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  ت

الدراسة ممخص  

االختصاصات القضائية لرئيس الدكلة في النظاـ الدستكرم  تتناكؿ ىذه الدراسة
، كقد الفمسطيني كأثرىا عمى مبدأ استقالؿ القضاء مقارنة بالنظـ القانكنية كالشريعة اإلسالمية

استيضاح االختصاصات القضائية لرئيس الدكلة في النظاـ  تمثمت مشكمة الدراسة في
الفمسطيني، كمدل تأثيرىا عمى مبدأ استقالؿ القضاء المكفكؿ كفؽ المكاثيؽ الدكلية كدساتير 

 .الدكؿ كالدستكر الفمسطيني

المقارف، كالمنيج التحميمي الكصفي المنيج كؿ مف كقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة 
لدراسة عمى ثالثة فصكؿ كخاتمة، حيث تناكؿ الباحث في الفصؿ األكؿ كقد اشتممت ىذه ا

، فيما اختصاصات رئيس الدكلة في الشريعة اإلسالمية كالنظـ المعاصرة كالتشريع الفمسطيني
االختصاصات القضائية لرئيس الدكلة ذات الطابع اإلدارم في تطرؽ في الفصؿ الثاني إلى 

، بينما استعرض الباحث في الفصؿ الثالث كرم الفمسطينيالشريعة اإلسالمية كالنظاـ الدست
االختصاصات القضائية لرئيس الدكلة ذات الطابع القضائي في الشريعة اإلسالمية كاألخير 

 .كالنظاـ الدستكرم الفمسطيني

القانكف األساسي كفي الخاتمة، خمص الباحث إلى مجمكعة مف النتائج، كاف أىميا: 
تعاكف ما بيف السمطات الثالث التشريعية كالقضائية كالتنفيذية )بشقييا الفمسطيني أخذ بمبدأ ال

رئيس السمطة كرئيس الحككمة(، كبفكرة الرقابة المتبادلة إلى حدو ما؛ بحيث يتطمب ممارسة 
 سمطة أخرل لمقياـ باختصاصاتيا.لصالحيات كؿ سمطة مشاركة 

عديؿ قانكف السمطة تكما تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف التكصيات، كاف أىميا: 
القضائية باتجاه كضع ضكابط تحدد صالحيات رئيس السمطة في إصدار قرارات تعييف شاغمي 
الكظائؼ القضائية بعد التنسيب مف مجمس القضاء األعمى بحيث يتعذر عمى رئيس السمطة 

ذا ما تـ تجاكز ا لميمة كضع فيتك )اعتراض(، كتحديد فترة زمنية معينة إلصدار قرار التعييف كا 
أف قرار الرئيس ىك قرار كاشؼ لقرار مجمس القضاء األعمى  عتباراب يصدر قرار التعييف حكمان 

  .صاحب االختصاص األصيؿ في تعييف شاغمي الكظائؼ القضائية
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Abstract 

This study aims to clarify the judicial authorities of the head of state in the 

Palestinian constitutional system and their impact on the principle of the 

Independence of the Judiciary in comparison with the legal systems and Islamic 

Sharia. The research problem was to clarify the jurisdiction of the head of state in the 

Palestinian system, and to find out its impact on the principle of the Independence of 

the Judiciary, which is guaranteed in the international conventions and constitutions 

in addition to the Palestinian Constitution.  

The researcher in this study has adopted the comparative analytical approach. 

This study included three chapters and a conclusion. The first chapter presented the 

jurisdictions of the head of state in the Islamic law, the modern systems, and the 

Palestinian legislation. The second chapter discussed the jurisdictions of the head of 

state that have an administrative nature according to the Islamic law and the 

Palestinian constitutional system. In the third chapter, the researcher reviewed the 

jurisdictions of the head of state which has a judicial nature in the Islamic law and 

the Palestinian constitutional system. 

In conclusion, the researcher concluded with a set of results. The most important 

of these results were as follows: The Palestinian Basic Law adopted the principle of 

cooperation between the three legislative, judicial and executive authorities 

(including the head of authority and the prime minister). It has also adopted the idea 

of mutual control to a certain extent. This means that exercising of the powers of any 

of these three authorities requires the participation of another authority. 

The researcher also reached a set of recommendations, the most important of 

which was the need to amend the Judicial Authority Law towards the establishment 

of regulations that define the authorities of the Authority President regarding the 

issuance of decisions to appoint the employees of the judicial posts based on the 

recommendations of the Supreme Judicial Council. This means that the President of 

the Authority cannot put a veto on that nomination. It is also recommended to define 

the tie required for issuing such appointment decisions. After the expiration of the 

deadline, the appointment decision shall take effect given that the decision of the 

President is a confirmation of the decision of the Supreme Judicial Council, which 

possess the authority of appointing the judicial posts employees. 
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 اقتباس
 
 

 

 

  َبْْيَ الَّةِس ًْ رِْض فَةْخُس
َ
يَة َداُووُد إَُِّة َجَػيَِْةَك َخِييَفًح ِِف اْْل

 ََ ي ِ َْ َسِبيِو اَّلَلِ إَِنّ اََلّ َٔى َذيُِضيََّم َخ َٓ ْ  ثِةْْلَِقّ َوََل دَتَِّجِع ال
ًْ َغَذاٌب َشِديٌد  ُٓ َ َْ َسِبيِو اَّلَلِ ل  يَِضئَُّن َخ

مَ  ْٔ ة نَُسٔا يَ ٍَ    اْْلَِسةِب  ثِ

 [.22]ص:

  
. ًُ  َضَدَق اهلُل اىَْػِظي

 

  

 

 

 



  
 

  ح

 اإلىـْـَداء 

 

 برارشيدائنا األمذيف ضحكا بحياتيـ ... ألجؿ أف نحيا كراما ... ل 
 أسرى الحرية األبطالمف يكابدكف مرارة السجف كظمـ السجاف ... ل 
 جرحانا البواسلمذيف ما زالت أجسادىـ تشيد عمى جرائـ المحتؿ ... ل 
 أمي ... الرفيؽ نعـ فكانتكحنانيا   بدعائيا كرافقتني ... الطريؽ لي أنارت التي مشمعةل  
 الحبيب أبي ... غرسو قد أثمر يرل ىك اليكـك  .... أدبعمـ كربى ك  مذمل 
 زوجتي ... كحدتي ةكأنيس دربي رفيقة ... جمدم بصبرىا ركت متيل 
 أوالدي ..... حياتي كزينة قمبي كدؼء عيني قرة... بكجكدىـ  الدنيا تحمك مفل 
 أخوتي وأخواتي ... أجنحتي... ي نفس فييـ كأجد ... أزرم مف بيـ أشدد مفل 
 كػي ال يعتػدم أحػد العػدؿ ... الحؽ ك بػ النػاس بػيف الحكػـ أمانػة يحممػكف إلػى الحكمػاء الػذيف

 عمػى أحػد فيػنعـ النػاس باألمػاف كيعميػـ السػالـ. مػف يػدافعكف عػف المظمػكميف فينصػركنيـ
ليحصحص الحؽ فيسفر أبمج ... كينقشػع الباطػؿ كىػك يػتمجمج ...  القانكف كسمطاف ةبالحج
 . والمحامون القضاة. .. القانكف رجاؿ

 فػي  بمشػاركتو أك بإشػرافو، أك برعايتػو، سػكاء ،ىػذا البحػث إلنجػاح العػكف قػدـ مػف كػؿل
تصكيب  ـ فيساىأك  سديد، رأمو  أك نيرة، بفكرة أك بمرجع،ني أمد أك حضكرىا، أك المناقشة،

  . تقديركأعظـ ال ةمحبأخمص الك  شكرال أصدؽ جميعان  أىدييـ خطأ،

 ىذا عممي أىديإلييم جميعًا ... 
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 ُشْكٌر َوَتقِديرٌ 
 لعمػي المدح كاإلطراء، معنى عف يشؼ لفظ كؿ فجمعت المغة، قكاميس كؿ إلى عمدتي 

 فػي فػإذا الكجػداف قػامكس فرجعػت إلػى ذلػؾ، كػؿ فػكؽ فكجدتػو الكصػؼ، مػف حقػو العمػـ أكفػي
 مػف نقػؼ التػي المحظػات ىػذه كفػي إال بػالعمـ( إنسػانان  اإلنسػاف يكػكف الكممػات )ال ىػذه ديباجتػو
 في لنا عكنان  كانكا مف إلى الياسميف كركد مف باقةن  األيدم لتقدـ تتشابؾ األياـ نافذة كراء خالليا
 عمػى لتػدكف الكممات تتدفؽ رالسطك  بيف مف لكف ،ةاإلسالميالشريعة كالقانكف في الجامعة  كمية

 عممػو مػف عمينػا بالعطػاء يبخػؿ ال كػاف مػف إلػى كاالمتنػاف الشػكر أجمػؿ معػاني بيضػاء صػفحة
 قسػطان مػف أصػابت قػد لتكػكف السػابقة السػنكات تكجتػو ما حصيمة إلييا يدمني  التي مقدكةل الكفير،
 عمماني عمى فيالمذ يبيباسم بشناق والدكتور خالد الصم الدكتور الكريمتيف، يديو عمى النجاح
ىػذا  إنجػاز التػي اعترضػت العقبػات جميػع بتػذليؿ كسػاعداني العمميػة األفكػار طػرح فػي الجػرأة
 التقػدير آيػات أسػمى منػي كالمػكجييف، فميػـ المرشػديف الناصػحيف األساتذة نعـ لي فكانا البحث،
  . كاالحتراـ كالتبجيؿ

 

 الباحث/

 أحمد شاىين خميل
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 مقدمة
إلػى ثػالث تقسػيميا بالفقػو  قػاـالتػي  ،مػف خػالؿ السػمطات المختمفػة ميامياتمارس الدكلة 

كؿ تقسػيميا كالفصػؿ بينيػا فػي الػد ، كالقضػائية، كجػرم العمػؿ عمػىكالتنفيذيػة ،التشريعية كظائؼ؛
 حتػىنما تكػكف بيػد ثػالث جيػات ا  الديمقراطية الحديثة، بحيث ال تتركز السمطة بيد جية كاحدة، ك 

المككمة بمكجب  ك تجاكز السمطةأاألخرل،  عمىحداىا إيتحقؽ التكازف الذم يضمف عدـ اعتداء 
 .الدستكر كالقانكف

التػكازف  ساسػية لتحقيػؽالفصػؿ بػيف السػمطات كضػمانة أ أظيػر مبػد ،ما سػبؽ كبناء عمى
نظمػة الديمقراطيػة االلتػزاـ بػو فػإف األ لؿ ىذا المبػدأ كمػدكتنظيـ العالقة بيف السمطات، كمف خال

أنػػكاع  ةأربعػػ ىجديػػدة جػػرم الفقػػو عمػػى تقسػػيميا إلػػ المعاصػػرة اختمفػػت فيمػػا بينيػػا، كاتخػػذت صػػكران 
لنظػػػػاـ ا –سػػػػاس كيفيػػػػة تنظػػػػيـ السػػػػمطات كتكزيعيػػػػا داخػػػػؿ الدكلػػػػة،)النظاـ الرئاسػػػػيكذلػػػػؾ عمػػػػى أ

النظػػاـ شػػبو الرئاسػػي( فكانػػت ىػػذه كظيفػػة الدسػػاتير األساسػػية التػػي  -نظػػاـ الجمعيػػة  –البرلمػػاني
تتمثػػؿ فػػي تنظػػيـ السػػمطات العامػػة فػػي الدكلػػة، كتحديػػد العالقػػة فيمػػا بينيػػا، كتحديػػد العالقػػة بػػيف 

جػدت لكػي الحكاـ كالمحككميف كتحديد الشكؿ التمثيمي لمدكلة، كمف ىػذا المنطمػؽ فػإف الدسػاتير ك 
 ،التنفيذيػػػػةاالختصاصػػػػات بػػػػيف السػػػػمطات الػػػػثالث؛  يػػػػتـ احتراميػػػػا، خاصػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بتكزيػػػػع

ذلؾ مػف إشػكاالت قػد تتمثػؿ فػي ىيمنػة إحػدل السػمطات  ىكالقضائية، كما يترتب عم ،كالتشريعية
نظرية تكدس السمطات، كما يمحؽ ذلؾ مف اسػتبداد  ىالرجكع إل ؛السمطات األخرل كبالتالي ىعم
لرأم كاحتكػػػار الحكػػػـ فػػػي الدكلػػػة لمصػػػمحة سػػػمطة كاحػػػدة، كمػػػا أف كضػػػكح الدسػػػاتير كالقكاعػػػد بػػػا

القانكنية مف شأنو أف يعػزز األمػف كاالسػتقرار داخػؿ الدكلػة، بحيػث تعػي كػؿ سػمطة داخػؿ الدكلػة 
لمصراع كالنزاع بيف أركاف الدكلة كسمطاتيا، ككؿ ذلؾ  حقكقيا ككاجباتيا، بما ال يدع ىناؾ مجاالن 

مشعب كاألمة، لكؿ ذلؾ كاف ال بد مف بياف االختصاصات المككمػة لعكس عمى الحياة الكاقعية ين
 . ، السيما اختصاصات رأس السمطة التنفيذية رئيس الدكلةلكؿ سمطة بشكؿ دقيؽ كمحدد

 :أىمية موضوع البحثأواًل: 

ني مػػف تنبػػع أىميػػة المكضػػكع لمػػا يتمتػػع بػػو رئػػيس الدكلػػة فػػي النظػػاـ الدسػػتكرم الفمسػػطي
لػى تػداخؿ الصػالحيات ، كىػك مػا أدل إتشػريعيالتنفيػذم كال اختصاصات مختمفة عمى الصعيديف

مػػػف السػػػمطة التنفيذيػػػة كبػػػيف السػػػمطة التشػػػريعية فػػػي االختصاصػػػات  ان جػػػزء باعتبػػػارهبػػػيف الػػػرئيس 
 كالصالحيات القضائية. 
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 :مشكمة البحثثانيًا: 

ئية لػرئيس الدكلػة فػي النظػاـ تتمخص مشكمة البحث في استيضػاح االختصاصػات القضػا
الفمسػػطيني، كمػػدل تأثيرىػػا عمػػى مبػػدأ اسػػتقالؿ القضػػاء المكفػػكؿ كفػػؽ المكاثيػػؽ الدكليػػة كدسػػاتير 

 الدكؿ كالدستكر الفمسطيني.
 :التاليويتفرع عن ىذه اإلشكالية عدة أسئمة وىي 

 ما ىي االختصاصات المخكلة لرئيس الدكلة في الشريعة اإلسالمية؟  .1

 صاصات المخكلة لرئيس الدكلة في النظاـ الدستكرم الفمسطيني؟ما ىي االخت .2

دارم فػي الشػريعة اإلسػالمية مػا ىػي االختصاصػات القضػائية لػرئيس الدكلػة ذات الطػابع اإل .3
 كالنظاـ الدستكرم الفمسطيني؟

ما ىي االختصاصات القضائية لرئيس الدكلة ذات الطابع القضػائي فػي الشػريعة اإلسػالمية  .4
 كرم الفمسطيني؟كالنظاـ الدست

مػا طبيعػػة االختصاصػػات القضػػائية لػػرئيس الدكلػة المتعمقػػة بتشػػكيؿ مرفػػؽ القضػػاء كالمتعمقػػة  .5
 بأعضاء السمطة القضائية؟

 ما مدل تأثير االختصاصات القضائية لرئيس الدكلة عمى مبدأ استقالؿ القضاء؟ .6
 :أىداف البحثثالثًا: 

اصػػػات رئػػػيس الدكلػػػة ذات ييػػػدؼ ىػػػذا البحػػػث بشػػػكؿ أساسػػػي إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى اختص
الطػػابع القضػػائي فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية كالنظػػاـ الدسػػتكرم الفمسػػطيني مػػف أجػػؿ الكقػػكؼ عمػػى 

طينية، حقيقتيا كمعرفة كنييػا كطبيعتيػا كالتحقػؽ مػف مػدل تطبيقيػا كااللتػزاـ بيػا فػي الحالػة الفمسػ
ضافة إلى ما تقدـ ي  :تيةالبحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآل خمصكا 

اقشػػػة االختصاصػػػات القضػػػائية لػػػرئيس الدكلػػػة ذات الطػػػابع االدارم فػػػي الشػػػريعة تحديػػػد كمن .1
 اإلسالمية كالنظاـ الدستكرم الفمسطيني.

بيػػػاف كمناقشػػػة االختصاصػػػات القضػػػائية ذات الطػػػابع القضػػػائي لػػػرئيس الدكلػػػة فػػػي الشػػػريعة  .2
 اإلسالمية كالنظاـ الدستكرم الفمسطيني.
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 :منيجية البحثرابعًا: 

، حيػث الكصػفي التحميمػي كالمػنيج المقػارف ي دراسػتو عمػى اتبػاع المػنيجيعتمد الباحػث فػ
النصكص القانكنية المتعمقػة بمكضػكع البحػث مػف مختمػؼ جكانبػو سيقكـ الباحث بكصؼ كتحميؿ 

 بعاده، لمكصكؿ الى األحكاـ كالقكاعد التي تحكـ مكضكع البحث.أككافة 

كالنظػاـ الدسػػتكرم الفمسػػطيني،  ةمياإلسػػالبػيف الشػػريعة  كمػف ثػػـ سػيقـك الباحػػث بالمقارنػػة
فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بمكضػػػػػكع البحػػػػػػث، كبشػػػػػكؿ خػػػػػاص مقارنػػػػػة الجكانػػػػػب القانكنيػػػػػة المتعمقػػػػػػة 

لػى األحكػاـ كالقكاعػد التػي إباالختصاصات القضػائية لػرئيس الدكلػة، كذلػؾ كمػو بغػرض الكصػكؿ 
 لى ىدؼ البحث.إحكـ مكضكع البحث كبالتالي الكصكؿ ت

 خامسًا: خطة البحث:
  .القانونية والنظم اإلسالمية الشريعة في وتطبيقاتو القضاء استقالل ماىيةييد : تم

 الفصل األول : اختصاصات رئيس الدولة في الشريعة االسالمية والنظام الفمسطيني .

 المبحث األكؿ : اختصاصات رئيس الدكلة في الشريعة االسالمية.         

 يس الدكلة في النظاـ الفمسطيني كالنظـ المعاصرة.المبحث الثاني : اختصاصات رئ         
االختصاصــات القضــائية لــرئيس الدولــة ذات الطــابع اإلداري فــي   الشــريعة : الفصــل الثــاني  

 االسالمية والنظام الفمسطيني.

 االختصاصات القضائية المتعمقة بتشكيؿ مرفؽ القضاء. :المبحث األكؿ          

 االختصاصات القضائية المتعمقة بأعضاء السمطة القضائية. المبحث الثاني :           
لــرئيس الدولــة ذات الطــابع القضــائي فــي الشــريعة  االختصاصــات القضــائية: الفصــل الثالــث 

 االسالمية والنظام الفمسطيني .

 العفك الخاص كتخفيؼ العقكبة.: كؿ األ المبحث          

 ـ االعداـ .المصادقة عمي حك: ني الثا لمبحثا          

 

 خاتمة : نتائج .. وتوصيات
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 سادسًا: الدراسات السابقة:

، إال يد مف البػاحثيف فػي الفقػو المقػارفلقد كانت اختصاصات رئيس الدكلة محط نظر العد
 تشػريعكلػة فػي الأف الباحث لـ يجد دراسػة مسػتقمة قػد تناكلػت االختصاصػات القضػائية لػرئيس الد

 ىذه الدراسات التي تناكلت بعض االختصاصات ما يمي :، كمف ضمف الفمسطيني كالمقارف
)رئيس الدكلة بيف النظـ الدستكرية المعاصرة كالفكر السياسي اإلسالمي( رسالة :  الدراسة األولى

، كقػػد انتيػػت ىػػذه الدراسػػة إلػػى العديػػد (، لمباحػػث محمػػد أحمػػد المسػػمماني2015، مصػػر )دكتػػكراه
صية الباحث بكضع ضكابط محددة لمفصؿ بيف السػمطات مف النتائج كالتكصيات ككاف أبرزىا تك 

 في النظـ الدستكرية المعاصرة .
الة ماجستير، جامعة سيدم ( رس الجميورية لرئيس التشريعي االختصاص):  الدراسة الثانية

، كقد خمصت ىذه الدراسة إلى العديد مف ( ، لمباحث فتحي عمارة2015زائر )، الجبمعباس
 سائر عف القضائية السمطة الدكلة استقالؿ تكفؿ أف كجكباف مف أىميا النتائج كالتكصيات كك

 .  الدكلة دستكر في االستقالؿ ىذا عمى كينص سمطاتيا،
 بالنظام مقارناً :   اإلسالمي النظام في الدولة رئيس الخميفة اختصاصات) :  الدراسة الثالثة

، كقد خمصت ىذه الدراسة ضي(، لمباحث أحمد العك 2003( بحث محكـ، األردف ) الديمقراطي
إلى العديد مف النتائج كالتكصيات ككاف أىميا تركز السمطات الثالث في الشريعة اإلسالمية في 

تشابو ، مع كجكد ستقاللية السمطات عف بعضيا البعضيد الخميفة مع تكافر ضمانات كافية لال
 النظاـ اإلسالمي .كبير بيف النظاـ الرئاسي ك 
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فيوم استقالل القضاء وتطبيقاتو في النظم م

 القانونية والشريعة اإلسالمية
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 تمييد
 النظم القانونية و  الشريعة اإلسالميةاستقالل القضاء وتطبيقاتو في  اىيةم
االحتػػراـ مبػػدأ اسػػتقالؿ القضػػاء كاحاطتػػو بمظػػاىر تػػنص معظػػـ دسػػاتير دكؿ العػػالـ عمػػى  
 كالتقديس.

نسػػػػاف كال مػػػػف ؿ القضػػػػاء ال يسػػػػتمد كجػػػػكده مػػػػف إعالنػػػػات حقػػػػكؽ اإلكالكاقػػػػع أف اسػػػػتقال 
مد مػػف مبػػادئ العدالػػة تنصػػكص الدسػػاتير فيػػك أسػػبؽ فػػي الكجػػكد مػػف كػػؿ نػػص أك قػػانكف، إذ يسػػ

الظمـ، فيك حؽ أصيؿ لإلنساف نشأ منػذ األزؿ، فػإذا نصػت عميػو أحكػاـ التحيز ك ذاتيا التي تأبى 
ذا لػػـ تػػنص عميػػو فػػال يجػػكز اىػػداره كانكػػاره، لػػذلؾ ال الدسػػتكر أك القػػانكف فإنمػػا لتؤكػػده كتصػػكن و كا 

يجكز أف يرد عميو التقييد فإذا صدر تشريع يقيد ىذا االستقالؿ أك ينتقص منو كػاف ىػذا التشػريع 
 ، استقالؿ القضاء كذلؾ عمى النحك اآلتي:التمييد. كسنناقش مف خالؿ باطالن 

 اإلسالمية ةالشريع في وتطبيقاتو القضاء استقالل مفيوم: أوال

 استقالل القضاء تعريف . أ

ىػػك الحكػػـ كالجمػػع األقضػػية كالقضػػية ىػػي المػػادة المعركضػػة لمحكػػـ فييػػا  لغــةء القضــا
 إِيَّاةُه  كجمعيا القضايا، كقكلو تعالى 

 َتْػجُُدواْ إََِلّ
ََلّ
َ
َوكَََض َرُبَّم أ

أتي كقػد يػقضػى حكػـ   (1)
معنػػػى األداء كقضػػاء الػػديف أك بمعنػػػى كػػكف بيبمعنػػى الفػػراغ مػػػف العمػػؿ مػػف شػػػيء كقػػد  ءالقضػػا

  َم لِاذَ  ِّ َلْ ة إِ َِ يْ َض كَ وَ : و تعػالىاالبػالغ كقكلػ
َ
كعمػى ذلػؾ، فالقضػاء لغػة يعنػي اتمػاـ  (2) رُ ْمااْل

 أم احكـ بما تريد . َفاْقِض َما َأنَت َقاضٍ  كقاؿ تعالى:  .فعالن ك  الشيء قكالن 

ْْيِ َذَلَض  كقد يأتي بمعنى الصنع كالتقدير قاؿ تعالى  ٌَ ْٔ ةَواٍت ِِف يَ ٍَ ََّ َسجَْع َس ُْ  (3) ة
 أم صنعيما كقدرىما.

َِيااَو ِِف  تعػػالى اهلل كقػػد يػػأتي معنػػى األداء كاإلنيػػاء ، قػػاؿ  ا ِِ إِْئَ َ ثَاا
ََ
 َوكََضاايَِْإ إِ

 أم اعممناىـ.  (4) اىِْهذَةِب 

                                                           

 [66 :( ]الحجر 1)
 [23( ]االسراء : 2)
 [12:  فصمت] (3)
 [4]االسراء :  (4)
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عػف حكػػـ ، ىػك قطػع الخصػكمة أك قػكؿ ممػـز صػدر عػف كاليػة عامػة كىػك اخبػار والقضـاء شـرعاً 
 لػػزاـ كفػػي العػػرؼ الشػػرعي ىػػك الفصػػؿ بػػيف النػػاس فػػي الخصػػكمات حسػػمان شػػرعي عمػػى سػػبيؿ اإل

 .(1)الشرعية المستمدة مف الكتاب كالسنة  لألحكاـلمنزاع كفقا  لمتداعي، كقطعان 

 ويذىب فقياء الشريعة في تعريف القضاء مذىبين: 
فػػػي القاضػػػي تكجػػػب  يػػػرل أف القضػػػاء صػػػفة حكميػػػة: لمفقيـــاء القـــدماء األولالمـــذىب 

 . (2)لمكصكفيا نفكذ حكمو الشرعي كلك بتعديؿ أك تجريح ال في عمـك مصالح المسمميف

يرل أف القضاء ىك فعؿ يصػدر عػف القاضػي فيػك  :لمفقياء المعاصرين الثانيالمذىب 
 .  (3)فض الخصكمات كقطع المنازعات عمى كجو مخصكص

نػاس فػي الخصػكمات حسػما لمتػداعي كيقكؿ ابف خمػدكف أف القضػاء ىػك ) الفصػؿ بػيف ال
 . (4) كقطعا لمنزاع إال أف باألحكاـ المتمقاه مف الكتاب كالسنة(

 تطبيقات استقالل القضاء في الشريعة اإلسالمية . ب

القضاء الـز لكفالة األمف لممجتمع ألف حدكث المنازعات كالخصػكمات مػف لػكاـز الحيػاة 
خػػػتالؼ  النزعػػػات كاألىػػػكاء كلػػػك تػػػرؾ النػػػاس كتصػػػادميا كا  -تشػػػابؾ المصػػػالح  دعيوالػػػدنيا يسػػػت

كصػػدؽ اهلل العظػػيـ ،  (5)بعضػػيـ لػػبعض لسػػادت الفكضػػى كاختػػؿ التػػكزاف بػػيف مقكمػػات المجتمػػع
رُْض  قكلو سبحانو حيث ي

َ
ًْ ثِجَْػٍظ ىََفَسَدِت اْْل ُٓ ََل َدْذُع اَّلَلِ الَّةَس َبْػَض ْٔ َ  َول

كلكؿ ذلؾ  (6)
الظػػػػالـ كنصػػػػر المظمػػػػـك كقطػػػػع الخصػػػػكمات كاألمػػػػر  كػػػػاف مػػػػف الضػػػػركرم كجػػػػكد القضػػػػاء لقمػػػػع

عمييـ السالـ كدليؿ ذلؾ  –بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كىك بالمعنى السابؽ مف أعماؿ الرسؿ 
ًْ َبْْيَ الَّةِس ثِةْْلَِقّ َوََل دَتَِّجِع  قكلػو تعػالى  رِْض فَةْخُس

َ
يَة َداُووُد إَُِّة َجَػيَِْةَك َخِييَفًح ِِف اْْل

 َٔ َٓ ْ َْ َسِبيِو اَّلَلِ ال ة  ۚ  ٰى َذيُِضيََّم َخ ٍَ ًْ َغَذاٌب َشِديٌد ثِ ُٓ
َ َْ َسِبيِو اَّلَلِ ل ََ يَِضئَُّن َخ ي ِ إَِنّ اََلّ

َم اْْلَِسةِب  ْٔ بالفصػؿ فػي المنازعػات فقػاؿ تعػالى  كقد أمر اهلل تعالى سػيدنا محمػد   (7)نَُسٔا يَ
                                                           

 (36يكسؼ، نظاـ الحكـ بيف القانكف الدكلي كالشريعة اإلسالمية. )ص (1)
 (.5/85)ج . مكاىب الجميؿ، الطرابمسي المغربي (2)
 (352 /5ج ) .بف عابديفاحاشية ابف عابديف، (3)
 (.2/567ج .) مقدمة ابف خمدكف ابف خمدكف، (4)
 (.16الكيالني، استقالؿ القضاء)ص   (5)
 [251( ]البقرة : 6)
 [26( ]ص: 7)
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ًْ ثِ   : كػريـفي كتابو ال ُٓ ًْ ثَيَِْ ِن اْخُس
َ
َُْزَل اهللُ َوأ

َ
ة أ ٍَ  (1)  كقػاؿ سػبحانو :  ال َوَربَِّم َل

فَ
اة كََضايَْخ  ٍَّ ًْ َخرًَجاة ِم ِٓ ْجُفِسا

َ
اُدوا ِِف أ ًَّ َل ََيِ ًْ ُث ُٓ ة َشَجَر ثَيَِْ ٍَ َٔك ِذي ٍُ

َُِٔن َخََتّ ُُيَِهّ ٌِ يُْؤ
ة ًٍ ٔا تَْسِيي ٍُ  َويَُسِيّ

(2)    

ذم ىك مجمػع السػمطات فػي الدكلػة ماـ الإلكالقضاء كالية مف الكاليات التي تصدر عف ا
نػو أاإلسالمية بمكجب بيعة المؤمنيف أك أىؿ الحؿ كالعقػد مػنيـ لػو يقػكؿ ابػف خمػدكف فػي مقدمتػو 

 لمتػداعي كقطعػان  مف الكظائؼ الداخمة تحت الخالفة، ألنو منصب الفصؿ في الخصػكمات حسػمان 
كػػػاف لػػػذلؾ مػػػف كظػػػائؼ الخالفػػػة ال أنػػػو باألحكػػػاـ الشػػػرعية المتمقػػػاة مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة فإلمتنػػػازع 

ماـ كبالمعنى المعاصر فإنو احدل كمندرجا في عمكميا فالقضاء كالية عامة متفرعة مف كالية اإل
 . (3)السمطات الرئيسة في الدكلة 

بالفصػػؿ فػػي الخصػػكمات كمػػا  فإنػػو كػػاف مػػأمكران  كأكؿ قاضػػي فػػي اإلسػػالـ ىػػك النبػػي 
لػى القػرآف إيرجع في قضػائو  ليو ككاف إميغ ما يكحى لى اهلل عز كجؿ كتبإ ةبالدعك  ان كاف مأمكر 
كلمػا اتسػعت الدكلػػة اإلسػالمية عيػػد  ،كمشػكرة أكلػػى الػرأم مػف أصػػحابو –لػػى اجتيػاده إالكػريـ ثػـ 

لػػى الػػكالة بالقضػػاء فكػػاف الػػكالي المعػػيف مػػف قبمػػو ىػػك القاضػػي كمػػف ىػػؤالء عتػػاب إالرسػػكؿ الكػػريـ 
 يلػاالػيمف كقاضػييا، كمعػاذ بػف جبػؿ ك  يلػاي طالػب ك مكة كقاضػييا، كعمػى بػف أبػ كاليبف أسيد ا

كقاضييا، كظؿ الكالي ىك القاضي إلى عيد أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب الذم رأل مف  نجد
لكثػػرة الفتكحػػات كاتسػػاع نطػػاؽ العمػػراف ككثػػرة  ف الكاليػػة نظػػران عػػالمصػػمحة العامػػة فصػػؿ القضػػاء 

األمػػكر  فػػي نظػػرالمػػف  الػػكالة ة حتػػى يػػتمكفيػػالمنازعػػات ممػػا يسػػتكجب اسػػتقالؿ القضػػاء عػػف الكال
المدينػة كشػريؾ  فكاف أبػك الػدرداء قاضػي ،العامة دكف أف يعكقيـ عف ذلؾ الفصؿ في المنازعات

لػػػى إيفػػػكض  كمػػػا كػػػاف الخميفػػػة أحيانػػػان  (4)شػػػعرم  قاضػػػي البصػػػرة،مكسػػػى األ قاضػػػي الككفػػػة كأبػػػك
ليػػو فػػي الػػي ك إطالػػب عنػػدما كتػػب الػػكالي اختيػػار القاضػػي كمػػا فعػػؿ أميػػر المػػؤمنيف عمػػي بػػف أبػػي 

مصر مرشدان لػو عػف الصػفات التػي يتعػيف تكافرىػا فػي القاضػي ثػـ فكضػو فػي اختيػار مػف تتػكافر 
فضػؿ رعيتػؾ فػي نفسػؾ ممػف ال تضػيؽ بػو أفيو ىذه الصفات قائالن ) ثـ اختػر لمحكػـ بػيف النػاس 

الحػػؽ إذا عرفػػو )أم  إلػى الفيػػ لػػة كال يحصػػر مػف ز الخصػـك كال يتمػػادل فػي ال وحكػػماألمػكر كال ت

                                                           

 [49( ]المائدة: 1)
 [65( ]النساء: 2)
 (123( عبد المجيد، مسئكلية رئيس الدكلة )ص3)
 (.403)ص  الطماكم، السمطات الثالث  (4)
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لػى النػاس كأعطػو مػف إلى الحؽ ( .. كأفسح لو في البذؿ ما يزيػؿ عمتػو كتقػؿ معػو حاجتػو إيعكد 
 . (1)(فانظر في ذلؾ نظران بميغان المنزلة لديؾ ماال يطمع فيو غيره مف خاصتؾ 

ككالية القضاء ال ينػدرج فييػا غيػر الفصػؿ فػي الخصػكمات، كلػيس لمقاضػي فػي اإلسػالـ 
بالسياسة العامة، كفي مقدمػة ابػف خمػدكف أنػو كػاف لمقاضػي فػي عصػر الخمفػاء الفصػؿ  اؿاالشتغ

أنيػا داخمػو فػي  باعتبػارمػكر العامػة ال بيف الخصكـ فقط، كقػد يفػكض لػو الخميفػة نظػر بعػض األ
كالية القضاء كلكف لما يراه  في القاضي مف الكفػاءة لمقيػاـ بيػا، ككػاف بعػض القضػاة يتكسػع فػي 

لييػػا عبػػد آمحة يراىػػا كمػػا فعػػؿ عبػػد الػػرحمف بػػف خػػديج قاضػػي مصػػر مػػف قبػػؿ ك اختصاصػػو لمصػػ
لػي شػيخ ىػذه إالعزيز بف مركاف فقد ضمف أمكاؿ اليتامى في كػؿ قبيمػة أك جماعػة مػف المسػمميف 

 . (2)احتفظ بو كجرل العمؿ عمى ذلؾ فيما بعد القبيمة أك رئيس ىذه الجماعة ككتب بذلؾ كتابان 

سياسػػػة العامػػػة مبػػػدأ اسػػػالمي أصػػػيؿ اقتضػػػتو طبيعػػػة القضػػػاء كعػػػدـ اشػػػتغاؿ القاضػػػي بال
لػػػى إ –ألف االشػػػتغاؿ بالسياسػػػية العامػػػة مػػػف شػػػأنو انحيػػػاز القاضػػػي  كضػػػركرة أف يكػػػكف محايػػػدان 

مكجبػػػات ىػػػذه السياسػػػية ممػػػا يخػػػؿ بجػػػالؿ القضػػػاء المحايػػػد كحتػػػى ال يكػػػكف القاضػػػي مػػػف دعػػػاة 
يشػغؿ بغيػر عممػو القضػائي  كيحظػر كػذلؾ  محايػدان كحتػى ال ف يكػكف حاكمػان أمػف  السياسية بدالن 

عمػػػػى القضػػػػاة االشػػػػتغاؿ بالعمػػػػؿ السياسػػػػي كال يجػػػػكز ليػػػػـ الترشػػػػح لمجمػػػػس الشػػػػعب أك الييئػػػػات 
ال بعػػػد تقػػػديـ اسػػػتقاالتيـ إال أف ابػػػداء الػػػرأم فػػػي إاإلقميميػػػة أك الييئػػػات أك التنظيمػػػات السياسػػػية 

ة ذلؾ أف القاضي مكاطف قبؿ أف يكػكف المسائؿ العامة ال يعني اشتغاؿ القاضي بالسياسية العام
ز ذلػؾ كمف حقو ككاجبو أف يكػكف لػو رأم فػي شػئكف السياسػة العامػة لكػف يجػب أال يتجػاك  قاضيان 

ال لكػػاف فػػي ذلػػؾ انحػػراؼ عػػف الطبيعػػة  ةالسياسػػي ةطنشػػإلػػى ممارسػػة األ كابػػداء اآلراء السياسػػية كا 
ؿ بيػػت المػػاؿ عمػػى المصػػالح كترتيػػب كلػػيس لػػو قسػػمة الغنػػائـ كتفريػػؽ أمػػكا (3)المحايػػدة لمقاضػػي، 

أف السياسػػة لػػيس لمقاضػػي فييػػا مػػدخؿ فمػػيس عمػػى ك  ،الجيػػكش كقتػػاؿ البغػػاة كتكزيػػع اإلقطاعػػات
إليو المرجػع فػي الجميػؿ كالحقيػر بػال تحديػد،  أف اطالقو إذ أف خطة القضاء أعظـ الخطط  قدران،

 –ف أء مػف القميػؿ كالكثيػػر ك كأف عمػى القاضػي مػدار األحكػاـ كاليػو النظػر فػي جميػع كجػكه القضػا
، كلكف في شػرحو لألمػكر التػي يباشػرىا القضػاء لػـ (4)خاصة ال امكران إمكر القاضي يباشر كؿ األ

لما يعرؼ اليـك  شامالن  القضاةيدرج فييا المسائؿ المتعمقة بالمناصب السياسية كجعؿ اختصاص 
                                                           

 (.2/97ج)نيج البالغة  ،ف أبي طالببا (1)
 (.36( خالؼ، السياسة الشرعية أك نظاـ الدكلة اإلسالمية في الشئكف الدستكرية كالخارجية كالمالية )ص2)
 (.36سميماف، الحككمة كالقضاء في االسالـ )ص  (3)
 .(17-15ص )ص معيف الحكاـ، االماـ الطرابمسي (4)
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دارم ما يعرؼ اليػـك بالقضػاء اإلالمظالـ كىك ي لابالقضاء المدني كالتجارم كالجنائي كما جعؿ ك 
أك  ف القضػػاء سػػكاء كػػاف عاديػػان أبنظػػر المظػػالـ كيفيػػـ مػػف مجمػػؿ أقكالػػو فػػي ىػػذا الصػػدد  مختصػػان 
ف يستصػػمح النػػاس بالرىبػة كالرغبػػة كيشػػتد عمػييـ فػػي الحػػؽ كال ألػو  – دريػػان إ –(1)بالمظػػالـ  خاصػان 

عمػػػى أف القضػػػاء بأنكاعػػػو يػػػدع مػػػف حػػػؽ اهلل شػػػيئان كيمػػػيف مػػػف غيػػػر غضػػػب، إال أنػػػو ال خػػػالؼ 
المعركفػػػة فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي لػػػيس لػػػو التػػػدخؿ فػػػي السياسػػػة بمعناىػػػا المعاصػػػر كىػػػك مػػػا يتعمػػػؽ 
بشئكف حكـ البالد فميس لمقاضي أف يحـر الخصـ مف حقو باعتبار أف رأيػو مخػالؼ لػرأم الػكالي 

اـ كالكالة، فالجميع لككنو مف الخكارج أك الشيعة أك غيرىـ مف الجماعات التي تناىض الحك مثالن 
أماـ القضاء اإلسالمي سكاء يتمتعكف بحمايتو ميما كانت ديانتيـ كمذاىبيـ السياسية كآراؤىـ في 

يخػالؼ ذلػؾ مػا لػـ يكػف  ءن الحكاـ كالػكالة كلػـ يحػدث كلػك مػرة كاحػدة أف أصػدر قاضػي مسػمـ قضػا
بػػة الرتكابػػو الجريمػػة ال لجػػـر ففػػي ىػػذه الحالػػة يحكػػـ عميػػو بالعقك  الشػػخص المقػػدـ لممحػػاكـ مرتكبػػان 

 .  (2)لككنو ينتمى إلى طائفة معينة أك مذىب مخالؼ

ف أعمػاليـ ألف الػكالي يممػػؾ عػالقضػاة كالكشػؼ  ةمػاـ الحػؽ فػي مراقبػإلكاإلسػالـ يجعػؿ ل
نيـ قػكاـ أمػره إكاؿ قضػاتو، فػف يتفقػد أحػأينبغػي لإلمػاـ ك تعييف القضاة كمػف ثػـ مػراقبتيـ كعػزليـ، 

قضيتيـ كيراعي أقاضي القضاة ينبغي لو أف يتفقد قضاتو كنكابو فيتصفح سمطانو، ككذلؾ  كرأس
القاضي الجػامع ألحكػاـ القضػاء، أف يسػأؿ الثقػات ىك ماـ ك أمكرىـ كسيرتيـ في الناس، كعمى اإل

ف كانكا عمى غير ذلؾ عزليـ. ككجو الكشؼ عف ا  بقاىـ ك أف كانكا عمى طريؽ االستقامة إعنيـ ف
ف صػدقكا إف لى رجاؿ يثؽ بيـ مف أىؿ بمده فيسأليـ عنو سران إماـ اإلعمؿ القاضي ىك أف يبعث 
ية عزلو كنظر في قضاياه فما كافؽ الحؽ أمضاه كما خالفػو فسػخو اما قيؿ في القاضي مف الشك

ف لـ يصػدقكا الشػكاية ف  فػي قضػاياه فمػا كافػؽ السػنة مضػى كمػا لػـ يكافػؽ شػيئان  يضػان أنػو ينظػر إكا 
 . (3)مى الخطأ كأنو لـ يتعمد الجكرعمؿ ذلؾ أىؿ العمـ رده كح آراء مف

كيعد ىذا ىك معنى القضاء فالقضاء كالية غايتيا الحؽ ككسيمتيا العدؿ الذم ىك أفضػؿ 
ً ثِةىِْلْسااِ  أعمػػاؿ البػػر قػػاؿ تعػػالى  ُٓ ااَخ فَااةْخُسً ثَيْااَِ ٍْ ااُتّ  ۚ   َوإِْن َخَه إَِنّ اَّلَلَ ُُيِ

ْيَ  ِِ ْلِسا ٍُ ْ ال
ف القاضػي ا  جػر كاحػد ك أخطػأ فمػو أذا ا  جػراف ك ألػو  ذا اجتيػد القاضػي فأصػابا  ك   (4)

الػػذم يعمػػؿ بػػالحؽ كالػػذم ال يقضػػي بغيػػر عمػػـ لجػػدير برضػػاء اهلل كمثكبتػػو، كمػػف حكػػـ سػػميماف 
                                                           

 (20( الكيالني، استقالؿ القضاء )ص 1)
 (86خالؼ، السياسة الشرعية أك نظاـ الدكلة اإلسالمية في الشئكف الدستكرية كالخارجية كالمالية )ص (2)
 ]43 :المائدة[( 3)
 (13)ص معيف الحكاـ، االماـ الطرابمسي (4)
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أيضػػان  ف يكػػكف قكيػػان أفحسػػب بػػؿ يجػػب  نػػو عمػػى القاضػػي أال يكػػكف حكيمػػان أالحكػػيـ فػػي القضػػاء 
في الفضيمة لتقضى عمى الجكر  يان ذا كنت قك إال إف تتجنب الجمكس عمى كرسي القضاء أفعميؾ 

 .  (1)حؽكلئال تخالؼ كجو ال
القضاء ىػي الجيػة التػي تخػتص بفػض المنازعػات بمقتضػى أف  ويرى الباحث مما سبق

كمفيػػـك القضػػاء  ،القػانكف سػػكاء كانػػت ىػذه المنازعػػات كاقعػػة بػيف األفػػراد أك بػػيف األفػراد كالحككمػػة
أفضػػؿ مػػا يكػػكف مػػف الشػػمكؿ كالتفصػػيؿ ممػػا يجعػػؿ كاسػػتقاللو فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية جػػاء عمػػى 
 انفاذه في كاقعنا المعاصر أمر ىيف كسيؿ.

 ثانيا: مفيوم استقالل القضاء وتطبيقاتو في النظم القانونية

 القانون الوضعي وفقاستقالل القضاء  تعريف . أ

، كمجػػرد كجػػكد قكاعػػد  القضػػاء قانكنػػان: ىػػك فػػض المنازعػػات بػػيف النػػاس عمػػى نحػػك ممػػـز
 . (2) لعالقات ال يغني عف كجكد القضاءتحكـ ا

العمػػػؿ القضػػػائي تقتضػػػي أف تكػػػكف السػػػمطة التػػػي تمارسػػػو مسػػػتقمة كمحايػػػدة فقػػػد ة طبيعػػػ
كشػػفت تجػػارب األمػػـ عػػف أف أخطػػر مػػا ييػػدد اإلنسػػاف فػػي حرياتػػو ىػػك تجميػػع السػػمطات الػػثالث، 

بدأ الفصػؿ بػيف السػمطات ؛ لذلؾ كاف م التشريعية، كالتنفيذية، كالقضائية، في الدكلة في يد كاحدة
بما يؤكده مف استقالؿ السمطة القضائية عف السطمتيف التنفيذية كالتشريعية ىػك حجػر الزاكيػة فػي 

 . (3)رأم نظاـ ديمقراطي ح

كمػػا تقتضػػي طبيعػػة ىػػذا العمػػؿ أف يكػػكف القضػػاة أنفسػػيـ مسػػتقميف ال سػػمطاف عمػػييـ فػػي 
 (4) ي الكاقع لو مظيريف:فاستقالؿ القضاء ف. أعماليـ لغير القانكف كالضمير

: اسػػتقالؿ القضػػاء بصػػفتو سػػمطة مػػف سػػمطات الدكلػػة الػػثالث نقػػؼ عمػػى قػػدـ المسػػاكاة مػػع أوليمــا
 كؿ مف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية. 

: استقالؿ القضاة كػأفراد أثنػاء اضػطالعيـ بميػاـ كظػائفيـ بحيػث يمػارس القاضػي كاجبػو ثانييما
 انت. دكف تأثير أك تدخؿ مف أم جية ك

                                                           

  (38سميماف، الحككمة كالقضاء في االسالـ )ص  (1)
 ( 3/135كتي، كشاؼ القناع  )ج( ، كانظر: البي127الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص (2)
 ( 354الخالدم، المبادئ الدستكرية العامة لمقانكف الدستكرم )ص (3)

  (45الجمؿ، األنظمة السياسية المعاصرة )ص (4)
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كاستقالؿ القضاء سكاء كاف بمظيره األكؿ، أك بمظيره الثاني، أصػبح جػزءن مػف الضػمير 
 . (1)الجائز انكاره في أم دكلة مدنية مف العالمي كالكجداف اإلنساني بحيث لـ يعد

كقد أصبح تكسيع ىذا المبدأ كتعميقو ىك الشرط الحتمي لتأميف العدالة كصيانة الحريات   
  .ء عمى القفز فكؽ القكانيف، كحياة المكاطف في مكاجية السمطة، كالتطبيؽ الحاـزالفردية كالقضا

فصػؿ السػمطات يعػد أقػؿ بػركزان فالعكامػؿ الرئيسػية التػي تسػاعد فػي ضػماف  ىنا فػإف مفك 
  استقاللية القضاء ىي:

 :ػػممت عمميػػة اختيػػار القضػػاة بحيػػث تقمػػؿ مػػف  االختيــار بيػػدؼ تعزيػػز اسػػتقاللية القضػػاء صي
مػف  ير السياسي إلى أدنى حد ممكػف. كتركػز عمميػة االختيػار عمػى األعضػاء المسػنيفالتأث

 في سمؾ القضاء عكضان عف التركيز عمى السياسييف.  عاـ فما فكؽ 65تجاكزكا 

 :يػػتـ تحديػد ركاتػػب القضػاة عػػف طريػؽ ىيئػػة خاصػة لمراجعػػة الركاتػػب.  الرواتـب والمكافــ ت
االستشػػياد بأدلػػة مختمفػػة مػػف مصػػادر متنكعػػة.  حيػث تكصػػي الييئػػة المػػذككرة الحككمػػة بعػػد

 تقبؿ الحككمة ىذه التكصيات كجرت العادة عمى أف تنفذىا بشكؿ كامؿ. 

 :مينػػة القضػػاء ىػػي منظمػػة تػػنظـ نفسػػيا بنفسػػيا، فمػػثالن ىػػي )أم المينػػة( مسػػؤكلة  التنظــيم
 ر. عف معاييرىا المينية كعف التعامؿ مع الذيف ال يرتقكف بعمميـ إلى تمؾ المعايي

 :طالمػػا مػػارس القضػػاة عمميػػـ "بشػػكؿ جيػػد" فػػإنيـ يبقػػكف فػػي  ضــمان البقــاء فــي المنصــب
 (2) مناصبيـ لحيف رغبتيـ بالتقاعد أك لحيف بمكغيـ السبعيف مف العمر.

البرلمػػاف ال يعمػػؽ عمػػى القضػػايا التػػي ال زالػػت بػػيف يػػدم المحكمػػة. كفػػؽ كفػػي ىػػذا السػػياؽ ف
بعػض الحػاالت المعينػة  لماني" فإف ألعضاء البرلمػاف الحػؽ فػيالمبدأ المعركؼ بالػ "االمتياز البر 

 بالحصكؿ عمى حماية تحكؿ دكف محاكمتيـ مف قبؿ المحاكـ.

 

 

                                                           

 (.21)ص  الكيالني، استقالؿ القضاء (1)
 .(56)ص أبك الكفا، المرافعات المدنية كالتجارية (2)
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 الفمسطيني تشريعو في الاتوتطبيق استقالل القضاء اىيةمثالثًا : 

 ماىية استقالل القضاء -1

لسػػػػمطة لقػػػد أكػػػػد ىػػػذا االسػػػػتقالؿ القػػػػانكف األساسػػػي الفمسػػػػطيني حيػػػػث نػػػص عمػػػػى أف: "ا
 .(1)"القضائية مستقمة، كتتكالىا المحاكـ عمى اختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا

نصت مدكنة السمكؾ القضائي الفمسطيني عمػى أنػو: "عمػى القاضػي أف يصػكف اسػتقاللو 
بذاتػو، كأف ينػػأل بنفسػو عػػف قبػكؿ أم تػػدخؿ أك مراجعػة مػػف السػمطات األخػػرل فػي القضػػايا التػػي 

 .(2)لغير القانكف -في قضائو–ف عميو ينظرىا، كأف يتذكر أف ال سمطا

، كممػا ال شػؾ فيػو (3)كيقصد باستقالؿ القضاء تحرره مف كؿ سمطاف إال سمطاف القانكف
أف مف طبيعة القضاء أف يككف مستقالن، كاألصؿ أف يككف كذلؾ، ككؿ مسػاس بيػذا األصػؿ مػف 

السػػػمطتيف  شػػػأنو أف، يعبػػػث بجػػػالؿ القضػػػاء، ككػػػؿ تػػػدخؿ فػػػي عممػػػو مػػػف جانػػػب أيػػػة سػػػمطة مػػػف
التنفيذية كالتشريعية أك مف أم جية أخرل: ككسائؿ االعالـ؛ يخؿ بميزاف العدؿ، كيقكض دعػائـ 

 .(4)الحكـ، فالعدؿ كما قيؿ قديمان أساس الممؾ

كفي قياـ القاضي بأداء رسالتو حران مستقالن مطمئنان عمى عممو، آمنان عمػى مصػيره؛ أكبػر 
 عمى األركاح كالحريات كاألمكاؿ كاألعراض. ضمانة لحماية الحقكؽ أليس ىك األميف

                                                           

  ـ.2005ي المعدؿ لسنة ( مف القانكف األساس97(  المادة )1)
ـ بشأف مدكنة السمكؾ 2006( لسنة 3( مف قرار مجمس القضاء األعمى الفمسطيني رقـ )1( المادة )2)

 القضائي.
 (.50( عكض، المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية )ص 3)
تمتـز في أداء رسالتيا  عالـ أف تتجنب التعرض لمقضايا المنظكرة أماـ القضاء، كأف(  يجب عمى كسائؿ اإل4)

باالحتراـ الكاجب لممحاكـ بتجنب كؿ ما مف شأنو االعتداء عمى حرمتيا أك التأثير عمى حرمتيا أك التأثير 
عمى المحاكمة المنصفة التي ىي حؽ مف حقكؽ اإلنساف؛ كذلؾ كمو إدراكان لخطر تعطيؿ مجرل العدؿ أك 

قامة العدؿ بالككالة كيجب عمى المشرع كىك ما يسمى خطر المحاكمة بكاسط سي الالتأثير  ة االعالـ كا 
الفمسطيني أف يسف قانكف خاص لتنظيـ عالقة اإلعالـ بالسمطة القضائية بحيث يحظر نشر أخبار 
الدعاكل كالطمبات المنظكرة أماـ المحاكـ إال بعد الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مف رئيس المحكمة أك أف 

 شر ما يعمف ليا مف مكاضيع.تنتظر صدكر حكـ بات فييا حتى يمكف ن
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كاسػػتقالؿ القضػػاء ىػػدؼ خالػػد لتحقيػػؽ العدالػػة فػػي المجتمػػع، فػػإذا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ قضػػاءن 
 .(1)مستقالن، فمف يككف ىناؾ عدالة، فالعدالة دائمان تقترف باستقالؿ القضاء

كال يجػكز كنص عمى أنو: "القضاة مستقمكف، ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانكف 
 ."(2)ألية سمطة التدخؿ في القضاء أك في شئكف العدالة

ثـ جاء قانكف السمطة القضائية ليقرر أف السمطة القضائية مسػتقمة، كيحظػر التػدخؿ فػي 
، كأف القضػػػػاة مسػػػػتقمكف ال سػػػػمطاف عمػػػػييـ فػػػػي قضػػػػائيـ لغيػػػػر (3)القضػػػػاء أك فػػػػي شػػػػئكف العدالػػػػة

أعضػاء النيابػة مسػتقمكف، كأف يتحػرركا مػف أيػة قيػكد كمف ثـ كجب أف يككف القضػاة ك  .(4)القانكف
 أك نفكذ أك اغراء أك ضغكط أك تيديدات أك تدخالت مباشرة أك غير مباشرة.

ف كاف الزمان لضماف مكضكعية الخضكع لمقانكف كلحصكؿ  فاستقالؿ السمطة القضائية كا 
مػى حقػكقيـ كحريػاتيـ مف يمكذكف بيا عمى الترضية القضػائية التػي يطمبكنيػا عنػد كقػكع عػدكاف ع

إال أف حيػدة تمػػؾ السػمطة عنصػػر فاعػػؿ فػي صػػكف رسػػالتيا ال تقػؿ شػػأنان عػػف اسػتقالليا بمػػا يؤكػػد 
تكامميػػا؛ ذلػػؾ أف اسػػتقالؿ السػػمطة القضػػائية يعنػػي أف تعمػػؿ بعيػػدان عػػف أشػػكاؿ التػػأثير الخػػارجي 

بان، فإذا كػاف انصػرافيـ ان أك ترىيبترغي أك التي تكىف عزائـ رجاليا فيميمكف معيا عف الحؽ إغكاء،
عػػف انفػػاذ الحػػؽ تحػػامالن مػػف جػػانبيـ عمػػى أحػػد الخصػػكـ كانحيػػازان لغيػػره كػػاف ذلػػؾ منافيػػان لضػػمانة 

لحقيقة أف العمؿ القضائي ال يجػكز أف يثيػر ظػالالن االتجرد عف الفصؿ في الخصكمة الرضائية ك 
ف صػػار نائيػػان عػػف القػػيـ قاتمػػة حػػكؿ حيدتػػو، فػػال يطمػػئف إليػػو متقاضػػكف داخميػػـ الريػػب فيػػو بعػػد أ

 (5):الرفيعة لمكظيفة القضائية، يؤكد ذلؾ

إف اسػػتقالؿ السػػمطة القضػػائية كحيػػدتيا ضػػمانتاف تنصػػباف معػػان عمػػى إدارة العدالػػة بمػػا يكفػػؿ  -1
ذ جاز القكؿ  كىك صحيح بػأف الخصػكمة القضػائية ال يسػتقيـ  افعاليتيا، كىما متالزمتاف، كا 

الطتيا عكامؿ تؤثر فػي مكضػكعية القػرار الصػادر بشػأنيا، فقػد ذا خإالفصؿ فييا حقان كعدالن 
صػػػػار أمػػػػران مقضػػػػيان أف تتعػػػػادؿ ضػػػػمانتا اسػػػػتقالؿ السػػػػمطة القضػػػػائية كحيػػػػدتيا فػػػػي مجػػػػاؿ 
اتصػػاليما بالفصػػؿ فػػي الحقػػكؽ انتصػػافان لتكػػكف ليمػػا معػػان القيمػػة الدسػػتكرية ذاتيػػا، فػػال تعمػػك 

 حداىما عمى أخراىا بؿ تتضامناف تكامالن.إ
                                                           

 (.25)ص استقالؿ القضاء، الكيالني(  1)
 ـ.2005( مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 98( المادة )2)
 ـ.2002( لسنة 1( مف قانكف السمطة القضائية الفمسطينية رقـ )1(  المادة )3)
 ـ.2002( لسنة 1( مف قانكف السمطة القضائية الفمسطينية رقـ )2( المادة )4)
 (73جرادة، القضاء الفمسطيني تاريخ، كاقع، مستقبؿ )ص  (5)
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إف المنازعػػات عمػػى اختالفيػػا تمتػػد بالضػػركرة إلػػى كػػؿ خصػػكمة قضػػائية، أيػػان كانػػت طبيعيػػة  -2
مكضػػػكعيا جزائيػػػان كػػػاف أـ مػػػدنيان أـ تأديبيػػػان أك متعمقػػػة بػػػإخالؿ عضػػػك ىيئػػػة قضػػػائية بالثقػػػة 
كاالعتبػػػار الالزمػػػيف السػػػتمراره فػػػي عممػػػو القضػػػائي، أك متصػػػمة بضػػػعؼ أدائػػػو كنزكلػػػو عػػػف 

 المستكل المقبكؿ.

أف التحقيػػؽ فػػي ىػػذه الخصػػكمات كحسػػميا إنمػػا يتعػػيف اسػػناده إلػػى جيػػة قضػػاء أك ىيئػػة إذ 
قضػػائية منحيػػا القػػانكف الفصػػؿ فييػػا بعػػد أف كفػػؿ اسػػتقالليا كحيػػدتيا كأحػػاط الحكػػـ الصػػادر 
فييا بضمانات التقاضي التي يندرج تحتيا حؽ كؿ خصـ فػي عػرض دعػكاه، كطػرح أدلتيػا، 

فرص يتكافأ أطرافيا فييا جميعان؛ ليككف تشػكيميا كقكاعػد  كالرد عمى ما يعارضيا عمى ضكء
تنظيميػػا كطبيعػػة الػػنظـ المعمػػكؿ بيػػا أماميػػا ككيفيػػة تطبيقيػػا عمػػالن محػػددان لمعدالػػة مفيكمػػان 

 يمتئـ مع المقاييس المعاصرة لمدكلة المتحضرة.ك 

ترضػػية منصػػفان يمثػػؿ ال حػػالن  -فػػي نيايػػة مطافيػػا–إف حػػؽ التقاضػػي مػػؤداه أف لكػػؿ خصػػكمة  -3
القضػػائية التػػي يقتضػػييا رد العػػدكاف عمػػى الحقػػكؽ المػػدعي بيػػا، كتفتػػرض ىػػذه الترضػػية أف 
يككف مضمكنيا مكافقان ألحكاـ القانكف األساسي، كىي ال تككف كذلؾ إذا كاف تقريرىػا عائػدان 
إلػػى جيػػة أك ىيئػػة تفتقػػر إلػػى اسػػتقالليا أك حػػديتيا أك ىمػػا معػػان، ذلػػؾ أف ىػػاتيف الضػػمانتيف 

اف قيػػدان عمػػى السػػمطة التقديريػػة التػػي يممكيػػا المشػػرع فػػي مجػػاؿ تنظػػيـ الحقػػكؽ كمػػف ثػػـ تعتبػػر 
 يمحؽ البطالف كؿ تنظيـ تشريعي لمخصكمة القضائية عمى خالفيما.

عػػالف المبػػػادئ األسػػاس فػػػي شػػأف اسػػػتقالؿ القضػػػاء التػػي تبنتيػػػا الجمعيػػة العامػػػة لألمػػػـ إإف  -4
فػػي اختصػػاص السػػمطة القضػػائية ينبغػػي الفصػػؿ المتحػػدة قػػد أكػػد أف المنازعػػات التػػي تػػدخؿ 

فييا بطريقػة محايػدة كعمػى ضػكء كقائعيػا ككفقػان لحكػـ القػانكف بشػأنيا مػع تجػرد قضػاتيا مػف 
عكامػػػؿ التػػػأثير كالتحػػػريض، ككػػػذلؾ مػػػف كػػػؿ صػػػكر الضػػػغكط أك التيديػػػد أك التػػػدخؿ غيػػػر 

 .(1)المشركع، مباشران كاف أـ غير مباشر كأيان كاف مصدرىا أك سببيا
إف اسػػتقالؿ السػػمطة القضػػائية فػػي مفيكمنػػا يتطمػػب اسػػتقالؿ كافػػة العناصػػر التػػي  الحقيقــة:و 

تتشكؿ منيا المنظكمة القضائية كىي: القضاة كأعضاء النيابة كالمحامكف كالمحكمكف كالمكظفكف 
 .القضائيكف كىذا االستقالؿ ينحصر في خمس جكانب فيما يتعمؽ بالقضاة كأعضاء النيابة

 

                                                           

 (.74( جرادة، القضاء الفمسطيني تاريخ، كاقع، مستقبؿ )ص1)
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 تقالل القضاء مظاىر اس -2

 وسنتناول أوجو االستقالل في التشريع الفمسطيني عمى النحو التالي:

 وظيفي )العضوي(: االستقالل الأ

إف استقالؿ السمطة القضائية يقكـ في مضػمكنو عمػى أف تفصػؿ فيمػا يعػرض عمييػا مػف 
نيػة المعمػكؿ أقضية بمكضكعية كاممة، كعمى ضكء الكقائع المطركحة عمييا، ككفقان لمقكاعػد القانك 

بيا، كدكف ما قيكد تفرضيا عمييا أم جية أك تػدخؿ مػف جانبيػا فػي شػئكف العدالػة بمػا يػؤثر فػي 
متطمباتيا، لتككف لقضػاتيا الكممػة الفصػؿ فػي كػؿ مسػألة مػف طبيعػة قضػائية، كلتصػدر أحكاميػا 

 قاضيف.كفقان لقكاعد إجرائية تككف منصفة في ذاتيا، كبما يكفؿ الحماية الكاممة لحقكؽ المت

، (1)ىنا االسػتقالؿ عػف الػزمالء كالرؤسػاء فػي العمػؿ القضػائي كظيفيكيعني االستقالؿ ال
فػػال يجػػكز التػػدخؿ بعمػػؿ القضػػاء بػػأم صػػكرة مػػف الصػػكر، كلػػك كانػػت مػػف جانػػب مجمػػس القضػػاء 

ف رئاستو لمقضاة ككذلؾ رؤساء المحاكـ بالنسبة لمف يعممػكف تحػت إمػرتيـ تنحصػر إاألعمى، إذ 
اإلدارم فقط بيدؼ تيسير العمؿ القضائي كما ال يجكز لرئيس المحكمػة أف يصػدر  في االشراؼ

 أكامر أك تعميمات لمقاضي فيما يتعمؽ بالدعاكم كالطمبات المنظكرة أمامو.

ككػػذلؾ يقتضػػى األمػػر اسػػتقالؿ القاضػػي عػػف المحػػاميف كالمحكمػػيف، فػػال يجػػكز لمقاضػػي 
 .(2)عممو بأم صكرة مف الصكراالختالط بيـ بالشكؿ الذم يسمح بالتأثير عمى 

كلػػذا نصػػت مدكنػػة السػػمكؾ القضػػائي الفمسػػطيني عمػػى أنػػو: "عمػػى القاضػػي أف ال يسػػمح 
 ".(3)لمخصـك كالمحاميف أك أم شخص بالتدخؿ أك التأثير في قضائو

                                                           

( مف مدكنة السمكؾ القضائي الفمسطيني عمى أنو: "عمى القاضي أف، ال يمتمس أحدان مف زمالئو 3( المادة )1)
 الخصكص، كأف يتذكر أنو كاياىـ منذركف لتحقيؽ العدالة". في قضائو كأف ال يقبؿ التماسان مف أحدىـ بيذا

( كلقد قضت المحكمة الدستكرية المصرية أف المحاماة في أصميا كجكىر قكاعدىا مينة حرة يمارسيا 2)
المحامكف عمى استقالؿ ال سمطاف عمييـ في ذلؾ إال لضمائرىـ كحكـ القانكف، كىـ بذلؾ شركاء لمسمطة 

مى تككيد سيادة القانكف كالدفاع عف حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ كيعممكف معيا مف أجؿ القضائية يعينكنيا ع
تحقيؽ العدالة كفاية نيائية لكؿ تنظيـ قانكني يقـك عمى إرساء الحؽ كانفاذه، كىي باعتبارىا كذلؾ تتمحص 

العممية ليقدـ  بيف القانكف في صكرتو النظرية المجردة كبيف تطبيقاتو ان عممي عقمي يتكخى ربطان  جيدان 
المحامكف خدماتيـ لمككميـ في إطار مف االبداع كالتأسيس بما يكفؿ فعاليتيا". طعف دستكرم مصرم رقـ 

 (.637، )ص7ـ، س18/5/1996ؽ، جمسة 17( لسنة 38)
ـ بشأف مدكنة السمكؾ 2006( لسنة 3( مف قرار مجمس القضاء األعمى الفمسطيني رقـ )1(  المادة )3)

 القضائي.
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 : االستقالل اإلداري:ب 

سػػمطة كذلػػؾ باسػػتقالؿ القاضػػي عػػف السػػمطة التنفيذيػػة بكافػػة مككناتيػػا ابتػػداءن مػػف رئػػيس ال
 الكطنية مركران برئيس الكزراء كالكزراء كحتى آخر مكظؼ فييا.

كمف ثـ فإف معظـ االختصاصات التػي كردت فػي قػانكف السػمطة القضػائية لػكزير العػدؿ 
تخػػالؼ مػػا نػػص عميػػو القػػانكف األساسػػي مػػف أف السػػمطة القضػػائية مسػػتقمة، كأنػػو ال يجػػكز أليػػة 

 .(1)سمطة التدخؿ في القضايا أك شئكف العدؿ

فمف البديييات المستقرة أف يخػتص القضػاة دكف غيػرىـ بتصػريؼ شػئكنيـ التػي ىػي مػف 
أم اختصػاص أك تػدخؿ  –التػي يمثميػا كزيػر العػدؿ  –طة التنفيذيػة مشئكف العدؿ، كأال يككف لمسػ

ال فكيؼ يككف القضاء مستقالن، إذا لػـ يكػف فػي تصػريؼ تمػؾ الشػئكف مسػتقالن   في تمؾ الشئكف، كا 
 . (2)لتنفيذيةعف السمطة ا

ففػػػي عيػػػد الدكلػػػة اإلسػػػالمية كػػػاف القضػػػاء مػػػف الكاليػػػات المشػػػتقة، إذ كػػػاف الخميفػػػة ىػػػك 
مصدر كؿ الكاليات العامة، كىك الذم يكلي القضاة نيابة عػف المسػمميف، كقػاؿ فقيػاء المسػمميف: 

اضػػيان، فػػال "إف الخميفػػة إذا كلػػى كزيػػران، ثػػـ مػػات الخميفػػة، فػػإف الػػكزير ينعػػزؿ بمكتػػو، أمػػا إذا كلػػى ق
ينعزؿ القاضي بمكت الخميفة؛ ألف الػكزير ككيػؿ الخميفػة، كالككيػؿ تسػقط ككالتػو بمػكت األصػيؿ، 
أمػػا القاضػػي فقػػد كاله الخميفػػة بالنيابػػة عػػف المسػػمميف، فػػال ينعػػزؿ بمكتػػو، ألنػػو ككيػػؿ المسػػمميف، 

 .(3) كليس ككيؿ الخميفة

ى أف تتػدخؿ فيػػو بطػرؽ شػػتى إف نظػاـ القضػػاء فػي فمسػػطيف يسػاعد السػػمطة التنفيذيػة عمػػ
يضان بصفة غير مشركعة، كىذا ما ال يجكز كلذا يسػتكجب األمػر قطػع أمشركعة، كلكنيا تتدخؿ 

كمبػدأ اسػتقالؿ القضػاء مكضػع الفمسػطيني دابر ىذا التػدخؿ، ككضػع نصػكص القػانكف األساسػي 
 التنفيذ كذلؾ بإسناد تمؾ االختصاصات إلى مجمس القضاء األعمى.

  

                                                           

 ـ.2005( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 98، 97المادتيف )(  1)
 (383-381ص  الخالدم، المبادئ الدستكرية العامة لمقانكف الدستكرم )ص(  2)
 (.88شرح المنياج )ص ،(  الرممي3)
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 قالل التشريعي: االستج 

يجب أف يستقؿ القضاء عف السمطة التشػريعية، فػال يجػكز لػرئيس المجمػس التشػريعي أك 
أم نائب مف النكاب التدخؿ فػي العمػؿ القضػائي، إذ تقتصػر ميمػة المجمػس فيمػا يتعمػؽ بالقضػاة 

 عمى سف القكانيف التي يطبقكنيا.
سػػمطتيف تكاجيػػاف قػػكة  كقػػد أحسػػف المشػػرع صػػنعان عنػػدما كضػػع فػػي يػػد السػػمطة القضػػائية

 السمطة التشريعية كتأثيرىا عمى مجرل العدالة القضائية كىي:

لغاء القكانيف لعدـ دستكريتيا حيث نص القانكف األساسي إمنح المحكمة الدستكرية صالحية  -1
دسػػػتكرية القػػػكانيف  -عمػػػى أنػػػو: "تشػػػكؿ محكمػػػة دسػػػتكرية عميػػػا بقػػػانكف كتتػػػكلى النظػػػر فػػػي: أ

 ."(1)ـ كغيرىاكالمكائح أك النظ

مجمػػس القضػػاء األعمػػى فػػي مشػػركعات القػػكانيف التػػي تخػػص القضػػاة، حيػػث  مشػػكرةضػػركرة  -2
نص القػانكف األساسػي عمػى أنػو: "ينشػأ مجمػس أعمػى لمقضػاء كيبػيف القػانكف طريقػة تشػكيمو 
كاختصاصػػاتو كقكاعػػد سػػير العمػػؿ فيػػو، كيؤخػػذ رأيػػو فػػي مشػػركعات القػػكانيف التػػي تػػنظـ أم 

 ."(2)السمطة القضائية بما في ذلؾ النيابة العامةشأف مف شئكف 

 المالي ستقاللاال: د 

يجػػب أف تكػػكف لمسػػمطة القضػػائية مكازنػػة مسػػتقمة تظيػػر كفصػػؿ خػػاص بالمكازنػػة العامػػة، 
حيػػػث يتػػػكلى مجمػػػس القضػػػاء األعمػػػى إعػػػداد مشػػػركع المكازنػػػة، كيحيمػػػو إلػػػى كزيػػػر العػػػدؿ إلجػػػراء 

ف تنظػػيـ المكازنػػة كالماليػػة العامػػة، كيتػػكلى المجمػػس مسػػئكلية المقتضػػى القػػانكني كفقػػان ألحكػػاـ قػػانك 
 .(3)االشراؼ عمى تنفيذ تمؾ المكازنة

أف يفػػػكض أحػػػد قضػػػاة المحكمػػػة العميػػػا بػػػإجراء المقتضػػػي القػػػانكني بشػػػأف  الباحػػػث قتػػػرحيك 
المكازنػػػة بػػػدالن مػػػف كزيػػػر العػػػدؿ؛ حتػػػى ال يػػػتحكـ األخيػػػر فييػػػا، فينػػػتقص مػػػف اسػػػتقالؿ السػػػمطة 

 حتى ال تتسمط عمييا السمطة التنفيذية كتمحقيا، فتنتيي بذلؾ الدكلة القانكنية. القضائية؛

  

                                                           

 ـ.2005( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 103( المادة )1)
 ـ.2005انكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ( مف الق100( المادة )2)
 ـ.2002( لسنة 1( مف قانكف السمطة القضائية الفمسطينية رقـ )3( المادة )3)
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 ةالشخصي لحصانة: اه 

بمعنػػي أال يتعػػرض شخصػػو لمقػػبض أك لمتفتػػيش أك ألم مػػف اإلجػػراءات الجزائيػػة إال بعػػد 
 رفع الحصانة عنو أك في حالة التمبس.

ضػػػي بمكقػػػؼ الػػػرأم العػػػاـ، خصػػػي لمقاضػػػي عػػػدـ تػػػأثر القاشككػػػذلؾ يشػػػمؿ االسػػػتقالؿ ال
التػػي ينظرىػػا، فػػإذا جػػاء حكمػػو معبػػران عػػف  لكبشػػكؿ خػػاص مػػا تنشػػره كسػػائؿ االعػػالـ عػػف الػػدعاك 

 .(1)إرضاء الرأم العاـ فقد القاضي استقاللو كأضحى حكمو معيبان 

كيتضمف االستقالؿ الشخصي أيضان عدـ تػأثر القاضػي بػاألفراد المحيطػيف بػو سػكاء مػف 
ـ أصػػدقائو كلػػذلؾ اتجيػػت اإلدارة القضػػائية إلػػى كضػػع قكاعػػد فػػي معظػػـ الػػدكؿ أقاربػػو أـ معارفػػو أ

تحظػػر تػػكلي القاضػػي القضػػاء فػػي دائػػرة مكطنػػو األصػػمي باسػػتثناء محػػاكـ الدرجػػة الثانيػػة كالعميػػا، 
حيث ال يككف في الدكلة سكل عدد محدكد منيا: كمحكمة النقض أك المحكمة العميػا إذ ال يكػكف 

 كاحدة، فيجكز أف يتكلى العمؿ فييا مف يقطف في دائرتيا مف القضاة.في الدكلة سكل محكمة 

كرغـ كؿ ما سبؽ فإف االستقالؿ القضائي ال يعني تػرؾ الحريػة المطمقػة لمقاضػي بحيػث 
ال يخضع لسمطاف القانكف؛ ألف الفيػـ الخػاط  ليػذا المبػدأ قػد يػدفع بالقاضػي إلػى العبػث بحقػكؽ 

ب أك حسػػيب؛ ممػا يػػؤدم إلػى فسػػاد القضػاء كعػػدـ ثقػة النػػاس العبػاد كمصػػالحيـ كأمػكاليـ بػػال رقيػ
 .(2) فيو

فالقاضي رغـ اسػتقاللو لكنػو فػي الكقػت ذاتػو يخضػع لسػيادة القػانكف كفقػان لمبػدأ )التشػريع 
فػػػكؽ الجميػػػع(، فػػػإف مػػػاؿ أك انحػػػرؼ فػػػي أداء رسػػػالتو، فإنػػػو يتعػػػرض لممسػػػاءلة القانكنيػػػة: جزائيػػػان 

داريان، حيث يجكز مخا  .(3)صمة القضاة كتأديبيـ كعزليـكمدنيان كا 

كلمحفػػاظ عمػػػى اسػػتقالؿ القاضػػػي فػػي مكاجيػػػة الػػػرأم العػػاـ فقػػػد جػػـر المشػػػرع الفمسػػػطيني 
السمككيات التي مف شأنيا أف تؤثر فػي القاضػي حيػث نػص قػانكف العقكبػات عمػى أنػو: "كػؿ مػف 

مػى أم قػاضو أك نشر بإحدل كسائؿ النشر أخباران أك معمكمات أك انتقادات مف شػأنيا أف تػؤثر ع
حاكـ صمح أك مأمكر تسكية قد يعيد إليو الفصؿ في دعػكل أك إجػراءات قضػائية معمقػة، أك مػف 

                                                           

 (80 -74جرادة، القضاء الفمسطيني تاريخ، كاقع، مستقبؿ )ص ص  (1)
 (82)ص أصكؿ عمـ القضاءعياد،  (2)
 (.77)ص نية كالتجاريةكمات المداالكسيط في شرح قانكف أصكؿ المح ،( مصطفى3)
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شأنيا أف تؤثر عمى الشيكد أك أف تمنع أم شخص مف االفضاء بما لديو مػف المعمكمػات ألكلػي 
 .(1)"األمر، يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس مدة ستة أشير

مى أف: "كؿ مف كجو طمبان أك التماسان إلى قاضو أك حاكـ صمح أك ع القانكف نفسو كنص
مأمكر تسكية أك إلى أم مكظؼ مف مكظفي المحكمة محػاكالن بػذلؾ أف يػؤثر بكجػو غيػر صػحيح 
في نتيجة إجراءات قضائية؛ يعتبر أنػو ارتكػب جنحػة كيعاقػب بػالحبس مػدة سػنة أك بغرامػة قػدرىا 

 .(2)" تيفخمسكف جنييا أك بكمتا ىاتيف العقكب
مبػدأ اسػتقالؿ القضػاء يػأتي كنتيجػة لمبػدأ الفصػؿ بػيف السػمطات كمبػدأ أن ويرى الباحـث 

سيادة القانكف كمف خاللو يتـ تحقيؽ حؽ المكاطف في العدالة. كىذا المبدأ يعني أف عمى السمطة 
نكف، القضائية أف تفصؿ في المسائؿ المعركضة عمييا دكف تحيز، عمى أساس الكقائع ككفقان لمقا

كدكف أيػػة تقييػػػدات أك تػػػأثيرات كبعيػػدان عػػػف الضػػػغكطات السياسػػية كتػػػدخالت كتػػػأثيرات السػػػمطات 
مف كاجب جميع المؤسسات الحككمية كغيرىا احتراـ كمراعاة اسػتقالؿ  نرل أنو بالتاليك األخرل. 

نصػػت المعػػايير الدكليػػة عمػػى ضػػركرة أف كقػد السػمطة القضػػائية. بيػػدؼ تػػأميف اسػػتقاللية القضػػاء 
تسػػػتند تعيينػػػات الييئػػػات كالجيػػػات القضػػػائية عمػػػى الكفػػػاءة، كضػػػركرة التػػػدريب المينػػػي المسػػػتمر 

 كخضكعيـ لمتقييـ لتحقيؽ المينية.

القضػػػاة بالنزاىػػػة كالمكضػػػكعية كىػػػك مػػػا يترتػػػب عميػػػو حظػػػر  لتػػػزاـاإضػػػافة إلػػػى ضػػػركرة 
ع القاضػػي مػػف الضػػركرم أف يتمتػػ فػػإفالقضػػاة مػػف تقمػػد مناصػػب حزبيػػة أك العمػػؿ فػػي التجػػارة، 

كمػػا ال يجػػكز  اقضػػائية كبمكافقتيػػالسػػمطة البالحصػػانة فػػي عممػػو كأف ال يػػتـ نقمػػو إال مػػف خػػالؿ 
 .ال مف خالؿ ىيئة مستقمة عف السمطة التنفيذيةإاتخاذ أم اجراءات تأديبية ضده 

 

                                                           

 ـ.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات المعمكؿ بو في قطاع غزة رقـ )126( المادة )1)
 ـ.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات المعمكؿ بو في قطاع غزة رقـ )125( المادة )2)
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 :الفصل األول
 والنظم  ةاإلسالمياختصاصات رئيس الدولة في الشريعة  

 الفمسطيني والتشريعالمعاصرة 
 

متنكعػػة فػػي األنظمػػة النيابيػػة المعاصػػرة فمنيػػا تشػػريعية، ف اختصاصػػات رئػػيس الدكلػػة إ
كمنيا تنفيذية، كمنيا قضائية، كاتساع تمؾ االختصاصات كضيقيا مرتبط بشكؿ نظاـ الحكػـ فػي 

 دكلة كالفمسفة السياسية التي يقـك عمييا.ال

مبادئػو  رسكخبسعتو ك  اإلسالمي منظاـلالحككمة كنظاـ الجميكرية مشابو إلى حد ما ف كا  
الدسػاتير  هفركعو فقد اشترط العديد مف المعايير كالضػكابط الختيػار الحػاكـ، كحػذت حػذك شمكؿ ك 

شػػركط البػػد مػػف تكافرىػػا فػػيمف يرغػػب كىػػذه ال بيػػة الػػدكؿ فػػي تحديػػد شػػركط الحػػاكـ،المعاصػػرة لغال
بترشيح نفسو لرئاسة الدكلة، بؿ كذىبت الدسػاتير لتحديػد اختصاصػات رئػيس الدكلػة بشػكؿ دقيػؽ 

 ككاضح ألىمية كخطكرة ىذا المنصب.
  



  
 

23 

 :  األول المبحث
  الدستورية والنظم اإلسالمية الشريعة في الدولة رئيس مفيوم

 الفمسطيني والتشريع المعاصرة
لتعريفات التي تطرقت لتعريؼ رئػيس الدكلػة كذلػؾ تبعػان الخػتالؼ طبيعػة كنظػاـ تنكعت ا

كىنػاؾ العديػد  ،الحكـ الذم تتبناه الدكلة، فحسب النظاـ المكجكد في الدكلػة يكػكف تعريػؼ الػرئيس
ىػك السػمطة التػي تمثػؿ الدكلػة  أف الػرئيس الكثيػر مػف الػدكؿ وفيالتعريفات كلكف الذم يشترؾ  مف

عػػالـ. يشػػارؾ بذاتػػو أك مػػف خػػالؿ منػػدكبيف فػػي االجتماعػػات الدكليػػة، كيعػػيف كيمتقػػي أمػػاـ بقيػػة ال
 سنتناكؿ في ىذا المبحث ما يمي:  كعميو، الكفكد الدبمكماسية.

 اإلسالمية الشريعة في الدولة رئيس تعريف: األول المطمب

مػاـ كأميػر اإللرئاسة الدكلػة منيػا الخميفػة ك  العديد مف المترادفات ةاإلسالميبينت الشريعة 
المؤمنيف كحارس الديف، ككميا تعني في المحصمة رئػيس الدكلػة، كلسػكؼ نبػيف فػي ىػذا المطمػب 

 تعريؼ رئاسة الدكلة كطبيعة نظاـ الحكـ في االسالـ.
 :تيىذا المطمب إلى فرعين، عمى النحو اآلوبناء عمى ما سبق، سوف نقوم بتقسيم 

 الدولة رئاسة تعريف: األول الفرع

األمر بعده، مثؿ الخميفة  ىاطمقت العديد مف األلقاب عمى مف تكل ة الرسكؿ بعد كفا
 كمنو قكلو تعالى:  (1)كىك في األصؿ مصدر خمؼ، يقاؿ خمفو في قكمو يخمفو فيك خميفة،

  ِم ْٔ ِِ ِِف كَ ةُروَن اْخيُْف َْ  ِّ ِخي
َ
 . (2) َوكَةَل ُمََٔسٰ ِْل

كلذريتو  ة كذلؾ لكي يثبتكا اإلمامة لعمي كأطمؽ لقب اإلماـ الذم ارتبط بأئمة الشيع
مف بعده، أما لقب السمطاف فقد كرد في بعض الركايات كاألحاديث، منيا حديث ابف عمر 

رىجى ًمفى السٍُّمطىاًف ًشٍبرنا مىاتى ًميتىةن المركم عند البخارم في كتاب األحكاـ كحديث ) مىٍف خى
اًىًميَّةن   .(3)(جى

                                                           

 (132 /5)ج ابف منظكر، لساف العرب  (1)
 [ .142]االعراؼ :   (2)

،  9/47 ، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ستركف بعدم أمكرا ستنكركنيا،يح البخارم]البخارم:  صح (3)
 [7053 :رقـ الحديث
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 (1)الي تعريفا كاحدان كىك )الكالي الذم ال كالي فكقو(.كعرؼ الحنفية السمطاف كالك 

المػػاكردم بقكلػػو : ) كاالمامػػة مكضػػكعة بخالفػػة النبػػكة فػػي كمػػنيـ  اءكعرفػػو بعػػض الفقيػػ
نما إساسية لإلماـ كمف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح أف الكظيفة األ (2)حراسة الديف كسياسة الدنيا (

 كانت مف شقيف:
 في حراسة الديف مف التغيير كالتبديؿ كالتحريؼ. لنبي خالفة ا الوظيفة األولي :

 في رعاية كافة شئكف الحياة لممسمميف. خالفة النبي  الوظيفة الثانية :

نػػو: )رئاسػػة عامػػة لشػػخص مخصػػكص بحكػػـ الشػػرع لػػيس فكقػػو بأالعممػػاء القػػدامى  بعػػضكعرفػػو 
 .(3)يد(

ة عمػػػى مقتضػػػى النظػػػر ) حمػػػؿ الكافػػػالخالفػػػة بأنيػػػا  المعاصػػػريف اءالفقيػػػ كػػػذلؾكعػػػرؼ 
الشرعي في مصالحيـ األخركية كالدنيكية الراجعة الييا، كأف أحكاؿ الػدنيا ترجػع كميػا عنػد الشػرع 

خػػػرة، فيػػػي فػػػي الحقيقػػػة نيابػػػة عػػػف صػػػاحب الشػػػرع فػػػي حراسػػػة الػػػديف إلػػػي اعتبارىػػػا بمصػػػالح اآل
 .(4) كسياسة الدنيا بو(

 أنيػاب ةاإلسػالمي شػريعةة فػي العرؼ رئاسة الدكلػي أف ،ما سبؽ خالؿمف  ويمكن لمباحث
"اختيار شخص وفـق شـروط محـددة بطـرق شـرعية ليـرأس السـمطة العميـا فـي الدولـة مـدة مـن 

 ".الزمن وذلك بيدف سياسة الدنيا وحراسة الدين

  

                                                           

 (21)ص ابف نجيـ ، البحر الرائؽ في شرح كنز الدقائؽ(1) 
 (7)ص الماكردم، األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية(2) 
 (5/374)ج صارمالمرتضي، البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األ(3) 
 (43)ص ابف خمدكف، مقدمة بف خمدكف(4) 
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 الخميفة سمطة وحدود اإلسالمية الشريعة في الحكم نظام طبيعة: الثاني الفرع

ه األمػػة كجػػب عمييػػا طاعتػػو كنصػػرتو أمػػا إذا تغيػػر بكاجباتػػو تجػػا لتػػـزاإف الخميفػػة طالمػػا 
يمكػف  ان ، كمػف ثػـ فػإف لسػمطة الخميفػة حػدكدلػو ةه الكاجبات فال طاعػة كال نصػر حالو كلـ يمتـز بيذ
 : تياآلبيانيا عمى النحك 

 اإلسالمي القانون لسيادة الخميفة خضوع: أوالً 

كالعقػػاب، كيتضػػح  المسػػاءلةلػػيس لمخميفػػة أك رئػػيس الدكلػػة حصػػانة خاصػػة تعصػػمو مػػف 
بصػػكرة بينػػة مػػف المالمػػح األساسػػية لمػػنيج عمػػي رضػػي اهلل عنػػو إذ كقػػؼ فػػي اليػػكـ التػػالي  ،ذلػػؾ

نػي حػاممكـ عمػ  مػنيج النبػي  ىلبيعتو فقاؿ )إنما أنا رجؿ منكـ لي ما لكػـ، كعمػي مػا عمػيكـ، كا 
 ففكا عند ما تنيك ستقمت، كاهلل المستعاف فامضكا لما تؤمركف بو، كقاف إكمنفذ فيكـ ما أمرت بو 

  (.(1)عنو

كمػػف قبمػػو أكضػػح الخميفػػة األكؿ أبػػك بكػػر الصػػديؽ فػػي خطػػاب تنصػػيب الخالفػػة بقكلػػو: 
ف أسأت فقكمكني. الصدؽ  )أييا الناس قد كليت عميكـ كلست بخيركـ، فإف أحسنت فأعينكني، كا 

ؼ عنػدم الحؽ لو، كالقكم فيكـ ضعي ذخآأمانة، كالكذب خيانة، الضعيؼ فيكـ قكم عندم حتى 
رسػػكلو، فػإذا عصػػيت اهلل فػػال طاعػػة ك مػا أطعػػت اهلل  أطيعػػكنيخػػذ الحػػؽ منػو إف شػػاء اهلل، آحتػى 

  . (2)لي عميكـ(

] فأمػػا كقػػد أكػػد عمػػى تمػػؾ المبػػادئ أميػػر المػػؤمنيف عمػػر بػػف الخطػػاب فػػي كػػؿ مػػرة فقػػاؿ: 
أك  أحػدان  يظمػـ نػا ألػيف ليػـ مػف بعضػيـ لػبعض، كلسػت أدع أحػدان أأىؿ السالمة كالديف كالقصػد، ف

يتعدل عميػو حتػى أضػع خػده عمػى األرض، كأضػع قػدمي عمػى الخػد اآلخػر حتػى يػذعف بػالحؽ، 
ني بعد شدتي تمؾ أضع خدل عمى األرض ألىؿ العفاؼ كأىؿ الكفاؼ  .كا 

ممػػا  كلكػػـ عمػػىَّ أييػػا النػػاس خصػػاؿ أذكرىػػا لكػػـ فخػػذكني بيػػا: لكػػـ عمػػى أال أجتبػػى شػػيئان 
ـ عمي إذا كقع في يدل أال يخرج منى إال في حقو، كلكػـ عمػى أفاء اهلل عميكـ إال مف كجيو. كلك

ٍمػػركـ فػػي ثغػػكركـ )يجمػػدىـ  أف أزيػػد عطايػػاكـ كأرزاقكػػـ إف شػػاء اهلل تعػػالى كأسػػد ثغػػكركـ، كأال أيحى
ذا غبتـ في البعكث فأنا أبػك العيػاؿ حتػى ترجعػكا  كيمنعيـ مف العكدة(، كأال ألقيكـ في الميالؾ، كا 
اد اهلل! كأعينػػػكني عمػػػى أنفسػػػكـ بكفيػػػا عنػػػى، كأعينػػػكني عمػػػى نفسػػػى بػػػاألمر إلػػػييـ. فػػػاتقكا اهلل عبػػػ

                                                           

 (.1/246)ج(  جامع، حياة اإلماـ الخاصة كخالفتو 1)
نظاـ الحكـ في  ؛ كالقاسـ، (57تاريخ الخمفاء )ص  ،السيكطي(؛ ك 408ص )السمطات الثالث  الطماكم، (2)

 (.165الشريعة كالتاريخ اإلسالمي )ص
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حضػػارم النصػػيحة فيمػػا كآلنػػي اهلل مػػف أمػػركـ. أقػػكؿ قػػكلي ىػػذا  بػػالمعركؼ كالنيػػى عػػف المنكػػر كا 
كلكػػػػـ. الميػػػػـ ال تػػػػدعني فػػػػي غمػػػػرة، كال تأخػػػػذني عمػػػػى غػػػػرة، كال تجعمنػػػػي مػػػػف  يكأسػػػػتغفر اهلل لػػػػ

 (1)الغافميف[

كاف أحب إلى قريش مف عمػر بػف الخطػاب ألف فقد لث عثماف بف عفاف أما الخميفة الثا
 .(2)ف ليـ ككصميـعمر كاف شديدان عمييـ، فمما كلي عثماف آل

تكلية اإلمارة السابقة أف ىؤالء الخمفاء لـ يجعمػكا مػف ذكاتيػـ سػمطة  اتخطاب تكىكذا بين
كلػػتيـ مسػػمميف كػػانكا ينصػػركف نمػػا كػػانكا فػػي نظػػر القػػانكف سكاسػػية برعايػػا دا  أعمػػى مػػف القػػانكف، ك 

فػػي أف يحكػػـ ضػػدىـ كغيػػرىـ  هالقضػاة باعتبػػارىـ رؤسػػاء لمدكلػػة، لكػف القاضػػي كػػاف حػػران بعػػد تقمػد
 مف باقي رعايا دكلتيـ.

ليػو بعػػض اختصاصػػاتو إمػاـ أك مػػف يفػػكض اإل لتػػزاـإ ضػركرة إلػػىكىنػا البػػد مػف اإلشػػارة 
 :في اإلسالـ كمنيا بأسس ممزمة لنظاـ الحكـ

 اإلسالمي الحكم نظام في الشورى مبدأ :ثانيًا 

كؿ عمػػى ز تشػػاكر قػػادة الدكلػػة كحكاميػػا مػػع المسػػمميف كالنػػ ةاإلسػػالميتحػػتـ قكاعػػد الدكلػػة 
سػػاس فػػػي كثيػػر مػػػف آيػػات الػػػذكر كقػػد كرد ىػػػذا األ اء نظػػػاـ حكػػـ الشػػػكرل،طػػعا  ـ كرأييػػػـ ك رضػػاى

ًْ الحكيـ كقكلو تعالى:  ُٓ ًْ ُشٔرَى ثَيَِْ ُْ ْمُر
َ
 . (3) َوأ

كيكمػف مبػدأ الشػكرل فػي ا مة رغـ الخالؼ كرأم الفػرد يشػقييالجماعة تصمح بو األرأل ك 
 :تياآلالنحو عمى  تيففي صكر  اإلسالمياسي يالنظاـ الس

 حكـ الشرع.التعاكف في التكصؿ إلى  -1

 كشؼ األخطاء المالزمة لمحكـ. -2

مشػػػاركة  أحػػػد عناصػػػرىػػػك الػػػذم  لكىكػػػذا نجػػػد أف الخميفػػػة أك رئػػػيس الدكلػػػة يمتػػػـز بمبػػػدأ الشػػػكر 
 الجماىير في استجالء حكـ الشرع.

                                                           

 .(5/601المتقي اليندم، كنز العماؿ )ج (1)
 (.124تاريخ الخمفاء الراشديف )ص  ،(  السيكطي2)
 [38( ]الشكرل: 3)
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مثػػؿ فيمػػا يجػػد مػػف أمػػكر كلػػـ ستشػػارة تيػػدؼ إلػػى الكصػػكؿ لمحػػؿ األاإل أف ويــرى الباحــث
نمػػا كػػػاف يطػػرح األمػػػر لممشػػكرة كيأخػػػذ بأفضػػػؿ ا  بيػػا كلػػػـ يسػػتبد بػػػرأم ك  األخػػػذاإلمػػػاـ عػػف  ىيتػػكان

  .نو في بعض اختصاصاتوـز بيا الخميفة أك مف ينكب عتالحمكؿ التي تتفؽ كظركؼ الحكـ كيم

 
 المعاصرة الديمقراطية النظم في الدولة رئيس: الثاني المطمب

أف مركػػػز رئػػػػيس الدكلػػػة فػػػي النظػػػاـ الرئاسػػػػي يختمػػػؼ عنػػػو فػػػي النظػػػػاـ  ،تجػػػدر اإلشػػػارة
رئاسػػي كىكػػذا فػػاألمر يتطمػػب دراسػػة كػػؿ الشػػبو يف يختمفػػاف كػػذلؾ عػػف النظػػاـ البرلمػػاني كالنظػػام
الكقػػكؼ عمػى تعريػػؼ الػػرئيس كمعرفػة مركػػزه فػػي كػؿ نظػػاـ مػػف الػػنظـ  يػػتـ حتػىنظػاـ عمػػى حػػده، 

 الديمقراطية الحديثة.
 :تياآلسنتناول ىذا المطمب عمى النحو 

 (نموذجاً  أمريكا) الرئاسي النظام: األول الفرع

لقد تػأثرت أمريكػا التػي تعتبػر المبنػة األكلػى لمنظػاـ الرئاسػي بأفكػار ركسػك كمنتسػكيك فػي 
ات كبالتحديػػػد السػػػمطتيف التنفيذيػػػة كالتشػػػريعية، كقػػػد ظيػػػر ذلػػػؾ جميػػػان بدسػػػتكر الفصػػػؿ بػػػيف السػػػمط

األمريكػػي الػػذم لػػـ يتجػػو نحػػك الفصػػؿ الجامػػد كالمطمػػؽ بػػيف السػػمطات، لػػذلؾ يمكننػػا  (1)ـ 1787
مريكػػػي أرادت تقكيػػػة مركػػػز رئػػػيس الجميكريػػػة ف المجنػػػة التأسيسػػػية الكاضػػػعة لمدسػػػتكر األأالقػػػكؿ: 

، كمػف ىنػا نخمػص أف النظػاـ الرئاسػي يػرجح كفػة رئػيس الدكلػة فػي ميػزاف كتدعيـ سمطاتو الفعمية
 .(2)السمطات

 :(3)ومما سبق ذكره وجب عمينا التعرف عمى أىم سمات ومالمح النظام الرئاسي

يصؿ الرئيس بمكجب ىذا النظاـ لمرئاسة بكاسطة الشعب مباشرة، كىذا يضمف لو االستقالؿ  .1
 ي يتمتع بيا البرلماف.كالسيطرة التي ال تقؿ عف تمؾ الت

                                                           

يعد ، حيث (2005) دستكر الكاليات المتحدة األمريكية، بالمغة العربية صادر عف كزارة الخارجية األمريكية(1) 
ميو في التطبيؽ، نظاـ الحكـ في الكاليات المتحدة األمريكية ىك ميد النظاـ الرئاسي كالنمكذج الذم يقاس ع
: بشناؽ، راجع. لذلؾ فعند حديثنا عف النظاـ الرئاسي األمريكي نتحدث كنمكذج لتطبيؽ ىذا النظاـ

 . (135محاضرات في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم)ص
 (474الطماكم، السمطات الثالث في الدساتير المعاصرة كفؽ الفكر السياسي اإلسالمي )ص(2) 
أبك راس، النظـ السياسية ؛ ك (111جعفر، النظـ السياسية )صك  ؛(355مة السياسية )صاألنظ الجمؿ،(3) 

 (255-175)ص ص
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القضػػائية( فػػي عمػػؿ  –التنفيذيػػة  –عػػدـ تػػدخؿ أم سػػمطة مػػف السػػمطات الػػثالث )التشػػريعية  .2
 غيرىا، فالبرلماف ال يممؾ اسقاط الرئيس، كالرئيس ال يممؾ حؿ البرلماف. 

ف تعػػػذر ذلػػػؾ مػػػف الناحيػػػة  .3 الفصػػػؿ الجامػػػد كالمطمػػػؽ بػػػيف السػػػمطات مػػػف الناحيػػػة النظريػػػة، كا 
 العممية.

 .(1)يكجد مجمس يضـ الكزراء كال يممككف سكل تنفيذ قرارات كسياسات رئيس الدكلة ال .4

النظاـ الرئاسػي يحصػر السػمطة التنفيذيػة بيػد رئػيس الدكلػة  يجمؿ بأف أف ويمكن لمباحث
الػػذم بػػدكره يجمػػع بػػيف منصػػب رئػػيس الدكلػػة كرئػػيس الحككمػػة كبالتػػالي فيػػك يسػػكد كيحكػػـ بػػنفس 

صػػػػالحيات كاالختصاصػػػػات المخكلػػػػة لمسػػػػمطة اللجميكريػػػػة يتمتػػػػع بالكقػػػػت، كعميػػػػو فػػػػإف رئػػػػيس ا
ف كاف دكره أشبو بالسكرتاريا.  التنفيذية باستقالؿ تاـ كما في تعييف الكزراء كعزليـ كمساءلتيـ كا 

فػػإف النظػػاـ الرئاسػػي يخمػػك مػػف مجمػػس لمػػكزراء الػػذم يعتبػػر  ةمػػف النتيجػػة السػػابق كانطالقػان 
 الحقا. دعامة لمنظاـ البرلماني كما سنرل

الفصػػػؿ المطمػػػؽ بػػػيف السػػػمطات فالسػػػمطة التشػػػريعية  ىككفػػػؽ النظػػػاـ الرئاسػػػي الػػػذم يتبنػػػ
مسػػتقمة بشػػكؿ كامػػؿ فػػي مكاجيػػة السػػمطة التنفيذيػػة كالعكػػس صػػحيح كػػذلؾ، كذلػػؾ بيػػدؼ تحقيػػؽ 
التكازف كالمساكاة الكاممة بينيمػا، كبالتػالي يمكػف القػكؿ: أف ىنػاؾ اسػتقالؿ متبػادؿ بػيف السػمطتيف 

اجية كؿ منيا لألخرل، كمف مظػاىر اسػتقالؿ السػمطة التشػريعية عػف السػمطة التنفيذيػة مػا في مك 
 :(2)يمي

 . (3)ال يجكز الجمع بيف المنصب الكزارم كعضكية البرلماف .1

ال يجكز لمكزراء دخكؿ البرلماف لشرح سياسة الرئيس أك الدفاع عنيا أك حتى لمناقشتيـ مف  .2
 .(4)جانب البرلماف

 الجميكرية اقتراح القكانيف عمى البرلماف. ليس مف حؽ رئيس .3

                                                           

 (293الطماكم، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم )ص(1) 
 (137بشناؽ، محاضرات في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم )ص (2)
نة بالمبادئ الدستكرية في الشريعة اإلسالمية المقار  متكلي، القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية  (3)

 (306)ص
 (86)ص تزايد دكر السمطة التنفيذية كأثره عمى الديمقراطيةبطيخ، (4) 
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، فالبرلمػاف ىػك الػذم يعػد الميزانيػة (*)ليس مف حؽ السمطة التنفيذية إعداد مشػركع الميزانيػة  .4
قرارىا، ككؿ ما يسمح بػو مػف جانػب  العامة لمدكلة عف طريؽ لجانو الفنية كيقكـ بمناقشتيا كا 

الػة الماليػة لمدكلػة كمصػركفات الحككمػة فػي السمطة التنفيذية ىك تقديـ تقرير سنكم يبيف الح
 .(1)السنة المنقضية كاحتياجاتيا لمسنة الجديدة

ال تكجد رقابة مف جانب البرلماف عمػى رئػيس الجميكريػة كالػكزراء، فػرئيس الجميكريػة غيػر   .5
أمػػػاـ البرلمػػػاف، ككػػػذلؾ ال يجػػػكز لمبرلمػػػاف أف يكجػػػو أسػػػئمة أك اسػػػتجكابات  مسػػػؤكؿ سياسػػػيان 
قػػالتيـ. فػػالكزراء  ال يجػػكز لػػو مسػػاءلتيـ سياسػػيان  لمػػكزراء، كمػػا كطػػرح الثقػػة بيػػـ لمتصػػكيت كا 

سكل أماـ الرئيس كحده الذم قاـ بتعيينيـ كلو كحده حؽ عزليـ. أمػا  ليسكا مسؤكليف سياسيان 
مػػػػف الناحيػػػػة الجنائيػػػػة فقػػػػط، فػػػػرئيس الجميكريػػػػة كالػػػػكزراء يمكػػػػف أف يككنػػػػكا مكضػػػػع اتيػػػػاـ 

 .(2)الجرائـ التي يرتكبكنياكمحاكمة أماـ البرلماف عف 

كذلؾ ليس لمسمطة التنفيذية أم رقابة عمى البرلماف. فال يجكز لرئيس الجميكريػة حػؽ دعػكة  .6
 البرلماف الجتماعاتو السنكية العادية.

كذلؾ ال يجكز لمرئيس حؿ البرلماف، كنحف نعرؼ أف حؽ السمطة التنفيذية في حؿ البرلماف  .7
ح يقابػػػؿ كيػػػكازف حػػػؽ البرلمػػػاف فػػػي تحريػػػؾ المسػػػؤكلية يتحقػػػؽ فػػػي النظػػػاـ البرلمػػػاني كسػػػال

السياسػػية لمػػكزراء، كلكػػف فػػي النظػػاـ الرئاسػػي ال يحػػؽ لػػرئيس الجميكريػػة حػػؿ البرلمػػاف كمػػف 
 . (3)يحؽ لمبرلماف مساءلة الرئيس أك كزرائو مف الناحية السياسية الفناحية المقابمة 

                                                           

مع أف نصكص الدستكر األمريكي تجعؿ مف الييئة التشريعية ىي السمطة الكحيدة المختصة بالكظيفة ( *)
ممثمة  -ت المتحدة األمريكية جعؿ لمسمطة التنفيذية التشريعية، إال أف تطكر الحياة السياسية في الكاليا

مف خالؿ السماح لمرئيس بمفت نظر  ثانكيان  تشريعيان  دكران  -بالرئيس األمريكي كالمجاف اإلدارية المستقمة
الككنغرس إلى مكضكع ميـ يتطمب التشريع إال أنو يشترط لذلؾ عدـ التقدـ بمشركع متكامؿ، بمعني 

قراره، كلمككنغرس حرية كاممة في تقدير تكصية الرئيس، فمو أف يأخذ مصاغ بصكرة قانكنية، ل مناقشتو كا 
بيا كيناقشيا أك يرج  النظر فييا إذا قدر أنيا ال تنطكم عمى أمر ميـ أك عاجؿ، كلو أيضا أف ييمميما 

يات السيد عمي، حقيقة الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي كالدستكرم لمكال انظر:تماما. لممزيد 
 (220المتحدة األمريكية)ص

 (318الدكلة كالحككمة )ص–ليمة، النظـ السياسية (1) 
 (316بدكم، النظـ السياسية)ص (2)
 (139)صمحاضرات في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم بشناؽ،  (3)
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صػؿ التػاـ بػيف السػمطتيف التنفيذيػة النظاـ الرئاسػي يعمػؿ عمػى إقامػة الف أف ويرى الباحث
الؿ قيسػػتيدؼ النظػػاـ الرئاسػػي مػػف ذلػػؾ تحقيػػؽ المسػػاكاة الكاممػػة بػػيف سػػمطتيف كاسػػتك  كالتشػػريعية،

كؿ سمطة عف األخرل بشكؿ كامؿ، كلكف إذا كانت القاعدة أك األصؿ العاـ ىك الفصؿ المطمػؽ 
ؿ نكعػػػا مػػػف التعػػػاكف كالرقابػػػة إال أف ىنػػػاؾ حػػػاالت اسػػػتثنائية كردت فػػػي الدسػػػتكر األمريكػػػي كتمثػػػ

 المتبادلة بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية، كلكننا نكرر أف تمؾ حاالت استثنائية محدكدة .
 :ووفقا لكل ما تم ذكره من مالمح وسمات لمنظام الرئاسي يمكن تعريف رئيس الدولة أنو

امتيازاتػو الدسػتكرية. "ىك أقكل رجؿ في الدكلة كىك زعػيـ األمػة المنتخػب. قكيػان بسػمطتو ك 
فيك رئيس السمطة التنفيذية اسمان كفعالن كيمارسيا بنفسو، ككزراؤه ليسكا سكل كتاب لمدكلة تػابعيف 
لػػو كلػػيس ليػػـ اسػػتقالؿ عػػف الػػرئيس، كىػػك القائػػد العػػاـ لمقػػكات المسػػمحة. كيضػػع السياسػػة العامػػة 

صػػػاتو مػػػع اسػػػتقالليا ىػػػي لمدكلػػػة فػػػي الػػػداخؿ كالخػػػارج دكف تػػػدخؿ السػػػمطة التشػػػريعية فػػػي اختصا
 . (1)األخرل"

 (نموذجاً  بريطانيا) البرلماني النظام: الثاني الفرع

ف كػؿ سػمطة تمتمػؾ إ، حيػث (2)أىـ ما يميػز النظػاـ البرلمػاني ىػك التعػاكف بػيف السػمطات
كظيفػػة أساسػػية كلكنيػػا تعػػيف السػػمطات األخػػرل فػػي ممارسػػة كظيفتيػػا، كىػػذا مػػف شػػأنو أف يسػػاعد 

ازف بػػيف السػػمطات، عممػػان أف المعيػػار األساسػػي لتحديػػد مفيػػكـ النظػػاـ البرلمػػاني عمػػى تحقيػػؽ التػػك 
يتمثػػؿ فػػي المسػػؤكلية الجماعيػػة لمػػكزراء أمػػاـ البرلمػػاف فػػي مقابػػؿ إمكانيػػة حػػؿ البرلمػػاف مػػف قبػػؿ 

 ىي: (3)الجياز التنفيذم، فإف النظاـ البرلماني يستمـز تكفر عدة عناصر

 ثنائية الجياز التنفيذم. -

 مطة رئيس الدكلة.تقميص س -

 مسؤكلية الحككمة أماـ البرلماف. -
 حؽ حؿ البرلماف. -

                                                           

 (22المسمماني، رئيس الدكلة بيف النظـ الدستكرية المعاصرة كالفكر السياسي اإلسالمي )ص(1) 
 (326بدكم، النظـ السياسية)ص(2) 
 (184صبرم، مبادئ القانكف الدستكرم)ص(3) 
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فريقيػػػة إلػػػى عػػػدة دكؿ إإف النظػػػاـ البرلمػػػاني الػػػذم عرفتػػػو العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ الغربيػػػة، كانتقػػػؿ 
السػنغاؿ(، كسػنتعرؼ عمػى ىػذا النظػاـ  –باكسػتاف  –بػاف اسػتقالليا مثػؿ )الينػد إكآسيكية خاصة 

 ت الثالث في ضكء ىذا النظاـ.مف خالؿ اطاللة عمى السمطا
 التنفيذية السمطة: أوالً 

 تقػػػـك السػػػمطة التنفيذيػػػػة عمػػػى أسػػػاس ثنائيػػػػة الجيػػػاز التنفيػػػذم، رئػػػػيس الدكلػػػة كالحككمػػػػة
 .(1))مجمس الكزراء(

 رئيس الدولة  - أ

أك  (2)جميػػكرم كأشػػكاؿ الحكػػـ سػػكاء كػػاف النظػػاـ ممكػػي أيتسػػع النظػػاـ البرلمػػاني لجميػػع 
 .اختالؼ طرؽ تعيينو فإف رئيس الدكلة غير مسؤكؿ سياسيان دارة جماعية، كرغـ إ

كليس لمبرلماف أم دكر في تعيينػو، أمػا  (*)ففي النظاـ الممكي يتكلى الممؾ الحكـ بالكراثة
في النظاـ الجميكرم فاف رئيس الدكلة ينتخب عادة مف طرؼ البرلماف، سكاء يتككف مػف مجمػس 

دكؿ تجعػػؿ انتخػػاب الػػرئيس مػػف اختصػػاص ىيئػػة مػػف مجمسػػيف، كبعػػض الػػ كاحػػد أك كػػاف مككنػػان 
 تتككف مف بعض نكاب المجمس كممثمي قادة القبائؿ.

كبغػػض النظػػر عػػف طريقػػة االنتخػػاب فػػإف ذلػػؾ ال يضػػعؼ مػػف مركػػز رئػػيس الدكلػػة ألنػػو 
غيػػر خاضػػع لمييئػػة التػػي انتخبتػػو إذ يعػػد غيػػر مسػػؤكؿ مػػف الناحيػػة السياسػػية كال يمكػػف عزلػػو إال 

ذا كػػاف رئػػيس الدكلػػة فػػي األنظمػػة الجميكريػػة مسػػؤكؿ  عنػػد الخيانػػة العظمػػى أك خػػرؽ الدسػػتكر، كا 
الدكلة في األنظمة الممكيػة معفػى مػف كػؿ  ف رئيسإمع ذلؾ عف الجنح كالجنايات التي يقترفيا، ف

 .(3)مسؤكلية سياسية كانت أك جنائية
  )مجمس الوزراء( الحكومة  - ب

التنفيػػػػذم، كينبغػػػػي أف تتمتػػػػع  تعتبػػػػر الحككمػػػػة كخاصػػػػة رئيسػػػػيا، الػػػػرأس اآلخػػػػر لمجيػػػػاز
رئػػيس عمػػى تعيػػيف رئػػيس الدكلػػة  ةكلػػذلؾ ال بػػد مػػف مكافقػػ، الحككمػػة كييئػػة كزاريػػة بثقػػة البرلمػػاف

                                                           

 (142بشناؽ، محاضرات في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم)ص(1) 
 (450البنا، الكسيط في النظـ السياسية)ص(2) 

إلى القاعدة اإلنجميزية  دان استنا كال جنائيان  تقرر الدساتير الممكية عدـ مسئكلية الممؾ بشكؿ مطمؽ ال سياسيان  ( *)
عصفكر سعد، المبادئ األساسية في  راجع:. القائمة أف "الممؾ ال يخط " دستكريان  التي أصبحت عرفان 

 (254القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية )ص

 (254عصفكر، المبادئ األساسية في القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية)ص (3)
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ثـ اختيار الكزراء مف بيف النكاب، إف رئػيس الدكلػة يعػيف الػكزير األكؿ فقػط كىػذا األخيػر  الكزراء
، كتختمػؼ االجػراءات (**)لدكلػةىك الذم يختػار الػكزراء أعضػاء الحككمػة كيعرضػيـ عمػى رئػيس ا

خر، فقد يتعمؽ األمر بقبكؿ ضمني مف قبؿ البرلماف ألعضاء الحككمة، آالمعتمدة مف نظاـ إلى 
 .(1)أك قد تتبع اجراءات أماـ البرلماف لتنصيب الحككمة

 التشريعية السمطة: ثانيا

حسػػػب يمػػػارس البرلمػػػاف السػػػمطة التشػػػريعية، كىػػػك يتكػػػكف مػػػف غرفػػػة كاحػػػدة أك غػػػرفتيف 
 ظركؼ البمداف:

فبعض الدكؿ تعرؼ كجكد غرفة ثانية كنتيجػة لتركيبيػا الفيػدرالي، إذ تمثػؿ الغرفػة األكلػى 
خػرل تيػدؼ أف ىنػاؾ دكؿ أتحػاد، كمػا عضػاء فػي اإلألالمكاطنيف كتمثؿ الغرفػة الثانيػة الكاليػات ا

مػؽ غرفػة مف تأسيس غرفة ثانيػة تكجيػو النظػاـ عػف طريػؽ الحػد مػف سػمطة المجمػس المنتخػب بخ
 ثانية غير منتخبو .

خػػػرل، فتعتمػػػد غرفػػػة ثانيػػػة لضػػػماف تمثيػػػؿ نخبػػػة معينػػػة مككنػػػة مػػػف أمػػػا بعػػػض الػػػدكؿ األ
لػى جانػب إعياف أك ممثمي الغرؼ المينية أك المجالس المحمية، فاألردف يعرؼ مجمس النػكاب األ

خػػرل فػػي أ عيػػاف أك ممثمػػي الغػػرؼ المينيػػة أك المجػػالس المحميػػة، كتػػذىب دسػػاتير دكؿمجمػػس األ
تأسػيس غرفػة ثانيػة تتكػكف مػف أعضػاء منتخبػيف كأعضػاء معينػيف بنسػب متفاكتػو، كتكتفػي  تجاها

 الدكؿ البسيطة باعتماد برلماف مف غرفة كاحدة .

يمكػف تعريػؼ رئػيس الدكلػة أنػو ما تقدـ مف تعمؽ بالنظاـ البرلمػاني  مف كؿ يرى الباحث
ليـر اإلدارم في الدكلػة كيعمػؿ عمػى التػكازف بػيف ىك الذم يعتمي قمة ا) في ظؿ النظاـ البرلماني

السػػمطات ال سػػيما السػػمطة التنفيذيػػة ممثمػػة فػػي البرلمػػاف كيتمتػػع بسػػمطة حػػؿ المجمػػس التشػػريعي 
بمشػػػاركة رئػػػػيس مجمػػػػس الػػػكزراء كالشػػػػعب كتعيػػػػيف رئػػػيس الػػػػكزراء المنتمػػػػي إلػػػى حػػػػزب األغمبيػػػػة 

 .(2)البرلمانية(

                                                           

األحياف مف ائتالؼ عدة أحزاب بسبب كثرة األحزاب الممثمة في البرلماف كعدـ  قد تتككف الكزارة في بعض (*)*
 حصكؿ أم منيا عمى األغمبية الكافية لألفراد بتشكيؿ الكزارة، كتسمى الكزارة ىنا بالكزارة االئتالفية.

 (40مريكية)صالسيد عمى، حقيقة الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي كالدستكرم لمكاليات المتحدة األ (1)
 .27ص، المرجع السابؽ(2) 
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 (نموذجاً  فرنسا) الرئاسي شبو - (*) المختمط النظام:  الثالث الفرع

مف األنظمة التي بدأت تنتشػر فػي الحيػاة السياسػية فػي الحقبػة األخيػرة نظػاـ الحكػـ شػبو 
الرئاسي الذم يعتبر مف أحدث األنظمة الحالية رغـ ككنػو يسػتمد أصػمو مػف النظػاـ البرلمػاني إال 

مسػػة الفرنسػػية عػػف طريػػؽ أنػػو تسػػارع ليمػػنح لمػػرئيس سػػمطات أكبػػر كىػػذا مػػف عيػػد الجميكريػػة الخا
 كىي بداية لظيكر ىذا النكع مف الحكـ. (*)شارؿ ديغكؿ

 الرئاسي شبو النظام مفيوم: أوال

: ىك نظاـ خميط بيف النظاـ الرئاسػي كالبرلمػاني. يكػكف فيػو تعريف النظام شبو الرئاسي
ت بػػيف رئػػيس الجميكريػػة كرئػػيس الػػكزراء شػػريكاف فػػي تسػػيير شػػئكف الدكلػػة. كتكزيػػع ىػػذه السػػمطا

رئػػػيس الجميكريػػػة كرئػػػيس الػػػكزراء يختمػػػؼ مػػػف بمػػػد إلػػػى ٌآخػػػر. كيختمػػػؼ ىػػػذا النظػػػاـ عػػػف النظػػػاـ 
. كيختمػؼ عػف النظػاـ الرئاسػي (1)البرلماني فػي أف رئػيس الجميكريػة يػتـ اختيػاره مػف قبػؿ الشػعب

  (2) .في أف رئيس الكزراء مسئكؿ أماـ البرلماف كيستطيع البرلماف محاسبتو كعزلو إذا أراد

كاألنظمػة شػػبو الرئاسػػية تقػـك عمػػى دسػػتكر يشػمؿ قكاعػػد يتميػػز بيػا عػػف النظػػاـ البرلمػػاني   
كقكاعػػػده سػػػائدة فػػػي المجتمػػػع، فيػػػي تقػػػرر فػػػي دسػػػاتيرىا انتخػػػاب رئػػػيس الجميكريػػػة عػػػف طريػػػؽ 
االنتخػػػاب كىػػػك يتمتػػػع بسػػػمطات خاصػػػة، ككػػػذا كجػػػكد كزيػػػر أكؿ يقػػػكد الحككمػػػة التػػػي كمػػػا ذكرنػػػا 

نظػػاـ مخػػتمط يجمػػع بػػيف النظػػاميف البرلمػػاني  طيا. فيػػك كمػػا ذكرنػػا سػػالفان يسػػتطيع البرلمػػاف إسػػقا
كالرئاسػػػػػي كمػػػػػف أمثمػػػػػة األنظمػػػػػة شػػػػػبو الرئاسػػػػػية النظػػػػػاـ الفرنسػػػػػي كالنظػػػػػاـ البرتغػػػػػالي. كالنظػػػػػاـ 

  .(3)النمساكم

                                                           

إف تسمية النظاـ المختمط بيذه التسمية الشائعة، كلكنيا ليست الكحيدة، إذ يطمؽ بعض الفقياء عمى ىذا  (*)
 .النكع مف األنظمة السياسية النظاـ شبو الرئاسي، كالبعض اآلخر النظاـ شبو البرلماني

رؿ ديغكؿ الذم ظير بمظير المنقذ في تمؾ الفترة العصيبة، كقد قد التؼ الشعب الفرنسي حكؿ الجنراؿ شا ))*
، بعد أف شغؿ 1958كانكف األكؿ مف عاـ  21تـ انتخابو رئيسا لمجميكرية، بأغمبية ساحقة، في 

 . منصب رئاسة الحككمة لمدة ستة أشير
 (152)صالقانكف الدستكرم ك  النظـ السياسية محاضرات فيبشناؽ، (1) 
 (218لقانكف الدستكرم الدكلة، الحككمة، الدستكر)صالمشيداني، ا (2)
 . 218المرجع السابؽ، ص (3)
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 (نموذجاً  فرنسا) الرئاسي شبو النظام مؤسسات: ثانياً 

يمكػػػف أف تعػػػرض أنػػػو "  الفرنسػػػي ر( مػػػف الدسػػػتك 61ادة )ك تػػػنص الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػ
القػػػكانيف قبػػػؿ إصػػػدارىا عمػػػى المجمػػػس الدسػػػتكرم مػػػف قبػػػؿ رئػػػيس الجميكريػػػة أك الػػػكزير األكؿ أك 
رئػيس الجمعيػة الكطنيػػة أك رئػيس مجمػس الشػػيكخ أك مػف قبػػؿ سػتيف عضػكان مػػف أعضػاء الجمعيػػة 

  " (1).الكطنية أك مف أعضاء مجمس الشيكخ
 : السمطة التنفيذية أوالً 
  يس الجميوريةرئ -1

بعػد أف كػػاف الػػرئيس فػػي الجميكريػػة الرابعػػة يختػػار مػػف طػػرؼ البرلمػػاف بمجمسػػيو، أصػػبح 
، ينتخػب مباشػرة مػف طػرؼ الشػعب حتػى 1962حتػى سػنة  (2)بمكجب الدستكر الجديد كتعديالتػو

تككف لو مصداقية أكبػر . ككػاف الغػرض مػف ذلػؾ ىػك تقكيػة مركػز الػرئيس ككنػو منتخػب مباشػرة 
  (3). شعب كىذا ما يجعمو يحتؿ مكانة ممتازة في المؤسسات الدستكريةمف طرؼ ال

ينتخػػب رئػػيس الجميكريػػة الفرنسػػية بػػاالقتراع العػػاـ المباشػػر بالتصػػكيت الفػػردم كبغالبيػػة 
 األصكات مف جكلتيف لكالية مف خمس سنكات قابمة لمتجديد ) سبع سنكات سابقا(.

  الحكومة -2
دة فػي الدسػتكر الفرنسػي إال أنػو رفػض مبػدأ ازدكاجيػة رغـ مظاىر النظػاـ البرلمػاني العديػ

الكظيفة ألعضاء الحككمة بأف يككنكا كذلؾ أعضاء فػي البرلمػاف، أك أم تمثيػؿ كطنػي أك مينػي 
أك تكلي كظائؼ عمكميػة أك ممارسػة نشػاط مينػي، كىػذا يعنػي أنػو يجػب عمػى أعضػاء الحككمػة 

ا سػػػبؽ ذكػػػره كالسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ يعػػػكد إلػػػى أف يكتفػػػكا بممارسػػػة الكظيفػػػة الحككميػػػة دكف غيرىػػػا ممػػػ
الميػػاـ العديػػدة المنكطػػة بيػػـ كالتػػي تتطمػػب تخصػػيص كػػؿ كقػػتيـ كجيػػدىـ ليػػا مػػف جيػػة كمحاكلػػة 

مػػع ذلػػؾ ك  تطبيػػؽ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات التػػي نػػادل بيػػا الػػرئيس السػػابؽ ديغػػكؿ مػػف جيػػة ثانيػػة،
 (4) .يحؽ لعضك الحككمة أف يككف منتخبا عمى المستكل المحمي

 كقانكنيػػػان  سياسػػػيان  حتػػػى ال نقػػػكؿ كيانػػػان  كمتضػػػامنان  مكحػػػدان  مػػػة بػػػذلؾ تشػػػكؿ جيػػػازان فالحكك 
كزراء مفكضػيف لػدل جيػػات أك ك  كزراء دكلػة كىػي تضػـ إلػى جانػب الػكزير األكؿ غالبػان  متضػامنان 

                                                           

 .282-278ص ص، المشيداني، القانكف الدستكرم الدكلة، الحككمة، الدستكر(1) 
 (2/195)ج القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنةبكشعير، (2) 
 .196-195ص ص المرجع السابؽ،(3) 
 .260ص نفسو المرجع  (4)
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ف كانػػت تمػػؾ التشػػكيمة تتبػػايف مػػف مرحمػػة إلػػى أخػػرل كىػػي ا  كػػذلؾ الدكلػػة ك ك  كزراءك  بميػػاـ معينػػة
 . (1)ـمنظمة بمكجب مرسك 

 : السمطة التشريعيةثانياً 
نقصد بالسمطة التشريعية البرلماف بغرفتيو حيث اتبع النظاـ الفرنسػي فػي مجػاؿ البرلمػاف 

كىمػا يختمفػػاف عػف بعضػػيما (2)مجمػس الشػػيكخ ك  نظػاـ ازدكاجيػػة المجمسػيف كىمػػا الجمعيػة الكطنيػػة
  .في مجاؿ التشكيؿ كاالختصاص

 : السمطة القضائيةثالثاً 

كتعتبػػر  ، (3) "لدسػػتكر الفرنسػػي أف" السػػمطة القضػػائية، حارسػػة الحريػػة الفرديػػةجػػاء فػػي ا
التجربػػػة القضػػػائية الفرنسػػػية مػػػف أكثػػػر التجػػػارب نجاحػػػا كأقربيػػػا إلػػػى تطبيػػػؽ القػػػانكف حيػػػث تتسػػػـ 
باالستقاللية التامة كالحرص الكبير عمى أداء الدكر المنكط بيا كىي منظمػة كفقػان لتمييػز أساسػي 

مف جية، كالمحاكـ اإلدارية لمبػت فػي  األفرادلقضائية المكمفة بتسكية النزاعات بيف بيف المحاكـ ا
 .مف جية أخرل (4)النزاعات بيف المكاطنيف كالسمطات العامة

كيمارس السمطة القضػائية قضػاة مسػتقمكف. يتمتعػكف بالحمايػة القانكنيػة الالزمػة، كتعتبػر 
كؿ تنفيذىا كػؿ حسػب اختصاصػو الرمة كجب عمى األحكاـ القضائية النيائية، أكامر تنفيذية صا

 .(5)كنطاؽ مسؤكليتو
القضػػاء المػػدني كالقضػػاء : كنميػػز فػػي القضػػاء الفرنسػػي كجػػكد ثالثػػة أنػػكاع مػػف القضػػاء

. كتتشػكؿ الييئػات  (6)الجنائي كالقضاء اإلدارم كلـ يعد ىنالؾ كجكد لمقضاء العسكرم في فرنسػا
كمحكمػػة الػػنقض كديػػكاف المحاسػػبة كىنػػاؾ مػػف يضػػيؼ القضػائية العميػػا مػػف مجمػػس شػػكرل الدكلػػة 

 . (7)المجمس الدستكرم 

                                                           

  (170-163ص ص) .2ج .القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنةبكشعير،  (1)
  (198خالؼ، السياسة الشرعية أك نظاـ الدكلة اإلسالمية في الشئكف الدستكرية كالخارجية كالمالية )ص (2)
  ـ1958 مف الدستكر الفرنسي 66المادة  (3)

 (149)ص إلنسافأبك زيد، أثر عقكبة اإلعداـ عمى حقكؽ ا(4) 
 (110-109العاني، األنظمة السياسية كالدستكرية المقارنة )ص ص(5) 
 .110ص ، المرجع السابؽ(6) 

 (182خالؼ، السياسة الشرعية أك نظاـ الدكلة اإلسالمية في الشئكف الدستكرية كالخارجية كالمالية )ص (7)
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تطرقنػػا لمنظػػاـ شػػبو الرئاسػػػي كتطبيقػػو عمػػى النظػػاـ الفرنسػػػي  ،مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ ذكػػػره
ـ كمػف خػالؿ كػؿ مػا سػبؽ اباعتباره األصػؿ، كعرفنػا تكزيػع السػمطات عمػى الييئػات فػي ىػذا النظػ

سػػػي لمنظػػػاـ كطػػػرؽ تعيينيػػػا ككػػػذا تكزيػػػع ىػػػذه السػػػمطات عرفنػػػا معػػػالـ التسػػػيير المؤسسػػػاتي السيا
كالعالقػػة بينيػػا، كبصػػفة عامػػة كمػػف خػػالؿ دراسػػتنا فيمػػا سػػبؽ ألنظمػػة الحكػػـ البرلمانيػػة كالرئاسػػية 
يتضػػح لنػػا أف النظػػاـ الشػػبو الرئاسػػي حػػاكؿ التكفيػػؽ بػػيف النظػػاميف كاسػػتمد لنفسػػو ميػػزات خاصػػة 

لحككمية مع مراعاة الرقابة عمييػا مػف طػرؼ الػرئيس اليدؼ منيا ىك التطبيؽ النمكذجي لمبرامج ا
لػػى تبنػػي ىػػذا النظػػاـ رغػػـ صػػعكبة تطبيقػػو حيػػث إالػػذم يعينيػػا، كاتجيػػت الكثيػػر مػػف الػػدكؿ اليػػـك 

لػػػى أنظمػػػة شػػػبو ديكتاتكريػػػة فػػػي ظػػػؿ سػػػمطة إتحكلػػػت الكثيػػػر مػػػف األنظمػػػة التػػػي حاكلػػػت تطبيقػػػو 
 .ظاـ كغطاء لالستبداد كالحكـ االنفرادمالرئيس الفعمية كفي كثير مف األحياف استعمؿ ىذا الن

 

 المطمب الثالث: رئيس الدولة في التشريع الفمسطيني

القانكف األساسي الفمسطيني مبدأ فصؿ السػمطات )التشػريعية كالتنفيذيػة كالقضػائية( تبنى 
"الشػػعب مصػػدر  :عمػػى منػػو تػػنص مػػادة الثانيػػةفكفقػػان لمالسياسػػي لمسػػمطة الفمسػػطينية، فػػي النظػػاـ 

طات كيمارسيا عف طريؽ السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية عمػى أسػاس مبػدأ الفصػؿ السم
 بيف السمطات عمى الكجو المبيف في ىذا القانكف األساسي".

،   بيف السمطات الثالث في السمطة الفمسطينية فإف الفصؿ كفقا ألحكاـ القانكف األساسي
 . فصؿ مرف كنسبي كليس فصال جامدا ىك

، صالحية أصيمة لمسمطة التشريعية إال أنو أثنػاء مراحػؿ إقػراره المختمفػة القكانيف فإصدار
يسػػمح بػػدكر كتػػدخؿ لمسػػمطة التنفيذيػػة كالسػػمطة القضػػائية مػػف خػػالؿ إبػػداء المشػػكرة كالمالحظػػات 
خاصة إذا كاف يتعمؽ باختصاصات كعمؿ كؿ سمطة كىذا ترجمة حقيقية لمتكازف كالفصػؿ المػرف 

 بيف السمطات.

المجمػػػػس التشػػػػريعي يمػػػػارس ميمتػػػػو الرقابػػػػة باعتبارىػػػػا صػػػػالحية أصػػػػيمة عمػػػػى أعمػػػػاؿ ك  
السمطة التنفيذية مف خػالؿ مراجعػة كاعتمػاد بيػاف الحككمػة كمػنح الثقػة لمحككمػة، كالمجمػس يحػؽ 
لػػػو حجػػػب الثقػػػة عػػػف أم كزيػػػر أك عػػػف مجمػػػس الػػػكزراء. مجمػػػس الػػػكزراء يضػػػع المكازنػػػة العامػػػة 

نفػػاؽ مػػا تػػـ كالمجمػػس التشػػريعي يصػػادؽ عم ييػػا، كتتمتػػع السػػمطة التنفيذيػػة فػػي تنفيػػذ سياسػػاتيا كا 
 .العامة باعتبارىا صالحية أساسيةإقراره في المكازنة 
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القانكف األساسي عمى أف السمطة القضػائية مسػتقمة، كأف القضػاة مسػتقمكف؛ ال  كقد نص
ف كانػػت ،(1)اف عمػػييـ فػػي قضػػائيـ لغيػػر القػػانكفسػػمط تقػػر قػػكانيف  التػػيىػػي  السػػمطة التشػػريعية كا 

تتكلى الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح، كالرقابيػة عمػى  ىذه السمطةالسمطة القضائية إال أف 
 .(2)أعماؿ اإلدارة العامة كقراراتيا

 القانكف األساسي شكؿ العالقػات كآلياتيػا بػيف السػمطات الػثالث بشػكؿ كاضػح كلـ يحدد 
تغكؿ الستخداـ القكة مف قبؿ السمطة التنفيذية كانت تعكػس مممارسة اليكمية كاإلمعاف في الكاف ل

 .حتراميا لمبدأ الفصؿ بيف السمطاتإرادة كاعية لعدـ ا

المباشػػػر لػػػرئيس السػػػمطة الفمسػػػطينية، كمنحػػػو حػػػؽ االعتػػػراض عمػػػى مشػػػاريع  االنتخػػػاب
عطائػػو حػػؽ إعػػالف حالػػة الطػػكارئ فػػي  القػػكانيف التػػي يقرىػػا المجمػػس التشػػريعي بشػػكؿ محػػدكد، كا 
حاالت معينة لفترة محددة )مع عدـ منحو سمطة حؿ المجمس التشريعي( تصػبغو بمالمػح النظػاـ 

 السياسي الرئاسي حيث يككف الفصؿ جامدا. 

  مف خصائص النظاـ البرلماني. الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني يقتربك 

نظامػػا برلمانيػػا خالصػػا كال  لػيس إف النظػاـ السياسػػي الفمسػػطيني، :وبالتــالي يمكــن القــول
نمػػا ىػػك نظػػاـ سياسػػي مخػػتمط يجمػػع بػػيف خصػػائص النظػػاميف البرلمػػاني  نظامػػا رئاسػػيا مطمقػػا، كا 

 كالرئاسي. 

كىذا ساىـ في إثػارة إشػكاؿ جديػد فػي مكضػكع الفصػؿ بػيف السػمطات الػثالث، كأدل إلػى 
كزراء ككػػذلؾ حػػكؿ بػػركز إشػػكاالت داخػػؿ السػػمطة التنفيذيػػة نفسػػيا بػػيف رئػػيس السػػمطة كرئػػيس الػػ

صالحيات الرئيس بشأف حؿ البرلماف أك إجراء انتخابات مبكرة أك إعالف حالة الطكارئ أك مدل 
التزاـ الحككمة فػي برنامجيػا بتكجييػات الػرئيس كبرنامجػو أك صػالحية الػرئيس فػي عمػؿ اسػتفتاء 

 .  (3) حكؿ شأف عاـ

دكر األخػػػرل كالقبػػكؿ بمبػػػدأ إف طبيعػػة العالقػػة بػػػيف السػػمطات الػػػثالث كاحتػػراـ كػػػؿ منيػػا 
الرقابػػػػة المتبادلػػػػة فػػػػي أم نظػػػػاـ سياسػػػػي ديمقراطػػػػي سػػػػكاء كػػػػاف رئاسػػػػيا، أك برلمانيػػػػا، أك رئاسػػػػي 
برلمػػػاني، تعتمػػػد عمػػػى كجػػػكد إرادة سياسػػػية لػػػدل األطػػػراؼ السياسػػػية الحتػػػراـ القكاعػػػد الدسػػػتكرية 

فر بيئػة عمػؿ نزييػة كشػفافة كالقانكنية الناظمة لعمؿ السمطات الثالث في ىػذا النظػاـ كبالتػالي تػك 
                                                           

 (125النظـ السياسية )ص ،بدكم (1)
 (41ية المعاصرة )صالجمؿ، األنظمة السياس (2)

 (39)ص الشدكخي، التكازف بيف السمطات كالحدكد الدستكرية بينيا(3) 
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تحتـر المكاطف كنظـ المساءلة مما يعكس إيجابيػا فػي التقميػؿ مػف فػرص الفسػاد كالعكػس صػحيح 
أم أف عػػػػدـ تػػػػكفر إرادة سياسػػػػية بػػػػاحتراـ مبػػػػدأ الفصػػػػؿ بػػػػيف السػػػػمطات أك عػػػػدـ تكزيػػػػع متػػػػكازف 

 .  لفسادلمصالحيات أك ضعؼ الرقابة المتبادلة بيف السمطات يكلد بيئة تزيد مف فرص ا

كرئيس الػكزراء.  ،تتككف السمطة التنفيذية في فمسطيف مف رأسيف رئيس السمطة الكطنيةك 
كبػػالرغـ مػػف أف رئػػيس السػػمطة يعتبػػر رئػػيس السػػمطة التنفيذيػػة بشػػكؿ عػػاـ، فػػإف السػػمطة التنفيذيػػة 

لسػمطة الفعمية تمارسيا الحككمة التي يرأسيا رئيس الكزراء كالتػي تعتبػر المجػاؿ الػرئيس ألعمػاؿ ا
 كتتحمؿ الحككمة المسؤكلية السياسية أماـ الرئيس كالمجمس التشريعي. التنفيذية.
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 : الثاني المبحث
 اإلسالمية الشريعة في الرئيس اختصاصات

القائػد العػاـ لمدكلػة  فيػك ةاإلسػالميتتعدد اختصاصػات رئػيس الدكلػة كتنكعػو فػي الشػريعة 
 : االتيلذلك سنتناول تمك االختصاصات عمى النحو   .مةمر العاأك الخميفة الذم يدبر أ

 الدولية والعالقات والعقوبات المعامالت مجال في التنفيذية االختصاصات: األول الفرع

تتنػػػػكع االختصاصػػػػػات التنفيذيػػػػػة فػػػػػي مجػػػػاؿ المعػػػػػامالت كالعقكبػػػػػات كالعالقػػػػػات الدكليػػػػػة 
 سنتناكليا كما يمي:ك 
 ةاإلسالميتطبيق أحكام الشريعة  -1

اُدوا ِِف   تعػالىؿ قػا ًَّ َل ََيِ ًْ ُثا ُٓ ة َشَجَر ثَيْاَِ ٍَ َٔك ِذي ٍُ
َُِٔن َخََتّ ُُيَِهّ ٌِ ال َوَربَِّم َل يُْؤ

فَ
ة ًٍ ٔا تَْسِيي ٍُ ة كََضيَْخ َويَُسِيّ ٍَّ ًْ َخرًَجة ِم ِٓ ْجُفِس

َ
 أ

(1) 

ًُ اىََْكفِ  كقاؿ تعالى  ُْ ْوََلَِم 
ُ
َُزَل اَّلَلُ فَأ

َ
ة أ ٍَ ًْ ثِ ًْ َُيُْس َ َْ ل ٌَ    (2) ُرونَ َو

ًُ  كقاؿ تعالى  ُْ ْوََلَِم 
ُ
َُزَل اَّلَلُ فَأ

َ
ة أ ٍَ ًْ ثِ ًْ َُيُْس َ َْ ل ٌَ ٔنَ َو ٍُ ِ  (3) اىَْظةل

ًُ  كقاؿ تعالى  ُْ ْوََلَِم 
ُ
َُزَل اَّلَلُ فَأ

َ
ة أ ٍَ ًْ ثِ ًْ َُيُْس َ َْ ل ٌَ   (4) اىَْفةِسُلٔنَ َو

 ةإلسالميامصدر الوحيد لمتشريع في الدولة ال ةاإلسالميجعل الشريعة  -2

 ،ةاإلسػػالميمصػدر آخػػر لمتشػريع فػي الدكلػة  ةاإلسػالميفػال يصػح أف يكػكف مػػع الشػريعة 
َْ  جاىمي قاؿ تعالى:  حكـىك -تعالى –ألف ما سكل حكـ اهلل  ٌَ ِييَِّح َحجُْغَٔن َو ِْ ًَ اْْلَة فَُدْس

َ
أ

ٍم ئُكُِِٔنَ  ْٔ ة ِىَل ًٍ ََ اَّلَلِ ُخْه ٌِ  َُ ْخَس
َ
  (5) أ

                                                           

 [65( ]النساء: 1)
 [44]المائدة :(2) 
 [45]المائدة : (3) 

 [47]المائدة :  (4)
 [50]المائدة : (5) 
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كقد عبر الجكيني عف ذلؾ بقكلو "عمى اإلماـ بػذؿ  ةاإلسالميد الدولة العمل عمى توسع حدو  -3
كنػو االجتيػاد فػي ابتغػاء االزديػػاد فػي خطػة اإلسػالـ، كالسػبيؿ إليػػو الجيػاد كمنابػذة أىػؿ الكفػػر 

 (1)كالعناد"

ًْ َخااََتّ َل دَُساأَن فِذَِْااٌح كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ فػػرض اهلل الجيػػاد، قػػاؿ تعػػالى:          ُْ َوكَااةدِئُ
ُّ َّلِلَِ َويَ  َُ ُكُّ ي   (2)ُسَٔن اِلّ

كالمقصػػكد فػػي تكحيػػد البشػػرية عمػػى نظػػاـ تشػػريعي كاحػػد ميمػػا تعػػددت العقائػػد كاختمفػػت، 
، كاإلكػراه فػي  هكىك ما ييدؼ إليو اإلسالـ، كيمكف ىنا صكغ قاعدة ىي: اإلكرا فػي العقائػد محػـر

َ عػالى: النظاـ كاجب، كمف أدلة تحريـ اإلكراه في العقائػد قػكؿ اهلل ت َِ كَْد دَبََْيّ ي ََل إِْنَراَه ِِف اِلّ
ََ اىَْغِّ  ٌِ الرُّْشُد 

(3)  

َْ َشةَء فَيْيَْسُفرْ   كقكلػو تعػالى: ٌَ َْ َو ٌِ َْ َشةَء فَيْيُْؤ ٍَ ًْ َذ َْ َربُِّس ٌِ ِو اْْلَُقّ 
َوكُ

(4)  .
ًْ َخََتّ َل دَسُ كدليؿ كجكب اإلكراه في النظػاـ قػكؿ اهلل تعػالى:  ُْ َٔن فِذَِْاٌح َوَيُسأَن َوكَةدِئُ

ُّ َّلِلَِ  َُ ُكُّ ي اِلّ
(5) 

كتطبيػػػػؽ النظػػػػاـ تطبيػػػػؽ لمعػػػػدؿ، كال يجػػػػكز أف يخضػػػػع تطبيػػػػؽ العػػػػدؿ لرغبػػػػات النػػػػاس، 
نما شرع مف أجؿ فرض نظاـ اإلسالـ، أم الشريعة  ، ةاإلسالميكالجياد لـ يشرع لفرض العقيدة كا 

 رض إال مسمـ أك ذمي.يبقى في األ ال تىعمى كؿ مف ال يقبميا باالختيار ح

ككؿ مف أقيمت لو البراىيف عمى عدالة نظاـ اإلسالـ كشمكلو كصالحيتو كلػـ يقبمػو فيػك 
 (6)مسمـ أك مسالـ" إال-األرضأم عمى -عمييا ال يبقيمعاند، فيجب إكراىو عميو بالجياد "حتى 

"السػادس:  -ـرئػيس الدكلػة فػي اإلسػال-م كأبك يعمى الفرائي في كاجبػات الخميفػة دقاؿ الماكر 
 . (7)يسمـ أك يدخؿ في الذمةلجياد مف عاند اإلسالـ بعد الدعكة 

                                                           

 (201الجكيني، غياث األمـ في التياث الظمـ)ص(1) 
 [193]البقرة :(2) 
 [256]البقرة : (3) 
 [29]الكيؼ :(4) 
 [193]البقرة :(5) 
 (207الجكيني، المرجع السابؽ)ص(6) 
 (27كانظر: أبك يعمى الفراء، األحكاـ السمطانية )ص ؛(18الماكردم، األحكاـ السمطانية)ص(7) 
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 العناية بالجياد باالستمرار فيو وعدم تعطيمو لغير عذر. -4

قػػاؿ الجػػكيني: "كأمػػا الجيػػاد فمككػػكؿ إلػػى اإلمػػاـ، ثػػـ يتعػػيف عميػػو إدامػػة النظػػر فيػػو،... 
أنػو تطػكؽ أمػكر المسػمميف، كصػار  فيصير الجياد في حقو بمثابة فػرائض األعيػاف. كالسػبب فيػو

جر الجنكد كعقد األلكيػة كالبنػكد  -انتاط–كأنو المسممكف بأجمعيـ، فمف حيث  ومع اتحاد شخص
ىػػك نائػػب عػػف كافػػة أىػػؿ اإلسػػالـ، صػػار قيامػػو بيػػا عمػػى أقصػػى اإلمكػػاف بػػو كصػػالتو ك باإلمػػاـ 

 .(1)المفركضة التي يقيميا"

 حفظ أمن الدولة الداخمي والخارجي. -5

ِّ َغُدَوّ اَّلَلِ  تعالى: قاؿ  جَُٔن ثِ ِْ َْ ِرَبةِط اْْلَيِْو دُْر ٌِ ٍة َو َّٔ
َْ كُ ٌِ  ًْ ْػذُ َِ ة اْسذَ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغُدّ

َ
َوأ

 ًْ ُٓ ٍُ ًُ اَّلَلُ َحْػيَ ُٓ َٔج ٍُ ًْ ََل َتْػيَ ِٓ َْ ُدوُِ ٌِ  ََ ًْ َوآَخِري ُز   (2) وََغُدَوّ

مرىبػػة مانعػػة، كأسػػمحة مرعبػػة  الخػػارجي، بقػػكة ةاإلسػػالميفيجػػب عميػػو أف يحفػػظ أمػػف الدكلػػة  - أ
 دافعة. 

ىمػػػا يػػػذكراف كاجبػػػات الخميفػػػة: "الخػػػامس: تحصػػػيف الثغػػػكر بالعػػػدة ك كقػػػاؿ المػػػاكردم كالفػػػراء 
المانعػػة كالقػػكة الدافعػػة، حتػػى ال يظفػػر األعػػداء بغػػرة ينتيكػػكف فييػػا محرمػػان أك يسػػفككف فييػػا 

 .(3)لمسمـ أك معاىد دمان"

ي الدكلػػة، كأف يخصػػص ألجػػؿ ذلػػؾ جيػػاز شػػرطة كيجػػب عميػػو أف يحفػػظ األمػػف الػػداخمي فػػ - ب
سػريعة النجػػدة تكػػكف عينػػان سػػاىرة، كقػػكة قػػاىرة، لحمايػػة النػػاس مػػف المتمصصػػيف، كحفػػظ أمػػف 

 (4)الطرقات لممسافريف "فاألمف كالعافية قاعدتا النعـ كميا"

يـ كقد عبر الماكردم عػف حفػظ األمػف الػداخمي بقكلػو: "الثالػث: حمايػة البيضػة عػف الحػر         
 (5)ليتصرؼ الناس  في المعايش كينتشركا في األسفار آمنيف مف تغرير بنفس أك ماؿ"

 
                                                           

 (210الجكيني، غياث األمـ في التياث الظمـ )ص(1) 
 [60]األنفاؿ :  (2) 
 (26كانظر: أبك يعمى الفراء، األحكاـ السمطانية )ص؛ (18الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص(3) 
 (210الجكيني، غياث األمـ في التياث الظمـ )ص(4) 
 (26كانظر: أبك يعمى الفراء، األحكاـ السمطانية )ص ؛(26الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص(5) 
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كقػػد أفتػػى الجػػكيني فتػػكل لعمػػو لػػـ يسػػبؽ إلييػػا، كمضػػمكنيا تحػػريـ أف يحػػج الخميفػػة إال إذا        
حمػػى مػػف الحيػػاض كالريػػاض ك ذلػػؿ الطرقػػات لسػػائر الحجػػيج، ككفػػر فييػػا الميػػاه لمنػػاس كلمركاحػػؿ 

قػػات مػػا يكفػػي دكاب الحجػػاج، ككضػػع مػػف المنػػارات مػػا ييتػػدم بػػو الحجػػاج، ككفػػر ليػػـ عمػػى الطر 
 .(1)الحماية في أنفسيـ كأمكاليـ

 رسـ السياسات كتنفيذىا. -6

فصؿ المنازعات كانياء الخصكمات، بإنشاء مرفؽ القضاء، كاتخػاذ القضػاة، كتنفيػذ األحكػاـ  -7
 .(2)حتى تعـ النصفة، فال يتعدل ظالـ كال يضعؼ مظمكـ

ًُ  قاؿ تعػالى:  ا ُٓ َ ْن يَُسأَن ل
َ
ْمًرا أ

َ
ٍَِح إَِذا كَََض اَّلَلُ َورَُسُُٔلُ أ ٌِ ٍَ َوََل ُمْؤ ٌِ ْؤ ٍُ ِ ة ََكَن ل ٌَ َو

 ًْ ِْ ْمِر
َ
َْ أ ٌِ ُة    (3) اْْلََِيَ

 بكصػفو-كسػمـصػمى اهلل عميػو –القضاء في المنازعات لرسكؿ اهلل  أف عمى حتمان كاآلية تدؿ 
ؿ سػػػمطتو فػػػي ذلػػػؾ مػػػف بعػػػده إلػػػى مػػػف يتػػػكلى رئاسػػػة الدكلػػػة ، كتنتقػػػةاإلسػػػالميرئػػػيس الدكلػػػة 

 .ةاإلسالمي

فمف  (4)حقؽ منيـ الطاعة كمكافقة الجماعةتإقامة العقكبات عمى الجناة كمقاتمة البغاة حتى ت -8
 األدلة عمى ذلؾ في البغي كالسرقة مثالن:

ْض  قاؿ تعالى: 
َ
َِِْي اْرذَذَئُا فَأ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ة َوإِْن َطةاَِفذَةِن  ٍَ ُْ ة فَإِْن َبَغْخ إِْخَدا ٍَ ُٓ ِيُدٔا ثَيَِْ

ْمِر اَّلَلِ 
َ
ََ أ ِِت َتجِْغ َخََتّ دَِِفَء إِ

ْخَرى َذَلةدِئُا اىَّ
ُ
 لََعَ اْل

(5) 

ََ اَّلِل كقػاؿ تعػالى:  ا ٌِّ ة َنَسجَة ََُسةًَل  ٍَ ة َجَزاء ثِ ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
ُػٔاْ أ َِ ةِركَُح فَةْر ةِرُق َوالَسّ َوالَسّ

ًٌ َواَّلُل َغِزي ٌز َخِهي
(6) 

                                                           

 (370-363الجكيني، غياث األمـ في التياث الظمـ )ص ص(1) 
(، كانظر: أبك يعمى 18( كانظر: الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص215-214)ص صالمرجع السابؽ (2) 

 (127الفراء، األحكاـ السمطانية )ص
 [36]األحزاب : (3) 
 (27(، كانظر: أبك يعمى الفراء، األحكاـ السمطانية )ص18الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص(4) 
 [9]الحجرات : (5) 
 [38]المائدة : (6) 
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حفظ مف ال كلي لو مف األطفاؿ كالمجانيف، بالكالية عمييـ أك إنابة مف يتكلى أمرىـ كيحفظ  -9
حتػػى يبمػغ الصػػبي  (2))فػإف السػػمطاف كلػي مػػف ال كلػي لػو( (1)فػي أنفسػيـ كأمػػكاليـ مصػالحيـ

 كيعقؿ المجنكف كيتحقؽ منيـ الرشد المالي، فعندئذ تنتقؿ الكالية عمييـ ألنفسيـ.

ديـ العطػاء لألمػراء كالػكالة لحبسػيـ عػػف اليػـ لمصػمحة الكاليػة، كتقػدير أجػكر المػػكظفيف، تقػ -10
ككؿ ما يستحؽ في بيت الماؿ مف غير سرؼ كال تقتير كدفعو إلى مستحقو في ميقاتو مف 

مػػػف تػػرؾ ضػػػياعان ك : )مػػػف تػػرؾ مػػػاالن فألىمػػو قػػػاؿ رسػػكؿ اهلل  (3)غيػػر تػػػأخير، كال تقػػديـ 
 .(4)(يفإل

رة كاألمػػراء كالػػكالة كالقضػػاة كقػػادة الجػػيش كالسػػفراء كسػػائر مػػكظفي الدكلػػة، فػػي تعيػػيف الػػكزا -11
الػػػػػداخؿ كالخػػػػػارج، كفػػػػػي شػػػػػتى مجػػػػػاالت الحكػػػػػـ كاإلدارة كالمػػػػػاؿ، مػػػػػف األكفػػػػػاء كاألمنػػػػػاء 

 .(5)النصحاء

أف يتكلى اإلشراؼ عمى سير أمكر الحكـ، كاإلدارة بنفسو كأف يديـ تصفح األحكاؿ، كأف ال  -12
، كأف ال يتشػػاغؿ عػػف ذلػػؾ بشػػيء، حتػػى كلػػك كػػاف عبػػادة نافمػػة، فقػػد يعػػكؿ عمػػى التفػػكيض

فكاجبو أف يباشر أعماؿ الحكـ كاإلدارة بنفسو، كما يعجز  (6)يخكف األميف كيغش الناصح،
عف مباشرتو بنفسو يفكض فيو، كيديـ الرقابة عميو، كالسؤاؿ عنو كتصػفحو مػع مػف فػكض 

 فيو.

الجػػيش كيرسػػميـ إلػػى مػػا شػػاء مػػف المكاضػػع  ىػػك الػػذم يعمػػف الحػػرب كيعقػػد الصػػمح كيحػػرؾ -13
رئيس السمطة التنفيذية، كالقائد األعمى لمجيش كىػك الػذم كفيما يحدد مف األكقات باعتباره 

يعمف الحرب كيعقد الصمح كيحرؾ الجيش كيرسمو إلى ما يشاء مف أماكف كفيمػا يشػاء مػف 
ة كلػػـ يمتفػػت إلػػى رأم األكقػػات، فػػأبك بكػػر أعمػػف الحػػرب عمػػى المرتػػديف كعمػػى مػػانعي الزكػػا

رضػػي اهلل –عمػر لمػا اعتػرض عميػو فػػي ذلػؾ، كأنفػذ جػيش أسػػامة ككػاف الخمفػاء الراشػدكف 

                                                           

 (210ني، غياث األمـ في التياث الظمـ )ص الجكي(1) 
 [25326: رقـ الحديث 42/199ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند الصديقة عائشة: ] (2)

 (27(، كانظر: أبك يعمى الفراء، األحكاـ السمطانية )ص18الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص(3) 
 [ 9815: رقـ الحديث 15/506]ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند أبي ىريرة، (4) 
 (27)صاألحكاـ السمطانية (، كانظر: أبك يعمى الفراء، 18)صاألحكاـ السمطانيةالماكردم، (5) 
 المرجعاف السابقاف(6) 
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رضػػي اهلل –ىػػـ الػػذيف يرسػػمكف الجػػيش كيعمنػػكف الحػػرب كيعقػػدكف الصػػمح كعمميػػـ  -عػػنيـ
 . (1)ان يحتذل بو كيقتدمديدفي ذلؾ يمثؿ ىديان س -عنيـ

 

 المالي المجال في التنفيذية االختصاصات: الثاني الفرع

منيػػا مػػا نػػص الشػػرع عميػػو، كمنيػػا مػػا اسػػتنبط اسػػتنباطا، مػػع كجػػكد  كىػػذه االختصاصػػات
اختالؼ بيف الفقياء في نسبة ما لبيت الماؿ مف بعضيا كىك اختالؼ لف نتطرؽ إليو ألنو خارج 

 عف مكضكعنا.

 (2):يمكن تمخيصيا عمى النحو اآلتي  االجمالية بيت المال وىذه ىي واردات

 الزكاة  -1
 في عصرنا -عمى الراجح-الغنيمة جميعيا -2
 عمى الراجح-الفيء جميعو -3
 الخراج  -4
 الجزية -5
 عشكر التجارة -6
جارة كمشاركة -7  كاردات أمالؾ الدكلة مف بيع كا 
 عكائد ما حماه الخميفة مف الممكيات العامة -8
المشػػػػػػركع، كالرشػػػػػػكة ، كاليبػػػػػػة، كاليديػػػػػػة ألجػػػػػػؿ الكظيفػػػػػػة،  ركسػػػػػػب مػػػػػػكظفي الدكلػػػػػػة غيػػػػػػ -9

 سات كما استكلى عميو المكظؼ بالقكة كاالختال
 ماتراالغ -10
 خمس الركاز -11
كػػػؿ مػػػاؿ ال يتعػػػيف لػػػو مالػػػؾ كمػػػاؿ مػػػف مػػػات كال كارث لػػػو، كمػػػا ال يعػػػرؼ لػػػو مالػػػؾ مػػػف  -12

 الغصب كالعارية كالمقطة كغيرىا. 
 ماؿ المرتد -13

                                                           

 (.74ص) الشدكخي، التكازف بيف السمطات كالحدكد الدستكرية بينيا(1) 
 (22مجمة األحكاـ العدلية، مادة ) (2)
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 الضرائب -14

 األكقاؼ الخيرية العامة  -15

 األمكاؿ المصادرة. -16
جميعيػػػا محػػػددة شػػػرعان، كال يجػػػكز لمخميفػػػة أف  ةاإلسػػػالميفػػػكاردات بيػػػت المػػػاؿ فػػػي الدكلػػػة 

يسػػتحدث مػػكردان دكف مسػػتند شػػرعي، كنشػػير ىنػػا إلػػى أف الضػػريبة ال تشػػرع إال بشػػركط كضػػكابط 
أف يخمػػك بيػػت المػػاؿ مػػف المػػاؿ. كأف يكػػكف اإلنفػػاؽ المسػػتحؽ عمػػى  :فمــن أىــم الشــروطشػػرعية، 

و، كأف تكػػكف بالمقػػػدار الػػذم يسػػػد بيػػت المػػاؿ إنفاقػػػان كاجبػػان. حتػػػى فػػي حػػػاؿ عػػدـ كجػػػكد المػػاؿ فيػػػ
  (1)الضركرة، ألف الضرائب تفرض لمضركرة "كالضركرة تقدر بقدرىا"

تفػػػرض ضػػػريبة عمػػػى األغنيػػػاء جميعػػػان بالعػػػدؿ عمػػػى حسػػػب درجػػػة  أف :ومـــن الضـــوابط
كػػػذلؾ المصػػػارؼ )النفقػػػات( فمػػػف الػػػكاردات مػػػا عػػػيف المشػػػرع مصػػػارفيا، عمػػػى كجػػػو   (2)الغنػػػى.

ااة  قػػاؿ تعػػالى:  (3)فػػي كتابػػو مػػثالن، فتصػػرؼ لمػػف سػػمي اهلل الحصػػر كمصػػارؼ الزكػػاة  ٍَ إَِجّ
كَةِب َواىَْغةرِ  ًْ َوِِف الِرّ ُٓ َؤىََّفِح كُئُُب ٍُ ْ ة َوال َٓ َسةِنِْي َواىَْػةِمِيَْي َغيَيْ ٍَ ْ َدكَةُت لِيُْفَلَراِء َوال َْي الَطّ ٌِ

ِبيِو  َِ الَسّ  َواثْ
ََ اَّلَلِ  ۚ  َوِِف َسِبيِو اَّلَلِ ٌِ ًٌ  ۚ   فَِريَضًح  ًٌ َخِهي  .(4) .َواَّلَلُ َغِيي

لػػػـ يحػػدد الشػػػارع -بمػػا فػػػي ذلػػؾ الغنيمػػة إذا لػػػـ تخمػػس-كمػػا سػػكل الزكػػػاة مػػف الػػػكاردات 
مػػة افػػي إنفػػاؽ اإليػػرادات فػػي المصػػالح الع الحريػػة-الدكلػػةرئػػيس –مصػػارفيا ذلػػؾ ليكػػكف لمخميفػػة 

ىػك النائػب عػف األمػة فػي لمدكلة كالدعكة كاألمة، عمى حسب حاجات المجتمػع كظركفػو كالخميفػة 
، حسػب رتبػة المصػرؼ فػي األىميػة (*)جباية الكاردات كتكزيعيػا عمػى المصػارؼ المسػتحقة لممػاؿ

 ي شيئان بغير حكـ شرعي يجيز لو ذلؾ. بكلكنو ال يج

                                                           

 (22ة،)المادة:مجمة األحكاـ العدلي  (1)
 (125الكفراكم، الرقابة المالية في اإلسالـ)ص  (2)
 (197( الخراج، في التراث االقتصادم اإلسالمي)ص3)
  [60: ]التكبة (4)
نفقات الجياد، تجنيدا كتدريبا كتسميحا  -1ير المعينة يمكف إجماليا في المصارؼ التالية: غالمصارؼ (  *)

مخصصات العماؿ   -4الفقراء كالمساكيف كأبناء السبيؿ،-3الحربية،  نفقات تطكير الصناعة -2كتمكينا، 
إنشاء المرافؽ العامة كصيانتيا كتمكيميا بحيث تؤدم خدماتيا عمى أفضؿ كجو،   -5كالكالة كالمكظفيف،

كالمدارس كالجامعات كالمساجد كالمؤسسات العامة، كالطرؽ كالجسكر كالمكان  كالمطارات ، كاالتصاالت 
نفقات الطكارئ  كالزالزؿ كالبراكيف   -6ت كالتنقؿ، كالبنكؾ كالشركات الخاصة بالقطاع العاـ،كالمكاصال
العطاءات لممصمحة  -8نفقات تطكير الصناعة كالزراعة في القطاعيف العاـ كالخاص، -7كالطكفاف،

 .العامة لألفراد كالمجتمع كالمؤسسات كالدكؿ
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كال ينفػؽ بغيػػر حكػػـ شػرعي يجيػػز لػػو اإلنفػػاؽ كمجمػس الحػػؿ كالعقػػد ينػكب عػػف األمػػة فػػي 
ف الخميفػػػة كحػػػده ىػػػك صػػػاحب االختصػػػاص فػػػي اعػػػداد مكازنػػػة الرقابػػػة عميػػػو كمقاضػػػاتو كلػػػذلؾ فػػػإ

 اعداد المكازنة كاإلشراؼ عمييا .شترككف في يمف م كفيما أميف بيت الماؿ أالدكلة ك 

 ـكتسػمطي ىـإطالؽ الحرية لمجمس الحؿ كالعقد يمثؿ ضمانو لعدـ عبث الحكاـ كاستبداد
تتجسػد سػمطة األمػة فػي الرقابػة عمػى  ألف مجمس الحؿ كالعقد نائب عف األمة أماـ الخميفة، كفيو

أجيزة الحكـ كاإلدارة في الدكلة كفي معارضة الخميفة كمقاضاتو أماـ محكمػة المظػالـ كغيػر ذلػؾ 
 مف الجكانب التي تتمثؿ فييا سمطة األمة تجاه رجاؿ الحكـ كاإلدارة في الدكلة.

 

 ضائيةالق والسمطة التشريعية السمطة مجال في االختصاصات: الثالث الفرع

 أواًل: االختصاصات المتعمقة بالسمطة التشريعية

 :االتيفيمكف لمباحث أف يعرفيا ك ةاإلسالميلـ أجد تعريفان لمسمطة التشريعية في الشريعة 
يتضػمف  : ىي الجية صاحبة الحؽ فػي كضػع مصػدر التشػريع كالػذمالسمطة التشريعية

 حكاـ الشرعية منيا.دلة كطرؽ استنباط األاألدلة الجزئية ككضع منيج فيـ األ

ىػػػػك اهلل كحػػػػده، فالسػػػػمطة التشػػػػريعية فػػػػي  ةاإلسػػػػالميكصػػػػاحب الحػػػػؽ ىػػػػذا فػػػػي الشػػػػريعة 
ًُ إََِلّ َّلِلَِ  إليية خالصة كليسػت بشػرية قػاؿ تعػالى:   ةاإلسالميالشريعة  ََلّ  ۚ  إِِن اْْلُْس

َ
َماَر َ

َ
أ

 إِيَّةهُ 
 (1) َتْػجُُدوا إََِلّ

ال َوَربَِّم َل كقاؿ تعالى: 
ُدوا  فَ ًَّ َل ََيِ ًْ ُث ُٓ ة َشَجَر ثَيَِْ ٍَ َٔك ِذي ٍُ

َُِٔن َخََتّ ُُيَِهّ ٌِ يُْؤ
ة ًٍ ٔا تَْسِيي ٍُ ة كََضيَْخ َويَُسِيّ ٍَّ ًْ َخرًَجة ِم ِٓ ْجُفِس

َ
 ِِف أ

(2)    

ية مػف عسمطة اجتيادية، عمميا استنباط األحكاـ الشػر  ةاإلسالميكلكف تكجد في الشريعة 
 ةاإلسػالميكالمجتيػد فػي الشػريعة  ،تتشػكؿ مػف أىػؿ االجتيػاد بشرية أدلتيا الشرعية، كىذه السمطة

ال يممػػؾ أف يخػػرج عػػف المنػػاىج الشػػرعية سػػكاء فػػي العمػػـ بػػدالالت األدلػػة الشػػرعية، كفػػي اسػػتنباط 
الكشػؼ عػف حكػـ اهلل، كلػيس إنشػاء  ىػك األحكاـ الشرعية منيا كلذلؾ فإف دكره ال يعدك أف يككف

الشػػريعة اإلسػػالمية عػػف غيرىػػا ألف المجتيػػد يجتيػػد فػػي ظػػالؿ  ، كىػػذا شػػيء يميػػزحكػػـ مػػف نفسػػو
                                                           

 [40]يكسؼ : (1) 
 [65( ]النساء: 2)
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ذا خػػرج عنيػػا يكػػكف اجتيػػاده بػػاطالن، لػػذلؾ تتصػػؼ الشػػريعة اإلسػػالمية بالكمػػاؿ  األدلػػة الشػػرعية كا 
 .كعدـ النقص

 -أم ال تحتمػؿ إال معنػى كاحػدان -كاألدلة الشرعية منيا أدلػة قطعيػة الداللػة عمػى معناىػا 
كمنيػػا أدلػػػة ظنيػػػة الداللػػة، أم تحتمػػػؿ أكثػػػر مػػف معنػػػى، ككػػػذلؾ تختمػػػؼ  (1)فػػال يػػػدخميا االجتيػػػاد

السػنة مػف حيػث داللتيػا عمػى العمػـك ك األدلة مف السنة النبكية صحة كضعفان كتختمؼ مف القػرآف 
 كالخصكص، كاإلطالؽ كالتقييد كاإلجماؿ كالتفصيؿ، كغير ذلؾ.

يػة مخكلػة تتبنػى مػف كذلؾ االختالؼ يؤدم إلػى تعػدد االجتيػادات، ممػا يقضػي كجػكد ج
 بعينو يككف ىك النافذ قضائيان. ان االجتيادات المتعددة في المسألة الكاحدة اجتياد

كقد أعطيت صالحية التخيير بيف االجتيادات المتعػددة فػي المػكطف الكاحػد إلػى الخميفػة 
درة عمػى عمى األمة كلمخمفية أف يجعميا لغيره مف أىػؿ القػ اكحده ألنو صاحب الكالية العامة العمي

 . (2)التخيير، فردان كاف أك فئة

 :القضائية بالسمطة المتعمقة االختصاصات: ثانياً 

كتعػػػدد  (3)يػػػأتي القضػػػاء فػػػي المغػػػة عمػػػى عػػػدة معػػػاف منيػػػا: الحكػػػـ كاإللػػػزاـ كالقطػػػع كالفصػػػؿ
 لمقضاء، فمنيا: (4)تعريفات الفقياء االصطالحية

 .(5)نزلو اهلل عز كجؿ"القضاء، ىك: "الحكـ بيف الناس بالحؽ، كالحكـ بما أ - أ

 .(6)القضاء، ىك: "األخبار عف الحكـ الشرعي عمى سبيؿ اإللزاـ" - ب

 .(7)القضاء، ىك: "فصؿ الخصكمة بيف خصميف فأكثر بحكـ اهلل تعالى" - ت
                                                           

 (19ريني، المناىج األصكلية )صالد(1) 
 (20)ص: مقارنا بالنظاـ الديمقراطيرئيس الدكلة في النظاـ اإلسالمي العكضي، اختصاصات الخميفة (2)

 (111/ص3ابف منظكر، لساف العرب)ج(3) 
(، كانظر: 1/82(، كانظر: المكصمي، الختيار لتعميؿ المختار)ج1786مجمة األحكاـ العدلية)المادة: (4)

(، كانظر: 3/307كانظر ابف يكسؼ، غاية المنتيى)ج (،3/567شرح حدكد ابف عرفة)ج الرصاع،
 (4/463البحيرمي، حاشيتو عمى منياج الطالبيف)ج

 (7/2)ج الكساني، بدائع الصنائع(5) 
 (4/572حيدر، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ)ج(6) 
كانظر: الرممي، نياية المحتاج إلى شرح  ؛(4/372الشربيني،  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج)ج(7) 

 (8/235المنياج)ج
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 .(1)القضاء، ىك: "اإللزاـ بحكـ الشريعة كفصؿ الخصكمات" - ث

بطريػػؽ القضػػاء، ىػػك: "فصػػؿ الخصػػكمة بقػػكؿ أك فعػػؿ يصػػدر عػػف القاضػػي مػػف حكمػػو  - ج
 (2)اإللزاـ"

 :تيآلعريؼ اتكغيرىا كضعت ال المذككرة كبعد النظر إلى التعريفات

حمايػة لػو أك تقريػران لحػؽ مػف أىمػو اإلخبار الممػـز بحكػـ شػرعي صػادر " القضاء اصطالحان ىك: 
 " .نفكذ حكمويجب ممف 

.الاإلخبار: اسـ جنس يشمؿ اإلخبار الممـز كاألخبار غير   ممـز

: قيػد يخػ رج الفتػكل، فيػي غيػر ممزمػة كيشػمؿ إلػزاـ القاضػي نفسػو لػو الرجػكع عنػو، كيشػػمؿ الممػـز
اآلخريف، فال  ةالقضا نفسو مرة أخرل، كيشمؿ إلزاـالمحككـ عميو فال تسمع منو الدعكل بالشيء 

 يصح ليـ نقض ذلؾ الحكـ، الصادر: قيد يدخؿ الحكـ القكلي كالحكـ الفعمي.

كحقػػكؽ العبػػاد، كيػػدخؿ فػػي التعريػػؼ القضػػاء العػػادم كقضػػاء  تقريػػران لحػػؽ: قيػػد يػػدخؿ حقػػكؽ اهلل
 المظالـ كقضاء الحسبة.

 أك حماية لو: لفظ يدخؿ القضاء في الدعاكم التعرضية.
صادر" كالمقصػكد بػو مػف لػو كاليػة القضػاء، كمػف فػي  قيد متعمؽ بقكلنا " :ممف يجب نفكذ حكمو

 حكـ القاضي كالمحكـ كغيره.
 اإلسالميسمطة القضائية في النظام صاحب ال وخالصة القول في

ىك صػاحب السػمطة القضػائية، كقػد كػاف الرسػكؿ  ةاإلسالميرئيس الدكلة في الشريعة  يعتبر     
ىك رئيس الدكلة، كلذلؾ كاف يتكلى القضاء بنفسو، ألنو صاحب الكالية  -صمى اهلل عميو كسمـ-

ء، كقد أناب عنو في األقاليـ البعيدة مػف العامة العميا في الدكلة، كعمـك كاليتو يشمؿ كالية القضا
يقكـ بيذه الميمة كأمر الصحابة أف يقضكا في بعض القضػايا بحضػرتو كمػف ذلػؾ أمػره سػعد بػف 

 .(3) معاذ أف يقضي في بني قريظة لما نقضكا الكعد كخانكا الدكلة

                                                           

 (6/285البيكتي، كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع)ج(1) 
 (6/285ياسيف، كشاؼ القناع عمي متف اإلقناع)ج(2) 
 (22)ص: مقارنا بالنظاـ الديمقراطيرئيس الدكلة في النظاـ اإلسالمي العكضي، اختصاصات الخميفة(3) 
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عمػػر  يتػػكلى تقميػػد القضػػاة بنفسػػو كفػػي عيػػد أبػػي بكػػر الصػػديؽ عػػيف أبػػك بكػػر ككػػاف          
 .(1)قاضيان في المدينة كقاؿ لو: اقض فإني في شغؿ

ككػػػاف كالة األقػػػاليـ أمػػػراء كقضػػػاة فػػػيً آف كاحػػػد ثػػػـ لمػػػا كثػػػرت أعمػػػاليـ فصػػػؿ عمػػػر بػػػف         
الخطاب في عيده بينيا فعػيف فػي األقػاليـ أمػراء جعػؿ ليػـ كاليػة اإلمػارة، كقضػاة جعػؿ ليػـ كاليػة 

 القضاء. 

 (2)فاف مباشرة كظيفة القضاء في المدينة المنػكرة لنفسػو طيمػة حياتػوكقد أبقى عثماف بف ع       
فػػرئيس الدكلػػة ىػػػك صػػاحب كاليػػػة القضػػاء أصػػػالن، كىػػك صػػاحب السػػػمطة فػػي تكليػػػة القضػػاء فػػػي 

 الدكلة.
 من األدلة عمى أن القضاء أحد واجبات رئيس الدولة

ٔكَ  تعػالى:  ولػك ق ٍُ َُِٔن َخََتّ ُُيَِهّ ٌِ ال َوَربَِّم َل يُْؤ
اُدوا ِِف  فَ ًَّ َل ََيِ ًْ ُثا ُٓ ة َشاَجَر ثَيْاَِ ٍَ ِذي

ة ًٍ ٔا تَْسِيي ٍُ ة كََضيَْخ َويَُسِيّ ٍَّ ًْ َخرًَجة ِم ِٓ ْجُفِس
َ
 أ

(3) 

كمػػكا إلػى رسػكؿ اهلل ثػـ يرضػكا بحكمػو كال يجػػدكا تنفػت اآليػة اإليمػاف عػف النػاس متػى يح
 قكلػوكا ك خاصػمإذا ت بيػنيـ قضػائو  مػزـك عمػى كجػكببفي أنفسيـ حرجان مػف قضػائو كىػذا يػدؿ 

ََ اَّلَلِ  تعالى :  وُه إِ ٍء فَُرُدّ ًْ ِِف ََشْ كالرد إلى اهلل ىػك الػرد إلػى حكمػو، كالػرد   (4) فَإِْن َتَِةَزْخذُ
فيػو بحكػـ اهلل، كذلػؾ فػي حياتػو كبعػد مكتػة يػرد إلػى رئػيس  قضػيإلى الرسػكؿ ىػك التحػاكـ إليػو لي

 الدكلة أك مف ينيبو ليحكـ فيو بحكـ اهلل.

و، فالقضػاء فيػكيمـز مف كجكب رد المتنازع فيو إلى اهلل كالرسكؿ كجكب أف حكـ الرسكؿ 
كاجب عميو صػمى اهلل عميػو كسػمـ، كىػك جػزء مػف كاليتػو ككػذلؾ فػإف لػرئيس الدكلػة الكاليػة العامػة  
كالعميػػػا عمػػػى األمػػػة بإنابػػػة مػػػف األمػػػة نفسػػػيا ألنيػػػا ال تسػػػتطيع ممارسػػػة الكاليػػػة إال بكاسػػػطة أميػػػر 

يػػا، كبمبايعػػة الخميفػػة تنتقػػؿ إليػػو الكاليػػة العامػػة فػػي األمػػة كالكاليػػة العامػػة تشػػمؿ كاليػػة القضػػاء عمي
 . فتككف إحدل كاليات رئيس الدكلة

                                                           

 (1/131)ج أدب القضاة الماكردم،(1) 
 (1/11)ج ككيع، أخبار القضاة(2) 

 [65( ]النساء: 3)
 [59]النساء : (4) 
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فيتكلى رئيس الدكلة القضاء بنفسو كيعيف القضاة كيعزليـ حتى إذا أثقمت أعماؿ الػرئيس 
تكلية نكابو في ذلؾ، كلو أف ينيػب شرع لو أف ينيب عنو مف يتكلى ميمة القضاء، كيتكلى بنفسو 

 . (1)كيعزليـ ةعنو مف يعيف القضا

كعمى أف الخميفة مقيد في مباشرتو القضاء بنفسو كفي تكلية القضاة كعزليـ بقيكد الشرع   
أم باألحكاـ الشرعية فيك ممنكع مف أف يتعسؼ في ذلػؾ أك يسػتبد، ألف فػي ذلػؾ مخالفػة لمشػرع 

ا داـ الخميفػػة يتػػكلى السػػمطة التنفيذيػػة كالسػػمطة القضػػائية كالسػػمطة ككػػؿ مخالفػػة لمشػػرع باطمػػة. كمػػ
لسػمطات يكاجػو سػمطة قكيػة اجمػع  مػع يجمػع السػمطات فػي يػده، كلكنػو واالجتيادية فيذا يعني أنػ

لألمػػة متمثمػػة فػػي مجمػػس الحػػؿ كالعقػػد الػػذم ينتخػػب انتخابػػان، فػػإف األمػػة ىػػي التػػي تفػػكض سػػمطة 
 ي التػي تفػكض سػمطة الرقابػة عمػى أجيػزة الحكػـ كاإلدارة فػي الدكلػةكىإلى الخميفة الحكـ كاإلدارة 

ػ كطمػب محاسػبة الخميفػة مػ، كسمطة التفتػيش كالمقاضػاة أمػاـ محكمػة المظالإلى أىؿ الحؿ كالعقد 
 إذا أىمؿ أك قصر أك تعسؼ أك استبد.

كلػػيس  اإلسػػالمياسػػي يع السػػمطات فػػي يػػد الخميفػػة مظيػػر كمػػاؿ فػػي النظػػاـ السامػػتجاف
ان إلػػى االسػػتبداد، فػػإف اإلسػػالـ كاجػػو سػػمطة الخميفػػة بسػػمطة أىػػؿ الحػػؿ كالعقػػد ككالىمػػا فػػي طريقػػ

، فػي ةاإلسػالميالقضػاء فػي الدكلػة  استقالؿ-سبحانو–الحقيقة سمطة األمة. ككذلؾ حمى المشرع 
 :منيـا، وتمثمـت ىـذه الحمايـة فـي ضـمانات متعـددة مكاجية جعؿ السمطة القضػائية بيػد الخميفػة

ع األحكػاـ التػي يحكػـ بيػا ي، التي منيػا اإلسػالـ كالعدالػة كالعمػـ، كتشػر اءالقضتكلي ط تشريع شرك 
القضػػاة، فػػال يصػػح حكػػـ بغيػػر مػػا أنػػزؿ اهلل، كرقابػػة األمػػة متمثمػػة بأىػػؿ الحػػؿ كالعقػػد عمػػى تمػػاـ 

 .(2) ةاإلسالمياستقالؿ القضاء في الدكلة 

اصػات شػاممة، فػي مجػالي اختص اإلسػالميفإف اختصاصػات الخميفػة فػي النظػاـ  وأخيراً 
الحكػػـ كاإلدارة، كلكنيػػػا اختصاصػػػات مقيػػػدة بأحكػػػاـ الشػػػرع مػػػف جيػػػة كخاضػػػعة مػػػف جيػػػة أخػػػرل 

الخميفػػػة إلػػػى  ةلسػػمطة األمػػػة ممثمػػػة بأىػػػؿ الحػػؿ كالعقػػػد، فػػػي الرقابػػػة عمييػػا كمعارضػػػتيا، كمقاضػػػا
 محكمة المظالـ، لمحاسبتو كمجازاتو إذا ثبت مسكغ كسبب لذلؾ.

  

                                                           

 (22)ص: مقارنا بالنظاـ الديمقراطيرئيس الدكلة في النظاـ اإلسالمي العكضي، اختصاصات الخميفة(1) 
 .23المرجع السابؽ، ص(2) 
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 : الثالث المبحث
 المعاصرة الدستورية النظم في الدولة رئيس اختصاصات

تتعػدد اختصاصػػات رأس اليػػـر فػي الدكلػػة كفقػػا لطبيعػة النظػػاـ السياسػػي كنظػاـ الحكػػـ فػػي الدكلػػة 
فيناؾ اختصاصات كما أكردنا سابقا تشريعية تنفيذية ادارية كقضائية كىذه االختصاصػات تتسػع 

و فمنتعػػرؼ عمػى بعػػض الػنظـ كطبيعػػة اختصاصػػات كتضػيؽ تبعػػا لشػكؿ النظػػاـ فػي الدكلػػة، كعميػ
 رئيس الدكلة فييا. 

 (نموذجا أمريكا) الرئاسي النظام في الرئيس اختصاصات: األول المطمب

يتمتػػع الػػرئيس باختصاصػػات كاسػػعة كمتنكعػػة تشػػمؿ كػػؿ نػػكاحي السػػمطة التنفيذيػػة التػػي 
ت أخػػرل ذات طػػابع تتركػػز أساسػػا فػػي أيػػدم الػػرئيس بصػػفة أصػػمية كمباشػػرة. كىنػػاؾ اختصاصػػا

قضػػائي أك طػػابع تشػػريعي. رئػػيس الجميكريػػة فػػي النظػػاـ الرئاسػػي ىػػك رئػػيس الحككمػػة فػػي نفػػس 
الكقت فال يكجد مجمس كزراء لو كياف مستقؿ عف الرئيس، بؿ إف الرئيس ىك الػذم يعػيف كزرائػو 

 .كزرائو كيعزليـ كيحدد اختصاصاتيـ كيفما يشاء، كال يمتـز عند كضعو لسياسة الدكلة باستشارة
 القضائي الطابع ذات الرئيس اختصاصات

يعطي الدستكر لمرئيس حؽ إلغاء العقكبة الجنائيػة أك تخفيضػيا أك إيقػاؼ تنفيػذىا، كأيضػا 
. كلكػػف الغريػػب ىػػك االعتػػراؼ (1)حػػؽ العفػػك عػػف الجػػرائـ التػػي ترتكػػب ضػػد قػػكانيف الكاليػػات المتحػػدة

ألمر أف التجريـ كرفع كصؼ التجريـ عف بعض لمرئيس بحؽ العفك عف الجرائـ، كسر الغرابة في ا
األفعاؿ ىػك مػف اختصػاص البرلمػاف فػي كػؿ األنظمػة النيابيػة، كمػف ثػـ إعطائػو لػرئيس الجميكريػة 

 يمثؿ مخالفة لبدأ الفصؿ التاـ بيف السمطات الذم يتأسس عميو النظاـ الرئاسي.
 (نموذجا بريطانيا) البرلماني النظام في الممكة واختصاصات مكانة: الثاني المطمب

مػػدكف فػػي ىػػذه الالنظػػاـ الحػػاكـ فػػي إنجمتػػرا ىػػك نظػػاـ ممكػػي، كتػػـ إصػػدار الدسػػتكر الغيػػر 
الدكلػػة الممكيػػة عمػػى أسػػاس البرلمانيػػة. كعمػػى ىػػذا األسػػاس، يحكػػـ إنجمتػػرا كيػػديرىا البرلمػػاف الػػذم 

 (2)يتألؼ مف مجمس المكردات

                                                           

 .[585-584ص ص) ....رئيس الدكلة في النظاـ  العكضي، اختصاصات الخميفة(1) 
 .كالمجمس اآلخر ىك مجمس العمـك مجمس المكردات ىك أحد مجمسي البرلماف البريطاني(2) 

مجمس المكردات ىك المجمس األعمى مف مجمسيف في البرلماف، حيث إف المجمس السفمي يتمثؿ بمجمس 
. الممكة ىي المككف الثالث لمبرلماف. مجمس المكردات يحتكم عمى نكعيف  مف األعضاء: المكردات العمـك

الركحيكف )الممثميف بأعمى أساقفة كنيسة إنجمترا( كالمكردات الدنكيكف )الممثميف بالنبالء(؛ أعضاءه ال يتـ 
 .إنتخابيـ مف قبؿ عامة الشعب، كلكف يتـ تعينيـ مف قبؿ حككمة قديمة كحديثة
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مترا كىي المنصب الحككمي األعمى باإلضافة إلى ممؾ أك ممكة إنج (1)كالمجمس العمكمي 
قيت العائمة المالكة في بريطانيا تمتمؾ القػدرة التنفيذيػة حتػى أكاخػر القػرف السػابع عشػر، بفي البمد. 

فكاف ألعضائيا الحؽ في سىٌف القكانيف. كلكف كمنذ بداية القرف الثامف عشر، أصبحكا يعممكف كفقان 
يمخصػػيا القػػكؿ  ى الدسػػتكر تشػػغؿ منصػػبان فخرٌيػػان،بػػذلؾ أصػػبحت الممكػػة بنػػاء عمػػك  لدسػػتكر بالدىػػـ

 كمع ذلؾ فال تزاؿ الممكة تمعبي دكران في سياسة ىذا البمد.المعركؼ بأف "الممكية تتكلى كال تحكـ". 

النصػػح لػػكزراء الحككمػػة. إضػػافةي ك  مػػة الصػػالحيات التػػي تمتمكيػػا، تقػػديـ االستشػػارةممػػف ج
 كنيسة بريطانيا.ك  الدكلة البريطانية كالجيش لذلؾ فيي تمعب دكران ميمان في كافة مؤسسات

رغػـ أٌف الدسػػتكر ال يسػمح بترشػػيح الممكػة نفسػػيا لالنتخابػات أك حتػػى اإلدالء برأييػػا، إاٌل 
أف الكقػػػائع تحكػػػي شػػػيئان آخػػػر. كسػػػنكرد بعػػػض االختصاصػػػات التػػػي تتمتػػػع بيػػػا الممكػػػة فػػػي كافػػػة 

 : (2) السمطات كىي كما يمي

 القضائي عالطاب ذات الممكة اختصاصات

 صالحية إصدار عفك خاص عف المحككميف. -1

صػدار العفػك كتخفيػؼ الحكػـ عػف  -2 كذلؾ فإف تعييف المنصػب القضػائي األعمػى فػي إنجمتػرا كا 
 المحككميف ىك مف صالحيات ممؾ )أك ممكة( إنجمترا.

كال يتحمػػؿ ممػػؾ إنجمتػػرا المسػػؤكلية أمػػاـ أيػػة سػػمطة مػػف السػػمطات الػػثالث الحاكمػػة فػػي 
يػػيف الممػػؾ كراثػػي، كلػػـ يػػأت شػػيء فػػي الدسػػتكر اإلنجميػػزم حػػكؿ عزلػػو أك إقالتػػو، كال إنجمتػػرا. كتع

 .(3)تكجد أية جية في ىذا البمد لكي تراقب كتشخص عجز الممؾ كتعزلو عف منصب السمطة

كالجػػػػدير بالػػػػذكر بالنسػػػػبة لجميػػػػع ىػػػػذه الصػػػػالحيات، أف الممػػػػؾ ال يسػػػػتطيع مباشػػػػرتيا 
مػة كمشػاركة الػكزير األكؿ كبعػض الػكزراء المعنيػيف، بػالتكاقيع عمػى اقتػراح الحكك  كممارستيا بنػاءن 

                                                           

ائر االنتخابية أك مناطؽ التصكيت، عضك ينتخبكف بطريقة الدك  646مجمس العمـك البريطاني، يتألؼ مف (1) 
لكممة عضك البرلماف، كمعظـ المرشحيف لعضكية البرلماف ينتمكف إلى أحد   كيرمز لمعضك بالحركؼ

ف كاف بعضيـ يرشح نفسو بكصفو مستقال، كفي مجمس العمـك في الكقت الحاضر ا  األحزاب السياسية، ك 
زب الديمقراطييف األحرار، كالحزب الذم ينتمي لو ثالثة أحزاب رئيسيو حزب المحافظيف، حزب العماؿ، كح

ذا لـ يحرز أحد  معظـ األعضاء، أم الحزب صاحب األغمبية البرلمانية ىك الذم يشكؿ الحككمة، كا 
 . األحزاب أغمبية مطمقة فال بد مف أف يتـ االتفاؽ بيف حزبيف أك أكثر قبؿ أف يتسنى تشكيؿ الحككمة

 (.584نظـ السياسية )صخميؿ، القانكف الدستكرم كال (2)
 (86)ص الشدكخي، التكازف بيف السمطات كالحدكد الدستكرية بينيا( 1(
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عمى المراسيـ الممكية المتعمقة بيا. كىذا يعني أف سمطات الممؾ في كافة ىػذه المجػاالت مػا ىػي 
إلػػى سػػمطات رمزيػػة فقػػط إال أف الممػػؾ يتمتػػع مقابػػؿ تخميػػو عػػف كافػػة السػػمطات الفعميػػة، بحصػػانة 

أـ الجنػائي. فالممػؾ شػخص مقػدس ال يمكػف انتيػاؾ حرمتػو.  مطمقة سكاء عمى الصعيد السياسػي
كىػػذه الحصػػانة المطمقػػة ىػػي فػػي الكاقػػع اسػػتمرار لقاعػػدة عرفيػػة قديمػػة تقػػكؿ باسػػتحالة الممػػؾ بػػأم 
عمػػؿ خػػاط . كىػػذه الحصػػانة تجػػد حاليػػا مػػا يبررىػػا كالسػػيما عمػػى الصػػعيد السياسػػي، فػػي الكاقػػع 

 .(1) مية كذلؾ مقابؿ تحمميـ لممسؤكلية كاممةتخمي الممؾ لكزرائو عف كافة السمطات الفع
 

 (نموذجا فرنسا) الرئاسي شبو النظام في الجميورية رئيس صالحيات: الثالث المطمب

يحػػدد الدسػػتكر الفرنسػػي صػػالحيات رئػػيس الجميكريػػة، لكػػف تقاسػػـ السػػمطات بػػيف رئيسػػي 
 .البرلمانيػػػػػػػػػة الدكلػػػػػػػػػة كالحككمػػػػػػػػػة رىػػػػػػػػػف بالمنػػػػػػػػػاخ السياسػػػػػػػػػي كالعالقػػػػػػػػػات بينػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػيف الغالبيػػػػػػػػػة

أم قطػػاعي الػػدفاع كالسياسػػة -لمػػرئيس  "ترسػػخ مفيػػـك "حقػػؿ النفػػكذ الحصػػرم 1959كمنػػذ العػػاـ 
 (2).تمت المحافظة عميو خالؿ عيكد التعايش الثالثة التي شيدتيا فرنسا الذم-الخارجية

كأضػعفت ىػذه العيػكد منصػػب الػرئيس عبػر جعمػو فػػي كضػع زعػيـ لممعارضػة. كيفتػػرض 
الرئاسية التي تستمر خمػس سػنكات مػف احتمػاؿ حصػكؿ فتػرة تعػايش، إذ يفتػرض  أف تقمؿ الكالية

كيضػػػمف الػػػػرئيس سػػػير عمػػػػؿ .(3)أف تمػػػنح االنتخابػػػات التشػػػػريعية غالبيػػػة لمػػػػرئيس المنتخػػػب لمتػػػػك
 السمطات العامة كاستمرارية الدكلة. 

 القضائي الطابع ذات الرئيس ختصاصاتا

 . (4)يضمف الرئيس استقالؿ السمطة القضائية -1

 . (5)يرأس مجمس القضاء األعمى -2

 تعيف جميع أعضاء مجمس القضاء األعمى، كبالشركط التي يحددىا القانكف . -3

                                                           

 (26)ص: مقارنا بالنظاـ الديمقراطيرئيس الدكلة في النظاـ اإلسالمي العكضي، اختصاصات الخميفة( 1(
 (632-630)ص ص خميؿ، القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية(2) 
 (.175إلعداـ عمى حقكؽ اإلنساف )صأبك زيد، أثر عقكبة ا (3)

 ـ1958، الفقرة األكلي مف الدستكر الفرنسي 64المادة: (4) 
 ـ1958 ، مف الدستكر الفرنسي65المادة : (5) 
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العفػك الخػػاص )البسػػيط(، بعػػد استشػػارة مجمػػس القضػػاء األعمػػى دكف أف يكػػكف رأييػػـ ممزمػػا  -4
 لو.

 .يتمتع بحؽ إصدار العفك الشامؿ، شريطة أف يككف بقانكف مقر مف البرلماف -5

 .ة المجمس الدستكرم إلى االجتماع كيختار ثالثة مف أعضائو كيعيف رئيسويمكنو دعك  -6

كلكػػػف ال يحػػػؽ لمػػػرئيس أف يباشػػػر الكظيفػػػة القضػػػائية بنفسػػػو، كيتػػػرؾ ىػػػذا األمػػػر لمسػػػمطة 
غمبيػة فػي مجمػس ذا كانػت األإداء العمػؿ كجكدتػو تتكقػؼ كمػف الناحيػة الفعميػة فػإف أ .(1)القضائية

ليو ظيرت قكة الرئيس كسطكتو عمى إذا كانت تنتمي إلجميكرية فلى حزب رئيس اإالعمكـ تنتمي 
غمبيػػة تنتمػػي لغيػػر حػػزب ذا كانػػت األإمؤسسػػات الدكلػػة كبالػػذات التنفيذيػػة كعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ 

 .كليس دستكريان  رئيس الجميكرية تيتز صكرتو فعميان 

  

                                                           

 (630-629خميؿ، القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية)ص ص(1) 
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 المبحث الرابع: 
 صالحيات رئيس الدولة في التشريع الفمسطيني

ـ، 2003كفقػػان ألحكػػاـ القػػانكف األسػػاس المعػػدؿ لسػػنة س السػػمطة الفمسػػطينية يمػػارس رئػػي
قمػػف ىػػذه الصػػالحيات الدسػػتكرية كالقانكنيػػة بمشػػاركة السػػمطات األخػػرل؛  صػػالحياتالمػػف يػػد العد

كمنيػا مػا  ،مرجكع ألم سمطة أخرلكمنيا ال يحتاج ل تنسيب مف إحدل السمطات، منيا ما يحتاج
 (. ()، كمنيا قرارات منشأة()شريعية عمى قراره )منيا قرارات كاشفةيتطمب مصادقة السمطة الت

كعمػػى الػػرغـ مػػف أف القػػانكف األساسػػي الفمسػػطيني أخػػذ بمبػػدأ التعػػاكف مػػا بػػيف السػػمطات 
الػػثالث التشػػريعية كالقضػػائية كالتنفيذيػػة )بشػػقييا رئػػيس السػػمطة كرئػػيس الحككمػػة(، كبفكػػرة الرقابػػة 

ث تطمػػب ممارسػػة صػػالحيات كػػؿ سػػمطة مشػػاركة سػػمطة أخػػرل لمقيػػاـ المتبادلػػة إلػػى حػػدو مػػا؛ بحيػػ
باختصاصاتيا )أم بمعنػى أف كػؿ سػمطة ال تسػتطيع أف تسػتأثر بصػالحيات منفػردة كمطمقػة فػي 

 مجاؿ مف المجاالت دكف الحاجة إلى تدخؿ مف السمطات األخرل(.

د رئيسػيف ، ككجك 2003حداثة تجربة النظاـ السياسي في الحكـ الميحدث عاـ كفي ظؿ  
عطػػؿ مبػػدأ  2006فػي السػػمطة التنفيذيػػة مػػف حػػزبيف متعارضػػيف بعػػد االنتخابػػات التشػػريعية العػػاـ 

الفصػػػػؿ بػػػػيف السػػػػمطات كأثػػػػار جػػػػدؿ كخػػػػالؼ حػػػػكؿ صػػػػالحيات الػػػػرئيس ممػػػػا يتطمػػػػب مراجعػػػػة 
بيػػػػدؼ تحديػػػػد  ؛صػػػػالحيات السػػػػمطات الػػػػثالث كفػػػػي مقػػػػدمتيا صػػػػالحيات رئػػػػيس السػػػػمطة كذلػػػػؾ

ؿ كاضػػح إضػػافة إلػػى بمػػكرة قكاعػػد التعػػاكف كالعالقػػة بػػيف السػػمطات الصػػالحيات لكػػؿ سػػمطة بشػػك
باإلضػػافة إلػػى العالقػػة بػػيف رئػػيس السػػمطة كرئػػيس الػػكزراء حيػػث أثبتػػت التجربػػة العمميػػة أف بيئػػة 
الصػػراع غمبػػت المصػػالح الحزبيػػة كأحيانػػا الشخصػػية عمػػى المصػػمحة العامػػة عنػػد اتخػػاذ القػػرارات 

عػػػػزز ىػػػػذا التكجػػػػو ثقافػػػػة الكاسػػػػطة كالمحسػػػػكبية كالػػػػكالءات العامػػػػة لػػػػدل األطػػػػراؼ المتصػػػػارعة، ك 
المصػػػمحية مػػػا يشػػػكؿ كصػػػفة منعشػػػة لمفسػػػاد بشػػػكؿ عػػػاـ حيػػػث تتحػػػكؿ آليػػػات الرقابػػػة المتبادلػػػة 

 كالمكضكعية إلى سياسة مناكفة.

                                                           

( ) تعمف عف ىذا المركز القانكني كقرار بؿ  جديدان  قانكنيان  القرارات الكاشفة ىي القرارات التي ال تنشأ مركزان
تشكيؿ مجمس القضاء األعمى بحيث يعمف الرئيس تشكيمة المجمس التي ىي حكما منصكص عمييا في 

 القانكف.
()  جديدا كمرسـك إنشاء مجمس األمف القكمي كقرار  القرارات المنشأة ىي القرارات التي تنشأ مراكز قانكنيان

 مالية كاإلدارية.تعييف رئيس ديكاف الرقابة ال
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كقػػػكانيف عاديػػػة بمجمكعػػػة مػػػف  المعػػػدؿ يتمتػػػع رئػػػيس السػػػمطة بمكجػػػب القػػػانكف األساسػػػي
لرجػػػػػكع ألم سػػػػػمطة أخػػػػػرل سػػػػػكاء لمتشػػػػػاكر أك التنسػػػػػيب أك الصػػػػػالحيات يمػػػػػارس بعضػػػػػيا دكف ا

المصػػػادقة كالػػػبعض األخػػػر يحتػػػاج إلػػػى تعػػػاكف المؤسسػػػة الدسػػػتكرية األخػػػرل سػػػكاء لمتنسػػػيب أك 
 المصادقة يمكف إجماليا كما ظيرت في القكانيف الفمسطينية بما يمي: 

 (1)،إصدار قرارات ليا قوة القانون أوال:

ا قػػػكة القػػػانكف فػػػي حػػػاالت الضػػػركرة التػػػي ال تحتمػػػؿ يصػػػدر رئػػػيس السػػػمطة قػػػرارات ليػػػ 
التأخير في غير أدكار انعقػاد المجمػس التشػريعي. لكػف يتكجػب عرضػيا عمػى المجمػس التشػريعي 

 في أكؿ جمسة لو بعد صدكر القرارات.

 ثانيا: اختيار رئيس مجمس الوزراء وتكميفو بتشكيل الحكومة

 الكزراء مف الحزب صاحب العدد األكبر مف  رئيس السمطة غير مكبؿ قانكنيا باختيار رئيس
مقاعد المجمس التشريعي إذ إف الميـ ىك قدرة رئيس الكزراء المعػيف عمػى كسػب ثقػة أغمبيػة 

 .(2)أعضاء المجمس

  تقديـ رئيس كزراء بديؿ خالؿ أسبكعيف مف قياـ المجمس التشريعي بحجػب الثقػة عػف رئػيس
 .(3)الكزراء

 (4)ؽإحالة رئيس الكزراء إلى التحقي . 

  حفػػظ إقػػرار الذمػػة الماليػػة الخاصػػة بػػرئيس الػػكزراء كالػػكزراء بيػػـ كبػػأزكاجيـ ككضػػع الترتيبػػات
 .(5)الالزمة لمحفاظ عمى سريتيا

 (6)لمرئيس إقالة رئيس الكزراء ك/ أك قبكؿ استقالة رئيس الكزراء كحككمتو . 

 (7)الطمب مف رئيس مجمس الكزراء دعكة مجمس الكزراء لالنعقاد . 

                                                           

 2003مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  43المادة (1) 
 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  45المادة (2) 
 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  79المادة (3) 
 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  75المادة (4) 
 2005قانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ مف ال 80المادة (5) 
 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  45المادة (6) 
 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  45المادة (7) 
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 إعالن حالة الطوارئ ثالثا:

. لكف يتطمب تمديدىا لمدة ثالثيف يكما (1)لمرئيس إعالف حالة الطكارئ بمرسكـ لمدة ثالثيف يكما 
 أخرل مكافقة المجمس التشريعي بأغمبية ثمثي أعضائو.

 . (2)رابعا: حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضيا
 نيةخامسا: تعيين شاغمي الوظائف العميا في السمطة الوط

 بقػرار مػف رئػيس السػمطة كمصػادقة المجمػس  (3)تعييف رئيس الػديكاف الرقابػة الماليػة كاإلداريػة
أضػافت  2005لسنة  15قانكف ديكاف الرقابة اإلدارية كالمالية رقـ  4التشريعي. لكف المادة 

كجػػكب تنسػػيبو مػػف مجمػػس الػػكزراء كشػػرط مكافقػػة األغمبيػػة المطمقػػة لممجمػػس التشػػريعي عمػػى 
 .التعييف

 يعػػيف رئػػيس ىيئػػة التػػأميف كالمعاشػػات بقػػرار مػػف (4)تعيػػيف رئػػيس ىيئػػة التػػأميف كالمعاشػػات ،
 رئيس السمطة بناء عمى تنسيب مف مجمس الكزراء كمصادقة المجمس التشريعي.

  مف القانكف األساسي يعيف محافظ سػمطة  93تعييف محافظ سمطة النقد، كفقا ألحكاـ المادة
 1997لسػػػنة  2قػػػانكف سػػػمطة النقػػػد رقػػػـ  15ة، لكػػػف المػػػادة النقػػػد بقػػػرار مػػػف رئػػػيس السػػػمط

كتعديالتػػػػو تمػػػػـز تنسػػػػيب مجمػػػػس الػػػػكزراء، كبمصػػػػادقة المجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني عمػػػػى 
 تعيينو.

 يعػػيف أعضػػاء مجمػػس ادارة ىيئػػػة (5)تعيػػيف أعضػػاء مجمػػس إدارة ىيئػػة التػػػأميف كالمعاشػػات ،
ى تنسػػيب مػػف مجمػػس الػػكزراء كيحػػدد التػػأميف كالمعاشػػات بقػػرار مػػف رئػػيس السػػمطة بنػػاءن عمػػ

 المرسـك رئيس المجمس كنائبو.
 يعػػيف رئػيس ىيئػة الكسػب غيػر المشػركع بقػػرار (6)تعيػيف رئػيس ىيئػة الكسػب غيػر المشػركع ،

رئػػػيس الدكلػػػة بنػػػاء عمػػػى تنسػػػيب مجمػػػس الػػػكزراء كيصػػػادؽ عمػػػى تعيينػػػو المجمػػػس التشػػػريعي 
 الفمسطيني.

                                                           

 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ 110المادة (1) 
 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  42المادة (2) 
 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  96المادة (3) 
 2005لسنة  7قانكف التقاعد العاـ رقـ  56المادة (4) 
 2005لسنة  7قانكف التقاعد العاـ رقـ  43المادة (5) 
 2005لسنة  1قانكف الكسب غير المشركع رقـ  3المادة (6) 
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 رسكـ رئاسي يعيف رئػيس كأمػيف عػاـ لجنػة االنتخابػات بم (1)تعييف لجنة االنتخابات المركزية
.  في نفس المرسـك

 مػػػف قػػػانكف  17، تػػنص المػػػادة (2)تعيػػيف شػػػاغمي كظػػػائؼ الفئػػػة العميػػا فػػػي الجيػػػاز الحكػػػكمي
. ييعػػػػيف الػػػػككالء كالمػػػػديركف 1كتعديالتػػػػو عمػػػػى أنػػػػو " 1998لسػػػػنة  4الخدمػػػػة المدنيػػػػة رقػػػػـ 

دليػا مف خارج الدائرة الحككمية( بقػػرار مف رئيس العامكف مف مكظفي الفئة العميا )أك ما يعا
. ييعػػيف مكظفػػك الفئػػة العميػػا بقػػرار 2السػػمطة الكطنيػػة كبنػػاء عمػػى تنسػػيب مػػف مجمػػس الػػكزراء.

 مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب رئيس الدائرة الحككمية المختص".
 1998نيػػة لسػػنة مػػف قػػانكف الخدمػػة المد 16، تػػنص المػػادة (3)تعيػػيف رؤسػػاء الييئػػات العامػػة 

كتعديالتو عمى أنو "يعيف رؤساء الدكائر الحككمية المستقمة مف الفئة العميػا بقػرار مػف رئػيس 
 السمطة الكطنية بناء عمى تنسيب مف مجمس الكزراء. 

 يػرأس المديريػة مػدير عػاـ يعػيف بقػرار مػف رئػيس  (4)تعييف مدير عاـ مديرية األحكاؿ المدنيػة
 مجمس الكزراء. السمطة بناءن عمى تنسيب مف

 يعيف رئيس سمطة المياه كنائبو بقرار مف رئػيس السػمطة (5)تعييف رئيس سمطة المياه كنائبو ،
 بناءن عمى تنسيب مف مجمس المياه الكطني.

 يعػػػيف مػػػدير عػػػاـ مؤسسػػػة المكاصػػػفات  (6)تعيػػػيف مػػػدير عػػػاـ مؤسسػػػة المكاصػػػفات كالمقػػػاييس
ب رئػيس مؤسسػة المكاصػفات كالمقػاييس كالمقاييس بقػرار مػف رئػيس السػمطة بنػاء عمػى تنسػي

 )كزير االقتصاد الكطني(.
 يعيف رئيس سمطة الطاقة بقرار مف رئيس السمطة.(7)تعييف رئيس سمطة الطاقة ، 
 يعيف رئيس الجيػاز المركػز لإلحصػاء بقػرار مػف (8)تعييف رئيس الجياز المركزم لإلحصاء ،

 رئيس السمطة بناء عمى تنسيب مف مجمس الكزراء.

                                                           

 2005لسنة  9قانكف االنتخابات رقـ  19المادة  (1)
 كتعديالتو 1998لسنة  4مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  17المادة (2) 
 كتعديالتو 1998مف قانكف الخدمة المدنية لسنة  16المادة (3) 
 1999لسنة  2قانكف األحكاؿ المدنية رقـ  3المادة (4) 
 2002لسنة  3قانكف المياه رقـ  14المادة (5) 
 2000لسنة  6ـ قانكف المكاصفات كالمقاييس رق 5المادة (6) 
 1995لسنة  12مف قانكف سمطة الطاقة رقـ  2المادة (7) 
 2000لسنة  5مف قانكف اإلحصاءات العامة رقـ  5المادة (8) 
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 : اإلشراف عمى األمن سادسا

  مػف القػانكف األساسػي.  39الرئيس ىك القائد األعمػى لمقػكات الفمسػطينية كفقػا ألحكػاـ المػادة
 مف القانكف األساسي تنص عمى أف قكات األمف تنظـ بقانكف. 84لكف المادة 

 كمػدير  شػؤكف الضػباط فػي قػكل (2)، المخػابرات العامػة(1)تعييف القائد العػاـ لألمػف الػكطني ،
 .2005لسنة  8كفقا ألحكاـ قانكف الخدمة لقكل األمف رقـ  (3)األمف

 بقرار مف رئيس السمطة كبتنسيب مف مجمس الكزراء.(4)تعييف مدير عاـ األمف الداخمي ، 

  كنائبو بقرار مف رئيس السمطة.(5)تعييف رئيس المخابرات العامة 
 سابعا: صالحيات الرئيس في السياسة الخارجية

 نيػػػاء  لسػػػمطة الكطنيػػػةتعيػػػيف ممثمػػػي ا لػػػدل الػػػدكؿ كالمنظمػػػات الدكليػػػة كالييئػػػات األجنبيػػػة كا 
 .(6)مياميـ

  عػػػادتيـ لمقػػػر كزارة الخارجيػػػة كفقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة قػػػانكف تعيػػػيف السػػػفراء كتسػػػميتيـ كنقميػػػـ كا 
بقػػرار مػػف الػػرئيس بنػػاءن عمػػى تنسػػيب مػػف كزيػػر  2005( لسػػنة 13السػػمؾ الدبمكماسػػي رقػػـ )

 الشؤكف الخارجية.

 عتمػػػاد الممثمػػػيف الدبمكماسػػػييف لمػػػدكؿ كالمنظمػػػات الدكليػػػة كالييئػػػات األجنبيػػػة لػػػدل السػػػمطة ا
 .(7)الكطنية الفمسطينية

  غالقيا بقرار مف الرئيس بناءن عمى تنسيب مف كزير الشؤكف استحداث البعثات الفمسطينية كا 
 الخارجية.

 

                                                           

 .2005لسنة  8مف قانكف الخدمة لقكل األمف رقـ  8المادة   (1)
المخابرات العامة رقـ مف قانكف  4، كالمادة 2005لسنة  8مف قانكف الخدمة لقكل األمف رقـ  14المادة   (2)

 .2005لسنة  17
 .2005لسنة  8مف قانكف الخدمة لقكل األمف رقـ  16( المادة 3)

 2005لسنة  8مف قانكف الخدمة لقكل األمف رقـ  11المادة  (4)
 2005لسنة  17مف قانكف المخابرات العامة رقـ  6ك 4المادة  (5)

 2005دؿ مف القانكف األساسي الفمسطيني المع 40المادة (6) 
 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  40المادة (7) 
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 ثامنا: صالحيات الرئيس التشريعية وعالقتو بالسمطة التشريعية

 بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي الفمسػطيني خػالؿ ثالثػيف  (1)يصدر رئيس السمطة القػكانيف
يكمػػػان مػػػػف تػػػػاريخ إحالتيػػػا إليػػػػو، كلػػػػو أف يعيػػػدىا إلػػػػى المجمػػػػس خػػػالؿ ذات األجػػػػؿ مشػػػػفكعة 
ال اعتبرت مصدرة كتنشر فكران في الجريدة الرسمية. كيصدر  بمالحظاتو كأسباب اعتراضو كا 

انيف بعػػد إقرارىػا مػػف المجمػس خػػالؿ شػير مػػف تػاريخ إحالتيػػا إليػو كلػػو أف رئػيس السػػمطة القػك 
ال اعتبػػر  يعيػػدىا إلػػى المجمػػس خػػالؿ ذات األجػػؿ مرفقػػة بمالحظاتػػو أك أسػػباب اعتراضػػو كا 

 .(2)مصدران كينشر فكرا في الجريدة الرسمية

 ( مشػف 30رد القكانيف المحالة إليػو لقػراءة ثانيػة خػالؿ الميمػة القانكنيػة )كعة بمالحظاتػو يكمػا
كبأسػػبابيا، فػػإذا أقػػر المجمػػس التشػػريعي مشػػركع القػػانكف ثانيػػة بأغمبيػػة ثمثػػي أعضػػائو أعتبػػر 

 .(3)قانكنا كينشر فكرا في الجريدة الرسمية

  طمب عقد جمسػة طارئػة لممجمػس التشػريعي، فػإذا لػـ يػدع رئػيس المجمػس إلػى ىػذا االجتمػاع
 .(4)ديف في طمب الدعكةيعتبر االجتماع حكمان بالمكاف كالزماف المحد

 لكػػف لممجمػس أف يقػػرر مػا إذا كانػػت المناقشػػة (5)طمػب عقػػد جمسػة سػػرية لممجمػس التشػػريعي ،
فػػػي المكضػػػكع المطػػػركح أمامػػػو تجػػػرم فػػػي جمسػػػة عمنيػػػة أك سػػػرية كيصػػػدر ىػػػذا القػػػرار بعػػػد 

 مناقشة يشترؾ فييا اثناف مف مؤيدم السرية كاثناف مف معارضييا.

  دعػػػكة المجمػػػس لالنعقػػػاد فػػػي الػػػدكرة السػػػنكية: يفتػػػتح رئػػػيس السػػػمطة افتتػػػاح المػػػدة النيابيػػػة ك
كيمقػػػي بيػػػاف افتتػػػاحي كيػػػدعك المجمػػػس  (6)الكطنيػػػة أعمػػػاؿ الػػػدكرة األكلػػػى لممجمػػػس التشػػػريعي

التشػريعي لالنعقػاد فػػي دكرتػو السػنكية التػػي تنعقػد عمػى فتػػرتيف كمػدة كػؿ منيمػػا أربعػة أشػػير 
ذار/ مػارس كالثانيػة فػي األسػبكع األكؿ مػف شػير تبدأ األكلػى فػي األسػبكع األكؿ مػف شػير آ

 أيمكؿ/ سبتمبر. 

                                                           

 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  41المادة (1) 
 مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي 71المادة (2) 
 2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  41المادة (3) 
 جمس التشريعي.مف النظاـ الداخمي لمم 22المادة (4) 
 مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي. 25المادة (5) 

بشأف االنتخابات، ككفقا  2005لسنة  9مف قانكف رقـ  110مف القانكف األساسي كالمادة  52( المادة 6)
 مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي. 16ألحكاـ المادة 
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  طمػب إدراج بنػد جديػػد غيػر كارد فػػي جػدكؿ أعمػاؿ جمسػػة المجمػس المنعقػػدة عمػى أف يصػػدر
قػػرار المجمػػس فػػي ذلػػؾ بعػػد سػػماع أحػػػد مؤيػػدم الطمػػب كأحػػد معارضػػيو خػػالؿ مػػدة خمػػػس 

 .(1)ىذا النظاـ دقائؽ فقط باألغمبية النسبية إال ما استثني بنص خاص في

  

                                                           

 مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي. 20المادة (1) 
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 : الخامس المبحث
  اإلسالمي النظام بين الدولة رئيس اختصاصات مقارنة

 .المعاصرة الدستورية والنظم
 ةاإلسػػالميمػػف خػػالؿ مػػا سػػمؼ مػػف اسػػتعراض ألىػػـ اختصاصػػات الػػرئيس فػػي الشػػريعة 
رده كعقػػد كالػنظـ الديمقراطيػة المعاصػرة كالنظػػاـ الدسػتكرم الفمسػطيني، فالبػػد مػف إجمػاؿ مػػا تػـ سػ

 : عمى النحك التالي مقارنة تكضح ىذا المعنى كتبينو 
كحمميػا حمػالن فكريػان إلػى النػاس  ةاإلسػالميعػد حفػظ العقيػدة ي اإلسػالميفي النظػاـ السياسػي  أواًل:

مػػف أىػػـ اختصاصػػات  ةاإلسػػالميكافػة، كرسػػـ السياسػػة الخارجيػػة عمػػى أسػػاس حريػة نشػػر العقيػػدة 
  -رئيس الدكلة –الخميفة 

دكلة ذات رسػالة عالميػة فػي الفكػر كالتشػريع كاألخػالؽ،  ةاإلسالميب ذلؾ أف الدكلة كسب
. لػػذلؾ فػػإف االىتمػػاـ ةاإلسػػالميرسػػالة تقػػـك عمػػى أسػػاس العقيػػدة ال ذه، كىػػةاإلسػػالميكىػػي الرسػػالة 

رئػػػيس  –س كاجبػػػات الخميفػػػة يػػػأتي عمػػػى رأ اإلسػػػالميفػػػي النظػػػاـ السياسػػػي  ةاإلسػػػالميبالعقيػػػدة 
  الدكلة.

ا نشير إلى أف مف الجيؿ تقسيـ كاجبات الخميفة إلى كاجبات دينية ككاجبات دنيكيػة، كىن
إذ لػػيس فػػي أفعػػاؿ النػػاس فػػي نظػػر اإلسػػالـ أفعػػاؿ دنيكيػػة كأفعػػاؿ دينيػػة ، بػػؿ ىػػي جميعػػان أفعػػاؿ 

 دنيكية، كأحكاميا جميعان يجب أف تككف دينية إسالمية. 
يػػة كبػػيف السياسػػة مػػف جيػػة أخػػرل، كفػػي النظػػاـ الػػديمقراطي يفصػػؿ بػػيف العقيػػدة مػػف ج

كذلػػػؾ ألف مجمكعػػػة العقيػػػدة كالشػػػعائر التعبديػػػة ىػػػك الػػػديف فػػػي نظػػػرىـ، كىػػػك عالقػػػة فرديػػػة بػػػيف 
اإلنسػػاف كمعبػػكده، فمػػو أف يتذبػػذب فييػػا كممػػا أراد بػػيف اإليمػػاف كالكفػػر، فمػػيس ثمػػة مػػا يػػدعك إلػػى 

 لة. جعؿ االىتماـ بالعقيدة أك العبادة كاجبان مف كاجبات رئيس الدك 
كال يجكز في نظرىـ أف يككف تنظيـ الحياة اإلنسانية كالتقنيف ليػا جػزءان مػف الػديف، بينمػا 

 ىك في اإلسالـ أمر ضركرم. 
 يالخميفة ىك رئيس الدكلة، كىك رئيس السمطة التنفيذية، كى اإلسالميفي النظاـ السياسي  ثانيًا:

ذلػؾ كزيػر التفػكيض، ككزراء التنفيػذ، الحككمة، كيرأس جميػع أعضػاء السػمطة التنفيذيػة سػكاء فػي 
 . (1)كأمراء الكاليات، كقائد الجيش كاألجيزة األمنية كغيرىا

                                                           

 (25خالؼ، السياسة الشرعية )ص(1) 
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  ككزير التفػكيض ىػك نائػب الخميفػة يعمػؿ كفػؽ سياسػة الخميفػة كتحػت إشػرافو كيطمعػو عمػى
رده أك يعػدؿ فيػو، كلػيس لػكزير يػكؿ أمر ميـ قبػؿ أف يمضػيو، ليػأذف الخميفػة بإمضػائو أك 

 . (1)خالفة إرادة الخميفةالتفكيض م

  كفػػي النظػػاـ البرلمػػاني الممكػػي، كالػػذم يمثمػػو النظػػاـ اإلنجميػػزم، لػػيس لػػرئيس الدكلػػة مركػػز
يػػػػذكر فػػػػي السػػػػمطة التنفيذيػػػػة. فالممكػػػػة فػػػػي النظػػػػاـ اإلنجميػػػػزم أصػػػػبحت تممػػػػؾ كال تحكػػػػـ، 

اسػػـ سػػمية ال غيػػر، ألف الممػػارس الحقيقػػي لمسػػمطة التنفيذيػػة ىػػك الػػكزارة بإفاختصاصػػاتيا 
 الممكة. 

 كالػػػػذم يمثمػػػػو النظػػػػاـ الفرنسػػػػي بعػػػػد دسػػػػتكر عػػػػاـ  -المخػػػػتمط-كفػػػػي النظػػػػاـ شػػػػبو الرئاسػػػػي
ـ، كبعػػد أف أصػػػبح رئػػػيس الجميكريػػة ينتخػػػب مػػػف قبػػؿ الشػػػعب مباشػػػرة، كأصػػػبحت 1958

اختصاصػػاتو تشػػبو اختصاصػػات رئػػيس الجيكريػػة فػػي النظػػاـ الرئاسػػي، كأصػػبح أقػػرب إلػػى 
 النظاـ الرئاسي. 

 لرئاسي تتركز السمطة التنفيذيػة فػي يػد رئػيس الدكلػة كحػده فيػك رئػيس الدكلػة، كفي النظاـ ا
الحككمػػة كجميػػع الػػكزراء مػػكظفي السػػمطة التنفيذيػػة ينفػػذكف  يكرئػػيس السػػمطة التنفيذيػػة، كىػػ

 سياساتو كيعممكف تحت رئاستو. 
ــة مــن ال ــرًا فــي تركــز الســمطة التنفيذيــة فــي يــد رئــيس الدول نظــام فالنظــام الرئاســي اقتــرب كثي

 حتى شابيو.  اإلسالميالسياسي 

ال تكجػػد سػػمطة تشػػريعية بشػػرية، ألف السػػمطة التشػػريعية هلل  اإلسػػالميفػػي النظػػاـ السياسػػي  ثالثــًا:
كحده، فمصدر التشريع كطرؽ فيمو كاالستنباط منػو كميػا إلييػة، كلػذلؾ فػإف السػيادة فػي الشػريعة 

 هلل كحده.  ةاإلسالمي

  ية تعمػػؿ تحػػت إشػػراؼ الخميفػػة كبرئاسػػتو، كلمخميفػػة كحػػده كلكػػف ىنػػاؾ سػػمطة اجتياديػػة بشػػر
حؽ تبني األحكاـ في المسائؿ التي تتعدد فييا االجتيادات، كحكمو في ذلؾ يقطع النػزاع، 

"حكــم نصػػيا:  اإلسػػالميقاعػػدة فػػي الفقػػو السياسػػي  ةاإلسػػالميكقػػد كضػػع فقيػػاء الشػػريعة 
سمطة تشريعية خالصة، تعيف مصػدر كفي النظـ الديمقراطية تكجد  (2)الحاكم يقطع النزاع"

 التشريع كطرؽ فيمو كاالستنباط منو. 

                                                           

 (29)صاألحكاـ السمطانية (، كفي نفس المعنى انظر: أبك يعمى الفراء، 25)صاألحكاـ السمطانية الماكردم، (1) 
 (103القرافي، الفركؽ)ص(2) 
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  كالسػػمطة فػػي النظػػاـ الػػديمقراطي البرلمػػاني الممكػػي، كالػػذم يصػػدؽ تمثيمػػو فػػي بريطانيػػا ىػػك
مجمس العمػكـ كحػده، كذلػؾ لضػعؼ الػدكر التشػريعي لمجمػس المػكردات، ككػاف لمممكػة قبػؿ 

، ثػػػـ اسػػػتقر ـ حػػػؽ رفػػػض المكافقػػػة عمػػػى القػػػكان1701عػػػاـ  يف التػػػي يسػػػنيا مجمػػػس العمػػػـك
 العرؼ بعد ذلؾ عمى عدـ استعماليا ىذا الحؽ، كبذلؾ أصبحت مكافقة الممكة أمران شكميان. 

 سػتكر عػػاـ دكيمثمػو النظػػاـ الفرنسػي بعػػد  -المخػػتمط-كفػي النظػػاـ الػديمقراطي شػػبو الرئاسػي
ر المسائؿ التشريعية ـ أصبح لرئيس الجميكرية دكر تشريعي كبير، فقد حدد الدستك 1958

التي تختص السمطة التشػريعية بالتشػريع فييػا، كتػرؾ بػاقي الميػداف لمسػمطة التنفيذيػة تشػرع 
فيو بما ال يخالؼ القانكف، بكاسطة المكائح اإلدارية كبذلؾ أصبح رئيس الجميكرية بكاسطة 

ـ يتمتػع 1958السمطة التنفيذية التي يرأسػيا كالتػي تعمػؿ كفػؽ إرادتػو بمكجػب دسػتكر سػنة 
 بصالحيات كاسعة مقابؿ صالحيات السمطة التشريعية. 

  كفػػي النظػػاـ الػػديمقراطي الرئاسػػي كيمثمػػو النظػػاـ األمريكػػي ال يممػػؾ رئػػيس الجميكريػػة مػػف
( إذا ضػػمف تأييػػد )ثمػػث األعضػػاء Vetoأمػر التشػػريع شػػيئان، كلكنػػو يممػػؾ حػػؽ االعتػػراض )

 ( في كؿ مف مجمس النكاب كمجمس الشيكخ. 1+

يقة أف القصد مف إعطائو ىذا الحؽ كقائي، فيك يقي مف تعسؼ مجمس النكاب كمف كالحق
 البطء في القرارات. 

تعد ميمة القضاء أحد كاجبات الخميفة، كلذلؾ كػاف الرسػكؿ  اإلسالميفي النظاـ السياسي  رابعًا:
  .(1)يمارسيا بنفسو في عاصمة الدكلة، كينيب فييا في األقاليـ البعيدة 

  تقميػػد القضػػاة كعػػزليـ، كلػػو أف  اإلسػػالميئػػيس الدكلػػة بنفسػػو فػػي النظػػاـ السياسػػي كيتػػكلى ر
 ينيب في ذلؾ. 

  كفػي النظػاـ الػديمقراطي الرئاسػي كالػذم تمثمػو أمريكػا، يتػكلى الشػعب انتخػاب القضػاة، فػػال
 يتدخؿ رئيس الجميكرية في تعيينيـ.

  في تعييف القضاة.كفي النظاـ الديمقراطي البرلماني الممكي، ال تتدخؿ الممكة 

  ـ 1958كالػذم تمثمػو فرنسػا بعػد دسػتكر  -المخػتمط–كفي النظاـ الديمقراطي شبو الرئاسػي
يعػيف رئػيس الجميكريػة جميػع أعضػاء المجمػػس القضػائي األعمػى، كيػرأس المجمػس أيضػػان، 

                                                           

 (133المسمماني، رئيس الدكلة بيف النظـ الدستكرية المعاصرة كالفكر السياسي اإلسالمي )ص (1)
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كيعػػػػيف ثالثػػػػة مػػػػف أعضػػػػاء المجمػػػػس الدسػػػػتكرم، كلكنػػػػو ال يحػػػػؽ لػػػػو أف يباشػػػػر الكظيفػػػػة 
 القضائية. 

، اإلسػالميفميس ثمة نظاـ يصمح لقيادة البشرية في العصر الحػديث سػكل النظػاـ  ًا،وأخير 
خمقػػو اهلل، فػػال يصػػمح الحيػػاة اإلنسػػانية  كاإلنسػػاف كذلػػؾ لسػػبب إجمػػالي كاحػػد ىػػك أنػػو نظػػاـ إليػػي

ْ َِ لْ يَ خَ  دْ لَ ىَ  سكل الشرعة اإللييػة، قػاؿ تعػالى:    ِِفْ  ةنَ سَ ة اإلن
َ
ًٍ ِٔ لْ تَ  َِ سَ خْ أ عػالى: . كقػاؿ ت(1)ي

  ِدِ ْٓ حَ  آنَ رْ لُ ا اىْ ذَ َْ  نَ إ ِ َ ِِت يَ ي ل ِِ    
َ
 فأحسف خمقة ال يصمح ليا سكل أقكـ شرعو.  (2)مُ َٔ كْ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 [4ف: ]التي (1)
 [  9]اإلسراء:  (2)
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 الثاني:  الفصل
  الدولة لرئيس القضائية االختصاصات
 اإلداري الطابع ذات
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 :  الفصل الثاني
 بع اإلدارياالختصاصات القضائية لرئيس الدولة ذات الطا

لػػػػػػػيس قضػػػػػػػائيان محضػػػػػػػان، بػػػػػػػؿ يكجػػػػػػػد فػػػػػػػي ثنايػػػػػػػاه أعمػػػػػػػاؿ  ة عمميػػػػػػػاالقضػػػػػػػائي سػػػػػػػمطةال
أخػػػػػػرل، منيػػػػػػا األعمػػػػػػاؿ اإلداريػػػػػػة كالتػػػػػػي قػػػػػػد نظميػػػػػػا المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني كىػػػػػػذا بالتحديػػػػػػد مػػػػػػا 

، حيػػػػػػث أف المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني كمػػػػػػف قبػػػػػػؿ الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػالمية سػػػػػػنتناكلو فػػػػػػي ىػػػػػػذا الفصػػػػػػؿ
تتعمػػػػػؽ باألشػػػػػخاص العػػػػػامميف فػػػػػي السػػػػػمطة القضػػػػػائية  أعطػػػػػت الػػػػػرئيس أك الخميفػػػػػة صػػػػػالحيات

مػػػػػػف قبيػػػػػػؿ التعيػػػػػػيف كالنػػػػػػدب كاالعػػػػػػارة كالعػػػػػػزؿ، ككػػػػػػذلؾ صػػػػػػالحيات تتعمػػػػػػؽ بالسػػػػػػمطة نفسػػػػػػػيا 
مػػػػػػػػف قبيػػػػػػػػؿ إنشػػػػػػػػاء محكمػػػػػػػػة دسػػػػػػػػتكرية عميػػػػػػػػا كمحكمػػػػػػػػة قضػػػػػػػػايا )مرفػػػػػػػػؽ القضػػػػػػػػاء( كىيكمتيػػػػػػػػا 

فػػػػي ىػػػػػذا  ، كىػػػػذا مػػػػا سػػػػنتناكلو بالتفصػػػػيؿانتخابػػػػات كمجمػػػػس قضػػػػاء أعمػػػػى انتقػػػػالي .. كغيرىػػػػػا
 .الفصؿ 
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 : األول المبحث
 األعمال من وغيره اإلداري العمل بين التمييز

فعػػػاؿ تنفيذيػػػة كتشػػػريعية أف السػػػمطات الػػػثالث فػػػي الدكلػػػة ينػػػتج عنيػػػا أكمػػػا ىػػػك معمػػػـك 
كمػف الممكػف أف تقػـك سػمطة بمػا  خػرتقاطع فيما بينيا كتكمؿ بعضػيا اآلفعاؿ تألكقضائية كىذه ا

الفقػػو فػػي التمييػػز بػػيف  بػػيف ؼاخػػتال ىػػذا أفػػرز كعميػػو سػػيير عمميػػا،يشػػبو عمػػؿ سػػمطة أخػػرل لت
كىػػػػذا مػػػػػا  كنظريػػػػات خضػػػػعكىا لمعيػػػػاريف شػػػػكمي كمكضػػػػػكعيأعمػػػػاؿ الثالثػػػػة سػػػػابقة الػػػػػذكر ك األ

 يمي :  ماسنستكضحو في
  الدولة أعمال من غيره عن اإلداري العمل تمييز معايير: األول المطمب

بػػيف السػػمطات كالسػػائد فػػي الدكلػػة الديمقراطيػػة كمػػا أف مػػف مكجبػػات العمػػؿ بمبػػدأ الفصػػؿ 
الحديثػة، يقتضػػي التمييػز بػػيف تمػؾ السػػمطات فػي ظػػؿ التػداخؿ الحاصػػؿ بػيف صػػالحياتيا، بسػػبب 
تطبيقػػات مبػػدأ الفصػػؿ المػػرف بػػيف السػػمطات، لػػذا فقػػد كػػاف لزامػػا عمينػػا البحػػث عػػف أبػػرز المعػػايير 

 . (1)رادم كغيره مف أعماؿ الدكلة األخرلنفالمعتمدة لمتفرقة بيف العمؿ اإلدارم القانكني اإل

  التشريعي العمل عن اإلداري العمل تمييز معايير: األول الفرع

لقػد اسػتقر الفقػػو عمػى كضػع معيػػاريف لمتمييػز بػيف األعمػػاؿ اإلداريػة كاألعمػاؿ التشػػريعية 
 : (2)كذلؾ تبعا لػ

 أوال : المعيار الشكمي 

طبيعػػػة اإلجػػػراءات المتبعػػػة فػػػي ك  درة العمػػػؿيػػػتـ الرجػػػكع فيػػػو إلػػػى الييئػػػة أك الجيػػػة مصػػػ
إصداره، بصرؼ النظر عف مكضػكع ىػذا العمػؿ، فػإذا كػاف العمػؿ صػادرا عػف السػمطة التشػريعية 
فيػػك عمػػؿ تشػػريعي، بينمػػا يعػػد إداريػػا إذا كػػاف صػػادر عػػف إحػػدل الجيػػات اإلداريػػة، كمنػػو يعػػرؼ 

، كرغػػـ كضػػكح كبسػػاطة ىػػذا (ةكػػؿ عمػػؿ صػػادر عػػف إدارة عمكميػػ) القػػرار كفقػػا ليػػذا المعيػػار بأنػػو
المعيار، باعتماده عمى صػفة مصػدر العمػؿ دكف أف يتعػداه إلػى طبيعػة العمػؿ أك مكضػكعو، إال 

نػػػو كمػػػع كجػػػكد التػػػداخؿ بػػػيف السػػػمطات فػػػي الدكلػػػة، فقػػػد كجػػػو الفقػػػو العديػػػد مػػػف االنتقػػػادات ليػػػذا أ
 . (3)اد معيار أكثر دقةدعا إلى اعتمك  المعيار

                                                           

 (.164 -156دارم )ص ص ( بشناؽ، محاضرات في القانكف اإل1)
 (.200دارم)ص( الذنيبات، الكجيز في القانكف اإل2)
 .201صالمرجع السابؽ، ( 3)



  
 

69 

 ثانيا : نقد المعيار

 ال يمكػػف األخػػذ بػػو كػػأداة الفصػػؿ بػػيف العمميػػيف نظػػران ك  ذا المعيػػار غػػدا عسػػير التطبيػػؽ،ىػػ
لتػػداخؿ الصػػالحيات، فػػرئيس الجميكريػػة بإمكانػػو التشػػريع بػػأكامر فػػي الحػػاالت المنصػػكص عمييػػا 
فػػي الدسػػتكر، كالحككمػػة بإمكانيػػا المشػػاركة فػػي التشػػريع عػػف طريػػؽ المبػػادرة بمشػػاريع القػػكانيف، 

أضػؼ إلػى ذلػؾ فػإف  ،عمػاؿ ىػي فػي صػميـ العمػؿ اإلدارمأشريعية، بإمكانيا القيػاـ بكالسمطة الت
أعمػػاؿ السػػمطة التشػػريعية ال تصػػدر كميػػا فػػي صػػكرة قػػكانيف، فينػػاؾ طائفػػة مػػف األعمػػاؿ تصػػدر 

القرارات الصادرة ك  ال تعد مف قبؿ القكانيف : كاألعماؿ البرلمانية كالتي تشمؿ عمى الرغباتك  عنيا
 . (1)أعماؿ المجاف ... الخ ك  اإلجراءات الداخمية كالرقابة البرلمانيةك  البرلمانيةعف المجالس 

 : المعيار الموضوعي أو الماديثالثا

العمػػػؿ اإلدارم عمػػػى ك  ركػػػز أصػػػحاب ىػػػذا االتجػػػاه الفقيػػػي لمتميػػػز بػػػيف العمػػػؿ التشػػػريعي
 و "دجػػي كجيػػػزفحػػكل العمػػؿ كجػػكىره كصػػػمبو، دكف االقتػػداء بالجيػػة الصػػادر عنػػػو، يتػػزعـ  الفقيػػ

 بكرنارد "ىذه المدرسة .ك 

أساسػػي أم أنػػو يػػنظـ ك  فالعمػػؿ التشػػريعي كفػػؽ قناعػػة ىػػذا االتجػػاه الفقيػػي عمػػؿ قاعػػدم
ال لإلجػراءات المتبعػة بشػأنو، كنتيجػة لػذلؾ تعػد ك  أساسية، كال أىمية لصفة القائـ بوك  مسألة عامة

 طالمػػػا نظمػػػت مسػػػائؿ أساسػػػية المػػػكائح الصػػػادرة عػػػف جيػػػة اإلدارة مػػػف قبيػػػؿ اإلعمػػػاؿ التشػػػريعية
عامة، كيعد العمؿ إداريا متى صدر عف سمطة عامة سكاء تعمؽ بفرد بذاتػو أك بمجمكعػة أفػراد، ك 

 . (2)أم أف العمؿ ىنا تعمؽ بمركز خاص أك مراكز خاصة 

مكضػكعو دكف النظػػر إلػى الجيػػة التػي أصػػدرتو ك  يعتمػد ىػذا المعيػػار عمػى طبيعػػة العمػؿ
 أأنشػػك  مجػػردةك  فػػي سػػبيؿ إصػػداره، فػػإذا كػػاف العمػػؿ يتضػػمف قاعػػدة عامػػةأك اإلجػػراءات المتخػػذة 

 ، أمػػا إذا تضػػمف مراكػػز قانكنيػػة خاصػػة فإنػػو يعػػد قػػراران أعتبػػر عمػػال تشػػريعيان  مركػػز قػػانكني عامػػان 
 . إداريان 

التػػػي ك  األعمػػػاؿ القانكنيػػػةك  أم أف ىػػذا المعيػػػار يقػػػكـ أساسػػا عمػػػى فكػػػرة المراكػػػز القانكنيػػة
 . (3)فرنسي بزعامة " ليكف دكجي " نادل بيا الفقو ال

                                                           

 (593-592دارم، دراسة مقارنة )ص ص ( الطماكم، الكجيز في القانكف اإل1)
 (.123-118ت تقدير ضريبة الدخؿ )ص ص ( المحاميد، الطبيعة القانكنية لقرارا2)
 ( .43( مساعيد، القرار االدارم )ص 3)
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 :  رابعا : نقد المعيار

إذا كػػاف أصػػحاب المعيػػار المكضػػكعي قػػد نجحػػكا فػػي تفػػادم بعػػض االنتقػػادات المكجيػػة 
قػؿ خطػكرة مػف أخػر لالنتقػادات ليسػت ألصحاب المعيار الشكمي، إال أف معيارىـ تعػرض ىػك اآل

و إلػػييـ أف األخػػذ بالمعيػػار المػػادم، يػػؤدم لعػػؿ أىػػـ نقػػد كجػػك  تمػػؾ المكجيػػة إلػػى المعيػػار الشػػكمي،
متشػػعب بػػيف عمػػؿ ىيئتػػيف مختمفتػػيف مػػف ىيئػػات ك  تػػداخؿ كبيػػرك  دكف شػػؾ إلػػى دمػػج السػػمطات

الدكلػة ىمػػا السػػمطة التشػػريعية كالسػمطة التنفيذيػػة، فيكػػكف حسػػب نظػر دعػػاة المعيػػار المكضػػكعي، 
جية إداريػة، ك  مطة تنفيذيةلك صدرت عف سك  أماـ عمؿ تشريعي متى تعمؽ األمر بقكاعد أساسية

معقده عمى المستكل القانكني، بشأنو تحديد طبيعة ك  كىذا ال شؾ نتيجة تكقعنا في إشكاالت كبيرة
 .   (1)األعماؿ الصادرة عف جيات رسمية داخؿ الدكلة الكاحدة 

  القضائي العمل عن اإلداري العمل تميز معايير: الثاني الفرع

الحكـ القضائي ىك تخصيص كتجسيد كتطبيؽ لقاعدة ك  مإف جكىر كؿ مف القرار اإلدار 
قانكنيػػة أك تنظيميػػة سػػابقة، عمػػى كاقػػع الحيػػاة فػػي صػػكرة تنفيذيػػة ماديػػة عمميػػة، فكػػؿ مػػف القػػرار 

 الحكـ القضائي ىك عمؿ تنفيذم .ك  اإلدارم

كبػػالرغـ مػػف الصػػعكبة كالدقػػة فػػي تقريػػر العمػػؿ اإلدارم عػػف العمػػؿ القضػػائي فػػإف عمميػػة 
الختالؼ النظاـ القانكني لكؿ مػف القػرارات  مقضى بو نظران ك  تميز بينيما أمر ضركرمالفصؿ كال
 . (2)األحكاـ القضائية الختالؼ الكظيفة اإلدارية عف القضائية في الدكلةك  اإلدارية

 أوال : المعيار الشكمي 

تنصب محاكلة تميز كتفريؽ القرارات اإلداريػة عػف العمػؿ القضػائي عمػى أسػاس المعيػار 
النظر كالتركيز عمى  صفة الجية أك السمطة التي صدر منيا العمؿ مف خالؿ  لعضكم الشكميا

جراءات كاألساليب كالقكالب الخارجية كالتي يتـ في نطاقيا صػدكر العمػؿ لتقيمػو كالحكػـ  كشكؿ كا 
 إداريػان  عميو مف حيث ىؿ ىػك قػرار إدارم أـ عمػؿ قضػائي ) حكػـ قضػائي (، فيكػكف العمػؿ قػراران 

جػراءات كأسػاليب إداريػة، كيكػكف  كاف صادران إذا  مف سمطة أك ىيئة مختصة كفي ظؿ شػكميات كا 
عػػف ىيئػػة قضػػائية مختصػػة فػػي نطػػاؽ القكالػػب  ( إذا كػػاف صػػادران  قضػػائيان  ) حكمػػان  العمػػؿ قضػػائيان 

 كاإلجراءات كالشكميات كاألساليب المقررة لمعمؿ القضائي .

                                                           

 (.99ردني )صدارم األ( شطناكم، مبادئ القانكف اإل1)
 (.129دارم )ص( الطماكم، مبادئ القانكف اإل2)
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العمػؿ القضػػائي عمػى أسػػاس المعيػار العضػػكم فعمميػة التميػز بػػيف القػرارات اإلداريػػة عػف 
الشػػػكمي أمػػػر سػػػيؿ ككاضػػػح نظػػػرا لخصػػػائص المعيػػػار العضػػػكم الشػػػكمي الػػػذم يمتػػػاز بالبسػػػاطة 

 (1):يقي كغير مكضكعي لألسباب التاليةكالكضكح كالسيكلة في تطبيقو كلكف ىذا التميز غير حق
 ثانيا : نقد المعيار 

لػػػيس كػػػؿ مػػػا يصػػػدر عػػػف الجيػػػات  ور " أنػػػبػػػرز أكجػػػو النقػػػد التػػػي كجيػػػت ليػػػذا المعيػػػاأ
ة، تػػالقضػػائية مػػف أعمػػاؿ ىػػك عمػػؿ قضػػائي، بػػؿ قػػد تصػػدر الجيػػات القضػػائية أعمػػاال إداريػػة بح

أعػػكاف القضػػاة، كمػػف جيػػة ثانيػػة نجػػد أف اإلدارات ك  كتمػػؾ التػػي تتعمػػؽ بالمسػػار الػػكظيفي لمقضػػاة
اعػات بعػد الطعػكف اإلداريػة العمكمية قد خكؿ ليا القػانكف صػالحية النظػر كالبػت فػي مجمػكع النز 

 . (2) "فتككف ليا اختصاصات قضائية
 ثالثا : المعيار الموضوعي 

العمؿ القضائي فقػد إلتجػأ الفقػو ك  نظرا لقصكر المعيار الشكمي عف التميز بيف العمؿ اإلدارم
جكانػب عػدة ك  إلى إعماؿ المعيار المكضػكعي كبػديؿ ألجػؿ ذلػؾ، مركػزيف مػف خاللػو عمػى أسػس

 أبرزىا : لمتميز مف

مؤداىػػا أف القػػػرار اإلدارم يصػػػدر عػػػف ك  أسػػاس السػػػمطة التقديريػػػة : قػػاؿ بيػػػا الفقيػػػو "البنػػػد"  -1
عضك يتمتع بسمطة تقديرية كاسعة تغيب في العمؿ القضػائي بسػبب تقيػد القضػاة بنصػكص 

 القانكف عند التعامؿ مع القضايا المعركضة عمييـ .

ز، ذلػؾ أف سػمطة اإلداريػة ذاتيػا قػد تكػكف ىػذا المعيػار ىػك قصػكره عػف التميػعمػى ما يعػاب 
أركػاف المشػركعية، فػي الكقػت الػذم يكػكف ك  ، خاصة عنػد الحػديث عػف عناصػريدة أحيانان قم

مػػف حػػدىا  فيػػو لمقاضػػي نػػكع مػػف التقػػدير كىػػك يتخػػذ قػػرارات، حيػػث يمكػػف أف يتػػدرج بالعقكبػػة
 .(3)األدنى إلى حدىا األقصى

ة بينمػػػا أف القػػػرار اإلدارم يصػػػدر بصػػػفة تمقائيػػػ مفػػػاد ىػػػذا المعيػػػارك  أسػػػاس سػػػمطة التصػػػرؼ : -2
 . صاحب صفة كمصمحةعمى طمب كتدخؿ مف  يصدر العمؿ القضائي بناء

                                                           

 (.27)ص ( السنارل، القرارات االدارية في المممكة العربية السعكدية1)
 (.173لمقرارات االدارية )ص ( الطماكم، النظرية العامة2)
 (.340-315( عبد الباسط، القرار االدارم )ص ص 3)



  
 

72 

إف التميز انطالقا مػف ىػذا التصػكر غيػر كػاؼ ذلػؾ أف جػزءا ىامػا مػف األعمػاؿ اإلداريػة ال 
 تصدر بصفة تمقائية، بؿ تككف بطمب مف ذكم الشأف كطمب رخصة البناء ...

عمػػؿ : يركػػز جانػػب مػػف الفقػػو عمػػى ىػػذا األسػػاس، انطالقػػا مػػف أف العمػػؿ القضػػائي طبيعػػة ال -3
 . (1)مكضكعو النزاع أك الخصكمة، فيما ال يككف مكضكع العمؿ اإلدارم القانكني كذلؾ

يػػػز بػػػيف القػػػرار يلمتم المعػػػاير المقدمػػػة فقيػػػان ك  أف كثػػػرة األسػػػس وممـــا ســـبق يـــرى الباحـــث
عمػػى تمييػػز العمػػؿ اإلدارم القػػانكني  فػػي حػػد ذاتيػػا دلػػيالن  )العمػػؿ( اإلدارم كالعمػػؿ القضػػائي ىػػي

 .  مف الناحية الكاقعية كالعممية عف نظيره القضائي
  

                                                           

 (.124-128( المحاميد، الطبيعة القانكنية لقرارات تقدير ضريبة الدخؿ )ص ص 1)
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 : الثاني المبحث
 الخاصة اإلداري الطابع ذات الدولة لرئيس القضائية اتاالختصاص

 القضائية السمطة بأعضاء 
 كػاف فالقاضػي األعمػاؿ، كأنبػؿ الكظائؼ، أسمى مف زالت كما كانت القضاء كظيفة إف

 سػمك ةاإلسػالمي الشػريعة ظػؿ فػي القضػاة أثبػت كقػد ،كاالحتػراـ بػاإلجالؿ كيقػرف بالييبػة، يحػاط
 مػف ككػاف الكاممة، الثقة كنالكا الناس، محبة حازكا حتى عمميـ، كنزاىة منزلتيـ، كعمك مركزىـ،

 ال حتػى لمقضػاة، باإلسػاءة أنفسػيـ حػدثتيـ إذا طػكيالن  يفكػركف كاألمػراء الكالة أصبح أف ذلؾ أثر
 مػف كبيػران  قػدران  القضػاة عمػى يضػفي أف شػأنو مػف ىػذا فكػاف كسػخطيا، األمػة لكراىيػة يتعرضػكا
القضػاة لكػؿ  عمييػا حصػؿ التػي القضػائية الحصػانة نػكاة ىػذه ككانػت ،كاالحتػراـ كالييبػة اإلجػالؿ

 :اآلتي ذلؾ سكؼ نناقش

 ميةاإلسال الشريعة في القضاة تعيين: األول المطمب

 ذ كػػػاف مػػػأمكران بالػػػدعكة كفصػػػؿ الخصػػػكمات إسػػػالـ، أكؿ قػػػاض فػػػي اإل كػػػاف الرسػػػكؿ 
َراَك   :ىػػػػتعالاهلل بيف الناس، قاؿ 

َ
ة أ ٍَ ًَ َبْْيَ اَلةِس ثِ َُْزْلَة إَِلَْم اىِْهذَةَب ثِةْْلَِق ِِلَْدُس

َ
إَُِة أ

ُِٔنَ   :كقػاؿ تعػالى  (1) اَّلَلُ  ٌِ ال َوَربَِّم َل يُْؤ
ًَّ َل  فَ ًْ ُثا ُٓ ة َشاَجَر ثَيْاَِ ٍَ َٔك ِذي ٍُ َخََتّ ُُيَِهّ

ة ًٍ ٔا تَْسِيي ٍُ ة كََضيَْخ َويَُسِيّ ٍَّ ًْ َخرًَجة ِم ِٓ ْجُفِس
َ
ُدوا ِِف أ  ََيِ

(2) 

ًْ   :كقػاؿ تعػالى ُٓ ًَ ثَيْاَِ ََ اَّلَلِ َورَُسُِٔلِ ِلَْدُس َِِْي إَِذا ُدُغٔا إِ ٌِ ْؤ ٍُ
ْ َل ال ْٔ ة ََكَن كَ ٍَ إَِج

ْن َحلُ 
َ
ْفِيُدٔنَ أ ٍُ ْ ًُ ال ُْ وََلَِم 

ُ
َطْػَِة َوأ

َ
ْػَِة َوأ ٍِ ًْ   :كقػاؿ تعػالى  (3) ٔلُٔا َس ُٓ ًْ ثَيَِْ ِن اْخُس

َ
َوأ

 ًْ ُْ اَء َٔ ْْ
َ
َُْزَل اَّلَلُ َوََل دَتَِجْع أ

َ
ة أ ٍَ  (4) ثِ

كبعػػػػد أف اتسػػػػعت الدكلػػػػة اإلسػػػػالمية كتعػػػػددت أمصػػػػارىا بعػػػػث الرسػػػػكؿ كالة عمػػػػى ىػػػػذه   
بكاليػػة القضػػاء باإلضػػافة إلػػى أعمػػاليـ كػػكالة، فأرسػػؿ معػػاذ بػػف جبػػؿ إلػػى األمصػػار كعيػػد إلػػييـ 

 اليمف ككلي عتاب بف أسيد عمى مكة، كعمي ابف أبي طالب عمى اليمف. 

                                                           

 ]105 :النساء [( 1)
 [65( ]النساء: 2)
 [51]النكر :  (3)
 [49( ]المائدة : 4)



  
 

74 

مػف القضػاة فػي  ،ككذلؾ فعؿ أبك بكر بعد كفاة الرسكؿ، فقد تكلى القضاء بنفسو  كما عيف عػددا ن
 يـ ككالة.ماألمصار باإلضافة لعم

نػة، يبف الخطاب جػرل فصػؿ الكاليػة عػف القضػاء، فػكلى أبػا الػدرداء المدكفي زمف عمر 
كشريحان البصرة كأبا مكسى األشعرم الككفة، كما كاف عمالو في األمصار يقكمػكف بميمػو تعيػيف 

، كما فعؿ عمرك بف العاص في مصر إذ كلي عثماف بف قيس قاضيان فييػا ثػـ سػار بعػده ةالقضا
 الكالة عمى ىذا النيج . 

ف الخمفاء يتشددكف فػي اختيػار القاضػي فقػاؿ عمػر بػف الخطػاب: )مػا مػف أميػر أمػر ككا
ف أمػػػػره أك  أميػػػػران، أك استقضػػػػى قاضػػػػيان محابػػػػاة إال كػػػػاف عميػػػػو نصػػػػؼ مػػػػا اكتسػػػػب مػػػػف اإلثػػػػـ، كا 
استقضػاه لمصػمحو المسػمميف كػاف شػريكو فيمػا عمػػؿ مػف طاعػة اهلل تعػالى، كلػـ يكػف عميػو شػػيء 

   (1)مما عمؿ مف معصية(.

ليػػو فػػي مصػػر األشػػتر النخعػػي )ثػػـ آعمػػي بػػف ابػػي طالػػب  فػػي رسػػالة بعثيػػا إلػػى ك  كتػػبك 
محكػـ بػيف النػاس أفضػؿ رعيتػؾ فػي نفسػؾ ممػف ال تضػيؽ بػو األمػكر كال تمحكػو الخصػـك لاختر 

ذا عرفػػو كال تشػػرؼ نفسػػو عمػػى طمػػع كال إكال يتمػػادل فػػي الزلػػة كال يحصػػر مػػف الفيػػ  إلػػى الحػػؽ 
بمراجعػػػة  خػػػذىـ بػػػالحجج كاقميػػػـ تبرمػػػان أه كأكقفيػػػـ فػػػي الشػػػبيات، ك يكتفػػػي بػػػأدني فيػػػـ دكف اقصػػػا

ال ك الخصػػـ، كاصػػبرىـ عمػػى تكشػػؼ األمػػكر كأصػػرميـ عنػػد اتضػػاح الحكػػـ ممػػف ال يزدىيػػو اطػػراء 
يستميمو اغراء كأكلئؾ قميؿ، ثـ أكثر تعاىد قضػائو، كافسػح لػو فػي البػذؿ مػا يػزؿ عمتػو كتقػؿ معػو 

ة لػديؾ مػا ال يطمػع فيػو غيػره مػف خاصػتؾ فػانظر فػي ذلػؾ حاجتو إلى الناس، كأعطو مف المنزلػ
   (2)(.بميغان  ان نظر 

كفي زمف العباسييف استحدث نظػاـ قػاض القضػاة ليتػكلى مػف يشػغمو اختيػار القضػاة فػي 
 . (3)الكاليات كأكؿ مف اشغؿ ىذا المنصب أبك يكسؼ تمميذ أبي حنيفة في زمف ىاركف الرشيد

المفظ مشػافية إذا كػاف حاضػران كػأف يقػكؿ لػو الخميفػة كيتـ تعييف القاضي بمكجػب عقػد بػ 
ذا كاف غائبان كلكف ال تنفذ إأك الكالي قمدتؾ ككليتؾ كاستخمفتؾ كاستنبتؾ أك بالمكاتبة أك المراسمة 

  (4). كالية القضاء إال بالقبكؿ عمى الفكر إف كاف حاضران أك مع التراخي إف كاف غائبان 

                                                           

 (57الكيالني،  استقالؿ القضاء )ص  (1)
 (.97نيج البالغة  )ص، بف أبي طالبا (2)
 (.403( الطماكم، السمطات الثالث )ص 3)
 (.69لماكردم، األحكاـ السمطانية )ص ا( 4)



  
 

75 

مية يػػتـ مػػف قبػػػؿ السػػمطة التنفيذيػػػة يتػػكاله الخميفػػػة أك كتعيػػيف القضػػاة فػػػي الدكلػػة اإلسػػػال 
الػػكالي أك الػػكزير أك قاضػػي القضػػاة كقػػد يعػػيف القاضػػي مػػف قبػػؿ أىػػؿ البمػػد إذا خمػػت مػػف قاضػػي 

) كلػك اتفػؽ أىػؿ بمػد قػد خػال مػف قاضػي عمػى أف (1)كليس ليا إماـ، فجػاء فػي األحكػاـ السػمطانية
ف كاف مفقكدان صح  مكجكدان  -إماـ زمانو- ماـ الكقتإقمدكا عمييـ قاضيان فإف كاف ي بطؿ التقميد كا 

 حكامو عمييـ (.    أالتقميد كنفذت 

ف كػػػاف يخػػػالؼ القكاعػػػد ا  ؿ حػػػاؿ فتعيػػػيف القضػػػاة مػػػف قبػػػؿ السػػػمطة التنفيذيػػػة ك كعمػػػى كػػػ 
المستقرة في التشريعات الحديثة التي تمنػع تػدخؿ السػمطة التنفيذيػة فػي تعيػيف القضػاة إال أف ىػذه 

 لعدة أسباب : ـ تكف تؤثر في استقالؿ القضاة في الدكلة اإلسالمية الطريقة ل

كجكد شركط شديدة يجب تكافرىا فيمف يكلى القضاء كىي الذككرة كالبمكغ كالتمييز كالفطنة  األول:
الجسـ كالحكاس كاالجتياد بشركطو المعركفة فمف تحققت فيو  ةكالحرية كاإلسالـ كالعدالة، كسالم

  .(2)عيينو لمقضاء كمف لـ تتحقؽ حـر عميو قبكلو كامتنع عمى األماـ تعيينوىذه الشركط جاز ت
ــاني: كجػػكد قكاعػػد شػػرعية تمنػػع طالػػب الكظيفػػة القضػػائية كتمنػػع التزلػػؼ كالكسػػاطة مػػف أجػػؿ  الث

ػػٍف قػػاؿ عميػػو السػػالـ )قػػد الحصػػكؿ عمييػػا ف مى ًكػػؿى ًإلىٍيػػًو، كى مىٍيػػًو، كي ػػاءى كىاٍسػػتىعىافى عى ػػٍف طىمىػػبى اٍلقىضى ـٍ مى لىػػ
مىكنا ييسىدِّديهي  مىٍيًو، أىٍنزىؿى المَّوي مى ـٍ يىٍستىًعٍف عى لى   (3) (.يىٍطميٍبوي، كى

فالرسػكؿ بػػذلؾ نيػػى عػف طمػػب القضػػاء كالسػػعي إليػو، كقػػد اسػػتمد الفقيػػاء مػف ىػػذا الحػػديث حرمػػة 
 طمب القضاء أك كراىتو إال عند الضركرة أك الحاجة. 

                                                           

 (.76)ص  األحكاـ السمطانية( الماكردم، 1)
( يشترط أف يككف القاضي رجال فال يصح تكليو الصبي كال المرأة عند المذاىب الثالثة باستثناء األحناؼ 2)

يضان أنو ال يجكز تقميد غير أحناؼ زكا تكليو المرأة القضاء، فيما عدا الحدكد كالقصاص، كيرل األفأجا
المسمـ القضاء عمى غير المسمميف ألف أىمية القضاء ىي أىمية الشيادة كالذمي لمشيادة عمى الذمي، 

 كلكف قضاء غير المسمـ عمى المسمـ غير جائز.
ت شرطان لجكاز التقميد، كلكنيا شرط لمكماؿ، فيجكز تقميد الفاسؽ ككذلؾ يرل األحناؼ أف العدالة ليس

ذا لـ يجاكز فييا حد الشرع كأف تكلية الجاىؿ صحيحة ألف االجتياد شرط كماؿ كليس إكتنفيذ قضاياه 
لى صاحبو ىذا يحصؿ باالجتياد كما يحصؿ إشرط تقميد كألف المقصكد مف القضاء ىك كصكؿ الحؽ 

 ، األحكاـ السمطانيةكالماكردم(؛ 7/3الكاساني، البدائع )جل الغير، )راجع في ذلؾ: بالتقميد كاألخذ بفتك 
 ( .61)ص 

 [13302، رقـ الحديث:  21/28]ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند أنس بف مالؾ، (  3)
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العػبء الػذم يحممػو  ةقؿ مسئكلية عمػؿ القضػاء كجسػامـ مف ثالتحذير الرسكؿ عميو الس الثالث:
 مف يتكاله. 

نَّػةً قاؿ عميو السالـ )حيث  قىػاضو ًفػي الجى اةي ثىالىثىةه: قىاًضػيىاًف ًفػي النَّػاًر، كى كقػاؿ   (1) (.القيضى
نػو لػـ يقػض بػيف اثنػيف فػي أ)يجاء بالقاضي العدؿ يكـ القيامة فيمقى مف شدة الحساب مػا يتمنػى 

 (2)تمرة قط(. 

ًعؿى قىاًضينا بىٍيفى النَّػاًس، فىقىػٍد ذيبًػحى ًبغىٍيػًر ًسػكِّيفو ) كقاؿ مػف أجػؿ ذلػؾ عػزؼ كثيػر  (3)( مىٍف جي
 يضػػػاكػػػان مػػػنيـ لخطػػػكرة عمػػػؿ القادر إعة عػػػف تػػػكلى القضػػػاء يمػػػف عممػػػاء المسػػػمميف كفقيػػػاء الشػػػر 

بػك حنيفػة كجسامة مسؤكليتو  فامتنع مف الصحابة ابف عمر عندما استقضاه عثماف بف عفاف، كأ
إال أنو أصػر  عندما استقضاه أبك جعفر المنصكر حتى ضربو ثالث مرات كؿ مرة ثالثيف سكطان 

عمى االمتناع كالفقيو الحنفي زفر عندما طمب لتكلى القضاء ىرب فأمر الحاكـ بيدـ منزلو عقابان 
لثػكرم عنػدما لو عمػى امتناعػو كاإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ عنػدما أراد الخميفػة تكليتػو قضػاء الػيمف. كا

استقضاه الميدم عمى الككفة، كأبك عمي بف حيراف عندما استقضاه الكزير ابف الفرات، كعمى بف 
 . (4)مصر ءسعيد بف شداد العبدم عندما عرض عميو المأمكف قضا

 
 في التشريع الفمسطيني النيابة وأعضاء القضاة تعيين: الثاني المطمب

ـ عمؿ كظيفي قضائي، كىك األساس في بناء إف تعييف القاضي أك عضك النيابة ىك أى
 صرح العدالة، فإذا صمح التعييف صمح العمؿ القضائي كالعكس صحيح.

كالمتتبػع لمكاقػع القضػائي الفمسػػطيني يجػد أف تعيػيف كزيػر فػػي السػمطة الكطنيػة أيسػر مػػف 
 ، سػبب الرغبػة الجامحػة لػدل الكثيػر فػي العمػؿ القضػائي؛ ب وذلك لعدة أسباب أىمـا:تعييف قػاضو

المميػػػػػزات التػػػػػي يتشػػػػػرؼ بيػػػػػا القضػػػػػاة كأعضػػػػػاء النيابػػػػػة سػػػػػكاءن أكانػػػػػت الكظيفيػػػػػة أـ الماليػػػػػة أـ 
 (5)االجتماعية.

                                                           

 [1322: رقـ الحديث 3/6]الترمذم: سنف الترمذم، باب ما جاء عف رسكؿ اهلل في القاضي، (  1)
 [24464: رقـ الحديث 41/10]ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد: مسند الصديقة عائشة، (  2)
 [7145: رقـ الحديث 12/52]ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد: مسند أبي ىريرة،  (3)
 (22(  عبد المجيد، مسئكلية رئيس الدكلة، )ص4)

 .198، صالمرجع السابؽ(5) 
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ككذلؾ صعكبة مزاكلة عمؿ المحاماة الػذم يتطمػب مػف صػاحبو التػدريب لمػدة عػاميف ثػـ 
العمػػؿ مػػدة ال تقػػؿ عػػف خمػػس سػػنكات حتػػى يسػػتطيع تكػػكيف اسػػـ يؤىمػػو لمعمػػؿ كمحػػامي، كذلػػؾ 

الحػػػاؿ فػػػي العمػػػؿ بالنيابػػػة العامػػػة حيػػػث يسػػػتطيع العمػػػؿ فػػػي اليػػػكـ التػػػالي لتخرجػػػو مػػػف بخػػػالؼ 
، كتعيػػيف القضػػاة كفػػؽ قػػانكف  (1)الجامعػػة، كيكتسػػب خبػػرة قضػػائية كاسػػعة فػػي أقصػػر مػػدة ممكنػػة

السػػمطة القضػػائية الفمسػػطيني يكػػكف بتنسػػيب مػػف مجمػػس القضػػاء األعمػػى كبمصػػادقة مػػف الػػرئيس 
ىػذه  الػرئيس لرئيس الفمسطيني كذلؾ، كمػف ذلػؾ نػرل أف المشػرع قػد مػنحكيتـ حمؼ اليميف أماـ ا

 . كىي بحاجة إلى تقييد الصالحيات

إدارية مف قبيؿ بعد عممية التعييف قد يطرأ عمى اإلدارة في السمطة القضائية، عدة أفعاؿ 
نحػك اإلعارة النقؿ الندب كذلؾ في مكاجية أعضاء السمطة القضائية كيمكػف تفصػيؿ ذلػؾ عمػى ال

 التالي:

 : إعارة القضاة وأعضاء النيابةأوالً 

نػػو لػػـ يجػػز إعػػارتيـ إال أنظػػـ المشػػرع الفمسػػطيني األحكػػاـ العامػػة إلعػػارة القضػػاة، بحيػػث 
، إال أنو لـ يضع أحكاـ خاصة بإعارة أعضػاء النيابػة؛ (2)في األحكاؿ كالكيفية المبينة في القانكف

لسػػد العجػػز التشػػريعي باعتبػػاره القػػانكف العػػاـ بيػػذا  ممػػا يقتضػػي كلػػكج بػػاب قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة
 الخصكص:

 ماىية اإلعارة  -1

، كتعػػػد تكميفػػػان لمقاضػػػي المعػػػار لمقيػػػاـ اإلعػػػارة طريػػػؽ لشػػػغؿ الكظػػػائؼ داخميػػػان أك خارجيػػػان 
بأعبػػػاء كظيفػػػة أخػػػرل لػػػدل الجيػػػة المسػػػتعيرة، كبنػػػاءن عمػػػى مكافقتػػػو، كىػػػي بػػػذلؾ تتضػػػمف إعفػػػاء 

 كظيفتو األصمية طكاؿ مدة اإلعارة.مف أعباء  -مؤقتان –القاضي 

كيترتػػب عمػػى طبيعتيػػا المؤقتػػة أنػػو ال تنقطػػع صػػمة القاضػػي بكظيفتػػو األصػػمية، كال تػػؤثر 
 في أم حؽ مف حقكقو في تمؾ الكظيفة، سكاء بالنسبة لمعالكات الدكرية أـ الترقية.

ف كاليػة القاضػي النػدب مػع اإلعػارة فػي الطبيعػة، فكالىمػا إجػراء مؤقػت، كمػا يتفقػاف فػي أ ويتفق
 تزكؿ، مؤقتان عف أعماؿ كظيفتو األصمية.

                                                           

 (87نظـ المعاصرة )صحممي، نظاـ الحكـ اإلسالمي مقارنا بال (1)
 ـ.2002( لسنة 1( مف قانكف السمطة القضائية رقـ )22( المادة )2)
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في عػدة أمػكر منيػا أنػو فػي حالػة اإلعػارة تخمػك كظيفػة القاضػي، كيجػكز شػغميا بصػفة  ويختمفان
مؤقتػة، بينمػا ال تخمػك كظيفتػو فػي حالػة ندبػو كمػا أف اإلعػارة ال تػتـ إال بمكافقػة القاضػي المعػار، 

فػإف وأخيـرًا منتدب، كػذلؾ تختمػؼ مػدد اإلعػارة عػف مػدد النػدب، بينما ال تشترط مكافقة القاضي ال
النػدب ال يكػكف إال إلػى كظيفػة مماثمػػة أك أعمػى منيػا بدرجػة كاحػدة، بينمػػا تجػكز اإلعػارة إلػى أيػػة 

 .(1)كظيفة، كأيان كانت درجتيا

 إعارة القضاة  -2

بقػػػرار  ،ت األجنبيػػػة أك الييئػػػات الدكليػػػةعػػػارة القاضػػػي إلػػػى الحككمػػػاإ علقػػػد أجػػػاز المشػػػر 
 (2)يصدر مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية؛ بناء عمى تنسيب مف مجمس القضاء األعمى

كاشػػترط أال تزيػػد مػػدة اإلعػػارة عػػف ثػػالث سػػنكات متصػػمة، إال إذا اقتضػػت ذلػػؾ مصػػمحة   
كطنيػػة، كمػػا لػػـ يجػػز اعػػارة القاضػػي إال إذا كػػاف قػػد أمضػػى السػػنكات األربعػػة السػػابقة فػػي عممػػو 

 حاكـ كاستكفى تقارير الكفاية. بدكائر الم

عكدتػػو كتسػػمـ عممػػو فػػي خػػالؿ  كيتعػػيف عمػػى القاضػػي المعػػار عقػػب انتيػػاء مػػدة إعارتػػو،  
ال اعتبػػر مسػػتقيالإنتيػػاء إخمسػػة عشػػر يكمػػان بعػػد  عػػذاران قػػدر مجمػػس أفػػإذا عػػاد كقػػدـ  ،ن عارتػػو، كا 

   .(3)اإلجازةعمى جديتيا، اعتبر غير مستقيؿ، كتحتسب مدة الغياب مف نكع القضاء األ

كأىميػػة المعػػار لمترقػػي تبقػػى عمػػى كضػػعيا بالنسػػبة ألىميػػة زمالئػػو الػػذيف كػػانكا يمكنػػو فػػي   
األقدميػػػة، كتمػػػت تػػػرقيتيـ، مػػػا لػػػـ يقػػػـ الػػػدليؿ عمػػػى كجػػػكد مسػػػكغ طػػػارئ يحػػػكؿ دكف الترقيػػػة إلػػػى 

    .(4)الدرجات القضائية األعمى أسكة بزمالئو الذيف كانكا تاليف لو في الترقية

مالحظ أف القانكف قد خػال مػف كجػكد قكاعػد أك ضػكابط تنظيميػة تحكػـ تقػدير مجمػس كال 
 القضاء األعمى، كيمكف كضع بعض القكاعد منيا: 

عػػػػارة مشػػػػركطة بنتيجػػػػة فحػػػػص النػػػػكاحي الفنيػػػػة كالمسػػػػمكية لمقاضػػػػي المطمػػػػكب أف تكػػػػكف اإل -1
 اعارتو. 

                                                           

 (.302ص) مستقبؿ كاقع، تاريخ، الفمسطيني القضاء جرادة،(  1)
 ـ .2002( لسنة  1( مف قانكف السمطة القضائية رقـ )  1/ 26( المادة ) 2)
 ـ .2002( لسنة  1)  ة القضائية رقـطم( مف قانكف الس 2/ 31(  المادة ) 3)
  (.198عبد المجيد، مسئكلية رئيس الدكلة )ص (4)
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نيػػػػا لمحفػػػػاظ عمػػػػى كرامػػػػة التناسػػػػب بػػػػيف الكظيفػػػػة المعػػػػار إلييػػػػا كالدرجػػػػة الكظيفيػػػػة المعػػػػار م -2
 القضاء. 

لتػزاـ بعػدـ تخطػي األقػدـ سماء المرشػحيف، يتعػيف اإلأفي حالة عدـ تحديد الجية المستعيرة   -3
 إلى مف يميو إال ألسباب كاضحة كمعقكلة . 

ذا رغػػػب فػػػي إأف يحصػػػؿ القاضػػػي المعػػػار عمػػػى مكافقػػػة مجمػػػس القضػػػاء األعمػػػى المسػػػبقة،   -4
 . (1)ربيةالتعاقد مع قضاء احدل الدكؿ الع

 إعارة أعضاء النيابة.   -3

يجكز اعارة عضك النيابة بمكافقتو الخطية إلى أية حككمة أخرل أك إلى منظمة دكلية أك 
اقميميػػة أك مؤسسػػة عامػػة بنػػاء عمػػى طمػػب أم منيػػا سػػكاء داخػػؿ فمسػػطيف أـ خارجيػػا، كمػػا يجػػكز 

اخػػؿ فمسػػطيف أك إلػػى اعارتػػو بالطريقػػة ذاتيػػا إلػػى أيػػة سػػمطة محميػػة أك مؤسسػػة ذات نفػػع عػػاـ د
  (2)شركة تساىـ فييا الحككمة.

كيصػػدر قػػرار االعػػارة مػػف النائػػب العػػاـ بنػػاء عػػؿ طمػػب الجيػػة المسػػتعيرة بالتنسػػيؽ مػػع  
 (3)ديػػكاف المػػكظفيف، كيحػػدد القػػرار مػػدة االعػػارة كشػػركطيا كتػػاريخ بػػدايتيا كاسػػـ الجيػػة المسػػتعيرة.

االعارة عمى حساب الجية المسػتعيرة . كتعتبػر كيككف راتب عضك النيابة كاستحقاقاتو طكاؿ مدة 
مدة االعارة كاممة مدة خدمػة مقبكلػة لمتقاعػد كاسػتحقاؽ الترقيػة كالعػالكة الدكريػة عمػى أف تسػتكفي 

   (4)منو العائدات التقاعدية المستحقة

كيكػػكف عػػكض النيابػػة المعػػار خاضػػعا اداريػػان لمجيػػات المسػػتعيرة فيمػػا يتعمػػؽ باإلشػػراؼ  
رساؿ نسخة عنيا لمنيابة العامةعميو كمحاس     (5)بتو ككتابة التقارير عنو كا 

 

 
                                                           

 (.303-302ص  ص) مستقبؿ كاقع، تاريخ، الفمسطيني القضاء جرادة، (1)
 ـ . 2005( لسنة  4المعدؿ بالقكف رقـ )   1998( لسنة  4( مف قانكف الخدمة رقـ )  62( المادة ) 2)
( لسنة  4ـ المعدؿ بالقانكف رقـ )  1998( لسنة  4ة المدنية رقـ ) ( مف قانكف الخم 1/  64( المادة ) 3)

 ـ.2005
 ـ .2005( لسنة  4المعدؿ رقـ )  1998( لسنة  4( مف قانكف الخدمة المدينة رقـ )  64/2( المادة ) 4)
المدنية ـ بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة 2005( لسنة 45( مف قرار مجمس الكزراء رقـ ) 79( المادة ) 5)

 ـ .2005( لسنة 4المعدؿ بالقانكف الخدمة التنفيذية رقـ )  1998( لسنة 4رقـ ) 
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  (1)عند اعارة عضو النيابة ما يمي: ويراعى 

أال تتجػاكز مػػدة االعػػارة األكلػػى فػػي الػػداخؿ سػػنة، كيجػػكز تجديػػدىا كػػؿ مػػرة لمػػدة سػػنة اخػػرل  -1
 بحيث ال تتجاكز مدة االعارة في مجمميا أربع سنكات. 

ارة لمخػارج عػف أربػع سػنكات، كال يجػكز اعػارة عضػك النيابػة بعػدىا إال أال تتجاكز مػدة االعػ  -2
 بعد انقضاء خمس سنكات مف عكدتو لمعمؿ. 

كيجكز لعضك النيابة أف ينيي اعارتو قبؿ انتيػاء المػدة المػرخص لػو بيػا، كفػي ىػذه الحالػة   -3
عػف العمػؿ  كيعتبػر فػي حكػـ المتغيػب  (2)يجب العكدة إلى النيابة العامة حاؿ انتيػاء اعارتػو

كال تػػدخؿ مػػدة االعػػارة فػػي حسػػاب رصػػيد المكظػػؼ مػػف االجػػازات  (3)مػػف تػػاريخ مػػدة االعػػارة
 .(4)السنكية لو

كبعػػد انتيػػاء مػػدة االعػػارة تمتػػـز النيابػػة العامػػة بإعادتػػو إلػػى كظيفتػػو األكلػػى، كفػػي جميػػع 
 .(5)بؿ االعارةاألحكاؿ يحتفظ عضك النيابة المعار بمميزات الكظيفة جميعيا التي كاف يشغميا ق

 العزل : اً ثاني
لـ تجز الدساتير المتعاقبة عزؿ القضاة، أما أعضاء النيابة فقد جاز عزليـ كفقػان ألحكػاـ 

ـ عمػػى أف " تعيػػيف القضػػاة كعػػدـ  1955سػػنة ل المصػػرم  دسػػتكرال، كفػػي ىػػذا نػػص  (6)القػػانكف
    .(7)قابميتيـ لمعزؿ كنقميـ يككف بالكيفية كالشركط التي يقررىا القانكف

كنص عمى أف : " تعييف اعضاء النيابة العامة كنقميـ كعزليـ يكػكف بالكيفيػة كبالشػركط 
 .   (8)التي يقررىا القانكف

                                                           

 ـ.2005( لسنة  4المعدؿ بالقانكف رقـ )  1998( لسنة  4( مف قانكف الخدمة المدينة رقـ )  63( المادة ) 1)
( 4يذية لخدمة المدنية رقـ )ـ بالالئحة التنف2005( لسنة 45( مف قرار مجمس الكزراء رقـ )82/1( المادة ) 2)

 ـ.2005( لسنة 4المعدؿ بالقانكف رقـ )  1998لسنة 
ـ بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة 2005( لسنة 45( مف قرار مجمس الكزراء رقـ )  2/  82( المادة ) 3)

 ـ . 2005( لسنة  4المعدؿ بالقانكف رقـ )  1998( لسنة  4المدينة رقـ ) 
(  4ـ بالالئحة التنفيذية المدية رقـ )  2005( لسنة 45( مف قرار مجمس الكزراء رقـ )  82/3(  المادة ) 4)

 ـ .2005( لسنة  4المعدؿ بالقانكف رقـ )  1998لسنة 
 (1/851ج) ، باب كمف ذكر خالد بف الكليد بف المغير المثاني( األحاد 5)
 (.335ص ) مستقبؿ كاقع، تاريخ، الفمسطيني القضاء جرادة، (6)
 ـ. 1955سنة المصرم لدستكر ال( مف  344( المادة ) 7)
 ـ1962( مف النظاـ الدستكرم لقطاع غزة لسنة  56( المادة ) 8)
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ـ فقػػد كحػػد بػػيف القضػػاة كأعضػػاء النيابػػة فػػي 2005أمػػا القػػانكف األساسػػي المعػػدؿ لسػػنة 
إال فػي األحػػكاؿ  عػدـ جػكاز عػزليـ بػالنص عمػى أف " القضػاة كأعضػػاء النيابػة غيػر قػابميف لمعػزؿ

   (1)" المبينة في القانكف
إف القاضػػي كعضػػك النيابػػة مػػف جيػػة فػػي نػػزاع متكاصػػؿ مػػع الػػنفس تتقاذفػػو  :والحقيقــة

يػػة، فيظػػؿ ازاءىػػا ثابتػػان، كتػػراه مػػف جيػػة ك األىػػكاء كتتبػػارل فػػي اسػػتمالتو اإلغػػراءات الماديػػة كالمعن
 أخرل حريصان عمى سمعة قضائو يدافع عف مكقفو.  

كنظػػران لخطػػكرة العمػػؿ القضػػائي كسػػمكه كتحسػػبان مػػف تػػدخؿ أم مػػف السػػمطتيف  ،ومــن ىنــا
التشريعية التنفيذية في العمؿ القضػائي، فقػد نػص المشػرع الفمسػطيني عمػى ىػذا الػنص الدسػتكرم 

كذلؾ  صراحة عمى عدـ قابمية القضاة لمعزؿ إال في األحكاؿ المبينة في القانكف السمطة القضائية
 مئناف كالسكينة لدل ممارستو لعممو القضائي. لمنح القاضي االط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( مف قانكف السمطة 58/2ـ ، كالمادة رقـ)2005مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  (99/2( المادة )1)
  ـ2002( لسنة1القضائية رقـ )
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 : الثالث المبحث
 القضائية السمطة في اإلداري الطابع ذات الدولة لرئيس القضائية االختصاصات

كما أكردنا سابقا معايير التمييز بيف األعماؿ التي يقكـ بيا الرئيس سكاء كانت ذا طابع 
الفقياء في ىذا األمر فمنيـ مف رده إلى المعيار الشكمي  ادارم أك تشريعي أك قضائي، كآراء

كمنيـ مف اتجو نحك المعيار المكضكعي، كاستعرضنا بعض ىذه االختصاصات المتعمقة 
بالعامميف في السمطة القضائية، كىا نخف نكد استعراض االختصاصات القضائية ذات الطابع 

ا كىيكمتيا مف خالؿ معرفة دكر رئيس االدارم المتعمقة بالسمطة القضائية مف حيث تأسيسي
نشاء دائرة تفتيش ا  الدكلة في تشكيؿ مجمس قضاء انتقالي ككذلؾ تشكيؿ محكمة دستكرية ك 

 قضائي كمحكمة خاصة بقضايا االنتخابات، كىذا ما سنكرده بالتفصيؿ مف خالؿ ىذا المبحث.
 االنتخابات قضايا محكمة تشكيل: األول المطمب

قضائية ذات الطابع االدارم الخاصة بالرئيس كمنيا تشكيؿ تتنكع االختصاصات ال
( مف قانكف االنتخابات 29محكمة قضايا االنتخابات حيث نص المشرع الفمسطيني في المادة )

الفمسطيني أنو " كفقا ألحكاـ القانكف تشكؿ محكمة قضايا االنتخابات مف رئيس كثماف قضاة 
 .(1)يا بمرسكـ رئاسي "بتنسيب مف مجمس القضاء األعمى، كيعمف عن

كبالتالي فإف الرئيس الفمسطيني ىك مف يعمف عف ىذه المحكمة بمرسكـ رئاسي بعد 
مجمس القضاء األعمى، كمف الناحية الكاقعية عمى األرض فنحف في الحالة الفمسطينية  بتنسي

ذا في أماـ نمكذجيف قد قاـ الرئيس الفمسطيني فييما بتشكيؿ محكمتيف لقضايا االنتخابات كى
صدر أ، كقد  (3)ـ2017، كاالنتخابات المحمية في الضفة الغربية (2)ـ 2005انتخابات عاـ 

                                                           

 ـ.2005( لسنة9االنتخابات. رقـ )( مف قانكف 29مادة )  (1)
، كبمكجب ىذا المرسـك تـ تشكؿ محكمة قضايا االنتخابات  ـ31/10/2005صدر مرسـك رئاسي بتاريخ (2)

مف رئيس كثمانية قضاة كتـ تعييف األستاذ عيسى  أبك شرار رئيسا لمحكمة قضايا االنتخابات، كعضكية 
األستاذ عمي  -مصطفى القاؽ -فتحي أبك سركر -بر األستاذ سعد شحي -) األستاذ أميف كافي :كؿ مف

الرابط:   األستاذ محمد الحاج ياسيف(. - األستاذ محمد العمر -األستاذ حسف الجدبة  -الفرا
http://www.wafainfo.ps/ 

، لتشكيؿ محكمة قضايا انتخابات إلجراء االنتخابات المحمية 21/2/2017صدر مرسـك رئاسي بتاريخ   (3)
)فايز   :الغربية،  رئيس المحكمة: القاضي رفيؽ ىشاـ عبد الرحيـ زىد، كعضكية كؿ مففي الضفة 

سائد كحيد كامؿ  -فكاز إبراىيـ نزار عيطة -محمكد نمر عبد العزيز أبك حصيرة -حسيف عثماف حماد
زياد عبد  -ممدكح عمياف حسف جبر -رامي إسحؽ حسف مينا -محمد سميماف محمد الدحدكح -حمد اهلل

صالح عمر  -ميند نظمي عبد اهلل العارضة -محمد عياد فضؿ سالـ العجمكني -مف جمعة البراكمالرح
عيسى محمد إسماعيؿ  -ياسميف حنا سميـ جراد -أحمد محمد مصطفى كلد عمي -صالح جفاؿ

 https://www.alwatanvoice.comالرابط : .إجبكر(
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عف ىاتيف المحكمتيف كبذلؾ يككف أعمؿ اختصاصو  الرئيس الفمسطيني مرسكميف رئاسييف معمنان 
، بشكؿ كاقعي عمى األرض في القضائي ذا الطابع االدارم الذم منحو لو التشريع الفمسطيني

 .اة السياسية كالقانكنية الفمسطينيةالحي
 وتشكيميا الدستورية المحكمة إنشاء: الثاني المطمب

ـ، محكمة دستكرية عميا، 2006( لسنة 3أنشأ المشرع الفمسطيني بمقتضى القانكف رقـ )
ات عمػػػى ( سػػػنك 10كىػػػي ىيئػػػة قضػػػائية مسػػػتقمة قائمػػػة بػػػذاتيا فػػػي فمسػػػطيف كرغػػػـ مػػػركر حػػػكالي )

رئػيس  ، كمػف الجػدير ذكػره فػي ىػذا السػياؽ أفإال مػؤخران ر النػكر يػلػـ   أنػوصدكر ىػذا القػانكف إال
ـ بشػػػأف تعػػػديؿ قػػػانكف المحكمػػػة 20/10/2012السػػػمطة الفمسػػػطينية أصػػػدر قػػػرار بقػػػانكف بتػػػاريخ 

ـ، لكنو لـ يرل النكر بسبب االعتراضات التي كجيت لو مف 2006لسنة  3الدستكرية العميا رقـ 
 .سات المجتمع المدني، إضافة لمؤسسات السمطة الرسميةمؤسسات حقكؽ اإلنساف كمؤس

كتؤلػػؼ المحكمػػة مػػف رئػػيس كنائػػب لػػو كسػػبعة قضػػاة، كتنعقػػد ىيئػػة المحكمػػة مػػف رئػػيس 
 .(1)كستة قضاة عمى األقؿ، كتصدر قراراتيا باألغمبية

كيرأس جمسات المحكمة رئيسيا أك نائبػو فػي حػاؿ خمػك منصػبو أك غيابػو أك كجػكد مػانع 
 .(2)ف لو جميع اختصاصاتو ثـ األقدـ مف األعضاءلديو، كيكك 

 الدستورية المحكمة تشكيل: أوال

عمػى أنػو: "المحكمػة  (3)( مف قانكف المحكمة الدسػتكرية العميػا الفمسػطيني1تنص المادة )
مدينػة القػػدس، كلممحكمػة أف تتخػذ ليػا مقػػرنا  قضػائية مسػػتقمة مقرىػا الػدائـ الدسػتكرية العميػا ىيئػة

قضػائية  كفي مدينة غزة حسب مقتضى الحاؿ". كبيذا، تؤكد عبػارة "ىيئػة ينة راـ اهللمؤقتنا في مد
نمػا ىػي ىيئػة مسػتقمة  مستقمة" عمػى أف المحكمػة ال تعتبػر جػزءنا مػف التنظػيـ القضػائي العػادم، كا 

التػي تػنص عمػى  (4)قانكف السػمطة القضػائية ( مف6جاءت بو المادة ) عنو. كيتجاكب ىذا مع ما
كينظميػػا القػػانكف، ثانينػػا،  محػػاكـ الفمسػػطينية مػػف: "أكال، المحػػاكـ الشػػرعية كالدينيػػةتتكػػكف ال أف

  ."(5)ثالثنا، المحاكـ النظامية المحكمة الدستكرية العميا كينظميا القانكف،

                                                           

 ـ.2006( لسنة 3) ( مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ2( المادة )1)
 ـ.2006( لسنة 3( مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ )3( المادة )2)

 . 2006( لسنة3قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ ) (3)
 .  2002( لسنة 1قانكف السمطة القضائية رقـ ) (4)
 ( 60الكحيدم، القضاء الدستكرم في فمسطيف، )ص (5)
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، عمػى أف يكػكف أعضػاء المحكمػة الدسػتكرية مػف  (1)نص قانكف المحكمػة الدسػتكرية كما
صػػػبغة سياسػػػية، كأف ال يػػػدخؿ فػػػي تكػػػكيف المحكمػػػة العنصػػػر القضػػػاة، كأف ال يػػػتـ تعيػػػنيـ كفػػػؽ 

كال يعنػى ذلػؾ أف يقتصػر تشػكيؿ المحكمػة عمػى القضػاة العػامميف، بػؿ يمكػف أف يتسػع  .السياسي
كعمػى ذلػؾ، يمكػف  (2)المعنى ليشمؿ كؿ مف تتكفر فييـ الشركط الخاصػة بتػكلي كظيفػة القضػاء.

يف مثؿ القضػاة السػابقيف كمػف يحممػكف رتبػة أف تضـ المحكمة عناصر أخرل غير القضاة العامم
 .(3)األستاذية في القانكف ككبار المحاميف، مع تحديد الشركط الخاصة بكؿ فئة مف تمؾ الفئات

كبالنسػػبة لتحديػػد عػػدد أعضػػاء المحكمػػة الدسػػتكرية، يالحػػظ أف ىنػػاؾ منيجػػاف فػػي ىػػذا 
مػػػف  135مثػػػؿ المػػػادة الصػػػدد. فػػػبعض الػػػدكؿ تحػػػدد عػػػدد أعضػػػاء المحكمػػػة كطريقػػػة إختيػػػارىـ، 
قاضػػينا، يختػػار رئػػيس  15الدسػػتكر اإليطػػالي، التػػي حػػددت عػػدد أعضػػاء المحكمػػة الدسػػتكرية ب 

الجميكريػػػة ثمػػػثيـ، كيختػػػار البرلمػػػاف ثمػػػثيـ، كتختػػػار كػػػؿ مػػػف المحكمػػػة العميػػػا العاديػػػة كالمحكمػػػة 
الدسػتكرية لديػو.  كبعضيا األخر، ال يحدد عدد أعضاء المحكمػة (4)اإلدارية العميا الثمث المتبقي.

فقػد  (5)كقد أخذ المشػرع الفمسػطيني بػالمنيج الػذم ال يحػدد فيػو عػدد أعضػاء المحكمػة الدسػتكرية.
نصت المادة الثانية مف قانكف المحكمة الدستكرية العميػا الفمسػطيني عمػى أف تؤلػؼ المحكمػة مػف 

القانكف الفمسطيني، إف ىذا االتجاه الذم أخذ بو  .رئيس كنائب رئيس كعدد كاؼ مف المستشاريف
ف كاف اتجاه عممي كمفضؿ في الصػياغة، إال أنػو قػد يثيػر التخػكؼ، كيػؤدم إلػى مػنح السػمطة  كا 

مػف ناحيػة أخػرل، لػـ يػتـ تقسػيـ  .السياسية فرصة إنقاص العدد أك زيادتو لتحقيؽ أىداؼ سياسػية
نمػػا تألفػػت مػػف دائػػرة كاحػػدة، بخػػالؼ األ سػػمكب المتبػػع فػػي المحكمػػة الدسػػتكرية إلػػى عػػدة دكائػػر، كا 

كالتػػي أخػػذت بتعػػدد الػػدكائر فػػي المحكمػػة الدسػػتكرية، كذلػػؾ  (6)،مػػثالن  المحكمػػة الدسػػتكرية األلمانيػػة
ػػػا عمػػػى أف تكػػػكف الجيػػػة التػػػي تقضػػػي فػػػي ىػػػذا األمػػػر اليػػػاـ )دسػػػتكرية أك عػػػدـ دسػػػتكرية  حرصن

 . (7) القكانيف( جية كاحدة

                                                           

 ـ.2006( لسنة 3كف المحكمة الدستكرية رقـ)( مف قان17المادة ) (1)
 (.651الباز، الرقابة عمى دستكرية القكانيف )ص  (2)
 (61الكحيدم، القضاء الدستكرم في فمسطيف، )ص (3)
 (578أبك المجد، الرقابة عمى دستكرية القكانيف )ص  (4)
 (.56رقابة دستكرية القكانيف )ص ، عبد الفتاح؛ ك 533ص ، المرجع السابؽ (5)
 (.579)ص  الرقابة عمى دستكرية القكانيفأبك المجد،  (6)
 (67الكحيدم، القضاء الدستكرم في فمسطيف، )ص (7)
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 الدستورية المحكمة أعضاء اختيار: ثانيا

أف يكػػكف جميػػع أعضػػاء المحكمػػة مػػف العنصػػر راعػػى كمػػة الدسػػتكرية العميػػا قػػانكف المح
 (1):القضائي كالقانكني. إذ نص عمى أف يككف أعضاء المحكمة الدستكرية مف بيف الفئات اآلتية

أعضػػاء المحكمػػة العميػػا الحػػالييف كالسػػابقيف ممػػف أمضػػكا فػػي كظػػائفيـ بالمحكمػػة العميػػا  .1
 .خمس سنكات متصمة عمى األقؿ

 .اء محاكـ اإلستئناؼرؤس .2

أسػػاتذة القػػانكف العػػامميف بالجامعػػات المعتػػرؼ بيػػا فػػي فمسػػطيف ممػػف أمضػػكا فػػي كظيفػػة  .3
 .أستاذ، عشر سنكات متصمة عمى األقؿ

 .المحامكف الذيف ترافعكا أماـ المحاكـ الفمسطينية مدة عشريف سنة متصمة عمى األقؿ .4

ف أمضػػػكا فػػػي كظيفػػػة مستشػػػار أعضػػػاء ديػػػكاف الفتػػػكل كالتشػػػريع الحػػػالييف كالسػػػابقيف ممػػػ .5
 خمسة سنكات متصمة عمى األقؿ.

أعضاء النيابة العامة الحالييف كالسابقيف ممف أمضكا في كظيفة النائب العػاـ أك مسػاعد  .6
 .النائب العاـ خمس سنكات متصمة عمى األقؿ

ــرى الباحــث أعضػػاء المحكمػػة مػػف قضػػاة محكمػػة  اختيػػارجػػاء مٌكفقنػػا فػػي  قػػانكفأف ال وي
يػػا كمػػف المحػػاميف. أمػػا بشػػأف أسػػاتذة القػػانكف فأنػػا أميػػؿ إلػػى أف المقصػػكد مػػف الػػنص العػػدؿ العم

أنيػػـ األقػػرب إلػػى تخصػػص كعمػػؿ المحكمػػة الدسػػتكرية،  اعتبػػارأسػػاتذة القػػانكف الدسػػتكرم، عمػػى 
ا بػأف أسػاتذة القػانكف ال يحصػمكف عمػى رتبػة األسػتاذية إال بعػد  ف يمضػكا خمػس عشػرة سػنة أعممن

 .خ حصكليـ عمى درجة الدكتكراهعمى األقؿ مف تاري

لقد فكجئت لجنة صياغة المشركع كالجيات القانكنية كالقضػائية، بتغييػر مضػمكف بعػض 
المػػكاد كمنيػػا المػػادة التػػي تتعمػػؽ بالفئػػات التػػي يػػتـ إختيػػار أعضػػاء المحكمػػة مػػف بينيػػا، حيػػث تػػـ 

احيػة، تػـ إضػافة فئػة صياغة ىذه المادة بعيدنا عػف اليػدؼ مػف إنشػاء المحكمػة الدسػتكرية. فمػف ن
أعضػػاء ديػػكاف الفتػػكل كالتشػػريع الحػػالييف كالسػػابقيف، ككػػذلؾ فئػػة أعضػػاء النيابػػة العامػػة الحػػالييف 
ا بأنو لـ يرد ىذا األمر في أم نظاـ مف أنظمة المحاكـ الدستكرية في الدكؿ التي  كالسابقيف، عممن

يػػؤدم إلػػى تحكػػـ السػػمطة  فأ وأخػػذت بفكػػرة إنشػػاء المحكمػػة الدسػػتكرية. إضػػافة إلػػى أف مػػف شػػأن
                                                           

 ـ2006( لسنة 3المادة الثالثة مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ) (1)
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التنفيذيػػػة بالمحكمػػػة الدسػػػتكرية، ألف أعضػػػاء ديػػػكاف الفتػػػكل كالتشػػػريع تػػػابعكف لػػػكزارة العػػػدؿ، ىػػػذا 
األمػػػر الػػػذم يعطػػػييـ دافعنػػػا السترضػػػاء السػػػمطة التنفيذيػػػة، كذلػػػؾ عمػػػى أمػػػؿ اختيػػػارىـ لعضػػػكية 

 . (1) المحكمة الدستكرية

يكػكف ىنػاؾ سػطكة كتػدخؿ كاضػح مػف  أف المشرع مػف كػؿ مػا ذكػر سػابقان  ويرى الباحث 
قبػػػؿ السػػػمطة التنفيذيػػػة كرأس اليػػػـر فييػػػا)رئيس الدكلػػػة( كىػػػذا مػػػف شػػػأنو أف يػػػؤثر عمػػػى اسػػػتقالؿ 

 .القضاء بشكؿ عاـ كالدستكرم منو بشكؿ خاص

 ثالثا: كيفية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العميا

طينية، كيعػػػػيف عضػػػػك يعػػػػيف رئػػػػيس المحكمػػػػة بقػػػػرار مػػػػف رئػػػػيس السػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػ
المحكمة بقرار مف رئيس السمطة الكطنية بعد أخذ رأم الجمعية العامة لممحكمة. كىػذا يػدؿ عمػى 
أف أعضاء المحكمة جميعان يعينكف بقرار مف رئيس السمطة الكطنية بعد أخذ رأم الجمعية العامة 

ية، كدكف أخذ رأم لممحكمة، في حيف يعيف رئيس المحكمة بقرار مستقؿ مف رئيس السمطة الكطن
 (2) .الجمعية العامة لممحكمة

جػد يك ال  وأنػ مع أراء عممـاء القـانون الدسـتوري فـي فمسـطين مـن حيـث الباحث ويتفق
سبب لمتفريؽ بيف طريقة تعييف رئيس المحكمة، كأعضاء المحكمة، ألف األنظمة التػي فرقػت فػي 

ىػػػا، كذلػػػؾ لممكاءمػػػة بػػػيف صػػػفتو آليػػػة التعيػػػيف بػػػيف رئػػػيس المحكمػػػة كأعضػػػائيا، كػػػاف ليػػػا مػػػا يبرر 
القضػػائية، كمػػا تسػػند إليػػو بعػػض األنظمػػة الدسػػتكرية مػػف ميػػاـ سياسػػية، فػػي حالػػة خمػػك منصػػب 
رئيس الدكلة أك عجزه الدائـ عف العمؿ، حيث تػنص ىػذه األنظمػة عمػى أف يتػكلى الرئاسػة مؤقتنػا 

ذا كاف البرلمػاف مػنحال حػؿ محمػو رئػيس المحكمػة الدسػت كرية العميػا. ىػذا األمػر رئيس البرلماف، كا 
 . (3)الذم يختمؼ في النظاـ القانكني الفمسطيني

 

 

                                                           

 (.71-70ص الكحيدم، القضاء الدستكرم في فمسطيف، )ص (1)
 ـ.2006( لسنة 3كمة الدستكرية العميا، رقـ)( مف قانكف المح4تنص المادة )  (2)
، كانظر: التركماني، القضاء الدستكرم في فمسطيف (74 لكحيدم، القضاء الدستكرم في فمسطيف )صا (3)

 .(74)ص
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، (1)( مف مشركع المسكدة الثالثة المنقحػة لدسػتكر دكلػة فمسػطيف 119فقد نصت المادة )
عمػػػى أنػػػو: "إذا شػػػغر مركػػػز الػػػرئيس أك قػػػرر المجمػػػس التشػػػريعي اتيامػػػو يتػػػكلى رئػػػيس المجمػػػس 

ػا تجػرم خالليػا االنتخابػات لمرئاسػة كفقنػا  60مػدة ال تزيػد عػف التشريعي رئاسػة الدكلػة مؤقتنػا ل يكمن
ذا رغػػػب رئػػػيس المجمػػػس التشػػػريعي فػػػي ترشػػػيح نفسػػػو أك حػػػاؿ دكف تكليػػػو  لقػػػانكف االنتخابػػػات، كا 
الرئاسة مػانع قػانكني، يتػكلى رئػيس المحكمػة الدسػتكرية رئاسػة الدكلػة مؤقتنػا لحػيف إتمػاـ إجػراءات 

. كتػنص المػادة (2)المحكمة في ىذه الحالة أف يرشح نفسو لمرئاسة"انتخاب الرئيس. كليس لرئيس 
 بارتكػاب( المشار إلييا عمػى أف إتيػاـ رئػيس الدكلػة بالخيانػة العظمػى أك بخػرؽ الدسػتكر أك 90)

 االتيػاـمقدـ مف ثمث أعضاء المجمس التشريعي، كال يصدر قرار  اقتراحجريمة، يككف بناء عمى 
ثمثي مجمكع أعضاء المجمػس التشػريعي، كفػكر صػدكر اإلتيػاـ يتكقػؼ  إال إذا كافقت عميو أغمبية

( /1501الػػرئيس عػػف ممارسػػة ميامػػو، كتػػتـ محاكمتػػو أمػػاـ المحكمػػة الدسػػتكرية. كمػػا أف المػػادة )
"يكقؼ مف يحاؿ إلى التحقيؽ  :مف مشركع المسكدة الثالثة لدستكر دكلة فمسطيف تنص عمى أنو 

اإلحالػػػة إلػػػى أف يصػػػدر بحقػػػو حكػػػـ قضػػػائي نيػػػائي مػػػف عػػػف أداء ميامػػػو بمجػػػرد صػػػدكر قػػػرار 
نػػص عمػػى أنػػو: "إذا شػػغر مركػػز رئػػيس السػػمطة أف المشػػرع فػػي حػػيف  ،(3) المحكمػػة الدسػػتكرية"

الكطنية، يتػكلى رئػيس المجمػس التشػريعي الفمسػطيني ميػاـ رئاسػة السػمطة الكطنيػة مؤقتنػا لمػدة ال 
ػػا تجػػػرل خالليػػا  رئػػيس جديػػػد كفقنػػا لقػػػانكف  النتخػػػابباشػػرة حػػرة كم انتخابػػػاتتزيػػد عػػف سػػػتيف يكمن

 (4)."الفمسطيني االنتخابات
رادة الػػػرئيس بالتحديػػػد بػػػدت كاضػػػحة فػػػي ا  أف المشػػػرع الفمسػػػطيني ك  وعميـــو يـــرى الباحـــث

استعراضنا لكيفيػة تعيػيف قضػاة كرئػيس المحكمػة الدسػتكرية العميػا، بحيػث أف السػمطتيف القضػائية 
كذلػػؾ عمػػى خػػالؼ األنظمػػة المقارنػػة فػػي ىػػذا الشػػأف، ممػػا  كالتشػػريعية ال دكر ليمػػا فػػي التعيػػيف،

يعكػػػس أف الػػػرئيس الفمسػػػطيني أخػػػذ بيػػػذا األمػػػر لالسػػػتقكاء عمػػػى خصػػػكمو السياسػػػييف كبالقػػػانكف، 
 كبالتالي فيجب تعزيز دكر السمطتيف التشريعية كالقضائية بيذا الشأف كباقي الدكؿ المقارنة.

  

 

                                                           

مشركع المسكدة الثالثة المنقحة لدستكر دكلة فمسطيف، كالتي اشتركت بصياغتو لجنة فنية مصغرة مكمفة مف  (1)
 .2003مايك سنة  15فمسطيني برئاسة الدكتكر نبيؿ شع ث، كالمنشكر في  المجمس المركزم ال

 ـ.2005( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ 90كفقنا لممادة )  (2)
 . (75-74ص  لكحيدم، القضاء الدستكرم في فمسطيف، )صا (3)
 .2005( مف القانكف األساسي المعدؿ  لعاـ 37/2المادة)  (4)
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 :  الفصل الثالث
  ةاإلسالمياالختصاصات القضائية لرئيس الدولة في الشريعة 

 والنظام الدستوري الفمسطيني
ظػاـ السياسػي تتنكع االختصاصات القضائية لػرئيس الدكلػة تبعػا لطبيعػة نظػاـ الحكػـ كالن

 التػي تعتبػر مػف اإلعػداـ عقكبػة فػي الدكلػة، كمػف ىػذه االختصاصػات القضػائية المصػادقة عمػى
 كانػت كقػد سيركرة حياتػو تعيؽ التي الجرائـ مف لمحد ككسيمة اإلنساف عرفيا التي العقكبات أقدـ
 ليا أىداؼ كأصبح تطكرت كلكنيا القسكة كاالنتقاـ درجات أقصى عف تعبر األكلى مظاىرىا في

 ان دكر  الحكـ ألنظمة كاف كما الشعكب عمى كتأثيرىا األدياف بركز مع خاصة االنتقاـ غير أخرل
 مػف كالمفكػريف الفالسػفة قبػؿ مف المبذكلة الجيكد فيي الفصؿ نقطة أما التطكر، ىذا عمى فعاالن 
فػي كضػع القسكة، كما كاف ألنظمة الحكـ دكر ىػاـ  مظاىر كؿ مف اإلعداـ تخميص عقكبة أجؿ

ثناء كحتى بعد صدكر الحكـ باإلعداـ كذلؾ حفاظا عمى ركح أالضمانات كالضكابط الكافية قبؿ ك 
رسػػاؿ أحكػػاـ اإلعػػداـ إالعدالػػة كحمايػػة لحيػػاة اإلنسػػاف، ككػػاف مػػف أبػػرز ىػػذه الضػػمانات اإلجرائيػػة 

فػي  الصادرة عف القضاء لمرئيس لممصػادقة عمييػا، كقػد أعطػي المشػرع الفمسػطيني لمػرئيس الحػؽ
، الذم سنتعرض لو بشكؿ تفصيمي في المبحث الثاني قرارىا كالمصادقة عمييا، أك حتى تخفيفياإ

مف ىذا الفصؿ حيث سنفرؽ بيف تخفيؼ العقكبة كالعفك الخاص ككػذلؾ العػاـ كصػالحية الػرئيس 
 .في كؿ منيا
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 :  األول المبحث
 االعدام عقوبة عمى المصادقة في الدولة رئيس اختصاصات

ىػػػذا المبحػػث عمػػػى دراسػػة فػػػي عقكبػػة اإلعػػػداـ، ماىيتيػػا كخصائصػػػيا كالمؤيػػػديف  يشػػتمؿ
كالمعارضيف ليا كدكر كصالحيات رئيس الدكلة في انفاذىا كالمصادقة عمييا، كؿ ذلؾ في ضكء 

كالقػػػػانكف الػػػػدكلي اضػػػػافة إلػػػػى الػػػػنظـ الدسػػػػتكرية المعاصػػػػرة  كالنظػػػػاـ  ةاإلسػػػػالميأحكػػػػاـ الشػػػػريعة 
 ما يمي: ذا سنتناكؿ في ىذا المبحث الدستكرم الفمسطيني ، ل

 .اإلسالمية الشريعة في االعدام حكم عمى بالمصادقة الدولة رئيس اختصاص:  األول المطمب

كمػا ىػي (1)سنستعرض في ىذا المطمب عقكبة اإلعداـ كما ىيتيػا كمبادئيػا كخصائصػيا 
مػػػف  ةاإلسػػػالميعة يليػػػا، كمػػػا ىػػػي الحكمػػػة كالضػػػكابط الػػػكاردة فػػػي الشػػػر  ةاإلسػػػالمينظػػػرة الشػػػريعة 

 :تياآلالنحو فركع، ستككف مقسمة عمى  ثالثةتطبيقيا كذلؾ مف خالؿ 

 اإلعدام عقوبة ماىية: األول الفرع

 مفيـك عقكبة اإلعداـ لغة كاصطالحا كقانكنا. 

: ىك مصدر لمفعؿ أعػدـ كتشػتؽ منيػا كممػة العػدـ كالتػي تعنػي فقػداف الشػيء،  فاإلعدام لغة -1
فكممػػة إعػػداـ أصػػبحت شػػائعة االسػػتعماؿ كىػػي تػػدؿ عمػػى فقػػداف  كالعػػدـ ىػػك ضػػد الكجػػكد .

 .(2)الحياة كذىابيا

:  فيػي عبػارة عػف قتػؿ مشػركع لمجػـر يسػتحؽ المػكت، كيسػمييا الػبعض أما في االصـطالح -2
 . (3)بأنيا إزىاؽ لركح المحككـ عميو 

لحيػاة بأنيا استئصاؿ المجـر مف المجتمع كحرمانو مف حػؽ ا بينما يعرفيا بعض الحقوقيين -3
 (4).الذم ىك حؽ مقدس لكؿ إنساف

                                                           

 (210-190اإلعداـ بيف البقاء كاإللغاء)ص ص حكمد، عقكبة(1) 
 . مادة عدـ(. 12/392)ج ر، لساف العربابف منظك (2) 

كانظر: اسماعيؿ، شرح األحكاـ العامة في  ؛(112عقيدة، النظرية العامة لمعقكبة كالتدابير االحترازية)ص (3)
 (624قانكف العقكبات)ص

 (235كالقانكف)صعكاز، فمسفة العقكبات في الشريعة اإلسالمية (4) 
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: فيػي ازىػاؽ ركح المحكػـك عميػو، كمػف خصائصػيا أما عن تعريف الفقـو الجنـائي لدعـدام -4
أنيا عقكبة عادية أم ال يحكـ بيا فػي الجػرائـ السياسػية، كىػي عقكبػة جنائيػة فحسػب، كىػي 

 . (1)عقكبة استئصالية

 القصاص:  نيالثا الفرع

 تعػػػالىقػػػاؿ  .(2)م تتبعػػػوأثػػػر قصػػػان كقصيصػػػان مػػػف كممػػػة )قص(األ مػػػأخكذ القصـــاص فـــي المغـــة
ة كََطًطة ٍَ ِْ فَةْردََدا لََعَ آثَةِر

 (3) 

                                                           

مىى بىًني يقكؿ اهلل تعالى  : الحكمة مف عقكبة اإلعداـ في الشريعة اإلسالمية  ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى كىتىٍبنىا عى
مىفٍ  ًميعان كى ا قىتىؿى النَّاسى جى ا أىٍحيىا  أىٍحيىاىى ًإٍسرىاًئيؿى أىنَّوي مىف قىتىؿى نىٍفسان ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فىكىأىنَّمى ا فىكىأىنَّمى
ٍنييـ بىٍعدى ذىًلؾى ًفي األىٍرًض لىميسٍ  ـٍ ريسيمينىا ًبالبىيِّنىاًت ثيَـّ ًإفَّ كىًثيران مِّ اءٍتيي لىقىٍد جى ًميعان كى لقد كٌرـ اهلل ًرفيكفى النَّاسى جى

خالقو  اإلنساف كفٌضمو عمى جميع مخمكقاتو كجعؿ حرمتو أعظـ مف حرمة الكعبة الشريفة فاإلنساف عند
كاالعتداء عمى النفس  محتـر الدـ كالماؿ كالعرض ، كىذه الحرمات ال يجكز التعٌدم عمييا أك التفريط فييا

زىاؽ  البشرية كازاحتيا يعتبر مف أعظـ الكبائر ، كعميو فإٌف مف تسٌكؿ لو نفسو االستخفاؼ بحياة البشر كا 
لزاجرة التي ال تيادف المجـر كال تمرر جريمتو كأٌف أركاحيـ عمدا كظمما فال بٌد أف يرتقب العقكبة الرادعة ا

شيئا لـ يكف، كلذا فإف اإلسالـ يرل أف تشديد العقكبة أمر ضركرم حفاظا عمى السالمة االجتماعية العامة 
، كبترا لكؿ يد آثمة كنفس مستيترة تعيث في المجتمع اآلمف قتال كفسادان، كلذا فإف حفظ األمف االجتماعي 

كثير مف األحياف عمى تطيير المجتمع مف أصحاب األنفس الشريرة التي تميؿ إلى الظمـ قد يتكقؼ في 
كاالعتداء ، فكما أف الطبيب قد يحكـ بضركرة بتر عضك مف األعضاء حفاظا عمى سالمة المريض 

بقاءان  عمى حياتو، كىكذا فإف اإلسالـ يرل أف المصمحة العامة تقضي بتطيير المجتمع مف القتمة  كا 
جرميف كالعابثيف حفاظا عمى أمف المجتمع ككرامة الناس اآلمنيف، كذلؾ فإف في عقكبة اإلعداـ لمقاتؿ كالم

صيانة لحقكؽ المقتكؿ كحفظا لحقو ككرامة دمو المسفكح كتيدئة لخكاطر أكلياء المقتكؿ كامتصاصا لنقمتيـ 
كىالى تىٍقتيميكٍا النٍَّفسى قاؿ تعالى:  لميـ،كدرءا لتكسع دائرة القتؿ كالثأر، كقد أشار القرآف الكريـ ليذا األمر ا

ًليًِّو سيٍمطىانان فىالى ييٍسًرؼ فِّي الٍ  عىٍمنىا ًلكى مىف قيًتؿى مىٍظميكمان فىقىٍد جى ؽِّ كى ـى الٌموي ًإالَّ ًبالحى رَّ   قىٍتًؿ ًإنَّوي كىافى مىٍنصيكران الًَّتي حى
اـ فإنو ينظر بمنظاريف أساسييف األكؿ دنيكم كالثاني كتنبغي اإلشارة إلى أف اإلسالـ بتشريعو لعقكبة اإلعد

أخركم كىذا بخالؼ األنظمة الكضعية التي ال ترل في مبدأ العقكبة إال كجيا دنيكيا بحتا، كبناء عميو فقد 
ف كانت إلغاءان  تقٌدـ في التعريؼ اإلسالمي لمعقكبات بأنيا زكاجر كجكابر كمعنى ىذا أف عقكبة اإلعداـ كا 

في الحياة الدنيا فإنيا مف منظكر رباني إسالمي تطيير لو كتخميص مف عقكبات اآلخرة  لحؽ الجاني
بركة،  (.712نكف العقكبات القسـ العاـ)صحسني، شرح قا انظر: كذلؾ بشرط التكبة النصكح الصادقة.

ف يعة اإلسالمية كالقانك عكاز، فمسفة العقكبات في الشر  (.27التشريع الجنائي اإلسالمي)ص أساسيات
حكرم، الجريمة،  (.6)ص الكيالني، عقكبة اإلعداـ في الشريعة اإلسالمية كالقانكف المصرم (.236)ص

 (.549-543)ص ص أسباب مكافحتيا
 .(335)ص أبك زىرة، العقكبة في الفقو اإلسالمي(2) 
 [64]الكيؼ:(3) 
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عػػدل عمػػى غيػػره بالقتػػؿ أك بقطػػع ىػػك معاقبػػة الجػػاني الػػذم يت والقصــاص فــي الشــريعة
ف قطع عضكان أمف  عضك ًرح، كا  رىحى جي ف جى مف عضاءه أك يجرحو، بمثؿ ما فعؿ فأف قىتىؿى قيًتؿ، كا 

ُِأا ُنِذاَت  . قػاؿ تعػالى : (1)عضاء غيره قيًطعى منو العضك الذم يماثمػوي أ ٌَ ََ آ يا اة اََلِ َٓ ُح
َ
يَاة َ

َْ ُغِِفَ َُلُ  ٍَ ْجََث َذ
ُ
ْجََث ثِةْْل

ُ
ًُ اىِْلَطةُص ِِف اىَْلذََْل اْْلُُر ثِةْْلُِر َواىَْػجُْد ثِةىَْػجِْد َواْْل َْ  َغيَيُْس ٌِ

ٌء فَةِتجَةعٌ  ِّ ََشْ ِخي
َ
َِ  أ ا ٍَ ًْ َورَْْحٌَح َذ َْ َرِبُس ٌِ ِّ ثِإِْخَسةٍن َذلَِم ََتِْفيٌف  َداٌء إَِلْ

َ
ْػُروِف َوأ ٍَ ْ ثِةل

 ًٌ ِل
َ
ُّ َغَذاٌب أ   (2) اْخذََدى َبْػَد َذلَِم فَيَ

 والقصاص نوعان : قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس

ه متعمػدان دكف كجػو حػؽ كأنػكاع عداـ القاتؿ الػذم قتػؿ غيػر إكيقصد بو  القصاص في النفس: -1
يقتػؿ القاتػؿ بالطريقػة  وكيفيـة القصـاص:.القتؿ ىي:)القتؿ العمد، القتؿ شبو العمد، القتػؿ الخطػأ(

ِّ َوىَِِئْ  {: قاؿ تعالىالتي قتؿ بيا عند بعض الفقياء،  ًْ ثِ ة ُغٔكِجْذُ ٌَ ثِْو  ٍِ ًْ َذَػةكِجُٔا ثِ َوإِْن ََعَرجْذُ
 ِ َٔ َخَْيٌ ل ُٓ َ ًْ ل ُت ََ َضََبْ  .(4)كقاؿ بعض الفقياء: بؿ يككف القصاص بالسيؼ (3) } يَطةثِِري

مػػػف  قطػػػع عضػػػككيقصػػػد بػػػو معاقبػػػة مػػػف تعػػػدل عمػػػى غيػػػره ب القصـــاص فيمـــادون الـــنفس: -2
فيقتص منو بأف يقطع منو عضكان مثؿ الذم قطعو  زىؽ نفسوعضاءه أك جرحو جرحان، لكنو لـ يأ

 . (5)يرهمنو غيره أك يجرحو مثؿ الجرح الذم جرحو غ
أف القصػاص جػزاء عػادؿ لمجريمػة عمػى  لباحـثا فـقومما سـبق ذكـره عـن القصـاص يت

عمى النفس اإلنسانية، فمف العدالة أف يؤخػذ المجػـر بجريمتػو بمثػؿ فعمػو، كلػيس  عتداءافالجريمة 
و، أكليائػػػ مػػػف المعقػػػكؿ أف نفكػػػر بالرحمػػػة بالجػػػاني كال نفكػػػر فػػػي ألػػػـ المجنػػػي عميػػػو كشػػػفاء غػػػيظ

نػػػو يحػػػـر منيػػػا، كبالتػػػالي إمػػػف الحيػػػاة ف ان حمػػػي حيػػػاة النػػػاس ألف القاتػػػؿ إذا حػػػـر أحػػػدفالقصػػػاص ي
 (6)يحافظ عمى حياتو، لذلؾ فالقصاص حياة ألنو يحافظ عمى الحياة.

                                                           

 (226التممي، نظرات في الثقافة اإلسالمية)ص(1) 
 [178] البقرة: (2) 
 [126نحؿ:] ال(3) 
 (257صدقي، الجريمة كالعقكبة في الشريعة اإلسالمية)ص(4) 
 (189-172عكاز، فمسفة العقكبات في الشريعة اإلسالمية كالقانكف )ص ص(5) 
 (36الحميد، التشريع الجنائي اإلسالمي)ص(6) 



  
 

93 

 الحد: الثالث الفرع

يقترفػكف  فػال الجنػاة عقكبتيػا تمنػع التػي المكانػع، ىػي كالحػدكد المنػع ىػك المغػة فػي الحػد
ِتْمـَك ُحـُدوُد المِـِو َفـاَل   تعػالى قػاؿ (1) اقترابػو يجػكز ال الػذم المػانع ىػك دكالحػ اليكميػة، الجػرائـ

أك  الشػيء نيايػة المغكيػة معانيػو كمػف  (2)َتْعتَـُدوَىا َوَمـْن َيَتَعـِد ُحـُدوَد المِـِو َفُأوَلِئـَك ُىـُم الِظـاِلُمونَ 
 كيمنعو يرده ما شيء كؿ كحد الشيئيف بيف الحاجز كالحد كالقيد كالمنع الحد الدفع كأصؿ المقدار
 إتيػاف عػف كغيػره المعػاكدة عػف يمنعػو مػا كغيػره السػارؽ كحػد حػدكد كجمػع الحػد التمػادم، عػف

 (4)المعاصي. ارتكاب مف مانعة لككنيا حدا العقكبة فسميت (3)الجنايات.

 فػال تعػالى، هلل حقػا كاجبػة مقػدرة عقكبػة الحنفيػة فقيػاء فيعرفػو :ءفقيػاال تعريفػو عنػد أمػا
 (5)بالمقدر ليس ألنو حدا التعزير سمىي

ف نػوكالقصػاص. ل ككػذلؾ مػف  كالمػراد كالصػمح العفػك فيػو لألفػراد حػؽ فإنػو كػذلؾ كػاف كا 
األعػراض، كاألنسػاب، كاألمػكاؿ، كالعقػكؿ،  لصػيانة أنيػا شػرعت تعػالى هلل حػؽ كػكف الحػدكد

 تعالى. هلل خالص حؽ الخمر شربك  كالزنا ىذه الحدكد بعض أف غير ليا التعرض مف كاألنفس

 فييػا يصػح ال كجماعػات، كالحػدكد أفػرادا النػاس حمايػة عمػى الحػد يعمػؿ الحػد : كظيفػة
 ال مقػدرة كىػي إسقاطو أحد يممؾ ال اهلل حؽ فيي عميو أعتدم الذم مف كال مف الحاكـ ال العفك
 الشػفاعة ييػاف تحؿ كال اليد، قطع بدؿ كالسجف استبداليا يجكز كال كال النقصاف فييا الزيادة تقبؿ
 التفكير مجرد حتى أك فعؿ الجريمة اعتياد عف كردعان  زجران  الحد كيعد تنفيذ الحاكـ تصؿ أف بعد
 النػاس كجعػؿ تعػالى اهلل حرمػات العػدكاف لحمايػة اعتيػاد فعػ ملمعتػدا كىػك يكػؼ اإلجػراـ فػي

 . الحد فييا كجب التي كالمعاصي. األرض ىذه عمى مطمئنيف

فييػا  كرد كثػالث البغػي، كأىػؿ الطريػؽ، قطػع السػرقة، القذؼ، الزنا، :ىي و  الكريم القرآن أوردىا
جماع السنة في حده  أنيا  ). (6)الخمر كشرب الردة، كىي)المكاط، الصحابة كا 

                                                           

 (14-13الجميمي، الحدكد في الفقو الجنائي اإلسالمي المقارف)ص ص(1) 
 [229]البقرة:(2) 
 (583ابف منظكر، لساف العرب)ص(3) 
 (214التميمي، نظرات في الثقافة اإلسالمية)ص (4)

 (27بركة، أساسيات التشريع الجنائي اإلسالمي)ص(5) 
 (215-214التميمي، نظرات في الثقافة اإلسالمية )ص ص(6) 
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 األحكػاـ فػي المتبػع الػنيج تأممنػا و، فمػكسػالمتك  المجتمػع اسػتقرار فػي بػالغ أثػر كلمحػد
إلػى  الحكػيـ الشػارع بنػد فقػد المجتمػع، فػي قراركاالسػت األمػف إشػاعة إلػى لكجدناه ييػدؼ كالحدكد
 أك الحػاكـ إلػى المعصػية عمػـ كصػؿ إذا إال ككػذلؾ فأنػو ال يقػاـ الحػد المعصػية كسػتر العفػك

نمػا آثػاـ كال ليػـ أخطػاء ال يصػبحكا مالئكػة أف أفػراده مػف يريػد ال اإلسػالـ أف كمػا ،القاضػي  كا 
 أمػر عمػى القائمػة اسػتخفافا بالسػمطة يعتبػر ألف ذلؾ المجاىرة عدـ الخطأ في الكقكع عند جكىره
 ىنػا تػدخؿمػف ك  الجػرائـ ىػذه مثػؿ ارتكػاب عمػى اآلخػريف جػرأة فػي تزيػد كمػا المجتمػع، فػي اهلل

 بػالعفك طالػب بينمػا بػو ءرحمػاالنػاس  يككف ال بأفمثال  الزاني عمى العقكبة الحكيـ مشددا الشارع
 فػي كيشػيع المجتمػع يسػتقر حػيف ذلػؾ أنػو كخالصػة القػكؿ فػي القتػؿ، إقامػة حػد عنػد عف القاتػؿ

 لمكجكد كحماية ان صكن الحدكد إقامة في أف كما حاؿ أبنائو، يككف كيؼ كالطمأنينة األمف أرجائو
 الػنفسك  الػديف حفػظ ىػي أمػكر خمسػة فػي المسػمـ تنحصػر الكجػكد ىذا مقكمات أف ذلؾ اإلنساني

ز  الردة حد الديف حرمة فإزاء الماؿ(،ك  العرضك  العقؿك  زاء القصاص اء النفسكا   العػرض حرمػة كا 
 (1)األمف.  يتحقؽ ذلؾ كؿ يتحقؽ كعندما ... الزنا حد

الشريعة اإلسالمية تتميز عف القكانيف الكضػعية بالكمػاؿ كالسػمك  تعاليـ أف ويرى الباحث
 –الدكاـ كالثبات كاالستقرار، كيرجػع ذلػؾ إلػى أنيػا منزلػة مػف عنػد اهلل كما أنيا تتصؼ بكالمركنة 

 .بالقدرة المطمقة كالحكمة البالغة كال ينبئؾ مثؿ خبيرالذم يتصؼ  -حانو كتعاليسب
 

 تشريعيةال نظمةاأل  في االعدام حكم عمى بالمصادقة الدولة رئيس اختصاص: الثاني المطمب

فػػػي ىػػػذا المطمػػػب نشػػػير إلػػػى بعػػػض الػػػنظـ الديمقراطيػػػة المعاصػػػرة كىػػػي حصػػػرا الكاليػػػات 
، كفرنسا، كمكقفيا مف عقكبة اإلعداـ ىؿ  ىي مع بقاء عقكبة اإلعداـ المتحدة األمريكية كبريطانيا

أـ مع إلغاءىا، كبالتالي ال يمكػف تنػاكؿ مكضػكع مصػادقة رئػيس الدكلػة عمػى تنفيػذ عقكبػة اإلعػداـ 
  :(2)ما يميومعالجة ىذا المطمب من خالل في ظؿ عدـ تنفيذ بعض الدكؿ لمعقكبة أصال، 

                                                           

 (549-543)ص ص حكرم، الجريمة، أسباب مكافحتيا (1)
، كالبرتغاؿ في 1864، كركمانيا في سنة 1863عداـ ىي فنزكيال في سنة ( مف الدكؿ التي ألغت عقكبة اإل2)

، كككلكمبيا في 1905كالنركيج في سنة  1880، كككستاريكا سنة 1870كىكلندا في سنة  1967سنة 
كالمكسيؾ  1924، كالدكمينيكاف في سنة 1967كاألرجنتيف في سنة  1930، كالنمسا في سنة 1901سنة 
 1947كايطاليا في سنة  1945كاستراليا في سنة  1937كسكيسرا سنة  1940سنة ، كايسمندا 1931سنة 

في بعض الكاليات المتحدة األمريكية ككالية  1988إلى منتصؼ  1985في بريطانيا  1981في فرنسا 
  .2007نيكجرسي 
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 الحياة في والحق اإلعدام لعقوبة الناظم الدولي نيالقانو  اإلطار: األول الفرع

تقتضػي دراسػػة اإلطػػار القػػانكني النػػاظـ لعقكبػػة اإلعػػداـ كالحػػؽ بالحيػػاة فػػي معرفػػة مكقػػؼ 
القػػانكف الػػدكلي لحقػػكؽ اإلنسػػاف مػػف عقكبػػة اإلعػػداـ كالحػػؽ بالحيػػاة كذلػػؾ لمعرفػػة تكجيػػات الػػدكؿ 

كقػرارات كبالتػالي قػكانيف كدسػاتير تػؤثر عمػى  الغربية كالمنطمقػات كالتكجيػات التػي أفػرزت مكاقػؼ
 األخذ بعقكبة اإلعداـ مف عدمو داخؿ ىذه الدكؿ كالنظـ المعاصرة.

يقصد بالحؽ بالحياة كالسالمة  : مفيوم وطبيعة الحق في الحياة في القانون الدوليو 
دـ التعرض الشخصية، حماية اإلنساف كحياتو، كسالمتو الجسدية كالصحية كالنفسية كالعقمية، كع

لو بأم شكؿ مخالؼ لمقانكف، كىك مف الحقكؽ الطبيعية المالزمة لإلنساف، كال يجكز المساس 
 . حتى في الظركؼ االستثنائية بيا

، فعميو تبنى باقي الحقكؽ المدنية أساسيان  يعتبر الحؽ بالحياة كالسالمة الشخصية حقان 
لمكاثيؽ الدكلية، كدعت إلى كجكب التي نصت عمييا االتفاقيات كا قتصاديةكاالكالسياسية 

مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف أف لكؿ فرد  (3)، فقد جاء في المادة احترامو كتطبيقو فكران 
الحؽ في الحياة كالحرية كاألمف عمى شخصو. كبالمقابؿ تعتبر عقكبة اإلعداـ مف أقسى 

الدكلي الخاص بالحقكؽ  مف العيد( 6)العقكبات المفركضة عمى اإلنساف، فجاء في المادة 
المدنية كالسياسية أف الحؽ في الحياة حؽ مالـز لكؿ إنساف، كعمى القانكف أف يحمي ىذا الحؽ، 

ال فإف كال يجكز حرماف أحد مف حياتو تعسفان  ، بحيث يجب أف يتمتع كؿ شخص بالحياة؛ كا 
مثمو،  لدكلة قاتالن عندما ينجح في جعؿ ا معنكيان  القاتؿ يككف قد حقؽ مف حيث ال يقصد، نصران 

  .(1)كبذلؾ يقمؿ مف كراىية المجتمع لمقضاء الكاعي عمى البشر

 اإلعدام عقوبة من المتحدة الواليات موقف: الثاني الفرع

 سػتقراراالإف تاريخ عقكبة اإلعداـ في الكاليات المتحدة األمريكية يتسـ بالتضػارب كعػدـ 
بػة اإلعػداـ مػف قبػؿ بعػض الكاليػات عمى كضع خاص، في الماضػي حػدث تكسػع فػي تكقيػع عقك 

مع اختالؼ بينيا في طريقة تنفيػذ ىػذه العقكبػة، ثػـ تركػت لكػؿ كاليػة حريػة إبقػاء أك إلغػاء عقكبػة 
 .(2) اإلعداـ

                                                           

 (303القاضي، األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات المقارنة)ص (1) 
 (52الكيالني، عقكبة اإلعداـ في الشريعة كاإلسالمية كالقانكف المصرم)ص(2) 
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 أواًل: الوضع القائم لعقوبة اإلعدام في الواليات المتحدة األمريكية 

لنسػبة لعقكبػة اإلعػداـ، فإننا ال نستطيع تصػنيفيا بػيف إحػدل المجمػكعتيف المتناقضػتيف با
بعض الكاليات ظمت مبقية عمى عقكبة اإلعداـ دكف إلغػاء جزئػي أك كمػي، كنجػد بعػض الكاليػات 

 (1) قد ألغت اإلعداـ جزئيان.

                                                           

  كالية أمريكية ألغت عقكبة اإلعداـ ىي عمى الشكؿ التالي: 14إذ نالحظ   (1)
 .1950، كنفذت آخر حكـ في 1957أالسكا: ألغت عقكبة اإلعداـ في  .1
 .1930في كنفذت آخر حكـ  1973داككتا الشمالية: ألغت عقكبة اإلعداـ في  .2
 .1959ىاكام: لـ ينفذ أم حكـ باإلعداـ في ىذه الكالية منذ انضمت إلى الكاليات المتحدة في  .3
 .1962، كنفذت آخر حكـ في 1965ايكا: ألغت عقكبة اإلعداـ في  .4
 . =1887مايف: ألغت عقكبة اإلعداـ في  .5
 .1947 ، كنفذت آخر حكـ في 1984ماساشكستس: ألغت عقكبة اإلعداـ عبر استفتاء في  .6
 .1937، كنفذت آخر حكـ في 1846ميشيغاف: ألغت عقكبة اإلعداـ في  .7
 .1911مينيسكتا: ألغت عقكبة اإلعداـ في  .8
، اعتبرت المحكمة في 2004في حزيراف يكنيك  1967نيكيكرؾ: عمقت تنفيذ عقكبة اإلعداـ في  .9

 .1963الكالية عقكبة اإلعداـ مخالفة لمدستكر كنفذ آخر حكـ في 
 .1930، كلـ ينفذ أم حكـ فييا منذ 1984: ألغت عقكبة اإلعداـ في كرد ايالند .10
، إال أف محكمة فدرالية حكمت 1964كنفذت آخر حكـ في  1964نيرمكنت: ألغت عقكبة اإلعداـ في  .11

، كأعطى القاضي مكافقتو عمى طمب مف 2006عمى رجؿ باإلعداـ في ىذه الكالية في حزيراف يكنيك 
 حكـ اإلعداـ بالمحكـك عميو في انديانا. الحككمة األمريكية لتنفيذ

 .1965فيرجينيا الغربية: ألغت عقكبة اإلعداـ في  .12
 .1953كيسكنسكف: ألغت عقكبة اإلعداـ في  .13

 .2000مف جية أخرل: عقمت ايمينكم تنفيذ عقكبة اإلعداـ منذ عاـ 
ـ. كأخيران ال تطبؽ كال تطبؽ في منطقة ككلكمبيا التي تضـ العاصمة الفدرالية كاشنطف عقكبة اإلعدا

كالية تنص قكانينيا عمى اإلعداـ ىذه العقكبة منذ أيمكؿ سبتمبر في انتظار قرار مف المحكمة  20
في  2007العميا األمريكية حكؿ شرعية الحقف القاتمة كقد نفذ حكـ اإلعداـ في الكاليات المتحدة في 

 كـك عمييـ باإلعداـ.، كمنذ عشر سنكات يتدنى باستمرار عدد المح2006في  53مقابؿ 
. لممزيد، انظر: الخضرم، بدائؿ عقكبة 2007كالية ينكجيرسي: آخر كالية ألغت عقكبة اإلعداـ في  .14

 (301-300اإلعداـ في السياسة الجنائية المعاصرة )ص ص
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أما المناىضكف لعقكبة اإلعػداـ فضػال عػف الجانػب اآلخػر مػف الفقيػاء فقػد انضػمت إليػو 
ة فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إلعػػادة منظمػػة العفػػك الدكليػػة التػػي اقترحػػت تكػػكيف لجنػػة رئاسػػي

 النظر في عقكبة اإلعداـ.

تكجػػػد حاليػػػا تسػػػع كاليػػػات تػػػنص قكانينيػػػا عمػػػى عقكبػػػة اإلعػػػداـ، كتحظػػػر تكقيعيػػػا عمػػػى 
الصغار غير المتجاكزيف مف العمػر ثمانيػة عشػر عامػا كىػي كاليػة "كاليفكرنيػا" مػثال، كفػي مسػبع 

سػػػػنة، كرغػػػػـ  18اـ عمػػػػى غيػػػػر مػػػػف تجػػػػاكز عمػػػػرىـ عشػػػػرة كاليػػػػة يجيػػػػز القػػػػانكف النطػػػػؽ باإلعػػػػد
اضمحالؿ عقكبة اإلعداـ في السنكات األخيرة في العالـ ال يزاؿ ليػذه العقكبػة كيانيػا المعػزز فػي 

 الكاليات المتحدة األمريكية.

الظاىرة األخرل التي يمكف تسجيميا في الكاليات المتحدة بالنسبة لعقكبة اإلعداـ، ىك أف 
يات قد ألغتيػا ثػـ عػادت مػف جديػد لمعمػؿ بيػا، فقػد ألغػت اثنػا عشػر كاليػة ىػذه عدد كبيرا مف الكال

ثـ أعادت مف جديد، كما أف عػادت كاليػة كاليفكرنيػا  1896إلى  1876العقكبة ما بيف السنكات 
كتبعتيػا كاليػة فمكريػدا فػي السػنة ذاتيػا، كتتابعػت الكاليػات األخػرل  1972تطبؽ ىذه العقكبة عاـ 

 االتجاه حتى بمغت عشركف كالية. التي اتخذت نفس
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  (*)بريطانيا في اإلعدام عقوبة موقف:  الثالث الفرع

قبػػؿ إلغػػاء عقكبػػة اإلعػػداـ يعاقػػب بيػػذه العقكبػػة عمػػى  (1)كػػاف قػػانكف العقكبػػات االنجميػػزم
جرائـ ظؿ عددىا مجيكال حتى أكائؿ القرف التاسع عشر، فبينمػا كػاف عػدد تمػؾ الجػرائـ يبمػغ نحػك 

، منيػػا جػػرائـ 1800، فقػػد تجػػاكز مػػائتيف كعشػػريف جريمػػة سػػنة 1700ة فػػي سػػنة خمسػػيف جريمػػ
الغش كالزكاج مف الغجريات كاالضرار ببرؾ الصيد، ككتابػة خطابػات التيديػد، كانتحػاؿ شخصػية 
الغيػػر، كجػػكد شػػخص مسػػمح أك فػػي أرض صػػيد األرانػػب، كقطػػع إحػػدل األشػػجار، كالتجػػكؿ فػػي 

قة المتػاجر، ككانػت عقكبػة اإلعػداـ فػي انجمتػرا تطبػؽ عمػى أراضي الغير، كالتزييؼ كالنشؿ، كسر 
تػػـ تنفيػػذ اإلعػػداـ فػػي غػػالـ لػػـ يبمػػغ الثالثػػة  1801األطفػػاؿ حتػػى عيػػد الممكػػة فيكتكريػػا ففػػي سػػنة 

، قانكف يحـر تطبيؽ عقكبة اإلعداـ مف 1908عشرة مف العمر سبع سنكات، كقد صدر في سنة 
 ؾ لرفع الحد األدنى لمعقكبة إلى ثمانية عشر عاما.يقؿ عمره عمى ستة عشر سنة ثـ عاد بعد ذل

                                                           

دلة في ، حيث اعتبرىا البريطانيكف مف العقكبات العاتعد عقكبة اإلعداـ مف العقكبات القديمة في بريطانيان  ( *)
القركف األكلى، بؿ كاف يتـ االحتفاؿ بالتنفيذ العمني لمعقكبة مف قبؿ عامة الحضكر، إلى أف استمرت 

ـ حيف تككنت جمعية لنشر كؿ المعمكمات الخاصة بعقكبة اإلعداـ 1810الرغبة باإلبقاء عمييا حتى عاـ 
ؿ ركميمي الذم قدـ مشركع كمناىضتيا، كقد أيدىا بعض أعضاء مجمس العمـك البريطاني كمنيـ صمكئي

قانكف إللغاء عقكبة اإلعداـ مف جريمة سرقة السمع التي تتجاكز قيمتيا خمسة شمنات، كرغـ ذلؾ رفضو 
( لقيت محاكالت 1820ـ، 1818ـ، 1816ـ، 1811ـ، 1810مجمس العمـك ست مرات، كفي السنكات )

 ييا حكـ اإلعداـ.ركميمي استبعاد ثالث جرائـ فقط مف أكثر مف مائتي جريمة طبؽ عم
ـ نقص عدد الجرائـ التي كاف يحكـ فييا باإلعداـ في 1837كحينما اعتمت الممكة فيكتكريا العرش سنة 

أكائؿ القرف كالبالغ عددىا أكثر مف مائتي جريمة إلى خمس عشرة جريمة فقط مف بينيا القتؿ كالحريؽ 
ثارة الشغب كالجرائـ الجنسية الخطيرة كالسرقة باإل كراه كالقرصنة كالتخريب كسرقة أمكاؿ الحككمة العمد كا 

نزؿ بيذه الجرائـ إلى أربع كىي القتؿ كالخيانة كالقرصنة باإلكراه كالحرؽ  1840أك كدائعيا، كفي عاـ 
العمد في حظائر سفف الحككمة كترساناتيا، سيما أف أنصار اإللغاء مف أعضاء مجمس العمـك قد تقدمكا 

اإلعداـ في كقت السمـ لفترة تجريبية مدتيا خمس سنكات، كىك المشركع الذم  بمشركع قانكف إللغاء عقكبة
صكتان، كبالتالي تكالت القكانيف الجزائية الصادرة عمى النص  89صكتان ضد مقابؿ  114حظى بمكافقة 

ـ ، 1957 –ـ 1938 –ـ 1947 الة الجنائية الصادرة في األعكاـعمى عقكبة اإلعداـ كمنيا قكانيف العد
أف صحيفة الديمي اكسبريس "اجرت استفتاء لقطاعات الشعب البريطاني كأظيرت النتيجة عمى  سيما

% غير مكافقكف 77% مكافقيف 14السؤاؿ ىؿ تكافؽ أك ال تكافؽ عمى قرار إلغاء عقكبة اإلعداـ؟، أف 
لمقارنة)ص القاضي، األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات ا راجع: % ال رأم ليمف.9

304) 

 1908قانكف العقكبات البريطاني الصادر سنة  (1)
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كانػػػت عقكبػػػة اإلعػػػداـ تحظػػػى بتأييػػػد كػػػؿ مػػػف السػػػمطتيف التشػػػريعية كالقضػػػائية، كزعمػػػاء 
نجمترا لػػـ يكػػف معارضػػا ليػػا، إال أنػػو إبػػاف إالكنيسػػة ككبػػار عممػػاء األخػػالؽ، كمػػا أف الػػرأم العػػاـ بػػ

، لنشػر المعمكمػات عػف 1810تككنػت جمعيػة عػاـ تزايد معدؿ اإلجراـ كاإلفراط في تنفيذ اإلعداـ 
عقكبة اإلعداـ مطالبيف بإلغاء عقكبػة اإلعػداـ بالنسػبة لمجػرائـ التافيػة كقػدمت مشػركعات بقػكانيف 

، إال أنيػػػػػػا قكبمػػػػػػت 1818، 1816، 1813، 1811،  1810بػػػػػػذلؾ المضػػػػػػمكف فػػػػػػي السػػػػػػنكات 
 بالرفض.

يػػػزم يتحػػػكؿ منػػػذ عقكبػػػة اإلعػػػداـ فػػػي بدايػػػة القػػػرف التاسػػػع عشػػػر بػػػدأ بػػػالرأم العػػػاـ االنجم
كيسػػتنكر تطبيقيػػا فػػي الجػػرائـ غيػػر الجسػػيمة، بػػؿ إف غالبيػػة المحمفػػيف أسػػرفكا فػػي تبرئػػة المػػذنبيف 

 (1)رغـ يقينيـ مف ارتكابيـ لمجرائـ المنسكبة إلييا نظرا لعدـ تناسب عقكبة اإلعداـ معيا.
 أوال: جيود إلغاء عقوبة اإلعدام في بريطانيا 

رف العشريف تزايد االتجاه نحك المطالبة بإلغاء عقكبػة اإلعػداـ مػف أجػؿ ذلػؾ في أكائؿ الق
تػػـ تكػػكيف جمػػاعتيف ليػػذا الغػػرض، ىمػػا جماعتػػاف خاصػػتاف كغيػػر رسػػميتيف، األكلػػى نشػػأت سػػنة 

، كتػدعى المجمػس الػكطني إللغػاء 1925، كتدعى "اتحاد ىػكرد" كالثانيػة تػـ تشػكيميا سػنة 1921
كبػػات" ككػػاف أحػػد أىػػدافيا األساسػػية ىػػك إلغػػاء عقكبػػة اإلعػػداـ فػػي عقكبػػة اإلعػػداـ "إلصػػالح العق

 (2)جرائـ القتؿ.

                                                           

 (46-45)ص ص الكيالني، عقكبة اإلعداـ في الشريعة اإلسالمية كالقانكف المصرم  (1)
، إيقاؼ العمؿ بعقكبة 1948كقد بذلت مجيكدات كبيرة لتضميف قانكف العدالة الجنائية الصادر سنة  (2)

 1948ابريؿ سنة  14ت ثمرة تمؾ الجيكد مكافقة مجمس العمـك في مساء اإلعداـ فترة تجريبية، ككان
صكتا إال أنو لدل عرض مشركع ذلؾ القانكف عمى مجمس المكردات  222صكتا ضد  245بأغمبية 

صكتا  28صكتا ضد  181تصادؼ كقكع بعض حكادث قتؿ فردية أسفرت نتيجة االقتراع بأغمبية ساحقة 
اإلعداـ، كعقب ذلؾ تقدمت الحككمة بفقرة جديدة معدلة تضمنت تقسيـ القتؿ بحذؼ الفقرة الخاصة بعقكبة 

إلى قسميف: أحدىما يطبؽ اإلعداـ بشأنو كاألخرل كتستبدؿ عقكبة اإلعداـ بعقكبة السجف المؤبد، إال أف 
صكت كتمت إحالة المشركع إلى مجمس  309صكتا ضد  307مجمس العمـك رفض تمؾ الفقرة بأغمبية 

 .صكت 19صكتا ضد  99لذم رفض بدكره بأغمبية المكردات ا
، عزميا عمى تشكيؿ لجنة ممكية بحث مكضكع 1948مف نكفمبر سنة  18إثر ذلؾ أعمنت الحككمة في 

عقكبة اإلعداـ برئاسة "السيد ارنست جكرز" كاثني عشر عضكا آخريف، كقدمت المجنة تقريرىا في غضكف 
ة تقسيـ العقكبة بشأف جريمة القتؿ بحصر الظركؼ كالذم أشار إلى ضركر  1953شير نكفمبر سنة 

المشدد بسبؽ اإلصرار في حاالت قميمة، كرفع السف الذم ال يجكز الحكـ بإدانتو باإلعداـ دكنو مف ثماني 
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يعاقػػب مرتكبيػػا باإلعػػداـ،  1957ىػذا، كقػػد كانػػت كػػؿ جريمػة قتػػؿ عمػػدم فػػي بريطانيػػا قبػؿ عػػاـ 
كلـ تكف ىذه العقكبػة تنفػذ حتمػا، إذا كانػت تسػتبدؿ فػي بعػض األحيػاف، ألف كزارة الداخميػة، كػاف 

ت ضركرة ما إبداؿ عقكبة اإلعداـ بعقكبة الحبس مدل الحيػاة، كلػـ تكػف األسػباب يمكنيا إذا كجد
التػي تػدعك ىػذه الػكزارة التخػاذ ىػذا اإلجػػراء تػداع عمػى المػكاطنيف بصػكرة عمنيػة، ككانػت الطريقػػة 

 التي يتـ بيا، تثير بعض االستياء في كثير مف الحاالت.

ى مجمكعتيف، تبعا لمطريقة التي ارتكب كبمكجبو تقسيـ العقكبات في جناية القتؿ عمدا إل
الجـر بمقتضاىا، كىكية المجني عميو، إحداىما معاقب عمييا باإلعداـ، في حيف أف األخػرل، ال 
يطاليػػػػا إال عقكبػػػػة الحػػػػبس مػػػػدل الحيػػػػاة، ككانػػػػت أفعػػػػاؿ القتػػػػؿ عمػػػػدا التػػػػي ظمػػػػت معاقبػػػػا عمييػػػػا 

سػػتعماؿ سػالح نػػارم مػثال أك قتػػؿ أحػػد باإلعػداـ، تمػػؾ التػي تيػػدد السػالمة العامػػة "كالقتػػؿ عمػدا با
رجػػاؿ الشػػرطة، فػػي حػػيف أف األفعػػاؿ التػػي ال تيػػدد السػػالمة العامػػة )كالقتػػؿ بالسػػـ مػػثال( لػػـ تعػػد 
معاقبة عمييا بيذه العقكبة ككانت الحممة ضد عقكبة اإلعداـ تزداد شدة مػف حػيف آلخػر، إلػى أف 

يو "قانكف إلغاء عقكبػة اإلعػداـ ، عمى القانكف الذم يطمؽ عم08/11/1965جرل التصكيت في 
مػػف أجػػؿ أفعػػاؿ القتػػؿ عمػػدا" الػػذم ألغيػػت بمكجبػػو ىػػذه العقكبػػة فػػي بريطانيػػا مػػع إمكانيػػة تكقيعيػػا 

 عمى األقؿ بالنسبة لمجنايات الجنائية.
                                                                                                                                                                     

عشرة سنة إلى إحدل كعشريف سنة، كمنح المحمفيف سمطة تقرير ما إذا كاف مف المستطاع استبداؿ عقكبة 
 .دل الحياةاإلعداـ بالسجف المؤبد م

قد تصادؼ كقكع أحداث مثيرة لبعض مف قضايا القتؿ التي أثارت اىتمامات الرأم العاـ استغميا مؤيدك 
نو رغـ مكافقة مجمس العمـك في  عمى  1956مف نكفمبر سنة  16عقكبة اإلعداـ ضد حركة اإللغاء كا 

ئؿ شير يكليك مف ذات إال أنو لدل عرض المشركع في أكا 264صكتا ضد  295قانكف القتؿ بأغمبية 
صكت كتـ إعادة المشركع مرة أخرل  95صكتا ضد  238العاـ عمى مجمس المكردات تـ رفضو بأغمبية 

 .لمجمس العمـك لمنظر فيو
في مجمس العمـك أف حككمتو قررت أف تقدـ في الدكرة  1956أعمف السيد "ايدف" في أكاخر أكتكبر سنة 
 .تطبيؽ عقكبة اإلعداـ دكف إلغائيا التالية مشركعا بقانكف يتضمف الحد مف

ففي أكائؿ شير نكفمبر أعمنت الحككمة نصكص القانكف الجديد، كقد تضمف الجزء األكؿ منو الحظكظ 
العريضة لتكصيات المجنة الممكية كلجنة المحاميف المحافظيف أما الجزء الثاني فقد تضمف جرائـ القتؿ إلى 

 .داـ، كأخرل تقررت بشأنيا عقكبة السجف المؤبدجرائـ جسيمة أك كبرل يطبؽ بشأنيا اإلع
صكتا  317رغـ معارضة مناىض اإلعداـ لذلؾ المشركع إال أف مجمس العمـك كافؽ عميو بأغمبية ساحقة 

كيبدك أف ىذا النقاش بمغ ذركتو مع تزايد مكجو  1957صكتا في غضكف شير فبراير سنة  131ضد 
االجرائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات المقارنة)ص القاضي، األحكاـ  انظر: .اإلجراـ العمدم

301)  
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، كأصػبحت الجػرائـ 1969ثـ تقرر إلغائيا نيائيا بناء عمػى مكافقػة مجمػس البرلمػاف سػنة 
ة عمييػػا بعقكبػػة سػػالبة لمحريػػة تصػػؿ إلػػى السػػجف المؤبػػد حسػػب المرتكبػػة ضػػد األشػػخاص معاقبػػ

 جسامة الجريمة، كأصبح مجرد التيديد بالقتؿ يعاقب عميو بالحبس مدة ال تتجاكز عشر سنكات.
إف كافػػػة األشػػػخاص الػػػذيف كػػػانكا يػػػدانكف بػػػاقتراؼ جػػػرائـ قتػػػؿ عػػػف عمػػػد سػػػيحكـ عمػػػييـ 

كػف تطبيػؽ ىػذه العقكبػة سػيبدك مختمفػا فػي بعقكبة الحبس مدل الحيػاة إثػر صػدكر ىػذا القػانكف، ل
حالة اقتراؼ جـر قتؿ عمدم، عف حكػـ بجػـر عػادم يقضػى بيػا، فقػد نػص القػانكف الجديػد، بػأف 
القاضػػي الػػذم نشػػرت القضػػية أمامػػو، كأصػػدر حكمػػو فييػػا يممػػؾ فػػي الكقػػت نفسػػو أف يقػػرر عػػدـ 

منيػة محػددة، كمػا أشػار إمكاف اإلفراج عف الشخص المحككـ بيا تحت شرط، قبؿ انقضاء فتػرة ز 
القػانكف إلػى ضػركرة استشػارة رئػػيس القضػاة البريطػاني قبػؿ ىػذا االفػػراج، كلػـ يكػف القيػد باديػا فػػي 
القانكف في األصؿ، كلكنو أضيؼ إليو بعد ذلؾ بناء لطمب السمطة القضائية، كىك ما يعكس بال 

فػػرج عنػػو قبػػؿ أف ريػػب خػػكؼ القضػػاة، إذ كػػانكا يخشػػكف رؤيػػة شػػخص مرتكػػب القتػػؿ عمػػدا، قػػد أ
 يقضى عقكبة كافية، كقبؿ أف يصبح اإلفراج عنو خاليا مف أم خطر.

يقػػػؼ فػػػي صػػػؼ عقكبػػػة اإلعػػػداـ رغػػػـ تصػػػكيت  (1) قػػػد لػػػكحظ أف الػػػرأم العػػػاـ البريطػػػاني
ممثمػػي الشػػعب عمػػى إلغائيػػا. كفػػي محاكلػػة أخيػػرة إلعػػادة العمػػؿ بعقكبػػة اإلعػػداـ فػػي انجمتػػرا تمبيػػة 

ؾ إال أف تمؾ المحاكالت باءت بالفشؿ لرفض البرلماف البريطػاني بأغمبيػة لنداءات الرأم العاـ ىنا
صػػػكتا ضػػػد  186صػػػكتا مقابػػػؿ  383كبيػػػرة إعػػػادة العمػػػؿ بعقكبػػػة اإلعػػػداـ كذلػػػؾ األغمبيػػػة تمثػػػؿ 

مشػركع القػػانكف الػػذم تقػػدـ بػػو أعضػػاء يمنيػػكف إلعػادة تكقيػػع عقكبػػة اإلعػػداـ عمػػى مرتكبػػي جػػرائـ 
 قتؿ رجاؿ الشرطة.

                                                           

فقد تقدـ أحد نكاب حزب المحافظيف كيدعى "جيفرم بمشركع تضمف إعادة العمؿ بعقكبة اإلعداـ كذلؾ  (1)
، إذ صكت مائة كعشرة نكاب 1987مارس  16نتيجة تفشي قتؿ األطفاؿ، إال أف ىذا المشركع رفض في 

أف بمغت  1950نائبا، فقد حدث في انجمترا منذ سنة  175إلعداـ بينما انبرل ضد إعادتيا إلعادة عقكبة ا
كقائع قتؿ األطفاؿ ثالثة أضعافيا، األمر الذم دعا السيدة تاتشر إلى المطالبة بإعادة اإلعداـ كأيدىا في 

مس العمـك رفض مج 1987ذلؾ "نكرماف تنيت" رئيس حزب المحافظيف، إال أنو في أكائؿ إبريؿ سنة 
صكتا، كصرح السير النبيز زاؿ بأف اإلجراـ قد  130صكتا ضده  242االقتراح بإعادة اإلعداـ بأغمبية 

% مف 85تضخـ بشكؿ كبير في السنكات األربعة الماضية، إف استفتاءات الرأم العاـ البريطاني أكضحت 
 . الشعب يتمنكف إعادة بعقكبة اإلعداـ
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 (1) الفرنسي التشريع في اإلعدام عقوبة:  ابعالر  الفرع

تطبؽ في القػانكف الفرنسػي  كانت العقكبات البدنية كعقكبة اإلعداـ عمى كجو الخصكص
عمى عقكبة اإلعػداـ فػي اثنتػيف كثالثػيف  1791، كقد أبقى قانكف العقكبات الصادر سنة (*)القديـ

 .حالة منيا قتؿ األب كالقتؿ

                                                           

 1791الصادر سنة قانكف العقكبات الفرنسي  (1)
ـ الخاص باإلجراءات الجنائية الذم أقر 1670نظمت عقكبة اإلعداـ في فرنسا بصدكر األمر العالي لسنة (  *)

عقكبة اإلعداـ في أكثر مف مائة جريمة، حيث كانت تنفذ العقكبة في اليـك التالي لمنطؽ بيا، دكف الطعف 
صات األكلى إللغاء عقكبة اإلعداـ في فرنسا مع التقنيف فييا أك إحاطتيا بالعفك الممكي، كقد ظيرت اإلرىا

ـ الذم نشر تحت عنكاف الجرائـ كالعقكبات، حيث قاـ بتحريره "الماركيز بيكاريا"، 1764العقابي الصادر في 
الذم انتقد عقكبة اإلعداـ مف المنظكر الفمسفي كالسياسي لمقضاء الجنائي، عمى نحك ما كاف عميو الحاؿ 

ـ تـ إلغاء عقكبة 1775رية، كالالإنسانية، كفي عاـ بكف القديـ، حيث كصؼ ىذه العقكبة بالبر في ظؿ القان
ـ بإلغاء محكمة العميا 1778اإلعداـ في جريمة الفرار مف الخدمة العسكرية، ثـ تدخؿ المشرع في عاـ 

بتأخير تنفيذ  ـ سمح المشرع1788المختصة بنظر جرائـ سرقة الخيكؿ المعاقب عمييا باإلعداـ، كفي عاـ 
 عقكبة اإلعداـ لمدة شير إلمكانية إحاطتيا بالعفك الممكي.

ـ تضمنت المادة األكلى منو إقرار عقكبة اإلعداـ ضمف 1791كبصدكر قانكف العقكبات الفرنسي لسنة 
ـ 1791( مف التقنيف العقابي الصادر في 3العقكبات األصمية في التشريع الفرنسي، حيث نصت المادة )

"كؿ محكـك عميو باإلعداـ يتـ جز رأسو، عمى ىذا الحاؿ، فقد تـ العمؿ بآلة المفصمة لتحقيؽ النص، بقكليا 
ـ لمثكرة الفرنسية أنقص عدد الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ لتصبح ثالثيف 1793كفي السنة الرابعة عاـ 

إلبقاء عمى عقكبة اإلعداـ جريمة بدالن مف اثنتيف كثالثكف، كقد عبر المشرع الفرنسي عمى رغبتو في ا
ـ الذم زاد في عدد الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ بتشديد 1810بمكجب قانكف العقكبات الفرنسي لسنة 

العقكبة في جريمتي الحريؽ العمد كتزييؼ العممة، كبدأ اإللغاء التدريجي ليا بصدكر قانكف العقكبات لسنة 
ـ رفض 1867ما إلغاؤىا في الجرائـ السياسية، كفي عاـ ـ حيث تقرر إلغاؤىا مف تسع جرائـ، سي1832

البرلماف الفرنسي إلغاء عقكبة اإلعداـ بالقكؿ أنيا عقكبة فعالة في مكافحة اإلجراـ، سيما أف اإللغاء قد 
ـ صدر مرسـك أدكلؼ كريمك بإلغاء منصة اإلعداـ 25/11/1870يكاجو صعكبة في إيجاد البديؿ، كبتاريخ 

 المفصمة.التي تكضع عمييا 
أضؼ إلى ما تقدـ أف الحككمة الفرنسية عرضت عبر "أرستيد برياند" كزير العدؿ عمى النكاب بالجمعية 

ـ، بحجة عدـ تكافر خصائص العقاب فييا، كاستبدؿ بيذه 1906الكطنية مشركعان إللغاء عقكبة اإلعداـ سنة 
ـ بأغمبية برلمانية 8/12/1908تاريخ نفرادم المؤقت، كلكف رفض ىذا المشركع بالعقكبة عقكبة السجف اإل
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اء المتبػػكع بالكفػػاة قبػػؿ انقضػػاء أربعػػيف يكمػػا، كاختطػػاؼ الصػػغير إذا البشػػع، كالتسػػميـ، كاإلخصػػ
حػػدث مكتػػو بعػػد اختطافػػو كجريمػػة أفعػػاؿ العنػػؼ المرتكبػػة ضػػد الصػػغار بقصػػد إىالكيػػـ، كاقتػػراف 
القتؿ بجناية أخرل، كالحبس بدكف كجو الحػؽ إذا اقتػرف بتعػذيب بػدني، كجريمػة شػيادة الػزكر إذا 

تػـ تنفيػػذه ككػػذا جريمػػة إحػػراؽ منػزؿ مسػػككف إذا نشػػأ عنػػو مػػكت نشػا عنيػػا صػػدكر حكػػـ اإلعػػداـ ك 
 إنساف ككاف ذلؾ القانكف يعرفيا بأنيا عقكبة الحرماف مف الحياة.

أبقػػػت عمػػػى عالمػػػة  1810جػػػاءت مدكنػػػة قػػػانكف العقكبػػػات التػػػي كضػػػعيا نػػػابميكف سػػػنة 
فضػال عػف الحديد المحمػي عمػى كثػؼ بعػض الجنػاة السػتخداميا كبػديؿ لمتعػرؼ عمػييـ فيمػا بعػد 

                                                                                                                                                                     

كفي ذات العاـ أصدر أرماف فاليير رئيس لمجميكرية قراران بالعفك عف جميع المحكـك عمييـ بعقكبة اإلعداـ 
ـ حتى عاـ 1902خالؿ ذلؾ العاـ كالعاميف التالييف، كذلؾ بعد التراجع في تنفيذ عقكبة اإلعداـ منذ عاـ 

1904 
ـ صدر القانكف المشدد لمعقاب في جريمة السرقة مع حمؿ السالح لإلعداـ، كقد  23/11/1950كبتاريخ 

أقر المشرع الفرنسي عقكبة اإلعداـ في نطاؽ كاسع مف الجرائـ الخطرة بمكجب قانكف العقكبات الفرنسي 
ياندكبي" بتاريخ ـ، حيث تـ تنفيذ حكـ اإلعداـ بالمقصمة ضد المحكـك عمييا "حميدة د1976لسنة 
ـ، ككاف آخر مف تـ تنفيذ حكـ اإلعداـ ضده في فرنسا، بعدىا انتيى الجدؿ حكؿ اإللغاء 10/12/1977

ـ لجنة لدراسة إلغاء عقكبة اإلعداـ كميان 16/6/1978كاإلبقاء عمييا، عند تشكيؿ الحككمة الفرنسية بتاريخ 
إللغاء، كالذم تكج بإلغائيا فعالن بصدكر قانكف مف التشريع الفرنسي، بعد تقديـ عدد مف النكاب مقترح ا

ـ، الذم استبدؿ بيا عقكبة السجف المؤبد أك 9/10/1981ـ بتاريخ 1981( لسنة 980/ 81العقكبات رقـ )
االعتقاؿ المؤبد كفؽ نكع الجريمة المقترفة، حيث جرل النص عمى ذلؾ في الدستكر الفرنسي في المادة 

 مى أم فرد باإلعداـ".( بقكليا "ال يجكز الحكـ ع66)
ـ إلى ميثاؽ الجماعة 17/2/1986كقد ذىب بعض الفقو العربي إلى القكؿ أف انضماـ فرنسا بتاريخ 

( بشأف حقكؽ اإلنساف، كىك الميثاؽ الذم يمـز أعضاءه فيو التكقؼ عف تطبيؽ عقكبة 6األكربية رقـ )
الة الحرب أك خطر نشكبيا، األمر الذم اإلعداـ لمدة خمس سنكات مف تاريخ دخكليا الميثاؽ باستثناء ح

بأف فرنسا قد تفكر مستقبالن في تعديؿ قانكف العقكبات بتطبيؽ عقكبة اإلعداـ، حيث انضمت  نضماـااليفسر 
 ليذا الميثاؽ عمى الرغـ مف إلغائيا كميان في تشريعيا الجنائي.

بالتصديؽ عمى الحكـ كنفاده أك ( مظيران لسمطة الممؾ إما 51/3فكاف مف األجدر أف يككف نص المادة )
العفك عف العقكبة أك إبداليا بعقكبة محددة تقؿ درجة عف عقكبة اإلعداـ عمى النحك الذم تصريحاتو المشرع 

القاضي، األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة  راجع: ( مف قانكف العقكبات المصرم.75المصرم في المادة )
 (316-3013 ص اإلعداـ في التشريعات المقارنة)ص
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قطع الكؼ السابؽ عمى تنفيذ اإلعداـ في شخص قاتؿ أبيو، كأضافت المدكنة أربعة جرائـ أخرل 
 (1)تقرر اإلعداـ  بشأنيا، كأصبح مجمكع الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ ستة كثالثيف.

 الجيات الممنوحة سمطة توقيع عقوبة اإلعدام

ثنائي، ديػدة سػمطة القضػاء االسػتمنحت جيات ع 1942سبتمبر سنة  8بمقتضى قانكف 
ؾ بالنسػػػبة لمجػػػرائـ الداخمػػػة فػػػي اختصاصػػػيا، غيػػػر أف ىػػػذه األحكػػػاـ كتكقيػػػع عقكبػػػة اإلعػػػداـ كذلػػػ

 9القاسػػية لػػػـ تعمػػػر طػػكيال سػػػريعا مػػػا لجئػػت جيػػػات القضػػػاء االسػػتثنائي بإلغػػػاء مقتضػػػى قػػػانكف 
الجرائـ التمكينية يقرر بشأف  1946أكتكبر  4، ثـ أعاد عقكبة اإلعداـ في 1944أغسطس عاـ 

 .(2)ككذا الجرائـ الماسة بصحة الشعب

، قػػػررت عقكبػػػة اإلعػػػداـ 1950مػػػايك سػػػنة  30بعػػػد انتيػػػاء حالػػػة الحػػػرب صػػػدر قػػػانكف 
نكفمبر في نفس العاـ كتـ الػنص عمػى تكقيػع عقكبػة  23كجزاء لمرتكبي جرائـ الحريؽ العمد في 

 سالح.اإلعداـ بالنسبة لجريمة السرقة المصحكبة باستخداـ ال

لى جانػب ذلػؾ أصػدر المشػرع الفرنسػي فػي قػانكف  كالػذم نػص  1954إبريػؿ سػنة  13كا 
عمى تكقيع عقكبة اإلعداـ لمرتكبي جرائـ العنؼ عمى كجو االعتياد، كالتي تقع عمى صػغير يقػؿ 

 عمره عف خمس عشرة سنة إذ أدت إلى كفاتو كال بدكف قصد إحداثيا.

العديػػد مػػف أحكػػاـ اإلعػػداـ، رغػػـ تػػكفر مػػا  كمػػا أحجمػػت المحػػاكـ الفرنسػػية عػػف إصػػدار
حكمػػػا باإلعػػػداـ فػػػي الفتػػػرة مػػػا بػػػيف  174يكجػػػب النطػػػؽ بيػػػا، فأصػػػدرت محكمػػػة الجنايػػػات ىنػػػاؾ 

 كلـ ينفذ سكل تسعة أحكاـ فقط. 1972كحتى  1960

، تكقػؼ اإلعػداـ 11/03/1969لذا كاف آخر حكـ باإلعػداـ تػـ تنفيػذه فػي فرنسػا بتػاريخ 
ك مػػػف رئػػيس الدكلػػة بصػػػفة دائمػػة، كلػػػـ يعػػد اإلعػػداـ مكجػػػكد منػػذ ذلػػػؾ بصػػفة نيائيػػة إصػػػدار عفػػ

التاريخ، مما جعؿ االتجاه السياسي في فرنسا يمجػأ إلػى إلغػاء ىػذه العقكبػة، تػـ تشػكيؿ لجنػة عػاـ 
 16/06/1987، لدراسػػػة أسػػػباب العنػػػؼ كالجريمػػػة كاالنحػػػراؼ شػػػكمت لجنػػػة خاصػػػة فػػػي 1977

 .(3) عداـلمنظر في أمر اإللغاء الكمي لعقكبة اإل

 

                                                           

 (71ص)عمكف، عقكبة االعداـ  (1) 
 (54)ص التقصيرية والعيسي، التكييؼ القانكني لقرار العفك الخاص كاجراءات  (2)
 (315القاضي، األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات المقارنة)ص   (3)
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 الفمسطيني النظام في الدولة رئيس من عمييا والمصادقة االعدام عقوبة: الثالث المطمب

تػػػنص عمػػػى تطبيػػػؽ عقكبػػػة اإلعػػػداـ فػػػي  ةاإلسػػػالميفمسػػػطيف كغيرىػػػا مػػػف الػػػدكؿ العربيػػػة 
كأحكػػاـ اإلعػػداـ تصػػدر  1994فمنػػذ قػػدـك السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية فػػي العػػاـ  (1)تشػػريعاتيا. 

مصػػادقة عمػػى بعضػػيا مػػف قبػػؿ رئػػيس السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية بمكجػػب نػػص القػػانكف كيػػتـ ال
األساسي الذم يمنحو صالحية المصادقة عمى أحكاـ اإلعداـ قبؿ المباشػرة فػي تنفيػذىا غيػر أنػو 
في بعض األحياف يتـ تخفيض العقكبة إلى السجف المؤبد كفي أحياف أخرل يتـ إصدار عفك مف 

 .ية الفمسطينيةرئيس السمطة الكطن

أثنػػػاء فتػػػرة االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي )أم قبػػػؿ قػػػدـك السػػػمطة( لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ تطبيػػػؽ لعقكبػػػة 
، كمع قدكـ السمطة كاف االعتقاد السائد بأنو لف يتـ تطبيؽ عقكبة اإلعداـ ألف السمطة (2)اإلعداـ

تػػنص عمػػى الكطنيػػة أعمنػػت عنػػد قػػدكميا أنيػػا سػػكؼ تحتػػـر معػػايير حقػػكؽ اإلنسػػاف الدكليػػة التػػي 
 .قيكد خاصة عمى تنفيذ عقكبة اإلعداـ

نتحدث عػف الضػمانات سػلقد قمنا بتقسيـ ىذا المطمب إلى ثالثة فركع، في الفػرع األكؿ  
سػنتحدث عػف سػمطة الػرئيس  نياإلجرائية الممنكحة لمف قد يكاجو عقكبة اإلعداـ، كفػي الفػرع الثػا

                                                           

السارم بقطاع غزة قكليا  1936ة ( لسن74( مف قانكف العقكبات رقـ )37( في فمسطيف نصت المادة )1)
( بقكليا "تنفذ عقكبة 38، كتبعتيا المادة )" "لممحكمة أف تحكـ بأية عقكبة مف العقكبات التالية: أ. اإلعداـ

اإلعداـ بشنؽ المجـر مف رقبتو حتى يمكت"، كذلؾ نظمت إجراءات تنفيذ عقكبة اإلعداـ في قانكف 
، بمكجب الباب الثاني مف الكتاب الرابع، ضمف المكاد 2001لسنة ( 3اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )

( مف القانكف رقـ 60+ 59(، سيما أف المشرع قد نظـ إجراءات تنفيذىا بمكجب المكاد )419حتى  408)
ـ بشأف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ "السجكف" كقد اعتبر المشرع العسكرم عقكبة اإلعداـ 1998( لسنة 6)

( مف قانكف العقكبات الثكرم الصادر عف 12سكرية األصمية، حيث نصت المادة )ضمف العقكبات الع
ـ كالسارم حاليان في فمسطيف بقكليا "العقكبات الجنائية العادية ىي: 1979منظمة التحرير الفمسطينية سنة 

ثكرم "أ. اإلعداـ" كىي العقكبة التي نظـ الشمرع العسكرم إجراءاتيا بمكجب قانكف أصكؿ المحاكمات ال
 332ـ كالسارم حاليان في فمسطيف، في سياؽ المكاد )1979الصادر عف منظمة التحرير الفمسطينية سنة 

 (.340حتى 
 )الطكارئ(، زمف االحتالؿ اإلسرائيمي: اعتبرت جريمة القتؿ كمحاكلة القتؿ اإلرىابي بمكجب أنظمة الدفاع  (2)

ب عمييا باإلعداـ، إال أف األمريف العسكرييف جريمة معاق378مف األمر العسكرم رقـ  )أ( 51المادة 
عمى أنو ال يجكز لممحاكـ المحمية  1968)لغزة(نصا كبالتحديد عاـ72)لمضفة الغربية(، كرقـ 268رقـ

 النظر في القضايا الجنائية كاصدار أحكاـ اعداـ.
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ك تخفيفيػػا أك حتػى العفػػك عنيػا، كالفػػرع الفمسػطيني بمػػا يخػص عقكبػػة اإلعػداـ كالمصػػادقة عمييػا أ
  سمطة الرئيس تجاه أحكاـ القضاء العسكرم أيضا. سنتحدث عف الثالث
 اإلعدام عقوبة عمى بالمصادقة الرئيس سمطة:  األول الفرع

التشػريع الفمسػطيني، يالحػظ أنيػا  يفيما يتعمؽ بسمطة رئيس الدكلػة تجػاه حكػـ اإلعػداـ فػ 
( مف القانكف األساسي، كىك النص الػذم عػززه 109عمالن بالمادة )مستمدة مف النص الدستكرم 

(، بحيػػػػث يظيػػػػر مػػػػف تمػػػػؾ 409بػػػػنص المػػػػادة ) مشػػػػرعنا فػػػػي قػػػػانكف اإلجػػػػراءات الجزائيػػػػة عمػػػػالن 
النصػػػكص أف عقكبػػػة اإلعػػػداـ فػػػي التشػػػريع الفمسػػػطيني محاطػػػة بضػػػمانة عػػػرض أكراؽ الػػػدعكل 

عمييا، كذلؾ يعػد قػكؿ كممػة  ةالقانكنيستكرية و الداتدكلة لممارسة اختصاصالجزائية عمى رئيس ال
( 408الفصػػؿ النيائيػػة مػػف القضػػاء فػػي ممػػؼ الػػدعكة كخركجيػػا مػػف حكزتػػو عمػػالن بػػنص المػػادة )

بقكليا "متى صار حكـ اإلعداـ نيائيان كجب عمى كزير العدؿ رفػع أكراؽ الػدعكل فػكران إلػى رئػيس 
 الدكلة".

المشرع الفمسطيني قد كقع في خطأ فادح فػي  في ىذا المقاـ أف تفؽ مع البعضا ننكبدكر  
( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة حينمػػا أكرد عبػػارة "متػػى صػػار حكػػـ اإلعػػداـ 408نػػص المػػادة )

نيائيان"، حيث إف الحكـ النيػائي ىػك الحكػـ الػذم ال يقبػؿ فيػو الطعػف بطريػؽ االسػتئناؼ إمػا ألنػو 
ابؿ لالستئناؼ بسبب تفكيت ميعاده، كمتى صادر مف محكمة الدرجة الثانية أك أنو أصبح غير ق

كاف الحكـ غير قابؿ لالستئناؼ فإنو يككف حكمان نيائيػان إف كػاف قػابالن لمطعػف كالمعارضػة كسػيما 
ـ نيائي فكيؼ يتـ إحالة أكراؽ كف الحكـ الصادر باإلعداـ مف محكمة االستئناؼ يطمؽ عميو حأ

ػػؿ كزيػػر العػػدؿ لػػرئيس الدكلػػة متػػى أالػػدعكل الجزائيػػة المحكػػـك  فييػػا باإلعػػداـ مػػف قبػػ بح الحكػػـ صن
 –في حيف أف القانكف أكجب الطعف في حكـ محكمػة االسػتئناؼ إذا كػاف صػادران باإلعػداـ  نيائيان 

 .(1)( مف قانكف اإلجراءات الجزائية350بحكـ القانكف عمالن بنص المادة ) –كىك حكـ نيائي 

كف إحالػػة األكراؽ لػػرئيس الدكلػػة بعػػد أف كعميػػو فػػإف الصػػحيح كفقػػان ألحكػػاـ القػػانكف أف تكػػ 
ميػػػا المؤيػػد لعقكبػػػة كيصػػبح حكػػػـ اإلعػػداـ حكمػػػا باتػػان بعػػػد قػػكؿ محكمػػػة الػػنقض كممتيػػػا الباتػػة بح

اإلعداـ، حيػث إف األحكػاـ الباتػة ال يجػكز الطعػف فييػا بػأم طريػؽ، كيصػار تنفيػذىا فػكران لخػركج 
( مػف 350قيؽ التكافػؽ مػع نػص المػادة )الدعكل مف حكزة قضاء الحكـ لمرحمة التنفيذ، سيما لتح

قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطينية بقكليا "يتـ الطعف بالنقض بحكـ القانكف في جميػع األحكػاـ 
الصادرة باإلعداـ أك بػالحبس المؤبػد حتػى كلػك لػـ يطمػب الخصػـك ذلػؾ"، األمػر الػذم نكصػي بػو 

                                                           

 (2/150جشرح قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ) ،الكليد، ساىر ابراىيـ  (1)
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انكف كذلؾ باسػتبداؿ كممػة "بػات" بػدالن ( مف ذات الق408مشرعنا الفمسطيني بتعديؿ نص المادة )
 (1)لتحقيؽ صحيح القانكف. (*) مف "نيائي"

الحقيقػػة أف سػػمطة رئػػيس الدكلػػة تجػػاه حكػػـ اإلعػػداـ فػػي التشػػريع الفمسػػطيني، قػػد حػػددت  
بػػثالث صػػالحيات دسػػتكرية كقانكنيػػة أكليػػا سػػمطة تفديػػو عمػػى حكػػـ اإلعػػداـ عمػػالن بػػنص المػػادة 

( مػف قػانكف اإلجػراءات الجزائيػة 409-408الفمسػطيني المػادتيف ) ( مف القػانكف األساسػي109)
، كىي السمطة المخكلة لػو دكف ألخػذ بػرأم مجمػس الػكزراء بخػالؼ مػا قػرر مشػرعنا (2)الفمسطينية

( مػف مشػركع قػانكف العقكبػات الجديػد، كبػنيج 31في سمطتو بالعفك الخاص عمػالن بػنص المػادة )
 مخالؼ لخطة التشريعات المقارنة.

األمر الذم يعد قصكران قد شػاب القػانكف، حيػث إف العدالػة كمقتضػياتيا تقضػي باستشػارة  
مجمػػس الػػكزراء فػػي تصػػديؽ الػػرئيس عمػػى األحكػػاـ القضػػائية، خاصػػة األحكػػاـ الصػػادرة باإلعػػداـ 
التي تعد مف اخطر األحكاـ شدة عمى حياة المحككـ عميو، فميما بمغ الرئيس مف عمػـ أك درايػة، 

بػػرة مجمػػس الػػكزراء عبػػر الخبػػراء القػػانكنييف كالمستشػػاريف المختصػػيف تفػػكؽ عممػػػان فػػال شػػؾ أف خ
رئػيس الدكلػة بحاجػة لمثػؿ تمػؾ االستشػارات  (3)أفكخبرة مف الرئيس في مثؿ تمؾ الحاالت، سػيما 

صػػدار قػػراره  ف كانػػت غيػػر ممزمػػة لػػو إال انيػػا تنيػػر الطريػػؽ أمامػػو فػػي تحقيػػؽ العدالػػة، كا  حتػػى كا 
اسػػػب عميػػو أمػػػاـ اهلل تعػػالي يػػػـك المكقػػؼ العظػػػيـ، كبالتػػالي أييمػػػا أكلػػى عدالػػػة العػػادؿ الػػذم سيح

كصػػكابان أف يأخػػذ الػػرئيس بػػرأم مجمػػػس الػػكزراء فػػي العفػػك الخػػػاص أـ فػػي تصػػديقو عمػػى عقكبػػػة 
 .داـاإلع

كفػػؽ الرئاسػػي أضػػؼ إلػػى مػػا تقػػدـ أف التشػػريع الفمسػػطيني لػػـ يمػػـز الػػرئيس بإصػػدار قػػراره  
، األمر الذم عمؿ عمى تعطيؿ النصكص الدستكرية لوكالقانكنية المخكلة الصالحيات الدستكرية 

كالقانكنيػػة، فينػػاؾ الكثيػػر مػػف القضػػايا التػػي رفعػػت لػػو كلػػـ يبػػد فييػػا رأيػػو، سػػيما أنػػو يجعػػؿ أحكػػاـ 

                                                           

ـ( متضمنة 2006( لسنة )1( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني رقـ)1149جاءت المادة )( *)
( مف قانكف 408عبارة " متى صار الحكـ نيائيان" كذلؾ أف الخطأ قد شابيا ألنيا جاءت ترديدا لممادة )

 " حكـ بات". اإلجراءات الفمسطيني، حينما تضمنت عبارة "الحكـ النيائي" كاألصؿ كالصحيح
 (320)ص "القاضي، األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات المقارنة (1)
(مف ذات التعميمات بقكليا " ال يجكز تنفيذ حكـ اإلعداـ إال بعد مصادقة رئيس 1150نصت المادة ) (2)

 السمطة الكطنية عميو".
 (48)ص الحمبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ (3)
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 ء الفمسطيني، فسمطة الرئيس البدالقضاء رىف إرادتو عمى النحك الذم يضعؼ الثقة بييبة القضا
 .(1)التصديؽ أك العفك أك البداؿ كليس برىف أكراؽ القضية لديومف مباشرتيا إما ب

التي يتقيد بيا الػرئيس فػي إصػداره قػراره  ةالمدبإضافة  وعميو نوصي مشرعنا الفمسطيني 
تجػػاه عقكبػػة اإلعػػداـ، ذلػػؾ أف شػػعبنا الفمسػػطيني ال يطػػكؿ صػػبره عمػػى عػػدـ تنفيػػذ أحكػػاـ اإلعػػداـ 

ؿ ذلػؾ مػا شػيده الكاقػع فػي قيػاـ رجػاؿ المقاكمػة بتنفيػذ أحكػاـ ، كلعػمثالن  بحؽ التخابريف مع العدك
 –اإلعداـ بعدد غير قميؿ مف المحككـ عمييـ باإلعػداـ بأحكػاـ باتػة دكف مصػادقة الػرئيس عمييػا 

لػذا نكصػي مشػرعنا بػإقرار  –المنقسػـ بػيف شػطرم الػكطف  كاقع الفمسطينيال اإلشكالية الخطرة في
قانكف اإلجراءات عمى أف يككف شيران مػف تػاريخ رفػع األكراؽ  ( مف408الميعاد في نص المادة )

إليػػو، ليتناسػػػب ذلػػؾ مػػػع سػػػمطة الػػرئيس ال سػػػيما لمتفػػرغ كاعطائػػػو الكقػػػت إلبػػداء رأيػػػو، كال يضػػػار 
ال ينفذ الحكـ.  العدالة أف يؤجؿ تنفيذ الحكـ مدة شير بدالن مف سنكات كما ىك حاليان كا 

( مػػف قػػانكف 408يني بتعػػديؿ نػػص المػػادة )الفمسػػط مــا تقــدم نوصــي مشــرعنا ومــن كــل 
اإلجػػراءات الجزائيػػة كذلػػؾ مػػف نػػاحيتيف أف تسػػتبدؿ بكممػػة "نيائيػػان" كممػػة "باتػػان"، كأف تتضػػمف حػػؽ 
الرئيس في أخذ رأم مجمس الكزراء أثناء مباشػرة سػمطتو فػي التصػديؽ عمػى حكػـ اإلعػداـ تحقيقػان 

ينمػػػا يكضػػػع ممػػػؼ الػػػدعكل المحكػػػـك فييػػػا لمعدالػػػة، كمعاكنػػػة رئػػػيس الدكلػػػة فػػػي ميمتػػػو الخطيػػػرة ح
( مف ذات القانكف قد جاء 408باإلعداـ بيف يديو لقكؿ كممة الفصؿ فييا، سيما أف نص المادة )

قاصػػػرا عمػػػى إجػػػراءات رفػػػع أكراؽ الػػػدعكل إلػػػى رئػػػيس الدكلػػػة عبػػػر كزيػػػر العػػػدؿ دكف أف تتبػػػيف 
، األمػػر الػػذم يػػدفع الباحػػث إلػػى السػػمطات الدسػػتكرية كالقانكنيػػة الممنكحػػة لػػو تجػػاه حكػػـ اإلعػػداـ

نكف اإلجػػػػراءات عمػػػػى النحػػػػك ( مػػػػف قػػػػا408تكصػػػػية مشػػػػرعنا الفمسػػػػطيني بتعػػػػديؿ نػػػػص المػػػػادة )
 :(2)االتي

ي رئػيس ع أكراؽ الػدعكل فػكران إلػ"متى صار حكـ اإلعداـ باتان كجب عمى كزيػر العػدؿ رفػ 
العقكبػة أك إبػػداليا عمػػى الدكلػة مشػػفكعة بػرأم مجمػػس الػػكزراء فييػا، لمتصػػديؽ عميػو أك العفػػك عػػف 

 فع األكراؽ إليو إال ينفذ الحكـ".ر النحك الذم يتفؽ مع القانكف كذلؾ خالؿ شير مف 

أما فيما يتعمؽ بالصالحية الثانية المخكلة لرئيس الدكلة تجاه عقكبة اإلعداـ فػي التشػريع  
عمػػالن  مر الفمسػػطيني فيػػي سػػمطة العفػػك الخػػاص عػػف العقكبػػة، التػػي يسػػتمدىا مػػف الػػنص الدسػػتك 

( مػػف القػػانكف األساسػػي الفمسػػطيني بقكليػػا "لػػرئيس السػػمطة الكطنيػػة حػػؽ العفػػك 42بػػنص المػػادة )

                                                           

 ( 69)ص الخضرم، بدائؿ عقكبة اإلعداـ في السياسة الجنائية المعاصرة (1)
 (.326-325)ص ص  القاضي، األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات المقارنة. (2)
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الخاص عف العقكبة أك تخفيضيا"، كىك النص الذم عدده مشرعنا الفمسطيني فػي مشػركع قػانكف 
يا أك العقكبات الجديد تفصيالن في الفصؿ الرابع، حيث يعفك الرئيس عف العقكبة إما بإسقاطيا كم

( مػػف المشػػركع كىػػك 29بعضػػيا أك بإبػػداليا بعقكبػػة أخػػؼ منيػػا مقػػررة قانكنػػان عمػػالن بػػنص المػػادة )
  (*)النص الذم نقؿ عف التشريع العقابي األردني

ف كاف مشرعنا  قد تميز عف نظيره األردني بعبارة "إسقاطيا  في مشركع قانكف العقكبات كا 
تخفيضيا كميان" إلى جانب عبػارة "إسػقاط العقكبػة" ممػا كميا" حيث استخدـ المشرع األردني عبارة "

أثػػار الخمػػط كعػػدـ كضػػع معيػػار ضػػابط لمتفرقػػة بػػيف االسػػقاط كالتخفيػػؼ الكمػػي لمعقكبػػة، مػػع أنيػػا 
كاحػد فػي رأينػػا، كعميػو فقػػد كفػؽ المشػػرع الفمسػطيني فػي دقػػة التفرقػة بػػيف إسػقاط العقػػكب كميػا بمػػا 

ف كانت عبا رة "أك بعضيا" ال داعي ليا فػي ظػؿ شػمكؿ الػنص عمػى يعني العفك الكامؿ عنيا، كا 
 .(1)عبارة "أك بإبداليا بعقكبة أخؼ منيا مقررة قانكنان"

اإلشارة أف مشرعنا الفمسطيني قد تميز في خطتو العقابية حينما قيد سػمطة  كىنا البد مف 
التػػي لػػـ ( مػػف مشػػركع قػػانكف العقكبػػات 30/2رئػػيس الدكلػػة فػػي العفػػك الخػػاص عمػػالن بػػف المػػادة )

، كجػػرائـ التعػػذيب التػػي يرتكبيػػا أم مػػف (2)تجػػز لػػرئيس الدكلػػة العفػػك فػػي جػػرائـ الخيانػػة العظمػػى
، حيػث يعػد القيػد مناسػبان لطبيعػة دكلػة (4)، أك جرائـ الكسػب غيػر المشػركع(3)المكظفيف العمكمييف

ع اف الػذم بػفمسطيف المحتمة التي ال يقبؿ شعبيا التسػامح أك الصػفح أك العفػك عػف المجػـر الخػائ
ياؿ رجػاؿ تغاغالبية جرائـ الخيانة قد يترتب عمييا ف كطنو مقابؿ حفنة قميمة مف األمكاؿ، سيما أ

 ماء الشيداء.دالثأر ل كالبد مفالمقاكمة الفمسطينية 

في إقرار ىػذا القيػد، بحيػث ال يجػكز لػرئيس قد كفؽ  مشرعنا الفمسطيني أف ويرى الباحث 
عميػػػو باإلعػػػداـ فػػػي احػػػدل جنايػػػات الخيانػػػة العظمػػػى الػػػكاردة فػػػي يعفػػػك عػػػف المحكػػػـك  فالدكلػػػة أ

المشركع، كىي ذات العمة التي نرل تكافرىا فػي جػرائـ القتػؿ المحكػـك فيػو عمػى الفاعػؿ باإلعػداـ، 
ف ال يعفػك الػرئيس عنػو، ذلػؾ أنػو بعػد أ ىكلأعف القاتؿ فمف باب ذكك المجني عميو ذا لـ يعفكا إف

فضػؿ أييػا أخػذ مكانيػا ك أباإلعداـ مف السجف مما يػدفع بعجمػة الثػأر العفك سيخرج المحككـ عميو 
                                                           

ف كىك تجدر اإلشارة أف األحكاـ التشريعية لقانكف العقكبات األردني يعمؿ بيا في الضفة الغربية حتي اآل ( *)
 ـ( كما زاؿ معمكؿ بو حتى تاريخو1960( لسنة )16رقـ )

  (.325-320الخضرم، بدائؿ عقكبة اإلعداـ في السياسة الجنائية المعاصرة)ص ص  (1)
 /أ( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني.30/2المادة )(2) 
 /ب( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني.30/2المادة ) (3)
 /ج( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني.30/2المادة ) (4)
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ـ يصدؽ عمى حكـ اإلعداـ المؤبد أف يعفك الرئيس في ظؿ تمسؾ ذم المجني عميو بالقصاص أ
 ةاإلسػػالميبكافػػة درجػػات التقاضػػي، كفػػي ظػػؿ تحقيػػؽ العػػدؿ كاالنصػػاؼ كعمػػالن بقكاعػػد الشػػريعة 

 غميؿ ذكم المجني عميو؟المكجبة لمقصاص، كضعان لمثأر كشفاء 

( مػػف المشػػركع 30قػػاء عمػػى نػػص المػػادة )باإل وبنــاء عميــو نوصــي مشــرعنا الفمســطيني 
جراء اإلضافة لمجرائـ الكاردة فػي الفقػرة الثامنػة كذلػؾ بإضػافة جػرائـ إالثالثة مع  توءقراكتأكده في 

رساء لمعدالة الجنائية، عممان ب أف الفقػرة األكلػي مػف الػنص القتؿ تحقيقان لغايات العقاب كاغراضو كا 
التي جاءت بقكليا " يصدر العفك الخاص إال بعد أف يصبح الحكػـ نيائيػان"، حيػث تكافقػت العبػارة 

مػػػػف قػػػػانكف  (1)(،394مػػػػع األحكػػػػاـ االجرائيػػػػة م تفنيػػػػد االحكػػػػاـ الجزائيػػػػة عمػػػػالن بػػػػنص المػػػػادة )
ذا أصػػػػبحت إالجزائيػػػػة، إال اإلجػػػػراءات الجزائيػػػػة بقكليػػػػا "ال تنفػػػػذ األحكػػػػاـ الصػػػػادرة مػػػػف المحػػػػاكـ 

نيائية، ما لػـ يػنص القػانكف عمػى خػالؼ ذلػؾ"، األمػر الػذم يتضػح أف الحكػـ الجزائػي ينفػذ متػى 
نكف عمػى خػالؼ ذلػؾ يقصػد بػو المشػرع أحكػاـ اإلعػداـ أك اأصبح نيائيان، كالقكؿ مػا لػـ يػنص القػ

، 327كص المػػػادتيف )السػػػجف المؤبػػػد التػػػي ال تنفػػػذ إال بعػػػد صػػػيركرتيا أحكامػػػان باتػػػة عمػػػالن بنصػػػ
ـ الصػادر باإلعػداـ كػ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، التػي أكجبػت اسػتئناؼ الح350

كالطعػػػف فيػػػو بػػػالنقض بحكػػػـ القػػػانكف، األمػػػر الػػػذم يتطمػػػب مػػػف مشػػػرعنا الفمسػػػطيني التػػػدخؿ فػػػي 
"مػا لػـ يػنص  ( مػف مشػركع قػانكف العقكبػات الفمسػطيني عبػارة30كلػي المػاد ة )اإلضافة لمفقرة األ

 .(2)( مف قانكف الجراءة الجزائية394كف عمى خالؼ ذلؾ" تحقيقان لمتكافؽ بينيا كبيف المادة )نالقا

أف الػػرئيس الفمسػػطيني يباشػػر صػػالحية إبػػداؿ العقكبػػة بعقكبػػة أخػػؼ  يــرى الباحــثوأخيــرًا  
كالتػي نقميػا  نكف األساسػي الفمسػطينيقػا( مػف ال42مف العقكبة المحككـ فييا عمالن بػنص المػادة )

( مػػف مشػػركع قػػانكف العقكبػػات حيػػث يحػػؽ لػػرئيس الدكلػػة النػػزكؿ 29مشػػرعنا إلػػى نػػص المػػادة )
ف كنا نرل أف داللة النص  بعقكبة اإلعداـ المحككـ بيا إلى أم عقكبة أخؼ منيا مقررة قانكنان، كا 

، حتػػى لػػك تمػػنح الػػرئيس حػػؽ إبػػداؿ عقكبػػة اإلعػػداـ بػػأم عقكبػػة مػػف العقكبػػات الػػكاردة فػػي القػػانكف
كانت الغرامػة الماليػة كىػك القػكؿ الػذم ال يتفػؽ مػع جسػامة الجنايػة المعاقػب عمييػا باإلعػداـ، لػذا 

                                                           

 (324( القاضي، األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات المقارنة)ص 1)
 .(326ص )القاضي، األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات المقارنة  (2)
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فقػػد كفػػؽ المشػػرع المصػػرم حينمػػا اتبػػع الدقػػة كالتناسػػب فػػي الفقػػرات الخاصػػة بػػالعفك عمػػالن نػػص 
 .(1) ( مف قانكف العقكبات المصرم75المادة )

ي غػرار نػص المػادة مػباسػتحداث نػص خػاص ع وبناء عميو نوصي مشرعنا الفمسـطيني 
( مػف مشػركع القػاف، بحيػث يػتـ ضػبط 32( مف قانكف العقكبػات المصػرم بعػد نػص المػادة )75)

سػػمطة العفػػك بإبػػداؿ العقكبػػة أخػػؼ منيػػا، فػػإذا كانػػت العقكبػػة المحكػػـك بيػػا باإلعػػداـ فتبػػدؿ بعقكبػػة 
ضػاء، كذلػؾ إمػا أف يكػكف عفػكان شػامالن السجف المؤبد، تحقيقان لغايات العقػاب كالثقػة فػي أحكػاـ الق

دراكػان منػا  أك نزكالن بالعقكبة بدرجة كاحدة انطالقان مف خطكرة الجنايات المعاقب عمييا باإلعػداـ، كا 
ذا قررت في جنايات تتطمػب، التصػديؽ عمييػا، كبالتػالي إأف الرئيس لف يعفك عف عقكبة اإلعداـ 

كؿ بيا درجة، كىك القػكؿ الػذم يتكافػؽ مػع الػنص ك النز أطاؽ نضيؽ أك العفك في أما التصديؽ إ
بػػداليا عمػػى النحػػك الػػذم يتفػػؽ مػػع إك أ( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات بعبػػارة 408المقتػػرح لتعػػديؿ نػػص )

القانكف فقد قصدنا بذلؾ قانكف العقكبات الشامؿ عمػى الػنص الضػابط إلبػداؿ العقكبػة عمػى غػرار 
 ( مف قانكف العقكبات المصرم.75نص المادة )

ـــدم صـــةخال  ـــا تق ـــول فيم عمػػػاؿ سػػػمطتو فػػػع األكراؽ إلػػػى رئػػػيس الدكلػػػة إلجػػػراء ر إف أ الق
لػى ضػمانات إات التػي تضػيؼ ضػمانة اءجػر عػد مػف اإليالدستكرية كالقانكنيػة تجػاه حكػـ اإلعػداـ، 

، حيث تعد ىذه الضمانة مقررة لصػالح المحكػـك عميػو، قػد ة اإلعداـ في التشريعات الجنائيةعقكب
مػا بػالعفك عػف إلح المحكػـك عميػو اكبة اإلعداـ بحقو فالرئيس يقكؿ كممتو لصػتحكؿ دكف تنفيذ عق

بػداليا بعقكبػة أخػرل ميمػا كانػت جسػامتيا فأنيػا إك أعقكبة اإلعداـ كعدـ تنفيذىا كاطػالؽ سػراحو 
يع ر ، كلعػػؿ ذلػػؾ يؤكػػد عمػػى عدالػػة كنفعيػػة العقكبػػة فػػي التشػػ(2)قػػؿ شػػدة مػػف عقكبػػة اإلعػػداـأحتمػػان 

( مػػف قػػانكف 409ف تنفيػػذىا منػػكط بقػػرار التصػػديؽ عمييػػا عمػػالن بػػنص المػػادة )أ، سػػيما جنػػائيال
رئيس الدكلة عمييػا" كىػك  ةال بعد مصادقإاإلجراءات الجزائية بقكليا "ال يجكز تنفيذ حكـ اإلعداـ 

( مف القانكف األساسي الفمسػطيني 109النص الذم يستمد قكتو مف الدستكر عمالن بنص المادة )

                                                           

العفك بإبداؿ العقكبة بأخؼ منيا تبدؿ عقكبة إذا صدر " مف قانكف العقكبات المصرم75نص المادة  (1)
ذا عفي عف محكـك عميو باألشغاؿ الشاقة المؤبدة أك بدلت . اإلعداـ بعقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة كا 

كالعفك عف العقكبة أك إبداليا إف كانت  . مراقبة البكليس مدة خمس سنيف عقكبتو كجب كضعة حتمان تحت
ت ال يشمؿ الحرماف مف الحقكؽ كالمزايا المنصكص عنيا في الفقرات األكلى مف العقكبات المقررة لمجنايا

كىذا كمو إذا لـ ينص في العفك  . كالثانية كالخامسة كالسادسة مف المادة الخامسة كالعشريف مف ىذا القانكف
 ." عمى خالؼ ذلؾ

 .(117)ص ة بك عمي، اإلعداـ بيف التدبير كالعق(2) 
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ال بعػد التصػديؽ عميػو مػف رئػيس السػػمطة إذ حكػـ اإلعػداـ الصػادر مػف أيػػة محكمػة بقكليػا "ال ينفػ
 الكطنية الفمسطينية".

ذا إاؿ ك بػأم حػاؿ مػف األحػ ـعػدامر الذم يترتب عمى ذلػؾ عػدـ جػكاز تنفيػذ عقكبػة اإلاأل 
الكاقػع الفمسػطيني لسػببيف: ي عطمػت فػ يالتػ صالنصػك مػف  دؽ الرئيس عمى الحكـ، كىػيالـ يص

أف القانكف األساسي كقػانكف اإلجػراءات لػـ يقيػدا الػرئيس بميعػاد محػدد إلبػداء رأيػو  :ولالسبب األ 
المصػػرم، كىػػذا مػػا أكصػػينا بػػو فػػي الػػنص المعػػدؿ لػػنص  قػػانكفبشػػأف حكػػـ اإلعػػداـ عمػػى غػػرار ال

( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات، خاصػػة كأف غالبيػػة أحكػػاـ اإلعػػداـ ترفػػع لمػػرئيس الفمسػػطيني دكف 418)
كىػك االنقسػاـ  :السـبب الثـانيصػالن نتيجػة أليصادر إلػى تنفيػذه، أك أنيػا ال ترفػع  ارإبداء رأيو بقر 

حكػاـ ألػرئيس مػع ا زيد عف عشر سنكات، حيث ال يتعامػؿالفمسطيني الذم يعيشو شعبنا منذ ما ي
ر التسػػػاؤؿ حػػػكؿ مػػػدل شػػػرعية تنفيػػػذ عقكبػػػة اإلعػػػداـ يػػػيث  القضػػػاء فػػػي قطػػػاع غػػػزة، األمػػػر الػػػذم

فػي قطػاع غػزة التػي لػـ تقتػرف بتصػديؽ الػرئيس عمػالن بصػراحة نػص المػادة  الصادرة عف القضاء
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية.409( مف قانكف األساسي كالمادة )109)

ال شػػؾ أف اإلشػػكالية المثػػارة لػػـ تثرىػػا دراسػػتنا فقػػط، بػػؿ الكاقػػع الفمسػػطيني يشػػيد ترددىػػا 
عامػة الشػعب تنظػر باالسػتغراب كالتسػاؤؿ  ليس في أكاسط أركاف العدالة في فمسطيف، بؿ أصػبح

كالحيرة لعمميات تنفيذ تمؾ األحكاـ دكف مصادقة الرئيس عمييا، فالبعض يرفض بشدة ىذا التنفيذ 
( مػف القػانكف األساسػي الفمسػطيني كبحػؽ 109متمسكان بصراحة النصكص خاصػة نػص المػادة )

لقضػاء فػي قطػاع غػزة بحجػة عػدـ كعػدـ تعامػؿ الػرئيس مػع ا نقسػاـاالكالبعض يرمي بالمـك عمػى 
 (1)شرعيتو.

 العسكري القضاء أحكام تجاه الرئيس سمطة: الثاني الفرع

أقرت التشريعات الدستكرية كالعسكرية سمطة لرئيس الدكلة تجاه أحكاـ القضػاء العسػكرية  
ح لو كمنيا األحكاـ الصادرة باإلعداـ، انطالقان مف صفقو القائد األعمى لمقكات المسمحة، حيث من

ال ال يجكز تنفيػذىا عمػالن بػنص المػادة ) ( مػف القػاف األساسػي 109اختصاص التصديؽ عمييا كا 
( مف القػانكف األساسػي الفمسػطيني، 109الفمسطيني، كىك النص الذم يقابمو عمالن بنص المادة )

( مػػف الدسػػتكر األردنػػي، كعميػػو تعػػد سػػمطة الػػرئيس فػػي 39كىػػك الػػنص الػػذم يقابمػػو نػػص المػػادة )
 صديؽ عمى األحكاـ العسكرية الصادرة باإلعداـ سمطة مستمدة قكتيا مف نص الدستكر.الت

  
                                                           

 (.328)ص  ائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات المقارنةالقاضي، األحكاـ االجر  (1)
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: ســمطة رئــيس الدولــة تجــاه أحكــام اإلعــدام الصــادرة عــن القضــاء العســكري فــي التشــريع أوالً 
  الفمسطيني

أكد القػانكف األساسػي الفمسػطيني عمػى سػمطة رئػيس الدكلػة تجػاه أحكػاـ اإلعػداـ الصػادر  
العسكرم في التشريع الفمسطيني انطالقػان مػف صػفتو القائػد األعمػى لمقػكات المسػمحة،  عف القضاء

حيث حددت النصكص الدستكرية عدـ جكاز تنفيذ عقكبة اإلعداـ الصادرة عف القضاء العسػكرم 
( مػػف القػػانكف األساسػػي، كىػػك 109إال بعػػد اقترانيػػا بتصػػديؽ رئػػيس الدكلػػة عمػػالن بػػنص المػػادة )

( مػف قػانكف 1أ/ /248ؽ مع التشريع الثكرم في فمسػطيف، عمػالن بػنص المػادة )النص الذم يتكاف
، كىك االختصاص األصيؿ الثابػت لػو بصػفتو القائػد العػالي (1)أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم

لمقػػكات المسػػمحة كال يجػػكز تفػػكيض غيػػره بالتصػػديؽ عمييػػا أيػػا كػػاف نػػكع الجريمػػة المحكػػـك فييػػا 
 .(2)باإلعداـ

أف مشػػػرعنا الفمسػػػطيني قػػػد أحسػػػف صػػػنعان فػػػي تنظػػػيـ سػػػمطة الػػػرئيس فػػػي  لباحـــثويـــرى ا 
التصػػديؽ عمػػى األحكػػاـ عػػف القضػػاء العسػػكرم، عمػػى النحػػك الػػذم يتكافػػؽ مػػع القػػانكف األساسػػي 

ف كاف الكاقع الفمسطيني المعاصر يشيد ان الفمسطيني الالحؽ عمى ياكػان ليػذه تلمقكانيف الثكرية، كا 
 عطيميا عمدان مف قبؿ مف منحت لو.السمطة الدستكرية أك ت

ىػػذا المقػػاـ مشػػرعنا الفمسػػطيني بػػإقرار التعػػديؿ المقتػػرح  يفــالباحــث  ينصــحوبنــاء عميــو 
( المشار إليو سػابقان، عمػى أف يتبعػو اسػتحداث نػص فػي قػانكف العقكبػات 408عمى نص المادة )

ى أحكػػػاـ قػػػانكف الثػػػكرم كعمػػػى غػػػراره فػػػي قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الثػػػكرم يقضػػػي باإلحالػػػة إلػػػ
خػػاص فػػي القػػكانيف العسػػكرية، كالتػػي  نػػص العقكبػػات كقػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة فيمػػا لػػـ يػػرد بػػو

جػػػراء إ( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات بشػػػأف سػػػمطة الػػػرئيس فػػػي 408عمػػػاؿ نػػػص المػػػادة )إحتمػػػان سػػػيتـ 
، بمػػػا يجػػػد قاعػػػدة عادلػػػة تحقػػػؽ مر العسػػػكالقضػػػاء  فاـ الصػػػادرة عػػػدعػػػحكػػػاـ اإلأالتصػػػديؽ عمػػػى 

ذا انقضػػى إلمشػػركعية الدسػػتكرية كالقانكنيػػة حينمػػا تسػػرع كزارة الداخميػػة إلػػى تنفيػػذ حكػػـ اإلعػػداـ ا
ذا انقضػػػى الميعػػػاد إالميعػػػاد الممنػػػكح لمػػػرئيس دكف تسػػػرع كزارة الداخميػػػة إلػػػى تنفيػػػذ حكػػػـ اإلعػػػداـ 

                                                           

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم بقكليا " يصدؽ القائد األعمى عمى 1/أ/248نصت المادة )  (1)
األحكاـ الصادرة باإلعداـ كاألشغاؿ الشاقة المؤبدة كاالعتقاؿ المؤبد كاألشغاؿ الشاقة المؤقتة كاالعتقاؿ 

 المؤقت".
 . (333-332)ص ص  القاضي، األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة اإلعداـ في التشريعات المقارنة (2)
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يضػع الممنكح لمرئيس دكف ابػداء رأيػو الدسػتكرم عمػالن بالسػمطة المخكلػة لػو، ناىيػؾ عػف أف ذلػؾ 
بػػداء الػػرأم فييػػا، عمػػى النحػػك الػػذم يضػػر إك أحكػػاـ اإلعػػداـ أؽ عمػػى يحػػدان لسياسػػة عػػدـ التصػػد

العدالػػة كييػػدر مبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات الثالثػػة، حيػػث تػػتحكـ إرادة الػػرئيس فػػي أختػػاـ القضػػاء 
مػػا بالتصػػديؽ أك إكتخػػالؼ النصػػكص الدسػػتكرية كالقانكنيػػة التػػي تػػكج عميػػو ممارسػػة اختصاصػػو 

 (1)أك أم صالحية تنص عمييا القانكف. باإلبداؿك أ العفك

أضػػػؼ إلػػػى مػػػا تقػػػدـ أف المشػػػرع فػػػي قػػػانكف أكؿ المحاكمػػػات الجزائيػػػة الثػػػكرم قػػػد حػػػدد  
منيا سمطة الػرئيس  –الصالحيات القانكنية الممنكحة لمجية التي تصدؽ عمى األحكاـ العسكرية 

/أ( مػف ذات القػانكف، كالتػي تقػرر 250عمػالن بػنص المػادة ) –في التصديؽ عمى أحكػاـ اإلعػداـ 
ضمانات لممحككـ عميو باإلعداـ مف القضاء العسػكرم أكثػر مػف الضػمانات التػي قررىػا التشػريع 

حسف مشرعنا صنعان في ىذا النص الذم يؤكد عمى أخالقية كعدالة عقكبة اإلعػداـ أالعادم، كقد 
 .(2)حينما تباشر تجاىيا الضكابط كالمضناف اإلجرائية

/أ( 250لغاء التزيد الكارد في البنػد الثالػث مػف المػادة )إاعد العدالة تقتضي ك ف قأيقة الحق 
ك بعضيا لمػا أمف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم الخاص بمكقؼ تنفيذ العقكبات كميا 

فيػػػو مػػػف تػػػدخؿ فػػػي اختصػػػاص القضػػػاء، حيػػػث تعػػػد السػػػمطة القضػػػائية الجيػػػة المخكلػػػة بإصػػػدار 
( مػػف القػػانكف األساسػػي 97ة كفقػػان لمقنػػكاف أيػػان كػػاف شػػكميا عمػػالن يػػنص المػػادة )األحكػػاـ القضػػائي

البنػػد الثالػػث الخػػاص بإيقػػاؼ تنفيػػذ العقكبػػات كميػػا أك بعضػػيا يتعػػارض مػػع  فالفمسػػطيني، سػػيما أ
ف اإللغػاء الػكارد فػي أالبند الثاني الخاص بإلغائيػا، فإلغػاء العقكبػات يعنػي كقػؼ تنفيػذىا، خاصػة 

 .(3)بو العفك الخاص الفقرة يقصد

أضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ أف كقػػػؼ تنفيػػػذ العقكبػػػات ال يترتػػػب عميػػػو إزالػػػة الصػػػفة التجريبيػػػة عمػػػى  
بمكجب حكـ القضاء كيسجؿ في السكابؽ القضائية، فقػرار الػرئيس  المحككـ عميو، بؿ يبقى مدانان 

                                                           

 (53)صاإلعداـ الحسيناكم، عقكبة  (1)
/أ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الثكرم بقكليا " يككف لمجية التي تصدؽ عمى 250نصت المادة )  (2)

 األحكاـ الصالحيات التالية:
 : إلغاء كؿ العقكبات أك بعضيا أصمية كانت أـ تبعية.تخفيض العقكبات المحكـك بيا.         ثانيان  :أكالن 
 : إعادة المحاكمة بقرار مسبب.: إيقاؼ تنفيذ العقكبات كميا أك بعضيا.   رابعان ثالثان 

 م الفمسطيني.( مف قانكف العقكبات الثكر 46( مف القانكف األساسي الفمسطيني، كالمادة )42المادة)  (3)
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رة الحكػػـ ال يترتػػب عميػػو زكاؿ اإلدانػػة بقػػدر مػػا ىػػك إجػػراء قػػانكني البػػد مػػف مباشػػرتو بعػػد صػػيرك 
القضػػائي حكمػػان بػػات، كعميػػو لتحقيػػؽ التقمػػؿ كضػػبط سػػمطة الػػرئيس تجيػػا حكػػـ اإلعػػداـ البػػد كأف 

( مػف ذات القػانكف المقترحػات الخاصػة بالتصػديؽ كاجراءاتػو كضػكابطو، 249يتحقؽ فػي المػادة )
 /أ( مف القانكف محددان لمصالحيات الممنكحة لجية التصديؽ مف250عمى ، يتبعيا نص المادة )

حيػػث جػػكاز تخفػػيض العقكبػػات المحكػػـك بيػػا "اسػػتبداليا بعقكبػػة أقػػؿ درجػػة مػػف المحكػػـك بيػػا" أك 
 .(1)العفك الخاص لمرئيس فقط أك إعادة المحاكمة بقرار مسبب

 

  

                                                           

 (.335)ص اإلعداـ األحكاـ االجرائية الخاصة بعقكبة . ( القاضي1)
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 :  الثاني المبحث
  اإلسالمية الشريعة في العقوبة وتخفيف الخاص العفو

 .الفمسطيني الدستوري والنظام
ذ عرفتػػػو الػػػدكؿ منػػذ القػػػدـ حيػػػث كػػاف ىػػػذا الحػػػؽ بيػػػد إ جديػػدان إف العفػػك الخػػػاص لػػػيس  

الممػػػكؾ كالسػػػالطيف كمنػػػذ ذلػػػؾ التػػػاريخ كعمػػػى امتػػػداد الػػػزمف أصػػػبح ليػػػذا العفػػػك كجػػػكده الكاضػػػح 
جػػػؿ امتصػػػاص غضػػػب أيسػػػتخدمو رؤسػػػاء الػػػدكؿ فػػػي كثيػػػر مػػػف األكقػػػات مػػػف  ظػػػؿكالمممػػػكس ف

 لمصػػالحو كػػكف الغايػة منػػو تحقيقػان ت ان خاصػ ان المجتمػع كفػػي بعػض األحيػػاف قػد يصػػدر الػرئيس عفػػك 
  ب.كبر قدر ممكف مف رضا الشعأككسب 

أك بتخفيضػيا أك  ي اسػقاط العقكبػة نيائيػان فػكقد نجد أف العفك الخاص لػو أىميػة كبيػرة  
شػخص قػد حكػـ  نقػاذخؼ منيا، كقد يككف العفك الخاص ىك المخػرج الكحيػد إلأاستبداليا بعقكبة 

ف مثؿ ىذا العفك قد يحقؽ التػكازف بػيف العػدؿ كالرحمػة ككػذلؾ نجػد أ باإلعداـ مثالن، كال شؾ عميو
أف العفػػك الخػػاص فػػي بعػػض األحيػػاف يحقػػؽ فائػػدة عظيمػػو عنػػدما يػػرل رئػػيس الدكلػػة أف صػػدكر 

، يمكػف أف العفك الخاص فيو مصمحو لممجتمع كأف عدـ تنفيذ العقكبة أك االبتعاد عف ىذا التنفيػذ
 شر الفتنة.يساىـ في استقرار المجتمع كيقيو 

 اكيشتمؿ ىذا المبحػث عمػى دراسػة تفصػيمية لمفيػـك العفػك الخػاص كالعػاـ كالتفريػؽ بينيمػ
، كػؿ ذلػؾ فػي ضػكء أحكػاـ الشػريعة اككذلؾ التخفيؼ مف العقكبة كدكر رئيس الدكلة في كػؿ منيػ

كالػػػػنظـ الدسػػػػتكرية المعاصػػػػرة  كالنظػػػػاـ الدسػػػػتكرم الفمسػػػػطيني بشػػػػكؿ دقيػػػػؽ ككاضػػػػح  ةاإلسػػػػالمي
 .كمعمؽ

 اإلسالمية الشريعة في العقوبة وتخفيف الخاص العفو: األول المطمب

العفك مف أخػالؽ الفضػؿ ال مػف أخػالؽ العػدؿ فقػط، فالعػدؿ أف تأخػذ حقػؾ مػف اآلخػريف 
حسػانان   . كالفضؿ أف تيب النػاس مػا ال يجػب ليػـ عميػؾ كتتنػازؿ عػف حقػؾ ليػـ رحمػةن كتفضػالن كا 

ْن َحْغِفاَر  تعػالى :  كقد حثنا اهلل عز كجؿ عمػى العفػك فقػاؿ
َ
جُّأَن أ ََل ُُتِ

َ
َوْلَْػُفٔا َوْلَْطَفُدٔا أ

فػػي سػػمعة زكجتػػو يػػـك حادثػػة  كىػػذه اآليػػة جػػاءت فػػي مناسػػبة الػػذيف آذكا رسػػكؿ اهلل  (1) اَّلَلُ 
اإلفؾ كىك أمر قد يحسبو الناس ىينان كىك عند اهلل عظػيـ بػؿ إف اهلل سػبحانو كتعػالى أمػر بػالعفك 

ىػؿ الكتػاب الػذيف كػانكا يرغبػكف فػي أف يػردكا المسػمميف عػف ديػنيـ حسػدان مػف عنػد كالصفح عػف أ
                                                           

 [22]النكر :  (1)
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ًْ  أنفسيـ فقاؿ سبحانو كتعالى :  ةُُِس ٍَ َْ َبْػِد إِي ٌِ  ًْ ْٔ يَُرُدوَُُس َ ِو اىِْهذَةِب ل ْْ
َ
َْ أ ٌِ وََد َنِثٌَي 

 ُٓ َ ة دَبََْيَ ل ٌَ َْ َبْػِد  ٌِ  ًْ ِٓ ْجُفِس
َ
َْ ِغِِْد أ ٌِ َ ُنَفةًرا َخَسًدا  َِ

ْ
ًُ اْْلَُق فَةْخُفٔا َواْضَفُدٔا َخاََت يَاأ

ٍء كَِديرٌ  ْمِرهِ إَِن اَّلَلَ لََعَ ُُكِ ََشْ
َ
كلـ يأمر بعقابيـ إال بعد أف تمػادكا فػي إيػذاء النبػي  (1) اَّلَلُ ثِأ
  كأصػػحابو كنقضػػكا عيػػده كتحػػالفكا مػػع أعدائػػو كحتػػى فػػي حالػػة الحػػرب كالتػػي اشػػتد فييػػا أذل

ىػػؿ األكثػػاف يػػكـ غػػزكة أحػػد حيػػث قتمػػكا مػػف أصػػحابو سػػبعيف رجػػالن كمثمػػكا بيػػـ أسػػكأ المشػػركيف أ
بالعػػػدؿ عنػػػد االنتقػػػاـ ثػػػـ حػػػثيـ عمػػػى الصػػػبر  كأصػػػحابو  التمثيػػػؿ أمػػػر اهلل عػػػز كجػػػؿ النبػػػي 
ِّ َوىَِِئْ َض  كالعفك كالتسامح فقاؿ سبحانو :  ًْ ثِ ة ُغٔكِجْذُ ٌَ ثِْو  ٍِ ًْ َذَػةكِجُٔا ثِ َٔ َوإِْن ََعَرجْذُ ُٓ َ ًْ ل ُت ََبْ

 ََ  (2) َخَْيٌ لِيَطةثِِري

فػػي حياتػػو كميػػا يعامػػؿ النػػاس بػػالعفك كالتسػػامح كاإلحسػػاف فكػػاف  كقػػد كػػاف رسػػكؿ اهلل 
العفك عنده خمقان دائمان إال أف يجد أف اإلنساف الذم عفػا عنػو ال يتعامػؿ معػو معاممػة مػف يعتػرؼ 

 ،ريػػد أف يسػػتغؿ عفػػكه كيسػػتغؿ رحمتػػومعاممػػة مػػف ي بػػالعفك كيعتػػرؼ بػػالحؽ بػػؿ يعامػػؿ النبػػي 
ػ الػذم ىػك ميػزاف اهلل عػز  معاقبة الحؽ ال معاقبة الظمػـ معاقبػة العػدؿ حينئذو يعاقبو رسكؿ اهلل 

إذا لـ ينفع الفضؿ مع ذلؾ اإلنساف ككاف عمى ىذا الخمؽ مػع النػاس جميعػان منػذ بعثػو اهلل كجؿ ػ 
بػذلؾ ككػاف يعامػؿ الجماعػات بػذلؾ  األفػرادتبػارؾ كتعػالى كػاف يعامػؿ  ربػوعز كجؿ إلػى أف لقػي 

ككاف يسأؿ اهلل عز كجؿ لمناس الرحمة مع أنيـ قد ظممكه كىذا مف أعظـ أنكاع العفك التي يمكف 
 . أف يأتي بيا إنساف صاحب خمؽ إنساني رفيع

 :طرح الموضوع فـي ثالث نقاط  من خاللنظرية العفو فـي اإلسالم 

لػى العفك كالصفح بيف المسمميف بطرؽ شتى كلػـ يفػرض : ندب اإلسالـ إ النقطة األولـى
فرضػان كفػػػي مقابمػػو شػػرع اإلسػػالـ العقكبػػة ليشػعر اإلنسػػاف أف حقكقػػو مصػػكنة كمحفكظػػة . كيكػػكف 

طاعػػػة مزيفػػػة فمػػػيس فػػػػي طبيعػػػة عػػػف عفػػػكىـ بعػػػد ذلػػػؾ سػػػػماحة خالصػػػة تػػػتـ عػػػف طيػػػب نفػػػس ال 
ر مف اآليات الكريمة التي يجاءت كث اإلنساف أف يتخمى عف جميع حقكقو فػي جميع األحكاؿ كقد

  كتارة بعده وتارة قبم ،كرد فييا ذكر العقكبة مع العفك

                                                           

 [109]البقرة :  (1)
 [126]النحؿ : (2) 
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ُّ َواَّلَلُ َغِزياٌز ُذو  قػاؿ تعالػػى :  ِْا ٌِ ًُ اَّلَلُ  َْ ََعَد َذيَْْاذَِل ا ٌَ ة َسيََف َو ٍَ َخَفة اَّلَلُ َخ
َن اَّلَلَ َشِديُد اىِْػَلةِب وَ   (1)  اُِْذَلةمٍ 

َ
ٔا أ ٍُ ًٌ اْغيَ َن اَّلَلَ َدُفٌٔر رَِخي

َ
و   (2)  أ َوإَِن َرَبَم ََلُ

ًْ َوإَِن َرَبَم لََشِديُد اىِْػَلةِب  ِٓ ٍِ
َِةِس لََعَ ُظيْ ْغِفَرٍة لِي ٌَ (3)   َُة اىَْغُفأُر

َ
ِِّن أ

َ
َججِْئ ِغجَةِدي َ

 ًُ ًُ  *الرَِخي ِل
َ
َٔ اىَْػَذاُب اْْل ُْ َن َغَذاِِب 

َ
ِّ َوإِْن  (4)   َوأ ًْ ثِ ة ُغٔكِجْذُ ٌَ ثِْو  ٍِ ًْ َذَػةكِجُٔا ثِ ََعَرجْذُ

 ََ َٔ َخَْيٌ لِيَطةثِِري ُٓ َ ًْ ل ُت ةثِِو اَِلِْٔب َشاِديِد اىِْػَلاةِب ِذي  (5)  َوىَِِئْ َضََبْ
ََغفِِر اََلُِْت َوكَ

ِطَيُ  ٍَ ْ ِّ ال َٔ إَِلْ ُْ ِل ََل إَُِلَ إََِل  ْٔ َِ   (6) اى

، مكضػعو كأف لمعقكبة مكضعيا كلمعفػ ت نجدىا صريحة فػيكمف خالؿ تتبعنا ليذه اآليا
فيي قد انتيجت طريقان كسطان بيف العقكبة كالعفك فيك أدعػى بػالحـز كأدعػى إلػػى السػمـ كاألمػاف . 

كمػػا  المجرمػػكفلتجػػرأ ا لمػػألت البغضػػاء القمػػكب كلػػك شػػرع العفػػك كحػػده فقطػػفمػػك شػػرعت العقكبػػة 
  .انفككا عف اجراميـ

نو ليس مف طبيعة النفس البشرية العفك كالصفح عمف أسػاء إلييػا أك أذكرنا آنفان  النقطة الثانية :
كمػا قػدمنا قػد  الشػرعاعتدل عمى حؽ مػف حقكقيػا بػؿ مػف طبيعتيػا االنتقػاـ كالثػأر كليػذا نجػد أف 

رغب فػي العفك ترغيبان كندب إليو ندبان كلػـ يفرضػو فرضػان كمػف كسػائؿ كطػرؽ الترغيػب فػػي العفػك 
كطمبو منو ، ككصؼ بو   تبارؾ كتعالػى كصؼ نفسو بالعفك ككصؼ بو رسكؿ اهلل نجد أف اهلل

ػػػثالن عميػػػا فػػػػي حيػػػاة المسػػػمـ كقػػػدكة لمعبػػػاد ييتػػػدكف بيػػػـ  كاككنػػػيالمقػػػربيف المخمصػػػيف مػػػف عبػػػاده ل مي
 كيستينركف بيداىـ دكف أف يمزميـ بو

ًَ  ؿ تعالػػػى : لنقػػرأ اآليػػات الكريمػػة التػػي كصػػؼ اهلل تعالػػػى بيػػا نفسػػو بػػالعفك . قػػا ُثاا
ًْ تَْشُهُرونَ  َْ َبْػِد َذلَِم ىََػيَُس ٌِ  ًْ َُة َخُِْس ْٔ َْ َحْغِفُر اَُلَُُٔب إََِل اَّلَلُ  (7) ، َخَف ٌَ   (8) َو

                                                           

  [        9]المائدة: (1) 
 [  98]المائدة:  (2)
 [6]الرعد:  (3)
 [  50،  49]الحجر:  (4)
 [126]النحؿ:  (5)

 [3]غافر: (6) 
 [52]البقرة: (7) 
 [135]آؿ عمراف:   (8)
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  َِِْي ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًْ َواَّلَلُ ُذو فَْضٍو لََعَ ال ًْ إَِن اَّلَلَ   (1) ، َوىََلْد َخَفة َخُِْس ُٓ  َوىََلْد َخَفة اَّلَلُ َخِْ
 ًٌ ةىٍَح   (2)   َدُفٌٔر َخِيي َٓ ًٔءا ِِبَ ًْ ُس ُِْس ٌِ َو  ٍِ َْ َغ ٌَ  ُّ َُ

َ
ِّ الرَْْحََح َ ًْ لََعَ َجْفِس َنذََت َرُبُس

 ًٌ ُّ َدُفٌٔر رَِخي َُ
َ
ْضيََح فَأ

َ
َْ َبْػِدهِ َوأ ٌِ ًَ دَةَب  َْ ِغجَاةِدهِ   (3) ، ُث َبَح َخ ْٔ ي َحْلجَُو اَِل َٔ اََلِ ُْ َو

ة َتْفَػئُنَ َوَيْػُفٔ غَ  ٌَ  ًُ    (4) َِ الَسيِبَةِت َوَيْػيَ

ََ اَّلَلِ   :أك أمره بو قكلو عز شػأنو كمما كصؼ اهلل بو رسكلو الكريـ  ا ٌِ ة رَْْحٍَح  ٍَ فَِج
 ًْ ُٓ لَِم فَةْخُف َخِْ ْٔ َْ َخ ٌِ ة َغِييَظ اىَْليِْت ََلْجَفُضٔا  ْٔ ُنَِْخ َذظًّ َ ًْ َول ُٓ َ ِلَْخ ل

(5)   َوََل دََزاُل 
ًْ َواْضَفحْ  ُٓ ًْ فَةْخُف َخِْ ُٓ ِْ ٌِ ًْ إََِل كَِيياًل  ُٓ ِْ ٌِ ِيُع لََعَ َخةاٍَِِح  َِ َو اىِْهذَةِب كَْد  (6) ، َت ْْ

َ
يَة أ

َْ َنِثاَيٍ  ََ اىِْهذَةِب َوَيْػُفٔ َخ ٌِ ًْ َُتُْفَٔن  ة ُنِْذُ ٍَ ًْ َنِثًَيا ِم ًْ رَُسُٔلَة يُبَِْيُ ىَُس   (7) َجةَءُز
  ََِِْي ىََلْد َجةء ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًْ ثِاةل ًْ َخِريٌص َغيَيُْس ُِِذ ة َغ ٌَ  ِّ ًْ َغِزيٌز َغيَيْ ْجُفِسُس

َ
َْ أ ٌِ ًْ رَُسٌٔل  ُز

 ًٌ َُ  (8) ، رَُءوٌف رَِخي ْخَس
َ
َ أ ِِ ياًل (9)  ، اْدَذْع ثِةىَِِت   .  (10) فَةْضَِبْ َضَْبًا ََجِ

ََ َضََبُوا  كمما كصؼ عبػاده المقػربيف قكلػو تعالػػى  ي كَاةُمٔا َواََلِ
َ
ًْ َوأ ِٓ ِّ َرِب اثِْذَغةَء وَْج

ًْ خُ  ُٓ َ وََلَِم ل
ُ
ا وََغاَلِجيًَح َوَيْدرَُءوَن ثِةْْلََسَِِح الَسيِبََح أ ًْ ِئًّ ُْ ة َرَزْرَِة ٍَ ْجَفُلٔا ِم

َ
ََ الَطاَلَة َوأ ْل

 (11) اَلارِ 
 ًُِة َوإ ْٔ َْ رِْض 

َ
ُشَٔن لََعَ اْْل ٍْ ََ َح ي َِ اََلِ ئَُن كَةلُٔا وَِغجَةُد الرَْْحَ ِْ ًُ اْْلَة ُٓ َذا َخةَطجَ

ة ًٌ ي ثَيَِْاَم   12)   َساَل َُ فَإَِذا اََلِ ْخَس
َ
َ أ ِِ َوََل تَْسذَِٔي اْْلََسَُِح َوََل الَسيِبَُح اْدَذْع ثِةىَِِت 

                                                           

  [  152]آؿ عمراف:   (1)
  [155]آؿ عمراف:   (2)
 [54]األنعاـ:   (3)
 [25]الشكرل:   (4)
  [  159]آؿ عمراف:   (5)

 [13]المائدة: (6) 
 [15]المائدة:   (7)

 [128]التكبة: (8) 
 [96]المؤمنيف:   (9)

 [5] المعارج:  (10)
 [22]الرعد: (11) 
 [63]الفرقاف:   (12)
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 ًٌ ي ُّ َوِِلٌّ َْحِ َُ
َ
ُّ َغَداَوٌة َنأ ا *َوَبيَِْ ٌَ ََ َضاََبُوا َو يا ة إََِل اََلِ َْ ة يُيََلة ٌَ اة إََِل ُذو َخاظ  َو َْ ة يُيََلة

 ًٍ َغِظي
(1)   . 

كىذه المثؿ العميا الثالثة تنير السبيؿ لمف شػاء أف يتشػبو بصػفات اهلل تعالػػى فػإف أعجػزه 
فػػإف عػػز عميػػو ذلػػؾ جاىػػد نفسػػو أف يكػػكف مػػف طبقػػة خاصػػة مػػف  ذلػػؾ تمثػػؿ بػػأخالؽ الرسػػكؿ 

  غة كانت عمى ىذا التدرجال، كلحكمة بياغة كضعت أمامنا ىذه المثؿ العمالالمؤمنيف ، فمحكمة ب
لػػك عمػػـ اهلل تعالػػػى إف الػػنفس البشػػرية تميػػؿ إلػػػى العفػػك ألمػػر بػػو أمػػران،  النقطــة الثالثــة :

كلكنػػو عػػز شػػأنو يعمػػـ أف الطبيعػػة البشػػرية تنفػػر مػػف األمػػر المباشػػر ليػػا، ىػػذا مػػف ناحيػػة كناحيػػة 
العفػك بصػيغة األمػر إال  تيػا، لػذلؾ لػـ يػأعمػى حق ان أخرل إنيا ال تػأتمر بمػا تشػعر أف فيػو تجػاكز 

نما جاء بصكرة مرغبة نادبة قميالن  َٔى ، كا  كَْرُب لِيَذْل
َ
ْن َتْػُفٔا أ

َ
"فقد جعؿ العفك أقرب    (2) َوأ

لمتقػػكل إذان عػػدـ العفػػك أبعػػد عػػف التقػػكل "سػػارعكا إلػػػى مغفػػرة مػػف ربكػػـ كجنػػة عرضػػيا السػػماكات 
 النػاس فػػي السػراء كالضػراء كالكػاظميف الغػيظ كالعػافيف عػف كاألرض أعدت لممتقيف الػذيف ينفقػكف

 . (3)كاهلل يحب المحسنيف "

يتمقػى صػيغة  ة جػديرة باالنتبػاه كىػي أننػا نالحػظ أف الرسػكؿ لطيفػكننبو ىنا إلػى نكتػة 
 األمر المباشر مػف اهلل تعالػػى دكف كجػكد المرغبػات فػػي العفػك كىػذه الصػيغة خاصػة بالرسػكؿ 

يػػو االسػػتعداد الركحػػي ألف يػػؤمر بػػالعفك بصػػكرة مباشػػرة ، أمػػا سػػائر النػػاس فمػػيس لد حيػػث أنػػو 
لدييـ تمؾ الركح العالية لتمقي األمر المباشر بالعفك، بؿ يصػحب األمػر بػالكثير المرغبػات، فتجػد 
أف صيغ األمر يسبقيا أك يمحقيا فػي كثير مف اآليات عبارات ممطفة لتتييأ نفػس اإلنسػاف لقبػكؿ 

ولُأ اىَْفْضاِو   :عفك عػف خصػمو كالتنػازؿ عػف بعػض حقكقػو قػاؿ تعالػػىاألمر بػال
ُ
دَاِو أ

ْ
َوََل يَأ

ََ ِِف َساِبيِو اَّلَلِ َوْلَْػُفأا  اةِجِري َٓ ٍُ ْ َساةِنَْي َوال ٍَ ْ وِِل اىُْلْرََب َوال
ُ
ْن يُْؤدُٔا أ

َ
ًْ َوالَسَػِح أ ُِْس ٌِ

ْن َحْغِفَر اَّلَلُ ىَ 
َ
ُجَٔن أ ََل ُُتِ

َ
ًٌ َوْلَْطَفُدٔا أ ًْ َواَّلَلُ َدُفٌٔر رَِخي ًَل  (4)  ُس ْٔ َُ كَا ْخَسا

َ
َْ أ ٌَ َو

َْي  ٍِ ْسِي ٍُ ْ ََ ال ٌِ  ِِ
َو َضةِْلًة َوكَةَل إَُِ ٍِ ََ اَّلَلِ وََغ َْ َدََع إِ ٍَ َوََل تَْسذَِٔي اْْلََسَُِح َوََل الَسيِبَُح  *ِم

ي ثَيََِْم َوَبيْ  َُ فَإَِذا اََلِ ْخَس
َ
َ أ ِِ ًٌ اْدَذْع ثِةىَِِت  اي ُّ َوِِلٌّ َْحِ َُ

َ
ُّ َغَداَوٌة َنأ اة إََِل  *َِ َْ اة يُيََلة ٌَ َو

                                                           

  [35 - 33]فصمت: (1) 
 [237]البقرة: (2) 
  [134 - 133]آؿ عمراف: (3) 
 [22]النكر: (4) 
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 ًٍ ة إََِل ُذو َخظ  َغِظي َْ ة يُيََلة ٌَ ََ َضََبُوا َو ي . كىذا مف باب اإلغراء ، ألف ىذه النفكس   (1)اََلِ
نفس فاحتاجػػت إلػػػى النػػدب كاإلغػػراء كالحػػث لتقػػدـ عمػػى العفػػك بػػ ليسػػت ليػػا القػػدرة كمػػا لمرسػػكؿ 

راضية ، كليذا تجد أنو فػي الخطاب الحديث ال تستخدـ صيغ األمر فػي ميػاديف الحيػاة المختمفػة 
 .) التربكية ، االجتماعية ، السياسية (

 تطبيقات العفو الخاص في الشريعة اإلسالمية: األول الفرع

د، كحػزَّ  عفكىه عف أبي سفياف الذم فعؿ ما فعؿ، كأدمى كبد رسكؿ اهلل  -1 ب األحػزاب في أيحي
كناصػػر القبائػػؿى ضػػده، كعمػػى الػػرغـ مػػف كػػؿ ذلػػؾ يعفػػك عنػػو  يػكـ الخنػػدؽ ضػػد رسػػكؿ اهلل 

يكـ فتح مكة، بؿ يمفُّ عميو بمػا يفخػر بػو، كمػا كػاف يطمػع فػي أكثػر مػف أف يىيىػب  النبيُّ 
يمنحػػو  لػػو حياتػػو، كال يضػػرب عنقػػو، جػػزاء مػػا آذل بػػو المسػػمميف، كلكػػف الرسػػكؿ األكػػـر 

 .(2)ادة؛ إذ يقكؿ: ]مف دخؿ دار أبي سفياف فيك آًمف[ العفكى كزي

ر النبػػيَّ  كػػذلؾ عفػػكه  -2 فعفػػا عنػػو كلػػـ يعاقبػػو، عػػف لبيػػد بػػف األعصػػـ الييػػكدم الػػذم سىػػحى
نما اكتفى  مىى النَّاًس شىرِّابقكلو: ] كا  كىًرٍىتي أىٍف أيًثيرى عى افىاًني اهللي، كى  (3) [الى أىمَّا أىنىا فىقىٍد عى

أبي بكر رضي اهلل عنيما : ىؿ أتى عميؾ يـك  تو أمنا أـ المؤمنيف عائشة بنكعندما سألت  -3
لقد لقيت مف قكمؾ، ككاف أشد ما لقيت منيـ  كاف أشد مف يكـ أحد يا رسكؿ اهلل ؟ فقاؿ : ]

يكـ العقبة، إذ عرضت نفسي عمى ابػف عبػد يىاًليػؿى بػف عبػد كيػالؿ فمػـ يجبنػي إلػى مػا أردت، 
ى كجيػػػي، فمػػػـ أسػػػتفؽ إال بقػػػرف الثعالػػػب، فرفعػػػت رأسػػػي فػػػإذا أنػػػا فانطمقػػػت كأنػػػا ميمػػػـك عمػػػ

قػد سػمع قػكؿ قكمػؾ  بسحابة قد أظمتني، فنظرت فإذا فييا جبريؿ فنػاداني، فقػاؿ: إفَّ اهلل 
لػؾ كمػا ردكا عميػؾ، كقػد بعػث إليػؾ ممػؾ الجبػاؿ؛ لتػأمره بمػا شػئت فػييـ، قػاؿ: فنػاداني ممػؾ 

، ثـ قاؿ: يا محمد ، إفَّ اهلل قد سمع قكؿ قكمؾ لؾ، كأنا ممػؾ الجبػاؿ، كقػد الجباؿ كسمَّـ عميَّ
بعثني ربػؾ إليػؾ لتػأمرني بػأمرؾ، فمػا شػئت؟ إف شػئت أف أيطبػؽ عمػييـ األخشػبيف، فقػاؿ لػو 

  (4): بؿ أرجك أف يخرج اهلل مف أصالبيـ مف يعبد اهلل كحده ال يشرؾ بو شيئنا[ رسكؿ اهلل 

 (5)فر لقكمي فإنيـ ال يعممكف(كمما آذاه قكمو يقكؿ : )الميـ اغ ككاف  -4

                                                           

 [35،  32]فصمت: (1) 
 [ 1780، رقـ الحديث  3/1410 ، كتاب الجياد ، باب فتح مكة ، ( ]مسمـ : صحيح مسمـ2)
 [2189، رقـ الحديث  4/1719 ، كتاب السالـ ، باب السحر ، ]مسمـ : صحيح مسمـ  (3)
 [1795، رقـ الحديث  1420\3 ،سير ، باب ما لقي النبي مف األذل، كتاب الجياد كال ]مسمـ : صحيح مسمـ (4)

 [3477، رقـ الحديث  175\4 صحيح البخارم ، باب حديث الغار ،]البخارم : (5) 
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 وتعازير دية، أو وقصاص حدود، إلى الجرائم تقسيم أىمية: الثاني الفرع

جرائـ الحدكد ال يجكز فييا العفػك مطمقػان، سػكاء مػف المجنػي عميػو أواًل: من حيث العفو: 
مى الجريمة أك كلي األمر أم الرئيس األعمى لمدكلة، فإذا عفا أحدىما كاف عفكه لغكان ال أثر لو ع

 .كال عمى العقكبة

أما في جرائـ القصاص فالعفك جائز مف المجني عميو، فػإذا عفػا ترتػب عمػى العفػك أثػره، 
فمممجني عميو أف يعفك عف القصاص مقابػؿ الديػة، كلػو أف يعفػك عػف الديػة أيضػان، فػإذا عفػا عػف 

 .أحدىما أعفى منو الجاني

ة فػي جػرائـ القصػاص بصػفتو ىػذه، ألف كليس لرئيس الدكلة األعمى أف يعفك عف العقكبػ
العفك عف ىذا النكع مػف الجػرائـ مقػرر لممجنػي عميػو أك كليػو، لكػف إذا كػاف المجنػي عميػو قاصػران 
كلـ يكف لو أكلياء كاف الػرئيس األعمػى لمدكلػة كليػو، إذ القاعػدة الشػرعية أف السػمطاف كلػي مػف ال 

بصػػفتو كلػػي المجنػػي عميػػو، ال بػػأم صػػفة كلػػي لػػو، كفػػي ىػػذه الحالػػة يجػػكز لػػرئيس الدكلػػة العفػػك 
أم رئػػػػيس الدكلػػػػة –أخػػػػرل، كبشػػػػرط أال يكػػػػكف العفػػػػك مجانػػػػان. كفػػػػي جػػػػرائـ التعػػػػازير لػػػػكلي األمػػػػر 

حؽ العفك عف الجريمة، كحؽ العفك عف العقكبة، فإذا عفػا كػاف لعفػكه أثػره بشػرط أف ال  -األعمى
يعفػػك فػػي التعػػازير إال عمػػا يمػػس عفػػكه حقػػكؽ المجنػػي عميػػو الشخصػػية. كلػػيس لممجنػػي عميػػو أف 

ف عػيمس حقكقو الشخصية المحضة. كلما كانت الجػرائـ تمػس الجماعػة فػإف عفػك المجنػي عميػو 
ف أدل فػػػي الكاقػػػع إلػػػى تخفيػػػؼ العقكبػػػة عمػػػى الجػػػاني، ألف  العقكبػػػة أك الجريمػػػة ال يكػػػكف نافػػػذان كا 

تخفيؼ العقكبة. كال لمقاضي سمطة كاسعة في جرائـ التعازير مف حيث تقدير الظركؼ المخففة، ك 
  .(1)شؾ أف عفك المجني عميو يعتبر ظرفان مخففان 

في جرائـ الحدكد إذا ثبتت الجريمة كجب عمى القاضي ثانيًا: من حيث سمطة القاضي: 
أف يحكـ بعقكبتيا المقررة ال ينقص منيا شيئان كال يزيد عمييا شيئان، كليس لو أف يسػتبدؿ بالعقكبػة 

 أف يكقؼ تنفيذ العقكبة، فسمطة القاضي فػي جػرائـ الحػدكد قاصػرة عمػى المقررة عقكبة أخرل، كال
  .النطؽ بالعقكبة المقررة لمجريمة

كفػػػػي جػػػػرائـ القصػػػػاص سػػػػمطة القاضػػػػي قاصػػػػرة عمػػػػى تكقيػػػػع العقكبػػػػة المقػػػػررة إذا كانػػػػت 
الجريمػػة ثابتػػة قبػػؿ الجػػاني، فػػإذا كانػػت العقكبػػة القصػػاص كعفػػا المجنػػي عميػػو عػػف القصػػاص أك 

                                                           

 (163-161ص )ص المسمماني، رئيس الدكلة بيف النظـ الدستكرية المعاصرة كالفكر السياسي اإلسالمي  (1)
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كـ بو لسبب شرعي كجب عمى القاضي أف يحكـ بالدية ما لـ يعؼ المجني عميو عنيا؛ تعذر الح
 .(1)فإذا عفا كاف عمى القاضي أف يحكـ بعقكبة تعزير

أما جرائـ التعازير فممقاضي فييا سمطة كاسعة في اختيػار نػكع العقكبػة كمقػدارىا، فمػو أف 
ـ، كلػو أف ينػزؿ بالعقكبػة إلػى أدنػى يختار عقكبة شديدة أك خفيفة بحسب ظركؼ الجريمػة كالمجػر 

 .(2)درجاتيا، كلو أف يرتفع بيا إلى حدىا األقصى، كلو أف يأمر بتنفيذ العقكبة أك إيقاؼ تنفيذىا
لػػيس لمظػػركؼ المخففػػة أم أثػػر عمػػى جػػرائـ ثالثــًا: مــن حيــث قبــول الظــروف المخففــة: 

الجػػاني. أمػػا فػػي جػػرائـ  الحػػدكد كالقصػػاص كالديػػة، فالعقكبػػة المقػػررة الزمػػة ميمػػا كانػػت ظػػركؼ
التعازير فممظركؼ المخففة أثرىػا عمػى نػكع العقكبػة كمقػدارىا، فممقاضػي أف يختػار عقكبػة خفيفػة، 

 (3).كأف ينزؿ بيا إلى أدنى حدكدىا، كلو أف يكقؼ تنفيذىا
: تشػترط الشػريعة إلثبػات جػرائـ الحػدكد كالقصػاص عػددان رابعًا: من حيث إثبات الجريمة

د، إذا لػػـ يكػػف دليػػؿ إال الشػػيادة، فجريمػػة الزنػػا ال تثبػػت إال بشػػيادة أربعػػة شػػيكد معينػػان مػػف الشػػيك 
يشيدكف الجريمة كقت كقكعيا، كبقية جرائـ الحدكد كالقصاص ال تثبت إال بشيادة شػاىديف عمػى 

 أما جرائـ التعازير فتثبت بشيادة شاىد كاحد .األقؿ

نما ىي  تقسـ الجرائـ غالبان إلى جنايات كجنح كال تعرؼ القكانيف الكضعية ىذا التقسيـ، كا 
 .كمخالفات

 العقوبة في والخاص العام العفو في األمر ولي دور: الثالث الفرع

األصؿ أف كلي األمر في اإلسالـ ىك الذم تنػاط بػو رعايػة مصػالح الرعيػة العامػة، فيػك 
يػؿ يرعػى كلي مػف ال كلػي لػو كقاعػدة شػرعية، كىػك فػي نفػس الكقػت ممػثالن عػف الجماعػة فيػك كك

بمكجػػب ىػػذه الككالػػة مصػػمحة الجماعػػة المتمثمػػة فػػي إقامػػة الػػديف كالمحافظػػة عمػػى بقػػاء الجماعػػة 
 :النحو اآلتيمتماسكة، لكؿ ذلؾ فإننا سنناقش سمطة كلي األمر في العفك عف العقاب عمى 

بػأمف  يظير بجالء المساحة الكاسعة في العفك عف العقكبة لكلي األمػر فػي الجػرائـ المتعمقػة أواًل:
(، فمػػكلي األمػػر كالمجتمػػع الدكلػػة كفػػي نطػػاؽ أكسػػع جػػرائـ التعػػازير )الجػػرائـ الماسػػة بػػأمف الدكلػػة

تعطػي  ةاإلسػالميبحسب القاعدة الفقيية أف يتصرؼ عمى الرعية كفؽ المصالح العميا، كالشػريعة 

                                                           

 (288)صاختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسالمية كالنظـ الدستكرية المعاصرةالبدكم،   (1)
 (40عامر، التعزير في الشريعة اإلسالمية)ص  (2)
 (83رباط، الكسيط في القانكف الدستكرم العاـ )ص  (3)
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هلل  لػػػكلي األمػػػر الحػػػؽ فػػػي العفػػػك عػػػف العقكبػػػة كميػػػا أك بعضػػػيا متػػػى كانػػػت التعػػػازير كاجبػػػة حقػػػان 
العقكبػة ليػا أك  ةاإلسػالميتعالى، سكاءن أكانت الجريمة التعزيرية مػف الجػرائـ التػي قػررت الشػريعة 

أما التعازير الكاجبة حقان لألفراد فال يجكز لكلي  .مف الجرائـ التي يقرر مقدار عقكبتيا كلي األمر
نمػا حػؽ العفػك عنيػا مخػكؿ لألفػراد، فػإذا عفػكا فػإف  ىػذا ال يمنػع كلػي األمػر األمر العفك عنيػا، كا 

 (1).مف التعزير الكاجب حقان هلل أك العفك عنو

إف صكر العفك عديدة مف حيث نكع الجريمة أك العفك عف العقكبة كميا أك بعضيا بعكض  ثانيًا:
أك بػػدكف عػػػكض، كمػػػف حيػػث مػػػف يممػػػؾ العفػػػك فاألصػػؿ أف كلػػػي الػػػدـ ىػػػك مػػف يممػػػؾ العفػػػك فػػػي 

كثػػر اتسػػاعان فػػي العفػػك ىػػي لػػكلي األمػػر، كذلػػؾ نظػػران التسػػاع الجػػرائـ الخاصػػة إال أف الصػػكرة األ
العقكبات المقررة عمى التعازير كالعقكبة عف الجرائـ التي تندرج في نطاؽ جػرائـ الخطػر كىػي مػا 
نسػػمييا جػػرائـ أمػػف الدكلػػة، كلكػػػكف كلػػي األمػػر لػػو السػػػمطة كالكاليػػة اإلداريػػة كالسياسػػية فػػػي إدارة 

التصػػػػرؼ عمػػػػى الرعيػػػػة منػػػػكط »لح المرعيػػػػة ليػػػػا، كفػػػػؽ قاعػػػػدة شػػػػؤكف األمػػػػة كىػػػػك يقػػػػدر المصػػػػا
 .، فكاف الحاؿ أف يمنح صالحيات أكسع في العفك«بالمصمحة

حػػد صػػكر سػػقكط العقكبػػة كىػػك الصػػكرة األشػػمؿ كاألكثػػر أيتبػػيف أف العفػػك عػػف العقكبػػة ىػػك  ثالثــًا:
 .أىمية
بػػدكف  األفػػرادعمػػى جميػػع مبػػادئ عامػػة كمجػػردة تطبػػؽ  اإلسػػالميمبػػادئ التشػػريع الجنػػائي  رابعــًا:

مكانتيا كميابتيػا فػي  ةاإلسالمياستثناء ال تحابي أحدان عمى حساب آخر، كىذا ما حفظ لمشريعة 
 .النفكس
قػد حػددت معػايير  اقػد حثػت عمػى العفػك كرغَّبػت فيػو إال أنيػ ةاإلسػالميرغػـ أف الشػريعة  خامسًا:

 .كالجماعات األفرادفظ حقكؽ كضكابط دقيقة ككاضحة كىك تحقيؽ المصالح العميا لألمة كح

  :ما يميفيوظائف العفو بصوره العديدة ليا أىمية كبرى وبصورة خاصة  سادسًا:

  ضػفاء مبػاىج الفػرح كالسػركر إنو كسيمة إلسداؿ الستار عف العقكبات في الجرائـ السياسية كا 
فقييػة كمنيػا كالكئاـ بيف أفراد المجتمع، كىك ما يندرج ضمف العديد مف القكاعد األصكلية كال

ذا تسمسؿ انقطع(.  قاعدة )إذا ضاؽ األمر اتسع كا 

  إنو السبيؿ إلى إصالح األخطاء القضائية التي تظير بعد استنفاد طرؽ التقاضي كال مجػاؿ
 لمعالجتيا إالَّ بالعفك مف كلي األمر.

                                                           

 (88كر( )صالمشيداني، القانكف الدستكرم )الدكلة. الحككمة. الدست  (1)
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  إنو كسيمة لمكافأة كؿ مف يتعاكف فػي إبػالغ الدكلػة عػف الجػرائـ الخطػرة، كتمكػيف السػمطات 
مكافأة ك ف كشؼ المجرميف قبؿ استكماؿ جريمة ما أك عدد مف الجرائـ ذات الخطر العاـ، م

أيضان لمف حسف سمككو في المجتمع أك تعاكف مع السمطات العامة في كشؼ الجرائـ كتتبػع 
مرتكبييػػا، كىػػك كسػػيمة لتشػػجيع التػػائبيف عػػف الجػػرائـ كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي حػػؽ مػػف يتػػكب مػػف 

 .ة قبؿ القدرة عميوارتكاب جرائـ الحراب
ىنػػػاؾ صػػػكر مػػػف العقكبػػػات مسػػػتثناة مػػػف العفػػػك لبشػػػاعتيا كخطكرتيػػػا عمػػػى كيػػػاف األمػػػة  ســـابعًا:
 :كأىميا

  في جرائـ الحدكد األصؿ ىك عدـ العفك فييا إال أف الفقياء استثنكا مف ذلؾ كفقػان لمنصػكص
ككػػذا فػػي جميػػع فػػي حالػػة الحرابػػة،  ى الجػػانيالشػػرعية حالػػة التكبػػة الصػػادقة قبػػؿ القػػدرة عمػػ

جػػرائـ الحػػدكد إذا عفػػى المجنػػي عميػػو قبػػؿ أف يصػػؿ إلػػى كلػػي األمػػر فمػػا كصػػؿ إليػػو كجػػب 
 .العقاب

  فػػي جػػرائـ القصػػاص األصػػؿ أف العفػػك فييػػا لػػكلي الػػدـ إال أف الفقيػػاء اسػػتثنكا بعػػض صػػكر
 العفك في حالة القتؿ في الحرابة كقتؿ الغيمة، ككذا قتػؿ األئمػة كىػذه الحػاالت ىػي مػا تػدخؿ
في االصػطالح القػانكني الجػرائـ ذات الخطػكرة االجتماعيػة التػي يعاقػب عمييػا الجػاني حتػى 

ف عفى كلي الدـ لخطكرة الجريمة كتككف العقكبة تعزيران   .  كا 
  كليس  األفرادأما في جرائـ التعازير فاألصؿ في إيقاع العقاب فييا لكلي األمر إذا لـ تخص

 :استثنى مف التعازير حاالت ال يجكز فييا العفك كىيىناؾ ما يمنع العفك إال أف المشرع 
حقػكؽ اآلدميػػيف التػي يطالػػب فييػا: فػػي الحػاالت التػػي تقتضػي مصػػمحة األمػة إيقػػاع العقػػاب 
فييا لمردع كالزجر كما فعؿ ذلؾ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في التسعة نفر يػـك فػتح مكػة 

ف كانكا تحت  (1).أستار الكعبة الذيف أىدر دماءىـ كأمر بقتميـ حتى كا 
تيعطػي لػكلي األمػر مسػاحة كاسػعة  ةاإلسػالميإف قكاعد كأحكاـ الشريعة  :وخالصة القول

فػػي العفػػك عػػف الجػػرائـ التػػي تسػػمى فػػي المصػػطمح القػػانكني الحػػديث جػػرائـ الخطػػر )جػػرائـ أمػػف 
لعميػا الدكلة( كتقيد سمطة كلي األمر في العفك بمعيار دقيؽ كما قمنا كىي مدل تحقػؽ المصػمحة ا

ْن َتْلِدُروا  لألمة مف عدمو كما أشرنا إلى ذلؾ سابقان، لقكلو تعالى: 
َ
َْ َرجِْو أ ٌِ ََ دَةثُٔا  ي إََِل اََلِ

                                                           

 (142منصكر، سمطة الدكلة في المنظكر الشرعي )ص  (1)
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 ًٌ َن اَّلَلَ َدُفٌٔر رَِخي
َ
ٔا أ ٍُ ًْ فَةْغيَ ِٓ يْ

: )أقيمػكا ذكم الييئػات عثػراتيـ  كحػديث الرسػكؿ  (1) َغيَ
ىػػي إصػػالح المحكػػـك عميػػو كردعػػو  كبػػةمػػف تنفيػػذ أم عق، إذان فالغايػػة المقصػػكدة  (2)إال الحػػدكد(

كتأىيمػػو كتحقيػػؽ الػػردع العػػاـ فػػي نفػػكس اآلخػػريف، فػػإذا تحققػػت ذلػػؾ بػػالعفك فيػػك األكلػػى لمعػػافي 
كالمعفػػك عنػػو بػػؿ كربمػػا كالمجنػػى عميػػو، كنطػػاؽ العفػػك ال يقتصػػر عمػػى عقكبػػة دكف أخػػرل كلكػػف 

ىنا أف نخمط بيف العفػك العػاـ )العفػك الشػامؿ(  يشمؿ كؿ الحاالت إذا تكافرت مبرراتيا، كال ينبغي
كالعفك القانكني كالعفػك القضػائي بػؿ لكػؿ نػكع مػف ىػذه األنػكاع أحكاميػا الخاصػة، كمػا ييمنػا ىنػا 
ىػػك العفػػك الػػذم يصػػدره كلػػي األمػػر باعتبػػار ذلػػؾ العمػػؿ عمػػالن إداريػػان ذا طبيعػػة سياسػػية كطبيعػػة 

كمػػػػا نعمػػػػـ حػػػػث فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف اآليػػػػات  الحكػػػػيـفشػػػػرع اهلل سػػػػيادية ال يخضػػػػع لرقابػػػػة القضػػػػاء، 
ممجتمػع الػذم يتضػرر غالبػان كما أنػو خيػر ل، كاألحاديث عمى العفك فيك خير لمعافي كالمعفك عنو

بسػػػبب الػػػبالء الػػػذم يحػػػؿ بػػػو مػػػف جػػػراء العػػػداكات كاألحقػػػاد، فمػػػف السياسػػػة الحكيمػػػة العفػػػك عػػػف 
 . العقكبات في ىذه الحاالت

 

 المعاصرة الدستورية النظم في العقوبة وتخفيف الخاص العفو: الثاني المطمب

العفػك ىػك محػػك حكػـ االدانػػة، أك رفػع الكصػؼ الجرمػػي عػف الجريمػػة، أك اسػقاط العقكبػػة 
، كالعفػك الخػاص يختمػؼ عػف أك عامػان  مػا أف يكػكف خاصػان إالمحككـ بيا كميا أك بعضػيا، كالعفػك 

، بمعنػى (3)نيف منػاط بالسػمطة التشػريعيةال بقانكف، كسف القكاإخير ال يصدر العفك العاـ، ألف األ
صػػدار العفػػك العػػاـ، كينصػػب العفػػك العػػاـ عمػػى إأف السػػمطة التشػػريعية ىػػي التػػي ليػػا الحػػؽ فػػي 

مػا العفػك الخػاص فيػك ال يمػس الجريمػة إنمػا أالجريمة فيمحكىا أك يرفػع عنيػا الكصػؼ الجرمػي، 
لعفػػك الخػػاص ضػػمف صػػالحيات يسػػرم مفعكلػػو عمػػى العقكبػػة فيمغييػػا أك يخفػػؼ منيػػا، كقػػد كرد ا

صػػداره العفػػك الخػػاص أك إ، حيػػث أف نػػص المػػادة لػػـ يقيػػد الػػرئيس بػػام قيػػد يػػذكر حػػاؿ (4) الػػرئيس
 تخفيض العقكبة، كىذا عمى خالؼ ما جاء بو العديد مف الدساتير .

                                                           

 (136النعمة، أصكؿ التشريع الدستكرم في اإلسالـ )ص  (1)
 (126الدليمي، النظـ السياسية في أكركبا الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية )ص (2)
 2003( مف القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ 56ص المادة )ن (3)
 2003( مف القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ 42نص المادة ) (4)
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، ومنح العفو عن جـرائم ترتكـب ضـد الواليـات المتحـدة، مـا عـدا : العفو الرئاسي في أمريكاأوالً 
 . (1)حسب الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف الدستكر األمريكي .االت االتيام النيابيفي ح

 ثانيًا: العفو الرئاسي في فرنسا

حؽ العفك الخاص الذم يمنح في فرنسا خاضعان لرقابة قضائية، كما كانت طمبات العفػك تعػرض 
 .عمى قضاة البرلماف في ظؿ النظاـ القديـ

فقػرة ثالثػة عمػى كجػكب أخػذ رأم المجمػس األعمػى  65فػي المػادة  1958كقد نص دسػتكر فرنسػا 
 .لمقضاء، كيصدر المجمس رأيو بناء عمى تكصية مف كزير العدؿ

كمػػا يجػػب أف يكقػػع رئػػيس الحككمػػة ككزيػػر العػػدؿ عمػػى قػػرار العفػػك إلػػى جانػػب رئػػيس الجميكريػػة 
 .  22/12/1958الصادر بتاريخ  58/1271طبقا لمقرار رقـ 

 

 .الفمسطيني الدستوري النظام في العقوبة وتخفيف الخاص العفو:  لثالثا المطمب

كبمػػػا أف العفػػػك الخػػػاص ىػػػك أحػػػد أسػػػباب سػػػقكط األحكػػػاـ الجزائيػػػة فػػػي قػػػانكف العقكبػػػات 
، لػذا سػكؼ (2)( مػف القػانكف3المعمكؿ بو في قطاع غزة كىذا مػا أكرده المشػرع فػي نػص المػادة )

 :االتيلنحك نتناكؿ ىذا المطمب بسبعة فركع عمى ا
 الخاص العفو تعريف:  األول الفرع

نما أعطت جميعيا ىذا الحؽ لمرئيس   (*)لـ يرد نص في القانكف يعرؼ العفك الخاص كا 
 فإف فقياء القانكف عرفكا  (3)كىك عمى خالؼ الحاؿ في العفك العاـ  فإنو ال يككف إال بقانكف

 
                                                           

 ـ1787دستكر الكاليات المتحدة األمريكية، لسنة  (1)
دكب السامي نيا صالحيات منعقدة لممنأبند )ق(مف القانكف المذككر ، حيث نصت ب 3( كذلؾ بنص المادة 2)

 ي .ف تككف مف صالحيات الرئيس الفمسطينأ ىكبالتالي فيي تسحب عم
( مف قانكف العقكبات 125-124( مف قانكف العقكبات المصرم، كالمادتيف)76(إلى)74راجع المكاد مف ) (*)

( مف قانكف العقكبات 66( مف قانكف اإلجراءات كالمحاكمات الجزائية الككيتي، كالمادة)239الميبي، كالمادة)
( 91-90جزائية البحريني، كالمادتيف)(مف قانكف أصكؿ المحاكمات ال179(إلي)177العماني، كالمكاد مف )

(مف قانكف العقكبات القطرم، لممزيد أنظر: الجكىرم، 50مف قانكف العقكبات البحريني أيضا، كالمادة)
 (.425النظرية العامة لمجزاء الجنائي)ص

 (307فيمي، النظاـ الدستكرم المصرم)ص  (3)
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 ما يمي : (**)ات العفك الخاص عند تناكليـ لو كسنكرد مف ىذا التعريف
)ىػك منحػو مػف جاللػة الممػؾ لممحكػـك عميػو يمنحيػا بصػكره  الدكتور محمد الحمبيعرفو 

فرديو لشخص معيف أك عدت أشخاص في مناسبات معينو كلكنو ليس حقا لممحكػـك عميػو فمػيس 
ف صدر فيك ممـز لو كال مجػاؿ لرفضػو كال يحػؽ لممحػاكـ النظػر فػي شػرعيتو  لو أف يطالب فيو كا 

  (1)و عمؿ مف أعماؿ السيادة(.ألن
)ىػك إنيػاء التػزاـ بتنفيػذ العقكبػة إزاء شػخص صػدر  محمود نجيب حسنيكعرفو الدكتكر 

ضده حكـ مبـر بيا إنياء كميا أك جزائيا أك استبداؿ التزاـ اخػر بػو مكضػكعو عقكبػة اخػرل كذلػؾ 
 (2)بناء عمى مرسكـ صادر عف رئيس الدكلة (.

تعريػؼ شػراح القػانكف الػى أف العفػك الخػاص ) ىػك منحػو كيخمص الباحث ممػا تقػدـ مػف 
أك بعضيـ بصفتو الشخصية ييدؼ مف ذلؾ إلػى تيدئػو  األفرادلى أحد إمف رئيس الدكلة يمنحيا 

طفػػاء جػػذكه مشػػاحنات محميػػة كلغايػػات اصػػالحيو نبيمػػة أك يكػػكف خػػاص بػػبعض أنػػكاع  النفػػكس كا 
 .الجرائـ ضمف شركط معينو تحدد بمكجبو( 

 الخاص العفو طبيعة:  انيالث الفرع

يخػػتص الػػرئيس كحػػده بإصػػداره كىػػذا  (3)إف العفػػك الخػػاص ىػػك عمػػؿ مػػف أعمػػاؿ السػػيادة
( مف قانكف العقكبات األردني المعمػكؿ بػو فػي الضػفة الغربيػة، كنػص 51كاضح في نص المادة)

 ( مف قانكف العقكبات المعمكؿ بو في قطاع غزة3المادة )

المسػاس بػو أك التعميػؽ عميػو ألنػو منحػو مػف الػرئيس إلػى لذلؾ نجػد أف القضػاء ال يممػؾ 
لػػػذلؾ نجػػػد أف العفػػػك الخػػػاص ال . الشػػػخص أك األشػػػخاص الػػػذيف صػػػدرت أحكػػػاـ قطعيػػػو بحقيػػػـ 

كذلػػؾ إلعطػػاء القضػػاء المجػػاؿ األكسػػع لتحقيػػؽ العدالػػة  يصػػدر إال بعػػد أف يصػػبح الحكػػـ قطعيػػان 
                                                           

ميكرية لشخص حكـ عميو نيائيا بالعقكبة فيعفى سماعيؿ )ىك منحو مف رئيس الجإكعرفو الدكتكر محمكد ( **)
( ، ككذلؾ عرفو الدكتكر عبكد السراج منيا كميا أك بعضيا أك يستعاض عنيا بعقكبة اخؼ تككف مقرره قانكنان 

)إنو منحو مف رئيس الدكلة تزكؿ بمكجبيا العقكبة عف المحكـك عميو كميا أك بعضيا أك تستبدؿ بعقكبة 
-(، حسني، شرح قانكف العقكبات 423م، النظرية العامة لمجزاء الجنائي)صنظر: الجكىر ا اخؼ منيا(
 (.914)ص-القسـ العاـ

 (604الحمبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ)ص(1) 
 (855)ص-القسـ العاـ-حسني، شرح قانكف العقكبات المبناني(2) 

، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ كانظر: الحمبي ؛(425)ص الجكىرم، النظرية العامة لمجزاء الجنائي (3)
 (751)ص كانظر: السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات (،605)ص
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تو األخيرة في القضية كيصػبح الحكػـ كعدـ التدخؿ في عمؿ القضاء كبعد أف يصدر القضاء كمم
قطعػي فإنػػو فػػي مثػؿ ىػػذه الحالػػة يصػبح األمػػر بيػػد الػرئيس فيػػك الكحيػػد الػذم يسػػتطيع أف يصػػدر 

 1اإلرادة بالعفك عف ىذا الشخص المحككـ عميو

كفي بعض األحياف قد يككف صدكر العفك الخاص حكمػو بحػد ذاتػو كقػد يكػكف مػف أجػؿ 
يػػاء مشػػاحنات محميػػو أك لغايػػات اصػػالحيو نبيمػػة قػػد عجػػزت مػػداكاة جػػراح خاصػػة أك مػػف أجػػؿ إن

 (2)عنو السمطتيف التشريعية كالقضائية عف يجاد حؿ ليا

ف المتتبػػع لتػػاريخ العفػػك الخػػاص يجػػد أف أغمػػب قػػكانيف العفػػك كانػػت عػػف أشػػخاص قػػد  كا 
كفػػي نظػػرم أف العفػػك الخػػاص ميػػـ جػػدا كأف لػػو األثػػر الكبيػػر فػػي نفػػكس  حكػػـ عمػػييـ سياسػػيا

مػػع إذ إنػػو كثيػػر مػػا يسػػدؿ السػػتار عمػػى جػػرائـ ارتكبيػػا رجػػاؿ السياسػػة كنجػػد أف ىػػذا العفػػك المجت
 3. لى النفكس كرضاء المجتمع كنشر المحبة بيف الشعب كالسمطةإأقرب 

 : ويتبين مما سبق أن أىمية وفوائد العفو الخاص المرجوة ىي

 األخطاء القضائية. الحصإ -1

 قكبة اإلعداـ.تجنب تنفيذ بعض العقكبات القاسية كع -2

 ثبت حسف سمككو.أذا إقد يككف مكافأة لممحككـ عميو  -3

 إليجاد تكازف بيف الظركؼ اإلنسانية كالعدالة. -4

 إسداؿ الستار عمى جريمة سياسيو معينة . -5

 (4)إطفاء جذكه الفتف كالمشاحنات المحمية. -6

  

                                                           

(753السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات )ص  1 
 (607الحمبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص(2) 

3
  

(، كانظر: السعيد، شرح األحكاـ العامة في 607-606الحمبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ)ص ص (4)
-855القسـ العاـ )ص ص-(، كانظر، حسني، شرح قانكف العقكبات المبناني752قانكف العقكبات)ص

856) 
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 الخاص العفو تصدر التي الجية:  الثالث الفرع

اص يجده يصدر عف رئيس الدكلة فمنذ القدـ كالعفك الخاص إف المتتبع لتاريخ العفك الخ
مػػا القػػانكف الفمسػػطيني كغيػػره مػػف التشػػريعات األخػػرل فقػػد أبيػػد صػػاحب السػػمطة فيػػك يصػػدر عنػػو 

كىػػذا األمػػر جػػاء كاضػػحا فػػي نصػػكص القػػانكف  (1)حصػػر حػػؽ إصػػدار العفػػك الخػػاص بيػػد الػػرئيس
) لمػػرئيس حػػؽ العفػػك الخػػاص كتخفػػيض ( مػػف قػػانكف األساسػػي الفمسػػطيني 42كنجػػد أف المػػادة )

العقكبة كأما العفك العاـ فيقرر بقانكف ( كنجد أف بعض التشريعات األخػرل قػد أعطػت الحػؽ فػي 
كلمممػؾ فػي التشػريع  (2)إصدار العفك الخػاص لػرئيس الجميكريػة كنجػد ذلػؾ فػي التشػريع المصػرم

لدكلػػة كحػػده بصػػفتو ممثػػؿ مػػا التشػػريع السػػكرم فيػػك يصػػدر عػػف لجنػػو يكػػكف رئػػيس اأ (3)االردنػػي
ال بتكقيػػع كزيػػر إال أف لػػكزارة العػػدؿ حػػؽ مراقبتػػو بصػػكره غيػػر مباشػػره كىػػك ال ينفػػذ إمػػو أللسػػيادة ا

العدؿ، أما التشػريع المبنػاني فنجػد أنػو أعطػى الحػؽ لػرئيس الدكلػة بعػد اسػتطالع رأم لجنػة العفػك 
 (4)لزامي لرئيس الدكلة . كقد حؿ مجمس القضاء األعمى محؿ ىذه المجنة كرأم المجمس غير ا

 الخـــــــاص العفو آثار:  الرابع الفرع

سػػقاطيا أك  إف صػػدكر العفػػك الخػػاص مػػف قبػػؿ الػػرئيس يػػؤدم إلػػى اإلعفػػاء مػػف العقكبػػة كا 
ف ىذا العفك ىك عمؿ مف أعماؿ السػيادة كال  تبديميا بعقكبة أخرل أك بتخفيضيا كميا أك جزئيا، كا 

/ق( مػف 3قيب عميو كجاء ىذا األمر كاضحا في نػص المػادة ) يممؾ القضاء المساس بو أك التع
 حكػـ أم عػف بػالعفك يتعمػؽ فيمػا السػامي لممنػدكب الصػالحية المخكلػة )فػي (5)قػانكف العقكبػات

  تنفيذه( إرجاء أك بعضو، أك كمو تنزيمو، أك الحكـ بتخفيؼ ذلؾ بعد أك فيما سيصدر أك صدر

  :ةونجمل آثار العفو الخاص بالنقاط التالي

العفػػػػك الخػػػػاص شخصػػػػي ال يمتػػػػد أثػػػػره إلػػػػى الشػػػػركاء فػػػػي الجريمػػػػة إال إذا شػػػػممتيـ ارادة  -1
 الرئيس السامية.

 العفك الخاص منحو لممحككـ عميو ال يجكز أف يرفض االستفادة منيا.  -2

                                                           

 (614الحمبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص(1) 
 (307فيمي، النظاـ الدستكرم المصرم )ص(2) 
 (605-604سـ العاـ )ص صالحمبي، شرح قانكف العقكبات الق(3) 
 (753السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات)ص(4) 
 ـ1936لسنة 74المعمكؿ بو في قطاع غزة رقـ  نتدابياالقانكف العقكبات (5) 
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إسػػقاط مػػدتيا أك يشػػمؿ العفػػك الخػػاص العقكبػػات األصػػمية فقػػط كىػػك يقضػػي بإبػػداليا أك ب -3
كنجػػػػد أف العفػػػػػك ال يشػػػػػمؿ العقكبػػػػات الفرعيػػػػػة أك اإلضػػػػػافية  جزئيػػػػػان  أك بتخفيضػػػػيا كميػػػػػان 

كالتدابير االحترازيػة المقضػي بيػا باإلضػافة إلػى عقكبػة أصػميو إال بمكجػب نػص صػريح 
 في المرسـك الذم يمنحو.

العفػػػك الخػػػاص يسػػػقط العقكبػػػة كال يسػػػقط الحكػػػـ كمعنػػػى ذلػػػؾ أف مفعػػػكؿ الحكػػػـ يسػػػتمر   -4
عػػػادة االعتبػػػار كالتكػػػرار لتطبيػػػؽ األحكػػػاـ المتعمقػػػة بكقػػػؼ التنف يػػػذ ككقػػػؼ الحكػػػـ النافػػػذ كا 

 كاعتياد اإلجراـ.

عف الضرر  (1)ال يكثر العفك الخاص عمى حقكؽ المجني عميو )المدنية( في التعكيض  -5
 (2) الذم أصابو مف الجريمة

كنخمص مما تقدـ أف مف الحقكؽ التي أعطاىا المشرع لممتضرر مػف الجريمػة كىػك حقػو فػي 
مػػو ذلػػؾ الحػػؽ عمػػى الػػرغـ مػػف صػػدكر العفػػك الخػػاص، فػػالعفك الخػػاص يعتمػػد التعػػكيض كلػػـ يحر 

  عمى اعتبارات تتعمؽ بمصمحة المجتمع

لػػػذلؾ عنػػػدما يصػػػدر العفػػػك الخػػػاص يجػػػب أف يتضػػػمف بيػػػاف كاضػػػحا فيمػػػا إذا كػػػاف ىػػػذا 
كفي الحالة الثانية يجب أف يتضمف العفك الخاص نكع كمقدار  أك جزئيان  اإلعفاء مف العقكبة كميان 

العقكبة التي تفرض عمى المحككـ عميو عكضا عف العقكبة التي عفي منيا، كىذا األمر ال يمنع 
 .الرئيس مف استبداؿ عقكبة أصميو كاإلعداـ بعقكبة أخرل كاإلشغاؿ الشاقة المؤبدة

لػى عقكبػػة إأمػا العقكبػات الفرعيػة كاإلضػافية كالتػدابير االحترازيػػة المقضػي بيػا باإلضػافة 
ميا قانكف العفك الخاص إال بمكجب نص صػريح بػإرادة رئاسػية كالعفػك الخػاص ال أصميو فال يشم

 (3).يرد عمى العقكبات المسمكية كال يشمؿ تدابير الحماية كالتأديب

لػػػػػذلؾ نجػػػػػد أف العفػػػػػك الخػػػػػاص عنػػػػػدما يصػػػػػدر يجػػػػػب أف يتضػػػػػمف فػػػػػي اإلرادة الشػػػػػركاء 
 (4). و ال يشمميـ ىذا العفككالمتدخميف كالمحرضيف ألنو إذا لـ يذكر ذلؾ في اإلرادة فإن

                                                           

 (756السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات)ص(1) 
: الحمبي، شرح قانكف العقكبات القسـ (، كانظر655عفيفة، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ)ص  (2)

 (607العاـ)ص
 (756-755السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات )ص ص(3) 
القسـ -(، كانظر: حسني، شرح قانكف العقكبات المبناني607الحمبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص(4) 

 (861العاـ )ص
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 الخاص العفو عمى لمحصول إتباعيا الواجب األصول: الخامس الفرع

إف العفػػػػك الخػػػػاص كمػػػػا ذكرنػػػػاه سػػػػابقا ىػػػػك منحػػػػو مػػػػف الػػػػرئيس لشػػػػخص أك عػػػػدد مػػػػػف 
األشخاص كمف يريد العفك الخاص ماىي الطريقة التي تتبع لمحصكؿ عمى عفك خاص كىؿ كؿ 

 يو.فك خاص يحصؿ عممف قدـ بطمب ع

ىناؾ أصكؿ يجب أف تتبع عند تقديـ طمب العفك الخاص يجػب أف يكقػع المحكػـك عميػو 
لى كزير العػدؿ لبيػاف إلى رئيس الكزراء ثـ بعد ذلؾ يحكؿ إحد إفراد أسرتو أككيمو القانكني أك  أك

لػػػى الػػػرئيس ليصػػػدر العفػػػك إرأيػػػو كبعػػػد ذلػػػؾ ينسػػػب مػػػف قبػػػؿ رئػػػيس الػػػكزراء ككزيػػػر العػػػدؿ كيرفػػػع 
 (1). رادة رئاسية الخاص بإ

ال إكنجد أف جميع األحكاـ الجزائية تنفػذ فػكر صػدكرىا باسػتثناء عقكبػة اإلعػداـ فػال تنفػذ 
بعػػد تصػػديؽ الػػرئيس عمػػى الحكػػـ، نجػػد أف المشػػرع كػػاف لػػو حكمػػو مػػف ىػػذا األمػػر تػػـ ايضػػاحيا 

 كالحديث عنيا بالتفصيؿ فيما سبؽ.
 والخاص العام العفو بين المقارنة: السادس الفرع

إف العفك العاـ كالعفك الخاص ىما نظاماف يستقالف كؿ منيـ عف اآلخر ككذلؾ نجد أف 
العفك العاـ كالخاص بنفس الكقت يتفقاف في نقاط معينو كيختمفاف فػي نقػاط معينػو، لكػف نجػد أف 

 كمييما ييدؼ إلى اإلفراج عف المحككـ عميو

 (2)التالية: أوجو الشبو واالختالف بين العفو العام والخاص في النقاط

مػا العفػك الخػاص يصػد بمرسػـك صػادر أ ،العفك العاـ يصدر بقانكف عف السمطة التشػريعية أواًل :
 عف الرئيس بإرادة سامية .

ثػػار جنائيػػة ألنػػو يمحػػك آالعفػػك العػػاـ يمحػػك بػػأثر رجعػػي كػػؿ مػػا يترتػػب عمػػى الجريمػػة مػػف  ثانيــًا :
فال يكثر عمى بقاء ما ترتب عمػى الجريمػة ما العفك الخاص أالصفة الجنائية عف الفعؿ المرتكب 

 ثارىاثار كال يمحك عنيا الصفة الجنائية بؿ تبقى قائمو منتجو آلآمف 

 
 

                                                           

 (753نكف العقكبات)صالسعيد، شرح األحكاـ العامة في قا(1) 
(، كانظر: عفيفة، شرح قانكف العقكبات 875-874عبيد، مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي)ص ص (2)

 (614-613(، كانظر: الحمبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ)ص ص654-653القسـ العاـ)ص ص
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ىـ عمى مف العفك العاـ عندما يصدر يشمؿ مرتكبي جرائـ معينو دكف تسميتيـ أك تحديد  ثالثًا :
رادة الرئيس لذلؾ يسمى بإك  ؛ذاتالكجو الخصكص أما العفك الخاص فإنو يمنح بصفو شخصيو ب

ما العفك العاـ فإنو يسػتفيد منػو الفػاعمكف أ سموابال مف صدر العفك إنجد أف العفك ال يستفيد منو 
 ف كالمتدخمكف عمى السكاء.ك كالشركاء كالمحرض

م مرحمو تككف عمييا الػدعكل قبػؿ تحريكيػا أك بعػد أم كقت كفي أالعفك العاـ يصدر في  رابعًا :
ال بعػد أف يأخػذ الحكػـ الدرجػة إمػا العفػك الخػاص فػال يصػدر أـ باإلدانػة ذلؾ أك بعد صدكر الحكػ

 القطعية.

لػػى إدم ؤ مػػا العفػػك الخػػاص فيػػألػػى إلغػػاء العقكبػػة كمحػػك اإلدانػػة إإف العفػػك العػػاـ يػػؤدم  خامســًا :
 بداليا أك تنفيذ جزء منيا.إانقضاء حؽ الدكلة في تنفيذ العقكبة أك 

ما العفك الخاص ال يشمؿ أضافية إلصمية كالفرعية كاقكبات األإف العفك العاـ يشمؿ الع سادسًا :
 (1)صمية.ال العقكبة األإ

وعمى الـرغم مـن ىـذا االخـتالف بـين العفـو العـام والخـاص نجـد إنيمـا يتفقـان فـي نقـاط معينـو 
 :نذكرىا

ابقػػى كػػؿ مػػف العفػػك العػػاـ كالخػػاص عمػػى حػػؽ الفريػػؽ المتضػػرر بالمطالبػػة بتعػػكيض إمػػاـ  أواًل :
اء الجزائي ضمف ميمو حػددىا القػانكف كتبقػى المحكمػة الجزائيػة ذات اختصػاص لمنظػر فػي القض

 الدعكل المدنية.
 لى اإلفراج عف المحكـك عميو.إدم ؤ كالىما ي : ياً ثان

ذ نص قانكف إال إ حترازيةاالكنجد أف العفك العاـ كالخاص ال يشمالف اإلصالح كالتدابير  ثالثًا :
 . العفك عمى ذلؾ صرحو

سػطو اأف مف األىمية تكلى الرئيس لمعفك عػف العقكبػة ككجػكب ممارسػتو لػو بك  مع الباحث تفقيو 
شػػػارة أف العفػػػك عػػػف العقكبػػػة ينطػػػكم عمػػػى افتػػػراءات عمػػػى مبػػػادئ كأحكػػػاـ كزرائػػػو، كالبػػػد مػػػف اإل

 :دستكرية ىي

ثمػا تكجػد أف الرئيس ال يسأؿ سياسيان، كأف الكزراء ىـ المسئكلكف سياسيا، أماـ البرلماف، كحي -1
كمػف ثػـ فػإف كػؿ قػرارات العفػك التػي يصػدرىا الػرئيس، سػكؼ تكػكف  .السمطة تقكـ المسؤكلية

 بمنأل عف المساءلة السياسية إف أساء الرئيس استخداميا. 
                                                           

 (94عمكاف، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم )ص(1) 
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 .العدكاف عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كالتدخؿ في شؤكف العدالة كالقضايا -2

إدانتػػو بحكػػـ قضػػائي نيػػائي، كحػػؽ اإلنسػػاف فػػي افتػػراض البػػراءة فػػي اإلنسػػاف إلػػى أف تثبػػت  -3
الدفاع كفي محاكمة عادلة كمنصفة أماـ قاضيو الطبيعي، كىك ما يقتضي أف يصدر العفػك 

 (1).بعد المحاكمة كصدكر حكـ نيائي كباتٍّ بإدانة المتيـ

بإصــدار العفــو  ويــري الباحــث مــن كــل مــا ســبق إنــو مــن الضــروري تقييــد صــالحية الــرئيس
 : االتيأن يعدل القانون الفمسطيني عمى النحو ، عمى الخاص

 اصدار العفك الخاص بتكصية مف رئيس مجمس الكزراء.  :أوالً 

رىػاب كالفسػاد الجػرائـ الدكليػة كاإل رتكػاباباسػتثناء مػا يتعمػؽ بػالحؽ الخػاص، كالمحكػكميف  ثانيا:
 (2)دارم مف العفك الخاص، كذلؾ لكي ال تبخس الناس حقكقيـ.المالي كاإل

تجػػار بالمخػػػدرات كالزنػػا بالمحػػػاـر مػػػف العفػػك الخػػػاص، ألنيػػا تعتبػػػر مػػػف اسػػػتثناء جػػػرائـ اإل لثــا:ثا
سػػػرة كالمجتمػػػع، كتيػػػدد األكاصػػػر العائميػػػة الجػػػرائـ الخطيػػػرة التػػػي ليػػػا تػػػأثير مباشػػػر عمػػػى حيػػػاة األ

 القائمة. جتماعيةكاال

أف مػف حػؽ  (3)1936لسػنة  74كقد بٌيف قانكف العقكبات المعمكؿ بو في قطاع غزة رقـ 
 الرئيس العفك عف أم حكـ صدر أك سيصدر، أك بتخفيؼ أك تنزيؿ ذلؾ الحكـ بعضو أك كمو .

( مػػػف القػػػانكف األساسػػػي الفمسػػػطيني عمػػػى أف : العفػػػك العػػػاـ يصػػػدر 42كنصػػػت المػػػادة )
( مػف قػانكف اإلجػراءات الجزائيػة الفمسػطيني، إف العفػك 152( ك)9بقانكف، ككذلؾ نصػت المػادة )

تب عميو انقضاء الدعكل كمحك حكـ اإلدانة، الذم يككف قػد صػدر فييػا، كسػقكط جميػع العاـ يتر 
العقكبات األصمية كالتبعية كالتكميمية، كال يككف لو أثر عمى ما سبؽ تنفيػذه مػف العقكبػات، مػا لػـ 

 ينص قانكف العفك عمى غير ذلؾ.

  

                                                           

مبادئ اإلصالح الدستكرم دراسة مقارنة في دساتير العالـ المعاصر في ضكء الفقو كالقضاء سكيمـ، (1) 
 (525-524ص صالدستكرم )

 (47صبرم، مبادئ القانكف الدستكرم )ص  (2)
نيا صالحيات منعقدة لممندكب السامي أبند )ق(مف القانكف المذككر، حيث نصت ب 3كذلؾ بنص المادة   (3)

 ف تككف مف صالحيات الرئيس الفمسطيني .أ ىعمكبالتالي فيي تسحب 
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 الخاتمة
لػة كأثرىػا عمػى رئيس الدك االختصاصػات القضػائية لػكىػك بعد ما تطرقنا لمكضكع البحػث 

كتعرفنػػا عمػػى مبػػدأ اسػػتقالؿ القضػػاء دراسػػة مقارنػػة فػػي ضػػكء الػػنظـ القانكنيػػة كالشػػريعة اإلسػػالمية 
كفػي القػانكف الكضػعي  ككضػحنا الميػاـ المككمػة لمػرئيس مػف  ةاإلسالميدكر الرئيس في الشريعة 

 صػالحيات كاالختصاصػاتالك االعارة كجميع أ أك العزؿ جية القضاء سكاء كانت تعييف القضاة
 ئي.القضا ذات الطابعالتي يقكـ بيا الرئيس 

يػػا لتكضػػيح دكر كاختصاصػػات فيكفصػػؿ  وفمقػػد عػػرج البحػػث عمػػى ثػػالث محػػاكر رئيسػػ
كالقػانكف الكضػعي كىػي  اختصاصػات رئػيس الدكلػة فػي الشػػريعة  ةاإلسػالميالػرئيس فػي الشػريعة 

 ة لػػػػرئيس الدكلػػػػة ذات الطػػػػابع اإلدارماالختصاصػػػػات القضػػػػائيك  كالنظػػػػاـ الفمسػػػػطيني ةاإلسػػػػالمي
كالنظػػاـ الدسػػتكرم الفمسػػطيني،  ةاإلسػػالمياالختصاصػػات القضػػائية لػػرئيس الدكلػػة فػػي الشػػريعة ك 

 كفصؿ الباحث جميع جكانب ىذه الفصكؿ بتفصيؿ لتكضيح عنكاف البحث.
 النتائج -أوالً 

لكضػػعي، إال أف يف القضػػاة فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية تختمػػؼ عنيػػا فػػي القػػانكف ايػػتعة طريقػػ -1
 ذلؾ ال يقدح في نزاىة كاستقالؿ القضاء.

-رئػػيس الدكلػػة فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية ىػػك صػػاحب السػػمطة القضػػائية، كقػػد كػػاف الرسػػكؿ  -2
ىك رئػيس الدكلػة، كلػذلؾ كػاف يتػكلى القضػاء بنفسػو، ألنػو صػاحب  -صمى اهلل عميو كسمـ

ية القضاء، لذلؾ كاف النبي يباشرىا الكالية العامة العميا في الدكلة، كعمـك كاليتو يشمؿ كال
 بنفسو.

متنكعة في األنظمة النيابية المعاصرة فمنيا تشريعية، كمنيا  ف اختصاصات رئيس الدكلةإ -3
تنفيذية، كمنيا قضائية، كاتساع تمؾ االختصاصات كضيقيا مرتبط بشكؿ نظاـ الحكـ فػي 

 الدكلة كالفمسفة السياسية التي يقـك عمييا.

األنظمػػػة البرلمانيػػػة بتعيػػػيف النائػػػب العػػػاـ ككػػػذلؾ التعيػػػيف فػػػي الكظػػػائؼ الػػػرئيس فػػػي  يقػػػكـ -4
 القضائية )القضاة(.

تعددت اختصاصات رئيس الدكلة كتنكعت في الشريعة اإلسالمية فمنيا تشريعية، كتنفيذية  -5
كقضػػػائية، ككػػػذلؾ الحػػػاؿ فػػػي األنظمػػػة المعاصػػػرة، كاتسػػػاع تمػػػؾ االختصاصػػػات كضػػػيقيا 

 ي الدكلة كالفمسفة السياسية التي يقـك عمييا.مرتبط بشكؿ نظاـ الحكـ ف
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تعييف القضاة في الدكلة اإلسالمية يتـ مف قبؿ السمطة التنفيذية يتكاله الخميفة أك الكالي أك  -6
الكزير أك قاضي القضاة كقد يعيف القاضي مف قبؿ أىؿ البمػد إذا خمػت مػف قاضػي كلػيس 

مطة التنفيذية كاف كػاف يخػالؼ القكاعػد ليا إماـ، كنشير إلى، أف تعييف القضاة مف قبؿ الس
المستقرة في التشريعات الحديثة التي تمنع تدخؿ السمطة التنفيذية في تعييف القضاة إال أف 

 ىذه الطريقة لـ تكف تؤثر في استقالؿ القضاة في الدكلة اإلسالمية.

ء إف تعييف القاضي أك عضك النيابة ىك أىـ عمػؿ كظيفػي قضػائي، كىػك األسػاس فػي بنػا -7
 صرح العدالة، فإذا صمح التعييف صمح العمؿ القضائي كالعكس صحيح.

غيػػاب إجػػراءات كاضػػحة كمعمنػػة كمحػػددة آلليػػات تنسػػيب شػػاغمي الكظػػائؼ القضػػائية مػػف  -8
قبػػػؿ مجمػػػس القضػػػاء األعمػػػى إلصػػػدار قػػػرارات التعيػػػيف مػػػف قبػػػؿ رئػػػيس السػػػمطة لمحػػػد مػػػف 

يس السػمطة فػي مجػاؿ التعيػيف تعطيؿ رئػيس السػمطة إقػرار التعيينػات كلتكضػح سػمطات رئػ
كبخاصة أف رئيس السمطة عيف عددا مف القضاة دكف تنسيب مف مجمس القضاء األعمػى 
ممػػا أضػػعؼ السػػمطة القضػػائية كيفقػػد القضػػاة اسػػتقالليتيـ لجيػػة صػػاحب التعيػػيف )السػػمطة 

 التنفيذية(.

ص قػانكف لـ يقـ المشرع الفمسطيني ببياف قكاعػد النػدب ألعضػاء النيابػة، بػؿ جػاءت نصػك  -9
السمطة القضائية لتتحدث عف القكاعد الخاصة بنػدب القضػاة، كنعتقػد بكجػكب سػرياف تمػؾ 
القكاعد عمى أعضاء النيابة؛ باعتبارىـ جزء ال يتجزأ مػف السػمطة القضػائية كرغػـ ذلػؾ فػال 

 .مناص مف تطبيؽ قكاعد الندب المقررة في قانكف الخدمة المدنية 

كبػػػات التػػػي تتسػػػـ بالشػػػدة كالقسػػػكة، فيػػػي تسػػػمب حيػػػاة إف عقكبػػػة اإلعػػػداـ مػػػف أخطػػػر العق -10
المحككـ عميو حتى النياية، كلذلؾ فقد أحاطيا المشرع بضػمانات كقيػكد صػارمة، ال سػيما 
 رفػػػع األكراؽ إلػػػى رئػػػيس الدكلػػػة إلعمػػػاؿ سػػػمطتو الدسػػػتكرية كالقانكنيػػػة تجػػػاه حكػػػـ اإلعػػػداـ

 كذلؾ بعد اكتسابيا الدرجة القطعية. عميومصادقة بال

القانكف األساسي الفمسطيني عمى سمطة رئيس الدكلة تجاه أحكاـ اإلعداـ الصادر عف أكد  -11
القضػػػػاء العسػػػػكرم فػػػػي التشػػػػريع الفمسػػػػطيني انطالقػػػػان مػػػػف صػػػػفتو القائػػػػد األعمػػػػى لمقػػػػكات 
المسمحة، حيث حددت النصكص الدستكرية عدـ جػكاز تنفيػذ عقكبػة اإلعػداـ الصػادرة عػف 

( مػػف 109بتصػػديؽ رئػػيس الدكلػػة عمػػالن بػػنص المػػادة ) القضػػاء العسػػكرم إال بعػػد اقترانيػػا
 القانكف األساسي.
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فػػإف العقكبػػة  تختمػػؼ طريقػػة تنفيػػذ عقكبػػة اإلعػػداـ فػػي التشػػريع الفمسػػطيني، فػػإذا كػػاف مػػدنيان  -12
، كال يخمك بالرصاص فإف العقكبة تنفذ رميان  تنفذ بشنؽ المحككـ عميو، أما إذا كاف عسكريان 

 .اتىذا األمر مف بعض اإلستثناء

قد أحسػف المشػرع الفمسػطيني صػنعان فػي تنظػيـ سػمطة الػرئيس فػي التصػديؽ عمػى األحكػاـ  -13
عف القضاء العسػكرم، عمػى النحػك الػذم يتكافػؽ مػع القػانكف األساسػي الفمسػطيني الالحػؽ 
ف كػػػاف الكاقػػػع الفمسػػػطيني المعاصػػػر يشػػػيد انياكػػػان ليػػػذه السػػػمطة  عمػػػى القػػػكانيف الثكريػػػة، كا 

 عمدان مف قبؿ مف منحت لو. الدستكرية أك تعطيميا

دانػػة، أك رفػػع الكصػػؼ الجرمػػي عػػف الجريمػػة، أك اسػػقاط العقكبػػة العفػػك ىػػك محػػك حكػػـ اإل  -14
، كالعفك الخاص يختمػؼ أك عامان  ما أف يككف خاصان إالمحككـ بيا كميا أك بعضيا، كالعفك 

يخػػػتص الػػػرئيس كحػػػده  كالعفػػػك الخػػػاص ىػػػك عمػػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ السػػػيادة، عػػػف العفػػػك العػػػاـ
( مػػف قػػانكف العقكبػػات األردنػػي المعمػػكؿ بػػو فػػي 51داره كىػػذا كاضػػح فػػي نػػص المػػادة)بإصػػ

 .( مف قانكف العقكبات المعمكؿ بو في قطاع غزة3الضفة الغربية، كنص المادة )

التشػػػريع الفمسػػػطيني لػػػـ يمػػػـز الػػػرئيس بإصػػػدار قػػػراره الرئاسػػػي كفػػػؽ الصػػػالحيات الدسػػػتكرية  -15
عمػػػؿ عمػػػى تعطيػػػؿ النصػػػكص الدسػػػتكرية كالقانكنيػػػة، كالقانكنيػػػة المخكلػػػة لػػػو، األمػػػر الػػػذم 

فيناؾ الكثير مف القضايا التي رفعت لو كلـ يبد فييا رأيو، سيما أنػو يجعػؿ أحكػاـ القضػاء 
رىف إرادتو عمى النحك الذم يضعؼ الثقة بييبة القضاء الفمسطيني، فسػمطة الػرئيس ال بػد 

 برىف أكراؽ القضية لديو.بداؿ كليس مف مباشرتيا إما بالتصديؽ أك العفك أك اإل

( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات 408المشػػػرع الفمسػػػطيني كقػػػع فػػػي خطػػػأ فػػػادح فػػػي نػػػص المػػػادة ) -16
الجزائيػػة حينمػػا أكرد عبػػارة "متػػى صػػار حكػػـ اإلعػػداـ نيائيػػان"، حيػػث إف الحكػػـ النيػػائي ىػػك 
الحكػػـ الػػذم ال يقبػػؿ فيػػو الطعػػف بطريػػؽ االسػػتئناؼ إمػػا ألنػػو صػػادر مػػف محكمػػة الدرجػػة 

يػػة أك أنػػو أصػػبح غيػػر قابػػؿ لالسػػتئناؼ بسػػبب تفكيػػت ميعػػاده، كمتػػى كػػاف الحكػػـ غيػػر الثان
قابؿ لالستئناؼ فإنو يككف حكمان نيائيان إف كػاف قػابالن لمطعػف كالمعارضػة كسػيما اف الحكػـ 

فكيػػؼ يػػتـ إحالػػة أكراؽ  ان نيائيػػ ان مػػكالصػادر باإلعػػداـ مػػف محكمػػة االسػػتئناؼ يطمػػؽ عميػو ح
كػػـك  فييػػا باإلعػػداـ مػػف قبػػؿ كزيػػر العػػدؿ لػػرئيس الدكلػػة متػػى أنصػػبح الػػدعكل الجزائيػػة المح

الحكـ نيائيا في حيف أف القانكف أكجب الطعف في حكـ محكمة االستئناؼ إذا كاف صادران 
( مػػػػف قػػػػانكف 350بحكػػػػـ القػػػػانكف عمػػػػالن بػػػػنص المػػػػادة ) –كىػػػػك حكػػػػـ نيػػػػائي  –باإلعػػػػداـ 

 .اإلجراءات الجزائية



  
 

138 

ال يجػكز لػرئيس الدكلػة أف يعفػك عػف المحكػـك عميػو  أنػو هإقػرار مشرعنا الفمسطيني كفؽ في  -17
باإلعػػداـ فػػي احػػدل جنايػػات الخيانػػة العظمػػى الػػكاردة فػػي المشػػركع، كىػػي ذات العمػػة التػػي 

ذا كػػاف ذكك المجنػػي إنػػرل تكافرىػػا فػػي جػػرائـ القتػػؿ المحكػػـك فيػػو عمػػى الفاعػػؿ باإلعػػداـ، فػػ
يعفػػك الػػرئيس عنػػو، ذلػػؾ أنػػو بعػػد العفػػك  ف الأ ىكلػػأعميػػو لػػـ يعفػػكا عػػف القاتػػؿ فمػػف بػػاب 

فضؿ أييما أخذ مكانيا ك أسيخرج المحككـ عميو باإلعداـ مف السجف مما يدفع بعجمة الثأر 
يصػػػادؽ عمػػػى حكػػػـ  أـ م المجنػػػي عميػػػو بالقصػػػاص ك ف يعفػػػك الػػػرئيس فػػػي ظػػػؿ تمسػػػؾ ذأ

بقكاعػد د بكافػة درجػات التقاضػي، كفػي ظػؿ تحقيػؽ العػدؿ كاالنصػاؼ كعمػالن ياإلعداـ المؤ 
 غميؿ ذكم المجني عميو.لالشريعة اإلسالمية المكجبة لمقصاص، كضعان لمثأر كشفاء 

 التوصياتثانيًا: 

تعػػديؿ قػػانكف السػػمطة القضػػائية باتجػػاه كضػػع ضػػكابط تحػػدد صػػالحيات رئػػيس السػػمطة فػػي  -1
إصػدار قػػرارات تعيػيف شػػاغمي الكظػائؼ القضػػائية بعػد التنسػػيب مػف مجمػػس القضػاء األعمػػى 

ذر عمى رئيس السمطة كضع فيتك )اعتراض(، كتحديػد فتػرة زمنيػة معينػة إلصػدار بحيث يتع
ذا ما تـ تجاكز الميمة يصدر قرار التعييف حكما باعتبار أف قرار الرئيس ىك  قرار التعييف كا 
قرار كاشؼ لقرار مجمس القضػاء األعمػى صػاحب االختصػاص األصػيؿ فػي تعيػيف شػاغمي 

 الكظائؼ القضائية.

مطة كمجمػس القضػاء األعمػى احتػراـ القكاعػد القانكنيػة المنصػكص عمييػا فػي عمى رئيس الس -2
فيمػػا يتعمػػؽ بتعيػػيف النائػػب العػػاـ  2002القػػانكف األساسػػي كقػػانكف السػػمطة القضػػائية لسػػنة 

 كعالقتو بكزارة العدؿ.  

النص فػػي قػػانكف السػػمطة القضػػائية عمػػى فتػػرة زمنيػػة إلصػػدار رئػػيس السػػمطة قػػرار نكصػػي بػػ -3
مػػػف قػػػانكف  48الصػػػادر عػػػف مجمػػػس التأديػػػب المنصػػػكص عميػػػو فػػػي المػػػادة عػػػزؿ القاضػػػي 

. كفػػي حػػاؿ عػػدـ إصػػدار رئػػيس السػػمطة مرسػػـك العػػزؿ فػػي 2002السػػمطة القضػػائية لسػػنة 
الميمػة  نقضػاءاب حكمػان  الميمة المحددة اعتبار قرار العزؿ الصػادر عػف مجمػس التأديػب نافػذان 

 القانكنية.

العقكبػػػة أك تخفيضػػػيا الممنػػػكح لػػػرئيس السػػػمطة  تحديػػػد شػػػركط العفػػػك الخػػػاص عػػػفب نكصػػػي -4
نفػػػاذ  الكطنيػػػة كفقػػػا ألحكػػػاـ القػػػانكف األساسػػػي المعػػػدؿ بحيػػػث يراعػػػى فييػػػا مبػػػدأ اسػػػتقالؿ كا 

 األحكاـ القضائية. 
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تعػػديؿ قػػانكف السػػمطة القضػػائية لتحديػػد جيػػة تعيػػيف أعضػػاء النيابػػة العامػػة بمجمػػس نكصػػي ب -5
راءات تعيػػػيف القضػػػاة. مػػػع مراعػػػاة كضػػػع القضػػػاء األعمػػػى خاصػػػة كأنيػػػـ تنطبػػػؽ عمػػػييـ إجػػػ

ضكابط تحدد صالحيات رئيس السمطة في إصدار قرارات تعييف أعضاء النيابػة العامػة بعػد 
التنسػػػػػيب مػػػػػف مجمػػػػػس القضػػػػػاء األعمػػػػػى بحيػػػػػث يتعػػػػػذر عمػػػػػى رئػػػػػيس السػػػػػمطة كضػػػػػع فيتػػػػػك 

ذا مػا تػـ تجػاكز الميمػة  يصػدر )اعتراض(، كتحديد فترة زمنية معينة إلصدار قرار التعييف كا 
قػػرار التعيػػيف حكمػػا باعتبػػار أف قػػرار الػػرئيس ىػػك قػػرار كاشػػؼ لقػػرار مجمػػس القضػػاء األعمػػى 

 صاحب االختصاص األصيؿ في تعييف أعضاء النيابة العامة. 

عمى مجمس القضاء األعمػى تبنػي آليػات تعيػيف مكتكبػة كمعمنػة ككاضػحة لشػاغمي الكظػائؼ  -6
تـ تطبقو في تعييف قضاة جػدد كفقػا إلعػالف القضائية كأعضاء النيابة العامة عمى غرار ما 

 تحتـر معايير الكفاءة كالخبرة المطمكبة لشغؿ الكظائؼ القضائية. 22/2/2005

يف يػػػف تكػػػكف السػػػمطة القضػػػائية مسػػػتقمة بشػػػكؿ كامػػػؿ عػػػف بػػػاقي السػػػمطات كيكػػػكف تعالبػػػد أ -7
ئيس فػي كتقييد صالحية الػر  بعد التنسيب مف مجمس القضاء، القضاة فقط بقرار مف الرئيس

 تتـ كفؽ قانكف السمطة القضائية.نياء الخدمة بحيث ا  ك  عارةإلابمكر الخاصة باقي األ

فقػػط بعػػض القػػرارات  ،اختصاصػػات اداريػػة فػػي القضػػاءالدكلػػة أيػػة س لػػرئييكػػكف  الأنكصػػي بػػ -8
 القضاء كالبعد عف القضايا االدارية الفرعية. الخاصة بأصؿ كأساس

 العميا الدستكرية المحكمة إعارة أعضاء أك ندب منع عمى صراحة القانكف ينص أف ضركرة -9
أطػراؼ  ىػي المؤسسػات ىػذه تكػكف أف خشػية كذلػؾ الحككميػة األخػرل، المؤسسػات إلػى

 .فقط الجامعي لمتدريس السماح بالندب عمى األمر يقتصر كأف المستقبؿ، في الخصكمة

تجػػاه عقكبػػة  نكصػػي مشػػرعنا الفمسػػطيني بإضػػافة مػػدة يتقيػػد بيػػا الػػرئيس فػػي إصػػداره قػػراره -10
اإلعػػداـ، ذلػػؾ أف شػػعبنا الفمسػػطيني ال يطػػكؿ صػػبره عمػػى عػػدـ تنفيػػذ أحكػػاـ اإلعػػداـ بحػػؽ 

لمتفػرغ كاعطائػو الكقػت إلبػداء كذلػؾ ليتناسػب ذلػؾ مػع سػمطة الػرئيس  ،المتخابريف مع العػدك
 .رأيو، كال يضار العدالة أف يؤجؿ تنفيذ الحكـ مدة شير بدالن مف سنكات كما ىك حاليان 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية كذلؾ 408مشرعنا الفمسطيني بتعديؿ نص المادة ) نكصي -11
مػػف نػػاحيتيف أف تسػػتبدؿ بكممػػة "نيائيػػان" كممػػة "باتػػان"، كأف تتضػػمف حػػؽ الػػرئيس فػػي أخػػذ رأم 
مجمس الكزراء أثناء مباشرة سمطتو في التصديؽ عمى حكـ اإلعداـ تحقيقان لمعدالػة، كمعاكنػة 

 .يمتو الخطيرة رئيس الدكلة في م
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 قاف.مصر: دار الفر . 1ط. القضاء في اإلسالـ)د.ت(. فارس، محمد عبد القادر. أبك 

: محمػد زىيػر بػف ناصػر تحقيػؽ.  صػحيح البخػارم .ىػػ(1422البخارم ، محمد بف إسماعيؿ . )
 بيركت: دار طكؽ النجاة . .1ط. الناصر

 .1. ط: محمد فؤاد عبد الباقيتحقيؽ.  األدب المفرد( 1989البخارم ، محمد بف اسماعيؿ . )
 بيركت: دار البشائر اإلسالمية .

االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلمػاني "دراسػة (. ـ2003بدر، أحمد سالمة. )
 القاىرة: دار النيضة العربية.)د.ط(.  مقارنة".

 القاىرة : دار النيضة العربية.)د.ط(. . النظـ السياسيةـ(. 1999بدكم، ثركت. )

 .. غزة: الجامعة اإلسالمية1. طمحاضرات في القانكف اإلدارمـ(. 2014بشناؽ، باسـ. )
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. غػػػػػزة: 1. طمحاضػػػػػرات فػػػػي الػػػػػنظـ السياسػػػػية كالقػػػػػانكف الدسػػػػتكرمـ(. 2014بشػػػػناؽ، باسػػػػـ. )
 الجامعة اإلسالمية.

شػػػػرح قػػػػانكف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الشػػػػرعية )كنظػػػػاـ ـ(. 1999البصػػػػؿ، عبػػػػد الناصػػػػر مكسػػػػى. )
 . األردف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.1ط القضاء الشرعي(.

. )د.ط(. يػػد دكر السػػمطة التنفيذيػػة كأثػػره عمػػى الديمقراطيػػةتزا ـ(.1988بطػػيخ، رمضػػاف محمػػد. )
 القاىرة: دار الفكر العربي.

القػػػػاىرة: دار النشػػػػر )د.ط(.  الكسػػػػيط فػػػػي الػػػػنظـ السياسػػػػية.ـ(. 2001البنػػػػا، محمػػػػكد عػػػػاطؼ. )
 لمجامعات جامعة القاىرة.

لقػػاىرة: . اكشػػاؼ القنػػاع عػػف مػػتف اإلقنػػاعق(. 1046البيػػكتي، منصػػكر بػػف يػػكنس بػػف إدريػػس. )
 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

. الجزائػػر: ديػػكاف 4. طالقػػانكف الدسػػتكرم كالػػنظـ السياسػػية المقارنػػةـ(. 1994بكشػػعير، سػػعيد. )
 المطبكعات الجامعية، الطبعة الرابعة.

. األردف: دار الثقافػة لمنشػر 1ـ(. النظػاـ القضػائي فػي اإلسػالـ. ط2012جرادات، أحمد عمي. )
 .كالتكزيع

. غػػزة : 1. طمسػػتقبؿ -كاقػػع -القضػػاء الفمسػػطيني تػػاريخـ(. 2012جػػرادة، عبػػد القػػادر صػػابر. )
 مكتبة آفاؽ.

 القاىرة : دار الشركؽ.)د.ط(. . األنظمة السياسية المعاصرةـ(. 1981الجمؿ، يحيى. )

النظريػػػة العامػػػة لمجػػػزاء الجنػػػائي )دراسػػػة تحميميػػػة ـ(. 1998-ـ1997) الجػػػكىرم، محمػػػد فيمػػػي.
)د.ط(.  صػػيمية طبقػػػا لقػػػانكف العقكبػػػات االتحػػػادم مقارنػػا بقػػػكانيف بعػػػض الػػػدكؿ العربيػػػة(.كتأ

 جامعة عيف شمس ككمية شرطة دبي.القاىرة: 

اإلسػكندرية: دار الػدعكة )د.ط(. . غيػاث األمػـ فػي التيػاث الظمػـ)د.ت(. الجكيني، أبي المعػالي. 
 لمطبع كالنشر كالتكزيع.

 القاىرة: دار النيضة العربية. )د.ط(. . اإلدارمالقرار (. ـ1978حافظ، محمكد. )
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 السكداف.)د.ط(.   .اإلسالـالعفك في (. ـ2008) الحسف، عمى.

 . القاىرة : دار النيضة العربية.الدستكر كالقانكف الجنائيـ(. 1992حسني، محمكد نجيب .)

مػػة لمجريمػػة شػػرح قػػانكف العقكبػػات القسػػـ العػػاـ )النظريػػة العاـ(. 1989حسػػني، محمػػكد نجيػػب. )
 . القاىرة: دار النيضة العربية.6. طكالنظرية العامة لمعقكبة كالتدبير االحترازم(

عمػاف: )د.ط(. . شرح قػانكف العقكبػات القسػـ العػاــ(. 1997الحمبي، محمد عمي السالـ عياد. )
  .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع

. القػاىرة : دار 4. طـ المعاصػرةنظاـ الحكػـ اإلسػالمي مقارنػا بػالنظـ(. 1978حممي، محمكد. )
 اليدم لمطباعة.

)د.ط(. . المبػػادئ الدسػػتكرية العامػػة لمقػػانكف الدسػػتكرمـ(. 2011الخالػػدم، أحمػػد عبػػد الحميػػد. )
 مصر: دار الكتب القانكنية.

 . األردف: عالـ الكتب الحديث.1. طاإلسالـ كأصكؿ الحكــ(. 2005الخالدم، محمكد. )

. 1. طبػػدائؿ عقكبػػة اإلعػػداـ فػػي السياسػػة الجنائيػػة المعاصػػرةـ(. 2010الخضػػرم، كائػػؿ كمػػاؿ. )
 الرباط: دار السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

. 1. طالكسػػػػيط فػػػػي الػػػػنظـ السياسػػػػية كالقػػػػانكف الدسػػػػتكرمـ(. 2010الخطيػػػػب، نعمػػػػاف أحمػػػػد. )
 بيركت: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

ة أك نظػػػػاـ الدكلػػػػة اإلسػػػػالمية فػػػػي الشػػػػئكف السياسػػػػة الشػػػػرعيـ(. 1992خػػػػالؼ، عبػػػػد الكىػػػػاب. )
 القاىرة : دار األنصار.)د.ط(. . الدستكرية كالخارجية كالمالية

بيػػػػرك: دار النيضػػػػة )د.ط(. . الػػػػنظـ السياسػػػػية كالدسػػػػتكر المبنػػػػانيـ(. 1975خميػػػػؿ، محسػػػػف. )
 العربية.

 . عماف: دار األرقـ.1. طالدكلة اإلسالميةـ(. 1993الدقس، كامؿ. )

النظـ السياسػية فػي أكركبػا الغربيػة كالكاليػات المتحػدة ـ(. 2001حافظ عمكاف حمادم. )الدليمي، 
 . األردف: دار كائؿ لمطباعة كالنشر. 1. طاألمريكية
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. عمػػاف: دار الثقافػػة لمنشػػر 1. طالػػكجيز فػػي القػػانكف االدارم(. 2011الػػذنيبات، محمػػد جمػػاؿ. )
 كالتكزيع. 

. بيػػػػػركت: دار العمػػػػػـ 2. طقػػػػػانكف الدسػػػػػتكرم العػػػػػاـالكسػػػػػيط فػػػػػي الـ(. 1968ربػػػػػاط، أدمػػػػػكف. )
 لممالييف.

الشػػػارقة: كميػػػة الشػػػريعة )د.ط(. . فقػػػو القضػػػاء كالػػػدعكل كاإلثبػػػاتـ(. 2002الزحيمػػػي، محمػػػد. )
 كالقانكف بجامعة الشارقة.

. 1ط .-دراسػػػة مقارنػػػة-شػػػرح األحكػػػاـ العامػػػة فػػػي قػػػانكف العقكبػػػات ـ(. 2009السػػػعيد، كامػػػؿ. )
 ة لمنشر كالتكزيع.عماف: دار الثقاف

. القػػاىرة: مكتبػػة التػػراث الحككمػػة كالقضػػاء فػػي اإلسػػالــ(. 1984سػػميماف، عبػػد الحميػػد أحمػػد. )
 اإلسالمي.

)د.ط(. . الكاليػة قػانكف خػالؿ مػف الػكالي اختصاصػات كسػمطاتـ(. 2015لػدغش. ) سػميمة،
 بالجمفة. زياف عاشكر الجزائر: جامعة

لقػػػرارات االداريػػػة فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السعكدية)دراسػػػة ا(. 1994محمػػػد عبػػػد العػػػاؿ. ) السػػػنارل،
 الرياض: معيد االدارة العامة. .1. طقانكنية تحميمية مقارنة(

 . غزة: الجامعة اإلسالمية.4. طفقو القضاء كطرؽ اإلثباتـ(. 2008السكسي، ماىر أحمد. )

دسػػاتير العػػالـ مبػػادئ اإلصػػالح الدسػػتكرم )دراسػػة مقارنػػة فػػي ـ(. 2015سػػكيمـ، محمػػد عمػػي. )
 القاىرة: المكتب الجامعي الحديث.)د.ط(. (. المعاصر في ضكء الفقو كالقضاء الدستكرم

الجزائػر: جامعػة قاصػدم )د.ط(. . العقكبة في القػانكف الػدكلي الجنػائيـ(. 2013شباؾ، أميف. )
 كرقمة. -مرباح

دراسػػػة  -ة بينيػػػاالتػػػكازف بػػػيف السػػػمطات كالحػػػدكد الدسػػػتكريـ(. 2015الشػػػدكخي، ىػػػادم محمػػػد. )
 . اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي.1. طدستكرية مقارنة

عمػػػػاف: المركػػػػز )د.ط(. . مبػػػػادئ القػػػػانكف االدارم االردنػػػػي(. 1994شػػػػطناكم، عمػػػػي خطػػػػار. )
 العربي لمخدمات الطالبية.
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. بيػػػػركت: المؤسسػػػػة الجامعيػػػػة 3. طالكسػػػػيط فػػػػي القػػػػانكف الدسػػػػتكرمـ(. 1994شػػػػكر، زىيػػػػر. )
 لنشر كالتكزيع.لمدراسات كا

التناسػػب بػػيف سػػمطة رئػػيس الدكلػػة كمسػػؤكليتو فػػي الدسػػاتير ـ(. 2010الشػػكرم، عمػػى يكسػػؼ. )
 الككفة : إيتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.)د.ط(. . العربية

. عمػػػاف: دار 1. طالكسػػػيط فػػػي األنظمػػػة السياسػػػية المقارنػػػةـ(. 2012الشػػػكرم، عمػػػي يكسػػػؼ. )
 صفاء لمنشر كالتكزيع.

. )صادؽ، ح  سمطة رئيس الدكلة بيف النظاميف البرلماني كالرئاسي "دراسة مقارنػة".ـ(. 2009اـز
 مصر: دار النيضة العربية.

 النظػػػاـ الرئاسػػػي األمريكػػػي كالخالفػػػة اإلسػػػالمية "مقارنػػػة".ـ(. 1993الصػػػباحي، يحيػػػي السػػػيد. )
 . القاىرة: دار الفكر العربي.1ط

 . مصر: مكتبة عبد اهلل كىبة.4. طدستكرممبادئ القانكف الـ(. 1949صبرم، السيد. )

. غػػػػزة: الجامعػػػػة 2ط .أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الشػػػػرعيةـ(. 2015الصػػػػميبي، خالػػػػد عبػػػػد الجػػػػابر. )
 اإلسالمية.

كميػة الككيػت: . 1. طاألسئمة البرلمانية نشأتيا. أنكاعيا. كظائفياـ(. 1987الطبطباني، عادؿ .)
 جامعة الككيت. -الحقكؽ

)د.ط(. .  -دراسػػػة مقارنػػػة -الػػػكجيز فػػػي القػػػانكف االدارم(. 1974) الطمػػػاكم، سػػػميماف محمػػػد.
 القاىرة : دار الفكر العربي.

مصػػر: )د.ط(. .  -دراسػة مقارنػػة -مبػػادئ القػػانكف االدارم(. 1979الطمػاكم، سػػميماف محمػد. )
 دار الفكر العربي.

صػرة كفػي الفكػر السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاـ( 1979الطماكم، سميماف محمد. )
 . القاىرة: دار الفكر العربي.4". طالسياسي اإلسالمي "دراسة مقارنة

. مصػر : دار الفكػر  5. طالنظرية العامة لمقػرارات االداريػة(. 1984الطماكم، سميماف محمد. )
 العربي.
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عمػػر بػػف الخطػػاب كأصػػكؿ السياسػػة كاإلدارة الحديثػػة "دراسػػة )د.ت(. الطمػػاكم، سػػميماف محمػػد. 
 . القاىرة: دار الفكر العربي.2ط نة".مقار 

. 1ط نظػػػاـ الدكلػػػة كالقضػػػاء كالعػػػرؼ فػػػي اإلسػػػالـ "دراسػػػة مقارنػػػة".ـ(. 1997عاليػػػة، سػػػمير. )
 بيركت: المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر.

.  -التعريػػػػؼ كالمقكمػػػػات النفػػػػاذ كاالنقضػػػػاء -القػػػػرار االدارم(. د.تعبػػػػد الباسػػػػط، محمػػػػد فػػػػؤاد. )
 ية: دار الفكر الجامعي.االسكندر )د.ط(. 

بيػػػػركت: الػػػػػدار )د.ط(. . الػػػػػنظـ السياسػػػػية كالقػػػػانكف الدسػػػػػتكرمعبػػػػد اهلل، عبػػػػد الغنػػػػػي بسػػػػيكني. 
 الجامعية.

. سػػمطة كمسػػؤكلية رئػػيس الدكلػػة فػػي النظػػاـ البرلمػػانيـ(. 1995عبػػد اهلل، عبػػد الغنػػي بسػػيكني.)
 . بيركت : المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع.1ط

لقاىرة: دار النصر )د.ط(. ا . القضاء في اإلسالـ عمـ .. كقمـ)د.ت(. اهلل، عثماف حسيف.  عبد
 لمطباعة اإلسالمية.

-مسػػئكلية رئػيس الدكلػػة دراسػػة مقارنػة )النظػػاـ الرئاسػػيـ(. 2008عبػد المجيػػد، عػزه مصػػطفى. )
 القاىرة : دار النيضة العربية.)د.ط(.  النظاـ اإلسالمي(. -النظاـ المصرم

عقكبػػة االعػػداـ بػػيف التشػػريع اإلسػػالمي كالقػػانكف الكضػػعي ـ(. 2008د الكىػػاب، بػػك عزيػػز. )عبػػ
 عناية.-الجزائر: جامعة باجي مختار غير منشكرة(. رسالة ماجستير)" "دراسة مقارنة

األردف: )د.ط(. . شػػػرح أحكػػػاـ قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات المدنيػػػةـ(. 2006العبػػػكدم، عبػػػاس. )
 كزيع.دار الثقافة لمنشر كالت

. الككيػػػت: مكتبػػػة 1. طالنظػػػاـ القضػػػائي فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالميـ(. 1989عثمػػػاف، محمػػػد رأفػػػت. )
 الفالح لمنشر كالطباعة.

. عػدد األجػزار فتح البارم شرح صحيح البخارمـ(. 1986العسقالني، أحمد بف عمي بف حجر.)
 دار الرياف لمتراث.)د.ـ(: ثالثة عشر جزءا. 
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)د.ط(. . دئ األساسػػية فػػي القػػانكف الدسػػتكرم كالػػنظـ السياسػػيةالمبػػاـ(. 1983عصػػفكر، سػػعد. )
 اإلسكندرية: منشأة المعارؼ.

مصػػر: مركػػز ماعػػت لمدراسػػات )د.ط(. . اإلعػػداـ لػػيس ضػػركرة اجتماعيػػة)د.ت(. عقيػػؿ، أيمػػف. 
 الحقكقية كالدستكرية.

ر الثقافػػػة . عمػػػاف: دا1. طالػػػنظـ السياسػػػية كالقػػػانكف الدسػػػتكرمـ(. 2010عمػػػكاف، عبػػػد الكػػػريـ. )
 لمنشر كالتكزيع.

 . بيركت: دار الثقافة الجامعية.  اإلعداـ بيف التدبير كالعقابـ(. 1996عمي، يسر أنكر. )

. الرياض: مكتبة الممؾ فيد 1. طالنظاـ السياسي في اإلسالــ(. 1999عمياف، شككت محمد. )
 الكطنية.

النظػػاـ اإلسػػالمي: مقارنػػا اختصاصػػات الخميفػػة رئػػيس الدكلػػة فػػي ـ(. 2003العكضػػي، أحمػػد. )
 األردف: مؤتة لمبحكث كالدراسات.)د.ط(. . بالنظاـ الديمقراطي

ـ(. أصكؿ عمـ القضاء. النسخة األخيرة. المممكة العربية السعكدية: 1980عياد، عبد الرحمف. )
 معيد اإلدارة العامة.

 .اءاتػػػو التقصػػػيريةالتكييػػػؼ القػػػانكني لقػػػرار العفػػػك الخػػػاص كاجر (. 2016العيسػػػي، داكد سػػػميماف.)
 .: )د.ف(الككيت )د.ط(. 

لبنػػػاف: دار الكتػػػب )د.ط(. . األحكػػػاـ السػػػمطانية)د.ت(. الفػػػراء، أبػػػي يعمػػػى محمػػػد بػػػف الحسػػػيف. 
 العممية.

. عمػػػاف: دار 1. طالقضػػػاء فػػػي اإلسػػػالـ كآداب القاضػػػيـ(. 1991الفضػػػيالت، جبػػػر محمػػػكد. )
 عمار لمنشر كالتكزيع.

. عمػػاف: دار صػػفاء لمنشػػر 1ط ريخ القضػػاء اإلسػػالمي كتراثػػو.تػػاـ(. 2008فيػػد، بػػدرم محمػػد. )
 كالتكزيع.

. اإلسػػػػكندرية: منشػػػػأة 1. طالنظػػػػاـ الدسػػػػتكرم المصػػػػرمـ(. 1984فيمػػػػي، مصػػػػطفى أبػػػػك زيػػػػد.)
 المعارؼ.
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األحكػػػاـ اإلجرائيػػػة الخاصػػػة بعقكبػػػة اإلعػػػداـ فػػػي التشػػػريعات ـ(. 2016القاضػػػي، تػػػامر حامػػػد. )
 اف.. غزة: مكتبة نيس1. طالمقارنة

 جامعة صنعاء.اليمف: . 3. طمبادئ العمـك السياسيةـ(. 2000الكبسي، أحمد محمد. )

 . القاىرة: دار النيضة العربية.1. طاستقالؿ القضاءـ(. 1977الكيالني، فاركؽ. )

مصػػػػر: دار الفكػػػػر )د.ط(.  الػػػػنظـ السياسػػػػية )الدكلػػػػة كالحككمػػػػة(.)د.ت(. ليمػػػػة، محمػػػػد كامػػػػؿ. 
 العربي.

األحكػػػاـ السػػػمطانية ـ(. 1989الحسػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف حبيػػػب البغػػػدادم. )المػػػاكردم، أبػػػي 
 : )د.ف(.. بغدادكالكاليات الدينية

منشػػػكرات الحمبػػػي القػػػاىرة: . 1. طالػػػنظـ السياسػػػيةـ(. 2013متػػػكلي، ربيػػػع أنػػػكر فػػػتح البػػػاب. )
 الحقكقية.

دراسػػة  -الػػدخؿ الطبيعػػة القانكنيػػة لقػػرارات تقػػدير ضػػريبة(. 2001المحاميػػد، مكفػػؽ سػػمكر عمػػي.)
عماف: مكتبػة دار الثقافػة لمنشػر )د.ط(. . مقارنة االردف كمصر كالكاليات المتحدة االمريكية

 كالتكزيع كالدار العممية الدكلية .

القضػػاء فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية حكمػػو كشػػركطو كآدابػػو ـ(. 1985مرسػػي، فػػاركؽ عبػػد العمػػيـ. )
 . جدة: عالـ المعرفة.1". ط"دراسة مقارنة

)د.ط(. . -كاالردفدراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف مصػػػر  -(. القػػػرار االدارم1992يد، أكػػػـر عػػػارؼ.)مسػػػاع
 .)د.ف(عماف: 

رئػػػػيس الدكلػػػػة بػػػػيف الػػػػنظـ الدسػػػػتكرية المعاصػػػػرة كالفكػػػػر ـ(. 2015المسػػػػمماني، محمػػػػد أحمػػػػد. )
 . اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي.1ط .السياسي اإلسالمي

 نكف الدسػػػػػػػتكرم )الدكلػػػػػػػة. الحككمػػػػػػػة. الدسػػػػػػػتكر(.القػػػػػػػاـ(. 2008المشػػػػػػػيداني، محمػػػػػػػد كػػػػػػػاظـ. )
 اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث.

 . القاىرة: مكتبة كىبة.1. طالنظاـ القضائي اإلسالميـ(. 1984مميجي، أحمد محمد. )
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. مصػر: مطبعػػة 1. طسػمطة الدكلػة فػي المنظػكر الشػرعيـ(. 1989منصػكر، منصػكر محمػد. )
 األمانة.

. 2. طاالختيػػار لتعميػػؿ المختػػارـ(. 1975هلل بػػف محمػػكد بػػف مػػكدكد. )المكصػػمي الحنفػػي، عبػػد ا
 بيركت: دار المعرفة.

. عمػػػاف: دار 1. طتػػػاريخ الػػػنظـ كالحضػػػارة اإلسػػػالميةـ(. 2012النبػػػراكم، فتحيػػػة عبػػػد الفتػػػاح. )
 المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 : )د.ف(.ىرة. القا1ط أصكؿ التشريع الدستكرم في اإلسالـ.ـ(. 2012النعمة، ابراىيـ. )

. عماف: دار الثقافة لمنشر 1. طدراسات في فقو القانكف الجنائيـ(. 2004نمكر، محمد سعيد. )
  .كالتكزيع

: محمد فؤاد تحقيؽ.  صحيح مسمـ. النيسابكرم، مسمـ الحجاج أبك الحسف القشيرم . )د.ت(
 ركت : دار إحياء التراث العربي .. بيعبد الباقي

. غػػزة : 2. طاألحكػػاـ العامػػة فػػي قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطينيـ(. 2011)الكليػػد، سػػاىر إبػػراىيـ. 
 جامعة األزىر.

. 1. طنظاـ الحكـ بيف القانكف الدكلي كالشريعة اإلسالميةـ(. 2013يكسؼ، يكسؼ حسف. )
  القاىرة: المركز القكمي لإلصدارات القانكنية.

 

 القوانين والدساتير: 

 ـ.2008ى سنة الدستكر الفرنسي، كاخر تعديالتو حت

 ـ.1787دستكر الكاليات المتحدة األمريكية كتعديالتو 

 . 1979قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني الثكرم 

 ـ.2001( لعاـ 3قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )

 ـ.2003القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ 
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 ـ.2002( لسنة 1قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ )

 ـ.1960قانكف العقكبات االردني المعمكؿ بو في الضفة الغربية لعاـ 

 ـ.1908قانكف العقكبات البريطاني الصادر سنة 

 ـ.1791قانكف العقكبات الفرنسي الصادر سنة 

 ـ.1979قانكف العقكبات الفمسطيني الثكرم 

 ـ.1936( لعاـ 74قانكف العقكبات المعمكؿ بو في قطاع غزة رقـ)

 ـ.2006( لسنة3محكمة الدستكرية العميا الفمسطيني رقـ)قانكف ال

 


