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الرسالة رونقاً وهباءً.

الباحث

ه

ملخص الدراسة
يعتبرر توررويال االختصراص ومررا يترتررب عليره مررن وثررار مرن الموورروعات الحيويررة والهامرة فرري مجررال

العمل اإلداري وكذلك التشريعي ،ولعرب التورويال اإلداري فري النظرام القرانوني الولسرطيني دو اًر كبير اًر رغرم
رداء مرن الحكرم العثمراني
تعاقب األنظمة التي تداولت الحكم في فلسطين خرالل الحقبرة الزمنيرة السرابقة ابت ً
حتى قيام السلطة الوطنية الولسطينية ،وقد ركزنا في هذه الدراسة على التوويال اإلداري ووثراره القانونيرة،

حيررث أن النظررام القررانوني الولسررطيني لررم يعرررف التوررويال التش رريعي ،ورغررم تركيررز د ارسررتنا علررى تنرراول

الجوانررب وارثررار القانونيررة للتوررويال ،إال أننررا لررم نضوررل بعررال الجوانررب المتعلقررة بعلررم اإلدارة بحرردود مررا

تطلبت الدراسة.

فرري سرربيل توورريق ذلررك قسررمنا الد ارسررة إلررى أربعررة فصررول ،كانررت البدايررة بوصررل تمهيرردي تناولنررا فيرره
األسررس العامررة للتوررويال اإلداري أوالً ،حيررث عرفنررا التوررويال اإلداري وأنواعرره وميزنرراه عررن بعررال الررنظم
الترري تتشررابه برره ،كررذلك بينررا شررروط صررحة التوررويال الموورروعية والشرركلية ،ثررم ووررحنا األسررس العامررة

للتوويال التشريعي ،فعرفنا التوويال التشريعي ،وذكرنا أسباب انتشاره ،إوافةً إلى شرروط صرحته ،وبينرا
طبيعته القانونية ،وكذلك طرق انتهائه.

وفي الوصل الثاني تناولنا نطاق التوويال في االختصراص بالقرانون الولسرطيني والمقرارن ،حيرث بينرا

التوويال اإلداري في فلسطين منذ العهد العثماني مرو اًر بالبريطراني ،فالمصرري واألردنري وصروالً للسرلطة

الوطنيررة الولس رطينية ،كررذلك تطرقنررا لنظررام التوررويال اإلداري فرري القررانون المصررري ومررن ثررم تحرردثنا عررن

التوررويال التش رريعي ،وبينررا إن كرران قررد أخررذ برره المشرررع الولسررطيني أم ال ،كررذلك تحرردثنا عررن التو ررويال
ابتداء من العهد الملكي الذى لرم يجرزه دسرتورياً ،ومرن ثرم بينرا إجرازة
التشريعي في جمهورية مصر العربية
ً
التوررويال التشر رريعي ف رري الدسرراتير المصر ررية الص ررادرة بعررد ث ررورة  32يولي ررو ،وووررحنا أن دس ررتور مص ررر

الصادر عام 3102م لم يأخذ بالتوويال التشريعي.

وسلطنا الووء في الوصل الثاني على ارثار القانونية لتوويال االختصاص بالنسبة لألصيل ،حيث

ووحنا مدى حدود وسلطات األصيل في التوويال سواء الموووعية أو الشخصية ،كذلك بينا السلطات
الت رري يتمت ررع به ررا األص رريل بالنس رربة لالختصاص ررات المووو ررة والس ررلطات الممن رروع علي رره ممارس ررتها أثن رراء
التوويال ،كما ووحنا مدى مسئولية األصيل عن االختصاصرات المووورة رغرم توويوره االختصراص،

كذلك بينا سلطة األصيل في إنهاء التوويال بإرادته ،وطرق إنهاء التوويال بالطرق غير اإلرادية.

و

وختمنررا الد ارسررة بوصررل ثالررث حيررث تحرردثنا عررن وثررار التوررويال القانونيررة بالنسرربة للموَروال إليرره مررن
ناحي ررة س ررلطاته ،وم رردى الت ازم رره ب ررأداء االختصاص ررات المووو ررة إلي رره والنط رراق ال ررذي يم ررارس في رره ه ررذه

االختصاصررات ،اواوررافةً لررذلك تحرردثنا عررن نطرراق وطبيعررة االختصاصررات الموووررة ،وهررل تقتصررر علررى
توويال االختصاص فقط؟ ،أم تشمل كذلك توويال السلطة؟ .كذلك ووحنا مرتبة الق اررات الصادرة عرن

المورروال إليرره المتعلقررة باالختصاصررات موورروع التوررويال ،ومرردى مسررئوليته عنهررا ،وفرري نهايررة الوصررل

تحدثنا عن التوويال غير المشروع ،وبينا ارثار القانونية التي تترتب عليه.
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Abstract
Delegacy of jurisdiction and its consequent effects is considered as one of
vital and important topics in administrative and legislative domain. Moreover,
administrative mandate plays a significant role in the Palestinian legal regime,
despite the sequence regulations that govern Palestine during the previous era,
starting from Othtmani rule till the establishment of the Palestinian National
Authority. In this study, we have focused on the management mandate and its
legal effects, as the Palestinian legal system did not know the legislative
procuration , and despite, the effects and legislative aspects of delegacy that the
study itself has focused on, we do not

neglect the related aspects of the

management knowledge under the required of study .
Furthermore, this study was divided into four chapters, general principles of
administrative mandate has been discussed in the first chapter as an introduction,
not only we define the administrative authority, and its types ,but also we
differentiate it with similar regimes. Hence, mandate terms validity was
discussed. In addition, general principles of the legislative mandate and what
related to these principles were discussed starting with spread of reasons
,validity terms, legal nature and ways of their end.
On the one hand, The second chapter spots the light upon the mandate scope in
the jurisdiction of the Palestinian and comparative law. whereas, administrative
mandate stages in Palestine were discussed from the Ottoman Empire , British ,
Egyptian , Jordanian to the rule of the Palestinian National Authority. as well
as, the system of administrative Delegacy and the legislative mandate in the
Egyptian law were also discussed, and even if the Palestinian legislature follow
the legislative mandate of Egypt or not. Whatever, the legislative mandate in
the Arab Republic of Egypt was discussed, starting from the monarchy, which is
not valid according to constitution. In this study, we also clarify that the
ح

legislative mandate was licensed after the revolution of July 23 in the Egyptian
constitutions, and compare it with the Egyptian constitution, which was stated in
2014,and the legislative mandate does not deal with it.
On the other hand, the study spots the light in the second chapter upon the
legal implications of the

jurisdiction mandate according to the

rooter, In

addition, we explained the extent of the powers and limits of the rooter , whether
objectivity or personality of the mandate, Hence, powers that the rooter already
has due to the commissioned jurisdictions ,and banned actions that should not
be practiced during the mandate, as we explained the rooter responsibility for
commissioned jurisdictions despite the delegated jurisdiction, as well as, this
study illustrates how the authority rooter can terminate the mandate of his own,
and methods of ending mandate by force.
This study was concluded by discussing the legal mandate`s effects according
to the commissioner, and how he/she sticks to the terms of jurisdiction
performance, and what extents that the jurisdiction has. furthermore , the study
discussed the scope and nature of the delegated competences, whether they
only exclude the mandate jurisdiction or include the delegated authority. As well
as, the study explained the stated resolutions issued by the Commissioner which
was related to mandate, and the extent of its responsibility to it , eventually, the
study discussed the illegal delegacy, and what legal effects it can cause
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المقدمة
موضوع الدراسة:
الحمد هلل الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط ،والصالة والسالم على خاتم رسل اهلل
وأنبيائه ،سيدنا محمد المبعوث رحمةً للعالمين ،بخير دين ،وأكمل وجه ،وأحكم كتاب.
إن نجاح سير وانتظام العمل داخل السلطات واإلدارات في الدولة يقوم على حسن توزيع االختصاص

بينها ،ويحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من السلطات الدستورية وفق مبدأ الوصل بين السلطات الذي

أصبق سائداً في معظم دول العالم مع االختالف في مدى جمود أو مرونة الوصل ،وبموجب هذا المبدأ
تختص السلطة التنويذية بتنويذ القوانين ومباشرة األعمال اإلدارية والسياسية للدولة ،وتقوم السلطة التشريعية

بسن القوانين والرقابة على السلطة التنويذية ،وتختص السلطة القوائية بالوصل في المنازعات وفق أحكام
القانون.
وكما يحدد الدستور اختصاص كل سلطة من السلطات الثالث فإن القوانين واللوائق تحدد اختصاص

اإلدارات والهيئات العامة المركزية والالمركزية ،وتعتبر قواعد االختصاص من القواعد الهامة في القانون،
وتعد من النظام العام التي ال يجوز االتواق على مخالوتها أو تعديلها.

واألصل أن صاحب االختصاص الذي أناط به الدستور أو القانون اختصاص معين أن يباشره بنوسه،
حيث إن االختصاص ليس حقاً شخصياً ،اوانما يعتبر تكليواً وواجباً يجب عليه القيام به بنوسه ،اوان قصر
استثناء من
في ذلك يترتب عليه مسئولية ،اوان قام به غيره يعتبر غير مشروع؛ ألنه ليس بذي صوة ،ولكن
ً
هذه القاعدة العامة التي يقوم عليها االختصاص ،قد يجيز الدستور أو القانون للجهة أو الشخص المكلف
باختصاص معين أن يووال غيره بالقيام بجزء من هذا االختصاص وفق قواعد وأسس محددة؛ والسبب في

ذلك أن المشرع في تحديده لالختصاص كان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ،ولنوس المبرر قد تتطلب
المصلحة العامة قيام الشخص المختص بتوويال جزء من اختصاصه ،لذلك نرى كثي اًر من الدساتير
والقوانين تأخذ بوكرة التوويال سواء كان توويال تشريعي ،حيث تكلف السلطة التشريعية السلطة التنويذية

بجزء من اختصاصاتها ،أو توويال إداري حيث تقوم الجهة اإلدارية أو الرئيس اإلداري بتكليف جهة أو

شخص بجزء من اختصاصه.

وفكرة التوويال تعتبر قديمة حيث عرفت منذ ٍ
زمن بعيد ،فقد عرفه الرومان وأخذ به النظام اإلسالمي،

وفي وقتنا الحاور انتشر التوويال وزاد اللجوء إليه سواء في العمل اإلداري ،حيث أن تطور وظيوة الدولة

في العصر الحديث ،وقيامها بالمباشرة واإلشراف على النشاطات االقتصادية واالجتماعية ،اوان كان بدرجات
متواوتة من ٍ
دولة إلى أخرى تبعاً للنظام الذي تسير عليه؛ إوافةً إلى التطور المستمر في كافة المجاالت
1

التكنولوجية والعلمية والونية وما تتطلبه من مهارات معينة قد ال تتوافر للمسئول األعلى كذلك الرغبة في
تخويف العبء عن الجهة أو الرئيس اإلداري في ظل تعدد الصالحيات ،أدى إلى زيادة االعتماد على

التوويال اإلداري.

وفي العمل التشريعي نجد أن السلطة التنويذية كونها األكثر احتكاكاً بالجمهور والمكلوة بإنواذ القانون

وتلبية إحتياجات المواطنين ،إوافةً إلى ظهور بعال المجاالت التي تتطلب معالجة سريعة بعيداً عن بطء

اإلجراءات التشريعية ،برزت أهمية التوويال التشريعي للسلطة التنويذية ،ومع ازدياد أهمية التوويال تظهر
أهمية ما يترتب عليه من وثار تنعكس على مجمل العمل الحكومي ،وهذه ارثار قد تترتب على الجهة
مصدرة التوويال ،وكذلك على الجهة المووال إليها ،مما يؤثر على سالمة وحسن سير العمل سواء في

المجال اإلداري أو التشريعي.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تناقش موووعاً هاماً وحيوياً وتهدف إلى تقديم دراسة علمية معمقة

لماهية التوويال اإلداري وارثار القانونية التي تترتب عليه ،فالتوويال أصبق يحتل مكانةً كبيرة سواء في

الجانب التشريعي أو العمل اإلداري في معظم الدول ،وتترتب عليه وثار عديدة ومهمة ،وفي الواقع العملي
ال غنى عن التوويال –اإلداري تحديداَ -لذلك البد من إبراز هذه ارثار والنتائج لومان مبدأ المشروعية

خصوصاً في النظام القانوني الولسطيني ،نظ اًر للواقع السياسي واإلداري الذي تعيشه فلسطين ،وما يعانيه
الجهاز اإلداري من مشكالت تنظيمية وترهل ومواطن خلل عديدة ،قد يسهم التوويال في عالج بعوها أو

المساهمة في الحد من وثارها السلبية.

تساؤالت الدراسة :
جاءت هذه الدراسة ،لإلجابة على بعال التساؤالت ،أهمها-:
 .0ما هي حدود سلطات وصالحيات األصيل المووال؟ ،وهل يستطيع األصيل ممارسة االختصاصات

الموووة أثناء التوويال؟ ،وما هي سلطات وصالحيات المووال إليه أثناء مدة التوويال؟ ،وهل

يجوز توويال التوويال ،وهو ما يعرف بالتوويال الورعي؟
 .3ما هي طبيعة االختصاصات التي يجوز توويوها؟ ،وهل يجوز توويال كامل االختصاصات المناطة
باألصيل؟

 .2هل التوويال في االختصاص يشمل توويال السلطة مع االختصاص؟ ،أم يقتصر على االختصاص
فقط؟ ،وما هو أثر الورق بينهما؟
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 .2كيف ينتهي التوويال سواء كان إدارياً أو تشريعياً؟ ،وهل لألصيل سلطة في إنهاء التوويال أم ينتهي
دون إرادته؟

 .2ما هو مصير التوويال غير المشروع؟ ،وهل ينتج أث اًر قانونياً؟ ،اوان كان كذلك فما هو هذا األثر؟،
وما هي مبرراته؟

منهج الدراسة:
لقد ارتكزت هذه الدراسة واعتمدت على المنهج التحليلي المقارن لنصوص القانون الولسطيني فيما

يتعلق بموووع التوويال مقارنةً بنظيره في جمهورية مصر العربية ،مع ذكر لبعال قوانين الدول األخرى

فيما يتعلق بهذا الموووع ،إوافةً إلى ما استقر عليه القواء وما كتبه الوقه في هذا المجال.

خطة الدراسة:
 oالفصل التمهيدي :النظرية العامة لتفويض االختصاص.
 المبحث األول :التنظيم القانوني للتوويال اإلداري.

 المبحث الثاني :التنظيم القانوني للتوويال التشريعي.
 oالفصل األول :نطاق تفويض االختصاص في القانون الفلسطيني والمقارن.
 المبحث األول :نطاق التوويال في االختصاص اإلداري.
 المبحث الثاني :نطاق التوويال في االختصاص التشريعي.
 oالفصل الثاني :اآلثار القانونية لتفويض االختصاص بالنسبة لألصيل.
 المبحث األول :سلطات األصيل في التوويال.
 المبحث الثاني :مسئولية األصيل عن االختصاصات الموووة ،وسلطة إنهاء التوويال.
 oالفصل الثالث :اآلثار القانونية لتفويض االختصاص بالنسبة للمفوض إليه.
 المبحث األول :سلطات واختصاصات المووال إليه.
 المبحث الثاني :طبيعة ق اررات المووال إليه.
 oنتائج وتوصيات
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الفصل التمهيدي
النظرية العامة لتفويض االختصاص
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الفصل التمهيدي
النظرية العامة لتفويض االختصاص
القاعدة في الدولة المعاصرة ،أن صاحب االختصاص ال يملك أن يمارس تصرفاً يكون صحيحاً ومنتجاً

رثاره قانونياً ،ما لم يصدر هذا التصرف في حدود الووابط المقررة لهذا االختصاص .ذلك ألن قواعد

االختصاص هي التي تقرر الرخص القانونية لصاحب االختصاص لكي يمارس نشاطاً معيناً على صورة
تومن شرعية هذا النشاط وتؤكد صحته القانونية .فاالختصاص هو تحديد مجموعة التصرفات واألعمال
()0

التي يكون لموظف عام أو سلطة عامة ،أن تمارسها قانوناً وعلى وجه يعتد به .

وتعتبر قواعد االختصاص من النظام العام التي يمتنع على اإلدارة تعديلها أو التنازل عنها أو اإلتواق

على عكسها ،ويتعين على القاوي أن يثير عدم االختصاص من تلقاء نوسه ولو لم يثره الخصوم وفي أي
مرحلة من مراحل الدعوى ،كما ال يجوز االتواق على تعديل قواعد االختصاص بموجب اتواق بين اإلدارة

واألفراد ،فاالختصاص واجب يلزم صاحبه بأن يمارسه بنوسه وليس حقاً له يسوغ له أن يعهد به لسواه إال
()3

بتوويال قانوني مكتوب مستند إلى نص قانوني.

والتوويال قد يكون تشريعياً أو إدارياً ،ويكون التوويال تشريعياً إذا قامت السلطة التشريعية صاحبة

االختصاص بالتشريع بتكليف السلطة التنويذية ببعال اختصاصاتها وفق الحدود والووابط التي ينص

عليها الدستور.

ويكون التوويال إدارياً إذا قامت جهة إدارية صاحبة اختصاص بتكليف جهة إدارية أخرى بممارسة

جزء من اختصاصاتها في الحدود التي ينص عليها القانون أو الالئحة.

وعلى ذلك ،سنووق في هذا الوصل التوويال في االختصاص سواء كان تشريعياً أو إدارياً ،مع بيان

الشروط واألسس العامة التي يقوم عليها ،وذلك في مبحثين على النحو التالي-:

 المبحث األول :التنظيم القانوني للتفويض اإلداري.
 المبحث الثاني :التنظيم القانوني للتفويض التشريعي.
()0
()3

الجرف ،طعيمة :رقابة القواء ألعمال اإلدارة العامة ،قواء اإللضاء ،دار النهوة العربية ،القاهرة0711 ،م ،ص.321
عمرو ،عدنان :القواء اإلداري ،قواء اإللضاء ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3112 ،م ،ص.010
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المبحث األول
التنظيم القانوني للتفويض اإلداري
التوويال اإلداري يرتبط بمسألة تحديد وتوزيع االختصاصات اإلدارية على موظوي الجهاز اإلداري،
استثناء من مبدأ الممارسة الشخصية لالختصاص ،حيث زادت أهميته ،وتم التوسع في اللجوء إليه
ويعتبر
ً
في الوقت الحاور كعنصر أساسي لحسن سير وانتظام العمل اإلداري؛ وذلك لزيادة نشاط الدولة وتدخلها
في مختلف المجاالت ،وسوف نتناول في هذا المبحث التعريف بالتوويال اإلداري ،وكذلك صور التوويال
وتمييزه عن غيره من النظم التي تتشابه معه وشروط صحته.

المطلب األول
ماهية التفويض اإلداري وأنواعه
لتوويق ماهية التوويال اإلداري البد من بيان المقصود بالتوويال اإلداري وصوره ،وعلى ذلك سنقسم
هذا المطلب إلى فرعين :الورع األول تعريف التوويال اإلداري ،والورع الثاني أنواع التوويال اإلداري.

الفرع األول
تعريف التفويض اإلداري
يعتبر التوويال موووعاً مشتركاً بين موووعات القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة؛ لذلك تعددت

واختلوت التعريوات الخاصة بالتوويال لدى فقهاء القانون اإلداري وعلماء اإلدارة العامة ،وذلك حسب

المدرسة أو الزاوية التي ينظر إليه منها ،أو حسب العناصر التي يرى الوقيه أهمية إبرازها ،فوقهاء القانون
اإلداري يركزون على الجانب القانوني للتوويال ،بينما فقهاء اإلدارة العامة تنحصر نظرتهم إليه في الجانب

التنظيمي والوني ،وسنعرال لبعال هذه التعريوات ولكن قبل ذلك سنووق موهوم التوويال في اللضة
والشريعة اإلسالمية.
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أوالً :التفويض في اللغة-:
لوظ التوويال جاء من-:
ال إليه األمر :صيره إليه وجعله الحاكم فيه .وفي حديث الدعاء :فَووت أمري إليك أَي
 فوال :فَو َرده إليه وجعله الحاكم فيه ،ومنه حديث الواتحة :فَوال إلى َع ْبدي.
رددته إليك .يقال :فَوال أمره إليه إذا ّ
والتوويال في النكاح التزويج بال َم ْهر .وقوم فَووى :مختلطون ،وقيل :هم الذين ال أمر لهم وال من

يجمعهم.

 -ويقال :أموالهم فووى بينهم أي هم شركاء فيها .وتواوال الشريكان في المال إذا اشتركا فيه أجمع ،وهي

شركة المواووة.

 -وتواوووا الحديث :أخذوا فيه .وتواوال القوم في األمر أي فاوال فيه بعوهم بعواً .المواووة:

المساواة والمشاركة ،وهي مواعلة من التوويال.

()0

وج رراء ف رري معج ررم ألو رراظ القر ررون الكر رريم ف رري م ررادة ف رروال .أفَر روال ،أن رره م ررن الحسر رى ،ي ررأتوا فوو ررى ،أي

مختلطين ،ومالهم فووى بينهم ،أي مختلط فيهم ،ومنه يجئ االتكال في األمر على وخر ورده إليه ،فيقرال:
فوال إليه أمره ( .)3ومن هذا المعنى ورد الموارع في أفوال كما فري قولره تعرالى" :
ّ

" ،)2( .فالتوويال لضةً :هو أن يجعل شخص رخر التصرف في أمر معين ،ويقال :فوال األمر إليه أي

جعل له التصرف فيه.

()2

ثانياً :تعريف التفويض في الشريعة اإلسالمية-:

لق ررد عرف ررت الشر رريعة اإلس ررالمية مب رردأ التو ررويال من ررذ بداي ررة عه ررد اإلس ررالم وحت ررى ارن وعل ررى

م ارحررل متعررددة ( ،)5واسررتدلوا علرى شرررعية التوررويال بمررا جرراء فرري القررون الكرريم علررى لسرران نبرري
اهلل موسرى "عليره السرالم"" :
".
()0
()3
()2
()2
()5
()6

()6

ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد الحادي عشر ،الطبعة األولى ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت3111 ،م ،ص.327
مجمع اللضة العربية ،معجم ألواظ القرون الكريم ،المجلد الثاني ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ص.061
سورة غافر ،من ارية (.)22
فتق الباب ،محمد :مبادئ اإلدارة العامة ،الطبعة الثانية ،دار النهوة العربية ،القاهرة0771 ،م ،ص.011
عبد الحميد ،عبد العظيم :القيادة اإلدارية ودورها في صنع القرار ،دراسة مقارنة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0776 ،م ،ص.255
سورة طه ،ارية.37
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فإذا جاز ذلك في النبوة كان في اإلمامة أجوز ،وألن ما أوكل إلى اإلمام من تدبير األمة ال يقدر على
مباشرته جميعه إال باستنابة ،ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصق في تنويذ األمور من تورده بها

ليستظهر به على نوسه و بها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل.

()0

وعرف التوويال في النظام اإلسالمي ،بأنه العقد الذي يعهد بمقتواه األصيل بجزء من مهامه إلى فرٍد
وخر يؤديها نيابةً عنه وتحت مسئوليته اواشرافه.

()3

ولقد كان الرسول–صلى اهلل عليه وسلم– يووال ألصحابه كثي اًر من مسئولياته اإلدارية ،فقد أرسل

أصحابه لتلقين العرب الدين وأخذ الصدقات منهم ،كما فعل مع معاذ بن جبل حين أوفده لليمن ،وكان إذا
وفد عليه وافد من رؤوس القبائل يسند إليه جباية الويء ويأمره أن يبشر الناس بالخير ويعلمهم القرون ويوقهم

في الدين ،ويوصيهم أن يلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم ،ليكون دعاؤهم إلى اهلل وحده ال شريك
()2

له ،وسار الخلواء على درب الرسول في التوويال.

وقد استعان أبو بكر الصديق بعمر بن الخطاب لمباشرة الكثير من أمور الحكم واإلدارة ،كما كان ذلك

()2

شأن عثمان وعلي "روي اهلل عنهما" مع الخليوة عمر ،فإنه كثي اًر ما كان يستعين بهما ،ويستنير بآرائهما.

وقد زادت حدود نطاق مبدأ توويال االختصاص في عهد الدولتين األموية والعباسية بسبب اتساع رقعة

الدولة اإلسالمية في عهدهما اتساعاً كبي اًر وشاسعاً ،والذي ترتب عليه صعوبة اتصال خلواء المسلمين بوالة

أمورهم ،وورورة توويوهم في ممارسة بعال اختصاصاتهم نيابةً عنهم ،وتحت إشرافهم ورقابتهم ،وفي عهد
الدولة العباسية كانت الو ازرة نوعين و ازرة تنويذ ،وو ازرة توويال.

()5

و ازرة التوويال تعني أن يستوزر اإلمام أو الخليوة أو غيره من حكام األقاليم في الدولة اإلسالمية رجالً

يووال إليه تدبير األمور برأيه ،اوامواؤها على اجتهاده ،والقيام بجل ما على عاتق المولي من واجبات.

()6

وهي أشمل الواليات على اإلطالق؛ ألن وزير التوويال يملك ممارسة كافة اختصاصات الخليوة باستثناء

والية العهد فهي اختصاص للخليوة ،وليس للوزير المووال اختصاصاً فيه .وكذلك لإلمام أن يستعوي األمة،
()1

وليس للوزير ذلك .ولإلمام أن يعزل من قلده الوزير ،وليس للوزير أن يعزل من قلده اإلمام.
()0
()3
()2
()2
()5

الماوردي ،أبي الحسن :األحكام السلطانية والواليات الدينية ،المكتبة العالمية ،بضداد0717 ،م ،ص.27
عثمان فتوح ،محمد :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار المنار ،القاهرة0716 ،م ،ص.02
أبو سن ،أحمد :اإلدارة في اإلسالم ،الدار السودانية للكتب ،الطبعة الثالثة ،الخرطوم ،مكتبة وهبة ،القاهرة0712 ،م ،ص.002
بطيخ ،رموان :أصول التنظيم اإلداري في النظم الووعية واإلسالمية ،دار النهوة العربية ،القاهرة0776 ،م ،ص.255
عبد الحميد ،عبد العظيم :مرجع سابق ،ص.251
أي منهما من أحكام ،فهي أقل
أي واجتهاد ،وكذلك إمواء ما يصدر عن ٍ
و ازرة التنويذ تختص بتنويذ ما يصدر عن اإلمام أو رئيس الدولة من ر ٍ

شأناً وأدنى مرتبةً من و ازرة التوويال .لالطالع على و ازرة التوويال بشكل أوسع ،انظر بطيخ ،رموان :مرجع سابق ،ص260

()6

()1

.

أبو فارس ،محمد :النظام السياسي في اإلسالم ،دار الورقان ،عمان0716 ،م ،ص.232

الطماوي ،سليمان :السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الوكر السياسي اإلسالمي ،الطبعة الرابعة ،دار الوكر العربي ،القاهرة،

0717م ،ص.201
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وهذا يعني ،أنه رغم أن وزير التوويال من أصحاب الوالية العامة ،إال أنه غير مووال في كل ما
يختص به الخليوة ،فهو إذاً توويال جزئي وهذا يتوافق مع مبدأ جزئية التوويال في الوقت الحاور ،ومن
ٍ
جهة أخرى فإن ما يصدر عن الوزير في و ازرة التوويال يكون ملزماً وصحيحاً ونافذاً ،وهذا يتوق مع قيام
المووال إليه في الوقت الحاور بإصدار ما يراه من ق اررات ،واتخاذ ما يشاء من تصرفات بشأن السلطات

التي تم توويوها إليه ،دون الرجوع إلى رئيسه الذي فووه.

()0

وعلى ذلك ،فالتفويض في النظام اإلسالمي يقوم على ست قواعد هي-:
 .0أن التوويال يتم بمقتوى عقد خاص أو إذن.
 .3أن التوويال ال يجوز إال أن يكون جزئياً.

 .2أن المووال إليه تسند إليه اختصاصات محددة.
 .2يمارس المووال إليه االختصاصات كما لو كان يمارسها األصيل.

 .5يملك األصيل سلطة تعديل ق اررات المووال إليه أو إلضائها أو إقرارها.
 .6لألصيل إنهاء التوويال إذا لم يحسن استخدامه المووال إليه.

()3

ثالثاً :التفويض في القانون اإلداري-:
اختلف فقهاء القانون اإلداري في تعريوهم لتوويال االختصاص اإلداري ،حيث عرفه البعال-:

هو أن يعهد صاحب االختصاص بممارسة جانب من اختصاصه سواء في مسألة معينة ،أو في نوع معين
()2

من المسائل إلى فرد وخر أو سلطة أخرى.

وهذا التعريف يقتصر على إبراز طبيعة التوويال القانونية فقط.
وذهب أحد الوقهاء إلى تعريف التوويال اإلداري بثالث ٍ
معان مختلوة-:

فيقصد منه حسب المعنى األول أن الجهة التي تجمع الصالحيات جميعها ،تخول جهة أخرى سلطة

القيام ببعال األعمال التي تنازلت عن ممارستها وفق نظام له ط راب رع الديمومة.

ويقصد باصطالح التوويال ثانياً في معنى أويق من ذلك ،حينما يستخدم للداللة على تقرير الجهة

المختصة بصالحيات معينة تخويل جهة إدارية أخرى هذا االختصاص لوترة زمنية معينة مع بقاء القاعدة

سارية الموعول ،حيث ينشأ اختصاص للجهة المووال إليها دون المساس قانوناً باختصاص صاحب
االختصاص األصلي ،ويستخدم اصطالح التوويال ثالثاً بمعنى أويق من المعنيين السابقين ،إذ يقتصر

()0
()3
()2

عبد اهلل ،عبد الضني :التوويال في السلطة اإلدارية ،الدار الجامعية ،القاهرة0716 ،م ،ص.005
عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.06
الطماوي ،سليمان :الوجيز في القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الوكر العربي ،القاهرة 0773 ،م ،ص.52
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على تخويل المووال صالحية إوواء الصوة الرسمية على القرار ،وليس تخويله صالحية إصداره ،إذ ال
يملك المووال إليه سلطة إنشائية في إصدار القرار وكل ما يملكه المووال إليه يقتصر في إوواء الصوة

الرسمية للمعيار القانوني الذي يتومنه القرار

اإلداري.

()0

ويعيب هذا التعريف أنه اعتبر التوويال تنازالً عن االختصاص وله طابع الديمومة ،كذلك يخلط بين

توويال االختصاص وتوويال التوقيع.

وفي تعريف وخر هو أن يعهد صاحب االختصاص األصيل لممارسة جانب من اختصاصه سواء في

مسألة معينة ،أو في نوع معين من المسائل ،إلى ٍ
فرد وخر المووال إليه ،وذلك مع حق األصيل في
()3

التعقيب على ق اررات من فووه مادامت لم تتحصن.

وهذا التعريف لم يبين وثار التوويال كاملة أو أساس مشروعيته.
وعرفته الجمعية العمومية للقسم االستشاري للوتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري" :أن يعهد صاحب

االختصاص األصيل بجانب منه في أمر أو أمور معينة إلى شخص وخر" ،أي أنه عمل إداري صريق
يصدر عن صاحب االختصاص بمقتواه يتخلى إلى موظف وخر عن جزء من هذا االختصاص.

()2

وفي تعر ٍ
يف وخر :هو أن يعهد الرئيس اإلداري ببعال اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى
()2

بناء على نص قانوني.
معاونيه المباشرين ً
ونجد هذا التعريف يركز على مشروعية التوويال فقط.

مما سبق يتوق لنا أن فقهاء القانون اإلداري قد عرفوا التوويال تبعاً للجانب الذي يرونه أكثر أهميةً

في عملية التوويال ،سواء ارثار التي ترتب عليه أو طبيعته أو نطاقه ،وتعريف التوويال يجب أن يشتمل
ٍ
جانب وخر
على كافة جوانب وشروط عملية التوويال ،بحيث يبرز صوة التوويال المؤقتة من جانب ومن

طبيعة االختصاصات الموووة والمشروعية القانونية التي يستند إليها ،إوافةً إلى صوة المووال وبقاء
مسئوليته عن االختصاصات الموووة ،وسلطته في إنهاء التوويال ،وعلى ذلك يمكننا أن نعرف التوويال

بناء على نص
بأنه" :عمل قانوني يقوم بمقتواه صاحب االختصاص األصيل سواء كان جهةً أو فرداً ً
ٍ
قانوني يأذن له بتكليف شخص وخر بممارسة جزء من اختصاصاته
بصوة مؤقتة ،مع بقاء األصيل مسئوالً
عن هذه االختصاصات الموووة وحقه في إنهاء التوويال".

()0
()3
()2
()2

شطناوي ،علي :موسوعة القواء اإلداري ،الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان3111،م ،ص.672
عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.32
عمرو ،عدنان :مبادئ القانون اإلداري ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3112 ،م ،ص.11
أبو زيد ،محمد :المطول في القانون اإلداري ،دار النهوة العربية ،القاهرة0771 ،م ،ص.011
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رابعاً :التفويض في علم اإلدارة(-:)0
تعددت تعريوات علماء اإلدارة للتوويال اإلداري ،فعرفه البعال بأنه" :هو أن يعهد الرئيس اإلداري
ببعال اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى أحد مرؤوسيه" .وهو كطريقة لتنويذ العمل –يقبل اإللضاء

أو التعديل -وعادة ما يقتصر على القيام بواجبات محددة ال تتومن اتخاذ الق اررات الكبرى التي يحتوظ
الرئيس لنوسه بسلطة البت فيها.

()3

ويقصد بالتوويال أيواً على أنه" :توزيع حق التصرف اواتخاذ الق اررات في نطاق محدد وبالقدر الالزم
إلنجاز مهمات معينة ف قد يعهد المدير ببعال اختصاصاته إلى مساعديه ويمنحهم السلطة الالزمة ألداء
()2

هذه االختصاصات ".

وفي تعر ٍ
يف وخر :هو الوسيلة التي تستخدم لمنق سلطات معينة للمستويات الدنيا في النظام ،وتحديد

اإلطار الذي يمكن لكل منهم العمل فيه ،وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار عند مستواه المناسب ،فالتوويال

يشمل تعيين مهام للمرؤوسين ومنحهم السلطة الالزمة لممارسة هذه المهام مع استعداد المرؤوسين لتحمل
نتائج المسئولية ألداء مقبول لهذه المهام.

()2

وبهذا نرى أن علماء اإلدارة في تعريوهم للتوويال يبرزون الجانب الوني في عملية التوويال كوسيلة
مهمة تؤدي إلى نجاح العمل اإلداري ،ولكنهم يقصرونها على مسائل معينة من أجل كواءة العمل وعدم

اشتمالها على الق اررات الكبرى التي يختص بها الرئيس اإلداري.

()0

إن موهوم التوويال يختلف في النظام األمريكي عن الورنسي ،حيث تعتبر فكرة التوويال حجر الزاوية في تنظيم اإلدارة في الواليات المتحدة

األمريكية ،إذ إن األصل هناك تركز السلطة قانوناً في يد الرئيس اإلداري ،ويستمد مساعدوه اختصاصاتهم عن طريق قيام الرئيس بتوويال هذه
السلطات وتوزيعها عليهم ،وليس عن طريق القانون .لذلك فإن فقهاء اإلدارة العامة في الواليات المتحدة األمريكية يمنحون فكرة التوويال مكانةً عالية

ويجعلون منها تكأة يستند عليها التنظيم اإلداري ،أما النظام الورنسي والذي اعتنقه المصري فإنه يسيطر عليه مبدأ الممارسة الشخصية في

االختصاص ،أي أن هذه االختصاصات ما وجدت لكي يترك لآلخرين ممارستها ،اوانما لكي تباشر بمعرفة صاحبها؛ ألنه ال يمارس حقاً له يتصرف
ال لتوليها ،وبذلك تكون مباشرة االختصاص هنا من قبيل الواجب الموروال
فيه كيف يشاء ،اوانما يتولى وظيوة عهد القانون بها إليه باعتبارها أه ً

قانون ًا .عبد اهلل ،عبد الضني :القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقها في لبنان ،الدار الجامعية ،بيروت0716 ،م،

ص 016وما بعدها.

()3
()2

الحلو ،ماجد :علم اإلدارة العامة ،مؤسسة الشباب الجامعية ،اإلسكندرية0713 ،م ،ص.076
الحلو ،عبد العزيز :أثر توويال الصالحيات على تنمية المهارات اإلدارية للعاملين ،دراسة ميدانية على الجامعات الولسطينية في قطاع غزة،

الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،غزة3101 ،م ،ص.02

( )2أبو معمر ،وصوية :درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الولسطينية بم حافظات غزة لتوويال السلطة وسبل توعيلها ،الجامعة اإلسالمية،
رسالة ماجستير ،غزة3117 ،م ،ص.16
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الفرع الثاني
أنواع التفويض اإلداري
المعيار الذي يعتمد عليه إلجراء التصنيف ،فيمكن تمييز أنواع التوويال اإلداري من حيث األداة الصادر

بها ،ومن حيث الشكل ،ومن حيث طبيعته القانونية ،كما يلي-:

أوالً :أنواع التفويض اإلداري من حيث األداة الصادر بها-:
ويقسم التوويال اإلداري من حيث األداة الصادر بها إلى توويال مباشر وتوويال غير مباشر ،وتوويال
إلزامي وتوويال اختياري ،وتوويال بسيط وتوويال مركب ،كذلك إلى توويال للمرؤوس المباشر وغير

المباشر.

 .6التفويض المباشر والتفويض غير المباشر-:
التوويال المباشر يتمثل في صدور قرار من شخص أعلى مرتبةً في السلم اإلداري من مركز األصيل

صاحب االختصاص يووال فيه بعال اختصاصات هذا األصيل إلى غيره دون اعتبار إلرادته ودون أن

يصدر أي تصرف من جانبه .

ومن أمثلة ذلك ،أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية يووال فيه بعال اختصاصات أحد الوزراء لوكيله

دونما صدور أي عمل من هذا الوزير بشأن هذا التوويال.

أما التوويال غير المباشر فهو ذلك التوويال الذي يصدر من األصيل صاحب االختصاص ويعهد

بموجبه ببعال اختصاصاته استناداً إلى نص يأذن بذلك ،ومن أمثلته توويال الوزير بعال اختصاصاته

إلى وكيل الو ازرة.

()0

ونرى أن التوويال المباشر مكمالً للتوويال غير المباشر فقد يحجم األصيل عن التوويال لعدة أسباب

منها :عدم ثقته بمرؤوسيه أو ميله لتركيز السلطة بيديه مما يؤثر على انتظام العمل اإلداري فهنا تظهر
أهمية التوويال المباشر*.

()0



ال وارسي ،أحمد :التوويال في االختصاصات اإلدارية في القانون الكويتي ،مجلة الحقوق ،السنة الثامنة عشر ،العدد الثالث0772 ،م ،ص.261
والتوويال غير المباشر غير معروف في القانون الولسطيني ،وتم إلضاؤه في مصر ،ويعمل به في فرنسا ،أما التوويال غير المباشر فهو الشائع

ٍ
بشكل عام ومعموالً به في القانون الولسطيني ،والمصري ،وأغلب الدول.
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 .5التفويض االختياري والتفويض اإللزامي-:
بناء على نص يأذن له بذلك ،ولكن التوويال
وهذان النوعان من التوويال يصدران من األصيل ً
االختياري يختلف عن التوويال اإللزامي في أن األصيل مخير بين أن يووال جزءاً من اختصاصه أو ال
يووال فيه فهو حر في ذلك وفقاً لما يقدره هو ،أما التوويال اإللزامي فعلى العكس من ذلك فال خيار

لألصيل فيه ،فهو مجبر أو ملزم في إجراء التوويال إن كان النص يأمر بذلك.

()0

ونرى بأن التوويال اإللزامي يتعارال مع جوهر عملية التوويال من كونها عمل إرادي صادر من

األصيل أو سلطة عليا ،وقد يؤدي التوويال اإللزامي إلى خلل في العمل اإلداري خصوصاً إذا رفال
األصيل القيام بتوويال جزء من اختصاصاته؛ لقناعته بأنه قادر على ممارستها ،وكونه يتعارال مع منق

المشرع لألصيل اختصاص معين وفي نوس الوقت يورال عليه توويوه.

 .4التفويض البسيط والتفويض المركب-:
يعد التوويال بسيطاً إذا كان موجهاً للشخص المووال إليه بشكل جزئي ،وهذا يعني أن التوويال

يستلزم فيه تحديد جزء أو بعال من اختصاصات األصيل التي قام بتوويوها وتحديد المووال إليه بشكل
صريق وواوق.
أما التوويال المركب فهو الذي يقوم فيه األصيل بتوويال بعواً من اختصاصاته إلى عدد من

المرؤوسين ،ويشترط فيه أن يكون جزئياً وموجهاً لعدد من المرؤوسين .وعليهم أن يتولوا تنويذه بصوة
مشتركة.

()3

ومن أمثلة التوويال المركب في القانون الولسطيني المادة ( )02من القرار رقم ( )65لسنة 0771م
المتعلق بمؤسسة البحر من أنه" :يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعوائه لجاناً يعهد إليها ببعال

اختصاصاته".

()2

ونرى أن التوويال البسيط أكثر قرباً من العلة للتوويال وهي تخويف العبء عن الرئيس اإلداري وحسن

سير وانتظام المرفق العام ،حيث أن التوويال المركب قد يؤدي إلى إعاقة إنجاز العمل بدالً من تسهيله،

خصوصاً في حالة ورورة صدور ق اررات الموووين باإلجماع والذي يتعذر تحقيقه في كثير من الحاالت،

كذلك يؤدي إلى تشتيت وتوزيع المسئولية خصوصاً في حالة الخطأ أو التقصير ،إوافةً إلى ذلك إذا تخلف
أحد المووال إليهم من القيام بالجزء الموكل إليه أو عن المشاركة مع غيره من المووال إليهم بالعمل

المشترك ،مما يؤدي إلى إعاقة سير وانتظام العمل اإلداري.
()0
()3
()2

عبد الهادي ،بشار :التوويال في االختصاص ،الطبعة األولى ،دراسة مقارنة ،دار الورقان للنشر والتوزيع ،عمان3102 ،م ،ص.011
محمد ،خليوي :النظام القانوني للتوويال اإلداري في الجزائر ،جامعة أبي بكر بلقايد ،رسالة ماجستير ،تلمسان3111 ،م ،ص.02
المادة ( ،)02قرار رقم ( )65لسنة  0771م بإنشاء مؤسسة البحر.
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 .6التفويض للمرؤوس المباشر والتفويض للمرؤوس غير المباشر-:
يكون التوويال للمرؤوس المباشر عندما يكون المووال إليه مرؤوساً مباش اًر لألصيل ،وهذه هي

الصورة الطبيعية والضالبة في التوويال في االختصاص .ومثال ذلك أن يووال الوزير وكيل و ازرته في
مباشرة بعال اختصاصاته.

أما النوع الثاني من التوويال فيتحقق عندما ال يكون المووال إليه مرؤوساً مباش اًر لألصيل اوان كان
ينتمي إلى إحدى الوحدات أو المصالق التابعة له ،كأن يووال الوزير بعال اختصاصاته إلى مدير إحدى

المصالق أو الهيئات التابعة لو ازرته .بل إن البعال يرى أن هذا النوع يتحقق حتى اوان كان المووال إليه ال
()0
يعتبر مرؤوساً مباش اًر للمووال على اإلطالق.
ومثال ذلك أال يكون منتمياً إلى إحدى الوحدات أو المصالق التابعة للمووال ،أي يعمل بإدارة خارج

نطاق المنظمة اإلدارية التي يعمل بها ،ونتوق مع الرأي الذي ال يحبذ اللجوء إلى توويال جهة ال تتبع
للرئيس المووال؛ ألنه من األفول تحديد سلطة إصدار األوامر والق اررات في مصدر واحد ،فال يخوع

المرؤوس إال لرئيس مباشر واحد يتلقى منه األوامر والتعليمات.

()3

إوافةً لذلك أن لكل رئيس إداري طاقة نشاط محدودة وقدرة معينة في إنجاز العمل بدقة وكواءة ،لذلك ال

يستطيع أن يمد نطاق رئاسته ،أو يذهب لمدى رقابته اواشرافه إلى أبعد من هذه الطاقة وتلك القدرة.

()2

ومن أمثلة التوويال للمرؤوس غير المباشر ما قوت به المادة ( )31من قانون نظام الحكم المحلي
المصري رقم ( )22لسنة 0771م من أنه" :يجوز لكل وزير ممن تنتقل اختصاصات و ازراتهم إلى الوحدات
()2

المحلية أن يووال المحافظ في بعال اختصاصاته".

ثانياً :أنواع التفويض من حيث الشكل-:
والشكل هو مجموعة القواعد الشكلية التي يظهر بها التوويال ،وقد يكون كتابياً أو شوهياً ،كذلك قد يكون

بشكل صريق أو ومني.

 .6التفويض الكتابي والتفويض الشفهي-:
التوويال الكتابي هو الذي يصدر به قرار مكتوب ،حيث أن قرار التوويال هو قرار إداري كضيره من
الق اررات اإلدارية التي ال تعد الكتابة ركناً أساسياً فيها ،إال أن النص ارذن قد يتطلب في بعال الحاالت أن

((0
()3
()2
()2

الوارسي ،أحمد :مرجع سابق ،ص.210
محمد ،خليوي :مرج :ع سابق ،ص.61
عبد اهلل ،عبد الضني :التوويال في السلطة اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.11
المادة (( )31مكر اًر ،)0/القانون رقم ( )22لسنة 0717م ،بإصدار قانون نظام اإلدارة المحلية في مصر.
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يتم التوويال كتابةً بل وعلى نمط معين .أما التوويال الشوهي فيعنى به ،التوويال الذي لم تتومنه وثيقة

مكتوبة تجمع أركانه.

()0

 .5التفويض الصريح والتفويض الضمني-:
يكون التوويال صريحاً إذا تم بلوظ أو صياغة صريحة ،بحيث يتبين أو تتجه فيه نية المووال إلى

التوويال بشكل واوق حتى ال يكون هناك مجاالً للشك أو التأويل .ويشترط فيه تحديد طبيعة التوويال ،أي
أن يقوم المووال بتوويال اختصاص محدد أو القيام بتوويال إموائه على ق اررات أو مقررات أو وثائق

معينة .غير أن التوويال الومني يتم بشكل غير صريق ،وذلك باستخالص مومونه من خالل ظروف
العمل وأحياناً يتم الترخيص به بموجب النص ارذن دون الحاجة إلى استصدار قرار توويال.

()3

ولكننا ال نتوق مع هذا التقسيم ،ونرى بأن التوويال يجب أن يكون كتابياً و صريحاً ،فالتوويال ال

يوترال وال يمكن أن يستخلص ومناً؛ ألنه استثناء من األصل العام ويجب أن يكون محدداً وواوحاً اوان
كان عدم توافر الكتابة ال يعني بطالنه ،وسنووق ذلك بشكل أوسع الحقاً في هذه الدراسة.

ثالثاً :أنواع التفويض من حيث طبيعته القانونية-:
يميز الوقه الورنسي بين نوعين من التوويال هما توويال االختصاص ،وتوويال التوقيع ،وتقوم هذه

التورقة على أساس فكرة عامة مؤداها أن توويال االختصاص يؤدي في الواقع إلى تضير في اختصاصات

السلطات المختصة ،وذلك لما يترتب عليه من نقل حقيقي -بإرادة المووال -لجزء من اختصاصات
وسلطات هذا األخير إلى المووال

إليه.

()4

ويمنع األصيل المووال من ممارسة االختصاص الذي تم

توويوه مدة التوويال ،وقد سبق توويحه بداية هذه الدراسة.
أما التوويال بالتوقيع ،فيقصد به أن يعهد الموظف األصيل لموظف وخر بمهمة التوقيع على بعال
الق اررات بدالً منه مع اعتبار هذا العمل يعد صاد اًر من األصيل ال الموقع عليه بالرغم من توويال التوقيع،

فهو ع مل مادي يتعلق بالتوقيع على بعال الق اررات الداخلة في اختصاص المووال باسمه ولحسابه وتحت
رقابته ،كأن يوقع على وثيقة سبق أن أعدها المووال ،ويعهد به في الضالب للمساعدين المقربين من الرئيس

اإلداري.
()0
()3

()2

شرف ،حسن :التوويال في القانون اإلداي ،دراسة تطبيقية في قطاع الشرطة ،دار الصوا للطباعة الحديثة ،القاهرة0711 ،م ،ص.50
محمد ،خليوي :مرجع سابق ،ص.05
كذلك يقسم علماء اإلدارة التوويال إلى عدة أنواع :التوويال إلى أسول ،والتوويال إلى أعلى .وتوويال مشروط ،وتوويال غير مشروط .توويال

رسمي ،وتوويال غير رسمي .توويال كامل ،وتوويال غير كامل .وتوويال جانبي .لالطالع على هذه األنواع بالتوصيل .راجع العثمان ،محمد:
توويال السلطة وأثره على كواءة األداء ،رسالة ماجستير3112 ،م ،ص 65وما بعدها.

()2

()2

بطيخ ،رموان :الوسيط في القانون اإلداري ،دار النهوة العربية ،القاهرة0771 ،م ،ص.363
مصطوى ،الديدموني :اإلجراءات واألشكال في القرار اإلداري ،دراسة مقارنة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة0773 ،م ،ص.311
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وبالتالي يعتبر توويال شخصي يأخذ بعين االعتبار شخصية المووال إليه ،وينطوي على ثقة الرئيس به
ومن ثم فهو ينتهي بتضير المووال أو المووال إليه.

()0

أهم النتائج التي تترتب على التورقة بين توويال االختصاص وتوويال التوقيع-:
 .0يؤدي توويال االختصاص إلى نقل االختصاصات الموووة ،وبالتالي إلى حرمان صاحب
االختصاص األصيل من ممارسة االختصاصات الموووة طيلة مدة التوويال ،ويملك المووال إليه
ممارسة االختصاصات الموووة مثل ممارسته الختصاصاته األصلية ،في حين أن توويال التوقيع ال

يحرم السلطة الموووة من مزاولة اختصاصها بجوار المووال إليه.

()3

 .3توويال االختصاص يوجه إلى الموظف بصوته ال بشخصه في حين أن توويال التوقيع يدخل فيه

االعتبار الشخصي ،ونظ اًر للطابع الشخصي الذي يتسم به فال يعدو أكثر من ترجمة إلرادة األصيل؛

لذلك فإن األصيل يحتوظ دائماً باالختصاص المووال كأن لم يوقده ،كما يستطيع المووال أن يعدل
ويلضي ويراجع ق اررات المووال إليه ،وينتهي بانتهاء وظيوة أي من طرفي التوويال.

()2

 .2تختلف القيمة القانونية للق اررات اإلدارية الصادرة في الحالتين ،فوي توويال االختصاص يتمتع القرار

اإلداري بقيمة قانونية معادلة لقيمة الق اررات اإلدارية الصادرة عن المووال إليه ،إذ تنسب الق اررات

الصادرة في هذه الحالة إلى المووال إليه وترتبط قوتها القانونية بدرجة المووال إليه في السلم اإلداري،

بينما تتمتع الق اررات اإلدارية في حالة توويال التوقيع بقيمة قانونية معادلة للقيمة القانونية للق اررات

الصادرة عن المووال صاحب االختصاص األصيل.

()2

ويبين من ذلك أن توويال االختصاص ينصب على نقل جزء من اختصاصات األصيل إلى مرؤوسيه،

أما توويال التوقيع فهو مجرد توقيع المرؤوس على بعال الق اررات الداخلة في اختصاصات الرئيس باسمه
وتحت إشرافه ،وبذلك يوقع المووال إليه على وثيقة أعدها األصيل.

()5

وقد أخذ القانون الولسطيني بتوويال التوقيع ،ومن ذلك ما نصت عليه المادة ( )01من قانون المصادر
الطبيعية رقم ( )0لسنة 0777م "يصدر الترخيص من الوزير ،بعد دفع الرسم المقرر...ويوقع من الوزير أو

من يوووه على أن يكون لمدة محددة ."...
()0
()3
()2

()6

عبد ربه ،رائد :اإلدارة العامة الحديثة ،الجندارية للنشر والتوزيع ،عمان3103،م ،ص .70الوارسي ،أحمد :مرجع سابق ،ص.210
الطماوي ،سليمان :الوجيز في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.61
حسين ،محمد :الوسيط في القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،دار الوكر الجامعي ،اإلسكندرية3116 ،م ،ص .61الحلو ،ماجد :مرجع سابق،

ص .077عمرو ،عدنان :مبادئ القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.73

()2
()5
()6

شطناوي ،علي :مرجع سابق ،ص.671
أبو زيد ،محمد :المرجع في القانون اإلداري ،دار النهوة العربية ،القاهرة0777 ،م ،ص.31
المادة ( ،)01قانون رقم ( )0لسنة 0777م بشأن المصادر الطبيعية.
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المطلب الثاني
تمييز التفويض في االختصاص عن غيره من النظم القانونية المتشابهة
يقترب التوويال في االختصاص من بعال األنظمة القانونية في جانب قيام شخص أو جهة معينة

ببعال االختصاصات المحددة لرئيس إداري أو جهة إدارية أخرى ،وإلبراز ذاتية التوويال في االختصاص
وتحديد موهومه ،البد من تبيان أوجه الشبه واالختالف مع هذه األنظمة ومن أبرزها الحلول والنيابة

والوكالة.

الفرع األول
تفويض االختصاص والحلول
لقد سبق أن عرفنا توويال االختصاص ،أما الحلول يقصد به أن يتضيب صاحب االختصاص األصيل

أو يصبق عاج اًز لسبب من األسباب عن ممارسة اختصاصه كأن يصاب بعجز أو مرال أو غيره  ،فيحل
محله في مباشرة كافة اختصاصاته موظف وخر حدده القانون مسبقاً.

()0

وقد يحصل بعال الخلط بين التوويال والحلول؛ ألن االثنين يساهمان في تسهيل سير العمل اإلداري
ٍ
بانتظام واوطراد  ،كما أن كل منهما يعني ممارسة أحد الموظوين
وومان سير المرافق العامة

الختصاصات موظف وخر( ،)3إال أنه يوجد فروقات بينهما أهمها-:

 .0أن التوويال يوترال أن صاحب االختصاص يتنازل بإرادته إلى وخر عن بعال اختصاصه .فيدخل

مجال السلطة التقديرية لصاحب االختصاص إن شاء استخدمه اوان شاء احتوظ لنوسه به ،فهو يكون

بقرار من المووال نوسه ،أما الحلول فهو إجباري يتم بحكم القانون ،بمعنى أن المشرع هو الذي يحدده
في كل ٍ
حالة على حدا ويحدد أصحاب الحق في الحلول بمجرد أن يصبق صاحب االختصاص عاج اًز
عن ممارسة اختصاصه ألي ٍ
سبب من األسباب ،وتكون عادةً أسباباً قهرية ومؤقتة ،وال دخل لإلرادة
()2
فيها ،كالمرال والضياب ،فإن الحلول يتم بمجرد تحقق سبب من أسبابه.

()0

عبد ربه ،رائد :مرجع سابق ،ص.73
وقد أخذ القانون الولسطيني بالحلول ومن أمثلته ما نصت عليه المادة ( )52من القانون األساسي المعدل عام 3112م على أنه" :في حالة وفاة أو

استقالة أو فقد األهلية القانونية لرئيس السلطة الوطنية ،يحل محله رئيس المجلس التشريعي الولسطيني لمدة ال تزيد عن ستين يوماً" .وعندما توفي
الرئيس ياسر عرفات في 3112/00/00م حل محله رئيس المجلس التشريعي إال أن تم انتخاب الرئيس محمود عباس في 3115/0/7م.

()3
()2

راوي ،مازن :القانون اإلداري ،الطبعة الثالثة ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية3112 ،م ،ص.52
فتق الباب ،محمد :مرجع سابق ،ص .017الوارسي ،أحمد :مرجع سابق ،ص.211
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 .3الحلول ينتهي بعودة األصيل إلى مقر عمله ومباشرته الختصاصاته بنوسه أو بتعيين من يحل محله
في منصبه في حالة وفاته أو إحالته إلى المعاش ،في حين ينتهي التوويال بانقواء مدته أو بانتهاء

المدة المحددة بالتوويال ،أو بصدور قرار من المووال السترداد

اختصاصاته.

()0

 .2الحلول يشمل جميع اختصاصات األصيل ،بينما يشترط في التوويال أن يكون جزئياً.

()3

بناء عليه بدرجة المووال إليه ،أما في الحلول
 .2في توويال االختصاص ترتبط قوة الق اررات الصادرة ً
()2
بناء عليه نوس قوة الق اررات الصادرة من صاحب االختصاص األصيل.
فتكون الق اررات الصادرة ً
 .5تكون المسئولية في التوويال تدريجية ومزدوجة خاصةً في توويال االختصاص فالمووال إليه يسأل
أمام المووال ،وتكون مسئولية هذا األخير أمام رئيسه المباشر؛ ألن العالقة التي تربط بين المووال
والمووال إليه ،تتمثل في رابطة التبعية وهي السلطة الرئاسية؛ ألن المووال إليه يمارس هذه
االختصاصات الموووة تحت إشراف ورقابة المووال .أما في الحلول فإن الحال يمارس اختصاصات

األصيل دون الخووع للسلطة الرئاسية ،فيكون مسئوالً عن جميع تصرفاته إلى غاية حوور األصيل
()2
ٍ
شخص وخر محله.
أو تعيين
 .6للرئيس المووال الحق في مراجعة ق اررات مرؤوسيه أو التصديق عليها ،وحقه في سحبها إذا أساء
المرؤوس المووال إليه استعمال سلطة التوويال ،أو استعملها بما ال يتوق والهدف األسمى من
التوويال ،ويكون للرئيس اإلداري كذلك الحق في إجراء توتيشات دورية ومراجعة مستمرة ألعمال

مرؤوسيه ،بخالف الحلول ،حيث إنه إذا قام الحال بمباشرة المهام الوظيوية موووع الحلول ،فإن
األصيل ال يستطيع التعقيب على األعمال التي تمت بواسطة الحال؛ ألن األصيل ال يعتبر نوسه سلطة
رئاسية بالنسبة للتصرفات الصادرة من نائبه الذي حل محله ،فهذا الحال يستمد سلطته من القانون

مباشرة ويكون قد ارتوع إلى درجة األصيل ويتبوأ مرتبته ،ومن ثم ال يأتمر بأوامره.

()5

 .1من حيث تحويل االختصاصات إلى الضير في التوويال ال يجوز للمووال إليه أن يووال غيره في
االختصاصات الموووة إليه ،بينما في الحلول يتمتع الحال بكل اختصاصات األصيل ومن ثم يجوز

له أن يووال في بعال اختصاصاته التي حل فيها إذا كان هناك نص قانوني يجيز لألصيل التوويال
بشأنها.
()0
()3

()6

عبد اهلل ،عبد الضني :القواء اإلداري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية0776 ،م ،ص.577
القيسي ،إعاد :الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان0771 ،م ،ص .75بطيخ ،رموان :أصول

التنظيم اإلداري في النظم الووعية واإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.332

()2
()2
()5
()6

السناري ،محمد :مبادئ ونظريات القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار النهوة العربية ،القاهرة3112 ،م3115-م ،ص.061
خليوي ،محمد :مرجع سابق ،ص.32
أبو زيد ،محمد :المرجع في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص .316حسين ،محمد :مرجع سابق ،ص.61
شيحا ،إبراهيم :أصول اإلدارة العامة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3112 ،م ،ص.311
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الفرع الثاني
تفويض االختصاص واإلنابة
تعني اإلنابة وجود مانع دائم أو مؤقت يحول بين األصيل وممارسته الختصاصاته ،فتقوم سلطة إدارية
أعلى غير األصيل بتعيين نائب للقيام بأعمال واختصاصات األصيل الضائب حتى يتم زوال المانع.

وتتطلب اإلنابة مجموعة من الشروط القانونية المتمثلة في شضور وظيوة عامة معينة ألي سبب من

األسباب التي ينص عليها التشريع مما ينجم عنها غياب األصيل .كما يجب إصدار ق ارر تعيين النائب من
طرف الجهة التي يحددها النص إن كان موجوداً أما في حالة عدم وجوده فإنه يصدر عن السلطة التي تقع
في قمة الجهاز اإلداري؛ ويجب أن يكون محدد المدة؛ وأن ال تقل درجة النائب عن درجة األصيل أو عن

الدرجة التي

تليها.

()0

وتتوق اإلنابة مع التوويال بأنها مؤقتة تزول بزوال أسبابها ،وكذلك تحتاج إلى سلطة معينة تصدرها،
إال أنها تختلف عن التوويال في الجوانب التالية-:
 .0في اإلنابة ال يصدر القرار الذي يعين النائب من األصيل اوانما من جهة أخرى ،أما قرار التوويال فهو
يصدر من األصيل نوسه– إال في حالة التوويال المباشر ،-ولذلك فإن الجهة التي قامت بتعيين النائب

ال توقد شيئاً من اختصاصاتها بعكس التوويال الذي يمس جزء من اختصاصات
.3

المووال.

()3

يتمتع الموظف النائب بذات الصالحيات التي يتمتع بها صاحب االختصاص األصيل ،مالم تحدد
النصوص القانونية التي يتوالها النائب وتقصرها على تصريف الشئون العاجلة أو تستثني بعال

الصالحيات صراحةً من نطاق اإلنابة ،ويمكن أن يرد تقييد لصالحيات الموظف النائب في قرار

التكليف باإلنابة ذاته .اواذا كان الموظف النائب يتمتع في ظل غياب التقييد السابق بذات الصالحيات
التي يتمتع بها صاحب االختصاص األصيل ،لذلك فإن الق اررات الصادرة من النائب في نظام اإلنابة
قوة ومرتبة الق اررات الصادرة من األصيل الضائب ولذلك يكون النائب مسئول عن هذه الق اررات مسئولية

كاملة ،أما بالنسبة للق اررات الصادرة من المووال له فال يكون لها ذات قوة الق اررات الصادرة من

المووال.
()0

()2

خليوي ،محمد :مرجع سابق ،ص.30

وقد أخذ القانون الولسطيني باإلنابة ،حيث نصت المادة ( )31من قانون سلطة النقد الولسطينية رقم ( )3لسنة 0771م" :يساعد نائب

المحافظ...ويكلف رئيس السلطة الوطنية أحد أعواء اللجنة ليقوم بوظائف المحافظ بصورٍة مؤقتة عند غياب المحافظ ونائبه إلى أن يعود أحدهما
للعمل" .

()3

()2

الوارسي ،أحمد :مرجع سابق ،ص .271بطيخ ،رموان :أصول التنظيم اإلداري ،مرجع سابق ،ص.336
شطناوي ،علي :مرجع سابق ،ص.116

19

 .2التوويال يكون في بعال االختصاصات ،أما اإلنابة تكون كاملة( ،)0بحيث يمارس المناب جميع
اختصاصات األصيل حتى يزول المانع ،كما أن النيابة –بعكس التوويال– يمكن أن تكون إلى أعلى.
كأن يصدر قرار من رئيس الجمهورية يوكل بمقتواه اختصاصات أحد الوزراء عند غيابه إلى رئيس

مجلس الوزراء.

()3

 .2اإلنابة حالة قانونية يمارسها المرؤوس بحكم وظيوته وليس بصوته الشخصية ،وال يحق للرئيس األصيل
الضائب أن يمارس سلطة رئيسية على األعمال الصادرة عن مرؤوسه مدة إنابته عنه كحق اإللضاء أو

التعديل بعكس التوويال.

()2

 .5في حالة اإلنابة ال وجود لألصيل مع النائب حيث ال وجود لهذا النائب إال باختواء األصيل ،أما في
حالة التوويال فاألصيل با ٍ
ق يمارس اختصاصاته بجانب المووال

إليه.

()2

 .6اإلنابة تنتهي بقوة القانون وذلك بعودة األصيل وانتهاء المانع ،أما التوويال فينتهي بإلضاء المووال أو
()5

بانتهاء مدته أو بانتهاء األعمال محل التوويال.

 .1تستند النيابة إلى قاعدة قانونية مكتوبة أو غير مكتوبة ،فالنيابة تتميز عن التوويال بكثرة القواعد
()6

المكتوبة التي تستند إليها على خالف التوويال الذي ال بد فيه من نص وذن يرخص به.

()1
()3
()2
()2
((5
()6

الحلو ،ماجد :القانون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية3112 ،م ،ص.16
عمرو ،عدنان :مبادئ القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.76
المجذوب ،طارق :اإلدارة العامة ،الدار الجامعية ،بيروت3111 ،م ،ص.210
بطيخ ،رموان :الوسيط في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.365
شيحا ،إبراهيم :أصول اإلدارة العامة ،مرجع سابق ،ص.370
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.32
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الفرع الثالث
تفويض االختصاص والوكالة االتفاقية
لقد سبق أن عرفنا توويال االختصاص ،أما الوكالة ،فهي تعني" :عقد بمقتواه يلتزم الوكيل بأن يقوم

بعمل قانوني لحساب الموكل" .ومعنى هذا أن الوكالة ال ترد إال على عمل قانوني ال عمل مادي اواال

صارت عقد عمل ،والوكالة بهذا المعنى تتشابه مع التوويال في أن كليهما ال يرد إال على عمل قانوني.

()0

أما وجه االختالف بين التفويض و الوكالة-:
 .0الوكالة عادةً –فيما عدا الوكالة القانونية والقوائية -عقد ينتمي أطرافه إلى القانون الخاص .وهو عقد
روائي ينعقد بتالقي إيجاب وقبول ،فال تتصور إذاً دون روا الوكيل الصريق أو الومني .والعالقة
التي تنشئها عقدية يستقل الطرفان بووع أحكامها ،بما ال يخالف النظام العام وحسن ارداب .أما

التوويال فليس عقداً بين األصيل والمووال إليه ،ألنه يتم بإرادة األصيل وحده ،بل إنه قد يتم بإرادة

غيره ودون موافقته السابقة أو الالحقة .ويتم كذلك دون حاجة إلى روا المووال إليه ،بل قد يتم جب اًر

عنه .كما أن أطرافه دائماً من أشخاص القانون العام .فهو يربط بين جهة إدارية وجهة إدارية أخرى.
وعلى ذلك فالعالقة التي يقيمها بين طرفيه ،األصيل والمووال إليه ،ليست عالقة عقدية ،بل عالقة

تنظيمية مردها إلى القوانين واللوائق دون إرادة الطرفين.

()3

 .3توترال الوكالة وجود شخصين مستقلين الموكل والوكيل وكالهما يتمتع بشخصيته القانونية ،أما في
التوويال فإن األصيل والمووال إليه قد يكون كل منهما ممثالً لشخصية قانونية مستقلة ،وقد ينتميان

إلى شخص قانوني عام واحد.

()2

 .2تعد الوكالة من العقود الروائية ،ولذلك يختار الموكل وكيله بحر ٍ
ية تامة ،كما أن للوكيل أن ينيب عنه
غيره إلتمام العمل الذي وكل فيه مالم يمنعه الموكل من ذلك ،أما التوويال في االختصاص فإن

األصيل ال يملك أن يووال إال لمن يأذن النص ارذن بالتوويال إليهم ،كما أن القاعدة األصولية
تقوي بأن المووال إليه ال يملك توويال ما فوال إليه من اختصاصات إال إذا وجد نص يقوي بضير

ذلك.
()0
()3

()2

العثمان ،محمد :مرجع سابق ،ص.51
حسن ،عبد الوتاح :التوويال في القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0710 ،م ،ص .22التويجري ،عبد العزيز:

توويال الصالحيات ودوره في تنمية المهارات القيادية بجمرك مطار الملك خالد بالرياال ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،رسالة ماجستير،
الرياال3116 ،م ،ص.36

()2
()2

شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص .01
عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص.001
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 .2الوكالة قد تكون عامة أو خاصة ،وفي كلتا الحالتين تنسحب على بعال أعمال الموكل دون البعال
ارخر .كما أنها قد تكون عامة وخاصة معاً ،بمعنى أن يواف إلى الوكالة العامة التي تقتصر على

أعمال اإلدارة ،وكاالت خاصة عن كل عمل وخر ،بحيث ينتهي األمر بتولي الوكيل كافة أعمال
الموكل عدا تلك التي تتصل بشخصه كحلف اليمين ،على خالف التوويال الذي يجب أن يكون دائماً

جزئياً.

()0

 .5في الوكالة يجوز لكل من الموكل والوكيل إنهاءها باإلرادة المنوردة ولو وجد اتواق يخالف ذلك ،أما
التوويال فهو عمل من جانب واحد ،فهو قرار يصدر باإلرادة المنوردة لألصيل إذا وجد نص يأذن به
مما يترتب عليه أن المووال إليه يلتزم به دون حاجة لموافقته ،كما أنه ال يستطيع إنهاءها.

()3

 .6اواذا كان الوكيل ملزماً بتنويذ الوكالة دون أن يجاوز حدوده المرسومة ،إال أن القانون يجيز أحياناً هذا
الخروج ،كما أن إجازة الموكل الالحقة –صراحةً أو ومناً -قد تصحق تصرفات الوكيل الخارجة على

حدود الوكالة ،وهي تصححها بأثر رجعي بحيث يعتبر التصرف كما لو أنه قد صدر منذ البداية ومن
حدود الوكالة .ومن ٍ
جهة أخرى يكون الموكل مسئوالً عما يصيب الوكيل من ورر دون خطأ منه
بسبب تنويذ الوكالة تنويذاً معتاداً.

()2

أما التوويال في االختصاص ،فإن المووال إليه إذا تجاوز االختصاصات الموووة إليه كان عمله

غير مشروع ألنه يعتبر معتدياً على اختصاصات غيره ،وال تعطيه موافقة األصيل الالحقة أية مشروعية؛
ألن الحكم على مشروعية القرار اإلداري يكون من تاريخ

()0
()3
()2

صدوره.

()2

العثمان ،محمد :مرجع سابق ،ص.50
الوارسي ،أحمد :مرجع سابق ،ص.216
بحث بعنوان التوويال اإلداري ،منشور على الموقع اإللكتروني

 https://www.facebook.com/permalink.php?id=177494505700735&story_fbid=21804810497870تاريخ الدخول:
3102/03/05م.

()2

عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص.001
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المطلب الثالث
شروط التفويض
إذا كان األصل العام أن يمارس صاحب االختصاص االختصاصات المخولة له بموجب القانون بنوسه،
فإن التوويال في جوهره يعتبر نظاماً استثنائياً ابتدعه الوكر اإلداري وفروه الواقع العملي؛ لذلك وفقاً

للقواعد العامة ينبضي أن تتوافر له عدة شروط موووعية وشكلية ،حتى تحقق له أسباب صحته ويرتب وثاره

القانونية.

()0

وسنبين في هذا المطلب الشروط الموووعية للتوويال والشروط الشكلية ،وذلك في فرعين

سنووق في الورع األول الشروط الموووعية للتوويال ،وفي الورع الثاني الشروط الشكلية للتوويال.

الفرع األول
الشروط الموضوعية لصحة التفويض
لكي يكون التوويال صحيحاً ومنتجاً رثاره القانونية يجب أن يتوافر له شرطان رئيسيان :هما استناد

التوويال إلى نص قانون يجيزه ،وأن يتم صدور قرار بالتوويال.

أوالً :وجود نص يجيز التفويض-:
من القواعد العامة المقررة في القانون اإلداري أنه ال يجوز لسلطة مكلوه باختصاص معين قرره لها
الدستور أو القانون أو الالئحة أن تتنازل عن هذا االختصاص أو تووال سلطة أخرى فيه ،وذلك ألن هذا

االختصاص المقرر بموجب النصوص ليس حقاً شخصياً تتصرف فيه هذه السلطة ،اوانما هو وظيوة قانونية
()3
أنيطت بها وواجب قانوني عليها يجب أن تمارسه بنوسها.
إال أنه استثناء من هذه القاعدة فإنه يجوز التوويال في االختصاص إذا ما وجد نص دستوري أو

قانوني أو الئحي يجيز التوويال ،حيث إن مباشرة االختصاص في هذه الحالة من الجهة المووال إليها
مستمد مباشرة من النص.

()2

ويترتب على ذلك أنه إذا صدر التوويال ،دون أن يكون القانون قد صرح بذلك فإن هذا التوويال

يكون باطالً ويتعين الطعن فيه باإللضاء ،وكذلك إذا أجاز قانون التوويال ألحد الرؤساء اإلداريين توويال

اختصاصاته إلى مرؤوس معين ،فال يجوز التوويال إلى غيره ،اواال كان التوويال باطالً لمخالوته ألحكام
()2
القانون.
()0
()3
()2
()2

فتق الباب ،محمد :مرجع سابق ،ص.012
شطناوي ،علي :مرجع سابق ،ص.672
الوارسي ،أحمد :مرجع سابق ،ص.212
عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.22
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وقد أكدت على هذا المبدأ أحكام القواء اإلداري ،فوي أحد أحكام محكمة القواء اإلداري بمصر
نصت على أن" :الترخيص الذي يمنق لمزاولة مهنة...إنما يكون طبقاً للقانون من سلطة...دون سواه ،وال
ٍ
لهيئة أخرى طالما أن القانون لم ينص على مثل هذا
يملك...التوويال...في هذه السلطة أو التنازل عنها
التوويال".

()0

وقواء أنه إذا أناط
وفي حكم وخر أكدت المحكمة اإلدارية العليا في حكمها" :أنه من المقرر فقهاً
ً
ٍ
لجهة ما ،فال يجوز لها أن تنزل عنه أو تووال فيه إال إذا أجاز القانون ذلك ،ألن
القانون اختصاصاً معيناً
مباشرة االختصاص عندئذ وكما قال الحكم المطعون فيه بحق يكون واجباً قانونياً ،وليس حقاً للجهة التي
ٍ
لجهة
وكل إليها القانون هذا االختصاص ،ومن ثم فال يجوز لهذه الجهة األخيرة أن تعهد باختصاصاتها

أخرى مالم ينص القانون على إجازة هذا التوويال ،ويكون مباشرة االختصاص في هذه الحالة من الجهة
()3

المووال إليها مستمدة مباشرةً من القانون".
وفي حكمٍ وخر للمحكمة اإلدارية العليا قوت "أن االختصاص الذي يحدد بقانون ال يجوز النزول عنه
أو اإلنابة فيه إال في الحدود وعلى الوجه المبين في القانون ،كما لو كان ثمة قانون يرخص في
()2

التوويال".

كذلك أكدت على هذا المبدأ محكمة العدل العليا في رام اهلل ،فقد قررت في أحد أحكامها "إن القواعد
المقررة في التوويال إذا أنيطت صالحية قانونية بمرجع معين ،فال يجوز منحها ألي س ٍ
لطة أخرى إال

بموجب القانون

")2(.

كذلك أكدت في حكم وخر على أنه "إذا أنيطت صالحية قانونية بمرجع معين فإنه يجب أن يمارسها

هذا المرجع بنوسه ،وال يحق رخر أن يمارسها بدالً عنه مهما تذرع بأية ذرائع".

()5

وال يكوي أن يكون النص ارذن بالتوويال قد صدر قبل إعمال هذا التوويال بل يجب أن يكون قائماً

عندما يصدر األصيل ق ارره بتوويال جزء من اختصاصاته إلى
والمشرع حين ينظم التوويال فإنه يسلك عادةً أحد سبيلين-:

غيره.

()6

()1

( )0مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القواء اإلداري ،السنة  7رقم ،033ص .062نقالً عن عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.22
()3
()2

المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم ( )2572لسنة  23ق في 0711/6/7م.

حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ 0712/2/07م ،في الطعن رقم ( )311لسنة ( )32قوائية -منشور مجلة العلوم اإلدارية ،عدد

ديسمبر سنة 0712م ،ص.077

()2
()5

()6

محكمة العدل العليا قرار رقم ( )71/32جلسة 0777/03/31م ،رام اهلل.
محكمة العدل العليا قرار رقم ( )71/15جلسة0777/00/1م ،رام اهلل.
خليور ر ررة ،عبر ر ررد العزير ر ررز :أوجر ر رره الطعر ر ررن بإلضر ر رراء الق ر ر ررار اإلداري فر ر رري الوقر ر رره وقور ر رراء مجلر ر ررس الدولر ر ررة ، ،الطبعر ر ررة األولر ر ررى ،دار الوكر ر ررر الجر ر ررامعي،

اإلسكندرية3113،م،ص.3
()1

الطماوي ،سليمان :الوجيز في القانون اإلداري ،مرجع سرابق ،ص .55ونررى أنره مرن األفورل وجرود نظرام قرانوني خراص يرنظم أحكرام التورويال بردالً

من أن يرد في تشريعات جزئية لكري يرتم توحيرد النظرام القرانوني الرذي يرنظم عمليرة التورويال ،حيرث أن التشرريعات الجزئيرة ترؤدي إلرى اخرتالف وتورارب
أحكام ومبادئ التوويال من جهة إدارية لجهة إدارية أخرى .
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 .0أن يرد حكم التوويال في تشريعات جزئية وبمناسبة تنظيم اختصاص معين ،ومن أمثلة ذلك في مصر
ما نصت عليه المادة ( )20من القانون رقم ( )22لسنة 0717م على أنه "للمحافظ أن يووال بعال

سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو إلى السكرتير العام المساعد أو إلى

رؤساء المصالق أو رؤساء الوحدات األخرى".

()0

ومن ذلك ما جاء في المادة ( )06من قانون الهيئات المحلية الولسطينية" :تناط بالرئيس

ٍ
عوو وخر بجزء
الصالحيات والمسئوليات التالية  :أ ...ب ...ج ...د .للرئيس أن يووال نائبه أو أي
من صالحياته".

()3

 .3أن يصدر قانون خاص بتنظيم أحكام توويال السلطة في قطاع من القطاعات ،وفي مصر أول قانون
عام صدر في هذا الخصوص هو القانون رقم ( )271لسنة 0756م الذي حل محله القانون رقم

لسنة 0761م بشأن التوويال في االختصاصات .

()23

ويجب أن يكون النص القانوني ارذن بالتوويال من ذات مرتبة النص الذي خول االختصاص لألصيل

نوسه ،وعلى ذلك فإذا كان اختصاص األصيل مبناه نص في الدستور ،فإن التوويال ال يكون جائ اًز إال إذا

سمق به نص دستوري أي نص قانوني له نوس القوة القانونية للنص السابق الذي خول االختصاص

لألصيل ،وكذلك إذا كان اختصاص األصيل مبناه نص في قانون عادي فإن التوويال ال يكون جائ اًز أيواً
إال إذا سمق به نص في القانون.

()2

وهذا ما أكدت عليه المحكمة اإلدارية العليا على أن" :توويال المحافظ لضيره في بعال اختصاصاته

نظمه القانون رقم ( )21لسنة 0761م ،...ولم يرد به ذكر لمساعد المحافظ ،اوان صدور قرار جمهوري
باإلذن للمحافظ في توويال مساعده في بعال االختصاصات غير جائز ،وذلك ألن الخروج على حدود

التوويال المقررة بالقانون رقم ( )21لسنة 0761م ال يجوز إال بأداة من ذات المرتبة أي بقانون وليس
بقرار جمهوري".

()2

ويثار هنا التساؤل :هل يجوز أن يستند التوويال إلى العرف؟

قد اختلف الوقه بهذه المسألة ،حيث يرى جانب من الوقه جواز التوويال الذي يستند إلى العرف مالم

يحظره المشرع صراحةً ،مادام من الم َسلم به بإجماع الوقهاء أن العرف مصدر من مصادر القانون اإلداري،
بل والقانون عموماً ،فليس ما يمنع من أن يستند قرار التوويال إلى عرف يسمق به وكما هو ظاهر ،ليس
()0
()3
()2
()2

المادة ( )20القانون رقم ( )22لسنة 0717م بإصدار قانون اإلدارة المحلية في مصر.
المادة ( )06القانون رقم ( )0لسنة 0771م بشأن الهيئات المحلية الولسطينية.
شيحا ،إبراهيم :مرجع سابق ،ص .316خليوي ،محمد :مرجع سابق ،ص 26وما بعدها.
حكم للمحكمة اإلدارية العليا بتاريخ 0712/2/07م في الطعن رقم( )351لسنة 32ق ،مجموعة مبادئ السنة  ،31ص.517
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الضرال وجود عرف للتوويال ،بل وجود عرف يأذن به ويستند إليه قرار التوويال( ،)0ويرى الجانب ارخر
من الوقه عدم جواز التوويال مالم يستند إلى نص يجيز ذلك ،اواال احتمى الرؤساء اإلداريون في كل مخالوة

قد تحدث إلى العرف.

()3

ونتوق مع الجانب الذي يرى بعدم جواز التوويال الذي يستند إلى العرف ،فإن كان العرف من مصادر

استثناء ،فاألصل قيام صاحب االختصاص بممارسة اختصاصه،
القانون العامة إال أن التوويال يعتبر
ً
ومن المعروف أن االستثناء ال يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ،وكذلك البد للتوويال من ووابط وحدود
معينة تتوافر في المووال والمووال إليه اوالى طبيعة االختصاصات الموووة ومدة التوويال فإذا استند

التوويال إلى العرف أصبق بدون هذه الووابط ويترتب على ذلك إخالل بسير وانتظام العمل اإلداري

وتذهب الضاية من التوويال ،وبدالً من أن يكون وسيلة من وسائل اإلصالح والتنظيم اإلداري يتحول إلى

وسيلة لتشتيت االختصاصات اإلدارية ،وتوارب المسئولية والتهرب منها.

وفى حكم صادر من المحكمة اإلدارية العليا أكدت على هذا المبدأ حين ذهبت إلى أن "التوويال في

االختصاص ال يوترال وال يستدل عليه بأدوات استنتاج ال تعبر عنه صراحةً وال تؤدي إليه باليقين ،إذ إنه

إسناد للسلطة ونقل الوالية ،ومن ثم يتعين إفراغه في صيضة تقطع بإرادته ،ويلزم في التعبير عنه أن يكون
صحيحاً ال تشوبه مظنة وال تعتريه خوية ،وأن يكون استظهاره مباشرةً من مسنده".

()2

ثانياً :صدور قرار بالتفويض-:
ال يكوي وجود نص في القانون يسمق بالتوويال ،إنما يجب أن يظهر ذلك في إعالن السلطة المختصة

عن رغبتها في تنويذ ذلك باستخدام التوويال المقرر قانوناً ،وذلك بإصدار قرار يتومن التوويال ويجب أن

يكون هذا القرار صريحاً وواوحاً ،وال يمكن افتراوه ومناً من خالل بعال التصرفات اإلدارية ،وذلك

استثناء من األصل العام الذي يقتوي من الشخص ممارسة سلطاته بنوسه ،واالستثناء ال يوترال وال
كونه
ً
()2
يتوسع فيه.
ويجب أن يصدر قرار التوويال من السلطة المختصة ،فإذا صدر التوويال عن سلطة ال تملكه قانوناً

كان قرار التوويال باطالً.

()5

ويتوجب لمشروعية الق اررات اإلدارية الصادرة عن المووال إليه أن تصدر عقب صدور قرار بالتوويال،

إذ إنه قبل صدور قرار التوويال لم يكن مؤهالً قانوناً لممارسة الق اررات اإلدارية وفق القواعد السارية.
()0

علي ،سعيد :أسس وقواعد القانون اإلداري ،دار أبو المجد للطباعة ،القاهرة3111 ،م ،ص .026حسرن ،عبرد الوتراح :مرجرع سرابق ،ص.15عثمران

فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.25

()3
()2

()2
()5

()0

عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص .016خليوي ،محمد :مرجع سابق ،ص.25
المحكمة اإلدارية العليا ،طعن رقم ( )131لسنة  31ق ،جلسة 0710/5/ 32م ،س ،06ص.0106
موقع الكتروني  http://e-law.3oloum.comتاريخ الدخول3102/03/02 :م.
السناري ،محمد :الق اررات اإلدارية في المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى ،معهد اإلدارة العليا ،الرياال0772 ،م ،ص.033
عبد الوهاب ،محمد و شيحا ،إبراهيم :أصول اإلدارة العامة ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية0771 ،م ،ص.350
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الفرع الثاني
الشروط الشكلية لصحة التفويض
يقصد بشكل القرار اإلداري الصورة التي يظهر بها .فالكتابة ،والتسبيب ،والتأريخ ،والتوقيع ،كلها من
أشكال القرار .وفي ذلك يختلف الشكل عن اإلجراءات التي تعني المراحل التي يجب أن يمر بها القرار في

دور تكوينه إال أن يكتمل ببلوغ ذروة هذه المراحل.

()3

واألصل أن اإلدارة غير ملزمة بأن تعبر عن إرادتها بشكل معين ،إال إذا نص القانون على خالف ذلك،

وفي هذه الحالة يجب أن يتخذ القرار الشكلية المقررة لصدوره ،كأن يشترط القانون ورورة أن يكون القرار
مكتوباً ،أو استشارة جهة متخصصة قبل إصداره أو تسبيبيه إلى غير ذلك من أشكال أخرى.

()2

وقواء أن
وأكدت المحكمة اإلدارية العليا على ذلك في أحد أحكامها "ومن حيث أن المسلم به فقهاً
ً
القرار اإلداري ليس له شكل معين مالم ينص القانون على خالف ذلك ،فإن مؤدى ذلك أن قرار التوويال
في االختصاص يمكن أن يصدر شواهةً على أن يقوم الدليل المعتد به".

()2

وقواعد الشكل في إصدار الق اررات اإلدارية على جانب كبير من األهمية ،تقوم كحاجز ووابط

لسلطات اإلدارة اإلستثنائية في مجال الق اررات اإلدارية ،فإذا كانت اإلدارة تتمتع بامتيازات استثنائية فإن
عليها أن تسلك بدقة السبيل الذي ترسمه القوانين واللوائق إلصدار تلك الق اررات .وبهذا تكون قواعد الشكل

واإلجراءات في إصدار الق اررات اإلدارية مقصوداً بها حماية المصلحة العامة ومصلحة األفراد على

السواء.

()5

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا في رام اهلل في حكمها الصادر في 0776/03/5م" :من أن القرار
اإلداري اوان لم يكن له شكل خاص يصدر به ،إال أنه يجب أن يصدر وفقاً لإلجراءات التي حددها المشرع،
وفي الشكل المرسوم له ،إذ إن قواعد الشكل واإلجراءات ووعت لحماية المصلحة العامة ومصلحة األفراد

على السواء".
()0
()3

()6

شطناوي ،علي :مرجع سابق ،ص.677
حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص .031ويرى بعال ال وقه أن الشكل واإلجراءات ال فرق بينهما ويعرف الشكل بأنه مجموعة القواعد اإلجرائية

والشكلية التي أوجب القانون على رجل اإلدارة مراعاتها قبل إصدار القرار .الديدموني ،مصطوى :مرجع سابق ،ص .31ولكننا نتوق مع الرأي الذي
يورق بينهما وذلك الختالف األثر الذي يترتب على تخلف الشكل عن األثر الذي يترتب على تخلف االجراءات.

()2

عويوي ،مصطوى :الوسيط في مبادئ القانون اإلداري المصري والمقارن ،الكتاب الثاني ،الطبعة الرابعة ،دار النهوة العربية ،القاهرة ،غير مووق

سنة النشر ،ص .310راوي ،مازن :مرجع سابق ،ص.012

()2
()5
()6

المحكمة اإلدارية العليا ،الطعن رقم ( ،)3171لسنة ( )23قوائية ،جلسة 0771/2/20م ،مكتب فني .25
الطماوي ،سليمان :النظرية العامة للق اررات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،الطبعة السادسة ،مطبعة عين شمس ،القاهرة0770 ،م ،ص.327

منظومة القواء والتشريع في فلسطين (المقتوى) ،موسوعة إلكترونية  http://muqtafi.birzeit.eduتاريخ الدخول3105/0/0 :م.
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والشروط الشكلية للتوويال تعتبر مكملة للشروط الموووعية ،وشروط التوويال الشكلية هي كتابة
قرار التوويال ونشر قرار التوويال.

أوالً :كتابة قرار التفويض-:
يذهب جانب من الوقه أنه طالما األصل في الق اررات اإلدارية هو عدم إلزام الجهة المصدرة لها بإفراغها
في شكل معين ،أو التقيد بإجراءات محددة ،لذلك فإن قرار التوويال باعتباره ق ار اًر إدارياً ال يشترط لصدوره

شكالً معيناً أو أن يكون مكتوباً كأصل عام ،إال إذا اشترط النص الذي يجيز التوويال أن يكون قرار

التوويال مكتوباً ،أو أن المشرع يورال أن يكون القرار مسبباً ،مما يستتبع أن يكون مكتوباً أو أن القرار
يجب نشره ،مما يعني ومناً أن القرار يجب أن يكون مكتوباً لكي يمكن نشره.

()0

ونتوق مع الجانب ارخر من الوقه الذي تطلب شرط الكتابة في قرار التوويال ،وذلك لعدة أسباب-:
 .0أنه ال يجوز التوويال إال بنص يأذن به ،ولذلك فإن قرار التوويال يجب أن يشير إلى النص الذي

استند إليه المووال عندما أصدر ق ارره بالتوويال ،وال يكون ذلك ممكناً إال إذا كان قرار التوويال

مكتوباً.

()3

 .3من حيث اإلثبات وهي مشكلة تقع على عاتق الضير الذي يطعن في أعمال المووال ،أو المووال إليه
في اختواء قرار التوويال .فالتوويال الشووي يصعب إثباته ،مما يسبب أو ار اًر بالضة لمن يتعلق بهم.

()2

 .2التوويال الشووي قد يكون محالً للنقال من جانب األصيل في أي ٍ
وقت يشاء دون علم المووال إليه،
والعكس صحيق.

()2

 .2ورورة كتابة قرار التوويال ألن األمر يتعلق بركن االختصاص الذي يجب أن يكون صحيحاً وواوحاً
ومثبتاً اواال عد القرار مخالواً للقانون.

()5

إال أن صدور قرار التوويال شووياً ال يعني بطالنه ،فهو ال يعدو أن يكون قر اًر إدارياً يخوع لما

تخوع له تلك الق اررات حيث ال تعتبر الكتابة ركناً فيها ،كما ذكرنا سابقاً ،ولكن أن تم الطعن في القرار فإن
عبء اإلثبات يقع على عاتق الجهة التي تدعي صدوره طبقاً للقواعد العامة.

()0

كنعان ،نواف :القواء اإلداري في األردن ،الطبعة األولى ،المكتبة الوطنية ،عمان0777،م ،ص .315حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق،

ص .031ولقد اتوق غالبية الوقه في فرنسا على عدم اشتراط النص ارذن شكالً محدداً لقرار التوويال ،أو يستنبط من خالل قرائن متعددة ،فإن هذا ال

يمنع من صدور القرار بشكل غير مكتوب ،وهو ما قوى به مجلس الدولة الورنسي ،حيث أجاز التوويال الشووي والبرقي .خليوي ،محمد :مرجع

سابق ،ص.52

()3
()2
()2
()5

الوارسي ،أحمد :مرجع سابق ،ص.211
عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص.056
عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.016
عمرو ،عدنان :مبادئ القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.71
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ثانياً :نشر قرار التفويض-:
هو إتباع اإلدارة الشكليات المقررة لكي يعلم الجمهور بالقرار ،ويعتبر عملية مادية تقتوي ووع القرار
ار إدارياً تنظيمياً أم فردياً.
في دائرة التنويذ ،ليكون من يهمه األمر على علم به سواء كان قر ًا

()0

وتتنوع

أساليب وطرق النشر إال أنه يتعين على اإلدارة أن تطلب القانون شكل معين إلصدار القرار اإلداري،

فيجب أن يصدر في الشكل الذي تطلبه القانون وبمراعاة كل ما يدور في نطاق الشكل من إجراءات يتعين
مراعاتها عن ممارسة التصرف اواصداره.

()3

وتشترط بعال الدول نشر قرار التوويال بالجريدة الرسمية أو

في الصحف المحلية لكي يتأتى للعموم تحديد السلطة المختصة بممارسة االختصاص.

()2

وفيما عدا ذلك يترك األمر لتقديرها ،على أن تتخذ من األساليب ما يتناسب مع طبيعة اإلجراء المنشور
والقرار الذي سيبني عليه ،وقد يكون النشر في الجريدة الرسمية أو في الصحف والمطبوعات المحلية أو
بلصق اإلعالن.

()2

وحتى يؤدي النشر مهمته يجب أن يكشف عن مومون القرار بحيث يعلمه األفراد علماً تاماً ،اواذا كانت
اإلدارة قد نشرت ملخص القرار فيجب أن يكون هذا الملخص يضني عن نشره كله فيحتوي على عناصر
القرار اإلداري كافة ،حتى يتسنى ألصحاب الشأن تحديد موقوهم من القرار.

()5

ويرى كثي اًر من الوقهاء أن القرار غير المنشور أو غير المعلن هو قرار سليم ونافذ في حق اإلدارة دون

األفراد ،فالنشر ال يكسب القرار اإلداري وجوده القانوني أو يووي عليه قوة ،ولكن كل ماله من أثر ينحصر
في نقل القرار إلى علم األفراد لكي يلتزموا به ،فإذا لم ينشر القرار اإلداري فال يلتزم األفراد به ،ولكن رغم
ذلك يحتوظ بقيمته القانونية ،فعدم نشر القرار اإلداري ال يعيبه وال يكون سبباً في إلضائه إال إذا نص القانون

صراحةً على عكس ذلك ،وعليه فإن قرار التوويال الذي صدر صحيحاً ولكنه لم ينشر تنطبق عليه نوس

بناء على نص يجيز التوويال ولم ينشر بعد
القواعد السابقة ،ولكن يجب القول أن قرار التوويال الصادر ً
ال يكون نافذاً باتجاه الضير؛ وذلك ألن القانون ال يكون سارياً في مواجهة الكافة إال من تاريخ نشره .فبالنشر

()0

عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص .000القرار الوردي ،هو القرار الذي يتعلق بمسألة معينة ،أو شخص ،أو بأشخاص محددين بذواتهم ،كقرار

تعيين أو ترفيع أو فصل موظف أو موظوين ،فال يضير من وصف القرار تعلقه بعدد كبير من األفراد طالما يتعلق بهم شخصياً ،أما القرار التنظيمي،
فهو القرار الذي يتومن قاعدة عامة مجردة وال يتعلق بشخص أو أشخاص محددين بذواتهم أو بشئ أو أشياء على سبيل التحديد ،اوانما يتعلق
بأشخاص محددين بصواتهم أو بمسائل أو بموووعات متجددة تحدد بأوصافها وشروطها ،حتى ولو انطبق على حالة واحدة مادامت هذه الحالة

متجددة وغير معينة بذاتها .الخاليلة ،محمد :القانون اإلداري ،الكتاب الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان3103 ،م ،ص.335

()3
()2
()2
()5

طعيمة ،الجرف :مرجع سابق ،ص. 326
عمرو ،عدنان :مبادئ القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.71
الديدموني ،مصطوى :مرجع سابق ،ص.22
راوي ،مازن :مرجع سابق ،ص.071
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تسري مواعيد الطعن باإللضاء ويتم تحمل الواجبات والتعليمات التي تومنها القرار من قبل من صدر
بحقهم.

()0

وهذا ما أكدت عليه المحكمة اإلدارية العليا في حكمها الصادر عام 0761م حيث نص..." :ما يزعمه

المدعي من عيب هذا الشكل ،إنما يلحق عملية النشر وال يمس كيان القرار ذاته ،وال صحته كتصرف

قانوني ،ذلك أن القرار اإلداري هو إفصاح وتعبير عن إرادة اإلدارة الملزمة .أما عملية النشر في ذاتها،

فهي إجراء الحق ال يعدو أن يكون تسجيالً لما تم ،فال يرتد أثرها إلى ذات القرار وال يمس صحته".

()3

ويثار هنا التساؤل :هل يمكن للضير االحتجاج بقرار لم يشهر أو ينشر؟
لقد فرق مجلس الدولة الورنسي في هذا الصدد بين الق اررات اإلدارية الوردية والق اررات اإلدارية التنظيمية،
()2

فالق اررات الوردية بمجرد توقيعها وقبل نشرها تكسب حقوقاً ويجوز التمسك واالحتجاج بها
التنظيمية غير المنشورة ال تنوذ بحق اإلدارة وال القاوي وال بالنسبة لألفراد.

()2

 ،أما الق اررات

ونرى أنه طالما أن القرار غير المنشور هو قرار سليم ونافذ بحق اإلدارة ويتمتع بوجوده وقوته القانونية،
وأن الهدف من النشر هو العلم به ،فإنه ليس هناك ما يمنع من االستوادة منه واالحتجاج به من قبل األفراد
أو الضير إذا ما علموا به بطر ٍ
ٍ
بشكل أو بآخر فيجوز
يقة ما ،فالهدف من النشر العلم به فإن تحقق العلم
التمسك به واالحتجاج بوجه اإلدارة ،ولكن إن تم االحتجاج به تجاه الضير فهنا يحق التمسك بعدم العلم به

نتيجةً لعدم نشره.

()0
()3
()2
()2

الوارسي ،أحمد :مرجع سابق ،ص.217
المحكمة اإلدارية العليا :السنة األولى قوائية ،القويتان رقما 2،2بجلسة /36إبريل0761/م.
فوزي ،صالح الدين :المبسوط في القانون اإلداري ،دار النهوة العربية ،القاهرة0771 ،م ،ص.177
الوارسي ،أحمد :مرجع سابق ،ص.217
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المبحث الثاني
التنظيم القانوني للتفويض التشريعي
في الدولة الحديثة حيث يتسع نشاط السلطة وتتزايد اختصاصاتها لم يعد ممكناً تركيز السلطة في يد

حاكم واحد ،بل يلزم توزيعها بين هيئات حاكمة متعددة .وقد قسم الوقه التقليدي وظائف الدولة إلى ثالث:
هيئة مختصة بوظيوة التشريع ،وهيئة مختصة بوظيوة التنويذ ،وهيئة ثالثة تقوم بوظيوة القواء ،وال يزال هذا
التقسيم هو السائد في الوكر السياسي وفي النظم السياسية الووعية.

وقد ارتبط هذا التقسيم الثالثي لوظائف الدولة بوكرة الوصل بين السلطات ،فظهور المبادئ الديمقراطية

وقيام الدعوة إلى الحد من اختصاصات الملوك ،والمناداة بحقوق األفراد وحرياتهم ،كل ذلك أدى إلى ظهور

ما عرف باسم مبدأ الوصل بين السلطات الذي قصد به الحد من السلطة والحيلولة دون تحولها إلى سلطة

تحكمية أو استبدادية ،وأن تمارس كل سلطة صالحياتها وسلطاتها دون التعدي على سلطة أخرى.

()0

ويترتب على هذا المبدأ أن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية ،فال يجوز للسلطة التنويذية أن
تمارس االختصاصات المقررة للسلطة التشريعية بإصدار تشريعات في صورة ق اررات جمهورية إذ إن
االختصاصات المقررة للسلطة التشريعية ،ليست حقاً لها ،اوانما هي وظيوة يتعين عليها أن تباشرها بنوسها،
بحدود ما تقويه ورورة التعاون والتكامل بين السلطات حيث تتدخل السلطة التنويذية باقتراح القوانين أو

االعتراال على مشروعات القوانين أو الموافقة عليها ،كذلك تقوم السلطة التشريعية بمراقبة عمل السلطة

التنويذية ،ولكن استثناء من هذه القاعدة ،ونظ اًر لتطور الظروف االجتماعية واالقتصادية ،واتساع نشاط

الدولة وكثرة وظائوها ،اوازاء األزمات االقتصادية التي انتابت كثير من دول العالم ظهرت الحاجة الماسة
إلى عدم اقتصار تدخل السلطة التنويذية باقتراح القوانين أو االعتراال عليها ،اوانما قامت السلطة التشريعية
بتوويوها ممارسة بعال اختصاصاتها عن طريق اللوائق التوويوية.
وعلى ذلك سنقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب-:
المطلب األول :التوويال التشريعي ،وأسباب ظهوره.
المطلب الثاني :شروط التوويال التشريعي ،وطبيعته القانونية.

المطلب الثالث :انتهاء التوويال التشريعي.

()0

الوحيدي ،فتحي عبد النبي :النظم السياسية المعاصرة ونظام الحكم في اإلسالم ،دار المقداد للطباعة ،غزة3100 ،م ،ص.301
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المطلب األول
التفويض التشريعي ،وأسباب ظهوره
تقتوي قواعد االختصاص أن تستقل كل سلطة من السلطات الثالث في الدولة باالختصاصات التي

حددها المشرع لها ،وقواعد االختصاص تعتبر من النظام العام التي ال يجوز تعديلها أو االتواق على

خالفها ،ولكن العتبارات وورورات عملية السيما في الوقت الحاور ،حيث زادت وظائف الدولة وتدخلها
ٍ
بشكل مطلق ،لذلك قد يسمق الدستور للسلطة
في شتى المجاالت أملت الخروج عن االلتزام بهذه القواعد
التشريعية بتوويال جزء من اختصاصاتها للسلطة التنويذية ،وسنووق في هذا المطلب :المقصود بالتوويال

التشريعي ،واألسباب التي أدت إلى ظهوره.

الفرع األول
تعريف التفويض التشريعي
وفقاً لما هو مستقر عليه في دساتير العالم المختلوة ،ووفقاً لمبدأ الوصل بين السلطات أن تقوم كل

سلط ة من السلطات الثالث في الدولة بما هو موكل إليها من اختصاصات حددها الدستور .فال يجوز

للسلطة التشريعية أن تتدخل في أعمال السلطة التنويذية ،وال لألخيرة أن تقوم بعمل األولى ،وال حتى السلطة
القوائية وهي تقوم بتطبيق القانون في أحكامها أن تعدل عمالً قامت به السلطة التنويذية ،ولكن ولما كانت
عليه الدول من صراعات عرقية وتطلعات في الثروات واالستعمار وفرال النووذ مما أدى إلى اندالع

الحروب بين الدول وانقسامها إلى تحالوات دولية في ظل الحربين األولى والثانية ،األمر الذي فرال على

الدول سرعة إصدار القوانين واتخاذ إجراءات معينة في إصدار هذه القوانين لتتجنب بطء العملية التشريعية
البرلمانية ،اواوافةً إلى ذلك اتساع نشاط الدولة المعاصرة وتدخلها في العديد من أنشطة حياة األفراد

المختلوة ،وتعقد المشاكل التي تواجهها الدول واكتسابها طابعاً فنياً متزايداً نتيجة التطور العلمي الذي شهده

العالم بأجمعه في الحقبة األخيرة من الزمن؛ ونظ اًر لهذا وذاك استدعى ظهور قوانين ذات طبيعة خاصة.

()0

وباإلوافة إلى ذلك فإن الظروف االستثنائية الخطيرة التي تتعرال لها البالد تستوجب لمواجهتها

والتضلب على صعوباتها الحزم في التصرف والسرعة في اتخاذ اإلجراءات ،وتقرير بعال التشريعات التي
تتسم بطابع القسوة وعدم الشعبية ،حيث تورال غالباً أعباء وتوحيات كثيرة على األفراد ،ولذلك تلقي
المجالس النيابية على عاتق السلطة التنويذية عبء تحمل هذه المسئوليات الخطيرة ،واتخاذ تلك اإلجراءات

()0

اللوائق التوويوية بين القرار اإلداري وقوة القانون ،بحث منشور في منتدى دار العلوم القانونية واإلسالمية على الموقع اإللكتروني

 http://www.adelamer.comتاريخ الدخول3102/7/5 :م.
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التشريعية التي تتطلب عادةً قد اًر من التخصص الوني الذي ال يتوافر في أغلبية أعواء البرلمانات ،وذلك
عن طريق التوويال للسلطة التنويذية أو توسيع اختصاصها الالئحي ليشمل هذه الموووعات ،بإصدار

لوائق التوويال  ،وبذلك يتجنب البرلمان والحكومة تعقيدات العمل البرلماني وتوادي تأخير صدور القوانين
المطلوب إقرارها على وجه السرعة لمواجهة الحاالت العاجلة.

()0

وقد ترتب على كل هذا توويال البرلمان في العديد من الدول المعاصرة السلطة التنويذية في ممارسة
بعال اختصاصاتها التشريعية الهامة ،وخاصة التي ال تحتمل التأخير أو بطء سير العملية التشريعية داخل

البرلمان ،بقوانين تصدرها السلطة التنويذية عرفت بقوانين التوويال أو قوانين السلطة العامة ،وبق اررات
بقوانين تصدرها السلطة التنويذية ،عرفت في مصر وأمريكا باسم اللوائق التوويوية ،وفي فرنسا في بداية

األمر باسم المراسيم التنظيمية ثم عرفت باسم األوامر.

()3

فاللوائق التوويوية :هي ق اررات بقوانين تصدر من السلطة التنويذية بتوويال من السلطة التشريعية طبقاً

لشروط معينة حددها الدستور.

()2

هذه اللوائق التي هي في قوة القانون ،تصدر ال في غيبة البرلمان كلوائق الورورة ،بل والبرلمان منعقد؛
من هنا كانت خطورتها ،ألن األصل في السلطات الدستورية أن تمارس اختصاصها بنوسها ،وبالتالي يكون
نزول البرلمان عن اختصاصه التشريعي أو جانب منه للسلطة التنويذية لتمارسه بق اررات ،هو بمثابة التخاذل

والتنحي بما ال يتوق بمبدأ الوصل بين السلطات.

()2

()0

جمال الدين ،سامي :لوائق الورورة وومانة الرقابة القوائية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،ص.330

()2

الموافي ،أحمد :المشروعية االستثنائية ،دار النهوة العربية ،القاهرة3112،م ،ص.16

( )3عبد السالم ،عبد العظيم :الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط ،الطبعة األولى ،دار النهوة العربية ،القاهرة0776 ،م ،ص.71
تتميز اللوائق التوويوية عن لوائق الورورة بناحيتين ،األولى أن السلطة التنويذية تباشر اختصاصاتها في إصدار اللوائق التوويوية بنا ًء على قانون
من المشرع يسمق للسلطة التشريعية بتوويال السلطة التنويذي ة بمباشرة بعال اختصاصاتها في موووعات معينة ولمدة معينة ،أما لوائق الورورة
فهى لوائق تصدرها السلطة التنويذية من تلقاء نوسها ،وبناء على اختصاص أصيل مستمد من الدستور مباشرة أو إذا دعت الورورة إلصدارها ،أما
الناحية الثانية أن السلطة التنويذية تقوم بهذا االختصاص التشريعى رغم وجود السلطة التشريعية المختصة أصالً بالتشريع ،أما لوائق الورورة فإنها ال

تصدر إال بضيبة البرلمان سواء كان ذلك بسبب العطلة السنوية أو لسبب وخر .أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في التصليق اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار

النهوة العربية ،القاهرة0711 ،م ،ص.57
()2

المطيري ،نقاء :اللوائق التوويوية ،بحث منشور على الموقع االلكتروني 3111 ، http://kna.kwم .تاريخ الدخول3102/7/03 :م .الطماوي،

سليمان :النظرية العامة للق اررات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.512
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الفرع الثاني
أسباب انتشار التفويض التشريعي
انتشر التوويال التشريعي

()0

وأصبق العديد من المجاالت يتم تنظيمها عبر اللوائق التي تصدر من

بناء على توويال من البرلمان في كثير من الدول ،ويرجع انتشار ظاهرة التوويال
السلطة التنويذية ً
التشريعي في الوقت الحالي لعدة أسباب أهمها -:
 .0نتيجة لتضير موهوم الدولة وازدياد نشاطها وتنوعه ،وتحمل السلطة التنويذية تبعات هذا التضيير في
إطار ما أفرزه التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير ،الذي بدأ منذ مطلع القرن العشرين ،واتوق أن
البرلمان ال يمتلك الخبرة المطلوبة ليشرع بواعلية العديد من المسائل المعقدة والتقنية التي تحتاج في

تنظيمها إلى دراية وخبرة فنية عالية ال يستطيع أعواء البرلمان أياً كانت درجة ثقافتهم اإللمام

بجميع الجزئيات والتوصيالت الدقيقة المتعلقة بها ،لذلك ظهرت الحاجة للتوويال التشريعي.

()3

 .3إن التشريع في بعال المسائل يستلزم إجراءات سريعة وعلى قدر كبير من السرية حتى يحقق
الضرال الذي سن من أجله وألجله ،وهذا ال تستطيع أن تسعونا به السلطة التشريعية ،نظ اًر لبطء

اإلجراءات المتعلقة بسن القوانين .باإلوافة إلى مبدأ المناقشات العلنية ،األمر الذي يؤدي إلى

تعطيل صدور القوانين من ناحية اواذاعتها على المأل من ناحية أخرى ،لذلك فال مناص إلى أن تلجأ
()2
المجالس النيابية إلى تخويل السلطة التنويذية القيام بهذه المهام.

 .2ومن األسباب التي تشجع البرلمانات على االلتجاء إلى التوويال التشريعي ،أن معظم التشريعات
التي تووع لمواجهة األزمات والتضلب على الصعوبات في الظروف االستثنائية تتسم بطابع الحزم
وعدم الشعبية إذ تورال غالباً أعباء وتوحيات كثيرة على أفراد الشعب ،لذلك تلقي البرلمانات على
()0

انتشرت ظاهرة المراسيم التوويو ية في معظم بالد أوروبا ،واتخذت في فرنسا أخطر أشكالها ال سيما في الوترة ما بين سنتي 0722م و 0727م،

فلما ووع دستور الجمهورية الرابعة (دستور سنة  0726م) حرص واوعوه على أن يومنوا نص المادة ( )02التي تقوي بأن "يصوت البرلمان
وحده على القانون وأنه ال يملك أن يووال في هذا الحق".
وبالرغم من صراحة هذه المادة فقد عاد تقليد المراسيم التوويوية في فرنسا غداة نواذ الدستور ،مما دعا الوقهاء إلى الجزم بأن المادة ( )02لم تضير
شيئاً من التقليد السابق .ولهذا سرعان ما عاد دستور  0751م إلى التقليد القديم ،فأجازت المادة ( )21منه توويال الحكومة في إصدار مراسيم لها قوة
القانون لتنويذ برنامجها خالل مدة معينة ،على أن يتم التوويال بالقانون .بل إن التقليد الجديد جاء في الدستور الجديد أقصى منه في الدساتير السابقة

ألنه يترتب على إصدار قانون التوويال حرمان البرلمان الورنسي من اختصاصه التشريعي في المجال الذي صدر قانون التوويال بخصوصه خالل
مدة التوويال .ومن ثم فإن البرلمان ال يستطيع أن يعدل المراسيم التي تصدر خالل مدة التوويال  ،وللحكومة أن تعترال على كل تعديل يريد
البرلمان إدخاله خالل الوترة المحددة .الطماوي ،سليمان :النظرية العامة للق اررات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.516

()3

الوحيدي ،فتحي :محاورات ألقيت في القانون اإلداري على الطلبة في برنامج الماجستير في القانون العرام ،كليرة الحقروق ،جامعرة األزهرر3102 ،م.

البحرري ،حسررن :دور السررلطة التنويذيررة فرري العمليررة التشرريعية فرري النظررام البرلمراني البريطرراني ،مجلررة جامعررة دمشررق للعلرروم االقتصررادية والقانونيررة ،المجلررد
( ،)32العدد األول3111 ،م ،ص.220
()2

أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق ،ص.010
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عاتق السلطة التنويذية عبء تحمل هذه المسئوليات الخطيرة ،وذلك عن طريق التوويال
()0

التشريعي.

 .2اعتبار اللوائق التوويوية البديل الصحيق لقاعدة إعادة توزيع االختصاص والتي تعد من األمور
الصعبة والمعقدة في مجال األعمال اإلدارية .وذلك لما يقتوي تطبيق هذه القاعدة من تدخل جهات

أخرى خارج المنظمة اإلدارية .كإصدار قوانين ،أو قرار جمهوري أو وزاري ،أو فتق اعتمادات مالية
باهظة ،أو ورورة تضيير الكثير من القوانين واللوائق القائمة.

()3

فعندما يتم تأسيس مرفق عام رئيس جديد ،فإنه من غير الممكن التنبؤ بكل الصعوبات اإلدارية التي

قد تواجهه ،كما أنه ال يستحسن الرجوع بصوة متكررة إلى البرلمان إلجراء بعال التعديالت الثانوية
والبسيطة على القوانين بعد أن يكون المشروع أو المرفق قد باشر أعماله ،ألن في ذلك مويعةً لوقت

البرلمان وجهده ،ولهذا كان من الوروري اللجوء إلى التشريع المووال لسد تلك الحاجات ،وإلجراء
التضييرات المطلوبة على نحو ينسجم مع األهداف العامة للقانون المراد إدخال بعال التعديالت عليه.

()2

 .5ما نجم عن األزمات الكثيرة المتعاقبة في ميادين االقتصاد والمال من مشكالت فنية معقدة يستلزم
لحلها تخصصاً فنياً ال يتوافر عادة في أغلب أعواء المجالس النيابية.

()2

 .6الظروف االستثنائية الخطيرة التي تتعرال لها البالد تستدعي لمواجهتها والتضلب على صعوباتها
الحزم في التصرف والسرعة في اتخاذ اإلجراءات ،وهذا ما توقده إجراءات التشريع البرلماني.

()5

المطلب الثاني
شروط التفويض التشريعي ،وطبيعته القانونية
استثناء عن األصل العام المترتب على مبدأ الوصل بين السلطات ،وهو أن
يعتبر التوويال التشريعي
ً
تباشر كل سلطة اختصاصاتها المحددة بموجب الدستور ،لذلك ال بد من توافر شروط معينة لصحة

التوويال التشريعي.

كذلك أثارت مسألة التوويال جدالً حول طبيعتها القانونية ،وهل تعتبر ق اررات إدارية وفقاً للمعيار الشكلي

أم تعتبر تشريعات نظ اًر لموووعها؟ ،وسنتناول في هذا المطلب الشروط الواجب توافرها لصحة التوويال

التشريعي ،إوافة إلى الطبيعة القانونية لهذه اللوائق.

( )0شحادة ،توفيق :مبادئ القانون اإلداري ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،دار النشر للجامعات المصرية ،القاهرة0752 ،م0755-م ،ص.121
()3
()2
()2
()5

عبد السالم ،عبد العظيم :مرجع سابق ،ص.72
البحري ،حسن :مرجع سابق ،ص.223
حافظ ،محمود :الق اررات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0772 ،م ،ص.310
الزعبي ،خالد :القرار اإلداري ،بين النظرية والتطبيق ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان0777 ،م ،ص.021
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الفرع األول
شروط التفويض التشريعي
السلطة التشريعية هي صاحبة االختصاص األصيل بمهمة سن القوانين ،وال يجوز لها الخروج على
هذا األصل إال بنص صريق في الدستور  ،كما أن عمل السلطة التنويذية يقتصر على إعمال أو تنويذ

القانون ،فال يجوز لها أن تتدخل في عملية سن التشريع إال بنص الدستور.

وبالتالي فإن حدود مشاركة السلطة التنويذية تقف عند إصدار القوانين ،وال يجوز للسلطة التشريعية

أن تووال في عملية التشريع السلطة التنويذية مالم يصرح لها الدستور بهذا التوويال ،اوان قامت بذلك دون
ٍ
نص صريق في الدستور فإن القانون الذي يصدر على أساس هذا التوويال يعتبر غير دستوري ويكون

معيباً بعيب عدم االختصاص لصدوره من سلطة غير مختصة بالتشريع  ،ومع ذلك فإن الدستور قد يخول

السلطة التشريعية عند الورورة سلطة توويال السلطة التنويذية في إصدار بعال التشريعات في نطاق
معين وخالل مدة زمنية معينة ،وعلى ذلك فإذا تعدت هذه السلطة نطاق أعمالها المحددة بالتوويال
وأصدرت تشريعات في غير الحاالت المقررة لها أو في غير المدة المحددة كان التشريع مشوباً بعيب عدم

االختصاص ،وفي العادة يتم تحديد شروط صحة التوويال التي تتلخص في ارتي (-:)0

أوالً :ينبضي أن يكون هناك فعالً حالة ورورة وأن يكون ذلك في األحوال االستثنائية ،ومعنى ذلك أنه ال
يجوز التوويال في الظروف العادية ،إذ يجب أن يتولى البرلمان في ظل هذه الظروف اختصاصه الطبيعي

واألصيل فال يووال فيه غيره.

()3

وال شك أن للبرلمان مراقبة مدى توافر تلك الظروف ،وله في حالة ما إذا تبين عدم توافرها أن يرفال

التوويال التشريعي لرئيس الجمهورية.

()2

ثانياً :أن يحدد موووع التوويال ،بمعنى تحديد الضرال الذي يجب على السلطة التنويذية مراعاته وعدم

الخروج عن نطاقه عند إصدار اللوائق التوويوية .وهذا قيد منطقي ووروري في الوقت ذاته ،حتى ال تترك
الورصة أمام السلطة التنويذية لتشرع في عدة أمور منتهزة فرصة منحها هذا التوويال

()2

؛ لذلك يتعين على

قانون التوويال أن يحدد بدقة ماهي تلك الموووعات التي يجوز لرئيس الجمهورية إصدار اللوائق

التوويوية بشأنها على أن يلتزم البرلمان بمراعاة عدم مخالوة قواعد الدستور أو المبادئ القانونية العامة،
()0

()3

الوحيدي ،فتحي عبد النبي :ومانات نواذ القواعد الدستورية ،دراسة مقارنة ،جامعة القاهرة ،القاهرة0713 ،م ،ص.326
عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص.025
الوحيدي ،فتحي عبد النبي :محاورات ألقيت في القانون اإلداري على الطلبة في برنامج الماجستير في القانون العام ،مرجع سابق .شيحا ،إبراهيم:

تحليل النظام الدستوري المصري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3112 ،م ،ص.312

()2
()2

اللوائق التوويوية بين القرار اإلداري وقوة القانون ،مرجع سابق.
عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص.021
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ومقتوى ذلك أنه ال يجوز للبرلمان أن يووال في الموووعات المحتجزة له دستورياً ،ولكن له أن يووال

في الموووعات التي أباح الدستور التوويال بشأنها أو الموووعات التي سكت عنها الدستور ،شرط أال

يكون التوويال مخالواً للمبادئ القانونية العامة.

()0

ثالثاً :إن السلطة التشريعية تحرص على تحديد مدة معينة تمارس خاللها السلطة التنويذية االختصاص
بإصدار اللوائق التوويوية ،ويتأثر تحديد هذه المدة بالظروف االستثنائية التي تدعو إلى التوويال.

()3

فالبرلمانات عادةً ال تووال السلطة التنويذية في إصدار المراسيم التوويوية ألجل غير مسمى بل تجري
()2
على تحديد الوترة التي يجوز للسلطة التنويذية أن تصدر فيها هذه المراسيم.
رابعاً :ينبضي عرال الق اررات الصادرة من رئيس الجمهورية على البرلمان في أول جلسة له بعد انتهاء مدة

التوويال ،فإن لم تعرال أو عروت ولم يوافق عليها البرلمان زال ما كان لها من قوة القانون.

ومن الطبيعي أن هذه الق اررات إما أن يوافق عليها البرلمان فتصبق جزءاً من النظام القانوني ،اواما أن

يرفوها فال يوافق عليها ،وفي هذه الحالة يذهب الرأي ال ارجق في الوقه إلى أن هذه الق اررات ال يزول ما

يكون لها من قوة القانون إال من تاريخ عدم الموافقة عليها ،أي ال يكون بأثر رجعي؛ ألن هذه الق اررات

عندما صدرت كانت تستند إلى توويال صحيق يستند على نص دستوري قائم.

()2

الفرع الثاني
الطبيعة القانونية للتفويض التشريعي
تدور مشكلة بيان طبيعة القوانين التوويوية حول مسألتين :هل هي ق اررات إدارية؟ ،اواذا كانت كذلك
فكيف يمكن لها التعديل أو إلضاء القوانين؟ ،أم هي أعمال تشريعية؟ ،اواذا كانت كذلك فكيف يمكن للسلطة
التشريعية أن تووال أعمال التشريع إلى السلطة التنويذية؟

()5

إن المعيار المأخوذ به في كل من فرنسا ومصر للتمييز بين الق اررات اإلدارية والقوانين هو المعيار

الشكلي الذي يعتد بالجهة التي أصدرت القرار بضال النظر عن مومونه وفحواه ،ويترتب على ذلك أن
اللوائق التوويوية تعتبر بمجرد صدورها وقبل التصديق عليها من السلطات التشريعية ق اررات إدارية؛ ألنها
()0
()3

جمال الدين ،سامي :مرجع سابق ،ص .351أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق ،ص.11
الصالق ،عثمان :السلطة الالئحية لإلدارة في الكويت والوقه المقارن وأحكام القواء ،جامعة الكويت ،الكويت ،الطبعة الثانية0772 ،م،

حافظ ،محمود :مرجع سابق ،ص.371

()2

()2
()5

الزعبي ،خالد :مرجع سابق ،ص.027
شيحا ،إبراهيم :تحليل النظام الدستوري المصري ،مرجع سابق ،ص .321الموافي ،أحمد :مرجع سابق ،ص.11
محسن ،خليل :النظم السياسية والدستور اللبناني ،دار النهوة العربية ،بيروت0715 ،م ،ص.123

37

ص.66

بناء على توويال المشرع لها .وتخوع هذه اللوائق –أسوةً بالق اررات األخرى
صادرة من السلطة التنويذية ً
لرقابة القواء اإلداري ،-وتكون قابلة للطعن فيها باإللضاء بسبب دعوى تجاوز السلطة متى توافرت

شروطها.

()0

وهذا ما قوت به محكمة القواء اإلداري بحكمها الصادر عام 0752م (من حيث أن مقطع النزاع
في شأن التورقة بين العمل الشريف الذي هو بمنأى عن اإللضاء والعمل اإلداري القابل لإللضاء إنما هو

المعيار الذي يؤخذ به أهو المعيار الموووعي أو المعيار الشكلي ،وما من شك في أن قواء هذه المحكمة

قد جرى باوطراد على األخذ بالمعيار الشكلي ،فصدور قرار من السلطة التنويذية أياً كانت طبيعته يجعله

قابالً للطعن باإللضاء كأي قرار إداري).

((3

وذهب رأي ٍ
ثان في الوقه أن اللوائق التوويوية لها صوة تشريعية .فهي أعمال تشريعية لها قوة القانون،

بناء على قانون
ومن ثم يمكن لها تعديل اوالضاء القوانين .وهكذا تباشر السلطة التنويذية الوظيوة التشريعية ً
)(2
التوويال الذي منحها هذه الوظيوة بالنسبة لموووعات معينة وخالل مدة محددة.
إن الرأي األول الذي يعتبر اللوائق التوويوية ق اررات إدارية طبقاً للمعيار الشكلي اختلووا على قدرتها

على تعديل أو إلضاء القوانين القائمة ،أما الرأي الثاني الذي يعتبر أن اللوائق التوويوية ذات صوة تشريعية

فيتعارال مع ما استقر عليه القواء باعتبار اللوائق التوويوية عبارة عن ق اررات إدارية قبل التصديق عليها

 ،ويرى جانب اخر من ا لوقه أن اللوائق التوويوية هي أعمال تشريعية من الناحية الموووعية بحيث يكون

لها قوة القانون التي تمكنها من تعديل اوالضاء القوانين القائمة .ولقد اكتسبت الصوة التشريعية من قانون
التوويال الذي أووى عليها هذه الصوة .وتعتبر من ناحية أخرى بمثابة الق اررات اإلدارية تبعاً للمعيار
العووي مادامت صادرة من السلطة اإلدارية ومن ثم يمكن أن تكون محالً لإللضاء إذا خالوت قانون

التوويال.

((2

ونتوق مع رأي الدكتور سامي جمال الدين ،الذي فرق بين طبيعة الالئحة التوويوية كعمل إداري وبين
قوتها القانونية ،فإن الالئحة التوويوية هي أعمال إدارية بطبيعتها ،وهي بتلك الصوة تخوع لرقابة القواء

اإلداري على مشروعيتها مادامت قائمة ،أما قوتها القانونية فإنها استناداً لنص الدستور وتطبيقاً لنظرية

الورورة تتمتع بقوة القانون منذ صدورها صحيحة ،فيكون لها تعديل اوالضاء القوانين القائمة في حدود ما ورد
((5
بقانون التوويال ذاته.

((0
()3
()2
()2
()5

أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق ،ص.15
محكمة القواء اإلداري  21يونيو سنة 0752م مجموعة األحكام ،السنة  ،1ص.0135
عبد السالم ،عبد العظيم :مرجع سابق ،ص.036
محسن ،خليل :مرجع سابق ،ص.122
جمال الدين ،سامي :مرجع سابق ،ص.311
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وعندما تعرال اللوائق التوويوية في نهاية مدة التوويال على البرلمان للتصديق عليها فإنها بمجرد
التصديق تتحول إلى قوانين عادية ،وتصبق بمنأى عن رقابة القواء اإلداري ،أما إذا لم يصدق عليها
البرلمان فال تتحول إلى قوانين ،وتظل ق اررات إدارية قابلة للطعن فيها باإللضاء.

((0

الفرع الثالث
انتهاء التفويض التشريعي
أسباب انتهاء التفويض التشريعي (-:)5
 .0إلضاء السلطة التشريعية لقانون التوويال حيث تنتهي االختصاصات التوويوية لرئيس الدولة بإلضاء
السلطة التشريعية لقانون التوويال الذي منق رئيس الدولة االختصاصات التووي ر رو رية ،وذلك

باعر ر رت ر رربارها صاحبة االخر ر ر رت ر ر ررصاص األصيل في ميدان التشريع .ويتم هذا اإللضاء بنوس الطريقة التي
صدر بها قانون التوويال أي بقانون يصدره البرلمان .أو بنص في الدستور إذا تم تعديل الدستور
وتومن إلضاء التوويال ،وينبضي لصحة قانون الضاء التوويال التشريعي استكماله لجميع اإلجراءات

الالزمة إلصداره ،وموافقته لنصوص الدستور ،اواال فقد مشروعيته واستمر بذلك نواذ قانون التوويال
()2
األول مترتباً عليه جميع وثاره إلى أن يتم إلضاؤه بإحدى أساليب اإللضاء األخرى.
 .3بانتهاء المدة الزمنية المحددة في قانون التوويال ،فالتوويال يعطي لوترة زمنية معينة وال يجوز أن
يعطى إلى األبد؛ ألنه يكون عندئذ نزوالً عن االختصاص ال توويواً فيه ،فإذا انتهت هذه الوترة من

الزمن  ،انتهى معها التوويال مالم يجدد لوترة أخرى ،وفي هذه الحالة يجب أن يكون التجديد صريحاً
أي بإصدار قانون جديد في التوويال.

 .2بانتهاء الضرال أو الموووع الذي أعطي التوويال من أجل تحقيقه ،فالتوويال يعطي لرئيس الدولة
لمعالجة موووع معين ،فإذا انتهى غرال التوويال انتهى التوويال ذاته .

()2

 .2غياب البرلمان ،وتسقط االختصاصات التوويوية لرئيس الدولة بضياب البرلمان الذي منحها للسلطة
التنويذية ،ألن رئيس الدولة يمارس هذه السلطة بالنيابة عن البرلمان .فإذا فقد البرلمان وهو صاحب

االختصاص األصيل سلطاته ترتب عليه منطقياً أن يوقد المووال إليه اختصاصاته.
()0
()3
()2
()2
()5

()5

أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق ،ص.11
الوحيدي ،فتحي عبد النبي :محاورات ألقيت في القانون اإلداري على الطلبة في برنامج الماجستير في القانون العام ،مرجع سابق.
عبد السالم ،عبد العظيم :مرجع سابق ،ص.301
عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص.021
الطماوي ،سليمان :السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الوكر السياسي اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.13
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الفصل األول
نطاق تفويض االختصاص في القانون الفلسطيني
والمقارن
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الفصل األول
نطاق تفويض االختصاص في القانون الفلسطيني والمقارن
التوررويال فرري االختصرراص يكررون تش رريعياً وذلررك حينمررا ينظمرره الدسررتور ويسررمق للسررلطة التش رريعية أن

تووال جزء من اختصاصها للسلطة التنويذية ،ويكون إدارياً حينما تووال جهة إداريرة جرزء مرن اختصاصرها

بناء على إجازتره قانونيراً ،ويقتوري الحرديث عرن نطراق تورويال االختصراص فري القرانون
لجهة إدارية أخرى ً
الولسطيني ،أن نبين مدى إجازة توويال االختصاص سواء أكان تشريعياً أم إدارياً مع مراعاة الحالة الخاصة
للووع في فلسطين من حيث تعدد األنظمة القانونية التي طبقت خالل الحقبة الزمنية السابقة ،والتي مازالت

رداء مررن العهررد العثمرراني
تررؤثر فرري الق روانين الولسررطينية ،حيررث مررازال بعوررها سرراري الموعررول حتررى ارن ابتر ً
وصر روالً لقي ررام الس ررلطة الوطني ررة الولس ررطينية ،وسنوو ررق ف رري ه ررذا الوص ررل تو ررويال االختص رراص اإلداري ف رري
فلسطين ،والقانون المصري (بصوته المقارن) ،وتوويال االختصاص التشريعي على النحو التالي-:

المبحث األول :نطاق التوويال في االختصاص اإلداري.
المبحث الثاني :نطاق التوويال في االختصاص التشريعي.
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المبحث األول
نطاق التفويض في االختصاص اإلداري
لقد سبق أن عرفنا التوويال اإلداري ،بأن تعهد جهة إدارية صاحبة اختصاص بجزء من اختصاصها
إلى ٍ
جهة أخرى ،وعلى ذلك سنووق في هذا المبحث توويال االختصاص في القانون الولسطيني ،إوافةً
إلى تنظيم التوويال في القانون المصري ،وذلك في مطلبين-:

المطلب األول
التفويض اإلداري في فلسطين
إن التطورات الدستورية التي يمر بها أي بلد من بالد العالم ما هي إال نتاج التاريخ السياسي والتحوالت

اإلجتماعية واإلقتصادية لهذا البلد ،اوان القواعد الدستورية التي حكم أو سيحكم بموجبها شعب من الشعوب
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بووعه التاريخي والسياسي والثقافي ،فإن هذا الووع ينطبق أكثر ما ينطبق على

فلسطين.

()0

حيث يعتبر الووع القانوني واإلداري في فلسطين ،بالمقارنة مع دول العالم ،من األوواع شديدة

التعقيد والنادرة في ٍ
ون واحد ،ويعود ذلك إلى تعدد الجهات التي حكمت فلسطين عبر التاريخ ،والذي أدى
بدوره إلى تنوع األنظمة القانونية واإلدارية التي سادت فيها ،وقد أثر كل ذلك على البناء التنظيمي والبناء

السياسي والقانوني واإلداري في فلسطين.

()3

حيث دخلت فلسطين بعد العام 0501م تحت حكم الدولة

العثمانية التي استمرت سيطرتها أربعة قرون ونيف ،وما أن وعوت اإلمبراطورية العثمانية وأصبحت واليتها
تركة تتزاحم عليها الدول االستعمارية الكبرى حتى بدأت مرحلة جديدة مع دخول االنتداب البريطاني

0701م ألرال فلسطين ،والذي كان يهدف من خالل خطة ممنهجة إلى تهويد فلسطين وبعد انتهائه عام
0721م ترتب عليه ،اغتصاب جزء من فلسطين وتقسيم األجزاء األخرى تحت الحكم األردني والتي
خوعت له الووة الضربية ،وسيطرت اإلدارة المصرية على قطاع غزة ،وأدى تقسيم فلسطين إلى ظهور
أنظمة قانونية معقدة ومركبة ومختلوة من حيث األصل أو المرجعية في كل من الووة وقطاع غزة .وما

رافق ذلك من تعزيز الوصل السياسي والقانوني  ،حتى تم توقيع اتواقية أوسلو بين الجانبين اإلسرائيلي

()0

الوحيدي ،فتحي عبد النبي :التطورات الدستورية في فلسطين 0701م– 0775م ،الطبعة الثانية ،مطابع الهيئة الخيرية بقطاع غزة ،غزة0776 ،م،

ص.022
()3

العلمي ،صباح :اإلدارة العامة واألداء اإلداري في فلسطين ،الطبعة األولى ،مكتبة اليازجي ،غزة3116 ،م ،ص.075
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والولسطيني في العام 0772م ،بموجبها منق الولسطينيون حكماً ذاتياً على بعال األراوي المحتلة منذ

العام 0761م ،ولعبت كل مرحلة من هذه المراحل دو اًر في صقل النظام القانوني بطريقة أو بأخرى.

()0

وعلى ذلك سوف نتحدث في هذا المطلب عن التوويال اإلداري خالل هذه الحقبة الزمنية كون النظام
القانوني الولسطيني بشكل عام يعتبر خليطاً من عدة قوانين للدول التي تعاقبت على حكم فلسطين ،وقد
قسمنا هذا المطلب إلى فرعين ،الورع األول التوويال اإلداري قبل عهد السلطة الوطنية الولسطينية ،والورع
الثاني التوويال اإلداري في عهد السلطة الوطنية الولسطينية.

()3

الفرع األول
التفويض اإلداري قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية
إن التوويال اإلداري هو نتاج األسلوب المتبع في النظام القانوني لتنظيم المرافق العامة واإلدارات المختلوة
في الدولة ،ومن المعروف أن في الحقب السابقة لقيام السلطة الوطنية الولسطينية قد تعاقبت على فلسطين

عدة أنظمة وسنت تشريعات تنظم مختلف المجاالت القانونية والدستورية ،ومازال بعوها سارياً لحتى ارن؛

لذلك يقتوي الحديث عن التوويال أن نذكر الواقع القانوني خالل هذه الحقب.
أوالً :التفويض اإلداري فترة االنتداب

البريطاني-:

على إثر هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى ،دخل اإلنجليز فلسطين في عام 0701م
ليسيطروا على الجزء الجنوبي منها ،وفي عام 0701م أحكمت بريطانيا قبوتها على البالد بشكل كلي.
اتخذت اإلدارة البريطانية أشكاالً عديدة بدءاً من االحتالل العسكري ومن ثم اإلدارة المدنية ،ومع صدور

صك االنتداب على فلسطين في عام 0733م ،ووعت فلسطين رسمياً تحت االنتداب البريطاني.
()0

()2

ملخص النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين ،جامعة بير زيت ،بحث منشور على موقع منظومة القواء والتشريع في فلسطين

المقتوى ،http://muqtafi.birzeit.edu/PDFPre.aspx?PDFPath=Uploads/supportive_research_and_studies/dd.pdf

ص. 3

تاريخ الدخول.3105/0/0 :

( )3إن تقسيمنا للتوويال في فلسطين إلى مرحلتين ،مرحلة قبل السلطة الوطنية الولسطينية ،ومرحلة بعدها يأتي لمقتويات تقسيم الدراسة ،إواف ًة إلى
ٍ
بشكل
تمييز عهد السلطة الوطنية الولسطينية كونها تعنينا في المقام األول في هذه الدراسة ،إوافةً إلى أن التشريع والحكم أصبق بأيدي فلسطينية

كامل ،ولكن هذا ال يعني أننا ن ساوي بين الحقب السابقة ،حيث أن االنتداب البريطاني يعتبر احتالل بكل ما تعنيه الكلمة ،ويهدف إلى تحقيق أهدافه

بعيداً عن المصلحة الولسطينية ،ويختلف عن العهد العثماني أو اإلدارة المصرية التي حافظت على الهوية الولسطينية لقطاع غزة ،وكانت تهدف إلى
الحواظ على مصالق وحقوق الشعب العربي الولسطيني في غزة.

()2

ملخص النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين ،جامعة بيرزيت ،مرجع سابق ،ص.2
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وقامت سلطة االنتداب على فلسطين وهي بريطانيا بإصدار مرسوم في اليوم العاشر من شهر وب سنة
0733م وأطلقت على هذا المرسوم اسم مرسوم دستور فلسطين لسنة 0733م وتتناول أحكامه البالد التي
يسري عليها صك االنتداب في

فلسطين.

()0

إال أن هذا الدستور لم يصدر عن هيئة تأسيسية ،أو سلطة تشريعية فلسطينية منتخبة ،اوانما صدر
بمقتوى اإلرادة الملكية البريطانية ،وأخوع هذا الدستور للتعديل في األعوام (0732م0722 ،م0725 ،م،
0727م0721،م0721 ،م) ،وقد استندت في إصدار مرسوم دستور فلسطين (0733م) إلى وعد بلوور

(0701م) ،اوالى المعاهدات واالمتيازات ،والعادات الصريحة ،والومنية ،التي تمنق جاللة الملك السلطة

في إصدار القوانين.

(* )3

وبموجب دستور 0733م فإن السلطة التنويذية تتكون من الملك والمندوب السامي ،وأحد وزراء

الحكومة البريطانية ،والمجلس التنويذي ،ويظهر من نصوص المواد أن المندوب السامي يمارس صالحياته
بموجب توويال من قبل الوزير ،وقد أنيطت بالمندوب صالحيات واسعة في المجال التنويذي واإلداري

وكذلك صالحيات تشريعية وسلطات قوائية.

()2

وفي حالة غياب المندوب السامي نصت المادة ( )1على "أنه إذا خال منصب المندوب أو أصبق
المندوب السامي عاج اًز عن القيام بمهام منصبه أو تضيب عن فلسطين أو عن القيام بأعباء منصبه ألي

سبب من األسباب فيدير شئون الحكومة الشخص المعين سكرتي اًر عاماَ لحكومة فلسطين ،اوان لم يكن ثمة
سكرتير عام ،أو تخلف السكرتير العام عن القيام بهذه المهام فيدير عندئذ شئون الحكومة الشخص أو
األشخاص الذين يعينهم جاللته بتوقيعه وختمه لهذه الضاية ،اوان لم يتيسر التعيين يقوم الموظف األعلى في

المجلس التنويذي بذلك مادام حائ اًز روا جاللته ،وذلك بعد تأديته األيمان الذي يترتب على المندوب
السامي أن يؤديها بالصيضة المنصوص عليها في المادة السادسة ،ومن ثم يووال ويخول ويؤمر السكرتير

العام أو الموظف ارخر بإدارة الحكومة ،كما تقدم بالقيام بكل ما يتعلق بمنصب المندوب السامي".

()2

ونصت المادة ( )11من مرسوم الدستور على حق السكرتير العام في األحوال التي يشك أن أحد

األعمال أو األمور تمت بموجب توويال ،أن يصرح كتابياً بأن العمل قد تم بموجب توويال ويعتبر هذا

التصريق لدى إصداره كتابةً بتوقيع السكرتير العام بينة قطعية على شرعية تلك السلطة.
()0

()5

الوحيدي ،فتحي :التطورات الدستورية في فلسطين 0701م–0775م ،مرجع سابق ،ص.010

( )3حجاب ،حنين :دور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الولسطيني ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس3100 ،م ،ص.13
* األساس القانوني لدستور  0733م هو قانون االختصاص في البالد األجنبية لسنة 0171م ،لالطالع عليه بشكل موسع ،انظر الوحيدي ،فتحي:
مرجع سابق ،ص.012

()2

()2
()5

المواد ( )02 ،02 ،1 ،5 ،2من مرسوم دستور فلسطين عام 0733م.
المادة ( )1مرسوم دستور فلسطين لعام 0733م.
المادة ( )11مرسوم دستور فلسطين لعام 0733م.
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ويتوق من ذلك أن المندوب السامي قد تمتع بصالحيات كبيرة جداً ،حيث أصبق على هرم جميع

السلطات التنويذية والتشريعية والقوائية وبموجب صالحياته الواسعة أصدر العديد من الق اررات لتعيين

الموظوين اإلداريين وتوزيع الصالحيات واالختصاصات بينهم في إدارة شئون البالد ( ،)0وكانت المسئوليات

والصالحيات الرئيسية تتركز في يد المندوب السامي وحكومته المركزية ،وكان للتوويال دور كبير في

إدارته لشئون البالد ،حيث أنه هو مووال باألصل من قبل الوزير ،وفي حالة غيابه فمن يحل محله يعتبر

مووواً ،بل نجد المادة ( )11من الدستور أنها أجازت أي عمل يدعى أو يشك بأنه تم بموجب توويال

وبناء على ذلك اعتمد المندوب السامي على أسلوب التوويال بشكل واسع ،ويتوق
طالما يخدم الحكومة،
ً
ذلك من التشريعات التي أصدرها.
ومنها ما جاء في مرسوم الدفاع عن فلسطين الصادر سنة 0721م ،حيث جاء في المادة ( )6فقرة ()0
من أنه" :للمندوب السامي بمحال إرادته أن يصدر من األنظمة ما يراه ورورياً أو مناسباً لتأمين السالمة
العامة والدفاع عن فلسطين ،والمحافظة على النظام العام ،...والخدمات الورورية لمعيشه االهلين،...

ونصت الوقرة ( " :)2ويجوز أن تنص أنظمة الدفاع على توويال من قد يسمى فيها من السلطات أو
ٍ
غاية من الضايات التي
األشخاص أو أصناف من األشخاص ،بصالحيات إصدار أوامر أو أنظمة ألي
يجيز هذا المرسوم إصدار مثل تلك األنظمة واألوامر بشأنها ،ويجوز أن تتومن تلك األنظمة كل ما قد
()3

يراه المندوب السامي ورورياً أو مناسباً لضاياتها من األحكام التبعية أو اإلوافية.

وكذلك ما جاء في المادة ( )37من القانون التوسيري رقم ( )7الصادر سنة 0725م ،حيث جاء فيها:

"إذا خول تشريع المندوب السامي مباشرة أية صالحيات أو القيام بأية مهام ،فله أن ينتدب عنه شخصاً
يذكر اسمه أو يذكر المنصب الذي يشضله لممارسة تلك الصالحيات ،أو القيام بتلك المهام بالنيابة عنه مع

مراعاة الشروط والقيود واالستثناءات التي يقررها ،إال إذا ورد صراحةً في أي تشريع ما يحول دون ذلك،
ٍ
وعندئذ ،أو اعتبا اًر من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي ،يحق لذلك الشخص ممارسة الصالحيات والقيام
بالمهام المذكورة مع مراعاة ما ورد أعاله ،ويشترط في ذلك أنه ليس في هذه المادة ما يخول المندوب

السامي أن ينتدب عنه أحداً لسن أنظمة بموجب الصالحية المخولة له في أي تشريع.

()2

ومن ذلك أيواً قانون األراوي العمومية لسنة 0723م حيث جاء فيه" :يووال إلى مدير تسوية

األراوي صالحية التوقيع على عقود األجار المختصة باألراوي األميرية...وبما أن من المالئم ووع
أحكام تجيز توويال بعال الصالحيات رخرين .لذلك سن ما يلي :مادة ( ...)0مادة ( )3يجوز لمدير

تسوية األراوي أن يوقع باسم المندوب السامي ،وبالنيابة عنه ،عقود األجار المتعلقة باألراوي العمومية،
()0

ومن ذلك ما جاء في المادة( )3بمنشور التشكيالت اإلدارية رقم( )0لسنة0727م ،حيث تم تقسيم فلسطين إلى عدد من األلوية واألقوية على

النحو التالي :لواء الجليل ،لواء حيوا ،لواء السامرة ،لواء القدس ،لواء اللد ،لواء غزة ،وكل لواء يشتمل على عدد من األقوية والقرى.

( )3المادة ( )6مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 0721م ،الوصل الثاني ، ،الوقائع الولسطينية ،العدد  ،615الملحق رقم ( ،)3ص 205ومابعدها.
()2

القانون التوسيري رقم ( )7لسنة 0725م ،الوقائع الولسطينية ،العدد،0211الملحق رقم ()0ص.66
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أو على رخص باشتضالها ،على أن يراعى في ذلك جميع التعليمات العامة أو الخاصة التي يصدرها
المندوب

السامي".

()0

ويتوق من هذه المراسيم والقوانين أن نظام الحكم في فلسطين في عهد االنتداب البريطاني قام على

أساس الحكم المطلق إذ انورد المندوب السامي بالسلطة دون أن يشاركه فيها أحد من أفراد الشعب
الولسطيني ،وتركزت في يديه جميع االختصاصات.

()3

ٍ
بشكل موسع ،ولكن ال يعني ذلك أن الهدف منه اإلصالح اإلداري ورفع
لذلك تم اللجوء إلى التوويال
درجة الكواءة في اإلدارات المختلوة ،بل إن الهدف هنا يختلف حيث أن الضرال من االنتداب البريطاني
على فلسطين إقامة وطن قومي لليهود فيها ،لذلك تتطلب األمر تركيز شديد للسلطة بيد الحكومة المركزية

ٍ
كوطن بديل لليهود،
وعلى رأسها المندوب السامي الذى كان يعمل على تهيئة فلسطين من جميع النواحي
وسلطات واسعة ،ومركز ٍ
ٍ
ية لتحقيق هذا الهدف ،دون إعطاء الصالحيات
لذلك تم منحه الصالحيات المطلقة
الوعلية والمستقلة لمن هم أدنى منه في الجهاز اإلداري ،بل كان يباشر صالحياته عن طريق حكام األلوية
والمديرين الذين كان يعينهم للوقوف على رأس األجهزة دون أن تكون لهم اختصاصات محددة وواوحة و

يتبعون للمندوب السامي بموجب سلطاته الرئاسية عليهم ،لذلك اعتمد على التوويال كوسيلة من وسائل
توزيع االختصاصات اإلدارية.
ثانياً :التفويض اإلداري في عهد اإلدارة المصرية-:
بتاريخ 0721/5/05م انتهى االنتداب البريطاني على فلسطين ،وترتب عليه انوصال ما أصبق يعرف

بقطاع غزة عن باقي فلسطين بصورٍة قصرية وووع القطاع تحت رقابة القوات المصرية التي شاركت في

حرب فلسطين اوادارتها1)2( .

وعندما تولت مصر إدارة قطاع غزة أبقت على التشريعات التي كانت سارية فترة االنتداب البريطاني،

وعينت حاكماً إدارياً عاماً من بين الوباط المصريين ،تم منحه كافة الصالحيات التي كانت مقررة للمندوب
السامي بموجب مرسوم دستور فلسطين لعام 0733م .وهذا يعني أنه تم منحه اختصاصات إدارية وأمنية
وتشريعية واسعة إلدارة القطاع ،وهو بدوره قام بتقسيم قطاع غزة إلى أربع مناطق إدارية هي :غزة ،دير

البلق ،خان يونس ورفق .وعين لكل منطقة حاكماً إدارياً من بين الوباط المصريين .وكان الهدف من هذه
التقسيمات إحكام السيطرة المركزية على كافة مناطق قطاع غزة.

()0
()3
()2
()2

()2

قانون األراوي العمومية ،رقم( ،)6لسنة 0723م ،الوقائع الولسطينية ،العدد  ،0013الملحق رقم ( ،)0ص.27
الوحيدي ،فتحي عبد النبي :التطورات الدستورية في فلسطين ،مرجع سابق ،ص.012
حجاب ،حنين :مرجع سابق ،ص .011
بشناق ،باسم :التنظيم اإلداري للمحافظات في فلسطين ،سلسلة تقارير قانونية( ،)22الهيئة الولسطينية لحقوق المواطن ،رام اهلل ،ص.25
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وبتاريخ 0721/6/0م صدر قانون عن الحاكم اإلداري للمناطق التي تخوع لرقابة القوات المصرية
(قطاع غرزة) األمر ( )6معلناً استمرار سريان القوانين واللوائق واألوامر التي كان معموالً بها قبل  05أيار

0721م ،وكان ذلك مشروطاً بموجب األمر نوسه ،بأن ال تتعارال مع ما صدر أو ما يصدر بعد هذا
التاريخ عن القوانين والق اررات والتعليمات.

وفي  00مايو صدر عن ديوان الرئاسة المصري القانون رقم ( )355لسنة 0755م والقاوي بإصدار
القانون األساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية في فلسطين ،وقد جاء هذا القانون متومناً

سبعاً وأربعين مادة ،تحدد مالمق النظام للحكم في القطاع ،وكيوية إدارة شئونها العامة ،وبتاريخ  36ويار
 0763م صدر عن رئاسة الجمهورية النظام الدستوري لقطاع غزة ليحل محل القانون األساسي ،ويالحظ

عليهما أنه تم اإلبقاء على نواذ وسريان النصوص الواردة بمرسوم دستور فلسطين الصادر سنة 0733م

وجميع القوانين واألنظمة والمنشورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو الحاكم اإلداري العام أو
ٍ
سلطة مختصة في المنطقة منذ دخول القوات المصرية فيها
القائد العام للقوات المسلحة المصرية ،أو أي

في  05مايو سنة 0721م ،وكذلك القوانين الولسطينية القائمة في هذا

التاريخ.

()0

وكانت السلطة التنويذية تتوزع بين الحاكم العام –ويعين من رئيس الجمهورية ( -)3والمجلس التنويذي،

ورغم أن الحكومة المصرية في إدارتها لقطاع غزة قد أبقت القوانين والتشريعات السارية في فترة االنتداب

البريطاني للحواظ على الهوية الولسطينية لقطاع غزة ،وأن الحاكم العام قد تولى سلطات واختصاصات

المندوب السامي إال أن ولية وأسلوب العمل اختلف ،وذلك لعدة اعتبارات-:
 .0أن الهدف من الحكم المصري الحواظ على الهوية العربية والشخصية الولسطينية لقطاع غزة.

 .3أن اإلعالن الدستوري الصادر 0763م لم يجعل الحاكم العام يستورد لوحده بالحكم بل أشرك معه
المجلس التنويذي إوافةً لوجود المجلس التشريعي ،حيث توزعت االختصاصات بين الحاكم العام

وجهات إدارية أخرى اوان كانت استمرت المركزية في إدارة الحكم وذلك للظروف السياسية واالجتماعية
()2
التي تولدت بعد النكبة.
ومع بقاء القوانين التي كانت سائدة إبان االنتداب البريطاني فإن تشريعات التوويال التي كانت سائدة

استمر العمل بها في ظل اإلدارة المصرية ،وتطبيقاً لذلك صدرت العديد من ق اررات التوويال من قبل
()0

المادة ( )25من القانون األساسي رقم ( )355لسنة 0755م.
المادة ( )67من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر 0763م.

( )3المادة ( )01من النظام الدستوري لقطاع غزة ،وكان يعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون نائباً لوزير الحربية إدارياً حسب نص المادة ( )03من
القانون األساسي رقم ( )355لسنة 0755م.

()2

المادة ( )06 ،05من النظام الدستوري لقطاع غزة ،يذكر هنا أن اإلدارة المصرية لقطاع غزة كانت تابعة للسلطات المركزية في مصر؛ ولم تكن

هناك تشكيالت إدارية كالتي تكون في الدول المستقلة عادةً ،كون أن الحكومة المصرية كانت تعامل منطقة قطاع غزة على أنها منطقة خاوعة
لرقابتها وليس جزءاً منها .ونظمت شئون الحكم واإلدارة في القطاع بما يحافظ على ذاتيته الخاصة ،ويراعي إلى درجة كبيرة هوية سكانها السياسية

الولسطينية.
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الحاكم العام ،ومنها قرار الحاكم اإلداري العام رقم ( )02لسنة 0757م بشأن ندب مدير شئون البلدية
والقروية لممارسة اختصاصات حاكم اللواء المبين بقانون حماية المزارعين رقم ( )21لسنة 0722م

وتعديالته.

()0

كذلك القرار رقم ( )21لسنة 0760م جاء به التأكيد على مبدأ تخصيص بعال الصالحيات بموجب
التوويال ،حيث فوال الحاكم اإلداري مدير الداخلية واألمن العام بممارسة الصالحيات المنوطة لحاكم

اللواء فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم ( )30لسنة 0723م بشأن تعيين المخاتير.

()3

وكذلك القرار رقم ( )31لسنة 0762م بتوويال القائم مقام المالي بالتوقيع نيابةً عنه على كافة

اعتمادات الصرف والشيكات الخاصة بصرف مرتبات الموظوين ،والمستخدمين وأجور العمال( ،)2وقد تم

()2

الضاؤه بموجب القرار رقم ( )27لسنة 0762م الذي تومن عدة توويوات أصدرها بالتوقيع نيابةً عنه.
ثالثًا :التفويض اإلداري في عهد الحكم األردني للضفة الغربية-:

بعد حرب 0721م ،أصبحت الووة الضربية ،بما فيها القدس الشرقية تحت الحكم األردني .وفي عام

0721م أعلن الحاكم العسكري األردني استمرار سريان القوانين والتشريعات األخرى المطبقة في فلسطين

إلى المدى الذي ال تتعارال فيه مع قانون الدفاع عن شرق األردن لعام 0725م ،وفي عام 0727م

أعادت اإلدارة المدنية األردنية نظام الحكم المدني إلى الووة الضربية بموجب قانون اإلدارة العامة في

فلسطين.

()5

وقد حدث تعديل على قانون اإلدارة العامة سالف الذكر بموجب قانون تعديل قانون اإلدارة العامة في

فلسطين رقم ( )21لسنة 0727م ،الذي أعطى الحق للملك بأن يباشر جميع الصالحيات التي كانت
منوطة بشخص ملك بريطانيا ووز ارئه والمندوب السامي بموجب مرسوم دستور فلسطين لسنة 0733م

وتعديال ته ،كما منحه سلطة تعيين أشخاص لتولي أعباء اإلدارة في فلسطين لمنصب الحاكم اإلداري العام

أو بأي ٍ
لقب وخر يووال إليه/هم جميع سلطاته ،اواصدار التعليمات الورورية والالزمة لتنويذ تلك السلطات
()6
والصالحيات.

()0
()3

الوقائع الولسطينية بتاريخ 0757/5/00م ،عدد خاص ،ص.625
المراحل االنتقالية لنقل السلطات والصالحيات وتضيير المسميات وأثرها على التشريعات السارية ،معهد الحقوق ،جامعة بير زيت ،وحدة بنك

المعلومات القانونية3111 ،م ،ص .02الوقائع الولسطينية بتاريخ 0760/1/0م ،العدد  ،012ص.251

()2
()2
()5
()6

الوقائع الولسطينية بتاريخ 0762/1/01م ،عدد خاص ،ص.0535
الوقائع الولسطينية بتاريخ 0762/03/20م ،العدد ( ،)356ص.0732
العلمي ،صباح :مرجع سابق ،ص.071
المراحل االنتقالية لنقل السلطات والصالحيات وتضيير المسميات وأثرها على التشريعات السارية ،مرجع سابق ،ص.1
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وفي عام 0751م تم وم الووة الضربية إلى الووة الشرقية بعد انتخابات المجلس التشريعي تحت اسم
المملكة األردنية الهاشمية ،وبدأت عملية توحيد النظام القانوني بعد توحيدهما سياسياً ،وصدر

دستور0753م للمملكة األردنية الهاشمية الذي فرق بين التقسيمات اإلدارية التي تخوع لإلدارة المركزية

والوحدات المحلية التي تدار بأسلوب الالمركزية اإلدارية ،إذ أسند االختصاص بتنظيم التقسيمات اإلدارية

لمجلس الوزراء بموجب نظام ،في حين أسند االختصاص بتنظيم الشؤون البلدية والقروية للسلطة التشريعية

بقانون.

()0

وفي عام 0765م أعطى القانون المعدل لقانون اإلدارة العامة رقم ( )36لسنة 0765م الحق لمجلس

الوزراء أن يووال أي محافظ بممارسة بعال الصالحيات المنوطة بالوزير بموجب أحكام أي قانون أو
نظام إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك ،على أن يكون له الحق في أي وقت بإلضاء هذا التوويال

حسب مقتويات المصلحة ،اواذا كان استعمال الوزير لصالحياته معلقاً على سبق وجود تنسيب من وكيل
الو ازرة أو مدير الدائرة أو أية جهة أخرى فللمجلس أن يعوى المحافظ من الحصول على ذلك ،أو أن
يستعيال عن الجهة التي لها حق التنسيب بجهة أخرى.

()3

أما بالنسبة للسلطات المحلية فقد صدر قانون رقم ( )035لعام 0765م الذي قسم المملكة األردنية

الهاشمية ومن ومنها الووة إلى محافظات على النحو التالي :محافظة القدس ،محافظة نابلس ،ومحافظة

الخليل ،حيث تم بسط سلطة الدولة المركزية على هذه المناطق من خالل الصالحيات األمنية واإلدارية

الواسعة التي أعطيت للمحافظين من قبل السلطة المركزية.

()2

وبهذا نجد أن الحكم األردني للووة الضربية قد قام على النظام المركزي ،واعتمد على نظام التوويال في

منق الصالحيات للحاكم والمحافظين في المديريات والمحافظات المختلوة.

()0
()3
()2

المواد ( )031 ،030من الدستور األردني لسنة 0753م.
المراحل االنتقالية لنقل السلطات والصالحيات وتضيير المسميات وأثرها على التشريعات السارية ،مرجع سابق ،ص.7
بشناق ،باسم :مرجع سابق ،ص.26
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الفرع الثاني
التفويض اإلداري في عهد السطة الوطنية الفلسطينية
وفقاً التواق إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية لعام 0772م ،والذي يسمى باتواق

أوسلو ،جرى توقيع العديد من االتواقيات التي هدفت إلى نقل بعال الصالحيات من إدارة االحتالل
اإلسرائيلي إلى السلطة الوطنية الولسطينية في أجزاء جضرافية معينة من المحافظات الشمالية والمحافظات

الجنوبية.

()0

وبعد دخول السلطة الولسطينية غزة وأريحا في 0772/5/2م أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات أول

قرار له كرئيس للسلطة الوطنية الولسطينية في 0772/5/31م ،ينص على استمرار العمل بالقوانين
واألنظمة التي كانت سارية الموعول قبل تاريخ 0761/6/5م إلى أن يتم

توحيدها.

()3

وعلى الرغم من أن القرار رقم ( )0لسنة 0772م الصادر عن رئيس اللجنة التنويذية لمنظمة التحرير

الولسطينية ،رئيس السلطة الوطنية الولسطينية في تونس في ذي الحجة 0202ه الموافق 0772/5/31م

قد قرر استمرار العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر ،التي كانت سارية الموعول قبل تاريخ 0761/6/5م في
األراوي الولسطينية (الووة الضربية وقطاع غزة حتى يتم توحيدهما) ،كما قرر استمرار المحاكم النظامية

والشرعية والطائوية على اختالف درجاتهما في مزاولة أعمالهم طبقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها،
واستمرار القواة النظاميون والشرعيون وأعواء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كل في دائرة اختصاصه

وفقاً للقوانين ،إال أن المحاوالت بدأت لووع مشاريع لنظام دستوري لولسطين أمالً في أن يقوم دستور
ألول مرة في فلسطين من صياغة الولسطينيين أنوسهم ،ويكون نتاج تطور التاريخ الدستوري لدولة فلسطين

ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف النوالية التاريخية والسياسية والجضرافية والمراحل االنتقالية التي تأثرت
وتتأثر بها فلسطين.

()2

وفي  31كانون الثاني0776م ،جرت أول انتخابات سياسية عامة في الووة الضربية وقطاع غزة
النتخاب رئيس السلطة وأعواء المجلس التشريعي ،وبذلك أعيد إحياء الهيئة التشريعية الولسطينية بعد

انقطاع استمر نحو تسع وعشرين

عاماً.

()2

وقبل تعديل القانون األساسي عام 3112م كان النظام يقوم على أن الرئيس منتخب من الشعب ويجمع

بين يديه رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة ،ويقوم أيواً على مبدأ التوازن والتعاون بين السلطات ،وبعد تعديل
()0
()3
()2
()2

العلمي ،صباح :مرجع سابق ،ص.310
ملخص النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين ،مرجع سابق ،ص.1
الوحيدي ،فتحي :التطورات الدستورية في فلسطين ،مرجع سابق ،ص.262
المركز الولسطيني للديمقراطية وحل النزاعات :مرجع سابق ،ص.6
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القانون األساسي عام 3112م استحدث منصب رئيس الوزراء ،وأصبق النظام يقوم على أساس ثنائية
الجهاز التنويذي ،حيث تتكون السلطة التنويذية من رئيس السلطة ،ورئيس الوزراء.

()0

وقد حدد القانون األساسي المعدل صالحيات رئيس السلطة الوطنية الولسطينية وصالحيات رئيس

الوزراء ،حيث أصبحت بمقتواه اإلدارة التنويذية العليا بين الرئيس ورئيس وز ارئه ،والمالحظ أن القانون
األساسي عندما وزع االختصاصات بين الرئيس ورئيس الوزراء لم يخول الرئيس صالحية توويال جزء من

اختصاصاته ،كذلك لم ينص على سلطة رئيس الوزراء بتوويال جزء من اختصاصاته.

()3

وعلى ذلك تستمر التشريعات التي كانت سارية في عهد االنتداب البريطاني وعهد اإلدارة المصرية

لغ.
المتعلقة بالتوويال مالم ت َ

وقد حدد القانون األساسي اختصاص مجلس الوزراء بإعداد الجهاز اإلداري ،وووع هياكله ،وتزويده
بكافة الوسائل الالزمة ألداء مهامه ومن ثم اإلشراف عليه ومتابعته متابعة شاملة من الناحية القانونية

واإلدارية دون ذكر للتوويال.

()2

أما في تحديد صالحيات واختصاصات الوزراء فقد جاء في المادة ( )10من القانون األساسي يختص
كل وزير في إطار و ازرته على وجه الخصوص بما يلي...2 ...2 ...3 ...0 :
" . 5يجوز للوزير توويال بعال سلطاته إلى وكيل الو ازرة ،أو غيره من موظوي اإلدارة العليا في و ازرته في
حدود القانون".

()2

ونجد أن القانون قد أجاز التوويال للوزير بل اعتبره من ومن اختصاصاته ،ونرى بأن التوويال يعتبر

إجازة أو إذن وليس اختصاص؛ لذلك لم يوفق المشرع في ذكر التوويال ومن االختصاصات.

وعلى صعيد اإلدارة المحلية تم تطبيق القوانين األردنية ذات الصلة بالووة واالنتدابية بقطاع غزة ومن

أمثلة ذلك قانون رقم ( )0لسنة  0772م بشأن نقل صالحيات إدارة الشئون البلدية والقروية بقطاع غزة إلى

و ازرة الحكم المحلي ،حيث نصت المادة (" :)3تؤول صالحيات واختصاصات حاكم اللواء المنصوص
عليها في الوصل الخامس من القانون رقم ( )32لسنة 0722م المشار إليه إلى وزير الحكم المحلي أو من

يوووه".
()0
()3
()2
()2
()5

()5

حجاب ،حنين :مرجع سابق ،ص.035
المواد ( )62 ،16 ،67من القانون األساسي المعدل عام 3112م.
المواد ( )62 ،67من القانون األساسي المعدل عام 3112م.
المادة ( )10من القانون األساسي المعدل عام 3112م.
المادة ( )3من قانون رقم( )0لسنة 0772م بشأن البلديات.
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إلى أن تمت عملية توحيد القوانين على مستوى الووة وقطاع غزة بالقانون رقم ( )0لسنة 0771م بشأن
الهيئات المحلية الذي يمثل اإلطار القانوني لعمل الهيئات المحلية ،وقد ورد في المادة ( )06من هذا

القانون صالحية رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب ،والتي نصت" :تناط بالرئيس الصالحيات

ٍ
عوو وخر بجزء من
والمسئوليات التالية :أ ...ب ...ج ...ز .للرئيس أن يووال نائبه أو أي
()0

صالحياته".

كذلك قامت السلطة بإنشاء العديد من المؤسسات العامة إلدارة المرافق العامة بشكل مستقل عن السلطة

المركزية اوان كانت تحت رقابتها ،وقد سنت لكل مؤسسة نظامها القانوني الخاص بها حيث لم يووع نظام
قانوني موحد لهذه المؤسسات ،ونجد في بعال القوانين المنظمة لهذه المؤسسات قد أجازت التوويال ،ومن

أمثلة ذلك ما تومنه قانون سلطة النقد الولسطينية من إجازٍة واوحة لمحافظ سلطة النقد بتوويال بعال
ٍ
موظف من موظوي الهيئة ( ،)3حيث نصت "...ويمارس المحافظ على األخص ما
مهامه لنائبه أو أي
يلي...للمحافظ أن يووال كتابياً نائبه أو غيره من موظوي سلطة النقد بمزاولة بعال صالحياته بموافقة

المجلس ويبقى مسئوالً عنها أمام المجلس"

وما جاء في قانون رقم ( )01لسنة 3101م في تحديد صالحيات رئيس هيئة مكافحة الوساد" :لرئيس

الهيئة توويال بعال من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتواه لنائبه أو
()2
ٍ
ولمدة محدودة".
ألي من كبار موظوي الهيئة على أن يكون التوويال خطياً
والمادة ( )01من قانون المصادر الطبيعية رقم ( )0لسنة 0777م "يصدر الترخيص من الوزير بعد دفع

الرسوم المقرر...وبتوقيع من الوزير أو من يوووه على أن يكون لمدة محددة".

ويتوق من استعراال النصوص القانونية الصادرة من السلطة الوطنية الولسطينية ،والمتعلقة بالتوويال
فهي اوان أجازت التوويال إال أنها لم تنظمه في قانون عام يوع أحكام وقواعد التوويال بشكل كامل ،اوانما
ورد التوويال في أحكام مختلوة بمناسبة تنظيم اختصاص معين ،ويتوق من نصوص القوانين أن التوويال

استثناء من األصل العام ،وهو قيام كل موظف باختصاصاته ،حيث نصت
في القانون الولسطيني يعتبر
ً
المادة ( )66من قانون الخدمة المدنية رقم ( )2لسنة 0771م "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ،هدفها
خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائق وعلى الموظف...أن يلتزم بما يلي :تأدية

العمل المنوط به بنوسه بدقة وأمانة ،"...ويتوق كذلك أن التوويال يجب أن يكون مكتوباً ،وأن يكون بجزء
من اختصاصات األصيل ،فالتوويال الكلي يعنى التنازل عن االختصاص بشكل كامل ،وهو ما يتعارال

مع القانون ،ويتبين لنا كذلك أن القانون الولسطيني ،قد أخذ بتوويال التوقيع بجانب توويال االختصاص
()0
()3

المادة ( )06من قانون رقم ( )0لسنة 0771م بشأن الهيئات المحلية الولسطينية.
المادة ( )32من قانون رقم ( )3لسنة 0771م بشأن سلطة النقد الولسطينية.

( )2المادة ( ،)05فقرة ( )3من قرار بقانون رقم ( )01لسنة 3101م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع ،رقم( ،)0لسنة3115م.
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وهو النظام المعروف في فرنسا .ولم يسمق بتوويال االختصاصات الموووة بعكس ما كان سائداً في

العهد البريطاني التي أجازت بعال أحكامه التوويال الورعي ،وقد سبق اإلشارة إليه ،كما يتبين لنا أن
التوويال يجب أن يتم لألشخاص الذين حددهم القانون ،ورغم ذلك فإننا نرى أن هذا غير ٍ
كاف ،حيث أن
ٍ
بأسلوب معين ،لذلك يجب ووع نظام عام
تنظيم التوويال جاء بشكل غير منظم وفي كل حالة ورد فيها
وشامل ينظم التوويال ويوع قواعده بشكل موصل وواوحة؛ ألن التوويال واقع عملي موجود في الحياة

اإلدارية.

المطلب الثاني
التفويض اإلداري في القانون المصري
إن النظام القانوني في مصر يعتبر أن االختصاص والسلطة مصدرهما دائماً القانون ،ومن ثم فاإلداري

ملزم بممارسة اختصاصه وال يجوز له أن ينزل عنه أو يووال منه إلى سلطة أو جهة أخرى؛ ألن مباشرة
االختصاص هو واجب قانوني ،وليس حقاً يجوز أن يعهد بممارسته إلى غيره .ولهذا ال يعد التوويال جائ اًز
إال استثناء وبإجازٍة من القانون وحين إذ تكون مباشرة االختصاص من الجهة المووال إليها مستمدة مباشرةً
من القانون .ومن ثم فإن توويال االختصاص ال يمكن أن يتم إال إذا أجازه المشرع صراحةً وفي الحدود
()0

التي يسمق بها اواال كان باطالً .وفي ذلك يتشابه مع التوويال في االختصاص في فرنسا
التوويال اإلداري في الواليات المتحدة األمريكية والذي يجوز ممارسته دون االستناد إلى نص يجيزه.
،

بخالف
()3

وأكدت على ذلك المحكمة اإلدارية العليا في حكمها بتاريخ 07مارس عام 0712م والذي جاء فيه:
"...من القواعد األصولية أن أحكام التوويال في االختصاص ذات طابع استثنائي ،وتخوع في توسيرها

لقواعد التوسير الويق .إذ االختصاص واجب يلتزم صاحبه بأن يمارسه بنوسه وليس ميزةً أو حقاً يسوغ له
()2
أن يعهد به إلى سواه. "...

()0
()3

الشريف ،عزيزة :مبادئ علم اإلدارة العامة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0710 ،م ،ص.010
ال يتعرال توويال السلطة في الواليات المتحدة األمريكية لمثل التحوظات التي يتعرال لها في مصر ،فالنظام اإلداري األمريكي يجعل السلطة

اإلدارية في أي منظمة متركزة قانوناً وعمالً في يد الرئيس .ويستمد معاونوه اختصاصاتهم وسلطاتهم بمقتوى توويوات تصدر عنه .ولذلك فموووع

توويال السلطة في أمريكا يعد موووعاً هاماً وحيوياً مثلما هو موووع أساسي في نظرية التنظيم .ويتوسع في توويال السلطات إلى مختلف
المستويات اإلدارية بالقدر الذي يسمق بمرونة الحركة وحرية التصرف وسرعة البت في األمور بما يحقق كواية اإلدارة .انظر الدكتور درويش ،عبد

الكريم :والدكتورة تكال ،ليلى :أصول اإلدارة العامة ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة0775 ،م ،ص.205

()2

المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم  311لسنة  32ق ،جلسة 0712/7/07م ،والمنشور بمجموعة أحكامها الصادرة من 0713/01/0م وحتى

0712/7/21م ،ص.517
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وحينما يلجأ المشرع لتنظيم أحكام التوويال فإنه يتخذ عادةً أحد أسلوبين :األول أن ينص على إجازة
التوويال في تشريعات خاصة بمناسبة تنظيم موووع معين ،الثاني أن يصدر تشريع مستقل في شأن

التوويال في االختصاص ويوع قواعد وابطة ومنظمة لعملية

التوويال.

()0

وحين نظم المشرع المصري قواعد التوويال فإنه اتبع األسلوبين ،تنظيم أحكام التوويال بقانون عام،

أو إجازة التوويال تشريعات جزئية بمناسبة تنظيم اختصاص معين.

الفرع األول
تنظيم أحكام التفويض بقانون عام
لقد أدركت مصر أهمية التوويال اإلداري منذ بداية الخمسينات عندما أصدرت أول مرسوم لتنظيم
التوويال اإلداري داخل اإلدارة المركزية للدولة وهو القانون رقم ( )021لعام 0753م الخاص بنظام وكالء

الو ازرات الدائمين ،والذي سمق في بعال نصوصه بالتوويال ،وكذلك القانون رقم ( )61لعام 0756م،
والذي سمق بالتوويال حيث نصت إحدى مواده" :للوكيل الدائم أن يعهد ببعال اختصاصاته إلى وكالء

الو ازرة ،أو وكالئها المساعدين ،أو رؤساء المصالق .كما يجوز له أن يعهد ببعال اختصاصات رؤساء

المصالق إلى رؤساء الوروع" .

وكما أصدر المشرع المصري أول قانون عام للتوويال اإلداري في مصر داخل اإلدارة المركزية للدولة

وحدها ،دون امتداد أحكامه إلى نطاق السلطات المحلية الختالف نظامي اإلدارة المركزية والالمركزية في
األسس والمقتويات ،وهو القانون رقم ( )271لعام 0756م ،الذي عدل بالقانون رقم ( )031لعام
()3

0751م.

ووجه لقانون التوويال هذا وتعديالته انتقادات من الوقه والقواء

()2

لذا تم إصدار قرار من رئيس

الجمهورية بالقانون رقم ( )23لسنة0761م في شأن التوويال في االختصاصات

.

()2

وقد تومن القانون رقم ( )23لعام 0761م أحكاماً خاصة في عملية تنظيم التوويال اإلداري لإلدارة

المركزية سواء من ناحية رئيس الجمهورية ،أو رئيس الوزراء ،أو الوزراء ،أو وكالء الو ازرات ورؤساء

المصالق.

( )0شيحا ،إبراهيم :الوسيط في مبادئ وأحكام القانون اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،طبعة0777م ،ص.062

( )3عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،دار النهوة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى0766 ،م ،ص.231
()2

ومن هذه االنتقادات .0 :قصر سلطة رئيس الجمهورية في التوويال على الوزراء فقط .3 .حصر سلطة الوزير في التوويال في وكالء الو ازرة

فقط .2 .ركز القانون المذكور سلطة التوويال في يد الوزير فقط .انظر إلى القانون رقم ( )271لسنة 0756م وتعديالته واالنتقادات التي وجهت
إليه ،لمزيد من التوصيل والتوويق انظر الدكتور :أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق ،ص 016وما بعدها .

()2

عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.021
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أوالً :سلطة رئيس الجمهورية في التفويض-:
تنص المادة األولى على أنه" :لرئيس الجمهورية أن يعهد ببعال االختصاصات المخولة له بموجب
التشريعات إلى نوابه ،أو رئيس الوزراء ،أو الوزراء ،أو نواب الوزراء ،أو من في حكمهم ،و

المحافظين".

()0

وتتمثل االختصاصات التي أجاز المشرع المصري لرئيس الجمهورية أن يووال ممارستها

االختصاصات المستمدة من القوانين العادية .ومن ق اررات التوويال التي أصدرها رئيس الجمهورية باالستناد
إلى هذه المادة نذكر القرار التالي-:


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( )316لسنة3102م بتوويال الوزراء في بعال اختصاصات

رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة ،والذي نص "بعد االطالع على

الدستور وعلى القانون رقم ( )23لسنة0761م في شأن التوويال في االختصاصات ...المادة األولى:
يووال السادة الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في
قانون العاملين المدنيين بالدولة ...فيما يتعلق باألحكام الخاصة بوظائف الدرجة

العالية."..

()3

أما االختصاصات المستمدة من الدستور مباشرةً ،فال يجوز له التوويال فيها إال على النحو الذي
يوصله الدستور ،وفي حال أجاز الدستور التوويال في ممارستها فللرئيس أن يلجأ إلى التوويال بشرط

احترام القيود التي يوروها الدستور ،ومثال ذلك المادة ( )021من دستور جمهورية مصر العربية 3102م

والتي نصت" :لرئيس الجمهورية أن يووال بعال اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء ،أو لنوابه ،أو
()2
للوزراء ،أو للمحافظين ،وال يجوز ٍ
ألحد منهم أن يووال غيره ،وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ثانياً :سلطة رئيس الوزراء في التفويض-:
حيث نصت المادة الثانية من هذا القرار" :لرئيس الوزراء أن يعهد ببعال االختصاصات المخولة له

بموجب التشريعات إلى نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ومن في حكمهم أو المحافظين".

()2

ويتوق من هذه المادة أنها اقتصرت سلطة رئيس الوزراء في التوويال على االختصاصات التي
يستمدها من القوانين واللوائق ،وال تشمل االختصاصات التي يستمدها من الدستور ،ومن جانب وخر وسعت

في صالحية رئيس الوزراء للتوويال حيث لم تقتصر على الوزراء فقط بل امتدت إلى نواب الوزراء ومن

في حكمهم.

()0

المادة ( )0قرار رقم ( )23لسنة 0761م بشأن التوويال في االختصاصات.

( )3الجريدة الرسمية ،ق اررات جمهورية مصر العربية ،العدد ( ،)22مكرر(أ) ،السنة السابعة والخمسون ،الصادرة بتاريخ 3102/1/32م.
( )2المادة ( )021من دستور جمهورية مصر العربية لعام 3102م.
()2

المادة ( )3من القانون رقم ( )23لسنة 0761م في شأن التوويال في االختصاصات .
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ثالثاً :سلطة الوزراء في التفويض-:
نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم ( )23لسنة 0761م على النحو التالي" :للوزراء ومن في
حكمهم أن يعهدوا ببعال االختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى المحافظين ،أو وكالء

الو ازرات ،أو رؤساء ومديري المصالق واإلدارات العامة ،أو رؤساء الهيئات ،أو المؤسسات العامة التابعة

لهم أو لضيرهم بعد االتواق مع الوزير المختص".

()0

لم يقصر المشرع حق التوويال على الوزراء بمعناهم الوني الدقيق ،ولكنه سحب الحق إلى من هم في

حكم الوزير ،أي الرؤساء اإلداريون الذين يملكون سلطة الوزراء بنص القانون .وقد يكون هؤالء في درجه
وزير من الناحية المالية أو ليسوا كذلك .أما من حيث الرؤساء اإلداريين الذين يجوز للوزير ومن في حكمه

أن يووال إليهم في ممارسة بعال اختصاصاته فقد حصرهم المشرع في الوئات ارتية :المحافظون ،وكالء

الو ازرات ،رؤساء ومديرو المصالق واإلدارات العامة ،ورؤساء الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة لهم أو

لضيرهم

()3

 ،وقد ميز المشرع بين حالتين :األولى :أن يتم التوويال لصالق رئيس هيئة أو مؤسسة تابعة

للوزير المووال ،وهنا ينوذ قرار التوويال بمجرد صدوره من الوزير ،والثانية :أن يتم التوويال لصالق رئيس

هيئة أو مؤسسة غير تابعة للوزير المووال ،وحين إذ ال يتم التوويال إال بموافقة الوزير الذي يمارس سلطة

اإلشراف على الرئيس المراد توويوه.

()2

رابعاً :سلطة وكالء الوزراء في التفويض-:
نصت الوقرة األولى من المادة الرابعة لقانون رقم ( )23لسنة 0761م حيث تقول" :لوكالء الو ازرات أن

يعهدوا بعال االختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى رؤساء ومديري المصالق واإلدارات

العامة"( .)2ويالحظ أن قرار وكيل الو ازرة في توويال اختصاصاته إلى رؤساء ومديري المصالق العامة

يعتبر نافذاً بمجرد صدوره" ،وكذلك يالحظ أن القانون قد ويق من سلطة وكيل الو ازرة ،بحيث جعلها
مقتصرة على توويال اختصاصاته الشخصية إلى رؤساء ومديري المصالق واإلدارات العامة دون سواهم،

ويكون قرار وكيل الو ازرة في هذه الحالة نهائياً دون الحاجة إلى تصديق

الوزير.

()5

 .6سلطة رؤساء ومديري المصالح واإلدارات العامة في التفويض-:
حيث نصت الوقرة الثانية من المادة الرابعة لقانون رقم ( )23لسنة 0761م ،حيث تقول" :لرؤساء
ومديري المصالق واإلدارات العامة أن يعهدوا ببعال االختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى

مديري اإلدارات ورؤساء الوروع واألقسام التابعة لهم".
()0
()3

()2
()2
()5
()6

()6

المادة ( )2من القانون رقم ( ) 23لسنة 0761م في شأن التوويال في االختصاصات .
الطماوي ،سليمان :الوجيز في القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص.51
أبو زيد ،محمد :المطول في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.073
المادة ( )2فقرة ( )0من القانون رقم ( )23لسنة 0761م في شأن التوويال في االختصاصات.
أبو زيد ،محمد :المرجع في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.311
المادة ( ،)2فقرة ( )3من القانون رقم ( )23لسنة 0761م في شأن التوويال في االختصاصات.
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ويتوق من هذه الوقرة ،أن المشرع قد توسع في دائرة التوويال لتشمل موظوي الدرجات الدنيا في
المناصب اإلدارية من رؤساء ومديري مصالق اوادارات.

الفرع الثاني
إجازة التفويض في تشريعات جزئية بمناسبة تنظيم اختصاص معين
حيث يتم تنظيم التوويال بمناسبة تنظيم القانون لمسألة معينة أو الختصاص جهة إدارية معينة ،ومن
أمثلة ذلك-:
 .0المادة ( )01من القانون رقم ( )037لسنة 0762م (قانون الجهاز المركزي للمحاسبات) ،حيث تقول:
"يجوز لرئيس الجهاز أن يووال نائب الرئيس في مباشرة اختصاصاته ،كما يجوز له توويال الوكالء

في ذلك".

()0

 .3المادة ( )02من القانون رقم ( )65لسنة 0710م (قانون استثمار المال العربي والمناطق الحرة) ،والتي
تقول" :مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ،وووع السياسة

العامة التي تسير عليها...ويجوز أن يووال المدير العام للهيئة في بعال اختصاصاته".

()3

ويتوق من استعراال أحكام التوويال في االختصاص في القانون المصري سواء وفقاً للتشريع العام أو

وفقاً للنصوص المتورقة لتشريعات خاصة ،أو ق اررات إدارية أن القواعد التي تحكم التوويال في مصر تتمثل
في ورورة وجود نص قانوني سابق يجيز التوويال ،وأن ينصب على االختصاصات األصلية لألصيل وأن

يكون جزئياً ،وأن يكون لألشخاص الذين حددهم النص ارذن ،وعدم توويال االختصاصات الموووة ،وأن
يمارس التوويال في حدود قرار التوويال ،ويتوق من أحكام التوويال في التشريع المصري أن التوويال

في التوقيع غير مألوف في القانون المصري .ونرى بأن هذا نقص يجب أن يتم تالفيه؛ ألنه في الواقع

العملي ال غنى عن توويال التوقيع؛ لذلك يجب ووع نص قانوني يجيزه وينظمه لومان مبدأ المشروعية،

كذلك لم ينص القانون المصري على شرط الكتابة في التوويال ولم يتطلب النشر مما يعتبر قصو اًر في

القانون ،حيث أن التوويال يتعلق باالختصاص ويوترال أن يكون مكتوباً ،كذلك يجب تطلب شرط النشر
باعتباره ق ار اًر إدارياً يرتب وثار بحق اإلدارة واألفراد لكي يكون نافذاً يجب نشره.

()0

الطماوي ،سليمان :القواء اإلداري ،الكتاب األول ،الطبعة السابعة ،قواء اإللضاء ،دار الوكر العربي ،القاهرة0776 ،م ،ص.607

( )3علي ،سعيد :مرجع سابق ،ص.052
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المبحث الثاني
التفويض في االختصاص التشريعي
التوويال في االختصاص التشريعي هو أن تعهد السلطة التشريعية صاحبة االختصاص األصيل في

التشريع بجزء من اختصاصها للسلطة التنويذية على النحو الذي ينظمه القانون ،وقد سبق توويحه في

المبحث الثاني من الوصل التمهيدي ،وسنبين في هذا المبحث :هل أخذ القانون الولسطيني بالتوويال

التشريعي؟ ،وكذلك سنبين واقع التوويال التشريعي في جمهورية مصر العربية.

المطلب األول
التفويض التشريعي في القانون الفلسطيني
ت عاقب على حكم فلسطين إدارات مختلوة وأنظمة حكم متعددة ومتباينة ،ومازال إرث تلك اإلدارات

واألنظمة من تشريعات أصدرتها موجوداً في الساحة التشريعية الولسطينية حيث ألضي أو عدل بعال تلك

التشريعات ومازال البعال ارخر ساري الموعول

)0(.

وعلى ذلك سنستعرال بإطاللة سريعة السلطات المختصة بالتشريع خالل الحقبة الزمنية السابقة؛ لمعرفة
هل أخذ القانون الولسطيني بالتوويال التشريعي حسب ما نصت عليه الدساتير أو المرجعيات التي استندت

عليها السلطات المختصة بالتشريع؟

الفرع األول
فترة االنتداب البريطاني
مرسوم دستور فلسطين الذي صدر عام 0733م ،هو أول تشريع نص على تشكيل مجلس تشريعي في

عهد االنتداب البريطاني ،وبالتالي فإن فلسطين بقيت خمس سنوات دون وجود نص يدعو إلى ورورة

تكوين مجلس تشريعي.

()3

حيث كانت صالحيات التشريع منوطة بشخص المندوب السامي بعد استشارة المجلسين االستشاري

والتنويذي ،وفي بعال الحاالت كان المندوب السامي ينورد في سن التشريعات دون استشارة أي من
المجلسين ،بل كان يخالف المشورة المقدمة إليه من المجلس التنويذي في الحاالت التي يقدر فيها صواب

المخالوة ،دون ر ٍ
قيب أو حسيب ( .)2وبعد صدور مرسوم الدستور تم تأسيس مجلس تشريعي لولسطين خ ّول
()0

جرادة ،عبد الوتاح :ولية سن التشريع ال عادي في القانون األساسي الولسطيني ،المركز الولسطيني الستقالل المحاماة والقواء "مساواة"3102 ،م،

ص.32

()3
()2

حجاب ،حنين :مرجع سابق ،ص.16
المراحل االنتقالية لنقل السلطات والصالحيات وتضيير المسميات وأثرها على التشريعات السارية ،مرجع سابق ،ص.2
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الصالحيات التامة في إصدار ما تدعو إليه الورورة من القوانين ،دون إخالل بالسلطات المنوطة بالمندوب

السامي أو المحتوظ له بها في المرسوم المذكور ( ،)0إال أنه عملياً بقيت الصالحيات بيد المندوب السامي

يتول المجلس التشريعي مباشرة صالحياته بالوعل لعدم قيام االنتداب بتشكيله أصالً ألسباب سياسية (،)3
ولم َ
إلى أن تم النص على إلضاء كل األحكام التي وردت بشأن المجلس التشريعي بموجب المادة ( )6من
المرسوم المعدل لسنة 0727م .وقد تم التأكيد على سلطة المندوب السامي المطلقة بموجب مرسوم دستور

فلسطين المعدل لسنة 0732م ،الذي أناطه السلطة التامة في ووع القوانين الورورية لتوطيد األمن
والنظام وانتظام الحكم في فلسطين.
من هنا يتبين أنه ال مجال للحديث عن توويال تشريعي لعدم وجود مجلس تشريعي يمارس صالحياته
فعلياً من األصل ،وألن المندوب السامي خ ّول الصالحيات التشريعية بموجب مرسوم دستور فلسطين لعام
0733م وتعديالته.

الفرع الثاني
عهد اإلدارة المصرية
أما في عهد اإلدارة المصرية فلم تعمد إلى تضيير القوانين ،إال ما يتعارال منها مع التطورات السياسية

واإلدارية والمستجدات الحياتية للمواطنين ،وبهذا حافظت التشريعات على شكلها الجوهري ،وفي عام
0755م أصدر الحاكم اإلداري وبإرادة منوردة القانون رقم ( ،)355والذي استبدل الحقاً بالنظام الدستوري
لقطاع غزة عام 0763م ،وقد نظم هذا القانون المؤسسة التشريعية بحيث تتقاسم السلطة التشريعية والحاكم
اإلداري سلطة التشريع ،ولكن بالرغم من ذلك إال أنه يالحظ أن الحاكم اإلداري كانت له الهيمنة على
()2

المجلس التشريعي فهو رئيسه وهو من يعين عشرين عوواً من أعوائه.

وعلى ذلك فإن كان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية كأصل عام بموجب النظام الدستوري لعام
0763م ،ولكن عملياً كان الحاكم اإلداري هو المشرع والمنوذ ،ولم يكن بحاجة إلى توويال تشريعي،
فسلطاته التشريعية مستمدة من النظام الدستوري.

()0
()3

()2

المادة ( )01من مرسوم دستور فلسطين لعام 0733م.
لقد رفال الشعب الولسطيني االشتراك في انتخابات المجلس التشريعي ،مما اوطر االنجليز إلى إلضاء المجلس المذكور التي ال يمكن تنويذ

تشريعاته إال إذا وافق المندوب السامي عليها .وقد دفع ذلك سلطات االنتداب إلى تعديل الدستور بسبب فشل المجلس التشريعي وقرر تشكيل مجلس
استشاري تكون السلطة الوعلية بيده .الوحيدي ،فتحي :التطورات الدستورية في فلسطين ،مرجع سابق ،ص .311

()2

أبو هنود ،حسين :تقرير حول التشريعات وولية سنها في السلطة الوطنية الولسطينية "دراسة تحليلية" ،الهيئة الولسطينية لحقوق المواطن ،سلسلة

التقارير القانونية ( ،)2رام اهلل ،الطبعة الثانية ،تشرين أول0777 ،م ،ص.00

()2

جرادة ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.36
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الفرع الثالث
عهد الحكم األردني
أما فترة الحكم األردني في الووة الضربية فقد حدد الدستور األردني الصادر عام 0753م السلطة

المختصة بالتشريع وهي مجلس األمة بمجلسيه ،مجلس النواب ومجلس األعيان والملك ،ولم يرد فيه ذكر
للتوويال التشريعي.

()0

الفرع الرابع

عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
الوترة السابقة النتخاب المجلس التشريعي ،وبموجب وثيقة إعالن المبادئ واالتواقيات اإلسرائيلية
الولسطينية المرحلية (أوسلو( ))3تم نقل صالحية ممارسة السلطات التشريعية والتنويذية إلى السلطة الوطنية
الولسطينية ،وذلك لحين تنصيب المجلس المنتخب الذي يشكل مع رئيس السلطة التنويذية الحكومة

االنتقالية ،وبذلك ،فإنه وفي الوترة السابقة على انتخاب المجلس التشريعي الولسطيني اجتمعت السلطات
التشريعية في يد السلطة التنويذية.

()3

وبعد إجراء االنتخابات عام 0776م وتشكيل المجلس التشريعي أصبق صاحب اختصاص أصيل
()2

بالتشريع مع بقاء صالحيات رئيس السلطة الوطنية الولسطينية التشريعية التي نصت عليها اتواقية أوسلو.

وبصدور القانون األساسي المعدل لعام 3112م أناط سلطة التشريع للمجلس التشريعي ،ولم يجز
التوويال التشريعي لرئيس السلطة الوطنية الولسطينية ،وبذلك يتبين لنا أن التوويال التشريعي لم يأخذ
به القانون الولسطيني.

()2

وعليه ال يجوز للمجلس التشريعي أن يتنازل عن اختصاصاته التشريعية إلى السلطة التنويذية ،فال

توويال إال بنص ،ويجب أن يكون هذا النص نصاً دستورياً؛ ألن من منق االختصاص األصيل للمجلس

التشريعي في سن القوانين هو المشرع الدستوري.
()0

(5

المادة ( )35من دستور المملكة األردنية الهاشمية الصادر عام 0753م.

( )3عبيدات ،سناء :األعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الولسطينية ،الطبعة األولى ،رام اهلل ،مؤسسة نادية للطباعة والنشر واإلعالن
والتوزيع3111 ،م ،ص .60الوقرة ( )3من المادة ( ،)1والوقرة ( )0من المادة ( ،)7وثيقة إعالم المبادئ (اتواقية أوسلو).

()2

أبو هنود ،حسين :مرجع سابق ،ص.60

( )2للوائدة وزيادة توويق نذكر بأن القانون األساسي المعدل لعام 3112م في المادة رقم ( ) 22الذي أجاز لرئيس السلطة الولسطينية إصدار ق اررات لها
قوة القانون حيث نصت" :لرئيس السلطة الوطنية في حاالت الورورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي ،إصدار ق اررات
لها قوة القانون ،ويجب عروها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها ."...وبهذا يتوق أن الدستور الولسطيني اوان لم يجز التوويال التشريعي
إال أنه منق رئيس السلطة في حاالت الورورة حق إصدار ق اررات لها قوة القانون قد تكون ذات صوة إدارية أو تشريعية أو تنظيمية.

( )5غانم ،ها ني :القواء اإلداري ،الرقابة القوائية على أعمال السلطة اإلدارية في فلسطين بين النظرية والتطبيق ،الطبعة األولى ،غير مووق دار
النشر3102 ،م ،ص.025
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المطلب الثاني
التفويض التشريعي في القانون المصري
لم تتومن الدساتير المصرية الصادرة في العهد الملكي نصوصاً محددة تعالج بها التوويال التشريعي.

()0

حيث لم يكن دستور سنة 0732م يتومن أي نص يمنع أو يجيز التوويال التشريعي ،لذا كانت

دستورية التوويال محل خالف بين الوقهاء .فذهب رأي إلى أن التوويال التشريعي يعتبر مشروعاً ،رغم

صم الدستور عن النص عليه؛ نظ اًر للورورات العملية التي تبرره.

بل لقد ذهب أحد الوقهاء إلى اعتبار اللوائق التوويوية من قبيل اللوائق التنويذية ،فهي صادرة تنويذاً

للقانون الصادر من البرلمان بمدلوله الواسع ،وتطبيقاً ألحكامه في دائرة متسعة ،ويرى أنه رغم عدم تعرال
الدستور للتوويال التشريعي ،فإن توويال البرلمان السلطة التنويذية في إصدار لوائق لها قوة القانون جائز
()3

ومشروع؛ ألن تلك اللوائق إنما تنوذ القانون المتسع النطاق الذي أصدره البرلمان وتطبق أحكامه

،

بينما

اعترال البعال ارخر على التوويال التشريعي طالما لم ينص عليه الدستور ،ويتطلب لمشروعيته ورورة

النص عليه في صلب الدستور.

باالختصاص كونه من النظام العام.

()2

ونتوق مع هذا الرأي عمالً بالتوسير الويق للمسائل المتعلقة

ورغم عدم إجازة التوويال إال أن قانون األحكام العرفية رقم ( )05لسنة0732م الملضى كان يعتبر تطبيقاً

وبناء عليه ،فإن القانون سالف
من تطبيقات التوويال التشريعي ،وكان سنده في ذلك الدستور المذكور،
ً
الذكر كان يعتبر بمثابة قانون للتوويال ،وكان يجوز طبقاً له توويال السلطة التنويذية في إعالن األحكام

العرفية عندما تجتاز البالد ظروفاً استثنائية أو تمر بوترات عصيبة.

()2

كررذلك مررنق البرلمرران الحكومررة توويو راً لتنظرريم بعررال الموورروعات الترري تعتبررر بطبيعتهررا مررن اختصرراص

البرلم رران مث ررال ذل ررك تع ررديل التعريو ررة الجمركي ررة ،وتع ررديل رس ررم اإلنت رراج عل ررى حاص ررالت األ ارو رري الزراعي ررة
ومنتوجات الصناعة المحلية.

()5

وقد كان اللجوء إلى قوانين التوويال في ظل دستور0732م محدوداً في نطاق ويق نظ اًر لسكوت هذا

الدستور عن النص على إمكانية إقرارها ،وبالتالي لم تنتشر اللوائق التوويوية وكذلك لوجود تطبيق المادة

( )20الذي يتعلق بلوائق الورورة عالوةً على قانون األحكام العرفية كانت سبباً في قلة قوانين التوويال،
()6
وندرة اللجوء إليها.
( )0بدر ،أحمد :االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني دراسة مقارنة ،دار النهوة العربية ،القاهرة3112 ،م ،ص.332
()3

أبو زيد ،محمد :المرجع في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.213

()2

شحادة ،توفيق :مرجع سابق ،ص.123

( )2حافظ ،محمود :مرجع سابق ،ص.373
()5

دسوقي ،رأفت :هيمنة السلطة التنويذية على أعمال البرلمان ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3116 ،م ،ص.012الجرف ،طعيمة :مبدأ المشروعية

وووابط خووع اإلدارة العامة للقانون ،الطبعة الثالثة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0716 ،م ،ص.012

()6

جمال الدين ،سامي :لوائق الورورة وومانة الرقابة القوائية ،مرجع سابق ،ص.332
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أما الدساتير الصادرة بعد الثورة فقد حرصت على تنظيم التوويال التشريعي ،فنصت المادة ( )026من
بناء على توويال من مجلس
دستور سنة 0756م على أنه" :لرئيس الجمهورية في األحوال االستثنائية ً
األمة أن يصدر ق اررات لها قوة القانون ،ويجب أن يكون التوويال لمدة محددة وأن تحدد موووعات هذه
الق اررات واألسس التي تقوم

عليها".

()0

وقد احتوظ دستور سنة 0762م بنوس األحكام التي أوردها دستور سنة 0756م بشأن التوويال
التشريعي ،وردد حرفياً ذات العبارات الواردة بالدستور المذكور في هذا

المجال.

()3

وأما دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 0710م ،فقد نظم التوويال التشريعي حيث جاء

وبناء على توويال من
بالمادة ( )011منه النص التالي" :لرئيس الجمهورية وفي األحوال االستثنائية
ً
مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعوائه أن يصدر ق اررات لها قوة القانون ،و يجب أن يكون التوويال لمدة

م رحر ردودة وأن ت رب رين فيه موووعات هذه الق اررات واألسس التي تقوم عليها ،ويجب عرال هر رذه الر رقر ر اررات

على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التوويال ،فإذا لم تعرال أو عروت ولم يوافق المجلس

عليها زال ما كان لها من قوة

القانون".

()2

ولكي يكون التوويال التشريعي مشروعاً حسب نص المادة يجب أن تتوافر عدة شروط تتحقق المحكمة

الدستورية العليا من وجودها وهي تراقب دستورية اللوائق التوويوية ،وهذه الشروط كلها تمثل قيوداً على

السلطة التنويذية حتى ال تمارس هذا االختصاص االستثنائي –بإصدار ق اررات لها قوة القانون– إال أن تقوم

مبرراته ودعاويه على أن يكون ذلك وفقاً للووابط التي توعها السلطة التشريعية صاحبة االختصاص

األصيل في ممارسة وظيوة التشريع.

()2

وفي ذلك قوت المحكمة الدستورية العليا بأن" :هذا التوويال ال يجوز أن ينقل واليتها التشريعية

بأكملها ،أو في جوانبها األكثر أهمية إلى السلطة التنويذية ،اواال كان التوويال مخالواً للدستور...كما ال
يجوز أن يكون مطلقاً بل محدداً ،وعلى األخص من جهتين :أولهما أن التوويال ال يصدر إال متعلقاً

بتنظيم موووع معين ،متومناً بيان األسس التي يقوم عليها هذا التنظيم ،وثانيهما... :خالل فترة زمنية ال

يتعداها يبينها قانون التوويال فإذا خال منها كان التوويال ممتداً في الزمان إلى غير حد ،متومناً إعراال

السلطة التشريعية عن مباشرة واليته األصلية ،ناقالً مسئوليتها إلى السلطة التنويذية ومخالواً للدستور

بالتالي".
()0
()3
()2
()2
()5

()5

بدر ،أحمد :مرجع سابق ،ص.336
عبد اهلل ،عبد الضني :القواء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.021
المادة ( )011من دستور جمهورية مصر العربية لعام 0710م.
فهمي ،مصطوى :النظم السياسية والقانون الدستوري ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية3111 ،م ،ص.255
المحكمة الدستورية العليا في 0776/3/2م القوية رقم( )01لسنة  1قوائية دستورية .نقالً عن البوسعيدي ،طارق :التوويال في مباشرة

االختصاصات اإلدارية وفقاً للنظام القانوني العماني ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،العدد الثاني،

3111م ،ص.35
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الشرط األول :وجود ضرورة في ظل ظروف استثنائية-:
حينما أعطى الدستور لرئيس الجمهورية وحده سلطة إصدار اللوائق التوويوية فإنه لم يقصد بذلك
إعطائه السلطة المطلقة في إصدار ما يشاء من ق اررات وقتما يشاء ،كما ال يجوز لمجلس الشعب توويوه

بإصدار هذه اللوائق في كل الوترات ،ألن ذلك يكون بمثابة تنازل عن اختصاصه األصيل في التشريع،

لذلك حرص الدستور على أن يتم التوويال في الظروف االستثنائية التي تهدد البالد والتي يصعب

مواجهتها بالوسائل القانونية المتاحة ،حيث بدأت المادة ( )011بقولها لرئيس الجمهورية عند الورورة وفي

األحوال االستثنائية ،...ونالحظ هنا أن المشرع الدستوري لم يكتف بذكر مصطلق الظروف االستثنائية اوانما

أورد كذلك لوظ عند الورورة ليؤكد شدة التحوظ في ممارسة التوويال

التشريعي.

()0

الشرط الثاني :موضوع التفويض واألسس التي يقوم عليها-:
اشترط النص كذلك أن تعين المسائل أو الموووعات التي ستكون مجال التشريع بواسطة السلطة
التنويذية عن طريق إصدار اللوائق التوويوية ،وكذلك األسس التي يجب أن يبني عليها التوويال.

والجدير بالمقام أن الدستور لم يبين المسائل أو الموووعات التي ستكون محالً للتوويال أو األسس

التي يقوم عليها ،كذلك لم تبين قوانين التوويال نوع هذه المسائل ،اوانما استعملت عبارات عامة مجملة ،مما
()3
أدى إلى توسير هذا القيد توسي اًر واسعاً في العمل.
الشرط الثالث :أن يكون التفويض محدداً بمدة معينة-:

إن التوويال التشريعي وهو استثناء يرد على األصل العام لذلك يجب أن يكون محدداً ٍ
بمدة معينة ،اواال
ً
()2
كان تنازالً كلياً عن االختصاصات من قبل البرلمان.
وثمة سبيالن لتحديد مدة التوويال-:
 .0يقتوي تحديد مدة زمنية معينة كسنة أو ستة شهور أو شهر.
 .3تحديد مرتبط بظروف معينة كانتهاء حالة الحرب أو زوال الظروف االستثنائية ،وفي هذه الحالة

يظل التوويال موجوداً طالما أن الظروف التي دعت إليه مازالت قائمة.

()2

الشرط الرابع :موافقة مجلس الشعب على التفويض بأغلبية معينة-:
ينبضي أن يكون القرار الصادر من مجلس الشعب تقرير التوويال صاد اًر بأغلبية ثلثي أعواء المجلس

جميعاً .وتطلب مثل هذا الشرط من شأنه أن يجعل التوويال صاد اًر عن إرادة األغلبية العريوة في
()0

المجلس ،ويجعل من التوويال أم اًر غير يسير وأن يحدو بأعواء المجلس إلى التحوظ في إجازته.
()0
()3
()2
()2

بدر ،أحمد :مرجع سابق ،ص.321
أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق.11 ،
فهمي ،مصطوى :مرجع سابق ،ص .251
بدر ،أحمد :مرجع سابق.322 ،
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الشرط الخامس :عرض اللوائح التفويضية على البرلمان-:
يجب عرال الق اررات الصادرة من رئيس الجمهورية استناداً إلى حق التوويال على مجلس الشعب في

أول جلسة بعد انتهاء مدة التوويال ،مع زوال ما كان لها من قوة القانون إذا لم تعرال ،أو إذا
عروت ولم يوافق عليها المجلس.

()3

ومعنى ذلك أنها تعامل معاملة القوانين منذ صدورها حتى تاريخ أول جلسة لمجلس الشعب بعد انتهاء
مدة التوويال ،فإذا وافق عليها المجلس فال تسقط عنها هذه الصوة .أما إذا لم تعرال ،أو إذا عروت ولم

يوافق عليها المجلس باألغلبية العادية ،فإنه يتوقف معاملتها معاملة القوانين ويجوز الطعن عليها أمام
القواء اإلداري باعتبارها ق اررات إدارية.

()2

وبخالف ما سارت عليه الدساتير المصرية بعد الثورة من إجازة التوويال التشريعي فإن الدستور

المصري الصادر عام 3102م جاء خالياً من النص على إجازة التوويال التشريعي ،فباستعراال النصوص
الدستورية نجد أنه ال يوجد بديل لنص المادة ( )011الواردة بالدستور الصادر عام 0710م والتي أجازت

التوويال التشريعي ،وهذا يعني عدم إجازة التوويال التشريعي حالياً وفقاً ألحكام الدستور المصري الحالي،

وربما يعود ذلك إلى ندرة االلتجاء إلى اللوائق التوويوية سابقاً؛ وذلك ألن قانون الطوارئ الساري الموعول
يعطي السلطة التنويذية سلطات استثنائية واسعة لم تعد معها في حاجة إلى توويال من البرلمان تصدر به

لوائق توويوية ،عالوةً على أن لوائق الورورة المنصوص عليها دستورياً تضني السلطة التنويذية على
()2
اللجوء إلى التوويال التشريعي.
وكذلك إلى الرغبة في تأكيد الوصل بين السلطات بحيث تستقل كل سلطة باختصاصاتها ،وتجنب حدوث

تجاوزات في تطبيق التوويال التشريعي كما كان يحدث سابقاً ،فقد تم في العديد من ق اررات التوويال التي

صدرت وفقاً ألحكام المادة ( )1من دستور 0710م تجاوز الشروط الواجب توافرها مما خلق خالفاً وجدالً
على دستوريتها ،ومن أمثلة ذلك قانون التوويال رقم ( )37لسنة 0713م فرغم أن التوويال يجب أن يكون

محدد المدة إال أنه تم تمديده ألكثر من عشرين عاماً ،كذلك القانون رقم ( )012لسنة 0711م الذي صدر

في ظروف عادية رغم أن القانون تطلب ظروف استثنائية.

()5

لذلك تعالت األصوات في فترة ثورة  35يناير وما بعدها ،مطالبين تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية،

مقارنةً بصالحياته وفقاً لدستور 0710م والتي بلضت ( )31مادة حتى ال يخلق ديكتاتور جديد.

()6

()0مرسي ،حسام :القانون الدستوري المقومات األساسية تطبيقاً على الدستور المعاصر ،الطبعة،0دار الوكر الجامعي ،اإلسكندرية3102 ،م ،ص.367
()3

شرف ،حسن :التوويال في القانون اإلداري ،دراسة تطبيقية في قطاع الشرطة ،دار الصوا للطباعة الحديثة ،القاهرة0711 ،م ،ص.35

غانم ،هاني :مرجع سابق ،ص.021

()2
()2

دسوقي ،رأفت :مرجع سابق ،ص.012
نص دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 3102م على حالة الطوارئ في المادة ( )052وعلى حالة الورورة في المادة (.)056

()5

بدر ،أحمد :مرجع سابق ،ص 311وما بعدها.

()6

مرسي ،حسام :مرجع سابق ،ص.631
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الفصل الثاني
اآلثار القانونية لتفويض االختصاص بالنسبة للمفوض
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الفصل الثاني
اآلثار القانونية لتفويض االختصاص بالنسبة للمفوض
قواعد االختصاص من النظام العام؛ ولهذا فإن ممارسة االختصاص ليس حقاً شخصياً لمن وكل به،

اوانما هو واجب قانوني يحتم على الموظف القيام به وفقاً لما حدده القانون وال يكون إلرادته أي أثر على
توزيع االختصاص؛ ألن المشرع عندما يوزع قواعد االختصاص ،فإنه يراعي عدة اعتبارات تتعلق بالموظف
مثل سنه ومؤهالته وخبرته العلمية والعملية ودرجته الوظيوية ،وذلك لكي يقوم بواجبه على أتم وجه وأعلى
مستوى ،ولكن اعتبارات عملية قد تحول دون التطبيق الجامد لهذا المبدأ؛ ألنه قد يؤدي إلى إعاقة العمل،

وطبعه بالنمطية ،ويجعله غير متالئم مع االتساع والنمو المواكب التساع ونمو نشاط الدولة في مختلف

المجاالت؛ لذلك قد يخرج المشرع عن هذه القاعدة ويأذن لصاحب االختصاص أن يووال غيره بجزء من

اختصاصه ،وقيام األصيل صاحب االختصاص بالتوويال ال يعني انقطاع صلته باالختصاصات الموووة

بل يبقى مسئوالً عنها ،وينبضي عليه متابعة ومراقبة المووال إليه في قيامه بهذه االختصاصات إوافةً إلى
التعقيب على أعماله ،وله كذلك استرداد االختصاصات الموووة ألي ٍ
سبب من األسباب وفق ما يراه
مناسباً للمصلحة العامة ،وحسن سير وانتظام العمل اإلداري ،وعلى ذلك سنبين في هذا الوصل سلطات
األصيل في التوويال وحدودها ،كذلك صالحياته بعد التوويال على االختصاصات الموووة ومسئوليته

عنها ،وذلك في مبحثين-:
المبحث األول :سلطات األصيل في التوويال.
المبحث الثاني :مسئولية األصيل عن االختصاصات الموووة ،وسلطة إنهاء التوويال.
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المبحث األول
سلطات األصيل في التفويض
من القواعد العامة أن االختصاص يجب أن يمارس في النطاق المحدد له قانوناً ،والتوويال باعتباره

قرار إداري يتعلق بتوزيع االختصاص تنطبق عليه هذه القواعد ويجب ممارسته في الحدود المرسومة له،

لذلك فإن سلطة األصيل في التوويال ليست مطلقة ،اوانما ينبضي وجود نص قانوني بمنحه الحق في
التوويال حتى ال يوقد قرار األصيل المشروعية القانونية ،وينبضي أن يتم في حدود القيود التي ينص عليها

القانون ،سواء من حيث الموووع أو الموووعات التي أجازها المشرع ،إوافةً إلى ذلك أن يكون التوويال
إلى األشخاص أو الجهات التي أشار إليها المشرع ،والتوويال ال يعني انعدام صالحيات األصيل على

االختصاصات الموووة ،فهو اوان كان ال يستطيع ممارسة االختصاصات الموووة طيلة مدة التوويال
لكنه يستطيع ممارسة بعال الصالحيات مثل اإلشراف والمتابعة لقيام المووال إليه لمباشرة هذه
االختصاصات وذلك بموجب رقابته الرئاسية ،فإن كان التوويال يؤدي إلى نقصان اختصاصات األصيل
بالنسبة للموووعات التي تنازل عنها للمووال ،إال أنه يبقى صاحب اختصاص أصيل على هذه

االختصاصات فالتوويال يتسم بالتأقيت ،وسنبين في هذا المبحث حدود سلطات األصيل في التوويال

إوافةً إلى سلطته على االختصاصات الموووة ،وذلك في مطلبين-:
المطلب األول :نطاق سلطات األصيل في التوويال.
المطلب الثاني :سلطة األصيل على االختصاصات الموووة.

67

المطلب األول
نطاق سلطات األصيل في التفويض
األصل في القانون أن صاحب االختصاص يلتزم بأن يمارس اختصاصاته الوظيوية بنوسه ،وال يستطيع

أن يووال غيره من مرؤوسيه بالقيام بمهامه إال إذا أجاز ذلك المشرع صراحةً ،وأساس ذلك أن صاحب

صحيحا ومنتجاً رثاره القانونية ما لم يصدر هذا التصرف في
االختصاص ال يملك أن يمارس تصرفاً يكون
ً
حدود الووابط المقررة لهذا االختصاص ،ذلك أن قواعد االختصاص هي التي تقرر الرخص القانونية

لصاحب االختصاص لكي يمارس نشاطاً معيناً على صورة تومن مشروعية هذا النشاط وتؤكد صحته

وبناء على ذلك فالمشرع الذي يملك أن يأذن ألية هيئة أو سلطة في أن تووال في بعال
القانونية،
ً
اختصاصاتها ويحدد حدود وقيود هذا التوويال ،ويعتبر هذا اإلذن السابق الزماً وحتمياً؛ ألنه يسمق بأن
يندرج نظام التوويال ومن النظام القانوني للدولة.

وتتميز قواعد توزيع االختصاص بين كافة الهيئات والسلطات داخل الدولة بالطبيعة ارمرة ( ،)0ويعتبر
عيب عدم االختصاص العيب الوحيد المتعلق بالنظام العام ،وهذا ما أكدت عليه محكمة القواء اإلداري

في مصر "هذا العيب ال يزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من أوجه اإللضاء الذي يتعلق بالنظام العام"(،)3
ومن ثم فإن التوويال في االختصاص ال يسمق به –باعتباره يمثل خروجاً على قواعد توزيع االختصاص

المذكورة -إال وفقاً لشروط محددة سلواً.

فإذا منق القانون االختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا االختصاص أو توويوه
()2

إلى سلطة أخرى إال إذا أجاز القانون ذلك ،فاإلذن يعتبر مرحلة سابقة على أمر التوويال

،

ويجب أن يتم

التوويال بصدور قرار من األصيل إلى المووال إليه ،يسمى قرار التوويال ويلتزم فيها المووال بالحدود

التي يوعها هذا النص وفقاً لما يبينه من قيود سواء من حيث موووع التوويال أو من يجوز التوويال

إليه.

()2

وسوف نبين حدود سلطات األصيل في التوويال ،الموووعية والشخصية وذلك في الورعين التاليين-:
()0

وفي ذلك قررت محكمة العدل العليا برام اهلل "قرار رئيس السلطة الوطنية بتشكيل الحكومة ال يعني أن يمارس الوزراء صالحيات الرئيس المخولة

له في القانون ،ألن هذه الممارسة تعني تعديالً لنص القانون ،وهو ال يتأتى إال بالقانون" .قرار محكمة العدل العليا ،رقم ( ،)3112/12جلسة

3115/2/32م .نقالً عن غانم ،هاني :مرجع سابق ،ص.307

()3
()2
()2

حكم محكمة القواء اإلداري المصرية في القوية رقم ( ،)0161بتاريخ0751/0/31م ،مجموعةأحكامها في عشر سنوات ،ص.013
راوي ،مازن :مرجع سابق ،ص .51القيسي ،إعاد :مرجع سابق ،ص.72
جمال الدين ،سامي :قواء المالئمة السلطة التقديرية لإلدارة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0773 ،م ،ص.031
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الفرع األول
الحدود الموضوعية
ال يجوز التوويال إال في الموووعات التي صرح النص ارذن بالتوويال فيها ،فيتعين على النص

ارذن أن يحدد الموووعات أو االختصاصات ،التي يجوز للمووال أن يووال فيها.

()0

وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارية العليا "إن أحكام التوويال باالختصاصات ذات طابع استثنائي تخوع
لقاعدة التوسير الويق ،وعلى ذلك فإنه إذا كان قانون التوويال...ال يجوز لهم استعمال سلطة التوويال

فيما عه َد إليهم من اختصاصات بضير نص صريق بذلك."...

()3

ويشترط أن يكون موووع التوويال ممكناً وجائ اًز قانوناً اواال كان القرار غير مشروع لمخالوته القانون،
وقد يكون التوويال محدداً من حيث الموووع ،وقد يكون عاماً ،فإذا كان محدداً وجب أن يتم في نطاق

النص ارذن به ،بمعنى أن يتناول الموووعات التي حددها النص وال يمتد إلى غيرها .اواذا كان عاماً،
فمؤدى ذلك أنه يجوز لألصيل توويال بعال اختصاصاته -سواء صضرت أو كبرت– إلى غيره أياً كان

موووع هذه االختصاصات.

()2

وفي ذلك قوت محكمة العدل العليا" :وزير التربية والتعليم هو صاحب الصالحية في إصدار رخص

تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة ،وال يرد القول بأن الوزير قد فوال صالحياته لمدير التربية والتعليم؛

ألن ذلك التوويال يتعلق بتجديد الترخيص وال يشمل إصدار قرار الترخيص".

()2

ويمكن القول أن قرار التوويال يخوع من زاوية موووعه لقاعدتين-:
 .0فاألصيل ال يووال إال فيما يدخل في اختصاصه ،وال يملك أن يووال فيما ال اختصاص له فيه أو في
أكثر مما يملك فيه ،حيث يعتبر هذا تعدياً على مجال اختصاصات سلطة أخرى.
 .3كما أن األصيل ال يملك التوويال إال فيما يصرح له النص ارذن بالتوويال فيه .اواذا سمق له النص
بتوويال التوقيع امتنع عليه توويال االختصاص.

()0
()3

()5

بركات ،عمرو :التوويال في القانون العام "دراسة مقارنة" ،غير مووق دار النشر0717 ،م ،ص.00
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا بتاريخ 0761/6/05م ،السنة الثانية عشر ،القوية رقم ( ،)613مبدأ (،)020

ص.0151

()2
()2

شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.27
قرار محكمة العدل العليا ،رقم ( )217لعام 3111م.

( )5حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.032
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اوان تم حظر التوويال في بعال االختصاصات ،ال يملك األصيل التوويال فيها اواال وقع باطالً ،حيث
قوت المحكمة اإلدارية العليا" :أن والية التأديب ال تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا

االختصاص ،...وترتيباً على ذلك...تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على بيان
الحصر ،ولم يخول هذه السلطات في اختصاصها ،ومن ثم فال يجوز للسلطات التأديبية أن تتنازل عن هذا

االختصاص أو تووال فيه تحقيقاً للومان التي توخاها المشرع...مما تعين معه القواء بإلضائه اوالضاء
القرار التأديبي المطعون عليه لصدوره من غير مختص.

()0

ومن أمثلة التوويال المحدد ما جاء في نظام دائرة البريد وفرال الضرامات بولسطين في الباب

()3

بالمادة (" :)2لمدير البريد العام أن يووال تحريرياً مباشرة الصالحية المخولة له في المادة الثانية"

()005

،

وبهذا

نرى أنه حدد صالحية المدير في التوويال باالختصاصات المحددة له في المادة الثانية دون أن يمتد إلى

اختصاصاته األخرى".
اواذا أذن النص بالتوويال دون تحديد موووعات معينة يجوز التوويال فيها فإنه ال يجوز لألصيل
التوويال في جميع اختصاصاته بحجة سكوت المشرع عن تحديد الموووعات محل التوويال ،فذلك ال
يعني أنه يعطيه الحق في توويال كل تلك االختصاصات ،حيث يعد ذلك بمثابة تنازل غير مشروع عن

مباشرة المووال الختصاصاته ومخالواً لألصل العام وهو ممارسة كل موظف االختصاصات التي أناطها

به المشرع ،ومن ثم فالتوويال يتعين أن يكون جزئياً في بعال اختصاصات األصيل ،فالتوويال الشامل ال
()2

يجوز

،

ومن أمثلة التوويال غير المحدد ما جاء في المادة ( )3من قانون نقل صالحيات إدارة الشئون

البلدية والقروية رقم (0772/)0م بولسطين حيث نص" :تؤول صالحيات واختصاصات حاكم اللواء

المنصوص عليها في الوصل الخامس من القانون رقم ( )32لسنة 0722م المشار إليه إلى وزير الحكم
المحلي أو من يوووه".

()2

بل إن التوويال ال يجب أن يمتد إلى الق اررات الكبرى التي يحتوظ أو يجب أن يحتوظ الرئيس لنوسه

بسلطة البت فيها ،وذلك كالق اررات التي تتصل برسم السياسة العامة ورسم البرامج التخطيطية لتنمية الجهاز
اإلداري

()0
()3
()2
()2
()5

)5( .

المحكمة اإلدارية العليا بمصر ،الطعن رقم ( )3306لسنة ( )21ق ،بتاريخ 0771/3/02م.
مجموعة قوانين فلسطين "درايتون" ،الجزء عشرين ،ص.11
خليوة ،عبد العزيز :الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ،الكتاب األول ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،ص.23
المادة ( )3من قانون رقم ( )0لسنة 0772م بشأن البلديات.
الحلو ،ماجد :القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص .12بطيخ ،رموان :أصول التنظيم اإلداري والنظم الووعية واإلسالمية ،مرجع سابق،

ص.307
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ويرى بعال الوقه جواز التوويال الشامل للسلطة بأكملها متى صرح المشرع؛ ألن هذا األخير يعتبر
صاحب الحق في إنشاء االختصاص وهو الذي يحدد السلطة التي تباشره طبقاً ألحكام

الدستور.

()0

ولكننا نرى بأن التوويال الكامل ال يتوق مع العلة من أجل التوويال الذي أملته اعتبارات عملية

للتخويف عن األصيل بمباشرة جزء من اختصاصاته ،فإذا قام بتوويال كامل اختصاصاته ،فماذا يتبقى له؟،
إوافةً إلى ذلك أنه يرهق المووال إليه ،ويرتب عليه أعباء إوافية فوق اختصاصاته األصلية مما يؤثر

سلباً على العمل اإلداري ،فإذا أجاز المشرع التوويال الكامل فهنا نكون أمام نقالً لالختصاصات وليس
توويواً.

والتوويال الجزئي قد يكون ناقصاً وقد يكون كامالً ،ويبدو هذا جلياً في األعمال المركبة كإبرام عقد أو

معاهدة .فيكون ناقصاً إذا اقتصر المووال على توويال غيره في إتمام شق من العملية المركبة ،كمواووة
متعهد ما ،أو إجراء مواووات في مسألة معينة على أن تعرال عليه نتائج هذا العمل .ويكون كامالً إذا
أجاز المووال إلى غيره إتمام هذه العملية كلية ،وهذا التوويال الكامل في الحقيقة هو توويال جزئي ،ألن

الرئيس على سبيل المثال لو فوال جميع اختصاصاته المتعلقة بإبرام المعاهدات ،فإن إبرامها يعتبر جزءاً

من اختصاصاته المتعددة األخرى.

()3

وقد يحدد النص الذي يجيز التوويال التزاماً على جانب األصيل باستخدام إمكانية التوويال في حاالت

بناء على طلب سلطة معينة ،ومن ثم فإنه يتعين على األصيل استخدام إمكانية
معينة ،كأن يعلق استخدامه ً
التوويال متى طلبت إليه الجهة المعينة ،ومثال ذلك ما ورد في القانون ( )032لسنة 0761م في جمهورية
مصر العربية بشأن اإلدارة المحلية ،والتي تقوي بالتزام المحافظ بالتوويال في بعال اختصاصاته...إلى

ممثل الو ازرات المختصة متى طلب إليه الوزير المختص ذلك.

()2

كذلك يجب أن يكون االختصاص المووال به من قبيل االختصاصات األصلية للمووال ،وليست من

االختصاصات الموووة ويعبر عن ذلك بالقول ال توويال في

التوويال.

()2

( )0أبو زيد ،محمد :المطول في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص .010الطماوي ،سليمان :الوجيز في اإلدارة العامة ،مرجع سابق ،ص.21
( )3عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق.073 ،
()2
()2

عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.037
علي ،سعيد :مرجع سابق ،ص.021
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الفرع الثاني
الحدود الشخصية
ٍ
لسلطة ما في توويال اختصاصها بل يتعين أن يحدد هذا
ال يكوي أن يجيز النص ارذن بالتوويال
النص المووال إليه ،فإذا حدد النص ارذن بالتوويال مثالً شخص المووال إليه فيصبق بهذا التحديد دور
األصيل شكلياً في اختيار المووال إليه ،وال يتمتع في هذا االختيار بأية سلطة تقديرية ويكون الخيار أمامه

إما اختيار الشخص الذي حدده النص ارذن بالتوويال ،وفي حدود االختصاصات فحسب ،اواما رفوه منق
هذا التوويال بداءةً اواال كان توويوه غير مشروع ،وعلى ذلك يجب على المووال االلتزام بالشخص
المحدد بالنص سواء تعلق األمر بتوويال في االختصاص أو بالتوويال بالتوقيع ،فالتزام المووال باحترام
التحديد الوارد في النص ارذن ينصب على كافة أنواع التوويال.

()0

لذلك يجب أن يتم التوويال إلى األشخاص الذين أجاز النص التوويال إليهم دون غيرهم .فإذا صرح
للوزير بتوويال توقيعه إلى مدير مكتبه امتنع عليه توويوه إلى المدير المساعد للمكتب ،وذلك حتى لو

كان َم ْن يجوز التوويال إليه غائباً ،اواذا أجاز النص التوويال إلى شخص معين ،كان معيباً اإلشارة في
قرار التوويال إلى أنه عند غيابه ينصرف التوويال إلى شخص وخر ثالث لم يرد عنه ذكر في النص
ارذن.

()3

ومن ذلك ما جاء في القانون الولسطيني بشأن هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين حيث

جاء "يحق لمجلس اإلدارة توويال المدير العام للهيئة ببعال مهامه".

()2

وقد أكدت على هذا المبدأ المحكمة اإلدارية العليا في مصر حيث جاء في حكمها "ال يجوز توويال
المحافظ في اختصاصاته بإصدار ق اررات اإلزالة المنصوص عليها في المادة ( )06من القانون 0716م

إلى مستشاره في الشئون الونية والهندسية اواال ترتب عليه بطالن التوويال –أساس ذلك -نص المادة ()20
من قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر في القانون رقم ( )22لسنة 0717م باعتباره يمثل الشريعة العامة
بالنسبة لتوويال المحافظين في اختصاصاتهم".

()2

( )0بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص 036وما بعدها .عبد العظيم ،عبد السالم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.021
()3
()2
()2

علي ،سعيد :مرجع سابق ،ص.020
المادة ( ) 03من قانون هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين رقم ( )01لسنة 0771م.
مجموعة من المبادئ التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا ،الطعن رقم ( )536لسنة ( )23ق ،جلسة 3110/2/01م .للتوويق تنص المادة ()20

"للمحافظ أن يووال بعال سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة".
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اواذا حدد النص ارذن ترتيباً معيناً لألشخاص الذين يجوز التوويال إليهم بحيث ال يجوز التوويال
ألحدهم في وجود األسبق منه ترتيباً وعدم وجود مانع لديه ،فإن على األصيل احترام نظام التوويال
بالترتيب الذي حدده النص ،فإذا أذن بالتوويال إلى (أ) وعند غيابه إلى (ب) امتنع التوويال إلى

(ب)

مباشرةً مع وجود (أ) .وعلى ذلك يمكن القول أن النص ارذن يجب أن يوسر دائماً توسي اًر ويقاً ليس بالنسبة
()0
إلى األصالء وحدهم ولكن كذلك بالنسبة إلى من يجوز التوويال إليهم.
وقد يرد النص ارذن بالتوويال دون أن يحدد من يجوز التوويال إليهم ومن ذلك ما ورد في القانون
الولسطيني "أنه يجوز للمدير بتوويال خطي موقع منه أن يووال إلى أي موظف مباشرة أي السلطات
المخولة له بمقتوى أي قانون من قوانين الجمارك بشأن أي مسألة."...

()3

وفي هذه الحالة التي لم يرد في النص ارذن بالتوويال تحديد صريق للمووال إليهم ،انقسم الوقه إلى
أكثر من رأي ،فذهب جانب إلى أن التوويال يجب أن يتم إلى شخص يكون له بحكم اختصاصه األصلي
السابق على التوويال سلطة إصدار مثل هذه الق اررات؛ ألن التوويال ال يعني نقل السلطة ،بل نقل

موووع معين من األصيل إلى المووال إليه ،لذا يجب أن يكون لهذا األخير في األصل سلطة حتى
يستطيع التقرير في المادة التي فوال فيها هذا في توويال االختصاص ،أما في توويال التوقيع فيتمتع
األصيل بحرية واسعة في اختيار من يوووه.

()2

وذهب جانب وخر أن األصيل يتمتع بحرية واسعة باختيار شخص المووال إليه في حالة عدم تحديده
من قبل النص ارذن بالتوويال سواء كان التوويال في االختصاص أو التوويال بالتوقيع وال داعي للتورقة
بينهما في مدى الحرية بتحديد شخص المووال إليه وأن الرأي السابق يؤدي إلى تعطيل النص ارذن
بتوويال االختصاص إذا لم يجد األصيل من بين مرؤوسيه من يملكون سلطة التقرير ،ويستوي في ذلك

توويال االختصاص وتوويال التوقيع؛ ألن المووال إليه في النوع األول يؤول إليه بعال من اختصاصات
األصيل ليصدر فيها ق اررات إدارية باسمه ،وفي النوع الثاني تؤول إليه هذه االختصاصات حتى يقرر فيها
باسم األصيل ،لذلك فإن األصيل يتمتع بحرية في تحديد المووال إليه عند سكوت النص ارذن عن تحديده

أياً كان نوع التوويال.

()2

وذهب جانب وخر إلى التورقة بين التوويوات التي ال تتطلب اتخاذ قرٍار ما كمراجعة بعال الكشوف
والتأكد من صحتها فقط ،وبين التوويوات التي تتطلب اتخاذ قرار ما .فالتوويوات األولى تعطي لألصيل

()0

حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص 007وما بعدها.

()2

البوسعيدي ،طارق :مرجع سابق ،ص.51

( )3المادة ( )5من الوصل الثاني ،قانون الجمارك الولسطيني رقم ( )23لسنة 0737م.
()2

حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.030
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الحرية في أن يووال من يشاء ،أما التوويوات الثانية والتي تتطلب اتخاذ قرار ما فإن إعطاء الحرية
لألصيل في أن يووال من يشاء ،ال يتوق مع قواعد اإلدارة

العامة.

()0

ونؤيد الرأي األول الذي يرى بتقييد المووال في تحديد المووال إليه حتى ولو لم ينص القانون على
شخص معين ،إذ إن المووال إليه يجب أن يكون على درجة معينة من التأهيل العلمي والخبرة العملية

تمكنه من مباشرة االختصاصات الموووة ،اواال واعت الحكمة من التوويال ويصبق تبعاً لمزاج
المووال وعالقاته الشخصية على حساب الكواءة والخبرة المطلوبة لحسن سير العمل.

وه ررذا م ررا أك رردت علي رره محكم ررة القو رراء اإلداري ف رري مص ررر "...ذل ررك أن رره اوان ك رران م ررن الج ررائز تو ررويال
االختصاصات في نطاق القانون العام لروروده علرى خرالف األصرل العرام فري القرانون فرإن ذلرك مشرروط برأن
يك ررون التو ررويال متوقر راً م ررع الق ررانون وأن يك ررون ص رراد اًر ألح ررد الم رروظوين العم رروميين ف رري ح رردود اختصاص رراته

الوظيوية."...

()3

ويثار هنا السؤال :هل يجوز توويال شخص في اختصاصات هيئة جماعية؟
إن منق اختصاص معين لهيئة جماعية يعني رغبة المشرع في أن تتم ممارسته بعد مداولة بين أعوائها،

تسور عن رأي يصدر بإجماعهم أو بأغلبيتهم .وقد يحررص المشررع علرى تمثيرل عناصرر مختلورة فري تشركيل
الهيئررة .فيجمررع مررثالً بررين عنصررري التأهيررل والخب ررة ،أو بررين عنصررري المررديرين والعرراملين ،أو بررين عنصررر
ينتمي إلى الجهاز اإلداري ذاته ،وعنصر خارجي عنه ،أو بين الجهاز اإلداري والمنتوعين بخدماتره ،أو بينره

وبين السلطة صاحبة الوصاية عليه ،وتنهار كل هذه االعتبارات لو أن الهيئة تركت اختصاصها لرئيسها أو
ألحرد أعوررائها ،ومرن أجررل ذلرك إن وجررد إذن برالتوويال لشررخص فري اختصاصررات هيئرة جماعيررة فهرو نررادر

جداً ،وسروف يقتصرر علرى التورويال باالختصراص ولريس بتورويال التوقيرع؛ ألن تورويال التوقيرع ال يتصرور
بداهةً في مثل هذه الحالة ،مادام المجلس يقرر ولكنه ال يوقع بنوسه.

()2

اوالى ذلك ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الوتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن إلى" :عدم جواز
()2
التوويال في االختصاصات المقررة للهيئات الجامعية ألحد األفراد أو الهيئات األخرى".
()0
()3

عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص.071
محكمة القواء اإلداري في القوية رقم ( )015لسنة ( )00ق ،جلسة 0760 /6/2م والمنشور بمجموعة مبادئها ،السنة الخامسة عشر من

0761/01/0م حتى 0760/7/21م ،ص 350وما بعدها .نقالً عن عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق،

هامش ص .051

()2
()2

حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.11
فتوى رقم ( )02في 0716/0/00م ،ملف رقم ( ،)332/6/16جلسة 0716/0/1م ،سنة ( ،)23 ،20ص .50نقالً عن خليوة ،عبد العزيز:

الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.21
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المطلب الثاني
سلطة األصيل على االختصاصات المفوضة
يعتبر توويال االختصاص إعادة لقواعد توزيع االختصاص ،إذ يؤدي إلى نقل االختصاص من
المووال إلى المووال إليه ،مما يؤدي إلى حرمان صاحب االختصاص األصيل من ممارسة االختصاص

طيلة مدة التوويال ،مادام التوويال قائماً وساري الموعول من الناحية القانونية ،ولكن هذا ال يعني انتهاء

صلة األصيل بهذه االختصاصات الموووة ،فالتوويال ال يعني تخلي المووال تماماً عن االختصاص

استثناء من
الذي قام بتوويوه أو التهرب من المسئولية عنه ،اوانما هو وسيلة لتوزيع االختصاص ويعتبر
ً
األصل العام ،ويتسم بصوة التأقيت وبعد انتهائه أو إنهائه ترجع االختصاصات الموووة إلى صاحبها
األصلي ،ولكن أثناء مدة التوويال وقيام المووال إليه بمباشرة االختصاصات الموووة ال يستطيع المووال
ٍ
بشكل عام ،إال أن هذه القاعدة ليست على إطالقها فقد يمارس األصيل بعال
ممارسة هذه االختصاصات
االختصاصات أثناء مدة التوويال( ،)0وسنبين ذلك في هذا المطلب-:

الفرع األول
منع المفوض من ممارسة اختصاصاته المفوضة خالل مدة التفويض
لقد ثار جدل واختالف بين رجال الوقه بخصوص سلطات المووال على االختصاصات الموووة أثناء
ٍ
التوويال ،حول استطاعة المووال أن يباشر هذه االختصاصات
بشكل عام ،أم يحظر عليه نهائياً

مباشرتها ،وعزز من هذا الخالف بعال األحكام القوائية التي أوجدت توارباً في هذه المسألة ،وعلى ذلك
سوف نتعرف على موقف الوقه والقواء في فرنسا ومصر وفلسطين على النحو التالي-:

()0

إن موقف الوقه والقواء في الواليات المتحدة األمريكية لم يتعرال لموووع تجريد الرئيس من مباشرة اختصاصاته التي فووها إلى مساعديه أو

عدم تجريده من مباشرتها أثناء قيام التوويال ،حيث إن جميع االختصاصات التنويذية تتركز أصالً في يد الرئيس ليمارسها بنوسه ،ولكن لكثرتها
وتعددها يقوم بتوويال جزٍء منها إلى مساعديه ،وتعتبر كأنها قد صدرت من الرئيس نوسه إواف ًة أن التوويال في الوقه والقواء األمريكي هو األقرب
للتوويال الشخصي لذلك فاألرجق أن الوقه والقواء األمريكي ال يمنع الرئيس من مباشرة االختصاصات محل التوويال .انظر في شرح الموقف في

الوقه والقواء األمريكي ،عبد الهادي ،بشار :التوويال في االختصاص ،مرجع سابق ،ص .026عبد العظيم ،عبد السالم :التوويال في
االختصاصات اإلدارية ،ص 372وما بعدها.
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أوالً :موقف الفقه والقضاء الفرنسي-:
إن الرأي الضالب في الوقه الورنسي يذهب إلى أنه متى فوال األصيل اختصاصه إلى غيره في أحد

الموووعات ،امتنع عليه ممارسته ،فال يحتوظ باختصاص مو ٍاز الختصاص المووال إليه ،ويعتبر القرار
الذي يصدره األصيل أثناء التوويال فيما فوال إليه مشوباً بعيب عدم االختصاص الموووعي ،بل أكثر

من ذلك ال يحتوظ األصيل حتى بحق الموافقة على ما ينتهي إليه المووال إليه ،ويظل هذا الووع قائماً

إلى أن يلضي التوويال صراحة.

وال يمكن القول بأن ممارسة األصيل بنوسه لالختصاص موووع التوويال يعتبر إلضاء ومني له ،ألن

التوويال وقد تم بقرار صريق ،يجب أيواً أن يلضى بقرار صريق ،والقول بضير ذلك يهدد مصالق األفراد

الذين يرون التوويال قائماً مع أنه ألضي ومنياً دون علمهم ،لذا يجب على األصيل إذا رغب في استرداد
اختصاصه أن يقوم بإلضاء قرار التوويال الذي سبق أن أصدره بقرار جديد

وصريق.

ٍ
الختصاص مو ٍاز ،يستثني من ذلك حالتين:
ولكن الوقه الورنسي الذي يرى بعدم جواز ممارسة األصيل

الحالة األولى المراسيم بقوانين ،الحالة الثانية :توويال التوقيع.

()0

فوي المراسيم بقوانين عندما يكلف المشرع الحكومة بإصدار مراسيم بقوانين ،وفي الوقت نوسه تصدر

من البرلمان قوانين تتعلق بالمسائل موووع التوويال ،فهنا يصبق كل من المشرع والحكومة في حالة

تنافس ،ومثال ذلك ما حدث في الوترة بين الحربين أن صدرت توويوات تشريعية معتمدة على إرادة المشرع

نظ اًر لطابع االستعجال ،دون االستناد إلى نص من الدستور ،وفي ذات الوقت صدرت قوانين من البرلمان
جديدة أو معدلة لمراسيم بقوانين تنصب على موووع من الموووعات محل التوويال التشريعي ،وفي هذه

الحالة خوعت الحكومة إلرادة البرلمان دون أن تحتج أو تعترال بعدم صحة هذا األمر؛ ألنه ال يوجد أي

نص دستوري يحول بين المشرع في أن يسن قانوناً ينظم مسألة صدر فيها مرسوم بقانون من قبل الحكومة

بناء على توويال تشريعي.
ً

()3

أما الحالة الثانية وهي التوويال في التوقيع ،فإنه ال يمنع المووال من ممارسة ذات االختصاص الذي

فوال توقيعه فيه .حيث ال يتخلى األصيل في هذا النوع من التوويال عن اختصاصه ،فهو يتومن
اختصاص تبادلي بين األصيل والمووال إليه ( ،)2فمن الطبيعي إذاً أال يختوي األصيل كليةً ،فال يزال هو

()0
()3

()2

شرف ،حسين :مرجع سابق ،ص.61
بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص.021
الوالي ،محمود :نظرية التوويال اإلداري ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار الوكر العربي ،القاهرة0717 ،م ،ص.200
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صاحب االختصاص؛ وكل ماط أر هو حق المووال إليه في التوقيع باسم األصيل ولحسابه .ويرى الوقه
الورنسي في ذلك ميزةً لتوويال التوقيع ،ذلك أن األصيل ،وهو يعرف أن التوويال لن يمس اختصاصه،
سوف ال يتردد في إجرائه وفي التوسع فيه .ولم ير الوقه في ذلك ازدواجاً في االختصاص ،أو خروجاً على
مبادئ التنظيم اإلداري السليم؛ ألن التورقة واوحة في فرنسا بين كل من المصالق الرئيسية التي يتكون

منها الديوان العام للو ازرة ،وهي التي يتم في نطاقها عادةً توويال التوقيع من جانب الوزير ،واإلدارات
الالمركزية التي يتم في نطاقها توويال االختصاص .فمن المقبول أن يتجرد الوزير من اختصاصه إذا
فووه إلى المحافظ .ولكن من غير المقبول أن يتجرد منه إذا فووه إلى أحد المديرين في الديوان العام،

وهو القريب منه ،والذي يشضل حجرة مجاورة له.

()0

كذلك استقر القواء اإلداري الورنسي على منع المووال من ممارسة اختصاصاته الموووة طيلة مدة

التوويال -ومن أحر ركر ررامر رره في هر ررذا الصدد -نر ررذكر ررر ح ركر رم ر رره الصادر في  5من مايو عام 0751م في
ق رو ري ررة " ،" Buissonوالذي قوى فيه بعدم مشروعية قرار وزير التعليم بإعادة تعيين أحد المعيدين بإحدى
الكليات لصدوره من غير مختص ،مستنداً في ذلك إلى ممارسة الوزير هذا االختصاص أثناء مدة توويال
عمداء الكليات في ممارسته ،وأنه ينبضي صدور هذا القرار من عميد الكلية التابع لها الذي أعيد تعيينه.

()3

ثانياً :موقف الفقه والقضاء المصري-:
لقد انقسم الوقه والقواء المصري إلى أكثر من رأي فقد استقر مجلس الدولة المصري وجانب من الوقه
المصري على أن التوويال ال يخلي األصيل من سلطاته أو مسئولياته نهائياً ،إذ أن التوويال ليس إال
طريقة لتنويذ العمل على ٍ
نحو أفول وليس هناك أهمية عملية من التمسك بتجريد األصيل من ممارسة
االختصاصات الموووة إلى المووال إليه ،لذا يكون لألصيل الحق رغم التوويال في أن يحتوظ

باختصاص مو ٍاز الختصاص من فووه ،بمعنى أن يكون له حرية تقدير مدى مالئمة ممارسة ذات

االختصاصات التي فوال فيها ،إذا رأى لذلك مبر اًر والقول بحرمان السلطة الموووة من ممارسة
االختصاصات التي فووت فيها أثناء التوويال يتعارال مع القول بأن التوويال ال يحول بين األصيل

وبين التعقيب على الق اررات الصادرة من السلطة المووال إليها ،وتطبيقاً لما تقدم يكون من حق الوزير
بالرغم من توويوه وكيل الو ازرة أن يباشر نوس االختصاص ،كما أن له أن يلضي قرار الوكيل الصادر

()0
()3

حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص 056ومابعدها.
عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص.65
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في هذا الشأن ،طالما أن األخير يباشر اختصاصه تحت مسئولية من فووه ،وال سيما أن الوزير هو
المسئول عن توجيه سياسة الو ازرة والمشرف على العمل اإلداري

بها.

()0

ويستند هذا االتجاه إلى عدة حجج (-:)3
 .0أن النص ارذن بالتوويال إنما يمنق األصيل مكنة توويال اختصاصه ،ولكنه ال يسمق له بأن يتخلى
عنه ،مثل األصيل في ذلك مثل السلطة التشريعية التي تووال بعال ما يدخل في اختصاصها إلى

السلطة التنويذية  ،ويبقى لها مع ذلك حق التشريع فيه مالم يجز النص ارذن ذلك صراحة وعندئذ سوف
يكون األمر متعلقاً بنقل االختصاص من األصيل إلى المووال إليه وليس مجرد توويوه بمباشرته.
 .3إن التوويال ال يرفع عن األصيل المسئولية عن أداء المووال إليه الختصاصات موووع التوويال،
فهو يرد على الواجبات والسلطات دون المسئولية وفقاً لقاعدة عامة موادها عدم جواز التوويال في
المسئولية ،ولذلك فإن التوويال ال يعني إعادة توزيع االختصاصات بين األصيل والمووال إليه ،وال
نقل سلطة التقرير برمتها إلى المووال إليه ،وال يؤدي بالتالي إلى استالب اختصاص األصيل الذي
يجب عليه أن يقيد المووال إليه بالووابط العامة واألسس الرئيسية التي يتعين على المووال إليه

العمل في إطارها ،ومن ثم فإذا أطلق األصيل للمووال إليه سلطة مباشرة االختصاص المووال فيه
وفقاً لتقديره وهواه وتحكمه كان متخلياً عن اختصاصه األصيل المقرر له قانوناً .

 .2ال يترتب على قرار التوويال أي إخالل بالسلطة الرئاسية لألصيل تجاه المووال إليه وأعماله ،وتشمل
هذه السلطة حق الرئيس األصيل في توجيه مرؤوسيه بإصدار أوامر أو تعليمات يلتزمون باحترامها،

كما أن للرئيس سلطة إلضاء أو وقف أو تعديل ق اررات المرؤوسين سواء تلك المتصلة باختصاصاتهم
األصلية أم باختصاصاتهم الموووة ،وسواء كان ذلك لعدم مشروعيتها أم لعدم مالءمتها ،وبالتالي يحق
للرئيس الحلول محل المووال إليه في اتخاذ األعمال والق اررات الموووة إليه واستبدالها بق اررات أخرى

تصدر عنه مباشرةً استناداً إلى اختصاصه األصيل بها والذي ال يلضيه قرار التوويال ،وعليه فإنه ال
جدوى عملياً من التمسك بتجريد األصيل من ممارسة االختصاصات الموووة إلى المووال إليه طوال
مدة التوويال.

()0

زين الدين ،بالل :دعوى اإللضاء في قواء مجلس الدولة ،الطبعة األولى ،دار الوكر الجامعي ،اإلسكندرية3101 ،م ،ص  .252أبو زيد ،محمد:

أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق ،ص 21وما بعدها .جمال الدين ،سامي :قواء المالئمة السلطة التقديرية لإلدارة ،مرجع سابق،
ص 031وما بعدها.

( )3انظرر فرري عررال هررذا الررأي :الشرروبكي ،عمررر :القوراء اإلداري ،د ارسررة مقارنرة ،الطبعررة األولررى ،مكتبرة دار الثقافررة للنشرر والتوزيررع ،عمرران3110 ،م،
ص.316
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 .2إن علة التوويال هي التخويرف مرن أعبراء عمرل الررئيس اإلداري وورمان حسرن سرير العمرل فري المرفرق
العام ،عالوةً على تدريب المرؤوسين على ممارسة سلطة اتخاذ القرار اإلداري ،وهذه األمور هي تقديرية
يستقل بها الرئيس اإلداري ،ومن ثم فإن تجريد هذا الرئيس من اختصاصه كليرةً بحجرة احتررام ق ار ارتره أو

احترام المشرروعية هرو أمرر غيرر دقيرق؛ ألن مسرألة التورويال هري مرن مسرائل الرترنرظر ري ر رم الرداخلي للمرفرق
العررام الترري يسررتقل رئرريس المرفررق بسررلطة تقديريررة واسررعة تتصررل بسررالمة التنظرريم وقواعررد سررير العمررل فيرره

دون المساس بالمشروعية.

()0

 .5أن المووال إليه يكون دائماً في مستوى إداري أدنى من المستوى الذي يشضله المووال ،وقد يعجزه
نقص خبرته بالعمل اإلداري عن ممارسة ما فوال فيه ،أو ممارسته بصورة ال تتوق مع األصول

اإلدارية ،فهنا يكون في القول بتجريد األصيل من سلطاته من شأنه إحداث شلل باألداء اإلداري أو
سيره بشكل غير مروي ،مما يلحق الورر بالمصلحة العامة ،يتحول معه التوويال من نظام هدفه
تحسين األداء إلى وسيلة إلساءته كما أن اختصاص األصيل قرره نص قانوني فال يجوز أن يسلب منه

إال بنص قانوني.

()3

وكذلك استند هذا الرأي إلى موقف مجلس الدولة في هذا الشأن من خالل فتويين ،إحداهما "أن

التوويال في االختصاص ال يجب سلطات األصيل نهائياً بل لألصيل ممارسة اختصاصه في الحدود التي

تتوق مع سبب التوويال ،اوان من وثار التوويال أن المووال إليه باالختصاص إنما يباشر عمله تحت
مسئولية من فووه ،ولما كانت سلطة الرئيس على المرؤوس هي سلطة توروها طبيعة التنظيم اإلداري،
فهي توجد وتقرر بدون نص وفقاً للمبادئ العامة ،وتشمل حقه في توجيه المرؤوس بإصدار أوامر وتعليمات

وبناء على ذلك
يلتزم األخير باحترامها ،كما أن للرئيس سلطة إلضاء أو وقف أو تعديل ق اررات المرؤوس،
ً
يكون من حق الوزير بالرغم من توويوه وكيل الو ازرة في نظر أمر من األمور أن يباشر ذات

االختصاص ،كما أن له أن يلضي قرار الوكيل الصادر في هذا الشأن ال سيما وأن الوزير هو المسئول عن
توجيه الو ازرة واإلشراف على العمل اإلداري بها ،وتلك المسئولية تستتبع أن يكون له السلطة في التعقيب

على الق اررات الصادرة من المختصين بالو ازرة طالما أن القرار لم يتحصن بعد ومن ثم فإن القرار الصادر

من وزير التربية والتعليم بسحب قرار وكيل الوزارة يكون ق ار اًر صحيحاً ممن يملكه".

()2

وقد أيدت الجمعية العمومية هذا الرأي حيث أكدت أن "من وثار التوويال أن المووال باالختصاص إنما

يباشر عمله تحت مسئولية َم ْن فووه .ولما كانت سلطة الرئيس على المرؤوس هي سلطة توروها طبيعة
( )0جمال الدين ،سامي :قواء المالئمة السلطة التقديرية لإلدارة ،مرجع سابق ،ص 031وما بعدها.
( )3خليوة ،عبد العزيز :أوجه الطعن بإلضاء القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص.25
( )2مجموعة المبادئ القانونية ،فتوى رقم ( )022بتاريخ0765/1/02م ،السنة ،07ص.223
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التنظيم اإلداري ،فهي توجد وتقرر بدون نص وفقاً للمبادئ العامة ،وتشمل حقه في توجيه المرؤوس

بإصدار أوامر أو تعليمات يلتزم األخير باحترامها ،كما أن للرئيس سلطة إلضاء أو وقف أو تعديل ق اررات

المرؤوس."...

()0

أما االتجاه ارخر فيرى أنه ال يمكن لألصيل مباشرة االختصاصات التي فووها إلى غيره خالل فترة

التوويال ،حيث يمتنع األصيل أن يمارس االختصاص الذي فوال فيه طيلة مدة التوويال اواذا ما أراد أن
يعود ليمارس اختصاصه فعليه أوالً أن يلضي قرار التوويال كلياً أو جزئياً ،وثانياً أن يعلم المووال إليه بذلك.
()3

ويسوق هذا االتجاه عدة أسانيد ليعزز رأيه نعرال أهمها-:
 .0إتاحة الورصة للمووال إليه لممارسة االختصاصات الموووة باستقاللية تامة ،حتى يمكن تحقيق

األهداف المرجوة من التوويال في االختصاصات ،والتي تتمثل أساساً في تخويف العبء عن كاهل

الرئيس المووال حتى يستطيع التورغ لألمور الهامة المتعلقة بالمنظمة اإلدارية التي يقودها ،وتقوية روح

المبادرة واالبتكار لدى المرؤوسين ،ومنحهم الثقة في أنوسهم ،وفي أعمالهم ،مما يؤدي إلى تحقيق نتائج
إيجابية تعود على المنظمة اإلدارية.

()2

 .3من الطبيعي أن يحترم األصيل ق ارره إلى أن يلضيه؛ ألن القاعدة هي ورورة احترام الق اررات اإلدارية

حتى بالنسبة لمن أصدرها ،حرصاً على استقرار األوواع اإلدارية ،وتالفي احتمال تعارال الق اررات

الصادرة منه مع تلك الصادرة من المووال إليه في صدد االختصاص الواحد ،مما يؤدي إلى احتكاكات
()2

ال تتوق مع حسن سير المرفق والمصالق العامة ومع ورورة تحديد االختصاصات ووووحها.

 .2ومن الناحية العملية وفي المجال التنويذي ،يعتبر تدخل األصيل المستمر لدى المووال إليه في

ممارسته الختصاصاته الموووة من األسباب التي تؤدي إلى إخواق التوويال وعدم تحقيقه ألهدافه،

باإلوافة إلى عدم س ير المرفق بانتظام واوطراد وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار المعامالت
بالمرفق الذي تدار فيه وما يسببه من أورار لآلخرين المتعاملين مع هذا

المرفق.

()5

()0
ال عن حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص .021
الجمعية العمومية 0765/1/0م ،المجموعة ،السنة ( ،)07ص ،223رقم ( .)022نق ً
()3
()2
()2
()5

الطماوي ،سليمان :مبادئ علم اإلدارة ،مرجع سابق ،ص .033المجذوب ،طارق :مرجع سابق ،ص .216حسين ،محمد :مرجع سابق ،ص.66

عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.63
البوسعيدي ،طارق :مرجع سابق ،ص.15
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.15
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 .2منق المووال حق ممارسة االختصاصات الموووة أثناء مدة التوويال يؤدي عملياً إلى تعارال
الق اررات الصادرة من المووال مع الق اررات الصادرة من المووال إليه في نوس االختصاص المتعلق
بهذه الق اررات ،وأيواً إلى تعارال هذا التوويال مع مبدأ وحدة القيادة ،ومبدأ تحديد االختصاصات
ووووحها واللذان يعدان من المبادئ التي تمثل الدعامات األساسية للتنظيم اإلداري داخل الوحدة

اإلدارية ،مما يؤدي بالنهاية إلى تعقيد وصعوبة العملية اإلدارية ،وارتباك العمل واوطرابه وخلق
منازعات ومشكالت ال مبرر لها ،هذا فوالً عن بلبلة األوواع القانونية والتأثير السلبي على مراكز

األفراد القانونية.

()0

 .5تطبيق نظام التوويال في االختصاص ،على أشخاص يبعدون مكانياً عن المووال ،بقصد تحقيق
الالو ازرية ،ونقل مراكز السلطة إلى من هم أقرب إلى خطوط التنويذ المباشر ،ووياع هذه الحكمة من
التطبيق إذ تصدى المووال لذات االختصاص الذي فوال

فيه.

()3

ويرى الدكتور محمود إبراهيم الوالي تعقيباً على الوتويين الصادرتين من مجلس الدولة المصري

والمتعلقة بتأييد حق األصيل في مباشرة االختصاصات الموووة أنه لم يصادفنا في مجلس الدولة أحكاماً

عن هذا الموووع ،كما أن الوتويين المشار إليهما ال تعنيان اتخاذ القسم االستشاري لمجلس الدولة موقواً

محدداً من هذا الموووع لعدة أسباب-:

 .0أن هاتين الوتويان كانتا تعالجان موووعاً واحداً وهو مدى سلطة الوزير في التعقيب على ق اررات وكيل
الو ازرة في بعال اختصاصاته الموووة إليه أثناء مدة التوويال .إال أنهما أدخلتا موووع مدى أحقية

األصيل في ممارسة اختصاصاته الموووة أثناء مدة التوويال مع موووع التظلم دون مقتوى ،وأبديتا

فيه موقواً عاب اًر دونما سند أو تأسيس.

 .3كانت الوتويان تتصديان أساساً لبحث مدى سلطة األصيل باعتباره رئيساً للمووال إليه في التعقيب
ٍ
وبصوة خاصة بحث القرار الساحب الصادر من الوزير بقرار
على ق ارراته بالوقف أو التعديل أو اإللضاء
وكيل الو ازرة ،وانتهت الوتويان إلى أن سلطة الرئيس على المرؤوس توروها طبيعة التنظيم اإلداري فهي

توجد وتقرر دون نص ،وقد ووعت حداً لهذه السلطة بأال يكون القرار قد تحصل ،ومبدأ سلطة الرئيس

وقواء.
في التعقيب على ق اررات المرؤوس من المبادئ المنبثقة عن السلطة الرئاسية ومسلم بها فقهاً
ً

 .2إن المحكمة اإلدارية قد ذهبت في العديد من أحكامها مواقف مشابهة حيث تدين دائماً حاالت االزدواج

في ممارسة االختصاص من السلطة المركزية حين ينتقل هذا االختصاص إلى السلطات الالمركزية،

()0
()3

عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص 62وما بعدها.
حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.051
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والمعروف أن التوويال أحد الوسائل الهامة في تقرير هذه السياسة إلى جانب نقل االختصاصات(،)0
فوي حكم للمحكمة اإلدارية العليا في  00نوفمبر سنة 0761م ذهبت إلى أنه ال يسوغ القول
باختصاص رئيس المصلحة المركزي بتوقيع العقوبات...لما يؤدي إليه هذا القول من ازدواج في

االختصاص ،وهو أمر تأباه طبيعة األشياء...ويوطرب معه سير المرفق العام.

((3

وهناك اتجاه ثالث يقوم على التورقة بين االعتبارات القانونية التي تحكم التوويال واالعتبارات العملية له

فويما يتعلق باالعتبارات القانونية والمتمثلة أساساً في بقاء مسئولية األصيل عن االختصاصات الموووة

رغم التوويال ،وكذلك حقه في مباشرة الرقابة الرئاسية على أعمال مرؤوسيه ،فيرى هذا االتجاه أن من حق
المووال ممارسة االختصاصات الموووة طيلة فترة التوويال ،أما ما يتعلق باالعتبارات العملية للتوويال
والتي من أهمها تخويف العبء عن كاهل الرؤساء اإلداريين حتى يتورغوا ألمهات المسائل ويتخذوا فيها

ق ارراتهم بعد فحص ودراسة متأنية ،وكذلك لما قد يؤدي إليه من تذكية روح المبادأة واالبتكار عند

المرؤوسين ومنحهم الثقة في أنوسهم وفي أعمالهم مما يعود في الواقع على اإلدارة بنتائج إيجابية ،فإنه

يمكن القول بورورة تجرد األصيل من مباشرة االختصاصات الموووة أثناء فترة التوويال ،ويخلص هذا

االتجاه إلى القول أنه إذا كان من حق األصيل قانوناً ممارسة االختصاصات الموووة أثناء فترة التوويال،
فإنه يجب عليه مع ذلك –حتى يحقق التوويال األهداف واألغراال المرجوة منه -أال يلجأ إلى استعمال

هذا الحق إال في أويق نطاق وفي الحاالت االستثنائية المحوة ،تاركاً الورصة للمرؤوس في مباشرة

االختصاصات الموووة استقالالً وذلك تحقيقاً لالعتبارات العملية السابق ذكرها.

()2

ثالثاً :موقف الفقه والقضاء الفلسطيني-:
يذهب رأي في الوقه الولسطيني الى عدم جواز ممارسة المووال لالختصاصات الموووة أثناء مدة

التوويال؛ ألن التوويال يؤدي إلى تخلي األصيل عن االختصاصات التي فووها ،والمووال إليه يملك
سلطة أصلية على هذه االختصاصات ،فالتوويال يوزع المهام دون أن يعدل االختصاص.

()2

وباستعراونا لآلراء السابقة نتوق مع الجانب الذي يرى بورورة منع وحرمان األصيل من مباشرة

االختصاصات الموووة طيلة مدة التوويال ،ولكن يجب التورقة بين توويال االختصاص وتوويال التوقيع
حيث أن توويال التوقيع له طابعاً شخصي وال يؤدي إلى نقل االختصاص ،بل هو عمل مادي يتمثل
بالتوقيع باسم ولحساب األصيل ،لذلك ال يمنع األصيل من مباشرة االختصاصات الموووة أثناء مدة

()0

الوالي ،محمود :مرجع سابق ،ص 203وما بعدها.

()3

حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ 0761/00/00م .نقالً عن الوالي ،محمود :مرجع سابق ،ص .201

()2

عمرو ،عدنان  :مرجع سابق ،ص .73أب و سمهدانة ،عبد الناصر :الخصومة اإلدارية ومستقبل القواء اإلداري في فلسطين ،الطبعة األولى ،دار

()2

بطيخ ،رموان :الوسيط في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص .356انظر كذلك للدكتور سعيد ،علي :مرجع سابق ،ص.022

النهوة العربية ،القاهرة3117 ،م3101-م ،ص.317
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التوويال بالتوقيع ،أما توويال االختصاص على العكس من ذلك فال يحق لألصيل مباشرة االختصاصات
الموووة أثناء مدة التوويال ،وذلك لعدة اعتبارات إوافة إلى ما ساقه االتجاه المؤيد لمنع األصيل من
مباشرة االختصاصات على النحو التالي-:

 .0من القواعد العامة أن يمارس كل صاحب اختصاص اختصاصاته بنوسه ،وأال يتدخل في اختصاص
لجهة أو شخص وخر ،وطالما أن األصيل فوال جزء من اختصاصاته فتعتبر هذه االختصاصات قد

انتقلت إلى اختصاصات المووال إليه طيلة مدة التوويال يمارسها إلى جانب اختصاصاته األصلية
وخرجت من اختصاصات األصيل ،فإن عاد وتدخل األصيل بممارسة هذه االختصاصات أثناء مدة

التوويال وقبل إلضائه فيعتبر بمثابة اعتداء على اختصاصات صادر من جهة عليا على اختصاصات
جهة أدنى.
 .3إن وجود النص ارذن بالتوويال ال يعني أن األصيل ملزم بتوويال اختصاصاته –إال في حالة
التوويال اإللزامي -فإن قام بالتوويال فعليه بااللتزام بما قام به ويوترال أنه اختار شخصاً أو جهة
تتمتع بالخبرة والكواءة إلنجاز المهام بشكل مناسب.

 .2لعل الحكمة من التوويال هي تخويف العبء عن األصيل وتورغه لمسائل أكثر أهمية ،فإن عاد
ومارس االختصاصات الموووة أثناء التوويال انتوت العلة من التوويال ،وكما يقول الدكتور مصطوى
فهمي" :إن األصيل إذا اشتاقت نوسه لسلطاته التي فوال فيها ،فعليه أن يقوم بإلضاء هذا التوويال

فو اًر .أما أن يبقي عليه ،ويزاوله في نوس الوقت فأمر ينطوي علي سخرية بالضة باألوواع اإلدارية،

فاألصيل مثقل باألعباء ولذلك فوال .وهو في نوس الوقت غير مثقل باألعباء ولذلك مارس نوس
االختصاص!".

()0

 .2إن األصيل يظل مسئوالً عن االختصاصات الموووة ويقوم بدوره الرقابي على مباشرة المووال إليه
لالختصاصات بموجب السلطة الرئاسية لألصيل ،ويستطيع إلضاء التوويال إن وجد ما يبرر ذلك من
تقصير أو انحراف عن المصلحة العامة من قبل المووال إليه.
 .5في حالة ممارسة المووال إليه لالختصاصات الموووة رغم وجود التوويال سينتج عنه تشتيت
المسئولية ما بين المووال والمووال إليه مما يؤدي إلى عدم مسائلة أياً منهما أو مسائلة من لم يكن
عملياً وقانونياً مسئوالً.

 .6يجب عدم الخلط بين ممارسة االختصاصات الموووة والتي تبقى للمووال إليه مابقي التوويال قائماً
وبين سلطة المووال في ممارسة الرقابة الرئاسية على المووال إليه.

( )0فهمي ،مصطوى :القواءاإلداري ومجلس الدولة ،ج ،0قواء اإللضاء ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية0777 ،م ،ص.611
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ولقد استقر القواء الولسطيني على عدم جواز مباشرة األصيل لالختصاصات الموووة أثناء مدة
التوويال ،حيث أكدت محكمة العدل العليا في قرارها رقم (" )76/00إذا أقدمت سلطة إدارية على توويال
جزء من اختصاصاتها إلى سلطة إدارية أخرى ،فإنه يمتنع عن هذه السلطة مباشرة تلك الصالحيات خالل

مدة التوويال اواال كان ق ارراها غير مشروع لصدوره عن سلطة غير مختصة...يكون امتناع وزير الشؤون
()0
البلدية...في محله باعتبار أن هذه الصالحية موووه للمحافظ".
وفي ٍ
حكم وخر اعتبرت محكمة العدل العليا أن "التوويال اإلداري أداة لإلسراع في إنجاز األعمال

اإلدارية وتجنب عجز اإلدارة العامة وشللها ،وعلة ذلك أنه يصعب على الوزير باعتباره الرئيس اإلداري
اتخاذ الق اررات اإلدارية جميعها ،فيتعين عليه أن يعهد بممارسة جزء من اختصاصه إلى بعال معاونيه

ومساعديه في الو ازرة المركزية في العاصمة أو مدراء المديريات في األقاليم ،فتتم هذه الصالحيات نيابةً
عن الوزير المختص أصالً بممارستها ،ويقتصر دوره في مثل هذه الحالة على اإلشراف والرقابة".

()3

الفرع الثاني
بعض االختصاصات التي يستطيع المفوض ممارستها أثناء التفويض
إن منع األصيل من ممارسة االختصاصات الموووة أثناء مباشرة المووال إليه لهذه االختصاصات
ليس مطلقاً ،حيث إ نها باألصل اختصاصات أصيلة له بموجب القانون ،وهو المسئول عنها رغم التوويال،
وعلى ذلك يستطيع األصيل أثناء مدة التوويال مباشرة الصالحيات التالية :التعقيب على ق اررات المووال

إليه ،وممارسة االختصاصات الموووة في الظروف االستثنائية ،وممارسة االختصاصات الموووة في
حالة التوويال بالتوقيع ،والرقابة على ممارسة االختصاصات الموووة.
أوالً :التعقيب على ق اررات المفوض إليه-:
بالنسبة لحق المووال في التعقيب على ق اررات المووال إليه ومراجعتها ،فقد اختلف الوقه بشأنها ،حيث

ذهب جانب من الوقه إلى تأييد حق المووال بالتعقيب على ق اررات المووال إليه أثناء مدة التوويال سواء
بالتعديل أو باإللضاء أو بالوقف لعدم المشروعية ،أو لعدم المالئمة طالما كان قرار المووال إليه لم يتحصن

بعد .وذلك نظ اًر ألن سلطة التعقيب هي إحدى المبادئ المنبثقة عن السلطة الرئيسية ،وينبضي عدم الخلط
()0
()3

مجموعة مختارة من أحكام محكمة العدل العليا في رام اهلل ،حكم رقم  61لعام 0776م ،العدد شباط  ،077ص.715
قرار محكمة العدل العليا ،رقم ( ،)3111/031جلسة  3117/2/06م ،رام اهلل .حكم منشور على الموقع اإللكتروني لنقابة المحامين

(قانون) http://www.qanon.ps/news.phpتاريخ الدخول3105/0/05 :م
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بينها وبين مبدأ عدم جواز ممارسة األصيل الختصاصاته الموووة أثناء مدة التوويال( .)0فحرمان السلطة
الموووة من ممارسة االختصاصات التي فووت فيها أثناء التوويال ،ال يحول بين األصيل وبين التعقيب

على ق اررات المووال إليه إذا ما كان المووال إليه مرؤوساً للسلطة الموووة ،ألن من حق الرئيس اإلداري

أن يعقب على الق اررات الصادرة من مرؤوسه ،سواء أكانت هذه الق اررات منبثقة من ممارسته لالختصاصات

الموووة إليه أو الختصاصاته األصلية التي يستمدها من القوانين واللوائق ،وذلك كله في حدود الووابط

القانونية التي تحكم الق اررات اإلدارية والعالقة بين الرئيس والمرؤوس.

()3

وال يحتاج الرئيس اإلداري في ممارسته لهذه السلطة الرئاسية إلى نص قانوني صريق يجيز له ذلك ،وهو
يملك التعقيب على تصرفات مرؤوسيه سواء من تلقاء نوسه بحكم سلطته في اإلشراف على أعمالهم ،أو

بناء على شكوى أو تظلم يتقدم به إلى صاحب شأن أو من أثر عليه تصرف المرؤوس أو ق ارراه ،وذلك

بهدف ومان احترام القوانين وحماية مصالق المواطنين من عسف الموظوين.

()2

اواذا تم التوويال إلى شخص ال ينتمي إلى ذات الوحدة اإلدارية التي ينتمي إليها األصيل ،كأن يووال

وزير اختصاصه إلى رئيس مؤسسة عامة تابعة لوزير وخر.

()2

فوي هذه الحالة إذا فوال األصيل موظواً وخر يتبع إلى منظمة إدارية غير التي يتبع لها األول

اختصاصاً معيناً بمعنى أنه ليس لألصيل سلطة رئاسية على المووال إليه كان للمووال عندئذ المكنة في

ال تعقيب على ق اررات المووال إليه باعتباره صاحب االختصاص األصيل وهو األدرى بالموووع ،باإلوافة
إلى أنه المتأثر به والمستويد منه.

()5

ويرى جانب وخر من الوقه أنه ليس للمووال الحق بالتعقيب على ق اررات المووال إليه ألن سلطاته

على االختصاصات الموووة ال يستمدها من المووال ،اوانما يستمدها من القانون مباشرةً ،بمجرد صدور
قرار التوويال ،لذا فإن المووال ال يستطيع التعقيب على التصرفات التي قام بها المووال إليه ،ولكن
يشترط أن يكون هذا األخير قد قام بممارسة السلطات موووع التوويال فعالً ،وذلك ألن المووال إليه
عندما يقوم بممارسة االختصاصات الموووة ،يكون قد أصبق في مرتبة من فووه ومادام ذلك كذلك ،فإن

()0

أبو راس ،محمد :القواء اإلداري ،مكتبة النصر ،الزقازيق ،غير مووق سنة النشر ،ص .362عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في

االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.12

()3

الطماوي ،سليمان :النظرية العامة للق اررات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص .231بطيخ ،رموان :أصول التنظيم اإلداري ،مرجع سابق ،ص.333

الصرايرة ،مصلق :القانون اإلداري ،الكتاب األول ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان3103 ،م ،ص.032

()2
()2
()5

جمال الدين ،سامي :أصول القانون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية3100 ،م ،ص.011
حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.053
عبد الهادي ،بشار :التوويال في االختصاص ،مرجع سابق ،ص.330
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المووال إليه ال يلزم بتعليمات أو أوامر المووال ،ويكون توويوه سليماً طالما كان يلتزم في مباشرة
اختصاصه حدود القانون الذي أجاز هذا التوويال.

()0

فالموظف الذي أجرى التوويال ال يعد بمثابة الرئيس بالنسبة للق اررات الصادرة طبقاً للتوويال ،حتى لو

كان الموظف المووال إليه مرؤوساً له ،وعلة ذلك أن الق اررات الصادرة من هذا المرؤوس بناء على
التوويال إنما تعد وكأنها صادرة من الرئيس نوسه ،وبالتالي فإن احترام هذه الق اررات واجبة على الرئيس

شخصياً ،وال يجوز المساس بها إال في الحدود التي يستطيع أن يسحب فيها ق ارراته.

()3

ونتوق مع الرأي الثالث الذي يرى بعدم ووع قاعدة عامة يستحيل مخالوتها؛ ألن ظروف إصدار قرار

معين تختلف عن ظروف إصدار قرار وخر ،فإذا كان القرار الصادر من المووال إليه ق ار اًر هاماً وله تأثير

كبير على سير العمل اإلداري فيحق للرئيس المووال التعقيب على القرار؛ ألنه مسئوالً عن االختصاصات
التي فووها ،أما إذا كان القرار الصادر من المووال إليه من قبيل الق اررات العادية مثل الق اررات اليومية

والروتينية فال حاجة لمراجعتها من قبل الرئيس؛ ألنها ستؤدي إلى زيادة التعقيد في اإلجراءات واالرتباك في

العمل على نقيال الهدف من

التوويال.

()2

ثانياً :التفويض بالتوقيع-:
يجوز للمووال الذي يووال أحد مرؤسيه بالتوقيع نيابةً عنه على بعال الق اررات اإلدارية ممارسة هذا

االختصاص أثناء مدة التوويال؛ وذلك نظ اًر ألن التوويال بالتوقيع ذو طابع شخصي يمنحه الرئيس
اإلداري المووال ألعوانه المباشرين والمقربين له ،والذين يستمدون اختصاصاتهم منه ،وال يملكون

اختصاصات أصيلة مستقلة ( ،)2فالتوويال بالتوقيع  ،ال يعدو أن يكون مجرد نقل للعمل المادي في التوقيع
باسم المووال دون التوويال في االختصاص نوسه ،ولهذا فإن مباشرة المووال لالختصاص الذي فوال

إلضاء ومنياً من جانبه للتوويال .ومن أجل ذلك فإن المووال إليه يعتبر الواعل
التوقيع بشأنه ال يعتبر
ً
الحقيقي للتصرف الذي صدر منه بشأن االختصاص المووال في التوويال باالختصاص ،في حين يحتوظ
المووال بدور الواعل الحقيقي في التوويال بالتوقيع.

()5

( )0أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق ،ص.21
()3

الن جار ،زكي :القواء اإلداري ،دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية ،الطبعة الثانية ،األزهر للطباعة0776 ،م ،ص .211فهمي ،مصطوى :القواء

اإلداري ومجلس الدولة ،الجزء األول ،قواء اإللضاء ،مرجع سابق ،ص.217

()2

()2
()5

عبد اهلل ،عبد الضني :التوويال في السلطة اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.022
عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص 15ومابعدها.
عبد اهلل ،عبد الضني :التوويال في السلطة اإلدارية ،مرجع سابق ،ص .023شطناوي ،علي :الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،دار وائل

للنشر ،عمان3112 ،م ،ص.001
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وهذا ال يعني أن الجزئية الواحدة قد يصدر فيها قرار من األصيل ووخر من المووال إليه؛ ألن إصدار
إحداهما ق ارره فيها يحجب ارخر ويمنعه من التصدي لها ويرجع ذلك إلى طبيعة توويال التوقيع فهو يتم

إلى أعوان األصيل ولرغبته في التخويف من عبء مادي يرهقه .فمن الطبيعي إذاً أال يختوي األصيل كليةً

فال يزال هو –رغم التوويال -صاحب االختصاص والتوقيع الصادر من المووال إليه يأخذ قوة ومستوى
التوقيع الصادر من المووال فكل ما ط أر هو حق المووال إليه في التوقيع باسم األصيل ولحسابه.

()0

ثالثًا :ممارسة االختصاصات المفوضة في الظروف االستثنائية-:
األصل أنه يتعين على اإلدارة االلتزام بالقانون في كل وقت وأياً كانت الظروف وفقاً لمبدأ المشروعية،

لكن هذا الموهوم اوان كان صالحاً في األوقات الطبيعية ،إال أنه يصعب التطبيق في أوقات األزمات أو
االوطرابات التي ال تخلو من حياة أي دولة ،إذ قد يترتب على اإلصرار على تطبيقه مخاطر تهدد الدولة
أو مرافقها ،لذلك لم يكن مور من أن يتسع مبدأ المشروعية ليشمل هذا الجانب االستثنائي بما يمكن اإلدارة

من التصرف بقدر من الحرية حتى اوان كان يتعارال مع قواعد المشروعية العادية إال أنه يظل مع ذلك
أم اًر مشروعاً في إطار المشروعية االستثنائية ،وتأصيالً لتلك المشروعية شيدت نظرية الظروف االستثنائية

لتكون أساساً لكل خروج عن الحدود التي توعها القوانين العادية القائمة .وتنطبق هذه النظرية على

التوويال ككافة المسائل القانونية األخرى.

()3

فإن كان األصل العام منع األصيل من ممارسة االختصاصات الموووة أثناء التوويال ،إال أنه يجوز
للمووال ممارسة اختصاصاته الموووة أثناء مدة التوويال في الظروف االستثنائية التي أوجبت ممارسته

لهذه االختصاصات ،والتي ترفع عيب مخالوة القانون عن قرار التوويال الصادر دون االستناد إلى نص

وذن ،وتبرر التوويال الومني ،وتسمق بالتصحيق الالحق ألعمال المووال إليه ،وذلك على الرغم من

تعديل هذه الممارسة لقواعد توزيع االختصاص بين األصيل والمووال إليه وفقاً لألصول المقررة في جميع

الشرائع بأن الورورات تبيق المحظورات.

ومثال ذلك تعرال أمن الوحدة اإلدارية وسالمتها للخطر ،مما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير اواجراءات

سريعة ال تحتمل التأخير لمواجهتها ،وال يستطيع المووال إليه اتخاذها خوفاً من المسئولية والعقاب من
رئيسه اإلداري المووال .ويستقل القاوي بتقدير الظروف االستثنائية التي دفعت األصيل إلى ممارسة

اختصاصاته الموووة أثناء مدة التوويال.

()0
()3

()2

حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص .056البوسعيدي ،طارق :مرجع سابق ،ص.31
جمال الدين ،سامي :نظرية العمل اإلداري ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية3100 ،م ،ص .63الطماوي ،سليمان :النظرية العامة للق اررات

اإلدارية ،مرجع سابق ،ص 007وما بعدها.

()2

عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.11
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ثالثاً :الرقابة على االختصاصات المفوضة-:
تعتبر الرقابة من السلطات التي ينبضي لألصيل المووال مباشرتها أثناء قيام المووال إليه بتنويذ

االختصاصات الموووة ،ويقصد بالرقابة :أنها عملية التحقق من مدى إنجاز األهداف المرسومة بكواية،

والكشف عن معوقات تحقيقها والعمل على تذليلها في أقصر وقت ممكن.

()0

أو هي :ذلك النوع من النشاط الذي تقوم به اإلدارة لمتابعة تنويذ السياسات الموووعة وتقييمها والعمل
على إصالح ما قد يعتريها من وعف حتى يمكن تحقيق األهداف المنشودة ،كما أنها ليست من األعمال

الخاصة باإلدارة العليا وحدها ،ولكنها عملية تقوم بها كافة المستويات اإلدارية األخرى.

()3

وينبضي أن يتوافر نظام سديد للرقابة يتيق للرئيس أن يطمئن في ق اررة نوسه على نتائج األعمال التي

يعهد بها إلى مرؤوسيه .فبالرغم من ثقة صاحب السلطة فيما فوال ،فإن تلك الثقة يجب أن تقترن بقدر
معقول من الرقابة تتيق للرئيس أن يتأكد من حسن استخدام السلطة بواسطة المووال إليه ،ويتعرف على

ما قد يحدث منه من انحرافات في الوقت المالئم ،ويحاط علماً باألخطاء فور وقوعها ،فيستطيع أن يمنع

األورار ،كما يتمكن من تنمية قدرات معاونيه بأن يردهم إلى الصواب دائماً.

()2

ويملك الرئيس المووال مراقبة المرؤوس المووال إليه وتوجيهه اوارشاده إلى الكيوية التي يباشر بها هذه
االختصاصات الموووة ( ،)2وذلك باعتباره المسئول األول في الهيئة اإلدارية هذا من ناحية ،وباعتباره
ٍ
ناحية أخرى ،فهو ملزم بممارسة السلطة الرئاسية على المووال إليه فهذا األخير
صاحب االختصاص من
يعد مسئوالً بالنسبة

إليه.

()5

وقد أكدت على هذا المبدأ الجمعية العمومية للوتوى والتشريع في مصر"...إن سلطة الرئيس على
المرؤوس هي سلطة توروها طبيعة التنظيم اإلداري ،فهي توجد وتتقرر بدون نص ،ووفقاً للمبادئ العامة
تشمل حقه في توجيه المرؤوس وبإصدار أوامر وتعليمات يلتزم األخير باحترامها .كما إن للرئيس سلطة

إلضاء أو وقف أو تعديل ق اررات المرؤوس ،عالوة على سلطته في تأديبه وترقيته."...

()6

وفى حكم لمحكمة العدل العليا برام اهلل ،اعتبرت أن سلطات الوزير المووال تقتصر على اإلشراف والرقابة.

()1

()0
()3
()2
()2
()5

شيحا ،إبراهيم :أصول اإلدارة العامة ،مرجع سابق ،ص.206
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.16
عساف ،محمود :أصول اإلدارة ،مكتب لطوي لآلالت الكاتبة ،القاهرة0713،م ،ص.267
خور ،طارق :القواء اإلداري دعوى اإللضاء ،الطبعة الثالثة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0777 ،م ،ص.062
محمد ،خليوي :مرجع سابق ،ص.56

( )6الجمعية العمومية للوتوى والتشريع الصادرة في 0757/7/01م ،نقالً عن :عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع
سابق ،ص.17

()1

قرار محكمة العدل العليا رقم 3111 /031م ،وقد سبق اإلشارة إليه في هذه الدراسة.
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وبهذا يتوق أن التوويال ال يلضي مسئولية المووال ،لذلك يجب عليه متابعة تصرفات من فوال إليهم
بصوة مستمرة وأن يكون هناك وسائل فعالة لمراقبة تصرفاتهم حتى ال ينحرف أحداً منهم عامداً أو مهمالً

ويستخدمها في أغراال أو بأسلوب ليس من المصلحة العامة.

()0

إن األصيل يقوم بالمراقبة والمتابعة حتى ولو لم يوجد نص بذلك؛ ألنه يباشر المتابعة من أجل المصلحة
ٍ
ناحية ثانية يقوم بها ألنه مسئول عن هذه
العامة حتى يومن قيام المووال إليه بالعمل على أتم وجه ،ومن
االختصاصات ،فإن أخوق المووال إليه في قيامه باالختصاصات الموووة انعقدت مسئوليته ،فالمسئولية

ال تووال ،والخالصة أنه يقوم بالمراقبة والمتابعة من أجل الصالق العام أوالً ،ومن أجل مصلحته ثانياً.
فمسئولية المووال تقوم من خالل السلطة الرئاسية التي يجب عليه ممارستها بالنسبة للمووال إليه،

فالسلطة الرئاسية التي يمارسها الرئيس اإلداري على مرؤوسه لها جانبين رقابة سابقة على أعمال المرؤوس
تقوم على التوجيه واإلرشاد ،والجانب ارخر رقابة الحقة ألعمال المرؤوس تهدف إلى تحقق من مطابقة

أعماله لألوواع والشروط المقررة بمقتوى القوانين واللوائق في هذا الصدد.

()3

أوالً :الرقابة السابقة لقيام المفوض إليه باالختصاصات المفوضة-:
الرقابة السابقة أو الوقائية هي الرقابة التي تسبق عملية التنويذ أي تسبق قيام المووال إليه بتنويذ

االختصاصات الموووة .ومما الشك فيه أن هدف هذه الرقابة هو منع وقوع األخطاء منذ البداية ،ولذا
يطلق عليها اسم الرقابة المانعة.
()0
()3

()2

حسن ،عادل ووخرون :اإلدارة العامة ،دار النهوة العربية ،بيروت0712 ،م ،ص.25
أمين ،محمد :مبادئ القانون اإلداري ،دار الثقافة الجامعية ،القاهرة0771 ،م ،ص.15

لقد ثار جدالً في فرنسا حول نوع ومدى الرقابة التي يمارسها األصيل على المووال إليه ،وهل هي رقابة مشروعية ومالئمة؟ ،أم مشروعية فقط؟ ،فمن
حيث المبدأ يخوع المووال إليه حين يمارس االختصاصات الموووة لنوس قواعد الرقابة التي يخوع لها حين يمارس اختصاصاته العادية سواء

أكانت هذه الرقابة ص ادرة عن سلطة رئاسية أم سلطة وصائية ،فويما يختص ربرقابة المشروعية فليس هناك شك في حق األصيل في الرقابة على
المشروعية ،وهي ال تثير صعوبات أو جدل ،فالقرار الوردي بمجرد صدوره يصبق نافذاً بخالف القرار التنظيمي الذي يجوز سحبه مالم ينشر وينتج

عنه حقوق مكتسبة ،أما فيما يتعلق برقابة المالئمة فهناك جدالً فيها ،فوي اإلدارة الورنسية نوعين من الرقابة ،الرقابة السابقة ،وتتم في ظل مرسوم

التوويال الصادر في  0762/2/02م ،والرقابة الالحقة وتتم بأسلوبين ،األسلوب التقليدي وتقوم به السلطات الرئاسية ،وتنصب هذه الرقابة على
المالئمة أكثر منها الشرعية ،واألسلوب المكمل له وتتم بأسلوبين ،الرقابة الرئاسية ورقابة التوتيش ،وقد استقر الوقه الورنسي على أن المووال يملك
سلطة رقابية على أعمال المووال إليه فيستطيع التدخل في اللحظة التي يتجاوز فيها حدود االختصاص المووال فيه ،كما يملك بصوته في الضالب
رئيساً أعلى للمووال إليه أن يوقف تنويذ ق ار اًر صاد اًر منه أو إلضائه أو تعديله ،وهذه السلطة المعترف بها للمووال يجب أن ترقى لتكون في مرتبة

بناء على تظلم رئاسي ،كما أن المووال اوان كان يحظر عليه أن يحل محل المووال إليه
المبادئ العامة للقانون ،وقد يمارس هذه السلطة تلقائياً أو ً
في اتخاذ القرار في حالة التوويال في االختصاص ،فإنه يجوز له أن يستبدل ق ار اًر بالقرار اإلداري غير المشروع الصادر من المووال إليه .الوالي،
محمود :مرجع سابق ،ص 231وما بعدها .شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.17

()2

ياغي ،محمد :مبادئ اإلدارة العامة ،مطابع الورزدق التجارية ،الرياال0712 ،م ،ص.227
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فالرقابة ال تصق أن تكون بعد تنويذ االختصاصات فقط ،فمن الوروري أن تتم قبل التنويذ؛ ألننا لو
تركنا الرقابة للنهاية فقد يكون األمر قد استوحل ومن الصعب تصحيق المسار.
إن المووال مثله كمثل قائد السوينة ال يمكنه وال يصق أن يترك عملية الرقابة حتى يكتشف أنه واع أو

تاه ،بل إنه يجب أن يتأكد أن سوينته في طريقها للهدف المحدد لها بالكواءة المحددة مقدماً.
فالرقابة السابقة تهدف إلى إصالح األخطاء قبل وقوعها.

()0

()3

وتأخذ الرقابة السابقة وسائل عدة أهمها-:
 .0قيام األصيل بتقديم النصق واإلرشاد والتشجيع للمووال إليه في كيوية قيامه بمباشرة االختصاصات
الموووة؛ ليثبت أقدامه وأن يحس المووال إليه بأنه محوط ومؤيد وليس معزوالً.

()2

 .3التوجيه وهي الرقابة المختصة بالتعليمات الالزمة لتنويذ االختصاصات الموووة ويكون هدفها األول
هو تعريف المووال إليه باالختصاصات الموووة عن طريق التوويق والتوسير والمالحظة.

()2

 .2عرال المووال إليه مشروع القرار الذي يرغب في إصداره في االختصاصات الموووة إليه على
المووال للتحقق من صحته ،وعدم مخالوته للقوانين واللوائق المعمول بها للحصول على موافقته عليها.

 .2ووع المووال حدوداً لإلنواق ،ال يستطيع المووال إليه تجاوزها إال بتصريق صريق من المووال
شخصياً.

()5

 .5ورورة حصول المووال إليه على إذن من المووال في حالة ممارسته إلحدى االختصاصات
الموووة إليه قبل القيام بها.

()6

 .6ما يصدره الرئيس إلى مرؤوسيه من أوامر وتعليمات ومنشورات ،والتعليمات قد تكون شووية أو كتابية،

أما المنشورات فتأخذ شكالً كتابياً وهذي وتلك تحمل إلى المووال إليه توسير القوانين واللوائق المنوط به
تطبيقها ،كما تحمل إرشادات إلى ما يقتويه حسن سير المرافق العامة من إجراءات وتصرفات.

( )0الهواري ،سيد :اإلدارة األصول واألسس العلمية ،مكتبة عين شمس ،القاهرة ،ص.210
()3

()2
()2
()5
()6

توفيق ،حسن :اإلدارة العامة ،الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ،القاهرة0711 ،م0711-م ،ص.052
الوالي ،إبراهيم :مرجع سابق ،ص .231
يونس ،عبد الضوور :مرجع سابق ،ص.356
عبد السالم ،عبد العظيم :مرجع سابق ،ص.311
عمرو ،عدنان :مبادئ القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.13

91

()0

 .1الجدولة وهي تحديد المدة والمراحل الالزمة لقيام المووال إليه بإنجاز االختصاصات الموووة ،وكذلك
تحديد معدل ما يحتاج من إمكانيات فنية أو بشرية ،وهي تختلف من حالة ألخرى حسب نوع وطبيعة

االختصاصات الموووة.

()3

والسائد في فقه القانون العام أن تلك األوامر والتعليمات والمنشورات تعتبر من قبيل اإلجراءات اإلدارية

الداخلية التي تلزم الموظوين ،ولكنها ال تصلق مجاالً للطعن فيها باإللضاء أمام القواء اإلداري ،وهي ال
تنتج وثا اًر في مواجهة الضير ،فهي ال تلزم سوى الموظوين الذين صدرت إليهم ،وال يملك الموظف تجاهها
سوى حق التظلم اإلداري ،إلى مصدر القرار أو رئيسه ،إال أن الموظف يلتزم بطاعة هذه األوامر متى

صدرت مستوفية ألركانها الشرعية ،وال يكون في مقدوره مخالوتها.

()2

وبالرغم من مميزات هذه الرقابة إال أنه وجه لها نقد على أساس أن قيام المووال بالرقابة السابقة على
أعمال المووال إليه يكون نتيجته المشاركة الوعلية للمووال إليه في ممارسته لالختصاصات الموووة،
فمن شأنه استبدال السلطة الحقيقية للمووال بالسلطة الشكلية للمووال إليه ،وهذا يعتبر أمر غير مويد،

فيبدو األمر كأن يأخذ المووال بإحدى يديه ما منحه للمووال إليه باليد األخرى ،فالرقابة السابقة ال تهدف
في حقيقتها رقابة أعمال المووال إليه ،بقدر ما تهدف إلى أن يكون للمووال الحق في أن يباشر

االختصاصات الموووة بذاته ،ويؤدي ذلك إلى الخلط بين المهام واالختصاصات الموكلة للطرفين.

()2

ولكننا ال نتوق مع هذا الرأي؛ ألنه افتراوي ويوحي بسوء نية المووال وهو ما يتعارال مع جوهر

وأساس التوويال الذي يقوم بإرادة االصيل للتخويف من عبء العمل المناط به فيلجأ إلى التوويال لومان
استمرار سير وانتظام العمل تحقيقاً للمصلحة العامة ،فاالصيل بموجب سلطاته الرئاسية وكذلك مسئوليته

عن االختصاصات الموووة ال يترك المووال إليه بشكل كامل دون متابعة ورقابة اواال قد ينحرف عن
المصلحة العامة بقصد أو بدون قصد لذلك يمارس دوره في الرقابة السابقة ال بقصد استرداد االختصاصات

الموووة بشكل ومني -والذي كان بإمكانه استردادها بشكل صريق -اوانما من أجل ومان عدم انحراف
المووال إليه وتركه حتى يستوحل الخطأ ويصعب تصحيحه.

()0

يونس عبد الضوور ،دراسات في اإلدارة العامة ،الدار المصرية للطباعة والنشر ،بيروت،0710 ،ص  .356أمين ،محمد :مرجع سابق ،ص.15

الصرايرة ،مصلق :مرجع سابق ،ص.030

()3
()2
()2

يونس ،عبد الضوور :مرجع سابق ،ص.355
علي ،سعيد :مرجع سابق ،ص.010
بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص.056
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ثانياً :الرقابة الالحقة على أعمال المفوض إليه-:
يقصد بالرقابة الالحقة النشاط الذي يقوم به المووال بمتابعة تنويذ السياسات الموووعة وتقييمها،
والعمل على إصالح ما يعتريها من وعف حتى يمكن تحقيق األهداف المنشودة ،فهي الرقابة التي تتم بعد
تنويذ االختصاصات أو بعد انجاز كل مرحلة من المراحل ومهمتها مراجعة ما تم إنجازه للتعرف على

األخطاء واالنحرافات إن وجدت ومعرفة أسبابها ومحاولة إيجاد وسائل

لتصحيحها.

()0

ويبدأ هذا النوع من الرقابة بعد صدور الق اررات من المووال إليه ،والرقابة الالحقة قد تكون رقابة سياسية،
بناء على توويال
وهي التي تباشرها السلطة التشريعية على الق اررات الجمهورية بقوانين –والتي تصدر ً
تشريعي ،-وقد تكون هذه الرقابة إدارية وهي التي تنشأ في داخل النظام اإلداري للدولة ،ويعتبر هذا النوع
من الرقابة رئيسياً بالنسبة لنظام التوويال إذ إنه بدون هذه الرقابة يوقد التوويال معناه ومومونه.

()3

فاألصيل ال يكون سلبياً بعد التوويال اوانما عليه اإلشراف والرقابة المستمرة على المووال إليه للتأكد من
ممارسة االختصاصات الموووة إليه بصورة سليمة ويتدخل عند الورورة لتصحيق األخطاء أو بإلضاء

التوويال.

()2

والرقابة يمكن أن تمارس بواسطة السلطة الرئاسية إذا كان األصيل يملك هذه السلطة تجاه المووال إليه،

أما إذا لم يكن له هذه السلطة ،فعليه أن يلجأ للسلطة المشتركة أو مطالبة المووال إليه بتقارير دورية عن
ممارسة االختصاص المووال إلحاطته بها ،كما يمكنه اللجوء للقواء وقت الحاجة باعتباره صاحب

مصلحة.

()2

وسائل الرقابة الالحقة:
البد من توافر وسائل فعالة للرقابة الالحقة حتى يستطيع األصيل أن يحول دون إساءة استعمال

التوويال من قبل المووال إليه.

()0
()3
()2
()2
()5

()5

ياغي ،محمد :مرجع سابق ،ص.221
بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص.051
عثمان ،محمد مختار :مبادئ علم اإلدارة العامة ،الطبعة األولى ،جامعة قار يونس ،بنضازي0771 ،م0770-م ،ص.020
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.12
أبو زيد ،محمد :المرجع في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.357
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ومن هذه الوسائل:
 .0اإلشراف وهي تهدف إلى ومان أن التنويذ يتم حسب الخطة والتعليمات المتصلة بالعمل الذي
يؤدى ،إوافة إلى ذلك أن اإلشراف ينطوي على تحديد ما إذا كانت التعليمات تتبع بطريقة تؤدي
إلى التنويذ الصحيق لما نص عليه في الخطة ،ويتم اإلشراف عن طريق االتصال الشخصي بين
()0

المووال والمووال إليه.

 .3التقارير التي يقدمها المووال إليه عن أعماله بصورة دورية أو بواسطة التقارير التي يوعها
الموتشون ويطلعون المووال عليها ،وقد يمارسها المووال عن طريق الشكاوي التي يقدمها إليه
األفراد الذين أصابهم الورر نتيجة تصرفات المووال إليه.

()3

 .2التصديق أو الموافقة ،يوترال التصديق صدور القرار من المووال إليه وال يكون نهائياً وال نافذاً إال
بعد المصادقة أو الموافقة عليه من جانب المووال.

()2

ولكننا ال نحبذ هذه الوسيلة من وسائل الرقابة الالحقة في التوويال؛ ألن تصديق األصيل على ق اررات

المووال اليه يتعاال مع ما استقر عليه الوقه من أن الق اررات الصادرة من قبل المووال إليه تأخذ مرتبة
وقوة ق اررات المووال إليه وليس ق اررات األصيل ،والتصديق أو الموافقة يتعارال مع ذلك؛ ألنه يؤدي إلى

دمج قرار المووال إليه مع األصيل في قرار واحد ويعد صاد اًر عن األصيل.

 .2اإليقاف واإللضاء ،اإليقاف يعني أن يوقف األصيل تنويذ الق اررات الصادرة عن المووال إليه مؤقتاً
مع بقاءها قائمة ،وذلك لحين التحقق من مدى مشروعيتها أو مدى انسجامها أو تعاروها مع

المصلحة العامة ،أما اإللضاء فهو قيام األصيل بإلضاء ما يصدر عن المووال إليه من ق اررات
تتعلق باالختصاصات الموووة بصوة كلية أو جزئية إما لعدم مشروعيتها أو لعدم مالئمتها أو

اتواقها مع المصلحة العامة ،ويتم اإللضاء إما بشكل تلقائي أو بناء على تظلم ،ولكن األصيل ال

يستطيع إلضاء ق اررات المووال إليه المشروعة التي تترتب عليها حقوق مكتسبة للضير.

()2

 .5يتمتع األصيل بسلطة تعديل الق اررات الصادرة من المووال إليه بما يتوق مع القانون ويتالءم مع
المصلحة العامة ،وتقتوي المبادئ اإلدارية أن يقوم المووال إليه بممارسة اختصاصاته أوالً ثم
()0
()3
()2
()2

يونس ،عبد الضوور :مرجع سابق ،ص.351
راوي ،مازن :مرجع سابق ،ص.21
عمرو ،عدنان :مبادئ القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.12
عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.15
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يقوم األصيل بإجراء التعديل عليها ،كما أن صالحية التعديل توترال مشروعية ق اررات المووال
إليه؛ لهذا ال يجوز استعمال صالحية التعديل إذا كان القرار غير مشروع بل يقوم بالضاء القرار
()0

غير المشروع.

 .6الحلول ،ويقصد به قيام األصيل بالحلول محل المووال إليه ،وانقسم الوقه اإلداري حول مدى جواز
سلطة حلول الرئيس محل المرؤوس المووال إليه في ممارسة اختصاصاته إلى ثالث اتجاهات:

االتجاه األول :ويرى أنصار هذا اإلتجاه أن الرئيس اإلداري يستطيع مباشرة التصرف الذي يدخل
ومن اختصاصاته الموووة؛ ألنه طالما يستطيع تعديل ق اررات المرؤوس فإن ذلك يستتبع القول
بجواز الحلول محله مالم ينص القانون خالف ذلك ،وعلى ذلك فإذا امتنع المووال إليه أو تراخى
عن إتخاذ القرار أو التصرف الذي كان ينبضي عليه إصداره ،فإنه يحق للرئيس المووال أن يحل

محله في ذلك وماناً لحسن سير العمل بانتظام .

()3

االتجاه الثاني :ويرى االتجاه الثاني بعدم جواز حلول األصيل محل المووال إليه باعتباره يتناقال
مع مبدأ التدرج الوظيوي وتقسيم مهام العمل بين الدرجات والمستويات اإلدارية المختلوة ،عالوة
على أنه يؤدي إلى شيوع االختصاص مما يؤثر على حق األفراد في المراجعة القوائية ود هذه

األعمال.

()2

كما أن التسليم للرئيس اإلداري بالحلول محل المووال إليه يؤدي إلى حرمان

المواطنين من االستوادة من مزايا مركزية اإلدارة وهي إخواع األعمال اإلدارية للوحص المزدوج
()2

من جانب المووال إليه أوالً ومن ثم من جانب األصيل.

االتجاه الثالث :ويذهب الرأي الثالث لتالفي االنتقادات التي وجهت لحق الحلول بالتوفيق بين
االختصاص وبين سلطة الرئيس اإلداري بأنه يحق لألصيل أن يحل محل المووال إليه في

ممارسة االختصاصات الموووة بعد ممارسة المووال إليه صالحياته على االختصاصات

الموووة

()0
()3

)5(.

شطناوي ،على :موسوعة القواء اإلداري ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان3111 ،م ،ص.052
عبد الوهاب ،محمد :النظرية العامة للقانون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية3103 ،م ،ص .025علي ،سعيد :مرجع سابق :ص.012

عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،ص.12

()2

جمال الدين ،سامي :أصول القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص .011بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص .063شطناوي ،علي :موسوعة القواء

اإلداري ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،ص.111

()2
()5

عمرو ،عدنان :مبادئ القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.12
الصرايرة ،مصلق :القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان3103 ،م ،ص.032
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ونتوق مع الرأي األول الذي يرى بحق األصيل في الحلول محل المووال إليه ،ولكن بووابط وقيود لعل

أهمها أن يكون الحلول في حالة امتناع أو تراخي المووال إليه عن إتخاذ القرار أو التصرف الذي كان
ينبضي إتخاذه ،وأن يكون الحلول وخر الوسائل التي يلجأ إليها األصيل وأن يقتصر على األعمال التي

تراخى أو امتنع المووال إليه القيام بها؛ وذلك وماناً لحسن سير وانتظام المرافق العامة.
وتهدف هذه الرقابة-:

 .0ومان عدم مخالوة المووال إليه أثناء قيامه بممارسة االختصاصات الموووة ألية قاعدة قانونية
تتصل بعمله أو عيباً في الشكل أو مخالوة القوانين واللوائق ،أو الخطأ في تطبيقها ،أو تأويلها أو إساءة

استعمال السلطة وذلك انطالقاً من مسئولية الرئيس عن أعمال مرؤوسه ،وهو ما يعرف برقابة

المشروعية.

()0

 .3إن المووال يحرص على ومان احترام المووال إليه للمصلحة العامة فيما تصدر عنه من أعمال،
وهو األمر الذي يجعل الرقابة في هذا الصدد رقابة مالئمة حيث يكون لألصيل مجاالً مرناً عند

استعمال سلطته الرئاسية وذلك نظ اًر التساع مومون المصلحة العامة.

()3

 .2الوقوف على المشكالت والعقبات والمعوقات التي تعترال العمل التنويذي وتؤثر في مدى

كوايته.

()2

 .2اكتشاف االنحرافات (أو األخطاء) في حينها ثم اتخاذ اإلجراءات الورورية إليجاد حلول مناسبة لها
قبل استوحالها فيصعب تعديلها أو تصحيحها.

()2

 .5القيام بمراجعة دورية لنشاط المووال إليه في مباشرته لالختصاصات الموووة حتى يتأكد من سالمة
أعماله وقيامه بالمهام الموكلة إليه على أتم وجه.

((1

()5

أدهم ،فوزي :اإلدارة اإلسالمية ،دراسة مقارنة بين النظم اإلسالمية والووعية الحديثة ،الطبعة األولى ،دار النواس ،بيروت3110 ،م ،ص.371

( )3أمين ،محمد :مرجع سابق ،ص.73
()2

درويش ،عبد الكريم و تكال ،ليلى :مرجع سابق ،ص.522

( )2ياغي ،محمد :مرجع سابق ،ص .220يونس ،عبد الضوور :مرجع سابق ،ص.351
( )5الحلو ،ماجد :القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.16

95

المبحث الثاني
مسئولية األصيل عن االختصاصات المفوضة ،وسلطة إنهاء التفويض
إن األصيل هو صاحب االختصاص وفقاً لقواعد توزيع االختصاص الدستورية والقانونية ،فقيامه

بالتوويال ال يعني إعواءه من المسئولية عن االختصاصات الموووة ،بل يستمر مسئوالً عنها طيلة مدة

التوويال ،فمسئوليته عن االختصاصات سابق للتوويال وأثناء مدة التوويال وبعد انتهاء مدة التوويال،

وعلى ذلك سوف نبين في هذا المبحث مسئولية األصيل عن االختصاصات الموووة وسلطته في إنهاء

التوويال ،على النحو التالي-:

المطلب األول
مسئولية األصيل على االختصاصات المفوضة
قيام األصيل بنقل جزء من اختصاصاته إلى المووال إليه بشكل مؤقت ال يعني تخليه بشكل كامل عن
هذه االختصاصات ،طيلة مدة التوويال فكما ذكرنا سابقاً أن المووال يقوم بدور الرقابة والمتابعة لمباشرةً
المووال إليه في االختصاصات الموووة استناداً إلى سلطته الرئاسية ،وكذلك نظ اًر لمسئوليته عن هذه
استثناء قام بتوويال غيره بمباشرتها
االختصاصات كونها اختصاصات أصيلة له بموجب القانون ،ولكنه
ً
لوترة مؤقتة مع بقاء مسئوليته عنها حيث ال توويال في المسئولية ،وسنووق في هذا المطلب موهوم

المسئولية بشكل عام ،ومسئولية األصيل أمام رؤسائه.

الفرع األول
المسئولية
تعددت تعريوات المسئولية بين فقهاء القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة ،ولكنهم يتوقون على أنها التزام

أو واجب بالقيام بإجراء أو عمل معين طبقاً للقانون يعرال صاحبه للمحاسبة في حالة اإلخالل بذلك.
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حيث تم تعريوها بأنها الت ازم المرؤوس الذي عهد إليه بواجب معين بأداء هذا الواجب ،وفي تعريف
وخر المسئولية هي التزام الورد بتأدية الوظائف والواجبات المخصصة له بطريقة سليمة وبأحسن ما في

قدرته وطبقاً لتوجيهات رئيسه الذي يحاسبه.

()0

وحيثما تمارس السلطة تنشأ المسئولية ،وتحقيق هذا التالزم يتمشى وفكرة العدالة اإلدارية التي تأبى
تقرير مسئولية اإلنسان دون أن تسند إليه سلطة ،إذ إن السلطة والمسئولية متالزمتان متعادلتان وتأسيساً

على ذلك يجب أن يمنق الرئيس المسئول القدر المعقول من السلطة الكافية لتحقيق األهداف

()3

المرسومة.

فمن القواعد المسلم بها أن السلطة ترتبط بالمسئولية وجوداً وعدماً ،فتوجد إحداهما حيث توجد
(.)2

األخرى

وترتيباً على ذلك يمكن القول أن المسئولية تمثل الجناح الثاني لالختصاص إلى جانب السلطة،

ولهذا قيل بالمبدأ بأنه ال مسئولية حيث ال توجد سلطة ،وأنه ال سلطة دون مسئولية .وهذا المبدأ تمليه في

الواقع العدالة والمنطق في ٍ
ون واحد ،ذلك أنه إذا كان االمتناع مسئولية الموظف عن عدم مباشرة
ٍ
اختصاصاته الوظيوية يبرر بعدم منحه السلطة الالزمة لذلك ،فإنه يجب من
ناحية أخرى أن يكون مسئوالً
عن مباشرة تلك االختصاصات إذا ما منحت له السلطات الالزمة لذلك ،فالموظف الذي يتمتع بالسلطات

التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته الوظيوية ،يجب أن يكون مسئوالً عن إنجاز تلك االختصاصات.

()2

وال يجوز أن نتصور السلطة بمعزل عن المسئولية التي تتالءم مع ممارسة القدرة ،والمسئولية إحدى

نتائج السلطة ،وهي نتيجتها الطبيعية وشريكتها التي ال غنى عنها ،وحيثما تمارس السلطة تنشأ المسئولية،
اواذا كانت السلطة والمسئولية متالزمتين ،فإنهما يجب أيواً أن تكونا متعادلتين ومتناسبتين ،إذ ال يجب أن
يسأل الموظف عن إنجاز أعمال معينة كلف بها طالما أنه لم يمنق من الوسائل والسلطات القدر المعقول

والكافي إلنجاز ما كلف به.

()5

وقد أكد اإلسالم مبدأ توازن السلطة مع المسئولية في قوله تعالى " :
وقوله تعالى" :

()0
()3
()2
()2
()5
()6
()1

" (.)1

كلوب ،عرابي :البناء التنظيمي لو ازرة الداخلية الولسطينية ،الطبعة األولى ،مكتبة ومطبعة دار األرقم ،غزة3101 ،م ،ص.013
حبتور ،عبد العزيز :أصول ومبادئ اإلدارة العامة ،الطبعة األولى ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،عمان3111 ،م ،ص.026
السناري ،محمد :مبادئ ونظريات القانون اإلداري (دراسة مقارنة) ،مرجع سابق ،ص.060
بطيخ ،رموان :أصول التنظيم اإلداري في النظم الووعية واإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.077
شيحا ،إبراهيم :أصول اإلدارة العامة ،مرجع سابق ،ص.376
سورة الطور من ارية ". "30
سورة األنعام من ارية ". "062
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"(،)6

الفرع الثاني
مسئولية األصيل عن االختصاصات المفوضة أمام رؤسائه
التوويال ال يعني تخلي الرئيس عن سلطاته ،اوانما هو يعهد مرؤوسيه في تولي بعال اختصاصاته
بشكل مؤقت ،وبذلك تظل مسئولية الرئيس عن سالمة التنويذ ومستوى األداء قائمة إلى جانب مسئولية

المرؤوس ،حيث يباشر هذا األخير االختصاصات الموووة تحت رقابة ومسئولية من

فووه.

()0

فعند قيام األصيل بتوويال بعال اختصاصاته ألحد مرؤوسيه ،فال يعني ذلك توويال مسئوليته عن

هذه االختصاصات؛ ألن المسئولية ال تووال مع توويال االختصاص( ،)3وال يحق لألصيل أن يدفع
المسئولية عنه بحجة التوويال وأساس ذلك أن صاحب االختصاص األصيل هو الذي أرى توويال جزء

من اختصاصاته وصالحياته إلى أحد مرؤوسيه ،وهو الذي يستطيع إنهاء التوويال متى أراد وهو مسئول

بدوره أمام رؤسائه عن إ نجاز االختصاصات المنوطة به بالرغم من قيامه بتوويال جزء منها إلى أحد

مرؤوسيه ( ،)2سواء أكانت هذه االختصاصات أصيلة يستمدها من القوانين واللوائق مباشرةً أو من ق اررات
()2
التوويال.
فمثالً لو فوال رئيس الصحة أحد وكالء و ازرته في اإلشراف على شئون الصحة المدرسية وعالج

الطالب ،فإن هذا الوزير ال يستطيع أن يدفع مسئوليته أمام رئيس الجمهورية أو أمام البرلمان عن أمور

خاصة بالصحة المدرسية وعالج الطالب بأنه قد فوال هذه األمور إلى وكيل الو ازرة المختص .ذلك أن
مسئوليته رغم التوويال تظل قائمة .فالمسئولية ال تووال.

()5

وهذا ما أكدته فتوى الجمعية العمومية للقسم االستشاري بمجلس الدولة المصري والتي ذهبت إلى أنه

"من وثار التوويال أن المووال باالختصاص إنما يباشر عمله تحت مسئولية

موووة".

()6

وكذلك أكدته محكمة العدل العليا برام اهلل حيث قوت بأن" :تكليف وزير األوقاف والشئون الدينية
مدير لمديرية ديوان الو ازرة ليس إال توويال من صاحب االختصاص للمستدعي صالحية
للمستدعي ليعمل
اً
()0

الضمري ،إبراهيم :اإلدارة دراسة نظرية وتطبيقية ،دار الجامعات المصرية ،اإلسكندرية ،0711 ،ص .351أبو زيد ،محمد :المرجع في القانون

اإلداري ،دار النهوة العربية0777 ،م ،القاهرة ،ص.351

()3

()2

عبد اهلل ،عبد الضني :القواء اإلداري ،الدار الجامعية ،بيروت0772 ،م ،ص .371أدهم ،فوزي :مرجع سابق ،ص.061
عثمان مختار ،محمد :مرجع سابق ،ص.021

()2

الطماوي ،سليمان :الوجيز في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.52

()6

فتوى الجمعية العمومية للقسم االستشاري بتاريخ 0765/1/0م ،المجموعة ،السنة  ،07رقم ( ،)022ص.222

( )5شيحا ،إبراهيم :أصول اإلدارة العامة ،مرجع سابق ،ص.313
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اتخاذ بعال األعمال القانونية بدالً عنه وهو توويال سلطة وليس توويال مسئولية إذ تبقى مسئولية
صاحب االختصاص قائمة رغم التوويال."...

()0

وعلى ذلك فالتوويال ال يمحي المسئولية عن األصيل على أداء المووال إليه للمهام موووع

التوويال( ،)3بل هو وسيلة لتوزيع االختصاص والقواء على تركيزها من أجل تحقيق مصلحة العمل
اإلداري ،وذلك ألن الرئيس اإلداري هو الذي رغب في

التوويال.

()2

ولو فووت المسئولية إلى جانب الواجبات ،ألدى ذلك في الواقع إلى نقل االختصاص ذاته من وظيوة

إلى أخرى بما يخرج عن طبيعة التوويال ويخل بالتسلسل اإلداري ويضير من مومون كال من وظيوة

الرئيس ووظيوة المووال إليه.

()2

ولو أعوي الرئيس من المسئولية عن األعمال المووال فيها ،ألصبق التوويال أسلوب أو وسيلة

للتهرب من بعال مسئولياته عن طريق توويال جانب من اختصاصاته ،فإذا كان المووال يحرم من

ممارسة االختصاصات التي فوال فيها خالل التوويال -توحيداً لالتجاه ومنعاً للتوارب في ممارسة هذه

االختصاصات– فإن له في جميع األحوال صالحيات واسعة على االختصاصات الموووة منها أن يلضي
التوويال ،فيسترد سلطاته ،ويزاول كافة اختصاصاته بنوسه ،كما أن له أن يعدل توويوه إلى الووع الذي
يروق له؛ ومبرر هذه الصالحيات من جانب أنه صاحب االختصاص األصيل ،وهو المسئول عن هذه
االختصاصات رغم التوويال ،ومن جانب وخر بصوته الرئيس اإلداري الذي يمارس سلطاته الرئاسية في

اإلشراف والرقابة.

()5

وطالما أن المووال مسئول عن تنويذ المووال إليه االختصاصات الموووة ،لذلك يتعين عليه أن

يحسن اختيار من سيعهد إليه بمباشرة بعال اختصاصاته ،كذلك القيام بتدريبه على األعباء المعهود بها

إليه اواجراء الرقابة والمتابعة واإلشراف على كيوية أداء المووال إليه لالختصاصات الموووة ( ،)6وأن
()1
يراعي إمكانيات المووال إليه وخبرته العملية ومهاراته الشخصية ،وأعباءه داخل وخارج التنظيم.

()0
()3
()2
()2
()5
()6
()1

حكم محكمة العدل العليا برام اهلل بي 3117/2/06م ،القرار رقم (3111/031م) ،قد سبق اإلشارة إليه.
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وبهذا نرى أن جوهر مسئولية األصيل تترتب عندما يكلف المشرع جهة أو شخص ما واجبات أو
اختصاصات معينة ،فإنه يمنحه الصالحيات والسلطات الالزمة للقيام بهذه االختصاصات وبموجب نظرية

التالزم ما بين السلطة والمسئولية ،فإذا أخل بمسئولياته أو قصر أو قام بها على نحو مخالف للقانون
فيترتب عليه مسئولية هذا الخلل وعندما يمنحه المشرع اإلذن بالتوويال بجزء من اختصاصاته فهنا يترك

له تقدير المسألة بما يحقق المصلحة العامة للمرفق أو للجهة اإلدارية في أن يووال هذه االختصاصات أو
يقوم بها بنوسه ،فإن قام بتوويوها إلى شخص وخر في حدود ما يسمق له القانون وبالكيوية التي رتبها

القانون وقام المووال إليه بما كلف به من اختصاصات على أكمل وجه ،فهنا يتحقق الصالق العام ،وال

يسأل المووال عن عمل المووال له ،حيث أن الهدف من التوويال تنويذ العمل أو االختصاص على ٍ
نحو
أفول ،أما إن حدث خلل في قيام المووال إليه بمباشرة االختصاصات الموووة إليه ،فهنا تنعقد مسئولية

األصيل عن هذا الخلل؛ ألنه باألصل هو المكلف بهذه االختصاصات ،وتم منحه السلطة الالزمة للقيام

بهذه االختصاصات لذلك ترتبت مسئوليته عن الخلل الذي ارتكبه المووال إليه ،سواء كان تقصير في

القي ام بالمهام الموووة إليه أو التأخير في إنجازها أو القيام بها بشكل مخالف للقانون أو لطبيعة هذه

االختصاصات ،فاألصيل كما ذكرنا هو المطالب بإنجازها وتنويذها بالكيوية المطلوبة وفق القانون وعليه

اختيار أفول الوسائل التي تكول إنجاز هذه األعمال ،فإن أخوق في ذلك انعقدت مسئوليته اوان فووها
لضيره –إذا وجد نص يسمق بذلك -فعليه حسن اختيار المووال إليه وفق المعايير التي ذكرناها سابقاً،
وعليها القيام بالمتابعة والرقابة والتوجيه للمووال إليه أثناء التنويذ ،فإن قصر المووال إليه في اإلنجاز

تنعقد مسئولية األصيل.
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المطلب الثاني
سلطة إنهاء التفويض
استثناء من األصل العام وهو ممارسة كرل صراحب اختصراص اختصاصره ،ولرذلك ال برد
التوويال يعتبر
ً
له من نهاية ،فالتوويال الدائم ال يجوز اواال اعتبرر نقرالً لالختصراص أو إعرادة توزيرع لالختصاصرات بص ٍ
روة

دائمة ،والتوويال قد يكون محدد المدة سرواء برالنص ارذن أو مرن قبرل الموروال ،ولكرن عردم تحديرد المردة ال
يعني أنه دائم ،وعلى ذلك فقد ينتهي التوويال بإرادة األصيل مصدر قررار التورويال وقرد ينتهري بقروة القرانون

دون تدخل من قبل األصيل.

الفرع األول
انتهاء التفويض بإرادة األصيل
التوويال كوسيلة فعالة من وسائل اإلدارة في إنجاز أعمالها بيسر وكواءة ال يكون مسموحاً به إال

بتوافر شروط محددة سبق ذكرها ،ومن األهمية بمكان ذكر أن التوويال يعتبر وسيلة مؤقتة وغير دائمة ،وال

بد أن ينتهي في ٍ
يوم ما ليعود كل صاحب اختصاص لممارسة اختصاصه بنوسه .لذلك فإنه من الطبيعي

ابتداء
أن يكون للمووال سلطة إنهاء التوويال الذي منحه إلى المووال إليه؛ ألنه كان مختصاً بمنحه
ً
فيكون له إنهاؤه .وفى حكم لمحكمة العدل العليا برام اهلل أكدت على ذلك..." :وال يعتبر قرار التوويال أو
التكليف بأنه منصب جديد أو ترقية كونه جزئي ومؤقت إذ ينتهى عندما يقرر المووال ذلك بقرار منه أو
تحديد مدته بمدة معينة."...

()0

أوالً :قيام األصيل بإنهاء التفويض-:
المووال يملك إنهاء التوويال مباشرةً قبل نهاية مدته الزمنية أو قبل زوال الظرف الواقع إليه أو قبل
تنويذ الموووعات محل التوويال ،وسواء أكان السبب في ذلك يرجع إلى سوء أداء المووال إليه ،أو
إخالله بأحكام التوويال ،أو عدم التزامه بالشروط واالستثناءات والتحوظات التي ووعها المووال ،أو لم

يكن هناك أي سبب وخر يتصل بأداء المووال إليه ،اوانما فقط قدر المووال أنه من المالئم إنهاء التوويال
قبل نهاية مدته؛ ألن التوويال ال يعني تخلي أو تنازل الرئيس المووال عن اختصاصاته الموووة بصوة
دائمة لمرؤوسه المووال إليه.
()0
()3

()3

محكمة العدل العليا برام اهلل ،بتاريخ 3117/2/06م ،القرار رقم (3111/031م) ،قد سبق اإلشارة إليه.
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وينبضي لصحة قرار إلضاء التوويال أن يكون في مرتبة قرار التوويال وبنوس قواعده وشكله اواال كان
ق ار اًر غير مشروعاً ويجوز الطعن فيه باإللضاء ،وأن يستهدف األصيل منه الصالق العام وحسن سير
المنظمة اإلدارية التي يقودها.

ومن ثم إذا صدر قرار التوويال بأداة قانونية معينة ،كقانون أو مرسوم ،أو في صورة معينة بأن كان

صريحاً أو مكتوباً ،فإنه ينبضي أن يتم إلضاؤه بنوس األداة والصورة التي صدر بها قرار التوويال حتى يعلم

الكافة به.

اواذا صدر قرار التوويال من لجنة أو جمعية أو هيئة ،فإنه ينبضي أيواً صدور قرار اإللضاء من نوس
الجهة التي أصدرت قرار التوويال وليس ممن يمثلها ،اواذا كان قرار التوويال صاد اًر من رئيسين إداريين

معاً يمارسان اختصاصاً واحداً ،فإنه ينبضي أيواً صدور قرار اإللضاء من الرئيسين الموووين معاً ،وليس

من أحدهما ،اواال كان ق ار ًار باطالً ويجوز الطعن فيه ،وذلك لخووعه للقواعد العامة التي تحكم إلضاء
()0
ر إدارياً.
الق اررات اإلدارية باعتباره ق ار اً
وقد يلجأ األصيل إلى إنهاء التوويال بطريق غير مباشر ،كأن يعدل قرار التوويال بإوافة تعليمات

معينة يوجب فيها على المووال إليه أن يرجع إليه قبل البت في الموووع ،أو أن يحدد السلطات المالية
للمووال إليه وبالتالي تصبق ق ارراته عديمة األثر ،أو أن يلجأ األصيل للحد من سلطات المووال إليه

بإعادة صياغة نصوص جديدة للتوويال تحقق

ذلك.

()3

كذلك عند إعادة تنظيم الجهاز اإلداري ،حيث تعود السلطات الموووة إلى األصيل ،ثم تجرى عملية

توويال جديدة عند إعادة توزيع

االختصاصات.

()2

ثانياً :انتهاء التفويض بتنفيذ موضوعه-:
ينتهي التوويال في االختصاص بإنجاز اواتمام االختصاص أو العمل المووال الذي تم النص عليه في
قرار التوويال من قبل األصيل ،وذلك بعد تحقيق الهدف أو الموووع الذي تم من أجله التوويال ،فأحياناً
يكون بسبب مواجهة ظرف معين أو حالة خاصة ،كتراكم األعمال اإلدارية على عاتق الرئيس اإلداري

نتيجة بعال الظروف االستثنائية ،فينتهي هذا التوويال بعد إنجاز المووال إليه لالختصاص المووال
طبقاً لقرار التوويال فال يجوز للمووال إليه أن يمارس أية اختصاصات أخرى مهما كانت شبيهة باألولى
ٍ
توويال جديد .وأساس ذلك أن التوويال في االختصاص يتم بتنويذ موووعات محددة ،ومن ثم
بناء على
ً
()0
()3
()2

عبد السالم  ،عبد العظيم  :مرجع سابق  ،ص.073
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ال يجوز تجاوزها في أي ٍ
حال من األحوال ،اواال عد ذلك اعتداء على االختصاص ،وجاز بالتالي طلب
()0
إبطال تصرفات المووال إليه.
ثالثاً :انتهاء التفويض بانتهاء مدته-:
تتقرر نهاية التوويال بانتهاء المدة المحددة في قرار التوويال ،حيث يحدد صاحب االختصاص
المووال الوترة الزمنية التي يمكن فيها المووال إليه ممارسة االختصاصات والصالحيات الموووة ،لذا يعد

فوات هذه المدة دون صدور قرار جديد للتوويال أو بتجديد مدة التوويال فقدان المووال إليه السلطة

القانونية باتخاذ الق اررات اإلدارية التي يمكن إصدارها في مدة التوويال .فكل تصرف يقوم به المووال إليه
بعد نهاية المدة القانونية للتوويال يعتبر باطالً وغير مشروع وقابل لإللضاء أو السحب من طرف

()3

المووال.

الفرع الثاني
انتهاء التفويض بدون إرادة األصيل
وكمررا ينتهرري التوررويال بررإرادة األصرريل ،فقررد ينتهرري بقرروة القررانون كررزوال أحررد شررروط صررحته أو تعليقرره علررى

شرط معين من قبل النص ارذن بالتوويال ،كذلك قد ينتهي التوويال بتضير أحد أطرافه.

أوالً :انتهاء التفويض بزوال أحد شروط صحته-:
ينتهي التوويال إذا فقد أحد الشروط الجوهرية لصحة إصداره ،مثل إلضاء النص ارذن لسبب أو وخر.

فوي حالة إلضاء النص ارذن بالتوويال فإن ذلك يستتبع بالورورة إلضاء جميع ق اررات التوويال الصادرة

بناء عليه ،وطبقاً لنظرية األثر المباشر للقانون فإن هذا اإللضاء ال يؤثر على ق اررات التوويال التي سبقت
ً
إلضاء النص ارذن ،فالق اررات الصحيحة تبقى نافذة إذا ما صدر قانون وخر يسمق بالتوويال بالووابط
نوسها التي قررها القانون الملضي أو المعدل.

()0
()3

()2

محمد ،خليوي :مرجع سابق ،ص.62
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ومثال ذلك :صدور قانون جديد ينظم التوويال فتستمر التوويوات السابقة طالما كانت غير متعاروة
مع القانون الجديد وتتوق مع أحكامه ،أما التوويوات التي تتعارال مع أحكامه فتنتهي ويعود االختصاص

لألصيل ،ولكن إذا صدر توويال في أحد القوانين المتعلقة بتنظيم اختصاص معين ثم صدر قانون جديد
للتوويال بشكل عام تتعارال أحكامه مع ما ورد في قانون التوويال الوارد في التشريع الجزئي المتعلق

بتنظيم اختصاص معين ،في هذه الحالة يستمر التوويال الوارد في التشريع الجزئي طبقاً لقاعدة الخاص

يقيد العام.

ثانياً :انتهاء التفويض بتحقق شرط معين-:
ٍ
بشكل عام ،فينتهي
التوويال قرار إداري تنطبق عليه القواعد التي تسري على الق اررات اإلدارية
التوويال إذا تم تعليق انتهائه بتحقق شروط معينة ،فيحدد النص ارذن بالتوويال أحياناً الشروط التي

بمقتواها ينتهي التوويال ،ومن ثم يصبق بقاء هذا التوويال مرهوناً باستمرار تحقق هذه الشروط ،فإذا

انتوت هذه الشروط ،يصير التوويال منقوياً بصرف النظر عن إرادة المووال بهذا الخصوص ،وعلى
سبيل المثال إذا اشترط النص ارذن لمنق توويال معين غياب المووال أو حلول مانع يحول دون قيام

األصيل بواجباته ،ومن ثم فإذا عاد األصيل أو زال المانع فإنه يسترد اختصاصه بالكامل ،ويعني ذلك

انتهاء التوويال بقوة هذا النص وليس بإرادة المووال ،إذ ينتهي التوويال في هذه الحالة ولو كانت رغبة

المووال في

رره.
استم ا

()0

ثالثاً :انتهاء التفويض بتغير أحد أطرافه-:
إن تضير أحد أطراف التوويال كسبب من أسباب انتهاء التوويال أثار خالفاً فقهياً ،حيث ذهب جانب

من الوقه إلى انتهاء التوويال في االختصاص سواء أكان شخصياً أم وظيوياً بأي تضير يحدث بشخص
المووال أو المووال إليه يستوي أن يكون هذا التضير في المركز الوظيوي كالترقية أو النقل ،أو في

االنقطاع النهائي عن مزاولة العمل كاالستقالة ،أو انتهاء مدة الخدمة .
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أسانيد شخصية وعملية تتعلق بالمووال والمووال إليه ،فبالنسبة

للمووال تتمثل األسانيد الشخصية في أن التوويال في االختصاص تدخل فيه بعال االعتبارات الشخصية

بين األصيل والمووال إليه ،أما بالنسبة لألسانيد العملية فإن التوويال يقوم على عدة اعتبارات توجدها
متطلبات العمل وظروفه فإن تضير األصيل قد تتضير الظروف وتصبق غير مالئمة لسبب قيامه.

()0

بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص 067وما بعدها.
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أما بالنسبة للمووال إليه فاألسانيد الشخصية تتمثل بقيام التوويال على أساس الثقة المتبادلة بين
الطرفين والتي تزول بتضير المووال إليه ،واألسانيد العملية تتمثل في االرتباك الذي يواجهه المووال إليه

الجديد في مباشرته لالختصاصات الموووة والتي تحتاج إلى دراسة ،إوافة إلى دراسته الختصاصاته
األصلية الجديدة.

()0

ويذهب اتجاه وخر إلى التورقة بين تضير األصيل وتضير المووال إليه ،فمن المنطقي أال يتجاوز
األصيل عند تحديد مدة التوويال واليته الوظيوية ،ومن ثم فإن التوويال يسقط بانتهاء تلك الوالية إذا ما
ٍ
وظيوة أخرى ،فمنذ لحظة
انتهت قبل نهاية مدة التوويال ،سواء انتهت واليته باستقالته أو وفاته أو نقله إلى
انتهاء واليته فإنه ال يكون مختصاً زمانياً بمباشرة االختصاصات الموووة ،وبالتالي ال يجوز استمرار هذا

التوويال ،أما في حالة تضير المووال إليه فقط ،فاألصل أيواً سقوط التوويال بتضيره ،ولكن يجوز استثناء
استمرار التوويال وسريانه لمن يخلوه بشرطين ،األول :أن يسمق النص ارذن بأن يتم التوويال لجهة إدارية

بصوتها وليس باسم الشخص القائم عليها ،والثاني :أن يصدر قرار التوويال –من المووال الذي لم يتضير-

إلى المووال إليه بصوته الوظيوية وليس باسمه الشخصي.

فإذا توافر الشرطان استمر التوويال قائماً ،وال يسقط إال بانتهاء مدته أو بقرار جديد من المووال

األصيل بإلضائه ،إذا رأي أن شخص المووال إليه الذي تضير غير مؤهل الستمرار التوويال.

()3

ونتوق مع غالبية الوقه التي تورق بين توويال التوقيع وتوويال االختصاص في التقرير بمسألة سقوط أو
استمرار التوويال في حالة تضير أحد أطرافه على النحو التالي-:
 .6انتهاء التفويض بالتوقيع-:
يتمثل توويال التوقيع في تكليف يتمكن بمقتواه أحد المرؤوسين اإلداريين بتوقيع بعال الق اررات

اإلدارية بدال من صاحب االختصاص ،ولكن تحت رقابة ومسئولية صاحب االختصاص األصيل وتقتصر
صالحية المووال إليه في هذه الحالة على مجرد التوقيع المادي على مشروع القرار اإلداري اواوواء الصوة
الرسمية عليه( ،)2فهو الذي يمنحه الرئيس اإلداري ألعوانه المباشرين والمقربون منه ،أي ذات الصلة
الشخصية به بحكم ماويهم وخبرتهم معه ومعرفتهم عنه ماال يعرفه غيرهم ،ويستقل المووال بتعيينهم أو

ندبهم ،وتحديد اختصاصاتهم بحيث التتعدى التوقيع على بعال الق اررات اإلدارية التي يصدرها ،ويرتبط

بالتالي مصير هذا التوويال بسقوط أحد أقطابه.
()0

()2

عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص .331

()3

البوسعيدي ،طارق :التوويال في مباشرة االختصاصات اإلدارية وفقاً للنظام القانوني العماني ،مرجع سابق ،ص 11وما بعدها.

()2

عبد السالم ،عبد العظيم  :مرجع سابق ،ص .076راوي ،مازن :مرجع سابق ،ص.50

()2

شطناوي ،علي :موسوعة القواء اإلداري ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،ص.671
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ف ينتهي التوويال بالتوقيع أو التوويال الشخصي بمجرد انتواء العالقة الشخصية الرابطة بين المووال
والمووال إليه ،والتي تقوم على أساس الثقة بين طرفيه .فالتوويال بالتوقيع يتميز بقواعد مختلوة عن
توويال االختصاص ،بسبب الطابع الخاص الذي يتميز به ،فإنه ينقوي رغم إرادة المووال ،فالتوويال

بالتوقيع يقوم على االعتبار الشخصي( ،)0ومن ثم فإنه يكون من الطبيعي أن ينقوي هذا النوع من

التوويال ،إذا انتهيت خدمة المووال أو المووال إليه أو كليهما

معاً.

()3

 .5انتهاء التفويض الوظيفي-:
إن التوويال الوظيوي ال ينتهي بتضير أحد أطرافه فإن أي تضيير يط أر على الشخص األصيل أو على

شخص المووال إليه ال ينهي التوويال في مباشرة اختصاصات الموووة؛ ألنه يوجه إلى الشخص بصوته
ال بشخصه

()2

مالم ينص القانون على غير ذلك في النص ارذن أو في قرار التوويال ،مادام لم يظهر

من صياغة النص ارذن أو من موووع التوويال بأن له طابعاً شخصياً ،وبذلك يخوع قرار التوويال فيما
يتعلق بانتهائه للقواعد العامة التي تحكم انتهاء الق اررات اإلدارية ،وبالتالي ينتهي بإلضائه بقرار صحيق يكون

من ذات مرتبة قرار التوويال ،وكذلك ينتهي بزوال الجهة المووال إليه زواالً نهائياً ،كأن يتم لرئيس مؤسسة
عامة ثم تصوى وتصوى اختصاصاتها .أما إذا ألضيت الجهة المووال إليها مع بقاء اختصاصاتها وأيلولتها
إلى جهة أخرى ،فإن هذه الجهة الوارثة تستويد من قرار التوويال الذي صدر لسالوتها دون حاجة إلى تجديد

التوويال.

()2

ويعتبر عدم انتهاء التوويال بتضير أحد أطرافه من حسنات التوويال باالختصاص ،حيث يظل

التوويال ساري الموعول ،وصحيحاً من الناحية القانونية لمدة طويلة رغم التضيير الذي يحدث في أطرافه،
حيث يتسم بالثبات النسبي ،فإذا صدر قرار توويال في عهد أحد الوزراء فال يحتاج الوزير الذي يخلوه إلى

إصدار قرار توويال جديد.

()5

وهو ما يتوافق مع حكم المحكمة العليا اإلدارية في مصر "...إذا صدر التوويال استناداً إلى نص في

قانون ثم ألضي هذا القانون...فإن قرار التوويال ال يسقط ولو غير القانون الجديد في أسلوب تعيين

األ صيل...ومن المقرر أن الق اررات التي صدرت صحيحة في ظل نظام معين تظل نافذة ومنتجة

()0
()3
((2
()2
()5

بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص.011
أدهم ،فوزي :مرجع سابق ،ص.010
حسين ،محمد :مرجع سابق ،ص.66
حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.052
عبد اهلل ،عبد الضني :التوويال في السلطة اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.022
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وثارها...ما لم يرد نص صريق في قانون بإلضائها...كذلك ال ينتهي قرار التوويال إذا صدر لصالق رئيس
مصلحة ،ثم أعيد تنظيمها أو تضيرت بتبعيتها."...

()0

رابعاً :إنهاء التفويض عن طريق القضاء-:
إذا لم يلتزم المووال إليه بحدود قرار التوويال ،أو إذا صدر قرار التورويال دون نرص وذن يكرون القررار

غيررر مشررروع ،فررإذا لررم يقررم األصرريل بإلضرراؤه بإرادترره سرواء مررن تلقرراء نوسرره أو بنرراء علررى تظلررم فيررتم إلضائرره دون
إرادته ،فقررار التورويال هرو بمثابرة قررار إداري تنظيمري مرن حيرث ارثرار التري يرتبهرا بالنسربة للضيرر ،ومرن ثرم

فيجوز الطعن عليه بصرورٍة مباشررة بردعوى اإللضراء فري ميعادهرا القرانوني ،كمرا يجروز بعرد انتهراء هرذا الميعراد

الطعن في الق اررات الوردية المستندة إليه.

()0

()3

()3

حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر في عام 0762م ،السنة التاسعة العدد األول ،قاعدة رقم ( ،)25ص.272
نقالً عن عبد العظيم ،عبد السالم :مرجع سابق ،هامش ص.077

خليوة ،عبد العزيز :الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.25

وسنبين موقف القواء من التوويال الضير مشروع بشكل أوسع الحقاً في هذه الدراسة.
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الفصل الثالث

اآلثار القانونية لتفويض االختصاص بالنسبة للمفوض
إليه
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الفصل الثالث
اآلثار القانونية لتفويض االختصاص بالنسبة للمفوض إليه
يترتب على توويال االختصاص انتقال االختصاصات الموووة لسلطة المووال إليه ،وبذلك تزداد

اختصاصات المووال إليه بمقدار ما تم توويوه من قبل األصيل ،حيث ينتقل عبء القيام بهذه
االختصاصات الموووة على كاهله ،فالتوويال كما هو معروف وسيلة قانونية لتوزيع االختصاص

والتخويف من العبء عن األصيل من أجل حسن سير العمل اإلداري  ،اواذا ما قام األصيل بتوويال جزء

من اختصاصاته يجب على المووال إليه االلتزام بإنجاز هذه االختصاصات الموووة باعتباره واجباً قانونياً

مكلواً به وليس حقاً شخصياً له ،حيث يباشر هذه االختصاصات كمباشرته الختصاصاته األصلية ،وفي

حالة تقصيره تترتب عليه مسؤولية أمام األصيل ،وسنووق في هذا الوصل نطاق التزام المووال إليه بالقيام
باالختصاصات الموووة ،وطبيعة االختصاصات الموووة ومرتبة الق اررات الصادرة من المووال إليه أثناء

قيامه باالختصاصات الموووة ،وكما سنبين في حالة إخالله بشروط التوويال القيمة القانونية للق اررات
الصادرة من المووال إليه نتيجة هذا التوويال الضير مشروع ،وذلك في مبحثين على النحو التالي-:
المبحث األول :سلطات واختصاصات المووال إليه.
المبحث الثاني :طبيعة الق اررات الصادرة عن المووال إليه ،ومدى مسئوليته عنها.
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المبحث األول
سلطات واختصاصات المفوض إليه
المووال إليه هو باألساس موظف صاحب سلطة ،وكما يستمد اختصاصاته من المشرع ،فإنه قد يستمد
من األصيل بعال االختصاصات عن طريق التوويال إذا ما أجاز المشرع التوويال ،لذلك ينبضي على

المووال إليه أن يلتزم بممارسة االختصاصات الموووة كالتزامه بممارسة اختصاصاته األصلية ،وأن يقوم
بها في حدود قرار التوويال الصادر من األصيل سواء كانت هذه الحدود من قبل المشرع تقيد األصيل في

ممارسته الختصاصاته ،فإذا ما فوال جزء منها ينتقل التقييد إلى المووال إليه أثناء الممارسة؛ ألن

المووال إليه ال يحوز من الصالحيات أكثر من الصالحيات المخولة لألصيل ،كذلك قد يكون التقييد من
قبل األصيل حيث يتومن قرار التوويال قيود معينة يوعها األصيل على المووال إليه أثناء مباشرته

لالختصاصات بما ال يتعارال مع حسن سير وانتظام المرفق العام وماناً لمبدأ المشروعية والمصلحة
العامة ،وعلى ذلك سنتناول في هذا المبحث االلتزام الذي يقع على المووال إليه ،وكذلك سنبين طبيعة

االختصاصات الموووة ،وذلك في مطلبين-:
المطلب األول :التزام المووال إليه بأداء االختصاصات الموووة على خير وجه.
المطلب الثاني :نطاق وطبيعة االختصاصات الموووة.
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المطلب األول
التزام المفوض إليه بتنفيذ االختصاصات المفوضة على خير وجه
التوويال في االختصاص هو وسيلة قانونية لتوزيع االختصاص والقواء على التركيز من أجل تحقيق

مصلحة العمل اإلداري ،ويترتب عليه انتقال عبء القيام باالختصاصات الموووة على عاتق المووال إليه
بشكل مؤقت طوال مدة التوويال؛ لذلك ينبضي على المووال إليه االلتزام بالقيام باالختصاصات الموووة

على أكمل وجه حيث يقع عليه االلتزام بتنويذ االختصاصات الموووة ،كما يقوم بتنويذ االختصاصات
األصلية التي أناطها به المشرع ،وينبضي كذلك أن يمارس هذه االختصاصات بنوسه ،وال يجوز أن يعهد بها

إلى غيره ،ومن مقتويات إلتزامه القيام باالختصاصات الموووة إليه على أحسن وجه أن يلتزم أثناء

ممارسته لالختصاصات بحدود قرار التوويال ،وأال يتجاوز الشروط والقيود التي يتومنها.

الفرع األول
التزام المفوض إليه بتنفيذ االختصاصات المفوضة شخصياً
االختصاص بصوة عامة وجد لكي يمارس ،فهناك إذاً التزام مبدأي على كل سلطة إدارية بممارسة

اختصاصاتها ،وينظم القانون الجزاء على مخالوة هذا االلتزام.

ٍ
موظف ما ،ليس حقاً شخصياً للموظف يمارسه كيف يشاء ،بل هو واجب
فاالختصاص المسند إلى

مكلف به .ومن ثم فإن على المووال إليه التزام باحترام القرار المحول إليه لالختصاص المووال به والعمل

بمقتواه ،وقد أصبق بعد صدور قرار التوويال من األصيل ملتزماً بتنويذه بشكل شخصي( ،)0وعلى سبيل

المثال فإنه في حالة امتناع المووال إليه عن ممارسة التوويال الممنوح له فإن هذا االمتناع يعد سبباً

لتحريك السلطة التأديبية قبله ،ويمكن أن تصل في هذا الصدد إلى حد العزل شأنه في ذلك شأن الموظف
الذي يمتنع عن ممارسة اختصاصات وظيوته.

ويعتبر رفال المووال إليه العمل بمقتوى قرار التوويال ركن السبب في المسئولية التأديبية تجاهه

والتي تبرر توقيع الجزاء عليه.
()0

()3

وقد أكد على هذا قانون الخدمة المدنية الولسطيني رقم (2لسنة 0771م) حيث نصت المادة (" :)66الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها

خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائق .وعلى الموظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائق وتنويذها وأن يلتزم بما يلي .0 :تأدية
العمل المنوط به بنوسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي ألداء واجبات وظيوته...

( )3الوالي ،إبراهيم :مرجع سابق ،ص.271
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وبهذا يتوق لنا أنه يقع على عاتق المووال إليه التزاماً شخصياً بمباشرة االختصاصات الموووة،

فال يملك المووال إليه توويال االختصاصات التي فوال هو في ممارستها ،اوانما يكون له فقط توويال

جزء من اختصاصاته األصلية في الحاالت التي يجيز لها القانون ذلك.

()0

وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارية العليا في مصر حيث جاء في حكمها الصادر عام 3111م "إن المبدأ
وقواء أن التوويال الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى االختصاصات
المستقر عليه فقهاً
ً
األصلية التي يستمدها المووال من القوانين واللوائق مباشرةً ،أما االختصاصات التي يستمدها الرئيس
ٍ
بناء على قواعد التوويال ،فإنه ال يجوز له أن يووال فيها ،بل يتعين عليه أن
اإلداري من سلطة عليا ً
()3
يمارس االختصاصات الموووة بنوسه".
وفي ٍ
حكم وخر قوت المحكمة اإلدارية العليا "صدور القرار من نائب الوزير يعتبر غصباً للسلطة حتى

لو كان نائب الوزير مووواً في ذلك من قبل الوزير أو من السلطة التي فووها رئيس الجمهورية؛ أساس

ذلك القاعدة التي تقوي أن من فوال في اختصاص ماال يملك التوويال فيه ،نتيجة ذلك أن قرار الوزير

يعتبر مجرد عمل مادي يكون لجهة اإلدارة سحبه في أي وقت دون التقيد بمواعيد السحب أو اإللضاء.

()2

وبهذا نرى أن المووال إليه يجب أن يلتزم بتنويذ االختصاصات الموووة بنوسه اواال كان تصرفه غير
مشروع ،فعندما يصدر األصيل ق ار اًر بتوويال جزء من اختصاصه إلى أحد مرؤوسيه استناداً إلى نص يأذن
له بذلك ،فإنه يتعين على هذا المرؤوس أن ينوذ ما فوال إليه شخصياً وأساس هذا االلتزام ،أن مكنة

التوويال ذاتها ال تووال اواال هبط االختصاص إلى ما ال نهاية ،وترتب على ذلك عدم تنويذه من أحد.

ويقتوي االلتزام الشخصي في التنويذ ،أن يكون المووال إليه قد عين في مركزه الوظيوي تعييناً سليماً

قبل صدور قرار التوويال من رئيسه اإلداري ،وأن تستمر صوته الوظيوية طوال فترة التوويال اواال فإنه
()2
ٍ
عندئذ فاقداً المكنة الشرعية في ممارسة أي اختصاص يعهد به إليه.
يكون

وااللتزام الشخصي من قبل المووال إليه بتنويذ االختصاصات الموووة يهدف لتحقيق عاملين أساسيين
هما-:

 .0عدم وياع االعتبارات والضايات التي قد دفعت المووال الختيار شخص المووال إليه لممارسة بعال
اختصاصاته نيابةً عنه ،والتي قد تكون اعتبارات عملية كخبرات المووال إليه العملية ،ومؤهالته

()0

أبو زيد ،محمد :المرجع في القانون اإلداري ،ص.316

()2

المحكمة اإلدارية العليا ،الطعن رقم ( )0171لسنة  36قوائية ،جلسة 0716/03/31م.

( )3مكتبة أحكام المحكمة العربية العليا ،الطعن رقم ( )1312لسنة  22ق ،جلسة 3110/6/31م ،مكتب فني ،26ص.3201
()2

عبد الهادي ،بشار :التوويال في االختصاص ،مرجع سابق ،ص.306
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العلمية وكواءاته وقدرته على إنجاز العمل ،وقد تكون هذه االعتبارات نوسية كالثقة المتبادلة بين
المووال والمووال إليه ،أو ع ْمر المووال إليه ،أو طريقة اختياره ،أو امتالكه سعة األفق والنوج
الوكري والذهني .ومن ثم فإذا لم يمارس المووال إليه االختصاصات الموووة إليه بنوسه أصبحت كل
هذه االعتبارات الضايات في حكم العدم.

()0

 .3من حيث المحافظة على قواعد االختصاص وعدم اختالطرهرا مع بعوها ،مما يرؤدي إلى تحديد
مسئولية كل من أطراف التوويال في حاالت الخالف واإلثبات ،وما يستتبع ذلك من المحافظة على
حقوق الضير ومصالحهم ،وعدم تعطيل العمل اإلداري ،واتخاذ التوويال وسيلة أو أسلوب للتهرب

والتخلي عن السلطات الموووة بتوويوها إلى الضير إلى ما ال نهاية.

()3

ويثار هنا السؤال :متى يجوز توويال التوويال؟  ،وهو ما يعرف بالتوويال الورعي أي قيام المووال
إليه بتوويال االختصاصات الموووة.
األصل أن التوويال استثناء من القواعد العامة ،واالستثناء ال يقاس عليه وال يتوسع في توسيره مالم يرد
نص بضير ذلك؛ لذلك فإن المووال إليه ال يستطيع أن يعيد التوويال فيما فوال فيه ،بل عليه أن يمارس

االختصاص الذي فوال فيه بنوسه.

()2

ومنع التوويال الورعي يسري حتى في عالقة السلطة التشريعية بالسلطة التنويذية ،لذلك قوي بأنه لو
ترك قانون موووعاً معيناً لكي ينظم بأمر تصدره الحكومة ،فال يجوز لألمر الصادر أن يترك الموووع

لكي يعالج بمرسوم؛ أل نه إذا كان للسلطة التشريعية أن تترك بعال االختصاصات المحجوزة لها لكي
تمارس بأمر بدالً من قانون ،فال يصق لآلمر أن يتركها بدوره إلى مرسوم بل يجب أن يعالجها هو أو على

األقل أن يرسم بوووح خطوطه العريوة حتي يتحرك المرسوم في إطارها.

()2

ومبررات عدم جواز توويال التوويال عديدة ،من أهمها-:
 .0التوويال في االختصاص استثناء من مبدأ الممارسة الشخصية لالختصاص ،والذي يلزم صاحب
االختصاص بممارسته بنوسه ،وعدم توويوه غيره في ممارسته ،إال إذا أجاز له المشرع ذلك.

()0
()3
()2
()2

عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.72
السنوسي ،صبري :مرجع سابق ،ص.016
علي ،سعيد :مرجع سابق ،ص .60أدهم ،فوزي :مرجع سابق ،ص.071
حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.17
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 .3من المبادئ المقررة في التوويال أن سلطة التوويال ال تووال ،اواذا أجاز المشرع التوويال فال يكون
ذلك ،إال في حدود االختصاصات المقررة قانوناً لألصيل ،وبصوة أصلية ،وليس في االختصاصات
الموووة إليه.

 .2ممارسة األصيل لالختصاص المووال له من جهات أخرى بنوسه ،يؤدي إلى المحافظة على
االعتبارات التي أدت إلى توويوه شخصياً.
 .2عملية التوويال في االختصاص ال تتم إال مرةً واحدة ،وال يجوز تك ارراها بنوس االختصاصات
الموووة من قبل األصيل ،اواال استمرت عملية التوويال بال نهاية ،مما يؤدي إلى وياع المسئولية
بين عدد كبير من اإلداريين ،وعدم قدرة السلطة األصلية على مباشرة رقابتها على االختصاصات

الموووة.
 .5قيام التوويال في االختصاص على اعتبارات عملية تتأثر تأثي اًر كبي اًر بتوويال المووال إليه بعال
االختصاصات التي فووت إليه من رؤسائه إلى مرؤوسيه.

 .6التوويال في الحاالت التي يجيزها القانون هو أمر شخصي يصدر من األصيل ،ويلتزم به المووال
إليه ،وال يجوز له بدوره توويال غيره في ممارسته.

()0

ولكن رغم ذلك فإن توويال التوويال درجة من درجات توزيع االختصاص ،يمكن أن يكتسب صوة

الشرعية بنوس األداة التي تملك منق االختصاص ،أي أنه إذا صرح نص وذن بذلك أصبق جائ اًز ،إال أن
هذا ال يعني انحدار االختصاصات دون ما حد؛ ألن النص الذي يأتي بتوويال التوويال ،إنما يحدد

درجات هذا التوويال األخير والسلطات التي يجوز أن ينحدر إليها االختصاص ،األمر الذي يلزم مراعاته

عند إجراء هذه التوويوات.

()3

وبهذا نرى أنه ال يجوز للمووال إليه أن يقوم بدوره بتوويال غيره في االختصاصات التي ولت إليه
بطريق التوويال ،إذ إن التوويال يكون في االختصاصات األصيلة للموظف وليس في االختصاصات

المووال فيها ،وعليه يلتزم المووال إليه بأن يزاول االختصاص المووال فيه بنوسه مالم يسمق النص ارذن
بالتوويال بإعادة هذا التوويال من جانب المووال إليه األول ،أو نص مو ٍاز له أو أعلى منه مرتبة ،وهو

أمر -إذا تحقق– غير مستساغ؛ ألن التوويال في االختصاص هو استثناء من مبدأ الممارسة الشخصية
لالختصاص ،وينبضي أال يرد استثناء على استثناء أو يقاس عليه أو يتوسع في توسيره.

()0
()3

عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص 056وما بعدها.
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.65
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ولذلك يتجه جانب من الوقه إلى أنه في حالة سماح النص ارذن بالتوويال بإعادة ارل رترورويرال مرة أخرى
من جانب المووال إليه أن يوافق األصيل على ذلك ،أما في قرار التوويال ذاته أو الحقاً وقبل قيام

المووال إليه بذلك ،تأسيساً على أن سلرطرة ارلرترورويرال ال تووال أو لم

تووال.

()0

وتطبيقاً لما سبق ما نصت عليه المادة ( )21من القانون رقم ( )35لسنة 0766م بشأن إصدار قانون

األحكام العسكرية في مصر ،على أنه إذا كان هناك وجه إلقامة الدعوة ،فيجب على النيابة العسكرية أن
تستصدر أم اًر باإلحالة على النحو التالي :من رئيس الجمهورية أو من يوووه أو من وابط مرخص له
بذلك بمقتوى توويال من الوابط الذي أعطيت له السلطة في األصل من رئيس الجمهورية أو من
يوووه وذلك بالنسبة للوباط ويجوز لمن يخول سلطة اإلذن باإلحالة بالنسبة للوباط ،أن يووال القادة

األدنى منه سلطةً اإلذن لإلحالة بالنسبة لوباط الصف والجنود.

كما نصت المادة ( )71من نوس القانون في شأن التصديق على األحكام على أن "يصدق رئيس
الجمهورية أو من يوووه على أحكام المحاكم العسكرية ،ويجوز للوابط الذي أعطيت له هذه السلطة في

األصل من رئيس الجمهورية أن يووال من يرى من الوباط سلطة التصديق على أحكام هذه

المحاكم.

()3

وقد أجاز القانون الولسطيني في عهد االنتداب البريطاني التوويال الورعي ،ومن ذلك "يجوز للمدير العام،
إذا رأى ذلك ورورياً لتشضيل السكك الحديدة على الوجه المقتوى وبصورة تتوافر فيها الكواءة-:
أ ...ب" .يجوز لرئيس أي قسم من األقسام فوال إليها مباشرة أية صالحية من صالحياته بمقتوى الوقرة

أي منها إلى أي موظف من موظوي السكك
(أ) من هذه المادة مباشرة جميع تلك الصالحيات أو ٍ
الحديدية...وكل توويال فرعي لمباشرة أية صالحية من صالحياته بمقتوى الوقرة (ب) من هذه المادة ال
()2
ينتقص بأي ٍ
حال من األحوال".
وقداستقر القواء في مصر على عدم جواز توويال التوويال إال بنص ،حيث قوت المحكمة اإلدارية

العليا على أنه "ال يجوز للمووال إليه بدون نص يجيز ذلك أن يووال في االختصاصات الموووة

إليه."...

()2

كذلك قررت الجمعية العمومية لقسمي الوتوى والتشريع "إن القانون...بشأن فرال وريبة على المسارح

وغيرها من محال الورجة والمالهي...مقصورة على وزير المالية الذي خولته المادة...وهذه السلطة
()0
()3
()2

البوسعيدي ،طارق :مرجع سابق ،ص.10
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.66
المادة ( ،)50نظام سكك حديد الحكومة "المعدل" صالحيات المدير العام لسنة 0722م ،الوقرة (ب) ،الوقائع الولسطينية ،العدد ،0263

ص.0331

()2

المحكمة اإلدارية العليا ،طعن رقم  0171لسنة  36ق ،جلسة 0716/03/31م.
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التوويوية المقررة له ،مما يجب أن يباشرها بنوسه وليس له أن يووال ذلك إلى غيره...وهو مما يجب أن
يقوم به بق اررات تصدر منه نوسه ،وال يجوز أن يووال في ذلك غيره ،ذلك أنه من المقرر أنه ال يجوز لمن

فووت إليه سلطة التشريع بموجب قانون أن يوووها بدوره إلى غيره ما لم يكن القانون قد فووه صراحةً
سلطة التوويال إلى غيره فيما فوال فيه."...

()0

ويثار هنا السؤال :هل يجوز في حالة إجازة التوويال الورعي أن يلضي األصيل (األول) التوويال

الورعي؟

في حالة إجازة التوويال الورعي من قبل المشرع وقام االصيل بتوويال االختصاصات الموووة إلى
جهة أو شخص وخر وقام هذا الشخص او تلك الجهه بتوويال االختصاصات الموووه فانه بموجب

القواعد العامة التي تعطي للرئيس اإلداري الحق في إلضاء أو تعديل ق اررات مرؤوسيه بصوته صاحب
السلطة الرئيسية فإنه يستطيع إلضاء وتعديل ق اررات المووال إليه المتعلقة باختصاصاته األصلية ،فإنه من
باب أولى يستطيع إلضاء ق اررات التوويال الورعي الصادرة من المووال إليه ،فاألصيل إوافة لسلطته

الرئيسية على المووال إليه فإنه صاحب االختصاص األصلي ويستطيع أن يسترده في أي وقت متى رأى
أن من مقتويات المصلحة العامة إلضاء التوويال ،وفي حالة كون المووال إليه يتبع سلطة رئاسية أخرى

فإن األصيل اوان لم يكن هو الرئيس اإلداري للمووال إليه فإنه يستطيع إلضاء التوويال الورعي بصوته
صاحب االختصاص األصيل وهو من يتحمل مسئوليته.

()0

الجمعية العمومية لقسمي الوتوى والتشريع ،ملف رقم  272/3/21في 0770/0/03م الموسوعة اإلدارية الحديثة ،الجزء  ،35ص 275وما بعدها.
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الفرع الثاني
نطاق ممارسة المفوض إليه لالختصاصات المفوضة
تمارس السلطات العامة اختصاصاتها طبقاً للقانون ،اواذا حدد القانون شروطاً معينة ،وحدوداً لممارسة
االختصاص ،وجب على السلطة المعينة ممارسة االختصاص بالشروط والكيوية المنصوص عليها في

القانون ،لذلك يجب أن تقتصر اختصاصات المووال إليه على المسائل التي تومنها التوويال وكذلك فال
يجوز للمووال إليه أن يتجاوز نطاق االختصاصات التي تومنها قرار التوويال اواال كانت تصرفاته خارج

نطاق التوويال باطلة وغير مشروعة محقة

اإللضاء.

()0

فإذا حدد القانون شروطاً معينة الستخدام إمكانية

التوويال ،أو حدد األصيل شروطاً معينة لممارسة االختصاص المووال ،وجب على المووال إليه احترام
هذه الشروط ،ومخالوته لها مجاوزة منه لحدود التوويال.

()3

فإذا توافر النص ارذن بالتوويال وصدر قرار التوويال من صاحب االختصاص األصيل استناداً إليه

وفي الحدود المقررة في هذا النص ،تكون تصرفات المووال إليه الالحقة لقرار التوويال مشروعة طوال مدة

التوويال من حيث عنصر االختصاص ،وحيث أن حدود االختصاص ال تتصل بالموووع محل

االختصاص فحسب اوانما تتعلق كذلك بالحدود الزمنية والمكانية لمباشرة االختصاص ،فإنه يلزم لمشروعية
تصرفات المووال إليه أن تلتزم هذه الحدود جميعاً اواال صارت باطلة ،مع مالحظة ورورة االلتزام في
()2

توسير نطاق التوويال بقواعد التوسير الويق حيث ال يجوز القياس عليها أو التوسع فيها.
واختصاص المووال إليه إما أن يكون مقيداً أو اختصاص تقديري-:
أوالً :تنفيذ المفوض إليه لالختصاص المقيد-:

باختصاص ما قد يورال عليه بطر ٍ
ٍ
ٍ
يقة
سلطة معينة ،وحينما يزوده
عندما يمنق القانون رجل اإلدارة

ومرة ،وعلى سبيل اإللزام الهدف المعين الذي يجب عليه أن يسعى إلى تحقيقه وأن يحدد له األوواع التي

يجب عليه أن يخوع لها للوصول إلى هذا الهدف ،فإذا سلك المشرع هذا الطريق فإنه يملي مقدماً على
رجل اإلدارة فحوى القرار الذي يجب عليه اتخاذه ،وتسمي سلطاته أو اختصاصاته محددة أو مقيدة.

()2

بناء على سلطة مقيدة ،مشروطة بقانونية هذه
وقد قوت محكمة العدل العليا تصرفات اإلدارة الصادرة ً
()5
التصرفات.
()0
()3
()2
()2
()5

شيحا ،إبراهيم :أصول اإلدارة العامة ،مرجع سابق ،ص.311
الوالي ،محمود :مرجع سابق ،ص.363
البوسعيدي ،طارق :مرجع سابق ،ص.17
الطماوي ،سلمان :النظرية العامة للق اررات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.31
قرار محكمة العدل العليا رقم (3111/26م) ،مجلة نقابة المحامين ،عدد ( )7 ،1 ،1لسنة 3110م ،ص.0317

117

فإذا حول األصيل للمووال إليه اختصاصاً مقيداً ،وهو االختصاص الذي تحدد نطاقه قاعدة قانونية،
فإن اختصاص األصيل هو اإلجراءات التنويذية لهذه القاعدة القانونية بقرٍار منه ،وكذلك يكون تصرف

المووال إليه ،حيث يلتزم بممارسة هذا االختصاص كما حدده النص.

()0

فيجب أن يمارس االختصاص بالنطاق المحدد له قانوناً ،اواال اعتبر المووال إليه مجاو اًز حدود
التوويال ،كما يجب أن توسر ق ارراته في هذا الصدد توسي اًر ويقاً ،فإنه من البديهي أن المووال إليه ال
يحوز من السلطات أكثر مما يحوز األصيل فيما يتعلق باالختصاصات الموووة.

()3

وفي ذلك تقول الجمعية العمومية للوتوى والتشريع "...وغني عن البيان أنه يتعين على نائب المحافظ
فيما فوال فيه من اختصاص المحافظ في مجال التأديب أن يباشر اختصاصه في حدود القانون فيراعي

ما هو مقرر فيه من ومانات ومنها الحيدة في إصدار القرار بعد توافر ما يجب عليها التحقيق أيواً من

ومانات في مواجهة العامل بالمخالوات ،وأدلة اإلدانة وتمكينه من الدفاع عن نوسه ،فالتوويال ال ينقص
()2
ٍ
شيء منهما جميعاً".
في

اواذا نص قرار التوويال مثالً على أن مداه يسري في حالة غياب األصيل أو عدم مباشرته لهذا
االختصاص .فإن على المووال إليه أال يمارس هذه االختصاصات الموووة إال في هاتين الحالتين،
ويسترد األصيل اختصاصاته لدى وجوده أو لدى انتهاء الظروف الذي منق التوويال من أجله.

()2

وكما يكون االختصاص مقيداً بنص قانوني فإنه قد يكون مقيداً من قبل المووال إليه حيث يحق

لألصيل أن يورال على المووال إليه القيود والتوجيهات لممارسة االختصاص الذي فوال فيه.

ٍ
درجة معينة اقتصر اختصاصه
فإذا فوال األصيل أحد مرؤوسيه في توقيع جزاءات على موظوين من
على من أشار التوويال إليهم ،ومن ثم فال يجوز أن يمتد إلى غيرهم ،وعلى ذلك فاألصيل قد يورد قيوداً
على المووال إليه في مباشرته لالختصاصات الموووة بما يراه مناسباً لتحقيق الصالق العام ،وعلى
المووال إليه االلتزام بهذه القيود ما لم تكن غير مشروعة أو

مستحيلة.

()5

ولقد قوت محكمة القواء اإلداري بأنه "للبطريرك وحدة حق اإلشراف المالي واإلداري على الكنائس

وذلك ال يمنع بطبيعة الحال من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية بتوويال منه ويتركها
()0
()3
()2

الوالي ،محمود :مرجع سابق ،ص.212
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.62
الجمعية العمومية للوتوى والتشريع في 0770/2/31م ،ملف رقم  02/1/16نقالً عن عبد السالم ،عبد العظيم :مرجع سابق ،ص.76
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تباشر هذا العمل طالما كانت تسير فيه وفق النظام الذي رسمه لها اواال سلبها إياه وارجع الكنيسة إليه ،فإذا
كان المدعون لصوتهم قد خرجوا عن هذه الحدود ونازعوه في صميم اختصاصه فسلبهم ما كان منحهم إياه

واسترد الكنيستين وأعانته جهة اإلدارة على ذلك ،فإنه ال يكون ثمة تعسف أو إساءة الستعمال السلطة،
ووجود هيئات أو جمعيات أخرى ال زالت تدير كنيسة أو أكثر ال يتومن هذا المعنى وال هذه الداللة ،ألن

تلك الهيئات ال زالت تدير كنيسة أو أكثر في الحدود المرسومة".

()0

وفي ٍ
حكم وخر قوت المحكمة اإلدارية العليا "إذا ووع صاحب االختصاص قيداً على اختصاصه في
هذا الشأن ،بتشكيل لجنة على ٍ
نحو معين لتقديم تقرير بالموووع قبل إصدار القرار ،فإن هذا القيد يسري

على من فوال في مباشرة هذا االختصاص؛ ألنه إذا كان لصاحب االختصاص األصيل أن يوع قيداً
كقاعدة عامة على ممارسته اختصاصه بنوسه ،فإنه من باب أولى أن يوروه كقيد عام على من يوووهم

في مباشرة هذا االختصاص".

()3

ثانياً :تنفيذ المفوض إليه االختصاصات في ظل السلطة التقديرية-:
قد يترك المشرع لإلدارة قد اًر من الحرية في التصرف تستعمله وفقاً للظروف ،وتكون سلطة اإلدارة تقديرية

حينما يترك لها القانون الذي يمنحها هذه االختصاصات هامشاً من الحرية للقيام بهذه االختصاصات،

فالسلطة التقديرية هي التي يتركها القانون لإلدارة لتحديد ما يصق عمله وما يصق

تركه.

()2

وقد عرفت محكمة العدل العليا السلطة التقديرية بأنها" :أن يكون لإلدارة سلطة إتخاذ الموقف الذي تراه
مناسباً عند تحقق الضرال الذي هدف إليه القانون".

()2

فإذا كان االختص اص يمنق األصيل سلطة تقديرية في تنويذه أو القيام به فإذا قام بتوويال مباشرة
االختصاص إلى المووال إليه ،فإنه يتمتع بنوس السلطة التقديرية الممنوحة لألصيل ما لم يقم األصيل

بووع قيود معينة على المووال إليه ،أما إن لم يوع قيود فاختصاص المووال إليه ال يعتبر اختصاصاً

مقيداً ،اوانما اختصاصاً تقديرياً في استخدام السلطات الموووة إليه وفي إطار قرار التوويال الذي يحدد
النطاق الواجب على المووال إليه في ممارسة اختصاصاته ،ومن ثم على هذا األخير االلتزام بهذه

الحدود.

()5

()0
ال عن عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.031
محكمة القواء اإلداري في  06أغسطس 0761م ،المجموعة ،السنة  ،02ص .216نق ً
()3
()2
()2
()5

محكمة أحكام المحاكم العربية العليا ،مرجع سابق ،الطعن رقم  0310لسنة 22ق ،جلسة 0711/03/01م ،مكتب فني .22
الطماوي ،سليمان :النظرية العامة للق اررات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.30
محكمة العدل العليا ،قرار رقم ( )315لعام 0771م ،مجلة نقابة المحامين ،العدد ( ،)7سنة 0771م ،ص.2352
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ولقد قوت محكمة القواء اإلداري بأنه إذا كان القانون قد فوال وزير المالية في مهمة اتخاذ الق اررات
الالزمة لتحديد البالد التي يجوز االستيراد منها وكذلك السلع التي يجوز استيرادها فال وجه للتحدي بأن هذا

المرسوم مقصور على تحديد البالد دون السلع ،إذ النص عام وكل ما كان عاماً ال يجوز فيه التخصيص،

وما دام للوزير سلطة تحديد السلع فله أن يستعين في ذلك برأي لجنة يوكل إليها تحديد السلع اواليه في
()0
النهاية يرجع األمر.
ٍ
ٍ
تحديد دقيق
بصوة عامة دون
ويحدث أحياناً أن يصدر قرار التوويال بجزء من اختصاصات األصيل

لمستوى هذا التوويال ،حيث يدق الموقف بالنسبة لالختصاصات الموووة التي سيتعين على المووال

ممارستها ( ،)3وفي هذه الحالة نرى أن يتم توسير قرار التوويال في حدود ويقة وعدم التوسع في ذلك مع
مراعاة العلة من التوويال كأداة إلنجاز األعمال وتخويف العبء عن الرئيس اإلداري.

()0
()3

محكمة القواء اإلداري 02 ،ابريل 0752م ،المجموعة السنة السابعة ،ص .772نقالً عن الدكتور عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.031
الوالي ،محمود :مرجع سابق ،ص.211
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المطلب الثاني
نطاق وطبيعة االختصاصات المفوضة
استثناء من األصل العام
يعتبر توويال االختصاص من أساليب توزيع االختصاص بشكل مؤقت فهو
ً
بوجوب قيام كل صاحب اختصاص بمباشرة اختصاصه بنوسه ،وكما ذكرنا سابقاً إن أجاز القانون لصاحب

االختصاص األصيل بتوويال جزءاً من اختصاصاته وصدر قرار التوويال مستوفياً شروطه ،فإن المووال
إليه يباشر بممارسة االختصاصات الموووة إلى جانب اختصاصاته األصلية ،وسوف نووق في هذا

المطلب مرتبة وطبيعة هذه االختصاصات ،وهل تختلف عن اختصاصات المووال إليه األصلية؟ ،كما

سنبين نطاق ومدى التوويال ،وهل التوويال ينقل السلطة مع االختصاص؟ ،أم يقتصر على نقل
االختصاصات فقط؟

الفرع األول
تفويض في السلطة أو تفويض في االختصاص
من المعلوم أن التوويال يقوم على نقل جزء من صالحيات األصيل إلى المووال إليه وبتحديد نطاق
الصالحيات الموووة اختلف الوقه في هذه المسألة ،فيرى أغلبهم أن التوويال يشمل االختصاص والسلطة

معاً ،ويرى جانب وخر أن التوويال يقتصر على االختصاص فقط.

وقبل أن نعرال للخالف الوقهي حول طبيعة االختصاصات الموووه ،سنبين موهوم السلطة فقد اختلف

الوقهاء في تعريوهم للسلطة حيث اعتبرها البعال حق من الحقوق ،فهي الحق في إصدار األوامر والقدرة

ٍ
شخص مختص بإصداره وتجعل
على فرال الطاعة ،ويعرفها وخرون بأنها الصوة المميزة ألمر يصدر من

له ميزة اإللزام.

()0

أو هي حق الرئيس اإلداري في اتخاذ ق ار ارت تحكم تصرفات مرؤوسيه في الجهاز

الحكومي.

()3

واعتبر البعال أن السلطة هي قوة من القوى ،فيعرفها بأنها قوة قانونية أو شرعية تعطي الحق في األمر أو
الوعل ،أو هي القوة على إصدار األوامر لآلخرين ليقوموا بعمل أو ليمتنعوا عنه بصورة يراها صاحب
السلطة كويلة بتحقيق هدف المنظمة أو القسم.
()0
()3
()2

()2

شيحا ،إبراهيم :أصول اإلدارة العامة ،مرجع سابق ،ص.375
الهواري ،سيد :مرجع سابق ،ص.12
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.02
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ويعرفها الدكتور بشار عبد الهادي هي مكنة شرعية تستند بشرعيتها إلى الدستور أو القانون أو اللوائق،
تمكن من خولت إليه تنويذ اختصاصاته المحددة ،سواء باتخاذ ق اررات أو بإصدار أوامر للعاملين تكون

ملزمة لهم بضال النظر عن ورائهم أو ميولهم أو معتقداتهم مما يتحقق معه في النهاية غايات المنظمة
اإلدارية.

()0

وكما ذكرنا ترتبط بالسلطة المسئولية حيث أن المسئولية تالزم السلطة فمن يعطي السلطة يتحمل

المسئولية ،ويجب أن تتناسب مع المسئولية ،فالسلطة إنما تووع في يد الرئيس بقصد تحقيق غايات
مرسومة سلواً ،ومن ثم فإنه يصبق مسئوال عن تحقيق تلك الضايات .وبالتالي يجب أن تسير السلطة
والمسئولية معاً في جميع المستويات.

والقاعدة السابقة ذات شطرين -:
 .0فمن الناحية األولى يجب أن يمنق الموظف من السلطة القدر الالزم لتحقيق األهداف المطلوبة منه،

بحيث يكون نجاحه أو فشله منسوباً إلى ما يبديه من حكمة وتبصر في استعمال ما بين يديه من

وسائل ،ال إلى نقص في تلك الوسائل.

 .3ومن الناحية الثانية يجب أن يكون مدى المسئولية مناسباً لما زود به الموظف من سلطة فال يجوز
تحمليه بمسئوليات تووق ما خول من سلطات ،أو ما بين يديه من وسائل ،فعلى قدر السلطة تكون

المسئولية.

()3

وبالعودة إلى نطاق التوويال فقد درج معظم الوقهاء على استخدام توويال السلطة وتوويال االختصاص

دون التمييز بينهما ،وحتى من َمي َز بينهما اعتبر أن السلطة تووال مع االختصاص ،حيث يرى الدكتور
محمود إبراهيم والي أن سبب الخالف حول طبيعة التوويال يعود تاريخياً إلى ارتباط فكرة السلطة العامة
بوكرة السيادة ،ووقع الجدل بين الوقهاء عند البحث عن أساس هذه السيادة أو السلطة ،وعن إمكانية
توويوها ممن استودعوها من ممثلي الشعب ،الذين هم أصالً مووال إليهم بها ،ويمارسونها بوكالة تمثيلية،

ووقع خالف بين مدرستين إحداهما ترفال فكرة توويال السلطة باعتبارها ملكاً للشعب ،ومن ثم فال يجوز
لممثلي الشعب أن يووووا فيها ،أما األخرى فترى جواز توويال السلطة وأن الواقع يورال ذلك ،ولقد
انعكس هذا الخالف على الدساتير الورنسية المتعاقبة التي حرمت توويال السلطة ،ويويف الكاتب أن فكرة
()0

عبد الهادي ،بشار :نظرية عدم توويال السلطة تشريعياً اوادارياً ،مجلة الحقوق والشريعة ،جامعة الكويت ،السنة الخامسة ،العدد الرابع ،ديسمبر

0710م ،ص.325

()3

الطماوي ،سليمان :الوجيز في اإلدارة العامة ،مرجع سابق ،ص. 57
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السلطة العامة ما لبثت أن تحددت معالمها حين انوصلت عن فكرة السيادة واستقرت كوكرة فنية مستقلة
تتميز بها نشاط السلطة اإلدارية الذي يستهدف تحقيق أغراال عامة ،وكان للقواء اإلداري فول إنشاء

هذه الوكرة ،ولقد تحدد مومونها في مجموعة من االمتيازات التي تتمتع بها اإلدارة ،وتستخدمها في تنويذ
أحكام القانون العام اواشباع الحاجات العامة ،وانتهى إلى أنه أصبق التوويال في السلطة أو االختصاص
مقبوالً ،بل أصبحت كلمة سلطة ارن في فرنسا مرادف لكلمة اختصاص ،كما أصبحت أيواً في الوقه

المصري كلمة سلطة مساوية لكلمة اختصاص ،وتحولت من معنى القوة والقهر القديم إلى معنى محدد،
فهي في بعال األحيان تعد قيداً لمن يتمتع بها أكثر من اعتبارها امتيا اًز له ،والسلطة بهذا المعنى مجرد

وظيوة لها ثالثة عناصر قانونية معينة ،فهي تشمل اختصاصاً قانونياً ،واختصاصاً تقديرياً ،واختصاصاً

فنياً ،وباإلوافة إلى ما تقدم فإن تطور فكرة السلطة العامة جعل وجوه التقاء بين موهومها القانوني مع
الموهوم الوني لها في علم اإلدارة العامة ،إذ يلتقي العلمان على أن السلطة ما هي إال مجموعة من
الواجبات والمسئوليات ،وأن التوويال في جزء منها أمر مرغوب فيه إلحسان أداء هذه الواجبات
والمسئوليات .

ويويف الكاتب إلى أن تقارب األلواظ المستخدمة في العلمين عن السلطة برغم اختالف اللضة ،حيث
تستخدم كلمات ) (pouvior –authoriteفي علم القانون ،وكلمات ( )power –authoriteفي علم

اإلدارة العامة نصيب في هذا التقارب بين الموهومين .

وبذلك يذهب الكاتب إلى أن تعبيرات االختصاص أو السلطة أصبحت ارن تستخدم كمترادفات في

النظامين المصري والورنسي لتعبر عن التزامات وقيود وواجبات أكثر مما يحمله ظاهر التعبير من معنى
القوة والقهر القديم.

()0

كذلك يويف الدكتور عبد الوتاح حسن في معرال توويحه مسألة توويال االختصاص والسلطة معاً

حيث يتناول فكرة "دلوولوية"

()3

بالنقد ،حيث يرى "دلوولوية" بأن التوويال ال ينقل السلطة مع االختصاص،

( )0الوالي ،محمود :مرجع سابق ،ص 311وما بعدها.
()3

يذهب "دلوولوية" إلى أن التوويال يقع على االختصاص وال يقع على سلطة ممارسته األصلية؛ ألن السلطة بنظره ال تووال سواء في المجال

التشريعي أو اإلداري ،فوي المجال التشريعي يذكر بأنه في مطلع القرن العشرين اتجه رأي إلى أن تحميل المشرع رئيس الدولة بمهمة التشريع إنما هو
عقد يقوم على أساس االتواق ،فال يكون األمر عند إذ منحاً للسلطات اوانما توزيع لألعمال وذلك بقصد تنظيمها .ثم ينتهي "دلوولوية" بعد ذلك إلى أن
الرأي الذ اعتنقه يقوم على فكرة ال تمثيل ،فأعواء السلطة التشريعية يمثلون األمة؛ ولذلك فهم ال يملكون نقل سلطاتهم إلى الضير ،ويشير أن المشرع ال
يستطيع أن ينقل سلطة عمل تشريعات ليد أخرى؛ ذلك ألن الشعب قد فوال المشرع سلطة التشريع وبالتالي ال يملك هذا األخير توويوها .أما في
مجال توويال السلطة في ا لمجال اإلداري ،يذهب "دلوولوية" إلى أن السلطة في المجال اإلداري ال تووال مع توويال االختصاص ،ويشرح رأيه أن
التوويال في االختصاص ال يعني نقل السلطة إلى المووال إليه ،اوانما نقل موووع أو اختصاص معين فقط ،ولذلك يجب ان يكون للمووال إليه

باألصل سلطة مستقلة حتى يستطيع التقرير في أمر االختصاص المووال إليه ،وخالصة الرأي عند "دلوولوية" أن السلطة في المجال اإلداري شأن

المجال التشريعي ال تووال ،وأن التوويال يقع على االختصاص فقط وليس على سلطة مباشرته األصلية .نقالً عن عبد الهادي ،بشار :نظرية عدم

توويال السلطة تشريعياً اوادارياً ،مرجع سابق ،ص 321وما بعدها.
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فينتقد مؤلوه الصادر  0730م بأنه لم يكن يعرف التورقة بين توويال االختصاص وتوويال التوقيع ،وهي
تورقة كانت ونذاك شاحبة وغير واوحة في القانون الورنسي .ووجهة نظره هذه قد تؤدي إلى تعطيل النص
ارذن بتوويال االختصاص إذا لم يجد األصيل من بين مرؤوسيه من يملكون سلطة التقرير ،وفكرته في

التمييز بين السلطة واالختصاص فكرة غاموة يصعب استيعابها والتسليم بها فإن تعبير السلطة قد يؤخذ

بمدلوله العووي أو مدلوله الوظيوي ،والعووي يعني جهة إدارية تكون لها مكنة إصدار ق اررات إدارية في

موووعات معينة ومن اختصاصها ،أما الوظيوي فيعني التعبير عن هذه المكنة بذاتها ،وعند التوويال

يتدحرج االختصاص من السلطة األصلية إلى الجهة الموووة إليها ،وهذه األخيرة قد تكون قبل التوويال

سلطة إدارية ،فإذا لم تكن كذلك ،صارت سلطة بمقتواه؛ ألن تدحرج االختصاص يقتوي بالورورة أن
يؤول إليها قدر من السلطة الالزمة لممارسة هذا االختصاص ،وبذلك ينتهي ألن التوويال يشمل السلطة

واالختصاص.

()0

ويرى الجانب ارخر من الوقه أن التوويال يقتصر على االختصاص دون السلطة سواء في المجال

التشريعي أو اإلداري ،فوي المجال التشريعي عند قيام السلطة التشريعية بالتوويال استناداً إلى إجازة
دستورية لمواجهة حاالت طارئة فإنها تووال جزء من اختصاصاتها إلى رئيس الدولة دون أن

توووهسلطتها لتنويذ هذا االختصاص ،أما سلطة تنويذه من قبل رئيس الدولة فهي مستمدة أصالً من

الدستور الذي أجاز مثل هذا التوويال ،فدستور الدولة هو الذي يحدد اختصاصات كل سلطة من السلطات
الثالث التشريعية والتنويذية والقوائية ويلزمه بممارستها بنوسها .فإذا أجاز الدستور للسلطة التشريعية

توويال جزء من اختصاصات وظيوتها األصلية إلى رئيس الدولة ،فإنه يكون في الوقت ذاته قد خول هذا
الرئيس سلطة ممارسة هذا الجزء فقط دون أن يقتطع هذه السلطة من المشرع ،أما في المجال اإلداري يجب

التورقة بين التوويال الشخصي والتوويال الوظيوي ،فالتوويال الشخصي يتم إلى أعوان األصيل المباشرين

الذين ال يملكون أي سلطات أصلية ومستقلة ،اوانما يستمدون اختصاصاتهم وسلطاتهم من نوس األصيل.
ٍ
شخص وخر له اختصاصات وسلطات أصيلة
أما التوويال الوظيوي فهو الذي يتم من األصيل إلى

ومستقلة مستمدة من القوانين أو اللوائق .ومثاله توويال رئيس الدولة بعال اختصاصاته لرئيس الوزراء،
وتوويال الوزير بعال اختصاصاته إلى وكيل الو ازرة.
وقيام األصيل في هذا النوع بتوويال جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه ،ال يعني توويال السلطة

لتنويذ هذا االختصاص؛ ألن السلطة ال تووال من األصيل إلى المووال إليه مع توويال االختصاص،
وأساس ذلك أن المشرع عندما ينيط بالموظف اختصاصاته األصلية ،فإنه يخوله السلطة الالزمة لتنويذها،

()0

حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.030
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فالسلطة إذاً مرتبطة بالوظيوة ،ولو فرونا أن التوويال يشمل السلطة فإنه يعني النزول عن جزء من
الوظيوة أي جزء من االختصاصات التي فووت ،وهذا من األمور غير المشروعة والتي تتعارال مع

القررات التي تصدر عن المووال إليه يجب أن تأخذ مرتبة األصيل وليس مرتبة
القواعد العامة ،كذلك فإن ا
المووال إليه لو سلمنا بأن السلطة تووال مع االختصاص.

()0

ونتوق مع الجانب الذي يرى بأن التوويال يقتصر على االختصاصات دون السلطة ،فإوافةً لما سبق

فمن المعلوم ورورة تالزم السلطة مع المسئولية فإن كان األصيل قد فوال سلطته في االختصاصات
الموووة فكيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين بقاء مسئوليته عن تنويذ المووال إليه لالختصاصات

الموووة؟ ،أما مسئولية المووال إليه عن تنويذ االختصاصات الموووة فهي نابعة من سلطته المستمدة
من الدستور أو القانون الذي ينظم مركزه ،ولو سلمنا بأن األصيل يووال السلطة مع االختصاص فهذا
يعني التنازل بشكل كامل عن هذه االختصاصات أو ما يعرف بالتوويال الكلي أو المطلق؛ ألن توويال

السلطة ونقلها للضير يعد توويواً كامالً الختصاصات األصيل –التوويال المطلق– وهو أمر غير مشروع،
وهذا ما أكدته الجمعية العمومية للوتوى والتشريع لمجلس الدولة المصري في فتواه الصادر في 01/37

0713/م والذي جاء فيها "...ال يجوز وفقاً لهذا النص توويال وكيل الو ازرة في جميع اختصاصات الوزير
بأن يتعين أن يتحدد هذا التوويال من بعال االختصاصات ،وال يسوغ القول بأن توويال وكيل الو ازرة في

جميع اختصاصات الوزير بالنسبة إلى وحدة إدارية واحدة فقط ،يتولى اإلشراف عليها ،يعتبر توويواً له في
بعال االختصاصات ،إذ إنه منسوب إلى االختصاصات ذاتها ،وليس للو ازرة كجهاز إداري يتكون من

مجموعة من الوحدات التابعة

له."...

()3

وفي فتوى أخرى للجمعية العمومية للوتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري حيث قررت "...إن التوويال

ال يكون إال جزئياً ،وال يتصور أن يووال الموظف موظواً وخر في كل اختصاصاته اواال تعدى توويال
()2
االختصاصات إلى توويال السلطة ذاتها وهو ما ال يجوز قانوناً".
كذلك من القواعد العامة أنه يحق لألصيل الضاء التوويال  ،فالتوويال بكل األحوال مؤقت ،فإذا سلمنا

بصحة الرأي الذي يعتبر أن األصيل يووال السلطة إوافة لالختصاص ،فهذا يعني انتقال هذه
االختصاصات من سلطته إلى سلطة المووال إليه وأصبحت اختصاصات أصيلة له ،وبالتالي ال يستطيع

سحب أو إلضاء التوويال؛ ألنه لم يعد صاحب صوة وليست له سلطة على هذه االختصاصات ،وهذا ما
يتعارال مع القواعد العامة .

()0
()3

عبد الهادي ،بشار :نظرية عدم توويال السلطة تشريعياً اوادارياً ،مرجع سابق ،ص 327وما بعدها.

الجمعية العمومية للوتوى والتشريع ،ملف رقم ( )320لعام 0710م الصادرة بتاريخ 0713/01/37م والمنوه عنها بمجموعة مبادئها القانونية

الصادرة من 0710/01/0م حتى 0715/7/21م ،ص.20
()2

مجموعة المبادئ القانونية التي تومنتها فتاوي الجمعية العمومية للقسم االستشاري للوتوى والتشريع بمجلس الدولة ،السنتان السادسة والسابعة

عشر ،القاعدة رقم ( ،)366ص.612
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إوافةً لذلك إن توزيع االختصاص ومنق السلطات الالزمة لمباشرة هذه االختصاصات تكون من قبل

المشرع ،وبالتالي ال يملك المووال أن يمنق سلطات لنوسه غير التي خولها له المشرع ،فكيف يستطيع أن

يمنق غيره سلطة؟ -فواقد الشيء ال يعطيه -فاألصيل يقوم بالتوويال فقط باالستناد إلى إذن المشرع الذي
أجاز له ذلك ،وبالتأكيد إذا حدد المشرع شخص المووال إليه فإنه بنوس الوقت منحه السلطة الالزمة لتنويذ

االختصاصات الموووة إوافةً لسلطاته في تنويذ اختصاصاته األصلية ،أما إذا لم يحدد المووال إليه فإنه
يترك لألصيل هامشاً من السلطة التقديرية ،ولكن يجب أن يختار المووال إليه ممن يملكون سلطة تمكنهم
من مباشرة هذه االختصاصات؛ ألن إصدار الق اررات اإلدارية سواء كانت فردية أو تنظيمية يجب أن تصدر

من جهة لها سلطة بمقتوى القوانين واللوائق ،ولو سلمنا بأن األصيل يقوم بمنق أو نقل سلطة لجاز قيامه

بالتوويال من يشاء لمباشرة جزءاً من اختصاصاته حتى ولو لم يكن موظواً عاماً وهو مما ال يجوز بكل

وقواء.
األحوال فقهاً
ً
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الفرع الثاني
طبيعة االختصاصات المفوضة
إن توويال االختصاص بطبيعته مؤقتاً وذلك لقابليته لإللضاء أو التقييد أو التعديل أو االسترداد أو

تضير نطاقه بالزيادة أو النقصان في أي وقت من قبل المووال ،وسواء فيما يتعلق بحدوده أو نطاقه أو لمن

وجه إليه ،وحتى لو كان مرتبطاً بمدة محددة ولم تنقص بعد؛ ألن التوويال في االختصاص ال يعني على

اإلطالق تخلي المووال عن اختصاصاته أو مسئولياته أو ممارستها شخصياً إذا رغب ذلك في أي وقت
يشاء ،بل إن التوويال مكنة قانونية يستخدمها األصيل إذا وجد أن المصلحة العامة تقتوي ذلك ،وخالل
الوترة المحددة في النص ارذن بالتوويال.

()0

فالتوويال في االختصاص يعتبر وسيلة لتوزيع االختصاص بين مختلف السلطات اإلدارية بصوة
مؤقتة  ،وذلك عن طريق نقل اختصاصات إحداها إلى األخرى ،فالمووال يتنازل لوقت محدود عن جزء من

اختصاصاته لصالق المووال إليه ،وعلى العكس من ذلك فإن التوويال في التوقيع ال يشكل خروجاً عن
القواعد العامة لالختصاص ،حيث يعتبر المووال هو الذي قام

بالتصرف.

()3

وفي تحديد طبيعة االختصاصات الموووة التي يمارسها المووال إليه ،وهل تختلف عن باقي

اختصاصاته األصلية يذهب الوقه الورنسي للمطابقة بينهما ،وبالتقليل من أهمية الصوة العابرة لالختصاص
المووال فالقرار الوزاري الذي تحول به سلطة مختصة جزءاً من اختصاصها إلى سلطة أخرى ،مع

االحتواظ بهذا االختصاص المووال به بصوة أصلية يعد تحويالً أو تنازالً منها عن االختصاص المووال

به مؤقتاً .وأن االختصاص األصيل ال تملكه إال السلطات المؤسسة .فإذا كان المووال إليه قد تلقى
اختصاصه من األصيل أفلم يتلقى األصيل بدوره هذا االختصاص عن المشرع أو الدستور؟ .ولدى التطبيق

فإن االختصاصات الموووة تختلط باالختصاصات األصلية؛ ألن المووال إليه ملزماً بممارسة

االختصاص المووال إليه التزامه بممارسة اختصاصاته األصلية ،كما أنه حين يمارس هذا االختصاص

فإنه يمارسه مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة ،فهو ال يمارسه لحساب شخص وخر ،حيث ال يعرف القانون
العام وكالة في ممارسة االختصاص.

اواذا كان األمر كذلك ،حيث يمارس كل من األصيل والمووال إليه اختصاصاتهما بصوة اإللزام ولوجه
المصلحة العامة ،فإن طبيعة السلطة التي يمارسها كل منهما في االختصاص طبيعة واحدة ،ويؤكد ذلك
()0
()3

عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.062
بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص.025
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القواء الذي ال يتطلب من المووال إليه حين يمارس االختصاصات الموووة أن يشير في ق ارراته أنها
بناء على توويال أو أن يشير في ذلك في ديباجة القرار.
صدرت ً

()0

فالمووال إليه في مباشرته الختصاصاته الجديدة المسندة إليه نتيجة التوويال ،له أن يمارسها كما لو

كانت اختصاصاً أصيالً ،وأن المووال إليه ملزم بممارسة االختصاص المووال له باعتباره موظواً عاماً
مثل التزامه بممارسته اختصاصاته األصلية ،فهو واجب مكلف

به.

فيقول "دلوولوية" بأن ممارسة المووال إليه لهذا االختصاص الجديد كما لو لم يكن هناك توويال ،لذا

يجب عليه العمل بمقتوى االختصاص المووال إليه ،واحترامه وعدم مخالوة أحكامه ،كما يرى الوقيه

"فالين"" :بأنه ينشأ عن رفال المووال إليه ممارسة االختصاص المووال حالة فراغ وال يسد هذا الوراغ إال
اعتبار المووال إليه في هذه الحالة صاحب اختصاص ،بحيث إذا رفال ممارسته فإنه يمكن إجباره إدارياً

وقوائياً".

()3

إن المووال إليه هو السيد بخصوص االختصاصات الموووة إليه ،إذ يكون مختصاً بالتقرير في كل
ٍ
حالة على حدا ،إذا ماكان يجب أن يتدخل أم ال ،وقد انتهى مجلس الدولة الورنسي إلى مشروعية القرار
الصادر من المووال إليه بالمخالوة للتقرير الخاص بالمووال.

()2

وكذلك يتوق الوقه والقواء المصري بأن طبيعة االختصاصات الموووة ال تختلف عن اختصاصات

المووال إليه األصلية؛ ألن المووال إليه يستمد السلطات محل التوويال ليس من المووال ،اوانما يستمدها
()2
من القانون مباشرةً بمجرد صدور قرار التوويال.
وطالما المووال إليه يصبق بعد التوويال صاحب اختصاص أصيل ويستمد اختصاصاته التي فوال
ٍ
درجة واحدة ،وكل ما يتعين عليه
فيها من القانون ،فإنه يرتوع إلى مرتبة األصيل المووال ويكون حقه على
هو أن يباشر اختصاصه في حدود القانون.

فليس للمووال األصيل أن يعطل اختصاصات المووال إليه بعد أن يباشرها فعالً ،ولكن إذا رأى عدم

مناسبة تصرفات المووال إليه أن يرجع إلى السلطة الرئاسية أو أن يعدل بالنسبة إلى المستقبل عن

التوويال وهذا ما يقتويه االستقرار القانوني.

()0
()3
()2
()2
()5

()5

الوالي ،محمود :مرجع سابق ،ص 275وما بعدها.
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.62
بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص.021
أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق ،ص.21
عثمان فتوح ،محمد :مرجع سابق ،ص.025
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وهذا ما أكده مجلس الدولة في مصر في فتوى للجمعية العمومية للقسم االستشاري للوتوى والتشريع عام
 0761م تحت رقم ...( 0117من حيث أن القرار سالف الذكر إنما فوال وزير التربية والتعليم في تقدير

منق مكافآت خاصة لمن يعار إلى جامعة ليبيا ،بما له من سلطة تقديرية في منحها أصالً ومقد اًر في كل
()0
ٍ
حالة على حدا وقد أصبحت هذه السلطة من اختصاص وزير التعليم العالي).
ويثار هنا السؤال :هل القول بأن المووال إليه بعد التوويال يستمد سلطته من القانون ويرتوع إلى مرتبة

األصيل المووال يؤدي إلى اعتبار ق ارراته تأخذ مستوى ومرتبة ق اررات األصيل؟

نرى أن المقصود بارتواع مرتبة المووال إليه إلى مرتبة األصيل ليس من ناحية مركزه الوظيوي اوانما

تعني سلطة المووال إليه في مباشرة االختصاصات الموووة ،حيث يمارس هذه االختصاصات بنوس
الصالحيات واالمتيازات التي كان يتمتع بها األصيل في مباشرته لهذه االختصاصات ،وعلى ذلك فإن
الق اررات الصادرة من المووال إليه تأخذ مرتبة الق اررات التي يصدرها في ممارسته لالختصاصات األصلية،
فكما أن المووال إليه يتمتع بصالحيات وسلطات تمكنه من مباشرة اختصاصاته األصلية فإنه بموجب

التوويال يتمتع بسلطات وصالحيات تمكنه من مباشرة االختصاصات الموووة ،وهذه السلطات

والصالحيات ال يستمدها من المووال اوانما من القانون.

()0
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المبحث الثاني
طبيعة الق اررات الصادرة من المفوض إليه
لقد استقر الوقه والقواء على أن االختصاصات الموووة من قبل األصيل إلى المووال إليه تصبق
بعد التوويال ذات طبيعة متطابقة مع اختصاصات األخير األصلية حيث يمارسها بالتوازي مع ممارسته

الختصاصاته المحددة من قبل المشرع وكأنها جزء منها ،و الصوة المؤقتة لهذه االختصاصات الموووة ال

تؤثر على ذلك طيلة مدة التوويال( ،)0ويترتب على هذه القاعدة أن الق اررات الصادرة من المووال إليه أثناء
ممارسته لالختصاصات الموووة تأخذ نوس الدرجة أو المرتبة للق اررات الصادرة في مباشرته الختصاصاته

األصلية وال تختلف عنها باعتباره موظواً عاما( ،)3واالختصاص ليس حقاً شخصياً يمارسه وفق رغباته أو

تقديراته الشخصية ،بل هو ملزم بممارسته تحقيقاً للمصلحة العامة ،وهذا يعني أن المووال إليه يصبق

مسئوالً عن االختصاصات الموووة ،فالتوويال يرتب مسئولية جديدة على عاتقه  ،إوافة إلى مسئوليته
عن اختصاصاته األصلية فإنه يصبق كذلك مسئوالً عن تنويذ االختصاصات الموووة بحيث يلتزم
بممارستها كأنه صاحب اختصاص أصيل ،ويجب أال يتجاوز حدود وقيود التوويال ،وفي حالة تقصيره أو

رفوه تنعقد مسئوليته ،كذلك إن لم يلتزم بالشروط يترتب على ذلك عدم مشروعية التوويال( ،)2وعلى ذلك
سنبين في هذا المبحث مرتبة الق اررات الصادرة من المووال إليه بخصوص االختصاصات الموووة في

مطلب ،ومدى مسئولية المووال إليه عن هذه االختصاصات في مطلب وخر ،كذلك سنووق األثر الذي

يترتب في حالة عدم إلتزامه بحدود وشروط التوويال.

المطلب األول
مرتبة الق اررات الصادرة عن المفوض إليه ،ومدى مسئوليته عن االختصاصات المفوضة
تنسب الق اررات الصادرة من المووال إليه في توويال االختصاص إليه؛ ألنه أصدرها بما له من سلطة
بشأن االختصاص الموووة إليه .ولهذا ،فإن هذه الق اررات تأخذ نوس مرتبة الق اررات التي يصدرها بحكم

مركزه في الهرم الوظيوي ،وال تأخذ مرتبة ق اررات المووال ،كذلك يصبق المووال إليه مسئوالً عن هذه
االختصاصات التي يجب أن يباشرها على أتم وجه ،فبقاء مسئولية األصيل عن االختصاصات الموووة ال

يعوي المووال إليه من المسئولية( ،)2وسنووق في هذا المطلب القيمة القانونية للق اررات الصادرة عن

المووال إليه ،إوافةً إلى مسئوليته عن االختصاصات الموووة.
()0
()3
()2
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الوالي ،إبراهيم :مرجع سابق ،ص.275
عبد الوتاح ،حسن :مرجع سابق ،ص.050
عثمان محمد ،فتوح :مرجع سابق ،ص.035
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الفرع األول
مرتبة الق اررات الصادرة عن المفوض إليه
رررات التري يصردرها فري اختصاصراته األصرلية،
الق اررات الصادرة مرن الموروال إليره تأخرذ نورس مرتبرة الق ا

ولكررن هررذه القاع رردة تنطبررق فرري حال ررة التوررويال باالختصرراص ،ويختل ررف األمررر فرري حال ررة توررويال التوقي ررع؛
ولتحديد مرتبة أو درجة الق اررات الصادرة عن المووال بالنسبة لالختصاصات المووورة ،نوررق برين تورويال

التوقيع ،وتوويال االختصاص.
أوالً :تفويض التوقيع-:

توويال التوقيع ال يعدل في توزيع االختصاصات بين األصيل والمووال إليه ،كما يوترال في قرار هذا

األخير أنه قد صدر عن األصيل نوسه وباسمه ولحسابه ،لذلك فالق اررات الصادرة من المووال بالتوقيع،

تأخذ قوة ومرتبة الق اررات الصادرة عن صاحب االختصاص األصيل؛ ألن تلك الق اررات تعبر عن إرادة

األصيل وليست إرادة المووال إليه ،وبالتالي يجوز أن تخالف هذه الق اررات ما سبق األصيل اوان أصدره
منها في ذات الموووع محل التوويال ،فإذا فوال الوزير توقيعه في موووع إلى مدير مكتبه ،كان قرار
ار و ازرياً مع ما يترتب على ذلك من وثار .من ذلك أن قرار مدير المكتب يستطيع أن يعدل
مدير المكتب قر اً

أو أن يلضي ق ار اًر و ازرياً ،ولو كان قد صدر –أي القرار الوزاري -عن األصيل نوسه في ذات موووع

التوويال .ويوجه الطعن باإللضاء في قرار مدير المكتب ود الوزير .ويسأل الوزير مدنياً تجاه الضير إذا

ظهر خطأ في تصرف مدير مكتبه .وتسري كل هذه األحكام كذلك على كل توويال توقيع أياً كان األصيل

فيه ،وزي اًر أو غير وزير.

()0

وأساس ذلك أن المووال إليه في التوويال الشخصي ليست له اختصاصات أصيلة مستمدة من القوانين
أو اللوائق ،بل هو يستمد اختصاصاته من رئيسه مباشرةً ،فكل ما يصدر منه يعتبر كأنه صدر من األصيل
()3
نوسه.
ثانياً :تفويض االختصاص-:
إذا مررا ت روافر فرري التوررويال شررروط صررحته والتررزم المورروال والمورروال إليرره بحرردود وقيررود التوررويال ،فقررد

ذهب أكثر الوقه إلى أن القرار الصادر عرن الموروال إليره فري مباشررته لالختصاصرات المووورة يأخرذ نورس

()0
()3

حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص051
عبد الهادي ،بشار :التوويال في االختصاص ،مرجع سابق ،ص.301
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مرتب ررة القر ر اررات الص ررادرة ع ررن ه ررذا المو رروال إلي رره بص رروة عام ررة أي نو ررس مرتب ررة ق ار ارت رره ف رري االختصاص ررات
األصلية المكلف بها ،وليست مرتبة الق اررات الصادرة عن األصيل الرذي قرام برالتوويال ،ومرن ثرم فرإذا فروال

رئرريس الجمهوريررة بعررال اختصاص رراته ألحررد الرروزراء ك رران للق ررار الصررادر مررن ال رروزير فرري الموورروع محر رل

التوويال قوة القرار الوزاري ومرتبته  ،وليس مرتبة القرار الجمهوري.

()0

بناء على توويال في االختصاص من المحافظ ،فإنه
اواذا أصدر سكرتير عام المحافظة ق ار اًر إدارياً ً
يأخذ طبيعة الق اررات التي يصدرها سكرتير عام المحافظة وليست طبيعة ق اررات المحافظ ،اواذا فوال الوزير

وكيل الو ازرة في ممارسة اختصاص معين ،أخذ ق ارره الطبيعة القانونية لق اررات وكيل الو ازرة وليس لق اررات

بناء على اقتراح وكيل الو ازرة فيأخذ هذا
الوزير .اواذا أصدر الوزير ق ار اًر في موووع يدخل في اختصاصهً ،
القرار الطبيعة القانونية لقرار وكيل الو ازرة وليس الوزير ويرفع الطعن في اتجاه وكيل الو ازرة وحده ،ويسأل
بناء على اقتراح وكيل
عنه مادياً في حالة الخطأ الشخصي وليس الوزير وذلك لصدوره أساساً من الوزير ً
()3
الو ازرة الذي فووه الوزير بأدائه في موووع هذا القرار.
وعلة ذلك أن الق اررات الصادرة عن المووال إليه تعد تعبي اًر عن إرادته هو وليس إرادة األصيل ومن ثم

تأخذ تلك الق اررات قوة إلزامية مماثلة لقوة ق اررات المووال إليه ،وليست قوة ق اررات

األصيل.

()2

كذلك

للمحافظة على قواعد االختصاص عند إعمال التوويال سواء بين أشخاص منظمة إدارية وبين أشخاص

منظمة إدارية أخرى ،أو بين أشخاص المنظمة اإلدارية الواحدة ،ومايترتب على ذلك من تحديد لمسئولية
كل من األصيل والمووال إليه عند وقوع خطأ أو تقصير في مباشرة االختصاص ،ومحافظة على حقوق

الضير ومصالحهم ووووح الرؤيا أمامهم عند المسائلة القوائية ود مصدر القرار المعيب.

()2

وهو ما يترتب عليه عدة نتائج من حيث الطعون اإلدارية والقوائية فهي تعود على المووال إليه؛ ألنه

يمارس االختصاص المووال باسمه وليس باسم األصيل أو

المووال.

()5

وهناك رأي يخالف إجماع الوقه للدكتور مصطوى فهمي حيث يقول" :والحقيقة أن القاعدة اوان سلم بها
الوقه المصري في مجموع فإنها تستحق منا تأمالً عميقاً ،فإذا فرونا مثالً أن رئيس الجمهورية وهو يزاول

اختصاصاً معيناً أصدر فيه بعال الق اررات ،ثم فوال رئيس مجلس الوزراء في مزاولة هذا االختصاص ،ثم
()0

خليوة ،عبد العزيز :الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص .22عبد الهادي ،بشار :التوويال في

االختصاص ،مرجع سابق ،ص .301عثمان محمد ،فتوح :مرجع سابق ،ص .031علي ،سعيد :مرجع سابق ،ص .51عبد اهلل ،عبد الضني:
التوويال في السلطة اإلدارية ،مرجع سابق ،ص .023عبد السالم عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص .010حسن،
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عبد السالم ،عبد العظيم :مرجع سابق ،ص.010
خليوة ،عبد العزيز :الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.25
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وجد رئيس الوزراء وهو يزاول هذا االختصاص أن المصلحة العامة تحتم بشكل قاطع إلضاء أو تعديل بعال
الق اررات التي سبق أن اتخذها رئيس الجمهورية قبل التوويال ،فإذا قلنا أن القرار الصادر نتيجة التوويال ال
تكون له قوة القرار الصادر من األصيل فهذا يعني أنه يستحيل على رئيس الوزراء أن يعدل أو يلضي

الق اررات الجمهورية السابقة .اواذا أوونا إلى ذلك أن التوويال يجرد األصيل من كل سلطاته في الموووع
محل التوويال فهذا يعني أنه يستحيل على رئيس الجمهورية أن يعدل أو يلضي بعال الق اررات الجمهورية

السابقة!! وهكذا نصل إلى نتيجة هي غاية في الضرابة :إذ نجد أنوسنا أمام ق اررات تحتم المصلحة العامة

إلضاءها أو تعديلها ،وال يستطيع األصيل في هذا االختصاص –وهو رئيس الجمهورية– أن يقوم بذلك ألنه

قد فوال في االختصاص ،وال يستطيع المووال – وهو رئيس الوزراء– أن يقوم بذلك ألن ق ارراته في قوتها

ال تساوي القرار الجمهوري!! فكان التوويال قد عقد األمور كلها تعقيداً شديداً مع أنه –في جوهره وأساسه–

قد أدخل ليأتي بمزيد من المرونة ومزيد من القدرة الواعلية في مجال اإلدارة العامة.

ارت الصادرة
القررات الصادرة نتيجة التوويال في االختصاصات تكون لها قوة القر ا
ويخلص الدكتور :إن ا

من األصيل ،وهي بهذه القوة –وهذه المرتبة– تستطيع أن تلضي أو تعدل ما قد يكون األصيل قد أصدره من

ق اررات في هذا المجال قبل أن يووال فيه .وهي أيواً -بهذه القوة والمرتبة– تمنع المووال من المساس بها
أو تعديلها بعد انتهاء التوويال ،فإذا انتهى التوويال فان الق اررات الصادرة من المووال يجب أال يكون لها
القدرة على المساس بالق اررات التي صدرت أثناء التوويال ،فاألصيل وحدة هو الذي يلضيها أو

يعدلها.

()0

ونتوق مع جمهور الوقه بأن ق اررات المووال إليه تأخذ مرتبة الق اررات التي تصدر منه شخصياً وليس

مرتبة الق اررات التي يصدرها األصيل ،حيث أن المووال إليه يباشرها بموجب سلطاته المستمدة من القانون
وليس من سلطات األصيل لذلك تأخذ هذه االختصاصات مرتبة وطبيعة اختصاصات األصيل األصلية كما

ذكرنا سابقاً ،أوف إلى ذلك لتحديد المسئولية بين األصيل والمووال في حالة التقصير أو الخطأ وحماية
واحترام حقوق الضير حسان النية في حالة اللجوء إلى القواء ،أما ما ذهب إليه الدكتور مصطوى أبو زيد

فإنه ووع مثاالً قد يكون نادر الحدوث اوان حدث فالحل في هذه الوروية أن يشمل قرار التوويال تخويل
المووال إليه بتعديل أو إلضاء ق اررات األصيل ابتداء منذ قيام التوويال أو أن يقوم األصيل بتوويوه الحقاً
بإلضاء أو تعديل الق اررات الصادرة منه والواجب تعديلها أو إلضائها بمقتويات المصلحة العامة وحسن سير

العمل ،خصوصاً أن العالقة ال تنقطع بين المووال والمووال إليه ،فإذا كان ال يستطيع ممارسة
االختصاصات الموووة مدة التوويال ،فإنه يمارس حق الرقابة واإلشراف والتوجيه على مباشرة المووال

إليه لالختصاصات ،اوان تطلبت المصلحة العامة إلضاء قرار معين فال مشكلة بتوويال األصيل للمووال
إليه الحقاً بهذه االختصاصات إن لم تكن مشمولةً بقرار التوويال األصلي.

()0

فهمي ،مصطوى :القواء اإلداري ومجلس الدولة ،الجزء األول ،قواء اإللضاء ،مرجع سابق ،ص.611
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وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارية العليا حيث قوت" :من المقرر أنه ال يجوز لسلطة أدنى في مدراج
التشريع أن تلضي أو تعدل قاعدة تنظيمية ووعتها سلطة أعلى أو أن تويف إليها أحكاماً جديدة إال

بتوويال خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون."...

()0

ابتداء من
ولكن في حالة عدم شمول قرار التوويال تخويل المووال إليه تعديل أو إلضاء ق اررات األصيل
ً
قيام التوويال أو الحقاً بقيام األصيل بتوويوه إلضاء أو تعديل الق اررات الصادرة منه الواجب تعديلها أو
إلضائها بمقتويات المصلحة العامة ،فإننا نرى أن المووال إليه يستطيع أن يلضي أو يعدل ق اررات األصيل
باالستناد إلى القانون الذي أجاز توويوه بهذه االختصاصات فإنه وبكل تأكيد قد منحه كامل السلطات

والصالحيات الالزمة لمباشرتها على أحسن وجه .

()0

المحكمة اإلدارية العليا ،الطعن رقم ( )3102لسنة ( ،)56مكتب فني ( ،)21بتاريخ 0717/5/33م ،ص.266
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الفرع الثاني
مسئولية المفوض إليه عن االختصاصات المفوضة
التوويال يحتوي مسؤولية مزدوجة ،مسئولية من فوال اختصاصاته أمام رئاسته عن نتائج هذه
األعمال ،ثم مسئولية المووال إليه أمام من عهد إليه في بعال االختصاصات عن استخدام هذه
االختصاصات الموووة إليه.

()0

فالمووال إليه يتمتع بالحقوق المالزمة لالختصاصات المخولة له ويمارس هذه االختصاصات وما
ٍ
ناحية أخرى يكون مسئوالً عنها تجاه رئيسه الذي
يتصف بها كما لو كان صاحبها األصلي ،إال أنه من

فووه إياها.

()3

فالمووال إليه ال يكون ح اًر في قبول التوويال أو رفوه ،بل ينشأ على عاتقه التزام باالنجاز ،فهو يلتزم

تجاه رئيسه بأداء العمل الذي فوال فيه .ومن هنا تظهر مسئوليته .فهذه المسئولية ليست إذاً موووة إليه،
ألن مسئولية الرئيس ال تووال .بل هي مسئولية جديدة ت رنر رشررأ من التوويال وترثرقرل كراهر ر ررل

المووال إليه ،وهكذا يأخذ التوويال في البداية اتجاهه من أعلى إلى أسول بتوويال الواجبات

واالختصاصات ،ثم يرتد مرة أخرى إلى أعلى في صورة مسئولية المرؤوس تجاه رئيسه.

()2

وقد أكدت محكمة العدل العليا على ذلك حيث نصت..." :كما أن التوويال يعتبر مصدر من مصادر

االختصاص التي يستمد منها الموظف أو الهيئة اإلدارية صالحية إصدار الق اررات اإلدارية ،فال يملك

الموظف المكلف بالتوويال رفال القيام بمهمات وأعباء الوظيوة المسندة إليه اواال تعرال للمسئولية
()2
التأديبية."...
إن المووال إليه ملزم بممارسة االختصاص المووال به التزامه بممارسة اختصاصاته األصلية باعتباره
موظواً عاماً ،إذ أن االختصاص ليس حقاً شخصياً يجوز له أن يمارسه حسب هواه بل
هو واجب مكلف به ،كما أن المووال إليه حين يمارس هذا االختصاص فإنه يمارسه مستهدفاً تحقيق

المصلحة العامة فهو ال يمارسه لحساب شخص وخر حيث ال يعرف القانون وكالة في ممارسة

االختصاص.
()0
()3
()2
()2
()5

()5

السناري ،محمد :مبادئ ونظريات القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص .063الحلو ،ماجد :القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.11
أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري" دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص .53زين الدين ،بالل :مرجع سابق ،ص.252
حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.011
محكمة العدل العليا ،رام اهلل في 3117/2/06م ،القرار رقم (3111/031م) ،قد سبق اإلشارة إليه.
فتوح ،عثمان :مرجع سابق ،ص.035
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وتنشأ المسئولية بسبب حق الرئيس في محاسبة مرؤوسيه عن االختصاصات الموووة إليهم والواجبات
التي كلووا بها ،وعلى المووال إليه أن يلتزم أمام األصيل بالقيام باالختصاصات الموووة ،وأن يحسن

استعمال الصالحيات التي منحت له ،اوالى وجوب اعتراف المووال إليه بأن رئيسه المووال له حق الحكم
على نوعية أداؤه لواجبه وأن يكون ملترزماً بأن يطلع رئيسه على حسن استعماله للصالحيات الموووة له.

()0

كما أن المرؤوس المووال إليه ال يسأل عن تصرفه بشأن االختصاصات الموووة إليه إال أمام رئيسه

المباشر فقط الذي قام بالتوويال ،وال تصعد تلك المسئولية إلى أي رئيس أعلى منه ،وفقاً لمبدأ وحدة

الرئاسة

ارمر.

()3

وأيواً لورورة مقابلة التوويال في االختصاص بالمسئولية عن هذه االختصاصات ،ألن مجرد قبول

المرؤوس بالقيام باالختصاصات ،التي عهد بها إليه رئيسه ،وممارسته لهذه االختصاصات يجعله مسئوالً
عنها تجاهه.

()2

ومادامت مسئولية الرئيس نوسه ال تتأثر بالتوويال ،فقد كان منطقياً كذلك أن يكون المووال إليه مسئوالً

أمامه عن األداء.

()2

فالحقيقة أنه إذا فوال األصيل إلى المرؤوس جزء من اختصاصه تعين على األخير تنويذه ،وأصبق

ملتزماً بذلك ،اواال كان مسئوالً عن عدم التنويذ وما يترتب عليه من وثار على أن المسئولية الناشئة عن ذلك
هي مسئولية جديدة ظهرت بعد قرار التوويال أساسها االلتزام بالتنويذ ،وليست مسئولية موووة إليه من
األصيل نتيجة التوويال ألن مسئوليته ال تووال.

()5

ومسئولية المووال إليه عن التوويال تقتصر على االختصاصات الموووة إليه ومدى قيامه بها
بالشكل المطلوب في حدود القانون وقرار التوويال ،وال تمتد إلى البحث عن مدى مشروعية قرار التوويال

الصادر إليه.

وفي ذلك تقول المحكمة اإلدارية العليا في مصر في حكمها الصادر عام 0771م ،ومن حيث أنه ليس

على من صدر له قرار بالتوويال في االختصاص أن يبحث في مدى مشروعية قرار التوويال إذا ما كان
()0

السلمان ،فخري :التوويال نحو أسس وممارسات جديدة لما يجب أن يكون في الدول النامية ،مبادئ اإلدارة ،بنضازي ،مركز البحوث والعلوم

االقتصادية0711 ،م ،ص.331

()3
()2

عبد اهلل ،عبد الضني :التوويال في السلطة اإلدارية ،مرجع سابق ،ص .26أدهم ،فوزي :مرجع سابق ،ص.061
مرسي ،حسام :أصول القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،دار الوكر العربي ،اإلسكندرية3103 ،م ،ص .011عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في

االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.51

()2
()5

حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص.017
شرف ،حسن :مرجع سابق ،ص.01
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هذا البحث يتطلب دراسة لجوانب قانونية متخصصة...ذلك أنه ال يوترال في غير المتخصصين من رجال
القانون اإلحاطة بكوامن ما وراء القرار اإلداري من أسانيد الشرعية ،ومن ثم فال تثريب على الموظف إذا ما

التزم حدود القرار اإلداري الصادر إليه ولو كان معيباً طالما أنه ال ينطوي على المخالوة للقانون وليس
وبين الوساد ،وأساس ذلك قاعدة أن الشك يوسر لصالق المتهم ،تلك القاعدة الثابتة من أن
واوق العوار ّ
()0
األصل في اإلنسان البراءة ما لم يثبت عكس ذلك.
هل يجوز للمووال إليه االعتراال على التوويال أو ما مدى إلتزام المووال إليه بقرار التوويال ،وهل

يجوز له االعتراال عليه وما أوجه هذا االعتراال إن جاز له االعتراال؟

إن مقتو ى التبعية اإلدارية أن تلتزم الدرجات اإلدارية الدنيا بأعمال وتصرفات وأوامر الدرجات اإلدارية
األعلى ،ومؤدى ذلك أن يلتزم المووال إليه بتنويذ األوامر الصادرة إليه من األصيل حتى تتحقق وحدة

الجهاز اإلداري وترابط تصرفاته ،وتسوده روح إدارية واحدة ،ويعتبر واجب الطاعة في مجال التنظيم
اإلداري من أعمدة النظام فيه ،فالمووال إليه عليه واجب تأدية مهامه و أعماله وفقاً للقوانين واللوائق،

وكذلك وفقاً للق اررات الصادرة إليه من األصيل وتوجيهاته وتعليماته فليس له أن يعاروها أو يمتنع عن

تنويذها اواال اختل العمل اإلداري وتعرال سيره للخطر واالوطراب.

()3

إذاً األصل العام يجب على المووال إليه الطاعة وااللتزام بقرار التوويال وال يجوز له مخالوة ذلك اواال

تعرال للمسئولية ،وقد تكون مسئولية المرؤوس أمام رئيسه ،مسئولية تأديبية وقد تمتد إلى الجانبين المدني،
()2

والجنائي معاً

تبعاً لآلثار المترتبة على موقوه السلبي في أداء الواجبات الموووة إليه أو خروجه عن

فحواها ،فااللتزام الناشئ نتيجة عملية التوويال يكون على قدر الواجبات والمهام مووع

التوويال.

()2

( )0المحكمة اإلدارية العليا ،الطعن رقم ( )3120 ،3613لسنة ( ،)23جلسة 0771/2/20م .نقالً عن خليوي ،محمد :مرجع سابق ،ص.21
( )3جمال الدين ،سامي :أصول القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.011
()2

إذا تومن األمر اإلداري الصادر من الرئيس المووال في المخالوة للقانون ،ارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات ،فإن مجرد صدور

هذا األمر ال يكوي إلعواء المرؤوس من المسئوليه الجنائية المترتبة على وقوع هذه الجريمة ،حيث نصت المادة ( )07من قانون العقوبات ( )12لسنة
0726م" :ال يعتبر اإلنسان مسئوالً جزائياً عن أي فعل أ ...ب .إطاعة األمر صدر له من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إال إذا كان

األمر غير مشروع بصورة ظاهرة"  ،إذ أن األصل أنه ال جريمة الرتكاب الوعل تنويذاً لهذا األمر إذا تبين أنه يشكل جريمة جنائية بعد ذلك ،وبالتالي

يعوى من المسئولية الجنائية المترتبة على ارت كاب هذا الوعل بشرط التثبت والتحري عما إذا كان هذا الوعل يمثل جريمة أم ال ،فإذا كانت الجريمة غير
ظاهرة ويحتمل أن يكون األمر من األفعال المشروعة فيعوى من المسئولية ،ومن الطبيعي أن ال يعوى من المسئولية إذا كان يعلم بأن ما ارتكبه من

فعل يمثل جريمة جنائية وفق ًا لقانون العقوبات .أم المسئولية المدنية فقد استقر الوقه على أن ارتكاب الخطأ تنويذاً ألمر الرئيس ال يعني أن هذا الخطأ

من األخطاء المصلحية التي ال يسأل عنها المووال إليه في كل األحوال؛ ألن طبيعة الخطأ ال تتضير بحسب ما إذا كان الوعل نتيجة أوامر الرئيس أو

نتيجة لسبب وخر ،ويتعين لتحديد طبيعة الخطأ وما إذا كان شخصياً يرتب المسئولية المدنية على المووال إليه ،أم مصلحياً ال يؤدي إلى تقرير هذه
المسئولية عليه ،بحسب نوع العمل أو الوعل ومدى وووح مشروعيته أو مخالوته للقانون ،ومدى جسامة هذه المخالوة والنتائج المترتبة عليها .جمال

الدين ،سامي :أصول القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص 010وما بعدها.

()2

عبد الهادي ،بشار :مرجع سابق ،ص .052
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وفي تحديد مدى التزام المووال إليه بتنويذ جميع األوامر والتوجيهات التي تصدر إليه من األصيل ،فإن
الوقه فرق بين احتمالين-:
االحتمال األول :أن تكون أوامر الرئيس متوقة وأحكام القانون ،فوي هذه الحالة على المرؤوس أن ينوذ أوامر
رئيسه دون تردد ودون ووع العراقيل أمام ذلك اواال تعرال للمسائلة التأديبية ،ولكن ذلك ال يمنعه من إبداء
رأيه بموووعية مراعياً في ذلك ما تستوجبه طبيعة عالقته برئيسه والتي تقتوي بأداب المخاطبة من اللباقة
وحسن التصرف ،بل على العكس فإن المصلحة العامة تقتوي من المرؤوس أن يبدي وجهة نظره وأال
()0

يكون كارلة الصماء؛ ألن االختالف في وجهات النظر وتعدد ارراء قد يسهم في الوصول إلى الحقيقة.
()3

وعلى ذلك يحق للمووال إليه إبداء رأيه أو التظلم

بخصوص قرار التوويال إن كان من شأنه أن

يزيد أعباءه ويرتب عليه التزام فوق طاقته بشكل ال يمكنه من القيام باختصاصاته األصلية أو الموووة
على أفول وجه ،ولكن إذا أصر األصيل على رأيه وجب على المووال إليه القبول وتنويذ قرار التوويال،

حيث نصت المادة ( )66من قانون الخدمة المدنية" :الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة

المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائق ،وعلى الموظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائق
وتنويذها .0 ...تأدية العمل المنوط به بنوسه بدقة وأمانة .5 ... .2 ... .2 ... .3 ،احترام التسلسل
اإلداري في اتصاالته الوظيوية وتنويذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين واللوائق النافذة

ويتحمل كل مسئول مسئولية األوامر التي تصدر منه ،كما يكون مسئوالً عن حسن سير العمل في حدود

اختصاصه.

()2

االحتمال الثاني :أن تكون أوامر الرئيس مخالوة للقانون ،فوي هذه الحالة يرى جانب من الوقه أن رجل
اإلدارة ملتزم أوالً باحترام القانون ،فإذا ما أمر بعمل غير مشروع ،كان في حل من تنويذه على أساس أن
المرؤوس ككل موظف في الدولة عليه التزام بحكم القانون وطاعته قبل أن يقع عليه واجب طاعة رؤسائه،

وهذا الرأي يتوق مع مبدأ المشروعية ويرجق مسألة احترام القانون على واجب الطاعة.

()2

ويذهب جانب وخر من الوقه إلى أن على المرؤوس تنويذ أوامر رئيسه دون أن يكون له الحق ببحث

مدى مشروعيتها ،ذلك أن مشروعية الموظف هي القيام بعمله واالمتثال والخووع ألوامر رئيسه ،ويذهب
جانب وخر من الوقه إلى أخذ موقف وسط من االتجاهين السابقين ،حيث يرى أن طاعة أوامر الرئيس
()0
()3

الصرايرة ،مصلق :مرجع سابق ،ص.033
وقد أجاز قانون الخدمة المدنية التظلم للموظف ود أي قرار يصدر له ،حيث نصت المادة ( " :)015للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية

من أي قرار إداري ،وذلك خالل عشرين يوماً من تاريخ علمه به

()2
()2

المادة ( )66من قانون الخدمة المدنيةالولسطينى ،رقم ( )2لسنة 0771م.
الصرايرة ،مصلق :مرجع سابق ،ص.033
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واجبة من حيث المبدأ حتى ولو كانت مخالوة للقوانين ،إال أن االلتزام بتنويذ هذه األوامر مشروطة بأال
تكون المخالوة ظاهرة وواوحة أو تنطوي على ارتكاب جريمة جنائية

)0(.

ونرى بأن المووال إليه في حالة كان قرار التوويال غير مشروعاً يجب التورقة بين إذا كانت عدم

المشروعية أو المخالوة للقانون تصل إلى حد الجريمة ،فيجب على المووال إليه تنبيه األصيل لذلك

واالعتراال على القرار ورفال القيام به؛ ألنه يسأل عن الجريمة واليعوى بحجة أنه ينوذ أمر األصيل ،أما
إذا كان الوعل يشكل مخالوة إدارية فيجب على المووال إليه تبيه األصيل خطياً بأن هذا القرار يشكل
مخالوة للقوانين واللوائق ،فإذا أصر األصيل على التنوىيذ فإنه هنا يعوى المووال إليه من العقوبة التأديبية،

وعلى ذلك نصت المادة ( )12من قانون الخدمة المدنية" :ال يعوى الموظف من العقوبة التأديبية استناداً

إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكابه المخالوة كان تنويذاً ألمر خطي بذلك صادر إليه من
رئيسه المذكور ،بالرغم من تنبيهه للمخالوة خطياً".

وبذلك يشترط إلعوائه من العقوبة أن يثبت أن ارتكابه للمخالوة كان تنويذاً ألمر مكتوب صادر إليه من

األصيل ،وأن يكون المووال إليه نبه األصيل كتابياً حول المخالوة ،وأن يصر األصيل على القرار برغم
وجود هذه المخالوة.

()0

انظر في عرال هذه ارراء علي ،سعيد :مرجع سابق ،ص.012
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المطلب الثاني
أثر التفويض غير المشروع
يكون التوويال غير مشروع وذلك إذا صدر دون توافر أحد شروط صحته أو تخلف أحد أركانه كأن لرم

يوجد نص يجيزه ،أو أن المووال إليه لم يلتزم بقرار التوويال بتجاوز حردوده ،فرالتوويال غيرر المشرروع هرو
الذي يتم بخالف القواعد القانونية المنظمة له ،سواء كانرت المخالورة مرن قبرل األصريل الموروال أو الموروال

إليه ،حيث يمكرن إنهراء التورويال غيرر المشرروع عرن طريرق الموروال مصردر القررار أو عرن طريرق القوراء،
وسنبين في هذا المطلب زوال التوويال الضير مشرروع سرواء مرن قبرل الموروال أو مرن قبرل القوراء ،وسرنبين

مدى إمكانية تصحيق التوويال الضير مشروع أو إيجاد مسوغ قانوني إلجازته.

الفرع األول
زوال التفويض غير المشروع
ويتم إلضاء التوويال غير المشروع من قبل المووال مصدر القرار ،وكذلك عن طريق القواء.
أوالً :زوال التفويض غير المشروع من قبل المفوض-:
كما ذكرنا سرابقاً ،أن األصريل بمرا لره مرن سرلطة يسرتطيع التعقيرب علرى قررار التورويال سرواء باإللضراء أو

السحب

()0

 ،وسواء كانرت عردم المشرروعية تتعلرق بقررار التورويال الصرادر مرن األصريل نوسره أو كانرت عردم

المشروعية تتعلق بق اررات المووال إليه.
 .6بالنسبة لقرار التفويض-:
ويكررون ق ررار التوررويال غيررر مشررروع ،إذا لررم يسررتوف أركرران القرررار اإلداري بشرركل عررام والشررروط المتعلقررة
بصحة قرار التوويال بشكل خاص ،أي الشروط الموووعية والشكلية.
()0

()3

إلضاء القرار اإلداري ،هو تجريده من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل فقط ،مع بقاء ما خلف من وثار في الماوي ،أما سحب القرار اإلداري هو

تجريده من قوته القانونية بالنسبة للماوي والمستقبل ،وتزول كل وثاره ويعتبر كأن لم يكن .الحلو ،ماجد :مبادئ القانون اإلداري في اإلما ارت ،دراسة
مقارنة ،دار القلم ،دبي0771 ،م ،ص.071

( )3محمد ،خليوي :مرجع سابق ،ص.67
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ويمكن للمووال إلضراء وسرحب القررار المعيرب ،برل هرو واجرب عليره حيرث يوتررال أن تكرون تصررفاته فري
نطاق القانون ،فإذا صدر قرار التوويال مخالواً للقانون بحسن نية أو بسروء نيرة فعليره أن يت ارجرع عنره اوا ازلرة
ما يترترب عليره مرن وثرار ،ويحرق للموروال إلضراء وسرحب القررار؛ ألن القررار الباطرل ال ينشرئ حقروق ،وكرذلك

اء لعرردم مشررروعيته ،وال يتقيررد المورروال بمرردة محررددة؛ ألن ق ررار التوررويال ق ر ار اًر تنظيمي راً وال يرتررب حقرروق
ج رز ً
()0
مكتسبة.
 .5ق اررات المفوض إليه غير المشروعة-:
وتكررون قر اررات المورروال إليرره غيررر مشررروعة إذا تجرراوز حرردود التوررويال ،أوكانررت ق ار ارترره مخالوررة للقررانون،
فيحق للموروال اسرتعمال سرلطاته إللضراء وسرحب القررار غيرر المشرروع الصرادر مرن الموروال إليره ،فرإذا كران
المووال ال يملرك سرلطة رئاسرية علرى أعمرال وقر اررات الموروال إليره –أن يكرون غيرر رئيسره المباشرر -فإنره
يملك سلطة رقابية على أعماله ،وبالتالي يستطيع التدخل في اللحظة التري يتجراوز فيهرا الموروال إليره حردود

االختصاص المووال فيه ،أما إذا كان المووال رئيساً أعلى للمووال إليه فله أن يوقف تنويرذ القر اررات غيرر

راء علرى
المشروعة الصادرة من المووال إليه ،أو إلضاءهرا ،وهرذه السرلطة قرد يمارسرها الموروال اختياريراً أو بن ً
تظلررم رئاسرري ،كمررا يملررك المورروال فرري فت ررة الطعررن القوررائي باإللضرراء أن يسررحب ق ر ار اًر إداري راً غيررر مشررروعاً
صاد اًر من المووال إليه.

()3

وه ررذا م ررا أكدت رره المحكم ررة اإلداري ررة العلي ررا ف رري حكمه ررا الص ررادر 0712/6/35م حي ررث تق ررول" :أن القاع رردة
المسررتقرة هرري أن الق ر اررات اإلداريررة الترري تولررد حق راً أو مركزي راً شخصررياً لألف رراد ال يجرروز سررحبها فرري أي وقررت
متى صدرت سليمة...أما بالنسبة للقر اررات الورديرة غيرر المشرروعة ،فالقاعردة عكرس ذلرك إذ يجرب علرى جهرة

اإلدارة ،أن تسحبها التزاماً منها بحكم القرانون...إال أن دواعري المصرلحة العامرة أيوراً تقتوري أنره إذا صردر

قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً ،فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن."...

()2

ثانياً :إزالة التفويض الغير مشروع عن طريق القضاء-:
إذا كان التوويال غير مشروع ولرم يرتم إلضراؤه ،أو سرحبه مرن قبرل الموروال وأحيرل المووروع إلرى القوراء

فإنه يحكم ببطالنه ،فإن السؤال الذي يطرح نوسه حرول تكييرف عردم المشرروعية ،وهرل يرؤدي العيرب باعتبرار

قرار التوويال باطالً أم منعدماً؟.

()2

( )0الطماوي ،سليمان :الوجيز في القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،مطبعة عين شمس ،القاهرة0713 ،م ،ص 565وما بعدها.
()3
()2
()2

بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص.057
الطماوي ،سليمان :النظرية العامة للق اررات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.611
درجات عدم مشروعية القرار اإلداري تكون على درجتين فقط :البطالن واالنعدام .أن القرار اإلداري المنعدم هو :القرار الذي يشوبه عيب جسيم من

من عدم المشروعية ،وأن القرار الباطل هو القرار الذي يشوبه عيب بسيط من عدم المشروع ية .إال أن األمر ال ينتهي عند هذا الحد بل تبقى إشكالية
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ولقد كان القواء اإلداري الورنسري فري بدايرة األمرر يررفال قبرول دعروى اإللضراء فري قر اررات الموروال إليره
المخالوررة اللتزامات ره تأسيس راً إلررى أنهررا ق ر اررات منعدمررة ،وبالتررالي ال تعتبررر مررن الق ر اررات اإلداريررة الترري يمكررن

الطعن فيها أمام مجلرس الدولرة ،إال أن بعرال المخراطر العمليرة المتمثلرة فري حرمران الضيرر مرن سرلك الطررق

القانونية إلزالة القرار الصادر من حيث الظاهر ،اوان كان منعدماً جعلت مجلس الدولرة الورنسري يتحرول عرن
()0
هذا االتجاه ويقوي باختصاصه أياً كان مرد هذا العيب.
أما القواء اإلداري في مصر فقد تباينت أحكامه حيث في بعال األحكام اعتبررت القر اررات الصرادرة مرن
بناء على توويال غير مشرروع تعتبرر قر اررات منعدمرة ،فرذهبت محكمرة القوراء اإلداري "...إن
المووال إليه ً
المرسرروم بقررانون رقررم ( )25لسررنة 0720م أعطررى اختصاصررات معينررة لمرردير عررام مصررلحة سرركك الحديررد،

بالنسبة لطائوة مرن موظويهرا ،وال يجروز قانونراً التورويال فري هرذا االختصراص إال مرن عينره القرانون بالرذات،
راء
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر عرن سركرتير عرام مصرلحة السركة الحديديرة بوصرل المردعي ،بن ً
على توويال مدير عام مصلحة السكك الحديدية ،ينطوي على نوع من اغتصراب السرلطة ،فهرو قررار معردوم

ال أثر له".

()3

وفري حكرٍرم وخررر قورت "إذا كرران مررأمور المركرز موووراً مررن المحرافظ فرري رئاسررة مجلرس المدينررة ،وتجرراوز

حدود توويوه ،وأصدر ق ار اًر برالتعيين فري بعرال الوظرائف الخاليرة فرإن القررار يكرون قرد صردر بمرن ال يملكره

مما يجعله معدوماً".

()2

كما ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في حكم وخر إلى وصم الق اررات المستندة إلى توويال ال يوجد نص
يجيزه باالنعدام ،حيث قورت بأنره" :إذا أنراط التشرريع بموظ ٍ
رف مرا اختصاصراً معينراً برنص صرريق فرال يجروز
()2

بناء على حكم القانون اواال كان المتصدي مضتصباً للسلطة".
لضيره أن يتصدى لهذا االختصاص إال ً
ٍ
أحكام أخرى اعتبرتره مشروباً بعيرب عردم االختصراص ممرا يرترب الربطالن ،ومثرال ذلرك مرا قورت بره
وفي
المحكمة اإلدارية العليا "من أن البت في طلبات الترخيص باالشتضال بأعمال الوساطة الونيرة...فإذا ترم البرت

إيجاد الحدود الواصلة بين االثنين؛ أو بعبارٍة أخرى يجب تحديد متى يكون العيب الذي يصيب القرار بسيطاً ،ومتى يكون جسيماً .وفي هذا الشأن ثار
الجدل واحتدم النقاش بين الوقهاء لتحديد معيار مميز للقرار اإلداري المنعدم يوصله عن القرار اإلداري الباطل ،فطرحت بشأنه معايير عدة ،منها معيار
اغتصاب السلطة ،ومعيار الوظيوة اإلدارية ،ومعيار الظاهر ،ومعيار تخلف األركان ،ومعيار جسامة مخالوة القاعدة القانونية العليا ،ومعيار استقراء
أحكام المحاكم .الشريف ،محمد :القرار اإلداري المنعدم "دراسة مقارنة" ،اإلسكندرية ،دار الوكر الجامعي3102 ،م ،ص.27

()0

عبد الهادي ،بشار :التوويال في االختصاص ،مرجع سابق ،ص .332البوسعيدي ،طارق :انعدام القرار اإلداري وفقاً ألحكام القواء اإلداري،

()3

محكمة القواء اإلداري ،القوية رقم ( ،)0201بتاريخ 0752م ،لسنة 5ق ،مبدأ رقم ( ،)07مجموعة أحكام مجلس الدولة المصري للقواء

دراسة مقارنة ،مجلة الحقوق ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد ( ،)2السنة ( ،)23ديسمبر3111 ،م.

اإلداري ،س ،1ص.212

()2
()2

حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ 0762/6/31م .نقالً عن محمد ،خليوي :مرجع سابق ،ص.11

المحكمة اإلدارية العليا ،طعن رقم ( )112لسنة ( )02ق ،جلسة 0710/2/2م ،المجموعة السنة ( ،)06ص.301

142

فيرره مررن أحررد مرروظوي الررو ازرة ودون توررويال مررن الرروزير ،فرري الحرردود الترري تسررمق بهررا أحكررام التوررويال ،كرران
القرار مشوباً بعيب عدم االختصاص ،وهذا العيب الذي اعتبر القرار يجعله باطالً وحقيقياً باإللضاء".

()0

وفي ٍ
حكم للمحكمة اإلداريرة العليرا الصرادر 0776م كيورت قر اررات التورويال بعيرب مخالورة القرانون ،حيرث
قوت "أن عيب عدم االختصاص الجسيم يتمثل في حالرة اغتصراب سرلطة مصردر القررار ،...اوان الحراالت
األخ رررى لعي ررب ع رردم االختص رراص ،الت رري تعت ررري القر ررار اإلداري بس رربب ت ررداخل االختصاص ررات أو توس رريرات
القوانين ،أو ق اررات التوويال ،فإنها تعيب القرار بعيب مخالوة القانون وال تنحدر به إلى درجة االنعدام".

()3

أما الوقه فقد انقسم حول اعتبار القرار اإلداري غير المشروع باطل أو منعدم ،فذهب اتجراه إلرى أن عردم

مشررروعية التوررويال تررؤدي إلررى انعرردام التوررويال إذا كرران التوررويال ال يسررتند إلررى نررص يقرررره ،أو الررذي لررم

يصدر بشأنه قرار يعد اغتصاباً للسلطة ،يجعل مرا يصردر عرن الموظرف مرن أعمرال مآلره االنعردام .كمرا يعرد
ق ررار التوررويال الصررادر فرري اختصاصررات موووررة أو التوررويال فرري كررل االختصاصررات بمثابررة ق ررار معرردوم

لمخالوته الجسيمة

للقانون.

()2

وذهررب اتجرراه ثر ٍ
ران إلررى التمييررز بررين حررالتين للتوررويال الباطررل :األول حالررة كررون المورروال إليرره ال يملررك

سلطة التقرير ،والحالة الثانية :كرون الموروال إليره ال يمكنره تمثيرل السرلطة اإلداريرة ،فوري الحالرة األولرى فرإن

راء علررى توررويال باطررل -يعتبررر منعرردماً ،لكررون مصرردر القررار ال يسررتطيع أن يمثررل الجهررة
القررار الصررادر –بنر ً
راء علرى تورويال باطرل ،وعليره فرإن القررار الصرادر منره يعتبرر اغتصراباً للسرلطة اإلداريرة ،وأمرا إذا
اإلدارية بن ً

كان مصدر القرار ممن يختصون بإصدار الق اررات اإلدارية اوان صدر قر ارره بضيرر تورويال ،فيكرون مرن قبيرل
االعتداء على اختصاص الرئيس ،أو من قبيل عيب عدم االختصاص البسيط ،وعليه فإن ق ارره يكون براطالً
ولرريس منعرردماً .وأردف رأي فرري هررذا االتجرراه قررائالً :بررأن سرركرتير مصررلحة سرركك الحديررد لرره سررلطة إلصرردار

الق اررات اإلدارية ،ويعتبر برذلك قر ارره براطالً ولريس منعردماً ،منتقرداً االتجراه الرذي سرارت عليره محكمرة القوراء

اإلداري في قرارها

السابق.

()2

ونتورق مررع هررذا الررأي الررذي يميررز بررين حرراالت التوررويال ،ونرررى تنرراقال أحكررام القورراء المصررري ،مررا بررين

اعتبررار بطررالن التوررويال منعرردم أو باطررل هررو نتيجررة توسررع القورراء المصررري فرري نطرراق حرراالت اغتصرراب
السلطة ،والتي تؤدي بالقرار إلى االنعدام إلى الحرد الرذي أصربق فيره مجررد الخرروج علرى قاعردة االختصراص
يهدد باالنعدام للقرار اإلداري ،ومنها ق اررات التوويال.

()0
()3

المحكمة اإلدارية العليا0765/5/1 ،م ،المجموعة ،السنة ( ،)01ص ،0212رقم (.)031
المحكمة اإلدارية العليا ،طعن رقم ( )0117لسنة ( )21ق.ع -جلسة 0776/2/07م ،سنة المكتب الوني ( ،)20الجزء األول ،ص ،122القاعدة

رقم (.)76

()2
()2

خليوة ،عبد المنعم :أوجه الطعن بإلضاء القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص.21
شريف ،محمد :مرجع سابق ،ص .020

143

الفرع الثاني
مدى إمكانية تصحيح العيب الذي يلحق بقرار التفويض
(،)0

يرجع للحكم على مشروعية التصرف –كما هو معروف -إلى تاريخ صدوره وهو مبدأ مستقر

وعلى

ذلك يرجع لتقييم تصرفات المووال إليه من حيث شرعيتها إلى الووع النافذ عند القيام بها ،فإذا ظهر هذا

التصرف -في هذا التاريخ -كان معيباً من الناحية القانونية ،لم يرفع عنه هذا العيب أي إجراء الحق ال من

جانب األصيل وال من جانب المووال إليه ،فقرار المووال إليه استناداً إلى قرار توويال صدر دون نص
وذن ،ال يصححه تبني األصيل للقرار أو موافقته عليه .وال يرد على ذلك بأن تبني األصيل للقرار قد يحمل
معنى إصدار قرار جديد من جانبه؛ ألن هذا القرار الجديد ال يرتب أثره إال من تاريخه .وكذلك فإن قرار

بناء على قرار توويال يجاوز حدود ما يجوز لألصيل التوويال فيه ،ال يصححه
المووال إليه الذي يصدر ً
صدور مرسوم الحق يوسع من نطاق االختصاصات التي يجوز التوويال فيها بحيث تشمل القرار الخاطئ؛
()3

ألن هذا المرسوم ال يجوز أن يرتب أث اًر رجعياً.

وعلررى ذلررك ص رار القورراء الورنسرري إلررى عرردم تصررحيق ق ررار التوررويال الباطررل مررن قبررل المورروال إليرره،
اء علرى تورويال غيرر مشرروع ،إذ إن
فالمووال ال يستطيع أن يعتمد قر ار اًر إداريراً صراد اًر مرن الموروال إليره بنر ً
هذا االعتماد الالحق ال يمكن أن يصرحق مرن عيرب عردم االختصراص الرذي شراب التورويال غيرر القرانوني،
فالقورراء الورنسرري اس ررتقر علررى أن السررلطة المختص ررة ال يمكنهررا أن تواف ررق أو تعتمررد ق ررار ص رردر مررن غي ررر
مختص ،وذلك بورال تصحيق عدم المشروعية في هذا القرار.

()2

أمررا القورراء المصررري فإنرره يقبررل تصررحيق قررار المورروال إليرره المعيررب ،ومررن ذلررك حكررم المحكمررة اإلداريررة

العليا في 0760/6/2م الذي صدر في دعروة ترتلخص وقائعهرا فري أن وزيرر المعرارف العموميرة أصردر قر ار اًر
بتوزير ررع بعر ررال اختصاصر رراته واختصاصر ررات وكير ررل الر ررو ازرة ورؤسر رراء المصر ررالق بر ررين وكير ررل الر ررو ازرة والر رروكالء

المسرراعدين ،وجعررل مررن اختصرراص رئرريس المنطقررة توقيررع العقوبررات المخولررة لررئيس المصررلحة...على جميررع
الم رروظوين الوني ررين واإلداريين...واقتر رراح العقوب ررات لجمي ررع الم رروظوين الونيين...وح رردث أن وق ررع أح ررد رؤس رراء

المنرراطق التعليميررة ج رزاء اإلنررذار علررى مرردرس بمدرسررة ثانويررة ،مررع أنرره ال يملررك تجاهرره سرروى اقت رراح توقيررع

()0

وقد عبرت المحكمة اإلدارية العليا في مصر عنه بوووح في أحد أحكامها "العبرة في تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أو غير صحيق هي بكونه

كذلك وقت صدوره ،ال بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تضير وجه الحكم عليه .إذ اليسوغ في مقام الحكم على مشروعية القرار وسالمته
جعل أثر الظروف الالحقة المستجدة ينعطف على الماوي إلبطال قرار صدر صحيحاً أو تصحيق قرار صدر باطالً في حينه" .المحكمة اإلدارية

العليا بتاريخ 0763/00/01م ،المجموعة ،السنة ،1ص.23

()3
()2

حسن ،عبد الوتاح :مرجع سابق ،ص 027وما بعدها.
بركات ،عمرو :مرجع سابق ،ص .062عبد السالم ،عبد العظيم :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،مرجع سابق ،هامش ص.12
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العقوبة ،ثم اعتمد رئيس المصلحة هذا الجزاء .فانتهت المحكمة إلى أن هذا الجزاء يصبق بعد هرذا االعتمراد
صاد اًر ممن يعتبر رئيس مصلحة بالنسبة للمدعى.

()0

كذلك قوت المحكمه في حكم اخر "بان قرار فصل الطاعن من المدارس الونيه االساسيه العسكريه وان

كان صاد اًر من غير مختص حيث صدر عن مجلس إدارة المدرسة ،في حين أنه كان يتعين إصداره من
مجلس إدارة المدارس ،إال أن القرار قد تم التصديق عليه من مجلس إدارة المدارس ،األمر الذي يويد

تصحيق عيب عدم االختصاص الذي شاب القرار الصادر بوصل المذكور...حيث أن جهه اإلدارة تملك
تصحيق ما يشوب القرار اإلداري من عيب في االختصاص حيث ال يتعلق األمر بصحة موووع

القرار".

()3

وقوت المحكمة أيواً بأن" :صدور قرار من رئيس مجلس اإلدارة باختيار الموقع واعتماد التخطيطات

التوصيلية للمجتمعات العمرانية بدون توويال من مجلس اإلدارة مؤداه تعييب القرار بعيب عدم

االختصاص ،هذا العيب يصحق بصدور القرار من مجلس اإلدارة أو بإقرار مجلس اإلدارة للقرار المعيب

مادام تصحيحه قد احتوظ بمومونه دون تعديل".

()2

ونتوق مع جانب من الوقه الذي يرى بعدم جواز تصحيق قرار المووال إليه المعيب وذلك لعدة أسباب-:
 .0أن التوويال يتعلق باالختصاص ،وعيب عدم االختصاص يعتبر هو الوجه الوحيد من أوجه
اإللضاء الذي يتعلق بالنظام العام ،إذ للقاوي أن يتصدى لهذا العيب من تلقاء نوسه ولو لم يثره

رافع الدعوة كسبب لإللضاء ،وطالما أن االختصاص من النظام العام فال يجوز تعديله أو اإلتواق
على خالفه؛ لذلك فإن القرار الذي يصدر مشوباً بعيب عدم االختصاص ال يمكن تصحيحه بإجراء
الحق فيما بعد من السلطة المختصة ،فالقرار الباطل بسبب عيب عدم االختصاص ال يصق

باالعتماد فيما بعد من صاحب الشأن فيه.

()2

 .3القول باإلجازة الالحقة يؤدي إلى ارتداد القرار بأثر رجعي من تاريخ صدوره ال من تاريخ صدور
اإلجازة الالحقة ،ويحتاج ذلك إلى نص قانوني خاص يجيز سريان اإلجازة بأثر رجعي.

()0
()3
()2
()2
()5

()5

مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا للسنة الخامسة ،مبدأ رقم ( ،)361والحكم بجلسة 0760/6/2م.
المحكمة اإلدارية العليا ،جلسة بتاريخ 3116/01/20م ،الطعن رقم  2272لسنة ( )20ق ،ص ،031شبكة المعلومات القانونية العربية.
المحكمة اإلدارية العليا ،جلسة بتاريخ 0777/03/5م ،الطعن رقم  0721لسنة ( )22ق ،مكتب فني ( ،)25ص.321
عثمان محمد ،فتوح :مرجع سابق ،ص 65ومابعدها.
عمرو ،عدنان :القواء اإلداري في فلسطين ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثالثة ،غير مووق دار النشر ،القدس3105 ،م ،ص.316

145

 .2البحث في سالمة القرار تكون بالرجوع إلى تاريخ صدوره بصرف النظر عن الظروف الواقعية
والقانونية الالحقة له ،كذلك فإن القول بجواز التصحيق في ركن االختصاص سيؤدي إلى إمكان
جواز التصحيق في األركان والشروط األخرى التي شابها عيب ،وهذا من شأنه إهدار لكل قواعد

المشروعية التي تومنتها الدساتير والقوانين ،ويشجع الجهات اإلدارية على مخالوة قواعد

االختصاص بحجة إمكانية تصحيحها في أي وقت.

()0

وعلى ذلك صار القواء الولسطيني حيث قوت محكمة العدل العليا بأن" :القرار المطعون فيه قد

صدر عن مجلس الوزراء فإنه يكون قد صدر عن جهة غير مختصة وال يضير من األمر شيئاً إصدار

مديرية هندسة المركبات في و ازرة النقل والمواصالت بتاريخ 3115/0/5م التوويال رقم ( )31/325والذي
جاء الحقاً للقرار المطعون فيه ،بل إن صدور هذا التوويال يؤكد على أن و ازرة النقل والمواصالت هي
()3

صاحبة االختصاص األصيل بإصدار تراخيص فحص المركبات "الدينموميتر" .

وفي حكم وخر قوت محكمة العدل العليا" :ال يوجد في أمر الدفاع رقم ( )32لسنة 0761م ،المتعلق

بتوويال حق ممارسة صالحيات رئيس الوزراء في نظام الدفاع رقم ( )3لسنة 0727م بحق األشخاص
الذين يقومون بأية أعمال تخل بسالمة المملكة مما يويد توويال متصرف القدس حق ممارسة صالحيات

رئيس الوزراء المشار إليها ونواً ،اوانما ينص على توويال محافظ القدس فقط ممارسة تلك الصالحيات،
وبهذا فإن متصرف القدس ال يملك الصالحية لتطبيق أحكام نظام الدفاع رقم ( )3لسنة 0727م ويكون

ق ارره بهذا الشأن مخالواً للقانون لصدوره من غير ذي صالحية .أما صدور قرار من وزير الداخلية بالموافقة
على قرار المتصرف فال يصحق اإلجراء الذي قام به المتصرف؛ ألن قرار المتصرف بورال أنه مختص
بإصداره ال يوتقر إلى موافقة وزير الداخلية من جهة ،وألن وزير الداخلية لم يستعمل صالحياته بحق

المستدعية بصورة مباشرة.

()0
()3
()2

()2

عمرو ،عدنان :القواء اإلداري في فلسطين ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص.316
قرار محكمة العدل العليا رقم (3112/15م) بتاريخ 3111/2/7م ،رام اهلل.
قرار محكمة العدل العليا ،رقم ( )03لعام 0760م ،مجلة نقابة المحاميين ،العدد( ،)5لعام 0760م ،ص.075
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الفرع الثالث
القيمة القانونية للقرار الصادر من المفوض إليه تفويض غير مشروع
يترتب على عدم مشروعية التوويال بطالنه ،وفي هذا تضليب لمبدأ المشروعية ،ولكن قد يترتب على هذا

البطالن أورار بحقوق الضير حسني النية الذين يتأثرون من قرار التوويال المعيب دون أن يتصل بعلمهم
عدم مشروعيته ،ولذا فإن هذا الموووع يتجاذبه هذان االعتبا ارن.

()0

لقد أثيرت هذه المسألة أمام القواء الورنسي وذلك في قوية تتلخص وقائعها في قيام مستشار بلدية
"منت روج" إبرام عقود زواج على إثر توويال من رئيس البلدية ،وكان هذا التوويال غير مشروع من

ناحيتين:

 عدم استناد قرار التوويال إلى نص قانوني بشأن توويال هذا االختصاص. -عدم اختصاص الشخص المووال إليه.

عندما تم عرال القوية على المحكمة ،أصدرت حكمها القاوي ببطالن هذه العقود باستثناء ارثار

المدنية التي تعود على الزوجين واألطوال .وبعدها تم الطعن أمام محكمة االستئناف فأيدت الحكم األول،

إال أن محكمة النقال أصدرت ق ار اًر يقوي بصحة تلك العقود حمايةً لحقوق الضير حسان النية .واختلف
الوقه الورنسي ،فذهب رأي إلى القول بأن تصرفات المووال إليه المبنية على قرار توويال غير مشروع

تصرفات غير مشروعة وباطلة دون مراعاة لمصلحة الضير ،وذهب رأي وخر أن تصرفات المووال إليه

()3

الناجمة عن توويال غير مشروع تعد باطلة كقاعدة عامة ،إال أنه يجوز تطبيق نظرية الموظف الوعلي

على تصرفات المووال إليه المعيبة كاستثناء عن المبدأ العام.

()2

أما الوقه المصري ،فيذهب الدكتور عبد الحميد أبو زيد إلى أن المركز القانوني للشخص الذي صدر إليه
توويال غير مشروع ال يختلف عن المركز القانوني للموظف الذي عين تعييناً غير مشروعاً ،ويرى تطبيق
نظرية الموظوين الوعليين في مجال التوويال غير المشروع ،طالما أن هذا التوويال قائم لم يلضى بضية

إسباغ الشرعية على التصرفات التي تمت بمعرفة الموظف الذي فوال توويواً مخالواً للقانون ،سواء كان
()0

الوالي ،محمود :مرجع سابق ،ص.221

( )3يقصد بالموظف الوعلي أو الواقعي هو شخص يتصدى ألعمال الوظيوة العامة دون سند من القانون ،سواء ألنه لم يصدر قرار بتعيينه من األصل
في هذه الوظيوة "الموظف الوعلي في الظروف االستثنائية" ،أو ألن قرار تعيينه في هذه الوظيو ة يشوبه البطالن واالنعدام "نظرية الموظف الوعلي في
الظروف العادية" .نقالً عن العازمي ،نواف :ركن االختصاص في القرار اإلداري ووثاره القانونية على العمل اإلداري ،دراسة مقارنة مابين القانونين
األردني والكويتي ،جامعة الشرق األوسط ،رسالة ماجستير3103 ،م ،ص.27

()2

محمد ،خليوي :مرجع سابق ،ص.13
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هذا التوويال قد تم في الظروف العادية أو تم في ظروف استثنائية ،فوي الظروف العادية تطبق نظرية
الموظف الوعلي على التوويال غير المشروع؛ حرصاً على مصلحة الضير حسني النية الذين أكد الظاهر
لهم بأن هذا الشخص هو الموظف القانوني األصيل المختص بإنجاز هذه التصرفات بصوة رسمية ( ،)0أما

في الظروف االستثنائية ،فيذهب في تبرير إجازة التوويال غير المشروع لورورة المحافظة على كيان
الدولة وسير مرافقها العامة في الظروف الحرجة ،وعلى ذلك فمشروعية التصرفات التي تمت بناء على

توويال غير مشروع تستند في الظروف االستثنائية إلى ورورة سير المرافق العامة.

()3

ويرى الدكتور محمود والي أنه إذا كان لألفراد حسني النية أن يتمسكوا بالتصرفات الناتجة عن توويال

غير مشروع إال أنه ال يجوز لجهة اإلدارة أن تستند عليها لترتيب وثار قانونية في مواجهة األفراد ،وعلى
ذلك فإنه يتحقق إحدى حاالت نظرية الموظف الوعلي في أحد التوويوات فإنه يمكن تطبيق هذه النظرية

على التوويال المعيب ،وهو تطبيق بطريق االستثناء وليس من قبيل المبدأ العام الذي يعود دائماً إلى نظرية
االختصاص وتضليب مبدأ المشروعية على ما عداه من االعتبارات.

()2

وفى ختام هذا الوصل نرى بأن األصل االلتزام بالمشروعية لسالمة وصحة التوويال ،لذلك يجب

على األصيل عدم مخالوة أحكام التوويال سواء في مدى إجازته من عدمها ،وكذلك حدود وقيود

وووابط التوويال ،كما يجب على المووال إليه ،عدم الخروج عن قرار التوويال وأن يحرص على

تنويذه طبقاً للقانون وتعليمات األصيل من أجل تحقيق الضاية التي أجيز التوويال من أجلها ،وهي
تخويف العبء عن األصيل وومان استمرار سير وانتظام المرفق العام ،وفي نوس الوقت عدم الخروج

عن المشروعية وااللتزام بالقانون ،ولكن في حالة التوويال غير المشروع سواء كانت عدم المشروعية

صادرة من األصيل وتتعلق بقرار التوويال في ذاته ،أو كانت عدم المشروعية في تنويذه من قبل
المووال إليه ،فيجب أن يبادر األصيل وفور معرفته بعدم مشروعية القرار بإلضاء التوويال أو القرار

غير المشروع الصادر باالستناد إلى التوويال الباطل؛ ألنه يوترال في األصيل العمل من أجل

المصلحة العامة وأن يكون حريصاً على االلتزام بالقانون وعدم مخالوته ،وكذلك ال يجوز إجازة التوويال
الباطل ،وذلك كون التوويال يتعلق باالختصاص وال يجوز مخالوته أو تعديله كونه من النظام العام،

ولتعارال اإلجازة الالحقة مع مبدأ عدم رجعية الق اررات اإلدارية.

()0

لالطالع على نظرية الموظف الوعلي في الظروف العادية واالستثنائية ،انظر إلى البنا ،مح مود :الوسيط في القواء اإلداري ،الطبعة الثانية،

مطابع الطوبجي التجارية ،القاهرة0777 ،م ،ص.261

()3
()2

أبو زيد ،محمد :أثر التوويال في اإلصالح اإلداري ،مرجع سابق ،ص 052وما بعدها.
الوالي ،محمود :مرجع سابق ،ص 223وما بعدها.
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ولكن يجب النظر بمرونة لبعال حاالت التوويال غير المشروعة إن ترتب عليها حقوق مكتسبة
للضير حسان النية ،وترتب عليها نتائج صعب إزالتها ،فهنا يجب الموازنة بين ورورة إلتزام بمبدأ

المشروعية وهو األساس واألصل العام ،وبين عدم اإلورار بالضير الذي لم يعلم بعدم المشروعية ،ولم
يكن سبباً فيها.
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الخاتمة
بعد االنتهاء بتوفيق من عند اهلل سبحانه وتعالى في إعداد هذه الرسالة ،أدعو اهلل أن أكون قد وفقت

في هذا العمل؛ ليكون علماً ينتوع به ،ومجاالً خصباً لمزيد من الدراسة والبحث ،خاصة أنه ينصب على
موورروع هررام ال غنررى عنرره فرري مجررال العمررل اإلداري ،وقررد توصررلنا لعرردد مررن النتررائج والتوصرريات علررى

النحو التالي-:

النتائج-:
 .0التوررويال باالختصرراص يعتبررر اسررتثناء مررن األصررل العررام ،وهررو قيررام كررل صرراحب اختصرراص بمباش ررة

اختصاصه ،حيث أن االختصاص ليس حقاً شخصياً ،اوانما واجباً يجب أن يقوم به؛ لذلك البد أن يستند
التوويال إلى إجازة من المشرع ،وأن يكون بجزء من اختصاصات األصريل األصرلية فتورويال التورويال
ال يجوز وأن يكون محدد المدة ،وأن يكون واوحاً وصريحاً بشكل ال يحتمل اللبس أو الضموال.

 .3التوويال يكون تشريعياً إذا عهدت السلطة التشريعية ببعال اختصاصاتها إلى السلطة التنويذية ،ويكرون
إداريراً إذا كلوررت جهررة إداريررة جررزء مررن اختصاصرراتها إلررى جهر ٍرة أخرررى ،والتوررويال قررد يكررون توررويال فرري
االختصاص أو التوويال بالتوقيع فقط.

 .2إن اللوائق التوويوية "التوويال التشريعي" تعتبر أعماالً إدارية بطبيعتها وتخوع لرقابة القواء مادامت
قائمررة وتسررتمد قوتهررا القانونيررة بتعررديل أو إلضرراء القروانين فرري حرردود مررا ورد بقررانون التوررويال مررن الدسررتور

الذي أجازه.

 .2قررد أخررذ القررانون الولسررطيني بررالتوويال اإلداري ،حيررث ورد بتش رريعات جزئيررة بمناسرربة تنظرريم اختصرراص
معين ،ولم يرتم تنظيمره بقرانون عرام مثرل المشررع المصرري ،بينمرا لرم يأخرذ المشررع الولسرطيني برالتوويال

التشريعي ،أما المشرع المصري فقد نظم التوويال اإلداري بقانون عام ،إوافةً إلى تشريعات جزئية ،أما
التوررويال التشرريعي فرررغم إجازترره فرري الدسرراتير المصررية بعررد ثررورة 32يوليررو نجررد أن دسررتور 3102م لررم

يأخذ به.
 .5المشرع الولسطيني لم ينص على منع إو إجازة التوويال التشريعي ،ولكن ذلك ال يعني إجازته طالمرا لرم

ير ررتم حظ ر رره ،وذلر ررك ألنر رره اسر ررتثناء مر ررن األصر ررل العر ررام وعم ر رالً للتوسر ررير الور رريق فر رري المسر ررائل المتعلقر ررة

باالختصاص.
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 .6ال يسررتطيع المورروال األصرريل أن يمررارس االختصاصررات الموووررة أثنرراء التوررويال ،ولكررن هررذا ال يمنعرره
من مباشرة سلطته الرئاسية في اإلشراف والتوجيه والتعقيب على تصرفات المووال إليه.
 .1يبقى األصيل مسئوالً عن االختصاصات الموووة؛ ألنه هو صاحب االختصاص األصيل ،وال توويال
بالمسئولية.

 .1إن التوويال بطبيعته مؤقرت؛ لرذلك ال برد لره مرن نهايرة ،ونهايرة التورويال قرد تكرون برإرادة األصريل حيرث
يقوم بإلضائه وسحبه ألي ٍ
سبب كان ،طالما لم يتعارال مرع المصرلحة العامرة ،كرذلك قرد ينتهري التورويال

رغماً عن األصيل كزوال أحد شروطه أو تضيير أحد أطرافه ،أو إنهائه عن طريق القواء.
 .7المورروال إليرره يلتررزم بتنويررذ االختصاصررات الموووررة شخصررياً ،وال يجرروز أن يورروال غي رره بالقيررام بهررا،
فتوويال االختصاصات الموووة ال يجوز.

.01

من القواعد العامة أن يلتزم المووال إليه بقرار التوويال والتعليمات الصادرة من األصريل مرالم تكرن

غير مشروعة ،فرإن كانرت غيرر مشرروعة وتشركل جريمرة فيجرب االمتنراع عرن تنويرذها ،اوان كانرت تشركل
مخالو ررة إداري ررة ف ررال يس ررأل المو رروال إلي رره ع ررن تنوي ررذها إذا ق ررام ب ررإبالغ األص رريل خطير راً بالمخالو ررة وأص ررر

األصيل على التنويذ.
.00

إن نطاق التوويال يتعلق بجزء من اختصاصات األصيل ،وال يشمل توويال سرلطاته إلرى الموروال

.03

عدم جواز التصحيق الالحق لقرار التوويال غير المشروع ،فاالجازة الالحقة تتعارال مع مبدأ عردم

إليه الذي يستمد سلطاته من المشرع الذي أجاز تكليوه باختصاصات معينة.

رجعية الق اررات اإلدارية وكون التوويال يتعلق باالختصاص وهو من النظام العام الذي ال يجوز االتواق

على مخالوته أو تعديله.
.02

المووال إليه يمارس االختصاصات الموووة مثلما يمارس اختصاصاته األصلية؛ لذلك فإن ق ارراته

المتعلقررة بررالتوويال تأخررذ نوررس طبيعررة ومرتبررة ق ار ارترره المتعلقررة بمباش ررته اختصاصرراته األصررلية ،ورغررم

مسر ررئولية األصر رريل عر ررن االختصاصر ررات المووور ررة إال أن المور رروال إلير رره ال يعور ررى مر ررن المسر ررئولية عر ررن
االختصاصات الموووة ،وهي مسئولية تنشأ مع صدور قرار التوويال.
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.02

إن التو ررويال ال ررذي ي ررتم بخ ررالف الق ررانون يعتب ررر غي ررر مش ررروع وباط ررل ،ولك ررن العتب ررا ارت المص ررلحة

العامررة ،والحورراظ علررى حقرروق الضيررر حسررني النيررة ،يجرروز إجازترره بحرردود ورريقة ،وبوروابط محررددة ،لعرردم

الخروج عن مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

التوصيات-:
 .0نوصرري المشرررع الولسررطيني ،بورررورة تنظرريم التوررويال فرري االختصرراص اإلداري بقررانون عررام يبررين
قواعررده وأحكامرره بشرركل كامررل وموصررل ،وعرردم االكتورراء بإجازترره وررمن نصرروص جزئيررة ترررد بمناسرربة
تنظيم مسألة معينة أو مؤسسة إدارية بعينها ،حيث يترتب عليه ،إجازة التوويال لربعال اإلدارات أو

المؤسسات دون األخرى ،وكذلك اختالف أحكامه من إدارة ألخرى؛ لذلك البد من ووع تنظريم عرام
وشامل.
 .3نوصر رري بوور ررع مر ررادة فر رري الدسر ررتور تجي ر ررز ل ر ررئيس السر ررلطة الوطنير ررة الولسر ررطينية تور ررويال بع ر ررال
اختصاصرراته الممنوحررة بموجررب القررانون األساسرري ،وذلررك كالتررالي" :يجرروز ل ررئيس السررلطة الوطنيررة
الولسطينية أن يعهد ببعال اختصاصاته لرئيس الوزراء ،أو نوابه –في حالرة تعيرين نرواب للررئيس،-

أو للوزراء ،أو للمحافظين ،وال يجوز ألحد منهم أن يووال غيره على النحو الذي ينظمه القانون.

 .2إلضاء الوقرة ( )5من المادة ( )10من القانون األساسي المعدل والتي تنص" :يختص كل وزير.5...
يج رروز لل رروزير تو ررويال بع ررال س ررلطاته ،"...حي ررث أنه ررا اعتب رررت أن التو ررويال و ررمن اختصاص ررات

الوزير ،وكأن التوويال عمل أو مهمة يباشررها ،فرالتوويال لريس مرن ورمن االختصاصرات ،برل أنره
إجررازة أو إذن مررن المشرررع لتوررويال االختصاصررات ،كررذلك أجررازت توررويال السررلطات ،فرري حررين أن

السررلطة ال تورروال اوانمررا االختصرراص؛ لررذلك نرررى أن يررتم اسررتبدالها بمررادة تحرردد سررلطات الرروزير فرري
التوويال ومن التنظيم القانوني للتوويال بقانون عام على النحو التالي" :للروزراء ومرن فري حكمهرم
أن يعهرردوا برربعال االختصاصررات المخولررة لهررم بموجررب التشرريعات إلررى نروابهم ،أو وكررالء الررو ازرات،

أو المحافظين.

 .2نوصي المشرع المصري بتنظيم التورويال برالتوقيع ورمن القرانون العرام المرنظم للتورويال ،حيرث أن
توويال التوقيع موجود بالواقع العملي ويمارس في الحياة اإلدارية؛ لذلك مرن األفورل أن يرتم بإجرازة

القانون وماناً لمبدأ المشروعية.
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 .5نوص رري الق ررادة والرؤس رراء اإلداري ررين ف رري كاف ررة ال ررو ازرات والهيئ ررات والمؤسس ررات العام ررة ،ع رردم احتك ررار
االختصاصررات بأيررديهم علررى حسرراب المصررلحة العامررة ،وأن يررتم اللجرروء إلررى التوررويال كلمررا اقتورت

المصررلحة العامررة فرري حرردود القررانون لمررا لرره مررن وثررار إيجابيررة تررنعكس علررى التنظرريم اإلداري ،وكررذلك
على نوسية المرؤوسين.
 .6نوصرري المشرررع المصررري بورررورة الررنص ص رراحة علررى شرررط الكتابررة ونشررر ق ررار التوررويال؛ ألنرره
يتعلق باالختصاص ويوترال أال يكون شووياً او ومنياً.
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المصادر والمراجع
أوالً :القرآن الكريم.
ثانياً :الكتب-:
 .0أبووو سوومهدانة ،عبوود الناصوور :الخصررومة اإلداريررة ومسررتقبل القورراء اإلداري فرري فلسررطين ،الطبعررة
األولى ،دار النهوة العربية ،القاهرة3117 ،م3101 ،م.
 .3أبووو سوون ،أحمووود :اإلدارة فرري اإلسررالم ،الطبعررة الثالثررة ،الرردار السررودانية للكتررب ،الخرطرروم ،مكتبررة
وهبه ،القاهرة0712،م.
 .4أبو راس ،محمد :القواء اإلداري ،مكتبة النصر ،الزقازيق ،غير مووق سنة النشر.
 .3أبو زيد ،محمد-:
 المرجع في القانون اإلداري ،دار النهوة العربية ،القاهرة0777 ،م.

 أثر ررر التور ررويال فر رري اإلصر ررالح اإلداري ،د ارسر ررة مقارنر ررة ،دار النهور ررة العربير ررة ،القر رراهرة،
0711م.

 المط ررول ف رري الق ررانون اإلداري ،د ارس ررة مقارن ررة ،دار النهو ررة العربي ررة ،الق رراهرة0776 ،م،
0771م.
 .5أبو فارس ،محمد :النظام السياسي في اإلسالم ،دار الورقان ،عمان0716 ،م.
 .6أدهووم ،فوووزي :اإلدارة اإلسررالمية ،د ارسررة مقارنررة بررين الررنظم اإلسررالمية والووررعية الحديثررة ،الطبعررة
األولى ،دار النواس ،بيروت3110 ،م.
 .1ابوون منظووور :لسرران العرررب ،الطبعررة األولررى ،المجلررد الحررادي عشررر ،دار صررادر للطباع رة والنشررر،
بيروت3111 ،م.
 .1أمين ،محمد :مبادئ القانون اإلداري ،دار الثقافة الجامعية ،القاهرة0771 ،م.
 .7بووودر ،أحمووود :االختصرراص التش رريعي ل ررئيس الدولررة فرري النظررام البرلمرراني ،د ارسررة مقارنررة ،القرراهرة،
0773م.



لم يتم اسقاط ( أبو ،ابن) من األبجدية ،وتم احتسابها ومن الترتيب األبجدي على رأي بعال المذاهب.
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.01

بركوووات ،عمووورو :التوررويال فرري القررانون العررام ،د ارسررة مقارنررة ،دار النهوررة العربيررة ،القرراهرة،

0717م.
 .00بطيخ ،رمضان-:


أصرول التنظرريم اإلداري فرري الررنظم الوورعية واإلسررالمية ،دار النهوررة العربيررة،

بيروت0712 ،م.


الوسيط في القانون اإلداري ،دار النهوة العربية ،القاهرة0711 ،م.

 .03البنا ،محمود :الوسريط فري القوراء اإلداري ،الطبعرة الثانيرة ،مطرابع الطروبجي التجاريرة ،القراهرة،
0777م.
 .02توفيووووق ،حسووووون :اإلدارة العامر ررة ،الهيئر ررة العامر ررة لشر ررئون المطر ررابع األميرير ررة ،القر رراهرة0711 ،م،
0711م.
 .63الجرف ،طعيمة-:
 رقابر ررة القور رراء ألعمر ررال اإلدارة العامر ررة ،قور رراء اإللضر رراء ،دار النهور ررة العربير ررة ،القر رراهرة،
0711م.

 مب رردأ المش ررروعية وور روابط خو رروع اإلدارة العام ررة للق ررانون ،الطبع ررة الثالث ررة ،دار النهو ررة
العربية ،القاهرة0716 ،م.

 .62جمال الدين ،سامي-:
 قواء المالئمة ،السلطة التقديرية لإلدارة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0773 ،م.
 لوائق الورورة وومانة الرقابة القوائية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية0713 ،م.
 نظرية العمل اإلداري ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية3100 ،م.

 .06حافظ ،محمود :القرار اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0772 ،م.
 .01حبتور ،عبد العزيز :أصول ومبرادئ اإلدارة العامرة ،الطبعرة األولرى ،الردار العلميرة الدوليرة للنشرر
والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان3111 ،م.
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 .01حسن ،عوادل و زهيور ،مصوطفى و عبيود عواطف :اإلدارة العامرة ،دار النهورة العربيرة ،بيرروت،
0712م.

 .07حسوون ،عبوود الفتووا  :التوررويال فرري القررانون اإلداري وعلررم اإلدارة العامررة ،دار النهوررة العربيررة،
القاهرة0711 ،م0710 ،م.
 .51حسووين ،محموود :الوسرريط فرري القررانون اإلداري ،الطبعررة األولررى ،دار الوكررر الجررامعي ،اإلسرركندرية،
3116م.
 .56الحلو ،ماجد-:
 مبادئ القانون اإلداري في اإلمارات ،دراسة مقارنة ،دار القلم ،دبي0771 ،م.

 علر ررم اإلدارة العامر ررة ،مؤسسر ررة شر ررباب الجامعر ررة للطباعر ررة والنشر ررر والتوزير ررع ،اإلسر رركندرية،
0713م.

 القانون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية3112 ،م.
 .33خضوور ،طووارق :القورراء اإلداري ،دعرروى اإللضرراء ،الطبعررة الثالثررة ،دار النهوررة العربيررة ،القرراهرة،
0777م.
 .32الخاليلووة ،محموود :القررانون اإلداري ،الكترراب الثرراني ،الطبعررة األولررى ،دار الثقافررة للنشررر والتوزيررع،
عمان3103 ،م.
 .53خليفة ،عبد العزيز-:
 الموسرروعة اإلداريررة فرري الرردعاوي والمرافعررات اإلداريررة ،الكترراب الثرراني ،منشررأة المعررارف،
اإلسكندرية ،غير مووق سنة النشر.

 أوجرره الطعررن بإلضرراء القررار اإلداري فرري الوقرره وقورراء مجلررس الدولررة ،الطبعررة األولررى ،دار
الوكر العربي ،اإلسكندرية3113 ،م.

 .35خليل ،محسن :النظم السياسية والدستور اللبناني ،دار النهوة العربية ،بيروت0715 ،م.
 .36دروي و  ،عبوود الكووريم و تكووال ،ليلووى :أصررول اإلدارة العامررة ،مكتبررة األنجلررو المص ررية ،القرراهرة،
0711م.
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 .31دسووووقي ،رأفوووت :هيمنررة السررلطة التنويذيررة علررى أعمررال البرلمرران ،منشررأة المعررارف ،اإلسرركندرية،
3116م.
 .31راضي ،مازن :القانون اإلداري ،الطبعة الثالثة ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية3112 ،م.
 .37رسالن ،أنور :وجيز القانون اإلداري ،دار النهوة العربية ،القاهرة0777 ،م.
 .21الزعبي ،خالد :القررار اإلداري برين النظريرة والتطبيرق ،د ارسرة مقارنرة ،دار الثقافرة للنشرر والتوزيرع،
عمان0777 ،م.
 .20السلمان ،فخري :التوويال نحرو أسرس وممارسرات جديردة ممرا يجرب أن يكرون فري الردول الناميرة،
مبادئ اإلدارة ،مركز البحوث والعلوم االقتصادية ،بنضازي0711 ،م.
 .45السناري ،محمد-:
 مبررادئ ونظريررات القررانون اإلداري ،د ارسررة مقارنررة ،الطبعررة األولررى ،دار النهوررة العربيررة،
القاهرة3115 ،م.

 الق ر اررات اإلداريررة فرري المملكررة العربيررة السررعودية ،د ارسررة قانونيررة تحليليررة مقارنررة ،الطبعررة
األولى ،معهد اإلدارة العامة ،الرياال0772 ،م.

 .22شوووحادة ،توفيوووق :مبررادئ القررانون اإلداري ،الجررزء األول ،الطبعررة األولررى ،دار النشررر للجامعررات
المصرية بالقاهرة0752 ،م0755 ،م.
 .22شووورف ،حسووون :التوررويال فرري القررانون اإلداري ،د ارسررة تطبيقيررة فرري قطرراع الش ررطة ،دار الصرروا
للطباعة الحديثة ،القاهرة0711 ،م.
 .25الشريف ،عزيزة :مبادئ علم اإلدارة العامة ،دار النهوة العربية ،القاهرة0710 ،م.
 .26شريف ،محمد :القرار اإلداري المنعدم ،دراسة مقارنة ،دار الوكر العربي ،اإلسكندرية3102 ،م.
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 .43شطناوي ،علي-:
 موس رروعة القو رراء اإلداري ،الج ررزء الث رراني ،الطبع ررة األول ررى ،دار الثقاف ررة للنشر رر والتوزي ررع،
عمان ،اإلصدار الثاني3111 ،م.

 موس رروعة القو رراء اإلداري ،الج ررزء األول ،الطبع ررة األول ررى ،دار الثقاف ررة للنشر رر والتوزي ررع،
عمان ،اإلصدار الثاني3111 ،م.

 الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،عمان3112 ،م.
 .21الشووووبكي ،عمووور :القو رراء اإلداري ،د ارس ررة مقارن ررة ،الطبع ررة األول ررى ،مكتب ررة دار الثقاف ررة للنشر رر
والتوزيع ،عمان3103 ،م.

.43

شيحا ،إبراهيم-:
 القانون الدستوري والنظم السياسية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3111 ،م.
 تحليل النظام الدستوري المصري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3112 ،م.
 أصول اإلدارة العامة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3112 ،م.

 الوسر رريط فر رري مبر ررادئ وأحكر ررام القر ررانون اإلداري ،دار المطبوعر ررات الجامعير ررة ،اإلسر رركندرية،
0777م.

.21

الصوالح ،عثمووان :السرلطة الالئحيرة لررإلدارة فري الكويررت والوقره المقرارن وأحكررام القوراء ،الطبعررة

الثانية ،جامعة الكويت ،الكويت0772 ،م.
.20

الصرايرة ،مصلح :القرانون اإلداري ،الكتراب األول ،الطبعرة األولرى ،دار الثقافرة للنشرر والتوزيرع،

عمان3103 ،م.
.35

الطماوي ،سليمان-:
 النظريررة العامررة للق ر اررات اإلداريررة ،د ارسررة مقارنررة ،الطبعررة السادسررة ،مطبعررة ع رين شررمس،
القاهرة0770 ،م.

 الوجيز في القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،مطبعة عين شمس ،القاهرة0713 ،م.
 الوجيز في القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الوكر العربي ،القاهرة0773 ،م.
 الوجيز في اإلدارة العامة ،دار الوكر العربي ،القاهرة0716 ،م.
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 القو رراء اإلداري ،الكت رراب األول ،قو رراء اإللض رراء ،الطبع ررة السادس ررة ،دار الوكر رر العرب رري،
القاهرة0776 ،م.

 السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة أو في الوكر السياسي اإلسالمي ،الطبعة
الرابعة ،دار الوكر العربي ،القاهرة0717 ،م.
 .22عبد الحميد ،عبد العظيم :القيرادة اإلداريرة ،ودورهرا فري صرنع القررار ،د ارسرة مقارنرة ،دار النهورة
العربية ،القاهرة0775 ،م.
 .22عبد ربه ،رائد :اإلدارة العامة الحديثة ،الجندارية للنشر والتوزيع ،عمان3103 ،م.
 .32عبد السالم ،عبد العظيم-:
 الرردور التشرريعي لررئيس الدولررة فرري النظررام المخررتلط ،د ارسررة مقارنررة ،الطبعررة األولررى ،دار
النهوة العربية ،القاهرة0776 ،م.

 التور ررويال فر رري االختصاصر ررات اإلداري ر رة ،د ارسر ررة مقارنر ررة ،الطبعر ررة األولر ررى ،دار النهور ررة
العربية ،القاهرة0776 ،م.
 .31عبد اهلل ،عبد الغني-:
 التوويال في السلطة اإلدارية ،الدار الجامعية ،بيروت0716 ،م.
 القواء اإلداري ،الدار الجامعية ،بيروت0772 ،م.

 القانون اإلداري ،دراسة مقارنة بأسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقاتره فري لبنران ،الردار
الجامعية ،بيروت0716 ،م.

 القواء اإلداري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية0776 ،م.
 .21عبووود الهوووادي ،بشوووار :التوررويال فرري االختصرراص ،د ارسررة مقارنررة ،الطبعررة األولررى ،دار الورقرران
للنشر والتوزيع ،عمان0710 ،م.

.21

عبووود الوهووواب ،محموووود :النظري ررة العام ررة للق ررانون اإلداري ،دار الجامع ررة الجدي رردة ،اإلس رركندرية،

3103م.

 .27عبوووود الوهوووواب ،محموووود و شوووويحا ،إبووووراهيم :أص ررول اإلدارة العام ررة ،دار المطبوع ررات الجامعي ررة،
0771م.
.21

عبيوودات ،سووناء :األعمررال التش رريعية الصررادرة عررن رئرريس السررلطة الوطنيررة الولسررطينية ،الطبعررة

األولى ،رام اهلل ،مؤسسة نادية للطباعة والنشر واإلعالن والتوزيع3111 ،م.
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.50

عثمان ،محمد فتو  :التوويال في االختصاصات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولرى ،دار

المنار ،القاهرة0716 ،م.
.53

عساف ،محمود :أصول اإلدارة ،المنصورة ،غير مووق دار النشر0713 ،م.

.52

عفيفوووي ،مصوووطفى :الوس رريط ف رري مب ررادئ الق ررانون اإلداري المص ررري والمق ررارن ،الكت رراب الث رراني،

الطبعة الرابعة ،دار النهوة العربية ،القاهرة ،غير مووق سنة النشر.
.52

العلموي ،صوبا  :اإلدارة العامرة واألداء اإلداري فرري فلسرطين ،الطبعرة االولرى ،مكتبرة اليررازجي،

غزة3116 ،م.

.55

علووووي ،سووووعيد :أسر ررس وقواعرررد القر ررانون اإلداري ،دار أبر ررو المج ررد للطباعرررة ،القر رراهرة3111 ،م،

3111م.
.56

عمرو ،عدنان-:
 مبادئ القانون اإلداري ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3112 ،م.

 القواء اإلداري ،قواء اإللضاء ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية3112 ،م.
 القو رراء اإلداري ف رري فلس ررطين ،د ارس ررة مقارن ررة ،الطبع ررة الثالث ررة ،غي ررر موو ررق دار النش ررر،
القدس3105 ،م.

.51

غانم ،هاني :القواء اإلداري ،الرقابة القورائية علرى أعمرال السرلطة اإلداريرة فري فلسرطين برين

النظرية والتطبيق ،الطبعة األولى ،غير مووق دار النشر3102 ،م.
.51

الغمووووري ،إبووووراهيم :اإلدارة ،د ارسر ررة نظرير ررة وتطبيقير ررة ،دار الجامعر ررات المص ر ررية ،اإلسر رركندرية،

0711م.
.57

فووووتح البوووواب ،محموووود :مب ررادئ اإلدارة العام ررة ،الطبع ررة الثاني ررة ،دار النهو ررة العربي ررة ،الق رراهرة،

0771م0771 ،م.
.11

فهمي ،مصطفى-:


ال ررنظم السياس ررية والق ررانون الدس ررتوري ،دار المطبوع ررات الجامعي ررة ،اإلس رركندرية،

3111م.
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القواء اإلداري ومجلس الدولة ،الجرزء األول ،قوراء اإللضراء ،دار المطبوعرات
الجامعية ،اإلسكندرية0777 ،م.

.60

فوزي ،صال الدين :المبسوط في القانون اإلداري ،دار النهوة العربية ،القاهرة.0771 ،

.63

القبووويالت ،حمووودي :الق ررانون اإلداري ،الج ررزء األول ،الطبع ررة األول ررى ،دار وائ ررل للنش ررر ،عم رران،

3111م.
.62

القيسووووي ،إعوووواد :الر رروجيز فر رري القر ررانون اإلداري ،الطبعر ررة األولر ررى ،دار وائر ررل للطباعر ررة والنشر ررر

والتوزيع ،عمان.0771 ،
.62

كلوب ،عرابي :البناء التنظيمي لرو ازرة الداخليرة الولسرطينية ،الطبعرة األولرى ،مكتبرة ومطبعرة دار

األرقم ،غزة3101 ،م.
.65

كنعان ،نواف :القواء اإلداري في األردن ،الطبعة األولى ،المكتبة الوطنية ،عمان0777 ،م.

 .66الماوردي ،أبي الحسن :األحكام السلطانية والواليات الدينية ،المكتبة العالمية ،بضداد0717 ،م.
 .61المجوووذوب ،طوووارق :اإلدارة العام ررة العملي ررة اإلداري ررة والوظيو ررة العام ررة واإلص ررالح اإلداري ،ال رردار
الجامعية ،بيروت3111 ،م.
 .61مجمع اللغة العربية ،معجوم ألفواظ القورآن الكوريم ،المجلرد الثراني ،مطرابع الهيئرة المصررية العامرة
للكتاب ،القاهرة.
 .67مرسي ،حسام-:


أصول القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،دار الوكر الجامعي ،اإلسكندرية3103 ،م.



القر ررانون الدسر ررتوري ،المقومر ررات األساسر ررية تطبيق ر راً علر ررى الدسر ررتور المعاصر ررر ،الطبعر ررة

األولى ،دار الوكر الجامعي ،اإلسكندرية3112 ،م.

 .11مصطفى ،الديدموني :اإلجراءات واألشكال في القرار اإلداري ،د ارسرة مقارنرة فري النظرام الورنسري
والمصري والعراقي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة0773 ،م.
 .10الموافي ،أحمد :المشروعية االستثنائية ،دار النهوة العربية ،القاهرة3112 ،م.
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 .13النجووووار ،زكووووي :القو رراء اإلداري ،د ارس ررة مقارن ررة بالشر رريعة اإلس ررالمية ،الطبع ررة الثاني ررة ،األزه ررر
للطباعة0776 ،م.
 .12الهواري ،سيد :اإلدارة العامة ،األصول واألسس العلمية ،مكتبة عين شمس ،القاهرة0713 ،م.
 .12الوووالي ،محموووود :نظريررة التوررويال اإلداري ،د ارسررة مقارنررة ،الطبعررة األولررى ،دار الوكررر العربرري،
القاهرة0717 ،م.
 .32الوحيدي ،فتحي عبد النبي-:
 التطر ررورات الدسر ررتورية فر رري فلسر ررطين 0701م0775-م ،الطبعر ررة الثانير ررة ،مطر ررابع اللجن ر رة
الخيرية ،غزة0776 ،م.

 الر ررنظم السياسر ررية المعاص ر ررة ونظر ررام الحكر ررم فر رري اإلسر ررالم ،الطبعر ررة الرابعر ررة ،دار المقر ررداد
للطباعة ،غزة3100 ،م.

 محاو ررات ألقيررت فرري القررانون اإلداري علررى الطلبررة فرري برنررامج الماجسررتير فرري القررانون
العام ،كلية الحقوق ،جامعة األزهر3102 ،م.

.16
.11

ياغي ،محمد :مبادئ اإلدارة العامة ،مطابع الورزدق التجارية ،الرياال0712 ،م.

يووونس ،عبوود الغفووور :د ارسررات فرري اإلدارة العامررة ،الرردار المص ررية للطباعررة والنشررر ،بيررروت،

0710م.

ثالثاً :الرسائل العلمية-:
 .0أبووو معموور ،وصووفية :درجررة ممارسررة القيررادات اإلداريررة فرري الجامعررات الولسررطينية بمحافظررات غ رزة
لتوويال السلطة وسبل توعيلها ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،غزة3117 ،م.
 .3التويجري ،عبد العزيز :توويال الصالحيات ودوره في تنمية المهارات القيادية بجمررك مطرار الملرك
خالد بالرياال ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،رسالة ماجستير،الرياال3116 ،م.
 .2حجاب ،حنين :دور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الولسطيني ،دراسة مقارنة ،جامعة النجاح
الوطنية ،رسالة ماجستير ،نابلس3100 ،م.
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 .2الحلو ،عبد العزيز :أثر توويال الصالحيات على تنمية المهارات اإلداريرة للعراملين ،د ارسرة ميدانيرة
على الجامعات الولسطينية في قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،غزة3101 ،م.
 .5العووازمي ،ن وواف :ركررن االختصرراص فرري القررار اإلداري ووثرراره القانونيررة علررى العمررل اإلداري ،د ارسررة
مقارن ررة م ررابين الق ررانونين اإلداري ررين األردن رري والك ررويتي ،جامع ررة الش رررق األوس ررط ،رس ررالة ماجس ررتير،
3103م.
 .6العثمان ،محمد :توويال السلطة وأثره على كواءة األداء ،رسالة ماجستير3112 ،م.
 .1محمووود ،خليفوووي :النظ ررام الق ررانوني للتو ررويال اإلداري ف رري الج ازئ ررر ،جامع ررة أب رري بك ررر بلقاي ررد ،رس ررالة
ماجستير ،تلمسان3111 ،م3111 ،م.
 .1الوحيدي ،فتحي عبد النبي :ومانات نواذ القواعد الدستورية ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتروراة ،جامعرة
القاهرة0713 ،م.

رابعاً :المجالت العلمية والتقارير- :
 .0أبو هنود ،حسين :تقرير حول التشريعات وولية سنها في السرلطة الولسرطينية ،د ارسرة تحليليرة ،الهيئرة
الولسطينية لحقوق المواطن ،سلسلة التقارير القانونية ( ،)2رام اهلل ،الطبعة الثانية0777 ،م.
 .3البحري ،حسن :دور السلطة التنويذية في العملية التشرريعية فري النظرام البرلمراني ،البريطراني ،مجلرة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مجلد ( ،)32العدد األول3111 ،م.
 .2بشوووناق ،باسوووم :التنظ رريم اإلداري للمحافظ ررات ف رري فلس ررطين ،سلس ررلة تق ررارير قانوني ررة ( ،)22الهيئ ررة
الولسطينية لحقوق المواطن ،رام اهلل.
 .3البوسعيدي ،طارق-:
التوررويال فرري مباش ررة االختصاصررات اإلداريررة ،وفق راً للنظررام القررانوني العمرراني ،مجلررة



الحقرروق للبحرروث القانونيررة واالقتصررادية ،اإلسرركندرية ،دار الجامعررة الجديرردة ،العرردد الثرراني،

3111م.


انعرردام القررار اإلداري وفقراً ألحكررام القورراء اإلداري ،د ارسررة مقارنررة ،مجلررة الحقرروق،

مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد ( ،)2السنة (3111 ،)13م.
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 .5جرادة ،عبد الفتا  :ولية سن التشريع العرادي فري القرانون األساسري الولسرطيني ،المركرز الولسرطيني
الستقالل المحاماة والقواء ،مساواة3102 ،م.
 .6السنوسووي ،صووبري :ركررن االختصرراص فرري الق ررار اإلداري الكررويتي والرقابررة القوررائية عليرره ،د ارسررة
مقارنررة ،مجلررة الحقرروق ،مجلررس النشررر العلمرري ،جامعررة الكويررت ،العرردد ( ،)2السررنة ( ،)20ديسررمبر،

3111م.

 .1طوقووان ،طووارق :تقريررر حررول الالمركزيررة والحكررم المحلرري فرري فلسررطين ،سلسررلة التقررارير الولسررطينية
( ،)33الهيئة الولسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،رام اهلل3110 ،م.
 .1عبد الهادي ،بشوار :نظريرة عردم تورويال السرلطة تشرريعياً اواداريراً ،مجلرة الحقروق والشرريعة ،جامعرة
الكويت ،السنة الخامسة ،العدد الرابع0710 ،م.

 .7الفارسووي ،أحموود :التوررويال فرري االختصاصررات اإلداريررة فرري القررانون الكررويتي ،مجلررة الحقرروق ،السررنة
الثامنة عشر ،العدد الثالث0772 ،م.
 .61المراحل االنتقالية لنقل السلطات والصرالحيات وتضييرر المسرميات وأثرهرا علرى التشرريعات السرارية،
معهد الحقوق ،جامعة بيرزيت ،وحدة بنك المعلومات القانونية3111 ،م.

 .00المركز الولسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ،قسم المعلومرات ،تحقيرق صرحوي حرول التشرريعات
الولسطينية ومدى تلبيتها لحالة المواطن ،سلسلة التحقيقات الصحوية ،رقم (.)5

 .65ملخررص النظررام القررانوني والعمليررة التش رريعية فرري فلسررطين ،جامعررة بيررر زيررت ،بحررث منشررور علررى
موقع منظومة القواء والتشريع في فلسطين.

خامساً :القوانين والمجموعات-:
 .0القانون األساسي المعدل الولسطيني لعام 3112م.
 .3مرسوم دستور فلسطين لعام 0733م وتعديالته.
 .2دستور جمهورية مصر العربية لعام 3102م.
 .2دستور جمهورية مصر العربية لعام 0710م.

 .5دستور المملكة األردنية الهاشمية لعام 0753م.
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 .6قانون الهيئات المحلية لسنة 0771م.
 .1قانون الخدمة المدنية رقم ( )2لعام 0771م.
 .1قانون سلطة النقد لعام 0771م.

 .7تعديل قانون الكسب غير المشروع لسنة3101م.

.01قانون األراوي العمومية لسنة 0723م.
 .00القانون التوسيري لسنة 0725م.

 .03قانون سنة 0761م بشأن التوويال في االختصاصات.
 .02وثيقة إعالم المبادئ (اتواقية أوسلو).

 .02الجريدة الرسمية ،ق اررات جمهورية مصر العربية ،الصادرة بتاريخ .3102/1/32
 .05مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 0721م.
 .06منشور التشكيالت اإلدارية لسنة 0727م.
 .01قانون الجمارك الولسطيني لسنة 0737م.

 .01قانون المصارف الولسطيني لسنة 3101م.
 .07قرار بقانون بإنشاء مؤسسة البحر لسنة 0771م.

 .31قانون نظام الحكم المحلي في مصر لسنة 0717م.
 .30قانون بشأن المصادر الطبيعية لسنة 0777م.
 .33مجموعة التشريعات الولسطينية "درايتون".

 .32قانون هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين لسنة 0771م.
 .32مجموعة المبادئ القانونية ،الصادرة من المحكمة اإلدارية العليا بمصر.
 .35محكمة القواء اإلداري في مصر.
 .36محكمة العدل العليا برام اهلل.

 .31نظام سكك حديد الحكومة (المعدل) صالحيات المدير العام لسنة 0722م.
 .31القانون األساسي رقم ( )355لسنة 0755م.

 .37النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر 0763م.

سادساً :المواقع اإللكترونية-:
 .0المطير ررري ،نقر رراء :الل ر روائق التوويور ررية ،بحر ررث منشر ررور علر ررى الموقر ررع االلكترونر رري http://kna.kw
3111،م .تاريخ الدخول3102/7/03 :م.
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 .3الل روائق التوويوررية بررين الق ررار اإلداري وقرروة القررانون ،بحررث منشررور فرري منترردى دار العلرروم القانونيررة
واإلسرر ر ر ر ر ر ر ر ررالمية علرر ر ر ر ر ر ر ر ررى الموقر ر ر ر ر ر ر ر ر ررع اإللكترونرر ر ر ر ر ر ر ر رري  .http://www.adelamer.comترر ر ر ر ر ر ر ر رراريخ

الدخول3102/7/5:م.

 .2منظوم ر ر ر ر ر ر ر ررة القو ر ر ر ر ر ر ر رراء والتشر ر ر ر ر ر ر ر رريع ف ر ر ر ر ر ر ر رري فلس ر ر ر ر ر ر ر ررطين (المقتو ر ر ر ر ر ر ر ررى) ،موس ر ر ر ر ر ر ر رروعة إلكترونير ر ر ر ر ر ر ر ررة
 http://muqtafi.birzeit.eduتاريخ الدخول3105/0/0 :م.

 .2المحكم ر ررة اإلداري ر ررة العلي ر ررا .موق ر ررع الكترون ر رري  http://e-law.3oloum.comت ر رراريخ ال ر رردخول:
3102/03/2م.

 .5بحث

بعنوان

التوويال

اإلداري،

منشور

على

الموقع

اإللكتروني

https://www.facebook.com/permalink.php?id=177494505700735&story_fb

 id=21804810497870تاريخ الدخول3102/03/05 :م.
 .6محكمة العدل العليا ،رقم ( ،)3111/031جلسة 3117/2/06م ،رام اهلل .حكم منشور على
الموقع اإللكتروني لنقابة المحامين (قانون) http://www.qanon.ps/news.phpتاريخ الدخول:

3105/0/05م.

166

الفهرس
المسلسل

الووووموووضوووووع

رقم الصفحة

.0

المقدمة................................................................

6

.3

أهمية الدراسة..........................................................

5

.2

تساؤالت الدراسة .......................................................

5

.2

منهج الدراسة...........................................................

4

.5

خطة البحث...........................................................

4

.6

 الفصل التمهيدي :النظرية العامة لتفويض االختصاص..............

3

.1

المبحث األول :التنظيم القانوني للتفويض اإلداري.....................

1

.1

المطلب األول :ماهية التفويض اإلداري ،وأنواعه........................

1

.7

الورع األول :تعريف التوويال اإلداري....................................

1

.01

الورع الثاني :أنواع التوويال اإلداري.....................................

65

.00

المطلووب الثوواني :تمييووز التفووويض فووي االختصوواص عوون غيووره موون الوونظم

63

.03

الورع األول :توويال االختصاص والحلول...............................

63

.02

الورع الثاني :توويال االختصاص واإلنابة................................

63

.02

الورع الثالث :توويال االختصاص والوكالة االتواقية......................

56

.05

المطلب الثالث :شروط التفويض .......................................

54

.06

الورع األول :الشروط الموووعية لصحة التوويال.......................

54

.01

الورع الثاني :الشروط الشكلية لصحة التوويال............................

53

.01

المبحث الثاني :التنظيم القانوني للتفويض التشريعي.....................

46

.07

المطلب األول :التفويض التشريعي ،وأسباب ظهوره.....................

45

.31

الورع األول :تعريف التوويال التشريعي..................................

45

القانونية المتشابهة.......................................................

167

.56

الورع الثاني :أسباب انتشار التوويال التشريعي........................

43

.55

المطلب الثاني :شروط التفويض التشريعي ،وطبيعته القانونية.........

42

.54

الورع األول :شروط التوويال التشريعي................................

41

.53

الورع الثاني :الطبيعة القانونية للتوويال التشريعي......................

43

.52

الورع الثالث :انتهاء التوويال التشريعي................................

43

.51

 الفصل األول :نطاق تفويض االختصاص في القانون الفلسطيني

31

.53

المبحث األول :نطاق التفويض في االختصاص اإلداري................

35

.52

المطلب األول :التفويض اإلداري في فلسطين.........................

35

.53

الورع األول :التوويال اإلداري قبل قدوم السلطة الوطنية الولسطينية....

34

.41

الورع الثاني :التوويال اإلداري في عهد السلطة الوطنية الولسطينية.....

21

.46

المطلب الثاني :التفويض اإلداري في القانون المصري ................

24

.45

الورع األول :تنظيم أحكام التوويال بقانون عام..........................

23

.44

الو ر رررع الث ر رراني :إج ر ررازة التو ر ررويال ف ر رري تشر ر رريعات جزئي ر ررة بمناس ر رربة تنظ ر رريم

23

.43

المبحث الثاني  :نطاق التفويض في االختصاص التشريعي............

22

.42

المطلب األول :التفويض التشريعي في القانون الفلسطيني............

22

.41

الورع األول :فترة االنتداب البريطاني...................................

22

.43

الورع الثاني :عهد اإلدارة المصرية ...................................

23

.42

الورع الثالث :عهد الحكم األردني.....................................

11

.43

الورع الرابع :عهد السلطة الوطنية الولسطينية.........................

11

.31

المطلب الثاني :التفويض التشريعي في القانون المصري..............

16

.36

 الفصل الثاني :اآلثار القانونية لتفويض االختصاص بالنسبة

12

.35

المبحث األول :سلطات األصيل في التفويض..........................

والمقارن.........................................................

اختصاص معين........................................................

للمفوض.........................................................

168

13

.34

المطلب األول :نطاق سلطات األصيل في التفويض....................

12

.33

الورع األول :الحدود الموووعية.......................................

13

.32

الورع الثاني :الحدود الشخصية........................................

35

.31

المطلب الثاني :سلطة األصيل على االختصاصات المفوضة...........

32

.33

الورع األول :منع المووال من ممارسة اختصاصاته المووورة خرالل مردة

32

.32

الورع الثاني :بعال االختصاصات التي يستطيع المووال ممارستها أثناء

23

.33

المبحث الثاني :مسئولية األصيل على االختصاصات المفوضة ،وسولطة

31

.21

المطلب األول :مسئولية األصيل على االختصاصات المفوضة.........

31

.26

الورع األول :المسئولية................................................

31

.25

الو ر رررع الث ر رراني :مس ر ررئولية األص ر رريل ع ر ررن االختصاص ر ررات المووو ر ررة أم ر ررام

32

.24

المطلب الثاني :سلطة إنهاء التفويض................................

616

.23

الورع األول :انتهاء التوويال بإرادة األصيل............................

616

.22

الورع الثاني :انتهاء التوويال بدون إرادة األصيل.......................

614

.21

 الفصل الثالث :اآلثار القانونية لتفويض االختصاص بالنسبة

612

.23

المبحث األول :سلطات واختصاصات المفوض إليه....................

661

.22

المطلب األول :التزام المفوض إليه بتنفيذ االختصاصات المفوضوة علوى

666

.23

الورع األول :التزام المووال إليه بتنويذ االختصاصات الموووة ........

666

.11

الورع الثاني :نطاق ممارسة المووال إليه لالختصاصات الموووة .....

663

.16

المطلب الثاني :نطاق وطبيعة االختصاصات المفوضة.................

656

التوويال...............................................................
التوويال...............................................................

إنهاء التفويض.........................................................

رؤسائه.................................................................

للمفوض إليه.....................................................

خير وجه...............................................................

169

.15

الورع األول :توويال في السلطة أو توويال في االختصاص...........

656

.14

الورع الثاني :طبيعة االختصاصات الموووة...........................

653

.13

المبحث الثاني :طبيعة الق اررات الصادرة من المفوض إليه..............

641

.12

المطلوووب األول :مرتبوووة القووو اررات الصوووادرة عووون المفووووض إليوووه ،ومووودى

641

.11

الورع األول :مرتبة الق اررات الصادرة عن المووال إليه..................

646

.13

الورع الثاني :مسئولية المووال إليه عن االختصاصات الموووة........

644

.12

المطلب الثاني :أثر التفويض غير المشروع...........................

631

.13

الورع األول :زوال التوويال غير المشروع.............................

631

.31

الورع الثاني :مدى إمكانية تصحيق العيب الذي يلحق بقرار التوويال...

633

.36

الورررع الثالررث :القيمررة القانونيررة للق ررار الصررادر مررن المورروال إليرره توررويال

633

.35

النتائج والتوصيات....................................................

621

.34

قائمة المصادر والمراجع..............................................

623

.33

الفهرس..............................................................

613

مسئوليته عن االختصاصات المفوضة..................................

غير مشروع............................................................

171

