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يقول العماد األصفياني:
"إني رأيت أنو ال يكتب أحد كتاباً في يومو إال قاؿ في غده :لو غير ىذا لكاف أحسػف ولػو زيػد ىػذا

لكاف يستحسػف ولػو قمػدـ ىػذا لكػاف أفلػؿ ولػو تػرؾ ىػذا لكػاف أ مػؿ وىػذا مػف أ مػؿ الربػر وىػو
دليؿ استيالء النقص عمى ممة البشر".
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الشكر والتقذير

الحمػػد والشػػكر ت ترػػالى أوالً وأًيػ اًر داأمػاً وأبػػداً

ًمؽ اإلنساف فأحسف ًمقو وفلمو عمى كثير ممف ًمؽ.

ػػاحب الالػػؿ الواسػ والرطػػاء الػػداأـ الػػذ

وال ػػالة والسػػالـ عمػػى سػػيد ًمػػؽ ات أ ػػدؽ مػػف ترمػػـ وًيػػر مػػف عمػػـ محمػػد النبػػي ا مػػي

ا ميف عميو أفلؿ ال الة وأتـ التسميـ.

وبرد...

فػػينني أتو ػػو بكػػؿ مرػػاني الاًػػر والشػػكر واالمتنػػاف واالعت ػراؼ بال ميػػؿ إلػػى الرػػالـ ال ميػػؿ

واإلنساف الوقػور

ػاحب ا فلػاؿ ال مػة وا ًػالؽ الراليػة األسـتاذ الـدكتور /فتحـي عبـد النبـي

الوحيــدي أسػػتاذ ورأػػيس قسػػـ القػػانوف الرػػاـ فػػي كميػػة الحقػػوؽ امرػػة ا زىػػر فمػػو منػػي كػػؿ التقػػدير
والثنػػاء عمػػى مػػا قدمػػو لػػي طػواؿ فتػرة إعػػداد ىػػذه الرسػػالة مػػف ن ػػاأ وتو ييػػات سػػديدة فييػػا توالػ
الرمماء وحمـ ا تقياء وسماحة اآلباء فكاف ليا ا ثر البالغ في إن از ىذا الرمؿ.

كما وأس ؿ شكر وتقدير إلى الرمماء أ حاب السيادة أعلاء ل نة المناقشة والحكـ ا ستاذ

الػػدكتور عبــد الــرحمن أبــو النصــر لتالػػمو بقبػػوؿ اإلطػػالع عمػػى الرسػػالة واالشػػتراؾ فػػي مناقشػػتيا
والحكـ عمييا.
فبر ػػد م ػػا لمس ػػنا في ػػو م ػػف إدراؾ راؽ ورق ػػي م ػػدرؾ ف ػػينني أتو ػػو إلي ػػو بأس ػػمى مر ػػاني التق ػػدير

واالحت ػراـ وذل ػػؾ ل ي ػػوده الدءوب ػػة ف ػػي س ػػبيؿ ت ػػحي مس ػػار البح ػػث الرمم ػػي وتكػػريس وقت ػػو ًدم ػػة

لمباحثيف.

والشكر مو وؿ أيلاً لمػف ال ي زيػو المسػاف وير ػز عنػو و ػؼ البيػاف الػذ قبػؿ االشػتراؾ

في مناقشة الرسالة والحكـ عمييا الدكتور محمد النحال

كما وأس ؿ الشكر والررفاف والثناء لمرمماء ا فالؿ في كمية الحقوؽ ب امرة ا زىر لما قدموه

لي مف عوف

ادؽ والن

واإلرشاد الداأـ الذ كاف لو أثره في إن از رسالتي عمى ىذا النحو.

وأًيػ اًر أتو ػػو بالشػػكر والتقػػدير لكػػؿ مػػف أسػػيـ ب أريػػو وتو ييػػو وتشػ يرو لػػي إلتمػػاـ ىػػذا البحػػث

وأشير بالذكر لكؿ مف الدكتور ىاني غػانـ والػدكتور أيمػف ح ػي والػدكتور ثػر
بي وا خ حساـ المدلؿ وا خ حمادة السرد




ػابر وا سػتاذ سػاأد

فميـ ميراً كؿ االحتراـ والتقدير
الباحث

ج 

امللخـــص

يرتبػػر االًت ػػاص التش ػريري ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة مػػف أىػػـ مولػػوعات القػػانوف ا ساسػػي

وًا ية مػف ً اأ ػو التػي نظميػا فػي أغمػب ا حيػاف بدقػة متناىيػة .ولػـ تػأت ىػذه االًت ا ػات
إال مػػف ًػػالؿ نتػػاج مػػا مػػر بػػو النظػػاـ السياسػػي الامسػػطيني مػػف تطػػور وازدادت أىميػػة ىػػذا المولػػوع

برػػد ا حػػداث المؤسػػاة التػػي وقرػػت فػػي قطػػاع غ ػزة بتػػاري 7002/6/41ـ والتػػي أسػػارت عػػف و ػػود
حكومتيف متنازعتيف في االًت اص مف يػة وا ػدار رأػيس السػمطة الوطنيػة القػ اررات بقػانوف دوف

عرلػػيا عمػػى السػػمطة التش ػريرية مػػف يػػة أًػػر

واعػػالف حالػػة الط ػوارئ وترطيػػؿ برػػض ن ػػوص

القانوف ا ساسي مف ية ثالثة واعتقاؿ برض نواب الم مس التشريري مف قبؿ االحتالؿ اإلسراأيمي

مػػف يػػة رابرػػة ممػػا أبػػرز أىميػػة المولػػوع إلي ػػاد الحمػػوؿ القانونيػػة لموا يػػة ى ػذه الحػػاالت ودعػػـ
قواع ػػد النظ ػػاـ السياس ػػي الامس ػػطيني وق ػػد حر ػ ػت ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى تس ػػميط الل ػػوء عم ػػى مك ػػامف

الغمػػوض والق ػػور التػػي اعتػػرت برػػض م ػواد القػػانوف ا ساسػػي والنظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري

وذلؾ مف ًالؿ ما اتبرو الباحث مف مني ية قاأمة عمى دراسة الحقب التاريًيػة السػابقة عمػى م ػيء

الس ػػمطة الوطني ػػة الامس ػػطينية باإلل ػػافة إل ػػى الد ارس ػػة التحميمي ػػة لن ػػوص الق ػػانوف ا ساس ػػي والنظ ػػاـ

الداًمي لمم مس التشريري.

حيث عرض الباحث في الا ؿ التمييػد إلػى تطػور ال ػالحيات التشػريرية منػذ زمػف االنتػداب

البريطػػاني مػػرو ار بػػاإلدارة الم ػرية فػػي قطػػاع غ ػزة والحكػػـ ا ردنػػي فػػي اللػػاة الغربيػػة واالحػػتالؿ
اإلس ػراأيمي ومػػف ثػػـ م ػػيء السػػمطة الوطنيػػة ومػػا كػػاف يتمت ػ بػػو ال ػرأيس مػػف

ػػالحيات وسػػمطات

واسػػرة منحيػػا إيػاه النظػػاـ القػػانوني الامسػػطيني كػػذلؾ ترػػرض الباحػػث آلليػػات سػػف التشػري مػػف ًػػالؿ

مررفة أنواع التشريرات والسمطة الم درة ليا وعالقاتيا م برلػيا الػبرض وكػذلؾ إ ػراءات وم ارحػؿ
سف التشري سواء كانت ىذه اإل راءات واآلليات مػف لػمف اًت ػاص السػمطة التشػريرية أـ السػمطة

التنايذية.

ث ػػـ ً ػػص الباح ػػث ف ػػي الا ػػؿ ا وؿ لمح ػػديث ع ػػف ال ػػالحيات التشػ ػريرية لػ ػرأيس الس ػػمطة

الوطني ػة فػػي ا وقػػات الراديػػة والتػػي تتلػػمف حػػؽ ال ػرأيس فػػي االقت ػراح ولكػػف لػػيس باعتبػػاره رأػػيس
السمطة وانما يمكف لو تقديـ االقتراح عف طريؽ أحد نواب الحزب الذ ينتمػي إليػو فقػد نػص القػانوف
ا ساسي عمى حؽ اقتراح مشاري القوانيف لكؿ مف م مس الوزراء وأعلاء الم مس التشريري كػذلؾ
تنػ ػػاوؿ الباحػ ػػث حػ ػػؽ اعت ػ ػراض رأػ ػػيس السػ ػػمطة الوطنيػ ػػة عمػ ػػى مشػ ػػاري الق ػ ػوانيف وماىيػ ػػة اإل ػ ػراءات
وا سػػاليب التػػي يمكػػف التغمػػب مػػف ًالليػػا عمػػى اعت ػراض ال ػرأيس وتنػػاوؿ أيلػػا حػػؽ رأػػيس السػػمطة

الوطنية في إ ػدار القػوانيف ويرتبػر ىػذا الحػؽ حقػاً تنايػذياً مطمقػاً ال يشػاركو أحػد وأًيػ ار نشػر ىػذه

القوانيف.

د 

أما الا ؿ الثاني ف اء الحديث فيو عػف حالػة اللػرورة التػي تناوليػا القػانوف ا ساسػي فػي نػص

المػػادة ( )14ومػػا لم ػرأيس مػػف

ػػالحيات إ ػػدار ق ػ اررات بقػػانوف فقػػد ع ػرض لحالػػة اللػػرورة ثػػـ تػػـ

تحدي ػػد ش ػػروطيا ولػ ػوابطيا وتن ػػاوؿ الباح ػػث بر ػػد ذل ػػؾ م ػػا قام ػػت ب ػػو كتم ػػة التغي ػػر واإل ػػالح ب مػ ػ
التوكيالت مف النواب ا سر

ومد قانونية انرقاد الم مس التشريري تناوؿ أيلاً الطبيرػة القانونيػة

لمق اررات بقانوف التػي أ ػدرىا الػرأيس سػواء كانػت ىػذه الطبيرػة قبػؿ إقرارىػا مػف الم مػس التشػريري أـ
برد إقرارىا وكذلؾ سواء كانت مف الناحيػة النظريػة أـ مػف الناحيػة الرمميػة وموقػؼ المشػرع الامسػطيني

مف التارقة بيف ا عماؿ التشريرية والق اررات اإلدارية .وتناوؿ ىذا الا ؿ مد ًلوع الق اررات بقانوف
لمرقابة سواء كانت رقابة برلمانية وىي مطمب دسػتور ومػد ىػذه الرقابػة والشػروط التػي تمتػد إلييػا
وما لمم مػس التشػريري مػف

ػالحيات عمػى ىػذه القػ اررات مػف حيػث إقرارىػا أو ترػديميا أو إلغاأيػا أـ

الرقابة القلاأية المتمثمة في الرقابة اإلدارية والرقابة الدستورية.

وأًي ػ اًر تنػػاوؿ الا ػػؿ الثالػػث أحكػػاـ حالػػة الط ػوارئ ومػػا ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة مػػف

ػػالحيات

سواء كانت إدارية أـ تشػريرية .فقػد تنػاوؿ فػي المبحػث ا وؿ ترريػؼ حالػة الطػوارئ وأساسػيا القػانوني
ػررت التػي نػص عمييػا القػانوف
ومف ثـ أسباب ومبررات ىذه الحالة ومد وق ور ىذه ا سػباب والمب ا

ا ساسػػي فػػي المبحػػث الثػػاني وتنػػاوؿ الباحػػث فػػي المبحػػث الثالػػث ال يػػة التػػي تتػػولى إعػػالف حالػػة

الطوارئ و الحيات الم مس التشػريري فػي اإلعػالف وأًيػ اًر تنػاوؿ سػمطات الػرأيس فػي حالػة إعػالف
حالة الطوارئ ومد ىذه ال الحيات.

اًتتمت ىذه الدراسة بذكر النتػاأ التػي تو ػؿ إلييػا الباحػث والتػي كػاف مػف أىميػا ال ػالحيات

التش ػريرية ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة فػػي ا وقػػات غيػػر الراديػػة لػػيس ًرو ػاً عػػف مبػػدأ المشػػروعية وأف
القانوف ا ساسي تناوؿ ىذه االًت ا ات وال الحيات ولـ ي رؿ االلت اء إلييا إال في حالة ع ز
القوانيف المطبقة في ا وقات الرادية عف مرال ػة تمػؾ الظػروؼ التػي طػرأت وكػذلؾ تو ػمت الد ارسػة

إلػػى أف رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة ال يتمتػ بػػأ سػػمطة تأسيسػػية وال ي ػػوز لػػو ترطيػػؿ أو إلغػػاء أ

مف أحكاـ القانوف ا ساسي في ا وقات الرادية أو غير الرادية.

ػػزء

كم ػػا تررل ػػت الد ارس ػػة لم موع ػػة م ػػف التو ػػيات والت ػػي ك ػػاف م ػػف أىمي ػػا :اإلسػ ػراع ف ػػي إن ػػاز

الم ػػالحة واني ػػاء االنقس ػػاـ وع ػػرض القػ ػ اررات بق ػػانوف عم ػػى الم م ػػس التشػ ػريري لمنظ ػػر فيي ػػا وتس ػػوية

ولػػريا والرمػػؿ عمػػى إنيػػاء وا ازلػػة التنػػاقض بػػيف مػػا ورد فػػي نػػص المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي
والمػػادة ( )24مػػف النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري المترمقػػة با غمبيػػة المطموبػػة لت ػػاوز اعت ػراض
ال ػرأيس عمػػى مشػػاري الق ػوانيف فػػي حػػاؿ رده كػػذلؾ و ػػوب الػػنص عمػػى مػػدة محػػددة النرقػػاد الم مػػس

التشػ ػريري لر ػػرض القػ ػ اررات بق ػػانوف عمي ػػو وأًيػ ػ اًر تحدي ػػد
الطوارئ.

ه 

ػػالحيات الػ ػرأيس ف ػػي ح ػػاؿ إع ػػالف حال ػػة

Summary
The legislative competence of the President of the National Authority of
the most important topics the Basic Law and a property of its properties,
organized by the often high degree of accuracy did not come these powers
only through the product is passed by the Palestinian political system of the
evolution and increasing importance of this subject after the unfortunate
events that took place in the Gaza Strip on 14/6/2007 AD, which resulted in
the existence of two governments conflicting in the jurisdiction of the hand
and the issuance of the head of the national decisions by law without the
display on the legislative power on the other hand, declared a state of
emergency and disable some of the Basic Law is a third party and the arrest
of deputies of the Legislative Council by the Israeli occupation of a fourth,
hitherto the importance of the subject through these reasons, We have taken
care of during this study to shed light on the points of ambiguity and
deficiencies in beta some articles of the Basic Law and the Rules of
Procedure of the Legislative Council, through what we have done from a
methodology based on a study historical periods prior to the advent of the
National Authority Palestinian addition to the analytical study of the texts
of the Basic Law and the Rules of Procedure of the Legislative Council.
As we learned in the introductory chapter to the development of
legislative powers to the Chief Executive in Palestine since the time of the
British Mandate until the coming of the National Authority and was
enjoyed by the President of the powers, authorities and a wide granted him
by the constitutions and basic laws that were in effect, as well as our
knowledge of the mechanisms to enact legislation through the knowledge
of the types legislation and the issuing authority and their relations with
each other as well as the procedures and stages of enactment, whether these
procedures and mechanisms within the jurisdiction of the legislative or
executive power.
Then we have dedicated the first chapter to talk about the legislative
powers of the President of the National Authority in normal times, which
includes the right of the President in the proposal, but not as the head of
power, but it can submit a proposal by a Congress party, which belongs to
the text of the Basic Law on the right to propose bills for each cabinet and
members of the Legislative Council, as well as we dealt with the right of
objection to the President of the PNA on the bills and what procedures and
 و

methods that can be overcome through the interception of the President,
and also dealt with the right of the President of the National Authority in
the issuance of laws, is this right, the right of executive absolutely not
shared one, and finally the publication of these laws.
The second chapter Fjalnah to talk about the state of necessity addressed
by the Basic Law in the text of Article (43) and the president of the powers
to make decisions of law we knew, if necessary, then we have identified
conditions and controls, and we dealt with after that is done by the mass
change and reform collecting agencies of the House of Representatives of
prisoners and the legality of the Legislative Council, and also we dealt with
the legal nature of the decisions of law made by the President, whether this
nature before approval of the Legislative Council or after approval, as well
as whether the theory or practice, and the position of the Palestinian
legislator from the distinction between legislative acts and administrative
work and we dealt with in this chapter, the subordination of decisions
censorship law whether parliamentary oversight is a constitutional
requirement and the extent of such control and the conditions under which
it extends, and the Legislative Council of the powers of these decisions in
terms of the approval or modification or cancellation, Oalrkabh judicial
oversight of administrative and constitutional control.
Finally, we dealt with in Chapter III provisions of the state of
emergency and the President of the National Authority of the powers,
whether administrative or legislative action have we dealt with in the first
part, the definition of a state of emergency and legal basis and then the
reasons and justifications for this case and the extent and limitations of
these reasons and justifications provided for in the Basic Law in the second
section, we dealt with In the third section, which holds the state of
emergency and the powers of the Legislative Council in the Declaration,
and finally we approached the president's powers in the case of declaring a
state of emergency and the extent of these powers.
Concluded this study by mentioning our findings, which was the most
important legislative powers of the President of the National Authority at
the times as unusual is not a departure from the principle of legality and
that the Basic Law to address these terms of reference and powers and
organized and did not make recourse to it only in case of inability of the
laws applicable in normal times to deal with those circumstances that have
 ز

occurred, as well as we found that the head of the national authority does
not have any constituent shall not disrupt or cancel any part of the
provisions of the Basic Law in times of normal or unusual.
As we were for many of the recommendations that were most important
to expedite the achievement of reconciliation and end the division and
decisions by the law to the Legislative Council for consideration and
settlement of their position and work to end and remove the contradiction
between what is stated in the text of Article (41) of the Basic Law and
Article (71) of the Rules of Procedure of the Council relating to the
legislative majority required to override the objections of President of the
bills in case of response, as well as the necessity to provide for a specified
period to the Legislative Council of the decisions by the law of him, and
finally to determine the powers of the president in the event of declaration
of a state of emergency.

 ح

أوالً :المقدمة:
الحمد ت الذ أنزؿ الكتاب بالحؽ والميزاف ليقوـ الناس بالقسط وال الة والسالـ عمى ًاتـ

رسؿ ات وأنبياأو سيدنا محمد المبروث رحمة لمرالميف بًير ديف وأكمؿ و و وأحكـ كتاب.

تتميز الدوؿ الديمقراطية بًلوعيا لمبدأ سيادة القانوف ومشػروعية ت ػرفاتيا وبمقتلػى ىػذا
المبػػدأ الػػذ يتمثػػؿ فػػي مطابقػػة أعمػػاؿ الدول ػػة لمدسػػتور -لمقػػانوف ا ساسػػي عنػػدنا -ويترتػػب عم ػػى
مًالاة ىذا القانوف عدـ مشروعية ىذه الت رفات وا عماؿ والذ ييدؼ إلى حماية الدولة والاػرد

مف أ اعتداء عمى حقوقيـ المن وص عمييا في القانوف ا ساسي.
عمؿ القانوف ا ساسي الامسطيني عمي ترسي مبادئ الديمقراطية و توزيػ وظػاأؼ الدولػة بػيف

السػػمطات الثالثػػة  -التنايذيػػة والتش ػريرية والقلػػاأية -وأف لكػػؿ مني ػا اًت ا ػػات والػػحة المرػػالـ
وفقػاً لمقػػانوف ا ساسػػي وال تًػػرج أ سػػمطة عػػف ىػػذه االًت ا ػػات حيػػث يرتبػػر الًػػروج عػػف ىػػذه
االًت ا ات مشوب بريب عدـ الدستورية.

ير ػػد الم م ػػس التشػ ػريري الس ػػمطة التشػ ػريرية ال ػػذ يرب ػػر ع ػػف إرادة الش ػػرب ويرتب ػػر م ػػف أى ػػـ

اًت ا اتو التشري

فتقػوـ السػمطة التشػريرية بسػف القػوانيف والتشػريرات لتنظػيـ الحيػاة فػي الدولػة

ولك ػػف ال تنا ػػرد الس ػػمطة التشػ ػريرية بي ػػذه الوظيا ػػة -الوظيا ػػة التشػ ػريرية -ب ػػؿ تش ػػترؾ مري ػػا الس ػػمطة

التنايذي ػػة حت ػػى تك ػػوف ى ػػذه التشػ ػريرات م دي ػػة وفرال ػػة وك ػػذلؾ أيلػ ػاً لق ػػرب الس ػػمطة التنايذي ػػة م ػػف

ال ميػػور فتقػػوـ السػػمطة التنايذيػػة بتطبيػػؽ الق ػوانيف فيػػي أكثػػر د اريػػة مػػف غيرىػػا فػػي الػػنقص الػػذ

يشػوب التشػريرات لػذلؾ دور السػمطة التنايذيػة فػي مرحمػػة سػف التشػريرات ال يسػتياف بػو فػي الػػدوؿ

الديمقراطية.

أًذ تدًؿ السمطة التنايذية في الرممية التشريرية مظاىر مترددة فػال يقت ػر الػدور التشػريري
لمسػػمطة التنايذيػػة  -المتمثمػػة بػرأيس السػػمطة الوطنيػػة -عمػػى االقتػراح واالعتػراض وا ػػدار القػوانيف

أ اإل ػ ػراءات التشػ ػريرية ف ػػي الظ ػػروؼ الرادي ػػة ب ػػؿ وتر ػػدت تم ػػؾ الح ػػاالت لت ػػؿ إل ػػى تنظ ػػيـ م ػػا
تترػػرض ل ػو الدولػػة فػػي الظػػروؼ االسػػتثناأية التػػي تػػن ـ عػػف الك ػوارث والحػػروب والثػػورات وغيرىػػا

والػػذ يظيػػر فييػػا تقيقػػر دور السػػمطة التش ػريرية فػػي موا يػػة ىػػذه الظػػروؼ فقػػد أعطػػى القػػانوف
ا ساسػػي السػػمطة التنايذيػػة

ػػالحيات تش ػريرية لموا يػػة تمػػؾ الظػػروؼ االسػػتثناأية بمػػا تتمت ػ بػػو

السمطة التنايذية مف إمكانيات ومف أىميا السرعة وسرية اإل راءات.
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وىػػذا التػػدًؿ ال يرنػػي ىػػدـ مبػػدأ الا ػػؿ بػػيف السػػمطات بػػؿ ىػػو مظيػػر مػػف مظػػاىر التكامػػؿ

والتراوف بينيـ لذلؾ عممت مرظـ الدساتير عمى النص

راحة عمى ىذا التكامؿ والتراوف.

مر االًت اص التشريري لمرأيس في فمسطيف بمراحؿ مترددة كانت كؿ مرحمة تتميز عف
ا ًر حسب النظاـ الذ كانت ترتمده الدولة الحاكمة في تمؾ المرحمة فمثالً تًتمؼ
الرأيس في زمف السمطة الوطنية عف
الحيات المندوب السامي عف

الحيات

الحيات الحاكـ الرسكر اإلسراأيمي وكذلؾ تًتمؼ

الحيات الحاكـ اإلدار الم ر .

وفػي النظػاـ السياسػػي الامسػطيني يرتبػر رأػػيس السػمطة الوطنيػة الامسػػطينية أعمػى شً ػية فػػي

السمطة التنايذية وقد حدد القانوف ا ساسي دوره في الرممية التشريرية فنص مف ناحية عمى دوره

فػػي حػػؽ االعتػراض عمػػي القػوانيف وا ػػدارىا فػػي ا وقػػات الراديػػة مػػف ناحيػػة أًػػر نػػص القػػانوف
ا ساسػػي عمػػى اًت ػػاص رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة فػػي الرمميػػة التش ػريرية فػػي الظػػروؼ االسػػتثناأية

التػػي تمػػر بيػػا الدولػػة وظيػػر ذلػػؾ مي ػاً فػػي نػػص المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي والتػػي منحػػت

رأػيس السػػمطة الوطنيػػة الحػػؽ فػػي إ ػدار قػ اررات ليػػا قػػوة القػػانوف فػي حالػػة اللػػرورة فػػي حػػاؿ غيبػػة

الم مس التشريري وكذلؾ في أحكاـ الباب الساب مف القانوف ا ساسي وىي حالة الطوارئ.

ثانياً :موضوع الدراسة:
لقػػد نػػص القػػانوف ا ساسػػي عمػػى

ػػالحيات الػرأيس التش ػريرية لمػػد ًطورتيػػا وذلػػؾ س ػواء

كانػت فػػي ا وقػػات الراديػػة أـ الظػػروؼ االسػػتثناأية فػػالرأيس يتمتػ ب ػػالحيات كبيػرة قػػد تػػؤد فػػي
برػػض ا حي ػػاف -ف ػػي ا وق ػػات االسػػتثناأية -إل ػػى تركي ػػز الس ػػمطات بيػػده الس ػػيما الس ػػمطة التشػػريرية
والتنايذية(.)4

وفػػي ظػػؿ ال ػراع القػػاأـ بػػيف الحكومػػة التػػي تمػػارس أعماليػػا فػػي غػزة والحكومػػة التػػي تمػػارس

أعماليا في اللاة الامسػطينية مػف ناحيػة وا ػدار الػرأيس م ارسػيـ بقػوهً القػانوف مػف ناحيػة أًػر

ك ػػاف ل ازمػ ػاً عمػ ػى الباح ػػث د ارس ػػة الواقػ ػ الامس ػػطيني وم ػػد االلتػ ػزاـ بالق ػػانوف ا ساس ػػي الامس ػػطيني
باعتباره مر راً لمسمطات الثالث.

()4

فتح ػػي فك ػػر

فرالي ػػات ن ػػوص دس ػػتورية لموا ي ػػة ا زم ػػة الحالي ػػة لمس ػػمطة الوطني ػػة المرك ػػز الامس ػػطيني الس ػػتقالؿ المحام ػػاة والقل ػػاء

"مساواة" راـ ات  7002ص  41فػاروؽ الرشػر

رؤيػة و أر حػوؿ فراليػة الن ػوص الدسػتورية بالنسػبة لحالػة الطػوارئ لموا يػة ا زمػة

الحالية لمسمطة الوطنية الامسطينية راـ ات المركز الامسطيني الستقالؿ المحاماة والقلاء "مساواة"  7002ص46
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أ ػػدر الػرأيس برػػد أحػػداث 7002/6/41ـ مرسػػوماً يرمػػف فيػػو حالػػة الط ػوارئ بسػػبب ا حػػداث

الداًميػػة وكػػذلؾ قػػاـ ال ػرأيس بي ػػدار الرديػػد مػػف الق ػ اررات التػػي ليػػا قػػوة القػػانوف اسػػتنادا إلػػى نػػص
المادة ( )14مف القانوف ا ساسي وىو ما يررؼ بحالة اللرورة.
وبذلؾ سيكوف محور الدراسة في مد توافر حالة اللػرورة مػف عػدميا فػي الحالػة الامسػطينية

وما ىي ال الحيات الممنوحة لرأيس السمطة الوطنيػة سػواء فػي حالػة اللػرورة أـ فػي حالػة إعػالف

الطوارئ؟

ثالثاً :أىمية الدراسة:
ترتبػػر ال ػػالحيات التشػريرية لػرأيس السػػمطة الوطنيػػة مػػف المولػػوعات ذات ا ىميػػة التػػي لػػـ

وزدت أىميػػة ىػػذه الد ارسػػة فػػي
يترػػرض ليػػا الاقػػو الامسػػطيني بالد ارسػػة والتحميػػؿ ب ػػورة مرمقػػة بػػؿ ا
الوقت الراىف بسبب ما يرانيو الواق الامسطيني مف انقساـ سياسي أد

إلى االعتداء عمػى القػانوف

ا ساسػػي -س ػواء فػػي حالػػة اللػػرورة أـ حالػػة الط ػوارئ  -وبػػذلؾ كػػاف إل ازم ػاً عم ػى الباحػػث د ارس ػػة
الحيات الرأيس التشريرية سواء كاف ذلؾ في ا وقات الرادية أـ االستثناأية.

كذلؾ يكتسب ىذا المولوع أىميتو بتناولو ل الحيات رأيس السمطة الوطنيػة وىػذا مولػوع

مف أًطر الموالي وأشدىا ترقيػداً مػف الناحيػة الرمميػة مػف ناحيػة وأف دوره فػي ال انػب التشػريري
في ت ازيػد مسػتمر فػي ا نظمػة السياسػية بحيػث يمكػف اعتبػار الػرأيس والحكومػة برلمانػاً مسػتقالً مػف
ناحية أًر

وذلؾ ف الوظياة التشريرية لمرأيس مف أىـ وظاأاو واًت ا اتو عمى اإلطالؽ.

كذلؾ سيتررض الباحث إلى تحميؿ نص المادة ( )14والباب السػاب مػف القػانوف ا ساسػي لمػا

ليا مف

مة وثيقة في مولوع الدراسة بؿ ترتبر المحور ا ساسي لمدراسة ىي

الحيات الرأيس

التشػريرية فػػي الظػػروؼ االسػػتثناأية وىػػذا مػػا ن ػػت عميػػو المػػادة ( )14والبػػاب السػػاب مػػف القػػانوف
ا ساسػػي كػػذلؾ س ػيتررض الباحػػث لمدسػػاتير التػػي تناولػػت ال انػػب التش ػريري لم ػرأيس فػػي الات ػرات
السابقة لم يء السمطة الوطنية الامسطينية.

رابعاً :تساؤالت الدراسة:
تزايد الدور التشريري لمرأيس برد أحداث 7002/1/41ـ مما أثار التساؤالت التالية-:
 ما ىي أىـ المراحؿ التاريًية التي مرت بيا ال الحيات التشريرية في النظاـ الامسطيني؟ ما ىي اًت ا ات الرأيس التشريرية في ا وقات الرادية؟3

 -ىػػؿ يسػػم القػػانوف ا ساسػػي بػػالًروج عمػػى الشػػرعية فػػي حالػػة اللػػرورة لموا يػة ا ًطػػار التػػي

تيدد الم ال الرامة وا مف القومي؟

 ما ىي الطبيرة القانونية لحالة اللرورة وماىية شروطيا ولوابطيا وما مد ال الحيات التييتمت بيا الرأيس في حالة إعالف الطوارئ وما ىي القيود المارولة عمػى الػرأيس فػي حالػة إعػالف

الطوارئ وىؿ التزـ الرأيس بيذه القيود؟

 وما ىي الحاالت التػي تمكػف لػرأيس السػمطة وفقػاً لمقػانوف ا ساسػي إ ػدار قػ اررات بقػوة القػانوفوىؿ التزاـ الرأيس بيذه الحاالت المن وص عمييا في القانوف ا ساسي؟

خامساً :منيجية الدراسة:
الشؾ أف كؿ بحث يًتمؼ عف اآلًر مف حيث طبيرة الذاتية مما يتب ذلؾ اًػتالؼ مني ػو
وأدوات دراستو وفي لوء ذلؾ وبالنظر إلى طبيرة البحث فالمني المتب فيو ىو-:
 -4المنيج التاريخي:
لقػػد اعتمػػد الباحػػث ىػػذا المػػني فػػي برػػض وانػػب البحػػث لمػػا لػػو مػػف أىميػػو فػػي د ارسػػة حقػػب

تاريًيػػو سػػابقو تطػػورت بيػػا ال ػػالحيات التشػريرية فػػي فمسػػطيف ولنػػتمكف مػػف مررفػػة الرالقػػة بػػيف
واق الحاؿ وما كاف عميو المالي.
 -3المنيج التحميمي:
كذلؾ اعتمد الباحث المني التحميمي وييدؼ مف وراء ذلؾ بياف حقاأؽ ا مور مسترينا بات
سبحانو وترالى أوالً ومف ثـ في القانوف ا ساسي والنظاـ الداًمي لمم مس التشريري وغيرىا مف
القوانيف التي طبقت عمى فمسطيف في المراحؿ السابقة وبآراء الاقو وا تيادات القلاء.

سادساً :خطة الدراسة:
تقتلػػي ىػػذه الد ارسػػة تقسػػيميا إلػػى أربرػػة ف ػػوؿ تبػػدأ با ػػؿ تمييػػد باإللػػافة إلػػى ثالثػػة
ف ػػوؿ سيً ػػص الباح ػػث الا ػػؿ التميي ػػد مني ػػا لمح ػػديث ع ػػف التط ػػور الت ػػاريًي ل ػػالحيات
ال ػ ػرأيس التش ػ ػريرية فػ ػػي النظػ ػػاـ السياسػ ػػي الامسػ ػػطيني وفػػػي الا ػػؿ ا وؿ س ػ ػيتحدث الباحػػػث عػ ػػف
الحيات الرأيس التشريرية في ا وقات الرادية والا ؿ الثػاني سػوؼ يترػرض الباحػث مػف ًاللػو

ل ػػالحيات الػرأيس التشػريرية فػػي دور رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة فػػي سػػف التشػريرات فػػي حػػاؿ غيػػاب

البرلماف (حالة اللرورة) والا ؿ ا ًير سيً ص لمحديث عف إعالف حالة الطوارئ وذلؾ عمى
النحو التالي-:
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الفصل التمييدي
الصالحيات التشريعية في النظام الفمسطيني وآليات سن التشريعات.
المبحث األول :ال الحيات التشريرية في النظاـ الامسطيني.
المطمب األول :ال الحيات التشريرية في عيد االنتداب البريطاني.
المطمب الثاني :ال الحيات التشريرية في عيد اإلدارة الم رية.
المطمب الثالث :ال الحيات التشريرية في عيد الحكـ ا ردني لملاة الغربية.
المطمب الرابع :ال الحيات التشريرية في عيد االحتالؿ اإلسراأيمي.
المطمب الخامس :ال الحيات التشريرية في عيد السمطة الوطنية الامسطينية.
المبحث الثاني :أنواع التشريرات في فمسطيف وآلية سنيا.
المطمب األول :أنواع التشريرات وسمطة إ دارىا.
المطمب الثاني :آليات سف التشريرات.
الفصل األول
دور رئيس السمطة الوطنية في سن التشريعات العادية في الظروف العادية.
المبحث األول:

الحيات رأيس السمطة في اقتراح القوانيف.

المطمب األول :ماىية حؽ االقتراح.
المطمب الثاني :طبيرة حؽ االقتراح.
المبحث الثاني:

الحيات رأيس السمطة في االعتراض عمى القوانيف.

المبحث الثالث:

الحيات رأيس السمطة في إ دار ونشر القوانيف.

المطمب األول:

الحية رأيس السمطة في إ دار القوانيف.

المطمب الثاني:

الحية رأيس السمطة في نشر القوانيف.
الفصل الثاني

دور رئيس السمطة الوطنية في سن التشريعات في حال غياب البرلمان (تشريعات الضرورة).
المبحث األول :مايوـ تشريرات اللرورة ومبرراتيا.
5

المطمب األول :ترريؼ تشريرات اللرورة.
المطمب الثاني :مبررات تشريرات اللرورة.
المبحث الثاني :الطبيرة القانونية لتشريرات اللرورة.
المطمب األول :مريار التارقة بيف القرار اإلدار وا عماؿ التشريرية.
المطمب الثاني :الطبيرية القانونية لمق اررات بقانوف وفقاً لمقانوف ا ساسي.
المبحث الثالث :لوابط وشروط تشريرات اللرورة.
المطمب األول :اللابط المولوعي أو شرط اللرورة.
المطمب الثاني :اللابط الزمني.
المطمب الثالث :عدـ مًالاة تشريرات اللرورة حكاـ القانوف ا ساسي.
المبحث الرابع :الرقابة عمى تشريرات اللرورة.
المطمب األول :الرقابة البرلمانية عمى مشروعية الق اررات بقانوف.
المطمب الثاني :الرقابة القلاأية عمى مشروعية الق اررات بقانوف.
الفصل الثالث
دور رئيس السمطة الوطنية في إعالن حالة الطوارئ:
المبحث األول :مايوـ إعالف حالة الطوارئ وأساسيا القانوني.
المطمب األول :ترريؼ حالة الطوارئ.
المطمب الثاني :ا ساس القانوني إلعالف حالة الطوارئ في النظاـ الامسطيني.
المبحث الثاني :أسباب ومبررات إعالف حالة الطوارئ.
المبحث الثالث :ال ية التي تتولى إعالف حالة الطوارئ.
المبحث الرابع:

الحيات رأيس السمطة الوطنية الامسطينية في حالة إعالف الطوارئ.

الخاتمة:
النتائج:
التوصيات:
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الفصل التمييدي
الصالحيات التشريعية في النظام الفمسطيني وآليات سن التشريعات
مرت السمطات في فمسطيف ومنيػا السػمطة الم ػدرة لمتشػري فػي عػدة م ارحػؿ وأنظمػة سياسػية

مًتماػػة حكمػػت فمسػػطيف منيػػا الدولػػة الرثمانيػػة ودولػػة االنتػػداب "بريطاني ػا" والمممكػػة ا ردنيػػة فػػي

الل ػػاة الامس ػػطينية و ميوري ػػة م ػػر الرربي ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة واالح ػػتالؿ اإلسػ ػراأيمي ف ػػي الل ػػاة
الامسطينية وقطاع غزة مرا حتى م يء السمطة الوطنية الامسطينية.
وبذلؾ يًتمؼ كؿ نظػاـ عػف اآلًػر وفقػا لمسياسػة المتبرػة وا ىػداؼ المر ػوة منػو فكانػت ىػذه

ا نظمة تركز السمطات بيد شًص واحد وىو رأيس السمطة التنايذية مػ اًػتالؼ لقبػو فسػمي فػي
ع ر االنتداب البريطاني بالمندوب السامي والحاكـ اإلدار في زمف حكـ م ر لقطاع غزة أمػا
()4

بينمػػا

ػاء عمػػى قػرار اللػػـ
فػػي اللػػاة الامسػػطينية فكانػػت تتبػ لمنظػػاـ ا ردنػػي  -نظػػاـ ممكػػي -بنػ ً
سميت بحاكـ المنطقة الرسكر في زمػف االحػتالؿ اإلسػراأيمي أمػا فػي زمػف السػمطة الوطنيػة أطمػؽ
عميو رأيس السمطة الوطنية الامسطينية.
فالتػأثيرات والتغيػرات السياسػػية التػػي مػرت بيػػا فمسػػطيف سػػابقة الػذكر كانػػت ليػػا انركاسػػات فػػي

كافة الم االت وعمى ا ًػص الم ػاالت التشػريرية مػف حيػث اًػتالؼ ا نظمػة القانونيػة المطبقػة
واًتالؼ السمطة الم درة ليذه ا نظمة واًتالؼ طرؽ سف التشري في ظؿ كؿ نظاـ .

سيمقي الباحـث الضـوء فـي ىـذا الفصـل عمـى صـالحيات الـرئيس التشـريعية فـي النظـام السياسـي
الفمسطيني وآلية سن التشريعات وذلك عمى النحو التالي:

المبحث ا وؿ :ال الحيات التشريرية في النظاـ الامسطيني.
المبحث الثاني  :آليات سف التشريرات الامسطينية.

()4

في تاري 4111-1-71ـ تـ إعالف قرار وحدة اللاتيف ودم اللاة الغربية بما فييا القدس لألردف.
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المبحث األول
الصالحيات التشريعية في النظام الفمسطيني
اًتمؼ النظاـ القانوني الامسطيني مف فترة إلػى أًػر حسػب نظػاـ السػمطات الحاكمػة فػي تمػؾ

الاتػرة وقػػد ػػاء كػػؿ نظػاـ بم موعػػة مػػف القػوانيف تتماشػى مػ م ػػالحو ممػػا رػؿ كػػؿ نظػػاـ يركػػز

السمطات بيد السػمطة التنايذيػة -ومػف لػمف ىػذه السػمطات السػمطة التشػريرية -تحقيقػا وتماشػيا مػ
ا ىداؼ الرميا ليذا النظاـ مما أد إلى اًتالؼ

السياسي المطبؽ سواء كانت

الحيات السمطة التنايذية تبرا الًتالؼ النظاـ

الحيات تشريرية أو تنايذية.

سيتعرض الباحث لصالحيات الرئيس التشريعية في النظـام السياسـي الحـديث ويبـدأ مـن بدايـة

االنتداب البريطاني حتى كتابة ىذه الرسالة وىي عمى النحو التالي:
المطمب األول :ال الحيات التشريرية في عيد االنتداب البريطاني.
المطمب الثاني :ال الحيات التشريرية في عيد اإلدارة الم رية.

المطمب الثالث :ال الحيات التشريرية في عيد الحكـ ا ردني لملاة الغربية.
المطمب الرابع :ال الحيات التشريرية في عيد االحتالؿ اإلسراأيمي.
المطمب الخامس :ال الحيات التشريرية في عيد السمطة الوطنية الامسطينية.
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المطمب األول
الصالحيات التشريعية في عيد االنتداب البريطاني
بػػدأت الحقبػػة التاريًيػػة لإنتػػداب البريطػػاني منػػذ تػػاري 4142 -47 -1ـ عمػػى أثػػر ىزيمػػة
الدولػػة الرثمانيػػة فػػي الحػػرب الرالميػػة ا ولػى

()4

وتميػػز عيػػد االنتػػداب البريطػػاني بنػػوعيف مػػف الحكػػـ

السياس ػػي ا وؿ الحك ػػـ الرس ػػكر وب ػػدأ من ػػذ ت ػػاري دً ػػوؿ القػ ػوات البريطاني ػػة لامس ػػطيف -47 -1

4142ـ حتػ ػػى عػ ػػاـ 4177ـ والحكػ ػػـ الثػ ػػاني حكػ ػػـ اإلدارة المدنيػ ػػة وبػ ػػدأ بتػ ػػاري

ػ ػػؾ االنتػ ػػداب

البريطػ ػػاني وموافقػ ػػة ع ػ ػػبة ا مػ ػػـ عميػ ػػو وىػ ػػو 4177 -44 -71ـ حتػ ػػى تػ ػػاري ًػ ػػروج االنتػ ػػداب

البريطاني في عاـ 4112ـ (.)7

وكاف ىدؼ االنتداب البريطاني بالدر ة ا ولى إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف فاي

الراـ ناسو 4112 -ـ -الذ

رحؿ االنتداب فيو عف فمسطيف أعمف قياـ دولة ما يسمى بيسراأيؿ

و در في زمف االنتداب م موعة مف القوانيف وكاف مف أىميا مرسوـ دستور 4177ـ والذ
()4

در عف اإلرادة الممكية البريطانية ولـ ي در عف سمطة تشريرية أو ىيأة تأسيسية

()1

ىذا الدستور لترديالت تتماشى م اليدؼ الرأيسي لالنتداب وىو إقامة وطف قومي لمييود
أف نظاـ االنتداب ياترض قياـ دولو االنتداب برعاية م ال

الشؤوف الداًمية والقانونية.

وًل
م

الدولة المنتدبة دوف التدًؿ في

ومػػف ًػػالؿ اسػػترراض ن ػػوص مرسػػوـ دسػػتور 4177ـ نالحػػظ أنػػو أشػػار إلػػى و ػػود سػػمطات

ثالثػػة فػػي فمسػػطيف وأسػػند الميمػػة التشػريرية إلػػى الم مػػس التشػريري بمػػا ال يًػػالؼ القيػػود والشػػروط

( )4المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات وال الحيات وتغير المسميات وأثرىا عمي التشريرات السػارية لغايػات دمػ التشػريرات مريػد الحقػوؽ
امرو بيرزيت وحده المرمومات القانونية  7002ص1
PDFPath=en/Uploads/supportive_research_and_studies/Final.pdf
( )7يحيى الا ار دور السمطة التشريرية في بناء الدولة الامسطينية رسالة ما ستير كمية الحقوؽ امرة القاىرة 7004

ص47

( ) حسيف أبو الينود التشريرات واليو سنيا في السمطة الوطنية الامسطينية الييأة الامسطينية المستقمة لحقوؽ اإلنساف سمسة تقارير 4
3

صichr.ps/pdfs/legal13.pdf 2
(ً )1لػ ػ ى ػػذا الدس ػػتور لمتر ػػديؿ ف ػػي ا عػ ػواـ 4112 -4110 -4141 -4141 -4144 -4174ـ و ار ػ ػ ف ػػي ذل ػػؾ حن ػػيف محم ػػد
ح اب دور الرأيس التشريري في النظاـ السياسي الامسطيني رسالة ما ستير كمية الحقػوؽ امرػة الن ػاح نػابمس .7044ص 27يحيػى
الا ار دور السمطة التشريرية في بناء الدولة الامسطينية مر

سابؽ ص47
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التي ت در مف اللة الممؾ

()4

فيرتبر الممػؾ ىػو

وكذلؾ أسند مرسوـ دستور 4177ـ

ػاحب السػمطة التشػريرية والتنايذيػة فػي الػبالد

الحيات تشريرية وتنايذية وقلاأية لممندوب السامي(.)7

فقد كانت السمطة التشريرية في الاترة التي سبقت
السامي برد أًذ أر الم مس االستشار

()4

دور مرسوـ دسػتور 4177ـ بيػد المنػدوب

وبذلؾ تكوف الحياة النيابية

()1

فػي ىػذه الاتػرة منردمػة

وتركزت السمطات الثالثة-التشريرية والتنايذية والقلاأية –بيد المندوب السامي وذلؾ تماشياً لميدؼ

المنشود لالنتداب(.)1

ونػػص مرسػػوـ دسػػتور 4177عمػػى تشػػكؿ الم مػػس التشػريري مكون ػا مػػف  77عل ػواً باإللػػافة

إل ػػى المن ػػدوب الس ػػامي وق ػػد رف ػػض الش ػػرب الامس ػػطيني المش ػػاركة ف ػػي االنتًاب ػػات التشػ ػريرية مم ػػا

ال ػػطر االنت ػػداب البريط ػػاني إل ػػى إلغ ػػاء الم م ػػس الم ػػذكور وتر ػػديؿ الدس ػػتور بس ػػبب فش ػػؿ الرممي ػػة

االنتًابية وتـ تشكيؿ م مس استشار تكوف السػمطة الارميػة بيػده ولكػف أيلػاً رفػض الامسػطينييف

المشاركة فيو فولد الم مس ميتاً مما رؿ

الحيات التشري وغيرىا في يد المندوب السامي(.)6

ووفقاً لمرسوـ دستور  4177يحؽ لممندوب السامي اقتراح القوانيف

()2

وفقاً لػنص المػادة ()42

( )42والمػػادة ( )41مػػف مرسػػوـ دسػػتور 4177ـ وذلػػؾ باعتبػػاره علػواً فػػي الم مػػس التش ػريري

فقػػد ن ػػت المػػادة ( )41عمػػى أنػػو "يؤلػػؼ الم مػػس التش ػريري مػػف  77عل ػواً باإللػػافة لممنػػدوب

السامي" ولكف ال تو د ماده في المرسوـ تنص عمى حؽ المندوب السػامي بػاقتراح القػوانيف ب ػاتو
رأيس السمطة التنايذية.

لممن ػػدوب الس ػػامي ح ػػؽ إ ػػدار القػ ػوانيف فن ػػت الم ػػادة ( )71م ػػف مرس ػػوـ دس ػػتور " 4177

لممندوب السامي أف يرمف موافقتو عمى أ قانوف بمحض إرادتو م مراعاة الترػديالت ال ػادرة إليػو
( )4يحيى الا ار دور السمطة التشريرية في بناء الدولة الامسطينية مر
()7
()4

برد

سابؽ ص 47

حنيف ح اب دور الرأيس التشريري في النظاـ السياسي الامسطيني مر

سابؽ ص 21

فتحي عبد النبي الوحيد التطػورات الدسػتورية فػي فمسػطيف  4111-4142الطبرػة الثانيػة مطػاب الييأػة الًيريػة ص  701وحتػى
دور مرسػوـ  4177كانػت السػمطة التشػريرية بيػد المنػدوب السػامي وتػـ إ ػدار التشػريرات فػي ظػؿ مقاطرػة الرػرب لمرسػوـ الدسػتور

والم م ػػس التشػ ػريري واعتب ػػار م ػػف ياك ػػر بالمش ػػاركة ًاأن ػػا وً ػػارج ع ػػف ال ػػؼ ال ػػوطني فكان ػػت الحي ػػاة النيابي ػػة منردم ػػة ف ػػي ظ ػػؿ االنت ػػداب
البريطاني.
()1

عمؿ االنتداب مف الناحية النظرية عمى تطبيؽ القوانيف الرثمانية إال أف الواق الرممي يشػير إلػى أف مرظػـ القػوانيف الرثمانيػة قػد ترػدلت

ترديؿ كمي أو زأي ومنيا قانوف الت ارة وقانوف الرقوبات .ار
()1
()6
()2

موق المقتاي .تاري الزيارة 7044/44/7
http://www.muqtafi.birzeit.edu/links.aspx

فتحي عبد النبي الوحيد التطورات الدستورية في فمسطيف  4111-4142مر
فتحي عبد النبي الوحيد

التطورات الدستورية في فمسطيف  4111-4142مر

سابؽ ص .706
سابؽ ص702

أناط مرسوـ دستور فمسطيف لممندوب السامي تمثيؿ التاج البريطاني والوقوؼ عمي رأيس السمطة التنايذية والتشريرية والقلاأية.
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اللة الممؾ وًتمو" كما لو الحؽ في االعتراض عمى القوانيف وفقاً لنص المادة (  )76مػف

بتوقي

مرسػػوـ دسػػتور سػػنة  4177التػػي ن ػػت عمػػى انػػو " لممنػػدوب السػػامي أف يحػػتاظ بػػأ قػػانوف أ ػػازه
الم مس التشريري إلبداء إرادة اللتو بشأنو ."....
ويتمتػ ػ المن ػػدوب الس ػػامي ب ػػالحية الموافقػ ػة عم ػػى مش ػػاري القػ ػوانيف ال ػػادرة م ػػف الم م ػػس

التشريري أو عدـ الموافقة بؿ ولو الحؽ بأف يمغي أو يبدؿ أ حكـ مػف أحكػاـ ىػذا المرسػوـ ًػالؿ
سنة مف تاري نشره في ال ريدة الرسػمية بشػرط أًػذ موافقػة الػوزير

" ()4

وبيػذه اآلليػة

ػدر فػي فتػرة

االنتداب كـ كبير مف التشريرات وتقدر (  )1217تشريراً تناوؿ كافة م االت الحياة (.)7

ىذا ما كاف يتمت بػو الممػؾ أو المنػدوب السػامي وفقػاً لمػا سػبؽ فػي حػؽ االقتػراح واالعتػراض

والت ػػديؽ عم ػػى القػ ػوانيف ف ػػي الظ ػػروؼ الرادي ػػة م ػػف ناحي ػػة وم ػػف ناحي ػػة أً ػػر تمتػ ػ ب ػػالحيات

تشػريرية فػػي ظػػؿ الظػػروؼ االسػػتثناأية مػػف وفقػاً لػػنص المػػادة (  )21مػػف مرسػػوـ دسػػتور " 4177

ترطى ل اللة الممؾ لورثتو وحمااأو سمطة إ دار التشريرات والقوانيف التي يرونيا لػرورية لتوطيػد
ا مف والنظاـ وانتظاـ الحكـ في فمسطيف وفقاً لالنتداب الممنػوح لػو"وتػنص المػادة ( )4مػف مرسػوـ
دسػػتور فمسػػطيف المرػػدؿ سػػنة 4174ـ "أ -يكػػوف لممنػػدوب السػػامي السػػمطة التامػػة لول ػ الق ػوانيف

اللرورية لتوطيػد ا مػف والنظػاـ وانتظػاـ الحكػـ فػي فمسػطيف بػدوف إًػالؿ بالسػمطات المسػتقرة فػي
اللتو أو المتحاظ بيا ل اللتو بمقتلى ىذا المرسوـ م مراعاة الشػروط والقيػود التػي تػنص عمييػا

الترميمػػات التػػي قػػد ي ػػدرىا لػػو اللتػػو ومًتومػػة بًتمػػو أو توقيرػػو أو بواسػػطة الػػوزير ويشػػترط فػػي
ذلؾ أال ي در قانوف يقيد الحرية التامة فػي الرقيػدة ويحػوؿ دوف حريػة القيػاـ بالشػراأر الدينيػة عمػى

اً ػػتالؼ أنواعي ػػا إال بق ػػدر م ػػا يك ػػوف ل ػػرورياً لحا ػػظ النظ ػػاـ الر ػػاـ واآلداب الرام ػػة وال ي ػػدر أ

قانوف مف شأنو أف يميز بيف أىالي فمسطيف عمى أ و و كاف عمػى أسػاس الرن ػر أو المرتقػد أو

المغة" .
وبالارػػؿ فقػػد أ ػػدر االنتػػداب البريطػػاني فػػي عػػاـ 4141ـ قػػانوف سػػمطات الط ػوارئ مػػف قبػػؿ

دور استشاريا فقط في إ دار ىذا القانوف(.)4
الممؾ و كاف لمسمطة التشريرية
اً

()4

نػػص المػػادة (  )22مػػف مرسػػوـ دسػػتور فمسػػطيف " 4177لممنػػدوب السػػامي فػػي أ وقػػت مػػف ا وقػػات ًػػالؿ سػػنو مػػف تػػاري ناػػاذ ىػػذا

المرسػػوـ وبرػػد اًػػذ موافقػػة الػػوزير أف يمغػػي بمنشػػور ي ػػدر فػػي الوقػػاأ الامسػػطينية أ حكػػـ مػػف أحكػػاـ ىػػذه المرسػػوـ أو أف يبدلػػو أو يلػػيؼ
إليو مف ا ؿ تنايذ غايات المرسوـ أو ينص عمى أ مساأؿ أًر لرورية لتنايذ ن و و "

()7

حنػػيف ح ػػاب دور الػرأيس التشػريري فػػي النظػػاـ السياسػػي الامسػػطيني مر ػ سػػابؽ ص  14يحيػػى الاػ ار دور السػػمطة التشػريرية فػػي

بناء الدولة الامسطينية مر

()4

سابؽ ص41
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سابؽ ص 17

ومف المالحظ ًالؿ فترة االنتداب البريطاني ىيمنة السمطة التنايذية متمثمة في الممؾ والوزير

والمندوب السامي عمى السمطة التشريرية لدر ة النص عمى تشكيؿ الم مس التشريري برػد
منشور مف المندوب السامي يحدد فيو تاري تشكيؿ الم مس التشريري
ي ػػدر منشػػور ياػػض فيػػو الم مػػس ويحمػػو فػػي أ وقػػت مػػف ا وقػػات

()4

()7

ػدور

بؿ لممندوب السػامي أف

وىػػذا منػػاؼ لمديمقراطيػػة

والتػػي ترتمػػد عمػى مبػػدأ الا ػػؿ بػػيف السػػمطات ممػػا أد إلػػى عػػدـ مشػػاركة الامسػػطينييف فػػي الحيػػاة
السياسية وير ػ ذلػؾ لمػوعي الرميػؽ بأىػداؼ االنتػداب وىػو مسػاعدة الييػود فػي إقامػة وطػف قػومي

لمييود.

وتمترت أيلا السمطة التنايذية متمثمة في المنػدوب السػامي ب ػالحيات تشػريريو واسػرة سػواء

كانت في الظروؼ الرادية أـ االستثناأية كما سبؽ أف رأينا.

المطمب الثاني
الصالحيات التشريعية في عيد اإلدارة المصرية
برػػد انتيػػاء االنتػػداب البريطػػاني عمػػى فمسػػطيف التاريًيػػة واعػػالف قيػػاـ دولػػة إس ػراأيؿ انا ػػؿ
قط ػػاع غػ ػزة ع ػػف ب ػػاقي فمس ػػطيف وًلػ ػ لرقاب ػػة القػ ػوات الم ػ ػرية وفقػ ػاً التااقي ػػة رودس ف ػػي ت ػػاري

4111/7/71ـ التػ ػػي ت ػ ػػـ مػ ػػف ًاللي ػ ػػا تحديػ ػػد ًط ػ ػػوط اليدنػ ػػة وانس ػ ػػحاب الق ػ ػوات الم ػػ ػرية م ػ ػػف

الاالو ة(.)4

وتـ ترييف الحاكـ اإلدار الم ر مف قبؿ وزير الحربية الم ر فػي قػرار يحمػؿ رقػـ 772
لس ػػنو4112

الس ػػامي

()1

()1

لتس ػػيير حك ػػـ القط ػػاع فًولػ ػو كاف ػػة ال ػػالحيات الت ػػي كان ػػت ممنوح ػػة لممن ػػدوب

فأ ػػدر الح ػػاكـ اإلدار ف ػػي ع ػػاـ 4112ـ أم ػػر رق ػػـ ( )6ت ػػـ بمو ب ػػو إبق ػػاء الول ػ ػ

القانوني في قطاع غزة كما ىو عميو سابقا حيػث يػنص عمػى الرمػؿ بمقتلػي القػوانيف والتشػريرات
()4

ن ػػت المػػادة (  )42مػػف مرسػػوـ دسػػتور فمسػػطيف لسػػنو "4177اعتبػػا ار مػػف تػػاري يرينػػو المنػػدوب السػػامي فػػي الم مػػس التنايػػذ بمنشػػور

ينشػػر فػػي الوقػػاأ الامسػػطينية يشػػكؿ م مػػس تشػريري فمسػػطيني وفقػػا لمػػا ىػػو من ػػوص عميػػة فػػي ىػػذه المرسػػوـ ويقػػوـ ذلػػؾ الم مػػس مقػػاـ أ
م م ػػس استش ػػار يك ػػوف مو ػػود حينأ ػػذ ويبق ػػي المن ػػدوب الس ػػامي متمتر ػػا بالس ػػمطات المًول ػػة ل ػػو اآلف لس ػػف القػ ػوانيف بر ػػد استش ػػارة الم م ػػس
االستشار حتى تاري انتًاب أعلاء الم مس التشريري المشار إلية "

()7
()4
()1

ار

نص المادة  77مف مرسوـ دستور .4177

يحيى الا ار دور السمطة التشريرية في بناء الدولة الامسطينية مر

سابؽ ص 71

المراحؿ االنتقالية انقؿ السمطات وال الحيات وتغيػر المسػميات وأثرىػا عمػى التشػريرات السػارية لغايػات دمػ التشػريرات مريػد الحقػوؽ
امرو بيرزيت وحده المرمومات القانونية  7002ص44
PDFPath=en/Uploads/supportive_research_and_studies/Final.pdf

()1
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سابؽ ص 402

الت ػػي ك ػػاف مرمػ ػوالً بي ػػا ف ػػي زم ػػف االنت ػػداب البريط ػػاني

()4

ول ػػـ تق ػػـ اإلدارة الم ػػرية بتغيي ػػر الولػ ػ

القانوني في قطاع غزة إال ما كاف يترارض منيا م التطورات السياسية واإلدارية ويرز ذلػؾ إلػى
نظ ػرة اإلدارة الم ػرية لطبيرػػة و ودىػػا فػػي قطػػاع غ ػزه بأنػػو و ػػود مؤقػػت لحػػيف إي ػػاد حػػؿ لمقلػػية

الامس ػػطينية واع ػػادة ا م ػػور إلػ ػػى ن ػػابيا

()7

ل ػػذلؾ كان ػػت مرظ ػػـ التشػ ػريرات ال ػػادرة عػػػف اإلدارة

الم ػرية تشػ ػريرات تترم ػػؽ بتنظ ػػيـ أم ػػور الحي ػػاة اليومي ػػة ودوف المس ػػاس بالنظ ػػاـ الق ػػانوني الس ػػاأد

وبذلؾ تكوف اإلدارة الم رية قد حافظت عمى التشريرات المطبقة زمف االنتداب البريطاني(.)4

وفي عاـ 4111ـ أ در الحاكـ اإلدار الراـ لقطاع غزة وبيرادتػو المناػردة القػانوف ا ساسػي
رقـ ( )711لسنة 4111

()1

واستبدؿ برد ذلؾ بالنظاـ الدستور لقطاع غزة في عاـ 4167ـ(.)1

مػػن القػػانوف ا ساسػػي رقػػـ  711لسػػنو  4111الحػػاكـ اإلدار الم ػػر

فيح ػػؽ ل ػػو اقتػ ػراح القػ ػوانيف باعتب ػػاره علػ ػواً ف ػػي الم م ػػس التش ػػريري

()6

ػػالحيات تشػريرية

تمتػ ػ أيل ػػا الح ػػاكـ اإلدار

الم ر ب الحية الت ديؽ عمى القوانيف التي تقر مف قبؿ الم مس التشريري وعميػو أف ي ػدرىا
ًػػالؿ ثالثػػيف يوم ػاً مػػف تػػاري تبميغ ػو واذا لػػـ ي ػػدرىا ًػػالؿ المػػدة المحػػددة يرف ػ الحػػاكـ اإلدار
مشروع القانوف مشاوعاً برأيو إلى وزير الحربية واال ترتبر نافذة(.)2

ولكف اًتمؼ ا مر في النظاـ الدستور 4167ـ فمػف ناحيػة أ ػبحت القػوانيف التػي ي ػادؽ

عمييػػا الحػػاكـ الرػػاـ ت ػػدر باسػػـ الشػػرب الامسػػطيني و مػػف ناحيػػة أًػػر فػػيف المػػدة التػػي ي ػػب أف
ي در ًالليا القانوف شيريف مف تاري رفريػا إليػو ومػف ناحيػة ثالثػة إذا لػـ ي ػادؽ عمييػا أعيػدت

لمم مس التشريري فينرقد الم مس بأغمبية ثالثة أرباع أعلاءه إلقرار المشروع الذ رفلو الحاكـ
الراـ فيذا اقره الم مس رد المشروع لمحاكـ إل داره
()4

()2

وال تكوف ىذه القػوانيف نافػذة إال برػد ثالثػيف

ورثػػت االدارة الم ػرية عنػػد دًوليػػا قطػػاع غ ػزه الق ػوانيف الرثمانيػػة والبريطانيػػة أو مػػا يطمػػؽ عمييػػا اسػػـ االن موعثمانيػػو وحاولػػت اإلدارة

ممارسو الحياة السياسية بديمقراطية حيث عقدت أوؿ انتًابات تشريرو في فمسػطيف فػي زمػف الم ػرييف وكػاف ذلػؾ فػي شػير مػايو 4167
إياد سميماف البرديني الم مس التشريري في فتره مف 7006حتى  7040رسالة ما ستير مريػد البحػوث والد ارسػات الرربيػة القػاىرة

ار

 704ص.42

( )7موق
()4
()1

المقتاى  http://muqtafi.birzeit.edu/links.aspxتاري الزيارة 7044/44/7
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سابؽ ص 42

محمد ا زعر المؤسسة التشريرية في فمسطيف بحث مقدـ بأعماؿ المؤتمر لباحثي الشباب مركػز البحػوث والد ارسػات السياسػية

امرػة

القاىرة 4112ـ ص 724

()1
()6
()2

يحيى الا ار بحث برنواف مسيره الم مس التشريري الامسطيني م مو القانوف والقلاء الردد الًامس عشر سنة  7001ص64
انظر لنص المادة ( )74مف القانوف ا ساسي لسنو 4111ـ
ن ػػت المػػادة ( )41مػػف القػػانوف ا ساسػػي 4111ـ"الحػػاكـ اإلدار ي ػػدؽ عمػػي الق ػوانيف وي ػػدرىا ًػػالؿ مػػده ثالثػػيف يومػػا مػػف تػػاري

بالغيػػا إليػػو واذا لػػـ يػػر الت ػػديؽ عمػػي مشػػروع قػػانوف اق ػره الم مػػس التش ػريري رف ػ المشػػروع مشػػاوعا ب أريػػو ًػػالؿ المػػدة المػػذكورة إلػػى وزيػػر
الحربية ليبت فيو بما يراه"

()2

ار

نص المادة ( )70مف النظاـ الدستور لقطاع غزة ال ادر في 4167ـ
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يومػاً مػػف نشػػرىا فػػي ال ريػػدة الرسػػمية

()4

وم ػػادقة الحػػاكـ اإلدار عمييػػا

الداًمية لمم مس التشريري إال برػد إقرارىػا مػف قبػؿ الحػاكـ اإلدار

ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة
القوانيف.

()4

()7

بػػؿ ال ت ػػدر الالأحػػة

وبػذلؾ يكػوف لمحػاكـ اإلدار

ػػالحيات ف ػػي س ػػف التشػ ػريرات الرادي ػػة وى ػػي ح ػػؽ االقتػ ػراح واالعتػ ػراض وا ػػدار

وتمت ػ كػػذلؾ الحػػاكـ اإلدار فػػي غ ػزة ب ػػالحيات تش ػريرية فػػي الظػػروؼ االسػػتثناأية فن ػػت
المادة ( )74مف القانوف ا ساسي لسػنة 4111ـ عمػى "إذا طػرأت أحػواؿ غيػر عاديػة تترمػؽ بػا مف
الراـ و النظاـ تتطمب اتًاذ تدابير عا مة فممم مس التنايذ أف ي در في شأنيا قػ اررات تكػوف ليػا

قوة القانوف عمى أالا تكوف مًالاػة ليػذا القػانوف ا ساسػي وينتيػي الرمػؿ بيػذه القػ اررات بقػرار ي ػدر
مػػف الم مػػس التنايػػذ " كمػػا ت ػنص المػػادة ( )72مػػف النظ ػاـ الدسػػتور لسػػنة 4167ـ "إذا اقتلػػت
ا حواؿ اتًاذ تػدابير عا مػة ال تحتمػؿ التػأًير فممم مػس التنايػذ أف ي ػدر فػي شػأنيا قػ اررات ليػا

قػػوة القػػانوف وي ػػب عرلػػيا عمػػى الم مػػس التشػريري عنػػد انرقػػاده وتظػػؿ نافػػذة مػػا لػػـ يقػػرر الم مػػس

التنايػػذ إلغاؤىػػا" وعميػػو ي ػػدر الم مػػس التنايػػذ ق ػ ار ارت ليػػا قػػوه القػػانوف فػػي ا ح ػواؿ المبينػػة فػػي
الن يف -ا حواؿ غير الرادية التي تًؿ با مف والنظاـ الراـ وتتطمػب اتًػاذ تػدابير عا مػة  -ىػذا
ما يسمي بتشريرات اللرورة م مالحظة االًتالؼ بيف الن ػيف فػي اشػتراط الرػرض مػف عدمػو

فالمادة " "74مف القانوف ا ساسي لسنة 4111ـ لـ تشترط عرض الق اررات عمى الم مس التشػريري
بؿ ينتيي الرمؿ بيا ب دور قرار مف الم مس التنايذ

بركس ما ذىبت إليو نص المادة " "72مف

النظاـ الدستور لسنة  4167الذ تتطمب عرض ىذه الق اررات عمى الم مس التشريري.

وكػػذلؾ تمت ػ الحػػاكـ اإلدار ب ػػالحيات تش ػريرية فػػي حػػاؿ إعػػالف الط ػوارئ فن ػػت المػػادة

( )41مف القانوف ا ساسي لسنة 4111ـ عمى "الحاكـ اإلدار الراـ يرمف ا حكاـ الررفيػة ويمغييػا
بر ػػد موافق ػػة وزي ػػر الحربي ػػة " وك ػػذلؾ ن ػػت الم ػػادة ( )77م ػػف النظ ػػاـ الدس ػػتور لقط ػػاع غػ ػزة لس ػػنة

4167ـ فن ت عمى "يرمف الحاكـ الراـ حالة الطوارئ وينيييا "
والمالحظ مف الن يف السابقيف أف إعالف حالة الطػوارئ ػاءت مطمقػة بػدوف قيػود أو شػروط
فمػػـ تحػػدد ا سػػباب التػػي تػػدعو إلػػى إعػػالف ا حكػػاـ الررفيػػة أو القيػػود عميػػو -س ػواء كػػاف ذلػػؾ فػػي

القػ ػػانوف ا ساسػ ػػي لسػ ػػنو  4111أـ النظػ ػػاـ الدسػ ػػتور لسػ ػػنو -4167بػ ػػؿ أعطػ ػػت لمحػ ػػاكـ اإلدار

الحية التوس في تحديد أسباب حالة الطوارئ والسمطات التي يتمت بيػا فػي ىػذه الحالػة وكػذلؾ

سمطة إعالف حالة الطوارئ وانياأيا بدوف تحديد مدة مرينة.
()4
()7
()4

ار
ار
ار

إلى نص المادة ( )71مف القانوف ا ساسي 4111ـ
إلى المادة ( )70مف النظاـ الدستور لسنة 4167ـ
إلى المادة ( )10مف النظاـ الدستور لسنة 4167ـ
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وأًي اًر بالنظر إلػى الحقبػة التاريًيػة التػي مػر بيػا قطػاع غػزة فػي عيػد اإلدارة الم ػرية نالحػظ

أنيا حافظت عمى شكؿ و وىر التشريرات المو ودة بؿ وأكدت أف فمسطيف زء عزيز مػف الػوطف
الرربػػي وال ميوريػػة الرربي ػػة المتحػػدة وتق ػػوـ بمسػػاندة أىميػػا ومػ ػؤازرتيـ فػػي تحقي ػػؽ الن ػػر القري ػػب
وتحريػػر فمسػػطيف

ذلؾ مف

()4

ولكػػف مػػف المالحػػظ أف الحػػاكـ اإلدار ىػػيمف عمػػى السػػمطة التشػريرية ويتلػ

الحياتو التشريرية سواء أكانت في ا وقات الرادية أـ االستثناأية(.)7

المطمب الثالث
الصالحيات التشريعية في عيد الحكم األردني لمضفة الغربية
عبػػر ال ػػيش ا ردنػػي نيػػر ا ردف إلػػى فمسػػطيف التاريًيػػة غػػرب نيػػر ا ردف بتػػاري  41أيػػار

4112ـ والتػػي عرفػػت فيم ػػا برػػد باللػػاة الامس ػػطينية وأعمػػف ال ػػيش ا ردن ػػي مس ػؤوليتو الكامم ػػة
عنيػػا وتميػػزت تمػػؾ الات ػرة بنػػوعيف مػػف الحك ػػـ النػػوع ا وؿ الحكػػـ الرسػػكر والنػػوع الثػػاني الحك ػػـ

اإلدار (.)4

فا ػػي فتػ ػرة الحك ػػـ الرس ػػكر أ ػػدر الح ػػاكـ الرس ػػكر ا م ػػر رق ػػـ ( )7إلبق ػػاء سػ ػرياف القػ ػوانيف

المطبقة في فمسطيف ًالؿ فترة االنتداب البريطاني بالقدر الذ ال يترارض م قانوف الدفاع لسنة

4141ـ وا نظمة ال ادرة بمقتلاه(.)1

وب ػػذلؾ انتقم ػػت ال ػػالحيات الت ػػي كان ػػت مًول ػػة لممم ػػؾ و المن ػػدوب الس ػػامي البريط ػػاني لمم ػػؾ

المممكػػة ا ردنيػػة

()4
()7

ار

()1

وفػػي 4111/1/71ـ تػػـ إعػػالف قػ ارر وحػػدة اللػػاتيف ودمػ اللػػاة الامسػػطينية

نص المادة ( )7-4مف النظاـ الدستور سنة 4167ـ

حسيف أبو الينود التشريرات وآلية سنيا فػي السػمطة الوطنيػة الامسػطينية الييأػة الامسػطينية المسػتقمة لحقػوؽ اإلنسػاف سمسػة تقػارير 4

صwww.ichr.ps/pdfs/legal13.pdf 41

()4
()1

حنيف ح اب دور الرأيس التشريري في النظاـ السياسي الامسطيني مر

سابؽ ص 16

ًلػػرت اللػػاة الغربيػػة فػػي تمػػؾ الات ػرة إلػػي حكمػػا عسػػكريا مػػف قبػػؿ ا ردف واسػػتمر لمػػدة أرب ػ سػػنوات فػػرض فييػػا تطبيػػؽ قػػانوف الػػدفاع

المطبػػؽ فػػي ا ردف وال ػػادر عػػاـ  4141وفػػي عػػاـ  4117وافػػؽ البرلمػػاف ا ردنػػي عمػػى لػػـ اللػػاة الغربيػػة لػػألردف ومػػف ثمػػة تطبيػػؽ
الدستور ا ردني لراـ  4117ار

()1

إياد سميماف البرديني الم مس التشريري في فتره مف 7006حتى  7040مر

سابؽ ص41

المراحؿ االنتقالية انقؿ السمطات وال الحيات وتغيػر المسػميات وأثرىػا عمػى التشػريرات السػارية لغايػات دمػ التشػريرات مريػد الحقػوؽ
امرو بيرزيت وحده المرمومات القانونية  7002ص2
PDFPath=en/Uploads/supportive_research_and_studies/Final.pdf
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بما فييا القدس لألردف وتطبيؽ الدسػتور ا ردنػي ال ػادر سػنة 4117ـ عمػى اللػاة الامسػطينية

وتـ ترديمو أكثر مف مرة(.)4

ػػالحيات تش ػريرية لمممػػؾ فقػػد ن ػػت المػػادة ()11

أعطػػى الدسػػتور ا ردنػػي لسػػنة 4117ـ

عمى أنو "ي وز لرشرة أو أكثر مف أعلاء م مػس ا عيػاف والنػواب أف يقترحػوا القػوانيف ويحػاؿ كػؿ
اقتراح لم نة المًت ة في الم مس إلبداء ال أر فيذا أر الم مس قبػوؿ اقتػراح إحالتػو إلػى الحكومػة
لولرو في

يغة مشػروع قػانوف وتقديمػو لمم مػس فػي الػدورة ناسػيا أو التػي تمييػا " ولمػوزراء الحػؽ

ب ػػأف يكونػ ػوا أعل ػػاء ف ػػي م م ػػس ا م ػػة وبالت ػػالي يح ػػؽ لي ػػـ اقتػ ػراح القػ ػوانيف والس ػػمطتيف التشػ ػريرية
والتنايذية تناط بالممؾ فمألًير حؽ اقتراح القوانيف م عدـ النص عمييا

راحةً في الدستور(.)7

ولمممػػؾ حػػؽ االعتػراض عمػػى مشػػاري القػوانيف التػػي ترفػ إليػػو لمت ػػديؽ عمييػػا فن ػػت المػػادة
( )14الاق ػرة " "4مػػف دسػػتور4117ـ عمػػى أنػػو " إذا لػػـ يػػر الممػػؾ الت ػػديؽ عمػػى القػػانوف فمػػو فػػي
غلوف ستة أشير مف تاري رفرو إليو أف يرده إلى الم مس مشاوعاً ببياف أسباب عدـ الت ديؽ"

وأيلا لمممؾ حؽ إ دار القوانيف التي تـ إقرارىا مف م مس النواب فن ػت المػادة ( )44عمػى
"الممؾ ي دؽ عمى القوانيف وي درىا ويأمر بول ا نظمة الالزمػة لتنايػذىا بشػرط أال تتلػمف مػا

يًالؼ أحكاميا" كذلؾ ن ت الاقرة ( )4مف المادة ( )14عمى أنو" :كؿ مشروع قانوف أقره م مسػا
ا عياف والنواب يرف إلى الممؾ لمت ديؽ عميو".

فحسػػب ن ػػوص المػواد المػػذكورة آناػاً "لمممػػؾ الحػػؽ فػػي االقتػراح واالعتػراض والت ػػديؽ عمػػى

الق ػوانيف فػػي ا وقػػات الراديػػة"

()4

ولكػػف يتس ػ دوره التش ػريري فػػي الظػػروؼ االسػػتثناأية فقػػد ن ػػت

المادة ( )11مف الدستور ا ردنػي لسػنة 4117ـ عمػى أنػو" :عنػدما يكػوف م مػس ا مػة غيػر منرقػد
أو منحؿ يحؽ لم مس الوزراء بموافقة الممؾ أف يل قوانيف مؤقتة في ا مور التي تستو ب اتًاذ
تػػدابير لػػرورية ال تحتمػػؿ التػػأًير أو تسػػتدعي

ػػرؼ ناقػػات مسػػتر مة غيػػر قابمػػة لمتأ يػػؿ ويكػػوف

ليذه القوانيف المؤقتة التي ي ب أف ال تًالؼ أحكاـ ىذا الدستور قوة القانوف عمػى أف ترػرض عمػى

الم مػػس فػػي أوؿ ا تمػػاع يرقػػده ولمم مػػس أف يقػػر ىػػذه الق ػوانيف أو يرػػدليا أمػػا إذا رفلػػيا في ػػب
()4

ار ػ ػ فتح ػػي الوحي ػػد التط ػػورات الدس ػػتورية ف ػػي فمس ػػطيف مر ػ ػ س ػػابؽ ص  .412 -416ك ػػذلؾ ار ػ ػ حن ػػيف ح ػػاب دور الػ ػرأيس

التشػريري فػػي النظػػاـ السياسػػي الامسػػطيني مر ػ سػػابؽ ص  16حيػػث ذكػػرت أنػػو تػػـ ترػػديؿ دسػػتور 4117ـ أربػ مػرات وىػػي عمػػى النحػػو
اآلتي 4161 -4160 -4112 -4111ـ
()7
()4

حنيف ح اب دور الرأيس التشريري في النظاـ السياسي الامسطيني مر

سابؽ ص 404

حسيف أبو الينود التشريرات واليو سػنيا فػي السػمطة الوطنيػة الامسػطينية الييأػة الامسػطينية المسػتقمة لحقػوؽ اإلنسػاف سمسػة تقػارير 4

صichr.ps/pdfs/legal13.pdf 41
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عمػػى م مػػس الػػوزراء بموافقػػة الممػػؾ أف يرمػػف بطالنيػػا فػػو اًر ومػػف تػػاري ذلػػؾ اإلعػػالف يػػزوؿ ماروليػػا

عمى أال يؤثر ذلؾ فػي الرقػود والحقػوؽ المكتسػبة" وبػذلؾ يكػوف لم مػس الػوزراء وبموافقػة الممػؾ سػف
قوانيف مؤقتة ليا قوه القانوف في حاؿ عدـ انرقاد م مػس ا مػة وعمػى أف ترػرض ىػذه القػوانيف عمػى

الم مس في أوؿ ا تماع لو ولمم مس أف يقر القوانيف أو يرفليا ومف تاري عػدـ إقرارىػا مػف قبػؿ
الم مس ي ب عمى م مس الوزراء برد أًذ موافقة الممؾ الحكـ ببطالنيا م عدـ المسػاس بػالرقود

والحقوؽ المكتسبة.
وقد حدد الدستور حاالت إ دار مثؿ ىذه القوانيف وىي -:

 ا مور التي تستو ب اتًاذ تدابير لرورية ال تحتمؿ التأًير. -ا مور التي تستدعي

رؼ ناقات مستر مة غير قابمة لمتأ يؿ(.)1

أمػػا بالنسػػبة إلعػػالف حالػػة الط ػوارئ فػػي فت ػرة الحكػػـ ا ردنػػي لملػػاة الغربيػػة فن ػػت المػػادة

( )471الدستور اإلردني عمى أنو" :إذا حدث ما يستدعي الدفاع عف الوطف في حالػة وقػوع طػوارئ
في در قانوف باسـ قانوف الدفاع ترطى بمو بو ال الحية إلى الشًص الذ يرنيو القػانوف التًػاذ
التدابير واإل راءات اللرورية بما في ذلؾ

الحية وقؼ قوانيف الدولة الرادية لتػأميف الػدفاع عػف

ػاء عمػى قػرار
الوطف ويكوف قانوف الدفاع نافذ المارػوؿ عنػدما يرمػف عػف ذلػؾ بػيرادة ممكيػة ت ػدر بن ً
مف م مس الوزراء"( )2كػذلؾ ن ػت المػادة ( )471مػف الدسػتور ا ردنػي عمػى أنػو " :أ -فػي حػاؿ
حدوث طوارئ ًطيرة يرتبر مريا أف التدابير واإل راءات بمقتلػى المػادة السػابقة مػف ىػذا الدسػتور

غير كافية لمدفاع عف المممكة فممممؾ وبناءاً عمى قرار م مس الوزراء أف يرمف بيرادة ممكية ا حكػاـ

الررفيػػة فػػي مي ػ أنحػػاء المممكػػة أو أ

ػػزء منيػػا  .ب -عنػػد إعػػالف ا حكػػاـ الررفيػػة لمممػػؾ أف

ي ػػدر بمقتلػػى إرادة ممكيػػة أ ترميمػػات قػػد تقتلػػي اللػػرورة بيػػا غ ػراض الػػدفاع عػػف المممكػػة
بقط النظر عف أحكاـ أ قانوف مرموؿ بو ويظؿ مي ا شًاص القػاأميف بتنايػذ تمػؾ الترميمػات
عرلػػة لممسػػأولية القانونيػػة التػػي تترتػػب عمػػى أعمػػاليـ إزاء أحكػػاـ الق ػوانيف إلػػى أف يراػػو مػػف تمػػؾ

وبناء عمى ىاتيف المػادتيف تػـ تطبيػؽ قػانوف الػدفاع
المسأولية بقانوف ًاص يول ليذه الغاية"()3
ً
ال ادر سنة 4141ـ عمى اللاة الامسطينية.

()4

إيػػاد سػػميماف البردينػػي الم مػػس التش ػريري فػػي فت ػره مػػف 7006حتػػى  7040مر ػ سػػابؽ ص 70ار ػ حنػػيف ح ػػاب دور ال ػرأيس

التشريري في النظاـ السياسي الامسطيني مر
مر

()7
()4

سابؽ ص 12يحيى الا ار دور السمطة التشريرية في بنػاء الدولػة الامسػطينية د ارسػة مقارنػة

سابؽ

نص المادة ( )71مف الدستور ا ردني لسنة4117
نص المادة ( )71مف الدستور ا ردني لسنة4117
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يتل مما سبؽ أف النظاـ السياسي في ا ردف نظاما مركزيا يت سد في شًص الممؾ الذ

يقػػؼ عممي ػاً عمػػى رأس ىػػرـ الحكػػـ ويت ػرأس السػػمطات الػػثالث فرميػػا ويظيػػر ذلػػؾ مػػف ال ػػالحيات

التشػ ػريرية الواس ػػرة الت ػػي كان ػػت ممنوح ػػة  -سػ ػواء ك ػػاف ف ػػي ا وق ػػات الرادي ػػة أـ االس ػػتثناأية -ف ػػي

دستور4117ـ.

المطمب الرابع

الصالحيات التشريعية في عيد االحتالل اإلسرائيمي.
سػػقط قطػػاع غ ػزة واللػػاة الامسػػطينية باإللػػافة إلػػي برػػض أ ػزاء مػػف الػػدوؿ الرربيػػة  -منيػػا

ىلبة ال والف وشبو زيرة سيناء -بيد االحػتالؿ اإلسػراأيمي فػي حػرب حزيػراف عػاـ 4162ـ التػي
اسػػتمرت لمػػدة سػػتة أيػػاـ

()4

و مػػف ثػػـ انتقم ػت

ػػالحيات الحكػػـ إلػػى قاأػػد المنطقػػة الرسػػكر وىػػو

موظػػؼ حكػػومي فػػي الدولػػة المحتمػػة يرػػيف مػػف قبػػؿ مػػا يسػػمي وزيػػر الػػدفاع و م ػ بيػػده السػػمطات
الثالثة التشريرية والتنايذية والقلاأية وأ در أوامر عسكرية منذ تاري توليو الحكـ عمى قطاع غزة

واللاة الامسطينية تتماشى م أىداؼ الدولة المحتمة واستمر في إ دارىا حتى عاـ  4114أ

حتى تاري توقي إعالف المبادئ بيف منظمو التحرير الامسطينية واسراأيؿ.
أ در القاأػد الرسػكر ثالثػة مناشػير تقمػد بمو بيػا

ػالحيات التشػري واإلدارة والحكػـ ف مػ

بيف يديو كافو السمطات التنايذية والتشريرية ومارس ىذه ال الحيات عف طريؽ المناشير وا وامر

الرسكرية وترد ىذه المناشير أعمى در ات التشري

القوانيف الرادية (.)7

()4

و تأتي ا وامر في المرتبة الثانية وىي بمثابػة

ًلػ قطػػاع غػزه واللػػاة الغربيػػة لمحكػػـ الرربػػي تسػ عشػره سػػنة قبػػؿ ًلػػوعيا لالحػػتالؿ اإلسػراأيمي وقيػػاـ دولػػو إسػراأيؿ عمػػى الس ػواد

ا عظـ مف مساحة فمسطيف

()7

إيػػاد سػػميماف البردينػػي الم مػػس التشػريري فػػي فتػره مػػف 7006حتػػى  7040مر ػ سػػابؽ ص 74ار ػ حنػػيف ح ػػاب دور ال ػرأيس

التشريري في النظاـ السياسي الامسطيني مر
مر

سابؽ ص 12يحيى الا ار دور السمطة التشريرية في بنػاء الدولػة الامسػطينية د ارسػة مقارنػة

سابؽ 74حسيف أبو الينود تقرير حوؿ التشريرات واليو سنيا مر
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سابؽ ص442

در منشور رقـ  7في تاري  2حزي ارف 4112ونص عمى" إبقاء القوانيف التػي كانػت سػارية

في اللػاة الامسػطينية وقطػاع غػزة عمػى مػا ىػو عميػو إال إذا ترارلػت مػ ا وامػر الرسػكرية" و
ًػ ػػوؿ ناسػ ػػو أيل ػ ػاً

ػ ػػالحيات واسػ ػػرة فػ ػػي السػ ػػمطات الثالثػ ػػة فػ ػػي ناػ ػػس المنشػ ػػور بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ

ال الحيات التي كانت ممنوحة لممندوب السامي أو الحاكـ اإلدار أو لمممؾ ( ")4ومف لمف ىػذه

ال ػػالحيات الت ػػي نقم ػػت إلي ػػو ال ػػالحيات التشػ ػريرية سػ ػواء ف ػػي ا وقػػات الراديػ ػة أـ ا وق ػػات غي ػػر
الرادية طبؽ مف ًالليا قانوف الطوارئ البريطاني لراـ 4111ـ.
وعمػػؿ قاأػػد المنطقػػة الرسػػكر عمػػى طمػػس مي ػ المبػػادئ الدسػػتورية التػػي كػػاف مرم ػوالً بي ػػا

وسػػارية المارػػوؿ قبػػؿ االحػػتالؿ وذلػػؾ بي ػػدار المنشػػورات وا وامػػر الرسػػكرية ال ػػادرة عػػف قاأػػد
المنطقػػة والتػػي ترتبػػر بمثابػػة القػػانوف ا ساسػػي حيػػث بمغػػت ىػػذه ا وامػػر والمنشػػورات الرسػػكرية

ال ػػادرة فػػي اللػػاة الامسػػطينية أكثػػر مػػف ( )4112أم ػ ار عسػػكريا وفػػي قطػػاع غ ػزة ( )4700أم ػ اًر
عسكرياً ألغت وعدلت الرديد مف القوانيف التي كانت سارية وتناولت مي مناحي الحياة استًدمت
ىذه ا وامر الرسكرية كأداة لم ادرة الحقوؽ والحريات الرامة(.)7

وف ػػي تم ػػؾ الاتػ ػرة نالح ػػظ أف الرممي ػػة التشػ ػريرية منردم ػػة ول ػػـ يك ػػف

ػػحاب ا رض أ دور

تشريري فكانت ت ػدر القػوانيف وفقػاً لػإرادة الرسػكرية اإلسػراأيمية المحتمػة بػؿ وعممػت عمػى مػا ىػو
أكثر مف ذلؾ وىو طمس والغاء التشريرات والقوانيف التي كانت سارية قبؿ االحتالؿ التي تترػارض

مػ ا وامػػر الرسػػكرية وعممػػت أيلػػا عمػػى م ػػادرة الحقػػوؽ السياسػػة والمدنيػػة واالقت ػػادية تحقيقػػا
لم ال االحتالؿ.
ول ػػـ يك ػػف لمامس ػػطينييف أ دور م ػػف المش ػػاركة ف ػػي إدارة ش ػػؤونيـ سػ ػواء كان ػػت ى ػػذه اإلدارة ف ػػي

الم ػػاالت التشػريرية أـ التنايذيػػة بػػؿ كانػػت اإلدارة منوطػػة بشػػكؿ مباشػػر بقاأػػد المنطقػػة ولػػباطو

لػػذلؾ عػػاش الامسػػطينيوف فػػي تمػػؾ الات ػرة واقر ػاً مري ػ اًر ت اىػػؿ فييػػا المحتػػؿ أدنػػي حقوقػػو وشػػيد ىػػذا
الشرب غيابا كامال عف ا عماؿ التشريرية والتنايذية.

()4

ار

فتحي الوحيد

التطورات الدستورية في فمسػطيف مر ػ سػابؽ ص  11-41كػذلؾ ار ػ حنػيف ح ػاب دور الػرأيس التشػريري

ف ػػي النظ ػػاـ السياس ػػي الامس ػػطيني مر ػ ػ س ػػابؽ ص  40-41ون ػػاظـ عويل ػػة ا وام ػػر الرس ػػكرية ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة 4162ـ – 4111ـ
امرة بيرزيت سنة  4111ص 16 -11

()7

إياد سميماف البرديني الم مس التشريري في فتػره مػف 7006حتػى  7040مر ػ سػابؽ ص 77حسػيف أبػو الينػود التشػريرات واليػو

سنيا في السمطة الوطنية الامسطينية

مر

سابؽ ص46
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المطمب الخامس
الصالحيات التشريعية في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية
فػػي الثالػػث عشػػر مػػف سػػبتمبر 4114ـ وقرػػت منظمػػة التحريػػر الامسػػطينية ممثمػػة عػػف الشػػرب

الامسػػطيني اتاػػاؽ إعػػالف المبػػادئ الػػذ يرتبػػر أساس ػاً التاػػاقيتي التسػػوية لممػػرحمتيف المػػوقرتيف بػػيف
منظمة التحرير وحكومة إسراأيؿ في أيار 4111ـ وأيموؿ 4111ـ وىاتيف االتااقيتيف ىما ا سػاس

القػانوني إلقامػة السػمطة الوطنيػة الامسػطينية وانتًػاب م مػس تشػريري فمسػطيني

()4

عمي ػػو الم ػػادة الثالث ػػة م ػػف اتااقي ػػة أوس ػػمو وح ػػدد بر ػػد ذل ػػؾ بروتوك ػػوؿ االتااقي ػػة

ىػذه مػا ن ػت

ػػيغة االنتًاب ػػات

وشػػروطيا فح ػػدد المش ػػاركيف ف ػػي الرممي ػػة االنتًابيػػة وش ػػروطيا والمراقب ػػة عميي ػػا والقػ ػوانيف وا نظم ػػة

المترمقػػة بػػالحمالت االنتًابيػػة

()7

ونظمػػت اتااقيػػة غ ػزة  -أريحػػا ول ػ السػػمطة الوطنيػػة إلػػى حػػيف

انتًاب الم مس التشريري حيث ستكوف مكونة مف ىيأة واحدة  -الم مس التنايذ مكوف مف 71
عل ػواً -يتمت ػ ب ػػالحيات تش ػريرية وتنايذيػػة وبشػػرط أف تكػػوف التش ػريرات ال ػػادرة عػػف الم مػػس
التنايذ لمسمطة الوطنية منس مة م بنود اتااقية غزة – أريحا(.)4

فمنذ أف اءت السمطة الوطنية الامسػطينية وًػالؿ المرحمػة االنتقاليػة حتػى انتًابػات الم مػس

التشػريري ا وؿ عػاـ  1996كانػت

السمطة ورأيسيا وفقا

ػالحيات التشػري

()1

وادارة شػؤوف الػبالد منوطػة بم مػس

حكاـ اتااقية نقؿ ال الحيات سالاة الػذكر وحسػب اإل ػراءات المن ػوص

عمييا في قانوف رقـ ) (4لسنة  1995بشأف إ راءات إعداد التشريرات )5(.

ػاء عم ػػى ذل ػػؾ أ ػػدر رأ ػػيس الم ن ػػة التنايذي ػػة لمنظم ػػة التحري ػػر ورأ ػػيس الس ػػمطة الوطني ػػة
وبن ػ ً
الامسطينية في 4111-1-70ـ قرار رقـ  4والذ بمو بو قرر اسػتمرار الرمػؿ بػالقوانيف وا نظمػة

()4

المادة ( )4مف إعالف مبادئ اتااقية أوسػمو ن ػت عمػى " أف ىػدؼ المااولػات اإلسػراأيمية الامسػطينية لػمف عمميػة السػالـ الحاليػة فػي

الشػػرؽ ا وسػػط إقامػػة سػػمطة حكومػػة ذاتيػػة فمسػػطينية انتقاليػػة الم مػػس المنتًػػب لمشػػرب الامسػػطيني فػػي اللػػاة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة لات ػرة
انتقالية ال تت اوز ًمسة سنوات تؤد إلى تسوية داأمة تقوـ عمى أساس قرار م مس ا مف الدولي 442 -717

()7
()4

ار

المادة ( )4و( )1مف إعالف المبادئ حوؿ ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية 4114ـ

( )1ار

()1

ن وص ممحؽ برتوكوؿ حوؿ

يغة االنتًابات وشروطيا بيف منظمة التحرير الامسطينية ودولة االحتالؿ

نص المادة ( )1مف اتااقية أوسمو

م ػػطاى مرعػػي عمميػػو التش ػري فػػي فمسػػطيف اآلليػػات وا ىػػداؼ وا ولويػػات سمسػػة التقػػارير القانونيػػة 46الييأػػة الامسػػطينية المسػػتقمة

لحقوؽ المواطف’صwww.ichr.ps/pdfs/legal24.pdf 71
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وا وامر التي كانت سارية الماروؿ في ا رالي الامسطينية في اللاة الامسطينية وقطػاع غػزة قبػؿ

االحتالؿ اإلسراأيمي واستمرار عمؿ المحاكـ النظامية والشرعية عمى اًتالؼ در اتيا(.)4

وحسػب ىػذا القػرار يكػوف النظػاـ الدسػػتور لسػنة 4167ـ ىػػو المطبػؽ فػي قطػػاع غػزة والػػذ
ػدر زمػػف اإلدارة الم ػرية بينمػػا الدسػػتور المطبػػؽ فػػي اللػػاة الامسػػطينية ىػػو الدسػػتور ا ردنػػي

ال ادر في 4117ـ وبذلؾ كاف التشري

مف لمف اًت اص الم مس التنايػذ لمسػمطة اشػتراكاً

م رأيس السمطة الوطنيػة وىػذا مػا ن ػت عميػو المػادة  7مػف قػانوف رقػـ  1لسػنة 4111ـ " ي ػدر

رأيس السمطة الوطنية الامسطينية القوانيف برد موافقة م مس السمطة "
ػاء القػانوف رقػـ  1لسػنو 4111ليؤكػد أولويػة مػ

وبً وص نقؿ السػمطات وال ػالحيات

الس ػػمطات وال ػػالحيات الػ ػواردة ف ػػي التشػ ػريرات والقػ ػوانيف والم ارس ػػيـ والمنش ػػورات وا وام ػػر الس ػػارية
الماروؿ في قطاع غزه واللاة الامسطينية قبؿ 4111/1/41الى السمطة الوطنية .
وتال ذلؾ تأسيس برض الييأػات ومنحيػا

التاب لو ازرة الردؿ مف

ػالحيات مرينػة كينشػاء ديػواف الاتػو والتشػري

ياغة مشاري القوانيف ومف ثـ إحالتيا إلى رأيس السمطة الوطنية(.)7

ػاء عمػػى اتااقيػػة أوسػػمو حتػػى تػػاري
ويػػر الباحػػث أنػػو منػػذ إنشػػاء السػػمطة الوطنيػػة الامسػػطينية بنػ ً
إ دار القانوف ا ساسي مرت ال الحيات التشريرية لرأيس السمطة الوطنية بمرحمتيف وىما:
المرحمة األولى :مرحمة ما قبؿ االنتًابات التشريرية ا ولى لسنة  4116فاي ىػذه المرحمػة مػارس
رأيس السمطة الوطنية

الحيات تشريرية واسرة باالشتراؾ مػ م مػس السػمطة -الم مػس التنايػذ

 وى ػػذه ال ػػالحيات ك ػػاف يمارس ػػيا ف ػػي ا وق ػػات غي ػػر الرادي ػػة وا وق ػػات الغي ػػر عاديػ ػة وأف ى ػػذهال الحيات لـ تكف مطمقة بؿ كانت مقيدة وفقاً لن وص اتااقية السالـ بحيث ي ػب إبػالغ ال انػب

اإلسػ ػراأيمي ع ػػف مل ػػموف ى ػػذه التشػ ػريرات ف ػػال تك ػػوف ى ػػذه التشػ ػريرات س ػػارية المار ػػوؿ دوف إب ػػالغ

ال انب اإلسراأيمي(.)4

()4

قرار رقـ  4لسنة 4111ـ ار

المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات وال الحيات وتغير المسميات وأثرىا عمػي التشػريرات السػارية لغايػات

امرو بيرزيت وحده المرمومات القانونية 7002
دم التشريرات مريد الحقوؽ
PDFPath=en/Uploads/supportive_research_and_studies/Final.pdf
( )7عبد الحميد الريمة المؤسسة التشريرية في ظؿ السمطة الوطنية الامسطينية م مة القانوف والقلاء الردد الساب  7007ص61
()4

عبػد الػػرحمف أبػػو الن ػر اتااقيػػة نيػػؼ الرابرػػة لحمايػة المػػدنييف الطبرػػة ا ولػػي  7000مطػاب مركػػز رشػػاد الشػوا ص 444-440

كذلؾ ن ت المادة ( )42مف إعالف المبادئ " إذا لـ يػتـ إبػالغ ال انػب اإلسػراأيمي لم نػة القانونيػة ل ميػ التشػريرات التػي ي ػدرىا الم مػس
أو رأيس الم مس تكوف باطمة "
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وبػػذلؾ تكػػوف ىػػذه المرحمػػة مػػف زمػػف السػػمطة الوطنيػػة تحكميػػا ن ػػوص اتااقيػػة أوسػػمو وىػػذه

االتااقية أعطت لمسمطة الوطنيػة الامسػطينية مظيػ اًر ًار يػاً بيقامػة سػمطة وطنيػة ولكػف فػي المقابػؿ
ػػادرت مرظػػـ

ػػالحيات السػػمطات الثالثػػة – السػػمطة التش ػريرية والقلػػاأية والتنايذيػػة  -وىػػذا مػػا

يظير مياً في ن وص االتااقية.
ولرػؿ مرحمػة مػا برػد

ػدور القػانوف ا ساسػي الامسػطيني لسػنة 7007وكػذلؾ مػا تػاله مػف

ترديالتً و ا تمؾ التي استحدثت من ب رأيس الوزراء ترد مػف أبػرز مالمػ النظػاـ السياسػي
والقانوني واإلدار في فمسطيف .

المرحمــة الثانيــة :وىػػي مرحمػػة مػػا برػػد االنتًابػػات التش ػريرية ا ولػػي 4116/4/70

()4

وفػػي ىػػذه

الحقب ػػة تمي ػػزت القػ ػوانيف بال ػػبغة الامس ػػطينية حي ػػث أ ػػدر الم م ػػس التشػ ػريري المنتً ػػب الق ػػانوف
ا ساسػػي سػػنة  7007والمرػػدؿ فػػي سػػنة  7004و سػػنة  7001ومػػف ًاللػػو تمت ػ رأػػيس السػػمطة
الوطنيػػة ب ػػالحيات تشػريرية سػواء كانػػت فػػي الظػػروؼ الراديػػة وىػػي اقتػراح القػوانيف واالعتػراض

عمييا وا دارىا وكذلؾ في الظروؼ االستثناأية وىي حالة اللرورة واعالف حالة الطوارئ وىذا ما
سيكوف محور دراستنا في الا وؿ التالية .

ويمكف القوؿ بأف التنظيـ الدستور إلعداد وسف التشريرات في فمسػطيف يقػوـ عمػى و ػود نػوع

مف التقاسـ والمشػاركة بػيف السػمطتيف التشػريرية والتنايذيػة ذلػؾ أف االًت ػاص التشػريري فػي سػف
القوانيف الرادية ىو لمسمطة التشريرية بحسب ا

ؿ أما في حالة التشريرات االسػتثناأية (القػ اررات

بقوة القانوف) والتشريرات الارعية فيف القانوف ا ساسي يمنحيا لمسمطة التنايذية .







()4

حسيف أبو الينود التشريرات وآلية سنيا في السمطة الوطنية الامسطينية مر
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سابؽ ص62

المبحث الثاني
أنواع التشريعات في فمسطين وآلية سنيا
يرتب ػػر التشػ ػري الم ػػدر ا ساس ػػي لمقواع ػػد القانوني ػػة لموا ي ػػة ل ػػرورات الم تمػ ػ وتنظيمي ػػة

وتحقيػؽ الوحػدة القانونيػة لمدولػة ويق ػد بالتشػري سػف القواعػد القانونيػة و إً ار يػا مكتوبػة ومحػددة
بألا ػػاظ مرين ػػة بواس ػػطة س ػػمطة مًت ػػة ب ػػذلؾ وى ػػي ف ػػي الغال ػػب الس ػػمطة التشػ ػريرية

()4

وا ػػطالح

التشػ ػري يس ػػترمؿ أحيان ػػا لمدالل ػػة عم ػػى القاع ػػدة القانوني ػػة و أحيان ػػا أً ػػر ي ػػدؿ عم ػػى م ػػدر ى ػػذه

القواعد(.)7

ومف ً اأص التشري أف ي در عف سمطة مًت ة يحددىا الدستور أو القانوف ا ساسػي
كذلؾ يحدد مراحؿ سف التشري
إلػػى آًػػر ومػػف دولػػة ً ػر

كم در لمسمطات(.)4

وىذه السمطة إف اًتمات مف حيث تشكيميا و الحيتيا مػف زمػاف

إال أنيػػا تر ػ ىػػذه السػػمطة فػػي مي ػ الػػدوؿ المتمدنػػة إلػػى الشػػرب

وتتنوع التشػريرات حسػب أىميتيػا والسػمطة الم ػدرة ليػا وقوتيػا القانونيػة التػي تتمتػ بيػا وىػي

عمى ثالثة أنواع التشري الدستور والتشري الراد وأًي اًر التشري الارعي ،لذلك قسم الباحث ىذا

المبحث إلى مطمبين عمى النحو التالي:

المطمب األول  :أنواع التشريرات وسمطة إ دارىا.

المطمب الثاني  :آلية سف التشري في فمسطيف.

()4
()7

عبد القادر الاار المدًؿ لدراسات الرموـ القانونية الطبرة ا ولي دار الثقافة  4111ص 61
عبد المنرـ فرج ال ده أ وؿ القانوف دار النيلة  4124ص11

( )4تتمثؿ ىذه السمطة فػي النظػاـ السياسػي الامسػطيني بػالم مس التشػريري المنتًػب حيػث ن ػت المػادة  11مػف القػانوف ا ساسػي المرػدؿ
لسػػنة  7001عمػػى انػػو " .4الم مػػس التشػريري الامسػػطيني ىػػو السػػمطة التشػريرية  .7بمػػا ال يترػػارض مػ أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف يتػػولى الم مػػس
التشريري المياـ التشريرية والرقابة عمى الو و المبيف في نظامو الداًمي" ....
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المطمب األول
أنواع التشريعات وسمطة إصدارىا
تتنوع وتتااوت التشريرات مف حيث أىميتيا وقوتيا القانونيػة وذلػؾ تبرػا ىميػة المسػاأؿ التػي

تتناوليا والسمطة الم درة ليا

()4

فيناؾ أنواع ثالثة مف التشػريرات تتػدرج مػف حيػث قوتيػا القانونيػة

وىي الدستور والتشري الراد – يطمؽ عميو برض الاقياء التشري الرأيسي – والتشػري الارعػي أو

المواأ

()7

يقتلي التدرج في القوه القانونية لمتشريرات عدـ مًالاة التشري ا دنػى لمتشػري ا عمػى

()4

فػػال ينبغػػي أف يػػأتي التشػري الرػػاد مًالاػػا لمقػػانوف ا ساسػػي وال أف يػػأتي التش ػري الارعػػي مًالاػػا
لكؿ مف التشري الراد أو القانوف ا ساسي وحسب مايػوـ التػدرج فػي قػوة التشػريرات إذا ترػارض
تشػ ػريراف م ػػف در ت ػػيف مًتمات ػػيف و ػػب تغمي ػػب التشػ ػري ا عم ػػى وى ػػذا يتحق ػػؽ ع ػػف طري ػػؽ الرقاب ػػة

القلاأية والرقابة الدستورية عمى القوانيف(.)1

الفرع األول
الدستور

وىو أعمى مراتب التشريرات قوة ومكانة فيستمد ىذه القوة ومكانتيا مػف المسػاأؿ التػي ينظميػا

والسػػمطة الم ػػدرة لػػو فيػػو يحػػدد شػػكؿ الدولػػة ونظػػاـ الحكػػـ فييػػا وسػػمطاتيا وعالقتيػػا مػ برلػػيا
البرض وعالقتيػا بػا فراد ويحػدد الحقػوؽ والحريػات التػي يتمتػ بيػا ا فػراد أ أنػو يرتبػر ا سػاس
التػػي تقػػوـ عميػػو الدولػػة مػػف ذلػػؾ تظيػػر أىميتػػو ومكانتػػو بالنسػػبة لبػػاقي التشػريرات فمػػذلؾ ال ي ػػوز
لمتشريرات الرادية أو الارعية أف تًالؼ أحكامػو وكػؿ تشػري يًػالؼ ذلػؾ يرتبػر بػاطال بػؿ ي ػوز
لمدستور أف يًالؼ التشريرات الرادية أو الارعية ويرتبر ذلؾ ترػديال لػمنيا ليػذه التشػريرات وىػذا

()4
()7
()4
()1

موسى أبو مموح المدًؿ لمرموـ القانونية الطبرة الثانية 7001-7002ـ بدوف دار نشر ص  476وما بردىا
م طاي مرعي عمميو التشري في فمسطيف اآلليات وا ىداؼ وا ولويات مر
طرمية ال رؼ مو ز القانوف الدستور

سابؽ’ص42

دار الحمامي لمطباعة  4111ص44

عبد المنرـ فرج ال ده أ وؿ القانوف مر

سابؽ ص 11سامي مػاؿ الػديف القلػاء اإلدار

مطبرة أبو الرزـ  7007ص401
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الكتػاب ا وؿ الطبرػة الثالثػة

ما يسمي بسمو الدستور – سواء كاف سػموا مػف الناحيػة المولػوعية أو سػموا مػف الناحيػة الشػكمية
المسمـ بيا في مي النظـ القانونية
 الذ يرتبر مف المبادئ موتًتمؼ السمطة الم درة لمدستور مف دولة ًر

()4

.

فيناؾ طرؽ غير ديمقراطية تظير الوثيقة

الدسػػتورية عمػػى شػػكؿ منحػػة مػػف الحػػاكـ أو عقػػد بػػيف الحػػاكـ وبػػيف الشػػرب أو طػػرؽ ديمقراطيػػة

يكوف ذلؾ في ول الوثيقة الدستورية عػف طريػؽ مريػة تأسيسػية منتًبػة أو عػف طريػؽ االسػتاتاء

الدستور (.)7

يًتمػػؼ ترػػديؿ الدسػػتور حسػػب الطريقػػة واإل ػراءات المرسػػومة لترديمػػو فقػػد يكػػوف الدسػػتور مػػف

الدساتير المرنة يكاي لترديؿ أحكامػو أو إلغػاءه أف ي ػدر تشػري عػاد

وبػاإل ارءات التػي ي ػدر

بيا القوانيف الرادية وقد يكوف مف الدساتير ال امدة يتطمب لترديمو والغاءه شروط ًا ة وا راءات
مرينػػو

()4

ػػروبة ممػػا ىػػو متب ػ فػػي إلغػػاء وترػػديؿ الق ػوانيف الراديػػة وبػػذلؾ يحػػوؿ دوف كث ػره

أكثػػر

ترديمو مما يتوفر فيو ًا ية االستقرار والثبات(.)1

وفي زمف السمطة الامسطينية تـ ول القانوف ا ساسي مف قبؿ الم مس التشريري فػي سػنة
4112ـ تػـ إحالتػو لػرأيس السػمطة الوطنيػة لمم ػػادقة عميػو و إ ػداره ولػـ ي ػدره الػرأيس إال فػػي

عػػاـ 7007ـ وذلػػؾ كػػاف مًالاػػا لمػػا ىػػو من ػػوص عميػػو فػػي القػػانوف ا ساسػػي والنظػػاـ الػػداًمي

لمم مس التشريري ويرتبػر القػانوف ا ساسػي مػف الدسػاتير ال امػدة يتطمػب لترػديميا والغاأيػا شػروط
ًا ػػة وا ػراءات مرينػػة أكثػػر ترقيػػداً ممػػا ىػػو متب ػ لترػػديؿ أو إلغػػاء الق ػوانيف الراديػػة بحيػػث نػػص
النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري عمػػى ىػػذه اإل ػراءات وىػػي أف يكػػوف الطمػػب المقػػدـ لترػػديؿ أو

تنقػػي القػػانوف ا ساسػػي مكتوب ػاً ومرفقػػا بمػػذكره إيلػػاحية واذا كػػاف ىػػذا الطمػػب مقػػدماً مػػف أعلػػاء
()4
()7

سامي ماؿ الديف القانوف الدستور والشرعية الدستورية في لوء قلاء المحكمة الدستورية الرميا  7001منشأة الرارؼ ص471
فتحػػي الوحيػػد

التطػػورات الدسػػتورية فػػي فمسػػطيف مر ػ سػػابؽ ص  62ويمكػػف القػػوؿ ىنػػا الدسػػتور لػػيس ىػػو التش ػري الوحيػػد الػػذ

يًتػاره الشػػرب عػف طريػػؽ االسػتاتاء ’فقػػد يسػتاتي الشػػرب فلػال عػػف ذلػؾ فػػي تشػري يتنػػاوؿ أمػ ار ىامػػا يت ػؿ بم ػػال الػبالد الرميػػا  .ار ػ
عبد المنرـ فرج ال ده أ وؿ القانوف مر
المحكمة الدستورية مر

()4

سػابؽ ص .11سػامي مػاؿ الػديف القػانوف الدسػتور والشػرعية الدسػتورية عمػي لػوء قلػاء

سابؽ ص . 14طرمية ال رؼ مو ز القانوف الدستور

مر

سابؽ ص 404وما بردىا

يرتبر القانوف ا ساسي مف الدساتير ال امػدة التػي تتطمػب ترػديميا والغاأيػا إ ػراءات مرينػة تًتمػؼ عػف القػانوف الرػاد وأكثػر ترقيػدا منػو

فقػػد ن ػػت المػػادة ( )24مػػف النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري عمػػى (  -4يقػػدـ طمػػب اقت ػراح ترػػديؿ أو تنقػػي القػػانوف ا ساسػػي مكتوب ػاً
ومولوعاً في مواد ومرفقػة بػو مػذكرة إيلػاحية  -7إذا كػاف طمػب الترػديؿ أو التنقػي مقػدماً مػف ا علػاء في ػب أيلػاً أف يكػوف موقرػاً مػف

ثمث أعلاء الم مس  -4يحيؿ الرأيس الطمب إلى الم نة القانونية إلبداء ال أر برػد إًطػار الم مػس بالطمػب الػذ قػدـ بيػذا الشػأف  -1برػد
إعػادة الطمػػب مػػف الم نػة إلػػى الم مػػس واالسػتماع إلػػى تقريرىػػا بشػأنو ي ػػدر الم مػػس قػ ارره با غمبيػػة النسػػبية بشػأف مناقشػػة الطمػػب أو رفلػػو
فػيذا رفػض أعتبػر مرفولػاً واذا قبػؿ تطبيقػو بشػأنو أحكػاـ المػادة ( )62مػف ىػذا النظػاـ  -1أ ترػديؿ أو تنقػي فػي القػانوف ا ساسػي يتطمػػب
موافقة أغمبية الثمثيف)

()1

عبد المنرـ فرج ال ده أ وؿ القانوف مر

سابؽ ص 11فتحي الوحيد التطورات الدستورية في فمسطيف مر
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سابؽ .27

الم مس التشريري ي ب أف يكوف موقراً مف ثمػث أعلػاء الم مػس التشػريري وكػذلؾ تتطمػب إلقػرار
الترديؿ أغمبية ًا ة وىي أغمبية الثمثيف(.)4

الفرع الثاني

التشريعات العادية
ويطمػػؽ الاقػػو عمػػى ىػػذه التش ػريرات التش ػري الرأيس ػي وىػػو عبػػارة عػػف م موعػػة القواعػػد التػػي

تلػػريا السػػمطة المًت ػػة وفقػػا حكػػاـ الدسػػتور

()7

وت ػأتي فػػي المرتبػػة التاليػػة لمدسػػتور أو القػػانوف

ا ساسػػي مػػف حيػػث القػػوه لػػذلؾ ي ػػب أف يكػػوف ىػػذا التش ػري ًالػػرا وموافقػػا حكػػاـ الدسػػتور-
القػػانوف ا ساسػػي -شػػكال وملػػمونا

()4

والسػػمطة المًت ػػة بي ػػدار وسػػف الق ػوانيف الراديػػة وىػػي

السمطة التشريرية وىذه الوظياة ترتبر الوظياة الرأيسية ليذه السمطة في ا وقات الرادية(.)1

حػػدد القػػانوف ا ساسػػي ال يػػة التػػي تتػػولى ميمػػة التش ػري وىػػي السػػمطة التش ػريرية متمثمػػة فػػي

الم مس التشريري فن ت المادة ( )12الاقرة  7مف القانوف ا ساسي (بما ال يترػارض مػ أحكػاـ
ىػػذا الق ػػانوف يت ػػولي الم م ػػس التشػ ػريري ميام ػػو التش ػريرية والرقابي ػػة عم ػػى الو ػػو المب ػػيف ف ػػي النظ ػػاـ

الداًمي) كذلؾ حدد القانوف ا ساسي دور رأيس السمطة الوطنية في سف التشريرات الرادية.
الفرع الثالث

التشريع الفرعي
التشػري الارعػػي ىػػو عبػػارة عػػف الق ػ اررات اإلداريػػة التنظيميػػة التػػي ت ػػدرىا السػػمطة التنايذيػػة

بمقتلي االًت اص المًوؿ ليا في الدستور

()4
()7

ار

()1

فيي تسػف مػف قبػؿ السػمطة التنايذيػة بمػا ليػا مػف

نص المادة ( )24مف القانوف ا ساسي.

موسػى أبػػو ممػػوح المػدًؿ لمرمػػوـ القانونيػػة مر ػ سػػابؽ ص 441ا ن ػػت المػادة ( )12مػػف القػػانوف ا ساسػي ( .4الم مػػس التشػريري

الامسطيني ىػو السػمطة التشػريرية المنتًبػة  .7بمػا ال يترػارض مػ أحكػاـ ىػذا القػانوف يتػولى الم مػس التشػريري الميػاـ التشػريرية والرقابيػة
عمى الو و المبيف في نظامو الداًمي.)....

()4
()1

عدناف عمرو القلاء اإلدار

دار المرارؼ  7001ص41

تنص غالب الدساتير في برػض ا حيػاف عمػى اشػتراؾ رأػيس الدولػة مػ السػمطة التشػريرية فػي ىػذه الوظياػة ممػا يرطيػو حػؽ الت ػديؽ و

االعتراض عمي القوانيف عمي ما تسنو ىذه السمطة موسى أبو مموح المدًؿ لمرموـ القانونية مر

()1

عبد المنرـ فرج ال ده أ وؿ القانوف مر

سابؽ ص407
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سابؽ ص  41وما بردىا..

اًت اص أ يؿ

()4

وأطمؽ عمييا الاقو أكثر مف م طم منيا الالأحة أو المراسيـ التنظيمية أو

المراسيـ الرامة أو أنظمة إدارية(.)7

وعرفيا البرض بأنيا ق اررات ي در مف السمطة التنايذية تتلمف قواعد عامة وم ػردة
ىػػذا الترريػػؼ يتاػػؽ التش ػري الارعػػي مػ القػػانوف الرػػاد مػػف حيػػث المولػػوع

()4

وفػي

نيػػا تتلػػمف قواعػػد

عامػػو وم ػػرده ولكػػف يًتمػػؼ مريػػا مػػف الناحيػػة الشػػكمية ل ػػدورىا عػػف السػػمطة التنايذيػػة ويرتبػػر

التشػري الارعػػي أدنػػى أنػواع التشػريرات مػػف حيػػث المرتبػػة لػػذلؾ يشػػترط أال تًػػالؼ ىػػذه التشػريرات
أحكػػاـ التش ػري الرػػاد أو القػػانوف ا ساسػػي واال اعتبػػرت منردمػػة وتيػػدؼ التش ػريرات الارعيػػة إلػػى
تسػييؿ تنايػػذ القػوانيف ال ػادرة مػػف السػػمطة التشػريرية أو تنظػػيـ الم ارفػػؽ الرامػة أو المحافظػػة عمػػى

ا مف الراـ و ال حة الرامة(.)1

والسمطة المًت ة بسف التشري الارعػي فػي النظػاـ السياسػي الامسػطيني ىػي السػمطة التنايذيػة

وال يرتبر اًت اص استثناأي بؿ اًت اص أ يؿ فن ت المادة  20مف القػانوف ا ساسػي عمػى
(لم مس الوزراء الحؽ في التقدـ إلى الم مس التشريري بمشروعات القوانيف وا ػدار المػواأ واتًػاذ

اإل راءات الالزمة لتنايذ القانوف ).

وينقسم التشريع الفرعي إلى خمسة أقسام:
القســم األول :الم ـوائا التنفيذيــة  :وتيػػدؼ إلػػى تسػػييؿ تنايػػذ القػوانيف الراديػػة ال ػػادرة عػػف السػػمطة
التشريرية وذلؾ أف القوانيف التي تسنيا السمطة التشريرية كثي اًر ما تقت ر عمى ول قواعد عامو

وتترؾ النواحي وا مور التا يمية إلى السمطة التنايذية بحكـ وظياتيا في تنايػذ القػوانيف وات ػاليا

المسػػتمر بػػال ميور فتكػػوف أكثػػر مررف ػةً مػػف السػػمطة التش ػريرية فػػي التا ػػيالت الًا ػػة بالقػػانوف
فلال عف لماف السرعة في تنايذ القانوف وتًايؼ ا عباء عف السمطة التشريرية(.)1

القســـم الثـــاني -المـــوائا التنظيميـــة :وتيػػدؼ ىػػذه الم ػواأ إلػػى تنظػػيـ وترتيػػب الم ػػال والييأػػات
الرام ػػة فتت ػػولي الس ػػمطة التنايذي ػػة إداره ى ػػذه الم ارف ػػؽ والييأ ػػات في ػػي ا ق ػػدر عم ػػى اًتي ػػار التنظ ػػيـ
()4

ن ت الاقرة  1مف المادة  4مف قػانوف الًدمػة المدنيػة (يتػولى م مػس الػوزراء اإلشػراؼ الرػاـ عمػى شػؤوف الًدمػة المدنيػة فػي فمسػطيف

ولو في سبيؿ ذلؾ القياـ بما يمي-1:إ دار المواأ والق اررات ا ًر المًولة لو بمقتلى ىذا القػانوف).
()7
()4
()1

عبد المنرـ فرج ال ده أ وؿ القانوف مر

سابؽ ص407

إبراىيـ عبد الرزيز شيًا ومحمد رفرت عبد الوىاب النظـ السياسية والقانوف الدستور

مطبرو الات

7004

موسػػى أبػػو ممػػوح المػػدًؿ لمرمػػوـ القانونيػػة مر ػ سػػابؽ ص  411عبػػد القػػادر الاػػار مػػدًؿ لد ارسػػة الرمػػوـ القانونيػػة مر ػ سػػابؽ

ص 66عباس ال راؼ و ورج ًربوف مدًؿ إلى عمـ القانوف دار الثقافة  4111ص  11وما بردىا .

()1

ص 601

حازـ

ادؽ سمطة رأيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرأاسي مر
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سابؽ ص276

المالأـ لسير الرمؿ فييا وتستمد السمطة التنايذية في إ دار ىذا النوع مف المواأ مف نػص المػادة

( )61مف القانوف ا ساسي الاقرة (( )1أ .إنشاء أو إلغاء الييأات والمؤسسات والسمطات أو مػا فػي
حكميا مف وحدات ال ياز اإلدار التي يشمميا ال ياز التنايذ التاب لمحكومة عمى أف ينظـ كػؿ
منيػػا بقػػانوف ب .تريػػيف رؤسػػاء الييأػػات والمؤسسػػات المشػػار إلييػػا فػػي البنػػد "أ" أعػػاله واإلش ػراؼ
عمييا وفقا حكاـ القانوف) ذكرت ىذه الاقرة لمف مػادة اًت ا ػات م مػس الػوزراء ومػف يممػؾ

إنشػػاء والغػػاء الييأػػات والمؤسسػػات-وفقػػا لػػنص الاق ػرة السػػابقة مػػف المػػادة ( )61يممػػؾ ول ػ قواعػػد
تنظـ وترتب ىذه الييأة أو المؤسسة .

القســم الثالــث -ل ـوائا الضــبط :ىػػي التػػي تلػػريا السػػمطة التنايذيػػة لمحاػػاظ عمػػى النظػػاـ برنا ػره
الثالثػػة :ا مػػف الرػػاـ والسػػكينة الرامػػة وال ػػحة الرامػػة فيػػي تػػورد قيػػود تش ػريرية عمػػى الحريػػات
الاردية تقتلييا الم محة الرامة ومف أمثمة ىذه المواأ

لواأ المرور(.)4

القسم الرابع -لواأ اللرورة :ولمرأيس في ىذه الحالة إ ػدار قػ اررات بقػوة القػانوف فػي حػاؿ غيػاب
الم مس التشريري والحاالت التي ال تحتمؿ التأًير سيتحدث الباحث عف حالة اللرورة الحقا في

ف ؿ مستقؿ .

القســم الخــامس -الم ػواأ التاويلػػية :ىػػي تمػػؾ الم ػواأ التػػي ت ػػدر مػػف السػػمطة التنايذيػػة لتنظػػيـ
مولػػوعات تػػدًؿ مػػف لػػمف اًت ػػاص السػػمطة التش ػريرية فتقػػوـ ا ًي ػرة بتاػػويض ال ػرأيس فػػي

تنظيـ ىذه المولوعات عف طريؽ إ دار لواأ ليا قوة القانوف(.)7

لـ ينص القانوف ا ساسي عمى ىذه ال الحية لرأيس السمطة الوطنية ونر في ىذا ال انب

لرورة النص عمييػا كمػا ىػو فػي الدسػاتير المقارنػة وذلػؾ لتًايػؼ الرػبء عػف السػمطة التشػريرية

ولما لمسمطة التنايذية مف دراية بالنقص الذ يشوب القوانيف والسػرعة والسػرية التػي تتطمبيػا برػض

القوانيف وتتمت بيا السمطة التنايذية.

()4
()7

عبد المنرـ ال ده أ وؿ القانوف مر
حازـ

سابؽ ص404
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المطمب الثاني

آلية سن التشريع في فمسطين
تمر عمميػو سػف التشػريرات -وىػي م موعػو مػف اإل ػراءات إلنتػاج القواعػد القانونيػة تبػدأ منػذ

ك ػػاف الق ػػانوف فكػ ػرة حت ػػى ت ػػب ق ػػانوف  -ب مم ػػة م ػػف الم ارح ػػؿ ح ػػددىا النظ ػػاـ ال ػػداًمي لمم م ػػس
التشريري وذلؾ لتنظػيـ الرمميػة التشػريرية فػي ميػ مراحميػا و وانبيػا وىػذه الم ارحػؿ تبػدأ بػاالقتراح
وتنتيي باإل دار وسوؼ يً ػص الباحػث لمرحمػة اإل ػدار مطمػب مسػتقؿ الحقػا وىػذا يقتلػي
تقسيـ المطمب إلى:

الفرع األول

مرحمة وضع فكرة القانون (االقتراح)
حػػدد النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التشػريري ال يػػات التػػي يمكػػف ليػػا تقػػديـ مشػػاري القػوانيف فحػػؽ
االقتػراح مشػػترؾ بػػيف كػػؿ مػػف السػػمطة التنايذيػػة والسػػمطة التشػريرية فتمارسػػو السػػمطة التنايذيػػة عبػػر
م مػػس الػػوزراء بينمػػا تمػػارس السػػمطة التش ػريرية حػػؽ االقت ػراح عبػػر أعلػػاء الم مػػس التش ػريري

وسػػوؼ نت ػػد لحػػؽ رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة الامسػػطينية فػػي اقت ػراح الق ػوانيف الحقػػا لػػذا سيقت ػػر

حديثنا عمى حؽ مباشرة أعلاء الم مس التشريري ليذا الحؽ(.)4

يستمد أعلاء الم مس التشريري الحؽ في ممارسة االقتراح مف نص المادة ( )16مف القانوف

ا ساسي " لكؿ علو مف أعلاء الم مس الحؽ في-7 ....اقتراح القوانيف وكؿ إقتراح تػـ رفلػو
ال ي وز إعادة تقديمو في ناس دورة االنرقاد السنو  "...و اء النص قػاط فػي أف ىػذا الحػؽ متػاح

لكػػؿ علػػو مػػف أعلػػاء الم مػػس التشػريري وبالتػػالي ال ي ػػوز تحػػت أ مسػػمى تقييػػد ىػػذا الحػػؽ أو

إنقا و وكذلؾ من

كؿ مف القانوف ا ساسي والنظاـ الداًمي لمم مس التشريري الحػؽ لرلػو أو

أكثػػر مػػف أعلػػاء الم مػػس أو ل انػػو التقػػدـ بمقتػػرح مشػػروع قػػانوف

()7

حيػػث ن ػػت المػػادة  62مػػف

النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري (ي ػػوز لرلػػو أو أكثػػر مػػف ا علػػاء أو أي ػة ل نػػة مػػف ل ػػاف
()4

يقوؿ سميماف الطماو (ىذه الحؽ مقرر كقاعدة عامة علاء البرلماف ولمحكومة ولكػف نظػ ار لمطػاب الانػي الػذ أ ػبحت تتسػـ بػو

عمميو التشري

فاف المشاىد عمال وفي دوؿ الرالـ ا م

أف الغالبية الرظمي مف التشريرات ىػي ذات م ػدر حكػومي واف دور البرلمػاف

فػػي ىػػذه المقػػاـ أ ػػب يقت ػػر عمػػال عمػػي إق ػرار المشػػروعات التػػي تقػػدميا الحكومػػة برػػد أف تقتن ػ با سػػس الكبػػر التػػي تقػػوـ عمييػػا تمػػؾ
التش ػريرات) ار ػ سػػميماف الطمػػاو السػػمطات الثالثػػة فػػي الدسػػاتير الرربيػػة المرا ػرة وفػػي الاكػػر السياسػػي اإلسػػالمي دار الاكػػر الرربػػي
الطبرة السادسة  4116ص412

()7

ار

نص المادة  16مف القانوف ا ساسي لسنة 7001

 29

الم مس اقتراح مشروع قانوف أو ترديؿ أحد القوانيف المرموؿ بيا أو إلغاأو ويحاؿ كؿ اقتراح مرفقػا
با سػػباب المو بػػة والمبػػادئ ا ساسػػية عمػػى الم نػػة المًت ػػة فػػي الم مػػس إلبػػداء ال ػ أر فػػيذا أر

الم مػػس برػػد االسػػتماع ل ػ أر الم نػػة قبػػوؿ االقت ػراح أحالػػو إلػػى الم نػػة القانونيػػة لولػػرو فػػي مشػػروع
قانوف متكامؿ لتقديمو لمم مس فػي الػدورة ناسػيا أو التػي تمييػا) يظيػر ممػا سػبؽ أف تقػديـ االقتػراح
يتـ مف قبؿ أعلاء أو ل اف الم مس التشريري ويتـ عرض ىذا المقتػرح عمػى الم نػة المًت ػة

()4

-وذلؾ حسب مولوع المقترح -مرفقا با سباب ومف ثـ تقوـ الم نة بيبداء ال أر في المقترح وفي

حػػاؿ موافقػػة الم مػػس التش ػريري عمػػى المقتػػرح برػػد سػػماع أر الم نػػة مػػف قبػػؿ الم مػػس يػػتـ إحالػػة
المقتػػرح إلػػى الم نػػة القانونيػػة ل ػػياغتو وولػػرو فػػي مشػػروع قػػانوف وتقديمػػو إلػػى الم مػػس فػػي الػػدورة

ناسيا أو في الدورة التي تمييا.

يػػر برػػض الاقػػو اًػػتالؼ فػػي آليػػة اقت ػراح علػػو الم مػػس عػػف اقت ػراح السػػمطة التنايذيػػة فآليػػة

اقتراح مشاري القوانيف مف قبؿ السمطة التنايذية تتـ عرليا عمى الم نة المًت ة وفي حاؿ سماع
أر الم نػػة وموافقػػة الم مػػس عمػػى المقتػػرح يػػتـ الت ػػويت عميػػو مباش ػرة دوف عرلػػة عمػػى الم نػػة

القانونية بينما االقتراح المقدـ مف قبؿ السمطة التشػريرية يػتـ عرلػو أوالً عمػى الم نػة المًت ػة ثػـ
عم ػػى الم ن ػػة القانوني ػػة لول ػػرو ف ػػي مش ػػروع ق ػػانوف وي ػػر ى ػػذا الاري ػػؽ أف م ػػا ذك ػػر م ػػف ترقي ػػدات

وا راءات لالقتراح المقدـ مف قبؿ أعلػاء السػمطة التشػريرية ليػا مبرراتيػا مػف الناحيػة الواقريػة فػال
يممػػؾ علػػو الم مػػس التشػ ػريري الرػػاد مػػف الوس ػػاأؿ واإلمكانيػػات والقػػدرات الذاتي ػػة مػػا يسػػم ل ػػو
بدراسة اقتراحو مف الناحية الانية و ياغتو بالطريقة المناسبة عمى شكؿ مشروع ومواد(.)7

ولكػف يػػر الباحػث أف ىػػذا الػ أر قػػد انػب ال ػواب فقػد ن ػػت المػادة  61مػػف النظػاـ الػػداًمي

لمم مػػس التشػريري عمػػى أنػػو (  -4يحيػػؿ م مػػس الػػوزراء القػوانيف أو االقت ارحػػات إلػػي الػرأيس مرفقػػو
بمذكراتيا اإليلاحية وعمى الرأيس أف يحيؿ المشروع أو االقتراح إلي الم نة المًت ة البداء ال أر

عمى أف تقدـ الم نة تقريرىا ًػالؿ مػده ال تت ػاوز أسػبوعيف مػف تػاري إحالػة إلييػا -1 ......عمػى
ال ػرأيس إحالػػة مشػػروع القػػانوف إلػػي الم نػػة القانونيػػة إلبػػداء مالحظاتيػػا القانونيػػة الالزمػػة ).مػػف ىػػذا
النص يتل أف مشاري القوانيف المقدمة مف م مس الوزراء تمر عمى الم نة القانونية وعمى الم نة

المًت ػػة وبػػذلؾ ال ًػػالؼ بػػيف مشػػاري الق ػوانيف المقدمػػة مػػف م مػػس الػػوزراء ومشػػاري الق ػوانيف
المقدمة مف أعلاء الم مس التشريري مف حيث اإل راءات.
()4

بمغ ػػت المب ػػادرات البرلماني ػػة سػ ػواء ك ػػاف م ػػف ا عل ػػاء أو الم ػػاف ب ػػاقتراح مش ػػروعات القػ ػوانيف ف ػػي ال ػػدورة ا ول ػػي لمم م ػػس الح ػػالي واح ػػد

وعشروف مقترحا ار

()7

إياد سميماف البرديني الم مس التشريري في فتره مف 7006حتى  7040مر

سابؽ ص.447

موسػػى أبػػو ممػػوح بحػػث برنػواف آليػػة ولػ التشػري فػػي ا ارلػػي الًالػػرة لمسػػمطة الامسػػطينية منشػػور فػػي م مػة ال امرػػة اإلسػػالمية

الم مد السادس الردد ا وؿ  4117ص.744
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الفرع الثاني

مرحمة المناقشة العامة
فػػي ىػػذه المرحمػػة تػػتـ مناقشػػة المشػػروع بشػػكؿ عمنػػي وترتبػػر مػػف أىػػـ الم ارحػػؿ التػػي يمػػر بيػػا

التشري

وبيا تقرر القوة االلزامية لمقوانيف بمرنى أف الم مػس التشػريري ىػو الػذ يممػؾ تقريػر القػوة

لمقػوانيف واسػػباغ

ػػاة ا مػػر واإل بػػار عمييػػا

()4

وتبػػدأ مرحمػػة المناقشػػة بقيػػاـ الم نػػة التػػي اًت ػػت

بد ارسػػة مشػػروع القػػانوف -المقتػػرح -ببيػػاف د ارسػػتيا التػػي أعػػدتيا لمشػػروع القػػانوف

()7

مػػف حيػػث بيػػاف

أىميتو والاأات التي يًاطبيا ىذا المشروع وا سباب المو بة إلق ارره ومف ثـ يات برػد ذلػؾ بػاب

المناقش ػػة الرام ػػة بيتب ػػاع أ ػػوؿ وا ػ ػراءات الم ػػداًالت عل ػػاء الم م ػػس التشػ ػريري وفق ػػا لمنظ ػػاـ

الداًمي لمم مس -وتمتاز ىذه المرحمة بأنيػا أكثػر الم ارحػؿ ترقيػدا لرموميتيػا وعالنيتيػا -بحيػث يػتـ
ت ػػويت أعل ػػاء الم م ػػس عم ػػى مش ػػروع الق ػػانوف م ػػف حي ػػث مػ ػوافقتيـ عم ػػى اس ػػتمرار اإل ػ ػراءات

التشريرية مف عدمو وفي حاؿ الموافقة عمػى مشػروع القػانوف يػتـ تمريػر مشػروع القػانوف المقػدـ مػف
قبؿ أعلاء الم مس التشريري إلى الم نة القانونية إلعادة

ياغتو وفقا لمشكؿ المطموب قانونا.

أمػػا إذا تػػـ رفػػض المشػػروع فػػي ىػػذه المرحمػػة فينػػو يرتبػػر منرػػدما ويسػػقط مػػف ػػدوؿ أعمػػاؿ
الم مػ ػػس فن ػ ػػت المػ ػػادة ( )61فق ػ ػرة (" )1برػ ػػد المناقشػ ػػة الرامػ ػػة يطػ ػػرح المشػ ػػروع عمػ ػػى الم مػ ػػس

لمت ويت عميو لقبولو فيذا رفلو اعتبػر المشػروع مرفولػا واذا وافػؽ عمػى قبولػو أحالػو إلػى الم نػة
المًت ة إل راء الترديالت المناسبة عمى لوء المناقشة الرامة التي أ راىا" .
الفرع الثالث

مرحمة القراءات المتعددة لمشروع القانون والتصويت عميو
وىػػي مػػف أىػػـ الم ارحػػؿ الرمميػػة نيػػا تنقػػؿ مشػػروع القػػانوف المقتػػرح إلػػى حالػػة التوا ػػد المػػاد

بمرنػػى يتحػػوؿ مشػػروع القػػانوف الػػذ يحظػػى بػػدعـ ال يػػة التػػي تبنتػػو -أ ال يػػة التػػي اقترحػػت ىػػذا

()4

يتاح في ىذه المرحمة مشاركو الم تم المدني والمرنييف بمشروع القانوف ليدلي كؿ مف يريد برأيو

إياد سميماف البرديني الم مس التشريري في فتره مف 7006حتى  7040مر

()7

سابؽ ص440

تًتمؼ إ راءات مناقشو مشروع القانوف وفقا لإ راءات التي تحكـ سير عمؿ البرلماف وقد تركت مرظػـ الدسػاتير ومػف لػمنيا القػانوف

ا ساسػػي لمبرلمانػػات حريػػة إ ػػدار لواأحيػػا الداًميػػة ار ػ سػػميماف الطمػػاو السػػمطات الثالثػػة فػػي الدسػػاتير الرربيػػة المرا ػرة وفػػي الاكػػر
السياسي اإلسالمي مر

سابؽ ص427

 31

المشروع  -إلى مشروع القانوف يحظى بدعـ السمطة التشريرية فيتـ في ىذه المرحمػة تحديػد مرػالـ
الرممية التشريرية.

وبرد موافقة الم مس عمى المشروع مف حيث المبدأ تناقش مواده مادة مادة و يؤًػذ الػ أر فػي
كػػؿ مػػادة عمػػى حػػدة ويرقػػب ذلػػؾ أًػػذ ال ػ أر عمػػى مشػػروع القػػانوف بم موعػػو ككػػؿ وال ترنػػي تمػػؾ
الموافقػػة إق ػرار القػػانوف بػػؿ تػػتـ قراءتػػو ثانيػػة برػػد إدًػػاؿ الترػػديالت والمقترحػػات التػػي تػػـ تناوليػػا فػػي

القراءة ا ولى وتػتـ القػراءة الثانيػة ًػالؿ مػدة ال تت ػاوز الشػير مػف تػاري القػراءة ا ولػى وتقت ػر
القراءة الثانية عمى مقترحات وترديالت القراءة ا ولى وبرد ذلؾ يػتـ الت ػويت عمػى المػواد المردلػة
نياأيا أ يػتـ الت ػويت عمػى م مػؿ المػواد المردلػة واقػرار المشػروع بػالقراءة الثانيػة ىػذه مػا ن ػت

عميػػو المػػادة ( )62مػػف النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري "-4ت ػػر مناقشػػة مشػػاري الق ػوانيف أو
االقتراحات في قراءتيف منا متيف عمى الو و التالي:أ .في القراءة ا ولى يناقش المشروع مادة مػادة

برػػد تالوتيػػا واالقت ارحػػات المقدمػػة بشػػأنيا ويػػتـ الت ػػويت عمػػى كػػؿ مػػادة ثػػـ يػػتـ الت ػػويت عمػػى
المشػػروع فػػي م ممػػو ب .ت ػػر الق ػراءة الثانيػػة ًػػالؿ مػػدة أق ػػاىا شػػير مػػف تػػاري إق ػرار المشػػروع
بػػالقراءة ا ولػػى وتقت ػػر عمػػى مناقشػػو الترػػديالت المقترحػػة ويػػتـ الت ػػويت عميػػو ثػػـ ي ػػوت عمػػى

المواد المردلة نياأيا".
يكون بعد القراءة الثانية لمشروع القانون احتمالين:

االحتمال األول :عدـ و ود مقترحات أو ترديالت أو انقلاء المدة المحددة لمقراءة الثالثة فاي ىذه
الحالة يتـ االنتقاؿ مف مرحمة القراءات إلػى مرحمػة الرػرض عمػى رأػيس السػمطة الوطنيػة لمم ػادقة

عميو(.)4

االحتمال الثاني :و ود مقترحات وترديالت ديدة فتتـ قراءة ثالثة وذلؾ لمناقشػة ود ارسػة الترػديالت
المقترحة في القراءة الثانية ولكف تػتـ القػراءة الثالثػة لمشػروع القػانوف وفقػا إل ػراءات ًا ػة بػو

()7

بحيث ال تكوف ىذه القراءة إال بناءا عمى طمب مػف م مػس الػوزراء مولػحا أسػباب القػراءة أو بنػاءا

عمى طمب مف أعلاء الم مس ويشترط في ىذه الحالة أف يكوف مقدما مف رب أعلاء الم مػس

باإللػػافة إلػػى ذلػػؾ يشػػترط أف يػػتـ تقػػديـ الطمػػب لمق ػراءة الثالثػػة ًػػالؿ مػػدة مرينػػة وىػػي قبػػؿ إحالػػة

()4
()7

موسى أبو مموح بحث برنواف آلية ول التشري في ا رالي الًالرة لمسمطة الامسطينية مر

سابؽ ص744

ن ػػت الم ػػادة  62الاق ػره  7م ػػف النظ ػػاـ الػػداًمي لمم م ػػس التشػ ػريري عمػػى أن ػػو "ت ػػر ق ػراءة ثالث ػػة ( تقت ػػر عمػػى مناقش ػػة التر ػػديالت

المقترحػػة ) بنػػاءا عمػػى طمػػب كتػػابي مسػػبب مػػف م مػػس الػػوزراء أو مػػف رب ػ عػػدد أعلػػاء الم مػػس ش ػريطة أف يػػتـ تقػػديـ الطمػػب قبػػؿ إحالػػة
المشروع لرأيس السمطة الوطنية إل داره".
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المشروع إلى رأيس السمطة الوطنية الامسطينية بحيث يتـ إحالة المشروع فور انقلاء أسبوعيف مػف

تاري إق ارره بالقراءة الثانية

()4

أ ي ب أف تتـ القراءة الثالثة ًالؿ تمؾ الاترة.

ويظيػػر لنػػا ميػاً أف أ ػػؿ إقػرار مشػاري القػوانيف يػػتـ بقػراءتيف واسػػتثناءا تػػتـ قػراءة ثالثػػة وذلػػؾ

وفقا إل راءات ًا ة بيا وىذا يظير مف مطم المادة ( )62مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري

عندما ن ت " ت ػر مناقشػة مشػاري القػوانيف واالقت ارحػات فػي قػراءتيف منا ػمتيف " ون ػت المػادة
ناسيا عمى القراءة الثالثة باقرة أًر مستقمة

()7

وحتى يػتـ إقػرار مشػروع القػانوف سػواء كػاف بػالقراءة

الثانية أـ بالقراءة الثالثػة فينػو يتطمػب أغمبيػة مطمقػة

()4

-أ ن ػؼ عػدد أعلػاء الم مػس التشػريري

زاأد واحد -ي ب توافرىا عند إقرار مشروع القانوف ولكف قد تتطمػب برػض القػوانيف ا غمبيػة النسػبية
أو أغمبية الثمثيف(.)1



الفصل األول
دور رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية في سن التشريعات العادية في الظروف
العادية

يتريف عمى السمطات الثالث في الدولة أف تباشر المياـ المسندة إلييا فػي الحػدود التػي رسػميا

الدستور وال تتدًؿ أ سػمطة فػي ميػاـ واًت ا ػات السػمطات ا ًػر

وذلػؾ وفقػاً لمبػدأ الا ػؿ

بػػيف السػػمطات وال يرنػػي ىػػذا المبػػدأ الا ػػؿ ال امػػد بػػيف السػػمطات وانمػػا يكػػوف ىنػػاؾ مرونػػة قاأمػػة
عمى التراوف والتوازف وًا ة بيف السمطة التشريرية والسػمطة التنايذيػة ومػف ىنػا تشػترؾ السػمطة

التنايذية م التشريرية في اًت ا ات مرينة وىي حؽ االقتراح وحؽ االعتراض وحؽ اإل دار.
()4

ن ت المادة " " 20مػف النظػاـ الػداًمي لمم مػس التشػريري عمػي" فػور إقػرار مشػروع القػانوف بػالقراءة الثالثػة أو فػور انقلػاء أسػبوعيف مػف

تاري إق ارره بالقراءة الثانية يحيؿ الرأيس المشروع إلي رأيس السمطة الوطنية إل داره وي ر نشرة في ال ريدة الرسمية "

()7
()4

م طاي مرعي عمميو التشري في فمسطيف اآلليات وا ىداؼ وا ولويات مر

سابؽ ص42

ن ت المادة ( )61مف النظػاـ الػداًمي لمم مػس التشػريري عمػى " يػتـ إقػرار مشػاري القػوانيف با غمبيػة المطمقػة مػا لػـ يػنص عمػى ًػالؼ

ذلؾ"

()1

االت ػاه الرػاـ فػي مرظػػـ الدسػاتير ىػو عػدـ التمييػػز بػيف مًتمػؼ القػوانيف فػػي اإل ػراءات فا سػاس وا

الرادية ما لـ يقرر القانوف ا ساسي غير ذلؾ

راحة
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ػؿ فػػي إقػرار القػوانيف ا غمبيػػة

وســـيتناول الباحـــث بالتفصـــيل حـــق اشـــتراك الســـمطة التنفيذيـــة-رئـــيس الســـمطة الوطنيـــة -فـــي

االختصاص التشريعي مع السمطة التشريعية من خالل ثال ثة مباحث وذلك عمى النحو التالي:
المبحث ا وؿ:

الحيات رأيس السمطة الوطنية في اقتراح القوانيف.

المبحث الثاني:

الحيات رأيس السمطة الوطنية في االعتراض عمى القوانيف.

المبحث الثالث:

الحيات رأيس السمطة في إ دار ونشر القوانيف.
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المبحث األول
صالحيات رئيس السمطة الوطنية في اقتراح القوانين
اقتػراح القػوانيف ىػػو الًطػػوة ا ولػػى فػػي الرمميػػة التشػريرية واف كػػاف ال يمثػػؿ المرحمػػة الحاسػػمة

فػي حيػاة القػانوف ولكنػو مػ ذلػػؾ لػو أىميػو والػحة فيػو الػػذ يلػ ا سػس ا ولػى فػي التشػري

ويحدد ملمونو ومولوعو(.)4

واالقتراح إما أف يكوف حقاً منارداً لمسمطة التشريرية وحدىا وامػا أف يكػوف حقػاً مناػرداً لمسػمطة

التنايذية لما ليا مف دراية والحة فػي تطبيػؽ القػانوف ومررفػة احتيا ػات الم تمػ
القوانيف مف نقص وق ور

()7

ومػا يو ػد فػي

لذلؾ كاؿ القانوف ا ساسي حؽ االقتراح لم مس الوزراء

()4

واما أف

يكوف حقا مشتركا تباشره كؿ مف السمطتيف.
لذلك سيتناول الباحث دراسة اقتراح القوانين في مطمبين:
المطمب ا وؿ  :ماىية حؽ االقتراح .
المطمب الثاني  :طبيرة حؽ االقتراح .

()4

م طاي أبو زيد النظاـ الدستور الم ر

الدولة بيف النظاميف البرلماني والرأاسي مر

الطبرة االولي منشأة المرارؼ

ص . 446حازـ

سنة4121

سابؽ ص 261محمود عاطؼ البنا الوسيط في النظـ السياسية مر

ادؽ سمطو رأيس
سابؽ ص122

عادؿ أبو الن ا دور رأيس الدولة في النظـ السياسية المرا رة بدوف دار وسنة نشر ص742

()4

ن ت المادة  401مف الدستور الم ر عمي "لرأيس ال ميورية ولكؿ علو مف أعلاء م مس الشرب حؽ اقتراح القوانيف" ولكف

ير

واق السمطة التنايذية في

الح الديف فوز أف ىذه الحؽ ليس لرأيس ال ميورية فقط بؿ يشاركو فيو الحكومة .

الح الديف فوز
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()7
()4

م طاي أبو زيد فيمي النظـ السياسية والقانوف الدستور
ار

دار المطبوعات ال ديد  7000ص121

المادة  61مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري
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المطمب األول
ماىية حق االقتراح
اقتراح القانوف ىو الًطوة ا ولي في الرممية التشريرية كما سبؽ أف ذكرنا وقد ن ت برض
دساتير الدولة المرا رة عمى حؽ االقتراح لمرأيس فاي

ميورية م ر الرربية ن ت المادة

( )401مف دستور4124ـ عمى أنو لرأيس ال ميورية ولكؿ علو مف أعلاء م مس الشرب حؽ
()4

اقتراح القوانيف

أما القانوف ا ساسي الامسطيني فقد أعطى حؽ االقتراح لم مس الوزراء(.)7

ولكف يستطي رأيس السمطة الوطنية أف يقوـ باقتراح القوانيف بطريقة غير مباشرة وذلؾ مف
ًالؿ أحد نواب الحزب الذ

ينتمي إليو الرأيس أ

أف المشروع أو المقترح يتقدـ مف رأيس

السمطة الوطنية إلى الم مس التشريري مف ًالؿ أحد نواب الم مس ال ب اتو الشً ية كرأيس

بؿ باسـ الناأب في الم مس التشريري.

حػػؽ االقتػراح يمػػر بػػي راءات مترػػددة ولكػػف قبػػؿ البػػدء بالحػػديث عػػف اإل ػراءات التػػي يمػػر بيػػا

المقتػػرح البػػد مػػف التنويػػو ىنػػا أف ىػػذا الحػػؽ واس ػ النطػػاؽ يشػػمؿ مي ػ الق ػوانيف بمػػا فييػػا الق ػوانيف
المالية التي تترمؽ بميزانية الدولة وقوانيف اللراأب

()4

مساوياً في ذلؾ بيف االقت ارحػات المقدمػة مػف

م مس الوز ارء و االقتراحات المقدمة مف أعلاء الم مس التشريري فن ػت المػادة ( )61الاقػرة "أ"

مػػف النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري" يحيػػؿ م مػػس الػػوزراء الق ػوانيف أو االقت ارحػػات إلػػى ال ػرأيس
ذاكرتيا اإليلػػاحية وعمػػى ال ػرأيس أف يحيػػؿ المشػػروع أو اإلقت ػراح إلػػي الم نػػة المًت ػػة
مرفق ػة بم ػ ا
إلبداء ال أر

عمى أف تقدـ الم نة تقريرىا ًالؿ مدة ال تت ػاوز أسػبوعيف مػف تػاري إحالتػو إلييػا"

()1

وبيذا النص يحػؽ لم مػس الػوزراء اقتػراح ميػ القػوانيف دوف اسػتثناء فمػـ يحػدد نػص المػادة ()61
ماىيػػة االقت ارحػػات والمشػػاري التػػي ي ػػب أف يتقػػدـ بيػػا م مػػس الػػوزراء لػػذلؾ يأًػػذ المطمػػؽ عمػػى

()4

ن ت المادة  401مف الدستور الم ر عمى "لرأيس ال ميورية ولكؿ علو مف أعلاء م مس الشرب حؽ اقتراح القوانيف" ولكف

ير

واق السمطة التنايذية في

الح الديف فوز أف ىذه الحؽ ليس لرأيس ال ميورية فقط بؿ يشاركو فيو الحكومة .

الح الديف فوز
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()7

ن ت المادة  20مف القانوف ا ساسي عمى "لم مس الوزراء الحؽ في التقدـ لمم مس التشريري بمشروعات القوانيف وا دار المواأ

واتًاذ اإل راءات الالزمة لتنايذ القوانيف" كذلؾ ن ت المادة  61الاقرة  4مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري الامسطيني عمى "يحيؿ
م مس الوزراء القوانيف أو االقتراحات إلي الرأيس مرفقو بمذكراتيا اإليلاحية وعمى الرأيس أف يحيؿ المشروع أو االقتراح إلي الم نة
المًت ة إلبداء ال أر عمي أف تقدـ الم نة تقريرىا ًالؿ مدة ال تت اوز أسبوعيف مف تاري احالتو إلييا.
( )3ن ت المادة  21مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري عمى"  4يقدـ م مس الوزراء مشروع الموازنة الرامة إلى الم مس التشريري
قبؿ شيريف مف بداية السنة المالية"
( )1ير الباحث أنو ال بد مف ترديؿ ىذه الماده وذلؾ النيا ذكرت كممة القوانيف وأف م مس الوزراء ال يحيؿ قوانيف أنما يحيؿ مشاري
قوانيف لذلؾ فأنو كممة القوانيف الوارده في النص ال داعي ليا
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إطالقو وكذلؾ بالنسبة إلى االقتراحات والمشاري المقدمة مػف قبػؿ أعلػاء الم مػس التشػريري فمػـ

يحػػدد ماىيػػة االقت ارحػػات والمشػػاري التػػي ي ػػب أف يتقػػدـ بيػػا الرلػػو وىػػذا مػػا ن ػػت عميػػو المػػادة
()62

()4

مف القانوف ا ساسي كذلؾ يستطي الرلو تقديـ اقتراح ترديؿ أو إلغاء القانوف ا ساسػي

ولكف وفقا لشروط مرينة وىذا يتل مف نص المادة ( )24الاقرة ( )7مف النظاـ الداًمي لمم مس

التشريري "إذا كػاف طمػب الترػديؿ أو التنقػي مقػدماً مػف قبػؿ ا علػاء في ػب أيلػاً أف يكػوف موقرػاً
مػػف ثمػػث عػػدد أعلػػاء الم م ػس" بمايػػوـ المًالاػػة ي ػػوز أف ميقػػدـ المقتػػرح بترػػديؿ وتنقػػي القػػانوف
ا ساسي مف قبؿ م مس الوزراء.
ًوؿ القانوف ا ساسي و النظاـ الداًمي لمم مس التشػريري م مػس الػوزراء حػؽ تقػديـ مشػاري

قوانيف فيحيؿ م مس الوزراء مشاري القوانيف واالقتراحات إلى رأيس الم مػس التشػريري مرفقػاً مرػو

مػػذكرات إيلػػاحية ومػػف ثػػـ يحيػػؿ رأػػيس الم مػػس التشػريري ىػػذه المقترحػػات ومشػػاري القػوانيف إلػػى
الم نة المًت ة إلبداء ال أر بيا عمى أف تقوـ الم نة برد فحص ودراسة ىذا المقتػرح تقػديـ تقريرىػا

ًػػالؿ مػػدة ال تت ػػاوز ا سػػبوعيف مػػف تػػاري إحالػػة رأػػيس الم مػػس التش ػريري المشػػروع ليػػا

()7

ويػػتـ

ترييف الم نة المحاؿ إلييا مشروع القانوف أو المقترح حسب مولوع وملموف المشػروع فقػد يحػاؿ

إلى ل نة التربية والقلايا اال تماعية أو الم نة الداًمية أو الم نػة االقت ػادية أو الم نػة السياسػية
وغيرىا مف ل اف الم مس التشريري(.)4
برد

دور أر الم نة المًت ة يقوـ الم مس بيرساؿ نسًة عف المشروع أو المقترح إلى كؿ

علػػو مػػف الم مػػس قبػػؿ موعػػد ال مسػػة المقػػرر عػػرض المشػػروع بيػػا بثالثػػة أيػػاـ عمػػى ا قػػؿ حتػػى
يستطي الرلو دراسة ىذا المقترح ومناقشتو(.)1

اقت ػراح الق ػوانيف المقدم ػة مػػف م مػػس الػػوزراء ترػػرض عمػػى الم ػػاف المتً

ػػة مباش ػرة إلبػػداء

رأييػػا وتقػػديـ تقريػػر عنيػػا تمييػػداً لررلػػيا عمػػى البرلمػػاف وىػػي بػػذلؾ ال تمػػر بػػي راءات الاحػػص

المرقدة والمطولة التي تمر بيا المقترحات ومشاري القوانيف المقدـ مػف أعلػاء الم مػس التشػريري

والتي ي ب عرليا عمى رأيس الم مس التشريري بمذكرة إيلاحية تتلمف المبادئ ا ساسية التي

()4

ن ت المادة  62مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري عمى انو ( :ي وز لرلو أو أكثر مف ا علاء أو أية ل نة مف ل اف

الم مس اقتراح مشروع قانوف أو ترديؿ أحد القوانيف المرموؿ بيا أو إلغاأو ويحاؿ كؿ اقتراح مرفقا با سباب المو بة والمبادئ ا ساسية.
عمى الم نة المًت ة في الم مس إلبداء -ال أر

فيذا أر

الم مس برد االستماع ل أر

الم نة قبوؿ االقتراح أحالو إلى الم نة القانونية

لولرو في مشروع قانوف متكامؿ لتقديمو لمم مس في الدورة ناسيا أو التي تمييا)

()7
()4

ار
ار

نص المادة ( )61مف نظاـ الداًمي لمم مس التشريري.
المادة ( )12مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري

عزة م طاى عبد الم يد مسأولية رأيس الدولة

دار النيلة الرربية

 7002ص62

()1

ن ت فقرة ب مف المادة ( ) 61مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري " يرسؿ نسًة عف المشروع أو االقتراح إلى كؿ علو قبؿ ثالثة

أياـ عمى ا قؿ مف موعد مسة عرلو عمى الم مس" .
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تيدؼ إلييا ومف ثـ إحالتيا إلى ل نة ًا ة إلبداء ال أر قبؿ عرلػيا عمػى الم نػة القانونيػة حتػى

تقػػوـ ا ًي ػرة ب ػػياغة المقتػػرح

ػػياغة قانونيػػة( .)4لػػذلؾ يطمػػؽ انػػب مػػف الاقيػػاء عمػػى مقترحػػات

الق ػوانيف المقدمػػة مػػف الحكومػػة مشػػروع قػػانوف بينمػػا يطمػػؽ عمػػى المقترحػػات المقدمػػة مػػف أعلػػاء

الم مس التشريري اقتراح بقانوف(.)7

برد ما تبد الم نة المًت ة رأييا بمقترح القانوف  -سواء كاف مقدـ مف قبؿ م مس الوزراء
أـ أعل ػػاء الم م ػػس التشػ ػريري -يب ػػدأ الم م ػػس التشػ ػريري بمناقش ػػة عام ػػة لممب ػػادئ ا ساس ػػية لي ػػذا

المشػػروع ثػػـ الت ػػويت عميػػو السػػتكماؿ اإل ػراءات بشػػأنو وفػػي ىػػذه الحالػػة إمػػا أف يػػتـ رفػػض ىػػذا
المقتػ ػػرح فتنتيػ ػػي مي ػ ػ اإل ػ ػراءات بحقػ ػػو أو بقبولػ ػػو فيػ ػػتـ إحالتػ ػػو إلػ ػػى الم نػ ػػة المًت ػ ػػة إل ػ ػراء
الترديالت التي تـ ولريا فػي المناقشػة الرامػة والبػد مػف اإلشػارة إلػى أنػو فػي برػض الحػاالت يبػدأ

الم مػػس التشػ ػريري بالمناقش ػػة الرام ػػة دوف االنتظ ػػار ل ػ أر الم ن ػػة المًت ػػة(.)4ويس ػػقط ح ػػؽ اقتػػراح
مشاري القوانيف سواء كاف مقدـ مف انب م مس الوز ارء أـ مػف انػب أعلػاء الم مػس التشػريري

في حالتيف:

الحالة األولى  :التنازؿ عف حؽ االقتراح :ويستطي مف تقدـ باالقتراح أف يتنازؿ عف المقترح وذلػؾ
بطمب كتابي يقدـ لرأيس الم مس التشريري ولكف يشترط أف يتـ التنازؿ قبؿ البدء في مناقشة مواد

االقتػراح والت ػويت عميػو مػف قبػؿ ا علػاء فقػد ن ػت المػػادة ( )66مػف النظػاـ الػداًمي لمم مػػس
التشريري ولم مس الوزراء الحؽ في اسػترداد مشػروع القػانوف المقػدـ مػف انبػو قبػؿ الت ػويت عميػو
بقبول ػػو م ػػف الم م ػػس الس ػػتكماؿ اإل ػ ػراءات بش ػػأنو وم ػػف المالح ػػظ ع ػػدـ ال ػػنص سػ ػواء ف ػػي الق ػػانوف

ا ساسػػي والنظػػاـ الػػداًمي عمػػى حػػؽ عل ػو الم مػػس التش ػريري بسػػحب المقتػػرح وم ػ ذلػػؾ نػػر أف
الرلو يستطي سحب المقترح مثمو مثؿ م مس الوزراء تماماً.
الحالة الثانية  :انتياء الدورة التشريرية :يقػوـ رأػيس الم مػس التشػريري فػي كػؿ بدايػة دورة تشػريرية
بيًطػػار م مػػس الػػوزراء بم موعػػة االقت ارحػػات ومشػػروعات القػوانيف التػػي لػػـ يػػتـ البػت فييػػا مػػف قبػػؿ

()4

موسى أبو مموح بحث برنواف آلية ول التشري في ا رالي الًالرة لمسمطة الامسطينية

بدر االًت اص التشريري لرأيس الدولة في النظاـ البرلماني مر

سابؽ ص  14كذلؾ ار

مر

سابؽ ص  747أحمد سالمة

نص المادة  62مف النظاـ الداًمي

لمم مس التشريري

()7
()4

أحمد الموافى مبادئ القانوف الدستور الكويتي بدوف دار وسنة نشر ص704
ار

الاقرة  1 4مف المادة  61مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري

ا رالي الًالرة لمسمطة الامسطينية مر

سابؽ ص .744
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موسى أبو مموح بحث برنواف آلية ول التشري في

ػاء عمػػى ىػػذا اإلًطػػار يكػػوف لم مػػس الػػوزراء االًتيػػار فػػي أف يطمػػب النظػػر فيػػو مػرة
الم مػػس و بنػ ً
أًر وىنا يرتبر مقترح القانوف قاأـ أو أف يطمب عدـ النظر فيو فيرتبر غير قاأـ(.)4
ًال ػػة القػػوؿ أف النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري أعطػػى حػػؽ االقت ػراح لمسػػمطة التنايذيػػة

ممثمػػة بم مػػس الػػوزراء و أر ػ الػػبرض ىػػذا إلػػى مػػا تقػػوـ بػػو السػػمطة التنايذيػػة مػػف إدارة الم ارفػػؽ

الرامة وتنايذ القوانيف ومف ثـ فيي تتمت ب انب كبيػر مػف الد اريػة بمتطمبػات واحتيا ػات الم تمػ
فػػي م ػػاؿ التشػري

فيتبػػيف ليػػا مػػف ًػػالؿ ذلػػؾ الريػػوب والق ػػور الػػذ يرتػػر القػوانيف عنػػدما تقػػوـ

برسـ سياسة الدولة واإلشراؼ عمى تنايذىا لذلؾ فيي ا قدر عمى ول مقترحات القوانيف(.)7

المطمب الثاني
طبيعة حق االقتراح
ثػػار ًػػالؼ فقيػػي حػػوؿ تكييػػؼ دور االقت ػراح فػػي عمميػػة س ػف التش ػريرات بمرنػػى ىػػؿ يرتبػػر
ف ػذىب أر إلػػى أف

االقتػراح ركن ػاً مػػف أركػػاف الرمميػػة التش ػريرية أـ أنػػو م ػػرد تمييػػد يسػػبؽ التش ػري

االقت ػراح ىػػو الرمػػؿ الػػذ يكػػوف ػػوىر القػػانوف ويؤسػػس لبنتػػو ا ولػػى ويرتبػػر أحػػد ا عمػػاؿ التػػي

تساىـ في و ود القانوف وال يقت ر دوره عمى م رد إعداد وتحلير القانوف فير ىذا الاريؽ مػف

الاقياء أف االقتراح عمالً تشريرياً بالدر ة ا ولى(.)4

وذىب في ىذا االت اه انب مف الاقياء إلى "أف حؽ االقتراح يرتبر ػزءاً أساسػياً فػي الرمميػة

التش ػريرية أو بمرنػػى آًػػر ىػػو المرحمػػة ا ولػػى مػػف م ارحػػؿ سػػف الق ػوانيف

ف إعػػداد الق ػوانيف يمػػر

بالرديػػد م ػػف الم ارحػػؿ الت ػػي تب ػػدأ بمرحمػػة االقتػ ػراح وتنتي ػػي بمرحمػػة اإل ػػدار في ػػو يرػػد ف ػػي حقيقت ػػو
ت وي ار لمقانوف المراد إعداده مف أ ؿ مرال ة المسػت دات التػي لػـ تتلػمنيا القػوانيف المرمػوؿ بيػا

ويتولى البرلماف فحص االقتراح والتأكد مػف اتااقػو مػ أحكػاـ الدسػتور وادًػاؿ الترػديالت اللػرورية

عميػ ػػو ليواكػػػب التنظػ ػػيـ القػ ػػانوني المطبػ ػػؽ وبرػػػد التأكػ ػػد م ػػف

ػ ػػالحية ى ػػذا االقت ػ ػراح تػ ػػأتي مرحمػ ػػة

الت ويت ثـ يمي ىذه المرحمة باقي مراحؿ سف القوانيف وبذلؾ يرتبر حؽ االقتراح ىو النواة ا ولى
إلعداد القانوف(.")1

()4

ن ت المادة ( ) 27مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري عمي " يًطر الرأيس في بداية كؿ دوره تشريريو م مس الوزراء بمشروعات

القوانيف المقدمة منو والتي لـ يبت الم مس في قبوليا وفقا لممادة  61مف ىذه النظاـ فيذا لـ يطمب م مس الوزراء النظر فييا اعتبرت غير
قاأمو أما أذا طمب م مس الوزراء نظ ار تطبؽ عمييا أحكاـ المادة ( ) 61المذكورة مف ىذه النظاـ "

()7
()4
()1

ما د راغب الحمو القانوف الدستور طبرة 4114ـ د.ف نشر ص 762
فؤاد عبد النبي حؽ رأيس ال ميورية في النظاـ الدستور الم ر رسالة دكتوراه القاىرة 4111ـ ص 414
أحمد سالمة بدر االًت اص التشريري لرأيس الدولة في النظاـ البرلماني مر

السياسية والقانوف الدستور

7000ـ منشأة المرارؼ ص 414
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ص 26

ما د راغب الحمو النظـ

وذىب برض الاقيػاء إلػى القػوؿ أف الرمميػة التشػريرية  -سػف التشػريرات -ال تػتـ إال بػاالقتراح

فيي عن ر أساسي بالتشري (.)4

بينمػػا ذىػػب انػػب آًػػر مػػف الاقيػػاء أف اقت ػراح السػػمطة التنايذيػػة لمق ػانوف ىػػو عمػػؿ إدار ال

تشريري فالتشري إعطاء نص

اة القاعدة اال باريػو فأل ػؿ اعتبػار علػو حكػومي مشػترؾ فػي

الوظياػػػة التش ػ ػريرية وظياػ ػػة ا مػ ػػر( )imperiumي ػػػب أف يك ػػوف لػ ػػو ن ػػيب فرم ػ ػى فػ ػػي اإلدارة
التشػريرية ( )volonté legislativeوأف تكػوف موافقتػو لػرورية فػي تقريػر القػانوف فػال يكاػي إذف
أف يكػػوف المحػػرؾ لإ ػراء التشػريري وفػػي الواقػ ال يشػػتمؿ االقتػراح بػػأ شػػكؿ مػػف ا شػػكاؿ عمػػى
سمطة ا مر فالحكومة عند ممارستيا حؽ االقتراح ال تظير في الحقيقة سو نشاطيا اإلدار (.)7

وير الدكتور موسى أبو مموح أف "تقديـ مشروعات القوانيف مف قبؿ السمطة التنايذية ال يرتبر

مػػف ا عمػػاؿ التش ػريرية

ف ول ػ الق ػوانيف الراديػػة مػػف اًت ػػاص الم مػػس التش ػريري ولػػيس مػػف

اًت ػاص السػمطة التنايذيػة ومشػروعات القػوانيف المقدمػة مػف قبػؿ السػمطة التنايذيػة ال تأًػذ

ػػاة

القػػانوف إال بػػيقرار الم مػػس التش ػريري ليػػا فػػيقرار الم مػػس التش ػريري لممشػػروع المقػػدـ مػػف السػػمطة
التنايذيػػة ىػػو المنشػ لمقاعػػدة القانونيػػة وال يرتبػػر كاشػػااً عنيػػا فػػيرادة الم مػػس التشػريري ىػػي التػػي
وىي في ذلؾ تنوب عف إرادة الشرب التي اًتارت أعلاء الم مس التشريري(.")4

تقرر التشري

ويذىب فريؽ ثالث إلى القوؿ أف االقتراح "واف كاف ال يمثؿ المرحمة الحاسمة في حيػاة القػانوف
ى ػػو الرم ػػؿ ال ػػذ يق ػػدـ لمتشػ ػري مادت ػػو ومول ػػوعو ويلػ ػ ا س ػػس ا ول ػػى ل ػػو ويح ػػدد مل ػػمونو
ومولوعو(.")1

ويػػر الباحػػث فػػي ىػػذا ال انػػب أف حػػؽ االقت ػراح ػػاء مػػف احتيا ػػات السػػمطة التنايذيػػة ليػػذه

القوانيف وبمنطمؽ احتيا اتيا لو وليس بمنطمؽ مشػاركتيا فػي االًت ػاص التشػريري كمػا أف حػؽ
االقتػراح ي بػػر السػػمطة التشػريرية عمػػى الت ػػرؼ فػػال يمكػػف أف تراػػى مػػف البػت فيػػو ناي ػاً أو تأكيػػداً

لذلؾ نر أف حؽ االقتراح يرتبر عمالً إدارياً بالدر ة ا ولى يسبؽ الرمؿ التشريري.

()4

محمد كامؿ ليمة القانوف الدستور

الطبرة ا ولى دار الاكر الرربي سنة 4164ـ ص  424إبراىيـ عبد الرزيز شيًا ومحمد

رفرت عبد الوىاب النظـ السياسية والقانوف الدستور

()7

فتحي فكر

الدستور

()4

()4

و يز القانوف البرلماني في م ر

 7004ص.114

مطبرة الات

طبرة 7001 7004ـ

بدوف دار نشر ص  422السيد

الطبرة الرابرة القاىرة 4111ـ ص.476

موسى أبو مموح بحث برنواف آلية ول التشري في ا رالي الًالرة لمسمطة الامسطينية مر
فؤاد عبد النبي حؽ رأيس ال ميورية في النظاـ الدستور الم ر

مر
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سابؽ ص744

سابؽ 4111ـ ص 414

بر

مبادئ القانوف

المبحث الثاني
صالحيات رئيس السمطة الوطنية في االعتراض عمى القوانين
ويق د بحؽ االعتراض عمى القوانيف التي أقرىا الم مس التشريري عدـ موافقة الرأيس عمى
القانوف المقر مف قبؿ السمطة التشريرية برػد إرسػالو إليػو لتوقيرػو فػي فتػرة محػددة

()4

ويمكػف التغمػب

عمى ىذا الرفض بمناقشة القانوف مرة أًر مف قبؿ الم مس التشريري برػد إر اعػو إليػو مػف رأػيس

السػػمطة الوطنيػػة ولكػػف فػػي ىػػذه المػرة يتطمػػب أغمبيػػة مرينػػة لمتغمػػب عمػػى االعتػراض
برػػض ا حيػػاف االعت ػراض التػػوقياي

()4

()7

ويسػػمى فػػي

نػػو يرػػوؽ إ ػػدار القػػانوف ل ػبرض الوقػػت فػػيذا اعتػػرض

الرأيس عمى القانوف يراد لمم مس التشريري ولألًير أف يأًذ بمقترحػات الػرأيس أو يرػاد مشػروع

القػػانوف إلػػي رأػػيس السػػمطة م ػرة أًػػر
تسميتيا باالعتراض التوقياي(.)1

ولكػػف تتطمػػب ىػػذه الحالػػة أغمبيػػة ًا ػػة ومػػف ىنػػا ػػاء

ح ػػؽ اإلعت ػ ػراض يرتبػ ػػر ح ػػؽ تنايػػػذ

()1

وبيػػػذا المرن ػػى ال يتر ػػارض م ػ ػ ماي ػػوـ الت ػػػديؽ

فالت ديؽ يايد عدـ واز إ دار القانوف بدوف موافقة الػرأيس وقبولػو والت ػديؽ كػاف حػؽ مطمػؽ
لم ػرأيس فػػي الدسػػاتير الممكيػػة فػػال ي ػػدر القػػانوف إال إذا أق ػره البرلمػػاف ووافػػؽ عميػػو ال ػرأيس فيػػو

مساو لمرممية التشريرية(.)6

( )4قد تكوف أسباب اعتراض الرأيس عمي المشروع المقر مف الم مس التشريري أسباب قانونية أو يكوف أسباب سياسيو .
( )7قاأد طربوش السمطة التنايذية في الدوؿ الرربية ذات النظاـ ال ميور
والتوزي

الطبرة ا ولي المؤسسة ال امرية لمدارسات والنشر

 4116ص 411- 421

( )4ويذكر فتحي فكر في كتابو و يز القانوف البرلماني في م ر ص 424أف أ وؿ حؽ االقتراح تر

إلى الدستور ا مريكي إذ

يتبنى النظاـ لحماية الرأيس مف اندفاع السمطة التشريرية
( )1فتحي فكر

و يز القانوف البرلماني في م ر مر

سابؽ ص  427محمود عاطؼ البنا الوسيط في النظـ السياسية مر

سابؽ ص.122
( )1م طاي أبو زيد فيمي النظـ السياسية والقانوف الدستور
( )6م طاي أبو زيد فيمي النظـ السياسية والقانوف الدستور
السياسية المرا رة مر

سابؽ ص741

مر

سابؽ ص127

مر

سابؽ ص 127عادؿ أبو الن ا

دور رأيس الدولة في النظـ

إبراىيـ عبد الرزيز شيًا ومحمد رفرت عبد الوىاب النظـ السياسية والقانوف الدستور مر

سابؽ ص 220عزه م طاى عبد الم يد مسأولية رأيس الدولة مر
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سابؽ ص21

والسؤاؿ الذ يطرح ناسو ىنا ىؿ ترتبر موافقة البرلماف عمى المقترحات ومشاري القػوانيف ىػو

اإل راء الوحيد وا ًير لًروج القانوف لمحياة أـ يتطمب ىنا إ راءات أًػر ؟ مػف الوالػ مػف نػص
المادة ( )20مف النظاـ الداًمي لمم مس التشػريري أنػو يمػزـ إل ػدار القػانوف ت ػديؽ الػرأيس عميػو

ً ػػالؿ م ػػدة مرين ػػة – ثالث ػػيف يومػ ػاً  -فالت ػػديؽ يرتب ػػر ش ػػيادة م ػػيالد لمق ػػانوف حي ػػث يظ ػػؿ الرم ػػؿ
مررولاً عمى رأػيس السػمطة مشػروع قػانوف إلػى أف يػتـ الت ػديؽ عميػو في ػب قانونػا

()4

ولكػف قػد

يرفض الرأيس الت ديؽ عمى مشروع القانوف وىذا ما يسمى حؽ االعتراض عمى القانوف كما سػبؽ

أف ذكرنا.

وعنػػد إرسػػاؿ القػػانوف لػرأيس السػػمطة الوطنيػػة لمتوقيػ عميػػو فػػال يًػػرج موقػػؼ ا ًيػػر عػػف أحػػد
الارليف:
الفـــرض األول  :االعت ػراض عمػػى مشػػروع القػػانوف :وىػػذا ال يرنػػي أن ػو ي ػرفض الت ػػديؽ عميػػو ف
الػرفض مػػف شػػأنو إيقػػاؼ المشػػروع مؤقتػػا

()7

إنمػػا يرتػػرض عمػػى مػػا ػػاء فػػي مشػػروع القػػانوف وحػػؽ

االعتراض عمى مشػروع القػانوف يتاػرع إلػى اعتػراض مطمػؽ واعتػراض زأػي فػاالعتراض المطمػؽ
ىنا يكمف في االعتراض عمى القانوف المقػدـ إلػى الػرأيس إل ػداره بكاممػو وأمػا االعتػراض ال زأػي

فيػػو االعتػراض عمػػى برػػض مػواد وردت فػػي مشػػروع القػػانوف ولػػيس عمػػى القػػانوف كمػػو

()4

واعتػراض

الرأيس ي ب أف يكوف ًالؿ المدة المرينة ثـ يقوـ بيعادتو إلى الم مس التشريري م ذكر أسػباب
وحيثي ػػات اعت ارل ػػو عم ػػى مش ػػروع الق ػػانوف واالعتػ ػراض ىن ػػا ق ػػد ير ػ ػ إل ػػى أس ػػباب سياس ػػية كر ػػدـ

المالءمة أو أسباب قانونية كمًالاة الدستور(.)1

لكػػف يثػػار تسػػاؤالً عػػف دور البرلمػػاف فػػي حالػػة رد رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة مشػػروع القػػانوف إليػػو

ثانية؟

ن ػػت المػػادة ( )24مػػف النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري الاق ػرة " -4ي ػػدر رأػػيس السػػمطة

الوطنيػػة الق ػوانيف برػػد إقرارىػػا مػػف الم مػػس ًػػالؿ شػػير مػػف تػػاري إحالتيػػا إليػػو ولػػو أف يريػػدىا إلػػى

الم مس ًالؿ ذات ا

ؿ مرفقة بمالحظاتو أو أسباب اعترالو واال اعتبر م د اًر وينشر فو اًر فػي

ال ريػدة الرسػمية  -7إذا رد رأػيس السػمطة الوطنيػة مشػػروع القػانوف إلػى الم مػس وفقػاً حكػاـ الاقػرة
( )4أحمد سالمة بدر االًت اص التشريري لرأيس الدولة في النظاـ البرلماني مر

()7
()4
()1

المر

سابؽ ص 417

السابؽ ص 414

قاأد طربوش السمطة التنايذية في الدوؿ الرربية ذات النظاـ ال ميور
فتحي فكر

و يز القانوف البرلماني في م ر مر

مر

سابؽ ص 721

سابؽ  424عزه م طاى عبد الم يد مسأولية رأيس الدولة مر

ص21
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السابقة تراد مناقشتو في الم مس فيذا أقػره با غمبيػة المطمقػة لمم مػس اعتبػر نافػذا وينشػر فػو اًر فػي

ال ريػػدة الرسػػمية" بينمػػا ن ػػت الاق ػره(  )7مػػف المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا سػػاس عم ػى انػػو "إذا رد
رأيس السمطة الوطنية مشروع القػانوف وفقػا لأل ػؿ والشػروط الػواردة فػي الاقػرة السػابقة ترػاد مناقشػتو

ثانيةً في الم مس التشريري فيذا أقره ثانياً بأغمبية ثمثي أعلاأو اعتبر قانونا وينشر فو اًر في ال ريدة

الرسمية(.)4

يتلػ مػػف الن ػػوص السػػابقة أنػػو ي ػػب عػػرض مشػػروع القػانوف عمػػي رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة
وذلؾ لي درىا ًالؿ مدة ثالثيف يوماً ولكف في حاؿ اعترض رأيس السمطة الوطنيػة عمػى مشػروع

القػػانوف فينػػو يرػػاد إلػػى الم مػػس التش ػريري ثانيػػة ولكػػف مرفق ػاً بأسػػباب أو مالحظػػات رأػػيس السػػمطة
الوطنيػػة عميػػو

()7

وعمػػى الم مػػس التش ػريري مناقشػػة ى ػذه المالحظػػات وفػػي ىػػذه الحالػػة إمػػا أف يػػتـ

ا ًذ بمالحظات رأيس السمطة الوطنية ومف ثـ إعادة مشروع القانوف إليػو لي ػدره أو عػدـ ا ًػذ
بيػػذه المالحظػػات وا سػػباب ولكػػف يشػػترط فػػي ىػػذه الحالػػة أغمبيػػة ثمثػػي أعلػػاء الم مػػس التشػريري

حسب نص المادة ( )14مف القانوف ا ساسي المذكورة أعاله حتى يتـ إ دار القانوف بدوف موافقػة

رأيس السمطة الوطنية عميو.

والواق الرممػي ياتػرض أف يح ػؿ أ مشػروع قػانوف اعتػرض عميػو الػرأيس عمػى أغمبيػة ثمثػي
أعلاء الم مس التشريري إذا كانت الرممية التشػريرية فػي الم مػس التشػريري ستسػير وفػؽ الم ػر

الطبيري

ف الحزب الذ ح ؿ عمى أغمبية مقاعد الم مس التشريري" حماس" واف كاف بيمكانيا

أف تقر أ قانوف بالقراءة الرامة ا ولى والثانية التي تحتاج إلى أغمبية أعلاء الم مس الحالػريف
فقط لف يح ؿ في ا غمب عمى أغمبية ثمثي أعلػاء الم مػس ولػف يكػوف بيمكانػو أف يقػر مشػروع

القانوف ثانياً برد رده مف قبؿ رأيس السمطة الوطنية مطالبا بي راء برض الترديالت عميو.

واف ىػػذا ا مػػر قػػد ي ػػؿ إلػػى ترطيػػؿ الرمميػػة التش ػريرية لمم مػػس التش ػريري مػػف أ ػػؿ القي ػػاـ
بميامو التشريرية فال تًرج عف أحد ا مريف:

األمــر األول :أف يتو ػػؿ أعلػػاء الم مػػس التشػريري وبػػا ًص الحزبػػاف الرأيسػػياف فػػي الم مػػس-
حركػػة فػػت وحمػػاس  -وعػػدد أعلػػاأيما فػػي الم مػػس ( )441إلػػى

ػػيغة توافقيػػة تمكػػف مػػف ول ػ

مشروع القانوف بال يغة التػي تتاػؽ و أر أغمبيػة ثمثػي أعلػاأو وتكاػؿ عػدـ ترػرض مشػروع القػانوف
()4

ت در اإلشارة ىنا بو ود تناقض بيف ن وص القانوف المترمقة بالتشري فقد تتطمب القانوف ا ساسي في حاؿ االعتراض أغمبية ثمثي

أعلاء الم مس التشريري وىذه من وص عميو في نص المادة ( )14الاقرة ( )7مف القانوف ا ساسي بينما تتطمب النظاـ الداًمي
لمم مس التشريري في حاؿ اعتراض الرأيس عمي مشروع القانوف ا غمبية المطمقة لق ارره ونشره دوف موافقة الرأيس
()2

مصطفي مرعي ,عمليه التشريع في فلسطين اآلليات واألهداف واألولويات مر
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سابؽ ص32

لموفاة بسبب عػدـ ح ػولو عمػى أغمبيػة الثمثػيف فيمػا لػو رده رأػيس السػمطة الوطنيػة مطالبػاً بػي راء
ترديالت مرينة.

األمر الثاني :أف يرطؿ رأيس السمطة الوطنية الدور التشػريري لمم مػس التشػريري عنػدما ال ي ػدر
مش ػػاري القػ ػوانيف ويري ػػدىا إل ػػى الم م ػػس مطالب ػػا ب ػػي راء تر ػػديالت عميي ػػا وال ي ػػتمكف الم م ػػس م ػػف

الح وؿ عمى أغمبية ثمثي أعلاأو إلقرارىا وبالتالي عدـ إقرار أ قانوف ىذا عمى فرض أف كافة
مشاري القوانيف سوؼ يردىا رأيس السمطة الوطنية مطالباً بي راء ترديالت عمييا(.)4

وي ػػر الباح ػػث ف ػػي ى ػػذا ال ان ػػب وم ػػف أ ػػؿ ع ػػدـ ترطيػ ػؿ الرم ػػؿ التشػ ػريري اعتم ػػاد أح ػػد الحم ػػيف

التالييف:

الحــل األول  :أف ي ػتـ ترػػديؿ الاق ػرة الثانيػػة مػػف المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي بحيػػث ت ػػب
ترديالت رأيس السمطة الوطنية ىي التي بحا ػة إلػى موافقػة ثمثػي أعلػاء الم مػس التشػريري حتػى

تقػػر ولػػيس مشػػروع القػػانوف بالكامػػؿ وفػػي ىػػذه الحالػػة إذا أقػػر الم مػػس التشػريري مالحظػػات رأػػيس
السػمطة الوطنيػة بأغمبيػة ثمثػي أعلػاأو ي ػب مشػروع القػانوف مقػ اًر بالترػديالت التػي اقترحيػا رأػػيس
الس ػػمطة الوطني ػػة وي ػػدر حكمػ ػاً ودوف أف ي ػػدر فر ػػال ع ػػف رأ ػػيس الس ػػمطة الوطني ػػة وينش ػػر ف ػػي

ال ريػدة الرسػػمية مباشػرة وأمػػا إذا لػـ تقػػر الترػػديالت المقترحػػة بأغمبيػة الثمثػػيف تسػػقط ىػػذه الترػػديالت
ويستمر و ود القانوف الذ أقره الم مس التشريري مف السابؽ وينشػر فػي ال ريػدة الرسػمية (الوقػاأ

الامسطينية) باستثناء المواد التي أعترض عمييا الرأيس ولكػف اذا كانػت ىػذه المػواد مرتبطػة بػالمواد
التي لـ يرترض عمييا الرأيس أو أف تكوف الترديالت وىرية وال يمكف ف ميا عػف مشػروع القػانوف
فير الباحث أف يتـ الت ويت عمى ترديالت الرأيس با غمبية المطمقو اذا كاف القانوف يتطمب ىذه

ا غمبية في اق ارره .
الحل الثاني  :أف يتـ تطبيؽ نظاـ أكثر دقة في تنايذ مبدأ الا ؿ بيف السػمطات المن ػوص عميػو
فػػي المػػادة ( )7مػػف القػػانوف ا ساسػػي الامسػػطيني

()4

()7

وأف ال يكػػوف مػػف حػػؽ رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة

مرف ادعيس سمسمة تقارير قانونية الييأة الامسطينية تقرير ( )66ص  40وما بردىا .موسى أبو مموح المدًؿ لمرموـ القانونية

الطبرة الثانية بدوف دار نشر  7001ص 711 -712

()7

ن ت المادة ( ) 7مف القانوف ا ساسي عمى "الشرب م در السمطات ويمارسيا عف طريؽ السمطات التشريرية والتنايذية والقلاأية

عمي أساس مبدأ الا ؿ بيف السمطات عمي الو ية المبيف في ىذا القانوف ا ساسي "
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إبداء أ مالحظات عمى مشاري القوانيف التي ترف إليو وانما يكوف دوره ىػو فقػط الم ػادقة عمػى

القوانيف المقرة مف قبؿ الم مس التشريري وا مر بنشرىا في ال ريدة الرسمية(.)4

الفرض الثاني  :أف يسكت رأػيس السػمطة عػف اتًػاذ موقػؼ محػدد حيػاؿ المشػروع المرػروض عميػو
فػػال ي ػرفض الت ػػديؽ وال يريػػده إلػػى البرلمػػاف فيرتبػػر موقاػػو بمثابػػة ت ػػديؽ لػػمني عمػػى المشػػروع
المرروض عميو

()7

وي ب قانوناً وي در ولكػف يشػترط ىنػا أال يريػده إلػى البرلمػاف ًػالؿ الميرػاد

المحػػدد لػػذلؾ ولقػػد اعتبػػر القػػانوف ا سػػاس ىػػذا الموقػػؼ بمثابػػة الت ػػديؽ اللػػمني عمػػى المشػػروع
المرروض عمى الرأيس وي ب قانوناً وي در ولكف كما سبؽ ذكره بشرط أف يمر ثالثيف يوما مف
تاري إحالة المشروع إلى رأيس السػمطة إمػا ًػالؿ مػدة ثالثػيف يومػا ال يمكػف تاسػير سػكوت رأػيس

السمطة بالقبوؿ أو الرفض(.)4

الفــرض الثالــث  :أف يوافػػؽ الػرأيس عمػػى مشػػروع القػػانوف كمػػا ىػػو في ػػب المشػػروع قانونػػا

()1

ويػػأمر

بنشره في ال ريدة الرسمية وذلؾ لنااذه.
حدد القانوف ا ساسي فتره مرينة لكي يمارس حقو في االعتراض وىي ثالثوف يوماً ولكف ما

يؤًذ عمى القانوف ا ساسي أنو لػـ ياػرؽ فػي ىػذا ال ػدد بػيف مشػاري القػوانيف المسػتر مة ومشػاري

الق ػوانيف غيػػر المسػػتر مة أ الراديػػة

()1

وكػػذلؾ ذكػػرت المػػادة ( )24مػػف النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس

التشريري حؽ الرأيس عمى االعتراض ولـ تذكر عدد المرات التي يمكف لمرأيس ممارسة ىذا الحؽ

واف كػػاف ظػػاىر الػػنص أف الػرأيس ال يمػػارس ىػػذه الحػػؽ إال مػرة واحػػدة

نػػو متػػى اعتػػرض الػرأيس

عمى مشروع القانوف فيف ا مػر ال يًػرج عػف احتمػاليف :إمػا أف يريػد الم مػس المشػروع لمػرأيس مػ

ا ًػ ػػذ بمقترحاتػ ػػو حينأػ ػػذ ياتػ ػػرض القػ ػػانوف ا ساسػ ػػي عمػ ػػى ال ػ ػرأيس أف ي ػ ػػدر مشػ ػػروع القػ ػػانوف

()4

مرف ادعيس اًت ا ات رأيس السمطة بالمقارنة م اًت ا ات م مس الوزراء والم مس التشريري في الم اؿ التشريري سمسمة

تقارير قانونية الييأة الامسطينية تقرير سمسمة التقارير رقـ  66صwww.site.iugaza.ps. 44
كذلؾ ار

()7
()4

ا ستاذ يحيى الا ار وما بردىا بحث برنواف سيرة الم مس التشريري مر

م طاى أبو زيد النظاـ الدستور الم ر

مر

سابؽ ص 441 -442

سابؽ 446

ن ت المادة ( )14مف القانوف ا ساسي لسنة  7001عمي ما يمي:

(أ) -ي در رأيس السمطة الوطنية مشروع القوانيف برد إقرارىا مف الم مس التشريري الامسطيني ًالؿ ثالثيف يوم ًا مف تاري إحالتيا إليو
ولو أف يريدىا إلى الم مس ًالؿ ذات ا

ؿ مشاوعة بمالحظاتو وأسباب اعترالو واال اعتبرت م د اًر وينشر فو اًر في ال ريدة الرسمية.

(ب) -إذا رد رأيس السمطة الوطنية مشروع القانوف إلى الم مس التشريري وفقا لأل ؿ والشروط الواردة في الاقرة السابقة تراد مناقشتو ثانيا
في الم مس التشريري فيذا أقره ثانيا بأغمبية ثمثي أعلاأو اعتبر قانوناً وينشر فو ار في ال ريدة الرسمية .

()1
()1

أحمد بدر االًت اص التشريري لرأيس الدولة في النظاـ البرلماني مر

سمماف الطماو

سابؽ ص424

السمطات الثالثة في الدساتير الرربية المرا رة وفي الاكر السياسي اإلسالمي مر
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سابؽ ص411

واالحتماؿ اآلًر عدـ ا ًذ بالترديالت واعادة المشروع كما ىو لمػرأيس ولكػف با غمبيػة المطموبػة
وىي أغمبية الثمثيف حينأذ ال ي وز لمرأيس االعتراض مره أًر .
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المبحث الثالث
صالحيات رئيس السمطة الوطنية في اإلصدار والنشر
مف لمف مراحؿ سف التشريرات وحتى ي ب ىذا المشروع قانوناً ونافذا البد مف إ داره عف

رأيس السمطة الوطنية ونشره في ال ريدة الرسمية وىي الوقاأ الامسطينية.

ػالحيات رأػيس السػمطة الوطنيػة دوف أف يشػاركو أحػد فػي

فحؽ اإل دار والنشػر مػف لػمف

ىذا الحؽ وال يناذ القانوف إال بي داره ونشره.

وسيتعرض الباحث بالتفصيل لحق رئيس السمطة الوطنية في إصـدار القـوانين وذلـك فـي المطمـب
األول ،وحــق رئــيس الســمطة الوطنيــة فــي نشــر الق ـوانين فــي المطمــب الثــاني وذلــك عمــى النحــو

التالي:

المطمب األول
صالحيات رئيس السمطة الوطنية في إصدار القوانين
برد ما ينتيي الم مس التشريري مف كافة إ راءات الت ويت عمى مشروع القانوف يتـ إرساؿ

ىذا المشروع إلي رأيس السمطة حتى يقوـ ا ًير بي داره .

وسيتناول الباحث بالتفصيل الطبيعة القانونية لحق اإلصدار في الفرع األول ،وحجية إصدار

القوانين في الفرع الثاني وذلك عمى النحو اآلتي:

الفرع األول

الطبيعة القانونية لحق اإلصدار
تكتمؿ عممية التشري باإل دار واإل دار عبارة عف أمر مف الرأيس بول القانوف الم ػدؽ

عميػػو مول ػ التطبيػػؽ

()4

وأعطى القػانوف ا ساسػي

ىػػذا اإل ػراء شػػيادة بػػأف القػػانوف اسػػتوفى مي ػ م ارحػػؿ سػػنو وتنايػػذه

()7

ػالحية إ ػدار القػوانيف إلػى رأػيس السػمطة الوطنيػة امتػداداً ل ػالحياتو

التشريرية  -حؽ اقتراحو واعترالو عمى مشاري القوانيف  -وحؽ اإل ػدار يرتبػر أمػ اًر إلػى ال يػاز
()4
()7

أحمد الموافى مبادئ القانوف الدستور الكويتي مر
فتحي فكر

المرا رة مر

سابؽ ص701

و يز القانوف البرلماني في م ر مر

سابؽ ص  422عادؿ أبو الن ا

سابؽ ص710
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دور رأيس الدولة في النظـ السياسية

الحكػػومي والسػػمطة التنايذيػػة بتنايػػذ القػػانوف بمرنػػى أف الو ػػود القػػانوني لمتشػري

الرأيس عميو وا داره ونشره في ال ريدة الرسمية(.)4

يرتػد بػػو برػػد توقيػ

وقد نشب ًالؼ فقيي حوؿ طبيرػة اإل ػدار فػالبرض يػر أف اإل ػدار مػف مكونػات وأركػاف
الرممية التشريرية لكونو يلاي ال اة الرسمية عمى القانوف وير ىذا ال انب مف الاقيػاء أف حػؽ

الت ديؽ يرتبر حقػاً تشػريرياً لػذلؾ ال يمكػف لمبرلمػاف أف يتغمػب عمػى إرادة الػرأيس بػؿ إف السػمطة
التشريرية تتركز في الت ديؽ يمػارس الػرأيس ىػذا الحػؽ باعتبػاره علػو فػي السػمطة التشػريرية

()7

ولكف البرض ير عكس ذلؾ فال يرتبر اإل ػدار عمػالً تشػريرياً بػؿ إف القػانوف ينتيػي عنػد ولػرو

واق ػرار البرلمػػاف لػػو فاإل ػػدار ىنػػا حسػػب ىػػذا ال ػ أر ال يمػػزـ إال لناػػاذه أ أنػػو يرتبػػر عم ػالً إداري ػاً
وليس عمالً تشريرياً فيو الرمؿ التنايذ ا وؿ في حياة القانوف (.)4

بينمػػا يػػر الػػدكتور فتحػػي فكػػر أف عمميػػة اإل ػػدار واف لػػـ تكػػف عم ػالً تش ػريرياً ًال ػاً فيػػي

أقرب إلى ذلؾ بحيث ال يممؾ رأيس السمطة التنايذية سمطة تقديرية بيذا الشػأف وأنػو ال يممػؾ إال

إ دار القانوف فالقانوف بدوف اإل دار غير مكتمؿ قانونياً فال آثار لمقانوف مف الناحية الرممية إال
برد اإل دار والنشر(.)1

وذىب البرض إلى أف "اإل دار ليس عمالً تشريرياً وال تنايذياً فال يرتبر عمالً تشريرياً ف

ممارسة االًت اص التشريري تتطمب حرية إظيار اإلرادة بينما اإل دار عمؿ إ بار بالنسبة
لمرأيس ومف ية أًر فيف اإل دار ال يليؼ شيأاً ديداً عمى القانوف فيو ليس مف الرمؿ

التشريري بأكثر مف اعتبار ول ال يغة التنايذية عمى ا حكاـ القلاأية مف الرمؿ القلاأي

وليس اإل دار عمالً مف أعماؿ السمطة التنايذية نو واف كاف مف الو ية الشكمية مف أعماؿ

التنايذ فيو في الواق عمؿ سابؽ لتنايذ القانوف بالمرنى ال حي

بربارة أول أف اإل دار ليس

تنايذاً لمقانوف بؿ ىو رؿ القانوف نافذاً ونتي ة ذلؾ أف اإل دار عمالً مف نوع ًاص"(.)1

()4
()7

قاأد محمد طربوش السمطة التنايذية في الدوؿ الرربية ذات النظاـ ال ميور
م طاي أبو زيد فيمي النظـ السياسية والقانوف الدستور

الرربية المرا رة وفي الاكر السياسي اإلسالمي مر

()4

يحيى ال مؿ القانوف الدستور

السياسية والقانوف الدستور مر
المركزية مر

()1
()1

سابؽ ص 127سميماف الطماو السمطات الثالثة في الدساتير

سابؽ ص426

بدوف دار نشر

4121ـ ص  770إبراىيـ عبد الرزيز شيًا ومحمد رفرت عبد الوىاب النظـ

ص224

واق السمطة التنايذية في الدساتير الرربية مركزية السمطة

سابؽ

الح الديف فوز

سابؽ ص 44م طاي أبو زيد النظاـ الدستور الم ر

فتحي فكر و يز القانوف البرلماني في م ر مر
السيد

مر

بر

مر

سابؽ ص 417

مبادئ القانوف الدستور

مر

سابؽ 442

سابؽ ص .421

الطبرة الرابرة 4110ـ المطبرة الرالمية ص 467
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ذى ػػب ان ػػب م ػػف الاقيػ ػاء ا لم ػػاف إل ػػى التارق ػػة ب ػػيف محت ػػو الق ػػانوف واعط ػػاء الق ػػانوف القيم ػػة

القانونية فيقوؿ ىذا الاريؽ بأنو ي ب التارقة في الرمؿ القانوني بيف دوريف ىاميف الػدور ا وؿ ىػو
تحديد محتو القانوف وىػو دور البرلمػاف والػدور الثػاني ىػو القالػب الػذ يرطػي القػانوف قيمػة ا مػر

واإل بػػار وىػػذا ىػػو دور ال ػرأيس عنػػد الت ػػديؽ عمػػى القػػانوف ويػػر الاقيػػو " البان ػد " أف الرمميػػة
الثانية وىي الت ديؽ وحدىا التي ليا قيمة تشريرية بػالمرنى ال ػحي فػي نظػر القػانوف الرػاـ نيػا

ترطػي القػػانوف

ػػاة ىامػػة وىػػي اإللػزاـ أمػػا الرمميػػة ا ولػػى وىػػو تحديػػد نػػص القػػانوف فميسػػت سػػو

نشاطاً عقمياً ًالياً مف أ قيمة تشريرية وسمطة الدولة ال تظير في الرممية ا ولى ولكف تظير فػي

ممارسة حؽ الت ديؽ

()4

ولكف ير (يمنؾ) أف اإل دار مقيد بشػرط وىػو الموافقػة عمػى الرمػؿ الػذ قػاـ بػو البرلمػاف

()7

وبينمػػا ذىػػب (د ممبػػرج) أف إرادة الممػػؾ والم مػػس ال ين ػػب عمػػى شػػيأيف مًتماػػيف إنمػػا تن ػػب
إرادة كمييما عمى شيء واحد ولكف إرادة الم مس ال تكاي بماردىا إلي اد القانوف وكذلؾ إرادة الممؾ

فالت ديؽ يرطيو قيمة تكميمية(.)4

ويتل لمباحث مما سبؽ أف اإل دار ىو شيادة رسمية بالو ود الارمي لمقانوف بؿ ويتلمف

اإل دار ثالث أمور:

األمر األول :اإل دار ىو تس يؿ أف القانوف قد أ ب نياأياً بيق ارره مف البرلمػاف فاإل ػدار بمثابػة
شػػيادة مػػيالد مقتلػػاىا أف البرلمػػاف يرتػػرؼ أف القػػانوف قػػد مػػر ب مي ػ الم ارحػػؿ الالزمػػة مػػف إق ػ ارره
لمقانوف المراد إ داره في حدود اإل راءات التي رسميا القانوف.

األمر الثاني :يتلمف أم اًر مف رأيس السمطة الوطنية بو وب تنايذ القانوف.

األمــر الثالـــث  :يتلػػمف ب ػأف رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة قػػد تنػػازؿ عػػف اسػػتًداـ حػػؽ االعت ػراض وأف
سمطتو في االعتراض قد انتيت بي داره فترتبر مرحمة إ دار القوانيف المرحمػة ا ًيػرة فػي سػنيا

فيي تتـ برػد إقػرار الم مػس التشػريري لمشػروع القػانوف برػد القػراءة الثالثػة أو فػور انقلػاء أسػبوعيف
مػػف تػػاري إق ػ ارره بػػالقراءة الثانيػػة فيحيػػؿ رأػػيس الم مػػس التش ػريري المشػػروع ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة

إل داره(.)1
()1

Laband: Le droit public de l'Empire Allemand
مشار إليه عند :السيد صبري ,مبادئ القانوف الدستور  ,مرجع سابق ,ص323
()2
 , Carré de Melberg: Contribution à la théorie générale de l'Eatج ,1ص 336
مشار إليه عند :السيد صبري ,مبادئ القانوف الدستور  ,مرجع سابق323 ,
()3
كاريه دي مبلرج ,المرجع السابق ,ج ,1ص 333وما بعدها
مشار إليه عند :السيد صبري مبادئ القانوف الدستور مرجع سابق ,ص 323

()1

عزت الرميني مركز الدفاع عف الحريات الم مس التشريري طبيرة عممو ودوره وعالقاتو بالمواطف ’ برنام التوعية الديمقراطية

واالنتًابات  4ص www.ichr.ps/pdfs/legal62.pdf . 41

 49

فمي ػػذا يرتب ػػر

ػػيؿ ف ػػي المرحم ػػة -اإل ػػدار  -ى ػػو رأ ػػيس الس ػػمطة

ػػاحب االًت ػػاص ا

الوطنيػػة وذلػػؾ وفقػاً لػػنص المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي والاقػرة ا ولػػى مػػف نػػص المػػادة ()24
مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري(.)4

الفرع الثاني

حجية حق اإلصدار
اًتمؼ الاقو في مد ح ية اإل دار فيػؿ يحػوز مشػروع القػانوف القػوة القانونيػة بم ػرد انتيػاء

إ راءات الت ويت عميو مف قبؿ الم مس التشريري أـ بي داره مف قبؿ الرأيس؟

فير " الباند " أف اإل دار يرطي القوة التنايذية لمقانوف وا مػر بطاعتػو فػال يكػوف وفقػاً ليػذا

ال أر أ قوة قانونية لمشروع القػانوف إال برػد إ ػداره( .)7بينمػا يػر "دو ػى" أف اإل ػدار ال يرطػي
أ قوة تنايذية لمقانوف ويستند إلى سببيف (:)4

السػػبب ا وؿ  :أف رأػػيس الدولػػة لػػيس لػػو حػػؽ الت ػػديؽ عمػػى القػػانوف أ حػػؽ إعطاأ ػو قػػوة ا مػػر
والقانوف مف عمؿ الم مس دوف تدًؿ الرأيس وعمى ذلؾ فيو ملطر إل داره .

السػػبب الثػػاني  :أف القػػانوف مسػػتمد مػػف اإلرادة اإلنسػػانية ف ػػاة ا مػػر التػػي يحمميػػا القػػانوف ىػػي
نتي ة ولرو قاعدة إنشاأية تتاؽ والتلامف اال تماعي.

وذىب الدكتور فتحي فكر إلى أف "في المالػي سػادت نظريػة الح يػة المطمقػة لإ ػدار لمػا

كانت تمؾ النظرية تتأسس عمػى اعتبػارات ًا ػة لػرأيس الدولػة قػديماً وسػمو ولػرو فينيػا لػـ ترػد-

برػػد انتشػػار الاكػػر الػػديمقراطي -سػػاأغة أو مقبولػػة وا قػػرب لممنطػػؽ أف اإل ػػدار لػػو ح يػػة نسػػبية

فبالرغـ مف أف اإل دار يشير إلى سف القانوف طبقاً لمقواعد المرسومة لو إال أف ذلؾ ال يغمؽ الباب
أماـ الطرف بردـ دستوريتو "(.)1

()4

ا

ي در رأيس السمطة الوطنية القوانيف برد إقرارىا مف الم مس ًالؿ شير مف إحالتيا إليو ولو أف يريدىا إلى الم مس ًالؿ ذات
ؿ مرفقة بمالحظاتو وأسباب اعترالو واال اعتبر م د ار وينشر فو ار في ال ريدة الرسمية و ار

برنواف آلية ول التشري في ا رالي الًالرة لمسمطة الامسطينية مر

()7

الباند المر

السابؽ ج 7ص.401

مشار إليو عند :السيد

()4
()1

السيد

بر

فتحي فكر

بر

القانوف الدستور

القانوف الدستور

مر

مر

سابؽ ص 464

سابؽ ص 467

و يز القانوف البرلماني في م ر مر

سابؽ ص 410
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سابؽ 710

في ذلؾ  :موسى أبو مموح

بحث

ويػذىب الباحػػث إلػػى مػػا ذىػػب إليػػو ا سػػتاذ ( يػػز) أف اإل ػػدار لػػيس لػػو أ

ػػاة مػػف

ػػاات

الت ػػديؽ وال يكتس ػػبيا الق ػػانوف أ ق ػػوة تنايذي ػػة ف ى ػػذا الق ػػانوف يكس ػػبيا ب ػػاإلرادة الت ػػي يرب ػػر عني ػػا

الم مس بالطرؽ الدستورية وال يليؼ رأيس ال ميورية شيأاً عميو باإل دار(.)4

وىذا مػا ات ػو إليػو كػؿ مػف القػانوف ا ساسػي والنظػاـ الػداًمي لمم مػس التشػريري

()7

فممم مػس

التش ػريري حػػؽ إ ػػدار القػػانوف فػػي حػػاؿ رده مػػف ال ػرأيس مشػػروط بموافقػػة ثمثػػي أعلػػاء الم مػػس
التشػ ػريري فن ػػت الم ػػادة ( )14فقػ ػرة (أ) م ػػف الق ػػانوف ا ساس ػػي عم ػػى أن ػػو "ي ػػدر رأ ػػيس الس ػػمطة
الوطنية مشاري القوانيف برد إقرارىا مف الم مس التشريري الامسطيني ًالؿ ثالثػيف يومػاً مػف تػاري
إحالتيػػا إليػػو ولػػو أف يريػػدىا إلػػى الم مػػس ًػػالؿ ذات ا

ػػؿ مشػػاوعاً بمالحظاتػػو وأسػػباب اعت ارلػػو

واال اعتبػػرت م ػػدره وينشػػر فػػو اًر فػػي ال ريػػدة الرسػػمية" وكػػذلؾ الاقػرة الثانيػػة مػػف ناػػس المػػادة ن ػػت

عمى انو " إذا رد رأيس السمطة الوطنية مشروع القانوف إلى الم مس التشريري وفقاً لأل ؿ والشروط
ال ػواردة فػػي الاق ػرة السػػابقة ترػػاد مناقشػػتو ثانيػػة فػػي الم مػػس التش ػريري فػػيذا أق ػره ثانيػػة بأغمبيػػة ثمثػػي

أعلاأو اعتبر قانوناً وينشر فو ار في ال ريدة الرسمية" .

ػتثناء يكػػوف ىػػذا الحػػؽ
فيتل ػ أف اإل ػػدار حػػؽ أ ػػيؿ ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة ولكػػف اسػ ً
لمم مس التشريري وىذا يتل مف القانوف ا ساسي والنظاـ الػداًمي لمم مػس التشػريري ولكػف فػي
حاالت محدده:

الحالة األولـى :إذا تػـ إحالػة القػانوف لمػرأيس ولػـ يقػـ ا ًيػر بيعادتػو إلػى الم مػس التشػريري ًػالؿ
المدة المحددة قانوناً ودوف إ داره فيرتبر م د اًر وينشر فػي ال ريػدة الرسػمية فيرتبػر موقاػو بمثابػة
ت ػػديؽ لػػمني عمػػى المشػػروع المرػػروض عمي ػو وىػػذا يتل ػ مػػف نػػص المػػادة ( )14مػػف القػػانوف

ا ساسي فقرة ( )4وفي عبارة " واال اعتبر م د اًر وينشر فو ار في ال ريدة الرسمية" .

الحالة الثانية :إذا رد رأػيس السػمطة الوطنيػة مشػروع القػانوف لمم مػس التشػريري وأقػره ا ًيػر ثانيػة
در وينشر فو اًر في ال ريدة الرسمية.
بأغمبية ثمثي أعلاأو اعتبر قانوناً وم اً

لذلؾ ال يليؼ إ دار الرأيس لمقانوف أ قوة قانونية أو ح ية وانما يكتسب ىذا القانوف القوة مف
إرادة الم مس التشريري.

()4

ار  1918 Revue de dorit public :ص 426وما بردىا.

مشار إليو عنو :السيد

()7

ار

بر

القانوف الدستور

مر

سابؽ ص 467

المادة ( )14مف القانوف ا ساسي لسنة  .7001والمادة ( )24مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري
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المطمب الثاني
صالحيات رئيس السمطة الوطنية في النــشــر
النشػػر عبػػارة عػػف ولػ القػػانوف مولػ التنايػػذ واًبػػار ال ميػػور بػو ليكػػوف عمػػى عمػػـ بػػو قبػػؿ

تطبيقػػو ويررفػػو الػػبرض أنػػو الرمميػػة التػػي يػػتـ بيػػا شػػير التشػري واعػػالـ النػػاس بػػو

مادية ممحقة باإل دار وال تدًؿ في الرمؿ التشريري(.)7

()4

والنشػػر عمميػػة

ويرتبر النشر المرحمة ا ًيرة التي يمر بيا التشري لي ب ممزماً ووا ب التطبيؽ عمػى ميػ

المًػػاطبيف بأحكامػػو وىنػػا افتػػرض الرمػػـ بالقػػانوف بم ػػرد النشػػر س ػواء اطم ػ عميػػو ال ميػػور أـ ال
()4

وذلػؾ وفػؽ القاعػدة القانونيػة التػػي تقتلػي بػأف ال يػؿ بالقػػانوف ال يرتبػر عػذ اًر

و ف إ ػراء النشػػر

ياترض عمـ ال ميور بالقانوف وتاترض الردالة عمـ الناس بالقانوف قبؿ تطبيقو فالنشر أساس مػف

أسس الردالة.

وير برض الاقياء أف ىذا االفتراض غير منطقي حيػث أف مرظػـ النػاس ال يطمرػوف عمػى

ىذه ال ريدة وال يرمموف بو ودىا عمى أسوأ ا حواؿ(.)1
والنشػػر وا ػػب لكػػؿ أنػواع التشػري

()1

سػواء كػػاف دسػػتو اًر أـ تشػريراً عاديػاً أـ تشػريراً فرعيػاً

فن ت المادة ( )446مف القػانوف ا ساسػي عمػى (ت ػدر القػوانيف باسػـ الشػرب الرربػي الامسػطيني

وتنشر فو اًر فػي ال ريػدة الرسػمية ويرمػؿ بيػا برػد ثالثػيف يومػاً مػف تػاري نشػرىا مػا لػـ يػنص القػانوف

عمى ًالؼ ذلؾ)

فتنش ػػر الق ػ ػوانيف برػ ػػد إ ػػدارىا فػ ػػو اًر فػ ػػي ال ري ػػدة الرسػ ػػمية لمسػ ػػمطة الوطني ػػة وىػ ػػي الوقػ ػػاأ

الامسطينية(.)6وتتب ال ريدة الرسمية لمسمطة الوطنية ديواف الاتو والتشري التاب لو ازرة الردؿ لذلؾ
يتاب م مس الوزراء مسألة نشر القػوانيف كػي راء تنايػذ وادار لمقػانوف ا ساسػي الػذ يػنص عمػى

()4
()7

م طاي أبو زيد النظاـ الدستور الم ر

مر

سابؽ 441

مرف ادعيس اًت ا ات رأيس السمطة بالمقارنة م اًت ا ات م مس الوزراء والم مس التشريري في الم اؿ التشريري سمسمة

تقارير قانونية الييأة الامسطينية ( )66ص www.site.iugaza.ps .44

()4
()1
()1

عزه م طاى عبد الم يد مسأولية رأيس الدولة مر

سابؽ ص22

م طاي مرعي عمميو التشري في فمسطيف اآلليات وا ىداؼ وا ولويات مر

عبد الكريـ الشامي ا ركاف الشكمية لمتشري الراد في فمسطيف بحث منشور في م مة القانوف والقلاء عدد الحاد عشر 7004

ص.60

()6

سابؽ ص47

ار

نص المادة  24-20مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري
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مس ػػألة النش ػػر والنش ػػر ف ػػي ال ري ػػدة الرس ػػمية (الوق ػػاأ ) درج من ػػذ االنت ػػداب البريط ػػاني حت ػػى وقتن ػػا

الحالر فاي عيد الحكـ ا ردني لملاة الغربية يالحظ أف الدستور ا ردني 4117ـ أو ب نشر
التشري حيث تنص المادة ( )14فقرة  7مف الدستور ا ردنػي ( يسػر مارػوؿ القػانوف بي ػداره مػف

انب الممؾ ومرور ثالثيف يوماً عمى نشره في ال ريدة الرسمية إال إذا ورد نص ًػاص فػي القػانوف

عمى أف يسر مارولو مف تاري آًر).

فػي عيػد اإلدارة الم ػرية أيلػاً نػص الدسػتور عمػػى النشػر فػي ال ريػدة الم ػرية حيػث ن ػػت

المػػادة ( )20مػػف دسػػتور 4167ـ عمػػى (تكػػوف الق ػوانيف نافػػذة فػػي قطػػاع غ ػزة برػػد ثالثػػيف يوم ػاً مػػف
تاري نشرىا في ال ريػدة الرسػمية لمقطػاع ي ػوز ق ػر ىػذا الميرػاد أو المػدة بػنص

ػري فػي تمػؾ

القوانيف ) ف اء القانوف ا ساسي لمسمطة الوطنية الامسطينية موافقاً لما نص عميو الدستور ا ردني

والدسػػتور الم ػػر فن ػػت المػػادة ( )446م ػػف القػػانوف ا ساس ػػي ( ت ػػدر القػ ػوانيف باسػػـ الش ػػرب

الرربي الامسطيني وتنشر فور إ دارىا في ال ريػدة الرسػمية ويرمػؿ بيػا برػد ثالثػيف يومػاً مػف تػاري
نش ػرىا مػػا لػػـ يػػنص القػػانوف عمػػى ًػػالؼ ذلػػؾ )

()4

مباشرة.

ويػػتـ النشػػر فػػي ال ريػػدة الرسػػمية فػػور اإل ػػدار

ولكػػػف فػ ػػي حػ ػػاؿ اعت ػ ػراض رأػ ػػيس السػ ػػمطة الوطني ػػة عمػ ػػى القػ ػػانوف ي ػػتـ رده إلػ ػػى الم مػ ػػس
التشريري وفي ىذه الحالة حتى يتـ إ داره ونشره يتطمب أغمبية ثمثي أعلػاء الم مػس التشػريري
والواق الرممي يشير إلى

روبة تمكيف الم مػس التشػريري مػف الترامػؿ مػ عػدـ الػرد ال ػادر عػف

رأيس السمطة فال يممؾ الم مس التشريري إ دار أوامر وترميمػات لم مػس الػوزراء باعتبػار مشػروع

القانوف نافذ ونشره إذا لـ ي ادؽ عميو الرأيس.

يػػر الباحػػث أف الم مػػس التشػريري لػػو

ػػالحية مًاطبػػة ال ريػػدة الرسػػمية وا ػػدار أمػػر

ليػػا بنشػػر القػػانوف وذلػػؾ تطبيقػػا لػػنص المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي الاقػرة (" :)7إذا رد رأػػيس
السػػمطة الوطنيػػة مش ػػروع القػػانوف إلػػي الم م ػػس التش ػريري وفق ػػا لأل ػػؿ والشػػروط الػ ػواردة فػػي الاقػػرة

السابقة تراد مناقشة ثانية في الم مس التشػريري فػيذا أقػره ثانيػةً بأغمبيػة ثمثػي أعلػاأو اعتبػر قانونػاً
وينشر فو ار في ال ريدة الرسمية" فاي حاؿ استًدـ رأيس السمطة

الحية االعتراض عمػى القػوانيف

فيف الم مس التشريري يقر القانوف المرترض عمية الرأيس وي در وينشر في ال ريػدة الرسػمية وقػد

بناء عمى ىذه المادة والمالحظ مف نػص
ي در بدوف موافقة الرأيس فيتـ مًاطبة ال ريدة الرسمية ً
المػادة ( )446مػف القػػانوف ا ساسػي ت ػػدر القػوانيف باسػػـ الشػرب الرربػػي الامسػطيني ودرج المشػػرع

()4

نص المادة ( )446مف القانوف ا ساسي الامسطيني
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الامسػطيني إلػى أف يػػنص فػي نيايػة التشػري إلػى مكػاف وتػػاري إ ػدار التشػري مػػذيالً بتوقيػ رأػػيس

السمطة الوطنية الامسطينية.
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الفصل الثاني
دور رئيس السمطة الوطنية في سن التشريعات في حال غياب البرلمان
(تشريعات الضرورة)

تتقيد الدوؿ الديمقراطية بالقواعد القانونية في كافة مظاىر نشػاطاتيا ويكػوف لػابطاً عماليػا

وت ػ ػرفاتيا حي ػػث أغم ػػب الدس ػػاتير الحديث ػػة ق ػػد أك ػػدت عم ػػى مب ػػدأ س ػػيادة الق ػػانوف سػ ػواء ك ػػاف ف ػػي

الظروؼ الرادية أـ الظروؼ غير الرادية.

فقد تست د أحداث تررض حياة الدولة لظروؼ غير عادية تشػكؿ ًطػ اًر عمػى و ودىػا فتر ػز

الوساأؿ القانونية المتاحة عف الت د ليا لذلؾ كاف البد مف إي اد تنظيـ قانوني لممحافظة عمى
و ود الدولة واستمرارىا وازاء ىذا الول

ت د الدولػة ذاتيػا ممثمػة فػي برػض سػمطاتيا ملػطرة إلػى

ت ػػاوز ىػػذه المبػػادئ الدسػػتورية ال ارسػػًة والًػػروج عنيػػا مػػف أ ػػؿ دفػ تمػػؾ الظػػروؼ الًطػرة مبػػررةً
ت اوزىػ ػػا ىػػػذا بو ػػػود حالػ ػػة اللػ ػػرورة ولموا يػػػة ىػ ػػذه الحال ػػة الب ػػد أف ترتم ػػد الدول ػػة عمػ ػػى آليػ ػػات
و ػػالحيات اسػػتثناأية لموا يتيػػا ومػػف أبػػرز ىػػذه ال ػػالحيات ىػػي ال ػػالحيات التش ػريرية والتػػي

ػتثناء
عمػػى أساسػػيا يحػػؽ لػرأيس السػػمطة الوطنيػػة أف ي ػػدر قػ اررات ليػػا قػػوة القػػانوف وىػػذا يرتبػػر اسػ ً
عمى مبدأ الا ؿ بيف السمطات ولكف ليس مرنى ذلؾ ًرو اً عف مبدأ المشروعية.
وارتبط ظيور ىػذه النظريػة -بالم ػاؿ الدسػتور  -بػالحرب الرالميػة ا ولػى

()4

ومػا حػدث مػف

إًػػالؿ بالنظػػاـ الرػػاـ ممػػا دعػػا م مػػس الدولػػة الارنسػػي إلػػى محاولػػة أوليػػة إلًػراج ىػػذه النظريػػة إلػػى
حيز الو ػود ومػف ثػـ تطػورت الاكػرة برػد الحػرب الرالميػة الثانيػة عػف طريػؽ القلػاء اإلدار وذلػؾ

لتوسػػي نطػػاؽ مبػػدأ المشػػروعية ليسػػتوعب كػػؿ مػػا ت ػػدره اإلدارة مػػف قػ اررات لموا يػػة ىػػذه الظػػروؼ
والااء

او المشروعية عمييا(.)7

اىػتـ الاقػو والقلػاء الدسػتور واإلدار بيػذه النظريػة وتطبيقاتيػا وتولػي ماىيتيػا واللػوابط

والش ػروط الالزمػػة لتطبيقيػػا حتػػى أف برػػض الاقيػػاء اعتبػػر نظريػػة اللػػرورة توشػػؾ أف تكػػوف مػػف
النظري ػػات الرام ػػة ف ػػي الق ػػانوف
()4

ير

أساس ىذه نظرية اللرورة إلي المبدأ الروماني القاأؿ " سالمة الشرب فوؽ القانوف"  . salus populi supremalexمحمد عبد

الحميد أبو زيد المطوؿ في القانوف اإلدار

()7

الطبرة الرابرة دار النيلة الرربية  4112ص 722

إياد سميماف البرديني الم مس التشريري في فتره مف 7006حتى  7040مر

مر

()4

()4

وأ ػػبحت ف ػػي الوق ػػت الح ػػالي ػػزءاً ال يت ػ ػ أز م ػػف غالبي ػػة ال ػػنظـ

سابؽ ص  441م طاي أبو زيد القلاء اإلدار

سابؽ ص410

يحيى ال مؿ نظ رية اللرورة في القانوف الدستور وبرض تطبيقاتيا المرا رة دار النيلة الرربية  7007ص 44
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القانوني ػػة حي ػػث ي ػػرب عم ػػى أ نظ ػػاـ ديمق ارط ػػي أف يوا ػػو أعب ػػاء الس ػػمطة دوف االس ػػترانة بي ػػذه

النظرية(.)4

وبناء عمى ما سبق سوف يقوم الباحث بتقسيم ىذا الفصل إلى أربعة مباحث يتناول في
ً
المبحـــث األول ماىيـــة تشـــريعات الضـــرورة ،وفـــي المبحـــث الثـــاني الطبيعـــة القانونيـــة لتشـــريعات

الضرورة ،وفي المبحث الثالث ضوابط وشـروط تشـريعات الضـرورة ،وفـي المبحـث الرابـع الرقابـة
عمى تشريعات الضرورة وذلك عمى النحو التالي:

المبحث األول :ماىية تشريرات اللرورة ومبرراتيا.
المبحث الثاني :الطبيرة القانونية لتشريرات اللرورة
المبحث الثالث :لوابط وشروط تشريرات اللرورة
المبحث الرابع :الرقابة عمى تشريرات اللرورة

()4

سامي ماؿ الديف لواأ اللرورة ولمانات الرقابة القلاأية منشأة المرارؼ 4127ـ ص.42 -46

 56

المبحث األول
ماىية تشريعات الضرورة ومبرراتيا
ت در السمطة التنايذية المواأ لتنايذ القانوف في الظروؼ الرادية وفقػا لػنص المػادة ( )62مػف

الق ػػانوف ا ساس ػػي وك ػػذلؾ ي ػػدر لػ ػواأ لي ػػا ق ػػوة الق ػػانوف لموا ي ػػة الظ ػػروؼ االس ػػتثناأية تر ػػرؼ
بتش ػريرات اللػػرورة وىػػذه ال ػػالحيات التش ػريرية الممنوحػػة لمسػػمطة التنايذيػػة تسػػمى فػػي برػػض
الدوؿ بػالقوانيف المؤقتػة كمػا ىػو فػي المممكػة ا ردنيػة فيمػا يسػمييا آًػروف بمػواأ اللػرورة كمػا ىػو

بالمرسػيـ بقػانوف
ا
في ميوريػة م ػر الرربيػة أمػا الكويػت تسػمي ىػذه القػ اررات
ق اررات بقوة القانوف(.)7

()4

أمػا عنػدنا فيػي

المطمب ا وؿ :مايوـ تشريرات اللرورة.

المطمب الثاني :مبررات تشريرات اللرورة في النظاـ الامسطيني.

()4
()7

سامي ماؿ الديف لواأ اللرورة مر
ار

سابؽ ص .1

نص المادة ( )14مف القانوف ا ساسي لسنو 7001

دستور  4117ا ردني الذ

وىذه ما نص عمية دستور  4111و  4167المطبؽ في قطاع غزة أما

كاف مطبؽ في اللاة الامسطينية قد أطمؽ عمييا قوانيف مؤقتة وير

السياسي لكؿ مرحمة مف مراحؿ الحكـ.
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ىذه االًتالؼ إلي اًتالؼ النظاـ

المطمب األول
مفيوم تشريعات الضرورة
ترتبػػر تشػريرات اللػػرورة " القػ ار ارت بقػػانوف " مػػف التشػريرات الرامػػة المن ػػوص عمييػػا فػػي

مرظػػـ الػػنظـ القانونيػػة والشػريرة اإلسػػالمية ولكػػف تًتمػػؼ و يػػة نظػػر كػػؿ نظػػاـ عػػف اآلًػػر بالنسػػبة
لحال ػػة الل ػػرورة ولد ارس ػػة ترري ػػؼ نظري ػػة تشػ ػريرات الل ػػرورة الب ػػد م ػػف د ارس ػػتيا م ػػف ناحي ػػة الاق ػػو
اإلسالمي والاقو الولري والقانوف ا ساسي.

أوالً  :حالة الضرورة في الفقو اإلسالمي

اغ الاقو اإلسالمي نظرية متكاممة لحالة اللرورة تستند عمى أ وؿ كميػة مسػتمدة مػف

4
ِ
مََ
احَرام ََ َ
َيكَاا ُل امَْتا َةاََاَََّ َْتا َ
القػرآف الكػريـ والسػػنة النبويػػة فقػػاؿ ات ترػػالى فػػي محكػػـ تنزيمػػو  إمَّناَ َ
ٍ
َيكَا ِهَإِ منَْتكماهََ َغُاٌر َ َ ِرا رمَ
َ ََلا َم ا
َْْلِن ِزي ِ َ َ َمحَأ ُِه ملَبِِهَتِغَ اِْيَْتكم ِهَفَ َة ان ا
الَيحدَفَالَإِ اْثَ َ
َْضطُم َ َغااَ َبَ ٍحغَ َ َ
 )7(وقػػاؿ ات تبػػارؾ وترػػالى َي ِيا ُ َْتكمااهَُبِ ُلاامَْتاَسا َ الَي ِيا ُ َبِ
سا ََ )4(ورًػػص الرسػػوؿ
ت
َْ
ام
ا
ل
ا
ُ
ُ
ا ُ اَ َ ُ
ُ
ا
ا
َ

عميو السالـ لمر اؿ لبس الحرير للرورة المرض لربد الرحمف بػف عػوؼ لمػا كػاف فيػو مػف حكػة

()1

وقد عرفيا برض الاقياء (ًوؼ اليالؾ عمى الناس أو الماؿ سواء كاف ىذا الًوؼ متيقنػا أو ظنػا
ار حا مبنيا عمى أسباب مرقولة)

()1

.

يتل أف الاقو اإلسالمي تررض لاكرة اللرورة وولػ ليػا أ ػوؿ عامػة وبحػث الاقيػاء

فػػي وىرىػػا

()6

ممػػا كػػاف يمكػػف مرػػو االىتػػداء ليػػا والقيػػاس عمييػػا فالقاعػػدة الشػػرعية القاأمػػة اللػػرر
مى ات عميو وسمـ "ال لرر وال لرار"

يزاؿ لقوؿ النبي

وىي:

1

ار

يحيى ال مؿ نظرية اللرورة في القانوف الدستور

مر

()2

سابؽ ص17 -12

ويشتؽ مف ىذه القاعدة قواعد كمية

يسر الر ار نظرية اللرورة في القانوف

الدستور والتشري الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابية دار النيلة الرربية  4111ص-40

()7

سورة البقرة آية رقـ ()424

( )4سورة البقرة آية رقـ ()421
()4
صحيح البخاري ,الجزء الرابع  ,ص ,42حديث رقم  ,2313دار طوق النجاة  ,الطبعة األولي1422 ,هـ.
( )1يوسؼ قاسـ نظريو اللرورة في الاقو ال ناأي اإلسالمي والقانوف ال ناأي الولري دار النيلة الرربية

مطبرة

القاىرة  4124ص42

()6
()2

عبد الوىاب ًالؼ عمـ أ وؿ الاقو الطبرة السادسة ’4111ص714
حديث

حي

ححو الشي ا لباني سنف ابف ما ة ال زء الثاني ص 212رقـ الحديث  7410دار إحياء الكتب الرربية.
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امرة

 -4اللػػرورات تبػػي المحظػػورات :قػػاؿ ترػػالي

ٍ
َيكَاا ِاهَإِ منَ
َْضاطُم َ َغا اَ َبَا ٍ
فَ َةا اان ا
الَيااحدَفَااالَإِ اْثَ َ
احغَ َ َ

ْتكمااهََ َغُااٌر َ َ ِرا رمَ فقػػد أبػػاح اإلسػػالـ أكػػؿ الميتػػة وشػػرب الًمػػر لمػػف أشػػرؼ عمػػى اليػػالؾ ولػػـ ي ػػد
غير ذلؾ.

 -7اللػػرورات تقػػدر بقػػدرىا :ويق ػػد بيػػذا المبػػدأ أف كػػؿ مػػا ي رػػؿ اللػػرورة مباحػػة مػػف فرػػؿ أو
ترؾ فينما يباح بالقدر الذ يدف اللرر(.)4

 -4المشػػقة ت مػػب التيسػػير :وذلػػؾ إذا حػػدثت لمدولػػة اإلسػػالمية مشػػقة أو ظػػروؼ طارأػػة كالايلػػاف
والوبػػاء فػػاف ىػػذه المشػػقة ت
س َ(.)7
ْتا ُ ا

َ

مػػب التيسػػير ولػػذلؾ لقولػػو ترػػالى َيُِيا ُ َْتكمااهَُبِ ُلا اامَْتاُ اساَ َ َالَيُِيا ُ َبِ ُلا اامَ

 -1اللػػرر يػػدف بقػػدر اإلمكػػاف وىػػذه ترنػػي بػػأف اإلنسػػاف إذا لػػـ يكػػف أمامػػو إال أف يرتكػػب احػػد

اللرريف فميرتكب أًايما

()4

بػػؿ ويػػر برػػض الاقيػػاء أف تكػػاليؼ الشػػرعية تر ػ إلػػى حاػػظ مقا ػػدىا فػػي الًمػػؽ وىػػذه

المقا د ثالثة(:)1

األولــى  :إمػػا أف تكػػوف لػػرورية ومرناىػػا أنػػو البػػد مػػف قيػػاـ م ػػال الػػديف والػػدنيا فػػيذا فقػػدت ت ػػر
فساداً في الدنيا واآلًرة .

الثانية  :أف تكوف حا ية.

الثالثة  :أف تكوف تحسينية .
ويػػر الػػدكتور وىبػػي الزحيمػػي اللػػرورة أ ػػبحت فػػي الر ػػر الحالػػر حػػديث النػػاس ومػػوطف
أش ػػغاليـ واىتمػػػاميـ ومحػ ػػط آمػ ػػاليـ واسػػػتاتاءاتيـ وأس ػػأمتيـ س ػ ػواء عمػػػى المس ػػتو الاػ ػػرد أـ عمػػػى
المستو ال امري والدولي(.)1

ويقػػوؿ الػػدكتور يحيػػى ال مػػؿ حتػػى تتحقػػؽ حالػػة اللػػرورة فػػيف الاقػػو اإلسػػالمي فػػي م ممػػو

يشترط الشروط اآلتية(:)6

 -4أف تكوف اللرورة مم أة.
 -7أف تكوف اللرورة قاأمة ال مستقبمية.
()4
()7
()4
()1
()1
()6

ثروت عبد الياد ال وىر

الحاكـ ومد سمطتو في تغيير التشري في الاقو اإلسالمي دار النيلة الرربية  7001ص.462

سورة البقرة آية رقـ (.)421
يوسؼ قاسـ نظريو اللرورة في الاقو ال ناأي اإلسالمي والقانوف ال ناأي الولري مر

سابؽ ص.447

الموافقات في أ وؿ الشريرة بي إسحاؽ الشاطبي شرح الشي عبد ات زار المكتبة الشاممة ال زء الثاني ص .2
وىبة الزحيمي نظرية اللرورة الشرعية مقارنة م القانوف الولري الطبرة الرابرة 4121ـ مؤسسة الرسالة ص .1
يحيى ال مؿ نظرية اللرورة في القانوف الدستور

مر

سابؽ ص14

الدولة دار الكتب الرممية  7006ص72
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أبو بكر مرشد فازع الزىير

السمطات االستثناأية لرأيس

 -4أف تدف اللرورة بالقدر الالزـ ذلؾ أف اللرورة تقدر بقدرىا.
 -1أف ما اء للرورة زاؿ بزواليا.

واذا كانػت اللػرورة بالنسػبة لإفػراد المكماػيف تقلػي التًايػؼ والتيسػير عمػييـ عمػالً بالرً ػػة

في ىذه الحالة فينيػا بالنسػبة لمدولػة اإلسػالمية قػد تػؤد إلػى تقييػد برػض الحريػات الرامػة أو تشػديد

الرقوبػػات عمػػى برػػض المًالاػػات وبالتػػالي توسػػي سػػمطات الحػػاكـ فػػي الظػػروؼ االسػػتثناأية حااظ ػاً

عمى الم ال ا ساسية لم ماعة(.)4

ومف ىنا ير الباحث أف الشريرة اإلسالمية عرفت نظرية اللرورة بػؿ إنيػا أسػبؽ مػف ميػ

النظـ الولرية وأف أ وليا تر

لمشريرة اإلسالمية بػؿ يرتبرىػا الاقػو اإلسػالمي م ػد اًر اسػتثناأيا

لمقواعد الشرعية وي وز أف تًالؼ القاعدة الشرعية الرامة المولوعة لحكـ الظروؼ الرادية.
ثانياً  :حالة الضرورة في الفقو الدستوري:

يق د في ىذا ال انب موقؼ الاقو الدستور مف تشريرات اللرورة وا عماؿ التشريرية

ال ادرة عف السمطة التنايذية في فترات ترطيؿ الحياة النيابية فاي ىذه الحالة تترطؿ السمطات

التشريرية وتقوـ السمطة التنايذية بممارسة وظياتي التشري والتنايذ مراً في ىذه الحالة.

لػػـ يتاػػؽ الاقػػو عمػػى م ػػطم التش ػريرات ال ػػادرة فػػي حالػػة اللػػرورة فغالبيػػة الاقػػو الم ػػر

يطمػ ػػؽ عمييػ ػػا م ػ ػػطم ل ػ ػواأ اللػ ػػرورة

اللػػرورة

()4

()7

بينمػ ػػا انػػػب آًػ ػػر م ػػف الاقػػػو أطم ػػؽ عميي ػ ػا تش ػ ػريرات

ويطمػػؽ عمييػػا فػػي المممكػػة ا ردنيػػة بػػالقوانيف المؤقتػػة وفػػي الكويػػت تسػػمي الم ارسػػيـ

بق ػ ػػانوف(،)1ويك ػ ػػاد ي مػ ػ ػ الاق ػ ػػو عم ػ ػػى أف مل ػ ػػموف فكػ ػ ػرة الل ػ ػػرورة تتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي تركي ػ ػػز الس ػ ػػمطات
واالًت ا ػ ػػات فػ ػػي الدولػ ػػة فػ ػػي شػ ػػًص أو يػ ػػاز واحػ ػػد ويقػ ػػوـ بتمػ ػػؾ السػ ػػمطات فػ ػػي الظػ ػػروؼ
()1

االستثناأية والتي تحتـ تركيز كافة اًت ا ات الدولة بيد ياز واحد  .

فررفي ػػا بر ػػض الاقيػ ػاء بأني ػػا " تم ػػؾ المػ ػواأ الت ػػي ت ػػدر م ػػف الس ػػمطة التنايذي ػػة نتي ػػة غي ػػاب

البرلماف في وقت تحتاج فيو الدولة إلى تشريرات مرينة لموا ية ظروؼ استثناأية(.)6

()4
()7
()4
()1
()1
()6

أحمد الموافى المشروعية االستثناأية بدوف دار وسنة نشر ص72
سامي ماؿ الديف لواأ اللرورة مر

سابؽ ص 66

ًميؿ محسف ال قلاء اإلدار المبناني دراسة مقارنة دار النيلة الرربية بيروت ص 760
ار

سميماف الطماو

السمطات الثالثة في الدساتير الرربية المرا رة وفي الاكر السياسي اإلسالمي مر

و د ثابت غبرياأؿ السمطات االستثناأية لرأيس ال ميورية منشأة المرارؼ  4122ص72
سامي ماؿ الديف لواأ اللرورة مر

سابؽ ص 46
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سابؽ ص62

وعرفيػػا آًػػروف " بأنيػػا عبػػارة عػػف م ارسػػيـ أو لػواأ ت ػػدرىا السػػمطة التنايذيػػة فيمػػا بػػيف أدوار

انرقػػاد البرلمػػاف أو أثنػػاء عطمتػػو أو فت ػرة حمػػو يكػػوف ليػػذه الم ارسػػيـ أو الم ػواأ قػػوة القػػانوف عمػػى أف

تررض عمى البرلماف عند ا تماعو(.)4

عرفيا البرض أنيا تمؾ الحالة مف الًطر ال سػيـ الحػاؿ الػذ يترػذر تداركػو بالوسػاأؿ الراديػة

ممػػا يػػدف السػػمطات المًت ػػة إلػػى الم ػػوء لموسػػاأؿ القانونيػػة االسػػتثناأية لػػدف ىػػذا الًطػػر وموا يػػة

ا زمات الرامة وينبغي أف تكوف ىذه الوساأؿ الزمػة حتمػاً لموا يػة الًطػر حتػى ينبغػي اسػتًداميا
رغـ ما ينطو عميو مف مًالاة قواعد المشروعية الرادية

()7

ويقوؿ الدكتور يحيى ال مؿ :إف حالة اللرورة تو د كمما و دت الدولة فػي ولػ ال تسػتطي

أف توا يػ ػػو أًطػ ػػار مرينػ ػػة س ػ ػواء أكػ ػػاف م ػ ػػدرىا داًمي ػ ػاً أو ًار ي ػ ػاً إال بالتلػ ػػحية باالعتبػ ػػارات
الدستورية التي ال يمكف ت اوزىا في ا ولاع الرادية(.)4

ويمكن ترريؼ تشريرات اللرورة بأنيا تمػؾ القػ اررات التػي ي ػدرىا رأػيس السػمطة الوطنيػة فػي
حػػاؿ الًطػػر ال سػػيـ الػػذ يترػػذر تداركػػو بالوسػػاأؿ الراديػػة لموا يػػة ذلػػؾ الًطػػر وتكػػوف ليػػا قػػوة
القانوف عمى أف يتـ عرليا عمى الم مس التشريري.

كػػذلؾ لػػـ يتًػػذ الاقػػو موقا ػاً موحػػداً مػػف نظريػػة اللػػرورة فمػػنيـ مػػف قبػػؿ النظريػػة ومػػنيـ مػػف

رفل ػيا فقػػد يوشػػؾ الاقػػو اإلن موسكسػػوني أف يكػػوف مػػف الرافلػػيف لنظريػػة اللػػرورة

نػػو يرتبػػر

نظرية اللرورة تستيدؼ م المزيد مف السمطات في يد السمطة التنايذية ومف ثػـ يرتبرىػا عػدواناً

عمى الديمقراطية وأف القاعدة الرامة في الاقو اإلن موسكسوني " سيادة القانوف ىي قاعدة مطمقة ال
اسػػتثناء ليػػا س ػواء فػػي ا وقػػات الراديػػة أـ أوقػػات ا زمػػات

()1

كػػذلؾ القلػػاء اإلن ميػػز شػػأنو شػػأف

الاقو يرفض التسميـ بأف تكوف اللرورة ذاتيػا دوف تػدًؿ مػف البرلمػاف سػبباً لترػديؿ النظػاـ القػانوني

القاأـ(.)1

بينمػػا الاقيػػاء ا لمػػاف تبنػوا مايػػوـ اللػػرورة فتقػػوـ النظػرة ا لمانيػػة لنظريػػة اللػػرورة أنػػو يو ػػد

إلى وار القانوف المكتوب قانوف آًر غيػر مكتػوب يرطػي الدولػة الحػؽ فػي اتًػاذ كافػة اإل ػراءات

()4
()7
3

ًميؿ محسف القلاء اإلدار المبناني القلاء اإلدار المبناني مر

عبد الرظيـ عبد السالـ الدور التشريري الدولة في النظاـ المًتمط دار النيلة الحديثة  700ص771

يحيى ال مؿ نظرية اللرورة في القانوف الدستور

()1
()1

سابؽ ص 22

عبد الحميد أبو زيد المطوؿ في القانوف اإلدار مر
يحيى ال مؿ نظرية اللرورة في القانوف الدستور

مر

سابؽ ص71 -71

سابؽ ص722
مر

سابؽ ص .76

 61

الالزمة لممحافظة عمى سالمتيا ولو أد ذلػؾ إلػى مًالاػة القػانوف وترتبػر النظريػة ا لمانيػة كافػة

ػاء عمػػى حالػػة اللػػرورة مشػػروعةً فاللػػرورة عنػػدىـ م ػػد اًر
اإل ػراءات التػػي تقػػوـ بي ػا الدولػػة بنػ ً
مشروعاً لمقواعد القانونية ولذلؾ يطمؽ الاقو عمييا " النظرية القانونية اللرورية "(.)4
ومػػف انػػب آًػػر أقػػر الاقػػو الارنسػػي نظريػػة اللػػرورة ولكػػف رفػػض المايػػوـ الػػذ تبنػػاه الاقػػو

ا لمػػاني فظيػػر فػػي الاقػػو الارنسػػي ات اىػػاف ات ػػاه يرطػػي لمنظريػػة مايوم ػاً قانوني ػاً بحيػػث ي رميػػا
م د اًر لمقواعد القانونية أما االت اه الثػاني فػي الاقػو الارنسػي ي رػؿ نظريػة اللػرورة نظريػة واقريػة
وير أنيا ال تًمؽ قواعد قانونية وال تحؿ محؿ القوانيف القاأمة(.)7

رفض القلاء الراد في فرنسا ا ًذ بنظرية اللرورة ولـ يقر لمحكومػة عمػى قياميػا بترػديؿ
نص تشريري بواسطة مرسوـ بينما ات و م مس الدولة فػي فرنسػا إلػى ا ًػذ بنظريػة اللػرورة ذلػؾ
بمناسبة ما تتًذه الحكومة مف إ راءات في الظروؼ غير الرادية ولـ يق ر م مس الدولة تطبيؽ

النظرية في حالة الحرب بؿ امتدت إلي حاالت االلطرابات السياسية

()4

بينمػػا ذىػػب الاقيػػاء الم ػرييف إلػػى ا ًػػذ بالنظريػػة ويػػر الػػدكتور يحيػػى ال مػػؿ "إف نظريػػة

اللػػرورة ال تػػود إلػػى ىػػدـ الشػػرعية وت اوزىػػا كمي ػاً أو زأي ػاً"

()1

فاػػي تمػػؾ الظػػروؼ يػػتـ توسػػي

المشروعية وترديؿ حدودىا وىو إ راء يقوـ بو القالي بحكـ قوامو عمػى تاسػير القػانوف بمػا يػتالءـ
وظروؼ تطبيقو يتل أف الاقو الم ر أًذ بنظريو اللػرورة واعتبرىػا تحػدث توسػيرا فػي نطػاؽ

مبدأ المشػروعية عمػى نحػو يشػمؿ مرػو اإل ػراءات االسػتثناأية التػي تقػوـ بيػا اإلدارة لتكسػبيا شػرعية

استثناأية

()1

وبيذه تكوف النظرية بمثابة استثناء وقيد عمى مبدأ المشروعية.

وفـي ىــذا الجانـب يــرا الباحـث أف القػػانوف ا ساسػي الامسػطيني أًػػذ بحالػة اللػرورة ويظيػػر
ذلؾ في نص المادة ( )14بؿ وأ بغ عمييا مايوماً قانونياً حيث يقر لػرأيس السػمطة الوطنيػة فػي
حالة اللرورة التي ال تحتمؿ التأًير وفي غير أدوار انرقػاد الم مػس التشػريري إ ػدار قػ اررات ليػا

قوة القانوف عمى أف تررض ىذه الق اررات عمى الم مس التشريري في أوؿ مسة يرقدىا برػد
()4

يسر محمد الر ار نظرية اللرورة في القانوف الدستور التشريري الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابية مر

أحمد الموافى المشروعية االستثناأية مر

()7

ػدور

سابؽ ص41

سابؽ ص11

يسر محمد الر ار نظرية اللرورة في القانوف الدستور التشري الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابية مر

يحيى ال مؿ نظرية اللرورة في القانوف الدستور

مر

سابؽ ص 46

سابؽ ص 44-40أحمد الموافى المشروعية االستثناأية

مر

سابؽ

ص12

()4
()1
()1

يسر محمد الر ار نظرية اللرورة في القانوف الدستور التشري الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابية مر
يحيى ال مؿ نظرية اللرورة في القانوف الدستور

مر

سابؽ ص.41

و د ثابت غبلاير السمطات االستثناأية لرأيس ال ميورية مر

سابؽ ص.22
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سابؽ ص 74

ىػػذه القػ اررات مػػف أ ػػؿ الح ػػوؿ عمػػى موافقتػػو وحينمػػا يقػػر الم مػػس التشػريري ىػػذه القػ اررات فينػػو ال

تتحوؿ مف أعماؿ غير مشروعة إلى أعمػاؿ مشػروعة ف ىػذه القػ اررات ترػد مشػروعة منػذ

ػدورىا

استنادا إلى نص المادة ( )14مف القانوف ا ساسي.
إف الدولة ىي التي أو دت القانوف و تًلػ لػو لتحقيػؽ م ػالحيا وعمػى ذلػؾ فػال ًلػوع لػو

إذا ك ػػاف تحقي ػػؽ

ػػالحيا ى ػػو ف ػػي ع ػػدـ الًل ػػوع لمق ػػانوف واف الق ػػانوف وس ػػيمة لغاي ػػة وى ػػي حماي ػػة

ال ماعػة فػػيذا لػػـ تػؤد القواعػػد القانونيػػة إلػى ىػػذه الغايػػة فػال ي ػػب الًلػػوع ليػا وبػػذلؾ تكػػوف نظريػػة

اللػرورة نظريػة قانونيػػة نيػا ترػػد حقػاً لمدولػػة .ممػا ي رػؿ ا عمػػاؿ واإل ػراءات التػػي يتًػذىا رأػػيس

السػػمطة الوطنيػػة إ ػراءات مشػػروعة وال مسػػؤولية عميػػو بً ػػوص ىػػذه ا عمػػاؿ واإل ػراءات وال
يحؽ لألفراد المطالبة بالترويض عما يمحقيـ مف لرر مف ىذه ا عماؿ و اإل راءات ولكف ي ػب

أف ال تًالؼ القانوف ا ساسي.

ثالثاً  :تشريعات الضرورة في القانون األساسي الفمسطيني(:)1

ن ت المادة ( )14مف القانوف ا ساسي عمى " لرأيس السمطة الوطنية في حاالت اللرورة

التي ال تحتمؿ التأًير في غير أدوار انرقاد الم مس التشريري إ دار ق اررات ليا قوة القانوف
وي ب عرليا عمى الم مس التشريري في أوؿ مسة يرقدىا برد

دور ىذه الق اررات واال زاؿ

ما كاف ليا مف قوة القانوف أما إذا معرلت عمى الم مس التشريري عمى النحو السابؽ ولـ يقرىا
زاؿ ما يكوف ليا مف قوة القانوف".
تبراً الًتالؼ الم طمحات التي أطمقت عمى تشريرات اللرورة فيف القانوف ا ساسي أطمؽ

عمييا م طم ق اررات بقوة القانوف وىذا ًالفاً لما ذىب إليػو الدسػتور الم ػر حيػث أطمػؽ عمييػا

م ػػطم لػ ػواأ الل ػػرورة

()7

والدس ػػتور ا ردن ػػي أطم ػػؽ عميي ػػا اس ػػـ القػ ػوانيف المؤقت ػػة

الكويتي أطمؽ عمييا اسـ مراسيـ بقانوف(.)4
()4

()4

والدس ػػتور

أًذت م مة ا حكاـ الردلية -ىي بمثابة القانوف المدني وكانت مطبقة في الرديد مف الدوؿ الرربية واإلسالمية ومازالت مطبقة في

فمسطيف حتى يمونا ىذا و درت بمرسوـ مف السمطاف عبد الرزيز بف محمود الثاني عاـ  4261وناذت  4226بنظرية اللرورة بحيث
تو د أكثر مف أرب مواد فييا تنص عمي حالة اللرورة ومنيا اللرورات تبي المحظورات واللرورات تقدر بقدرىا
المدني اسبؽ في ا ًذ بيذه النظرية ار

()7

بذلؾ يكوف القانوف

م مة اإلحكاـ الردلية.

ن ت المادة ( )21المردلة في استاتاء  7002 -4 -76عمى أنو ( لرأيس ال ميورية إذا قاـ ًطر حاؿ و سيـ ييدد الوحدة الوطنية

أو سالمة الوطف أو يروؽ مؤسسات الدولة عف أداء دورىا الدستور أف يتًذ اإل راءات السريرة لموا ية ىذا الًطر برد أًذ أر رأيس
م مس الوزراء ورأيسي م مس الشرب والشور

ويو يو بيانا إلي الشرب وي ر االستاتاء عمى ما اتًذ مف إ راءات ًالؿ ستيف يوما

مف اتًاذىا وال ي وز حؿ م مس الشرب في أثناء ممارسة ىذه السمطات)

()4

ن ت المادة ( )11مف الدستور ا ردني عمى ( – 4عندما يكوف م مس ا مة غير منرقد أو منحؿ يحؽ لم مس الوزراء بموافقة الممؾ

أف يل قوانيف مؤقتة في ا مور التي تستو ب اتًاذ تدابير لرورة ال تحتمؿ التأًير أو تستبد
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رؼ ناقات مستر مة غير قابمة

في البداية ما ت دره السمطة التنايذية مف قواعد عامة وممزمة ال يسمى قانونػاً ميمػا بمغػت قػوة

ىذه القواعد بؿ يطمؽ عمييا أنظمة أو ق اررات أو لػواأ  -تبرػا لمػا ىػو متبػ فػي النظػاـ -وعميػو ال
ي ػػوز أف نطمػػؽ عمػػى أعمػػاؿ السػػمطة التنايذيػػة م ػػطم القػػانوف ف القػػانوف رىػػيف شػػرطيف الشػػرط

ا وؿ ية االًت اص وىي الم مس التشريري والثاني اإل راء الذ ي ب أف يمر بػو القػانوف مػف

مرحمة االقتراح حتى الت ديؽ(.)7

لػػذلؾ أحسػػف المشػػرع الامسػػطيني عنػػدما أطمػػؽ م ػػطم ق ػ اررات ليػػا قػػوة القػػانوف والمتأمػػؿ فػػي
نػػص المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي يػػر أف المشػػرع لػػـ يحػػدد حػػاالت اللػػرورة وانمػػا اكتاػػى
بالنص التي ال تحتمؿ التأًير ولـ يحدد ًطورتيا عمى سالمة وأمػف الػوطف بػؿ وتػرؾ نػص المػادة

مطمقاً دوف قيد أو شرط(.)4

كػاف مػف ا ولػػى أف يقتػد المشػػرع الامسػطيني بمػػا ذىػب إليػػو المشػرع الم ػػر حيػث حػػدد

محؿ الًطر الذ يؤد إلػي حالػة اللػرورة مػف ثػـ إلػى إ ػدار قػ اررات بقػانوف فػرد حػاالت الًطػر

إلى ثالثة حاالت(:)1

أوالً  :إذا قاـ ًطر حاؿ و سيـ ييدد الوحدة الوطنية.
ثانياً  :أف ييدد سالمة الوطف.

ثالثاً  :أف يكوف مف شأف الًطر إعاقة مؤسسات الدولة عف أداء دورىا الدستور .

لمتأ يؿ ويكوف ليذه القوانيف المؤقتة التي ي ب أال تًتمؼ أحك اـ ىذا الدستور قوة القوانيف عمى أف تررض عمى الم مس في أوؿ ا تماع
يرقده لمم مس أف يقر ىذه القوانيف أو يرادليا أما إذا رفليا في ب عمى م مس الوزراء وبموافقة الممؾ أف يرمف بطالنيا لاو اًر مف تاري
ذلؾ اإلعالف يزوؿ ماروليا عمى أف ال يوثر ذلؾ في الرقود والحقوؽ المكتسبة .

()4

ن ت المادة ( ) 24مف الدستور الكويتي إذ حدث فيما بيف أدوار انرقاد م مس ا مة أو في فترة حمو بمو ب اإلسراع باتًاذ تدابير ال

تحتمؿ التأًير از لألمير أف ي در شأنيا مراسيـ أف تكوف ليا قوة القانوف عمى أال تكوف مًالاة لمدستور أو بالترديالت المالية الواردة
في قانوف الميزانية .

()7

عادؿ أحمد حسيف بوعركي النظاـ الدستور لتشريرات اللرورة

دراسة مقارنو بيف ا ردف والكويت

رسالة ما ستير  7040ص

41
()4

حدد القانوف ا ساسي شروط ولوابط إ دار الق اررات بقانوف وىي :

 -4حالة لرورة ال تحتمؿ التأًير.
 -7في غير أدوار انرقاد الم مس التشريري.
 -4تررض عمى الم مس التشريري في أوؿ مسة إلقرارىا و/أو إلغاأيا.
انظر إلى دراسة قانونية إعداد مركز دراسات الشرؽ ا وسط تاري الزيارة في 7044/44/71
www.mesc.com.jo/activities/Act_Discuss/seminars/mesc-15-06.html
()1

ار

نص المادة مردؿ ( )21مف دستور ميورية م ر الرربية لسنة .7002
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والوال ػ مػػف الدسػػتور الم ػػر أنػػو حػػدد شػػروطاً أًػػر لحالػػة اللػػرورة وىػػي أف يو ػػو

ًطابػاً إلػػى الشػػرب وا ػراء االسػػتاتاء عمػػى مػػا اتًػػذه مػػف إ ػراءات وأًػػذ أر رأػػيس م مػػس الػػوزراء
ورأيس

م مػػس الشػػرب والشػػور وىػػي مػػف الشػػروط الشػػكمية التػػي اشػػترطيا الدسػػتور الم ػػر لقيػػاـ حالػػة

اللرورة وال ي وز حؿ م مس الشرب كما كاف من وص عمية في دستور 4124

()4

القػػانوف ا ساس ػػي الامس ػػطيني لػػـ ي ػػنص عم ػػى حػػؿ الم م ػػس التشػػريري ال مػػف قب ػػؿ رأ ػػيس الس ػػمطة
الوطنية وال مف غيره فمػـ يػنص القػانوف ا ساسػي عمػى حػؿ الم مػس التشػريري إال فػي نػص المػادة
()7

( )444مف القانوف ا ساسي في الباب الساب – أحكاـ حالة الطوارئ-

وىذه المادة ترني أنو ال

ي وز حؿ الم مس التشريري حتى في حالو الطوارئ ف ػاءت تأكيػداً عمػى عػدـ ػواز حػؿ الم مػس

التشريري.

ومف انب آًر يالحظ عمى نص المادة ( )14مف القػانوف ا ساسػي أنيػا ن ػت عمػى حالػة

اللرورة وا دار ق اررات ليا قوة القانوف دوف النص عمى عدـ مًالاة القانوف ا ساسي كما ىو في
ا ردف

()4

ولقػػد حػػددت المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي

ػػاحب ال ػػالحية فػػي إ ػػدار القػ اررات

بقػانوف فقػػد منحػػت رأػيس السػػمطة الوطنيػػة فػي إ ػػدار ىػػذه القػ اررات ولقػػد أحسػػف المشػرع ذلػػؾ لرػػدـ

ازدوا ية الق اررات وباعتبار الرأيس أعمى سمطة مو ودة في تمؾ الظروؼ فػال ت ػدر ىػذه القػ ار ارت

عف أية سمطة إدارية في الدولة سو رأيس السمطة الوطنية وليس لو أف ياوض غيره في ذلؾ(.)1

تبقػػى مالحظػػة أًي ػرة عمػػى نػػص المػػادة أنيػػا لػػـ تحػػدد اآلليػػة إل ػػدار تش ػريرات اللػػرورة "

ق ػ اررات بقػػوة القػػانوف " ولكػػف مػػف المالحػػظ مػػف ًػػالؿ اسػػتقراء الق ػ اررات بقػػوة القػػانوف التػػي أ ػػدرىا
الػرأيس أنيػا اشػتممت عمػى مػادتيف إحػداىما عػػرض القػرار بقػانوف عمػى الم مػس التشػريري فػػي أوؿ
مسػػة يرق ػػدىا وىػػذا متطم ػػب دسػػتور حس ػػب ن ػػص المػػادة ( )14م ػػف القػػانوف ا ساس ػػي المر ػػدؿ

وا ًر سرياف القرار بقانوف مف تاري

دوره ونشػره فػي ال ريػدة الرسػمية كػذلؾ لػـ يحػدد القػانوف

ا ساسػي ال يػػة المرنيػػة فػػي إعػػداد القػ اررات بقػانوف واكتاػػى بيعطػػاء الحػػؽ إل ػػداره لمػرأيس وأيلػاً
()4

ار

نص المادة مردؿ ( )21مف دستور ميورية م ر الرربية لسنة 7002وير الباحث أف االستشارة الواردة في نص الماده ىي

علوية دوف مولوعية بمرني أف رأيس ال ميورية ممزـ بررض اإل راءات عمي رأيس م مس الوزراء ورأيسي م مس الشرب والشور
وغير ممزـ بأًذ ملموف رأييـ

()7

ن ت المادة  444مف القانوف ا ساسي عمي" ال ي وز حؿ الم مس التشريري الامسطيني أو ترطيمو ًالؿ فترة حالة الطوارئ أو ترميؽ

أحكاـ ىذا الباب".

()4
()1

انظر إلى نص المادة  21المردلة مف دستور ميورية م ر الرربية لسنة 7002ونص المادة ( )11مف الدستور ا ردني
حسيف عثماف محمد عثماف القانوف الدستور

دار ال امرة ال ديد  7001ص102
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مػػف اسػػتقراء الق ػ اررات بق ػػانوف التػػي

ػػدرت برػػد حزيػ ػراف 7002ـ أف ال يػػة المسػػأولة عػػف إع ػػداد

القػ ػ اررات بق ػػانوف ى ػػي م م ػػس ال ػػوزراء وى ػػذا م ػػا ت ػػنص عمي ػػو مرظ ػػـ القػػ اررات بق ػػانوف حي ػػث ت ػػرد ف ػػي

بناء عمى تنسيب م مس الوزراء"(.)4
ديبا تيا عبارة" ً

المطمب الثاني

مبررات تشريعات الضرورة في النظام الفمسطيني
أوالً :األساس القانوني لمق اررات في النظام الفمسطيني:
لقد نظمت نظرية اللرورة منذ زمف االنتداب البريطاني فن ت المادة ( )4تمغى المادة 42

مف المرسوـ ا

مي ويستراض عنيا بما يأتي  ":أ يكوف لممندوب السامي السمطة التامة لول

القوانيف اللرورية لتوطيد ا مف والنظاـ وانتظاـ الحكـ في فمسطيف بدوف إًالؿ بالسمطات

المستقرة في اللتو أو المحتاظ بيا ل اللتو بمقتلى ىذا المرسوـ م مراعاة الشروط و القيود
التي تنص عمييا الترميمات التي قد ي درىا لو اللتو مًتومة بًتمو وتوقيرو أو بواسطة الوزير
ويشترط في ذلؾ أف ال ي در قانوف قيد الحرية التامة في الرقيدة ويحوؿ دوف حرية القياـ بالشراأر

الدينية عمى اًتالؼ أنواعيا إال بقدر ما يكوف لرورياً لحاظ النظاـ الراـ واآلداب الرامة وال
ي در أ قانوف مف شأنو أف يميز بيف أىالي فمسطيف عمى أ و و كاف عمى أساس الرن ر أو

المرتقد أو المغة .ب-ال يناذ المندوب السامي أ

قانوف إال برد استشارة الم مس االستشار

المؤلؼ بتاري نااذ ىذا المرسوـ أو الييأة االستشارية ا ًر التي يؤلايا المندوب السامي بموافقة

الوزير مف وقت إلى آًر برد ذلؾ التاري "(.)7

ون ػت المػادة )  ( 21مػف القػانوف ا ساسػي لسػنة 1955ـ المطبػؽ عمػى قطػاع غػزة زمػف

الحكـ الم ر عمى ما يمي " إذا طرأت أحواؿ غير عادية تترمؽ با مف الراـ و النظاـ وتتطمب
اتًاذ تدابير عا مة فممم مس التنايذ أف ي ػدر فػي شػأنيا قػ اررات تكػوف ليػا قػوة القػانوف عمػى أال
تكػوف مًالاػة ليػذا القػانوف ا ساسػي وينتيػي الرمػؿ بيػذه القػ اررات بقػرار ي ػدر مػف الم مػس

التناي ػػذ "

()4

وك ػػذلؾ ن ػػت الم ػػادة ( )72م ػػف دس ػػتور  4167عمػ ػى " إذا اقتل ػػت ا ح ػػوؿ اتً ػػاذ

()4

طارؽ زاىي طوقاف بحث برنواف الق اررات بقانوف ال ادرة عف الرأيس وفقاً لحاالت اللرورة  .مشروع" ترزيز دور منظمات الم تم

()7

نص المادة  4مف مرسوـ دستور 4177

المدني في الرممية التشريرية سمسة إ دارات www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=96331 "4

()4

نص المادة  74مف القانوف ا ساسي لسنة 4111
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تدابير عا مة ال تحتمؿ التأًير فممم مس التنايذ أف ي در في شأنيا ق اررات تكوف ليا قوة القانوف

وي ػػب عرلػػيا عم ػى الم مػػس التش ػريري عنػػد انرقػػاده وتظػػؿ نافػػذة مػػا لػػـ يقػػرر الم مػػس التش ػريري

إلغاءىا "(.)4

وقػد ن ػت المػادة )  ( 94مػف الدسػتور ا ردنػي لسػنة  1952المطبػؽ فػي اللػاة الامسػطينية

زمف الحكػـ ا ردنػي عمػى مػا يمػي "عنػدما يكػوف م مػس ا مػة غيػر منرقػد أو مػنحال يحػؽ لم مػس

الػوزراء بموافقػة الممػؾ أف يلػ قػوانيف مؤقتػة فػي ا مػور التػي تسػتو ب اتًػاذ تػدابير لػرورية ال
تحتمػؿ التػأًير أو تسػتدعي

ػرؼ ناقػات مسػتر مة غيػر قابمػة لمتأ يػؿ ويكػوف ليػذه القػوانيف

المؤقتة التي ي ب أف ال تًالؼ أحكاـ ىذا الدستور قوة القانوف عمى أف تررض عمى الم مس في
أوؿ ا تمػاع يرقػده ولمم مػس أف يق اػر ىػذه القػوانيف أو يرػدليا أمػا إذا رفلػيا في ػب عمػى م مػس
الوزراء بموافقة الممؾ أف يرمػف بطالنيػا فػو ارً ومػف تػاري ذلػؾ اإلعػالف يػزوؿ ماروليػا عمػى أف ال
يؤثر في الرقود والحقوؽ المكتسبة(.")7

لـ يكف في زمف االحتالؿ اإلسػراأيمي أ قيػود إل ػدار مػا يشػاء عمػى قاأػد المنطقػة الرسػكر

مف قوانيف سواء كاف ذلؾ في ا وقات الرادية أـ ا وقات االستثناأية ليذا ال يمكف الحديث عف أ

نظاـ قانوني في تمؾ الاترة.

أما في زمف السمطة الوطنية فقد نص القانوف ا ساسي عمى أنو " لرأيس السػمطة فػي حػاالت
اللرورة التي ال تحتمؿ التػأًير فػي غيػر أدوار انرقػاد الم مػس التشػريري إ ػدار قػ اررات ليػا قػوة

القػانوف وي ػػب عرلػػيا عمػػى الم مػػس التشػريري فػي أوؿ مسػػة يرقػػدىا برػػد

ػػدور ىػػذه القػ اررات

واال زاؿ ما كاف ليا مف قػوة القػانوف أمػا إذا معرلػت عمػى الم مػس التشػريري عمػى النحػو السػابؽ
ولـ يقرىا زاؿ ما يكوف ليا مف قوة القانوف"(.)4

ثانياً :القوة القانونية لمق اررات بقانون:

()4
()7
()4

نص المادة  72مف دستور 4167
نص المادة  11مف دستور  4117ا ردني
نص المادة  14مف القانوف ا ساسي الامسطيني لسنة 7001
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تتمت ىذه الق اررات بقوة القانوف فتستطي إلغاء أو ترديؿ أ قانوف مف القوانيف الرادية ولكف

مف ناحية أًر ال تممؾ ما ال تممكو القوانيف فال تستطي مًالاة القانوف ا ساسي فيذا منطقي
ف الق اررات بقانوف ليس ليا إال قوه القانوف فال تممؾ بداىة ما ال يممكو القانوف(.)4

وقد نص مرسوـ دستور  4177عمى القوة القانونية في حالة إ دارىا ويظير ذلؾ مػف عبػارة

"يكػوف لممنػػدوب السػػمطة التامػػة لولػ القػوانيف اللػرورية لتوطيػػد ا مػف والنظػػاـ وانتظػػاـ الحكػػـ فػػي
فمسػػطيف بػػدوف إًػػالؿ بالسػػمطات المسػػتقرة فػػي اللػػة "

()7

وبيػػذه الربػػارة نػػر أف لممنػػدوب السػػامي

حػػؽ إ ػػدار الق ػوانيف فػػي حالػػة اللػػرورة م ػ أنػػو لػػـ يشػػترط عػػرض ىػػذه الق ػوانيف عمػػى الم مػػس

التشريري واعتبرىا كأنيا

ادرة مف السمطة التشريرية.

كػػذلؾ نػػص القػػانوف ا ساسػػي لسػػنة  4111عمػػى القػػوة القانونيػػة لمق ػ اررات حيػػث رػػؿ ليػػا قػػوة
القانوف الراد

ويظيػر ذلػؾ نػص المػادة ( )74منػو "إذا طػرأت أحػواؿ غيػر عاديػة تترمػؽ بػا مف

الراـ و النظاـ وتتطمب اتًاذ تدابير عا مة فممم مس التنايذ أف ي در في شأنيا ق اررات تكػوف
ليػا قػوة القػانوف عمػى أال تكػوف مًالاػة ليػذا القػانوف ا ساسػي وينتيػي الرمػؿ بيػذه القػ اررات بقػرار

ي در مف الم مس التنايذ " وكذلؾ حدد كؿ مػف الدسػتور ا ردنػي لسػنة  4117الػذ طبػؽ عمػى
اللػػاة الامسػػطينية والقػػانوف ا ساسػػي لسػػنة  4167الػػذ طبػػؽ عمػػى قطػػاع غ ػزة كػػذلؾ القػػانوف

ا ساسي لسنة  7001القوة القانونية ليذه الق اررات وساوت بينيا وبيف القوانيف الرادية(.)4
ثالثاً :مجال الق اررات بقانون

الق اررات بقانوف نتي ة لحالة اللرورة والظروؼ االستثناأية فيكوف ليذه الق اررات قوة القانوف

حتى تستطي أف توا و تمؾ الظروؼ ونظ اًر لذلؾ تستطي أف تنظـ ما تنظمو القوانيف الرادية وأف
()1

يتناوؿ المولوعات التي تتناوليا القوانيف

وبما يتطمب القانوف ا ساسي

راحة تنظيمو بقانوف.

ولكػػف القػ اررات بقػػانوف ال تسػػتطي أف تػػنظـ مػػا ينظمػػو القػػانوف ا ساسػػي أو مولػػوعاتو سػواء

كػػاف بالترػػديؿ أـ اإللغػػاء كػػذلؾ ال تػػنظـ الق ػ اررات بقػػانوف المولػػوعات التػػي حرميػػا الدسػػتور عمػػى

القوانيف الرادية كتقرير ر رية ريمة مف ال راأـ(.)4
()4

محمود حافظ القرار اإلدار

دار النيلة الرربية بدوف سنة نشر ص  721محمد عبد الحميد أبو زيد سمطة الحاكـ في استنباط

التشري شرعا وولرا الطبرة الرابرة دار النيلة الرربية بدوف سنة نشر ص  744محمد السنار
ص 141حسيف عثماف محمد عثماف القانوف الدستور

()7
()4

ار

نص المادة  4مف مرسوـ دستور 4177

ار

كؿ مف المادة 72مف دستور  4167الم ر

مر

سابؽ ص101

ونص المادة  11مف دستور  4117ا ردني ونص المادة  14مف القانوف

ا ساسي الامسطيني لسنة 7001

()1

القانوف الدستور

مر

سابؽ

منير عبد الم يد أ وؿ الرقابة عمي دستورية القوانيف والمواأ

منشأة المرارؼ  7004ص471
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يػػر برػػض الاقيػػاء أف القػ اررات بقػػانوف ال تسػػتطي أف تتنػػاوؿ كػػؿ مػػا يتناولػػو القػػانوف الرػػاد

بناء عمػى
حيث ال تستطي أف تردؿ أو تمغي قانوف االنتًابات نو تكوف دعوة البرلماف النرقاده ً
قػ ػػانوف االنتًابػ ػػات فقػ ػػد اشػ ػػترط الدسػ ػػتور الم ػ ػػر لسػ ػػنة  4116دعػ ػػوة البرلمػ ػػاف ال تمػ ػػاع غيػ ػػر
عاد (.)7

وير

انب آًر مف الاقياء إمكانية مًالاة ىذه الق اررات بقانوف الدستور كوف ىذه الق اررات

بقانوف ت در ًالؿ فترة ياترض أنيا استثناأية مف حيث و ود حالة لرورة.

()4

وير الباحث أف ىذا ال أر قد انب ال واب وذلؾ لما لمظروؼ االستثناأية مف قوة القوانيف

فقػػط وال تسػػتطي أف تًػػالؼ الدسػػتور قػػد ذكرنػػا أف برػػض الاقيػػاء ينكػػر عمييػػا برػػض المولػػوعات

التي ينظميا القانوف فمف باب أولى عدـ مًالاة الدستور(.)1

يتل أف الق ار ارت بقانوف تتمت بقوة القانوف لذلؾ تستطي أف تنظـ المولوعات التي تنظميا
القوانيف ما لـ تكف ذات قيمة دستورية أف يكوف الدستور اشترط أف ت در بقانوف.

()4
()7

محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص721

ن ت المادة  441مف الدستور الم ر لسنة  4116عمي " إذا حدث فيما بيف ادوار انرقاد م مس أالمو أو في فتره حمة ما يو ب

اإلسراع في اتًاذ تدابير الحتمؿ التأًير از رأيس ال ميورية أف ي در في شانيا ق اررات تكوف ليا قوة القانوف وي ب عرض ىذه
الق اررات عمي م مس ا مة ًالؿ ًمسة عشرة يوما مف تاري

دورىا أذا كاف الم مس قاأما وفي أوؿ ا تماع في حالة الحؿ فيذا لـ

تررض يزاؿ بأثر ر ري ما كاف ليا مف قوة القانوف بغير حا ة إلي إ دار قرار بذلؾ أما إذا عرلو ولـ يقرىا الم مس زاؿ بأثر ر ري ما
كاف ليا مف قوة القانوف إال أذا أر الم مس اعتماد نااذىا في الاترة السابقة أو تسوية ما ترتب عمي أثارىا بو و أًر"

()4
()1

طارؽ زاىي طوقاف الق اررات بقانوف ال ادرة عف الرأيس في حالة اللرورة مر

سابؽ ص10

أذا كاف مف حؽ الرأيس أف يتًذ في حالة اللرورة ق اررات بقوة القانوف فينو ال ي وز لو أف يستند إلى ذلؾ لمًالاة الدستور ف اليدؼ

مف تًويؿ رأيس السمطة الوطنية السمطات استثناأية موا ية ما يحؿ بالدولة مف ظروؼ استثناأية.
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لتشريعات الضرورة
ثار ًالؼ فقيي بيف ر اؿ القانوف في مسألة ا عماؿ ال ادرة عف السمطة التنايذية في حالػة

اللرورة وتكييايا القانوني فيؿ ترتبر مف لمف ا عماؿ التشريرية وبالتالي عػدـ ًلػوعيا لمرقابػة
القلػاأية أـ أنيػا قػ اررات إداريػة تقبػػؿ الطرػف بيػػا أمػاـ القلػاء؟ ومػػف المرمػوـ أف مػػا ي ػدر عػػف أ

سمطة في الدولة في أثناء مباشرتيا لوظاأايا تًل لنظاـ قانوني يًتمؼ عف السمطات ا ًر .
ولمتمييػػز بػػيف الق ػ اررات اإلداريػػة وا عمػػاؿ التش ػريرية أىميػػة كبي ػرة فػػيمكف الطرػػف فػػي الق ػ اررات

اإلداريػة بطمػػب اإللغػػاء والترػػويض أمػػاـ القلػاء اإلدار

ولكػػف ا عمػػاؿ التشػريرية ال يمكػػف الطرػف

فييا إال لمف وساأؿ دستورية مقررة والقاعدة الرامة تقوؿ " ال مسؤولية عمى القوانيف "(.)4

وبيذا ال دد يطرح الاقياء مرياريف لمتمييػز بػيف ا عمػاؿ اإلداريػة والتشػريرية وىمػا المريػار

الشكمي والمريار المولوعي.

لذلك سيقسم الباحث ىذا المبحث إلى مطمبين وذلك عمى النحو التالي :

المطمب ا وؿ :مريار التارقة بيف القرار اإلدار وا عماؿ التشريرية.

المطمب الثاني :الطبيرة القانونية لمق اررات بقانوف وفقاً لمقانوف ا ساسي.

()1

سليمان الطماوي ,النظرية العامة للقرارات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص 175
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المطمب األول
معيار التفرقة بين القرار اإلداري واألعمال التشريعية
اًتمؼ الاقياء في مريار التارقة بيف القرار اإلدار وا عماؿ التشريرية فمنيـ مف ات ػو إلػى

تغميب المريار الشكمي ومنيـ مف ات و إلى تغميب المريار المولوعي.
أوالً :المعيار الشكمي

يتمثؿ المريار الشكمي في م در الرمؿ فيذا كاف الرمؿ

اد اًر عف السمطة التنايذية اعتبر

الرمؿ إدارياً أما إذا كاف الرمؿ م دره السمطة التشريرية اعتبر عمالً تشريرا

()4

وعمى ىذا

ا ساس يرتبر الرمؿ ال ادر مف السمطة التنايذية ق ار ًار إدارياً أياً كاف ملمونو ومحتواه أ
()7

كاف منشأ لمركز قانوني عاـ أـ مركز قانوني ًاص

سواء

كذلؾ يكوف الرمؿ ال ادر مف السمطة

التشريرية قانوناً ب رؼ النظر عما إذا كاف منشأاً لمراكز قانونية عامة أو كاف مترمؽ بحالة

فردية(.)4

ويتسـ ىذا المريار بالولوح والبساطة إذ يكاي أف تررؼ ال ية الم درة لمرمؿ حتى ترػرؼ

طبيرتػػو إذ ينتمػػي الرمػػؿ لم ػػدره ويسػػمى باسػػمو وىػػذا المريػػار ػػاء انركاسػاً وتطبيقػاً لمبػػدأ الا ػػؿ
بيف السمطات وبالرغـ مف سيولة وولوح ىذا المريار إال أنو تررض لمنقد وىو ما يمي(:)1
– قيؿ أف ىناؾ عيباً سيماً يشوب المريار الشكمي وي رمو غير

ال لمتمييز بيف أعماؿ الدولة

بؿ وياترض لتطبيقو الا ؿ التاـ المطمؽ بيف السمطات في الدولة وىذا غير مأًوذ بو (.)1

 المريار الشكمي يًمط بيف مايومي السمطة التشريرية والوظياة التشريرية فيف المق ود بالسمطةالتشريرية ال ية التي تتولى مياـ التشري

أما الوظياػة التشػريرية تتمثػؿ فػي مولػوع التشػري الػذ

وبناء عمى ذلؾ يمارس الم مس التشريري الوظياػة التشػريرية وب انبيػا
يتلمف قواعد عامة م ردة
ً
وظاأؼ أًر كالوظياة اإلدارية نييؾ عف أنػو ال يمػارس الوظياػة التشػريرية لوحػده بػؿ تنافسػو فػي
ذلؾ السمطة التنايذية في برض ا حياف مثؿ إ دار المواأ وتشريرات اللرورة(.)6

()4
()7

سميماف الطماو

النظرية الرامة لمق اررات اإلدارية مر

سابؽ ص 421

محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص 47سامي ماؿ الديف القلاء اإلدار

محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص .47

( )4محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص 47سامي ماؿ الديف القلاء اإلدار

( )5محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص.47

( )6محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص 47سامي ماؿ الديف القلاء اإلدار

()4
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الطبرة الثالثة  7007ص.411
مر
مر

سابؽ ص.411
سابؽ ص.411

 -المريػػار الشػػكمي مريػػار سػػطحي ال يغ ػوص فػػي أعمػػاؽ الرمػػؿ اإلدار أو التش ػريري بػػؿ يكتاػػي

شكمو الًار ي وال ياحص وىره بؿ ينظر إلى مظيره وم دره(.)4

ويـــرا الباحـــث فـــي ى ػػذا الم ػػاؿ أف المري ػػار الش ػػكمي ال ي ػػم أف يك ػػوف مري ػػا اًر مميػ ػ اًز ب ػػيف

ا عمػػاؿ التشػريرية وا عمػػاؿ اإلداريػػة نػو لػػيس كػػؿ مػػا ي ػػدر عػػف الييأػػة التشػريرية يرتبػػر قػػانوف

بالمرنى الاني كذلؾ ليس كػؿ مػا ي ػدر عػف السػمطة التنايذيػة يرتبػر عمػالً إداريػاً بػؿ فػي برػض

ا حياف ي در عػف الم مػس التشػريري أعمػاالً إداريػة مثػؿ منػ االحتكػار وتشػكيؿ الم ػاف اإلداريػة

ذات االًت ػػاص القل ػػاأي

()7

أو القػ ػ اررات التنظيمي ػػة

()4

بينم ػػا ق ػػد ي ػػدر م ػػف الس ػػمطة التنايذي ػػة

أعماالً ترد تشريراً كالمواأ مثالً والقػ اررات بقػانوف فػي حالػة اللػرورة وبػذلؾ يػؤد ىػذا المريػار إلػى

إدًػػاؿ برػػض ا عمػػاؿ ال ػػادرة عػػف السػػمطة التنايذيػػة لػػمف ا عمػػاؿ اإلداريػػة وىػػي فػػي ا
أعماؿ تشريرية(.)1

ػػؿ

ثانياً :المعيار الموضوعي:
ال ينظر المريار المولوعي إلى ال ية التي أ درت الرمؿ إنما يرتمد عمى فحص ودراسة
ملموف الرمؿ الذ

در عف السمطة التشريرية أو التنايذية المًت ة أو التررؼ عمى طبيرتو

فالنشاط اإلدار يتميز ب اتيف ىي االستمرار والت ديد

بينما النشاط التشريري يتميز بالرمومية

والت ريد لذلؾ فيف ا عماؿ التشريرية تتلمف قواعد عامة ومولوعية وم ردة ي درىا الم مس

التشريري كما تندرج ا نظمة والمواأ ال ادرة عف السمطة التنايذية لمف قواعد قانونية عامة

ومولوعية وم ردة م اًتالؼ القيمة القانونية فيما بينيا فمذلؾ ووفقاً ليذا المريار يًرج مف
داأرة الوظياة التشريرية كؿ عمؿ ال يتلمف قواعد عامة م ردة رغـ
()1

مثؿ قانوف الموازنة وقانوف الراو الراـ

دوره مف السمطة التشريرية

أما ما ي در عف السمطة التنايذية وفقاً ليذا المريار

تلمنو قواعد عامة مولوعية وم ردة فيرتبر مف قبيؿ ا عماؿ التشريرية(.)6

( )1محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص.47

( ) راجع نص المادة  24قانون المحكمة الدستورية رقم  3لسنة .2336
2

()4
()1
()1

محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سامي ماؿ الديف القانوف اإلدار
محسف ًميؿ القلاء اإلدار

سابؽ ص .41-44
مر

سابؽ ص .72

المبناني مر

سابؽ ص  76عبد الرازؽ السنيور

االنحراؼ في استرماؿ السمطة

التشريرية  4114م مة م مس الدولة ص164

()6

سميماف الطماو

القلاء اإلدار

مر

النظرية الرامة لمق اررات اإلدارية دار الاكر الرربي الطبرة الًامسة  4121ص  426سامي ماؿ الديف
سابؽ ص.411
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يتل ػ أف المريػػار المولػػوعي أكثػػر انس ػ اماً واتااق ػاً م ػ الطبيرػػة القانونيػػة لألشػػياء وتايػػـ

حقيقة أعماؿ الدولة حيث ينظر إلى طبيرة الرمؿ وملمونو ومحتواه وييتـ بال وىر دوف المظيػر
الًار ي

()4

ػػروبة تطبيقػػو مػػف الناحيػػة

 -إال أف ىػػذا المريػػار ترػػرض لالنتقػػاد مػػف وانػػب عديػػدة مػػف حيػػث

الرمميػػة والتمييػػز بػػيف الق ػوانيف وا نظمػػة أو الم ػواأ وفق ػاً لملػػمونيا حيػػث أف كػػؿ منيمػػا يتلػػمف
قواعد عامة ومولوعية وم ردة رغـ االًتالؼ في الم در فيما بينيا(.)7

 ال ي م أف يكوف مريا اًر لمتمييز بيف أعماؿ السمطة التنايذية وأعماؿ السمطة التشريرية في حالةالظروؼ االستثناأية ذلؾ الندماج السمطتيف في ىيأة واحدة وىي السمطة التنايذية.

 كػػذلؾ ال يتاػػؽ ىػػذا المريػػار م ػ االعتبػػارات التاريًيػػة والمبػػادئ القانونيػػة التػػي قػػاـ عمييػػا القػػانوفالولػػري  -ازدوا يػػة القلػػاء ومبػػدأ الا ػػؿ بػػيف السػػمطات – سػػيمزـ ذلػػؾ ا ًػػذ بالمريػػار الشػػكمي
لمتمييز بيف مًتمؼ أعماؿ الدولة التي تتشابو في ملمونيا وطبيرتيا

()4

وىو ما أًذت بو غالبية

أحك ػػاـ محكم ػػة الر ػػدؿ الرمي ػػا فق ػػد أً ػػذت بالمري ػػار الش ػػكمي كمري ػػار لمتارق ػػة ب ػػيف القػ ػرارت اإلداري ػػة

وا عماؿ التشريرية لذلؾ نتساءؿ ىؿ ترتبر تشريرات اللرورة – قػ اررات بقػانوف – أعمػاالً تشػريرية

وبالتالي ال تًل لمرقابة القلػاأية وفقػاً لمقاعػدة الرامػة " عػدـ مسػؤولية الدولػة عػف أعمػاؿ السػمطة

التشريرية"  .أـ أنيا ق اررات إدارية تقبؿ الطرف بيا أماـ القلاء اإلدار ؟
ثالثا :معيار التمييز في القانون الفمسطيني:

()1

المريار الساأد في النظاـ الامسطيني ىو المريار الشكمي ب اة أساسية

في م اؿ التمييز

التمييز بيف القرار اإلدار والرمؿ التشريري بحيث تشمؿ اًت اص محكمو الردؿ الرميا برض
ا عماؿ ال ادرة عف اإلدارة ويقت ر عمى ذلؾ دوف غيره مف أعماؿ السمطات ا ًر

بذلؾ

تكوف المحكمة قد اعتدت بال ية التي أ درت القرار دوف النظر إلى ملمونو ومولوعو لذلؾ
()4
()7

مر

()4
()1

محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص 74

عادؿ أحمد حسيف بوعركي النظاـ الدستور لتشريرات اللرورة

مر

سابؽ" ص 41

سامي ماؿ الديف

القلاء اإلدار

سابؽ ص412
محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص 71 -74

اء في حكـ محكمو الردؿ الرميا رقـ  7004/41مسو  " 7004/40/2القرار اإلدار يبقى ىو القرار الذ ي در عف يات االدارة

االدارة والسمطة الرامة والقرار ال ادر عف الم مس التشريري يبقي قرار تشريريا والقرار ال ادر عف القلاء يبقي قرار قلاأيا" و اء في
حكـ أًر رقـ  7007/442مسو  " 7004/44/46القرار اإلدار ىو تربير عف اإلرادة المناردة لمسمطة اإلدارية بق د إحداث اثر قانوني
مريف" وفي حكـ أًر يحمؿ رقـ  4111/41مسو  4111/6/46قالت محكمو الردؿ الرميا" إف الشرط ا ساسي العتبار القرار إداريا أف
ي در عف سمطو إدارية أما ما ت دره ال يات ا ًر فال يرتبر ق ار اًر إدارياً ويكوف مناط الطرف فيو أماـ محاكـ أًر " .ىذه ا حكاـ
غير منشورة
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إذا كاف م در القرار أ
بردـ اًت ا يا

ية أًر غير اإلدارة فال يرد ق ار اًر إدارياً وتقلي محكمة الردؿ الرميا

وير الدكتور عدناف عمرو في ىذا ال انب أف مسمؾ القلاء الامسطيني اء والػحاً وتأكيػدا

لممريػػار المًػػتمط -المولػػوعي والشػػكمي -وقػػاؿ إف القػ اررات ال ػػادرة مػػف رؤسػػاء الم ػػالس النيابيػػة

بح ػػؽ م ػػوظاي ى ػػذه الم ػػالس ى ػػي قػ ػ اررات إداري ػػة وام ػػا ب ػػالنظر لطبير ػػة ى ػػذه القػ ػ اررات ومول ػػوعيا
اة الرلو أو الييأة التي أ درتيا وذلؾ عمػى اعتبػار أف مػف أ ػدرىا يػة

ب رؼ النظر عف

غير إدارية واما بالنظر إلي ية إ ػدارىا" البرلمػاف" فالبرلمػاف وًػالؿ ممارسػتو لسػمطاتو المًتماػة
بحؽ الموظايف إنما يرتبر ىيأة إدارية تمارس وظياة إدارية في موا ية ىذه الاأة مف الموظايف

()4

المطمب الثاني
الطبيعة القانونية لمق اررات بقانون وفقاً لمقانون األساسي
ن ت المادة ( )14مف القانوف ا ساسي عمى " لرأيس السمطة الوطنيػة فػي حػاالت اللػرورة
التي ال تحتمػؿ التػأًير فػي غيػر أدوار انرقػاد الم مػس التشػريري إ ػدار قػ اررات ليػا قػوة القػانوف
وي ب عرليا عمى الم مس التشريري في أوؿ مسة يرقػدىا برػد

ػدور ىػذه القػ اررات واال زاؿ مػا

كاف ليا مف قوة القانوف أما إذا عرلت عمى الم مس التشريري عمػى النحػو السػابؽ ولػـ يقرىػا زاؿ

ما يكػوف ليػا مػف قػوة القػانوف "

()7

ويتلػ لمباحػث مػف سػياؽ الػنص أف المشػرع ميػز بػيف مػرحمتيف

تم ػػر بيمػ ػا تشػ ػريرات الل ػػرورة ا ول ػػى مرحم ػػة م ػػا قب ػػؿ إقػ ػرار القػ ػ اررات بق ػػانوف م ػػف قب ػػؿ الم م ػػس
التشريري والثانية مرحمة ما برد إقرار الق اررات بقانوف مف قبؿ الم مس التشريري:
الفرع األول

الطبيعة القانونية لمق اررات بقانون قبل التصديق عمييا من المجمس التشريعي
استقر الاقو بشػأف تشػريرات اللػرورة – قػ اررات بقػانوف – عمػى أنيػا واف أنت ػت آثػا اًر ليػا قػوة

القػػانوف فينيػػا ال تػزاؿ بحكػػـ ا عمػػاؿ اإلداريػػة التػػي ت ػػدر عػػف السػػمطة التنايذيػػة
()4
()7
()4

عدنان عمرو ,القضاء اإلداري قضاء إلغاء مر

()4

وذلػػؾ واف كػػاف

سابؽ ص. 1

نص المادة ( )14مف القانوف ا ساسي لسنة .7001
ير غالبية الاقياء أف الق اررات بقانوف تت ؼ بالطبيرة اإلدارية حتى إقرارىا مف قبؿ الم س التشريري فتتحوؿ إلي قانوف وبالتالي

تكتسب الح انة القلاأية التي تتمت بيا القوانيف فال ي وز الطرف باإللغاء برد أف كاف الطرف اأز محمود حافظ القرار اإلدار
سابؽ ص  426محمد السنار
سابؽ ص .772حازـ
مسأولية رأيس الدولة مر

القانوف الدستور

ص 146عادؿ أبو الن ا

مر

دور رأيس الدولة في النظـ السياسية المرا رة مر

ادؽ سمطة رأيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرأاسي مر

سابؽ ص 216عزه م طاى عبد الم يد

سابؽ 441بينما ذىب انب مف الاقياء إلي أف الق اررات بقانوف تظؿ محتاظة بطبيرتيا اإلدارية حتى لو
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لػرأيس السػػمطة الوطنيػػة بمػػا لػػو مػػف

ػػالحيات تشػريرية إ ػػدار القػ اررات بقػػانوف فينيػػا غيػػر

عف السمطة التشريرية واف كاف ليا قوة القانوف.

ػػادرة

ويتلػ أف القػػانوف ا ساسػػي أًػػذ بالمريػػار الشػػكمي قبػػؿ الت ػػديؽ عمػػى ىػػذه القػ اررات فمػػذلؾ
تبقى الق اررات بقانوف إدارية ولو تشابيت م القانوف مف حيث القوة القانونية التي تتمت بيا واذ أف
الربػرة ىنػػا فػػي ال يػػة الم ػػدرة لمرمػػؿ وبمػػا أف ىػػذه القػ اررات

رأيس السمطة التنايذية – فينيا ترد ق اررات إدارية (.)4

ػػادرة عػػف رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة –

و لكػػف البػػد مػػف التنويػػو ىنػػا أف ىنػػاؾ اًػػتالؼ بػػيف الق ػ اررات بقػػانوف وبػػيف القػػانوف بمرنػػاه

التقميد  -القانوف ال ادر عف السمطة التشريرية  -مػف حيػث أف القػانوف يبقػى سػار المارػوؿ إلػى
أف يردؿ أو يمغى مف السمطة المًت ػة أمػا القػ اررات بقػانوف فػيف بقػاءه مرىػوف بمػا يتًػذ فػي شػأنو

مف إ راءات ًا ة برد عرليا عمى الم مس التشريري وموقاو منيا.
الفرع الثاني

الطبيعة القانونية لمق اررات بقانون بعد التصديق عمييا من المجمس التشريعي
ومػػف ًػػالؿ نػػص المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي يتطمػػب عػػرض الق ػ اررات بقػػانوف عمػػى

الم مػػس التشػريري فػػي أوؿ مسػػة يرقػػدىا برػػد

ػػدور ىػػذه القػ اررات ومرنػػى ذلػػؾ إمكانيػػة بقػػاء تمػػؾ

الق اررات دوف عرليا عمػى الم مػس التشػريري لمػدة طويمػة طالمػا لػـ يرقػد الم مػس كمػا لػو

ػدرت

ف ػػي بداي ػػة الرطم ػػة بمرن ػػى ل ػػف تر ػػرض ى ػػذه القػ ػ اررات عم ػػى الم م ػػس التشػ ػريري إال بر ػػودة البرلم ػػاف
لال تماع لو طالت ىذه الاترة وقد تحسب بالشيور.
يذىب الباحث إلى ما ذىب إليو الاقو في ىذا الشأف وىو لرورة النص عمى دعػوة الم مػس

التشريري لالنرقاد ًالؿ مدة محددة كما ىو الحاؿ في الدستور الم ر (.)7
عػ ػػرض الق ػ ػ اررات بقػ ػػانوف مطمػ ػػب دسػ ػػتور

في ػ ػػب عرلػ ػػيا عمػ ػػى الم مػ ػػس التش ػ ػريري وذلػ ػػؾ

لمناقشػػتيا فػػيذا وافػػؽ الم مػػس التشػريري عمػػى ىػػذه القػ اررات با غمبيػػة المطموبػػة قانونػاً فينيػػا تتحػػوؿ

ادؽ عمييا البرلماف
مر

()4
()7

حسيف عثماف محمد عثماف القانوف الدستور

مر

سابؽ ص 140سامي ماؿ الديف

القلاء اإلدار

سابؽ ص711
محمود حافظ القرار اإلدار
فتحي فكر

مر

سابؽ ص 426

فراليات الن وص الدستورية لموا ية ا زمة الحالية لمسمطة الوطنية مر

سابؽ ص  70فاروؽ الرشر

فرالية الن وص الدستورية بالنسبة لحالة الطوارئ لموا ية ا زمة الحالية لمسمطة الوطنية الامسطينية مر
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سابؽ ص 41

رؤية حوؿ

إلػى قػػانوف وت ػػب فػػي حكمػػو وذلػػؾ مػػف تػاري إقرارىػػا مػػف قبػػؿ الم مػػس التشػريري

()4

وبػػذلؾ تنتقػػؿ

الق اررات بقانوف مػف قػ اررات إداريػة كانػت تًلػ لنظػاـ قػانوني مرػيف إلػى قػانوف بػالمرنى ال ػحي

وتًلػ لنظػػاـ قػػانوني آًػػر بم ػػرد إقرارىػػا مػػف قبػػؿ الم مػػس التشػريري وتًلػ لمرقابػػة الدسػػتورية

مف حيث مد دستوريتيا مف عدمو شأنيا شأف باقي القوانيف(.)7
ير

انب مف الاقياء إلػى أف ت ػديؽ واقػرار القػ اررات بقػانوف مػف قبػؿ الم مػس التشػريري ال

ينقميا مف مرحمة إلى أًر

وأنو ي ب االعتراؼ لمرمؿ القانوني بطبيرة واحدة ثابتة ومؤكدة وعميو

فيف تػدًؿ البرلمػاف بً ػوص ىػذه الم ارسػيـ وذلػؾ بالت ػديؽ عمييػا ال يكسػب

ػاة القػانوف فيػو

عمػؿ رقػابي يقػوـ بػو البرلمػاف فػي ممارسػة وظياتػو السياسػية بالرقابػة عمػى أعمػاؿ السػمطة التنايذيػة
وبالتالي ال يكوف لو أثر قانوني وانما مد سياسي(.)4

ويمكف الرد عمى ىذا ال أر أف القوانيف التي ت درىا السمطة التشريرية تكػوف فػي مرظميػا قػد

قدمت في شػكؿ مشػروع قػانوف مػف السػمطة التنايذيػة لػذا فػيف ىػذا المشػروع ووفقػاً ليػذا الػ أر ينبغػي
أف يرد عمالً إدارياً ويطرف بو أماـ القلاء اإلدار وىو ما لـ يقؿ بو أحد.

ويمكــن القػػوؿ أف الحػػد الاا ػػؿ بػػيف القػرار اإلدار والرمػػؿ التشػريري بالنسػػبة لمقػ اررات بقػػانوف
ىي مسألة عرليا عمى الم مس التشريري واقرارىا فيذا مػا أقػرت انتقمػت مػف إطػار الرمػؿ اإلدار

إلى إطار الرمؿ التشريري أ أف طبيرتيا اإلدارية تبقى مالزمة ليا مف المحظة التي يػتـ إ ػدارىا
لغايػة إقرارىػػا مػػف الم مػس التشػريري وطيمػػة ىػذه الاتػرة تبقػػى أعمػاؿ إداريػػة وبنػػا ًء عميػو فػػيف رأػػيس
السػػمطة الوطنيػػة ي ػػدر ىػػذه الق ػ اررات ال باعتبػػاره سػػمطة تش ػريرية بػػؿ سػػمطة إداريػػة يػػر ناسػػو فػػي
حالة اللرورة ملط اًر إل دار ىذه الق اررات لموا ية أًطار تيدد كياف الدولة.
الفرع الثالث

الطبيعة القانونية لمق اررات بقانون في حال رفض المجمس التشريعي إقرارىا
اش ػػترط الق ػػانوف ا ساس ػػي ع ػػرض القػ ػ اررات بق ػػانوف عم ػػى الم م ػػس التشػ ػريري إال أن ػػو ال يم ػػزـ

الم مس بالموافقة عمى ىػذه القػ اررات فممم مػس أف يقبميػا أو يرفلػيا فػيذا قبميػا نكػوف أمػاـ قػانوف

أما إذا رفليا ولـ يقرىا زالت قوتيا القانونية وتبقى عمالً إدارياً ويكوف زواؿ تمؾ ال ػاة عنيػا مػف

()4
()7
()4

محمود حافظ القرار اإلدار

مر

محمود حافظ القرار اإلدار مر

سابؽ ص 722
سابؽ ص278

سامي ماؿ الديف لواأ اللرورة مر
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لحظػػة عػػدـ إقرارىػػا أمػػا قبػػؿ ذلػػؾ فتبقػػى ليػػا قػػوة القػػانوف أ أف زواؿ قػػوة القػ اررات لػػيس ليػػا أ أثػػر

ر ري(.)4

لقد انب القانوف ا ساسي ال واب إذ لـ ي رؿ زواؿ قوة الق اررات بقانوف بػأثر ر رػي

نػو

قػػد يمحػػؽ بيػػذه القػ اررات بطالنػػا وذلػػؾ عنػػد ًرو يػػا عػػف الحػػدود الدسػػتورية وقسػػـ الاقيػاء المًالاػػات
التي تمحؽ بالق اررات بقانوف إلى ثالثة أقساـ(:)7

األول :قد تكوف المًالاة ناشأة عف تقدير الظروؼ فالحكومة تر أف ىناؾ حالة لرورة ويًالايا
فػػي ذلػػؾ البرلمػػاف ويقػػرر عػػدـ توافرىػػا وىنػػا ال يمحػػؽ الػػبطالف المطمػػؽ بػػالق اررات بقػػانوف ف تقػػدير
اللرورة متروؾ لمسمطة التقديرية لمسمطة التنايذية وىي مسألة نسبية.

الثاني :قد تكوف المًالاة ناشأة عف عدـ إتباع اإل راءات المن وص عمييا فػي القػانوف فاػي ىػذه
الحالة ال يمحؽ البطالف المطمؽ في الق اررات نيا

درت

حيحة والمًالاة الحقة ليا.

الثالـث :قػد تكػوف المًالاػػة ناشػأة عػف الم ارسػيـ بقػوانيف ػػاءت مًالاػة لن ػوص القػانوف ا ساسػػي
فيذه الحالة تكوف باطمة بطالناً مطمقاً.
لػػذلؾ كػػاف مػػف ا فلػػؿ لمقػػانوف ا ساسػػي الػػنص عمػػى زواؿ القػػوة القانونيػػة التػػي تتمت ػ بيػػا

الق ار ارت بقانوف مف لحظة

دورىا وليس مف لحظة عدـ إقرارىا.

كذلؾ في حاؿ عدـ عرض ىػذه القػ اررات عمػى الم مػس التشػريري تػزوؿ قوتيػا القانونيػة وىنػا
يػػر الباحػػث أف القػػانوف ا ساسػػي سػػاو بػػيف حالػػة عػػدـ الرػػرض ورفلػػيا مػػف الم مػػس التشػريري

وفي ىاتيف الحالتيف ير الباحث أف القانوف ا ساسي يكاف السمطة التنايذية عمى أعماؿ أ ػدرتيا

فػي غيػػر مولػريا

نػػو أزاؿ قوتيػا فػػي المسػتقبؿ دوف المالػػي وسػتظؿ كقػوانيف فػي الاتػرة السػػابقة

عمػػى عػػدـ الرػػرض أو الرػػرض مػ الػرفض وىنػا يػػذكر الباحػػث أنػػو كػػاف مػػف ا

ػػدر عمػػى المشػػرع

رػػؿ زواؿ قػػوة الق ػ اررات بقػػانوف بػػأثر ر رػػي والسػػماح لمبرلمػػاف بتسػػوية نتاأ يػػا فػػي الات ػرة المالػػية

بالو و الذ يراه وىذا ما سمكو المشرع الم ر (.)4
لـ يرال القانوف ا ساسػي

ػمت الم مػس التشػريري إزاء القػ اررات بقػانوف فػي حػاؿ عرلػيا

أ عػػدـ إبػػداء ال ػ أر بشػػأنيا وفػػي ىػػذه الحالػػة ىػػؿ يرتبػػر ال ػػمت ىنػػا موافقػػة أـ رفػػض ؟ فػػي ىػػذا
ال انب اًتمؼ الاقياء فذىب انب مف الاقياء إلى القوؿ بزواؿ ما ليذه الق اررات بقوة القانوف

نو

ملػػى عمػػى عرلػػيا عمػػى الم مػػس التش ػريري مػػدة تت ػػاوز القػػدر المرقػػوؿ دوف أف يبػػد أري ػاً فييػػا
()4
()7
()4

انظر إلى نص المادة  14مف القانوف ا ساسي الفلسطيني المعدل 2335
السيد

بر

فتحي فكر
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سابؽ ,ص21

سػ ػواء ب ػػالقبوؿ أـ الػ ػرفض وذل ػػؾ عم ػػى أس ػػاس اعتبارى ػػا مرفول ػػة و ف ال ػػنص ل ػػـ يتطم ػػب الػ ػرفض
ال ري (.)4

بينما ىناؾ أر ينتقد ال أر ا وؿ ويقوؿ إنو ال يو د في ؿ بيف الوقت المرقوؿ والوقت غير
المرقوؿ فمذلؾ ير ىذا الاريؽ أف ىذه الق اررات تبقى ليا قوة القانوف ما داـ لـ يبػد التشػريري أريػاً
فييا

راحة ميما طالت مدة ال مت

رأياً ًالليا(.)7

ف القانوف لـ يحدد الحد ا ق ى لممدة التي يبد البرلماف

إف القػػانوف ا ساسػػي لػػـ يترػػرض إال لحػػالتيف تػػزوؿ فييمػػا قػػوة القػػانوف عػػف ىػػذه الق ػ اررات

وىما :حالة عدـ الررض وحالة عدـ إقرار البرلماف .ير الباحث في ىذا ال انب أنو عمى الم مس
التشريري البت في ىذه الق اررات دوف تأًير فيذا ألزـ القانوف ا ساسي عرض الق اررات بقانوف عمى

الم م ػػس التشػ ػريري ك ػػاف م ػػف ا فل ػػؿ ل ػػو إلػ ػزاـ الس ػػمطة التشػ ػريرية بالب ػػت ف ػػي ى ػػذه القػ ػ اررات مت ػػى
عرلت عميو فتظؿ الق اررات محتاظة بقوتيا القانونية لحيف البت فييا مف قبؿ الم مس التشريري.

()4
()7

ذكر ىذا ال أر في كتاب محمود حافظ القرار اإلدار
محمود حافظ القرار اإلدار

مر

ص  721 -724السيد

سابؽ ص 724
بر

مبادئ القانوف الدستور
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مر

سابؽ ص  122وما بردىا.

المبحث الثالث
ضوابط وشروط تشريعات الضرورة
أعطػػى القػػانوف ا ساسػػي

ػػالحيات تش ػريرية ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة وذلػػؾ بي ػػدار ق ػ اررات

بقػػانوف ولكػػف ىػػذه االًت ػػاص اسػػتثناأي

ف أ ػػؿ الوظياػػة التش ػريرية مػػف لػػمف اًت ا ػػات

السػػمطة التشػريرية وينبغػػي عػػدـ التوسػ فػػي ىػػذا االسػػتثناء وذلػػؾ لتحاشػػي إسػػاءة السػػمطة التنايذيػػة

السػػترماؿ ى ػػذا ال ػػالحيات وحت ػػى ال يكػػوف ى ػػذا االس ػػتثناء ع ػػامالً ومنبر ػاً لمظم ػػـ واالس ػػتبداد وى ػػدـ

الحريات بح ة تمؾ الظروؼ ولذلؾ شرع كؿ مػف القػانوف والاقػو بح ػر الشػروط والقيػود السػتًداـ
تمؾ ال الحية – تشريرات اللرورة – ومد توافرىا مف عدمو.

ح ر برض الاقياء ىذه الشروط بثالثة وىػي :شػرط اللػرورة والشػرط الزمنػي وشػرط عػدـ

مًالاة الق اررات بقانوف إلحكاـ القانوف ا ساسي

()4

ومػنيـ مػف يلػيؼ شػرط اربػ وىػو عػرض تمػؾ

الق ػ اررات عمػػى الم مػػس التش ػريري وفػػي الحقيقػػة سيقت ػػر الحػػديث فػػي ىػػذا المطمػػب عمػػى الشػػروط
الثالثة دوف الشرط الراب

وسيارد لمشرط الراب وىو عرض الق اررات بقانوف عمى الم مس التشػريري

فرعػ ػاً مس ػػتقالً س ػػيتررض ل ػػو الباح ػػث الحقػ ػاً وتأسيســـاً عمـــى مـــا تقـــدم ســـيتناول الباحـــث ضـــوابط

تشــريعات الضــرورة وىــي الضــابط الموضــوعي المتمثــل بقيــام حالــة الضــرورة ،والضــابط الزمنــي،
وأخي ارً ضابط عدم مخالفة تمك التشريعات ألحكام القانون األساسي وذلك فـي ثالثـة مطالـب وذلـك

عمى النحو التالي:

()3

المطمب األول  :اللابط المولوعي " شرط اللرورة "
المطمب الثاني  :اللابط الزمني

المطمب الثالث :لابط عدـ مًالاة تشريرات اللرورة حكاـ القانوف ا ساسي .

()4
()7

محمود حافظ القرار اإلدار

مر

سابؽ ص721

اشترط الدستور الم ر ب انب الشروط المولوعية شروطاً شكمية ار

زيد سمطة الحاكـ في استنباط التشري شرعاً وولراً مر
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 7001ص 401عبد الرظيـ عبد السالـ الدور التشريري

المطمب األول
الضابط الموضوعي " شرط الضرورة "
نص القانوف ا ساسي في المادة ( " )14لرأيس السمطة الوطنية في حاالت اللرورة التي ال

تحتمؿ التأًير في غير أدوار انرقاد الم مس التشريري " ........

يتبيف مف نص المادة السابقة أف القانوف ا ساسي اشترط توافر حالة اللرورة التي ال تحتمؿ
التأًير بؿ وذكر حالة اللرورة وأكد عمييػا مػف ًػالؿ عبػارة ال تحتمػؿ التػأًير وبػذلؾ يكػوف ىػذا
اللػػابط محػػدداً وىػػو اتًػػاذ تػػدابير ال تحتمػػؿ التػأًير حيػػث تقػػوـ فكػرة حالػػة اللػػرورة عمػػى أسػػاس
و ػػود ظػػروؼ اسػػتثناأية غيػػر متوقرػػة تػػؤد إلػػى توسػػي

ػػالحيات رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة وذلػػؾ

باتًاذه اإل راءات والتدابير لموا ية تمؾ الظروؼ سواء بي دار برض التشػريرات أـ قيامػو بػي راء

برض ا عماؿ و اإل راءات اإلدارية(.)4

ولكف مف المالحظ عمى نص المادة (  )14مف القانوف ا ساسي أنو لـ يحدد ماىية اللرورة
ونوعيتيا التي تبرر إ دار ق اررات بقانوف ولـ يذكر سو أنيا ال تحتمؿ التأًير وفي غير انرقػاد

أدوار الم مس التشريري.

وكذلؾ لـ يتاؽ الاقياء عمى ماىية حالة اللرورة ومد توافرىػا حيػث ميػز الػبرض أف حالػة
اللرورة ىي كؿ ًطر ييدد ا مف الراـ أو كياف الدولة وأف نص القانوف ا ساسي يق ػد بػو أًػذ

التػػدابير المحققػػة لم ػػمحة الػػبالد ويكػػوف التػػأًير فييػػا لػػا اًر بيػػا أو ياوتيػػا فاأػػدة بػػذلؾ ووفق ػاً ليػػذا
ال أر ال تقوـ حالة اللرورة إال إذا وق ًطر و ييدد أمف الدولة وال يحتمؿ التأًير(.)7

بينمػػا ذىػػب انػػب آًػػر مػػف الاقيػاء بتحديػػد نوعيػػة الظػػروؼ وماىيتيػػا إلػػى القػػوؿ بػػأف القػػانوف
ػػالحية إ ػػدار ق ػ اررات بقػػانوف فػػي أح ػواؿ الًطػػر ال ػػداىـ أو

ا ساسػػي أعطػػى السػػمطة التنايذيػػة

الحاالت الرا مة التي ال تحتمؿ التأ يؿ أو التأًير(.)4

()4

حازـ

الدولة مر

()7
()4

ادؽ سمطو رأيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرأاسي مر

سابؽ ص 217عزه م طاى عبد الم يد مسأولية رأيس

سابؽ ص440
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عم ػػى عك ػػس ذل ػػؾ ذى ػػب ان ػػب م ػػف الاقيػ ػاء إل ػػى أف ع ػػدـ تحدي ػػد ح ػػاالت الل ػػرورة س ػػوؼ تتس ػػـ
بالرموميػة والغمػوض وتسػم لكػؿ االدعػاءات وتػتحكـ بيػا ا ىػواء إذ مػف الممكػف اتًػاذ تمػؾ الحالػة

ذريرة الرتكاب برض المًالاات(.)4
ويػػر

انػػب مػػف الاقي ػاء أنػػو البػػد مػػف أف يًلػ تقػػدير اللػػرورة لرقابػػة القلػػاء إلػػى انػػب

الرقابػػة البرلمانيػػة ويبػػرر ذلػػؾ أف الرقابػػة القلػػاأية تتمتػ بالحياديػة والطػػاب القػػانوني المحػػض بػػؿ
ويػػر ىػػذا ال انػػب مػػف الاقي ػاء أف تكػػوف ىػػذه الرقابػػة شػػاممة ل مي ػ عنا ػػر اللػػرورة

ف نظريػػة

اللرورة ىي نظرية قانونية وبالتالي ال تًرج السمطة التنايذية عف نطاؽ تطبيؽ مبدأ الشرعية وذلؾ

أف ىذا المبدأ يتمت بالديمومة سواء كانت في الظروؼ الرادية أـ الظروؼ االستثناأية(.)7

بالر وع إلى القانوف ا ساسي وًا ة في الربارة التي "ال تحتمؿ التأًير" يالحػظ أف المشػرع
ق ػػد أحس ػػف ف ػػي إط ػػالؽ الل ػػرورة وع ػػدـ تحدي ػػدىا ف ػػالظروؼ الطارأ ػػة الت ػػي تس ػػتو ب ت ػػدًؿ الس ػػمطة
التنايذية وتستو ب اتًاذ تدابير سريرة ال يمكف تحديدىا عمى سبيؿ الح ر نيا تًتمؼ باًتالؼ

الزمػػاف والمكػػاف لػػذلؾ فػػيف تػػرؾ تقػػدير قيػػاـ حالػػة اللػػرورة مػػف عػػدميا حق ػاً ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة
نيا ىي السمطة القاأمة المشرفة في تمؾ الحالة وًا ة غياب السمطة التشريرية.

إف السمطة التنايذية ىػي المًت ػة بتقػدير اللػرورة التػي تبػرر إ ػدار القػ اررات بقػانوف ولكػف

ىػػذه السػػمطة التقديريػػة تًل ػ لرقابػػة الم مػػس التش ػريري " رقابػػة برلمانيػػة" ولمرقابػػة القلػػاأية وذلػػؾ
لمحيمولة دوف إساءة استًداـ السمطة.

()4

سامي ماؿ الديف القلاء اإلدار

مر

سابؽ  710ثروت عبد الياد
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لرورة السمطات االستثناأية في
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محمود حافظ القرار اإلدار

مر

ميورية م ر الرربية والرقابة عمييا مر

سابؽ ص  761ثروت عبد الياد
سابؽ ص721

 81

ًالد ال وىر مد

لرورة السمطات االستثناأية في

المطمب الثـاني
الضابط الزمني
ويق د باللابط الزمني الاتػرة الزمنيػة التػي يسػم لػرأيس السػمطة الوطنيػة أف يمػارس ًالليػا

ىذا االًت اص التشػريري االسػتثناأي

()4

بحيػث إذا مػا قػاـ رأػيس السػمطة الوطنيػة بي ػدار قػ اررات

بقػػوة القػػانوف فػػي غيػػر ىػػذه الات ػرة المحػػددة ترػػد اغت ػػاب لمسػػمطة

اعتد عمى اًت اص الم مس التشريري دوف مبرر أو سند قانوني.

ف رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة قػػد

إف ىػػذا الشػػرط مػػف مقتلػػيات المنطػػؽ الق ػانوني إذ ال تطمػػؽ يػػد رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة مػػف
الناحيػػة الزمنيػػة فػػي ىػػذا الم ػػاؿ فػػال يحػػؽ لػػو أف ي ػػدر القػ اررات بقػػانوف كممػػا شػػاء لػػو ذلػػؾ في ػػب

عميػػو أف يػػدرؾ أنػو أمػػاـ ظػػروؼ اسػػتثناأية حتػػى ي ػػدر قػ اررات بقػػانوف فػال ي ػػوز إ ػػدارىا إال فػػي

حالة توفر تمؾ الظروؼ(.)7

وعميػػو فػػيف تحديػػد الات ػرة الزمنيػػة التػػي يسػػم ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة إ ػػدار ق ػ اررات ليػػا قػػوة
القػػانوف لػػيس بػػا مر اليسػػير والسػػيؿ والمالحػػظ مػػف نػػص المػػادة ( )14الحػػرص عمػػى ذكػػر اللػػابط

ػاء عمػػى ىػػذا الػػنص
الزمنػػي المتمثػػؿ فػػي الات ػرة الواقرػػة فػػي غيػػر أدوار انرقػػاد الم مػػس التشػريري وبنػ ً
الػػذ يرتبػػر فيػػو الم مػػس التش ػريري غيػػر مو ػػود ومػػف ثػػـ يتػػي الار ػػة ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة
بي دار ق اررات ليا قوة القانوف لذلؾ سميت في برض ا حياف التشري الحكومي فػي فتػرات إيقػاؼ

الحياة النيابية(.)4
وتكمػػف

ػػروبة تحديػػد اللػػابط الزمنػػي فػػي مػػد انرقػػاد الم مػػس مػػف عدمػػو وىػػؿ تتلػمف

نص المادة ( )14الاترة الواقرة بيف الا ميف التشريرييف ،لذلك سيتناول الباحث الفترة الواقعـة بـين

أدوار انعقاد المجمس التشريعي والفترة الواقعة بين الفصمين التشريعيين ،ولنبين من خالليا متـى
يتحقق الضابط الزمني من عدمو.

()4

عادؿ أحمد حسيف بوعركي النظاـ الدستور لتشريرات اللرورة مر

النظاميف البرلماني والرأاسي مر

()7

أبو بكر مرشد فازع الزىير

سابؽ ص 211حسيف عثماف محمد عثماف القانوف الدستور
السمطات االستثناأية لرأيس الدولة مر

استنباط التشري شرعاً وولراً مر

()4

سابؽ ص  60حازـ
مر

ادؽ سمطو رأيس الدولة بيف
سابؽ ص 102

سابؽ ص 427محمد عبد الحميد أبو زيد سمطة الحاكـ في

سابؽ ص 702

يسر محمد الر ار نظري ة في اللرورة في القانوف الدستور التشريري الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابية مر
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سابؽ ص4

الفرع األول

الفترة الواقعة بين أدوار انعقاد المجمس التشريعي
مف ًالؿ نص المادة ( )14يكػوف لػرأيس السػمطة الوطنيػة

ػالحيات إ ػدار قػ اررات بقػانوف

في غير أدوار انرقاد الم مس التشريري ولمم مس دورات انرقاد عادية ودورات انرقػاد غيػر عاديػة

فينرقد الم مس التشريري بشكؿ دور

يتًمميػا فتػرات لم ارحػة

()4

وبػذلؾ ال يكػوف الم مػس التشػريري

منرق ػػداً إال ف ػػي تم ػػؾ الح ػػاالت وا دوار المح ػػددة وبالت ػػالي يتحق ػػؽ الل ػػابط الزمن ػػي إل ػػدار قػ ػ اررات
بقانوف في غير ىذه الحاالت.

ون ػ ػػت المػ ػػادة "  "46مػ ػػف النظػ ػػاـ الػ ػػداًمي لمم مػ ػػس التش ػ ػريري أف الػ ػػدورة الراديػ ػػة " السػ ػػنة
التشريرية " تنقسـ إلى ف ميف تشريرييف وىذه ما تسمى با دوار الرادية حيث يبدأ الا ؿ التشريري
ا وؿ مف ا سبوع ا وؿ مف شير آذار " مارس " ويبدأ الا ؿ الثاني مف ا سػبوع ا وؿ مػف شػير

أيمػػوؿ وتكػػوف مػػدة كػػؿ ف ػػؿ تشػريري أربرػػة أشػػير أمػػا ا دوار غيػػر الراديػػة فيػػي تػػأتي بػػدعوة مػػف
ػاء عمػػى طمػػب مػػف م مػػس الػػوزراء أو مػػف رب ػ عػػدد أعلػػاء الم مػػس
رأػػيس الم مػػس التش ػريري بنػ ً
التشريري(.)7
وبناء عمى ما سبؽ فيف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري قد حدد أدوار انرقاده -سواء كانت
ً
دورات عاديػػة أـ دورات غيػػر عاديػػة -وأيل ػاً يتل ػ أف لمم مػػس التش ػريري فت ػرات يكػػوف فييػػا غيػػر

منرقد وبذلؾ يتحقؽ اللابط الزمني لتشريرات اللرورة وا دار ق اررات بقوة القانوف.

ولقد أثار اعتقاؿ نواب الم مس التشريري دالً كبي اًر حوؿ إمكانية انرقاد الم مس التشريري

مف عدمو؟ وحؽ علو الم مس التشريري أثناء فترة االعتقاؿ في ممارسة حقوقو النيابية وىؿ

يمكف لمم مس التشريري أف يؤد

دوره في تمؾ الاترة؟ ما مد

واإل الح مف ح وليا عمى توكيالت مف النواب ا سر

الامسطيني في

عبد الحميد الرمية المؤسسة التشريرية في طؿ السمطة الوطنية مو

السمطات االستثناأية في ميورية م ر الرربية والرقابة عمييا مر

()7

حيث ا در الم مس التشريري

مستو الًامسة المنرقدة بتاري  7002/2/42ق ارر يحمؿ رقـ

لح ولو عمى توكيالت مف النواب ا سر ؟.

()4

قانونية ما قامت بو كتمة التغيير

سابؽ ص  24ثروت عبد الياد ًالد ال وىر مد لرورة

سابؽ ص721

المادة "  "46مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري
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()4/1/4047

فذكر برض الاقياء أف ممارسة نواب الم مػس التشػريري لحقػوقيـ من ػوص عمييػا قانونػاً ويؤكػد

ىذا الاريؽ عمى اآلتي:

()4

 .4أف القانوف ا ساسي المردؿ لـ ينص عمى كياية ممارسة علو الم مس التشريري أثناء فترة
االعتقاؿ .

 .7أف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري لـ ينظـ ممارسة ىذا الحؽ .
 .4ال يو د سوابؽ في تاري الم مس التشريري في ىذا الً وص .

 .1أف فقياء القانوف الدستور لـ يتررلوا ليذا المولوع بالبحث والدراسة" .

 .1ال يو د في تاري البرلمانات الرادية سوابؽ في ىذا الً وص باستثناء برض السوابؽ التي ال
ت ت اوز أ اب اليد الواحدة في البرلماف الم ر وًا ة ممارسة علو م مس الشرب حقو في
التشري أثناء فترة الحبس االحتياطي وحقو في قياـ ناأب آًر في عرض است وابو أثناء غيابو

7

لذلؾ وحسب ىذه ال أر يستطي الرلو المرتقؿ أف يمارس وظياتو بشقييا الرقابي و التشريري .
ويػػر

انػػب مػػف الاقيػػاء أف اعتقػػاؿ سػػمطات االحػػتالؿ لػػبرض الن ػواب ال يمن ػ مػػف ا تمػػاع

البرلماف ف إعمػاؿ الن ػوص أولػى مػف إىماليػا طالمػا أف ىػذه ا عمػاؿ ال تًػالؼ روح الػنص وال
يمس ملمونة(.)4

ويػػر الػػدكتور عبػػد الػػرحمف أبػػو الن ػػر أف التػػوكيالت ىػػو انح ػراؼ قػػانوني ودسػػتور عػػف كػػؿ
المبػػادئ الدسػػتورية السػػاأدة فػػي أر ػػاء الرػػالـ وال يمكػػف القبػػوؿ بػػو أو الترػػاطي مرػػو فالرلػػوية فػػي
الم مس التشريري محددة الردد والتوزيػ فػي القػواأـ وكػذلؾ التوزيػ ال غ ارفػي ومػف ثػـ ىػي شً ػية

ال ي وز التوكيؿ فييا أو اإلنابة عنيا.1

بينما ذىب حسيف أبو الينود وسػامي بػاريف إلػي أف التػوكيالت غيػر

ػحيحة حيػث قػالوا

(لرؼ االستناد حكاـ الوكالة في م مة ا حكػاـ الردليػة أو فػي عػدـ و ػود فقػو والػ و ػري

فػي القػانوف الدسػتور يق اػر التوكيػؿ فػي الرمػؿ البرلمػاني ووفػؽ القيػاس عمػى رفػض الكثيػر مػف
التشػريرات المحميػة لمتوكيػؿ فػي موالػي ىػي أقػ اؿ مرتبػةً مػف الشػأف البرلمػاني يمكػف القػوؿ إف
تػوكيالت نػواب كتمػة التغييػر واإل ػالح المرتقمػيف زمالأيػـ فػي الم مػس مػف أ ػؿ تمثػيميـ بالنيابػة
()4

الؿ البندار

حؽ علو الم مس التشريري في الت ويت أثناء فترة االعتقاؿ راـ ات المركز الامسطيني الستقالؿ المحاماة والقلاء

"مساواة  7002ص.12
( )2جالل البنداري ,حق عضو المجلس التشريعي في التصويت أثناء فترة االعتقال ,مرجع سابق  ,ص.57
( )4فتحي فكر فرالية الن وص الدستورية لموا ية ا زمة الحالية لمسمطة الوطنية مر سابؽ ص  41فاروؽ الرشر
حوؿ فرالية الن وص الدستورية بالنسبة لحالة الطوارئ لموا ية ا زمة الحالية لمسمطة الوطنية الامسطينية مر
()4
عبد الرحمن أبو النصر ,مقال بعنوان الوكالة بالتصويت في المجلس التشريعي  ,غير منشور
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رؤية و أر

سابؽ ص46

فيف مسػات الم مػس التشػريري الالحقػة وأ
عنيـ في الحلور والت ويت تروزىا المشروعية لذا ا
مقػررات قػد ت ػدر ترتورىػا عيػوب وىريػة ت رػؿ مػف اسػتمرار الم مػس فػي االنرقػاد ىػد اًر لموقػت
والماؿ وترميقاً لحالة االنقساـ)(.)4

ونرا أف الواق الامسطيني يًتمؼ عف غيره بما يمر بو مػف احػتالؿ يرمػد إلػى ىػدـ أ بنيػاف
قانوني لمدولة الامسطينية

()7

لذلؾ نر أف اعتقاؿ الرلو أو حبسو ال يحوؿ بأ حاؿ مف ا حواؿ

فػػي أداء وظياتػػو بشػػقييا التش ػريري والرقػػابي بػػؿ يو ػػد برػػض الن ػواب قػػد مارسػػوا حػػؽ الترش ػ وىػػـ

داًؿ الس وف وتـ انتًابيـ

()4

وىذا يرني أف إرادة الشرب قد ات يت إلى السماح لمرلػو المنتًػب

ف ػػي ممارس ػػة دوره الني ػػابي داً ػػؿ السػ ػ ف والرً ػػة لمرل ػػو ػػاءت م ػػف الش ػػرب باعتب ػػاره م ػػدر

السمطات.
ولكػػف ىػػذا مشػػروط بأًػػذ أر الناأػػب ا سػػير فيمػػا سػػوؼ يػػتـ مناقشػػتو والت ػػويت عميػػو بيػػذا

نكوف قد عممنا عمى استمرار الحياة النيابية دوف توقؼ.

كػػذلؾ يمكػػف الػػرد عم ػى مػػف قػػاؿ برػػدـ دسػػتورية التػػوكيالت أنػػو ال يو ػػد مػػا يمن ػ فػػي القػػانوف
ا ساسي مف ىذا اإل راء فا

ػؿ فػي ا شػياء اإلباحػة والمنػ ال يكػوف إال بػنص وكػذلؾ ي ػب أف

ال يغاػؿ أ بحػث أكػاديمي أو قػانوني

مسػألة فػي فمسػطيف حقيقػة الظػروؼ الداًميػة والًار يػة

التي تريشيا ا رالي الامسطينية وىي استمرار االحتالؿ اإلسراأيمي لملاة الغربية وقطاع غزة.
كػػذلؾ النظػػاـ االنتًػػابي الامسػػطيني مًػػتمط بػػيف نظػػاـ ترػػدد الػػدواأر ونظػػاـ التمثيػػؿ النسػػبي

()1

ىذا يرني أف الناأب ليس مستقالً في رأيو بؿ يق تحت تأثير الكتمة التي يتب ليا.

()4

حسيف أبو الينود وسامي باريف بحث برنواف مد

قانونيو توكيالت الناب ا سر زمالأيـ في كتمو التغير واإل الح في الشؤوف

المت مة بالرمؿ البرلماني مشروع ترزيز دور الم تمرات المدنية في الرممية التشريرية سمسة إ دارات www.miftah.org 4

()7

إ ف ما مر بو الم مس التشريري مف تحديات ومروقات مف االحتالؿ اإل سراأيمي والدوؿ الغربية كبير و مة

البرديني الم مس التشريري في فتره مف 7006حتى  7040مر

في ذلؾ إياد سميماف

ار

سابؽ ص 422وما بردىا حيث يذكر الكاتب مروقات عمؿ الم مس

التشريري

()4
()1

فتحي فكر
ار

فراليات ن وص دستورية لموا ية ا زمة الحالية لمسمطة الوطنية مر

قانوف االنتًابات رقـ  1لسنة 7001

فتحي عبد النبي الوحيد

وما بردىا
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سابؽ ’ ص70

القانوف الدستور والنظـ السياسية

مر

سابؽ

ص611

الفرع الثاني
الفترة الواقعة بين الفصمين التشريعيين
يق د بيػا الاتػرة الواقرػة بػيف نيايػة آًػر دورة النرقػاد الم مػس التشػريري القػديـ وبدايػة الػدورة

ا ولػى فػي ف ػؿ تشػريري الحػؽ لمم مػس التشػريري أ

انتياء مدتو دوف حمة(.)4

عاديػا إثػر
حالػة ت ديػد البرلمػاف ت دي ًػدا ً

ن ت المادة ( )12مف القانوف ا ساسي الاقرة " 4مدة والية الم مس التشريري أرب سنوات

مف تاري انتًابو وت ر اإلنتًابات مرة كؿ أرب سنوات ب ورة دورية"

والتسػاؤؿ المثػار فػي ىػذا المقػاـ ىػؿ يرػد البرلمػاف منرق ًػدا بػيف الاتػرة الواقرػة مػا بػيف إنيػاء
الم مس القديـ وبداية مدة الم مس ال ديد وبالتالي ال تستطي السمطة التنايذية إ دار ق اررات بقػوة
القانوف؟

ممػا ال شػؾ فيػو أف ىػذه الاتػرة مػف الاتػرات التػي ي ػوز ًالليػا إ ػدار القػ اررات بقػانوف وفػي
برض البرلمانات قد تطوؿ ىذه الاترة فيتحقؽ شرط غيبة البرلماف وأما في النظػاـ الامسػطيني فػال

يو ػػد مث ػػؿ ى ػػذه الاتػ ػرات وذل ػػؾ اس ػػتنادا إل ػػي ن ػػص الم ػػادة ( )12مك ػػرر "تنتي ػػي م ػػدة والي ػػة الم م ػػس

التشريري القػاأـ عنػد أداء الم مػس ال ديػد المنتًػب اليمػيف الدسػتور "(.)7فيتلػ مػف الػنص السػابؽ
أف الحياة النيابية ال تتوقؼ وذلؾ نو ال تنتيي والية الم مس التشريري إال برد حمؼ يميف مف قبؿ
ا علاء ال ػدد أ ال تنتيػي واليػة وعمػؿ الم مػس التشػريري ا وؿ إال برػد اسػتالـ الم مػس الثػاني

لزماـ ا مور وبيػذا ال يكػوف لػرأيس السػمطة الوطنيػة اتًػاذ قػ اررات بقػوه القػانوف فػي ىػذه الاتػرة ف

الم مس التشريري ليس مغيبا وىذا شرط أساسي لقياـ حالة اللرورة.

ال يتحقػؽ اللػػابط الزمنػي حسػػب القػانوف ا ساسػػي إال فػي فتػره مػا بػػيف ادوار انرقػاد الم مػػس

التشريري ولقد أحسف المشرع عندما نص عمى ذلؾ في المادة ( )14مف القانوف ا ساسي حتػى ال
يترؾ م ػاال إلسػاءة اسػترماؿ السػمطة واشػباع رغبػات السػمطة التنايذيػة وبمطالرػة ن ػوص القػانوف

ا ساسػػي المرػػدؿ "  "7001لػػـ يػػورد ذك ػ اًر لحػػؿ الم مػػس التش ػريري بػػؿ وقلػػت المػػادة " "444مػػف
ثروت عبد الياد
ص276
()2
نص المادة  47مكرر من القانون األساسي لسنة2335
()1

ًالد ال وىر مدى ضرورة السلطات االستثنائية في جمهورية مصر العربية والرقابة عليها  ,مرجع سابق,

 86

القانوف ا ساسي بحظر حؿ الم مس التشريري أثناء حالة الطوارئ برغـ ًطورتيػا فمػف بػاب أولػى

عدـ حمو في ا وقات الرادية وبذلؾ تبقى الحياة النيابية مستمرة بدوف توقؼ.

كػذلؾ لػـ يػذكر القػانوف ا ساسػي إر ػاء انرقػاد الم مػس التشػريري أو تأ يػؿ مسػاتو كمػا ىػو
في برض القوانيف المقارنة

()4

حيث اءت المادة ( )7مف النظاـ الداًمي لمم مػس التشػريري الاقػرة

(" )4يػػدعو رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة الم مػػس التشػريري إلػػى اإل تمػػاع فػػي دورتػػو الراديػػة ا ولػػى فػػي
بدايػػة ا سػػبوع الثػػاني الػػذ يمػػي إعػػالف النتػػاأ الرسػػمية لالنتًابػػات وياتػػت ال مسػػة بيلقػػاء ًطػػاب

شػػامؿ" فػػال يكػػوف ل ػرأيس السػػمطة

الم مس التشريري فقط.

ػػالحية إ ػػدار الق ػ اررات بقػػانوف إال فػػي فت ػرة بػػيف أدوار انرقػػاد

المطمب الثالث
ضابط عدم مخالفة تشريعات الضرورة ألحكام القانون األساسي
ويرني ىذا القيد عدـ مًالاة الق اررات بقانوف لمقػانوف ا ساسػي ومػف المالحػظ أف التشػريرات

المقارن ػػة ق ػػد أوردت عب ػػارة " ويك ػػوف لي ػػذه القػ ػوانيف المؤقت ػػة الت ػػي ي ػػب أف ال تً ػػالؼ أحك ػػاـ ى ػػذا

الدس ػػتور ق ػػوة الق ػػانوف "()7و "م ارس ػػيـ تك ػػوف لي ػػا ق ػػوة الق ػػانوف عم ػػى أف ال تك ػػوف مًالا ػػة لمدس ػػتور أو
لمتقديرات المالية الواردة في قانوف الميزانية "(.)4

بينما ن د أف القانوف ا ساسي لـ يورد مثػؿ ىػذا الشػرط وىػذا مػا ىػو والػ فػي نػص المػادة

( )14ولقد أحسف القانوف ا ساسي في عػدـ الػنص عمػى ىػذا اللػابط

نػو يرتبػر مػف قبيػؿ لػزوـ

مػػا ال يمػػزـ (التزيػػد) و ف ىػػذا الشػػرط ماتػػرض بداىػػة وكػػذلؾ مػػا تتمتػ بػػو تمػػؾ القػ اررات مػػف قػػوة ال
ت ػػؿ بك ػػؿ ا حػ ػواؿ إل ػػى ق ػػوة الق ػػانوف ا ساس ػػي ف ػػيذا ر رن ػػا إل ػػى الت ػػدرج التشػ ػريري ن ػػد "الق ػػانوف

ا ساسي" يق في قمة ىرـ التدرج التشريري لذلؾ كاف النص عمى ىذا الشرط مف باب التزيد(.)1

()4

تنص المادة  78مف الدستور ا ردني عمى أنو (يدعو الممؾ م مس ا مة إلى اال تماع في دورتو الرادية في اليوـ ا وؿ مف شير تشريف

ا وؿ مف كؿ سنة واذا كاف اليوـ المذكور عطمة رسمية فاي أوؿ يوـ يميو ال يكوف عطمة رسمية عمى أنو ي وز لمممؾ أف ير

بيرادة ممكية

تنشر في ال ريدة الرسمية ا تماع م مس ا مة لتاري يريف في اإلرادة الممكية عمى أف ال تت اوز مدة اإلر اء شيريف)
()7
()4
()1

نص المادة ( )11مف الدستور ا ردني لسنة 4117
نص المادة ( )24مف الدستور الكويتي لسنة 4167
(ىذه القيد ظاىر أ

مف باب التزيد ف البرلماف – وىو أداة التشري ا

بالنسبة لمق اررات بقانوف التي ىي تشري استثناأي) سميماف الطماو
اإلسالمي مر

مية ال يستطي مًالاة الدستور فيكوف مف باب أولي

السمطات الثالثة في الدساتير الرربية المرا رة وفي الاكر السياسي

سابؽ ص62
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ومػػف ثػػـ ال يممػػؾ رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة إ ػػدار ق ػ اررات ليػػا قػػوة القػػانوف يرطػػؿ بيػػا م ػواد

القػػانوف ا ساسػػي أو يمغييػػا وي ػػب أال يرتػػد عمػػى حقػػوؽ وحريػػات ا ف ػراد إال بالقػػدر الػػذ يممكػػو
القانوف

()4

ومر

ذلؾ أف رأيس السمطة الوطنية ال يممؾ أكثر مما يممكو المشرع الراد .

إف ىػ ػػذا اللػ ػػابط يرنػ ػػي أننػ ػػا فػ ػػي مرحمػ ػػة سػ ػػيادة الدسػ ػػتور و مبػ ػػدأ المشػ ػػروعية ف ػ ػالظروؼ

االسػ ػػتثناأية لػ ػػـ تبمػ ػػغ مػ ػػف ال سػ ػػامة مػ ػػا يو ػ ػػب ترطيػ ػػؿ القػ ػػانوف ا ساسػ ػػي واذا و ػ ػػمت الظػ ػػروؼ

االستثناأية إلى ىذا الحد فيف ترطيؿ مواد القػانوف ا ساسػي يػتـ بوسػاأؿ أًػر غيػر ىػذه الوسػيمة –

قػ اررات بقػػانوف– ممػػا يػػدلؿ عمػػى عػػدـ مقػػدرة القػ اررات بقػػانوف عمػػى مًالاػػة القػػانوف ا ساسػػي وتقيػػد
الحقوؽ والحريات لألفراد

()4
()7

السيد

بر

()7

إال بالقدر الذ يممكو القانوف الراد .

مبادئ القانوف الدستور

مر

سابؽ ص 122

عادؿ أحمد حسيف بوعركي النظاـ الدستور لتشريرات اللرورة مر
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سابؽ ص 22

المبحث الرابع
الرقابة عمى تشريعات الضرورة
يحتػػؿ القػػانوف ا ساسػػي قمػػة التنظػػيـ القػػانوني فيتنػػاوؿ تنظػػيـ الدولػػة وسػػمطاتيا – التشػريرية

والتنايذيػػة والقلػػاأية – ويتنػػاوؿ تنظػػيـ واًت ػػاص كػػؿ منيمػػا وكيايػػة مباش ػرة االًت ا ػػات كػػؿ

واح ػػدة عم ػػى ح ػػدا

()4

ل ػػذلؾ فم ػػيس

س ػػمطة أف تم ػػارس اًت ا ػػيا إال ف ػػي النط ػػاؽ المح ػػدد لي ػػا

بمو ػػب الق ػػانوف ا ساس ػػي مم ػػا ك ػػاف إل ازم ػػا بو ػػود أداة ووس ػػاأؿ لمررف ػػة م ػػد التػ ػزاـ ك ػػؿ س ػػمطة
باًت ا اتيا وفقاً لما ىو من وص عميو في القانوف ا ساسي ىذه ما يسمي بالرقابة.

تبر ػاً لػػذلؾ تًتمػػؼ أن ػواع الرقابػػة وأسػػاليبيا وفق ػاً لمنظػػاـ السياسػػي فػػي كػػؿ بمػػد بػػؿ واتًػػذت
ػػورة فمنيػػا الرقابػػة البرلمانيػػة ومنيػػا الرقابػػة

الرقابػػة عمػػى دسػػتورية ومشػػروعية الق ػوانيف أكثػػر مػػف

وبناء عمي ما سبق سوف يقسم الباحث ىذا المبحث إلي مطمبين عمى النحو التالي:
القلاأية
ً
المطمب ا وؿ  :الرقابة البرلمانية عمى مشروعية الق اررات بقانوف .
المطمب الثاني  :الرقابة القلاأية عمى مشروعية الق اررات بقانوف .

المطمب األول

الرقابة البرلمانية عمى مشروعية الق اررات بقانون
الرقاب ػػة البرلماني ػػة عم ػػى أعم ػػاؿ الس ػػمطة التنايذي ػػة ى ػػو اًت ػػاص أ ػػيؿ كامت ػػو الدس ػػاتير

()7

ورسمت الطرؽ التي تسير عمييا ىذه الممارسة بما يلػمف اسػتمرار ىيمنػة الم مػس التشػريري عمػى
أعماؿ السمطة التنايذية وت رفاتيا وترتبر ىذه الوظياة وظياة سياسية بالدر ة ا ولى

()4
()7

فتحي الوحيد
ا

التطورات الدستورية في فمسطيف  4111-4142مر

ؿ أف البرلماف ىو

سابؽ ص.47

احب السمطة في بحث مد مطابقة القانوف لمدستور بذلؾ يرتبر البرلماف القالي في دستوريو التشريرات

ون د أف مرظـ دساتير الدوؿ وكمت البرلماف بيذه الميمة نظ ار لطبيرة السياسية ار
لرأيس الدولة مر
لمبرلماف في م ر

سابؽ  711أحمد الموافى المشروعية االستثناأية

ميورية م ر الرربية والرقابة عمييا
مر

()4

مر

مر

أبو بكر مرشد فازع الزىير

سابؽ ص. 11

دار النيلة الرربية  7006ص 61ثروت عبد الياد

سابؽ ص 771حازـ

()4

ويًتمؼ

السمطات االستثناأية

بر محمد السنوسي الدور السياسي

ًالد ال وىر مد

لرورة السمطات االستثناأية في

سابؽ ص .721-722عبد الرظيـ عبد السالـ الدور التشريري الدولة في النظاـ المًتمط

ادؽ سمطو رأيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرأاسي مر

إياد سميماف البرديني الم مس التشريري في فترة مف 7006حتى  7040مر
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سابؽ212

سابؽ ص414

مد الرقابة البرلمانية تبراً الًػتالؼ النظػاـ السياسػي فتشػتد حػدة ىػذه الرقابػة فػي النظػاـ البرلمػاني
بينما تقؿ حدتيا في النظاـ الرأاسي(.)4

تبن ػي القػػانوف ا ساسػػي لمسػػمطة الوطنيػػة الامسػػطينية النظػػاـ البرلمػػاني
التشريري مف أىـ ا

()7

وبػػذلؾ يرػػد الم مػػس

يزة بؿ وقد يكوف ال ياز الوحيد المؤىؿ لمرقابة عمى أعماؿ السػمطة التنايذيػة

نظ اًر لطبيرتو السياسػية ويمػارس ىػذه الرقابػة سػواء فػي اإل ػراءات االسػتثناأية التػي تتًػذىا السػمطة

التنايذية أـ في اإل راءات الرادية.

وكذلؾ تًتمؼ أساليب ممارسو ىذه الرقابة مف نظاـ آلًر فاي النظاـ السياسي الامسطيني تـ

تحديػػد أسػػاليب الرقابػػة البرلمانيػػة ويظيػػر ذلػػؾ مػػف ًػػالؿ النظػػاـ الػػداًمي لمم مػػس التش ػريري وىػػي

عمي النحو اآلتي(:)4
 .4السؤاؿ.

 .7طرح مولوع عاـ لممناقشة.
 .4التحقيؽ البرلماني.
 .1االست واب.

 .1المسؤولية السياسية لمحكومة.

 .6مناقشة الميزانية والم ادقة عمييا.
أكػػد القػػانوف ا ساسػػي عمػػى عػػرض الق ػ اررات بقػػانوف التػػي ت ػػدر فػػي حالػػة اللػػرورة عمػػى

الم مس التشريعي لذلك ستكون دراسة الباحث مكونة من ثالث فروع:
الارع ا وؿ :عرض تشريرات اللرورة عمى الم مس التشريري.

الارع الثاني :الرنا ر التي تمتد إلييا رقابة الم مس التشريري.
الارع الثالث:

()4

الحيات الم مس التشريري عند عرض تشريرات اللرورة.

محمد عبد الحميد أبو زيد

المطوؿ في القانوف اإلدار

مر

سابؽ ص  611سامي ماؿ الديف

القلاء اإلدار

مر

سابؽ ص722

()7

ن ت المادة  1مف القانوف ا ساسي لسنة  7001عمي " نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي نيابي يرتمد عمي الترددية السياسية

والحزبية وينتًب فيو رأيس السمطة الوطنية انتًابا مباش ار مف قبؿ الشرب وتكوف الحكومة مسأوولة أماـ الرأيس والم مس التشريري
الامسطيني"

()4

ار

نص المادة  24 22 21مف النظاـ الداًمي لمم مس التشريري و ار

الم مس التشريري في فتره مف 7006حتى  7040مر

سابؽ 411وما بردىا

 91

المادة  16مف القانوف ا ساسي

إياد سميماف البرديني

الفرع األول
عرض تشريعات الضرورة عمى المجمس التشريعي
أو ػػب القػػانوف ا ساسػػي عػػرض الق ػ اررات بقػػانوف عمػػى الم مػػس التش ػريري وذلػػؾ حتػػى ينظػػر

ا ًير إذا ما أحسنت السمطة التنايذية فػي اسػتًداـ السػمطات االسػتثناأية الممنوحػة ليػا أـ أسػاءت

وذلؾ مف ًالؿ إبداء أر الم مػس التشػريري فػي القػ اررات بقػانوف فمػو الحػؽ أف يرفلػيا أو يرػدليا

أو يقرىا دوف ترديؿ فن ت المادة ( )14مف القانوف ا ساسي عمى " ي ب عرليا عمى الم مس
التشريري في أوؿ مسة يرقدىا برد

دور ىذه الق اررات ".

لـ يول القانوف ا ساسػي المق ػود برمميػة الرػرض فيػؿ يق ػد بيػا عػرض القػ اررات بقػانوف

عمػػى الم مػػس التشػريري وبحػػث ومناقشػػة ىػػذه القػ اررات فػػي أوؿ ا تمػػاع يرقػػده؟ أـ يق ػػد بيػػا إيػػداع

ىػػذه الق ػ اررات فػػي ا مانػػة الرامػػة لمم مػػس التشػريري دوف النظػػر ببحػػث أو عػػدـ بحػػث ىػػذه الق ػ اررات
نيا تكوف في ىذه الحالة مسألة الحقة؟
اًتمػػؼ الاقيػػاء فػػي ذلػػؾ فمػػنيـ مػػف يرتبػػر أف عمميػػة الرػػرض ال تكتمػػؿ إال برػػد اكتمػػاؿ مراحمػػو

الثالثة وىي الررض والمناقشة والت ويت سواء بالرفض أو اإلي اب(.)4

وذىب انب آًر مف الاقياء إلػى اسػتحالة تطبيػؽ الػ أر السػابؽ ف عمميػة البحػث والمناقشػة
والت ػػويت تحتػػاج إلػػى وقػػت طويػػؿ لػػذلؾ حسػػب ىػػذا ال انػػب مػػف الاقي ػاء أف يػػتـ إيػػداع الق ػ اررات

بقػػانوف مػػف قبػػؿ السػػمطة التنايذيػػة فػػي ا مانػػة الرامػػة لمم مػػس التش ػريري تمييػػداً لررلػػيا فتتحقػػؽ
عممية الررض باإليداع(.)7

وير الباحث في ىذا االت اه أف الق اررات بقانوف تتمت مف حيػث قوتيػا القانونيػة بمػا تتمتػ بػو

التشريرات الرادية لذلؾ ينبغي أف تكوف مي اإل راءات التي تمػر بيػا القػ اررات بقػانوف

ػحيحة

وكاممة فيذا تػـ عرلػيا عمػى الم مػس التشػريري ي ػب أف تكػوف موافقػة التشػريري عمييػا مػف لػمف

اإل راءات والشروط ل حة ىذه الق اررات.

()4

سامي ماؿ الديف لواأ اللرورة مر

سابؽ ص  14أبو بكر مرشد فازع الزىير

السمطات االستثناأية لرأيس الدولة مر

سابؽ ص421

()7

عادؿ أحمد حسيف بوعركي النظاـ الدستور لتشريرات اللرورة مر

البرلماف  4111بدوف دار نشر ص 440 – 401
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سابؽ ص 21

وشايؽ إماـ تشريرات اللرورة في غياب

وىناؾ مسألة أًر ي ب طرحيا وىي زمف الررض أ متى ي ب عمى السمطة التنايذية

عرض الق اررات بقانوف عمى الم مس التشريري؟

ػتثناء ي يػػز
مػػف المسػػمـ بػػو أف إ ػػدار التشػريرات مػػف اًت ػػاص السػػمطة التشػريرية ولكػػف اسػ ً
القػػانوف ا ساسػػي إ ػػدار الق ػ اررات بقػػانوف مػػف السػػمطة التنايذيػػة وذلػػؾ وفق ػاً لشػػروط وقيػػود مرينػػة
القررات بقانوف عمػى الم مػس التشػريري
ومف لمف ىذه الشروط عرض ىذه ا

ا

ػاحب االًت ػاص

يؿ .وىذا يتل مف نص المادة ( )14عندما اشترط الررض لـ يحدد المدة التي ي ػب أف يػتـ

ًاللي ػػا ع ػػرض القػ ػ اررات ب ػػؿ اكتا ػػى المش ػػرع الدس ػػتور باش ػػتراط الر ػػرض ف ػػي أوؿ ا تم ػػاع يرق ػػده

الم مس التشريري.

ولكف ىؿ المق ود ىنا بيذا اال تماع ىو اال تماع الراد ؟ أـ اال تمػاع االسػتثناأي غيػر الرػاد
ليذا الم مس؟
وير الباحث أف القانوف ا ساسي اشترط الررض في أوؿ ا تماع دوف تحديد نوعية اال تماع

لذلؾ يأًذ الباحػث ىػذا ا مػر عمػى إطالقػو بحيػث يترػيف عمػى السػمطة التنايذيػة أف تلػ القػ اررات
بقػػانوف بػيف يػػد الم مػػس التش ػريري بم ػػرد أف ي تمػ دوف النظػػر إلػػى نوعيػػة ىػػذا اال تمػػاع وذلػػؾ

ير

إلى ثالثة أسباب:

السبب األول  :أف المادة ( )14مػف القػانوف ا ساسػي ػاءت مطمقػة ولػـ تحػدد أ

ػاة لال تمػاع

والمطمؽ ي ر عمى إطالقو.

الســـبب الثـــاني  :أف فػػي المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي نػػص اسػػتثناأي وذلػػؾ نػػو يػػرًص
لمسػػمطة التنايذيػػة إ ػػدار القػ اررات بقػػوة القػػانوف فػػي حػػاؿ غيبػػة الم مػػس التشػريري وي ػػب أف ياسػػر
ال ػػنص االس ػػتثناأي ف ػػي أل ػػيؽ الح ػػدود ل ػػذا ف ػػيف ع ػػرض القػ ػ اررات بق ػػانوف ي ػػب أف تك ػػوف ف ػػي أوؿ
ػاة ليػذا اال تمػاع

ا تماع لمم مس التشريري ب رؼ النظر عػف أ

نػو فػي ىػذه الحالػة يكػوف

الم مس منرقداً فينردـ شرط مف شروط إ دار الق اررات بقانوف وىو غيبة الم مس التشريري.

الســبب الثالــث :القػ اررات بقػػانوف ليػػا شػػروط مرينػػة ي ػػب أف تتػػوفر حتػػى يػػتـ إ ػػدار ىػػذه القػ اررات
ومف لمف ىذه الشروط ىو شرط غيبة الم مس التشريري فيذا كاف البرلماف منرقد حتػى ولػو كػاف
االنرقاد غير عاد فيرتبر مو ود.
وير الباحث في ىذا ال انب أف يقوـ الم مس التشريري بتحديػد فتػرة محػددة لرػرض القػ اررات

بق ػػانوف وذل ػػؾ أس ػػوة بم ػػا فرم ػػو الدس ػػتور الك ػػويتي وحت ػػى ال تبق ػػى ى ػػذه التشػػريرات االس ػػتثناأية لاتػ ػرة

طويمة.
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لكف ماذا لو لـ تقـ السمطة التنايذية بررض الق اررات بقانوف بموعدىا المحدد؟
حسناً فرؿ المشرع الامسطيني في تحديد ال زاء المترتب عمى عدـ الررض وىػو زواؿ مػا كػاف

ليا مف قوة القانوف بحيث ال تزوؿ ىذه القوة القانونية بأثر ر رػي أ أنيػا سػتظؿ قػوانيف فػي الاتػرة
السابقة.
ويػر

انػب مػف الاقيػاء أف ال ػزاء المترتػب عمػى عػدـ الرػػرض لمقػ اررات بقػانوف عمػى الم مػػس

التشػ ػريري ف ػػي أوؿ ا تم ػػاع يرق ػػده فتك ػػوف الس ػػمطة التنايذي ػػة ف ػػي ى ػػذه الحال ػػة ق ػػد أًم ػػت ب ػػالتزاـ م ػػف
التزاماتػػو الدسػػتورية التػػي تسػػأؿ عني ػا مسػػأولية سياسػػية ويممػػؾ الم مػػس التش ػريري فػػي ىػػذه الحالػػة

إ بار الحكومة عمى عرض الق اررات بقوانيف عف طريؽ تحريؾ المسؤولية الو ازرية(.)4

ير الباحث أف المشرع الامسطيني قد تشدد في ال زاء المترتب عمى حالة عدـ الررض

نو

حسب النظاـ القانوني الامسطيني حالة اللرورة قد تطوؿ إلى أسابي أو أشير مما يترتب عمييا
نتاأ تؤثر عمى المراكز القانونية لألفراد سواء كاف إنشاء أو ترديؿ أو إلغاء ىذا ي رؿ المراكز

القانونية غير مستقرة حتى تاري الررض لذلؾ ولماناً الستقرار ىذه المراكز نذىب إلى ما ذىب

إليو انب مف الاقياء ا ردنييف وىو االكتااء بتحريؾ المسأولية السياسية لمحكومة وتسوية أولاع

المتلرريف(.)7

الفرع الثاني
العناصر التي تمتد إلييا رقابة المجمس التشريعي
ت در السمطة التنايذية الق اررات بقانوف مستندة عمى حقيا الدستور في ذلؾ ولكف ىذا الحػؽ

كمػػا سػػبؽ أف ذكرنػػا ت ػػدره السػػمطة التنايذيػػة بػػدالً مػػف السػػمطة التشػريرية وفقػاً لشػػروط وقيػػود أوردىػػا

القانوف ا ساسي فتمتد رقابة الم مس التشريري عمى تمؾ القيود ومد احتراـ السػمطة التنايذيػة ليػا
وم ػػف أى ػػـ ى ػػذه القي ػػود ى ػػو قي ػػد الل ػػرورة وقي ػػد احتػ ػراـ الق ػػانوف ا ساس ػػي مػ ػ الرم ػػـ أف المش ػػرع

الامسػػطيني لػػـ يػػذكر عبػػارة عػػدـ مًالاػػة القػػانوف ا ساسػػي وقمنػػا فػػي السػػابؽ أف ىػػذا الشػػرط شػػرطاً
تزيداً ال مكاف لو.
بدييياً وأف النص عميو ا

()4

مر

()7

عادؿ أحمد حسيف بوعركي النظاـ الدستور لتشريرات اللرورة مر

سابؽ ص 16

سابؽ ص24
عادؿ أحمد حسيف بوعركي النظاـ الدستور لتشريرات اللرورة مر
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سابؽ ص 16

أحمد الموافى المشروعية االستثناأية

فرم ػػى الم م ػػس التشػ ػريري أف يتحق ػػؽ م ػػف ع ػػدـ انحػ ػراؼ القػ ػ اررات بق ػػانوف ال ػػادرة ف ػػي حال ػػة

اللرورة ومف عدـ مًالاتيا حكاـ القانوف ا ساسي حتى ال تيػدـ المبػادئ الرميػا التػي يقػوـ عمييػا
التنظيـ القانوني والسياسي.
ويبػػرر الاقيػ ػاء عم ػػى قي ػػد احتػ ػراـ الس ػػمطة التنايذيػػة لمق ػػانوف ا ساس ػػي ف ػػي حال ػػة الل ػػرورة إني ػػا

سمطات استثناأية تحػؿ محػؿ السػمطة التشػريرية الراديػة وىػذا مػا ىػو ظػاىر مػف نػص المػادة ()14

مف القانوف االساسػي لسػنة 7001عنػدما نػص عمػى " لػرأيس السػمطة الوطنيػة فػي حػاالت اللػرورة
التي ال تحتمؿ التأًير في غير أدوار انرقاد الم مس التشريري إ دار ق اررات ليا قوة القانوف "(.)4

أما بالنسبة لقيد اللرورة فيًل ىذا القيد لرقابة الم مس التشريري بحيػث ال يرتبػر مػف قبيػؿ

أعماؿ السيادة التي تتمت بح انة لد رقابة البرلماف وىذا يظير مياً في حالة الرػرض فقػد يقػوـ

الم مس التشريري بقبوؿ ىذه الق اررات ومف ثـ تتحوؿ إلػى قػانوف أو رفلػيا والػرفض ىنػا قػد يكػوف
سباب شكمية أو سباب مولوعية ومف لمنيا عدـ توافر حالة اللرورة فػيف تقػديرات مالأمػة

تػػدًؿ السػػمطة التنايذيػػة بي ػػدار ق ػ اررات بقػػانوف لموا يػػة ظػػروؼ لػػرورية تًل ػ لرقابػػة الم مػػس

التشػريري

()7

ولمم مػػس التشػريري النظػػر فػػي تمػػؾ الظػػروؼ االسػػتثناأية وتقػػديرىا والتحقػػؽ مػػف قيػػاـ

حالة اللرورة مف عدمو.

وبيذا ال دد يقوؿ الدكتور عالء عبد المتراؿ" :وتقدير م مس الشرب ليذا ا مر عمى ىذا
النحو يستمزـ منو أوالً التحقؽ مف أف ىناؾ أحواالً استثناأيةً تمر بالبالد وو ؼ ا حواؿ

باالستثناأية يرني بيا أنيا غير مألوفة وغير مرتادة وثانياً أف ىذه ا حواؿ االستثناأية قد تمًض

عنيا حالة اللرورة التي تتطمب السرعة لموا يتيا وىذا لف يتأتى باالنتظار ل دور تشريرات

برلمانية تحتاج مف الوقت الالزـ إلتباع ما افترلو الدستور مف إ راءات لسنيا وا دارىا وانما
بق اررات تتمت بقوة القانوف ت در عمف ياترض فيو أنو أقدر بحكـ سيطرتو عمى آليات التنايذ عمى

موا ية تمؾ اللرورة بتشريرات أوق بالسرعة والتأثير والموا ية"(.)4
يتل أًي اًر أف الرقابة البرلمانية تمتد إلى مد

توافر حالة اللرورة مف عدمو ومد احتراـ

ىذه الق اررات لمقانوف ا ساسي لذلؾ ال ي وز لمسمطة التنايذية مًالاة القانوف ا ساسي بؿ يًل
ىذا القيد لرقابة الم مس التشريري مف حيث توافره مف عدمو.

()4
()7
()4

نص المادة ( )14مف القانوف ا ساسي لسنة 7001
محمد عبد الحميد أبو زيد سمطة الحاكـ في استنباط التشري شرعاً وولراً مر

سابؽ ص .744

عالء عبد المتراؿ الرقابة عي سمطة رأيس الدولة التشريرية في الظروؼ االستثناأية دار النيلة الرربية د.ت.
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الفرع الثالث
صالحيات المجمس التشريعي لدا عرض تشريعات الضرورة
أو ب القانوف ا ساسي عرض القرار بقانوف مف قبؿ السمطة التنايذية عمى الم مس

التشريري ويممؾ ا ًير إ راء ترديالت عمييا كما يممؾ الموافقة عمييا ورفليا.
-4الموافقة عمى الق اررات بقانون دون إجراء أي تعديالت عمييا :

يحؽ لمم مس التشريري إذا ما اقتن بتوافر اللوابط والشروط الوا ب توافرىا إل دار
الق اررات بقانوف ومالءمتيا لمواق فمو أف ي يزىا كما ىي وتنتقؿ مف مرحمة القرار بقانوف إلى
مرحمة القانوف الراد

يسر عمييا ما يسر عمى القوانيف الرادية.

وىذا يايـ مف نص المادة ( )14أما إف معرلت عمى الم مس التشريري عمى النحو السابؽ

ولـ يقرىا زاؿ ما يكوف مف قوة القانوف "

()4

بمايوـ المًالاة فينيا إذا عرلت عمى الم مس

التشريري ووافؽ عمييا تكوف ليا قوة القانوف ال ادر مف الم مس التشريري.
 -3الموافقة عمى القرار بقانون بعد إجراء تعديالت عمييا:

مف ًالؿ سياؽ نص المادة ( )14في القانوف ا ساسي ال يو د ما يمن الم مس التشريري

مف إ راء ترديالت عمى الق اررات بقانوف ال ادرة مف رأيس السمطة الوطنية لذلؾ يحؽ لمم مس
التشريري في حاؿ الررض ومناقشة الق اررات بقانوف أف يقوـ بترديؿ أحكاـ الق اررات بقانوف وذلؾ

وفقاً لما يراه الم مس وىذا عكس ما ذىب إليو القانوف الكويتي حيث ن ت المادة ( )441مف
الالأحة الداًمية لم مس ا مة الكويتي عمى ما يمي " ي وت الم مس عمى المراسيـ بقوانيف

بالموافقة أو الرفض بؿ وأكدت ذلؾ المرنى نص المادة ( )444مف الالأحة الداًمية لم مس ا مة

الكويتي بقوليا " ال يقبؿ في الم مس اقتراح الترديؿ في ن وص المراسيـ بقانوف"(.)7

وير الباحث في ىذا المقاـ أف ما ذىب إليو القانوف ا ساسي مف عدـ النص عمى أحقية أو

عدـ أحقية البرلماف "الم مس التشريري" بترديؿ الق اررات بقانوف أولى باالتباع مف النظاـ الكويتي.

ابتداء أو ترديؿ
وال يو د ما يمن في القانوف ا ساسي الم مس التشريري مف إ دار أ تشري
ً
أ تشري نافذ فمف باب أولى يممؾ الم مس التشريري ترديؿ القرار بقانوف بحيث مف يممؾ ا كثر
يممؾ ا قؿ لذلؾ عمى المشرع الكويتي أف يريد النظر في نص المواد .441 -444

()4
()7

ار

نص المادة ( )14مف القانوف ا ساسي لسنة 7001

ار

نص المادة  441-444مف الالأحة الداًمية لم مس ا مة الكويتي لسنة .4164
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 -4رفض المجمس التشريعي القرار بقانون :
قد ير الم مس التشريري مف ًالؿ مناقشة القرار بقانوف أف السمطة التنايذية لـ تتقيد

بالشروط واللوابط التي نص عمييا القانوف ا ساسي إل دارىا وبالتالي عدـ مشروعيتيا ورفليا

مف قبؿ الم مس التشريري(.)4

ولقد نص القانوف ا ساسي عمى ا ثر المترتب عمى عدـ موافقة الم مػس عمػى القػرار بقػانوف

وىو زواؿ ما يتمت بو مف قوة قانونية مف لحظة قػرار عػدـ الموافقػة أ القػرار بقػانوف يظػؿ متمترػاً
بقوتو القانونية مف لحظة

ػدوره حتػى قػرار عػدـ الموافقػة ال ػادر مػف الم مػس التشػريري واليػدؼ

مػػف ذلػػؾ ىػػو من ػ المسػػاس ب ػالرقود والحقػػوؽ المكتسػػبة التػػي تمػػت وترتب ػت فػػي ظػػؿ الق ػرار بقػػانوف

المرفوض مما يوفر حالة االستقرار في المرامالت وىذا ما تقتلي بو الردالة.

وت ػػدر المالحظػػة ىنػػا أف برػػض ا نظمػػة والدسػػاتير رمػػت عػػدـ اعتمػػاد ناػػاذ الق ػ اررات بقػػانوف
بأثر ر ري أ أف القوة القانونية التي كاف يتمت بيػا القػرار بقػانوف تػزوؿ بػأثر ر رػي ومنيػا النظػاـ

الدستور الكويتي(.)7

وىنػػا يػػر الباحػػث أف مػػا ذىػػب إليػػو المشػػرع الامسػػطيني أولػػى باالتبػػاع وذلػػؾ لممبػػررات التػػي
ذكرت سابقاً ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ استقرار الول القانوني وتحقيؽ الردالة.
 -5صمت المجمس التشريعي حيال القرار بقانون:
مت الم مس

بالنظر لنص المادة ( )14في القانوف ا ساسي نر أنو لـ يتررض لحالة

التشريري حياؿ القرار بقانوف سواء طالت الاترة أـ ق رت وبذلؾ ذىب برض الاقياء إلى القوؿ
بزواؿ ما لمق اررات بقانوف مف قوة إذا ما ملى عمى عرليا عمى الم مس التشريري مدة تت اوز
رأيو بذلؾ

القدر المرقوؿ دوف أف يبد

()4

بينما ذىب أر آًر إلى القوؿ :إذا عرلت الق اررات

بقانوف وطالت مدة الررض دوف أف يبد الم مس التشريري رأيو فييا فينيا ترتبر مقبولة لمناً(.)1

()4
()7
()4

محمد السنار

القانوف الدستور

مر

سابؽ ص 144عزه م طاى عبد الم يد مسأولية رأيس الدولة مر

عادؿ أحمد حسيف بوعركي النظاـ الدستور لتشريرات اللرورة مر
سميماف الطماو النظرية الرامة لمق اررات اإلدارية

االستثناأية في ميورية م ر الرربية والرقابة عمييا مر

()1

ذكر ىذه ال أر

ثروت عبد الياد

ًالد ال وىر مد

مر

سابؽ444

سابؽ ص 472

سابؽ ص  162ثروت عبد الياد

ًالد ال وىر مد

لرورة السمطات

سابؽ ص724
لرورة السمطات االستثناأية في ميورية م ر الرربية والرقابة عمييا مر

سابؽ724

 96

ويؤيػػد الباحػػث مػػا ذىػػب إليػػو برػػض الاقػػو وىػػو أف الق ػ اررات بقػػانوف تبقػػى محتاظػػة بقوتيػػا

القانوني ػػة حتػ ػػى يبػ ػػد الم مػ ػػس التش ػ ػريري أريػػػو

ػ ػراحة ميمػ ػػا طال ػػت م ػػدة ال ػ ػػمت ف القػ ػػانوف

ا ساسي لـ يشترط عمى الم مس التشريري مدة مرينة إل دار ق ارره سػواء كػاف بػالرفض أـ القبػوؿ

وأنو اشترط فقط عرليا فػي موعػد محػدد فيسػتمر نااذىػا مػا لػـ يقػرر الم مػس عػدـ الموافقػة عمييػا

(.)1

المطمب الثاني
الرقابة القضائية عمى مشروعية الق اررات بقانون
ترتبػػر الرقابػػة القلػػاأية مػػف أىػػـ

ػػور الرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ السػػمطات الرامػػة

السياسػية تتطمػب شػروطاً ال تتػوافر فػػي كثيػر مػف دوؿ الرػالـ
أنواع الرقابة بما تتمت بو مف استقالؿ وحيادية ونزاىة(.)1

()4

()7

إذ أف الرقابػػة

لػػذلؾ كانػت الرقابػة القلػاأية أكمػػؿ

تحت ػػؿ الرقاب ػػة القلػ ػػاأية عم ػػى دس ػػتورية الق ػ ػ اررات بقػ ػوانيف مكان ػػة ىامػػػو ف ػػي النظ ػػاـ السياسػػػي

الامسػػطيني

()1

س ػواء برػػد قػػانوف رقػػـ ( )4لسػػنة 7006ـ وانشػػاء قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية أـ قبػػؿ

ذلؾ وىو قانوف تنظيـ السمطة القلاأية رقػـ ( )4لسػنة 7007ـ وقػانوف تشػكيؿ المحػاكـ النظاميػة

رقـ ( )1لسنة 7004ـ فقد أسندت ىذه القوانيف اًت ا اً لمسمطة القلاأية ت رؿ منيا رقيباً عمى
السمطة التنايذية والتشريرية وذلؾ عندما تتردياف حدود سمطاتيما المحدد ليما قانوناً.

فتًتص وفقاً لنص المادة ( )401مف القانوف ا ساسػي المحكمػة الرميػا بالرقابػة عمػى دسػتورية

القوانيف والمواأ مؤقتػا حيػث تػنص عمػى مػا يمػي " :تتػولى المحكمػة الرميػا مؤقتػاً كػؿ الميػاـ المسػندة
()4

محمود حافظ القرار اإلدار

مر

بيف النظاميف البرلماني والرأاسي مر

()7

سابؽ ص  721محمد السنار

القانوف الدستور

ص 141حازـ

سابؽ  212عزه م طاى عبد الم يد مسأولية رأيس الدولة مر

ادؽ سمطو رأيس الدولة
سابؽ ص444

مولوع الرقابة القلاأية يثير مسالة نوع المحاكـ التي ينبغي أف تتررض في الا ؿ في القلية ىؿ ىي محاكـ عاديو أـ محاكـ

إدارية؟ وباعتبار النظاـ السياسي القانوني عندا يتب لمنظاـ االن موسكسوني التي رأت عقد االًت اص إلي المحاكـ الرادية وىذه بركس ما
يقوـ عمية أنظمة أًر وىو و ود يتيف قلاأيتيف.

()4
()1
()1

فتحي الوحيد

المبادئ الدستورية الرامة والتطورات الدستورية في فمسطيف مر

محمد عبد الحميد أبو زيد المطوؿ في القانوف اإلدار

مر

سابؽ ص. 470

سابؽ ص.272

تًمؼ قواعد االًت اص بالمنازعات اإلدارية -ومنيا الق ار ارت بقانوف  -باًتالؼ النظاـ القانوني الذ

الدوؿ تأًذ النظاـ الموحد وىو ًلوع المنازعات اإلدارية لمقلاء الراد

ترتنقو تمؾ الدولة فبرض

وىذه ما ىو مطبؽ في النظاـ القانوني الامسطيني والبرض

ا ًر يأًذ بالنظاـ القانوني المزدوج الذ يقوـ عمي تً يص قلاء مستقؿ بالمنازعات اإلدارية وذلؾ كما ىو حا ؿ في النظاـ القانوني
الم ر  .ار

بدر محمد عادؿ محمد الرقابة القلاأية عمي الق ار ارت اإلدارية في مممكة البحريف الطبرة ا ولي

الرربية  7040ص  1ىاني غانـ النظاـ القانوني لرقد التوريد اإلدار
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دار النيلة

دراسة مقارنو دار ال امرة ال ديد  7047ص .21

لممحػػاكـ اإلداريػػة والمحكمػػة الدسػػتورية الرميػػا مػػا لػػـ تكػػف داًمػة فػػي اًت ػاص يػػة قلػػاأية أًػػر

وفقاً لمقوانيف النافذة) ( )4و اء نص المػادة ( )404مػف القػانوف ا ساسػي" تشػكؿ محكمػة دسػتورية
عميا بقانوف وتتولى النظر في :أ .دستورية القوانيف والمواأ والنظـ وغيرىا "...

فم ػػذلؾ ترتب ػػر المحكم ػػة الرمي ػػا أعم ػػى محكم ػػة نظامي ػػة مو ػػودة ف ػػي أ ارل ػػي الس ػػمطة الوطني ػػة

ػػمية ألػػاؼ ليػػا القػػانوف ا ساسػػي ميمػػة الرقابػػة عمػػى دسػػتورية الق ػوانيف

باإللػػافة إلػػى مياميػػا ا

والمواأ وا نظمة لحيف تشكيؿ المحكمة الدستورية واشترط لتشكيميا أف يتـ بقانوف(.)4
في عاـ 7006ـ

در قانوف رقـ  4لسنة 7006ـ قانوف المحكمة الدستورية الرميا الامسطيني

وب ػػيف ف ػػي مادت ػػو ( )71اًت ا ػػات المحكم ػػة الدس ػػتورية الرمي ػػا والت ػػي م ػػف أىمي ػػا الرقاب ػػة عم ػػى

دستورية القػوانيف وا نظمػة ويتمثػؿ ىػذا االًت ػاص ا

ػيؿ لممحكمػة الدسػتورية وتباشػره بماردىػا

دوف سػػاأر المحػػاكـ وممػػا يرنػػي أف المشػػرع الامسػػطيني أًػػذ بمبػػدأ مركزيػػة الرقابػػة القلػػاأية عمػػى
دس ػػتورية القػ ػوانيف والمػ ػواأ بحي ػػث تً ػػتص بي ػػا ىيأ ػػة قل ػػاأية مس ػػتقمة -المحكم ػػة الدس ػػتورية -وى ػػو
اًت اص عاـ وشامؿ لكافة الطروف الدستورية عمى القوانيف والمواأ وا نظمة(.)7

وثػػار ًػػالؼ فقيػػي بشػػأف تحديػػد مرنػػى الم ػواأ التػػي ن ػػت عمييػػا المػػادة ( )44مػػف القػػانوف

ا ساسػي فيػػؿ تمتػد ىػػذه الرقابػػة إلػى المػواأ التػي ت ػػدر فػػي الظػروؼ الراديػػة؟ أـ تمتػد أيلػاً إلػػى
المواأ التي ت در في الظروؼ االستثناأية؟

فػذىب الػبرض إلػى أف رقابػة المحكمػة الدسػتورية الرميػا تمتػد لتشػمؿ كافػة أنػواع المػواأ الراديػة

وغيػػر الرادي ػػة وم ػػف ل ػػمنيا الق ػ اررات بق ػػانوف

()4

بينم ػػا ذى ػػب انػػب فقي ػػي آً ػػر إل ػػى أف المق ػػود

بػالمواأ المن ػػوص عمييػػا فػػي المػػادة ( )44ىػػي المػواأ التػػي ت ػػدر فػػي الظػػروؼ االسػػتثناأية مثػػؿ

الق اررات بقانوف

()4

()1

بينمػا ذىػب أر ثالػث إلػى أف الرقابػة الدسػتورية عمػى القػوانيف بغػض النظػر عػف

راأد قنديؿ الرقابة عمى دستورية القوانيف ص  441سرد عاطؼ حسيف الرقابة عمى دستورية القوانيف والمواأ

الطبرة ا ولى

دار

النيلة الرربية  7001ص 41

()7
()4

ىي رقابة الحقة عمى

دور التشري

فتحي الوحيد القلاء الدستور في فمسطيف الطبرة ا ولى دار المقداد  7001ص  16بؿ ير

انب مف الاقو أف أيا كاف نوع

الأحة فينيا تًل لرقابو المحكمة الدستورية الرميا كونيا مف مراتب التشري التي ت در عف يات مًت ة بمو ب الدستور أو القانوف.
عمر التركماني القلاء الدستور في فمسطيف رسالة ما ستير

()1

امرو ا زىر بغزة  7040ص.20

ذكر ىذه ال أر في كتاب القلاء الدستور في فمسطيف لمدكتور فتحي الوحيد
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مر

سابؽ ص .16

ػػادرة ىػػذه القػوانيف عػػف السػػمطة التشػريرية أـ مػػف

م ػػدرىا أ الرقابػػة عمػػى القػوانيف سػواء كانػػت

غيرىا(.)4

وذلػؾ ف نػص المػادة ( )404مػف

يذىب الباحث إلػى مػا ذىػب إليػو الػدكتور فتحػي الوحيػد

القانوف ا ساسي ذكرت المواأ ولـ تحدد ماىيتيا أو نوعيا فمذلؾ يتـ ا ًذ بالمطمؽ عمى إطالقو

فمح ػػؿ الرقاب ػػة الت ػػي تمارس ػػيا المحكم ػػة الدس ػػتورية الرمي ػػا تن ػػرؼ إل ػػى القػ ػوانيف بمرناى ػػا الواسػ ػ ال
الليؽ وتبسط تمؾ الرقابػة عمػى ميػ القػوانيف والمػواأ وا نظمػة وكافػة التشػريرات عمػى اًػتالؼ
تػػدر يا اليرمػػي سػواء كانػػت ىػػذه المػواأ والق ػوانيف سػػابقة عمػػى إنشػػاء المحكمػػة الدسػػتورية الرميػػا أـ
الحقة عمييا وال فرؽ بيف القوانيف والمواأ ال ادرة قبؿ القانوف ا ساسي أو برده(.)7

ومف ًالؿ دراسة الق اررات بقانوف وقوتيا القانونية ن د أنو يو د فرؽ في قوتيا قبؿ إقرارىػا مػف
الم مس التشريري وبرد اإلقرار فتكػوف ىػذه القػ اررات قبػؿ إقرارىػا عبػارة عػف قػ اررات إداريػة أمػا برػد
إقرارىا فتكوف ليا قوة القانوف وىي عبارة عف تشػري ( ،)4لذلك سيفرق الباحث في ىذه الدراسة بـين

الرقابة القضائية عمى الق اررات بقانون في رقابة القضاء العادي ورقابة القضاء الدستوري.
الارع ا وؿ :الرقابة القلاأية عمى الق اررات بقانوف في القلاء الراد .
الارع الثاني :الرقابة القلاأية عمى الق اررات بقانوف في القلاء الدستور .

الفرع األول
الرقابة القضائية عمى الق اررات بقانون في القضاء العادي
إف ما يتًػذه رأػيس السػمطة الوطنيػة مػف إ ػدار قػ اررات بقػانوف مػا ىػي فػي ا

إداريػػة

()1

تًلػ لرقابػػة القلػػاء الرػػاد

ػؿ إال قػ اررات

وىنػػا يق ػػد فػػي القلػػاء الرػػاد ىػػو محكمػػة الرػػدؿ الرميػػا

ب اتيا محكمة إدارية وليس ب اتيا المحكمة الدستورية(.)1

()4
()7

محمد عبد الحميد أبو زيد المطوؿ في القانوف اإلدار
فتحي الوحيد القلاء الدستور في فمسطيف مر

مر

سابؽ ص.216

سابؽ ص  400عمر التركماني القلاء الدستور في فمسطيف مر

سابؽ

ص.24

()4

محمود حافظ الق ار ارت اإلدارية مر

سامي ماؿ الديف لواأ اللرورة مر

()1

ثار ًالؼ بيف الاقياء حوؿ مد

سابؽ  760سميماف الطماو الق اررات اإلدارية مر
سابؽ ص 721وما بردىا.

ًلوع الق اررات بقانوف لمرقابة القلاء الراد

أو اإلدار وىذه الًالؼ كاف نتي ة تردد و يات

النظر حوؿ تكيؼ أو الطبيرة القانونية ليذه الق اررات أبو بكر مرشد فازع الزىير
سابؽ ص711
أعماؿ إدارية.

()1

سابؽ ص 141

السمطات االستثناأية لرأيس الدولة مر

بناء عمى المريار الشكمي الذ اً ذ بو القلاء الامسطيني فأف الق اررات بقانوف تًل لرقابة القلاء اإلدار وباعتبارىا
ً

نص المادة  401مف القانوف ا ساسي لسنة .7001
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فالمحكم ػػة الرمي ػػا م ػػف حقي ػػا ممارس ػػة الرقاب ػػة عم ػػى القػ ػ اررات بق ػػانوف م ػػف ً ػػالؿ إ ػػدار أوام ػػر

قل ػػاأية

()4

بحي ػػث ت ػػأمر اإلدارة بالقي ػػاـ برم ػػؿ أو االمتن ػػاع ع ػػف عم ػػؿ أو ا م ػػر بتوقي ػػؼ قػ ػرار أو

إلغاأو.
تنظر محكمو الردؿ الرميا بالطمبات والطروف المرفوعة ليا عمى أف يكوف سبب الطرف مترمؽ

ف ػػي عي ػػب فػ ػػي االًت ػػاص أو الش ػػكؿ أو مًالاػػػة الق ػػانوف أو الًط ػػأ فػػػي تطبيق ػػو أو تأويمػ ػػو أو

الترسؼ في اسػترماؿ السػمطة
باإللغاء البد مف

()7

وىػذا مػا أكدتػو محكمػة الرػدؿ الرميػا فػي قرارىػا "حتػى يقبػؿ الطرػف

دور القرار -محؿ الطرػف  -عػف يػة إداريػة ويكػوف مشػوباً بأحػد الريػوب التػي

نص عمييا القانوف وما دوف ذلؾ مف ق ار ارت ال ي وز الطرف عمييا باإللغاء"

()4

فمػػف حيػػث السػػبب الػػذ دعػػا إلػػى اتًػػاذ ىػػذه الق ػ اررات ومػػد تػػوفر شػػرط اللػػرورة فييػػا فػػيف
أعماؿ اللرورة تًل في مي ا حواؿ لرقابة القلاء لير ما إذا كانت أركاف اللرورة متػوفرة

م ػػف عدم ػػو فا ػػي ح ػػاؿ توافرى ػػا ف ػػي القػ ػ اررات بق ػػانوف ال ػػادرة م ػػف رأ ػػيس الس ػػمطة الوطني ػػة تنتا ػػي

المسأولية عنو واذا لـ تتوفر تمؾ الشروط يكوف الرمؿ ال ادر مف رأػيس السػمطة مو بػاً لممسػأولية
وعمػػى المحكمػػة أف تمتن ػ عػػف تطبيقػػو عنػػد الػػدف بػػالبطالف

()1

فالقػػانوف ا ساسػػي ح ػػر سػػمطات

ال ػرأيس فػػي موا يػػو حالػػة اللػػرورة المحافظػػة عمػػى أمػػف الػػوطف والسػػالمة الرامػػة وىػػذا مػػا أكػػدت
محكمػػة الرػػدؿ الرميػػا فػػي حكميػػا ال ػػادر فػػي تػػاري  4116/40/71أف الحػػاكـ الرػػاـ لػػو بمقتلػػى

المػػادة ( )447مػػف قػػانوف الطػوارئ سػػنة  4111الحػػؽ فػػي اتًػػاذ كافػػة التػػدابير لممحافظػػة عمػػى أمػػف
القطػػاع

()1

ولكػػف وفػػي حكػػـ آًػػر ات يػػت محكمػػة الرػػدؿ الرميػػا إلػػى عكػػس ذلػػؾ فاػػي حكميػػا رقػػـ

 4117/14امتنرػػت عػػف رقابػػة التحقػػؽ مػػف و ػػود الظػػروؼ االسػػتثناأية مػػف عدمػػو وقلػػت" :يرتبػػر
قػانوف الػػدفاع سػار المارػػوؿ حتػى ي ػػدر أمػ اًر س عػاـ بتوقيػػؼ الرمػؿ بػػو واف اللتػو وحػػده ػػاحب

()4

ذكرت محكمو الردؿ في حكميا رقـ  7007/411مسة " 7004/1/40ا

ؿ أف القلاء اإلدار ي وز لو مراقبة مالأمة القرار

اإلدار " .غير منشور
( )7ن ت المادة  41مف قانوف تشكيؿ الحاكـ النظامية رقـ  7004/1عمي ( يشترط في الطمبات والطروف المرفوعة لمحكمو الردؿ الرميا
أف يكوف سبب الطرف مترمقاً بواحد أو كثر مما يمي :االًت اص أو و ود عيب في الشكؿ أو مًافة القانوف أو الًطأ في تطبيقو أو
تأويمو أو الترسؼ في استرماؿ السمطة)

( )4القرار رقـ  4111/424مسو  .4111/44/41غير منشور

()1

عالء عبد المتراؿ الرقابة عمي سمطة رأيس الدولة التشريرية في الظروؼ االستثناأية مر

()1قلت محكمو الردؿ الرميا " أف االعتقاؿ قد

سابؽ ص 740

در استناد إلي أف المرتقؿ قد اشتير عنو في تيريب المًدرات والذىب واالت اؿ

المقيمي يف في المنطقة الييودية واف أمر االعتقاؿ ال ادر مف الحاكـ اإلدار قد بنى عمي الوقاأ المستمدة مف مذكرات مدير المباحث -
وا مف الراـ وقاأد المًابرات وحيث أف ا مر  721يًوؿ الحاكـ الراـ اتًاذ كافو التدابير لممحافظة عمي أمف القطاع وبذلؾ يكوف
إ دار ا مر بيبراد المستدعي إلي القطر الم ر قد

در في حدود اًت ا و وبني عمى أساس مقبوؿ ولـ تشبو مظنة أساءه استرماؿ

السمطة " القرار رقـ 16/47
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الحػ ػػؽ فػ ػػي تقػ ػػدير و ػػػود الطػػػارئ مػػػف عدمػ ػػو وال تسػػػتطي محكم ػػة الر ػػدؿ الرميػ ػػا أف تت ػػػد ليػ ػػذا

التقدير"(.)4

إف كانت الق اررات بقانوف تًل لمرقابة القلاأية باعتبارىا أعمػاالً إداريػةً ولػيس مرنػى ذلػؾ
أف يتـ تسػويتيا فػي الرقابػة عمػى أعمػاؿ السػمطة التنايذيػة التػي ت ػدر فػي الظػروؼ الراديػة لػذلؾ
ي ػب أف تًتمػؼ مػد الرقابػة فػي حالػة اللػػرورة عػف القػ اررات التػي ت ػدر فػي الظػروؼ الراديػػة
وىذا االًتالؼ ال يرني تغييب مبدأ المشروعية وكػؿ مػا يمػزـ بيػذه الرقابػة أف يػتـ مالءمػة أعمػاؿ
السػػمطة التنايذيػػة فػػي حالػػة اللػػرورة مػ الرقابػػة وىػػذه المالءمػػة فػػي الرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ اللػػرورة
تتلػ فػػي عن ػػر السػػبب والمحػػؿ لمق ػرار اإلدار
اللرورة التي

في ػػب عمػػى القلػػاء أف يأًػػذ بحسػػبانو حالػػة

در في ظميا القرار بقانوف في ب أال يرطي القلاء لناسو الحؽ في مراقبة تقدير

أىمية وح ـ الوقاأ التي يستند إلييا القرار بقانوف وىذه ما تسمى برقابة المالءمة.7
ىػػذا بالنسػػبة لرن ػػر السػػبب مػػف ناحيػػة ومػػف ناحيػػة أًػػر وفيمػػا يترمػػؽ بالرقابػػة عمػػى عن ػػر
المحػػؿ ي ػػب أف تكػػوف ىػػذه الرقابػػة عنػػد المًالاػػة ال ػػارًة وال ػريحة لمقػػانوف ا ساسػػي أمػػا إذا
كانت المًالاة بسيطة تستو بيا طبيرة الظروؼ فميس لمقالي أف ي رميا مدعاة لإلغاء.

()4

أمػا بالنسػبة إلػػى اًت ػاص وشػكؿ اإل ػراءات فينيػا ال تتقيػد بمقتلػػيات الظػروؼ االسػػتثناأية
ػػاحب االًت ػػاص فػػي إ ػػدار الق ػ اررات بقػػانوف وىػػو رأػػيس السػػمطة الامسػػطينية

سػػو

رػػؿ لػػو اًت ػػاص اسػػتثناأي وفػػي حػػدود لػػيقة فػػيذا

باطالً(.)1
وير

()1

ػػدر مػػف غيػػر سػػمطة مًت ػػة كػػاف التشػري

انب مف الاقياء أف أثر الظروؼ االستثناأية تمتد لتشػمؿ م ػاؿ الشػكؿ واإل ػراءات

أ قػػد يلػػطر رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة إلػػي إغاػػاؿ برػػض الشػػكميات المقػػررة لمق ػرار اإلدار

()4
()7
()4
()1
()1
()6

حيػػث

()6

فترتبػػر

القرار رقـ  4117/14م مة نقابة المحاميف الردد الثاني السنة ا ولى ص.11
عالء عبد المتراؿ الرقابة عمي سمطة رأيس الدولة التشريرية في الظروؼ االستثناأية مر

سابؽ ص 746 - 742

عالء عبد المتراؿ الرقابة عمي سمطة رأيس الدولة التشريرية في الظروؼ االستثناأية مر

سابؽ ص 746 - 742

محمد السنار

القانوف الدستور

عبد الرازؽ السنيور
ير

مر

سابؽ ص144

االنحراؼ في استرماؿ السمطة التشريرية مر

سابؽ ص161

انب مف الاقو أف الشكؿ في الق اررات بقانوف ىو و وب عرض الق اررات التي ي درىا الرأيس عمي الم مس التشريري منير عبد

الم يد أ وؿ الرقابة عمي دستورية القوانيف والمواأ

مر

سابؽ ص414

ص147
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محمد السنار

القانوف الدستور

مر

سابؽ

ىذه الق اررات

عادية(.)4

ػحيحة مػ مػا شػابيا مػف ق ػور شػكمي كػاف بوسػرو إبطاليػا إذا مػا وقػ فػي ظػروؼ

وكذلؾ بالنسبة لركف الغاية فينو يتريف أف يت و إلى موا ية الظروؼ االستثناأية والتغمب عمى
الًطر الذ أد إلػى إ ػدارىا

()7

ولكػف الظػروؼ االسػتثناأية ال تػؤثر عمػى عيػب انحػراؼ السػمطة

بحيث ال يقبؿ ت حيحو وىذا ًالؼ لمػا ىػو عميػو ركنػا الشػكؿ واإل ػراءات

لمم محة الرامة ونظرية اللرورة اءت بمثابة حامية لتمؾ الم محة(.)4

ف ذلػؾ يمثػؿ انتيػاؾ

لػػذلؾ إف الريػػوب المقػػررة فػػي القػػانوف عمػػى الق ػ اررات (الشػػكؿ االًت ػػاص الغايػػة انح ػراؼ

الس ػػمطة المح ػػؿ والس ػػبب) والت ػػي تك ػػوف س ػػبب إللغ ػػاء القػ ػ اررات اإلداري ػػة س ػػتحدد وفق ػػا لممش ػػروعية

االسػػتثناأية

()1

أ أف مػػد الرقابػػة عمػػى الق ػ اررات بقػػانوف فػػي ظػػؿ مػػا سػػبؽ ال يو ػػد مريػػار ثابػػت

ومحدد بؿ تتغير وتًتمؼ مف قرار آلًر(.)1

يترتب عمى الطرف في مشروعية الق اررات بقانوف أماـ القلاء أف يحكػـ القلػاء إذا أثبػت عػدـ

مشروعيتيا بيلغاأيا و الترويض إذا ما ترتب عمى تطبيقيا لرر(.)6

()4
()7
()4
()1

شريؼ أحمد برموشة دعو إلغاء القرار اإلدار

محمد ماىر أبو الرنيف االنحراؼ التشريري والرقابة عمي الدستورية ال زء ا وؿ  7006ص402
شريؼ أحمد برموشة دعو إلغاء القرار اإلدار
أبو بكر مرشد فازع الزىير

والرقابة عمي الدستورية مر

()1

رسالة ما ستير امرة ا زىر  7040ص410
مر

سابؽ ص 424

السمطات االستثناأية لرأيس الدولة مر

سابؽ ص 761محمد ماىر أبو الرنيف االنحراؼ التشريري

سابؽ ص24

يذكر الدكتور السنيور أف الرقابة القلاأية تمتد إلي الزمف الذ ي در فيو التشري

حيث ال ي وز لمسمطة التنايذية إ دار القرارات

إال إ ذا كاف البرلماف غاأبا كذلؾ تمتد الرقابة إلي مولوع القرار في ب أف يكوف التشري مف التدابير التي ال تحتمؿ التأًير بما ال يًالؼ
القانوف ا ساسي كذلؾ إذا اوزت الق اررات القوة القانونية المحددة ليا في الدستور فتكوف الق اررات كأنيا غير مو ودة ويكوف الطرف فييا
عف طريؽ مًالاة القانوف ا ساسي .عبد الرازؽ السنيور

( )6وير

انب مف الاقواء الامسطينييف

أف قلاء محكمة الردؿ الرميا قلاء إلغاء و ترويض أ

اؿمنازعات اإلدارية إلغاء وترويلا ًً وذلؾ استنادا ًً
 7044ص 212عدناف عمر القلاء اإلدار
و
امرة االسكندربة
دكتوراه

امرة عيف شمس

االنحراؼ في استرماؿ السمطة التشريرية مر
قلاء شامؿ يًتص بأ

نزاع تكوف اإلدارة طرفا

ًً

سابؽ ص161

فيو بو ايا سمطة عامة و

ت

بالتالي مكف

لتشمؿ

إلي نص الاقرة السادسة مف المادة  44مف قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ 1لسنو 7004ىاني عبد الرحمف غانـ النظاـ القانوني لرقد التوريد

 7001ص 1

1

60

منشأة الرارؼ  7001ص 1عبد النا

شريؼ أحمد برموشة دعو إلغاء القرار اإلدار

مر

ر عبدا ت أبو سميدانو

الً ومة اإلدارية ومستقبؿ القلاء في فمسطيف رسالة

سابؽ ص.77

ير الباحث في ىذا ال انب أف القلاء عندنا ىو قلاء إلغاء مف الناحية الرممية باستثناء منازعات التقاعد يكوف فييا القلاء قلاء
إلغاء وترويض بينما مف الناحية القانونية ىو قلاء إلغاء وترويض مرا وىذا يتل مف نص المادة  16مف قانوف السمطة القلاأية فقد
ن ت عمى (تًتص المحكمة الرميا دوف غيرىا بالا ؿ في طمبات اإللغاء والترويض ووقؼ التنايذ التي يرفريا القلاة عمى الق اررات
اإلدارية المترمقة بأ شاف مف شؤونيـ وكذلؾ الا ؿ في المنازعات الًا ة بالرواتب والمراشات والمكافآت المستحقة ليـ أو لورثتيـ).
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الفرع الثاني

الرقابة الدستورية عمى الق اررات بقانون استنادا لحالة الضرورة
نطاؽ الرقابة الدستورية تمتد إلي الق ار ارت بقانوف ال ادرة مف السمطة التنايذية

()4

فالدسػتور

ىو م در السمطات وينبغي احترامو وعدـ مًالاتػو فكػؿ مػا ي ػدر مًالاػاً لمدسػتور يرتبػر بػاطالً

سواء نص القانوف ا ساسي عمى ذلؾ أـ ال(.)7

تبػػدأ الرقابػػة الدسػػتورية عمػػى القػ اررات بقػػانوف برػػد موافقػػة الم مػػس التشػريري عمييػػا إذ ترتبػػر

ذات طبيرة تشريرية كأنيا

ادرة مف الم مس التشريري مما ي رميا تًل ليا والرقابة الدستورية

لمق اررات بقانوف تكوف عمى:
-4رقابة شروط تطبيق حالة الضرورة .
اشترط القانوف ا ساسي إل دار القرار بقانوف شرطيف أساسييف(:)4
أ .شرط غيبة المجمس التشريعي:
وىذا الشرط ليس محالً لمًالؼ حيث تمتد رقابػة القلػاء الدسػتور إلػي تػوافر ىػذا الشػرط مػف

عدمو فيذا كاف الم مس قاأماً تقلي المحكمة الدستورية بردـ دستورية الق اررات بقانوف.

ب .شرط الضرورة :

وىذا ما ن ت عميػو المػادة ( )14فػي قوليػا " لػرأيس السػمطة الوطنيػة فػي حالػة اللػرورة التػي
ال تحتمؿ التأًير " فينا لممحكمة الدستورية أف تبحػث فػي مػد تػوفر حالػة اللػرورة مػف عدمػو بػؿ

وتمتد إلى مد ىذه اللرورة(.)1

()1

وترني الرقابة الدستورية عمي القوانيف قياـ القلاء باحص مشروعيو القوانيف لبياف مد

مطابقتيا إلحكاـ القانوف ا ساسي مف عدمو

انطالقاً مف مبدأ سمو القانوف ا ساسي والتدرج التشريري فالرقابة ىي التي تلمف احتراـ الدستور وعدـ المساس بو ال يو د ًالؼ في
الاقو حوؿ اًت اص المحكمة الدستورية في الرقابة عمي الق اررات بقانوف ار

سابؽ ص 16وما بردىا

محمد عبد الراؿ السنار

ا حزاب السياسية وا نظمة والقلاء الدستور

النظاـ القانوني لممحكمة الدستورية الرميا في فمسطيف رسالة ما ستير
الم يد أ وؿ الرقابة عمي دستورية القوانيف والمواأ

()7

ثروت عبد الراؿ أحمد

فتحي الوحيد

مر

القلاء الدستور في فمسطيف مر

د.ت ص 161يوسؼ ًميؿ ن ـ

امرة الدوؿ الرربية القاىرة 7044

ص 414منير عبد

سابؽ ص.476

أثر ترديؿ المادة  26مف الدستور عمي نظاـ الرقابة عمي دستورية القوانيف

 7001دار النيلة الرربية

ص .14إسماعيؿ الغزاؿ الدساتير والمؤسسات السياسية مؤسسة عز الديف  4116ص.14

()4
()1

م طاى أبو زيد النظـ السياسية والقانوف الدستور

مر

السابؽ ص.111

وقد ذىبت المحكمة الدستورية الرميا في م ر إلي أف ا سباب التي استندت إلييا الحكومة في إ دار القرار بقانوف رقـ  11لسنة

 4121بشأف ترديؿ برض أحكاـ قانوف ا حواؿ الشً ية في غيبة م مس الشرب تتمث ؿ في الرغبة في ترديؿ قوانيف ا حواؿ الشً ية
التي مر عمي

دورىا نحو ًمسيف عاماً ط أر عمى الم تم تغيرات عديدة عمي الرالقات اال تماعية فرأت المحكمة أف ىذه ا سباب

يمكف أف ترد بواعث عمى تغير التشري لكف ال تتحقؽ مريا اللوابط التي اشترطتيا المادة  412مف الدستور ( وىي اشت ارط اللرورة
المم أة ) حيث لـ يحدث ًالؿ غيبة الشرب ظرؼ مريف يمكف أف تتوافر مرو حالة اللرورة التي تبرر رً ة التشري االستثناأية التي
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وقد اًتمؼ الاقياء في مد أحقية المحكمة الدستورية في الرقابػة عمػى شػرط مػد تػوافر حالػة
انػػب مػػف الاقي ػاء تقػػدير حالػػة اللػػرورة متروكػػة لمسػػمطة التنايذيػػة تباشػػرىا تحػػت

اللػػرورة فقػػد أر

رقابػ ػػة البرلمػ ػػاف أ أف الرقابػػػة فػ ػػي ىػ ػػذا الم ػػاؿ ىػ ػػي رقابػ ػػة سياسػ ػػية فقػ ػػط يق ػػوـ بيػ ػػا الم مػ ػػس

التشػريري

()4

بينمػػا ذىػػب أر آًػػر إلػػى أف موافقػػة م مػػس الشػػرب عمػػى لػواأ اللػػرورة يغطػػي مػػا

بيذه المواأ مف عوار.

()7

ويػػر فريػػؽ آًػػر أف الرقابػػة الدسػػتورية تمتػػد إلػػى مػػد حالػػة اللػػرورة وبػػرروا ذلػػؾ أف عمػػؿ

المحكمػػة الدسػػتورية ىػػي الرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ السػػمطة التشػريرية ولػػيس داأمػاً سيسػػار ممارسػػة عمػػؿ
المحكمة مباركة ما ي در عف الم مس التشريري مف قوانيف وكذلؾ يقوؿ ىذا الاريػؽ أف الشػروط

التػػي يتطمبيػػا ىػػذا الدسػػتور إل ػػدار الق ػ اررات بقػػانوف ال تسػػقط بم ػػرد موافقػػة البرلمػػاف عمييػػا بػػؿ
ت احبيا ميما اًتمات طبيرتيا الأحية أو تشريرية(.)4

وير الباحث في ىذا المقاـ أف لمقلاء الدستور مراقبػة القػ اررات بقػانوف مػف كػؿ ىػذه الزوايػا

ومد توفر الشروط التي يتطمبيا القانوف ا ساسي فالرقابة تالحؽ القرار بقانوف فػي ميػ مراحمػو

وأو افو ومف لمنيا الرقابة عمى مد توافر شرط اللرورة(.)1

 -3رقابة المدا التشريعي:

ويرنػػي ذلػػؾ الت ػزاـ الق ػ اررات بقػػانوف لحػػدود القػػانوف ا ساسػػي كغيرىػػا مػػف التش ػريرات في ػػب أال

ت ػػأتي بالمًالا ػػة لم ػػا أورده الق ػػانوف ا ساس ػػي م ػػف أحك ػػاـ ومب ػػادئ كم ػػا ينبغ ػػي أال تًت ػػرؽ النط ػػاؽ
المح ػػوز لمم مػػس التش ػريري لسػػف التش ػريرات الراديػػة وفق ػاً لمقػػانوف ا ساسػػي فػػيف ترػػد رأػػيس
السمطة الوطنية ىذا النطاؽ فمممحكمة الدستورية أف تحكـ بردـ دستوريتيا.

 -4أثر حكم المحكمة الدستورية:

يتمت الحكـ ال ادر لممحكمة الدستورية بالح ية المطمقة

()4

وي ب عمى مي المحػاكـ عمػى

اًتالؼ أنواعيا ودر اتيا االلتزاـ بما قلت بو المحكمة وكذلؾ الحاؿ ينطبؽ عمى سمطات الدولػة
ًوليا الدستور لرأيس ال ميورية (حكميا في  4121/1/1رقـ 72مشار إليو في كتاب أحمد الموافى المشروعية االستثناأية
سابؽ ص 20ار

()4
()7
()4

سميماف الطماو

سرد عاطؼ حسيف الرقابة عمى دستورية القوانيف والمواأ
القرار اإلدار

مر

مر

مر

سابؽ ص444.

سابؽ ص.112

م طاى أبو زيد القلاء اإلدار وم مس الدولة قلاء اإللغاء دار المطبوعات ال امرية 4111ـ ص .114
عالء عبد المت راؿ الرقابة عمي سمطة رأيس الدولة التشريرية في الظروؼ االستثناأية مر

السنار

القانوف لمدستور

مر

سابؽ ص 172حازـ

سابؽ ص  421 -422محمد

ادؽ سمطو رأيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرأاسي مر

سابؽ ص

.211

()1

ال يو د مقياس ومريار محدد لحالة اللرورة فيذىب أغمب الاقياء أف تقدير اللرورة متروؾ لمسمطة التنايذية تحت رقابة البرلماف

لذلؾ عرفة برض الاقو أنو الًطر غير المتوق وغير الممكف دفرو والتغمب عميو بمرعاهً ا نظمة القانونية الرادية وأف يكوف ميدد لمولوع
دستور = = ار ثروت عبد الياد ًالد ال وىر مد لرورة السمطات االستثناأية في ميورية م ر الرربية والرقابة عمييا مر
سابؽ ص .724ينما ذىب انب أًر مف الاقو إلي أف الرقابة القلاأية ىي رقابة شاممة بحيث تشمؿ و ود أو عدـ و ود اللرورة
وتقديرىا حتى يتـ التحقؽ مف عدـ إساءة استًداـ السمطة محمود حافظ القرار اإلدار
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مر

سابؽ ص.761

كافة

()7

كما أف السمطتيف التشريرية والتنايذية ممزمتاف بيذا الحكـ فرمى ا ولى أف تريد النظر فػي

القػػانوف حتػػى ي ػػأتي متاقػػا م ػ أحك ػػاـ الدسػػتور وي ػػب عم ػػى الثانيػػة عػػدـ تطبي ػػؽ نػػص الق ػػانوف أو

الالأحة التي قلى بردـ دستوريتو وتمغي القانوف أو الالأحة أو تردؿ أحكاميما بما ي رميما متاقاف
م القانوف ا ساسي.

ل ػػذلؾ أك ػػد القال ػػي ػػوف مارش ػػاؿ عم ػػى "أف امتن ػػاع الس ػػمطة القل ػػاأية ع ػػف تطبي ػػؽ الق ػػانوف

المًػػالؼ لمدسػػتور ال ينطػػو عمػػى ثمػػة ت ػػاوز أو اعتػػداء عمػػى سػػمطة التش ػري

إذ أنيػػا ال تقلػػي

بيلغاء القانوف وال بوقؼ تنايذه وانما ىي تمتن فقط عف تطبيقو وليس ذلؾ سو ممارسة
الًت ا يا طبقا لوظياتيا القلاأية وفي حدودىا الدستورية"

()4

حيحة

فالحكـ ال ادر بردـ الدستورية يؤد إلى اعتبار التشري المحكوـ بردـ دستوريتو كأف لـ يكػف

ويحظر تطبيؽ ذلؾ التشري دوف إلغاأو

()1

وا ثػر المترتػب عمػى أحكػاـ المحكمػة الدسػتورية يًتمػؼ

حسب التشري الذ أ در فيو الحكـ فػيذا كػاف التشػري
كاف غير ناأي فيسر بأثر فور (.)1

()4
()7
()4
()1
()1

ناأيػاً فيسػر الحكػـ بػأثر ر رػي أمػا إذا

المادة  10مف قانوف المحكمة الدستورية رقـ  4لسنة  7006تنص عمى "أحكاـ المحكمة وق ارراتيا نياأية غير قابمة لمطرف".
عمر التركماني القلاء الدستور في فمسطيف مر

سابؽ ص .724

ثروت عبد الراؿ أحمد أثر ترديؿ المادة  26مف الدستور عمى نظاـ الرقابة عمى دستورية القوانيف مر
عمر التركماني القلاء الدستور في فمسطيف مر
عمر التركماني القلاء الدستور في فمسطيف مر

سابؽ ص.2-6

سابؽ ص 722 -724
سابؽ ص  . 721 -721كذلؾ ار

الدستورية الرميا .
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نص المادة ( )14مف قانوف المحكمة

الفصل الثالث
االختصاص التشريعي لرئيس السمطة الوطنية في حالة الطوارئ
يتمت رأيس السمطة الوطنية ب الحيات تشريرية سواء كانت في ا وقات الرادية أـ في ا وقات
()4

االستثناأية وىي حالة اللرورة وحالة الطوارئ

فقد نص القانوف ا ساسي المردؿ عمى حالة

الطوارئ في الا ؿ الساب متلمنا ًمسة مواد لتنظيميا ومن مف ًالليا
واسرة لرأيس السمطة الوطنية في حالة إعالف الطوارئ

رأيس السمطة الوطنية  -بدوف الر وع إلى أ

()7

الحيات وسمطات

منيا ق ر اإلعالف لحالة الطوارئ عمى

سمطة أو مر رية فممرأيس حؽ إعالف حالة الطوارئ

في حاؿ ما يستدعي ذلؾ.
ولكف ول القانوف ا ساسي قيوداً عمى إعالف حالة الطوارئ حتى ال يتـ إساءة استرماؿ

السمطة منيا ال ية المًولة إلعالف حالة الطوارئ والمنطقة التي تشمميا حالة الطوارئ والمدة
الزمنية ليا وعدـ ول قيود عمى الحريات إال بالقدر الالزـ وكذلؾ ىناؾ أسباب ومبررات يقتلي
توافرىا في حاؿ إعالف حالة الطوارئ.
لدراسة حالة الطوارئ في النظام القانوني الفمسطيني ،البد دراسة ماىية حالة الطوارئ ،أسباب

ومبررات إعالن حالة الطوارئ ،والجية المخولة في إعالن حالة الطوارئ ،وسمطات رئيس السمطة

الوطنية أثناء إعالن حالة الطوارئ  ،ىذا يستدعي تقسيم الدراسة عمي النحو التالي:
المبحث األول :مايوـ إعالف الطوارئ وأساسيا القانوني.
المبحث الثاني :أسباب ومبررات إعالف حالة الطوارئ.

المبحث الثالث :ال ية المًولة في إعالف حالة الطوارئ.

المبحث الرابع :سمطات رأيس السمطة الوطنية الامسطينية أثناء إعالف حالة الطوارئ.

()4

في برض البالد السيما ذات الطاب الديكتاتور قد أ بحت ىذه الحالة شب ة مستمرة فييا م السيولة الداأمة في اي اد المبرر الكافي

لطمب إعالف ىذه الحالة ومداىا في اف السطمة التشريرية في ىذه البالد وتقوـ ت ديدىا تمقاأيا ودوف أ
سمطة رأيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرأاسي
المرا رة مر

()7

مر

سابؽ ص 210عادؿ ابو الن ا

سابؽ ص714

احمد سالمة بدر االًت اص التشريري لرأيس الدولة مر

سابؽ ص671
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اعترالات تذكر حازـ

ادؽ

دور رأيس الدولة في النظـ السياسية

المبحث األول
مفيوم إعالن حالة الطوارئ وأساسيا القانوني
يرتبر إعالف حالة الطوارئ مف أًطر النظـ القانونية التي يمكف أف تؤثر عمػى الحقػوؽ والحريػات

الرامة التي كاميا القانوف ا ساسي وذلؾ بما يتمت رأيس السمطة الوطنية مف

الحيات واسرة فاػي

ىذا المبحث سوؼ نتحدث عف ترريؼ إعالف حالو الطوارئ وأساسيا القانوني في فمسطيف.

المطمب األول
مفيوم إعالن حالة الطوارئ
اًتماػ ػت تر ػػاريؼ الاق ػػو لحال ػػة الطػ ػوارئ

()4

واف اتاق ػػت ميري ػػا ف ػػي أف ى ػػذه الحال ػػة مر ػػدة أساسػ ػاً

لموا يػة ظػروؼ اسػتثناأية سػريرة إال أنيػػا تًتمػؼ بمػا تطمقػو مػف أو ػػاؼ عمييػا ت رػؿ أثرىػا مًتماػاً
باًتالؼ ىذه ا و اؼ في النظاـ القانوني(.)7

فمف الاقياء مف يرتبر أف حالة الطوارئ حالة مطمقة ال تررؼ حدوداً قانونية أو دستورية وقد

عرفوىا أنيا تمؾ الحالة التي يمكف مف ًالليا م اوزة المبادئ الدستورية االعتيادية لموا ية الظروؼ
االستثناأية(.)4

بينما ذىب انب ثالث مف الاقياء إلى أف حالة الطوارئ تتميز بثالث سمات أساسية وىي:
أوالً :أنو نظاـ شرعي يقره الدستور وينظمو القانوف مبيناً مرالمو ومبادأو حتى ال يكوف ثمة م اؿ لم أر
واليو

فيو نظاـ ال يًرج عف إطار الشرعية.

ثانياً :أنو يرتبط و وده وعدمو برمة فيو يدور و وداً وعدماً م و ود الرمة أو عدميا وىي الظروؼ
االستثناأية.

()4

الطوارئ م طارئ وىي الحادثة والطارئ ىو الغريب و مرو طمراء ويقاؿ ط أر ا مر أ

حدث ف أة المر ـ الو يز م م المغة

الرربية  4114ص442

()7

محمود فوز عاياي بدو

الحماية الدستورية والقانونية والقلاأية لمحرية الشً ية اثناء تطبيؽ قوانيف الطوارئ

رسالة دكتوراه

امرة حمواف  7040ص.40
( ) ذكر هذا الرأي محمود فوز عاياي بدو
3

مر

الحماية الدستورية والقانونية والقلاأية لمحرية الشً ية أثناء تطبيؽ قوانيف الطوارئ

سابؽ ص.40
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ثالثاً :يتلمف توسيراً الًت ا ات وسمطات السمطة التنايذية حتى تستطي
االستثناأية(.)4

موا ية الظروؼ

وعرؼ البرض حالة الطوارئ بأنيا الظروؼ الطارأة التي تيدد سالمة البالد سواء أكانت ىذه

الظروؼ ًار ية كالحرب أـ داًمية كالطراب ا مف الراـ أو حدوث كارثة طبيرية(.)7

يذىب الباحث إلى مػا ذىػب إليػو برػض الاقيػاء إلػى أف حالػة الطػوارئ ليػا مايومػاف مايػوـ واقرػي

يتمثؿ فػي حػوادث تحػؿ بػالبالد يترػذر موا يػة ىػذه الظػروؼ بالقواعػد القانونيػة التػي يرمػؿ بيػا فػي ظػؿ
الظروؼ الرادية ومايوـ آًر وىو المايوـ القانوني والذ يتمثؿ في و ود نظاـ قانوني تلرو السمطة
التشػريرية لموا يػػة الحػوادث التػػي قػػد تطػ أر عمػػى الػػبالد وال يمكػػف موا يتيػػا بقواعػػد القػػانوف المطبقػػة فػػي

الظروؼ الرادية(.)4

برد ذكر ىذه الم موعة مف التراريؼ لحالػة الطػوارئ يمكػف ولػ ترريػؼ ليػا بأنيػا نظامػاً قانونيػاً

مرداً سماا لتأميف البالد ويرتكػز عمػى تقويػة السػمطة التنايذيػة عمػا ىػو متػاح ليػا فػي الظػروؼ الراديػة
وال يم ػأ إليػو إال ب ػاة اسػتثناأية لموا يػة الظػػروؼ الطارأػة وينتيػي بانتيػاء مبػررات و ػوده وتًلػ

اإل راءات المتًذة في ظؿ ىذه الحالة لمرقابة .
ومػػف ًػػالؿ ىػػذا الترريػػؼ الػػذ ميبػػرز السػػمات الرأيسػػية لحالػػة الط ػوارئ باعتبارىػػا حالػػة اسػػتثناأية
تستمد أساسيا مف ن وص القانوف ا ساسي وال يػتـ الم ػوء إلييػا إال مؤقتػا عنػدما تمػـ بالدولػة ظػروؼ
اسػػتثناأية تر ػػز التشػريرات الراديػػة عػػف موا يتيػػا وكػػذلؾ ًلػػوع ممارسػػات السػػمطة التنايذيػػة رأػػيس

السمطة الوطنية – في حالة الطوارئ لمرقابة البرلمانية والقلاأية.

يارؽ الاقياء بيف نوعيف مف أحكاـ الطوارئ :النوع ا وؿ يسمى بالطوارئ الرسكرية وىذا النوع ال

يطبؽ إال نتي ة عماؿ الحرب ويت ؼ ىػذا النظػاـ بالشػدة بمػا فيػو مػف أحكػاـ فيػو يرمػف فػي أحػواؿ
الًطػػر ال ػذ ت ػػؿ إلػػى در ػػة ع ػػز الحكومػػة المدنيػػة عػػف مباش ػرة اًت ا ػػاتيا وكػػذلؾ ترمػػف حالػػة
الطوارئ في ىذا النظاـ في المناطؽ التي تكوف مسرحاً لألعماؿ الحربية بينمػا النػوع الثػاني يسػمى فػي

( ) ذكر هذا الرأي محمود فوز عاياي بدو
1

مر

الحماية الدستورية والقانون ية والقلاأية لمحرية الشً ية أثناء تطبيؽ قوانيف الطوارئ

سابؽ ص.40

( )7غادة سمماف مزيد حالة الطوارئ في القانوف ا ساسي الامسطيني www.plc.gov.ps 7040
( )4عبد الحميد الشواربي شريؼ ادات

شاأبة عدـ دستورية ومشروعية قرار إعالف ومد حالة الطوارئ وا وامر الرسكرية منشأة

المرارؼ  7000ص67
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حالة الطوارئ السياسية وتكوف نتي ة اللطرابات داًميػة يترػرض النظػاـ لًطػر كبيػر كر ػياف مسػم
تر ز الدولة وقوانينيا الرادية عف موا ية ىذه الحالة(.)4
يػػر

انػػب مػػف الاقػػو أف القػػانوف ا ساسػػي يتػػأر

بػػيف الطػػاب الرسػػكر والطػػاب السياسػػي فحالػػة

الطػوارئ الرسػكرية تػرتبط بو ػود حػػرب فرميػة وتمػارس السػمطة الرسػكرية سػػمطات واسػرة ت ػؿ إلػى حػػد
م ادرة حريات وحقوؽ ا فراد وانشاء محاكـ عسكرية لمحاكمة المػدنييف أمػا حالػة الطػوارئ السياسػية

فتوا و أزمات أقؿ حدة عف الحػرب الارميػة فيكاػي لمرمػؿ بيػا تػوافر ًطػر الحػرب ال وقوعيػا فرػال كمػا
يتس تطبيؽ ىذا النظاـ ليشػمؿ االلػطرابات الداًميػة والكػوارث الطبيريػة وال ت ػؿ السػمطات المًولػة

في ىذه الحالة بح ـ وكمية السمطات المًولة في ال ورة السابقة – حالػة الطػوارئ الرسػكرية – وغالبػا

ما تدور ىذه السمطات حوؿ توسي اللبط اإلدار المقرر لإدارة(.)7

وبر ػػد اس ػػترراض ا راء الس ػػابقة ي ػػر الباح ػػث أف ن ػػوص الق ػػانوف ا ساس ػػي الت ػػي عال ػػت حال ػػة

الطوارئ وأسبابيا ومبرراتيا نر أنيا قد مرت بيف النظاميف السابقيف أ أنػو يو ػد فػي نظػاـ القػانوف
الامسطيني حالة طوارئ عسكرية وأًر سياسية.

المطمب الثاني
األساس القانوني إلعالن حالة الطوارئ في النظام الفمسطيني

تناولت الدساتير والقوانيف ا ساسية المطبقة في فمسػطيف حالػة الطػوارئ وذلػؾ منػذ زمػف االنتػداب

البريطاني حتى

دور القانوف ا ساسػي المرػدؿ لسػنة 7001ـ فقػد ن ػت المػادة )  ( 89مػف مرسػوـ

دسػتور فمسػطيف 4177عمػى أف لمممػؾ سػمطة إ ػدار التشػريرات ولػـ تتنػاوؿ الاتػرة التػي ي ػدر فييػا
وبالتالي فػيف

ػالحية التشػري تكػوف فػي ا حػواؿ الراديػة كمػا فػي ا حػواؿ االسػتثناأية ودوف أ قيػود

ػاء عمػػى ذلػػؾ ا ػدر ممػػؾ بريطانيػػا فػػي عػاـ  4141قػػانوف سػػمطات الطػوارئ (الػػدفاع) متلػػمناً اثنػػي
وبن ً
عشر مادة ومن مف ًالؿ ىذا القانوف الحيات إ دار الدفاع لمممؾ لتحقيؽ الم محة الرامة.
ومػػف المالحػػظ عمػػى قػػانوف سػػمطات الط ػوارئ أعطػػى

ػػالحيات واسػػرة لمسػػمطة التنايذيػػة ومنيػػا

ول أحكاـ لمقبض ومحاكمة ا شًاص الػذيف يًػالاوف تمػؾ ا نظمػة فبمو ػب ن ػوص ىػذا القػانوف
يظػػؿ سػػار المارػػوؿ لمػػدة عػػاـ كامػػؿ وي ػػوز لمممػػؾ أف ي ػػدر ق ػ ار اًر لتمديػػده

()4

()4

ولػػـ يػػتـ تحديػػد المػػدة

عبد الحميد الشواربي شريؼ ادات شاأبة عدـ دستورية ومشروعية قرار إعالف ومد حالة الطوارئ وا وامر الرسكرية مر

سابؽ

ص.27

()7

فتحي فكر

فرالية الن وص الدستورية لموا ية ا زمة الحالية السمطة الامسطينية مر

سابؽ ص 44فاروؽ الرشر

حوؿ فرالية الن وص الدستورية بالنسبة لحالة الطوارئ لموا ية ا زمة الحالية لمسمطة الوطنية الامسطينية مر

()4

انظر إلي المادة  44مف قانوف الطوارئ البريطاني لسنة .4141
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رؤية و أر

سابؽ ص.41

الزمنيػػة التػػي يمكػػف لمممػػؾ ت ديػػدىا بػػؿ وال يو ػػد أ رقابػػة عمػػى إعػػالف حالػػة الط ػوارئ فػػي ظػػؿ ىػػذا

القانوف.

وعندما نظـ االنتداب البريطاني لقانوف الرقوبات نص عمػى حالػة الطػوارئ وذلػؾ فػي المػادة ()21
عمػػى أنػػو " إذا اعتقػػد المنػػدوب السػػامي فػػي أ وقػػت بو ػػود الػػطراب

ػػناعي ًطػػر فػػي فمسػػطيف مػػف

شأنو أف يلر أو ييدد الت ارة وال ناعة م أ بالد أًر أو في فمسطيف ناسيا في وز لو أف ي در

منشور يرمف فيو أف فمسطيف في حالة طوارئ وايااء لغاية ىذه المادة يبقى ىذا المنشور مرمػوال بػو إلػي
حيف إلغاأو"....
أم ػػا ف ػػي زم ػػف اإلدارة الم ػ ػرية فق ػػد ن ػػص الق ػػانوف ا ساس ػػي رق ػػـ  711لس ػػنة  4111عم ػػى حال ػػة

الطػ ػوارئ ف ػػي الم ػػادة ( )41والم ػػادة ( )16حي ػػث ػػاء ن ػػص الم ػػادة ( )41عم ػػى النح ػػو اآلت ػػي( :الح ػػاكـ
اإلدار الراـ يرمف ا حكاـ الررفية ويمغييا برد موافقة وزير الحربية) كػذلؾ ن ػت المػادة ( )16عمػى:
(ال ي وز بػأ حالػة مػف ا حػواؿ ترطيػؿ حكػـ مػف أحكػاـ ىػذا القػانوف ا ساسػي إال أف يكػوف وقتيػاً فػي

زمف الحرب أو أثناء قياـ ا حكاـ الررفية عمى الو و المبيف في القانوف).

بػػذلؾ يكػػوف القػػانوف ا ساسػػي رقػػـ  711لسػػنة  4111تنػػاوؿ حالػػة الط ػوارئ وال يػػة التػػي تتػػولى

إعالنيا ولكف ما يراب عميو أنو لـ يبيف أسباب ومبررات إعالف ا حكاـ الررفية كذلؾ أعطى الحاكـ

اإلدار

ػػالحية إعػػالف والغػػاء حالػػة الطػوارئ دوف الر ػػوع إلػػى السػػمطة التشػريرية ودوف تحديػػد المػػدة

الزمنية إلعالف حالة الطوارئ واف ما ذكر في نص المادة ( )16مف القانوف ا ساسي رقـ  711لسػنة

 4111ال يرد سبباً إلعالف ا حكاـ الررفية وانما ىي سبب لتقييد وترطيؿ القانوف ا ساسي(.)4

بينما اء النظاـ الدستور لقطاع غزة  4167أكثر ولوحاً في ىذا ال انب مف القانوف ا ساسي

رقػػـ  711لسػػنة  4111حيػػث ن ػػت المػػادة ( )27مػػف النظػػاـ الدسػػتور ( 4167ال ي ػػوز بػػأ حػػاؿ
ترطيؿ حكـ مف أحكاـ ىذا النظاـ الدستور إال أف يكوف ذلؾ وقتيا في زمف الحرب أو أثناء قيػاـ حالػة
الطوارئ عمى الو و المبيف في القانوف) بذلؾ يكوف النظاـ الدستور  4167قد رؿ حالػة الحػرب مػف

لمف أسباب ومبررات حالة الطوارئ بركس القػانوف ا ساسػي رقػـ  711لسػنة  4111ولكػف مػا يؤًػذ
عمى النظاـ الدستور لسنة  4167أنو نص عمى إعالف حالة الطوارئ بدوف تحديد مدة زمنية وشروط

وقيػود حالػة الطػوارئ وىػذا يتلػ لنػا مػف ًػالؿ نػص المػادة ( )77مػف النظػاـ الدسػتور  4167التػػي
ن ت عمى (يرمف الحاكـ الراـ حالة الطوارئ وينيييا).

()4

حنيف ح اب دور الرأيس التشريري في النظاـ السياسي الامسطيني مر
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سابؽ ص447

كذلؾ طبػؽ عمػى اللػاة الامسػطينية قػانوف الػدفاع المطبػؽ فػي ا ردف و ال ػادر فػي عػاـ 4141

والتي منحت مف ًاللو السمطة التنايذية – الممؾ-
.4

الحيات واسرة ومنيا(:)4

من ىذا القانوف الممؾ سمطة ول ا نظمة الًا ة بقانوف الدفاع فتناولت ىذه ا نظمة ما

يمي:

أ .مراقبة النشرات والكتابات والًراأط وال ور الشمسية والموا الت ووساأؿ الموا الت بما في

ذلؾ أ يزة الراديو واإلشراؼ عمييا.

ب .القبض عمى ا شًاص الذيف ترتبر أفراليـ ملرة بسالمة شرؽ ا ردف ولمممؾ توقيايـ

وتايييـ ومن دًوليـ إلى شرؽ ا ردف أو إبرادىـ منيا وتاتيش ىؤالء ا شًاص أو تاتيش عقاراتيـ.
.7

محاكمة مف يرتكب أفراؿ لد أنظمة الدفاع مف قبؿ المحاكـ االبتداأية أو قلاة ال م أو

.4

نظمة الدفاع با شغاؿ الشاقة أو الس ف أو الغرامة

المحاكـ ذات ال الحيات المستر مة التي تكمؼ مف قبؿ سمو ا مير بمقتلى أنظمة الدفاع.
مراقبة مف يرتكب ال راأـ المًالاة

المالية م الرمـ أف الرقوبة قد ت ؿ إلى اإلعداـ في حاؿ يثبت فييا ق د مساعدة الردو.
.1

م ادرة ا شياء محؿ أداة ال ريمة التي ارتكب بيا ال ريمة وىدـ وازالة ا بنية

غراض

الدفاع وعقوبة اإلبراد ال تحتاج إلى رـ أو محاكمة بؿ أف يأمر ا مير بذلؾ.

أمػػا عػػف الدسػػتور ا ردنػػي لسػػنة  4117فقػػد نظػػـ إعػػالف حالػػة الط ػوارئ وذلػػؾ فػػي المػػادة ()471

و( )471حيث اءت المادة ( )471تنص عمى (إذا حدث مػا يسػتدعي الػدفاع عمػى الػوطف فػي حالػة
وقوع طوارئ في در قانوف باسـ الدفاع ترطى بمو بو إلى الشًص الذ يرينو القانوف التًاذ التدابير

واإل ػراءات اللػػرورية بمػػا فػػي ذلػػؾ

ػػالحية وقػػؼ ق ػوانيف الدولػػة الراديػػة لتػػأميف الػػدفاع عػػف الػػوطف

ويكوف قانوف الدفاع نافذ الماروؿ عندما يرمف عف ذلؾ بػيرادة ممكيػة ت ػدر بنػاء عمػى قػرار مػف م مػس

الوزراء).

أمػػا المػػادة ( )471فن ػػت عمػػى (  .4فػػي حػػاؿ حػػدوث ط ػوارئ ًطي ػرة يرتبػػر مريػػا أف التػػدابير
ػاء عمػػى
واإل ػراءات بمقتلػػى المػػادة السػػابقة ليػػذا الدسػػتور غيػػر كافيػػة لمػػدفاع عػػف المممكػػة فممممػػؾ وبنػ ً
قرار م مس الوزراء أف يرمف بيرادة ممكية ا حكاـ الررفية في مي أنحاء المممكة أو أ زء منيا.
 .7عنػػػد إعػ ػػالف ا حكػ ػػاـ الررفيػ ػػة لمممػ ػػؾ أف ي ػػػدر بمقتلػ ػػى إرادة ممكيػ ػػة أ ترميمػ ػػات قػػػد تقتلػ ػػي
اللرورة بيػا غػراض الػدفاع عػف المممكػة بقطػ النظػر عػف أحكػاـ أ قػانوف مرمػوؿ بػو ويظػؿ ميػ

ا شػػًاص القػػاأميف لتنايػػذ تمػػؾ الترميمػػات عرلػػة لممسػػؤولية القانونيػػة التػػي تترتػػب عمػػى أعمػػاليـ إزاء

أحكاـ القوانيف إلى أف يراو مف تمؾ المسؤولية بقانوف ًاص ول ليذا الغاية)
()4

انظر إلى نص المادة  1 1 4مف قانوف الدفاع المطبؽ في ا ردف و ال ادر في عاـ 4141
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ػدر قػانوف الػدفاع لسػنة  4141الػذ طبػؽ عمػى اللػاة الامسػطينية ومػن

وبناء عمى ىاتيف المادتيف
ً
()4
الممؾ فيو الحيات واسرة .

أما في عيد السمطة الوطنية الامسػطينية فقػد نظػـ القػانوف ا ساسػي أحكػاـ حالػة الطػوارئ وأفػرد ليػا بابػا
ًا ػػا فقػػد ن ػػت الاقػرة ( )4مػػف المػػادة ( )440مػػف القػػانوف ا ساسػػي عمػػى (عنػػد و ػػود تيديػػد لألمػػف

القػػومي بسػػبب حػػرب أو غػػزو أو ع ػػياف مسػػم أو حػػدوث كارثػػة طبيريػػة ي ػػوز إعػػالف حالػػة الطػوارئ
بمرسوـ مف رأيس السمطة الوطنية بمدة ال تزيد عف ثالثيف يوـ).

بيذا يكوف القانوف ا ساسي قد تًطى الريوب والشواأب التي كانت مو ودة في ا نظمة التي تسبقيا

وقد من القانوف ا ساسي في ىذه الحالة الرأيس سمطات ًا ة تحد بيا مف الحريات الرامة لم ابيو

تمؾ الظروؼ غير الرادية(.)7

( )4حنيف ح اب دور الرأيس التشريري في النظاـ السياسي الامسطيني مر سابؽ ص441
( )2غادة سلمان مزيد ,حالة الطوارئ في القانون األساسي الفلسطينيwww.plc.gov.ps , 2313 ,
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المبحث الثاني
أسباب ومبررات إعالن حالة الطوارئ
تلمف القانوف ا ساسي بياف أسباب ومبػررات حالػة الطػوارئ وىػذا كػاف والػحاً مػف نػص المػادة

( )440حيث ن ت عمى ( .4عند و ود تيديد لألمف القومي بسبب حػرب أو غػزو أو ع ػياف مسػم

أو حػػدوث كارثػػة طبيريػػة ي ػػوز إعػػالف حالػػة الطػوارئ بمرسػػوـ مػػف رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة لمػػدة ال تزيػػد

عػػف ثالثػػيف يوم ػاً .7 .ي ػػوز تمديػػد حالػػة الط ػوارئ ثالثػػيف يوم ػاً أًػػر برػػد موافقػػة الم مػػس التش ػريرى

الامسطيني بأغمبية ثمثي أعلاأو .4 .ي ب أف ينص مرسوـ إعالف حالة الطوارئ بولوح عمى اليدؼ
والمنطقة التي يشمميا والاترة الزمنية)

()4

يتبيف مف ىذا النص أف المشرع استمزـ أف يكوف إعالف حالة الطوارئ في حالة توفر ول

استثناأي ًاص وىي تررض ا مف القومي لمًطر ولقد عدد القانوف ا ساسي عمى و و التحديد ال
عمى سبيؿ المثاؿ أسباب ومبررات حالة الطوارئ وح رىا في اآلتي(:)7
 .4وقوع حرب
 .7الغزو.

 .4الر ياف المسم

 .1حدوث كوارث طبيرية

ويػر الباحػػث فػػي ىػػذا ال انػػب أف تحديػػد أسػػباب ومبػػررات إعػػالف حالػػة الطػوارئ وح ػػرىا – كمػػا

فرػػؿ القػػانوف ا ساسػػي -مػػف ش ػأنو عػػدـ إسػػاءة رأػػيس السػػمطة لمسػػمطات الممنوحػػة لػػو وبيػػذه الحالػػة ال
يسػػوغ إعػػالف حالػػة الط ػوارئ إال وفقػػا لألسػػباب المبينػػة سػػالاة الػػذكر واال كػػاف إعػػالف حالػػة الط ػوارئ

باطالً ومًالاا لمقانوف(.)4

()4

يكاي إلعالف حالة الطوار توافر أحد ا سباب والمبررات فقط ليستطي الرأيس أف يرمف حالة الطوارئ عبد الحميد الشواربي .شريؼ

ادات شاأبة عدـ دستورية ومشروعية قرار إعالف ومد حالة الطوارئ وا وامر الرسكرية مر

()7

سابؽ ص.24

لقد اًتمؼ الاقو حوؿ ما إذا كانت ىذه االسباب اءت عمي سبيؿ المثاؿ أـ عمى سبيؿ الح ر ار

شريؼ ادات شاأبة عدـ دستورية ومشروعية قرار إعالف ومد حالة الطوارئ وا وامر الرسكرية مر

في ذلؾ عبد الحميد الشواربي
سابؽ ص.20

( )4ير الباحث أف رأيس السمطة لـ يمتزـ با سباب التي وردت في القانوف ا ساسي مما يشوبيا عيب عدـ الدستورية وىذا يتل مف
المرسوـ لسنة  7004حيث نص عمي النحو االتي:
بناء عمى ال الحيات المًولة لنا ونظ اًر لمظروؼ الراىنة ال ربة التي يمر بيا الوطف ولغايات اللرورة الق و

وبناء عمى مقتليات

الم محة الوطنية الرميا وبرد اال طالع عمى القانوف ا ساسي الباب الساب " أحكاـ حالة الطوارئ" قررنا ما يمي-:

مادة ( ) 4إعالف حالة الطوارئ وفقا حكاـ الباب الساب مف القانوف ا ساسي عمى كامؿ أرالي السمطة الوطنية الامسطينية= .
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نورد فيما يمي أسباب حالة الطوارئ وفقا لمقانوف ا ساسي:
 .2وقوع حرب :يكوف لرأيس السمطة الوطنية طبقا لممادة  440مف القػانوف ا ساسػي إعػالف حالػة
الطوارئ بسػبب وقػوع حػرب ويتبػيف مػف الػنص أف المشػرع اسػترمؿ ا ػطالح الحػرب فػي شػكؿ مطمػؽ

أ سواء كانت السمطة الوطنية طرفػاً فيػو أـ أ حػرب أًػر أو كانػت محميػة أو بريػدة وبػذلؾ ترتبػر
كممة الحرب مطاطة ينق يا التحديد والولػوح بػذلؾ يكػوف المشػرع قػد انػب ال ػواب فػي ذلػؾ فكػاف

مف ا فلؿ أف يتـ تحديد ماىية الحرب المق ودة في ذلؾ(.)4

 .3الغزو :نص القانوف ا ساسي عمي سبب الغزو إلعالف حالة الطوارئ والغزو لغة ىػو القتػاؿ

مف طرؼ واحد أ سار إلى قتاليـ في ديارىـ

()7

يػػر الباحػػث أف المشػػرع انػػب ال ػواب عنػػدما نػػص عمػػى ىػػذا السػػبب فكػػاف مػػف ا فلػػؿ الػػنص عمػػى

أسباب أًر مثؿ انتشار الوباء كذلؾ ترتبر حالة الغزو مف حاالت الحرب لذلؾ نر أف حالة الحرب
تشمؿ الغزو أو أ عدواف عمى الدولة.

 .4العصــيان المســما :يكػػوف لػرأيس السػػمطة طبقػاً لػػنص المػػادة السػػابؽ إعػػالف حالػػة الطػوارئ فػػي

حاؿ و ود الطرابات داًمية وتررض ا مف القومي لمًطر.

حسناً فرؿ المشػرع مػف حيػث تحديػد نوعيػة ىػذه االلػطرابات فقػد حػددىا تحديػداً دقيقػاً ف رػؿ مػف

لمف أسباب إعالف حالة الطوارئ الر ػياف المسػم

واف ىػذا التحديػد الحسػف يكػؼ يػد رأػيس السػمطة

الوطنية مف استرماؿ ىذه السمطة وحتى ال يسيء استرماليا(.)4

وب ػػذلؾ تك ػػوف ا عم ػػاؿ وا فر ػػاؿ الت ػػي ال ت ػػؿ إل ػػى در ػػة الر ػػياف المس ػػم

فػ ػال يسػ ػوغ لػ ػرأيس

السمطة الوطنية إعػالف حالػة الطػوارئ ف ىػذه ا فرػاؿ وا عمػاؿ ترتبػر طبيريػة وعاديػة وال ت ػؿ بػأ

حالة مف ا حواؿ إلى الًطر الذ ييدد ا مف القومي(.)1

 .5حدوث كوارث طبيعية :نص القانوف ا ساسي عمى سبب آًر مف أسباب إعالف حالة الطوارئ

وىو حػدوث كػوارث طبيرػة مثػؿ الػزالزؿ والايلػانات ولكػف مػا يرػاب عمػى المشػرع أنػو لػـ يحػدد ماىيػة
=المادة ( ")7ب يكوف مف مياـ الحكومة الرأيسية الرمؿ عمى تكريس الوحدة الوطنية وترسيًيا باإللافة إلى مياميا ا ساسية ا ًر .
مادة (  )4برد مرور الاترة القانونية المن وص عمييا مف المادة ( )440مف الباب الساب لمقانوف ا ساسي يتـ عرض اإل راءات
والتدابير التي اتًذت عمى الم مس التشريري.
مادة ( )1عمى مي ال يات المًت ة كؿ فيما يً و تنايذ ىذا المرسوـ ويرمؿ بو مف تاريًو.
في ذلؾ http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2756

ار

( )4محمود فوز عاياي بدو

الحماية الدستورية والقانونية والقلاأية لمحرية الشً ية اثناء تطبيؽ قوانيف الطوارئ مر

سابؽ

ص.414
غزو غ ْزواً و غزواناً
( )2الغزو :م در لارؿ غ از ي م

وذلؾ إذا سار اإلنساف إلى قتاؿ الردو

( )4احمد سالمة بدر االًت اص التشريري لرأيس الدولة مر

سابؽ ص.660

واسـ الااعؿ منو ع
غاز المر ـ الوسيط م م المغة الرربية مكتبة الشروؽ الدولية  7001ص.612

()1

ر

نص المادة ا ولي مف مرسوـ إعالف حالة الطوارئ سنة 7002
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وانتيى بو في داره.

الكوارث الطبيرية مما ي رؿ ىذا ا مر مدعاة لألىواء كذلؾ لـ يحدد مكاف حدوث ىػذه الكػوارث سػواء

في اإلقميـ أـ ًار و(.)4

الكػوارث الرامػػة المترتبػػة عمػػى الػزالزؿ والايلػػانات والروا ػػؼ ال ويػػة كمػػا يمكػػف أف يػػدرج تحتيػػا

أشياء أًر

ولكف ي ب أف ي ؿ ًطر ىذه الكوارث إلى در ة تيديد ا مف القومي.

ػتثناء إذا
أمػػا بالنسػػبة إلػػى مكػػاف حػػدوث الكػوارث نػػر أنػػو ي ػػب أف تكػػوف بػػداًؿ اإلقمػػيـ ولكػػف اسػ ً
كانت الكوارث الطبيرية الًار ية تررض أمف ونظاـ البالد لمًطر فيمكف أف تكوف سبباً إلعالف حالة

الطوارئ حتى لو كانت لـ ت ؿ إلى اإلقميـ ومثاؿ ذلؾ التقدـ الرممي الذ و ؿ إلى در ة مررفة قوة
الايلاف وسرعتو وات اىػو فمػف الممكػف مررفػة مػد ًطػر ىػذا الايلػاف عمػى ا مػف القػومي ومػف ثػـ

إعالف حالة الطوارئ وبذلؾ يكوف با

ؿ حدوث الكػوارث داًػؿ إقمػيـ الدولػة واسػتثناء تكػوف الكػوارث

الطبيرية الًار ية مبر اًر وسبباً إلعالف حالة الطوارئ(.)7

()4

محمود فوز عاياي بدو

الحماية الدستورية والقانونية والقلاأية لمحرية الشً ية أثناء تطبيؽ قوانيف الطوارئ مرجع سابق

ص441
()2
أحمد سالمة بدر ,االختصاص التشريعي لرئيس الدولة ,مرجع سابق ,611 ,السيد صبري ,مبادئ القانون الدستوري ,مرجع سابق,
ص543
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المبحث الثالث
الجية التي تتولى إعالن حالة الطوارئ
ن ت المادة  440مف القانوف ا ساسي ( .4عند و ود تيديد لألمف القومي بسبب حرب أو غزو

أو ع ػػياف مسػػم أو حػػدوث كارثػػة طبيريػػة ي ػػوز إعػػالف حالػػة الط ػوارئ بمرسػػوـ مػػف رأػػيس السػػمطة
الوطنيػػة بمػػدة ال تزيػػد عػػف ثالثػػيف يوم ػاً  .7ي ػػوز تمديػػد حالػػة الط ػوارئ لمػػدة ثالثػػيف يومػػا أًػػر برػػد
موافقػػة الم مػػس التش ػريري الامسػػطيني بأغمبيػػة ثمثػػي أعلػػاأو .4ي ػػب أف يػػنص المرسػػوـ إعػػالف حالػػة

الط ػوارئ بولػػوح عمػػى اليػػدؼ والمنطقػػة التػػي يشػػمميا والات ػرة الزمنيػػة  .1لمم مػػس التش ػريري أف ي ار ػ

اال راءات والتػدابير أو برلػيا التػي اتًػذت أثنػاء حالػة الطػوارئ وذلػؾ لػد أوؿ ا تمػاع عنػد الم مػس

عقب إعالف حالة الطوارئ أو في مسة التمديد اييما أسبؽ وا راء االست واب الالزـ بيذا الشأف ).

الحية إعطاء حالة الطوارئ لمدة ثالثيف يوماً عمى أف

أعطى ىذا النص رأيس السمطة الوطنية

ي ػػتـ ع ػػرض ى ػػذا المرس ػػوـ عم ػػى الم م ػػس التشػ ػريري لتمدي ػػده ثالث ػػيف يومػ ػاً أً ػػر

المًت ة التي تتولى إعالف حالة الطوارئ-:

وبي ػػذا تك ػػوف ال ي ػػة

 .4رأيس السمطة الوطنية وذلؾ بمرسوـ لمدة ثالثيف يوماً وي وز لمرأيس أف يرمف حالة الطػوارئ

عن ػػدما تت ػػوفر ا س ػػباب والمب ػػررات الت ػػي ن ػػص عميي ػػا الق ػػانوف ا ساس ػػي( .)4ولك ػػف ى ػػؿ يمم ػػؾ الػ ػرأيس

ال الحية المطمقة في ذلؾ؟

يػػر الباحػػث أف سػػمطة إعػػالف حالػػة الط ػوارئ تكػػوف لم ػرأيس بػػدوف مشػػاركة فػػي فت ػرة الثالثػػيف يوم ػاً

ا ولى ولػو الحػؽ فػي اسػتًداـ ىػذه ال ػالحية مػف عدمػو وبيػذا يكػوف لػرأيس السػمطة الوطنيػة سػمطة
تقديرية واسرة في إعالف حالة الطوارئ فمتى توافرت ا سباب والمبررات إلعالف حالػة الطػوارئ يكػوف

لمػرأيس الحػػؽ فػػي إعػػالف حالػػة الطػوارئ أو عػػدـ إعالنيػػا أ أف تقػػدير مػػد تػػأثير ىػػذه الكػوارث عمػػى
ا مف القومي ير

إلى الرأيس(.)7

وىػػذا يتل ػ لنػػا مػػف نػػص المػػادة  440الاق ػرة  4مػػف القػػانوف ا ساسػػي حيػػث ن ػػت عمػػى (عنػػد

و ػػود تيديػػد لألمػػف القػػومي بسػػبب حػػرب أو غػػزو أو ع ػػياف مسػػم أو حػػدوث كارثػػة طبيريػػة ي ػػوز

(http://fateh-voice.com/vb/showthread.php?t=67656)4
( )7عزة م طاي حسني عبد الم يد مسؤولية رأيس الدولة مر
الدولة مر

سابؽ ص404

سابؽ ص 121حسيف عثماف محمد عثماف القانوف الدستور
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مر

أحمد سالمة بدر االًت اص التشريري لرأيس

سابؽ ص100

إعػػالف حالػػة الط ػوارئ بمرسػػوـ مػػف رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة بمػػدة ال تزيػػد عػػف ثالثػػيف يوم ػاً ) أ ا مػػر
اًتيار لمرأيس إما أف يستًدميا أو ال يستًدميا(.)4

وكذلؾ يتمت رأيس السمطة الوطنية في تحديد مدة إعالف حالة الطوارئ بما ال يت اوز المػدة التػي
حددىا القانوف وىي ثالثيف يوماً بمرنى أف الرأيس يستطي أف يحدد مدة زمنية تقؿ عػف الثالثػيف يومػاً
فمثال قد يحددىا برشرة أو ًمسة عشرة يوماً وىكذا.

 .7اسند القانوف ا ساسي لمم مس التشريري الحؽ في تمديد الرمؿ في حالة الطػوارئ لمػدة ثالثػيف
يوما أًر

وبذلؾ ال يممؾ رأيس السمطة الوطنية في حالة الطوارئ سو مدة ثالثػيف يومػاً وفػي حػاؿ

ت ديدىا ال بد مف موافقة الم مس التشريري عمى ذلؾ بأغمبية ثمثي أعلاء الم مس التشريري(.)7

ولكف لـ يحدد القانوف ا ساسي كياية التمديػد واإل ػراءات المتبرػة وال يػة المًولػة بطمػب التمديػد.

فيؿ كاف يق د المشرع قياـ رأيس السمطة الوطنية بطمب الت ديد أـ الحكومة؟

وير الباحث أف القانوف ا ساسي وًا ة في الا ؿ السػاب عنػدما نظػـ حالػة الطػوارئ لػـ يػذكر
أ

ػػالحية تمارس ػػيا الحكوم ػػة ب ػػؿ أن ػػاط

ػػالحية ممارس ػػة إع ػػالف حال ػػة الطػ ػوارئ لمػ ػرأيس فتك ػػوف

ػػالحية طم ػػب التمدي ػػد لم ػػدة ثالث ػػيف يوم ػػا أً ػػر م ػػف الم م ػػس التشػ ػريري ى ػػو ح ػػؽ لػ ػرأيس السػ ػمطة

الوطنية(.)4

برد تقديـ طمب التمديد مف قبؿ الرأيس لمم مس التشػريري يقػوـ ا ًيػر بػالنظر فػي الطمػب فمػو
الحية الموافقة أو الرفض فيذا رفض الم مس التشػريري طمػب ع
التمديػد المقػدـ مػف قبػؿ الػرأيس فيػتـ
الر ػوع إلػى المػدة المحػػددة فػي المرسػوـ فػيذا انتيػػت المػدة المحػددة إلعػالف حالػػة الطػوارئ يرػاد تطبيػػؽ
()4

محمد الحميور

الحيات الرأيس وفقا لممادة  14مف القانوف ا ساسي الامسطيني المركز الامسطيني الستقالؿ المحاماة والقلاء

"مساواة"  7002ص 1

()7

ير برض الاقو أف دور البرلماف ب دد إعالف حالة الطوارئ ىو دور رقابي وليس مشاركة الرأيس في إعالف ىذه الحالة وذلؾ ف

دور البرلماف يبدأ برد إعالف حالة الطوارئ وليس مرا ار لو
ص 121حسيف عثماف محمد عثماف القانوف الدستور

مر

ير الباحث في ىذا ال انب أف ا لم مس التشريري مشاركا في

أحمد سالمة بدر االًت اص التشريري لرأيس الدولة مر

سابؽ

سابؽ ص100
الحية تمديد إعالف حالة الطوارئ لمرأيس وليس مراقبا فقط وذلؾ

لألسباب التالية:
 . 4الرأيس ال يستطي تمديد إعالف حالة الطوارئ دوف الر وع لمم مس التشريري ًذ رأيو بالموافقة او الردـ فاي حاؿ الموافقة يتـ تمديد
حالة الطوارئ لمدة ثالثيف يوما وفي حالة الرفض تنتيي حالة الطوارئ التي أعمنيا الرأيس عندما تنتيي المدة المحددة بالمرسوـ.
 . 7حتى ال يتـ إساءة استرماؿ ىذه السمطة مف قبؿ الرأيس ول القانوف االساسي قيود عند استرماليا ومف لمف ىذه القيود أف ال يتـ
الت ديد إال مف قبؿ الم مس التشريري وبأغمبية ًا ة وىي ثمثي اعلاء الم مس التشريري.

()4

عبد الحميد الشواربي شريؼ ادات شاأبة عدـ دستورية ومشروعية قرار اعالف ومد حالة الطوارئ وا وامر الرسكرية مر

ص411
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سابؽ

القوانيف التي كانت سارية المارػوؿ قبػؿ إعػالف حالػة الطػوارئ أمػا فػي حالػة الموافقػة عمػى طمػب التمديػد

فيتـ تمديدىا ثالثيف يوما أًر مف قبؿ الم مس التشريري.

ولكػػف ىػػؿ ي ػػوز تمديػػد إعػػالف حالػػة الط ػوارئ لمػػدة أًػػر غيػػر المػػدة التػػي تػػـ الػػنص عمييػػا فػػي
القانوف ا ساسي؟ أو ىؿ ي وز تطبيػؽ حالػة الطػوارئ أكثػر مػف سػتيف يومػاً التػي يممكيػا رأػيس السػمطة

الوطنية والم مس التشريري؟

ير الباحث في ىذا ال انب أنو ال ي وز تمديد إعػالف حالػة الطػوارئ إال مػرة واحػدة مػف قبػؿ الم مػس
التشريري وذلؾ لألسباب اآلتية:
4

يتل ىذا المرني مف ن وص مواد القانوف ا ساسي فن ت المادة  440مػف القػانوف ا ساسػي

الاقػ ػرة  7عمػ ػى (ي ػػوز تمدي ػػد حال ػػة الطػ ػوارئ لم ػػدة ثالث ػػيف يومػ ػاً أً ػػر بر ػػد موافق ػػة الم م ػػس التشػ ػريري
الامسػػطيني بأغمبيػػة ثمثػػي أعلػػاأو) فػػال ي ػػوز أف تمتػػد حالػػة الط ػوارئ أكثػػر مػػف سػػتيف يوم ػاً س ػواء كػػاف

لمرأيس أو لمم مس التشريري.

 7وكػػذلؾ يتلػ ىػػذا المرنػػي مػػف ح ػػـ وكثػرة القيػػود التػػي ولػػرت عمػػى

ػػالحية ال ػرأيس فػػي حالػػة

إعالف الطوارئ مف حيػث المنطقػة التػي يشػمميا إعػالف حالػة الطػوارئ والمػدة واليػدؼ

()4

بالحقوؽ والحريات لألفراد إال بالقدر الالزـ لتحقيؽ اليدؼ مف إعالف حالة الطوارئ(.)7

 4كذلؾ

الحية إعالف الطوارئ ممنوحة لمرأيس ىي

وعػدـ المسػاس

الحية استثناأية تسػتًدـ فػي الظػروؼ غيػر

الراديػػة التػػي تمػػر بيػػا الػػبالد فػػال ي ػػوز التوسػػي فػػي ال ػػالحيات الممنوحػػة لم ػرأيس نيػػا قػػد تمػػس
الحقوؽ والحريات وترطؿ برض مواد القانوف ا ساسي فيذه ال الحيات استثناء وا

في االستثناءات.

()4

ػؿ عػدـ التوسػ

ن ت المدة  440الاقر  4مف القانوف االساسي عمي ( ي ب أف ينص مرسوـ إعالف حالة الطوارئ بولوح عمي اليدؼ والمنطقة التي

يشمميا والاترة الزمنية ) و اء نص المرسوـ عمي النحو التالي :استنادا حكاـ الباب الساب مف القانوف ا ساسي المردؿ لسنة 7004
وترديالتو وبناء عمى ال الحيات المًولة لنا وتحقيقا لمم محة الرامة رسمنا بما ىو آت :
مادة ( :)4إعالف حالة الطوارئ في مي أرالي السمطة الوطنية الامسطينية بسبب الحرب اإل رامية في قطاع غزة واالستيالء عمى مقار
أ يزة السمطة الوطنية الامسطينية واالنقالب الرسكر والر ياف المسم مف الميميشيات الًار ة عف القانوف وعمى الشرعية الامسطينية .
مادة ( :)7عمى ال يات المًت ة كافة كؿ فيما يً و تنايذ أحكاـ ىذا المرسوـ ويرمؿ بو مف تاري

دوره وينشر في ال ريدة

الرسمية..

()7

ن ت المادة ( ) 444مف القانوف االساسي عمى (ال ي وز فرض قيود عمى الحقوؽ والحريات االساسية إال بالقدر اللرور لتحقيؽ

اليدؼ المرمف في مرسوـ اعالف حالة الطوارئ)
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والمالحػظ ممػا سػػبؽ أنػو ال ي ػوز لػرأيس السػمطة أف يحػدد مػػدة سػرياف حالػة الطػوارئ عػف طريػؽ ربطيػػا
بظروؼ غير محددة مثؿ انتياء الحرب أو انتياء الر ياف المسم (.)4

كذلؾ ال ي وز بأ حاؿ مف ا حواؿ لرأيس السمطة الوطنية تاويض ىذه السمطات إلػى أ شػًص أو
يػػة سػواء كانػػت كػػؿ ىػػذه السػػمطات أـ برلػػيا والسػػبب فػػي ذلػػؾ أف القػػانوف ا ساسػػي قػػد حػػدد ال يػػة

التي تتولى إعالف حالة الطوارئ .بؿ إف ىذه السمطات استثناأية وال ي وز التوس فييا.

()4

ير

انب مف الاقياء الم رييف أنو في حاؿ ترزر تحديد إعالف حالة الطوارئ بوحدات الزمف في وز تمديد مدة إعالف الطوارئ

كالحرب مثال أف يتكيف بانتياأيا ليتمكف ربط ىذه الحالة بالزمف فمذلؾ تنتيي حالة الطوارئ النتياء الحرب محمود ابو سرود االًت اص
التشريري لرأيس الدولة مر

سابؽ ص.726
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المبحث الرابع
سمطات رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية في حالة الطوارئ
إف ا ثر المترتب عمى إعالف حالة الطوارئ ىو من رأيس السػمطة الوطنيػة سػمطات اسػتثناأية قػد

ت ػػؿ إلػػي المسػػاس بحقػػوؽ وحريػػات ا ف ػراد بيػػدؼ موا يػػة تمػػؾ الظػػروؼ

()4

وبم ػػرد إعػػالف حالػػة

الط ػوارئ يكػػوف ل ػرأيس السػػمطة الوطنيػػة اتًػػاذ الكثيػػر مػػف التػػدابير واإل ػراءات والتػػي تشػػكؿ تػػدًالً فػػي
وظػػاأؼ سػػمطات الدولػػة ت ػػؿ إلػػى در ػػة التشػري فػػي المسػػاأؿ ال زاأيػػة إمػػا بترػػديؿ ال ػراأـ والرقوبػػات

المشرعة أو ًمؽ راأـ وعقوبات ديدة(.)7

وىذا ما كاف مطبقا في نظاـ القانوف الامسطيني منذ االنتداب البريطاني فاػي عػاـ  4141أ ػدر

قانوف الطوارئ – الدفاع – ومن سمطات واسرة لمممؾ أو مػف ينػوب عنػو وأوردت المػادة ا ولػى برػض

ال الحيات وىي:

 .4اعتقاؿ أشًاص ير الوزير أنو مف المالأـ اعتقاليـ حر اً عمى السالمة الرامة.
 .7ول أحكاـ لمقبض عمى ا شًاص الذيف يًالاوف تمؾ ا نظمة ومحاكمتيـ.

يػر الباحػػث أف ىػػذه أحكػػاـ قػػانوف الطػوارئ لسػػنة  4141مسػػتنداً إلػػى نػػص المػػادة  21مػػف مرسػػوـ

دسػػتور

()4

كػػذلؾ كانػػت ىػػذه ال ػػالحيات ممنوحػػة لمممػػؾ فػػي اللػػاة الامسػػطينية طبقػػا لقػػانوف الػػدفاع

المطبػػؽ فػػي ا ردف و ال ػػادر فػػي عػػاـ  4141وىػػو عبػػارة عػػف مراقبػػة مػػف يرتكػػب ال ػراأـ المًالاػػة
نظمػة الػػدفاع با شػػغاؿ الشػػاقة أو السػ ف أو الغ ارمػػة الماليػة أو قػػد ت ػػؿ الرقوبػػة وفقػػا لقػػانوف الػػدفاع

المطبؽ في ا ردف و ال ػادر فػي عػاـ  4141إلػى اإلعػداـ فػي ال ػراأـ التػي يثبػت فييػا ق ػد مسػاعدة

الردو.

ون ػػت المػػادة  471مػػف الدسػػتور ا ردنػػي لسػػنة  4117عمػػى (إذا مػػا حػػدث مػػا يسػػتدعي الػػدفاع

عف الوطف فػي حالػة وقػوع طػوارئ في ػدر قػانوف باسػـ الػدفاع ترطػى بمو بػو ال ػالحية إلػى الشػًص
الػػذ يرينػػو القػػانوف التًػػاذ التػػدابير واإل ػراءات اللػػرورية بمػػا فػػي ذلػػؾ

()4

محمود فوز عاياي بدو

ػػالحية وقػػؼ ق ػوانيف الدولػػة

الحماية الدستورية والقانونية والقلاأية لمحرية الشً ية اثناء تطبيؽ قوانيف الطوارئ مر

سابؽ

ص 407يسر محمد الرطار نظرية اللرورة في القانوف الدستور والتشري الحكومي في فترات ايقاؼ الحياة النيابية مر

سابؽ

ص 71السيد

()7
()4

بر

مبادئ القانوف الدستور

مر

سابؽ ص171

أحمد سالمة بدر االًت اص التشريري لرأيس الدولة في النظاـ البرلماني مر

سابؽ ص676

ن ت المادة ( )21مف مرسوـ دستور  4177عمى (كؿ مف قبض عميو او اوقؼ بسالمة نية بمقتلى سمطة قانونية اثناء و ود

االحكاـ الررفية وكؿ مف اودع الس ف عمي ىذه ال ورة رىف المحاكمة يرتبر انو قد قبض عميو او اوقؼ او اودع الس ف ب ورة مشرعة

 121

الرادية لتأميف الدفاع عف الوطف ويكوف قانوف الدفاع نافذ الماروؿ عنػدما يرمػف عػف ذلػؾ بػيرادة ممكيػة
ت در بناء عمى قرار مف م مس الوزراء).

بيذا يتل مما سبؽ أف ما كػاف مطبقػاً فػي فمسػطيف يرطػي السػمطة التنايذيػة متمثمػة فػي الػرأيس

أو الممػػؾ أو المنػػدوب السػػامي
قوانيف سارية .

ػػالحيات تشػريرية سػواء كانػػت بالترػػديؿ أو ًمػػؽ قػوانيف ديػدة إللغػػاء

وما يراب عمى المشرع الامسطيني وًا ة في القانوف ا ساسي عندما نظـ أحكاـ حالة الطوارئ

لـ ينص

عدـ النص

راحة عمى ال الحيات والسمطات والتدابير الممنوحة لمرأيس في ظؿ ىذه الحالة ونر م

راحة أف الرأيس يتمت ب الحيات تشريرية تواز ال الحيات التشريرية الممنوحة

لمم مس التشريري(-:)4
4

الحية ترديؿ ووقؼ القوانيف الرادية( :)7وىذا يتل مف نص المادة  447مف القانوف ا ساسي

التػػي ن ػػت عمػػى أنػػو (ي ػػب أف يًل ػ أ اعتقػػاؿ ينػػت عػػف إعػػالف حالػػة الط ػوارئ لممتطمبػػات الػػدنيا
التالي ػػة  4أ توقي ػػؼ ي ػػتـ بمقتلػ ػى مرس ػػوـ إع ػػالف حال ػػة الطػ ػوارئ ي ار ػ ػ م ػػف قب ػػؿ الناأ ػػب الر ػػاـ أو
المحكمة المًت ة ًالؿ مدة ال تت اوز ًمسة عشر يوماً مف تاري توقياو)

ػالحيات تشػريرية ترػادؿ القػوانيف

مف ىذا النص ير الباحػث أف إعػالف حالػة الطػوارئ تمػن الػرأيس

الرادية -ق اررات بقوة القانوف  -وذلؾ ف قانوف اإل راءات ال زاأية قد نص

راحة عمى مدد التوقيػؼ

وحػػددىا حيػػث مػػن النيابػػة الرامػػة حػػؽ توقيػػؼ الشػػًص لمػػدة  12سػػاعة و تمديػػده لمػػدة  41يومػػا مػػف

قالػػي محكمػػة ال ػػم

()4

فمػػا ػػاء فػػي المػػادة  447مػػف القػػانوف ا ساسػػي منحػػت حػػؽ الناأػػب الرػػاـ أو

تًل قرار إعالف حالة الطوارئ واإل راءات والتدابير المتًذة ًالؿ ىذه الحالة الي الرقابو البرلمانية وىذه يتل مف نص الاقرة 1

مف نص المادة ( ) 440مف القانوف ا ساسي التي ن ت عمى (يحؽ لمم مس التشريري اف ي ار
اتًذت اثناء حالة الطوارئ وذلؾ لد

اال راءات والتدابير كميا او برليا التي

أوؿ ا تماع عند الم مس عقب إعالف حالة الطوارئ او في مسة التمديد أييما اسبؽ وا راء

االست واب الالزـ بيذه الشأف) وكذلؾ تًل اال راءات المتًذة في حالة الطوارئ الي الرقابة القلاأية إال إنيا عمؿ تنايذ ال سياد
أما قرار إعالف حالة الطوارئ ال يًل لمرقابة القلاأية نو يرتبر عمؿ سياد

ار

شاأبة عدـ دستوري ة ومشروعية قرار اعالف ومد حالة الطوارئ وا وامر الرسكرية مر
رأيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرأاسي
االستثناأية مر
النيابية مر

مر

في ذلؾ عبد الحميد الشواربي شريؼ ادات
سابؽ ص 412وما بردىا حازـ

سابؽ ص 217عالء عبد الراؿ الرقابة عمي سمطة رأيس الدولة في الظروؼ

سابؽ ص 412يسر محم د الرطار نظرية اللرورة في القانوف الدستور والتشري الحكومي في فترات ايقاؼ الحياة
سابؽ ص 40محمد الحميور

الحيات الرأيس وفقا لممادة  14مف القانوف ا ساسي الامسطيني المركز الامسطيني

الستقالؿ المحاماة والقلاء "مساواة"  7002ص 6

()7

ف حي فكر

ادؽ سمطة

فرالية الن وص الدستورية لموا ية ا زمة الحالية السمطة الامسطينية مر
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سابؽ ص47

المحكمػػة المًت ػػة م ار رػػة أوامػػر التوقيػػؼ مًػػالؼ لمػػا ػػاء فػػي قػػانوف اإل ػراءات ال زاأيػػة ويمكػػف
حة اإل راءات في ا وقات الرادية (.)4

الطرف بو بردـ

ذىب انب مف الاقو الارنسي إلى أف السمطة التنايذية تممؾ حؽ التشري ًالؿ فترة حالة

الطوارئ فقد أ درت الحكومة الارنسية في زمف الحرب الرالمية ا ولى ما يقارب الستيف مرسوماً(.)7
لـ يمن الرأيس

7

الحية ترطيؿ أحكاـ القانوف ا ساسي وىذا ما يتل لنا مف ن وص المواد

التي عال ت حالة الطوارئ وذلؾ ف ىذه السمطات التي منحت لمرأيس تكوف في ظروؼ استثناأية ال
يمكف التوس بيا وا

ؿ تطبيؽ القانوف ا ساسي وحتى يكوف القانوف ا ساسي مر راً في مد

دستورية اإل راءات المتًذة في ظؿ حالة الطوارئ(.)4

ويذىب الباحث إلى ما ذىب إليو محمد الحميور بردـ دستورية ما قاـ بو الرأيس أبو مازف مف

ترطيؿ لبرض مواد القانوف ا ساسي بؿ ىذا يرتبر ىد اًر لبرض المبادئ القانونية والسبب في ذلؾ أف
()1

كؿ اإل راءات التي يتًذىا الرأيس تًل لمرقابة سواء كانت برلمانية أو قلاأية

الرأيس يممؾ

الحية ترطيؿ القانوف ا ساسي فكيؼ سوؼ يتـ الحكـ عمى دستورية ىذه

اإل راءات(.)1
ير

فيذا افترلنا أف

انب مف الاقياء أف

الحيات الرأيس تطوؿ الوثيقة الدستورية بترطيؿ أ

حكـ مف

إحكاميا ويقوؿ الدكتور فتحي فكر "ال يقؼ في سبيؿ ىذه االًت ا ات الًطيرة إال قيد ترميؽ نااذ

مواد الباب الساب الًاص بحالة الطوارئ"(.)6

أ

وير الباحث أف ىذا الاريؽ مف الاقياء قد انب ال واب فمف ناحية ال يستطي الرأيس ترطيؿ

حكـ مف أحكاـ القانوف ا ساسي وأف التسميـ بيذا ال أر سييدر مبدأ دستورياً كما سبؽ أف ذكرنا

ومف ناحية أًر نر أف الدك تور فتحي فكر يارؽ بيف القوة القانونية لبرض مواد القانوف ا ساسي
وىذا غير

عف ا ًر

حي

ف كؿ مواد القانوف ا ساسي ليا ناس القوة القانونية التي تتمت بيا

وأف القانوف ا ساسي عندما نص عمى إ راءات الترديؿ أو اإللغاء لـ يارؽ في القوة القانونية لمواده
()4
()7

ا ار

نص المادة  470 441مف قانوف اإل راءات ال زاأية رقـ  4لسنة 7004ـ

محمود فوز عاياي بدو

الحماية الدستورية والقانونية والقلاأية لمحرية الشً ية أثناء تطبيؽ قوانيف الطوارئ مر

سابؽ

ص711

()4
()1

سابؽ ص 6

محمد الحميور

الحيات الرأيس وفقا لممادة  14مف القانوف ا ساسي الامسطيني مر

محمد الحميور

الحيات الرأيس وفقا لممادة  14مف القانوف ا ساسي الامسطيني المركز الامسطيني الستقالؿ المحاماة والقلاء

"مساواة"  7002ص 2

()1

محمد الحميور

()6فحي فكر

الحيات الرأيس وفقا لممادة  14مف القانوف ا ساسي الامسطيني مر

فرالية الن وص الدستورية لموا ية ا زمة الحالية السمطة الامسطينية ص.41
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سابؽ ص2

ومف ناحية ثالثة يتناقض ىذا ال أر

م برلو البرض حيث قاؿ الدكتور فتحي فكر في محالرة

برنواف :فرالية الن وص الدستورية لموا ية ا زمة الحالية لمسمطة الامسطينية "أمكانية ترطيؿ برض

ن وص الدستور ً و اً المترمقة بالحريات ست رؿ الرقابة البرلمانية ماتقدة لسند قو لم ازاة
اإل راءات المتًذة في ظؿ أحكاـ الطوارئ بالمًالاة لموثيقة الدستورية".

()4

ولكف يستطي الرأيس أف يارض قيود عمى الحقوؽ والحريات دوف أف يرتبر ذلؾ ريمة

ولو

أراد المشرع من الرأيس ىذه ال الحية لنص عمييا كما ن ت عميو برض الدساتير التي كانت
()7

مطبقة في فمسطيف

()4

وكذلؾ ىذا ما ن ت عميو برض الدساتير الرربية

ولكف كاف مف ا فلؿ

عمى المشرع أف ينص عمى ال الحيات التشريرية الممنوحة لمرأيس في حالة إعالف حالة الطوارئ

وأف يحدد مد قوة ىذه ال الحيات كما فرؿ في نص المادة (.)14

()4

عزة م طاي حسني عبد الم يد مسؤولية رأيس الدولة مر

البرلماني والرأاسي

سابؽ ص .407حازـ

ادؽ

سمطة رأيس الدولة بيف النظاميف

مر

سابؽ ص 222يسر محمد الرطار نظرية اللرورة في القانوف الدستور والتشري الحكومي في فترات

ايقاؼ الحياة النيابية مر

مف الحريات الشً ية او حرمة الحياة

سابؽ ص  40كما ن ت المادة  47عمى (كؿ اعتداء عمى أ

الًا ة لإنساف مف الحقوؽ والحريات الرامة التي يكاميا القانوف االساسي او القانوف ريمة ال تسقط الدعوة ال ناأية وال المدنية الناشأة
عنيا بالتقادـ وتلمف السمطة الوطنية ترولا عادال لمف يق عميو اللرر).
( )7ن ت المادة  27مف النظاـ الدستور لسنة ( 4167ال ي وز بأ

حاؿ ترطيؿ حكـ مف احكاـ ىذا النظاـ الدستور إال أف يكوف

ذلؾ وقتيا في زمف الحرب او اثناء قياـ حالة الطوارئ عمى الو و المبيف في القانوف).

()4

ن ت المادة  424مف الدستور الكويتي عمي (ال ي وز ترطيؿ أ حكـ مف أحكاـ ىذا الدستور إال ثناء قياـ ا حكاـ الررفية في الحدود

التي بينيا القانوف وال ي وز بأ حاؿ ترطيؿ انرقاد م مس ا مة في تمؾ ا ثناء او المساس بح انة أعلاأو).
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خاتمة البحث
ترتبر دراسة ال الحيات التشريرية لرأيس السمطة الوطنية مف أىـ المولوعات التي نظميا
القانوف ا ساسي فيتمت الرأيس وفقا لمنظاـ السياسي الامسطيني ب الحيات واسرة باعتباره أعمى
شً ية في السمطة بؿ كاف ي م بيده السمطة التشريرية والتنايذية في بداية م يء السمطة حتى

انتًاب الم مس التشريري في عاـ .4116
مرت

الحيات الرأيس في االرالي الامسطينية بمراحؿ تاريًية مًتماة أدت إلي ًلوع

النظاـ القانوني إلى الرديد مف ا نظمة المًتماة وكانت أغمب ىذه االنظمة تركز السمطات بيد

رأيس السمطة التنايذية.

تمت رأيس السمطة الوطنية في القانوف االساسي بالرديد مف ال الحيات واالًت ا ات
التشريرية ومنيا حؽ االعتراض وا دار القوانيف ونشرىا كذلؾ حؽ الرأيس في إ دار الق اررات
بقانوف في حالة اللرورة وتمترو أيلاً ب الحيات تشريرية في حالة إعالف الطوارئ.

وقد ًم ت ىذه الدراسة إلى عدة نتاأ وًر ت بم موعة مف التو يات وىي:

أوالً :النتائج:
أظيرت ىذه الدراسة النتائج التالية:
 .4مرت فمسطيف في مراحؿ تاريًية مًتماة أثرت عمى الم االت القانونية فمرت فمسطيف بًمس
م ارحػػؿ تبػػدأ مػػف االنتػػداب البريطػػاني فػػالحكـ اإلدار الم ػػر لقطػػاع غػزة وثػػـ الحكػػـ ا ردنػػي
لملاة الغربية فاالحتالؿ اإلسراأيمي لامسطيف التاريًية ثـ م يء السمطة الامسطينية.

 .7عممػػت مرظػػـ الػػنظـ السػػابقة عمػػى تركيػػز السػػمطات فػػي يػػد رأػػيس السػػمطة التنايذيػػة مػ اًػػتالؼ
لقبػػو واسػػمو وذلػػؾ لتحقيػػؽ ا ىػػداؼ المر ػػوة مػػف ىػػذا النظػػاـ الػػذ ينتمػػي إلي ػو ومػػف لػػمف ىػػذه

ال الحيات التي كانت تتمت بيا السمطة التنايذية ال الحيات التشريرية.

 .4تميزت فترة م يء السمطة الوطنية بي دار القوانيف الامسطينية والرمؿ عمى تطبيقيا في اللاة
الغربية وقطاع غزة بذلؾ تكوف أوؿ قوانيف ت درىا سمطات فمسطينية.

 .1اعتمػػد النظػػاـ السياسػػي الامسػػطيني عمػػى النظػػاـ الػػديمقراطي النيػػابي ممػػا تػػأثرت بػػو الن ػواحي
السياسػػية والقانونيػػة فحػػدد سػػمطات واًت ا ػػات كػػؿ سػػمطة عمػػى حػػدا وحػػدد إليػػو سػػف القػوانيف
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وال ػػالحيات التشػ ػريرية لػ ػرأيس الس ػػمطة الوطني ػػة ف ػػي ا وق ػػات الرادي ػػة والت ػػي تب ػػدأ م ػػف مرحم ػػة

االقتراح ثـ االعتراض فاإل دار والنشر.
 .1لـ ينص القانوف ا ساسي عمى

الحية رأيس السمطة في اقتراح القوانيف كما ىو في الدساتير

المقارنة ولكف يستطي الرأيس أف يتقدـ باالقتراح عف طريؽ أحد نواب الحزب الذ ينتمي إليو.

 .6االقت ارحػػات المقدمػػة س ػواء مػػف قبػػؿ م مػػس الػػوزراء أو أعلػػاء الم مػػس التشػريري متسػػاوية مػػف
حيث المولوع فم مػس الػوزراء وأعلػاء الم مػس التشػريري يسػتطيروف أف يتقػدموا بمػا يشػاؤوف

مف االقتراحات في أ مولوع كاف  -ما عدا ترػديؿ القػانوف ا ساسػي يتطمػب إ ػراءات مرينػة-
ولكف يًتمؼ االقتراح المقدـ مف م مس الوزراء عف االقتراح المقدـ مف علو الم مس التشريري

مػػف حيػػث مػػد عرلػػو عمػػى الم نػػة القانونيػػة فػػاقتراح م مػػس الػػوزراء ال يػػتـ عرلػػو عمػػى الم نػػة

القانونية أما اقتراح الم مس التشريري يتـ عرلو عمى الم نة القانونية.

 .2حػػؽ االقت ػراح ال يرتبػػر مػػف لػػمف ا عمػػاؿ التش ػريرية وذلػػؾ نػػو ال يػػؤثر فػػي القػػوة القانونيػػة
لمشروع القانوف وتقوـ السمطة التنايذيػة بتقػديـ اقت ارحػات ومشػاري القػانوف بمنطمػؽ حا ياتيػا لػو
وليس مف منطمؽ مشاركتيا لمسمطة التشريرية.
 .2حػػؽ االعتػراض لػرأيس السػػمطة الوطنيػػة ال يسػػتًدـ إال مػرة واحػػدة فػػي مشػػروع القػػانوف فػػيذا رد
الرأيس المشروع لمم مس التشريري يتـ مناقشتو ثانيةً فيما أف تتـ الموافقة عمى ترػديالت الػرأيس

أو رفلػيا ولكػػف فػػي ىػذه الحالػػة يتطمػػب أغمبيػة ًا ػػة حتػػى يرتبػر قػػد أ ػػدر ونشػر فػػي ريػػدة
رسمية.

 .1يرتبر حؽ اإل دار حقاً تنايذياً مطمقاً لرأيس السمطة الوطنيػة فػال ت ػدر القػوانيف إال مػف قبػؿ
رأيس السمطة الوطنية ولكف اإل دار ال يكسب القوانيف أ قوة قانونية ف القانوف يكتسبيا مف
ًالؿ إرادة الم مس التشريري ليا.

 .40مكونات الردالػة تاتػرض النشػر لرمػـ ال ميػور بالقػانوف والنشػر يشػمؿ ميػ أنػواع التشػريرات
سواء كانت دستو اًر أو قانوناً أو الأحة.

 .44تشػريرات اللػرورة لػػيس ًرو ػاً عػػف مبػدأ المشػػروعية وسػيادة القػػانوف

ف القػانوف ا ساسػػي

قد نظـ وعال ىذه التشريرات بؿ ترتبر مف النظريات الرامة المن وص عمييا في ميػ الػنظـ

السياسية ومنيا الشريرة اإلسالمية.

 .47ع ػػال المش ػػرع الامس ػػطيني إ ػػدار القػ ػرار بق ػػانوف ولك ػػف ل ػػـ يح ػػدد ح ػػاالت الل ػػرورة وم ػػد
ًطورتيا عمى ا مف الراـ والنظاـ الراـ وشروطيا ولوابطيا.
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 .44السػػمطة المًت ػػة ف ػػي إ ػػدار القػ ػ اررات بق ػػانوف ى ػػو رأ ػػيس الس ػػمطة الوطني ػػة باعتب ػػاره رأ ػػيس

لمسػػمطة التنايذي ػة  -أ ت ػػدر ب ػػاة إداريػػة ولػػيس تش ػريرية -وال ي ػػوز لػػو تاػػويض غي ػره بيػػذه
الوظياػػة وتتمتػ القػ اررات بقػػانوف كقػػوة القػػانوف ال ػػادر مػػف الم مػػس التشػريري وتممػػؾ مػػا يممكػػو
القانوف مف قوة ومف م االت ينظميا ولكف ال تستطي مًالاة القانوف ا ساسي.

 .41حدد القانوف ا ساسي لػوابط القػ اررات بقػانوف وىػي حالػة و ػود لػرورة ال تحتمػؿ التػأًير
عمى أف تكوف فيما بػيف أدوار انرقػاد الم مػس التشػريري ولػـ يػنص القػانوف ا ساسػي عمػى شػرط
عدـ مًالاة القانوف ا ساسي بؿ و اء اللػابط المولػوعي "حالػة اللػرورة" بػدوف تحديػد وذلػؾ
ف اللرورة تًتمؼ مف زماف آلًر ومف مكاف آلًر.
 .41ال ي وز حؿ الم مس التشريري حتى في أثناء الظروؼ االستثناأية وأف القانوف ا ساسي لـ
يػػذكر إر ػػاء انرقػػاد الم مػػس التشػريري أو تأ يػػؿ مسػػاتو لػػذلؾ ال ي ػػوز لػرأيس السػػمطة الوطنيػػة
إ دار ق اررات بقانوف إال فيما بيف أدوار انرقاد الم مس التشريري فقط.
 .46تمتد الرقابة البرلمانية في النظػر إلػى مػد تػوافر أركػاف حالػة اللػرورة وشػروطيا مػف عدمػو
فيكوف لمم مس حؽ و الحية الموافقة عمى الق اررات بقانوف أو ترديميا أو إلغاأيا.
 .42تًل ػ الق ػ اررات بقػػانوف إلػػى الرقابػػة القلػػاأية س ػواء كانػػت إداريػػة أو دسػػتورية وتكػػوف ىػػذه
الرقاب ػػة عم ػػى ميػ ػ أرك ػػاف القػ ػرار بق ػػانوف م ػػف حي ػػث الش ػػكؿ واال ػ ػراءات واالًت ػػاص والمح ػػؿ
والسبب.
 .42نظػػـ القػػانوف ا ساسػػي حالػػة الطػوارئ فػػي ف ػػؿ مسػػتقؿ وذلػػؾ لًطورتػػو ومػػد ال ػػالحيات
الممنوحة لرأيس السمطة الوطنية وتناولت مرظـ الدساتير التي طبقت عمى فمسطيف حالة إعالف

الطوارئ بقانوف.

 .41حالة الطوارئ في التشري الامسطيني تتأر

بيف الطاب السياسي والطاب الرسكر .

 .70حػػدد القػػانوف ا ساسػػي أسػػباب ومبػػررات حالػػة الطػوارئ وىػػذا التحديػػد عمػػى سػػبيؿ الح ػػر ال
عمى سبيؿ المثاؿ.

 .74يكػػوف لػرأيس السػػمطة الوطنيػػة

ػػالحية إعػػالف حالػػة الطػوارئ لمػػدة ثالثػػيف يومػاً و ػػالحيتو

في إعالف حالة الطوارئ ال ي وز التاويض فييا ولـ يمن القانوف ا ساسػي لػرأيس السػمطة

الوطنية

الحية ترطيؿ أحكامو.
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ثانيا :التوصيات:
 .4إنياء الرمؿ ب مي القػوانيف التػي كانػت سػارية المارػوؿ قبػؿ م ػيء السػمطة الوطنيػة وذلػؾ
لمرور زمف طويؿ وير

برليا إلى أكثر مف سبرة عقود مثؿ قانوف الرقوبات.

 .7و ػػوب ال ػػنص ف ػػي الق ػػانوف ا ساس ػػي عم ػػى ػ ػواز ح ػػؿ الم م ػػس التشػ ػريري وذل ػػؾ مقارن ػػة
بالدساتير المقارنة ولكف وفقا سباب وقيود محددة.

 .4و وب ترديؿ نص المادة ( ) 14مف القانوف ا ساسي وىػي بً ػوص الت ػويت بأغمبيػة
ثمثي أعلاء الم مس التشريري عمى ترديالت الرأيس فقط وليس عمى المشروع ككؿ فػي حالػة

رده مف قبؿ الرأيس .
 .1و ػػوب ترػػديؿ المػػادة ( )14مػػف القػػانوف ا ساسػػي والاق ػرة  4مػػف المػػادة ( )24في ػػب أف
نارؽ بيف مشاري القوانيف المستر مة والقوانيف غير المسػتر مة فػي حػاؿ اعتػراض الػرأيس فمػثال

يمكف النص عمى االعتراض عمى المشاري المستر مة ًالؿ  41يوماً بدال مف  40يوماً.
 .1الرمػػؿ عمػػى إعػػداد قػػانوف يػػنظـ ال ريػػدة الرسػػمية -الوقػػاأ الامسػػطينية -وسػػمطات الم مػػس
التشريري عميو وآليات النشر.
 .6الرمؿ عمى ترديؿ نص المادة  14لت ب متلمنة حاالت الًطػر التػي تػؤد إلػى حالػة

اللرورة وا دار ق اررات بقانوف وىي:
أ.

حالة تيديد الًطر بالوحدة الوطنية.

ب .حالة تيديد سالمة الوطف.
ت .أف يكوف مف شأف الًطر إعاقة مؤسسات الدولة عف أداء دورىا الدستور .
 .2و وب النص عمى تحديد مدة انرقاد الم مس التشريري برد إ دار الق اررات بقانوف كما ىو

في الدساتير المقارنة

 .2إ ازل ػػة التر ػػارض ب ػػيف أحك ػػاـ الم ػػادة ( )14م ػػف الق ػػانوف ا ساس ػػي والم ػػادة ( )24م ػػف النظ ػػاـ
الػػداًمي لمم مػػس التشػريري المترمقػػة با غمبيػػة المطموبػػة إلقػرار القػػانوف فػػي حػػاؿ رده مػػف رأػػيس

السمطة الوطنية فيي تثير شبية عدـ الدستورية.
 .1و ػػوب ال ػػنص

الس وف أو ًار يا.

ػ ػراحة عم ػػى آلي ػػات عم ػػؿ أعل ػػاء الم م ػػس التشػ ػريري سػ ػواء ك ػػاف داً ػػؿ
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 .40و ػػوب ع ػػرض القػ ػ اررات بق ػػانوف الت ػػي
لتسوية ولريا.

 .44و وب النص

ػػدرت ف ػػي فتػػرة االنقس ػػاـ عم ػػى الم م ػػس التشػ ػريري

راحة عمى ترويض مف يمحؽ بو لرر نتي ة إ دار الق اررات بقانوف عمى

اعتبارىا ق اررات إدارية أ أف يكوف القلاء قلاء إلغاء وترويض مف الناحية الرممية والنظرية.

 .47و وب النص عمى أسباب ومبررات إعالف حالة الطوارئ بشػكؿ أكثػر ولػوحا ودقػة وكػاف
مف ا فلؿ النص عمى ا سباب والمبررات التالية:
أ.

وقوع حرب.

ب .حدوث ع ياف مسم .
ت .حدوث كوارث طبيرية.
ث .في حالة انتشار وباء.
 .44ولػ قػػانوف يػنظـ سػػمطات رأػػيس السػػمطة الوطنيػػة فػػي حالػػة الطػوارئ و لػػيس الػػنص عمييػػا
بمادة أو مادتيف.

 .41من رأيس السمطة الوطنية إ دار ق اررات بقانوف في حالة الطوارئ وكذلؾ تحديد إ راءات

طمب تمديد حالة الطوارئ وال ية التي تتولى تقديـ الطمب.

وبالله التوفيق وعليه قصد السبيل،،،،
الباحث
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المراجع

 القرآن الكريمأوالً :الكتب:

 .4إبراىيـ عبد الرزيز شيًا ومحمد رفرت عبد الوىاب النظـ السياسية والقانوف الدسػتور
الات

.7004

 .7أبو بكر مرشد فازع الزىير

مطبرػو

السمطات االستثناأية لرأيس الدولة دار الكتب الرممية .7006

 .4أبي إسحاؽ الشاطبي الموافقات في أ وؿ الشريرة شرح الشي عبػد ات ػزار المكتبػة الشػاممة
ال زء الثاني دار الكتب الرممية بيروت 4114ـ.

 .1أحمد سالمة بدر االًت اص التشػريري لػرأيس الدولػة فػي النظػاـ البرلمػاني د ارسػة مقارنػة دار
النيلة الرربية القاىرة .7004

 .1أحمد الموافى مبادئ القانوف الدستور الكويتي دار النيلة الرربية القاىرة 7001ـ.
 المشروعية االستثناأية دار النيلة الرربية القاىرة 7001ـ

 .6إسػػماعيؿ الغ ػزاؿ الدسػػاتير والمؤسسػػات السياسػػية مؤسسػػة عػػز الػػديف لمنشػػر والطباعػػة بيػػروت
.4116

 .2السيد

بر

مبادئ القانوف الدستور

 .2المر ـ الو يز م م المغة الرربية

الطبرة الرابرة القاىرة .4111

ميورية م ر الرربية .4114

 .1المر ـ الوسيط م م المغة الرربية مكتبة الشروؽ الدولية .7001

 .40بػػدر محمػػد عػػادؿ محمػػد الرقابػػة القلػػاأية عمػػي القػ اررات اإلداريػػة فػػي مممكػػة البحػريف الطبرػػة
ا ولي دار النيلة الرربية .7040

 .44ثروت عبد الياد ال وىر
النيلة الرربية .7001

الحاكـ ومد سػمطتو فػي تغييػر التشػري فػي الاقػو اإلسػالمي دار

 .47ثػػروت عبػػد الرػػاؿ أحمػػد أثػػر ترػػديؿ المػػادة  26مػػف الدسػػتور عمػػي نظػػاـ الرقابػػة عمػػي دسػػتورية
القوانيف دار النيلة الرربية .7001

 .44حازـ

ادؽ سمطة رأيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرأاسي دراسة مقارنو دار النيلػة

الرربية .7001

 .41حسيف عثماف محمد عثماف القانوف الدستور

دار ال امرة ال ديد االسكندرية .7001

ً .41ميؿ محسف القلاء اإلدار المبناني دراسة مقارنة دار النيلة الرربية بيروت 4127ـ.
 .46راأد قنديؿ الرقابة عمى دستورية القوانيف دار النيلة الرربية القاىرة 7040ـ.
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 .42س ػػامي م ػػاؿ الػػػديف القل ػػاء اإلدار
.7007

الكتػ ػػاب ا وؿ الطبر ػػة الثالث ػػة مطبر ػػة أب ػػو الرػ ػػزـ

 مػػد لػػرورة السػػمطات االسػػتثناأية فػػي ميوريػػة م ػػر الرربيػػة والرقابػػة
عمييا دار النيلة الرربية .7001

 القػ ػػانوف الدسػ ػػتور والشػ ػػرعية الدسػ ػػتورية عمػ ػػي لػ ػػوء قلػ ػػاء المحكمػ ػػة
الدستورية الرميا منشأة الرارؼ .7001

 لواأ اللرورة ولمانات الرقابة القلاأية منشأة المرارؼ .4127
 .42سػػرد عػػاطؼ حسػػيف الرقابػػة عمػػى دسػػتورية الق ػوانيف والم ػواأ
الرربية . 7001

 .41سػ ػػميماف الطمػ ػػاو

الطبرػػة ا ولػػي دار النيلػػة

السػ ػػمطات الثالثػ ػػة فػ ػػي الدسػ ػػاتير الرربيػ ػػة المرا ػ ػرة وفػ ػػي الاكػ ػػر السياسػ ػػي

اإلسالمي دار الاكر الرربي الطبرة السادسة .4116

 النظريػػة الرامػػة لمق ػ اررات اإلداريػػة دار الاكػػر الرربػػي الطبرػػة الًامسػػة
.4121

 .70سنف ابف ما ة ال زء الثاني رقـ الحديث  7410دار إحياء الكتب الرربية.
 .74شايؽ إماـ تشريرات اللرورة في غياب البرلماف بدوف دار نشر .4111
.77
.74

بر محمد السنوسي الدور السياسي لمبرلماف في م ر دار النيلة الرربية .7006

ػالح الػػديف فػوز

واقػ السػمطة التنايذيػػة فػػي الدسػاتير الرربيػػة مركزيػة السػػمطة المركزيػػة .دار

النيلة الرربية .7004-7007

.71

حي البًار

ال زء الراب

دار طوؽ الن اة الطبرة ا ولي 4177ىػ.

 .71طارؽ زاىي طوقاف الق اررات بقانوف ال ادرة عف الرأيس في حالو اللرورة م موعة القانونية
راـ ات .7002

 .76طرمية ال رؼ مو ز القانوف الدستور

دار الحمامي لمطباعة .4111

 .72عادؿ أبو الن ا دور رأيس الدولة في النظـ السياسية المرا رة بدوف دار سنة نشر.
 .72عباس ال راؼ و ورج ًربوف مدًؿ إلى عمـ القانوف دار الثقافة .4111

 .71عبد الحميد الشواربي شريؼ ادات شػاأبة عػدـ دسػتورية ومشػروعية قػرار إعػالف ومػد حالػة
الطوارئ وا وامر الرسكرية منشاة المرارؼ 7000.

 .40عبد الرحمف أبػو الن ػر اتااقيػة نيػؼ الرابرػة لحمايػة المػدنييف الطبرػة ا ولػي مطػاب مركػز
رشاد الشوا .7000

 .44عبد القادر الاار المدًؿ لدراسات الرموـ القانونية الطبرة ا ولي دار الثقافة .4111
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 .47عبػ ػ ػػد الرظػ ػ ػػيـ عبػ ػ ػػد السػ ػ ػػالـ الػ ػ ػػدور التش ػ ػ ػريري الدولػ ػ ػػة فػ ػ ػػي النظػ ػ ػػاـ المًػ ػ ػػتمط دار النيلػ ػ ػػة
الحديثة .7001

 .44عبد المنرـ فرج ال ده أ وؿ القانوف دار النيلة الرربية .4124
 .41عبد الوىاب ًالؼ عمـ أ وؿ الاقو الطبرة السادسة .4111
 .41عدناف عمر القلاء اإلدار

دار المرارؼ .7001

 .46عزه م طاى عبد الم يد مسأولية رأيس الدولة دار النيلة الرربية .7002

 .42عػػالء عبػػد المترػػاؿ الرقابػة عػػي سػػمطة رأػػيس الدولػػة التشػريرية فػػي الظػػروؼ االسػػتثناأية دار
النيلة الرربية بدوف سنة نشر.

التطورات الدستورية في فمسطيف م شرح المبادئ الدستورية الرامة

 .42فتحي عبد النبي الوحيد

ال زء ا وؿ مطاب المقداد الطبرة الرابرة 7001ـ.

 القلػػاء الدسػػتور فػػي فمسػػطيف وفق ػاً حكػػاـ القػػانوف ا ساسػػي المرػػدؿ
ومشػػروع قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية الرميػػا د ارسػػة مقارنػػة مطػػاب المقػػداد

الطبرة ا ولى .7001

 التطػ ػػورات الدسػ ػػتورية فػ ػػي فمسػ ػػطيف 4111-4142ـ الطبرػ ػػة الثانيػ ػػة
مطاب الييأة الًيرة في فمسطيف 4116ـ.

 .41فتحي فكر

و يز القانوف البرلماني في م ر .7001

 .10قاأ ػػد طرب ػػوش الس ػػمطة التنايذي ػػة ف ػػي ال ػػدوؿ الرربي ػػة ذات النظ ػػاـ الحمي ػػور

الطبر ػػة ا ول ػػي

المؤسسة ال امرية لمدارسات والنشر والتوزي .4116

بدوف دار نشر .4114

 .14ما د راغب الحمو القانوف الدستور

 النظـ السياسية والقانوف الدستور
 القلاء اإلدار

منشأة المرارؼ .7000

دار المطبوعات ال امرية .4112

 .17محمد عبد الحميد أبو زيد سمطة الحاكـ في استنباط التشري شرعا وولرا الطبرة الرابرة
دار النيلة الرربية بدوف سنة نشر.

 المط ػ ػ ػ ػ ػػوؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػ ػ ػػانوف اإلدار
الرربية .4112

 .14محمػػػد عبػػػد الرػ ػػاؿ السػػػنار
الرربية 4112ـ.

الطبر ػ ػ ػ ػ ػػة الرابر ػ ػ ػ ػ ػػة دار النيل ػ ػ ػ ػ ػػة

ا ح ػ ػزاب السياسػػػية وا نظم ػػة والقلػ ػػاء الدس ػػتور

 القانوف الدستور

 .11محمد كامؿ ليمة القانوف الدستور

دار النيلة الرربية 4112ـ.

الطبرة ا ولى دار الاكر الرربي 4164ـ.
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دار النيلػ ػػة

 .11محمد ماىر أبو الرنيف االنحػراؼ التشػريري والرقابػة عمػي الدسػتورية ال ػزء ا وؿ بػدوف دار
نشر .7006

 .16محمود حافظ القرار اإلدار

دار النيلة الرربية بدوف سنة نشر.

 .12محمود عاطؼ البنػا الوسػيط فػي الػنظـ السياسػية دار الاكػر الرربػي لمطباعػة والنشػر القػاىرة
7002ـ.

 .12محمػػود أبػػو السػػرود االًت ػػاص التشػريري ل ػرأيس الدولػػة فػػي لػػؿ الظػػروؼ االسػػتثناأية دار
الثقافة ال امرية 4110ـ.

منشأ المرارؼ الطبرة ا ولي .4121

 .11م طاى أبو زيد النظاـ الدستور الم ر

 النظـ السياسية والقانوف الدستور

دار المطبوعات ال ديد اإلسكندرية

 النظـ السياسية والقانوف الدستور

دار المطبوعات ال ديد االسكندرية

4110ـ.
.7000

 القلاء اإلدار وم مس الدولة قلاء اإللغاء دار المطبوعات ال امرية
االسكندرية 4111ـ.

 .10منير عبد الم يد أ وؿ الرقابة عمي دستورية القوانيف والمواأ

منشأة المرارؼ .7004

 .14موسى أبو مموح المدًؿ لمرموـ القانونية الطبرة الثانية بدوف دار نشر .7001
017نػ ػاظـ عويل ػػة ا وام ػػر الرس ػػكرية ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة 4162ـ – 4111ـ

امر ػػة بي ػػر زي ػػت

.4111

 .17ى ػػاني غ ػػانـ النظ ػػاـ الق ػػانوني لرق ػػد التوري ػػد اإلدار د ارس ػػة مقارن ػػة دار المطبوع ػػات ال امري ػػة
7044

 .14و د ثابت غبلاير السمطات االستثناأية لرأيس ال ميورية منشأت المرارؼ .4122

 .11وىبػػة الزحيمػػي نظريػػة اللػػرورة الشػػرعية مقارنػػة م ػ القػػانوف الولػػري الطبقػػة الرابرػػة مؤسسػػة
الرسالة .4121

 .11يحيى ال مؿ القانوف الدستور

دار النيلة الرربية القاىرة 4121ـ.

 نظرية اللرورة في القانوف الدستور وبرض تطبيقاتيا المرا ػرة د ارسػة
مقارنة دار النيلة الرربية .7007

 .16يسػػر الر ػػار نظريػػة اللػػرورة فػػي القػػانوف الدسػػتور والتش ػري الحكػػومي فػػي فت ػرات غيػػاب
الحياة النيابية دار النيلة الرربية .4111

 .12يوسػػؼ قاسػػـ نظريػػو اللػػرورة فػػي الاقػػو ال نػػاأي اإلسػػالمي والقػػانوف ال نػػاأي الولػػري دار
النيلة الرربية مطبرة امرة القاىرة .4124
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ثانياً :الرسائل العممية:

* رسائل الدكتوراه:

 .4عبد النا ر عبد ات أبو سميدانة الً ومة اإلدارية ومستقبؿ القلاء في فمسػطيف رسػالة
دكتوراه 7001

 .7فؤاد عبد النبي حؽ رأيس ال ميورية فػي النظػاـ الدسػتور الم ػر
.4111

 .4محمػود فػػوز عاياػي بػػدو

رسػالة دكتػوراه القػاىرة

الحمايػػة الدسػتورية والقانونيػػة والقلػػاأية لمحريػة الشً ػػية أثنػػاء

تطبيؽ قوانيف الطوارئ رسالة دكتوراه .7040

 .1ىػػاني عبػػد الػػرحمف غػػانـ النظػػاـ القػػانوني لرقػػد التوريػػد رسػػالة دكتػػوراه
.7044

امرػػة اإلسػػكندرية

* رسائل الماجستير:
 .4إياد سميماف البرديني الم مس التشريري فػي فتػره مػف 7006حتػى  7040رسػالة ما سػتير
.7044

 .7حنػػيف محمػػد ح ػػاب دور الػرأيس التشػريري فػػي النظػػاـ السياسػػي الامسػػطيني د ارسػػة مقارنػػة
رسالة ما ستير

امرة الن اح الوطنية نابمس .7044

 .4ش ػريؼ أحمػػد برموشػػو دعػػو إلغػػاء الق ػرار اإلدار

رسػػالة ما سػػتير

امرػػة االزىػػر بغ ػزه

7040

 .1عادؿ أحمد حسيف بوعركي النظاـ الدستور لتشريرات اللرورة دراسة مقارنو بػيف ا ردف
والكويت رسالة ما ستير

امرة الشرؽ ا وسط .7040

 .1عمػ ػػر التركمػ ػػاني القلػ ػػاء الدسػ ػػتور
.7040

فػ ػػي فمسػ ػػطيف رسػ ػػالة ما سػ ػػتير

امرػ ػػة ا زىػ ػػر

 .6يحيى الا ار دور السمطة التشريرية في بناء الدولة الامسطينية دراسة مقارنة رسالة ما سػتير
امرة الدوؿ الرربية .7004

 .2يوس ػ ػػؼ ًميػ ػ ػػؿ ن ػ ػػـ النظػػ ػػاـ القػػ ػػانوني لممحكم ػ ػػة الدس ػ ػػتورية الرمي ػ ػػا ف ػ ػػي فمسػ ػ ػػطيف رسػػ ػػالة
ما ستير .7044

ثالثاً :أبحاث منشورة في دوريات:

 .4عب ػػد الحمي ػػد الريم ػػة المؤسس ػػة التشػ ػريرية ف ػػي ظ ػػؿ الس ػػمطة الوطني ػػة الامس ػػطينية م م ػػة الق ػػانوف
والقلاء الردد الساب

 .7عبد الرازؽ السنيور

.7007

االنحراؼ في استرماؿ السمطة التشريرية م مة م مس الدولة .4114
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 .4عبػػد الك ػريـ الشػػامي ا ركػػاف الشػػكمية لمتش ػري الرػػاد فػػي فمسػػطيف منشػػور فػػي م مػػة القػػانوف
والقلاء عدد الحاد عشر . 7004

رؤيػػة و أر حػػوؿ فراليػػة الن ػػوص الدسػػتورية بالنسػػبة لحالػػة الط ػوارئ لموا يػػة

 .1فػػاروؽ الرشػػر

ا زمة الحالية لمسمطة الوطنية الامسطينية القاىرة المركز الامسطيني السػتقالؿ المحامػاة والقلػاء

"مساواة"

 .1موسػػى أبػػو ممػػوح بحػػث برنػواف آليػػة ولػ التشػري فػػي ا ارلػػي الًالػػرة لمسػػمطة الامسػػطينية
منشور في م مة ال امرة اإلسالمية .الم مد السادس الردد ا وؿ 4117

 .6يحيػػى الا ػ ار بحػػث برن ػواف مسػػيره الم مػػس التش ػريري الامسػػطيني م مػػو القػػانوف والقلػػاء الرػػدد
الًامس عشر .7001

رابعاً :التقارير والدوريات:

ح ػػؽ عل ػػو الم م ػػس التشػ ػريري ف ػػي الت ػػويت أثن ػػاء فتػ ػرة االعتق ػػاؿ المرك ػػز

 .4ػػالؿ البن ػػدار

الامسطيني الستقالؿ المحاماة والقلاء "مساواة.

 .7ماؿ عبد ال واد محالرة نحو إ الح دستور وسياسي في فمسطيف مركز مساواة.
 .4عبد الرازؽ السنيور
 .1عبد الرازؽ السنيور

االنحراؼ في استرماؿ السمطة التشريرية م مة م مس الدولة .4114

االنحراؼ في استرماؿ السمطة التشريرية م مة م مس الدولة .4114

 .1عبد الرحمف أبو الن ر الوكالة بالت ويت في الم مس التشريري مقاؿ غير منشور.

رؤيػػة و أر حػػوؿ فراليػػة الن ػػوص الدسػػتورية بالنسػػبة لحالػػة الطػوارئ لموا يػػة

 .6فػػاروؽ الرشػػر

ا زم ػػة الحالي ػػة لمس ػػمطة الوطني ػػة الامس ػػطينية المرك ػػز الامس ػػطيني الس ػػتقالؿ المحام ػػاة والقل ػػاء"

مساواة" سنة 7002

 .2فتحػػي فكػػر

فراليػػة الن ػػوص الدسػػتورية لموا يػػة ا زمػػة الحاليػػة السػػمطة الامسػػطينية المركػػز

الامسطيني الستقالؿ المحاماة والقلاء "مساواة" .7002

 .2محمود ابو سرود االًت اص التشريري لرأيس الدولة.

 .1المركز الامسطيني الستقالؿ المحامػاة والقلػاء "مسػاواة"
القانوف ا ساسي الامسطيني .7002

ػالحيات الػرأيس وفقػا لممػادة  14مػف

 .40م مة نقابة المحاميف الردد الثاني السنة ا ولى.
 .44محمد الحميور

الحيات الرأيس وفقا لممادة  14مػف القػانوف ا ساسػي الامسػطيني المركػز

الامسطيني الستقالؿ المحاماة والقلاء "مساواة" .7002
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 .47محمػػد ا زعػػر المؤسسػػة التش ػريرية فػػي فمسػػطيف بحػػث مقػػدـ بأعمػػاؿ المػػؤتمر لبػػاحثي الشػػباب
.4112

خامساً :القوانين واالتفاقيات الدولية:

 .4إعالف مبادئ اتااقية أوسمو 4114ـ.

 .7إعالف المبادئ حوؿ ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية 4114ـ.
 .4الالأحة الداًمية لم مس ا مة الكويتي لسنة . 4164
 .1الدستور ا ردني لسنة .4127

 .1دستور دولة الكويت لسنة .4167

 .6مرسوـ دستور فمسطيف لسنة .4177
 .2دستور ميورية م ر الرربية لسنة .4116

 .2دستور ميورية م ر الرربية لسنة .4167
 .1دستور ميورية م ر الرربية لسنة .4124

 .40دستور المممكة الياشمية ا ردنية لسنة 4117

 .44قانوف اإل راءات ال زاأية رقـ  4لسنة 7004ـ.
 .47قانوف اإل راءات ال زاأية رقـ 46لسنة 4146
 .44قانوف الدفاع ا ردني لسنة 4141

 .41القانوف ا ساسي الامسطيني لسنة 4111ـ.
 .41القانوف ا ساسي الامسطيني لسنة .7001

 .46قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ  1لسنة.7004
 .42قانوف الطوارئ البريطاني لسنة .4141
 .42قانوف الًدمة المدنية لسنة .4112

 .41قانوف المحكمة الدستورية رقـ  4لسنة .7006

 .70النظاـ الداًمي لمم مس التشريري لسنة .7000

 .74النظاـ الدستور لقطاع غزة ال ادر في .4167

سادساً :مواقع الكترونية:

 .1حس ػػيف أب ػػو الين ػػود التشػ ػريرات والي ػػو س ػػنيا ف ػػي الس ػػمطة الوطني ػػة الامس ػػطينية الييأ ػػة الامس ػػطينية
المستقمة لحقوؽ اإلنساف سمسة تقارير  4ص www.ichr.ps/pdfs/legal13.pdf41
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 .7حسيف أبو الينود وسػامي بػاريف بحػث برنػواف مػد قانونيػة تػوكيالت النػاب ا سػر زمالأيػـ
ف ػ ػػي كتم ػ ػػو التغي ػ ػػر واإل ػ ػػالح ف ػ ػػي الش ػ ػػؤوف المت ػ ػػمة بالرم ػ ػػؿ البرلم ػ ػػاني مش ػ ػػروع ترزي ػ ػػز دور
الم تمرات المدنية في الرممية التشريرية سمسة إ دارات www.miftah.org 4

 .3ع ػػزت الرمين ػػي مرك ػػز ال ػػدفاع ع ػػف الحري ػػات الم م ػػس التشػ ػريري طبير ػػة عمم ػػو ودوره وعالقات ػػو

ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمواطف برن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػام التوعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الديمقراطي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واالنتًاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات  4ص . 41
 www.ichr.ps/pdfs/legal62.pdf
 .1غػ ػ ػػادة سػ ػ ػػمماف مزيػ ػ ػػد حالػ ػ ػػة الط ػ ػ ػوارئ فػ ػ ػػي القػ ػ ػػانوف ا ساسػ ػ ػػي الامسػ ػ ػػطيني © 7040
www.plc.gov.ps
 .5طارؽ زاىي طوقاف بحث برنواف الق اررات بقانوف ال ػادرة عػف الػرأيس وفقػاً لحػاالت اللػرورة .
مشػػروع" ترزيػػز دور منظمػػات الم تمػ المػػدني فػػي الرمميػػة التشػريرية سمسػػة إ ػػدارات "4
 www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=96331
 .6الم ارحػؿ االنتقاليػة انقػؿ السػمطات وال ػالحيات وتغيػػر المسػميات وأثرىػا عمػى التشػريرات السػػارية
لغايػػات دم ػ التش ػريرات مريػػد الحقػػوؽ

امرػػو بيرزيػػت وحػػده المرمومػػات القانونيػػة 7002

صPDFPath=en/Uploads/supportive_research_and_studies/Final.pdf 44
 .2مؤسسة الحؽ http://www.alhaq.org/atemplate.php?id=53

 .8م ػػطاى مرع ػػي عممي ػػو التشػ ػري ف ػػي فمس ػػطيف اآللي ػػات وا ىػ ػداؼ وا ولوي ػػات سمس ػػة التق ػػارير

القانونيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 46الييأػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الامسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقمة لحقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواطف’ص71
www.ichr.ps/pdfs/legal24.pdf
 .1مرف ادعيس سمسمة تقارير قانونية الييأة الامسطينية تقرير ( )66ص  40وما برػدىا موسػى أبػو

ممػػوح ص  711 -712كػػذلؾ ار ػ سمسػػمة مشػػروع تطػػوير القػوانيف ( )1ص  42ومػػا برػػدىا .
www.site.iugaza.ps
 .11موق المقتاى  http://www.muqtafi.birzeit.edu/links.aspx
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2756
.11
http://fateh-voice.com/vb/showthread.php?t=67656
.12
 www.mesc.com.jo/activities/Act_Discuss/seminars/mesc -15-06.html .13
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