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ثسُ اهلل اٌسمحٓ اٌسدُْ
"ًَلًُِ اعٌٍَُّْاْ فَسََْسٍَ اٌٍّوُ عٍَََّىُُْ ًَزَسٌٌُُوُ ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَسَزُسَدًَُّْ إٌََِ عَبٌُِِ اٌْغَْْتِ ًَاٌشَّيَبدَحِ
فَُْنَجِّئُىُُ ثَِّب وُنزُُْ رَعٌٍََُّْْ "
سٌزح اٌزٌثخ آّخ ()501

صدق اهلل اٌعظُْ

أ

إقرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان:

آثار تعديل القواعد الدستورية وفقاً ألحكام القانون األساسي الفمسطيني "دراسة مقارنة"
أُقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىو نتاج جيدي الخاص ،باستثناء ما تمت

اإلشارة إليو حيثما ورد ،وأن ىذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو

لقب عممي أو بحث لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
ذلك.

وأنييييييي أتحمييييييل المسييييييكولية القانونييييييية األكاديمييييييية كامميييييية حييييييال ث ييييييو مييييييا ي ييييييال

اسم الطالب :عامر وهب عار الوادية
التوقيع:

التاريخ:

ب

اإلىداء
إىل ًاٌدُّ سجت ًجٌدُ يف ىره احلْبح  ..أطبي اهلل يف عّسمهب ًشادمهب رمٌٍ ًثسوخ.
إىل إخٌأِ ًأخٌارِ ًأسسىُ ..األعصاء عٍَ لٍيب  ..إىل زًح شمْمِّ عديل ًعصِِ
طّْت اهلل ثسامهب.
إىل ِٓ صربد ِعِ ً رشبزوين عنبء ىرا اٌدزة شًجيت اٌغبٌْخ  ...إىل ِٓ أدْب
ألجٍيُ ًداد ،ربال  ،عٍْبء ٔ ،عٍني ً ثبثذ...
إىل عبئٍيت  ..إىل زًح اٌدوزٌز  /سبِخ خًٍْ اٌٌادّخ ..اثٓ وٍْخ احلمٌق جببِعخ
األشىس اٌشبخمخ ..إىل أصدلبئِ ًشِالئِ..
أُىدّىُ مثسح ىرا اجليد ...

ت

شىس ًرمدّس
أرمدَ ثٌافس اٌشىس ًاالِزنبْ إىل أسزبذُ اٌفبضً األسزبذ اٌدوزٌز /فزذِ عجد اٌنيب اٌٌدْدُ زئْس
لسُ اٌمبٌْٔ اٌعبَ يف وٍْخ احلمٌق جببِعخ األشىس ًٔبئت زئْس جبِعخ األشىس ٌٍشئٌْ اإلدازّخ ًاملبٌْخ ًعّْد
وٍْخ احلمٌق سبثمبً ًِسزشبز اجملٍس اٌٌطين اٌفٍسطْين ٌٍشؤًْ اٌدسزٌزّخ ًعضٌ اٌٍجنخ اٌفنْخ ٌصْبغخ اٌدسزٌز
اٌفٍسطْين ،ملب ثرٌو ِٓ عٍُ ًرٌجْيبد سدّدح ًِشبزوزو يل يف وبفخ ِسادً إشسافو عٍَ ىره اٌسسبٌخ ،فبهلل
أسأي أْ ّدُّ عٍْو اٌصذخ ًاٌعبفْخ ًأْ ّصّده رٌاضعبً يف حتٍّو ِسؤًٌْبرو جتبه ًطنو.
وّب ال ّفٌرين أْ أرٌجو ثبٌزمدّس ًاٌعسفبْ ٌٍّنبلشني  ،أسزبذُ اٌدوزٌز  /سبىس إثساىُْ اٌٌٌْد ،أسزبذ
اٌمبٌْٔ اجلنبئِ املشبزن ًأدد أعّدرو يف فٍسطني ًعّْد وٍْخ احلمٌق جببِعخ األشىس عٍَ ِب لدِو يل ِٓ ِالدظبد
ثبلجخ لجًْ زدٍخ حبثِ اٌعٍِّ ىراً ،اٌدوزٌز  /حمّد عجد اهلل أثٌ ِطس  ،أسزبذ اٌمبٌْٔ اٌدًيل اٌعبَ املسبعد ٌمجٌهلّب
االشرتان يف جلنخ املنبلشخ ًاحلىُ عٍَ ىره اٌدزاسخ.
ًّسعدِٔ أْ أًجو رمدّسُ ٌىً ِٓ سبىُ ثزمدُّ ِب ميٍه ِٓ رسيْالد ًِالدظبد أضفذ عٍَ ىره اٌسسبٌخ
ِب أضفزوً ،أخص ثبٌروس اٌشْخ سٍّْبْ اٌسًِِ ً اٌدوزٌز وّبي اٌشسايف ًاٌدوزٌز ّبسس اٌٌادّخ
ًاٌدوزٌز أمحد جٌاد اٌٌادّخ ًاألسزبذ عجد ِربًن ًاألسزبذ حمّد عٌض /اٌزٍجبِٔ ًاألسزبذ رٌفْك أثٌ جساد ًاألسزبذ
ثسبَ محدً ،األسزبذ سيًْ أثٌ شىري اٌرُ زاجع ًدلك ىره اٌسسبٌخ ٌغٌّبً ًشادىب زًٔمبً ًهببءً.

ث

ممخص الدراسة

تناولت ىذه الدراسة التعديالت الدستورية التي أُجريت عمى القانون األساسي الفمسطيني في

العام  3002والعام  ،3002من حيث ماىيتيا وآثارىا عمى الواقع الدستوري الفمسطيني ،وعمى
البنيان الموضوعي ليذا القانون؛ بما يشتمل عمى مبادئ دستورية أساسية أو ثانوية.

حيث ىدفت ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى قواعد القانون األساسي الفمسطيني المعدلة وكيفية
تنظيميا ليذه المبادئ نتيجة لتمك التعديالت؛ وذلك من خالل اتباعنا المنيج المقارن لآلثار
نظيرتيا من القواعد الدستورية في
ا
الناجمة عن أبرز التعديالت الدستورية التي جرت عمى

الدساتير المصرية والدساتير األردنية ،وىذا في إطار تنظيم المبادئ األساسية والثانوية لمدستور
الديمقراطي المعاصر.

خصص الباحث الفصل األول من ىذه الدراسة لمحديث عن النظام القانوني لمبدأ التعديل

الدستوري بما يشتمل عمى التعديل الدستوري والتعديل غير الدستوري  ،والفصل الثاني بحث فيو
آثار التعديالت الدستورية عمى المبادئ األساسية لمدستور الديمقراطي ،كمبدأ الفصل بين
السمطات ،مبدأ التداول السممي لمسمطة ،مبدأ السيادة الشعبية ،مبدأ حماية الحقوق والحريات مبدأ

سمو الدستور ،ومبدأ استقالل القضاء؛ متناولً ماىية ىذه المبادئ وأىميتيا ،ثم تعرض الباحث

لستيضاح أىم آثار تعديل القواعد الدستورية عمييا ،وفي الفصل الثالث اتبع ذات المنيجية فيما

يتعمق بآثار تعديل القواعد الدستورية عمى المبادئ الثانوية لمدستور الديمقراطي المعاصر ،وىي:
مبدأ عولمة الدساتير ،مبدأ تنظيم عالقة الدين بالدولة ،مبدأ حرية الستعالم ،ومبدأ السيطرة

المدنية عمى القوات العسكرية.

وقد خمص الباحث لجممة من النتائج والتوصيات تضمنتيا خاتمة الدراسة.
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Abstract
This study deals with the constitutional amendments on the Palestinian
Basic Law in 2003 and in 2005 in terms of essence and effects on the Palestinian
constitutional reality and on the objective structure of this law including main
constitutional principles and other subordinate ones.
The study aims at shedding light on the amended principles of the Palestinian
Basic Law and the nature of organization of these principles as a result of these
amendments. This is through adopting the comparative methodology of the effects
resulted from the most prominent constitutional amendments that were made on their
counterparts of the constitutional principles in the Egyptian and Jordanian
constitutions. This is in the frame if organizing the main and subordinate principles of
the contemporary democratic constitution.
The first chapter of this study deals with the legal system of constitutional
amendment including the official and non-official constitutional amendment. The
second chapter studies the effects of the constitutional amendments on the basic
principles of the democratic constitution such as: separation of powers, peaceful
transfer of power, public sovereignty, protection of rights and freedoms, constitution
loftiness and judicial independence. The chapter deals with the essence of these
principles and their importance. Then, the chapter deals with the most important
effects of the constitutional amendments on these principles. In the third chapter, the
researcher uses the same methodology in terms of the effects of these amendments on
the subordinate principles of the contemporary democratic constitution:
internationalization of constitutions, the principle of managing the relationship
between religion and state, freedom of inquisition and civil controlling of military
forces.

ح

أوالً :موضوع الدراسة

مقدمة

نتيجة لما جرم مف تعديبلت كفقان ألحكاـ الدساتير المتعاقبة في فمسطيف تجسد عدد مف

اآلثار المختمفة عمى البنياف المكضكعي ليذه الدساتير كعمى الممارسة الدستكرية الفمسطينية ،كال

سيما ما أجرم مف تعديبلت عمى القانكف األساسي الفمسطيني في العاـ  ،2003الذم تـ بمكجبو
استحداث منصب رئيس الكزراء بعد دسترة أحكامو كاقرارىا؛ ليشارؾ بذلؾ رئيس الكزراء الجديد

رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية اختصاصات السمطة التنفيذية ،كما أجرل مف تعديؿ عمى ىذا

القانكف في العاـ  2005كاف أبرز أحكاـ ىذا التعديؿ ىك تحديد مدة رئاسة السمطة الكطنية كمدة
كالية المجمس التشريعي بمحددات زمنية دقيقة أربع سنكات بعد أف كانت محددة

االنتقالية.

بالمرحمة

في السياؽ ذاتو أجرت تعديبلت دستكرية مختمفة عمى عدد مف الدساتير المصرية كالدساتير

األردنية ،كاف ليا مف اآلثار المختمفة عمى بنياف ىذه الدساتير؛ لذا سنتناكؿ في ىذه الدراسة أبرز
تمؾ التعديبلت كآثارىا عمى البنياف المكضكعي لمدستكر.
ثانياً :أهمية الدراسة

نظ انر لما ليذه التعديبلت الدستكرية مف انعكاسات عممية قد تتضح مبلمحيا مف خبلؿ

التجربة الدستكرية البلحقة ليا ،أردنا أف نسمط الضكء عمى أىـ آثار ىذه التعديبلت عمى

الممارسة الدستكرية الفمسطينية كما لحؽ بالقانكف األساسي جراء تمؾ التعديبلت ،في إطار
الحديث عف البناء الدستكرم الديمقراطي.

كتتجمى أىمية الدراسة بشكؿ خاص في المساىمة بتشييد دستكر دائـ لمدكلة الفمسطينية

يتبنى مقكمات الدساتير الديمقراطية المعاصرة ،بما يكرس سيادة الدكلة ،كيصكف حقكؽ كحريات

الشعب الفمسطيني ،فيضمف بذلؾ لو العيش بحياة كريمة.
ثالثاً  :تساؤالت الدراسة

لعؿ التساؤؿ األبرز الذم كاف الدافع الرئيسي لتناكلنا مكضكع ىذه الدراسة يتمثؿ في اآلتي:

ما ىي آثار التعديبلت الدستكرية التي جرت عمى أحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني ،سكاء كانت
عمى بنياف ىذا القانكف في إطار الحديث عف بنياف الدستكر الديمقراطي المعاصر ،أك كانت

عمى الممارسة الدستكرية الفمسطينية؟ كيتفرع عف ىذا التساؤؿ عدد مف التساؤالت ،أبرزىا:

 _1ما مدل اختبلؼ القانكف األساسي بمفيكمو عف مفيكـ الدستكر؟ كاذا كاف ىناؾ اختبلؼ
فيؿ ينطبؽ عمى القانكف األساسي الفمسطيني ما ينطبؽ عمى الدستكر مف بحث لمبادئ دستكرية

تضمنيا كمبدأ تعديؿ الدستكر؟.

1

 2ما مدل العبلقة بيف النظاـ القانكني لمبدأ التعديؿ الدستكرم كتقييـ اآلثار المترتبة نتيجة

لمتعديبلت الدستكرية؟ كىؿ يجكز تعديؿ القكاعد الدستكرية بغير اإلجراءات التي تحددىا الدساتير
لذلؾ؟.

 3ما ىي اآلثار الناجمة عف التعديبلت الدستكرية التي جرل بمكجبيا استحداث منصب رئيس

الكز ارء؟.

 _ 4ما ىي اآلثار الناتجة عف التعديبلت الدستكرية التي تـ بمكجبيا تحديد المدد لرئاسة السمطة

الكطنية الفمسطينية ككالية المجمس التشريعي الفمسطيني؟.

 _5ما مدل تبني القانكف األساسي لمقكمات الدستكر الديمقراطي مقارنة مع كؿ مف الدستكر

المصرم كاألردني المطبقيف حاليان؟.

 _6ما ىي اآلثار الناجمة عف التعديبلت الدستكرية األكلى كالثانية عمى البنياف الشكمي لمقانكف

األساسي؟.

رابعاً  :منهجية الدراسة

استخدمنا المنيج التحميمي المقارف لمقكاعد الدستكرية المعدلة كآثارىا في القانكف الدستكرم

الفمسطيني كمقارنتيا مع بعض القكاعد الدستكرية المعدلة كآثارىا في كؿ مف القانكف الدستكرم
المصرم كاألردني ،كما سنتتبع الفقو الدستكرم الفمسطيني كالمقارف ،ككذلؾ سنستخدـ المنيج
التاريخي في تتبع النظاـ القانكني لمبدأ التعديؿ كتطبيقو في الدساتير محؿ الدراسة.

كما أننا سنطؿ عمى أحكاـ مشركع مسكدة دستكر دكلة فمسطيف كمما اقتضت حاجتنا

لمتحميؿ كالمقارنة ،كذلؾ في سبيؿ إثراء البحث.

خامساً :تقسيم الدراسة

لئلجابة عف تساؤالت الدراسة قمنا بتقسيميا إلى ثبلثة فصكؿ كخاتمة ،كسيتجمى ذلؾ

بالمقارنة مع األكضاع الدستكرية في كؿ مف مصر كاألردف عمى النحك اآلتي:

الفصل األول  /النظام القانوني لمبدأ التعديل الدستوري.

الفصل الثاني  /آثار تعديل القواعد الدستورية عمى المبادئ األساسية لمدستور
الديمقراطي.
الفصل الثالث  /آثار تعديل القواعد الدستورية عمى المبادئ الفرعية لمدستور
الديمقراطي.
الخاتمة  /النتائج والتوصيات.
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الفصل األول
النظام القانوني لمبدأ التعديل الدستوري

تقتضي دراسة التعديبلت الدستكرية التي جرت عمى القانكف األساسي الفمسطيني بالمقارنة
مع الكضع الدستكرم المصرم ،كاألردني لبحث آثارىا المختمفة ،أف نبحث النظاـ القانكني لمبدأ

التعديؿ الدستكرم كفقا لما جاءت بو القكانيف الدستكرية المقارنة كالقانكف الدستكرم الفمسطيني(.)1

كذلؾ لما قد تبرزه قكاعد نظاـ قانكني معيف لخارطة مستقبؿ أم دستكر ،مف خبلؿ الحكـ

عمى مدل تجاكب ىذا الدستكر مع التطكرات المتبلحقة عمى المستكل الداخمي كالمستكل الدكلي

كتشييده لمبادئ الدستكر الديمقراطي الحديث مف عدمو ،كىذا يتكقؼ عمى انعكاسات آثار تعديؿ
القكاعد الدستكرية عمى الدستكر.

كلبحث ذلؾ المكضكع سنقسـ ىذا الفصؿ لمبحثيف ،سنخصص المبحث األكؿ لمتعديؿ

الدستكرم  ،أما في المبحث الثاني سنبحث التعديؿ غير الدستكرم .

المبحث األول
التعديل الدستوري

يعد التعديؿ الدستكرم ذلؾ التعديؿ الذم تأتي الدساتير عميو في صمبيا( ،)2كيككف النص
عميو عبلمة فارقة في التمييز ما بيف الدساتير الجامدة ،التي تتطمب لتعديميا إجراءات خاصة

كسمطة مختصة ،كما بيف تمؾ الدساتير التي تخمك مف النص عمى ىذه اإلجراءات المعقدة
كتكصؼ بالدساتير المرنة ،كتكمف الغاية مف تنظيـ ىذه اإلجراءات في المحافظة عمى ثبات

الدساتير كاستقرارىا كضماف سمكىا الشكمي ،كفي ىذا اإلطار ترد بعض القيكد عمى تعديؿ

الدساتير ،سكاء قيكد شكمية أك مكضكعية كذلؾ لحماية النظاـ الدستكرم في الببلد مف جية
كحماية فمسفو أحكاـ الدستكر مف جية أخرل.

لذا سنتناكؿ في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث السمطة المختصة بالتعديؿ الدستكرم ،كفي
المطمب الثاني سنبيف إجراءات التعديؿ الدستكرم ،أما في المطمب الثالث فسنحدد نطاؽ التعديؿ

الدستكر
(1

سترتكز دراستنا فقط عمى "الكثيقة الدستكرية" كمصدر رسمي لمقكاعد الدستكرية ؛ كلذا سيككف التعديؿ الدستكرم ىك محؿ الدراسة في

المقاـ األكؿ ،ذلؾ التعديؿ الذم يتـ النص عمى إجراءاتو في صمب الدستكر ،كاف كاف ذلؾ ال يغني عف حاجتنا لدراسة التعديؿ غير
الدستكرم في إطار النظاـ القانكني لمبدأ التعديؿ.
(2

أحمد عبد العزم النقشبندم ،تعديؿ الدستكر ،ط ،1الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2006 ،ص)53

يذكر أف التعديؿ الدستكرم ال يعدك أف يككف إما إضافة نص أك أكثر عمى نصكص الدستكر أك حذؼ نص أك أكثر كاما استبداؿ نص
أك أكثر مف نصكص الدستكر بنص جديد أك أكثر يختمؼ في أحكامو عف النص المستبدؿ( .أنظر :أحمد عبد العزم النقشبندم،
المرجع السابؽ ،ص)16
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المطمب األول

السمطة المختصة بالتعديل الدستوري
يذىب الرأم الفقيي ،كالذم كانت لو الغمبة في التطبيؽ ،إلى أف حؽ تعديؿ الدستكر مف

اختصاص الييئة التي يحددىا الدستكر ذاتو ،حيث كاف مف الصعكبة تطبيؽ ما ذىب إليو الرأم
الفقيي القائؿ بضركرة المكافقة الجماعية لممكاطنيف عمى التعديؿ ،أك تطبيؽ ما ذىب إليو بعض

الفقو بأف األمة بإرادتيا كحدىا تعدؿ القكاعد الدستكرية كال تمنعيا أية قاعدة قانكنية مف ذلؾ(.)1

لبياف المكضكع سنقسـ ىذا المطمب لثبلثة فركع ،سنمقي الضكء في الفرع األكؿ عمى السمطة

المختصة بالتعديؿ الدستكرم في مصر ،كفي الفرع الثاني سنحدد السمطة المختصة بالتعديؿ

الدستكرم في األردف ،أما في الفرع الثالث فسنتناكؿ السمطة المختصة بالتعديؿ الدستكرم في
فمسطيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرع األول

السمطة المختصة بالتعديل في مصر

()2

تكمف أىمية تنظيـ إجراءات التعديؿ الدستكرم كالييئة المناط بيا إجراء التعديؿ في طبيعة

القاعدة القانكنية المتغيرة ،فميما نعتت بالثبات كاالستقرار ،إال أف التطكر مف سنف الحياة كال بد
مف إقرار ىذه اإلجراءات لمبلحقة التطكرات المختمفة كتحقيؽ االنسجاـ بيف القاعدة الدستكرية

كالكاقع المعاش ،كلـ تبتعد الدساتير المصرية المتعاقبة عف خاصية الجمكد النسبي بتنظيميا

لمسمطة المختصة بالتعديؿ الدستكرم كاجراءاتو كنطاقو ،كقد يككف مف الفائدة العممية المرجكة ليذا
الجانب مف دراستنا أف نتناكؿ أحكاـ النظاـ القانكني لمتعديؿ الدستكرم في بعض دساتير الحكـ

الممكي في مصر كىما دستكر عامي 1923ك ،1930ثـ تناكؿ أحكاـ دساتير الحكـ الجميكرم
بدء مف دستكر عاـ  1956مرك انر بدستكرم عامي  1971، 1964كدستكر  2012كصكالن

ألحكاـ الدستكر الحالي المعدؿ لعاـ  2014في ىذا الشأف.

جاء في دستكر عاـ " :1923ألجؿ تنقيح الدستكر يصدر كؿ مف المجمسيف باألغمبية

المطمقة ألعضائو جميعان ق ار انر بضركرتو كبتحديد مكضكعو ،فإذا صدؽ الممؾ عمى ىذا القرار
يصدر المجمساف باالتفاؽ مع الممؾ قرارىما بشأف المسائؿ التي ىي محؿ لمتنقيح"(.)3

(1

أنظر :سامي جماؿ الديف ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،2005 ،ص 446كما بعدىا .محمد

عبد العاؿ السنارم ،القانكف الدستكرم نظرية الدكلة (الحككمة) ،جياز نشر كتكزيع الكتاب الجامعي جامعة حمكاف ،دت،
ص .137_135كعبد الغني بسيكني عبد اهلل ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الكتاب األكؿ ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،
،1997ص.384ككذلؾ فكزم أكصديؽ ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر،2001 ،ص.296

(2

ارج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يتعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ بأحك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتير المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية ،الييئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لبلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعبلمات بكابت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

مصرhttp://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2128#.U2SuHqJP4_8 ،

)3

راجع المادة ( )157مف دستكر .1923
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كجاء في دستكر " :1930ألجؿ تنقيح الدستكر يصدر كؿ مف المجمسيف باألغمبية المطمقة

ألعضائو جميعان ق ار انر بضركرتو كبتحديد مكضكعو .فإذا صدؽ الممؾ عمى ىذا القرار يصدر
المجمساف باالتفاؽ مع الممؾ قرارىما بشأف المسائؿ التي ىي محؿ لمتنقيح بأغمبية ثمثي أعضاء

كؿ مف المجمسيف"(.)1

نبلحظ _ىنا_ بأف سمطة التعديؿ ،كفؽ أحكاـ ىذيف الدستكريف ،كانت مرىكنة بالسمطة

التشريعية كالتنفيذية معان ،بحيث كاف لمجمسي النكاب كالشيكخ سمطة التعديؿ كلكف باالتفاؽ مع

الممؾ ،مما كاف ينـ عف أف أم تعديؿ لف يتـ دكف سمطو األخير كلك تمت إعادة طمب التعديؿ

لمتصكيت ،كمف ثـ فإف أم آثار تترتب جراء ىذا التعديؿ أك ذاؾ كانت مرىكنة بإرادة الممؾ كليس
بإرادة ممثمي الشعب.

كلكف كبعد انتياء فترة الحكـ الممكي عمى مصر اختمؼ األمر بالنسبة لتنظيـ السمطة المختصة

بالتعديؿ في دساتير نظاـ الحكـ الجميكرم بعد ثكرة يكليك سنة  ،1952بحيث لكحظ ذلؾ في

دستكر عاـ .)2(1956

ككفقان لما كرد في دستكر العاـ  1956يتضح أف السمطة المختصة بالتعديؿ كانت ىي

سمطة البرلماف ممثمة بمجمس األمة إلى جانب دكر الشعب في ممارسة ىذه السمطة مف خبلؿ
استفتائو عمى مشركع التعديؿ الدستكرم(.)3

أما في دستكر عاـ  ،)4(1958لـ يرد أم نص مف نصكصو يتعمؽ بالسمطة المختصة

بالتعديؿ أك إجراءاتو.

أما عف دستكر عاـ  ،1964فكاف كاضحا_ في أحكامو_ دكر مجمس األمة كسمطة تعديؿ

باشتراط مكافقة ثمثي األعضاء كلكف دكف عرضو عمى الشعب الستفتائو كما كفؿ ذلؾ دستكر
.)5(1956

كحكؿ السمطة المختصة بتعديؿ دستكر عاـ  ،1971الذم اتضح جمكده في اشتراط

إجراءات خاصة تتميز بقدر مف التعقيد لتعديمو( ،)6جاء بأنو "إذا كافؽ مجمس الشعب عمى مبدأ
)1

راجع المادة( )146مف دستكر .1930

)2

الص ػ ػ ػ ػ ػػادر ف ػ ػ ػ ػ ػػي الكق ػ ػ ػ ػ ػػائع المص ػ ػ ػ ػ ػػرية الع ػ ػ ػ ػ ػػدد  5مك ػ ػ ػ ػ ػػرر ف ػ ػ ػ ػ ػػي ين ػ ػ ػ ػ ػػاير  ،1956ال ػ ػ ػ ػ ػػذم اعتب ػ ػ ػ ػ ػػر إي ػ ػ ػ ػ ػػذانان بمرحم ػ ػ ػ ػ ػػة جدي ػ ػ ػ ػ ػػدة بع ػ ػ ػ ػ ػػد

)3

راجع المادة ( )189مف دستكر .1956

)4

الذم صدر باسـ الجميكرية العربية المتحدة بيف مصر كسكريا في مارس بالجريدة الرسمية العدد األكؿ.

)5

ارجػ ػ ػ ػ ػػع المػ ػ ػ ػ ػػادة( )165مػ ػ ػ ػ ػػف دسػ ػ ػ ػ ػػتكر  1964الصػ ػ ػ ػ ػػادر فػ ػ ػ ػ ػػي جريػ ػ ػ ػ ػػدة الكقػ ػ ػ ػ ػػائع العػ ػ ػ ػ ػػدد  69فػ ػ ػ ػ ػػي ينػ ػ ػ ػ ػػاير ،الػ ػ ػ ػ ػػذم تػ ػ ػ ػ ػػـ اعتبػ ػ ػ ػ ػػاره

مرحمة االنتقاؿ مف ثكرة يكليك.

مؤقتان تأسيسان عمى تكميؼ مجمس األمة حينذاؾ بكضع الدستكر الدائـ لمجميكرية

)6

إ براىيـ عبد العزيز شيحا كمحمد رفعت عبد الكىاب ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الكتاب األكؿ ،أبك العزـ لمطباعة ،2005 ،

ص.695_689
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التعديؿ...فإذا كافؽ عمى التعديؿ ثمثا عدد أعضاء المجمس عرض عمى الشعب الستفتائو في
شأنو"( ،)1كما نص عمى أنو يؤخذ رأم مجمس الشكرل فيما يمي" :االقتراحات الخاصة بتعديؿ
مادة أك أكثر مف مكاد الدستكر "...التي أضيفت ضمف إحدل التعديبلت التي جرت عمى

الدستكر عاـ  1980بإضافة الباب السابع لمدستكر كأنشئ بمكجبو مجمس الشكرل ،كأكجبت ىذه
الفقرة أخذ رأم مجمس الشكرل بشأف تعديؿ مادة أك أكثر مف مكاد الدستكر( ،)2كنعتقد أنو كاف

أمر إجرائيان ال ينـ عف سمطة لمجمس الشكرل في التعديؿ ،إلى أف جرت تعديبلت 2007عمى
ان
دستكر عاـ  1971كجعمت لمجمس الشكرل سمطة المكافقة عمى تعديؿ أم مادة مف الدستكر.

كاذا ما تطرقنا ألحكاـ دستكر عاـ  2012قبؿ التعديؿ ،يبلحظ االختبلؼ بيف دستكر عاـ

 1971كىذا الدستكر في تحديد السمطة المختصة بالتعديؿ الدستكرم ،فكانت كفؽ دستكر عاـ
 1971فقط لمجمس الشعب ،بثمثي أعضائو قبيؿ عرضو عمى االستفتاء الشعبي ،أما كفؽ دستكر

عاـ  2012فتمثمت سمطة التعديؿ في مجمس النكاب _بدال مف مجمس الشعب_ كمجمس الشكرل

بشرط مكافقة ثمثي أعضاء كؿ مف المجمسيف(.)3

أما عف دستكر  2014فقد تـ إلغاء مجمس الشكرل كاإلبقاء عمى مجمس النكاب ،كتككف

المكافقة بثمثي أعضائو(.)4

كما يبلحظ أف دستكر  2012أكرد مادة مستقمة تتحدث عف السمطة المختصة بالتعديؿ

الدستكرم كاق ارره ،كىذا برأينا كاف أفضؿ ألىمية ىذه الصبلحية ،كما أعطى ىذا الدستكر مدة

محددة بثبلثيف يكمان لعرض مشركع التعديؿ بعد المكافقة عميو مف مجمسي النكاب كالشكرل عمى
االستفتاء الشعبي ،كبذات المدة جاء دستكر  ،2014كىذا ما تبايف مع دستكر عاـ 1971بحيث

لـ يأت عمى تحديد ىذه المدة؛ مما جعؿ األمر مفتكحان في األجؿ البلزـ لعرض المشركع عمى
االستفتاء الشعبي ،كخصكصان في تقصير ىذا األجؿ بيف االنتياء مف إعداد مشركع التعديؿ كبيف
عرضو عمى االستفتاء مما قد ينتيؾ إرادة المستفتييف مف أفراد الشعب لعدـ تمكنيـ مف إدراؾ

مدلكالت التعديؿ كآثاره.

)1

راجع المادة( )4/189مف دستكر .1971

)2

راجع المادة( )1/195مف دستكر .1971

)3

راجع المادة( )189مف دستكر  1971كالمادة( )218مف دستكر 2012

)4

ننكه كإلزالة أم لبس ،بأنو قد نشير إلى دستكر  2012المعدؿ في العاـ  ،2014بتعديبلت دستكر ،2012أك دستكر.2014
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الفرع الثاني

السمطة المختصة بالتعديل في األردن

()1

مف األىمية بمكاف أف نستكضح األحكاـ الخاصة بالسمطة المختصة بتعديؿ القكاعد

الدستكرية كفقان ألحكاـ القانكف األساسي األردني عاـ  ،1928كأحكاـ دستكر عاـ  1946إلى
جانب ما جاء بو الدستكر األردني الحالي لسنة  1952في ىذا الشأف.

كرد في القانكف األساسي عاـ " :1928لؤلمير في أم كقت خبلؿ سنتيف مف تاريخ بدء

العمؿ بيذا القانكف _مع رعاية التزاماتو العيدية  -أف يغير بمنشكر يصدره أم حكـ مف أحكاـ
ىذا القانكف االساسي أك يمغيو أك يضيؼ عميو تنفيذان لمغايات المتكخاة منو ،كيجكز لو أف يضع

أية مكاد أخرل ضركرية تطبيقان لما ينطكم عميو مف أحكاـ"(.)2

كعف ما منحو القانكف األساسي لممجمس التشريعي مف سمطة تعديؿ القانكف األساسي جاء بأنو

"ال يجكز أف يبدؿ شيء مف ىذا القانكف األساسي بعد انقضاء السنتيف إال بقانكف تجيزه أكثرية ال
تقؿ عف ثمثي أعضاء المجمس التشريعي عمى أف تراعى في كؿ حيف التزامات سمك األمير

العيدية"( .)3كفعبلن تـ تعديؿ القانكف األساسي بعدة مناشير أميرية كبعدة قكانيف صادرة مف السمطة

التشريعية إلى أف ألغي ىذا القانكف حينما تحكلت اإلمارة إلى مممكة كأنشئ دستكر .)4(1946

أما فيما كرد في دستكر عاـ  :1946حكؿ السمطة المختصة بالتعديؿ فمـ يختمؼ األمر إال

فيما يتعمؽ بإسقاط القيكد الزمنية عمى سمطة التعديؿ ،بحيث كرد في دستكر " 1946ال يبدؿ
شيء في الدستكر ما لـ تجزه أكثرية ال تقؿ عف ثمثي أعضاء المجمس" كحدد أيضان بأنو "ال
يسرم مفعكؿ أم قانكف ما لـ يقبمو الممؾ كيقترف بتكقيعو.)5("...

كعف تنظيـ السمطة المختصة بالتعديؿ الدستكرم كفقان ألحكاـ دستكر عاـ  1952بيف أنو

"تطبؽ األصكؿ المبينة في ىذا الدستكر بشأف مشاريع القكانيف عمى أم مشركع لتعديؿ ىذا
الدستكر كيشترط إلقرار التعديؿ أف تجيزه أكثرية الثمثيف مف أعضاء كؿ مف مجمسي األعياف

كالنكاب ،كفي حالة اجتماع المجمسيف كفاقنا لممادة ( )92مف ىذا الدستكر يشترط إلقرار التعديؿ

)1

ارج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع أحك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ كاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريعية األردني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي (نظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ المعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكطني ،المممك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األردني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الياش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمية

 .www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspxككذلؾ المطابع العسكرية .2011

)2

راجع المادة( )70مف القانكف األساسي األردني لسنة .1928

)3

راجع المادة( )71مف القانكف األساسي األردني.

)4

عادؿ الحيارم ،القانكف الدستكرم كالنظاـ الدستكرم األردني ،دكف دار لمنشر ،1972 ،ص.465

)5

راجع المادة (/47ب) كالمادة ( )50مف دستكر .1946
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اف تجيزه اكثرية الثمثيف مف األعضاء الذيف يتألؼ منيـ كؿ مجمس كفي كمتا الحالتيف ال يعتبر

نافذ المفعكؿ ما لـ يصدؽ عميو الممؾ"(.)1

الفرع الثالث

السمطة المختصة بالتعديل في فمسطين

()2

سنحدد األحكاـ الخاصة بالسمطة المختصة بالتعديؿ كاجراءاتو كنطاقو كفقان لدستكر سنة

 1922إباف االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،كحسب ما كرد في الدستكر المؤقت لحككمة
عمكـ فمسطيف ،كطبقان لمقانكف األساسي لسنة  1955كالنظاـ الدستكرم لسنة  1962إباف حكـ

اإلدارة المصرية في قطاع غزة ،ككفقان ألحكاـ النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة
أخير كفؽ أحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني المطبؽ حاليان في الضفة الفمسطينية
 ،1964ك ان
كقطاع غزة في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية(.)3

حسب ما كرد في مرسكـ دستكر فمسطيف عاـ  1922الصادر بإرادة ممكية في عيد

االنتداب البريطاني ،كانت السمطة المختصة بممارسة التعديؿ مطمقة لمممؾ البريطاني ككرثتو

كلممندكب السامي البريطاني في فمسطيف ،كحدد بأنو "لممندكب السامي في أم كقت مف األكقات
خبلؿ سنة مف تاريخ نفاذ ىذا المرسكـ ،كبعد أخذ مكافقة ىذا الكزير أف يمغي بمنشكر يصدر في

الكقائع الفمسطينية أم حكـ مف أحكاـ ىذا المرسكـ أك يبدلو ك يضيؼ إليو مف أجؿ تنفيذ غايات

المرسكـ أك ينص عمى أم مسائؿ أخرل ضركرية لتنفيذ نصكصو"( .)4كمنح ىذا الدستكر
_أيضان_ لمممؾ ككرثتو الحؽ في تبديؿ أك تغيير ىذا الدستكر في أم كقت مف األكقات.

)1

ارج ػ ػ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػ ػ ػػادة( )1/126م ػ ػ ػ ػ ػػف دس ػ ػ ػ ػ ػػتكر  1952أنظ ػ ػ ػ ػ ػػر :عص ػ ػ ػ ػ ػػاـ عم ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػػدبس ،الق ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم كال ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياس ػ ػ ػ ػ ػػية،

دار الثقاف ػ ػ ػ ػ ػػة لمنش ػ ػ ػ ػ ػػر كالتكزي ػ ػ ػ ػ ػػع ،عم ػ ػ ػ ػ ػػاف ،2014 ،ص 360كم ػ ػ ػ ػ ػػا بع ػ ػ ػ ػ ػػدىا .كك ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ أم ػ ػ ػ ػ ػػيف س ػ ػ ػ ػ ػػبلمة العض ػ ػ ػ ػ ػػايمة ،ال ػ ػ ػ ػ ػػكجيز ف ػ ػ ػ ػ ػػي
النظ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الدسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار الثقافػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػ ػ ػ ػػع ،عم ػ ػ ػ ػ ػػاف،2010 ،ص ،57ك حمػ ػ ػ ػ ػ ػػدم العجمػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،مقدمػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف
الدستكرم ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2009 ،ص.157
نص ػ ػ ػ ػ ػػت الم ػ ػ ػ ػ ػػادة  -92إذا رف ػ ػ ػ ػ ػػض أح ػ ػ ػ ػ ػػد المجمس ػ ػ ػ ػ ػػيف مش ػ ػ ػ ػ ػػركع أم ق ػ ػ ػ ػ ػػانكف مػ ػ ػ ػ ػ ػرتيف كقبم ػ ػ ػ ػ ػػو المجم ػ ػ ػ ػ ػػس اآلخ ػ ػ ػ ػ ػػر مع ػ ػ ػ ػ ػػدالن أك غي ػ ػ ػ ػ ػػر
معػ ػ ػ ػػدؿ يجتم ػ ػ ػ ػػع المجمسػ ػ ػ ػػاف ف ػ ػ ػ ػػي جمسػ ػ ػ ػػة مش ػ ػ ػ ػػتركة برئاسػ ػ ػ ػػة رئ ػ ػ ػ ػػيس مجمػ ػ ػ ػػس األعي ػ ػ ػ ػػاف لبحػ ػ ػ ػػث المػ ػ ػ ػ ػكاد المختمػ ػ ػ ػػؼ فيي ػ ػ ػ ػػا كيش ػ ػ ػ ػػترط

لقبػ ػ ػ ػ ػػكؿ المشػ ػ ػ ػ ػػركع أف يصػ ػ ػ ػ ػػدر ق ػ ػ ػ ػ ػرار المجمػ ػ ػ ػ ػػس المشػ ػ ػ ػ ػػترؾ بأكثريػ ػ ػ ػ ػػة ثمثػ ػ ػ ػ ػػي األعضػ ػ ػ ػ ػػاء الحاض ػ ػ ػ ػ ػريف كعنػ ػ ػ ػ ػػدما ي ػ ػ ػ ػ ػرفض المشػ ػ ػ ػ ػػركع
بالصكرة المبينة آنفان ال يقدـ مرة ثانية إلى المجمس في الدكرة نفسيا.

)2

فتحػ ػ ػ ػ ػػي الكحيػ ػ ػ ػ ػػدم ،التطػ ػ ػ ػ ػػكرات الدسػ ػ ػ ػ ػػتكرية فػ ػ ػ ػ ػػي فمسػ ػ ػ ػ ػػطيف ،مػ ػ ػ ػ ػػع شػ ػ ػ ػ ػػرح المبػ ػ ػ ػ ػػادئ الدسػ ػ ػ ػ ػػتكرية ،الجػ ػ ػ ػ ػػزء األكؿ ،ط ،4مطػ ػ ػ ػ ػػابع

المقداد بقطاع غزة ،2004 ، ،ص 180كما بعدىا.

)3

ي ػ ػ ػ ػػذكر ب ػ ػ ػ ػػأف دس ػ ػ ػ ػػتكر ع ػ ػ ػ ػػاـ  ،1952ال ػ ػ ػ ػػذم ك ػ ػ ػ ػػاف س ػ ػ ػ ػػاريان ف ػ ػ ػ ػػي الض ػ ػ ػ ػػفة الغربي ػ ػ ػ ػػة إب ػ ػ ػ ػػاف الحك ػ ػ ػ ػػـ الممك ػ ػ ػ ػػي األردن ػ ػ ػ ػػي كمطبقػ ػ ػ ػ ػان

حالي ػ ػ ػ ػان ف ػ ػ ػ ػػي المممك ػ ػ ػ ػػة األردني ػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػ ػػنتناكؿ أحكامػ ػ ػ ػػو ذات العبلق ػ ػ ػ ػػة بد ارس ػ ػ ػ ػػتنا أثن ػ ػ ػ ػػاء البح ػ ػ ػ ػػث فػ ػ ػ ػػي تع ػ ػ ػ ػػديؿ تم ػ ػ ػ ػػؾ األحك ػ ػ ػ ػػاـ كآثارى ػ ػ ػ ػػا
عمى القانكف الدستكرم األردني ،لذا لف نتناكؿ ىذه األحكاـ في القانكف الدستكرم الفمسطيني.

)4

راجع تباعان كما كردت أعبله المادة( )88 ،87مف دستكر . 1922
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باإلضافة إلى ما كرد في أحكاـ دستكر  1923المعدؿ "لصاحب الجبللة كلكرثتو كخمفائو

مف بعده الحؽ بإلغاء ىذا المرسكـ أك تبديمو أك تعديمو في أم كقت مف األكقات"(.)1

كعف أحكاـ الدستكر المؤقت لحككمة عمكـ فمسطيف  ،)2(1949فكانت السمطة المختصة

بتعديؿ ىذا الدستكر تتركز بيد المجمس الكطني ،الذم كاف بمثابة الييئة التشريعية الفمسطينية
األكلى" :يصبح ىذا النظاـ معمكالن بو بعد مكافقة المجمس الكطني عميو كليذا المجمس الحؽ في
تعديمو أك استبدالو كفقان لممصمحة الكطنية العامة بأكثرية ثمثي الحاضريف في جمسة قانكنية"(.)3

ككفقان لمقانكف األساسي رقـ  255لسنة  1955الذم كاف مطبقان في قطاع غزة إباف اإلدارة

المصرية جاء النص تحت عنكاف تنقيح القانكف" :لمحاكـ اإلدارم العاـ كلممجمس التشريعي اقتراح
تنقيح ىذا القانكف كال يككف التنقيح نافذا إال بقانكف يصدر مف الجميكرية المصرية"(.)4

كلـ يختمؼ األمر بشأف تنظيـ السمطة المختصة بالتعديؿ الدستكرم طبقان لمنظاـ الدستكرم

الصادر في مارس ،1962حيث حدد أنو "إلى أف يصدر الدستكر الدائـ لدكلة فمسطيف تسرم
أحكاـ ىذا النظاـ الدستكرم عمى قطاع غزة ،كلكؿ مف الحاكـ العاـ كالمجمس التشريعي الحؽ في

أف يقترح عمى رئيس الجميكرية العربية المتحدة تنقيح ىذا النظاـ"( .)5كاألمر كاف سياف سكاء

بالتنقيح الذم كاف ال ينفذ إال بقانكف يصدر مف الجميكرية المصرية كما كرد في القانكف
األساسي ،أك كاف بالحؽ في اقتراح التعديؿ عمى رئيس الجميكرية طبقان لما جاء بو النظاـ

الدستكرم فإف سمطة التعديؿ جعمت منكطة بالسمطة الحاكمة في الجميكرية ،كاكتفت نصكصيما
بجعؿ سمطة اقتراح التعديؿ لممجمس التشريعي كالحاكـ العاـ ،إال أنو لكحظ أف سمطة التعديؿ في

ظؿ االنتداب البريطاني كاف يحتكرىا الممؾ كالمندكب السامي البريطاني عمى خبلؼ ما جاءت
بو الدساتير إباف اإلدارة األردنية في الضفة كاإلدارة المصرية لمقطاع ،حيث كاف لمفمسطينييف

الحؽ في المشاركة في إجراءات تعديؿ الدستكر مف خبلؿ تمثيميـ في المجمس التشريعي كال سيما
بعد صدكر النظاـ الدستكرم لسنة  1962لقطاع غزة.

)1

راجع المادة( )8مف دستكر  1923المعدؿ.

)2

التي تـ تشكيميا بناء عمى مباحثات المجنة السياسية لجامعة الدكؿ العربية عاـ  1948كانتخبت الحككمة مف المجمس الكطني الذم

تشكؿ مف  150شخصية فمسطينية بتاريخ  ، 1948/10/1كلكف لـ يكتب ليا البقاء أك الرعاية كانيارت في عاـ  .1949أنظر :فتحي
الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف مع شرح المبادئ الدستكرية ،المرجع السابؽ،ص.319

)3

راجع المادة( )17مف دستكر حككمة عمكـ فمسطيف لسنة .1949

)4

راجع المادة( )47مف القانكف األساسي رقـ  255لسنة .1955

)5

راجع المادة( )73مف النظاـ الدستكرم لقطاع غزة لسنة .1962
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كحسب النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية ،فإف السمطة المختصة بتعديؿ ىذا

النظاـ أك تغييره أك اإلضافة إليو إنما تنحصر في المجمس الكطني الفمسطيني( ،)1كيشار ىنا إلى
أف المجمس الكطني ىك المخكؿ أيضان بتعديؿ الميثاؽ الذم أنشئت بمكجبو منظمة التحرير

الفمسطينية كيككف التعديؿ بأكثرية ثمثي أعضائو ،كسمي بالميثاؽ الكطني بعد أف كاف باسـ
"الميثاؽ القكمي" نتيجة لبعض التعديبلت التي أجريت عميو(.)2

أرضي فمسطيف عاـ  1967أصبحت المنشكرات العسكرية الصادرة عف
كبعد احتبلؿ باقي ا

الحاكـ العسكرم في الضفة الفمسطينية كالحاكـ العسكرم في القطاع ،الخاصة بتنظيـ السمطات
الثبلث في كؿ مف الضفة كقطاع غزة ىي المنظمة لحكـ االحتبلؿ اإلسرائيمي( ،)3غير أنو ال

يمكف كصؼ ىذه الحقبة الزمنية ضمف مراحؿ النظاـ الدستكرم الفمسطيني ،حيث كاف مف أىـ
أدكاتيا المنشكرات ،األكامر ،التعميمات كاإلعبلنات العسكرية التي سخرت ليدـ كؿ المبادئ

الدستكرية ،مما نجـ عنو كقؼ العديد مف أحكاـ الدستكر األردني بالضفة كالنظاـ الدستكرم

المصرم في قطاع غزة كمصادرة الحقكؽ كالحريات األساسية بما يخدـ مصمحة المحتؿ؛ لذا لف
تشمؿ دراستنا حقبة االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة كالقطاع ،كالتي تخممتيا قكاعد لـ تتشابو مف قريب

أك بعيد مع القكاعد الدستكرية المعاصرة الناظمة لممبادئ الدستكرية ،بؿ ىدمت مثؿ ىذه القكاعد

السابقة عمييا مف خبلؿ كقؼ العمؿ بيا.

(1

ي ػ ػ ػ ػػذكر أف المجم ػ ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػ ػػكطني ى ػ ػ ػ ػػك السػ ػ ػ ػ ػػمطة التشػ ػ ػ ػ ػريعية العمي ػ ػ ػ ػػا ض ػ ػ ػ ػػمف مؤسسػ ػ ػ ػ ػػات منظم ػ ػ ػ ػػة التحري ػ ػ ػ ػػر الفمس ػ ػ ػ ػػطينية الممثمػ ػ ػ ػ ػػة

ع ػ ػ ػ ػػف الش ػ ػ ػ ػػعب الفمس ػ ػ ػ ػػطيني ،كى ػ ػ ػ ػػك يض ػ ػ ػ ػػع سياس ػ ػ ػ ػػة المنظم ػ ػ ػ ػػة كمخططاتي ػ ػ ػ ػػا كبرامجي ػ ػ ػ ػػا ،كينتخ ػ ػ ػ ػػب أعض ػ ػ ػ ػػائو م ػ ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػ ػػؿ الش ػ ػ ػ ػػعب
الفمس ػ ػ ػ ػ ػػطيني ع ػ ػ ػ ػ ػػف طري ػ ػ ػ ػ ػػؽ االقتػ ػ ػ ػ ػ ػراع المباشر(.نص ػ ػ ػ ػ ػػت الم ػ ػ ػ ػ ػػادة ( )30م ػ ػ ػ ػ ػػف النظ ػ ػ ػ ػ ػػاـ األساس ػ ػ ػ ػ ػػي لمنظم ػ ػ ػ ػ ػػة التحري ػ ػ ػ ػ ػػر "تع ػ ػ ػ ػ ػػديؿ
ى ػ ػ ػ ػػذا النظ ػ ػ ػ ػػاـ األساس ػ ػ ػ ػػي أك تغييػ ػ ػ ػ ػره أك اإلض ػ ػ ػ ػػافة إلي ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػػف س ػ ػ ػ ػػمطة المجم ػ ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػ ػػكطني لممنظم ػ ػ ػ ػػة بأغمبي ػ ػ ػ ػػة ثمث ػ ػ ػ ػػي أعض ػ ػ ػ ػػائو".
كنص ػ ػ ػ ػ ػػت الم ػ ػ ػ ػ ػػادة ( )29م ػ ػ ػ ػ ػػف الميث ػ ػ ػ ػ ػػا ؽ ال ػ ػ ػ ػ ػػكطني عم ػ ػ ػ ػ ػػى " :ال يع ػ ػ ػ ػ ػػدؿ ى ػ ػ ػ ػ ػػذا الميث ػ ػ ػ ػ ػػاؽ إال بأكثري ػ ػ ػ ػ ػػة ثمث ػ ػ ػ ػ ػػي مجم ػ ػ ػ ػ ػػكع أعض ػ ػ ػ ػ ػػاء
المجم ػ ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػ ػػكطني لمنظم ػ ػ ػ ػػة التحري ػ ػ ػ ػػر الفمس ػ ػ ػ ػػطينية ف ػ ػ ػ ػػي جمس ػ ػ ػ ػػة خاص ػ ػ ػ ػػة ي ػ ػ ػ ػػدعى إليي ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػف أج ػ ػ ػ ػػؿ ى ػ ػ ػ ػػذا الغ ػ ػ ػ ػػرض" (.ارج ػ ػ ػ ػػع:
أحكػ ػ ػ ػ ػػاـ الميثػ ػ ػ ػ ػػاقيف القػ ػ ػ ػ ػػكمي كالػ ػ ػ ػ ػػكطني الفمسػ ػ ػ ػ ػػطيني كالنظػ ػ ػ ػ ػػاـ األساسػ ػ ػ ػ ػػي لمنظمػ ػ ػ ػ ػػة التحريػ ػ ػ ػ ػػر الفمسػ ػ ػ ػ ػػطينية ،كفػ ػ ػ ػ ػػا ككالػ ػ ػ ػ ػػة األنبػ ػ ػ ػ ػػاء
كالمعمكمات الفمسطينية.)http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4888 ،

)2

اتسمت تعديبلت الميثاؽ القكمي بالطابع السياسي ،كمف ىذه التعديبلت ما جرل عمى المادة األكلى مف الميثاؽ التي نصت عمى

أف" :فمسطيف كطف عربي تجمعو ركابط القكمية العربية بسائر األقطار العربية التي تؤلؼ معيا الكطف العربي الكبير" ،كلكف بعد
التعديؿ صارت تنص عمى أف" :فمسطيف كطف الشعب العربي الفمسطيني ،كىي جزء ال يتج أز مف الكطف العربي الكبير ،كالشعب
الفمسطيني جزء مف األمة العربية"(.راجع المادة ( )1مف الميثاؽ الكطني الفمسطيني لسنة  .)1968لذلؾ لف نتناكؿ ىذه التعديبلت
بالدراسة ،إلى جانب ما تبيف لمباحث بأف الميثاؽ "القكمي" أك "الكطني" بعد التعديؿ إنما كاف بمثابة قاعدة انطبلؽ لمعمؿ السياسي
الفمسطيني ،كال يندرج في فقو الحكـ ضمف مفيكـ الدساتير).

(3

حسيف أبك ىنكد ،تقرير حكؿ التشريعات كآلية سنيا في السمطة الكطنية الفمسطينية "دراسة تحميمية" ،الييئة الفمسطينية المستقمة

لحقكؽ المكاطف .نسخة إلكتركنية.

11

وعن القانون األساسي الفمسطيني الذم يعد محؿ دراستنا بشكؿ أساسي؛ فإننا سنتناكؿ
بداية مفيكـ القانكف األساسي كاختبلفو عف التشريعات األخرل كالطبيعة القانكنية لمقانكف

األساسي ،قبؿ تناكلنا لمسمطة المختصة بالتعديؿ كفقان ألحكامو عمى النحك اآلتي-:

أوالً :مفهوم القانون األساسي

اختمؼ الفقو الدستكرم في تعريؼ القانكف األساسي ،فالبعض عرفو ،مستندا لممعيار الشكمي

كالبعض اآلخر استند لممعيار المكضكعي في تعريفو ،كىناؾ مف جمع بيف المعياريف معا في
التعريؼ ،كىذا عمى النحك اآلتي:

()1

يستند أصحاب المعيار الشكمي في تعريؼ القانكف األساسي لمشكؿ الخارجي كاإلجراءات

التي تحيط بإعدادىا كاصدارىا ،كبالتالي تـ تعريؼ القانكف األساسي طبقان لذلؾ بأنو "مجمكعة مف
القكاعد القانكنية التي تصدر مف البرلماف كتخضع في كضعيا كتعديميا إلجراءات خاصة تختمؼ

عف تمؾ التي يخضع ليا القانكف العادم"

أما أصحاب المعيار المكضكعي فيعتمدكف في تعريفو عمى المكضكع دكف اعتبار لمشكؿ أك

اإلجراءات ،كبالتالي يشمؿ القانكف األساسي المكضكعات التي تتعمؽ بتشكيؿ كتنظيـ السمطات

العامة ككيفية سير العمؿ فييا ،كاستند المعيار المختمط في تعريؼ القانكف األساسي لمجمع بيف
اعتبارات المعياريف السابقيف المذيف تـ انتقادىما ،كذلؾ لمتحديد التحكمي لممعيار الشكمي لمقكانيف

األساسية؛ بحيث تخرج مف نطاقيا كؿ قانكف ال يتبع في كضعو اإلجراءات المنصكص عمييا في
الدستكر ،كالتي تختمؼ عف اإلجراءات التي تخضع ليا القكانيف العادية ،مع أف األخيرة قد تنظـ
مكضكعات تعد مكممة لمدستكر كقانكف االنتخابات أك القانكف المنظـ لمكضكعات متعمقة بسمطة

مف السمطات العامة ،كمف جية أخرل انتقد المعيار المكضكعي لعدـ مقدرتو تحديد المكضكعات
التي تدخؿ بطبيعتيا في نطاؽ ىذا القانكف بشكؿ منضبط ،كإلفساحو المجاؿ لمتحديد حسب

المكضكع ،دكف األخذ باإلجراء الخاص بكضع ىذا القانكف أك تعديمو.

كطبقان لذلؾ االتجاه يذىب بعض الفقو المصرم إلى تعريؼ القانكف األساسي بأنو مجمكعة

مف القكاعد القانكنية التي تعمؿ عمى تطبيؽ النصكص الدستكرية المتعمقة بتنظيـ السمطات العامة

كالحريات الفردية ،كيتبع في إقرارىا إجراءات خاصة كمتميزة عف إجراءات إقرار القكانيف
العادية(.)2

(1

ارجػ ػ ػ ػ ػػع ىػ ػ ػ ػ ػػذه االتجاىػ ػ ػ ػ ػػات الفقييػ ػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػ ػػدل عمػ ػ ػ ػ ػػرك أحمػ ػ ػ ػ ػػد حسػ ػ ػ ػ ػػبك ،الق ػ ػ ػ ػ ػكانيف األساسػ ػ ػ ػ ػػية المكممػ ػ ػ ػ ػػة لمدسػ ػ ػ ػ ػػتكر ،دار النيضػ ػ ػ ػ ػػة

العربية ،القاىرة ،2001 ،ص 18كما بعدىا.

)2

د عبد الغني بسيكني عبداهلل ،القانكف الدستكرم ،الدار الجامعية ،بيركت ،دت ،ص .51ككذلؾ عمرك أحمد حسبك ،المرجع السابؽ،

ص.31
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كبدكره يرل الباحث صكابية ىذا االتجاه ،حيث جمع ما بيف الشكؿ الخارجي ليذا القانكف

الذم يميزه كيحفظ سمكه الشكمي كاستق ارره النسبي عف القكانيف العادية ،مف خبلؿ اإلجراءات
الخاصة التي تختمؼ عف إجراءات إقرار القانكف العادم أك تعديمو كعف إجراءات إقرار الدستكر

أك تعديمو ،كمف ثـ اعتماده عمى المعيار المكضكعي كحرصو عمى تحديد منضبط لمكضكعات
ىذا القانكف المتعمقة بتنظيـ السمطات العامة كالحريات.

كفي ىذا السياؽ يعتقد بأف القانكف األساسي الفمسطيني ال يمكف تعريفو استنادان لممعيار

الشكمي ،كاف حددت إجراءات خاصة لتعديمو في صمبو كفقان لممادة ( ،)120كطبقان لمنظاـ الداخمي

لممجمس التشريعي حسب المادة ()73؛ فإنو افتقد ألىـ عناصر المعيار الشكمي المتعمقة
بإجراءات إقراره ،فنجدىا اتفقت مع إجراءات إقرار القكانيف العادية في حالة إذا ما تـ إعادتيا مف

()1
قبؿ الرئيس لممجمس التشريعي كمسألة التصديؽ عميو  ،كما ال يمكف أف نستند في تعريفو كفقان

لما جاء بو أصحاب المعيار المكضكعي ،ككنو اشتمؿ عمى مبادئ عامة كالتي ترد في الدستكر

فمـ يكف قانكنا أساسيان في ضكء ىذا المعيار؛ بحيث لـ نممس في أحكامو تفصيبلن ليذه المبادئ

العامة ،كذلؾ مف خبلؿ إشارات أحكامو لقكانيف ذات طبيعة دستكرية لتطبيؽ ىذه المبادئ ،بؿ ال
يمكف تعريفو حتى في ضكء المعياريف معان ،مما يجعمنا أف نتساءؿ عف كجكد القكانيف األساسية

في فمسطيف مف عدمو كالقيمة القانكنية لمقانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ؟.
ثانياً :الطبيعة القانونية لمقانون األساسي الفمسطيني

يتبيف أف ىناؾ عددان مف القكانيف التي صدرت في الشأف الدستكرم الفمسطيني حديثان كالنظاـ

الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة  2000كقانكف العاصمة رقـ( )2لسنة  ،2002قد
ينطبؽ عمييا ما استند عميو المعيار المختمط مف تعريؼ لمقانكف األساسي ،فمف حيث المكضكع

فيي عبارة عف مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي تعمؿ عمى تطبيؽ النصكص الدستكرية
المتصمة بتنظيـ سمطة مف السمطات العامة أك إحدل المقكمات األساسية لممجتمع ،كمف حيث

الشكؿ نجد أف إجراءات تعديميا عمكمان تختمؼ عف إجراءات تعديؿ القكانيف العادية(.)2
)1

راجع المادة( )2/41كالمادة ( )120مف أحكاـ القانكف األساسي المعدؿ لسنة .2005

)2

نصت ـ( )114مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي "ال يجكز تعديؿ أحكاـ ىذا النظاـ إال بناء عمى اقتراح مف الرئيس أك مف ثمث

عدد أعضاء المجمس كيعرض ىذا االقتراح عمى المجمس  ...كال يقبؿ التعديؿ إال إذا كافقت عميو األغمبية المطمقة لممجمس ".كنصت
المادة( )5مف قانكف العاصمة "ال يعدؿ كال يمغي ىذا القانكف إال بأغمبية أعضاء المجمس التشريعي ".كيذكر أف المقصكد حسب تعريؼ
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي باألغمبية المطمقة لممجمس التشريعي أك أغمبية أعضاء المجمس التشريعي ىك أكثرية (نصؼ +كاحد)
لكؿ عدد أعضاء المجمس ،كفي المقابؿ نصت ـ( )69مف النظاـ الداخمي لممجمس "يتـ إقرار مشاريع القكانيف باألغمبية المطمقة"..
كيقصد باألغمبية المطمقة حسب ذات النظاـ  :أكثرية(نصؼ +كاحد) لعدد أعضاء المجمس الحاضريف _فقط_ عند أخذ
الرأم(التصكيت) كبذلؾ تطمب إلقرار القكانيف العادية كتعديميا نسبة أقؿ في أخذ الرأم مف المصكتيف عنو في حالة أخذ الرأم بشأف ىذه
القكانيف ذات الطبيعة الدستكرية.
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في ضكء ما سبؽ يتبيف لمباحث بأف المقصكد بالقكانيف األساسية في فمسطيف حقيقة ىي

كتمؾ القكانيف التي صدرت في الشأف الدستكرم الفمسطيني سابؽ اإلشارة إلييا؛ مما يدفعنا
لمتساؤؿ حكؿ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2005أيعد دستك انر في ىذه الحالة؟ أـ
ينطبؽ عميو ما تعمؽ بتمؾ القكانيف التي صدرت في الشأف الدستكرم الفمسطيني؟.

عرؼ بعض الفقو الدستكرم الدستكر بأنو "النظاـ القانكني الذم يجمع بيف دفتيو المبادئ

كالقكاعد القانكنية التي تحكـ الحياة السياسية لمشعب كيكفؿ حقكؽ اإلنساف كيحدد سمطات الدكلة

كينظـ ممارستيا"(.)1

كذىب البعض اآلخر بتعريفو أنو "مجمكعة القكاعد القانكنية المتعمقة بنظاـ الحكـ في دكلة

معينة كفي زمف معيف ،كتتضمف ىذه الكثيقة تنظيـ المسائؿ المتعمقة بنظاـ الحكـ بصفة أساسية
بجانب بعض المكضكعات األخرل التي قد ال تتصؿ بنظاـ الحكـ ،كالسمطة القضائية أك النظاـ

اإلدارم كالمالي لمدكلة"(.)2

كلطالما كاف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2005عبارة عف مجكعة مف القكاعد

القانكنية التي تحدد طبيعة النظاـ السياسي كما يتعمؽ بنظاـ الحكـ كتكفؿ حقكؽ اإلنساف كحرياتو

العامة كترسـ لمسمطات العامة حدكدىا كتنظـ اختصاصاتيا كعبلقاتيا ببعضيا مف جية كباألفراد

مف جية أخرل ،يمكن القول بأن قواعد القانون األساسي الفمسطيني ،من حيث الموضوع

تمبس ثوب الدستور وان اعتبر هذا الدستور مؤقتاً مرحمياً من حيث الشكل ،وخصوصاً إذا ما

عممنا أن القانون األساسي المعدل يتطمب إجراءات خاصة تزيد في شدتها عن تمك المطموبة
في تعديل القوانين األساسية التي أوردناها ،وهي تختمف في إجراءات تعديمها عن تمك
المطموبة في تعديل القوانين العادية ،أي لدينا دستور مؤقت وقوانين أساسية ،بجانب القوانين

العادية(.)3

)1

أحمد فتحي سركر ،منيج اإلصبلح الدستكرم ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2006 ،ص.7

)2

محمد أبك زيد محمد ،الكجيز في القانكف الدستكرم ،مطابع الطكبجي ،2004 ،ص.24

)3

يذكر البعض أف كممة القانكف األساسي كانت سائدة في فرنسا قبؿ الثكرة سنة 1789كتعني القكاعد المتعمقة بممارسة السمطة

السياسية ،ثـ جاءت الثكرة فاستعممت كممة الدستكر ،اعتقادان مف رجاؿ الثكرة بأنو بالدستكر تقاـ مجتمعات عمى أسس جديدة كتتماشى
مع ما يطمحكف لو مف تقدـ كازدىار ،كأف كممة القانكف األساسي تذكر بماضي ما قبؿ الثكرة كظممو .أنظر :عادؿ الحيارم ،المرجع

السابؽ ،ص .425كيذكر أف لفظة دستكر كرغـ ذيكع انتشارىا فيي ليست بالمفظة العربية ،بؿ ىي لفظة مف أصؿ فارسية ،تعني
األساس أك القاعدة ،أك القاضي أك الكزير إلى أف دخمت المغة التركية بمعنى القكاعد األساسية ،إلى أف تطكرت لتستخدـ في المجاؿ
القانكني لتشمؿ الكثيقة التي تتضمف القكاعد األساسية ،كلـ تنتشر ىذه التسمية إال في بداية القرف العشريف ،كقبؿ ذلؾ كاف الشائع
استعماؿ لفظ

"القانكف النظامي" أك" القانكف األساسي" أنظر :سامي جماؿ الديف ،المرجع السابؽ ،ص .365،2005ككذلؾ محمد أبك

زيد محمد ،المرجع السابؽ ،ص.5
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كيرى الباحث أن هذا القانون يقترب لمجمود أكثر من مرونته نظ ارً العتبارات تتعمق

بأحكامه الموجزة دون التفصيل أو ما تعمق باإلجراءات المتبعة في التعديل ،إضافة إلشارة

أحكامه الواضحة الختصاص المحكمة الدستورية ببحث دستورية القوانين العادية في المادة
(" )1/103تشكل محكمة دستورية عميا بقانون وتتولى النظر في :أ .دستورية القوانين
والموائح أو النظم وغيرها"...

فيذا ال يككف إال في ظؿ الدساتير التي تتسـ بالجمكد؛ ألف مخالفة القانكف العادم لمدستكر

المرف إنما يككف معدالن لو ،فمسألة دستكرية القكانيف ال تثكر إال في ظؿ دستكر جامد ال في ظؿ

دستكر مرف(.)1

كعبلكة عمى ما سبؽ نتساءؿ فيما لك اعتبر القانكف األساسي الفمسطيني مرنان ،كيؼ لقكاعده

أف تقكل عمى تعديؿ الدساتير التي سبقت إق ارره ككانت تتسـ بالجمكد ،كظمت سارية بعض
أحكاميا فيما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف؟

كما أف القانكف األساسي ،كاف لـ يتشدد كثي انر في النص عمى إجراءات تعديمو إال أنو كجد

اختبلفان في نسبة األغمبية المطمكبة لتعديمو عف تمؾ المطمكبة في القكانيف العادية كالقكانيف
األساسية المكجكدة في فمسطيف ،كاف لـ تكف بالصكرة المعيكدة في تعديؿ الدساتير الجامدة

المقارنة.

كيذكر في ىذا الصدد بأف البعض يرل بأنو إذا ما اختمفت إجراءات تعديؿ الدستكر عف

إجراءات تعديؿ القكانيف العادية كلك عمى قدر مف الضآلة فإنيا تتسـ بالجمكد( ،)2إال أف ىذا الرأم
أغفؿ أف ىذه الضآلة المقصكدة قد تصؿ لمنسبة المطمكبة في تعديؿ القكانيف األساسية التي برأينا
تجاكزىا القانكف األساسي الفمسطيني إلى جانب النسبة المطمكبة في تعديؿ القكانيف العادية.

يذهب أستاذنا الدكتور فتحي الوحيدي إلى أف القانكف األساسي الفمسطيني "يأخذ مرتبة

القكانيف األساسية التي تصدر عف السمطة التشريعية كتتعمؽ بمكضكعات ذات طبيعة دستكرية
أم تتعمؽ بنظاـ الحكـ ،كىي في مرتبة قانكنية كسط أعمى مف القانكف العادم كأقؿ مرتبة مف

النصكص الكاردة في الكثيقة الدستكرية"(.)3

يؤيد الباحث ما ذىب إليو أستاذنا بأف لمقانكف األساسي مرتبة أعمى مف القكانيف العادية ،كال

سيما فيما يتعمؽ بسمكىا الشكمي لمحفاظ عمى استقرارىا النسبي في مكاجية التعديؿ ،بحيث
)1

إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،المبادئ الدستكرية العامة ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،2006 ،ص ،206ككذلؾ عادؿ الحيارم ،المرجع

السابؽ ،ص.398

)2

أحمد العزم النقشبندم ،المرجع السابؽ ،ص.52

)3

فتحي الكحيدم ،المبادئ الدستكرية العامة مع شرح التطكرات الدستكرية في فمسطيف ،ط،5مطابع المقداد _قطاع غزة2011،

ص.73
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اشترط إلقرار تعديميا نسبة تفكؽ نسبة إقرار القكانيف العادية أك تعديميا ،كبإجراءات أقؿ تعقيدان
عف اإلجراءات المطمكبة لتعديؿ النصكص الدستكرية( ،)1كنقر أنو لـ يصؿ لدرجة النصكص
الدستكرية عمى األقؿ مف الناحية الشكمية ،ولكن يتجمى لمباحث بأنه أكثر رحابة من القوانين

األساسية في فمسطين من الناحية الموضوعية وأشد تعقيداً من الناحية الشكمية.
ثالثاً :السمطة المختصة بتعديل القانون األساسي

أما األحكاـ الخاصة بسمطة التعديؿ ،كفقا لمقانكف األساسي المعدؿ  ،2005فجاءت لتحدد

أنو " ال تعدؿ أحكاـ ىذا القانكف األساسي المعدؿ إال بمكافقة أغمبية ثمثي أعضاء المجمس

التشريعي الفمسطيني "كتجدر اإلشارة لما كرد في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي :أم تعديؿ أك
تنقيح في القانكف األساسي يتطمب مكافقة أغمبية الثمثيف"(.)2

يخمص الباحث مما سبؽ أف لمسمطة التشريعية الفمسطينية ذات المجمس المكحد سمطة

التعديؿ الدستكرم كدكف اشتراط نفاذه بمكافقة السمطة التنفيذية ،فعبلكة عمى عدـ النص عمى
اشتراط تمؾ المكافقة في القانكف األساسي فاعتبرت آلية إقرار مشركعات القكانيف العادية
كالمصادقة عمييا تنطبؽ عمى آلية إقرار مشركع تعديؿ القانكف األساسي كتصديقو طبقان لنص

المادة ( )4/73مف النظاـ األساسي لممجمس التشريعي ،الخاصة بتعديؿ القانكف األساسي بحيث
تحيؿ ىذه المادة في حالة المكافقة عمى طمب تعديؿ القانكف األساسي أثناء المناقشة إلى أحكاـ

المادة ( )68المتعمقة بآلية إقرار القكانيف العادية ،كالمفارقة ىنا أف المشرع جعؿ عدـ المصادقة

مف قبؿ الرئيس عقبة أماـ إقرار مشركعات القكانيف العادية حيث رفع نسبة اإلقرار المطمكبة

)1

فنصت المادة ( )120مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ" :ال تعدؿ أحكاـ ىذا القانكف األساسي المعدؿ إال بمكافقة أغمبية ثمثي

أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني ".كفي المقابؿ تنص المادة ( )69مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي" :يتـ إقرار مشاريع
القكانيف باألغمبية المطمقة (ما لـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ) "كنفيـ مف ىذا النص أف نسبة اإلقرار ىنا تشمؿ كضع القكانيف العادية
كتعديميا فقط ،بعد أف أفرد نصكصان آللية إقرار مشاريع القكانيف كاالقتراحات في المادة ( )68كتطبيقان لمقكاعد العامة بأف العمؿ القانكني
ال يجكز تعديمو إال بذات اإلجراءات المتبعة عند إصداره.

كبالتالي تختمؼ إجراءات تعديمو عف ما جاء بو عمى سبيؿ المثاؿ نص المادة ( )2/186مف مشركع مسكدة دستكر دكلة فمسطيف
"يناقش المجمس النيابي خبلؿ ستيف يكمان مف المكافقة عمى طمب التعديؿ ،المادة أك المكاد المراد إجراء التعديؿ فييا ،فإذا كافؽ عمييا ثمثا
مجمكع أعضائو اعتبر التعديؿ مقبكالن ،كلممجمس النيابي أيضان كبأغمبية مجمكع أعضائو ،أف يقرر طرح التعديؿ لبلستفتاء الشعبي العاـ

إلق ارره .فإذا كافؽ أغمبية المشاركيف في االستفتاء عمى التعديؿ ،اعتبر نافذان مف تاريخ إعبلف نتيجة االستفتاء".

(تعتبر ىذه المسكدة الثالثة المنقحة لمشركع دستكر دكلة فمسطيف ،بعد أف تـ إعادة صياغة كتعديؿ المسكدة األكلى كالثانية مف قبؿ

بناء عمى تكميؼ مف المجمس الكطني الفمسطيني بإعداد دستكر دكلة
أعضاء لجنة إعداد الدستكر ،التي بدأت عمميا منذ العاـ  1999ن
فمسطيف ،إلى أف تـ إنجاز مسكدة المشركع كتقديمو لممجمس الكطني الفمسطيني الذم رحب بيذه المسكدة ،كتشتمؿ عمى :الباب األكؿ
كيتعمؽ باألسس العامة لمدكلة مف المادة ( )18_1كالباب الثاني يتعمؽ بالحقكؽ كالحريات العامة مف المادة ( )62_19كالباب الثالث
يتصؿ بالسمطات العامة مف المادة ( )184_63كالباب الرابع خاص باألحكاـ الختامية مف المادة (.)190_185

)2

راجع المادة ( )120مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2005كالمادة ( )5/73مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي

الفمسطيني لسنة .2000
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إلصداره في ىذه الحالة كىي تصكيت ما نسبتو أغمبية ثمثي األعضاء ،كلـ يمنح أم نكع مف

التشدد في حالة رد مشركع تعديؿ القانكف األساسي مف قبؿ الرئيس ،كما لك تـ النص بالمجكء
لمشعب الستفتائو عمى مشركع التعديؿ لمنع استبداد أم مف السمطات ،إلقامة نكع مف التكازف بيف

السمطتيف( ،)1بؿ كاف يتكجب عمى المشرع الفمسطيني عدـ ترؾ إجراءات إقرار القانكف األساسي
ألحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي.

مف كؿ ما سبؽ يبلحظ بأف األحكاـ المتعمقة بتحديد السمطة المختصة بالتعديؿ في القانكف

الدستكرم المصرم ككفقان لدستكر  1923كدستكر  1930كانت بالمشاركة بيف السمطتيف ،كلكف

كانت قكة سمطاف الممؾ المطمقة في ىذا الشأف كاضحة ،فكاف ذلؾ عائقان أماـ إجراء تعديبلت

دستكرية تحقؽ مغانـ إلرادة الشعب كسيادتو كما يعكس ذلؾ ىك البنياف المكضكعي لمدستكر
كلككف أم مبدأ يجسد الحكـ الديمقراطي سيتناقض مع السمطة المطمقة ستككف ال محالة تمؾ

السمطة ىي العائؽ الرئيسي ،أما كفقان لمدساتير البلحقة في ظؿ النظاـ الجميكرم رأينا أف سمطة
الممؾ استبدلت بسمطة الشعب في معظـ ىذه الدساتير إلى جانب آلية استفتائو عمى التعديؿ.

كيبدك لمباحث بأف المشرع الفمسطيني استبعد آلية االستفتاء الشعبي مف أحكاـ القانكف

األساسي ،ليسيؿ عممية تعديمو ،كخصكصان مع إق ارره لمرحمة مؤقتة.

يشار إلى أف المشرع الفمسطيني لـ يأخذ بمقترحات مشركع التعديؿ عمى أحكاـ القانكف

األساسي طبقان لما تـ اقتراحو مف قبؿ المجنة القانكنية في المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ
 2005بشأف آلية االستفتاء الشعبي(.)2

)1

يذكر أنو ،ككفقا لنص المادة ( )2/41مف القانكف األساسي" :إذا رد رئيس السمطة مشركع القانكف إلى المجمس التشريعي كفقان لؤلجؿ

كالشركط الكاردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشتو ثانية في المجمس التشريعي ،فإذا أقره ثانية بأغمبية ثمثي أعضائو اعتبر قانكنا كينشر
فك ار في الجريدة الرسمية" .كفي ىذا الصدد يشار إلى نص المادة ( )4/93مف الدستكر األردني أكردت بأنو "إذا رد مشركع أم قانكف(ما
عدا الدستكر)  ...كاقره مجمسا األعياف كالنكاب مرة ثانية بمكافقة ثمثي األعضاء الذيف يتألؼ منيما كؿ مف المجمسيف كجب عندئذ
..إصداره" مع األخذ بعيف االعتبار بأنو كفؽ المادة ( )1/126مف ذات الدستكر حددت بأنو "تطبؽ األصكؿ المبينة في ىذا الدستكر
بشأف مشاريع القكانيف عمى أم مشركع لتعديؿ ىذا الدستكر "..كحسب ـ( )4/73مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي فإنو تطبؽ آلية
تعديؿ مشاريع القكانيف عمى أحكاـ القانكف األساسي ،إال أف أحكاـ الدستكر األردني فرقت بيف مشاريع القكانيف كمشركع تعديؿ الدستكر
في حالة اإلقرار النيائي في حالة رده.

)2

كانػت كمػػادة مسػتحدثة مفترضػػة كىػي تؤصػػؿ لمبػدأ السػػيادة الشػعبية ككػػاف نصػيا " _1لػرئيس السػمطة الكطنيػػة الػدعكل إلجػراء اسػػتفتاء

عاـ بشأف أم مف الحاالت التاليػة :ا) ابػراـ االتفاقيػات أك المعاىػدات ب) فػي القضػايا التػي تتعمػؽ بالمصػالح الكطنيػة العميػا  _2 .ال يػتـ
االسػػتفتاء العػػاـ إال بقػػانكف يق ػره المجمػػس التش ػريعي كتكػػكف نتائجػػو ممزمػػة كنافػػذه إذا حػػازت عمػػى األكثريػػة النسػػبية مػػف أص ػكات المقتػػرعيف
كعم ػػى رئ ػػيس الس ػػمطة اص ػػدارىا خ ػػبلؿ اس ػػبكعيف م ػػف ت ػػاريخ إع ػػبلف النت ػػائج النيائي ػػة" إال أن ػػو يبلح ػػظ أف الص ػػيغة غي ػػر ممزم ػػة ب ػػإجراء
االسػػتفتاء(.كللل مللا سللنوردق مللن اقتراحللات قللدمت مللن قبللل المجنللة القانونيللة لتعللديل القللانون األساسللي ضللمن مشللروع التعللديلت الثانيللة
_2005ولللم يؤخللذ بهللا_ ننقملله عللن الشلليا سللميمان الرومللي عضللو المجمللس التشللريعي الفمسللطيني األول فللي ظللل السللمطة الوطنيللة
الفمسطينية ومقرر المجنة القانونية ،مقابمة شخصية ،قطاع غزة ،رفح ،بتاريا 27و.)2014/10/28
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كفي ذات السياؽ يذكر أف مسكدة مشركع دستكر دكلة فمسطيف تناكلت آلية االستفتاء

الشعبي( ،)1ككاف األجدر أف ال يتـ النص عمى آلية االستفتاء الدستكرم بمثابة خيار لممجمس

النيابي في مسكدة المشركع ،بؿ أف يككف االستفتاء الزمان كشرط لنفاذ مشركع التعديؿ كما فعؿ

المشرع الدستكرم المصرم ،مما قد يحققو ذلؾ التطكر مف تكسيع لممشاركة الشعبية كمف ثـ
تطبيؽ مبدأ السيادة الشعبية لدكر أكثر كضكحان في بناء دستكر ديمقراطي دائـ ،نتاج ما يترتب
مف آثار إيجابية لمتعديؿ الدستكرم.

أما بشأف سمطة التعديؿ في القانكف الدستكرم األردني يظير أنو لـ يختمؼ األمر في ذلؾ

عف ما كاف مطبقان في ظؿ الدساتير الممكية المصرية ،فطبقان ألحكاـ القانكف األساسي لعاـ

 1928كانت سمطة التعديؿ ممنكحة لؤلمير بما كاف يصدره مف مناشير أميرية بيذا الشأف ،كذلؾ

خبلؿ مدة العاميف مف نفاذ القانكف فقط ،حيث اشترط لممارسة التعديؿ بعد ىذه المدة مف قبؿ

األمير مكافقة مف السمطة التشريعية بثمثي أعضاء المجمس التشريعي كأيضان بمصادقة الممؾ ،أما

بالنسبة ألحكاـ دستكر عاـ  1946كدستكر عاـ  1952الناظمة لسمطة التعديؿ الدستكرم

فجعمت سمطة التعديؿ لمسمطة التشريعية كلكنيا مرىكنة النفاذ بمكافقة الممؾ إلى جانب مكافقة

السمطة التشريعية فاعتبر اعتراض الممؾ مانعان مف إصدار التعديؿ كال يمكف لمجمسي النكاب
كاألعياف أف يتجاك از اعتراض الممؾ ميما كانت األغمبية(.)2

يذكر أف الرابط الحقيقي بيف معظـ الدساتير السابؽ ذكرىا كال سيما المعاصر منيا ،إنما

يظير في إعطاء السمطة التشريعية سمطة التعديؿ الدستكرم كليس لييئة تأسيسية قد أنشئت ليذا

الغرض ،كاف اشترطت بعضيا مكافقة السمطة التنفيذية ،بؿ يبلحظ أف بعضيا أعطى لمشعب بأف
يشارؾ السمطة التشريعية سمطة التعديؿ مف خبلؿ ممارستو ألساليب الديمقراطية شبو المباشرة
بحيث كاف في السابؽ لمييئة التأسيسية القياـ بكافة المياـ الدستكرية كلمسمطة التشريعية فقط سف

التشريعات العادية(.)3

)1

تنص المادة ( )2/186مف مسكدة مشركع دستكر دكلة فمسطيف" :يناقش المجمس النيابي خبلؿ ستيف يكما مف المكافقة عمى طمب

التعديؿ ،المادة أك المكاد المراد إجراء التعديؿ فييا ،فإذا كافؽ عمييا ثمثا مجمكع أعضائو اعتبر التعديؿ مقبكالن ،كلممجمس النيابي أيضان
كبأغمبية مجمكع أعضائو ،أف يقرر طرح التعديؿ لبلستفتاء الشعبي العاـ إلق ارره .فإذا كافؽ أغمبية المشاركيف في االستفتاء عمى التعديؿ،

اعتبر نافذان مف تاريخ إعبلف نتيجة االستفتاء.

)2

أحمد العزم النقشبندم ،المرجع السابؽ ،ص.133

(3

عادؿ الحيارم ،المرجع السابؽ.381 ،
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المطمب الثاني

إجراءات التعديل الدستوري
تبرز في إطار الحديث عف التعديؿ الدستكرم مسألة اإلجراءات الخاصة بالتعديؿ في عدد

كبير مف الدساتير المعاصرة كال سيما الدساتير محؿ الدراسة ،كلكف ىؿ تتفؽ ىذه الدساتير
بخصكص تمؾ اإلجراءات؟ كىؿ مف عبلقة بيف تنظيـ ىذه اإلجراءات كآثار التعديؿ الدستكرم؟
ىذا ما سنستجميو مف خبلؿ تحديد مراحؿ التعديؿ تباعان ،التي غالبان ما تبدأ بمرحمة اقتراح التعديؿ
ثـ المكافقة عمى المبدأ كمف ثـ مناقشة المسائؿ محؿ التعديؿ كصكالن لمرحمة اإلقرار النيائي.

تختمؼ إجراءات التعديؿ الدستكرم مف دكلة ألخرل استنادان لعدد مف االعتبارات السياسية

كالفنية ،كتتمثؿ االعتبارات السياسية في طبيعة نظاـ الحكـ ،فمك كاف النظاـ ممكيان فرديان يؤخذ

برأم الممؾ ،كاذا كاف برلمانيان سي ارعي رأم البرلماف كالحككمة أما في الدكؿ التي تأخذ بنظاـ

الديمقراطية شبو المباشرة فسيؤخذ برأم الشعب كالبرلماف معان ،كعف االعتبارات الفنية فيي
تنحصر في أساليب الصياغة ،كأف تأخذ الدساتير بمبدأ تكازم األشكاؿ أك تقابؿ األشياء ،بحيث

ال يجكز بمقتضى ىذا المبدأ تعديؿ العمؿ القانكني إال بمكجب اإلجراءات التي اتبعت في

إصداره ،أك أف يعتمد كاضعكىا التفصيؿ في الصياغة بما يزيد مف مركنة إجراءات التعديؿ أك

إيراد األسس الجكىرية بما يعني التشدد أكثر(.)1

ال شؾ أف مف االعتبارات السابقة ما قد تييئ لعممية التعديؿ الدستكرم أك أنيا قد تككف

عقبة أماميا؛ لذا مف البداىة أف يككف لمسمطة القابضة عمى مقاليد الحكـ دكر في صيركرة عممية

التعديؿ الدستكرم كآثارىا المختمفة عمى بنياف الدستكر الديمقراطي مف الناحية الشكمية كانت أك

مف الناحية المكضكعية.

كيقتضي بحث المكضكع أف نقسـ ىذا المطمب لثبلثة فركع ،سنحدد في الفرع األكؿ

إجراءات التعديؿ الدستكرم في مصر ،كفي الفرع الثاني سنتناكؿ إجراءات التعديؿ الدستكرم في
األردف ،أما في الفرع الثالث فسنسمط الضكء عمى إجراءات التعديؿ الدستكرم في فمسطيف ،كذلؾ

عمى النحك اآلتي تكضيحو:

)1

عمي يكسؼ الشكرم ،مبادئ القانكف الدستكرم،ط ،1دار صفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف ،2011 ،ص.343
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الفرع األول

إجراءات التعديل الدستوري في مصر

()1

أوالً :اقتراح التعديل

ما درجت عميو الدساتير ،كمف ضمنيا الدساتير المصرية ،ىك أف صاحب الحؽ في اقتراح

التعديؿ إنما يتحدد لمسمطة المييمنة في النظاـ السياسي ،إال أف األسمكب الغالب ،في معظـ
الدساتير اليكـ ،ىك منح ىذا الحؽ لمسمطتيف التشريعية كالتنفيذية معان؛ لخمؽ نكع مف التكازف
بينيما ،فحسب ما كرد في أحكاـ دستكر عاـ  1923نرل أنو منح الممؾ كالمجمساف حؽ اقتراح

التعديؿ لبعض مكاد ىذا الدستكر ،ككرد حكؿ اقتراح التعديؿ بذات المضمكف مف دستكر عاـ

 ،1930كلكف أضيفت مادة مستقمة ،في ىذا الدستكر حكؿ اقتراح التعديؿ الدستكرم فيي تقيد

اقتراح التعديؿ بعد عشرة أعكاـ مف تاريخ العمؿ بيذا الدستكر(.)2

أما الحؽ في اقتراح التعديؿ الدستكرم كفؽ دستكر عاـ  1956كدستكر عاـ  1964كاف

لكؿ مف رئيس الجميكرية كمجمس األمة ،كفي الحالة األخيرة كاف يشترط القت ارح التعديؿ أف يكقع
طمب التعديؿ مف ثمث أعضاء المجمس عمى األقؿ(.)3

عممنا أنو قد تتبايف الدساتير بشأف تحديد الجية المخكلة باقتراح التعديؿ ،فمف خبلؿ مراجعة

دستكر عاـ  1971بحيث حدد أنو "لكؿ مف رئيس الجميكرية كمجمس الشعب طمب تعديؿ مادة
أك أكثر مف مكاد الدستكر ،كيجب أف يذكر في طمب التعديؿ المكاد المطمكب تعديميا كاألسباب

الداعية إلى ىذا التعديؿ .فإذا كاف الطمب صاد ار مف مجمس الشعب كجب أف يككف مكقعا مف

ثمث أعضاء المجمس "...يظير جميان أف لكؿ مف رئيس الجميكرية كمجمس الشعب الحؽ في

طمب اقتراح التعديؿ ألم مادة مف الدستكر(.)4

أما دستكر عاـ  2012جاء محددان لكؿ مف رئيس الجميكرية كمجمس النكاب اقتراح التعديؿ

عمى مادة أك أكثر مف مكاد الدستكر ،5إال أف الدساتير تختمؼ في تحديد العدد البلزـ مف أعضاء
(1

انظر :صبلح الديف فكزم محمد ،القانكف الدستكرم المصرم ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2013 ،ص 95كما بعدىا .سامي

جماؿ الديف ،المرجع السابؽ ،ص. 448ككذلؾ رمضاف محمد بطيخ ،النظـ السياسية كالدستكرية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
،2009ص 97كما بعدىا .ككذلؾ محسف خميؿ ،النظـ السياسية كالدستكر المبناني ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1973 ،ص582
كما بعدىا ،كعبد العظيـ عبد السبلـ عبد الحميد ،تطكر األنظمة الدستكرية ،ط ،1دار النيضة العربية ،ج ،1القاىرة ،2006 ،ص607
كما بعدىا.

(2

راجع المادة ( )156مف دستكر  1923كالمادة( )145كالمادة ( )156مف دستكر  1930التي نصت " ال يجكز اقتراح تنقيح ىذا

الدستكر في العشر سنكات التي تمي العمؿ بو ".

(3

راجع المادة( )189مف دستكر  1956كالمادة( )165مف دستكر.1965

(4

راجع المادة( )2/1/189مف دستكر .1971

(5

راجع المادة( )217مف دستكر .2012
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البرلماف إذا ما كاف طمب االقتراح صاد ار منو ،كظير ذلؾ االختبلؼ بيف دستكر 1971
كدستكر  2012كدستكر .)1(2014

ثانياً :الموافقة عمى مبدأ التعديل

إف المكافقة عمى مبدأ التعديؿ كفؽ ما جاء في كؿ مف دستكرم عاـ  1923كدستكر عاـ

 1930كانت تتـ مف خبلؿ صدكر قرار مف المجمسيف كبمصادقة الممؾ بشأف المسائؿ المراد

تعديميا كدكف تحديد أجؿ لبدء مناقشة مشركع التعديؿ(.)2

كجاء دستكر عاـ  1956محددان أنو بمكافقة مجمس األمة عمى مبدأ التعديؿ تككف المناقشة

لممكاد المراد تعديميا بعد ستة أشير مف تاريخ ىذه المكافقة ،كاختمؼ بذلؾ عف ما جاء بو دستكر

 1964فيما يتعمؽ بمكعد المناقشة بعد المكافقة األكلية عمى المبدأ حيث اكتفت بمدة شيريف مف
تاريخ المكافقة لتتـ المناقشة ،كىذا ما ذىب لتحديده دستكر عاـ  1971أنو "...إذا كافؽ مجمس

الشعب عمى مبدأ التعديؿ يناقش بعد شيريف مف تاريخ ىذه المكافقة ،المكاد المطمكب تعديميا"(.)3

كلكف دستكر  2012بيف أنو ال بد مف مكافقة المجمسيف عمى طمب التعديؿ بأغمبية عدد

أعضائو(.)4

كيبلحظ ىنا أف دستكر عاـ  2012اشترط ،لكي تتـ المناقشة النيائية لمشركع التعديؿ ،بأف

تنتيي مدة ستيف يكمان مف تاريخ المكافقة ،كىذا الشرط كاف قد تناكلو دستكر ،1971مع أف

دستكرم  1923ك 1930لـ يحددا مدة معينة لمبدء بمناقشة أم مشركع تعديؿ ،كاف كاف يرل
الباحث بأف األفضؿ عدـ تحديد المدة لحد شيريف أك ستة أشير كما أتت الدساتير البلحقة؛ مما

قد يعرقؿ مناقشة مشركع تعديؿ يستمزـ معالجة سميمة ألكضاع طارئة كبكقت قياسي ،كحتى
لكحظ أف تعديبلت  2014أبقت عمى جكاز المناقشة النيائية بعد ستيف يكمان مف تاريخ المكافقة

عمى مشركع التعديؿ ،كخصكصان إذا ما أضفنا مدة الثبلثيف يكمان كحد أقصى طرح المشركع

لبلستفتاء الشعبي.

يذكر بأف الدساتير الممكية المصرية منحت سمطة المكافقة المبدئية لمممؾ كالسمطة

التشريعية كأف الدساتير البلحقة ليا منحت سمطة المكافقة المبدئية لمسمطة التشريعية فقط دكف
مكافقة السمطة التنفيذية.

)1

نصت المادة( )1/226مف دستكر  " 2014لكؿ مف رئيس الجميكرية كمجمس النكاب طمب تعديؿ مادة أك أكثر مف مكاد

الدستكر؛ ..فإذا صدر طمب التعديؿ مف مجمس النكاب كجب أف يكقعو خمس عدد األعضاء عمى األقؿ " ذات النص كرد في دستكر
 2012قبؿ التعديؿ كلكف يؤخذ بعيف االعتبار زيادة عدد أعضاء النكاب بمائة نائب طبقان لدستكر .2014

)2

راجع المادة( )157مف دستكر  1923كالمادة()146مف دستكر .1930

)3

راجع الماد( )189مف دستكر  1956كالمادة ( )165مف دستكر  1964كالمادة ( )4/189مف دستكر .1971

)4

راجع المادة ( )218مف دستكر .2012
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ثالثاً :مناقشة التعديل واعدادق

جاء دستكر عاـ  1923مشترطا لمناقشة التعديؿ أف يحضر جمسة المناقشة ثمثا أعضاء

كؿ مف المجمسيف كيككف القرار الصادر بأغمبية اآلراء ،كفي المقابؿ لـ يرد في دستكر عاـ
 1930ذكر لمسألة مناقشة التعديؿ ،سكل ما كرد بشأف إصدار الق اررات بأغمبية اآلراء في تحديد

ضركرة التعديؿ كمكضكعو ،كمف ثـ يصدؽ الممؾ عمى ىذا القرار فيصدر المجمساف باالتفاؽ مع
ار بشأف المسائؿ محؿ التنقيح بأغمبية ثمثي أعضاء كؿ مف المجمسيف ،كلكف كرد بعد
الممؾ قر ان

ىذا النص في دستكر  1923بأنو ال تصح المناقشة في كؿ مف المجمسيف؛ إال إذا حضر ثمثا

أعضائو(.)1

ككرد في كؿ مف دستكر عاـ  1956كدستكر عاـ  1964أف مناقشة التعديؿ الدستكرم

تككف مف قبؿ مجمس األمة بأغمبية أعضائو ،كاذا رفض الطمب ال تجكز إعادتو قبؿ مضي سنة
عمى رفضو( ،)2كحدد دستكر  2012بأنو كفي جميع حاالت اقتراح مشركع التعديؿ يناقش كؿ مف

مجمسي النكاب كالشكرل طمب التعديؿ خبلؿ ثبلثيف يكمان مف تاريخ تسممو ،كقرار القبكؿ يصدر
بأغمبية أعضاء كؿ مجمس ،كسكاء كاف القبكؿ جزئيان أـ كميان

(.)3

رابعان :اإلقرار النهائي لمتعديل

يذكر أف اإلعداد النيائي لمشركع التعديؿ الدستكرم في معظـ دساتير دكؿ العالـ كمع

اختبلؼ نظاـ الحكـ فييا إنما كاف كمازاؿ يمنح لسمطة البرلماف ،كالقانكف الدستكرم المصرم
الحديث خطا خطكة نحك تطبيؽ الديمقراطية شبو المباشرة في ىذا المجاؿ.

طبقان ألحكاـ دستكر عاـ  1923كدستكر عاـ  1930كاف اإلقرار النيائي لمتعديؿ مف حؽ

الممؾ ،بؿ كاف حقو مطمقان مف خبلؿ عدـ نفاذ التعديبلت الدستكرية إال بتصديقو النيائي(.)4

أما كفقا لنص المادة ( )189مف دستكر عاـ  1956كاف اإلقرار النيائي مرىكنان بمكافقة

ثمثي عدد أعضاء المجمس عمى التعديؿ ،إلى جانب مكافقة الشعب عمى التعديبلت ،كتتـ مف
خبلؿ االستفتاء الشعبي كتككف نافذة مف تاريخ ،إعبلف نتيجة االستفتاء ،كبالتالي الشعب ىك
صاحب الكممة األخيرة في نفاذ التعديؿ ،كيعد االستفتاء مف مظاىر الديمقراطية شبو المباشرة

(.)5

كظير االختبلؼ في طريقة المكافقة النيائية عمى التعديؿ في دستكر عاـ  1964فكانت

المكافقة النيائية فقط بمكافقة مجمس األمة كبثمثي عدد أعضائو ،دكف األخذ بطريقة االستفتاء
)1

راجع المادة( )157مف دستكر  1923كالمادة( )146مف دستكر .1930

)2

راجع المادة( )189مف دستكر  1956كالمادة( )165مف دستكر .1964

(3

راجع المادة( )2/217مف دستكر .2012

(4

راجع المادة( )158مف دستكر  1923كالمادة ( )146مف دستكر .1930

(5

عبد العظيـ عبد السبلـ عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص.620
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الشعبي ،كبالتالي خبل دستكر عاـ  1964مف النص عمى ىذه اآللية مكتفيان بمكافقة مجمس األمة
ذاتو بأغمبية عدد ثمثي األعضاء.

أما عف دستكر عاـ  1971فجعؿ المكافقة النيائية عمى التعديؿ ،إلى جانب مكافقة البرلماف

لمشعب مف خبلؿ استفتائو ليصبح نافذان مف تاريخ إعبلف نتيجة ىذا االستفتاء(.)1

كلكف ىؿ يتـ الحكـ عمى الدستكر في ىذه الحالة التي يتبنى فييا تطبيؽ أحد مظاىر الديمقراطية

الشبو مباشرة في سبيؿ تحقيؽ السيادة الشعبية؛ بأف يكصؼ أنو دستكر ديمقراطي؟

عمى الرغـ مف االنتقادات التي كجيت لطريقة االستفتاء الدستكرم المتبعة في األنظمة

الشمكلية ككصفيا بأنيا أخفت فرضيا لمدساتير لمصمحة الحكاـ بيذا االسمكب ،فإنو يبقى أسمكبان

ذا أىمية في نشأة الدساتير حتى لك صدرت مف جية حككمية بشرط أف يككف االستفتاء معب انر
عف إرادة شعبية حقيقية ككاعية(.)2

كما كجعمت أحكاـ دستكر عاـ  2012اإلقرار النيائي عمى التعديؿ بعد مكافقة ثمثي أعضاء

كؿ مجمس ،سكاء ممثميف بمجمسي الشعب ،أك الشكرل  ،أك ثمثي أعضاء مجمس النكاب كفؽ

دستكر عاـ  ،2014كمف ثـ عرضو عمى االستفتاء الشعبي كيككف نافذان مف تاريخ إعبلف النتيجة
بأغمبية األصكات الصحيحة(.)3

لكحظ بأف سمطة المكافقة النيائية في دستكر عاـ  1923كدستكر عاـ  1930كانت محتكرة

مف قبؿ الممؾ ،بخبلؼ الدساتير المتعاقبة بعدىا ،فيما يتعمؽ بيذه السمطة فمـ يكف لرئيس

الجميكرية باعتباره رئيس السمطة التنفيذية في المقاـ األكؿ ،أم دكر مباشر في إجراءات التعديؿ

سكل حؽ اقتراح التعديؿ ،ككاف لسمطة البرلماف ،بؿ كلمشعب بنفسو ممارسة دكره في إجراءات

التعديؿ الدستكرم ،كبدا ذلؾ كاضحان مف خبلؿ تطبيؽ آلية االستفتاء الشعبي كال سيما في اإلقرار

النيائي لمتعديؿ.

وكان لهذا التطور في النظام القانوني لمبدأ التعديل في القانون الدستوري المصري األثر

الواضح في البدء تدريجياً في تبني مبادئ الدستور الديمقراطي الحديث وسنأتي عمى ذلك في
الفصل الثاني والثالث من هذق الدراسة.

(1

راجع المادة( )189مف دستكر .1971

(2

حازـ صباح حميد ،اإلصبلحات الدستكرية في الدكؿ العربية ،ط ،1دار الحامد لمنشر كالتكزيع  ،عماف ،2010 ،ص.127_126

(3

راجع المادة( )218مف دستكر  2012كالمادة( )226مف دستكر . 2014
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الفرع الثاني

إجراءات التعديل في األردن

()1

جاءت أحكاـ القانكف األساسي األردني لعاـ  1928خالية مف اإلشارة إلجراءات التعديؿ

كاقتراح التعديؿ أك المكافقة المبدئية كمناقشة مشركع التعديؿ الدستكرم كاق ارره ،إال ما أكرده حكؿ

منح األمير الحؽ في مباشرة تعديؿ أم مف أحكامو مف خبلؿ منشكرات يصدرىا بنفسو خبلؿ

عاميف فقط مف نفاده كينص" :يجكز لؤلمير في أم كقت خبلؿ سنتيف مف تاريخ بدء العمؿ بيذا

القانكف...أف يغير بمنشكر يصدره أم حكـ مف احكاـ ىذا القانكف األساسي "...كما منحو
لممجمس التشريعي مف حؽ في إجازة أم تبديؿ لمقانكف األساسي بعد عاميف مف نفاده كبقانكف
كيككف بأكثرية ثمثي أعضائو ،كنصيا" :ال يجكز أف يبدؿ شيء مف ىذا القانكف األساسي بعد

انقضاء السنتيف إال بقانكف تجيزه أكثرية ال تقؿ عف ثمثي اعضاء المجمس التشريعي عمى أف

تراعي في كؿ حيف التزامات سمك األمير العيدية" ىذا إلى جانب مكافقة األمير النيائية "ال يسرم
مفعكؿ أم قانكف مالـ يقبمو سمك األمير كال يقترف بتكقيعو"(.)2

كلـ يختمؼ األمر كثي انر في دستكر عاـ  1946بحيث لـ يأت في أحكامو عمى إجراءات

التعديؿ الدستكرم إال ما كرد بالنسبة إلجراء اإلقرار النيائي "ال يبدؿ شيء في الدستكر ما لـ
تجزه أكثرية ال تقؿ عف ثمثي أعضاء المجمس باإلضافة لمكافقة الممؾ النيائية"(.)3

كعف اإلجراءات الخاصة بتعديؿ دستكر عاـ  1952جاء بأنو "تطبؽ األصكؿ المبينة في

ىذا الدستكر بشأف مشاريع القكانيف عمى أم مشركع لتعديؿ الدستكر)4("...؛ لذا تطبؽ القكاعد

العامة بشأف مشاريع القكانيف عمى أم مشركع لتعديؿ الدستكر.

يخمص الباحث إلى أنو ،كحسب أحكاـ الدساتير األردنية فيما يتعمؽ بسمطة اإلقرار النيائي

فإف لمممؾ سمطة مطمقة في إقرار التعديؿ _كأحكاـ الدساتير المصرية في ظؿ الحكـ الممكي_

سكاء كاف بمنشكر أك بقانكف تجيزه أكثرية ثمثي أعضاء المجمس التشريعي كفؽ القانكف األساسي
إلى جانب مكافقة األمير النيائية ،أك كفقان لدستكر عاـ  1946حيف حدد بأنو "ال يسرم مفعكؿ

أم قانكف ما لـ يقبمو الممؾ كيقترف بتكقيعو ،)5("...كىذا بعد أف كرد في المادة( )47مف ذات

الدستكر "ال يبدؿ شيء في الدستكر ما لـ تجزه أكثرية ال تقؿ عف ثمثي أعضاء التشريعي"...
)1

عادؿ الحيارم ،المرجع السابؽ، ،ص . 388ككذلؾ مصطفى صالح العماكم ،التنظيـ السياسي كالنظاـ الدستكرم ،دار الثقافة لمنشر

كالتكزيع ،عماف ،2011 ،ص.35

)2

راجع تباعان أحكاـ المادة( )38 ،70،71مف القانكف األساسي األردني لسنة .1928

)3

راجع المادة (/47ب) مف دستكر .1946

)4

راجع المادة( )126مف دستكر .1952

)5

راجع المادة( )50مف دستكر .1946
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أما دستكر عاـ  1952فأكضح أنو "يشترط إلقرار التعديؿ أف تجيزه أكثرية الثمثيف مف

أعضاء كؿ مف مجمسي األعياف كالنكاب كفي حالة اجتماع المجمسيف كفاقان لممادة(...)92أف

تجيزه أكثري ة الثمثيف مف األعضاء الذيف يتألؼ منيـ كؿ مجمس كفي كمتا الحالتيف ال يعتبر نافذان

ما لـ يصادؽ عميو الممؾ"(.)1

أوالً :اقتراح التعديل

الفرع الثالث

إجراءات التعديل في فمسطين

حسب دستكر فمسطيف سنة  1922كانت إجراءات تعديؿ الدستكر تنحصر فيما أكردتو

المادة ( )87كتنص أف "لممندكب السامي في أم كقت مف األكقات ،خبلؿ سنة مف تاريخ نفاذ
ىذا المرسكـ كبعد أخذ مكافقة ىذا الكزير ،أف يمغي بمنشكر يصدر في الكقائع الفمسطينية أم

حكـ مف أحكاـ ىذا المرسكـ أك يبدلو ك يضيؼ إليو "...كبالتالي امتمؾ المندكب السامي سمطة

التعديؿ مباشرة ،كلـ يظير أف ىناؾ سمطة تقترح التعديؿ ،كما أنو أعطى لمممؾ ككرثتو الحؽ في
تبديؿ أك تغيير ىذا الدستكر في أم كقت مف األكقات ،باإلضافة إلى ما كرد في أحكاـ دستكر

 1923المعدؿ "لصاحب الجبللة كلكرثتو كخمفائو مف بعده الحؽ بإلغاء ىذا المرسكـ أك تبديمو أك

تعديمو في أم كقت مف األكقات"(.)2

كعف إجراء اقتراح التعديؿ كفؽ أحكاـ الدستكر المؤقت لحككمة عمكـ فمسطيف فإف ىذا

الدستكر لـ يختمؼ عف الدساتير المقارنة التي صدرت في ذات العقد ،فكانت خالية مف اإلشارة
بكضكح ليذه اإلجراءات؛ لذا فمف المفترض أف تسرم القكاعد العامة إلجراءات التعديؿ المتعمقة

بالقكانيف كافة.

أما عف اقتراح التعديؿ طبقان ألحكاـ القانكف األساسي لسنة  ،1955فكاف مكضحان ذلؾ بأنو

"لمحاكـ اإلدارم العاـ كلممجمس التشريعي اقتراح تنقيح ىذا القانكف األساسي "..ككفقان ألحكاـ
النظاـ الدستكرم المعدؿ عاـ  1962حسب المادة( )73منو فقد نصت " ...لكؿ مف الحاكـ العاـ
كالمجمس التشريعي الحؽ في أف يقترح

النظاـ.)3(".

عمى رئيس الجميكرية العربية المتحدة تنقيح ىذا

)1

راجع المادة( )1/126مف دستكر .1952

)2

راجع المادة( )88بذات المضمكف مف دستكر  1922كالمادة( )8مف دستكر فمسطيف المعدؿ لسنة .1923

)3

راجع المادة( )47مف القانكف األساسي لقطاع غزة لسنة  1955كالمادة ( )73مف النظاـ الدستكرم لقطاع غزة لسنة .1962
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في النظاـ األساسي لمنظمة التحرير لـ ترد فيو أحكاـ خاصة بإجراءات التعديؿ سكل ما

كرد في المادة ( )30التي سبؽ اإلشارة إلييا ،غير أف إجراء التعديؿ لمنظاـ األساسي لممنظمة
يتـ كفقان لما حددتو البلئحة الداخمية لممجمس الكطني الفمسطيني.

()1

كبشأف أحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ فمـ يرد أم تحديد إلجراءات تعديمو سكل

ما تعمؽ بنص المادة(" )120ال تعدؿ أحكاـ ىذا القانكف األساسي المعدؿ إال بمكافقة أغمبية ثمثي

أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني" كترؾ األمر لمنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي فجاء في
نص المادة ( )2/73بعنكاف اقتراحات تعديؿ أك تنقيح القانكف األساسي "_2إذا كاف طمب التعديؿ

أك التنقيح مقدمان مف األعضاء فيجب أف يككف مكقعان مف ثمث عدد أعضاء المجمس "..كيفيـ مف

ىذا النص أم ارف أف لمسمطة التشريعية حؽ االقتراح في التعديؿ كىذا ما حصؿ فقد قدمت المجنة

القانكنية في المجمس التشريعي الفمسطيني مقترحات لمتعديؿ الدستكرم ضمف تعديبلت
عاـ ،2005كأف لمسمطة التنفيذية_ أيضا_ الحؽ في اقتراح التعديؿ كطبؽ ذلؾ عمميان عندما

اقترح الرئيس الراحؿ ياسر عرفات تعديبلت عاـ.)2(2003

كاف يتعيف عمى مشرعنا الفمسطيني أف يتبع أثر معظـ الدساتير الحديثة المعاصرة حيف

تركت مساحة خاصة إلجراءات التعديؿ الدستكرم في صمبيا(.)3
)1

عف اقتراح التعديؿ نصت المادة ( )53مف البلئحة الداخمية لممجمس الكطني  :إذا قدـ أعضاء المجمس طمبان بتنقيح النظاـ األساسي

كفقان لما تنص عميو المادة ( )29مف النظاـ ذاتو يخطر الرئيس بو المجمس في أكؿ جمسة إلحالتو إلى المجنة المختصة كيختصر بحثيا
عمى مناقشة مبدأ التعديؿ كيجب أف يككف الطمب كتابة كمتضمنان فيو مكاد كمرفقان بو مذكرة إيضاحية كمكقعان مف ربع أعضاء المجمس

عمى األقؿ.

كبشأف المكافقة عمى مبدأ التعديؿ نصت المادة ( )54بأنو  :يعرض تقرير المجنة عمى المجمس كال تجكز مناقشتو إال بعد مضي يكميف
عمى األقؿ مف تاريخ تكزيعو عمى األعضاء كيجب لممكافقة عمى مبدأ التعديؿ أف يصدر قرار المجمس بذلؾ بأغمبية أعضائو ،كال يجكز
أف يناقش المجمس المكاد المراد تنقيحيا إال بعد يكميف عمى األقؿ مف تاريخ مكافقتو عمى مبدأ التنقيح.
أما بخصكص المناقشة كاإلقرار النيائي لمتعديؿ نصت المادة ( )55مف البلئحة الداخمية بأنو  :تجرم مناقشة المجمس في ىذه المكاد
في مداكلتيف .كال يجكز أف تجرم المداكلة الثانية إال بعد مضي يكميف عمى األقؿ عمى المداكلة األكلى .كعند االنتياء مف المداكلة
الثانية يؤخذ الرأم عمى التنقيح بالنداء باالسـ ،كيجب لممكافقة عمى التنقيح أف يصدر قرار المجمس بأغمبية ثمثي أعضائو

)2

كما ؿ الشرافي ،رئيس لجنة الرقابة لحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة في المجمس التشريعي األكؿ في ظؿ السمطة الكطنية

الفمسطينية ،مقابمة شخصية ،بتاريخ .2014/11/29

)3

أصاب المشرع الفمسطيني في المسكدة الثالثة لمشركع دستكر دكلة فمسطيف حينما أكرد النظاـ القانكني لمبدأ التعديؿ في المادة

( )186منو" لرئيس الدكلة ،أك لرئيس مجمس الكزراء ،أك لثمث أعضاء المجمس النيابي طمب إجراء تعديؿ في الدستكر كذلؾ بإضافة أك
إلغاء أك تعديؿ مادة أك اكثر فيو .كفي جميع األحكاؿ يمزـ إلقرار مبدأ إجراء التعديؿ مكافقة أغمبية ثمثي مجمكع أعضاء المجمس
النيابي ،فإذا رفض الطمب ال يجكز إعادة طمب تعديؿ الدستكر قبؿ مضي سنة ميبلدية عمى ىذا الرفض.
يناقش المجمس النيابي خبلؿ ستيف يكمان مف المكافقة عمى طمب التعديؿ ،المادة أك المكاد المراد إجراء التعديؿ فييا ،فإذا كافؽ عمييا ثمثا
مجمكع أعضائو اعتبر التعديؿ مقبكالن ،كلممجمس النيابي أيضان ،كبأغمبية مجمكع أعضائو ،أف يقرر طرح التعديؿ لبلستفتاء الشعبي العاـ

إلق ارره .فإذا كافؽ أغمبية المشاركيف في االستفتاء عمى التعديؿ ،اعتبر نافذنا مف تاريخ إعبلف نتيجة االستفتاء ".كاف مف األجدر لك

قصرت مدة الستيف يكمان لمناقشة مشركع التعديؿ منذ المكافقة عمى طمب التعديؿ لثبلثيف يكـ كما ذىب المشرع المصرم في الدستكر
الحالي.
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ثانياً :الموافقة عمى مبدأ التعديل

لـ تنظـ بالمعنى السميـ إجراءات التعديؿ الدستكرم؛ فكانت سمطة التعديؿ مباشرة مف

المندكب السامي مف خبلؿ المنشكرات التي يصدرىا ،كاف كاف يتطمب ذلؾ مكافقة الكزير
البريطاني حسب ما جاء في دستكر عاـ  1922ككرد في المادة ( ،)87الذم سبؽ اإلشارة إليو.

لـ يرد بشأف المكافقة عمى التعديؿ كفقان ألحكاـ الدستكر المؤقت لحككمة عمكـ فمسطيف أك

القانكف األساسي لعاـ  1955أك أحكاـ النظاـ الدستكرم لقطاع غزة لعاـ  1962أك حتى كفقان
ألحكاـ القانكف األساسي المعدؿ عاـ  ،2005سكل ما تعمؽ بعضيا بسمطة اقتراح التعديؿ أك

إق ارره ،كيذكر أف إجراء المكافقة عمى مبدأ التعديؿ حدد مف قبؿ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي
بشأف اقتراحات تعديؿ أك تنقيح القانكف األساسي ،مكضحان أنو "بعد إعادة الطمب مف المجنة إلى

المجمس كاالستماع إلى تقريرىا بشأنو ،يصدر المجمس ق ارره باألغمبية النسبية بشأف مناقشة
الطمب أك رفضو فإذا رفضو اعتبر مرفكضان كاذا قبمو تطبؽ بشأنو أحكاـ المادة ( )68مف ىذا

النظاـ"( ،)1أم يفيـ أنو إذا قبؿ الطمب تتـ مناقشتو كتسرم األحكاـ الخاصة بإجراء مناقشة
القكانيف العادية حسب المادة ( ،)68كاما أف يتـ رفضو.

ثالثاً :مناقشة التعديل واعدادق

لـ تأت الدساتير المتعاقبة في فمسطيف عمى أم حكـ خاص بإجراء المناقشة لممسائؿ المراد

تعديميا ،سكل ما كرد في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي المادة( ،)4/73الذم سبقت اإلشارة
إلييا ،كما كرد في البلئحة الداخمية لممجمس الكطني الفمسطيني لمنظمة التحرير في المادة(.)55
رابعاً :اإلقرار النهائي لمتعديل

بمراجعة ما سبقت اإلشارة إليو مف أحكاـ دستكر عاـ  1922نجد أنو كاف لممندكب السامي

كالممؾ سمطة اإلقرار النيائي لمتعديؿ سكاء خبلؿ مدة عاـ مف نفاذه أك في أم كقت مف قبؿ
الممؾ(.)2

كعف أحكاـ الدستكر المؤقت لحككمة عمكـ فمسطيف عاـ  1948كاف المجمس الكطني

بمثابة السمطة التشريعية كفؽ أحكامو ،يممؾ كؿ الحؽ في اإلقرار النيائي ألم تعديؿ يطاؿ قكاعد

الدستكر(.)3

أما بالنسبة ألحكاـ القانكف األساسي لقطاع غزة عاـ  1955فكاف اإلقرار النيائي لمتعديؿ

كنفاذه إنما بقانكف يصدر عف السمطة الحاكمة في جميكرية مصر العربية ،كحسب النظاـ
)1

راجع المادة( )4/73كالمادة( )68مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة .2000

)2

راجع المادة( )87،88مف دستكر .1922

)3

راجع المادة( )17مف الدستكر المؤقت لحككمة عمكـ فمسطيف لسنة .1949
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الدستكرم لقطاع غزة عاـ  1962فمـ يكف لينفذ أم تنقيح لمنظاـ الدستكرم إال بقرار مف رئيس
الجميكرية العربية المتحدة(.)1

كجاء القانكف األساسي المعدؿ لسنة  2005ليجيز تعديمو نيائيان بمكافقة أغمبية ثمثي أعضاء

المجمس التشريعي ،كجاء النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ليحدد أف "أم تعديؿ أك تنقيح في
القانكف األساسي يتطمب مكافقة أغمبية الثمثيف"(.)2

يتبيف مما سبؽ أف أحكاـ دستكر عاـ  1922تباينت تمامان عف ما جاءت بو أحكاـ الدساتير

المقارنة الخاصة بإجراءات التعديؿ ،سكاء في ظؿ دساتير الحكـ الممكي األردني أك الحكـ
الممكي المصرم؛ ففي األخيرة كاف ىناؾ ثمة مشاركة لممثميف عف الشعب في تعديؿ القكاعد

الدستكرية تختمؼ عف ما كاف سائدان في ظؿ دستكر االنتداب البريطاني عمى فمسطيف فكاف

السمطاف المطمؽ لممندكب السامي كالممؾ البريطاني فيما يتعمؽ بالتعديؿ الدستكرم ،كاختمؼ

األمر تدريجيان في ظؿ الدساتير المتعاقبة في فمسطيف إلى أف تـ إشراؾ السمطة التشريعية في

اقتراح التعديؿ في ظؿ اإلدارة المصرية ،حتى أضحت تقترح التعديؿ الدستكرم كتناقش مشركعاتو
كتقرىا في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية.

أما في الدساتير األردنية فمـ تختمؼ كثي انر ،بدءان مف القانكف األساسي لسنة  1928كصكالن

لؤلحكاـ المنظمة إلجراءات التعديؿ الدستكرم طبقان لمدستكر الحالي؛ فكاف سمطاف الممؾ يطغى

في اإلقرار النيائي عمى أم مشركع تعديؿ دستكرم إال أف الدساتير المصرية نجدىا قد أخذت
منحى التحكؿ مف دساتير  1923ك  ،1930كانت تظير فييا سمطة الممؾ المطمقة بإجراءات

التعديؿ الدستكرم ،إلى أف تـ منح سمطة التعديؿ لمسمطة التشريعية ،كصكالن آللية المشاركة
الشعبية مف خبلؿ االستفتاء الشعبي عمى التعديبلت الدستكرية ،كال شؾ بأنو كاف ليذا التحكؿ

دكر في طبيعة التعديؿ كآثاره ،كال سيما أنيا أخذت بإحدل مظاىر الديمقراطية شبو المباشرة
تحقيقان لمبدأ السيادة الشعبية لتككف الدساتير األكثر تحكالن نحك تطبيؽ اإلرادة الشعبية في مسألة

التشريع الدستكرم كتعديؿ القكاعد الدستكرية في ىذه الدراسة.

التساؤؿ الذم يطرح ىنا ىؿ مف رقابة قضائية عمى سبلمة إجراءات التعديؿ الدستكرم كالتي

تتمثؿ في التحقؽ مف أف الشركط الكاردة في الدستكر بشأف االقتراح أك المناقشة أك المكافقة أك
إجراء اإلقرار النيائي بأنو قد تـ استيفاؤىا أـ ال؟.

ذىب بعض الفقو إلى أنو يمكف لممحاكـ الدستكرية ،بعد اإلعبلف عف اختصاصيا بيذا

األمر ،أف تعمؿ رقابتيا عمى التعديؿ الدستكرم بما يتفؽ مع الشركط الشكمية كاإلجرائية
)1

راجع المادة( )47مف القانكف األساسي لسنة  1955كالمادة( )73مف النظاـ الدستكرم لسنة .1962

)2

راجع المادة( )120مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2005كالمادة( )5/73مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي

الفمسطيني لسنة .2000

27

المنصكص عمييا في الدستكر ،كأف التعديؿ الذم يخالؼ ىذه الشركط يككف غير مشركع ،كما لك
تطمبت المكافقة النيائية أغمبية ثمثي أعضاء البرلماف فإنو يككف غير مشركع لك تـ إق ارره

باألغمبية المطمقة ،كيستشيد ىذا الفقو بدكر المحكمة الدستكرية األمريكية كالمحكمة الدستكرية

الفدرالية النمساكية بأنيا قد أعممت رقابتيا عمى السبلمة الشكمية لمتعديبلت الدستكرية(.)1

لـ يصرح الدستكر المصرم الحالي بيذا االختصاص لممحكمة الدستكرية المصرية أك حتى

الدستكر األردني  1952أك القانكف األساسي الفمسطيني؛ لذا نتساءؿ :مف تككف الجية المخكلة
برقابة سبلمة التعديبلت الدستكرية مع غياب النص الصريح عف ذلؾ؟.

في ظؿ عدـ كجكد نص يضيؼ الختصاص المحكمة الدستكرية رقابة التعديبلت الدستكرية

فاعتبرت التعديبلت الدستكرية لدل بعض النظـ القضائية بمثابة قكانيف ،كمف ثـ تخضع المحكمة
الدستكرية ىذه التعديبلت لرقابتيا دكف الحاجة لصراحة النص ،بؿ كأف تككف رقابة المحكمة
الدستكرية سابقة عمى دستكرية ىذه القكانيف التي تعمك القكانيف العادية درجة كقبؿ إعماؿ

التعديبلت الدستكرية التي قد تككف غير شرعية ،كبالتالي تشكؿ مخالفة جسيمة لمدستكر ،كمف
جية أخرل فإف الرقابة الدستكرية تعد اختصاصان أصيبلن لممحكمة الدستكرية(.)2

يتجمى لمباحث بأن الدستور يعد القانون الناظم لعمل السمطات الثلث ومن ضمنها

السمطة القضائية؛ لذا فل بد أن يكون النص عمى اختصاص هذق السمطة إنما وارداً في
(.)3

أحكامه بشكل صريح

المطمب الثالث

نطاق التعديل الدستوري
يقصد بنطاؽ التعديؿ الدستكرم ما تتضمنو الدساتير مف قيكد تحد مف اختصاص السمطة

التي تتكلى التعديؿ الدستكرم ،كتتضمف الدساتير ىذه القيكد بطبيعة الحاؿ لمحفاظ عمى الكثيقة
الدستكرية باعتبارىا تتضمف القكاعد القانكنية األسمى لمدكلة ،كانطبلقان مف تمؾ االعتبارات فإف

الدساتير أضحت تقيـ تكازنان ما بيف الحاجة إلى صيانة قكاعدىا مف العبث عف طريؽ كضع
القكاعد الدقيقة لبمكغ تعديميا ،كبيف الحاجة إلحداث مكاءمة دائمة بيف ىذه القكاعد كالكاقع

)1

كليد محمد الشناكم ،الرقابة القضائية عمى التعديبلت الدستكرية ،ط ،1دار الفكر كالقانكف ،المنصكرة ،2013 ،ص.93

)2

بدل كاضحان ىذا النيج القضائي في مسمؾ القضاء الدستكرم األمريكي كاليندم ،حيث سكتت دساتير ىذه البمداف عف النص

صراحة عمى اختصاص المحكمة الدستكرية بالرقابة القضائية عمى التعديبلت ،كاف كاف ذلؾ يتكقؼ عمى اعتبار النصكص الدستكرية
المحددة الختصاص المحكمة أف التعديبلت الدستكرية تندرج ضمف "قانكف" بعكس النمكذج األكركبي  ،متمثبلن في قضاء مجمس الدكلة

الفرنسي لمرقابة القضائية لمتعديبلت الدستكرية ،الذم يحتاج لمنص الصريح بيذه الرقابة .لممزيد مف التفصيؿ أنظر :كليد محمد الشناكم،
المرجع السابؽ ،ص.86

)3

نص الفصؿ( )144مف الدستكر التكنسي لسنة " 2014كؿ مبادرة لتعديؿ الدستكر تعرض مف قبؿ رئيس مجمس نكاب الشعب عمى

المحكمة الدستكرية إلبداء الرأم في ككنيا ال تتعمؽ بما ال يجكز تعديمو حسبما ىك مقرر بيذا الدستكر"
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المعاش ،فمـ تبتعد لحد الحظر المطمؽ إليمانيا بأف التغيير كالتطكير أساس ضركرم لحماية

الدستكر ،كتتنكع تمؾ القيكد التي ترد في الدساتير بيف قيكد مكضكعية :كحظر تعديؿ النظاـ
الجميكرم في الببلد ،كزمنية :كالحظر الكارد بمنع التعديؿ لفترة معينة بعيد سرياف الدستكر

كشكمية :فيي تمؾ التي ترتبط بإجراءات تعديؿ القكاعد الدستكرية(.)1

فإف كاف ىناؾ حالة مف التقدـ كالرقي في إعداد كصياغة الدساتير اليكـ كتضمنيا لمقيكد

التي تصكف المبادئ الدستكرية األساسية لمدستكر الديمقراطي المعاصر()2؛ إال أف ذلؾ ال يمنع

مف أىمية بحث نطاؽ التعديؿ الدستكرم ،فما قد يعد تقييدان لبعض القكاعد الدستكرية ،سكاء مف

الناحية المكضكعية أك مف الناحية الشكمية ،قد يعد سبلحان ذا حديف عمى مقكمات الدستكر
الديمقراطي؛ فمف يستقيـ األمر لتشييد دستكر ديمقراطي حديث طالما يتـ تقييد النيؿ مف قكاعد في

الدستكر تفسح المجاؿ لمزيد مف ىيمنة إحدل السمطات عمى األخرل أك انتياكيا لمحقكؽ
كالحريات العامة أك تؤدم لتأليو الحاكـ كيبقى عمى تكلي المناصب العامة لفئة أك حزب سياسي

دكف آخر ،أك يحرـ تمؾ الفئة أك الحزب مف ذلؾ(.)3

يقتضي تبياف المكضكع أف نقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع ،كسنتكلى في الفرع األكؿ

بحث نطاؽ التعديؿ الدستكرم في مصر ،أما في الفرع الثاني فسنحدد نطاؽ التعديؿ الدستكرم
في األردف ،كما سنبحث في الفرع الثالث نطاؽ التعديؿ الدستكرم في فمسطيف ،عمى النحك

اآلتي:

الفرع األول

نطاق التعديل الدستوري في مصر

()4

قد يتحدد نطاؽ التعديؿ الدستكرم مف خبلؿ ما تكرده أحكاـ الدساتير مف قيكد تحرـ
صراحة تعديؿ بعض مكادىا تحريمان مكضكعيان دائمان أك مؤقتان أك شكميان زمنيان أك إجرائيان.

)1

رجب محمكد طاجف ،قيكد تعديؿ الدستكر ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة ،2008 ،ص.49ككذلؾ محمد محمكد ،تعديؿ

الدستكر ،مجمس النكاب العراقي ،بغداد ،2010 ،ص ،52نسخة إلكتركنية.

)2

نص الفصؿ الثاني مف الدستكر التكنسي لعاـ  " 2104تكنس دكلة مدنية  ،تقكـ عمى المكاطنة  ،كارادة الشعب ،كعمكية القانكف ،ال

يجكز تعديؿ ىذا الفصؿ ،كنصت المادة( )5/226مف الدستكر المصرم الحالي لسنة " 2014كفي جميع األحكاؿ ال يجكز تعديؿ
النصكص المتعمقة بإعادة انتخاب رئيس الجميكرية ،أك بمبادئ الحرية ،أك المساكاة ،ما لـ يكف التعديؿ متعمقان بمزيد مف الضمانات "

)3

كما لك تـ تقييد تعديؿ ما نصت عميو المادة( )120مف الدستكر المصرم لسنة " 1956يشترط فيمف ينتخب رئيسان لمجميكرية أف

يككف مصريان ..كأال يككف منتميان لؤلسرة التي كانت تتكلى الممؾ في مصر".

)4

ماجد راغب الحمك ،القانكف الدستكرم ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،2003 ،ص.18ككذلؾ إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،المبادئ

الدستكرية العامة ،المرجع السابؽ ،ص 162كما بعدىا.
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كردت بعض ىذه القيكد في دستكر عاـ  1923فحدد قيدان مكضكعيان مؤقتان في أنو "ال يجكز

إحداث أم تنقيح في الدستكر خاص بحقكؽ مسند الممكية مدة قياـ كصايا العرش" ككرد ذات
النص في دستكر عاـ .)1(1930

باإلضافة لما كرد مف قيد مكضكعي آخر مطمؽ في دستكر  1923يتعمؽ بشكؿ الحككمة

النيابي البرلماني ككراثة العرش كمبادئ الحرية كالمساكاة ،بحيث ال يجكز اقتراح تنقيحيا ،كذات

القيد كرد في دستكر .)2(1930

كلكف يتبيف لمباحث بأف القيد المكضكعي الدائـ أك المطمؽ؛ إنما يظؿ مؤقتان طالما يتمتع

الدستكر بصفة الدكاـ النسبي ،كيككف قاببلن لمتغيير بمزيد مف الضمانات الدستكرية كما كرد في

بعض الدساتير الحديثة.

أما القيد الشكمي المؤقت فكرد فقط في دستكر عاـ  ،1930بحيث تـ تقييد اقتراح التعديؿ

خبلؿ مدة العشرة أعكاـ منذ البدء بالعمؿ في ىذا الدستكر(.)3

فيما لـ يرد صراحة أم قيد مكضكعي أك شكمي زمني عمى سمطة التعديؿ لمقكاعد الدستكرية

كفقا لدستكر عاـ  1956كاف اختمؼ الفقو في ىذا الصدد ،فالبعض أكد بخمكه مف قيكد التعديؿ

كلكف ذىب جميكر الفقياء إلى تحريـ ىذا الدستكر تعديؿ النظاـ الجميكرم ضمنيان؛ فبعض

الفقياء يبدكف عدـ قناعتيـ بتعداد القيكد المكضكعية المدرجة صراحة في الدستكر بحجة أنو

تكجد ثمة قيكد أخرل مكضكعية قد ال يرد عمييا النص صراحة في الدستكر كىذه القيكد يطمؽ

عمييا "القيكد المكضكعية الضمنية" في مقابؿ القيكد المكضكعية الصريحة ،كلكف البعض ذىب
إلى عدـ المشركعية القانكنية لمقيكد المكضكعية الضمنية لعدـ كجكد أم أساس نصي ليا(.)4

كاف كاف يظير بأف فكرة القيكد المكضكعية الضمنية قد تككف محمكدة؛ لتعمقيا أحيانان

بحماية حقكؽ اإلنساف ،كعمى سمطة التعديؿ في ىكذا حالة أف تستمد القيكد الضمنية مف خبلؿ

ما جاءت بو قكاعد القانكف الدكلي ،كال سيما في خضـ تدكيؿ الدساتير كعالمية انتشارىا في

التطبيؽ ،كذلؾ في إطار البناء الديمقراطي المعاصر لمدساتير ،إال أننا نؤيد الرأم الفقيي الذم
اعتبر أف عدـ التحديد لممبادئ األعمى في الدستكر سيؤدم إلى عدـ المكضكعية في التقييد ،بؿ

كال يمكف استخداميا كمعيار لمرقابة عمى التعديبلت الدستكرية(.)5

)1

راجع المادة ( )158مف دستكر  1923كالمادة ( )147مف دستكر .1930

)2

راجع المادة ( )156مف دستكر  1923كالمادة ( )145مف دستكر .1930

)3

نصت المادة مادة (" )156ال يجكز اقتراح تنقيح ىذا الدستكر في العشر السنكات التي تمي العمؿ بو".

)4

رجب محمكد طاجف ،المرجع السابؽ ،ص.194

)5

كليد محمد الشناكم ،المرجع السابؽ ،ص.160
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جاءت أحكاـ دستكر عاـ  1964خالية مف القيكد المكضكعية أك الشكمية الزمنية ،كقد خبل

أيضان دستكر 1971مف أم قيد يحد مف نشاط السمطة التأسيسية المنشأة عند التعديؿ ،إال أف

التعديبلت الدستكرية التي جرت عاـ  2007عمى دستكر  1971حظرت طمب تعديؿ الدستكر

حظ انر زمنيان مؤقتان في حالة خمك منصب الرئيس ممف ينكب عنو؛ فنصت المادة (" )2/82كال
يجكز لمف ينكب عف رئيس الجميكرية طمب تعديؿ الدستكر أك حؿ مجمس الشعب أك مجمس

الشكرل أك إقالة الكزراء" ،بما قد يحقؽ ليذا القيد التكازف يف السمطات ،بحيث قد تعمد السمطة
التشريعية إلى تعديؿ الدستكر في حاؿ غيبة رئيس السمطة التنفيذية؛ كليذا أعطى ىذا الدستكر

الحؽ في اقت ارح التعديؿ مشاركة بيف رئيس السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية(.)1

كما لـ يرد في دستكر عاـ  2012أم قيكد مكضكعية أك شكمية زمنية عمى إجراء التعديؿ

الدستكرم ،إال أف دستكر  2014أكرد قيدان مكضكعيان " ...في جميع األحكاؿ ،ال يجكز تعديؿ
النصكص المتعمقة بإعادة انتخاب رئيس الجميكرية ،أك بمبادئ الحرية ،أك المساكاة ،ما لـ يكف

التعديؿ متعمقنا بالمزيد مف الضمانات"(.)2
يتكقؼ نطاؽ التعديؿ الدستكرم عند نص الفقرة السابقة ،حيث أكردت حظ انر مكضكعيان عمى
سمطة التعديؿ تمزميا بعدـ المساس بمسائؿ إعادة انتخاب الرئيس كمبادئ الحرية أك المساكاة كقد

يككف ىذا الحظر مؤقتان إذا ما تكافر مزيد مف الضمانات التي تصحب تعديمو ،مما يفيـ أف ىذه

المبادئ اعتبرت مف ضمف المبادئ فكؽ الدستكرية ،فبل يجكز المساس بيا ما لـ يبلزـ عممية

تعديميا مزيد مف الضمانات التي ال بد أف ترسخ مزيدان مف مفاىيـ الحرية كالمساكاة.
كلكف ما ىي القيمة القانكنية لقيكد تعديؿ الدستكر؟.

يرتكز االختبلؼ الفقيي بشأف ىذه المسألة عمى اتجاىيف أساسييف ،أكليما يرل أف ىذه

القيكد ليست ذات قيمة قانكنية ،كال تمزـ السمطة التأسيسية المنشأة بإنفاذىا حاؿ قياميا بتعديؿ

الدستكر ،بينما يرل االتجاه اآلخر أف ىذه القيكد تتمتع بكامؿ القيمة القانكنية ،كتمزـ سمطة تعديؿ
الدستكر بمراعاتيا(.)3

وبدورق يرى الباحث أف القيكد تظؿ ممزمة لمسمطة المنشأة بالتعديؿ ما لـ يكف ىناؾ مزيدان مف
الضمانات الدستكرية التي تمنع مف المساس بالقكاعد المقيدة ،كالسيما تمؾ التي تنظـ المبادئ

)1

رجب محمكد طاجف ،المرجع السابؽ ،ص.84

)2

راجع المادة ( )5/226مف دستكر .2014

)3

انظر :بالتفصيؿ ىذ االختبلؼ الفقيي رجب محمكد طاجف ،المرجع السابؽ ،ص .108ككذلؾ محمد رفعت عبد الكىاب ،القانكف

الدستكرم العامة ،دار الجامعية الجديدة ،دكف مكاف لمنشر ،2008 ،ص 70كما بعدىا.
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األساسية لمدستكر ،كخصكصان مع مضي الدساتير الحديثة نحك ىذ التقييد بضمانات سكاء كاف
بقيكد مكضكعية أك شكمية(.)1

كبالتالي فاالقتراب مف ىذه المسائؿ كتعديميا دكف الضمانات البلزمة إنما يندرج تحت التعديؿ

الدستكرم غير الدستكرم الذم قد يثير الرقابة القضائية عميو مف قبؿ المحكمة الدستكرية في
بعض التشريعات الدستكرية(.)2

تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف المحكمة الدستكرية في مصر رفضت الرقابة عمى

القكاعد الدستكرية الصادرة عف السمطة التأسيسية ،كما رفضت الرقابة عمى التعديبلت الدستكرية
الصادرة عف سمطة تعديؿ الدستكر ،فقضت المحكمة الدستكرية العميا في جميكرية مصر العربية
بعدـ اختصاصيا في طعف بعدـ دستكرية التعديؿ الدستكرم الذم ط أر عمى المادة ( )76مف

دستكر عاـ  ،1971كذلؾ تأسيسان منيا عمى أنو ال يجكز لممحكمة الدستكرية العميا أف تخكض
باختصاص ليس ليا ،حسب المادة ( )175مف دستكر  1971كالمادة ( )25مف قانكف المحكمة

الدستكرية لعاـ .)3(1979

كلكف ىؿ يحؽ لممحكمة الدستكرية الرقابة عمى القيكد الشكمية اإلجرائية المتعمقة بإجراءات

التعديؿ؟.

ثار الخبلؼ الفقيي حكؿ ىذه الحالة بيف مف يرل أنو يعد _أصبلن_ خرقان لمدستكر؛ حيث رقابة

المحكمة الدستكرية لمقيكد الشكمية تحتاج لنص صريح ،كينتقد جانب آخر مف الفقو مكقؼ
المحكمة الدستكرية بأف رقابة التعديبلت تخرج عف نطاؽ اختصاصيا ،مستندا إلى أف الدستكر

المصرم مف الدساتير الجامدة التي تتطمب قيكدا شكمية كأف تغاضييا عف الرقابة عمى ىذه القيكد

يعد إعفاء لسمطة التعديؿ مف التقيد بيذه القيكد(.)4

عممنا مف قبؿ بأف الدستكر ىك المرجع األساسي في تنظيـ عمؿ السمطات داخؿ الدكلة؛ لذا

يتضح لمباحث أنو ال بد مف النص صراحة عمى اختصاص المحكمة الدستكرية في مسألة الرقابة

الدستكرية عمى القيكد الشكمية لمتعديؿ.

)1

يذكر في ىذا السياؽ أف الدستكر اليمني الجديد  2014جاء في المادة ( )3/)158مشترطان إجراء االستفتاء الشعبي كضمانة إلقرار

أم تعديؿ يمس عددان مف النصكص الدستكرية التي تتصؿ بالمبادئ األساسية لمدستكر ،كال سيما الباب األكؿ كالثاني كالنصكص
المتعمقة بتنظيـ السمطات العامة كعبلقتيا ببعضيا ،ككأنو يشترط المجكء إلى الشعب كحكـ بيف السمطات إذا ما أرادت إحداىا طمب

تعديؿ ما يتصؿ بالسمطة األخرل ،كتعد قيكدان إجرائية مضافة لمتشديد مف اإلجراءات البلزمة إلقرار التعديؿ الدستكرم في النصكص
األخرل كىي نسبة ثبلثة أرباع أعضاء مجمس النكاب المككف مف ثبلثمائة عضك كعضك.

)2

كليد محمد الشناكم ،المرجع السابؽ ،ص.10

)3

أحمد فتحي سركر ،المرجع السابؽ ،ص.98_97

)4

لمزيد مف التفصيؿ راجع الدكتكر محمكد رجب طاجف ،المرجع السابؽ ،ص 83كما بعدىا.
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الفرع الثاني

نطاق التعديل الدستوري في األردن
عف نطاؽ التعديؿ كفقان ألحكاـ القانكف األساسي األردني لعاـ  1928تبيف لنا أنو كرد قيد

زمني مؤقت يمنع التعديؿ عمى ىذا القانكف مف قبؿ األمير بعد عاميف مف نفاذه ،فكاف محظك انر
عمى األمير إجراء التعديؿ بعد نفاذ ىذا القانكف بعاميف إال بقانكف صادر مف المجمس التشريعي

بأكثرية ثمثي أعضائو ،كفي دستكر عاـ  1952كرد حظر مكضكعي ،فحدد بمكجبو بأنو "ال
يجكز ادخاؿ أم تعديؿ عمى الدستكر مدة قياـ الكصاية بشأف حقكؽ الممؾ ككراثتو"(.)1

كلكف متى زاؿ ىذا المانع عاد الممنكع ،فمنع التعديؿ مكقكت بقياـ الكصاية عمى الممؾ؛ ألنو لـ

يبمغ السف القانكنية لتكلي مسئكلية الحكـ ،كيككف الحظر متعمقان بحقكؽ الممؾ ككراثتو(.)2
الفرع الثالث

نطاق التعديل الدستوري في فمسطين
أما عف نطاؽ التعديؿ لمقكاعد الدستكرية في القانكف الدستكرم الفمسطيني ،فإنو كبمراجعة

الدساتير المتعاقبة في فمسطيف ،لـ نبلحظ أم تقييد لتعديؿ قكاعد ىذه الدساتير سكل ما كرد في

دستكر عاـ  1922مف قيد زمني عمى سمطة المندكب السامي ،ككاف القيد بعد عاـ مف نفاذ ىذا
الدستكر ،كلـ يكف لو سمطة في تعديؿ الدستكر إال خبلؿ ىذا العاـ حيث جاء بالنص "لممندكب

السامي ،في أم كقت مف األكقات خبلؿ سنة مف تاريخ نفاذ ىذا المرسكـ كبعد أخذ مكافقة
الكزير ،أف يمغي بمنشكر يصدر في الكقائع الفمسطينية أم حكـ مف أحكاـ ىذا المرسكـ.)3("..

يذكر أف ىناؾ كجيان لمشبو في تقييد سمطة التعديؿ فيما كرد بشأف حقكؽ الممؾ ككراثتو في

القانكف الدستكرم األردني مع ما كرد في الدساتير المصرية في ظؿ الحكـ الممكي ،كلكف اختفى
تقييد كحظر التعديؿ في ظؿ دساتير النظاـ الجميكرم المصرم ،كينطبؽ ذلؾ عمى القانكف

األساسي لسنة  1955كالنظاـ الدستكرم لسنة  1962في قطاع غزة ،كالنظاـ األساس لمنظمة
التحرير الفمسطينية.

أصاب مشرعنا الفمسطيني ،إذ تجنب ىذا التقييد عمى تعديؿ القكاعد الدستكرية في القانكف

األساسي المؤقت ،إال أنو يتكجب بأف يضمف المشرع دستكر دكلة فمسطيف نصان يقيد بمكجبو أم
تعديؿ دستكرم قد يمس المبادئ األساسية لمدستكر كنصان آخر يحكؿ دكف نفاذ أم تعديؿ

دستكرم قبؿ عرضو عمى المحكمة الدستكرية إلعماؿ رقابتيا عمى أم تعديؿ.
)1

راجع المادة( )71مف القانكف األساسي األردني لسنة  1928كالمادة( )2/126مف دستكر .1952

(2

عادؿ الحيارم ،المرجع السابؽ ،ص ،424ككذلؾ ىاني عمي الطيراكم ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار الثقافة لمنشر

كالتكزيع ،عماف  ،2008ص.393

(3

راجع المادة ( )87مف دستكر .1922
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المبحث الثاني
التعديل غير الدستوري

يقصد بالتعديؿ غير الدستكرم ذلؾ التعديؿ الذم يشتمؿ عمى حاالت قد ينتج بمكجبيا
تعديؿ لمقكاعد الدستكرية دكف أف يتـ النص عمييا كسنقكـ ببحث ىذه الحاالت في أربعة مطالب
ضمف ىذا المبحث ،كسنخصص المطمب األكؿ لحالة التعديؿ العرفي ،كفي المطمب الثاني

سنبحث التعديؿ التفسيرم ،كفي المطمب الثالث سنتناكؿ التعديؿ في الظركؼ االستثنائية ،أما في

المطمب الرابع فسنتحدث عف التعديؿ في حالة سككت النص.
المطمب األول

التعديل العرفي

()1

ما نكد اإلجابة عنو _ىنا_ ىؿ يقكل العرؼ الدستكرم عمى تعديؿ القكاعد الدستكرية
المكتكبة؟ كىؿ يختمؼ األمر في ذلؾ ما بيف الدساتير المرنة كالدساتير الجامدة؟ كسنثير عددان
مف المكضكعات التي قد تفي باإلجابة عف ىذا التساؤؿ ،كذلؾ مف خبلؿ تعريؼ العرؼ
الدستكرم كأنكاعو في الفرع األكؿ مف ىذا المطمب ،ثـ سنبحث شرعية العرؼ المعدؿ في الفرع

الثاني ،كىذا سيككف عمى النحك اآلتي:

الفرع األول

تعريف العرف الدستوري وأنواعه
يعرؼ العرؼ الدستكرم بأنو "اعتياد السمطات الحاكمة عمى سمكؾ معيف يتضمف تنظيمان

الختصاصاتيا أك عبلقاتيا مع بعضيا البعض أك مع األفراد ،كتعد ىذا السمكؾ ممزما ليا"(.)2

مف خبلؿ مراجعة ما جاء بو الفقو بشأف العرؼ الدستكرم يتبيف أف ىناؾ اتفاقان بيف غالبية الفقو

بمشركعية كقيمة العرؼ المفسر (أحد أنكاع العرؼ الدستكرم)؛ ألنو ال يقكـ إال بتفسير النصكص
الدستكرية المبيمة كدكف أف ينشئ قاعدة قانكنية جديدة ،كيككف لو ذات قيمة النصكص الدستكرية

سكاء في الدستكر المرف أك الدستكر الجامد ،كبإقرارىـ أيضان بمشركعية العرؼ المكمؿ الذم

يكمؿ النقص ،الذم اعترل النص الدستكرم ،كأنو ال يخالؼ أم منيما النصكص الدستكرية كال
(1

مثاؿ التعديؿ العرفي المعدؿ باإلضافة :ففي ظؿ دستكر مصر عاـ  1923كمف خبلؿ استقرار سمكؾ الحككمة بسمطة إصدار

لكائح البكليس أك الضبط بيدؼ حفظ األمف العاـ كالصحة العامة كالسكينة العامة عمى الرغـ مف عدـ منح ىذا الدستكر ىذه الصبلحية،
فيذا العرؼ عدؿ الدستكر باإلضافة ،كمثاؿ التعديؿ العرفي المعدؿ بالحذؼ حسب ما يرل الفقو :ففي ظؿ الدستكر الفرنسي عاـ 1875
لـ يستعمؿ رئيس الجميكرية حقو في حؿ مجمس النكاب رغـ تقرير ىذا الحؽ في الدستكر .أنظر :إبراىيـ شيخا كمحمد رفعت عبد
الكىاب ،المرجع السابؽ ،ص.(438

(2

فتحي عبد النبي الكحيدم ،محاضرات في مادة القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية لطمبة الدراسات العميا-جامعة األزىر بغزة ،نيساف

.2013
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يمكف مناقشة العرؼ المكمؿ إال في الدستكر الجامد؛ ألنو يمكف سد النقص في الدستكر المرف
بكاسطة التشريع العادم(.)1

كاف كاف جانب مف الفقو قد عارض إلحاؽ العرؼ المكمؿ بالعرؼ المفسر مف حيث قيمتو

المماثمة لمنصكص الدستكرية ،ككنو يعد معدالن لمدستكر ،كأنو ال يجكز تعديؿ الدستكر الجامد إال
بإجراءات خاصة في صمب الدستكر( ،)2إال أف الخبلؼ األساسي ىك حكؿ شرعية العرؼ

الدستكرم المعدؿ.

الفرع الثاني

شرعية العرف المعدل
بالنسبة لمعرؼ المعدؿ فيناؾ اتفاؽ في الفقو الدستكرم باعتباره يضيؼ قكاعد جديدة تخالؼ
نصان مف نصكص الدستكر ،كلكف الخبلؼ الفقيي كاف إزاء مشكمة شرعية العرؼ الدستكرم

المعدؿ لمدستكر المكتكب كقكتو القانكنية في ثبلثة اتجاىات:

ذهب االتجاق األول إلى إنكار شرعية العرؼ الدستكرم المعدؿ ،كينتزع كؿ قيمة قانكنية لو

لحجتيف أساسيتيف :األكلى أف تعديؿ الدستكر الجامد إنما يحتاج لتعديمو (إجراءات خاصة معينة

ينص عمييا في صمب الدستكر) كالحجة الثانية لدييـ بأف إجازة العرؼ المعدؿ لمدستكر كاعطاءه
قكة دستكرية يتعارض مع سيادة الشعب ،فالدستكر لدييـ إنما يعبر عف السيادة الشعبية كىك أكجد

الييئات الحاكمة ،كال يجكز لؤلخيرة أف تنشئ عرفان مخالفان لمدستكر الذم أكجدىا ،كسكاء أكاف

العرؼ معدالن باإلضافة أك بالحذؼ ،فاعتبر مف قبؿ الكقائع المادية ،التي ليست ليا قيمة قانكنية
كتتعارض مع فكرة الجمكد التي تيتـ باتباع إجراءات خاصة في حالة التعديؿ كتخالؼ النصكص

المكتكبة ،كأف العرؼ ال يقكل عمى تعديؿ التشريع الدستكرم(.)3

أما أصحاب االتجاق الثاني فإنيـ يمنحكف العرؼ المعدؿ مشركعية تعديمو ألحكاـ الدستكر

كأنيـ يركف أف إمكانية قياـ مثؿ ىذا العرؼ أمر طبيعي؛ نظ انر ألف العرؼ كليد إرادة األمة

كتطمعاتيا ،أما بشأف القيمة القانكنية لمعرؼ المعدؿ فانقسـ ىذا االتجاه لفريقيف ،أعطى الفريؽ
األكؿ لمعرؼ المعدؿ قيمة القكانيف العادية الصادرة مف البرلماف كال تصؿ لقكة النصكص

الدستكرية ،أما الفريؽ الثاني فيعطي العرؼ المعدؿ ذات قيمة الدستكر كقكتو القانكنية(.)4
)1

أنظر :سميماف محمد الطماكم ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار الفكر العربي ،دكف مكاف لمنشر ،1988 ،ص .395ككذلؾ

إبراىيـ دركيش ،القانكف الدستكرم النظرية العامة كالرقابة الدستكرية ،ط ،4دار النيضة العربية ،القاىرة ،2004 ،ص .94كأحمد العزم
النقشبندم ،المرجع السابؽ.176 ،

)2

إبراىيـ عبد العزيز شيحا كمحمد رفعت عبد الكىاب ،المرجع السابؽ ،ص.435

)3

عادؿ الحيارم ،المرجع السابؽ ،ص ،430سامي جماؿ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.381

)4

محسف خميؿ ،القانكف الدستكرم كالدساتير المصرية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،1996 ،ص .38كذلؾ زىير شكر،

الكسيط في القانكف الدستكرم،ج،1المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،ص.1994 ،166
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ويذهب بعض الفقه في معرض تأييده لما ذىب إليو الفريؽ الثاني إلى أف عدـ اعتراض األمة
كرضاىا عمى سمكؾ السمطات الحاكمة يعطي العرؼ المعدؿ قيمة الدستكر ،فاألمو ىي التي

كضعت الدستكر المكتكب الجامد ،كىي ذاتيا التي رضيت بعرؼ يعدؿ بعض نصكصو ،فمف
المنطقي أف يككف لو ذات مرتبة الدستكر ،كيككف غير ذم نفع أف يعطى لمعرؼ المعدؿ قيمة

القكانيف العادية؛ ألنو ال يجكز لقاعدة قانكنية في مرتبة أدنى أف تعدؿ قاعدة دستكرية مكتكبة في
مرتبة أعمى ،إلى جانب ما لمتطكرات العممية كالكاقع المعاش فبل بد مف االعتراؼ بقكة العرؼ

المعدؿ ،فيك حقيقة مكجكدة في كؿ دساتير العالـ رغـ دساتيرىا المكتكبة(.)1

أما أصحاب اال تجاق الثالث فذهبوا إلى التفرقة ما بيف العرؼ المعدؿ بالحذؼ كالعرؼ المعدؿ
باإلضافة كاف_ كاف حسب ما يركف_ أف بعض الفقياء يقركف بإعطاء القيمة القانكنية لمعرؼ
المعدؿ باإلضافة قيمة النصكص الدستكرية حتى يككف لو األثر المنتج لمتعديؿ ،لكف بالنسبة

لمعرؼ المعدؿ بالحذؼ فتسقط كؿ مشركعية لو أك التسميـ بكجكده ،بؿ كيضيؼ ىذا االتجاه أف
ىناؾ عرفان معدالن يتضمف مخالفة إيجابية كصريحة لنصكص الدستكر ،كيسمى بالعرؼ

المناقض ،كأف ينص الدستكر عمى االقتراع العاـ ،كينشأ عرؼ بمقتضاه يصبح االقتراع مقيدان
بماؿ أك بدرجة مف التعميـ ،كيقركف أيضان بعدـ مشركعيتو كيمحقكنو بالعرؼ المعدؿ بالحذؼ

لمخالفتو ألحكاـ الدستكرم كاف كانت مخالفتو إيجابية ،إذ إف المخالفة سمبية في العرؼ المعدؿ
بالحذؼ(.)2

يتبين لمباحث منطقية ما اتجو إليو أصحاب الرأم األكؿ القائؿ بعدـ شرعية العرؼ المعدؿ

كدكف تفرقة بيف أنكاعو ،كأف إعطائو قيمة النصكص الدستكرية إنما يتنافى مع غاية التحكؿ

المضطرد في دساتير العالـ نحك تدكينيا مف ناحية كجمكدىا مف ناحية أخرل ،فمف حيث التدكيف

مف البدييي أف يعي القائمكف عمى كضع الدساتير ما يرد فييا مف أحكاـ ،فالتعديؿ العرفي
بالحذؼ يقكـ عمى أساس عدـ إعماؿ نص مف النصكص بما يشمؿ مف تنظيـ دستكرم ،كالتعديؿ

العرفي باإلضافة قد يضيؼ ما يكرس المساس بالحقكؽ كالحريات ،أما التعديؿ بالحذؼ أك
)1

إبراىيـ عبد العزيز شيخا كمحمد رفعت عبد الكىاب ،المرجع السابؽ ،ص 441ككذلؾ أحمد سرحاؿ ،في القانكف الدستكرم كالنظـ

السياسية،ط ،1المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،بيركت ،2002،ص.208

)2

يقكؿ د كامؿ ليمة ":كاذا كنت ممف يقركف لمعرؼ المعدؿ_ عمى فرض كجكده_ بقكة النصكص الدستكرية؛ ألف ىذا ىك االتجاه

المنطقي في اعتقادم ،إال أنني أقؼ عند حد العرؼ المعدؿ باإلضافة ،أما العرؼ المعدؿ بالحذؼ فبل أسمـ بكجكده" ككذلؾ يقكؿ د
ثركت بدكم ":أما العرؼ المعدؿ بالحذؼ ،أم بإسقاط نص مف نصكص الدستكر أك عدـ العمؿ بو ،فنرل مع غالبية الفقو عدـ جكاز
األخذ بو؛ ألنو يككف مخالفة صريحة لنص صريح مف نصكص الدستكر ،فعمى خبلؼ ما يسمكنو العرؼ المعدؿ باإلضافة الذم ال
يعدك أف يسد ف ارغان تركو الدستكر ،أك يكمؿ نقصا في نصكصو أك يضيؼ اختصاص نا جديدان إلحدل الييئات دكف أف يعارض نصا

صريحان مف نصكص الدستكر" منقكؿ عف إ براىيـ عبد العزيز شيحا ،المبادئ الدستكرية العامة ،المرجع السابؽ ،ص 122كما بعدىا.
أحمد عبد العزم النقشبندم ،المرجع السابؽ ،ص  188ك كذلؾ محمد عبد العاؿ السنارم ،المرجع 117 ،كبعدىا.
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باإلضافة في ظؿ التعديؿ الدستكرم ،فيككف بعد دراسة كمناقشة جدية لمنص مف كافة الجكانب

مف قبؿ ممثميف عف الشعب ،كقد يمارس الشعب بنفسو التصكيت عمى ىذا التعديؿ ،أما مف حيث
الجمكد فنجد أف معظـ الدساتير في العالـ صارت تتجو نحك خاصية الجمكد ،كيتضح ذلؾ مف

خبلؿ النص عمى قكاعد خاصة في متنيا لتعديميا ،كذلؾ حفاظا عمى ثباتيا كسمكىا الشكمي

إضافة إلى أف القكؿ بأف القكة القانكنية لمعرؼ المعدؿ بالحذؼ إنما تعادؿ مرتبة الدستكر ،كذلؾ

لمحقيقة العممية كالكاقع الحي لمنظاـ السياسي ،فنجد أف ذلؾ يتحقؽ مف خبلؿ التعديؿ الذم يتـ
النص عمى إجراءاتو في صمب الدساتير ،فجمكد الدساتير الذم نقصده ىك جمكد نسبي يسمح

كفؽ ىذه اإلجراءات بتعديميا كمبلحقة التطكرات بشتى مسمياتيا كبشكؿ منضبط يحفظ مبدأ سمك

الدستكر كدكف الحاجة لعرؼ معدؿ.

كحسب ما أثير مف خبلؼ في الفقو الدستكرم ،حكؿ القيمة القانكنية لمعرؼ الدستكرم ،فإننا

الحظنا أف أدنى مرتبة منحت لمعرؼ الدستكرم كانت مرتبة القكانيف العادية عمى اعتبار أف

العرؼ يمثؿ اإلرادة الضمنية لممشرع ،كبالتالي يتبيف أف مسألة العرؼ الدستكرم ال سيما العرؼ

المعدؿ ،إنما تثكر في ظؿ الدساتير الجامدة فقط؛ ألنو إذا ما كانت القكانيف العادية تعدؿ
الدستكر المرف دكف أف يعد ذلؾ خرقا لمدستكر ،فإف ذلؾ ينطبؽ عمى العرؼ الدستكرم المعدؿ
عمى افتراض أف لو ذات المرتبة ليذه القكانيف.

كقد يككف اختصر القكؿ عندما أشار بعض الفقو( ،)1إلى أف الجدؿ النظرم حكؿ قيمة

العرؼ المعدؿ لمدستكر أك المخالؼ لو ليس ذا شأف؛ بحيث يرل أف مسألة العرؼ المخالؼ

لمدستكر مرتبطة بمكضكع رقابة دستكرية القكانيف كرقابة مشركعية أعماؿ اإلدارة ،كبالتالي

سيتضاءؿ أمر نشأة العرؼ المخالؼ لمدستكر؛ ألف الرقابة ستقضي عمى السكابؽ المخالفة أكالن
بأكؿ.

إال أف بعض الفقو الفمسطيني يرل بأف ذلؾ التعميؿ يبقى صحيحان طالما أف الدستكر ال يزاؿ

ممثبل لمفكرة القانكنية السائدة في مجتمع كصؿ لدرجة كبيرة مف النضج السياسي ،أما ما لـ تنظـ
رقابة فاعمة لدستكرية القكانيف كما في فرنسا؛ فقد يصدر قانكف مخالؼ لنص دستكرم كيظؿ
مكضع تنفيذ إلى أف يصطدـ بمقاكمة الرأم العاـ ،كعمى العكس إذا لـ يعترض عميو مف قبؿ

الجماعة؛ يجكز اعتبار ىدكء الرأم العاـ كسككتو قبكالن ليذا االعتداء عمى الدستكر كيصبح بناء
عمى ذلؾ تعديبلن عرفيان(.)2

1

أنظر :رأم الدكتكر سميماف محمد الطماكم منقكالن عف عبد الكريـ عمكاف ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،ط ،1مكتبة دار الثقافة

2

أنظر :رأم األستاذ الدكتكر فتحي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف ،المرجع السابؽ ،ص.83

لمنشر كالتكزيع ،عماف ،1999 ،ص.300
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كىناؾ جانب آخر مف الفقو يرل بأف ما يعترم القانكف مف نكاقص ،باعتباره عمبلن بشريان عمكمان
كالقانكف الدستكرم بشكؿ خاص عبلكة عمى الغمك في اإليجاز في الكثائؽ الدستكرية مجتمعة

تمثؿ السبب الرئيسي في اتساع مجاالت العرؼ الدستكرم(.)1

يظير لمباحث بأف فف كاتقاف صياغة الدساتير ،بما تتضمنيا مف مبادئ كمقكمات دستكرية

ديمقراطية ،صارت اليكـ الشغؿ الشاغؿ لمييئة التأسيسية لمدستكر في معظـ دكؿ العالـ ،كبالتالي

فإف إغفاؿ المشرع عف ما يمكف لمعرؼ أف يعدلو بالحذؼ أك باإلضافة سيظؿ أم انر مف النادر
حدكثو عبلكة عمى تضمنو اإلجراءات الخاصة بتعديمو ،إال إذا ما كانت ىناؾ رغبة مف إحدل
السمطات أف تستبد كتتجاكز حدكدىا أك تنتيؾ أيان مف الحقكؽ كالحريات العامة.

لـ تظير أم سابقة في الشأف الدستكرم المصرم تستند في كجكدىا عمى ما يعرؼ بالعرؼ

المعدؿ بالحذؼ لنص دستكرم ،كال أدؿ عمى ذلؾ مما أكرده بعض الفقو مشككان بكجكد العرؼ
المعدؿ كخصكصان المعدؿ بالحذؼ(.)2

فيما يخص القانكني الدستكرم األردني كال سيما ما يتعمؽ بالدستكر الحالي  ،1952يذىب

بعض الفقو الدستكرم األردني أف الدستكر الحالي يعد دستك انر مدكنان كجامدان ،كاف كاف ذلؾ

_حسب قكلو_ ال يمنع مف نشكء قكاعد عرفية لسد ما قد يعترم النصكص المكتكبة مف نقص أك
تفسير لمغمكض( ،)3ف نجده يدلؿ عمى عدـ كجكد قكاعد لمعرؼ المعدؿ تقكل عمى تعديؿ الدستكر

الحالي ،كاف كاف ال ينفي كجكد قكاعد العرؼ المكمؿ كالعرؼ المفسر.

كعف القانكف الدستكرم في فمسطيف ،كخصكصان في ظؿ القانكف األساسي المعدؿ ،فبل يكجد أم

أثر لمعرؼ الدستكرم المعدؿ بنكعيو عمى أحكامو(.)4

المطمب الثاني

التعديل التفسيري
قد يتأتى مف خبلؿ تفسير القكاعد الدستكرية ،الذم قد يتسع أك يضيؽ ،تعديؿ لمقاعدة
الدستكرية المكتكبة ،كمف ىنا تبدك أىمية الجية التي يناط بيا عممية التفسير؛ لذا صارت تحرص

معظـ الدساتير عمى النص عمى طريقة التفسير لمقكاعد الدستكرية كالييئة التي تقكـ بالتفسير،

مما يدفعنا لتناكؿ ىذه المكضكعات في فرعيف :ففي الفرع األكؿ سنتحدث عف تفسير القكاعد
الدستكرية كمبرراتو ،كفي الفرع الثاني سنتناكؿ مناىج التفسير كمصادره ،كسيككف ذلؾ عمى

النحك اآلتي:
)1

سعد عبد الجبار العمكش ،دراسات معمقة في العرؼ الدستكرم،ط ،1دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2008 ،ص.117

)2

رأم الفقيو د كامؿ ليمة مشار لو في ىامش ص.43

(3

عصاـ الدبس ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،المرجع السابؽ ،ص.340

)4

فتحي عبد النبي الكحيدم ،مقابمة شخصية ،جامعة األزىر بغزة ،بتاريخ .2014/11/27
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الفرع األول

تفسير القواعد الدستورية ومبرراته
المقصكد بتفسير القاعدة الدستكرية تحديد معناىا كمضمكنيا مف خبلؿ إزالة الغمكض أك

االختبلؼ حكليا ،كفي كؿ الحاالت ال يستخدـ التفسير إال إذا غمض النص أك اختمؼ عميو
بسبب ىذا الغمكض ،مما ينفي الحاجة إلى استخداـ التفسير لمنص في حالة الكضكح الكامؿ

كالمنطقية لمنص(.)1

استند المؤيدكف بتبريرىـ لتفسير القكاعد الدستكرية رغـ ما قد ينجـ عنو مف تعديؿ إلى

الحاجة لمكاكبة التطكرات المتبلحقة في الكاقع المعاش ،كفي ضركرة تحقيؽ العدالة مف خبلؿ

الكصكؿ لركح النص دكف التكقؼ عند حرفية النص كتقديسو ،كأف الحاجة لتفسير النص بما

يكاكب التطكرات الميمة في المجتمع إنما لسد الفجكة ما بيف النص كالكاقع ،التي قد ترتب أث انر
خطي ار عمى الدستكر يتطمب معو تغييره بكسائؿ غير سممية؛ كلذا عمد المشرعكف لمدساتير

_حسب رأييـ_ بتضمينيا ىذه القكاعد التعديمية بما يضمف لمكاكبة نصكصيا عكامؿ التغيير

كالتطكر كيستشيدكف لتأييد كجيتيـ بما قرره الرئيس األمريكي "فرانكميف ركزفمت" في خطابو
االفتتاحي المكجو إلى الككنجرس عاـ  ،1932بأنو صار يؤمف بضركرة المركنة في تفسير

الدستكر مف أجؿ تطبيؽ برنامج إصبلحي مركزم محكـ(.)2
الفرع الثاني

مناهج التفسير ومصادرق
تدكر مناىج تفسير القكاعد القانكنية بيف االتجاه القديـ ،كتمثمو مدرسة التزاـ النص (الشرح

عمى المتكف) ،كاالتجاه الحديث ،كتمثمو المدرسة االجتماعية السياسية كالمدرسة العممية ،كلكؿ
منيما فمسفتو في تفسير النص القانكني ،كبالتأكيد يمقي ىذا االختبلؼ بأثره في تفسير القكاعد

الدستكرية عمى النحك اآلتي:

()3

يعتمد االتجاه القديـ في التفسير لمنص الدستكرم مف خبلؿ الكشؼ عف نية المشرع

الدستكرم حيف كضعو باالستعانة باألعماؿ التحضيرية كبالظركؼ السياسية كاالجتماعية التي
أحاطت بكضع الدستكر؛ كليذا يقكـ المفسر بكضع نفسو في مكقع كاضع النص كالبحث عف نيتو
المفترضة كقت كضع النص ،كغاية ىذا االتجاه المحافظة عمى مضمكف النص كاستق ارره ،كلكف

)1

محمد عبد العاؿ السنارم  ،المرجع السابؽ ،ص.576

)2

أحمد العزم النقشبندم ،المرجع السابؽ ،ص 231كما بعدىا.

)3

فتحي فكرم ،اختصاص المحكمة الدستكرية العميا بالطمب األصمي بالتفسير ،دار النيضة العربية ،1998 ،ص. 26ككذلؾ إبراىيـ

دركيش ،المرجع السابؽ ،ص ،156ككذلؾ أحمد العزم النقشبندم ،المرجع السابؽ ،ص 237كما بعدىا.
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ىذا االتجاه لـ يجد لو صدل لدل القضاء في ظؿ تأثره بكاقع الجماعة كعدـ التقيد بحرفية

النص.

أما االتجاه الحديث في التفسير فإنو القى قبكالن أكثر لعدـ تمسكو بحرفية النص ،بؿ يحاكؿ

الكصكؿ لمقصد المشرع حيف التطبيؽ لمنص كليس حيف كضعو كبما يتكاكب مع ركح التشريع
الدستكرم في كقت التفسير لمعاصرة التطكرات الميمة في المجتمع ،كمنع حدكث الفجكة ما بيف

النص كالكاقع المعاش لمجماعة كحاجتيا لمتطكر ،كيرل أنصار ىذا االتجاه أف القانكف إنما يعبر
عف إرادة الجماعة كليس عمبلن إراديان صاد انر مف جانب المشرع؛ كلذا تفسير التشريع ال بد أف

يككف معب انر عف إرادة الجماعة كمراعيان لما يحدث داخميا مف تطكرات ،كيتبنى ىذا االتجاه أدكات

تفسير متعددة كمنيا إذكاء ركح التشريع الدستكرم لمكاكبة التطكرات المختمفة في المجتمع

كبالرجكع لؤلعماؿ التحضيرية كتحميؿ آراء كاتجاىات المساىميف في كضع الدستكر.

كلكف يثار التساؤؿ حكؿ مصدر تفسير القكاعد الدستكرية؛ حتى تتحدد الجية المكمفة بتفسير

الدستكر ،كقاعدة عامة فإف القضاء ىك الجية التي يناط بو تفسير القاعدة القانكنية ،ال سيما
المحكمة العميا ،في التنظيـ القضائي ابتغاء تكحيد القاعدة القانكنية ،كذات األسمكب يجب أف
يتبع مع القاعدة الدستكرية بحيث تقكـ المحكمة الدستكرية أك المحكمة العميا بميمة التفسير.

إضافة إلى ذلؾ فإف مف مياـ المحكمة الدستكرية العميا تطبيؽ القاعدة الدستكرية كاجبة

التطبيؽ كالرقابة عمى دستكرية القكانيف ،كلف تتـ ليا تمؾ الميمة دكف فيـ نصكص الدستكر أم
بعد تفسيرىا؛ لذلؾ فإف التفسير القضائي يبرره كؿ مف الطبيعة القانكنية لمدستكر ككظيفة القضاة

الرئيسية.

كاف كاف يرل البعض بأف الفقو يعد مصد انر كجيةن لتفسير القكاعد الدستكرية ،بشرط أف

يككف الفقيو عمى درجة رفيعة مف الخبرة كالمعرفة كالمكانة العممية المرمكقة ،كمف ذكم ممكات

()1
اإلقناع  ،إال أف ذلؾ ال يمنع مف إمكانية تأثر الفقياء بما يعتقدكف مف آراء كنظريات ،فضبلن

عف خمفياتيـ المتباينة؛ فقد يؤدم ذلؾ لتبايف مضمكف التفسير لمقاعدة الدستكرية.

لذلؾ سنكلي اىتمامنا بتناكؿ جية القضاء كييئة يناط بيا التفسير القضائي في بعض

الدساتير محؿ الدراسة:

أوالً :التفسير القضائي في مصر

يشير أحد قضاة المحكمة الدستكرية في مصر إلى عدـ اختصاص المحكمة الدستكرية في

تفسير الدستكر ،كذلؾ في إطار الحديث حكؿ نتيجة التفسير لمنص الدستكرم ،كيرل أف المشرع
أراد تقييد تعديؿ الدستكر مف خبلؿ جعؿ ذلؾ بإرادة الشعب كحده كليس بتفكيض السمطة

)1

ابراىيـ دركيش ،المرجع السابؽ ،ص.158
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التشريعية لممحكمة حؽ تفسير الدستكر مف خبلؿ قانكف تصدره؛ لذا يؤيد اختصاص المحكمة

الدستكرية في تفسير القكاعد الدستكرية عمى أف يرد اختصاصيا بكضكح في الدستكر كليس

بقانكف صادر مف السمطة التشريعية ،كأف يككف مدعمان بضمانات كافية لتطبيؽ مبدأ سمك

الدستكر كاستق ارره بعيدان عف التجاذبات السياسية ،كأف يككف المرجع الكحيد في تعديؿ الدستكر ىك
ما أقره المشرع الدستكرم الذم يعبر عف إرادة الجماعة مف إجراءات لمتعديؿ الدستكرم ،كال سيما

إذا كاف اإلقرار النيائي لمتعديؿ بعد إجراء االستفتاء الشعبي عميو(.)1

يذكر أنو قد أككمت ميمة التفسير لمدستكر المصرم عاـ  1923لمجنة تحكيـ ككاف ذلؾ

بسبب عدـ النص في دستكر عاـ  1923عمى الجية المناط بيا تفسير نصكص الدستكر ،مما

أنتج االختبلؼ في العمؿ بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،ككاف الممؾ دائمان يحاكؿ تكسيع

تفسير غير سميـ مما يعد
اختصاصاتو كزيادة حقكقو كلك أدل ذلؾ لتفسير النصكص الدستكرية
ان

معو تعديبلن ضمنيان في أحكاـ الدستكر؛ لذا تـ االلتجاء لمجنة قضايا الحككمة كييئة تحكيـ عمى

المنازعات المتعمقة بتفسير النصكص الدستكرية ،التي اعتبرت سياسية بطبيعتيا(.)2

كلـ يرد في الدساتير المصرية المتعاقبة ،كصكالن لدستكر  2012المعدؿ عاـ  ،2014أف

مف مياـ المحكمة الدستكرية العميا التفسير ،إال ما كرد مف اختصاصيا بتفسير النصكص
التشريعية(.)3

يظير أف المنيج الذم قد يتبع في التفسير فيما لك كرد نص دستكرم صريح يمنح المحكمة

الدستكرية الحؽ في تفسير النصكص الدستكرية ،ىك المنيج القديـ في التفسير لمبررات الحفاظ
عمى استقرار الدستكر كسمكه كاالستبقاء عمى إجراءات التعديؿ الدستكرم ،كال أدؿ عمى ذلؾ مما
تناكلو رجاؿ القضاء الدستكرم المصرم حكؿ صبلحية المحكمة الدستكرية بالتفسير.

ثانياً :التفسير القضائي في األردن

طبقان ألحكاـ القانكف األساسي األردني لسنة  ،1928كدستكر عاـ  ،1946يتكلى ميمة

التفسير لنصكص القانكف األساسي الديكاف الخاص ،كالمككف مف كزير العدلية كاثنيف مف مكظفي
اإلدارة كاثنيف مف مكظفي العدلية ،كال ينفذ قرارىما بشأف التفسير إال بمصادقة األمير ،أما

المادة( )122مف الدستكر األردني الحالي فنصت عمى" :لممجمس العالي المنصكص عميو في

المادة( )57حؽ تفسير أحكاـ الدستكر "...عممان أف المجمس العالي يشكؿ مف رئيس مجمس
األعياف كثمانية أعضاء ،ثبلثة مف مجمس األعياف باالقتراع كخمسة مف قضاة أعمى محكمة

)1

أحمد ممدكح عطية أكؿ رئيس لممحكمة الدستكرية العميا في مصر ،مشار لرأيو لدل أحمد العزم النقشبندم ،المرجع السابؽ.

ص228

)2

أحمد العزل النقشبندم ،المرجع السابؽ.271 ،

)3

راجع المادة ( )192مف دستكر .2014
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نظامية ،كىي ىيئة ذات صبغة مختمطة سياسية كقضائية ،ال سيما أف ق ارراتيا تصدر بأغمبية

ستة أصكات ،إال أنو كبصدكر قانكف المحكمة الدستكرية رقـ( )15لعاـ  2012كنفاذ أحكامو
تكلت ىذه المحكمة ميمة تفسير النصكص الدستكرية.

كاف مف أىـ الق اررات التفسيرية الصادرة عف المجمس العالي األردني ،ذات الصبغة السياسية

ما تعمؽ بدستكرية إنشاء نقابة المعمميف ،بحيث سبؽ كأف أفتى المجمس بعدـ دستكرية إنشائيا

استنادان لممادة ( )120في العاـ  ،1993إال أنو كنتيجة العتبارات سياسية كاضرابات المعمميف
عاد كأفتى بدستكرية إنشائيا طبقان لممادة( )16مف الدستكر ذاتو(.)1

فبيذا ،كبعد أف منح المشرع الدستكرم األردني صبلحية تفسير النصكص الدستكرية

لممجمس العالي( ،)2التي اعتبرت مف صبلحيات المحكمة الدستكرية فيما بعد ،يتبيف أف القضاء
كفقان ليذه الحالة ،قد نحا صكب االتجاه الحديث في تفسير القكاعد الدستكرية تماشيان مع التطكرات

الحاصمة في المجتمع األردني.

ثالثاً :التفسير القضائي في فمسطين

لـ يأت في القانكف الدستكرم الفمسطيني أم نص يشير إلى اختصاص أم ىيئة قضائية

بتفسير القكاعد الدستكرية ،إال ما أكردتو المادة (/103ب) مف القانكف األساسي الفمسطيني

المعدؿ الخاصة بتشكيؿ المحكمة الدستكرية ككظائفيا ،لتشير إلى أف مف مياـ المحكمة
الدستكرية العميا تفسير نصكص ىذا القانكف كالتشريعات األخرل ،كيذكر أف محكمة العدؿ العميا

يفترض بيا أف تقكـ بيذه الميمة لحيف إنشاء المحكمة الدستكرية.

لـ يتضح أف ىناؾ أيان مف قكاعد القانكف األساسي الفمسطيني أف تـ تعديميا ضمنيان نتيجة

لمتعرض مف قبؿ ىذه المحكمة لتفسيرىا ،فتعد قكاعد ىذا القانكف كاضحة كال تحتاج إلى تفسير
كسبؽ أف أكضحنا أنو مف غير المنطؽ تفسير القكاعد الدستكرية الصريحة(.)3

مف كؿ ما سبؽ يبلحظ اختبلؼ مسمؾ المشرع المصرم عف المشرع األردني في عدـ منحو

لممحكمة الدستكرية صبلحية تفسير القكاعد الدستكرية ،كاختمؼ عف مسمؾ المشرع الفمسطيني
كفؽ القانكف األساسي الذم منح اختصاص التفسير القضائي لقكاعد الدستكر ،كلكف دكف أف

يظير أف القضاء الفمسطيني تبنى االتجاه القديـ الظاىرم في التفسير أك االتجاه الحديث الذم
(1

ليث كماؿ نصراكيف ،أثر التعديبلت الدستكرية لعاـ  2011عمى السمطات العامة في األردف ،دراسات عمكـ الشريعة كالقانكف ،مجمد

 ،40العدد ،2013 ،1نسخة إلكتركنية.

(2

انتقد بعض الفقو األردني مسمؾ محكمة العدؿ العميا التي أقرت لنفسيا الحؽ في رقابة دستكرية القكانيف ،كيعتبر أف ميمة المجمس

العالي في تفسير الدستكر تضمف حتمان بحد ذاتيا الرقابة عمى دستكرية القكانيف .أنظر :نفيس المدانات ،دراسات معمقة في القانكف

العاـ ،دكف دار لمنشر ،2004 ،ص.138

(3

مع اإلشارة إلى أف الباحث تكجو لمقر المحكمة العميا بغزة كأفاده رئيس قمـ المحكمة بعدـ كجكد أم سابقة قضائية بشأف تكلي

المحكمة العميا لتفسير أم مف نصكص القانكف األساسي.
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سار عميو القضاء الدستكرم األردني ،الذم يعير االىتماـ _عند التفسير_ لمنص الدستكرم

لمحظة تطبيؽ النص كالظركؼ التي تعاصر ذلؾ.

يبدك أف قكاعد القانكف األساسي كاف كانت كاضحة ال لبس فييا؛ إال أف المشرع الفمسطيني

أصاب بمنح صبلحية التفسير لمقكاعد الدستكرية لجية القضاء الفمسطيني ،كلكف_ عمكمان_ ال
نجزـ أف التفسير القضائي دائمان ينأل بنفسو عف نتائج التعديؿ التي قد تتماىى مع مصمحة

السمطة الحاكمة كتحصينيا ،كخصكصان أف القضاة قد يتـ تعيينيـ مف قبؿ السمطة التنفيذية ،كاف
كاف أحيانان بتنسيب مف مؤسسة دستكرية أخرل ،لذا فقد يعني األمر_ في بعض الحاالت_ تطكيع

النص كتعديمو كليس تفسيره ،فإذا ما كاف لمتفسير القضائي مسكغاتو المتعمقة باستجابتو لممصالح
المتجددة كالحاجات الطارئة ،حيف بذلو الجيد الستخبلص المعنى الذم أراده المشرع مف النص

الكاجب تطبيقو في النزاع المعركض عميو ،إلى جانب حيدة القضاء كاستقبللو ،فإف ذلؾ ال يمنع

مف اضطراد األحكاـ القضائية التي قد تشكؿ نصكصان دستكرية جديدة؛ لذا ال بد أف تككف عممية

التفسير منضبطة مع مضمكف القاعدة الدستكرية الذم غالبان ما صار يتناغـ حديثان مع تحقيؽ

المبادئ األساسية كالفرعية لمدستكر الديمقراطي المعاصر.

كلكف مع ما قد ما يؤخذ عمى التفسير القضائي بما قد يشكؿ مف تعديؿ الدستكر تارة

لمصمحة الجماعة ،كتارة أخرل لمصمحة النظاـ السياسي ،إال أف التفسير لقكاعد الدستكر إذا ما
أككؿ لييئات ذات طابع غير قضائي دائمان يككف محفكفان بمخاطر تعديمو كفؽ اتجاىات كمصالح

سياسية معينة.

يشار إلى أف عممية التفسير كاف يؤخذ بيا عمكمان في معظـ الدساتير ،إال أنيا تبرز في

الدساتير التي تتسـ بالجمكد؛ لعمكمية لغتيا ،كىذا ما أكده أنصار االتجاه الحديث في تبريرىـ
لمتفسير الدستكرم كالذم يتمثؿ في تخطي جمكد الدستكر كمبلحقة التطكرات داخؿ الجماعة عف

طريؽ التفسير.
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المطمب الثالث

التعديل في حالة الظروف االستثنائية
ىؿ يعد ما ينتج عف حالة الظركؼ االستثنائية مف إيقاؼ العمؿ ببعص مكاد الدستكر مف

خبلؿ ممارسة الحككمة اختصاصات استثنائية حسب القانكف ،أك بإصدار رئيس السمطة التنفيذية
ق اررات بقكة القانكف تعديبلن دستكريان؟ لئلجابة عمى ذلؾ سنتكلى بداية بياف ىذا األمر لدل بعض

الفقو الدستكرم.

ذىب بعض الفقو إلى أف لمحككمة في بعض األحكاؿ االستثنائية الحؽ في إيقاؼ الدستكر

بناء عمى قاعدة
أك تعطيمو أك مخالفة نصكصو بدعكل صيانة األمف أك مصالح الدكلة ن
الضركرات تبيح المحظكرات(.)1
ففي ىذه الحالة ،حالة الطكارئ أك ما عرؼ بحالة الظركؼ االستثنائية ،فإنو فعميان يرخص

المشرع لمحككمة باختصاصات استثنائية يحددىا القانكف كيحدد السمطة القائمة عمى إجرائيا كلكف
كرغـ السمطات المتسعة لمحككمة في حالة الطكارئ إال أنيا تخضع لمبدأ المشركعية الذم يعني

احتراـ السمطات لمدستكر باعتباره القانكف األسمى في الدكلة؛ ألف ىذه السمطات مصدرىا القانكف

كسمح بيا مسبقان لمكاجية الظركؼ االستثنائية(.)2

يذكر في ذات السياؽ بأف المادة ( )16مف الدستكر الفرنسي لسنة  ،1958نصت عمى أنو

"إذا أصبحت أنظمة الجميكرية أك استقبلؿ الكطف أك سبلمة أراضيو أك تنفيذ تعيداتو الدكلية
ميددة بخطر جسيـ كحاؿ ،كنشأ عف ذلؾ انقطاع السمطات العامة الدستكرية عف مباشرة مياميا

كالمعتاد ،يتخذ رئيس الجميكرية اإلجراءات التي تقتضييا ىذه الظركؼ.)3("...

ثار الخبلؼ الفقيي الدستكرم الفرنسي في ىذا الصدد ،بحيث ذىب بعض الفقو إلى أف

"إيقاؼ العمؿ ببعض أحكاـ الدستكر نكع مف تعديمو؛ ألف الدستكر يفترض نفاذ أحكامو كعدـ
إنفاذ بعض أحكامو ىك نكع مف تعديؿ حكـ الدستكر الذم يقضي بضركرة كاستمرار نفاذ أحكامو

جميعان ،كلكف ىناؾ مف اعترض عمى ذلؾ ،كذىب إلى أف" :رئيس الجميكرية ال يممؾ بمقتضى

المادة ( )16تعديؿ الدستكر ألف ىذه المادة تستيدؼ إعادة األكضاع الدستكرية الطبيعية

)1

أنظر :رأم الدكتكر كحيد رأفت كالدكتكر كايت إبراىيـ  ،القانكف الدستكرم،1937 ،ص " 575منقكؿ عف رأفت دسكقي ،ىيمنة

السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،2006 ،ص.212

)2

أحمد المكافي ،المشركعية االستثنائية ،دكف دار لمنشر ،دت ،ص.73_71

)3

مارس الرئيس الفرنسي ديجكؿ ىذه الصبلحية في إبريؿ  1961إلى سبتمبر مف ذات العاـ بسبب عصياف المؤسسات الفرنسية في

الجزائر ،كعندما زاؿ الخطر عف ا ستقبلؿ الدكلة كاستعادت المؤسسات الدستكرية قدرتيا عمى مباشرة مياميا انتيت ما سميت بحالة
الدكتاتكرية المؤقتة .أنظر :فتحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،ج ،2ط ،4مطابع المقداد ،غزة ،2004 ،ص.424
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لممؤسسات العامة فكيؼ يمكف أف يقاؿ إف تمؾ المادة نفسيا تتيح تعديبلن دائمان في أكضاع

المؤسسات"(.)1

لبحث المكضكع سنقكـ بتقسيـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع ،سنخصص الفرع األكؿ لبحث

التعديؿ في الظركؼ االستثنائية في مصر ،كسنحدد في الفرع الثاني التعديؿ في الظركؼ
االستثنائية في األردف ،أما في الفرع الثالث فسنبحث التعديؿ في الظركؼ االستثنائية في

فمسطيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرع األول

التعديل في الظروف االستثنائية في مصر
فيما يتعمؽ بحالة الظركؼ االستثنائية في القانكف الدستكرم المصرم فإنو يقاس عمى ما
جاء في دستكر عاـ  1971كالتي لـ تعتبر لدل الفقو المصرم معدلة لمدستكر كنصيا" :لرئيس
الجميكرية ،إذا قاـ خطر ييدد الكحدة الكطنية أك سبلمة الكطف أك يعكؽ مؤسسات الدكلة عف
أداء دكرىا الدستكرم ،أف يتخذ اإلجراءات السريعة لمكاجية ىذا الخطر ،)2("...كيرل بعض الفقو

بأنو عمى الرغـ مف عدـ انضباط ىذا مقارنة بما جاء بو نص المادة ( )16مف الدستكر الفرنسي

كاالختبلؼ الكاضح بيف المادتيف ،إال أف الفقو المصرم اتفؽ مع ما سمكو غالبية الفقو الفرنسي
في عدـ صبلحية رئيس الجميكرية لتعديؿ أحكاـ الدستكر؛ ألف تعديؿ الدستكر إجراء يتسـ بصفة
االستقرار كيتنافى مع اإلجراءات السريعة الكاردة في النص المصرم أك اإلجراءات البلزمة في

النص الفرنسي(.)3

كالح االت التي ال تحتمؿ التأخير كحاالت الضركرة التي تستدعي تدخؿ رئيس الجميكرية

ىي ذاتيا التي كردت في أحكاـ الدساتير المصرية المتعاقبة ،كلـ يتبيف أنيا كانت في سبيؿ

تعديؿ الدستكر ،كخصكصان أنيا اشترطت في معظميا عدـ جكاز تعطيؿ البرلماف مف االنعقاد

كبالتالي حرصت عمى استبقاء المؤسسات الدستكرية تعمؿ.

كيؤكد الفقو بأف لمثؿ ىذه الق اررات فقط قكة القانكف ،كبالتالي ال تستطيع مخالفة أحكاـ

الدستكر ،كىذا يعد أم نار منطقيان؛ ألنيا ليس ليا إال قكة القانكف؛ فبل تممؾ _بداىة_ ما ال يممكو

القانكف( ،)4كحتى مع إق اررنا بأنيا قد تعطؿ أحكاـ الدستكر إال أف مخالفة النص الدستكرم أك
تعطيمو ال تعني بالضركرة تعديمو ،الذم ال يتـ إال كفقان لئلجراءات المرسكمة في صمب الدستكر
)1

أنظر :رأم كاريو دم مالبرج المؤيد العتبار إيقاؼ العمؿ بالدستكر بمثابة تعديؿ ،كالى رأم العميد فيدؿ المعارض تمامان لذلؾ؛ مشار

)2

راجع المادة ( )74مف دستكر.1971

)3

سميماف محمد الطماكم ،المرجع السابؽ ،ص.477ككذلؾ أحمد العزم النقشبندم ،المرجع السابؽ ،ص.105

)4

محمكد محمد حافظ ،القرار اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1999 ،ص.274

إلييما لدل أحمد العزم النقشبندم ،المرجع السابؽ،ص.103_102
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كال تتصؼ بعدـ الدستكرية ككف حالة الطكارئ أك الظركؼ االستثنائية تعد استثناء مف النظاـ

القانكني العادم(.)1

يذكر في ىذا الصدد ،أف القكاعد الدستكرية الخاصة بإدارة قطاع غزة كاف إقرارىا كتعديميا

منكطان بالسمطة التنفيذية ،فكفقان لمنظاـ الدستكرم لسنة  1962كمف قبمو القانكف األساسي لسنة
 1955لـ يكف لينفذ التعديؿ إال بقانكف يصدر مف رئاسة الجميكرية.

كظير ذلؾ جميا في القرار بقانكف الصادر عف رئيس الجميكرية ،كالذم أجريت بمكجبو تعديبلت

دستكرية ألحكاـ القانكف األساسي رقـ  255لسنة  1955المطبؽ في حينو عمى قطاع غزة في
ظؿ اإلدارة المصرية(.)2

كقد يككف استند في ىذا االختصاص لما جاء بو الدستكر المصرم المؤقت لسنة 1958

ككاف ينص أنو "لرئيس الجميكرية أف يصدر أم تشريع أك قرار مما يدخؿ أصبل في اختصاص
مجمس األمة إذا دعت الضركرة إلى اتخاذه في غياب المجمس ،)3("...كأف التعديبلت التي أجريت

عمى النظاـ الدستكرم لسنة  1962استند في إجرائيا عمى نص اإلعبلف الدستكرم "يتكلى رئيس
الجميكرية إصدار المعاىدات كالقكانيف كالق اررات التي يكافؽ عمييا مجمس الرياسة"(.)4
الفرع الثاني

التعديل في الظروف االستثنائية في األردن
كرد في القانكف األساسي لسنة  1928أنو "عندما يككف المجمس التشريعي غير منعقد
يحؽ لسمك األمير في المجمس أف يضع القكانيف المؤقتة البلزمة في أم مكضكع كيككف ليذه

القكانيف المؤقتة التي يجب أف ال تخالؼ أحكاـ القانكف األساسي ،قكة القانكف"(.)5

كجاء في دستكر سنة  1946بأنو "عندما يككف المجمس غير منعقد يحؽ لمجمس الكزراء

بمكافقة الممؾ أف يضع القكانيف المؤقتة البلزمة في أم مكضكع ،كيككف ليذه القكانيف التي يجب

أف ال تخالؼ أحكاـ الدستكر قكة القانكف"(.)6

كتضمف الدستكر األردني الحالي" :عندما يككف مجمس األمة غير منعقد أك منحبلن يحؽ

لمجمس الكزراء ،بمكافقة الممؾ أف يضع قكانيف مؤقتة في األمكر التي تستكجب اتخاذ تدابير
ضركرية ال تحتمؿ أك تستدعي صرؼ نفقات مستعجمة غير قابمة لمتأجيؿ ،كيككف ليذه القكانيف

)1

أحمد سبلمة بدر ،االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ،2003ص.235

)2

راجع تعديبلت القانكف األساسي لسنة  1955كالنظاـ الدستكرم لسنة .1962

)3

راجع المادة( )53مف دستكر سنة .1958

)4

راجع المادة( )3مف اإلعبلف الدستكرم لسنة .1964

)5

راجع المادة ( )41مف القانكف األساسي األردني لسنة .1928

)6

راجع المادة( )53مف دستكر  1946لسنة .1946
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المؤقتة التي يجب أف ال تخالؼ أحكاـ الدستكر قكة القانكف ،)1("...النصكص السابقة لـ تمنح

القكانيف المؤقتة إال درجة القكانيف العادية كقد تنظـ ىذه القكانيف مكضكعات سمح الدستكر
لمقكانيف العادية بتنظيميا؛ لذا تبقى في مرتبة القكانيف العادية كال تخالؼ الدستكر كىك أمر

بدييي ،فالقكانيف العادية ال تخالؼ الدستكر فكيؼ بالقكانيف المؤقتة(.)2

لكؿ ما سبؽ كاستنادا لحالة الضركرة فبل تممؾ الحككمة أف تصدر قانكف مؤقت يعدؿ بو

الدستكر نظ انر لئلجراءات الخاصة بالتعديؿ الدستكرم كالمنصكص عمييا في صمب الدستكر ،كاال
تككف ىذه القكانيف المعدلة مخالفة ألحكاـ الدستكر كىذا ما نيت عنو المادة(.)3()94

كينطبؽ ذلؾ أيضان في حالة صدكر قانكف الدفاع تأسيسان عمى حالة الطكارئ الخاصة في

الببلد كالتي تنظميا المادة ( )124مف الدستكر األردني الحالي كتحدد إجراءاتيا كتنص عمى أنو:
"إذا حدث ما يستدعي الدفاع عف الكطف في حالة كقكع طكارئ فيصدر قانكف بسـ قانكف الدفاع
تعطى بمكجبو الصبلحية إلى الشخص الذم يعينو القانكف التخاذ التدابير كاالجراءات الضركرية

بما في ذلؾ صبلحية كقؼ قكانيف الدكلة العادية "...كلكف يثكر التساؤؿ حكؿ سرياف أحكاـ

الدستكر في الحالة التي نصت عمييا المادة( " :)1/125في حالة حدكث طكارئ خطيرة يعتبر

معيا أف التدابير كاإلجراءات بمقتضى المادة السابقة مف ىذا الدستكر غير كافية لمدفاع عف
المممكة ،فممممؾ بناء عمى قرار مجمس الكزراء أف يعمف بإرادة ممكية األحكاـ العرفية في جميع
أنحاء المممكة أك في أم جزء منيا " ،فيؿ تظؿ مسألة المساس بالدستكر مرتبطة بتطكر حالة

الطكارئ لمرحمة خطيرة كما كصفت تمؾ الفقرة مف المادة السابقة ؟

يرل البعض أنو في مثؿ ىذه الحالة يككف التعطيؿ المؤقت لبعض أحكاـ الدستكر بمثابة

تعديؿ لو؛ ألف الدستكر يفترض نفاذ كافة أحكامو كعدـ إنفاذ بعض احكامو ىك نكع مف تعديؿ
حكـ الدستكر الذم يقضي بضركرة كاستمرار نفاذ احكامو جميعان(.)4

إال أف بعض الفقو األردني يشير إلى أنو سبؽ أف تـ إعبلف حالة الطكارئ كاعبلف األحكاـ

العرفية في عاـ  1957كعاـ ،1967كتـ تعطيؿ بعض أحكاـ الدستكر مف خبلؿ تعميمات اإلدارة
العرفية كالتي صدرت في حينو لتنظيـ حالة الطكارئ كتجاكزت الحؽ في التقاضي لممكاطنيف أماـ
المحاكـ كبالتالي عطمت نص المادة ( )101مف الدستكر التي تنص عمى أف " المحاكـ مفتكحة

)1

راجع المادة ( )1/94مف الدستكر األردني لسنة .1952

)2

خالد سمارة الزعبي ،القرار اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،1999 ،ص.157

)3

محمد الحمكرم كآخركف ،دفاعان عف الديمقراطية كأحكاـ الدستكر ،ط ،1دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2005 ،ص.235ككذلؾ

عصاـ عمي الدبس ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،المرجع السابؽ ،ص.363

)4

رأم د .يحي الجمؿ ،نظرية الضركرة في القانكف الدستكرم كبعض تطبيقاتيا المعاصرة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ،مشار إليو

لدل أميف العضايمة ،تعديبلت دستكر  1952كأثرىا عمى تنظيـ السمطات في األردف ،بحث منشكر ،نسخة إلكتركنية.
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لمجميع كمصكنة مف التدخؿ في شؤكنيا " إال أف الفقرة الثانية مف المادة ( )125مف المفترض
أف تمزـ القائميف بتنفيذ تعميمات اإلدارة العرفية لممثكؿ ألم مساءلة قانكنية ،قد تترتب عمى
أعماليـ إزاء أحكاـ القكانيف إلى أف يصدر عفك عاـ مف قبؿ البرلماف يزيؿ الصفة الجرمية عف

أعماليـ ،كعميو ال يجكز لتعميمات اإلدارة العرفية أف تعدؿ مف أحكاـ الدستكر أك تضيؼ إلييا أك
تيدرىا(.)1

يضاؼ إلى أف نص المادة( )1/126اشترط إلقرار أم تعديؿ لمدستكر أف تجيزه أكثرية

الثمثيف مف األعضاء الذيف يتألؼ منيـ كؿ مجمس ،أم أف إقرار التعديؿ يككف بمشركع قانكف
كشركط محددة كفقان ألحكاـ ىذه المادة مف ذات الدستكر(.)2
الفرع األول

التعديل في الظروف االستثنائية في فمسطين
بداية ،يشار إلى أنو في حقبة االنتداب البريطاني لـ يكف المندكب السامي بحاجة لحالة
الضركرة أك حاالت الطكارئ الخاصة ليمارس سمطتو المركزية ،أك ليعتدم عمى حقكؽ اإلنساف

دستكر استثنائيان في معظـ أحكامو(.)3
كحرياتو األساسية كفقان لدستكر  ،1922بؿ نعتقد أنو كاف
ان

أما في ظؿ اإلدارة المصرية لقطاع غزة فأكرد القانكف األساسي لقطاع غزة لسنة  1955أنو

"إذا طرأت أحكاؿ غير عادية تتعمؽ باألمف العاـ كالنظاـ ،كتتطمب اتخاذ تدابير عاجمة فمممجمس

التنفيذم أف يصدر في شأنيا ق اررات تككف ليا قكة القانكف عمى أال تككف مخالفة ليذا القانكف

األساسي ،كينتيي العمؿ بيذه الق اررات بقرار يصدر مف المجمس التنفيذم" ،كلكف جاء في ذات
القانكف أنو "ال يجكز بأية حاؿ تعطيؿ حكـ مف أحكاـ ىذا القانكف األساسي إال أف يككف ذلؾ
كقتيان في زمف الحرب أك في أثناء قياـ األحكاـ العرفية كعمى الكجو المبيف في القانكف" (.)4

مما يكحي بأنو في الحالة األكلى ،أم حالة الضركرة ،كاف مف غير الجائز مخالفة القانكف

األساسي أك تعطيؿ أحكامو كلكف في حالة األزمات الخاصة كالحركب أك إعبلف األحكاـ العرفية
يجكز تعطيؿ القانكف األساسي لمدة محددة بزمف األزمة.

كفي النظاـ الدستكرم لسنة  1962كرد بأنو" :إذا اقتضت األحكاؿ اتخاذ تدابير عاجمة ال

تحتمؿ التأخير فمممجمس التنفيذم أف يصدر في شأنيا ق اررات تككف ليا قكة القانكف كيجب
)1

أميف العضايمة ،تعديبلت دستكر  1952كأثرىا عمى تنظيـ السمطات في األردف ،المرجع السابؽ ،ص.31

(2

نصت الفقرة 2المادة( ..")125كيظؿ األشخاص القائمكف عمى تنفيذ تمؾ التعميمات عرضة لممسؤكلية القانكنية التي تترتب عمى

أعماليـ إزاء أحكاـ القكانيف إلى أف يعفكف مف تمؾ المسؤكلية بقانكف خاص يكضع ليذه الغاية.

(3

يذكر أف المادة ( ) 83ىي المادة الكحيدة مف الدستكر المتعمقة بالحقكؽ كالحريات كتكفؿ حرية االعتقاد كممارسة الشعائر الدينية،

أنظر :فتحي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف ،المرجع السابؽ.228 ،

(4

راجع المادة( )21مف القانكف األساسي لقطاع غزة  ،لسنة  ،1955كالمادة ( )46مف ذات القانكف تباعان.
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عرضيا عمى المجمس التشريعي عند انعقاده "...كتضمف ذات النظاـ بأنو "ال يجكز بأية حاؿ

تعطيؿ حكـ مف أحكاـ ىذا النظاـ الدستكرم إال أف يككف ذلؾ كقتيان في زمف الحرب أك في أثناء

قياـ حالة طكارئ كعمى الكجو المبيف في القانكف"(.)1

يبلحظ أف االختبلؼ عف أحكاـ القانكف األساسي في ىذه المسألة كاف فقط في كجكب

عرض الق اررات بقكة القانكف عمى المجمس التشريعي إذا اتخذت في حالة الضركرة ،إال أف األمر

بينيما ىك ذاتو في الحالة التي تجيز تعطيؿ أحكاـ النظاـ الدستكرم أم في حالة الحرب أك

األزمة الخاصة دكف تعطيميا في حالة الضركرة كما لك اقتضت غيبة مجمس التشريعي ذلؾ.

كبذلؾ اختمفت األحكاـ الخاصة بالظركؼ االستثنائية في القانكف الدستكرم الفمسطيني في

ظؿ اإلدارة المصرية عف القكانيف الدستكرية المقارنة التي لـ تجز ،صراحة في أية حالة سكاء في
حالة الضركرة أك حالة األزمات الخاصة ،تعطيؿ أحكاـ الدستكر ،باستثناء أحكاـ الدستكر

المصرم عاـ  1923ك ،1930كاف كنا ال نعتبر التعطيؿ بمثابة تعديؿ ككف إجراء التعديؿ كما
أسمفنا يحتاج إجراءات خاصة إلعمالو(.)2

يشار إلى أنو لـ يتضمف النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية أم مف أحكاـ

الظركؼ االستثنائية ،التي تخكؿ المجنة التنفيذية _التي تعد السمطة التنفيذية العميا_ بإصدار ما
يمكف أف يعدؿ ىذا النظاـ أك يخالفو ،بؿ بيف النظاـ األساسي بأنو" :يحؽ لمجنة التنفيذية أف
تصدر مف المكائح ما يمزـ لتنفيذ أحكاـ ىذا النظاـ

(.)3

بشأف حالة الضركرة ،كفقان ألحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ،فحدد ىذا القانكف

بأف "لرئيس السمطة الكطنية ،في حاالت الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير في غير أدكار انعقاد
المجمس التشريعي ،إصدار ق اررات ليا قكة القانكف ،كيجب عرضيا عمى المجمس التشريعي في

أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكر ىذه الق اررات كاال زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف ،أما إذا عرضت
عمى المجمس التشريعي عمى النحك السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف"(.)4

(1

راجع المادة()28مف النظاـ الدستكرم لقطاع غزة لسنة  ،1962كالمادة( )72مف ذات النظاـ.

(2

سبؽ كأف أشرنا إلى أف الدستكر المصرم المؤقت لسنة  ،1958المادة( )53منحت رئيس الجميكرية الحؽ في إصدار أم تشريع أك

قرار مما يدخؿ في اختصاص مجمس األمة  ،كىذا يشذ عما سارت عميو الدساتير في تنظيـ حالة الضركرة ،مما سمح بتعديؿ القانكف
األساسي لسنة  ، 1958إضافة لمتعديؿ األكؿ لمنظاـ الدستكرم لسنة  1962المطبؽ في قطاع غزة ،بناء عمى اإلعبلف الدستكرم لسنة
 1962كذلؾ استنادان لنص المادة ( ) 3منو كنصيا "يتكلى رئيس الجميكرية إصدار المعاىدات كالقكانيف كالق اررات التي يكافؽ عمييا
مجمس الرياسة" عمى الرغـ مف أف التعديؿ الثاني لمنظاـ الدستكرم جرل في ظؿ دستكر عاـ  ،1964الذم خبل مف مثؿ ىذه النصكص

إال أنو لكحظ بأف إقرار أم تعديؿ في الشأف الدستكرم لمقطاع ال يككف إال بقانكف يصدر مف رئيس الجميكرية ،حيث أمر إدارة قطاع
غزة إنما كاف بيد السمطة التنفيذية دكف تدخؿ السمطة التشريعية.

)3

راجع المادة ( )28مف النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة .1968

)4

راجع المادة ( )43مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2005
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يذكر أنو حتى في حالة األزمات الخاصة جاء القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ بالنص "عند
كجكد تيديد لؤلمف القكمي بسبب حرب أك غزك أك عصياف مسمح أك حدكث كارثة طبيعية يجكز

إعبلف حالة الطكارئ بمرسكـ مف رئيس السمطة الكطنية لمدة ال تزيد عف ثبلثيف يكمان"(.)1

لكحظ أف إعبلف حالة الطكارئ نتيجة ليذه الحاالت المحددة _عمى سبيؿ الحصر_ لـ تقر

أم تعطيؿ ألحكاـ القانكف األساسي كما عيد إباف دساتير اإلدارة المصرية ،كتبيف أنو كفؽ

المادة( )43لـ يشترط المشرع أف تصدر الق اررات بقانكف غير مخالفة لمقانكف األساسي كما كاف
القانكف األساسي لسنة  ،1955كاف كاف ذلؾ بديييان ،كلكف ما يثير التساؤؿ ىؿ يجكز تعديؿ

القانكف األساسي الفمسطيني مف خبلؿ مخالفتو بالق اررات بقكة القانكف التي تعد بمرتبة القكانيف
العادية إذا ما تـ إقرارىا؟.

عممنا بأف بعض الفقو الدستكرم يعتبر أف أم تعطيؿ ألحكاـ الدستكر يعد تعديبلن دستكريان

إال أننا نؤيد ال أرم الفقيي الذم يقرر بأف التعديؿ الدستكرم ال يككف خارج نطاؽ اإلجراءات
المرسكمة لذلؾ.

()2

كعف حالة تعديؿ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ،فعبلكة عمى ما تبيف بأنو يقترب

لمجمكد ،فإف الق اررات الصادرة في حالة الضركرة طبقان ألحكاـ القانكف األساسي إنما تتمتع بقكة
القانكف كيمكف ليا تعديؿ القانكف العادم كلكنيا ال تستطيع مخالفة القانكف األساسي(.)3

جاء القانكف األساسي مؤكدان ذلؾ بالنص أنو "يحؽ لممجمس التشريعي أف يراجع اإلجراءات

كالتدابير كميا أك بعضيا التي اتخذت أثناء حالة الطكارئ ،كذلؾ في أكؿ اجتماع عند المجمس
عقب إعبلف حالة الطكارئ أك في جمسة التمديد أييما أسبؽ كاجراء االستجكاب البلزـ بيذا

الشأف"( ،)4ليؤكد النص عمى ممارسة السمطات العامة ،كال سيما السمطة التشريعية لمياميا
الدستكرية طبقان ألحكاـ القانكف األساسي في ظؿ ىذه الحالة.

مف خبلؿ ما سبؽ نجد بأنو ليس مستساغان القكؿ بأف الق اررات بقانكف في حالة الضركرة

تعدؿ القكاعد الدستكرية في حالة الظركؼ االستثنائية.

كنشير في ىذا المقاـ ،كحكؿ مكنة القرار بقانكف لتعديؿ القانكف األساسي إلى ما خمص

إليو بعض الباحثيف مف رأم( ،)5فيقكؿ" :أما بخصكص القرار بقانكف رقـ( )1لسنة  2007قانكف
بشأف االنتخابات العامة ،فيك مشككؾ في دستكريتو كذلؾ لكجكد مخالفتيف جكىريتيف :أكالىما أف
)1

راجع المادة( )110مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2005
 (2أيظر اآلراء الفقهية حول الهوضوع في ص 47نى الرسالة.

(3

جماؿ محمكد أبك كميؿ ،صبلحيات رئيس السمطة الكطنية في سف التشريعات العادية ،جامعة األزىر_ غزة ،2012 ،ص.65

(4

راجع المادة ( )4/110مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2005

(5

أسامة سعيد سعد ،نظاـ الحكـ لمسمطة الكطنية الفمسطينية ،جامعة األزىر_ غزة ،2013 ،ص.121
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ىذا القرار فيو تعديؿ باإلضافة ،يتمثؿ في الحكـ الذم أدخمو في المادة ( )111عمى القانكف

األساسي بتمديد مدة كالية رئيس السمطة ،بالمخالفة لصريح نص القانكف األساسي في المادة
( )36كىك صادر عف رئيس السمطة بغرض أف يمدد الكالية لنفسو ،أما المخالفة الثانية فيي أف

الرئيس لـ يفكض مف القانكف األساسي بالتشريع ما عدا تشريعات الضركرة لدل تكافر شركطيا"

إال أننا نعتبر ما ذىب إليو الباحث إنما يجانب القانكف ،كسندلؿ عمى ذلؾ كفقان لآلتي ذكره:

أوالً :بشأف المخالفة األكلى ،التي تتعمؽ بما أدخؿ عمى المادة ( )111مف قانكف االنتخابات

العامة رقـ ( )9لسنة  ،2005بما اعتبره تعديبلن باإلضافة عمى القانكف األساسي بتمديد الكالية

لرئيس السمطة ،كالتي نصيا كاآلتي" :تجرل االنتخابات الرئاسية القادمة بحمكؿ نياية الدكرة
التشريعية ألكؿ مجمس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكاـ ىذا القانكف المعدؿ كفقان لو" كما قصده

في القرار بقانكف ىك نص المادة ( )116كالخاصة بعقد االنتخابات العامة بالتزامف رئاسية
كتشريعية ،كىي برأينا لـ تأت بأم جديد ليقاؿ إنو أدخؿ عمى المادة ( )111ليعد بمثابة تعديؿ
باإلضافة لنص المادة( )36مف القانكف األساسي(.)1

حيث تنص المادة ( )116عمى أنو "دكف اإلخبلؿ بأحكاـ المادتيف( )105،106مف ىذا القانكف
تجرل االنتخابات الرئاسية القادمة بالتزامف مع أكؿ انتخابات تشريعية تجرل بمقتضى ىذا

القانكف"( ،)2بؿ نجدىا جاءت مطابقة لمضمكف ما تناكلتو المادة( )111ككانت بمثابة تفسير
لنص ىذه المادة كأف أمر إجراء االنتخابات العامة في المادتيف صار مرىكنان بانتياء دكرة أكؿ

مجمس تشريعي ،كىي نياية دكرة المجمس الحالي ذاتو الذم انتخب بعد نفاذ قانكف االنتخابات

 2005كما قصد بأكؿ انتخابات تشريعية تجرل بمقتضى ىذا القانكف(القرار بقانكف) فإنيا

االنتخابات التي ستجرل فيما بعد انتياء كالية المجمس الحالي ،إال إذا ما كاف ىذا الرأم ال يقر
)1

الم ػ ػ ػ ػ ػػادة() 36م ػ ػ ػ ػ ػػدة رئاس ػ ػ ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ػ ػػمطة الكطني ػ ػ ػ ػ ػػة الفمس ػ ػ ػ ػ ػػطينية ى ػ ػ ػ ػ ػػي أرب ػ ػ ػ ػ ػػع س ػ ػ ػ ػ ػػنكات ،كيح ػ ػ ػ ػ ػػؽ لمػ ػ ػ ػ ػ ػرئيس ترش ػ ػ ػ ػ ػػيح نفس ػ ػ ػ ػ ػػو لفتػ ػ ػ ػ ػ ػرة

رئاسية ثانية ،عمى أف ال يشغؿ منصب الرئاسة أكثر مف دكرتيف متتاليتيف".

)2

مادة ( -1 )105يعتبر منصب الرئيس شاغ انر في أم مف الحاالت اآلتية :أ) الكفاة .ب) االستقالة المقبكلة مف المجمس التشريعي

كفقان ألحكاـ القانكف األساسي .ج ) فقداف األىمية القانكنية كذلؾ بناء عمى قرار مف المحكمة الدستكرية العميا كمكافقة المجمس التشريعي
بأغمبية ثمثي أعضائو -2 .إذا شغر منصب الرئيس في أم مف الحاالت المذككرة في الفقرة ( )1أعبله يتكلى رئيس المجمس مياـ رئاسة
السمطة الكطنية مؤقتان لمدة أقصاىا ستيف يكمان تجرل خبلليا انتخابات حرة كمباشرة النتخاب رئيس جديد كفقان ألحكاـ ىذا القانكف،
كتنتيي كالية الرئيس المؤقت بعد إعبلف النتائج النيائية النتخاب الرئيس الجديد ،كأداء الرئيس المنتخب اليميف القانكنية كفقان ألحكاـ

القانكف األساسي المعدؿ -3 .إذا رغب رئيس المجمس ترشيح نفسو النتخابات منصب الرئيس تكجب عميو عقد جمسة فكر شغكر
منصب الرئيس كتقديـ استقالتو مف رئاسة المجمس النتخاب رئيس جديد لممجمس ليقكـ بمياـ الرئاسة مؤقتان.

مادة ( -1 )106تككف الدعكة إل جراء انتخابات لمنصب الرئيس بمرسكـ رئاسي يصدره الرئيس المؤقت (رئيس المجمس) -2 .تجرل
االنتخابات لمنصب الرئيس خبلؿ ستيف يكمان مف تاريخ شغكر منصبو ،كفقان ألحكاـ ىذا القانكف -3 .يعتمد سجؿ الناخبيف النيائي الذم
تـ إعداده بمكجب أحكاـ ىذا القانكف لغايات إجراء اال نتخابات ،كيشترط في ذلؾ أف يتـ تحديثو بالنسبة لحاالت الكفاة كبمكغ السف

القانكنية ألىمية االنتخاب كالترشيح كتغيير محؿ اإلقامة.
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بعدـ دستكرية المادة ( )111مف قانكف االنتخابات  2005ذاتيا ،كلكنو اعتبر الحكـ الجديد الذم

أدخؿ عمييا رتب عدـ الدستكرية كشكؿ تعديبلن باإلضافة.

مف الجدير أف ننكه في ىذا الصدد إلى أف ىناؾ مف الرأم الكجيو الذم يؤكد بأف إشارة

القرار بقانكف لمسألة إجراء االنتخابات الرئاسية لـ تكف في محميا ،ككانت إشارة القرار بقانكف
سببان لمطعف بشرعية ما أتى بو نظ انر لطبيعتو القانكنية كلطابعو االستثنائي ،كيؤكد أف القانكف
األساسي كاف كاضحان في ىذا الشأف بإحالتو ،لقانكف االنتخاب الفمسطيني ،آلية إجراء االنتخابات

الرئاسية بحيث أكردت المادة ( )34بأنو" :ينتخب رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية انتخابان عامان
كمباش انر مف الشعب الفمسطيني كفقان ألحكاـ قانكف االنتخابات الفمسطيني" كبالتالي لـ تحدد المادة

( )36ما يتعمؽ بكيفية إجراء االنتخابات الرئاسية ،فظؿ األمر مترككان لقانكف االنتخاب كاألخير
حدد مكعد االنتخابات الرئاسية بعد انتياء أكؿ دكرة تشريعية بعد نفاذ ىذا القانكف()1؛ لذا لـ يكف

القرار بقانكف تعديبلن باإلضافة لممادة ( )36مف خبلؿ ما قيؿ أنو خالؼ نص المادة ( )111مف
قانكف االنتخابات لسنة .2005

ثانياً :أما بشأف المخالفة الثانية التي تتعمؽ بمخالفة القرار رقـ ( )1لسنة  2007لشركط حالة

الضركرة التي يفكض فييا الرئيس بالتشريع ،فبمراجعتنا لنص المادة ( )43التي تنص" :لرئيس
السمطة الكطنية في حاالت الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير في غير أدكار انعقاد المجمس

التشريعي إصدار ق اررات ليا قكة القانكف ،كيجب عرضيا عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة

يعقدىا بعد صدكر ىذه الق اررات كاال زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف ،أما إذا عرضت عمى
المجمس التشريعي عمى النحك السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف" ،كجدنا أف

حاالت الضركرة لـ تحدد فييا عمى سبيؿ الحصر ،حتى نقكؿ ليست ضمف حالة الضركرة أحداث

غزة التي كقعت في يكنيك ،2007مع أننا نؤيد حصر تمؾ الحاالت ،إضافة إلى أف المادة()43
جعمت مثؿ ىذه الق اررات بقانكف مرد قكتيا لممجمس التشريعي كرقابتو البرلمانية فإما أف يمنحيا

قكة القانكف أك يزيميا.

)1

سميماف الركمي ،المصدر السابؽ ،بتاريخ .2014/10/15
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المطمب الرابع

التعديل في حالة سكوت النص
يرل بعض الفقو أنو في ىذه الحالة يتـ تطبيؽ القاعدة القانكنية المعركفة بقاعدة تكازم

األشكاؿ في تعديؿ الدستكر كما لك صدر بكاسطة جمعية تأسيسية فإنو ال يتـ تعديمو إال بيذه

الكاسطة ،كاف تـ تعديمو عف طريؽ االستفتاء الشعبي فبل يعدؿ إال باالستفتاء عميو ،كلكف انتقد
ىذا الرأم مف باب تأكيد األخير أف مف لو الحؽ في المنح لو الحؽ في االسترداد ،أم لك صدر

الدستكر بطريؽ المنحة مف السمطة سيككف لمسمطة المانحة حؽ تعديمو بإرادتيا المنفردة(.)1

إال أف الفقو الدستكرم اتفؽ عمى أف حالة سككت النص ال تثكر إال في الدساتير المرنة

كىي _كقاعدة عامة_ تبرير لتعديؿ الدستكر كفقان لئلجراءات المتبعة في تعديؿ القكانيف العادية

حيث تطبؽ القاعدة العامة بأنو إذا كجد نص خاص يطبؽ كاال يطبؽ العاـ ،كبتطبيؽ ذلؾ عمى

حالة التعديؿ الدستكرم فإنو إف لـ يكجد نص خاص يبيف إجراءات التعديؿ فإنو يطبؽ النص

العاـ المقرر لتعديؿ التشريع العادم كيعد دستك انر مرنان؛ لذا نرل أف ىذه الحالة لمتعديؿ إنما تعد

حالة خاصة بالدساتير المرنة ،كليس حسب ما ذىب الرأم الفقيي األكؿ كما قد يترتب عميو بأنو

قد تكجد في الدساتير المرنة كالدساتير الجامدة معان(.)2

عممنا أف معظـ الدساتير محؿ الدراسة إنما تتسـ بالجمكد النسبي كالجمكد المطمؽ ،أم ال

تنطبؽ عمييا ىذه الحالة مف حاالت التعديؿ غير الدستكرم.

)1

محسف خميؿ القانكف الدستكرم كالدساتير المصرية ،المرجع السابؽ ،ص.128

)2

أحمد العزم النقشبندم ،المرجع السابؽ ،ص.51
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الفصل الثاني
آثار تعديل القواعد الدستورية عمى المبادئ األساسية لمدستور الديمقراطي

قد يأتي التعديؿ الدستكرم ليكاكب التطكرات الحقيقية بمسمياتيا المختمفة ،كذلؾ لردـ اليكة

بيف النصكص الدستكرية كالكاقع المعاش ،مف خبلؿ المساىمة في معالجة دستكرية سميمة

لممكضكعات ذات الصمة ،كىذا في إطار الدساتير التي تضمف مبدأ سيادة الشعب كحقو في
تحقيؽ آمالو بالطرؽ المشركعة.

لذا فإف عممية التعديؿ الدستكرم تعد مف أىـ األدكات التي تستخدميا األنظمة الدستكرية

المعاصرة إلزالة الفجكة ما بيف الكاقع السياسي ،كاالجتماعي ،كاالقتصادم المعاش مف جية
كالقكاعد الدستكرية مف جية أخرل ،فتظير أىمية التعديؿ ،مف خبلؿ الضركرة التي تستكجبيا
حاالت التطكر المتبلحقة لمجماعة ،كلرسـ أساس قانكني لمدكلة يقكـ عمى مراعاة كافة الحقكؽ

كالحريات كالمبادئ الدستكرية العامة ،فضبلن عف دكره في الحيمكلة دكف المجكء لممطالبة بإلغاء

الدستكر عف طريؽ الثكرات أك االنقبلبات.

يحظى الدستكر بمكانة متميزة في الدكلة الحديثة ،فيك القانكف األسمى في الدكلة كيحتكم

عمى األىداؼ الكطنية كالغايات المنشكدة كينظـ السمطات العامة في الدكلة كيحدد الحقكؽ
كالحريات العامة؛ لذا فالدكلة اليكـ حريصة عمى صياغة دساتيرىا بدقة؛ فتعبر عف مضمكف
اتجاىاتيا كتعكس غاياتيا كطمكحاتيا ،كاف كانت مكانة كقداسة الدستكر تتطمب عدـ المساس بو

أك تعديمو ،إال أف تطكير آلية كفاعمية التجربة الدستكرية كتطمعات الشعب تستمزـ إجراء تعديبلت
عميو في فترات زمنية متباعدة(.)1

حتى يككف عنكاف أم تعديبلت دستكرية ىك تبني مقكمات الدستكر الديمقراطي المعاصر

فحيثما احتكت الدساتير عمى المقكمات األساسية ككانت ىناؾ المكنة لتطبيقيا مف قبؿ السمطة
الحاكمة كصفت بالدساتير الديمقراطية التي تمنع استبداد السمطات كتتيح التداكؿ عمى السمطة
كتصكف الحقكؽ كالحريات العامة؛ لذا بات مف المسممات أماـ القائميف عمى تعديؿ الدساتير أف

يأخذكا في حساباتيـ تشييد المبنات كالمبادئ األساسية ليذه الدساتير ،كمبدأ التداكؿ السممي

لمسمطة ،مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة ،مبدأ استقبللية السمطة
القضائية ،مبدأ السيادة الشعبية كمبدأ سمك القكاعد الدستكرية(.)2

)1

ميمكد الميذبي كابراىيـ أبك خزـ ،الكجيز في القانكف الدستكرم ،ؾ ،1الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع ،سرت1426 ،ق ،ص.255

(2

سرىنؾ حميد البرزنجي ،مقكمات الدستكر الديمقراطي كآليات المدافعة عنو ،ط ،1دار دجمة ،عماف ،2009،ص .85ككذلؾ محمد

عمي سكيمـ ،بنياف الدستكر،ط ،1دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية  ،2014 ،ص 105كما بعدىا.
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لكؿ ما سبؽ كحتى نككف حيادييف في دراستنا؛ سنتناكؿ في ىذا الفصؿ المبادئ األساسية

لمدستكر الديمقراطي المعاصر مف الناحية النظرية كما أكردىا الفقو الدستكرم ،كمف ثـ سنبحث
آثار أبرز التعديبلت الدستكرية التي جرت في القانكف الدستكرم الفمسطيني كالمقارف عمى تنظيـ

تمؾ المبادئ ،بحيث سيشتمؿ ىذا الفصؿ عمى ستة مباحث؛ سنتناكؿ في كؿ مبحث أحد المبادئ

األساسية مف حيث الماىية كاألىمية كمف ثـ آثار التعديبلت الدستكرية في القانكف الدستكرم

الفمسطيني كالمقارف عمى تنظيميا ،كىذه المبادئ ىي مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،مبدأ التداكؿ

السممي الديمقراطي لمسمطة ،مبدأ السيادة الشعبية ،مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة ،مبدأ
سمك الدستكر كمبدأ استقبللية السمطة القضائية ،كسنركز في بحثنا عمى البناء المكضكعي

لمدستكر؛ ككف كافة التعديبلت محؿ الدراسة طالت ىذا المككف ،كما أننا سنشمؿ عند حديثنا عف
البناء المكضكعي ما قد يتصؿ بضكابط إعداد كصياغة الدساتير مف خبلؿ تناكؿ اآلثار المختمفة

التي مف الممكف أف تترتب عمى تعديؿ القكاعد الدستكرية عمى ىذا البنياف كخصكصان فيما يتعمؽ

بمبدأ سمك الدستكر.
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المبحث األول
مبدأ الفصل بين السمطات

رغـ االنتقادات التي كجيت لمبدأ الفصؿ بيف السمطات كنعتو بأنو مبدأ فمسفي سياسي كأنو
كىمي يصعب تحقيقو؛ إذ سرعاف ما تبادر إحدل السمطات لتسيطر عمى األخرل ،إال انو أصبح

عنكانان لمدساتير الديمقراطية المعاصرة ،بؿ اعتبر داللة عمى كجكد الدستكر ألم جماعة سياسية

فانتقؿ مف المجاؿ النظرم إلى ميداف القانكف الدستكرم الكضعي(.)1

فمـ تعد تخمك ىذه الدساتير كتعديبلتيا مف جكىر ىذا المبدأ القائـ عمى التكازف كالتفاعؿ بيف

السمطات كال سيما السمطتيف التشريعية كالتنفيذية؛ فاستقبلؿ السمطة القضائية مسمـ بو منذ القدـ
لمصمحة العدالة ،كذلؾ سكاء في الدكؿ التي أخذت بمبدأ فصؿ السمطات أك حتى المعارضة

لو(.)2

كلبياف ذلؾ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نخصص األكؿ لبحث ماىية مبدأ الفصؿ بيف

السمطات كأىميتو ،كنخصص الثاني لتناكؿ آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيمو.
المطمب األول

ماهية مبدأ الفصل بين السمطات وأهميته
يقتضي البحث في المكضكع تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف نخصص األكؿ لتكضيح مفيكـ
مبدأ الفصؿ بيف السمطات كالثاني لتحديد أىمية مبدأ الفصؿ بيف السمطات.
الفرع األول

مفهوم مبدأ الفصل بين السمطات
لطالما كاف الدستكر يحدد القكاعد التي تحكـ كجكد السمطات في الدكلة كتعيف اختصاص

كؿ منيا ،فإنو ينبغي ضماف احتراـ ىذه القكاعد كعدـ االنحراؼ لمسمطات ،كلعؿ الضمانة األكلى
ىي الفصؿ بيف السمطات فصبلن عضكيان ،بمعنى التخصيص لكؿ عضك كظيفة مف كظائؼ

الدكلة ،فيككف ىناؾ جياز خاص بالتشريع كجياز خاص بالتنفيذ كجياز آخر لمقضاء ،كبذلؾ

الفصؿ العضكم؛ ال يمكف لمعضك الخركج عمى اختصاص اآلخريف ،كمبدأ الفصؿ ىذا يمنع
اعتداء السمطات عمى بعضيا ،أما اجتماع السمطات في يد كاحدة فسيقكد إلى االستبداد ،فعمى

سبيؿ المثاؿ إذا ما اجتمعت كظيفتا التشريع كالتنفيذ في يد كاحدة فإف ذلؾ سيفقد التشريع صفة

العمكمية كالتجرد ،مف خبلؿ إصدار قكانيف لمعالجة حاالت خاصة أك تعديؿ قانكف معيف عند
)1

ارجػ ػ ػ ػ ػػع المػ ػ ػ ػ ػػادة ( )16مػ ػ ػ ػ ػػف كثيقػ ػ ػ ػ ػػة إعػ ػ ػ ػ ػػبلف حقػ ػ ػ ػ ػػكؽ اإلنسػ ػ ػ ػ ػػاف عػ ػ ػ ػ ػػاـ  1789فنصػ ػ ػ ػ ػػت عمػ ػ ػ ػ ػػى أف " كػ ػ ػ ػ ػػؿ جماعػ ػ ػ ػ ػػة سياسػ ػ ػ ػ ػػية ال

تضمف حقكؽ األفراد كال تفصؿ بيف السمطات ال دستكر ليا".

)2

سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميماف مح مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الطمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكم ،الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية كالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار الفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،دكف مكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر،

 ،1988ص.290
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التنفيذ عمى الحاالت الفردية لتحقيؽ أغراض شخصية؛ لذا يعد الفصؿ بيف السمطات ضمانة
جكىرية الحتراـ الحاكـ لمقانكف نتيجة ىذا التخصيص لكؿ عضك مستقؿ بكظيفة مف الكظائؼ

الثبلث(.)1

يذىب بعض الفقو الدستكرم إلى أف (مكنتسكيك) نشر ىذا المبدأ ليككف سبلحان لمعارضة

الحكـ الممكي المطمؽ في القرف الثامف عشر في فرنسا؛ بما يضمف انتزاع سمطة تشريعية مف

سمطات الممؾ لصالح ىيئة منتخبة(البرلماف) ،كأنو كاف يعني مف ىذا المبدأ أساسان السمطتيف

التشريعية كالتنفيذية ،كأف الفصؿ بيف السمطة التشريعية مف ناحية كالسمطة التنفيذية (الممؾ

كالكزراء) مف ناحية أخرل لـ يكف المقصكد بو فصبلن جامدان مطمقان ،كيركف بأف ىذا التفسير
الخاطئ يؤدم إلى العزلة بيف السمطات ،كأف (مكنتسكيك) إنما كاف يرمي مف ىذا المبدأ إلى

إيجاد التكازف كالتعاكف بيف الييئات السياسية الحاكمة(.)2

كبيذا الفصؿ المتكازف إنما ينشئ جدا انر منيعان يحمي الحقكؽ كالحريات العامة كيصكنيا

بحيث تعدد السمطات داخؿ الدكلة يؤدم بحد ذاتو ألف تقكـ كؿ سمطة بالحد مف صبلحيات
السمطة األخرل بما يمنع االعتداء عمى الحقكؽ كالحريات األساسية مف قبؿ أية سمطة(.)3

بؿ اعتبر مبدأ الفصؿ بيف السمطات القائـ عمى التكازف ،بما يكفمو مف تحقيؽ التعاكف كالرقابة
بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،ضمانان لعدـ تجاكز أم منيما عف االختصاصات الكاردة في

الدستكر بما يضمف نفاذ القكاعد الدستكرية كسبلمة تطبيقيا ،كىذا الفصؿ المتكازف لـ يتعايش فقط

مع النظاـ البرلماني ،بؿ في ظؿ النظاـ الرئاسي أصبح مقر انر(.)4
الفرع الثاني

أهمية مبدأ الفصل بين السمطات
تكمف أىمية تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدكر الرئيسي المناط بو كما أراد

مكنتسكيك كىك صيانة الحقكؽ كالحريات العامة مف خبلؿ الحيمكلة دكف استبداد أم مف
السمطات الثبلث أك تعسفيا في إساءة استعماؿ السمطة كانحرافيا ،مما يكجب مع ذلؾ احتراـ

)1

فتحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاصرة كنظاـ الحكـ في اإلسبلـ ،ط ،5دار المقداد لمطباعة ،فمسطيف ،2012 ،ص .102سعد

عصفكر ،المبادئ األساسية في القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،دت ،ص .162ككذلؾ حسيف عثماف
عثماف ،النظـ السياسية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2005 ،ص ،179كميشاؿ ميام ،دكلة القانكف ،الطبعة العربية ،ديكاف
المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1977 ،ص.240

)2

عبد الحميد متكلي كمصطفى أبك زيد ،القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية ،ط ،1دار المعارؼ بمصر،1960 ،ص .163ككذلؾ

محمد كامؿ ليمة ،النظـ السياسية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1971 ،ص.566

)3

ىاني الطعيمات ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2003،ص.344

)4

فتحي عبد النبي الكحيدم ،ضمانات نفاذ القكاعد الدستكرية ،رسالة دكتك اره  ،جامعة القاىرة ،1982 ،ص 82كما بعدىا.
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القكانيف كتطبيقيا بالشكؿ السميـ مف قبؿ السمطات كمف ثـ إتقاف العمؿ كاجادتو ،كلف يكتمؿ ذلؾ
إال بكجكد نكع مف التعاكف كالرقابة دكف القطيعة التامة بيف ىذه السمطات.

لذا فإف الفصؿ بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية القائـ عمى التكازف كالتعاكف ،أضحى

بمثابة مقكـ أساسي لمدساتير الديمقراطية الحديثة ،كاف كاف النظاـ الرئاسي األمريكي الديمقراطي
قاـ عمى أساس الفصؿ الكمي بيف السمطات_ آخذيف بعيف االعتبار عدـ نجاح تبني ىذا النظاـ
حقيقة سكل في الكاليات المتحدة_ إال أف السمطات المكزعة ما بيف الككنجرس كرئيس الكاليات

المتحدة ،تدؿ عمى عدـ االستغناء عف التعاكف كالتكازف ما بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية(.)1

كننكه في ىذا الصدد إلى أف بعض الفقو الدستكرم يرل أف "سير العممية التشريعية ككاقع

تجربة العمؿ الحككمي في ظؿ األنظمة السياسية المختمفة أظيرت استحالة السير بصكرة منتجة
كفاعمة في ظؿ الفصؿ التاـ مما يستكجب نكعان مف التقارب بيف السمطات(.)2

بؿ يعتبر البعض أف النظـ البرلمانية أك شبو البرلمانية ىي األقرب لتحقيؽ الحكـ

الديمقراطي خصكصان في دكؿ العالـ الثالث(.)3

يذكر أف مدل الفصؿ بيف ىذه السلطات ،كال سيما التشريعية كالتنفيذية يحدد بكضكح مبلمح

النظاـ السياسي في الدكلة ،أم تحديد نكع النظاـ السياسي ،برلمانيان كاف أـ رئاسيان أـ حككمة

جمعية كىذا يتكقؼ عمى العبلقة بيف السمطتيف ،فإف تجسد الفصؿ التاـ الجامد بينيما نككف أماـ

نظاـ رئاسي كاف كاف الفصؿ بيف السمطتيف مرف أم ىناؾ تكازف كتعاكف بينيما نككف أماـ نظاـ
سياسي برلماني ،أما في حالة اندماج السمطتيف فيككف نظاـ حككمة جمعية(.)4

عمى الرغـ مف خمك معظـ الدساتير الحديثة المعاصرة مف النص صراحة عمى مبدأ الفصؿ

بيف السمطات ،إال أنيا أتت بجكىر ىذا المبدأ في صمبيا كدشنت بو الدساتير الديمقراطية
الحديثة ،فعمى سبيؿ المثاؿ جسد القانكف األساسي األلماني المعدؿ لسنة  2002مبلمح النظاـ
البرلماني القائـ عمى أساس الفصؿ المرف بيف السمطتيف ،بالنص" الشعب ىك مصدر جميع

سمطات الدكلة كيمارس الشعب سمطتو مف خبلؿ االنتخابات كالتصكيت ،كمف خبلؿ أجيزة

خاصة بالسمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية"(.)5
)1

لمزيد مف التفصيؿ انظر :األستاذ الدكتكر فتحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،ج ،2ط ،4مطابع المقداد ،غزة،

 ،2004ص.364_56

)2

انظر :رأم كؿ مف الدكتكر يحيى الجمؿ  ،د سعدم البرزنجي كد أحمد كماؿ أبك المجد  ،مشار لرأييـ لدل سرىنؾ حميد البرزنجي،

المرجع السابؽ ،ص 108كما بعدىا ككذلؾ أنظر :سميماف محمد الطماكم ،السمطات الثبلث ،دار الفكر العربي ،القاىرة،1996 ،
ص.459

)3

محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص.175

)4

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرجع السابؽ،ص.111

)5

راجع المادة( )2/20مف القانكف األساسي األلماني المعدؿ لسنة  ،2002ترجمة فريدريش إيبرت ،نسخة إلكتركنيةwww.fes.de ،
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كما جاء بو القانكف األساسي األلماني يكضح مبلمح النظاـ البرلماني فنصت أحكامو عمى

التالي" :ينتخب رئيس االتحاد مف قبؿ الجمعية العمكمية االتحادية "...كحسب أحكاـ ىذا القانكف
تتككف تمؾ الجمعية االتحادية مف أعضاء مجمس النكاب االتحادم كعدد مماثؿ مف أعضاء

مجالس ممثمي الشعب في الكاليات االتحادم ،ككرد أيضان في أحكاـ القانكف األساسي أنو "إذا قدـ

المستشار طمبان بالثقة كلـ يحرز ىذا الطمب عمى مكافقة أغمبية أعضاء المجمس النيابي

االتحادم ،يستطيع رئيس الجميكرية عندئذ ،كبناء عمى اقتراح المستشار ،أف يحؿ مجمس النكاب

االتحادم.)1("...

يجدر التنكيو في ىذا المقاـ إلى أف خميفة المسمميف في صدر اإلسبلـ لـ يكف حاكمان مطمقان

يجمع بيف يديو كافة السمطات ،فالتشريع كاف مصدره القرآف الكريـ كالسنة كاإلجماع ،أما القضاء
فكاف بمنأل عف تدخؿ الخميفة ككاف يمكف مساءلة الخميفة أماـ القضاء شأنو في ذلؾ شأف

األفراد العادييف ،كىذا في كقت كانت أكركبا مكبمة بالسمطة المطمقة لمحاكـ؛ عندما نشأت الدكلة

اإلسبلمية في القرف السابع الميبلدم ،فاعترفت بالحقكؽ كالحريات الفردية كأرست دعائـ نظاـ

الحكـ(.)2

المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ الفصل بين السمطات
سنتكلى تحديد آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات في مصر
في الفرع األكؿ مف ىذا المطمب ،كفي الفرع الثاني سنتكلى تحديد آثار التعديبلت الدستكرية عمى
تنظيـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات في األردف ،أما في الفرع الثالث فسنتناكؿ آثار التعديبلت

الدستكرية عمى تنظيـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات في فمسطيف ،كسيككف ذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ الفصل بين السمطات في مصر
سنتناكؿ بالدراسة أىـ التعديبلت الدستكرية التي جرت عمى كؿ مف دستكر عاـ 1971

كدستكر عاـ  ،2012بما قد يساىـ في إبراز كاثراء بعض محطات الدراسة كأىميتيا مف خبلؿ

تحديد آثار ىذه التعديبلت( ،)3كسنبحث كافة آثار تمؾ التعديبلت تباعان ،عمى المبادئ األساسية

(1

راجع تباعان المادة (( )1/54يقصد برئيس االتحاد رئيس الجميكرية) كالمادة( )3/54كالمادة()1/68مف القانكف األساسي األلماني

المعدؿ لسنة .2002

(2

محمد سعيد منصكر ،محاضرات في نظاـ الحكـ في اإلسبلـ لطمبة الدراسات العميا_ ماجستير قانكف عاـ_ جامعة األزىر بغزة،

بتاريخ ديسمبر .2013

(3

كجدنا أف الدستكر المصرم لعاـ  1971قد طالو التعديؿ لثبلث مرات أثناء انعقاد مجمسي الشعب كالشكرل ،كشممت المرة األكلى

تعديؿ المكاد( ) 1،2،4،5،77مف الدستكر كبإضافة باب سابع لمدستكر اشتمؿ عمى فصؿ أكؿ خاص بإنشاء مجمس الشكرل كتنظيمو
_مف المكاد( )205-194كفصؿ ثاف نظـ سمطة الصحافة مف المكاد( ،)211-206أما التعديؿ الثاني فكاف في العاـ  2005عدلت
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بدءا مف
لكؿ مف دستكر  1971كدستكر  2012في إطار تنظيـ مبادئ الدستكر الديمقراطي ،ن
مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أوالً :سبؽ القكؿ بأف التعديؿ األكؿ أضاؼ فصبلن ضمف الباب السابع عمى الدستكر لينظـ
مجمس الشكرل كأحكامو المختمفة ،فسمح ىذا التعديؿ ألف ينشئ مجمسان نيابيان بجانب مجمس

الشعب ذا صبلحيات يغمب عمييا طابع أخذ الرأم كالمشكرة مف قبؿ ىذا المجمس(.)1

فإف كاف ىذا التعديؿ يكحي باستحداث نكع مف التكازف كالتعاكف بيف السمطتيف التشريعية

كالتنفيذية لتتجمى مبلمح مبدأ الفصؿ المرف بينيما ،أك يكحي باألخذ بنظاـ ثنائية المجمس
النيابي ،بما يمنع مف استبداد السمطة التشريعية ،بؿ كحماية السمطة التنفيذية مف اعتداء السمطة

التشريعية( ،)2فإف مبدأ الفصؿ بيف السمطات ينظر إليو أنو يمنع االستبداد كالتحكـ كأنو الضمانة
الحقيقية لمديمقراطية ،كفي سبيؿ ذلؾ ال بد أف يتحقؽ قدر مف التعاكف الجدم بيف السمطات دكف

ىيمنة إحدل السمطات عمى األخرل ،فالتعاكف يجب أف يقكـ عمى مبدأ التكازف بينيما؛ ألف

اختبلؿ التكازف لصالح إحدل السمطات يمنع مف التعاكف الحقيقي ،كىذا التكازف يتحقؽ بقدر مف
التأثير كالتداخؿ كالتفاعؿ المتبادؿ بيف السمطات المختمفة كأف يتـ تكزيع الصبلحيات بيف الييئات

التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ما يسمح بتأثير حقيقي بينيما ،كال يكفي التعديؿ السابؽ لتحقيؽ

()3
ذلؾ ،بؿ إف بعض الفقو الدستكرم المصرم  ،رأل بأف استحداث مجمس الشكرل لـ يكف مجمسان

نيابيان بالمعنى الصحيح النعداـ الصبلحية التشريعية كالرقابية عمى السمطة التنفيذية قكاـ المجمس

النيابي الحقة.

بمكجبو المادة ( )76مف الدستكر كالخاصة بالتنظيـ الدستكرم النتخاب رئيس الجميكرية ،ككاف التعديؿ الثالث لمدستكر في العاـ 2007
كطالت ىذه التعديبلت أربعان كثبلثيف مادة ،ككانت قد طالت ىذه التعديبلت عددان مف المكضكعات الدستكرية كأبرزىا ما تعمؽ بنظاـ

الحكـ كاختصاصات السمطات العامة باإلضافة لعدد مف الحقكؽ كالحريات العامة.

أما التعديبلت األخيرة التي جرت عمى دستكر  1971فكانت نتاجان لما جاء باإلعبلف الدستكرم الصادر عف المجمس األعمى لمقكات

المسمحة المصرية في مارس  ، 2011حيث أعمف فيو عف حؿ مجمسي الشعب كالشكرل كتشكيؿ لجنة لتعديؿ بعض مكاد دستكر
_،1971جرل بمكجبو تعديؿ سبع مكاد_ ،كذلؾ بعد تخمي الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ عف منصبو في شباط فبراير 2011إثر
ثكرة  25يناير ،كعف دستكر عاـ  2012جرت عميو التعديبلت األخيرة في العاـ .2014

(1

نصت المادة(" )195يؤخذ رأم مجمس الشكرل فيما يمي  - :االقتراحات الخاصة بتعديؿ مادة أك أكثر مف مكاد الدستكر -مشركعات

القكانيف المكممة لمدستكر - .مشركع الخطة العامة لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية - .معاىدات الصمح كالتحالؼ كجميع المعاىدات
التي يترتب عمييا تعديؿ في أراضي الدكلة أك التي تتعمؽ بحقكؽ السيادة  -مشركعات القكانيف التي يحيميا إليو رئيس الجميكرية - .ما
يحيمو رئيس الجميكرية إلى المجمس مف مكضكعات تتصؿ بالسياسة العامة لمدكلة أك بسياستيا في الشئكف العربية أك الخارجية- .
كيبمغ المجمس رأيو في ىذه األمكر إلى رئيس الجميكرية كمجمس الشعب".

)2

إبراىيـ عبد العزيز شيحا كمحمد رفعت عبد الكىاب ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الكتاب األكؿ ،دكف دار لمنشر،2005،

ص.239

)3

رمضاف محمد بطيخ ،النظـ السياسية كالدستكرية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2009 ،ص.325
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يتضح لنا منطقية ما ذىب إليو ىذا الرأم لضآلة األثر ليذا التعديؿ في التطبيؽ الحقيقي

لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ،فمف خبلؿ األحكاـ المعدلة بتنظيـ مجمس الشكرل يتبيف أف الفعالية

الرقابية كالتشريعية تكاد تككف منعدمة ،فنص المادة ( )195يؤكد أف صبلحيات مجمس الشكرل

كانت عمى سبيؿ أخذ المشكرة فقط في التشريع كمشاركة القرار السياسي ،إال أف تعديبلت 2007

كطبقان لنص المادة ( )194أعطت لمجمس الشكرل سمطة المكافقة عمى أم اقتراح لتعديؿ مكاد

الدستكر أك القكانيف المكممة لو أك عقد معاىدات الصمح كالتحالؼ ،مما أدل إلى إظيار فعالية
التشريع لدل مجمس الشكرل ،في سبيؿ دعـ مكقؼ السمطة التشريعية بمجمسييا في مكاجية

السمطة التنفيذية كالحد مف ىيمنة االخيرة ،كذلؾ في إطار تنظيـ مبدأ الفصؿ المرف بيف السمطتيف
كىذا بعد أف كانت سمطة المجمس في ذلؾ الشأف تقتصر فقط عمى دكر أخذ الرأم كالمشكرة حكؿ

أم تعديؿ لمكاد الدستكر أك مشركعات القكانيف المكممة لمدستكر أك بضركرة مكافقتو عمى

معاىدات الصمح كالتحالؼ أك المعاىدات التي تتعمؽ بسيادة الدكلة ،كاف أبقى التعديؿ عمى سمطة
أخذ الرأم لمجمس الشكرل في ثبلث مياـ مقابمة تتعمؽ بمشركع الخطة العامة لمتنمية
كبمشركعات قكانيف كمكضكعات تتصؿ بالسياسة العامة الداخمية كالخارجية يحيميا إليو رئيس

الجميكرية ،كيتضح أنيا لـ تكف منقطعة الصمة بالمياـ التي يشترط إلقرارىا مكافقة مجمس
الشكرل.

ثانياً :حسب تعديبلت  2007كرد في نص المادة( )74المعدؿ" :لرئيس الجميكرية ،إذا قاـ خطر
حاؿ كجسيـ ييدد الكحدة الكطنية كسبلمة الكطف...،أف يتخذ اإلجراءات السريعة لمكاجية ىذا

الخطر بعد أخذ رأم رئيس مجمس الكزراء كرئيسي مجمس الشعب كالشكرل ."...

نشير إلى أف نص المادة( )74قبؿ التعديؿ كاف يعطي لرئيس الجميكرية حؽ اتخاذ ىذه

اإلجراءات االستثنائية بصكرة فردية ،إال أنو التساع نطاؽ ىذه اإلجراءات ،كاف ينبغي إشراؾ

رؤساء مؤسسات الدكلة كرئيس الكزراء كرئيسي مجمس الشعب كالشكرل بما يضمف تحقيؽ
التشاكر الكامؿ بشأنيا كمناقشة كافة النتائج التي يمكف أف تترتب عمييا قبؿ اتخاذ ىذه

اإلجراءات.

مما سبؽ يتبيف أف كضع ضكابط ،بمكجب ىذا التعديؿ عمى سمطات رئيس الجميكرية مف

جية كمشاركة السمطة التشريعية لو في اتخاذ القرار مف جية أخرل _كاف لـ تكف كافية_ إنما ليا
األثر في إبراز إحدل مظاىر تطبيؽ مبدأ الفصؿ المرف بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية القائـ

عمى منع استبداد أم مف السمطات العامة في اتخاذ الق اررات المصيرية ،كاف كاف ىذا التعديؿ قد

انحرؼ عف حصر حاالت الضركرة بما يحد مف ىيمنة السمطة التنفيذية عمى سمطة التشريع

كتقييد الحقكؽ كالحريات ،عممان أف تعديبلت  2014ليذا النص الكارد في دستكر _ 2012أيضا_

لـ تحدد ىذه الحاالت عمى سبيؿ الحصر ،إال أف ىذه التعديبلت قد أنقصت مف مدة إعبلف حالة
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الطكارئ مف ستة شيكر قابمة لمتجديد مرة أخرل باستفتاء طبقا لممادة( )148مف دستكر2012

إلى مدة ثبلثة أشير قابمة لمتجديد بمكافقة ثمثي أعضاء مجمس النكاب طبقان لممادة( )154كيتضح
أف ىذا التعديؿ_ في حد ذاتو_ لـ يكف كافيان لمحد مف ىيمنة السمطة التنفيذية كحماية الحقكؽ
كالحريات.

ثالثاً :كانت تعديبلت  2007عمى دستكر 1971قد أضافت الفقرة الثانية عمى المادة()115
ككاف نصيا "يتـ التصكيت عمى مشركع المكازنة بابان بابان كيجكز لمجمس الشعب أف يعدؿ النفقات

الكاردة في مشركع المكازنة "...

كعمى العكس مف ذلؾ كانت المادة( )2/115قبؿ التعديؿ تنص عمى "كيتـ التصكيت عمى

مشركع المكازنة بابان بابان كتصدر بقانكف ،كال يجكز لمجمس الشعب تعديؿ مشركع المكازنة إال
بمكافقة الحككمة" بما يكحي أف ىذا التعديؿ أكجد نكعان مف الرقابة عمى الحككمة مف قبؿ السمطة

التشريعية ممثمة بمجمس الشعب ،مما أضيؼ لمدستكر بيذا التعديؿ _أيضان_ إحدل مظاىر مبدأ

الفصؿ الذم يسمح بالتكازف بيف السمطات ،إال أف المادة( )2/118مف ذات الدستكر كانت تنظـ
_قبؿ التعديؿ_ كجكب عرض التقرير السنكم المركزم لممحاسبات كمبلحظاتو عمى مجمس

الشعب بؿ ككانت تمنح األخير أف يطمب أم بيانات أك تقارير أخرل مف جياز المحاسبات
فبالتعديؿ الذم جرل تـ حذؼ ىذه الفقرة مف الدستكر ،مما كاف لو األثر في إضعاؼ دكر

المجمس في المقابؿ(.)1

رابعاً :نصت المادة( )4/127المعدلة عاـ " :2007لرئيس الجميكرية أف يقبؿ استقالة الك ازرة أك

يرد التقرير إلى المجمس خبلؿ عشرة أياـ ،فإذا عاد المجمس إلى إق ارره بأغمبية ثمثي أعضائو قبؿ

رئيس الجميكرية استقالة الك ازرة".

جاء ىذا التعديؿ ليظير رقابة البرلماف عمى برنامج الحككمة ،بحيث أعطى لمبرلماف الحؽ

في أف يحجب الثقة عمى الحككمة دكف المجكء إلى مرحمة عرض النزاع بيف مجمس الشعب

كالحككمة عمى االستفتاء الشعبي في حاؿ تقرير مسئكلية الحككمة مف جديد ،كما كاف كاردان قبؿ

التعديؿ(.)2

)1

نصت المادة(" )3/2/118كما يجب عرض التقرير السنكم لمجياز المركزم لممحاسبات كمبلحظاتو عمى مجمس الشعب ،كلممجمس

أف يطمب مف الجياز المركزم لممحاسبات أية بيانات أك تقارير أخرل".

)2

حػ ػ ػ ػػازـ صػ ػ ػ ػػباح حميػ ػ ػ ػػد ،االصػ ػ ػ ػػبلحات الدسػ ػ ػ ػػتكرية فػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػدكؿ العربيػ ػ ػ ػػة ،ط ،1دار الحامػ ػ ػ ػػد لمنشػ ػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػ ػػع  ،عمػ ػ ػ ػػاف2010 ،

ص .293نصػ ػػت ـ ( )4/127قبػ ػػؿ التعػ ػػديؿ عمػ ػػى أنػ ػػو " ل ػ ػرئيس الجميكريػ ػػة أف يػ ػػرد التقريػ ػػر إلػ ػػى المجمػ ػػس خػ ػػبلؿ عش ػ ػرة أيػ ػػاـ ،فػ ػػإذا
ع ػ ػػاد المجم ػ ػػس إلقػ ػ ػ ارره م ػ ػػف جدي ػ ػػد ج ػ ػػاز لػ ػ ػرئيس الجميكري ػ ػػة أف يع ػ ػػرض مكض ػ ػػكع النػ ػ ػزاع ب ػ ػػيف المجم ػ ػػس كالحككم ػ ػػة عم ػ ػػى االس ػ ػػتفتاء
الشعبي".
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كاف جعؿ ىذا التعديؿ مظاىر الرقابة بيف السمطتيف أكثر كضكحا كخصكصان لمسمطة األصيمة في

ىذا الشأف تحقيقا لمشفافية كالنزاىة كذلؾ في إطار مبدأ الفصؿ المرف بيف السمطات ،إال أنو

يبلحظ كفيما يتعمؽ بمنح الثقة لمحككمة مف قبؿ مجمس الشعب كحسب ما جاءت بو المادة

( )3/2/133المعدلة ضمف ذات التعديبلت ،بأنو "إذا لـ يكافؽ المجمس عمى ىذا البرنامج

بأغمبية أعضائو قبؿ رئيس الجميكرية استقالة الك ازرة ،كاذا لـ يكافؽ المجمس عمى برنامج الك ازرة

الجديدة كاف لرئيس الجميكرية أف يحؿ المجمس "...لتجيز لرئيس الجميكرية حؿ مجمس الشعب
إذا ما رفض األخير برنامج الك ازرة لممرة الثانية ،كىذا يثير مسألة التأثير غير متكازف بيف

السمطتيف ،كما أف نص المادة( )1/136المعدلة أعطت رئيس الجميكرية سمطة حؿ مجمس

الشعب عند الضركرة بعد أف كاف النص _قبؿ التعديؿ_ يمنع رئيس الجميكرية مف حؿ المجمس
في حالة الضركرة دكف الرجكع الستفتاء الشعب ،مما يزيد مف سمطات رئيس السمطة التنفيذية في

مكاجية مجمس الشعب ممثؿ السمطة التشريعية كاف قيؿ إنو لخمؽ حالة التكازف بيف السمطتيف إال

أف سمطة مجمس الشعب ،في مسألة حجب الثقة عف الحككمة ،تتدخؿ فييا إرادة الرئيس برده

التقرير في المرة األكلى كاعادة اإلجراء الرقابي مرة أخرل ،مما قد يفسح المجاؿ لممساكمات

السياسية؛ لذا فمف المفترض عمى الحككمة التي تحجب عنيا الثقة أف تقدـ استقالتيا مباشرة،
كفيما يتصؿ بمكضكع منح الثقة لمحككمة الجديدة ،رأينا أف مجمس الشعب ،إف لـ يمنح الثقة

لمحككمة ،يككف الخيار لمرئيس بحؿ المجمس ،كاف كاف ىذا تجسيدان لحالة التكازف المفترضة بيف
السمطتيف في النظـ البرلمانية إال أف مجمس الشعب كما ذكرنا يفتقد لسمطة حقيقية مكازية لطرح

الثقة في الحككمة بصكرة منفردة كعدـ امتبلكو سمطة طرح الثقة عف رئيس الجميكرية ،مما كاف

ليذا التعديؿ مف أثر سمبي عمى مبدأ الفصؿ المتكازف بيف السمطتيف في الدستكر.

كعمى الرغـ مف ذلؾ يذىب بعض الفقو الدستكرم المصرم إلى أف برنامج اإلصبلح

الدستكرم ىدؼ إلى تعزيز العنصر البرلماني في نظاـ الحكـ ،مف خبلؿ تدعيـ دكر البرلماف في

مراقبة كمساءلة الحككمة كأسمكب طرح الثقة بيا مع إتاحة سمطة أكبر لو في إقرار المكازنة
العامة لمدكلة(.)1

خامساً :ما كرد في تعديبلت  2011عمى المادة( )93يثير مسألة سحب اختصاص مجمس

الشعب في الفصؿ بصحة عضكية نكاب مجمس الشعب كمنحو لممحكمة الدستكرية ،كنصت

عمى " :تختص المحكمة الدستكرية العميا في الفصؿ في صحة عضكية أعضاء مجمس الشعب
كتقدـ الطعكف إلى المحكمة خبلؿ مدة ال تتجاكز ثبلثيف يكمان...كتعد العضكية باطمة مف تاريخ

إببلغ مجمس الشعب بقرار المحكمة" عمى الرغـ مف أف ىذا التعديؿ ينـ عف الرغبة في تحقيؽ
)1

أحمد فتحي سركر ،منيج اإلصبلح الدستكرم ،دار النيضة العربية ،القاىرة ، ،2006 ،ص.156
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أكبر قدر مف العدالة كالشفافية ،كيجسد مظي انر مف مظاىر التكازف كالتفاعؿ بيف السمطات بما
تكبح مف خبللو إحداىما األخرل ،إال أف ىناؾ مف انتقد ىذا التعديؿ لعدـ إسناد ىذه الميمة

لممحكمة اإلدارية أك محكمة النقض لتمتعيما باستقبللية أكثر ،كتمرسيما في مجاؿ القانكف العاـ

كخصكصان المحكمة اإلدارية(.)1

سادساً :نصت المادة( )161المعدلة في  2014عمى" :يجكز لمجمس النكاب اقتراح سحب الثقة

بناء عمى طمب مسبب كمكقع عميو مف
مف رئيس الجميكرية ،كاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ن
أغمبية أعضاء مجمس النكاب عمى األقؿ ،كمكافقة ثمثي أعضائو"...
يتبيف أنو كبمكجب ىذا التعديؿ أف مجمس النكاب أصبح يمتمؾ سمطة طرح سحب الثقة مف

رئيس الجميكرية كاجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء شعبي ،كفي ضكء ىذا التعديؿ يتحقؽ
مبدأ السيادة الشعبية إلى جانب ترسيخ مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،مما يساىـ في صيانة الحقكؽ

كالحريات العامة كمنع تجاكز السمطات كاستبدادىا ،كخصكصان أف الفشؿ في تحقيؽ ىذا السبلح

لغايتو عند استعمالو بالنسبة لمسمطة التشريعية ،يرتد عمييا بالحؿ؛ ألنو إذا ما كانت نتيجة

االستفتاء دكف األغمبية؛ رفض سحب الثقة مف رئيس الجميكرية ،كاعتبر مجمس النكاب منحبلن

كيدعك رئيس الجميكرية النتخاب مجمس نكاب جديد خبلؿ ثبلثيف يكمان ،بما يعني مع ىذا

التعديؿ أفكؿ نظرية الحكـ المطمؽ التي نيجيا دستكر.)2(1971

كاف كاف ىذا التعديؿ ال يسمح لمجمس النكاب باستعماؿ ىذه السمطة في مكاجية رئيس

الجميكرية لذات السبب في ظؿ فترتو الرئاسية إال لمرة كاحدة ،فإف ىذا التعديؿ كاف دليبلن عمى

المضي في ترسيخ مفاىيـ الدستكر الديمقراطي بمككناتو األساسية متمثمة بمبدأ السيادة الشعبية
كمبدأ الفصؿ بيف السمطات في إطار عممية اإلصبلح الدستكرم لعاـ .)3(2014

أيا كاف األمر نجد أف تعديبلت  ،2014التي لحقت بأحكاـ دستكر 2012تبنت مبدأ الفصؿ

المتكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في معظـ محطاتيا ،بما عكس مع ذلؾ مرحمة ال

بأس بيا مف تشييد إحدل لبنات الدستكر الديمقراطي لجميكرية مصر العربية.

(1

حساـ مرسي ،القانكف الدستكرم ،دار الفكر العربي،اإلسكندرية ،2014،ص.452

(2

محمد عمى سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص.122

(3

يذكر أف دستكر  2012قبؿ التعديؿ أكرد في نص المادة( )127ما يتيح لرئيس الجميكرية بحؿ مجمس النكاب بقرار مسبب كبعد

استفتاء الشعب كاذا لـ يكافؽ أغمبية المستفت يف عمى الحؿ ،فعمى الرئيس في ىذه الحالة أف يستقيؿ مف منصبو ،إال أف كجكب االستقالة
لـ ترد في تعديبلت  ،2014كيعتقد أف المشرع الدستكرم في ىذه التعديبلت نظـ ىذه الكسيمة اليجكمية لمجمس النكاب في المادة
المستقمة ( )161المشار إلييا أعبله.
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الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ الفصل بين السمطات في األردن
سبؽ كأف تعرضنا لمقانكف األساسي األردني عاـ  1928كدستكرم عاـ  1946كعاـ 1952

عند حديثنا عف النظاـ القانكني لمبدأ التعديؿ الدستكرم في القانكف الدستكرم األردني ،كلكننا

سنكتفي ىنا ببحث آثار التعديبلت الدستكرية التي جرت عمى دستكر عاـ  ،1952نظ انر لما شكمو
عدد ىذه التعديبلت مف آثار ،عمى بنياف الدستكر كال سيما المتعمقة بالتعديبلت األخيرة التي

جرت عاـ  ،2011أما التعديبلت األكلى فيي تمؾ التعديبلت التي جرت في فترات زمنية متتالية

ما بيف عاـ  1954كعاـ  ،1984كسنكلي جؿ بحثنا ألىـ ىذه التعديبلت ذات اآلثار المتباينة

بدءا مف آثارىا
عمى المبادئ األساسية ليذا الدستكر ،كسيككف ذلؾ تباعان بتتابع تناكؿ كؿ مبدأ ،ن
عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات كذلؾ عمى النحك اآلتي ذكره:

أوالً :عدلت المادة ( )2/74ضمف تعديبلت عاـ  1954بإضافة الفقرة التالية "الحككمة التي يحؿ

مجمس النكاب في عيدىا تستقيؿ مف الحكـ خبلؿ أسبكع مف تاريخ الحؿ عمى أف تجرم
االنتخابات النيابية حككمة انتقالية ال يجكز ألم كزير فييا أف يرشح نفسو ليذه االنتخابات"

كيضيؼ ىذا التعديؿ ضمانة أخرل غير ضمانة التسبيب لحؿ مجمس النكاب ،الذم كرد في

المادة ( " :)1/74إذا حؿ مجمس النكاب لسبب ما ،فبل يجكز حؿ المجمس الجديد لمسبب نفسو"
ككاف ذلؾ لمحد مف صبلحية السمطة التنفيذية في حؿ مجمس النكاب ،فأضافت الفقرة بأنو عمى

الحككمة أف تستقيؿ خبلؿ اسبكع مف حؿ مجمس النكاب عبلكة عمى منعيا أيان مف أعضاء

الحككمة رئيسان ككزراء مف الترشح لبلنتخابات ،مما يكبح معو جماح الحككمة في ممارسة

صبلحياتيا كيشكؿ تكازنان كفصبلن مرنان بيف السمطتيف في الصبلحيات ،نظ ار ألف الحككمة يصدر
عنيا المكافقة عمى قرار التنسيب بحؿ مجمس النكاب(.)1

يذكر أنو أعيد إلغاء ىذه الفقرة ضمف تعديبلت  1958كما احتكتو مف ضمانة لكبح ىيمنة

الحككمة مف خبلؿ حميا في غضكف اسبكع ،بؿ كتـ إعطاء أم كزير فييا الحؽ في الترشح
لبلنتخابات( ،)2إال أنو تمت إضافة ىذه الفقرة كاف كاف بتعديؿ طفيؼ ضمف تعديبلت 2011
كنصيا " :الحككمة التي يحؿ مجمس النكاب في عيدىا تستقيؿ خبلؿ اسبكع مف تاريخ الحؿ ،كال

يجكز تكميؼ رئيسيا بتشكيؿ الحككمة التي تمييا" فيبلحظ أف التعديؿ األخير أضاؼ شيء لمحد
مف صبلحيات السمطة التنفيذية كأسقط آخر ،فأضاؼ عدـ جكاز تشكيؿ الحككمة الجديدة مف

)1

ليث كماؿ نصراكيف ،أثر التعديبلت الدستكرية لعاـ  2011عمى السمطات العامة في األردف ،دراسات عمكـ الشريعة كالقانكف ،مجمد

 ،40العدد  ،2013 ،1نسخة إلكتركنية ،ص.228

)2

تمغى المادة ( )74كيستعاض عنيا بما يمي" -:إذا حؿ مجمس النكاب لسبب ما فبل يجكز حؿ المجمس الجديد لمسبب نفسو كعمى

الكزير الذم ينكم ترشيح نفسو لبلنتخاب أف يستقيؿ قبؿ ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يكمان عمى األقؿ".
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قبؿ رئيس الحككمة المستقيمة ،كأسقط ما اعتبر منعان مف الترشح ألم كزير في الحككمة المستقيمة
لبلنتخابات ،إال أف ىذا أعاد األثر اإليجابي في المضي نحك تنظيـ مبدأ الفصؿ المتكازف بيف

السمطات في األردف كخاصة بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية.

ثانياً :أكردت المادة( ،)1()78في النص األصمي مف دستكر 1952فقرات تظير تجاكز السمطة
التنفيذية لصبلحياتيا في مكاجية السمطة التشريعية مف خبلؿ إعطاء الحؽ لمممؾ في إرجاء

اجتماع المجمس أك تمديده لمدة الدكرة العادية لمدة إضافية ،كىذا يعتبر تدخبلن في سير العمؿ
داخؿ مجمس األمة األردني بشقيو األعياف كالنكاب ،كيعد ذلؾ تجاك از إلجماع دساتير النظـ

البرلمانية بحيث أكجبت تطبيؽ مثؿ ىذا التأجيؿ في حالة ظركؼ طارئة تستدعي تأجيؿ
اجتماعو(.)2

كبمراجعة نص المادة السابقة نجد أنو يجسد ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية

إضافة إلى أف ىذا التعطيؿ لعمؿ المجمس ينتج مساحة حرة لمسمطة التنفيذية لميركب مف أدكات

المسائمة البرلمانية في أم كقت يناسبيا.

عمى الرغـ مف انتقاد نص المادة السابقة ،التي تنـ عف ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة

التشريعية إال أف تعديؿ الفقرة الثالثة منيا ،ضمف تعديبلت  ،1954كاف في سبيؿ الحد مف ىذه

الييمنة ،فجاء التعديؿ ليزيد مف مدة الدكرة العادية حسب ما كرد في نص المادة ( )3/78مف
ثبلثة أشير إلى ستة أشير ،ما قد يساعد البرلماف في ممارسة ميامو التشريعية كالرقابية كيحد

مف صبلحيات السمطة التنفيذية ،كلكف التعديؿ البلحؽ لذات الفقرة ضمف تعديبلت 1955جاء

لينقص مدة دكرة البرلماف ألربعة أشير ،إلى أف عادت مدة ىذه الدكرة إلى ستة أشير بعد إجراء
التعديبلت الدستكرية األخيرة عاـ.2011

ثالثاً :كانت المادة( )3/54قبؿ التعديؿ تنص "عمى كؿ ك ازرة تؤلؼ أف تتقدـ إلى مجمس النكاب

خبلؿ( )30يكمان مف تاريخ تأليفيا إذا كاف المجمس منعقدان كخبلؿ شيريف إذا لـ يكف منعقدان
ببيانيا الكزارم كأف تطمب الثقة عمى ىذا البياف" إلى أف عدلت ىذه الفقرة في إطار التعديبلت

الدستكرية في مايك عاـ  ،1958ليعد بمكجب ىذا التعديؿ ،خطاب الممؾ بيانان ك ازريان لمحككمة إف
لـ يكف مجمس النكاب منعقدان أك كاف منحبلن ،فكاف ليذا التعديؿ آثاره المانعة مف إعماؿ الرقابة

(1

 ". 1يدعك الممؾ مجمس األمة في دكرتو العادية في اليكـ األكؿ مف تشريف الثاني مف كؿ سنة...عمى أنو يجكز لمممؾ أف يرجئ بإرادة

ممكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجمس األمة  ...عمى أف ال تتجاكز مدة اإلرجاء شيريف"  ".3تبدأ الدكرة العادية لمجمس األمة
في التاريخ الذم يدعى فيو إلى االجتماع...كتمتد ىذه الدكرة العادية ثبلثة أشير ...كعند انتياء األشير الثبلثة ،أك أم تمديد ليا يفض
الممؾ الدكرة المذككرة".

)2

رأفت دسكق ي ،ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،2006 ،ص.154
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البرلمانية الحقيقية عمى ىذه الحككمة ،أحد عناصر النظاـ البرلماني القائـ عمى الفصؿ بيف
السمطات ،نظ انر لصعكبة التصكيت مف قبؿ النكاب في ىذه الحالة ضد خطاب الممؾ(.)1

إال أنو ،كبتعديؿ ىذه الفقرة في إطار تعديبلت  ،)2(2011أحدث نكعان مف التكازف بيف السمطتيف
الكزرة
مف خبلؿ إفساح المجاؿ إلعماؿ الرقابة البرلمانية ،فبمكجب النص المعدؿ صار عمى ا

المؤلفة أف تطمب مف مجمس األمة إذا كاف غير منعقدان بأف ينعقد في دكرة استثنائية_ ،نظ انر ألف
دكرات انعقاد مجمس النكاب تككف مع مجمس األعياف حسب المادة( ،_)1/66كتتقدـ لمجمس

النكاب ببيانيا الكزارم لتحصؿ عمى الثقة عميو خبلؿ شير مف تاريخ تشكيميا كاذا كاف مجمس

النكاب منحبلن عمييا أف تتقدـ ببيانيا الكزارم كتطمب الثقة خبلؿ شير مف اجتماع المجمس

الجديد.

رابعاً :جاء تعديؿ المادة( )2/54ضمف تعديبلت مايك عاـ " :1958يؤجؿ االقتراع عمى الثقة
لمرة كاحدة ال تتجاكز مدتيا عشرة أياـ إذا طمب ذلؾ الكزير المختص أك ىيئة الك ازرة " بإضافة

العبارة "كال يحؿ المجمس خبلؿ ىذه المدة" ليضيؼ مف الضكابط التي تحد مف تغكؿ السمطة

التنفيذية كتغمبيا عمى مسألة نيؿ الثقة مف مجمس النكاب مف خبلؿ التحكـ في حؿ المجمس خبلؿ
مدة تأجيؿ االقتراع عمى الثقة ،أحد الكسائؿ الرقابية لمبرلماف عمى الحككمة.

خامساً :جاءت المادة( )33المعدلة في أيمكؿ عاـ  1958عمى ما يخؿ في ميزاف الفصؿ بيف
السمطتيف التنفيذية كالتشريعية مف خبلؿ إعطاء الممؾ كحده الحؽ في إعبلف الحرب كعقد الصمح

كابراـ المعاىدات كاالتفاقات ،بعد أف كاف األمر مشتركان بيف الممؾ كبيف مجمس األمة بشقيو قبؿ

تعديؿ ىذه المادة ،كىذا بالطبع يخالؼ عناصر النظاـ البرلماني الذم يسمح بقدر مف التكازف بيف
السمطتيف في تنفيذ مثؿ ىذه المياـ إليجاد رقابة متبادلة بينيا لمحد مف تسمط إحداىا عمى

األخرل ،بؿ حتى النظاـ الرئاسي الذم يعتقد أنو قائـ عمى الفصؿ الجامد بيف السمطتيف أعطى

الحؽ ألحد مجمسي البرلماف بالتصديؽ عمى المعاىدات إلى جانب مكافقة رئيس الدكلة(.)3
)1

ليث كماؿ نصراكيف ،المرجع السابؽ،ص.225

(2

ال :يتـ إلغاء عبارة " كاذا كاف المجمس غير منعقد منحبلن فيعتبر خطاب العرش بيانان ك ازريان ألغراض ىذه المادة
تعدؿ المادة( )54أك ن

كصيغت نص الفقرة ( " .) 3/54يترتب عمى كؿ ك ازرة تؤلؼ أف تتقدـ ببيانيا الكزارم إلى مجمس النكاب خبلؿ شير كاحد مف تاريخ
تأليفيا إذا كاف المجمس منعقدا كا ف تطمب الثقة عمى ىذا البياف" كبعد ذلؾ تـ إعادة ترقيـ المادتيف  54ك 53مف الدستكر لتصبحا 53
ك 54ضمف ذات التعديبلت األخيرة  2011فأصبحت الفقرة المذككرة الفقرة الثالثة مف المادة (.)53

)3

إبراىيـ عبد العزيز شيحا كمحمد رفعت عبد الكىاب ،المرجع السابؽ،ص ،356ككذلؾ حسيف عثماف ،المرجع السابؽ ،ص.230

ببلؿ أميف زيف الديف ،النظـ االنتخابية المعاصرة ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ، ،2011 ،ص.324
يذكر أف المادة الثانية مف الدستكر األمريكي نصت عمى أف " لرئيس الجميكرية بناء عمى مشكرة مجمس الشيكخ كمكافقتو أف يعقد
المعاىدات بشرط أف تقرىا أغمبية ثمثي الشيكخ الحاضريف" كظير مف المناقشات التي دارت في مؤتمر فيبلدلفيا أنو قصد باشتراط
مكافقة مجمس الشيكخ إليجاد نكع مف الرقابة تحكؿ دكف تعريض الببلد لمخاطر سياسية غير حكيمة لرئيس سيئ التقدير أك كاف معرضان

لممؤثرات األجنبية .أنظر :سعد عصفكر ،المرجع السابؽ ،ص.230
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إال أف التعديبلت األخيرة جاءت لتشمميا كتعيد أمر إبراـ المعاىدات كاالتفاقات إلى ما كاف عميو
بمكافقة مجمس األمة كالممؾ(.)1

عممان أف النص الجديد أبقى عمى حؽ الممؾ كحده في إعبلف الحرب كعقد الصمح دكف مشاركة

السمطة التشريعية في ىذا الشأف ،كيذكر أف الممؾ عمميان ىك القائد األعمى لمقكات المسمحة كفؽ

المادة ( )32مف الدستكر ،إال أنو يشار ىنا إلى ما كفمو الدستكر المصرم لسنة  2014ككفقان

لممادة ( )152بأف رئيس جميكرية مصر العربية يعتبر ىك القائد األعمى لمقكات المسمحة كلكنو
ال يعمف الحرب كال يرسؿ القكات المسمحة في ميمة قتالية خارج الحدكد إال بعد أخذ رأم مجمس

الدفاع الكطني كمكافقة مجمس النكاب بأكثرية ثمثي أعضائو ،فما بالنا في النظاـ البرلماني الكامؿ

في األردف كارتكازه المفترض عمى التكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية لمحد مف تمادم أك
استبداد إحدل السمطات عمى األخرل.

كنتاجان لذلؾ يرل الباحث بأف الرأم الفقيي( ،)2الذم يؤكد بأف الممؾ يمثؿ السمطة التنفيذية في

النظاـ البرلماني كيقكـ بدكر إيجابي ،يبرره دكر الممؾ في النظاـ السياسي األردني؛ فالممؾ ىنا لـ
يكف حكمان بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية كذلؾ لدكره الفاعؿ في إدارة شؤكف الدكلة رغـ عدـ

مسئكليتو أماـ البرلماف ،ككنو يمارس صبلحياتو بإرادة ممكية مكقعة مف رئيس الكزراء كالكزير

المختص حسب المادة ()40مف الدستكر ،كصانت المادة( )30بناء عمى ذلؾ الممؾ مف كؿ تبعة
كمسئكلية(.)3

سادساً :كانت المادة( )94قبؿ تعديبلت  1958تحصر حاالت الضركرة التي تصدر القكانيف
المؤقتة لمكاجيتيا في حاالت :الككارث العامة ،الحرب كالطكارئ ،كحالة الحاجة إلى نفقات عامة

ال تحتمؿ التأخير ،كلكف بعد التعديؿ نجدىا قضت فقط بالحالة األكلى كبحذؼ الحالتيف األخرييف

كصاغ المشرع عبارة أخرل محميما ،ىي " في األمكر التي تستكجب اتخاذ تدابير ضركرية ال
تحتمؿ التأخير" مما قد يفسح المجاؿ لمقياس عمى ىذه الحالة لعدـ حصرىا ،كقد تستغؿ السمطة

التنفيذية بذلؾ اختبلؽ حالة الضركرة ،كمف ثـ تتجاكز حدكدىا الدستكرية مف خبلؿ ممارسة

)1

المادة (". 1)33الممؾ ىك الذم يعمف الحرب كيعقد الصمح يبرـ المعاىدات كاالتفاقات " ".2المعاىدات كاالتفاقات التي يترتب عمييا

تحميؿ خزانة الدكلة  ...ال تككف نافذة إال إذا كافؽ عمييا مجمس األمة."...

)2

الرأم الفقيي اآلخر يرل بأنو ال يجكز أف يككف لمممؾ أك الرئيس في النظاـ البرلماني أم دكر إال دك انر سمبيان( إبراىيـ عبد العزيز

شيحا كمحمد رفعت عبد الكىاب ،المرجع السابؽ،ص 293كذلؾ محسف خميؿ ،الطائفية كالنظاـ الدستكرم في لبناف ،الدار الجامعية،
بيركت ،1992ص.)404

)3

محمد سميـ غزكم ،الكجيز في التنظيـ السياسي كالدستكرم لممممكة األردنية الياشمية ،ط ،5مكتبة دار الثقافة ،عماف،1996 ،

ص.103ككذلؾ عصاـ عمي الدبس ،النظـ السياسية ،الكتاب الرابع _السمطة التنفيذية_ ،ط ،1دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
 ،2011ص.)106
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سمطة التشريع كقتما تشاء( ،)1بؿ قد يشكؿ ذلؾ التعديؿ_ أيضان_ مساسان بالحقكؽ كالحريات

العامة.

إال أف التعديبلت األخيرة عاـ  2011عادت كحصرت حالة الضركرة بالحاالت السابؽ ذكرىا

كقد يشكؿ ىذا التعديؿ حدان ألم خرؽ أك تجاكز غير دستكرم لمسمطة التنفيذية لكظيفة التشريع
الخارجة عف اختصاصيا األصيؿ ،كما أف تجسد انعكاسان آخر لذلؾ الفصؿ ،تمؾ الحماية

لمحقكؽ كالحريات مف االعتداء عمييا.

سابعاً :كفؽ التعديبلت األخيرة فإنو عدؿ نص المادة ( )67بعد إعادة صياغتيا بإضافة الفقرة
الثانية كتنص " :تنشأ بقانكف ىيئة مستقمة تشرؼ عمى العممية االنتخابية النيابية كتديرىا في كؿ
مراحميا كما تشرؼ عمى أم انتخابات أخرل يقررىا مجمس الكزراء" كاف كاف ليذا التعديؿ األثر
في تكضيح مبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدستكر األردني ،كالذم يكفؿ عدـ االستبداد

كاالنحراؼ في إساءة استعماؿ إحدل السمطات لصبلحياتيا ،كأف ىذه الفقرة تعد كسيمة مانعة مف

تدخؿ السمطة التنفيذية في إجراء العممية االنتخابية بما يضمف أيضان النزاىة كالمكضكعية في

العممية االنتخابية( ،)2غير أف ما ينقص ىذه الييئة ىك تشكيميا القضائي.

عبلكة عمى ذلؾ فإف مبدأ السيادة الشعبية يتحقؽ مف خبلؿ نزاىة العممية االنتخابية كادراؾ

أفراد الشعب بأف اختيارىـ يتـ حقيقة كدكف تزييؼ إلرادتيـ ،كاف كانت تمؾ الميمة لمييئة
االنتخابية تنحصر في اإلشراؼ عمى العممية االنتخابية النيابية دكف االنتخابات المحمية كالبمدية
كالتي تبقي قرار اإلشراؼ عمييا في يد السمطة التنفيذية بطمبيا مف المجنة القياـ بذلؾ.

لذا كألىمية مساىمة الييئة المستقمة في ترسيخ مبدأ السيادة الشعبية كتحقيؽ الفصؿ المتكازف

بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،فبل بد أف يككف اليدؼ مف نشأتيا؛ اإلشراؼ كاإلدارة لمعممية

االنتخابية في كؿ االنتخابات(.)3

مع أف ىناؾ مف ذىب بالقكؿ بأف السمطة التنفيذية تعد األقدر عمى تنظيـ العممية االنتخابية

لما ليا مف مكنات القكة المسمحة كمظاىر السمطة العامة  ،كلكف عاد صاحب ىذا الرأم كحاكؿ

التخفيؼ مف حدة ما ذىب إليو مف خبلؿ ما طرحو مف أف تطابؽ مخرجات العممية االنتخابية

)1

محمد الحمكرم كآخركف ،دفاعان عف الديمقراطية كأحكاـ الدستكر،ط ،1دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ، 2005 ،ص.201

)2

رأفت دسكقي المرجع السابؽ ،ص .148ككذلؾ ليث كماؿ نصراكيف ،المرجع السابؽ ،ص.229

)3

يذكر أف نص المادة( )208مف الدستكر المصرم المعدؿ  2014شممت االنتخابات النيابية كالمحمية كنصت عمى أف " الييئة

الكطنية لبلنتخابات ىيئة مستقمة تختص دكف غيرىا بإدارة االستفتاءات  ،كاالنتخابات الرئاسية  ،كالنيابية ،كالمحمية  "...ككذلؾ نصت
المادة( )126مف الدستكر التكنسي لسنة  " 2014تتكلى ىيئة االنتخابات كتسمى "الييئة العميا المستقمة لبلنتخابات" ،إدارة االنتخابات
كاالستفتاءات كتنظيميا كاإلشراؼ عمييا في جميع مراحميا  ،كتضمف سبلمة المسار االنتخابي كنزاىتو كشفافيتو."...
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مع مدخبلتيا يتكقؼ فقط عمى ضماف تطبيؽ مبدأ المساكاة بيف المرشحيف مف قبؿ السمطة

التنفيذية(.)1

كتبرز أىمية ىذه المجنة كخطكة كانت في سبيؿ الحد مف تحكـ السمطة التنفيذية في عممية

االنتخابات كخصكصان إذا ما عممنا أف خمفية أعضائيا قضائية أصبلن(.)2

ثامناً :إف تعديؿ المادة ( )89ضمف تعديبلت  2011جاء بتغيير الفقرة األكلى منيا كتنص:
"باإلضافة لؤلحكاؿ التي يجتمع فييا مجمسا األعياف كالنكاب بحكـ المكاد( )92،79،34،29مف
ىذا الدستكر فأنيما يجتمعاف معان بناء عمى طمب رئيس الكزراء" إنما أبقى عمى أحد مظاىر

ىيمنة السمطة التنفيذية عمى عمؿ السمطة التشريعية ،كما يدلؿ عمى ذلؾ ىك قياـ السمطة
التنفيذية بتعييف ما ال يتجاكز نصؼ عدد أعضاء مجمس النكاب في مجمس األعياف بما يمثؿ

ثمث عدد أعضاء المجمس مشتركان ،كبالتالي إذا ما أراد مجمس األعياف تعطيؿ مشركع قانكف كفقان

لممادة( )92مف الدستكر يككف لو ذلؾ إال إذا تكتؿ الثمثاف كافة _األكثرية المطمكبة_ عند صدكر
الق اررات عف جمسة المجمسيف(.)3

(1

عصاـ عمي الدبس ،النظـ السياسية ،الكتاب الثالث_ السمطة التشريعية_ ط ،1دار الثقافة ،عماف،2011 ،ص.739

يشار ىنا إلى أف المشرع الدستكرم المصرم كاف سباق نا في ىذا المجاؿ فطبق نا لتعديؿ المادة ( )6/76عاـ  2005مف دستكر 1971

أنشئ ما سمي بمجنة االنتخابات الرئاسية كنصت "تقدـ طمبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة االنتخابات الرئاسية" تتمتع باالستقبلؿ

كتشكؿ مف رئيس المحكمة الدستكرية العميا رئيسان ،كعضكية كؿ مف رئيس محكمة استئناؼ القاىرة ،كأقدـ نكاب رئيس المحكمة

الدستكرية العميا ،كأقدـ نكاب رئيس محكمة النقض ،كأقدـ نكاب رئيس مجمس الدكلة كخمسة مف الشخصيات المشيكد ليـ بالحياد"...

كرغـ االنتقاد لصبلحية ىذه المجنة مف أف جعمت ق ارراتيا نيائية كنافذة ،غير قابمة لمطعف عمييا بأم طريؽ كأماـ أم جية(فتحي فكرم
،تأمبلت نقدية في التعديبلت الدستكرية لعاـ ،2007مجمة القانكف كاالقتصاد لمبحكث القانكنية كاالقتصادية ،العدد السادس
كالسبعكف،2006،ص.29

(2

مف ضمف تعديبلت  2011عمى دستكر  1971المصرم؛ تـ تعديؿ ـ( )88المعدلة ضمف تعديبلت  ، 2007تعديبلن آخر ككانت قد

نصت عمى أنو " تتكلى لجنة عميا ذات تشكيؿ قضائي كامؿ اإلشراؼ عمى االنتخاب كاالستفتاء بدءا مف القيد بجداكؿ االنتخاب كحتى
إعبلف النتيجة ". ..مما يحد مف ىيمنة السمطة التنفيذية كاحتماالت تدخميا في العممية االنتخابية مع ما كاف عميو النص قبؿ التعديؿ ،فمـ
يعد يقتصر األمر حسب التعديؿ عمى أف يككف مف بيف أعضاء المجنة أعضاء مف ىيئات قضائية ،بؿ صار يشترط أف تككف المجنة
ذات تشكيؿ قضائي كامؿ.

(3

ليث كماؿ نصراكيف ،المرجع السابؽ ،ص.232
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الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ الفصل بين السمطات في فمسطين
سنكلي اىتمامنا في ىذه الدراسة باستعراض أىـ التعديبلت الدستكرية التي جرت عمى

القانكف الدستكرم الفمسطيني ،كعمى كجو الخصكص ما تـ مف تعديبلت عمى القانكف األساسي
الفمسطيني المعدؿ لسنة  ،2005إلى جانب التعديبلت التي أجريت عمى أحكاـ دستكر فمسطيف

لعاـ  1922في ظؿ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،كأيضان التعديبلت التي طالت القانكف
األساسي رقـ  255لسنة  1955كالنظاـ الدستكرم لسنة  1962في ظؿ اإلدارة المصرية لقطاع

غزة ،كالنظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية(.)1

يرى الباحث في هذا المقام بأن إقرار القانون األساسي الفمسطيني في مايو  2002يعد

من أبرز التعديلت الدستورية التي جرت عمى القانون الدستوري الفمسطيني.

فما نصت عميو المادة( )110مف ىذا القانكف بأنو "يمغى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا
القانكف األساسي" ككذلؾ ما جاء بو النص المعدؿ في المادة ( )119ضمف تعديبلت 2003
بإضافة كممة " المعدؿ" بعد القانكف األساسي؛ إنما يدلؿ مف الناحية الدستكرية عمى أف إق ارره
كاف بمثابة تعديؿ لكؿ ما كاف قبمو مف قكاعد دستكرية سارية المفعكؿ؛ بحيث جاءت قكاعده

معدلة باإلضافة أك باإللغاء عمى تمؾ القكاعد الدستكرية السابقة عمى كجكده( ،)2كلك أريد إلغاء ما

قبمو مف كثائؽ دستكرية لحددت أحكامو ذلؾ ،كما جاء في مشركع دستكر دكلة فمسطيف "يمغى

القانكف األساسي الصادر بتاريخ  2002/5/29ميبلدية ككؿ ما يتعارض كأحكاـ ىذا

الدستكر"(.)3

لذا قبؿ أف نتناكؿ التعديبلت الدستكرية التي جرت عمى قكاعد ىذا القانكف األساسي كآثارىا

المختمفة عمى بنيانو ،فإننا سنتناكؿ أبرز ما نظمتو قكاعده مف مبادئ ،كتعديؿ عمى ما سبقيا مف

قكاعد دستكرية _باستثناء دستكر االنتداب البريطاني كدستكر حككمة عمكـ فمسطيف_( ،)4طبقت

)1

فيما يتعمؽ بيذه التعديبلت الدستكرية التي طبقت في فمسطيف لكحظ أف أىـ ىذه التعديبلت ،أجريت عمى دستكر 1922في العاـ

 ،1923كالعاـ  1939ك ،1940أما عف القانكف األساسي لسنة  1955نجده عدؿ في العاـ  ،1958كبالنسبة لمنظاـ الدستكرم لسنة
 1962فجرل عميو التعديؿ في العاـ  1962ك ،1964كالنظاـ األساسي عدؿ في العاـ .1968

)2

تباينت الدساتير المعاصرة في استخداميا تعابير متعددة لمتدليؿ عمى معنى التعديؿ الدستكرم ،فنجد أنيا استخدمت تعابير مثؿ :

تنقيح  ،تغيير ،تبديؿ ،تحكير ،إلغاء ،حذؼ ،إعادة تشريع ،إضافة .أنظر :أحمد العزم النقشبندم ،تعديؿ الدستكر،ط، 1الكراؽ لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،2006 ،ص.3

)3

راجع المادة( )190مف مشركع مسكدة دستكر دكلة فمسطيف .2003

)4

نستثني دستكر فمسطيف االنتدابي ألنو ال يقاس عميو في تنظيـ ىذه المبادئ مع القانكف األساسي الفمسطيني ،كعف دستكر حككمة

عمكـ فمسطيف تـ استثناءه ألنو لـ يطبؽ فعميان.
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في فمسطيف لـ تتناكؿ ىذه المبادئ الدستكرية ،كما إف كاف ليا األثر في إضفاء صفة الدستكر

الديمقراطي عمى ىذا القانكف الذم يعد أىـ ركائز الحياة الدستكرية في فمسطيف.

أما بخصكص التعديبلت التي طالت القانكف األساسي فكانت في العاـ  ،2003باستحداث

منصب رئيس الكزراء في السمطة الكطنية الفمسطينية ،كتنظيـ أحكاـ ىذا المنصب تطمب
كتغيير طفيفان عمى أخرل ،تشمؿ كيفية تشكيؿ الحككمة كنيميا الثقة أك حجبيا مف
استحداث مكاد
ان
قبؿ المجمس التشريعي باإلضافة لصبلحياتيا كعبلقة رئيس الكزراء برئيس السمطة الكطنية كأبرز
ىذه المكاد مع تغيير ترقيميا عف ما كرد في النص األصمي قبؿ التعديؿ نتيجة لحدكث مناقمة

بيف األبكاب ،ىي ) 83_80 ،78 ،77 ،74 ،70_68 ،66 ،65_63 ،45 ،38( :دكف

المساس بأحكاـ األبكاب األخرل ما عدا المادة( )38كالمادة()45مف الباب الخاص برئيس
السمطة الكطنية.

أما التعديبلت الثانية فتـ بمكجبيا تعديؿ المكاد ( 47 ،36فقرة ( 48 ،)3ك )55إضافة لممادة

( )66مكرر ،كتضمنت ىذه المكاد المعدلة تحديد مدة رئاسة السمطة الكطنية كمدة كالية المجمس
التشريعي ككيفية انتياء كالية أعضاء المجمس التشريعي ،كاإلشارة لتحديد حقكؽ ككاجبات النكاب
كالكزراء بقانكف.

سنسمؾ ما سمكناه في تناكؿ آثار تعديؿ نظيرة ىذه القكاعد الدستكرية عمى البنياف

ابتداء مف مبدأ الفصؿ بيف السمطات كأحد لبنات ىذا
المكضكعي لمدستكر في الدساتير المقارنة،
ن
البنياف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أوالً :عمى الرغـ مف إتياف دستكر  1922بالنص عمى سمطة تشريعية إلى جانب السمطة التنفيذية
الممثمة بالمندكب السامي ،إال أف سمطة المجمس التشريعي لـ تكف مستقمة أك منفصمة عف
سمطاف المندكب السامي طبقان ألحكاـ ىذا الدستكر ،سكاء مف حيث رئاستو لممجمس أك مف حيث
ىيمنتو عمى التشريع كسمطتو في حؿ كفض ىذا المجمس ،مما أدل إلى مقاطعة الفمسطينييف

لبلنتخابات التشريعية ،كفرض ذلؾ عمى سمطة االنتداب أف تبطؿ ىذه االنتخابات كتمغييا طبقان

لممادة ( )3،2مف تعديبلت  ،)1(1923بما يؤكد أنو لـ يكف ليأتي ىذا الدستكر ضمف النص
األصمي أك حتى بعد التعديؿ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات ،بؿ كاف يتسـ باندماج السمطة

التشريعية مع السمطة التنفيذية كىك ما ييدـ أم كجكد ليذا المبدأ ،بؿ إف ىيمنة السمطة التنفيذية
عمى السمطة التشريعية تعد مف أىـ عناكيف ىذا الدستكر.

)1

لمزيد مف التفصيؿ انظر :األستاذ الدكتكر فتحي عبد النبي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف مع شرح المبادئ الدستكرية

العامة،ج ،1مطابع المقداد ،2004 ،غزة ،ص 206كما بعدىا.
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ثانياً :أما عف تعديبلت النظاـ الدستكرم لسنة  1962فكجدناىا تتصؿ مباشرة بمبدأ الفصؿ بيف

السمطات ،فجاء التعديؿ لممادة ( )30منو ليفصؿ لممرة األكلى ما بيف سمطة المجمس التشريعي
كسمطة الحاكـ العاـ الذم كاف يعد ،قبؿ ىذا التعديؿ ،رئيسان لممجمس التشريعي ضمف تشكيمتو

إلى أف حذفت الفقرة التي كانت تنص عمى" :يؤلؼ المجمس التشريعي عمى الكجو اآلتي:

ا .الحاكـ اإلدارم العاـ رئيسان " كما سمحت ىذه التعديبلت لممجمس التشريعي حسب المادة()33
المعدلة بأف ينتخب رئيسو كككيمو في االجتماع األكؿ لمدكر السنكم العادم لممجمس ،كنصت

عمى أنو "ينتخب المجمس التشريعي في أكؿ اجتماع لمدكر السنكم العادم رئيسان كككيبلن كيتكلياف

عمميما إلى بدء الدكر العادم التالي(.)1

ثالثاً :تـ تعديؿ المادة ( )14مف النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية في العاـ 1968
بحيث تـ فصؿ السمطة التشريعية عف السمطة التنفيذية ،بعدما كاف رئيس المجمس الكطني يرأس

أيضان المجنة التنفيذية(.)2

رابعاً :تضمف القانكف األساسي المعدؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،بحيث نصت المادة ()2

عمى" :الشعب مصدر السمطات كيمارسيا عف طريؽ السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية
عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات "...مما اعتبر تعديبلن باإلضافة عمى القكاعد الدستكرية

السابقة فمـ يأت القانكف األساسي لسنة  1955بيذا المبدأ ال نصان كال مضمكنان ،فكاف الحاكـ

العاـ _كفقان ليذا القانكف_ يتكلى السمطة التشريعية باالشتراؾ مع المجمس التشريعي ،كاستبقي
عمى ذلؾ الدمج حتى في ظؿ النظاـ الدستكرم لسنة ، 1962إلى أف تـ التعديؿ الذم سبؽ كأف

أشرنا إليو ،ككذلؾ األمر في النظاـ األساسي لمنظمة التحرير إلى أف تـ الفصؿ بيف السمطتيف.

خامساً :بعد إقرار تعديبلت القانكف األساسي لسنة  ،2003باستحداث منصب رئيس الكزراء في

النظاـ السياسي الفمسطيني ،أضحى ىناؾ العديد مف القكاعد الدستكرية المعدلة مف ىذا القانكف

كعبلمة فارقة في تطبيؽ مظاىر مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،كسنكرد أىـ ىذه القكاعد ذات

االتصاؿ المباشر بتطبيؽ أىـ مظاىر الفصؿ بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية كالمرتكز عمى

التكازف كالتعاكف.

نبلحظ أف المادة ( )45مف القانكف األساسي المعدؿ نصت عمى" :يختار رئيس السمطة

الكطنية رئيس الكزراء كيكمفو بتشكيؿ حككمتو كلو أف يقيمو أك يقبؿ استقالتو "...بعد أف كاف
)1

راجع أحكاـ النظاـ الدستكرم المعدؿ لسنة  ،1962ص ،762العدد ، 0الكقائع الفمسطينية ،اإلدارة المصرية ،عف منظكمة القضاء

كالتشريع في فمسطيف -المقتفي  -إعداد معيد الحقكؽ في جامعة بيرزيت ./http://muqtafi.birzeit.edu/pg .

)2

راجع المادة( )14مف النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة  .1968كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف المادة ( )16مف النظاـ

األساسي لممنظمة تعرؼ المجنة التنفيذية بأنيا :أعمى سمطة تنفيذية لممنظمة ،كتككف دائمة االنعقاد كأعضاؤىا متفرغكف لمعمؿ ،كتتكلى
تنفيذ السياسة كالبرامج كالمخططات التي يقررىا المجمس الكطني ،كتككف مسؤكلة أمامو مسؤكلية تضامنية كفردية.
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رئيس السمطة الكطنية ىك بذاتو يعيف الكزراء كيقيميـ ،كيقبؿ استقالتيـ ،كيرأس اجتماعات مجمس

الكزراء حسب المادة ( )62مف الباب الرابع قبؿ ىذا التعديؿ.

ككاف لتعديؿ ىذه المادة دكر أساسي كبطريقة غير مباشرة في البدء بتطبيؽ الرقابة البرلمانية

كأدكاتيا مف قبؿ المجمس التشريعي ،بحيث كانت طريقة اختيار رئيس السمطة الكطنية لمكزراء كال

سيما في عيد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ،غالبان ما تتحصف بكاريزما شخصية الرئيس ،مما
يحكؿ دكف ممارسة الرقابة البرلمانية الحقيقية عمى ك ازرتو(.)1

أما عف تنظيـ مسألة منح الثقة في القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ؛ فحسب

المادة( )1/64كاف يتـ تقديـ الكزراء مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية لمحصكؿ عمى ثقة البرلماف
بيـ كتنص الفقرة  "_1:بعد اختيار رئيس السمطة الكطنية أعضاء مجمس الكزراء يتـ تقديميـ في

أكؿ جمسة يعقدىا المجمس التشريعي لمتصكيت عمى الثقة بيـ "...كلكف بعد التعديؿ صارت
مسألة منح الثقة طبقان لما كرد في نص المادة( )66المعدلة "_1فكر اختيار رئيس الكزراء

ألعضاء حككمتو يتقدـ بطمب إلى المجمس التشريعي لمتصكيت عمى الثقة_2...يتـ التصكيت
عمى الثقة برئيس الكزراء كأعضاء حككمتو مجتمعيف ما لـ تقرر األغمبية المطمقة خبلؼ ذلؾ"

كىذا يتيح لمسمطة التشريعية بأف تمارس مياميا الرقابية في حيز كاسع ،بعيدان عف تأثير رئيس

السمطة الكطنية عمى أعضاء المجمس التشريعي في منح الثقة كما كاف كاردان ىذا االحتماؿ قبؿ

التعديؿ ،كاف كاف تكميؼ رئيس الكزراء بتشكيؿ الحككمة يتـ مف قبؿ الرئيس طبقان لممادة ()65
المستحدثة ،إال أف األمر جد مختمؼ ،فبعد التعديؿ بات عمى رئيس الكزراء بنفسو القياـ بعبء

)1

فمف أقكاؿ الرئيس الراحؿ ألعضاء المجمس التشريعي " ال يجكز أف تغيركا فرساني الذيف أختارىـ لممعركة"(سميماف الركمي عضك

المجمس التشريعي األكؿ في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية كمقرر المجنة القانكني ،مقابمة شخصية ،قطاع غزة ،رفح ،بتاريخ
.)2014/10/15
الحظنا كطبقان ألحكاـ الدستكر المصرم لسنة  1971ب أنو كاف يحمؿ في طيات أحكامو المنظمة لتشكيؿ الحككمة ىذا التأثير ،فنصت

المادة ( )141منو عمى "يعيف رئيس الجميكرية رئيس مجمس الكزراء كنكابو كالكزراء كنكابيـ كيعفييـ مف مناصبيـ" إلى أف تـ إلغاء ىذا
الدستكر بإقرار دستكر  ،2012كجاء في تعديبلت األخير بنص المادة ( " :)146يكمؼ رئيس الجميكرية رئيسان لمجمس الكزراء ،بتشكيؿ

الحككمة كعرض برنامجو عمى مجمس النكاب "...بما يعني أف ىذا التعديؿ فؾ االرتباط بيف تأثير كسمطاف رئيس الجميكرية ،كبالتالي

إخضاع الحككمة إلعماؿ الرقابة البرلمانية الحقيقية كأدكاتيا مف خبلؿ منح الثقة أك حجبيا مف قبؿ البرلماف.
كبمراجعة الفقرة الثالثة مف المادة( )146ضمف تعديبلت  2014نجد أف لرئيس الجميكرية ،إذا ما تـ اختيار الحككمة مف الحزب الحائز
عمى أكثرية المقاعد ،الحؽ في التشاكر مع رئيس مجمس الكزراء الختيار كزراء الدفاع كالداخمية كالخارجية كالعدؿ ،باإلضافة إلى أف
نص المادة( ) 2/147منح رئيس الجميكرية الحؽ بتعديؿ كزارم بعد التشاكر مع رئيس الكزراء كبمكافقة أغمبية الحاضريف مف المجمس
بما ال يقؿ عف ثمث أعضائو ،كجاء أيضان في الفقرة األكلى مف ذات المادة أف لرئيس الجميكرية الحؽ في إعفاء الحككمة مف أداء
عمميا بشرط مكافقة أغمبية أعضاء المجمس ،لكف كاف كانت ىذه التعديبلت التي عنكانيا تأثير الرئيس عمى إعماؿ الرقابة البرلمانية
كفعاليتيا ىك احتماؿ كارد كما كاف في ظؿ دستكر ، 1971إال أف ما يميز الدستكر المصرم الحالي ما سبؽ كأف تناكلناه مف إمكانية
حجب الثقة عف رئيس الجميكرية مف قبؿ ثمثي أعضاء مجمس النكاب حسب المادة( )161المعدلة.
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تشكيؿ الحككمة كيككف لمرئيس الخيار في استبدالو بآخر حاؿ أخفؽ في تشكيميا كفؽ ما جاءت

بو المادة( )2/65المعدلة باإلضافة.

كعف سمطة المجمس التشريعي في تقديـ األسئمة كاالستجكابات إلى الحككمة أك احد الكزراء

كمف في حكميـ ،ظمت المادة( )56كما ىي لـ تعدؿ ،كلكف ما يثار حكؿ ىذه المادة في الفقرة
الثالثة منيا ما كرد بشأف سمطة المكافقة عمى تقصير أجؿ مناقشة المجمس لبلستجكاب في حالة
االستعجاؿ إلى ثبلثة أياـ مف قبؿ الرئيس كليس بمكافقة مف رئيس الكزراء ،كتـ اقتراح تعديؿ ىذه

الفقرة ضمف التعديبلت الثانية  2005بإضافة عبارة "بمكافقة رئيس الكزراء" بدالن مف عبارة

"بمكافقة رئيس السمطة" كىذا المفترض بأف يككف ،تماشيان مع سمطة رئيس الكزراء عمى أعضاء

حككمتو مف جانب كتحقيقان لسير أداة الرقابة بعيدان عف سمطاف الرئيس ،إال أنو لـ يؤخذ بيذا

االقتراح مف قبؿ المجنة القانكنية في حينو(.)1

أيضان في ذات السياؽ طالت التعديبلت آلية حجب الثقة طبقان ألحكاـ القانكف األساسي

المعدؿ ،عف رئيس الكزراء أك أحد الكزراء ،كذلؾ حسب المكاد()79_77

()2

كأداة رقابية يمارسيا

البرلماف عمى الحككمة ،كنجد أف المادة ( )78المستحدثة مف القانكف األساسي جاءت كمادة

مستقمة لتكضح دكر البرلماف في حجب الثقة عف رئيس الكزراء كحككمتو كانياء كاليتيـ ،عمى أف
يمارسكا أعماليـ بشكؿ مؤقت باعتبارىـ ضمف حككمة تسيير أعماؿ لحيف تشكيؿ الحككمة

الجديدة كىذا األمر أيضان كاف مبيمان في المادة( )71قبؿ التعديؿ ،فكانت تكتفي بالنص عمى
انتياء المياـ لمف حجبت عنو الثقة ،فإذا كانت تعني (بانتياء المياـ) القياـ بما يحقؽ تسيير
المرافؽ العامة لحيف تشكيؿ الحككمة الجديدة ،إال أف ذلؾ لـ يكف يخمك مف محاذير تجاكز

الصبلحيات مف قبؿ الحككمة إذا حجبت عنيا الثقة بالكامؿ ،كذلؾ مف خبلؿ إصدار ق اررات
مصيرية ال تعد ضركرية لتسيير األعماؿ لعمكمية النص.

 )1سميماف الركمي ،المصدر السابؽ ،بتاريخ .2014/10/28
يبلحظ أف المشرع الدستكرم المصرم نظـ ىذه السمطة ،عندما أكرد في المادة ( )2/130المعدلة مف دستكر " :2012كيناقش المجمس
االستجكاب بعد سبعة أياـ عمى األقؿ مف تاريخ تقديمة ،كبحد أقصى ستكف يكمان ،إال في حاالت االستعجاؿ التي يراىا ،كبعد مكافقة

الحككمة " ككذلؾ أكرد المشرع األردني نص المادة( )96مف الدس تكر الحالي " لكؿ عضك مف أعضاء مجمسي األعياف كالنكاب أف
يكجو إلى الكزراء أسئمة كاستجكابات  ...كال يناقش استجكاب ما قبؿ مضي ثمانية أياـ عمى كصكلو إلى الكزير إال إذا كانت الحالة
مستعجمة ككافؽ الكزير عمى تقصير المدة المذككرة".

)2

جاء في نص المادة( )77يجكز لعشرة أعضاء مف المجمس التشريعي التقدـ بطمب إلى رئيس المجمس لعقد جمسة خاصة لطرح الثقة

بالحككمة أك بأحد الكزراء بعد استجكابو" كنصت المادة(" :)1/78يتـ حجب الثقة عف رئيس الكزراء كحككمتو باألغمبية المطمقة ألعضاء
المجمس التشريعي كنصت المادة( )1/79المعدلة" ،عند قياـ المجمس التشريعي باألغمبية المطمقة ألعضائو بحجب الثقة عف رئيس
الكزراء أك عنو كعف أعضاء حككمتو مجتمعيف يقدـ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بديبلن خبلؿ ميمة أقصاىا أسبكعاف تبدأ مف تاريخ
حجب الثقة كيخضع رئيس الكزراء الجديد ألحكاـ ىذا الباب".
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نبلحظ أف الفمسطيني تحدث عف حجب ثقة كعف انتياء الكالية عمكمان كحدد النتيجة المترتبة

عمى ذلؾ كىي اإلبقاء عمييا كحككمة تسيير أعماؿ ،أما المشرع المصرم فتحدث عف سحب

ثقة ،كتحدث _كما فعؿ المشرع األردني_ عف االستقالة التي تعد سببان استثنائيان النتياء الكالية مف
تاريخ قبكؿ االستقالة كدكف تحديد النتيجة لقبكليا ،إال أف األمر سياف؛ فمف الطبيعي أف تظؿ

الحككمة المستقيمة تمارس أعماليا مؤقتان لمحفاظ عمى استم اررية المرافؽ كلك فقدت كيانيا
المشركع ،كبذلؾ ال يجكز ليا أف تتخذ أم ق اررات مصيرية تتعمؽ بالسياسية العامة لمدكلة كعقد
االتفاقيات الدكلية أك ما قد يزيد مف األعباء المالية  ،بؿ تظؿ تصدر الق اررات بقدر ما ىك الزـ

لتسيير األعماؿ كاألمكر اليكمية لحيف تشكيؿ الحككمة الجديدة(.)1

في ىذا الصدد يبلحظ أف رئيس السمطة التنفيذية يفتقد لسمطة حؿ المجمس التشريعي

لتحقيؽ نكع مف التكازف بيف السمطتيف ،إال أف إجراء حجب الثقة يحد مف ىيمنة السمطة التنفيذية

ممثمة بالحككمة التي لـ يشترط القانكف األساسي أف تككف مككنة مف أعضاء البرلماف المنتخبيف

فأمر حجب الثقة لف يطاؿ رئيس السمطة الكطنية المنتخب مف الشعب حتى يحؿ المجمس
التشريعي المنتخب أيضان ،فتظير ىنا حقيقة التكازف بيف السمطتيف(.)2

سادساً :عمى الرغـ مف أف نص المادة( )72قبؿ التعديؿ ،جاء بعدد مف اختصاصات مجمس

الكزراء في ثماني فقرات ،إال أف تعديبلن جكىريان جرل عمى ىذه المادة تحت رقـ المادة( )69في
النص الجديد ،بحيث أضيؼ ليذه المادة المعدلة ثبلث فقرات أخرل ،تشتمؿ عمى اختصاصات
جديدة لمجمس الكزراء(.)3

باإلضافة لذلؾ فإنو تـ استبداؿ عبارة "متابعة أداء الك ازرات" في الفقرة السادسة مف ىذه

المادة بعبارة " اإلشراؼ عمى أداء الك ازرات".

كبذلؾ نجد أف ليذا التعديؿ داللة كاضحة في منح الحككمة مجاالن أرحب لممارسة األعماؿ

اإلدارية كالتنفيذية كبشكؿ حقيقي كفؽ البرنامج الذم يتـ منحيا الثقة عمى أساسو مف قبؿ المجمس

التشريعي ،كدكف االكتفاء بالمتابعة عف بعد ،مما يساىـ في نياية األمر بإعماؿ الرقابة البرلمانية

عمى ىذه األعماؿ كتحديد المسؤكليات بشكؿ دقيؽ ،كتحقيقان لمبدأ الفصؿ المتكازف بيف السمطتيف

)1

دراسة معمقة حكؿ مفيكـ كصبلحيات حككمة تصريؼ األعماؿ  ،صحيفة المستقبؿ ،العدد ،4722صفحة 20 ،7حزيراف ،2013

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=575766

)2

راجع نص المادة المقترحة ضمف التعديبلت األخيرة عمى القانكف األساسي في ىامش ص 64مف الرسالة ،التي تمنح لرئيس

السمطة الحؽ في حؿ المجمس التشريعي.

)3

يختص مجمس الكزراء بما يمي  " )7:مسؤكلية حفظ النظاـ العاـ كاألمف الداخمي  ")9أ .إنشاء أك إلغاء الييئات كالمؤسسات

كالسمطات أك ما في حكميا مف كحدات الجياز إدارم ،التي يشمميا الجياز التنفيذم التابع لمحككمة ،عمى أف ينظـ كؿ منيا بقانكف
"ب .تعييف رؤساء الييئات كالمؤسسات المشار إلييا في البند(أ) كاإلشراؼ عمييا كفقان ألحكاـ القانكف" " )10تحديد اختصاصات
الك ازرات كالييئات كالسمطات كالمؤسسات التابعة لمجياز التنفيذم كافة كما في حكميا.
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فنصت المادة( )63المعدلة عمى أف "مجمس الكزراء ىك األداة التنفيذية كاإلدارية العميا التي

تضطمع بمسؤكلية كضع البرنامج الذم تقره السمطة التشريعية مكضع التنفيذ" ،بعدما كانت ىذه

المسؤكلية قبؿ التعديؿ لمسمطة التنفيذية ممثمة بالرئيس كمجمس الكزراء طبقان لنص المادة()50
مف الباب الرابع( ،)1كبديييان أف يككف االختصاص كالفصؿ في أداء المياـ داخؿ السمطة التنفيذية

سببان في تحقيؽ الرقي كالتقدـ في أداء المياـ ضمف خطط كبرنامج معيف يخضع لرقابة المجمس

النيابي(.)2

سابعاً :جاء نص ـ( )70ليمنح مجمس الكزراء الحؽ في التقدـ لممجمس التشريعي بمشركعات

القكانيف كاصدار المكائح كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ القكانيف ،بعدما كاف الرئيس يتشارؾ في
ىذه الصبلحية مع مجمس الكزراء كفؽ المادة ( )58قبؿ التعديؿ ،كأدل ىذا النص المعدؿ لخمؽ

نكع مف التكازف بيف السمطتيف مف خبلؿ منح السمطة التنفيذية التدخؿ في سمطة التشريع ،ففي
المقابؿ يككف رئيس مجمس الكزراء كأعضاؤه مسؤكلكف مسؤكلية فردية كتضامنية أماـ السمطة
التشريعية كىذا كفقان لما جاء في نص المادة( )3/74بأف "رئيس الكزراء كأعضاء حككمتو

مسؤكلكف مسؤكلية فردية كتضامنية أماـ المجمس التشريعي" كلكف يبلحظ أف نص المادة()68
قبؿ التعديؿ كانت قد اكتفت بالمسؤكلية التضامنية لمجمس الكزراء أماـ المجمس التشريعي كيظير

لنا بأف المشرع أصاب حيف جعؿ رئيس مجمس الكزراء كأعضاؤه مسؤكليف مسؤكلية فردية

كتضامنية أماـ المجمس التشريعي طبقان ليذه التعديبلت ،ما قد يؤسس لمزيد مف الشفافية

كالمساءلة كالحد مف تحميؿ المسؤكلية لكافة الكزراء جراء أخطاء أك جرائـ ارتكبيا أحدىـ.

(1

يذكر أف التعديؿ األكؿ لمقانكف األساسي لسنة  2003أحدث مناقمة بيف أبكابو ،فبعد أف كاف الباب الرابع لمسمطة التنفيذية كالباب

الثالث لمسمطة التشريعية فأصبح الباب الثالث يتعمؽ بصبلحيات رئيس السمطة الكطنية كالباب الرابع لمسمطة التشريعية كأما الباب
الخامس فممسمطة التنفيذية كيتعمؽ برئيس الكزراء كصبلحياتو ككؿ ما يخص الكزراء كالحككمة.

(2يذكر أف الدستكر األردني فصؿ صبلحيات مجمس الكزراء كحدد مسؤكلياتو في نص المادة( )45المعدلة "يتكلى مجمس الكزراء
مسؤكلية إدارة جميع شؤكف الدكلة الداخمية كالخارجية باستثناء ما قد عيد أك يعيد بو مف تمؾ الشؤكف بمكجب ىذا الدستكر أك أم
قانكف "...كحذؼ عبارة" أك تشريع آخر" مبدالن إياىا بعبارة "أم قانكف آخر" إنما كاف لو دكر في حصر ما قد يعيد بو مف سمطات لييئة

أك جية أخرل بمكجب قانكف فقط كليس بمكجب تشريع ليشمؿ بذلؾ كؿ تشريع ،القانكف كغيره مف األنظمة ،كيككف سحب أم مف

اختصاصيا بقانكف صادر مف السمطة التشريعية فقط؛ لتعزيز دكرىا مف جية ،كمف جية أخرل يعزز ذلؾ دكر الحككمة في الشأف العاـ
ليث كماؿ نصراكيف ،المرجع السابؽ ،ص.224
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المبحث الثاني
مبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة

المجتمعات الديمقراطية ىي التي تسمح لمجماعات المتنافسة داخميا مف تداكؿ السمطة
فتككف السمطة النيائية بيد الشعب الذم يستقدـ لمسمطة مف يريد عف طريؽ االنتخابات الحرة
كالنزيية ،كدكف تقييد لمترشيح كاالنتخاب ،حتى تككف االنتخابات ممزمة كتمثؿ جكىر الديمقراطية
كىي التي تحدد سمميان مف ىـ الذيف سيحكمكف كلمدة زمنية محددة حتى يعكد األمر لمشعب

فيقرر مف جديد مف سيحكمو(.)1

كسنتحدث عف ماىية مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة كأىميتو في المطمب األكؿ مف ىذا

المبحث ،كما كسنتناكؿ آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيـ مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي

لمسمطة في المطمب الثاني كذلؾ عمى النحك اآلتي:

المطمب األول

ماهية مبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة وأهميته
لبياف ذلؾ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف ،نخصص الفرع األكؿ لتحديد مفيكـ مبدأ التداكؿ

السممي الديمقراطي لمسمطة ،كنخصص الفرع الثاني لتناكؿ أىمية مبدأ التداكؿ السممي
الديمق ارطي لمسمطة.

الفرع األول

مفهوم مبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة
يقصد بالتداكؿ لمسمطة التعاقب عمييا ،الذم يسمح لمشيء بحمكؿ بديؿ محمو كيجعؿ

الشخص يعقب نظيره في المسؤكلية كالقيادة ،كبذلؾ ال مكاف لمجمكد كالديمكمة ،بؿ األخذ بكسائؿ
التغيير كالتجديد ،كالتغيير_ ىنا_ يككف أيضان عمى مستكل األفكار كالسمككيات(.)2

يذكر أف التداكؿ يتـ عف طريؽ ديمقراطي ىك االنتخابات ،كمف ثـ يستبعد كؿ مف أسمكبي

الكراثة كاالختيار الذاتي لعدـ ديمقراطيتيما عمى الرغـ مف صفتيما السممية ،كما يستبعد االنقبلب
كالثكرة ككنيما كسائؿ غير سممية(.)3

(1
(2
(3

عادؿ ثابت ،النظـ السياسية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.374
محمد مالكي ،الدستكر الديمقراطي ،مشركع دراسات الديمقراطية في البمداف العربية المقاء الخامس عشر ،نسخة إلكتركنية ،ص32
محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص.126
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الفرع الثاني

أهمية مبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة
تنبع أىمية المبدأ مف االعتراؼ بشرعية االختبلؼ بما يكفؿ كجكد أغمبية كمعارضة كضماف

الحكار المتبادؿ ،فالتداكؿ يعد جكىر العممية الديمقراطية كيضـ في مككناتو كمضامينو التعددية
السياسية ،التي تشكؿ التعددية الحزبية العمكد الفقرم ليا ،كاالنتخابات الدكرية التنافسية النزيية
باالقتراع العاـ السرم المباشر ،تحديد مدة الرئاسة بما ال يجاكز فترتيف رئاسيتيف ،كاقرار حكـ

األغمبية؛ لذا يحتاج تطبيؽ مبدأ التداكؿ لمسمطة حياة حزبية مستقرة سكاء تتمثؿ في ثنائية حزبية

أك في نظاـ متعدد األحزاب ،معارضة مع ضمانات لتتمكف األخيرة لكي تصبح في سدة الحكـ؛

لذا يستمزـ التداكؿ السممي لمسمطة تييئة األرضية المبلئمة لنمكه المتجسد في إقرار التعددية
الحزبية كاألخذ باالنتخابات التنافسية الدكرية النزيية ،فالتصكيت الحر كالمستقؿ كالتنافسي ىك

الذم يمنح التداكؿ مشركعيتو الدستكرية كالسياسية ،كيمثؿ التداكؿ أىـ آليات الممارسة
الديمقراطية؛ إذ تعبر عف عمؽ مبادئ الديمقراطية؛ لذا كجب أف تتـ عممية انتقاؿ السمطة في
ضكء إطار دستكرم يقرر مف خبلليا اآللية التي يتـ بيا عممية االنتقاؿ(.)1

كا ف كانت الدساتير المعاصرة خمت مف النص صراحة عمى مبدأ التداكؿ السممي إال أنيا

رسخت جكىر ىذا المبدأ مف خبلؿ إتيانيا بمككناتو كعناصره ،كيظير ذلؾ جميان في الدستكر

اإليطالي فحدد أف "لجميع المكاطنيف حؽ االلتحاؽ باألحزاب بحرية مف أجؿ اإلسياـ ديمقراطيان

في تقرير السياسة الكطنية" كأكضح أنو "ينتخب مجمس النكاب باالقتراع العاـ كالمباشر"( ،)2ككذلؾ

كفؿ الدستكر اإلسباني بأف" :تعبر األحزاب السياسية عف التعددية السياسية كتساىـ في تككيف
كابداء اإلرادة الشعبية كما تعد كسيمة أساسية لممساىمة السياسية"( ،)3كما تضمنو الدستكر

التكنسي لعاـ " :2014حرية تككيف االحزاب كالنقابات كالجمعيات مضمكنة"(.)4

(1

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرجع السابؽ ،ص.86ككذلؾ محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص ،127كحازـ صباح حميد ،المرجع

السابؽ ،ص.284

(2

راجع المادة( )49كالمادة( )56مف الدستكر اإليطالي لسنة  ،1947نسخة الكتركنية.

(3

راجع المادة ( )6مف الدستكر اإلسباني المعدؿ لسنة  ،2011نسخة الكتركنية.

(4

راجع المادة( )1/35مف الدستكر التكنسي  ،2014نسخة الكتركنية.
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المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة
سنكضح آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة في مصر

كذلؾ في الفرع األكؿ مف ىذا المطمب ،أما في الفرع الثاني فسنتناكؿ آثار التعديبلت عمى تنظيـ
مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة في األردف ،كفي الفرع الثالث سنبيف آثار التعديبلت

عمى تنظيـ مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة في فمسطيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة في مصر

أوالً :أكردت المادة الخامسة مف دستكر 1971قبؿ التعديؿ بأف "االتحاد االشتراكي العربي ىك
التنظيـ السياسي الذم يمثؿ بتنظيماتو القائمة عمى أساس الديمقراطية."...

عممنا _مف قبؿ_ أف مف شركط تحقؽ مبدأ التداكؿ السممي عمى السمطة لتناؿ الكثيقة

الدستكرية بمكجبو صفة الدستكر الديمقراطي ىك كجكد حياة حزبية مستقرة سكاء في نظاـ ثنائية

حزبية أك نظاـ متعدد األحزاب ،كأف ثمة عبلقة حتمية بيف التعددية الحزبية الحقيقية كترسيخ مبدأ

التداكؿ السممي عمى السمطة(.)1

كلقياـ نظاـ سياسي عمى أساس تعدد األحزاب ،بما يعنيو ىذا التعدد مف اختبلؼ المبادئ

التي تيدؼ إلعبلء الصالح العاـ كتقديـ المزيد مف الضمانات لتدعيـ الديمقراطية ،رؤم إدخاؿ

تعديبلت عمى بعض مكاد الدستكر ،المادة الخامسة منو ،ليقكـ النظاـ السياسي عمى تعدد
األحزاب في إطار المقكمات األساسية ،حيث نصت المادة( )5بمكجب التعديؿ األكؿ عمى

دستكر  1971ضمف تعديبلت يكنيك  1980عمى أنو " يقكـ النظاـ السياسي في جميكرية مصر
العربية عمى أساس تعدد األحزاب السياسية كذلؾ في إطار المقكمات كالمبادئ األساسية لممجتمع

المصرم ،)2("...كلكؿ ما سبؽ تبيف أف التعديؿ الذم جرل عمى المادة( )5كاف لو األثر في
ظيكر التعددية الحزبية السياسية في مصر بعد أف كاف التنظيـ االشتراكي مييمنان عمى العمؿ

الكطني الحزبي كبالطبع كاف ذلؾ التعديؿ في إطار تحقيؽ أىـ ركائز مبدأ التداكؿ السممي

لمسمطة أال كىي التعددية الحزبية الحقيقية ،كىذا مف ضمف المبادئ األساسية لممجتمع المصرم
التي يكفميا الدستكر(.)3

)1

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرجع السابؽ ،ص.87

)2

محمد عب د الحميد أبك زيد ،الكسيط في القانكف الدستكرم ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2007 ،ص.277ككذلؾ محمد رفعت عبد

الكىاب ،القانكف الدستكرم المبادئ الدستكرية العامة النظاـ الدستكرم المصرم كالتعديبلت الدستكرية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
 ،2008ص.427

)3

إبراىيـ محمد عمي ،القانكف الدستكرم ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،دت،ص.475
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ثانياً :حسب ما كرد في نص المادة()77مف الدستكر قبؿ تعديبلت " 1980مدة الرئاسة ست

سنكات ميبلدية تبدأ مف تاريخ إعبلف نتيجة االستفتاء كيجكز إعادة انتخاب رئيس الجميكرية لمدة

تالية كمتصمة".

أكردنا فيما سبؽ أنو يقصد بمبدأ التداكؿ السممي لمسمطة ،التعاقب عمى السمطة الذم يسمح

لمشخص بحمكؿ بديؿ محمو كيجعؿ الشخص يعقب نظيره في المسؤكلية كالقيادة ،كمف أبرز
مظاىره ما يتعمؽ بتحديد مدة الرئاسة ،كحد أقصى مدة ال تتجاكز فترتيف ،حيث التأبيد لمحكاـ

يتنافى مع ىذا المبدأ ،كما يثير الدىشة أف تعديؿ المادة( )77مف الدستكر جاء بيذا التأبيد حيث

نصت بمكجبو " :مدة الرئاسة ست سنكات ميبلدية تبدأ مف تاريخ إعبلف نتيجة االستفتاء ،كيجكز
إعادة انتخاب رئيس الجميكرية لمدد أخرل " :فبعد أف كانت مدة الرئاسة لفترتيف _حسب النص

قبؿ التعديؿ_ أصبحت لمدد غير محددة بمكجب النص المعدؿ ،ما يكحي بإمكانية التأبيد لرئيس
الجميكرية في منصبو ،كبذلؾ يتضح أف ىذا التعديؿ كاف ذا أثر مغاير تمامان عمى مبدأ التداكؿ

لمسمطة عف ما أقره تعديؿ المادة( )5مف تدعيـ ليذا المبدأ بإق ارره التعددية الحزبية التي تعد مف
أىـ ركائزه.

كيذكر أنو عدلت المادة ( )77في إطار التعديبلت الدستكرية عاـ ، 2011التي طالب بيا
الجميكر المصرم إباف ثكرة يناير كتـ االستفتاء بشأنيا في مارس مف ذات العاـ ،فأصبحت مدة

الرئاسة مف  6سنكات إلى  4سنكات كال يجكز بمكجب ىذا التعديؿ إعادة انتخاب الرئيس إال لمدة
كاحدة فقط(.)1

ثالثاً :أما ضمف التعديبلت الثانية لدستكر  1971فثار الخبلؼ بيف المؤيديف كالمعارضيف لجدية

تعديؿ المادة ( )76كآثاره الحقيقية عمى مبادئ الدستكر الديمقراطي المعاصر كمسيرة اإلصبلح

الدستكرم ،كخصكصان فيما يتصؿ بمبدأ السيادة الشعبية كمبدأ التداكؿ السممي لمسمطة(.)2
)1

حساـ مرسي ،المرجع السابؽ ،ص.444

)2

ذىب االتجاه المعارض بالقكؿ إف التعديؿ قد غمب اعتبارات جدية الترشيح عمى االعتبار األساسي في التعديؿ كاليدؼ منو ،كىك

فتح باب المنافسة لمترشيح كتعدد المرشحيف باالنتقاؿ مف نظاـ االستفتاء إلى نظاـ االختيار الحر المباشر؛ كذلؾ ألف التنافس كاف
نظريان إلى حد بعيد نظ ار لكجكد عدد مف القيكد التي فرضيا التعديؿ عمى المشاركة في الترشيح ،بحيث القيد الذم تـ كضعو بمكجب

التعديؿ كىك تأييد مائتيف كخمسيف عضكا منتخبان مف مجمسي الشعب كالشكرل كالمجالس المحمية لممتقدـ لمترشيح ،إنما يفكؽ ما كاف
مطبقا قبؿ التعديؿ المتمثؿ بترشيح ثمث أعضاء مجمس الشعب ،كبذلؾ حدد الحزب الحاكـ بالتعديؿ منافسيو .أنظر :صبلح الديف

فكزم ،رؤية في تعديؿ المادة( )76مف الدستكر الدائـ الصادر سنة  ،1971مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية ،العدد السابع
كالثبلثكف ،إبريؿ،2005ص . 13ككذلؾ أحمد أحمد المكافي ،تعديؿ المادة ( )76مف الدستكر كخطكة عمى طريؽ اإلصبلح السياسي،
دار الكتب،2007 ،ص .102بؿ أبعد مف ذلؾ يذىب في ىذا االتجاه البعض بالقكؿ إنو عمى الرغـ مف أىمية الحكـ الذم أتت بو
الفقرة األكلى مف ىذا التعديؿ فمـ يتخؿ المشرع التأسيسي عف سياستو بالنص عمى االستفتاء؛ بحيث نصت الفقرة الحادية عشرة مف
المادة ( " )76يتـ االقتراع النتخاب رئيس الجميكرية حتى كلك تقدـ لمترشيح مرشح كاحد ،أك لـ يبؽ سكاه بسبب تنازؿ باقي المرشحيف
أك لعدـ ترشيح أحد غير مف خبل مكانو ".. .كىذا الحكـ يفضي إلى تعارض الفقرتيف األكلى كالحادية عشرة مف المادة( )76فالنص عمى
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كعمى الرغـ مف رأم المعارضيف السمبي حكؿ جدية التعديؿ لمتنظيـ الدستكرم إلعادة اختيار

رئيس الجميكرية في مسيرة اإلصبلح الدستكرم لمنظاـ الدستكرم المصرم حينذاؾ؛ فإنو يتضح
بأف ىذا التعديؿ إنما كاف خطكة في طريؽ إصبلحات دستكرية الحقة عمى دستكر  1971ككانت

ىذه اإلصبلحات نابعة مف الحاجة إلى التغيير ،كاف كاف التعديؿ ضيؽ مف المنافسة لعدد محدكد
مف المرشحيف عمى منصب الرئيس نتيجة لما عرؼ بالتحقؽ مف جدية الترشح.

كيشار ىنا إلى أف تعديؿ المادة(_ )76أيضان_ كاف ضمف المكاد المعدلة  2011فجعمتيا

أكثر يس انر ،فاشترطت حصكؿ المرشح عمى تكقيع  30ألؼ مكاطف في  15محافظة كحد أدنى

لقبكؿ الترشيح ،أك تكقيع  30مف أعضاء مجمسي الشعب كالشكرل أك يككف مرشحان مف قبؿ

حزب سياسي لو مقعد كاحد في أم مف المجمسيف(.)1

الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة في األردن

أوالً :أكردت المادة ( )68المعدلة باإلضافة ،ضمف تعديبلت عاـ  ،1960مساسان بمبدأ التداكؿ
السممي لمسمطة كدكرية االنتخابات التنافسية النزيية ،أىـ مظاىر تطبيؽ ىذا المبدأ _كما سبؽ

كأف أكضحنا_ فإضافة عبارة " كلمممؾ أف يمدد مدة المجمس بإرادة ممكية إلى مدة ال تقؿ عف سنة
كاحدة كال تزيد عمى سنتيف" بعد أف كانت المادة تحدد مدة مجمس النكاب بأربع سنكات شمسية
تبدأ مف تاريخ إعبلف نتائج االنتخاب العاـ ،أضيفت الفقرة السابقة إلييا لتفسح المجاؿ بالمساس

بأىـ عناصر مبدأ التداكؿ لمسمطة ،بؿ كيخالؼ الرقابة الشعبية عمى النكاب(.)2

ثانياً :لكحظ أنو ضمف ما جاء في تعديبلت  1973عمى المادة ( )88بإضافة الفقرة "أما إذا
شغر محؿ أحد أعضاء مجمس النكاب في أية دائرة انتخابية ألم سبب ،ككانت ىناؾ ظركؼ

فكز المرشح الكحيد الحاصؿ عمى األغمبية المطمقة لعدد مف أدلكا بأصكاتيـ الصحيحة يعني أف تحديد منصب الرئاسة يتـ عف طريؽ
االستفتاء كىك ما يتناقض مع الفقرة األكلى مف ىذه المادة .لمزيد مف التفصيؿ انظر :رفعت عيد سيد ،الجكانب السياسية كالقانكنية
لتعديؿ المادة  76مف الدستكر ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة،2005 ،ص.116
أما الرأم المؤيد فيؤكد بأف تعديؿ المادة ( )76كاف لو األثر الحقيقي في ترسيخ مبدأ السيادة الشعبية ،كيتجسد ذلؾ في أسمكب االقت ارع
السرم العاـ المباشر كاستبعاد أ سمكب اختيار الرئيس باالستفتاء الرئاسي بناء عمى ترشيح مجمس الشعب ،كالتأكيد مف خبلؿ ىذا التعديؿ
عمى _الحؽ في الترشيح مع التحقؽ مف جديتو كفؽ شركط تضمف حسف سير العممية االنتخابية .أنظر :محمد سعيد حسيف أميف ،أثر
التعديبلت الدستكرية في مسيرة اإلصبلح السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم في مصر ،دار النيضة العربية،القاىرة ،2008،ص.22

)1

حساـ مرسي ،المرجع السابؽ ،،ص(.216يذكر أف الدستكر المصرم الحالي نظـ شركط الترشح ككيفية االنتخاب لرئاسة الجميكرية

عمى النحك اآلتي" )142( :يشترط لقبكؿ الترشح لرئاسة الجميكرية أف يزكي المترشح عشركف عضكان عمى األقؿ مف أعضاء مجمس

النكاب ،أك أف يؤيده ما ال يقؿ عف خمسة كعشريف ألؼ مكاطف ممف ليـ حؽ االنتخاب في خمسة عشر محافظة عمى األقؿ كبحد أدنى

ألؼ مؤيد مف كؿ محافظة منيا .كفي كؿ األحكاؿ ال يجكز تأييد أكثر مف مترشح كذلؾ عمى النحك الذم ينظمو القانكف" )143( :
"ينتخب رئيس الجميكرية عف طريؽ االقتراع العاـ السرم المباشر كذلؾ باألغمبية المطمقة لعدد األصكات الصحيحة كينظـ القانكف
إجراءات انتخاب رئيس الجميكرية".

)2

ليث كماؿ نصراكيف ،المرجع السابؽ ،ص.231
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قاىرة يرل معيا مجمس الكزراء أف انتخابان فرعيان لمؿء ذلؾ المحؿ أمر متعذر "...كاف تدخؿ مف
قبؿ السمطة التنفيذية في إجراء االنتخابات التشريعية ،كنعتقد أنو كاف مف الممكف تعطيؿ

االنتخاب الفرعي إذا تكافؽ ذلؾ مع مصمحة السمطة التنفيذية مما ييدر معو االنتخاب التنافسي

الحر كالمستقؿ.

إال أنو تـ تعديؿ ىذه المادة بمكجب تعديبلت 2011لتساىـ في تنظيـ مبدأ التداكؿ السممي

لمسمطة مف خبلؿ اإلشارة لييئة مستقمة لبلنتخاب التي تضمف النزاىة كالحيدة في إجراء

االنتخابات ،باإلضافة الشتراطيا أف مؿء الشاغر إنما يككف بطريؽ التعييف إذا كاف عينان أك كفؽ

قانكف االنتخاب إذا كاف نائبان ،كطبقان لذلؾ فإنو تجرل عممية االنتخاب الفرعي فعميان بما يضمف

التنافسية ،كما كتككف دكف سمطاف الحككمة بما يضمف الشفافية في االختيار.

ثالثاً :عبلكة عمى طريقة التعييف لمجمس األعياف التي تخالؼ مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي

لمسمطة( ،)1لكحظ أف تعديؿ المادة( )34في إطار تعديبلت عاـ  1974بإضافة الفقرة الرابعة

كتنص" لمممؾ أف يحؿ مجمس األعياف أك يعفي أحد أعضائو مف العضكية " يؤكد عمى المساس

بمبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة كىذا سينعكس حتمان بالسمب عمى ديمقراطية الحكـ نظ انر

لمسمطة التي يمتمكيا مجمس األعياف في التشريع كالرقابة عمى السمطة التنفيذية حسب المادة

( )95،91مف ذات الدستكر.

رابعاً :كما أف تعديؿ المادة( )73ضمف تعديبلت  1974بإضافة الفقرة الرابعة ليا ،كاف يعد

انتياكان لمبدأ التداكؿ السممي لمسمطة ،كينص التعديؿ "...لمممؾ أف يؤجؿ إجراء االنتخاب العاـ

لمدة ال تزيد عمى سنة كاحدة إذا كانت ىناؾ ظركؼ قاىرة يرل معيا مجمس الكزراء أف إجراء
االنتخاب أمر متعذر" كسبؽ أف عممنا أف مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة يستند عمى إجراء

االنتخابات الدكرية ،عبلكة عمى أف تدخؿ السمطة التنفيذية_ طبقان ليذا التعديؿ_ قد يمس إج ارءىا

كفؽ معايير الشفافية كالنزاىة.

كنكرد ىنا أف التعديؿ البلحؽ ليذه المادة كضمف تعديبلت  1976جاء أكثر انتياكان ليذا

المبدأ بحيث ألغى ذلؾ التعديؿ عبارة " لمدة ال تزيد عف سنة " مما كاف يكحي بتعطيؿ

االنتخابات الدكرية ألكثر مف سنة ،كيخضع ذلؾ أيضا لتقدير السمطة التنفيذية.

أما تعديبلت  1984فيي قد أضافت تعديان عمى ىذا المبدأ بإضافة الفقرة الخامسة كالسادسة

عمى ذات المادة( ،)2()73كفي مجمميا تنـ عف تعطيؿ إلجراء االنتخاب التنافسي الحر ،كعف
)1

نص الفصؿ( )6/69مف الدستكر اإلسباني الممكي البرلماني(نسخة الكتركنية) " ينتخب مجمس الشيكخ لمدة أربع سنكات ،كتنتيي

ميمة أعضائو بأربع سنكات بعد انتخابيـ أك يكـ حؿ المجمس"

(2

نصت الفقرة  )5إذا استمرت الظركؼ القاىرة المنصكص عمييا في الفقرة ( )4مف ىذه المادة فممممؾ بناء عمى قرار مجمس الكزراء

إ عادة المجمس المنحؿ كدعكتو لبلنعقاد...كتعتبر الدكرة التي يعقدىا في ىذه الحالة أكؿ دكرة عادية لو بغض النظر عف تاريخ كقكعيا.
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تداكؿ لمسمطة بالتعييف خارج إطار االقتراع العاـ كتدخؿ مف قبؿ السمطة التنفيذية في إجرائو ،بؿ
كمف جانب آخر يعد انتياكان لمبدأ السيادة الشعبية ،حتى جاءت تعديبلت 2011لتمغي الفقرة
الرابعة كالخامسة كالسادسة مف المادة( )73بما ساىـ في تنظيـ مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة مف

خبلؿ ضماف إج ارء االنتخابات الدكرية التنافسية بعيدا عف تدخؿ السمطة التنفيذية كبإشراؼ ىيئة
مستقمة لبلنتخابات لمتابعة سير االنتخابات النيابية.

خامساً :جاءت تعديبلت  2011عمى المادة( )16لتمنح الحؽ في تشكيؿ النقابات مف خبلؿ
إضافة عبارة "كالنقابات" بعد "الجمعيات" ،إال أف ىذا التعديؿ لـ يأت بالشكؿ المطمكب كما ىك
مقرر في الدساتير الديمق ارطية المعاصرة في تنظيـ األحزاب السياسية كالنقابات كما لك تـ

تنظيميا _عمى األقؿ_ في قكانيف أساسية ،بحيث استبقى مسألة تنظيميا بقانكف(.)1
الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة في فمسطين

أوالً :كاف تعديؿ النظاـ الدستكرم لقطاع غزة لممادة( )33قد أفسح المجاؿ إلجراء االنتخابات
الدكرية الختيار رئيس المجمس التشريعي كككيمو ،كيسمح بذلؾ أيضان في حالة خمك مكاف

أحدىما ،مما سمح بتطبيؽ أحد مظاىر مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة.

ثانياً :جرل تعديؿ المادة ( )13مف النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية في العاـ

 ،1968بحيث أصبح المجمس الكطني يختار أعضاء المجنة التنفيذية كيمنحيا ثقتو ،كتقكـ المجنة
بانتخاب رئيسيا ،خبلؼ ما كاف قبؿ التعديؿ ،حيث كاف المجمس ينتخب الرئيس الذم يقكـ بدكره

بتعييف أعضاء المجنة التنفيذية(.)2

ثالثاً :نصت المادة( )5مف القانكف األساسي المعدؿ عمى" :نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ

ديمقراطي نيابي يعتمد عمى التعددية السياسية كالحزبية كينتخب فيو رئيس السمطة الكطنية انتخابان
_كنصت الفقرة )6إذا رأل مجمس الكزراء أف إجراء االنتخاب العاـ في نصؼ عدد الدكائر االنتخابية عمى األقؿ ممكف بالرغـ مف
استمرار الظركؼ القاىرة المشار إلييا في ىذه المادة ،فممممؾ أف يأمر بإجراء االنتخاب في ىذه الدكائر."...

)1

يذكر أف قانكف األحزاب لسنة  1955جعؿ ىذا الحؽ في تشكيؿ األحزاب كالجمعيات إنما مرىكنان بمكافقة مجمس الكزراء الذم يممؾ

الرفض كالحؿ ألم حزب سياسي بقرار إدارم نيائي ،نقبلن عف عادؿ ثابت ،المرجع السابؽ ،ص .260في ىذا السياؽ نص

الفصؿ( )65مف الدستكر التكنسي لسنة  " :2014تتخذ شكؿ قكانيف أساسية النصكص المتعمقة بالمسائؿ التالية  - :تنظيـ األحزاب
كالنقابات كالجمعيات كالمنظمات كالييئات المينية كتمكيميا".

)2

نصت المادة( ) 13المعدلة مف النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة " 1968تعديؿ المادة ( )13مف النظاـ األساسي

عمى النحك التالي:
أ -يتـ انتخاب جميع أعضاء المجنة التنفيذية مف قبؿ المجمس الكطني.
ب -يتـ انتخاب رئيس المجنة التنفيذية مف قبؿ المجنة.
 -3تضاؼ المادة التالية إلى النظاـ األساسي" :تنتخب المجنة التنفيذية مف داخؿ المجمس الكطني"(.منظمة التحرير الفمسطينية
كالمجمس الكطني الفمسطيني ،تقرير معمكمات ،مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،الدكرة الرابعة ،القاىرة- 1968/7/10 ،
)1968/7/17
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مباش انر مف قبؿ الشعب "...بما يعد تبنيان لمتعددية السياسية ،إحدل مككنات مبدأ التداكؿ السممي

الديمقراطي لمسمطة ،كلكف ذلؾ لـ يكف كافيان لننعت القانكف األساسي بأنو تضمف مبدأ التداكؿ

السممي بشكؿ كامؿ.

ثالثاً :إال أف التعديبلت الدستكرية التي جرت عمى أحكاـ القانكف األساسي في العاـ 2005

استكممت دسترة القكاعد التي تظير مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة بكصفو أحد المبادئ األساسية
لمدستكر الديمقراطي ،بحيث نصت المادة ( )1مف ىذه التعديبلت عمى المادة ( )36بأف "مدة

رئاسة السمطة الكطنية الفمسطينية أربع سنكات ،كيحؽ لمرئيس ترشيح نفسو لفترة رئاسية ثانية عمى

أال يشغؿ منصب الرئاسة أكثر مف دكرتيف متتاليتيف" بعد أف كانت المادة( )36مف ذات القانكف
تحدد انتياء مدة الرئاسة بانتياء المرحمة االنتقالية( ،)1كنصيا "مدة رئاسة السمطة الكطنية ىي

المرحمة االنتقالية ،كيتـ انتخاب الرئيس بعد ذلؾ كفقان لمقانكف" مما جعؿ ىذا القانكف بعد التعديؿ
يحتكم عمى مبدأ التداكؿ السممي كبأىـ مككناتو ،دكرية االنتخابات التنافسية كتحديد المدة

الرئاسية بما ال يتجاكز الفترتيف ،كلكف يبلحظ أف المادة( )36سمحت لمرئيس أف يعكد لترشيح
نفسو لمرئاسة بعد مف يتبعو في منصب الرئاسة ما لـ يقض دكرتيف متتاليتيف ،كلك أراد المشرع

التحديد فقط لدكرتيف لشغؿ المنصب منفصمتيف أك متتاليتيف؛ لما أتى بكممة "متتاليتيف"(.)2
 ")3/47(_2كالية المجمس التشريعي أربع سنكات مف تاريخ انتخابو ،كتجرل االنتخابات مرة كؿ

أربع سنكات بصكرة دكرية.

جاء ىذا التعديؿ بالحذؼ لمفقرة رقـ( )3مف نص المادة( ،)47كالتي كانت تنص عمى أف "مدة
ىذا المجمس ىي المرحمة االنتقالية" ليجعؿ مدة المجمس التشريعي تحدد بمدة زمنية دقيقة تضمف

تداكؿ السمطة كاجراء االنتخابات الدكرية.

" )1/48(_3ينتخب أعضاء المجمس التشريعي انتخابان عامان ح انر كمباش انر كفقان ألحكاـ قانكف
االنتخابات سارم المفعكؿ ،كيحدد القانكف عدد األعضاء كالدكائر كالنظاـ االنتخابي"(.)3

)1

نصت المادة( )1/5مف إعبلف المبادئ (اتفاقية أكسمك)_،اتفاقية سبلـ كقعت بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ في  13سبتمبر

عاـ  1993بالعاصمة كاشنطف_  ،عمى أنو " تبدأ فترة السنكات الخمس االنتقالية فكر االنسحاب مف قطاع غزة كمنطقة أريحا" عمى أف
تبدأ مفاكضات الكضع الدائـ ع مى أقصى حد ال يتجاكز بداية السنة الثالثة مف الفترة االنتقالية .كبالتالي تـ تحديد فترة رئاسة السمطة
بناء عمى محددات سياسية .أنظر :فتحي عبد النبي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف ،المرجع
كأعضاء المجمس التشريعي ن
السابؽ ،ص.519

)2

عممان أف ما جاء في أحكاـ الدستكر التكنسي لسنة  2014بيذا الشأف كاف أكثر كضكحان فنص الفصؿ ( ..." )75كال يجكز تكلي

رئاسة الجميكرية ألكثر مف دكرتيف كاممتيف ،متصمتيف أك منفصمتيف "...بؿ كحظر تعديؿ الدكرات الرئاسية " :ال يجكز ألم تعديؿ أف
يناؿ مف عدد الدكرات الرئاسية كمددىا بالزيادة".

)3

يذكر أف المادة ( )67مف مشركع مسكدة دستكر دكلة فمسطيف نصت عمى أنو ":ينتخب أعضاء المجمس النيابي لمدة خمس سنكات،

كيجكز إعادة انتخاب العضك ألكثر مف مرة .كال يجكز تمديد مدة المجمس النيابي إال في حالة الضركرة ،كبقانكف يقره المجمس النيابي
بأغمبية ثمثي مجمكع أعضائو ".يتبيف ب أف المشرع ىنا تنبو لما قد يؤدم لمخالفة الدستكر مف تمديد تمقائي في حالة الضركرة كدكف
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فبعد أف كانت ـ( )1/48تحدد عدد أعضاء المجمس التشريعي بثمانية كثمانيف عضكان منتخبان كفقان
لمقانكف كدكف تحديد مدة زمنية دقيقة إلجراء ىذه االنتخابات ،جاءت ىذه الفقرة المعدلة لتجعؿ

تحديد أعضاء المجمس التشريعي كالدكائر االنتخابية كالنظاـ االنتخابي كفقان ألحكاـ القانكف(.)1

كما حددت مدة كالية أعضاء المجمس التشريعي المادة( )66المعدلة مكرر" :تنتيي فترة كالية
أعضاء المجمس التشريعي القائـ عند أداء (اليميف الدستكرية)مف قبؿ أعضاء المجمس التشريعي

المنتخبيف مجددان كفقان لمقانكف" يبلحظ أف ىذه المادة جاءت في إطار التأكيد عمى مخرجات
االنتخابات الدكرية كىي مسألة التعاقب عمى السمطة ،فبل يعقؿ تحقؽ مبدأ التداكؿ السممي خارج

االنتخابات التنافسية(.)2

يرى الباحث أن تمك التعديلت المتصمة بمبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة ال زالت

مجرد رسم في القانون األساسي المعدل لسنة 2005؛ دون أن تُممس حتى اآلن أي آثار
عممية إلثراء التجربة الدستورية الفمسطينية في الحكم الديمقراطي وتداول السمطة كنتاج
لتطبيق هذق التعديلت ،نتيجة للنقسام السياسي الحاصل ،إال أن ذلك _أيضاً_ ال يقمل من
قيمة هذق التعديلت عمى بنيان هذا القانون ومبادئه(.)3

تحديد ،مثاؿ ما ىك حاصؿ اليكـ لممجمس التشريعي الفمسطيني فمدة كاليتو ستنتيي حيف أداء اليميف مف األعضاء الجدد! إال أف اشتراط
أحكاـ المشركع في حاؿ التمديد بأف يككف بقانكف كبأغمبية خاصة ستجعؿ مخالفة مدة المجمس مشركعة كمنظمة دستكريان ،كيبلحظ في
ىذا الصدد أف النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية حدد في المادة ( )31بأف :تككف مدة المجمس الكطني آنؼ الذكر سنتيف

ابتداء مف  ،1968/7/10كاذا لـ يتيسر إجراء انتخاب ألعضاء ال مجمس الذم سيخمفو ،يجتمع كيقرر إما تمديد مدتو لفترة أخرل أك أف
ن
يشكؿ مجمس جديد بالطريقة التي يقرىا" .بما ينـ عف استمزاـ عقد المجمس اجتماع إلقرار التمديد أك تشكيؿ آخر.

(1

راجع أحكاـ قانكف االنتخابات الفمسطيني رقـ ( )9لسنة .2005

مادة ( -1)3يقكـ قانكف االنتخابات الفمسطيني عمى أساس النظاـ االنتخابي المختمط مناصفة ( )%50 - %50بيف نظاـ األكثرية
النسبية (تعدد الدكائر) ك(نظاـ القكائـ) باعتبار األراضي الفمسطينية دائرة انتخابية كاحدة -2 .عدد نكاب المجمس ( )132مئة كاثناف
_كثبلثكف نائبان مكزعة عمى الكجو التالي -:أ(  66ستة كستكف نائبان يتـ انتخابيـ عمى أساس نظاـ (تعدد الدكائر) مكزعكف عمى الدكائر

االنتخابية الستة عشر حسب عدد السكاف في كؿ دائرة كبما ال يقؿ عف مقعد كاحد لكؿ دائرة ،كيخصص منيا ستة نكاب لممسيحييف مف

دكائر عدة يتـ تحديدىا بمرسكـ رئاسي .ب(  66ستة كستكف نائبان يتـ انتخابيـ عمى أساس نظاـ التمثيؿ النسبي (القكائـ) باعتبار
األراضي الفمسطينية دائرة انتخابية كاحدة .ج) تشكؿ القائمة االنتخابية مف حزب أك ائتبلؼ أحزاب أك مجمكعة مف األشخاص تتشكؿ

لغرض االنتخابات عمى أف تستكفي شركط الترشح كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.

)2

محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص.132

(3

عمى الرغـ مف أنو قد يقاؿ عف ىذه التعديبلت تميزت بتركيزىا عمى المدد كانياء المرحمة االنتقالية كاننا لـ تممس مخرجاتيا ،إال أف

ما نراه ك ما نطمح إليو جراء ىذه التعديبلت في المقاـ األكؿ ىك األساس القانكني الدستكرم كتطكيره مف جية ،كالحيمكلة دكف التذرع
بغياب النص لتعميؽ تخمفنا الدستكرم في ىذا المجاؿ مف جية أخرل.
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المبحث الثالث
مبدأ السيادة الشعبية

يؤيد جانب كبير مف الفقو الدستكرم األخذ بمبدأ سيادة الشعب إزاء ما تعرض لو مبدأ سيادة
األمة مف انتقادات ،كلمنتائج اإليجابية التي عبر عنيا تطبيؽ مبدأ سيادة الشعب كحرية االقتراع

دكف تقييده كاحتراـ األغمبية البرلمانية ،كجكاز مباشرة الشعب السمطة كفقان لمديمقراطية المباشرة أك

شبو المباشرة إلى جانب آلية الديمقراطية غير المباشرة(.)1

كلتبياف ذلؾ سنخصص المطمب األكؿ مف ىذا المبحث لمحديث عف ماىية المبدأ كأىميتو

كفي المطمب الثاني سنتكلى تكضيح آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيـ مبدأ السيادة الشعبية
كذلؾ عمى النحك اآلتي:

المطمب األول

ماهية مبدأ السيادة الشعبية وأهميته
كلبحث المكضكع نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف نخصص الفرع األكؿ لتكضيح مفيكـ مبدأ

السيادة الشعبية كنخصص الفرع الثاني لتحديد أىمية مبدأ السيادة الشعبية.
الفرع األول

مفهوم مبدأ السيادة الشعبية
يعني ىذا المبدأ أف السيادة ممؾ لمجمكع أفراد الشعب ،فالسيادة يشترؾ بيا أفراد الشعب

بحيث يككف لكؿ فرد جزء مف ىذه السيادة ،عمى أف يككنكا قادريف عمى إدارة شئكنيـ كتقرير
مصيرىـ بأنفسيـ دكف ضغط أك تيديد(.)2

ساد الجدؿ الفقيي حكؿ ما إف كانت السيادة تعكد لؤلمة أك الشعب ،بيف مف يرل أف

السيادة لؤلمة باعتبارىا مجردة مستقمة عف سائر األفراد المككنيف ليا ،كاقرار أصحاب ىذا الرأم
بالنظاـ النيابي مع تحديد حجـ المشاركة الشعبية عف طريؽ فرض شركط معينة عمى الييئة

االنتخابية ،أم األخذ باالقتراع المقيد ،كبيف مف يذىب إلى أف السيادة لمشعب بحيث يممؾ كؿ
فرد جزءا مف السيادة ،عمى أف يتـ تكسيع المشاركة الشعبية عف طريؽ األخذ باالقتراع العاـ(.)3

نظر التفاقو كالمبادئ الديمقراطية
إال أف غالبية الدساتير المعاصرة أخذت بمبدأ سيادة الشعب ان

ككتب لو الغمبة كاالنتشار كانحصر مبدأ سيادة األمة مف حيث تطبيقو في نطاؽ جد ضيؽ

()4

(1

سامي جماؿ الديف ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،2005 ،ص.46_44

(2

محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص.106

(3

محمد كامؿ ليمة ،المرجع السابؽ ،ص 214كما بعدىا.

(4

إبراىيـ عبد العزيز شيحا كمحمد رفعت عبد الكىاب ،المرجع السابؽ ،ص.43
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الفرع الثاني

أهمية مبدأ السيادة الشعبية
تتجمى أىمية مبدأ السيادة الشعبية في انحصار حكـ الفرد المطمؽ ،كاعطاء الحؽ لكؿ فرد

مف أفراد الشعب في أف يشارؾ في إدارة الحكـ.

كفي ىذا الصدد لـ ينكر بعض الفقو مخاكفو مف أف تجزئة السيادة عمى أفراد الشعب

بالمعنى السياسي ،طبقان لنظرية السيادة الشعبية ،ستمنع الحكاـ مف االستبداد كيعصميـ مف

االنحراؼ ،كيؤكد أف األفراد يمارسكف سيادتيـ كقت عممية االنتخاب فقط ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ حؽ

التصرؼ إلى النكاب(.)1

إال أف تطبيؽ نظرية السيادة الشعبية كما يرل جانب آخر مف الفقو إنما يفسح المجاؿ أماـ

تطبيؽ الديمقراطية شبو المباشرة إلى جانب الديمقراطية غير المباشرة التي طبقت فقط كفقان

لنظرية سيادة األمة ،ما يسمح بممارسة األفراد لمراقبة ممثمييـ مف خبلؿ السمطات الممنكحة ليـ
كحقيـ في االعتراض عمى القكانيف أك حقيـ في عزؿ النكاب ،فاألميف عمى المصمحة العامة
لممجتمع كعمى حقكؽ كحريات األفراد ىك القانكف الدستكرم الذم يضع الضكابط كالقيكد التي تحد

مف تعسؼ السمطة التشريعية(.)2

كمضي الدساتير الحديثة المعاصرة ،في اتجاه إقرار مبدأ سيادة الشعب إلفساح المجاؿ

بشكؿ أكسع أماـ المشاركة الشعبية لمسمطات ،دليؿ عمى مكانة ىذا المبدأ في الدستكر
الديمقراطي الحديث ،فنصت المادة ( )3مف الدستكر الفرنسي لسنة  1958عمى" :السيادة
الكطنية تعكد إلى الشعب كيمارسيا مف خبلؿ ممثميو "...ككذلؾ نصت المادة( )2/20مف القانكف

األساسي األلماني عمى" :الشعب ىك مصدر جميع سمطات الدكلة ،كيمارس الشعب سمطتو مف
خبلؿ االنتخابات كالتصكيت" كما كرد في الدستكر اإليطالي في المادة(" :)1/2السيادة ممؾ

الشعب الذم يمارسيا كفقا لصيغة الدستكر كضمف حدكده" كأيضان كرد في المادة ( )2مف دستكر

مممكة إسبانيا" :تؤكؿ السيادة الكطنية لمشعب اإلسباني الذم تنبثؽ منو سمطات الدكلة"(.)3

)1

محمد كامؿ ليمة ،المرجع السابؽ ،ص. 214

)2

سامي جماؿ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.47

)3

راجع أحكاـ الدستكر الفرنسي لعاـ  1958مشار إلييا لدل سرىنؾ البرزنجي ،المرجع السابؽ ،ص .166كراجع الدستكر األلماني

المعدؿ لعاـ  ،2002المرجع السابؽ ،ككذلؾ الدستكر اإليطالي لعاـ  1947كاإلسباني لعاـ  ،1978المرجع السابؽ.
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المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ السيادة الشعبية
لبحث المكضكع سنقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع نخصص الفرع األكؿ لبحث آثار

التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ السيادة الشعبية في مصر ،كفي الفرع الثاني سنحدد آثار التعديبلت
عمى تنظيـ مبدأ السيادة الشعبية في األردف ،أما في الفرع الثالث فسنبيف آثار التعديبلت عمى

تنظيـ مبدأ السيادة الشعبية في فمسطيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي :
الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ السيادة الشعبية في مصر

أوالً :ذىب جانب مف الفقو الدستكرم المصرم إلى أف طريقة تعديؿ دستكر  1971في العاـ
 2007كاف ليا األثر السمبي عمى تحقؽ اإلرادة الشعبية ،بحيث لـ تتكفر الضمانات لعممية

االستفتاء الشعبي الكفيمة بالتعرؼ إلى اإلرادة الحقيقية لمييئة الناخبة ،فأرجع ىذا الرأم ذلؾ

لقصر المدة ما بيف االنتياء مف إعداد مشركع التعديؿ كاجراء االستفتاء عميو ،بحيث كانت مدة

أسبكع ال تكفي لمتحقؽ مف اإلرادة الشعبية(.)1

ثانيان :جاءت المادة( )151المعدلة ضمف تعديبلت  2011بالنص ":ال يتـ إبراـ جميع المعاىدات

إال بعد استفتاء مجمس الشعب عمييا كتككف ليا قكة القانكف بعد التصديؽ عمييا" ليبرز مفيكـ
اإلرادة الشعبية ،مف خبلؿ إعطاء ممثمي الشعب الحؽ بالمكافقة عمى كافة المعاىدات التي يبرميا

الرئيس ،بعد أف كاف يشترط في النص السابؽ مكافقة مجمس الشعب فقط عمى معاىدات الصمح

كالتحالؼ كالتجارة كالمبلحة كالمعاىدات التي يترتب عمييا تعديؿ في أراضي الدكلة أك تتعمؽ

بحقكؽ السيادة أك التي تحمؿ خزانة الدكلة شيئان مف النفقات غير الكاردة في المكازنة.

ثانياً :جاء في نص المادة( )138في إطار تعديبلت  "2014لكؿ مكاطف أف يتقدـ بمقترحاتو
المكتكبة إلى مجمس النكاب بشأف المسائؿ العامة ،كلو أف يقدـ إلى المجمس شكاكم يحيميا إلى
الكزراء المختصيف كعمييـ أف يقدمكا اإليضاحات الخاصة بيا إذا طمب المجمس ذلؾ ،كيحاط

صاحب الشأف بنتيجتيا" لتعطي الفرصة مف خبللو ألم مكاطف بأف يككف عمى تكاصؿ مع
صانعي القرار في الدكلة ،ما يحقؽ نكعان مف السيادة الشعبية ،ككف ذلؾ األمر يقترب مف أدكات

الديمقراطية شبو المباشرة إحدل عناكيف مبدأ السيادة الشعبية ،كاف تكقؼ إكماؿ ذلؾ األمر عمى

إرادة المجمس إذا طمب األخير اإليضاحات(.)2
)1

فتحي فكرم ،تأمبلت نقدية في التعديبلت الدستكرية لعاـ  ،2007المرجع السابؽ ،ص.13

)2

تعد كسيمة تقديـ العرائض كالشكاكل مف كسا ئؿ الرقابة البرلمانية؛ فيي تسمح لكؿ مكاطف كلممثمي الييئات كاألشخاص االعتبارية

أف يقدمكا لرئيس المجمس ىذه العرائض المكتكبة كتتضمف ما يشككف منو مف إجراءات أك تصرفات تمثؿ مخالفة لمدستكر أك القانكف ،أك
أف يقدمكا مقترحات بشأف تعديؿ األنظمة اإلدارية في الدكلة(ع مرك الشكبكي كآخركف ،البرلماف في دستكر مصر الجديد ،منتدل بدائؿ
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ثالثاً :نصت المادة ( )161المعدلة ضمف تعديبلت " 2014يجكز لمجمس النكاب اقتراح سحب

بناء عمى طمب مسبب كمكقع عميو مف
الثقة مف رئيس الجميكرية ،كاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ن
أغمبية أعضاء مجمس النكاب عمى األقؿ ،كمكافقة ثمثي أعضائو"...
يتبيف كبمكجب ىذا التعديؿ أف مجمس النكاب أصبح يمتمؾ سمطة سحب الثقة ليس فقط مف

الك ازرة بؿ مف رئيس الجميكرية أيضان ،كفي ضكء ىذا التعديؿ يتحقؽ مبدأ السيادة الشعبية إلى

جانب ترسيخ مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،حيث يساىـ في منع تجاكز السمطات كاستبدادىا ،كبما

يعني معو انحصار مظاىر الحكـ المطمؽ.

كاف كاف ىذا التعديؿ ال يسمح لمجمس النكاب باستعماؿ ىذه السمطة في مكاجية رئيس

الجميكرية لذات السبب في ظؿ فترتو الرئاسية إال لمرة كاحدة ،فإف ىذا التعديؿ كاف إشارة عمى

المضي في تبني مفاىيـ الدستكر الديمقراطي بمككناتو األساسية متمثمة بمبدأ السيادة الشعبية في
إطار عممية اإلصبلح الدستكرم لعاـ 2014

(.)1

الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ السيادة الشعبية في األردن

أوالً :أكردت المادة ( )68مف دستكر عاـ  1952المعدلة باإلضافة ،ضمف تعديبلت عاـ
" :1960لمممؾ أف يمدد مدة المجمس بإرادة ممكية إلى مدة ال تقؿ عف سنة كاحدة كال تزيد عمى

سنتيف" ككاف التعديؿ يمس بدكرية االنتخابات ،كأداة تكفؿ الرقابة الشعبية الفاعمة عمى النكاب
بعد أف كانت ت حدد مدة مجمس النكاب بأربع سنكات شمسية تبدأ مف تاريخ إعبلف نتائج االنتخاب

العاـ فتجديد مدة أعضاء المجمس النيابي خبلؿ مدة متكسطة ليست بالطكيمة ،تمنح الفاعمية
العربي لمدراسات ،نسخة إلكتركنية،ص )71يذكر أنو كبذات اآللية الكاردة في النص المصرم بشأف الحؽ في تقديـ الشكاكل مف قبؿ
المكاطنيف كرد أيضان في أحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني مف المادة( ،)104_100إال أف ذلؾ ال يكفي؛ فبل بد مف
دسترة ىذا الحؽ ألىميتو ،كيقترب مف ذلؾ ما كرد في نص المادة( )17مف الدستكر األردني فنجده منح ىذا الحؽ لؤلردنييف بمخاطبة
السمطات العامة كلكف بمكجب قانكف يحدد الكيفية كالشركط لذلؾ ،كيذكر أنو تـ تنظيـ ىذا الحؽ في مشركع المسكدة الثالثة لدستكر
دكلة فمسطيف في المادة ( )56فنصت عمى " :لكؿ مكاطف الحؽ في مخاطبة السمطات العامة كتقديـ العرائض كالشكاكل كتابة كبتكقيعو"
بالتأكيد أف ىذا النص يكحي بمنحو لمقاعدة الشعبية جزءان مف السيادة ،مما يعد مظي انر مف مظاىر الدساتير الديمقراطية الحديثة المرتكزة

اء كاف بمفرده أك باالشتراؾ مع مجمكعة مف
عمى مبدأ السيادة الشعبية ،كنصت المادة ( )17مف الدستكر اإلسباني عمى " :كؿ فرد سك نرجاء بمطمب ما ،أك أف يتقدـ بشككل خطية لدل الجيات ذات الصبلحيات كلدل الييئات الممثمة لمشعب"
األفراد ،لو الحؽ بأف يمتمس
ن
إال أف النصيف الفمسطيني الكارد في المشركع كاإلسباني كؿ منيما يتسـ بالعمكمية مقارنة بالنص المصرم المشار إليو أعبله ،كلكف

يتبيف لمباحث أنو كاف مف األ فضؿ لك أضيفت عبارة " أك باالشتراؾ مع مجكعة مف األفراد "_الكاردة في النص اإلسباني _لكؿ مف
المشركع الفمسطيني كالدستكر المصرم لما سيككف لذلؾ مف داللة عمى كفالة أفضؿ ليذا الحؽ ،فغالبان ما يتردد المكاطف بمفرده في
المجكء لمسمطة العامة لمحاذير كثيرة ،بؿ يبلحظ أف نص المادة ( )100مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي حصر تقديـ الشككل مف

المجمكع عمى الييئات النظامية كاألشخاص االعتبارية.
 )1في ذات السياؽ نصت المادة( )1/61مف القانكف األساسي األلماني عمى أنو" :يستطيع مجمس النكاب االتحادم رفع دعكل أماـ
المحكمة الدستكرية االتحادية ضد رئيس الجميكرية بسبب المساس المتعمد بالقانكف األساسي أك أم قانكف اتحادم آخر".
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لمرقابة الشعبية عمى النكاب ،كىذا عكس التجديد خبلؿ مدة قصيرة تخضع أعضاء المجمس

بصفة مستمرة لجميكر الناخبيف(.)1

ثانياً :جاء تعديؿ المادة( )75بإضافة الفقرة الثانية جراء تعديبلت  ،2011كتنص عمى "يمتنع
عمى كؿ عضك مف أعضاء مجمسي األعياف كالنكاب أثناء مدة عضكيتو التعاقد مع الحككمة أك

المؤسسات الرسمية العامة أك الشركات التي تممكيا أك تسيطر عمييا الحككمة أك أم مؤسسة
رسمية عامة...باستثناء ما كاف مف عقكد استئجار األراضي كاألمبلؾ كمف كاف مساىمان في

شركة أعضاؤىا أكثر مف عشرة أشخاص" ليؤكد عمى تجسيد مبدأ السيادة الشعبية مف خبلؿ

كفالتو لقياـ النائب ممثبلن عف الشعب بأداء ميامو المنكطة بو كتفرغو الكامؿ ليذه الميمة بعيدان
عف أم تأثير أك ضغط قد يصيبو نتيجة إلبرامو العقكد التجارية ،كال سيما مع السمطة التنفيذية

ممثمة بالحككمة كمؤسساتيا ،بؿ كيساىـ مف جانب آخر في تحقيؽ مزيد مف الشفافية كالنزاىة
كلكف يظير بأف ىذا التعديؿ أجاز لمنائب_ بمفيكـ المخالفة_ إبراـ عقكد االستئجار ،كالمساىمة

في شركة تممكيا الحككمة أك تسيطر عمييا طالما كاف عدد مساىمييا يزيد عف عشرة أعضاء
كىذا ال يحد بشكؿ كامؿ مف التأثير الخارجي المتكقع مف قبؿ السمطة التنفيذية عمى عضك

السمطة التشريعية كقيامو بميامو المنكطة بو ،إذا ما كانت ىذه ىي الحكمة التي أرادىا المشرع

إلى جانب رغبتو في ضبط استغبلؿ العضك لنفكذه.

الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ السيادة الشعبية في فمسطين

أوالً :جاءت التعديبلت األكلى عمى دستكر  1922لتساىـ في ىدـ أم مظير لمبدأ السيادة
الشعبية ،مف خبلؿ إلغاء المادة ( )17التي كانت تنص عمى تشكيؿ المجمس التشريعي كاستبداليا
بأحكاـ تتعمؽ بسمطات كاسعة لممندكب السامي في إصدار القكانيف ،كتشكيؿ مجمس استشارم

إلى حيف تشكيؿ مجمس تشريعي جديد كعكدة سرياف أحكامو المنصكص عمييا قبؿ ىذا التعديؿ
مف المادة ( ،)34-18بؿ جاءت تعديبلت  1939عمى ذات الدستكر لتمغي األحكاـ الخاصة
بيذا المجمس(.)2

ثانياً :كاف تثبيت النظاـ الدستكرم سنة  1962بالمادة( )2دستكريان لبلتحاد القكمي بالنص:

"يشكؿ الفمسطينيكف في قطاع غزة اتحادان قكميان يضـ الفمسطينييف أينما كانكا "...لو الدكر

)1

أميف العضايمة ،تعديبلت دستكر  1952كأثرىا عمى تنظيـ السمطات في األردف ،نسخة إلكتركنية ،ص.22

)2

المادة( )6تمغى الفقرة ( )2مف المادة  17ك المكاد  18إلى آخر المادة  34ك المادة  84مف المرسكـ األصمي ،كيمغى مرسكـ

انتخاب المجمس التشريعي الفمسطيني لسنة ،1922عف منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف -المقتفي -إعداد معيد الحقكؽ في
جامعة بيرزيت ،الكقائع الفمسطينية(االنتداب البريطاني) العدد ،898ص./http://muqtafi.birzeit.edu/pg ،535
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الرئيسي في تشكيؿ أكؿ مجمس تشريعي باالنتخاب مف قبؿ أعضاء االتحاد القكمي المنتخبكف

مما أبرز معو مفيكـ السيادة الشعبية ،كاستمر لثبلث سنكات مف .)1(1965_1962

ثانياً :ساىمت تعديبلت النظاـ الدستكرم المطبؽ في عيد اإلدارة المصرية في إضافة جديدة

لشرعية السمطة التشريعية ،مف خبلؿ ما نصت عميو في المادة ( )33عمى أف اختيار رئيس
السمطة التشريعية يككف باالنتخاب مف قبؿ أعضائو بعدما كاف يرأس ىذه السمطة الحاكـ العاـ
المصرم المعيف مف رئيس الجميكرية المصرية آنذاؾ ،باإلضافة إلى أف ذلؾ كاف نتاجان لتجسد
اإلرادة الشعبية لمفمسطينييف منذ اختيارىـ مف ينكب عنيـ حيف رسخ ذلؾ النظاـ الدستكرم كيفية
اختيار أعضاء المجمس التشريعي باالنتخاب.

ثالثاً :مف القكاعد الدستكرية ،التي كردت في القانكف األساسي في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية

مؤكدة عمى مبدأ السيادة الشعبية ،ما نصت عميو المادة الثانية" :الشعب مصدر السمطات
كيمارسيا عف طريؽ السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية "...كما أكردتو المادة ( )34مف

القانكف األساسي " ينتخب رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية انتخابان عامان كمباش انر مف الشعب

الفمسطيني "...بحيث يتمثؿ جكىر السيادة الشعبية في أف يقرر الشعب مصيره كيدير شؤكنو دكف
ضغط أك تيديد ،كييدؼ إقرار السيادة الشعبية إلى نبذ السمطة المطمقة أك تركيز السمطة في يد

إحدل السمطات(.)2

كفي ىذا اإلطار جاءت التعديبلت األكلى عمى القانكف األساسي لعاـ  2003لتقرر

استحداث منصب رئيس الكزراء ،كترتب عمى ذلؾ نقؿ العديد مف الصبلحيات التنفيذية كاإلدارية

بمكجب تمؾ التعديبلت مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية إلى رئيس الكزراء الجديد( ،)3مما

ساىـ في الحيمكلة دكف تركيز السمطات ،أك ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية ،مف
خبلؿ النجاة مف الرقابة البرلمانية ،التي ارتفعت كتيرة ممارستيا مف قبؿ السمطة التشريعية بعد

التعديؿ الدستكرم عمى القانكف األساسي كالمتضمف استحداث منصب رئيس الكزراء ،كاف
)1

"تذمر الجميكر مف طريقة تشكيؿ المجمس التشريعي بالتعييف ...أصدر الحاكـ العاـ لقطاع غزة قانكنان انتخابيان دعي فيو الشعب

الختيار اتحاد قكمي عمى غرار االتحاد االشتراكي المصرم يتككف مف ثبلثمائة كخمسيف عضكا كقد جرت االنتخابات فعبلن في كافة
مناطؽ القطاع كتشكؿ االتحاد القكمي مف لجاف محمية كلجاف مركزية كلجنة تنفيذية عميا كىذه أكؿ مرة في حياة شعب القطاع تجرل

فييا انتخابات عمى مستكل الشعب كافة ،كيبلحظ أف االتحاد القكمي المشار إليو في الفقرة السابقة تـ تككينو قبؿ صدكر النظاـ
الدستكرم لسنة  ،1962الذم نص في مادتو الثانية عمى تشكيؿ االتحاد القكمي" .أنظر :فتحي عبد النبي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية
في فمسطيف ،المرجع السابؽ،ص.407

)2

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرج السابؽ ،ص.164

)3

راجع نص المادة المعدلة ( )63كنص المادة( ) 50قبؿ التعديؿ مف أحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني ،ككذلؾ ما كرد مف المكاد

المستحدثة ( ) 79 ،78 ،77 ،3/74 ، 66 ،2/65التي مف خبلليا تمارس السمطة التشريعية كممثمة عف الشعب الرقابة البرلمانية عمى
السمطة التنفيذية(الحككمة).
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اقتصرت عمى االستجكاب كتكجيو السؤاؿ كجمسات االستماع لمكزراء ،كلـ يصؿ األمر لحجب

الثقة إال أف سير العممية الرقابية كتكجييا كاف يؤدم في بعض األحياف إلى تقديـ الحككمة

الستقالتيا؛ إلدراكيا بالنتيجة مسبقان ،كخصكص بأف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات كاف يعتبر أم
حجب لمثقة عف الحككمة سيككف بمثابة حجب ثقة عنو شخصيان ،كما اعتبر الدكر الرقابي

لممجمس التشريعي الفمسطيني في حينو األفضؿ بيف نظرائو في المنطقة العربية ،ككاف التعديؿ

الدستكرم باستحداث منصب رئيس كزراء قد شكؿ عنكانان أماـ رقابة المجمس التشريعي
الفمسطيني ،مما أدل ألف يمارس المجمس التشريعي كافة أدكات الرقابة البرلمانية بشكؿ ممتاز(.)1

تجدر اإلشارة إلى أف انقساـ المجمس التشريعي ما بيف الضفة الغربية كقطاع غزة نتيجة

االنقساـ الفمسطيني ألقى بظبللو عمى العمؿ التشريعي كالرقابي لممجمس منذ العاـ  2007حتى
كتابة ىذه السطكر ،مما أدل لقياـ أعضاء المجمس التشريعي في الضفة الغربية بالتكجو نحك
ابتكار أدكات رقابية لممارسة دكرىـ النيابي في حدكد القانكف مستنديف لنص المادة( )56مف

القانكف األساسي التي تنص عمى أف "لكؿ عضك مف أعضاء المجمس الحؽ في _1التقدـ إلى
السمطة التنفيذية بكؿ الطمبات الضركرية كالمشركعة البلزمة لتمكينو مف ممارسة ميامو النيابية"

كقاـ األعضاء في سبيؿ ذلؾ بعقد اجتماع بتاريخ  2008/6/5كخرجكا بتبني عقد اجتماع دكرم
لؤلعضاء كممثمي الكتؿ كالقكائـ في يكـ الخميس األكؿ كالثالث مف كؿ شير ،كتشكيؿ ىيئة تضـ
ممثميف عف الكتؿ كالقكائـ البرلمانية كاألمانة العامة لممجمس ،باستثناء أعضاء كتمة التغيير

كاإلصبلح ،كتنعقد في يكـ الخميس الثاني كالرابع مف كؿ شير كيتـ تنسيؽ أعماليا كاجتماعاتيا
مف قبؿ األمانة العامة ،كيتـ تكزيع أعضاء المجمس عمى مجمكعات عمؿ تشريعية كرقابية تجتمع

بشكؿ دكرم لمناقشة المسائؿ المناط بيا ،كتـ تنفيذ ذلؾ مف خبلؿ أدكات الرقابة الجديدة كتكجيو
رسائؿ استفيامية في مكضكع معيف مف خبلؿ مخاطبة أحد الكزراء ،أك طمب اجتماع مع كزير

لبلستفسار عف مكضكع محدد ،أك تشكيؿ لجنة تقصي حقائؽ في قضايا خطيرة(.)2

أما في قطاع غزة مارس النكاب دكرىـ الرقابي بشكؿ مقبكؿ خبلؿ السنة األكلى لعمميـ

كيذكر أف لجاف المجمس التشريعي الدائمة كالعاممة في قطاع غزة مف خبلؿ نكاب كتمة التغيير

كاإلصبلح البرلمانية قامت بالعديد مف االجتماعات كجمسات االستماع لممسئكليف ككرش العمؿ
(1

كماؿ الشرافي ،رئيس لجنة الرقابة لحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة في المجمس التشريعي الفمسطيني األكؿ في عيد السمطة الكطنية

الفمسطينية ،اتصاؿ ىاتفي بتاريخ  .2014/11/29ككذلؾ سميماف الركمي ،المصدر السابؽ ،بتاريخ .2014/11/10

(2

مف أدكات الرقابة عمى أداء الك ازرات كالمؤسسات العامة بعد االنقساـ  ،في الضفة الغربية(_1لجاف تقصي الحقائؽ  :لجنة تقصي

الحقائؽ بممؼ المجمس الطبي الفمسطيني في مارس عاـ  ،2011لجنة تقصي حقائؽ بممؼ الحج لعاـ  2010كحجاج أىالي أسرل
القدس كفمسطيني اؿ_ 2 ،48تكجيو رسائؿ استعبلمية أك استفيامية في مكضكع معيف :تكجيو رسالة لكزير الخارجية حكؿ اإلفراط في
منح جكاز السفر الدبمكماسي ،VIP.في العاـ  .) 2010دكر المجمس التشريعي في مكافحة الفساد ،االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة
كالمساءلة ،سمسمة تقارير رقـ  ،64ج ،1نيساف  ،2013ص.4
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تناكلت مف خبلليا أدكا ار عدة تيـ الشأف العاـ كأصدرت العديد مف التقارير كالتكصيات ،إال أف

االنقساـ السياسي أدل لتراجع كاضح في أدكات الرقابة المكجية لمحككمة في غزة ،كقد يعكد ذلؾ
إلى اتحاد التيار السياسي في السمطتيف كتكحدىما في اليدؼ كأيضان لظركؼ االنقساـ

السياسي(.)1

كساىمت ىذه التعديبلت أيضان في الكقكؼ بكجو السمطة التنفيذية التي كانت تتدخؿ باستمرار في

عممية سف التشريعات ،عمى كجو الخصكص قبيؿ إقرار القانكف األساسي كتعديبلتو ،بما أىدر

معو مبدأ السيادة الشعبية(.)2

كفي ىذا الصدد كاف يتكجب عمى المشرع الفمسطيني تعديؿ المادة( )43مف القانكف

األساسي بما يؤدم لتقييد سمطات الرئيس في إصدار الق اررات بقكانيف ،مف خبلؿ حصر حاالت
الضركرة كعدـ ترؾ أمرىا متاحان لما اصطمح عميو بحاالت ال تحتمؿ التأخير ،كذلؾ لمنع

المساس بمفيكـ اإلرادة الشعبية ،بؿ كيككف بمكافقة مجمس الكزراء كليس باالقتصار عمى أخذ
الرأم أك المشكرة _كما ذىب المشرع المصرم في المادة( )154المعدلة مف الدستكر الحالي_،

كنصيا" :يعمف رئيس الجميكرية بعد أخذ رأم مجمس الكزراء حالة الطكارئ عمى النحك الذم
ينظمو القانكف "...

عمى الرغـ مما جاء بو مضمكف القكاعد الدستكرية المعدلة عاـ  2005عمى القانكف

األساسي ،مف ترسيخ لمفيكـ اإلرادة الشعبية مف خبلؿ تأكيدىا عمى آلية االنتخاب العاـ الحر
كالمباشر ،كاتيانيا بضكابط دستكرية النتياء كالية كؿ مف رئيس السمطة الكطنية كأعضاء المجمس

التشريعي؛ ليمارس الشعب إرادتو مف خبلؿ االنتخابات الدكرية ،كحتى يككف ىك حقيقة مصدر
السمطات ،إال أف مخرجات ىذه التعديبلت لـ تتحقؽ إلى ىذا اليكـ ،فالمجمس التشريعي الذم

(1

مف األدكات الرقابية التي مكرست بعد االنقساـ في قطاع غزة(_ 1األسئمة البرلمانية :السؤاؿ المكجو مف النائب يحي العبادسة لكزير

االقتصاد الكطني زياد الظاظا حكؿ الحصار كتبلعب التجار باألسعار كانتشار ظاىرة االحتكار لمسمع_2 ،لجاف تقصي الحقائؽ :
قامت لجاف ال مجمس التشريعي الدائمة في قطاع غزة بالعديد مف االجتماعات كجمسات االستماع لممسئكليف) دكر المجمس التشريعي في
مكافحة الفساد ،المرجع السابؽ ،ص.25

)2

يبلحظ أف مراحؿ التشريع في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية مرت بمرحمتيف ،بحيث يشار إلى أنو كبمكجب اتفاؽ إعبلف المبادئ

بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ تـ تشكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية بييئة كاحدة مككنة مف  24عضكان ،تتكلى المسؤكليات
التشريعية كالتنفيذية كالقضائية  ،كاستمرت في تكلييا ىذه المسؤكليات لما يزيد عف 20شي انر ككانت سمطة التشريع تتركز في يد رئيس

السمطة الكطنية الفمسطينية كمجمس الكزراء ،حتى تـ انتخاب المجمس التشريعي في  20يناير  1996ليقكـ بعممية التشريع ككنو
صاحب االختصاص األصيؿ ،مع أف ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية ظمت قائمة مف خبلؿ إصدارىا ق اررات ذات
مضاميف تشريعية .أنظر :حسيف أبك ىنكد ،تقرير حكؿ التشريعات كآلية سنيا في السمطة الكطنية الفمسطينية "دراسة تحميمية ،الييئة
الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،سمسمة التقارير القانكنية رقـ( ،)3كيشار إلى أف بعض ىذه التعديبلت تعد مرحمة جديدة متطكرة
مف التشريع ،فاقتصر تقديـ مشركعات القكانيف لممجمس التشريعي فقط عمى مجمس الكزراء طبقان لممادة( )70المعدلة ،إال أنو في المقابؿ
تـ إعماؿ الرقابة البرلمانية الحقيقية عمى الحككمة إلعادة التكازف بيف السمطتيف.
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بناء عمى ىذه التعديبلت ال زاؿ قائمان ،كستستمر كاليتو فعميان لحيف أداء
انتخب في العاـ  2006ن
اليميف الدستكرية مف قبؿ األعضاء المنتخبيف الجدد كفؽ ما جاء ت بو المادة ( )66مكرر ،بما
يحكؿ دكف ممارسة الشعب حقو في تقرير مصيره كادارة شؤكنو(.)1

كبالنظر لقكاعد الدستكر المصرم الحالي يظير بأنو أرحب مف القانكف األساسي الفمسطيني

في احتكائو لقكاعد دستكرية تجسد مبدأ السيادة الشعبية كأىميا ما تعمؽ باالستفتاء الشعبي كطرح

الثقة برئيس الجميكرية ،كنعتقد أف ذلؾ يعكد لحداثة القانكف األساسي كأبرز كثيقة دستكرية

طبقت في فمسطيف ،إضافة لطبيعتو المؤقتة(.)2

غير أنو يتبيف بأف قكاعد القانكف األساسي جاءت أكثر استجابة مع مبدأ السيادة الشعبية

مف قكاعد الدستكر األردني الحالي ،كالسبب الرئيسي ىك صبلحيات الممؾ الكاسعة التي تضمنيا
ىذا الدستكر في حؿ مجمسي األعياف كالنكاب ،إضافة لصبلحياتو في تمديد كاليتيما حسب المكاد

(.)82_78

)1

ؤخر؛ ما بيف مف يعتبرىا منتيية ،استنادان عمى التعديؿ
يذكر أنو أثيرت مسألة انتياء مدة كالية رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية م ان

األخير لممادة( ) 36التي حددت مدة رئاسة السمطة بأربع سنكات كبالتالي تنتيي بانتياء شير يناير  2009ككف مدة الكالية بدأت منذ
أدل الرئيس القسـ في يناير  ،2005كما بيف اتجاه آخر يفند ما ذىب إليو االتجاه األكؿ؛ استنادان منو عمى أف الرئيس الفمسطيني تـ

انتخابو قبؿ تعديبلت  2005كلـ تحدد ىذه التعديبلت عمى المادة ( )36ب أف المدة أربعة سنكات مف يكـ انتخابو ،كبالتالي فإنو ال يطبؽ
التعديؿ بأثر رجعي عمى الرئيس الحالي مقارنة بما جاءت بو التعديبلت الدستكرية في المادة( )48لتحدد مدة المجمس بأربع سنكات مف
يكـ انتخابو ،كحصمت االنتخابات بعد إجراء ىذه التعديبلت في يناير ،2006كأنو _حسب قانكف االنتخابات رقـ  9لسنة  2005المادة
(_ )1/2نصت عمى أنو مع مراعاة أحكاـ المادة االنتقالية ( )111مف ىذا القانكف ،كفيما عدا أكؿ انتخابات تشريعية تجرم بعد إقرار
ىذا القانكف فقط _1 :يتـ انتخاب الرئيس ،كأعضاء المجمس في آف كاحد في انتخابات عامة حرة كمباشرة بطريؽ االقتراع السرم(.عمي
خشاف ،مقابمة صحافية مع قناة  ، FRANC 24بتاريخ  )http://www.france24.com/ar- ،2009/1/27لذا صارت الحاجة
ممحة إلنشاء محكمة دستكرية فمسطينية لمفصؿ في مثؿ ىذه الحاالت ،كال سيما في ظؿ ما أصبح اليكـ انقسامان لممؤسسات الدستكرية

في المقاـ األكؿ بيف قطاع غزة كالضفة الفمسطينية).

)2

في ىذا الشأف نصت المادة ( )63مف المسكدة الثالثة لمشركع دستكر دكلة فمسطيف" :السيادة الكطنية ممؾ لمشعب كىك مصدر

السمطات ،كيمارس اختصاصاتيا مباشرة باالستفتاء كباالنتخابات العامة ،أك بكاسطة ممثميو المنتخبيف ،مف خبلؿ سمطاتو العامة
الثبلثة -:التشريعية ،كالتنفيذية ،كالقضائية ،كعف طريؽ مؤسساتو الدستكرية."...
كنصت المادة ( )185مف مشركع مسكدة دكلة فمسطيف :يسمى ىذا الدستكر " دستكر دكلة فمسطيف " ،كيستند إلى إرادة الشعب
الفمسطيني .يتبنى المجمس الكطني الفمسطيني لمنظمة التحرير الفمسطينية ىذا الدستكر قبؿ قياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة.
كفي حاؿ تعذر انعقاد المجمس الكطني الفمسطيني يتبنى المجمس المركزم الفمسطيني ىذا الدستكر.
بعد قياـ الدكلة ،كفكر إج ارء أكؿ انتخابات عامة ،يتكلى المجمس النيابي المنتخب صبلحية إقرار ىذا الدستكر بشكمو الحالي الذم تبناه
المجمس الكطني الفمسطيني لمنظمة التحرير الفمسطينية أك المجمس المركزم الفمسطيني ،عمى حسب األحكاؿ ،كذلؾ بمكافقة ثمثي
مجمكع أعضاء المجمس النيابي .كلممجمس أف يقرر  ،بأغمبية مجمكع أعضائو ،طرح الدستكر لبلستفتاء الشعبي العاـ إلق ارره .فإذا
كافقت أغمبية المشاركيف في ذلؾ االستفتاء عمى الدستكر ،اعتبر نافذان مف تاريخ إعبلف نتيجة االستفتاء ".حكؿ ىذا النص يذكر أنو كاف
عمى المشرع بأف يجعؿ إقرار الدستكر في المرحمة النيائية عف طريؽ االستفتاء الدستكرم بشكؿ ممزـ كال يترؾ الخيار لممجمس النيابي

في ذلؾ ،بؿ كترؾ مسألة المدة ما بيف اإلعداد النيائي لممشركع كطرحو لبلستفتاء مبلئمة ،مما قد يرتب مساسان باإلرادة الشعبية إذا تـ

قصر ىذه المدة.
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المبحث الرابع
مبدأ حماية الحقوق والحريات العامة

جاءت ديمقراطيات الدكؿ الغربية لتتميز بالكفاح مف أجؿ الفرد تحقيقان لحقكقو كحرياتو

األساسية؛ لما كانت تعانيو شعكبيا مف استبداد الممكؾ كما كاف يعانيو الفرد مف اضطياد كيانو

كحرياتو ،فصار ىناؾ حرص مف كاضعي دساتير ىذه الدكؿ عمى إقرار تمؾ الحقكؽ كالحريات
األساسية المتنكعة ،التي يمكف ردىا إلى الحريات الشخصية كالذىنية كاالقتصادية(.)1

كلتكضيح ذلؾ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نخصص المطمب األكؿ لبحث ماىية مبدأ

حماية الحقكؽ كالحريات العامة كأىميتو ،كنخصص المطمب الثاني لتناكؿ آثار التعديبلت
الدستكرية عمى تنظيمو ،كذلؾ عمى النحك اآلتي :

المطمب األول

ماهية مبدأ حماية الحقوق والحريات العامة وأهميته
لبياف ذلؾ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف نخصص الفرع األكؿ لتحديد مفيكـ مبدأ حماية

الحقكؽ كالحريات العامة ،أما الفرع الثاني فنخصصو لتبياف أىمية مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات
العامة.

الفرع األول

مفهوم مبدأ حماية الحقوق والحريات العامة
الحريات العامة ىي إمكانيات يتمتع بيا الفرد بسبب طبيعتو البشرية أك نظ انر لعضكيتو في

المجتمع ،كىذه الحريات العامة كثي انر ما يطمؽ عمييا الحقكؽ الفردية ،كعمى الرغـ مف التفرقة بيف
المصطمحيف إال أنو غالبان ما يتـ استخداميما كمترادفيف(.)2

كمف أىـ الحقكؽ كالحريات العامة ،الحؽ في المساكاة بيف المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجبات

كأف تككف الحريات الشخصية مصكنة ال تمس ،حرية العقيدة كممارسة الشعائر الدينية ،إضافة

لحرية الرأم كالتعبير ،فمكؿ مكاطف التعبير عف رأيو كتابة أك قكالن ،حؽ االجتماع ،كالحؽ في
تككيف الجمعيات كالنقابات كفؽ القانكف ،باإلضافة إلى الحؽ في المشاركة السياسية كحقو في

الترشيح كاالنتخاب.

)1

سعد عصفكر ،المبادئ األساسية في القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،دت ،ص.154

)2

محمد أبك زيد محمد ،الكجيز في القانكف الدستكرم ،مطابع الطكبجي ،2004 ،ص.282

ذىب بعض الباحثيف بالقكؿ أف الحرية ىي األصؿ فيي أساس كؿ الحقكؽ " أما الحقكؽ فتنطكم عمى منافع يحصؿ عمييا الشخص
كفؽ مشيئتو كطمبو :محمد عكض_ أحمد التمباني ،حرية التعبير عف الرأم بيف التجريـ كاإلباحة في التشريع الفمسطيني ،رسالة ماجستير
_قسـ القانكف العاـ جامعة األزىر بغزة ،2014 ،ص .10غير أف الباحث يرل بأف ىذا الحكـ نسبي كليس مطمؽ عمى كؿ الحقكؽ.
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الفرع الثاني

أهمية مبدأ حماية الحقوق والحريات العامة
يتضح بأف األىمية لمبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة تتجسد في أنو بات مف أىـ

المقكمات التي تؤخذ في االعتبار عند كضع الدساتير المعاصرة أك تعديميا ،فمـ تعد حماية
الحقكؽ كالحريات العامة كمبدأ دستكرم فحسب ،بؿ صارت كمقكـ أساسي تنيض بو الدساتير

الحديثة.

إف مخزكف المصادر الدستكرية لمحقكؽ كالحريات العامة في فمسطيف كاف شاىد اإلثبات

عمى أىمية مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة كتناكليا ضمف الدساتير المتعاقبة في فمسطيف
كعمى كتيرة متصاعدة نحك التكسع في منحيا كلكف بعد تخطي دستكر فمسطيف االنتدابي 1922

الذم انتيؾ ىذه الحقكؽ ،فبدءان مف الدستكر األردني الذم كاف ساريان في الضفة الفمسطينية

كمرك انر بالقانكف األساسي لقطاع غزة عاـ  1955كالنظاـ الدستكرم لسنة  ،1962كصكالن إلى
القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  2005سارم المفعكؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة ،نجد

أنيا كرست عددان ال بأس بو مف الحقكؽ كالحريات العامة(.)1

إلى جانب ما صاغتو الشرعة الدكلية في ىذا المجاؿ متمثمة في اإلعبلف العالمي لحقكؽ

اإلنساف  1948كالعيديف الدكلييف كالبركتكككليف الممحقيف بالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية
كالسياسية لعاـ .)2( 1966

كمف خبلؿ ىذه الجيكد الكطنية كالدكلية في مجاؿ االىتماـ بحقكؽ اإلنساف كتقرير الكسائؿ

الكفيمة بضماف تنفيذىا نككف أماـ أقصر الطرؽ لمكصكؿ لنتائج أكثر إيجابية في دفع مسيرة

اإلنسانية لؤلماـ(.)3

عمى الرغـ مف أف دستكر دكلة المدينة في صدر اإلسبلـ ،الذم صاغو سيدنا محمد (عميو

أفضؿ الصبلة كالسبلـ) أتى بيذه الحقكؽ كالحريات العامة كاممة قبؿ ما يزيد عف ألؼ كأربعمائة
عاـ ،ككاف مكقؼ الشريعة مف قضية حقكؽ اإلنساف قد جاء كفتح جديد في تاريخ البشرية

ليخمصيا مف الضبلؿ ،فكاف ليا الفضؿ في تقديـ أرقى مضاميف الحرية ،بؿ كاقرارىا ،لـ يكف
خكفان مف ثكرة شعبية أك نتيجة تفتح كعي الجماىير ،بؿ كاف منحة إليية(.)4

)1

لمزيد مف التفصيؿ انظر :القاضي أحمد األشقر ،الحماية القضائية لمحقكؽ كالحريات العامة في فمسطيف_ تطبيقات قضائية

_سمسمة تقارير قانكنية رقـ  ،80راـ اهلل.2013 ،

)2

محمكد شريؼ بسيكني كآخركف ،حقكؽ اإلنساف ،المجمد األكؿ ،الكثائؽ العالمية كاإلقميمية ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت.1988 ،

)3

شحاتة أبك زيد شحاتة ،مبدأ المساكاة في الدساتير العربية ،2001 ،press ،ص.110

)4

ىاني الطعيمات ،المرجع السابؽ ،ص.54
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المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ حماية الحقوق والحريات العامة
سنقسـ ىذا المطمب لثبلثة فركع ،ففي الفرع األكؿ سنتناكؿ بالدراسة آثار التعديبلت عمى

تنظيـ مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة في مصر ،كفي الفرع الثاني سنبحث آثار التعديبلت

عمى تنظيـ مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة في األردف ،أما في الفرع الثالث فسنكضح آثار

التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة في فمسطيف ،كسيككف ذلؾ عمى
النحك اآلتي:

الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ حماية الحقوق والحريات العامة في مصر

أوالً :كانت تعديبلت  1980بإضافة المادة( ،)209قد أدت لحرماف الفرد الطبيعي مف حؽ
إصدار الصحؼ ،عندما نصت عمى" :حرية إصدار الصحؼ كممكيتيا لؤلشخاص االعتبارية

العامة كالخاصة "..كبمفيكـ المخالفة يككف ىذا التعديؿ حرـ األفراد الطبيعييف مف ىذا الحؽ(.)1

ثانياً :جاء نص المادة ( )4/62مف دستكر  1971المعدؿ في العاـ  2007بالنص" :لممكاطف

حؽ االنتخاب كابداء الرأم في االستفتاء...كيجكز أف يأخذ القانكف بنظاـ يجمع بيف النظاـ

الفردم كنظاـ القكائـ الحزبية بأية نسبة بينيما يحددىا ،كما يجكز أف يتضمف حدان أدنى لمشاركة

المرأة في المجمسيف".

عمى الرغـ مف أف مضمكف ىذا التعديؿ عرؼ بالتمييز اإليجابي لصالح فئة معينة تككف

نسبة نجاحيا ضئيمة ،إال أنو سبؽ الحديث عف مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات كمف ضمنيا حؽ
المشاركة السياسية ،عمى اعتبار أنو ضمف الحقكؽ كالحريات العامة ،كلكف عمى أساس المساكاة

دكف تمييز بسبب الجنس ،كقد يذىب البعض إلى أنو ال ضير مف ضماف حد أدني لممشاركة في

المجمسيف ،كلكف أليس ضماف ىذا الحد يعني تحديدان لحصص كأنصبة داخؿ المجمسيف ،كقد
تختمؼ معايير ىذا التحديد في النظاـ االنتخابي النيابي عنو في النظاـ االنتخابي لمييئات

المحمية أك النقابات المينية لطالما اعتبر البعض كفالة حد أدنى لمشاركة المرأة في المجمسيف
أمر دستكرم مشركع فيفترض إذف أف يككف في كافة أنظمة االنتخابات.

كحتى االتفاقية الدكلية بشأف الحقكؽ السياسية لممرأة كفي نص المادة الثالثة لـ تأت عمى

ىذا التمييز ،كنصت عمى " :لمنساء األىمية في أف ينتخبف لجميع الييئات المنتخبة باالقتراع
العاـ ،المنشأة بمقتضى التشريع الكطني ،بشركط تساكم بينيف كبيف الرجاؿ ،دكف أم تمييز"(.)2
)1

فتحي فكرم ،تأمبلت نقدية في التعديبلت الدستكرية لعاـ  ،2007المرجع السابؽ ،ص.129

(2

محمد شريؼ بسيكني كآخركف ،المرجع السابؽ  ،1988 ،ص.289

98

كما أف كافة التعديبلت المتعاقبة عمى دستكر ،1971كالدساتير البلحقة لـ تنص عمى ىذا

التمييز؛ كلذلؾ يرل الباحث أف ىذا التعديؿ خالؼ مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف في الحقكؽ(.)1

ثالثاً :مف القكاعد الدستكرية المعدلة في إطار تعديبلت  2011كانت المادة ( )148قد نصت

عمى" :يعمف رئيس الجميكرية حالة الطكارئ عمى الكجو المبيف في القانكف كيجب عرض ىذا
اإلعبلف عمى مجمس الشعب خبلؿ السبعة أياـ التالية ليقرر ما يراه بشأنو...كفي جميع األحكاؿ

يككف إعبلف حالة الطكارئ لمدة محدكدة ،ال تتجاكز ستة أشير كال يجكز مدىا إال بعد استفتاء

الشعب كمكافقتو عمى ذلؾ " :تميز النص قبؿ التعديؿ بإطالة المدة المفترض فييا عرض إعبلف

حالة الطكارئ عمى مجمس الشعب بحيث كانت خمسة عشر يكمان إال أف النص المعدؿ جعميا

سبعة أياـ ،كتبيف أيضان أف النص قبؿ التعديؿ لـ يحدد مدة دقيقة إلعبلف حالة الطكارئ ،كلكف

النص المعدؿ حددىا بستة أشير ،باإلضافة إلى اشتراط النص قبؿ التعديؿ لمد ىذه المدة بمكافقة
مجمس الشعب كدكف عرض ذلؾ عمى االستفتاء كما اشترط النص المعدؿ ،مع أف ذلؾ التعديؿ

لـ يجعؿ الحقكؽ كالحريات في أفضؿ حاالتيا ،نظ انر لعدـ حصر ىذه المادة لمحاالت التي
تستدعي إعبلف حالة الطكارئ ،مما يترتب عمى ذلؾ شكمية تحديد مدة حالة الطكارئ ،بؿ كاعتبار
أمر بالغ الصعكبة في ظؿ الكضع األمني المفترض في
مدىا عف طريؽ استفتاء الشعب ان

الببلد(.)2

رابعاً :مف ضمف القكاعد الدستكرية المعدلة عاـ  2014نص المادة ( )2/11المعدلة باإلضافة
كنصت عمى ..." :كما تكفؿ لممرأة حقيا في تكلي الكظائؼ العامة ككظائؼ اإلدارة العميا في

الدكلة كالتعييف في الجيات كالييئات القضائية في الدكلة دكف تمييز ضدىا".

كاف لمفقرة المعدلة دكر في إبراز الحؽ في المساكاة بيف المرأة كالرجؿ مف خبلؿ إفساح

المجاؿ أماـ المرأة لمتعييف في الييئات القضائية مف غير محاصصة ،كىذا في إطار مبدأ حماية

الحقكؽ كالحريات العامة أحد لبنات الدستكر الديمقراطي ،كما يعتقد بأف كضع ىذه الفقرة لو أثر
في عكلمة دستكر  2014بما يتبلءـ كمبادئ القانكف الدكلي حكؿ الحؽ في المساكاة بيف الرجؿ
كالمرأة في تكلي الكظيفة العامة.

(1

في فرنسا قرر المجمس الدستكرم في ق ارره الصادر بتاريخ  18تشريف الثاني سنة -1982عدـ دستكرية القانكف الذم يحدد أنصبة أك

حصصان انتخابية بحسب الجنس(.منقكؿ عف عصاـ الدبس ،النظـ السياسية أسس التنظيـ السياسي ،المرجع السابؽ ،ص.)214

يذكر أف عمماء المسمميف اختمفكا في مكقؼ اإلسبلـ مف اشتغاؿ المرأة بالسياسة ما بيف الرأم المؤيد لذلؾ ،عمى أف تتكلى الكظائؼ
العامة عدا رئاسة الدكلة ،إلقرار اإلسبلـ بمبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الحقكؽ كالكاجبات سكل ما استثناه الشارع بأدلة أخرل
كالميراث كالكالية العظمى  ،كما بيف الرأم المعارض مطمقان كذلؾ لعدـ قكامتيا في بيتيا فكيؼ بالقكامة في تكلي كظائؼ الدكلة .لمزيد

مف التفصيؿ أنظر :عبد الكىاب الشيشاني :حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة في الدكلة اإلسبلمية ،أحمد العكضي :الحقكؽ السياسية
لمرعية مشار إلييما لدل ىاني سميماف الطعيمات ،المرجع السابؽ،ص.313

(2

حساـ مرسي ،المرجع السابؽ.454 ،
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الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ الحقوق والحريات العامة في األردن

أوالً :كفقان لما جاء في تعديؿ المادة( )7ضمف تعديبلت ،)1(2011بإضافة فقرة ثانية ليا كتنص
عمى" :كؿ اعتداء عمى الحقكؽ كالحريات العامة أك حرمة الحياة الخاصة لؤلردنييف جريمة يعاقب
عمييا القانكف" بعد أف كاف نص ىذه المادة يقتصر عمى النص بأف "الحرية الشخصية مصكنة"

يتضح أف المشرع األردني _مف خبلؿ ىذا التعديؿ_ أبرز تصميمان عمى تحصيف مبدأ حماية
الحقكؽ كالحريات العامة كذلؾ مف خبلؿ تجريمو صراحة ألم اعتداء مادم أك معنكم عمى ىذه

الحقكؽ كالحريات إلى جانب كفالتو ليا.

ثانياً :جاء تعديؿ المادة ( )8مف خبلؿ إلغاء نصيا القديـ كصياغتيا بفقرتيف  ".1ال يجكز أف
يقبض عمى أحد أك يكقؼ أك يحبس أك تقيد حريتو إال كفقان ألحكاـ القانكف  " .2كؿ مف يقبض
عميو أك يكقؼ أك يحبس أك تقيد حريتو تجب معاممتو بما يحفظ عميو كرامة اإلنساف "...فبعد أف

كاف مقتص انر عمى النص " :ال يجكز أف يكقؼ أحد أك يحبس إال كفؽ القانكف" يتبيف أف التعديؿ

أتى بانعكاس إيجابي عمى صيانة الحريات الشخصية كحقكؽ اإلنساف في الدستكر األردني حيث

أراد ىنا المشرع تضييؽ نطاؽ المساس بالحرية الشخصية مف خبلؿ التكسع في سرد معظـ

اإلجراءات االحتياطية التي قد تطاؿ أم شخص قبيؿ مثكلو أماـ القضاء أك لمجرد االشتباه فيو.

ثالثاً :إف التعديؿ بإضافة عبارة " أك يمنع مف التنقؿ" لمفقرة الثانية مف المادة ( )9لتككف ".1ال
يجكز إبعاد أردني مف ديار المممكة" " .2ال يجكز أف يحظر عمى أردني اإلقامة في جية ما أك
يمنع مف التنقؿ كال يمزـ باإلقامة في مكاف معيف إال في األحكاؿ المبينة في القانكف" كفؿ الحؽ

في التنقؿ صراحة ،كاف كاف ىذا الحؽ مكفكالن دكف ىذه اإلضافة ،لطالما كفؿ لؤلردني عدـ حظر

حركتو أك حصر إقامتو في مكاف معيف ،كىذا قبؿ التعديؿ في ذات الفقرة األكلى ،كلكف اإلضافة
جاءت لتأكيد ىذا الحؽ كتحديده صراحة.

رابعاً :كرد تعديؿ المادة( )15مف الدستكر بإضافة الفقرة الثانية " :تكفؿ الدكلة حرية البحث

العممي كاإلبداع األدبي كالفني كالثقافي كالرياضي ،بما ال يخالؼ أحكاـ القانكف أك النظاـ العاـ
أك اآلداب" ليثير مجمكعة مف الحقكؽ كالحريات التي صارت تكفميا الدكلة بما يدلؿ عمى أف

المخطط الدستكرم لمتعديبلت الدستكرية األخيرة عمى الدستكر األردني الحالي كاف يرنك لترسيخ

مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة.

خامساً :إف تعديؿ المادة( )16بإضافة عبارة "كالنقابات" بعد كممة "الجمعيات" الكاردة في فقرتي
المادة لتككف ".1لؤلردنييف الحؽ في تأليؼ الجمعيات كالنقابات كاألحزاب السياسية "...
)1

كانت كافة آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة في األردف ىي ضمف تعديبلت .2011
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".2ينظـ القانكف طريقة تأليؼ الجمعيات كالنقابات كاألحزاب السياسية "...كاف دليبلن عمى المضي
في دسترة مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات في دستكر عاـ  ،1952ال سيما الحؽ في تشكيؿ
النقابات في إطار كفالة الحقكؽ غير التقميدية لؤلردنييف ،كذلؾ بما يتناغـ مع مبادئ الدستكر

الديمقراطي كاف أخذ عمى المشرع الدستكرم أنو أحاؿ تنظيـ ىذه النقابات كاألحزاب لمقانكف.

سادساً :جاءت المادة ( )1/18المعدلة" :تعتبر جميع المراسبلت البريدية كالبرقية كالمخاطبات

الياتفية كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ سرية ال تخضع لممراقبة أك االطبلع أك التكقيؼ أك المصادرة

إال بأمر قضائي كفؽ أحكاـ القانكف" لتبيف أف المشرع األردني كسع مف نطاؽ حماية حرمة
الحياة الخاصة مف خبلؿ إضافة عبارة كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ التي قد تشمؿ كسائؿ مختمفة

في ظؿ التطكر التكنمكجي الحاصؿ اليكـ ،عبلكة عمى إضافتو عبارتي "االطبلع أك المصادرة
بعدما كانت تقتصر عمى منع المراقبة كالتكقيؼ ليا فقط قبؿ التعديؿ ،مما يساىـ في صيانة

حرمة الحياة الخاصة كيحد مف المساس بيا.

سابعاً :كما أف تعديؿ المادة( )20بحذؼ كممة "االبتدائي" كاستبداؿ كممة "األساسي" بيا كنصيا
كاآلتي" :التعميـ األساسي إلزامي لؤلردنييف كىك مجاني في مدارس الحككمة" يعد ضمانة بزيادة

أعباء كفالة الحقكؽ مف قبؿ الدكلة ،فبعد أف كاف الحؽ في التعميـ مجانيان حتى المرحمة االبتدائية
كفمت المادة المعدلة التعميـ المجاني حتى نياية المرحمة األساسية التي تؤىؿ لمرحمة الميسانس.

ثامناً :جاء نص المادة( )42المعدؿ بأنو "ال يمي منصب الك ازرة ،كما في حكميا ،إال أردني ال

يحمؿ جنسية دكلة أخرل" كنص المادة(/75ب)" :ال يككف عضكان في مجمسي األعياف كالنكاب :

ب"-مف يحمؿ جنسية دكلة أخرل" ليخالؼ حسب رأم الباحث مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات

العامة كمف ضمنيا الحقكؽ السياسية كالحؽ في تكلي الكظائؼ العامة أك الحؽ في الترشح ،كال
سيما في االنتخابات النيابية ،عبلكة عمى أف المادة( )6مف ذات الدستكر تنص عمى التالي

"األردنيكف أماـ القانكف سكاء ال تمييز بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات .)1("...

يذكر أنو ثار االختبلؼ الفقيي( ،)2حكؿ ىذا التعديؿ بيف فريؽ مؤيد لو ،يستند في تأييده

عمى ضركرة ضماف الكالء كاالنتماء ألصحاب المناصب العميا ،حيث إف تأدية القسـ مف قبؿ ىذا

الشخص مزدكج الجنسية في ذلؾ المنصب يؤدم لمشؾ في مصداقيتو إذا أدل ذات القسـ في

دكلة أجنبية أخرل ،ككاف الفريؽ المعارض الذم يؤيده الباحث قد انتقد ما ذىب إليو الفريؽ األكؿ
(1

كبذات المضمكف كرد في المادة( )66مف مسكدة مشركع دستكر دكلة فمسطيف ..." :يشترط في مف يرشح نفسو لممجمس النيابي أف

يككف فمسطينيان كال يجكز لو بعد انتخابو أف يحمؿ جنسية دكلة أخرل ".كلكف حسب النص فإنو يمنح حؽ الترشح لمزدكجي الجنسية
كانما يشترط عدـ حمؿ الجنسية بعد عممية االختيار ،مما يفسر بأف عمى عضك المجمس ذم الجنسية المزدكجة أف يتنازؿ عنيا بعد

اختياره في المجمس النيابي.

)2

ليث كماؿ نصراكيف ،المرجع السابؽ ،ص.230
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مشي انر إلى كجكد حاممي الجنسية المزدكجة داخؿ الك ازرة كالمجالس البرلمانية في األنظمة

الديمقراطية كأنو قد ثبت عدـ الكالء الخالص ألصحاب مناصب عميا يحممكف فقط الجنسية
األردنية كمف جانب آخر يركف أنو يمكف محاسبة مف يثبت عدـ كالئو مف حاممي الجنسية

المزدكجة.

لذا فإف حمؿ الجنسية المزدكجة ليس دليبلن عمى عدـ الكالء ،كال يتعارض مع القسـ الذم

ينص عميو الدستكر كال يحكؿ دكف ممارسة حقو الدستكرم ،كما ال يمكف ربط أداء القسـ بالكالء

أك عدمو فبل يعني االزدكاج السياسي مف خبلؿ ازدكاج الجنسية إذ ال يكجد بينيما ترابط؛ فالكالء

شعكر داخمي غير ظاىر كيظير بمسمؾ معيف كعدـ الكالء كذلؾ األمر ،فالكالء كاالنتماء مف

األمكر الشخصية كالذاتية التي تختمؼ مف شخص آلخر(.)1

لطالما يعد الحرماف مف الحؽ في الترشيح كتكلي الكظائؼ العامة تحسبان مف عدـ الكالء

الخالص ،نتساءؿ :لماذا لـ يحرـ حاممي الجنسية المزدكجة أيضان مف الحؽ في االنتخاب؟ أليس
الحؽ في االنتخاب يساىـ في إفراز ممثميف عف الشعب يناط بيـ أداء مياـ كطنية جسيمة؟

كأليس االفتراض لمف ىـ مزدكجي الجنسية بعدـ الكالء سيعطي لمدكلة األجنبية التي يحمؿ

جنسيتيا ضركرة حرمانيـ مف ىذا الحؽ.

يذكر في ىذا السياؽ أف الدستكر المصرم المعدؿ  2014قصر ذلؾ الحظر فقط عمى

الترشح لمنصب رئيس الجميكرية في المادة( )141دكف منصب عضكية مجمس النكاب( ،)2كنقدر
مسمؾ المشرع المصرم في اقتصاره ليذا الحظر عمى مف يترشح لرئاسة الجميكرية ،كذلؾ

لممحاذير التي قد ترافؽ عدـ تطبيؽ الحظر عمى مف يتكلى ىذا المنصب لخطكرة كعظـ
المسئكليات الممقاة عمى عاتقو.

تاسعاً :عدلت المادة ( )71مف خبلؿ سحب الحؽ في تمقي الطعكف مف قبؿ الناخبيف بصحة
عضكية مجمس النكاب مف المجمس نفسو كجعؿ ىذا الحؽ مكجيان لمقضاء النظامي(محكمة

االستئناؼ لمدائرة االنتخابية) ما قد يساىـ بتحقيؽ عدالة لمطاعنيف لككف الحكـ ىنا ليس ىك ذاتو
الخصـ ،إال أف العض يرل بأنو حمؿ في طياتو الحرماف مف تحقيؽ حؽ مكفكؿ لمجميع كمبدأ
أساسي كىك مبدأ التقاضي عمى درجتيف لضماف حيز أكبر مف العدالة كنزاىة القضاء(.)3

)1

نائؿ فؤاد عبد الجكاد ،الطعكف االنتخابية في االنتخابات التشريعية في فمسطيف ،جامعة القاىرة ،2011،ص.155

)2

يذكر أف ىذه المادة جاءت تأكيدنا لجكىر ما كرد كتعديؿ باإلضافة ضمف تعديبلت عاـ  2011عمى المادة( )75مف دستكر 1971

كالخاصة بشركط الترشح لمرئاسة كنصت..." :كأال يككف قد حمؿ أك أم مف كالديو جنسية دكلة أخرل كأف ال يككف متزكجان مف غير
مصرية".

)3

ليث كماؿ نصراكيف ،المرجع السابؽ ،ص.232
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عاش ارً :جاء تعديؿ المادة ( )128بإضافة الفقرة الثانية كتنص ":ال يجكز أف تؤثر القكانيف التي
تصدر بمكجب ىذا الدستكر لتنظيـ الحقكؽ كالحريات عمى جكىر ىذه الحقكؽ أك تمس

أساسياتيا" لينـ عف إرادة المشرع األردني بترسيخ مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة ،كما يكفؿ
رعايتيا كيصكنيا.

الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ الحقوق والحريات العامة في فمسطين

أوالً :عمى الرغـ مف تناكؿ القانكف األساسي لسنة  1955كالنظاـ الدستكرم لسنة  1962في ظؿ

اإلدارة المصرية عددان مف الحقكؽ كالحريات كالتي تتسـ باألىمية ،إال أف قكاعد القانكف األساسي

التي نعتبرىا جاءت معدلة باإلضافة عمى ما سبقيا مف حقكؽ كحريات عامة كانت أكثر تفصيبلن

كتطك انر ،فجاء نص المادة ( )10مف القانكف األساسي المعدؿ بالنص

"_1

حقكؽ اإلنساف كحرياتو

األساسية ممزمة ككاجبة االحتراـ _2.تعمؿ السمطة الكطنية الفمسطينية دكف إبطاء عمى االنضماـ

إلى اإلعبلنات كالمكاثيؽ اإلقميمية كالدكلية التي تحمي حقكؽ اإلنساف".

كنصت المادة( )13عمى " :ال يجكز إخضاع أحد ألم إكراه أك تعذيب ،كيعامؿ المتيمكف كسائر
المحركميف مف حرياتيـ معاممة الئقة _2.يقع باطبلن كؿ قكؿ أك فعؿ أك اعتراؼ صدر بالمخالفة

ألحكاـ الفقرة األكلى مف ىذه المادة"(.)1

بؿ كراعى القانكف األساسي مسألة الدفاع عف مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة في

القانكف األساسي ،مف خبلؿ ما نص عميو في المادة( ")31تنشأ بقانكف ىيئة مستقمة لحقكؽ
اإلنساف كيحدد القانكف تشكيميا كمياميا كاختصاصيا كتقدـ تقارير لكؿ مف رئيس السمطة

الكطنية كالمجمس التشريعي الفمسطيني"(.)2

)1

كانت ىذه المادة مف ضمف المكاد المقترحة لمتعديؿ بإضافة فقرة ثالثة عمييا كتنص " ال تسقط ج ارئـ التعذيب بالتقادـ" كلـ يؤخذ بيذا

التعديؿ ،كيشار إلى كركد ىذا النص في الدستكر المصرم لسنة  2014في المادة( ":)52التعذيب بجميع صكره كأشكالو ،جريمة ال
تسقط بالتقادـ" كاف كاف القانكف األساسي جاء بمضمكف ىذا النص بشأف االعتداء عمى الحريات الشخصية في المادة(" :)32كؿ
اعتداء عمى أم مف الحريات الشخصية أك حرمة الحياة الخاصة لئلنساف كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف
األساسي أك القانكف جريمة ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ ".. .إال أف ىذا النص كاف يجدر األخذ بو مف
قبؿ المشرع كما انتيى لذلؾ المشرع المصرم في تعديبلت .2014
كيشار أيض نا إلى أنو تـ اقتراح تعديؿ المادة( )19مف القانكف األساسي باستبداؿ عبارة "ال مساس بحرية الرأم" منيا ،بعبارة " حرية

الرأم مكفكلة" كلـ يؤخذ بيذا التعديؿ ،فكاف األخذ بيذا التعديؿ سيدلؿ أيضان عمى أف السمطة الكطنية الفمسطينية لف تقؼ مكقفان سمبي نا
فقط عند حماية حرية الرأم كالتعبير ،بؿ ستضع عمى عاتقيا كفالة ممارستيما.

)2

عمى الرغـ مف عدـ صدكر ىذا القانكف حتى اآلف ،إال أف الييئة قائمة كتعمؿ بمكجب مرسكـ رئاسي عاـ  1993يشمؿ تحديد

إطارىا التنظيمي كمياميا كمسؤكلياتيا ،كتقكـ بمياميا مف خبلؿ تقاريرىا الشيرية كالسنكية عف انتياكات حقكؽ المكاطف في قطاع غزة
كالضفة الغربية .لمزيد مف التفصيؿ راجع المكقع اإللكتركني لمييئة . www.pchrgaza.org
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ثانياً :لـ تأت التعديبلت التي جرت عمى القانكف األساسي ،بصكرة مباشرة عمى أحكاـ الحقكؽ
كالحريات العامة ،كلكف كاف لكثير مف األحكاـ ،التي عدلت كاستحدث بمكجبيا منصب رئيس

الكزراء في العاـ  ،2003دكر في تطكر مبدأ الفصؿ بيف السمطات كالقائـ عمى التكازف كالتعاكف
بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،بما تكبح إحداىما األخرل بمكجب بعض ىذه األحكاـ

المستحدثة ،ككانت النتيجة المضي في تبني ما يضمف الحقكؽ كالحريات العامة نظ ار لمتميز

النكعي في أداء الرقابة البرلمانية عمى أداء السمطة التنفيذية( ،)1إلى أف حصؿ االنقساـ
الفمسطيني ككاف مف أىـ نتائجو انقساـ السمطات الثبلث بيف قطاع غزة كالضفة الفمسطينية.

ثالثاً :كاف لمتعديبلت التي أجريت في العاـ  ،2005آثا ار غير مباشرة عمى تنظيـ مبدأ حماية

الحقكؽ كالحريات مف خبلؿ ما كرد بشأف تحديد الكالية بمدد زمنية دقيقة ،إضافة لتأكيدىا عمى

آلية االنتخاب الحر؛ فانتياء الكالية تضمف لممؤىميف قانكنيان ،حؽ االنتخاب دكريان كاختيار
الممثميف عنيـ ،بؿ كيتاح ليـ الحؽ في الترشيح لممناصب العامة ،تطبيقان لما جاء في

المادة( )3/26مف القانكف األساسي المعدؿ "لمفمسطينييف حؽ المشاركة السياسية في الحياة
السياسية أفرادان كجماعات كليـ _عمى كجو الخصكص_ الحقكؽ اآلتية :التصكيت كالترشيح في
االنتخابات الختيار ممثميف منيـ يتـ انتخابيـ باالقتراع العاـ كفقان لمقانكف".

يتبيف لمباحث مما سبؽ ذكره أف مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة ترسخ كجكده كمبدأ

أساسي بشكؿ تدريجي نتيجة لمتعديبلت التي طالت كبلن مف القانكف الدستكرم المصرم كالقانكف

الدستكرم الفمسطيني ،حتى أضحى بذلؾ مف المقكمات األساسية التي ينيض بيا كؿ مف
الدستكر المصرم الحالي كالقانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  ،2005كلكف لكحظ بأف

التعديبلت الدستكرية األخيرة التي أجريت عمى الدستكر األردني لعاـ  1952أدت بأحكامو لمتميز
في إطار تجسيد مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة ،مقارنة بآثار التعديبلت األخرل عمى بقية

أحكامو المنظمة لممبادئ الدستكرية في ىذا الدستكر.

)1

كماؿ الشرافي ،رئيس لجنة الرقابة لحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة في المجمس التشريعي الفمسطيني األكؿ في ظؿ السمطة الكطنية

الفمسطينية ،اتصاؿ ىاتفي ،بتاريخ .2014/11/29
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المبحث الخامس
مبدأ سمو الدستور

ال يتحقؽ مبدأ سمك الدستكر إال في ظؿ النظـ الديمقراطية التي تخضع لمقانكف كتتقيد
بالدستكر ،لذا يعد مبدأ سمك الدستكر أحد مظاىر الدكلة القانكنية ،كىك ما يطمؽ عميو رجاؿ الفقو
عادة مبدأ المشركعية أك مبدأ سيادة القانكف؛ لذا فمف المنطقي كضع القكاعد الدستكرية التي تنظـ

اختصاصات السمطات العامة بالدكلة في مكانة سامية تعمك جميع ىذه السمطات كتخضعيا

ألحكاميا حتى يتحقؽ خضكع الدكلة لمقانكف(.)1

سنتكلى تحديد ماىية مبدأ سمك الدستكر كأىميتو في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث

كسنكضح آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيـ مبدأ سمك الدستكر في المطمب الثاني ،كذلؾ

عمى النحك اآلتي:

المطمب األول

ماهية مبدأ سمو الدستور وأهميته

لتحديد ذلؾ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف كنخصص الفرع األكؿ لتكضيح مفيكـ مبدأ سمك
الدستكر ،كسنخصص الفرع الثاني لتحديد أىمية مبدأ سمك الدستكر.
الفرع األول

مفهوم مبدا سمو الدستور
يقصد بمبدأ سمك الدستكر ذلؾ العمك لمقكاعد الدستكرية عمى ما عداىا مف قكاعد قانكنية
داخؿ الدكلة كتمزـ سائر السمطات باحتراميا في كؿ ما يصدر عنيا مف أعماؿ ،كيجد السمك

أساسو في الدستكر المنظـ لكيفية ممارسة السمطة فييا ،كذلؾ عف طريؽ بياف كضع السمطات

الحاكمة كطبيعة كأىداؼ نشاطيا السياسي ،فالدستكر يحدد الييئات التي تممؾ التصرؼ باسـ

الدكلة كيحدد ليا اختصاصاتيا ككيفية ممارستيا ،كيحدد مف جية أخرل التنظيـ االجتماعي
كالسياسي الذم يمثمو الحكاـ ،كمف ثـ فيك يحدد فمسفة القانكف الذم يجب أف تعمؿ في إطارىا

سمطات الدكلة(.)2

إذف مبدأ سمك الدستكر يعني ارتباط النظاـ القانكني في الدكلة بالقكاعد الدستكرية فالسمطات

العامة ىي سمطات أنشأىا الدستكر كىك يحدد اختصاصاتيا ككيفية مزاكلتيا ،كبالتالي كجب أف
تتقيد ىذه السمطات في كافة أعماليا بقكاعد الدستكر التي تككف سند كجكدىا كمبرر سمطاتيا؛ لذا
)1

عبد الغني بسيكني عبد اهلل ،القانكف الدستكرم ،مطابع السعدني ،2007 ،ص . 121ككذلؾ عبد الحميد متكلي كمصطفى أبك زيد

فيمي ،المرجع السابؽ ،ص.197

)2

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرجع السابؽ ،ص .147-145ككذلؾ أحمد العزم النقشبندم ،سمك النصكص الدستكرية "دراسة مقارنة"،

مجمة النيضة ،المجمد الثالث عشر ،العدد الثاني ،إبريؿ  ،2012نسخة الكتركنية ،ص.82
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فإف ما يبرر سمك الدستكر ىك مضمكف القكاعد الدستكرية ،كيعرؼ بالسمك المكضكعي لكؿ
الدساتير مرنة كانت أـ جامدة ،عمى عكس السمك الشكمي فيتحقؽ في الدساتير الجامدة فقط.
الفرع الثاني

أهمية مبدأ سمو الدستور
تتأتى أىمية مبدأ سمك الدستكر في ككنو يشكؿ مضمكف مبدأ المشركعية بحيث يعني

األخير خضكع كؿ مف الحكاـ كالمحككميف ألحكاـ القانكف كليس ألم ىيئة أك شخصية أف تأتي
بما يخالؼ أحكاـ القانكف ،كمف ثـ ال يكتب لمبدأ سمك الدستكر الكجكد إال في ظؿ النظـ

الديمقراطية؛ لذا فإف ىذا المبدأ يعد مظي نار ألساس الدكلة القانكني التي يقكـ عمييا نظاـ الدكلة
كمف أبرز النتائج التي تترتب عمى مبدأ السمك المكضكعي لمدستكر ،تتمثؿ في تأكيد مبدأ

الشرعية كتكسيعان لنطاقو ،فالقكاعد الدستكرية تصبح أساس كؿ القكاعد األدنى منيا ،كعمك القكاعد

الدستكرية عمى القكانيف العادية كاألساسية يؤدم إلى عدـ جكاز تفكيض إحدل السمطات
الختصاصيا بدكف نص صريح(.)1

مف الدساتير الحديثة ،التي تقرر بصكرة ضمنية عمكية الدستكر عف ما عداه مف القكانيف

القانكف األساسي األلماني فنجده أكرد أنو" :يجب أف يتكافؽ النظاـ الدستكرم في الكاليات مع
القكاعد األساسية لمنظاـ الجميكرم الديمقراطي لدكلة قانكف تسكدىا العدالة االجتماعية ضمف

مفيكـ ىذا القانكف األساسي .)2("...

المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ سمو الدستور

سبؽ أف تناكلنا بالدراسة السمطة المختصة كاجراءات التعديؿ الدستكرم كنطاقو؛ حسب ما
جاء في القانكف الدستكرم الفمسطيني كالمقارف ،كذلؾ في إطار إبراز السمك الشكمي لمدستكر
كعبلقة ذلؾ بتقييـ آثار التعديبلت الدستكرية عمكمان ،إال أننا سنقكـ مف خبلؿ ىذا المطمب ببحث

آثار ىذه التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ سمك الدستكر في مصر ،كذلؾ في الفرع األكؿ ،أما في

الفرع الثاني فسنتكلى تحديد آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ سمك الدستكر في األردف ،كفي الفرع
الثالث سنحدد آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ سمك الدستكر في فمسطيف كسيككف ذلؾ عمى

النحك اآلتي:

(1

إبراىيـ عبد العزيز شيحا كمحمد رفعت عبد الكىاب ،المرجع السابؽ ،ص.593

(2

راجع المادة( )1/28مف القانكف األساسي األلماني لسنة .2002
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الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ سمو الدستور في مصر
معظـ التعديبلت الدستكرية التي جرت عمى أحكاـ الدساتير المصرية المتعاقبة لـ تتصؿ

بمبدأ السمك الشكمي لمدستكر إال تمؾ تعديبلت عاـ  2007الخاصة بصبلحيات مجمس الشكرل
حيث نصت المادة ( :)1/194المعدلة بأنو تجب مكافقة المجمس عمى ما يمي" :االقتراحات

الخاصة بتعديؿ مادة أك أكثر مف مكاد الدستكر "...كبذلؾ التعديؿ اعتبرت مكافقو المجمس عمى

أم تعديؿ يطاؿ أحكاـ الدستكر ممزمة ،بعد أف كانت عمى سبيؿ أخذ الرأم كالمشكرة كفؽ

المادة( )195مف ذات الدستكر.

إف القكاعد الدستكرية المتعمقة بالنظاـ القانكني لمتعديؿ في الدساتير المصرية لـ تكف إال

لتحرس ىذا المبدأ ،كما كأضافت تشددان في إجراءات التعديؿ مف دستكر آلخر تباعان ،إضافة إلى

أف تمؾ الدساتير ظمت مف الدساتير الجامدة ،بحيث درجت عمى النص في صمبيا عمى إجراءات

خاصة لتعديميا ،كحافظت عمى السمك الشكمي ألحكاميا كمراعاة تكسيع المشاركة الشعبية في
كضعيا كاقرار تعديبلتيا ،كىذا يتناغـ مع مبدأ السيادة الشعبية(.)1

كما يجدر ذكره ىنا أف مف إحدل الخصائص الشكمية لمدستكر تمؾ المتعمقة بصفة الديمكمة

لو بحيث تمتصؽ ىذه الصفة عند كضعو بكاسطة األمة ،إما بطريقة شبو مباشرة مف خبلؿ

االستفتاء الشعبي عميو أك بكاسطة الجمعية التأسيسية المنتخبة ،إال أف التعديؿ الدستكرم يككف لو
األثر عمى ديمكمة الدستكر كجعمو دستك انر قاببلن لمتغيير ،لطالما كصؼ بأف الدستكر ىك قانكف
كالقانكف قابؿ لمتغيير ،كاف ثار الخبلؼ الفقيي حكؿ طبيعة الدستكر حكؿ ما إذا كانت قكاعده

قكاعد آداب مرعية أـ قانكف(.)2

ثانياً :يظير أنو تغيرت إحدل مظاىر السمك الشكمي لدستكر عاـ  ،1971نتيجة لعدد المكاد
المعدلة ضمف تعديبلت  2007فكاف يفكؽ ثبلثيف مادة مف أصؿ مائتيف كاحدل عشرة مادة ،كما

قد تترؾ التعديبلت الدستكرية عمى سمك مكضكعات الدساتير عمكمان أثرىا ،بحيث يزكؿ سمكىا

(1

أما فيما يتعمؽ بتنظيـ حالة إصدار الدستكر ،يذكر أنو مف ضمف تعديبلت  2011تـ إضافة فقرة عمى المادة( )189كتنص عمى:

"لكؿ مف رئيس الجميكرية كبعد مكافقة مجمس الكزراء كنصؼ أعضاء مجمس الشعب كالشكرل طمب إصدار دستكر جديد كتتكلى
جمعية تأسيسية مف مائة عضك ،ينتخبيـ أغمبية أعضاء المجمسيف غير المعينيف في اجتماع مشترؾ ،إعداد مشركع الدستكر في مكعد
غايتو ستة أشير مف تاريخ تشكيميا كيعرض رئيس الجميكرية المشركع خبلؿ خمسة عشر يكمان مف إعداده عمى الشعب الستفتائو في

شأنو كيعمؿ بالدستكر مف تاريخ إعبلف مكافقة الشعب عميو في االستفتاء" إضافة لممادة( )189مكرر "يجتمع األعضاء غير المعينيف
ألكؿ مجمسي شعب كشكرل تالييف نتيجة االستفتاء عمى تعديؿ الدستكر الختيار الجمعية التأسيسية المنكط بيا إعداد مشركع الدستكر
الجديد خبلؿ ستة أشير مف انتخابيـ كذلؾ كمو كفقان ألحكاـ الفقرة األخيرة مف المادة(.)189

(2

أنظر :رأم الفقيو اإلنجميزم "أكستف" كد عثماف خميؿ ،مشار لرأييما لدل إبراىيـ محمد عمي ،المرجع السابؽ ،ص.20
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المكضكعي ،فقد يتـ إجراء تعديؿ دستكرم عمى بعض أحكاـ الدستكر ليجعؿ تنظيميا بقكانيف
أساسية أك تشريعات عادية.

الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى مبدأ سمو الدستور في األردن
لـ تطؿ التعديبلت الدستكرية التي أجريت عمى الدستكر األردني عاـ  1952مبدأ السمك

الشكمي لمدستكر سكل ما تعمؽ بصفة االستقرار كالديمكمة ،مف خبلؿ كـ التعديبلت التي أجريت
عمى ىذا الدستكر في العاـ .2011

الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى مبدأ سمو الدستور في فمسطين

أوالً :حسب ما كرد في أحكاـ دستكر  1923المعدؿ نصت المادة(" :)8لصاحب الجبللة كلكرثتو
كخمفائو مف بعده الحؽ بإلغاء ىذا المرسكـ أك تبديمو أك تعديمو في أم كقت مف األكقات" األمر

الذم يظير مف خبللو التأكيد عمى جمكد دستكر  1922كسمكه الشكمي عمى غيره مف القكاعد
القانكنية(.)1

ثانياً :عمى الرغـ مف أننا ذىبنا بأف القانكف األساسي الفمسطيني يقترب لمجمكد أكثر منو لممركنة

إال أنو متأخ انر عف الكثائؽ الدستكرية السابقة في القانكف الدستكرم الفمسطيني مف حيث تجسيده

لمبدأ السمك الشكمي ،فمـ تأتي أحكامو إال باليسير عف النظاـ القانكني لمتعديؿ ،أك بمعنى آخر لـ

تحدد قكاعده _بشكؿ مفصؿ_ آليات التعديؿ المعيكدة في الدساتير المعاصرة ،كمف المفارقة ىنا

أف القانكف األساسي نعده متقدمان لكافة الكثائؽ الدستكرية في القانكف الدستكرم الفمسطيني في
تبنيو لمعظـ المبادئ الدستكرية لمدستكر الديمقراطي ،كاف كاف بدرجات متفاكتة ،كلكف يعتقد أف

مف أسباب تراجعو في ذلؾ الشأف ما يعكد لطبيعتو المؤقتة التي كاف مبررىا المرحمة االنتقالية

كمتغيراتيا ،كليذا تكالت عميو التعديبلت األكلى كالثانية ،مما يستدعي الحاجة لكجكد دستكر
يتصؼ بالدكاـ كاالستقرار النسبي(.)2

لذلؾ ،كمف خبلؿ مقارنتو مع كؿ مف الدستكر األردني لسنة  1952كالدستكر المصرم

الحالي ،يتبيف اتحادىما بسمك قكاعدىما الدستكرية مف حيث مكضكعيا ،إال أنو يفترؽ عنيما مف
حيث السمك الشكمي.

)1

فتحي عبد النبي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف مع شرح المبادئ الدستكرم العامة ،المرجع السابؽ ،ص.229

)2

يذكر أنو كاف مف ضمف المكاد المقترحة لمتعديؿ عمى أحكاـ القانكف األساسي عاـ  2005كمادة مستحدثة" :ا .يتـ اقتراح مشاريع

القكانيف أك تعديميا أك إلغائيا مف قبؿ أم عضك" ب .يقر القانكف بقراءات ثبلث تنظـ إجراءات كفقان ألحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس

التشريعي" فكاف يراد مف ذلؾ التعديؿ منح القانكف األساسي درجة مف األفضمية عف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي كذلؾ لمعكدة
ألحكاـ القانكف األساسي بدالن مف الرجكع لمنظاـ الداخمي لممجمس ،الذم تضمف ىذه النصكص الخاصة بالتعديؿ.
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المبحث السادس
مبدأ استقلل السمطة القضائية

يعد كجكد القضاء ضركرة لمفصؿ بيف المتخاصميف كاحقاؽ الحؽ كتبيانو ،فالقضاء الكسيمة
األجدل لرد الحقكؽ ألصحابيا ،كلكف لف يجدم نفعان كجكد جياز قضائي يعتريو عدـ االستقبلؿ

بؿ كلف تمقى أحكامو جراء ذلؾ الثقة كاالحتراـ ،كلف تؤدم إلى صيانة الحقكؽ ،كفي المقابؿ إذا
ما تـ إعماؿ مبدأ استقبلؿ القضاء سينصؼ المظمكمكف كتصاف حقكؽ الناس كأعراضيـ.

سنتعرض في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث لتكضيح ماىية مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية

كأىميتو ،كفي المطمب الثاني سنسمط الضكء عمى آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ استقبلؿ
السمطة القضائية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

المطمب األول

ماهية مبدأ استقلل السمطة القضائية وأهميته
لتكضيح ذلؾ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف نتناكؿ في الفرع األكؿ مفيكـ مبدأ استقبلؿ

السمطة القضائية ،كفي الفرع الثاني نحدد أىمية مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية ،كسيككف ذلؾ
عمى النحك اآلتي:

الفرع األول

مفهوم مبدأ استقلل السمطة القضائية
بات القضاء المستقؿ النزيو المتنكر مف العناصر بؿ مف المقكمات األساسية لبناء الدستكر
الديمقراطي؛ لذا أخذ بناء السمطة القضائية المستقمة مكانتو البارزة في المخطط الدستكرم إلى
جانب مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،كلكي تككف السمطة القضائية مستقمة ال بد أف تككف خارج
نطاؽ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،كىناؾ مف العناصر األخرل التي يجب تكافرىا لضماف

استقبللية القضاء سكاء ما تعمؽ بنظاـ تعييف القضاة أك ما تعمؽ بالنظاـ اإلدارم كالمالي لمقضاة
كحصانتيـ(.)1

الفرع الثاني

أهمية مبدأ استقلل السمطة القضائية
تبرز أىمية استقبلؿ السمطة القضائية في إرساء نظاـ حكـ قائـ عمى سيادة القانكف كاحتراـ

الحقكؽ األساسية لئلنساف ،فما الخصكمة التي تقع بيف األشخاص القانكنييف إال خصكمة عمى
الحقكؽ فيدعي أحدىـ بحؽ لدل اآلخر ماطؿ في أدائو أك اعتدل عميو ،كىنا تتضح أىمية

)1

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرجع السابؽ ،ص.147-145
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القضاء المستقؿ ككسيمة أساسية كفاعمة في حماية الحقكؽ ،بؿ يعد الحارس كالضامف لمحريات
األساسية(.)1

كما يجدر ذكره ىنا بأف عددان مف اإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية تضمنت النص عمى ىذا

المبدأ الميـ فجاءت أحكاـ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لتؤكد عمى استقبلؿ السمطة القضائية
فنصت المادة العاشرة منو" :لكؿ إنساف الحؽ عمى قدـ المساكاة التامة مع اآلخريف ،في أف تنظر

قضيتو أماـ محكمة مستقمة نزيية نظ انر عادالن عمنيان لمفصؿ في حقكقو كالتزاماتو كأية تيمة جنائية
تكجو إليو"(.)2

كيشار إلى أف الضامف لمتطبيؽ الحقيقي لمبدأ استقبلؿ القضاء يتمثؿ في نكاح عدة ،لعؿ

أىميا طريقة تعييف القضاة ،عدـ القابمية لعزليـ ،مرتباتيـ كمراكزىـ ،إلى جانب تحريـ التدخؿ في
شأف القضاة(.)3

المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ استقلل السمطة القضائية

لبحث ىذا المكضكع سنقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع ،سنبيف آثار التعديبلت عمى تنظيـ
مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية في مصر في الفرع األكؿ ،أما في الفرع الثاني فسنتناكؿ آثار

التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية في األردف ،أما في الفرع الثالث فسنحدد
آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية في فمسطيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ استقلل السمطة القضائية في مصر

أوالً :طبقان لتعديبلت  2007عمى دستكر 1971نصت المادة( )173عمى" :تقكـ كؿ ىيئة
قضائية عمى شئكنيا ،كيشكؿ مجمس يضـ رؤساء الييئات القضائية يرأسو رئيس الجميكرية
يرعى شئكنيا المشتركة  "...بعد أف كانت تنص عمى أف يقكـ عمى شئكف الييئات القضائية

مجمس أعمى يرأسو رئيس الجميكرية ،كيؤخذ رأيو في مشركعات القكانيف التي تنظـ شئكف
الييئات القضائية ،كلما كاف تأكيد استقبلؿ القضاء يتـ مف خبلؿ النص عمى استقبللية كؿ ىيئة

مف الييئات القضائية ذاتيان ،فقد تـ تعديؿ المادة لكي تكفؿ ذلؾ ،ككفقان ليذا التعديؿ تتعزز

)1

ىاني سميماف الطعيمات ،المرجع السابؽ ،ص.356

)2

راجع أحكاـ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ .1948

)3

س ػ ػ ػ ػ ػػميماف محمػ ػ ػ ػ ػ ػػد الطم ػ ػ ػ ػ ػػاكم ،السػ ػ ػ ػ ػ ػػمطات ال ػ ػ ػ ػ ػػثبلث فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الدسػ ػ ػ ػ ػ ػػاتير العربي ػ ػ ػ ػ ػػة ،المرجػ ػ ػ ػ ػ ػػع الس ػ ػ ػ ػ ػػابؽ ،ص .286محمػ ػ ػ ػ ػ ػػد عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد

الحميد أبك زيد ،المرجع السابؽ .529 ،
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استقبللية السمطة القضائية كتككف ميمة مجمس رؤساء الييئات القضائية برئاسة رئيس الجميكرية
بمثابة ميمة تنسيقية إشرافيو باعتبار أف كؿ ىيئة مستقمة بشؤكنيا(.)1

ثانياً :بعدما كانت تنص المادة( )169مف دستكر  2012عمى" :تقكـ كؿ جية ،أك ىيئة قضائية

عمى شئكنيا ،كيككف لكؿ منيا مكازنة مستقمة "...أضيفت ضمف تعديبلت 2014

المادة()185بعد كممة "مستقمة" عبارة "يناقشيا مجمس النكاب بكامؿ عناصرىا ،كتدرج _بعد
إقرارىا_ في المكازنة العامة لمدكلة رقمان كاحدان "..لتضفي بشيء جديد عمى مبدأ استقبلؿ القضاء

كضماف تطبيقو مف خبلؿ االىتماـ بعكامؿ تحقيؽ استقبللية القضاء مف خبلؿ تمييز مكازنة
السمطة القضائية كتقديميا عمى أم مكازنة أخرل.

ثالثاً :أضيفت أيضان فقرة أخيرة عمى مضمكف المادة ( )170مف دستكر  ،2012ككانت أكثر
تفصيبلن في المادة( )186مف دستكر  2014المعدؿ" :كيحكؿ دكف تعارض المصالح كيبيف
القانكف الحقكؽ كالكاجبات كالضمانات المقررة ليـ" بما يبرز معو االىتماـ مف المشرع بفئة

القضاة ،ككؿ ىذه الشؤكف ذات صمة بالحكـ عمى مدل استقبلؿ القضاء ،فالفقرة تتعمؽ بشركط
إعارة كندب كتقاعد القضاة عبلكة عمى مسألة تعيينيـ التي ذكرت في المادة(.)170
الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ استقلل السمطة القضائية في األردن

أوالً :جاءت التعديبلت األخيرة عمى دستكر عاـ  1952لتتضمف تعديؿ المادة ( )27مف الدستكر
بإضافة كممة مستقمة بعد عبارة "السمطة القضائية" بعد أف كانت صيغة النص "السمطة القضائية
تتكلى المحاكـ عمى اختبلؼ أنكاعيا كدرجاتيا كتصدر جميع األحكاـ كفؽ القانكف باسـ الممؾ"

بما قد يكحي بتبني الدستكر األردني لمبدأ استقبلؿ السمطة القضائية ،كأحد المبادئ األساسية

لمدستكر الديمقراطي ،إال أف ىذا التعديؿ ال يمكف تناكؿ آثاره بمعزؿ عف التعديبلت الدستكرية
األخرل.

ثانياً :تضمنت تعديبلت  2011إلغاء نص المادة ( ،)57التي كانت تنص عمى تشكيؿ المجمس

العالي الذم كاف يقكـ بمياـ محاكمة الكزراء عمى ما ينسب إلييـ مف جرائـ كفؽ المادة( )55التي

عدلت أيضان كأصبحت محاكمة ىؤالء الكزراء كفقان ليذه المادة أماـ المحاكـ النظامية في

العاصمة ،كاالستبقاء عمى ميمة ىذا المجمس كفقان لممادة( )122في تعديبلت  2011في تفسير

أحكاـ الدستكر كلكف بإضافة فقرة ثالثة لممادة كتقكؿ" :تعتبر ىذه المادة ممغاة حكمان حاؿ كضع

قانكف المحكمة الدستكرية مكضع التنفيذ"

)1

محمد سعيد حسيف أميف ،المرجع السابؽ ،ص.47
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كيبلحظ أف ىذا التعديؿ ينـ عف إيذاف بعيد استقبلؿ القضاء كصيانة حقكؽ األردنييف ،كأنو

يشكؿ عبلمة مميزة في المضي بترسيخ مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية ،كال سيما بعد صدكر
قانكف المحكمة الدستكرية رقـ ( )15لسنة  ،2012كبدء نفاذه في تشريف األكؿ كنشره في الجريدة

الرسمية في الصفحة( )2519عدد( )5161بتاريخ 7يكنيك ،)1(2012استنادان لممكاد( )61_58مف
الدستكر المعدؿ  ،2011التي حددت اختصاصاتيا كمف لو الحؽ في الطعف أماميا ،باإلضافة
لتحديد شركط العضكية فييا ،كبالتالي ألغي المجمس العالي الذم كاف يرأسو كينتسب إليو عدد
مف شخصيات سياسية قد ينتج بسببيا أحكاـ ذات صبغة سياسية ،إال أف نص المادة( )58قد
يبرز مف خبللو مؤشرات التأثير عمى استقبلؿ ىذه السمطة ،بحيث يتـ تعييف أعضاء المحكمة

الدستكرية ،كفؽ ىذه المادة ،مف قبؿ الممؾ(.)2

ثالثاً :جاء تعديؿ المادة( )98ليضيؼ فقرتيف تنص عمى اآلتي"_2 :ينشأ بقانكف مجمس قضائي
يتكلى جميع الشؤكف المتعمقة بالقضاة النظامييف" "_3مع مراعاة الفقرة رقـ

() 1

يككف لممجمس القضائي كحده حؽ تعييف القضاة النظامييف كفؽ أحكاـ القانكف"

مف ىذه المادة

كيذكر أف الفقرة األكلى تتضمف صبلحية تعييف كعزؿ القضاة النظامييف كالشرعييف بإرادة

ممكية كحتى تطبيؽ الفقرة الثانية قد ينتج عنو رفعة لشأف مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية ،كعمى
كجو الخصكص داخؿ أركقتيا ،مما يساعد _في نياية األمر_ في صيانة الحقكؽ كرعايتيا ،إلى

جانب تحديده لمجرائـ التي يككف قضاتيا عسكرييف ،إال أف المحاذير مف ىيمنة السمطة التنفيذية

تتمثؿ في مسألة تعييف القضاة بإرادة ممكية ،كتككف ىذه اإلرادة مكقعة مف رئيس الكزراء أك أحد

الكزراء المختصيف حسب

المادة()40

مف الدستكر.

الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ استقلل السمطة القضائية في فمسطين

أوالً :كرد في نص المادة( )97مف القانكف األساسي" :السمطة القضائية مستقمة ،كتتكالىا المحاكـ
عمى اختبلؼ أنكاعيا كدرجاتيا ،كيحدد القانكف طريقة تشكيميا كاختصاصاتيا كتصدر أحكاميا

)1

ليث كماؿ نصراكيف ،المرجع السابؽ.338،

)2

كرد في نص المادة( )3/122مف الدستكر اإلسباني ذات النظاـ الممكي البرلماني " :يتككف المجمس العاـ لمسمطة القضائية مف رئيس

محكمة النقض كاإلبراـ الذم يرأسو إضافة إلى عشريف عضكان يعينيـ الممؾ لمدة خمس سنكات "...إال أف تعييف ثمانية منيـ يتـ باقتراح
مجمسي النكاب كالشيكخ حسب ذات الفقرة ،بما يضمف التكازف بيف السمطتيف في تعييف القضاة .كفيما يتصؿ باألمر نصت المادة

( )1/94مف القانكف األساسي األلماني ":تتألؼ المحكمة ا لدستكرية مف قضاة اتحادييف كأعضاء آخريف ،يتـ انتخاب أعضاء المحكمة
الدستكرية مناصفة مف قبؿ كؿ مف المجمس النيابي االتحادم كالمجمس االتحادم "...كما كنصت المادة ( )118مف الدستكر التكنسي
لسنة " :2014المحكمة الدستكرية ىيئة قضائية مستقمة تتركب مف اثني عشر عضكان مف ذكم الكفاءة ...يعيف كؿ مف رئيس الجميكرية

كمجمس نكاب الشعب ،كالمجمس األعمى لمقضاء ،أربعة أعضاء "...كنصت المادة( )135مف الدستكر اإليطالي لسنة " 1947:تتألؼ

المحكمة الدستكرية مف خمسة عشر قاضيان يعيف ثمثيـ مف قبؿ رئيس الجميكرية  ،كثمثيـ مف قبؿ البرلماف المنعقد في جمسة مشتركة
كثمثيـ مف قبؿ المحاكـ العميا العادية كاإلدارية  "...كبالتالي اختيار القضاة سكاء بالتعييف أك باالنتخاب ال يككف باحتكار سمطة بعينيا.
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كفقان لمقانكف "...فقد يعد ىذا النص استكماالن لما جاء بو القانكف األساسي كالنظاـ الدستكرم في

ظؿ اإلدارة المصرية مف محاكلة لتأكيد مظاىر مبدأ استقبلؿ القضاء(.)1

ثانياً :لـ تتناكؿ التعديبلت التي أجريت عمى القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ما يتعمؽ
بالسمطة القضائية كاستقبلليا ،كاف كاف يرل الباحث أف الدستكر الذم يتجسد فيو مبدأ الفصؿ بيف

السمطات القائـ عمى التكازف كالتعاكف ،يككف مييأن أكثر مف غيره في احتراـ السمطتيف التنفيذية
كالتشريعية لحدكدىما تجاه السمطة القضائية؛ لذا فمف المفترض أف يتحقؽ ىذا االستقبلؿ في ظؿ

القانكف األساسي المعدؿ الذم تبنى مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،كلكف لف يتـ الحكـ عمى مدل

استقبلؿ القضاء إال مف خبلؿ عكامؿ محددة ،كأىميا طريقة تعييف القضاة كعزليـ كمرتباتيـ.

فنصت المادة( )99مف القانكف األساسي المعدؿ عمى أف تعييف القضاة كنقميـ كترقيتيـ

يككف بالكيفية التي يقررىا القانكف ،كنصت المادة( )1/18مف قانكف السمطة القضائية أنو "يككف
شغؿ الكظائؼ القضائية بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بناء عمى تنسيب مف مجمس

القضاء األعمى ".مف المفترض أف يككف قرار رئيس السمطة شكميان مراعاة منو لمشركط القانكنية
لمتعييف ،عمى اعتبار أف األسماء يتـ تنسيبيا مف مجمس القضاء األعمى ،إال أف ذلؾ لـ يمنع مف

التدخؿ في شؤكف السمطة القضائية مف قبؿ السمطة التنفيذية ،كما جرل مف انقساـ لمسمطة
القضائية في الضفة الغربية كقطاع غزة قد يعد داللة عمى ذلؾ األمر ،كال سيما مع تشكيؿ أجيزة

قضائية جديدة مكازية في قطاع غزة ،كقد يرل البعض بأنو ال يقاس تقييـ مبدأ استقبلؿ السمطة
القضائية في الكضع الدستكرم الفمسطيني ،كيرد عمى ذلؾ بأف كافة القكانيف الصادرة في الشأف
نظيرتيا لدل البمداف العربية( ،)2كلكف ما كاف ينقص فقط
ا
القضائي الفمسطيني كانت األفضؿ بيف

ىك تطبيؽ ىذه التشريعات ،كالتي كانت ستحكؿ دكف نشكء الكضع الدستكرم الحالي؛ ككف
السمطة القضائية عنكاف تطبيؽ القانكف في النظاـ السياسي(.)3

كيضاؼ إلى أف المرتبات التي يتقاضاىا القضاة تعد سيفان ذا حديف في ضماف استقبلؿ

السمطة القضائية ،كفي ىذا الصدد تشير الفقرة الرابعة مف المادة( )3مف قانكف السمطة القضائية

"تسرم عمى مكازنة السمطة القضائية أحكاـ قانكف المكازنة العامة السنكية لمسمطة الكطنية

الفمسطينية ".يبلحظ ىنا بأف مكازنة السمطة القضائية لـ تتميز بإدراجيا كمكازنة متقدمة في قانكف
)1

راجع أحكاـ القانكف األساسي لسنة  1955مف المادة ( )38_31كأحكاـ النظاـ الدستكرم لسنة  1962مف المادة()60_51

)2

بشيادة نخبة مف كبار القضاة في جميكرية مصر العربية  :المستشار أحمد مكي كالمستشار محمكد مكي كالمستشار محمكد

الخضيرم كالمستشار حساـ الغرياني(سميماف الركمي ،المصدر السابؽ ،بتاريخ .)2014/11/29

)3

كال سيما تطبيؽ قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني رقـ( )3لسنة .2006

في ىذا السياؽ يؤكد جانب مف الفقو الدستكرم الفمسطيني بأف كجكد محكمة دستكرية فمسطينية كاف سيحكؿ مف تدىكر الكضع ليذا
الحد القائـ في الضفة الفمسطينية كقطاع غزة :فتحي عبد النبي الكحيدم ،محاضرات في مادة القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية لطمبة
الدراسات العميا-جامعة األزىر بغزة ،آذار.2013
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المكازنة العامة ،بما يكفؿ بذلؾ أحد عكامؿ استقبلؿ السمطة القضائية ،كما فعؿ المشرع

المصرم.

كعف مرتبات القضاة ،يذكر بأف القضاة الحالييف في قطاع غزة يعانكف مف تدني ركاتبيـ

بحيث ال يصؿ إلى  60بالمائة مف نسبة الركاتب التي يتقاضاىا القضاة في الضفة الغربية(.)1

كبإمعاف النظر في القكاعد الدستكرية المعدلة التي تنظـ استقبلؿ السمطة القضائية ،نجد بأف

قكاعد الدستكر المصرم الحالي تميزت بدسترة ما يعد مف أىـ عكامؿ استقبلؿ السمطة القضائية
كخصكصان ما تعمؽ بالمركز المالي لمقضاة كتمييز مكازنة السمطة القضائية عف بقية المكازنات
األخرل ،إال أف ذلؾ التنظيـ الدستكرم ،لـ يرد في كؿ مف الدستكر األردني الحالي كالقانكف

األساسي الفمسطيني ،كيجدر عمى المشرع الفمسطيني كاألردني اتباع أثر المشرع الدستكرم
المصرم في دسترة مككنات ىذا المبدأ كعدـ الرككف كاإلبقاء عمى تنظيميا بقانكف ،مع األخذ

بعيف االعتبار في مسألة اختيار القضاة بأف يككف ىناؾ نكع مف التكازف الحقيقي بيف السمطات

في اختيارىـ()2؛ إذ نؤيد في إطار الحديث عف استقبلؿ القضاء ما ذىب إليو البعض بأف مف
ضمانات استقبلؿ السمطة القضائية بكجكد قكاعد دستكرية صمبة تنظـ ىذه السمطة كما تنظـ

السمطة التنفيذية كالتشريعية ،كالضمانات األخرل تتعمؽ بالقضاة ذاتيـ حيث تجردىـ كاستقبلليتيـ
كشجاعتيـ كمقاكمة المغريات(.)3

)1

االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة  ،النظاـ الكطني لمنزاىة ،السمطة القضائية ،فمسطيف ،2013 ،ص.42

)2

نصت المادة ( )161مف مشركع مسكدة دستكر دكلة فمسطيف" :يعيف رئيس المجمس األعمى لمقضاء بقرار مف رئيس الدكلة كفقان

لمقانكف ،كيصادؽ عميو المجمس النيابي .كينظـ القانكف كيفية تعييف أعضاء المجمس األعمى لمقضاء كالشركط الكاجب تكفرىا في كؿ
منيـ .ككاف أفضؿ لك تمت دسترة الكيفية التي يتـ فييا تعييف أعضاء المجمس القضائي دكف إحالة األمر لمقانكف .كفي ذات الصدد
نصت المادة( )178مف ذات المشركع " :تنشأ بمكجب الدستكر ،محكمة دستكرية تمارس اختصاصيا باستقبللية لحماية الشرعية في
عمؿ مؤسسات الدكلة ،كتتككف مف تسعة قضاة يعينيـ رئيس الدكلة بتنسيب مف مجمس الكزراء كيكافؽ عمييـ المجمس النيابي.
كلممحكمة كضع نظاميا الداخمي الذم ينظـ إجراءات عمميا .كيككف تعييف القضاة لمرة كاحدة لمدة تسع سنكات غير قابمة لمتجديد أك
التمديد ".كاذ كنا نتمنى عمى مشرعنا الفمسطيني بأف يجعؿ مكافقة المجمس النيابي محددة في ىذه الحالة بأغمبية خاصة.

)3

المؤسسة الدكلية لمديمقراطية كاالنتخابات ،المحاكر العممية لمبناء الدستكرم" ،دراسة مقارنة" الباب الثالث السمطة القضائية،2012 ،

نسخة إلكتركنية ،ص 109كما بعدىا.
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الفصل الثالث
آثار تعديل القواعد الدستورية عمى المبادئ الفرعية لمدستور الديمقراطي

تشمؿ المبادئ الفرعية لمدستكر الديمقراطي مبدأ عكلمة الدساتير ،كيقصد بو أخذ المشرعيف
الدستكرييف بعيف االعتبار المستجدات التي رافقت عددان مف القضايا عمى الساحة الدكلية ،إلى

جانب مبدأ فصؿ الديف عف الدكلة ،كمبدأ السيطرة المدنية عمى األجيزة العسكرية ،كمبدأ حرية
اإلعبلـ كيتجسد في الحؽ بالحصكؿ عمى المعمكمات(.)1

يشار إلى أف تمؾ المبادئ تتمثؿ في ككنيا مبادئ دستكرية معززة لمصفة الديمقراطية

لمدستكر ،كال يعني خمك الدستكر مف إحداىا تجرده مف صفة الدستكر الديمقراطي ،كسنتناكؿ في
ىذا الفصؿ المبادئ الفرعية لمدستكر الديمقراطي مف الناحية النظرية ،كما أكردىا الفقو الدستكرم
كمف ثـ سنبحث آثار أبرز التعديبلت الدستكرية التي جرت في القانكف الدستكرم الفمسطيني

كالمقارف عمى تنظيـ تمؾ المبادئ.

لبحث المكضكع سنقسـ ىذا الفصؿ إلى أربعة مباحث عمى أف يتضمف كؿ مبحث إحدل

المبادئ الفرعية تباعان ،كىي :مبدأ عكلمة الدساتير ،مبدأ تنظيـ عبلقة الديف بالدكلة ،مبدأ حرية
االستعبلـ كمبدأ السيطرة المدنية عمى األجيزة العسكرية ،كسنتكلى دراسة ىذه المبادئ مف حيث

الماىية كاألىمية كمف ثـ آثار التعديبلت الدستكرية في القانكف الدستكرم الفمسطيني كالمقارف
عمى تنظيميا كسيككف ذلؾ عمى النحك اآلتي:

المبحث األول
مبدأ عولمة الدساتير

نكد في ىذا الصدد اإلشارة إلى البعد القانكني لمعكلمة حيث تجانس النظـ التشريعية المطبقة
في العالـ كتقاربيا( ،)2كما يعنينا _ىنا_ ىك العكلمة في مجاؿ التشريع الدستكرم عمى مستكل

دكؿ العالـ ،مما قد يرتب التزاـ بعض ىذه الدكؿ في دساتيرىا الكطنية باالتفاقيات كمبادئ القانكف
الدكلي العاـ.

لبحث المكضكع نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،نتناكؿ في المطمب األكؿ ماىية مبدأ

عكلمة الدساتير كأىميتو ،كفي المطمب الثاني سنحدد آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيـ مبدأ
عكلمة الدساتير ،كسيككف ذلؾ عمى النحك اآلتي:
)1

سرىنؾ حميد البرزنجي ،مقكمات الدستكر الديمقراطي ،ط ،1دار دجمة ،عماف ،2009 ،ص .174كمحمد عمي سكيمـ ،بنياف

الدستكر المعاصر ،ط ،1دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،ص .234ككذلؾ كعادؿ ثابت ،النظـ السياسية ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية ،2007 ،ص.374

)2

سامي جماؿ الديف ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،2005 ،ص.149
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المطمب األول

ماهية مبدأ عولمة الدساتير وأهميته
لبياف المكضكع سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف ،في الفرع األكؿ سنكضح مفيكـ مبدأ عكلمة

الدساتير ،كفي الفرع الثاني سنحدد أىمية مبدأ عكلمة الدساتير ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول

مفهوم مبدأ عولمة الدساتير
تعني عكلمة الدساتير التزاـ الدكؿ الديمقراطية باالتفاقيات كمبادئ القانكف الدكلي العاـ

كاعتبارىا جزءان مكمبلن لدساتيرىا الكطنية كمعدالن ليا بما يتبلءـ مع المبادئ الدكلية كخاصة فيما
يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف(.)1

بعيدان عف االنتقادات التي كجيت لمعكلمة كأثرىا عمى فركع المعرفة ،كمف ضمنيا القانكف

ككصؼ المنتقديف بأف القانكف في ظؿ ىذه العكلمة كاف بمثابة آلة ،كعميو مكاكبة التطكرات

لتشييد بنياف قانكني في سائر فركع القانكف ،لـ يكف معركفان مف قبؿ ،حيث يتقمص العاـ لصالح

الخاص(.)2

إال أف الكثيقة الدستكرية ،كالتي تعد القانكف األعمى في الببلد لـ تعد بمنأل عف المبادئ

كالقضايا ذات الطابع الدكلي كالتي تيـ اإلنسانية جمعاء؛ فعمى كاضعي ىذه الكثيقة أف يراعك

ذلؾ ،كأبرز ىذه القضايا التي سنخصيا بالدراسة قضيتا مكافحة اإلرىاب كالفساد ،كقضية حماية

البيئة ،حيث لـ يكف باإلمكاف التغاضي عف مثؿ ىذه القضايا؛ لذا البد معالجتيا في صمب
الكثيقة الدستكرية.

الفرع الثاني

أهمية مبدأ عولمة الدساتير
صار لزامان عمى المشرعيف الدستكرييف بأف يراعكا كيجسدكا المبادئ كالقضايا الدكلية

المستجدة كالتي تيـ اإلنسانية في متف الدساتير المعاصرة ،كال سيما بعد تشابؾ العبلقات الدكلية

سكاء مف خبلؿ المنظمات الدكلية أك اإلقميمية التي نشأت في بمداف مختمفة ألغراض سياسية

متعددة ،ككثير مف الدساتير التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية أشارت في بعض أحكاميا
إلى القكانيف الدكلية كااللتزامات الدكلية تجاه الدكؿ األخرل(.)3

(1

محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص.258

(2

عبد الرضا عمي أسيرم ،العكلمة :المفيكـ كالدالالت ،مجمة النيضة ،المجمد السابع ،العدد األكؿ ،يناير،2006ص.26

(3

رجا بيمكؿ ،مبادئ أساسية في صياغة الدساتير كالحكـ الدستكرم ،ط ،1مؤسسة فريدريش ناكماف ،عماف ،2005 ،ص .50
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يذكر أف قضية اإلرىاب باتت اليكـ تيدد السمـ كاالستقرار الدستكرم في العالـ ،كتعطيميا

لنفاذ القكاعد الدستكرية ،فيي ظاىرة طرحت نفسيا بقكة عمى الساحة الدكلية باعتبارىا تيديدان

لمسمـ كاألمف الدكلييف مف جية ،كمف جية أخرل تيديدان لؤلمف القكمي لمدكؿ(.)1

كتكاد قضية البيئة تكازم قضية اإلرىاب في األىمية ،فيي متعمقة بحؽ اإلنساف بالعيش

في بيئة نظيفة لذا كاف عمى البمداف التي تكاجو مثؿ ىذه القضايا معالجتيا في صمب الكثيقة

الدستكرية ،كتبرز أىمية حماية البيئة عمى الصعيديف الداخمي كالدكلي ،فعمى المستكل الداخمي
كجب عمى القانكف الكطني أف يمبي نداء ما يستجد مف حاجات ،فنتيجة لمتقدـ التكنمكجي كما
تركو مف آثار خطيرة كضارة تطمب تدخؿ القانكف الكطني ليتبنى الحمكؿ العممية لمكاجية مشاكؿ

التمكث كأخطارىا ،كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ اىتماـ عدد مف الدساتير الحديثة في تنظيـ حماية
البيئة فنجد أف الدستكر البمجيكي لعاـ  ،1996حدد بأف لكؿ فرد "الحؽ في االستمتاع بحماية
بيئة سميمة" ( ،)2كجاء الدستكر التكنسي لعاـ  2014مكضحان بأنو "تضمف الدكلة الحؽ في بيئة
سميمة كمتكازنة كالمساىمة في سبلمة المناخ ،كعمى الدكلة تكفير الكسائؿ الكفيمة بالقضاء عمى

التمكث البيئي"( ،)3كما أكرد الدستكر اإلسباني المعدؿ عاـ " 2011يحؽ لمجميع أف يتمتع ببيئة
مناسبة لنمك الفرد كما يجب عمى الجميع الحفاظ عمييا"(.)4

كع مى المستكل الدكلي فأنشئت المؤتمرات كاالتفاقيات الدكلية بيدؼ حماية البيئة مف

أخطار التمكث الكارثية ،مما ساىـ في عكلمة ىذه القضية ككجكب معالجتيا في صمب الدساتير

الكطنية(.)5

(1

عماد عكاد ،المكاطنة كاألمف ،ط ،1دكف دار لمنشر ،2009 ،ص.161

(2

راجع المادة المادة( )4/23مف الدستكر البمجيكي لسنة .1996

(3

راجع المادة( )45مف الدستكر التكنسي لسنة .2014

(4

راجع المادة( )45مف الدستكر اإلسباني المعدؿ لسنة .2011

(5

ففي عاـ  1972عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية في مدينة ستككيكلـ بالسكيد ،كفي العاـ  1977عقد المؤتمر الدكلي

لمتربية كالبيئة بمدينة يبميس باالتحاد السكفيتي سابقان ،كفي يكنيك  1992عقد مؤتمر قمة األرض بالب ارزيؿ بعنكاف "البيئة كالتنمية" كىك

أكبر اجتماع عالمي تاريخيان ،كمف االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية  :اتفاقية لندف لمحفاظ عمى الحيكانات كالنباتات عاـ  ،1923اتفاقية

برشمكنة الخاصة بالبحر األبيض المتكسط اتفاقية الككيت اإلقميمية لمتعاكف في حماية البيئة البحرية  ،1978اتفاقية جدة بشأف حماية
البيئة البحرية لمبحر األحمر  ،1982أما عف الييئات المنشئة لحماية البيئة فأنشئت في عاـ  1923منظمة الصميب األخضر الدكلي
في جنيؼ لتعمؿ بالتعاكف مع األمـ المتحدة عمى حماية البيئة مف التمكث .أنظر :ماجد راغب الحمك ،قانكف حماية البيئة في ضكء
الشريعة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،2012 ،ص 19كما بعدىا.
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أما قضية الفساد فيي تتصؿ بقيـ النزاىة كالشفافية كالحفاظ عمى الماؿ العاـ ،كمف أسبابيا

الرئيسية استبداد الحكاـ ،فالسمطة المطمقة مفسدة مطمقة كىذا يؤدم في المحصمة إلى تذمر
الشعب كاثارتو ،حيف يرل الطبقة الحاكمة تعيش حياة البذخ بينما ىك يعاني الفقر كالبؤس(.)1

كمع حضكر الدعـ االقتصادم الدكلي كعمى كجو الخصكص لدكؿ العالـ الثالث ،فمـ يعد

مف مفر لمعالجة كمكافحة قضية الفساد ضمف دساتير ىذه الدكؿ بما يراعي تكجيات الداعميف

الدكلييف كاالتفاقيات الدكلية في ىذا الشأف.

المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ عولمة الدساتير
لبحث ذلؾ سنقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع ،سنبيف آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ
عكلمة الدساتير في مصر في الفرع األكؿ ،كفي الفرع الثاني سنتناكؿ آثار التعديبلت عمى تنظيـ

مبدأ عكلمة الدساتير في األردف ،أما في الفرع الثالث فسنبيف فيو آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ
عكلمة الدساتير في فمسطيف ،كذلؾ كاآلتي:

الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ عولمة الدساتير في مصر

أوالً :كرد في نص المادة ( )59المعدلة ضمف التعديبلت التي جرت عاـ  2007باإلضافة عمى
دستكر " :1971حماية البيئة كاجب كطني ،كينظـ القانكف التدابير البلزمة لمحفاظ عمى البيئة

الصالحة" ،قد عممنا _مف قبؿ_ أف دسترة مسألة حماية البيئة باتت ،في إطار مبدأ عكلمة
الدساتير ،ضمف ما يطمؽ عميو أحد المبادئ الفرعية لمدستكر الديمقراطي المعاصر؛ لذا كاف ليذا
التعديؿ األثر في تبني الدستكر ليذا المبدأ الذم لـ يرد مف قبؿ طبقان ألحكامو.

ثانياً :في إطار تعديبلت  2007كانت تنص المادة( )179المعدلة باإلضافة" :تعمؿ الدكلة

عمى حماية األمف كالنظاـ العاـ في مكاجية أخطار اإلرىاب  ...كلرئيس الجميكرية أف يحيؿ أية
جريمة مف جرائـ اإلرىاب إلى أية جية قضاء منصكص عمييا في الدستكر أك القانكف".

كبيذا كاف لتعديؿ المادة( )179دكر في إبراز أحد أىـ المبادئ الفرعية لمدستكر الديمقراطي

في إطار معالجتو لقضية اإلرىاب ،التي لـ تكف كاضحة قبؿ ىذا التعديؿ الدستكرم(.)2

(1

عبد الحميد متكلي ،نظرات في أنظمة الحكـ في الدكؿ النامية ،ط ،2منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،1992،ص ،628ككذلؾ حازـ

صباح حميد ،اإلصبلحات الدستكرية في الدكؿ العربية ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،عماف،2012 ،ص.446

)2

كانت مف ضمف التعديبلت الدستكرية المقترحة عاـ  2011في مصر ىك إلغاء المادة ( )179إال أنو تـ إلغاء النص المستفتى

عميو.
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ثالثاً :كفي إطار تعديبلت دستكر  2012نصت المادة( )31المعدلة عمى "أمف الفضاء
المعمكماتي جزء أساسي مف منظكمة االقتصاد كاألمف القكمي ،كتمتزـ الدكلة باتخاذ التدابير

البلزمة لمحفاظ عميو عمى النحك الذم ينظمو القانكف"(.)1

يتضح أف ىذا التعديؿ الدستكرم ،كبإضافتو ليذه المادة ،جسد مف جديد ،كعمى نطاؽ أكسع

مكقفان تجاه أبرز القضايا في الساحة الدكلية أال كىي قضية اإلرىاب ،كيمكف القكؿ إف الدستكر

ىنا عاد ليؤكد في ضكء ىذا التعديؿ اىتمامو بقضية اإلرىاب كذلؾ في إطار مبدأ عكلمة

الدساتير.

رابعاً :كرد في نص الماد( )3/78المعدلة في العاـ  ..." 2014تمتزـ الدكلة بكضع خطة قكمية
شاممة لمكاجية مشكمة العشكائيات تشمؿ إعادة التخطيط كتكفير البنية األساسية كالمرافؽ.)2("...

جاء ىذا النص المعدؿ ليساىـ في تبني مبادئ الدستكر الديمقراطي الفرعية _مبدأ عكلمة

الدساتير_ مف خبلؿ التطرؽ لمشكمة العشكائيات في مصر ككيفية حميا بما يساىـ في حماية
البيئة ذات االىتماـ الدكلي.

خامساً :ضمف ما عدؿ في العاـ _ 2014أيضان_ المادة( )93كنصت عمى" :تمتزـ الدكلة
باالتفاقيات كالعيكد كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف التي تصدؽ عمييا مصر ،كتصبح ليا قكة

القانكف بعد نشرىا كفقان لؤلكضاع المقررة " يعد ىذا النص المعدؿ إلى جانب أنو عنكاف لضماف
حماية الحقكؽ كالحريات ،فيك يؤكد عمى تركيز الدكلة عمى مظاىر عكلمة الدساتير مف خبلؿ
منح االتفاقيات الدكلية قكة التشريعات الكطنية.

الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ عولمة الدساتير في األردن

أوالً :جاء تعديؿ المادة( )75بإضافة الفقرة الثانية جراء تعديبلت  2011كتنص عمى أنو "يمتنع
عمى كؿ عضك مف أعضاء مجمسي األعياف كالنكاب ،أثناء مدة عضكيتو ،التعاقد مع الحككمة
أك المؤسسات الرسمية العامة أك الشركات التي تممكيا أك تسيطر عمييا الحككمة أك أم مؤسسة

رسمية عامة...باستثناء ما كاف مف عقكد استئجار األراضي كاألمبلؾ كمف كاف مساىمان في
شركة أعضاؤىا أكثر مف عشرة أشخاص" ليؤكد عمى محاكلتو تحقيؽ مزيد مف الشفافية كالنزاىة

كمكافحة مسببات الفساد؛ مف خبلؿ كفالتو بقياـ النائب بأداء ميامو المنكطة بو كتفرغو الكامؿ
)1

المقصكد بأمف الفضاء المع مكماتي حماية أنظمة المعمكمات المتكافرة لدل الحككمات كالمؤسسات المالية كاالقتصادية الكبرل في

أنحاء العالـ مف خطر اختراؽ المنظمات اإلرىابية ليا كتدميرىا :حسف مظفر الرزك ،مراجعات الفضاء المعمكماتي ،مركز دراسات
الكحدة العربية ،بيركت.www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/29.pdf ،2007 ،

)2

يذكر أف العشكائيات ىي تمؾ المناطؽ السكنية غير المنظمة ،التي تفتقر ألبسط عناصر الحياة الكريمة كالبيئة النظيفة ،كىي تنتشر

في كثير مف بمداف العالـ بمسميات مختمفة.
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ليذه الميمة ،بعيدان عف أم تأثير أك ضغط قد يصيبو نتيجة إلبرامو العقكد التجارية كال سيما مع
السمطة التنفيذية ممثمة بالحككمة كمؤسساتيا ،بؿ كقد يساىـ _مف جانب آخر_ في حماية عضك

المجمس النيابي القياـ بميامو الرقابية عمى الحككمة دكف ضغط أك تأثير نتيجة لتعاقده معيا في

أم مف تمؾ العقكد أك المساىمة في شركاتيا ،كلكف يظير لنا بأف ىذا التعديؿ أجاز لمنائب
بمفيكـ المخالفة إبراـ عقكد االستئجار كالمساىمة في شركة تممكيا الحككمة أك تسيطر عمييا

طالما عدد مساىمييا يزيد عف عشرة أعضاء ،كىذا ال يحد بشكؿ كامؿ مف التأثير الخارجي

المتكقع عمى عضك السمطة التشريعية كقيامو بميامو المنكطة بو كتحقيؽ أكبر قدر مف النزاىة
كالحيمكلة دكف استغبلؿ النفكذ ،إذا ما كانت ىذه ىي الحكمة التي أرادىا المشرع إلى جانب

إعماؿ الرقابة الشعبية عمى الحككمة.

كنرل بأف المشرع الدستكرم المصرم أصاب عندما أسقط ما استثناه المشرع األردني ،كجاء

ذلؾ في دستكر  2014محددان بأنو "ال يجكز لعضك المجمس طكاؿ مدة العضكية أف يشترم أك

يستأجر بالذات أك بالكاسطة شيئان مف أمكاؿ الدكلة ...كال يؤجرىا أك يبيعيا شيئان مف أمكالو"...
كبذات المضمكف جاء القانكف األساسي الفمسطيني" :ال يجكز لعضك المجمس التشريعي أف
يستغؿ عضكيتو في أم عمؿ مف األعماؿ الخاصة ،كعمى أم نحك" لما لذلؾ المسمؾ التشريعي

مف داللة عمى حرص المشرع الدستكرم بأف يمارس النكاب مياميـ المنكطة بعيدان عف مسببات

استغبلؿ النفكذ ،بما يحقؽ مزيدان مف النزاىة كالشفافية(.)1

ثانياً :جاء تعديؿ المادة( )101في العاـ  2011مف خبلؿ إضافة الفقرة الثانية بالنص" :ال
يجكز محاكمة أم شخص مدني في قضية جزائية ال يككف جميع قضاتيا مدنييف ،كيستثنى مف

ذلؾ جرائـ الخيانة كالتجسس كاإلرىاب كجرائـ المخدرات كتزييؼ العممة" ليكاكب التطكرات

الحاصمة في المجتمع الدكلي عمى الصعيد القانكني كبما يخص القضايا التي تشغمو اليكـ كأىميا
قضايا مكافحة اإلرىاب ،كذلؾ في إطار تجسيد مبدأ عكلمة الدساتير في الدستكر األردني

المعدؿ.)2(2011

ثالثاً :جاء تعديؿ المادة( )1/119ضمف ذات التعديبلت؛ ليطمب مف ديكاف المحاسبة الخاص
بمراقبة إيراد الدكلة كنفقاتيا ،مف خبلؿ تقديـ تقرير عاـ لمجمسي األعياف كالنكاب بعد أف كاف

يتطمب تقديـ التقرير فقط لمجمس النكاب كفؽ النص السابؽ ،كيظير أنو يساىـ في تكسيع
(1
(2

راجع المادة( )109مف الدستكر المصرم لسنة  ، 2014كالمادة( )1/54مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2005
صادقت المممكة األردنية الياشمية عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد سنة  2004المنشكر عمى صفحة  3719مف عدد

الجريدة الرسمية رقـ  ، 4669كبذلؾ أصبحت كفؽ ما استقر عميو االجتياد القضائي تسمك عمى التشريع المحمي في حاؿ التعارض
كاصبحت نصكص االتفاقية ممزمة لمقاضي الكطني في تطبيقيا (ثائر سعكد العدكاف ،مكافحة الفساد ،ط ،1دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،2012 ،ص.)287
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المشاركة في تحمؿ المسئكلية؛ لتحقيؽ النزاىة كمكافحة الفساد كإحدل أىـ الظكاىر التي تيتـ بيا
الدساتير المعاصرة.

الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ عولمة الدساتير في فمسطين

أوالً :لـ تتناكؿ أحكاـ القانكف األساسي لسنة  1955أك النظاـ الدستكرم لسنة  1962لقطاع غزة
كحتى النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية أيان مف القضايا المثارة في إطار تنظيـ مبدأ

عكلمة الدساتير ،إلى أف جاء القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ليضيؼ بأف "تعمؿ السمطة
الكطنية الفمسطينية دكف إبطاء عمى االنضماـ إلى اإلعبلنات كالمكاثيؽ اإلقميمية كالدكلية التي

تحمي حقكؽ اإلنساف .كأضاؼ بأف "البيئة المتكازنة النظيفة حؽ مف حقكؽ اإلنساف ،كالحفاظ

عمى البيئة الفمسطينية كحمايتيا مف أجؿ أجياؿ الحاضر كالمستقبؿ مسؤكلية كطنية"(.)1

كعمى صعيد تنظيمو لعكامؿ مكافحة الفساد ،نجد القانكف األساسي قد منع عضك المجمس

ار بالذمة
التشريعي أف يستغؿ عضكيتو في أم عمؿ خاص ،كحرص عمى أف يقدـ كؿ عضك إقر ان

المالية الخاصة بو كبأكالده كزكجو ،كما ألزـ أف يقدـ رئيس الكزراء كأم كزير إق ار انر بالذمة المالية
بو كبزكجو كأكالده ،كيبلحظ ىنا االختبلؼ في صيغة المطالبة بتقديـ إقرار الذمة المالية غير

المبرر ما بيف أعضاء المجمس التشريعي كأعضاء الحككمة(.)2

إلى جانب ما كرد بشأف تنظيـ لممالية العامة مف المادة( ،)95_88يضاؼ إلى ذلؾ أف

القانكف األساسي أشار إلى إنشاء ديكاف لمرقابة المالية كاإلدارية" :ينشأ بقانكف ديكاف لمرقابة
المالية كاإلدارية عمى أجيزة السمطة كافة بما في ذلؾ مراقبة تحصيؿ اإليرادات العامة كاإلنفاؽ
منيا في حدكد المكازنة"( ،)3كذلؾ بغرض ضماف تحقيؽ الشفافية كالنزاىة كالقضاء عمى مسببات

الفساد كبما يخدـ المصمحة العامة.

ثانياً :لـ تضؼ أم مف التعديبلت التي جرت عمى القانكف األساسي الفمسطيني أم جديد فيما
يتعمؽ بتنظيـ مبدأ عكلمة الدساتير(.)4

(1

راجع المادة( )2/10كالمادة( )33مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2005

(2

نصت المادة( )2/54مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  " :2005يقدـ كؿ عضك في المجمس التشريعي إق ار انر بالذمة

المالية "..كنصت المادة( )1/80مف ذات القانكف " عمى رئيس الكزراء ككؿ كزير أف يقدـ إق ار انر بالذمة المالية. "...

(3

راجع المادة( )96مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2005

(4

يذكر أنو تـ إنشاء ىيئة مكافحة الفساد في العاـ  2010بعد تعديؿ قانكف الكسب غير المشركع رقـ ( )1لسنة 2005؛ بمكجب

القرار بقانكف رقـ( )7لسنة  ،2010كقد منحت صبلحيات كاسعة لمقياـ بمياميا في مكافحة الفساد ،كال سيما أنيا أنجزت العديد مف
التحقيقات في السنكات األخيرة الثبلث كخصكصان فيما يتعمؽ بشخصيات سياسية كالكزراء ،كلكنيا تعاني مف نقص في المعمكمات

كالطكاقـ المتخصصة ،كقد أعمنت دكلة فمسطيف أنيا ممتزمة بأحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد مف خبلؿ رسالة مف رئيس

الكزراء الفمسطيني في العاـ  (. 2008النظاـ الكطني لمنزاىة ،االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة ،ىيئة مكافحة الفساد2013 ،
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كبيذا نجد أف أحكاـ القانكف األساسي كانت متناغمة في تنظيـ المالية العامة مع الدساتير

الديمقراطية الحديثة ،كلكنيا لـ تكف كافية ،في تناكؿ بعض القضايا المثارة في إطار مبدأ عكلمة
الدساتير( ،)1مقارنة بما أتى بو القانكف الدستكرم المصرم كخصكصان الدستكر الحالي ،ككذلؾ بما
جاءت بو أحكاـ الدستكر األردني لعاـ .1952

ص ).104يذكر أف كجكد مثؿ ىذه الييئات قد يييئ إلعداد دستكر ديمقراطي يتبنى أىـ مظاىر مبدأ عكلمة الدساتير كمبدأ حرية
االستعبلـ.

)1

أصاب المشرع الفمسطيني عندما نظـ مكقؼ دكلة فمسطيف مف قضية اإلرىاب في المادة( )3مف مسكدة مشركع دستكر دكلة فمسطيف

"فمسطيف دكلة محبة لمسبلـ ،تديف اإلرىاب كاالحتبلؿ كالعدكاف ،كتدعك لحؿ المشكبلت الدكلية كاإلقميمية بالطرؽ السممية ،كتمتزـ بميثاؽ
األمـ المتحدة".
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المبحث الثاني
مبدأ علقة الدين بالدولة

قد تبرز إشكاليات معينة أماـ كاضعي الدساتير بشأف مبدأ دستكرم قد تكافقت عميو غالبية
دساتير دكؿ العالـ المعاصر ،فما بالنا بالمكقؼ مف الديف الذم يخص طائفة معينة مف الناس أك

مجمكعة مف الدكؿ دكف دكؿ أخرل؛ لذا قد تعتبر مسألة الديف مف أىـ التحديات التي تكاجو

كاضعي الدساتير الديمقراطية الحديثة.

سنقسـ ىذا المبحث لمطمبيف ،في المطمب األكؿ سنبيف ماىية مبدأ عبلقة الديف بالدكلة

كأىميتو ،كفي المطمب الثاني سنحدد آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيـ مبدأ عبلقة الديف
بالدكلة.

المطمب األول

ماهية مبدأ علقة الدين بالدولة وأهميته
لبحث ىذا المكضكع سنقسـ ىذا المطمب لفرعيف ،سنكضح في الفرع األكؿ مفيكـ مبدأ

عبلقة الديف بالدكلة ،كفي الفرع الثاني سنحدد أىمية مبدأ عبلقة الديف بالدكلة.
الفرع األول

مفهوم مبدأ علقة الدين بالدولة
يبلحظ أف الدساتير اتخذت اتجاىات مختمفة مف مسألة الديف ،فمنيا ما اتخذ مكقفان حاسمان

مف الديف كذلؾ بفصمو عف الحياة السياسية بصكرة صريحة كيطمؽ عمييا الدساتير العممانية كمف
نماذج ىذه الدساتير الدستكر األمريكي ،كجاء بالقكؿ في تعديبلتو األكلى لعاـ " :1790لف

يصدر الككنجرس أم قانكف خاص بإقامة ديف مف األدياف أك يمنع حرية ممارستو ،"...ككاف

اتجاه آخر مف الدساتير قد دمج بيف الديف كالدكلة ،كالدستكر اإليراني لسنة  1979المعدؿ في

العاـ  1992كنصت المادة( )4منو عمى أف" :جميع القكانيف المدنية كالجزائية كالمالية
كاالقتصادية كاإلدارية كالعسكرية كالسياسية كالقكانيف كاألنظمة األخرل يجب أف تستند إلى معيار

اإلسبلـ "...أما النمكذج الثالث كىك أقربيا إلى الحكـ السميـ كما يرل الباحث ،فيك نمكذج
تنتيجو معظـ الدكؿ العربية كاإلسبلمية كىي دساتير عممانية ضمنية ،فتنص عمى أف الديف

اإلسبلمي ديف الدكلة مع احتراـ حرية اتباع الديانات األخرل ،كما رسخت ىذه الدساتير مبادئ
كأسس الديمقراطية التي تقكـ عمييا الدكلة المعاصرة

()1

)1

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرجع السابؽ ،ص ،188ككذلؾ محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص.246
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الفرع الثاني

أهمية مبدأ علقة الدين بالدولة
معمكـ تمامان بأنو ال يمكف أف يتخمى المرء_ أينما كاف_ عف انتمائو كعقائده الدينية

كخصكصان في حياتو االجتماعية( ،)1كبالتالي ىؿ يمكف تنحية ىذه العقائد عف دستكر الدكلة؟ أـ
باإلمكاف المكاءمة ما بينيا كبيف مبادئ كأسس الديمقراطية التي تقكـ عمييا الدكؿ المعاصرة؟

كبالتالي نستطيع أف ننعت تنظيـ ىذه العبلقة بالمبدأ الفرعي لمدساتير الديمقراطية؟.

الباحث ليس مع الفصؿ التاـ ما بيف الديف كالدكلة ،كلكف مع دسترة العبلقة بينيما عمى

أساس المكاءمة ،كذلؾ مف خبلؿ تممس عكامؿ التكافؽ بيف أحكاـ الشريعة كأحكاـ الدستكر

الديمقراطي كاستبعاد أم مف عكامؿ التنافر بينيما ،فمعظـ الدساتير العربية كاإلسبلمية أعمنت
عف أف اإلسبلـ ديف الدكلة كأنو مصدر رئيس لمتشريع مع احتراـ حرية اتباع الديانات األخرل بؿ
أبعد مف ذلؾ فمف ىذه الدساتير ذىبت إلى بطبلف أم تشريع يناقض أحكاـ الشريعة

اإلسبلمية(.)2

بينما تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ معايير عدة ترتبط بطريقة تنظيـ العبلقة ما بيف الديف

كالدكلة ،قد تكاجو كاضعي أحكاـ دستكر دكلة العصر ،كال سيما في العالـ العربي كاإلسبلمي
كيتجسد بعضيا في اآلتي:

أوالً :عمومية بعض أحكام الشريعة اإلسلمية

مع قناعة الباحث بأف الشريعة اإلسبلمية جاءت بأحكاميا شاممة لكؿ زماف كمكاف ،إال أف

التغير كالتطكر في عدد مف مجاالت الحياة_ بعيدان عف العبادات_ صار عنكانان دامغان ليا كيجب
مراعاة ذلؾ مف خبلؿ تنظيـ العبلقة بيف الديف كالدكلة بما يخدـ كيساىـ في سعادة األمة.

ففي المجاالت المتغيرة كاألحكاـ المنظمة ليا ،اقتصرت الشريعة عمى كضع المبادئ

الرئيسية في ذلؾ تاركة التفصيبلت لكؿ أمة أف تضعيا بما يبلئـ كضعيا كظركفيا كيككف كالة

األمر في سعة مف أمرىـ دكف حرج أك ضيؽ ،كذلؾ في حدكد كأسس القرآف الكريـ مف غير
اصطداـ بحكـ تفصيمي شرعو(.)3

)1

أنظر :بالتفصيؿ االتجاىات الفقيية حكؿ اعتبار الشريعة اإلسبلمية مصد انر أساسيان لمدستكر ،ما بيف اتجاه مؤيد لمفصؿ بيف الديف

كالدكلة ،كاعتبار اإلسبلـ دينان فحسب مستندان لما ساقو مف أدلة ،كبيف اتجاه معارض لمفصؿ كاعتبار اإلسبلـ دينان كدكلة معتمدان عمى
أدلة نقمية كعقمية لتدعيـ ما ذىب إليو(مشار إليو عند عبد الحميد متكلي ،الشريعة اإلسبلمية كمصدر أساسي لمدستكر ،ط ،3منشأة

المعارؼ باإلسكندرية ،1990 ،ص 26كما بعدىا.

(2

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرجع السابؽ ،ص.191

)3

عبد الحميد متكلي ،الشريعة اإلسبلمية كمصدر أساسي لمدستكر ،الرجع السابؽ ،ص.98
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ثانياً :معايير تتصل بدولة العصر

دكلة ىذا العصر ليس لدييا المكنة لتطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الحقة حتى لك سطرىا

دستكرىا في كافة المجاالت ،كذلؾ إما الغترابيا عف مبادئ العدؿ كالمساكاة ،أك الرتياف قرارىا

بالمجمكع الدكلي كعبلقاتو القانكنية المتشابكة ،أك فيما يتعمؽ بالنطاؽ الجغرافي كالسياسي

المحدكد ،نتيجة اختبلؼ الرقعة الجغرافية الجديدة كتخكـ ىذه الدكلة ،إضافة لممعامبلت
كالممارسات مع األقكاـ كالمناطؽ الجديدة مخالفة لما كاف إباف الفتكحات االسبلمية(.)1

فعصر الدكلة الدينية قد كلى كالدكلة الديمقراطية اليكـ تتفؽ ،أكثر مف أم نمكذج سياسي

آخر ،مع القيـ اإلنسانية العميقة المشتركة بيف كؿ الثقافات كاألدياف ،فمـ تعد ىناؾ دكلة_ اليكـ_
تستحؽ ىذا االسـ أك تدعي بأنيا دكلة دينية كتستمد شرعيتيا مف اهلل أك مف خمفائو

المعصكميف.

()2

كتأكيدان عمى أىمية تنظيـ ىذه العبلقة عمى نحك ما أسمفنا ،نجد أف الدساتير التي كصفت

بالعممانية تحتكم عمى مظاىر مف التكفيؽ ما بيف الديف كالدكلة ،كأنيا تخمك مف النزعة الخبلفية
بؿ نرل أنيا "تسعى لمتعاكف عمى تحقيؽ السبلـ األىمي كتقديـ قيـ مشتركة لمكاجية مخاطر

البربرية كالتيميش الجماعي كاالستبلب كنزع اليكية كالمجكء لمعنؼ كاالقتتاؿ"(.)3

كمف جانب آخر فكؿ الدعاكل التي نادت باستبعاد الديف عند قياس معدالت الرقي كالتقدـ البشرم
لـ تقدر عمى التصدم لتيار اإليماف المتجذر في نفكس البشر ،فالديف ال زاؿ يؤكد أنو يعد

ضمانة لمتطكر كارتقاء اإلنساف(.)4

)1

أنظر في ذات المعنى إسماعيؿ زركقي ،الدكلة في الفكر العربي الحديث ،ط ،1دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،مصر،1999 ،

ص.425

)2

برىاف غميكف ،الدكلة كالديف ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،1991 ،ص.404

(3

برىاف غميكف ،المرجع السابؽ ،ص ،405ككذلؾ في ذات المعنى دينيس تكماس ،المبادئ األساسية في القانكف الدستكرم ،ط،2

دار الكتاب الحديث ،القاىرة ، 2008 ،ص .332يذكر في ىذا السياؽ أف المادة ( )3/2/16مف الدستكر اإلسباني المعدؿ لعاـ 2011
نصت ")2 :ال يجبر أحد عف اإلفصاح عف أيدكلكجيتو أك دينو أك معتقداتو" " )3ال ديف لمدكلة ،تأخذ السمطات العمكمية بعيف االعتبار
المعتقدات الدينية لممجتمع اإلنساني كتربط عبلقات التعاكف المناسبة مع الكنيسة الكاثكليكية كالديانات األخرل".

(4

ىاني الطعيمات ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف،2003 ،المرجع السابؽ ،ص.160

يؤكد البعض بأف الديف يعد ضركرة لكؿ إنساف كاعتناقو لديف مف األدياف يشكؿ خصكصية مف خكاص كجكده بكصفو إنسانان ،فقد

أظيرت الشريعة اإلسبلمية العديد مف المبادئ األساسية لحماية الحؽ في العقيدة كلحماية الشريعة مف الخارجيف عنيا ،فتنادل اهلل
الكاحد األحد أف ليـ دينيـ كلنا ديننا إلى جانب االلتزاـ برعاية المتدينيف بالديانات السماكية حتى يحكـ اهلل بيننا كبينيـ يكـ القيامة.
أنظر :خالد مصطفى فيمي ،الحماية القانكنية لممعتقدات كممارسة الشعائر الدينية كعدـ التمييز ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،

 ،2012ص.)182
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المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ علقة الدين بالدولة
يقتضي تحديد آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عبلقة الديف بالدكلة أف نتناكؿ ىذا المطمب

في ثبلثة فركع ،سنتناكؿ في الفرع األكؿ آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عبلقة الديف بالدكلة في
مصر كفي الفرع الثاني سنعرض آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عبلقة الديف بالدكلة في
األردف ،أما في الفرع الثالث سنحدد آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عبلقة الديف بالدكلة في

فمسطيف.

الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ علقة الدين بالدولة في مصر

أوالً :طبقان لتعديؿ المادة()2مف التعديبلت األكلى عاـ  2005عمى دستكر  1971اعتبرت مبادئ
الشريعة اإلسبلمية المصدر الرئيسي لمتشريع ،نجده يؤكد عمى سمكؾ المشرع المصرم لدرب

المكاءمة كتنظيـ العبلقة بيف الديف بالدكلة ،كما ىي إال نتيجة طبيعية لبلنتماء لؤلمة العربية
بثقافتيا اإلسبلمية مع االحتفاظ بكافة مقكمات الدستكر الديمقراطي(.)1

ثانياً :حسب تعديبلت  2007نصت المادة ( )5مف الدستكر بعد التعديؿ" :كلممكاطنيف حؽ
تككيف األحزاب السياسية كفقان لمقانكف ،كال تجكز مباشرة أم نشاط سياسي أك قياـ أحزاب سياسية
عمى أم مرجعية دينية أك أساس ديني".

عمى الرغـ مف أف الدستكر اعتبر ضمف الدساتير العممانية الضمنية ،كمع إبقائو عمى نص

المادة ( )2مف الدستكر باعتبار أف اإلسبلـ ديف الدكلة ،إال أنو ككفقان ليذا التعديؿ نرل بأف

المشرع الدستكرم نظـ العبلقة بيف الديف كالدكلة؛ فحظر األحزاب كالنشاط السياسي عمى أساس

ديني كاستبقى عمى مبدأ التعددية الحزبية كأساس مف أسس التداكؿ السممي لمسمطة.

ثالثاً :أعاد نص المادة ( )74المعدؿ مف دستكر  2012ما مفاده دسترة عبلقة الديف بالدكلة
عمى النحك السابقة اإلشارة إليو فنصت عمى" :لممكاطنيف حؽ تككيف األحزاب السياسية بإخطار

ينظمو القانكف كال يجكز ممارسة أم نشاط سياسي أك قياـ أحزاب سياسية عمى أساس ديني"...

يذكر أف دستكر عاـ  2012خبل مف النص عمى مثؿ ىذا الحظر فترؾ األمر مفتكحان فنصت

المادة( )51في دستكر " :2012لممكاطنيف حؽ تككيف الجمعيات كالمؤسسات األىمية كاألحزاب
بمجرد اإلخطار".

(1

أحمد فتحي سركر ،منيج اإلصبلح الدستكرم ،دار النيضة العربية ،القاىرة،2006 ،ص.86
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الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ علقة الدين بالدولة في األردن
لـ تطؿ التعديبلت الدستكرية األردنية ،التي جرت عمى دستكر  ،1952ما يتعمؽ بالتنظيـ

الدستكرم لمعبلقة بيف الديف كالدكلة ،كيعد الدستكر األردني الحالي دستك انر ضمف النماذج

العممانية الضمنية طبقان لممادة( )2اإلسبلـ ديف الدكلة "..كالمادة (" :)14تحمي الدكلة حرية القياـ

بشعائر األدياف كالعقائد طبقان لمعادات المرعية في المممكة ما لـ تكف مخمة بالنظاـ العاـ أك

منافية لآلداب.

الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ علقة الدين بالدولة في فمسطين

أوالً :يبلحظ أف القانكف األساسي لسنة  1955كالنظاـ الدستكرم لسنة  1962لقطاع غزة

يندرجاف ضمف الدساتير العممانية بحيث نصت المادة ( )5مف القانكف األساسي عمى" :حرية

االعتقاد مطمقة كالقياـ بشعائر األدياف مكفكؿ طبقان لمعادات المرعية عمى أف ال يخؿ ذلؾ بالنظاـ
العاـ كال ينافي اآلداب" كذات النص كرد في المادة( )11مف النظاـ الدستكرم ،فمـ يحدد ديف

الدكلة ،ككرد النص عمى كجو العمكـ.

ثانياً :إال أف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لـ يبتعد عف معظـ الدساتير العربية ،فيعتبر

ضمف التقسيـ السابؽ ،مف الدساتير العممانية الضمنية مف حيث تصريحو بأف الديف اإلسبلمي
ىك ديف الدكلة كلكف مع احتراـ األدياف األخرل ،فنصت المادة( )4مف القانكف األساسي عمى أف

"_1اإلسبلـ ىك الديف الرسمي في فمسطيف كلسائر الديانات السماكية احتراميا كقدسيتيا_2 .مبادئ
الشريعة اإلسبلمية مصدر رئيسي لمتشريع" كما كنصت المادة ( )18مف ذات القانكف أف "حرية
العقيدة كالعبادة كممارسة الشعائر الدينية مكفكلة شريطة عدـ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك اآلداب

العامة".

ثالثاً :لـ تتغير أحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ بالنسبة لتنظيـ عبلقة الديف بالدكلة
جراء التعديبلت التي جرت عميو(.)1

إذف لـ تختمؼ كثي انر مسألة معالجة عبلقة الديف بالدكلة في أبرز الدساتير المصرية كصكال

بالدستكر الحالي ،ككذلؾ الدستكر األردني لعاـ  ،1952أما القانكف الدستكرم الفمسطيني فاختمؼ

تجاه الكثائؽ الدستكرية ما بيف دساتير عممانية كأخرل عممانية ضمنية ،إال أف آخرىا استقر

)1

يشار ىنا أف مشركع مسكدة دستكر دكلة فمسطيف جاء مؤكدان عمى صفتو كدستكر عمماني ضمني كيتبيف ذلؾ مف خبلؿ ما نصت

عميو ـ( " )5اإلسبلـ ىك الديف الرسمي في فمسطيف .كلممسيحية كلسائر الرساالت السماكية قدسيتيا كاحتراميا .كيكفؿ الدستكر لممكاطنيف
أيان كانت عقيدتيـ الدينية ،المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات ".ككذلؾ ما كرد في المادة ( ")7مبادئ الشريعة اإلسبلمية مصدر رئيسي
لمتشريع."...
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باعتباره ضمف الدساتير العممانية الضمنية؛ فكانت كميا أقرب عمى تنظيـ العبلقة ما بيف الديف

كالدكلة منو عمى الفصؿ المطمؽ بينيما.
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المبحث الثالث
مبدأ حرية االستعلم

نعمـ بأف حرية االستعبلـ تعد ضمف الحقكؽ كالحريات الفكرية ،إال أننا كددنا أف نبقى عمى
التقسيـ الفقيي سابؽ اإلشارة إليو ،كأف نكلي ليذا الحؽ في الكصكؿ إلى المعمكمات أىمية خاصة

نظ انر إلدراكنا أنو ليس مف الحقكؽ التقميدية الممنكحة تمقائيان في الدساتير ،كاف منحت فغالبان ما
تككف منقكصة ،كلما قد تشكمو ىذه الحرية مف خطكرة في مكاشفة السمطات الحاكمة ،إلى جانب

ما تمعبو مف دكر في مجاؿ حماية الحقكؽ كالحريات العامة؛ لذا مف الميـ أف نتناكؿ ىذا الحؽ

باستقبللية.

كلبياف المكضكع نقسـ ىذا المبحث لمطمبيف ،سنخصص المطمب األكؿ الستجبلء ماىية

مبدأ حرية االستعبلـ كأىميتو ،كسنتناكؿ في المطمب الثاني آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيـ
مبدأ حرية االستعبلـ.

المطمب األول

ماهية مبدأ حرية االستعلم وأهميته
يتعيف عمينا لبياف المكضكع أف نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف ،الفرع األكؿ نخصصو لمكقكؼ

عمى مفيكـ مبدأ حرية االستعبلـ ،كنخصص الفرع الثاني لبحث أىمية مبدأ حرية االستعبلـ.
الفرع األول

مفهوم مبدأ حرية االستعلم
يقصد بحرية االستعبلـ حرية الكصكؿ إلى المعمكمات ،أك حؽ الشعب في أف يعرؼ

كيتكصؿ إلى المعمكمات ،كيعتبر الحؽ في الكصكؿ إلى المعمكمات إحدل الحريات األساسية

لئلنساف ،إلى جانب حرية التعبير كحرية الصحافة كحرية تشكيؿ الجمعيات كاألحزاب
السياسية(.)1

الفرع الثاني

أهمية مبدأ حرية االستعلم
إف حرية االستعبلـ تيدؼ إلى تدعيـ الحكـ الديمقراطي الصالح القائـ عمى أساس المحاسبة
كمكافحة الفساد بكافة صكره ،كيرتبط الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات بالمسئكلية ،فبل مساءلة

دكف معمكمات كال فائدة مف المعمكمات دكف المحاسبة ،كال يمكف محاسبة الحككمة طالما كانت

)1

محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص.234
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ق ارراتيا كنشاطاتيا بعيدة عف مراقبة الجميكر ،كلذلؾ فالسرية تغمؽ الباب أماـ المراجعة

المستقبمية()1؛ لذا جاءت العديد مف الدساتير الديمقراطية الحديثة بيذا الحؽ ككفمت ممارستو.

أكرد الدستكر التكنسي لعاـ  2014بأنو "تضمف الدكلة الحؽ في اإلعبلـ كالحؽ في النفاذ

إلى المعمكمة ،تسعى الدكلة إلى ضماف الحؽ في النفاذ إلى شبكات االتصاؿ"( ،)2ككرد في
الدستكر اإلسباني أنو يعترؼ بالحقكؽ التالية كتقر حمايتيا :د) "الحؽ في تبميغ الخبر الصحيح
كتمقيو بحرية كبكاسطة أية كسيمة نشر "...كجاء في المادة الثانية" :ال يمكف الحد مف ممارسة ىذه

الحقكؽ عف طريؽ أم نكع مف الرقابة المسبقة"(.)3

المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ حرية االستعلم
يتطمب تحديد آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حرية االستعبلـ تقسيـ ىذا المطمب لثبلثة

فركع ،في الفرع األكؿ سنتناكؿ آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حرية االستعبلـ في مصر ،كفي
الفرع الثاني سنعرض آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حرية االستعبلـ في األردف ،أما في الفرع

الثالث فسنبحث آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حرية االستعبلـ في فمسطيف ،كذلؾ عمى النحك
اآلتي:

الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ حرية االستعلم في مصر

أوالً :في إطار التعديبلت الدستكرية عاـ  1980تـ تنظيـ ما يسمى بسمطة الصحافة مف
المادة( )211_206ككانت ىذه التعديبلت ذات أثر إيجابي في دسترة حرية االستعبلـ كالحصكؿ
عمى المعمكمات ،فأشارت المادة( )210إلى" :لمصحفييف حؽ الحصكؿ عمى األنباء كالمعمكمات

طبقان لؤلكضاع التي يحددىا القانكف كال سمطاف عمييـ في عمميـ لغير القانكف" كاف أبقت

المادة( )1/209الحؽ في إنشاء الصحؼ لمشخصيات االعتبارية العامة كالخاصة دكف األفراد
الطبيعييف ،إال أف ذلؾ التعديؿ كاف تميي انز لتعديبلت دستكر .1971

ثانياً :كردت تعديبلت  2014مؤكدة في المادة( )68المعدلة عمى أف الحصكؿ عمى المعمكمات
كاإلحصاءات كالبيانات كالكثائؽ ممؾ لمشعب بعد أف كاف يقتصر النص_ قبؿ التعديؿ_ عمى

اعتباره حقان مكفكالن مف قبؿ الدكلة ،بؿ كستمتزـ بتكفيره لممكاطف بكؿ شفافية ،حسب ىذا النص

المعدؿ ،مما يدؿ عمى مبلحقة أحكاـ دستكر  2012المعدؿ لمتجربة الدستكرية الحديثة.
(1

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرجع السابؽ ،ص.179

)2

راجع المادة( )32مف الدستكر التكنسي لسنة .2014

)3

راجع الفصؿ(/1/20د )2 /مف الدستكر اإلسباني لسنة .2011
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الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ حرية االستعلم في األردن

أوالً :كاف كانت التعديبلت األخيرة عمى الدستكر األردني الحالي لـ تأت بمادة مستقمة عف ىذا

الحؽ ،عمى الرغـ مف صدكر قانكف ضماف حؽ الحصكؿ عمى المعمكمات ،إال أف ما أكردتو ىذه
التعديبلت في المادة ( )15بصياغة جديدة لمفقرات الثانية كالثالثة كالرابعة ،شممت كفالة الدكلة

لمنشر ككافة كسائؿ اإلعبلـ ،بعد أف كانت ىذه المادة تقتصر عمى حرية الصحافة كالطباعة ،بما

يعني كفالتيا لكافة كسائؿ حرية التعبير عف الرأم ،الذم يعده البعض شامبلن لحؽ الشعب في

الحصكؿ عمى المعمكمات(.)1

الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ حرية االستعلم في فمسطين

أوالً :لـ تختمؼ أحكاـ القانكف األساسي المعدؿ عف أحكاـ القانكف األساس لسنة  1955كالنظاـ
الدستكرم لسنة  1962في ظؿ اإلدارة المصرية لقطاع غزة بشأف كفالتيا لمحؽ في التعبير ،فيي
كفمتو دكف أف تتطرؽ لمحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات بشكؿ مستقؿ(.)2

كتجدر اإلشارة في ىذا المقاـ إلى االقتراح الذم قدـ مف المجنة القانكنية في المجمس

التشريعي الفمسطيني في الدكرة العاشرة خبلؿ االجتماع الثالث عشر لممجمس في تمكز 2005
الذم كاف يتعيف عمى المشرع أف أخذ بو لتجسيد مبدأ حرية االستعبلـ بشكؿ مستقؿ عف الحؽ

في التعبير ،لما ليذا الحؽ مف أىمية في المكاشفة كالمساءلة ،كنجده تضمف إضافة عبارة "كلو
في سبيؿ ذلؾ الحصكؿ عمى المعمكمات العامة التي تعنيو كتيـ المجتمع" لممادة ( )19مف

القانكف األساسي المعدؿ(.)3

)1

لمزيد مف التفصيؿ أنظر :محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ.231 ،

يشار إلى أف األردف أكؿ بمد عربي أصدر قانكنان لضماف الحؽ في الكصكؿ لممعمكمات .كنشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية بتاريخ

 2007/6/17تحت اسـ ( قانكف ضماف حؽ الحصكؿ عمى المعمكمات ) إال أنو تـ انتقاد قانكف ضماف حؽ الحصكؿ عمى المعمكمات
األردني لعدـ التزامو بالمعايير الدكلية لتنظيـ ىذا الحؽ كأنو كضع قيكدان عمى إعطاء المعمكمات مف حيث المعمكمات المصنفة كغير

المصنفة كحدد استثناءات كاسعة عمى المعمكمات المتاحة لبلطبلع مف خبلؿ القانكف كمف خبلؿ القكانيف األخرل كقانكف حماية أسرار

ككثائؽ الدكلة ،كيشار إلى أنو تـ إجراء تعديبلت عمى ىذا القانكف بعد إق ارره بخمس سنكات إال أنيا المست الشكؿ دكف المضمكف،
راجع حكؿ المكضكع المرصد اإلعبلـ األردني. www.jmm.jo.

)2

نصت مادة ( ) 40مف مشركع دستكر دكلة فمسطيف عمى" :لمصحفييف كالمكاطنيف حؽ الحصكؿ عمى األنباء كالمعمكمات بشفافية

كمسؤكلية طبقان لؤلكضاع التي ينظميا القانكف.

(3

يذكر أنو مف مشركعات القكانيف في فمسطيف التي لـ تقر حتى اآلف "مشركع قانكف الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات" كمف المرجح

أف إقرار تعديؿ المادة( )19المشار إلييا أعبله ،كاف سيفسح المجاؿ إلقرار مشركع ىذا القانكف ،كمف ثـ لترسيخ مبدأ حرية االستعبلـ
في القانكف األساسي الفمسطيني.
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كبذلؾ يككف الدستكر المصرم الحالي تميز عف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ

باحتكائو حرية االستعبلـ كحؽ مستقؿ عف الحؽ في التعبير ،كمف جية أخرل جاءت أحكاـ
القانكف األساسي في ىذا الشأف مشابية ألحكاـ الدستكر األردني عاـ  1952المعدؿ في النص
عمى الحؽ في التعبير.
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المبحث الرابع
مبدأ السيطرة المدنية عمى القوات العسكرية

جكىر ىذا المبدأ الدستكرم يشير إلى أنو عمى المؤسسة العسكرية أف تتفرغ لمدفاع عف
الكطف ،كأف ال تقترب مف التدخؿ بشؤكف الحكـ ،كأف تترؾ األمر في الحرب كالسمـ لمسمطة
السياسية(.)1

لبحث المكضكع يقتضي تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،نخصص المطمب األكؿ لتبياف

ماىية مبدأ السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية كأىميتو ،كفي المطمب الثاني سنبحث آثار

التعديبلت الدستكرية عمى تنظيـ مبدأ السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية.
المطمب األول

ماهية مبدأ السيطرة المدنية عمى القوات العسكرية وأهميته
لدراسة المكضكع سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف ،في الفرع األكؿ سنحدد مفيكـ مبدأ

السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية ،كفي الفرع الثاني سنتناكؿ أىمية مبدأ السيطرة المدنية
عمى القكات العسكرية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرع األول

مفهوم مبدأ السيطرة المدنية عمى القوات العسكرية
تضـ الدكلة القكات المسمحة الجيش كالشرطة كقكل األمف الداخمي ،كليذه المؤسسة مكانتيا

الرفيعة كتأثيراتيا ،إال أنو ال بد مف خضكع ىذه القكات لمسيطرة المدنية ،كالتي تتفاكت باختبلؼ
النظاـ السياسي المتبع في الدكلة كمدل النضج الديمقراطي فييا؛ لذا فإف كاضعي الدساتير
يضعكف في اعتبارىـ التنظيـ الدستكرم ليذه المؤسسة الميمة(.)2
الفرع الثاني

أهمية مبدأ السيطرة المدنية عمى القوات العسكرية
بات عمى القائميف عمى كاضعي القكاعد الدستكرية أف يأخذكا عمى عاتقيـ ،إشراؾ السمطة
المدنية في السيطرة عمى القكات المسمحة ،مف خبلؿ رئيس الدكلة ،رئيس الكزراء أك كزير الدفاع
كقد تـ إدراج ىذا المبدأ ضمف مبادئ الدساتير الديمقراطية المعاصرة في المخطط الدستكرم

لصياغة الدساتير الحديثة ،فالمبدأ العاـ في الدكؿ الديمقراطية ىك خضكع الجيش كاألجيزة
االستخبارية لمسيطرة المدنية كبدرجات مختمفة كفؽ النظـ الديمقراطية ،كتتجسد أىمية تنظيـ شأف

ىذه المؤسسات العسكرية كفؽ تمؾ الحدكد في كبح جماح المؤسسة العسكرية كرغبتيا في تكلي
(1

عادؿ ثابت ،المرجع السابؽ ،ص.374

(2

سرىنؾ حميد البرزنجي ،المرجع السابؽ ،ص.195-193
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السمطة مما قد يقكض النظاـ الديمقراطي()1؛ لذا يمحظ أف معظـ الدساتير الديمقراطية الحديثة
تترؾ في صمبيا مساحة لتنظيـ االحكاـ الخاصة بيذه المؤسسة العسكرية الميمة كالخطيرة،

كيختمؼ خضكع ىذه المؤسسة لمسيطرة المدنية باختبلؼ النظاـ السياسي المتبع في الدكلة كمدل
النضج الديمقراطي فييا ،كعبلكة عمى التنظيـ الدستكرم ىذا فإف تنظيـ حالة الدفاع في ىذه

الدساتير يكشؼ عف مبدأ السيطرة المدنية عمى ىذه المؤسسة كليس العكس(.)2
المطمب الثاني

آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ السيطرة المدنية عمى القوات العسكرية
سنحدد آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية في مصر في

الفرع األكؿ مف ىذا المطمب ،أما في الفرع الثاني فسنكضح آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ
السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية في األردف ،كسنتعرض في الفرع الثالث آلثار التعديبلت
عمى تنظيـ مبدأ السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية في فمسطيف .
الفرع األول

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ السيطرة المدنية عمى القوات العسكرية في مصر

أوالً :نصت المادة( )152مف دستكر  2012المعدؿ عمى" :رئيس الجميكرية ىك القائد األعمى

لمقكات المسمحة ،كال يعمف الحرب ،كال يرسؿ القكات المسمحة في ميمة قتالية إلى خارج حدكد
الدكلة ،إال بعد أخذ رأم مجمس الدفاع الكطني كمكافقة مجمس النكاب بأغمبية ثمثي األعضاء.

فإذا كاف مجمس النكاب غير قائـ ،فيجب أخذ رأم المجمس األعمى لمقكات المسمحة ،كمكافقة كؿ
مف مجمس الكزراء كمجمس الدفاع الكطني".

يذكر أف نص المادة( )146مف دستكر  2012قبؿ التعديؿ اشترطت فقط أغمبية أعضاء

مجمس النكاب بخبلؼ ما جاء في نص المادة ( )152باشتراط ثمثي أعضاء المجمس مع األخذ
بعيف االعتبار زيادة عدد أعضائو بمائة عضك عمى األقؿ عف ما كاف عميو في دستكر2012

كأضافت المادة المعدلة أنو في حالة غيبة مجمس النكاب يؤخذ رأم المجمس األعمى القكات
كمكافقة مجمس النكاب كالكزراء بما يثير مبدأ السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية.

يتبيف لمباحث أف ىذا التعديؿ كبجانب إعطائو قيادة القكات المسمحة لرئيس الجميكرية

بصفتو شخصان مدنيان منتخبان مف قبؿ الشعب ،فإنو قد يفسح المجاؿ أكثر لمرقابة عمى قرار رئيس
)1
)2

نحهد ػلي سويلم ،الهرجغ السابق ،ص252
راجع نص الفصؿ ( )77مف الدستكر التكنسي لمعاـ " :2014يتكلى رئيس الجميكرية التكنسية _إعبلف الحرب كابراـ السمـ بعد

مكافقة مجمس نكاب الشعب بأغمبية ثبلثة أخماس أعضائو كارساؿ قكاتو إلى الخارج بمكافقة رئيسي مجمس نكاب الشعب كالحككمة "...
كنص المادة ( )115مف القانكف األساسي األلماني ":المجمس النيابي االتحادم ىك الذم يقرر ،بمكافقة المجمس االتحادم ،بأف مناطؽ
االتحاد ستتعرض ليجكـ مسمح ،أك بأف ىجكمان كيذا ييددىا بشكؿ مباشر(حالة الدفاع) يتخذ ىذا القرار تبعان لطمب مف الحككمة
االتحادية ،كيتطمب إق ارره مكافقة ثمثي األصكات المدلى بيا ،التي ال تقؿ عف أغمبية عدد أعضائيا"
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الجميكرية بإعبلف الحرب كارساؿ القكات المسمحة لمقتاؿ مف قبؿ مجمس النكاب ،كبمراجعة الفقرة

الثانية مف المادة( ،)152المعدلة التي تشترط أخذ مكافقة مجمس الكزراء كمجمس الدفاع الكطني
إلى جانب أخذ مكافقة المجمس األعمى لمقكات المسمحة في حالة غيبة مجمس النكاب نبلحظ

ككأف دستكر  2014يمح بإضافتو ىذه الفقرة عمى تبنيو لمبدأ سيطرة السمطة المدنية عمى القكات
العسكرية بؿ كحرصة عمى عدـ التفرد في أخذ مثؿ ىذه الق اررات(.)1
الفرع الثاني

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ السيطرة المدنية عمى القوات العسكرية في األردن
لـ تطؿ التعديبلت التي جرت عمى الدستكر األردني الحالي لسنة  1952األحكاـ الخاصة

بتنظيـ المؤسسة العسكرية ،كلـ ينظـ مبدأ السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية في ىذا
الدستكر ،فاستبقي عمى سيطرة الممؾ عمى القكات العسكرية ،كسمطتو في إعبلف الحرب ،كعقد

الصمح بمفرده ،كىذا ما نصت عميو المادة( )32مف الدستكر الحالي" الممؾ ىك القائد األعمى
لمقكات البرية كالبحرية كالجكية" كالمادة(" :)33الممؾ ىك الذم يعمف الحرب كيعقد الصمح كيبرـ

المعاىدات كاالتفاقيات"

تترسخ السيطرة المدنية عمى المؤسسة العسكرية مف تحديد عبلقة ىذه المؤسسة العسكرية

بالسمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،كمف الكاضح تمامان في النظاـ السياسي األردني أف ىاتيف

السمطتيف تفتقداف ألم نفكذ عمى القكات العسكرية كال سيما في إعبلف الحرب كعقد الصمح كعممنا
سابقان مدل نفكذ الممؾ عمى ىاتيف السمطتيف(.)2

الفرع الثالث

آثار التعديلت عمى تنظيم مبدأ السيطرة المدنية عمى القوات العسكرية في فمسطين

أوالً :لـ تكف مرحمة اإلدارة المصرية لقطاع غزة ما بيف العاـ  1948إلى العاـ  1967إال فترة

إدارة مؤقتة لحيف حؿ القضية الفمسطينية ،كعمى الرغـ مف أف خمفية الحاكـ العاـ اإلدارم لقطاع

غزة كانت عسكرية بامتياز ،كال سيما في ظؿ القانكف األساسي لسنة ،1955إال أف التعديبلت
الدستكرية عمى النظاـ الدستكرم كاف ليا األثر في تكقي أم تأثير لمحاكـ العاـ عمى السمطة

التشريعية ،كخصكصان بعد بدء الحياة البرلمانية في قطاع غزة تزامنان مع ىذا النظاـ الدستكرم إلى
جانب ذلؾ يستشيد بعض الفقو الدستكرم الفمسطيني بحرص جميكرية مصر العربية عمى قضية

(1

تنص المادة( ")1/203ينشأ مجمس الدفاع الكطني برئاسة رئيس الجميكرية ،كعضكية رئيس مجمس الكزراء ،كرئيس مجمس النكاب،

ككزراء الدفاع كالخارجية كالمالية كالداخمية كرئيس المخابرات العامة كرئيس أركاف حرب القكات المسمحة ،كقادة القكات البحرية كالجكية،
كالدفاع الجكم ،كرئيس ىيئة عمميا ت القكات المسمحة ،كمدير إدارة المخابرات الحربية كاالستطبلع."...

(2

يذكر أنو عمى الرغـ مف أف الدستكر اإلسباني تبنى النظاـ الممكي البرلماني أيضان إال أنو نص في المادة(" )3/62مف صبلحيات

الممؾ إعبلف الحرب كالسمـ بعد إذف مسبؽ مف البرلماف".
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فمسطيف كرعايتيا لمقطاع _إباف إدارتيا_ كاستمرارىا بالمحافظة عميو كعمى مكاطنيو بجيشيا

كماليا ،كتركتو أرضان فمسطينية(.)1

ثانياً :لـ يتناكؿ القانكف األساسي الفمسطيني كتعديبلتو أم تنظيـ دستكرم لممؤسسة العسكرية

لتحديد معالـ العبلقة بينيا كبيف السمطات العامة ،سكل ما كرد في المادة( )39مف القانكف

األساسي المعدؿ كنصيا "رئيس السمطة الكطنية ىك القائد األعمى لمقكات الفمسطينية" ككفقان

التفاقية أكسمك ،فالقكات الفمسطينية فقط قكة شرطية لحفظ األمف الداخمي( ،)2كحسب ما يرل
الباحث فبل ينطبؽ عمى ىذه القكل مفيكـ األجيزة العسكرية ،كأف أحكاـ القانكف األساسي

الفمسطيني المعدؿ لـ تتناكؿ مبدأ السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية نظ انر لظركؼ سياسية

خالصة.

)1

فتحي عبد النبي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف ،المرجع السابؽ ،ص.412

)2

نصت المادة( )8مف اتفاقية اكسمك 1993 /9/13عمى" :البند ( )8مف أجؿ ضماف النظاـ العاـ كاألمف الداخمي لمفمسطينييف في

الضفة الغربية كقطاع غزة ،سينشئ المجمس قكة شرطة قكية ،بينما ستستمر إسرائيؿ في االضطبلع بمسؤكلية الدفاع ضد التيديدات
الخارجية ،ككذلؾ بمسؤكلية األمف اإلجمالي لئلسرائيمييف؛ بغرض حماية أمنيـ الداخمي كالنظاـ العاـ (.كفا ككالة األنباء كالمعمكمات
الفمسطينية.) http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4888
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الخاتلمة

بعد االنتياء _بتكفيؽ مف عند اهلل عز كجؿ_ مف إعداد ىذه الدراسة خمص الباحث إلى

مجمكعة مف النتائج كالتكصيات التي تمثؿ إجابة لتساؤالت الدراسة التي تـ طرحيا ،كفيما يمي

نعرض ألىـ ىذه النتائج كالتكصيات:

أوالً :النتائج :

 _1تكصؿ الباحث إلى أف قكاعد القانكف األساسي الفمسطيني تمبس ثكب الدستكر مف حيث
مكضكعيا ،فكجد قكاعده تنظـ ما نظمتو الدساتير مف مبادئ دستكرية مختمفة؛ فكاف أرحب مف
القكانيف األساسية في ىذا المجاؿ ،كاف اختمؼ ىذا القانكف مف حيث الشكؿ عف تمؾ الدساتير
باعتباره مؤقتان مرحميان ،كمع ذلؾ الحظ الباحث اقترابو لمجمكد أكثر مف المركنة مف خبلؿ ما
تطمبو مف إجراءات لتعديمو تزيد في الشدة عف القكانيف العادية كالقكانيف األساسية في فمسطيف.

 _2تبيف لمباحث بأف تطكر الدساتير في تبني المبادئ الدستكرية األساسية كالفرعية لمدستكر
الديمقراطي كاف تدريجيان؛ كمما تـ إفساح المجاؿ بشكؿ أكسع لسمطة الشعب في عممية التعديؿ

الدستكرم كفقان ألحكامو.

 _3تكصؿ الباحث إلى أف القانكف األساسي الفمسطيني المقر في مايك  2002يعد أىـ

التعديبلت الدستكرية التي جرت عمى القانكف الدستكرم الفمسطيني.

_4اتضح لمباحث أف آثار التعديبلت التي تـ بمكجبيا استحداث منصب رئيس الكزراء كاف ليا
دالالت فارقة عمى تطكر كاقع التجربة الدستكرية الديمقراطية في فمسطيف ،أىميا ممارسة كافة

أدكات الرقابة البرلمانية برحابة أكثر عمى السمطة التنفيذية ،إلى جانب الرقي كالتطكر في العمؿ

الحككمي اإلدارم كالتنفيذم ،ككاف مف أىـ آثار ىذه التعديبلت عمى القانكف األساسي ،ىك

المساىمة في تبنيو لمبدأ الفصؿ المرف ما بيف السمطات كمبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة
كأبرز المقكمات األساسية لمدستكر الديمقراطي.

 _5ظير لمباحث أف مف أىـ آثار التعديبلت الدستكرية ،التي حددت مدة رئاسة السمطة الكطنية

الفمسطينية كمدة كالية المجمس التشريعي عمى البنياف المكضكعي لمقانكف األساسي ،تنظيميا

لمبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة نصان ،بحيث لـ تتجسد آثار ىذه التعديبلت فعميان عمى
الممارسة الدستكرية؛ نتيجة لبلنقساـ الفمسطيني.

_6تكصؿ الباحث إلى أف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2005يعد متقدمان عمى

كافة الكثائؽ الدستكرية في القانكف الدستكرم الفمسطيني في تبنيو لممقكمات األساسية كالفرعية

لمبنياف المكضكعي ،كلكنو ظؿ متراجعان في ذلؾ عف الدستكر المصرم الحالي المعدؿ
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لسنة ،2014كلـ يكف الدستكر األردني الحالي أفضؿ مف القانكف األساسي الفمسطيني في تبني
ىذه المقكمات.

_7ظير لمباحث بأف الصفة المؤقتة لمقانكف األساسي كانت مبر انر في إجراء التعديبلت الدستكرية

المتتالية عميو ،كتبيف بأف الحاجة لدستكر دائـ كمستقر أبرزتيا تجربة الممارسة الدستكرية الحالية.
ثانياً :التوصيات :

_1يكصي الباحث المشرع الفمسطيني بإقرار دستكر دكلة فمسطيف؛ عمى أف يشمؿ مقكمات
البنياف المكضكعي لمدستكر الديمقراطي ،آخذان بعيف االعتبار التجربة الدستكرية الدكلية الحديثة

في ىذا الشأف.

_2يكصي الباحث المشرع الفمسطيني بأف ال يترؾ تنظيـ مككنات المبادئ الدستكرية فيو كالسيما
األساسية منيا لمقكانيف العادية؛ بؿ أف تنظـ عمى األقؿ في قكانيف أساسية تضمف انعكاسان

كترسيخان لتمؾ المبادئ في الدستكر.

_3يقترح الباحث عمى المشرع الفمسطيني بأف ال يغفؿ بعض المبادئ الفرعية لمدستكر
الديمقراطي الحديث؛ لما تحممو التطكرات المتبلحقة عمى المستكل المحمي كالدكلي مف دالالت

عمى أنيا ستشكؿ فيما بعد في المخطط الدستكرم مقكماتو األساسية ،كستحتكر صفتو

الديمقراطية ،كال سيما مبدأ عكلمة الدساتير ،كمبدأ تنظيـ عبلقة الديف بالدكلة.

_4يكصي الباحث المشرع الفمسطيني بأف يضمف الدستكر آلية التعديؿ الدستكرم؛ ليكفؿ بذلؾ
سمكه كجمكده؛ بما يرتب استق ارره الذم يترسخ بإفساح المجاؿ مف جية أخرل لتعديمو ،كلكف

ضمف إجراءات تزداد تعقيدان عف التشريعات األخرل.

_5يقترح الباحث عمى مشرعنا الفمسطيني تكسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إجراءات تعديؿ
الدستكر ،كذلؾ في إطار مقكمات البناء الشكمي لمدستكر الديمقراطي ،مف خبلؿ تبني آلية إقرارىا

النيائي بكاسطة االستفتاء الدستكرم ،مع منح المدة الكافية ما بيف اإلعداد النيائي لمشركع

التعديبلت الدستكرية كطرحو لبلستفتاء الشعبي كأف تككف ثبلثيف يكمان.

_6يقترح الباحث عمى المشرع الفمسطيني أف يضمف دستكر دكلة فمسطيف قيكدان مكضكعية عمى

إجراء أم تعديؿ دستكرم قد يمس المبادئ الدستكرية األساسية كالفرعية ،كاخضاع ذلؾ لمرقابة

القضائية مف قبؿ المحكمة الدستكرية المأمكؿ إنشاؤىا قريبان.

 _7يكصي الباحث كؿ مف المشرع الفمسطيني كالمشرع المصرم كالمشرع األردني بإصدار
القكانيف التي تساىـ في تجسيد المبادئ األساسية كالفرعية لمدستكر الديمقراطي ،كيكصي بتطبيؽ

ما صدر منيا.
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القرآن الكريم :

المراجع

الكتب العامة والخاصة :
_1أحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزم النقشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبندم ،تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر ،ط ،1ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكراؽ لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع،
عماف.2006 ،

_2أحمد المكافي ،المشركعية االستثنائية ،دكف دار لمنشر ،دكف تاريخ لمنشر.
_3إبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد العزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػيحا ،المب ػ ػ ػ ػ ػ ػػادئ الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرية العام ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػأة المع ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؼ
باإلسكندرية.2006 ،

_4إب ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ عبػػ ػ ػ ػ ػػد العزيػ ػ ػ ػ ػ ػػز شػػ ػ ػ ػ ػػيحا كمحمػ ػ ػ ػ ػ ػػد رفعػػ ػ ػ ػ ػػت عب ػ ػ ػ ػ ػػد الكى ػ ػ ػ ػ ػػاب ،ال ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػية
كالقانكف الدستكرم ،الكتاب األكؿ ،أبك العزـ لمطباعة.2005 ،

_5إبػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ دركي ػ ػ ػ ػ ػػش ،الق ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم النظري ػ ػ ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػ ػ ػػة كالرقاب ػ ػ ػ ػ ػػة الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرية ،ط،4
دار النيضة العربية ،القاىرة.2004 ،

 _6إبػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ محم ػ ػ ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػ ػ ػػي ،الق ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار النيض ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة ،الق ػ ػ ػ ػ ػػاىرة ،دكف
تاريخ لمنشر.

_7أحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد فتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركر ،مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنيج اإلصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلح الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار النيضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،

القاىرة.2006 ،

_8أحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرحاؿ ،فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم كالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،ط ،1المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت.2002 ،

_9أحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلمة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر ،االختصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاص التش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريعي ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرئيس الدكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي النظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

البرلماني ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2003 ،

_10أم ػ ػ ػ ػ ػػيف س ػ ػ ػ ػ ػػبلمة العض ػ ػ ػ ػ ػػايمة ،ال ػ ػ ػ ػ ػػكجيز ف ػ ػ ػ ػ ػػي النظ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار الثقاف ػ ػ ػ ػ ػػة لمنش ػ ػ ػ ػ ػػر
كالتكزيع ،عماف.2010 ،

_11إسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماعيؿ زركقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،الدكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػديث ،ط ،1دار الفجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
لمنشر كالتكزيع ،مصر.1999 ،

_ 12برى ػ ػ ػ ػ ػػاف غمي ػ ػ ػ ػ ػػكف ،الدكل ػ ػ ػ ػ ػػة كال ػ ػ ػ ػ ػػديف ،ط ،1المؤسس ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة لمد ارس ػ ػ ػ ػ ػػات كالنش ػ ػ ػ ػ ػػر،
بيركت.1991 ،

_13ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف زي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف ،الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنظـ االنتخابي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المعاص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،ط ،1دار الفك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

الجامعي ،اإلسكندرية.2011 ،
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_14ث ػ ػ ػ ػ ػ ػػائر س ػ ػ ػ ػ ػ ػػعكد الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكاف ،مكافح ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ،ط ،1دار الثقاف ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمنش ػ ػ ػ ػ ػ ػػر كالتكزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع،
عماف .2012

_15حػ ػ ػ ػ ػ ػػازـ صػ ػ ػ ػ ػ ػػباح حميػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،االصػ ػ ػ ػ ػ ػػبلحات الدسػػ ػ ػ ػ ػػتكرية فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػ ػ ػػدكؿ العربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،ط ،1دار

الحامد لمنشر كالتكزيع ،عماف.2010 ،

 _16حم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدم العجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،مقدم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار الثقاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمنش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
كالتكزيع ،عماف.2009 ،

_17حسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف عثمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف عثمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،دار الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة،
االسكندرية.2005 ،

_ 18حس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ مرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار الفك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر العرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكندرية،

.2014

_19خالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطفى فيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،الحمايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القانكني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لممعتق ػ ػ ػ ػ ػ ػػدات كممارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعائر
الدينية كعدـ التمييز ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2012 ،

_20خال ػ ػ ػ ػ ػ ػػد س ػ ػ ػ ػ ػ ػػمارة الزعب ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار اإلدارم ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف النظري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالتطبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ،مكتب ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.1999 ،

_21دينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس تكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس ،المبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادئ األساسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،ط ،2دار

الكتاب الحديث ،القاىرة.2008 ،

 _22أرف ػ ػ ػ ػ ػ ػػت دس ػ ػ ػ ػ ػ ػػكقي ،ىيمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة التنفيذي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ البرلم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػأة

المعارؼ باإلسكندرية.2006 ،

_23رجػ ػ ػ ػ ػ ػػب محمػ ػ ػ ػ ػ ػػكد ط ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجف ،قيػ ػ ػ ػ ػ ػػكد تعػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر ،ط ،2دار النيضػ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،

القاىرة.2008 ،

_24رفع ػ ػ ػ ػ ػ ػػت عي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد س ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد ،الجكان ػ ػ ػ ػ ػ ػػب السياس ػ ػ ػ ػ ػ ػػية كالقانكنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لتع ػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة  76م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

الدستكر ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة2005. ،

_25رجػ ػ ػ ػ ػػا بيمػ ػ ػ ػ ػػكؿ ،مبػ ػ ػ ػ ػػادئ أساسػ ػ ػ ػ ػػية فػ ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػ ػػياغة الدسػ ػ ػ ػ ػػاتير كالحكػ ػ ػ ػ ػػـ الدسػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،ط،1
عماف.2005 ،

 _26رمض ػ ػ ػ ػ ػػاف محم ػ ػ ػ ػ ػػد بط ػ ػ ػ ػ ػػيخ ،ال ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياس ػ ػ ػ ػ ػػية كالدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرية ،دار النيض ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة،

القاىرة.2009 ،

_27زىيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر ،الكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيط فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،ج ،1المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجامعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت1994. ،

_28سػ ػ ػ ػ ػػامي جم ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػ ػ ػػديف ،ال ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياس ػ ػ ػ ػ ػػية كالق ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،منش ػ ػ ػ ػ ػػأة المع ػ ػ ػ ػ ػػارؼ
باإلسكندرية.2005 ،
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_29س ػ ػ ػ ػ ػ ػػرىنؾ حمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد البرزنج ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،مقكم ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػديمقراطي كآلي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المدافع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
عنو ،ط ،1دار دجمة ،عماف.2009 ،

_30سػ ػ ػ ػ ػػعد عصػ ػ ػ ػ ػػفكر ،المبػ ػ ػ ػ ػػادئ األساسػ ػ ػ ػ ػػية فػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػػتكرم كالػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػػية،
منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،دكف تاريخ لمنشر.

_31س ػ ػ ػ ػ ػػعد عبػػ ػ ػ ػ ػػد الجب ػ ػ ػ ػ ػػار العمػػ ػ ػ ػ ػػكش ،د ارس ػ ػ ػ ػ ػػات معمقػػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي العػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،ط،1
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2008 ،

_32سػ ػ ػ ػ ػ ػػميماف محمػ ػ ػ ػ ػ ػػد الطمػ ػ ػ ػ ػ ػػاكم ،الػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػية كالقػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار الفكػ ػ ػ ػ ػ ػػر
العربي ،دكف مكاف لمنشر.1988 ،

• السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطات الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثبلث فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتير العربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،ط ،6دار الفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة،
.1996

_33شػ ػ ػ ػ ػ ػػحاتة أبػ ػ ػ ػ ػ ػػك زيػ ػ ػ ػ ػ ػػد شػ ػ ػ ػ ػ ػػحاتة ،مبػ ػ ػ ػ ػ ػػدأ المسػ ػ ػ ػ ػ ػػاكاة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الدسػ ػ ػ ػ ػ ػػاتير العربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،دكف دار

لمنشر.2001 ،

_34صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلح الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكزم محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم ،دار النيضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

العربية ،القاىرة.2013 ،

_35عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ الحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارم ،القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم كالنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم األردنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،دكف دار

لمنشر.1972 ،

_36عادؿ ثابت ،النظـ السياسية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2007 ،
_37عبػ ػ ػ ػ ػػد الغنػ ػ ػ ػ ػػي بسػ ػ ػ ػ ػػيكني عبػ ػ ػ ػ ػػد اهلل ،الػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػػية كالقػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،الكتػ ػ ػ ػ ػػاب

األكؿ ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية.1997 ،

_38عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد متػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلي ك مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطفى أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك زيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد فيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم
كاألنظمة السياسية ،ط ،1دار المعارؼ بمصر.1960 ،

_39عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحميػ ػ ػ ػ ػ ػػد متػ ػ ػ ػ ػ ػػكلي ،الش ػ ػ ػ ػ ػ ػريعة اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػػبلمية كمصػ ػ ػ ػ ػ ػػدر أساسػ ػ ػ ػ ػ ػػي لمدسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر ،ط،3
منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1990 ،

_40عبػػ ػ ػ ػػد العظػػ ػ ػ ػػيـ عبػػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػ ػػبلـ عبػػ ػ ػ ػػد الحميػػ ػ ػ ػػد ،تطػػ ػ ػ ػػكر األنظم ػ ػ ػ ػػة الدسػ ػ ػ ػ ػػتكرية ،ط ،1دار
النيضة العربية ،ج ،1القاىرة.2006 ،

_41عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد الك ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف ،الػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػية كالقػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،ط ،1مكتبػ ػ ػ ػ ػ ػػة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.1999 ،

_42عبد الغني بسيكني عبداهلل ،القانكف الدستكرم ،الدار الجامعية ،بيركت ،دكف تاريخ لمنشر.
• القانكف الدستكرم ،مطابع السعدني.2007 ،
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_43عصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدبس ،القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم كالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،دار الثقافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمنشر كالتكزيع ،عماف.2014 ،

• الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية_ السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة التش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريعية_ الكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب الثالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث ،ط ،1دار الثقافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
عماف.2011 ،

• الػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػية _السػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة التنفيذيػ ػ ػ ػ ػ ػػة_ الكتػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ال ارب ػ ػ ػ ػ ػ ػع ،ط ،1دار الثقافػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػػر
كالتكزيع ،عماف.2011 ،

_44عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػرك أحم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد حس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبك ،القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكانيف األساس ػ ػ ػ ػ ػ ػػية المكمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر ،دار النيض ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
العربية ،القاىرة.2001 ،

_45عماد عكاد ،المكاطنة كاألمف ،ط ،1دكف دار لمنشر.2009 ،
_46عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرم ،مبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادئ القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،ط ،1دار صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفاء

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف.2011 ،

 _47فتحػ ػ ػ ػ ػ ػػي الكحيػ ػ ػ ػ ػ ػػدم ،التطػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات الدسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرية فػ ػ ػ ػ ػ ػػي فمسػ ػ ػ ػ ػ ػػطيف ،مػ ػ ػ ػ ػ ػػع شػ ػ ػ ػ ػ ػػرح المبػ ػ ػ ػ ػ ػػادئ

الدستكرية ،الجزء األكؿ ،ط ،4مطابع المقداد بقطاع غزة.2004 ،

• القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم كالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،ج ،2ط ،4مطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابع المقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد ،غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة،
.2004

• المب ػ ػ ػ ػ ػػادئ الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرية العام ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػع ش ػ ػ ػ ػ ػػرح التط ػ ػ ػ ػ ػػكرات الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرية ف ػ ػ ػ ػ ػػي فمس ػ ػ ػ ػ ػػطيف ،ط،5
مطابع المقداد _قطاع غزة.2011 ،

• الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية المعاصػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة كنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الحك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ ،ط ،5دار المق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد

لمطباعة ،فمسطيف.2012 ،

_48فتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم ،اختصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاص المحكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرية العميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بالطمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب األصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي
بالتفسير ،دار النيضة العربية.1998 ،

_49ف ػ ػ ػ ػ ػػكزم أكص ػ ػ ػ ػ ػػديؽ ،ال ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياس ػ ػ ػ ػ ػػية كالق ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار الكت ػ ػ ػ ػ ػػاب الح ػ ػ ػ ػ ػػديث،
الجزائر.2001 ،

_50ماج ػ ػ ػ ػ ػػد ارغ ػ ػ ػ ػ ػػب الحم ػ ػ ػ ػ ػػك ،الق ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار الجامع ػ ػ ػ ػ ػػة الجدي ػ ػ ػ ػ ػػدة ،اإلس ػ ػ ػ ػ ػػكندرية،

.2003

• ق ػ ػ ػ ػ ػػانكف حماي ػ ػ ػ ػ ػػة البيئ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي ض ػ ػ ػ ػ ػػكء الشػ ػ ػ ػ ػ ػريعة ،دار الجامع ػ ػ ػ ػ ػػة الجدي ػ ػ ػ ػ ػػدة ،اإلس ػ ػ ػ ػ ػػكندرية،
.2012

_51محمد كامؿ ليمة ،النظـ السياسية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.1971 ،

_52محم ػ ػ ػ ػ ػػد عب ػ ػ ػ ػ ػػد الع ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الس ػ ػ ػ ػ ػػنارم ،الق ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم نظري ػ ػ ػ ػ ػػة الدكل ػ ػ ػ ػ ػػة (الحككم ػ ػ ػ ػ ػػة)،
جياز نشر كتكزيع الكتاب الجامعي جامعة حمكاف ،دكف تاريخ لمنشر.
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_53محمػ ػ ػ ػ ػ ػػد س ػ ػ ػ ػ ػ ػػميـ غ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزكم ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػكجيز ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي التنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ السياس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كالدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم لممممك ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

األردنية الياشمية ،ط ،5مكتبة دار الثقافة ،عماف.1996 ،

 _54محم ػ ػ ػ ػػد عب ػ ػ ػ ػػد الحمي ػ ػ ػ ػػد أب ػ ػ ػ ػػك زي ػ ػ ػ ػػد ،الكس ػ ػ ػ ػػيط ف ػ ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار النيض ػ ػ ػ ػػة

العربية ،القاىرة.2007 ،

_55محمػػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػػعيد حسػػ ػ ػ ػػيف أمػػ ػ ػ ػػيف ،أثػ ػ ػ ػ ػػر التعػ ػ ػ ػ ػػديبلت الدس ػ ػ ػ ػػتكرية ف ػ ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػ ػػيرة اإلصػ ػ ػ ػ ػػبلح

السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػي كاالجتمػ ػ ػ ػ ػ ػػاعي كاالقتصػ ػ ػ ػ ػ ػػادم فػ ػ ػ ػ ػ ػػي مصػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،دار النيضػ ػ ػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،القػ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة،
.2008

_56محمػ ػ ػ ػ ػػد أبػ ػ ػ ػ ػػك زيػ ػ ػ ػ ػػد محمػ ػ ػ ػ ػػد ،الػ ػ ػ ػ ػػكجيز فػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،مطػ ػ ػ ػ ػػابع الطػ ػ ػ ػ ػػكبجي،

.2004

_57محمػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحمػ ػ ػ ػ ػ ػػكرم كآخػ ػ ػ ػ ػ ػػركف ،دفاع ػ ػ ػ ػ ػ ػان عػ ػ ػ ػ ػ ػػف الديمقراطيػ ػ ػ ػ ػ ػػة كأحكػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الدسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر ،ط،1

دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2005 ،

 _58محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيمـ ،بني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر ،ط ،1دار المطبكع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الجامعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،

اإلسكندرية.2014 ،

_59محم ػ ػ ػ ػ ػػكد شػ ػ ػ ػ ػ ػريؼ بس ػ ػ ػ ػ ػػيكني كآخ ػ ػ ػ ػ ػػركف ،حق ػ ػ ػ ػ ػػكؽ اإلنس ػ ػ ػ ػ ػػاف ،المجم ػ ػ ػ ػ ػػد األكؿ ،الكث ػ ػ ػ ػ ػػائؽ
العالمية كاإلقميمية ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت.1988 ،

_60محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافظ ،القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار اإلدارم ،دار النيض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة،

.1999

 _ 61محسػ ػ ػ ػ ػ ػػف خميػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،الػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػية كالدسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر المبنػ ػ ػ ػ ػ ػػاني ،دار النيضػ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػة،

القاىرة.1973 ،

• القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم كالدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتير المص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية ،دار الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر،

اإلسكندرية.1996 ،

• الطائفية كالنظاـ الدستكرم في لبناف ،الدار الجامعية ،بيركت .1992
 _62مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطفى صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكم ،التنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كالنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2011 ،

_63ميمػ ػ ػ ػ ػ ػػكد الميػ ػ ػ ػ ػ ػػذبي كاب ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ أبػ ػ ػ ػ ػ ػػك خػ ػ ػ ػ ػ ػػزـ ،الػ ػ ػ ػ ػ ػػكجيز فػ ػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،ؾ،1
الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع ،سرت1426 ،ق.

_64ميشػ ػ ػ ػ ػػاؿ ميػ ػ ػ ػ ػػام ،دكلػ ػ ػ ػ ػػة القػ ػ ػ ػ ػػانكف ،الطبعػ ػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػ ػػة ،دي ػ ػ ػ ػ ػكاف المطبكعػ ػ ػ ػ ػػات الجامعيػ ػ ػ ػ ػػة،
الجزائر.1977 ،

_65نفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدانات ،د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات معمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ،دكف دار لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر،

.2004
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_66ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراكم ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ السياس ػ ػ ػ ػ ػ ػػية كالق ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم ،دار الثقاف ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمنشر كالتكزيع ،عماف .2008

_67ىػ ػ ػ ػ ػ ػػاني الطعيمػ ػ ػ ػ ػ ػػات ،حقػ ػ ػ ػ ػ ػػكؽ اإلنسػ ػ ػ ػ ػ ػػاف كحرياتػ ػ ػ ػ ػ ػػو األساسػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،دار الشػ ػ ػ ػ ػ ػػركؽ لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػػر
كالتكزيع ،عماف.2003 ،

_68كلي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد محم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػناكم ،الرقاب ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القض ػ ػ ػ ػ ػ ػػائية عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى التع ػ ػ ػ ػ ػ ػػديبلت الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرية ،دار

الفكر كالقانكف ،المنصكرة.2013 ،
الرسائل العممية

_1فتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد النبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الكحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدم ،ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمانات نفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ القكاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرية ،رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة
دكتك اره ،جامعة القاىرة.1982 ،

_2محمػ ػ ػ ػػد عػ ػ ػ ػػكض أحمػ ػ ػ ػػد التمبػ ػ ػ ػػاني ،حريػ ػ ػ ػػة التعبيػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػرأم بػ ػ ػ ػػيف التج ػ ػ ػ ػريـ كاإلباحػ ػ ػ ػػة

في التشريع الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر بغزة.2014 ،

_3أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامة سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعيد سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعد ،نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الحكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ لمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة الكطنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية ،رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة

ماجستير ،جامعة األزىر بغزة.2013 ،

_4جمػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ محمػ ػ ػ ػ ػ ػػكد أبػ ػ ػ ػ ػ ػػك كميػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،صػ ػ ػ ػ ػ ػػبلحيات رئػ ػ ػ ػ ػ ػػيس السػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة الكطنيػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػ ػ ػػف

التشريعات العادية ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر بغزة.2012 ،

_5نائ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػؤاد عب ػ ػ ػ ػ ػػد الجػ ػ ػ ػ ػ ػكاد ،الطع ػ ػ ػ ػ ػػكف االنتخابي ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي االنتخاب ػ ػ ػ ػ ػػات التشػ ػ ػ ػ ػ ػريعية ف ػ ػ ػ ػ ػػي
فمسطيف ،رسالة ماجستير ،جامعة القاىرة.2011،

الدوريات واألبحاث

 _1صػػ ػ ػ ػ ػػبلح الػ ػ ػ ػ ػ ػػديف فػػ ػ ػ ػ ػػكزم ،رؤيػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػػ ػ ػ ػ ػػي تعػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ الم ػ ػ ػ ػ ػػادة( )76مػ ػ ػ ػ ػ ػػف الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكر الػ ػ ػ ػ ػ ػػدائـ
الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة  ،1971مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة البحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكث القانكنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاالقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية ،العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابع
كالثبلثكف ،إبريؿ.2005

_2فتح ػ ػ ػ ػ ػػي فك ػ ػ ػ ػ ػػرم ،ت ػ ػ ػ ػ ػػأمبلت نقدي ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي التع ػ ػ ػ ػ ػػديبلت الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرية لع ػ ػ ػ ػ ػػاـ  ،2007مجم ػ ػ ػ ػ ػػة

الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف كاالقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد لمبح ػ ػ ػ ػ ػ ػػكث القانكني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاالقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية ،الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػادس كالس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبعكف،
.2006

_3عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الرض ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أس ػ ػ ػ ػ ػ ػػيرم ،العكلم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :المفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ كال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالالت ،مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة النيض ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
المجمد السابع ،العدد األكؿ.2006 ،

_4ليػ ػ ػ ػ ػػث كمػ ػ ػ ػ ػػاؿ نص ػ ػ ػ ػ ػراكيف ،أثػ ػ ػ ػ ػػر التعػ ػ ػ ػ ػػديبلت الدسػ ػ ػ ػ ػػتكرية لعػ ػ ػ ػ ػػاـ  2011عمػ ػ ػ ػ ػػى السػ ػ ػ ػ ػػمطات

العام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي األردف ،د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريعة كالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف ،مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ،40الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد،1
 ،2013نسخة إلكتركنية.
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_5أحمػػ ػ ػ ػػد أحمػػ ػ ػ ػػد الم ػ ػ ػ ػ ػكافي ،تعػ ػ ػ ػ ػػديؿ المػػ ػ ػ ػػادة ( )76مػػ ػ ػ ػػف الدسػ ػ ػ ػ ػػتكر كخط ػ ػ ػ ػػكة عم ػ ػ ػ ػػى طريػ ػ ػ ػ ػػؽ
اإلصبلح السياسي ،دار الكتب.2007 ،

_6أم ػ ػ ػ ػ ػػيف العض ػ ػ ػ ػ ػػايمة ،تع ػ ػ ػ ػ ػػديبلت دس ػ ػ ػ ػ ػػتكر  1952كأثرى ػ ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػ ػػى تنظ ػ ػ ػ ػ ػػيـ الس ػ ػ ػ ػ ػػمطات ف ػ ػ ػ ػ ػػي
األردف ،نسخة إلكتركنية.

_7محمػػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػػالكي ،الدسػ ػ ػ ػ ػػتكر الػ ػ ػ ػ ػػديمقراطي ،مشػ ػ ػ ػ ػػركع د ارسػ ػ ػ ػ ػػات الديمقراطيػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي البمػ ػ ػ ػ ػػداف

العربية المقاء الخامس عشر ،نسخة إلكتركنية.

_ 8أحم ػ ػ ػ ػ ػػد الع ػ ػ ػ ػ ػػزم النقش ػ ػ ػ ػ ػػبندم ،س ػ ػ ػ ػ ػػمك النص ػ ػ ػ ػ ػػكص الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرية "د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة مقارنػ ػ ػ ػ ػ ػة" ،مجم ػ ػ ػ ػ ػػة

النيضة ،المجمد الثالث عشر ،العدد الثاني ،إبريؿ  ،2012نسخة إلكتركنية.

_9محم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد محم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد ،تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر ،مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػس النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاب الع ارق ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،بغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد،2010 ،

نسخة إلكتركنية.

_10عمػ ػ ػ ػ ػ ػػرك الشػ ػ ػ ػ ػ ػػكبكي كآخػ ػ ػ ػ ػ ػػركف ،البرلمػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي دسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكر مصػ ػ ػ ػ ػ ػػر الجديػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،منت ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل

بدائؿ العربي لمدراسات ،نسخة إلكتركنية.

_11المح ػ ػ ػ ػ ػػاكر العممي ػ ػ ػ ػ ػػة لمبن ػ ػ ػ ػ ػػاء الدس ػ ػ ػ ػ ػػتكرم" ،د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة مقارن ػ ػ ػ ػ ػػة" الب ػ ػ ػ ػ ػػاب الثال ػ ػ ػ ػ ػػث الس ػ ػ ػ ػ ػػمطة

القضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائية ،المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمديمقراطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاالنتخابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ،2012 ،نسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخة
إلكتركنية.

المقابلت والمحاضرات
_1س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميماف الركم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريعي الفمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطيني األكؿ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
السمطة الكطنية الفمسطينية كمقرر المجنة القانكنية ،مقابمة شخصية.

_2كمػ ػ ػ ػ ػػاؿ الشػػ ػ ػ ػ ػرافي ،رئ ػ ػ ػ ػ ػػيس لجنػ ػ ػ ػ ػػة الرقاب ػ ػ ػ ػ ػػة لحق ػ ػ ػ ػ ػػكؽ اإلنسػ ػ ػ ػ ػػاف كالحري ػ ػ ػ ػ ػػات العام ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي

المجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس التش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريعي األكؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة الكطنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية ،مقابمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
شخصية.

 _3فتح ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد النب ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الكحي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدم ،محاضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرم كال ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ

السياسية لطمبة الدراسات العميا_ ماجستير قانكف عاـ_ جامعة األزىر بغزة.
• مقابمة شخصية ،قطاع غزة ،جامعة األزىر بغزة.

 _4محم ػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػ ػػعيد منص ػ ػ ػ ػ ػػكر ،محاض ػ ػ ػ ػ ػ ػرات ف ػ ػ ػ ػ ػػي نظػػ ػ ػ ػ ػػاـ الحك ػ ػ ػ ػ ػػـ فػ ػ ػ ػ ػ ػػي اإلس ػ ػ ػ ػ ػػبلـ لطمبػػ ػ ػ ػ ػػة
الدراسات العميا_ ماجستير قانكف عاـ_ جامعة األزىر بغزة.

المواقع اإل لكترونية

 منظكم ػ ػ ػ ػػة القض ػ ػ ػ ػػاء كالتش ػ ػ ػ ػ ػريع ف ػ ػ ػ ػػي فمسػ ػ ػ ػ ػػطيف_ المقتف ػ ػ ػ ػػي _إع ػ ػ ػ ػػداد معي ػ ػ ػ ػػد الحقػػ ػ ػ ػػكؽ
في جامعة بيرزيت/http://muqtafi.birzeit.edu/pg .
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 ( كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ككالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األنبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء كالمعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية
.)http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4888

 الييئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لبلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعبلمات بكابتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر،
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArtic
.les.aspx?CatID=2128#.U2SuHqJP4_8

رجػ ػ ػػع كافػ ػ ػػة التش ػ ػ ػريعات األردنيػ ػ ػػة(يظااااااال الهؼلونااااااات الااااااو ًي  ،الههل ااااااة ا ردييااااااة)
 ا

.) www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx

 د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة معمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ مفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ كص ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلحيات حككم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريؼ األعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ،

صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحيفة المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقبؿ ،العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ،4722صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفحة 20 ،7حزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراف .2013
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=n

.p&Articleid=575766

 حس ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مظف ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػرزك ،مراجع ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الفض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء المعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتي ،مرك ػ ػ ػ ػ ػ ػػز د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الكحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة العربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت،2007 ،
التقارير

www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/29

_1أحم ػ ػ ػ ػ ػػد األش ػ ػ ػ ػ ػػقر ،الحماي ػ ػ ػ ػ ػػة القض ػ ػ ػ ػ ػػائية لمحق ػ ػ ػ ػ ػػكؽ كالحري ػ ػ ػ ػ ػػات العام ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي فمس ػ ػ ػ ػ ػػطيف_
تطبيقات قضائية _سمسمة تقارير قانكنية رقـ  ،80راـ اهلل.2013 ،

 _2حس ػ ػ ػ ػػيف أب ػ ػ ػ ػػك ىن ػ ػ ػ ػػكد ،تقري ػ ػ ػ ػػر ح ػ ػ ػ ػػكؿ التشػ ػ ػ ػ ػريعات كآلي ػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػ ػػنيا ف ػ ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػ ػػمطة الكطني ػ ػ ػ ػػة
الفمسػ ػ ػ ػ ػػطينية "د ارسػػ ػ ػ ػػة تحميميػػ ػ ػ ػػة" ،الييئػػ ػ ػ ػػة الفمسػ ػ ػ ػ ػػطينية المس ػ ػ ػ ػػتقمة لحق ػ ػ ػ ػػكؽ الم ػ ػ ػ ػ ػكاطف .نسػ ػ ػ ػ ػػخة

إلكتركنية.

_3منظم ػ ػ ػ ػ ػػة التحري ػ ػ ػ ػ ػػر الفمس ػ ػ ػ ػ ػػطينية كالمجم ػ ػ ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػ ػ ػػكطني الفمس ػ ػ ػ ػ ػػطيني ،تقري ػ ػ ػ ػ ػػر معمكم ػ ػ ػ ػ ػػات،

مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.

_4دكر المجمػ ػ ػ ػ ػ ػػس التش ػ ػ ػ ػ ػ ػريعي فػ ػ ػ ػ ػ ػػي مكافحػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفسػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ،االئػ ػ ػ ػ ػ ػػتبلؼ مػ ػ ػ ػ ػ ػػف أجػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الن ازىػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كالمساءلة ،فمسطيف سمسمة تقارير رقـ  ،64ج ،1نيساف .2013

 _5النظػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػكطني لمن ازى ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة القضػ ػ ػ ػ ػ ػػائية ،االئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتبلؼ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أج ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الن ازى ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كالمساءلة ،فمسطيف.2013 ،

الدساتير والتشريعات واإلعلنات
_دستكر فمسطيف لسنة .1922

_دستكر حككمة عمكـ فمسطيف المؤقت لسنة .1948
_القانكف األساسي لقطاع غزة لسنة .1955
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_النظاـ الدستكرم لقطاع غزة لسنة .1962

_الميثاؽ الكطني الفمسطيني لسنة .1968

_النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة .1968

_القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2005

_النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة .2000

_قانكف العاصمة رقـ ( )4لسنة .2002

_مشركع مسكدة دستكر دكلة فمسطيف لسنة . 2003
_قانكف االنتخابات الفمسطيني رقـ ( )9لسنة .2005

_قانكف السمطة القضائية رقـ( )1لسنة .2002

_قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني رقـ( )3لسنة .2006

_ قرار بقانكف رقـ ( )1لسنة  2007بشأف االنتخابات العامة.
_مشركع قانكف الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات.

_الدساتير المصرية الممكية لسنة  1923ك.1930

_الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتير المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ النظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الجمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرم لس ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة 1964 ،1958 ،1956

 2012 ،1971كدستكر .2014

_القانكف األساسي األردني لسنة .1928

_الدستكر األردني لسنة .1946
_الدستكر األردني لسنة .1952

_ قايوو ضماف حؽ الحصكؿ عمى المعمكمات لسنة .2007
_الدستكر اإلسباني المعدؿ لسنة .2011

_الدستكر التكنسي لسنة .2014

_الدستكر اإليطالي لسنة .1947

_الدستكر األلماني لسنة .1949

_الدستكر الفرنسي لسنة .1958
_الدستكر البمجيكي لسنة .1996

_الدستكر األمريكي لسنة .1790
_الدستكر اليمني لسنة .2014

_اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ .1948
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فهرس املوضوعات
رقم الصفحة

املوضوع
الفصل األول  /النظام القانوني لمبدأ التعديل الدستوري .

3

المبحث األول  /التعديل الدستوري.

3

المطمب األول  /السمطة المختصة بالتعديل الدستوري.

4

الفرع األكؿ :السمطة المختصة بالتعديؿ الدستكرم في مصر.

4

الفرع الثاني :السمطة المختصة بالتعديؿ الدستكرم في األردف.

7

الفرع الثالث :السمطة المختصة بالتعديؿ الدستكرم في فمسطيف.

8

المطمب الثاني  /إجراءات التعديل الدستوري.

17

الفرع األكؿ :إجراءات التعديؿ الدستكرم في مصر.

18

الفرع الثاني :إجراءات التعديؿ الدستكرم في األردف.

23

الفرع الثالث :إجراءات التعديؿ الدستكرم فمسطيف.

24

المطمب الثالث :نطاق التعديل الدستوري.

28

الفرع األكؿ :نطاؽ التعديؿ الدستكرم في مصر.

29

الفرع الثاني :نطاؽ التعديؿ الدستكرم في األردف.

33

الفرع الثالث :نطاؽ التعديؿ الدستكرم في فمسطيف.

33

المبحث الثاني /التعديل غير الدستوري .

34

المطمب األول /التعديل العرفي.

34

الفرع األكؿ :العرؼ الدستكرم كأنكاعو.

34

الفرع الثاني :شرعية العرؼ المعدؿ.

35

المطمب الثاني /التعديل التفسيري.

38

الفرع األكؿ :تفسير القكاعد الدستكرية كمبرراتو.

39

الفرع الثاني :مناىج التفسير كمصادره.

39

المطمب الثالث /التعديل في حالة الظروف االستثنائية.

44

الفرع األكؿ :التعديؿ في حالة الظركؼ االستثنائية في مصر.

45

الفرع الثاني :التعديؿ في حالة الظركؼ االستثنائية في األردف.

46

الفرع الثالث :التعديؿ في حالة الظركؼ االستثنائية في فمسطيف.

48

المطمب الرابع :التعديل في حالة سكوت النص.

43

الفصل الثاني  /آثار تعديل القواعد الدستورية عمى المبادئ األساسية لمدستور

54

الديمقراطي.
المبحث األول /مبدأ الفصل بين السمطات.

56

المطمب األول /ماهية مبدأ الفصل بين السمطات وأهميته.

56
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الفرع األكؿ :مفيكـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات.

56

الفرع الثاني :أىمية مبدأ الفصؿ بيف السمطات.

57

األكؿ:
الفرع
المفيكـر التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ الفصل بين السمطات.
الثاني  /آثا
المطمب

59

األىمية
التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات في مصر.
الثاني :آثار
الفرع األكؿ:
تنظيمو
تنظيـريةمبدأعمى
عمىالدستك
التعديبلت
آثارآثار
الثاني /
المطمب
بيف السمطات في األردف.
الفصؿ
التعديبلت
الثاني:
الفرع
آثارمصر
الثالث :في
ع األكؿ:
الفرع
التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات في فمسطيف.
الفر

األردف
الثاني:
الفرع
التداول السممي الديمقراطي لمسمطة.
في مبدأ
الثاني/
المبحث
فمسطيف
الثالث:
الفرع
مبدأ التداول السممي الديمقراطي لمسمطة وأهميته.
األول/فيماهية
المطمب
المبحث الثاني /مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة
الفرع األكؿ :مفيكـ مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة.
المطمب األكؿ /ماىية المبدأ كأىميتو
الفرع الثاني :أىمية مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة.
الفرع األكؿ :المفيكـ
المطمب الثاني /آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ التداول السممي الديمقراطي
الفرع الثاني :األىمية
لمسمطة.
المطمب الثاني /آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيمو
الفرع األكؿ  :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة في
الفرع األكؿ :في مصر
مصر.
الفرع الثاني :في األردف
الفرع الثاني :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة في
الفرع الثالث :في فمسطيف
األردف.
المبحث الثالث /مبدأ السيادة الشعبية
الفرع الثالث :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ التداكؿ السممي الديمقراطي لمسمطة في
المطمب األكؿ /ماىية المبدأ كأىميتو
فمسطيف.
الفرع األكؿ :المفيكـ
المبحث الثالث /مبدأ السيادة الشعبية.
الفرع الثاني :األىمية
المطمب األول /ماهية مبدأ السيادة الشعبية وأهميته.
المطمب الثاني /آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيمو
الفرع األكؿ :مفيكـ مبدأ السيادة الشعبية.
الفرع األكؿ :في مصر
الفرع الثاني :أىمية مبدأ السيادة الشعبية.
الفرع الثاني :في األردف
المطمب الثاني /آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ السيادة الشعبية.
الفرع الثالث :في فمسطيف
الفرع األكؿ :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ السيادة الشعبية في مصر .
المبحث الرابع /مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة
تنظيـ مبدأ السيادة الشعبية في األردف.
التعديبلت كعمى
الثاني:
الفر
أىميتو
آثارماىية المبدأ
األكؿ/
المطعمب
المفيكـالتعديبلت عمى تنظيـ مبدأ السيادة الشعبية في فمسطيف.
الثالث :آثار
الفر
ع األكؿ:
الفرع
األىمية حماية الحقوق والحريات العامة.
الثاني:ابع /مبدأ
المبحث الر
الفرع
تنظيموالعامة وأهميته.
الحريات
الحقوق و
حماية
ماهية مبدأ
المطمب األول/
المطمب
عمى
الدستكرية
التعديبلت
الثاني /آثار
مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة.
مفيكـ
ع األكؿ:
الفرع
الفر
مصر
األكؿ :في
مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة.
الفرع
الفر
أىميةاألردف
الثاني :في
ع الثاني:

التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ حماية الحقوق والحريات
فيآثار
الثاني/
المطمب
فمسطيف
الثالث:
الفرع

العامة.
المبحث الخامس /مبدأ سمك الدستكر

تنظيـ مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة في مصر.
المبدأ كعمى
التعديبلت
األكؿ:
الفرع
أىميتو
آثارماىية
األكؿ/
المطمب

الفرع األكؿ :المفيكـ

الفرع الثاني :األىمية
149
المطمب الثاني /آثار التعديبلت الدستكرية عمى تنظيمو
الفرع األكؿ :في مصر

59
65
71
78
78
78
79
80
80
82
84
87
87
87
88
89
89
90
91
96
96
96
97
98
98

الفرع الثاني :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة في األردف.

100

الفرع الثالث :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حماية الحقكؽ كالحريات العامة في

103

فمسطيف.
المبحث الخامس /مبدأ سمو الدستور.

105

المطمب األول /ماهية مبدأ سمو الدستور وأهميته.

105

الفرع األكؿ :مفيكـ مبدأ سمك الدستكر.

105

الفرع الثاني :أىمية مبدأ سمك الدستكر.

106

المطمب الثاني /آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ سمو الدستور.

106

الفرع األكؿ :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ سمك الدستكر في مصر .

107

الفرع الثاني :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ سمك الدستكر في األردف.

108

الفرع الثالث :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ سمك الدستكر في فمسطيف.

108

المبحث السادس /مبدأ استقلل السمطة القضائية.

109

المطمب األول /ماهية مبدأ استقلل السمطة القضائية وأهميته.

109

الفرع األكؿ :مفيكـ مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية.

109

الفرع الثاني :أىمية مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية.

109

المطمب الثاني /آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ استقلل السمطة القضائية.

110

الفرع األكؿ :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية في مصر.

110

الفرع الثاني :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية في األردف.

111

الفرع الثالث :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية في فمسطيف.

112

الفصل الثالث /آثار تعديل القواعد الدستورية عمى المبادئ الفرعية في

115

الدستور الديمقراطي.

المبحث األول /مبدأ عولمة الدساتير.

115

المطمب األول /ماهية مبدأ عولمة الدساتير وأهميته.

116

الفرع األكؿ :مفيكـ مبدأ عكلمة الدساتير.

116

الفرع الثاني :أىمية مبدأ عكلمة الدساتير.

116

المطمب الثاني /آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ عولمة الدساتير.

118

الفرع األكؿ :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عكلمة الدساتير في مصر.

118

الفرع الثاني :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عكلمة الدساتير في األردف.

119

الفرع الثالث :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عكلمة الدساتير في فمسطيف.

121

المبحث الثاني  /مبدأ علقة الدين بالدولة.

123

المطمب األول /ماهية مبدأ علقة الدين بالدولة وأهميته.

123

الفرع األكؿ :مفيكـ مبدأ عبلقة الديف بالدكلة.

123

الفرع الثاني :أىمية مبدأ عبلقة الديف بالدكلة.

124
151

المطمب الثاني /آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ علقة الدين بالدولة.

126

الفرع األكؿ :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عبلقة الديف بالدكلة في مصر.

126

الفرع الثاني :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عبلقة الديف بالدكلة في األردف.

127

الفرع الثالث :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ عبلقة الديف بالدكلة في فمسطيف.

127

المبحث الثالث /مبدأ حرية االستعلم.

129

المطمب األول  /ماهية مبدأ حرية االستعلم وأهميته.

129

الفرع األكؿ :مفيكـ مبدأ حرية االستعبلـ.

129

الفرع الثاني :أىمية مبدأ حرية االستعبلـ.

129

المطمب الثاني /آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ حرية االستعلم.

130

الفرع األكؿ :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حرية االستعبلـ في مصر.

130

الفرع الثاني :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حرية االستعبلـ في األردف.

131

الفرع الثالث :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ حرية االستعبلـ في فمسطيف.

131

المبحث الرابع  /مبدأ السيطرة المدنية عمى األجهزة العسكرية.

133

المطمب األول /ماهية مبدأ السيطرة المدنية عمى األجهزة العسكرية وأهميته.

133

الفرع األكؿ :مفيكـ مبدأ السيطرة المدنية عمى األجيزة العسكرية.

133

الفرع الثاني :أىمية مبدأ السيطرة المدنية عمى األجيزة العسكرية.

133

المطمب الثاني /آثار التعديلت الدستورية عمى تنظيم مبدأ السيطرة المدنية عمى

134

األجهزة العسكرية.

لفرع األكؿ :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ السيطرة المدنية عمى األجيزة العسكرية في

134

مصر.
الفرع الثاني :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ السيطرة المدنية عمى األجيزة العسكرية في

135

األردف.
الفرع الثالث :آثار التعديبلت عمى تنظيـ مبدأ السيطرة المدنية عمى األجيزة العسكرية في

135

فمسطيف.
الخاتمة.

137

النتائج.

137

التوصيات.

138

المراجع.

139

فهرس الموضوعات.

148

151

152

