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إهـــــــــــــــــــــداء
إىل طب القلوب ودوائها ،وعافية األبدان وشفائها ،إىل سيد املرسلني ،سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم.
إىل األرواح اليت سكنت حتت تراب الوطن احلبيب ،شهدائنا األبرار.
إىل من هم خلف القضبان كاجلبال الراسيات ،أسرانا البواسل.
إىل من حنت الصخر فجعله حياً ينطق بلسان ،وزرع الفضيلة يف نفسي لتكرب بتفان ،وعلمين الصرب واألمــــــل
بكل عنفــــــوان ،أبــــي الغايل.
إىل احلضن الذي سقاني احلنــــان ،والقلب الدافئ الذي غمرني باألمـــــــان ،وأفنت شباهبا حتى جعلتين شاباً ،إىل من
كان دعاؤها سر جناحي ،أمــــــي احلنون.
إىل من رافقوني روحاً وجسداً ،وكانوا يل يف كل خطوة سنداً ،إخوتي وأخواتي.
إىل من جرعت الكأس فارغا لتسقيين قطرة حب ،إىل من سارت معي حنو احللم خطوة خطوة ،زوجيت الغالية.

إىل أحباب قليب وقرة عيين ومهجيت أبنائي ،ماجد وأسيل.
إىل إخوة مل تلدهم أمي ،إىل من أمضيت بينهم أمجــل أيـــام حيـــــــاتي
ورمست معهم أمجل ذكريـــاتي ،إىل بلسم جراحـــاتي ،أصدقائي وأحبابي.
إىل املشرف الفاضل الذي قدم لنا من علمه الكثري ومل يرتدد يف منحنا الكثري من وقته الثمني
األستاذ الدكتور "فتحي الوحيدي" أستاذ القانون العام يف كلية احلقوق – جامعة األزهر .
إىل كل من أضاء بعلمه عقل غريه أو هدى باجلواب الصحيح حرية سائليه ،فأظهر بسماحته تواضع العلماء
وبرحابته مساحة العارفني ،،،،،
أهدي هذا العمل املتواضع راجياً من املوىل عز وجل أن جيد القبول والنجاح،،،،،
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إقــــــــــرار
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السلطات االستثنائية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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تمت اإلشارة إليه حيثمـا ورد ،وأن هـذه الرسـالة ككـل أو أل دـء منيـا لـم يقـدم مـن
قبــل لنيــل أي ـة دردــة علميــة أو لق ـ علمــي أو بح ـ لــدأ أيــة مؤسســة تيليميــة أو
بحثية أ رأ.
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الشكر والتقدير
لس م ا عل م رس م

بسمما و لحم م و لص م

و ،أش م ر و عممل ل م

م

لش م ر

َّ
علي بإتمماا همذه لرسمالل لتمي أسم
أثني عليه بما ه أه له ،أحم ه سبحانه تعال لذي من َ
و لعلي لق ير أن ينفع بها أه لحق أه ل ين ،إنه ه لسميع لمليب.
لا تل

لسم ا فمي لحم ي

قا عليه لص

ما ت افو ه فا ع له حت تر أن ا ق

لصمحي  ( :ممن صمنع إلمي ا معر فما ف مافو ه ،فمإن
افم تم ه ) يقم

أياما ( ممن ال يشم ر لنما

ال

يش ر و عل ل ) فبعم شم ر و عمل لم  ،ي فينمي فخمر ،ي فينمي عتملل أن أ تمب ل ما أللم

أعيممن ا بتسممامل رامما

لمممل شم ر ألسممتاذي لم ت رح فتحممي ل حيم ي ،أسممتاذ لقممان ن لعمماا ب ليممل

لحق ق بلامعل أللهر ،لذي أ رمني بإشمرفه علم همذ لبحم  ،فقم لم ا فيمه لعمالا لمربمي،
لباح

همذ لبحم
لي

عل

لم ا عي ،حي

تعه ني في هذه لتلربل خط بخط ،

علم أفام مما ت م ن عليممه لبحم

لمست ى ل طني فحسب ب عل

عل رسالتي هذه ،لذي سع إل
ب م رامما ب م سممعا  ،حيم

 ،فهم بحممق روم

مان حريصما علم أن يخمر

فقيهمما فمي ملمما لقممان ن لعمماا،

لمسمت ى لعربمي لقليممي ،لمذي تشمرفا بمه مشمرفا
لطرق ل سماو

لمساع ب

انمما ت ليهاتممه لممي حممافل علم

فمي أسمر لممن أقصمر قما

لسممعي للمما ر لممما

لعلميممل

لهذ لبح .
ما أتقم ا بالشم ر إلم أسماتذتي أللم
من ع ن صا ق نص

رشا

نه لشرف عظيا للباح
أستاذي لفاا

لم ومي ألفاام ب ليمل لحقم ق لمما قم م ه لمي

وا لذي ان له أثره في إنلال رسالتي عل هذ لنح .
أن يق ا بمناقشته لح ا عليه علمان من أع ا لقان ن هما:

ل ت رح عب لرحمن أب لنصر عمي

لممه لفام فممي تم ليهي أثنمما ل رسممل

تابممل ألبحمما

ليل لحق ق بلامعل أللهمر ،لمذي مان
لفصممليل ،لم فقتممه علم تشمريفي بمناقشممل

هذه لرسالل لح ا عليها مناقشا خليا ،أشعر أنه يلي ني لشمرف بمناقشمته لهمذ لبحم

من علمه لغلير ،فله للي
لش م ر م ص م

لش ر لتق ير ل ره ل ريا في إثر هذه لرسالل.

إلم م

ل م ت رح محم م لنح مما عا م هيوممل لتم م ري

لق ممان ن باللامع ممل لسم م ميل ،ل ممذي ف مماخرا بت ريس ممه ل ممي أثن مما لب ممال ري

تشريفي بمناقشل هذه لرسالل لح ا عليها مناقشا خارليما ،حيم


ج

فممي ليممل لشممريعل
 ،لم فقت ممه علم م

ت لمف عنما قمر همذه ل رسمل

الستخ ص لم حظاا آلر لنظريل لعمليل لتي يقينما سمتثري لبحم
الحترا لتق ير لش ر ،لله و عنا خير للل .

ألنهم

محم

ل رسمل ،فلمه م

أخيممر أت لممه بالش م ر لتق م ير ل م مممن أسممها ب أريممه ت ليهممه تشممليعه لممي لتممماا هممذ

لبح  ،فلها لميعا

الحترا لتق ير،

متا بحفظ و ع نه.

الباح


ح

مل
لظ ممر ف الس ممتثناويل ف ممي

تتمثم م

الرسالة
ي ممر مت قع ممل يس ممتحي أ

نه مما أخط ممار لس مميمل ش مماذ

يصممعب م لهتهمما بمماللر ا لعا يممل ،يقتاممي م لهتهمما تخمماذ إلممر ا سممتثناويل للمحافظممل
يان ل لل ،بحي

عل س مل لشعب

لمترتب عل مب أ لمشر عيل.
تشم

تعتبر تلك للر ا صحيحل ألنها تحقق نف

هممذه ل رسممل عرامما لم ام

ألح مماا لق ممان ن ألساس ممي لفلس ممطيني ،حيم م

لسمملطاا السممتثناويل لمروي

لهم ف

لسمملطل ل طنيممل فقمما

نلم م أن لق ممان ن ألساس ممي قم م م ممن رو ممي

لس مملطل

ل طنيل لع يم ممن لسملطاا ل مي يتسمن لمه م لهمل تلمك لظمر ف السمتثناويل ،بهم ف لمحافظمل

عل

ألمن لنظاا لعاا.

لتق م يا رسممل مت املممل ح م

لسمملطل ل طنيممل لفلسممطينيل،

لسمملطاا السممتثناويل ل مروي

تبعنمما لمممنهم لعلمممي لتحليلممي للنص م ص لقان نيممل لفلسممطينيل لمتعلقممل بالسمملطاا السممتثناويل،
عل م

لروي

عل

لممه لخص م ص لقممان ن ألساسممي لفلسممطيني ،حي م

لسلطل ل طنيل لفلسطينيل ،عملنا عل تح ي ها بش

ا

بيان م ى آلثار لمترتبمل

ستخ مها ،ممن ألم ذلمك قمنما بتقسميا همذه ل رسمل إلم ث ثمل فصم  ،تناولنـا فـي الفصـل

األول ألسا
بحي م

طلعنمما عل م

لسمملطاا السممتثناويل

لقان ني للسلطاا الستثناويل لروي

خصص منا لمبح م

أل

مممن لفص م

لسلطل ل طنيل لفلسطينيل معايير تح ي ها،

أل ألسمما

لسمملطاا السممتثناويل ل مروي

ل طنيممل ،تنا لنمما مممن خ لممه ماهيممل لظممر ف السممتثناويل لمقص م

لسمملطل

بنظريممل لظممر ف السممتثناويل

بالاافل لتمييل نظريل لظر ف الستثناويل عن يرها من لنظرياا لمشابهل م ى تطابقها مع
نظريممل لاممر ر ،مممن ثمما النتقمما لشممر ط قي م

خصصم مناه للبحم م

لظممر ف السممتثناويل ،أممما لمبح م

ف ممي مع ممايير تح يم م لس مملطاا الس ممتثناويل لم مروي

لمحظم ر عليممه ،حيم

لس مملطل ل طني ممل ألعم مما

تنا لنمما ممن خ لممه لمبمما ا ألح مماا ل سمت ريل لتممي يم ممن بم لبهمما تح يم

لس مملطاا السمممتثناويل لممن حمممل لم مروي
لمحظ ر عل روي

لثمماني فق م

لسم مملطل ل طنيمممل لفلسم ممطينيل م ممن ث مما تنا لنم مما ألعمم مما

لسلطل ل طنيل لمسا

بها خ

لظر ف السمتثناويل بالامافل لمعمما

لمختلف في حظرها.
و صصنا الفصـل الثـاني لتح يم نطماق لسملطاا السمتثناويل شمر ط سمتخ مها ،بحيم
تنا لنمما فممي لمبح م

أل

منممه رسممل نطمماق لسمملطاا السممتثناويل فحممص لنص م ص ل سممت ريل

لتي ر ا في لقان ن ألساسي لفلسطيني أ ا إل من روي

لسلطل سلطاا سمتثناويل سم

فممي أل ق مماا ي ممر لعا ي ممل أ ف ممي أل ق مماا لعا ي ممل ،ذلممك م ممن خم م

خ

بي ممان س مملطل إع م ن حال ممل

لط را سلطل إص ر تشريعاا لار ر سلطل لعف بالاافل لسملطل لمصما قل علم أح ماا

لع ا ،بحي

تما رسل

سلطل من لسلطاا الستثناويل لسمالفل لمذ ر علم حم ه بالتحليم

لعلمي لبحثي لسمليا ،أمما لمبحم

لثماني فقم خصمص ل رسمل لشمر ط لتمي ينبغمي علم رومي

لسلطل ل طنيل لتقيي بها إذ مما قمرر سمتخ ا لسملطاا السمتثناويل ،حيم

تختلمف همذه لشمر ط

من سلطل ألخرى تبعا ألهميمل همذه لسملطاا خط رتهما آلثمار لنالممل عمن سمتخ مها ،مما إذ
انا هذه لسلطاا امن أح اا حالل لار ر أا أنها تمار في لظر ف لعا يل.

لسمملطل

وانتيـــا ً تناولنـــا فـــي الفصـــل الثالـــ آثممار تطبيممق لسمملطاا السممتثناويل ل مروي
ل طنيممل ،بحي م قسمممنا تلممك آلثممار بنمما عل م تقسمميا لسمملطاا السممتثناويل إل م سمملطاا سممتثناويل

إ ريل ،سلطاا ستثناويل قااويل ،سلطاا ستثناويل تشريعيل،
لسمملطاا بمبح م

منفممر  ،حي م

انما رسمل م ممن آثمار تلمك

تم ما رسممل آلثممار لمترتبممل عل م تطبيممق لسمملطاا السممتثناويل

ل ريل متمثلل بحالل لط را آثارها عل

لحق ق لحرياا لعامل،

ل لل ،أما آثار تطبيق لسلطاا الستثناويل لقااويل ،فق تطرقنا إل

مذلك آثارهما علم سملطاا

آلثار لناتلل عل تطبيق

سمملطل لعف م  ،آلثممار لمترتبممل عل م سمملطل لمصمما قل عل م أح مماا لع م ا ،مممن ثمما ننهممي هممذ
لفصم م بالمبحم م

لثالم م

ب رس ممل آلث ممار لمترتب ممل علم م تطبيم مق لس مملطاا لتشم مريعيل الس ممتثناويل،

نتهيا من هذه ل رسل بخاتمل تامنا لنتاوم لت صياا لتي ت صلنا إليها.
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Abstract
Extra Ordinary Powers are atypical unpredictable serious risks
which cant or hard to face by using usual procedures. To face such Extra
Ordinary circumstances exceptional procedures have to be taken to
keep security of people and state entity. These procedures are true if
they achieve the same purpose of the principle of legality.
The study explains the Extra Ordinary Powers of the president as it
agrees with the orders of Palestinian Basic Law. Basic Law has been
given the president many Extra Ordinary Powers to face those
exceptional circumstances. The aim is keeping safe and peace for all
people and state entity.
Analytical scientific discussion is used in this study to present a
complete idea about extra ordinary powers of the president and the
Palestinian Basic Law texts which are connected with it's directly.
Especially, Basic Law of the Palestinian president and the Extra Ordinary
Powers of him are pointed, obviously, and the main effects of using it.
This study is divided into three chapters . Each part contains two
contents. The first chapter discusses the main principle of extra Ordinary
Power of the president and how it's delimited. The first content of the
first chapter explains the exact meaning of Extra Ordinary Powers,
furthermore, it's compared with other similar theories, and how it can
be applied with the theory of necessity. Then, immediately, transferring
to the main conditions and restrictions of using Extra Ordinary Powers.
The second content discusses the limitations of Extra Ordinary theory
and the restrictions of using it, too. It presents, obviously, the orders
which the president can use, and what are the orders which he can`t use
on the base of the constitutional provisions. In some Extra Ordinary
circumstances, some actions are restricted to be applied by the
president, and some are still in argument if to use or not.
The second chapter is for the compasses, the conditions, and the
restrictions of using Extra Ordinary Powers. Whereas the first content
discusses the exact compasses of using the Extra Ordinary Powers and
studies the constitutional texts which appeared in Palestinian Basic Law.
It donates the president Extra Ordinary Powers, whereas in usual time or
not. Extra Ordinary Powers which president can control on like as, State
of Emergency, Authority to Issue Regulation Necessity, Power of Pardon,
furthermore, Authentication Authority on excusive orders. Beforehand
ذ

authorities have been studied individually using scientific analytical
research.
The second content shows conditions and restrictions that the
president should keep in mind, if he decides to use any of the previous
authorities. The conditions are differed from one authority to another
based on its significance, dangers and the main effects of using it. It,
also, shows whereas these powers are concluded in issue necessity or
it's practiced in usual circumstances.
Finally, the last chapter explains the main effects of applying Extra
Ordinary Powers by the Palestinian president of the country, those
effects have been divided upon the division of Extra Ordinary Powers
into; Extra Ordinary Administrative authority, Extra Ordinary Judiciary
authority, and Extra Ordinary Legislation authority. Effects of each
authority have been studied individually. Main effects of applying Extra
Ordinary Administration are exemplified with State of Emergency and
its main effects on public rights and freedoms, also, authorities of the
country. Going to main effects of applying Extra Ordinary Judiciary
authority, actually, is explained as results of applying Power of Pardon,
and the main effects of excusive orders` authentication authority. The
last chapter is finished by maintaining the main effects of applying Extra
Ordinary Legislation authority.
This study is summarized up with some conclusions and
recommendations.

ر

أوالً /المقدمة:
بسا و لقما ر ل يان رحمن لسمم مما  ،بسا لمهيمن من له يرق
أل

آلخر ،لظاهر لباطن ،أل

ف قه شي

لباطن فلي

قبله شمي

فلي

آلخمر فلمي

نه شي  ،عليه ت لنا به نستعين ،لص

و علي ممه س مملا – لم مماا لقاوم م  ،رو ممي

ألمع ممين محمم م – ص ممل

يرتفع ل عا  ،لحم و
بعم ه شمي  ،لظماهر فلمي

لس ا عل سي لخلق

لم ين ممل لفاا مملل للمه ريم مل

لعا لم ممل ل لم ممل ل املم ممل ،ر َ للهم مما عم ممن لخلفم مما لرش م م ين أبم ممي ب م ممر عمم ممر عثمم ممان علم ممي
لصحابل ألمعين ،قا تعال ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (.)1
يعتبر منصمب رومي

ما يتمتع بمه ممن سملطاا

ل لمل ممن أهما لمناصمب ،لمما يلقم علم عماتق شما له ممن أعبما ،

امع قمان ني خماص ،أصمبحا بعم

سملطاا رومي

ل لمل حقيقيمل

ليس مما شم مرفيل م مما ان مما س ممابقا ،تن ع مما ب ممين سياس مميل تنفيذي ممل تشم مريعيل قا مماويل ،تتحم م

سلطاا ختصاصاا روي

ل لل فقا لنظاا لح ا ،فت ن سلطاا مطلقل ال معقب عليهما فمي
ال يم من تلا لهمما فمي ألنظممل ل يمقرطيممل ن

ألنظممل ل ي تات ريمل ،بينمما ت م ن سملطاا محم

انا تايق تتسع في إطار لنظاا ل يمقرطي نفسه.
ل لممل لقان نيممل تتمي ممل بخا م عها لمبم م أ لمشممر عيل ،ه ممذ لخا م
مطابقل أعمالها للق ع لقان نيل لمعم

مشممر عيل أعمالهمما ،هممذ لممه خ م

بها خ

يظه ممر مممن خم م

ل لل ،يترتب عل مخالفل تلك لق ع عم ا

أل قمماا لظممر ف لعا يممل ،أممما خ م

لظممر ف السممتثناويل

فممي حمماالا لاممر ر ،فممإن ألمممر عل م خ م ف ممما سممبق ،فق م يتطلممب لتص م ي لتلممك لظممر ف
ألخطار لخر

عل

لق ع لقان نيل ساريل لمفع

لمبم أ لعمماا يقتاممي بم ن لحفمماظ علم

في لب .

يممان ل لممل سم مل م طنيهمما أرامميها حتممرا

لق عم لقان نيممل أمممر ال بم منممه ،إال أن لظممر ف السممتثناويل قم تعمم علم بممر ل لتعممار
بع

بممين

لق ع لقان نيل لمب أ لسالف لذ ر.
من هنا ان ل

سملطاا سمتثناويل لمروي

ل لمل أممر ال بم منمه ،بهم ف لحفماظ علم

ل يم ممان لع م مماا لل لم ممل الحت م ممرا مب م م أ لمش م ممر عيل حت م م تظ م م أعمال م مه تص م مرفاته ام مممن و م ممر

لمش ممر عيل ،بحيم م

ي م م ن لخ ممر

علم م

لق عم م لقان ني ممل لقاوم ممل بمقتام م ق عم م قان ني ممل علي مما

متعارف عليها مسبقا.

( )1س ر لبقر  ،آليل رقا (.)53

ز

لق م ممان ن ألساس م ممي لفلس م ممطيني س م مملطاا ختصاص م مماا رو م ممي

لس م مملطل ل طني م ممل

تن م مما

لار ر لظر ف الستثناويل لتي تست عي تخاذ إلر ا عاللل ال تحتم

لت خير ،مما ألنهما

الستثناويل ،هذه ألخير لعلا من ختصماص رومي
فممي ألص م مممن ختصمماص سمملطل أخممرى س م
لقممان ن ألساسممي ممارسممتها لمروي
شر ط مح .

()1

لسمملطل لتش مريعيل أ لسمملطل لقامماويل ،أسممن

لسمملطل ل طنيممل سممتثنا لتحقيممق مصمملحل عامممل فقمما لام بط

بذلك ف يستطيع روي

حالل لتلا ل فإن أعما

لسملطل ل طنيمل سمتثنا إمما سمتنا لحالمل

لسلطل ل طنيل تلا ل سلطاته الستثناويل تلك ،في

لحا ا ت صف بع ا لمشر عيل تت ل

في لنظاا لسياسي لفلسطيني يعتبر رومي
في سملا لهمرا للسملطل لتنفيذيمل ،قم عمم

للهل لمختصل نظر ذلك.

لسملطل ل طنيمل لفلسمطينيل أعلم شخصميل

لقمان ن ألساسمي لفلسمطيني علم ممن رومي

لسملطل

ل طني ممل لع يم م م ممن لس مملطاا الس ممتثناويل لت ممي يح ممق ل ممه س ممتخ ا بعا ممها حتم م ف ممي أل ق مماا
لظممر ف لعا يممل مثم سمملطل لعفم

ناحيممل أخممرى عم م

سمملطل لتصم يق علم أح مماا لعم ا ،هممذ مممن ناحيممل مممن

لقممان ن ألساسممي عل م

اممع لشممر ط لقي م

عل م

سممتخ ا تلممك لسمملطاا

السمتثناويل ،ليحقممق بممذلك لتم لن بمين لر بممل بتمتممع ألفممر بمالحق ق لحريمماا لعامممل ،لمصمملحل

لعليا بالمحافظل عل

يان لملتمع لفلسطيني نظامه أمنه لعاا.

لسلطاا الستثناويل لمقرر لروي

لسلطل ل طنيل من ش نها ت سيع ختصاصاته علم

حساب لسلطل لتشريعيل لسلطل لقااويل ،مما يؤ ي إل
لممث

 ،ألمممر لممذي ق م ينممتم عنممه لمسمما

لسمملطاا السممتثناويل تبعمما لنم
تشريعيل ،هذ ما قاا لباح

لخ

بمالت لن بمين سملطاا ل لمل

بممالحق ق لحريمماا لعامممل ،تختلممف آثممار سممتخ ا

لسمملطل لمسممتخ مل ،فهممذه لسمملطاا إممما إ ريممل ممما قامماويل ممما

بتنا له بالتفصي .

ثانياً /أهمية البح :
روي

تبرل أهميل م ا

ل رسل من م ى حساسيته؛ ألنه يعم عل

لسلطل ل طنيل لفلسطينيل لشعب ،ب أنه يعم عل

لم

لم

بمعيار لثقل بمين

من لانب آخر ب يان ألفر

حرياتها حق قها.
بالاممافل لممذلك تتلل م أهميممل م ا م

لممن حل لروي

لسلطل ل طنيل لفلسطينيل في لقان ن ألساسي لفلسطيني حي

( )1أبم ب ممر مرش م فممال للهيممري :لسمملطاا السممتثناويل ل مروي
رسالل

ل رسممل مممن خ م

رسممل لسمملطاا السممتثناويل

ل لممل " رسممل مقارنممل" مممع لتطبيممق عل م

ت ره ،لطبعل أل ل  ،ر ل تب لعلميل للنشر لت ليع ،لقاهر 6002 ،ا ،ص.3


س

يحظ

لروي

لتش مريعاا ليمنيممل لس م نيل،

بمر ل ذي أهميل بالغل ،لما يمنحه لقمان ن ألساسمي للمروي
م لهل أللماا ،ما تتلل تلك ألهميل من خ

تلك لسلطاا آلثار لمترتبل عل ذلك ،ب

رسل لقي

ممان م ممن لبن مما أن نتن مما

لفلسطينيل.

لشر ط لم ر علم ممارسمل

ل ا أهميل هذه ل رسل في ل قما لمرهن بسمبب

ما يعانيه ل قمع لفلسمطيني ممن نقسماا سياسمي أ ى إلم
بالبحم م

ممن سملطاا سمتثناويل ل ر لمب

علم

العتم

لقمان ن ألساسمي ،بمذلك

لتمح مميص لس مملطاا الس ممتثناويل لم مروي

لس مملطل ل طني ممل

ثالثاً /مشكلة الدراسة:
تلي سمتخ ا رومي

6002ا بسممبب ألحم
مممما أاممف بظ م

لسملطل ل طنيمل لفلسمطينيل للسملطاا السمتثناويل بعم منتصمف عماا

لمؤسممفل فممي قطمما

هممذ السممتخ ا إل م

لسمملطل لتشمريعيل لقامماويل

ممل لتممي أ ا إلم ممما يعممرف باالنقسمماا لفلسممطيني،
بممالحق ق لحريمماا لعامممل لمفممر

لمسمما

ممذلك لسمملطل لتنفيذيممل ،بالتممالي تح يم تلممك لسمملطاا السممتثناويل

ل م ر فممي لقممان ن ألساسممي لفلسممطيني لقي م
آلثار لمترتبل عل

لت م ثير عل م

ستخ ا روي

لشممر ط ل م ر عليهمما مممع إسممقاط لا م

عل م

ل طنيل لفلسطينيل لتلك لسلطاا.

رابياً /تساؤالت الدراسة:
في ظ

ت تي تساؤالا ل رسل من ح ثل هذ لن
أل اا

بع م ا ل م

من ل رساا لتي تعالم لسلطاا السمتثناويل

ل ست ريل لفلسطينيل ،لل رلل لتمي يم من معهما حسمب ط عنما معرفتنما لقم

رسمماا فلسممطينيل سممابقل تعم م عل م تح ي م نطمماق هممذه لسمملطاا تح ي م شممر طها

قي ه مما ،ألم ممر ل ممذي يس ممت عي إث ممار لع يم م م ممن لتس مماؤالا لت ممي تع ممالم ف ممي ململه مما م ام م

لسلطاا الستثناويل لروي

لسلطل ل طنيل لفلسطينيل ،أهمها:

 إذ ان مما لتشم مريعاا لقان ني ممل تلم ممع علم م م ممن رو مميظر ف معينل ،فما ه ألسا

 -ه م يقتصممر مممن روممي

لقان ني لمنحها؟

ل لممل تلممك لسمملطاا عل م

سم مملطاا سم ممتثناويل تمنحهم مما بع م م

لتش م مريعاا لل م مروي

ل ل ممل س مملطاا س ممتثناويل لم له ممل
لظممر ف السممتثناويل فقممط ،أا أن هنمماك
يسم ممتطيع سم ممتخ مها فم ممي لظم ممر ف

لعا يل؟

 ما هي معايير تح ي لسلطاا الستثناويل عن يرها من لسلطاا؟ -ه هناك ختصاصاا أعما يحظر عل

لروي


ش

لقياا بها في مختلف لظر ف؟

 ه م تممؤ ي أح مماا لاممر ر إل م ه م ا مب م أ لمشممر عيل ،أا أنهمما تقممع امممن إطممار هممذ لمب م أقتصار ت ثير أح امها للويا عل

 -ما هي لقي

لق نين لل و مع لتقي ل ام بالح

ل ست ريل؟

لشر ط ل ر عل ممارسل تلك لسلطاا؟

 -ما هي آلثار لمترتبل عل

ستخ ا تلك لسلطاا؟

امساً /منيدية البح :
م ممن ألم م

للاب ممل علم م تل ممك لتس مماؤالا ف ممإن لباحم م

س مميتبع ف ممي ه ممذه ل رس ممل س ممتخ ا

ألسممل ب لعلمممي لتحليلممي ،لممذي يق م ا عل م لمممع لمعل ممماا مممن ل ثمماوق ل رسمماا ألبحمما
ل تب ذ ا لع قل بالم ا  ،لملل ألبحا

لع قممل بشم ن لصم حياا لممن حممل لمروي

لمؤلفاا لقان نيل ،ممن ثما تحليم

لق عم ذ ا

لسمملطل لفلسممطينيل فممي لقممان ن ألساسممي لفلسممطيني

لتشريعاا ألخرى ذ ا لع قل.

سادساً /طة البح :
الفصــل األول /األســاس القــانوني للســلطات االســتثنائية لــرئيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
وميايير تحديدها.
لمبح

لمبح

أل  :أسا

لسلطاا الستثناويل لروي

لسلطل ل طنيل لقي

لثاني :معايير تح ي لسلطاا الستثناويل لروي

لسلطل ألعما

ل ر عليها.

لمحظ ر عليه.

الفصل الثاني /نطاق السلطات االستثنائية وشروط است داميا.
لسلطل ل طنيل.

لمبح

أل  :نطاق لسلطاا الستثناويل لروي

لمبح

لثاني :شر ط ستخ ا لسلطاا الستثناويل لممن حل لروي

الفصل الثال  /آثار تطبيق السلطات االستثنائية لرئيس السلطة.
لمبح

أل  :آثار تطبيق لسلطاا ل ريل الستثناويل.

لمبح

لثاني :آثار تطبيق لسلطاا لقااويل الستثناويل.

لمبح

ال اتمة.

لثال  :آثار تطبيق لسلطاا لتشريعيل الستثناويل.

النتائج.

التوصيات.


ص

لسلطل ل طنيل.

الفصل األول :األساس القانوني للسلطات االستثنائية لرئيس

السلطة الوطنية الفلسطينيــة ومعايير تحديدها.

المبحث األول :أساس السلطات االستثنائية لرئيس السلطة.
المطلب األول :نظرية الظروف االستثنائية أساس للسلطات االستثنائية.
المطلب الثاني :شروط وقيود نظرية الظروف االستثنائية.

المبحث الثاني :معايير تحديد السلطات االستثنائية لرئيس السلطة
واألعمال المحظورة عليه.

المطلب األول :المبادئ واألحكام الدستورية.
المطلب الثاني :األعمال المحظورة على الرئيس.
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الفصل األول
األساس القانوني للسلطات االستثنائية
لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومعايير تحديدها
تمهيد:
يعتبر مبدأ المشروعية من المبنادئ األساسنية التني تمينو الدولنة الحديثنةم حينذ يمثنل ن ا

المبدأ قمة الضمانات لحقوق وحريات الشعوب .بحيذ تخضع الدولنة يني تفنرياتلا للقنانو القنائم

ويمكن األينراد – بوسننائل مشننروعة  -من رقابننة الدولننة ينني أدائلننا لوظي تلننا()1م بمعنننى أ أعمننال

ن الليئنات وق ارراتلننا ال تكنو فنحيحة وناين ة وملومنة للمخناطبي بلننا بال ب ا فندرت بننا علننى

قننانو م وتطبيقننا لن ()2م ويترتننب علننى مخال ننة ن ا المبنندأ بطننا التفننرف الن ف خال ننت بن القننانو

و ا البطا يت اوت يي جسامت ويني ثثنار ويقنا لدرجنة المخال نة( .)3غينر أ القاعندة المسنلم بلنا
أ ال ننبطا يج ننب أ يثب ننت عن ن طري ننق س ننلطة يمنحل ننا الق ننانو ف نناحية النظ ننر ي نني لن ن م أل

األفل و مشروعية أعمال اإلدارة()4م و

السلطة ي السلطة القضائية.

والقانو يس ويفدر لتنظيم حياة الناس االجتماعينة ورعاينة شن و حيناتلم اليومينةم ينا

يجوو أ ي دف احترام المجتمع لقواعد وأحكام بلى نتنائ عكسنية ومناقضنة للمفنالح التني وجند
لحمايتل ننا ورعايتل ننام وق نند تح نندذ ي نني بع ننأل األحي ننا ظ ننروف اس ننتثنائية طارئ ننةم ال ق نندرة للقواع نند

القانونية العادية على مواجلتلام مما يوجب اتخا بج ار ات استثنائية لمواجلتلا.
ل ن ل درجننت أغلننب الدسنناتير بعنند الحننرب العالميننة األولننى علننى منننح رئننيس الدولننة ينني
الظروف االستثنائية – التي تختلف م دستور آلخر ويقا لظروف كنل دولنة  -سنلطات قند تكنو

مطلقننةم حيننذ تكننو السننلطات جميعننا ينني قبضننت خننال ن ال ت نرة()5م بحيننذ يمنننح الفنناحيات
الكايي ننة لمواجل ننة األوم ننات م ننع وض ننع الضن نوابط والقي ننود الاوم ننة لن ن ل حت ننى ال ين ن دف م نننح تلن ن
السلطات بلى الخروج على الحدود القانونية ويشجع على الدكتاتورية(.)6

( )1سننليما محمنند الطمنناوف :القضننا اإلدارفم الكتنناب األولم قضننا اإللةننا م الطبعننة السننابعةم دار ال كننر العربننيم القننا رةم 1996مم
ص.19
( )2طعيم الجرف :مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانو م الطبعة الثالثةم دار النلضة العربيةم القا رةم1996مم ص .3
( )3عمر محمد الشوبكي :القضا اإلدارفم الجو األولم الطبعة األولىم دار الثقاية للنشر والتوويعم عما م 1996مم ص.15
( )4سليما محمد الطماوف :المرجع السابقم ص.22
( )5رأيت دسوقي :يمنة السلطة التن ي ية على أعمال البرلما م منشأة المعارفم اإلسكندريةم 2226م ص.189
( )6أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :السلطات االستثنائية لرئيس الدولةم مرجع سابقم ص.8
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والظروف االستثنائية تتمثل يي كونلا أخطار جسيمة شا ة قد تكو طبيعية أو بشنرية أو

اقتفنناديةم غيننر متوقع ننة يسننتحيل أو يف ننعب مواجلتلننا بنناإلج ار ات العادي ننةم ويقتضنني ماقاتل ننا
ومواجلتلنا اتخننا بجن ار ات اسننتثنائية  -يسننتوف أ تكنو

ن اإلجن ار ات منظمننة تشنريعيا أو غيننر

منظمنة تشنريعيا -بةنأل النظننر عمنا ب ا كاننت تلن األخطنار عامنة أف شنناملة كنل بقلنيم الدولننة أو
خافة بجو منلا.

()1

يإ ا كاننت التشنريعات القانونينة تجمنع علنى مننح رئنيس الدولنة سنلطات اسنتثنائية لمواجلنة
ظروف معيننةم يمنا نو األسناس القنانوني لمنحلناو و نل يقتفنر مننح النرئيس تلن السنلطات علنى
الظن ننروف االسن ننتثنائية يقن ننط أم أ

نن ننا سن ننلطات اسن ننتثنائية تمنحلن ننا بعن ننأل التش ن نريعات لل ن نرئيس

ويستطيع استخداملا يي الظروف العاديةو وما ي معايير تحديد السلطات االستثنائية ع غير ا

من ن الس ننلطاتو و ننل ن ننا اختفاف ننات وأعم ننال يحظ ننر عل ننى الن نرئيس القي ننام بل ننا ي نني مختل ننف

الظروفو

لإلجابة على تل التسا الت نقسم ال فل األول لمبحثي نتناول يي المبحذ األول أساس

السننلطات االسننتثنائية لنرئيس السننلطة الوطنيننة والقيننود النواردة عليلننام ونتحنندذ ينني المبحننذ الثنناني
ع ن معننايير تحدينند السننلطات االسننتثنائية ل نرئيس السننلطة واألعمننال المحظننورة علي ن م و ل ن علننى

النحو اآلتي:

( )1عافم رمضا مرسي يونس :الحريات العامة يي الظروف االستثنائيةم دار النلضة العربيةم القا رةم 2212مم ص.9
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المبحث األول
أساس السلطات االستثنائية

لرئيس السلطة الوطنية والقيود الواردة عليها
(نظرية الظروف االستثنائية)
درجت أغلب الدساتير علنى مننح رئنيس الدولنة اختفافنات وسنلطات اسنتثنائية لمواجلنة

األومننات التنني تحننل علننى الننبادم يسننتطيع من خاللننا الخننروج علننى مبنندأ المشننروعية ح اظننا علننى
األم وحماية النظام وتحقيق الفالح العامم أل بقا الدولة يعتبر القنانو األعلنى الن ف يأخن بن

ولننو تعننارأل مننع القنواني المطبقننةم أضننف بلننى لن حمايننة الشننعب والح نناظ علننى األمن والنظننام

العامم وعلي قسمنا

ا المبحذ بلنى مطلبني م نتحندذ يني األول عن نظرينة الظنروف االسنتثنائية

كأساس للسلطات االستثنائيةم ونتناول يي الثاني شروط وقيود نظرية الظروف االستثنائية-:

المطلب األول
ماهية الظروف االستثنائية
حظيت نظرية الظروف االستثنائية بأ مية بالةة وكبيرةم وكانت محل دراسات كثيرة و ل

لمدى أ ميتلا ليس على حياة الدولة واستم ار ار ا يحسب لمدى تأثير ا علنى حرينة األينراد وحقنوقلم
وك ن ل تناقضننلا مننع المبننادئ الدسننتورية المعرويننة ب ضننل التوس نع الخطيننر ال ن ف تبيح ن لشننخص

رئيس الدولة يي اتخا ما يلوم م ق اررات واج ار ات ببا يترة األومة.
وي ننرى ال ننبعأل

()2

()1

ي نني ن ن ا الخف ننوص أ األس نناس الق ننانوني للس ننلطات االس ننتثنائية ننو

الظننروف االسننتثنائيةم يننإ ا كننا مبنندأ المشننروعية م ن المبننادئ اللامننة التنني تميننو الدولننة الحديثننة
(الديموقراطية) عن غير نا من الندول الدكتاتورينةم وكنا

ن ا المبندأ فنالحا للتطبينق يني الظنروف

العاديننة يننإ االلت نوام بل ن ا المبنندأ قنند يترتننب علي ن – عننند تقيينند اإلدارة ب ن – حنندوذ أض نرار بالةننة
بالدول ن ننة ب ا م ن ننا تعرض ن ننت لظ ن ننروف اس ن ننتثنائية (ك ن ننالحروب واألوبئ ن ننة والكن ن نوارذ الطبيعي ن ننة وال ن ننت

الداخلية.......بلخ)م لعدم قندرة أو ك اينة القنواني علنى مواجلنة تلن الظنروف التني تقتضني سنرعة
( )1سننمير عبنند القننادر :السننلطات االسننتثنائية ل نرئيس الدولننة ومنندى الرقاب نة عليلننام رسننالة دكتننو ار م كليننة الحقننوقم جامعننة عنني شننمسم
القا رةم 1985مم ص .98
( )2أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .12
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مواجلتلننا ح اظننا علننى سننامة الننباد م ن األخطننار م ممننا يلجننا الدولننة علننى أ تخننرج ع ن مبنندأ

المشروعية.

وعلي يإ اإلج ار ات التي قد تتخ يي الظروف االستثنائية  -وما يترتب عليلا م ثثنار
مخال ة للقواني  -ح اظا على سامة الشنعب وكينا الدولنة تعتبنر بجن ار ات فنحيحة كونلنا تحقنق
ن س اللدف المترتب على مبدأ المشروعية.

ويننرى أغلننب ال ق ن بخفننوص أثننر الظننروف االسننتثنائية علننى مبنندأ المشننروعية أ نظريننة

الظروف االستثنائية ما ي بال توسيع لنطاق مبدأ المشروعية والتخ يف م مقتضياتلام حيذ أ

القانو يستمر يي التطبيق ولك بفورة مرننة تسنتوعب الظنروف الةينر عادينةم وبن ل ينإ ال كنر
القانوني شيد نظرية عامة امتدت بلنى كاينة جواننب القنانو لتكنو أساسنا قانونينا لكنل خنروج علنى

مبدأ المشروعيةم تمثلت يي نظرية الظروف االستثنائية التي تواج األومات.

()1

غيننر أ الننبعأل يننرى أ نظريننة الظننروف االسننتثنائية تعطنني الليئننات الحاكمننة سننلطات

واس ننعة ي نني وق ننت األوم ننات()2م مم ننا ين ن دف بل ننى الخ ننروج عل ننى المب ننادئ العام ننة واغتف نناب لس ننلطة
البرلما واستثنا م مبدأ سمو الدستور بل وتعطيل ل وللحياة النيابية والتضحية بمفالح األيراد

بةرأل حماية الدولة ورعاية مفالحلا()3م ونرى أن م الضرورف أ نبي م خال ال رع األول
لل ن ن ا المطلن ننب المقفن ننود بن ننالظروف االسن ننتثنائيةم وك ن ن ل من نندى التطن ننابق بن نني نظريتن نني الضن ننرورة

والظروف االستثنائية يني ال نرع الثنانيم أمنا يني ال نرع الثالنذ سنيكو حنول تميينو نظرينة الظنروف
االستثنائية ع غير ا م النظريات المشابلة م و ل على النحو التالي-:
الفرع األول
المقصود بنظرية الظروف االستثنائية
ب ا كا ال ق قد ات ق حول النتائ المترتبة على األخ بنظرية الظروف االستثنائيةم و ي

مشننروعية التف نريات التنني قامننت بلننا خننال الظننرف االسننتثنائي حي نذ خال ننت بلننا قواعنند وأحكننام
المشروعية العاديةم بال أن لم يتم االت اق حول م لوم وتعريف محدد للظروف االسنتثنائيةم وعلين

يإننا سنقوم بعرأل ما أورد ال ق م ث ار حول بيا مدلول الظرف االستثنائي-:
( )1انظ ننر أري ننت ي ننودة :مف ننادر المش ننروعية اإلداري ننة ومنحنياتل ننا رد ارس ننة مقارن ننةرم دار النلض ننة العربين نةم الق ننا رةم 1994مم ص-295
 .296وسامي جمال الدي  :القضا اإلدارفم الكتاب األولم الطبعة الثالثةم منشأة المعارفم االسكندريةم2222ممص .232
( )2سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .82
( )3أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص . 11
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الرأي األول:
يرى أفحاب

ا الرأف أ المقفود بنظرية الظروف االستثنائية :بتلن القن اررات اإلدارينة

الةيننر مشننروعة ينني الظننروف العاديننةم والمشننروعة ينني ظننروف ضننرورية لحمايننة النظننام العننام أو

لت ننأمي س ننير المري ننق الع ننام بس ننبب ح نندوذ ظ ننرف اس ننتثنائيم م ننع تحل ننل اإلدارة م قت ننا من ن قي ننود

المشننروعية العامننة لتتمتننع باختفنناص واسننع لننم يننرد بن نننص.

()1

ويقننول النندكتور سنليما الطمنناوف

ينني ن ا الشننأ  :ر بننأ الجدينند ينني ن النظريننة القضننائية أنلننا تسننرف أيضننا مننع قيننام النفننوص
االسننتثنائية بحيننذ تكمننل مننا ييلننا من نقننص يكشننف عن ن التطبيننق العملننيم يتمنننح اإلدارة سننلطات

أوس ننع كم ننا أنلن نا تب نني بل ننى أف م نندى وف ننلت حري ننة مجل ننس الدول ننة ال رنس نني ي نني تع ننديل نط نناق
المشروعية خارج نطاق النفوص بل وضد النفوصر.

()2

الرأي الثاني:
يعننال

ن ا النرأف نظريننة الظننروف االسننتثنائية ينني فننورة نظريننة الضننرورةم حيننذ لننم ي ننرق

بينلمام و ب بلى :أ الظروف االستثنائية تتمثل يي وجود يعل أو مجموعنة أيعنال تشنكل خطن ار
يتلدد مفنلحة جو رينة معتبنرة قانوننام بحينذ ال يكنو إلدارة فناحب المفنلحة الملنددة دخنل يني
وقنوع ن ا ال عنل أو تلن األيعننالم وأ المفنلحة التني يلندد ا لن الخطننر تختلنف من نطناق بلننى

ثخننرم يلنني حننق الحينناة ينني القننانو الجنننائيم و نني الحقننوق الماليننة األساسننية ينني القننانو المنندني
و ي سامة الدولة يي القانو الدولي العنامم و ني الحقنوق الدسنتورية الجو رينة يني مجنال القنانو

الدستورفم و ك ا يختلف الموضوع الن ف يحندق بن ويتلندد ويقنا لموضنوع القنانو ن سن والةنرأل
م وجود والمفالح األساسية التي وجد ل ال رع م يروع القانو لحمايتلا.

()3

الرأي الثالث:
ويرى بعأل م ال قلا

()4

أن ليس م السنلل تعرينف الظنروف االسنتثنائية تعري نا دقيقنام

وانما يمك بيا وتحليل عنافر ام وتقريب ال كرة بلى األ ا م النواحي اآلتية-:

 )1الظننروف االسننتثنائية تنشننأ عن حالننة شننا ة غيننر طبيعيننة حيننذ تخننرج عن المننألوفم وت تننرأل
تةيننب السننلطات النظاميننة أو اسننتحالة قياملننا بممارسننة اختفاف ناتلا ونشننو حالننة يجائيننة لننم

( )1سليما محمد الطماوف :النظرية العامة للق اررات اإلداريةم الطبعة الخامسةم دار ال كر العربيم القا رةم 1984مم ص .113
( )2سليما محمد الطماوف :مبادئ علم اإلدارة العامةم الطبعة السادسةم دار ال كر العربيم القا رةم 1982مم ص .116
( )3يحيى الجمل :نظرية الضرورة يي القانو الدستورف ردراسة مقارنةرم الطبعة الرابعةم دار النلضة العربيةم القا رةم2225ممص .15
( )4محمد كامل ليلة :الرقابة على أعمال اإلدارةم الرقابة القضائية ردراسة مقارنةرم كلية الحقوقم جامعة عي شمسم ص .82-81
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تك ن متوقعننةم كننالحرب والك نوارذ مننثا حيننذ تعتب نر كننا منلننا حالننة اسننتثنائية ال ل ن اتلا وانمننا

ألنلا تخلق وضعا شا ا غير مألوف وغير طبيعي.
 )2لكنني تكننو

نننا ظ نروف اسننتثنائية يجننب أ نكننو أمننام حالننة يسننتحيل ييلننا علننى اإلدارة أ

تتفرف طبقا للقانو العادفم وليس يعل الحرب يي حد ات أو الكوارذ يي اتلنا ني التني
تع نني اإلدارة م ن اتبنناع أحكننام الق نواني م وانمننا االسننتحالة الناشننئة ع ن

ن األيعننال نني التنني

ت دف بلى بع ا اإلدارة م التوام مبدأ المشروعية وتبرر تفرياتلا الخارجة علي ر.

()1

الرأي الرابع:
الظروف االستثنائية تتمثل عند

أخطار جسيمة (قد تكو طبيعية أو
ا
ا الرأف :يي كونلا

بش ن نرية أو اقتفن ننادية) شن ننا ةم غين ننر متوقعن ننة يسن ننتحيل أو يفن ننعب مواجلتلن ننا بن نناإلج ار ات العادين ننة
ويقتضي ماقاتلا ومواجلتلا اتخا بج ار ات استثنائية  -يستوف أ تكنو

ن اإلجن ار ات منظمنة

تشريعيا أو غير منظمة تشريعيا -بةأل النظر عما ب ا كانت تلن األخطنار عامنة أف شناملة كنل
بقلننيم الدولننة أو خافننة بجننو منلننام ويضننيف فنناحب ن ا ال نرأف

()2

قننائا أنن ال يشننترط أ يكننو

الظرف االستثنائي عامنا يشنمل كنل بقلنيم الدولنةم بنل يمكن أ يكنو مقتفن ار علنى جنو من بقلنيم

الدولة.

الرأي الخامس:
ويننرى ن ا الجانننب م ن ال ق ن أ نظريننة الظننروف االسننتثنائية :مننا نني بال ظننروف تسننمح
للس ننلطة التن ي ي ننة تح ننت ت ننأثير س ننلطا الض ننرورة أ تعم نند بل ننى تعطي ننل الحي نناة النيابي ننة أو تعطي ننل

الدسننتور وتخننول للننا اغتفنناب سننلطة البرلمننا ينني التش نريع مننع بع ننا الدولننة م ن كايننة التواماتلننا

تجننا األي نراد حيننال ن المخال ننةم يلنني نظريننة ات حنندي من الممك ن أ تكننو نايعننة للدولننة ب

أحس ن اسننتةاللا بال أنلننا قنند تكننو وبنناال علننى الدولننة واألي نراد ب أسنني اسننتخداملام ولننم يحس ن

استةاللا.

()3

( )1محمد كامل ليلة :مرجع سابقم ص .82-81
( )2عافم رمضا مرسي يونس :الحريات العامة يي الظروف االستثنائيةم دار النلضة العربيةم القا رةم 2212مم ص.12-9
( )3سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .112-129
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الرأي السادس:
يعرف

ا الرأف الظروف االستثنائية بقول  :بنلا م اجأة تحمل يي طياتلا أخطا ار جسيمة

حالننة وم كنندةم اسننتثنائية وغيننر مألويننة وشننا ة تلنندد النظننام العننام بمدلوالت ن الثاثننة (األم ن العننام
والسننكينة العامننةم والفننحة العامننة) أو تلنندد أحنند عنافننر يحسننبم أو المفننلحة العامننةم أو سننير

الم اري ننق العام ننةم ويس ننتوف أ تك ننو

ن ن المف ننالح مقف ننودة ي نني اتل ننا أو يك ننو المقف ننود ننو

األوضاع الشا ة التي يترتب على تلديد ا خطر جسيم حقيقي وم كد ويعلي غير محتمل.

()1

ومــا ااراا الســابقة يــرا الباحــث أا الظــروف االســتثنائية :نني ظننروف ووقننائع خطينرة
م اجئننة وحال ننة تعم ننل عل ننى تلدي نند النظ ننام الع ننام للدول ننةم مم ننا يوج ننب عل ننى اإلدارة الت نندخل السننريع

والعاج ن نل لوضن ننع الحلنننول المناسن ننبة لمواجلن ننة ن ن الظن ننروف والوقن ننائعم باتخن ننا بج ن ن ار ات وتن نندابير
استثنائية تعمل على ديع
مواجلة

األخطار الجسيمةم و ل لعجو وعندم قندرة التشنريعات العادينة علنى

األخطارم على أ يتم بخضاع ن اإلجن ار ات والتندابير للرقابنة القضنائية بفنورتيلا

اإللة ننا والتع ننويألم بجان ننب الرقاب ننة البرلماني ننةم لض ننما ع نندم االس ننتخدام الس نني للن ن الس ننلطات
االستثنائية باالعتدا على الحقوق والحريات لأليراد.
وتجنندر اإلشننارة بلننى أ القضننا عمومننا والقضننا ال رنسنني والمفننرف علننى الخفننوص لننم
يحاول يي أف م أحكام الفادرة يني الموضنوع أ يضنع تعري نا للظنرف االسنتثنائيم حينذ رأى
مجل ننس الدول ننة ال رنس نني منش ننا نظري ننة الظ ننروف االس ننتثنائية أ اف ننطا رالظ ننرف االس ننتثنائير
ال يحتاج بلى تعريفم ألنن كناف يني حند اتن للداللنة علنى معننا

()2

م وينرى جاننب من ال قن أنن

ليس م اليسير وضع تعريف دقيق للظرف االستثنائيم أل الواقعة ال تعد ظريا اسنتثنائيا بال يني

ضننو مننا يحننيط بلننا من ظننروف ومانيننة ومكانيننةم يمننا قنند يعنند ظريننا اسننتثنائيا ينني أحنوال وظننروف

معينةم قد ال يعد ك ل يي حاالت وظروف أخرىم يالمسألة أوال وأخي ار مسألة وقائع(.)3

( )1عبد ال تا ساير داير :نظرية أعمال السيادةم رسالة دكتو ار قدمت لكلية الحقوقم جامعة عي شمسم القا رةم 1955مم ص .95
( )2أحمد مدحت علي :نظرية الظروف االستثنائية ردراسة مقارنةرم رسالة دكتو ار م الليئة المفرية العامة للكتابم 1998مم ص .191
( )3المرجع السابقم ص .191
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الفرع الثاني
مدا التطابق بيا نظرية الظروف االستثنائية ونظرية الضرورة
يجمننع ال ق ن ال رنسنني المعافننر علننى أ مضننمو يك نرة الضننرورة يتمثننل ينني تركيننو كايننة

السلطات واالختفافات يني الدولنةم يني أيندف شنخص أو جلناو واحندم يقنوم بتلن السنلطات يني

ظننل الظننروف االسننتثنائية()1م بال أ
نتننائ

ن ا ال نرأف لننم يسننلم م ن االنتقنناد حيننذ اعتبننر الننبعأل

()2

أ

ن ال ك نرة خطي نرة للةايننةم حيننذ تركيننو السننلطات يعننني سننلب سننائر السننلطات الدسننتورية

الختفافنناتلام وقيننام شننخص واحنند بلن السننلطات التنني تجمننع ينني يدين م ن ا نا ين عن اآلثننار
التنني سننتنعكس علننى الحقننوق والحريننات العامننة التنني يننتم تقيينند ا بمجننرد ق ن اررات بداريننة أو ق ن اررات

متداخلة يي المجال المحتجو للتشريع.
وعننرف ال ننبعأل

()3

اآلخ ننر الض ننرورة بأنل ننا تلن ن الحال ننة الت نني توج نند بل ننا الدول ننة ي نني وض ننع

ال تستطيع أ تواج أخطا ار جسيمة وحالةم سوا أكا مفدر ا داخلينا أم خارجينام بال بالتضنحية
باالعتبارات الدستورية التي ال يمك تجاوو ا يي األوضاع العادية.
وحالة الضرورة تقوم على ركنيا هما:

()4

الــركا األولا الــركا الموضــوعي :ويتمثننل ينني ال عننل أو الخطننر الن ف يلنندد حقننا دسننتوريا
جو ريا بحيذ يكو خط ار جسيما يخرج ع حدود المعتاد ال ف يحدذ من وقنت آلخنر ويكنو

طبيعة استثنائيةم أضف بلى أ يكو حاال بحيذ يكو على وش الوقوع على نحو م كد أو أ

ا

يكو قد بدأ يعا ولكن لم ينت بعد.

الـــركا الثـــانيا الـــركا ال خصـــي :ويتمثننل ن ا الننرك ينني رد ال عننل ب او

ل ن ال عننل أو

الخطن ننر ال ن ن ف يلن نندد م أف التحن ننر لن ننرد الخطن ننر الن نندا م وديع ن ن دو تقيين نند بن نناألطراف واألوضن نناع
الدستورية.
يالضرورة يي القنانو الدسنتورف تعنني اغتفناب سنلطة البرلمنا يني سن التشنريع وتن دف
بلى وقف العمل بمبدأ علو الدستور لفنالح الحكنام وتع ني الدولنة من التواماتلنا تجنا األينرادم ممنا
( )1وجنندف ثابننت غبننل :السننلطات االسننتثنائية ل نرئيس الجملوريننة رد ارسننة مقننار رم رسننالة دكتننو ار قنندمت لكليننة الحقننوقم جامعننة القننا رةم
منشأة المعارفم اإلسكندريةم 1988مم ص .28
( )2المرجع السابقم ص .31
( )3يحيى الجمل :مرجع سابقم ص .22
( )4المرجع السابقم ص .25 -22
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ين ن دف بل ننى تعطي ننل الحي نناة النيابي ننة أو بل ننى تع ننديل الدس ننتور دو اتب نناع اإلجنن ار ات الدس ننتورية ي نني
ل .

()1

وا ا تل ندد الدولننة خطننر علننى كيانلننا وبقائلننام كننا ال بنند لننإلدارة بننأ تتقلنند م ن السننلطات
االستثنائية ما يك ي للمحايظة على كيا الدولة وبقائلا أل سامة الدولة يوق كنل شني أو ينوق

القانو م حيذ يجوو للا الخروج على أحكام القنواني العادينة بشنكل م قنت واسنتثنائيم ن ا نا ين

على استطاعتلا بأ تحد م الحريات بقدر أكبر م المعتاد.
بيد أن يجب أال ي لم م

()2

ا أ اإلدارة تتحلل م كل قيد وتفبح سنلطتلا مطلقنةم دو

رقيب أو حسيبم ول ل يإنلا تتقيند بعندة ضنوابط وشنروط حتنى تسنتطيع أ تتعلنل بوجنود ظنروف
استثنائية تستدعي الخروج جوئيا على مبدأ المشروعية.

()3

وترتيبا على ما سنبق ينإ نظرينة الضنرورة تقنوم علنى تعنارأل بني اعتبناري اثنني و منا:

المحايظننة علننى كيننا الدولننة وسننامتلا ن ا من ناحيننةم ووجننوب احت نرام قواعنند القننانو من ناحيننة
أخرىم حيذ يعبر ع

ل بعبارة م اد ا أ القانو منا نو بال وسنيلة بينمنا المحايظنة علنى بقنا

الدولة وسامتلا تعد الةاية.

()4

وياح ننظ ن ننا أ ث ار ال قن ن تع ننددت ح ننول م نندى العاق ننة ب نني نظري ننة الض ننرورة ونظري ننة

الظروف االستثنائيةم حيذ كانت على النحو التالي-:
الرأي األول:
يرى أفحاب

ا الرأف

()5

أ نظرية الظروف االستثنائية أكثر شموال واتساعا من نظرينة

الضرورةم حيذ أ نطاق نظرية الضرورة يقتفر علنى توسنيع سنلطات اإلدارة ييمنا يتعلنق بمجنال
البننوليس اإلدارفم بينمننا نطنناق الظننروف االسننتثنائية ينرتبط ب كنرة أعننم من يكنرة الضننرورة والبننوليس
( )1عبد الحميد متولي :القانو الدستورف واألنظمة السياسيةم منشأة المعارفم اإلسكندريةم 1999مم ص .324

( )2عبد العليم عبد المجيد مشرف :دور سلطات الضبط اإلدارف يي تحقيق النظام العام وأثنر علنى الحرينات العامنة رد ارسنة مقارننةرم دار
النلضة العربيةم القا رةم 1998مم ص .252
( )3المرجع السابقم ص .251
( )4يسننرى محمنند العفننار :نظريننة الضننرورة ينني القننانو الدسننتورف والتش نريع الحكننومي ينني يت نرات بيقنناف الحينناة النيابيننة رد ارسننة مقارنننةرم
1995مم ص .8
( )5سنليما محمنند الطمناوف :النظريننة العامنة للقن اررات اإلدارينةم مرجننع سننابقم ب يقنول سننيادت  :ر قند يبنندو ألول و لنة أ نظريننة الظننروف
االستثنائية ب

ي بال تطبيق عادف ل كرة الضرورة ولك الحقيقة أ مجلس الدولة ال رنسني ال يرجنع نظرينة الظنروف االسنتثنائية بلنى ن ا

األسنناس وانمننا بلننى أسنناس أخننر أيسننر ينني شننروط ومنندا م ن األسنناس السننابق و ننو واجبننات السننلطة اإلداريننة .وم ن
الظروف االستثنائية ليسنت مقفنورة علنى اسنتعمال سنلطات البنوليسم ولكن مندا ا أعنم من
العامة.....رم انظر ص .115-114
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نننا نننرى أ نظريننة

لن م ب يشنمل ضنما اسنتمرار سنير الم ارينق

اإلدارفم أال و نني يك نرة المشننروعية اتلننام ممننا يجعننل موضننعلا الطبيعنني مينندا المشننروعية دو

سوا م يالظروف االستثنائية ال تعمل على استبعاد قواعد المشنروعية بال أنلنا تعمنل علنى توسنعتلا
بالق نندر ال نناوم الن ن ف يمكن ن اإلدارة من ن مواجل ننة ن ن الظ ننروفم و لن ن كلن ن تح ننت رقاب ننة القض ننا

واشراي .

الرأي الثاني:
ي ن ب ن ا ال نرأف

()1

بلننى عكننس مننا

ننب بلي ن أفننحاب ال نرأف األولم يلننم يعتبننرو أ

نظرية الضرورة تشمل حالتي االستعجال والقنوة القنا رةم و منا الفنورتا المعرويتنا للضنرورة يني

نظر مم كما تشمل أيضا الظروف االستثنائية باعتبار ا فورة ثالثة متميوة م فنور الضنرورة أو
حاالتلا.

الرأي الثالث:
ي ننرى جان ننب من ن ال قن ن

()2

أ نظري ننة الض ننرورة تختل ننف عن ن نظري ننة الظ ننروف االس ننتثنائية

و لن ن ن ب ن ننأ حال ن ننة الض ن ننرورة الت ن نني أدت بل ن ننى مخال ن ننة أحك ن ننام الق ن ننانو

ن نني حال ن ننة م قت ن ننة حي ن ننذ

تسن ننتند بلن ننى حالن ننة طارئن ننة أو قن ننوة قن ننا رةم أمن ننا ب ا دامن ننت ن ن الضن ننروريات وقتن ننا طن ننويا نتيجن ننة

السن ن ننتمرار الظن ن ننروف التن ن نني أدت بليلن ن ننا كن ن ننالحروب ويت ن ن نرات األومن ن ننةم ي ن ن نني ن ن ن الحالن ن ننة تسن ن ننمى
الظروف ب ن رالظروف االستثنائيةر.

( )1محمنند شن نريف بسننماعيل :س ننلطات الضننبط اإلدارف ين ني الظننروف االس ننتثنائيةم رسننالة دكت ننو ار قنندمت لكلي ننة الحقننوقم جامع ننة الق ننا رة
1999مم ص  .319 -316وعمننر محمنند الشننوبكي :مرجننع سننابقم حيننذ يقننول :رأ الظننروف االسننتثنائية عبننارة ع ن حالننة م ن حنناالت
الضرورةرم انظر ص  .95ومحمد كامل ليلة :الرقابة على أعمال اإلدارةم مرجع سابقم حيذ قال سيادت  :ر حينذ أ حالنة الضنرورة أعنم
وأشمل الحاالت الثاثة (الضرورة -االستعجال -والظروف االستثنائية)م و ني تعتبنر ال كنرة األفنيلة التني تتوسنع بمناسنبتلا سنلطة اإلدارةم
وتخرج بمقتضا ا م نطاق المشروعية العادية بلى الشرعية االستثنائيةم ل أ الضرورة ت دف باإلدارة بلى اتخنا التفنرف الن ف ينتا م
مننع الظننروفم وال تلتننوم القنواني العاديننة مننا دامننت ال تسننتجيب لنندواعي الفننالح العننام ينني حالننة الخطننرم وعلين يةن الظننروف االسننتثنائية
تعتبر تطبيقا لحالة الضرورة كما أ يكرة االستعجال ترتبط ك ل بحالة الضنرورةم وتعتبنر بمثابنة الشنرط والتعبينر القنانوني لحالنة الضنرورة
ر وتجدر اإلشارة نا أ سيادت لم يتطرق ل كرة القوة القا رة واعتبار ا م فور حالة الضرورةم انظر ص .84-83
( )2عبد ال تا ساير داير :مرجع سابقم ص .99
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الرأي الرابع:
أفننحاب ن ا النرأف

()1

يننرو أ نظريننة الضننرورة نني ن سننلا نظريننة الظننروف االسننتثنائية

يشروط وغاية كل منلما واحدة ال اختاف بينلمام ويسوف

تحت عنوا  :رنظرية الضرورة أو الظروف االستثنائيةر.

ا الجانب م ال ق بي المفطلحي

ويعرأل الدكتور محمود محمد حايظ وجلة نظر بخفوص م لومن للن ي المفنطلحي

بقول  :ر م المسنلم بن أ القنواني واللنوائح بنمنا وضنعت لكني تطبنق يني الظنروف العادينةم ولكن
الدولننة تملن الخننروج علننى ن القنواني واللنوائح ينني حالننة الضننرورة أو الظننروف االسننتثنائية التنني

تتطلب السرعة والحوم يي التفرفم ب أ الباد تتعرأل ألبلغ الضرر ب ا واجلت ن الظنروف

ويقا ألحكام التشريع العادف وباتباع أساليب واج ار ات الطويلة المعقدةر.

()2

وياحننظ دائمننا أ شننروط اللجننو لنظريننة الضننرورة تتمثننل أساسننا ينني الظننروف االسننتثنائية
الواقعية التي تتعرأل للا الدولةم وم ثم يمك القول أ شروط اللجو لنظرينة الضنرورة القانونينة
ي ن سلا شروط الظروف االستثنائية الواقعية()3م و ي على النحو التالي-:

 )1وجننود خطننر جسننيم وحننال يلنندد كيننا الدولننة وأنظمتلننا وسننامتلا()4م و ننو شننرط يجمننع علي ن
ال ق ن م وقنند تكننو

ن األخطننار طبيعيننة كننالبراكي وال نوالولم وقنند تكننو أوم نة تتعلننق بالنظننام

الننداخلي مثننل اضننطرابات تلنندد نظاملننا وأمنلننا الننداخلي (العفننيا المسننلح أو أومننة اقتفننادية
ومالية)م وقد تكو أخطار ماسة بأم الدولة واستقاللا م جلة الخارج كالحروب(.)5

ورغننم ف ننعوبة تحدينند جس ننامة الخطننر بمعي ننار محننددم يإنن ن يجننب عل ننى األقننل أال يك ننو من ن

األخط ننار المعت ننادةم أو األخط ننار المتوقع ننة ي نني حي نناة الدول ننةم يل ننو خط ننر غي ننر معل ننود وغي ننر

مألوف م حيذ النوعم وكبير م حيذ المدى.

()6

( )1سامي جمال الدي  :لوائح الضرورة وضنمانة الرقابنة القضنائية عليلنام منشنأة المعنارفم اإلسنكندريةم 1989مم ص  .13وجندف ثابنت
غب ننل :مرج ننع س ننابقم ص 33م23م .13وس ننمير عب نند الق ننادر :مرج ننع س ننابقم ص  .125وطعيمن ن الج ننرف :مب نندأ المش ننروعية وضن نوابط
خضوع اإلدارة للقانو م مرجع سابقم ص .164
( )2محمود محمد حايظ :القضا اإلدارفم الطبع السابعةم دار النلضة العربيةم القا رةم 1999مم ص .212-229
( )3سامي جمال الدي  :لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية عليلام مرجع سابقم ص .23
( )4يسرى محمد العفار :مرجع سابقم ص .9
( )5وجدف ثابت غبل :مرجع سابقم ص .39-39
( )6سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص .23
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أمنا كننو الخطننر حنناالم يلن ا يعننني أ

ن ا الخطنر علننى وشن الوقننوع علننى نحننو م كنند أو أ

يكو قد بدأ يعام ولكن لم ينتلي بعد( .)1وعلين ينإ الخطنر المتنو م الن ف ينشنأ يني
تفور أو خيال السلطة التن ي ية وحد ا ال يعد خط ار جسيما(.)2

أم ننا عن ن تحدي نند موض ننوع أو مح ننل التلدي نند ب ننالخطرم يإنن ن ال ب نند وأ يوجن ن

ن أو

ن ن ا التلدي نند بل ننى

موضوع دستورفم و ا الموضوع قد يكو سلطة م سلطات الدولةم أو جلناو من أجلوتلنام

أو م سسة م م سساتلا الدستوريةم وقد يكو التنظيم القانوني للحقوق والحريات على النحو
ال ف فاغ دستور الدولة.

 )2استحالة مواجلة

()3

األخطار وديعلا بالوسائل العادية()4م و و شرط يجمنع علين أيضنا ال قن

ف نراحة أو ضننمنام وبم لننوم المخال ننة لل ن ا الشننرط يإن ن ب ا مننا ت نواير لنندى السننلطة التن ي يننة
وسيلة قانونية للا القدرة على مواجلة

األخطارم يإن يجب الرجوع بليلنا واسنتخداملام أمنا

ب ا عجوت الوسائل القانونية المتوايرة لديلا ع مواجلة تل األخطارم يإ اللجو بلى نظرينة

الضرورة أفبح أم ار واقعيا.

ولبياا عالقة نظرية الضرورة بنظرية الظروف االستثنائية فإنه وجب اإلجابة على عدة
تساؤالت وهي:
-

ل تعتبر نظرية الضرورة ونظرية الظروف االستثنائية يني مجنال القنانو اإلدارف والدسنتورف
نظريتي متطابقتي و أم بينلما اختافو

 وا ا كننا بينلمننا اخننتافم يلننل بالتننالي كننا م ن النظ نريتي تختل ننا ينني شننروطلما وثثار مننانتيجة الختاف مدلوللماو
ولإلجابـــة علـــى تلـــت التســـاؤالت يننإ نظريننة الضننرورة تعتبننر نظريننة عامننة تةطنني يننروع
القننانو كايننةم ولكنلننا ينني كننل يننرع من يننروع ن ا القننانو تأخن اسننما أو مفننطلحا معينننام وكن ل

منندلوال معينننا يتناسننب وطبيعننة كننل يننرع منلننا()5م ولكنلننا جميعننا يترتننب عليلننا أثننر واحنند و ننو جنواو
مخال ننة قواعنند المشننروعية العاديننة عننند عجو ننا مواجلننة الظننروف واألخطننار الطارئننة التنني تلنندد

النظام العام للدولة.

( )1يحيى الجمل :مرجع سابقم ص .23
( )2سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص .23
( )3يحيى الجمل :مرجع سابقم ص .21-22
( )4وجدف ثابت غبل :مرجع سابقم ص .39
( )5يحيى الجمل :مرجع سابقم ص 19م.13
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وبمننا أ القننانو اإلدارف قننانو حننديذ النشننأة وك ن ل القضننا اإلدارفم يقنند كننا اعتننداد

مجل ن ننس الدول ن ننة ال رنس ن نني بلن ن ن النظري ن ننة ح ن ننديثا أيض ن ننام حي ن ننذ أطل ن ننق عليل ن ننا نظري ن ننة الظ ن ننروف
االستثنائية.

()1

وا ا كا كثير م ال قلا

()2

يرو أ نظرية الظروف االسنتثنائية تنتلخص يني أنلنا تبنرر

لننإلدارة بننأ تتحننرر م قتننا م ن التقينند الحرينني بأحكننام مبنندأ المشننروعيةم وبالقنندر ال ن ف يمكنلننا م ن
الظروف.

القضا على المخاطر الناتجة ع

يما ا تعني نظرية الضرورة يي مجال كل م القانو اإلدارف والدستورفو
مــا جانبــه يؤيــد الباحــث الــرأي الرابــع وال ن ف يعتبننر نظريننة الضننرورة ونظريننة الظننروف
االستثنائية للما مدلول واحدم ييقولو رنظرية الضرورة أو الضرورة االستثنائيةرم وكما كرنا سابقا

يإ بعأل ال قلا

()3

مم يتحدثو ع الضرورة ي كدو علنى ن نس م لنوم وشنروط وثثنار نظرينة

الظروف االستثنائيةم والعكس فحيح.
ورغم ل يإ بعأل ال ق

ب بلى القول بأ نظرية الظروف االسنتثنائية ليسنت تطبيقنا

عادين ننا لنظرين ننة الضن ننرورة بن ننل ن نني حالن ننة خافن ننة م ن ن حن نناالت الضن ننرورةم باإلضن نناية بلن ننى حن ننالتي

االستعجال والقوة القا رةم وحجت يي ل :

()4

 )1أ مجلننس الدولننة ال رنسنني يعننرف نظريننة الضننرورة قبننل أ يطلننق علننى ن النظريننة رنظريننة

الظروف االستثنائيةر يلو كا يعتبر ا تطبيقا عاديا للضنرورة ألشنار بلنى لن دو حاجنة بلنى
تسمية جديدة.

 )2كمننا يننرى أ لنظريننة الظننروف االسننتثنائية ج ن و ار تاريخيننة تتمثننل ينني شننرط بقننا الشنني علننى
حال أو قاعدة عدم تةيير الظروف.

 )3كمننا يقننرر بننأ اعتبننار نظريننة الظننروف االسننتثنائية تطبيقننا عاديننا ل ك نرة الضننرورةم ي ن دف بلننى
الخروج على مبدأ المشروعية.

( )1م كور لدى ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص .58
( )2أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص  .5وعمر محمد الشوبكي :مرجع سابقم ص . 95
( )3سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص .23
( )4محمد شريف بسماعيل :مرجع سابقم ص .493 -492
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إال أا الباحــث يتوايننق مننع م ن خننالف ن ا االسننتنتاج م ن أ ننل ال ق ن ()1م بحيننذ ال تعنندو
نظريننة الظ نروف االسننتثنائية بال أ تكننو تطبيقننا عاديننا لنظريننة الضننرورةم وعلي ن يإن ن يمك ن الننرد
على الحج التي ساقلا الرأف السابقم والتي كر ا الكثير م ال قلا بما يلي-:

أوالً :ب القول بنأ مجلنس الدولنة ال رنسني قند عنرف نظرينة الضنرورة قبنل أ يطلنق علنى

النظرية اسنملا الجديند قنول فنحيح .ولكن

ن ا المجلنس يني محاولتن لتبرينر تفنريات اإلدارة

ينني ظننروف يعنند ا اسننتثنائيةم كننا يشننير بلننى مسننميات وافننطاحات متعننددةم كحالننة الضننرورة
الملحننةم الخطننر الجسننيم العاجننلم االسننتعجالم ولقنند انتلننى مجلننس الدولننة بلننى اسننتخدام افننطا

الظروف االستثنائية.

()2

ثانيـــاً :أمننا القننول بننأ نظريننة الظننروف االسننتثنائية للننا ج ن و ار تاريخيننة قديمننة تتمثننل ينني

شرط بقا الشي على حال م يإ القول بل ا الكام يعوو الفنوابم حينذ يجمنع ال قلنا علنى أ

نظريننة الضننرورة نني األقنندم تاريخيننا وأ ج ن ور ا العميقننة تمتنند بلننى يجننر التنناريخم أمننا مفننطلح

الظننروف االسننتثنائية يلننو حننديذ النشننأة مقارنننة بنظريننة الضننرورة()3م والنندليل علننى لن أ مجلننس
الدولننة ال رنسنني ننو ال ن ف ابتكننر ن التسننمية حيننذ كانننت تعننرف (بنظريننة سننلطات الحننرب) ببننا

الحنرب العالمينة األولنىم ومنع ظلننور شنبح الحنرب العالمينة الثانيننة ب أ نظنام األحكنام العريينة لننم

يك يك ي السلطة التن ي ينة التخنا التندابير السنريعة لمواجلنة الحنروب الشناملةم وعلين يلقند يضنل

مجلنس الدولننة ال رنسنني خلننق نظريننة جدينندة من أجننل تننويير غطننا المشننروعية لتفنريات الحكومننة
يعدل مجلس الدولة ال رنسي التسمية السابقة يأفبحت تأخ اسم (نظرية الظروف االستثنائية)(.)4
ثالثاً :أما القول بأ نظرية الظروف االسنتثنائية ال تعتبنر تطبيقنا عادينا لنظرينة الضنرورةم

ول ل ال تعتبر خروجا على مبدأ المشروعية.
ومما ال ريب يي أ

الحجة تحتاج بلنى بر نا واثبناتم ينالرأف النراجح لندى كثينر من

ال قلنا أ نظريننة الضننرورة ال تعتبننر أيضننا خروجننا عن مبنندأ المشننروعية بننل نني مجننرد امتننداد لن
وتوسيع لنطاق .

()5

( )1لمويد م الت افيل انظر ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص . 62-59
( )2سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .135
( )3ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص .61
( )4شام عبد المنعم عكاشة :مس ولية اإلدارة ع أعمال الضرورة ردراسة مقارنةرم دار النلضة العربيةم القا رةم 1998مم ص .121
( )5عمر محمد الشوبكي :مرجع سابقم ص . 95
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وممننا ياحننظ م ن خننال مطالعتنننا أ كثي ن ار م ن ال قلننا

()1

ال ن ي يتحنندثو ع ن النظريننات

المواوي نة لمبنندأ المشننروعية ي ن كرو المفننطلحي معننا كمت نراديي أو أحنند ما (نظريننة الضننرورة أو
الظننروف االسننتثنائية)م وال يعتبننرو أيننا منلننا خروجننا عل ننى مبنندأ المشننروعيةم بننل ننو امتننداد لن ن
وتوسيع لنطاق .

وخالصة األمر ب نظرية الضرورة ونظرية الظروف االستثنائية مفطلحا لم لوم واحد.
وال تعتبن ننر نظري ن نة الظن ننروف االسن ننتثنائية سن ننوى تطبين ننق عن ننادف لنظرين ننة الضن ننرورة أو فن ننورة م ن ن

فننور ا( .)2وال يعنندو األمننر سننوى اخننتاف لةننوف يقننط بنني المفننطلحي  .وا كنننا نميننل السننتخدام
مفطلح رنظرية الضرورةر و و االفطا ال ف اسنتقر علين مجلنس الدولنة ال رنسني وسنار علين

يي قضائ .

()3

وتج ن نندر اإلش ن ننارة ن ن ننا أ كثي ن ننر من ن ن ال قل ن ننا

()4

يعتب ن ننرو أ يكن ن نرة الض ن ننرورة والظ ن ننروف

االستثنائية أساس السلطات االسنتثنائيةم حينذ تبقنى ن السنلطات محكومنة بالنطناق الن ف تسنمح
بن

ن النظريننةم يلنني ليسننت سننلطات مطلقننة كمننا أشنرنا سننابقام بنمننا نني سننلطات مقينندة بضنوابط

وشروط نص عليلا المشرع.

( )1محمن نند كامن ننل ليلن ننة :الرقابن ننة علن ننى أعمن ننال اإلدارةم مرجن ننع سن ننابقم ص 89م .98حين ننذ يقن ننول سن ننيادت  :رنظرين ننة الضن ننرورة والظن ننروف
االسننتثنائية ...أ اإلدارة ينني حالننة الضننرورة والظننروف االسننتثنائية تتسننع من سننلطاتلا...بحيذ يظننل مبنندأ المشننروعية قائما...وكننل مننا ينني
األمر أن يتسم بالمرونة ويتسع نطاق ر.
 عمن ن ننر محمن ن نند الشن ن ننوبكي :مرجن ن ننع سن ن ننابقم ص 94م .95حين ن ننذ يقن ن ننول :ر...ب مبن ن نندأ المشن ن ننروعية يظن ن ننل قائمن ن ننا وموجن ن ننودا ين ن نني ظن ن ننلحالة الضرورة أو الظروف االستثنائية مع وقف التن ي جوئينا بالنسنبة لمنا تتطلبن مواجلنة حالنة الضنرورة أو الظنروف االسنتثنائية....و ك ا
تستبدل المشروعية العادية بالمشروعية االستثنائية لمواجلة الظروف االستثنائية....ر.
 محمنند ب ن محمنند كامننل وي ن  :نظريننة الت ننويأل التش نريعي رد ارسننة مقارنننةرم رسننالة دكتننو ار م قنندمت لكليننة الحقننوقم جامعننة عنني شننمسمالقا رةم 2222مم ص  .111وغير م م ال قلا ال ي سبقت اإلشارة بليلم ص 12م

ا البحذ.

( )2عافم رمضا مرسي يونس :مرجع سابقم ص .11
( )3سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .135
( )4أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص  .19ومحمد ب محمد كامل وي  :مرجع سابقم ص .111
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الفرع الثالث
تمييز الظروف االستثنائية عا غيرها ما النظريات الم ابهة
نظرية الظروف االستثنائية لم تبدأ من ينراو ولكنلنا تنأثرت وأثنرت يني عندة نظرينات حتنى

وفننلت لنظاملننا الحنناليم وتشننابلا بلننى حنند كبيننر مننع بعننأل ن النظرينناتم لدرجننة أ الننبعأل
أفبح يجد فعوبة أو جلدا يي الت رقة ييما بينلام بل ب البعأل قد خلط ييما بينلا.

()1

ونظ ن ار لل ن ا التننداخل بنني نظريننة الظننروف االسننتثنائية مننع نظريننات أخننرى مشننابلة تحكننم
أعمال اإلدارة يقد رأينا أ نتعرأل ل كرة سريعة ع كل نظرية مشابل م خال اآلتي:
أوالًا أعمال السيادة ونظرية الظروف االستثنائية:
تعتبننر يك نرة السننيادة حديثننة نسننبيا ب يرجننع تاريخلننا بلننى القننر السننادس عشننرم وظلننرت

كمبدأ سياسي اللدف من القضا على النظنام اإلقطناعي وتأكيند سنلطة الملنو يني مواجلنة أمن ار
اإلقطاعم وك ل تقرير عدم خضوعلم لسلطة البابا أو اإلمبراطورية الرومانية المقدسة.

()2

ب السننيادة نني بح نندى الفن ن ات الت نني تتف ننف بلن نا الس ننلطة ي نني الدول ننةم أو ب نناألحرى ب

السيادة ي الف ة المميوة للدولة كشخص معننوف()3م و ني تمثنل منا للدولنة من سنلطا تواجن بن

األيراد داخل بقليملا وتواج ب الدول األخرى بالخارج(.)4

وعلي ن يننإ للسننيادة وجل ني  :سننيادة داخليننة وسننيادة خارجيننةم حيننذ أ للسننيادة الخارجيننة

معنننى سننلبي مقتضننا عنندم خضننوع الدولننة أليننة دولننة أجنبيننةم وأمننا السننيادة الداخليننة يللننا معنننى
بيجننابي مضننمون أ الدولننة نني فنناحبة السننيادة علننى غير ننا م ن الليئننات الموجننودة علننى بقلننيم
الدولة وتمارسلا باستقال كاملم وك ل تكنو الدولنة فناحبة السنيادة علنى األينراد القناطني علنى

بقليملا أيضا.

()5

أما ب ا ما أراد الباحذ أ يتحدذ عن سيادة األمـة ينإ السنيادة يني الدولنة ننا ني ملن
لألمننة تمارسننلا بمننا يحقننق مفننلحتلا ويعننود عليلننا بننالن عم واألمننة نني الوحنندة المجننردة المتكاملننة
( )1سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .111
( )2محمد حايظ غانم :مبادئ القانو الدولي العامم دار النلضة العربيةم القا رةم 1966مم ص .145
( )3فا الدي يووف :المحيط يي النظم السياسية والقانو الدستورفم دار النلضة العربيةم القا رةم 1995مم ص .142
( )4علي فادق أبو يف :القانو الدولي العامم منشاة المعارفم اإلسكندريةم 1993مم ص .118
( )5يتحن نني الوحين نندف :الن نننظم السياسن ننية المعاف ن نرة ونظن ننام الحكن ننم ين نني اإلسن ننامم الطبعن ننة الخامسن ننةم دار المقن ننداد للطباعن ننةم يلسن ننطي -
غوةم2211مم ص  .22عبد الحميد متولي :المرجع السابق ،ص .35
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المستقلة ع األيراد المكوني للنا()1م أف أ السنيادة ال تكنو ملكنا لألينرادم يمتلن كنل واحند مننلم

جننو ا م ن السننيادةم وانمننا نني لمجمننوع األي نراد ال باعتبننار م كمننا حسننابيا بحي نذ يكننو ك نل منننلم
مختفا بجو منلا وانما لألمة باعتبار ا وحدة واحدة مستقلة ع األيراد المكوني للا(.)2
أمــا ســيادة ال ــعب يننإ مضننمو

ن ا المبنندأ يأخ ن بننأ السننيادة للجماعننة ولك ن ال علننى
الجماعة تتكو م عدد

أساس اعتبار ا وحدة مستقلة ع األيراد المكوني للا ولك بوفف

م األيرادم والسنيادة تكنو لكنل أينراد الشنعب باعتبنار كمنا حسنابيام بحينذ تقبنل السنيادة أ تنقسنم
علننى ن ا الكننم أو العنندد وبالتننالي يكننو لكننل يننرد م ن أي نراد الشننعب بننالمعنى السياسنني جننو م ن

السيادةم والمقفود بأيراد الشعب أولئ ال ي يتمتعو بحقوقلم السياسية.

()3

ووج ن لل ن ا المبنندأ عنندة انتقننادات م ن أ ملننا أ تجوئننة السننيادة علننى جميننع أي نراد الشننعب
بحيذ يختص كل واحد بجو منلام يإ
بال أ

ل وا كا اللدف من الحيلولة دو االستبداد والتسلط

ن ن ا المب نندأ ل ننيس من ن ش ننأن أ يح ننول دو

لن ن م أل األين نراد ال تظل ننر س ننيادتلم بال ح نني

ممارس ننة عملي ننة االنتخاب ننات ث ننم ينتق ننل ح ننق التف ننرف للنن نواب و ن ن ال ق نند يس ننلكو االس ننتبداد ي نني

ممارستلم للسلطة.

()4

أما بخصوص أعمال السيادة وهي التي تعنينا بالدرجة األولـىم يإنلنا تختلنف تمامنا عن
السننيادة التنني نني السننلطة العليننا ينني الدولننةم حيننذ تعتبننر أعمننال السننيادة من أ ننم القيننود التنني تننرد

علننى مبنندأ المشننروعية ويطلننق عليلننا أحيانننا (بأعمننال الحكومننة)( .)5ويقفنند بلننا األعمننال والقن اررات
التني تتخن ا الدولننة كسننلطة سياسننية وال تخضننع ألف رقابننة قضننائية كقنرار النرئيس بنندعوة المجلننس

التشن نريعي لانعق نناد ل نندورة عادي ننة أو غي ننر عادي ننةم وأيض ننا ي نندخل ض ننم

العاقات الخارجية مثل االعتراف بدولة جديدة وسحب

ا االعتراف.

()6

ن ن الطائ ننة جان ننب من ن

( )1فا الدي يووف :مرجع سابقم ص .149
( )2يتحي الوحيدف :مرجع سابقم ص .22
( )3رياأل العيلة :مبادئ علم السياسةم الطبعة الثالثةم يلسطي  -غوةم 2222مم ص .91
( )4محمد كامل ليلة :النظم السياسية رالدولة والحكومةر م القا رةم 1964مم ص .218-219
( )5محمود خلف الجبورف :القضا اإلدارف ردراسة مقارنةرم الطبعة األولىم دار الثقاية للنشر والتوويعم عما م 1998مم ص .49
( )6فا الدي يووف :مرجع سابقم ص .149
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وتجنندر اإلشننارة ن نا بلننى أ يقلننا القننانو قنند اختل نوا ينني وضننع معيننار موحنند وواضننح

لتحدينند أعمننال السننيادة وتمييو ننا عن سننائر أعمننال اإلدارة()1م ووجلننت ألعمننال السننيادة الكثيننر من

االنتقاداتم حيذ يعتبر ا البعأل ثةرة يي بنا المشروعية ووفنمة يني جبني القنانو العنام وبقينة

م بقايا علود الدولة غير القانونية(.)2

ورغم منا أخن علنى أعمنال السنيادة من عينوب وانتقنادات ينإ

لن لنم يمننع بعنأل الشن ار

م ن أ يلتمس نوا للننا األع ن ار والمبننرراتم وعلننى أسنناس أ القننانو وسننيلة ال غايننة ينني ات ن يلننو
وسننيلة للمحايظننة علننى الدولننة وفننيانة كيانلننام يننإ ا كننا التمس ن ب ن علننى حسنناب س نامة الدولننة
وجبت التضحية بن م ب أ سنامة الدولنة ينوق القنانو م ومن ثنم وجنب االعتنراف للحكنام بنالخروج

ع القانو كلما اقتضت الظروف ل م تحقيقا لتل الةاية العليا.

()3

( )1هنات عدة معايير قيلت في تحديد أعمال السيادة ،وهي على النحو التالي:

أوالًا معيـــار الباعـــث السياســـي :ن ن ا المعي ننار ننو أول معي ننار ظل ننر لتحدي نند أعم ننال الس ننيادةم عل ننى أس نناس الباع ننذ من ن بف نندار اإلدارة
ألعماللننام يننإ ا كننا الباعننذ سياسننيا يإن ن يعتننب م ن أعمننال السننيادة وال يخضننع لرقابننة القضننا اإلدارف أمننا ب ا كننا الباعننذ علي ن غيننر

سياسني يننإ العمننل يكنو بداريننا ويخضننع لرقابننة القضنا  .وقــد كــاا هــعا المعيــار محــل انتقــاد حيننذ أنن غينر محنندد حيننذ تسننتطيع اإلدارة
التن رع بننأ الباعننذ م ن و ار بفنندار غالبيننة مننا تفنندر م ن ق ن اررات سياسننيا ي ن دف بلننى اسننتبعاد ن الق ن اررات م ن رقابننة القضننا م ويشننكل
خطورة على حقوق وحريات األيراد ب يعجو األيراد ع الطع يي أعمال السلطة التن ي ية التي تمس حقوقلم وحرياتلم أمام القضا .
ثانياُا معيار طبيعة العمل أو موضوعه :وم دا أ العبرة بطبيعة العمل ات أو موضوع م بفنرف النظنر عن الباعنذ علين م يمننلم من
قال غ العمل يكنو من أعمنال السنيادة ب ا كنا تن ين ا لننص دسنتورفم ويكنو من قبينل األعمنال اإلدارينة العادينة ب ا كنا تن ين ا لقنواني

العادية واللوائحم ومنلم م قنال ب العمنل يكنو من أعمنال السنيادة ب ا كنا فناد ار عن السنلطة التن ي ينة بوفن لا حكومنةم ويكنو عمنا
بداريننا عاديننا ب ا كننا فنناد ار منلننا باعتبار ننا بدارة .وي خ ن علننى ن ا المعيننار برأيي ن أن ن تحمنني كمننا أن ن يجعننل م ن النفننوص الدسننتورية
والم روأل ييلا أ تكو معقا لحقوق األيراد وحفنا لحرياتلمم يجعل منلا أداة لتلرب م رقابة القضا م أضف أن يسنتلوم حنل مشنكلة
التمييو بي الحكومة واإلدارةم حتى يتيسر بعد ل بعمال وتطبيق

ا الرأف أو المعيار.

ثالثاًا معيـار القائمـة القضـائية :بموجنب ن ا المعينار تكنو أعمنال السنيادة األعمنال التني درج القضنا علنى اعتبار نا كن ل م و ني بشنكل

عام:

 .1األعمال المنظمة لعاقة السلطة التن ي ية بالبرلما .

 .2األعمال المتفلة بالش و الخارجية للدولة مثل التمثيل الدبلوماسي والمعا دات.
 .3األعمال المتعلقة بالحرب.
 .4التدابير واألعمال المتعلقة باألم الداخلي.
 علي خاطر شطناوف :موسوعة القضا اإلدارفم الجو األولم الطبعة الثالثةم دار الثقاينة للنشنر والتووينعم عمنا م 2211مم ص -86 .94طعيم ن الجننرف :رقابننة القضننا ألعمننال اإلدارة العام ننة رقضننا اإللةننا رم دار النلضننة العربيننةم الق ننا رةم 1984مم ص .125-99
ومحمود خلف الجبورف :مرجع سابقم ص  . 49-48وعمر محمد الشوبكي :مرجع سابقم ص. 92-89
( )2محمننود محمنند حننايظ :الق نرار اإلدارف رد ارسننة مقارنننةرم محاض نرات لألسننتا النندكتور يتحنني الوحينندف ألقا ننا علننى طلبننة القننانو العننام
بكلية الحقوق بجامعة األو رم دار النلضة العربيةم القا رةم 1998مم ص .125 -124
( )3المرجع السابقم ص .128
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كما أ مناقشة القضا لل األعمال م شأن أ يثير مشنكات سياسنية قند تضنر بنأم

الدولننة الننداخلي والخننارجي ألن ن قنند ي ن دف بلننى مناوعننات دبلوماسننية ويمننس العاقننات الدسننتورية
للسلطات العامةم وغير ا م المبررات األخرى.

()1

وال جنندال أ نظريننة أعمننال السننيادة تعتبننر سنناحا خطين ار ينني ينند السننلطة التن ي يننة يمكنلنا

م ن التحلننل م ن حكننم القننانو والخننروج كليننا علننى مبنندأ الشننرعية وعنندم االعتننداد ب ن م يلنني تعتبننر
امتلان ننا لمب نندأ س ننيادة الق ننانو وايتئات ننا علين ن بإجاوتل ننا ع نندم الخض ننوع للق ننانو واط نناق ي نند الس ننلطة
التن ي يننة دو قينند أو رقيننب عليلننا.

()2

يننالحكم القننانوني ألعمننال السننيادة يقضنني بأن ن ب ا مننا تق نرر

ف ة رعمل السيادةر لقرار ما يليس أمام القاضي بال أ يحكم بعدم االختفاص أيا كانت طلبنات

المدعي يي دعوا م أف سوا تعلقت باإللةا أو بالتعويأل.

()3

وقد استقر القضا ال لسطيني على االعتراف بأعمال السيادة وتواترت األحكنام علنى لن
يقد قررت محكمة العدل العليا أ ر أعمال السيادة ني تلن األعمنال أو اإلجن ار ات التني تفندر ا
الحكوم ننة باعتبار ننا س ننلطة حك ننم ال س ننلطة بداري ننة تباش ننر ا بمقتض ننى ن ن الس ننلطة العلي ننا لتنظ ننيم
عاقاتلن ننا بالسن ننلطة العامن ننة األخن ننرىم بف ن ن تلا ممثلن ننة لمف ننالح الدولن ننة الرئيسن ننية لتحقين ننق مفنننالح

الجماع ننة السياس ننية كلل ننا والس ننلر عل ننى احت ننرام دس ننتور ا وتس ننيير يئاتل ننا العام ننة واإلشن نراف عل ننى

عاقاتلا مع الدول األجنبينةم أمنا القن اررات التني تفندر عنلنا تطبيقنا للقنواني واألنظمنة يلني عمنل
بدارف وليس م أعمال السيادة وبالتالي يجوو الطع بل الق اررات أمام

المحكمةر

()4

والقول بأ أساس نظرية الظروف االستثنائية و ( أعمنال السنيادة) يجعنل األعمنال التني
تمارس يي الظروف االستثنائية م قبنل السنلطة التن ي ينة ال تخضنع لرقابنة القضنا لحسنبانلا من

أعم ننال الس ننيادةم و ن نو أم ننر منتق نند عل ننى اعتب ننار أ القض ننا

ننو الم ننا الحقيق نني لألين نراد لض ننما

حقوقلم وحرياتلم ضد انحرايات السلطة التن ي ية خفوفا يي الظروف االستثنائية.

()5

( )1سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .119
( )2عمر محمد الشوبكي :مرجع سابقم ص . 92
( )3سليما محمد الطماوف :النظرية العامة للق اررات اإلداريةم مرجع سابقم ص .161
( )4قرار ننا رقننم 98 85م جلسننة 1999 11 29مم الفننادر ب نرام ايم غيننر منشننورم م ن كور لنندى عبنند النافننر أبننو سننملدانة :موسننوعة
القضا اإلدارف يي يلسطي م الكتاب األولم دار النلضة العربيةم القا رةم2212مم ص .138
( )5سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص .58
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و و ما أكد المشرع ال لسطيني يي القانو األساسي ال ف أشار بلى ك الة حنق التقاضني

لكل مواط

ا يضا ع عدم بقرار بوجود أف أعمال مستثناة م الخضوع للرقابة القضائية.

()1

ويرا البعض وبحق أن حتى لو تنم التسنليم بوجنود أعمنال السنيادة يإنلنا ال تفنلح أساسنا
لنظرية الظروف االستثنائية

()2

و لن لعندم خنروج األخينرة علنى مبندأ المشنروعيةم وانمنا ني امتنداد

لن ن م و نني توس ننيع لنطاقن ن و ننو م ننا يعب ننر عنن ن بالش ننرعية االس ننتثنائيةم وبالت ننالي خض ننوعلا للرقاب ننة

القضائية بعكس األولى( .)3كما أ أعمال السيادة نظرية ال ترتبط ب ترة ومنية معيننةم بينمنا تنرتبط
نظرينة الظنروف االسنتثنائية ب تنرة ومنينة محنددة تنتلني بانتلنا أسنبابلام أمنا بخفنوص اإلجن ار ات
التي تتخ ا اإلدارة يي الظروف االستثنائية يجب أ تكو خال

أعمال السيادة يتستطيع اإلدارة أ تمارسلا يي أف وقت.

()4

الظنروف ولنيس بعد ا ن أمنا

ثانياًا االستعجال ونظرية الظروف االستثنائية:
ب يكرة االستعجال وكما عريلا البعأل تعني باتخا تدابير أو بج ار ات ما ال غنى عنلا

على وج السرعة وبدو أف تأخير()5م ومعنى ل أن يجب على اإلدارة يي حالة االستعجال أ

تقننوم بتن ي ن الق نواني المتعلقننة بحمايننة أم ن الدولننة ونظاملننا العننام ولننو كننا ينني ل ن اعتنندا علننى

بعأل الحريات والحقوق الخافة(.)6

وقنند ديعننت ظنروف الحننرب العالميننة الثانيننة ومننا تولنند عنلننا من أومنناتم بالمشننرع ال رنسنني

بلننى أ يفنندر بتنناريخ 1955 4 3م قننانو جدينند وأطلننق علين قننانو (حالننة االسننتعجال)م وتنندور
أحكام

ا القانو حول عدة أسس و ي:

()9

 )1يكو بعا حالة االستعجال بقانو .

 )2ال يجنرف بعننا حالننة االسننتعجال بال يني أحنوال الخطننر النندا م الن ف يسننبب االعتنندا الجسننيم
على النظام العام واألم .

( )1تنص المادة ( )32م القنانو األساسني المعندل لسننة 2225م علنى حنق التقاضني بقوللنا ر.1التقاضني حنق مفنو ومك نول للنناس
كايننةم ولكننل يلسننطيني حننق االلتجننا بلننى قاضنني الطبيعننيم وينننظم القننانو بج ن ار ات التقاضنني بمننا يضننم سننرعة ال فننل ينني القضننايا.
 .2يحظر النص يي القواني على تحفي أف قرار أو عمل بدارف م رقابة القضا ر.
( )2أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .14
( )3محمد شريف بسماعيل :مرجع سابقم ص .322 -319
( )4ثننروت عبنند اللننادف خالنند الجننو رف :منندى ضننرورة السننلطات االسننتثنائية ينني جملوريننة مفننر العربيننة والرقابننة عليلننا رد ارسننة مقارنننة
بالقانو الدستورف ال رنسيرم دار النلضة العربيةم القا رةم 2225مم ص .143
( )5أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص.81-99
( )6سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .132
( )9لمويد م

الت افيل انظر طعيم الجرف :مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانو م مرجع سابقم ص .152
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 )3تمتنند السننلطات االسننتثنائية بسننبب بعننا حالننة االسننتعجال بلننى كثيننر ممننا ال تملك ن سننلطات
البوليس اإلدارف يي الظروف العادينةم ييكنو للنا حظنر اإلقامنة يني بعنأل المنناطقم وتحديند
التجول أو حظر يي البعأل اآلخرم كمنا يكنو للنا حنق االسنتيا علنى األشنخاص واألمنوال

وحق وقف االنتخابات المحلية وحظر االجتماعاتم يضا ع ممارسنة الت تنيا اإلدارف لنيا
ونلا ار.

 )4يجوو للحكومة يي حالة االستعجال أ تقرر بمرسوم نقل اختفاص المحاكم الجنائية العادية
يي كل أو بعأل جرائم القانو العام بلى المحاكم العسكرية.

وال ش ن أ أحكننام ن ا القننانو ال تختلننف ع ن أحكننام قننانو الط نوارئ أو قننانو األحكننام
العرييننة بننالنظر بلننى االختفافننات الممنوحننة للسننلطة التن ي يننة بموجب ن م وقنند تننم تطبيننق القننانو

السالف ال كر يي الجوائر ببا االحتال ال رنسي للا.
تلن ن

()1

نني يكن نرة االس ننتعجال والت نني اتض ننحت من ن تعري ل ننا الس ننابقم واألس ننس الت نني ت نندور

أحكاملا حوللام ولك أ نا اختاف بي يكرة االستعجال والظروف االستثنائية أم أ كنا منلمنا
يعبر ع يكرة واحدة متماثلةو

لقنند اسننتقر النرأف لنندى مجلننس الدولننة ال رنسنني أنن ال تميينو بنني النظنريتي بننل واعتبننر أ
كلتيلما يعبر ع يكرة واحدة ات ثثار متماثلةم حيذ ال يمك ال فل بفورة واضحة بي يكرتي
االستعجال والظروف االستثنائية أل قيام حالة االستعجال ر ن بقينام تلديند مباشنر لألمن تتنواير

لننإلدارة بسننبب مفننلحة جديننة للتنندخل ولننو بننالقوة الجبريننة عننند اللننوومم وعلين يننإ حالننة االسننتعجال

ال تعدو أ تكو بحدى فور الظروف االستثنائية(.)2

ومننع لنن يج ننب التس ننليم بننأ يكن نرة االس ننتعجال ل ننيس للننا م نندى واتس نناع نظري ننة الظ ننروف

االسننتثنائيةم ب أ يك نرة االسننتعجال محننددة بالومننا والمكننا م بينمننا نظريننة الظننروف االسننتثنائية

مرتبطة ب كرة األم العام ويتسع مدا ا أحيانا لحد بعيد.

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .15
( )2م كور لدى سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .136 -135
( )3محمد كامل ليلة :الرقابة على أعمال اإلدارةم مرجع سابقم ص .84
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()3

ثالثاًا القوة القاهرة ونظرية الظروف االستثنائية:
ترجع أسبقية البحذ يي موضوع القوة القا رة بلنى يقن القنانو المندني من حينذ التعرينف
وتحديد الشروطم و ا ال يعني أ يكرة القوة القا رة لم تكن منن البداينة يكنرة مشنتركة بني القنانو

العام والخناصم حينذ ينرى يقلنا القنانو العنام أ القنوة القنا رة منا ني بال واقعنة خارجينة مسنتقلة
ع برادة المتعاقدي تحول دو تن ي العقد مما يترتب على حدوثلا بع ا الملتوم م التوام .

وي ترط لتوافر فكرة القوة القاهرة عدة روط وهي:

()1

()2

 )1أ يكو الحادذ غير ممك التوقعم يإ ا أمك توقع الحادذ لم يك قوة قا رةم ومعيار توقنع
الحننادذ م ن عدم ن معيننار موضننوعيم حيننذ ال يكت نني يي ن بالشننخص المعتننادم ويتطلننب أ

يكو عدم اإلمكا مطلقا ال نسبيا.

 )2أ يكو الحادذ مستحيل النديعم ينإ ا كنا باإلمكنا دينع الحنادذ حتنى يني حنال عندم توقعن
لم يك قوة قا رة.

 )3أ يكننو الحننادذ م ن شننأن أ يجعننل تن ي ن االلت نوام مسننتحيام بحيننذ تكننو اسننتحالة مطلقننة
سوا كانت استحالة مادية أو معنوية.

وممنا ننو معلننوم أ أحنند شننروط تطبيننق الظنروف االسننتثنائية ونظريتلننا أنن يسننتحيل علننى

اإلدارة من خننال ن الظننروف اتبنناع قواعنند المشننروعية العاديننةم ويثننار التسننا ل بلن ا الخفننوص
حول اشتراط استحالة اتباع قواعند المشنروعية العادينة اسنتحالة مطلقنة بسنبب الظنروف االسنتثنائية

كما و الحال يي القوة القا رةو
لقن نند

ن ننب الش ن ن ار ويقلن ننا القن ننانو بلن ننى أ الةن ننرأل أو اللن نندف م ن ن نظرين ننة الظن ننروف

االسننتثنائية ننو ضننرورة بقننا األمننة والمحايظننة علننى كيننا الدولننة ونظاملننا .وا ا كننا يشننترط ينني
الظروف االستثنائية أ يترتب عليلا تع ر اتباع اإلدارة لقواعد المشروعية العادينةم يإنن ال يقفند

بن ل أ يسننتحيل علننى اإلدارة أ تتبننع ن األحكنام بفننورة مطلقننةم لن أل االسننتحالة المطلقننة

ليسننت أحنند أركننا الظننروف االسننتثنائية()3م ولكنلننا رك ن أساسنني م ن أركننا القننوة القننا رة وشننرط
واجب التواير لقيام حالة القوة القا رة(.)4

( )1سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .141 -139
( )2عب نند ال ننرواق أحم نند الس نننلورف :ال ننوجيو ي نني ش ننر القن ننانو الم نندنيم تنق ننيح مف ننط ى محم نند ال ق ننيم الج ننو األول مالطبع ننة الثانين ننةم
دار النلضة العربيةم القا رةم 1999مم ص .395-392
( )3أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص .199
( )4عبد الرواق أحمد السنلورف :مرجع سابقم ص .395
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أضننف بلننى لن أ الواقعننة المنشننئة للقننوة القننا رة يجننب أ تكننو مسننتقلة تمامننا عن برادة

الملتوم أو المتعاقد وال دخل لن ييلنام و ن ا بخناف منا علين الحنال يني الظنروف االسنتثنائية حينذ

بقدر كونلا أحيانا وقائع مستقلة ع برادة اإلدارة بال أنلا كثي ار ما تكنو مرتبطنة بلنا ارتباطنا وثيقنا

أما بخفوص عنفر عدم التوقعم يإ

ل غير مشترط دائما يي الظنروف االسنتثنائيةم بخناف

القوة القا رة التي تشترط عدم بمكانية التوقع.

()1

يتضح لنا مما سبق أ الظروف االستثنائية تختلنف بشنكل كبينر عن القنوة القنا رةم حينذ
أ العنافننر المطلننوب تواير ننا لتحقننق حالننة القننوة القننا رة غيننر مطلوبننة وغيننر واجبننة ينني تحقننق

الظروف االستثنائية .يي حي يرى البعأل

()2

أ يكرة القنوة القنا رة ب ا لنم تفنلح أسناس للظنروف

االستثنائية يإنلا تشكل بحدى حاالتلا.

( )1سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .149
( )2أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .16
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المطلب الثاني
روط وقيود الظروف االستثنائية
يجم ننع ال قن ن عل ننى بعط ننا رئ ننيس الدول ننة س ننلطات واس ننعة لمواجل ننة الظ ننروف االس ننتثنائية
واألخطننار التنني تلنندد الدولننة بشننكل عننامم و ن السننلطات تبننيح ل ن ينني بعننأل الدسنناتير اغتفنناب

سلطة التشريع م البرلمنا م بنل وتمينل أحياننا بلنى االعتندا علنى المبنادئ القانونينة ال ارسنخة التني
ظل اإلنسا يكايح م أجللا.

ولقد أوجب القانو لمباشرة السلطات االستثنائية عدة شروط باإلضاية لعدة قيود وضوابط

أيضننام اللنندف منلننا بشننكل أساسنني ننو الحنند م ن اسننتةال رئننيس الدولننة لسننلطات خننال الظننرف
االستثنائي أو توجيللا يي غير ديلا.

وعلين ن س ننوف نتن نناول خ ننال ن ن ا المطل ننبم ش ننروط الظ ننرف االس ننتثنائي من ن خ ننال ال ننرع

األولم وقيود الظرف االستثنائي خال ال رع الثانيم و ل على النحو التالي-:
الفرع األول
روط الظرف االستثنائي

نظن ن ار لخط ننورة الس ننلطات االس ننتثنائية وخط ننورة م ننا يترت ننب عليل ننا من ن ثث ننار ق نند تن ن دف بل ننى

المسنناس بحقننوق األينراد وحرينناتلمم وعلننى الننرغم من فننعوبة وضننع معيننار قنناطع لمننا يعتبننر ظريننا

اسننتثنائيام لننم تتننر المسننألة – م ن قبننل القضننا ال رنسنني والمفننرف – دو تحدينند وتنظننيمم حي نذ
وضنعت عندة شننروط أو عنافنر يجنب تواير ننا إلمكنا قينام نظريننة الظنروف االسنتثنائية وتطبيقلننا

و

الشروط ي على ت فيل التالي-:

أوالًا قيام حالة تمثل خط ارً جسيماً يهدد المصلحة العامة:

()1

يعتبننر ن ا الشننرط النقطننة المركويننة ينني دائنرة عمننل نظريننة الظننروف االسننتثنائية ب بتنواير

يبدأ الت كير جديا يي بعمال أحكام النظرية.

()2

( )1تجندر اإلشنارة ننا أنننا تناولننا ن ا الشنرطم وكن ل الشنرط الثناني مسنبقا من خنال تناولننا لمندى التطنابق ين نظرينة الضنرورة ونظريننة
الظروف االستثنائيةم مما يدعوننا بأ ن كر ما و جديد على ما كر سابقام انظر ص 12م  13م
( )2ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص . 115
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ا البحذ.

ويرى البعأل

()1

بوجوب اتفاف الظرف االستثنائي بالشن و وعندم االعتيناد بحينذ يكنو

خارج ع المألوف والمعتاد م األمورم وم أبرو أمثلت حاالت الحرب والكوارذ الطبيعية الةير
متوقعة.

يي حي ينرى النبعأل اآلخنر

()2

بنأ الظنرف االسنتثنائي قند يتفنف بحالنة عادينة ومألوينة

ومع ل تمثل خط ار جسيما يلدد أم وسامة الدولةم ومثال ل تن ي األحكام القضائية.

وال يشننترط أ تكننو الحالننة المكونننة للخطننر الجسننيم عامننة تشننمل كننل بقلننيم الدولننةم يقنند

يكننو محليننا ووقتيننا مقتف ن ار علننى جننو من بقلننيم الدولننة )3(.أمننا عن توقننع الظننرف االسننتثنائي م ن
عدم م يإ غالبية ال ق ترى بأن يجب أ يكو غير متوقع م قبل المشرع.

()4

ويي جميع الحاالت يعد وجود الخطر الجسيم وقينام الظنرف االسنتثنائي من عدمن مسنألة

واقع تخضع لرقابة القضا م حيذ يبحذ القضا كل حالة أو واقعة على حد .

()5

وخالصــة األمــر هنــام أ مننا يلننوم لقيننام ن ا الشننرط ننو أ يكننو الخطننر جسننيما وحنناال.
ويقفد بكو الخطر حاالم أ يكو على وش الوقوع على نحو م كد أو أ يكو قد بدأ يعنام
ولكن لم ينت بعد.

()6

وعلي يإ الخطنر المتنو م الن ف ينشنأ يني

ن أو تفنور أو خينال السنلطة

التن ي ين نة وح نند ا ال يع نند خطن ن ار جس ننيما( .)9أض ننف بل ننى لن ن أ يعم ننل ن ن ا الخط ننر عل ننى تلدي نند
المفننلحة العامننة سنوا أكننا

ن ا الخطننر عامننا يشننمل بقلننيم الدولننة ككننلم أو يكننو مقتفن ار علننى

جو م بقليم الدولةم بحيذ يكو غير متوقع م قبل المشرع.

ثانياًا تععر اتباع اإلدارة لقواعد الم روعية العادية:
يضا عما كر يي الشرط األول م أ يكو الخطنر جسنيما وحناالم يإنن يتطلنب أيضنا

لقيننام الظننرف السننتثنائيم عنندم ك ايننة الوسننائل القانونيننة المعنندة لألوقننات العاديننة لمواجلننة متطلبننات

الظن ننرف االسنننتثنائي()8م بمعنن ننى أ تعجن ننو الوسن ننائل العادين ننة ع ن ن مواجل ننة ن ن األخطن ننار بحين ننذ
( )1أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص .192
( )2ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم حينذ يقنول بلن ا الخفنوص :ر لن ل أجناو مجلنس الدولنة ال رنسني والمفنرف بيقناف
تن ي األحكام القضائية ب ا كا م شأ تن ي ا تلديد النظام العام أو اإلخال بسير المرايق العامة....ر للمويد انظر ص . 116
( )3عب نند ال ننر وف اش ننم بس ننيوني :نظري ننة الض ننبط اإلدارف ي نني ال نننظم الوض ننعية المعافن نرة والشن نريعة اإلس نناميةم دار النلض ننة العربي ننةم
القا رةم 1995مم ص .294
( )4أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص .196
( )5أنننور أحم نند رس ننا  :وس ننيط القض ننا اإلدارف رمب نندأ المشننروعية -دع ننوى اإللة ننا  -دع ننوى التع ننويألرم طبع ننة 2228مم دار النلض ننة
العربيةم القا رةم 2228مم ص .186
( )6يحيى الجمل :مرجع سابقم ص .23
( )9سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص .23
( )8أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص .199
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تضننطر ا لالتجننا بلننى الوسننائل غيننر العاديننةم باعتبار ننا الوسننائل الوحينندة التنني بواسننطتلا يمك ن

التةلب على مثل

الظروف.

()1

وقد يحدذ خطر جسيم يلدد النظام العنام للدولنةم ولكن يمكن مواجلتن بالقواعند القانونينة
العادينةم ينا تطبنق نظرينة الظننروف االسنتثنائيةم ألنن يشنترط لتطبيننق ن النظرينة عجنو الوسننائل

العادي ننة عن ن التف نندف والتةل ننب عل ننى األخط ننار المل ننددة للنظ ننام الع ننامم مم ننا يض ننطر اإلدارة بل ننى
االلتجا للوسائل غير عادية.
ويثار يي

ا المضمار تسا ل حول مدى التع ر الواجب تواير يي عدم بمكانينة القنواني

والتشريعات العادية على مواجلة األخطار الجسيمة التي تلدد النظام العام للدولةو
ولإلجابة على

ا التسا لم يإننا نشير بلى أ ال ق قد انقسم بلى أريني بلن ا الخفنوص

و ما على النحو التالي-:
ال ـرأي األولا

ننب أفننحاب ن ا النرأف

()2

بلننى ضننرورة تنواير حالننة االسننتحالة أمننام اإلدارة باتبنناع

الق نواني والتش نريعات العاديننة ينني مواجلننة ن ا الخطننرم ويقفنند ب ن ل أ الخيننار الوحينند لمواجلننة
الخطر و الخروج على قواعد المشروعية العادية وااللتجا بلى المشروعية االستثنائية.
أمــا ال ـرأي الثــانيا حيننذ يقننول بن غالبيننة ال ق ن

()3

و لن باالكت ننا بتعن ر اإلدارة عن اتبنناع قواعنند

المشننروعية العاديننةم ل ن أ الظننرف االسننتثنائي يكت نني بننا يترتننب علي ن فننعوبة اتبنناع الق نواني
والتشنريعات المعنندة لألوقننات العاديننةم دو اشننتراط أ تتفنناعد ن الفننعوبة بلننى حنند االسننتحالة

المطلقة.

والباحــث مــا جانب ـه ي ـرا أنن من األيضننل الميننل لل نرأف الثننانيم والن ف ي كنند علننى ك ايننة
تع ر اإلدارة على اتباع استعمال قواعد المشروعية العادية دو اشتراط االستحالة يي لن م و لن

علننى أسنناس أ مبننرر العمننل بنظريننة الظننروف االسننتثنائية ننو حمايننة النظننام العننام للدولننة وانتظننام

سير المرايق العامةم و

الحماية تحتاج بلى سرعة يني اتخنا اإلجن ار ات الاومنة لتويير نام وممنا

نو معلننوم أ التش نريعات العاديننة بج ار اتلننا بطيئننة وتسننتةرق وقتننام ممننا يرتننب علننى ل ن تعننرأل

( )1شام عبد المنعم عكاشة :مرجع سابقم ص .14
( )2سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص  .24وسمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .292-289
( )3أحمند مندحت علني :مرجنع سنابقم ص  .199وأننور أحمند رسنا  :مرجنع سنابقم ص  .186محمند كامنل ليلنة :الرقابنة علنى أعمنال
اإلدارةم مرجننع سننابقم ص  .84وعمننر محمنند الشننوبكي :مرجننع سننابقم ص  . 96و أريننت يننودة :مفننادر المشننروعية اإلداريننة ومنحنياتلننام
مرجع سابقم حيذ يقول بل ا الخفوص :ر أ يكو تطبيق القانو العادف ب او نا غينر مت نق ونينة المشنرع أل يني تطبيقن تلديند جسنيم
لألم وسير المرايق العامة....رم للمويد انظر ص .259

27

المفلحة العامة للخطرم و نا تفبح نظرية الظروف االسنتثنائية يارغنة المضنمو واللندف ودو

يائدة.

ثالثاًا أا تهدف اإلجرااات االستثنائية إلى حماية المصلحة العامة.
ليس معنى تواير الظرف االستثنائيم وتع ر الخروج منن بالمشنروعية العادينةم أ تتوسنع
اإلدارة ينني التفننرف وأ تع ننى من كننل مسن ولية ينني لن م بننل ال بنند من اكتمننال أضنناع المثلننذ
و و تواير وجود الشرط الثالذ و و أ يكو التفرف لحماية مفلحة امة ملددة.

()1

ويعتبننر ن ا الشننرط من أ ننم شننروط تطبيننق نظريننة الظننروف االسنتثنائيةم ب من شننأن أ

يكو معيا ار ممي او يي تحديد السلطات االستثنائية والحد م تجاوو ا م قبل اإلدارة.
حيننذ يجننب أ يكننو
حينندتلا ع ن

()2

نندف اإلدارة م ن تف نريلا ننو تحقيننق الفننالح العننامم وينني حننال

ن ا اللنندف وخروجلننا ع ن الةايننة التنني ترمنني بليلننا وظي تلننا ونشنناطلا و نني العمننل

للمن عننة العامننةم وتف نريت لتحقيننق منندرب شخفننية دو مبنناالة بالفننالح العننامم يننإ تف نريلا ينني
ن ن الحال ننة يتف ننف بالتعس ننف واالنحن نراف بالس ننلطة عن ن غرض ننلا وم ننا قف نند بل ننام وعندئن ن تق ننوم

المس ولية يي جانب اإلدارةم ويكو م سنلطة القضنا ب ا منا طعن أمامن يني مشنروعية تفنرف

اإلدارة أ يحكننم بإلةائ ن أو بننالتعويأل ع ن الضننرر ال ن ف ترتننب علي ن م أو حتننى بننالحكم بكليلمننا
و ل حسب الظروف والمابسات وطبيعة التفرف ال ف باشرت اإلدارة.

()3

أم نا ع ن تحدينند ما يننة المفننلحة العامننة المقفننودة ينني ن ا الشننرطم يإننننا نــرا أن ن توجنند
مفلحة عامة ملددة بخطر سوا كانت تتمثل يي شنكل تلديند لمفنالح الندياع القنوميم أو يكنو
م شأنلا أ توقف سير المرايق العامةم أو اإلخال باألم والنظام العام.

()4

ويي نلاية عرضنا السابق للشروط الواجب تواير نا لقينام نظرينة الظنروف االسنتثنائية ويقنا
لما

ب بلي غالبية القضا ال رنسي والمفرف

ا نا ي ع ال ق ك ل م يإنن ال بند من تنواير

ثاثة شروط إلعمال نظرية الظروف االستثنائيةم حينذ ال بند من تنواير حالنة تمثنل خطن ار جسنيما
يلنندد المفننلحة العامننة وأ يكننو

ن ا الخطننر حنناالم وتع ن ر اإلدارة م ن جانبلننا ديننع ن ا الخطننر

( )1سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .291-292
( )2شام عبد المنعم عكاشة :مرجع سابقم ص .19
( )3محمد كامل ليلة :المرجع سابقم ص .85
( )4لمويد م الت افيل حول ل انظر أحمد مدحت علي :مرجع سنابقم ص  .223-222وثنروت عبند اللنادف خالند الجنو رف :مرجنع
سابقم ص .131
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بوسننائل المشننروعية العاديننة ممننا ينندعو ا بلننى اللجننو بلننى وسننائل المشننروعية االسننتثنائيةم ومن ثننم
يجب أ تلدف

اإلج ار ات االستثنائية بلى حماية مفلحة عامة ملددة أو معرضة للخطر.
الفرع الثاني
قيود وضوابط الظرف االستثنائي

علننى الننرغم م ن بجمنناع ال قن والقضننا علننى ضننرورة منننح اإلدارة سننلطات اسننتثنائية حتننى

يتسنننى للننا القنندرة علننى مواجلننة األخطننار الجسننيمة التنني تلنندد الدولننة ونظاملننا العننامم وعلننى الننرغم
من اشننتراط القضننا بوجننوب تنواير عنندة شننروط لقيننام الظننروف االسننتثنائية وتطبيقاتلننام بال أنن لننم

يتننر األمننر ك ن ام بننل ووضننعت عنندة قيننود وض نوابط للظننروف االسننتثنائية حتننى ال تتخ ن سننتا ار

للسننلطة التن ي يننة والعمننل علننى اسننتةال السننلطات الواسننعة التنني تمنحلننا للننا النظريننةم واالنح نراف
ع اللدف والةاية المرجوة م قيام نظرية الظروف االستثنائية و و المحايظة على سامة الدولة

واستمرار واضطراد العمل يي المرايق العامة للدولة.

وعلي يإ م أ م القيود والضوابط التي استخلفت م ث ار ال قلا وأحكام القضا لل

النظريةم ي على الت فيل التالي-:
أوالًا قيود خاصة بالظرف:

أجمع ال ق والقضا على اسنتعمال الحنق المخنول تطبيقنا للنظرينةم ولكن بشنرط أ يكنو
نا م الظروف ما يسنتدعي لن م كنأ تتعنرأل النباد وأمنلنا للخطنر أو تطن أر ظنروف م اجئنة

تدعو التخا تدابير عاجلة كال يضانات أو ثورةم والسلطة التن ي ية بف ة عامة ي فاحبة الحق
ينني الحكننم علننى أ الحالننة تسننتدعي اسننتعمال ن ا الحننق ينني بفنندار ق ن اررات للننا قننوة القننانو أو

يرأل حالة الطوارئ أو اتخا أف بج ار استثنائي يلوم لمواجلة
وال يعني

الظروف الم اجئة.

()1

ا األمنر أ تفنريات اإلدارة وأعماللنا خنارج نطناق الرقابنة القضنائية بنل علنى

العكننس تمام ننا .حي ننذ تبقننى رقاب ننة القض ننا علننى اإلدارة قائم ننة ومس ننتمرة س نوا ي نني ظ ننل الظ ننروف
العاديةم أم يي ظل الظنروف االسنتثنائيةم يناألخيرة ليسنت خروجنا علنى مبندأ المشنروعية وال تعتبنر

استثنا على المبدأ.

()2

( )1سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .325-324
( )2أنور أحمد رسا  :مرجع سابقم ص .189
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ويقننوم القضننا ممننثا بالقاضنني بننالتحقق م ن وجننود الظننرف والتحننرف ع ن األسننباب التنني

تنندعيلا اإلدارة لتبريننر تف نريلام يننإ ا اتضننح للقاضنني عنندم وجننود الظننرف يإن ن يحكننم بإلةننا
اإلجن ار ات.

()1

ن

وبعبننارة أخننرى ب تقنندير قيننام الظننرف االسننتثنائي ومننا ين دف بلين من بع ننا اإلدارة

م مبدأ التوام المشروعية العادية يخضع لرقابة القضا .

()2

وبع نند أ يتحق ننق القاض نني من ن وج ننود الظ ننروف االس ننتثنائيةم يإنن ن يتحق ننق أيض ننا من ن أ

مواجلننة ن ا الظننرف كانننت تتطلننب اتخننا بجن ار اسننتثنائي ال تسننعف بن التشنريعات السنناريةم وينني
حن ننال تن ننم ثبن ننوت أ اإلدارة كانن ننت تسن ننتطيع أ تتةلن ننب علن ننى المفن نناعب الناجمن ننة ع ن ن الظن ننروف
االسننتثنائية القائمننة بمننا تملك ن م ن سننلطات ووسننائل تنننص عليلننا التش نريعات السننارية ومننع ل ن

اتخ ت بج ار استثنائيا ال تجيو

التشريعاتم يإن يحكم بإلةا

ا اإلج ار .

()3

ويتع ن نني عل ن ننى اإلدارة أ تتخن ن ن اإلجن ن ن ار ات الاوم ن ننة والمائم ن ننة حتم ن ننا لمواجل ن ننة الظ ن ننرف
االسننتثنائي والتةلننب علي ن م وال تننأتي بمننا يوينند ع ن القنندر النناوم لمواجلننة ن ا الخطننر واال تكننو
اإلج ار ات التي اتخ تلا غير مشروعة.

()4

وال يقفد بن ل أ ينتم بحنال القضنا محنل السنلطة التن ي ينة أو أ لن سنلطة علينا يحنق

ل توجي اإلدارة وافدار األوامر للام بال أ منا يني األمنر أ القاضني ال يباشنر حقن يني الرقابنة
من تلقننا ن سن م ألنن مقينند بتلن النندعوى التنني تريننع أمامن من قبننل األينراد وينحفننر دور بت سننير

القانو  -بحكم قوامت  -بما يائم الظرف االستثنائي.
ويي

()5

ا الفدد يتج القضا ب ل بلى المواونة بي ضرورة بلوام السلطات اإلدارية على

كايننة المسننتويات بنناحترام بعننأل المبننادئ األساسننية التنني ال يمك ن يفننللا ع ن القواعنند الدسننتورية
المرعيننةم وبنني ضننرورة تننر جانننب م ن السننلطة التقديريننة للسننلطات اإلداريننة المس ن ولة ع ن قيننادة
الدولة بما يسمح للا بمواجلة الفعوباتم و ل بالتمس بضرورة احترام اإلدارة للمبنادئ القانونينة

العامة يي ظل الظروف االستثنائيةم لتمكي القاضي م يرأل احترام سلطة الظروف االستثنائية
(الضرورة) للحد األدنى م المشروعية.

()6

( )1أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص .229
( )2طعيم الجرف :مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانو م مرجع سابقم ص .168
( )3أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص .232 -229
( )4أحمد سامة بدر :االختفاص التشريعي لرئيس الدولنة يني النظنام البرلمناني ر ارسنة مقارننةرم دار النلضنة العربينةم القنا رةم 2223مم
ص .214 -213
( )5سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .326-325
( )6سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص .34
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ثانياًا قيود خاصة بالمدا:
التنظننيم القننانوني ينني الدولننة يتشننكل ينني فننورة ننرم أو سننلم متنندرجم حيننذ تننأتي القواعنند
الدستورية على قمت ويليلا التشريع ال رعي والقن اررات ال ردينة أو اللنوائح وغير نام وينبنني علنى ن ا
الترتيننب أ يتقينند التش نريع األدنننى بالتش نريع األعلننى درجننةم ويكننو الدسننتور أسننمى ق نواني الدولننة

بحيننذ تفنندر التش نريعات األخننرى علننى نندف نفوف ن م يننا يجننوو للتش نريع العننادف أ يخننالف

نفوص الدستور أو يتعارأل مع أحكام .
وال شن أ

()1

ن ا القينند غايننة ينني األ ميننة ألنن يمنننع ن السننلطات من التشنريع التأسيسنني

ال ف و حق م حقوق الشنعب وحند والمحنددة كي يتن علنى الوضنع المبني بالدسنتور كمنا يحنول
دو بعطائلا سلطة تعطيل الدستور وشل الحياة النيابينة ومنا بلنى لن من وسنائل الحكنم المطلنق

التي ال تقر ا الديمقراطية.

()2

وا ا مننا حاولننت اإلدارة اسننتةال السننلطات الممنوحننة للننا أثنننا الظننروف االسننتثنائية بننأ

تخننرج علننى الدسننتورم يإنلننا بن ل تعتنندف عننل الحريننات العامنة وعلننى كننل المبننادئ والقننيم واألسننس
ول ل يل ا القيد مانع وال يجب مخال ت .

()3

وتعتب ننر الرقاب ننة الدس ننتورية عل ننى القن نواني م بح نندى الوس ننائل الحديث ننة الاوم ننة والض ننرورية
لض ننما ن ننا القواع نند الدس ننتوريةم حي ننذ ي ننتم التحق ننق من ن مخال ننة القن نواني للدس ننتور تملي نندا لع نندم

بفدار ا ب ا كانت لم تفدر بعد أو بلةا ا أو االمتناع ع تطبيقلا ب ا كا قد تم بفدار ا.

()4

وترتيبا على ل تعتبر الرقابة الدستورية الوسيلة ال عالة والمقيدة للظرف االستثنائي حيذ

يتم مراقبة منا يفندر من قن اررات عن اإلدارةم ومندى تواينق أو مخال نة ن القن اررات أو اإلجن ار ات

لنفننوص الدسننتورم و ن ا بخنناف الق نواني والتش نريعات العاديننةم حيننذ بإمكننا السننلطة التن ي يننة
خال يترة قيام األومة أ تستبدل أو تعدل أو تلةي أف قانو بأف قرار أو مرسوم فادر عنلا.

وممننا تقنندم يتضننح أ الدسننتور قنند خننول لننإلدارة – تحننت ضننةط والحننا الظننروف التنني

تجعننل التخلنني ع ن النظننام القننانوني العننادف نظامننا اسننتثنائيا – سننلطات اسننتثنائية بعضننلا تحمننل

( )1عمر حلمي يلمي :القانو الدستورف المقار م الجو األولم مطبعة اإليمنا م القنا رةم 2226مم ص  .46ويتحني الوحيندف :المبنادئ
الدستورية العامة مع شر التطورات الدستورية يي يلسطي م الطبعة الخامسةم مطابع المقدادم يلسطي  -غوةم2211مم ص .94 -93
( )2سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .329
( )3المرجع سابقم ص .329
( )4يتحي الوحيدف :القضا الدستورف يلسطي ردراسة مقارنةرم في الطبعة األولىم مطابع المقدادم يلسطي  -غوةم 2244مم ص .9

31

طننابع التن ي ن كتل ن المسننتمدة م ن حالننة الط نوارئ أو بعننا الحننرب والمعا ننداتم وبعضننلا اآلخننر
يحمل طابع تشريعي مثل لوائح الضرورة أو اللوائح الت ويضية.
ومننع ل ن ال بنند أ تكننو

()1

ن السننلطات واسننتخداملا ينني بطننار النننص الدسننتورف وي نني

حدود نفنا وروحنا واال ينإ الخنروج علنى لن يعتبنر خروجنا علنى الشنعب وكيانن و أرين وسنلطت

التأسيسية.

()2

ثالثاًا قيود خاصة بمدا النفاع:
أ

يقتفر استخدام السنلطات االسنتثنائية من قبنل اإلدارة علنى ال تنرة التني ينرى ييلنا القضنا

الظروف االستثنائية تظل قائمة خاللا.

()3

وبمعنننى ثخننر أال تظننل اإلج ن ار ات المتخ ن ة م ن قبننل اإلدارة لمواجلننة األخطننار أثنننا قيننام
الظرف االستثنائيم مدة تتجاوو مدة استمرار الظرف أو األومةم يمتنى انتلني وانقضنى الظنرف أو

األومة يإ جميع اإلج ار ات والق اررات االستثنائية التي كانت تسرف وتتخ ببنا األومنة أو الظنرف
االس ننتثنائي توق ننف وي ننتم الع ننودة بل ننى الحال ننة الطبيعي ننة الت نني كان ننت عليلن نا الدول ننة و نني اس ننتخدام

التشريعات العادية المعدة للظروف العادية.
ويي حالة جواو بطالة استخدام السلطات االستثنائية بلى منا بعند انتلنا األومنةم ينإ
السلطات تبقى تحت الرقابة بجميع أنواعلا القضائية والبرلمانية وحتى الشعبية منلا.

()4

ن

ولقد حدد المشرع ال لسنطيني مندة ن نا كنل منا تتخن اإلدارة من بجن ار ات خنال يتنرة قينام

الظننروف االسننتثنائيةم وال ش ن أ مخال ننة ن المنندة نني مخال ننة للدسننتور ات ن ()5م وسننوف نننأتي
على ت افيل تل السلطات ييما بعد م خال بحثنا

ا.

( )1ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص  .235وسمير عبد القادر :مرجع سابقم ص 328م.329
( )2سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .328
( )3أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص .233
( )4سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .328
( )5حيننذ بنني القننانو األساسنني ال لسننطيني المعنندل لسنننة 2225م ل ن م ن خننال المننادة ( )43والتنني تنننص علننى  :ر ل نرئيس السننلطة
الوطنيننة ينني حنناالت الضننرورة التنني ال تحتمننل التننأخير ينني غيننر أدوار انعقنناد المجلننس التشنريعيم بفنندار قن اررات للننا قننوة القننانو م ويجننب
عرضنلا علننى المجلنس التشنريعي ينني أول جلسنة يعقنند ا بعنند فندور ن القن اررات واال وال مننا كننا للنا من قننوة القنانو م أمننا ب ا عرضننت
على المجلنس التشنريعي علنى النحنو السنابق ولنم يقر نا وال منا يكنو للنا من قنوة القنانو ر وكن ل ننص المنادة ( )112التني تننص ب قراتلنا
األربعة على أحكام حالة الطوارئ  :ر )1عند وجود تلديد لألم القومي بسبب حرب أو غنوو أو عفنيا مسنلح أو حندوذ كارثنة طبيعينة
يجوو بعا حالة الطوارئ بمرسوم م رئيس السلطة الوطنية لمدة ال تويد عن ثاثني يومنا )2 .يجنوو تمديند حالنة الطنوارئ لمندة ثاثني
يوما أخرى بعد موايقة المجلس التشريعي ال لسطيني بأغلبية ثلثني أعضنائ  )3 .يجنب أ يننص مرسنوم بعنا حالنة الطنوارئ بوضنو ==
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ولعل القفد م

ل

و عدم اإلبقا على

اإلج ار ات التي اتخ ت ببا األومة وقيام

حالننة الظننروف االسننتثنائية لمنندة طويلننةم لمننا ييلننا م ن حنند للحريننات العامننة للشننعب وألنلننا تشننكل
اعتدا فريحا على السلطة التشريعية التي تمتل حق التشريع ويقا للدستور بف ة أفلية.

()1

وترتيبا على ل يإ أقنل منا يمكن اتخنا يني ن الحالنةم نو دعنوة المجلنس التشنريعي

بفنورة عاجلننة ليقننوم بمراجعننة ويحننص تفنريات اإلدارة واج ار اتلنا خننال يتنرة األومننةم سنوا أثنننا

يترة انعقاد أو يترة حل م ويمارس وظي ت التشريعية وك ل الرقابية على ما اتخ م بج ار ات يي

الوقت المحدد إلدارة األومات والظروف االستثنائية حسب نص القانو األساسي ال لسطيني و ل

بما بإقرار ا أو ريضلا والةائلا.

==علننى اللنندف والمنطقننة التنني يشننمللا وال تنرة الومنيننة )4 .يحننق للمجلننس التشنريعي أ ي ارجننع اإلجن ار ات والتنندابير كللننا أو بعضننلا التنني
اتخن ت أثنننا حالننة الطنوارئ و ل ن لنندى أول اجتمنناع عننند المجلننس عقننب بعننا حالننة الطنوارئ أو ينني جلسننة التمدينند أيلمننا أسننبق واج ن ار
االستجواب الاوم بل ا الشأ ر.
( )1سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .328
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المبحث الثاني
معايير تحديد السلطات االستثنائية لرئيس السلطة
واألعمال المحظورة عليه

ب جانب م ال قن كمنا كرننا سنابقا

()1

بلنى أ أسناس السنلطات االسنتثنائية نو نظرينة

الضننرورةم يحالننة الضننرورة نني التنني تعطنني لننإلدارة المسننوو ال ن ف يسننمح للننا باتخننا اإلج ن ار ات
المناييننة لقواعنند المشننروعية العاديننةم يننإ ا كانننت الدولننة تلتننوم خننال ممارسنناتلا لوظائ لننا المختل ننة

الخضوع للقانو واالمتثال ألحكام م يإ

لن االلتنوام يقتفنر علنى يتنرات اللندو يقنط()2م أمنا ب ا

تعنرأل وجنود الدولننة للخطنر يني الظننروف االسنتثنائية والن ف يلندد بقنا الدولننة وسنامتلا ونظاملننا
وبالسير المنتظم لمرايقلام كا للا أ تتخ كاية اإلج ار ات والتندابير الاومنةم ملمنا تضنمنت من

مخال ة ألحكام القواني داخل الدولةم ب ال وجود لمبدأ المشروعية بدو وجود الدولة أوال(.)3

ونظريننة الضننرورة والظننروف االسنتثنائية تعنندا وجلنني لعملننة واحنندةم حيننذ تعتبننر األولننى

أساسنا للثانيننة والعكننس فننحيح()4م ونظريننة الضننرورة تعنند الوجن اآلخننر لمبنندأ المشننروعية وال تمثننل
خروجا على

ا المبدأم و ل لتقييد السلطة التن ي ية بضوابط ترد على ن ا المبندأ عنند ممارسنتلا

للسلطة االستثنائية خال األومات(.)5

ولك الس ال ال ف يثار بل ا الخفوص و حنول مندى ك اينة (الضنرورة) كمعينار للت رقنة

بي ما و أفيل وما و اسنتثنائي من سنلطات النرئيس المنفنوص عليلنا يني القنانو األساسني
ال لسننطينيو وبمعنننى ثخننرم ننل تحنندد السننلطات االسننتثنائية لل نرئيس بتل ن السننلطات التنني ينننص

عليلننا القننانو األساسنني اسننتنادا للضننرورة والظننروف االسننتثنائية يقننطم ومننا عنندا لن تعنند سننلطات
أفليةووو
ونحن ن ب نندورنا نثي ننر ن ن ا التس ننا ل أل الدس نناتير عن نند تناولل ننا الختف نناص رئ ننيس الدول ننة
السلطات وما و استثنائي منلا.

ال تعمل فراحة على تحديد ما و أفيل م

( )1سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص  13وما بعد ا .يحيى الجمل :مرجع سابقم ص .91 -92
( )2ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص . 219
( )3أحمد مدحت علي :مرجع سابقم ص .242
( )4ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص . 222
( )5أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .31
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وا ا كانننت أغلننب السنلطات االسننتثنائية لنرئيس الدولننة التنني تنننص عليلننا الدسنناتير أساسنلا

الضرورة ومواجلة الظروف الطارئة أو االستثنائية بفورة عاجلنة وسنريعة .بال أ النبعأل
أ

()1

ينرى

ن ننا س ننلطات أخ ننرى منح ننت لن نرئيس الدول ننة ي نني الظ ننروف العادي ننة تن نندرج ض ننم الس ننلطات

االسننتثنائية اسننتنادا لألحكننام والمبننادئ األساسننية ال نواردة ينني الدسننتورم و ل ن كننأ ينننص الدسننتور
على مبندأ ال فنل بني السنلطاتم ثنم ينأتي يني موضنع ثخنر ويمننح النرئيس سنلطة معيننة ني من

اختفاص جلة أخرى كأفلم ويستطيع ممارستلا يي الظروف العادية(.)2

وفـــي تقـــدير الباحـــث أا مثننل ن السننلطات تننندرج ضننم السننلطات االسننتثنائية ل نرئيس
الدولةم ويي حالة استخداملا يي الظروف العادية يإنلا بالتأكيد ال تستند بلى نظرية الضرورة التي
تفننلح كأسنناس ومبننرر السننتخدام ن السننلطات ينني الظننروف االسننتثنائيةم ممننا ي كنند أنلننا ليسننت

المعيار أو األساس الوحيد الستخدام وت عيل السلطات االستثنائية يي مختلف الظروف واألحوال.
وتعمننل الدسنناتير علننى النننص بشننكل واضننح علننى القيننود والض نوابط التنني تحكننم اسننتخدام
الرئيس للسلطات االستثنائيةم غير أ

نا اختفافات وسنلطات ال يسنتطيع النرئيس ممارسنتلا

يي أية ظروف مع وجود خاف يي ال ق الدستورف حول بعضلا.

وعلين يإنننا سنقسننم د ارسنتنا للن ا المبحننذ بلنى مطلبني م حيننذ سننتناول يني األول المبننادئ

واألحكننام الدسننتورية التنني يمكن من خاللننا تحدينند السننلطات االسننتثنائية الممنوحننة لنرئيس السننلطة
الوطنية ال لسطينية وم ثم نتناول يي المطلب الثاني األعمال المحظورة علي واألعمال المختلف

يي حظر ام و ل على النحو التالي:

المطلب األول
المبادئ واألحكام الدستورية
تن نناول الق ننانو األساس نني ال لس ننطيني جمل ننة من ن المب ننادئ واألحك ننام الت نني تمث ننل الش ننرعية

الدستورية التي نعتمد عليلا يي تحديد السلطات االستثنائية لرئيس السلطة الوطنية ع غير ا م

الس ننلطات ين نني ظن ننل عننندم ك اينننة معين ننار الضن ننرورة ال ن ن ف يفن ننلح يقن ننط كأس نناس لتحدي نند السن ننلطات
االستثنائية المقررة يي الظروف االستثنائية.

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .31
( )2وم األمثلة على ل  :كأ يتم التأكيد على استقالية القضا وعدم التدخل يي اختفافات وعمل م يني حني ينرد يني موضنع ثخنر
النص على منح الرئيس بعأل السلطات االستثنائية التي يستطيع ممارستلا يي الظروف المختل ة.
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ومن ن ث ننم ين نإ نظرين ننة الض ننرورة ليس ننت باألس نناس الكن ننايي لم نننح رئ ننيس الدول ننة السن ننلطات

االسننتثنائية ينني وقننت األومنناتم مننا لننم يننتم النننص علننى منننح ن السننلطات ينني الدسننتور()1م ويننرى
بعننأل ال قلننا

()2

أ نظريننة الضننرورة نني األس ناس ال لس ن ي للسننلطات االسننتثنائية التنني تمنننح ينني

ظننروف وأوقننات األومننةم و ل ن وحنند ال يك نني لتبريننر السننلطات االسننتثنائية مننا لننم تسننمح الشننرعية

الدسننتورية ب ن ل م يالدسننتور ننو األسنناس لقاعنندة المشننروعية ولمبنندأ خضننوع الدولننة للقننانو م و ننو
األساس ال ف يقوم علي بنيا الدولة ونظاملا القانوني و و األفنل أو المنبنع بالنسنبة لكنل نشناط

قننانوني ينني الدولننة.

()3

وبمعنننى ثخننر يننإ الشننرعية الدسننتورية نني أسنناس منننح االختفافننات أو

الس ننلطات وتوويعلن نا سن نوا كان ننت أف ننلية أم اس ننتثنائيةم حي ننذ ت نننص الدس نناتير ع ننادة عل ننى مب ننادئ
أساس ننية تأخن ن بل ننا الدول ننة ومنل ننا م ننا يتعل ننق بض ننما الحق ننوق والحري ننات العام ننة والشخف ننية عل ننى

اختايل ننا بم ننا يحق ننق الع نندل والمس نناواة للجمي ننع دو تميي ننوم أو ييم ننا يخ ننص مب نندأ س ننيادة الق ننانو م
وتحقيننق الت نواو بنني السننلطاتم مننع توضننيح الحنندود ال افننلة بنني اختفافننات كننل منلننا (مبنندأ

ال فننل بنني السننطات)م بحيننذ تك ننل للننا االسننتقالية م ن ناحيننةم والتكامننل ينني األدا م ن ناحيننة
أخرىم يإ أف نص يرد خاف

يرد بفورة استثنائية على األفل.

المبادئ  -حتى وا كا يرد ضم نفوص الدستور -بنما

وعلي يإ القانو األساسي ال لسطيني قد نص على

مما يدعوننا بلى أ نتناول

المبنادئ بشنكل واضنح وفنريح

المبادئ بشي م الت فيل حيذ سنتناول بالحنديذ مبندأ ال فنل

بي السلطات ومبدأ استقالية القضا بجاننب الضنرورة باعتبار نا جميعنا معنايير لتحديند السنلطات
االستثنائية للرئيس سوا يي الظروف العادية أو الظروف االستثنائيةم و ل على النحو اآلتي:

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .32
( )2أحمد يتحي سرور :الحماية الدستورية للحقوق والحرياتم الطبعة األولىم دار المشرقم القا رةم 1999مم ص .983
( )3يتحي الوحيدف :المبادئ الدستورية العامةم مرجع سابقم ص .93 -92
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الفرع األول
مبدأ الفصل بيا السلطات
يعد مبدأ ال فل بي السلطات ضمانة جو رية الحترام الحاكم للقانو م حينذ أ اإلنسنا

حننال مننا يتنواير لدين السننلطة يإنن سننوف يسنني اسننتخداملا ولن يوق ن عننند حنند بال وجننود سننلطة
مقابلنة لن ومعادلنة لن توق ن عن اسنتعمال سنلطات م ممنا رسننخ عنند ال قلنا م لنوم رسنلطة سننتوقف
عنندوا األخننرىر()1م ويرجننع ال ضننل ينني بظلننار ن ا المبنندأ بلننى بعننأل الم ك نري أمثننال جننو لننو
ومنتس ننكيو حي ننذ ك ننا

ننديلم من ن و ار

وطةيانلمم وتوويع السلطات بي

السلطة األخرى.

()2

لن ن م ننو تحقي ننق الحري ننة لألين نراد ومن ننع اس ننتبداد الحك ننام

يئات الدولة المختل ةم والبعأل اآلخر قفد بأ تحد كل منلما

و ن ن ا م ننا ن ننادى بن ن بع ننا حق ننوق اإلنس ننا والمن نواط الف ننادر عن ن الث ننورة ال رنس ننية ع ننام

1989م ينني المننادة ( )16علننى أ :ر كننل مجتمننع ال تقننرر يي ن الضننمانات الاومننة للحقننوق أو ال
يسود يي مبدأ ال فل بي السلطات و مجتمع ال دستور ل رم وجو ر
عضنو مسنتقل لكنل وظي نة من وظنائف الدولنةم بحينذ يكنو

ا المبدأ يعني تخفيص

ناو
ناو خافنا للتشنريعم وجل ا
ننا جل ا

ناو ثالث نا للقضننا م ومتننى تحقننق ل ن أفننبح لكننل عضننو اختفنناص محنندد ال
خاف نا للتن ي ن م وجلن ا
يمكنن الخننروج علي ن دو االعتنندا علننى اختفنناص اآلخنري م و ن ا المبنندأ يمنننع ل ن االعتنندا

ويرى البعأل

()4

()3

أ الت سير الفحيح للمبدأ باعتبار قاعدة م قواعد ي السياسة وليس واحدا م

المب ننادئ القانوني ننة ب ننالمعنى الف ننحيحم حي ننذ يج ننب أال تجم ننع مختل ننف الس ننلطات ي نني قبض ننة ي نند

شخفية أو يئة واحدةم و ل رغبة يي حس سير مفالح الدولة وضمانا لحرينات األينراد ومنعنا

للتعسف واالستبداد.

ويع نند مب نندأ ال ف ننل ب نني الس ننلطات ض ننمانا ملم ننا أساس ننيا لحق ننوق األين نراد وحري نناتلم من ن

ننناحيتي  :األولــى أن ن يقننف حننائا ومانعننا دو تركيننو سننلطات الدولننة ينني ينند يئننة أو جلننة واحنندة
من ننردةم حيننذ يعتبننر ن ا المبنندأ سنناحا لمحاربننة الملكيننة المطلقنة التنني سننادت قبننل الثننورة ال رنسننية
والثانية أنن يضنم احتنرام القنواني وحسن تطبيقلنام أف أنن يقنف عائقنا وحنائا دو قينام السنلطة

التن ي يننة مننثا بممارسننة اختفافننات ليسننت م ن حقلننا أ تمارسننلا()5م أضننف بلننى ل ن أ مبنندأ
( )1حسي عثما محمد عثما  :النظم السياسيةم دار الجامعة الجديدة للنشرم اإلسكندريةم 2225مم ص 199م.198
( )2سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .88
( )3يتحي الوحيدف :النظم السياسية المعافرة ونظام الحكم يي اإلسامم مرجع سابقم ص.122
( )4رأيت دسوقي :مرجع سابقم ص .48
( )5رأيت دسوقي :مرجع سابقم ص  .62عافم رمضا مرسي يونس :مرجع سابقم ص .28
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ال فل بي السلطات ي دف بلى تقسيم وظائف الدولة كما أشرنا سابقا مما يترتنب علنى لن جنني

يوائد عدة منلا بتقنا كنل سنلطة لعمللنام وقياملنا بن علنى خينر وجن م ممنا يحقنق يني النلاينة سنير

العمننل ينني كننل المجنناالت الرئيس نة ينني الدولننةم التشنريعية والتن ي يننة والقضننائية()1م و ن تعتبننر ينني
ن س الوقت موايا مبدأ ال فل بي السلطات.

وعلى الرغم م أ مية مبدأ ال فل بي السلطات بال أ األنظمنة السياسنية الحديثنة تتجن

غالب ننا نح ننو تقوي ننة الس ننلطة التن ي ي ننة وتعم ننل عل ننى التوس ننيع من ن ف نناحياتلا واختفاف نناتلا عل ننى
حسناب السنلطة التشنريعيةم ولعللنا ترجنع لن بلننى أ نظنام ال فنل بني السنلطات لنيس بال وسننيلة

لتحقيننق لن النظننام والن ف ال يمكن أ يتحقننق من دونلننا.

()2

وعلننى الننرغم من الم اويننا التنني ردد ننا

غالبية ال قلا م يإ جانبا م ال ق أثار عدة انتقادات يي وج مبدأ ال فل بني السنلطات نجمللنا

ييما يلي:

()3

 )1مبنندأ ال فننل بنني السننلطات وجنند لمحاربننة السننلطا المطلننق للملننو ينني القننر الثننام عشننر
والقضننا علننى الملكيننات المسننتبدةم وقنند حقننق المبنندأ اللنندف الرئيسنني لن م وانقضننت ن النننظم

االسنتبدادية واننندثر عفننر السنلطات المطلقننة للحكننامم ولنم تعنند نننا حاجنة لألخن بالمبنندأ ينني
الوقت الحاضر.

 )2ين دف تعنندد الليئننات التنني تمننارس السننلطات العامنة نتيجننة لتطبيننق مبنندأ ال فننل بنني السننلطات
بلننى بض ننعاف س ننلطة ك ننل منلننا ي نني مباشن نرة وظي تل ننام كم ننا ينننت عن ن

لنن تجوئ ننة المسن ن ولية

وتقسننيملا ييمننا بينلننام علننى عكننس الوضننع ينني حالننة تركننو السننلطةم حيننذ تكننو الليئننة التنني
بيد ا السلطة جميعلا ي اتلا التي يقع على عاتقلا كل المس ولية.

 )3مبنندأ ال فننل بنني السننلطات مبنندأ نظننرف بحننت ال يمكن تحقيقن ينني الواقنع العملننيم أل

نننا

استحالة يي يفل الليئات المختل ة يي الدولة ع بعضلام يلي بمثابة األعضنا يني الجسنم
البشرف أو األج او المكونة لآللة.

 )4تمخننأل تطبيننق مبنندأ ال فننل بنني السننلطات ينني بعننأل النندول عن سننيطرة سننلطة معينننة علننى
بقية السلطات العامة يي الدولةم مما قضى على اللدف م المبدأ.

( )1عبد الةني بسيوني عبد اي :النظم السياسية والقانو الدستورفم منشأة المعارفم اإلسكندريةم 1999مم ص .191
( )2سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص  125وما بعد ا.
( )3عثمننا خليننل عثمننا  :المبننادئ الدسننتورية العامننةم مكتبننة عبنند اي و بننةم القننا رةم 1943مم ص  . 346ومحمنند كامننل ليلننة :النننظم
السياسنية ر الدولنة والحكومنةرم دار ال كننر العربنيم القنا رة م 1968-1969مم ص  .563وسنعد عفن ور :المبنادئ األساسنية يني القننانو
الدستورف والنظم السياسية م منشأة المعارفم اإلسكندريةم ص  .161عبد الةني بسيوني عبد اي :المرجع السابقم ص 192م.191
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أما عا مفهوم مبدأ الفصل بيا السلطات لدا كثيـر مـا الفقهـاا( :)1نو ال فنل المنر
ولننيس ال فننل المطلننق أو الجامنندم ال فننل المننر الن ف يقننوم علننى الرقابننة والتعنناو بنني السننلطات

األمننر ال ن ف يتحقننق مع ن اسننتقال كننل سننلطة ع ن األخننرى ينني اختفافننلام مننع وجننود قنندر م ن
التعاو والرقابة بي السلطات الثاذ يي الدولة م أجل الح اظ على حقنوق وحرينات األينراد من

االعتدا عليلا.

والواقع أ مبدأ ال فل بي السلطات ال يقوم يقنط علنى تووينع السنلطات بني عندة يئنات

حاكمةم بل يتجاوو ل بلى تنظيم العاقة بي تل السلطات على نحو معي بحيذ تستطيع كنل
س ننلطة أ تتحم ننل باالختفاف ننات والوظ ننائف الموكل ننة بليل ننام م ننع اإلقن نرار ي نني الوق ننت اتن ن بقي ننام

التع ن ن نناو وتب ن ن ننادل الرقاب ن ن ننة ييم ن ن ننا بينل ن ن ننا م مبنا ن ن ننا قي ن ن ننام مب ن ن نندأ ال ف ن ن ننل ب ن ن نني الس ن ن ننلطات عل ن ن ننى
أساس نسبي ال مطلق.

()2

وتجنندر الماحظننة بلننى أ

ن ا التعنناو أو التننداخل المحنندود ينني السننلطات بنني الليئننات

الحاكمة يجب أ يتم على قاعدة ومبدأ التواو ييما بينلام أل أف اختال يني ن ا المبندأ لفنالح

بحندى الليئنات يمننع التعنناو الحقيقني الن ف ال يكنو بال حيثمننا يتحقنق التنواو أو التعنادل النسننبي

ب نني الس ننلطاتم ويتحق ننق ن ن ا التن نواو بوج ننود ق نندر من ن الت ننأثير والت ننداخل والت اع ننل المتب ننادل ب نني

السنلطات المختل نةم حيننذ ينتم توويننع الفناحيات واالختفافننات بني الليئننات الحاكمنة المختل ننة
– التن ي يننة والتش نريعية والقضننائية – بفننورة تك ننل الت نواو ييمننا بينلننام وبمننا يسننمح بوجننود تننداخل
وتأثير متبادل وتعاو حقيقي بينلا.
وعلى

()3

ا األساسم يإ الم لنوم الفنحيح لمبندأ ال فنل بني السنلطات ين دف بال عنل بلنى

المويننا واأل ننداف األساسننية ل ن عننند تطبيق ن تطبيقننا سننليمام ويسننقط بالتننالي ن االنتقننادات
تحقيننق ا

التي وجلت بلي ويجرد ا م مضمونلا.

()4

وقنند تمننت اإلشننارة مس نبقا بلننى أ ال ق ن الدسننتورف اسننتقر علننى تقسننيم وظننائف الدولننة بلننى

ثاذ :الوظي ة التشريعيةم الوظي ة التن ي يةم الوظي ة القضنائيةم و ن الوظنائف منا افنطلح علنى

( )1يتحنني الوحينندف :القننانو الدسننتورف والنننظم السياسننية رالسننلطات الننثاذرم الطبعننة السادسننةم دار المقننداد للطباعننةم يلسننطي – غ نوةم
2212مم ص  563ومننا بعنند ا .وحنناوم فننادق :حنناوم فننادق :سننلطة رئننيس الدولننة بنني النظننامي البرلمنناني والرئاسنني رد ارسننة مقارنننةرم
الليئة المفرية العامة للكتابم القا رةم 2213مم ص  .59وعبد الةني بسيوني عبد اي :المرجع السابقم ص .192
( )2حاوم فادق :مرجع سابقم ص  .32وعافم رمضا مرسي يونس :المرجع سابقم ص .26
( )3عافم رمضا مرسي يونس :المرجع سابقم ص .29
( )4عبد الةني بسيوني عبد اي :المرجع السابقم ص .192
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تمثيللننا بالسننلطات الننثاذم

()1

وبننالرجوع بلننى القننانو األساسنني ال لسننطيني نجنند أن ن قنند أخ ن بل ن ا

المبدأم حيذ ووعت نفوف وظائف الدولة على السلطات الثاذ و ي:
 -السلطة التشريعية :المجلس التشريعي ال لسطيني.

()2

 السلطة التن ي ية :رئيس السلطة الوطنية ال لسطينية ومجلس الوو ار . -السلطة القضائية :النظام القضائي.

()3

()4

وبمقتضى ن ا المبندأ المقنر يني القنانو األساسني ينإ السنلطة التشنريعية ممثلنة بنالمجلس

التش نريعي نني المختفن نة بس ن القن نواني والتش نريعات التنني ت نننظم العاقننات ي نني المجتمننعم ورقاب ننة
السننلطة التن ي يننةم كمننا أ االختفنناص الننوظي ي للسننلطة التن ي يننة بدارة الدولننة وتحدينند سياسنناتلا
الداخليننة والخارجيننة وانتظننام اآللننة الحكوميننةم والسننلر علننى تن ي ن الق نواني التنني تفنندر ا السننلطة
التشريعية واألحكام التي تفدر م السلطة القضائيةم وسير الم ارينق العامنة م ومقابنل تلن الملنام

الكبي نرة الملقنناة علننى كا ننل السننلطة التن ي يننة يننإ للننا أ تكننو األجل نوة المختفننة لتن ي ن كننل ل ن

وافدار اللوائح التي تنظم تن ي القواني م أمنا االختفناص النوظي ي للسنلطة القضنائية نو تطبينق

القواني يي الباد وتحديد الحقوق المشروعة للمتقاضني وحمايتلنا يني القضنايا التني تنظنر أماملنا

وكل ل ويقا للقواني الفادرة م السلطة التشريعية.
أل

وعلين يننإ أف سننلطات تشنريعية أو قضننائية تمنننح للنرئيس يإنلننا تعتبننر سننلطات اسننتثنائية

ن السننلطات ينني األفنل نني من اختفناص السننلطة التشنريعية والسنلطة القضننائيةم وسنوا

منحننت لن ن تلن ن الس ننلطات اس ننتنادا للظننروف االس ننتثنائية والض ننرورة أو ألف مب ننرر ثخ ننرم وس نننركو
حننديثنا علننى االختفافننات التش نريعية وسنننتر الحننديذ ع ن االختفافننات القضننائية ينني ال ننرع

الثاني لل ا المطلب.

والسننلطات التشنريعية التنني تمنننح للنرئيسم يسننتطيع بموجبلننا بفنندار قن اررات أو م ارسننيم أو

لوائح أو أوامر تكو للا قوة القانو الفادر م السلطة التشريعيةم و ي ب ل تعد من السنلطات
( )1يتحي الوحيدف :القانو الدستورف والنظم السياسية رالسلطات الثاذرم مرجع سابقم ص.562
( )2تنننص المننادة رقننم ( )49منننل ال نننانول األساسننني الم ننند علننى ر .1المجلننس التش نريعي ال لسننطيني ننو السننلطة التش نريعية المنتخبننة.
.2بماال يتعارأل مع أحكام

ا القانو يتولى المجلس التشريعي ملام التشريعية والرقابية على الوج المبي يي نظام الداخلير.

( )3تنننص المننادة رقننم ( )63من القننانو األساسنني المعنندل علنى أ ر مجلننس الننوو ار (الحكومننة) ننو األداة التن ي يننة واإلداريننة العليننا التنني
تضننطلع بمس ن ولية وضننع البرنننام ال ن ف تقننر السننلطة التشنريعية موضننع التن ي ن م وييمننا عنندا مننا ل نرئيس السننلطة الوطنيننة م ن اختفافننات
تن ي ية يحدد ا القانو األساسي تكو الفاحيات التن ي ية واإلدارية م اختفاص مجلس الوو ار ر.
( )4تنننص الم ننادة ( )99من ن الق ننانو األساس نني المع نندل عل ننى أ ر الس ننلطة القض ننائية مس ننتقلةم وتتوال ننا المح نناكم عل ننى اخ ننتاف أنواعل ننا
ودرجاتل ننام ويح نندد الق ننانو طريق ننة تش ننكيللا واختفاف نناتلا وتف نندر أحكامل ننا ويق ننا للق ننانو م وتعلن ن األحك ننام وتن ن ن باس ننم الش ننعب العرب نني
ال لسطينير.
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االسننتثنائية س نوا ت ننم منحلننا تح ننت مبننرر الض ننرورة بتطبيقاتلننا المختل ننة (كاالسننتعجال – وغي نناب

البرلما ) أم استنادا لمبررات أخرى يي ظل الظروف العادية.

()1

وبموج ن ننب أحك ن ننام الق ن ننانو األساس ن نني ال لس ن ننطيني ي ن ننإ رئ ن ننيس الس ن ننلطة الوطني ن ننة يتمت ن ننع

بفاحيات تشنريعية سنوا كاننت يني الظنروف العادينة أم يني الظنروف االسنتثنائية()2م وعلين ينإ

التنظيم الدستورف لاختفاص التشريعي يي يلسطي يقوم على وجود نوع من التقاسنم والمشناركة

بنني السننلطتي التشنريعية والتن ي يننةم لن أ االختفنناص التشنريعي ينني سن القنواني العاديننة ننو
للسنلطة التشنريعية بحسننب األفننلم أمننا ينني حالننة التشنريعات االسننتثنائية والتشنريعات ال رعيننة يننإ
القانو األساسي يمنحلا للسلطة التن ي ية.
ويرى البعأل

()4

()3

أ نظرية الظروف االسنتثنائية تةتفنب سنلطة البرلمنا يني وضنع وسن

التش نريعات حيننذ يعنند ل ن خروجننا فننارخا علننى مبنندأ ال فننل بنني السننلطاتم يأباحننت للس ننلطة
التن ي ي ننة س ننلطة التشن نريع ي نني الظ ننروف االس ننتثنائية و ن ننا مكمن ن الخط ننورةم حي ننذ تترك ننو الس ننلطة
التن ي ية والتشريعية يي يد سلطة واحدة حيذ الخطورة على حياة األيراد وحرياتلم.
ويرا البعض ااخر

()5

وبحق أ األمر ال يختلف يي ظنل الظنروف االسنتثنائية عمنا نو

مقنرر ينني الظننروف العاديننةم ي نني مثننل تلن الظنروف ال يخت نني مبنندأ ال فننل بنني السننلطات بشننكل

نلائيم ولكن يظل قائما مع ماحظة أ السلطة التن ي ية تمنح فاحيات تشنريعية بةينة مواجلنة
الظروف االستثنائيةم ولك يرد على ل قيد ملمم م دا قيام رقابنة برلمانينة علنى أعمنال السنلطة

التن ي يننة ينني ظننل تل ن الظننروفم بمننا يعننني قيننام مبنندأ ال فننل بنني السننلطات ينني ظننل الظننروف

االستثنائيةم بحيذ ال يعدو األمر سوى تعديل لقواعند تووينع االختفناص التني تك نل الدسنتور بلنا
ييما بي السلطات العامة لفالح السلطة التن ي ية على حساب السلطة التشريعيةم ألن يي يتنرات

األوم ننة تقتض نني المش نناكل المث ننارة الحل ننول السن نريعة والش ننا ة بع ننأل الش نني و ن ن ا ال تس نناعد علين ن
اإلجر ات البرلمانية لبطئلا وتعقيد ا(.)6
ا

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .36
( )2يتمتع رئيس السلطة الوطنية باختفافات تشنريعية يني الظنروف العادينة مثنل :اقتن ار القنواني واالعتنراأل عليلنا وافندار ام وكن ل
يي الظروف االستثنائية م خال :حالة الضرورة واعا حالة الطنوارئ يني النباد .انظنر المنادة ( )41من القنانو األساسني ال لسنطيني
المعدل لسنة 2225مم وك ل المادة ( )43من .
( )3جمننال محمننود محمننود أبننو كميننل :فنناحيات رئننيس السننلطة الوطنيننة ال لسننطينية ينني سن التشنريعات العاديننة رد ارسننة تحليليننةرم رسننالة
ماجستيرم تحت بشراف األستا الدكتور يتحي الوحيدفم قدمت لكلية الحقوقم جامعة األو رم يلسطي – غوةم 2212مم ص .22
( )4سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .94 - 83
( )5عافم رمضا مرسي يونس :مرجع سابقم ص .28
( )6طعيم الجرف :مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانو م مرجع سابقم ص .145

41

الفرع الثاني
استقالل القضاا
م ن أ ننم الضننمانات التنني تك ننل احت نرام مبنندأ المشننروعية وااللت نوام بأحكننام القننانو وحمايننة

الحريننات العام ننة ي نني كاي ننة الظ ننروف – العادي ننة واالس ننتثنائية  -الرقاب ننة القض ننائية و لن ن نظن ن ار لم ننا
للقضا م االستقال واالحترامم وما تتمينو بن األحكنام من موضنوعية وتحقينق للمفنلحة العامنة

بإقامة العدل بي الجميع دو تمييو أو ت رقة.

()1

ولما كانت وظي ة السلطة القضائية تنحفر يي حسم المناوعات ويقا للقانو والتشريعات

المعمول بلا داخل الدولةم ل ا كا

نا ضرورة لضما حيدة السنلطة القضنائية يني أدا ملمتلنا

بشكل مستقل ع السلطتي التشريعية والتن ي يةم يالسلطة القضائية للا كلمة ال فل يي كل نواع

يعننرأل عليلننام ولضننما اسننتقال القاضنني ينني قضننائ م وضننعت الضننمانات الكاييننة لمنننع تنندخل

الةير يي ممارست لعمل أو التأثير يي .

()2

واس ننتقال القض ننا يعن نني تح ننرر س ننلطت من ن أف ت نندخل من ن جان ننب الس ننلطتي التشن نريعية

والتن ي يننةم وعنندم خضننوع القضنناة لةيننر القننانو م يواجننب القاضنني ينني تطبيننق القننانو يقتضنني منن

معرين ننة برادة المشن ننرع علن ننى الوج ن ن الفن ننحيحم و ن ننو من ننا ال يتن ننأتى بال ب ا كن ننا كامن ننل الحرين ننة ين نني
ن نناتي السن ننلطتي

اسن ننتخاص ن ن اإلرادة غين ننر متن ننأثر ب ك ن نرة معينن ننة وغينننر خاضن ننع لت نندخل م ن ن

وال يعني ن ا االسنتقال النتحكم أو االسنتبداد يني النرأف أو الحكنمم ولكنن يعنني عندم الخضنوع يني

استخاص كلمة القانو وتطبيقلا لةير ضمير القاضي واقتناع الحر السليم.

()3

ويقتض نني اس ننتقال القاض نني ب او الس ننلطة التن ي ي ننة تقري ننر ع نندم قابليتن ن للع ننولم وق نند ق ننرر

القانو األساسي ال لسطيني ن ا الضنما الجنو رفم يالمنادة ( )2 99تننص علنى :ر القضناة غينر
قابلي للعول بال يي األحوال التي يجيو ا قانو السلطة القضائيةرم

ا م جانب.

وم ن جان ننب ثخننر ينبة نني أ يخضننع القض نناة لنظ ننام داخلنني لمس ننائلتلم بعينندا عن ن ت نندخل
السننلطتي التن ي يننة والتش نريعيةم حيننذ نجنند أ المشننرع ال لسننطيني عمننل علننى ضننما

ل ن بسننن

لقننانو السننلطة القضننائية كقننانو مسننتقل ب ات ن مثننل بنناقي الق نواني م حيننذ يعمننل قننانو السننلطة
( )1أنور أحمد رسا  :مرجع سابقم ص  .213يتحي الوحيدف :النظم السياسية ونظام الحكم يي اإلسامم مرجع سابقم ص .124
( )2عافم رمضا مرسي يونس :مرجع سابقم ص .32
( )3أحمن نند يتح ن نني سن ننرور :الش ن ننرعية الدسن ننتورية وحق ن ننوق اإلنسن ننا ي ن نني اإلج ن ن ار ات الجنائي ن ننةم دار النلضن ننة العربي ن ننةم الق ن ننا رةم 1993مم
ص 296م.295
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القضائية على تنظيم أمور المحاكم والقضاة بشكل م فلم ويرتبط باستقال القاضي حياد الن ف
يعني أ ينظر يي الدعوى دو أ يتحيو لمفلحة أحند أطرايلنا أو ضند مفنلحت م أف أ ينظنر

ييلا متجردا ع الميل واللوىم وانما مستلديا بنوال حكنم القنانو علنى وقائعلنا وسنوا لدين طنرف
النندعوى ال ن ف يج نا الحكننم لمفننلحةم وم ن ثننم كننا منندلول حينناد القاضنني (تحننرر م ن كننل م ن ثر
خارجيم عدا حكم القانو ).

()1

ل ن ا نجنند أ مشننرعنا ال لسننطيني قنند حننرص علننى النننص أ القضنناة مسننتقلو وال سننلطا
علننيلم ينني قضننائلم لةيننر القننانو م وال يجننوو أليننة سننلطة التنندخل ينني القضننايا أو ش ن و العدالننةم

ب قننررت المننادة ( )98من القننانو األساسنني ال لسننطيني أنن رالقضنناة مسننتقلو م ال سننلطا علننيلم
يي قضائلم لةير القانو م وال يجوو ألية سلطة التدخل يي القضا أو يي ش و العدالةر .وبن س
المضمو نفت المادة األولى والثانية م قانو السلطة القضائية علنى لن م يالسنلطة القضنائية

بف تلا بحدى السلطات الثاذ يي الدولنةم يإنلنا تتمتنع باالسنتقال التنام عن بقينة السنلطات ويقنا
لمبنندأ ال فننل بنني السننلطاتم وال يسننمح أليننة سننلطة أخننرى أ تتنندخل ينني عمللننا المتعلننق بال فننل

يي المناوعات وتطبيق القانو عليلا تحقيقا للعدالة.

ويترتنب علنى لن أنن لنيس للسنلطة التن ي ينة أ تتندخل يني شن و السنلطة القضنائيةم أو

أ تنننوع اختفنناص م ن االختفافننات المخولننة للننام أو تمنننع المحنناكم م ن النظننر ينني طعننو

محددةم أو تحنرم سنماع الندعوى بشنأ مناوعنات معيننةم كمنا أ السنلطة التشنريعية ال تملن الحنق
ينني س ن تشنريعات تمنننع عن طريقلننا القضننا من نظننر قضننايا ب ن اتلام أو تن ثر ينني اسننتقال م أو
ت ن دف بلننى سننلب لحق ن ينني التفنندف لمناوعننات بعينلننام أل كننل ل ن يعتبننر اعتنندا علننى حقننوق

واسننتقال السننلطة القضننائية كسننلطة عامننة رئيسننة ينني الدولننة .ن ا علننى فننعيد القننانو الننداخلي

للدولة.

()2

أم ننا عن ن المواثي ننق والمعا نندات الدولي ننةم يق نند ح ننرص اإلع ننا الع ننالمي لحق ننوق اإلنس ننا

الفنادر يني 1948 12 12مم علنى أ يكننو القضنا مسنتقا داخنل الدولننةم حينذ نفنت المننادة
الثامنننة من ن علننى أن ن :ر لكننل شننخص الحننق ينني اللجننو بلننى المحنناكم الوطنيننة المختفننة إلنفنناي

ال علي م أية أعمال تنتل الحقوق األساسية التي يمنحلا بيا الدستور والقانو ر.

( )1محمود نجيب حسني :الدستور والقانو الجنائيم دار النلضة العربيةم القا رةم 1992مم ص .126
( )2عبد الةني بسيوني عبد اي :المرجع السابقم ص .968
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ثننم جننا ت المننادة العاش نرة م ن اإلعننا لت كنند علننى اسننتقال القضننا بننأ نفننت:ر لكننل

بنسا على قدم المسناواة التامنة منع اآلخنري الحنق يني أ تنظنر قضنيت محكمنة مسنتقلة ومحايندة
نظ ار منف ا وعلنيام لل فل يي حقوق والتوامات يي أية تلمة جوائية توج بلي ر.
ب ا ينإ اسنتقال القضنا وحفنانت تعندا ضنمانتي أساسنيتي لحماينة الحقنوق والحرينات

وحينندة القضننا تجعننل سننيادة القننانو حقيقننة أسنناس الحكننم ينني الدولننةم ويقنندا القضننا لاسننتقال

والحفانة والحيدة تعمل على وعوعة ثقة المواطني بل ا القضا م ويجعل من سنيادة القنانو ل ظنا
خالي المضمو  .مما ي قد الدولة ف ة أساسية من فن ات الدولنة القانونينة

()1

و نو وجنود القضنا

باعتبار الحامي لحقوق األيراد وحرياتلم واألمي على ك الة احترام الدستور والقانو بالدولة.

()2

ونخلــص مــا هــعا القــول بننأ ملمننة رئننيس السننلطة باعتبننار رأس السننلطة التن ي يننة وويقننا
ألحكام القانو األساسي التي تضمنت األخ بمبندأ ال فنل بني السنلطات ومبندأ اسنتقال القضنا

تقتض نني ع نندم تدخلن ن ي نني أعم ننال القض ننا واإلشن نراف عل ننى تن ين ن األحك ننام القض ننائيةم يالنف ننوص
الدستورية التي تمنح الرئيس بعأل السلطات القضائية –خروجا ع تل المبادئ -بنما ي علنى
سبيل االستثنا لوجود مبررات معينة استدعت م المشرع النص عليلام ودليل ل ما يلي-:

 م ننا ت رض ن ن التش ن نريعات علن ننى ممارسن ننة رئن ننيس الس ننلطة الوطنينننة لل ن ن السن ننلطات م ن ن شن ننروط
واجن ار ات تحفننر اسننتخداملا ينني أضنيق نطنناق بمننا يت ننق مننع الةاينة من النننص عليلننام مثللننا

يي ل مثل السلطات االستثنائية األخرى.

()3

( )1لننيس نننا ات نناق بنني ال قلننا علننى عنافننر وضننمانات محننددة لقيننام الدولننة القانونيننةم ولكن مننع ن ا االخننتاف يننإ

نننا ات اقننا ينني

ال ق على مجموعة م العنافر أو الةايات باعتبار ا أسسا رئيسية لقيام الدولة القانونيةم مع التنبي أ تخلف عنفنر من

ن العنافنر

أو بغ ال ضمانة م تل الضمانات ال يعني عدم خضوع الدولة للقانو م وانما يعني يقط أ نظنام الدولنة القانونينة لنيس كنامام وتلخنص
تل العنافر ييما يلي-:
-

وجود دستور.

-

األخ بمبدأ ال فل بي السلطات.

-

األخ بمبدأ تدرج القواعد القانونية.

-

بنشا وتنظيم رقابة قضائية على أعمال السلطة العامة.

-

االعتراف بالحقوق ال ردية والحريات العامة والعمل على حمايتلا.

-

االعتداد بالرأف العام.

-

حق المواطني يي مقاومة ظلم وطةيا السلطات الحاكمة.

للموينند انظننر سننعيد السننيد علنني :المبننادئ األساسننية للنننظم السياسننية وأنظمننة الحكننم المعاف نرةم الطبعننة األولننىم دار أبننو المجنند للطباعننةم
القننا رةم 2225مم ص  129ومننا بعنند ا .ن مننال محمنند ال :يننس :الوسنني فنني النننوا السياسننيس وال ننانول الدسننتور  ،ال ب ننس األولنن ،
اإلصدار السادس ،دار الث افس للنشر والتوزيع ،عمال2111 ،ا ،ص  182وما ب دها.
( )2بب ار يم عبد العويو شيحا :النظم السياسية والقانو الدستورفم منشأة المعارفم اإلسكندريةم 2222مم ص .938
( )3أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .42
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 ما انتلج كثينر من ال قلنا والبناحثي يني تقسنيم سنلطات رئنيس الدولنةم حينذ اعتبنروا سنلطة
الع و والمفادقة علنى األحكنام القضنائية ضنم السنلطات القضنائية لنرئيس الدولنةم أو ضنم

السلطات االستثنائية.

()1

 أن ن قنند تمنننح ل نرئيس الدولننة سننلطات قضننائية اسننتثنائيةم كمننا ننو الحننال ينني قننانو الط نوارئ
المفننرف ومن

ن السننلطاتم أ األحكننام القضننائية ال تكننو نلائيننة بال بعنند التفننديق عليلننا

م رئيس الجملورية()2م وسلطة رئيس الجملورية قبل أو بعند التفنديق علنى الحكنم أ يلةني
العقوبة أو يح ظلا أو يوقف تن ي ا أو يلةي الحكم ويح ظ األوراق(.)3

وترتيب ننا عل ننى من ننا س ننبق ب ا م ننا اعتبرنن ننا نناتي الس ننلطتي ضن ننم س ننلطات رئ ننيس الدولنننة
القضائية أثننا قينام حالنة الطنوارئ – أف بفن ة اسنتثنائية  -ينإ الننص علنى مثنل ن السنلطات
للرئيس يي الظروف العادية يجعللا ضم السلطات االستثنائية م باب أولىم و لن أل اعتبنار

سننلطة مننا تننم منحلننا اسننتثنا لنرئيس الدولننة لمواجلننة ظننرف مننا يعننني أ رئننيس الدولننة ال يسننتطيع
ممارس نة ن السننلطة ينني الظ ننروف العاديننةم وعلي ن يإن ن ينني ظ ننل قيننام بحنندى حنناالت الظ ننروف
االستثنائية يتطلب األمر وجود سلطة قضائية مستقلة تبسط رقابتلنا علنى أعمنال السنلطة التن ي ينة

الماسة بالحقوق والحريات العامة يي مثل تل الظروف.

()4

( )1عبنند الحمينند متننولي :المرجننع السننابقم ص  .499و فننا النندي يننووف :مرجننع سننابقم ص  .452وحنناوم فننادق :مرجننع سننابقم
ص  989ومن ن ن ننا بعن ن ن نند ا .جمين ن ن ننل عبن ن ن نند اي القن ن ن ننائ ي :سن ن ن ننلطات رئن ن ن ننيس الجملورين ن ن ننة ين ن ن نني الظن ن ن ننروف االسن ن ن ننتثنائية رد ارسن ن ن ننة مقارنن ن ن ننةرم
دار الجامع ننة الجدي نندة للنش ننرم اإلس ننكندريةم 2226مم ص  98وم ننا بع نند ا .وس ننلوى حس نني روق :المب ننادئ الدس ننتورية للعقوب ننات الجنائي ننة
والتأديبية م رسالة دكتو ار مقدمة لكلية الحقوقم جامعة المنفورةم جملورية مفر العربيةم 2212مم ص .266
( )2المادة ( )12م قانو الطوارئ لجملورية مفر العربية سنة 1958م.
( )3المادة (15م )14م قانو الطوارئ لجملورية مفر العربية سنة 1958م.
( )4عافم رمضا مرسي يونس :مرجع سابقم ص .35
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الفرع الثالث
الضرورة (الظروف االستثنائية)
أغلب الدساتير التي تعمل على منح سلطات استثنائية لرئيس الدولة سوا أكانت سلطات

تشنريعية أم سننلطات قضننائيةم يإنلنا تسننتند بشننكل أساسني لتنواير حالننة الضنرورةم ولقنند أشنرنا سننابقا
بلى أ معيار الضنرورة أو الظنرف االسنتثنائي لنيس بالمعينار الكنايي لتحديند السنلطات االسنتثنائية

لرئيس الدولة ع غير ا م السلطات الممنوحة ل و ل لسببي :
أوالًا أ

()1

نا سلطات استثنائية تمنحلا الدساتير لرئيس الدولة يني الظنروف العادينةم أف

أنلا ال تستند بلى الضرورة وانما لمبررات أخرى.
ثاني ـاًا أن ن حتننى السننلطات االسننتثنائية التنني يسننتخدملا رئننيس الدولننة ينني أح نوال الضننرورة

ال يك ي لقيام بممارستلا وتطبيقلا مجرد تواير حالنة الضنرورة والظنروف االسنتثنائية منا لنم تننص
عليل ننا الدس نناتيرم يالش ننرعية الدس ننتورية نني األس نناس الن ن ف تس ننتند علين ن كاي ننة الس ننلطات بم ننا ييل ننا

سلطات رئيس الدولةم سوا كانت

السلطات أفيلة أم استثنائية.

وترتيبا على ل يرا الباحث بأ نظرية الضرورة أو الظروف االستثنائية كما ي ضنل أ
يسننميلا نني بحنندى المعننايير التنني تحنندد سننلطات رئننيس الدولننة االسننتثنائيةم يعننندما ي ننص المشننرع

ال لس ننطيني عل ننى األخن ن بنظري ننة الض ننرورة (الظ ننروف االس ننتثنائية) كأس نناس لم نننح رئ ننيس الس ننلطة
الوطنية ال لسطينية بعأل السلطاتم يإ

ا يعتبر م ضم السلطات االسنتثنائية التني أساسنلا

ن النظريننة المقنرة ينني القننانو األساسنني ال لسننطينيم علننى اعتبننار أ رئننيس السننلطة ال يسننتطيع

ممارسة تل السلطات يي الظروف العاديةم بل بنن حتنى يني الظنروف االسنتثنائية مقيند بالشنروط
والضوابط التي تمليلا نظرية الضرورة أو الظروف االستثنائية.
وتجدر اإلشارة نا بلى أن تم الحديذ مسنبقا عن نظرينة الضنرورة وشنروطلا يني القنانو

ومدى تطابقلا مع نظرية الظنروف االسنتثنائية حينذ انتلنى الباحنذ بلنى اعتبنار النظنريتي تعبن ار

عن مضننمو واحنند واالخننتاف يقننط ينني المفننطلح وأنلمننا وجلننا لعملننة واحنندةم ونكت نني باإلشننارة
نننا بلننى أ نظريننة الضننرورة تعتبننر المعيننار الرئيسنني ينني تحدينند السننلطات االسننتثنائية الممنوحننة

لرئيس السلطة الوطنية ال لسطينية و ل لنص القانو األساسي ال لسطيني على ل .

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص 44م.43
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وبالرجوع ألحكام القانو األساسي ال لسنطيني نجند أنن قند ننص علنى مننح رئنيس السنلطة

الوطنية ال لسطينية بعأل السلطات التي ال يحق ل ممارستلا بال يني حالنة الضنرورة أو الظنروف
االس ننتثنائية يق نند ج ننا ي نني الم ننادة ( )43من ن

ن ن ا الق ننانو ر لن نرئيس الس ننلطة الوطني ننة ي نني ح نناالت

الضرورة التي ال تحتمل التأخير يي غير أدوار انعقاد المجلنس التشنريعيم بفندار قن اررات للنا قنوة

القانو م ويجب عرضلا علنى المجلنس التشنريعي يني أول جلسنة يعقند ا بعند فندور ن القن اررات
واال وال ما كا للا م قوة القانو م أما ب ا عرضت علنى المجلنس التشنريعي علنى النحنو السنابق

القررات اإلدارية م قبل الرئاسنة ال لسنطينية
ولم يقر ا وال ما يكو للا م قوة القانو رم يإفدار ا
لتحمننل قننوة القنواني ال يكننو

لن بال يني قيننام حالننة من حنناالت الضننرورةم باإلضنناية بلننى شننروط

أخرى يجب تواير ا حسب نص المادة السابقة.

وم ن ض ننم الس ننلطات االس ننتثنائية الت نني منحلننا الق ننانو األساس نني ال لس ننطيني – اس ننتنادا

لحالننة الضننرورة والظننروف االسننتثنائية وا لننم ينننص ف نراحة علننى ل ن  -ل نرئيس السننلطة الوطنيننة
بعا حالة الطوارئ يي البادم يمبرر استخدام

السلطة وما يترتب عليلنا من سنلطات يننص

عليلن ننا قن ننانو الط ن نوارئ قين ننام بحننندى حن نناالت أربن ننع تشن ننكل فن ننو ار وتطبيقن ننات للضن ننرورة والظن ننروف

االس ننتثنائية()1م حي ننذ أوردت المن نادة ( )1 112من ن الق ننانو األساس نني ال لس ننطيني المع نندل لس نننة

2225م رعند وجود تلديد لألم القومي بسبب حرب أو غوو أو عفيا مسلح أو حدوذ كارثة

طبيعية يجنوو بعنا حالنة الطنوارئ بمرسنوم من رئنيس السنلطة الوطنينة لمندة ال تويند عن ثاثني
يومننارم يحالننة الحننرب أو الةننوو أو العفننيا المسننلح (ال تنننة الداخليننة) أو الك نوارذ الطبيعيننة يل ن

الفننور األربننع التنني تعمننل علننى تلدينند األم ن القننومي للننباد مننا نني بال فننور وتطبيقننات لحالننة
الضرورة والظروف االستثنائية.

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .44
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المطلب الثاني
األعمال المحظورة على رئيس السلطة
تظلننر أ ميننة تحدينند األعمننال المحظننور اتخا ننا م ن قبننل رئننيس السننلطة الوطنيننة ينني أ

بعنأل الدسنناتير كننرت السننلطات االسننتثنائية لنرئيس الدولنة ينني حالننة الضننرورة دو تحدينند نطاقلننا
الموضوعي بشكل دقيق حتى يبقى التحديد مرتبطا بظروف كل حالة على حد م األمر ال ف يثينر

خايا لدى الش ار والم سري للنفوص الدستوريةم يمننلم من يقنول بتوسنيع نطناق ن السنلطات
ومنلم م يقول بعكس ل .

()1

وبموجننب نفننوص الدسنناتير وأحكننام الضننرورة التنني تمنننح رئننيس الدولننة سننلطات اسننتثنائية
يإن يحق للرئيس يي

الحالة الجمنع بني اختفافنات السنلطتي التشنريعية والتن ي ينةم بال أنن

نننا أعمننال واختفافننات ال يسننتطيع النرئيس القيننام بلننا حتننى ينني ظننل الظننروف االسننتثنائية أو

حالن ننة الض ن ننرورةم يلن ن ننا أعم ن ننال حظ ن ننر الق ن ننانو األساس ن نني ممارس ن ننتلا بش ن ننكل ف ن نريحم وبالت ن ننالي
ال يسننتطيع رئننيس السننلطة القيننام بلننا ينني مختلننف األح نوال والظننروفم وأعمننال أخننرى لننم تحظننر

فنراحة غيننر أنلننا ليسننت ينني األفننل من اختفنناص رئننيس السننلطة ولننم يمنحن القننانو األساسنني
سلطة القيام بلا يني الظنروف االسنتثنائية بنفنوص خافنةم يناختلف يقلنا القنانو حنول بمكانينة

قيامن بلننا من عدمن  .ومرجننع الخنناف حننول ن األخينرة أ بعننأل الدسنناتير توسننع من سننلطات
رئيس الدولة يي الظنروف االسنتثنائية بحينذ تعطني لن الحنق يني اتخنا كاينة اإلجن ار ات والتندابير

الاومة لمواجلة تل الظروف بما قد ي دف بلى تركيو جميع السلطات يي يد .

()2

وعلي ن يإننننا سنننتناول ينني ن ا المطلننب األعمننال المحظننورة بنفننوص القننانو األساسنني

ال لسننطيني و نني التنني تشننكل الحظننر المطلننقم وم ن ثننم األعمننال المختلننف ينني حظر ننا و ل ن ينني

يرعي اثني على النحو التالي-:

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .46
( )2وجدف ثابت غبل :السلطات االستثنائية لرئيس الجملوريةم مرجع سابقم ص .28
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الفرع األول
األعمال المحظورة على رئيس السلطة
في القانوا األساسي الفلسطيني
يقفنند باألعمننال المحظننورة نننام األعمننال المحظننورة حظ ن ار مطلقننا :و نني األعمننال التنني

حظر القانو األساسي اتخا ا على أف سلطة كائنة ما كانتم ويي أف وقت وتحنت أينة ظنروف
يلي أعمال محظور اتخا ا ما بقى النص المقرر ل ل باإلضناية أنلنا تمثنل مجناال من األعمنال
التي ال يجوو تنظيم أو التدخل يي م ال بقانو وال بقرار بقنانو وال بأينة وسنيلة قانونينة أخنرى وال

م أية جلة أو م سسة دستورية أخرى.

()1

وتناول القانو األساسي ال لسطيني جملة م األعمال المحظور القيام بلا م قبل رئيس

السلطة الوطنينة باعتبار نا من المبنادئ األساسنية للنظنام الدسنتورف ال لسنطينيم والمسناس بلنا يعند
انتلاكا لل المبادئ.
الطائ ة م األعمال ال تدخل يي نطاق سلطة الرئيس طبقا ألحكام الباب السابع م

الق ننانو األساس نني ال لس ننطيني المتعلق ننة بأحك ننام حال ننة الطن نوارئم أو ن ننص الم ننادة ( )43من ن ن ننس

القننانو المتعلقننة بحالننة الضننرورةم بننالنظر بلننى التحنريم العننام الن ف أورد القننانو األساسنني بشننأنلا
والتي ال يمك حتى لقواعد الضرورة أ تتجا ل أو تنتلك واال انتلكت ليس يقط مبدأ المشروعية

بننل ومنطننق الدولننة القانونيننة أيضننام ينجنند مننثا أ القننانو األساسنني قنند نننص علننى حريننة اإلقامننة
والتنقل وحرية التعبينر عن النرأف لكنل بنسنا م ولكن

ن الحرينات يجنب أ ت ارعني أحكنام القنانو

وب ن ل يحننق لل نرئيس أ يقننوم بتنظيملننا بموجننب ق نرار أو مرسننوم ينني حالننة الظننروف االسننتثنائية

باعتبار أ القانو األساسي قد أحال تنظيم للقانو م بعكس األعمال التي حظر ا بشكل مطلق.
أما ع األعمال التي حظر ا القانو األساسي ال لسنطيني علنى رئنيس السنلطة القينام بلنا

ي على النحو اآلتي-:

 )1خفننص المشننرع ال لسننطيني للحقننوق والحريننات العامننة البنناب الثنناني م ن القننانو األساسننيم
بحيذ نص على العديد م الحقوق المقرة للمواطني ال لسطينيي وضماناتلام وكا أ نم ن

الضمانات أن اعتبر الحرية الشخفية حق طبيعي وال يمك المساس ب .

()2

( )1وجدف ثابت غبل :السلطات االستثنائية لرئيس الجملوريةم مرجع سابقم ص .198
( )2تنننص الم ننادة ( )1 12من ن الق ننانو األساس نني المع نندل لس نننة 2225مم علننى أ رحق ننوق اإلنس ننا وحرياتن ن األساس ننية ملوم ننة وواجب ننة
االحترامرم وك ل تنص المادة ( )1 11م ن س القانو م على أ ر الحرية الشخفية حق طبيعي و ي مك ولة ال تمسر.
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 )2القنانو األساسنني حظنر التعن يب واإلكن ار م بحيننذ يقنع بنناطا كنل يعننل ننات عن

ن ا التعن يب

واإلك ار م مما يعني أن ال يجنوو تنظنيم أف قنانو أو السنما ألف جلنة ممارسنة ن ا التعن يب
أو بيقاع اإلك ار على أف شخص يي الدولة.

()1

 )3حظننر بسننقاط العقنناب الجمنناعي علننى بعننأل المنواطني مننع عنندم جنواو سن أف قننانو يعاقننب
علننى أيعننال بننأثر رجعنني لفنندور .
رجعية أثر القواني م وكا

()2

بال أ المشننرع الدسننتورف أورد اسننتثنا علننى عنندم ج نواو

ل يي المنادة ( )119من القنانو األساسني حينذ ننص علنى أنن

(ال تسننرف أحكننام الق نواني بال علننى مننا يقننع م ن تنناريخ العمننل بلننام ويجننوو عننند االقتضننا ينني
غير المواد الجوائية النص على خاف ل ).

 )4ك ل القانو األساسي يي المادة ( )24من م حق التعليم وجعل بلوامي ومجاني من يي بعأل
المراحلم مما يحظر على الرئيس المساس بل ا األمر.

 )5عنندم جنواو ببعنناد أف يلسننطيني عن أرأل الننوط أو حرمانن من العننودة بلين م باإلضنناية بلننى
عدم جواو سحب أو بسقاط الجنسية ألف مواط م مع عدم جواو تسليم ألف جلة أجنبية.

()3

 )6أكنند القننانو األساسنني علننى حننق التقاضنني وك ننل ن ا الحننق وحظننر النننص ينني الق نواني علننى
تحفي أف قرار أو عمل بدارف م رقابة القضا .

()4

 )9أورد القانو األساسي بعأل الضمانات الك يلة باحترام حقوق وحريات اإلنسنا وضنما عندم

االعتدا على الحريات الشخفية عندما نفت المادة ( )32م القنانو األساسني علنى (كنل

اعتدا على أف م الحريات الشخفية أو حرمة الحياة الخافة لإلنسا وغير ا م الحقوق

والحرينات العامنة التنني يك للنا القننانو األساسني أو القننانو م جريمنة ال تسننقط الندعوى الجنائيننة

وال المدنيننة الناشننئة عنلننا بالتقننادمم وتضننم السننلطة الوطنيننة تعويضننا عننادال لم ن وقننع علي ن

الض ننرر)م و لن ن لم ننا تمثلن ن حرم ننة الحي نناة الخاف ننة والحري ننة الشخف ننية من ن أ مي ننة ي نني نظ ننر
المشرع عند وضع لمبادئ القانو األساسي.

()5

( )1ت نننص الم ننادة ( )13من ن الق ننانو الس ننابق عل ننى أنن ن ر -1ال يج ننوو بخض نناع أح نند ألف بكن ن ار أو تعن ن يبم ويعام ننل المتلم ننو وس ننائر
المحرومي م حرياتلم معاملة الئقة -2 .يقع باطا كل قول أو اعتراف فدر بالمخال ة ألحكام ال قرة األولى م

المادةر.

( )2تننص المننادة ( )15من القنانو األساسنني المعنندل لسنننة 2225م علنى أ ر العقوبننة شخفننيةم وتمننع العقوبننات الجماعيننةم وال جريمننة
وال عقوبة بال بنص قانونيم وال توقع عقوبة بال بحكم قضائيم وال عقاب بال على األيعال الاحقة لن ا القانو ر.
( )3تنص المادة ( )28م ن س القانو السابق على أنن ر ال يجنوو ببعناد أف يلسنطيني عن أرأل النوط أو حرمانن من العنودة بلين أو
منع م المةادرة أو تجريد م الجنسية أو تسليم ألية جلة أجنبيةر.
( )4تنننص المننادة (2 28م )1من ن ننس القننانو السننابق علننى أنن ر -1التقاضنني حننق مفننو ومك ننول للننناس كايننةم ولكننل يلسننطيني حننق
االلتجنا بلننى قاضني الطبيعننيم ويننظم القننانو بجن ار ات التقاضنني بمننا يضنم سننرعة ال فنل ينني القضنايا -2 .يحظننر الننص ينني القنواني
على تحفي أف قرار أو عمل بدارف م رقابة القضا ر.
( )5لموينند انظننر يتحنني الوحينندف :القننانو الدسننتورف والنننظم السياسننية رالسننلطات الننثاذرم مرجننع سننابقم ص  546ومننا بعنند ا .ومؤلف ن
اآل:ر :المبادئ الدستورية العامة مع شر التطورات الدستورية يي يلسطي م مرجع سابقم ص .222-213
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 )8القانو األساسي حظر حل المجلس التشريعي ال لسنطيني أو تعطيلن خنال يتنرة بعنا حالنة
الطوارئ()1م األمر ال ف يثير التسا ل ع مدى بمكانية حل المجلس التشريعي يي غير حالنة

الطوارئ أخ ا بم لوم المخال ة للمادة ( )113م القانو األساسيو حيذ لم يأخ بحق رئيس
السننلطة التن ي يننة ينني حننل المجلننس التش نريعي مقابننل مننا يملك ن المجلننس التش نريعي م ن سننحب

الثقة م الحكومة.

()2

يل ن األعمننال والموضننوعات ال يسننتطيع رئننيس السننلطة القيننام بلننا ينني أف ظننرفم يلنني
ليسننت محظننورة علننى النرئيس يقننط بننل علننى كايننة السننلطاتم ولمننا كننا القننانو األساسنني قنند نننص
على اإلج ار ات والتدابير التي يحق لرئيس السلطة اتخا ا أثننا قينام حالنة الطنوارئم حينذ أشنار

بلى بمكانية المساس بالقدر الضرورف ببعأل الحقوق والحريات يي حالة الطوارئ.

()3

يالموضننوعات الن نواردة ي نني الق ننانو األساس نني والتنني ل ننم يم نننح المش ننرع ال لس ننطيني بش ننأنلا
السلطة التشريعية الحق يني تنظيملنا حينذ لنم يقتنر الننص عليلنا بنأف عبنارة تندل علنى لن مثنل

(م ارعنناة أحكننام القننانو أو ينني حنندود القننانو أو ويقننا للقننانو ) يننا يجننوو ل نرئيس السننلطة أ يقننوم
بتنظيملا أو أ يتخ أف تدابير أو بج ار ات علنى خايلنام وا ا كنا المشنرع ال لسنطيني قند حظنر

تنظيملا على فاحب االختفاص األفنيل و نو البرلمنا يني مختلنف الظنروفم يمن بناب أولنى

حظر تناوللا على المشرع االستثنائي  -رئيس السلطة أو الحكومة -يي الظروف االستثنائية.

()4

ين نرئيس الس ننلطة ق نند يم نننح س ننلطة تشن نريعية ي نني حال ننة الض ننرورة وبف ننورة م قت ننة كس ننلطة

البرلما م ولك ال يمك منح سلطة ت وق سلطة البرلما يللرئيس بفدار ق اررات للا قنوة القنانو

يمكنل ننا تنظ ننيم الموض ننوعات الت نني أح ننال الق ننانو األساس نني تنظيمل ننا للقن نواني م ولكنن ن ال يس ننتطيع

المساس بالموضوعات التي حظر القنانو األساسني المسناس بلنا أو تنظيملنا يني أف ظنرفم أل
يي ل مساس بنفوص القانو األساسي وانتلا لمبادئ .

()5

( )1تننص المنادة ( )113من القنانو األساسنني المعندل لسنننة 2225م علنى أ ر ال يجنوو حننل المجلنس التشنريعي ال لسنطيني أو تعطيلن
خال يترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام

ا البابر.

( )2ت نننص الم ننادة ( )59من ن الق ننانو األساس نني المع نندل لس نننة 2225م أنن ن ر  -1يج ننوو لعشن نرة من ن أعض ننا المجل ننس التشن نريعيم بع نند
اسننتجوابم التقنندم بطلننب سننحب الثقننة م ن الحكومننة أو من أحنند الننوو ار م وال يجننوو التفننويت علننى ن ا الطلننب بال بعنند مضنني ثاثننة أيننام
على األقل م تقديم م ويفدر القرار بموايقة أغلبية أعضا المجلس -2 .يترتب على سحب الثقة انتلا والية م سحبت من ر.
( )3تنننص المننادة ( )111م ن القننانو األساسنني المعنندل لسنننة 2225م أن ن ر ال يجننوو يننرأل قيننود علننى الحقننوق والحريننات األساسننية بال
بالقدر الضرورف لتحقيق اللدف المعل يي مرسوم بعا حالة الطوارئر.
( )4أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .52
( )5وجدف ثابت غبل :السلطات االستثنائية لرئيس الجملوريةم مرجع سابقم ص .222
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ويني نطناق القنانو الندولي ينإ االت اقينات الدولينة لحقنوق اإلنسنا م قند تناولنت جملنة من

الحقننوق والحريننات التنني ال يجننوو المسنناس بلننا س نوا ينني الظننروف العاديننة أو االسننتثنائية أسننمتلا
(الحقوق والحريات ات الحفانة).

()1

وهكعا يمكا أا نخلص بلى أ كل نص ورد يي القانو األساسني ال لسنطيني مطلقنا ولنم
يقتر بتعبير (مراعاة أحكام القانو أو يي حدود القانو أو ويقا للقانو ) وكل ننص يتضنم حقنا

م ن الحقننوق أو حريننة م ن الحريننات دو أ يحيننل المشننرع بشننأ تنظيم ن بلننى القننانو م ننو م ن
النفننوص التقريريننة القابلننة للن ننا ال ننورف المباشننرم وأ

ن النفننوص تتسننم بالتحدينند وال تسننتلوم

ضننرورة تنندخل المشننرع لتنظننيم كي يننة تطبيقلننا ألنلننا تقننرر م اركننو قانونيننة يتحننتم احتراملننا بالنسننبة

للسلطة التشريعية والتن ي ية على حد سوا (.)2

الفرع الثاني
األعمال المختلف في حظرها
يمك ن القننول بننأ

نننا سننلطات محظننورة علننى أف جلننة ينني الدولننة المسنناس بلننا بنننص

الدستورم وتل السلطات ال يجوو للرئيس المساس بلا حتى يي حالة الضرورةم وقد سبق الحديذ
عنلننا ينني ال ننرع السننابقم و نننا أعمننال يمثننل اتخا ننا مساسننا بمبنندأ المشننروعية وانتلاك نا لض نوابط

الضرورة الدستوريةم و و المجال الدستورف و نا أخي ار أعمال قفر القانو األساسي (الدسنتور)
ممارسننتلا علننى سننلطة بعينلننا دو س نوا ام و نني مجننال االختفافننات القضننائية.

()3

وينني ن ي

المجالي تشعبت ث ار ال ق حول مدى حظر المساس بلما م قبنل رئنيس السنلطة التن ي ينة خنال

قيام حالة الضرورة أو الظروف االستثنائية.

وعلي سنعرأل أوال األعمال الماسة بالدستور باعتبار ا م اإلج ار ات التي تمثنل انتلاكنا

لضن نوابط الض ننرورة ومساس ننا بمب نندأ المش ننروعية حت ننى ي نني الظ ننروف االس ننتثنائيةم بحي ننذ س نننتعرأل
لخط ننر المس نناس بالدس ننتور عل ننى أف وجن ن باعتب ننار أ ننم ضن نوابط الض ننرورة كم ننا نتف ننور ام وثاني ننا

نوضح األعمال المقفنور اتخا نا علنى سنلطة بعينلنا وتبنرو ننا األعمنال القضنائية كنأ م طائ نة
م األعمال التي تشةل مة الدولةم و ل على النحو التالي-:

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجع سابقم ص .51
( )2وجدف ثابت غبل :السلطات االستثنائية لرئيس الجملوريةم مرجع سابقم ص .221
( )3المرجع السابقم ص .199
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أوالًا المجال الدستوري:
يسننلم جميننع ال قلننا بسننمو الدسننتور وعلننو علننى كايننة القواعنند القانونيننة الناي ن ة ينني الدولننة
يسوا كنا

ن ا الدسنتور عريينا أو مكتوبنا يلنو القنانو األسنمى يني الدولنةم يلنو يسنمو علنى كاينة

القواع ن نند القانوني ن ننة الت ن نني ا ا تعارض ن ننت معن ن ن تع ن نند غي ن ننر مش ن ننروعةم ويخض ن ننع الجمي ن ننع -حكام ن ننا
ومحكننومي  -ألحكام ن ()1م وعلي ن تسننتمد قواعنند القننانو األساسنني ال لسننطيني أس ناس علو ننا علننى
سننائر القواعنند القانونيننة م ن أنلننا تعبيننر ع ن برادة السننلطة التش نريعية (المجلننس التش نريعي) القائمننة

بوضع قواعد م و ي تعبر بدور ا ع اإلرادة العامة لألمة والشعب ال ف قام بانتخابلم أعضائلا.

والتسننا ل الن ف يثننار نننا حننول بمكانيننة المسنناس بالقننانو األساسنني ال لسننطيني  -كننأعلى

قواعد قانونية يي النظام السياسي ال لسطيني و ي بمثابة قواعد دستورية  -استنادا لحالة الضرورة
أو الظننروف االسننتثنائيةم س نوا بتعطيننل العمننل ب ن أو بننبعأل أحكام ن أو تعننديل بعضننلا أو حتننى

بلةائ ن ن أو مخال ن ننة بعن ننأل أحكام ن ن م وتل ن ن
الدستورفم والواقع ب او

ن نني الحن نناالت التن نني يتفن ننور ييلن ننا المسن نناس بالمجن ننال

ا التسا ل بننا نجد جدال واسنع النطناق يني ال قن بشنكل عنامم وعلين ينإ

األمر يكو على النحو التالي-:

 )1سلطة تعديل الدستور:
أغلننب الدسنناتير تنننص عننادة علننى بجن ار ات تعننديل القواعنند الدسننتوريةم وال تنننص علننى أف

بج ار ات أخرى للتعديل بفورة استثنائيةم وا كانت بعأل الدساتير تنص على عدم جنواو تعنديل
الدسننتور خننال يت نرة ومنيننة محننددة أو ينني ظننل الظننروف االسننتثنائيةم وانقسننم ال ق ن ب او االعت نراف

لسننلطة الضننرورة أو الظننروف االسننتثنائية بإمكانيننة تعننديل القواعنند الدسننتورية بلننى اتجننا ي رئيسني

و ما:

االتجاه األولا عدم جواز تعديل الدستور:

()2

و ننو اتجننا جملننور ال قلننا ينني يرنسننا ومفننر والنرأف النراجح والمسننتقر ينني ال قن ال رنسنني
والمفننرفم حيننذ بننرر أفننحاب ن ا االتجننا قننوللم بعنندم ج نواو االعت نراف ل نرئيس الدولننة بسننلطة

تعديل الدستورم سوا أكا التعديل شاما أو جوئيام بعدة حج وأسانيد وأ ملا ما يلي:

( )1عبد الةني بسيوني عبد اي :المرجع السابقم ص .422
( )2انظ ن ن ن ننر أحم ن ن ن نند م ن ن ن نندحت عل ن ن ن نني :مرج ن ن ن ننع س ن ن ن ننابقم ص  .94وج ن ن ن نندف ثاب ن ن ن ننت غب ن ن ن ننل :مرج ن ن ن ننع س ن ن ن ننابقم ص  214وم ن ن ن ننا بع ن ن ن نند ا.
ويحين ن ن ن ن ننى الجمن ن ن ن ن ننل :مرجن ن ن ن ن ننع سن ن ن ن ن ننابقم ص  .136-133وسن ن ن ن ن ننامي جمن ن ن ن ن ننال الن ن ن ن ن نندي  :مرجن ن ن ن ن ننع سن ن ن ن ن ننابقم ص  192ومن ن ن ن ن ننا بعن ن ن ن ن نند ا.
ومحمد ب محمد كامل وي  :مرجع سابقم ص  .131ومحمد شريف بسماعيل :مرجع سابقم ص .422
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أ -الدسننتور ننو التعبيننر عن برادة السننلطة التأسيسننية القائمننة بوضننع الدسننتور و ن السننلطة تمثننل
برادة األم ننةم وال يمك ن ن ين نني النظنننام النننديمقراطي أ يع نندل الدس ننتور بال بمعري ننة ن ن السن ننلطة

التأسيسية.

ب -أ م نننح الن نرئيس امتي ننا او خاف ننا مث ننل س ننلطة تع ننديل الدس ننتورم ول ننو بفن ن ت الق ننائم بس ننلطات
الضنرورةم نو أمنر يتعننارأل تعارضنا شنديدا مننع مقتضنيات الديمقراطينةم ممننا ي قند مبندأ سننيادة
الشعب معنا .

ت -وم ن ن ثن ننم ال يتفن ننور أ يشن ننتر القن ننائم علن ننى سن ننلطات الضن ننرورة ين نني مباش ن نرة ملن ننام السن ننلطة
التأسيسننيةم أل سننلطة تعننديل الدسننتور من السننلطات التنني يجننب أ تنننأى عن دائنرة سننلطات

الضرورة.

االتجاه الثانيا جواز تعديل الدستور:
ن ننب الن ننبعأل

()1

بلن ننى ج ن نواو تعن ننديل الدسن ننتور خن ننال قين ننام حالن ننة الضن ننرورة أو الظن ننروف

االستثنائيةم وقد ساق أفحاب

ا االتجا عدة حج وأسانيد وكا أ ملا ما يلي:

أ -أ ممارسننة سننلطات األومننة قنند تسننمح باتخننا بج ن ار ات ضننرورية للنندياع ع ن السننامة العامننة
للباد م أجل بعادة سير السلطات الدستورية ألدا دور ا الدستورف.

ب -أن يجوو للرئيس اتخا كاية اإلج ار ات التي تقتضيلا الظروف االستثنائيةم شريطة أ تكنو
اإلج ار ات مستللمة م ضما أدا السلطات العامة ألدا دور نا يني أقفنر يتنرة ممكننة

وما دام التعديل مقيد بلن ا القيند ينيمك االعتنراف بن م ألنن لنيس ثمنة شني غينر دسنتورف يني

كل ما و الوم أو ضرورف لمكايحة األومة والتةلب عليلام وال حتى المساس بالدستور ات .
ت -أ اسننتئثار النرئيس وتركيننو السننلطات ينني ينند

ننو نتيجننة االسننتحالة التنني تنشننأ عن الظننروف

االسنتثنائية وتحننيط بكننل من البرلمننا والحكومننة ينني ث واحنندم يتعجو مننا عن القيننام بواجبننات
وظي تيلمام ي ي

الحالة يحل الرئيس محللما ويتقمص السلطة ويكنو لن الحنق يني اتخنا

كاين ننة الق ن ن اررات ين نني جمين ننع المجن نناالت ومختلن ننف المسن ننائل التن نني تن نننظم ين نني الظن ننروف العادين ننة

بقواني .

()2

ذ -يعتبننر تعننديل الدسننتور ضننرورة قانونيننة وسياسننية معننام ويك نرة الدسننتور تتضننم حتمننا بمكانيننة
تعديلن ن م يالدس ننتور ق ننانو والق ننانو من ن طبيعتن ن يقب ننل التع ننديل ي نني ك ننل وق ننتم ومن ن الناحي ننة

( )1يتحي الوحيدف :المبادئ الدستورية العامنة منع شنر التطنورات الدسنتورية يني يلسنطي م مرجنع سنابقم ص  .98ووجندف ثابنت غبنل:
مرجع سابقم ص  218وما بعد ا.
( )2محمد كامل ليلة :مبادئ القانو اإلدارفم الجو األولم الطبعة األولىم دار النلضة العربيةم القا رةم 1969مم ص .382
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السياسننية ي ننإ الدس ننتور يق ننوم بوض ننع القواع نند األساسننية للدول ننة وق ننت ف نندور ويق ننا لألوض نناع
السياسية واالجتماعية واالقتفادية التي بطبيعتلا تتطور وتتعدل م وقت بلى ثخر.

()1

وعلي يإن يجوو تعديل الدستور ب ا اسنتدعى فنالح الدولنة لن م ويمكن اسنت تا الشنعب
ينني التعننديل المطلننوب دو تنندخل سننابق م ن البرلمننا م أل ال نرئيس يحننل محننل البرلمننا ينني ن

الحالة ويمارس وظي ت .

()2

سلطة تعديل القانوا األساسي في فلسطيا:
أما ما جرى علي الحال يني يلسنطي ينإ تعنديل قواعند ونفنوص القنانو األساسنيم ينتم

من ن خ ننال المجل ننس التشن نريعي الن ن ف يمث ننل الس ننلطة التشن نريعيةم حي ننذ نف ننت الم ننادة ( )122من ن

القانو األساسني المعندل لسننة 2225م علنى أنن ر ال تعندل أحكنام ن ا القنانو األساسني المعندل

بال بموايقة أغلبية ثلثي أعضا المجلنس التشنريعي ال لسنطينيرم حينذ يتضنح لننا من ننص المنادة
أ القانو األساسي مثل بناقي دسناتير الندول قند نظنم أحكنام تعنديل نفوفن م ولكـا ننص المنادة

( )122م القانو األساسي لم توضح لننا بشنكل فنريحم نل ن ا التعنديل يشنمل تعنديل القنانو

األساس نني ي نني جمي ننع األوق ننات سن نوا خ ننال الظ ننروف العادي ننة أو خ ننال قي ننام حال ننة الض ننرورة أو
الظننروف االسننتثنائيةم بمعنننى ننل يجننوو للمجلننس التش نريعي أ ينعقنند ينني أف ظننرف تكننو علي ن

الننباد ويقننر تعننديل نفننوص القننانو األساسنني أم أ أحكننام ن المننادة مقتف نرة علننى الظننروف

العاديةو

ويــــرا الباحــــث أ نن ننص المن ننادة ( )122م ن ن القن ننانو األساسن نني المع نندل لسن نننة 2225م
يقتفننر يين م لننوم التعننديل خننال األوقننات العاديننة يقننطم ودليننل لن أ نننص المننادة ( )113م ن
ن س القانو والتي تقضي بعدم جواو حل المجلس التشريعي خال بعا حالة الطنوارئم وكن ل

عدم جواو تعلينق أحناكم البناب السنابع المتعلنق بأحكنام الطنوارئم يإنن ي لنم من

لن أنن ال يجنوو

تعطيننل أحكننام الط نوارئ خننال الظننروف االسننتثنائية التنني تمننر بلننا الننبادم وأحكننام البنناب السننابع
المتعلقة بأحكام الطوارئ ي جو م القانو األساسيم يم باب أولى أ يقر عدم جنواو تعلينق

أو تعطيل أحكام بناقي نفنوص القنانو األساسنيم ومن ناحينة أخنرى وترتيبنا علنى منا سنبقم ينإ

كا عدم جواو تعليق أو تعطيل نفوص القانو األساسيم يإن م باب أولى عدم جواو تعنديل

نفوص القانو األساسي خال قيام حالة الضرورة أو الظروف االستثنائيةم أضف بلى ل بلى

أ القننانو األساسنني يعتبننر م ن الدسنناتير الجامنندة التنني يتطلننب لتعننديللا والةائلننا شننروط خاف نة
( )1يتحي الوحيدف :المبادئ الدستورية العامة مع شر التطورات الدستورية يي يلسطي م مرجع سابقم ص .98
( )2محمد كامل ليلة :مرجع سابقم ص .382
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واج ار ات معينة أكثر تعقيدا مما و متبع لتعديل أو بلةا القواني العادية()1م بحينذ ننص النظنام

الننداخلي للمجلننس التش نريعي علننى ن اإلج ن ار ات بشننكل واضننح خننال المننادة ( )93م ن نظام ن
الداخلي والتي تنص على :ر

 -1يقنندم طلننب اقت ن ار تعننديل أو تنقننيح القننانو األساسنني مكتوبننا وموضننوعا ينني م نواد ومريقننة ب ن
م كرة بيضاحية.

 -2ب ا كا طلب التعديل أو التنقيح مقدما م األعضنا ييجنب أيضنا أ يكنو موقعنا من ثلنذ
عدد أعضا المجلس.

 -3يحيل الرئيس الطلب بلى اللجنة القانونية إلبدا الرأفم بعد بخطار المجلس بالطلب ال ف قندم
بل ا الشأ .

 -4بعد بعادة الطلب م اللجنة بلى المجلس واالستماع بلى تقرير ا بشأن م يفندر المجلنس قنرار

باألغلبية النسبية بشأ مناقشة الطلب أو ريضن م ينإ ا ريضن اعتبنر مريوضنا وا ا قبلن تطبنق

بشأن أحكام المادة ( )68م

ا النظام.

()2

 -5أف تعديل أو تنقيح يي القانو األساسي يتطلب موايقة أغلبية الثلثي ر.
ويتضح م نص المادة السابقة ال كر أ بج ار ات تعديل القنانو األساسني يني الظنروف

العادية تأخ منحننى أكثنر فنرامة من بجن ار ات تعنديل القنواني العادينةم وأ القنانو األساسني لنم
يشننر ال من بعينند وال من قريننب علننى جنواو تعديلن من قبننل النرئيس وقننت األومننةم و ن ا ننو النرأف

الراجح يي يق القانو العام.

 )2سلطة وقف أو تعليق العمل بالدستور:

()3

يجعننل الدسننتور مبنندأ ال فننل بنني السننلطات ينني األوقننات العاديننة مبنندأ أساسننيا – ال فننل
الم ننر -م وا ا ك ننا الدس ننتور يض ننع ح نندودا للس ننلطة التن ي ي ننة ال يج ننوو لل ننا ي نني األوق ننات العادي ننة
تجاوو ننام وا ا كننا ينننظم الوظي ننة التشنريعية علننى نحننو معنني م يننإ بعننا قيننام حالننة الضننرورة أو

( )1جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص .25
( )2تنننص المننادة ( )68من النظننام الننداخلي للمجلننس التش نريعي علننى ثليننة بق نرار مشنناريع القنواني واقتراحلننا :ر -1تجننرف مناقشننة مشنناريع
القواني أو االقتراحات يي ق ار تي من فلتي على الوج التالي:
أ .يي الق ار ة األولنى ينناقا المشنروع منادة منادة بعند تاوتلنا واالقت ارحنات المقدمنة بشنأنلا وينتم التفنويت علنى كنل منادة ثنم ينتم التفنويت
علنى كنل مننادة ثنم يننتم التفنويت علننى المشنروع يني مجملن  .ب .تجنرف القن ار ة الثانينة خننال مندة أقفنا ا شننلر من تنناريخ بقنرار المشننروع
بالق ار ة األولى وتقتفر على مناقشة التعديات المقترحة ويتم التفويت عليلا ثم يفوت على المواد المعدلة نلائيا.
 -2تجننرف ق ن ار ة ثالثننة (تقتفننر علننى مناقشننة التعننديات المقترحننة) بنننا علننى طلننب كتننابي مسننبب م ن مجلننس الننوو ار أو م ن ربننع عنندد
أعضا المجلس شريطة أ يتم تقديم الطلب قبل بحالة المشروع لرئيس السلطة الوطنية إلفدار ر.
( )3انظر يحيى الجمل :مرجع سابقم ص  131وما بعد ا .وجدف ثابت غبل :مرجع سابقم ص  222وما بعد ا.
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الظروف االستثنائية تعمل على تعديل تل األوضاع جميعا تعنديا علنى غينر المقتضنى األفنلي
للدستورم يإ معنى ل أ اللجو لحالة الضرورة أو الظروف االستثنائية ي دف ب ات بلى بيقاف

العمننل بننبعأل أحكننام الدسننتورم و ن ا ننو ال نرأف ال نراجح لنندى ال ق ن ال رنسنني علننى خنناف ال نرأف
والموقننف ال نرايأل م ن ج نواو تعننديل نفننوص الدسننتور كمننا رأينننا مسننبقام بحيننذ كننا م ب ن

ننو

التسليم للرئيس بسلطة وقف أو تعليق بعأل النفوص الدستورية.
واسنتند أفننحاب ن ا ال قن علننى عندة مبننررات منلنام أ

ن ا الموقننف يبندو مجننديا لتحقيننق

بعادة سير السلطات الدستورية وعودتلا لوضعلا العادفم أضف بلى ل أ القنائم علنى سنلطات
الضرورة ال يمكن أ يضم حماية الدولنة الديمقراطينة دو اتخنا بجن ار ات تتعنارأل والنفنوص
الدستوريةم كما أ الح اظ على القواني الدستورية كضمانة للمواطني يفطدم بمقتضنيات الندياع

ع المجتمعم ولما كا م غير المقبول عقا التضحية بمقتضنيات الندياع عن الدولنة يني سنبيل
الح اظ على النفوص الدستوريةم يإن يتعي يي بعأل األحوال وقف
ا اإلج ار أقل يي شدت م بج ار تعديل الدستور.
بال أ

()1

النفوص باعتبار أ

ن ن ن ن ن ن ا ال ن ن ن ن ن نرأف و ن ن ن ن ن ن ا ال ق ن ن ن ن ن ن تعن ن ن ن ن ننرأل لن ن ن ن ن ننبعأل االنتقن ن ن ن ن ننادات بحين ن ن ن ن ننذ يقن ن ن ن ن ننول

ال نندكتور وج نندف ثاب ننت غب ننل( :)2ر أ االعتن نراف بس ننلطة وق ننف الدس ننتور ال يس ننتند بل ننى أس نناس
دس ننتورف أو ق ننانونيم وال يمكن ن بطبيع ننة الح ننال أ نس ننلم بس ننلطة خطيننرة كوق ننف الدس ننتور دو م ننا

أسناس قنانوني لن ل ر .أمنا القننول بنأ ظنروف الواقنع ومقتضننيات الضنرورة تبنررم وضنرورة النندياع
ع الدولة يإن مردود باآلتي:

أ -م ن غيننر المعننروف أف نننوع م ن الظننروف االسننتثنائية ل ن ال ن ف ال يقلننر بال بوقننف الدسننتور
وأف نننوع م ن الضننرورات ال ن ف تتع ن ر مواجلت ن بال بتعليننق الدسننتور أو بعننأل نفوف ن م وأ

حماي ننة الدول ننة ال تقتض نني وق ننف الدس ننتور أل مرون ننة النف ننوص الدسن نتورية تس ننمح بمواجل ننة
الظروف االستثنائية بوقف التشريعات القائمة دو النفوص الدستورية.

ب -أ نظريننة الضننرورة بحكننم موقعلننا داخننل بطننار المشننروعية تتقينند بننأعلى مفننادر المشننروعية
و ي القواعد الدستوريةم ومن ثنم يالفناحيات االسنتثنائية التني تخوللنا الضنرورة ال تمتند بلنى

المج ننال الدسن نتورف ويقتف ننر أثر ننا عل ننى المج ننالي التشن نريعي والائح نني دو مج ننال القواع نند
الدستورية باعتبار المجال الوحيد الن ف يظنل بعيندا عن أف مسناسم ب ا منا مورسنت السنلطات
االستثنائية.

( )1انظر يحيى الجمل :مرجع سابقم ص  131وما بعد ا .وجدف ثابت غبل :مرجع سابقم ص  222وما بعد ا.
( )2انظننر وجنندف ثابننت غبننل :مرجننع سننابقم ص  .224-223وسننامي جمننال النندي  :مرجننع سننابقم ص  .194و طعيمن الجننرف :مبنندأ
المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانو م مرجع سابقم ص  192وما بعد ا.
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وعلين يننإ وقننف العمننل بأحكننام القننانو األساسنني أو بننبعأل نفوفن خننال يتنرة األومننة

غي ن ننر مب ن ننرر وغي ن ننر ج ن ننائو قانون ن ننا وويق ن ننا ألحك ن ننام الق ن ننانو األساس ن نني ن سن ن ن م يق ن نند أشن ن نرنا س ن ننابقا
أ نص المادة ( )113القانو األساسي تقضي بعدم جنواو حنل المجلنس التشنريعي خنال بعنا

حالة الطوارئم وك ل عدم جواو تعلينق أحناكم البناب السنابع المتعلنق بأحكنام الطنوارئم يإنن ي لنم

من

ل ن أن ن ال يجننوو تعطيننل أحكننام الط نوارئ خننال الظننروف االسننتثنائية التنني تمننر بلننا الننبادم

وأحكام الباب السابع المتعلقة بأحكام الطوارئ ي جو م القنانو األساسنيم يمن بناب أولنى أ

يقر عدم جواو تعليق أو تعطيل أحكام باقي نفوص القانو األساسي.

بال أ واقن ن ن ننع الحن ن ن ننال خن ن ن نناف ل ن ن ن ن األمن ن ن ننرم يقن ن ن نند أفن ن ن نندر ال ن ن ن نرئيس محمن ن ن ننود عبن ن ن نناس

بتنناريخ 2229 26 14م ثاثننة م ارسننيم عقننب سننيطرة حركننة حمنناس علننى قطنناع غنوة()1م حيننذ قننام

بإقالة حكومة بسماعيل نية م خال المرسنوم رقنم ()2( )8م وأعلن من خنال المرسنوم رقنم ()9

حالننة الطنوارئ( )3وبنني كن ل األسننباب التنني ديعننت رئننيس السننلطة الوطنيننة إلعننا حالننة الطننوارئ
والتنني منل ننا العفننيا المس ننلح ال ن ف يعتب ننر ضننم الح نناالت التنني ن ننص عليلننا الق ننانو األساس نني

ال لسننطيني إلعننا حالننة الط نوارئ()4م وأفنندر مرسننوم رقننم( )12بشننأ تشننكيل حكومننة بن ننا حالننة

الطن ن ن نوارئ()5م وأف ن ن نندر الن ن ن نرئيس محم ن ن ننود عب ن ن نناس مرس ن ن ننومي عل ن ن ننق بموجبلم ن ن ننا العم ن ن ننل ب ن ن ننالمواد

( )1بياد سليما عبد اي البرديني :المجلس التشريعي ال لسطيني يي ال ترة م 2212-2226م ومدى ياعليت م رسنالة مقدمنة لنينل درجنة
الماجستير يي القانو العامم جامعة الدول العربية -قسم الدراسات القانونيةم سنة 2211مم ص . 219
( )2بموجب ما نفت علي المنادة ( )1من المرسنوم رقنم ( )8لسننة 2229م بشنأ اختينار وتكلينف رئنيس النوو ار علنى أ ررئنيس اللجننة
التن ي ية لمنظمة التحرير ال لسطينية رئيس السلطة الوطنية ال لسطينية استنادا ألحكنام القنانو األساسني المعندل لسننة 2223م وتعدياتن م
وبعد االطاع على المرسوم الرئاسني رقنم ( )1لسننة 2229م بشنأ اختينار وتكلينف رئنيس النوو ار م وعلنى المرسنوم الرئاسني بشنأ تشنكيل
مجلننس الننوو ار الفننادر بتنناريخ 2229 3 19مم وبنننا علننى الفنناحيات المخولننة لنننام وتحقيقننا للمف نلحة العامننةم رسننمنا بمننا ننو ثت :
المادة ( )1وتنص على ربقالة رئيس الوو ار األخ بسماعيل نيةر.
) (3نص مرسنوم رقنم ( )9لسننة 2229م بشنأ بعنا حالنة الطنوارئ علنى أ ررئنيس اللجننة التن ي ينة لمنظمنة التحرينر ال لسنطينية رئنيس
السلطة الوطنية ال لسطينية استنادا ألحكنام البناب السنابع من القنانو األساسني المعندل لسننة 2223م وتعدياتن م وبننا علنى الفناحيات
المخولة لننام وتحقيقنا للمفنلحة العامنةم رسنمنا بمنا نو ثت :المنادة ( )1نفنت علنى أ ربعنا حالنة الطنوارئ يني جمينع أ ارضني السنلطة
الوطنية ال لسطينية بسبب الحرب اإلجرامية يي قطاع غوةم واالستيا على مقار أجلنوة السنلطة الوطنينة ال لسنطينيةم واالنقناب العسنكرف
والعفننيا المسننلح م ن الميلشننيات الخارجننة ع ن القننانو علننى الشننرعية ال لسننطينية بلنندف تحقيننق األم ن واالسننتقرار للم نواطني وحمايننة
الم سسات الشرعية ال لسطينية ولمدة ثاثي يومار.
) (4بموجب ما نفت علي ال قرة الثالثنة من المنادة ( )112من القنانو األساسني ال لسنطيني المعندل لسننة 2225م علنى أنن ر يجنب أ
ينص مرسوم بعا حالة الطوارئ بوضو على اللدف والمنطقة التي يشمللا وال ترة الومنيةر.
) (5بموجننب م ننا جننا ي نني المرس ننوم رقننم ( )12بش ننأ تش ننكيل الحكومننة المكل ننة بتن ين ن أنظمننة وتعليم ننات حال ننة الط نوارئ عل ننى أ ر وبع نند
االطاع على المرسوم الرئاسي باإلعا ع حالنة الطنوارئم وبننا علنى الفناحيات المخولنة لننام وتحقيقنا للمفنلحة العامنةم رسنمنا بمنا
ننو ثت :الم ننادة ( )1ت نننص عل ننى ر تش ننكيل الحكوم ننة المكل ننة بتن ين ن أنظم ننة وتعليم ننات حال ننة الطن نوارئ" م والم ننادة ( )2ت نننص عل ننى رتق ننوم
الحكومة المكل ة بتن ي أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ بمواولة ملاملا بعد تأدية اليمي القانونية أمام رئيس السلطة الوطنيةر
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(99م69م66م )65من القنانو األساسنني ال لسننطيني()1م و نني المنواد ات العاقننة بمنننح المجلننس
التش نريعي الثق نة بالحكومننةم حيننذ ال يجننوو تعطيننل القننانو األساسنني حسننب ال نرأف ال نراجح لمعظننم
يقلا القانو العامم لما يشكل ب ل م خطر جسيم علنى الحرينات العامنة وعلنى الديمقراطينة يني

الدولة.

 )3سلطة إلغاا الدستور:
ب ا كا الرأف النراجح كمنا أشنرنا سنابقا لندى كثينر من ال قلنا بعندم جنواو تعنديل الدسنتور

خننال الظننروف االسننتثنائيةم س نوا أكننا

ن ا التعننديل جوئي نا أم شننامام يإن ن م ن بنناب أولننى عنندم

ج نواو بلةننا الدسننتورم حيننذ يقننول النندكتور يحيننى الجمننل( :)2ر ب بلةننا الدسننتور تأسيسننا علننى
نفوص بعا حالة الطوارئ م الدسنتور – المنادة  16من الدسنتور ال رنسني  -أمنر غينر وارد

وال نو مسنتحق للد ارسنة والبحننذ ب ا حندذ ن ا يجعلنننا يني مواجلنة ننوع من االنقناب الن ف يخننرج

عن بطننار الد ارسننة الدسننتورية والن ف ال يجنند لن سننندا ينني غيننر القننوة التنني يعتمنند عليلننا من ناحيننة
وامكانية استمرار م ناحية أخرىر.
ثانياًا االختصاصات القضائية:
يميو نظرينة الظنروف االسنتثنائية عن أعمنال السنيادة خضنوع اإلجن ار ات المتخن ة اسنتنادا

بليلننا للرقابننة القضننائيةم يإن ن يفننبح م ن المحننتم علننى السننلطة التن ي يننة أ تحننايظ وبشنندة علننى

استقال القضا م وعدم ممارسة األعمال القضائية.

()3

وقنند خننص المشننرع ال لسننطيني البنناب السننادس من القننانو األساسنني ال لسننطيني بالحننديذ

علننى كننل مننا يخننص السننلطة القضننائيةم وأكنند علننى أ السننلطة القضننائية مسننتقلة()4م أضننف بلننى
تأكي نند عل ننى اس ننتقالية القض نناة أن س ننلم()5م وأك نندت قن نواني كثين نرة عل ننى اس ننتقالية القض ننا م وي نني

مقدمتلا قانو السلطة القضائيةم يقد نفت المادة األولى م الباب األول من على أ ر السنلطة

) (1نفننت المننادة ( )1م ن المرسننوم رقننم ( )12لسنننة 2229م بشننأ تعليننق العمننل بأحكننام المننادة ( )99علننى أ ر تعلننق العمننل بأحكننام
المادة ( )99م القانو األساسني ال لسنطيني لسننة 2223مرم كمنا نفنت المنادة ( )1من المرسنوم رقنم ( )11لسننة 2229م بشنأ تعلينق
العمل بأحكام المواد (69م66م )65م القانو األساسي ال لسطيني لسنة 2225مر .
( )2انظر يحيى الجمل :مرجع سابقم ص .136
( )3مجدف المتنولي السنيد يوسنف :أثنر الظنروف االسنتثنائية علنى مبندأ المشنروعية رد ارسنة مقارننةرم رسنالة دكتنو ار م قندمت لكلينة الحقنوقم
جامعة عي شمسم القا رةم 1992مم ص .156
( )4المادة ( )99م القانو األساسي المعدل لسنة 2225م.
( )5المادة ( )98م القانو األساسي المعدل لسنة 2225م.

59

القضنائية مسنتقلةم ويحظنر التندخل يني القضنا أو يني شن و العدالنة رم وكن ل المنادة الثانينة منن
على أ ر القضاة مستقلو ال سلطا عليلم يي قضائلم لةير القانو ر.

وبع نند ن ن ا التأكي نند م ن ن الق ننانو األساس نني وغي ننر م ن ن القن نواني م بال أ منط ننق الظن ننروف

االستثنائية قد يستوعب تندخل رئنيس الدولنة يني المجنال القضنائي()1م ممنا يثينر التسنا ل لندينا عن

بمكاني ننة ممارس ننة رئ ننيس الدول ننة للوظي ننة القض ننائية ب ننالمعنى ال ن نني ال نندقيقم أف بإف نندار األحك ننام

القضائيةووو

اختلننف ال قن والقضننا المفننرف وال رنسنني حننول منننح رئننيس الدولننة اختفافننات قضننائية

وانقسم بلى اتجا ي م و ل على النحو التالي:

()2

االتجاه األول:
حيننذ كننا

ن ا النرأف نتنناج األخن ب كنرة تركيننو السننلطات ينني الظننروف االسننتثنائية ينني ينند

رئيس الدولة()3م حيذ يرى أفحاب

ا االتجا أن عند النص على تركينو السنلطة يني يند رئنيس
لن ال يعننني يقننط السننلطة التن ي يننة والسننلطة التشنريعية بننل

الدولننة ينني الظننروف االسننتثنائيةم يننإ
ينسحب بلى السلطة القضائية.
ويستند

ا الرأف بلى أ السلطات اإلدارية تحنت ظنروف وشنروط معيننة يقرر نا القاضني

اإلدارف أ تتخن قن اررات تتجنناوو بلننا اختفافنناتلا العاديننة تتعلننق ن القن اررات بممارسننة الوظي ننة

التشنريعية أو القضننائية حينمننا تقتضنني الظننروف لن م والسننلطات المتعلقننة بالمجننال القضننائي نني
السن ننلطات التن نني يسن ننتطيع بموجبلن ننا ال ن نرئيس الحلن ننول م قتن ننا محن ننل المحن نناكم ين نني ممارسن ننة الوظي ن ننة
القضننائيةم ويترتننب علننى قيام ن بأعمننال قضننائية خننروج ن األعمننال بطبيعننة الحننال ع ن رقابننة

القضا .

االتجاه الثاني:
بخاف االتجا األول ال ف يعترف للرئيس بجواو ممارست لاختفافات القضائية وقت
األومة والظروف االستثنائيةم يإ

ممارسة األعمال القضائية.

ن ا االتجنا ينرى عندم جنواو لن م ويسنتبعد مننح النرئيس سنلطة

( )1مجدف المتولي السيد يوسف :المرجع السابقم ص .159
( )2انظر يي ت افيل جواو منح الرئيس االختفافات القضائية وجدف ثابت غبل :مرجع سابقم ص  222وما بعد ا.
( )3سبق أ أشرنا بلى

ا ال أرف م خال دراستنا

م ص .9
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والباح ننذ ب ن ندور يمي ننل بلن ننى ن ن ا االتجن ننا ال ن نرايأل المت ننداد س ننلطة الن نرئيس بلن ننى األعمن ننال

القضائية استنادا ل كرة تركيو السلطات بيد الرئيس أو يئة معينة يي الظنروف االسنتثنائيةم و لن
ألسباب ومبررات عديدة كر ا يقلا القانو ومنلا:

()1

أ -األعمال القضائية قد وردت يي القانو األساسي ال لسطينيم ضم االختفافات المحظور
على رئيس السلطة القيام بلا حظ ار مطلقا ويي مختلف الظروفم باإلضاية بلى تأكيد القانو

األساسنني علننى اسننتقالية القضننا والقضنناةم وعنندم التنندخل ينني أعمنناللم أو التننأثير علننيلم كمننا

أشرنا سابقا.

ب -منطق تركينو السنلطات يني يند رئنيس الدولنةم نو منطنق يتعنارأل منع نفنوص الدسنتورم بنل
أيضننا يتعننارأل مننع منطننق الدولننة القانونيننة الن ف يجننب أ يسننود ينني جميننع األوقننات بمننا ييلننا
يتن نرات األوم نناتم ن ن ا ع نناوة عل ننى تناقضن ن م ننع المب ننادئ األساس ننية الت نني يق ننوم عليل ننا النظ ننام
الدستورف يي يلسطي م مثل مبدأ ال فل بي السلطات.

ت -الجلنناو القضننائي ننو الم ننل للقيننام باالختفافننات القضننائية نظ ن ار لمننا تملك ن م ن خب نرات
ولتنواير الشننروط المختل ننة يني مننوظ ي ن ا الجلناو والمحننددة ينني قنانو السننلطة القضننائية بمننا

ث-

ي للم للقيام بتل الملام.

السننلطات التنني يمارسننلا النرئيس ينني الظننروف االسننتثنائية تخضننع للرقابننة القضننائيةم والقننول

بمنح اختفافات قضنائية يجعنل ن األعمنال مسنتبعدة من الرقابنة القضنائية عليلنام و ني
نتيجة بالةة الخطورة.

ج -الةرأل م السلطات الممنوحة للرئيس يي الظروف االستثنائية تجاوو تل الظروف يي ظنل
المشنروعية االسننتثنائية التنني ينبةنني علين التقينند بلننام ولننيس الةنرأل منن خلننق دكتنناتور م قننت

دو ضوابط أو قيود.

ح -بج ار ات الضرورة وسلطات الظروف االستثنائية للا نطاق ومني محددم يلي مرتبطة باألومة

وتنتل نني بانتلائل ننام أم ننا األعم ننال واالختفاف ننات القض ننائية يإنل ننا ق نند تش ننكل أوض نناعا دائم ننة

ومستقرة.

وترتيبا على ما سبق نجد أ القانو األساسي ال لسطيني بتأكيند علنى اسنتقالية السنلطة

القض ننائيةم وع نندم جن نواو الت نندخل ي نني أعم ننال القض ننا من ن أف جل ننةم ل ننم يم نننح رئ ننيس الس ننلطة أف
( )1انظر ت افيل

ا االتجا ومبررات كا م :

-

سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص  181وما بعد ا.

-

مجدف المتولي السيد يوسف :المرجع السابقم ص  156وما بعد ا.

-

وجد ثابت غبلاير :مرجع سابق ،ص .211-215
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اختفافننات قضننائية ينني الظننروف االسننتثنائيةم بال أن ن اسننتثنى م ن

ل ن سننلطة المفننادقة علننى

أحكام اإلعدام ويق المادة ( )129منن والتني تننص علنى ر ال ين ن حكنم اإلعندام الفنادر من أينة

محكمننة بال بعنند التفننديق علين ن م ن رئننيس السننلطة الوطني ننة ال لسننطينية رم وك ن ل منننح الق ننانو

األساسي رئيس السلطةم حق منح الع و الخاص ع العقوبة أو تخ يضلام أما الع و العام يا بند
م فدور قانو خاص ب ل م و ا ما سوف نأتي على ت فيل ييما بعد خال دراستنا

.

()1

وأخي ار ال بد لننا أ نشنير بلنى أنن ال يجنوو االعتنراف للنرئيس بتوقينع أينة عقوبنات جنائينة
على أف شنخص بحجنة الظنروف االسنتثنائيةم بال أنن يمكن لن أ يوقنع بعنأل العقوبنات اإلدارينة

أو السياسية التي يمك ل أ يسنتخدملا ك فنل أحند المنوظ ي بةينر الطرينق التنأديبي أو اعتقنال
بع ننأل األش ننخاص وق ننت األوم ننة أو من ننع ال ننبعأل من ن السن ن ر للخ ننارج أو االس ننتيا عل ننى بع ننأل

المنقوالت لفالح مواجلة األومة وغير ل م العقوبات التي ال تتسم بالطابع الجنائي(.)2

( )1تنننص المننادة ( )42من القننانو األساسنني المعنندل لسنننة 2225م علننى أ ر لنرئيس السننلطة الوطنيننة حننق الع ننو الخنناص عن العقوبننة
أو تخ يضلام وأما الع و العام أو الع و ع الجريمة يا يكو بال بقانو ر.
( )2سامي جمال الدي  :مرجع سابقم ص . 181
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الفصل الثاني :نطاق السلطات االستثنائية و روط استخدامها.
المبحث األول :نطاق السلطات االستثنائية لرئيس السلطة.

المطلب األول :سلطة بعا حالة الطوارئ.
المطلب الثاني :سلطة بفدار الق اررات بقوة القانو رتشريعات الضرورةر.
المطلب الثالذ :سلطة الع و ع العقوبة.
المطلب الرابع :سلطة التفديق على أحكام اإلعدام.

المبحث الثاني :روط استخدام السلطات االستثنائية.
المطلب األول :مرسوم بعا حالة الطوارئ وشروط .
المطلب الثاني :شروط و ضوابط الق اررات بقوة القانو ر تشريعات الضرورة ر.
المطلب الثالذ :شروط استخدام سلطة الع و ع العقوبة.
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الفصل الثاني
نطاق السلطات االستثنائية و روط استخدامها
تمهيد:
تتقي نند ال نندول الديمقراطي ننة بمب نندأ المش ننروعية ي نني كاي ننة مظ ننا ر نش نناطلام ويك ننو ض ننابطا
ألعماللننا وتف نرياتلام وأغلننب الدسنناتير الحديثننة أكنندت علننى مبنندأ سننيادة القننانو س نوا كننا ينني

الظروف العادية أم الظروف االستثنائيةم بال أن قد تستجد أحداذ تعرأل الدولة بلى الخطرم مما
قنند يقتضنني ينني بعننأل األحيننا اسننتخدام سنلطات تعمننل علننى تقيينند حريننة األينراد بننل وحتننى خرقلننا
ومخال ة النظام الموضوعم و ل يي حالة ما ب ا كانت سامة الدولة تقتضي ل .
بال أ

ن السننلطات الممنوحننة لل نرئيس مقينند نطاقلننا ويقننا للنفننوص الدسننتورية والق نواني

المنظمننة للننام و نني تتوسننع ينني بعننأل التش نريعات بينمننا تضننيق منلننا تش نريعات أخننرىم وينني كننل
األحوال يجب النص عليلا بشكل واضح ومعي نايي للجلالةم حتى ال ي نتح البناب أمنام االجتلناد
ينني ت سننير ن النفننوصم ممننا قنند ينننت بلينننا بعننأل اآل ار ال قليننة التنني تعمننل علننى توسننيع ن

السلطات استنادا للضرورة أو المفلحة العامةم و ن ا خطينر للةاينة ألنن يسناعد علنى خلنق رئاسنة
ديكتاتوريةم وتحويل نظام الدولة بلى ل .
وعلننى كننل يننإ نطنناق السننلطات االسننتثنائية الممنوحننة للنرئيس وقننت األومننةم نطنناق محنندد
بالنفننوص الدسننتورية وال يجننوو الخننروج عليلننا اسننتنادا لمبنندأ المشننروعية ال ن ف يسننود ينني جميننع

الظننروف علننى حنند س نوا م والسننلطات االسننتثنائية كمننا أش نرنا سننابقا ليسننت مطلقننة()1م يقنند أوجننب
القانو لمباشرة السلطات االستثنائية عدة شروط باإلضاية لعدة قيود وضوابطم اللدف منلا بشكل

أساسنني ننو الحنند م ن اسننتةال رئننيس الدولننة لسننلطات خننال الظننرف االس نتثنائي أو توجيللننا ينني
غيننر ننديلام وتختلننف الشننروط م ن سننلطة ألخننرى بحسننب أ ميننة وخطننورة كننل سننلطة اسننتثنائية

ممنوحة للنرئيس علنى حند م يد ارسنة نطناق وشنروط السنلطات االسنتثنائية الممنوحنة لنرئيس السنلطة
يقتضي تحديد نطاق ن السنلطات يني التشنريع ال لسنطينيم كمنا يقتضني تحديند الشنروط الواجنب
السلطات.

تواير ا ليتا لرئيس السلطة الوطنية استخدام

وويق ننا لم ننا س ننبق يق نند قس ننمنا ال ف ننل الث نناني بل ننى مبحث نني م تح نندثنا ي نني األول عن ن نط نناق
السلطات االستثنائيةم ويي الثاني ع شروط تل السلطاتم و ل على النحو التالي-:
( )1تجدر اإلشارة نا أننا تناولنا شروط وقيود نظرية الظروف االستثنائية مسبقا بالت فيل خال دراستنا
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و ل ص  25وما بعد ا.

المبحث األول
نطاق السلطات االستثنائية لرئيس السلطة
لقد أوضحنا مسبقا أ الضرورة أو الظروف االستثنائية تمثنل المشنروعية االسنتثنائيةم أف
أ أحكننام الضننرورة تننأتي ينني بطننار مبنندأ المشننروعية باعتبننار أ الظننروف االسننتثنائية م قتننة وأ

أحكاملننا اسننتثنا من األحكننام العامننة ينني الظننروف العاديننةم يينبةنني التقينند بحنندود االسننتثنا وعنندم

التوسع يي .

وسنتناول يني ن ا المبحنذ د ارسنة النفنوص الدسنتورية التني وردت يني القنانو األساسني

ال لسننطيني التنني منحننت رئننيس السننلطة سننلطات اسننتثنائية س نوا ينني األوقننات االسننتثنائية أو ينني
األوقات العاديةم و و ما يمثل نطاق

السلطاتم وعلي قسمنا ن ا المبحنذ بلنى مطالنب أربعنة

نتحنندذ ينني األول عن سننلطة بعننا حالننة الطنوارئم ونتننناول ينني الثنناني سننلطة بفنندار تشنريعات

الض ننرورةم وي نني المطل ننب الثال ننذ س ننلطة الع ننو عن ن العقوب ننةم وأخين ن ار ي نني المطل ننب ال ارب ننع س ننلطة
التفديق على أحكام اإلعدامم و ل على النحو اآلتي-:

المطلب األول
سلطة إعالا حالة الطوارئ
نننص القننانو األساسنني ال لسننطيني علننى حالننة الطنوارئ ينني البنناب السننابع متضننمنا خمننس

م نواد لتنظيملننام ومنننح م ن خاللننا فنناحيات وسننلطات واسننعة ل نرئيس السننلطة ينني حالننة بعننا

الطن نوارئم ومنل ننا قف ننر بع ننا حال ننة الطن نوارئ عل ننى رئ ننيس الس ننلطة دو غي ننرم بال أ الق ننانو
األساسي عمل على وضنع قينود وشنروط علنى بعنا حالنة الطنوارئ حتنى ال ينتم بسنا ة اسنتعمال
ن السننلطةم ومن

ن القيننود وجننوب تحدينند المنطقننة التنني تشننمللا حالننة الطنوارئم وتحدينند المنندة

الومنية الستمرار حالة الطوارئ وغير ا م القيود والشروط التي سنأتي علنى ت افنيللا من خنال

المبحذ الثاني لل ا ال فنل .وكن ل

بعا حالة الطوارئ.

()1

ننا من األسنباب والمبنررات التني يقتضني تواير نا يني حنال

( )1جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص .124
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وعلي ن يإن ن لد ارسننة حالننة الط نوارئ ينني النظننام القننانوني ال لسننطينيم ال بنند لنننا م ن د ارسننة

ما ية حالة الطوارئ م خنال ال نرع األولم وأسنباب ومبنررات بعنا حالنة الطنوارئ خنال ال نرع
الثانيم والسلطات الممنوحة لرئيس السلطة خال قيام حالة الطوارئ م خال ال رع الثالذ و لن

على النحو التالي:

الفرع األول
ماهية حالة الطوارئ
يعتب ننر بع ننا حال ننة الطن نوارئ من ن أخط ننر األنظم ننة القانوني ننة الت نني يمكن ن أ تن ن ثر عل ننى
الحقوق والحريات العامة التي ك للا القانو األساسي وكاية دساتير الدولم و ل لما يحنيط بنال رد

يي الدولة م قيود واج ار ات يي

الحالة ت وب ييلا كل الضمانات والحقنوق التني تعنود عليلنا

ي نني الظ ننروف العادي ننةم يمن ن خ ننال ن ن ا ال ننرع س نننتناول أوال المقف ننود بحال ننة الطن نوارئم ومن ن ث ننم
سنتناول أساسلا القانوني يي التشريع ال لسطينيم و ل على النحو التالي-:

أوالًا المقصود بحالة الطوارئ:
اختل ت اآل ار ال قلية يي تعرينف نظنام حالنة الطنوارئ وسنبب لن أ الندول تختلنف يني
انتلاجلا لنظام الطوارئم وعلين يكنو التعرينف مت قنا منع النظنام القنانوني الخناص بحالنة الطنوارئ

ب ننداخل ك ننل دول ننةم لن ن ا تباين ننت التعري ننات الخاف ننة بلن ن ا النظ ننامم يم نننلم من ن عرين ن بأنن ن ر بجن ن ار

اسننتثنائي يلنندف بلننى حمايننة كامننل الننباد أو بعضننلا بمقتضننى نظننام بوليسنني خنناص ضنند احتمننال
جوم مسلح رم وي خ على

ا التعريف قفورم ب ال تقتفر حالة الطوارئ على حاالت التلديد

بلجننوم مسننلح لن أ حالننة الطنوارئ يمكن تطبيقلننا ينني حنناالت الكنوارذ الطبيعيننة واالضننطرابات
الداخلية أو التلديد باإلضراب العام.

()1

ل ن ا اتجن ن ال ننبعأل لتعري ن بأنن ن ر نظ ننام اسننتثنائي للب ننوليس تب ننرر يك نرة الخط ننر ال ننوطني ر
و ن ا التعريننف علننى النقننيأل من التعريننف الن ف سننبق م ب أنن يتسننم بالشننمول وعنندم التحدينند وعنندم

بيان لمجاالت تطبيق قانو حالة الطوارئ.

( )1كر

()2

ا الرأف عافم رمضا مرسي يونس :الحريات العامة يي الظروف االستثنائيةم مرجع سابقم ص.293

( )2المرجع السابقم ص .293

66

بال أ بعننأل ال قلننا ينني مفننر عننرف نظننام حالننة الطنوارئ بأنن ر نظننام يتقننرر بمقتضننى

الدسننتور والقننانو لحمايننة المفننالح الوطنيننة وال يلج ننأ بلي ن بال بف ن ة اسننتثنائية وم قتننة لمواجل ننة
الظروف الطارئة التي تقفر عنلا األداة الحكومية الشرعيةم وينتلي بانتلا مسوغات ر.
وتتميز حالة الطوارئ بالمميزات األتية:

()1

()2

أ -بنلا حالة استثنائية تستمد أساسلا م النفوص الدستورية والقانونية.
ب -ال يتم اللجو بليلا بال بف ة م قتة عندما تواج الباد ظرويا استثنائية عارضة.
ت -تعجو التشريعات العادية ع مواجلتلا.

ذ -ب السلطة القائمة عليلا (سلطة الطوارئ) تخضع يي سلطاتلا لقواعد المشروعية االستثنائية.
وي ن ب الننبعأل بلننى أ حالننة الط نوارئ للننا م لومننا م أحنند ما واقعنني يتمثننل ينني ح نوادذ

تحننل بننالباد يتع ن ر مواجلننة ن الظننروف بالقواعنند القانونيننة التنني تعمننل بلننا ي ني ظننل الظننروف
العاديننةم وم لننوم ثننا و ننو الم لننوم القننانوني والن ف يتمثننل ينني وجننود نظننام قننانوني تضننع السننلطة

التشريعية لمواجلة الحوادذ التي قد تطن أر علنى النباد وال يمكن مواجلتلنا بقواعند القنانو المطبقنة

يي الظروف العادية.

()3

ويرا الباحث أا حالة الطوارئ في فلسطيا :ي نظام قانوني استثنائي يجد مفدر يني
القننانو األساسننيم يعمننل علننى منننح السننلطة التن ي يننة ينني الظننروف االسننتثنائية فنناحيات واسننعة
تتجنناوو المسننمو بن ينني الظننروف العاديننة لمواجلننة تلن الظننروفم بلنندف الح نناظ علننى المفننلحة
والنظام العام مع بخضاع كاية تل اإلج ار ات لرقابة القضنا والمجلنس التشنريعي أو كليلمنا معنام

وتنتلي حالة الطوارئ بانتلا مبررات وجود ا.

وي ننرق ال قلننا بنني نننوعي م ن أحكننام الط نوارئ :النننوع األول يسننمى بننالطوارئ العسننكرية
و ا النوع ال يطبق بال نتيجة ألعمال الحربم ويتفف

ا النظام بالشدة بما يي م أحكام يلنو

يعل يي أحوال الخطر ال ف تفل درجة عجو الحكومة المدنية ع مباشرة اختفافاتلا وك ل
تعل حالة الطوارئ يي

ا النظام يني المنناطق التني تكنو مسنرحا لألعمنال الحربينةم بينمنا الننوع

( )1وكريننا محمنند عبنند الحمينند مح ننوظ :حالننة الطنوارئ ينني القننانو المقننار وينني تشنريع الجملوريننة العربيننة المتحنندةم رسننالة دكتننو ار قنندمت
لكلية الحقوقم جامعة اإلسكندريةم 1966مم ص .14-13
( )2حقي بسماعيل بريوتي :الرقابة على أعمال السلطة القائمة علنى حالنة الطنوارئم رسنالة دكتنو ار قندمت لكلينة الحقنوقم جامعنة القنا رةم
1981مم ص .21
( )3عبد الحميد الشواربي و شريف جناد اي :شنائبة عندم دسنتورية قنرارف بعنا ومند حالنة الطنوارئ واألوامنر العسنكريةم منشنأة المعنارفم
اإلسكندريةم 2222مم ص .62
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الثاني يسمى يي حالة الطوارئ السياسية وتكو نتيجة الضطرابات داخلية يتعرأل النظنام لخطنر
كبير كعفيا مسلح تعجو الدولة وقوانينلا العادية ع مواجلة

الحالة.

()1

وي ننرى جاننننب من ن ال ق ن ن وبحــــق أ الق ننانو األساسننني ال لسن ننطيني يت ننأرجح ب نني الطن ننابع
العسننكرف والطننابع السياسنني يحالننة الطنوارئ العسننكرية تنرتبط بوجننود حننرب يعليننة وتمننارس السننلطة

العس ننكرية س ننلطات واس ننعة تف ننل بل ننى ح نند مف ننادرة حري ننات وحق ننوق األين نرادم أم ننا حال ننة الطن نوارئ
السياس ننية يتواجن ن أوم ننات أق ننل ح نندة عن ن الح ننرب ال علي ننة ييك نني للعم ننل بل ننا تن نواير خط ننر الح ننرب

ال وقوعلننا يعننام كمننا يتسننع تطبيننق ن ا النظننام ليشننمل االضننطرابات الداخليننة والكنوارذ الطبيعيننةم
وال تفننل السننلطات المخولننة ينني ن الحالننة بحجننم وكميننة السننلطات المخولننة ينني الفننورة السننابقة

– حالة الطنوارئ العسنكرية – وغالبنا منا تندور ن السنلطات حنول توسنيع الضنبط اإلدارف المقنرر

لإلدارة.

()2

ثانياًا األساس القانوني إلعالا حالة الطوارئ في فلسطيا:
تناولت الدساتير والقواني األساسية المطبقة يي يلسطي حالة الطوارئم و ل منن ينرأل

االنت ننداب البريط نناني عل ننى يلس ننطي حت ننى ف نندور الق ننانو األساس نني المع نندل لس نننة 2225م يق نند

نف ننت الم ننادة ( )89من ن مرس ننوم دس ننتور يلس ننطي ع ننام 1922م عل ننى أ للملن ن س ننلطة بف نندار
فدر ييلا تل التشريعاتم وبالتنالي ينإ فناحية
التشريعاتم ولم تتناول ال ترة أو التوقيت التي ي ْ
التش نريع تكننو متاحننة للمل ن علننى حنند س نوا ينني الظننروف العاديننة كمننا ينني الظننروف االسننتثنائية
ودو أف قيود أو ضوابط ت رأل على تل الفاحية .وبننا علنى لن أفندر ملن بريطانينا يني

عننام 1939م قننانو سننلطات الطنوارئ (النندياع) متضننمنا اثنتنني عشننرة مننادةم ومنننح من خننال ن ا
القننانو فنناحيات بفنندار النندياع للملن لتحقيننق المفننلحة العامننةم وعمننل قننانو سننلطة الطنوارئ
عل ننى التوس ننيع من ن ف نناحيات الس ننلطة التن ي ي ننةم حي ننذ منحن ن ف نناحية وض ننع أحك ننام الق ننبأل
ومحاكمة األشخاص ال ي يخال و األنظمة المعمنول بلنام وبموجنب نفنوص قنانو الندياع يظنل

سارف الم عول لمدة عام كاملم ويجوو للمل أ يفدر ق ار ار بتمديد .

()3

( )1عبد الحميد الشواربي و شريف جاد اي :مرجع سابقم ص .92
( )2يتحي يكرف :يعالية النفوص الدستورية لمواجلة األومة الحالية للسلطة ال لسنطينيةم المركنو ال لسنطيني السنتقال المحامناة والقضنا
رمسنناواةرم 2228مم ص  .13و ينناروق العشننرف :ر يننة ورأف حننول يعاليننة النفننوص الدسننتورية بالنسننبة لحالننة الط نوارئ لمواجلننة األومننة
الحالية للسلطة الوطنية ال لسطينيةم المركو ال لسطيني الستقال المحاماة والقضا رمساواةرم 2228مم ص .34
( )3جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص .129

68

ومما ياحظ على

ا القنانو أنن لنم ينتم تحديند المندة الومنينة التني يمكن للملن تجديند ا

أضف بلى ل أن ال يوجد أف رقابة على بعا حالنة الطنوارئ يني ظنل ن ا القنانو م أو الننص
على ضوابط وقيود لل ا القانو .
أما ع ال ترة التي حكمت بلا اإلدارة المفرية لقطاع غوةم يلم يرد يني القنانو األساسني
لقط نناع غن نوة رق ننم ( )255لس نننة 1955م بال مادت ننا تتح نندثا عن ن حال ننة الطن نوارئم و م ننا الم ننادة

(46م)15م حينذ نفننت المنادة ( )15منن علنى أ ر الحنناكم اإلدارف العنام يعلن األحكنام العرييننة
ويلةيل ننا بع نند موايق ننة ووي ننر الحربي ننة رم ومم ننا ياح ننظ أ الم ننادة ل ننم تتن نناول من ن يح ننق لن ن بف نندار
التعليمات بشأ حالة الطوارئم أو األسباب التي تدعو بلى بعا األحكام العريينةم أو منا تتنناول

األحكننام العرييننة من قيننودم وانمننا أعطننت للحنناكم اإلدارف فنناحية بعننا حالننة الط نوارئ والةائلننا
دو تحدينند منندة معينننةم و ن ا يعطنني السننلطة التن ي يننة الحننق ينني التوسننع ينني فنناحياتلام وينني

تحديد أسباب حالة الطوارئ ومدتلا.

()1

أما ما نفت علي المنادة ( )46بأنن ر ال يجنوو بنأف حالنة من األحنوال تعطينل حكنم من
أحكام

ا القانو األساسي بال أ يكو وقتيا يي وم الحرب أو أثنا قيام األحكام العريية على

الوج المبي يي القانو رم ومما ياحظ نا أ المشرع قد يفل بني ومن الحنربم وقينام األحكنام

العرييننةم حيننذ يستشننف م ن

ل ن أ حالننة الحننرب ال تعتبننر م ن األسننباب التنني يمك ن أ تعل ن

األحكام العريية على بثر ام و ا ما جا يي المادة ( )92م النظام الدستورف سنة 1962مم مع

استبدال عبارة األحكام العريية بحالة الطوارئ.

()2

كن ن ن ل طب ن ننق عل ن ننى الضن ن ن ة ال لس ن ننطينية ق ن ننانو ال ن نندياع المطب ن ننق ي ن نني األرد والف ن ننادر

ينني عننام 1935م والتنني منحننت من خالن السننلطة التن ي يننة  -الملن – فنناحيات واسننعة ومنلننا
حق بلقا القبأل على األشخاصم ومحاكمتلمم ومفادرة األشيا م وابعناد األشنخاص عن النوط

وغير ا م الفاحيات األخرى.

()3

أمننا ع ن وقتنننا الحننالي  -علنند السننلطة الوطنيننة ال لسننطينية  -يقنند نظننم القننانو األساسنني
أحكنام حالننة الطنوارئ وأينرد للننا بابننا خافنا يقنند جننا ت ال قنرة األولننى من المنادة ( )112منن علننى
كننر األسننباب التنني تنندعو بلننى بعننا حالننة الط نوارئ ينني الننبادم وحفننر ن ا اإلعننا بمرسننوم

( )1حننني محم نند أكننرم حج نناب :دور الن نرئيس التش نريعي ي نني النظ ننام الساسنني ال لس ننطيني رد ارسننة مق ننار رم رس ننالة ماجسننتير ق نندمت لكلي ننة
الدراسات العليام جامعة النجا الوطنيةم نابلس -يلسطي م 2211مم ص .119
( )2المرجع السابقم ص .119
( )3انظر يي كا م المادة (5م4م )3م قانو الدياع األردني الفادر عام 1935مم والمطبق على الض ة ال لسطينية.
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فننادر ع ن ال نرئيس ال لسننطينيم أضننف بلننى ل ن أن ن منننح ال نرئيسم سننلطة تقيينند حقننوق وحريننات

األيرادم ولكن يني ن نس الوقنت وضنع قيند وضنابط لن ل بنأ يكنو اللندف من

لن مجابلنة حالنة

الطوارئم ووضع مويد م الضمانات لألينراد لنم تكن موجنودة يني القنواني واألنظمنة السنابقة التني
طبقننت علننى يلسننطي ()1م وبل ن ا يكننو القننانو األساسنني المعنندل الفننادر عننام 2225م قنند تجنننب

كثيننر م ن العيننوب التنني كانننت تشننوب الق نواني واألنظمننة التنني طبقننت علننى يلسننطي خننال ال ت نرة
السابقة لحكم وسيطرة السلطة الوطنية ال لسطينية.

الفرع الثاني
أسباب ومبررات إعالا حالة الطوارئ
نظن ن ن ار لخطن ن ننورة نظن ن ننام حالن ن ننة الط ن ن نوارئ علن ن ننى الحقن ن ننوق والحرين ن ننات العامن ن ننةم يقن ن نند حن ن ننرص

المشرع ال لسطيني على أ يحدد األسباب والمبررات التي يجب تواير ا حتى يمك للرئيس بعا

حالنة الطنوارئم ممننا يثيننر التسننا ل حننول الكي يننة التني نظننم بلننا المشننرع ال لسننطيني اسننتخدام رئننيس

السننلطة الوطنيننة الختفاف ن ينني بعننا حالننة الط نوارئم حيننذ نفننت المننادة ( )112ينني البنناب

السابع م القانو األساسي المعدل ب قراتلا الثاثة األولى بما يلي :ر  -1عند وجود تلديد لألم

الق ننومي بس ننبب ح ننرب أو غ ننوو أو عف ننيا مس ننلح أو ح نندوذ كارث ننة طبيعي ننة يج ننوو بع ننا حال ننة
الطوارئ بمرسوم م رئيس السلطة الوطنية لمدة ال تويد ع ثاثني يومنا -2 .يجنوو تمديند حالنة

الطوارئ لمدة ثاثي يوما أخرى بعد موايقة المجلس التشنريعي ال لسنطيني بأغلبينة ثلثني أعضنائ .
 -3يجننب أ ينننص مرسننوم بعننا حالننة الط نوارئ بوضننو علننى اللنندف والمنطقننة التنني يشننمللا
وال ترة الومنية ر.

األمر ال ف يعني أ القانو األساسي يشترط إلعا حالة الطوارئ ضنرورة تنواير خطنر

حال تتعنرأل لن النبادم وقند حندد المشنرع ال لسنطيني مفنادر ن ا الخطنر يني أمنور أربعنة و ني:

الحربم والةووم والعفيا المسلحم وحدوذ الكوارذ الطبيعية.

وعليه فإا الباحث يرا بأ تعنداد مفنادر الخطنر التني تعمنل علنى تلديند األمن القنومي
للننبادم بنمننا جننا ت علننى سننبيل الحفننرم أل حفننر األسننباب التنني بموجبلننا يننتم بعننا حالننة
( )1انظ ن ن ننر أحك ن ن ننام الب ن ن نناب الس ن ن ننابع الخ ن ن نناص بحال ن ن ننة الطن ن ن نوارئ ي ن ن نني ك ن ن ننا من ن ن ن الم ن ن ننادة (112م111م )112من ن ن ن الق ن ن ننانو األساس ن ن نني
المعدل لسنة 2225م.
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الط نوارئم يي ن ضننمانة امننة جنندا تعمننل علننى كننبح جمننا السننلطة التن ي يننة ينني التمننادف بإسننا ة

استعمال

السلطة.

أسباب ومبررات إعالا حالة الطوارئ وفقاً ألحكام المادة ( )111ما القانوا األساسي:
 )1حالــة الحـــرب :يحالننة الحننرب ومننا تسننبب م ن اضننطرابات تبننرر بعننا حالننة الط نوارئ و ل ن
إلمكانيننة المحايظننة علننى النظننام العننام ينني الننداخل وتركيننو القننوة للنندياع ع ن الدولننة وفنند أف

عنندوا عليلننا من الخننارجم وبالتننالي يجننب أ تقننع الحننرب بال عننل أمننا التلدينند بوقوعلننا ال يعنند
ا م جلة.

سببا إلعانلام

()1

ومن جلنة ثانيننة لنم يبنني المشنرع مننا ب ا كنا المقفننود نو الحننرب التني تكننو يلسنطي طريننا

ييلننا أم يك نني أف حننرب أخننرى طالمننا أنلننا تلنندد األم ن والنظننام ينني يلسننطي م ويكننو ب ن ل

جان ننب مش ننرعنا الفن نواب ي نني لن ن م حيــــث يــــرا الباحــــث بض ننرورة توض ننيح ما ي ننة الح ننرب
المقفودة يي ل م لخشيتنا م تستر السلطة التن ي ية خلف

ا المفطلح ال ض األ.

 )2الغـزو :يعتبننر الةننوو الفنورة الثانيننة لألعمنال التنني تعمننل علنى تلدينند األمن القننومي ل لسننطي
والةوو لةنة

()2

نو القتنال من طنرف واحندم أف بنأ يكنو قند سنار بلنى قتناللم وانتلنى بلنم يني

ديار م يلو غاو.

ويرا الباحث أ المشرع قند جانبن الفنواب يني كنر ن ا السنبب أل مفنطلح الحنرب الن ف

أتى على كر المشرع يتسع الحتوا حالة الةوو بل ي فورة م فور الحرب.

 )3العصــــياا المســــل  :ويقف نند بلن ن ا االف ننطا االض ننطرابات الداخلي ننة والت نني تحم ننل الط ننابع
المسننلحم بحيننذ تشننكل خطننورة بالةننة علننى الدولننة وم سسنناتلا بشننكل يفننعب مواجلتلننا بننأف
طريقة أخرى.

()3

وحسنا يعل المشرع عندما حدد نوعية العفيا أو االضطراباتم يقد حدد ا تحديدا دقيقا بأ

جعننل م ن ضننم أسننباب بعننا حالننة الط نوارئ العفننيا المسننلحم وا
يكف يد الرئيس م استعمال

ن ا التحدينند الحس ن

السلطة واسا ة استعماللا.

 )4حدوث كارثة طبيعية :م الحاالت التي تجينو لنرئيس السنلطة الوطنينة ويقنا لل قنرة األولنى من

المادة ( )112م القانو األساسيم بعا حالة الطوارئ حدوذ كارثة طبيعية ،حيذ يشمل
ا االفطا جميع أنواع الكوارذ مثل ال يضاناتم البنراكي م النوالولم السنيولم و لن لعندم
تحديد أو توضيح المشرع ع ما ينة الكارثنة الطبيعينة المنراد بسنببلا بعنا حالنة الطنوارئ أو

( )1عو مفط ى حسني عبد المجيد :مس ولية رئيس الدولة ردراسة مقارنةرم دار النلضة العربيةم القا رةم 2228مم ص .126-125
( )2بب ار يم مفط ى وثخرو  :المعجم الوسيط اإللكتروني م تحقيق مجمع اللةة العربيةم الجو الثانيم القا رة م ص . 652
( )3عو مفط ى حسني عبد المجيد :مرجع سابقم ص .126
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حجننم ونننوع ن الكارثننةم أضننف بلننى لن بلننى عنندم توضننيح لمكننا حنندوذ الكارثننة الطبيعيننة
ننل حفننر حنندوثلا داخننل بقلننيم الدولننة أم م ن الممك ن بعننا حالننة الط نوارئ بسننبب حنندوثلا

خارج بقليم الدولة سوا بدول الجوار أم بأف دولة يي العالمووو

اشننترط المشننرع ينني بدايننة ال ق نرة األولننى م ن الم نادة ( )112م ن القننانو األساسنني ال لسننطيني
وجننود تلدينند لألمن القننومي للننباد ومن ثننم أتننى علننى الحنناالت أو األسننباب التنني يننتم بموجبلننا

بعنا حالننة الطنوارئم وعليــه فــإا الباحــث يـرا بنأ الكنوارذ الطبيعيننة المترتبنة علننى النوالول
وال يضنانات وغير ننام يجننب أ يفنل خطننر ن الكنوارذ بلننى درجننة تعمنل علننى تلدينند األمن

القوميم لكي يكو

نا مسوغا لدى رئنيس السنلطة الوطنينة إلعنا حالنة الطنوارئ يني ن

الحالة وغير ا م الحاالت السابق كر ا.

أما بالنسبة بلنى مكنا حندوذ الكنوارذ ينرى النبعأل وبحـق أنن يجنب أ تكنو داخنل اإلقلنيم

ولك استثنا ب ا كانت الكوارذ الطبيعية الخارجية تعرأل أم ونظنام النباد للخطنرم ينيمك
أ تكو سببا إلعا حالة الطنوارئ حتنى لنو كاننت لنم تفنل بعند إلقلنيم الدولنةم ومثنال لن

التقنندم العلمنني ال ن ف وفننل بلننى درجننة معريننة قننوة ال يضننا وسننرعت واتجا ن م يم ن الممك ن

معرية مدى خطر

ا ال يضا على األم القومي وم ثم بعا حالة الطوارئ.

()1

الفرع الثالث
السلطات االستثنائية لرئيس السلطة
في ظل حالة الطوارئ
ب بعا أو تطبيق حالة الطوارئ يعمل على توسيع اختفافات السلطة التن ي يةم مما

ي دف بلى تعطيل أغلب الحريات العامةم والتضييق م الحرينات ال ردينة()2م وبمجنرد بعنا حالنة

الطن نوارئ يك ننو للن نرئيس اتخ ننا كثي ننر من ن اإلجن ن ار ات والت نندابير والت نني تش ننكل ت نندخا ي نني وظ ننائف
سننلطات الدولننة تفننل لحنند التشنريع ينني المسننائل الجوائيننةم بمننا بتعننديل الجنرائم والعقوبننات المشننرعة
أو خلق جرائم وعقوبات جديدة(.)3

نظم القانو األساسي بعأل أحكام حالنة الطنوارئ دو الننص فنراحة علنى الفناحيات
والسلطات الممنوحة لرئيس السلطة الوطنية يي ظل

الحالةم بال أ المادة ( )111م القانو

( )1أحمد سامة بدر :االختفاص التشريعي لرئيس الدولة يي النظام البرلمانيم مرجع سابقم ص .612
( )2سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .491
( )3أحمد سامة بدر :مرجع سابقم ص .626
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األساسي تحدثت عن تقييند ينرأل القينود علنى الحقنوق والحرينات العامنةم حينذ ي لنم من

لن أ

للرئيس بفدار ق اررات خال قيام حالة الطوارئ تعمل على المساس بنالحقوق والحرينات األساسنية
للننناسم حيننذ اشننترطت المننادة السننال ة ال ن كر بننأ يكننو

ل ن بالقنندر الضننرورف لتحقيننق اللنندف

المعلن ينني مرسننوم بعننا حالننة الطنوارئم أضننف بلننى لن أ القننانو األساسنني عمننل علننى منننح
رئيس السلطة الوطنية فاحية تعديل ووقف القواني العادية خال قيام حالة الطوارئم و ا يبدو

م خال نص المادة ( )112م القانو األساسني والتني تننص علنى أنن ر يجنب أ يخضنع أف

اعتقال ينت ع بعا حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :

 -1أف توقيف يتم بمقتضى مرسوم بعا حالة الطوارئ يراجع م قبل النائب العنام أو المحكمنة
المختفة خال مدة ال تتجاوو خمسة عشر يوما م تاريخ التوقيف ر.
حيذ ياحظ

ا النص أن جا مخال ا لنفوص قانو اإلج ار ات الجوائية والتي حددت

مدة التوقيف الممنوحة للنيابة العامة  48ساعةم وتمدد لمندة  15يومنا من قاضني محكمنة الفنلح

حيذ جعل القانو األساسي حق مراجعة أف توقيف  -يتم خال قيام حالة الطوارئ  -م قبل
النائ ننب الع ننام أو المحكم ننة المختف ننة خ ننال م نندة  15يومن نام و ن ن ا مخ ننالف لم ننا ج ننا ي نني ق ننانو
اإلجن ار ات الجوائينة()1م حينذ باإلمكنا الطعن يين بعندم فنحة اإلجن ار ات يني األوقنات العاديننة

()2

أما ع بمكانية الرئيس خال قيام حالة الطوارئ المساس بالقانو األساسني بالتعطينل أو التعنديل

يقد يفلنا مسنبقا لن األمنر()3م وأشنرنا بلنى أنن ال يجنوو أ ينتم المسناس بالقنانو األساسني بنأف

شننكل كننا س نوا باإللةننا أو تعطيننل بعننأل أو كننل أحكامننةم أو حتننى بالتعننديل البسننيط والمننوجو

لكثيننر م ن األسننباب ومنلننا حتننى يكننو القننانو األساسنني مرجعننا ي ني منندى دسننتورية اإلج ن ار ات

المتخ ة يي ظل حالة الطوارئ.

وق نند تواي ننق رأف جان ننب من ن ال قن ن ال لس ننطيني

()4

م ننع الن نرأف الن نراجح ل نندى ال قن ن ال رنس نني

والمفرف بال اب بلى عدم دستورية ما قنام بن النرئيس محمنود عبناسم من تعطينل لنبعأل منواد

القانو األساسيم حيذ اعتبر

ا األمر ب دا ار لبعأل المبادئ القانونيةم ومساسا بإرادة الشعب.

( )1تنننص المننادة ( )119م ن قننانو اإلج ن ار ات الجوائيننة ال لسننطيني رقننم ( )3لسنننة 2221م علننى أن ن ر ب ا اقتضننت بج ن ار ات التحقيننق
استمرار توقيف المقبوأل علي أكثر م أربع وعشري ساعة يلوكينل النيابنة أ يطلنب من قاضني الفنلح تمديند التوقينف لمندة ال تتجناوو
خمسننة عشننر يومننا ر .وك ن ل تنننص المننادة ( )122ال ق نرة رقننم ( )1م ن ن ننس القننانو علننى أن ن ر لقاضنني الفننلح بعنند سننماع أق نوال ممثننل
النيابة والمقبوأل علي أ ي رج عن م أو يوق لمندة ال تويند علنى خمسنة عشنر يومنام كمنا يجنوو لن تجديند توقي ن منددا أخنرى ال تويند يني
مجموعلا على خمسة وأربعو يوما ر.
( )2جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص .119
( )3سبق أ يفلنا مسبقا

ا األمر خال دراستنا

م ص  54وما بعد ا.

( )4محم نند الحمل ننورف :ف نناحيات الن نرئيس ويق ننا للم ننادة ( )43من ن الق ننانو األساس ننيم المرك ننو ال لس ننطيني الس ننتقال المحام نناة والقض ننا
رمساواةرم 2228مم ص .9
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ويننرى الننبعأل

()1

وبحــق أ المشننرع لننو أراد أ يجيننو للنرئيس المسنناس بالقننانو األساسنني

خال قيام حالنة الطنوارئم لننص علنى لن فنراحة كمنا نفنت علين بعنأل الدسناتير التني كاننت

مطبق ننة ي نني يلس ننطي ()2م أو أس ننوة ب ننبعأل الدس نناتير العربي ننة الت نني تجي ننو لن ن ()3م حي ننذ ك ننا من ن
األيضننل علننى المشننرع أ ينننص ف نراحة علننى الفنناحيات الممنوحننة لل نرئيس ينني حالننة بعننا

الطن نوارئم وأ يح نندد م نندى ق ننوة ن ن الف نناحيات كم ننا يع ننل ي نني ن ننص الم ننادة ( )43من ن الق ننانو
األساسي.
ومع علت فإا الباحث يرا أن باإلمكا لرئيس السلطة الوطنية اسنتخدام كاينة اإلجن ار ات
والتنندابير الاومننة بلنندف ب اولننة وانلننا الخطننر ال ن ف يتلنندد الننباد وح ننظ أمنلننا وسننامة أ ارض ننيلا

ومواطنيلننام ولكن ينني حنندود المشننروعية الدسننتوريةم وأيضننا بالقنندر الضننرورف والنناوم لتحقيننق ن ا
الل نندفم وخفوفن ننا ي نني حالن ننة الحن ننرب أو الة ننوو أو حنننال وج ننود اض ننطرابات داخلي ننة مفنننحوبة
بعفيا مسلحم وم

الفاحيات اآلتي:

()4

أ -الرقابة على الفحف والمطبوعات ووسائل اإلعامم على أ تكو
األمور التي تتفل بالسامة العامة أو أغراأل األم القومي.

الرقابة مقفورة علنى

ب -تحدي نند مواعي نند ي ننتح المح ننال العام ننة واغاقل ننام وكن ن ل األم ننر ب ننإغاق ن ن المح ننال كلل ننا أو
بعضلا.

ت -االستيا على أف منقول أو عقار أو األمر ب رأل الحراسة على الشركات والم سسات.
ذ -سحب التراخيص باألسلحة أو ال خائر أو المواد القابلة لان جنار أو الم رقعنات علنى اخنتاف
أنواعلا واألمر بتسليملا وضبطلا واغاق مخاو األسلحة.

ج -بخننا بع ننأل المننناطق أو عولل ننا وتنظننيم وس ننائل النقننل وحف ننر الموافننات وتحدي نند ا ب نني
المناطق المختل ة.

( )1جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص .121
( )2نفت المادة ( )92م النظام الدستورف لسنة 1962م علنى أنن ر ال يجنوو بنأف حنال تعطينل حكنم من أحكنام ن ا النظنام الدسنتورف
بال أ يكو

ل وقتيا يي وم الحرب أو أثنا قيام حالة الطوارئ على الوج المبي يي القانو ر.

( )3تنص المادة ( )181م الدستور الكويتي لعام 1962مم على أنن ر ال يجنوو تعطينل أف حكنم من أحكنام ن ا الدسنتور بال أثننا قينام
األحكننام العرييننة ينني الحنندود التنني بينلننا القننانو وال يجننوو بننأف حننال تعطيننل انعقنناد مجلننس األمننة ينني تل ن األثنننا أو المسنناس بحفننانة
أعضائ ر.
( )4وردت

الفاحيات ضم المادة رقم ( )3لقانو الطوارئ رقم  162لسنة 1985م لجملورية مفر العربية.

74

المطلب الثاني
سلطة إصدار الق اررات بقوة القانوا
" ت ريعات الضرورة "

يجيو القانو األساسني ال لسنطيني المعندل لسننة 2225م يني المنادة( )43لنرئيس السنلطة

الوطنيننة بفنندار ق ن اررات بقننوة القننانو لمواجلننة المخنناطر الناجمننة ع ن الظننروف االسننتثنائيةم ولقنند
تعننددت المفننطلحات التنني أطلقننت علننى تشنريعات الضننرورةم حيننذ نجنند الدسننتور المفننرف أطلننق

عليلن ننا مفن ننطلح ل ن نوائح الضن ننرورة()1م والدسن ننتور األردنن نني أطلن ننق عليلن ننا اسن ننم الق ن نواني الم قتن ننة

()2

والدستور الكويتي أطلق عليلا اسم مراسيم بقانو (.)3

أم ن ننا الق ن ننانو األساس ن نني ال لس ن ننطيني يق ن نند أطل ن ننق عليل ن ننا مف ن ننطلح قن ن ن اررات بق ن ننوة الق ن ننانو

واتخ ا األسلوب األمثل والوحيد لمعالجنة الظنروف االسنتثنائيةم ومنا يندلل علنى لن أنن ال يجينو

للسلطة التن ي ية أ تفدر اللوائح الت ويضية لمواجلة الظروف االستثنائية()5م ياللوائح الت ويضنية

عبننارة ع ن رم ارسننيم أو ق ن اررات بق نواني تفنندر ا السننلطة التن ي يننة بنننا علننى ت ننويأل م ن السننلطة

التشريعية يي موضوعات يشترط الدستور تنظيملام وتكو للا قوة القانو ر(.)6

وعلين يإنن لد ارسننة تشنريعات الضننرورة ينني النظننام القننانوني ال لسننطينيم ال بنند لنننا أوال من

دراسة ما ية الق اررات بقنوة القنانو من خنال ال نرع األولم واألسناس القنانوني للقن اررات بقنانو يني
النظام ال لسطيني م خال ال رع الثاني.
) )1نفت المادة ( )94المعدلة من الدسنتور المفنرف لعنام 1991مم يني اسنت تا 2229 3 26مم علنى أنن ر لنرئيس الجملورينة ب ا قنام
خطننر حننال وجسننيم يلنندد الوحنندة الوطنيننة أو سننامة الننوط أو يعننوق م سسننات الدولننة علننى أدا دور ننا الدسننتورف أ يتخ ن اإلج ن ار ات
الس نريعة لمواجلننة ن ا الخطننر بعنند أخ ن رأف رئننيس مجلننس الننوو ار ورئيسنني مجلننس الشننعب والشننورىم ويوجل ن بيانننا بلننى الشننعب ويجننرف
االست تا على ما اتخ م بج ار ات خال ستي يوما م اتخا ا وال يجوو حل مجلس الشعب يي أثنا ممارسة

السلطاتر.

) )2نف ننت الم ننادة ( )94المعدل ننة بت نناريخ 2211 12 1مم من ن الدس ننتور األردن نني عل ننى ر  -1عن نندما يك ننو مجل ننس النن نواب م نننحا يح ننق
لمجلننس الننوو ار بموايقننة المل ن أ يضننع ق نواني م قتننة لمواجلننة اآلتنني :أ) الك نوارذ العامننةم ب) حالننة الحننرب والط نوارئم ج) الحاجننة بلننى
ن قننات ضننرورية ومسننتعجلة ال تحتمننل التأجيننل .ويكننو للق نواني الم قتننة التنني يجننب أال تختلننف أحكننام ن ا الدسننتور قننوة القننانو علننى أ
تعرأل على مجلس األمة .....ر
) (3نفت المادة ( )91م الدستور الكويتي على رب ا حدذ ييما بي أدوار انعقاد مجلس األمة أو يي يتنرة حلن بموجنب اإلسنراع باتخنا
تنندابير ال تحتمننل التننأخير جنناو لألميننر أ يفنندر شننأنلا م ارسننيم أ تكننو للننا قننوة القننانو علننى أال تكننو مخال ننة للدسننتور أو بالتعننديات
المالية الواردة يي قانو الميوانيةر
( )5بشنر فننا العناوور :سننلطات الضنبط اإلدارف ينني الظنروف االسننتثنائية يني التشنريع ال لسنطيني رد ارسننة تحليلينةرم رسننالة ماجسننتيرم
تحت بشراف األستا الدكتور يتحي الوحيدفم قدمت لكلية الحقوقم جامعة األو رم يلسطي  -غوةم 2213مم ص 83م.82
( )6سعد عف ور :النظام الدستورف المفرف ردستور 1991مرم القا رةم  1982مم ص .135
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الفرع األول
ماهية الق اررات بقانوا
(ت ريعات الضرورة)
لم يت ق ال ق على مفطلح التشريعات الفادرة يي حالة الضرورة كما أشرنا سل ام حينذ

يطلق ال ق المفرف عليلا مفطلح ر لنوائح الضنرورة أو تشنريعات الضنرورة رم بينمنا يني المملكنة

األردنية يطلق عليلا مفطلح ر القواني الم قتة رم ويطلق عليلا عندنا ر ق اررات للنا قنوة القنانو ر
ويكاد يجمع ال ق ال رنسني المعافنر علنى أ مضنمو يكنرة الضنرورة تتمثنل يني تركينو السنلطات

واالختفاف ننات ي نني الدول ننة ي نني ش ننخص أو جل نناو واح نندم ويق ننوم بتلن ن الس ننلطات ي نني الظ ننروف
االسننتثنائيةم والتنني تحننتم تركيننو كايننة اختفافننات الدولننة بينند جلنناو واحنند()1م مننع وجننود ض نوابط

وقيود على ل .

()2

يعريلننا بعننأل ال قلننا بأنلننا :ق ن اررات بق نواني تفنندر السننلطة التن ي يننة بنني أدوار انعقنناد

البرلما أو يي حالة الحل ب ا نشأت حالة م حاالت الضرورة تستوجب بفدار ا.
وعريلننا الننبعأل اآلخننر

()4

()3

بأنلننا ق ن اررات فننادرة ع ن الحكومننة ينني الظننروف غيننر العاديننة

لمواجلننة أحننداذ واضننطرابات ال تحتمننل التننأخيرم وقنند تفنندر بشننكل م ارسننيم أو ق ن اررات للننا قننوة

القننانو م وقنند تخننرج بلننا الحكومننة ع ن حكننم الدسننتور والقننانو م لمواجلننة حنناالت خاف نة كننال ت
والحروب األ لية واالضطرابات السياسية.

وعريلننا ثخننر بأنلننا عبننارة عن م ارسننيم أو لنوائح تفنندر ا السننلطة التن ي يننة ييمننا بنني أدوار
انعقاد البرلما م أما أثنا عطلت أو يي يترة حل م يكو لل المراسيم أو اللوائح قوة القانو م على

أ تعرأل على البرلما عند اجتماع إلقرار ا.

()5

ويعريلا ثخر بأنلا تل اللوائح التي تفدر م السلطة التن ي ية نتيجة غياب البرلما يي
وقت تحتاج يي الدولة بلى تشريعات معينة لمواجلة ظروف استثنائية.

()6

( )1م كور لدى وجدف ثابت غبل :السلطات االستثنائية لرئيس الجملوريةم مرجع سابقم ص .28
( )2سبق أ يفلنا مسبقا نظرية الضرورة خال دراستنا

م ص  9ومنا بعند ام وعلين يإنننا سنقفنر حنديثنا ننا عن القن اررات التني للنا

قوة القانو ( لوائح الضرورة ).
( )3يسرى محمد العفار :مرجع سابقم ص .54
( )4ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص . 239
( )5محس خليل :القضا اإلدارف اللبناني ردراسة مقارنةرم دار النلضة العربيةم بيروتم 1982مم ص .99
( )6سامي جمال الدي  :لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية عليلام مرجع سابقم ص  66وما بعد ا.

76

وعلي ن يننإ تش نريعات الضننرورة بشننكل عننام تمتنناو بأنلننا تفنندر ينني غي ناب البرلمننا أثنننا

عطلت السنوية أف ييما بي أدوار انعقاد م أو يترة حل م حيذ تحل السلطة التن ي ية محل السلطة
التشن ن نريعية األف ن ننلية ي ن نني ممارس ن ننة وظي تل ن ننا بفن ن ن ة اس ن ننتثنائيةم لمواجل ن ننة الظ ن ننروف المس ن ننتعجلة
التي ال تحتمل التأخير واالنتظار حتى يعود البرلما بلى االنعقاد.

()1

ونفت المادة ( )43م القانو األساسي ال لسنطيني علنى أنن ر لنرئيس السنلطة الوطنينة

ينني حنناالت الضننرورة التنني ال تحتمننل التننأخير ينني غيننر أدوار انعقنناد المجلننس التش نريعيم بفنندار
ق اررات للا قوة القانو م ويجب عرضلا على المجلس التشريعي يي أول جلسة يعقد ا بعند فندور
الق اررات واال اول ما كا للنا من قنوة القنانو م أمنا ب ا عرضنت علنى المجلنس التشنريعي علنى

النحو السابق ولم يقر ا وال ما يكو للا م قوة القانو ر.

ولق نند أحسن ن المش ننرع ال لس ننطيني ح نني أطل ننق مف ننطلح قن ن اررات لل ننا ق ننوة الق ننانو م عل ننى

التشريعات التي تفدر خال حالة الضرورةم و و األقنرب للتعبينر عن طبيعنة تلن اللنوائح و لن
أل مننا تفنندر السننلطة التن ي يننة م ن قواعنند عامننة وملومننة ال يسننمى قانونننا ملمننا بلةننت قننوة ن

القواعنندم بننل يطلننق عليلننا أنظمننة أو ق ن اررات أو لنوائح – تبعننا لمننا ننو متبننع ينني النظننام -وعلي ن ال
يجوو أ نطلق على أعمال السلطة التن ي ية مفطلح القانو (.)2

والمتأمننل ينني نننص المننادة ()43م يننرى أ المشننرع لننم يحنندد حنناالت الضننرورة كمننا يعننل

بتع ننداد الح نناالت الت نني ت نندعو الن نرئيس إلع ننا حال ننة الطن نوارئم وانم ننا اكت ننى ب ننالنص ر....الت نني ال
تحتمل التأخير....ر ولم يحدد مدى خطورتلا علنى سنامة وأمن النوط ()3م ومن جلنة أخنرى يإنن

ياح ننظ أ ن ننص الم ننادة ( )43من ن الق ننانو األساس نني أنل ننا نف ننت عل ننى حال ننة الض ننرورة واف نندار
ق اررات للا قوة القانو دو النص على عدم مخال ة

الق اررات لنفوص القانو األساسي.

ولقند أحسن المشننرع ال لسننطيني أيضنا حنني حفننر سننلطة بفندار القن اررات بقننانو بنرئيس

السلطة الوطنية دو غير منعنا من اودواجينة القن اررات وباعتبنار النرئيس أعلنى سنلطة موجنودة يني
تل الظروفم وليس ل أ ي وأل غير يي ل (.)4

( )1محمود محمد حايظ :القرار اإلدارفم مرجع سابقم ص .266
( )2عادل أحمد حسي بوعركي :النظام الدستورف لتشريعات الضرورة ردراسة مقارننة بني األرد والكوينترم رسنالة ماجسنتير قندمت لكلينة
الحقوقم جامعة الشرق األوسطم األرد م 2212مم ص .29
( )3جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص .62
( )4حسي عثما محمد عثما  :النظم السياسيةم مرجع سابقم ص .429
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الفرع الثاني
األساس القانوني للق اررات بقانوا
في النظام الفلسطيني

للتعن ننرف علن ننى األسن نناس القن ننانوني للق ن ن اررات بقن ننانو ين نني النظن ننام ال لسن ننطينيم وين نني سن ننبيل
الوفول لفورة شاملة وواضحة ع النظم القانونية االستثنائية التي حكمنت يلسنطي م كنا ال بند
لنننا م ن التعننرأل بلننى الموضننوع م ن خننال التطننورات التاريخيننة المختل ننة التنني حكمننت بموجبلننا
يلس ن ننطي م من ن ننو ي أنن ن ننا س ن نننتجاوو بالح ن ننديذ يتن ن نرة االح ن ننتال الف ن ننليوني لقط ن نناع غن ن نوة والضن ن ن ة
ال لسطينية(.)1
أوالًا االنتداب البريطاني على فلسطيا:
تنص المادة ( )89م مرسنوم دسنتور يلسنطي علنى أ للملن سنلطة بفندار التشنريعات

ولم تتناول ال ترة التي يفدر ييلام وبالتالي يإ فناحية التشنريع تكنو يني األحنوال العادينة كمنا
ي نني األحن نوال االس ننتثنائيةم ودو أدن ننى قي نند ين ن كرم ولق نند نظم ننت نظري ننة الض ننرورة ومن ن االنتن نداب
البريط ن نناني عل ن ننى يلس ن ننطينيم حي ن ننذ أ الم ن ننادة ( )3تلة ن نني الم ن ننادة ( )19من ن ن المرس ن ننوم األف ن ننلي
ويستعاأل عنلا بأ :
ر أ) يكو للمندوب السامي السلطة التامة لوضع القواني الضرورية لتوطيد األم والنظام وانتظام

الحكم يي يلسطي بدو بخال بالسلطات المستقرة يني جالتن أو المحنت ظ بلنا لجالتن بمقتضنى
ا المرسوم مع م ارعناة الشنروط والقينود التني تننص عليلنا التعليمنات التني قند يفندر ا لن جالتن

مختومة بختم وتوقيع أو بواسطة الووير ويشترط يي ل أ ال يفدر قنانو قيند الحرينة التامنة
ينني العقينندة ويحننول دو حريننة القيننام بالشننعائر الدينيننة علننى اخننتاف أنواعلننا بال بقنندر مننا يكننو

ضننروريا لح ننظ النظننام العننام واآلداب العامننة وال يفنندر أف قننانو م ن شننأن أ يميننو بنني أ ننالي
يلسطي على أف وج كا على أساس العنفر أو المعتقد أو اللةة.

ب) ال ين ن المنندوب السنامي أف قننانو بال بعند استشنارة المجلنس االستشننارف الم لنف بتناريخ ن ننا

ا المرسوم أو الليئة االستشنارية األخنرى التني ي ل لنا المنندوب السنامي بموايقنة النووير من وقنت

بلى ثخر بعد ل التاريخر.

()2

( )1ل ننم يكن ن ي نني ومن ن االح ننتال الف ننليوني أف قي ننود عل ننى بف نندار أف قن ن اررات أو قن نواني يش ننائلا القائ نند العس ننكرف للمنطق ننة الت نني تتب ننع
فاحيات واختفاف سوا كا

ل يي الظروف العادية أم االستثنائية .

( )2المادة ( )3م مرسوم دستور يلسطي لعام 1922م.
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ثانياًا الحكم األردني للضفة الفلسطينية:
تناول ن ننت الم ن ننادة ( )94من ن ن الدس ن ننتور األردن ن نني لس ن نننة 1952مم تنظ ن ننيم القن ن نواني الم قت ن ننة

 الق اررات بقانو – حينذ نفنت علنى ر عنندما يكنو مجلنس األمنة غينر منعقند أو مننحام يحنقلمجلننس الننوو ار بموايقننة المل ن أ يضننع ق نواني م قتننة ينني األمننور التنني تسننتوجب اتخننا تنندابير

ضرورية ال تحتمل التأخيرم أو تستدعي فرف ن قات مستعجلة غينر قابلنة للتأجينلم ويكنو للن

القواني الم قتنة التني يجنب أ ال تخنالف أحكنام ن ا الدسنتور قنوة القنانو م علنى أ تعنرأل علنى

المجلس يي أول اجتمناع يعقند م وللمجلنس أ يقنر ن القنواني أو يعندللام أمنا ب ا ريضنلا ييجنب

علننى مجلننس الننوو ار بموايقننة المل ن أ يعل ن بطانلننا يننو ارم وم ن تنناريخ اإلعننا يننوول م عوللننا
على أ ال ي ثر يي العقود والحقوق المكتسبة ر.

()1

ثالثاًا الحكم المصري لقطاع غزة:
تناول القانو األساسي رقم ( )255لسنة 1955مم المطبنق علنى األ ارضني الواقعنة تحنت
المراقبة المفنرية (قطناع غنوة) تنناول بنالتنظيم القن اررات التني للنا قنوة القنانو حينذ نجند أ المنادة

( )21منن تنننص أنن ر ب ا طنرأت أحنوال غيننر عادينة تتعلننق بنناألم العنامم والنظننام وتتطلننب اتخننا
تدابير عاجلة يللمجلس التن ي ف أ يفدر يي شأنلا ق اررات تكو للا قنوة القنانو علنى أال تكنو

مخال ة لل ا القانو األساسيم وينتلي العمل بل الق اررات بقرار يفدر م المجلس التن ي ف ر.
وتجندر اإلشنارة نننا أنن تنم بموجننب القنانو األساسني رقننم ( )255لسننة 1955مم تشننكيل
المجلس التشريعي بطريق التعيي من الن ي اعتبنر م الحناكم اإلدارف العنام من وجلنا قطناع غنوة

علما بأن لم يك للمجلس الئحة داخلية تعمل على تنظنيم عملن م ولنم ينتمك من ممارسنة أعمالن

علننى الوج ن المطلننوبم وبلننغ عنندد أعضننائ ( )22عض نوا معينننام يضنناف بلننيلم أعضننا المجلننس
التن ي ف وال ي تم اختيار م م قبل الحاكم العام المفرف م الك ا ات ال نية و وف االختفاص

المائم لمراكو م.

()2

وأيضننا أتاحننت المننادة ( )28م ن النظننام الدسننتورف لسنننة 1962مم للمجلننس التن ي ن ف ب ا

اقتضنت األحنوال الةيننر عاديننة والعاجلنة التنني ال تحتمننل التننأخير أ يفندر بشننأنلا قن اررات للننا قننوة

القن ننانو لمواجلن ننة األخطن ننارم حين ننذ نفن ننت بقوللن ننا ر ب ا اقتضن ننت األح ن نوال اتخن ننا تن نندابير عاجلن ننة
( )1المادة ( )94م الدستور األردني لعام 1952م.
( )2يننايو يلمنني يننايو المفننرف :نظريننة الضننرورة ينني التش نريع ال لسننطيني والمفننرف رد ارسننة تحليليننة مقارنننةرم بحننذ السننتكمال متطلبننات
الحفول على درجة البكالوريوس يي الشريعة والقانو م الجامعة اإلساميةم يلسطي – قطاع غوةم 2211مم ص .42
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ال تحتمل التأخيرم يللمجلنس التن ين ف أ يفندر يني شنأنلا قن اررات يكنو للنا قنوة القنانو م ويجنب

عرضلا على المجلس التشريعي عند انعقاد وتظل ناي ة ما لم يقرر المجلس بلةا ا ر.

ويتضح م النص السابق أن وضع قيدا لم يك موجودا سابقام حيذ أوجب عنرأل ن

الق ن ن ن اررات علنن ننى المجلن ن ننس التش ن ن نريعي عننن نند انعقنن نناد م ويستش ن ننف بالتن ن ننالي أ مثن ن ننل ن ن ن الق ن ن ن اررات
ال تفدر بال عندما يكو المجلس التشريعي غير منعقدم يإ لم يلةلا تبق ناي ة.

()1

رابعاًا الحكم العاتي (السلطة الوطنية الفلسطينية):
نف ننت الم ننادة ( )43من ن الق ننانو األساس نني ال لس ننطيني المع نندل لع ننام 2225مم عل ننى أ

ر لن نرئيس الس ننلطة الوطني ننة ي نني ح نناالت الض ننرورة الت نني ال تحتم ننل الت ننأخير ي نني غي ننر أدوار انعق نناد
المجلنس التشنريعيم بفندار قن اررات للننا قنوة القننانو م ويجنب عرضننلا علننى المجلنس التشنريعي ينني
أول جلسة يعقد ا بعد فدور

الق اررات واال وال ما كنا للنا من قنوة القنانو م أمنا ب ا عرضنت

على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقر ا وال ما يكو للا م قوة القانو ر.
وتعتبر

المادة األساس القانوني للق اررات التي للا قوة القانو التي يقوم رئيس السلطة

الوطني ننة بإف نندار ام وعل ننى ض ننو

ن ن ا ال نننص س ننوف نق ننوم بد ارس ننة أحك ننام القن ن اررات الت نني لل ننا ق ننوة

القانو م مستعرضني الشنروط التني تقيند ممارسنة ن ا االختفناص من خنال المبحنذ الثناني من

ن ا ال فننلم وم ن ثننم ننتقننل بالبحننذ بلننى القننوة القانونيننة لل ن الق ن اررات والمجننال ال ن ف يجننوو للننا

تنظيمن م وكن ل د ارسننة الطبيعننة القانونيننة للن القن اررات ومننا يترتننب علننى تحدينند ن الطبيعننة من

نتائ ييمنا يتعلنق بالنظنام القنانوني الن ف تخضنع لن من خنال المبحنذ الثالنذ يني ال فنل الثالنذ

م

الدراسة.

( )1حني محمد أكرم حجاب :دور الرئيس التشريعي يي النظام السياسي ال لسطينيم مرجع سابق ص .116
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المطلب الثالث
سلطة إصدار العفو عا العقوبة أو تخفيضها
قد تنقضي العقوبنة بأسنباب يجمنع بينلنا أنلنا تسنقط عن المحكنوم علين بلنا مجنرد االلتنوام

بتن ي ام مع اإلبقا على حكم اإلدانة قائمام وثمنة سنببا رئيسنا لانقضنا بلن ا الطرينقم و منا:
تقادم العقوبة والع و عنلا.

()1

ولقنند نننص القننانو األساسنني ال لسننطيني علننى منننح ال نرئيس سننلطة الع ننو ع ن العقوبننة أو
تخ يضننلا م ن خننال نننص المننادة ( )42بننأ ر ل نرئيس السننلطة الوطنيننة حننق الع ننو الخنناص ع ن

العقوبة أو تخ يضلام وأما الع و العام أو الع و ع الجريمة يا يكو بال بقانو ر.

ويعتبنر وبحــق منننح سنلطة الع ننو لنرئيس السننلطة الوطنينة اسننتثنا عن المبننادئ الدسننتورية
المس ننتقرة ي نني التشن نريعات ال لس ننطينية ومنل ننا اس ننتقال القض ننا وال ف ننل ب نني الس ننلطاتم وس ننيادة
القانو م ل ألن وا لم تشكل

السلطات تدخا مباش ار يي أعمال القضنا بال أ اسنتخداملا

ي دف بلى ل بشنكل غينر مباشنر من خنال عندم تن ين األحكنام القضنائيةم و ن ا منا جعنل بعنأل

ال قلا يعتبرو قرار رئيس السلطة بالع و ع العقوبة عما قضائيا.
يي حي ين ب النبعأل بلنى القنول بنأ

()2

ن السنلطة وا كنا يني ظا ر نا أ للنا طبيعنة

قض ننائيةم ي ننإ حقيق ننة ن ن الس ننلطة أق ننرب أل تك ننو سياس ننيةم أل قن نرار الع ننو يف نندر ع ننادة ي نني
المناسبات الدينية أو السياسيةم وال يفدر بنا على بج ار ات قضائية.

()3

وللتعرف أكثر على سلطة الع و ع العقوبة أو تخ يضلا يي النظنام القنانوني ال لسنطيني
ال بند لننا من د ارسنة المقفنود بنالع و عن العقوبنة ومبر ارتن من خنال ال ننرع األولم ونطناق الع ننو
ع العقوبة م خال ال رع الثاني.

( )1أحمد عوأل بال :النظرية العامة للج او الجنائيم الطبعة الثانيةم دار النلضة العربيةم القا رةم 1996مم ص .635
( )2م كور

ا الرأف لدى أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :مرجنع سنابقم ص  .84وانظنر سنلوى حسني روق :المبنادئ الدسنتورية للعقوبنات

الجنائية والتأديبية م رسالة دكتو ار مقدمة لكلية الحقوقم جامعة المنفورةم جملورية مفر العربيةم 2212مم ص .266
( )3فا الدي يووف :مرجع سابقم ص .692
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الفرع األول
المقصود بالعفو عا العقوبة ومبرراته
أوالًا المقصود بالعفو:
يقفنند بننالع و لةننة :ال نووال والمح ني يقننال ع ننا أثننر يننا والشنني خ ننيم وع ننا المننا ل ننم

يخالط ن شنني يكنندر م وع ننت ال نريح األثننر محت ن م والع نو ننو الكثيننر الع ْ نوم وينني التنويننل العويننو

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ ()1م و ن ن ن ن نني كلمن ن ن ن ننة مرادين ن ن ن ننة للف ن ن ن ن ن ح والمسن ن ن ن ننامحة
والتجاوو.

()2

أم ننا المقفن نود ب ننالع و ي نني الق ننانو الوض ننعي :ن ننوول المجتم ننع عن ن ك ننل أو بع ننأل حقوقن ن
المترتبة على الجريمةم و و نوعا  :ع و ع العقوبة وع و ع الجريمة.

()3

وتجنندر اإلشننارة نننا أ التشنريعات ينني بعننأل النندول وال قلننا أيضننا اختل ننت لننديلم تسننمية
ننوعي الع نوم ولكن جميعلنا يعبنر عن ن نس المضنمو للن ي الننوعي م حينذ نجند النبعأل يطلنق

عليلننا الع ننو البسننيط والع ننو الشنناملم والننبعأل األخننر يطلننق عليلننا الع ننو الخنناص والع ننو العننام

وأيضنا النبعأل يطلننق عليلمنا تسننمية الع نو الرئاسنني والع نو التشنريعيم ولكن ينني المقابنل ن كنند أ
جميع التسميات مضمونلا واحد وال اختاف سوى يي التعبير ع المفطلحات.

ولقنند نفننت المننادة ( )42م ن القننانو األساسنني ال لسننطيني علننى ن ي النننوعي بقوللننا
رلنرئيس السنلطة الوطنينة حنق الع نو الخناص عن العقوبنة أو تخ يضنلام وأمنا الع نو العنام أو الع ننو

عن الجريمننة ينا يكننو بال بقنانو رم كمننا نفننت المنادة ( )48من القنانو رقننم ( )6لسنننة 1998م
بشننأ م اركننو اإلفننا والتأ يننل بقوللننا ريجننوو لنرئيس السننلطة الوطنيننة اإلينراج عن بعننأل الننوال

يي المناسبات الوطنية أو الدينيةم ويتم اإليراج يي الوقت المحدد بقرار الع ور.
يتضن ننح لنن ننا م ن ن النفن ننوص التش ن نريعية السن ننابقةم أ الع ن ننو بمن ننا أ يفن نندر ع ن ن السن ننلطة
التش نريعية ويعبننر عن ن بننالع و العننام أو الع ننو ع ن الجريمننةم وامننا أ يفنندر ع ن رئننيس السننلطة
الوطنية ويعبر عن بالع و ع العقوبةم و ا األخير و محل دراستنا يي

ا الجانب.

( )1سورة النسا م اآلية (.)99
( )2بب ار يم مفط ى وثخرو  :المعجم الوسيط اإللكتروني م مرجع سابقم الجو الثانيم ص . 612
( )3رمسيس بلنام :النظرية العامة للقانو الجنائيم الطبعة الثالثةم منشأة المعارفم اإلسكندريةم 1999مم ص.1195
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ويتضح أيضا أ الع و ع العقوبة مفدر ليس المشرع أو القضا م وانما رئيس السنلطة

الوطنيننة ممننا يترتننب علننى ل ن بننأ ال يعتبننر حننق للمحكننوم علي ن م وانمننا رخفننة ممنوحننة لل نرئيس
ييجوو ل أال يفدر ا ولنو طالنب بن المحكنوم علين م ولن أ يفندر ولنو لنم يطلبن منن أحندم ينإ
أفدر ن وأنت ثثار ولو ريض المحكوم علي وأفر على التن ي .

()1

وعلي ن يننإ الننبعأل عننرف الع ننو ع ن العقوبننة بأنلننا :بنلننا االلت نوام بتن ي ن ا ب او شننخص

فدر ضد حكم باتم بنلا كليا أو جوئيا أو استبدال التوام ثخر ب موضوع عقوبة أخف و ل

بنننا علننى قنرار فننادر عن رئننيس الدولننة()2م وعننرف أخننر الع ننو عن العقوبننة بأنلننا :بجن ار يفنندر
ع رئيس الدولةم يتم بمقتضا بع ا المحكوم علي من االلتنوام بتن ين عقوبنة باتنة وناين ة كلينا أو

جوئيام أو استبدال أخرى أخف بلا.

()3

أمننا الع ننو العننام ييقفنند بن  :بجن ار قننانوني تتخن السننلطة التشنريعية ويترتننب علين امتننناع

السير يي اإلج ار ات الجنائية بالنسبة لجرائم معي م أو تنمحي األحكام التني فندرت بالعقوبنة يني

تل ن ن ن ن الج ن ن ن نرائم المعينن ن ن ننة()4م حين ن ن ننذ نن ن ن ننص القن ن ن ننانو األساسن ن ن نني ين ن ن نني المن ن ن ننادة ( )42علن ن ن ننى ل ن ن ن ن
بقول ر .......أما الع و العام أو الع و ع الجريمة يا يكو بال بقانو ر.

()5

وب ل يتضح لنا مدى ال رق بي الع و ع العقوبة والع و العامم حيذ يشترط يي األخير
فدور قانو م المجلس التشريعي ب ل م مما يدلل أ

السلطة اختفاص تتمتع ب السنلطة

التشريعية وحد ا بحكم التشريع الدسنتورفم أمنا يني الع نو عن العقوبنة ينإ رئنيس السنلطة الوطنينة

لن ن كام ننل الحري ننة والس ننلطة المطلق ننة ي نني اس ننتخدام ن ن ا االختف نناص دو الرج ننوع بل ننى المجل ننس

( )1محمد وكي أبو عامر :قانو العقوبات رالقسم العامرم الدار الجامعيةم بيروتم 1993مم ص .492
( )2محمود نجيب حسني :شر قانو العقوبات رالقسم العامرم الطبعة السادسةم دار النلضة العربيةم القا رةم 1988مم ص .914
( )3نبيننل عبنند الفننبور النبننراوف :سننقوط الحننق ينني العقنناب بنني ال قن اإلسننامي والتشنريع الوضننعيم رسننالة دكتننو ار قنندمت لكليننة الحقننوقم
جامعة عي شمسم دار ال كر العربيم القا رةم 1995مم ص .99
( )4محمد عيد الةريب :شر قانو العقوبات رالقسم العامرم بدو دار نشرم القا رةم 2222مم ص .1234
( )5يكاد يجمع يقلا القانو أ العلنة والحكمنة من الع نو العنام تكمن يني كونن جنو من خطنة سياسنية لمعالجنة ظنروف اجتماعينة غينر
عاديةم و ل بإسدال ستار النسيا على األيعال اإلجرامية التي ارتكبنت يني ظنروف يةلنب أ تكنو سياسنيةم لنرأب الفندع الحافنل يني
الواقع االجتماعي أو المضي يي مرحلة جديدة م حيات ال تشوبلا كريات

الظروف.

انظننر محمننود نجيننب حسننني :شننر قننانو العقوبنناتم المرجننع السننابقم ص  .929ومحمننود نجيننب حسننني :الدسننتور والقننانو الجنننائيم
المرجنع السنابقم ص  .92ومحمند عيند الةرينب :المرجنع السنابقم ص 1234م يخنرف عبند النراوق الحنديثي م خالند حميندف الوعبني :شنر
قانو العقوبات رالقسم العامرم الطبعة الثانيةم دار الثقاية للنشر والتوويعم عما م 2212مم ص .368
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التشن نريعي أو خض ننوعلا للرقاب ننة القض ننائية و لن ن العتبار ننا من ن أعم ننال الس ننيادة حي ننذ ال يملن ن

القضا المساس ب أو التعليق علي ()1م ويستثنى م

ل الجرائم التي قام القانو باستثنائلا(.)2

ثانياًا مبررات نظام العفو عا العقوبة:
نر من الجندل لندى يقلنا القنانو م حينذ
سبب نظام الع و عن العقوبنة ومنا وال يسنبب كثي ا

امتد قديما باعتبار ش قة أو يضيلة يي المل م واعترأل

()3

البعأل األخر على ل واعتبروا أ

الع و ليس م الش قة يي شي بل نو من وسنائل الخلنل()4م وبعيندا عن اعتبنارات ال أرينة والشن قة

قيل ب أ مية الع و ع العقوبنة وضنرورت يني أف نظنام عقنابي ت رضنلا عندة اعتبنارات ومبنررات
وأ ملا التالي:

()5

 )1أ الع ننو ع ن العقوبننة يعتبننر الطريننق األخيننر إلفننا األخطننا ينني الوقننت ال ن ف تكننو قنند
انةلقت يي كاية السبل إلفاحلا.

 )2الع و ع العقوبة وسيلة للتخ يف م فرامة العقوبنة يني حناالت معيننة وتحقينق التنواو بني
العدل والرحمة.

( )1أحمد يتحي سرور :الوسيط يي قانو العقوبات رالقسم العنامرم الطبعنة الخامسنةم دار النلضنة العربينةم القنا رةم 1991مم ص .914
ومحمد وكي أبو عامر :المرجع السابقم ص  .492ومحمود نجيب حسني :شر قانو العقوباتم المرجع السابقم ص .915
( )2تنننص المننادة ( )192م ن مشننروع قننانو العقوبننات ال لسننطيني علننى ر -1ال يفنندر الع ننو الخنناص بال بعنند أ يفننبح الحكننم نلائيننا.
-2ال يجوو أ يفدر الع و الخاص يي :أ .جنرائم الخياننة العظمنىم ب .جنرائم ضند اإلنسنانيةم ت .جنرائم التعن يب التني يرتكبلنا أف من
الموظ ي العموميي م ذ .جرائم الكسب غير المشروعم ج .أف جريمة أخرى استثنا ا القانو فراحةر.
( )3تعرأل نظام الع و ع العقوبة لكثير م االعتراضات ومنلا:
-

أ الع و ع العقوبة يشجع على الجرائم م خال بلةائ لف ة الثبات والحتمية المميوة للعقوبة.

-

وقيل أيضنا أنن يشنكل اودواجنا ال جندوى منن منع يننو أخنرى ابتكرتلنا السياسنة العقابينة المعافنرة مثنل بيقناف التن ين واإلينراج
الشرطي والع نو الشنامل والظنروف المخ نة وغير نا من ال ننو حينذ تسنمح علنى نطناق واسنع بتندار أو عناج قسنوة وأخطنا
العدالة الجنائية.

-

وم ثم يإ الع و ع العقوبة يعتبر اعتدا على مبدأ ال فل بي السلطاتم ب يسمح لنرئيس الدولنة بنأ يوقنف بقنرار رئاسني
النتائ المترتبة على حكم قضائي.

للمزيد انور أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم حاشية ص  .89ونبيل عبد الفبور النبراوف :المرجع السابقم ص .81
( )4نبيل عبد الفبور النبراوف :المرجع السابقم ص .82
( )5انظر ت افيل

المبررات واألسباب التي تقتضي األخ بنظام الع و ع العقوبة كا م :

-

أحمد عوأل بال :مرجع سابقم ص  652وما بعد ا.

-

جندف عبد المل  :الموسوعة الجنائيةم الجو األولم الطبعة الثانيةم دار العلم للجميعم بيروتم ص  242وما بعد ا.

-

س ننا ر ببن ن ار يم الولي نند :األحك ننام العام ننة ي نني ق ننانو العقوب ننات ال لس ننطينيم الج ننو الث ننانيم الطبع ننة الثاني ننةم ب نندو دار نش ننرم
يلسطي  -قطاع غوةم 2212مم ص .255

-

محمود نجيب حسني :شر قانو العقوباتم المرجع السابقم ص  914وما بعد ا .وغير م.
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 )3يعتبر الع و ع العقوبنة يني بعنأل األحينا وسنيلة ضنرورية لتلدئنة المشناعر العامنة وتحقينق

االستقرار االجتماعي والح ناظ علنى األمن العنام عنندما تحندذ العقوبنة قلقنا اجتماعينا أو تثينر
كرى يقتضي الفالح العام نسيانلا.

 )4الع و عن العقوبنة يحقنق وظي نة بنسنانية عنندما يكنو المشنمول بقنرار الع نو مريضنا أو بنسنانا
منسيا.

 )5وقد يعمل الع و ع العقوبة على ت ريد العقابم بإسقاط شطر م العقوبة عمن يسنل سنلوكا
حسنا أثنا التن ي العقابي.

وينندايع رأف ينني ال ق ن ع ن نظننام الع ننو ع ن العقوبننة قننائا :ر ب رئننيس الدولننة ال يسننتعمل

سنلطت ينني الع ننو تحكمنام بنمننا يقنندر أ مفننلحة المجتمنع نني ينني عنندم تن ين العقوبننةم و ننو بن ل

ال يعتدف على استقال القضا م وانمنا يكمنل عملن حني يخنرج األمنر من حووتن ييةندو يني غينر
استطاعت بفا عيب ثبت على نحو ال جدال يي م وال يفدر الع و عن رئنيس الدولنة باعتبنار

ممننثا للسننلطة التن ي يننةم ولك ن باعتبننار ممننثا للدول ننة ينني مجموعلننا بكننل سننلطاتلام وم ن بينل ننا
السلطة القضائيةر

()1

الفرع الثاني
نطاق العفو عا العقوبة
يقتضن نني الحن ننديذ ع ن ن نطن نناق الع ن ننو ع ن ن العقوبن ننة بين ننا أن ن نواع العقوبن ننات مح ن نل الع ن ننو
والمست يدو م الع وم و ل على النحو التالي:
أوالًا العقوبات محل العفو:
للع وم

()2

تفلح جميع العقوبات سوا كانت العقوبات أفلية أو تبعية أو تكميلينة أل تكنو محنا
وال يمتد ن ا النطناق بلنى التندابير االحت اروينةم وال يكنو لن أثنر علنى منا سنبق تن ين من

العقوبات()3م يإ ا فندر الع نو عن العقوبنة األفنليةم يحينئن ال يمتند الع نو بلنى منا يلحنق بلنا من

عقوبات تكميلية أو تبعيةم وليس ثمة ما يمنع بأ يكو الع و ع العقوبة مشروطام كتعليق على

( )1محمود نجيب حسني :شر قانو العقوباتم المرجع السابقم ص .915
( )2محمد وكي أبو عامر :المرجع السابقم ص .492
( )3يخرف عبد الراوق الحديثي م خالد حميدف الوعبي :المرجع السابقم ص .392
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ديننع مبلننغ الة ارمننة المحكننوم بلننا أو تعننويأل المضننرور م ن الجريمننةم أو الويننا بااللت اومننات التنني
يحدد ا قرار الع و.

()1

وتجنندر اإلشننارة بلننى أ قننانو العقوبننات ال لسننطيني رقننم ( )94لسنننة 1936م لننم يتطننرق

لنظام الع و ع العقوبة سوى م خال المادة ( )3يقرة ( نن) بقوللا ر ال ي ثر أف حكم م أحكام
ا القانو  :ن) يي الفناحية المخولنة للمنندوب السنامي ييمنا يتعلنق بنالع و عن أف حكنم فندر

أو سيفدر ييمنا بعند أو بتخ ينف لن الحكنم أو تنويلن م كلن أو بعضن م أو برجنا تن ين رم وكن ل

األمر لم يتطرق قانو اإلجن ار ات الجوائينة ال لسنطيني ألف ت افنيل عن نظنام الع نو عن العقوبنة

بال أ المشننرع ال لس ننطيني ينني مش ننروع قننانو العقوب ننات الن ن ف لننم يح ننظ حتننى األ بر يتن ن للن ننور
حظر بفدار ع و ع العقوبة يني جريمنة الخياننة العظمنى وجنرائم التعن يب التني يرتكبلنا أف من
الموظ ي العموميي وجرائم الكسب غير المشروعم والجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية.

()2

ومــع علــت نــرا بــ ا علننى المشننرع ينني مشننروع لقننانو العقوبننات بننأ يسننتدر النننقص
وينص على عدم جواو الع و ع عقوبة اإلعدامم وقفر الع و بتخ يأل العقوبة يقط أل عقوبة
اإلعدام ال تن بال بحق م ارتكب أيظع وأخطر الجرائم التي يعاقب عليلا القانو .

ثانياًا المستفيدوا ما العفو:
يتمي ننو قن نرار الع ننو عن ن العقوب ننة ب ننأ يتس ننع لكاي ننة المحك ننوم علين ن أي ننا كان ننت أعم ننار م أو

جنسننيتلم أو العقوبننات المحكننوم بلننا علننيلمم وسنوا كننانوا م ن أفننحاب السنوابق أم من المجننرمي

قنند ار()3م بال أن ن ال يسننت يد م ن الع ننو بال م ن تقننرر الع ننو لفننالح م يننإ ا كننا مع ن ينني الجريمننة
مسا مو ثخرو لم ترد أسما م يي قرار الع وم ينإ

ن ا األخينر ال يمتند بلنيلمم والعلنة يني لن

أ الع و عن العقوبنة يمتناو بكونن طابعنا شخفنيا بحتنام وقند يتنواير منناط تقرينر بالنسنبة للنبعأل

دو البعأل اآلخر.

()4

وكما أشرنا سابقام يقد يتم تقرير الع و بنا على طلب يردف م فاحب الشأ م وقند ينتم
ل دو طلب بمبادرة م رئيس السلطة الوطنيةم و و ما يحدذ عند الع و الجماعي ع بعنأل

طوائف م النوال يي مناسبات دينية أو وطنية محددة.
( )1أحمد عوأل بال :مرجع سابقم ص .654
( )2انظر المادة ( )192م مشروع قانو العقوبات ال لسطيني.
( )3سا ر بب ار يم الوليد :المرجع السابقم ص .256
( )4أحمد عوأل بال :مرجع سابقم ص  654وما بعد ا.
( )5أحمد عوأل بال :المرجع السابقم ص .655
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()5

المطلب الرابع
سلطة التصديق على أحكام اإلعدام
عرف اإلنسا من القدم عقوبة اإلعدام بتسميات مختل ة كتسمية (عقوبنة المنوتم أو قتنل

المحكوم علين ) وغينر لن من التعبينرات التني تنطنوف علنى مضنمو واحند ربماتنة المحكنوم علين ر

مع االختاف يي وسيلة وطريقة التن ي ()1م حيذ تم تعريف اإلعدام بأن  :استئفال رو المحكنوم
علين ن بإو اقل ننام أف حرمانن ن من ن حياتن ن ()2م ويعتب ننر اإلع نندام بأنن ن أقس ننى وأش نند العقوب ننات الجنائي ننة
وأقنندملا ينني التش نريعات الجنائيننةم يرضننلا القننانو ألخطننر الج نرائم وأخطننر المجننرمي م حيننذ كننا

تن ي ا مفحوبا باستخدام وسائل تع يب وحشية(.)3

ولقنند شننلدت الد ارسننات الجنائيننة المعاف نرة جنندال واسننعا حننول وجننوب اإلبقننا علننى عقوبننة

اإلعدام أو بلةائلام وانعكس

ا بدثار على التشريعات الجنائيةم يانقسمت بلى يريقي  :أحد ما لنم

ي ننول ي نننص عل ننى عقوب ننة اإلع نندام كالتشن نريع ال لس ننطيني والمف ننرف واألردن ننيم واآلخ ننر ألة ننى ن ن

العقوبة كالتشريع اإليطالي والسويسرف.

()4

والمشننرع ال لسننطيني قننرر عقوبننة اإلعنندام لطائ ننة م ن الجنايننات الماسننة بننأم الدولننة منلننا

جريمة التحريأل على اإلغارة على يلسطي ()5م والخيانة()6م وك ل تجنيند الجننود للقتنال لمفنلحة

دول ننة أجنبي ننة معادي ننة()9م باإلض نناية بل ننى تقري ننر عقوب ننة اإلع نندام ي نني جننرائم القت ننل العم نند()8م بال أ

( )1عمننار عبنناس كنناظم :الجنندل ال كننرف والقننانوني حننول عقوبننة اإلعنندامم بحننذ منشننور بمجلننة رسننالة الحقننوقم العنندد الخنناص ببحننوذ
الم تمر القانوني الوطني األولم كلية الحقوقم جامعة كربا م العراقم 2212مم ص .51
( )2محمد عيد الةريب :المرجع السابقم ص  .1224ومحمود نجيب حسني :شر قانو العقوباتم المرجع السابقم ص .913
( )3علي عبد القادر قلوجي :قانو العقوبات رالقسم العامرم الدار الجامعيةم بيروتم ص .318
( )4لمويد م عرأل حج الم يدي والمعارضي لعقوبة اإلعدام والتنرجيح بينلمنام انظنر سنا ر ببن ار يم الوليند :المرجنع السنابقم ص 99
وم ننا بع نند ا .وعب نند الق ننادر ف ننابر ع ننودة :الجريم ننة تأف ننيا ومكايح ننةم الطبع ننة األول ننىم مكتب ننة ثي نناقم يلس ننطي  -قط نناع غن نوةم 2228مم
ص  298وما بعد ا.
( )5انظر المادة ( )52م قانو العقوبات ال لسطيني رقم ( )94لسنة 1936م المطبق يي قطاع غوة.
( )6انظر المادة ( )1 49م قانو العقوبات ال لسطيني رقم ( )94لسننة 1936م المطبنق يني قطناع غنوةم باإلضناية بلنى المنادة ()111
م قانو العقوبات ال لسطيني المطبق يي الض ة ال لسطينية رقم ( )16لسنة 1962م.
( )9انظر المادة ( )122م قانو العقوبات ال لسطيني المطبق يي الض ة ال لسطينية رقم ( )16لسنة 1962م.
( )8انظر المادة ( )215م قنانو العقوبنات ال لسنطيني رقنم ( )94لسننة 1936م المطبنق يني قطناع غنوةم باإلضناية بلنى المنادة ()328
من قنانو العقوبننات ال لسنطيني المطبنق ينني الضن ة ال لسنطينية رقننم ( )16لسننة 1962م .أضنف بلننى لن كلن أ

نننا قنانو العقوبننات

العسكرف لمنظمة التحرير ال لسطينية لسنة 1999مم حيذ تضم  43مادة قانونية ت رأل عقوبة اإلعدام على عندد من األيعنال الجرمينة
المختل ة كاأليعال الماسة باألم الخارجي أو األم الداخلي أو بالسنامة العامنة أو بالخدمنة العسنكرية أو بحيناة اإلنسنا أو األيعنال التني
تشكل خط ار شامام وتقوم المحاكم العسكرية ال لسطينية باالستناد بلي يي العمل بما يي ل األحكام التي تقضي بعقوبة اإلعدام.
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المشننرع ال لسننطيني قنند أحنناط عقوبننة اإلعنندام بمجموعننة م ن الضننمانات منلننا مننا يتعلننق بإفنندار
الحكنم بعقوبننة اإلعنندامم ومنلننا مننا يتعلننق بتن ين الحكنمم وتعتبننر مفننادقة النرئيس علننى تن ين أحكننام

اإلعدام بحدى الضمانات التي تتعلق بإفدار حكم اإلعدام.
وينرى الننبعأل

()2

()1

أ مفننادقة رئننيس السننلطة الوطنيننة علننى حكننم اإلعنندام أمن ار توقي يننام أف

أ التن ي يتوقف على تحقق

المفادقةم وال يةني ع

المفادقة أف مفادقة تفدر م

أف جلننة غيننر رئننيس السننلطة الوطنيننةم باعتبننار ن المفننادقة م ن اإلج ن ار ات التنني نننص عليلننا

القانو األساسي حيذ نفت المادة ( )129من على أن ر ال ين حكم اإلعدام الفنادر من أينة
محكمة بال بعد التفديق علي م رئيس السلطة الوطنية ال لسطينية ر.
يس ننلطة التف ننديق عل ننى أحك ننام اإلع نندام من ن الس ننلطات االس ننتثنائية الت نني منحل ننا الق ننانو
األساسي لرئيس السلطة الوطنيةم ياألفل بعد فدور حكم بنات من أف محكمنة مختفنة أ ينتم

تن ي ن ن م ن ن قبن ننل السن ننلطة المختفن ننة دو الرجن ننوع ألف جلن ننة اسن ننتنادا للمبن ننادئ الدسن ننتورية العامن ننة
ونفوص القانو األساسي المتعلقة بال فل بي السلطات واستقال القضنا م ومنع لن يقند مننح

القانو األساسي رئيس السلطة

السلطة استثنا العتبارات معينة(.)3

وترتيبننا علننى مننا سننبق يقنند اعتبرنننا سننلطة تفننديق رئننيس السننلطة الوطنيننة لتن ي ن عقوبننة
اإلعدامم سلطة استثنائية يختص بلا الرئيس خنال الظنروف العادينةم نا ين عن اختفافن بلنا

خال الظروف االستثنائية.

()4

( )1ق ننرر المش ننرع ال لس ننطيني مجموع ننة من ن الض ننمانات الت نني يج ننب مراعاتل ننا عن نند الحك ننم باإلع نندامم وتتمث ننل ن ن الض ننمانات بالت ننالي:
 -1فن نندور الحكن ننم باإلعن نندام بإجمن نناع ث ار

يئن ننة المحكمن ننةم  -2مفن ننادقة رئن ننيس السن ننلطة الوطنين ننة ال لسن ننطينية علن ننى الحكن ننم باإلعن نندامم

 -3الطع يي الحكم الفادر باإلعدام بحكم القانو  .أمنا الضنمانات التني قرر نا المشنرع بتن ين عقوبنة اإلعندام يلني عديندة وتنندرج تحنت
ثنناذ ضننمانات رئيسننة يمنلننا مننا يتعلننق -1 :بموانننع تن ي ن حكننم اإلعنندامم  -2بوسننيلة تن ي ن عقوبننة اإلعنندامم  -3بننإج ار ات تن ي ن عقوبننة
اإلعدام .لمويد م الت فيل انظر سا ر بب ار يم الوليد :المرجع السابقم ص  85وما بعد ا.
( )2أحمد محمد الب ار وسا ر بب ار يم الوليد :تن ي الج او الجنائي يي التشريع ال لسطيني ردراسة تحليليةرم الطبعة األولىم يلسطي –
قطاع غوةم 2214مم ص .99
( )3وم

االعتبارات أن قد تستجد بعد فدور الحكم البات واستن اد كاية بجن ار ات التقاضني أمنور امنة يمكن للنا –يني حنال األخن

بلا -أ تةينر من مجنرى القضنيةم كناعتراف شنخص ثخنر بجريمنة القتنل التني حكنم بعقوبتلنا علنى المنتلم .أبنو بكنر مرشند يناوع الو ينرف:
المرجع سابقم ص .98
( )4وي يد

ا الموقف الندكتور سنا ر الوليند ييقنول يني لن  :ر ب بسنناد ن الملمنة لنرئيس الدولنة يعند انتلاكنا واضنحا وفنريحا لمبندأ

ال فننل بنني السننلطاتم و لن المبنندأ الدسننتورف الن ف يحننتم احت نرام األحكننام القضننائية وعنندم مراجعتلننا أو التننأثير عليلننا أو بيقايلننا م ن قبننل
سلطة أخرىم وبنا علي يإ بعطنا رئنيس السنلطة ن الفناحية بالمفنادقة علنى أحكنام اإلعندام وجعنل المفنادقة توقي ينةم بنمنا يعنني
أ كن ن ن ننل من ن ن ننا اتخ ن ن ن ن القضن ن ن ننا بدرجات ن ن ن ن المختل ن ن ن ننة ين ن ن نني ك ن ن ن ننة وأ

ن ن ن ن المفن ن ن ننادقة ين ن ن نني ك ن ن ن ننة أخن ن ن ننرى و ن ن ن نني الك ن ن ن ننة الراجحن ن ن ننة ر.

مقابلة شخفية مع الدكتور سا ر الوليدم يوم األحدم الموايق 2214 22 23م.
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وللتع ننرف أكث ننر عل ننى س ننلطة رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة ي نني المف ننادقة عل ننى تن ين ن أحك ننام

اإلعدامم ومدى ضنرورة وجنوب تفنديق النرئيس عليلنا قبنل التن ين م كنا ال بند لننا بنأ نتنناول يني
ال ننرع األول ما يننة المفننادقة علننى أحكننام اإلعنندامم وينني ال ننرع الثنناني نتننناول التكييننف القننانوني
إلج ار المفادقة ن س

ل و بج ار قانوني أم قضائي أم و مجرد بج ار بدارف.
الفرع األول
ماهية المصادقة على أحكام اإلعدام

تتطلن ننب عقوبن ننة اإلعن نندام بج ن ن ار ات محن ننددة ومعينن ننة تتناسن ننب من ننع جسن ننامة ن ن العقوبن ننة

وخطورتلام وم تل اإلج ار ات مفادقة رئيس السلطة الوطنينة علنى أحكنام اإلعندام قبنل تن ين ا
واعتبننرت كثيننر م ن التش نريعات والق نواني أ بعطننا رئننيس الدولننة سننلطة المفننادقة علننى أحكننام
اإلعنندام ضننمانة امننة إلجن ار ات تن ين عقوبننة اإلعنندامم لن ا سننيكو بطننار الحننديذ ينني ن ا ال ننرع
ع تعريف المفادقة على أحكام اإلعدامم وم ثم االنتقال للحديذ ع الةاية منلا.
أوالًا تعريف المصادقة على تنفيع أحكام اإلعدام:
لننم يضننع المشننرع ال لسننطيني تعري ننا للمفننادقة علننى تن ي ن أحكننام اإلعنندامم وتبنندو أ ميننة

نار للج نندل ي نني المجتم ننع
تحدي نند م ل ننوم المف ننادقة عل ننى أحك ننام اإلع نندام بس ننبب أنل ننا أف ننبحت مث ن ا

ال لسننطيني بسننبب الظننروف التنني يمننر ييلننا من عنندم اسننتقرار سياسنني وقنند يفننل األمننر بلننى عنندم
استقرار قانوني لعدم اعت ارف حكومتي قطاع غوة والض ة ال لسطينية بشريعة بعضلمام بنل وعندم
االعتنراف بشننرعية رئننيس السننلطة الوطنيننة الحننالي محمننود عبنناسم من قبننل الحكومننة بقطنناع غنوة

والمجلنس التشنريعي ال لسنطينيم وبةننأل النظنر عن مندى شنرعية أف من األطنراف السنابق كر ننا

يليس محا للحديذ يي

الدراسة.

وبالبح ننذ ي نني الم ارج ننع ال قلي ننة القانوني ننة القديم ننة والحديث ننة عن ن تعري ننف واض ننح وفن نريح

لمفادقة رئنيس الدولنة علنى تن ين أحكنام اإلعندام لنم نجند أف تعرينف ين كر بلن ا الخفنوصم ممنا
دعانننا أ نتوجن بلننى ال قن ال لسننطيني المعافننر والحننديذ م ن أسننات ة الجامعننات لكنني يضننعوا لنننا

تعري ا واضحا للمفادقة على تن ي أحكام اإلعدام.
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حيذ عريلا الدكتور سا ر الوليد

()1

بأنلا بج ار

و طبيعة قانونية توقي ية أناطن المشنرع

ب نرئيس الدولننة بعنند فننيرورة الحكننم باتننا بحيننذ ال يجننوو تن ي ن حكننم اإلعنندام بال بعنند فنندور ن
المفادقة.

و ننب رأف ثخننر بأنلننا ق نرار رئاسنني يلنندف بلننى بعط نا الحكننم الفننادر باإلعنندام السننند
التن ي ف حتى تتمك النيابة م تن ي حسب األفول المرعية.

()2

وعريلا ثخر بأنلا بج ار قانوني رسم المشرع بإتمام تن ي عقوبة اإلعدامم و ل بالتأشنير

والسما بإتمام عقوبة اإلعدام ودخوللا يي مرحلة التن ي م عدم .

()3

وعليه يمكا للباحث بأ يعرف المفادقة على أحكنام اإلعندام :بأنلنا اإلجن ار الن ف ينأتي
مباشرة بعد فيرورة حكم اإلعدام نلائيا و ل بريع الندعوى لنرئيس السنلطة الوطنينة بواسنطة ووينر
العدل إلعطا األمر بتن ي ل الحكم.

ثانياًا الغاية ما المصادقة على تنفيع أحكام اإلعدام:
ننب غالبيننة ال قن الجنننائي بلننى أ الةايننة من و ار النننص علننى وجننوب مفننادقة النرئيس

علنى تن ين أحكننام اإلعنندام وضننع ضننمانة بضننايية للن النوعيننة من األحكننام الخطينرة التنني تفنندر
ع المحاكم()4م لعل

المختل ة(.)5

الوسيلة األخيرة تقف على ما لم يسنتطع أ يقنف علين القضنا بدرجاتن

وتكم األ مية أيضا م وجوب موايقة رئنيس السنلطة علنى حكنم اإلعندام بيسنا المجنال

أمام الستعمال سلطت يي الع و والقيام بدور إلعطا

العقوبة مجاال واسعا من العدالنةم وقند

نفت المادة ( )42م القنانو األساسني علنى ر لنرئيس السنلطة الوطنينة حنق الع نو الخناص عن

العقوبة أو تخ يضلام وأما الع و العام أو الع و ع الجريمة يا يكو بال بقانو رم ولم يننص ن ا

( )1مقابلة شخفية مع الدكتور سا ر الوليدم مرجع سابق.
( )2مقابلة شخفية مع الدكتور عبد القادر جرادةم يوم الخميس الموايق 2213 12 19م.
( )3مقابلة شخفية مع األستا تامر القاضيم باحذ دكتو ار م يوم األحد الموايق 2213 28 13م.
( )4عبنند القننادر فننابر ج نرادة :مبننادئ قننانو العقوبننات ال لسننطيني رد ارسننة مقارنننةرم الطبعننة الثانيننةم مكتبننة ثينناقم يلسننطي  -قطنناع غ نوةم
2213مم ص .994
( )5يقول الدكتور سا ر الوليدم يي الةاية م بجن ار مفنادقة رئنيس السنلطة علنى أحكنام اإلعندام :ر بأنلنا ال تقنوم بلن ا الندورم حينذ أ
المفادقة تخلو م البحذ للموضوع وتمحيف يلي ال تستطيع أ تدرس الموضوع وتقف على حقيقة األمنر بالقندر والكي ينة التني وفنل
بليلا القضا بدرجات المختل ةم يلو ال ف يحنص ومحنص وقندر ووو األدلنةم و ن ا يعنني أ كنل منا اتخن القضنا بدرجاتن المختل نة يني
ك ة وأ

المفادقة يي ك ة أخرى و ي الك ة الراجحة ر .مقابلة شخفية مع الدكتور سا ر الوليدم مرجع سابق.
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القانو على مدة محددة ت فل بي المفادقة على حكم اإلعدام وتن ي يقند تكنو المندة أقنل من
يوم.

()1

بال أ الننبعأل يننرى خايننا ل ن ل حيننذ أ رئننيس السننلطة الوطنيننة ال يمل ن بموجننب ن
السلطة الع و ع العقوبة أو تخ ي لا أو تعديل الحكم بأف شنكلم بال أنن يسنتطيع بموجبلنا بيقناف
تن ي عقوبة اإلعدام بفورة غير مباشرة ع طريق عدم التفديق على الحكم.

()2

ويؤيد الباحث هعا الرأي لسبب بسيط حينذ أ المشنرع لنم يننص علنى عقوبنة اإلعندام بال
أليظننع وأخطننر الج نرائم التنني يتحننتم علننى القضننا بنواللننا علننى مرتكبنني تل ن الج نرائم والتنني حنندد ا

القننانو بشننكل واضننح وف نريح والسننابق اإلشننارة بليلننام باإلضنناية بلننى ل ن يننإ الع ننو م ن تل ن

العقوبة ي دف بلى ب دار كاية اإلجن ار ات والضنمانات القضنائية المتخن ة قبنل بفندار تلن األحكنام
ا م ناحيةم وم ناحية أخرى يإ الحكم القانوني المتعلق بالع و الخاص وال ف يسنمح لنرئيس

السلطة الوطنية بإنوال عقوبة اإلعدام بلى عقوبة اإلشةال الشاقة لم ي عل قط

()3

والسبب يني لن

ن ار بشعور رئيس السلطة الوطنية بأيضلية عدم تدخل يي مثنل تلن األحكنام لخطورتلنا وأل

لن

ي دف لمخال ة دينيةم مخال ة ألحكام ديننا الحنيفم وعلي يإننا ندعو المشرع بالنص فراحة على

عدم الجواو لرئيس السلطة الوطنية استخدام سلطة الع و الخاص ع عقوبة اإلعدام.

وأخيـــ ارً يـــرا الباحـــث أ بج ن ار المفننادقة لننيس الةايننة من ن االمتننناع ع ن تطبيننق وتن ي ن

القننانو ويجننب علننى المشننرع كمننا منننح المننتلم ضننمانات عنندة ومنلننا مفننادقة النرئيس علننى أحكننام

اإلع نندام حس ننب م ننا ي ننرى الكثين نري م أ يعم ننل ب ننالنص عل ننى ض ننما تن ين ن عقوب ننة اإلع نندام تحقيق ننا

للمفلحة العامةم ليمنع ب ل م انتشار قانو الةاب يي المجتمعم ولوجود يئة خطيرة جندا علنى

( )1ومثننال علننى لن أنن ينني يننوم الخمننيس بتنناريخ 1999-5-25مم حكمننت محكمننة عسننكرية يلسننطينية باإلعنندام رميننا بالرفنناص علننى
العقينند أحمنند عطيننة أبننو مفننط ى وال ن ف أدي ن بتلمننة بثننارة الجمننا ير ال لسننطينية ضنند السننلطة الوطنيننة ال لسننطينية وكننا قنند اتلننم أيضننا
باختطاف ط ل واالعتدا علي جنسيا ن وقند تنم تن ين الحكنم يني السناعة الثانينة من يجنر ينوم الجمعنة بتناريخ  1999-2-26بعند مفنادقة
ال نرئيس ال ارحننل ياسننر عريننات علننى الحكننم .لموينند انظننر خديجننة ويننادة  :بحننذ بعن نوا رعقوبننة اإلعنندام والحننق ينني الحينناةرم منشننور علننى
الموق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع اإللكترون ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني دني ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا الن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرأفم ت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناريخ ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندخول 2213 29 25مم تم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننام الس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناعة 12:26صم
على الرابط http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/289329.html
( )2أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص 89م نقا ع ياضل السنباني :النظنام الساسني والدسنتورف لنرئيس الدولنة يني النيم
ردراسة مقارنةرم رسالة دكتنو ار قندمت لكلينة الحقنوقم جامعنة القنا رةم 1999مم ص  .234وي يند ن ا النرأف أيضنا الندكتور سنا ر الوليندم
حيذ يعتبر أ الع و الخاص ب دار لألحكام القضائية ولجميع بج ار اتلا القانونينة المتخن ة قبنل منطنوق الحكنمم مقابلنة شخفنية منع ال قين
الجنائي الدكتور سا ر الوليدم مرجع سابق.
( )3مع ن شننحدة ادعننيس :مراجعننة قانونيننة بعن نوا رعقوبننة اإلعنندام ينني النظننام القننانوني ال لسننطينيرم سلسننلة تقننارير 92م الليئننة المسننتقلة
لحقوق اإلنسا م يلسطي  -رام ايم 2212مم ص .39-38
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المجتم ننع يج ننب تن ين ن أحك ننام اإلع نندام الف ننادرة بحقل ننم وخاف ننة عم ننا الع نندو الف ننليوني وكب ننار

المجرمي .

الفرع الثاني
التكييف القانوني لمصادقة رئيس السلطة الوطنية
على تنفيع أحكام اإلعدام
من المعننروف أ الحكننم متننى فننار نلائيننا وجننب تن ين العقوبننة المحكننوم بلننام مننا لننم يجننو
القانو التن ي قبل ل م بال أن نتيجة لانقسام السياسي الحافل يي الحيناة السياسنية ال لسنطينية

اختلننف أ ننل االختفنناص القننانوني ي ني بسننباو الوفننف القننانوني لمفننادقة رئننيس السننلطة علننى

أحكننام اإلع نندام من ن حي ننذ ك ننو تلن ن المف ننادقة بجن ن ار ق ننانوني أم بجنن ار قض ننائي أم بجنن ار بدارف
و ل على الت فيل اآلتي:

االتجاه األولا إجراا قانوني:
اعتبر بعأل

()1

م المختفي بأ المفادقة على أحكام اإلعدامم بنما ي م األعمال

واإلج ار ات القانونينة التني رسنملا المشنرع وأناطلنا بجلنة معيننة  -و ني رئنيس السنلطة الوطنينة -

ولن ل يلني عمنل قنانوني شنكلي أوجبن المشنرعم وبدونن ال يكنو التن ين جنائ او بحينذ يترتنب علننى

يقدان عدم شرعية التن ي (.)2
ويستند البعأل

()3

يي

ا االتجا بلى نص المنادة ( )429من قنانو اإلجن ار ات الجوائينة

ال لس ننطيني رق ننم ( )3لس نننة 2221مم والت نني تعتب ننر من ن القواع نند األمن نرة والنا ي ننةم ك ننو أ ال نننص
ال يجيو تن ي أحكام اإلعدام بال بمفادقة الرئيس.
االتجاه الثانيا إجراا قضائي:

()4

يمتل ن رئننيس السننلطة الوطنيننة اختفافننات وفنناحيات قضننائية ويقننا للقننانو األساسنني

حيننذ يمتل ن حننق الع ننو وسننلطة المفننادقة علننى تن ي ن أحكننام اإلعنندامم وعلننى ن ا األسنناس يننرى
أفحاب ن ا االتجنا أ بجن ار مفنادقة النرئيس علنى أحكنام اإلعندام بجن ار قضنائي بحنت و لن

( )1مقابلة شخفية مع الدكتور سا ر الوليدم مرجع سابق .ومقابلة شخفية مع األستا تامر القاضيم مرجع سابق.
( )2يقوم مبدأ الشرعية يي القانو الجنائي على ثناذ محناور و ني :شنرعية الجنرائم والعقوبناتم وشنرعية اإلجن ار اتم والشنرعية التن ي ينةم
بحي ننذ تك ننو بجن ن ار ات التن ين ن ألف عقوب ننة مت ق ننة م ننع الق ننانو  .للموي نند انظ ننر محم نند الس ننعيد عب نند ال ت ننا  :الض ننرورة اإلجرائي ننة ي نني ق ننانو
اإلج ار ات الجنائيةم دار النلضة العربيةم القا رةم 2212مم ص .13
( )3مقابلة شخفية مع األستا تامر القاضيم مرجع سابق.
( )4مقابلة شخفية مع الدكتور باسم بشناقم يوم السبت الموايق 2214 23 21م.

92

كون ن امتننداد للنندعوى الجوائيننةم ومفننادقة ال نرئيس ت نتم بف ن ت رئننيس للسننلطات الننثاذ (التن ي يننة
والقضائيةم والتشريعية).

()1

وم ن األدلننة التنني قننال بلننا ن ا ال نرأف أ بج ن ار المفننادقة علننى أحكننام اإلعنندام م ن قبننل
رئننيس السننلطة الوطنيننة بج ن ار قضننائي بحننتم ننو عنندم تحدينند المشننرع منندة ومنيننة النتلننا وقننت

المف ننادقةم ي نني ح نني أ المش ننرع ل ننو عم ننل عل ننى تحدي نند م نندة ومني ننة للمف ننادقة ألف ننبح التكيي ننف
القانوني إلج ار المفادقة بأن بج ار بدارفم بحيذ تنتلي األحكنام القضنائية ييلنا بندخوللا مرحلنة

التن ي .
ويرى أفحاب ن ا النرأف أ المفنادقة اختفناص رئاسني ال يمكن تن ين عقوبنة اإلعندام
بدون ن م ويحننق ل نرئيس السننلطة الوطنيننة أ يمتنننع ع ن المفننادقة و ل ن ألغ نراأل المفننلحة العليننا
للدولةم حيذ قد يكو تن ي عقوبة اإلعدام ضد المحكوم علنيلم يضنر بناألم القنومي ييمتننع عن
المفادقة ألن يلتم بالمفلحة العليا للمجتمنع بخناف القضنا يقتفنر دور علنى تطبينق القنواني

مما يبر

أنلا بج ار قضائي بحت.

االتجاه الثالثا إجراا إداري:

()2

ننب رأف ثخننر بلننى اعتبننار مفننادقة رئننيس السننلطة الوطنيننة علننى أحكننام اإلعنندام بج ن ار

بدارف يتعلق بالجانب التن ي ف للحكم القضائيم وليس لن أف عاقنة بموضنوع القضنية أو الندعوى
الجوائيةم وم الحج التي دعتلم لتبني

ا االتجا قوللم بأ الق اررات نوعا  :بما ق اررات بدارية

أو ق اررات قضائيةم واألخيرة تفدر عن السنلطة القضنائية يقنط دو غير نا ويني األحنوال المبيننة

ينني القننانو م أمننا الق ن اررات اإلداريننة يلنني تفنندر ع ن جميننع السننلطات ينني الدولننة ويننق األوضنناع
القانونينة المقنررةم وطبيعنة القن اررات التني يفندر ا رئنيس السنلطة الوطنينة تنحفنر بني ننوعي من

الق ن ارراتم يلنني بمننا ق ن اررات سياسننية (أف سننيادية) أو ق ن اررات بداريننةم وال ريننب أ التفننديق علننى
حكم اإلعدام ليس ق ار ار سياديا.
بحيننذ يننرى أفننحاب ن ا ال نرأف أ بج ن ار المفننادقة ننو بج ن ار شننكلي ال أكثننر وال أقننل
ب يقننوم ال نرئيس بالتف نديق علننى الحكننم لينننال القننوة التن ي يننة و ن ا ننو جننو ر الق نرار يلننو بج ن ار

( )1يننتكلم البنناب الثالننذ م ن القننانو األساسنني ال لسننطيني المعنندل لعننام 2225م ع ن رئننيس السننلطة الوطنيننة ال لسننطينيةم باإلضنناية بلننى
تنظيم سلطات واختفافات م والسلطة ال لسطينية تتكنو من السنلطة التن ي ينة والسنلطة القضنائية والسنلطة التشنريعية .و ن ا دلينل علنى أ
رئيس السلطة الوطنية رئيس للسلطات الثاذ.
( )2مقابلة شخفية مع الدكتور عبد القادر جرادةم مرجع سابق.
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تن ين ف ال يمكن تن ين عقوبننة اإلعنندام بال بعنند مفننادقة رئننيس السننلطة علين م بمعنننى ثخننر أ أول

بج ار تن ي ف لإلعدام و التفديق م قبل رئيس السلطة الوطنية.

وترتيبا على ما سبق يرى أفنحاب ن ا النرأف أنن يجنوو الطعن علنى قنرار عندم مفنادقة
رئ ننيس الس ننلطة عل ننى أحك ننام اإلع نندامم باعتب ننار قن نرار بدارف س ننلبيم بال ب ا ق ننرر الن نرئيس الع ننو أو
تخ يأل العقوبة لحد أدنى م عقوبة اإلعدام.
ويي ختام

ا ال رع نشير بلى أن ثار البحنذ عن طبيعنة مرحلنة التن ين بشنكل عنامم نل

ي مرحلة بدارية أم مرحلة قضائيةم وقد ظلرت دعوة علمية حديثة ي يد ا ال ق والمحايل الدولينة

بلننى وجننوب بش نراف القضننا علننى تن ي ن األحكننام وم ن بنني مبننررات ن النندعوة أ تن ي ن األحكننام
يتمتننع بالطبيعننة القضننائية ألنن ال يتمثننل ينني التن ين المننادف الحرينني لمنطننوق الحكننم وانمننا يخضننع

لتق نندير س ننلطة التن ين ن ي نني تحدي نند وس ننائل ومدتن ن ي نني ح نندود معين ننة من ن أج ننل تحقي ننق الةاي ننة الت نني

استلديلا قاضي الحكمم وبنا على ل أوفى الم تمر الدولي العاشر لقانو العقوبنات المنعقند

يي روما يي أكتوبر سنة 1969م بأ يواول القاضي م بي اختفافات تن ي العقوبة(.)1
يي حي يرى البعأل

()2

أ مرحلة التن ي تنطوف على نوعي من النشناطم أحند ما بدارف

ويشمل ما تقوم ب بدارة السجو يي حدود سنلطتلام واآلخنر قضنائي ومن أمثلتن بشنكاالت التن ين

أف المناوعات القضائية المتعلقة بسند التن ي .

والباحث ما جانبه يؤيد االتجا الن ف ينرى بنأ التكيينف القنانوني إلجن ار مفنادقة رئنيس

السلطة الوطنية ألحكام اإلعدام و بج ار قانوني شكلي أوجب المشرع وأناط بجلة معينة.

( )1أحمند البن ار  :التن ين العقننابي ينني ضنو السياسننة العقابيننة المعافنرة ر د ارسننة تحليلينة تطبيقيننة لقننانو اإلجن ار ات الج اوئنني ال لسننطينيرم
منشن ن ن ن ن ننور علن ن ن ن ن ننى موقع ن ن ن ن ن ن الشخفن ن ن ن ن نني بالشن ن ن ن ن ننبكة العنكبوتين ن ن ن ن ننةم تن ن ن ن ن نناريخ الن ن ن ن ن نندخول 2214 22 21مم تمن ن ن ن ن ننام السن ن ن ن ن نناعة  6:22صم
على الرابط http://www.ahmadbarak.com/print57.html
( )2أحمد شوقي أبو خطوة :شر األحكام العامة لقانو العقوباتم دار النلضة العربيةم القا رةم 2229مم ص  999وما بعد ا.
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المبحث الثاني
روط استخدام السلطات االستثنائية
يترتب على استخدام السلطات االستثنائية توسيع اختفافات السلطة التن ي يةم وتندخللا

يني أعمننال السننلطات األخننرى بمنا قنند يشننكل تلدينندا للحقننوق والحرينات العامننةم لن ا حرفننت الكثيننر
م الدساتير والقواني على النص على شروط وضوابط اسنتخدام ن السنلطاتم حتنى ال تتخن ا

السننلطة التن ي يننة يرفننة لتطةننى علننى السننلطات األخننرى أو المسنناس بننالحقوق والحريننات بال ينني
حدود القانو وبعد تواير كاية الشروط المنفوص عليلا.

()1

وقنند أوردت نفننوص القننانو األساسنني ينني يلسننطي عننددا من الشننروط التنني ينبةنني علننى

رئننيس السننلطة الوطنيننة التقيينند بلننا ب ا مننا قننرر اسننتخدام السننلطات االسننتثنائيةم حيننذ تختلننف ن

الشروط م سلطة ألخنرى تبعنا أل مينة ن السنلطات وخطورتلنا واآلثنار الناجمنة عن اسنتخداملا
ومننا ب ا كانننت ن السننلطات ضننم أحكننام حالننة الضننرورة أم أنلننا تمننارس ينني الظننروف العاديننة
باس ننتثنا س ننلطة التف ننديق عل ننى أحك ننام اإلع نندام الت نني جعلل ننا المش ننرع ال لس ننطيني س ننلطة تقديري ننة

خالفة للرئيس دو أف شروط.
ولن ل سنننتناول الشننروط الخافننة بكننل سننلطة اسننتثنائية علننى حنند ويننق نفننوص القننانو

األساسننيم وعلي ن يقنند قسننمنا ن ا المبحننذ بلننى ثاثننة مطالننبم حيننذ تناولنننا ينني المطلننب األول
مرسوم بعا حالة الطوارئ وشروط م ويي المطلب الثاني شروط استخدام سلطة بفندار قن اررات
بقوة القانو م ويي المطلب الثالذ سنتناول شروط استخدام سلطة الع و ع العقوبة.

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .111
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المطلب األول
مرسوم إعالا حالة الطوارئ و روطه
تن نناول الب نناب الس ننابع من ن الق ننانو األساس نني أحك ننام حال ننة الطن نوارئم حي ننذ ت نننص الم ننادة

( )112من على أ :

-1عننند وج ننود تلدينند لألمن ن القننومي بس ننبب ح ننرب أو غننوو أو عف ننيا مسننلح أو ح نندوذ كارث ننة
طبيعية يجنوو بعنا حالنة الطنوارئ بمرسنوم من رئنيس السنلطة الوطنينة لمندة ال تويند عن ثاثني
يوما.

 -2يجوو تمديد حالة الطنوارئ لمندة ثاثني يومنا أخنرى بعند موايقنة المجلنس التشنريعي ال لسنطيني
بأغلبية ثلثي أعضائ .

 -3يجننب أ ينننص مرسننوم بعننا حالننة الط نوارئ بوضننو علننى اللنندف والمنطقننة التنني يشننمللا
وال ترة الومنية.

 -4يحننق للمجلننس التش نريعي أ ي ارجننع اإلج ن ار ات والتنندابير كللننا أو بعضننلا التنني اتخ ن ت أثنننا
حالة الطوارئ و ل لدى أول اجتماع عند المجلنس عقنب بعنا حالنة الطنوارئ أو يني جلسنة

التمديد أيلما أسبق واج ار االستجواب الاوم بل ا الشأ .

يتضح م المادة السابقة أ المشنرع قند ننص علنى عندة شنروط يجنب تواير نا كني يتسننى
لن نرئيس الس ننلطة الوطني ننة أ يعلن ن حال ننة الطن نوارئ ي نني ال ننبادم حي ننذ حف ننر س ننلطة بع ننا حال ننة

الطوارئ بشخص رئيس السلطة الوطنيةم باإلضاية بلى عندة شنروط أخنرى تناولتلنا المنادة السنابقة
وعلي ن يإننننا سنقسننم ن ا المطلننب بلننى يننرعي نتننناول ينني ال ننرع األول األداة التنني يننتم م ن خاللننا
بعا حالة الطوارئ والجلة التي تتولى ل م ويي ال رع الثاني شروط بعا حالة الطوارئ.
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الفرع األول
أداة إعالا حالة الطوارئ والجهة المختصة به
نظ ار لخطورة بعا حالة الطوارئ يحرص المشرع الدسنتورف علنى بينا الجلنة المختفنة

باإلعا وأداة اإلعا .

()1

وم ن خ نال مننا ورد ينني ال ق نرة األولننى م ن المننادة ( )112م ن القننانو األساسنني نسننتطيع

معريننة الجلننة المختفننة بنناإلعا وأداة اإلعننا م حيننذ نفننت علننى ر عننند وجننود تلدينند لألم ن

الق ننومي بس ننبب ح ننرب أو غ ننوو أو عف ننيا مس ننلح أو ح نندوذ كارث ننة طبيعي ننة يج ننوو بع ننا حال ننة
الطوارئ بمرسوم م رئيس السلطة الوطنية لمدة ال تويد ع ثاثي يوما رم ب ا يأداة بعنا حالنة
الط نوارئ ينني يلسننطي

نني المرسننوم الرئاسننيم أمننا الجلننة المختفننة بنناإلعا

ننو رئننيس السننلطة

الوطنيننة وحنند م ولك ن يقننط لمنندة ومنيننة محننددة و نني الثاثنني يومننا األولننى م ن يننوم بعننا حالننة
الطوارئ و ل حسب القانو م أف أ للرئيس الحرية يي تحديد مدة بعا حالة الطنوارئ بمنا يقنل

عن الثاثنني يومننا مننثا عش نري يومننا أو حتننى تسننعة وعشننرو يومننام حيننذ تكننو لل نرئيس سننلطة
تقديرية مطلقة يي بعا حالة الطوارئم يمتنى رأى تنواير أحند األسنباب التني نفنت عليلنا المنادة

( )112م القانو األساسيم يل أ يعل قيام حالة الطوارئ م عدم .
ويرا الباحث بأ

نا جلة أخرى تشتر مع الرئيس باختفاص بعنا حالنة الطنوارئ

بعد انتلا مدة الثاثي يوما األولى م بعا حالة الطوارئ  -والتي أكدنا أ النرئيس وحند

نو

الن ف يخننتص بلننا  -و ن الجلننة نني المجلننس التشنريعيم حيننذ نجنند أ ال قنرة الثانيننة من المننادة

( )112م القانو األساسي تنص على ر يجوو تمديد حالة الطوارئ لمدة ثاثي يوما أخرى بعد
موايقة المجلس التشريعي ال لسطيني بأغلبية ثلثي أعضائ ر.

حيذ نجد أ المشرع الدستورف قد أسنند سنلطة تمديند بعنا حالنة الطنوارئ بلنى المجلنس
التشريعيم ونجد أ المشرع حفر مندة التمديند التني منحلنا للمجلنس التشنريعي بثاثني يومنا يقنط
خايننا للثاثنني يومننا التنني منحننت لنرئيس السننلطة الوطنيننةم ونجنند أيضننا أ المشننرع اشننترط لتمدينند
بعننا حالننة الط نوارئ موايقننة ثلثنني أعضننا المجلننس التش نريعي علننى ن ا التمدينندم بال أ الس ن ال

ال ف يثار نام و حول كي ية التمديد أو اإلج ار ات المتبعة والجلة المخولة بطلب التمديندو و نل
كا المشرع قفند قينام رئنيس السنلطة الوطنينة بتقنديم طلنب تمديند بعنا حالنة الطنوارئ أم يقفند

الحكومة ب ل ووو
( )1جميل عبد اي القائ ي :سلطات رئيس الجملورية يي الظروف االستثنائيةم مرجع سابقم ص .223
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مما ياحظ على أحكام الباب السنابع من القنانو األساسني والن ف تنناول نفنوص خمنس

م نواد تعمننل علننى تنظننيم بعننا حالننة الط نوارئ ينني يلسننطي م لننم يننأت علننى كننر الحكومننة ال م ن

قريننب وال م ن بعينندم ممننا يجعلنننا أ نقننول بننأ الجلننة المختفننة بتقننديم طلننب تمدينند بعننا حالننة

الط نوارئ للمجلننس التش نريعي ننو رئننيس السننلطة الوطنيننة ال لسننطينيةم أضننف بلننى ل ن أ النظننام
النداخلي للمجلنس التشنريعي لنم ينننص علنى أف بجن ار ات معيننة تتبنع ينني حالنة طلننب تمديند بعننا
حالة الطوارئ.

ويتض ن ننح أيض ن ننا من ن ن ن ن ننص ال قن ن نرة الثاني ن ننة من ن ن الم ن ننادة ( )112من ن ن الق ن ننانو األساسن ن ني
أ للمجلس التشريعي مطلق الحرية يني قبنول ن ا الطلنب أو ريضن م حينذ ينتم الرجنوع بلنى المندة

المحننددة ينني مرسننوم بعننا حالننة الطنوارئ والتنني يجننب أال تتجنناوو الثاثنني يومننا ينني حننال ريننأل
المجلننس التش نريعي طلننب تمدينند بعننا حالننة الط نوارئ المقنندم م ن رئننيس السننلطة الوطنيننةم يننإ ا
انتلننت المنندة المحننددة ينني المرسننوم يننتم الرجننوع لتطبيننق الق نواني التنني كانننت سننارية الم عننول قبننل

بعننا حالننة الط نوارئم أمننا ينني ح نال موايقننة المجلننس التش نريعي علننى طلننب تمدينند بعننا حالننة
الطوارئم ييتم التمديد لمدة ثاثي يوما أخرى م قبل المجلس التشريعي.

()1

وبعنند ن ا السننرد يثننار تسننا ل ثخننر حننول بمكانيننة جنواو تطبيننق حالننة الط نوارئ ألكثننر م ن
ستي يوما التي يتقاسملا بالتساوف والتوالي كل م رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعيووو
بدايننة تناولننت ال ق نرة الثانيننة م ن المننادة ( )112م ن القننانو األساسننيم الحننديذ ع ن يت نرة

التمديد لحالة الطوارئ والتني حنددتلا بثاثني يومنا أخنرى غينر التني يعلنلنا رئنيس السنلطة الوطنينة
وبالت ننالي ن ننرى بن ن ل أنن ن ال يج ننوو تمدي نند حال ننة الطن نوارئ ألكث ننر من ن س ننتي يوم ننا الس ننابق كر ننا
وباإلضنناية ل ن ل يننإ فنناحية بعننا الط نوارئ الممنوحننة ل نرئيس السننلطة الوطنيننة نني فنناحية

اسن ننتثنائية تسن ننتخدم ين نني الظن ننروف الةين ننر عادين ننة التن نني تعفن ننف بن ننالبادم ين ننا يجن ننوو التوسن ننع ين نني

الفاحيات الممنوحة للرئيس ألنلا قد تمس بالحقوق والحريات.

وعلي يإن ال يجوو لرئيس السلطة الوطنية أ يحدد مدة سريا حالة الطوارئ ع طريق
ربطلا بظروف غير محددة مثل انتلا الحرب أو انتلا العفيا المسلح.

()2

( )1جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص  115وما بعد ا.
( )2المرجع السابقم ص  .119بال أ جانب م ال ق يرى أن يي حال تعور تحديد بعنا حالنة الطنوارئ بوحندات النوم ييجنوو تمديند
مدة بعا الطوارئ كالحرب مثا أ ينتكل بانتلائلنا لينتمك ربنط ن الحالنة بنالوم يلن ل تنتلني حالنة الطنوارئ النتلنا الحنرب .انظنر
ت فننيل ل ن محمننود أبننو السننعود :االختفنناص التش نريعي ل نرئيس الدولننة ينني ظننل الظننروف االسننتثنائيةم دار الثقايننة الجامعيننةم القننا رةم
1991مم ص .286
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الفرع الثاني
روط إعالا حالة الطوارئ
لكني يسننتطيع رئننيس السننلطة الوطنيننة اللجننو بلننى نظننام الطنوارئ وممارسننة السننلطات التنني

يخننتص بلننا ينني ظننل ن ا النظننامم يجننب تنواير عنندد م ن الشننروطم ي ننص عليلننا القننانو األساسنني
حيننذ نننص ينني فننلب م نواد علننى الشننروط الموضننوعية والشننكلية التنني يجننب تواير ننا لقيننام حالننة

الط نوارئم و ن ا بخنناف المشننرع المفننرف ال ن ف اكت ننى بننالنص علننى الشننروط الشننكلية يقننط خننال
الدستورم وتر للقانو تحديد الشروط الموضوعية.
ومن خنال نننص المنادة ( )112من القنانو األساسنني نسنتطيع معريننة الشنروط المطلننوب

تواير ا لقيام حالة الطوارئ والتي تتمثل باآلتي:

أوالًا توافر مبررات وأسباب إعالا حالة الطوارئ:
حرص المشرع الدسنتورف علنى تحديند ن المبنررات علنى سنبيل الحفنر يني فنلب منواد

القانو األساسي نظ ار أل ميتلا وخطورة

السلطة وأثر ا على الحقوق والحريات العامةم ل ا ال

يستطيع رئنيس السنلطة الوطنينة بعنا حالنة الطنوارئ خاينا لتلن المبنررات أو األسنباب()1م حينذ

نجنند أ ال ق نرة األولننى م ن المننادة ( )112م ن القننانو األساسنني قنند تناولننت الحننديذ ع ن مبننررات

وأسننباب بعننا حالننة الطنوارئ وقنند حفنرتلا بننأربع أسننبابم حيننذ تنننص علننى ر عننند وجننود تلدينند

لألم القومي بسبب حرب أو غوو أو عفيا مسلح أو حدوذ كارثة طبيعية يجوو بعا حالة

الطوارئ بمرسوم م رئيس السلطة الوطنية لمدة ال تويد ع ثاثي يوما ر.
ثانياًا عدم كفاية وسائل القانوا العادية:

ب تواير مبررات وأسباب بعا حالة الطوارئم ليس كايينا لقينام حالنة الطنوارئ منا دامنت
وس ننائل الق ننانو العادي ننة ق ننادرة عل ننى مواجل ننة تلن ن الح نناالتم بحين نذ تك ننو األوم ننة أو الحال ننة من ن

الجسامة التي يستعفى مواجلتلا بالوسائل القانونية أو الدستورية العاديةم مما يبرر اللجو لنظام
الطوارئ واعا قياملا.

( )1نشير بلى أننا تناولنا بالت فيل تل األسباب والمبررات خال دراستنا
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م ص  92وما بعد ا.

وكمننا أشنرنا مسننبقا يإنن ال يقفنند بلن ا الشننرط االسننتحالة المطلقننة لوسننائل القننانو العادينة

للتةلننب علننى األومننةم يقنند

ننب أغلننب ال قلننا

()1

بننالقول باكت ننا تع ن ر اإلدارة ع ن اتبنناع قواعنند

المشننروعية العاديننةم ل ن أ الظننرف االسننتثنائي يكت نني ب نأ يترتننب علي ن فننعوبة اتبنناع الق نواني

والتشنريعات المعنندة لألوقننات العاديننةم دو اشننتراط أ تتفنناعد ن الفننعوبة بلننى حنند االسننتحالة

المطلقة.
ونظ ن ار لحالننة االسننتعجال الت نني تسننتدعي مواجلننة مثننل تلن ن الحنناالت الخط نرة ينني الوق ننت

المناسب يإن يك ي تواير اليقي لدى رئيس السلطة الوطنية بعجو وسائل القنانو العادينة أو عندم
ك ايتلا لمواجلة تل الظروفم وكل ما يقيد بل ا الشأ

و المائمة الستخدام

السلطة.

()2

وال يلوم أ يقنوم رئنيس السنلطة باسنتخدام الوسنائل القانونينة والدسنتورية العادينة للتأكند من

عجو ننا وعنندم ك ايتلننام يلننيس نننا أف نننص يلننوم ال نرئيس باسننتن اد وسننائل القننانو العاديننة حتننى
يتمك م استخدام السلطات االستثنائيةم ومنلا بعا حالة الطوارئ.

()3

ثالثاًا صدور مرسوم ما رئيس السلطة الوطنية:
ال يطبننق نظننام الط نوارئ مباشنرة حتننى ولننو تنواير أحنند مبر ارت ن وعجننوت الوسننائل القانونيننة
والدسننتورية العاديننة علننى مواجلننة األومننة أو الظننرف االسننتثنائيم بننل يجننب أ يسننبق قيننام نظننام
الط نوارئ بج ن ار

ننام وخطيننرم و ننو فنندور مرسننوم م ن قبننل رئننيس السننلطة الوطنيننة يعل ن بموجب ن

حالة الطوارئ.
وقد أشرنا مسبقا أ

ا اإلعا يختص بن يقنط رئنيس السنلطة الوطنينةم حينذ ال يجنوو

فنندور مرسننوم بعننا حالننة الط نوارئ م ن شننخص غيننر رئننيس السننلطةم حيننذ ال يجننوو ل نرئيس
السننلطة الوطنيننة بنابننة غيننر ينني ن ا العمننل()4م وقنند نفننت المننادة ( )112م ن القننانو األساسنني

ب قرتلن ننا األول ن ننى عل ن ننى أننن ن ر ......يجن ننوو بع ن ننا حال ن ننة الطن ن نوارئ بمرسن ننوم من ن ن رئ ن ننيس الس ن ننلطة

الوطنية......ر.
( )1أحمند مندحت علني :مرجنع سنابقم ص  .199وأننور أحمند رسنا  :مرجنع سنابقم ص  .186محمند كامنل ليلنة :الرقابنة علنى أعمنال
اإلدارةم مرجننع سننابقم ص  .84وعمننر محمنند الشننوبكي :مرجننع سننابقم ص  . 96و أريننت يننودة :مفننادر المشننروعية اإلداريننة ومنحنياتلننام
مرجع سابقم حيذ يقول بل ا الخفوص :ر أ يكو تطبيق القانو العادف ب او نا غينر مت نق ونينة المشنرع أل يني تطبيقن تلديند جسنيم
لألم وسير المرايق العامة....رم للمويد انظر ص .259
( )2وجدف ثابت غبل :السلطات االستثنائية لرئيس الجملوريةم مرجع سابقم ص .131
( )3أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .132
( )4جميل عبد اي القائ ي :مرجع سابقم ص .225
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وا ا ك ننا األف ننل اختفن ناص الس ننلطة التشن نريعية ب ننإعا حال ننة الطن نوارئ ي ننإ كثين ن ار من ن

التشريعات قد جعلت ل م اختفاص السلطة التن ي ية م ت اديا لألخطار المحدقة بالباد والتي
تستلوم السرعة والحوم يي مواجلتلا و ل ماال يتوير غالبا يي بج ار ات السلطة التشريعية.
والمرسننوم الرئاسنني ننو ينني حقيقتن قنرار بدارفم وا كننا

()1

نننا خنناف حننول طبيعتن بعنند

بقرار م المجلس التشريعي  -خال جلسة مراجعة اإلج ار ات والتندابير المتخن ة من قبنل النرئيس
خال يتنرة تطبينق حالنة الطنوارئ أو خنال جلسنة طلنب تمديند حالنة الطنوارئ – يينرى النبعأل أنن

يتحول بلى تشريعم بينما ي كد أخرو أ بقرار المجلس التشريعي إلعنا حالنة الطنوارئ ال يةينر

م طبيعة المرسومم ييظل عما بداريا.

()2

رابعاًا وجوب تضما مرسوم إعالا حالة الطوارئ الهدف والمنطقة التي ي ملها والفترة الزمنية:
سننامة بعننا الط نوارئ تسننتدعي أ يتضننم مرسننوم اإلعننا اللنندف م ن
والمنطقننة التنني يشننمللا وال تنرة الومنيننة التنني سننيطبق خاللننا حالننة الطنوارئم

()3

ن ا اإلعننا

و ن ا الشننرط أوردتن

ال ق نرة الثالثننة م ن المننادة ( )112م ن القننانو األساسنني والتنني تنننص علننى أن ن ر يجننب أ ينننص

مرسوم بعا حالة الطوارئ بوضو على اللدف والمنطقة التي يشمللا وال ترة الومنية ر.

والنص علنى اللندف من بعنا حالنة الطنوارئم يتضنم الةاينة المرجنوة من بعنا حالنة

الطوارئم والتي يجب أ تكنو وتقتفنر بالقضنا علنى األخطنار التني تلندد كينا وسنامة الدولنة
والت نني حف ننر ا القن ننانو األساس نني ب ننأربع فنننور ( الح ننرب والة ننوو والعف ننيا المس ننلح والك ن نوارذ

الطبيعيننة )م أضننف بلننى ل ن أ أف تجنناوو ينني اإلج ن ار ات والتنندابير المتبعننة وقننت األومننة خايننا
لللدف الم كور يي مرسوم اإلعا يإ

اإلج ار ات تقع باطلنة بحكنم الننص الدسنتورفم حينذ

نفت المادة ( )111م القانو األساسي على أن ر ال يجوو يرأل قيود على الحقوق والحريات

األساسية بال بالقدر الضرورف لتحقيق اللدف المعل يي مرسوم بعا حالة الطوارئ ر.

أما ع بلوامية كر المنطقة التي يشمللا بعا حالة الطوارئم يمن المنطقني أ ي ارعنى

ينرأل ن ا النظنام االسنتثنائي يني أضنيق الحندودم يننإ ا كنا بعنا حالنة الطنوارئ يقنوم علنى جننو

( )1م تل التشريعات كل م  :الجوائرم األرد م بنجلتنرام يرنسنام ولنندام اليوننا  .وكرينا محمند عبند الحميند مح نوظ :حالنة الطنوارئ يني
القانو المقار م مرجع سابقم ص .192
( )2لمويد م الت افيل انظر عبد الحميد الشواربي و شريف جاد اي :مرجع سابقم ص  149وما بعد ا.
( )3جميل عبد اي القائ ي :المرجع سابقم ص .229
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مبرر ل رأل
ا
محدود م بقليم الدولةم يليس نا

ا النظام على مجمل بقليم الدولة()1م وا كنا

يجننوو ن ا األمننر ب ا اقتضننت الظننروف ل ن م وينني كننل األح نوال ال بنند م ن تحدينند للمنطقننة التنني
تشمللا الطوارئ يي اإلعا ن س واال عد باطا(.)2

أما بخفوص تحديد المدة الومنيةم يقد أوجب القنانو األساسني ضنرورة تحديند مندة حالنة
الطنوارئم وقنند أحسن حنني نننص علننى لن ولننم يقتفننر النننص يقننط علننى بنند قيننام حالننة الطنوارئ
وتر الباب م توحا لنلاية حالة الطوارئم حيذ يتضح ب ل بد سريا وانتلا حالة الطوارئ يني

مرسننوم اإلعننا م علننى أ ال تتجنناوو ن المنندة الثاثنني يومننام مننع اشننتراط تمدينند ا لثاثنني يومننا
أخرى موايقة ثلثي أعضا المجلس التشريعي.

()3

وتبنندو أ ميننة القينند الومننني ينني أ رئننيس السننلطة الوطنيننة سننيكو مقينندا بل ن ال ت نرة يننا
يمك ل تجاوو ا بإرادت المن نردة دو تندخل المجلنس التشنريعي و لن ب ا وادت المندة عن ثاثني

يوما()4م وأف بج ار ات استثنائية ينتم تطبيقلنا قبنل موعند بند السنريا أو بعند انتلنا المندة المحنددة
لحالة الطوارئ تعتبر باطلة وغير مشروعة(.)5

وشننروط اإلعننا السننال ة ال ن كر بنمننا نني مقننررة لفننالح األي نراد وضننمانة للننمم يقنند أراد

المشرع أ يحمل مرسوم بعا حالة الطنوارئ يني طياتن أسنباب وجنود ضنمانا لعندم التعسنف أو

سننو االسننتخدام لل ن السننلطة الخطي نرة()6م باإلضنناية بلننى أنلننا تمك ن السننلطة التش نريعية م ن أدا

دور ننا الرقننابي بشننكل واضننح من ن خننال د ارسننة مرسننوم بع ننا حالننة الط نوارئ المعننروأل عليل ننا
ومعرية مدى تقييد بالشروط الم كورة يي القانو األساسي(.)9

خامساًا عرض مرسوم إعالا حالة الطوارئ على المجلس الت ريعي:
جننا ت ال قنرة الرابعننة من المننادة ( )112من القننانو األساسنني وجميننع منواد البنناب السننابع

المختفننة بأحكننام حالننة الط نوارئ خاليننة م ن أف بل نوام ل نرئيس السننلطة الوطنيننة م ن وجننوب عننرأل
مرس ننوم بع ننا حال ننة الطن نوارئ عل ننى المجل ننس التشن نريعي لألس ننفم وج ننل م ننا ج ننا

ننو ب ننروو دور

( )1محمد محمد مفط ى الوكيل :حالة الطنوارئ وسنلطات الضنبط اإلدارف رد ارسنة مقارننةرم رسنالة دكتنو ار قندمت لكلينة الحقنوقم جامعنة
عي شمسم القا رةم 2223مم ص .359
( )2وكريا محمد عبد الحميد مح وظ :المرجع سابقم ص .36
( )3انظر ال قرة األولى والثانية م نص المادة ( )112م القانو األساسي المعدل لعام 2225م.
( )4محمد محمد مفط ى الوكيل :المرجع السابقم ص .359
( )5أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .132
( )6عبد الحميد الشواربي و شريف جاد اي :المرجع سابقم ص .191
( )9أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .133
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المجلس التشريعي م خال طلب تمديد حالة الطوارئ لمدة ثاثني يومنا أخنرى ي ني ن اللحظنة
ل ن الحننق ينني أ ي نريأل ن ا الطلننب أو أ يقبننل ب ن ويسننمح لتمدينند حالننة الط نوارئ ثاثنني يومننا

أخننرىم ومن ناحيننة ثانيننة يننإ ملمننة المجلننس التشنريعي خننال الثاثنني يومننا األولننى المسننمو بلننا
للن نرئيس ب ننأ يعلنل ننا حسنننب الش ننروط المح ننددةم يل ننيس للمجلن ننس التشن نريعي أف دور س ننيادف بل ن ن ا
الخفنوص يعمننل علننى بلنوام النرئيس عننرأل مرسنوم بعننا حالننة الطنوارئ علين لمناقشننت ومعريننة

مدى التنوام النرئيس بالشنروط الموجبنة إلعنا حالنة الطنوارئم بنل نقنول أبعند من

لن أخن موايقنة

المجل ننس التشن نريعيم لكن ن واق ننع األم ننر لألس ننف أ دور المجل ننس التشن نريعي ينحف ننر ي نني مراقب ننة
ومراجعة اإلج ار ات والتدابير المتخ ة م قبل السلطة التن ي ية خال يترة الطوارئ.
لعا يرا الباحث بأ المشنرع ال لسنطيني قند جانبن الفنواب يني ن النقطنةم حينذ نندعو
بأ يتبنى وجوب مشاركة المجلس التشنريعي لنرئيس السنلطة الوطنينة يني اتخنا قنرار بعنا حالنة
الطوارئ حيذ يتم بلوام الرئيس بعرأل مرسوم اإلعا على المجلس ووجوب أخ موايقة المجلس
الستم اررية اإلعا خال المدة الممنوحة لرئيس السنلطة الوطنينة (الثاثني يومنا األولنى)م أضنف

بلى ل نرى بأ المشرع ال لسنطيني علين أ يننص علنى وجنوب انعقناد المجلنس التشنريعي علنى
وج ن ن ن ن الس ن ن ن ننرعةم ول ن ن ن ننيس كم ن ن ن ننا ن ن ن ننو الحن ن ن ننال األ بت ن ن ن ننر الب ن ن ن نناب م توح ن ن ن ننا ألس ن ن ن ننبق الجلس ن ن ن ننتي

(أول اجتمنناع عننند المجلننس عقننب بعننا حالننة الط نوارئ أو ينني جلسننة التمدينند) مقارنننة بالمشننرع
اليمننني

()1

ال ن ف نننص علننى وجننوب انعقنناد البرلمننا وعننرأل ق نرار بعننا حالننة الط نوارئ ينني منندة

أقفا ا سبعة أيامم وك ل المشرع المفرف

()2

ال ف أطال

المدة بعأل الشي وجعللا خمسنة

عشننر يومننام و لن ألسننباب كثينرة لعننل أ ملننا الخطننورة المترتبننة علننى اإلجن ار ات والتنندابير المتخن ة

خال يترة الطوارئ على الحريات العامة وحقوق األيراد.
والواقننع ال لسننطيني تعننرأل لمثننل ن العقبننات حيننذ نجنند أ ال نرئيس محمننود عبنناس قنند
أعل حالة الطنوارئ علنى قطناع غنوة عقنب أحنداذ 2229م التني ننت عنلنا سنيطرة حركنة حمناس

علننى قطنناع غنوة()3م لك ن الةريننب ينني األمننر أن ن لننم يننتم بفنندار مرسننوم رئاسنني يعمننل علننى بنلننا
( )1انظر المادة ( )121م الدستور اليمني لسنة 1994م.
( )2انظر المادة ( )148م الدستور المفرف لسنة 1991م.

( )3نص مرسنوم رقنم ( )9لسننة 2229م بشنأ بعنا حالنة الطنوارئ علنى أ ررئنيس اللجننة التن ي ينة لمنظمنة التحرينر ال لسنطينية رئنيس
السلطة الوطنية ال لسطينية استنادا ألحكنام البناب السنابع من القنانو األساسني المعندل لسننة 2223م وتعدياتن م وبننا علنى الفناحيات
المخولة لننام وتحقيقنا للمفنلحة العامنةم رسنمنا بمنا نو ثت :المنادة ( )1نفنت علنى أ ربعنا حالنة الطنوارئ يني جمينع أ ارضني السنلطة
الوطنية ال لسطينية بسبب الحرب اإلجرامية يي قطاع غنوةم واالسنتيا علنى مقنار أجلنوة السنلطة الوطنينة ال لسنطينية واالنقناب العسنكرف
والعفننيا المسننلح م ن الميلشننيات الخارجننة ع ن القننانو علننى الشننرعية ال لسننطينية بلنندف تحقيننق األم ن واالسننتقرار للمننواطني وحمايننة
الم سسات الشرعية ال لسطينية ولمدة ثاثي يومار.
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حالة الطوارئ بعد الثاثي يوما المنفوص عليلا يي المرسوم والمسنمو بلنا دسنتوريام وكن ل لنم

يتم تقديم طلب تمديد مدة بعا حالة الطوارئ للمجلس التشريعي م قبل رئنيس السنلطة الوطنينة

وينني ن ننس الوقننت تننم اإلبقننا علننى قيننام حالننة الط نوارئ علننى قطنناع غ نوةم و ل ن إلفنندار مرسننوم
تشن ننكيل حكومن ننة ط ن نوارئ

()1

ومقر ن ننا مدينن ننة رام ايم تعمن ننل علن ننى تطبين ننق أنظمن ننة وتعليمن ننات حالن ننة

الطوارئ.

( )1بموجننب م ننا جننا ي نني المرس ننوم رقننم ( )12بش ننأ تش ننكيل الحكومننة المكل ننة بتن ين ن أنظمننة وتعليم ننات حال ننة الط نوارئ عل ننى أ ر وبع نند
االطاع على المرسوم الرئاسي باإلعا ع حالنة الطنوارئم وبننا علنى الفناحيات المخولنة لننام وتحقيقنا للمفنلحة العامنةم رسنمنا بمنا
ننو ثت :الم ننادة ( )1ت نننص عل ننى ر تش ننكيل الحكوم ننة المكل ننة بتن ين ن أنظم ننة وتعليم ننات حال ننة الطن نوارئ" م والم ننادة ( )2ت نننص عل ننى رتق ننوم
الحكومة المكل ة بتن ي أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ بمواولة ملاملا بعد تأدية اليمي القانونية أمام رئيس السلطة الوطنيةر.
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المطلب الثاني
روط الق اررات بقوة القانوا
" ت ريعات الضرورة "
نفننت المننادة ( )43من القننانو األساسنني علننى أ ر لنرئيس السننلطة الوطنيننة ينني حنناالت
الضرورة التي ال تحتمل التأخير يي غير أدوار انعقاد المجلنس التشنريعيم بفندار قن اررات للنا قنوة

القانو م ويجب عرضلا علنى المجلنس التشنريعي يني أول جلسنة يعقند ا بعند فندور ن القن اررات
واال وال ما كا للا م قوة القانو م أما ب ا عرضت علنى المجلنس التشنريعي علنى النحنو السنابق

ولم يقر ا وال ما يكو للا م قوة القانو رم ويتضح م المادة السابقة أ القانو األساسني عمنل
على بعطا رئيس السلطة سلطة حق التشريع بشكل استثنائيم مع اشتراط لعندة ضنوابط ليتسننى

لن ت عيننل لن االختفنناص و لن لعنندم التوسننع ينني ن ا المجننال من قبننل السننلطة التن ي يننة وعنندم
بسا ة االستخدام.

ومن الماحنظ أ

ن الشنروط قند حفننر ا المشنرع يني :شنرط الضنرورةم والشنرط الومننني

والعرأل على المجلس التشريعيم وشرط رابع مت ق علي بديليا و و شرط عندم مخال نة تشنريعات
الضرورة ألحكام القانو األساسي(.)1

وبمننا أننننا سننوف نتننناول ييمننا بعنند عننرأل الق ن اررات بقننوة القننانو علننى المجلننس التش نريعي

ومدى قوتلا القانونينة يني ن الحالنة()2م يإنننا سنحفنر الحنديذ ننا يني الشنروط الثاثنة المتبقينة
حيذ سنتناول يي ال رع األول شرط الضرورةم ويي ال رع الثاني الشرط الومنيم ويي ال نرع الثالنذ

شرط عدم مخال ة الق اررات بقوة القانو ألحكام القانو األساسيم و ل على النحو التالي:

( )1سنمير عبنند القننادر :مرجننع سننابقم ص  .324يننات محمنند حسنني كمننال :العاقننة بنني السننلطتي التشنريعية والتن ي يننة ينني البحنري ينني
ظل دستور ا الفادر عام  1973وتعدياتن رد ارسنة مقارننةرم رسنالة دكتنو ار قندمت لكلينة الحقنوقم جامعنة عني شنمسم القنا رةم 2111مم
ص .298
( )2انظر ص  162 - 156م دراستنا

.
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الفرع األول
رط الضرورة
ال يتم بفدار الق اررات بقوة القانو (لوائح الضرورة) بال ب ا حدذ منا يوجنب اإلسنراع بلنى

اتخننا تنندابير ال تحتمننل التننأخيرم أو بمعنننى أخننر حننال ت نواير الضننرورة التنني تبننرر ممارسننة ن
السلطة التشريعية االستثنائية بواسطة رئيس السلطة الوطنية.

()1

وتقوم يكرة حالة الضرورة على وجود خطر جسيم وحنال يلندد كينا الدولنة أو سنامتلا

()2

ممننا يحننتم اتخننا بج ن ار ات وتنندابير لمواجلننة تل ن الظننروف س نوا بإفنندار بعننأل التش نريعات أو

القيننام بننإج ار بعننأل األعمننال أو اإلجن ار ات اإلداريننةم ممننا يترتننب علننى لن توسننيع اختفافننات

رئيس السلطة الوطنية(.)3

بال أ المشرع ال لسطيني لم يأت على كنر ما ينة الضنرورة ونوعيتلنا التني تبنرر بفندار

ق اررات بقانو م واكت ى بوف لا أنلنا ال تحتمنل التنأخير ويني غينر انعقناد أدوار المجلنس التشنريعي
ولقد أحس المشرع حينما أطلق الضرورة ولم يقم بتحديد ا و لن بن كر عبنارة رال تحتمنل التنأخيرر

يالظروف الطارئة التي تستوجب تدخل السنلطة التن ي ينة باتخنا تندابير واجن ار ات سنريعة ال يمكن

حفر ا ألنلا تختلف باختاف الوما والمكنا ()4م والخطنر الن ف يبنرر اسنتخدام المنادة ( )43من
القانو األساسي ال بد أ يكو م قبيل المخاطر االستثنائية التي تجاوو المخاطر العادينة التني

تجرف يي كنل مجتمنع بحينذ يتعن ر مواجلتلنا باتبناع الوسنائل القانونينة العادينة()5م علنى أ تكنو
الق اررات واإلج ار ات الاومة لمواجلة

ا الخطر بالقدر الضرورف لمواجلتلا و ل طبقا لألفنول

المعروية التي تقضي بأ الضرورة تقدر بقدر ا(.)6

ويجمع ال قلا بلى أ تقدير الضرورة مترو لرئيس السلطة الوطنية تحت رقابة المجلس

التشريعي()9م وأيضا

السلطة التقديرية ال تنجو م رقابة القضا م بل وتخضع لل الرقابة بما

( )1محمود محمد حايظ :القرار اإلدارفم مرجع سابقم ص .268
( )2يسرى محمد العفار :مرجع سابقم ص .9
( )3يات محمد حسي كمال :مرجع سابقم ص .293
( )4سامي جمال الدي  :لوائح الضرورةم مرجع سابقم ص .69
( )5حاوم فادق :مرجع سابقم ص .952
( )6سامي جمال الدي  :لوائح الضرورةم مرجع سابقم ص .85
( )9محمود محمد حايظ :مرجع سابقم ص .268
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يضم تحقينق الفنالح العنام وعندم بسنا ة اسنتخدام السنلطة()1م وبحكنم أ الضنرورة أحند الضنوابط

الدستورية لمباشرة

ا االختفاص(.)2

الفرع الثاني
ال رط الزمني
يقفنند بالشننرط الومننني ال ت نرة التنني يسننمح بلننا ل نرئيس السننلطة الوطنيننة أ يمننارس خاللننا

االختفاص التشريعي()3م وال ريب يي أ

ن ا الشنرط أمنر منطقني إلفندار القن اررات بقنوة القنانو

و نو غينناب المجلننس التشنريعي باعتبنار فنناحب الوظي ننة التشنريعية()4م يلنو كننا المجلننس موجننودا

يمارس دور دو عائق أو حائل معي واسنتخدم رئنيس السنلطة ن الرخفنة الممنوحنة لن م وجنب
على القضا بالحكم بعدم دستورية

التشريعي دو سند قانوني(.)5

الق اررات أو اللوائحم ألن اعتدا على اختفناص المجلنس

تناولننت المننادة ( )43م ن القننانو األساسنني الشننرط الومن ني بقوللننا ر .....ينني غيننر أدوار
انعقنناد المجلننس التش نريعي.....ر لك ن الس ن ال ال ن ف يثننار نننا مننا ننو المقفننود بةيننر أدوار انعقنناد

المجلس التشريعيو

يتحقننق المقفننود بةيننر أدوار انعقنناد المجلننس التش نريعيم ينني ال ت نرة الواقعننة مننا بنني أدوار
االنعقادم وك ا ال ترة ما بي ال فلي التشريعيي م أف بي حالة انتلا مدة المجلس السابق وبداينة

انعقاد المجلس التالي ل .

()6

ل ا سنتناول ل على الت فيل التالي:

( )1سليما محمد الطماوف :النظرية العامة للق اررات اإلداريةم مرجع سابقم ص .349
( )2يتحي يكرف :مرجع سابقم ص .18
( )3حسي عثما محمد عثما  :مرجع سابقم ص .429
( )4عافم رمضا مرسي يونس :الحريات العامة يي الظروف االستثنائيةم مرجع سابقم .259
( )5ع ن ننا عب ن نند المتع ن ننال :الرقاب ن ننة عل ن ننى س ن ننلطة رئ ن ننيس الدول ن ننة التشن ن نريعية ي ن نني الظ ن ننروف االس ن ننتثنائيةم دار النلض ن ننة العربي ن ننةم الق ن ننا رةم
2225مم ص .199
( )6انظر كا م م مع ماحظة أ بعأل التشريعات  -مثل التشريع المفرف  -تتوسع يي ت سير غيبة البرلما :
-

ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص . 295

-

سامي جمال الدي  :لوائح الضرورةم مرجع سابقم ص  99وما بعد ا.

-

يات محمد حسي كمال :مرجع سابقم ص .299

-

محمود محمد حايظ :مرجع سابقم ص .268
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أوالًا الفترة الواقعة بيا أدوار انعقاد المجلس الت ريعي:
يقفد بال ترة الواقعة بي أدوار انعقاد المجلس التشريعي :ي العطلة السنوية التي ت فل

بي أدوار االنعقاد سوا كانت م أدوار االنعقاد العادية أو غير العادية()1م وحدد النظنام النداخلي
للمجلس التشريعي أدوار انعقاد سوا العادية منلا أو غير العاديةم مما يجعل للمجلنس التشنريعي

يترات ال ينعقد ييلنا()2م ممنا يحقنق الشنرط الومنني إلفندار قن اررات للنا قنوة القنانو من قبنل رئنيس
السلطة الوطنية و ل لتوقف الحياة البرلمانية.
 -وأدوار االنعقنناد العننادف تننتم بنندعوة م ن رئننيس السننلطة الوطنيننة و ننو أمننر وجننوبي علي ن ولننيس

جواويننا ب تنننص المننادة ( )16م ن النظننام الننداخلي للمجلننس التش نريعي علننى ر يعقنند المجلننس
بن نندعوة م ن ن رئن ننيس السن ننلطة الوطنين ننة.....ر ولن ننيس علن ننى سن ننبيل المثن ننال ر ل ن نرئيس السن ننلطة أ

يدعو...ر( .)3وأدوار االنعقاد العادف تدوم لثمانية أشلر ولك على يتنرتي مندة كنل يتنرة أربعنة

أشلر حيذ تبدأ األولنى يني األسنبوع األول من شنلر منارسم وتبندأ الثانينة يني األسنبوع األول
م شلر يولينوم ومن ثنم ينإ ينأل دور االنعقناد قبنل مضني كامنل ال تنرتي م ين دف ب ا منا تنم

يع ننا لن ن بل ننى غيب ننة غي ننر دس ننتورية للمجل ننس التشن نريعي وبالت ننالي ي ننا يج ننوو لن نرئيس الس ننلطة
الوطنية االستناد للمادة ( )43م القانو األساسي إلفدار ق اررات بقوة القانو (.)4

 أما دور االنعقاد غير العادف يم الماحظ أن يتم بدعوة م رئيس المجلس التشريعي وليسرئنيس السننلطة الوطنيننةم وبنننا علننى طلننب مقنندم من مجلننس الننوو ار أو من ربننع عنندد أعضننا

المجلننس التشنريعي()5م وينني حننال عنندم فنندور النندعوة من قبننل رئننيس المجلننس يننإ االجتمنناع
يعتبنر منعقنند بحكنم الدسننتور يني اليننوم والمكنا المحننددي يني طلننب أعضنائ أو طلننب مجلننس

الوو ار .
( )1ثننروت عبنند اللننادف خالنند الجننو رف :مرجننع سننابقم ص  . 295و محمننود فننبحي علنني السننيد :الرقابننة علننى دسننتورية اللنوائح رد ارسننة
مقارنةرم الطبعة األولىم دار النلضة العربيةم القا رةم 2211مم ص .284
( )2تنص المادة رقم ( )16م النظنام النداخلي للمجلنس التشنريعي علنى ر يعقند المجلنس بندعوة من رئنيس السنلطة الوطنينة دورتن العادينة
السنننوية علننى يتنرتي منندة كننل منلمننا أربعننة أشننلر تبنندأ األولننى ينني األسننبوع األول من شننلر ث ار (مننارس) والثانيننة ينني األسننبوع األول من
شنلر أيلنولم أو يني دورات غينر عادينة بندعوة من رئيسن بننا علنى طلنب من مجلنس النوو ار أو من ربنع عندد أعضنا المجلنسم ينإ ا لننم
يدع رئيس المجلس بلى مثل ن ا االجتمناع يعتبنر االجتمناع منعقندا حكمنا بالمكنا والومنا المحنددي يني طلنب أعضنائ أو طلنب مجلنس
الوو ار ر.
( )3سامي جمال الدي  :لوائح الضرورةم مرجع سابقم ص .82-99
( )4ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص  .296-295وسامي جمال الدي  :لوائح الضرورةم مرجع سابقم ص .99
( )5جرت االنتخابات التشريعية ال لسطينية النتخاب أعضا المجلس التشنريعي الثناني (الحنالي) يني  25ينناير لعنام 2226م ويقنا لقنانو
االنتخابات العامة رقم ( )9لسنة 2225مم و نو القنانو الن ف حندد عندد مقاعند المجلنس التشنريعي بن ن  132مقعندم وتجندر اإلشنارة بلنى أ
أعضا المجلس التشريعي ال لسطيني األول عام 1996م كا  88عضوا.
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ثانياًا الفترة الواقعة بيا الفصليا الت ريعييا:
ال ت نرة الواقعننة بنني ال فننلي  :نني ال ت نرة التنني يكننو بعنند انتلننا المنندة الدسننتورية للمجلننس

التشريعي القديم وبداية انعقاد المجلس الجديد()1م وتنظم ال قرة الثالثة م المادة ( )49من القنانو
األساسي المعدل لسنة 2225م

ال تنرة بقوللنا ر مندة والينة المجلنس التشنريعي أربنع سننوات من

تاريخ انتخاب وتجرف االنتخابات مرة كل أربع سنوات بفورة دورية ر.

والمش ننرع ال لس ننطيني عم ننل عل ننى حف ننر المنح ننة الت نني أعطي ننت لن نرئيس الس ننلطة الوطني ننة
بإفنندار ق ن اررات للننا قننوة القننانو ينني يت نرة ومنيننة واحنندة و نني الواقعننة مننا بنني أدوار االنعقننادم وقنند

أحس يي ل حتى ال ي تح مجاال إلسا ة اسنتعمال ن السنلطة والتوسنع بفناحياتلام ولنم ينأت
القننانو األساسنني علننى كننر ال تنرة الواقعننة مننا بنني ال فننلي م ممننا يمتنننع علننى النرئيس بفنندار أف

ق اررات للا قوة القانو يي

ال ترةم وا حدذ

ا يإنلا تعتبر ق اررات باطلة.

أمننا ع ن بمكانيننة ج نواو برجننا جلسننات المجلننس التش نريعي وعنندم دعننوة ال نرئيس للننام يل ن
الفنورة أيضنا ال مجننال لتحققلنام حينذ جننا ت فنياغة المنادة ( )16من النظنام النداخلي للمجلننس

التشن نريع كم ننا كرن ننا س ننابقا بش ننكل وج ننوبي عل ننى رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة يعلن ن وأدائن ن ول ننيس أمن ن ار

جواوي ن ننا()2م حي ن ننذ ج ن ننا ت مطل ن ننع الم ن ننادة بقولل ن ننا ر يعق ن نند المجل ن ننس ب ن نندعوة من ن ن رئ ن ننيس الس ن ننلطة
الوطنيننة.....رم وك ن ل األمننر جننا ت ال ق نرة األولننى م ن المننادة ( )2م ن النظننام الننداخلي للمجلننس

التشريعي بن س الفيةة والوجوب ر يدعو رئيس السلطة الوطنية المجلس التشريعي بلى االجتمناع

ينني دورتن العاديننة األولننى ينني بدايننة األسننبوع الثنناني الن ف يلنني بعننا النتننائ الرسننمية لانتخابننات
وي تتح الجلسة بإلقنا خطناب شنامل رم ب ا ال يجنوو للنرئيس ننا أيضنا بنأ يفندر قن اررات للنا قنوة

القننانو خننال يتنرة وقننف جلسننات المجلننس التشنريعي لعنندم بمكانيننة تحقننق ن الفننورةم بننل وعنندم
جواو العمل على حدوثلا أو تحقيقلا.

( )1ثروت عبد اللادف خالد الجو رف :مرجع سابقم ص  . 296و محمود فبحي علي السيد :مرجع سابقم ص .286
( )2سامي جمال الدي  :لوائح الضرورةم مرجع سابقم ص .82-99
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الفرع الثالث
رط عدم مخالفة الق اررات بقوة القانوا
ألحكام القانوا األساسي

يعتبر شرط عدم مخال ة الق اررات بقوة القانو ألحكام القنانو األساسني غاينة يني األ مينة

ألن ن يح ننول دو بط نناق ي نند الس ننلطة التن ي ي ننة ي نني مجننال التشننريع النن ف ننو من ن عم ننل المجل ننس

التشريعي المعبنر عن برادة األمنة()1م حينذ لنم تنأت المنادة ( )43من القنانو األساسني علنى كنر
ا الشرط ولم تتطرق ل مطلقام ونرا أنه م التويد الةير الوم اإلتيا على كر

ا النص وقد

أحس المشرع عدم كنر للن ا الشنرط ألنن من البنديليات والمسنلمات عندم اتخنا أف بجن ار ات أو

تدابير م سلطة كانت سوا التن ي ية أو التشريعية أو القضائية مخال نة ألحكنام القنانو األساسني
ا نا ي ع سمو القانو األساسي حيذ يأتي بأعلى رم التدرج التشريعي.
وتبننرو أيضننا أ ميننة التقينند بلن ن ا الشننرط ينني أن ن يح ننول دو بعطننا حننق سننلطة تعطي ننل

القننانو األساسنني والحينناة النيابيننة للسننلطة التن ي يننةم يل ن ا الشننرط ضننمانة لسننيادة الدسننتور ومبنندأ
المشروعيةم يالظروف االستثنائية لم تبلنغ من الجسنامة منا يوجنب تعطينل القنانو األساسنيم ويني

حننال تطلننب األمننر لن يإنن يننتم بوسننائل واجن ار ات خافننة غايننة ينني التعقينند غيننر وسننيلة بفنندار
ق ن اررات بقننوة القننانو م ممننا ينندلل علننى عنندم بمكانيننة مخالقننة الق ن اررات بقننوة القننانو ألحكننام القننانو
األساسي.

()2

( )1يات محمد حسي كمال :مرجع سابقم ص .298
( )2عادل أحمد حسي بوعركي :مرجع سابقم ص .99
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المطلب الثالث
روط استخدام سلطة العفو عا العقوبة أو تخفيضها
لم ترد أف شروط على سلطة رئنيس السنلطة الوطنينة يني الع نو عن العقوبنة أو تخ يضنلا

ال ينني القننانو األساسنني وال غيننر م ن القنواني األخننرىم سننوى مننا ورد ينني نننص المننادة ( )42م ن

الق ننانو األساس نني الت نني تح نندثت عن ن اختف نناص رئ ننيس الس ننلطة بإف نندار الع ننو عن ن العقوب ننة أو

تخ يضننلام بال أ ال ق ن درج علننى د ارسننة بعننأل الشننروط الواجننب تواير ننا ينني العقوبننة محننل طلننب

الع و والمستنبطة جللا م مراسيم الع وم وتتمحور ن الشنروط يني مجموعلنا حنول الحكنم الن ف
فادر ع
ا
يجب أ يكو

يئة قضائية باإلضاية يجب أ يكو حكمنا قضنائيا نلائينا غينر قابنل

للطع م كما يجب أ تكو العقوبة واجبة الن ا م بضاية بلنى فندور الع نو بقنرار رئاسنيم وسنوف

نتطرق بلى كل نقطة بشي م الت فيل م خال األيرع التالية:
الفرع األول

أا يكوا هنات حكماً جزائياً صادر عا هيئة قضائية

()1

يالحكم الجوائي أو القضائي بفن ة عامنة نو القنرار الفنادر عن محكمنة مشنكلة تشنكيا

قانونيا يي مناوعة مطروحة عليلا بخفومات ريعت بليلا ويقنا للقنانو م ممنا يمكن معن القنول أ

الحكم الجوائي و ما يفل يي موضوع الدعوى الجوائية حتى لو فدر ع محكمة مدنية ما دام
أن ن يفننل ينني دعننوى جوائيننةم وال يلننم ب فنندر الحكننم م ن المحنناكم العاديننة أو االسننتثنائية ولك ن
تسننتبعد ع ن نطنناق ن الد ارسننة األحكننام والق ن اررات الفننادرة ع ن

يئننة غيننر قضننائية كننأ تكننو

فادرة ع بدارة الجمار أو بدارة الضرائب ييما يخنص الة ارمنات وكن ل العقوبنات التأديبينة التني

تتخ ا اإلدارة بواسطة لجنة التأديب طبقا للنظام الداخلي للم سسة.

ك ل األوامر القضنائية تكنو مسنتبعدة من نطناق الع نو عن العقوبنة والتني تكنو فنادرة

ع قاضي التحقيق أو غرية االتلام كونلا غينر يافنلة يني الموضنوع وال تتمتنع بأينة حجينةم كمنا
أنلا ال تعد بال بج ار ات ردعية أو وقائية لحس سير التحقيق والوفول بلى الحقيقةم و ي ت فل

يقط تواير أو عدم توير الظروف التي تجعل الدعوى فنالحة إلحالتلنا علنى المحكمنة لل فنل يني
( )1الموقن ن ننع اإللكترونن ن نني منتن ن ننديات الحقن ن ننوق والعلن ن ننوم القانونين ن ننة :بج ن ن ن ار ات الع ن ن ننو وطن ن ننرق تطبيق ن ن ن م تن ن نناريخ الن ن نندخول 2213 29 22مم
تمام الساعة 12:26مم على الرابط .http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9906
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موضوعلا ومنا دامنت قن اررات سنلطة التحقينق ال ترقنى بلنى درجنة الحكنم يإنن ال يجنوو تقنديم طلنب
الع و ييلا كأ يقدم طلب الع و ع الحبس الم قتم كمنا أنن يني بعنأل األحينا يسنتثني مرسنوم
الع و األحكام الفادرة م المحاكم العسكريةم منع أ األفنل أنن ال يوجند منا يمننع فندور الع نو

ييلا.

الفرع الثاني
أا يكوا الحكم باتاً
تعتب ننر س ننلطة الع ننو عن ن العقوب ننة أو تخ يض ننلا الممنوح ننة لن نرئيس الس ننلطة الوطني ننة من ن

السننلطات االسننتثنائيةم لن ا يإن ن من المقننرر أ ال يلتجننأ بلي ن بال ب ا أفننبح الحكننم بالعقوبننة باتننا

()1

أف بننأ يكننو الحكننم اسننتن د كايننة طننرق الطع ن العاديننة بمننا ييلننا الطع ن بننالنقأل()2م حيننذ يننرى

البعأل أن يي حالة فدور قرار الع و قبل فيرورة الحكم باتام يإ

ا ال ينبةي أال يحنول دو

مضني المحكمننة ينني نظننر بجن ار ات النندعوى()3م بال أ محكمننة النننقأل المفنرية

()4

بننت بلننى ب

فنندور ق نرار الع ننو ينني مثننل تل ن الظننروف يخننرج األمننر م ن ينند القضننا ممننا تكننو مع ن محكمننة

النننقأل غيننر مسننتطيعة المضنني ينني نظننر النندعوىم وأسسننت قضننائلا ينني لن علننى أ الع ننو عن
العقوبة م أعمال السيادة ال يمل القضا المساس ب أو التعقيب علي ييما فدر الع و عن .
والعلة م

ا الشرط أ االلتجا بلى رئيس السنلطة للع نو عن العقوبنة المحكنوم بلنا نو

الوسيلة األخيرة للمحكوم علين للنتظلم من العقوبنة الفنادرة بحقن م ومنا دام المنتلم يني حالنة تسنمح
ل بالحفول م طريق القضا على بلةا أو تعديل الحكم الفادر بحق يا حاجة ل بالع و.

( )1محمود نجيب حسني :شر قانو العقوباتم مرجع السابقم ص .916
( )2نبيل عبد الفبور النبراوف :مرجع السابقم ص .82
( )3أحمد عوأل بال :مرجع السابقم ص .655
( )4مجموعة أحكام محكمة النقأل المفرية :نقأل 1969 23 24مم س 18م رقم 68م ص .334
( )5جندف عبد المل  :الموسوعة الجنائيةم مرجع سابقم ص .244-243
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()5

الفرع ثالث
أا يكوا الحكم نافعاً
ال يك نني وجننود الحكننم القضننائي الن ف يقننرر مسن ولية المننتلم بإسننناد ال عننل بلين ثننم يفنندر

الحكم بب ار ت نظ ار لتواير مانع م موانع المس ولية أو موانع العقاب أو سبب م أسنباب اإلباحنة
لتقديم طلب الع و()1م وال يجوو بفدار ع نو رئاسني عن حكنم موقنوف سنوا بموجنب بيقناف تن ين

بسيط أو مقتر بالوضع تحت االختبار وال ع حكم انقضت ثثار برد االعتبار أو انمحت بالع و

التشريعي(.)2

وعلة ل األمر أن يي حال انقضا العقوبة يل تكو للمحكوم علي مفلحة يني طلنب

الع وم خافة وأن ال يمحنو حكنم اإلداننةم ومن ثنم ال يقبنل طلنب الع نو ممن ن ن عقوبتن كللنا أو

سقطت بالتقادمم أو مم انقضت بالنسبة ل مدة وقف التن ي دو أ يلةي الوقنف()3م بال أنن يني

ح ننال تن ين ن العقوب ننة تن ين ن ا جوئي ننا ي ننالع و ج ننائوم ب أ للمحك ننوم علين ن مف ننلحة ي نني طلبن ن للع ننو
ليتخلص م تن ي الجو ال ف ما وال متبقيا م عقوبت (.)4
الفرع رابع
صدور العفو بمرسوم رئاسي
يمننح الع ننو عن العقوبننة رئنيس السننلطة الوطنيننة و ننو فناحب السننلطة النلائيننة يين م و ن ا

المنح يكو بمرسوم ي كر يي اسم المست يد م الع و والعقوبة المسقطة والعقوبنة المتبقينة ب ا كنا
اإلسقاط جوئيا والعقوبة المستبدلة ب وجدت.
وقد جرى ال قن ال رنسني علنى أ

()5

ن ا الحنق امتيناو اتني لنرئيس الدولنة ال يقبنل الت نويأل

فراحة أو ضمنا()6م وعندنا جا ت المادة ( )42م القانو األساسي واضحة ب ل بأ حفنرت

( )1الموقع اإللكتروني منتديات الحقوق والعلوم القانونية :بج ار ات الع و وطرق تطبيق م مرجع سابق.
( )2نبيل عبد الفبور النبراوف :مرجع السابقم ص  .85وجندف عبد المل  :الموسوعة الجنائيةم مرجع سابقم ص .245
( )3محمود نجيب حسني :شر قانو العقوباتم مرجع السابقم ص .919
( )4المرجع السابقم اما ص .919
( )5الموقن ن ن ننع اإللكترونن ن ن نني سن ن ن ننتار تن ن ن ننايم :الع ن ن ن ننو العن ن ن ننام والخن ن ن نناصم تن ن ن نناريخ الن ن ن نندخول 2213 29 22مم تمن ن ن ننام السن ن ن نناعة 11:42صم
على الرابط . http://www.startimes.com/?t=29652473
( )6أورد ل نبيل عبد الفبور النبراوف :مرجع السابقم ص .88
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منح الع و ع العقوبة بشخص رئيس السلطة الوطنية دو غير م ولم تأت على كر ت ويأل

ا

االختفن نناص لةين ننر م ولقن نند أحس ن ن المشن ننرع ب ن ن ل حتن ننى ال ي ن ننتح مجن نناال أكثن ننر م ن ن الن نناوم بل ن ن ا
الخفوص.
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الفصل الثالث :آثار تطبيق السلطات االستثنائية لرئيس السلطة.
المبحث األول :آثار تطبيق السلطات اإلدارية االستثنائية.
المطلب األول :ثثار تطبيق حالة الطوارئ على الحقوق والحريات.
المطلب الثاني :ثثار تطبيق حالة الطوارئ على سلطات الدولة.

المبحث الثاني :آثار تطبيق السلطات القضائية االستثنائية.
المطلب األول :ثثار تطبيق سلطة الع و.
المطلب الثاني :ثثار تطبيق سلطة المفادقة على أحكام اإلعدام.

المبحث الثالث :آثار تطبيق السلطات الت ريعية االستثنائية.
المطلب األول :القوة القانونية للق اررات بقانو .
المطلب الثاني :مجال الق اررات بالقانو .
المطلب الثالذ :الطبيعة القانونية للق اررات بقانو ويقا ألحكام القانو األساسي.
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الفصل الثالث
آثار تطبيق السلطات االستثنائية لرئيس السلطة
تمهيد:
عرض نننا ييم ننا س ننبق لم نندى الس ننلطات الواس ننعة الت نني يتمت ننع بل ننا رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة

ال لسنطينية يني الظننروف االسنتثنائيةم ممنا يجعننل يني ينند السنلطة التشنريعية والسننلطة التن ي ينة ينني
ث واحدم بما قد يكو ل ثثار على الحقوق والحريات العامة لألي اردم والمطالبة بالحقوق السياسية

للمواطني والمنناداة بسنيادة الشنعب وبضنرورة الحند من السنلطا المطلنق للدولنة لنم يكن بال بقفند
تقرين ننر الحقنننوق والحرين ننات ال ردينننة ومنن ننع السن ننلطة م ن ن االعت نندا عليلن ننا أو المس نناس بلنننا وتنظن ننيم
الضننمانات الك يلننة بتمتننع األي نراد بتل ن الحقننوق ينني حريننة مسنناواة تامننةم يالنندعوة بلننى الديمقراطيننة
وسنيادة الشنعب قند اقترننت بالندعوة بلنى تقرينر الحقنوق والحرينات السياسنية لل نردم ويقفند بنالحقوق

والحريات العامةم المدنية منلا والسياسنيةم تلن الحقنوق اللفنيقة بناأليراد والضنرورية لقينام أف ينرد

بن ننأدا دور يعن ننال ين نني المجتمن ننعم بحين ننذ ال ين ننتم سن ننلب حريت ن ن أو حتن ننى تقيين نند ا بال ويقن ننا ألحكن ننام
القانو .

()1

والسلطات االستثنائية المقررة لرئيس السلطة الوطنية م شأنلا توسيع اختفافات علنى
حساب السلطة التشريعية والسلطة القضائيةم مما ي دف بلى اإلخال بنالتواو بني سنلطات الدولنة

الننثاذم األمننر ال ن ف قنند ينننت عن ن المسنناس بننالحقوق والحريننات العامننةم وتختلننف ثثننار اسننتخدام

السننلطات االسننتثنائية تبعننا لنننوع السننلطة المسننتخدمةم يلن السننلطات بمننا بداريننة وامننا قضننائية وامننا
تشنريعيةم وعلين يقنند قسننمنا ن ا ال فننل بلننى مباحننذ ثاثننةم نتحنندذ ينني المبحننذ األول عن ثثننار
تطبيق السلطات اإلدارية االستثنائية م ونتناول يي المبحذ الثاني ثثار تطبيق السلطات القضائية

االسننتثنائية م وينني المبحننذ الثالننذ نتننناول بالحننديذ ثثننار تطبيننق السننلطات التش نريعية االسننتثنائية

و ل على النحو اآلتي-:

( )1ريننناد عبنند اي :بحننذ بعن نوا الحقننوق والحريننات األساسننية ينني ظننل حالننة الط نوارئ رد ارسننة مقارنننةرم السننتكمال مسنناق منننا

البحننذ

والفنياغة القانونيننةم مقندم لكليننة الحقنوق واإلدارة العامننةم برننام الماجسننتير يني القننانو م جامعنة بيرويننتم يلسنطي – الضن ة ال لسننطينيةم
2229مم ص .6
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المبحث األول
آثار تطبيق السلطات اإلدارية االستثنائية
تتضننم السننلطات االسننتثنائية اإلداريننة الممنوحننة لنرئيس الدولننة ينني بعننأل النندول األخننرى
عادة :سلطة بعا حالة الطوارئ  -وسنلطة بعنا الحنرب  -وسنلطة التعبئنة العامنةم ولكنل ن

السننلطات أحكننام خافننة تنظملننا وتحنندد اإلج ن ار ات والتنندابير التنني يحننق ل نرئيس الدولننة والسننلطة
المختفة اتخا ا عند استخداملا.

()1

بال أ الماحظ م خال اطاعنا أ المشرع ال لسطيني قد نظنم سنلطة بدارينة اسنتثنائية

وحيدة للرئيس و ي سلطة بعا حالة الطوارئ خال الباب السنابع من القنانو األساسني المعندل
وعلين يإننننا سنننتناول بالبحننذ الت فننيلي اآلثننار المترتبننة السننتخدام ن السننلطة االسننتثنائيةم و لن

من خننال المطلننب األول والن ف سنننتناول بن ثثننار تطبيننق حالننة الطنوارئ علننى الحقننوق والحريننات
والمطلب الثاني وال ف سنتناول ب أيضا ثثار تطبيق حالة الطوارئ على سلطات الدولة.

المطلب األول
آثار تطبيق حالة الطوارئ على الحقوق والحريات
يكاد يجمع يقلا القانو م بأ بعا حالة الطنوارئ عمنل خطينر األثنر ألنن نظنام يوقنف
الحريننات والضننمانات الدسننتورية المقننررة للننا ألنلننا تضننع قيننودا علننى الحننق والحريننة ينني االجتمنناع
بي األشخاص أو التنقل واإلقامة ويي تبادل الرسائل.

()2

ينإ ا كانننت القاعنندة العامننة ينني ظننل الظننروف العاديننة أ

نننا تنواو وتوايننق وتكامننل بنني

ممارسة الحقوق والحريات م طرف األيراد م جلنة وبني دواعني المحايظنة علنى النظنام واألمن
الوطني م جلة أخرىم يإن يي حالة بعا وتطبيق حالة الظروف االسنتثنائية ينإ

ن ا التنواو

سننيختل حتمننا علننى حسنناب الحريننات والحقننوق ال رديننة والعامننةم حيننذ يتطلننب لن اتخننا بجن ار ات

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .223
( )2سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .492
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أمنيننة تقينند وتحنندد م ن ممارسننة بعننأل الحريننات مثننل بج ن ار ات منننع التج نوال ومنننع االجتماعننات

والمظا راتم واج ار ات الت تيا والمراقبة على وسائل االتفال والبريد والمساك .

()1

بال أ ضنرورة الندياع عن أمن وسنامة الدولنة يسنتلوم يني بعنأل األحينا تقييند الحريننات
بفورة استثنائية وم قتةم وقد ترد

القيود يي الدساتير والقواني .

ويعتبر المساس بالحقوق والحريات م األعمال غير الدستورية يي الظنروف العادينةم بال
أنل ننا تعتب ننر مش ننروعة وف ننحيحة ب ا ت ننم تطبيقل ننا ي نني الظ ننروف االسن نتثنائيةم ي ننإ ا كان ننت الش ننرعية
الدس ننتورية ترتك ننو عل ننى الديمقراطي ننة وس ننيادة الق ننانو واحتن نرام الحق ننوق والحري نناتم ي ننإ الظ ننروف
االستثنائية تسنمح بوجنود قينود علنى الحقنوق والحريناتم يالضنمانات المتنويرة يني الظنروف العادينة
ال تطبق ب اتلا يي الظروف االستثنائيةم ييكو التواو بني النظنام العنام وبني الحقنوق والحرينات

على حساب األخيرةم ألن بدو حماية النظام العام تتعرأل الحقوق والحريات للخطر.

()2

ولقد كا م الضرورف أ يمننح القنانو األساسني رئنيس السنلطة الوطنينة يني حالنة قينام

خطر يلدد مفالح وكيا الدولة م سلطات استثنائية لمواجلت سوا تمثل

ا الخطر بنالحرب أو

الةوو أو العفيا المسلح أو الكوارذ الطبيعيةم و لن بلندف حماينة تلن المفنالح حتنى ب ا ننت
ع استخدام تل السلطات االستثنائية تقييد بعأل الحقوق والحريات بشكل م قت.

واألثر العام للسنلطات االسنتثنائية يني حالنة الطنوارئ علنى الحقنوق والحرينات العامنة يبندو

واضنحا يني بحنال النظنام االسنتثنائي بوسننائل واج ار اتن االسنتثنائية محنل النظنام العنادف()3م ومننع
ل يالمساس االستثنائي بالحقوق والحريات العامة مشروط بشرطي :

()4

أوال أ تك ننو اإلجن ن ار ات الماس ننة بالحري ننات م قت ننة وتن ننوول ي ننور ووال األوم ننة الت نني دع ننت بلن ننى
اتخا ا.

ثانيننا أ يكننو تقيينند الحريننة ضننروريا لحمايننة مفننلحة المجتمننع ولمواجلننة الظننرف االسننتثنائي

()5

ولعل يي النص على حق المجلس التشريعي مراجعة كاينة أو بعنأل اإلجن ار ات والتندابير المتخن ة

يي يترة الطوارئ ما يشكل ضمانة لمراقبة

ا الشرط.

()6

( )1سعاد الشرقاوف :نسبية الحريات العامة وانعكاساتلا على التنظيم القانونيم دار النلضةم القا رةم 1996مم ص .169-151
( )2أحمد يتحي سرور :الحماية الدستورية للحقوق والحرياتم مرجع سابقم ص .399
( )3وجدف ثابت غبل :السلطات االستثنائية لرئيس الجملوريةم مرجع سابقم ص .363
( )4المرجع السابقم ص .364-363
( )5انظر المادة ( )111م القانو األساسي المعدل لعام 2225م.
( )6انظر ال قرة الرابعة م نص المادة ( )112م القانو األساسي المعدل لعام 2225م.
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وكما أشرنا مسبقا لم يأت النظام القانوني ال لسنطيني علنى تنظنيم حالنة الطنوارئ وت فنيل

بج ار اتلا أكثر مما و علي الحال األ  -يي القانو األساسي -مقارنة بالنظنام المفنرف وغينر

من األنظمننة الكثي نرة األخننرى التنني درجننت علننى تنظننيم حالننة الط نوارئ بقننانو خنناص بلننام بننل قننام

بننالنص علننى اإلج ن ار ات التنني يجننوو اسننتخداملا خننال حالننة الط نوارئ عبننر التش نريعات والق نواني
المختل ة يي النظام القانوني ال لسطيني.

وم ننع لن ن ي ننرى الباح ننذ أ المش ننرع الدس ننتورف بوض ننع قي نند وض ننمانة لمن ننع التم ننادف ي نني
التعنندف علننى الحقننوق والحريننات العامننة من خننال نننص المننادة رقننم ( )111من القننانو األساسنني

بقول ر ال يجوو يرأل قيود على الحقوق والحريات األساسية بال بالقدر الضنرورف لتحقينق اللندف

المعل ن ي نني مرسننوم بع ننا حالننة الطن نوارئ رم نـــرا أنن ن أعطننى ف نناحية اتخننا كاي ننة اإلجنن ار ات
والتدابير التي تعمل على تحقيق الةاية واأل داف المرجوة م بعا حالة الطوارئ و ا قد ي سح

المجننال للسننلطة القائمننة علننى حال نة الط نوارئ ينني االعتنندا علننى الحقننوق والحريننات العامننة بحجننة
مواجلة حالة الطوارئ.

وممننا ي كنند ن الر يننة أ رئننيس السننلطة الوطنيننة محمننود عبنناسم عننندما أعل ن حالننة

الط ن نوارئ عمن نند لتعطين ننل بعن ننأل م ن نواد القن ننانو األساسن نني

()1

و ن نني الم ن نواد (69م66م )65المتعلقن ننة

بضرورة حفول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي.
ومن ن الةي ننر المس ننتةرب أ يم نننح الن نرئيس س ننلطة سن ن القن نواني من ن خ ننال ثلي ننة القن ن اررات

بق نواني م حيننذ يننرى الننبعأل

()2

أ

ن ا مسننت اد م ن نننص المننادة ( )4 112والمننادة ( )111من ن

القننانو األساسننيم حيننذ أ المننادة األولننى التنني تطرقننت بلننى اإلج ن ار ات والتنندابير التنني تتخ ن ينني

حالة الطوارئ خلت م أف تحديد يمنع امتداد ا بلى المجال التشنريعيم وأكندت المنادة التالينة ن ا
المعنننى بحننديثلا ع ن ج نواو تقيينند الحقننوق والحريننات األساسننية بالقنندر الضننرورفم وم ن المبننادئ

المسننلم بلننا دسننتوريا أ تقيي ند الحريننات ال سننيما ب وف ن ت باألساسننية يتطلننب فنندور قننانو أو
عمل ل قوت .

وخالصة القول ب اتساع اختفافات رئيس الدولة يي الظروف االستثنائية ليس القفد

من بقامة حكم ديكتاتورف م قت تنتل يي الكثير م الحقوق والحريناتم وانمنا المقفنود بن مننح
السنلطة التن ي يننة سنلطات اسننتثنائية تسنتطيع بمقتضننا ا الحنند من الحريننات العامنة بةننرأل مواجلنة
( )1نفننت المننادة ( )1م ن المرسننوم الرئاسنني رقننم ( )11لسنننة 2229م بشننأ تعليننق العمننل بأحكننام الم نواد (69م66م )65م ن القننانو
األساسي ال لسطيني لسنة 2225م.
( )2يتحي يكرف :مرجع سابقم ص .16
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الظروف الطارئة التي تلدد أم الباد وسامتلام سوا كاننت خارجينة كنالحرب والةنوو أو داخلينة

كعفيا مسلح أو كوارذ طبيعية.

()1

إال أا الباحــث يــرا لألسننف الواقننع غيننر لن م و ن ا مننا أثبتتن الد ارسننات والتقننارير الدوليننة
حيننذ خلف ننت بلننى أ معظ ننم النندول الت نني لج ننأت للسننلطات االس ننتثنائية وبنناألخص بع ننا حال ننة
الط نوارئ قنند يشننلت ينني بنلننا

ن الحالننة والعننودة لاحت نرام الكامننل لحقننوق اإلنسننا م وأ أغلننب

حاالت الطوارئ اقترنت بمظا ر وثثار سلبية بالةة الخطورة تمثلت يي العدوا على اختفافات

السننلطتي التش نريعية والقضننائية وتقننويأل دعننائم الشننرعية واالنتلاكننات الجسننيمة لحقننوق اإلنسننا

وحريات األساسية(.)2

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .223
( )2أبنو بكننر مرشنند ينناوع الو ينرف :المرجننع سننابقم ص 218م نقننا عن سنعيد يلننيم خليننل :الحمايننة الدولينة لحقننوق اإلنسننا ينني الظننروف
االستثنائية ردراسة يي ضو أحكام القانو الدولي لحقوق اإلنسا رم بمديستم 1998مم ص .15-14
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المطلب الثاني
آثار تطبيق حالة الطوارئ على سلطات الدولة
بالرغم م أ المشنرع قند ينرأل قينودا امنة علنى السنلطة التن ي ينة وجعنل موايقنة السنلطة

التشريعية على تمديد حالة الطوارئ أم ار ال بد من وضروريا()1م بال أن يور بعا حالنة الطنوارئ
تفبح للسلطة التن ي ية سلطات ضخمة تجد أساسلا يي التشريع وأحكام القضا اإلدارف(.)2

وا ا كانننت العاقننة بنني السننلطات الننثاذ ينني الدولننة يحكملننا مبنندأ ال فننل بنني السننلطات
وعلننى ن ا األسنناس تمننارس كننل سننلطة وظي تلننا واختفافننلا ال ن ف أنشننئت م ن أجل ن م يننإ

ن

العاقن ن ننة تتةين ن ننر ين ن ننور بعن ن ننا حالن ن ننة الط ن ن نوارئ ويسن ن ننتطيع ال ن ن نرئيس ممارسن ن ننة بعن ن ننأل السن ن ننلطات
واالختفافننات التنني نني ينني األفننل م ن اختفنناص سننلطات أخننرى األمننر ال ن ف يترتننب علي ن

بعأل اآلثار على تل السلطاتم

()3

ون فل ل بأيرع ثاثة على النحو التالي:

الفرع األول
آثار تطبيق حالة الطوارئ على السلطة الت ريعية
م المبادئ األساسية للنظم الديمقراطية المعافرة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبناتم بمعننى
ال جريمة وال عقوبة بال بنص قانوني تحقيقا لمبندأ سنيادة القنانو م واللندف من بعمنال ن ا المبندأ
احترام الحقوق والحرينات العامنة لمنواطني يني التشنريع الجننائي والتطبينق القضنائي والتن ين م علنى

أ يكنو اللنندف من

لن كلن حمايننة المفننلحة االجتماعيننة العادلنة كأسنناس للتجنريم والعقنناب بمننا

م اد عدم اإلسراف يي التجريم وعدم القسوة يي العقاب.

()4

( )1جميل عبد اي القائ ي :المرجع سابقم ص .216
( )2لق نند اس ننتقر مجل ننس الدول ننة المف ننرف ي نني أحكامن ن عل ننى االعتن نراف ل ننإلدارة بكل ننل الس ننلطات الض ننرورية الت نني تتطلبل ننا لمواجل ننة الحال ننة
االسنتثنائية يلننا نجند أ السننلطة التن ي ينة تمننح سنلطات أكثننر ممنا يعتنرف بن المشننرع يني القنواني الخافنة بحالنة الطنوارئ يلني منثا للننا
الح ن ن ننق ي ن ن نني يف ن ن ننل الم ن ن ننوظ ي المش ن ن ننتب ي ن ن ننيلم بةي ن ن ننر اتب ن ن نناع لإلجن ن ن ن ار ات الت ن ن نني قرر ن ن ننا القانو (ال ف ن ن ننل بةي ن ن ننر الطري ن ن ننق الت ن ن ننأديبي)م
نقا ع سمير عبد القادر :مرجع سابقم ص .492
( )3أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .224
( )4أحمد يتحي سرور :الوسيط يي قانو العقوبات رالقسم العامرم مرجع سابقم ص .43
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والس ننلطة التشن نريعية نني الت نني تملن ن وح نند ا تق نندير الق ننيم االجتماعي ننة وض ننمانات الحري ننة

الشخفننية التني ال يجننوو المسنناس بلننام والشننروط واألحنوال التنني يجننوو ييلننا المسنناس بالحريننة ينني
حدود معينةم و ل بالقدر الاوم لتحقيق التواو بي مفالح المجتمع وحقوق األيراد.

()1

بال أ األفنل السننابق كنر يننرد علين اسننتثنا ات ومنلننا بعنا حالننة الطنوارئ التنني تمنننح

رئيس السلطة الوطنية بعأل االختفافات التي تدخل يي والينة السنلطة التشنريعية يني الظنروف
العاديننةم ومننع ل ن تظننل االختفافننات الرئيسننية للسننلطة التش نريعية ال تتننأثر ب ننرأل ن ا النظننام

االسن ن ننتثنائيم ين ن ننا يمنن ن ننع بعن ن ننا حالن ن ننة الط ن ن نوارئ م ن ن ن انعقن ن نناد المجلن ن ننس التش ن ن نريعي ومباشنن ن نرت

الختفافننات ()2م بننل علننى العكننس تمامننا يكننو ل ن الحننق ينني مراجعننة كايننة أو بعننأل اإلج ن ار ات
والتدابير المتخ ة م قبل السلطة التن ي ية خال قيام حالة الطوارئم ول أيضا سنلطة تمديند حالنة

الطوارئ لمدة  32يوما أخرى أو الريأل لل ا التمديد وبالتالي وقف وانلا حالة الطوارئ(.)3

وكما أشرنا بلى ل مسبقام يإ الدليل الفارخ على توسيع سنلطة الطنوارئ علنى حسناب

السننلطة التش نريعية مننا ورد ينني نننص المننادة ( )112م ن القننانو األساسنني والتنني تنننص علننى أن ن
ر يجب أ يخضع أف اعتقال ينت ع بعا حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :

 -1أف توقيف يتم بمقتضى مرسوم بعا حالة الطوارئ يراجع م قبل النائب العام أو المحكمة

المختفة خال مدة ال تتجاوو خمسة عشر يوما م تاريخ التوقيف ر.

حيننذ ياحننظ علننى النننص السننابق أن ن جننا مخال ننا لنفننوص قننانو اإلج ن ار ات الجوائيننة
ال لسطيني والتي حددت مدة التوقيف الممنوحة للنيابة العامة  48ساعةم وتمدد لمدة  15يوما م

قاضنني محكمننة الفننلحم حيننذ جعننل القننانو األساسنني حننق مراجعننة أف توقيننف  -يننتم خننال قيننام
حالة الطوارئ -من قبنل النائنب العنام أو المحكمنة المختفنة خنال مندة  15يومنام و ن ا مخنالف
لما جا يي قنانو اإلجن ار ات الجوائينة()4م حينذ باإلمكنا الطعن يين بعندم فنحة اإلجن ار ات يني

األوقات العادية.

()5

( )1أحمد يتحي سرور :الوسيط يي قانو اإلج ار ات الجوائيةم الطبعة السابعةم دار النلضة العربيةم القا رةم 1996مم ص .59
( )2محمد محمد مفط ى الوكيل :المرجع السابقم ص .391
( )3انظر ال قرة رقم (4م )2م المادة ( )112م القانو األساسي ال لسطيني المعدل لسنة 2225م.
( )4تنننص المننادة ( )119م ن قننانو اإلج ن ار ات الجوائيننة ال لسننطيني رقننم ( )3لسنننة 2221م علننى أن ن ر ب ا اقتضننت بج ن ار ات التحقيننق
استمرار توقيف المقبوأل علي أكثر م أربع وعشري ساعة يلوكينل النيابنة أ يطلنب من قاضني الفنلح تمديند التوقينف لمندة ال تتجناوو
خمسننة عشننر يومننا ر .وك ن ل تنننص المننادة ( )122ال ق نرة رقننم ( )1م ن ن ننس القننانو علننى أن ن ر لقاضنني الفننلح بعنند سننماع أق نوال ممثننل
النيابة والمقبوأل علي أ ي رج عن م أو يوق لمندة ال تويند علنى خمسنة عشنر يومنام كمنا يجنوو لن تجديند توقي ن منددا أخنرى ال تويند يني
مجموعلا على خمسة وأربعو يوما ر.
( )5جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص .119
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وحسب وجلة نظرنا أن ب ل منح رئيس السلطة الوطنية فاحية تعنديل ووقنف القنواني

العادية خال قيام حالة الطوارئم وم ناحية أخرى نجند أ القنانو األساسني قند ننص من خنال
المادة ( )43منن علنى أ ر لنرئيس السنلطة الوطنينة يني حناالت الضنرورة التني ال تحتمنل التنأخير

ينني غيننر أدوار انعقنناد المجلننس التش نريعيم بفنندار ق ن اررات للننا قننوة القننانو م ويجننب عرضننلا علننى
المجلننس التشنريعي ينني أول جلسننة يعقنند ا بعنند فنندور ن القن اررات واال وال مننا كننا للننا من قننوة
القانو م أما ب ا عرضنت علنى المجلنس التشنريعي علنى النحنو السنابق ولنم يقر نا وال منا يكنو للنا
م قوة القانو ر حيذ نجد أ يي حال موايقة المجلس التشريعي على

القن اررات يإنلنا تفنبح

قواني وتشريعاتم وكما و معلوم يإ حالة الطوارئ تعتبر فورة أو حالة م حاالت الضرورة.
و نا م يرى

()1

أ حالة الطوارئ وفاحيات النرئيس التشنريعية خنال حالنة الطنوارئ

ال تعمننل عل نى تعطيننل عمننل المجلننس التش نريعي وال تسننلب اختفافننات وال يحنند منلننام يالسننلطة

التشريعية تستطيع أ تسن قانوننا يننظم منادة نظملنا قنانو الطنوارئم بال أ السنلطة القائمنة علنى
حالننة الط نوارئ تسننتطيع أ تعطننل ن ا القننانو ب ا وجنندت يي ن مننا يعرقننل مسنناعيلا لح ننظ األم ن

والنظننام العننامم ويمكن تحاشنني أف تضننارب قنند يحنندذ ينني التشنريعات التنني تخننص حالننة الطنوارئ
بالتنسيق بي السنلطة التشنريعية والسنلطة التن ي ينة إلفندار التشنريعات الاومنة لمواجلنة الظنروف

الطارئةم أو تر المجال لرئيس الدولة للقيام ب ل بالشنكل الن ف يمكنن من مواجلنة تلن الظنروف

بفنورة عاجلنة()2م وتبنرو الحكمنة من القنول بضننرورة اسنتمرار عمنل السنلطة التشنريعية خنال قيننام
حالة الطوارئ يي تمكي

السلطة م تحديد اختفافات السلطة التن ي ية ا ا تجاووتلا.

()3

أما ع بمكانية حل أو تعطيل المجلس التشريعي يي يترة الطوارئ يل ا أمر قند أشنرنا لن

مسبقا و كرنا أ القانو األساسي م خال المادة ( )113من أكد على عدم بمكانية ل بنف
على أن ر ال يجوو حل المجلس التشريعي ال لسطيني أو تعطيل خال يترة حالة الطوارئ....ر
حيذ تكو المدة الومنية لحالة الطوارئ محددة ومن ثنم تنتلني بانتلائلنام وقند ال يسنتطيع

رئننيس السننلطة الوطنيننة مواجلنة تلن الظننروف خننال ن المنندة األمننر الن ف يسننتدعي تمدينند حالننة
الطن نوارئ و لن ن ال ي ننتم بال بموايق ننة المجل ننس التشن نريعي الن ن ف ي ت ننرأل تواج نند وممارس ننت لملامن ن

الموكلة بلي .

( )1وكريا محمد عبد الحميد مح وظ :المرجع سابقم ص .439
( )2أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .229
( )3عثما خليلم وسليما الطماوف :القانو الدستورفم الطبعة الثانيةم دار ال كر العربيم القا رةم 1952م1951-مم ص .491
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ومما ال ش يي أ ممارسة رئيس السلطة لوالية التشريعم ليس معننا أ يكنو لن الحنق
الوظي ة بشكل مطلق با حدودم بل بن يرد عليلا ثاثة قيود و ي:

يي ممارسة

()1

 )1أ يكو األمر الفادر بالتجريم والعقاب الوما لمواجلة اإلخال باألم والنظام العام.
 )2أ يكننو

ل ن األمننر متناسننبا مننع تل ن المواجلننةم ييجننب أال يجنناوو الحنند المعقننول ينني سننبيل

مواجلة اإلخال باألم والنظام العام.

 )3أ يكننو اللنندف من بفنندار األمننر تحقيننق الفننالح العننامم يننإ ا حنناد مفنندر عن تلن الةايننة
كا األمر غير مشروع.

ولكن ن السن ن ال الن ن ف يث ننار ن ننا ح ننول بمكاني ننة بق ننا وتطبي ننق التشننريعات أو القنن اررات الت نني

فدرت ع الرئيس يي ظل قيام حالة الطوارئ بعد انتلا يترة الطوارئووو

يجيب الدكتور يحيى الجمل علنى ن ا التسنا ل بقولن  :ر األفنل بنلنا اإلجن ار ات بانتلنا

األومننة ألننننا بفنندد اتخننا بج ن ار ات س نريعة لمواجلننة حالننة األومننة ولسنننا بفنندد تنظيمننات دائمننة
ومس ننتقرةم و ن ن ا يعن نني ض ننرورة بع ننا الرج ننوع بل ننى األحن نوال الطبيعي ننة وانتل ننا يتن نرة العم ننل بتلن ن

اإلج ار ات سوا كا األمر متعلقا بقانو أو الئحة أينا كنا شنكللا تعتبنر بجن ار ات م قتنة وليسنت

بج ار ات دائمةر.

()2

وينني ختننام ن ا ال ننرع وجننب علينننا أ نشننير بلننى أ االتجننا الةالننب ينني ال ق ن ين ب بلننى

بقن نرار ح ننق رئ ننيس الدولن ننة خ ننال قي ننام حالنننة الطن نوارئ ي نني مباش ن نرة الس ننلطة التشن نريعيةم ويضنننيف

الدكتور يحيى الجمل بلى ل بقول  :ر أ

ا الحق مقيد بأ ال ي دف بلى أوضاع مستقرة وانما

يكت ي بالتشريع لمواجلة اإلج ار ات السريعة الاومة لتحدف األومة ر.

()3

( )1عافننم رمضننا مرسنني يننونس :مرجننع سننابقم ص  469ومننا ب نندها .وب ن ل قضننت المحكمننة الدسننتورية العليننا ينني مفننر ينني الحكننم
الفادر بجلسة 2226 1 15مم يي القضية رقم  94لسنة  23قضائية دستورية.
( )2يحيى الجمل :نظرية الضرورة يي القانو الدستورفم مرجع سابقم ص .194-193
( )3المرجع السابقم ص .193
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الفرع الثاني
آثار تطبيق حالة الطوارئ على السلطة التنفيعية
ويق ننا للق ننانو األساس نني أ رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة ننو رئ ننيس الدول ننة و ننو الحك ننم ب نني

السن ننلطات و ن ننو ال ن ن ف يمن ننارس السن ننلطة التن ي ين ننة س ن نوا مباش ن نرة اسن ننتنادا بلن ننى نفن ننوص القن ننانو
األساسي

()1

أو م خال مجلس الوو ار والوو ار ()2م وبمعنى ثخنر ينإ السنلطة التن ي ينة يتقاسنملا

رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوو ار ومجلس م حيذ يمارس رئنيس السنلطة الوطنينة االختفناص
األساسي يي الشن و الخارجينة من ناحينةم وييمنا يتعلنق بالندياع واألمن القنومي من ناحينة أخنرى
ويشتر رئيس الوو ار مع رئيس السلطة الوطنية يي المسائل المتعلقة بالدياع(.)3

والس ننلطة التن ي ي ننة تم ننارس بواس ننطة اللن نوائح التنظيمي ننة ولن نوائح الض ننبط واللن نوائح التن ي ي ننة

والق اررات ال ردية والعقود اإلدارية والتفريات المادية.

()4

ولمننا كانننت السننلطة التن ي يننة تتننووع بلننى وظي ننة حكننم ووظي ننة بدارةم يننإ رئننيس السننلطة
الوطنية يي ظل الظروف االستثنائية يمل مباشرة الوظي تي معا دو الحاجة بلى الرجوع لمجلس

النوو ار نظن ار لحالنة االسنتعجال التنني تقتضنيلا ن الظنروف ولمركننو النرئيس ومكانتن المتمينوة ينني

الدساتير()5م بحيذ يفبح فناحب الكلمنة العلينا بنل نو السنلطة الوحيندة التني ال تناوعلنا سنلطات
أخرى يي مجال العمل التن ي ف(.)6

واللدف والةاية م و ار تركيو السلطة يني يند رئنيس الدولنة نو الرغبنة يني بعنادة التنواو
ألجلوة الدولة وك الة استم اررية السير المنتظم والعادف للسلطات العامة.

()9

وبننالعودة لسننلطات رئننيس السننلطة الوطنيننة ينني حالننة الط نوارئ نجنند أ القننانو األساسنني

لننم يشننر للتنندابير واإلجن ار ات الممنوحننة لن ينني ن الحالننة مكت يننا بننالنص علننى سننلطة النرئيس ينني
( )1تنص المادة ( )38م القانو األساسي المعدل لعنام 2225م علنى أ ر يمنارس رئنيس السنلطة الوطنينة ملامن التن ي ينة علنى الوجن
المبي يي

ا القانو ر.

( )2تنننص المننادة ( )46م ن القننانو األساس نني المعنندل لعننام 2225م علننى ر يسنناعد مجل ننس الننوو ار ال نرئيس ينني أدا ملام ن وممارس ننة
سلطات على الوج المبي يي ا القانو األساسير.
( )3يحي الجم  :نوريس الضرورة في ال انول الدستور  ،مرجع سابق ،ص .118
( )4المرجع السابقم ص .168
( )5أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .212-229
( )6مجدف المتولي السيد يوسف :أثر الظروف االستثنائية على مبدأ المشروعيةم مرجع سابقم ص .245
( )9الس ننيد خلي ننل يك ننل :االتج ننا نح ننو تقوي ننة الس ننلطة التن ي ي ننة ي نني الدول ننة المعافن نرة رد ارس ننة اخ ننتال الت ننو او ب نني الس ننلطتي التن ي ي ننة
والتشريعيةرم دار النلضة العربيةم القا رةم ص .19
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بعننا حالننة الطننوارئ ويقننا للقننانو م مننع بي نراد شننروط واج ن ار ات اسننتخدام ن السننلطةم ولننم يقننم

(لألسننف) المشننرع ال لسننطيني (مقارنننة بالتشنريعات األخننرى مثننل القننانو المفننرف واليمننني) تنظننيم
تل ن الت ندابير واإلج ن ار ات بقننانو خنناص بلننام بال أ المننادة ( )111م ن القننانو األساسنني تنننص

علننى أن ن ر ال يجننوو يننرأل قيننود علننى الحقننوق والحريننات األساسننية بال بالقنندر الضننرورف لتحقيننق

الل نندف المعلن ن ي نني مرس ننوم بع ننا حال ننة الطن نوارئرم وبم ل ننوم المخال ننة للن ن ا ال نننص ي ننإ للن نرئيس

بفدار ق اررات خال قيام حالة الطنوارئ تعمنل علنى المسناس بنالحقوق والحرينات األساسنية للنناس

بلدف تحقيق الةاية المرجوة والمعلنة م و ار بعا حالة الطوارئم ومن جانبننا ننرى أ

لن قند

ي دف بلى يتح المجال أمام السلطة التن ي ية التباع كاية اإلج ار ات والتدابير التي قد ت ار ا مناسبة

م وجلة نظر ا لمواجلة

ا الخطر.

بعأل اإلج ار ات والتدابير التي تتبعلا سلطات الضبط اإلدارف خنال قينام حالنة الطنوارئ

ت ننتم بن ننا عل ننى نف ننوص القن نواني األخ ننرى الت نني تناول ننت حال ننة الطن نوارئ والت نني تعم ننل عل ننى تقيي نند

الحريات العامة والخافة

()1

ومنع حق األيراد بالتنقل

()2

أو االجتماع

()3

أو ينرأل حظنر التجنوالم

وي ننرأل رقاب ننة علن ننى الف ننحف ووسن ننائل اإلع ننام وغير ننا م ن ن الوس ننائل()4م واالعت نندا عل ننى حن ننق

الملكينة()5م حينذ باسنتطاعة رئنيس السنلطة الوطنينة أو من ي وضن اسنتخداملا يني يتنرة قينام حالننة
الطنوارئم و ن ا التوسننع ينني اختفافننات السننلطة التن ي يننة – رغننم ضننرورت ينني حالننة الطنوارئ –
( )1انظر المادة ( )51م قانو اإلج ار ات الجوائية ال لسطيني رقم ( )3لسنة 2221م.
( )2يع نند المن ننع من ن السن ن ر من ن التطبيق ننات اللام ننة الت نني تتف ننل بحري ننة االنتق ننال ونج نند أ ق ننانو أف ننول المحاكم ننات المدني ننة والتجاري ننة
ال لسطيني رقم ( )2لسنة 2221مم قد نظم الضوابط والقيود على حرية االنتقال والمنع م الس رم والتنوم ن ا القنانو بمنا جنا ت بن ننص
المادة ( )2 11م القانو األساسي بوجوب بفدار أمر قضنائي يعمنل علنى تقييند حرينة االنتقنالم انظنر المنواد (299م )111من قنانو
أفول المحاكمات المدنية والتجارية.
( )3ياحن ننظ أ قن ننانو االجتماعن ننات العامن ننة ال لسن ننطيني رقن ننم ( )12لسن نننة 1998مم يتضن ننم العدين نند م ن ن القين ننود علن ننى ممارسن ننة حرين ننة
االجتماعات العامةم انظر المواد رقم (5م4م )3من .

ا يضا ع أ قانو العقوبنات ال لسنطيني رقنم ( )94لسننة 1936م المطبنق يني

قطنناع غ نوةم وقننانو العقوبننات رقننم ( )16لسنننة 1962م المطبننق ينني الضن ة ال لسننطينية قنند تننناوال بالت فننيل حالننة التجملننر الةيننر مشننروع
(التظا ر غير المشروع حديثا) والنص على تخويل سلطة الضنبط الفناحيات يني ت رينق تلن التظنا رات ن ا يضنا عن تقرينر عقوبنات
جنائية التي تقع على منظمي ومن ف

ا التجملر ال ف ي دف بلى تكدير الطمأنيننة العامنةم للمويند ارجنع قنانو العقوبنات ال لسنطيني رقنم

( )94لسنننة 1936م المطبننق ينني قطنناع غنوة والن ف تننناول خننال ال فننل الحننادف عشننر التجملننر غيننر المشننروع والشننةب وغيننر لن من
الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة م المادة رقم ( )99حتى المنادة رقنم ()125م وكن ل قنانو العقوبنات رقنم ( )16لسننة 1962م المطبنق
يي الض ة ال لسطينية خال ال فل الثالذ للباب الثاني م الكتاب األول م المادة رقم ( )164حتى المادة رقم (.)168
( )4عمننل قننانو المطبوعننات والنشننر ال لسننطيني رقننم ( )5لسنننة 1995مم علننى يننرأل الكثيننر م ن القيننود علننى حريننة الفننحاية ووسننائل
التعبير ع الرأفم ويرأل وسائل الرقابة عليلام للمويد انظر المواد (33م15م14م13م 11بم49م )39من .
( )5تسمح حالة الطوارئ لسلطات الضبط اإلدارف باالستيا ووضع اليد علنى أف عقنار أو منقنول موجنود يني األمناك التني أعلننت ييلنا
حالننة الط نوارئم للموينند انظننر الم نواد (3 16م  )26م ن قننانو النندياع المنندني ال لسننطيني رقننم ( )3لسنننة 1998م .أضننف بلننى ل ن أجنناو
المشرع عبر المادة ( )12م قانو األسلحة النارية وال خائر ال لسطيني رقنم ( )2لسننة 1998مم لنووير الداخلينة بنأ ينأمر بسنحب جمينع
األسلحة النارية وال خائر المرخفة م األيراد خال حالة الطوارئ.
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ين ن دف بل ننى المس نناس ب ننالكثير من ن الحق ننوق والحري ننات الت نني ك لل ننا الق ننانو األساس نني والتشن نريعات

األخرى(.)1

ول ل لم ية ل المشرع ال لسطيني تنناول ثثنار الطنوارئ والتعنويأل عن بعنأل ن اآلثنار

حيننذ نجنند أنن نننص علننى لن ينني فننلب منواد القننانو األساسنني لينندلل علننى أ ميننة ن الحقننوق
والحريننات العامننة والخافننة وعلننى حرمننة المسنناس بلننام وا حنندذ ل ن وجننوب التعننويأل عنلننا

حيذ نجد ينص على ل م خال مواد عديدة يي القانو األساسي(.)2

و ا تأكيد م قبل المشرع بسامة النية م و ار منح لل السلطات االسنتثنائية لنرئيس

السلطة الوطنية واستخداملا م قبل بما يخدم المفلحة العامة ويحقق األم واالستقرار.

والس ن ال ال ن ف يثننار نننا حننول بمكانيننة ت ننويأل رئننيس السننلطة الوطنيننة سننلطات الط نوارئ

بف ت القائم عليلا والمعلود بلي ممارستلا لشخص أو جلاو معي يي السلطة التن ي يةووو

اقتف ننر المش ننرع ال لس ننطيني س ننلطة بع ننا حال ننة الطن نوارئ عل ننى ش ننخص رئ ننيس الس ننلطة

الوطنيةم وأشر مع المجلس التشريعي يي سلطة مد يترة الطوارئم ولم يتطرق القانو األساسني
بشكل فريح بلى بمكانية ت ويأل الرئيس لسلطات الطنوارئ لشنخص أو جلناو معني يني السنلطة

التن ي يننةم بال أ الننناظر ينني نفننوص الم نواد المتعلقننة ب نرئيس السننلطة الوطنيننة والتنني نظمننت ينني
الب نناب الثال ننذ من ن الق ننانو األساس ننيم نج نند أ الم ننادة رق ننم ( )46منن ن تتح نندذ عل ننى أ ر يس نناعد

مجل ننس ال ننوو ار الن نرئيس ي نني أدا ملامن ن وممارس ننة س ننلطات عل ننى الوجن ن المب نني ي نني ن ن ا الق ننانو
األساسيرم ليس

ا يقط بل أ الباب الخامس م القانو األساسي وال ف يتنناول تنظنيم السنلطة

( )1أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .211
( )2تنص المادة ( )19م القنانو األساسني ال لسنطيني المعندل لعنام 2225م علنى أ ر للمسناك حرمنةم ينا تجنوو مراقبتلنا أو دخوللنا
أو ت تيشننلا بال بننأمر قضننائي مسننبب وويقننا ألحكننام القننانو  .يقننع بنناطا كننل مننا يترتننب علننى مخال ننة أحكننام ن المننادةم ولمن تضننرر م ن
ج ن ار

ل ن الحننق ينني تعننويأل عننادل تضننمن السننلطة الوطنيننة ال لسننطينية ر .ك ن ل تنننص ال ق نرة الثالثننة م ن المننادة ( )21من ن علننى أ ر

الملكية الخافة مفونةم وال تنوع الملكية وال يتم االستيا على العقارات أو المنقوالت بال للمن عة العامة ويقا للقنانو يني مقابنل تعنويأل
عادل أو بموجب حكم قضائي ر .وتنص أيضا تننص ال قنرة الثالثنة من المنادة ( )32منن علنى أ ر يترتنب علنى الخطنأ القضنائي تعنويأل
م ن السننلطة الوطنيننة يحنندد القننانو شننروط وكي يات ن ر .وتنننص أيضننا المننادة ( )32من ن علننى أ ر كننل اعتنندا علننى أف م ن الحريننات
الشخفننية أو حرمننة الحينناة الخافننة لإلنسننا وغير ننا م ن الحقننوق والحريننات العامننة التنني يك للننا القننانو األساسنني أو القننانو م جريمننة ال
تسقط الدعوى الجنائية وال المدنينة الناشنئة عنلنا بالتقنادمم وتضنم السنلطة الوطنينة تعويضنا عنادال لمن وقنع علين الضنرر ر .أضنف بلنى
لن نننص المننادة ( )126منن علننى أ ر األحكننام القضننائية واجبننة التن ي ن واالمتننناع عن تن ين ا أو تعطيننل تن ين ا علننى أف نحننو جريمننة
يعاقب عليلا بالحبسم والعول م الوظي ة ب ا كا المتلم موظ ا عاما أو مكل ا بخدمة عامةم وللمحكوم ل الحنق يني رينع الندعوى مباشنرة
بلى المحكمة المختفةم وتضم السلطة الوطنية تعويضا كاما ل ر.
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التن ي ي ننة (مجل ننس النننوو ار ) نج نند يي ن ن أ الم ننادة ( )69التن نني تتح نندذ ع ن ن اختفاف ننات مجلن ننس

الننوو ار م وبالتحدينند ال ق نرة السننابعة منلننا والتنني تنننص علننى ر مس ن ولية ح ننظ النظننام العننام و األم ن

الداخلي رم وم جلة أخنرى تننص بعنأل القنواني األخنرى التني عالجنت حالنة الطنوارئ والضنرورة
على منح بعأل السلطات لجلة معينة أو شخص معي يي السلطة التن ي ية وم

ل :

 ما نفت علي المادة رقم ( )12من قنانو الندياع المندني ال لسنطيني رقنم ( )3لسننة 1998م
م فاحيات للمجلس األعلى للدياع المدني يي الظروف االستثنائيةم وكن ل ننص كنل من

المننادة رقننم (16م  )26التنني تسننمح لننووير الداخليننة بإفنندار تعليمات ن باالسننتيا ووضننع الينند
علننى الممتلكننات الخافننة بنناأليراد من عقننارات ومنقنوالت ومنواد مشننتعلة ومنواد غ ائيننة وغير ننا
م الق اررات التي تناوللا قانو الدياع المدني بالتنظيم لمواجلة حالة الطوارئ.

 ما نفت علي المادة رقم ( )9م قانو الميا رقم ( )3لسنة 2222م م فاحيات لسلطة
الميننا ي نني الظ ننروف االس ننتثنائية وبالخف ننوص ال قن نرة الحاديننة عش ننرة منل ننا الت نني نف ننت عل ننى

فنناحية سننلطة الميننا علننى بيجنناد الحلننول والبنندائل المناسننبة ينني حالننة الط نوارئ ينني تحقيننق
التوويع العادل واالستخدام األمثل لضما ديمومة المفادر المائية الجويية والسطحية.

 مننا نفننت علين المننادة ( )12من قننانو رقننم ( )2بشننأ األسننلحة الناريننة والن خائر ال لسننطيني
لسنننة 1998مم بمنننح فنناحية سننحب األسننلحة وال ن خائر المرخفننة م ن األي نراد خننال حالننة

الطوارئ.

وعليــه فــإا الباحــث ي ـرا بمكانيننة ت ننويأل ال نرئيس لسننلطات االسننتثنائية كللننا أو بعضننلا

بلدف العمل على السنرعة يني مواجلنة األخطنار التني تلندد كينا الدولنة أو السنلم األ لني والنظنام
العام بلا.
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الفرع الثالث
آثار تطبيق حالة الطوارئ على السلطة القضائية
عمل القانو األساسي كةير م الدسناتير علنى بسنناد ملمنة القضنا واألعمنال القضنائية

لجلناو مسنتقل تشنترط يين شنروط معيننة بمنا يضنم حيناد ويمكنن من القينام بلن الملنام باقتندار
ويك ل عدم تعرض ألف ضةوط.

()1

غي ننر أ بع ننأل تشن نريعات الطن نوارئ أو الض ننرورة تعم ننل عل ننى م نننح الس ننلطة القائم ننة عل ننى

تطبين ننق حالن ننة الط ن نوارئ بعن ننأل االختفافن ننات التن نني تن نندخل ين نني االختفن نناص األفن ننيل للسن ننطلة

القضائيةم بةرأل مواجلة الظروف االستثنائية التي تمر بلا الباد()2م وم أمثلة ل ما ورد يني
ننص المنادة ( )112من القنانو األساسني والتني تحندثت عن وجنوب أ يخضنع أف اعتقنال ينننت

ع ن بعننا حالننة الط نوارئ لعنندة متطلبننات قنند بينتلننا ن ننس المننادةم ممننا يعننني أن ن يجننوو للسننلطات
القائمة علنى حالنة الطنوارئ بجن ار أف اعتقنال ألف مشنتب ينيلم من الخطنري علنى األمن والنظنام

العام مع التقيد بالمتطلبات التي نفت عليلنا المنادة السنابقةم و ني بجن ار ات احتياطينة ات فن ة
قضننائية تخننتص بلننا سننلطة التحقيننق ضنند المننتلم يلنني بج ن ار ات ات طبيعننة قضننائية تنبثننق م ن

الش نريعة اإلجرائيننة التنني تعنند حمايننة وضننما للحريننة الشخفننية م ن خننال بش نراف القضننا علننى
اإلج ار ات الجنائية سوا بطريقة مباشرة بمباشرت ال علية أو بطريقة غير مباشرة برقابتن يني تن ين
اإلج ار ات.

()3

وتجدر اإلشارة نا أ النظام القانوني ال لسطيني لنم يننتل نلن كثينر من الندول األخنرى

بمنننح رئننيس الدولننة سننلطة بنشننا محنناكم خافننة أو عسننكرية خننال يت نرة الط نوارئم حيننذ نجنند أ

المادة ( )121ال قرة الثانية م القانو األساسي المعدل تنص علنى أ ر تنشنأ المحناكم العسنكرية
بقواني خافةم وليس لل المحاكم أف اختفاص أو والية خارج نطاق الشأ العسكرف ر.

( )1انظر المادة ( )98م القانو األساسي المعدل لعام 2225م.
( )2محمد محمد مفط ى الوكيل :المرجع السابقم ص .392
( )3أحمد يتحي سرور :الوسيط يي قانو اإلج ار ات الجنائيةم مرجع سابقم ص 86م..85
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وبن ل يكنو المشنرع الدسنتورف قنند حظنر بنشنا مثنل ن المحناكم بال عبنر قنانو خنناص

بلا يعمل على تنظيملا وتشكيللا و ا ال يتم بال عبر فدور مثنل تلن القنواني من قبنل المجلنس
التشريعيم وأضاف على ل بأ قيد اختفاص تل المحاكم وحفر عمللا بالشأ العسكرف.

()1

وممننا ال شن يين بننأ سننلطة بنشننا محنناكم خافننة أو اسننتثنائية ينني حالننة الطنوارئ تن دف

بلى المساس باستقال السلطة القضنائية واحالنة القضنايا المتعلقنة بحالنة الطنوارئ للقضنا الخناص
ال ف تخت ي مع الكثير م الضمانات المقررة لأليراد يي ظل القضا العادف.

()2

وختامننا ب بعننا العمننل بأحكننام حالننة الط نوارئ م ن القننانو األساسنني ال ي ن ثر علننى أف

نحو على السلطة القضائية سوا م حيذ التشكيل أو م حيذ الضمانات.

()3

( )1تجندر اإلشننارة نننا بلنى أنن أنشننأت محكمنة أمن الدولننة يني يلسننطي سنننة 1995م كمحكمنة خافننة للبننت يني مخال ننات أمنيننةم بال أ
ال نرئيس محمننود عبنناس قننرر بتنناريخ 2225 6 22مم بإعننادة محاكمننة المننداني ينني محنناكم أم ن الدولننة والمحكننوم علننيلم باإلعنندام أمننام
محاكم مدنيةم مما أدى بلى بلةا

المحاكم بشكل كامل وتمام م النظام القضائي ال لسطيني.

( )2أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .214
( )3يحيى الجمل :مرجع سابقم ص .195
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المبحث الثاني
آثار تطبيق السلطات القضائية االستثنائية
األفل أ كاية الملام واالختفافات القضائية تمارس من قبنل السنلطة المختفنة ويقنا

لمبنندأ ال فننل بنني السننلطات ومبنندأ اسننتقال القضننا م يننا يجننوو ألف م ن السننلطتي التن ي يننة أو
التشنريعية ممارسنة أف ملنام قضنائية يني أف ظنروفم وال أ تتندخل يني األعمنال القضنائيةم و ن ا

مننا حننرص علننى تأكينند القننانو األساسنني ال لسننطيني()1م بال أ القننانو األساسنني قنند منننح رئننيس
السننلطة الوطنيننة سننلطة الع ننو وسننلطة المفننادقة علننى أحكننام اإلعنندامم و ننو مننا اعتبرنننا ضننم

السلطات االستثنائية لرئيس السلطة الوطنية.
واستخدام الرئيس لسلطة الع نو عن العقوبنة وسنلطة المفنادقة علنى أحكنام اإلعندام يرتنب

العديد م اآلثارم والتي سنأتي على كر ا م خنال مطلبني اثنني م حينذ سننتناول يني المطلنب

األول ثثننار تطبيننق سننلطة الع ننو عن العقوبننةم وينني المطلننب الثنناني ثثننار تطبيننق سننلطة المفننادقة
على أحكام اإلعدامم و ل على النحو التالي-:

المطلب األول
آثار تطبيق سلطة العفو
أوضننحنا ييمننا سننبق أ الع ننو نوعننا  :الع ننو الشننامل و ننو الن ف ين دف بلننى محننو الجريمننة

بشننكل كام ننلم والع ننو عن ن العقوبننة والن ن ف ي ن دف بل ننى محننو العقوب ننة أو تخ ي لننا بال انن ن ال يمح ننو
الجريمة.
وتناولنننت المن ننادة ( )42م ن ن القن ننانو األساسن نني بن ننالنص عليلمنننا بقولل ننا ر ل ن نرئيس السن ننلطة

الوطنية حق الع و الخاص ع العقوبة أو تخ يضلام وأمنا الع نو العنام أو الع نو عن الجريمنة ينا

يك ننو بال بق ننانو رم حي ننذ م نننح رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة سن نلطة الع ننو عن ن العقوب ننة أو تخ يض ننلا
وقفر الع و العام أو الشامل على السلطة التشريعية التي تستطيع بفدار قانو ب ل م واستخدام
سلطة الع و ع العقوبنة يرتنب عندة ثثنار منلنا منا يتعلنق بنااللتوام بتن ين العقوبنةم ومنلنا منا يتعلنق

بحكم اإلدانةم حيذ سنتناول

اآلثار م خال يرعي اثني كما و ثت-:

( )1انظر كا م المادة (99م98م )99م القانو األساسي المعدل لعام 2225م.
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الفرع األول
آثار العفو عا العقوبة ما حيث االلتزام بالتنفيع
أثننر الع ننو يتوقننف علننى مضننمون م

()1

يقنند يترتننب علننى الع ننو ع ن العقوبننة بسننقاط االلت نوام

بتن ي ا عمن فندر الع نو لفنالحة ب ا كنا الع نو عن العقوبنة كلينام واسنقاط الشنطر محنل الع نو
ن ا األخيننر جوئيننام أو حلننول العقوبننة الجدينندة األخننف المسننتبدلة ينني ق نرار الع نو مح ننل

ب ا كننا

العقوبننة األشنند ب ا كننا الع ننو باإلبنندال()2م وينني تأفننيل أسنناس انقضننا االلتنوام بتن ين العقوبننة ينني
حال أ كا الع و كليا برو اتجا ا :

()3

االتجــاه األولا و ننو اتجننا واقعننيم يحلننل الع ننو ع ن العقوبننة بوف ن بسننقاطا للعقوبننةم مبنيننا علننى

التسامح.

االتجـــاه الثـــانيا اتج ننا نظن نرف وحكم ننيم ينظ ننر للع ننو كن ننوع من ن ببن ن ار ال م ننة أو التن ين ن الحكم نني
للعقوبةم يويقنا للن ا االتجنا أ الع نو عن العقوبنة يعنادل تن ين ا حكمنام وبن ل يت نادى االنتقنادات
الموجلة للع و والمتعلقة باعتدائ على حجية األحكام وقوة الشي المقضني بن م منا دامنت العقوبنة

تعد –حكما -من ة بكامللا.

وقنند تبنننى قننانو اإلج ن ار ات الجوائيننة ال لسننطيني رقننم ( )3لسنننة 2221م االتجننا الثنناني

حيذ نجد اشترط للحكم برد االعتبار أ تكو العقوبة قد ن ت حقيقنة أو حكمنام وقند ننص علنى
ل م خال ال قرة األولى م المادة ( )438م ن س القانو على ر أ تكو العقوبة قد ن ن ت

تن ي ا كاما أو فدر ع و عنلا أو انقضت بالتقادم ر.

والمشننرع من خننال النننص السننابق تطلننب للحكننم بننرد االعتبننار أ تكننو العقوبننة األفننلية

التني تضنمنلا حكننم اإلداننة قنند ن ن ت بال عنلم أو أ تكننو قند ن ن ت حكمنا نتيجنة لوجننود سنبب قننام
مقام التن ي بالع و عنلا أو سقوطلا بالتقادم.

()4

ويترتن ننب علن ننى اعتبن ننار الع ن ننو ع ن ن العقوبن ننة معن ننادال لتن ي ن ن ا نتيجن ننة امن ننة تتعلن ننق بتعن نندد

العقوباتم حيذ أن يي حال التعدد الحقيقي للجرائم يكو الع و الحافل علنى بحندى الجنرائم نو

المنفوص عليلا يي قرار الع نو يقنطم وعلين يإنن يجنب االلتنوام بمقتضنى الننص يين دو بر اقن
( )1علي عبد القادر قلوجي :قانو العقوبات رالقسم العامرم مرجع سابقم ص .429
( )2أحمد عوأل بال :النظرية العامة للج او الجنائيم مرجع سابقم ص .656
( )3نبيل عبد الفبور النبراوف :سقوط الحق يي العقابم مرجع سابقم ص  94وما بعد ا.
( )4سا ر بب ار يم الوليد :األحكام العامة يي قانو العقوبات ال لسطينيم مرجع سابقم ص .266
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بتننأويات أخننرى()1م يننإ ا حكننم عل نى شننخص باألشننةال الشنناقة لمنندة ثنناذ سنننواتم مننثام ثننم حكننم
علي بالسنج أو الحنبس لمندة ثناذ سننوات عن جريمنة وقعنت قبنل الحكنم باألشنةال الشناقةم ينإ

فدور قرار بالع و ع عقوبة األشنةال الشناقة يجنب أال ين ثر يني عقوبنة السنج أو الحنبس التني

يتعي تن ي ام خايا لما ب ا كا قد قضى يعا مدة األشةال الشاقة المحكوم بلام يإ
يجب عقوبة السج أو الحبس بمقدار مدة األشةال الشاقة المن ة(.)2

ا التن ي

الفرع الثاني
آثار العفو عا العقوبة على حكم اإلدانة
يبقننى حكننم اإلدانننة قائمننا منتجننا جميننع ثثننار باسننتثنا منا تعلننق منلننا بالعقوبننة التنني سننقطت

بالع وم والع و ع العقوبة ال ي ثر يي الحقنوق الشخفنية لن ل يسنتطيع المضنرور تن ين األحكنام

الفننادرة لمفننلحت م كمننا يمل ن مراجعننة المحنناكم المدنيننة للمطالبننة بل ن الحقننوق()3م ويترتننب علننى
بقا الحكم النتائ التالية:

()4

 )1يستمر تسجيل الحكم يي فحي ة الحالة الجنائية واحتساب سابقة يي العود.

 )2يمنع م اإليادة – ب كا ل ل محل  -م بيقاف التن ي يي دعوى الحقة.
 )3ال يمس الع و ما قضى ب الحكم يي الدعوى المدنية.

( )1نبيل عبد الفبور النبراوف :مرجع سابقم ص .95
( )2المرجع السابقم ص .95
( )3يخرف عبد الراوق الحديثي م خالد حميدف الوعبي :شر قانو العقوبات رالقسم العامرم مرجع سابقم ص .391
( )4نبيل عبد الفبور النبراوف :مرجع سابقم ص .98
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المطلب الثاني
آثار تطبيق سلطة التصديق على أحكام اإلعدام
ب األثننر المترتننب علننى مفننادقة رئنيس السننلطة الوطنيننة علننى أحكننام اإلعنندامم ننو تن ي ن

تل ن األحكننام مننا دامننت أنلننا اسننتن ت جمي ننع طننرق الطع ن م حيننذ يكننو تن ي ن اإلعنندام اإلجنن ار

األخير.

وتننناول القننانو األساسنني سننلطة التفننديق علننى األحكننام القضننائية وقفننر ا علننى أحكننام

اإلعدام يقطم حيذ نفت المادة ( )129من على ر ال ين حكم اإلعدام الفادر م أية محكمنة

بال بعد التفديق علي م رئيس السلطة الوطنية ال لسطينية رم وقد ننص أيضنا قنانو اإلجن ار ات
الجوائية ال لسطيني رقنم ( )3لسننة 2221م من خنال المنادة ( )428علنى أنن ر متنى فنار حكنم

اإلعدام نلائيا وجب علنى ووينر العندل رينع أوراق الندعوى ينو ار بلنى رئنيس الدولنة رم وكن ل نفنت

المادة ( )429على أن ر ال يجوو تن ي حكنم اإلعندام بال بعند مفنادقة رئنيس الدولنة علين رم و نو

ب ل يعمل على تأكيد أ مينة وضنرورة ن السنلطة يجعنل مفنادقة رئنيس السنلطة الوطنينة شنرطا

لتن ي ن األحكننام الفننادرة باإلعنندامم والماحننظ علننى المننادة السننابقة أنلننا قنند أعطننت رئننيس السننلطة
الوطنيننة االختفنناص المطلننق ينني المفننادقة علننى أحكننام اإلعنندام ولننم تعمننل علننى تحدينند ال ت نرة
الومنية الممنوحة للرئيس للمفادقة على تل األحكامم مما قند ين دف بلنى المماطلنة يني المفنادقة
وعدم تن ي األحكام القضائية لمدة طويلةم وقد جانب المشرع الفنواب يني ن ا األمنرم وعلين بنأ
يتدار

ا األمر ويعمل علنى تحديند ال تنرة الومنينة التني يجنب علنى النرئيس المفنادقة ييلنا علنى

األحكام القضائية القاضية باإلعدام.

والسن ال الن ف يثننار تبعننا ل ن ل

ننل يجننوو لنرئيس السننطلة الوطنيننة االمتننناع عن مفننادقة

أحكننام اإلعنندامو و ننل تعتبننر ب ن ل بمثابننة ق ن اررات سننلبية أف جريمننة يعاقننب عليلننا القننانو و و ننل
تنطبق عليلا المادة ()126
يرى البعأل

()2

()1

م القانو األساسيووو

بأ م فاحية رئيس السلطة الوطنية المفادقة على أحكام اإلعدام أو

االمتناع ع المفادقةم وال مجال النطباق المادة ( )126م القنانو األساسني علنى ن الحالنة
( )1تنص المادة ( )126م القانو األساسي المعدل لعنام 2225م علنى أ ر األحكنام القضنائية واجبنة التن ين واالمتنناع عن تن ين ا أو
تعطيننل تن ي ن ا علننى أف نحننو جريمننة يعاقننب عليلننا بننالحبسم والعننول م ن الوظي ننة ب ا كننا المننتلم موظ ننا عامننا أو مكل ننا بخدمننة عامننةم
وللمحكوم ل الحق يي ريع الدعوى مباشرة بلى المحكمة المختفةم وتضم السلطة الوطنية تعويضا كاما ل ر
( )2مقابلة شخفية مع كا م الدكتور سا ر الوليدم مرجع سابق .والدكتور عبد القادر جرادةم مرجع سابق.
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أل ال نرئيس بعنندم مفننادقت علننى أحكننام اإلعنندام ال يكننو ممتنع نا أو معطننا لتن ي ن تل ن األحكننام
أل المننادة ( )126م ن القننانو األساسنني تتحنندذ ع ن األحكننام التنني أفننبحت جننا وة للتن ي ن أف
استويت كل اإلج ار ات وكل مسنتلومات التن ين م يحينلنا ب ا تنم تعطيللنا تتحقنق المسن ولية الجوائينة

لم يعرقل تن ي ا.

ويرى البعأل

()1

أ امتناع رئيس السلطة ع مفادقة أحكام اإلعندام ليسنت تعطنيا أل

حك ننم اإلع نندام ل ننم يف ننبح ج ننا او للتن ين ن م ب ال يك ننو ف ننالحا بال بلن ن المف ننادقةم ولن ن ل لن نرئيس
السلطة الحق يي المفادقة أو عدم المفنادقةم بنل ب المفنادقة ني التني تضن ي الشنرعية علنى

عملية التن ي م ويجنب أ ي سنر امتنناع النرئيس عن المفنادقة لفنالح المحكنوم علين م وخفوفنا
أ المشرع لم يعمل على تحديد مدة معينة يجب أ يفدر خاللا التفديق.
ويضيف ثخر

()2

ا االمتناع يعتبر ب دار لألحكام القضنائية ين دف

على ل ييفف أ

بلننى بضننعاف الثقننة ينني األحكننام الفننادرة عن ن المحنناكم القضننائية ممننا ال ش ن يي ن م بال أ

لن ن

ال يعتبننر جريمننة يجننب معاقبننة القننانو عليلننام بننل تعتبننر بمثابننة تعطيننل رئننيس السننلطة الوطنيننة

لفاحيات بالتفديق على أحكام اإلعدام ليس أكثر.
ويننرى م ن يعتبننر أ بج ن ار المفننادقة بج ن ار بدارفم أ ينني حالننة امتننناع رئننيس السننلطة

الوطنية ع مفادقة أحكام اإلعدامم يجوو الطع علي باعتبار قرار بدارف سلبي.

()3

ويرا الباحث ما جانبنه أ المادة ( )126م القانو األساسي جا ت واضحة لتتحدذ
ع تن ي األحكام القضائيةم وتجنريم تعطينل تن ين تلن األحكنام ملمنا كاننت الفن ة الوظي ينة لمن
يقوم ب ل م ورئيس السلطة الوطنية ي دف وظي ة عامة يني الدولنةم لن ا ننرى أ

ن المنادة تنطبنق

علي يي حالة امتناع على المفادقة على أحكام اإلعدامم أضنف بلنى لن أ المنادة ( )82من

ق ننانو الس ننلطة القض ننائية ال لس ننطيني ج ننا ت ب ننن س م ننا نف ننت علين ن الم ننادة ( )126من ن الق ننانو
األساسنني وبننن س الفننيةة تمامننا و ن ا تأكينند بضننايي علننى وجننوب تن ين األحكننام القضننائية وتجنريم
تعطيللا واالمتناع ع تن ي ام ملما كانت ف ة ال اعل.

أمنا القنول بأنن من فناحيات رئنيس السنلطة المفنادقة علنى أحكنام اإلعندام أو االمتنناع

ع مفادقة تل األحكامم يل ا قول محا للنظر م قبل الباحذم أل الةاية م ضمانة وجنوب
( )1مقابلة شخفية مع الدكتور سا ر الوليدم مرجع سابق.
( )2مقابلة شخفية مع األستا تامر القاضيم مرجع سابق.
( )3مقابلة شخفية مع الدكتور عبد القادر جرادةم مرجع سابق.
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مفادقة رئيس السلطة الوطنينة علنى أحكنام اإلعندامم نو بيسنا المجنال أمامن السنتعمال سنلطت

يي الع و والقيام بدور إلعطا

ن العقوبنة مجناال واسنعا من العدالنةم ب ا ينرئيس السنلطة الوطنينة

أمننام خينناري ال ثالننذ للمننام أوللمننا التفننديق علننى أحكننام اإلعنندامم وثانيلمننا الع ننو الخنناص ع ن

العقوبة أو تخ يضلام وليس ل االمتناع ع التفديقم واال يإن سيعرأل ن س للمسائلة القانونية
ع

ا ال عل حسب وجلة نظرنا.
أمننا من يننرى

()1

بننأ رئننيس السننلطة الوطنيننة بامتناعن عن التفننديق علننى أحكننام اإلعنندام

يإن ب ل يعمل ضمنيا على تخ يأل عقوبة اإلعدام بلى عقوبة السج مدى الحياة.

يل ا رأيا محا للنظر م قبل الباحذم حيذ سبق لنا أ تناولننا الشنروط الواجنب اتباعلنا

عنند بفنندار ع ننو خنناص من رئننيس السننلطة الوطنيننة أو تخ ننيأل أف عقوبننة()2م حيننذ أوردنننا أن ن

يجننب أ يمنننح الع ننو بمرسننوم رئاسنني فننادر عن رئننيس السننلطة الوطنيننة ين كر يين اسننم المسننت يد

من ن الع ننو والعقوب ننة المس ننقطة والعقوب ننة المتبقي ننة ب ا ك ننا اإلس ننقاط جوئي ننا والعقوب ننة المس ننتبدلة ب
وجدت(.)3

وترتيبننا علننى ل ن يثننار التسننا ل حننول اآلثننار المترتبننة حننال قيننام رئننيس السننلطة الوطنيننة

بالتفديق على أحكام اإلعدام بعد انتلا مدة واليت القانونيةووو

يجيننب النندكتور عبنند القننادر جنرادة علننى لن بقولن  :ر أ تن ين أحنناكم اإلعنندام المفننادق

عليلننا م ن قبننل رئننيس الدولننة بعنند انتلننا منندة واليت ن القانونيننةم ننو تن ي ن باطننلم أمننا ع ن وضننعنا

الح ن ن نناليم ي ن ن نناألمر مختل ن ن ننف بع ن ن ننأل الش ن ن نني حي ن ن ننذ يعتب ن ن ننر رئ ن ن ننيس الس ن ن ننلطة الوطني ن ن ننة الح ن ن ننالي
السيد محمود عباسم الحاكم العنام وال علني للنباد أل القنانو األساسني قند حندد نلاينة مندة والينة

رئننيس السننلطة الوطني ننة بعنند أربننع س نننوات م ن انتخاب ن م ولكنن ن لننم يحنندد الب ننديل عننند انتلننا يتننرة
السنوات األربع ب ا عجو رئيس المجلس التشريعي ع ممارسنة ملامن و نو منا يحندذ حالينام ممنا
يقتضنني بقننا النرئيس الحننالي علننى سنندة الحكننم منعننا لتنواير حالننة ينراو دسننتورف ال تسننتطيع الننباد

والعباد أ تعيا ييلا ر.

()4

أمننا ال نندكتور س ننا ر الولي نندم يجي ننب وبحـــق ينني لن ن األم ننر بقولنن  :ر ب الحال ننة الواقعي ننة
السياسننية ال تعطنني رئننيس السننلطة الوطنيننة الف ناحية لكنني يفننادق علننى أحكننام اإلعنندامم لعنندم
( )1مقابلة شخفية مع الدكتور باسم بشناقم مرجع سابق.
( )2سبق أ أشرنا بلى

ا الرأف م خال دراستنا

م ص .116 -113

( )3نبيل عبد الفبور النبراوف :مرجع السابقم ص .88
( )4مقابلة شخفية مع الدكتور عبد القادر جرادةم مرجع سابق.
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ج نواو تطبيننق نظريننة الموظننف ال علنني ينني ن ا الفننددم ل ن أ نظريننة الموظننف ال علنني وجنندت
لحماية الةير ال ف يتعامل مع الموظف ال ف ايتقد بلى التعيي الفحيح أو ال ف انتلت واليتن أو

يقد اختفاف أو منفب ر.

()1

و ا ينقلنا بلى التسا ل حول اآلثار المترتبة على مفادقة مجلس النوو ار يني قطناع غنوة

علننى أحكننام اإلعنندام لتجنناوو امتننناع رئننيس السننلطة الوطنيننة الحننالي ع ن المفننادقةم وانتلننا منندة

واليتن ن القانوني ننةم حي ننذ ت نننص الم ننادة ( )46من ن الق ننانو األساس نني ب ننأ ر يس نناعد مجل ننس ال ننوو ار
ا القانو األساسي ر.

الرئيس يي أدا ملام وممارسة سلطات على الوج المبي يي

يرى البعأل بأن ال عاقة للنص السابق بمساعدة رئيس الوو ار للرئيس يي ن المسنألة
أل التفديق على اإلعدام م الفاحيات الشخفية للرئيس.

()2

ويننرى أيضننا الننبعأل بننأ مفننادقة رئننيس السننلطة علننى أحكننام اإلعنندام ال يةننني عنلننا أف

مفادقة م أف جلة أخرىم ي ي حنال شنةور منفنب النرئيس أو يقندا األ لينة أو انتلنا الوالينة
يتعطل بج ار المفادقة بلى أ يتم انتخاب رئيس جديدم و ا و الوضنع الطبيعنيم وال يمكن أ

يسننتعاأل

غير الرئيس.

مفننادقة ال نرئيس علننى أحكننام اإلعنندام بمفننادقة مجلننس الننوو ار أو أف جلننة أخننرى
()3

بال أ و اورة العدل بقطاع غوة ترى خايا لن ل م حينذ تنرى بنأ المنادة ( )46من القنانو

األساسنني تعتبننر سننندا قانونيننا لمجلننس الننوو ار ينني قطنناع غ نوة وتعطي ن الفنناحية بمسنناعدة رئننيس
السن ننلطة الوطنين ننة ي ن نني تن ي ن ن ف ن نناحيات المنفن ننوص عليلن ننا ي ن نني القن ننانو األساس ن نني وم ن ن

الفاحيات المفادقة على أحكام اإلعدام(.)4

نن ن

ويجيننب األسننتا النندكتور يتحنني الوحينندفم وبحــق علننى ن ا األمننر ييقننول :ر أ االنقسننام
أثر تأثي ار سلبيا وضا ار على المنظومنة القانونينة ال لسنطينية التني تعنال القضنايا بمختلنف أنواعلنام
ومنل ننا قض ننية اإلع نندام أل ط ننول م نندة االنقس ننام أدت بل ننى أ

ن ننا بجن ن ار ات قانوني ننة تجاووتل ننا

األوضنناع االجتماعيننة واالقتفننادية والسياسننية وحتننى القانونيننة وال يمكن أ تنتظننر أل المفننلحة

( )1مقابلة شخفية مع الدكتور سا ر الوليدم مرجع سابق.
( )2مقابلة شخفية مع الدكتور عبد القادر جرادةم مرجع سابق.
( )3مقابلة شخفية مع الدكتور سا ر الوليدم مرجع سابق.
( )4بيننا فننح ي لننو اورة العنندل بقطنناع غ نوة فنندر عنلننا بتنناريخ 2212 24 19مم ومنشننور علننى الشننبكة العنكبوتيننةم موقننع وكالننة ال نرأف
الحكومي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نة م تن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناريخ الن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندخول 2214 22 22مم تمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننام السن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناعة  12:52صم
على الرابط http://alray.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=4572
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العامننة أولننى بننالتطبيق ينناإلج ار ات القانونيننة المعطلننة ملمننا كانننت س نوا بج ن ار ات بداريننة شننكلية

أم جو رين ننة ال يمك ن ن أ توقن ننف عجلن ننة تحقين ننق العدالن ننةم ممن ننا دين ننع بلن ننى األخ ن ن ين نني قطن نناع غ ن نوة
بتطبي ننق عقوب ننة اإلع نندام دو تف ننديق رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة ال لس ننطينية أل اعتب ننارات تحقي ننق

العدالة والقيم االجتماعية وتحقيق عملية الردع لمرتكبي الجرائم التي تسنتحق عقوبنة اإلعندام أولنى
باألخ بلا ر.

()1

( )1مقابلننة شخفننية مننع األسننتا النندكتور يتحنني الوحينندفم أسننتا القننانو العننام ينني كليننة الحقننوق بجامعننة األو ننر -غ نوةم يننوم الثاثننا
الموايق 2214 23 24م.
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المبحث الثالث
آثار تطبيق السلطات الت ريعية االستثنائية
أسننندت الدسنناتير المعافنرة واليننة بفنندار الل نوائح اإلداريننة بأنواعلننا المختل ننة بلننى السننلطة

التن ي ية ومرجنع لن كنو األخينرة ني المننوط بلنا تن ين القنواني و ني األكثنر التفناقا وقربنا من

ظننروف ومابسننات تطبيننق النفننوص القانونيننة بمننا ي ننرو من فننعوبات وعقبنناتم يلنني أقنندر م ن

غير ننا علننى مواجلتلننا()1م وتعتبننر السننلطة الائحيننة لننإلدارة الوسننيلة لقياملننا بمباشنرة ملاملننام و نني
ملومة لإلدارة واأليراد بمجرد فدور ام وتفدر ويقا للقانو وملتومة بأحكامن وال تسنتطيع الخنروج
عن .

()2

وا ا كا األفنل أ السنلطة التشنريعية تعتبنر فناحبة االختفناص األفنيل يني التشنريع

يإنن ن ق نند أجي ننو رغ ننم لن ن للس ننلطة التن ي ي ننة ح ننق التشن نريع ي نني بع ننأل المس ننائل بواس ننطة اللن نوائح

اإلدارية.

()3

والنص على

السلطات استثنا م األفل العام يقد جعلت م السلطات الم قتة وتم

ضبطلا بعدد م الشروط والقيود نظ ار لآلثنار المترتبنة عليلنا والتني تنوداد وتت ناقم عنند التوسنع يني
اسننتخداملا أو اسننتةاللا لتحقيننق أ ننداف غيننر التنني اسننتدعت المشننرع النننص عليلننام ال سننيما أن ن

يمك ن بواسننطة ن التش نريعات تعننديل ق نواني ناي ن ة فننادرة م ن السننلطة التش نريعية()4م وقنند وردت

س ننلطة بف نندار قن ن اررات لل ننا ق ننوة الق ننانو – لن نوائح الض ننرورة – من ن قب ننل رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة
ال لسطينية يي المادة ( )43م القانو األساسني المعندل لعنام 2225مم وتعتبنر ن السنلطة من

ض ننم الس ننلطات التشن نريعية الممنوح ننة لن نرئيس الس ننلطة الوطني ننة اس ننتثنا بموج ننب أحك ننام الق ننانو
األساسي.
حيننذ سننبق لنننا أ تناولنننا نطنناق وشننروط السننلطات التشنريعية االسننتثنائية – القن اررات بقننوة

القننانو  -التنني منحلننا القننانو األساسنني ل نرئيس السننلطة الوطنيننة ال لسننطينيةم باإلضنناية إلمكانيننة
( )1ي ننات محم نند حس نني كم ننال :العاق ننة ب نني الس ننلطتي التشن نريعية والتن ي ي ننةم مرج ننع س ننابقم ص  .282ومحم ننود محم نند ح ننايظ :القن نرار
اإلدارفم محاضرات لألستا الدكتور يتحي الوحيدفم مرجع سابقم ص  183وما بعد ا.
( )2تنننص المننادة ( )71من القننانو األساسنني ال لسننطيني المعنندل لعننام 2115م علننى أ ر لمجلننس الننوو ار الحننق ينني التقنندم بلننى المجلننس
التشريعي بمشروعات القواني وافدار اللوائح واتخا اإلج ار ات الاومة لتن ي القواني ر.
( )3عبد الحميد متولي وسعد عف ور ومحس خليل :القانو الدستورف والنظم السياسيةم منشأة المعارفم اإلسكندريةم ص .229
( )4أبو بكر مرشد ياوع الو يرف :المرجع سابقم ص .235
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استخدام رئيس السلطة الوطنية لاختفاص التشريعي خال قيام حالة الطوارئم ومدى تأثير

علننى السننلطة التش نريعية بشننكل عننامم ل ن ا يإننننا سنننكت ي بل ن ا المبحننذ بد ارسننة اآلثننار الناجمننة ع ن

ا

بفدار رئيس السلطة الوطنية للق اررات بقانو خال قيام حالة الضرورة.
وحتننى يتسنننى لنننا معريننة تل ن اآلثننار يجننب علينننا أ نتعننرف علننى القننوة القانونيننة للق ن اررات

بقانو ومجاللا ال ف يجوو للا تناول بالتنظيمم باإلضاية لدراسة الطبيعة القانونية للق اررات بقانو

وما يترتب على تحديد

الطبيعة م نتائ ييما يتعلق بالنظام القانوني ال ف تخضع لن م و لن

م خال المطالب الثاثة التالية-:

المطلب األول
القوة القانونية للق اررات بقانوا
تنص المادة ( )43م القانو األساسي ال لسطيني المعدل لعام 2225مم على أ يكو

للق اررات التي يفدر ا رئيس السلطة الوطنية يي حاالت الضرورة قوة القانو م بحيذ يمكنلا بلةا
التشريعي البرلماني وتعديل م بمعنى أ لإلدارة مباشنرة مثنل ن القن اررات يني الظنروف االسنتثنائية
بالمخال ة لألحكام والقواني القائمةم ومع ل تظل مشروعة بالرغم م

المخال ة.

()1

وال يعني تمتع مثنل تلن القن اررات بقنوة القنانو رغنم طبيعتلنا اإلدارينة – التني سننأتي علنى

ت فننيللا ييمننا بعنند – بياتلننا م ن رقابننة القضننا اإلدارف (المحكمننة العليننا)م بننل تخضننع للننا بمننا

يضننم تحقيننق الفننالح العننام وعنندم بسننا ة اسننتعمال ن السننلطةم وبمننا أنلننا تفنندر ينني نطنناق
القنانو يتسننتطيع أ توقنف أو تعنندل أو تلةني بعننأل أحكننام القنواني م يإنن يكنو من الطبيعنني أ

يمننارس المجلننس التش نريعي الرقابننة علننى ممارسننة السننلطة الائحيننة للنندور ال ن ف كننا ينبةنني علي ن

أفا القيام ب .

()2

وتعتبننر أعمننال الضننرورة األكثننر خطننورة ممثلننة بننالق اررات التنني للننا قننوة القننانو  -ل نوائح

الض ننرورة  -الت نني نني ي نني جو ر ننا أعم نناال تشن نريعيةم ونظن ن ار للن ن الخط ننورة يق نند قف ننر المش ننرع
الدسننتورف فنندور مثننل تل ن الق ن اررات علننى رئننيس السننلطة الوطنيننة ال لسننطينيةم مننع التقينند بشننروط

( )1سامي جمال الدي  :القضا اإلدارفم مرجع سابقم ص .239-238
( )2عادل أحمند محمند الخايلنة :فناحيات رئنيس الدولنة يني الظنروف االسنتثنائية يني كنل من مفنر واألرد رد ارسنة مقارننة منع أحكنام
ال ق والشريعة اإلساميةرم رسالة دكتو ار مقدمة لكلية الحقوقم جامعة عي شمسم القا رةم 2212مم ص .339-336
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بفدار ا المقررة بالقانو األساسي ال لسطيني()1م لن ا نجند أ المشنرع ال لسنطيني حنرص علنى أ
يتيح للمجلس التشريعي التعبير ع برادت بشأ أعمال الضرورة وتدابير ام حينذ ننص علنى لن

يي المادة ( )43م القانو األساسي ومنح سلطة بقرار أو عدم بقرار

التدابير أو تعديللا.

المطلب الثاني
مجال الق اررات بالقانوا
رغم تمتع الق اررات بقانو بالقوة القانونية بنص ( )43من القنانو األساسنيم بال أنن يثنار

التسنا ل حنول المجنال الن ف تسنتطيع القن اررات بقننانو أ تتندخل بن والموضننوعات التني يمكن للننا

تنظيملام حيذ ظلر يي ال ق والقضا اتجا ا بل ا الفدد:

()2

االتجاه األولا يقوم

ا االتجا وبحـق علنى ت سنير النفنوص التني تمننح رئنيس السنلطة

استثنائيم ونتيجة ل ل يرى

ننا موضنوعات ال يسنتطيع رئنيس السنلطة تنظيملنا

الوطنيننة االختفنناص بإفنندار قن اررات بقننانو ت سنني ار ضننيقا باعتبننار أ األمننر يتعلننق باختفنناص
ا االتجنا أ

بواسطة تل الق اررات أو اللوائح.

االتجاه الثانيا يلو ي سر

النفوص ت سني ار واسنعا ممنا يننت عنن توسنيع مجنال ن

الق ن اررات بحي ننذ يك ننو للننا أ ت نننظم أف موض ننوع يمك ن للق ننانو الف ننادر م ن الس ننلطة التشننريعية

تنظيم .

وعلي ن يإننننا نميننل لل نرأف ال ن ف يتج ن بننالقول أ الق ن اررات بقننانو ال تسننتطيع أ تنننظم مننا

ينظمن ن الق ننانو األساس نني أو موض ننوعات سن نوا أك ننا

لن ن بالتع ننديل أم اإللة ننا م كن ن ل ال ت نننظم

الق اررات بقانو الموضوعات التي حرملا القانو األساسي على القواني العادية مثل تقرير رجعية

جريمة م الجرائم.

()3

( )1أنور أحمد رسا  :وسيط القضا اإلدارفم مرجع سابقم ص .123
( )2عننادل أحمنند محمنند الخايلننة :مرجننع سننابقم ص  354ومننا بعنند ا .ويسننرى محمنند العفننار :نظريننة الضننرورة ينني القننانو الدسننتورفم
مرجع سابقم ص  61وما بعد ا.
( )3محمود محمد حايظ :القرار اإلدارفم محاضرات لألستا الدكتور يتحي الوحيدفم مرجع سابقم ص .295
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المطلب الثالث
الطبيعة القانونية للق اررات بقانوا
وفقاً ألحكام القانوا األساسي
يتضننح م ن نننص المننادة ( )43م ن القننانو األساسنني أ المشننرع ميننو بنني مننرحلتي تمننر

بلما الق اررات التي للا قوة القنانو م األولنى مرحلنة منا قبنل بقنرار القن اررات بقنانو من قبنل المجلنس

التش نريعيم والثانيننة مرحلننة مننا بعنند بق نرار الق ن اررات بقننانو م ن قبننل المجلننس التش نريعيم وسنننتناول
أيضننا حالننة ريننأل المجلننس التش نريعي لتل ن الق ن اررات وعنندم بق نرار للننام ون فننل ل ن علننى النحننو

التالي-:

أوالًا الطبيعة القانونية للق اررات بقانوا قبل التصديق عليها ما المجلس الت ريعي:
اسننتقر ال ق ن

()1

علننى أ للق ن اررات بقننانو – تش نريعات الضننرورة أو ل نوائح الضننرورة – وا

كانت للا قوة القانو م بال أنلنا يني ال تنرة السنابقة لتفنديق المجلنس التشنريعي للنا ال تعتبنر قنواني

بل ي ق اررات بداريةم و ل تأسيسا على المعيار الشكلي

()2

ال ف يأخن بن بفن ة أساسنية القنانو

األساسي ال لسطيني.
( )1محمود محمد حايظ :القرار اإلدارفم محاضرات لألستا الدكتور يتحي الوحيدفم مرجع سابقم ص  296وما بعد ا.
( )2اختلف ال قلنا يني معينار الت رقنة بني القنرار اإلدارف واألعمنال التشنريعيةم يكنا المعينار الشنكليم والمعينار الموضنوعيم و لن علنى
النحو التالي :المعيار ال كليا يتسم

ا المعينار بالوضنو والبسناطةم ب يك ني أ تعنرف الجلنة المفندرة للعمنل حتنى تعنرف طبيعتن م ب

ينتمي العمل لمفدر ويسمى باسنم م ينإ ا كنا العمنل فناد ار عن السنلطة التن ي ينة اعتبنر العمنل بدارينام أمنا ب ا كنا فناد ار عن السنلطة

التش نريعية اعتبننر عمننا تش نريعيام بال أ

ن ا المعيننار تعننرأل للنقنندم حيننذ قيننل بأن ن سننطحي وال يةننوص ينني أعمنناق العمننل اإلدارف أو

التش نريعي بننل يكت نني بشننكل الخننارجيم وانتقنند أيضننا بأن ن يعمننل علننى الخلننط بنني م لننومي السننلطة التش نريعية والوظي ننة التش نريعيةم يننإ
المقفننود بالسننلطة التش نريعية الجلننة التنني تتننولى ملننام التش نريعم أمننا الوظي ننة التش نريعية تتمثننل ينني موضننوع التش نريع ال ن ف يتضننم قواعنند
عامة مجردةم وينا على ل يمارس البرلما الوظي ة التشريعية وبجانبلا وظائف أخرى كالوظي نة اإلدارينةم وغير نا من االنتقنادات والتني
ال يتسع المجال لت فيللا.
المعيـار الموضــوعيا يعمنند ن ا المعيننار علنى يحننص ود ارسننة مضنمو العمننل الن ف فنندر عن السننلطة التشنريعية أو السننلطة التن ي يننة أو
التعننرف علننى طبيعت ن م و ن ا بخنناف المعيننار الشننكلي ال ن ف يعتمنند علننى الجلننة المفنندرة للعمننلم يالنشنناط اإلدارف يتميننو بف ن تي

نني

االستمرار والتجديدم بينما النشاط التشريعي يتميو بالعمومينة والتجريندم يويقنا للن ا المعينار يخنرج من دائنرة الوظي نة التشنريعية كنل عمنل ال
يتضم قواعد عامة مجردة رغم فدور م السلطة التشريعية مثل قانو المواونةم أما ما يفندر عن السنلطة التن ي ينة ويقنا للن ا المعينار
تضمن قواعد عامة موضوعية ومجردة ييعتبر من قبينل األعمنال التشنريعيةم ولقند تعنرأل ن ا المعينار أيضنا لعندة انتقنادات منلنا فنعوبة
تطبيقن من الناحينة العمليننة والتمييننو بني القنواني واألنظمنة أو اللنوائح ويقننا لمضنمونلام حيننذ كنا منلننا يتضننم قواعند عامننة وموضننوعية
ومجننردة رغننم االخننتاف ينني المفنندر بينلننام وم ن ثننم ال يفننلح ن ا المعيننار خننال قيننام الظننروف االسننتثنائية حيننذ يننتم دم ن السننلطتي
التشريعية والتن ي ية يي يئة واحدة و ي السنلطة التن ي ينةم وغير نا من االنتقنادات األخنرى .لمويند انظنر سنليما محمند الطمناوف :النظرينة
العامة للق اررات اإلداريةم مرجع سابقم ص  195وما بعد ا .وسامي جمال الدي  :القضنا اإلدارفم مرجنع سنابقم ص  154ومنا بعند ا.
ومحمود محمد حايظ :القرار اإلدارفم مرجع سابقم ص  .24-12وعادل أحمد حسي بوعركي :مرجع سابقم ص  42وما بعد ا.
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وبنا على ل تخضع

الق اررات يي ال ترة الم كورة للنظام القانوني الن ف يسنرف علنى

الق اررات اإلدارية العادية()1م وم ثم يجوو الطع ييلا باإللةا أمام المحكمة العليا.
ولكن ن ال ب نند التنوين ن

ن ننا أ

ن ننا اخ ننتاف ب نني القن ن اررات بق ننانو وب نني الق ننانو بمعن ننا

التقلي نندف – الق ننانو الف ننادر عن ن الس ننلطة التشن نريعية – حي ننذ أ الق ننانو يبق ننى س ننارف الم ع ننول
بلى أ يعدل أو يلةى م السلطة المختفنة بن ل م أمنا القنرار بقنانو ينإ بقنا

يي شأن م بج ار ات خافة بعد عرضلا على المجلس التشريعي وموق منلا.

مر نو بمنا يتخن

()2

ثانياًا الطبيعة القانونية للق اررات بقانوا بعد التصديق عليها ما المجلس الت ريعي:
تش ننترط الم ننادة ( )43من ن الق ننانو األساس نني ال لس ننطينيم ع ننرأل القن ن اررات بق ننانو عل ننى
المجلننس التش نريعي ينني أول جلسننة يعقنند ا بعنند فنندور ن الق ن ارراتم حيننذ بعنند بق نرار المجلننس
التش نريعي للق ن اررات بقننانو م يإنلننا تتحننول بلننى ق نواني م وبالتننالي تكتسننب الحفننانة القضننائية التنني
تتمتع بلا القواني العاديةم وم ثم ال يجوو الطع ييلا باإللةا م ولك

ا ال يمنع م أ يبسط

القضننا رقابت ن عليلننا م ن حيننذ الدسننتوريةم شننأنلا ينني ل ن شننأ الق نواني م ينني ظننل النننظم التنني

تخضننع الق نواني لتل ن الرقابننة()3م ينني حنني يننرى جانننب م ن ال ق ن أ مفننادقة المجلننس التش نريعي
على الق اررات بقانو ال ينقللا م مرحلة بلى أخرىم وأن يجب االعتنراف للعمنل القنانوني بطبيعنة

واحنندة وثابتننة وم كنندةم ومن ثننم يإنن ويقننا للمعيننار الشننكلي و ننو المعيننار السننائد ينني تحدينند طبيعننة
األعمننال القانونيننة الفننادرة عن السننلطات العامننةم تكتسننب أعمننال رئننيس السننلطة الوطنيننة بف ن ت

ممثا للسلطة التن ي ينة طبيعنة األعمنال اإلدارينةم وعلين ينإ تندخل المجلنس التشنريعي بخفنوص
الق اررات بقانو (اللوائح التشنريعية) و لن بالتفنديق عليلنا ال يضن ي عليلنا فن ة القنانو أو

التشنريعم يجننل مننا قننام بن المجلننس التشنريعي ننو عمننا رقابينا وممارسننة وظي تن السياسننية بالرقابننة
على أعمال السلطة التن ي ينةم وبالتنالي ال يكنو لن سنوى مندى سياسني دو أ يكنو لن أف أثنر

قانوني على طبيعة القرار بقانو (الائحة)(.)4

وعليــه فــإا الباحــث ال يؤيــد هــعا ال ـرأي ويننرى ب نأ الق ن اررات بقننانو تتحننول بلننى أعمننال
تشريعية بمجرد التفديق عليلام ألن ويقا للمادة ( )92من القنانو األساسني يإنلنا تجينو للسنلطة
( )1محمود محمد حايظ :القرار اإلدارفم محاضرات لألستا الدكتور يتحي الوحيدفم مرجع سابقم ص .299
( )2جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص .93
( )3محمود محمد حايظ :القرار اإلدارفم محاضرات لألستا الدكتور يتحي الوحيدفم مرجع سابقم ص .299
( )4أحمنند سننامة بنندر :مرجننع سننابقم ص  418ومننا بعنند ا .وانظننر سننامي جمننال النندي  :ل نوائح الضننرورةم مرجننع سننابقم ص  99ومننا
بعد ا .وأيضا وعادل أحمد محمد الخايلة :مرجع سابقم ص  349وما بعد ا.
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التن ي يننة التقنندم بمشننروعات الق نواني للمجلننس التش نريعي لطرحلننا للتننداول والمفننادقة علي ن م يننإ

اعتبرنننا تلن المشنناريع قن اررات بداريننةم يإنن ينني المقابننل يجننوو الطعن بتلن المشنناريع أمننام القضننا

اإلدارف إللةائلننا أو التعننويأل عنلننام و ن ا أمننر غيننر مقبننولم ومن جلننة أخننرى يننإ الحنند ال افننل

بنني الق نرار اإلدارف والعمننل التش نريعي بالنسننبة للق ن اررات بقننانو

نني مسننألة عرضننلا علننى المجلننس

التشريعي والمفادقة عليلام يإ ا ما تم بق ار ار ا يإنلنا تنتقنل مباشنرة من العمنل اإلدارف لتفنبح يني

بطننار العمننل التشنريعيم وعلين يننإ رئننيس السننلطة الوطنيننة عننندما يفنندر قن اررات للننا قننوة القننانو

يإن ن يفنندر ا بف ن ت سننلطة تن ي يننة –بداريننة -ال باعتبننار سننلطة تش نريعيةم بحيننذ يننرى ضننرورة
بفدار ا لمواجلة األخطار التي تلدد الباد(.)1

ومم ننا ياح ننظ عل ننى الم ننادة ( )43من ن الق ننانو األساس نني أنل ننا اش ننترطت ع ننرأل القن ن اررات
بقانو على أول جلسة يعقند ا المجلنس التشنريعيم ممنا يثينر لندينا التسنا ل حنول مفنير القن اررات
بقننانو التنني تبقننى لمنندة طويلننة دو عرضننلا علننى المجلننس التشنريعي بسننبب عنندم انعقنناد المجلننس

كما لو فدرت يي بداية العطلةووو

وعليه فإا الباحث يعهب مع الرأي العي ينادي بضنرورة تعنديل ن ا الننص والعمنل علنى
تحديد مدة ومنية معقولة ( 15يوما مثا) لدعوة المجلس التشريعي لانعقاد خاللام حتى ال تعمل
ن الق ن اررات علننى يننرأل ن سننلا واقعيننا بسننبب ن ا التباعنند بنني وقننت فنندور ا ورقابننة البرلمننا

عليلا.

()2

ثالثاًا الطبيعة القانونية للق اررات بقانوا حال رفض المجلس الت ريعي المصادقة عليها:
تقتض نني الم ننادة ( )43من ن الق ننانو األساس نني ب ننأ يق ننوم رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة بواجبن ن

الدستورف يي عرأل الق اررات بقانو على المجلس التشريعيم أضف بلى ل األخير ليس مجبن ار
عل ننى القب ننول بل ننا والتف ننديق عليل ننام ي ننإ ا ل ننم يف ننادف لن ن األم ننر قبن نوال من ن الس ننلطة التشن نريعية

وال مننا كننا للننا م ن قننوة القننانو ()3م ولك ن فننياغة نننص المننادة ( )43م ن القننانو األساسنني لننم
توض ننح لن ننا م ننا الم نندى الن ن ف يف ننل بلين ن ت ننأثير ري ننأل المجل ننس التشن نريعي للقن ن اررات بق ننانو الت نني

أفنندرتلا السننلطة التن ي يننةم حيــث ي ـرا الباحــث بننأ المشننرع قنند جانب ن الف نواب ينني ل ن م حيننذ
فيةة النص الحالي تشير بلى أ قوة القانو التني سنتوال ني يني المسنتقبل للقن اررات أو اللنوائحم

( )1جمال محمود محمود أبو كميل :مرجع سابقم ص .94
( )2يتحي يكرف :مرجع سابقم ص  .22و ياروق العشرف :مرجع سابقم ص .39
( )3عو مفط ى حسني عبد المجيد :مرجع سابقم ص .113
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وليس لريأل تل الق اررات أف أثر رجعني عمنا ترتنب عليلنا حنال فندور ا وتن ين ا حتنى عرضنلا

على المجلس التشريعي وريضلا م قبل .

ويؤيد الباحث ما نادى ب النبعأل

()1

المشنرع ال لسنطيني تقرينر ووال قنوة القنانو يني ن

الحالة بأثر رجعيم مع السما للمجلس التشريعي بتسوية نتائجلا يي ال ترة الماضية بالوج الن ف

ي ار م ومن ناحينة أخنرى ينإ المنادة ( )43من القنانو األساسني لنم تعنال أيضنا حالنة منا ب ا التنوم

المجلس التشريعي الفمت حيال
بال أ بعأل ال ق قد عال

الق اررات أف عدم ببدائ رأيا بشأنلا.
ا األمرم حيذ يرى البعأل بنووال منا للن اللنوائح من قنوة

الق ننانو ي نني ن ن الحال ننة ب ا مض ننى عل ننى عرض ننلا عل ننى المجل ننس التشن نريعي م نندة تتج نناوو الق نندر
المعقنولم دو أ يبندف أرين ييلنا بننالقبول أو النريألم و لن علنى أسنناس اعتبار نا مريوضننةم أل

نص المادة ( )43م القانو األساسي لم يتطلب ضرورة الريأل الفريحم ييجوو ب
ت سير موقف البرلما بمثابة ريأل ضمني للا.
بال أ رأيا يي ال ق

()3

يريأل

()2

اعتبار أو

ا الرأف ويقول يي سياق رأي  :ر ال نوايق على ن ا النرأف

ألنن تحكمنني وال أسنناس لن من الدسننتور (القننانو األساسنني)م ب مننا ننو ييفننل الت رقننة بنني المنندة
التنني تتجنناوو القنندر المعقننول والمنندة التنني تعتبننر ينني حنندود القنندرو والدسننتور (القننانو األساسنني)
ال يقننرر ووال مننا لل ن الل نوائح م ن قننوة القننانو بال ينني حننالتي اثنتنني ال ثالننذ للمننام حالننة عنندم

العننرألم وحالننة عنندم اإلقنرارم يلننو لننم يتعننرأل مطلقننا لحالننة الفننمتم وعلين نننرى أ تظننل لنوائح

الضرورة محت ظة بقوتلا القانونية ون اد ام حتى يبدف البرلما رأي ييلا فراحةم ملما طالت مدة
فننمت م و ل ن طالمننا أ المشننرع الدسننتورف لننم يحنندد حنندا أقفننى للمنندة التنني يبنندف البرلمننا أري ن

خاللا ر.
غيــر أا الباحــث وا ات ننق مننع ن ا ال نرأف بننأ المشننرع الدسننتورف قنند حفننر ووال القننوة
القانونية للوائح بحالتي اثنتي ال ثالذ للمام و و منا نفنت علين أيضنا المنادة ( )43من القنانو
األساسي ونقول أيضنا أنن ال يجنوو أ نحمنل الننص الدسنتورف أكثنر ممنا أراد لن المشنرعم بال أنن
ال يت ق مع الرأف يي الشق الثاني بأ تبقى اللوائح متمتعنة بقنوة القنانو حتنى حني البنت بلنا من

قبل المجلس التشنريعيم ب ينرى بنأ المجلنس التشنريعي علين ببندا النرأف يني تلن القن اررات خنال
( )1يتحي يكرف :مرجع سابقم ص  .21و ياروق العشرف :مرجع سابقم ص .39
( )2محمود محمد حايظ :القرار اإلدارفم محاضرات لألستا الدكتور يتحي الوحيدفم مرجع سابقم ص .293
( )3المرجع سابقم ص  293وما بعد ا.
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دورة االنعقنناد ال ن ف عرضننت الق ن اررات يي ن م واال اعتبننر المجلننس التش نريعي رايضننا للننام بمننا ي نرتبط
ب ل م ثثار.
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الخاتمة
قد يتحول القانو م وسيلة لتنظيم سلو الناس وتحقيق مفالحلم بلى أداة بطا وقلر

ينني ينند الحكننامم يسننتخدمون لبلننوو أ نندايلم الخافننة المتمثلننة ينني تكنريس الجننا والسننلطا م وعندئن

تتنند ور ش ن و الننباد وتسننو أح نوال العبننادم ويشننعرو بننالظلم والل نوا م ويحنناولو اإلفننا مننا

اسنتطاعوا بلين سننبيا ولكن بنندو يائندةم يننا يبقننى أمنناملم سننوى الثنورة علنى تلن األنظمننة ال اسنندة

الظالمننةم وعلين ومن خننال مننا تناولن الباحننذ من د ارسننة ت فننيلية و امننة للن ا البحننذ المتواضننع
المتعلق بالسلطات االستثنائية لرئيس السلطة الوطنية ال لسطينيةم بحيذ تمت اإلشارة بلى خطنورة

اسننتخدام تل ن السننلطات والتمننادف ينني اسننتخداملا ينني عنندة م نواط م ن

ن الد ارسننةم والننى منندى

خطورة نتائجلا على الحقوق والحريات العامة لأليراد.
ونظ ن ار أل خاتم ننة أف بح ننذ ينبة نني أ تنفننب عل ننى م ننا انتل ننى بلي ن الباح ننذ من ن نت ننائ
وتوفيات دو الحاجة بلى تكرار ما جا يي ثنايا بحث م يإننا نشرع يي ن األسنطر القليلنة بلنى
تبيا ما توفلنا بلي م نتائ وتوفياتم و ل على النحو التالي:

أوالًا النتائج:
أظلرت الدراسة النتائ التالية:
 )1نظريننة الضننرورة نني األسنناس القننانوني لمنننح رئننيس السننلطة الوطنيننة سننلطات اسننتثنائية ينني
الظروف غير العادية.

 )2يقفد بالظروف االستثنائية تل الظروف والوقائع الخطينرة الم اجئنة والحالنة التني تعمنل علنى
تلدينند النظننام العننام للدولننةم ممننا يوجننب علننى اإلدارة التنندخل الس نريع والعاجننل لوضننع الحلننول

المناسنبة لمواجلنة ن الظننروف والوقنائعم باتخنا بجن ار ات وتنندابير اسنتثنائية تعمنل علنى ديننع
ن ن األخطن ننار الجسن ننيمةم و ل ن ن لعجن ننو وعن نندم قن نندرة التش ن نريعات العادين ننة علن ننى مواجلن ننة ن ن

األخطارم علنى أ ينتم بخضناع ن اإلجن ار ات والتندابير للرقابنة القضنائية بفنورتيلا اإللةنا

والتعويألم لضما عدم االستخدام السي لل السلطات االستثنائية باالعتندا علنى الحقنوق

والحريات لأليراد.

 )3تعتبننر نظريننة الضننرورة ونظريننة الظننروف االسننتثنائية للمننا منندلول واحنندم ومفننطلحا لم ل نوم
واحدم أف وجلا لعملة واحدة ينقول رنظرية الضرورة أو الضرورة االستثنائيةر.
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 )4عدم جواو تعديل القانو األساسي خال الظروف االستثنائيةم سوا أكا

ن ا التعنديل جوئينا

أم شنناما أو العمننل علننى تعطيننل بعننأل نفوف ن م باإلضنناية بلننى عنندم ج نواو بلةننا القننانو
األساسيم و ل حسب الرأف الراجح لدى كثير م ال قلا .

 )5منننح القننانو األساسنني رئننيس السننلطة الوطنيننة ال لسننطينية العدينند م ن السننلطات ينني المجننال
السياسني والتن ين ف واإلدارف يمارسنلا علنى المسنتوى النداخلي والخنارجي من نردا يني جنو منلننا

ومشتركا مع الحكومة يي الجو الباقي.

 )6منحننت بعننأل السننلطات االسننتثنائية ل نرئيس السننلطة الوطنيننة اسننتثنا ع ن المبننادئ واألحكننام
الدستورية العامة المأخو بلام كمبدأ ال فل بي السنلطات ومبندأ اسنتقال القضنا م وال تتعلنق
بعننأل ن السننلطات بننالظروف االسننتثنائية ب يسننتطيع رئننيس السننلطة الوطنيننة ممارسننتلا ينني

مختلف الظروف.

 )9اعتمد النظام السياسي ال لسطيني علنى النظنام النديمقراطي النينابيم بحينذ تنأثرت بن الننواحي
السياسننية والقانونيننةم وحننددت اختفافننات كننل سننلطة م ن سننلطات الدولننة الننثاذم مننع العلننم

بأ نطاق السلطات االستثنائية الممنوحة لرئيس الدولة يتسع أو يضيق ويقا لنظنام الحكنم يني

الدولةم بحيذ تتسع تل السلطات يي ظل النظام الرئاسيم وتضييق يي ظل النظام النيابي.

 )8المشننرع الدسننتورف ال لسننطيني لننم يسننرف ينني منننح رئننيس السننلطة الوطنيننة سننلطات اسننتثنائية

واسن ننعة يسن ننتطيع بموجبلن ننا مواجلن ننة الظن ننروف االسن ننتثنائيةم يمن ننثا ال يسن ننتطيع رئن ننيس السن ننلطة

الوطنيننة م ن الناحيننة القانونيننة بفنندار ق ن اررات بقننانو بال ويننق الشننروط والقيننود التنني أوردتلننا
المادة ( )43م القانو األساسي ال لسطيني.

 )9لوحظ م خال البحنذ أ المشنرع ال لسنطيني قند نظنم سنلطة بدارينة اسنتثنائية وحيندة للنرئيس
و ي سلطة بعا حالة الطوارئ خال الباب السابع م القانو األساسي المعدل.

)12

يقفنند بنظننام حالننة الط نوارئ ينني يلسننطي بأن ن  :نظننام قننانوني اسننتثنائي يجنند مفنندر ينني

الق ننانو األساس ننيم يعم ننل عل ننى م نننح الس ننلطة التن ي ي ننة ي نني الظ ننروف االس ننتثنائية ف نناحيات
واسعة تتجاوو المسمو بن يني الظنروف العادينة لمواجلنة تلن الظنروفم بلندف الح ناظ علنى

المفننلحة والنظ ننام الع نناميي م ننع بخض نناع كايننة تلن ن اإلجنن ار ات لرقاب ننة القض ننا والبرلم ننا أو
كليلما معام وتنتلي حالة الطوارئ بانتلا مبررات وجود ا.

)11

اختفاص وان راد رئيس السلطة الوطنية بإعا حالة الطوارئ وعدم جنواو ت نويأل غينر

بل السلطةم وقد حدد القنانو األساسني أسنباب ومبنررات حالنة الطنوارئ علنى سنبيل الحفنر

ال على سبيل المثالم باإلضاية بلى اتسام وتأرجح حالة الطوارئ يني التشنريع ال لسنطيني بني

الطابع السياسي والطابع العسكرف.

)12

اتساع نطاق سلطة الع وم بحيذ تشمل جميع العقوبات المقررة لكاية الجرائم با استثنا .
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)13

لننوحظ عنندم الدقننة ينني فننياغة بعننأل النفننوص ينني القننانو األساسنني ال لسننطيني مثننل

)14

م الماحظ أن ال وجود للقضا االستثنائي وال للقواني االستثنائية يي القانو األساسي

المادة (43م  )112المتعلقة بالسلطات االستثنائية باإلضاية لةموأل بعأل تل النفوص.

ال لسطينيم وجل ما أشار بلي القانو األساسي نو اختفناص المحناكم العسنكرية التني تنشنأ
بنننا علننى قننانو خ ناص بالشننأ العسننكرف يقننطم و ن ا مننا أشننارت بلي ن المننادة ( )2 112م ن
القانو األساسيم وقد أحس المشرع ال لسطيني يي ل .

)15

األفنننل أ تتفنننف اإلج ن ن ار ات االسنننتثنائية بف ن ن ة التأقين ننت و ننو منننا تتفن ننف ب ن ن حالن ننة

الضرورة والظروف االستثنائيةم وبالتالي يليس م المنطق بقا ا واسنتقرار ام بال أنن لألسنف

ال تسير األمور على
)16

ا النحو يي الحياة العملية والتطبيقية.

ب واقع الحياة السياسية والتطبيق العملي لبعأل السنلطات االسنتثنائية يني يلسنطي يبنرو

سننو اسننتخدام ن السننلطات وعنندم التقينند بالشننروط والقيننود النواردة عليلننام بننل لألسننف أفننبح

اسننتخداملا ننو األفننل ول نيس االسننتثنا م ممننا أدى بلننى يمنننة رئننيس السننلطة الوطنيننة علننى
السلطة التن ي ية والتشريعية معا.

)19

ال تعتبر السلطات االستثنائية حقا خالفا لنرئيس السنلطة الوطنينةم وانمنا ني اختفناص

مقيد بضرورة تواير شروط معيننة للجنو بليلنام أو إلفندار ا وتطبيقلنام كمنا أ ثثنار اسنتخدام
ن ا االختفنناص محنندد بنطنناق معنني ال يجننوو تجنناوو م بننل علننى العكننس يننإ الضننرورة نني

تنظ ننيم ق ننانونيم ويترت ننب عل ننى لن ن أ تخض ننع الض ننرورة للرقاب ننةم حت ننى ال تج نناوو ح نندود ا
وضوابطلا تطبيقا لمبدأ ر أمام كل سلطة مس ولية ر.

)18

تننأثير اسننتخدام السننلطات االسننتثنائية وخافننة سننلطات الطنوارئ علننى العاقننة بنني األي نراد

والسنلطة التن ي ينة من جلنة وعلنى العاقننة بني سنلطات الدولننة النثاذ من جلننة أخنرى ألنلننا

تعمننل علننى التوسننع ينني اختفافننات رئننيس السننلطة الوطنيننة والسننلطة التن ي يننة علننى حسنناب

السننلطتي التش نريعية والقضننائيةم يضننا ع ن المسنناس بننالحقوق والحريننات والحرمننات المقننررة
لأليراد يي الظروف العادية.

)19

تخوي ننل رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة س ننلطات واس ننعة خ ننال قي ننام حال ننة الطن نوارئ أو الض ننرورة

باتخا تدابير تشكل مساسنا واعتندا علنى الحقنوق والحرينات العامنةم ولن ينوق لن الحنق يني
ت ننويأل غيننر ينني ممارسننة تلن السننلطاتم ممننا يوينند من خطننورة تلن الفنناحيات والسننلطات

االستثنائية.
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ثانياًا التوصيات:
ينني ختننام ن ا البحننذ وال ن ف تناولنننا يي ن السننلطات االسننتثنائية ل نرئيس السننلطة الوطنيننةم يإننننا قنند

خلفنا لمجموعة م التوفيات نتمنى أ تجد فدا ا لدى المعنيي وجلات االختفاصم و ي:

 )1نوفنني بدايننة رئننيس السننلطة الوطنيننة وجميننع القننوى السياسننية العمننل بشننكل سنريع علننى بنلننا
حالننة االنقسننام السياسنني ال ن ف أض ن ى بظال ن علننى الجانننب القننانوني ينني الننبادم وال ن ف أدى

بشكل كبير بلى انتلا ومخال ة كثير م القواني والتشنريعات وعلنى أرسنلا القنانو األساسني

وال ف يعتبر القانو األسمى يي الباد.

 )2نوف نني المش ننرع الدس ننتورف ب ننأ يعم ننل عل ننى تع ننديل ن ننص الم ننادة (4 112م )1من ن الق ننانو
األساسي بالنص علنى وجنوب أخن موايقنة المجلنس التشنريعي علنى بعنا حالنة الطنوارئ من

قبل رئيس السلطة الوطنيةم وعلى ضرورة انعقاد المجلس التشنريعي علنى وجن السنرعة للنظنر

ينني بعننا حالننة الطنوارئ الفننادر من قبننل النرئيس ينني منندة أقفننا سننبعة أيننام مننثا أو المنندة
التنني يرونلننا مناسننبة ليننتم عننرأل مرسننوم بعننا حالننة الط نوارئ علننى المجلننسم وأخ ن ال نرأف
باستم ارريت أم بيقاي .

 )3نننرى بضننرورة توضننيح ما يننة الحننرب المقفننودة ينني المننادة ( )1 112م ن القننانو األساسنني
لخشيتنا م تستر السلطة التن ي ية خلف

ا المفطلح ال ض األم حيذ لم يبي المشرع منا

ب ا كا المقفود نو الحنرب التني تكنو يلسنطي طرينا ييلنا أم يك ني أف حنرب أخنرى طالمنا
أنلا تلدد األم والنظام يي يلسطي .

 )4نوفي المشرع القانوني يي مشروع لقانو العقوبات بأ يستدر النقص الوارد يي نفوص
قننانو العقوب ننات ال لسننطيني رق ننم ( )94لس نننة 1936مم وينننص عل ننى ع نندم ج نواو الع ننو عن ن
عقوبة اإلعدامم وقفر الع و بتخ يأل العقوبة يقط أل عقوبة اإلعندام ال تن ن بال بحنق من

ارتكب أيظع وأخطر الجرائم التي يعاقب عليلا القانو .

 )5العمل على تعديل فياغة نص المادة ( )43م القنانو األساسنيم حينذ أنلنا لنم توضنح لننا
مننا المنندى ال ن ف يفننل بلي ن تننأثير ريننأل المجلننس التش نريعي للق ن اررات بقننانو التنني أفنندرتلا
السلطة التن ي يةم أل فيةة النص الحالي تشير بلى أ قوة القانو للق اررات التي ستوال ي

ينني المسننتقبلم ولننيس ل نريأل تل ن الق ن اررات أف أثننر رجعنني عمننا ترتننب عليلننا حننال فنندور ا
وتن ي ن ا حتننى عرضننلا علننى المجلننس التشننريعي وريضننلا م ن قبل ن  .وعلي ن نوفنني المشننرع
ال لسطيني تقرير ووال قوة القانو يي

الحالة بأثر رجعيم مع السما للمجلنس التشنريعي

بتسوية نتائجلا يي ال ترة الماضية بالوج ال ف ين ار م ومن ناحينة أخنرى ينإ المنادة ( )43من

القننانو األساسنني لننم تعننال أيضننا حالننة مننا ب ا التننوم المجلننس التش نريعي الفننمت حيننال ن
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الق ن اررات أف عنندم ببدائ ن أريننا بشننأنلام ل ن ا نننرى ضننرورة تعننديل المننادة ( )43لتضننع حنند ومننني
أقفى يقوم م خال المجلس التشريعي بالنظر بالق اررات والبت بلا بمنا بالموايقنة أو النريأل
لمعالجة

الحالة وتجنب االجتلادات ال قلية التي م الممك أ يسا استخداملا م قبنل

السلطة التن ي ية بما يسمح للا باالعتدا على الحقوق والحريات العامة.

 )6العمل على تعديل نص المنادة ( )129من القنانو األساسني الخناص بالحفنول علنى موايقنة
رئننيس السننلطة علننى تن ي ن أحكننام اإلعنندام بحيننذ تريننع األحكننام بلننى األخيننر للمفننادقة عليلننا

يننإ ل نم يفنندر ق نرار خننال شننلر م ن ريننع الطلننب بلي ن اعتبننر الحكننم قننابا للتن ي ن دو ق نرار
المفادقة الرئاسي.

 )9لننم يننأت النظننام القننانوني ال لسننطيني علننى تنظننيم حالننة الط نوارئ وت فننيل بج ار اتلننام بننل قننام
بالنص على اإلج ار ات التي يجوو استخداملا خال حالة الطنوارئ عبنر التشنريعات والقنواني

المختل ة يي النظام القانوني ال لسطينيم وعليه نوصي المشرع القانوني بأ يعمل على تنظيم
حالننة الط نوارئ وكننل مننا يتعلننق بلننا م ن بج ن ار ات وتنندابير بقننانو خنناص بلننا مقارنننة بالنظننام
المفرف وغير من األنظمنة القانونينة األخنرى التني درجنت علنى تنظنيم حالنة الطنوارئ بقنانو

خنناص بلننام وحتننى نعمننل علننى ب اولننة أف غمننوأل حننول فنناحية سننلطات الضننبط خننال قيننام
حالة الطوارئ.

وفي النهاية ال أستطيع إال أا أقول:
بحمنند البننارف وبنعمننة من ن ويضننل ورحمننةم أضننع قط ارتنني األخي نرة بعنند رحلننة طويلننةم وقنند

كانت رحلة جا دة لارتقا بدرجات العقل ومعراج األيكنارم يمنا ن ا بال جلند المقنل وال أدعني يين

الكمال ولك عن رف أننني قند بن لت يين قفنارى جلندف ينإ أفنبت يتويينق من ايم وا أخطنأت
يم ن ن سننيم ولنني ب ن ل شننرف المحاولننة والننتعلم ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ )1(.وفل الللم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى ثل وفحب أجمعي .

مت حبمد اهلل
الباحث

( )1سورة ودم اآلية ()88
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مراجع البحث
أوالًا القرآا الكريم.
ثانياًا الكتب:
 )1ببن ار يم عبند العوينو شنيحا :الننظم السياسنية والقنانو الدسنتورفم منشنأة المعنارفم اإلسنكندريةم
2222م.

 )2أحمند سنامة بنندر :االختفناص التشنريعي لنرئيس الدولنة ينني النظنام البرلمنناني ر ارسنة مقارنننةرم
دار النلضة العربيةم القا رةم 2223م.

 )3أحمد شوقي أبو خطوة :شر األحكام العامنة لقنانو العقوبناتم دار النلضنة العربينةم القنا رةم
2229م.

 )4أحمنند عننوأل بننال :النظريننة العامننة للج ن او الجنننائيم الطبعننة الثانيننةم دار النلضننة العربيننةم
القا رةم 1996م.

 )5أحمد يتحي سرور:
 -الحماية الدستورية للحقوق والحرياتم الطبعة األولىم دار المشرقم القا رةم 1999م.

 الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسا يي اإلج ار ات الجنائيةم دار النلضة العربيةم القا رةم1993م.

 الوسننيط ينني قننانو اإلج ن ار ات الجنائيننةم الطبعننة السننابعةم دار النلضننة العربيننةم القننا رةم1996م.

 الوسيط يي قانو العقوبات رالقسم العامرم الطبعة الخامسةم دار النلضة العربيةم القا رةم1991م.

 )6أحمد محمد الب ار وسا ر بب ار يم الوليد :تن ي الج او الجننائي يني التشنريع ال لسنطيني رد ارسنة
تحليليةرم الطبعة األولىم يلسطي – قطاع غوةم 2214م.

 )9السننيد خليننل يكننل :االتجننا نحننو تقويننة السننلطة التن ي يننة ينني الدولننة المعافنرة رد ارسننة اخننتال
التو او بي السلطتي التن ي ية والتشريعيةرم دار النلضة العربيةم القا رة.

 )8أنن ننور أحمن نند رسن ننا  :وسن ننيط القضن ننا اإلدارف رمبن نندأ المشن ننروعية -دعن ننوى اإللةن ننا  -دعن ننوى
التعويألرم طبعة 2228مم دار النلضة العربيةم القا رةم 2228م.
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 )9ثننروت عبنند اللننادف خالنند الجننو رف :منندى ضننرورة السننلطات االسننتثنائية ينني جملوريننة مفننر
العربي ننة والرقاب ننة عليل ننا رد ارس ننة مقارن ننة بالق ننانو الدس ننتورف ال رنس ننيرم دار النلض ننة العربي ننةم

القا رةم 2225م.

)12

جمين ننل عبن نند اي القن ننائ ي :سن ننلطات رئن ننيس الجملورين ننة ين نني الظن ننروف االسن ننتثنائية رد ارسن ننة

مقارنةرم دار الجامعة الجديدة للنشرم اإلسكندريةم 2226م.

)11

جننندف عبنند الملن  :الموسننوعة الجنائيننةم الجننو األولم الطبعننة الثانيننةم دار العلننم للجميننعم

)12

ح نناوم ف ننادق :س ننلطة رئ ننيس الدول ننة ب نني النظ ننامي البرلم نناني والرئاس نني رد ارس ننة مقارن ننةرم

)13

حسني عثمنا محمنند عثمنا  :النننظم السياسنيةم دار الجامعنة الجدينندة للنشنرم اإلسننكندريةم

)14

رأيت دسوقي :يمنة السلطة التن ي ية على أعمال البرلما م منشأة المعارفم اإلسكندريةم

بيروت.

الليئة المفرية العامة للكتابم القا رةم 2213م.
2225م.
2226م.

)15

رأيت يودة :مفادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتلا ردراسة مقارنةرم دار النلضنة العربينةم

القا رةم 1994م.

)16

رمسن ننيس بلنن ننام :النظرين ننة العامن ننة للقن ننانو الجنن ننائيم الطبعن ننة الثالثن ننةم منشن ننأة المعن ننارفم

)19

رياأل العيلة :مبادئ علم السياسةم الطبعة الثالثةم يلسطي  -غوةم 2222م.

)19

س ننا ر ببن ن ار يم الولي نند :األحك ننام العام ننة ي نني ق ننانو العقوب ننات ال لس ننطينيم الج ننو الث ننانيم

)22

سعاد الشرقاوف :نسبية الحريات العامنة وانعكاسناتلا علنى التنظنيم القنانونيم دار النلضنةم

اإلسكندريةم 1999م.

)18

سامي جمال الدي  :القضا اإلدارفم الكتاب األولم الطبعة الثالثةماالسكندريةم2222م.

الطبعة الثانيةم بدو دار نشرم يلسطي  -قطاع غوةم 2212م.
القا رةم 1996م.

)21

سعد عف ور:

 المبادئ األساسية يي القانو الدستورف والنظم السياسيةم منشأة المعارفم اإلسكندرية. النظام الدستورف المفرف ردستور 1991مرم القا رةم  1982م.)22

سننعيد السننيد علنني :المبننادئ األساسننية للنننظم السياسننية وأنظمننة الحكننم المعاف نرةم الطبعننة

األولىم دار أبو المجد للطباعةم القا رةم 2225م.
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)23

سننعيد يلننيم خليننل :الحمايننة الدوليننة لحقننوق اإلنسننا ينني الظننروف االسننتثنائية رد ارسننة ينني

)24

سليما محمد الطماوف:

ضو أحكام القانو الدولي لحقوق اإلنسا رم بمديستم 1998م.

 القض ننا اإلدارفم الكت نناب األولم قض ننا اإللة ننا م الطبع ننة الس ننابعةم دار ال ك ننر العرب ننيمالقا رةم 1996م.

 النظرية العامة للق اررات اإلداريةم الطبعة الخامسةم دار ال كر العربيم القا رةم 1984م. مبادئ علم اإلدارة العامةم الطبعة السادسةم دار ال كر العربيم القا رةم 1982م.)25

فا الدي يووف :المحيط يي النظم السياسية والقانو الدستورفم دار النلضة العربيةم

)26

طعيم الجرف:

القا رةم 1995م.

 رقاب ننة القضن ننا ألعمنننال اإلدارة العام ننة رقضن ننا اإللةن ننا رم دار النلض ننة العربين ننةم القن ننا رةم1984م.

 مبنندأ المشننروعية وض نوابط خضننوع اإلدارة للقننانو م الطبعننة الثالثننةم دار النلضننة العربيننةمالقا رةم1996م.

)29

عبنند الحمينند الش نواربي و ش نريف جنناد اي :شننائبة عنندم دسننتورية ق نرارف بعننا ومنند حالننة

)28

عبد الحميند متنولي :القنانو الدسنتورف واألنظمنة السياسنيةم منشنأة المعنارفم اإلسنكندريةم

الطوارئ واألوامر العسكريةم منشأة المعارفم اإلسكندريةم 2222م.
1999م.

)29

عبنند الحمينند متننولي وسننعد عف ن ور ومحس ن خليننل :القننانو الدسننتورف والنننظم السياسننيةم

منشأة المعارفم اإلسكندرية.

)32

عبننند الن ننر وف اشنننم بسن ننيوني :نظرين ننة الضنننبط اإلدارف ين نني ال نننظم الوضن ننعية المعاف ن نرة

)31

عبنند الننرواق أحمنند السنننلورف :الننوجيو ينني شننر القننانو المنندنيم تنقننيح مفننط ى محمنند

)32

عبد العليم عبد المجيد مشرف :دور سلطات الضبط اإلدارف يي تحقيق النظام العام وأثر

)33

عبن نند الةنن نني بسن ننيوني عبن نند اي :الن نننظم السياسن ننية والقن ننانو الدسن ننتورفم منشن ننأة المعن ننارفم

والشريعة اإلساميةم دار النلضة العربيةم القا رةم 1995م.

ال قيم الجو األول مالطبعة الثانيةم دار النلضة العربيةم القا رةم 1999م.

على الحريات العامة ردراسة مقارنةرم دار النلضة العربيةم القا رةم 1998م.

اإلسكندريةم 1999م.
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)34

عبد القادر فابر جرادة:

 -الجريمة تأفيا ومكايحةم الطبعة األولىم مكتبة ثياقم يلسطي  -قطاع غوةم 2228م.

 مبادئ قانو العقوبات ال لسطيني ردراسة مقارنةرم الطبعة الثانيةم مكتبة ثياقم يلسنطي -قطاع غوةم 2213م.
)35

عبنند النافننر أبننو سننملدانة :موسننوعة القضننا اإلدارف ينني يلسننطي م الكتنناب األولم دار

النلضة العربيةم القا رةم2212م.

)36
)39

عثما خليل عثما  :المبادئ الدستورية العامةم مكتبة عبد اي و بةم القا رةم 1943م.

عثمنا خلينلم وسنليما الطمنناوف :القنانو الدسنتورفم الطبعننة الثانينةم دار ال كنر العربننيم

القا رةم 1952م1951-م.

)38

عننو مفننط ى حسننني عبنند المجينند :مس ن ولية رئننيس الدولننة رد ارسننة مقارنننةرم دار النلضننة

العربيةم القا رةم 2228م.

)39

علي خاطر شطناوف :موسوعة القضا اإلدارفم الجو األولم الطبعة الثالثةم دار الثقاية

)42

علي فادق أبو يف :القانو الدولي العامم منشاة المعارفم اإلسكندريةم 1993م.

)42

عمننر حلمنني يلمنني :القننانو الدسننتورف المقننار م الجننو األولم مطبعننة اإليمننا م القننا رةم

)43

عمنر محمنند الشننوبكي :القضننا اإلدارفم الجننو األولم الطبعننة األولننىم دار الثقايننة للنشننر

للنشر والتوويعم عما م 2211م.

)41

علي عبد القادر قلوجي :قانو العقوبات رالقسم العامرم الدار الجامعيةم بيروت.

2226م.

والتوويعم عما م 1996م.

)44

عا عبد المتعال :الرقابة علنى سنلطة رئنيس الدولنة التشنريعية يني الظنروف االسنتثنائيةم

دار النلضة العربيةم القا رةم 2225م.

)45

يتحي الوحيدف:

 القننانو الدسننتورف وال نننظم السياسننية رالس ننلطات الننثاذرم الطبع ننة السادسننةم دار المق نندادللطباعةم يلسطي – غوةم 2212م.

 القضا الدستورف يلسطي ردراسة مقارنةرم يي الطبعة األولىم مطابع المقندادم يلسنطي -غوةم 2244م.

 المبننادئ الدسننتورية العامننة مننع شننر التطننورات الدسننتورية ينني يلسننطي م الطبعننة الخامسننةممطابع المقدادم يلسطي  -غوةم2211م.
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 ال نننظم السياس ننية المعاف ننرة ونظ ننام الحك ننم ي نني اإلس ننامم الطبع ننة الخامس ننةم دار المق نندادللطباعةم يلسطي  -غوةم2211م.

)46

يخننرف عبنند النراوق الحننديثي م خالنند حمينندف الوعبنني :شننر قننانو العقوبننات رالقسننم العننامرم

الطبعة الثانيةم دار الثقاية للنشر والتوويعم عما م 2212م.

)49

محمد السعيد عبد ال تا  :الضرورة اإلجرائية يي قانو اإلجن ار ات الجنائينةم دار النلضنة

)48

محمد حايظ غانم :مبادئ القانو الدولي العامم دار النلضة العربيةم القا رةم 1966م.

)52

محمن نند عين نند الةرين ننب :شن ننر قن ننانو العقوبن ننات رالقسن ننم العن ننامرم بن نندو دار نشن ننرم القن ننا رةم

)51

محمد كامل ليلة:

العربيةم القا رةم 2212م.

)49

محمد وكي أبو عامر :قانو العقوبات رالقسم العامرم الدار الجامعيةم بيروتم 1993م.

2222م.

 -النظم السياسية رالدولة والحكومةرم القا رةم 1964م.

 النظم السياسية ر الدولة والحكومةرم دار ال كر العربيم القا رة م 1968-1969م. مب ننادئ الق ننانو اإلدارفم الجن ننو األولم الطبع ننة األول ننىم دار النلضنننة العربي ننةم القن ننا رةم1969م.

)52

محمود أبنو السنعود :االختفناص التشنريعي لنرئيس الدولنة يني ظنل الظنروف االسنتثنائيةم

)53

محم ننود خل ننف الجب ننورف :القض ننا اإلدارف رد ارس ننة مقارن ننةرم الطبع ننة األول ننىم دار الثقاي ننة

)54

محمود فبحي علي السيد :الرقابة على دستورية اللوائح ردراسة مقارنةرم الطبعنة األولنىم

)55

محمود محمد حايظ:

دار الثقاية الجامعيةم القا رةم 1991م.

للنشر والتوويعم عما م 1998م.

دار النلضة العربيةم القا رةم 2211م.

 القرار اإلدارف ردراسة مقارننةرم محاضنرات لألسنتا الندكتور يتحني الوحيندفم ألقا نا علنىطلبة القانو العام بكلية الحقوق بجامعة األو رم دار النلضة العربيةم القا رةم 1998مم

 القضا اإلدارفم الطبع السابعةم دار النلضة العربيةم القا رةم 1999م.)56

محمود نجيب حسني:

 الدستور والقانو الجنائيم دار النلضة العربيةم القا رةم 1992م.156

 ش ننر ق ننانو العقوب ننات رالقس ننم الع ننامرم الطبع ننة السادس ننةم دار النلض ننة العربي ننةم الق ننا رةم1988م.

)59

نعمننا أحمنند الخطيننب :الوسننيط ينني النننظم السياسننية والقننانو الدسننتورفم الطبعننة األولننىم

اإلفدار السادسم دار الثقاية للنشر والتوويعم عما م 2212م.

)58

شننام عب نند الم نننعم عكاش ننة :مسن ن ولية اإلدارة عن ن أعم ننال الض ننرورة رد ارس ننة مقارن ننةرم دار

)59

يحيى الجمل :نظرية الضرورة يي القانو الدستورف رد ارسنة مقارننةرم الطبعنة الرابعنةم دار

)62

يسننرى محم نند العفننار :نظري ننة الض ننرورة ينني الق ننانو الدس ننتورف والتش نريع الحك ننومي ي نني

النلضة العربيةم القا رةم 1998م.
النلضة العربيةم القا رةم2225م.

يترات بيقاف الحياة النيابية ردراسة مقارنةرم 1995م.

ثالثاًا الرسائل العلمية:
 رسائل الدكتوراه:
 )1أبو بكر مرشد ياوع الو ينرف :السنلطات االسنتثنائية لنرئيس الدولنة رد ارسنة مقارننةر منع التطبينق
على التشريعات اليمنية والسودانيةم رسالة دكتنو ار م الطبعنة األولنىم دار الكتنب العلمينة للنشنر

والتوويعم القا رةم 2226م.

 )2أحمننند مننندحت علن نني :نظرين ننة الظن ننروف االسن ننتثنائية رد ارسنننة مقارننننةرم رسن ننالة دكت ننو ار م الليئن ننة
المفرية العامة للكتابم 1998م.

 )3حقي بسماعيل بريوتي :الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئم رسالة دكتو ار
قدمت لكلية الحقوقم جامعة القا رةم 1981م.

 )4وكريننا محمنند عبنند الحمينند مح ننوظ :حالننة الطنوارئ ينني القننانو المقننار وينني تشنريع الجملوريننة
العربية المتحدةم رسالة دكتو ار قدمت لكلية الحقوقم جامعة اإلسكندريةم 1966م.

 )5س ننامي جم ننال ال نندي  :لن نوائح الض ننرورة وض ننمانة الرقاب ننة القض ننائية عليل ننام منش ننأة المع ننارفم
اإلسكندريةم 1989م.

 )6سننمير عبنند القننادر :السننلطات االسننتثنائية ل نرئيس الدولننة ومنندى الرقابننة عليلننام رسننالة دكتننو ار م
كلية الحقوقم جامعة عي شمسم القا رةم 1985م.

 )9سننلوى حسنني روق :المبننادئ الدسننتورية للعقوبننات الجنائيننة والتأديبيننة م رسننالة دكتننو ار مقدمننة
لكلية الحقوقم جامعة المنفورةم جملورية مفر العربيةم 2212م.
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 )8عننادل أحمنند محمنند الخايلننة :فنناحيات رئننيس الدولننة ينني الظننروف االسننتثنائية ينني كننل م ن

مفر واألرد ردراسة مقارنة مع أحكام ال ق والشريعة اإلساميةرم رسالة دكتو ار مقدمة لكلية
الحقوقم جامعة عي شمسم القا رةم 2212م.

 )9عافم رمضا مرسي يونس :الحريات العامة يي الظروف االستثنائيةم دار النلضة العربيةم
القا رةم 2212م.

)12

عبد ال تا ساير داير :نظرية أعمال السيادةم رسالة دكتو ار قدمت لكلية الحقوقم جامعنة

)11

يات محمد حسي كمال :العاقة بي السلطتي التشريعية والتن ي ية يني البحنري يني ظنل

عي شمسم القا رةم 1955م.

دستور ا الفادر عام  1993وتعديات رد ارسنة مقارننةرم رسنالة دكتنو ار قندمت لكلينة الحقنوقم
جامعة عي شمسم القا رةم 2211م.

)12

مجنندف المتننولي السننيد يوسننف :أثننر الظننروف االسننتثنائية علننى مبنندأ المشننروعية رد ارسننة

)13

محمنند بن محمنند كامننل وين  :نظريننة الت ننويأل التشنريعي رد ارسننة مقارنننةرم رسننالة دكتننو ار م

)14

محمد شريف بسماعيل :سلطات الضبط اإلدارف يي الظنروف االسنتثنائيةم رسنالة دكتنو ار

)15

محم نند كام ننل ليل ننة :الرقاب ننة عل ننى أعم ننال اإلدارةم الرقاب ننة القض ننائية رد ارس ننة مقارنن نةرم كلي ننة

مقارنةرم رسالة دكتو ار م قدمت لكلية الحقوقم جامعة عي شمسم القا رةم 1992م.

قدمت لكلية الحقوقم جامعة عي شمسم القا رةم 2222م.
قدمت لكلية الحقوقم جامعة القا رة 1999م.
الحقوقم جامعة عي شمس.

)16

محمند محمنند مفنط ى الوكيننل :حالنة الطنوارئ وسنلطات الضننبط اإلدارف رد ارسنة مقارنننةرم

رسالة دكتو ار قدمت لكلية الحقوقم جامعة عي شمسم القا رةم 2223م.

)19

نبي ننل عب نند الف ننبور النبن نراوف :س ننقوط الح ننق ي نني العق نناب ب نني ال قن ن اإلس ننامي والتشن نريع

الوض ننعيم رسن نالة دكت ننو ار ق نندمت لكلي ننة الحق ننوقم جامع ننة ع نني ش ننمسم دار ال ك ننر العرب ننيم
القا رةم 1995م.

)18

وجدف ثابت غبل :السلطات االستثنائية لرئيس الجملورية ردراسة مقار رم رسنالة دكتنو ار

قدمت لكلية الحقوقم جامعة القا رةم منشأة المعارفم اإلسكندريةم 1988م.
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 رسائل الماجستير:
 )1بياد سليما عبد اي البردينني :المجلنس التشنريعي ال لسنطيني يني ال تنرة من 2212-2226م
ومدى ياعليت م رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير يني القنانو العنامم جامعنة الندول العربينة-

قسم الدراسات القانونيةم سنة 2211م.

 )2بش ن ننر ف ن ننا الع ن نناوور :س ن ننلطات الض ن ننبط اإلدارف ي ن نني الظ ن ننروف االس ن ننتثنائية ي ن نني التشن ن نريع
ال لسنطيني رد ارسنة تحليليننةرم رسنالة ماجسننتير تحنت بشنراف األسنتا النندكتور يتحني الوحينندفم
قدمت لكلية الحقوقم جامعة األو رم يلسطي  -غوةم 2213م.

 )3جم ننال محم ننود محم ننود أب ننو كمي ننل :ف نناحيات رئ ننيس الس ننلطة الوطني ننة ال لس ننطينية ي نني سن ن
التش نريعات العاديننة رد ارسننة تحليليننةرم رسننالة ماجسننتير تحننت بش نراف األسننتا النندكتور يتحنني
الوحيدفم قدمت لكلية الحقوقم جامعة األو رم يلسطي – غوةم 2212م.

 )4حن نني محم نند أك ننرم حج نناب :دور الن نرئيس التشن نريعي ي نني النظ ننام الساس نني ال لس ننطيني رد ارس ننة

مق ننار رم رس ننالة ماجس ننتير ق نندمت لكلي ننة الد ارس ننات العلي ننام جامع ننة النج ننا الوطني ننةم ن ننابلس-

يلسطي م 2211م.

 )5عادل أحمد حسي بنوعركي :النظنام الدسنتورف لتشنريعات الضنرورة رد ارسنة مقارننة بني األرد
والكويترم رسالة ماجستير قدمت لكلية الحقوقم جامعة الشرق األوسطم 2212م.

 )6مشن ننعل محمننند العننناومي :الحفن ننانة البرلمانين ننة رد ارسن ننة مقارننننة ب نني األرد والكوي ننترم رسنننالة
ماجستير قدمت لكلية الحقوقم جامعة الشرق األوسطم األرد م 2211م.

رابعاًا أبحاث من ورة في دوريات:
 )1حسنني أبننو اللنننود وسننامي جبنناري وطننارق طوقننا  :د ارسننة قانونيننة ينني منندى قانونيننة تننوكيات
الننواب األسننرى ومائلنم ينني كتلنة التةييننر واإلفنا ينني الشن و المتفننلة بالعمنل البرلمننانيم

مشروع تعويو دور المجتمعات المدنية يي العملية التشريعيةم سلسنة بفندارات م سسنة م تنا
رقم(.)3

 )2رين نناد عب نند اي :بح ننذ بعنن نوا الحق ننوق والحري ننات األساس ننية ي نني ظ ننل حال ننة الطن نوارئ رد ارس ننة
مقارنةرم مقدم لكلينة الحقنوق واإلدارة العامنةم برننام الماجسنتير يني القنانو م جامعنة بيروينتم

يلسطي – الض ة ال لسطينيةم 2229م.

 )3عمار عباس كاظم :الجدل ال كرف والقانوني حول عقوبة اإلعدامم بحذ منشور بمجلنة رسنالة
الحقنننوقم العننندد الخن نناص ببحن ننوذ الم ن ن تمر القن ننانوني الن ننوطني األولم كلينننة الحق ننوقم جامعن ننة
كربا م العراقم 2212م.
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 )4ياروق العشرف :ر ية ورأف حول يعالية النفوص الدستورية بالنسنبة لحالنة الطنوارئ لمواجلنة
األومننة الحاليننة للسننلطة الوطنيننة ال لسننطينيةم المركننو ال لسننطيني السننتقال المحامنناة والقضننا
رمساواةرم 2228م.

 )5يايو يلمي يايو المفرف :نظرينة الضنرورة يني التشنريع ال لسنطيني والمفنرف رد ارسنة تحليلينة
مقارنننةرم بحننذ السننتكمال متطلبننات الحفننول علننى درجننة البكننالوريوس ينني الشنريعة والقننانو م

الجامعة اإلساميةم يلسطي – قطاع غوةم 2211م.

 )6يتحي يكرف :يعالية النفوص الدستورية لمواجلة األومنة الحالينة للسنلطة ال لسنطينيةم المركنو
ال لسطيني الستقال المحاماة والقضا رمساواةرم 2228م.

 )9محمن نند الحملن ننورف :فن نناحيات ال ن نرئيس ويقن ننا للمن ننادة ( )43م ن ن القن ننانو األساسن ننيم المركن ننو
ال لسطيني الستقال المحاماة والقضا رمساواةرم 2228م.

 )8مع شحدة ادعيس :مراجعة قانونية بعننوا رعقوبنة اإلعندام يني النظنام القنانوني ال لسنطينيرم
سلسلة تقارير 92م الليئة المستقلة لحقوق اإلنسا م يلسطي  -رام ايم 2212م.

خامساًاالتقارير والدوريات:
 )1المركننو ال لسننطيني لحقننوق اإلنسننا  :تقريننر حننول تقيننيم أدا المجلننس التش نريعي خننال النندورة
األولى ما بي مارس -2226يوليو2229م.

سادساًا مجموعة األحكام القضائية والفتاوي:
 )1قرار لمحكمة العندل العلينا ال لسنطينية رقنم 98 85م جلسنة 1999 11 29مم الفنادر بمديننة
رام اي.

 )2مجموعننة أحكننام محكمننة النننقأل المف نرية :نقننأل 1969 23 24مم س 18م رقننم 68م ص
.334

 )3حكننم المحكمننة الدسننتورية العليننا ينني مفننر الفننادر بجلسننة 2226 1 15مم ينني القضننية رقننم
 94لسنة  23قضائية دستورية.
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سابعاًا القوانيا والمراسيم الفلسطينية:
 القوانيا:
 )1القانو األساسي ال لسطيني المعدل لعام 2225م.
 )2القانو األساسي لقطاع غوة رقم ( )255لسنة 1955م.
 )3النظام الدستورف يي يلسطي لسنة 1962م
 )4مرسوم دستور يلسطي عام 1922م.

 )5قانو السلطة القضائية ال لسطيني لسنة 2222م.
 )6قانو العقوبات رقم ( )94لسنة 1936م.
 )9قانو العقوبات رقم ( )16لسنة 1962م.

 )8قانو العقوبات العسكرف لمنظمة التحرير ال لسطينية لسنة 1999م.
 )9قانو اإلج ار ات الجوائية ال لسطيني رقم ( )3لسنة 2221م.

)12

قانو أفول المحاكمات المدنية والتجارية ال لسطيني رقم ( )2لسنة 2221م.

)12

قانو االجتماعات العامة ال لسطيني رقم ( )12لسنة 1998م.

)14

قانو االنتخابات العامة ال لسطيني رقم ( )9لسنة 2225م.

)16

قانو األسلحة النارية وال خائر ال لسطيني رقم ( )2لسنة 1998م.

)11
)13
)15

القانو رقم ( )6لسنة 1998م بشأ مراكو اإلفا والتأ يل.
قانو المطبوعات والنشر ال لسطيني رقم ( )5لسنة 1995م.

قانو الدياع المدني ال لسطيني رقم ( )3لسنة 1998م.

)19

القانو المدني ال لسطيني رقم ( )4لسنة .2212

)19

قانو سلطات الطوارئ (الدياع) البريطاني لعام 1939م.

)18

النظام الداخلي للمجلس التشريعي ال لسطيني لسنة 2222م.

 المراسيم الرئاسية:
)22

المرسوم الرئاسي رقم ( )8لسنة 2229م.

)22

المرسوم الرئاسي رقم ( )12لسنة 2229م.

)21

المرسوم الرئاسي رقم ( )9لسنة 2229م.

)23

المرسوم الرئاسي رقم ( )11لسنة 2229م.

)24

المرسوم الرئاسي رقم ( )12لسنة 2229م.

161

ثامناًا الت ريعات العربية:
 )1الدستور األردني لسنة 1952مم باإلضاية للتعديات.
 )2الدستور المفرف لسنة 1991م.
 )3الدستور الكويتي لعام 1962م.
 )4الدستور اليمني لسنة 1994م.

 )5قانو الطوارئ لجملورية مفر العربية سنة 1958م.

 )6قانو الطوارئ لجملورية مفر العربية رقم  162لسنة 1985م.

تاسعاً ا المواثيق والمؤتمرات الدولية:
 )1بعا حقوق اإلنسا والمواط الفادر ع الثورة ال رنسية عام 1989م.
 )2اإلعا العالمي لحقوق اإلنسا الفادر يي 1948 12 12م.

 )3الم تمر الدولي العاشر لقانو العقوبات المنعقد يي روما يي أكتوبر سنة 1969م.

عا ارً ا المواقع والبرامج اإللكترونية:
 )1ببن ار يم مفننط ى وثخننرو  :المعجننم الوسننيط اإللكتروننني م تحقيننق مجمننع اللةننة العربيننةم الجننو
الثانيم القا رة.

 )2الموقننع اإللكتروننني منتننديات الحقننوق والعلننوم القانونيننة :بج ن ار ات الع ننو وطننرق تطبيق ن م علننى
الرابط . http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9906

 )3الموق ن ن ن ن ن ن ننع اإللكترون ن ن ن ن ن ن نني س ن ن ن ن ن ن ننتار ت ن ن ن ن ن ن ننايم :الع ن ن ن ن ن ن ننو الع ن ن ن ن ن ن ننام والخ ن ن ن ن ن ن نناصم عل ن ن ن ن ن ن ننى الن ن ن ن ن ن ن نرابط
http://www.startimes.com/?t=29652473

 )4أحمنند الب ن ار  :التن ي ن العقننابي ينني ضننو السياسننة العقابيننة المعاف نرة ر د ارسننة تحليليننة تطبيقيننة
لق ن ننانو اإلجن ن ن ار ات الج اوئ ن نني ال لس ن ننطينيرم منش ن ننور عل ن ننى الش ن ننبكة العنكبوتي ن ننة عل ن ننى الن ن نرابط
http://www.ahmadbarak.com/print57.html

 )5موق ن ن ن ن ننع وكال ن ن ن ن ننة الن ن ن ن ن نرأف الحكومي ن ن ن ن ننةم ت ن ن ن ن نناريخ ال ن ن ن ن نندخول 2214 22 22مم عل ن ن ن ن ننى الن ن ن ن ن نرابط
http://alray.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=4572
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حادي ع را المقابالت ال خصية:
 )1مقابلة شخفية مع الدكتور باسم بشناقم يوم السبت الموايق 2214 23 21م.
 )2مقابلن ن ننة شخفن ن ننية من ن ننع األس ن ن ننتا تن ن ننامر القاضن ن ننيم باحن ن ننذ دكت ن ن ننو ار م ين ن ننوم األحن ن نند المواي ن ن ننق
2213 28 13م.
 )3مقابلة شخفية مع الدكتور سا ر الوليدم يوم األحد الموايق 2214 22 23م.
 )4مقابلة شخفية مع الدكتور عبد القادر جرادةم يوم الخميس الموايق 2213 12 19م.
 )5مقابلننة شخفننية مننع األسننتا النندكتور يتحنني الوحينندفم أسننتا القننانو العننام ينني كليننة الحقننوق
بجامعة األو ر -غوةم يوم الثاثا الموايق 2214 23 24م.
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