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ملخص

اجتاح فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-العامل بأرسه ،مما اعتربته منظمة الصحة العاملية وبا ًء عامل ًيا،
تداعت له كافة دول العامل؛ ومنها دولة قطر ،تصد ًيا ملخاطرة ،وحدًّ ا من آثاره .كان من أبرز ما اختذته دولة قطر
إصدار قرار تنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات ،وتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 1990
بشأن الوقاية من األمراض املعدية .ويف املقابل تضمن الدستور بعض األدوات التي كان باإلمكان اللجوء إليها
للتصدي هلذا الوباء؛ كإعالن األحكام العرفية ،وإصدار لوائح ضبط مستقلة؛ غري أن الدولة مل تتجه إليهام.
متثلت إشكالية الدراسة يف البحث عن مدى رشعية ومالءمة اإلطار القانوين املنظم للتدابري املتخذة ملواجهة
جائحة كورونا املستجد(كوفيد .)19-هذه اإلشكالية حتاول اإلجابة عن العديد من األسئلة املهمة؛ شملت
البحث يف مدى وجود اللجنة العليا إلدارة األزمات يف ظل غياب قرار إنشائها ،والبحث يف مدى جواز أن
تتضمن القرارات الصادرة من جملس الوزراء ،ومن وزارة الصحة ،أو غريها ،قواعد جتريمية ،ومدى جواز عدم
أيضا إشكالية تنفيذ لوائح الضبط ،ومدى جواز
نرش هذه القرارات يف اجلريدة الرسمية .كام أثارت هذه الدراسة ً
إعالن األحكام العرفية يف ظل عدم تفعيل مواد الدستور اخلاصة بمجلس الشورى املنتخب.

تبنّى الباحث يف دراسته املنهجني؛ التحلييل ،واملقارن ،واستشهد بالترشيع ،وأحكام القضاء ،ورأي الفقه
يف ٍّ
كل من الكويت ،ومرص؛ بغية إبراز بعض أوجه اختالفهام مع القانون القطري ،واالستناد عىل ذلك عند
التحليل واستخالص النتائج.
الكلمات المفتاحية :وباء فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-األحكام العرفية ،القانون الدستوري،
دستور قطر ،السلطة التنفيذية ،الضبط اإلداري ،ال جريمة وال عقوبة إال بقانون
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Abstract
The new Coronavirus (Covid19) swept through the entire world, which the World Health
Organization (WHO) has considered a global epidemic, and most countries around the world,
including Qatar, have already come to address the epidemic and reduce its effects. One of the
most notable measures taken in Qatar was the decision to organize the Supreme Committee for
Crisis Management and to amend some of the provisions of law decree No. 17 of 1990 on the
prevention of infectious diseases. The Constitution, on the other hand, contained some tools
that could have been used to address the epidemic, such as the declaration of martial law and
the issuance of regulations of control, but the State did not turn to them
In his study, the researcher followed the analytical and comparative approach, and cited the
legislation, the rulings of the judiciary and the opinion of jurisprudence in both Kuwait and
Egypt, in order to highlight some differences with Qatari law and based on that in the analysis
and inference of the results.
This study raised many questions, including research on the problem of the existence of the
Supreme Committee for Crisis Management in the absence of the decision to establish it, and
the extent to which decisions issued by the Council of Ministers and the Ministry of Health or
others may include criminal rules, and the extent to which these decisions may not be published
in the Official Gazette. This study also raised the issue of the implementation of the control
regulations, and the extent to which martial law can be declared in light of the non-activation
of the articles of the constitution related to the elected Shura Council.
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المقدمة

يعترب احلق يف الصحة من احلقوق األساسية التي كرستها العديد من االتفاقيات الدولية والدساتري والترشيعات
الوطنية ،فلكل ٍ
فرد احلق يف أن يعيش يف بيئة خالية من األمراض واألوبئة التي هتدد صحته ومعيشــته ،وهو ما ُيلزم
الدول بتحسني اجلوانب الصحية ،والوقاية من األمراض الوبائية ،وتأمني اخلدمات الطبية .1وقد أكدت املادة ()23

من الدســتور الدائم لدولة قطر عىل أن «تعنى الدولة بالصحة العامة ،وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض
واألوبئة وف ًقا للقانون» .يف خضم اجتياح فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-للعامل بأرسه ،2بني سمو أمري دولة

قطر يف كلمته أمام جملس الشورى بأننا «نواجه مع البرشية مجعاء جائحة (كوفيد )19-اخلطرية التي وضعت اجلميع

أمــام اختبارات وخيارات صعبــة» .3وبالفعل اختذت أغلب دول العامل تدابري وإجــراءات احرتازية ملواجهة هذه
اجلائحة ،واقتىض األمر إصدار بعض الترشيعات ،أو تعديل بعضها .من هذه اإلجراءات والتدابري ما يؤثر بشــكل

مبارش ،أو غري مبارش عىل حقوق وحريات األفراد املكفولة يف دساتري دوهلم.

دولة قطر من الدول التي ســارعت الختاذ ما يلزم نحو التصدي هلذه اجلائحــة والتقليل من آثارها .ومن أبرز

مــا تم اختاذه إصدار قرار بتنظيم اللجنة العليــا إلدارة األزمات ،هذه اللجنة عقدت العديد من االجتامعات للنظر
أيضا القانون رقم ( )9لسنة
يف وسائل وســبل احلد من انتشــار الوباء .ويف إطار التصدي للوباء أصدرت الدولة ً

 2020بتعديل بعض أحكام املرســوم بقانون رقم ( )17لســنة  1990بشأن الوقاية من األمراض املعدية .وبنا ًء عىل

ذلك ،تــم إصدار جمموعة من القرارات ،واختاذ العديد من التدابري؛ للحد من انتشــار فريوس كورونا املســتجد

(كوفيد .)19-ومن جانب آخر ،وعىل الرغم من وجود قانــون األحكام العرفية ،الذي نص رصاحة عىل إمكانية

إعالن األحكام العرفية ،واختاذ التدابري املناســبة؛ إن كان أحد مســببات احلالة االستثنائية انتشار وباء ،إال أن دولة
أيضا ملجلس الوزراء اختصاص رســم القواعد الكفيلة
قطر مل تتجه نحو هذا اخليار .والدســتور القطــري جيعل ً

باســتتباب األمن الداخيل واملحافظة عىل النظام يف أرجاء الدولة ،وهو ما يســتقى منه إمكانية إصدار لوائح ضبط
خيارا
مستقلة؛ للحفاظ عىل الصحة العامة ،واختاذ التدابري املناسبة للتصدي لألمراض واألوبئة .ومل يكن هذا ً
أيضا ً

للتصدي للجائحة يف دولة قطر كترشيع مستقل.

وتتمثل إشكالية الدراســة يف البحث عن مدى رشعية ومالءمة اإلطار القانون املنظم للتدابري املتخذة ملواجهة

جائحة كورونا املســتجد (كوفيد .)19-هذه اإلشــكالية حتاول اإلجابة عىل العديد من األسئلة املهمة التي تتناول

كيفية نشــأة اللجنة العليــا إلدارة األزمات ،وطبيعتها ،ومصري القرارات التــي أصدرهتا؛ يف ظل عدم وجود قرار
أيضا يف مدى جواز إحالة
بإنشــائها ،وصدور قرار تنظيمها من غري ذي اختصاص يف املقابل .تبحث هذه الدراسة ً
القانون إىل القرار لتحديد جوانب التجريم ،وأثر ذلك عىل دســتورية مجيع القرارات املقرتنة بعقوبة ،التي صدرت

1

املادة ( )12من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ( ،)1966وقد وافقت دولة قطر عىل االنضامم له بموجب املرسوم رقم
( )41لسنة  ،2018الصادر يف 2018/9/4؛ اجلريدة الرسمية ،ع  ،2018 ،15يف .2018/10/12

3

خطاب سمو األمري ،افتتاح دور االنعقاد العادي ( ،)49جملس الشورى.2020/11/3 ،

2

(كوفيد :)19-هو املرض الناجم عن فريوس كورونا املستجد املسمى فريوس كورونا – سارس – وقد اكتشف ألول مرة يف  ،2019/12/13يف يوهان
بجمهورية الصني الشعبية .موقع منظمة الصحة العاملية ،تاريخ الزيارة ،2021/1/19 :عىل الرابط التايلwww.who.int :
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من جملس الوزراء ومن وزارة الصحة والوزارات األخرى املعنية ،وتثري شــبهة عدم دستورية هذه القرارات لعدم

نرشها يف اجلريدة الرسمية .كام تبحث يف فاعلية لوائح الضبط املستقلة ،ويف مدى جواز إعالن األحكام العرفية يف
ظل عدم تفعيل مواد الدستور اخلاصة بمجلس الشورى املنتخب.

اتبعنا يف هذه الدراســة املنهج التحلييل ،واملنهج املقارن ،وتم االستشهاد يف جوانب متفرقة من الورقة بالترشيع

الكويتي والترشيع املرصي وما اســتقر عليه القضاء الدستوري يف الكويت ومرص ورأي الفقه فيهام ،وذلك إلبراز
بعض أوجه االختالف مع القانون القطري واالستناد عىل ذلك يف التحليل واستخالص النتائج.

يف هذه الدراســة نتناول يف املبحث األول اللجنة العليــا إلدارة األزمات ،ونبحث يف كياهنا القانوين وطبيعتها،

ثم نتطرق للمرسوم بقانون رقم ( )17لســنة  1990بشأن الوقاية من األمراض املعدية ،والتعديالت التي أدخلت

عليه يف فرتة اجلائحة ،وأهم القرارات التي صدرت بموجبه ،وذلك يف املبحث الثاين .أما املبحث الثالث فنخصصه
لألدوات الدســتورية التي مل تستخدم يف الواقع للتصدي هلذه اجلائحة ،فنتناول فيه لوائح الضبط وإعالن األحكام

العرفية.

المبحث األول :اللجنة العليا إلدارة األزمات

قرارا بتنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات ،وذلك قبل اكتشاف
يف  24فرباير  2020أصدر رئيس جملس الوزراء ً

أول حالة إصابة مؤكدة بفريوس كورونا املســتجد (كوفيد )19-يف دولة قطــر ،4ويظهر من اختصاصات اللجنة

أن فكــرة وجودها مل ترتبط باألزمة النامجة عن كوفيــد 19-فقط ،بل إلدارة أي أزمة ،أو كارثة من املحتمل أن تقع
يف املســتقبل .5غري أن هذه األزمــة الوبائية كانت هي التجربة األوىل هلا؛ إذ عقــدت عدة اجتامعات ونظمت عدة

مؤمترات صحفية تتعلق هبذا الوباء.

قــرار رئيس جملس الوزراء بتنظيــم اللجنة العليا إلدارة األزمات خيلو من أي نص يتعلق بإنشــاء اللجنة ،ويف

املســار ذاته مل يظهر أن هناك أي قرار سابق اختذ يف شأن إنشــائها .فام التكييف القانوين لوجودها؟ وما طبيعة هذه
اللجنة والقرارات التي صدرت عنها.

يف هذا املبحث ســوف نتناول إشكالية نشــأة هذه اللجنة ً
أول ،ثم نبحث يف طبيعة عملها ،ومدى جواز تقرير

بعض االختصاصات هلا ،وذلك يف مطلبني عىل التوايل.
4
5

66

أعلن عن أول إصابة مؤكدة بفريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف دولة قطر يف  .2020/2/29صفحة وزارة الصحة العامة ،تاريخ الزيارة:
.www.moph.gov.qa ،2021/1/10

أنشأت دولة قطر يف عام  1998جلنة دائمة للطوارئ ،ما زال قرار إنشائها سار ًيا ،تشكلت هذه اللجنة برئاسة مدير عام األمن العام بوزارة الداخلية
وعضوية ممثلني عن جهات خمتلفة؛ كوزارات الدفاع ،واخلارجية ،واملواصالت ،والصحة العامة ،ومؤسسة محد الطبية .ونصت املادة ( )2من قرار جملس
الوزراء رقم ( )17لسنة  1998عىل إنشاء جلنة دائمة للطوارئ ،ختتص باختاذ التدابري واإلجراءات ملواجهة املشاكل واألخطار النامجة عن الكوارث الطبيعية
كالزالزل واألعاصري والسيول واحلرائق واهنيار وهدم املباين وانقطاع التيار الكهربائي وترسب النفط والغاز وتلوث املياه اإلقليمية وأي كوارث أو أخطار
طارئة من شأهنا إحداث أرضار باألفراد أو املمتلكات؛ قرار جملس الوزراء رقم ( )17لسنة  1998بإنشاء جلنة دائمة للطوارئ ،صدر يف ،1998/12/2
اجلريدة الرسمية ،ع  ،1لسنة  ،1999والتعديالت التي جرت عليه ،ومنها قرار جملس الوزراء رقم ( )1لسنة .2002
املجلة الدولية للقانون ،املجلد العارش ،العدد الثالث ،2021 ،عدد خاص بمؤمتر «القانون يف مواجهة األزمات العاملية  -الوسائل والتحديات»
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المطلب األول :إشكالية إنشاء اللجنة العليا إلدارة األزمات

للبحث يف إشــكالية إنشاء اللجنة العليا إلدارة األزمات؛ ســنتناول ً
أول األدوات القانونية املستخدمة إلنشاء

اللجان التابعة للسلطة التنفيذية يف دولة قطر ،ثم ننظر يف التكييف القانوين لوجود اللجنة العليا إلدارة األزمات.
الفرع األول :األدوات القانونية المستخدمة إلنشاء اللجان التابعة للسلطة التنفيذية في دولة قطر

نقصــد باللجان التابعة للســلطة التنفيذية تلك التي تُنشــأ؛ لتُناط هبا إحدى املهام التــي تدخل يف اختصاص

السلطة التنفيذية ،أو تُنشأ هبدف تنســيق العمل بني عدة وزارات ،أو أجهزة حكومية ،أو جهات يف شأن موضوع

من املوضوعات التي ختتص هبا ،أو تُنشأ لدراســة موضوع من املوضوعات التي تعرض عليها وتقديم تقارير ،أو

توصيات بشأهنا .وعليه؛ تستبعد من نطاق جلان السلطة التنفيذية اللجان التابعة ملجلس الشورى ،أو اللجان ذات
االختصاص القضائي .وتتعدد األدوات الترشيعية املســتخدمة إلنشــاء اللجان يف دولة قطر ،فقد تنشأ بقانون ،أو
ٍ
بقرار أمــري ،أو بقرار صادر من جملس الوزراء ،أو بقرارات مــن رئيس جملس الوزراء ،أو
بالئحــة تنظيمية ،أو
الوزير املعني يف حدود اختصاصاهتم .وسوف نتناول هذه األدوات بإجياز فيام يأيت.
ً
أول :القانون كأداة إلنشاء اللجان

من اللجان ما تُنشأ بقانون ،ثم يصدر قرار من جملس الوزراء بتشكيلها وحتديد نظام عملها وف ًقا للقانون ،أو يأيت

القانون لينص عىل إنشــائها ،وحيدد كيفية تشكيلها واجلهات املمثلة يف عضويتها ،ويرتك لرئيس جملس الوزراء ،أو

الوزير املختص تســمية أعضاء اللجنة ،وحتديد نظام عملها .وهذه اللجان ختتص ببعض املهام ،أو االختصاصات

التي ختتص هبا إحدى الوزارات .فعىل سبيل املثال صدر قرار جملس الوزراء رقم ( )29لسنة  2020بتشكيل اللجنة

الوطنية ملكافحــة اإلرهاب ،وحتديد نظام عملها ومكافآت أعضائها6؛ اســتنا ًدا إىل املادة ( )28من قانون مكافحة

اإلرهاب الصادر بالقانون رقم ( )27لســنة  ،72019التي نصت عىل أن «تنشأ بوزارة الداخلية جلنة تسمى «اللجنة

أيضا
الوطنية ملكافحة اإلرهاب» ،يصدر بتشــكيلها وحتديد نظام عملها ومكافآهتا قرار من جملس الوزراء» .ومنها ً

قرار وزير العدل رقم ( )18لسنة  2018بتسمية رئيس وأعضاء جلنة شؤون اخلرباء ،وحتديد نظام عملها ومكافآهتا؛
إذ أنشأت اللجنة استنا ًدا إىل املادة ( )3من قانون رقم ( )16لسنة  2017بتنظيم أعامل اخلربة.8
ثان ًيا :القرار األمريي كأداة إلنشاء اللجان

ويمكن تقسيم القرارات األمريية املتعلقة بإنشاء اللجان إىل قرارات يمكن تصنيفها كلوائح تنظيمية ،وقرارات

ال يمكن إدراجها حتت هذه اللوائح .والالئحة التنظيمية هي التي تصدر إلنشاء وتنظيم املرافق واملصالح العامة،9

وتعد من اللوائح املستقلة التي ال تستند يف إصدارها إىل القانون ،بل إىل الدستور .ويف دولة قطر ،نصت املادة ()67
6

صدر يف  ،2020/9/16اجلريدة الرسمية ،ع .2020/9/30 ،16

8

صدر يف  ،2017/9/12اجلريدة الرسمي ،ع .2017 ،10

7

صدر يف  ،2019/12/26اجلريدة الرسمية ،ع.2019/12/29 ،26

9

حسن السيد ،املدخل لدراسة القانون الدستوري ،كلية القانون ،جامعة قطر ،الدوحة ،2020 ،ط  ،3ص .261
املجلة الدولية للقانون ،املجلد العارش ،العدد الثالث ،2021 ،عدد خاص بمؤمتر «القانون يف مواجهة األزمات العاملية  -الوسائل والتحديات»
تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

67

من الدستور الدائم ،عىل أن من ضمن اختصاصات األمري «إنشاء وتنظيم الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى،

وتعيني اختصاصاهتا» .10كام نصت املادة ( )121عىل قيام جملس الوزراء باقرتاح إنشــاء وتنظيم األجهزة احلكومية،
واهليئات واملؤسســات العامة؛ وف ًقا للقانون .11وعىل ذلك ،يكون إنشــاء وتنظيم األجهزة احلكومية يف دولة قطر
بقرار أمريي؛ بنا ًء عىل اقرتاح جملس الوزراء.12

واجلهــاز احلكومي ،كام جاء يف فتــوى إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل القطريــة «يطلق عىل كل جهة ،أو

مؤسســة ال تتبع وزارة معنية ،وتدرج موازنتها باملوازنة العامة للدولة .13»...وعىل ذلك ،وبغض النظر عن املسمى

الذي يطلق عىل اجلهاز احلكومي ،أو مدى اتساع هيكله التنظيمي ،أو حمدوديته ،يمكن أن يتم إنشاء جلنة هلا شخصية
معنوية مستقلة واختصاصات حمددة .ويكون إنشاؤها بقرار من األمري بنا ًء عىل اقرتاح جملس الوزراء .ومن اللجان
التي أنشئت هبذه األداة اللجنة العليا لقطر  ،2022التي سميت ،فيام بعد ،باللجنة العليا للمشاريع واإلرث.14

ٍ
بقرار أمريي بنا ًء عىل اقرتاح جملس الوزراء ،استنا ًدا الختصاصات سمو األمري املنصوص
كام قد تنشــأ اللجنة

عليها يف الدستور ،ولكون األمري من يتوىل الســلطة التنفيذية بمعاونة جملس الوزراء ،غري أن اللجنة املنشأة هنا ال

تتمتع بشخصية معنوية مستقلة .ومن أمثلة هذه اللجان اللجنة الدائمة للموارد املائية ،التي أنشئت بالقرار األمريي

رقم ( )19لسنة .152011

ويف مقابل ما ســبق ،قد تنشأ اللجان بقرارات أمريية؛ اســتنا ًدا إىل اختصاص األمري بـ «إنشاء وتنظيم األجهزة

التي تعينه بالرأي واملشورة عىل توجيه السياسات العليا للدولة ،واإلرشاف عليها ،وتعيني اختصاصاهتا» .16وإنشاء

هذه األجهزة سواء أطلق عليها مســمى «جلنة» ،أو «جملس» يعد من االختصاصات التي ينفرد هبا األمري ،وعليه؛
ال يبنى قرار إنشــائها عىل اقرتاح مقدم من جملس الوزراء ،مما خيرج األداة التي تنظمها من نطاق اللوائح التنظيمية؛

وف ًقا للدستور القطري.

ثال ًثا :قرار جملس الوزراء كأداة إلنشاء اللجان

قد تُنشــأ اللجنة؛ إما استنا ًدا إىل الالئحة الداخلية ملجلس الوزراء ،أو إىل القرار األمريي رقم ( )15لسنة 2014

بتنظيم جملس الوزراء ،17عىل ضوء قرار جملس الوزراء رقم ( )9لســنة  1993بشــأن تنظيم أعامل اللجان املشرتكة
10

البند رقم ( )68من املادة ( )76من الدستور الدائم.

12

كان إنشاء األجهزة احلكومية وتنظيمها يف ظل النظام األسايس املؤقت املعدل (الدستور السابق) يتم بقرار من جملس الوزراء ،وقرار جملس الوزراء يف هذا
الشأن هو من القرارات التي جيب أن ترفع إىل األمري للتصديق عليها وإصدارها.

14

قرار أمريي رقم ( )27لسنة  ،2011بإنشاء اللجنة العليا لقطر  ،2022صدر يف  ،2011/4/21اجلريدة الرسمية ،ع  .2011 ،6تم استبدال املسمى يف 2014؛
وف ًقا للقرار األمريي رقم ( )3لسنة  ،2014صدر يف  ،2014/1/16اجلريدة الرسمية ،ع .2014 ،2

16

البند ( )9من املادة ( )67من الدستور الدائم لدولة قطر.
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واملتخصصة .18وهيدف إنشــاء اللجنة هنا إما لدارســة أحد املوضوعات املعروضة عىل جملس الوزراء ،أو دراسة

موضوعات متعلقة بمجاالت حمددة ،أو لتنســيق العمل بني عــدة وزارات يف أحد املوضوعات .ومن األمثلة عىل
هذه اللجان ،اللجنة الدائمة لشــؤون العالج من اإلدمان؛ إذ أنشــأت بقرار جملس الوزراء رقم ( )4لسنة ،2020

ونصــت املادة ( )3منه عىل أن «هتدف اللجنة إىل تنســيق اجلهود الوطنية احلكوميــة وغري احلكومية يف جمال عالج

املدمنني ومتابعتهم.19»...

وجدير بالذكر هنا أن إنشاء األجهزة احلكومية وتنظيمها يف ظل النظام األسايس املؤقت املعدل «الدستور

السابق» كان يتم بقرار من جملس الوزراء ،غري أن هذا األمر تغري بصدور الدستور الدائم لدولة قطر .20وعليه كان
باإلمكان يف الســابق إنشاء جلنة هلا شخصية معنوية ختتص ببعض املهام ،ويصنف هذا القرار وف ًقا للنظام األسايس

املؤقت املعدل من اللوائح التنظيمية ،التي كان إصدارها من اختصاص جملس الوزراء عىل أن ترفع لألمري للتصديق
عليها .وهبذه األداة أنشأت اللجنة الدائمة للطوارئ.21

ٍ
صادر من رئيس جملس الوزراء ،أو الوزير املعني
راب ًعا :إنشاء اللجنة بقرار

تنشــأ هذه اللجنة بقرار من رئيس جملس الوزراء ،أو من الوزير املعني يف حدود اختصاصاهتم املنصوص عليها

يف الدســتور ،أو يف قانون رقم ( )21لسنة  2004بشــأن الوزراء ،أو القرار األمريي رقم ( )16لسنة  2014بتعيني
اختصاصات الوزارات ،واهليكل التنظيمي لكل وزارة ،وذلك لدراســة أحد املوضوعات ورفع تقريرها بشــأنه

إليهم .ويف الغالب ال تنرش قرارات إنشاء هذه اللجان يف اجلريدة الرسمية.

وبعد أن تناولنا األدوات القانونية التي تســتخدم إلنشــاء اللجان التابعة للسلطة التنفيذية يف قطر ،يكون

بأي من هذه األدوات أنشئت اللجنة العليا إلدارة األزمات؟ هذا ما سوف نبحث عن إجابته فيام يأيت.
السؤال؛ ًّ
الفرع الثاني :التكييف القانوني للجنة العليا إلدارة األزمات

صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم ( )4لسنة  2020بعنوان «تنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات» ،هذا القرار
ً
تساؤل حول األداة القانونية التي كانت سندً ا لوجودها؟ يف ضوء
خال من أي نص يتعلق بإنشائها ،األمر الذي يثري
األدوات القانونية التي ســبق عرضها بشأن إنشــاء اللجان التابعة للسلطة التنفيذية يف دولة قطر ،نجدنا نقف أمام
ٍ
بقانون أحال أمر تنظيمها وتســمية أعضائها إىل قرار يصدر من
ثالث فرضيات :أوهلا أن تكون اللجنة قد أنشــئت

رئيس جملس الوزراء .والفرضية الثانية أن تكون اللجنة قد أنشــئت بقرار مــن جملس الوزراء ،وأن هذا القرار قد
فوض لرئيس جملس الوزراء أمر تنظيمها .أما الفرضية الثالثة فهي أن يكون قرار تنظيم اللجنة هو ذاته ســند إنشاء

اللجنة.
18
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عليها وإصدارها.
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أما بشــأن الفرضية األوىل؛ فإننا ال نجد ،عند مراجعة أعداد اجلريدة الرسمية ،أي أداة ترشيعية سابقة تم نرشها

تتعلق بإنشــاء اللجنة العليا إلدارة األزمات ،كام أن ديباجة قرار رئيس جملس الوزراء بشــأهنا مل تستند إىل أي أداة

ترشيعية نصت عىل إنشــاء هذه اللجنة ،مما يســتبعد معه وجود قانون سابق أنشــأ اللجنة وأحال إىل رئيس جملس
الوزراء إصدار قرار بتنظيمها .أما بشــأن الفرضية الثانية ،فنرى األمر ذاته؛ إذ مل ينرش يف اجلريدة الرســمية أي ٍ
قرار

أيضا إىل أي قرار تم اختاذه
ملجلس الوزراء يتعلق بإنشــاء اللجنة ،كام أن ديباجة قرار رئيس جملس الوزراء مل تستند ً
سل ًفا يف أي اجتامع من اجتامعات جملس الوزراء يتعلق بإنشاء هذه اللجنة .ويف املسار ذاته مل تنرش الصحف اليومية

أي ترصيح لوزير الدولة لشــؤون جملس الوزراء يتعلق بقرار إنشاء هذه اللجنة ،وهو الترصيح الذي يديل به عادة
بعد انقضاء اجتامع جملس الوزراء األســبوعي لبيان أهم القرارات التي تم اختاذها .ومن جانب آخر ،نرى أنه وإن
قرارا بإنشاء اللجنة ،مل يتم نرشه ،فإنه ليس للمجلس أن يفوض رئيسه بتنظيم هذه
افرتضنا بأن جملس الوزراء أصدر ً

اللجنة إال بنا ًء عىل نص ترشيعي ،أو الئحي يسمح له بذلك ،22ومع عدم وجود هذا النص؛ تستبعد هذه الفرضية.
أما بشأن الفرضية األخرية ،وهي أن قرار رئيس جملس الوزراء هو ذاته سند إنشاء اللجنة ،فيمكن بناؤها ً
جدل

عىل افرتاض أن مفردة «التشــكيل» الواردة يف املادة األوىل من هذا القرار ،التي تنص عىل أن «تشكل اللجنة العليا

إلدارة األزمات برئاســة رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من ،...تعني «اإلنشاء»! إال أننا نرى

أيضا لعدة أسباب؛ أوهلا ،أن أية مفردة جيب أن تقرأ يف سياق النص ذاته ليفهم معناها.
أن هذه الفرضية مســتبعدة ً

فالتشــكيل قد يأيت ليعني إنشــاء اللجنة؛ إن دل ســياق النص عىل ذلك ،ومثاله ما ورد يف املــادة ( )16من القرار

األمــري بتنظيم اختصاصات جملــس الوزراء واملامثل للامدة ( )24من الالئحــة الداخلية ملجلس الوزراء ،من أن

«للمجلس أن يشــكل جلانًا»...؛ أي ينشــئ جلانًا .ولكن مفردة «التشــكيل» قد تأيت لتعني معنًى آخر ،وهو حتديد

األعضــاء الذين تتألف منهــم اللجنة ،وهذا األخري هو إجراء الحق ،أو متزامن مع إنشــاء اللجنة ،ومغاير له؛ إذ
يمكن إعادة التشكيل بإهناء عضوية بعض األعضاء ،أو إضافة ممثلني عن جهات أخرى ،مع بقاء واستمرارية كيان

اللجنة .وبنا ًء عىل ما ســبق؛ فإن مفردة «التشــكيل» الواردة يف نص املادة األوىل من قرار تنظيم اللجنة ال يمكن أن

معرفة «بألف والم التعريف» الدال عىل
تقرأ إال بمعنى حتديد األعضاء الذين تتألف منهم اللجنة .فاللجنة جاءت ّ
وجودها مسب ًقا ،وبالتايل ال يمكن أن تكون هذه املادة هي سند إنشاء اللجنة .ويف املسار ذاته ،فإن مصطلح التنظيم
الذي عنون به قرار رئيس جملس الوزراء ال يعني اإلنشاء بل يعني تنظيم عمل اللجنة.

الفرضية األخرية مستبعدة لكوهنا تتعارض مع النهج الذي يتبعه املرشع القطري يف إنشاء اللجان ،فهذه األخرية

إما أن تنشــأ بقانون ،كام ســبق القول ،ثم يصدر قرار من جملس الوزراء ،أو من رئيــس جملس الوزراء ،أو الوزير
بتشكيلها ،أو تسمية أعضائها ،وحتديد نظام عملها؛ استنا ًدا إىل القانون الذي أنشأها ،أو أن تنشأ بقرار ينص رصاحة
عىل إنشائها وتشكيلها وحتديد اختصاصاهتا ،ويف احلالتني هناك نص رصيح يؤكد إنشاء اللجنة.

ومن جانب ثالث ،نرى أنه وإن افرتضنا ً
جدل بأن مفردة «تشــكيل» ،أو «تنظيم» يف سياق نصوص هذا القرار

تعني اإلنشــاء ،فإن إنشــاء اللجنة لن يكون بقرار من رئيس جملس الوزراء .فقد سبق أن أرشنا إىل أن إنشاء رئيس
22
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جملــس الوزراء ،أو الوزراء للجــان يكون يف حدود اختصاصاهتم ،وال نرى عنــد البحث يف اختصاصات رئيس

جملس الوزراء؛ سواء ما ورد منها يف الدستور الدائم ،أو يف ما جاء يف القرار األمريي رقم ( )15لسنة  2014بتنظيم

جملس الوزراء ،أو الالئحة الداخلية ملجلس الوزراء أي اختصاص ينفرد به دون املجلس ،ويرتبط هبذا الشأن .23كام

ال يمكن أن يســتند إىل ما جاء يف املادة ( )125من الدستور من أن رئيس جملس الوزراء «يوقع باسم جملس الوزراء

ونيابة عنه القرارات التي يصدرها املجلس» ،يف جواز أن تصدر قرارات جملس الوزراء باســم رئيسه ،أو أنه ينفرد

باختاذها دونه.

وبعيدً ا عن الفرضيات الســابقة ،وبالعودة إىل قرار رئيس جملس الوزراء بتنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات؛

نجــد يف ديباجة القرار بأنه صدر بعد االطالع عىل «القرار األمريي رقم ( )15لســنة  2014بتنظيم جملس الوزراء،
املعدل بالقرار األمريي رقم ( )27لسنة  .»2015وعليه يكون السؤال ،هل يف هذا القرار األمريي ما يمكن الرجوع

إليه لتجلية هذه اإلشــكالية؟ ال نرى بعد التمعن يف مواد القــرار األمريي أي نص يرتبط باملوضوع؛ إال ما جاء يف
املادة ( )16منه .هذه املادة تتعلق بإنشــاء اللجان ،وتنص عىل أن «للمجلس  -أي جملس الوزراء  -أن يشكل جلانًا

مــن بني أعضائه ،أو من غريهم ،لبحث موضوع ،أو أكثر من املوضوعات املعروضة عليه ،وتقديم تقرير عنه.»...
فإن كان هذا النص هو ما تم االســتناد إليه! ،فإن إنشاء اللجة كان ينبغي أن يكون بقرار من جملس الوزراء ،وليس
ٍ
بقرار من رئيســه .وقرارات جملس الوزراء وف ًقا للامدة ( )126من الدســتور الدائم تصدر بموافقة أغلبية األعضاء

احلارضين لالجتامع ،وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي منه رئيس املجلس .لكن ،من جانب آخر ،وقبل

حتديد األداة القانونية التي يفرتض أن تنشــأ هبا اللجنة ،نجد نص املــادة ( )16من قرار تنظيم جملس الوزراء حيدد

أيضا طبيعة اللجان التي ينشــئها جملس الوزراء التي تتمثل يف دورها االستشاري .فهل هذه هي ً
فعل طبيعة اللجنة
ً
العليا إلدارة األزمات؛ وف ًقا لالختصاصات التي جاءت يف قرار تنظيمها؟ هذا ما سوف نتناوله يف املطلب التايل.

المطلب الثاني :طبيعة اللجنة العليا إلدارة األزمات ،واختصاصاتها

استنا ًدا إىل املادة ( )16من القرار األمريي بتنظيم جملس الوزراء التي تنص عىل أن «للمجلس أن يشكل جلانًا من

بني أعضائه ،أو من غريهم لبحث موضوع ،أو أكثر من املوضوعات املعروضة عليه ،وتقديم تقرير عنه» ،24ولكون

هذا القرار األمريي هو ما تم االســتناد إليه يف قرار رئيس جملس الوزراء بتنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات ،فإنه
يظهر بوضوح أن طبيعة هذه اللجان هي استشــارية بحتة .فصاحب االختصاص النهائي يف البت يف املوضوعات

املنوه عنها يف النص الســابق هو جملس الوزراء ،وعليه يمكنه أن ينشئ جلنة لتبحث يف أحد املوضوعات املعروضة

تقريرا بشأنه إىل املجلس.
عليه ،ثم تقدم
ً
23
24

أيضا املادة ( )8من قرار جملس الوزراء رقم
املادة ( )125من الدستور الدائم ،واملادة ( )4من القرار األمريي رقم ( )15لسنة  2014بتنظيم جملس الوزراء ،و ً
( )12لسنة  2000بالالئحة الداخلية ملجلس الوزراء.
نص املادة ( )16من القرار األمريي املذكور؛ يامثل نص املادة ( )24من الالئحة الداخلية ملجلس الوزراء.
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غري أنه عند الرجوع إىل قرار رئيس جملس الوزراء بتنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات ،نجد املادة ( )2منه تقرر

للجنة العديد من االختصاصات ،يمكن تقسيمها إىل ما يأيت:

1.1اختصاصات سياســاتية ،تتمثل فيام قرره القرار هلا من إقرار اخلطــط والربامج الالزمة ملواجهة األزمات
أيضا من أن تعمل عىل
والكــوارث واألخطار النامجة عنهــا ،وتقييم هذه اخلطط والربامج .وما قرره هلــا ً
تضمني اخلطط والربامج العاجلة ملواجهة األزمات والكوارث يف اخلطط االسرتاتيجية للدولة.

2.2اختصاصــات ترشيعية ،تتمثل فيام قرره القرار للجنة من اختصاص إقــرار القواعد واإلجراءات الكفيلة
برسعة إغاثة املنكوبني واملترضرين من األزمات والكوارث.

3.3اختصاصات تنفيذيــة ،وتتمثل فيام قرر هلا من اختاذ كافة اإلجراءات الرضوريــة العاجلة ،الكفيلة بتأمني
البالد ومحاية حياة األفراد ،ومحاية املمتلكات العامة واخلاصة من األخطار النامجة عن األزمات والكوارث،
واختاذ اإلجراءات والتدابري الفعالة ملواجهة واحتواء املخاطر النامجة عنها ،واحلد من األرضار واخلســائر
واآلثار الســلبية املرتتبة عليها .عالوة عىل ما قرره القرار للجنة من اختصاص اختاذ اإلجراءات والتدابري

الالزمة لضامن سري وانتظام العمل يف مرافق الدولة والقطاع اخلاص ،واختاذ ما يلزم لتوفري كافة احتياجات
الدولة من السلع واخلدمات.

عند التمعن يف االختصاصات السابقة؛ نجدها تتجاوز الصفة االستشارية التي ينبغي أن تكون للجان؛ وف ًقا ملا

جاء يف القرار األمريي لتنظيم جملس الوزراء .فاالختصاصات املقررة للجنة العليا إلدارة األزمات هي اختصاصات
حقيقية وجوهرية تنفرد اللجنة باختاذها ،دون حاجة لالعتامد الح ًقا من أية جهة أخرى.
ومن أبرز القرارات التي اختذهتا اللجنة بصورة منفردة ،دون أن تعرض عىل جملس الوزراء ،للموافقة عليها :قرار

إغالق جزء من املنطقة الصناعية ،يتضمن نطاقه من الشــارع رقم ( )1إىل الشارع رقم ( ،)32وذلك ملدة أسبوعني

قابلــة للتمديد ،ابتدا ًء من  17مــارس  ،252020هذا القرار تم متديده عدة مــرات .26كذلك قرار إيقاف الرحالت
القادمة إىل الدوحة؛ عدا الرتانزيت والشحن اجلوي ،الذي تم متديده عدة مرات.27

اختصاصات اللجنة العليا إلدارة األزمات الســابقة يف حقيقة األمر هي من صميم اختصاصات جملس الوزراء

التي نص عليها الدســتور الدائم لدولة قطر يف املادة ( )121منه؛ إذ ينــاط هبذا املجلس بصفته اهليئة التنفيذية العليا
إدارة مجيع الشؤون الداخلية واخلارجية التي خيتص هبا؛ وف ًقا للدستور وأحكام القانون .والبند ( )8من املادة ()121

من الدســتور ينص عىل أن من ضمن اختصاصات جملس الوزراء رســم القواعد العامة الكفيلة باســتتباب األمن
الداخيل واملحافظة عىل النظام يف أرجاء الدولة وف ًقا للقانون .والبند ( )3من هذه املادة ينص عىل أن من اختصاصات
25

بيان املؤمتر الصحفي الثاين للجنة العليا إلدارة األزمات ،يف  ،2020/3/17مكتب االتصال احلكومي ،تاريخ الزيارة ،2021/1/10 :عىل الرابط التايل:

26

تم افتتاحه يف .2020/5/6

.www.gco.gov.qa

27

بيان املؤمتر الصحفي السابع للجنة العليا إلدارة األزمات يف  ،2020/4/1مكتب االتصال احلكومي ،تاريخ الزيارة ،2021/1/10 :عىل الرابط التايل:
.www.gco.gov.qa
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جملس الوزراء تنفيذ القوانني واملراسيم واللوائح والقرارات .ومن جانب آخر خيتص جملس الوزراء باعتامد اللوائح
والقرارات التي تعدها الوزارات واألجهزة احلكومية األخرىٌّ ،
كل فيام خيصه لتنفيذ القوانني بام يطابق أحكامها.
كام أن اختصاصات اللجنة العليا إلدارة األزمات تندرج ضمن اختصاص وزارات أخرى وعىل قائمتها وزارة

الداخلية؛ حيث جاء القرار األمريي رقم ( )16لســنة  2014بتعيني اختصاصــات الوزارات ،28لينص عىل أن من

اختصاصــات وزارة الداخلية« :احلفاظ عــى األمن والنظام العام واآلداب العامــة ،ومحاية األرواح واألعراض
واألموال بام يضمن ســامة وأمن الوطن واملواطنني وكل من يقيم بالدولة ،أو حيل بإقليمها ،واختاذ كافة الوسائل

الالزمة ملنع وقوع اجلرائم وضبطها ،وتنظيم مسائل اجلنسية ودخول وإقامة الوافدين وتأمني ومحاية املنشآت العامة
واملرافق اهلامة بالدولة».29

قرارا
واســتنا ًدا إىل هذه االختصاصات للجنة العليا إلدارة األزمات؛ فإن األداة القانونية إلنشائها ال تكون إال ً
أمري ًيــا؛ بنا ًء عىل اقرتاح جملس الوزراء ،ووف ًقا للامدة ( )67واملادة ( )121من الدســتور ،كام أنشــئت اللجنة العليا

للمشاريع واإلرث.30

مما سبق بيانه يف هذا املبحث ،نخلص إىل أن اللجنة مل تنشأ بأي أداة قانونية ،وأن قرار تنظيمها صدر من غري ذي

اختصاص ،وأهنا منحت اختصاصات خترج عن نطاق طبيعتها .مجيع هذه املسائل بال ريب تثري أسئلة عديدة حول

مدى سالمة القرارات ،واألعامل التي صدرت عن اللجنة .وعليه نويص بأن يصدر قرار أمريي ينص رصاحة عىل

إنشاء اللجنة العليا إلدارة األزمات ،وحيدد تشكيلها وتنظيمها ،وينص عىل إلغاء قرار رئيس جملس الوزراء السابق

بتنظيم اللجنة.

المبحث الثاني :قانون الوقاية من األمراض المعدية والقرارات الصادرة بموجبه

يف عام  1968صدر أول ترشيع يف دولة قطر يتعلق بالوقاية من األمراض املعدية ،هو املرسوم بقانون رقم ()11

لسنة  1968بشأن االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض املعدية ،31وكان ذلك قبل صدور أول دستور يف دولة

قطر ،32ثم ألغي هذا املرســوم بقانون ،وحل حمله مرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1990بشأن الوقاية من األمراض
املعدية .هذا املرســوم بقانــون تم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم ( )9لســنة  2020للتصدي لفريوس كورونا

املســتجد (كوفيد .)19-هذا الترشيع كان السند القانوين للكثري من القرارات التي اختذت للحد من انتشار الوباء،

ســواء من جملس الوزراء ،أو وزارة الصحة العامة ،أو غريمها ،وكانــت خمالفة هذه القرارات حتت طائلة العقوبة.
وال شك أن النص يف القانون عىل قواعد التجريم والعقاب ال يثري أية شبهة دستورية ،غري أن إحالة القانون حتديد
28

قرار أمريي رقم ( )16لسنة  2014بتعيني اختصاصات الوزارات ،صدر يف  ،2014/2/20اجلريدة الرسمية ،ع .2014/3/9 ،4

30

قرار أمريي رقم ( )27لسنة  2011بإنشاء اللجنة العليا لقطر  ،2022صدر يف  ،2011/4/21اجلريدة الرسمية ،ع  .2011 ،6تم استبدال املسمى يف 2014

31

صدر يف  8يونيو  ،1968اجلريدة الرسمية ،ع .1968 ،7

29

32

املادة ( )3من القرار األمريي رقم ( )16لسنة  2014بتعيني اختصاصات الوزارات.

وف ًقا للقرار األمريي رقم ( )3لسنة  ،2014صدر يف  ،2014/1/16اجلريدة الرسمية ،ع .2014 ،2

أول دستور مقنن لدولة قطر هو النظام األسايس املؤقت ،صدر يف عام  1970يف عهد املغفور له الشيخ أمحد بن عيل آل ثاين ،قبيل االستقالل.
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قواعد التجريم لقرارات تصدر من جملس الوزراء ،أو وزارة الصحة ،أو غريمها قد تثري هذه الشــبهة .ومن جانب
آخر مل يتم نرش القرارات الصادرة بموجب قانون الوقاية من األمراض املعدية يف اجلريدة الرسمية بالرغم من كوهنا
قواعد عامة وجمردة وحتدد بعض قواعد التجريم ومقرتنة باجلزاء املنصوص عليه يف املرسوم بقانون .هذا األمر يثري
أيضا .يف هذا املبحث سوف نربز ً
ً
أول بعض أحكام قانون
تســاؤل حول دســتورية هذه القرارات من هذا اجلانب ً
الوقاية من األمراض املعدية ،ثم نبحث يف مدى دستورية القرارات الصادرة بموجبها.

المطلب األول :أحكام قانون الوقاية من األمراض المعدية

جاء املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1990للتصدي لألمراض املعدية والوقاية منها ،فعرف املرض املعدي بأنه
كل مرض قابل لالنتقال إىل اآلخرين من اإلنســان ،أو بواسطة احليوانات ،أو احلرشات ،أو األطعمة ،أو األمكنة،
أو غري ذلك من األشــياء واملواد القابلة للتلوث بجراثيم املرض املعدي .33ولتحديد هذه األمراض عىل وجه الدقة
نصت املادة ( )2من املرســوم بقانون ،املذكور ،عىل أن «األمراض املعدية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون هي
األمراض املبينة باجلدول امللحق».
ويف سبيل الوقاية من األمراض املعدية نص املرسوم بقانون عىل جمموعة من األحكام منها:

فورا وبأرسع وسيلة ممكنة عمن يصاب ،أو يشتبه يف إصابته
	-وجوب إبالغ أقرب مستش ًفى ،أو مركز صحي ً
بأحد األمراض املعدية.
	-ال جيوز ملن تقرر إبعاده عن العمل العودة إليه إال بإذن من اجلهة الصحية املختصة.

	-التزام الرئيس املبارش ،أو صاحب العمل ،أو املدير املسؤول عمن تقرر إبعاده بتنفيذ أمر اإلبعاد منذ علمه به.
	-عدم نقل املصابني بأحد األمراض املعدية ،أو متعلقاهتم التي قد تتســبب يف انتشــار العدوى من مكان إىل
آخر إال بترصيح من اجلهة املختصة ،حتدد فيه وسيلة النقل.

وقد فرض املرســوم بقانون عقوبة ملن خيالف األحكام الســابقة .هذا األمر قد ال يثري أية شبهة دستورية لكون
قواعد التجريم والعقاب حددت يف صلب املرسوم بقانون ذاته .لكن مل يقف األمر عند هذا احلد ،بل فرض املرسوم
بقانون عقوبة عىل من خيالف القرارات الوزارية التي تصدر ً
تنفيذا ألحكام القانون.34

ويف ذات االجتاه ســار قانون رقم ( )9لســنة  2020بتعديل بعض أحكام هذا املرســوم بقانون رقم ( )17لسنة
 1990بشــأن الوقاية من األمراض املعدية؛ إذ أجاز ملجلس الوزراء بنا ًء عــى اقرتاح وزير الصحة العامة؛ بغرض
احلد من انتشــار املرض املعدي ،أن يتخذ اإلجراءات والتدابري العامة املناسبة للمحافظة عىل الصحة العامة ،بام يف
ذلك فرض القيود عىل حرية األشــخاص يف التجمع واالنتقــال واإلقامة واملرور يف أماكن ،أو أوقات معينة .وقد
اقرتنــت خمالفة هذه اإلجراءات والتدابري بعقوبة؛ إذ نص القانون عىل معاقبة من خيالف اإلجراءات والتدابري التي
يتخذها جملس الوزراء يف هذا الشأن.

33
34

74

تعريف املرض املعدي يف املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  ،1990اجلريدة الرسمية ،ع .1990 ،14
الفقرة األخرية من املادة ( )21من املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1990بشأن الوقاية من األمراض املعدية.
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ويف املسار ذاته ذهبت الفقرة الثانية من املادة ( )2من املرسوم بقانون لتنص عىل أنه جيوز للوزير بنا ًء عىل اقرتاح

اجلهــة الصحية املختصة ،أن يعدل جدول األمراض املعدية امللحق باملرســوم بقانون ،بإضافة أي مرض معد آخر

إليه ،أو باحلذف منه ،أو بالنقل من قسم إىل آخر .وعىل ذلك ،صدر قرار وزير الصحة العامة رقم ( )16لسنة 2020

بتعديــل اجلدول ،ونصت املادة األوىل منــه عىل أن يضاف إىل قائمة األمراض املعديــة املرض التنفيس الناتج عن
اإلصابة بفريوس كورونا (.35)NCOV-2019

مما ســبق نخلص إىل أن املرشع القطري يف املرسوم بقانون بشأن الوقاية من األمراض املعدية ،والتعديالت التي

أدخلها عىل بعض أحكامه يف عام  2020أجاز تفويض الســلطة التنفيذية يف حتديد بعض جوانب التجريم من عدة
وجوه:

1.1من خالل تقريره لوزيــر الصحة العامة بإضافة أحد األمراض املعدية إىل جــدول األمراض املعدية ،وما
يرتتب عىل ذلك من تغيــر يف نصوص التجريم ومعاقبة من خيالف األحــكام واإلجراءات التي حتد من
مرض معدي متت إضافته للجدول بقرار.

2.2مــن خالل القرارات التي تصدر ً
تنفيذا ألحكام بعض مواد املرســوم بقانــون ،وفرض عقوبات عىل من
خيالفها.

3.3مــن خالل اإلجراءات والتدابري العامة التي تصدر من جملس الوزراء بنا ًء عىل اقرتاح وزير الصحة العامة،
وفرض عقوبات عىل من خيالفها.

المطلب الثاني :مدى دستورية القرارات الصادرة بموجب قانون الوقاية من األمراض المعدية

صدر يف دولة قطر العديد من القرارات بموجب املرســوم بقانون بشــأن األمــراض املعدية ،فهل جيوز إحالة

القانون للقرار وضع قواعد التجريم؟ وهل جيوز معاقبة األفراد عىل قرارات مل تنرش يف اجلريدة الرســمية؟ هذا ما

سوف نبحثه يف هذا املطلب.

الفرع األول :تحديد قواعد التجريم والعقاب بقرارات صادرة من السلطة التنفيذية

نستعرض هنا بإجياز رأي الفقه بشأن تفويض السلطة التنفيذية للقيام بوضع قواعد التجريم والعقاب ،ثم نرى

تكييفه يف دولة قطر.

ً
أول :االجتاهات الفقهية بشأن إمكانية تفويض القانون للقرار يف وضع قواعد التجريم والعقاب
يمكننا تقسيم رأي الفقه يف ذلك إىل اجتاهني كام يأيت:
االجتاه األول :يرى إمكانية إحالة القانون للقرار لتحديد بعض جوانب التجريم:
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هذا االجتاه يستند إىل الصياغة الواردة يف بعض الدساتري لتقرير مبدأ الرشعية اجلنائية ،التي جاءت عىل النحو

التايل« :ال جريمة وال عقوبة إال بنا ًء عىل قانون» ،فعبارة «بنا ًء عىل قانون» تفرس بأن قواعد التجريم والعقاب ال

يقترص حتديدها من خالل األداة الترشيعية «القانون» الذي يصدر من السلطة الترشيعية ،بل تتسع لتمكن السلطة

الترشيعية من خالل القانون الذي تصدره تفويض السلطة التنفيذية للقيام بتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب
بقرارات تصدرها هذه األخرية .وعليه ،يرى هذا االجتاه أنه – وإن كان األصل العام أن يأيت القانون ليحدد قواعد

التجريم والعقاب ،لكون قيم املجتمع ومصاحله ال يمكن محايتها إال من خالل القانون الذي يضعه ممثلو الشعب –،36

غري أن الرضورة واملصلحة العامة قد تقتيض أن يفوض املرشع العادي السلطة التنفيذية لتحديد بعض جوانب
التجريم والعقاب ،التي تتمثل يف الغالب يف احلاجة إىل رسعة التدخل من املرشع ،وهي ما يفتقدها املرشع العادي
ً
طويل ،وقد تتعرض
الذي يصدر القوانني بسبب بطئ إجراءات إصدارها وما تتطلبه من مراحل قد تستغرق وقتًا

بسببه املصلحة العامة للخطر .بل قد يقتيض األمر يف كثري من األحيان إجراء تعديالت ترشيعية متعاقبة تتناسب
َّ
وكل مرحلة من مراحل اخلطر الذي يواجه املجتمع ،أو سالمته .وعليه ،فإن املرشع العادي يتيح من خالل القانون
إمكانية قيام السلطة التنفيذية التي متتلك الترشيع األكثر رسعة من حيث الصدور والنرش؛ أال وهو القرار ،أن

تواجه اخلطر ،وحتقق املصلحة العامة .37لذلك فإن املرشع الدستوري قصد وضع عبارة «بنا ًء عىل قانون» ،ومل يقيد
األمر ليكون حتديد قواعد التجريم «بقانون» فقط.

وهذا االجتاه يتفق مع ما ذهبت إليه املحكمة الدستورية العليا يف مجهورية مرص العربية يف ظل الدستور السابق؛

إذ قررت بأن «ما نصت عليه املادة ( )66الدســتور املرصي لعام  1971مــن أن «ال جريمة وال عقوبة إال بنا ًء عىل

قانون» جييز أن يعهد القانون إىل الســلطة التنفيذية بإصدار قرارات حتــدد هبا بعض جوانب التجريم ،أو العقاب،
وذلك العتبارات تقدرها سلطة الترشيع ويف احلدود والرشوط التي يعينها القانون ،وأن الشارع يف املادة ( )32من

تقديرا منه
قانون مكافحة املخدرات قد أعمل الرخصة املتاحة له بمقتىض املادة ( )66من الدســتور ،وأن ذلك كان
ً

ملا يتطلبه كشــف وحتديد اجلواهر املخدرة من خربة فنية ومرونة يف اختاذ القــرار يمكن معها مواجهة التغريات يف
مسمياهتا وعنارصها حتقي ًقا لصالح املجتمع» .38واستشهدت املحكمة يف حتديد مفهوم «بنا ًء عىل قانون» ،الوارد يف

نص املادة ( )66من الدســتور ،بتقرير اللجنة االستشارية الترشيعية التي نقحت مرشوع دستور مرص لعام ،1971

الــذي كان ينص ابتدا ًء عىل أن «ال جريمة وال عقوبة إال بقانون» ،غري أن رأي هذه اللجنة ذهب إىل تعديل العبارة

تفويضا إىل الســلطة املكلفة بسن لوائح
لتكون «بنا ًء عىل قانون»؛ ألن العمل جرى عىل أن يتضمن القانون نفســه
ً
التنفيذ يف حتديد اجلرائم وتقرير العقوبات.39

36

أرشف توفيق شمس الدين« ،لوائح التجريم الصادرة بناء عىل قانون ومدى اتفاقها مع الدستور القطري» ،املجلة القانونية والقضائية ،وزارة العدل ،دولة
قطر ،ع  ،2السنة  ،2007 ،1ص .103

38

أيضا حكم
حكم املحكمة الدستورية العليا ،مجهورية مرص العربية ،القضية رقم ( )15لسنة األوىل قضائية دستورية ،يف اجللسة بتاريخ  ،1981/5/9و ً
املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم ( )43لسنة  7قضائية دستورية ،يف جلسة .1992/3/7

37

أمحد محد القحطاين« ،التفويض الترشيعي يف القانون رقم ( )8لسنة  1969بشأن االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية من وجهة نظر القانون
اجلنائي» ،جملة احلقوق الكويتية ،إصدار خاص بجائحة فريوس كورونا ( ،)COVID-19ج  ،2020 ،1ص .375
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حكم املحكمة الدستورية العليا ،مجهورية مرص العربية ،القضية رقم ( )15السنة األوىل قضائية دستورية ،يف اجللسة بتاريخ .1981/5/9
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كــا يتفق رأي هذا االجتاه مع ما ذهبت إليه املحكمة الدســتورية يف دولة الكويت من أن «مفاد املادة ( )32من

الدســتور بنصها عىل أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنا ًء عىل قانون ،أن الدســتور جعل األصل هو أن تتوىل الســلطة
الترشيعية ومن خالل قانون تقره وف ًقا للدســتور حتديد اجلرائم وتقريــر عقوباهتا ،كام أجاز هلا العتبارات تقدرها
وف ًقا ملا يقتضيه الصالح العام االكتفاء ببيان اإلطار العام لرشوط التجريم وأوضاعه وما يناســبه من جزاء ،وإسناد
االختصاص إىل السلطة التنفيذية بإصدار قرارات الئحية تتناول بالتفصيل بعض جوانب التجريم والعقاب».40

ويــرى هذا االجتاه أنه ،وإن كان جيوز للســلطة الترشيعية أن تفوض الســلطة التنفيذية بوضع قواعد التجريم

والعقاب ،إال أن ذلك ال يكون من هذه األخرية دون ســند هلا من قانون قائم .كام ليس للقانون أن يتخىل كل ًيا عن

واليتــه يف التجريم والعقاب ،بأن يعهد هبا بأكملها إىل الســلطة التنفيذية ،بل يقــوم بتحديد اإلطار العام لرشوط
التجريم وما يقارهنا من جزاء ليكون تدخل السلطة التنفيذية وف ًقا هلذه الرشوط واألوضاع التي نظمها القانون.41
االجتاه الثاين :ال يرى هذا االجتاه جواز تفويض السلطة التنفيذية بتحديد جوانب التجريم ،أو العقاب .42ويرى

أن الســلطة الترشيعية هي صاحبة االختصاص األصيل يف الترشيع ،وأن الدساتري عندما تتجه إىل تفويض السلطة

التنفيذية يف ممارســة الترشيع اســتثنا ًء ،تنص عىل ذلك بنص رصيح وتبني رشوطه وحمدداته .وأن من املسلم به أن
تفســرا ضي ًقا .ومن هذا املنطلق فإن مناط اإلجازة عند من
االســتثناء ال يمكن أن يقاس عليه؛ بل جيب أن يفرس
ً

يــرى إمكانية التفويض هو ما يقرره الدســتور من أن ال جريمة وال عقوبة إال بنــا ًء عىل قانون .غري أن عبارة «بنا ًء
عىل قانون» يف حد ذاهتا ال يظهر منها بأهنا تفويض من الســلطة الترشيعية للســلطة التنفيذية للقيام بتحديد قواعد
التجريم والعقاب؛ ألهنا ال تنص رصاحة عىل التفويض ،وألهنا مل حتدد ضوابط هذا التفويض .فإذا كان الدســتور

يف الظروف االســتثنائية  -وهي قصرية األمد  -ينص رصاحة عىل التفويض ويبــن بوضوح ضوابطه وحمدداته؛
فهل يتصور أن الدســتور يرتك هذا األمر دون النص عليه رصاحــة ،ودون حتديد رشوطه يف الظروف العادية غري
حمــددة املــدة .وعليه ،يرى هذا االجتاه بأن عبــارة «بنا ًء عىل قانون» قد ُحلت أكثر ممــا حتتمل ،وأهنا ال ختتلف عن

عبارات أخرى مماثلة يســتخدمها الدستور؛ ليدل عىل أن القانون أســاس الترشيع دون غريه ،مثلها مثل عبارات
«وف ًقا للقانون» ،و«يف حدود القانون» ،و «عىل الوجه املبني يف القانون» وغريها.
ونحــن نميل إىل الرأي الثاين ،بالرغم من قلة مؤيديه ،والصعوبات التي قد ترتتب عليه يف الواقع العميل؛ إذ إن
عبارة «بنا ًء عىل قانون» التي يستند عليها الفريق املؤيد للتفويض ال تدل رصاح ًة عىل أن مقصود املرشع الدستوري

ٍ
وضوح عىل أن أساس التجريم والعقاب هو القانون؛
هو تفويض السلطة الترشيعية للسلطة التنفيذية ،بل تدل بكل
فعليه ُيبنيان دون غريه من األدوات الترشيعية األدنى .وهذا هو جوهر مبدأ الرشعية اجلنائية؛ ومن غريه هيدر .فلو

أراد املرشع أن يضع استثنا ًء عىل هذا األصل لنص عىل ذلك رصاحة ،وق ّيد األصل ،مبينًا ضوابط ورشوط االستثناء

40

حكم املحكمة الدستورية الكويتية ،الدعوى رقم ( )15لسنة  ،2005بجلسة .2006/6/12

42

بشأن هذا االجتاه ،انظر :عيل عبد القادر القهوجي ،دور «السلطة التنفيذية يف جمال التجريم ،دراسة مقارنة بني الكويت ومرص» ،جملة كلية القانون الكويتية
العاملية ،ملحق خاص ،مؤمتر القانون أداة لإلصالح والتطوير ،ج  ،2017 ،2ص .48-42

41

أمحد فتحي رسور ،احلامية الدستورية للحقوق واحلريات ،دار الرشق ،القاهرة ،2000 ،ص .416
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يف صلبه .وال يمكن االستشــهاد بام ذهبت إليه املحكمة الدستورية العليا يف مجهورية مرص العربية من الرجوع إىل

تقرير اللجنة االستشــارية الترشيعية التي نقحت مرشوع دســتور مرص لعام  ،1971فهو جمرد رأي واجتهاد للجنة
االستشــارية الترشيعية؛ نرى عدم صوابه ،فإن أخذ به واضعوا دستور  ،1971ف ُفرس بأن هذا مرادهم ،فإنه ال حيكم
واضعوا الدســتور الالحق «دستور  ،)2014أو واضعوا الدســاتري يف الدول األخرى التي صاغت مبدأ الرشعية

بذات الصياغة وبعبارة «بنا ًء عىل قانون».

من جانب آخر ،فإن من الدساتري التي تنص عىل عبارة «بنا ًء عىل قانون» كام سبقت اإلشارة دستور دولة الكويت،

جواز التفويض الترشيعي استنا ًدا عليه .43فإننا نرى أن املادة ( )32من هذا الدستور ينبغي أن
الذي يرى بعض الفقه
َ

تقرأ بأكملها فهي تنص عىل أن «ال جريمة وال عقوبة إال بنا ًء عىل قانون ،وال عقاب إال عىل األفعال الالحقة للعمل

بالقانون التي ينص عليها» ،هذه املادة يف غاية الوضوح بأن األفعال التي يعاقب عليها يأيت القانون لينص عليها؛ مما

ينتفي معه فهم جواز تركه قواعد التجريم ،أو العقاب لالئحة من عبارة (بنا ًء عىل قانون).

أخريا نقول ،طاملا كانت الصياغة هي األساس الذي بنى عليه االجتاه األول رأيه ،فإن األمر يؤدي إىل نتيجة غري
ً

مقبولــة .فعبارة ال جريمة وال عقوبة «إال بنا ًء عىل قانون» ،ال يمكــن قراءهتا إال بأحد معنيني؛ فإما أن يكون املراد

منها أن يتم حتديد اجلرائم والعقوبات بقانون ،أو أن يكون املراد منها أن يتم حتديدمها بقرار من الســلطة التنفيذية،
فلو كان املراد أن يتم حتديدمها بالقانون والقرار م ًعا! فإن العبارة حينها جيب أن تصاغ عىل النحو التايل« :ال جريمة
وال عقوبة إال بقانون ،أو بنا ًء عىل قانون» ،أو «ال جريمة وال عقوبة إال بقانون ،أو بنا ًء عليه» ،أما وقد اكتفى النص

بعبارة «بنا ًء عىل قانون»؛ فيفرتض أن توضع مجيع قواعد التجريم والعقاب بقرارات من السلطة التنفيذية ،وهو أمر
غري مقبول مطل ًقا ومل يقل به أحد.
ثان ًيا :مدى جواز إحالة القانون حتديد قواعد التجريم والعقاب للقرار يف دولة قطر

عرفنا فيام ســبق أن املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1990بشأن الوقاية من األمراض املعدية ،والتعديالت التي

جاءت عىل بعض أحكامه يف عام  2020أجازت تفويض الســلطة التنفيذيــة بإصدار قرارات حتدد بعض جوانب

التجريم .فهل جيد هذا التفويض ســندً ا له يف الدستور القطري؟ نصت املادة ( )40من الدستور عىل أن «ال جريمة
وال عقوبة إال بقانون» ،وعليه فإن الدستور الدائم لدولة قطر مل يذهب يف صياغة مبدأ الرشعية إىل ما ذهب إليه كل

من الدســتورين الكويتي واملرصي لعام  .1971ومن هذا املنطلق نرى أننا ،وإن سلمنا بصحة الرأي الذي يرى بأن

سند تفويض السلطة الترشيعية للســلطة التنفيذية يف حتديد جوانب التجريم والعقاب هو ما جاء يف مبدأ الرشعية
من عبارة «إال بنا ًء عىل قانون» ،فإنه وف ًقا للدســتور القطري ال يمكن االستناد إىل ذلك خللو الدستور القطري منه.
وعليه أصبح مصدر التجريم والعقاب يف الدســتور القطري ينحرص يف «القانون فقط»؛ حتى وف ًقا لالجتاه األول،

فال جيــوز تكملة جوانب التجريم ،أو العقاب بقرار ،أو الئحة ولو كان ذلك بنا ًء عىل إحالة من القانون .44عليه ال
43
44
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القحطاين ،املرجع السابق.

أيضا الدكتور أرشف توفيق شمس الدين،
أرشف توفيق شمس الدين ،لوائح التجريم الصادرة بنا ًء عىل قانون ومدى اتفاقها مع الدستور ،ص ً .104-103
رشح قانون العقوبات القطري( ،القسم العام) ،النظرية العامة للجريمة والعقوبة ،إصدار كلية القانون بجامعة قطر ،2010 ،ص .85
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يمكن وف ًقا ملا سبق أن يقوم املرسوم بقانون بشأن الوقاية من األمراض املعدية والتعديالت التي جاءت عىل بعض

أحكامه يف عام  2020بإحالة حتديد بعض جوانب التجريم لقرار.

ولكن هل يمكن القول هنا بأنه طاملا أن املرســوم بقانون املذكور قد صدر يف عام 1990؛ أي يف مرحلة ســابقة

عىل صدور الدســتور الدائم ،فإنه يقتيض توافقه مع أحكام الدستور الذي صدر يف ظله ،وهو هنا النظام األسايس
املؤقت املعدل ،45وطاملا كان هذا الدستور مرنًا فإنه ال حيظى بالسمو الشكيل الذي تتمتع به الدساتري اجلامدة ،وعليه

يمكن خمالفته.

نرى ،لإلجابة عن هذا السؤال ،رضورة التفريق بني خمالفة القانون ألحكام الدستور؛ الناحية املوضوعية ،وبني

خمالفة القانون ألحكام الدســتور من الناحية الشكلية .فبشأن خمالفة نص من قانون ،أو الئحة ألحكام الدستور يف
اجلوانب املوضوعية ،فإن من املســلم به أن األمر ال يقترص عىل توافق القانون مع الدستور الذي صدر يف ظله ،بل

جيب أن يتوافق مع الدســتور اجلديد ،وعليه إن خالفت أحكامه أحكام الدستور اجلديد وصف بعدم الدستورية،
وختتص املحكمة الدستورية يف الفصل يف دستوريته .وعىل ذلك استقر قضاء املحكمة الدستورية العليا يف مجهورية

مرص العربية؛ حيث قضت بأنه «من املقرر أن الرقابة عىل دســتورية القوانني واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد
املوضوعية التي تضمنها الدستور ،إنام ختضع ألحكام الدستور القائم دون غريه؛ إذ إن هذه الرقابة تستهدف ً
أصل
صون الدستور املعمول به ،ومحايته من اخلروج عىل أحكامه».46

أمــا إن كانت املخالفة يف اجلوانب الشــكلية؛ فإن املعتد به يف هذا األمر هو الدســتور الــذي صدر القانون يف

ظله .فلو اشــرط الدســتور اتباع إجراءات حمددة يف إصداره ،وجاء القانون عند ســنه مراع ًيا لتلك اإلجراءات،

أمرا مل يكن يشرتطه الدستور السابق ،فإن املعترب
ثم جاء الدســتور اجلديد وأضاف عىل إجراءات إصدار القوانني ً
هو الدســتور السابق؛ إذ صدر وف ًقا لإلجراءات التي كان يشــرطها .وعىل ذلك استقر قضاء املحكمة الدستورية
العليا يف مجهورية مــر العربية من «أن املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن األوضاع الشــكلية للنصوص الترشيعية
املتصلة باقرتاحها ،أو إقراراها ،أو إصدارها إنام تتحدد عىل ضوء ما قررته يف شأهنا أحكام الدستور املعمول به حني
صدورها».47

ً
من جانب آخر ،قد يقرأ ما جاء يف املادة ( )143من الدســتور الدائم لدولــة قطر من أن «يبقى
ونافذا
صحيحا
ً
ما قررته القوانني واللوائح الصادرة قبل العمل هبذا الدســتور ،ما مل جيــر تعديلها وف ًقا ألحكامه .وال يرتتب عىل
العمل بالدســتور اإلخالل بأحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طر ًفا فيها» ،عىل أن املرشع

الدســتوري رغب يف أن تكون القوانني واللوائح الصادرة قبل العمل بالدستور نافذة وواجبة التطبيق بغض النظر
45
46
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تنص الفقرة الثانية من املادة ( )10من النظام األسايس املؤقت املعدل عىل أن (ال جيرم أي فعل وال توقع أية عقوبة إال بمقتىض قانون سابق) .ووف ًقا هلذا
أيضا.
النص نرى أن قواعد التجريم والعقاب حتدد بقانون ،يف ظل النظام األسايس املؤقت ً

حكم املحكمة الدستورية العليا ،مجهورية مرص العربية ،يف الدعوى رقم ( )132لسنة  37قضائية دستورية ،تاريخ اجللسة  ،2019/2/2اجلريدة الرسمية ع
 6مكرر2019/2/11 ،؛ حكم ذات املحكمة يف الدعوى رقم ( )84لسنة  39قضائية دستورية ،تاريخ اجللسة  ،2019/2/2اجلريدة الرسمية ،العدد نفسه.

حكم املحكمة الدستورية العليا ،مجهورية مرص العربية ،الدعوى رقم ( )166لسنة  37قضائية دستورية ،تاريخ اجللسة  ،2019/2/2اجلريدة الرسمية ،ع
 6مكرر.2019/2/11 ،
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عن موافقتها ،أو خمالفتها للدســتور ،وأنه جيب االلتزام بام قررته؛ طاملا بقيت ســارية ونافذة إىل أن جيرى تعديلها،
وإثر ذلك تكون هذه القوانني ً
بمنأى عن رقابة املحكمة الدستورية.
ونرى أن هذه القراءة معيبة ،وختالف املنطق الســليم ،فقصد املرشع الدســتوري هــو أن تبقى أحكام القوانني

والترشيعات الســابقة صحيحة وســارية طاملا مل تتعارض مع الدســتور القائم ،وهذا القصــد نجده بوضوح فيام

كان يذهب إليه النظام األســايس املؤقت املعدل؛ إذ نصت املادة ( )68منه عىل أن «كل ما قررته القوانني واللوائح
واملراســيم والقرارات املعمول هبا عند العمل هبذا النظام األسايس مما ال يتعارض مع نص من نصوصه يظل سار ًيا

ما مل يعدل ،أو يلغ وف ًقا للقواعد املقررة هبذا النظام األسايس» .48وفيها نجد املرشع يشرتط رصاحة لرسيان ما تقرره

الترشيعات السابقة يف صدروها عىل النظام األسايس عدم تعارضها مع نص من نصوص النظام األسايس .49كام ال

ينبغي أن يفهم بأن عدم ورود عبارة «ال يتعارض مع نص من نصوصه» الواردة يف املادة ( )68من النظام األسايس

املؤقت املعدل أن املرشع الدستوري عدل عنها عند وضعه للدستور الدائم لدولة قطر .فنص الدستور احلايل يامثل
ما جاء يف املادة ( )191من دســتور مجهورية مرص العربية لســنة  1971التي تنص عــى أن «كل ما قررته القوانني

ً
ونافذا ،ومع ذلك جيــوز إلغاؤها ،أو تعديلها وف ًقا
صحيحا
واللوائــح من أحكام قبل صدور هذا الدســتور يبقى
ً

للقواعد واإلجراءات املقررة يف هذا الدســتور» ،50فكال الدستورين مل ينصا عىل رشط عدم خمالفة هذه الترشيعات

للدستور .ومع ذلك مل يفهم القضاء ،أو الفقه يف مجهورية مرص العربية أن ما جاء يف املادة (ُ )191ييز إبقاء القوانني
املخالفة للدســتور صحيحة ونافذة وتكون ً
بمنأى عن مراقبة املحكمة الدســتورية ،طاملا مل تعدّ ل ،51فأصل الرقابة
الدســتورية هو صون الدســتور القائم ومحايته من اخلروج عليه ،وهذا اخلروج متصور من القوانني التي صدرت

قبل العمل به ،كام أن أثر احلكم الصادر بعدم الدســتورية هو أثر كاشــف يعود إىل وقت املخالفة ،وهو هنا صدور

الدســتور القائم .وعليه يتضح أن ما جاء يف املادة ( )143من الدســتور الدائم لدولة قطر ليس ســندً ا جييز خمالفة
ً
جــدل صحة القراءة املعيبة للامدة
القوانني الســابقة للدســتور .هذا من جانب ،ومن جانب آخر أننا وإن افرتضنا

( ،)143فإن القانون رقم ( )9لسنة  2020بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1990بشأن الوقاية
48
49
50
51
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هو ذات النص الذي كانت تقرره املادة ( )75من النظام األسايس املؤقت للحكم يف قطر ،الصادر يف .1970/4/2

إىل مثل ذلك ذهبت املادة ( )180من الدستور الكويتي؛ إذ تنص عىل أن« :كل ما قررته القوانني واللوائح واملراسيم واألوامر والقرارات املعمول هبا عند
العمل هبذا الدستور يظل سار ًيا؛ ما مل يعدل ،أو يلغ؛ وف ًقا للنظام املقرر هبذا الدستور ،وبرشط أال يتعارض مع نص من نصوصه».
دستور مجهورية مرص العربية ،الصادر يف  ،1971/9/11املنشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،36مكرر (أ) بتاريخ .1971/9/12

قضت املحكمة العليا «بأن والية املحكمة العليا ال تتناول الترشيعات السابقة عىل الدستور؛ إال إذا صدرت خمالفة لألحكام واألوضاع الدستورية النافذة
عند صدورها ،وتكون رقابتها هلذه الترشيعات عىل أساس تلك األوضاع؛ دون أحكام الدستور القائم وأوضاعه ،هذا القول مردود بأن رقابة دستورية
القوانني منذ عرفت يف الدول ذات الدساتري اجلامدة تستهدف ً
أيضا
أصل الدستور القائم ومحايته من اخلروج عىل أحكامه» ،ويف هذا االجتاه ذهبت ً
املحكمة الدستورية العليا ،بأن (الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد املوضوعية التي تضمنها الدستور إنام ختضع
ألحكام الدستور القائم دون غريه؛ إذ إن هذه الرقابة تستهدف ً
دائم القواعد
أصل ،صون الدستور القائم ومحايته من اخلروج عىل أحكامه ،التي متثل ً
واألصول التي يقوم عليها نظام احلكم ،وهلا مقام الصدارة بني قواعد النظام العام التي يتعني التزامها ومراعاهتا ،وإهدار ما خيالفها من ترشيعات ،باعتبارها
أسمى القواعد اآلمرة»؛ رمزي الشاعر ،النظرية العامة للقانون الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2005 ،ص 795-790؛ حكم املحكمة الدستورية
العليا يف  ،2019/2/2اجلريدة الرسمية ،ع  6مكرر ،2019/2/11 ،يف الدعوى املقيدة بجدول املحكمة الدستورية العليا برقم ( ،)84لسنة  39قضائية
أيضا حكم ذات املحكمة يف ذات اجللسة يف الدعوى املقيدة بجدول املحكمة الدستورية العليا برقم ( ،)132لسنة  37قضائية دستورية ،اجلريدة
دستوريةً .
الرسمية ،العدد نفسه.
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من األمراض املعدية ،صدر يف ظل الدستور احلايل ،وجاءت مواده لتحيل إىل جملس الوزراء ووزارة الصحة العامة
حتديد قواعد التجريم.

وعليه ،نستخلص مما ســبق أنه ال يمكن للمرسوم بقانون رقم ( )17لســنة  1990بشأن الوقاية من األمراض

املعدية والتعديالت التي أجريت عليه ،خمالفة أحكام الدســتور الدائم يف شــأن ما قررته املادة ( )40منه من أن «ال

جريمة وال عقوبة إال بقانون».

الفرع الثاني :عدم نشر القرارات الصادرة بموجب المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية

يعد نرش الترشيع يف اجلريدة الرســمية رش ًطا أساســ ًيا لنفاذه ،ومن دونه ال خيضع األفراد ألحكامه ،وال جيوز

مســاءلتهم عىل خمالفته ،وإن علموا به من خالل الصحف ،أو اإلعالم ،أو وســائل التواصل االجتامعي .فالعلم

وانتشارا .52وعليه كان
القانوين ال يتحقق إال بالنرش يف اجلريدة الرســمية حتى إن كانت هناك وســائل أكثر رسعة
ً

من أوائل الترشيعات التي صدرت يف الدولة قانون رقم ( )1لســنة  1961بإنشــاء جريدة رسمية لدولة قطر ،وقد

نصت املادة األوىل منه ،عىل أن ينرش يف اجلريدة الرسمية «كل ترشيع يصدر بعد العمل هبذا القانون ،وذلك إلحاطة
علم بصدور أية ترشيعات جديدة» .53وقد نص قانون رقم ( )12لســنة  2016بشــأن اجلريدة الرسمية
مجيع الناس ً

مؤخرا بأن
اجلديــد عىل األمر ذاته .54ويف هذا النطاق ،قضت املحكمة الدســتورية العليا يف مجهورية مرص العربية
ً

«نــر القاعدة القانونية ضامن لعالنيتها ،وذيوع أحكامها واتصاهلــا بمن يعنيهم أمرها ،وامتناع القول باجلهل هبا،
ً
وكان هذا النرش يعترب ً
وحائل دون تنصلهم منها ،ولو مل يكن علمهم
كافل وقوفهم عىل ماهيتها وحمتواها ونطاقها،

هبــا قد صار يقينًا ،أو كان إدراكهم ملضموهنا واه ًيا ،وكان محلهم قبل نرشها عىل النزول عليها ،وهم من األغيار يف
ً
إخالل بحرياهتم ،أو باحلقوق التي كفلها الدســتور دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد
جمال تطبيقها متضمنًا

إخطارا كاف ًيا بمضموهنا وال
ختومها وفصل أوضاعها ،فقد تعني القول بأن القاعدة القانونية التي ال تنرش ال تتضمن
ً
برشوط تطبيقها ،فال تتكامل مقوماهتا التي اعترب الدستور حتققها رش ًطا جلواز التدخل هبا لتنظيم احلقوق واحلريات

عىل اختالفها» ،وعىل ما سبق قضت بعدم دستورية قرار رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية رقم  54لسنة  2009لعدم
نرشه يف اجلريدة الرسمية.55

وإذا كان نرش الترشيع عمو ًما رش ًطا لنفاذه والعمل به ،كام ســبق بيانــه ،فإن نرش الترشيع الذي يتضمن قواعد

التجريم أكثر وجو ًبا ،لكون النرش مرحلة فاصلة يســتند إليها يف تفعيــل مبدأ الرشعية الذي من لوازمه أال يعاقب

املرء إال عىل األفعال الالحقة للعمل بالقانون ،56وعليه ،فال يمكن معرفة إن كانت األفعال الحقة ،أو ســابقة عىل
العمل بالقانون إال بالنرش .عىل ما ســبق ،وإن افرتضنا ً
جدل إمكانية التفويض للســلطة التنفيذية إصدار قرارات
52

حسن الرباوي ،املدخل لدراسة القانون القطري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2012 ،ص .141-140

54

املادة ( )3من القانون ،صدر يف  ،2016/10/27اجلريدة الرسمية ،ع .2017 ،10

56

القحطاين ،ص .282

53

صدر يف  ،1961/1/2اجلريدة الرسمية ،ع .1961 ،1

55

املحكمة الدستورية العليا ،مجهورية مرص العربية ،الدعوى رقم ( )158لسنة  34ق دستورية ،جلسة  9مايو .2020
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تتضمن قواعد جتريمية ،فإن نرش هذه القرارات يعد رش ًطا أساســ ًيا ملساءلة املخالفني ألحكامها .هذا األمر مل يتبع
يف الواقــع العميل ،فبالرجوع إىل القرارات التي اختذها جملس الوزراء ،أو الوزارات األخرى املعنية؛ نجدها مل تنرش
قرارا بإلزام
يف اجلريدة الرســمية .فعىل سبيل املثال اختذ جملس الوزراء يف اجتامعه األسبوعي بتاريخ  14مايو ً 2020

مجيع املواطنني واملقيمني عند اخلروج من املنزل؛ ألي ســبب بارتداء الكاممات؛ إال إذا كان الشخص بمفرده أثناء
قيادة املركبة .ويف حال عدم االلتزام هبذا القرار تطبق عىل املخالف العقوبات املنصوص عليها يف املرســوم بقانون،
اعتبارا من يوم األحد املوافق  17مايو .2020
وقرر أن يعمل هبذا القرار
ً

كام قرر جملس الوزراء يف اجتامعه العادي يف  19مايو  2020إلزام مجيع املواطنني واملقيمني بتثبيت تطبيق احرتاز

عىل اهلواتــف الذكية عند اخلروج من املنزل ألي ســبب وأن يعمل به من تاريخ  22مايو  .2020وهذا هو شــأن
القرارات التي اختذها جملس الوزراء بشــأن العدد األقىص من األشــخاص الذين يمكن وجودهم يف املركبة ،وأن

تكون ممارسة الرياضة يف األماكن القريبة من السكن ،وإغالق املحال وإيقاف مجيع األنشطة التجارية خالل الفرتة
من  19مايو إىل  30مايو  2020باســتثناء حمال املواد الغذائية والتموينية والصيدليات واملطاعم التي تقدم الطلبات
أيضا.
اخلارجية .فعدم نرش القرارات التي حتدد قواعد التجريم ال شك بأنه يثري شبهة دستورية أخرى ً

ولكن الســؤال الذي يمكن أن يثار هنا هو ما مصري هذه القوانني إن تم عرضها عىل املحكمة الدستورية ،وهل

يمكن أن حتكم املحكمة بدســتوريتها؛ بسبب هذه الظروف االســتثنائية؟ ،يتوارد لألذهان هنا ما جرى يف فرنسا

من اختاذ نظرية الظروف اخلاصة ،و ُيقصد هبا الظروف التي تربر للمؤسســات الدستورية يف الدولة خرق الدستور
حتقي ًقا للصالح العام خارج حاالت الظروف االســتثنائية التي تتطلب إجراءات شــكلية بعينها .وكان أول ظهور

هلذه النظرية يف جمال البت يف النزاعات االنتخابية ،وقد كرس املجلس الدستوري الفرنيس من جديد خالل األزمة
الصحية احلالية ،نظرية «الظروف اخلاصة» و«نظرية اإلجراء املســتحيل» يف قرار له بتاريخ  26مارس  .2020ومن

أجل تطبيق تدابري احلجر الصحي ،تقدمت احلكومة الفرنســية بمرشوع قانــون تنظيمي أمام الربملان يتعلق بحالة
الطوارئ الصحيــة ،غري أن ما أقدمت عليه احلكومــة بخصوص إجراءات إيداع مــروع القانون كانت تعرتيه

خمالفات رصحية للدســتور؛ حيث تقيض املادة  46من الدســتور الفرنيس ،أنه ال يمكن النظر يف مشــاريع القوانني

املعروضة من طرف الغرفة األوىل إال بعد انقضاء  15يو ًما من تاريخ إيداعها لدى كتابة املجلس ،غري أن إجراءات

تبني القانون التنظيمي ،مل تراع فيه اآلجال الدستورية ،وتم التصويت عليه مبارشة بعد يوم من إيداعه لدى مكتب
اجلمعية الوطنية «الغرفة األوىل للربملان» ،وهو ما خيالف رصاحة نص املادة  46من الدستور.57

لكن املجلس الدستوري ،بعدما أحيل عليه القانون للتح ُّقق من مطابقته للدستور ،أصدر قراره رقم 2020/799

بتاريخ  26مارس  ،2020قرر بمقتضاه دســتورية القانون األسايس التنظيمي ،واعترب أن «التصدي النتشار الوباء

الذي يتهدد صحة املواطنني الفرنســيني ،يقتيض تبني القانــون يف أقرص اآلجال ،وأن وجود ظروف خاصة ،يتعني
57

يقول سيليفيان هول« :إن الظروف اخلاصة التي نمر هبا اآلن تربر قبول املجلس الدستوري بالتنازل عن أحكام الدستور املتعلقة بإقرار القوانني األساسية»،
موقع اكتي جريديك ف.ر ،تاريخ الزيارة ،2021/04/13 :عىل الرابط التايل:

https://www.actu-juridique.fr/constitutionnel/les-circonstances-particulieres-que-nous-vivons-actuellementjustifient-meme-que-le-conseil-constitutionnel-accepte-quil-soit-deroge-a-des-dispositions-de-la-constitut
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ً
عاجل ،جتعل من غري املمكن احلديث عن خرق دســتوري» 58وبذلــك ،فإنه ينفذ ،فيام يتعلق بأحكام
التصدي هلا

الدستور نظرية «اإلجراء املستحيل التي يمكن تنفيذها حلل الصعوبات القانونية التي متت مواجهتها يف هذه الفرتة
املضطربة.

وبعيدً ا عن نظرية الظروف اخلاصة ،نرى – لتجنب هذه اإلشــكاليات الدســتورية التي ترتبط بالقرارات التي

صدرت بموجب قانون الوقاية من األمراض املعدية – أن يصدر قانون بتعديل بعض أحكام املرســوم بقانون رقم

( )17لسنة  1990بشأن الوقاية من األمراض املعدية ينص عىل ما يأيت:

ً
أول :حذف الفقــرة األخرية من البند الثاين للامدة ( )21التي تنص عىل أن «يعاقب بذات العقوبات عىل خمالفة

القرارات التي تصدر ً
تنفيذا ألحكام املواد املشــار إليها يف البندين السابقني» ،وذلك لكوهنا حتيل للقرارات وضع

قواعد جتريمية.

ثان ًيا :تعديل املادة ( ،)10الفقرة األخرية لتصبح كاآليت« :وملجلس الوزراء بنا ًء عىل اقرتاح الوزير وبغرض احلد

من انتشار املرض املعدي أن يتخذ بعض ،أو مجيع اإلجراءات التالية:

1.1حظر التجمع واالنتقال واإلقامة واملرور يف أماكن ،أو أوقات معينة.
2.2حتديد عدد الركاب يف املركبات واحلافالت.
3.3إلزام مجيع املواطنني واملقيمني عند اخلروج ،أو التنقل بارتداء الكاممات ،عدا تواجد الشخص بمفرده أثناء
القيادة.

4.4إلزام مجيع املواطنني واملقيمني بتثبيت تطبيق احرتاز عىل اهلواتف الذكية عند اخلروج من املنزل.
ويكون قرار جملس الوزراء املتعلق باختاذ أحد التدابري ،أو اإلجراءات السابقة ،أو مجيعها واملدة املقررة لتفعيلها

ً
نافذا من تاريخ نرشها يف اجلريدة الرسمية.

ثال ًثا :حذف الفقرة الثانية من املادة ( )2من املرســوم بقانون التي جتيز لوزيــر الصحة العامة إضافة أي مرض

معد إىل اجلدول امللحق بالقانون؛ بحيــث ال تتم اإلضافة للجدول إال بإصدار قانون يقوم بتعديل اجلدول امللحق

باملرسوم بقانون .وعليه يضاف لقائمة األمراض املعدية املدرجة بالقسم الثاين من جدول األمراض املعدية امللحق

باملرســوم بقانون رقم ( )17لســنة  1990املرض التنفيس الناتج عن اإلصابة بفــروس كورونا (.)NCOV-2019
ويلغى قرار وزير الصحة رقم ( )16لسنة .2020
58

قرار املجلس الدستوري الفرنيس رقم ( )799لسنة  ،2020بتاريخ  ،2020/3/26اجلريدة الرسمية الفرنسية ،ع  ،78وتاريخ  ،2020/3/31ع  ،5تاريخ
الزيارة ،2021/04/12 :عىل الرابط التايلhttps://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020799DC.htm :
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المبحث الثالث :األدوات القانونية التي لم تستخدم لمواجهة جائحة كورونا ومدى فاعليتها

يمدنا الدستور الدائم لدولة قطر ببعض األدوات الترشيعية التي يمكن استخدامها ملواجهة أزمة وبائية كجائحة
فريوس كورونا (كوفيد ،)19-من هذه األدوات لوائح الضبط املستقلة ،وهي وإن مل ينص عليها رصاحة هبذا املسمى

يف الدســتور غري أنه يمكن استقاؤها مما قرره الدســتور ملجلس الوزراء من االختصاصات التي منها رسم القواعد
أيضا ما قرره
الكفيلة باســتتباب األمن الداخيل واملحافظة عىل النظام يف أرجاء الدولة وف ًقا للقانون .ومن األدوات ً
املرشع القطري لسمو األمري من اختصاص إعالن األحكام العرفية ملواجهة أي خطر هيدد سالمة الدولة ،أو وحدة
إقليمها ،أو أمن شــعبها ومصاحله ،أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها وذلك بسبب وقوع عدوان ،أو هتديد
بوقوعه ،أو حدوث اضطرابات ،أو كوارث ،أو انتشــار وباء .يف هذا املبحث نتناول لوائح الضبط وإعالن األحكام
العرفية لنبحث عن مدى فاعليتهام كأدوات قانونية ملواجهة هذه األزمة الوبائية ،وذلك يف مطلبني عىل التوايل.
المطلب األول :لوائح الضبط المستقلة

لوائح الضبط هي جمموعة من القواعد القانونية العامة واملجردة ،تصدر عن الســلطة التنفيذية ،وتتضمن أوامر
ونواهي ،وتنطــوي عىل تقييد لبعض حريات األفراد ،وذلك حلامية النظام العــام بعنارصه الثالثة األمن والصحة
والســكينة .59هذه اللوائح منها ما يأيت كلوائح مســتقلة ،أي ال تســتند يف إصدارها إىل قانون كاللوائح التنفيذية،

إنام متارسها السلطة التنفيذية كســلطة أصيلة؛ استنا ًدا إىل الدستور .وعليه تأيت الدساتري يف الغالب لتنص عىل هذه
اللوائح ،فعىل ســبيل املثال؛ يقرر الدســتور الكويتي لألمري أن يضع بمراســيم لوائح الضبــط بام ال يتعارض مع
القوانني ،60وينص الدستور املرصي عىل أن يصدر رئيس جملس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة جملس الوزراء.61

وكون لوائح الضبط من اللوائح املســتقلة التي ال تستند يف إصدارها إىل قانون؛ فإن ذلك ال يعني جواز اصطدامها
معه ،أو خمالفتها ألحكامه ،بل تؤكد بعض الدســاتري كالدســتور الكويتي عىل وجوب عــدم خمالفة هذه اللوائح
للقانــون ،ومن باب أوىل عدم خمالفتها للدســتور .وهذه اللوائح ،وإن قيدت بعــض احلقوق واحلريات ،فإن هذا
التقييد هو القدر الرضوري املناســب حلفظ النظام يف املجتمع واســتتباب األمن فيه وإشاعة الطمأنينة بني األفراد
عىل أمواهلم وأنفسهم وصحتهم .وهي تتبع يف ذلك إما من خالل تنظيم الفعل ،أو احلظر اجلزئي ،أو املؤقت له ،أو
طلب الرتخيص لإلتيان به ،أو اإلخطار املسبق بالقيام به.62

يف دولة قطر مل ينص الدستور عىل مسمى لوائح الضبط كام هو شأن الدستور الكويتي ،أو الدستور املرصي ،غري
أن املادة ( )121من الدســتور الدائم التي حددت اختصاصات جملس الوزراء أدرجت ضمن هذه االختصاصات
يف البند ( )7منها« :رســم القواعد العامة الكفيلة باســتتباب األمن الداخيل واملحافظة عىل النظام يف أرجاء الدولة
59

انظر يف تعريف الضبط اإلداري :عثامن عبد امللك الصالح ،السلطة الالئحية لإلدارة يف الكويت والفقه املقارن وأحكام القضاء ،جملة احلقوق والرشيعة،
كلية احلقوق والرشيعة ،جامعة الكويت ،1977 ،ص 49؛ عبداحلفيظ الشيمي ومهند نوح ،القانون اإلداري يف ضوء القانون القطري ،إصدارات كلية
القانون ،جامعة قطر ،الدوحة ،2019 ،ص .157-154

61

املادة ( ،)172دستور مجهورية مرص العربية.2014 ،

60

املادة ( ،)73دستور دولة الكويت.
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الشيمي ،ونوح ،ص .196-193
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وف ًقا للقانون» .واســتنا ًدا إىل ذلــك ،ملجلس الوزراء أن يصدر قرارات تتعلــق باملحافظة عىل النظام ،فقد عددت

املادة األوىل من القرار األمريي رقم ( )29لســنة  1996قرارات جملس الــوزراء التي ترفع لألمري للتصديق عليها
وإصدارها ،63ومنها تلك املتعلقة بـ«اســتباب األمن الداخيل واملحافظة عىل النظــام يف الدولة» .64فلوائح الضبط
املســتقلة يف دولة قطر إ ًذا؛ تصدر بقرار من جملس الوزراء ،وال تكون نافــذة إال إذا صدّ ق عليها األمري .ونرى أن
عبارة «املحافظة عىل النظام يف الدولة» الواردة يف نص البند ( )7من املادة ( )121من الدســتور الدائم تتسع لتشمل
أهداف الضبط اإلداري املتمثلة يف املحافظة عىل األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.

ولإلجابة عن مدى فاعلية لوائح الضبط ملواجهة األوبئة كوباء كورونا ،نقول ً
أول ،بأن أحد أهداف الضبط اإلداري
فقها وقضا ًء هو املحافظة عىل الصحة العامة .وذلك من خالل اختاذ اإلجراءات
التي حتقق النظام العام واملتفق عليها ً
والتدابــر الوقائية والعالجية حلامية املواطنني واملقيمني يف الدولة من خماطر األوبئة واألمراض التي هتدد صحتهم.65
ومن هذه التدابري التي رضب الفقه هلا أمثلة :التطعيم اإلجباري والعزل ،ومنع دخول رعايا الدول املجاورة ،أو التي
خلوهم من األمراض املعدية ،وغريها.66
ينترش يف إقليم بلدهم وباء معني؛ إال بشهادة طبية رسمية تثبت ّ

وعليه ،فإن لوائح الضبط يمكنها اســتيعاب العديد من اإلجراءات والتدابري التي تقي الدولة من رش الوباء ،أو
تعمل عىل وقفه ،أو متنع انتشــاره ،إن التزم األفراد بتلك التوجيهات والتدابري ،وهنا يثري الفقه إشكالية تنفيذ لوائح
الضبط !67فاألفراد قد ال يلتزمون بأحكامها ،عىل الرغم من أن املادة ( )57من الدســتور الدائم تؤكد أن «االلتزام
بالنظام العام واجب عىل مجيع من يســكن دولة قطــر ،أو حيل بإقليمها» .ونرى أنه طاملــا مل تقرتن خمالفة اللوائح
بعقوبة ،فإن فاعلية هذه اللوائح تبقى رهينة لثقافة أفراد املجتمع ووعيهم .فهل يمكن أن تضع لوائح الضبط قواعد
التجريم والعقــاب؟ يرى الفقه بأن هذه اللوائح يف حد ذاهتا ال يمكن أن تفــرض عقوبات عىل من خيالفها؛ إذ ال
عقوبــة إال بقانون ،أو بنا ًء عىل قانون .وطاملا ال جيوز ذلك؛ فإن بعض الدول تذهب إىل تقرير عقوبة تنص عليها يف
ُفرض عىل من خيالف لوائح الضبط ،68فاملادة ( )135من قانون اجلزاء الكويتي عىل ســبيل املثال،
قانون العقوبات ت َ
تنص عىل أنه «مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشــد مقررة قانونًا ،يعاقــب كل من خيالف أحكام لوائح الضبط التي
نصت عليها املادة ( )73من الدستور بغرامة ال جتاوز مائة دينار».

يف دولــة قطر ،ال يوجد يف قانون العقوبات نص مماثل ،ونــرى أنه وإن ذهب قانون العقوبات إىل فرض عقوبة
عىل من خيالف لوائح الضبط ،أو القرارات التي تصدر الســتتباب األمن واملحافظة عىل النظام ،فإن هذا األمر غري
جائز؛ لكون قواعد التجريم التفصيلية لن تكون حمددة يف القانون ،بل يف الئحة الضبط ،وهذا األمر بال شك يعيدنا
ثانية إىل دائرة التفويض الترشيعي لقواعد التجريم ،الذي سبق أن تناولناه يف املبحث الثاين.
63

تنص املادة ( )125من الدستور الدائم لدولة قطر عىل أن رئيس جملس الوزراء «يرفع إىل األمري قرارات املجلس املتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها
قرار أمريي ،للتصديق عليها وإصدارها وف ًقا ألحكام هذا الدستور».

65

نواف كنعان ،مبادئ القانون اإلداري وتطبيقاته يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،النرش العلمي ،الشارقة ،2004 ،ص .125

67

الصالح ،ص .52
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املرجع نفسه ،ص .125
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85

وجدير بالذكر أن املرشع القطري ينظم أغلب املســائل املتعلقة بالضبط اإلداري بقوانني ،كاملرسوم بقانون رقم

( )19لســنة  2007بإصدار قانون املرور ،69وقانون رقم ( )23لسنة  1993بشأن قوة الرشطة ،70وقانون رقم ()18
لســنة  2004بشأن االجتامعات العامة واملسريات ،71ومرســوم بقانون رقم ( )30لسنة  2002بإصدار قانون محاية

البيئة ،72وقانون رقم ( )18لسنة  2017بشأن النظافة العامة ،73ومرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1990بشأن الوقاية

من األمراض املعدية .وتفرض هذه القوانني عقوبات عىل من خيالف أحكامها.

ومن جانب آخر ،جيرنا احلديث عن تنفيذ لوائح الضبط املســتقلة إىل إمكانية تفعليها من خالل التنفيذ املبارش.

يرى الفقه جواز استخدام التنفيذ املبارش يف ثالث حاالت ،أوهلا :عند وجود نص رصيح يف القانون جييز ذلك ،وال

تثري هذه احلالة أية صعوبة ،واحلالة الثانية :عند وجود نص غري مقرتن بجزاء ،أو عقوبة ،وهو ما ذهب إليه القضاء
الفرنيس ،أما احلالة األخرية :فهي يف حالة الرضورة ،كوجود خطر داهم هيدد النظام العام ،ويستلزم تدخل اإلدارة

للحــد منه ،أو درئه .74ويف هذا يقول الدكتور ماجد احللو :إن مــن أمثلة حاالت الرضورة ظهور وباء خطري هيدد

الصحة العامة ،ويف هذه احلالة تســتطيع اإلدارة تقييد حرية االنتقال وحظر اجتياز بعض املناطق .75وعليه نرى بأنه
ً
تدخل فور ًيا للمحافظة عليها ومحايتها،
طاملا كانت هذه اجلائحة خطر داهم عىل الصحة وســامة األفراد ويقتيض

قهــرا كإغالق منطقة ،أو منع فتح املحال
فإنه جيوز للســلطة التنفيذية أن تلزم األفراد بتنفيذ بعض هذه القرارات
ً

التجارية ،أو مراكز التسوق ،أو حظر التجول يف ســاعات حمددة .أما بعض القرارات األخرى كعدم إنزال تطبيق
احــراز عىل جهاز املوبايل ،أو لبس الكاممات ،أو عدم تواجد أكثر من عدد معني من األشــخاص يف املركبة أثناء

السياقة ،فال جدوى من استخدام لوائح الضبط إللزام األفراد هبا طاملا ال جيوز تضمينها قواعد التجريم والعقاب.
المطلب الثاني :إعالن األحكام العرفية

إعالن األحكام العرفية؛ آلية يتم بنا ًء عليها نقل الدولة من احلالة الطبيعية العادية إىل احلالة االســتثنائية؛ بسبب

ظروف مؤقتة متر هبا الدولة ،هتدد ســامتها ،أو وحدة إقليمها ،أو أمن شــعبها .76فيــأيت إعالن األحكام العرفية

ملواجهة هذه الظروف وجتاوزهــا؛ باختاذ كافة اإلجراءات الرسيعة الالزمة ،فيرتتب عليها تقييد العديد من حقوق
ونظرا خلطورة إعالن األحكام العرفية عىل احلياة الدستورية يف الدولة تؤكد
األفراد وحرياهتم املكفولة دســتور ًياً .

69

صدر يف  ،2007/8/6اجلريدة الرسمية ،ع .2007 ،8

70

صدر يف  ،1993/12/19اجلريدة الرسمية ،ع  .1993 ،21هذا القانون ألغيت مجيع مواده؛ عدا املواد ،6 ،5 ،1( :و ،)7وحل حمله قانون رقم ( )31لسنة
 2006بإصدار قانون اخلدمة العسكرية.
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الصالح ،ص 52؛ عبد الفتاح حسن ،مبادئ القانون اإلداري الكويتي ،دار النهضة العربية ،بريوت ،1969 ،ص 446-443؛ ماجد احللو ،القانون اإلداري،
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انظر يف تعريف إعالن األحكام العرفية :عثامن عبد امللك الصالح ،النظام الدستوري واملؤسسات السياسية يف الكويت ،مؤسسة دار الكتب ،الكويت،
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الدســاتري يف الغالب عىل جمموعة من الرشوط والضوابط إلعالهنا ،كام تنص عىل أن يقوم القانون بوضع القواعد
املنظمة هلا ،وحتديد األحوال االستثنائية التي جتيز اإلعالن.

يف دولة قطر جاءت املادة ( )69من الدســتور الدائم لتجيز لألمري أن يعلن األحكام العرفية بمرســوم؛ فنصت

عىل أن «لألمري أن يعلن بمرســوم األحكام العرفية يف البالد ،وذلك يف األحوال االستثنائية التي حيددها القانون،

وله عند ذلك اختاذ كل اإلجراءات الرسيعة الالزمة ملواجهة أي خطر هيدد سالمة الدولة ،أو وحدة إقليمها ،أو أمن

شــعبها ومصاحلها ،أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها» ،كام أكد الدستور أن يتضمن املرسوم الذي يصدر
عن ســمو األمري إلعالن األحكام العرفية ،طبيعة احلالة االســتثنائية التي من أجلها ُأعلنت األحكام العرفية ،وأن
أيضا اإلجراءات التي تتخذ ملواجهة هذه احلالة االستثنائية .عالوة عىل ما سبق ،مل جيعل الدستور
يبني هذا املرسوم ً
القطري إصدار هذا املرسوم ً
بمنأى عن جملس الشورى إذ قرر أن ُيطر املجلس به خالل  15يو ًما من تاريخ صدوره

أيضا دور يف حال متديد إعالن
إن كان املجلس منعقدً ا ،ويف أول اجتامع للمجلس إن كان غائ ًبا .وملجلس الشورى ً
األحكام العرفية؛ إذ ال جيوز ذلك إال بموفقة املجلس.

والســؤال الذي نود اإلجابة عنه هنا ،هو :هل يمكن اســتخدام هذه اآللية ملواجهة جائحة كورونا املســتجد

(كوفيد)19-؟

إن اإلجابة عن هذا السؤال تقتيض – ابتدا ًء – معرفة مدى فاعلية هذه اآللية ملواجهة اجلائحة؛ من خالل حتديد

طبيعة احلالة االســتثنائية التي يمكن إعالن األحكام العرفية من أجلها ،ونطاق التدابري التي يمكن اختاذها ملواجهة
احلالة االستثنائية ،ومدى فاعليتها يف الواقع العميل .ومن جانب آخر ،جيب البحث عن مدى جواز إعالن األحكام
العرفية يف دولة قطر يف ظل عدم تفعيل أحكام الدســتور املتعلقة بمجلس الشورى املنتخب .وعليه ،سوف نتناول
هذين األمرين عىل التوايل فيام يأيت.

الفرع األول :مدى فاعلية األحكام العرفية لمواجهة جائحة كورونا

ً
تفعيل للامدة ( )69من الدســتور الدائم لدولة قطر ،صدر قانون رقم ( )9لسنة  2007بشأن األحكام العرفية.77

هذا القانون ّبي احلاالت االســتثنائية التي يمكن بموجبها إعالن األحكام العرفيــة ،كام عدد التدابري التي يمكن

اختاذها ملواجهة هذه احلالة ،وفرض عقوبات عىل من خيالفها .وعليه ،سوف نتناول بإجياز هذه املسائل لإلجابة عن
مدى فاعلية إعالن األحكام العرفية ملواجهة جائحة كورونا.

جاءت املادة األوىل من القانون األحكام العرفية لتؤكــد عىل أمرين؛ أوهلام حتديد اجلوانب التي تبنى عليها احلالة

االستثنائية التي جتيز إعالن األحكام العرفية ،إن تعرضت هذه اجلوانب للخطر ،ثانيهام حتديد األسباب التي تؤدي إىل

تعرض هذه اجلوانب للخطر .فأما بشأن املسائل التي يريد القانون أن حيميها من خالل إعالن األحكام العرفية فهي:
	-األمن والنظام العام.
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	-سالمة الدولة ووحدة إقليمها.
	-أمن الشعب ومصاحله.

	-إعاقة مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.

أما األسباب التي تعرض هذه اجلوانب للخطر ،فقد ّبي القانون بأهنا إما:

	-وقوع عدوان ،أو قيام حالة هتدد بوقوعه.
	-حدوث اضطرابات يف الداخل.
	-الكوارث.

	-انتشار وباء.

مما سبق ،نرى أن قانون األحكام العرفية نص رصاح ًة عىل جواز إعالن األحكام العرفية إذا تعرض األمن العام،

أو النظام العام ،أو أمن الشــعب ومصاحله للخطر ،وهي مجيعها جوانب تستوعب الصحة العامة؛ بمعنى إمكانية
إعالن األحكام العرفية ،إن تعرضت الصحة العامة للخطر ،كام نص القانون رصاح ًة عىل أن انتشار الوباء هو أحد

أسباب هذا اخلطر .وطاملا أن الوباء الناجم عن فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-قد صنف كوباء؛ وف ًقا ملنظمة
الصحة العاملية يف العامل أمجع ،78ووف ًقا لقرار وزارة الصحة حمل ًيا ،فعليه يكون سب ًبا الستخدام هذه اآللية الدستورية.
ولكن ما مدى فاعلية إعالن األحكام العرفية ملواجهة هذه اجلائحة؟ لإلجابة عن هذا التساؤل ،نجد أن الدستور

ينص رصاحة يف املادة ( )69منه عــى أن لألمري عند إعالن األحكام العرفية اختاذ كافة اإلجراءات الرسيعة الالزمة

ملواجهة اخلطر .كام جاءت املادة ( )3من قانون األحكام العرفية؛ لتعدد التدابري التي لألمري أن يأمر باختاذها مجيعها،

أو بعضها .ونرى أن هذه التدابري قادرة عىل مواجهة وباء كورونا ،بل إن الكثري منها قد تم اختاذه فعل ًيا يف دولة قطر.
فمنها عىل سبيل املثال؛ ما جاء يف البند ( )2من املادة ( )3من «حتديد مواعيد عمل املحال العامة ،أو بعض أنواع منها،
وتعديل تلك املواعيد ،وإغالق املحال املذكورة كلهــا ،أو بعضها» .ومنها «إخالء بعض املناطق ،أو عزهلا» ،ومنها

«منع أي اجتامع عام ،أو جتمع وفضه ،ووقف نشــاط أي ناد ،أو مجعية ،أو مؤسســة خاصة» .ومنها «حظر التجول
ومنع املرور يف أوقات حمددة إال بإذن خاص» ،ومنها «اعتقال أي شخص وحجزه حتفظ ًيا ،أو حتديد إقامته» .وغريها

مــن التدابري التي نصت عليها املادة ( )3من قانون األحكام العرفية ،بل أجاز القانون اختاذ أي تدابري أخرى مل ينص

عليها رصاحة من شــأهنا حتقيق األغراض التي أعلنت من أجلها األحكام العرفية .79نخلص مما ســبق إىل أن قانون
ً
وشامل من التدابري ،يمكن من خالهلا مواجهة وباء كورونا.
قدرا واس ًعا
األحكام العرفية قد أتاح ً
ولضامن تنفيذ هــذه التدابري ،فرض القانون عقوبة عىل من خيالفها ،أو خيالــف األوامر الصادرة وف ًقا ألحكام

القانون باحلبس مدة ال جتاوز ثالث ســنوات ،وبالغرامة التي ال تزيد عىل عــرة آالف ريال ،80أو بإحدى هاتني
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املادة ( )5من القانون نفسه.
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البند ( )14من املادة ( )3من قانون رقم ( )9لسنة  2007بشأن األحكام العرفية.
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العقوبتني .كام أجاز القبض مبارشة عىل املخالفني للتدابري واألوامر .وأتاح للمقبوض عليهم التظلم يف أمر حبسهم

للمحكمة املختصة .81ونص القانون عىل أن تتوىل قوة الرشطة والقوات املسلحة ،أو أي جهة أخرى حيددها األمري
تنفيذ هذه التدابري واألوامر .وقرر أن يكون ملوظفي هذه اجلهات صفة مأموري الضبط القضائي يف إثبات األفعال

التي تقع باملخالفة هلا.82

مما سبق ،نرى أن إعالن األحكام العرفية هو أحد اآلليات التي يمكن استخدامها ملواجهة وباء فريوس كورونا

املستجد (كوفيد ،)19-واحلد منه للمحافظة عىل الصحة العامة يف الدولة .ولكن هل يمكن يف غيبة جملس الشورى

املنتخب اســتخدام هذه اآللية الدستورية ،وإصدار األمري مرسو ًما بإعالن األحكام العرفية؟ هذا ما نتناوله يف ثان ًيا

أدناه.

الفرع الثاني :مدى جواز إعالن األحكام العرفية في ظل غياب مجلس الشورى المنتخب

يثار هذا السؤال بسبب ما نصت عليه املادة ( )150من الدستور الدائم لدولة قطر؛ من أن تبقى ساري ًة ،األحكام

اخلاصة بمجلس الشورى احلايل املعني املنصوص عليها يف النظام األسايس املؤقت املعدل «الدستور السابق» ،إىل أن

يتم انتخاب جملس الشورى اجلديد .هذه املادة من األحكام االنتقالية التي تبقي املجلس املعني يامرس اختصاصاته
وف ًقا للنظام األسايس املؤقت املعدل؛ إىل أن تتم االنتخابات ،ويتشكل املجلس اجلديد ،ويامرس اختصاصاته وف ًقا

للدستور الدائم ،فيلغى النظام األسايس املؤقت املعدل حينها متا ًما.

وبالرجوع إىل اختصاصات جملس الشــورى – وف ًقا للنظام األســايس املؤقت املعــدل – ال نجد منها ما يتعلق

بإعالن األحكام العرفية .بينام نجد يف املقابل يف الدستور الدائم أحكا ًما خاصة به ،تتمثل يف؛ إخطار جملس الشورى

بمرسوم إعالن األحكام العرفية خالل اخلمسة عرش يو ًما لصدوره ،إن كان منعقدً ا ،ويف حالة غياب املجلس ،ألي
سبب من األسباب ،خيطر املجلس باملرسوم عند أول اجتامع له .كام ينص الدستور الدائم عىل أن تكون مدة إعالن
األحكام العرفية حمدودة ،وأنه ال جيوز متديد املدة إال بموافقة جملس الشورى.

والســؤال الذي نبحث إجابته هنا ،هل يمكن إعالن األحكام العرفية يف ظل عدم تفعيل مواد الدستور الدائم
اخلاصة بمجلس الشــورى املنتخب؟ يف معرض اإلجابة عن هذا الســؤال نرى أنه وف ًقا للامدة ( )69من الدستور
الدائم يمكننا إبراز دور جملس الشورى بشأن إعالن األحكام العرفية يف أمرين:

األول :فيام قرره الدستور من وجوب إخطار جملس الشورى بمرسوم إعالن األحكام العرفية.
الثاين :فيام قرره الدستور من وجوب موافقة جملس الشورى ،إذا اقتىض األمر متديد إعالن األحكام العرفية.
فبشأن األمر األول نجد أن الدستور القطري ال يشرتط موافقة جملس الشورى ابتدا ًء الستمرار إعالن األحكام

العرفية ،وذلك خالف ما تقرره دساتري بعض الدول األخرى ،فعىل سبيل املثال تذهب املادة ( )69من دستور دولة
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الكويت إىل أن يعرض مرســوم إعــان األحكام العرفية عىل جملس األمة خالل مخســة عرش يو ًما للبت يف مصري

احلكم العريف ،ويشــرط الســتمرار احلكم العريف أن يصدر به قرار من املجلس ،بأغلبيــة األعضاء الذين يتألف

منهم .كام يشرتط الدستور أن يعاد عرض األمر عىل املجلس كل ثالثة أشهر ،بذات الرشوط .وإىل قريب من ذلك

ذهب الدســتور املرصي ()2014؛ حيث نص عىل وجوب عرض إعالن حالة الطوارئ عىل جملس النواب خالل

األيام السبع التالية؛ ليقرر ما يراه بشأنه ،وجيب موافقة أغلبية أعضاء املجلس عىل إعالن حالة الطوارئ ،عالوة عىل
اشرتاط أغلبية خاصة للتمديد ،تتمثل بموافقة ثلثي أعضاء املجلس.83

وبمقارنة ما نص عليه الدســتوران؛ الكويتي ،واملرصي ،بام قرره الدستور القطري؛ نجد أن الدستور الكويتي

اختصاصا حقيق ًيا جوهر ًيا ال يمكن إلعالن األحكام العرفية أن يســتمر دون
والدســتور املرصي قررا للمجلس
ً

موافقــة املجلس عليه ،بل إننا نرى أن عبارة «للبت يف مصري احلكم العريف» الواردة يف الدســتور الكويتي ،وعبارة
«ليقرر ما يراه بشــأنه» تتســع لتعني رفض إعالن األحكام العرفية من تاريخ العمل به ،وتقرير مصري اآلثار التي

ترتبت نتيج ًة إلعالنه .84وهو خالف ما نص عليه الدستور القطري ملجلس الشورى؛ إذ يقترص األمر عىل إخطاره

بمرســوم إعالن األحكام العرفية دون أن يكون للمجلس أي دور حقيقي يف املوافقة عىل استمراره ،أو رفضه ،أو
تقرير مصريه.

أما بشــأن متديد مدة إعالن األحكام العرفية ،فإن الدستور الدائم لدولة قطر قرر للمجلس اختصاص حقيقي

يف شــأنه ،فقد نصت املادة ( )69عىل أن «يكون إعالن األحكام العرفية ملدة حمدودة ،وال جيوز متديدها إال بموافقة

جملس الشورى» ،وقد جاءت املادة ( )2من قانون األحكام العرفية لتحدد مدة اإلعالن بام ال جتاوز السنة .وأنه جيوز
متديد هذه املدة بموافقة جملس الشورى ملدة ،أو مدد أخرى مماثلة.

من خالل ما سبق ،يتضح لنا جل ًيا أنه طاملا كان باإلمكان فصل مرحلة إعالن األحكام العرفية ابتدا ًء عن مرحلة

طلب متديده ،وطاملا ال ينص الدســتور الدائم ملجلس الشــورى عىل أي اختصاص حقيقي يؤثر يف مصري مرسوم

إعالن األحكام العرفية ،أو بقاءه ،أو اســتمراره؛ فإنه جيوز إعالن األحكام العرفية يف دولة قطر ملدة ال جتاوز السنة
ملواجهة انتشــار وباء كورونا ،غري أنه يف املقابل إذا اقتىض األمر متديد اإلعالن؛ فال يمكن أن يتم يف غياب املجلس

املنتخب.
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يرى عادل الطبطبائي ،أن سلطة جملس األمة تقترص عىل تقرير استمرار ،أو عدم استمرار احلكم العريف؛ فليس للمجلس أن يلغي مرسوم إعالن األحكام
العرفية بأثر رجعي؛ الطبطبائي ،ص  .625ويف نفس هذا االجتاه يقول عيل الباز :إن سلطة جملس األمة ،بالنسبة ملرسوم إعالن األحكام العرفية ،ختتلف
عن سلطته بشأن املراسيم بقوانني ،ففي حالة األحكام العرفية تقترص سلطته عىل جمرد املوافقة عىل إعالن احلكم العريف؛ فيستمر ،أو عدم املوافقة؛ فينتهي
احلكم العريف من تاريخ عدم املوافقة ،بينام يف شأن املراسيم بقوانني؛ فإن املجلس سلك عدم املوافقة وإلغاء آثارها بأثر رجعي ،أي كأن مل تكن؛ عيل السيد
الباز ،السلطات العامة يف النظام الدستوري الكويتي ،جملس النرش العلمي ،الكويت ،2006 ،ص .156
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الخاتمة

توصلت هذه الدراسة إىل النتائج والتوصيات التالية:

ً
أول :النتائج

	-أن اللجنة العليا إلدارة األزمات مل تُنشأ من الناحية القانونية.
	-أن قرار تنظيمها صدر من غري ذي اختصاص.
	-أهنا ُمنحت اختصاصات خترج عن نطاق طبيعتها.

	-أن الشكل الصحيح إلنشاء هذه اللجنة إما أن يكون بقرار من جملس الوزراء ينص عىل إنشائها ،وأن تأخذ
طاب ًعا استشــاريا ترفع من خالله توصياهتا إىل جملس الوزراء ،أو أن يتم إنشــاؤها بالئحة تنظيمية كجهاز

مســتقل له شــخصية معنوية ،بقرار من ســمو األمري؛ بنا ًء عىل اقرتاح جملس الوزراء ،وف ًقا للامدتني ()67
و( )121من الدستور الدائم.

أيضا عدم وجود ســند دستوري يستند إليه يف تفويض الســلطة التنفيذية لتحديد
	-أظهرت هذه الدراســة ً
جوانب التجريم؛ وهذا ما قام به املرسوم بقانون بشأن الوقاية من األمراض املعدية؛ مما يثري التساؤل حول
مدى دســتورية مجيع القرارات التي اقرتنت خمالفة أحكامها بعقوبة ،التي صدرت من جملس الوزراء ومن
وزارة الصحة العامة ،ومن غريمها.

أيضا أن أغلب القرارات التي اختذها جملس الوزراء والوزارات األخرى املعنية مل يتم
	-بينت هذه الدراســة ً
نرشها يف اجلريدة الرسمية؛ مما يثري شبهة دستورية أخرى بشأهنا.

أما بشــأن األدوات الدســتورية التي مل تلجأ هلا الدولة؛ فقد رأينا أن لوائح الضبط املســتقلة يمكنها استيعاب

العديد من اإلجراءات والتدابري التي تقي الدولة من رش الوباء ،أو تعمل عىل وقفه ،أو متنع انتشــاره ،غري أن األمر

يبقــى رهينًا بالتزام األفراد بتلك التوجيهات والتدابري ،طاملــا كان من غري اجلائز فرض عقوبة عىل من خيالف هذه
اللوائح اســتنا ًدا ملبدأ الرشعية اجلنائية وف ًقا للدستور القطري ،الذي جعل حتديد قواعد التجريم والعقاب بقانون

فقط .يف املقابل بينت الدراسة إمكانية استخدام التنفيذ املبارش كوسيلة إللزام االفراد ببعض التدابري كحظر التجول

مؤقتًا ،أو إغالق منطقة معينة لفرتة حمددة.

كام رأت الدراسة أن إعالن األحكام العرفية أحد األدوات التي يمكن استخدامها ملواجهة وباء فريوس كورونا

املســتجد (كوفيد )19-واحلد منه للمحافظة عىل الصحة العامة يف الدولة ،وأنه جيوز – دستور ًيا – إصدار مرسوم

بإعالن األحكام العرفية يف الدولة ملدة – ال جتاوز الســنة – ملواجهة انتشــار الوباء ،خال ًفا لطلب متديد اإلعالن؛
الذي ال يمكن أن يتم يف غياب املجلس املنتخب وعدم تفعيل نصوص الدستور الدائم املتعلقة به.
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ثان ًيا :التوصيات

	-إصدار قرار أمريي ينص – رصاحة – عىل إنشــاء اللجنة العليا إلدارة األزمات وحيدد تشكيلها وتنظيمها،
وينص عىل إلغاء قرار رئيس جملس الوزراء السابق بتنظيم اللجنة.

	-إصدار قانون بتعديل بعض أحكام املرســوم بقانون رقم ( )17لســنة  1990بشــأن الوقاية من األمراض
املعدية؛ لتجنب اإلشــكاليات الدســتورية التي ترتبط بالقرارات التي صدرت بموجب قانون الوقاية من
األمراض املعدية ،عىل أن يتضمن القانون ما يأيت:

1.1حذف الفقرة األخرية من البنــد الثاين للامدة ( ،)21التي تنص عىل أن «يعاقب بذات العقوبات عىل خمالفة
القــرارات التي تصدر ً
تنفيذا ألحكام املواد املشــار إليها يف البندين الســابقني» ،وذلــك لكوهنا حتيل إىل
القرارات – وضع قواعد جتريمية.
2.2تعديل املادة ( ،)10الفقرة األخرية؛ لتصبح كاآليت« :ملجلــس الوزراء – بنا ًء عىل اقرتاح الوزير ،وبغرض
احلد من انتشار املرض املعدي – أن يتخذ بعض ،أو مجيع اإلجراءات التالية:
ٍ
ٍ
أوقات مع َّينة.
أماكن ،أو
	-حظر التجمع واالنتقال واإلقامة واملرور يف
	-حتديد عدد الركاب يف املركبات واحلافالت.

	-إلزام مجيع املواطنني واملقيمني عند اخلروج ،أو التنقل بارتداء الكاممات.

	-إلزام مجيع املواطنني واملقيمني بتثبت تطبيق احرتاز عىل اهلواتف الذكية عند اخلروج من املنزل.

ويكــون قرار جملس الوزراء املتعلق باختاذ أحد التدابري ،أو اإلجراءات الســابقة ،أو مجيعها ،واملدة املقررة
لتفعيلها ً
نافذا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية.

3.3حذف الفقرة الثانية من املادة ( )2من املرسوم بقانون ،التي جتيز لوزير الصحة العامة إضافة أي مرض معد
إىل اجلدول امللحق بالقانون ،بحيث ال تتم اإلضافة للجدول إال بإصدار قانون يقوم بتعديل اجلدول امللحق
باملرســوم بقانون .وعليه ،يضاف لقائمة األمراض املعدية املدرجة بالقســم الثــاين من جدول األمراض
املعدية امللحق باملرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1990املرض التنفيس الناتج عن اإلصابة بفريوس كورونا
( ،)NCOV-2019ويلغى قرار وزير الصحة رقم ( )16لسنة .2020
ِّ
املحــال التجارية ،أو مراكز
	 -أمــا بعض اإلجراءات والتدابــر األخرى؛ كإغالق منطقة ،أو منع فتح
التجول يف ســاعات حمدّ دة؛ فيمكن اختاذها وف ًقا للوائح الضبط ،ويكون تنفيذها
التســوق ،أو حظر
ّ
ّ
ً
مبارشا.
تنفيذ
ً

92

املجلة الدولية للقانون ،املجلد العارش ،العدد الثالث ،2021 ،عدد خاص بمؤمتر «القانون يف مواجهة األزمات العاملية  -الوسائل والتحديات»
تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

المراجع

ً
أول :العربية

الباز ،عيل السيد .السلطات العامة يف النظام الدستوري الكويتي ،جملس النرش العلمي ،الكويت.2006 ،
الرباوي ،حسن .املدخل لدراسة القانون القطري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2012 ،

حسن ،عبد الفتاح .مبادئ القانون اإلداري الكويتي ،دار النهضة العربية ،بريوت.1969 ،
احللو ،ماجد .القانون اإلداري ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.1994 ،

رسور ،أمحد فتحي .احلامية الدستورية للحقوق واحلريات ،دار الرشق ،القاهرة.2000 ،

الشاعر ،رمزي .النظرية العامة للقانون الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2005 ،

شــمس الدين ،أرشف توفيق .رشح قانون العقوبات القطري ،القســم العام ،النظرية العامة للجريمة والعقوبة ،إصدار كلية القانون،
جامعة قطر.2010 ،

––––« .لوائح التجريم الصادرة بنا ًء عىل قانون ومدى اتفاقها مع الدســتور القطري» ،املجلة القانون والقضائية ،وزارة العدل ،دولة
قطر ،ع  ،2السنة .2007 ،1

الشيمي ،عبداحلفيظ ونوح مهند .القانون اإلداري يف ضوء القانون القطري ،إصدارات كلية القانون ،جامعة قطر ،الدوحة.2019 ،

الصالح ،عثامن عبد امللك« .السلطة الالئحة لإلدارة يف الكويت والفقه املقارن وأحكام القضاء» ،جملة احلقوق والرشيعة ،كلية احلقوق
والرشيعة ،جامعة الكويت.1977 ،

–––– .النظام الدستوري واملؤسسات السياسية يف الكويت ،مؤسسة دار الكتب ،الكويت.2003 ،

الطبطبائي ،عادل .النظام الدستوري يف الكويت ،مؤسسة دار العلوم للطباعة والنرش والتوزيع ،الكويت.

الطاموي ،سليامن .القضاء اإلداري ،الكتاب األول :قضاء اإللغاء ،دار الفكر العريب ،القاهرة.1976 ،
–––– .النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دار الفكر العريب ،القاهرة.2006 ،

القحطاين ،أمحد محد« .التفويض الترشيعي يف القانون رقم ( )8لســنة  1969بشأن االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية

من وجهــة نظر القانون اجلنائي» ،جملة احلقــوق الكويتية ،إصدار خاص جلائحة فريوس كورونــا ( ،)COVID-19ج  ،1نوفمرب
.2020

القهوجي ،عيل عبد القادر« .دور الســلطة التنفيذية يف جمال التجريم ،دراســة مقارنة بني الكويت ومرص» ،جملة كلية القانون الكويتية
العاملية ،ملحق خاص ،ملؤمتر القانون أداة لإلصالح والتطوير ،ج  ،2نوفمرب .2017

كنعان ،نواف .مبادئ القانون اإلداري وتطبيقاته يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،النرش العلمي ،الشارقة.2004 ،

املقاطع ،حممد عبد املحســن .الوســيط يف النظام الدستوري الكويتي ومؤسســاته السياســية ،إصدار كلية القانون الكويتية العاملية،
الكويت.2012 ،

ثان ًيا :األجنبية
References
Al Shaer, Ramzi. Al-naẓariyyah al-ʿāmah lil-qānūn al-dustūrī (in Arabic) Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah, Cairo,
2005.
Al-barāwī Ḥ. Al-madkhal li-dirāsat al-qānūn al-Qaṭarī (in Arabic) Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah, Cairo, 2005.
Al-bāz, ʿA. A. Al-suluṭāt al-ʿāmah fī al-niẓām al-dustūrī al-Kuwaytī (in Arabic), Majlis al-nashr al-ʿilmī, Kuwait,
2006.
املجلة الدولية للقانون ،املجلد العارش ،العدد الثالث ،2021 ،عدد خاص بمؤمتر «القانون يف مواجهة األزمات العاملية  -الوسائل والتحديات»
تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

93

Al-ḥīlw, M. Al-qānūn al-Idārī (in Arabic), Dār al-maṭbūʿāt al-jāmiʿīyyah, Al-Iskandariyyah, 1994.
Al-muqāṭiʿ M., ʿA. Al-wasīt fī al-niẓām al-dustūrī al-Kuwaytī wa muassasatuhu al-siyāsiyyah (in Arabic), Isdār
kulliyyat al-qānūn al-Kuwaytīyyah al-ʻālamīyyah, Kuwait, 2012.
Al-qaḥṭānī A. Ḥ. “Al-tafwīḍ al-tashriʿī fi al-qānūn raqm (8) li-sanat 1969 bishaʾn al-iḥtiyāṭāt al-ṣiḥīyah lilwiqāyyah min al-amrāḍ al-sārīyyah min wijhat naẓar al-qānūn al-jināʾī” (in Arabic), Majallat al-ḥuqūq alKuwaytīyyah, isdār khāṣ li -jāʿiḥat (covid-19), al-juzʾ al-awal, November 2020.
Al-qahwajī ʿA. ʿA. “dawr al-sulṭah al-tanfīdhiyyah fī majāl al-tajrīm, dirāsah muqāranah bayn al-Kuwait wa
Egypt,” (in Arabic), Majallat kulliyyat al-qānūn al-Kuwaytīyyah, Mulḥaq khāṣ, li-mūtamar al-qānūn adāt liliṣlāḥ wa al-taṭwīr, al-juzʾ al-thānī, 2017.
Al-ṣāliḥ, ʿU. ʿA. Al-niẓām al-dustūrī wa al-muassasāt al-siyāsiyyah fī al-Kuwait (in Arabic), Muassasat dār alkutub, Kuwait, 2003.
_____. “Al-sulṭah al-lāʾiḥah lil-Idārah fī al-Kuwait wa al-Fiqh al-muqārin wa aḥkām al-qaḍāʾ” (in Arabic),
Majallat al-ḥuqūq wa al-sharīʿah, kulliyyat al-ḥuqūq wa al-sharīʿah, Kuwait University, 1977.
Al-shīmī ʿA., & Nūḥ M. Al-qānūn al-Idārī fī ḍawʼ al-qānūn al-Qaṭarī, (in Arabic), Kulliyat al-qānūn, Qatar
university, 2019.
Al-ṭabṭabāʾī ʿA. Al-niẓām al-dustūrī fī al-Kuwait (in Arabic), Muassasat dār al-ʿulūm li-ṭibā’ah wa al-nashr wa
al-tawzīʿ, Kuwait.
Al-ṭamāwī S. Al-naẓariyyah al-ʿāmah lil-qarārāt al-idāriyyah (in Arabic), Dār al-fikr al-ʿarabī, Cairo, 2006.
_____. Al-qaḍāʾ al-Idārī, al-Kitāb al-awal: qaḍāʾ al-īlghāʾ (in Arabic), Dār al-fikr al-ʿarabī, Cairo.1976.
Ḥasan, ʿA. mabādʾ al-qānūn al-Idārī al-Kuwaytī (in Arabic), Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah, Beirut, 1969.
Hasn, Albrawaī. Almadkhal līdrast alqanwn alqaṭarī (in Arabic), Dar alnahḍah alʿarbyyah, Alqahīrah, 2012.
Kanʿān N. Mabādʾ al-qānūn al-Idārī wa taṭbīqātuhu fī dawlat al-Imārāt al-ʿArabiyyah al-mutaḥidah (in Arabic),
Al-nashr alʿilmī, al-shāriqah, 2004.
Shams al-Dīn A., T. "Lawāʾīḥ al-tajrīm al-ṣādirah bināʾan ʿalá qānūn wa madá itifāqihā maʿa al-dustūr al-Qaṭarī,"
(in Arabic), Al-majallah al-qānūniyyah wa al-qaḍāʾiyyah, wizārat al-ʿadl, Qatar, 2ed al-sana al-ūlá, 2007.
_____. Sharḥ qānūn al-ʿuqūbāt al-Qaṭarī (al-qism al-ʿām), al-naẓariyyah al-ʿāmah lil-Jarīmah wa al-ʿuqūbah
(in Arabic), kulliyyat al-qānūn Qatar University, 2010.
Surūr A., F. Al-ḥimāyah al-dustūriyyah lil-ḥuqūq wa al-ḥuriyyāt, dār al-sharq (in Arabic), Cairo, 2000.

» الوسائل والتحديات-  عدد خاص بمؤمتر «القانون يف مواجهة األزمات العاملية،2021 ، العدد الثالث، املجلد العارش،املجلة الدولية للقانون
 وتنرشها دار نرش جامعة قطر،تصدر عن كلية القانون

94

