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 الممخص: 

ت السمطة التنفيذية باالنقسام الفمسطيني كغيرىا من السمطات العامة، فعقب احداث االنقسام تأثر 
، اعمن رئيس السمطة الوطنية حالة الطوارئ في م7112التي وقعت في الرابع عشر من حزيران 
، واخذ يصدر يوعمق بعض نصوص القانون االساس ،ةجميع مناطق السمطة الوطنية الفمسطيني

ي الضفة الغربية ، نظرًا لتعطل المجمس فن دون عرضيا عمى المجمس التشريعيقانو القرارات ب
 .منذ ذلك التاريخ

، من خالل اتباع المنيج دور السمطة التنفيذية في ظل االنقساموتأتي ىذه الدراسة لتتناول 
، وذلك في فصمين، ُخصص ات العالقةالوصفي التحميمي لنصوص التشريعات الفمسطينية ذ

بيدف الوقوف عمى تكوين  ؛لمحديث عن السمطة التنفيذية في النظام السياسي الفمسطيني اوليما
وفيم  ،ءيس السمطة الوطنية ومجمس الوزراالسمطة التنفيذية واالختصاصات المنوطة بقطبييا رئ

ي تباشرىا العالقة بين السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية من خالل مجاالت التعاون والرقابة الت
 .      كٌل منيما تجاه االخرى

ة التنفيذية في النظام فقد ُخصص لمحديث عن تأثير االنقسام عمى دور السمط ،اما الفصل الثاني
لمشروعية القرارات بقانون في النظام الدستوري الفمسطيني  الفمسطيني، وتعرض فيو الباحث

لفمسطيني ي ظل االنقسام اومشروعية القرارات بقانون التي اصدرىا رئيس السمطة الوطنية ف
كما تطرق الباحث خاللو لعالقة السمطة التنفيذية بالسمطة القضائية و . واالثار المترتبة عمييا

، مبينًا رايو في المواضيع  التي السمطة القضائية في ظل االنقسام ىيمنة السمطة التنفيذية عمى
 تناولتيا الدراسة .

البحث عبر مجموعة من النتائج ابرزىا ان السمطة  واختتم الباحث دراستو بإثبات  فرضيات
التنفيذية توغمت في مجال التشريع والقضاء عبر صالحياتيا في الظروف االستثنائية وحاالت 

وان مشروعية القرارات بقانون مرتبطة بمدى التزام االدارة بشروط اصدارىا الشكمية . الضرورة
، وخاصة شرط الضرورة التي  ن االساسي المعدلمن القانو  31دة وفقًا لنص الما، والموضوعية

، وخرج الباحث بمجموعة من التوصيات .ألنو مناط ىذه الرخصة االستثنائية ؛ال تحتمل التأخير
في مقدمتيا وجوب العمل عمى انياء االنقسام وتوحيد المنظومة القانونية بين الضفة الغربية 



 ت
 

، وضرورة ان يكون تعديل يع الكتل البرلمانيةي بمشاركة جم، وتفعيل المجمس التشريعوقطاع غزة
 . عي وبالتوافق مع السمطة القضائيةالقوانين القضائية بعد انعقاد المجمس التشري
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The Role of the Executive power in the Shadow of Political Divisiton  

Prepared by: Taqi Edeen Akram Muhammad Abujml  

Supervisor: Dr. Ali Abukaf  

Abstract 

The executive branch has been affected by Palestinian political division as well as by 

other public authorities , After the Political division on 14 June 2007 , The President 

of the National Authority declared a state of emergency in all areas of the Palestinian 

National Authority and suspended some provisions of the Basic Law , And began 

issuing resolutions that have the force of law without presenting them to the 

Legislative Council , Due to the disruption of the Council in the West Bank since that 

date. 

This study deals with The Role of the Executive power in the Shadow of Political 

Divisiton Through the descriptive analytical approach to the texts of the relevant 

Palestinian legislation, In two chapters, The first was devoted to talking about the 

executive authority in the Palestinian political system to determine the composition of 

the executive authority And the terms of reference assigned to the President of the 

National Authority and the Council of Ministers, And understanding the relationship 

between the executive and the legislative authority through the areas of cooperation 

and control exercised by each other. 

The second chapter was devoted to talk about the impact of the division on the role of 

executive power in the Palestinian political system, The researcher discussed the 

legality of the decisions in the Palestinian constitutional system And the legitimacy of 

the decisions of the law issued by the President of the National Authority in the light 

of the Palestinian division and the implications thereof, The researcher also discussed 

the relationship between the executive branch and the judiciary And the domination of 

the executive power over the judiciary in the shadow of division, indicating his 

opinion on the subjects covered in the study. 

The researcher concluded his study by proving the hypotheses of research through a 

series of results, the most prominent of which is that the executive branch has 

penetrated the field of legislation and judiciary through its powers in exceptional 
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circumstances and necessity, And that the legality of the decisions by law is related to 

the extent of the administration's compliance with the conditions of issuance in 

accordance with the provisions of Article 43 of the amended Basic Law, Especially 

the requirement of necessity, which cannot be delayed because it is the subject of this 

exceptional authority, and The researcher presented a set of recommendations In the 

forefront of which is working to end the division and unify the legal system between 

the West Bank and the Gaza Strip, And activating the Legislative Council with the 

participation of all the parliamentary blocs , And that the amendment of the judicial 

laws after the Legislative Council and in cooperation with the judiciary. 
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 المقدمة

نتج عنو سمطتيف , ـََِٕمنذ صيؼ  السياسييعيش المجتمع الفمسطيني حالة مف االنقساـ 
كقد بدأت بكادر االنقساـ منذ عاـ . االخرل في قطاع غزةك  ا في الضفة الغربيةممنفصمتيف احداى

كىي المرة  ,ـََِٔ\ُ\ِٓكتحديدان بعد االنتخابات التشريعية الثانية التي عقدت بتاريخ  ,ـََِٔ
عاـ  باالنتخابات منذ تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية حركة حماساالكلى التي تشارؾ فييا 

  .في المجمس التشريعي ُِّمقعدان مف اصؿ  ْٕكاستطاعت خبلليا اف تحصد  .ـُْٗٗ

اال انو كقع فعبلن  بسيطرة حركة  ,لفمسطينية كالعربية لمحيمكلة دكف كقكع االنقساـكرغـ المبادرات ا
فيما عرؼ بالحسـ  ـََِٕ\ٔ\ُْبتاريخ  ع غزة كجميع المقرات االمنية فيوحماس عمى قطا

كمباشرةن اعمف رئيس السمطة الكطنية حالة الطكارئ في جميع مناطؽ السمطة . العسكرم
اال كىك  ,اريخ  بدأ فصؿ جديد مف فصكؿ النظاـ القانكني الفمسطينيكمف ذلؾ الت .الفمسطينية
مف انقساـه اليزاؿ مستمران بعد احد عشرى عامان . الضفة الغربية كقطاع غزة بيف السياسي االنقساـ
كالتي كاف  ,كتكحيد البيت الفمسطيني ,رغـ المبادرات الفمسطينية كالعربية ألنياء االنقساـ ,كقكعو

  .برعاية الحككمة المصرية ـَُِٕالقاىرة  آخرىا اتفاؽ

فاستقمت الحككمة في قطاع غزة عف مؤسسة ؛ لقد اثر االنقساـ عمى السمطات العامة في الدكلة
كتعطؿ المجمس التشريعي في الضفة الغربية فيما استمر باالنعقاد  ,الرئاسة في الضفة الغربية
ابعد ما تككف عف الصراعات السياسية  حتى السمطة القضائية التي .كسف التشريعات في غزة

كمجمس , بيف مجمس القضاء االعمى في الضفة الغربية انقسمت عمى يد اطراؼ النزاع, كالحزبية
  .الذم استحدث عقب االنقساـ ,القضاء االعمى في قطاع غزة

دأب رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية  ,كفي ظؿ تعطؿ المجمس التشريعي في الضفة الغربية
منيا ما تعمؽ  ,مف القانكف االساسي المعدؿ ّْسندان لنص المادة  القرارات بقكانيفعمى اصدار 

كمنيا ما افتقر  ,في شؤكف القضاءمف جانب السمطة التنفيذية  تدخبلن كاعتيبر  ,بالشأف القضائي
مف جانب السمطة التنفيذية  تدخبلن كاعتبر  ,اسيالتي بينيا القانكف االس القرارات بقكانيفلشركط 

دكر مف خبلؿ التركيز عمى  ,كىك ما سيتناكلو الباحث في ىذه الدراسة. في شؤكف التشريع
ىيمنة السمطة التنفيذية عمى  تعزيز ككيؼ ساىـ االنقساـ في ,السمطة التنفيذية في ظؿ االنقساـ



2 
 

االستثنائية التي منح اياىا المشرع الدستكرم في السمطتيف القضائية كالتشريعية بكاسطة االداة 
  .حاالت معينة كفقان لضكابط محددة

 اهمية البحث 

الذم تجاكز عمره العقد  ,الفمسطيني خبلؿ االنقساـ السياسي يستمد البحث اىميتو مف كاقع النظاـ
طة العامة التي لككنيا السم الضفة الغربية؛ تركز الدراسة عمى السمطة التنفيذية في. ك مف الزمف

 .السياسية المساءلةكغياب ادكات الرقابة ك  ,تعطؿ المجمس التشريعي منذ تمسؾ بزماـ االمكر
كفقان لمنظاـ  ,كتتجمى اىمية البحث في فيـ عبلقة السمطة التنفيذية بغيرىا مف السمطات العامة

شركط االدارة ب كمدل التزاـ. عمى ىذه العبلقة االنقساـ السياسي كاثر .السياسي الفمسطيني
حكؿ  ,مف الباحث لتقديـ رؤية قانكنية محددة في محاكلةو الصبلحيات االستثنائية كضكابطيا, 

  .دكر االنقساـ في اخبلؿ التكازف بيف السمطات العامة

 اشكالية البحث 

في مجاؿ السمطات  كتدخميا ,تنبع اشكالية البحث مف تنامي دكر السمطة التنفيذية بفعؿ االنقساـ
جابة عمييا مف خبلؿ كتكمف االشكالية في العديد مف التساؤالت التي يحاكؿ الباحث اال .االخرل

 :كىذه االسئمة ىيىذه الدراسة, 

كما ىي اشكاليات العبلقة بيف السمطة  ؟كيؼ نظـ المشرع الفمسطيني السمطة التنفيذية -ُ
  ؟كغيرىا مف السمطات العامة ,التنفيذية

كما ىي ضكابط ىذا  ؟في الظركؼ االستثنائية السمطة التنفيذية في التشريعما ىك دكر  -ِ
 ؟الدكر

كىؿ التزمت االدارة بضكابط  ؟الصادرة في ظؿ االنقساـ القرارات بقكانيفما مدل مشركعية  -ّ
  ؟اصدرىا خبلؿ ىذه المدة

ككيؼ  ؟كقطاع غزة ,عمى العممية التشريعية في الضفة الغربية الفمسطيني كيؼ اثر االنقساـ  -ْ
  ؟اثر ذلؾ عمى السمطة القضائية
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في تعزيز ىيمنتيا عمى الجياز  ,كيؼ سيخرت السمطات االستثنائية لمسمطة التنفيذية -ٓ
  ؟القضائي في الدكلة

 منهج  البحث  

. مف المنيج الكصفي التحميمي اتبع الباحث في االجابة عمى اشكاليات البحث كتناكؿ مفرداتو
, ـََِٓكتعديبلتو لعاـ , ـََِّتناكؿ نصكص القانكف االساسي المعدؿ لسنة خبلؿ 

في ظؿ  ,كبحث مدل التزاـ السمطة التنفيذية بيا ,ثـ تحميميا .كالتشريعات االخرل ذات العبلقة
  .كتحميؿ االثار القانكنية المترتبة عمى اعماؿ السمطة التنفيذية ,االنقساـ

 خطة البحث 

االكؿ خصصو الباحث لمسمطة التنفيذية في , اقتضت الدراسة تقسيميا الى فصميف رئيسييف
ثـ عبلقتيا بالسمطة  ,كاختصاصاتيا, متناكالن فيو تككيف ىذه السمطة, النظاـ السياسي الفمسطيني

اما الفصؿ الثاني فقد خصصو الباحث . كفقان لمقانكف االساسي كالتشريعات االخرل ,التشريعية
السمطة التنفيذية في  تدخؿمتناكالن فيو , تأثير االنقساـ عمى دكر السمطة التنفيذيةعف لمحديث 

 :حك التاليكذلؾ عمى الن, في مجاؿ القضاء كتدخميا ,التشريع مف خبلؿ القرارات قانكف

 السمطة التنفيذية في النظام السياسي الفمسطيني الفصل االول: 

 المبحث االكؿ: تككيف السمطة التنفيذية كاختصاصاتيا

 المطمب االكؿ: رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية  

 المطمب الثاني: مجمس الكزراء الفمسطيني

 المبحث الثاني: عبلقة السمطة التنفيذية بالسمطة التشريعية 

 مجاالت التعاكف كالرقابة التي تباشرىا السمطة التشريعية تجاه السمطة التنفيذيةالمطمب االكؿ: 

 المطمب الثاني: مجاالت التعاكف كالرقابة التي تباشرىا السمطة التنفيذية تجاه السمطة التشريعية
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 الفصل الثاني: تأثير االنقسام عمى دور السمطة التنفيذية في النظام الفمسطيني

  القرارات بقكانيفالسمطة التنفيذية في المجاؿ التشريعي عبر  تدخؿالمبحث االكؿ: 

 في النظاـ الدستكرم الفمسطيني القرارات بقكانيفالمطمب االكؿ: مشركعية  

 التي صدرت في ظؿ االنقساـ كاالثار المترتبة عمييا القرارات بقكانيفالمطمب الثاني: مشركعية 

 

 ة في مجاؿ القضاءالسمطة التنفيذي تدخؿالمبحث الثاني: 

 المطمب االكؿ: العبلقة بيف السمطة التنفيذية كالسمطة القضائية في النظاـ الدستكرم الفمسطيني

 التنفيذية عمى القضاء في ظؿ االنقساـ السياسي ةىيمنة السمط: المطمب الثاني
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 : السمطة التنفيذية في النظام السياسي الفمسطينيالفصل االول

يبات الحككمة الذاتية بمكجب اتفاقية اعبلف المبادئ حكؿ ترتتأسست السمطة الكطنية الفمسطينية 
"اسرائيؿ" في ك كالتي كقعت بيف منظمة التحرير الفمسطينية ,"االنتقالية, المعركفة باتفاقية "اكسمك

 ,نقؿ السمطةتبلىا اتفاقيات اخرل بشاف  .ككانت االتفاقية االكلى بيف الطرفيف ,ـُّٗٗ\ٗ\ُّ
فاف ىدؼ , ُككفقان لممادة االكلى مف اتفاقية "اكسمك" .كامكر اخرل ,كىيكمية السمطة الفمسطينية

تككف بمثابة المجمس , المفاكضات بيف الطرفيف ىك اقامة سمطة حككمة ذاتية انتقالية فمسطينية
تقالية ال تتجاكز لفترة ان ,المنتخب لمشعب الفمسطيني )المجمس( في الضفة الغربية كقطاع غزة

كلـ تحدد االتفاقية  .كتؤدم الى تسكية دائمة عمى اساس قرارات مجمس االمف, الخمس سنكات
تحت  ,عدد اعضاء المجمس كاكتفت بالنص عمى اجراء انتخابات سياسية عامة كمباشرة لممجمس

ية حيز في مدة ال تتجاكز التسعة اشير مف دخكؿ االتفاق ,اشراؼ كمراقبة دكلية متفؽ عمييا
عمى ىذه  كبناءن  . عمى اف يتـ االتفاؽ الحقان عمى الصيغة المحددة لبلنتخابات كشركطيا ,التنفيذ

في  ـُّٗٗ\َُ\ُِ-َُالفمسطيني في دكرتو المنعقدة مف قرر المجمس المركزم ,االتفاقية
بمنظمة أكال: تكمؼ المجنة التنفيذ " :كنص القرار عمى, فمسطينيةتكنس انشاء السمطة الكطنية ال

التحرير الفمسطينية بتشكيؿ مجمس السمطة الكطنية الفمسطينية في المرحمة االنتقالية مف عدد مف 
ثانيان: يككف السيد ياسر عرفات رئيس المجنة  .أعضاء المجنة التنفيذية كعدد مف الداخؿ كالخارج

 .ِنية"لمجمس السمطة الكطنية الفمسطي التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيسان 

تفاؽ القاىرة كقع الطرفات ا ,في تطبيؽ اتفاقية "اكسمك"لؾ, كفي ظؿ المماطمة "االسرائيمية" بعد ذ 
ألكسمك تضمف تفاصيؿ ككاف اتفاقان تنفيذيان  .ـُْٗٗ\ٓ\ْاريحا بتاريخ  –المعركؼ باتفاؽ غزة

كالجدكؿ الزمني النسحاب القكات  ,كىيكمية السمطة الفمسطينية ,الفمسطيني الحكـ الذاتي
ككفؽ المادة الثالثة مف ىذه . كالترتيبات االمنية لذلؾ ,كمنطقة اريحا االسرائيمية مف قطاع غزة

                                                           
, ُّٗٗ/ٗ/ُّحكؿ ترتيبات الحككمة الذاتية الفمسطينية(, المكقعة في كاشنطف بتاريخ:  -اتفاقية أكسمك )إعبلف المبادئ ُ

,  .aspx?id=4888http://info.wafa.ps/atemplateكفا, المكقع االلكتركني: –مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني 
  .َُِٖ\ّ\ٓتاريخ الزيارة: 

جكرج جقماف, عاصـ خميؿ, عزمي الشعيبي كآخركف, تجربة النظاـ السياسي الفمسطيني في ظؿ السمطة الفمسطينية,  ِ
راـ اهلل    –اكراؽ في النظاـ السياسي الفمسطيني كانتقاؿ السمطة, )المؤسسة الفمسطينية  لدراسة الديمكقراطية "مكاطف" 

 . ٔٔ(, صَُِّ

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4888
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كتككف مسؤكلة , تتشكؿ السمطة الفمسطينية مف ىيئة كاحدة مف اربعة كعشريف عضكان  ,االتفاقية
 .ُمنقكلة ليا بمقتضى ىذه االتفاقيةعف كؿ الصبلحيات التشريعية كالمسؤكليات التنفيذية ال

دخمت  مف المناطؽ المتفؽ عمييا ـُْٗٗ\في شير ايار" كعقب انسحاب القكات "االسرائيمية
كاصبحت تمؾ المناطؽ خاضعة لسمطة الحكـ الذاتي الفمسطيني ممثمة  ,القكات الفمسطينية

عاد رئيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسر  ,ـُْٗٗ\ٕ\ُكبتاريخ . بالسمطة الكطنية الفمسطينية
حيث ادل اعضاء  ,كمنيا تكجو الى اريحا ,مع عدد مف افراد القيادة الفمسطينية عرفات الى غزة

  .ِـُْٗٗ\ٕ\ٓسمطة الحكـ الذاتي االربعى العشركف اليميف الدستكرية امامو بتاريخ 

 ,تركزت السمطات التنفيذية كالتشريعية بيد مجمس السمطة برئاسة ياسر عرفات ,كفي ىذه المرحمة
"االسرائيمية" المرحمية حكؿ -لى أف عقدت االتفاقية الفمسطينيةا, الفصؿ بيف السمطات أمبدكغاب 

كالتي حمت , ـُٓٗٗ\ٗ\ِٖ( في ِ)اكسمك أككالمعركفة باتفاقية طابا  ,الضفة الغربية كقطاع غزة
مس الفمسطيني )السمطة كألكؿ مرة بيف المج ىذه االتفاقية كفصمت. ةالسابق يةاالتفاقمحؿ 

مف خبلؿ النص عمى تشكيؿ لجنة تمارس  ,( كبيف رئيس السمطة التنفيذية لممجمسالفمسطينية
كتعطى الصبلحيات التنفيذية لممجمس  ,تسمى السمطة التنفيذية ,السمطات التنفيذية لممجمس

  .عنوكتمارسيا نيابة 

بدالن  ٖٖعدد اعضاء المجمس الى  "االسرائيمية" المرحمية "طابا", -االتفاقية الفمسطينية رفعت كقد
ينتخبو المجمس  مف بيف   speaker)كنصت عمى اف يككف لممجمس متحدث ) .عضكان  ِْمف 

كيضع اماـ  ,االجتماعاتكيقر جدكؿ اعماؿ  ,كيديره كيدير لجانو ,وس اجتماعاتألير  ؛اعضائو
كىكذا فاف االتفاقية فصمت بيت الصبلحيات . ّالمجمس اقتراحات لمتصكيت كاعبلف النتائج

 في صكرةو , كبيف الصبلحيات التنفيذية المككمة لمسمطة التنفيذية ,التشريعية لممجمس الفمسطيني

                                                           
باسـ جبلؿ القاسـ, " تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية", في: محسف محمد صالح )محرر(, السمطة الكطنية  ُ

, ُ, طَُِٓبيركت,  –, مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشاراتَُِّ-ُْٗٗالفمسطينية, دراسات في التجربة كاالداء 
 .َٕص 

 . ُٕ-َٕباسـ جبلؿ القاسـ, " تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية", مرجع سابؽ, ص  ِ
, مركز ُٓٗٗ/ٗ/ِٖ"اإلسرائيمية" المرحمية, المكقعة في كاشنطف بتاريخ:  –مف االتفاقية الفمسطينية  ّكٓانظر المكاد  ّ

, تاريخ  http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4891كفا, المكقع االلكتركني:  -المعمكمات الكطني الفمسطيني
 . َُِٖ\ّ\ٓالزيارة:

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4891
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االستناد الى االتفاقية المرحمية )اتفاقية طابا( كب .تجسد الى حد ما مبدأ الفصؿ بيف السمطات
كالذم جرت عمى اساسو , ـُٓٗٗلسنة  ُّالنتخابات الفمسطيني رقـ صدر قانكف ا ,كممحقاتيا

كتضمف القانكف العديد مف االحكاـ ذات الطابع . ـُٔٗٗاالنتخابات التشريعي كالرئاسية عاـ 
  .ُـََِِحتى صدر القانكف االساسي سنة كظؿ ىذا القانكف اىـ كثيقة دستكرية  .الدستكرم

 ,قاـ المجمس التشريعي بإعداد مشركع القانكف االساسي ,ـُٔٗٗكعقب االنتخابات العامة عاـ 
ذاؾ لـ يصادؽ عميو اال في ير اف رئيس السمطة الفمسطينية آنغ, ـُٕٗٗكاقره داخميان عاـ 

انفرد رئيس السمطة الكطنية برئاسة  ,كفقان ليذا القانكف كالقكانيف السابقة لو. ك ـََِِ\ٓ\ِٗ
كيساعده مجمس الكزراء في اداء , فكاف رئيسان لمدكلة كلمجمس الكزراء في آف, السمطة التنفيذية

كاستحدث  ,ـََِّالى اف صدر القانكف االساسي المعدؿ لسنة  .ِميامو كممارسة صبلحياتو
ما احدث  ,بعض صبلحياتو كمنحو, منصب رئيس مجمس الكزراء بجانب رئيس السمطة الكطنية

  .تغييران في بنية السمطة التنفيذية كالنظاـ السياسي ككؿ

 ,في تككينيا البحث ,كتقتضي دراسة السمطة التنفيذية في النظاـ السياسي الفمسطيني
  .(السمطة التشريعية )المبحث الثانيثـ في عبلقتيا ب, كاختصاصاتيا )المبحث االكؿ(

 

 السمطة التنفيذية واختصاصاتهاالمبحث االول: تكوين 

فقد  ؛التنفيذيةالسمطة جكىريان في بنية  تغييران  ـََِّ لسنة احدث القانكف االساسي المعدؿلقد 
 تنص اذ ,ال كىك منصب رئيس الكزراءأ ,استحدث منصبان جديدان بجانب رئيس السمطة الكطنية

"يتككف مجمس الكزراء مف رئيس الكزراء كعدد مف الكزراء ال يتجاكز أربعة  :عمى ومن ْٔالمادة 
الكزراء ميمة تشكيؿ الحككمة بتكميؼ مف رئيس السمطة  مجمسكيتكلى رئيس  .كعشريف كزيران"

                                                           
جكرج جقماف, عاصـ خميؿ, عزمي الشعيبي كآخركف, تجربة النظاـ السياسي الفمسطيني في ظؿ السمطة الفمسطينية,  ُ

 . ٗٔمرجع سابؽ, ص
, تاريخ ُ, الكقائع الفمسطينية, العدد الممتازََِِة, القانكف االساسي لسنةالسمطة الكطنية الفمسطيني ِ

منو عمى: "يعيف رئيس السمطة الكطنية الكزراء كيقيميـ كيقبؿ استقبلليـ  ِٔ. كتنص المادة ْ, صََِِ/ٕ/ٕالنشر:
في أداء ميامو كممارسة  منو فتنص عمى "يساعد مجمس الكزراء الرئيس ّٔكيرأس اجتماعات مجمس الكزراء", اما المادة 

 سمطاتو عمى الكجو المبيف في ىذا القانكف األساسي". 
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كىك كحككمتو مسؤكلكف  .كيككف مسؤكالن عف اعمالو كاعماؿ حككمتو اماـ رئيس السمطة, الكطنية
كليس ىذا فحسب فقد منح التعديؿ الكالية , ُكتضامنية اماـ المجمس التشريعيمسؤكلية فردية 

كحدد اختصاصات رئيس الدكلة  ,العامة في االختصاصات التشريعية كاالدارية لمجمس الكزراء
"مجمس الكزراء )الحككمة( ىك األداة : منو عمى ّٔكفي ذلؾ تنص المادة  ,عمى سبيؿ الحصر

ميا التي تضطمع بمسؤكلية كضع البرنامج الذم تقره السمطة التشريعية التنفيذية كاإلدارية الع
مكضع التنفيذ, كفيما عدا ما لرئيس السمطة الكطنية مف اختصاصات تنفيذية يحددىا القانكف 

كاصبح مجمس  .األساسي, تككف الصبلحيات التنفيذية كاإلدارية مف اختصاص مجمس الكزراء"
كالكزراء مسؤكلكف امامو كؿه عف اعماؿ كزراتو كفي حدكد  ,الكزراء تابعان لرئيس الكزراء

 . كتستقؿ اجتماعات المجمس عف اجتماعات الرئاسة ,اختصاصو

كأناط اختصاصاتيا برئيس مد مبدأ ثنائية السمطة التنفيذية, كبذلؾ يككف المشرع الدستكرم قد اعت
المشرع نظميما عمى ىذا النحك كبما اف . (راء )رئيس مجمس الكزراء كالكزراءالدكلة كمجمس الكز 

كالثاني  ,االكؿ لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ,فاف البحث في تككينيا سيككف عمى مطمبيف
 :اختصاص كؿ منيما عمى النحك اآلتيمع بياف  ,لمجمس الكزراء

 : رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية  المطمب االول

مبينان االحكاـ الخاصة  ,السمطة الكطنية الفمسطينيةخصص القانكف االساسي الباب الثالث لرئيس 
, )الفرع الثاني(برئيس السمطة الكطنية  كاالختصاصات المنكطة ,بمنصب الرئاسة )الفرع االكؿ(

   :عمى النحك االتي

  الفرع االول: االحكام الخاصة بمنصب الرئاسة 

النتخاب التي بينيا القانكف االساسي بالنسبة  االحكاـىي  ,الخاصة بمنصب الرئاسة االحكاـ
 . كالحاالت التي يشغر فييا منصبو ,كمدة رئاستو ,كشركط المرشح لمنصب الرئاسة, الرئيس

مف القانكف االساسي المعدؿ   ّْكفقان لنص المادة : كالن: طريقة انتخاب رئيس السمطة الكطنيةأ
ي كفقان لقانكف االنتخابات باشران مف الشعب الفمسطينينتخب رئيس السمطة الكطنية انتخابان عامان كم

                                                           
, تاريخ ِ, الكقائع الفمسطينية, عدد ممتازََِّانظر, السمطة الكطنية الفمسطينية, القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ُ

 .ْٕ, المادة ٓ,صََِّ\ّ\ُٗالنشر:



9 
 

, كبغير مف بيف المرشحيف لمنصب الرئاسة مباشرة ن  وبمعنى اف الناخبيف يختاركن. الفمسطينية
  .كعمى درجة كاحدةكسيط, 

بٌيف قانكف االنتخابات الفمسطيني رقـ : تكافرىا في المرشح لمنصب الرئاسة: الشركط الكاجب ثانيان 
 :عمى النحك االتي, شركط الترشح لمنصب الرئاسة, في مادتو الثانية عشر ََُِٓ لسنة ٗ

كاف يككف طينيان مكلكدان ألبكيف فمسطينييف, ف يككف المرشح فمسأبمعنى , شرط الجنسية كالسف -أ
  . اكثر في اليـك المحدد إلجراء االقتراع أك ,قد اتـ االربعيف مف العمر

  .ف يككف مقيمان اقامة دائمة في االراضي الفمسطينيةأ: بشرط االقامة الدائمة -ب

كتتكفر فيو الشركط الكاجب تكافرىا لممارسة  ,ف يككف مسجبلن في جدكؿ الناخبيف النيائيأ -د
 . حؽ االنتخاب

 ٗرقـ  مف قانكف االنتخابات ُّكقد بينت المادة , ف ال يككف محركمان مف حؽ االنتخابأ -ق
مف كاف محركمان  -ُ: كىـ, الترشح لمنصب الرئيسحؽ مكف مف مف ىـ المحرك  ,ََِِٓلسنة 

مف  -ِ .المداف بجناية كلـ يرد اعتباره أك ,كفاقد االىمية بمكجب حكـ نيائي ,مف حؽ االنتخاب
صادر عف محكمة فمسطينية خبلؿ فترة نفاذ  ,حـر مف حؽ الترشح بمكجب حكـ قضائي نيائي

 أك بجناية ,صادران عف محكمة فمسطينية مختصة ,مف كاف محككمان حكمان نيائيان  -ّ .القرار
كعمى غرار المشرع الدستكرم المبناني لـ يشترط المشرع  .األمانة أك ,بجنحة مخمة بالشرؼ

القانكف  أك ,اف ذلؾ ليس نقصان في الدستكر كيرل البعض ,الفمسطيني درجة عممية معينة
في  ,عمييـ كاجب التدقيؽ كالتحرم ,كاضعكه اف مف يقكمكف بانتخاب الرئيسكانما قدر  ؛االساسي

  .ّكالقياـ بأعباء كظيفتو ,مدل اىمية الرئيس بتكلي منصب الرئاسة

                                                           
بشأف االنتخابات, الكقائع الفمسطينية, العدد السابع كالخمسكف,  ََِٓلسنة  ٗالسمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف رقـ  ُ

 .ٖ, صََِٓ/ٖ/ُٖتاريخ النشر: 
ـ بشأف االنتخابات, الكقائع الفمسطينية, العدد السابع كالخمسكف, ََِٓلسنة  ٗالسمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف رقـ  ِ

 .ََِٓ/ٖ/ُٖالنشر: تاريخ 
ابراىيـ عبد العزيز شيحا, الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم "دراسة تحميمية لمنظاـ الدستكرم المبناني", )الدار  ّ

 .َِٔ(, صُٓٗٗبيركت   –الجامعية 
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كالذم اصدره رئيس  ,بشاف االنتخابات العامة ََِٕلسنة ُكتجدر االشارة اف القرار بقانكف رقـ 
كىك االلتزاـ  ,قد اكرد شرطان اضافيان عف الشركط السابقة ,ََِٕ \ٗ\ِالسمطة الكطنية بتاريخ 
كبكثيقة  ,باعتبارىا الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني ,الفمسطينية بميثاؽ منظمة التحرير

لية انتخاب الرئيس آكما عدؿ القرار بقانكف . ُكبأحكاـ القانكف االساسي ,اعبلف االستقبلؿ
تجرم االنتخابات لمنصب " :عمى منوتنص المادة الثالثة  اذ ,لتيفكاعتمد نظاـ الجك  ,الفمسطيني

الرئيس باالقتراع العاـ المباشر الحر كالسرم, كيفكز بمنصب الرئيس المرشح الذم يحكز عمى 
ذا لـ يحصؿ  مف المرشحيف عمى األغمبية أم األغمبية المطمقة ألصكات المقترعيف الصحيحة, كا 

تجرم بعد  ,ينتقؿ المرشحاف الحائزاف عمى أعمى األصكات إلى دكرة انتخابية ثانية ,المطمقة
المرشح الذم يحصؿ عمى  ,( يكمان مف تاريخ إعبلف النتائج النيائية, كيفكز بمنصب الرئيسُٓ)

 ,كقد اثار ىذا القرار بقانكف جدالن كاسعان حكؿ تكفر شركطو. أعمى األصكات في ىذه الدكرة"
 ,رئاسية أكعدـ اجراء انتخابات تشريعية ل ؛آلفعممان بانو لـ يطبؽ الى ا ,الضركرة كخاصةن شرط

  .ِـََِٕمنذ كقكع االنقساـ السياسي عاـ

 ـََِّلسنة  حدد القانكف االساسي المعدؿ :رئاسة السمطة الكطنية الفمسطينيةمدة : ثالثا
اف يرشح نفسو لفترة اخرل  كيحؽ لمرئيس. مدة الرئاسة بأربع سنكات ,ـََِٓكتعديبلتو لسنة 

كىك ما اكدتو  ,بحيث ال يجكز اف يشغؿ منصب الرئاسة ألكثر مف دكرتيف متتاليتيف ,متتالية فقط
مدة كالية الرئيس  -ِكالتي تنص عمى " ,ـََِٓايضان المادة الثانية مف قانكف االنتخابات لسنة 

 ,كقبؿ اف يؤدم الرئيس مياـ منصبو .أربع سنكات, كال يجكز انتخابو ألكثر مف دكرتيف متتاليتيف"
كبحضكر رئيس المحكمة العميا  ,يتعيف عميو اف يؤدم اليميف الدستكرية اماـ المجمس التشريعي

 .كرئيس المجمس الكطني

 ,مف القانكف االساسي ّٕكفقان لممادة : رابعان: شغكر منصب رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
االستقالة المقدمة إلى  -ِالكفاة  -ُالحاالت التالية: يككف شاغران في فاف منصب الرئيس 

                                                           
لكقائع الفمسطينية, العدد بشأف االنتخابات العامة, ا ََِٕلسنة  ُقرار بقانكف رقـ  انظر, السمطة الكطنية الفمسطينية, ُ

 . ّٔ, المادة ِ, صََِٕ/ٗ/ٗالثاني كالسبعكف, تاريخ النشر:
محمد عبلكنة, ىيا حاج احمد, نضاؿ برىـ, الحالة التشريعية في فمسطيف, االليات كسيناريكىات الحؿ, في: الحالة  ِ

 .ْٓ(, صَُِِجامعة بيرزيت  –"االليات, االثار, الحمكؿ", )معيد الحقكؽ  َُِِ-ََِٕالتشريعية في فمسطيف 
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كذلؾ , فقد األىمية القانكنية -ّإذا قبمت بأغمبية ثمثي أعضائو  ,المجمس التشريعي الفمسطيني
 .كمكافقة المجمس التشريعي بأغمبية ثمثي أعضائو ,بناء عمى قرار مف المحكمة الدستكرية العميا

بجانب انتياء كاليتو الرئاسية دكف تجديدىا  ,الكطنيةرئيس السمطة كىي ذاتيا حاالت انتياء كالية 
فاف رئيس المجمس  ,كمتى تحققت احدل ىذه الحاالت كشغر منصب الرئيس .لكالية اخرل

كلمدة ال تزيد عف ستيف يكمان تجرم خبلليا  ,التشريعي يتكلى مياـ رئاسة السمطة الكطنية مؤقتان 
لذا ال يجكز لرئيس المجمس  يؿ الحصر,بىذه الحاالت عمى سكقد كردت  .االنتخابات الرئاسية

التشريعي اف يتكلى مياـ رئاسة السمطة في غير ىذه الحاالت الثبلث التي ذكرىا القانكف 
  . االساسي

 اختصاصات رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية  :الفرع الثاني

يات كفقان لمقانكف االساسي يباشر رئيس السمطة الكطنية مجمكعة مف االختصاصات كالصبلح  
كالقضائي كالمجاؿ  ,اىميا المجاؿ التنفيذم ,كتتصؿ اختصاصاتو بعدة مجاالت, كالقكانيف العادية

 :عمى النحك التالي, التشريعي

 اختصاصات رئيس السمطة الكطنية في المجاؿ التنفيذم  -كالن أ

 قيادة القكات الفمسطينية  -أ

مف القانكف االساسي  ّٗكفقا لممادة  ةالعاـ لمقكات الفمسطينيرئيس السمطة الكطنية ىك القائد 
كىك ما اكدتو المادة االكلى مف , فيك القائد العاـ لمقكات المسمحة بتشكيبلتيا المختمفة. المعدؿ

كالتي نصت عمى اف رئيس السمطة ىك القائد  ,ُـََِٓلسنة ٖقانكف الخدمة في قكل االمف رقـ 
كجيش التحرير الكطني , تتألؼ بدكرىا مف قكات االمف الكطني كالتي, االعمى لقكل االمف

. كجياز المخابرات العامة كفقا لممادة الثالثة مف ذات القانكف, كقكات االمف الداخمي, الفمسطيني
كليا اف  ,باعتبارىا صاحبة السمطة العامة ,كيقتصر انشاء القكات المسمحة عمى الدكلة كحدىا

 ؛ليككف استخداميا لصالح الشعب كمو كفي اطار القانكف ,ت العسكريةتنشئ ما تراه مف التشكيبل
داخؿ  ,شبو عسكرية أك ,جماعة اف تنشئ تشكيبلت عسكرية أكىيئة أم  لذا يحظر عمى

                                                           
ـ, الكقائع الفمسطينية, العدد ََِٓلسنة  ٖالسمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ  ُ

 .ْ, صََِٓ/ٔ/ِٖالسادس كالخمسكف, تاريخ النشر: 
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قادة  كتعييف, كتحركاتيا, كيتمتع رئيس الدكلة بالسمطة العميا بشاف تنظيـ ىذه القكات. ُالدكلة
كصبلحية تعييف رئيس المخابرات , كتعييف القائد العاـ لؤلمف الكطني االجيزة االمنية في السمطة,

كذلؾ يممؾ الرئيس  .ّكتعييف مدير االمف الداخمي بتنسيب مف مجمس الكزراء, ِالعامة  كنائبو
كالتي يعدىا رئيس المخابرات العامة  ,سمطة االشراؼ عمى الميزانية السنكية  لممخابرات العامة

فمـ يتطرؽ  ,اما بخصكص صبلحية اعبلف حالة الحرب. ْلمصادقتياكيعرضيا عمى الرئيس 
كىؿ ىي السمطة , كلـ يحدد الجية المختصة بإعبلف الحرب ,القانكف االساسي ليذه المسالة
كالذم نص في مادتو  ,ـَُِْبخبلؼ الدستكر المصرم لسنة , التنفيذية اـ السمطة التشريعية

عمى "رئيس الجميكرية ىك القائد األعمى لمقكات المسمحة, كال يعمف الحرب, كال يرسؿ  ُِٓ
القكات المسمحة في ميمو قتالية إلى خارج حدكد الدكلة, إال بعد أخذ رأل مجمس الدفاع الكطني, 

لمختصة بإعبلف حالة لذلؾ فاف السمطة ا كتبعان . كمكافقة مجمس النكاب بأغمبية ثمثي األعضاء"
بينما اناطت بعض الدساتير , كلكف بعد مكافقة البرلماف ,ىي السمطة التنفيذية ,الحرب في مصر

  .ىذه السمطة بالبرلماف كحده كالدستكر االمريكي

ألنيا االقدر عمى تقدير , كيرل الباحث اف السمطة التنفيذية ىي االقدر عمى تكلي ىذه السمطة 
, كخاصة في حالة الحرب الدفاعية لرد االعتداء عمى الدكلة كعناصرىا ,عياكالتعامؿ م ,الظركؼ

دكف االنتقاص مف حؽ البرلماف في مراجعة السمطة , مف إجراءات عاجمة ذلؾكما يتطمبو 
 . التنفيذية فيما اتخذتو مف إجراءات في ىذا االمر

 اختيار رئيس الكزراء كتكميفو بتشكيؿ حككمتو  -ب

 ,"يختار رئيس السمطة الكطنية رئيس الكزراء :القانكف االساسي المعدؿ عمى مف ْٓتنص المادة 
يقبؿ استقالتو, كلو أف يطمب منو دعكة مجمس الكزراء  أككيكمفو بتشكيؿ حككمتو كلو أف يقيمو 

اف يحيؿ رئيس الكزراء الى التحقيؽ فيما قد ينسب , لبلنعقاد" كلرئيس السمطة باإلضافة الى ذلؾ
كلـ . مف القانكف االساسي ٕٓبسببيا سندا لممادة  أكاثناء تأديتو اعماؿ كظيفتو  ,جرائـاليو مف 

                                                           
 . ْٕٓ(, صَََِاالسكندرية,  –دار المطبكعات الجديدة )مصطفى ابك زيد فيمي, النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم, ُ
, الكقائع الفمسطينية, العدد الستكف, ََِٓلسنة  ُٕانظر, السمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف المخابرات العامة  رقـ  ِ

 . ْ,ٔ, المكاد ْٖ, صََِٓ/ُُ/ٗتاريخ النشر: 
 .ُُ, مرجع سابؽ, المادة ََِٓلسنة ٖانظر, قانكف الخدمة في قكل االمف رقـ  ّ
 . ُٖك ُٕ, مرجع سابؽ, المادتيف ََِٓلسنة  ُٕانظر, قانكف المخابرات العامة  رقـ  ْ
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عمى االغمبية  ؿيشترط القانكف عمى رئيس الدكلة اف يختار رئيس الكزراء مف الحزب الحاص
رئيس الكزراء اذا لـ يحصؿ عمى ثقة المجمس  فال ؛كاف كاف مقيدان بذلؾ عمميا, البرلمانية
 .ُجب عمى الرئيس اف يستبدلو خبلؿ اسبكعيفك حككمتو  أكىك  ,التشريعي

      ةتعييف الممثميف السياسييف كشاغمي الكظائؼ العميا في الدكل -ج

ينفرد رئيس الدكلة بتعييف كعزؿ الممثميف السياسييف الفمسطينييف لدل الدكؿ كالمنظمات الدكلية 
ممثمي ىذه الجيات لدل السمطة الكطنية كما يعتمد  .كانياء مياميـ ,كالييئات االجنبية

كبالنسبة لمتعييف في الكظائؼ العميا . مف القانكف االساسي الفمسطيني َْالفمسطينية سندا لممادة 
, فقد منح القانكف االساسي رئيس الدكلة سمطة التعييف في بعض الكظائؼ العميا ,في الدكلة

كيمارس الرئيس اختصاصو ىذا بالتعاكف مع , ةباعتباره الرئيس االعمى لمجياز االدارم في الدكل
مف رئيس السمطة  كالذم يصدر بتعيينو قرار ,كتعييف محافظ سمطة النقد, المجمس التشريعي

كىناؾ  .كتعييف رئيس ديكاف الرقابة المالية االدارية, الفمسطينية كيصادؽ عميو المجمس التشريعي
كتعييف , مف مجمس الكزراء الفمسطيني بتنسيبو  ,تعيينات اخرل يختص بيا رئيس السمطة الكطنية

)ما عدا  العمياكتعييف رؤساء الدكائر الحككمية المستقمة مف الفئة , ِرئيس ىيئة مكافحة الفساد
 ,ّكالمدراء العامكف ,كككبلء الكزرات ,رئيس دائرة الرقابة المالية كاالدارية المشار اليو سابقان(

. كما ٓلئلحصاء الفمسطيني كرئيس الجياز المركزم ,ْتقاعدكتعييف اعضاء مجمس ادارة ىيئة ال
 . ٔاف ىناؾ تعيينات يجرييا الرئيس بتنسيبو مف المجمس االعمى لمقضاء  كتعييف النائب العاـ

                                                           
 . ٓٔ, مرجع سابؽ, المادة ََِّلسنة  القانكف االساسي المعدؿانظر,  ُ 
لسنة  ُـ بشأف تعديؿ قانكف الكسب غير المشركع رقـ ََُِلسنة  ٕرقـ  السمطة الكطنية الفمسطينية, قرار بقانكف ِ

 .  ٔ, المادة ِ, صََُِ/ٔ/ِٔـ, الكقائع الفمسطينية, العدد السابع كالثمانكف, تاريخ النشر:ََِٓ
مسطينية, ـ بشأف إصدار قانكف الخدمة المدنية, الكقائع الفُٖٗٗلسنة  ْانظر, السمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف رقـ  ّ

 . ُٕكُٔ, المادتيف َِ, صُٖٗٗ/ٕ/ُالعدد الرابع كالعشركف, تاريخ النشر:
, الكقائع الفمسطينية, العدد الخامس كالخمسكف, تاريخ ََِٓلسنة ٕالسمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف التقاعد العاـ رقـ  ْ

 . ّْ, المادة ُٔ,صََِٓ/ٔ/ِٕالنشر:
, الكقائع الفمسطينية, العدد الرابع كالثبلثكف, َََِلسنة  ْف االحصاءات العامة رقـ السمطة الكطنية الفمسطينية, قانك  ٓ

 . ٔ, المادة ٓ, صَََِ/ٗ/َّتاريخ النشر:
 .َُٕ, مرجع سابؽ, المادة ََِّالقانكف االساسي المعدؿ لسنة ٔ
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 اعبلف حالة الطكارئ  -ْ

تعرؼ حالة الطكارئ بانيا "نظاـ استثنائي يجد مصدره في القانكف االساسي, يعمؿ عمى منح 
السمطة التنفيذية في الظركؼ االستثنائية, صبلحيات كاسعة تتجاكز المسمكح بو في الظركؼ 

مع اخضاع كافة تمؾ  ,بيدؼ الحفاظ عمى المصمحة كالنظاـ العاـ ؛لمكاجية تمؾ الظركؼ العادية
كقد نظـ المشرع الفمسطيني حالة  .ُ"كمييما معان أك ات لرقابة القضاء كالمجمس التشريعي االجراء

كاعطى لرئيس الدكلة , ََِّالطكارئ في الباب السابع مف القانكف االساسي المعدؿ لسنة 
كقد حدد القانكف االساسي الحاالت . رئاسي بمكجب مرسكـو  ,سمطة االعبلف عف حالة الطكارئ

أ مف القانكف \َُُفي  المادة  ركعٌددىا عمى سبيؿ الحص ,فييا اعبلف حالة الطكارئالتي يجكز 
 أكغزك  أكعند كجكد تيديد لؤلمف القكمي بسبب حرب " :كالتي تنص عمى, االساسي المعدؿ
حدكث كارثة طبيعية يجكز إعبلف حالة الطكارئ بمرسكـ مف رئيس السمطة  أكعصياف مسمح 

بشاف اعبلف حالة  ,كيتمتع الرئيس بسمطة تقديرية كاسعة .ثبلثيف يكمان" الكطنية لمدة ال تزيد عف
 أك ,العصياف المسمح أك ,الغزك أك ,متى تكافرت االسباب المكجبة لذلؾ )حالة الحرب ,الطكارئ

كىك مف يقرر استعماؿ ىذه  ,فاألمر مف اختصاص الرئيس كحده ,(كقكع ككارث طبيعية
 . الصبلحية مف عدمو

عمى اف ال تزيد عف المدة التي نص عمييا , السمطة تحديد مدة اعبلف حالة الطكارئ كيممؾ رئيس
اكثر بما ال يتجاكز  أكاسبكعيف  أكفيجكز اف يعمنيا لمدة اسبكع , كىي مدة الثبلثيف يكما ,القانكف

فيتكجب عميو اف يحصؿ  ,اما اذا اراد الرئيس تمديد حالة الطكارئ لمدة اضافية. الثبلثيف يكما
مف القانكف  ِ\َُُبأغمبية ثمثي أعضائو كفقا لممادة  ,عمى مكافقة المجمس التشريعي الفمسطيني

"يجكز تمديد حالة الطكارئ لمدة ثبلثيف يكمان أخرل بعد مكافقة المجمس االساسي المعدؿ 
اجع جميع اإلجراءات كيحؽ لممجمس التشريعي أف ير . التشريعي الفمسطيني بأغمبية ثمثي أعضائو"

اجتماع كذلؾ في أكؿ  ,بعضيا أك, كالتدابير التي اتخذتيا السمطة التنفيذية اثناء حالة الطكارئ
أييما أسبؽ حسبما نصت الفقرة الرابعة  في جمسة التمديدأك  ,لممجمس عقب إعبلف حالة الطكارئ

  .مف القانكف االساسي َُُمف المادة 

                                                           
احمد ماجد عبد ربو ابك سعادة, السمطات االستثنائية لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كفقا ألحكاـ القانكف االساسي  ُ

 .ٕٔ, ص َُِْغزة,  –الفمسطيني, رسالة ماجستير, كمية الحقكؽ, جامعة االزىر 
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 ,اختصاصات السمطة التنفيذية ككنو يكسع ؛عمى مخاطر كبيرةالطكارئ  كينطكم اعبلف حالة
حرص المشرع الفمسطيني عمى أحاطتو بالضمانات  لذا ,كيضيؽ عمى حقكؽ االفراد كحرياتيـ

فحظر فرض القيكد عمى ىذه  الحقكؽ كالحريات , التي تكفؿ حماية الحقكؽ كالحريات االساسية
كاكجب , ُالطكارئؼ المعمف في مرسكـ اعبلف حالة اال بالقدر الضركرم لتحقيؽ اليد ,االساسية

 أكمراجعة اكامر التكقيؼ الصادرة بمقتضى مرسكـ اعبلف حالة الطكارئ مف قبؿ النائب العاـ 
كاحتفظ بحؽ , التكقيؼ خبلؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان مف تاريخ ,المحكمة المختصة

تعطيمو خبلؿ  أك ,المجمس التشريعي الفمسطينيكما منع حؿ  .ِالمكقكؼ في تككيؿ محاـ يختاره
, تعميؽ أحكاـ حالة الطكارئ الكاردة في الباب السابع مف القانكف االساسي أك ,فترة حالة الطكارئ

االكلى , كعمى ارض الكاقع اعمنت حالة الطكارئ في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية مرتيف
كالثانية في  ,ّـََِّلسنة  ُٖرقـ بمكجب المرسكـ الرئاسي  ,في عيد الرئيس ياسر عرفات

عمى اثر االنقساـ السياسي بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ مرسكـ رقـ  ,عيد الرئيس محمكد عباس
 .ْـََِٕلسنة  ٗ

 اختصاصات رئيس السمطة في المجاؿ القضائي -ثانيا

لرئيس " :مف القانكف االساسي المعدؿ عمى ِْتنص المادة : العفك الخاص عف العقكبة -أ
العفك عف  أكتخفيضيا, كأما العفك العاـ  أكالسمطة الكطنية حؽ العفك الخاص عف العقكبة 

العفك الخاص عف  ىنا يميز النص بيف نكعيف مف العفك,ك  ,بقانكف"الجريمة فبل يككف إال 
لعاـ كىك ال يككف اال بقانكف مف كالعفك ا, كيممكو رئيس السمطة الكطنية بقرار منو ,العقكبة

فالعفك الخاص , بشيء مف التكضيحكال بد مف الكقكؼ عمى الفرؽ بينيما . السمطة التشريعية
يحكؿ دكف  أك ,كانما يخفؼ مف العقكبة ؛يتعمؽ بالعقكبة كال يزيؿ الصفة الجرمية عف الفعؿ

الشامؿ كما  العفك أك ,العفك العاـبينما . دكف االستمرار في تنفيذىاأك  ,تنفيذىا عمى المحككـ عميو

                                                           
 .ُُُ, مرجع سابؽ, المادة ََِّالقانكف االساسي المعدؿ لسنة  ُ
 .ُُّكُُِ, مرجع سابؽ, المادتيف ََِّاالساسي المعدؿ لسنة القانكف  انظر, ِ
, الكقائع الفمسطينية, العدد ََِّ( لسنة ُٖالسمطة الكطنية الفمسطينية, مرسـك رئاسي بإعبلف حالة الطكارئ رقـ ) ّ

 .ُْ, صََِْ/ُ/ِٗالثامف كاالربعكف, تاريخ النشر:
بشأف اعبلف حالة الطكارئ, الكقائع الفمسطينية, العدد الكاحد  ََِٕلسنةٗرقـالسمطة الكطنية الفمسطينية, المرسـك  ْ

 .ٔ,صََِٕ/ٖ/ٗكالسبعكف, تاريخ النشر:
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كأف كتعتبر الجريمة عف الفعؿ كميا  الصفة الجرمية يرفع فانو ,ُيسمى في بعض النظـ القانكنية
حاز قكة االمر  ,العفك الخاص يصدر في العقكبات التي صدر فييا حكـ نيائيكما اف  .ِلـ تكف

لكاف ذلؾ تدخبلن في اعماؿ السمطة  ,ألنو لك صدر قبؿ صيركرة الحكـ نيائيا ؛المقضي بو
سكاء قبؿ  ,مرحمة مف مراحؿ الدعكلأم بخبلؼ العفك الشامؿ الذم قد يصدر في  .القضائية

كعندىا تكقؼ جميع اإلجراءات التي تـ  ,ّحتى في مرحمة التحقيؽ الجنائي أك ,الحكـ اـ بعده
ديف اشخاصو محد أكيصدر العفك الخاص بحؽ شخص  كعمكمان . كتعتبر كاف لؾ تكف ,اتخاذىا
كنظران لخطكرة العفك العاـ فانو  .اما العفك العاـ فيشمؿ جميع الجرائـ المرتكبة قبؿ صدكره, بذكاتيـ

كغالبا ما . ال يصدر اال بقانكف مف السمطة التشريعية  بذات الطريقة التي تتقرر فييا الجرائـ
لمكاجية بعض الظركؼ العامة في الدكلة  بينما يككف  أك يصدر العفك العاـ ألسباب سياسية

القصد مف العفك الخاص معالجة بعض االخطاء القضائية التي ال يمكف معالجتيا سكل بالعفك 
الذيف قضكا معظـ ة المحككميف أكالتخفيؼ مف صرامة بعض االحكاـ القضائية كمكاف ,الخاص

. ْمحككميتيـكحث المحككميف عمى حسف السمكؾ اثناء قضاء  ,اثبتكا حسف السمكؾك مدة العقكبة 
مف  ْٖة كفقا لما نصت عيو  المادة  مف يالدينالعفك بمناسبة األعياد الكطنية ك كما قد يككف 

االفراج عف  يجكز لرئيس السمطة الكطنية " ٓـُٖٗٗلسنة  ٔقانكف مراكز االصبلح كالتأىيؿ رقـ 
كقد خص . "راج في الكقت المحدد بقرار العفكالدينية كيتـ اإلف أكالنزالء في المناسبات الكطنية 

العفك استعماليا ك الحرية في كلو كامؿ , المشرع الفمسطيني رئيس السمطة الكطنية بيذه الصبلحية
 لما لو مف سمطة تقديرية. كيجكز العفك في جميع الجرائـ, اال ما استثني بنص, ,عف العقكبة

الذم استثنى مف العفك الخاص جريمة  ,ـََِّالفمسطيني لسنة كمشركع قانكف العقكبات 

                                                           
 .َُِْمف الدستكر المصرم لسنة  ُٓٓكالمادة  ُِٔٗمف الدستكر الككيتي لسنة  ٕٓانظر المادة  ُ
 .ْٕٔابراىيـ عبد العزيز شيحا, مرجع سابؽ, ص ِ
(, ََِٔجامعة الككيت –, )مجمس النشر العممي ُالسمطات العامة في النظاـ الدستكرم الككيتي, طعمي السيد باز, ّ

 .ُْٗكُْٖص
, )منشكرات ْمحمد المجذكب, القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي في لبناف كاىـ النظـ الدستكرية كالسياسية في العالـ, ط ْ

 . ّّْ(, صََِِبيركت   –الحمبي الحقكقية 
ـ بشأف مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ "السجكف", الكقائع الفمسطينية, ُٖٗٗلسنة  ٔة الكطنية الفمسطينية, قانكف رقـ السمط ٓ

 .ٕٖ, صُٖٗٗ/ٕ/ُالعدد الرابع كالعشركف, تاريخ النشر:



17 
 

      ُ.الخيانة العظمى كجرائـ التعذيب التي يرتكبيا المكظفيف العمكمييف كجرائـ الكسب غير المشركع

 :ي الكظائؼ القضائيةالتعييف ف -ب

القضاة منيا تعييف , يممؾ رئيس السمطة الكطنية سمطة التعييف في بعض الكظائؼ القضائية
سكاء كاف التعييف ألكؿ مرة في  ,بناء عمى تنسيب و مف مجمس القضاء االعمى ,كترقيتيـ
كفقا , استعارتيـ مف الدكؿ االجنبية حتى  أك, ترقية القضاة الى محاكـ اعمى درجة أك ,القضاء

يككف : "كالتي تنص عمى, ِـََِِلسنة  ُمف قانكف السمطة القضائية رقـ  ُٖلنص المادة 
بناء عمى تنسيب مف  ,الكظائؼ القضائية بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينيةشغؿ 

الترقية عمى أساس األقدمية  -بطريؽ التعييف ابتداء ب -أ -مجمس القضاء األعمى كفقا لما يمي:
كذات االمر . "االستعارة مف الدكؿ الشقيقة -التعييف مف النيابة العامة د -مع مراعاة الكفاءة ج

حيث يصدر قرار بذلؾ مف , الييئات الدكلية أك ,بالنسبة إلعارة القضاة  الى الحككمات االجنبية
فيتـ بمرسـك صادر عف  ,اما عزؿ القضاة. ّبتنسيبو مف المجمس القضاء االعمى ,رئيس الدكلة

لتنفيذ قرار العزؿ الصادر عف المجمس التأديبي )متى صار القرار  الكطنية, رئيس السمطة
  .ْكعندىا يعتبر العزؿ نافذا مف تاريخ صدكر القرار, يا(نيائ

ذلؾ  كيتـ ,اتياكقض ياتعييف رئيسك  ,تشكيؿ المحكمة الدستكرية العمياسمطة الكيممؾ رئيس   
كبعد ذلؾ يككف , في التشكيؿ االكؿ لممحكمة ,بالتشاكر مع مجمس القضاء االعمى ككزير العدؿ

سندا لنص  ,بناء عمى تنسيب و مف الجمعية العامة لممحكمة ,التعييف بقرار مف رئيس السمطة
 .ٓـََِٔ( لسنة ّرقـ ) الدستكرية مف قانكف المحكمة ٓالمادة 

 :صادقة عمى حكـ االعداـمال -ج

                                                           
, منشكر عمى المكقع االلكتركني:  َّ, المادة ََِّمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  ُ

site.iugaza.edu.ps/kshaath/files/2010/12/Criminal-Law_Draft-1.doc  تاريخ الزيارة ,َُ/ّ/َُِٖ. 
, الكقائع الفمسطينية, العدد االربعكف, تاريخ ََِِلسنة  ُالسمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف السمطة القضائية رقـ  ِ

 .ٗ, صََِِ/ٓ/ُٖالنشر:
 .ِٔانظر, المرجع السابؽ, المادة  ّ
 .ّ/ٓٓلسابؽ, المادة انظر, المرجع ا ْ
, الكقائع الفمسطينية, العدد الثاني ََِٔلسنة  ّانظر, السمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ  ٓ

 .ٓ, المادة ّٗ, صََِٔ/ّ/ِٓكالستكف, تاريخ النشر: 
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ـى, ىي مصدر الفعؿ  ,كممة االعداـ عمى أحد  االعداـ بانو تنفيذ حكـ بالمكت صادرو عرؼ كيأىٍعدى
طيا لذا احا ؛قساىاأك الجرائـ  كيقرره القانكف ألخطر ,الجنائيةكىك اشد العقكبات  ,ُالمذنبيف

قد اشترط  القانكف ف. عمى حكـ االعداـ مصادقة الرئيس برزىاا ,المشرع بالعديد مف الضمانات
مف القانكف االساسي  َُٗاذ تنص المادة  ,الفمسطيني مصادقة الرئيس عمى حكـ االعداـ لتنفيذه

"ال ينفذ حكـ اإلعداـ الصادر مف أية محكمة إال بعد التصديؽ عميو مف رئيس  :المعدؿ عمى
يقكـ كزير العدؿ برفع اكراؽ  ,فبعد اف يصبح حكـ االعداـ نيائيا ,"السمطة الكطنية الفمسطينية

فاف حكـ االعداـ ال ينفذ اال بمصادقة  ,كبالتالي .ِلممصادقة عميو ,الدعكل فكران الى رئيس الدكلة
  .الذم منحو المشرع سمطة مطمقة في ىذا االمر ,سالرئي

 :رئيس السمطة في المجاؿ التشريعي اختصاصات -ثالثان 

كحتى  ادكره في عممية سف القكانيف منذ بدايتي ,يقصد باختصاص الرئيس في المجاؿ التشريعي
بمناقشتيا  مركران  ,بدءان باقتراح القكانيف ,ىذه العممية بالعديد مف المراحؿ كتمر. ةنافذقكانينان صبح ت

 .نشر القكانيف في الجريدة الرسميةكانتياءن ب ,ثـ مرحمة االعتراض كاالصدار ,كاقرارىا

كال النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي  ,فمـ يرد في القانكف االساسي المعدؿ ,مرحمة االقتراح فأما
اذ منحت ىذه القكانيف حؽ االقتراح لممجمس . يجيز لرئيس السمطة الكطنية اقتراح القكانيف ما

لكؿ عضك : "مف القانكف االساسي عمى ٔٓحيث نصت المادة , التشريعي كمجمس الكزراء فقط
مف القانكف  َٕاما المادة  ,اقتراح القكانيف" -ِمف أعضاء المجمس )التشريعي( الحؽ في: 

لمجمس الكزراء الحؽ في التقدـ إلى المجمس التشريعي بمشركعات ": صت عمىفن ,االساسي
صدار المكائح ,القكانيف نص  ,كفي ذات السياؽ ,"كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ القكانيف ,كا 

 أكأكثر مف األعضاء  أك"يجكز لعضك  :عمى ٕٔالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي في مادتو 
, إلغائو" أكتعديؿ أحد القكانيف المعمكؿ بيا  أكأية لجنة مف لجاف المجمس اقتراح مشركع قانكف 

 ,االقتراحات إلى الرئيس أكيحيؿ مجمس الكزراء القكانيف  -ُ" :منو عمى ٓٔفيما نصت المادة 
تصة االقتراح إلى المجنة المخ أككعمى الرئيس أف يحيؿ المشركع  ,مرفقو بمذكراتيا اإليضاحية

                                                           
 .َُٕ(, صُٖٔٗبيركت,  -, )دار العمـ لممبلييفٓمعجـ الرائد, المجمد االكؿ, طجبراف مسعكد,  ُ
, الكقائع الفمسطينية, العدد الثامف ََُِلسنة  ّانظر, السمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  ِ

 .َْٖ, المادة ْٗ, صََُِ/ٗ/ٓكالثبلثكف, تاريخ النشر: 
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يتضح اف المشرع الفمسطيني اناط اقتراح  ,كىكذا كباستقراء النصكص السابقة .إلبداء الرأم"
يستطيع الرئيس تمرير اقتراح , كعمميان . القكانيف بأعضاء المجمس التشريعي كمجمس الكزراء

  .الكتمة التي ينتمي الييا أكاحد نكاب الحزب مف خبلؿ  ,القكانيف بشكؿ غير مباشر

منح رئيس السمطة حؽ اقتراح القكانيف الى قد  ,ـََِِالقانكف االساسي لسنة كيشار الى اف 
  .ُكالككيتي الدستكر المصرم اخذ بوكىك ما  ,كمجمس الكزراء يجانب المجمس التشريع

سيقتصر الحديث عف صبلحيات رئيس السمطة الكطنية في االعتراض عمى  ,ضكء ذلؾ فيك 
 عمى النحك التالي: ,كصبلحياتو في اصدار القكانيف كنشرىا ,القكانيف

 صبلحيات رئيس السمطة الكطنية في االعتراض عمى القكانيف:  -أ

يصدر رئيس السمطة الكطنية القػكانيف   -ُ: "مف القانكف االساسي المعدؿ عمى ُْتنص المادة 
مف تاريخ إحالتيا إليو, كلو أف  بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي الفمسطيني خبلؿ ثبلثيف يكمان 

ال اعتبرت  ,يعيدىا إلى المجمس خبلؿ ذات األجؿ مشفكعة بمبلحظاتو كأسباب اعتراضو كا 
إذا رد رئيس السمطة الكطنية مشركع القانكف إلى  -ِ.مصدرة كتنشر فكران في الجريدة الرسمية

تعاد مناقشتو ثانية في المجمس  ,المجمس التشريعي كفقان لؤلجؿ كالشركط الكاردة في الفقرة السابقة
 ,"التشريعي, فإذا أقره ثانية بأغمبية ثمثي أعضائو أعتبر قانكنان كينشر فكران في الجريدة الرسمية

ككفقا ليذا النص فاف المشرع   .ـَُِْمف الدستكر المصرم لسنة  ُِّكيقابميا نص المادة 
كالتصكيت  ,االذم تمت مناقشتيف يانك الفمسطيني اكجب عمى المجمس التشريعي اف يحيؿ الق

ليصدرىا خبلؿ ثبلثيف يكمان مف  ؛لرئيس السمطة الكطنية لتشريعيا في اركقة المجمس عمييا 
الى المجمس التشريعي  عمى مشركع القانكف كيعيدهكيحؽ لؤلخير اف يعترض , تاريخ احالتيا اليو

 ,مف تاريخ احالتيا اليو( أسباب اعتراضو خبلؿ ذات االجؿ )ثبلثيف يكماا بمبلحظاتو ك مشفكع
 ,اعتبر قانكنان  ,فاذا اقره المجمس بأغمبية  ثمثي اعضائو ,يناقشو المجمس التشريعي مرة اخرلل

 ,عتراض الرئيس عمى مشركع القانكفف اقدـ اكيتضح مما ت .في الجريدة الرسمية كينشر فكران 
اعداـ المشركع الذم اقره  كال يترتب عميو ,شرطان اساسيان في عممية التشريع أكليس عنصران 

 بأغمبية تجاكزه ىك اعتراض تكقيفي يستطيع المجمس التشريعيا مكان ؛كقفو الى االبد أك ,لمجمسا

                                                           
 . ُِٔٗسنة مف الدستكر الككيتي ل َُٗكٓٔكالمادة  َُِْمف الدستكر المصرم لسنة ُِِالمادة  ُ
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, الذم يعرؼ ايضا بالتصديؽ ,كىذا ما يميز االعتراض التكقيفي عف االعتراض المطمؽ .معينة
 بإقرار البرلماف لممشركع مرةيمكف التغمب عميو مؤقت ىك اعتراض نسبي  ,فاالعتراض التكقيفي
فيك حؽ مطمؽ يجعؿ رئيس  ,التصديؽ حؽ أكاما االعتراض المطمؽ , اخرل بأغمبية خاصة

فبل يصدر القانكف , كارادتو مساكية إلرادة البرلماف ,لمبرلماف في العممية التشريعية الدكلة مساكيان 
ذا عرض مشركع  كا, ر القانكفلصدك  باعتباره شرطان اساسيان  ابدا اال اذا صادؽ عميو الرئيس

عمى ذلؾ  كاقرب مثاؿ .ُتجاكزه أكيقو فبل مجاؿ لمقاكمتو عمى رئيس الدكلة كرفض تصدالقانكف 
حكـ باإلعداـ كاف كاف أم حيث ال ينفذ , االعداـسمطة الرئيس في المصادقة عمى احكاـ ىك 

                   . نيائيان اال بمصادقة الرئيس

ألسباب تتعمؽ  أك ,يككف سبب اعتراض الرئيس قانكنيا فقد يككف ألسباب سياسيةكال يشترط اف 
كاقره االخير بعد  ,كلكف اذا اعاد الرئيس مشركع القانكف الى المجمس التشريع, بالصالح العاـ

حيث يرفع القانكف , فانو يعتبر قانكنان كينشر في الجريدة الرسمي, مناقشتو بأغمبية ثمثي االعضاء
كعمى رئيس السمطة , مف رئيس المجمس التشريعي الى رئيس ديكاف الفتكل كالتشريعبرسالة 

 .كيصدره كيصبح قانكنان ثـ ينشر فكران في الجريدة الرسميةنية اف يكقع عمى القانكف كما ىك الكط
ثـ ترفؽ النسخة المكقعة , فانو يكقع عمى جميع صفحات القانكف ,اما اذا لـ يكف لمرئيس اعتراض

  .ِليتـ نشره في الجريدة الرسمية ,يعالى رئيس ديكاف الفتكل كالتشر  برسالة

لرئيس السمطة الكطنية ثبلثيف يكما مف تاريخ احالة مشركع القانكف  القانكف االساسي منحكقد 
بر ذلؾ عتي إ ,مضت ىذه الميمة دكف اف يعترضفاف  ,االعتراض عميو أكليقكـ بإصداره  ,اليو

  .كتعيف اصداره كنشره في الجريدة الرسمية ,لمقانكف ضمنياقبكالن 

 

 

 :كنشرىا القكانيف ارصبلحية رئيس السمطة الكطنية في اصد -ب
                                                           

 .ِْٖمصطفى ابك زيد فيمي, مرجع سابؽ, ص ُ
 .ٓٗٔ(, صََِٓاالسكندرية   –ماجد راغب الحمك, النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم, )منشأة المعرؼ  - 
حنيف محمد اكـر حجاب, دكر الرئيس التشريعي في النظاـ السياسي الفمسطيني )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير, جامعة  ِ
 . ُّْكُِْ, ص َُُِكمية الدراسات العميا,  –جاح الكطنية الن
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 أك غير انو ال يصبح  نافذان  ,بعد اف يجتاز القانكف جميع المراحؿ التشريعية يصبح قانكنا مكتمبلن 
مف رئيس  فاإلصدار ىك "اعتراؼه  ,كنشره في الجريدة الرسمية ,اال بمصادقة الرئيس عميو ,ممزمان 

فالرئيس اذ يصدر القانكف فيك يشيد رسميا باف  ,ُالقانكني لمتشريع كامره بتنفيذه" الدكلة بالكجكد
كيؤكد عمى  ,مشركع القانكف قد استكفي جميع اإلجراءات التي تطمبيا الدستكر لسف القكانيف

كبمثابة امر لرجاؿ  ,يعتبر االصدار بمثابة شيادة ميبلد لمقانكف ,اخرل ةكبعبار  .ِضركرة تنفيذه
مف القانكف االساسي  ُْألحكاـ المادة ككفقان , ّفيذية بكضع القانكف مكضع التنفيذالسمطة التن

 أك ,ثيف يكمان مف تاريخ احالتيا اليوالمعدؿ يممؾ الرئيس سمطة اصدار مشاريع القكانيف خبلؿ ثبل
جمس التشريعي خبلؿ ذات االجؿ مشفكعة بمبلحظاتو كاسباب اعتراضو عمى ف يعيدىا الى المأ

                                                                                          . االعتراضحقو في  عفاعتبر ذلؾ تنازال ن  ,فاف قاـ بإصدار القكانيف, ىذه المشاريع
 كانما عمبلن تنفيذيان مستقبلن  ؛اف اصدار القكانيف ليس عمبلن تشريعيان  ,ْكيرل غالبية الفقو الدستكرم

ت عناصره كيصبح يككف القانكف قد اكتمم ,فبمجرد انقضاء مرحمة االعتراض, عف اعداد القكانيف
اذ  ,فعؿ المشرع الدستكرم الفمسطيني كخيران  .كرئيس الدكلة ىك المختص بتنفيذه ,كاجب التنفيذ
حتى ال يتراخى في اصدار  ,خبللياالقانكف ينة يجب عمى رئيس الدكلة اف يصدر حدد مدة مع

كتنشر فكران  مصدرةمدة ثبلثيف يكمان مف تاريخ االحالة كاال اعتبرت كىي  ,انفاذىالقكانيف كيعيؽ 
 .في الجريدة الرسمية

كنشر القكانيف ىك "اجراء يقصد بو تمكيف االفراد مف العمـ , يمر القانكف بمرحمة النشر كأخيران 
كاشياره بيف المكمفيف  ,بمعنى نقؿ القانكف الى عمـ الكافة, ٓبالقانكف ليككنكا ممزميف بأحكامو"

 .يدة الكقائع الفمسطينيةر كىي ج ,شر في الجريدة الرسميةكيتـ الن .فبل تكميؼ اال بمعمكـ ,بأحكامو
 ,كلك كانت اكثر فاعمية منيا كالنشر في التمفاز, كسيمة اخرل غير الجريدة الرسميةأم كال يعتد ب

سكاء  ,مفترض تـ نشره ىك عمـه يالعمـ بالقانكف الذم  كما افؼ المحمية. الصح أك ,االذاعة أك

                                                           
 .ٔٗٔماجد راغب الحمك, مرجع سابؽ, ص ُ
 .ْٖٓمصطفى ابك زيد فيمي, مرجع سابؽ, ص  ِ
 .ِٖٗعمي السيد باز, مرجع سابؽ, ص  ّ
 .ّٖٔابراىيـ عبد العزيز شيحا, مرجع سابؽ, ص ْ

 .ْٖٓمصطفى ابك زيد فيمي, مرجع سابؽ, ص  -   
(, َُُِابك ديس, –, )مكتبة دار الفكر ّعثماف التكركرم, المدخؿ لدراسة القانكف "نظرية القانكف كنظرية الحؽ", ط ٓ

 .َُْص
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كقد اكجب , عمى العمـ بالقانكف النشر في الجريدة الرسمية قرينةه ف؛ اطمع الناس عميو اـ لـ يطمعكا
كحدد  تاريخ , نشر القكانيف في الجريدة الرسمية فكر اصدارىا ُُٔفي المادة القانكف االساسي 

مالـ ينص القانكف عمى , في الجريدة الرسمية كىك ثبلثيف يكما مف تاريخ نشرىا, العمؿ بالقكانيف
كىي مدة , فاألصؿ اذف اف يبدأ نفاذ القانكف بحؽ المكمفيف بعد ثبلثيف يكمان مف نشره. خبلؼ ذلؾ

الذم نصت مادتو ك  ـُٔٔٗلسنة  ُِكما في قانكف التجارة رقـ , القانكف زيادتيا بنصيمكف 
كقانكف , دة الرسميةاالكلى عمى بدء العمؿ بو بعد مركر ثبلث اشير مف تاريخ نشره في الجري

الذم نص في مادتو االخيرة عمى  ,ـََُِلسنة  ِاصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 
  .العمؿ بو بعد ثبلث اشير مف نشره في الجريدة الرسمية

 صبلحية اصدار قرارات بقانكف في غياب المجمس التشريعي: -ج

صبلحية اصدار  ,مف القانكف االساسي ّْيممؾ رئيس السمطة الكطنية سندا لنص المادة  
, قرارات ليا قكة  لقانكف  في غياب المجمس التشريعي صاحب االختصاص االصيؿ بالتشريع

كعرضيا عمى المجمس , التأخيركذلؾ بشركط ابرزىا تكفر حالة الضركرة التي ال تحتمؿ 
 . كاال زاؿ ما كاف ليا مف قكة  القانكف, عقدىا بعد صدكرىاالتشريعي في اكؿ جمسة ي

 

 مجمس الوزراء الفمسطيني المطمب الثاني: 

كقد اطمؽ المشرع  .ىك الفرع الثاني مف فركع السمطة التنفيذية ,مجمس الكزراء الفمسطيني
كسائؿ : "كتعرؼ بانياالجياز التنفيذم في الدكلة ىي الحككمة ك  .الدستكرم عميو اسـ "الحككمة"

كتعتبر الحككمة العنصر الثالث مف عناصر الدكلة بجانب  ,ُاسناد السمطة ككيفية ممارستيا "
األداة التنفيذية بانيا " ّٔشرع الدستكرم الفمسطيني في المادة كقد عرفيا الم .الشعب كاالقميـ

ية مكضع كاإلدارية العميا التي تضطمع بمسؤكلية كضع البرنامج الذم تقره السمطة التشريع
كالكزراء , ككاف ىك الذم يترأسيا ,كلـ تكف الحككمة مستقمة عف رئيس السمطة الكطنية ,التنفيذ"

                                                           
القاىرة   –, )ايتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ُعمي يكسؼ الشكرم, مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية, ط ُ

 ُِِ(, صََِْ
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اف استحدث منصب رئيس الكزراء بمكجب  , إلىفي حدكد اختصاصو مسؤكلكف امامو كؿه 
 .ـََِّالقانكف االساسي المعدؿ لسنة 

غير رئيس آخر )كىك شخص  الكزراءكتتككف الحككمة مف عدد الكزراء يراسيـ رئيس مجمس 
كاالختصاصات المنكطة  ,طريقة تشكيؿ الحككمة الفمسطيني كقد نظـ المشرع الدستكرم ,(الدكلة
ككيفية انتياء كاليتيا في الباب الخامس مف القانكف االساسي كالذم افرده المشرع لمسمطة  ,بيا

 . التنفيذية

  واختصاصاتها تشكيل الحكومة :الفرع االول

يتراس كؿ , االربعة كعشركف كزيران  كعدد مف الكزراء ال يتجاكز ,تتككف الحككمة مف رئيس الكزراء
كيتكلى رئيس الكزراء ميمة تشكيؿ الحككمة بعد تكميفو بذلؾ , منيـ احدل الكزرات الحككمية كاحدو 

اف يطمب  كيحؽ لو. خبلؿ ثبلثة اسابيع مف تاريخ اختياره, مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
فاف اخفؽ في تشكيؿ حككمتو , ميمة اضافية اقصاىا اسبكعاف آخراف ليقكـ بالميمة المككمة اليو
خبلؿ اسبكعيف مف تاريخ آخر خبلؿ ىذه المدة تكجب عمى رئيس السمطة الكطنية اف يستبدلو ب

 . ُاخفاقو

يطمب مف المجمس فانو  ,كبعد اف يقكـ رئيس الكزراء بتشكيؿ حككمتو في الميمة القانكنية
 رئيس الكزراء يقدـكخبلليا . أعضاء حككمتوبو ك لمنح الثقة بالتشريعي اف يعقد جمسة خاصة 

 أكفاف لـ يحصؿ ىك  .مع المجمس التشريعييا كيناقش ,برنامجو السياسي كسياسة حككمتو
كجب عمى رئيس السمطة اف يختار غيره خبلؿ أسبكعيف  ,حككمتو عمى ثقة المجمس التشريعي

رئيس أم )فيككف بإمكانيـ , عمى منحيـ الثقةالمجمس اذا صكت  اما .ف تاريخ ىذه الجمسةم
شغؿ مناصبيـ كمباشرة اعماليـ بعد اداء اليميف الدستكرية اماـ رئيس الكزراء كاعضاء حككمتو( 
  .السمطة الكطنية الفمسطينية

. عند الضركرة أك ,دكريةكتعقد الحككمة جمساتيا بدعكة مف رئيسيا )رئيس الكزراء( بصكرة 
كال يجكز لغيرىـ حضكر الجمسات اال بإذف , عمى الكزراء كحدىـ حضكر الجمسات كيقتصر

كعندئذ يتراسيا  ,كيجكز لرئيس الدكلة اف يحضر جمسات الحككمة, مسبؽ مف رئيس الكزراء
                                                           

 . ٓٔ, مرجع سابؽ, المادة ََِّانظر, القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ُ
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كلو اف يناقش المكاضيع العامة دكف اف يككف لو حؽ التصكيت عمى  ,باعتباره رئيس الدكلة
 .ُالقرارات

مف القانكف  َٕك ٗٔكفقان لما نصت عميو المادتيف ف ,)الحككمة( مجمس الكزراءاختصاصات  اما
 فاف مجمس الكزراء الفمسطيني يختص بما يمي: ,االساسي المعدؿ

ضكء البرنامج الكزارم المصادؽ عميو مف كضع السياسة العامة في حدكد اختصاصو, كفي  -ُ
 .المجمس التشريعي

 .تنفيذ السياسات العامة المقررة مف السمطات الفمسطينية المختصة -ِ

 .كضع المكازنة العامة لعرضيا عمى المجمس التشريعي -ّ

إعداد الجياز اإلدارم, ككضع ىياكمو, كتزكيده بكافة الكسائؿ البلزمة, كاإلشراؼ عميو  -ْ
 .بعتوكمتا

 .متابعة تنفيذ القكانيف كضماف االلتزاـ بأحكاميا, كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لذلؾ -ٓ

اإلشراؼ عمى أداء الكزارات كسائر كحدات الجياز اإلدارم لكاجباتيا كاختصاصاتيا,  -ٔ
 .كالتنسيؽ فيما بينيا

 .مسؤكلية حفظ النظاـ العاـ كاألمف الداخمي -ٕ

( أعبله, كسياساتيا ٕك ٔلجيات المختمفة ذات العبلقة بالفقرتيف )مناقشة االقتراحات مع ا -ٖ
 .في مجاؿ تنفيذ اختصاصاتيا

ما في حكميا مف كحدات الجياز  أكإلغاء الييئات كالمؤسسات كالسمطات  أكإنشاء  -أ -ٗ
 .اإلدارم التي يشمميا الجياز التنفيذم التابع لمحككمة, عمى اف ينظـ كؿ منيا بقانكف

                                                           
يحيى الجمؿ, النظاـ الدستكرم في الككيت " مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستكرية العامة ", )مطبكعات جامعة الككيت  ُ
 .ِٔٔ(, صُُٕٗ-َُٕٗ –
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رؤساء الييئات كالمؤسسات المشار إلييا في البند )أ( أعبله كاإلشراؼ عمييا كفقا تعييف  -ب
 .ألحكاـ القانكف

تحديد اختصاصات الكزارات كالييئات كالسمطات كالمؤسسات التابعة لمجياز التنفيذم كافة,  -َُ
 .كما في حكميا

 .أية اختصاصات أخرل تناط بو بمكجب أحكاـ القانكف -ُُ

صدار المكائح كاتخاذ اإلجراءات البلزمة التقدـ  -ُِ إلى المجمس التشريعي بمشركعات القكانيف كا 
 .لتنفيذ القكانيف

رئيسو لمكزراء كعدد مف  مفغير اف الحككمة كما بينا في البداية تتككف , ىذا بشاف الحككمة ككؿ
الحديث قتضي ما ي, كلكؿو مف رئيس الكزراء ككزرائو اختصاصاتو كميامو التي ينفرد بياالكزراء, 

 : عنيـ كؿ عمى حدة

  :رئيس الكزراء - اكالن 

يختاره رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية . االكؿ ىك في الحككمة لشخصرئيس الكزراء ىك ا
اماـ  كيككف رئيس الكزراء مسؤكالن . ثقتوكيعرضيا عمى المجمس التشريعي لنيؿ  ,لتشكيؿ الحككمة

كما يككف مسؤكالن مع اعضاء حككمتو اماـ المجمس , رئيس السمطة عف اعمالو كاعماؿ حككمتو
كيبلحظ اف المشرع الدستكرم لـ يقيد سمطة الرئيس في  .ُمسؤكليةن تضامنية كفردية ,التشريعي

اختيار رئيس الكزراء فمـ يشترط اف يككف مف الحزب الحاصؿ عمى االغمبية البرلمانية في 
و بعض الدساتير العربية خبلفان لما نصت عمي كلـ يشترط استشارة المجمس, مجمس التشريعيال

"يعيف األمير   :عمى ر الككيتيتك مف الدس ٔٓفقد نصت المادة , المبناني كالككيتي كالدستكر
 ,كيقصد بالمشاكرات التقميدية ,"رئيس مجمس الكزراء بعد المشاكرات التقميدية كيعفيو مف منصبو

رئيس مجمس  ,ـكعمى راسي ,في الببلدأم استطبلع كجية نظر الشخصيات السياسية صاحبة الر 
كرؤساء الجماعات , استطبلع رأييـ االميرالذيف يرل  ,كرؤساء الكزارات السابقيف ,االمة

الـز االمير  مالدستكر النص عمما باف  ,السياسيأم كغيرىـ مف اصحاب الر  ,السياسية

                                                           
 . ْٕ, مرجع سابؽ, المادة ََِّانظر, القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ُ
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فقد نصت  ,ككذلؾ االمر  بالنسبة لمدستكر المبناني. ُزمو بنتيجة ىذه االستشارةكلـ يم ,باالستشارة
مع رئيس مجمس رئيس الجميكرية رئيس الحككمة المكمؼ بالتشاكر ي يسم" :عمىمنو  ّٓ المادة

فيذه االستشارات كاف كاف , "رسميان عمى نتائجيا الى استشارات نيابية ممزمة يطمع النكاب استنادا
كفي ىذا الصدد , ممزمان بيا فيك غير ممـز بنتائجيا  كلو الحرية في اختيار رئيس الكزراءالرئيس 

الف الحككمة يجب اف ؛ يرل البعض اف رئيس الجميكرية ممـز عمميان بنتائج ىذه االستشارات
فاف كمؼ الرئيس شخصان لـ تختره اغمبية , عرض عمى مجمس النكاب لمحصكؿ عمى ثقتوت

 .ِة االخير في الحصكؿ عمى الثقة شبو مع معدكمةفرص تككف ,النكاب

فمـ يشترط المشرع الدستكرم الفمسطيني , اما الشركط الكاجب تكافرىا فيمف يعيف رئيسان لمكزراء
مف القانكف  ِٖكذلؾ في المادة , سكل اف يككف فمسطينيان متمتعا بكامؿ حقكؽ المدنية كالسياسية

أم عف الشرط كاكتفى المشرع الفمسطيني بيذا  ,الكزراء ايضان كيسرل ىذا الشرط عمى , االساسي
الككيتي  و بعض الدساتير العربية كالدستكرخبلفان لما ذىبت الي, كبمكغ سف معيفآخر شرط 

  .ّكالمصرم

مف القانكف االساسي  ٖٔفقد نصت عمييا المادة  ,الفمسطيني اختصاصات رئيس الكزراء اما
 :ي كاالتيكى, المعدؿ

 زمؿء الشاغر فيي أكعضك أم قبكؿ استقالة  أكإقالة  أكتعديمو  أكتشكيؿ مجمس الكزراء  -ُ

بناء عمى طمب  أكعند الضركرة,  أكدعكة مجمس الكزراء لبلنعقاد في جمستو األسبكعية  -ِ
 .رئيس السمطة الكطنية, كيضع جدكؿ أعمالو

                                                           
 .َِّيحيى الجمؿ, مرجع سابؽ, ص ُ
 . َِٔ(, ص َُُِبيركت  -, )منشكرات الحمبي الحقكقيةِعمر حكرم, القانكف الدستكرم, ط ِ
اشترط المشرع الدستكرم الككيتي فيمف يتكلى منصب الكزير اك رئيس الكزراء, اف يككف ككيتي الجنسية  بصفة اصمية,  ّ

انكف االنتخابات, كاف ال تقؿ سنو عف  ثبلثيف سنة ميبلدية كاف يجيد قراءة  المغة كاف تتكافر فيو شركط الناخب كفقا لق
  ُِٔٗمف الدستكر الككيتي سنة  ُِٓك  ِٖالعربية ككتابتيا, انظر المكاد  

كما اشترط المشرع الدستكرم المصرم فيمف يعيف رئيسنا لمجمس الكزراء, أف يككف مصرينا مف أبكيف مصرييف, كأال  -
ك أك زكجو جنسية دكلة أخرل, كأف يككف متمتعنا بحقكقو المدنية كالسياسية, كاف يككف قد أدل الخدمة العسكرية أك يحمؿ ى

مف الدستكر المصرم  ُْٔأعفي منيا قانكنا, كأال تقؿ سنو عف خمس كثبلثيف سنة ميبلدية في تاريخ التكميؼ, المادة 
 َُِْلسنة 
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 .ترؤس جمسات مجمس الكزراء -ّ

 .جمس الكزراءإدارة كؿ ما يتعمؽ بشؤكف م -ْ

 .إلشراؼ عمى أعماؿ الكزراء كالمؤسسات العامة التابعة لمحككمة -ٓ

 .إصدار القرارات البلزمة في حدكد اختصاصاتو كفقان لمقانكف -ٔ

صدار المكائح  -ٕ  .األنظمة التي يصادؽ عمييا مجمس الكزراء أكتكقيع كا 

 .بأعمالو عند غيابويقـك رئيس الكزراء بتعيف نائب لو مف بيف كزرائو ليقـك  -ٖ

 الكزراء: - ثانيان 

كيتكلى كؿ كاحد منيـ  ,المجمسرئيس  يختارىـ. (مجمس الكزراءالحككمة )ىـ اعضاء الكزراء 
كاماـ , كيككف مسؤكالن عف اعماليا اماـ رئيس الكزراء, كىك الرئيس االدارم ليا ,شؤكف كزارتو

مع الكتؿ البرلمانية في المجمس  بعد التشاكركيختارىـ رئيس الكزراء  .المجمس التشريعي
كرغـ اف قرار اختيارىـ يعكد لرئيس الكزراء , الكزراء تسميةكاستطبلع راييا بشاف  ,التشريعي

 ,كاف رئيس الكزراء كاعضاء حككمتو خاصةن , اال اف ىذه المشاكرات ال تخمك مف االىمية ,كحده
كليس لرئيس السمطة  ,التشريعيال يمارسكف مياـ مناصبيـ اال بعد الحصكؿ عمى ثقة المجمس 

 . ال يحؽ لو االعتراض عمى اختيارىـك  ,دكر في اختار الكزراء

 يمارس الكزراء االختصاصات التالية:  ِٕك ُٕككفقا لممادتيف 

 .اقتراح السياسة العامة لكزارتو كاإلشراؼ عمى تنفيذىا بعد إقرارىا -ُ

صدار  -ِ  .التعميمات البلزمة لذلؾاإلشراؼ عمى سير العمؿ في كزارتو كا 

 .تنفيذ المكازنة العامة ضمف االعتمادات المقررة لكزارتو -ّ

 .إعداد مشركعات القكانيف الخاصة بكزارتو كتقديميا لمجمس الكزراء -ْ

غيره مف مكظفي اإلدارة العميا في  أكيجكز لمكزير تفكيض بعض سمطاتو إلى ككيؿ الكزارة,   -ٓ
 .كزارتو, في حدكد القانكف
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 ,كسياساتيا ,عمى كؿ كزير أف يقدـ إلى مجمس الكزراء تقارير تفصيمية عف نشاطات كزارتو -ٔ
مقارنة باألىداؼ المحددة لمكزارة في إطار الخطة العامة, ككذلؾ عف  كمنجزاتيا ,كخططيا
كتقدـ ىذه التقارير بشكؿ دكرم منتظـ كؿ  .كتكصياتيا بشأف سياستيا في المستقبؿ ,مقترحاتيا

 .بسياسات كؿ كزارة كنشاطاتيا بحيث يككف مجمس الكزراء عمى إطبلع كاؼو  ,أشير ثبلثة

 واعضائها والقيود المفروضة عميهم : مسؤولية رئيس الحكومة الفرع الثاني

كتضامنية فردية  ؛مسؤكلية سياسية ,عمى رئيس الكزراء كالكزراء الفمسطيني قرر المشرع الدستكرم
كفي تقرير ىذه , منحيـ ثقتو لتكلي شؤكف الحكـ كاالدارة في الدكلةالذم  ,اماـ المجمس التشريعي

 : ساسي عمىمف القانكف اال ْٕتنص المادة  ,المسؤكلية

 رئيس الكزراء مسؤكؿ أماـ رئيس السمطة الكطنية عف أعمالو كعف أعماؿ حككمتو   -ُ"

 زارتوالكزراء مسؤكلكف أماـ رئيس الكزراء كؿ في حدكد اختصاصو كعف أعماؿ ك  -ِ

رئيس الكزراء كأعضاء حككمتو مسؤكلكف مسؤكلية فردية كتضامنية أماـ المجمس  -ّ 
 . "التشريعي

كييئة  ,التي تقررىا الحككمة ف يدافع عف السياسة العامةأ يتكجب عمى كؿ كزيرو  ,لذلؾ تبعان ك 
الكزراء اماـ اقتراح يقدمو احد أم ك  .كال يجكز لو اف يعارضيا, المجمس التشريعي ـجماعية اما

الف  ؛بأكمميافيما يتعمؽ بالسياسة العامة لكزراتو يعتبر صادران عف الحككمة  ,المجمس التشريعي
 .ُة العامة لمدكلةعف السياس المسؤكلةىي  الحككمة

أعماؿ يـ مف جرائـ أثناء تأديت ـقد ينسب إليي فيما ,رئيس الكزراء كالكزراء جزائيان  أؿكما يس
اما رئيس  .التحقيؽ ىاحالة رئيس الكزراء ال الكطنية تكلى رئيس السمطةيك , بسببيا أك ,كظيفتيـ
لغير  ال سمطافك  ,ا قد ينسب اليو مف الجرائـفيممف الكزراء الي التحقيؽ أم فيممؾ احالة  ,الكزراء

الف رئيس الكزراء ىك المكمؼ دستكريا  ؛الكطنيةكال حتى لرئيس السمطة , في ذلؾرئيس الكزراء 

                                                           
غزة,  –سمطة الكطنية الفمسطينية, دراسة تحميمية, رسالة ماجستير, جامعة االزىر اسامة سعيد حسيف سعد, نظاـ الحكـ لم ُ

 .ُّٓ, ص َُِّ
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كقد خصو المشرع الدستكرم بيذه  ,قبكؿ استقالتيـ أك ,كاقالة الكزراء ,الحككمةبتشكيؿ 
  .الصبلحية

مف أك كيتكلى النائب العاـ  ,يكقؼ الكزير المتيـ عف مياـ منصبو ,كفكر صدكر قرار االتياـ 
م المحاكمة اماـ كمف ثـ تجر , كاالتياـ إجراءات التحقيؽ ,يمثمو مف اعضاء النيابة العامة

  .ُلمقكاعد المقررة في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجزائيةكذلؾ كفقان  ,المحكمة المختصة

 ىا مدنيان عف اعماليـ الشخصيةؤ ؿ رئيس الحككمة كاعضاأيس اذ, كىناؾ المسؤكلية المدنية ايضان 
كذلؾ كفقان لؤلحكاـ الناظمة لممسؤكلية المدنية  ,كسائر االفراد العادييف ,التي تمحؽ ضرران بالغير

 ,المدنية المخالفاتكبعض التشريعات االخرل كقانكف كمجمة االحكاـ العدلية  ,في القانكف المدني
, كقد يككف مصدر ىذه المسؤكلية التزامان عقديان اك عمبلن كقكانيف االراضي كقانكف التاميف كغيرىا

 .ِتقصيريان 

مف القانكف  َٖمادة ال فقد حظرت ,كضة عمى رئيس الحككمة كاعضائياكبشاف القيكد المفر 
يستأجر شيئان مف  أكاف يشترم  ,كزير في الحككمةأم  أك ,االساسي المعدؿ عمى رئيس الكزراء

عقد مف أم اف تككف لو مصمحة مالية في أك . حد االشخاص المعنكية العامةأ كأامبلؾ الدكلة 
لو طكاؿ مدة كزارتو أف يككف كذلؾ ال يجكز  .اإلدارية أكالتي تبرميا الجيات الحككمية  ,العقكد

أف يتقاضى  أك ,مينة مف الميفأم  أك ,أف يمارس التجارة أك ,شركةأم عضكان في مجمس إدارة 
كيبلحظ اف المشرع الدستكرم لـ . غير الراتب الكاحد المحدد لمكزير كمخصصاتو عائدان ماديان 

 ,عمى  عضك المجمس التشريعي )باستثناء الكزراء منيـ( اف يككف لو عممو الخاصيحظر 
عضك المجمس التشريعي ال يمارس اف  ذلؾ عمةك  ؛ستغؿ منصبو في ىذا العمؿشريطة اف ال ي
كيتكلى رئاسة العمؿ  ,يؤدم الكزير ىذه السمطة بينما, ميمة تمثيمية كرقابية كانما ؛سمطة تنفيذية

                                                           
 .ٕٔكٕٓكْٕ, المكاد ََِّالقانكف االساسي المعدؿ لسنة انظر,  ُ
, كميثـ حسيف الشافعي, المسؤكلية الكزارية "دراسة مقارنة", مجمة اىؿ ُْٓمرجع سابؽ, ص اسامة سعيد حسيف سعد, ِ

 . ِّْ, العدد التاسع, صالبيت
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اساءة استعماؿ  أك ,كبقدر السمطة يككف الحذر مف مظنة االنحراؼ بالنفكذ, كزارتواالدارم في 
  .ُالسمطة

بالذمة المالية الخاصة بو  ان اف يقدـ اقرار  ,في الحككمة ككؿ كزيركيتعيف عمى رئيس الكزراء, 
 أكاصكؿ داخؿ فمسطيف أم ك  يبيف فيو ما يممككف مف عقارات كمنقكالت ,كبزكجو كبأكالده القصر

الذم يضع الترتيبات  ,كيقدـ ىذه االقرار الى رئيس السمطة الكطنية, ما عمييـ مف ديكف, خارجيا
كال يجكز االطبلع عمى ىذه المعمكمات اال بإذف مف المحكمة العميا , البلزمة لممحافظة سريتيا

 . مف القانكف االساسي المعدؿ َٖكفقا لممادة , كعند االقتضاء

 

 انتهاء والية الحكومة  :الفرع الثالث

نظـ القانكف االساسي الحاالت التي تنتيي فييا كالية الحككمة كالتي يترتب عمييا اعادة تشكيؿ  
 : , عمى النحك االتيّٖيا في المادة يمالت نص عاالحككمة  كىذه الح

دة حتى فما  اف يبدأ المجمس التشريعي كالية جدي ,ر بدء كالية جديدة لممجمس التشريعيفك  -اكالن 
كتنتيي معيا كالية الحككمة التي استمدت  .تنطكم معيا صفحة المجمس التشريعي السابؽ
 ,ليفسح المجاؿ اماـ المجمس التشريعي الجديد .كجكدىا مف ثقة المجمس التشريعي المنتيية كاليتو

ى في ظؿ التغيرات التي طرأت عم ,في تحديد مبلمح الحككمة القادمةليمارس كظيفتو السياسية 
  .ِالتشكيمة البرلمانية اثر االنتخابات التشريعية التي اتت بالمجمس الجديد

عف ثمث عدد الكزراء أك عف رئيس الكزراء كحككمتو, أك  ,بعد حجب الثقة عف رئيس الكزراء -ثانيان 
كفي ىذه . المجمس التشريعي ألعضاءالمطمقة  باألغمبيةكيصدر قرار حجب الثقة  ,عمى األقؿ

خبلؿ ميمة  ,يتعيف عمى رئيس الدكلة اف يقدـ بديبلن عف رئيس الكزراء المنتيية كاليتو تالحاال
بتشكيؿ الحككمة خبلؿ ثبلثة  كعمى االخير اف يقكـ , اقصاىا اسبكعيف مف تاريخ حجب الثقة

كلحيف . إلتماـ ميمتو آخراف اقصاىا اسبكعاف اضافيةكيحؽ لو ميمة  ,اسابيع مف تاريخ اختياره

                                                           
مف الدستكر الككيتي, المكقع اإللكتركني:    ُُّكُُِالمذكرة التفسيرية لدستكر دكلة الككيت, تفسير المادتيف  ُ

https://wwwegovkw/sites/kgoArabic/Forms/DastoorKuwaitypdf   تاريخ الزيارة ,ِٓ\ّ\َُِٖ. 
 .ُٓٓاسامة سعيد حسيف سعد, مرجع سابؽ, ص ِ

https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/DastoorKuwaity.pdf
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/DastoorKuwaity.pdf
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تستمر الحككمة , كلضماف استمرار العمؿ في المرافؽ العامة كالكزرات ,لحككمة الجديدةتشكيؿ ا
كفي ىذه الحالة ال  .باعتبارىا  حككمة تسيير اعماؿ ,المنتيية كاليتيا في ممارسة اعماليا مؤقتان 

اف يتخذكا مف القرارات اال ما ىك ضركرم لتسيير  ,اعضاء حككمتو أكيجكز لرئيس الكزراء  
  .ُالى حيف تشكيؿ الحككمة الجديدة دكف التدخؿ في السياسات العامة ,االعماؿ التنفيذية

 ,تشمؿ ثمث أعضاء مجمس الكزراء عمى األقؿ, إقالة أكشغكر  أكتغيير  أكإضافة  -ثالثان 
كجميع ىذه . أعضاء الحككمة عمى األقؿاستقالة ثمث  أك ,رئيس الكزراءاقالة  أكاستقالة ك 

كفقان  ,كعمى رئيس السمطة الكطنية اف يختار بديبلن لرئيس الكزراء ,الحاالت تنيي كالية الحككمة
لحيف تشكيؿ  ؛مع بقاء الحككمة لتصريؼ االعماؿ ,لئلجراءات المشار الييا في النقطة السابقة

 أك ,حجب الثقة عف احد الكزراء أك ,رمكيختمؼ االمر في حالة التعديؿ الكزا .حكمة جديدة
أكثر  أككزيران  أكتغيير يطاؿ حقيبة كزارية  أكأية إضافة , فالمقصكد بالتعديؿ الكزارم ؛بعضيـ

اذ يحؽ لرئيس الكزراء اف يجرم تعديبلن  ,ما داـ لـ يبمغ ثمث عددىـ ,مف أعضاء مجمس الكزراء
بإضافة احد  , سكاءة المجمس التشريعيبعد اف نالت ثق ,كزاريان عمى اقؿ مف ثمث حككمتو

ال بد مف عرض ىذا  التعديؿ عمى المجمس  ,كعندئذ ,سبب كافم الشكاغر أل ءمؿ أك ,الكزراء
اما اذا قاـ  .ِاء الجدد اف يمارسكا مياـ منصبيـحتى يككف بإمكاف الكزر  ؛التشريعي لنيؿ ثقتو

فعمى الحككمة )دكف الثمث(, أكثر مف أعضاء  أكالمجمس التشريعي بحجب الثقة عف كاحد 
عمى إال يتجاكز مكعدىا أسبكعيف مف تاريخ  ,رئيس الكزراء اف يقدـ بديبلن في الجمسة التالية

مف الكزراء اف يمارس مياـ منصبو اال بعد م ال يجكز أل ,كفي جميع االحكاؿ, ةحجب الثق
 . الحصكؿ عمى ثقة المجمس التشريعي

الف الحككمة  ؛د كفاة رئيس الكزراء تعتبر الحككمة مستقيمة حكمان بمجر  ,كفاة رئيس الكزراء -رابعان 
في غياب رئيسيا رئيس  ,كممارسة اختصاصاتيا الدستكرية, لف تككف قادرة عمى اداء مياميا

 تدعيما يس, شكاغرىا كحده ءكمؿ ,يك المكمؼ دستكريا بتشكيؿ الحككمة كتعديمياف ؛الكزراء
 . لمقياـ بشؤكف الحكـ كاالدارة اخر,, برئاسة شخص تشكيؿ حككمة جديدة

 
                                                           

 .ٕٗك  ٖٕ, مرجع سابؽ, المادتيف ََِّانظر, القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ُ
 . ٕٗانظر, المرجع السابؽ, المادة  ِ
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ورئيس رئيس السمطة الوطنية )طرفي السمطة التنفيذية  اشكالية العالقة بين: الفرع الرابع
 الوزراء( 

ظيرت  ,كتكزيع االختصاصات بينو كبيف رئيس الدكلة ,عمى اثر استحداث منصب رئيس الكزراء
كتمثمت ىذه , داء السمطة التنفيذيةأثرت عمى أ ,العديد مف االشكاليات عمى صعيد العبلقة بينيما

   :االمكر التاليةفي  االشكاليات 

لغائيا:كتعييف رؤسائيا اإلشكاليات المتعمقة بإنشاء المؤسسات العامة  -اكالن   كا 

ما في  أك ,العامةمنح القانكف االساسي مجمس الكزراء صبلحية انشاء الييئات كالمؤسسات 
 ,كتعييف رؤساء ىذه المؤسسات كالييئات, االدارم التابع لمحككمةحكميا مف كحدات الجياز 

 ذات الكقتكفي , ما يجعميا تابعة لمجمس الكزراء بصكرة مباشرة .ُالغائيا أككاالشراؼ عمييا 
 صبلحية تعييف ,رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية, القانكف االساسي كالتشريعات االخرل منح

كىذا  .كتعييف محافظ سمطة النقد ,بتنسيب مف مجمس الكزراء ,بعض رؤساء الييئات العامة
احدث ارباكان في تبعية الييئات العامة كخاصة تمؾ التي يعيف رؤسائيا  ,التشابؾ في النصكص

  .بقرارو مف رئيس السمطة الكطنية

 اإلشكاليات المتعمقة بمرجعية األجيزة األمنية:  -ثانيان 

اذ  ؛االجيزة االمنية قبؿ استحداث منصب رئيس الكزراءلـ تكف ىناؾ اشكالية حكؿ مرجعية 
لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية  باعتباره القائد  مباشرةن بكافة اقساميا تتبع ىذه االجيزة كانت 

استحدث منصب رئيس الكزراء بمكجب الى اف  الرئيسية, مرجعيتيا, ك العاـ لمقكات الفمسطينية
 ,التي حددت اختصاصات االجيزة االمنية تبله سف التشريعات .ِـََِّالتعديؿ الدستكرم عاـ 
كقانكف المخابرات  ,ـََِٓلسنة  ٖالخدمة في قكل االمف رقـ  كقانكف ,كنظمت قطاع االمف

لـ تبيف مرجعية  ,ىذه التشريعاتاف  فيمف االشكالية ككت. كغيرىا ,ـََِٓلسنة  ُٕالعامة رقـ 
 ,فرئيس الدكلة كفقان لمقانكف االساسي ىك القائد االعمى لمقكات المسمحة ,األجيزة االمنية بكضكح

                                                           
 .ٗ/ٗٔ, مرجع سابؽ, المادة ََِّالمعدؿ لسنة انظر, القانكف االساسي  ُ
باسـ بشناؽ كاخركف, صبلحيات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بالمقارنة مع معف ادعيس, معيف البرغكثي,  ِ

(, )الييئة  الفمسطينية ٔٔصبلحيات مجمس الكزراء كالمجمس التشريعي في القانكف االساسي, سمسمة تقارير قانكنية)
 .ْٗ(, ص ََِٔحزيراف -قكؽ االنساف راـ اهللالمستقمة لح
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بيد اف القانكف االساسي  تناكؿ قكات االمف , بانو مرجعية ىذه االجيزة ,لمقكؿ ُما دفع البعض
ما رآه البعض داللة عمى اف  ,كالشرطة في الباب الخامس الخاص بالسمطة التنفيذية )الحككمة(

الخدمة في قكل االمف قانكف  نص آخر, كمف جانبو . مرجعية االجيزة االمنية مجمس الكزراء ىك
وزير األمن عمى اف األمف الكطني ىيئة عسكرية تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا برئاسة 

كيعيف ىذا القائد العاـ بقرار مف رئيس السمطة الكطنية , قيادة القائد العامكتحت  الوطني
 ,يتبع احدىما مجمس الكزراء ,قكل االمف الفمسطيني بكاسطة شخصيف تداركبذلؾ  .ِالفمسطينية

كتتجمى االشكالية عندما  .كىك القائد العاـ ,الثاني مؤسسة الرئاسةك , كىك كزير االمف الكطني
كما حدث فعبلن عقب االنتخابات خر عف اآل يككف كبلن منيما منتميا الى تيار سياسي مختمؼو 

بيف مجمس الكزراء الذم تقكده حركة سياسي  مف صراعو  اكما تبعي ,ـََِٔالتشريعية عاـ 
بيف كزير االمف الكطني كالقائد العاـ  ما احدث خبلفان  ,مؤسسة الرئاسة التي تقكدىا فتحك  ,حماس

كقادة  ,تعييف رؤساء الييئات كمدراء المديريات كخاصةن , حكؿ قيادة القكات كادارتيا ,لقكات االمف
 .ّمف قانكف الخدمة لقكل األمف ٗتطبيقا ألحكاـ المادة  ,المناطؽ العسكرية كالممحقيف العسكرييف

 االشكالية الناجمة عف غياب النصكص: -ثالثان 

فمثبلن , الرئاسة كمجمس الكزراء ةلقد تسبب غياب النصكص في تداخؿ الصبلحيات بيف مؤسس
 ,مجمس الكزراء يساعد الرئيس في اداء ميامواف مف القانكف االساسي عمى  ْٔنصت المادة 

كىك ما استغمو , لياتياكآكلـ يبيف المشرع الفمسطيني حدكد ىذه المساعدة , كممارسة صبلحياتو
كقياـ الحككمة في , لصالحو في تبرير ممارسة المياـ التنفيذية المسندة لمطرؼ لآلخرف يالطرف

كبار المكظفيف في الكظائؼ العمكمية دكف الرجكع كتعييف  ,االعداـ غزة بالمصادقة عمى احكاـ
 .ْمف مجمس الكزراء دكف تنسيبو  ,كقياـ رئيس السمطة بتعييف كبار المكظفيف, لرئيس السمطة

                                                           
احمد ابك دية, جياد حرب, الفصؿ المتكازف بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني" السمطة التنفيذية: مجمس  ُ

  ُُ(, ص ََِٔراـ اهلل  تشريف ثاني  –المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية -الكزراء", )مؤسسة مكاطف
 .ٖكٕالمادتيف  , مرجع سابؽ,ََِٓلسنة ٖالخدمة في قكل االمف رقـ  قانكفانظر,  ِ
احمد ابك دية, جياد حرب, الفصؿ المتكازف بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني" السمطة التنفيذية: مجمس  ّ

 .ُُالكزراء", مرجع سابؽ, ص
محمد زياد المحاـ, القرارات بقكانيف الصادرة عف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كاالثار القانكنية المترتبة عمييا )دراسة  ْ

 . ِٕ, صَُِٓغزة,  –تحميمية(, رسالة ماجستير, الجامعة االسبلمية 
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كصدكر القرار بالتعييف في , بيف تنسيب مجمس الكزراء ,زمنية معينة فترةكما لـ تحدد القكانيف 
كلـ يبيف مدل إلزامية ىذا , التي اشترط فييا القانكف تنسيبان مف مجمس الكزراء ,الكظائؼ العميا

 . التنسيب

فاف المشرع  ,قبكؿ استقالتو أك ,صبلحيات الرئيس في اختيار رئيس الكزراء كاقالتوصعيد  كعمى
 اإلجراءات المتبعة أك ,كلـ يتطرؽ الى حاالت اقالة الحككمة ,لـ يكضح حدكد صبلحياتو في ذلؾ

 .ُتاركان ذلؾ لمعرؼ الدستكرم بيذا الخصكص

  السمطتين التنفيذية والتشريعية المبحث الثاني:  العالقة بين 

ة المادة الثانية مف القانكف لبدال ,بيف السمطات عمى مبدان الفصؿ الفمسطيني يقـك النظاـ السياسي
"الشعب مصدر السمطات كيمارسيا عف طريؽ السمطات  :االساسي المعدؿ كالتي تنص عمى

التشريعية كالتنفيذية كالقضائية عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى الكجو المبيف في ىذا 
 ,كيقكـ مبدأ الفصؿ بف السمطات عمى فكرة مفادىا اف "السمطة تكقؼ السمطة" .القانكف األساسي"
فتراقب كؿ سمطة االخرل حفاظان عمى التكازف , كاحدةىيئة  أكالسمطة بيد شخص  حتى ال تحتكر

مع ابقاء االتصاؿ فيما  ,فيك اذف تقسيـ لمسمطات .بينيا كحتى ال تطغى احداىا عمى االخرل
 . ِدكف المساس باستقبللية احداىا عف االخرل ,كتعاكف بيف السمطات؛ بينيا

جامدا عمى غرار النظاـ لـ يجعؿ ىذا الفصؿ فصبلن اف المشرع الفمسطيني  ,كمعنى ذلؾ
يجمع بيف رئاسة الدكلة كرئاسة  ,خبتالذم تككف فيو السمطة التنفيذية بيد رئيس من ,الرئاسي
عمى غرار النظاـ  ,التعاكف بيف السمطاتلتكازف ك افصبلن مرنا مشربان بركح كانما  ؛ّالحككمة
نظامان برلمانيان رغـ مركنة ا الصدد يرل الباحث اف النظاـ الفمسطيني ليس كفي ىذ. البرلماني

رئاسي  شبوي  ان سياسان نظامانما ك ؛ الفصؿ بيف السمطات الذم يعتبر ركنان مف اركاف النظاـ البرلماني
كيككف فيو  ,خصائص النظاـ الرئاسي كالنظاـ البرلمانييجمع بيف  كىك نظاـ خميط  .()مختمط

                                                           
 .ِٕالمرجع السابؽ, ص  ُ
 . ُُٕ(, ص ََِٗ  -, )بدكف دار نشر  القدس ُ, طعبد الممؾ الريماكم, النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ِ
كاف النظاـ السياسي الفمسطيني نظامان رئاسيان يجمع فيو رئيس السمطة الكطنية بيف رئاسة الدكلة كرئاسة مجمس الكزراء  ّ

 . ََِّالى اف استحدث منصب رئيس الكزراء بمكجب التعديؿ الدستكرم عمى القانكف االساسي عاـ 
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فيككف لمسمطة , ُشؤكف الدكلةرئيس السمطة كرئيس الكزراء شريكاف في اختصاصات تسيير 
مسؤكؿ اماـ البرلماف خر كاآل, احدىما منتخب مف قبؿ الشعب كىك رئيس الدكلة ,رأسافالتنفيذية 

, كال . كال يعتمد كجكد الرئيس عمى مكافقة المجمس التشريعي اك نيؿ ثقتوكىك رئيس الكزراء
يتكقؼ تعييف رئيس الكزراء  لة المجمس التشريعي برغـ صبلحياتو التنفيذية, فيماءيخضع لمسا

عميو النظاـ الفمسطيني بعد ما ىك ك  ,ِكالكزراء كبقائيـ عمى دعـ المجمس التشريعي كنيؿ ثقتو
ككزع  ,منصب رئيس الكزراء الذم استحدث ََِّالتعديؿ الدستكرم لمقانكف االساسي عاـ 

  .االختصاصات التنفيذية بينو كبيف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية

مف اىـ  اباعتبارى ,العبلقة بيف السطمتيف التشريعية كالتنفيذيةعمى الضكء ىذا المبحث  كيسمط
كىك ما يقكدنا لمحديث , شكؿ الحكـ في الدكلة المسائؿ الدستكرية التي تتكقؼ عمى نتيجتيا تحديد

)المطمب  يةالسمطة التنفيذ تجاهكالرقابة التي تباشرىا السمطة التشريعية  التعاكفمجاالت عف 
السمطة التشريعية )المطمب  تجاهالتعاكف كالرقابة التي تباشرىا السمطة التنفيذية  جاالتمك  ,االكؿ(
 :كذلؾ عمى النحك التالي, (الثاني

 السمطة التنفيذية تجاهمجاالت التعاون والرقابة التي تباشرها السمطة التشريعية  :المطمب االول

في دكر  ,التي تباشرىا السمطة التشريعية صكب السمطة التنفيذيةتتجمى مظاىر التعاكف كالرقابة 
, كتدخميا في مجاؿ االختصاصات التنفيذية, السمطة التشريعية في تككيف السمطة التنفيذية

كلجاف  ,كحؽ السؤاؿ كاالستجكاب ,كادكات الرقابة السياسية التي منحيا القانكف لممجمس التشريعي
  .التحقيؽ البرلمانية كغيرىا

 

                                                           
 . ُِٕلريماكم, مرجع سابؽ, صعبد الممؾ ا ُ
محمد خضر, التنظيـ الدستكرم في فمسطيف, دراسة مقارنة لغايات اقتراح النصكص الناظمة لمحقكؽ كالحريات كالسمطة  ِ

(, َُِٓراـ اهلل, -القضائية في دستكر دكلة فمسطيني المقبؿ, )المركز الفمسطيني الستقبلؿ المحاماة كالقضاء "مساكاة"
 .ٕٖكٖٔص
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 : دور السمطة التشريعية في تكوين السمطة التنفيذية الفرع االول

 منح الثقةدكرىا في  كخصكصا ,تمعب السمطة التشريعية دكران ميمان في تككيف السمطة التنفيذية
الحصكؿ عمى ثقة صبلحياتيا كال تتسمـ مياما اال بعد  الحككمةبل تمارس ف .حككمة كرئيسيالبا

كاف رئيس الدكلة مجبران عمى  رئيسيا؛ أك منح ثقتو لمحككمةفاف رفض  ,المجمس التشريعي
 فيككف بعض اعضاء الحككمة,منح ثقتو ل رفض المجمس اذاما ا .استبداؿ رئيس الكزراء بآخر

كال تممؾ السمطة التنفيذية سكل االذعاف , آخريف رئيس الكزراء مجبران عمى استبداليـ بأشخاص
 ,كحتى بعد اف يستمـ رئيس الكزراء كاعضاء حككمتو مقاليد الحكـ .إلرادة المجمس التشريعي

 عضك مف اعضائيا كفقان أم عف أك  ,يستطيع المجمس التشريعي اف يحجب ثقتو عف الحككمة
      . مف القانكف االساسي المعدؿ سالباب الخام ألحكاـ

رئاسة السمطة الكطنية مياـ  ,اناط القانكف االساسي برئيس المجمس التشريعي كفي ذات االطار,
 أككذلؾ عندما يشغر منصب رئيس الدكلة بسبب كفاتو  ,مؤقتان لمػدة ال تزيد عف ستيف يكمان 

فقد اىميتو بناء عمى قرار مف اذا  أك ,اذا قبميا المجمس التشريعي بأغمبية الثمثيف ,استقالتو
ىذه الحاالت يتكلى رئيس كفي , المحكمة الدستكرية كمكافقة المجمس التشريعي بأغمبية الثمثيف

  .ُاجراء االنتخابات الرئاسيةياـ الرئاسة لحيف المجمس التشريعي  م

 

 : تدخل السمطة التشريعية في اختصاصات السمطة التنفيذية الفرع الثاني

بيف السمطات العامة في النظاـ الفمسطيني سمحت بتدخؿ السمطة التشريعية  العبلقةاف مركنة 
 ,كمجاؿ التعييف في الكظائؼ التنفيذية ,كمجاؿ االمف ,في  بعض مجاالت السمطة التنفيذية

 :عمى النحك التالي كذلؾكالمجاؿ المالي 

 

 

                                                           
 . ّٕ, مرجع سابؽ, المادة ََِّ, القانكف االساسي المعدؿ لسنةانظر ُ
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 في المجاؿ االمني  التشريعيةتدخؿ السمطة  – كالن أ 

 غير اف ذلؾ .ُاالساسي ميمة حفظ االمف العاـ كالنظاـ الداخمي بالسمطة التنفيذيةاناط القانكف 
كما في حالة , نفسو ال يمنع تدخؿ السمطة التشريعية في بعض الحاالت استنادا لمقانكف االساسي

كاجاز لمسمطة , فقد نظـ القانكف االساسي احكاـ الطكارئ في الباب الخامس منو. اعبلف الطكارئ
كالحرب  ,تعمف حالة الطكارئ في بعض الحاالت ذية في اطار اختصاصيا بحفظ االمف افالتنفي

. سمطة اخرل في تقدير ذلؾأم كلمده ال تزيد عف ثبلثيف يكمان دكف تدخؿ مف , كالعصياف المسمح
اذ ال يجكز تمديد حالة الطكارئ اال  ؛غير اف دكر السمطة التشريعية يبرز عند تمديد مدة الطكارئ

بؿ اف مف حؽ المجمس التشريعي اف يراجع , بأغمبية الثمثيفك بمكافقة المجمس التشريعي 
كاف يجرم االستجكاب  ,ؿ حالة الطكارئبلاإلجراءات كالتدابير التي اتخذتيا السمطة التنفيذية خ

ئ اف المشرع الفمسطيني لـ يتطرؽ الى كيبلحظ مف استقراء احكاـ حالة الطكار  .ـز بيذا الشأفبلال
 ,حككمة يتـ تشكيميا خبلؿ فترة الطكارئأم فاف , كبالتالي ,شيء يعرؼ بحككمة الطكارئأم 
حككمة أم ف عرض الحككمة عمى المجمس التشريعي لنيؿ ثقتو كالعادية بشا لئلجراءاتع ضتخ

  .ِالف القانكف االساسي ال ينص عمى غير ذلؾ؛ جديدة

  المجاؿ الماليتدخؿ السمطة التشريعية في  -ثانيان 

عمى  لمحككمة كتؤثر السياسة المالية. تعتبر االمكر المالية مف االمكر االساسية في حياة الدكلة
بما اف الثركة القكمية تعتبر ممكان ك . كالسياسة االجتماعية كالعسكرية كغيرىاالسياسات االخرل 

كاف يككنكا  ,ف يشرفكا عمى الشؤكف المالية لببلدىـفاف مف حؽ ممثمي ىذه الشعكب أ ؛لمشعكب
 الفمسطيني شرؾ المشرع الدستكرمأ ,ذلؾكانطبلقان مف  .ّبشأنيا البلزمةعمى المعمكمات  مطمعيف

 ,المكازنة العامة اقرارمف خبلؿ , بجانب السمطة التنفيذية المجمس التشريعي في الشؤكف المالية
كض التي تبرميا كاقرار الخطة العامة لمتنمية كاتفاقيات القر , لميزانية السمطةالحساب الختامي ك 

 مشركع بإعدادالحككمة المعدؿ تقكـ  مف القانكف االساسي ُٔكفقان لممادة ف. السمطة التنفيذية

                                                           
  . ٕ/ ٗٔ, مرجع سابؽ, المادة ََِّانظر, القانكف االساسي المعدؿ لسنة ُ
أماف  –, )منشكرات االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة كالمساءلة ُعزيز كايد, الفصؿ بيف السمطات في النظاـ الفمسطيني, ط ِ

 . ْٔ(, صََِٓ كانكف ثاني
 .ُّٕيحيى الجمؿ, مرجع سابؽ, ص ّ
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بدء السنة تعرضيا عمى المجمس التشريعي إلقرارىا قبؿ شيريف عمى االقؿ مف ك  ,ُالمكازنة العامة
كلو اف يعيده , كاقراره جمسة خاصة لمناقشة مشركع المكازنة المجمس كمف ثـ يعقد, المالية الجديدة
فاف مناقشة مشركع  عمكمان ك  .مصحكبان بمبلحظاتو الستكماؿ المقتضيات المطمكبةالى الحككمة 
في الحفاظ عمى  كمراجعتو مف جانب المجمس التشريعي تنطكم عمى اىمية كبيرة ,المكازنة العامة

لذا فيي  ؛كتقكيـ السياسة العامة لمحككمة كالرقابة عمى اكجو النشاط االدارم كالمالي ,الماؿ العاـ
تعتبر مف ابرز كسائؿ الرقابة المالية التي يمارسيا المجمس التشريعي عمى اعماؿ السمطة 

  .ِةيذالتنفي

 ولمكازنة السمطة, فقد اكجب القانكف االساسي عمى الحككمة اف تعرض ّاما الحساب الختامي
كيصكت عميو , المالية انتياء السنةمدة اقصاىا سنة كاحدة مف تاريخ  عمى المجمس التشريعي في

  . ْالمجمس بابان بابان 

 كما, فاف السمطة التنفيذية ال تستطيع عقد القركض اال بقانكف ,القركضكبالنسبة التفاقيات 
 انفاؽمشركع يترتب عميو أم يتعيف عمييا الحصكؿ عمى مكافقة المجمس التشريعي قبؿ االرتباط ب

الخطة  كاالمر ذاتو بشأف مف القانكف االساسي.  ِٗنص المادة كفقا ل ,مبالغ مف الخزينة العامة
 .قة اعدادىاييقرىا المجمس التشريعي كيحدد القانكف طر العامة لمتنمية, اذ 

 

 

                                                           
يراداتيا لسنة مالية معينة كيشمؿ التقديرات السنكية   ُ تعرؼ المكازنة العامة بانيا: "برنامج مفصؿ لنفقات السمطة الكطنية كا 

إليرادات السمطة الكطنية كالمنح كالقركض كالمتحصبلت االخرل ليا كالنفقات كالمدفكعات المختمفة", السمطة الكطنية 
بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية, الكقائع الفمسطينية, العدد الخامس  ُٖٗٗلسنة  ٕالفمسطينية, القانكف رقـ 
 , المادة االكلى. ٓ, صُٖٗٗ/ٗ/ِْكالعشركف, تاريخ النشر:

باسـ صبحي بشناؽ, الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي كالدستكرم الفمسطيني كاثره في اعماؿ حقكؽ االنساف,  ِ
 . ُِٔك  ُُٔ, صَُُِماليزيا, –معة االسبلمية العالميةرسالة دكتكراه, الجا

"الحساب الذم يتـ إعداده كفقان لممعايير كالمبادئ المحاسبية المتعارؼ يعرؼ الحساب الختامي لميزانية السمطة بانو:  ّ 
يقة في نياية السنة عمييا ككفقان لمنظاـ المحاسبي المكحد كيمثؿ بياف لحساب المكازنة كنتيجة تنفيذىا كأرقاـ فعمية كحق

 بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية, مرجع سابؽ, المادة االكلى. ُٖٗٗلسنة  ٕالقانكف رقـ المالية", 
 . ِٔ, مرجع سابؽ, المادة ََِّانظر القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ْ
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كاالشراؼ عمى  التعييف في بعض الكظائؼ التنفيذية مجاؿ في تدخؿ السمطة التشريعية -ثالثان 
 :ديكاف الرقابة المالية كاالدارية

اشترط القانكف االساسي كبعض التشريعات العادية مكافقة المجمس التشريعي عمى تعييف بعض 
ة المالية كاالدارية المذاف كرئيس ديكاف الرقاب ,منيـ محافظ سمطة النقد ,مكظفي السمطة التنفيذية

  .ُيعينا بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كبمصادقة المجمس التشريعي

فقد نص القانكف االساسي المعدؿ عمى  ,اما بشاف االشراؼ عمى ديكاف الرقابة المالية كاالدارية
كقد صدر  .ِبمكجب قانكف, كذلؾ انشاء ديكاف لمرقابة المالية كاإلدارية عمى أجيزة السمطة كافة
كبيف ىذا القانكف , ـََِْ/ُِ/ِٕقانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية المشار اليو بتاريخ 

كييدؼ . كالتزامات كؿ منيا ,كالجيات الخاضعة لرقابتو ,كاختصاصاتو طريقة تشكيؿ الديكاف
التنفيذية  ,بسمطاتيا الثبلث لمدكلة الديكاف الى ضماف سبلمة العمؿ كاالستقرار المالي كاالدارم

كالكشؼ عف اكجو االنحراؼ المالي كاالدارم بما فييا حاالت استغبلؿ  ,كالقضائية ةكالتشريعي
كما اذا كاف يتفؽ مع  ,كالتأكد مف االداء العاـ لمجيات الخاضعة لرقابة الديكاف, الكظيفة العامة

كباقؿ  ,كانو يمارس بأفضؿ الطرؽ, كدىاالقكانيف كاالنظمة كالمكائح كالتعميمات النافذة كفي حد
باالشتراؾ مع  عمى ديكاف الرقابة المالية كاالدارية كيشرؼ المجمس التشريعي .ّالتكاليؼ الممكنة

يتعيف عمى رئيس الديكاف اف يرفع الييـ التقارير التي ك , السمطة الكطنية كمجمس الكزراء رئيس
ليتخذكا االجراءات  ,كتكصياتو بشأنيا ,رصدىا تتضمف نتيجة تحرياتو كابحاثو كالمخالفات التي

 كما يجب عميو اف يزكد كبلن  .المقصريف كمحاسبتيـ بالطرؽ التي بينيا القانكف لةءلمسازمة البل
دراسات  أكمعمكمات  أكبيانات أم ب ,مف رئيس السمطة كالمجمس التشريعي كمجمس الكزراء

اف تمتـز بتقديـ البيانات  الديكافكعمى الجيات الخاضعة لرقابة , يطمبكنيا منو كفقا ألحكاـ القانكف
 . المطمكبة

 

                                                           
 .ّ/ٔٗك  ّٗالمادتيف , مرجع سابؽ, ََِّالقانكف االساسي المعدؿ لسنة ُ
 .ُ/ٔٗ, مرجع سابؽ, المادة ََِّنظر القانكف االساسي المعدؿ لسنة ا ِ
ـ, الكقائع الفمسطينية, العدد ََِْلسنة  ُٓانظر, السمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ  ّ

 .ِّ, المادة ٕٓ, صََِٓ/ِ/ِٖالثالث كالخمسكف, تاريخ النشر:
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 :(ة التنفيذية )الرقابة السياسيةثالث: رقابة السمطة التشريعية عمى السمطالفرع ال

القكانيف العادية السمطة التشريعية بعض الكسائؿ التي تمكنيا مف ممارسة منح القانكف االساسي ك 
كي ال تطغى احداىما  ,بيدؼ حفظ التكازف بيف السمطتيف ؛عمى السمطة التنفيذيةالرقابة السياسية 

. كلكبح جماح السمطة التنفيذية حتى ال تحيد عف الغايات التي رسميا القانكف, عمى االخرل
كتعتبر الرقابة السياسية مف اىـ الصبلحيات التي يتمتع بيا المجمس التشريعي الى جانب 

كتتمثؿ ىذه الكسائؿ في حؽ , لة الحككمةءعطيو دكران رئيسيان في مسايك  ,اختصاصو التشريعي
 كذلؾ كاالتي: , سحب الثقةك  ,كتشكيؿ لجاف التحقيؽ البرلمانية, السؤاؿ كاالستجكاب

كيعرؼ بانو استيضاح  .كىك مف اكلى الكسائؿ المقررة لممجمس التشريعي :حؽ السؤاؿ -كالن أ
امر معيف يريد العضك عف أك  ,يحتاج الى تكضيحعضك المجمس التشريعي عف امر غامض 

اتخذت  التي اإلجراءاتالتحقؽ مف حصكؿ كاقعة كصمت الى عممو كمعرفة  أك ,معرفة حقيقتو
  .ُرفي امر مف االمك  قد تتخذ أك 

احد كزرائيا  أكيكجيو لمحككمة  ,كالسؤاؿ حؽ دستكرم لكؿ عضك مف اعضاء المجمس التشريعي
كعندىا يقدمو عضك المجمس التشريعي الى رئيس  السؤاؿ كتابيان, كقد يككف. كمف في حكميـ

كيدرجو في جدكؿ اعماؿ اقرب جمسة لممجمس  ,ؤاؿالمجمس ليبمغو الى الكزير المعني بالس
ليحضر نفسو  ,شريطة اف يككف قد انقضى اسبكع عمى االقؿ مف تاريخ اببلغو لمكزير ,التشريعي

. كاضحان كمحددان لؤلمكر المراد االستفياـ عنيايككف اف كيشترط في السؤاؿ  .لمرد عمى السؤاؿ
كيحؽ لو اف يطمب تأجيؿ االجابة , يرد الكزير عمى االسئمة المكجو اليو ,كفي الجمسة المعينة

كما يحؽ في حالة االستعجاؿ اف يطمب االجابة عف  .لجمسة اخرل يحددىا المجمس التشريعي
ذلؾ كفقان ألحكاـ الفصؿ الثاني مف النظاـ الداخمي ك  ,االسئمة في اكؿ جمسة عقب اببلغو بيا

عضك المجمس التشريعي كالكزير , وكينشئ السؤاؿ عبلقة مباشرة بيف طرفي. لممجمس التشريعي
يحؽ لعضك المجمس التشريعي ك  .كبالتالي ال يجكز لغيرىما اف يشارؾ فيو ؛الذم كجو اليو السؤاؿ

يحؽ لعضك  ,الكزير المعني رده عمى السؤاؿبعد اف يقدـ ك  .ِكقتأم اف يسحب سؤالو في 
                                                           

ية الفمسطينية, النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي, الكقائع الفمسطينية, العدد السادس كاالربعكف, انظر, السمطة الكطن ُ
  . ٕٓ, المادةٗٔ, صََِّ/ٖ/ُٔتاريخ النشر:

 . ُْٔ(, صََُِالقاىرة –,)دار النيضة العربية ّطعيمة الجرؼ, النظرية العامة لمقانكف الدستكرم, ط ِ
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المجمس التشريعي الذم كجو ىذا السؤاؿ أف يستكضح الكزير كأف يعمؽ عمى إجابتو بإيجاز مرة 
  .كاحدة

 مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي كالتي ٕٗكما يمكف اف يككف السؤاؿ شفييان بداللة المادة 
باألسئمة عمى ما يكجو منيا لمكزراء أثناء مناقشة "ال تنطبؽ اإلجراءات الخاصة  :ىتنص عم

 بمعنى اف. " مكضكع مطركح عمى المجمس بؿ يحؽ لؤلعضاء أف يكجيكىا في الجمسة شفاىة
اثناء مناقشة مكضكع  ؛اف يكجو سؤاالن شفكيان الحد الكزراءعضك المجمس التشريعي باستطاعتو 

التقيد باإلجراءات الخاصة باألسئمة  كىنا يكجو السؤاؿ دكف, مطركح عمى المجمس التشريعي
  .الكتابية

فاف  ,: اذا كاف ىدؼ السؤاؿ ىك استيضاح الحككمة عف امر مف االمكرحؽ االستجكاب -ثانيان 
كىك محاسبة الحككمة عف كيفية تصرفيا بما عيد , ىدؼ االستجكاب اكثر اىمية كاعمؽ اثران 

كابداء , كسماع ما لدييا مف ايضاحات بشأف امر ما ,محاسبتيا عمى سمككياك  ,الييا مف سمطة
فيك ينطكم عمى . ُما لدل اعضاء المجمس التشريعي مف المبلحظات كاالعتراضات بخصكصو

باعتباره مقدمة لتحريؾ المسؤكلية  ألىميتوكنظران  .حد كزرائياأ أكنكع مف النقد كاالتياـ لمحككمة 
مف النظاـ الداخمي  َٖكنظـ  احكامو في المادة  ,فقد احاطو المشرع بالعديد مف القيكد ؛السياسية

يككف االستجكاب مكتكبان كيقدمو عضك المجمس يجب اف  ,ذه المادةككفقان لي, لممجمس التشريعي
شريطة اف تراعى السرعة الممكنة في  ,التشريعي لرئيس المجمس الذم يحدد بدكره مكعدان لتبلكتو

كال يجكز اطالة المناقشة ألكثر  .كيحدد ىذا المكعد بعد سماع رد الكزير المعني. و لمنقاشطرح
كما  .لمناقشة االستجكاباتثـ  ,االسئمةلطرح كتككف االكلكية في جمسات المجمس . مف عشرة اياـ

اف يطمب مف الكزير المختص اطبلعو عمى اية  ,يحؽ لكؿ عضك مف اعضاء المجمس التشريعي
 . كيقدـ ىذا الطمب كتابةن الى رئاسة المجمس ,اكراؽ تتعمؽ باالستجكاب أكمعمكمات 

فبعد اف يشرح المستجكب مكضكع  ؛ال ينحصر االستجكاب عمى اطرافو ,كبخبلؼ السؤاؿ
المجمس التشريعي اف  االخريف في  يجكز لؤلعضاء ,كبعد اف يجيب الكزير المعني ,استجكابو

                                                           
 .ِٗٗ(, صُّٔٗبيركت   –, )دار مكتبة الحياة ِالدستكر في لبناف, طحسف الحسف, القانكف الدستكرم ك  ُ
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لغيره مف اعضاء المجمس اف يطرحكا مسألة حجب الثقة عف ك  كلممستجكب .يشترككا في المناقشة
  . اذا لـ يقتنعكا بنتائج المناقشةاحد كزرائيا  الحككمة اك

 فاألصؿ اف ؛في مكضكع االستجكاب القانكف االساسي رئيس السمطة الكطنية دكران  منحكقد 
قىبؿ ذلؾ اذا قبؿ مف كجو  أك ,مناقشة االستجكاب ال تتـ اال بعد مركر سبعة اياـ مف تاريخ تقديمو

كلكف  ,ما في حاالت االستعجاؿ فيجكز تقصير ىذه المدة الى ثبلثة اياـأ؛ اليو االستجكاب
 ,كقتأم يحؽ لمف قدـ االستجكاب اف يسحبو في ك . ُبمكافقة رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
 . اكثر مف اعضاء المجمس التشريعي أككال ينظر فيو  اال اذا تمسؾ فيو خمسة 

؛ احد كزرائياأك مكضكع سحب الثقة عف الحككمة طرح  ىقد يؤدم االستجكاب ال ,كفي المحصمة
فاالستجكاب اداة خطيرة كفعالة لمرقابة عمى تصرفات الحككمة كمحاسبتيا مف قبؿ المجمس 

 .ِلتحريؾ المسؤكلية السياسية لمحككمةايضان كىك مقدمة , التشريعي

 لجاف التحقيؽ البرلمانية )التحقيؽ البرلماني(: -ثالثان 

سكاء  ,اختصاصاتحتى يتمكف المجمس التشريعي مف اصدار حكـ صحيح فيما عيد اليو مف  
كاف ال بد مف تزكيده بالكسائؿ التي تمكنو  ,الرقابة عمى السمطة التنفيذية أكفي مجاؿ التشريع 

كمف ىنا كاف التحقيؽ البرلماني  .كسيمة التمحيص كالبحث كاالستنارة راسيا عمى ,ذلؾالقياـ بمف 
يممؾ  ,فمف يممؾ حؽ الرقابة كالحكـ ؛اجراءن الزمان لممارسة المجمس التشريعي الختصاصاتو

المجمس التشريعي  الفمسطيني المشرع الدستكرمذا الشأف اعطى كفي ى. ّبالضركرة حؽ التحقيؽ
كالتي جاء فييا  ,المعدؿ مف القانكف االساسي ٖٓكفقان لممادة  ,الحؽ في تككيف لجاف تحقيؽ

أمر أم يكمؼ إحدل لجانو, مف أجؿ تقصي الحقائؽ في  أك"لممجمس أف يككف لجنة خاصة, 
جمس التشريعي بإجراء التحقيؽ الى كبالتالي قد يعيد الم .في إحدل اإلدارات العامة"أك عاـ, 

كتتمتع لجاف التحقيؽ . يشكؿ لجنو خاصة )مؤقتو( ليذا الخصكص أكاحدل لجانو الدائمة 
فتستطيع مف خبلؿ رؤسائيا اف تطمب مف المسؤكليف , البرلمانية بالسمطات البلزمة لمباشرة عمميا

                                                           
 . ٔٓ, مرجع سابؽ, المادة ََِّانظر, القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ُ
 . ََٕابراىيـ عبد العزيز شيحا, مرجع سابؽ, ص  ِ
 .َُّحسف الحسف, مرجع سابؽ, ص ّ
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دعكة  أك, بالمكاضيع التي تحقؽ فييابيانات تتعمؽ  أكفي مؤسسات السمطة الكطنية اية معمكمات 
كبعد انتياء . تقديـ التكضيحات حكؿ امر معيفك المسؤكؿ ذم الشأف لحضكر جمساتيا  أكالكزير 

 رأيياكيتضمف التقرير  ,تقكـ بإعداد تقريرىا عف المكضكع المحاؿ اليياالمجنة مف اعماؿ التحقيؽ 
كتقدمو لرئيس , مف تكصيات كاقتراحات بشأنوكما تراه  ,في المكضكع كاآلراء االخرل المتعمقة بو

كال يىرد القكؿ اف لجاف التحقيؽ  .ُمناقشتوك  المجمس التشريعي  لعرضو عمى اعضاء المجمس
ف المجمس التشريعي يعتدم عمى اختصاص السمطة أك أ ,فصؿ بيف السمطاتلتخرؽ مبدأ ا

يتخذ قراران  أك ,الف المجمس التشريعي ال يحؿ نفسة مكاف ىذه السمطات ؛القضائية أكالتنفيذية 
ييدؼ مف خبلؿ التحقيؽ كانما ؛ ينقض حكمان قضائيان  أككال يعدؿ , منياأم يدخؿ في اختصاص 

ية السياسية لمحككمة عند الرقابية كتحريؾ المسؤكلك الى ممارسة اختصاصاتو التشريعية 
 .ِاالقتضاء

احد كزرائيا أك حجب الثقة: يحؽ لممجمس التشريعي اف يثير المسؤكلية السياسية لمحككمة  -رابعان 
؛ كتقسـ المسؤكلية السياسية الى نكعيف. مف ىؤالءأم مف خبلؿ التصكيت عمى حجب الثقة عف 

 ,فأما المسؤكلية الفردية. الجماعية أككالمسؤكلية السياسية التضامنية , المسؤكلية السياسية الفردية
اما المسؤكلية التضامنية  ؛بشؤكنيا يتصؿفتتعمؽ بكزير بمفرده كبما يدخؿ في نطاؽ كزراتو كما 

 ةمفعٌ  ,فتعني اف رئيس الكزراء كالكزراء مسؤكلكف بالتضامف عف السياسة العامة لمحككمة
ي السياسة العامة التي قدمتيا الحككمة كالتي عمى اساسيا نالت ثقة التضامنية ىمسؤكلية ال
كتجد المسؤكلية السياسية بنكعييا الفردية كالتضامنية سندىا في المادة  .ّجمس التشريعيالم

 :كالتي تنص عمى ,الرابعة كالسبعيف مف القانكف االساسي المعدؿ

  .رئيس الكزراء مسؤكؿ أماـ رئيس السمطة الكطنية عف أعمالو كعف أعماؿ حككمتو  -ُ"

 .كؿ في حدكد اختصاصو كعف أعماؿ كزارتوالكزراء مسؤكلكف أماـ رئيس الكزراء  -ِ

 " .رئيس الكزراء كأعضاء حككمتو مسؤكلكف مسؤكلية فردية كتضامنية أماـ المجمس التشريعي -ّ

                                                           
 انظر, الباب الرابع مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي, مرجع سابؽ.  ُ
 .َِّحسف الحسف, مرجع سابؽ, ص ِ
 . َّٔالمرجع السابؽ, ص ّ
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كانما تتعداه الى االعماؿ  ؛كال تنحصر المسؤكلية السياسية فيما قد يصدر مف اعماؿ ايجابية فقط
متى كاف التصرؼ  المبلءمةالى حاالت عدـ كتمتد ايضان  .كحالة االىماؿ كالتقصير ,السمبية

  .ُغير مبلئـ ألكضاع الببلد أك ,غير متفؽ كالظركؼ الكاقعية التي صاحبتو

بطمب يقدمو عشرة اعضاء احد كزرائيا أك السياسة لمحككمة المجمس التشريعي المسؤكلية كيحرؾ 
, كزرائيا  بعد استجكابواحد أك لعقد جمسة خاصة لطرح الثقة بالحككمة  ,مف المجمس التشريعي

كيصدر قرار . كعندىا يتـ تحديد مكعد لمجمسة بما ال يتجاكز اسبكعيف مف تاريخ تقديـ الطمب
كيترتب عميو انتياء كالية مف , بمكافقة االغمبية المطمقة ألعضاء المجمس التشريعيالحجب 

يقدـ شخصا  اف  ءكجب عمى رئيس الكزرا ,حجبت الثقة عف احد الكزراءف فا ,الثقة حجبت عنو
 فعمى رئيس السمطة اف ,مجتمعيف اعضاء حككمتو أكرئيس الكزراء اما اذا طاؿ الحجب ؛ غيره

 . ِاالساسييقدـ بديبلن عنو كفقان ألحكاـ القانكف 

يشرؼ عمييا , ىي كسيمة مف كسائؿ الرقابة عمى السمطة التنفيذيةك العرائض كالشكاكم:  -ق
نص النظاـ الداخمي لممجمس كقد  .مكضكعيا مع الجيات المعنيةالمجمس التشريعي كيتابع 

اف كبمكجبو يحؽ لكؿ فمسطيني  .كنظـ احكاميا كشركطيا ,عمى ىذه الكسيمة صراحةالتشريعي 
شريطة اف تككف ىذه  ,شككل فيما يتعمؽ بالشؤكف العامة أكيرفع الى المجمس التشريعي عريضة 

اما اذا كانت العريضة ؛ كتتضمف اسمو كمينتو كعنكانو ,الشككل مكقعة مف مقدميا أكالعريضة 
كيحظر اف تشتمؿ , اشخاص اعتبارية أكباسـ جماعة فيشترط اف تككف مكقعة مف ىيئة نظامية 

  .ّعبارات غير الئقة أك ان العريضة  الفاظ

 ,عاـ بأرقاـ متسمسمة تقيد العرائض كالشكاكم في جدكؿو  ,كبعد تقديميا لرئاسة المجمس التشريعي
عف مكضكعيا, كيحؽ لرئيس  كممخصو  ,كفقان لتاريخ كركدىا مع بياف المعمكمات الخاصة بمقدميا

عبلـ  اف ,الشككل تفتقر لمشركط المطمكبة أكالمجمس اذا كجد اف العريضة  يأمر بحفظيا كا 
 . مقدميا بذلؾ

                                                           
 .َِٕابراىيـ عبد العزيز شيحا, مرجع سابؽ, ص  ُ
 . ٕٗكٖٕك ٕٕ, مرجع سابؽ, المكاد ََِّانظر, القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ِ
 . ََُخمي لممجمس التشريعي, مرجع سابؽ, المادة انظر, النظاـ الدا ّ
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يحيؿ رئيس المجمس العرائض كالشكاكم الى ديكاف الشكاكم الذم  ,كبعد استيفاء المراحؿ السابقة
مبينان فيو ما  ,كاعداد تقرير عنيا يقدمو لرئاسة المجمس التشريعي ,يقكـ بدكره  بفحص الشكاكم

كيجكز لممجمس  .رفضو أكاحالتو الى الجنة المختصة  أكيرل ارسالو منيا الى مجمس الكزراء 
اذا كانت متعمقة بمكضكع لشكاكم الى المجنة المختصة مباشرةن التشريعي اف يحيؿ العرائض كا

كما يجكز لممجمس أف يطمب مف الكزراء المعنييف  أف يقدمكا إليو اإليضاحات . محاؿ الييا ابتداءن 
كيتكجب عمى رئيس المجمس اف يشعر مقدـ العريضة , الخاصة بالعرائض التي أحيمت إلييـ

 . ُكتابة بما اتخذ بخصكصيما

السمطة  تجاه الثاني: مجاالت التعاون والرقابة التي تباشرها السمطة التنفيذية المطمب
 التشريعية

الصبلحيات التي يتمتع بيا المجمس التشريعي في مكاجية السمطة التنفيذية عمى  في مقابؿ
فقد خكؿ المشرع الدستكرم السمطة التنفيذية بعض الصبلحيات  ,صعيدم الرقابة كالتعاكف

ا كحفظ لكبح جماحي ؛السمطة التشريعيةاعماؿ التي تممؾ بمكجبيا التدخؿ في  ,تصاصاتكاالخ
صكب كتتجمى مظاىر التعاكف كالرقابة التي تباشرىا السمطة التنفيذية . التكازف بيف السمطات

 كدكرىا في سير العمؿ البرلماني ,دكر السمطة التنفيذية في مجاؿ التشريعفي  ,السمطة التشريعية
 :عمى النحك االتي

 السمطة التنفيذية في عممية التشريعمساهمة  -الفرع االول

حيزان كبيران عمى صعيد  شغؿكي, يعد التشريع االختصاص االكؿ كاالصيؿ لممجمس التشريعي
 اتشترؾ السمطتيف في عممية التشريع بمراحمي اذ, العبلقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية

مف كالدة فكرة القانكف الى اف يصبح قانكنان نافذا بالعديد ءان العممية التشريعية بدكتمر  .ِالمختمفة
  .التي ال بد مف الكقكؼ عمييا كلك بشيء مف االيجازك  ,مف المراحؿ

في حياة القانكف كىي الخطكة االكلى , شريع ىي مرحمة اقتراح القانكفكؿ مرحمة مف مراحؿ التأك 
أم كيتـ عرضيا عمى المجمس التشريعي إلبداء الر  ,الى حيز الكجكد تخرج فييا فكرة القانكفالتي 

                                                           
 . َُْ – َُُانظر, النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي, مرجع سابؽ, المكاد  ُ
 .ْٔعزيز كايد, الفصؿ بيف السمطات في النظاـ الفمسطيني, مرجع السابؽ, ص ِ
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كتشترؾ السمطة التنفيذية مع السمطة . ُكىي مرحمة تحضيرية لما سياتي بعدىا مف مراحؿ. فييا
مف  َٕتقدـ مقترحات القكانيف اما مف مجمس الكزراء سندان لممادة اذ  ؛التشريعية في ىذه المرحمة

مف  ٕٔاحدل لجانو كفقان لممادة  أكمف احد اعضاء المجمس التشريعي أك  ,القانكف االساسي
  .النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي

الف السمطة التنفيذية بحكـ كظيفتيا ىي االقدر  ؛في ىذه المرحمةالدكر االبرز كلمجمس الكزراء 
مف اشكاليات  تكاجيوضكء ما  فيكما يجب الغاؤه منيا  ,ما يجب اقراره مف تشريعاتعمى تحديد 

  .ِلمعالجتيا  جديدة تحتاج الى نصكص قانكنية

كيناقش خبلليا المجمس التشريعي مشركع القانكف  ,فيي مرحمة اقرار القكانيف ,اما المرحمة الثانية
اف يطمب اجراء قراءةو ثالثة إلدخاؿ التعديبلت عمى  لمجمس الكزراءبالقراءة االكلى كالثانية. كيحؽ 

, عمى اف يقدـ ىذا المناقشة عمى ىذه التعديبلت فقط مشركع القانكف)اف كجدت(, كعندىا تقتصر
, كيتـ اقرار المشركع باألغمبية المطمقة كع لرئيس السمطة الكطنية إلصدارهالطمب قبؿ احالة المشر 

 .ّما لـ يتطمب القانكف غير ذلؾ

حيث يحيؿ رئيس المجمس  ,اصدار القكانيفمرحمة مف مراحؿ التشريع ىي  ,لمرحمة الثالثةا
فكر انقضاء اسبكعيف مف تاريخ القراءة  أكالتشريعي مشركع القانكف فكر اقراره بالقراءة الثالثة 

فاذا كاف . ليقكـ بإصداره خبلؿ شير مف تاريخ احالتو اليو ,الى رئيس السمطة الكطنيةالثانية 
يعيده مرفقان ف اجاز لو  ,القانكف مشركع االعتراضات عمى أكلرئيس السمطة بعض المبلحظات 

كعندئذ يناقش  ,بيذه المبلحظات الى المجمس التشريعي خبلؿ شير مف تاريخ احالتو اليو

                                                           
  -دليؿ اجراءات العممية التشريعية في المجمس التشريعي الفمسطيني, )معيد الحقكؽمحمكد عبلكنة, رزاف برىـ كآخركف,  ُ

 . ُٕ(, صَُِّبير زيت  –جامعة بير زيت كالمجمس التشريعي  الفمسطيني  كبرنامج االمـ المتحدة االنمائي, راـ اهلل
فمسطيني )حالة السمطة التشريعية(, احمد ابك دية, كجياد حرب, اشكاليات الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي ال ِ

 .ْ(, صََِٕراـ اهلل كانكف ثاني  –(, )منشكرات االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة كالمساءلة "اماف" ْسمسمة تقارير )
 .ٗٔكٖٔانظر, النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي, مرجع سابؽ, المادتيف  ّ
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ثمثي  بأغمبيةفاف لـ يقتنع بيا كاقره  ,ضكء مبلحظات الرئيس فيالمجمس المشركع مرة اخرل 
 .ُفكران في الجريدة الرسمية هاعتبر قانكنان نافذان كيجب نشر  اعضائو

. كتيدؼ الى اعبلف التشريع لممكمفيف بأحكامو, كتتكج بيا العممية التشريعية, كاخيران مرحمة النشر
 عمى كيعتبر النشر دليبلن  ,كيتـ نشر القكانيف في الجريدة الرسمية كىي جريدة الكقائع الفمسطينية

بعد ثبلثيف يكمان مف  يابكيعمؿ كتنشر القكانيف فكر اصدارىا  .قرينة عمى العمـ بوك  ,نفاذ القانكف
  .ِما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ ,تاريخ نشرىا

بدءان  ,مراحؿ التشريع معظـاف السمطة التنفيذية  تشارؾ السمطة التشريعية في  ,كيتبيف مما تقدـ
مركران بدكر رئيس السمطة الكطنية في المصادقة عمى  ,القكانيف مجمس الكزراء في اقتراحبحؽ 

كال  .انتياء بنشر القكانيف في الجريدة الرسمية, كحقو في االعتراض عمييا ,مشاريع القكانيف
يممؾ رئيس السمطة الكطنية اف يباشر الكظيفة التشريعية في غير  اذ ,ذلؾيقتصر االمر عمى 

عبر اصدار  ,مف القانكف االساسي المعدؿ ّْادكار انعقاد المجمس التشريعي سندا لنص المادة 
قرارات ليا قكة القانكف, في حاالت الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير, شريطة عرضيا عمى 

 دىا بعد صدكرىا.المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعق

 

 تدخل السمطة التنفيذية في سير العمل البرلماني  – الفرع الثاني

ممؾ السمطة التنفيذية بعض الصبلحيات التي تخكليا مف التدخؿ في شؤكف العمؿ البرلماني في ت
 :عمى النحك االتي, حاالت معينة

المشرع الفمسطيني الجمع فقد اجاز , كعضكية المجمس التشريعيمنصب الكزير الجمع بيف  -اكالن 
رئيس الكزراء الحرية في تشكيؿ كزارتو مف داخؿ  منحك  .بيف الكزارة كعضكية المجمس التشريعي

كعمميان يساىـ الجمع بيف المنصبيف في تعميؽ العبلقة بيف  .مف خارجوأك المجمس التشريعي 

                                                           
, كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي, مرجع سابؽ, ُْلمادةا , مرجع سابؽ,ََِّانظر, القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ُ

 .ُٕالمادة 
 .ُُٔ, مرجع سابؽ, المادة ََِّانظر, القانكف االساسي المعدؿ لسنة ِ



48 
 

المشاركة في جمسات المجمس يما مف خبلؿ التعاكف بين تعزيزك  ,السمطتيف التشريعية كالتنفيذية
 . كمناقشة مشاريع القكانيف المطركحة كالتصكيت عمييا, كالدفاع عف سياسات الحككمة ,التشريعي

كيقتصر جكاز الجمع بيف المناصب التنفيذية كعضكية المجمس التشريعي عمى منصب الكزارة 
لداخمي لممجمس مف النظاـ ا ٖٗكىك ما اكدتو المادة  ,دكف سكاه مف المناصب الحككمية

التشريعي: "فيما عدا منصب الكزير ال يجكز لمعضك أف يجمع بيف عضكيتو في المجمس كأية 
ذا كاف عضك المجمس التشريعي عضكان في مكتب رئاسة اال ا, كظيفة في السمطة التنفيذية"

مف القانكف االساسي  َٓدة كعندىا ال يجكز اف يعتمي منصب الكزارة بصريح الما, المجمس
كبيف رئاسة  )مكتب رئاسة المجمس التشريعي( كال يجكز الجمع بيف عضكية ىذا المكتب معدؿ.ال

  .منصب حككمي آخرأم  أكالكزارة  أكالسمطة الكطنية 

كيتمثؿ ذلؾ في , صبلحيات رئيس السمطة الكطنية في تنظيـ المجمس التشريعي –ثانيان 
التشريعي , كالقاء بيانو  االفتتاحي كفقان لممادة صبلحيتو في افتتاح الدكرة العادية األكلى لممجمس 

التشريعي في مادتو النظاـ الداخمي لممجمس ف االساسي المعدؿ كىك ما اكده مف القانك  ِٓ
السادسة عشر كالتي جاء فييا: "يعقد المجمس بدعكة مف رئيس السمطة الكطنية دكرتو العادية 

عقد جمسة  اف يطمباما عمى صعيد الجمسات فيممؾ رئيس السمطة الكطنية حياليا  ."السنكية 
مجمس التشريعي في حاالت طارئة لممجمس التشريعي  كيحؽ لو اف يطمب عقد جمسة سرية لم

, ِمناقشة مكضكع غير كارد في جدكؿ اعماؿ المجمس التشريعي طمبكما يحؽ  لو  .ُخاصة
 .مب الرئيس  بقرار مف المجمس التشريعيكفي الحالتيف السابقتيف يجاب ط

كعمى غرار رئيس السمطة , صبلحيات مجمس الكزراء في تنظيـ المجمس التشريعي -ثالثان 
منيا الطمب , التشريعي مجمسالكطنية يتمتع مجمس الكزراء بالعديد مف الصبلحيات في مجاؿ ال

المحددة اذا طرأ ما يدعكا  مف رئيس المجمس التشريعي اف يدعك المجمس لبلنعقاد قبؿ جمستو
مف الكزراء اف م ألكما يحؽ  .مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ُِكفقان لممادة  ,لذلؾ

 .ّكزير حضر جمستياأم يحضر جمسات المجاف البرلمانية  كيحؽ لؤلخيرة اف تطمب مف 

                                                           
 . ِٓك ِِانظر, النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي, مرجع سابؽ, المكاد  ُ
 . َِالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي, مرجع سابؽ المادة  انظر, ِ
 .ٖٓانظر, النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي, مرجع سابؽ, المادة  ّ
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كىكذا كانت قبؿ , ـََِّىذه ىي السمطة التنفيذية كما نظميا القانكف االساسي  المعدؿ لسنة 
ىذا الفصؿ اف يكٌطأ لمفصؿ  في. كقد حاكؿ الباحث ـََِٕكقكع االنقساـ الفمسطيني عاـ 

كاثرىا عمى دكر  , الذم سيتناكؿ فيو مرحمة مختمفة في حياة النظاـ السياسي الفمسطينيالثاني
سمطة لا و, كتنظيمـََِّ تعديؿ القانكف االساسي عاـ. كيمكف القكؿ اف السمطة التنفيذية

كاف سببا مف اسباب  , احدث تغييران جكىريان في بنية النظاـ السياسي كلنحكالتنفيذية عمى ىذا ا
كزيع رئيس الكزراء, كتفيذية بيف رئيس السمطة الكطنية ك خاصة تقسيـ السمطة التن, االنقساـ

   .االختصاصات التنفيذية بينيما

عمى دور السمطة التنفيذية في النظام  السياسي الفصل الثاني: تأثير االنقسام
 الفمسطيني

قاـ رئيس  ,ـمََِٕبعد اف كقعت احداث االنقساـ الفمسطيني في الرابع عشر مف حزيراف
بمكجب  ,السمطة الكطنية بإعبلف حالة الطكارئ في جميع أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية

ذاؾ  كمف. ـََِٕ\ٔ\ُْيكمان مف تاريخ كلمدة ثبلثيف , ـََِٕلسنة  ٗالمرسكـ الرئاسي رقـ 
 المساءلةالتاريخ تعطؿ المجمس التشريعي كميا في الضفة الغربية كتعطمت معو سمطة التشريع ك 

في الكقت الذم استمرت فيو كتمة التغيير كاالصبلح  التابعة لحماس بعقد الجمسات , في الببلد
تي اثارت خبلفان قانكنيان كسياسيان عمى ال ,باسـ المجمس التشريعي بناءن عمى  تككيبلت االسرل

  .الساحة الفمسطينية

كؿ فاصبح ل ؛بيف الضفة الغربية كقطاع غزة فانقسمتؿ االنقساـ الى السمطة القضائية, ثـ انتق
منيما بشرعية  كال يعترؼ كبلن  ,عامة يديراف شؤكف القضاء ان قضائيان اعمى كنيابةن منيما مجمس

  .القضاء التابع لمطرؼ اآلخر

مبرران الستعماؿ   ,كقد كجدت السمطة التنفيذية في الظركؼ التي تمر بيا الببلد بفعؿ االنقساـ
كلعؿ مف ابرزىا سمطة  .في مثؿ ىذه الظركؼ ليا صبلحياتيا االستثنائية التي قررىا المشرع

. يمف القانكف االساس ّْسندا لنص المادة  القرارات بقكانيفرئيس السمطة الكطنية في اصدار 
اضطرت معو ؛ في الضفة الغربية خمؼ فراغان تشريعيان كبيران  كال شؾ اف تعطؿ المجمس التشريعي

غير اف سمطة االدارة في ىذا الجانب . بصبلحياتيا االستثنائية في التشريع ئوممالسمطة التنفيذية ل
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في الظركؼ  ااتسع نطاقي كاف ,كانما سمطةه يقيدىا مبدأ المشركعية؛ ليست سمطةن مطمقة
كالخركج عنيا  ,ليا ضكابطيا كشركطيا التي بينيا القانكف االساسي القرارات بقكانيفف. االستثنائية

  .يكسـ فعؿ االدارة بعدـ المشركعية

فقد استطاعت السمطة التنفيذية اف تتدخؿ في اختصاصات السمطة , اما عمى صعيد القضاء
كتعديؿ قانكف  ء العسكرم كمحاكمتيـ امامو,ع المدنييف لكالية القضاا؛ عبر اخضالقضائية

 ,عمى السمطة القضائية ناىيؾ عف محاكالتيا لمييمنة .المحكمة الدستكرية بكاسطة القرارات بقكانيف
كاف اخرىا مشركع القرار بقانكف بشأف تعديؿ قانكف السمطة القضائية الذم اقترحو مجمس الكزراء 

  .ـَُِٕفي النصؼ الثاني مف العاـ 

يقتضي الحديث عف   ,عمى دكر السمطة التنفيذية فاف البحث في تأثير االنقساـ ,ضكء ذلؾ في
ثـ الحديث , )المبحث االكؿ( القرارات بقكانيفالسمطة التنفيذية في المجاؿ التشريعي عبر  تدخؿ
 :)المبحث الثاني(, عمى النحك االتي السمطة التنفيذية في مجاؿ القضاء تدخؿعف 

 القرارات بقوانينالسمطة التنفيذية في المجال التشريعي عبر  تدخل: المبحث االول

اخذ يصدر  ,ُرئ في الضفة الغربية كقطاع غزةمنذ اف اعمف رئيس السمطة الكطنية حالة الطكا
كقد بينت ىذه المادة شركط . مف القانكف االساسي المعدؿ ّْسندان لنص المادة  القرارات بقكانيف
كاشترطت عرضيا عمى المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعقدىا , كضكابطيا القرارات بقكانيف
الف المجمس  ؛لـ تطبؽ سكل في الضفة الغربية القرارات بقكانيفغير اف ىذه . بعد صدكرىا

 . سرلاستنادان لتككيبلت النكاب االفي قطاع غزة التشريعي ال يزاؿ يعقد جمساتو 

درىا رئيس السمطة الكطنية منذ احداث االنقساـ كحتى التي اص القرارات بقكانيفكيتجاكز عدد 
كالكاقع اف , اكلياشتى المكاضيع التي يمكف لمقكانيف العادية تن تناكلت ,المائة كثمانكف قراران  ,اآلف

 ,كاالثار المترتبة عمييانو الحديث عف طبيعتيا القانكنية يتشعب ع  القرارات بقكانيفعف الحديث 
  .مشركعيتياكاساليب الرقابة عمى 

                                                           
ثبلث مراسيـ رئاسية قضت بإعبلف حالة الطكارئ في جميع مناطؽ  ََِٕ\ٔ\ُْاصدر رئيس السمطة الكطنية بتاريخ   ُ

 السمطة الكطنية الفمسطينية, كاقالة رئيس الكزراء السيد اسماعيؿ ىنية, كتشكيؿ حككمة انفاذ حالة الطكارئ. 
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كخاصةن  ,اصدارىا شركطالتساؤؿ عف مدل التزاـ اإلدارة ب القرارات بقكانيفكيثير العدد الكبير مف 
كالحديث عف بعض القرارات بقكانيف كدراستيا في اطار شرط الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير. 

, أك اعطائيا البلمشركعيةمف القانكف االساسي, ال يعني الحكـ عمييا بالمشركعية اك  ّْالمادة 
 .الف تقديرىا مف عمؿ االدارة كالرقابة عمييا مف عمؿ القضاء كالمجمس التشريعي حكمان كاحدان؛

  القرارات بقكانيفالسمطة التنفيذية في المجاؿ التشريعي كاف مف خبلؿ  تدخؿفاف , كعكدان عمى بدء
في النظاـ الدستكرم الفمسطيني )المطمب  القرارات بقكانيفما يستتبع الحديث عف مشركعية 

التي صدرت في ظؿ االنقساـ كاالثار المترتبة عمييا  القرارات بقكانيفثـ مشركعية , االكؿ(
 : , عمى النحك التالي)المطمب الثاني(

 في النظام الدستوري الفمسطيني  القرارات بقوانين مشروعية  :المطمب االول

ىك مبدأ المشركعية كالذم يقضي باف تتقيد جميع دكلة القانكف مبدأ االىـ الذم ترتكز عميو اف ال
بحيث ال تككف اعماليا صحيحة كممزمة  ,السمطات العامة بالقانكف عند ممارستيا الختصاصاتيا

كقد نظـ القانكف االساسي السمطات العامة في فمسطيف عمى اساس  .ُاال بقدر التزاميا بالقانكف
بحيث تباشر كؿ سمطة اختصاصاتيا كفقان لما نص عميو القانكف االساسي  ,لفصؿ بيف السمطاتا

كيعتبر مبدأ الفصؿ بيف السمطات مف اىـ ضمانات المشركعية  .كفي الحدكد المنصكص عمييا
  .ِمكنتسكيكأم السمطة تكقؼ السمطة بر ف اعمى اساس 

صالحة لمكاجية د ال تككف ق ,الظركؼ العاديةغير اف القكانيف التي سنيا المشرع لمكاجية 
ما يجعؿ االصرار عمى تطبيؽ قكاعد , الظركؼ االستثنائية التي تعصؼ بالدكلة كتيدد استقراراىا
كبكؿ ما حرص المساس بسبلمتيا  أك ,المشركعة الصارمة خطران قدد يتسبب بانييار الدكلة ذاتيا

نكف كاف الضركرات كال شؾ اف سبلمة الدكلة فكؽ القا .ّبدأ المشركعية عمى المحافظة عميوم

                                                           
ىا فترة االنقساـ السياسي باسـ بشناؽ كمحمد المحاـ, القرارات بقكانيف في النظاـ الدستكرم الفمسطيني كمشركعية اصدار  ُ

 .ُِِ(, صَُِٕ, )ُ, عددِٓغزة, مجمد  -"دراسة تحميمية", مجمة الجامعة اإلسبلمية  لمدراسات اإلسبلمية
 . ُِ(, صََِٖالقدس,   -عدناف عمرك, القضاء االدارم في فمسطيف, )بدكف دار نشر ِ
كمبدأ المشركعية كتنظيـ القضاء االدارم "دراسة مقارنة",  سامي جماؿ الديف, القضاء االدارم, الرقابة عمى اعماؿ االدارة ّ

 .ِِّ(, صََِّاالسكندرية , –)منشأة المعرؼ 
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ارة كلمكاجية ىذه الظركؼ االستثنائية اتجو الفقو كالمشرع الى السماح لئلد .ُتبيح المحظكرات
لتتمكف مف تنفيذ المياـ المنكطة بيا كالتكيؼ مع ىذه الظركؼ بالخركج عف القكاعد السارية 

كبالتالي تتحمؿ السمطة التنفيذية مف المشركعية العادية . ِابتنظيمات جديدة تسعفيا في مكاجيتي
 , صاحبة االختصاص االصيؿ بالتشريع,كتتكسع اختصاصاتيا عمى حساب السمطة التشريعية

القانكف االساسي  حددىاكفقان لمقكاعد كالشركط التي  ؛بصكرة مؤقتة كبالقدر الذم تقتضيو الظركؼ
 . الدستكر أك

 ,االكؿ  كجابييا بأسمكبيف ,الفمسطيني لفكرة الظركؼ االستثنائية كقد تصدل المشرع الدستكرم
مف القانكف  ّْكما اسماىا قرارات ليا قكة القانكف بمكجب المادة  أكالضركرة بتشريعات  كيتمثؿ

كالثاني بإعبلف حالة الطكارئ بمرسكـ رئاسي كفقان ألحكاـ الباب  ,ََِّاالساسي المعدؿ لسنة 
  .فالسابع مف ذات القانك 

حيث اعمف رئيس السمطة  ؛ََِٕكقد  طبقت ىذه االساليب في اعقاب االنقساـ الفمسطيني عاـ 
يستند الى  كاخذ ,ََِٕلسنة  ٗالكطنية الفمسطينية حالة الطكارئ بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ 

مف القانكف االساسي إلصدار قرارات ليا قكة القانكف تسرم في الضفة الغربية  ّْنص المادة 
 . ّدكف قطاع غزة

كشركط  ,في النظاـ الدستكرم الفمسطيني الى بياف ماىيتيا القرارات بقكانيفكيقكدنا الحديث عف 
, عمى النحك كادكات الرقابة عمييا في النظاـ الفمسطيني )الفرع الثاني( ,اصدارىا )الفرع االكؿ(

 :االتي

 وشروط اصدارها  القرارات بقوانين: ماهية الفرع االول

"لرئيس السمطة الكطنية  :اف عمى ـََِّمف القانكف االساسي الفمسطيني لسنة  ّْالمادة تنص 
في حاالت الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير في غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي, إصدار 

                                                           
(, ََِٔالقاىرة,  –سميماف محمد الطماكم, النظرية العامة لمقرارات االدارية "دراسة مقارنة", )دار الفكر العربي  ُ

 .َُٗص
ـ االسبلمي كاالنظمة القانكنية المعاصرة, "دراسة مقارنة: النظاـ عبد الجميؿ محمد عمي, مبدأ المشركعية في النظا ِ

 .ُُٓ(, صُْٖٗالقاىرة,  –, )عالـ الكتبُالنظاـ السكفيتي", ط -النظاـ الفرنسي -اإلنجميزم
 .ُِِ, مرجع سابؽ, صباسـ بشناؽ كمحمد المحاـ ّ
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قرارات ليا قكة القانكف, كيجب عرضيا عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكر 
ال زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف, أما إذا عرضت عمى المجمس التشريعي عمى  ,تىذه القرارا كا 

كقد منحت ىذه المادة صبلحية اصدار  ."النحك السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف
كىي صبلحية استثنائية خالصة , لرئيس السمطة الكطنية لمكاجية حالة الضركرة القرارات بقكانيف

 فيك  .ي اكردىا النصتيباشرىا عندما ال يككف المجمس التشريعي منعقدان كفقان لمضكابط ال ,لو
  .كشركط اصدارىا القرارات بقكانيفضكء ذلؾ سنستعرض ماىية 

  القرارات بقكانيفماىية  –اكالن 

كمف ثـ تحديد  ,ال بد مف التعرض لتعريفيا عمى اختبلؼ مسمياتيا القرارات بقكانيفلتحديد ماىية 
 :عمى النحك التالي ةطبيعتيا القانكني

: لـ يتفؽ كبلن مف الفقو كالقضاء كالمشرع عمى تعريؼ مكحد لمقرارات القرارات بقكانيفتعريؼ  -ا
فيطمؽ عمييا اسـ "القكانيف المؤقتة " في النظاـ القانكني . كما لـ يتفقكا عمى تسمية كاحدة, بقانكف
الجزائر, كفي ك"التشريع بأكامر" في  ," في النظاـ الككيتيقكة القانكف, ك "مراسيـ ليا االردني

اما المشرع  .ِلضركرة كما يطمؽ عمييا بعض الفقولكائح اتشريعات ك  أك ُ"مصر "قرارات بقكانيف
مف القانكف االساسي  ّْالفمسطيني فقد استخدـ مصطمح قرارات ليا قكة القانكف في المادة 

  .رة عمى اصدارىا تحت مسمى قرارات بقانكفالمعدؿ فيما درجت االدا

"لكائح تصدرىا السمطة التنفيذية في ظركؼ  :يعرفيا بانياّفأف جانبان مف الفقو ,كأيان كاف اسميا
تصدر  االنتظار كتتميز ىذه المكائح بككنيا أكاستثنائية تحقيقان لمصمحة عامة ال تحتمؿ التأخير 

تركيز : "انياكما عرفيا البعض ب ,"بيف ادكر االنعقاد أكاما لحمو اباف غياب المجمس النيابي 
جياز كاحد يقـك بتمؾ السمطات  أكجميع السمطات كاالختصاصات في الدكلة في ايدم شخص 

                                                           
مف  ُِْ, كالمادة ُِٔٗمف الدستكر الككيتي لعاـ  ُٕ, كالمادة ُِٓٗمف الدستكر االردني لعاـ  ْٗانظر المادة  ُ

 . َُِْمف الدستكر المصرم لسنة ُٔٓ, كالمادة َُِٔالدستكر الجزائرم لسنة 
ستير, جامعة محمد تكنصير ابراىيـ, تشريعات الضركرة دراسة مقارنة بيف الدستكر الجزائرم كالمصرم, رسالة ماج ِ

 . ٗ, صَُِْ-َُِّالجزائر  –خيضر بسكرة
, نقبلن عف  َِٔ(, صُٕٗٗالقاىرة,  -, )دار النيضة العربيةُاحمد رسبلف, النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم, ج ّ

ة ماجستير, عادؿ احمد حسيف بكعركي, النظاـ الدستكرم لتشريعات الضركرة "دراسة مقارنة ما بيف االردف كالككيت", رسال
 . ِّ, صََُِاالردف,  –عٌماف-جامعة الشرؽ االكسط
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في ظؿ الظركؼ االستثنائية التي تحتـ تجميع كافة االختصاصات التخاذ كؿ ما يراه الزمان دفاعان 
مراسيـ كمنيـ مف عرفيا بانيا " ,ُفي تمؾ الظركؼ" عف المصالح الحيكية التي تتيدىا االخطار

خبلؿ فترة حؿ  أكاثناء عطمتو أم البرلماف تصدرىا السمطة التنفيذية فيما بيف ادكار انعقاد 
كذلؾ لمكاجية تدابير ال تحتمؿ التأخير عمى اف تعرض  ؛كيككف ليا قكة القانكف ,المجمس النيابي

قرارات صادرة عف "كعمد البعض الى القكؿ بانيا عبارة  ,ِى البرلماف عند اجتماعو إلقرارىا"عم
مف الحككمة في الظركؼ غير العادية لمكاجية احداث كاضطرابات ال تحتمؿ التأخير كقد تصدر 

كقد تخرج بيا الحككمة عف حكـ الدستكر كالقانكف  قرارات ليا قكة القانكف, أكبشكؿ مراسيـ 
المكائح التي ىي "أك  ,ّىمية كاالضطرابات السياسية"كب االلمكاجية حاالت خاصة كالفتف كالحر 

التنفيذية متمتعة بقكة القكانيف لمكاجية ضركرة كالضركرة الناشئة عف تصدر عف السمطة 
كذلؾ في غير الحاالت التي يجيز فييا الدستكر صراحة لمسمطة التنفيذية  ,الطكارئ أكاالستعماؿ 
المكائح التي , كخمص البعض الى تعريفيا بانيا "ْالبرلماف"مة التشريع التي يممكيا مباشرة مي

مر يكجب االسراع في اتخاذ تدابير يرخص الدستكر لمسمطة التنفيذية في اصدارىا حيف يقع ا
فيككف لمسمطة التنفيذية اف تشرع القكانيف كاف , عاجمة كمؤقتو كذلؾ فقط في فترات غياب البرلماف

 .ٓ"بدالن مف البرلماف كانيف القائمةتعدؿ الق أكتمغي 

فاختمفت تبعان ليا في التسمية  ,كيبلحظ اف ىذه التعريفات انطمقت مف انظمة قانكنية مختمفة
 ,لمكاجيتيا د ظركؼ استثنائية تستدعي تدخؿ السمطة التنفيذيةك جك رغـ اشتراكيا ب ,كالمضمكف

  .عندما تعجز التشريعات العادية عف مكاجيتيا ,كفقان ألحكاـ الدستكر

                                                           
جماؿ  , نقبل عف  ِٖ(, صُٖٗٗاالسكندرية,  -كجدم غيبلاير, السمطات االستثنائية لرئيس الجميكرية )منشاة المعارؼ ُ

دراسة مقارنة", رسالة ابراىيـ الخطيب, الدكر التشريعي لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في النظاـ السياسي الفمسطيني "
 .ْْٗ, صَُِْالقاىرة, –المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك –دكتكراه, جامعة الدكؿ العربية 

 . ٕٕ(, صُِٖٗبيركت   –محسف خميؿ, القضاء االدارم المبناني: دراسة مقارنة, )دار النيضة العربية  ِ
, )دار النيضة ِالتشريعات الظنية كالكضعية شرعان كقانكنان, طمحمد عبد الحميد ابك زيد, مدل سمطة الحاكـ ازاء  ّ

 . َُ, نقبلن عف تكنصير ابراىيـ, مرجع سابؽ, صُّٗ(, صُٓٗٗالقاىرة,  -العربية
 . ْٓٔ(, صَُٖٗالقاىرة,  –بكر القباني, القانكف االدارم, )دار النيضة العربية  ْ
طعيمة الجرؼ القانكف الدستكرم كمبادئ القانكف الدستكرم في الجميكرية العربية المتحدة, )مكتبة القاىرة الحديثة   ٓ

 . ْْٗ, نقبلن عف جماؿ الخطيب, مرجع سابؽ, ص ّّٕ(, صُْٔٗ
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لكائح القانكف االساسي المعدؿ بانيا " مف ّْسندان لنص المادة  القرارات بقكانيفكيمكف تعريؼ 
ليا قكة القانكف يصدرىا رئيس السمطة الكطنية في غير ادكار انعقاد المجمس التشريعي اذا ما 

 .ُتشريع لمكاجية ظرؼ استثنائي عاجؿ"كانت الحاجة ماسة لم

بقكة القانكف الصادر عف مف القانكف االساسي  ّْكفقان لنص المادة  القرارات بقكانيفكتتمتع 
بلليا ما تنظمو القكانيف كتبعان لذلؾ تستطيع السمطة التنفيذية اف تنظـ مف خ. السمطة التشريعية

أم الغاء  أككفرض العقكبات كتعديؿ  ,كاف تتناكؿ المكاضيع التي تتناكليا ىذه القكانيف ,العادية
فبل تممؾ  ؛كلكف مف ناحية اخرل ال تممؾ ما ال تممكو القكانيف العادية. لعاديةمف القكانيف ا

الف ىذه القرارات ليس ليا اال قكة  ؛كىذا منطقيٌ  ,الغائو أكتعديمو  أك ,مخالفة القانكف االساسي
كما اف صبلحيات السمطة التنفيذية في . ِفبل تممؾ بداىة ما ال يممكو القانكف ,قطفالقانكف 
كال يجكز ليا اف تتجاكز  ,في حاالت الضركرة ىي صبلحية استثنائية القرارات بقكانيفاصدار 

  .صبلحيات السمطة التشريعية صاحبة االختصاص االصيؿ بالتشريع

اال , كاف استطاعت اف تنظـ المكاضيع التي تنظميا القكانيف القرارات بقكانيفكيشار اخيران الى اف 
المكاضيع التي اكجب الدستكر تنظيميا بمكجب قرار صادر عف اغمبية انو ال يجكز ليا اف تنظـ 

 .ّالمكاضيع المحجكزة لممشرع بنص دستكرم أك, خاصة

 الطبيعة القانكنية لمقرارات بقانكف  -ب

كما اذا كانت اعماالن طبيعة القانكنية لمقرارات بقانكف, لـ يتعرض القانكف االساسي الفمسطيني لم
لو اىمية كبيرةه في  كالكاقع اف تحديد الطبيعة القانكنية لمقرارات بقانكف .داريةتشريعية اـ قرارات ا

سمـ القكاعد القانكنية لمدكلة كالتي عمى اساسيا تتحدد الجية القضائية  مفتحديد مرتبتيا 
 ؛اىمية التمييز بيف القرار االدارم كالعمؿ التشريعيكىنا تكمف  .ْالمختصة بنظر منازعاتيا

                                                           
االنقساـ السياسي باسـ بشناؽ كمحمد المحاـ, القرارات بقكانيف في النظاـ الدستكرم الفمسطيني كمشركعية اصدارىا فترة  ُ

 .ُِْ"دراسة تحميمية", مرجع سابؽ  ص
جماؿ محمكد محمكد ابك كميؿ, صبلحيات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في سف التشريعات العادية "دراسة تحميمية",  ِ

 .ٖٔ, صَُِِ-َُُِغزة,  –رسالة ماجستير, جامعة االزىر
 .ْٖٔجماؿ الخطيب, مرجع سابؽ, ص ّ
كصفي تكركرم, الصبلحيات االستثنائية لمسمطة التنفيذية في النظاـ القانكني الفمسطيني, رسالة ماجستير, اياد جبلؿ  ْ

 .ُٖ, صَُِْنابمس,  –جامعة النجاح الكطنية
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كالثاني يخضع لمنظاـ القانكني , كالتعكيض اماـ القضاء اإلدارمفاألكؿ يخضع لمطعف باإللغاء 
  .لمقكانيف كيطعف فيو بالطرؽ الدستكرية المقررة

المعيار  ,كقد تردد الفقو كالقضاء بيف معياريف لمتمييز بيف القرار االدارم كالعمؿ التشريعي ىما 
كالسمطة التي  ,فأما المعيار الشكمي فيستند الى مركز القائـ بالعمؿ .الشكمي كالمعيار المكضكعي

كاذا كاف صادران عف  ,كاف العمؿ صادران عف السمطة التشريعية فيك عمؿه تشريعي ذاا, فاصدرتو
 .ُالسمطة التنفيذية فيك عمؿ ادارمٌ 

يان بصرؼ النظر عف ككفقان لممعيار الشكمي فاف ما يصدر عف السمطة التنفيذية يعتبر قراران ادار 
الكتفائو بمعرفة الجية التي اصدرت  ؛كرغـ اف ىذا المعيار يتميز بالبساطة كالكضكح .مضمكنو

في ظؿ  وكىك ما يتعذر تحقق, اال انو يتطمب فصبلن تامان بيف السمطات ,العمؿ لتحديد طبيعتو
 . ِالتداخؿ بيف كظائؼ السمطات كاختصاصاتيا

, فيعتمد عمى مضمكف العمؿ الصادر عف السمطة العامة لتحديد طبيعتو ,اما المعيار المكضكعي
اما اذا ؛ فاف تمثؿ العمؿ في قاعدة عامة كمجردة فانشأ مركزان قانكنيان عامان اعتبر عمبلن تشريعيان 

حاالت معينو  أكبحالة  العمؿ تعمؽ أك ,بذكاتيـمحدديف افرادان  أكتمثؿ في قرار فردم يخص فردان 
كبالتالي فيك ال يكتفي بصفة القائـ  .ّاعتبر عمبلن اداريان نشأ مركزان قانكنيان خاصان فا ,بالذات
  .ا يقكـ بتحميؿ العناصر االساسية لؤلعماؿ القانكنية لمكقكؼ عمى حقيقتيامكان ؛بالفعؿ

كفيـ حقيقة اعماؿ , االشياء كحقائؽ االمكر ةكيتميز ىذه المعيار بانو اكثر اتفاقان مع طبيع
صعب  وغير ان .ْمف خبلؿ تركيزه عمى طبيعة العمؿ كجكىره دكف مظيره الخارجي ,الدكلة

                                                           
 . ُٕٓسميماف الطماكم, مرجع سابؽ, ص ُ
 .ُٗٓسامي جماؿ الديف, مرجع سابؽ, ص ِ
ة كرقابتيا في ظؿ الدستكر الجزائرم, رسالة دكتكراه, جامعة ابك بكر ميمكنة سعاد, االكامر الصادرة عف رئيس الجميكري ّ

 .ُٓٔ, صَُِٔ-َُِٓالجزائر,  –تممساف –بمقايد
 .ُٓٔسامي جماؿ الديف, القضاء االدارم, مرجع سابؽ, ص ْ
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كبلن  فال ؛كصعكبة التمييز بيف القكانيف كاالنظمة كفقان ليذا المعيار ,التطبيؽ بسبب تعقيده كدقتو
 .ُة كمجردة رغـ اختبلفيا في المصدرمنيا يتضمف قكاعدان عام

كىنا يجب التمييز بيف مرحمتيف   ؟ما ىي الطبيعة القانكنية لمقرارات بقانكف ,كيبقى السؤاؿ االىـ
. بعد اقراره ,كالثانية, ما قبؿ اقراره مف قبؿ السمطة التشريعية ,االكلى, يمر بيما القرار بقانكف

تعتبر  ,قبؿ عرضيا عمى المجمس التشريعي إلقرارىا القرارات بقكانيفاف  ,ِكيرل غالبية الفقو
حتى اذا اقرىا المجمس التشريعي تحكلت الى قكانيف , ت اداريو  كاف تمتعت بقكة القانكفقرارا

نظران  ,فبل يطعف فييا باإللغاء اماـ القضاء االدارم بعد اف كاف ذلؾ ممكنان , كاصبحت في حكميا
 . لككنيا قرارات ادارية تخضع لرقابة االلغاء قبؿ اقرارىا

ىك المعيار السائد لدل غالبية الفقو لتحديد الطبيعة القانكنية كىكذا يتبيف اف المعيار الشكمي 
اال انيا لـ تصدر عف السمطة  ,ما بقكة القانكف فيي كاف تمتعت لظرؼو , لمقرارات بقانكف

 . فالعبرة اذف في الجية التي اصدرت العمؿ, كانما عف السمطة التنفيذية ؛التشريعية

 العادية بأف القكانيفدية )الصادرة عف السمطة التشريعية(, قرار بقانكف عف القكانيف العاكيختمؼ ال
القرارات اما  ؛ضمنان أك تعدليا صراحة  أك ,تبقى سارية المفعكؿ حتى تمغييا السمطة المختصة

بعد عرضيا  فإف بقائيا كبقاء اثارىا مرىكف بما يتخذه المجمس التشريعي مف اجراءاتو  ,بقكانيف
بقانكف يككف نافذا فكر صدكره كمحتفظان بطبيعتو االدارية حتى يتـ كبالتالي فاف القرار  .ّعميو

 . اقراره مف المجمس التشريعي فيتحكؿ بعدىا الى قانكف

يعارض ما  ْفاف جانبان مف الفقو, بعد اقرارىا مف المجمس التشريعي القرارات بقكانيفاما طبيعة 
. مف اف ىذه القرارات تتحكؿ الى قكانيف عادية كتصبح في حكميا ,ذىب اليو اغمب الفقياء

                                                           
تمييز . كتميؿ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية الى المعيار الشكمي لمّٗعادؿ احمد حسيف بكعركي, مرجع سابؽ, ص ُ

بيف القرار االدارم كالعمؿ التشريعي حيث قضت باف "القرار االدارم يبقى ىك القرار الذم يصدر عف جيات االدارة 
كالسمطة العامة كالقرار الصادر عف المجمس التشريعي يبقى قراران تشريعيان كالقرار الذم يصدر عف القضاء يبقى قراران 

ظر الى مضمكف العمؿ؛ كانما الى الجية التي اصدرتو, حكـ محكمة العدؿ العميا قضائيان", كبالتالي فاف المحكمة ال تن
 .  ََِّ\َُ\ٕالصادر بتاريخ  ََِّلسنة  ّْالمنعقدة في راـ اهلل في القضية رقـ 

 . ُٔٓسميماف الطماكم, مرجع سابؽ, ص ِ
 .ُْسابؽ, ص , كعادؿ احمد حسيف بكعركي, مرجعٕٓجماؿ محمكد محمكد ابك كميؿ, مرجع سابؽ, ص ّ
 .ِّْ-ُِْانظر, سامي جماؿ الديف القضاء االدارم, مرجع سابؽ, ص ْ
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كبالتالي , كراييـ في ذلؾ انو يجب االعتراؼ لمعمؿ القانكني بطبيعة قانكنية كاحدة كثابتة كمؤكدة
الف ؛ كسبيا ذلؾ صفة القانكفطبيعتيا اإلدارية تصديؽ المجمس التشريعي عمييا كال يال يغير مف 

رقابي يمارسو المجمس التشريعي في اطار كظيفتو السياسية بالرقابة عمى  ىذا التصديؽ ىك عمؿ
كما اف صياغة عبارة "ليا  .دكف اف يؤثر ذلؾ عمى طبيعة ىذه القرارات, اعماؿ السمطة التنفيذية

اذ اف قكة العمؿ  ؛ف ىذه القرارات ليست بقانكف كاف تمتعت بقكة القانكفاتعني  ,قكة القانكف"
 .وتختمؼ عف طبيعت

اف كحدة الطبيعة االدارية لمقرارات بقانكف مستفادة مف نص المادة ُكفي ذات السياؽ يرل البعض
اذا لـ يتطرؽ المشرع خبلليا الى االثر الناجـ عف اقرار  ؛مف القانكف االساسي المعدؿ ّْ

كىك ما يشير الى اف المشرع لـ يرغب في تغيير الطبيعة  ,المجمس التشريعي لمقرارات بقانكف
اخذت منحان  تجدر االشارة اف محكمة العدؿ العميا االردنية. ك االدارية ليذه القرارات بعد اقرارىا

اعتبرت اف القكانيف المؤقتة اذ ؛ كخالفت االتجاه الغالب في الفقو كالقضاء ,مختمفان في ىذا الشأف
تعد اعماالن تشريعية في كافة  ,(في االردف القرارات بقكانيفؽ عمى م)كىي التسمية التي تط

اعتبار لدكر البرلماف في ىذه أم دكف , قبؿ اقرارىا مف قبؿ البرلماف اـ بعده سكاء, مراحميا
ما دفع الفقو الى انتقادىا بشدة  .ية القضاء االدارمكىكما يخرجيا مف كال, القكانيف المؤقتة
 . ِالشأف بخصكص ىذا

قكانيف عادية بعد تتحكؿ الى  القرارات بقكانيفحث ما ذىب اليو اغمب الفقياء مف اف اكيؤيد الب
كذلؾ الف صبلحية السمطة التنفيذية في اصدار ىذه القرارات  ؛اقرارىا مف قبؿ المجمس التشريعي

 ىي صبلحية استثنائية مناطيا كجكد حالة ضركرة تستدعي معالجتيا بتشريع عند غياب السمطة

                                                           
 .ُِٓد باسـ بشناؽ كمحمد المحاـ, مرجع سابؽ, ص ُ
بانو "في االكقات التي يككف فييا مجمس االمة غير  ُّٔٗلسنة  ُْقضت محكمة العدؿ العميا االردنية في القضية رقـ  ِ

فصؿ بيف السمطات اختفاءن مؤقتان كتجمع السمطة التنفيذية الى جانب ميمات االدارة كظيفة منعقد اك منحبلن يختفي مبدأ ال
قبيل االعمال التشريعية التي ال يمكن  التشريع, كاف القكانيف المؤقتة التي تصدرىا السمطة التنفيذية تعتبر في الكاقع مف

-ْ, مجمة نقابة المحاميف, األعداد  )ّٔ/ُْبصكرة مباشرة اماـ محكمة العدؿ العميا", عدؿ عميا رقـ  الطعن فيها باإللغاء
 .ِِٕـ, صُّٔٗ(, ٔ
 . ُْٖجماؿ الخطيب, مرجع سابؽ, ص -
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فاف عرضت عمى المجمس التشريعي كاقرىا . التشريعية صاحبة االختصاص االصيؿ بالتشريع
 . باألغمبية المطمكبة كجب اعطاؤىا كصؼ القانكف مف تاريخ ىذا االقرار

 في النظاـ الدستكرم الفمسطيني القرارات بقكانيفضكابط اصدار  -ج

مف القانكف  ّْسندان لنص المادة  بقكانيفالقرارات يمارس رئيس السمطة الكطنية صبلحية اصدار 
كىي صبلحية استثنائية يمارسيا الرئيس في غياب السمطة التشريعية صاحبة , االساسي المعدؿ

يطمؽ كألنيا كذلؾ لـ  .تستكجب اصدارىااالختصاص االصيؿ بالتشريع في ظركؼ معينة 
ا بجممة مف الشركط كالضكابط كانما احاطي؛ المشرع الدستكرم يد الرئيس مف كؿ قيد في اصدارىا

كانتياؾ الحقكؽ كالحريات  ,حتى ال تتحكؿ الى اداة لمظمـ كاالستبداد ,اساءة استعماليادكف تحكؿ 
القرارات يتبيف انيا نصت عمى عدة ضكابط إلصدار  ّْكبالعكدة الى نص المادة . العامة
ثـ الضابط  تحتمؿ التأخير, ي الة الضركرة التكيتمثؿ بحال ,اكليا الضابط المكضكعي ,بقكانيف
  :كذلؾ عمى النحك التالي, المجمس التشريعي ىكضابط العرض عم ,الزمني

 الضابط المكضكعي )حالة الضركرة( -ا

نظاـ استثنائي محدد في الزماف كالمكاف لمكاجية ظركؼ طارئة كغير تعرؼ حالة الضركرة بانيا "
ي شركط محددة كذلؾ بتدابير مستعجمة كطرؽ غير عادية ف ,جزء منيا أكعادية تيدد الببلد 
 ُ" كلحيف زكاؿ التيديد

ت الضركرة التي ال مف القانكف االساسي عف ىذه الشرط بقكليا "في حاال ّْعبرت المادة  قدك 
فالضركرة كاالستعجاؿ ىما  ,كاكدت عمى حالة الضركرة بعبارة ال تحتمؿ التأخير ,"رتحتمؿ التأخي

كيرجع االساس العممي ليذا القيد الى . كعمة كجكدىا القرارات بقكانيفمناط الرخصة إلصدار 
اىمية المحافظة عمى المصالح العميا لمدكلة عندما تيددىا ظركؼ استثنائية تتسـ بالجسامة 

 .ِات القائمة كالصبلحيات التقميديةكيتعذر دفعيا بالتشريع ,كاالستعجاؿ

                                                           
,)المبادرة ُطارؽ زاىي طكقاف, قراءات قانكنية في: القرارات بقانكف الصادرة عف الرئيس كفقان لحاالت الضركرة, ط ُ

 .ّٗ, صََِٖراـ اهلل, كانكف االكؿ   –الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي كالديمكقراطية "مفتاح"
(  ََِٕ) ٖالعدد   ُّفيصؿ شنطاكم  الرقابة عمى مشركعية القكانيف المؤقتة في االردف  مجمة المنارة  المجمد  ِ

  َّْص
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فمـ يضع معياران كاضحان لحالة ؛ انو يتسـ بالعمكمية كالغمكض ّْكيبلحظ عمى نص المادة 
سكل ككنيا ال تحتمؿ التأخير في غير ادكار انعقاد , كلـ يحدد شركطيا كحاالتيا, الضركرة

  . ما يستدعي الرجكع الى القكاعد العامة لنظرية الضركرة, المجمس التشريعي

كبالرجكع الى ىذه القكاعد يتضح انو يشترط لقياـ حالة الضركرة اف يككف ىناؾ خطر جسيـ ييدد 
خطر أم  أكالنظاـ العاـ كالمصمحة العامة كالحركب كاالضطرابات الداخمية كالككارث الطبيعية 

حدث فعبلن اـ كاف عمى كشؾ الحدكث  كاف  سكاء ,متكقعان  أكشريطة اف ال يككف مألكفان  ,خرآ
بحيث يصعب عمى القكانيف العادية اف تحتكم , يتعذر درء ىذا الخطر بقكاعد المشركعية العادية

كاف تستيدؼ االدارة في تدخميا تحقيؽ , ىذه الظركؼ كلك لـ يصؿ االمر الى االستحالة المطمقة
كالتي ىي مناط سمطاتيا في الظركؼ العادية كالظركؼ االستثنائية عمى حدو , المصمحة العامة

كاخيران يشترط  .سكاء كاال كانت اعماليا مشكبةن بعدـ المشركعية كاالنحراؼ في استعماؿ السمطة
بلـز لمكاجية الظركؼ اجراءات االدارة مع القدر الاف تقدر الضركرة بقدرىا كاف تتناسب 

  .ُاالستثنائية

الحاالت التي  كلـ يحدد القانكف االساسي الحاالت التي تتحقؽ فييا الضركرة حصران مثمما حدد
يصعب ؛ ألنو لـ يحددىاكقد احسف المشرع الفمسطيني اذ , يجكز فييا االعبلف عف حالة الطكارئ

كتختمؼ  ,فيي تقدر كفقان لمظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ,حصرىا بشكؿ قاطع
عرضت كقد يشكؿ حصرىا خطران عمى سبلمة الدكلة كامنيا متى ما ت .باختبلؼ الزماف كالمكاف

مما قد يعيؽ السمطة التنفيذية مف التدخؿ لمكاجية , لظركؼ استثنائية لـ يحددىا القانكف االساسي
كما اف تحديد حاالت الضركرة حصران لف يمنع السمطة التنفيذية . ىذه الظركؼ بالشكؿ المناسب

 ,ذه الحاالتمف خبلؿ التفسير الكاسع لي, متى رغبت بذلؾ  القرارات بقكانيفمف تجاكزىا إلصدار 
اذف بمف يطبؽ النص ال فالعبرة . لتتسع لمحاالت االخرل التي ال تتكفر فييا شركط الضركرة

 .ِبالنص نفسو

                                                           
القاىرة,  –مشركعية كالرقابة القضائية", )دار النيضة العربيةانكر احمد رسبلف, كسيط القضاء االدارم "الكتاب االكؿ: ال ُ

 .ُّ-ُُ, كتكنصير ابراىيـ, مرجع سابؽ, ص ُٓٔ -ُْٔ(, صُٕٗٗ
 .ٔٓعادؿ احمد حسيف بكعركي, مرجع سابؽ, ص ِ
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كالتثبت مف قياميا متركؾه  ال تحتمؿ التأخير,فاف تقدير حالة الضركرة التي  ,كميما يكف مف امر
 مبلءمةكىك الذم يقدر  ,بصفتو رئيسان لمسمطة التنفيذية ,لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
  .تحت رقابة القضاء اصدار القرارات بقكانيف مف عدمو

 الضابط الزمني  -ِ

يعبر الضابط الزمني عف الفترة الزمنية التي يجكز لرئيس السمطة الكطنية خبلليا اف يصدر 
 كخاصةن  ,كقت تشاءأم في  القرارات بقكانيففالسمطة التنفيذية ال تممؾ  اصدار  .ُالقرار بقانكف

فاف  قامت بذلؾ كاف , ألنو ليس مف اختصاصيا اصبلن ؛ عندما يككف المجمس التشريعي منعقدان 
كاعتداءن عمى السمطة  ,فعميا مشكبان بعدـ الدستكرية كمخالفان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات

  .ِالتشريعية

مف القانكف االساسي بعبارة  ّْىذا الضابط في المادة  ذكركقد حرص المشرع الفمسطيني عمى 
 القرارات بقكانيفليحدد بذلؾ اإلطار الزمني إلصدار  ,"د المجمس التشريعي"في غير ادكار انعقا

 بؿ ,القرارات بقكانيففالضركرة كحدىا ال تكفي إلصدار  .عندما تتحقؽ الضركرة التي سبؽ بيانيا
منعقدان ايضان كاال  ,()صاحب االختصاص االصيؿ بالتشريعي يجب اف ال يككف المجمس التشريع

 . انتفت الحاجة إلصدارىا عف السمطة التنفيذية )صاحبة االختصاص االستثنائي(

 .ال بد مف تحديد االدكار التي ينعقد فييا المجمس التشريعي ابتداءن  ,كلمكقكؼ عمى الضابط الزمني
ة سنكية تعقد عمى يعاد دكرةه , ينعقد المجمس في دكرتيففكفقان لمنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي 

لممجمس التشريعي مف النظاـ الداخمي  ُٔكقد اشارت الييما المادة  .غير عادية كدكرةه  ,فترتيف
يعقد المجمس بدعكة مف رئيس السمطة الكطنية دكرتو العادية السنكية عمى كالتي نصت عمى "

األكلى في األسبكع األكؿ مف شير آذار )مارس( كالثانية فترتيف مدة كؿ منيما أربعة اشير تبدأ 
في دكرات غير عادية بدعكة مف رئيسو بناء عمى طمب مف أك في األسبكع األكؿ مف شير أيمكؿ 

مف ربع عدد أعضاء المجمس فإذا لـ ييدع رئيس المجمس إلى مثؿ ىذا االجتماع أك مجمس الكزراء 
طمب مجمس  أكلزماف المحدديف في طمب أعضائو يعتبر االجتماع منعقدا حكما بالمكاف كا

                                                           
 .ُْٔجماؿ الخطيب, مرجع سابؽ, ص ُ
 . ٕٔ(, صََِٓعماف   –الثقافة لمنشر كالتكزيعفيد عبد الكريـ ابك العثـ, القضاء االدارم بيف النظرية كالتطبيؽ, )دار  ِ
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 كيبقى المجمس منعقدان اذا مدد رئيس الدكلة مدة الدكرة العادية كتبقى عممية اصدار, الكزراء"
 .ُالقرار بقانكف معمقةن تبعان لذلؾ

إلصدار كيتحقؽ الضابط الزمني  ,منعقدان لدكرات ال يككف المجمس التشريعي ىذه اكبخبلؼ 
" العطمة يى ,فالمقصكد اذف بعبارة في غير ادكار انعقاد المجمس التشريعي .بقكانيفالقرارات 

 اما الفترة .ِالبرلمانية التي تفصؿ بيف ادكار انعقاد المجمس التشريعي العادية كغير العادية "
 دكرة لممجمس القديـ بعدآخر كىي " الفترة الكاقعة بيف نياية  الكاقعة بيف الفصميف التشريعييف,

ىا المشرع الدستكرم في افقد تفاد ّانتياء مدتو الدستكرية كبداية انعقاد المجمس التشريعي الجديد"
تنتيي مدة كالية المجمس : "كالتي نصت عمى ,"مكرر" مف القانكف االساسي المعدؿ ْٕالمادة 

تستمر  كبالتالي, التشريعي القائـ عند أداء أعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستكرية"
تتكقؼ  أكفبل تتعطؿ  ,كالية المجمس التشريعي القديـ حتى يتسمـ المجمس الجديد زماـ االمكر

  .أال كىك غياب المجمس التشريعي ,ما يفقد القرار بقانكف شرطان مف شركطو ,الحياة البرلمانية

 أكارجاء انعقاده  أك, نص يجيز حؿ المجمس التشريعيأم كما لـ يتضمف القانكف االساسي 
 في الفترة الكاقعة بيف القرارات بقكانيفلذا تنحصر صبلحية الرئيس في اصدار  ؛تأجيؿ جمساتو

 .ْادكار انعقاد المجمس التشريعي فقط

" لتشمؿ حالة الغياب التي ير ادكار انعقاد المجمس التشريعيفي غالسؤاؿ, ىؿ تتسع عبارة " لكفك 
كسياسية االحتبلؿ "االسرائيمي" في  ,ظؿ االنقساـ الفمسطينييعاني منيا المجمس التشريعي في 

كفي ىذا الصدد يرل الباحث اف النص جاء في صيغةو  ؟عضاء المجمس التشريعياعتقاؿ ا
اذا كرد النص في صيغة عامة كلـ يقـ الدليؿ عمى كاالصؿ في قكاعد التفسير انو ", عامة

كبالتالي يمكف ليذه العبارة تحمؿ في عمكميا , ٓ"ا تعيف حمؿ ىذا النص عمى عمكموتخصيصي
كىك ما تقتضيو المصمحة العامة في ظؿ الكاقع , حالة الغياب التي يعاني منيا المجمس التسريعي

                                                           
 .ِْٔجماؿ الخطيب, مرجع سابؽ, ص ُ
 .ّْٔالمرجع السابؽ, ص ِ
محمد زياد المحاـ, القرارات بقكانيف الصادرة عف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كاالثار القانكنية المترتبة عمييا "دراسة   ّ

 .ْْ, صَُِٓغزة,  –بلميةتحميمية ", رسالة ماجستير, الجامعة االس
 .ٕٖجماؿ محمكد محمكد ابك كميؿ, مرجع سابؽ, ص ْ
 . َُِ(, صُٓٗٗشفيؽ اماـ, تشريعات الضركرة في غياب البرلماف "دراسة مقارنة", )بدكف دار نشر   ٓ
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, كعجزه عف اداء ميامو الدستكرية كاالىـ مف ذلؾ اف المجمس التشريعي رغـ تعطمو. الفمسطيني
اف أم  ,قاد المجمس التشريعيبارة في غير ادكار انعكىذا ىك المقصكد بعاال انو ال يزاؿ قائمان, 

كىك ما ينسحب عمى حالة المجمس التشريعي , ُالتشريعي قائمان كلكنو غير منعقدالمجمس  يككف
كفقان  القرارات بقكانيفلذا يمكف اعتبار غياب المجمس التشريعي مبرران إلصدار  .في الكقت الحالي

  .مف القانكف االساسي ّْلمضكابط الدستكرية المبينة في المادة 

 عمى المجمس التشريعي القرارات بقكانيفعرض  -ّ

عمى  القرارات بقكانيفمف القانكف االساسي عرض  ّْاكجب المشرع الدستكرم في المادة 
بالتشريع كمف تصاص فيك صاحب االخ ؛المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكرىا

كمف ىنا كاف  .كاف يبيف مكقفو منيا ,يو في القرارات التي صدرت في غيابوحقو اف يبدم رأ
حتى ال تتراخى السمطة التنفيذية في  ؛في الجمسة االكلى كاجبان دستكريان  القرارات بقكانيفعرض 

  .فاف مصيرىا رىف بيذا العرض كبالتالي ,اىماالن  أكعرضيا قصدان 

كىؿ ىك مجرد ايداعيا لدل , القرارات بقكانيفالمقصكد بعرض  لـ يحدد القانكف االساسي غير اف
كقد اختمؼ  .اـ يتعداه الى بحثيا كمناقشتيا كالتصكيت عمييا, االمانة العامة لممجمس التشريعي

يتحقؽ بمجرد ايداعيا لدل االمانة  ,القرارات بقكانيففمنيـ مف يرل اف عرض  ؛الفقياء في ذلؾ
كمنيـ مف يرل اف مدلكؿ  ,ِمكعد المحدد تمييدان لعرضيا عميوعامة لمجمس التشريعي في الال

مناقشتيا مف قبؿ المجمس ك بؿ يمتد الى ايداعيا , القرارات بقكانيفالعرض ال يقتصر عمى ايداع 
الذم اعتبر  ,االكؿأم كيميؿ الباحث الى الر  .ّالرفض أككالتصكيت عمييا  بالمكافقة  ,التشريعي

ذلؾ اف مناقشة التشريعات  ؛لدل امانة المجمس القرارات بقكانيفاف مدلكؿ العرض يتمثؿ بإيداع 
كما اف ايداع  ,كالتصكيت عمييا مف عمؿ المجمس التشريعي ال مف عمؿ السمطة التنفيذية

مناقشة  تأخرتفي المكعد المحدد يكفي لدرء المسؤكلية عف السمطة التنفيذية كاف  القرارات بقكانيف
عمى اف  ,ْالثاني ايضان أم استغرقت كقتان طكيبلن كىك ما قاؿ بو اصحاب الر  أك القرارات بقكانيف

                                                           
 .ْٔٔجماؿ الخطيب, مرجع سابؽ, ص ُ
 . َُُ, كشفيؽ اماـ, مرجع سابؽ, صّْْفيصؿ شنطاكم  مرجع سابؽ, ص ِ
  .ِٓٓسامي جماؿ الديف, القضاء االدارم, مرجع سابؽ, ص ّ
 . ُِٖباسـ بشناؽ كمحمد المحاـ, مرجع سابؽ, ص ْ
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ليتسنى  ؛كليس مجرد العمكميات ,بكامؿ نصكصيا كتفاصيميا القرارات بقكانيفيككف ايداع 
  .لممجمس التشريعي مناقشتيا كبحثيا بالشكؿ المطمكب

القرارات نجد انو اشترط عرض  ,مف القانكف االساسي المعدؿ ّْكبالعكدة الى نص المادة 
فيؿ  ,عمى المجمس التشريعي في اكؿ اجتماع لو دكف اف يحدد طبيعة ىذا االجتماع بقكانيف

 ,اـ اف المطمؽ يجرم عمى اطبلقو, في االجتماع العادم فقط القرارات بقكانيفيقتصر عرض 
, الجتماع االكؿ بعد غياب البرلمافائي اذا كاف ىك اكبالتالي يجكز عرضيا في االجتماع االستثن

االجتماع العادم كليس كىنا يرل البعض اف المقصكد باالجتماع االكؿ لممجمس التشريعي ىك 
في الدكرة االستثنائية غير العادية تككف مقيدة الف صبلحية المجمس التشريعي ؛ ُاالستثنائي

  .االنعقاد االستثنائي بالمكاضيع التي تحددىا الجية الداعية ليذا

عمى المجمس التشريعي كاجب في اكؿ اجتماع  القرارات بقكانيفاف عرض  ,كبحؽِكيرل اخركف
كاف ىذا االجتماع عاديان أـ غير  سكاء ,مف القانكف االساسي ّْلو بعد الغياب كفقان لنص المادة 

كالمطمؽ يجرم عمى  ,جاء مطمقان كلـ يحدد طبيعة االجتماع كذلؾ الف ىذا النص؛ عادم
فاالستثناء يفسر في , كما اف ىذا النص ىك انص استثنائي كال يجب التكسع في تفسيره. اطبلقة

كىك شرط , ثـ اف انعقاد المجمس التشريعي ييسقط شرطان مف شركط القرار بقانكف. اضيؽ الحدكد
ى الجمسة االكلكليذا كجب عرضيا في  يعي كاف كاف انعقاده استثنائيان.غياب المجمس التشر 

"في أكؿ جمسة  كىك ما يؤيده الباحث لكجاىتو  فعبارةبغض النظر عف طبيعة ىذه الجمسة, 
  .تخصيصياجاءت عامة كلـ يقـ الدليؿ عمى ", يعقدىا بعد صدكر ىذه القرارات

 في النظام الدستوري الفمسطيني  القرارات بقوانينالرقابة عمى  :الفرع الثاني

كاف يقدر الضركرة التي  ,القرارات بقكانيفاذا كاف لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية اف يصدر 
فاف ذلؾ ال يعني اف سمطتو  ,مف القانكف االساسي ّْتستدعي اصدارىا سندان لنص المادة 

                                                           
, كيدفعيا الى ىذا الرأم اف ُٓٗ, كميمكنة سعاد, مرجع سابؽ, صٗٔفيد عبد الكريـ ابك العثـ, مرجع سابؽ, ص ُ

انيف( عمى البرلماف كلـ يرتب عمى التأخير في عرضيا الدستكر الجزائرم لـ يكجب االسراع في عرض االكامر)القرارات بقك 
 . ُٔٗص  –اك االمتناع عنو ام جزاء 

كما بعدىا, كجماؿ محمكد محمكد ابك كميؿ, مرجع سابؽ,  ُٗانظر, عادؿ احمد حسيف بكعركي, مرجع سابؽ, ص ِ
 .ِْٕ, كجماؿ الخطيب, مرجع سابؽ, صِٗص
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مبدأ المشركعية  ألف .اف ىذه الرخصة االستثنائية تجيز لو مخالفة مبدأ المشركعية أك, مطمقة
جب االلتزاـ بو في جميع الظركؼ كاالمكنة حتى كاف اتسع مفيكمو ليستكعب الظركؼ كا

 . االستثنائية التي قد تعصؼ بالدكلة

التعسؼ في استعماؿ السمطة  أك ,كحتى ال تككف ىذه الرخصة االستثنائية سبيبلن لمخالفة الدستكر
تضمف احتراـ مبدأ المشركعية كاف ال بد مف كجكد رقابة فعالة , مف جانب السمطة التنفيذية

القرارات كتتحقؽ مف خضكع االدارة ألحكاـ الدستكر عند سف , كتفرض جزاءن عمى مف يخالفو
 . بقكانيف

ىما الرقابة  ,في النظاـ الدستكرم الفمسطيني الى نكعيف مف الرقابة القرارات بقكانيفكعميو تخضع 
 :, عمى النحك التاليالبرلمانية كالرقابة القضائية

 الرقابة البرلمانية  -كالن أ

كتعني رقابة المجمس . ُكظائؼ البرلماف كاشيرىا سياسيان  تعتبر الرقابة البرلمانية مف اقدـ
كمراجعة اعماليا لمتحقؽ مف مشركعيتيا كمنعيا مف  ,التشريعي عمى اعماؿ السمطة التنفيذية

يا اف انحرفت عف كتقكيم ,لضماف التزاميا باألىداؼ السياسية كالتشريعية العامة ,مخالفة القانكف
مف اىـ كظائؼ البرلماف التي يباشرىا المجمس  كتعتبر الرقابة البرلمانية  .المصمحة العامة

فيك مف اىـ االجيزة المؤىمة لمرقابة عمى اعماؿ السمطة  ؛التشريعي بجانب كظيفتو التشريعية
  .ِظران لطبيعتو السياسيةلتنفيذية نا

ير اف اىمية الرقابة غ, الظركؼ العادية كاالستثنائية في كيمارس المجمس التشريعي رقابتو
تباشر السمطة التنفيذية اختصاصان اذ  ؛تتجمى بشكؿ اكبر في الظركؼ االستثنائيةالبرلمانية 

 . صاحب االختصاص االصيؿ بالتشريعتشريعيان يعكد لممجمس التشريعي 

 القرارات بقكانيفكحرص عمى اخضاع  ,كقد اكد المشرع الفمسطيني عمى اىمية الرقابة البرلمانية
مف القانكف االساسي كالتي جاء فييا "كيجب  ّْلرقابة المجمس التشريعي عبر نص المادة  

                                                           
 .ُٕٔعدناف عمرك, مرجع سابؽ, ص ُ
 –ناىدة جميؿ اسعد فريتخ, الرقابة القضائية عمى دستكرية لكائح الضركرة "دراسة مقارنة", رسالة ماجستير, جامعة القدس  ِ

 . َْ, صََِٔالقدس, 
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ال زاؿ ما كاف  عرضيا عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكر ىذه القرارات كا 
ف قكة القانكف, أما إذا عرضت عمى المجمس التشريعي عمى النحك السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما ليا م

, مف جانبيف القرارات بقكانيفكيبسط المجمس التشريعي رقابتو عمى  .مف قكة القانكف" يككف ليا
اما الرقابة عمى شرط الضركرة  .كالثاني عمى دستكريتيا ,كىك الرقابة عمى شرط الضركرةاالكؿ 

 ,القرارات بقكانيففتعني اف يدقؽ المجمس التشريعي في الظركؼ كالكقائع التي استدعت اصدار 
كمدل  القرارات بقكانيف مبلءمةكتمتد ىذه الرقابة لمبحث في  .كاف يتحقؽ مف تكافر حالة الضركرة

التي  الكقائعالمجمس التشريعي مف سبلمة تكييؼ  كيتحقؽ. تمبيتيا لمتطمبات الظركؼ االستثنائية
فقد يرل المجمس اف ىذه الكقائع لـ تكف  ,القرارات بقكانيفتذرعت بيا السمطة التنفيذية إلصدار 

ىك ما يدخؿ في الرقابة عمى ك , الخطكرة التي تستدعي تدخؿ السمطة التنفيذية أكباألىمية 
 .ُالقرارات بقكانيفمة المبلء

يدقؽ  أك ,انو ال يحؽ لممجمس التشريعي اف يبسط رقابتو عمى شرط الضركرة ,ِكيرل بعض الفقو
الف تقديرىا متركؾ لمسمطة  ؛القرارات بقكانيففي الظركؼ التي حممت االدارة عمى اصدار 

غير اف الفقو كالقضاء استقرا عمى اف تقدير الضركرة كاف كاف مترككان لمسمطة التنفيذية . التنفيذية
, فاف كجد اف ال اف ىذه الصبلحية تمارسيا تحت رقابة المجمس التشريعيإ ,االكلىفي الدرجة 

ما اكدتو محكمة العدؿ  كىك ,القرارات بقكانيفلـ يتحقؽ كاف مف حقو اف يرفض شرط الضركرة 
اف اجتياد محكمة العدؿ العميا قد استقر عمى اف قياـ االستعجاؿ " افي احد احكاميالعميا االردنية 

ماف قكانيف مؤقتو في غيبة مجمس االمة متركؾ تقديره لمجمس الكزراء تحت رقابة البرلإلصدار 
 .ّكما اف الفقو استقر عمى ذلؾ"

اف يضع المجمس التشريعي نفسو  ,القرارات بقكانيف مبلءمةك  ,كتقتضي الرقابة عمى قيد الضركرة
مكضع السمطة التنفيذية في تقدير العناصر المحيطة بالكقائع التي دعت السمطة التنفيذية 

, القرارات بقكانيفمف اجؿ التحقؽ مف صحة تكييفيا لمكقائع التي استندت الييا إلصدار  ؛لمتدخؿ

                                                           
 . َُٔشفيؽ اماـ, مرجع سابؽ, ص  ُ
 . ٖٔٔ(, ص ُِٕٗعادؿ الحيارم, القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي "دراسة مقارنة", )بدكف دار نشر,  ِ
 . َّ, صُِالعدد االكؿ السنة  –, مجمة نقابة المحامييف االردنييفُِٕٗ\ُّحكـ محكمة العدؿ العميا االردنية  ّ
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ىي عممية تتسـ بالصعكبة ك , كىؿ ترقى الف تككف سببان الستخداـ ىذه الرخصة االستثنائية
 .ُكالتعقيد

فتعني التحقؽ مف احتراـ السمطة التنفيذية لمضكابط  ,القرارات بقكانيفاما الرقابة عمى دستكرية ك 
كاف ىذه التشريعات التي صدرت , القرارات بقكانيفكالقيكد التي اكردىا القانكف االساسي إلصدار 

فرئيس الدكلة ممـز  .ضمنان  أكفي غيبة المجمس التشريعي لـ تخالؼ القانكف االساسي صراحة 
لضركرة اكقياـ حالة , باحتراـ الشركط الشكمية كالمكضكعية التي نص عمييا القانكف االساسي

الشركط يعتبر انتياكان لمبدأ كتخمؼ احد . كغياب المجمس التشريعي ,التي ال تحتمؿ التأخير
شرط كتجدر االشارة ىنا اف المشرع الفمسطيني لـ يكرد . المشركعية كمبدأ الفصؿ بيف السمطات

المذاف  كاالردني الككيتي يفكلـ يأت عمى ذكره خبلفان لمدستكر  ,""عدـ مخالفة القانكف االساسي
الف النص عميو يعتبر  ؛يفعؿ قد احسف المشرع الدستكرم اذ لـ .ِنصا صراحة عمى ىذا الشرط

, أك ,تزيدان  اذا اف كؿ القكانيف ؛ فيك تحصيؿ حاصؿ كشرط بدييي مف قبيؿ لزكـ ما ال يمـز
, دكف )العادية كالمؤقتة( يجب اف ال تخالؼ احكاـ الدستكر كفقان لمبدأ تدرج القاعدة القانكنية

 .ّالحاجة لمنص عمى ذلؾ

ضمانةن ىامة حتى ال تتعرض لمطعف بعدـ دستكريتيا  بقكانيفالقرارات عمى دستكرية كتمثؿ الرقابة 
مف جانب المجمس التشريعي ال يطيرىا مف  القرارات بقكانيفخاصةن كاف اقرار , اماـ القضاء

اف المحكمة الدستكرية تختص بصح القكؿ يكال . عيكب عدـ الدستكرية التي الزمت صدكرىا
الف ذلؾ يعني حرماف المجمس التشريعي مف الرقابة عمى  ؛كحدىا دكف غيرىا بالرقابة الدستكرية

ة انو ال يممؾ الرقابة كمطالبتو باف يشارؾ في مخالفة الدستكر بحج ,القرارات بقكانيفدستكرية 
  .ْالدستكرية

                                                           
 . َُٔشفيؽ اماـ, مرجع سابؽ, ص ُ
عمى: "كيككف ليذه القكانيف المؤقتة التي يجب أف ال تخالؼ أحكاـ  ُِٓٗمف الدستكر االردني  لسنة  ْٗتنص المادة  ِ

عمى: "تككف ليا قكة القانكف عمى أف ال  ُِٔٗمف الدستكر الككيتي لسنة  ُٕة القانكف", كما تنص المادة ىذا الدستكر قك 
 تككف مخالفة لمدستكر". 

 .ِٕٔ -ُٕٔعادؿ الحيارم, مرجع سابؽ, ص ّ
دة بتاريخ  قضائية دستكرية في الجمسة المنعق ِلسنة  ِٖانظر حكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية في الدعكل رقـ  ْ
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-جامعة منيسكتا, المكقع االلكتركني: –, مكتبة حقكؽ االنساف ُٖٓٗ\ٓ\ْ

Y2.html-28-SCC-SC/Egypt-SCC  تاريخ الزيارة ,َُ\ُ\.َُِٖ 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-28-Y2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-28-Y2.html
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لسنة  ِكفي ىذا السياؽ رفض مجمس االمة االردني قانكف الحمكالت المحكرية لممركبات رقـ  
لمخالفتو نص المادة  ـُّٔٗ( لسنة ّّكالقانكف المؤقت رقـ )الدستكر, و احكاـ لمخالفت ـُٖٗٗ

 .ُمف الدستكر االردنيْٗ

مكقؼ المجمس التشريعي الفمسطيني مف  الحديث عفالحديث عف الرقابة البرلمانية الى  قكدناكي 
مف القانكف  ّْكىك ما يعيدنا مجددان الى نص المادة , عند عرضيا عميو القرارات بقكانيف

كيجب عرضيا عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا : "االساسي المعدؿ كالتي جاء فييا
ال زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف, أما إذا عرضت عمى المجمس  بعد صدكر ىذه القرارات كا 

نا يشير النص الى كى. التشريعي عمى النحك السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف"
تعرض  أك, المجمس التشريعي فيقرىا, كىي اف تعرض عمى القرارات بقكانيفبشاف احتماالت و عدة 

ذه االحتماالت آثاره كلكؿو مف ى .اف ال تعرض عميو في المكعد المحدد أك, عميو فيرفضيا
 :  يستكجب بيانو في النقاط التالية ماالقانكنية 

تتحكؿ ىذه القرارات مف تاريخ اقرارىا الى  عندىا, اقرار المجمس التشريعي لمقرارات بقانكف -ُ
لغاء اماـ كتتحصف مف الطعف باإل, يسرم عمييا ما يسرم عمى القكانيف العادية, قكانيف عادية

صراحة عمى ىذا الحكـ كلكنو مستفاد مف  ّْكلـ تنص المادة  .ِالقضاء االدارم المختص
السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما يككف ليا مف منطكقيا "إذا عرضت عمى المجمس التشريعي عمى النحك 

قكة ب ا عرضت عمى المجمس التشريعي فأقرىا, ظمت محتفظةكبمفيكـ المخالفة اذ, قكة القانكف"
فيؿ يحؽ لو , القرارات بقكانيفعف حؽ المجمس التشريعي في تعديؿ  السؤاؿ اركيث .القانكف

الرفض  أكر بيف القبكؿ الكمي اـ انو محصك  ,تعديميا اذا كانت لديو بعض المبلحظات عمييا
كىنا . لـ تتطرؽ الى ىذا االمر االساسي مف القانكف ّْعممان باف المادة  ,الكمي لمقرارات بقانكف

الف المجمس ؛ اف عدـ ذكر التعديؿ ال يحـر المجمس التشريعي مف ىذا الحؽّيرل البعض
كبما انو يممؾ اصدار التشريعات الجديدة , ختصاص االصيؿ بالتشريعالتشريعي ىك صاحب اال

                                                                                                                                                                      

 . ُّٓ -ُِٓشفيؽ اماـ, مرجع سابؽ, صكايضان,  
  .ّْْفيصؿ شنطاكم, مرجع سابؽ, ص ُ
 .ُّٗ(, صُٕٖٗاالردف  –, )مطبعة الجامعة االردنيةُمحمكد حافظ  القضاء االدارم في االردف, ط ِ
 , كجماؿ الخطيب, مرجعُُُ, كعادؿ احمد حسيف بكعركي, مرجع سابؽ, صّْٕفيصؿ شنطاكم, مرجع سابؽ, ص ّ

 .ْْٕ -ّْٕسابؽ, ص
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فمف باب اكلى انو يممؾ تعديؿ القرارات التي تتمتع , ابتداءن كاف يعدؿ كيمغي التشريعات النافذة
( يممؾ القرارات بقكانيففمف يممؾ االكثر )اصدار القكانيف العادية كرفض ؛ مؤقتان بقكة القانكف

 .االقؿ كفقان لمقاعدة االصكلية

اف غياب النص الدستكرم بشأف التعديؿ ال يحـر المجمس التشريعي مف  ,ُيضان أ عضالبكأضاؼ 
حتى كاف كرد في البلئحة الداخمية لممجمس , التي تعرض عميو القرارات بقكانيفحقو في تعديؿ 

الف البلئحة الداخمية ال تممؾ حرماف المجمس التشريعي مف حقو  ؛التشريعي نصه يمنع ذلؾ
اال اذا قرر الدستكر , التشريع كالذم يتضمف الحؽ في تعديؿ النصكص التشريعيةالدستكرم في 

كعندىا ال بد مف النزكؿ عمى ارادتو الف جميع  ,مف ىذا الحؽحرماف المجمس التشريعي 
  .السمطات تمارس اختصاصاتيا كفقان ألحكامو

س التشريعي في عمى المجم القرارات بقكانيفبمعنى اف تعرض , القرارات بقكانيفرفض  -ِ
كيترتب عمى ذلؾ زكاؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف بالنسبة  ,المكعد القانكني كلكنو يرفض اقرارىا

مف القانكف االساسي نطاؽ االثر  ّْكلـ تحدد . رجعي دكف اف يككف لمرفض اثرن  ,لممستقبؿ
, ف تاريخ صدكرىاباثر رجعي م أكمتد الى المستقبؿ يكىؿ   القرارات بقكانيفالمترتب عمى رفض 

غير اف ذلؾ الحكـ مستفاد مف صيغة النص )زاؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف( كالتي تشير الى 
 .ِاالثر الرجعي لرفض القرار بقانكفطالما لـ يرد النص عمى  ,المستقبؿ

كيمكف  ,لقضاء بعد زكاؿ قكتو القانكنيةاكيظؿ القرار بقانكف قائمان كقرار إدارم يخضع لرقابة 
اما االثار التي رتبيا القرار بقانكف قبؿ  .الطعف فيو باإللغاء كالتعكيض اذا كاف لذلؾ مقتضى

كتستمد قكتيا كاستقراراىا  فتبقى قائمة ,رفضو كالمراكز القانكنية كالحقكؽ التي اكتسبت في ظمو
  .ّفي ظميا مف حالة الضركرة التي صدر القرار

                                                           
. كقد احسف المشرع االردني اذ نص ّْٕ, كفيصؿ شنطاكم, مرجع سابؽ, صُِٔميمكنة سعاد, مرجع سابؽ, ص ُ

"عمى أف تعرض عمى المجمس في أكؿ اجتماع يعقده كلممجمس أف يقر ىػذه  ُ\ْٗصراحة عمى حؽ التعديؿ في المادة 
 القكانيف أك يعدليا". 

 .ْٕٓ -ْْٕؽ, صجماؿ الخطيب, مرجع ساب ِ
 .ِِٕباسـ بشناؽ كمحمد المحاـ, مرجع سابؽ, ص ّ
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حيث , ككيتي مكقفان مغايران لمكقؼ القانكف االساسي الفمسطينيالمصرم كال يفالدستكر  ىكقد تبن
اال اذا رأل , زكاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف باثر رجعي القرارات بقكانيفرتبا عمى رفض 

 .ُتسكية ما ترتب عمييا مف آثار أكالمجمس اعتماد نفاذىا في الفترة السابقة 

رغـ اىميتو في الحفاظ عمى استقرار , الفمسطينيكيرل الباحث اف ما ذىب اليو المشرع 
اال انو يقيد الدكر الرقابي لممجمس التشريعي فيك لف يككف قادران , المعامبلت كاالكضاع القانكنية

 ,عمى المساس بالمراكز القانكنية التي انشأىا قراره بقانكف يرل المجمس التشريعي عدـ مشركعيتو
دكف  القرارات بقكانيففي انشاء المراكز القانكنية عبر اصدار  كىك ما يطمؽ يد السمطة التنفيذية
المصرم  كحبذا لك يحذ المشرع الفمسطيني حذك المشرع. اف تطاليا يد المجمس التشريعي

مع منح  ,فيقرر زكاؿ القكة القانكنية لمقرارات بقانكف التي يتـ رفضيا باثر رجعي, كالككيتي
 ,تسكية ما ترتب عمييا مف آثار أك ,ماد نفاذىا في الماضيالمجمس التشريعي سمطة تقديرية باعت

  .اذا رأل المجمس ذلؾ كفقان لما تقتضيو المصمحة العامة

اف تخؿ السمطة التنفيذية بالتزاميا أم , عمى المجمس التشريعي القرارات بقكانيفعدـ عرض  -ّ
كقد  .عمى المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعقده بعد صدكرىا القرارات بقكانيفالدستكرم بعرض 

زكاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف دكف اف يحدد نطاؽ ىذا  ,رتب القانكف االساسي عمى ذلؾ
غير اف كركد النص بصيغة  ,باثر رجعي مف تاريخ صدكرىا أككىؿ يمتد الى المستقبؿ  ,الزكاؿ

يشير بكضكح الى اف الجزاء المترتب عمى عدـ  ,(الماضي )زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف
كبخبلؼ القانكف  .ِينصرؼ الى الماضي كبأثر رجعي مف تاريخ صدكرىا عرض القرارات

ما دفع بعض الفقو الى , لـ يتطرؽ الدستكر االردني لحالة عدـ العرض الفمسطيني االساسي
, (في الدستكر االردني ارات بقكانيفالقر القكؿ ببطبلف القكانيف المؤقتة )التسمية التي تطمؽ عمى 

فمف ىذا التاريخ تعتبر السمطة التنفيذية قد اخمت , يعقده مجمس االمةمف تاريخ اكؿ اجتماع 
 القرارات بقكانيفاما المشرع الفمسطيني فمـ يرتب عمى عرض . ّبالتزاميا الدستكرم بالعرض

لتعكد مجرد قرارات  ,القانكف باثر رجعيكانما زكاؿ ما يككف ليا مف قكة ؛ انعداميا كأبطبلنيا 

                                                           
 .ُِٔٗمف الدستكر الككيتي لسنة  ُٕكالمادة  َُِْمف الدستكر المصرم لسنة  ُٔٓانظر, المادة  ُ
 .ٔٗمحمد زياد المحاـ, مرجع سابؽ, ص ِ
 . ُّٗمحمكد حافظ, مرجع سابؽ, ص ّ
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كال يكجد ما يمنع المحافظة عمى الحقكؽ كالمراكز القانكنية , ادارية تخضع لرقابة القضاء
  .السمطة التنفيذية إلخبلليا بكاجبيا الدستكرم عمىكتحريؾ المسؤكلية السياسية  ,المكتسبة

القرارات صمت المجمس التشريعي ازاء كىي , كتبقى حالة اخيرة لـ يتعرض ليا القانكف االساسي
ما  ,رفضيا فترة مف الزمف أكدكف اقرارىا  القرارات بقكانيففقد يترؾ المجمس التشريعي , بقكانيف

فمنيـ مف , كقد اختمؼ فقياء القانكف في ذلؾ. عف االثر المترتب عمى ىذه الحالةيثير التساؤؿ 
لتشريعي كطالت مدة عرضيا عف الحد اذا عرضت عمى المجمس ا القرارات بقكانيفيرل اف 

الف المشرع  ؛فإنيا تعتبر مرفكضة ضمنان  ,الرفض أكالمقبكؿ دكف اف يبدم رأيو فييا باإلقرار 
فبل ينسب  ؛ألنو تحكميأم ىذا الر  ِكقد انتقد بعض الفقو .ُالدستكرم لـ يتطمب الرفض الصريح

 أككطالما لـ يبد المجمس التشريعي رايو صراحو فبل يمكف اعتبار صمتو رفضان  ,لساكتو قكؿ
فضبلن عف صعكبة التفرقة بيف المدة المعقكلة  ,ال اساس لو مف الدستكرأم كما اف ىذا الر , قبكالن 

أم ر قكتيا القانكنية كفقان لم القرارات بقكانيفكالتي بتجاكزىا تفقد , كالمدة التي تتجاكز القدر المعقكؿ
باف القرارات التي تعرض عمى البرلماف دكف اف يبد رأيان  ,الى القكؿ آخرأم . كذىب ر السابؽ

الراجح فقيان أم كىك الر  ,ّبشأنيا  تظؿ محتفظة بقكتيا القانكنية حتى يبدم رايو فييا صراحةن 
 . كقضاءن 

سنكات حتى يصدر  أكمدة زمنية قد تطكؿ اشيران  القرارات بقكانيفقد يستمر نفاذ  ,ذلؾلكتطبيقان 
نظران الف المشرع الدستكرم لـ يحدد اجبلن معينان يجب عمى المجمس ؛ المجمس التشريعي قراره فييا

 . التشريعي اف يبدم رايو خبللو

بقكتيا القانكنية الى اف يبًد المجمس  القرارات بقكانيفالثاني باف تحتفظ أم كيتفؽ الباحث مع الر 
المشرع الدستكرم قد قرر زكاؿ القكة القانكنية عف ىذه القرارات في الف ؛ التشريعي رأيو بشأنيا

كاالمتناع عف عرضيا في المكعد المحدد كفقان لنص  القرارات بقكانيفىما رفض  ,حالتيف اثنتيف
كيييب الباحث  .كليس مف بينيا حالة صمت المجمس التشريعي, مف القانكف االساسي ّْالمادة 

                                                           
, مجمة التشريع كالقضاء, ُْٖٗفبراير  ُٓعثماف خميؿ عثماف, تعميؽ عمى حكـ مجمس الدكلة المصرم الصادر في  ُ

 . ِِّ, نقبلن عف, ميمكنو سعاد, مرجع سابؽ, صَِٕص –العدد االكؿ –ُْٗٗدار الفكر العربي, مصر يكليك
 . َُْمحمكد حافظ, مرجع سابؽ, ص ِ
 .َِٕ(, صَُٖٗ-القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية, )بدكف دار نشرابراىيـ عبد العزيز شيحا,  ّ
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, د اطاران زمنيان يتكجب عمى المجمس التشريعي اف يبدم رايو خبللوبالمشرع الفمسطيني اف يحد
 . فقدت قكتيا القانكنية  القرارات بقكانيففاف انقضت المدة المحددة دكف اف يبدم رايو في 

فقد تعرضت لمعديد مف , رغـ اىميتيا القرارات بقكانيفكاخيران فاف الرقابة البرلمانية عمى 
فعاليتيا كنجاعتيا مرتبطتاف  كبالتالي فاف .تحمؿ طابعان سياسيان ابرزىا انيا , االنتقادات

عمى التعبير عف رايو بحرية, كقدرة احدىـ , كشخصية النكاب, باالعتبارات السياسية كالحزبية
الذم يتمتع بالحيدة لذا فاف الرقابة البرلمانية ال تغني عف رقابة القضاء . حزبوأم مدل التزامو بر ك 

االقدر عمى فيـ النصكص كخاصة انو  ,بعيدان عف االعتبارات السياسية كالحزبية ,كاالستقبللية
 .ُالقانكنية

 :القرارات بقكانيفبة القضائية عمى الرقا -ثانيان 

باعتبار اف طابعيا السياسي اضعؼ مف  ,ضكء االنتقادات التي كجيت لمرقابة البرلمانية في
ت انظار الفقو الى الرقابة القضائية بجانب الرقابة فقد اتجي, كافقدىا مدلكليا الحقيقيفعاليتيا 
نظران لحيادية ؛ القرارات بقكانيفألنيا اكثر فعالية كجدية في الرقابة عمى مشركعية ؛ البرلمانية

 لذا يمكف القكؿ اف الرقابة. كطبيعتو القانكنية, كعدـ تأثره باالعتبارات السياسية ,الجياز القضائي
كاالىـ لمرقابة عمى سمطات االدارة كاعماليا في الظركؼ القضائية تعتبر الكسيمة االقكل 

  .ِا الياـ في حماية مبدأ المشركعيةلدكرى ؛االستثنائية

الف الرقابة ؛ كالكاقع اف السمطة التنفيذية ال تنأل بأعماليا عف الرقابة القضائية في حالة الضركرة
ة تظؿ قائمة في الظركؼ العادية كالظركؼ االستثنائية عمى حد القضائية عمى مبدأ المشركعي

لمكاجية كاف اتسع نطاؽ المشركعية في ظؿ الظركؼ االستثنائية لمنح االدارة سمطة اكسع , سكاء
 .ّتمؾ الظركؼ

اف رقابة القضاء يجب اف تككف رقابة كاممة كشاممة كال تقتصر عمى  ,ْكيرل جانب مف الفقو
تمتد الى تقدير درجة الخطكرة في حالة الضركرة بؿ  ,مجرد التحقؽ مف تكافر الضركرة مف عدمو

                                                           
 . ّْناىد جميؿ اسعد فريتخ, مرجع سابؽ, ص ُ
 .َّٓفيصؿ شنطاكم, مرجع سابؽ, ص ِ
 . ُٔٔانكر احمد رسبلف, مرجع سابؽ, ص ّ
 .ُّْمحمكد حافظ, مرجع سابؽ, ص ْ
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تقسـ الرقابة القضائية الى الرقابة عمى مشركعية  ,ضكء ما تقدـ فيك  .الظركؼ االستثنائية أك
 :مى النحك التاليع ابة عمى دستكريتيا,, كالرقالقرارات بقكانيف

السائد أم كقد سبؽ اف بينا اف الر , )رقابة المشركعية( القرارات بقكانيفالرقابة عمى مشركعية  -ُ
ىي اعماؿ ادارية تقبؿ الطعف باإللغاء  حتى يقرىا  القرارات بقكانيففي الفقو كالقضاء يعتبر اف 
يا المختصة تخضع لرقابة محكمة العدؿ العم القرارات بقكانيفلذا فاف . البرلماف فتتحكؿ الى قكانيف

لمتأكد مف خضكع االدارة لمبدأ المشركعية كتقيدىا بالقانكف في اصدار  ُبنظر الطعكف االدارية
جميعان  القرارات بقكانيفكتبسط المحكمة رقابتيا عمى شركط  .كعدـ خركجيا عنو القرارات بقكانيف

كال يصح القكؿ باف شرط الضركرة كاالستعجاؿ متركؾ . ستعجاؿشرط الضركرة كاالبما فييا 
الف السمطة ؛ كبالتالي ال يخضع لرقابة القضاء ,لتقدير السمطة االدارية بما ليا مف سمطة تقديرية

كىي ليست سمطة مطمقة  ,التقديرية ليست خركجان عمى مبدان المشركعية فالمشرع ىك مف يقررىا
 ةلذا فإنيا ال تمارس اال في نطاؽ المشركعية كرقاب, اؼ المصمحة العامةألنيا مقيدة دائمان باستيد

اف تدخؿ القضاء  ,ّكيرل جانب مف الفقو .ِفقيان كقضاءن أم كىك ما استقر عميو الر  ,القضاء
ة عمى المشركعية الى رقابة االدارم في السمطة التقديرية لئلدارة ال يعني خركجو مف نطاؽ الرقاب

مة في بعض الحاالت الف المبلء ؛الدارم تحكؿ الى قاض مبلءمةالقاضي ااف  أك, مةالمبلء
نطاؽ بحيث يكسع القضاء االدارم , عنصران مف عناصر مشركعية القرار االدارم أكتعتبر شرطان 

 مبلءمةفيككف القاضي مضطران لبحث ال, المشركعية فييا عمى حساب السمطة التقديرية لئلدارة
 مامو.عية القرار االدارم المعركض افي اطار رقابتو عمى مشرك 

 طالما بقيت كذلؾ كلـ ,ْالقرارات بقكانيفكتختص محكمة العدؿ العميا بنظر الطعكف المتعمقة ب
برفضيا مف جانب المجمس  سكاءككذلؾ عندما تزكؿ عنيا قكة القانكف , كانيفتتحكؿ الى ق

                                                           
, الكقائع الفمسطينية, العدد الثامف ََُِلسنة  ٓرقـ  انظر, السمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف تشكيؿ المحاكـ ُ

 .ّّ, المادة ِٕٗ, صََُِ\ٗ\ٓكالثبلثكف, تاريخ النشر: 
 . ُّٕ-ُّٔ, كمحمكد حافظ, مرجع سابؽ, ص ّٔ-ِٔعدناف عمرك, مرجع سابؽ, ص ِ
-اء االلغاء", )الدار الجامعية عبد الغني بسيكني عبد اهلل, القضاء االدارم "مبدا المشركعية  تنظيـ القضاء االدارم  كقضّ

 .ْْ(, صُّٗٗ
ـ, الكقائع الفمسطينية, العدد الثامف ََُِلسنة  ٓانظر, السمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ  ْ

 .ّّ, المادة ِٕٗ, صََُِ/ٗ/ٓكالثبلثكف, تاريخ النشر:
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القرار بقانكف لمتأكد مف كتفحص المحكمة عناصر . التشريعي اـ باالمتناع عف عرضيا
  .مشركعيتو مع مراعاة اثر الظركؼ االستثنائية التي صدر القرار في ظميا

  (ات بقكانيف )الرقابة الدستكريةالرقابة عمى دستكرية القرار  -ِ

التحقؽ مف مخالفة االعماؿ الصادرة عف السمطة التشريعية بالرقابة عمى دستكرية القكانيف "يقصد 
ف تطبيقيا اذا كاف إللغائيا كاالمتناع ع أك, ستكر تمييدان لعدـ اصدارىا اذا لـ تصدركالتنفيذية لمد

ألنو  ؛احتراـ القانكف االساسي القرارات بقكانيفكتضمف الرقابة عمى دستكرية . ُقد تـ اصدارىا"
كقد  .يحتؿ قمة النظاـ القانكني في الدكلة كال يجكز مخالفتو انطبلقان مف مبدأ التدرج التشريعي
مة الى اسند المشرع الدستكرم الفمسطيني ميمة الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح كاالنظ

لسنة  ّصدر قانكف المحكمة الدستكرية رقـ  ـََِٔكفي عاـ  .ِالمحكمة الدستكرية العميا
متد كت .كاجراءاتيا كاالثار المترتبة عمى احكامياالدستكرية  ةليبيف طريقة تشكيؿ المحكم ـََِٔ

الف النص الكارد في كؿو مف ؛ القرارات بقكانيفرقابة المحكمة الدستكرية العميا لتشمؿ الرقابة عمى 
كلـ  ّكف المحكمة الدستكرية جاء مطمقان مف قان ِْمف القانكف االساسي كالمادة  َُّالمادتيف 

كما اف . كاالصؿ اف المطمؽ يؤخذ عمى اطبلقو ,قكانيف كاالنظمة الكاردة في النصيحدد نكع ال
تجعؿ كؿ التشريعات خاضعة , َُّيا القانكف االساسي في مادتو عبارة )كغيرىا( كالتي انفرد ب

كقد ايدت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية  .القرارات بقكانيفلرقابة المحكمة الدستكرية بما فييا 
كحيث اف مصطمح القكانيف الذم كرد : "احد احكاميااذ قضت في , ىذا الرأمبصفتيا الدستكرية 

مف قانكف المحكمة الدستكرية جاء مطمقان كالمطمؽ يجرم عمى اطبلقو ما لـ يرد  ِْفي المادة 
الدليؿ عمى تقييده كحيث لـ يرد ما يقيد النص المطمؽ المتصؿ بمصطمح القكانيف  االمر الذم 

ر فقط عمى القكانيف الصادرة عف السمطة التشريعية ينيض معو القكؿ باف رقابة المحكمة ال تقتص

                                                           
 .ِٗاياد جبلؿ كصفي تكركرم, مرجع سابؽ, ص ُ
 . َُّ, مرجع سابؽ, المادة ََِّالقانكف االساسي المعدؿ لسنة انظر,  ِ
, مرجع سابؽ, عمى "تشكؿ محكمة دستكريو عميا بقانكف ََِّمف القانكف االساسي المعدؿ لسنة  َُّتنص المادة  ّ

ة الدستكرية رقـ مف قانكف المحكم ِْدستكرية القكانيف كالمكائح أك النظـ كغيرىا", كما تنص المادة  -كتتكلى النظر في: أ
 .الرقابة عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة" -ُ, مرجع سابؽ, عمى "تختص المحكمة دكف غيرىا بما يمي: ََِٔلسنة  ّ
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ان لمضكابط القرار بقانكف الذم يصدره رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية طبقعمى كانما تنسحب 
 .ُالمرسكمة في القانكف"

جمس قبؿ عرضيا عمى الم ءسكا, لمرقابة الدستكرية في جميع الحاالت القرارات بقكانيفكتخضع 
قابتيا كتبسط المحكمة الدستكرية ر . لضماف احتراميا لمدستكرالتشريعي اـ بعد عرضيا عميو؛ 

بما , قياميا مف لمتحقؽ ؛القرارات بقكانيفالقانكف االساسي إلصدار عمى الشركط التي يتطمبيا 
ات القرار الف حالة الضركرة ىي عمة اختصاص السمطة التنفيذية في اصدار ؛ فييا شرط الضركرة

كتمتد الييا الرقابة الدستكرية لمتحقؽ مف قياميا في الحدكد التي رسميا الدستكر في  ,بقكانيف
كلضماف اال تتحكؿ ىذه الرخصة االستثنائية الى سمطة تشريعية مطمقة تباشرىا , جميع مراحميا

محكمة  كتعتبر االحكاـ الصادرة عف ال. ِغير قيد يحد مف جمكحيا كانحرافياالسمطة التنفيذية ب
فالتشريع ؛ تتمتع احكاميا بالحجية العامة كالمطمقةك  .ّالدستكرية احكامان نيائية ال تقبؿ الطعف

م تحكـ بشاف دستكرية ال يجكز اثارتو مرة اخرل في المستقبؿ كيسرم الحكـ في مكاجية ذال
كيتكجب عمى  ,فتعتبر محظكرة التطبيؽ, بعدـ دستكريتيا اما التشريعات التي تحكـ. ْالناس كافة

. ٓالجية المختصة اف تعدليا بما يتفؽ كاحكاـ القانكف االساسي كالقانكف أكالسمطة التشريعية 
فاف  ,. كبالتاليفي جميع القضايا المعركضة اماميا تطبيقيااالمتناع عف  كعمى السمطة القضائية

كحظر تطبيقو دكف لقانكنية انعداـ قكتو اىك  ,االثر المترتب عمى الحكـ بعدـ دستكرية التشريع
 .ٔالغائو

                                                           
, الصادر بتاريخ َُِِلسنة  ّحكـ محكمة العميا بصفتيا الدستكرية المنعقدة في راـ اهلل, في الطعف الدستكرم رقـ  ُ

ِّ\ْ\َُِّ . 
, مكتبة ُٗٗٗ\ُ\ِقضائية دستكرية, الصادر بتاريخ  ُٖلسنة  ُٓحكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية, قضية رقـ  ِ

.SCC-edu/arabic/Egypthttp://hrlibrary.umn-جامعة منيسكتا, المكقع االلكتركني:  –حقكؽ االنساف
Y18.html-15-SCC-SC/Egypt  تاريخ الزيارة ,ُٓ\ُ\َُِٖ. 

 . َْ, مرجع سابؽ, المادةََِٔلسنة  ّانظر, قانكف المحكمة الدستكرية رقـ  ّ
(, َٔفتحي الكحيدم, المحكمة الدستكرية العميا الفمسطينية في مشركع القانكف الخاص بيا, سمسمة التقارير القانكنية ) ْ

 . ُٓ(, صََِٔراـ اهلل  حزيراف  –)الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ االنساف 
 .ِٓ, مرجع سابؽ, المادة ََِٔلسنة  ّقانكف المحكمة الدستكرية رقـ  ٓ
"دراسة  ََِٔلسنة  ّزة التركماني, القضاء الدستكرم في فمسطيف كفقان لقانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ عمر حم ٔ

 .ِٖٖ, صََُِغزة,  -تحميمية مقارنة", رسالة ماجستير, جامعة االزىر

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-15-Y18.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-15-Y18.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-15-Y18.html
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, فمـ يبيف المشرع الزمف الذم يبدأ منو حظر لسرياف الحكـ بعد الدستكريةلزمني كبالنسبة لمنطاؽ ا
كلكف االصؿ في االحكاـ  .ُالعميا قصكران في قانكف المحكمة الدستكرية عتبرالتطبيؽ, ما ي

, عمى ذلؾ, سريانيا باثر فكرمٌ كاالستثناء  ,مة الدستكرية اف تسرم باثر رجعيٌ الصادرة عف المحك
. ِأك العتبارات تتعمؽ بأمف الدكلة كمكاردىا ,اذا تعمؽ االمر باحتراـ المراكز القانكنية المستقرة

بتطبيؽ التشريع الذم قضي بعد دستكريتو عمى  محكمة المكضكع يعني الزاـ ّكالقكؿ بخبلؼ ذلؾ
 .ْبكقائع سابقة عمى صدكر الحكـ بعدـ الدستكريةألنيا تتعمؽ , االدعكل المطركحة امامي

اما إذا كاف الحكـ بعدـ الدستكرية متعمقان بنص جزائي, كترتبت عميو احكاـه باإلدانة, فيسرم باثرو 
 .ٓرجعي, كتعتبر األحكاـ التي صدرت استنادان اليو محظكرة التطبيؽ

لقضاء بنفسو بب اسفقد يت ؛القضاء ؾكتجدر االشارة اف فعالية الرقابة القضائية مرتبطة بمسم
مف االمكر عبر االمتناع عف فرض رقابتو عمى بعض االعماؿ باعتبارىا بإضعاؼ دكره الرقابي؛ 

كحتى تفسير النصكص تفسيران كاسعان , , كشرط الضركرة مثبلن التقديرية المترككة لتقدير االدارة
  .ٔح االدارة سمطة اكسعيتجاكز ما قصده المشرع لمن

تتحقؽ باجتماع الرقابة البرلمانية  القرارات بقكانيفاف الرقابة المثمى عمى  يرل الباحثىنا كمف 
 ؛خرحد االسمكبيف كاالستغناء عف اآلبأفبل يمكف االكتفاء  ؛جنبان الى جنب مع الرقابة القضائية

  .في اطار الرقابة الشاممة عمى مشركعية القرار بقانكفخر كبلن منيما يكمؿ اآل فال

                                                           
ثارىا كفقان لقانكف , كنسريف ابراىيـ السيقمي, حجية االحكاـ الدستكرية كآِّٖعمر حمزة التركماني, المرجع السابؽ, ص ُ

 .ُُٕ, صَُِٓغزة,  -, رسالة ماجستير, جامعة االزىرََِٔلسنة  ّالمحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني رقـ 
أحكاـ المحكمة في  -ُ, مرجع سابؽ, عمى: "ََِٔلسنة  ّمف قانكف المحكمة الدستكرية رقـ  َْتنص المادة  -

إذا قررت المحكمة أف النص مكضكع  -ِلجميع سمطات الدكلة كلمكافة.  الدعاكل الدستكرية كقراراتيا بالتفسير ممزمة
المراجعة مشكب كميان أك جزئيان بعيب عدـ الدستكرية تكضح ذلؾ بقرار معمؿ يرسـ حدكد عدـ الدستكرية, كالنص الذم تقرر 

 عدـ دستكريتو يعتبر في حدكد قرار المحكمة محظكر التطبيؽ"
 .ِّٖابؽ, صعمر حمزة التركماني, مرجع س ِ
 ام القكؿ باألثر الفكرم لمحكـ الصادر بعدـ الدستكرية.  ّ
 .ِِٖصعمر حمزة التركماني, مرجع سابؽ,  ْ
, مرجع ََِٔلسنة  ّمف قانكف المحكمة الدستكرية رقـ  ّ/َْ, كتنص المادة ْْٗجماؿ الخطيب, مرجع سابؽ, ص ٓ

إذا كاف الحكـ بعدـ الدستكرية متعمقان بنص جزائي تعتبر األحكاـ التي صدرت باإلدانة استنادان إلى ذلؾ  -ّسابؽ, عمى: " 
". النص محظكرة التطبيؽ, كيقـك رئيس المحكمة بتبميغ  النائب العاـ بالحكـ فكر النطؽ بو إلجراء المقتضى القانكني البلـز

 .ُُٓ,ُِٓ(,صُُٖٗ-سامي جماؿ الديف, القضاء االدارم كالرقابة عمى اعماؿ االدارة, )دار الجامعة الجديدة لمنشر ٔ
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واالثار التي صدرت في ظل االنقسام  القرارات بقوانين: مشروعية المطمب الثاني
 المترتبة عميها

فقد تعطؿ كميان في الضفة الغربية بعد  ؛الفمسطيني بظبللو عمى المجمس التشريعيالقى االنقساـ  
 ترفضفقبيؿ انتياء الدكرة االكلى لممجمس التشريعي . ـََِٕحداث المنتصؼ مف حزيراف عاـ أ

فقد رفضت حركة فتح الدعكة , الدعكات المقدمة لعقد جمسات اخرل حركتي حماس كفتحكبلن مف 
المقدمة مف النائب االكؿ لرئيس المجمس التشريعي احد بحر لعقد جمسة لممجمس التشريعي 

ذلؾ  بعد أيضان.ؿ البرلمانية ا معظـ الكتكقد قاطعتي ,بذريعة انتياء المدة القانكنية لمدكرة االكلى
اصدر رئيس السمطة الكطنية مرسكمان رئاسيان يدعك مف خبللو المجمس ـ ََِٕ\ٕ\ٓ بتاريخك 

غير اف دعكتو تمؾ قكبمت , ُـََِٕ\ٕ\ُُالثانية فيالعادية  د في دكرتوالتشريعي لبلنعقا
لعدـ اكتماؿ  سكلـ ينعقد المجم ,بالرفض مف كتمة التغيير كاالصبلح التابعة لحركة حماس

عيت الييا لمناقشة حالة الطكارئ تبل ذلؾ مقاطعة حركة فتح لمجمسات التي دي . النصاب القانكني
باعتبار اف , كمكضكع الثقة بالحككمة التي شكمت إلنفاذ حالة الطكارئ, التي كانت تعـ الببلد

 لمكتب رئاسة المجمسجديدة و الثانية ابتداءن كلـ ينتخب ىيئة ن تالمجمس التشريعي لـ يفتتح دكر 
كمف ىنا اصيب المجمس التشريعي  .ِداخؿ المجمس التشريعيحتى يصار الى عقد الجمسات 

  .بالعجز التاـ عف ممارسة ميامو الدستكرية

 ؛" بالنسبة لممجمس التشريعير البعيرالشعرة التي قصمت ظيقد كانت احداث االنقساـ بمثابة "ل
, االكلى العديد مف العقبات التي اثرت عمى ادائو بشكؿ كبير السنكية فقد كاجو خبلؿ دكرتو

المجمس  كالسياسة "االسرائيمية" الرامية لتعطيؿ ,ابرزىا الصراع السياسي بيف حركتي حماس كفتح
نتيجة االنتخابات التي اسفرت عف فكز حركة التغيير كاإلصبلح  بسبب رفضيا؛ التشريعي الثاني
بتقييد حركة النكاب كمنعيـ مف التنقؿ بيف الضفة الغربية  حتبلؿاال فقد قاـ .التابعة لحماس

                                                           
اني لبلنعقاد في دكرتو ـ بشأف دعكة المجمس التشريعي الثََِٕلسنة  ِٕمرسـك رقـ السمطة الكطنية الفمسطينية, ال ُ

, تنص المادة االكلى منو ّٓ, صََِٕ/ٗ/ُّالعادية الثانية, الكقائع الفمسطينية, العدد الثالث كالسبعكف, تاريخ النشر:
 ـ".ََِٕ/ٕ/ُُـ يـك األربعاء المكافؽ ََِٕ"دعكة المجمس التشريعي الثاني لبلنعقاد في دكرتو العادية الثانية لسنة 

, في: تقرير اداء المجمس ََِٖتمكز  – ََِٕبيعة عمؿ المجمس التشريعي في الفترة ما بيف تمكزسامي جباريف, ط ِ
, )المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي كالديمكقراطية "مفتاح", راـ اهلل ُ(, طََِٖ-ََِٔالتشريعي الفمسطيني )

 . ّٓ(, صََِٖكانكف االكؿ 
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حممة  شف , ك سات كعرقمة التكاصؿ بيف النكاباعاؽ انعقاد العديد مف الجم مما, كقطاع غزة
اذ بمغ عدد النكاب المعتقميف في , كخاصةن نكاب كتمة التغيير كاالصبلحاعتقاالت كاسعة بحقيـ 
نائبان مف بينيـ رئيس المجمس  ُّ ,ـََِٔمف العاـ  حتى اغسطسالفترة الممتدة بيف يكنيك 

 ـََِٔفمنذ عاـ , زاؿ حممة االعتقاؿ مستمرة حتى يكمنا ىذاتكال  .ُالتشريعي عزيز دكيؾ
كال يزاؿ ستة  .اغمبيـ مف كتمة التغيير كاالصبلح ِاعتقؿ اكثر مف ثمث نكاب المجمس التشريعي

كقد  .ّ"االسرائيمية"محتجزيف لدل القكات  ـَُِٔية العاـ مف نكاب المجمس التشريعي كحتى نيا
 ؛كالتأثير سمبان عمى فاعميتو ,تسببت جميع ىذه المعيقات في تحجيـ دكر المجمس التشريعي الثاني

كمصادقة القرار بقانكف , ـََِٔفكانت حصيمة الدكرة االكلى اقرار قانكف المكازنة لمسنة المالية 
كىك احد  ,ـََِٔالشرطة كقكل االمف لسنة  مكعد اقتراع افرادالصادر عف رئيس السمطة بشأف 

  .ْؿ افتتاح المجمس التشريعي الثانيالقرارات الثمانية التي اصدرىا الرئيس قب

 ؛كالتشريعيمف ضعؼ الدكر الرقابي الثاني لممجمس التشريعي  االكلى السنكية كعانت الدكرة
نتيجة المناكفات السياسية كاعتقاؿ اكثر مف نصؼ اعضاء كتمة التغيير كاالصبلح كعدد مف 

 . اعضاء الكتؿ االخرل

تكلى رئيس السمطة  ,كتعطؿ المجمس التشريعي في الضفة الغربية السياسي كبعد احداث االنقساـ
مف القانكف االساسي  ّْالمادة سندان لنص  القرارات بقكانيفالكطنية ميمة التشريع عبر اصدار 

ؽ عمميان اال في الضفة كال تطب ,كيتـ نشرىا في الجريدة الرسمية في الضفة الغربية ,الفمسطيني

                                                           
", )المركز َُِّحتى اغسطس  -ََِٕفترة االنقساـ, "في الفترة ما بيف يكنيك العممية التشريعية كالرقابية خبلؿ ُ

 . ُْ(, صَُِّالفمسطيني لحقكؽ االنساف  
مف نكاب المجمس التشريعي في سجكف االحتبلؿ", المكقع  ُِمؤسسة الضمير لرعاية االسير كحقكؽ االنساف, " ِ

 .َُِٖ\ُ\ُٕ, تاريخ الزيارة   http://wwwaddameerorgاإللكتركني:
 . ْٖ, صَُِٔالمركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف, التقرير السنكم لعاـ  ّ
, كاقٌر احدىا  المجمس التشريعي كرفض ثبلث ََِٖ\ِ\ُٔك  ََِٔ\ُ\ُٗكقد اصدر الرئيس تمؾ القرارات ما بيف  ْ

, في: ََِٕحزيراف  -ََِٔحرب, تقييـ االداء لمدكرة التشريعية االكلى شباط قرارات منيا, كلـ يبت في الباقي, جياد 
, )المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي كالديمكقراطية ُ(, طََِٖ-ََِٔتقرير اداء المجمس التشريعي الفمسطيني )

 .ّٗ(,صََِٖ" مفتاح", راـ اهلل كانكف االكؿ 

http://www.addameer.org/
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كحتى نياية  ـََِٕعاـ  السياسي الصادرة منذ االنقساـ القرارات بقكانيفعدد  بمغكقد  .الغربية
  . ُالمجاالتتناكلت شتى , قراران  كثمانكف اربعةمائة ك , َُِٕالعاـ 

حيث  ,اما في قطاع غزة فقد استمر المجمس التشريعي باالنعقاد كاصدار القكانيف رغـ االنقساـ
 تككيبلتبناءن عمى  باسـ المجمس التشريعي عكفت كتمة التغيير كاالصبلح عمى عقد الجمسات

  ـَُِٕعاـ النكاب االسرل, كقد كصؿ عدد القكانيف التي اصدرتيا منذ االنقساـ كحتى نياية ال
 , ال تسرم اال في قطاع غزة. ِخمسة كخمسكف قانكنان 

كيتـ سف ىذه القكانيف كفقان لآللية المقررة في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي مف حيث اقتراح 
اما اصداره فينتظر المجمس التشريعي مدة شير قبؿ الشركع , القانكف كمناقشتو كالتصكيت عميو

كىي المدة التي منحيا القانكف االساسي لرئيس السمطة الكطنية إلصدار القانكف المحاؿ  ,بنشره
ثـ يرسؿ القانكف بعدىا الى ديكاف الفتكل كالتشريع في غزة  .رده الى المجمس التشريعي أكاليو 

 . ّالتي تصدر في قطاع غزة لنشره في الجريدة الرسمية )الكقائع الفمسطينية(

عقدكا  ,كممثمكا الكتؿ البرلمانية في الضفة الغربية ,اعضاء المجمس التشريعيكتجدر االشارة اف 
كقد شاركت فيو  ,مف اجؿ تفعيؿ دكر المجمس التشريعي المعطؿ ,ـََِٖ\ٔ\ٓاجتماعان بتاريخ 

كتمخض عف ىذا االجتماع تشكيؿ ثبلث  .جميع الكتؿ البرلمانية ما عدا كتمة التغيير كاالصبلح
: ىيئة ْكىذه الييئات ىي, ىيئات تضـ في عضكيتيا الكتؿ البرلمانية التي شاركت في االجتماع

كتكزيع المياـ عمى مجمكعات العمؿ كفؽ كتتكلى تنسيؽ العمؿ النيابي , ممثمي الكتؿ كالقكائـ
كمتابعة شؤكف القضاء , كمتابعتيا كمناقشة التكصيات كالتقارير المحالة الييا, اختصاصاتيا

  .كالنظر في االعماؿ الصادرة عف السمطة التنفيذية, كضماف استقبللو

                                                           
(, المنشكر بتاريخ ُّٗ, كحتى العدد )ََِٕ/ٗ/ٗ( المنشكر بتاريخ ِٕمف العدد ) انظر, جريدة الكقائع الفمسطينية, ُ

ُٖ/ُ/َُِٖ. 
     المكقع االلكتركني:  القكانيف الفمسطينية, المجمس التشريعي الفمسطيني "غزة",  ِ

http://www.plc.ps/ar/home/plc_law   ِٗالزيارة: تاريخ/ٓ/َُِٖ. 
. َّ-ِٗسيادة القانكف كالعممية التشريعية في قطاع غزة, مرجع سابؽ, صمحمد عبلكنة, آالء حماد, رزاف البرغكثي,  ّ

ايضان, عدناف ابراىيـ الحجار, آلية التشريع في فمسطيف كتأثير االنقساـ الفمسطيني عمييا, مجمة جامعة االزىر بغزة, سمسمة 
 .ُٓٓ(, صَُُِ(, )A)ُالعدد  ُّ, المجمد َُُِة, العمـك االنساني

انظر, المجمس التشريعي الفمسطيني "راـ اهلل", اعماؿ المجمس التشريعي بعد االنقساـ, المكقع االلكتركني:  ْ
plcorg-http://wwwpal/  تاريخ الزيارة ,ُٗ\ُ\َُِٖ . 

http://www.plc.ps/ar/home/plc_law
http://www.pal-plc.org/
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كيضـ اعضاء المجمس التشريعي بغض النظر عف الكتؿ البرلمانية التي , كاالجتماع الدكرم العاـ
كمجمكعات نية كيتكلى االجتماع احالة المكاضيع كالقضايا لممثمي الكتؿ البرلما, ينتمكف الييا

ي مجمكعات ياما الييئة الثالثة ف .كما يناقش التقارير كالتكصيات المرفكعة اليو, العمؿ البرلماني
كتقـك  د مف القضايا كبلن بحسب اختصاصيا,منيا العدي كتتابع كؿ مجمكعةو , العمؿ البرلماني

  .بإعداد التقارير بشأنيا كتحيميا الى االجتماع الدكرم لمناقشتيا كاتخاذ البلـز بشأنيا

كال ترقى  ,ييئات ال تعتبر عمبلن تشريعيان لمسمطة التشريعيةعمى اف االعماؿ التي تقـك بيا ىذه ال
 تعتبر بديبلن لمجاف كما ال. ألنيا ال تمـز السمطة التنفيذية؛ بة البرلمانية المعيكدةالمستكل الرق

كانما ىي استعماؿ ه لحؽ النكاب في الرقابة عمى اعماؿ السمطة  ؛الدائمة في المجمس التشريعي
حاؿو مف االحكاؿ عف دكر المجمس التشريعي في الرقابة عمى أم لذا فإنيا ال تغني ب. التنفيذية

ي في الضفة الغربية بفعؿ السمطة التنفيذية كال تسد الفراغ الذم احدثو تعطؿ المجمس التشريع
  .ُاالنقساـ

 ي صدرت في ظؿ االنقساـالت القرارات بقكانيف فاف البحث في مشركعية, كعكدان عمى ذم بدء
  :فرعيف متتالييف, عمى النحك االتيكاالثار المترتبة عمييا يقتضي تقسيـ المطمب الى 

 الصادرة في ظل االنقسام  القرارات بقوانين: مشروعية الفرع االول

التي بينيا  القرارات بقكانيفالتنفيذية بشركط اصدار  ةيدكر الحديث ىنا عف مدل التزاـ السمط
شركط إلعماؿ ىذه  ةفكفقان ليذه المادة ىناؾ ثبلث, القانكف االساسي في مادتو الثالثة كاالربعيف

كاف  ,كغياب المجمس التشريعي, التأخير: حالة الضركرة التي ال تحتمؿ , كىيالسمطة االستثنائية
فأما الشرط االخير المتعمؽ  .تعرض عمى المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكرىا

عمى المجمس التشريعي فبل مجاؿ لبحثو نظران لتعطؿ المجمس التشريعي  القرارات بقكانيفبعرض 
لذا سينحصر  البحث, ااريخ ىذكحتى ت, ـََِٕـ عاـ في الضفة الغربية منذ احداث االنقسا

  .البحث في الشرطيف االكؿ كالثاني

قد سبؽ اف بٌينا اف المشرع الفمسطيني لـ يحدد ل ,شرط الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير -اكالن 
فانو يشترط لقياميا كجكد ظرؼ  ,ككفقان لمقكاعد العامة لحالة الضركرة ,حاالتيا أكماىية الضركرة 

                                                           
 .ْٔ, مرجع سابؽ, صََِٖتمكز  – ََِٕسامي جباريف, طبيعة عمؿ المجمس التشريعي في الفترة ما بيف تمكز ُ
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باف يككف ىناؾ خطر جسيـ ييدد المصمحة العامة كيتطمب التدخؿ  ,يحتمؿ التأخيراستثنائي و ال 
  .كاف ال يككف متكقعان  كيتعذر دفعو بالقكانيف العادية, لمكاجيتو

 اـ االدارة بشرط الضركرة في اصدارالتساؤؿ عف مدل التز  القرارات بقكانيفكيثير العدد الكبير مف 
 أك, تفتقر لشرط الضركرة القرارات بقكانيفباحث فاف العديد مف كفي تقدير ال, القرارات بقكانيف

القرار , كمف ىذه القرارات, كاف باإلمكاف تأجيميا حتى انعقاد المجمس التشريعي عمى االقؿ
بشاف تشكيؿ الييئة الفمسطينية لتنظيـ قطاع االتصاالت الذم  ُـََِٗلسنة  ُٓبقانكف رقـ 

رغـ مركر تسع , حتى التاريخ الذم كتب فيو البحثكلـ يطبؽ  ,ـََِٗ\ٔ\ْصدر بتاريخ 
حالة الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير لتـ لتنفيذه كتشكيؿ الييئة  كلك تكافرت, سنكات عمى اصداره

بؿ اف تطبيقو بعد ىذه السنكات لف يككف مناسبان ألنو ككما يقكؿ السيد سميماف زىيرم ككيؿ , فكران 
اف قانكف تنظيـ قطاع االتصاالت غير المطبؽ كبعد المعمكمات "االتصاالت كتكنمكجيا كزارة 

سنكات عمى اصداره بات في حاجة ماسة لمتعديؿ, حيث تعدؿ قكانيف االتصاالت بشكؿ سريع 
عف غيرىا مف القكانيف في الدكؿ العربية كاالجنبية بسبب تطكر القطاع في مدة زمنية تتراكح بيف 

 .ِ"نيف االتصاالت في ىذه الدكؿثبلث الى خمس سنكات مف اصدار قكا

الذم الغى الرئيس بمكجبو قانكف االنتخابات الفمسطيني  ـََِٕلسنة  ُكايضان القرار بقانكف رقـ 
الثانية عاـ  التشريعية كىك القانكف الذم طبؽ في االنتخابات, كتعديبلتو ـََِٓلسنة  ٗرقـ 

بنظاـ  ـََِٕلسنة  ُقانكف رقـ كقد اخذ القرار ب .كالتي عمى اثرىا حدث االنقساـ ـََِٔ
كنظاـ  ,ّالفمسطينية دائرة انتخابية كاحدةاالراضي النسبي الكامؿ )القكائـ( كاعتبار التمثيؿ 

بدالن مف النظاـ االنتخابي المختمط النتخاب اعضاء , ْجكلتيف النتخاب الرئيس الفمسطينيال
                                                           

ـ بشأف الييئة الفمسطينية لتنظيـ قطاع االتصاالت, الكقائع ََِٗلسنة  ُٓالسمطة الكطنية الفمسطينية, قرار بقانكف رقـ  ُ
 .ٔ, صََِٗ/ٖ/ِِالفمسطينية, العدد الثاني كالثمانكف, تاريخ النشر:

, المكقع َُِٓ\ّ\ْاسيؿ سعيد, مقاؿ بعنكاف: "ىيئة تنظيـ االتصاالت في خبر كاف", مكقع االقتصادم, بتاريخ: ِ
, تاريخ الزيارة  Y10620fhttp://wwwaliqtisadips/ar_pagephpid=10620fy1073679اإللكتركني:

ِِ\ُ\َُِٖ . 
, مرجع سابؽ, عمى: "يتـ انتخاب أعضاء المجمس في انتخابات ََِٕلسنة  ُتنص المادة الرابعة مف القرار بقانكف رقـ  ّ

عامة حرة كمباشرة بطريؽ االقتراع السرم عمى أساس نظاـ التمثيؿ النسبي الكامؿ "القكائـ" باعتبار األراضي الفمسطينية 
 ئرة انتخابية كاحدة". دا
, مرجع سابؽ, عمى "تجرم االنتخابات لمنصب الرئيس باالقتراع ََِٕلسنة  ُتنص المادة الثالثة مف القرار بقانكف رقـ  ْ

العاـ المباشر الحر كالسرم, كيفكز بمنصب الرئيس المرشح الذم يحكز عمى األغمبية المطمقة ألصكات المقترعيف 

http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=10620fy1073679Y10620f
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لسنة  ٗالكارديف في قانكف االنتخابات رقـ ـ االكثرية في انتخاب الرئيس, االمجمس التشريعي كنظ
 .ُـََِٓ

كلـ تجر , كلآلف لـ يطبؽ ـََِٕ\ٗ\ِرار بقانكف صدر بتاريخ اف ىذا الق ,كالشاىد في االمر
كىك ما يدفع الى القكؿ بتخمؼ شرط الضركرة , ـََِٔرئاسية منذ عاـ  أكانتخابات تشريعية أم 

 ,ؼه استثنائي تعجز القكانيف العادية عف مكاجيتوفاألصؿ اف ىناؾ ظر ؛ التي ال تحتمؿ التأخير
كيتعذر تأجيمو لحيف انعقاد المجمس التشريعي  كىك ما  يككف لو حكـه في القانكف العادم, كال

فأيف ىذا مف ذلؾ القرار الذم مضى عمى اصداره تسع سنكات  .ِرة "ال تحتمؿ التأخير"تعنيو عبا
كفي ذات السياؽ اصدر مركز الميزاف لحقكؽ االنساف بيانان صحفيان يتحفظ فيو  .دكف اف يطبؽ

 :عمى ىذا القرار بقانكف  كجاء فيو

كيشدد القانكف األساسي الفمسطيني عمى تكافر حالة الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير ليمارس رئيس "      
, كالمركز يرل أف حالة الضركرة غير متكافرة السمطة الكطنية الفمسطينية الحؽ في إصدار القرارات بقكانيف

إلصدار ىذا القرار بقانكف بشأف االنتخابات العامة لسببيف األكؿ: ىك أف حالة الضركرة التي ال تحتمؿ التأجيؿ 
ىي الحالة المفاجئة التي يتطمبيا الكاقع كحؿ فكرم ألزمة فكرية, كىذا لـ يتكافر بشأف إصدار قانكف االنتخابات 

 ّ"ني الجديدالفمسطي

" الى لحقكؽ االنساف "ديكاف المظالـ كذىب الدكتكر عمار الدكيؾ المدير العاـ لمييئة المستقمة
مف القانكف األساسي غير كاضحة في الكثير  ّْ"أف حالة الضركرة التي اشترطتيا المادة القكؿ 
كالدليؿ عمى ذلؾ أف بعض القرارات بقكانيف صدرت دكف أف تنفذ, كلك كانت  .التشريعات همف ىذ

                                                                                                                                                                      

ذا لـ يحصؿ أ م مف المرشحيف عمى األغمبية المطمقة ينتقؿ المرشحاف الحائزاف عمى أعمى األصكات إلى دكرة الصحيحة, كا 
( يكمان مف تاريخ إعبلف النتائج النيائية, كيفكز بمنصب الرئيس المرشح الذم يحصؿ عمى ُٓانتخابية ثانية تجرم بعد )

 أعمى األصكات في ىذه الدكرة". 
يقـك قانكف االنتخابات الفمسطيني  -ُ, مرجع سابؽ, عمى "ََِٓلسنة  ٗنتخابات رقـ تنص المادة الثالثة مف قانكف اال ُ

%( بيف نظاـ األكثرية النسبية )تعدد الدكائر( ك)نظاـ القكائـ( َٓ -% َٓعمى أساس النظاـ االنتخابي المختمط مناصفة )
يفكز بمنصب الرئيس  -ُذات القانكف عمى " مف ٓٗباعتبار األراضي الفمسطينية دائرة انتخابية كاحدة", كما تنص المادة 

 المرشح الحائز عمى أكثرية عدد األصكات الصحيحة لممقترعيف".
 . ُْٓمحمد عبلكنة, ىيا حاج احمد, نضاؿ برىـ, مرجع سابؽ, ص ِ
مركز الميزاف لحقكؽ االنساف, بياف صحفي لمركز الميزاف يطالب الرئيس بإلغاء القرار بقانكف بشأف االنتخابات العامة  ّ

, المكقع االلكتركني: ََِٕ\ٗ\ٓكيدعك إلى تفعيؿ دكر المجمس التشريعي كممارسة صبلحياتو, 
/post/643http://wwwmezanorg   ِِتاريخ الزيارة\ُ\َُِٖ  

http://www.mezan.org/post/643
http://www.mezan.org/post/643
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ىناؾ حالة ضركرة لتـ تنفيذ ىذه القرارات فكرا, كمثاؿ عمى ذلؾ قرار بقانكف بشأف االنتخابات 
 .ُ"ـََِٕلسنة 

كجعميا مناط  ,كبما اف المشرع الفمسطيني قد شدد عمى شرط الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير
فانو ال يجكز لمسمطة التنفيذية اف تصدر قراران بقانكف في غير حاالت  ؛صة االستثنائيةالرخ

ىدفيا تعديؿ النصكص القانكنية القائمة لسد النقص حتى كاف كاف  ,سبب آخرم أل أكالضركرة 
العميا  كقد قضت محكمة العدؿ .كاال كقعت في المخالفة الدستكرية ,القصكر الذم يعترييا أك

  ,اف حالة الضركرة تقاس بكجكد احداثو مفاجئة تشكؿ خطران جسيمان " :االردنية في احد احكاميا
كبما اف االكضاع التي عالجيا القانكف المؤقت المذككر قائمة منذ شيكر سابقة فيككف عنصر 

القانكف  ذلؾ الف اليدؼ مف كضع .كبالتالي انتفت حالة الضركرة ,المفاجئة كالمداىمة قد انتفى
المعدؿ ىك الرغبة في تعديؿ نصكص القانكف القديـ لسد النقص في احكامو كالقصكر الذم ظير 

فتككف التعديبلت التي كردت في القانكف المؤقت ال تعني كجكد خطر جسيـ  كبذلؾ نتيجة تطبيقو 
  .ِفان لمدستكر"يككف  مخال

يار الذم تبنتو مؤسسة الرئاسة إلصدار المعالقائؿ باف أم ينتقد الباحث الر  ,كانطبلقان مف ذلؾ
في كالسير المنظـ لممرافؽ العامة , ىك معيار المصمحة العامة بمفيكميا الكاسع القرارات بقكانيف

 ,القرارات بقكانيفببان إلصدار كذلؾ الف المصمحة كحدىا ال تكفي س ؛ّالسمطة الكطنية الفمسطينية
كما اف ىذا القكؿ  .فاألصؿ انيا حاضرة في جميع اعماؿ االدارة في الظركؼ العادية كاالستثنائية

مف القانكف االساسي التي اتخذت مف "حالة الضركرة التي ال تحتمؿ ّْيخالؼ منطكؽ المادة 
كلك  ,القرارات بقكانيف" معياران كحيدان إلصدار ر ادكار انعقاد المجمس التشريعيالتأخير في غي

( ة )في قرارىا المشار اليو سابقان صح القكؿ بخبلؼ ذلؾ لما رفضت محكمة العدؿ العميا االردني

                                                           
, الييئة َُِٔ\ٓ\ِّعمار الدكيؾ, مف كممتو التي القاىا بمناسبة اطبلؽ االئتبلؼ االىمي لمرقابة عمى التشريعات,  ُ

 .َُِٖ\ُ\ِٔ, تاريخ الزيارة  http://wwwichrps/ar/1المستقمة لحقكؽ االنساف "ديكاف المظالـ", المكقع االلكتركني: 
, شبكة قانكني االردف, المكقع ُٖٗٗ\ُ\ِٔ)ىيئة عامة(, بتاريخ ُٕٗٗ\ِِٔقرار محكمة العدؿ العميا االردنية رقـ  ِ

  .َُِٖ\ُ\ِّزيارة , تاريخ ال http://wwwlawjonet/vb/forumphpااللكتركني:
محمد عبلكنة, ىيا حاج احمد, نضاؿ برىـ, مرجع سابؽ, في مقابمة مع االستاذ عامر شاىيف, الدائرة القانكنية في ديكاف  ّ

 .ُِٖ, صَُِِ\َُ\ُٓالرئاسة بتاريخ 

http://www.ichr.ps/ar/1
http://www.lawjo.net/vb/forum.php
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غير انيا , رغـ اف سد النقص في التشريع مما تقتضيو المصمحة العامة, تعديؿ القانكف القائـ
  .رفضتو النتفاء شرط الضركرة

تتحقؽ  ـما ل ,القرارات بقكانيفصدار بؿ اف الحاجة لسف التشريعات الجديدة ال تصمح سببان إل
ما اكدتو المحكمة الدستكرية العميا  ككى مف القانكف االساسي, ّْفي المادة الضركرة المقررة 

 :كالذم جاء فيوُالمصرية في احد احكاميا 

لما كاف ذلؾ, ككانت األسباب سالفة البياف كحاصميا مجرد الرغبة في تعديؿ قكانيف األحكاؿ الشخصية "       
بعد أف طاؿ األمد عمى العمؿ بيا رغـ ما أستجد مف تغييرات في نكاحي المجتمع كاف جاز أف تندرج في مجاؿ 

استكماؿ ما يشكب  أك ة جديدةسن قواعد قانونيالبكاعث كاألىداؼ التي تدعك سمطة التشريع األصمية إلى 
إال انو ال تتحقؽ بيا الضكابط المقررة في الفقرة األكلى مف  ,التشريعات القائمة مف قصكر تحقيقا إلصبلح مرتجى

ظرؼ معيف  -خبلؿ غيبة مجمس الشعب  -تفيد أنو لـ يطرأ-الدستكر, ذلؾ أف تمؾ األسباب مف  ُْٕالمادة 
التي تحؿ بيا رخصة التشريع االستثنائية التي خكليا الدستكر لرئيس الجميكرية يمكف أف تتكافر معو تمؾ الحالة 

إذ صدر استنادا إلى ىذه  -ُٕٗٗلسنة  ْْالمشار إلييا كمف ثـ فاف القرار بقانكف رقـ  ُْٕبمقتضى المادة 
 ."المادة, كعمى خبلؼ األكضاع المقررة فييا, يككف مشكبا بمخالفة الدستكر

كما عبرت  أك, فيك غياب المجمس التشريعي ,القرارات بقكانيفالثاني مف شركط  اما الشرط -ثانيان 
كقد سبؽ اف بينا  ."ير ادكار انعقاد المجمس التشريعيمف القانكف االساسي "في غ ّْعنو المادة 

. تعذر انعقاده ألسباب قاىرة أكاف المشرع الفمسطيني لـ يتطرؽ لحالة غياب المجمس التشريعي 
بعمكميتيا تتسع لتشمؿ حالة المجمس , عبارة  في غير ادكار انعقاد المجمس التشريعيغير اف 

 .كبالتالي يككف ىذا الشرط متحققان  ,ـََِٕالتشريعي الذم لـ ينعقد في الضفة الغربية منذ عاـ 
كحيث أف المجمس نية بصفتيا الدستكرية  حيث قضت "كىك ما اكدتو محكمة العدؿ العميا الفمسطي

عي تعطؿ عف االنعقاد منذ سنكات بحيث أصبح ىناؾ شبو استحالة النعقاده مف اجؿ التشري
الكفاء بمتطمبات اختصاصاتو المنصكص عمييا في القانكف األساسي عمى اثر االنقساـ الحاصؿ 

                                                           
قضائية المحكمة الدستكرية العميا "دستكرية", الصادر  ِلسنة  ِٖالدعكل رقـ , حكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية ُ

 جامعة منيسكتا, المكقع االلكتركني: –, مكتبة حقكؽ االنساف ُٖٓٗ\ٓ\ْبتاريخ 
Y2.html-28-SCC-SC/Egypt-SCC-/Egypthttp://hrlibrary.umn.edu/arabic  تاريخ الزيارة ,

ِّ\ُ\َُِٖ. 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-28-Y2.html
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( ّْإلى إعماؿ أحكاـ المادة ) دعىبيف المحافظات الشمالية كالجنكبية مف الكطف, األمر الذم 
 .ُ"ساسيمف القانكف األ

القرارات كىؿ يؤثر انعقاده عمى دستكرية , كلكف ماذا بشأف المجمس التشريعي الذم ينعقد في غزة
 ؟في  الضفة الغربية بقكانيف

يشترط لصحة انعقاد ": عمىالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي  مفُٖ, تنص المادة بدايةن 
باألغمبية المطمقة كذلؾ في غير المجمس حضكر األغمبية المطمقة لممجمس كتصدر القرارات 

كبالتالي ال ينعقد المجمس انعقادان صحيحان اال بحضكر , الحاالت التي يشترط فييا أغمبية خاصة"
كىك ما شكؿ عائقان اماـ كتمة , نائبان في المجمس التشريعي ُِّعمى االقؿ مف اصؿ نائبان ٕٔ

. ا مف قبؿ االحتبلؿ االسرائيميالتغيير كاالصبلح نظران العتقاؿ ما يزيد عف نصؼ اعضائي
حيث  ,لجأت كتمة التغيير كاالصبلح الى نظاـ التككيبلتكلمخركج مف ىذا العائؽ القانكني, 

نكابيا المعتقميف في مف  تككيبلن  ّٓ عمىانيا حصمت  ـََِٕفي تشريف الثاني مف العاـ اعمنت 
النائب االكؿ لممجمس التشريعي احمد كعمى اثر ذلؾ دعا لزمبلئيـ في غزة.  السجكف "االسرائيمية"

عقد أكليا بتاريخ , عادية لممجمس التشريعيالى عقد جمساتو غير  ,المنتمي لذات الكتمة ,بحر
نكاب مف الضفة الغربية شارككا عبر الياتؼ.  ٔنائبان مف غزة ك ِٗبمشاركة  ,ِـََِٕ\ُُ\ٕ

برت كتمة التغيير كاالصبلح اف كرغـ مقاطعة الكتؿ البرلمانية االخرل ليذه الجمسة فقد اعت
 .ّنائبان جميعيـ مف الكتمة نفسيا َٕالجمسة قانكنية بنصابو قكامو 

كقد اثارت تككيبلت االسرل جدالن قانكنيان كسياسيان كاسعان حكؿ مشركعيتيا كمشركعية ما ترتب 
  .رض كمؤيدابشأنيا بيف معأم كانقسـ الر  ,عمييا مف أعماؿ

                                                           
, الصادر بتاريخ ََِٗلسنة  ّحكـ محكمة العميا بصفتيا الدستكرية, المنعقدة في  راـ اهلل  في الدعكل الدستكرية رقـ  ُ

ُّ\ْ\ََُِ . 
نكاب االسرل زمبلئيـ في كتمة "التغيير حسيف ابك ىنكد كسامي جباريف, قراءات قانكنية في: مدل قانكنية تككيبلت ال ِ

,)المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي كالديمكقراطية  "مفتاح" ُكاالصبلح" في الشؤكف المتصمة بالعمؿ البرلماني, ط
 .ٔ(, صََِٖراـ اهلل  كانكف االكؿ   –
غزة, ابريؿ -لفمسطيني لحقكؽ االنساف, )المركز اُ, طََِٕالمركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف, التقرير السنكم  ّ

 .ِٔ(, صََِٖ
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 ,كاالصبلح لتبرير حصكليا عمى ىذه التككيبلت الى العديد مف المبرراتكتستند كتمة التغيير 
كاف ىذه التككيبلت تقتضييا الظركؼ , منيا عدـ كجكد نص قانكني يمنع تككيؿ االسرل

كبيذا  .كقياـ االحتبلؿ باعتقاؿ النكاب بيدؼ تعطيمو, المجمس التشريعي بيا االستثنائية التي يمر
ال قانكف يمنع تككيؿ النكاب احمد بحر "لرئيس المجمس التشريعي  المعنى يقكؿ النائب االكؿ

كاف خصكصية االمر كالظركؼ االستثنائية كاصرار  االحتبلؿ , المعتقميف لنظرائيـ في المجمس
االحتبلؿ لرفع  ككذلؾ ذىاب ,عمى عممية اعتقالو لمنكاب بيدؼ تعطيؿ المجمس التشريعي

  .ُب الباقيف عف زمبلئيـ المعتقميف"ؿ النكاامره ادل الى تككي ,محككميات النكاب

كما استندت كتمة التغيير كاالصبلح لتبرير التككيبلت الى فكرة الفقو القانكف المقاكـ لمجابية 
كبالتالي التصدم ليا بكافة االدكات المتاحة  ,الرامية لشؿ الحياة البرلمانية "االسرائيمية"السياسة 

ي كايضان اف النظاـ الداخمي لممجمس التشريع. لزمبلئيـ االخريفبما فييا تككيؿ النكاب االسرل 
بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا النظاـ كالقانكف يجكز لكؿ كتمة ينص في مادتو السابعة عمى اف "

النص يمكف اعتبار التككيبلت مف قبيؿ  لعمكمية كنظران , برلمانية أف تضع الئحة لتنظيـ عمميا"
 .ِي المجمس التشريعيفالتنظيـ الداخمي لمكتمة 

كاعتبرت اف نظاـ التككيبلت  ,اما الكتؿ البرلمانية االخرل فقد قاطعت جمسات المجمس التشريعي
النظاـ الداخمي لممجمس  أكانو ال يكجد في القانكف االساسي  منيا ,غير قانكني كذلؾ لعدة اسباب

كبما اف القكانيف الناظمة  ,نصه يجيز نظاـ التككيبلت ,حتى في قانكف االنتخابات أكالتشريعي 
كما اف قانكف . لعمؿ المجمس التشريعي لـ تنص صراحة عمى ذلؾ فيككف التككيؿ غير قانكني

مس التشريعي يشغر فييا مقعد عضك المجلتي اقد حدد الحاالت  ـََِٓلسنة  ٗاالنتخابات رقـ 
ؿ النائب الثاني في القائمة حمك  أك ,الدكائركبيف طريقة اشغالو )عبر االنتخابات الفرعية في حالة 

باإلضافة الى , ّرؽ الى الككالة مف بيف تمؾ الطرؽكلـ يتط, في حالة االنتخابات بالقكائـ(
                                                           

فايز ابك عكف, مقاؿ  بعنكاف: الكتؿ البرلػمانية ترفض عقد "التشريعي" بػ "تككيبلت": تكريس لبلنقساـ كاستكماؿ لبلنقبلب  ُ
 . َُِٖ\ُ\ِٓ, تاريخ الزيارة  ayyam.ps-www.alراـ اهلل, المكقع االلكتركني:  –, جريدة االياـ ََِٕ\ُُ\ْالعسكرم, 

 . ِْ-ِّحسيف ابك ىنكد كسامي جباريف, مرجع سابؽ, ص ِ
, مرجع سابؽ, عمى: "يصدر المجمس قراران بشغكر مقعد عضك ََِٓلسنة  ٗمف قانكف االنتخابات رقـ  ٗٗتنص المادة  ّ

( فقداف األىمية القانكنية بحكـ قضائي نيائي كبمصادقة أغمبية ثمثي عدد  ( الكفاة ب ت التالية: أالمجمس في أم مف الحاال
إذا كانت  -ّتقدـ استقالة العضك إلى رئيس المجمس كتعتبر نافذة بعد أسبكعيف عمى تاريخ تقديميا  -ِأعضاء المجمس 

ة تزيد عمى سنة تجرل انتخابات فرعية في الدائرة االنتخابية التي الفترة المتبقية لكالية المقعد الشاغر في الدائرة االنتخابي

http://www.al-ayyam.ps/
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تعارض نظاـ التككيبلت مع مياـ النائب  فدكره ال يقتصر عمى حضكر الجمسات كالتصكيت 
ي المناقشة كاف يشارؾ ف, ميمتو اف يعبر عف ضمير الشعب كيعمؿ عمى خدمتوكانما , فقط
كرايو يمثؿ ضميره ال ضمير مف يككمو لئلنابة عنو كما يرل ذلؾ النائب في  ,البرلمانية المساءلةك 

 . ُكتمة فتح فيصؿ ابك شيبل

ابقة سكتمة البديؿ اف ىذه التككيبلت " كفي ذات االطار اعتبر النائب قيس عبد الكريـ مف
"إذا كاف القانكف األساسي كقانكف االنتخابات  :" كقاؿ متسائبلن دستكرية كقانكنية غير شرعية

يحرماف عمى الناخب أف يككؿ غيره لممارسة حقو االنتخابي مرة كاحدة كؿ أربع سنكات, فكيؼ 
 .ِيمكف تككيؿ نائب باف يجير ثقة عشرات األلكؼ مف الناخبيف في شخص كاحد"

كمقاطعتيا لجمسات المجمس   كعمى الرغـ مف مكقؼ الكتؿ البرلمانية المعارض لنظاـ التككيبلت 
فقد مضت كتمة التغيير كاالصبلح قدمان في عقد الجمسات كاصدار التشريعات باسـ المجمس 

لحقكؽ االنساف كقد تحفظ المركز الفمسطيني , التشريعي الفمسطيني بمكجب تككيبلت االسرل
 .ّنية كتكرس حالة االنقساـ القائمةغير قانك  اىاعمى ىذه الجمسات معتبران اي

كيرل الباحث اف نظاـ التككيبلت الذم اعتمدتو كتمة التغيير كاالصبلح لتاميف النصاب القانكني  
 : ليةالتا لؤلسبابمجاؼو لممشركعية 

صة تعارض التككيؿ مع مياـ كخا, نظاـ التككيبلت معارضيكجاىة االسانيد التي ساقيا  -أ
الرفض حتى يصار الى قبكؿ  أكالف مياـ النائب اشمؿ مف مجرد التصكيت بالقبكؿ  النائب؛

احتياجاتيـ كاف يشارؾ في  عف فميامو تقتضي اف يتكاصؿ مع الشعب كاف يعبر, التككيؿ فييا

                                                                                                                                                                      

انتخب فييا العضك الذم شغر مقعده كفقان لؤلحكاـ المقررة في ىذا القانكف النتخاب أعضاء المجمس, أما إذا كانت اقؿ مف 
مس مف القكائـ االنتخابية إذا شغر مقعد عضك المج -ْسنة فيبقى المقعد شاغران حتى نياية الفترة كانتخاب مجمس جديد 

 .قبؿ أكثر مف ثبلثة اشير مف انتياء مدة كالية المجمس يشغؿ المقعد الشاغر المرشح التالي مف قائمة مرشحي تمؾ القائمة"
 فايز ابك عكف, جريدة االياـ, مرجع سابؽ.   ُ
 المرجع السابؽ.  ِ
يني لحقكؽ االنساف يتحفظ عمى كؿ التشريعات الصادرة المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف, كرقة مكقؼ: المركز الفمسط ّ

, تاريخ الزيارة   http://pchrgazaorg/ar/p=7585, المكقع االلكتركني: ََِٗ\ٔ\ِِفي ظؿ االنقساـ,
ِٓ\ُ\َُِٖ . 

http://pchrgaza.org/ar/?p=7585
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النائب في  كحتى التصكيت  ايجابان كرفضان يتطمب مشاركة. كاقتراح القكانيف المساءلةالمناقشة ك 
 .ال يتحقؽ في نظاـ التككيبلترس كجيات النظر المختمفة كىك ما كتدابرلمانية, المناقشات ال

ليبقى  ؛يتطمب اتصاالن دائمان بيف النائب الككيؿ كالنائب المككؿ )االسير(اف نظاـ التككيؿ  -ب
كىك ما يتعذر تحققو , االخير عمى اطبلعو بمستجدات االمكر كما يطرح داخؿ المجمس التشريعي

كتقييد حركة النكاب , نظران لصعكبة االتصاؿ بالمعتقميف داخؿ السجكف "االسرائيمية" ؛عمميان 
 . االخريف

فقد شيد المجمس التشريعي االكؿ اعتقاؿ  ؛اف ظاىرة اعتقاؿ النكاب ليست باألمر الجديد -ج
االسرل  كشيد المجمس التشريعي الثاني فكز العديد مف, النائباف مركاف البرغكثي كحساـ خضر

كلك اراد المشرع الفمسطيني اعتماد نظاـ التككيبلت , الذيف خاضكا االنتخابات كىـ رىف االعتقاؿ
بؿ اف نظاـ . النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي أكلعالجو تشريعيان في القانكف االساسي 

كنظاـ  ,كخاصة فيما يتعمؽ بالتصكيت ,التككيبلت يتعارض مع النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي
كمناقشة المشاريع كغيرىا مف االمكر التي تتعارض مع نظاـ لة النكاب, , كمساءالجازات كالغيابا

  .التككيؿ

كليس قراران فرديان مف  ,إف انشاء سابقة برلمانية كيذه يتطمب مكافقة ن مف جميع الكتؿ البرلمانية -د
في جمسات المجمس  "ككنفرنسالفيديك ب مثاؿ عمى ذلؾ  استعماؿ تقنية "كاقر  .احدل الكتؿ

فكيؼ بنظاـ التككيبلت الذم , ُـ بمكافقة جميع الكتؿ البرلمانيةاعتمد ىذه النظا اذ ,التشريعي
 التككيبلت قدعممان باف مكضكع  ,رفضتو جميع الكتؿ البرلمانية باستثناء كتمة التغيير كاالصبلح

 ـََِٔير عاـمف خبلؿ مشركع القانكف الخاص بحقكؽ النائب االس ـََِٕطرح قبؿ عاـ 
  .ِكالذم اكقؼ لعدـ التكافؽ بيف اعضاء المجمس التشريعي بشأنو

                                                           
 . ِّحسيف ابك ىنكد, سامي جباريف, مرجع سابؽ, ص ُ
 .ُّالسابؽ, صالمرجع  ِ
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اف يعيد , كال يجكز لو لشعب لتمثيمو في المجمس التشريعياف النائب مفكض مف قبؿ ا -ىػ 
الف مياـ النائب مياـه دستكرية, كال يجكز فييا التفكيض اك االنابة اال  ؛التفكيض لشخصو آلخر

  .ُبنص دستكرم

ضكء ما تقدـ يرل الباحث اف الجمسات التي عقدت استنادان لتككيبلت االسرل ىي غير  فيك 
كال يجب الخمط ىنا بيف مشركعية , القرارات بقكانيفكال تنتقص مف شركط اصدار , قانكنية

فالمجمس كاليتو مستمرة حتى يؤدم اعضاء ؛ الجمسات كمشركعية المجمس التشريعي ذاتو
 .ِمكرر مف القانكف االساسيْٕسندان لنص المادة  ,الدستكريةالمجمس التشريعي الجديد اليميف 

مف القانكف  ّْال يككف اال في اطار المادة  القرارات بقكانيفكىكذا فاف الحديث عف مشركعية 
فيي الفيصؿ بيف المشركعية ؛ قانكفاالساسي الفمسطيني التي بينت شركط اصدار القرار ب

كتقدير حالة الضركرة  القرارات بقكانيفف كاف اصدار . كلئكالبلمشركعية بالنسبة ليذه القرارات
فاف ذلؾ ال يمنع الباحثيف , ي ال تحتمؿ التأخير متركؾ لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينيةتال

الى  غامضان خاصة عندما يككف شرط الضركرة  ,بشأنياأم كمراكز حقكؽ االنساف مف إبداء الر 
فاف مصير ىذه القرارات مرتبط بعرضيا عمى  ,كفي نياية االمر, حدو يمكف القكؿ بانتفائو

فيك المختص بمراجعتيا كفحص مدل  ؛المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعقدىا  بعد صدكرىا
   . التزاـ االدارة بالحدكد التي رسميا الدستكر

 الصادرة في ظل االنقسام  القرارات بقوانين: االثار القانونية المترتبة عمى يالفرع الثان

اث االنقساـ الفمسطيني عاـ عكؼ رئيس السمطة الكطنية عمى مباشرة الكظيؼ التشريعية منذ احد
كىي مدة طكيمة تحكؿ فييا اختصاصو . القرارات بقكانيفمف خبلؿ  , كحتى يكمنا ىذا ـََِٕ

  المائة كثمانكف قراران القرارات التي يزيد عددىا عف  هكتناكلت ىذ. ال استثناءن التشريعي اصبلن 
فمنيا ما صدر في المجاؿ االقتصادم كالقرار التي يمكف لمقكانيف العادية تناكليا, شتى المجاالت 

لسنة  ٗكالمجاؿ الدستكرم كالقرار بقانكف رقـ . بشأف الصناعةـ َُُِلسنة  َُبقانكف رقـ 

                                                           
 .ُٕ, صحسيف ابك ىنكد, سامي جباريف, مرجع سابؽ ُ
ـ, ََِّـ بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف األساسي المعدؿ لسنة ََِٓالسمطة الكطنية الفمسطينية, القانكف األساسي لسنة  ِ

عمى "تنتيي مدة  مكرر ْٕ, كتنص المادة ٓ, صََِٓ/ٖ/ُٖالكقائع الفمسطينية, العدد السابع كالخمسكف, تاريخ النشر:
 .كالية المجمس التشريعي القائـ عند أداء أعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستكرية"
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 ـََِٕلسنة  ُّكالمجاؿ الجزائي كالقرار بقانكف رقـ . أف مكافحة غسيؿ االمكاؿبش ََِٕ
بشأف تعديؿ  ـَُُِلسنة  ّكفي المجاؿ اإلدارم كالقرار بقانكف رقـ  .بشاف االعفاء الضريبي

بشاف رسـك ـ َُِِلسنة  ِكايضان في المجاؿ القضائي كالقرار بقانكف رقـ  .قانكف االستمبلؾ
كمجاؿ , كغيرىا مف المجاالت االخرل كالمجاؿ الدكلي كاالجتماعي. تسجيؿ االراضي

  .االنتخابات

كانشأت الكثير مف , آثاران قانكنية عمى صعيد االفراد كالمؤسسات القرارات بقكانيفكقد رتبت ىذه 
ما يثير التساؤؿ حكؿ مصير ىذه القرارات  بقانكف كاالثار المترتبة عمييا فيما , المراكز القانكنية

ألنيا ستصبح قكانيف نافذةن ؛ لياه كال مشكمة في اقرار  .ك عرضت عمى المجمس التشريعي كرفضيال
  .كستبقى آثارىا قائمة ىذا االقرار,مف تاريخ 

عمى  القرارات بقكانيفمف القانكف االساسي الفمسطيني اذا عرضت  ّْككفقان لنص المادة  
. المجمس التشريعي كرفضيا يزكؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف بالنسبة لممستقبؿ دكف الماضي

كبالتالي فاف اآلثار كالمراكز القانكنية التي رتبيا القرار قبؿ رفضو مف جانب المجمس التشريعي 
حيث , قابيةالمتعمقة بنصكص ع القرارات بقكانيفكيختمؼ االمر مع . تبقى قائمة كمرتبة ن آثارىا

, ُالقكانيف العقابيةتعمقة بإلغاء تطبيؽ القكاعد الم يستدعياالمر الذم , حكميا ّْلـ تبيف المادة 
كالتي تنص عمى "كؿ قانكف  ـَُٔٗلسنة  ُٔ ـمف قانكف العقكبات رق ٓكمنيا نص المادة 
ذا يفرض عقكبة أخؼ يجب أف يطبؽ عمى الجرائـ المقترفة قبؿ  أكجديد يمغي عقكبة  نفاذه كا 

صدر قانكف جديد بعد حكـ مبـر يجعؿ الفعؿ الذم حكـ عمى فاعمو مف أجمو غير معاقب عميو 
ف االجراءات الجزائية لعاـ مف قانك  ٗككذلؾ المادة  ,يكقؼ تنفيذ الحكـ كتنتيي آثاره الجنائية"

القانكف اء الغ -أتنقضي الدعكل الجزائية في إحدل الحاالت التالية: يا "كالتي جاء في ـََُِ
  ."الذم يجـر الفعؿ

اما اذا لـ ؛ يككف لرفض المجمس التشريعي اثر رجعي بالنسبة ليذه القرارات العقابية ,كبالتالي
عمى المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكرىا كفقان  القرارات بقكانيفىذه تعرض 

                                                           
", مرجع سابؽ, َُِّحتى اغسطس  -ََِٕالعممية التشريعية كالرقابية خبلؿ فترة االنقساـ "في الفترة ما بيف يكنيك ُ

 . ْٗص
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كتنقضي جميع االثار , ريخ صدكرىامف قكة القانكف باثر رجعي مف تافيزكؿ ما كاف ليا , لمقانكف
  .كالمراكز القانكنية الي رتبتيا ىذه القرارات

باثر رجعي سيمحؽ ضرران في الحقكؽ كالمراكز القانكنية التي  القرارات بقكانيفكالكاقع اف الغاء 
انشأت بمكجب القرار فعمى سبيؿ المثاؿ  ,استقرت فترة زمنية طكيمة بسبب استمرار االنقساـ

 ,شركة ربحية ّْشركة مدنية ك ُُ ,بشاف تعديؿ قانكف الشركات ـََِٖلسنة  ٔرقـ بقانكف 
كفقان ليذا التي صكبت اكضاعيا . ناىيؾ عف الشركات فقط ـَُِِكذلؾ حتى عاـ العاـ 

 .ُالقرار

الباحث عمى المجمس التشريعي اف يتبنى الحؿ الذم اكرده المشرع الدستكرم المصرم في يقترح ك 
فيقرر زكاؿ ما كاف ليذه القرارات مف قكة , ِـَُِْالدستكر المصرم لسنة  مف ُٔٓالمادة 

تسكية ما ترتب  أك, اال اذا رأل المجمس اعتماد نفاذىا في الفترة السابقة, القانكف باثر رجعي
 كفقان لما تقتضيو المصمحة العامة.  عمييا مف اثار

سياسي ينشان حكؿ كالية ك  قانكنيه بدأ نقاشه  ـََِٗكمع اقتراب العاـ  ـََِٖكقبيؿ انتياء العاـ 
كما ترتب عمييا مف  القرارات بقكانيفكاثر ذلؾ عمى مشركعية , رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية

ية الرئيس تنتيي بتاريخ حيث اعتبرت كتمة التغيير كاالصبلح التابعة لحركة حماس اف كال .آثار
 رئيس ليتكلى بعدىا, ـََِٓ\ُ\ٗانتخابو بتاريخ بعد اربع سنكات عمى أم  ,ـََِٗ\ُ\ٖ

كفقان لممادة  الرئاسية المجمس التشريعي مياـ الرئاسة لمدة ستيف يكمان تجرم خبلليا االنتخابات 
, فترة اضافيةم كبالتالي ال يجكز اف تمتد كالية الرئيس أل .ّمف القانكف االساسي المعدؿ ّٕ

اثر قانكني لصدكرىا أم ريخ تعتبر غير مشركعة كال ترتب ككؿ القرارات التي تصدر بعد ذلؾ التا

                                                           
, بشاف تعديؿ قانكف الشركات السارم في الضفة الغربية, ََِٖلسنة  ٔرقـ  آالء حماد  قراءة قانكنية في القرار بقانكف ُ

(, َُِِجامعة بيرزيت    –"االليات, االثار, الحمكؿ",)معيد الحقكؽ َُِِ-ََِٕفي: الحالة التشريعية في فمسطيف 
    .ُِْص

عمى: "... فإذا لـ تعرض كتناقش أك اذا عرضت كلـ يقرىا  َُِْمف الدستكر المصرم لسنة  ُٔٓتنص المادة  ِ
المجمس, زاؿ بأثر رجعى ما كاف ليا مف قكة القانكف, دكف حاجة إلى إصدار قرار بذلؾ, إال إذا رأل المجمس اعتماد نفاذىا 

 ر".في الفترة السابقة, أك تسكية ما ترتب عمييا مف آثا
, المكقع ََِٖ\ٗ\ُٕكرقة مكقؼ حكؿ الجدؿ بشأف انتياء مدة الرئاسة  المركز الفمسطيني  لحقكؽ االنساف,  ّ

 . َُِٖ\ُ\ِٕ, تاريخ الزيارة   http://pchrgazaorg/ar/p=7587االلكتركني: 

http://pchrgaza.org/ar/?p=7587
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ران  يؤكد فيو انتياء اكفي كقت الحؽ اصدر المجمس التشريعي في غزة قر . عف غير ذم صفة
  .ُـََِٗ\ُ\ٖالرئيس منذ تاريخ كالية 

حيث , فقد اعتبرت اف كالية الرئيس مستمرة حتى انتياء كالية المجمس التشريعياما حركة فتح 
بمعنى اف كالية الرئيس الفمسطيني  .تجرم االنتخابات الرئاسية بالتزامف مع االنتخابات التشريعية

لسنة  ٗمف قانكف االنتخابات رقـ  ُُُكذلؾ بمكجب المادة  ,ـََُِ\ُ\ِْتمتد حتى 
كقد . ِبشاف االنتخابات العامة ـََِٕلسنة  ُمف القرار بقانكف رقـ  ُُٔكالمادة  ,ـََِٓ
مف بعض القانكنييف باعتباره يخالؼ القانكف االساسي الذم كضع  لمنقدأم الر  ىذا تعرض

كلك اراد المشرع الدستكرم اف يكحد  ,االنتخابات التشريعيةمكعد لبلنتخابات مكعدان يختمؼ عف 
لحيف اداء  القديـ كالية المجمس التشريعي ددفعؿ ذلؾ صراحة ن كما فعؿ عندما مل ,بيف المكعديف

مكرر مف القانكف  ْٕعبر اضافة المادة , دداليميف الدستكرية مف قبؿ اعضاء المجمس الجي 
ما كرد في قانكف االنتخابات بشأف تزامف االنتخابات يعد تجاكزان لمقانكف ف ا عفعدا . االساسي

 .ّكانيف العاديةاسي ال ييعدؿي بالقالف القانكف االس ؛كىك ما يجعمو باطبلن , االساسي كتعديبلن لو

فقد انقضت المدتيف , كبصرؼ النظر عف االسانيد التي ساقيا كؿن مف الطرفيف لمتدليؿ عمى رأيو
ؿ حكؿ كالية رئيس السمطة رئيس ليتجدد الجد. تشريعية أكانتخابات رئاسية أم دكف اف تجًر 

كخاصةن بعدما قاـ المجمس المركزم لمنظمة التحرير الفمسطينية  ,السمطة الكطنية الفمسطينية
بتمديد كالية الرئيس ككالية المجمس التشريعي الى حيف اجراء انتخابات و  ,ـََِٗ\ُِ\ُٔبتاريخ 

                                                           
  ََِٗ \ٓ\ُّ(, الصادر بتاريخ ُ\ْغ ع  \ََُِرار المجمس التشريعي رقـ )المجمس التشريعي الفمسطيني  "غزة", ق ُ

47a4-0da7-http://wwwplcps/upload/decision/d7175811-9338-المكقع االلكتركني  
17ffd00f2c4epdf   ُّالزيارة تاريخ\ُ\َُِٖ.  

 المركز الفمسطيني  لحقكؽ االنساف, كرقة مكقؼ حكؿ الجدؿ بشأف انتياء مدة الرئاسة, مرجع سابؽ.              ِ
تجرم االنتخابات الرئاسية القادمة  ,مرجع سابؽ, عمى: "ََِٓلسنة  ٗمف قانكف االنتخابات رقـ  ُُُتنص المادة  -

 ُُٔألكؿ مجمس تشريعي يينتخب بعد نفاذ أحكاـ ىذا القانكف المعدؿ ككفقان لو". اما المادة  بحمكؿ نياية الدكرة التشريعية
, مرجع سابؽ, عمى: "تجرم االنتخابات الرئاسية القادمة بالتزامف مع أكؿ انتخابات ََِٕلسنة  ُمف القرار بقانكف رقـ 

 تشريعية تجرم بمقتضى ىذا القانكف".
–عيات القانكنية النتياء كالية الرئيس, كرقة قدمت الى: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات احمد مبارؾ الخالدم, التدا ّ

 .ٖ -ٕ, صََِٖ \ٗ\ٔبيركت, 

http://www.plc.ps/upload/decision/d7175811-0da7-47a4-9338-17ffd00f2c4e.pdf
http://www.plc.ps/upload/decision/d7175811-0da7-47a4-9338-17ffd00f2c4e.pdf
http://www.plc.ps/upload/decision/d7175811-0da7-47a4-9338-17ffd00f2c4e.pdf
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حسـ ىذه لكيرل الباحث اف المشكمة تكمف في غياب النص الذم يمكف المجكء اليو  .ُجديدة
عالجت حالة شغكر منصب رئيس مف القانكف االساسي  ّٕمادة القكؿ باف ال يصحكال  ,المسالة

الف ىذه المادة ذكرت ثبلث حاالت ؛ السمطة الكطنية كبالتالي يمكف تطبيقيا عمى الكضع الحالي
لكطنية كردت عمى سبيؿ الحصر, يتكلى فييا رئيس المجمس التشريعي مياـ رئاسة السمطة ا

, تو الى المجمس التشريعي اذا قبمت بأغمبية الثمثيفاف يقدـ استقال -ِ, كفاة الرئيس -ُكىي: 
اذا فقد اىميتو القانكنية بناءن عمى قرارو مف المحكمة الدستكرية العميا كمكافقة المجمس  -ّ

ئيس دكف اجراء انتخابات ر كليس مف بيف ىذه الحاالت انتياء كالية ال. التشريعي بأغمبية الثمثيف
الكالية الرئاسية لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ليس لو سند كفي المقابؿ فاف تمديد , رئاسية

الذم سينجـ عف الفراغ السياسي كالقانكني  حدكثالببلد مف  يجنب كلكنو, في القانكف االساسي
الظركؼ الراىنة في خاصة كاف , دكف اجراء االنتخابات الرئاسية ,تكقؼ الرئيس عف اداء ميامو

 .ِنزيية تعبر عف ارادة الناخبيف انتخابات ألجراءؿ ال تؤى السياسي ظؿ االنقساـ

 

 السمطة التنفيذية في مجال القضاء تدخل: الثانيالمبحث 

في مادتو الثانية عمى: "الشعب نص فقد  ؛د رسخ القانكف االساسي مبدأ الفصؿ بيف السمطاتلق
عمى أساس مبدأ مصدر السمطات كيمارسيا عف طريؽ السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية 

 كيتميز الفصؿ بيف السمطات .الفصؿ بيف السمطات عمى الكجو المبيف في ىذا القانكف األساسي"
 ,التعاكف كالرقابة المتبادلةعمى في النظاـ السياسي الفمسطيني بالمركنة كالتكازف, كيقكـ العامة 

كيحؽ ليا سحب , االخيرةفالسمطة التشريعية تراقب الحككمة كتصادؽ عمى الميزانية التي تعدىا 
تساىـ السمطة التنفيذية  كفي المقابؿ. مف الحككمة ذاتيا عند المقتضىأك الثقة مف احد الكزراء 

اما . كيحؽ لمكزير اف يككف نائبان في المجمس التشريعي ,المختمفة في العممية التشريعية بمراحميا

                                                           
المجمس الكطني الفمسطيني, بياف المجمس المركزم الفمسطيني, الدكرة الثالثة كالعشركف "دكرة الشرعية الدستكرية" التي  ُ

 , http://www.palestinepnc.org, المكقع االلكتركني: ََِٗ/ُِ/ُٔ-ُٓعقدت في مدينة راـ اهلل خبلؿ الفترة مف 
 .َُِٖ/ٓ/َّتاريخ الزيارة 

 المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف, كرقة مكقؼ حكؿ الجدؿ بشأف انتياء مدة الرئاسة, مرجع سابؽ.              ِ

http://www.palestinepnc.org/
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مطتيف التشريعية كالتنفيذية عبر السمطة القضائية فتراقب دستكرية التشريعات الصادرة عف الس
  .كتراقب اعماؿ السمطة التنفيذية بكاسطة المحكمة االدارية, المحكمة الدستكرية

كىك ما يعكس , كىكذا فاف الفصؿ بيف السمطات لـ يمنع مف كجكد التعاكف كالرقابة المتبادلة بينيا
كقد تغير ذلؾ بعد . خرلمركنة الفصؿ بيف السمطات دكف النيؿ مف استقبللية كؿ منيا عف اال

فقد القى الصراع السياسي بظبللو عمى السمطة القضائية كما القاه عمى  ؛االنقساـ الفمسطيني
ما ادل الى انقساـ  ,الصراع عمى يد اطراؼ النزاعريعية كالتنفيذية  فقد اقحمت في السمطتيف التش

قضائيان  دا لكؿ منيما مجمسان فغ, كقطاع غزة السمطة القضائية بيف شقٌي الكطف الضفة الغربية
  .كنيابة عامة تتكلى شؤكف القضاء فيو اعمى

تكلت السمطة التنفيذية ممثمو برئيس  الغربية, كعمى اثر تعطؿ السمطة التشريعية في الضفة
مف القانكف االساسي  ّْسندان لنص المادة  ,القرارات بقكانيفمياـ التشريع عبر السمطة الكطنية 

خاصة مع غياب  ,سخرت ىذه الصبلحية التشريعية لمييمنة عمى السمطة القضائيةكقد  المعدؿ,
 .الرقابة عمى السمطة التنفيذية كاعماليا بفعؿ االنقساـ

اف نبيف السمطة القضائية في ظؿ االنقساـ, كيقتضي الحديث عف ىيمنة السمطة التنفيذية عمى 
    ية في النظاـ الدستكرم الفمسطينيطبيعة العبلقة بيف السمطة التنفيذية كالسمطة القضائ

)المطمب التنفيذية عمى السمطة القضائية في ظؿ االنقساـ ة ىيمنة السمطثـ , (االكؿ المطمب)
 : عمى النحك االتي, (الثاني

 

المطمب االول: العالقة بين السمطة التنفيذية والسمطة القضائية في النظام الدستوري 
 الفمسطيني

كتتكالىا المحاكـ عمى اختبلؼ انكاعيا , عمى اف السمطة القضائية مستقمة ينص القانكف االساسي
كاف , ُر احكاميا كفقان لمقانكفدكتص قانكف طريقة تشكيميا كاختصاصاتيا,كيحدد ال, كدرجاتيا

سمطة التدخؿ في م كال يجكز أل, في قضائيـ لغير القانكفالقضاة مستقمكف كال سمطاف عمييـ 

                                                           
 .ٖٗكٕٗالمادتيف , مرجع اسبؽ, ََِّالقانكف االساسي المعدؿ لسنة  ُ
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 ـََِِلسنة  ُكفي ذات السياؽ يؤكد قانكف السمطة القضائية رقـ . العدالة أكالقضاء  شؤكف
 ةكاف القضا في شؤكف العدالة, أكاف السمطة القضائية مستقمة كيحظر التدخؿ في القضاء عمى 

 . ُمستقمكف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانكف

غير اف عبلقة السمطة . لسمطاتالقضائية احد نتائج مبدأ الفصؿ بيف ا السمطة كيعد استقبلؿ
فالفصؿ المقصكد ىنا ىك , القضائية بالسمطات االخرل تقكـ عمى التعاكف كالفصؿ النسبي

, فالقضاء يحكـ بالقكانيف الصادرة عف المجمس التشريعي؛ الفصؿ المرف كليس الفصؿ المطمؽ
كليذا فاف عبلقة السمطة  .كالسمطة التنفيذية تتكلى تنفيذ االحكاـ كالقرارات الصادرة عف القضاء

  .القضائية بغيرىا ىي عبلقة تكاممية  يكمؿ بعضيا بعضان 

اف عبلقة السمطة القضائية بالسمطة التنفيذية ينظميا القانكف االساسي كقانكف السمطة القضائية 
كيبلحظ اف ىذه التشريعات منحت السمطة التنفيذية بعض الصبلحيات المتعمقة  .بشكؿن رئيسيٌ 

ما يثير بعض الكطنية الفمسطينية ككزير العدؿ, م القضائي كخاصة رئيس السمطةبالشأف 
كىك ما سيتـ بحثو مف خبلؿ الحديث عف عبلقة , اإلشكاليات بالنسبة الستقبلؿ السمطة القضائية

كعبلقة مجمس الكزراء , (الفرع االكؿرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بالسمطة القضائية )
  .)ثانيان( بالسمطة القضائية

 

 : عالقة رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية بالسمطة القضائية الفرع االول

جاؿ التعييف في الكظائؼ كخاصة م, يتمتع رئيس السمطة بصبلحيات كاسعة في مجاؿ القضاء
كتجد ىذه الصبلحيات سندىا في القكانيف الناظمة لمشأف القضائي  كتحديدان القانكف  ,القضائية
 :, كىذه الصبلحيات ىيكقانكف السمطة القضائيةاالساسي 

ة القضائية رقـ مف قانكف السمط ُٖالمادة  نصت :حية التعييف في الكظائؼ القضائيةصبل -كالن أ
يككف شغؿ الكظائؼ القضائية بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية عمى " ـََِِلسنة ُ

الترقية  -بطريؽ التعييف ابتداء ب -أ -بناء عمى تنسيب مف مجمس القضاء األعمى كفقا لما يمي:

                                                           
 . ّكُ, مرجع سابؽ, المادتيف ََِِلسنة  ُقانكف السمطة القضائية رقـ  ُ
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االستعارة مف الدكؿ  -التعييف مف النيابة العامة د -عمى أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة ج
لقضائية اممؾ تعييف القضاة ألكؿ مرة في الكظيفة ياف رئيس السمطة الكطنية بمعنى  ."الشقيقة

كقبكؿ استعارة القضاة مف الدكؿ الشقيقة , كلو صبلحية ترقيتيـ الى المحاكـ االعمى درجة
اف كممة  ,كتكمف االشكالية في آلية التعييف تمؾ. بتنسيب مف مجمس القضاء االعمى طبعان 

كاف كاف التعييف بناءن عمى تنسيب , ككف لرئيس السمطة الكطنية كحدهالفصؿ في تعييف القضاة ت
كىك ما يفسح المجاؿ لمتدخؿ في شؤكف السمطة القضائية كتحجيـ دكر مجمس , مجمس القضاء
الف رئيس السمطة الكطنية يممؾ حرية االختيار بيف االسماء المنسبة اليو  ؛القضاء االعمى

  .ُكتعييف المكاليف لو دكف االخريف

القانكف االساسي الفمسطيني : نص لمحكمة الدستكرية كتعييف اعضائياصبلحية تشكيؿ ا -ثانيان 
كترؾ امر تشكيميا كاالجراءات البلزمة , عمى تشكيؿ محكمة دستكرية عميا َُّفي المادة 

كىك قانكف  ـََِٔكقد صدر ىذا القانكف في العاـ . الكاجبة لذلؾ ليتـ بيانيا بمكجب قانكف
فاف تعييف رئيس  ,ككفقان لممادة الخامسة مف ىذا القانكف ,ـََِٔلسنة  ّالمحكمة الدستكرية رقـ 

رئيس السمطة الكطنية بالتشاكر المحكمة كقضاتيا في التشكيؿ االكؿ لممحكمة يككف بقرارو مف 
سمطة الكطنية كمف ثـ يككف التعييف بقرار مف رئيس ال, مع مجمس القضاء االعمى ككزير العدؿ

ياء ككذلؾ االمر بشأف ان. الفمسطينية بناءن عمى تنسيب مف الجمعية العامة لممحكمة الدستكرية
يصدر الرئيس قراران بذلؾ بناءن عمى طمبو مف الجمعية العامة خدمة عضك المحكمة الدستكرية, اذ 

                            . كتعديبلتو مف قانكف المحكمة الدستكرية ُِلنص المادة سندان , لممحكمة
مركزةه بيد رئيس السمطة يتضح اف سمطة تعييف اعضاء المحكمة الدستكرية  ,بناءن عمى ما تقدـ

مجمس القضاء رغـ اف النص اشترط استشارة  ,خاصة ن في التعييف االكؿ لممحكمةالكطنية, 
أم ا ر مكان؛ ة الكطنيةاال اف ىذه االستشارة ليست ممزمة لرئيس السمط ,االعمى ككزير العدؿ

 .ِفقط  يستأنس بو

                                                           
 .ٕٓ, كعزيز كايد, مرجع سابؽ, صُّٖباسـ صبحي بشناؽ, مرجع سابؽ, ص ُ
الرقابة القضائية اماـ المحكمة الدستكرية العميا في فمسطيف, في: العدالة كالقانكف, )المركز  محمد الحاج  قاسـ, ِ

 .ِّْ(, صََِٖراـ اهلل  نيساف  –الفمسطيني الستقبلؿ المحاماة كالقضاء "مساكاة" 
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في احتمالية التأثير عمى عمؿ المحكمة  ,في آلية التشكيؿ االكؿ لممحكمةكتكمف الخطكرة  
خاصة في مكضكعو ميـ كالرقابة عمى دستكرية القكانيف , الدستكرية مف جانب السمطة التنفيذية

حكؿ دكف الثبلثة يضمف استقبلؿ القضاة كيالقضاة باشتراؾ السمطات لذا فاف اختيار  ,كالمكائح
الف تككيف القضاة كخبرتيـ في الحقؿ , كأقكؿ "احتمالية التأثير"؛ ُخضكعيـ لمسمطة التنفيذية

  .استقبلليـ عف السمطة التنفيذية كاف كانت صاحبة الفضؿ في تعيينيـ عمىالقضائي يؤثراف 

 ,عتبر مقبكلة بعد اسبكعيف مف تاريخ تقديميافإنيا ت ,اما بشأف استقالة اعضاء المحكمة الدستكرية
مف قانكف  ّ\ِّكيصدر بقبكليا قراره مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كفقان لنص المادة 

  .كبالتالي فاف قرار الرئيس ال يتعدل ككنو قراران كاشفان يتمـ عممية االستقالة, المحكمة الدستكرية

 َُٗاالساسي في المادة  نص القانكف ,عمى حكـ االعداـلرئيس في المصادقة ا صبلحية -ان ثالث
ال ينفذ حكـ اإلعداـ الصادر مف أية محكمة إال بعد التصديؽ عميو مف رئيس السمطة عمى اف "

فاف اشتراط مصادقة الرئيس , كرغـ خطكرة ىذه العقكبة كالجدؿ القائـ حكليا. الكطنية الفمسطينية"
يفتح الباب لتعطيؿ تنفيذىا الى فترة زمنية قد  ,زمنية لذلؾ عمى احكاـ االعداـ دكف تحديد ميمة

كىك ما يعد تدخبلن مف جانب السمطة التنفيذية في اعماؿ السمطة , تستمر الى ماال نياية
 .ِبيف السمطات الفصؿ ائية كاخبلالن بمبدأالقض

العداـ في كعمميان استخدمت صبلحية الرئيس في المصادقة عمى احكاـ االعداـ لتعطيؿ احكاـ ا
كىنا يرل البعض اف امتناع الرئيس , كحتى تاريخ ىذا البحثـ ََِٓالضفة الغربية منذ العاـ 

 َُٔعف المصادقة عمى احكاـ االعداـ يعد تعطيبلن لؤلحكاـ القضائية كيسرم عميو حكـ المادة 
المتناع عف ألحكاـ القضائية كاجبة التنفيذ كااساسي الفمسطيني كالتي تنص عمى "مف القانكف اال

نحك جريمة يعاقب عمييا بالحبس, كالعزؿ مف الكظيفة إذا كاف أم تعطيؿ تنفيذىا عمى  أكتنفيذىا 
مكمفان بخدمة عامة, كلممحكـك لو الحؽ في رفع الدعكل مباشرة إلى  أكالمتيـ مكظفان عامان 

الف  ؛الباحث يخالفوأم كىك ر . ّ"المحكمة المختصة, كتضمف السمطة الكطنية تعكيضان كامبلن لو

                                                           
جامعة الككيت,  –, )كمية الحقكؽ ُعثماف عبد الممؾ الصالح, الرقابة القضائية اماـ المحكمة الدستكرية في الككيت, طُ

 .ٓٔ(, صُٖٔٗ
 .ْٔعزيز كايد, مرجع سابؽ, ص ِ
 .ُّٓاحمد ماجد عبد ربو ابك سعادة, مرجع سابؽ, ص ّ
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ثـ , آنفة الذكر تتعمؽ باألحكاـ التي استكفت شركط تنفيذىا كاصبحت جاىزة لذلؾ َُٔالمادة 
اف كاف نفاذه معمؽه عمى مصادقة الرئيس ك  اما حكـ االعداـ فاف .حاؿ دكف تنفيذىا شخص ما

طيؿ نفاذه قبؿ فبل ييصار الى القكؿ بتع المصادقة ال يككف نافذان بعد, تمؾكبغير , حكمان نيائيان 
 . المصادقة عميو

كيعرؼ العفك الخاص  ,ُتخفيضيا عف المحككـ عميو أكحؽ العفك الخاص عف العقكبة  -رابعان 
عف العقكبة بانو "انياء االلتزاـ بتنفيذىا ازاء شخص صدر ضده حكـ بات, انياءن كميان أك جزئيان, 

قرار صادر عف رئيس أك استبداؿ التزاـ آخر بو مكضكعو عقكبة أخؼ, كذلؾ بناءن عمى 
 كـك عميو يطالبمنحة مف رئيس السمطة الكطنية كليس حقان لممح يعتبر العفك الخاص, ك ِالدكلة"

, فضيمة في الحاكـح نظاـ العفك باعتباره دً كقد امتي . ّلو كال مجاؿ لرفضو ـه اف صدر فيك ممز ف, بو
الطريؽ االخير إلصبلح االخطاء القضائية التي تكتشؼ بعد صيركرة الحكـ باتان, كلككنو 

و في المقابؿ كلكن .ْكالتخفيؼ مف صرامة العقكبة في بعض الحاالت, كتيدئة المشاعر العامة
 شؤكفالرئيس في العفك يعتبر تدخبلن في  اختصاصىميا اف أ, ديد مف االنتقاداتتعرض لمع

كفي ظؿ  .ٓصفة الثبات كالحتمية لمعقكبةيمس كما  كيخرؽ مبدأ الفصؿ بيف السطات, ,القضاء
االخذ بيذا النظاـ كترجيح محاسنو عمى عيكبو, شريطة اف ال يخرج  البعض يرلىذه االنتقادات 

يسترشد بيا  العفك عف اىدافو كاف ال يككف تحكميان, كانما يصدر بناءن عمى ذات االعتبارات التي
اف م اعتبر الذ اآلخر. كيتفؽ الباحث مع الرام ٔالمشرع كالقضاء في تقرير العقكبة كتطبيقيا

بمبدأ الفصؿ بيف السمطات, كاستقبلؿ السمطة القضائية, خاصة اف  نظاـ العفك الخاص يخؿي 
                                                           

ابؽ, عمى: " لرئيس السمطة الكطنية حؽ العفك , مرجع سََِّمف القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ِْتنص المادة  ُ
 الخاص عف العقكبة أك تخفيضيا, كأما العفك العاـ أك العفك عف الجريمة فبل يككف إال بقانكف".

. نقبلن ُْٗ(, صُٖٖٗالقاىرة, -, )دار النيضة العربيةٔمحمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات "القسـ العاـ", ط ِ
 .ّٖابك سعادة, مرجع سابؽ, ص احمد ماجد عبد ربوعف, 

ياسر محمد العتيبي, العفك في القانكف الجزائي الككيتي, رسالة ماجستير, جامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية, كمية  ّ
 . ٖٓ, صََِٗالدراسات العميا, الرياض, 

 .ٖٓكْٖاحمد ماجد عبد ربو ابك سعادة, مرجع سابؽ, ص ْ
قة السمطة التنفيذية بالسمطة القضائية كاثرىا عمى استقبلؿ القضاء في التشريع فتحي ايمف فتحي عبد العاؿ, عبل ٓ

, كياسر محمد العتيبي, ْٖ, صَُِٕغزة,  –الفمسطيني مقارنة بالشريعة االسبلمية, رسالة ماجستير, الجامعة االسبلمية 
 . َٔمرجع سابؽ, ص

عٌماف,  -, )دار الثقافة لمنشر كالتكزيعّة مقارنة", طكامؿ السعيد, شرح االحكاـ العامة في قانكف العقكبات "دراس ٔ
 . ُٓٔ(,صَُُِ
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شكؿ مدخبلن لتدخؿ السمطة يما , القانكف االساسي لـ يضع قكاعد محددة لممارسة ىذا الحؽ
 . ُالتنفيذية في اعماؿ السمطة القضائية

السمطة كإصدار مرسكـو مف رئيس , ترتبط بالسمطة القضائية اخرل كىناؾ اختصاصات -خامسان 
كىك , ِ"نيائيان  القرار الكطنية بتنفيذ القرار الصادر عف المجمس التأديبي بعزؿ القاضي "متى صار

افذا مف كيعتبر العزؿ ن ,اجراء الحؽ إلعبلف القرار الصادر عف المجمس التأديبي بحؽ القاضي
االعمى  تشكيؿ مجمس القضاء ,كمف صبلحية الرئيس ايضان  .تاريخ صدكر القرار بعزؿ القاضي
 . بناءن عمى تنسيبو مف كزير العدؿ ,االنتقالي بمكجب قرار صادر عنو

 : عالقة مجمس الوزراء الفمسطيني بالسمطة القضائية الفرع الثاني

تتداخؿ العبلقة بيف مجمس الكزراء الفمسطيني كالسمطة القضائية مف خبلؿ الصبلحيات التي 
السمطة القضائية بمكجب التشريعات السارية  عمى تتمتع بيا كزارتي العدؿ كالداخمية في شؤكف 

 :النحك االتي

: يتمتع كزير العدؿ بالعديد مف ررة لكزارة العدؿ في مجاؿ القضاءالصبلحيات المق -كالن أ
, كابرز ىذه ترتب عمييا بعض االشكاليات القانكنية, الصبلحيات المرتبطة بشؤكف القضاء

 :الصبلحيات

حيث اسند المشرع الفمسطيني لكزير العدؿ , عمى مرفؽ القضاء صبلحية االشراؼ االدارم -ُ
كاالشراؼ عمى العامميف فييا مف غير القضاة  الذيف , صبلحية االشراؼ عمى جميع المحاكـ
المنظـ آللية التعييف كالترقية كالنقؿ كاالعارة كالتأديب  ,ّيسرم عمييـ قانكف الخدمة المدنية

مف قانكف السمطة  ْٕفي غمكض المادة  ,كتكمف االشكالية بخصكص ىذه الصبلحية .كغيرىا
, اذا تنص ىذه المادة القضائية التي منحت لكزير العدؿ صبلحية االشراؼ االدارم عمى المحاكـ

لكزير العدؿ اإلشراؼ اإلدارم عمى جميع المحاكـ, كلرئيس كؿ محكمة اإلشراؼ عمى  -ُعمى: "
ا فاف ىذه المادة لـ تبيف حدكد "االشراؼ كىكذ. بيا كعمى سير العمؿ فييا"القضاة العامميف 

                                                           
عمار ياسر جامكس, الحصانة البرلمانية كالعفك الخاص كاثرىا عمى مكافحة الفساد في فمسطيف, المركز الفمسطيني  ُ

 .ُٕٖباسـ صبحي بشناؽ, مرجع سابؽ, ص, ُٓ, صَُِٓالستقبلؿ المحاماة كالقضاء "مساكاة", كانكف اكؿ 
 .ٓٓ, مرجع سابؽ, المادة ََِِلسنة  ُانظر, قانكف السمطة القضائية رقـ  ِ
 . ٕٗكُ\ْٕ, مرجع سابؽ, المادتيف ََِِلسنة  ُرقـ  انظر, قانكف السمطة القضائية ّ
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كىك ما , االشراؼ عمى سير العمؿ" الممنكح لرؤساء المحاكـاالدارم" الممنكح لمكزير لتمييزه عف "
كافسح المجاؿ لتدخؿ كزير , اكجد خبلفان بيف كزارة العدؿ كالمجمس االعمى لمقضاء بشأف ذلؾ

ففي الكقت الذم يرل فيو مجمس القضاء . القضاء مف باب االشراؼ االدارمالعدؿ في عمؿ 
اف مفيكـ االشراؼ االدارم يقتصر عمى جمع المعمكمات كالبيانات عف المحاكـ  ,االعمى

ترل كزارة العدؿ اف مفيكـ النص كاضح بشأف , كمكظفييا لعرضيا عمى المجمس التشريعي
 ينشغؿ كاف المشرع قرر ىذه الصبلحية حتى ال ,المحاكـاالشراؼ االدارم الكامؿ لمكزارة عمى 

 .ُالقضاة بالشؤكف االدارية

أدل غياب التمييز بيف حدكد االشراؼ االدارم لكزارة العدؿ كاالشراؼ الفني  ,آخركعمى صعيدو 
كمجمس ما اضعؼ قدرة رؤساء المحاكـ لى تضارب الصبلحيات بيف الجيتيف, لرؤساء المحاكـ ا
كانعكس ذلؾ سمبان  ,في مرفؽ القضاءلة العامميف مف غير القضاة عمى مساء القضاء االعمى

 .ِعمى اداء المكظفيف كعمى الخدمات القضائية المقدمة لممكاطنيف

كالكاقع اف عمؿ المكظفيف االدارييف في مجاؿ السمطة القضائية يقتضي خضكعيـ إلشراؼ 
السبب اتجيت اغمب الدكؿ الى كضع كليذا . نظران لخصكصية كظيفتيـ ؛مجمس القضاء االعمى

صكصية الكثائؽ التي لضماف خصكصية عمميـ كخ ؛نظاـو خاص بالعامميف االدارييف في المحاكـ
 .ّيطمعكف عمييا

شكيؿ المحاكـ النظامية رقـ كىذه الصبلحية قررىا قانكف ت, تحديد دائرة اختصاص المحاكـ -ِ
تعيف دائرة اختصاص المحاكـ النظامية  -ِ": حيث تنص مادتو االكلى عمى, ـََُِلسنةٓ

لسنة  ُمف قانكف السمطة القضائية رقـ  ُّكايضان المادة  .بمكجب قرار يصدر مف كزير العدؿ"
 ,أكثر حسب الحاجة أكتنشأ بدائرة كؿ محكمة بداية محكمة صمح  -ُء فييا "كالتي جا ََِِ

قانكف كالبلفت في االمر اف  .كيصدر بتحديد مقرىا كدائرة اختصاصيا قرار مف كزير العدؿ"
تشكيؿ المحاكـ النظامية اسند لمجمس القضاء االعمى امر تنظيـ اعماؿ محاكـ الصمح 

                                                           
احمد ابك دية كجياد حرب, اشكاليات الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني )حالة السمطة القضائية(,  ُ

 .ٗ(, صََِٕراـ اهلل شباط,  –(, )منشكرات االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة كالمساءلة "امافٔسمسمة تقارير)
 . ُِٗباسـ صبحي بشناؽ, مرجع سابؽ, ص ِ
(, ِْناصر الريس, مراجعة تحميمية لقطاع العدالة   المنظكمة التشريعية كالمؤسساتية كالسياساتية, سمسمة تقارير) ّ

 . ٗ(, صَُُِراـ اهلل,  –)منشكرات االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة كالمساءلة "اماف" 
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بتعارض كقد يتسبب ذلؾ , ُكاالستئناؼ كالمحكمة العميا كتقسيـ كؿو منيا الى دكائر متخصصة
ؤكف السمطة عدا عف ككنو تدخبلن في ش, الصبلحيات بيف كزارة العدؿ كمجمس القضاء االعمى

خاصةن كاف تحديد دائرة اختصاص المحاكـ قد يدخؿ في تنظيـ اعماؿ المحاكـ المنكط , القضائية
 . بمجمس القضاء االعمى

فقد بيف قانكف السمطة القضائية آلية اعداد المكازنة  ,التدخؿ في مكازنة السمطة القضائية -ّ
االعمى اعداد مشركع المكازنة ثـ يحيمو حيث يتكلى مجمس القضاء , الخاصة بالسمطة القضائية

اشكالية أم كال يثير دكر المجمس في اعداد الميزانية . ِالمقتضى القانكني الى كزير العدؿ إلجراء
ؼ الدكر بخبل ,باعتباره دكران طبيعيان لمجمس القضاء  االعمى  كفقان لمبدأ الفصؿ بيف السطات

. "تضى القانكني"اجراء المقي لـ يبيف المقصكد بعبارة لفمسطيناف المشرع ا اذ؛ المقرر لكزير العدؿ
التي  فيؿ يقتصر دكره عمى نقؿ المكازنة, كما لـ يبيف حدكد اختصاصات الكزير بيذا الشأف

مجمس القضاء االعمى الى مجمس الكزراء تمييدان لعرضيا عمى المجمس التشريعي  اعدىا
 ف امر,كميما يكف م. رفضيا أككمف ثـ قبكليا  اـ يتعداه الى مراجعة الميزانية, لممصادقة عمييا

كقد , فاف غمكض النص يفتح الباب كاسعان لتدخؿ السمطة التنفيذية في مكازنة السمطة القضائية
ـ ََِْففي مكازنة العامي , تسبب ذلؾ بتكتر العبلقة بيف مجمس القضاء االعمى ككزارة العدؿ

قاـ رئيس المجمس االعمى بإرساؿ المكازنة الى كزارة المالية مباشرةن دكف احالتيا الى  ـََِٓك
 .ّمف قانكف السمطة القضائية ّمادة ال ألحكاـخبلفان  ,كزير العدؿ

مف قانكف السمطة القضائية فاف نقؿ  ِّفكفقان لنص المادة , التدخؿ في انتداب القضاة -ْ
ندبيـ بقرار  أككيككف نقؿ القضاة  ,قضاء ال يككف اال برضاىـندبيـ لغير الجمكس لم أكالقضاة 

الف مجمس القضاء االعمى ىك صاحب  ؛كال اشكالية في ذلؾ .مف مجمس القضاء االعمى
غير . كاستقبلؿ السمطة القضائية ,الصبلحية في شؤكف القضاة كفقان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات

 ِّفقرة الثالثة مف المادة نصت ال اذ ؛اءن عما سبؽاف قانكف السمطة القضائية عاد كاكرد استثن
استثناء مما كرد في الفقرتيف أعبله يجكز ندب القاضي مؤقتا لمقياـ بأعماؿ قضائية غير عمى: "

                                                           
 . ِٖ, ُِ, َُ, مرجع سابؽ, المكادََُِلسنة  ٓانظر, قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ  ُ
 . ّالمادة  , مرجع سابؽ,ََِِلسنة  ُانظر, السمطة القضائية رقـ  ِ
احمد ابك دية كجياد حرب, اشكاليات الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني )حالة السمطة القضائية(,  ّ

 .ٕمرجع سابؽ, ص



112 
 

لمقياـ بأعماؿ قانكنية متى اقتضت ذلؾ مصمحة كطنية بقرار مف كزير  أكباإلضافة إليو  أكعممو 
عممان باف قانكف تشكيؿ المحاكـ لـ يتطرؽ الى ىذا , بعد مكافقة مجمس القضاء األعمى" ,العدؿ

كعمكمان . ُالقضاء االعمى( في انتداب القضاةاالستثناء عندما نص عمى حؽ المجمس )مجمس 
كخصكصان مع  ,فاف ىذا االستثناء يشكؿ مدخبلن لتدخؿ كزير العدؿ في شؤكف القضاة كالقضاء

كتجيز  ,فيي عبارة فضفاضة كغير محددة, "كطنيةتى اقتضت ذلؾ مصمحة "م عبارةغمكض 
لكزير العدؿ تحت مسمى المصمحة الكطنية بالتقدـ بطمبات ندب القضاة كنقميـ بصكرة تربؾ 

  .ِكاف رفض المجمس ىذه الطمبات ,مجمس القضاء االعمى

لقانكف السمطة القضائية  يحؽ لكزير العدؿ كفقان , التدخؿ في تأديب القضاة ككقفيـ عف العمؿ -ٓ
كما يجكز لو اف يطمب مف  .اقامة الدعكل التأديبية عمى القضاة العاـ النائباف يطمب مف 

اف يأمر بكقؼ القاضي عف مباشرة اعماؿ كظيفتو اثناء اجراءات  ,مجمس القضاء االعمى
كتمثؿ ىاتاف الصبلحيتاف خطران عمى استقبلؿ  .ّو في جريمة منسكبو اليو ارتكابياالتحقيؽ مع

حيث يمكف مف ؛ السمطة القضائية كمبدأ الفصؿ بيف السمطات اذا اساء كزير العدؿ استخداميا
بتقديـ  أك ,خبلليا الضغط عمى القضاة كالتأثير عمييـ عبر تيديدىـ برفع الدعاكم التأديبية بحقيـ

مف اختصاص عمى اف كقؼ القاضي  مع التأكيد ,التحقيؽ طمب كقفيـ عف العمؿ اثناء اجراءات
  .مجمس القضاء االعمى كىك غير ممـز بطمب كزير العدؿ بشأف ذلؾ

فقد قرر المشرع الفمسطيني لكزير العدؿ العديد  ,االشراؼ االدارم عمى اعضاء النيابة العامة -ٔ
منيا دكره في تعييف , مف الصبلحيات التي تأتي في اطار االشراؼ االدارم عمى النيابة العامة

كالتي  ,ـََِِلسنة ُرقـ  مطة القضائيةمف قانكف الس ِٔككبلء النيابة العامة كفقان لنص المادة 
ككيؿ النيابة المختص تقريرا عف عمؿ أم يضع النائب العاـ بعد استطبلع ر  -ُ": تنص عمى

 .العضك المعني بومعاكف النيابة يبيف فيو مدل أىميتو كصبلحياتو لمعمؿ القضائي كيخطر بو 
يعرض التقرير كما قد يقدمو العضك المعني مف مبلحظات مكتكبة عمى كزير العدؿ ليقرر  -ِ

إعطاءه ميمة ال تتجاكز السنة إلعادة تقدير  أكصبلحية العضك لمتعييف في كظيفة ككيؿ نيابة 

                                                           
 . ّٓلمادة , مرجع سابؽ, اََُِلسنة  ٓانظر, قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ  ُ
 . ٗٓعزيز كايد, مرجع سابؽ, ص ِ
 .ٖٓكُ\ْٗ, مرجع سابؽ, المادتيف ََِِلسنة  ُانظر, قانكف السمطة القضائية رقـ  ّ
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ضكر النائب كما يؤدم اعضاء النيابة العامة اليميف اماـ كزير العدؿ بح ."أىميتو كصبلحيتو
  .العاـ

كنقميـ خارج دائرة , تعييف مكاف عمؿ اعضاء النيابة العامة ,كمف صبلحيات كزير العدؿ ايضان 
باإلضافة الى صبلحياتو . المحكمة المعينيف اماميا بقرار منو بناءن عمى اقتراحو مف النائب العاـ

كىنا تبرز . ُائب العاـمف الن ةء النيابة العامفي طمب اقامة الدعكل التأديبية عمى اعضا
اكالن اف النيابة العامة كاعضاؤىا جزءه مف السمطة القضائية كبالتالي فاف منح , االشكاليات التالية

كخاصة صبلحياتو في تعييف ككبلء النيابة العامة يمس , كزير العدؿ ىذه الصبلحيات بشأنيـ
مف  ُٖك  ِٔبيف المادتيف  التعارض , ثانيان  .اضعيف لواستقبلؿ السمطة القضائية كيجعميـ خ

 صبلحية معاكف النيابة العامةفاألكلى تمنح كزير العدؿ الحؽ في تقرير , قانكف السمطة القضائية
ئية )كمنيا كظائؼ النيابة الثانية تنص عمى اف شغؿ الكظائؼ القضاك , لشغؿ كظيفة ككيؿ نيابة

عمى تنسيب مف مجمس القضاء نية بناء ( يككف بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطيالعامة
فاف التعييف في الكظائؼ القضائية يجب اف يناط بمجمس القضاء االعمى كفي الحالتيف . ِاالعمى

  .بصفتو رأس السمطة القضائية

ف, كالنقض بأمر خطي ىك "طريؽه استثنائي لمطع, اعادة المحاكمةطمب النقض بأمر خطي ك  -ٕ
تحقيقان لمعدالة كلمكاجية االخطاء في الحكـ الجزائي الحاصؿ  لمنقضعمى خبلؼ القكاعد العامة 
ائب العاـ عرضو عمى محكمة يقدـ لكزير العدؿ ليطمب مف الن, عمى قكة االمر المقضي بو

كاناط صبلحية طمبو , كقد نظـ قانكف اإلجراءات الجزائية مكضكع النقض بأمر خطي ٌ . ّالنقض"
لكزير العدؿ أف يطمب مف النائب العاـ منو عمى " ّٕٓادة , حيث تنص المبكزير العدؿ حصران 

خطيان عرض ممؼ دعكل عمى محكمة النقض إذا كاف الحكـ مخالفان لمقانكف ككاف الحكـ قد 
اما طمب اعادة المحاكمة فيككف . اكتسب الدرجة القطعية كلـ يسبؽ لمحكمة النقض البت فيو"

كيتكلى كزير العدؿ احالة , كاد الجنح كالجناياتفي االحكاـ التي اكتسبت الدرجة الباتة في م
طمب اعادة المحاكمة المقدـ اليو مف ذكم الشأف  الى النائب العاـ ليقكـ بدكره برفع الطمب الى 

                                                           
 .ِٕكٓٔ, مرجع سابؽ, المادتيف ََِِلسنة  ُانظر, قانكف السمطة القضائية رقـ  ُ
 . ُٖٗباسـ صبحي بشناؽ, مرجع سابؽ, ص ِ
 .ََُمرجع سابؽ, صفتحي ايمف فتحي عبد العاؿ,  ّ
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كقد عالج قانكف االجراءات الجزائية مكضكع الطعف . محكمة النقض بعد اجراء المقتضى القانكني
كالحاالت التي يجكز , ي تقديـ الطمب لكزير العدؿ ابتداءن مبينان اصحاب الحؽ ف ,بإعادة المحاكمة

  . ُثار المترتبة عمى اعادة المحاكمةكاال ,فييا ذلؾ

: أسند المشرع الفمسطيني لكزارة لداخمية كزارة الداخمية تجاه السمطة القضائيةمسؤكلية  -ثانيان 
كتنفيذ المياـ القضائية  ,كتكفير الحماية االمنية لمقرات القضاء ,مسؤكلية تنفيذ االحكاـ القضائية

مطة كتثير ىذه المسؤكليات العديد مف االشكاليات عمى صعيد العبلقة بيف الس. المنكطة بيا
 :ليعمى النحك التا ,التنفيذية كالسمطة القضائية

كزارة الداخمية عبر ى حيث تتكل, الداخمية عف تنفيذ احكاـ القضاء كقرارتو كزارةمسؤكلية  -ُ
فبل قيمة ألحكاـ القضاء بدكف , االجيزة االمنية التابعة ليا ميمة تنفيذ االحكاـ كالقرارات القضائية

فقد  ؛في تعامؿ االجيزة االمنية تجاه مسؤكلياتيا ,كتكمف االشكالية في ىذا الجانب. اداة لتنفيذىا
كال زالت مراكز حقكؽ االنساف . يقياتمتنع عف تطب أكتتباطأ عف تنفيذ االحكاـ القضائية 

عمى . ِالقضاءكمؤسسات المجتمع المدني تتمقى العديد مف الشكاكم سنكيان بشأف تعطيؿ احكاـ 
االمتناع  , معتبران افالرغـ مف اف المشرع الدستكرم اكد عمى اف األحكاـ القضائية كاجبة التنفيذ

تعطيؿ تنفيذىا جريمة يعاقب عمييا بالحبس, كالعزؿ مف الكظيفة إذا كاف المتيـ  أكعف تنفيذىا 
 .ّمكمفان بخدمة عامة أكمكظفان عامان 

يفسح كيرل الدكتكر باسـ بشناؽ اف اسناد ميمة تنفيذ القرارات القضائية الى كزارة الداخمية 
الف االجيزة االمنية المختصة  ؛المجاؿ لمسمطة التنفيذية لمتأثير عمى عمؿ السمطة القضائية

تمتنع عف تنفيذىا  كىك  أكالنيابة العامة  أكتستطيع اف تؤخر تنفيذ القرارات الصادرة عف المحاكـ 
 . ْكيمس بمبدأ الفصؿ بيف السمطات بشكؿو عاـ ,ما يضعؼ ىيبة السمطة القضائية كاستقبلليا

                                                           
 . ّٕٖ – ّٕٕ, مرجع سابؽ, المكاد ََُِلسنة  ّانظر, قانكف االجراءات الجزائية رقـ  ُ
(, المركز الفمسطيني َُِٕ( كحتى العدد الكاحد كالعشريف )ََِٕانظر, مجمة عيف عمى العدالة  مف العدد السابع ) ِ

 راـ اهلل. –الستقبلؿ المحاماة كالقضاء 
 القانكف االساسي المعدؿ  مف  َُٔالمادة  ّ
 .ُٗٗباسـ صبحي بشناؽ, مرجع سابؽ, ص ْ
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مف  ْٖتنص المادة , الداخمية في حماية مرفؽ القضاء كتنفيذ المياـ القضائية كزارةمسؤكلية  -ِ
القانكف االساسي المعدؿ عمى " قكات األمف كالشرطة قكة نظاميو كىي القكة المسمحة في الببلد 
كتنحصر كظيفتيا في الدفاع عف الكطف كخدمة الشعب كحماية المجتمع كالسير عمى حفظ 

كال شؾ اف حماية مرفؽ القضاء مف مقتضيات الحفاظ عمى  .اآلداب العامة"األمف كالنظاـ العاـ ك 
كحتى , االمف كالنظاـ العاـ في المجتمع نظران لمكانة القضاء كخصكصية االعماؿ التي يؤدييا

  .ُكاستقبللوبكظيفتو كمحافظان عمى ىيبتو  ـيظؿ القضاء قادران عمى القيا

كانما يتعداه الى مساعدة النيابة العامة في  ؛د ىذا الحدكال يتكقؼ اختصاص السمطة التنفيذية عن
منتسبييا بصفة  كالتي يتمتع بعض ,تنفيذ المياـ القضائية مف خبلؿ االجيزة االمنية التابعة لمكزارة

كابرز ىذه المياـ البحث كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع . ِالضبطية القضائية
  .ّفي الدعاكمـ لمتحقيؽ االستدالالت التي تمز 

كفي كبل االختصاصيف فاف استقبلؿ القضاء عف السمطة التنفيذية يرتبط بمدل التزاـ االجيزة 
خصكصان اف اعطاء بعض االجيزة االمنية , االمنية باليدؼ الذم شيرعت ىذه الصبلحيات ألجمو

ما قد  تبعيتيـ ليا  كىك أكيـ عف السمطة التنفيذية صفة الضبطية القضائية لف يصرؼ كالئ
كالتدخؿ في شؤكنو بما يخرؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات  ,يشكؿ مدخبلن لمضغط عمى القضاء

 . كيضعؼ استقبلليا

 في ظل االنقسام السياسيالقضاء هيمنة السمط التنفيذية عمى الثاني:  طمبالم

فقد اقحمت السمطة  ؛تأثرت السمطة القضائية باالنقساـ كغيرىا مف السمطات العامة في الدكلة
القضائية عنكة في الصراع بفعؿ االجراءات التي اتخذىا طرفي النزاع في الضفة الغربية كقطاع 

عمقت النيابة العامة  ,ـََِٕفبعد احداث االنقساـ الفمسطيني في شير حزيراف مف العاـ . غزة
سماعيؿ ىنية بديبلن الشرطة التي شكمتيا حككمة ا لعدـ اعترافيا بشرعية ؛العمؿ في محاكـ غزة

                                                           
 .َُٔ, كفتحي ايمف فتحي عبد العاؿ, مرجع سابؽ, صََِانظر, المرجع السابؽ, ص ُ
,مرجع سابؽ, كتنص عمى: "يككف مف مأمكرم ََُِلسنة  ّمف قانكف االجراءات الجزائية رقـ  ُِبمكجب المادة  ِ

ضباط كضباط  -ِمدير الشرطة كنكابو كمساعدكه كمديرك شرطة المحافظات كاإلدارات العامة  -ُالضبط القضائي: 
 صؼ الشرطة, كؿ في دائرة اختصاصو". 

 .ِ\ُٗ, مرجع سابؽ, المادة ََُِلسنة  ّالجزائية رقـ انظر, قانكف االجراءات  ّ
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مما دفع الحككمة في غزة الى  ,ألفراد الشرطة الذيف امتنعكا عف العمؿ بعد احداث االنقساـ
دد, تكقيؼ النائب العاـ كما  .كاستبدالو كاعضاء النيابة المستنكفكف عف العمؿ بككبلء نيابة جي

كىك  ,ى في راـ اهلللمجمس القضاء االعم مكازو قامت في كقت الحؽ بتشكيؿ جيازو قضائي جديد 
عنرؼ الحقان بالمجمس االعمى  ,"مجمس العدؿ االعمى" برئاسة المستشار عبد الرؤكؼ الحمبي

  .لمقضاء

اما الحدث االبرز فكاف سيطرة مجمس العدؿ االعمى التابع لحككمة غزة عمى مرفؽ القضاء 
قضاء االعمى في االمر الذم دفع مجمس ال ,ـََِٕ\ُُ\ِٔكمجمع المحاكـ في القطاع بتاريخ 

كاعتبر اف جميع االحكاـ التي  ,راـ اهلل الى تعميؽ العمؿ في المحاكـ النظامية في محافظات غزة
. كقرر عدـ جباية الرسكـ ,تصدر عف المحاكـ التابعة لمجمس العدؿ االعمى باطمة بطبلنان مطمقان 
قبؿ اف تعكد , مية في غزةكفي ذات الكقت قررت نقابة المحامييف تعميؽ العمؿ اما المحاكـ النظا

كليس مف مفردات البحث الحديث عف شرعية المجمس االعمى , ُعف قراراىا في كقت الحؽ
تدخؿ السمطة لذا سينحصر الحديث عف  .شرعية عمؿ المحاكـ التابعة لو أكلقضاء في غزة ا

السمطة فمنذ احداث االنقساـ اتخذت  .التنفيذية في الجياز القضائي في الضفة الغربية فقط
التي اعتبرت تغكالن مف جانب السمطة التنفيذية عمى السمطة  القرارات بقكانيفالتنفيذية العديد مف 

قانكف المحكمة كتعديؿ  ,(لعسكرم )الفرع االكؿابرزىا اخضاع المدنييف لكالية القضاء ا, القضائية
  .)الفرع الثاني(الدستكرية 

 

 اء العسكري : اخضاع المدنيين لوالية القضالفرع االول

 محاكمة المدنييف اماـ القضاء العسكرم 

, اعمف رئيس السمطة الكطنية حالة ـََِٕالذم كقع في قطاع غزة عاـ عمى اثر االحداث
لسنة  ٗالطكارئ في جميع  اراضي السمطة الكطنية الفمسطينية, بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ 

                                                           
  كما بعدىا. ٖٓ, مرجع سابؽ, صََِٕالمركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف, التقرير السنكم انظر, ُ
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كفي اطار ذلؾ اصدر الرئيس مجمكعة . ـََِٕ\ٔ\ُْ, كلمدة ثبلثيف يكمان مف تاريخ ُـََِٕ
بشأف اعتبار كافة  ـََِٕلسنة  ُٕمف المراسيـ الرئاسية لحفظ النظاـ العاـ, كالمرسكـ رقـ 

بشأف اختصاص  ـََِٕلسنة  ِٖ, كالمرسكـ  رقـ ِمحظكرةالميميشيات المسمحة غير النظامية 
القضاء العسكرم كاليتو عمى . كفي خضـ ىذه االحداث مد ّالقضاء العسكرم في حالة الطكارئ

ذلؾ  المدنييف, كاحيؿ العدد مف المدنييف عمى القضاء العسكرم كجرت محاكمتيـ امامو. كمف
, ْـََِٗ\ٔ\ِ( بتاريخ ٗ\ُٖالحكـ الصادر عف المحكمة العسكرية الخاصة في القضية رقـ )

( ٗ\ٖٔقـ ), كايضان في القضية ر ٓـََِٖ\ُُ\ِْ( بتاريخ ٖ\َْٖكحكميا في القضية رقـ )
, كغيرىا مف االحكاـ الصادرة بحؽ المدنييف. كما تـ تكقيؼ المدنييف ٔـََُِ\ُ\ِٔالصادر في 

, ـُٕٗٗعمى ذمة القضاء العسكرم كفقان لقانكف اصكؿ المحاكمات الثكرم لمنظمة التحرير لعاـ 
 .ٕكلمدة كصمت في بعض االحياف الى ستة اشير

بية الى القكانيف الصادرة عف منظمة التحرير الفمسطينية, كيستند القضاء العسكرم في الضفة الغر 
كخاصة قانكف اصكؿ المحاكمات الجنائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية كقانكف العقكبات 

, المذاف اصدرىما الرئيس ياسر عرفات بصفتو رئيس المجنة ـُٕٗٗالثكرم لممنظمة لسنة 
الصادر في  ٓجب القرار التشريعي رقـ التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بمك 

 ٖباإلضافة الى تشريعاتو اخرل كقانكف الخدمة المدنية في قكل االمف رقـ . ٖـُٕٗٗ\ٕ\ُُ
                                                           

بشأف اعبلف حالة الطكارئ, الكقائع الفمسطينية, العدد الكاحد  ََِٕلسنةٗالسمطة الكطنية الفمسطينية, المرسـك رقـ ُ
 .ٔ,صََِٕ/ٖ/ٗاريخ النشر:كالسبعكف, ت

ـ بشأف اعتبار كافة الميميشيات المسمحة غير النظامية محظكرة, ََِٕلسنة  ُٕالسمطة الكطنية الفمسطينية, مرسـك رقـ  ِ
 .ُٔ, صََِٕ/ٖ/ٗالكقائع الفمسطينية, العدد الكاحد كالسبعكف, تاريخ النشر:

بشأف اختصاص القضاء العسكرم في حالة الطكارئ, الكقائع  ـََِٕلسنة  ِٖالسمطة الكطنية الفمسطينية, مرسـك رقـ  ّ
 .ّٔ, صََِٕ/ٗ/ُّالفمسطينية, العدد الثالث كالسبعكف, تاريخ التشر:

 .ُٗ, صَُُِ/ُ/ُالكقائع الفمسطينية, العدد التاسع كالثمانكف, تاريخ النشر: ْ
 .ِٕ, صََِٗ/ٕ/ ِٕالكقائع الفمسطينية, العدد الثمانكف, تاريخ النشر: ٓ
 .ٕٕ, صَُُِ/ ّ/َّالكقائع الفمسطينية, العدد تسعكف, تاريخ النشر: ٔ
 –(  )المركز الفمسطيني الستقبلؿ المحاماة كالقضاء "مساكاة" ََِٗمجمة عيف عمى العدالة  العدد العاشر )كانكف اكؿ  ٕ

ساف في مناطؽ السمطة الكطنية , كالييئة المستقمة لحقكؽ االنساف "ديكاف المظالـ", كضع حقكؽ االنٔ(, صََِٗراـ اهلل  
راـ  -", )الييئة المستقمة لحقكؽ االنسافََِٗكانكف اكؿ ّا -كانكف ثانيُالفمسطينية, التقرير السنكم الخامس عشر,"

 .َُٓاهلل(, ص
,  http://mjc.pna.ps/viewdetails.aspx?cid=10078دكلة فمسطيف, ىيئة القضاء العسكرم, المكقع االلكتركني: ٖ

 . َُِٖ/ٓ/َِتاريخ الزيارة 

http://mjc.pna.ps/viewdetails.aspx?cid=10078
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, كالقرار بقانكف بشأف االمف ـََِٖلسنة  ُٕ, كقانكف المخابرات العامة رقـ ـََِٓلسنة 
مف قانكف اصكؿ  ُُٗالمادة . كتنقسـ المحاكـ العسكرية كفؽ ـََِٕلسنة  ُُالكقائي رقـ 

المحكمة العسكرية  -ِالمحكمة المركزية "القاضي الفرد",  -ُالمحاكمات الجزائية الثكرم الى: 
كمحكمة  -ٓالمحكمة الخاصة, -ْمحكمة امف الثكرة "المحكمة العسكرية العميا", -ّ, الدائمة

اكز اصبلح. كيتكلى رئيس كيتبع لمقضاء العسكرم نيابة عامة, كمحاكـ كمر . الميداف العسكرية
ىيئة القضاء العسكرم االدارة العامة لمقضاء العسكرم الفمسطيني, كيعينو القائد االعمى رئيس 
, كيعاكنو ضباط كافراد المؤسسة القضائية  منظمة التحرير الفمسطينية كيتبع لو مباشرة ن

 .ُالعسكرية

حقيؽ كالتكقيؼ كاجراءات المحاكمة كيتٌبع القضاء العسكرم قكاعد خاصة فيما يتعمؽ بضكابط الت
لسنة  ّكمدد التكقيؼ, تختمؼ عف القكاعد المنصكص عمييا في قانكف االجراءات الجزائية رقـ 

. كما يخضع قضاة المحكمة العسكرية لقانكف الخدمة المدنية في قكل االمف الفمسطيني ـََُِ
التنفيذية كأحد عناصر  , لذا يعتبر القضاء العسكرم جزءان مف السمطةـََِٓلسنة ٖرقـ 

 .ِالمؤسسة االمنية

كتستند ىيئة القضاء العسكرم فػي اخضػاع المػدنييف لكاليتيػا الػى العديػد مػف المبػررات, ابرزىػا اف 
يسػرم عمػى جميػع الفمسػطينييف, مػدنييف كعسػكرييف, بداللػة  ـُٕٗٗقانكف العقكبات الثكرم لسنة 

ذا القػػانكف عمػػى كػػؿ فمسػػطيني أك سػػكاه فػػاعبل تسػػرم احكػػاـ ىػػ, كالتػػي تػػنص عمػػى "ّالمػػادة التاسػػعة
 -:عمى ارتكاب إحدل الجرائـ اآلتية كاف اك متدخبل اك محرضا اقدـ

 .د امف كسبلمة كمصالح قكات الثكرةالجرائـ التي ترتكب ض -أ
الجرائـ التي تقع في المعسكرات أك الثكنات اك المراكز اك المؤسسػات اك المصػانع اك السػفف  -ب

اد لصػػػالح قػػػكات الثػػػكرة اينمػػػا أك األمػػػاكف أك المسػػػاكف اك المحػػػاؿ التػػػي يشػػػغميا األفػػػر أك الطػػػائرات 
 .كجدت

                                                           
 . ّٕٓك  ّٔٓ, المكاد ُٕٗٗانظر, قانكف اصكؿ المحاكمات الثكرية لسنة  ُ
ية بقرار مف ىيئة القضاء العسكرم, سمسمة تقارير خاصة غاندم ربعي, احتجاز المدنييف لدل االجيزة االمنية الفمسطين ِ

 .ُٖ(, صََِٖراـ اهلل, كانكف االكؿ  –(, )الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف "ديكاف المظالـ" ْٔرقـ )
راـ  –ناصر الريس, عدـ مشركعية محاكمة المدنييف الفمسطينييف اماـ القضاء العسكرم الفمسطيني,)مؤسسة الحؽ ّ

 .  ُٖص (,َُُِاهلل,
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 ."الجرائـ التي ترتكب مف اك ضد االفراد متى كقعت بسبب تأديتيـ كاجباتيـ -ج

نص عمى  ,ُبشأف نقؿ السمطات كالصبلحيات ـُٓٗٗلسنة  ٓكجدير بالذكر, اف القانكف رقـ  
تؤكؿ إلى السمطة الفمسطينية جميع السمطات كالصبلحيات الكاردة في التشريعات كالقكانيف  -ُ"

كالمراسيـ كالمنشكرات كاألكامر السارية المفعكؿ في الضفة العربية كقطاع غزة قبؿ 
لـ تطبؽ في الضفة الغربية كقطاع غزة  ُٕٗٗـ". كبما اف القكانيف الثكرية لعاـ ُْٗٗ/ٓ/ُٗ
غير دستكرم قيا في مناطؽ السمطة الفمسطينية اف تطبيِ, اعتبر البعضـُْٗٗ/ٓ/ُٗؿ قب

كيفتقر لمسند القانكني. غير اف المحكمة العميا الفمسطينية المنعقدة بصفتيا الدستكرية حسمت 
االمر؛ عندما ردت الطعف المقدـ الييا بعدـ دستكرية قانكف العقكبات الثكرم كقانكف اصكؿ 

. كاعتبرت اف قانكف العقكبات الثكرم مشركع, ـُٕٗٗلجزائية الثكرم الصادريف في المحاكمات ا
كلكنو ال يطبؽ اال عمى فئة العسكرييف, كاكدت عمى ذلؾ بقكليا "كال نجد في ام مف القكانيف 
الصادرة بشأف العمؿ القضائي ما يشير الى الغاء أك تعديؿ ام مف القانكنيف المطعكف في 

ىذا الطعف االمر الذم نخمص معو الى اف ىذيف القانكنيف ما زاال يتمتعاف  دستكريتيما بمكجب
بالمشركعية في الحدكد التي صدرا فييا  كلتطبؽ عمى الفئة التي استيدفت فييما كىي فئة 

في حين ان المدنيين ال يخضعون ألحكامهما باعتبار ان فئة العسكريين هم العسكرييف... 
. كبناء عميو, ال يجكز التذرع بقانكف العقكبات الثكرم لسنة ّ"اموحدهم المخاطبون بتمك االحك

عمى افراد  , مف اجؿ محاكمة المدنييف اماـ القضاء العسكرم, الف سريانو يقتصرـُٕٗٗ
 , كفقما قضت المحكمة العميا.المؤسسة العسكرية فقط

العسكرم بمكاجية كما برر بعض القانكنييف العامميف في االجيزة االمنية مدًّ كالية القضاء 
بشأف اختصاص القضاء العسكرم في حالة  ْـََِٕلسنة  ِٖالمدنييف بأف المرسكـ رقـ 

                                                           
بشأف نقؿ السمطات كالصبلحيات, الكقائع الفمسطينية, العدد  ُٓٗٗلسنة  ٓالسمطة الكطنية الفمسطينية, قانكف رقـ  ُ

 .ُٕ, صُٓٗٗ/ٓ/ٔالرابع, تاريخ النشر: 
 . َُغاندم ربعي, مرجع سابؽ, ص ِ
بتاريخ   َُُِلسنة  ُدستكرية رقـ حكـ محكمة العدؿ العميا بصفتيا الدستكرية المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل ال ّ

ُّ\ُ\َُِِ 
ـ بشأف اختصاص القضاء العسكرم في حالة الطكارئ, عمى: ََِٕلسنة  ِٖكتنص المادة االكلى مف المرسـك رقـ  ْ
إضافة لما لمقضاء العسكرم مف اختصاصات, يختص بالجرائـ المخمة بالسبلمة العامة خبلفان لمقكانيف كالمراسيـ  -ُ"

لمشار إلييا في ديباجة ىذا المرسـك كالمعمكؿ بيا في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية, كعمى كجو الخصكص: كاألكامر ا
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الطكارئ, ال يزاؿ ساريان لعدـ صدكر مرسكـ رئاسيٍّ الحؽ يقضي بكقؼ أك الغاء العمؿ بأحكاـ 
ير اف ىذا . غُىذا المرسكـ. كبالتالي ال يزاؿ القضاء العسكرم مختصان بنظر الجرائـ المحددة فيو

مف القانكف االساسي الفمسطيني  التي حددت اطاران زمنيان لحالة  َُُالرأم يخالؼ صراحةن المادة
الطكارئ ال تتجاكز الثبلثيف يكمان بمكجب مرسكـو مف رئيس السمطة الكطنية, كيجكز مدىا ثبلثيف 

نتيت بعد ثبلثيف يكمان اخرل بمكافقة ثمثي اعضاء المجمس التشريعي, كبما اف حالة الطكارئ ا
فقد انقضت بانقضائيا جميع مراسيـ الطكارئ, كتكقؼ , يكمان مف تاريخ اعبلنيا دكف اف تيمدد

لذا ال يجكز التذرع بيذا . نفاذىا دكف الحاجة لصدكر مرسكـو رئاسي آخر بإلغاء ىذه المراسيـ
 . الة المدنييف عمى القضاء العسكرمالمرسـك إلح

لمقضاء العسكرم عمى مخالفة جسيمة ألحكاـ القانكف االساسي كينطكم اخضاع المدنييف 
المعدؿ, كخرقان لمبدأ المشركعية؛ الف القانكف االساسي نص صراحة عمى اف المحاكـ العسكرية 
تنشأ بقكانيف خاصة, كليس ليا ام اختصاصو أك كالية خارج نطاؽ الشأف العسكرم بمكجب 

, كيخرؽ ِحقيـ في االلتجاء الى قاضييـ  الطبيعي كما يحـر المدنييف مف. منو ِ\َُُالمادة 
مبدأ المساكاة الذم كفمو القانكف االساسي  في مادتو التاسعة "الفمسطينيكف أماـ القانكف كالقضاء 
. سكاء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم السياسي أك اإلعاقة"

نيابة المدنية كانتياؾ الضمانات التي كفميا قانكف االجراءات عدا عف اقصاء القضاء المدني كال
كقد اكدت محكمة العدؿ العميا مراران كفي الكثير مف قراراتيا عدـ . الجزائية الفمسطيني لممدنييف

اختصاص القضاء العسكرم في محاكمة المدنييف معتبرة اف ذلؾ غير مشركع, كمف ذلؾ قرارىا 
كالذم جاء فيو "كحيث اف ىذا االمر خرج عف نطاؽ  ـََِٖ\ُٔٓالصادر في القضية رقـ 

مف القانكف االساسي التي نصت  ِ\َُُاختصاص ككالية المحاكـ العسكرية طبقان ألحكاـ المادة 
                                                                                                                                                                      

أ الجرائـ الكاقعة عمى مسؤكلي كمكظفي السمطة الكطنية الفمسطينية كمؤسساتيا كممتمكاتيا ب الجرائـ الكاقعة عمى السبلمة 
:  -ِعة عمى أجيزة األمف الفمسطينية كمنتسبييا العامة كاألمف العاـ الداخمي ج الجرائـ الكاق لغايات تنفيذ أحكاـ ىذا المرسـك

تطبؽ المحاكـ العسكرية في القضايا المنظكرة أماميا قانكف  -تتكلى النيابة العسكرية اختصاصات النيابة العامة ب -أ
كا القكات الفمسطينية كافة بصفة يتمتع منتسب -ـ تُٕٗٗأصكؿ المحاكمات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 

تعمؽ المكاد مف القكانيف السارية المفعكؿ التي تتعارض مع أحكاـ ىذا المرسـك كعمى كجو  -ّالضبطية القضائية 
 ـ"ََِّ( مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة َُٕ, َُُالخصكص الفقرة الثانية مف المادتيف )

 . ٖٓناصر الريس, مرجع سابؽ, ص ُ
التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ  -ُ, مرجع سابؽ, عمى: " ََِّمف القانكف االساسي المعدؿ لسنة  َّتنص المادة  ِ

 لمناس كافة, كلكؿ فمسطيني حؽ االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي".
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عمى "تنشأ المحاكـ العسكرية بقكانيف خاصة كليس ليذه المحاكـ ام اختصاص أك كالية خارج 
العسكرم بتكقيؼ المستدعي يشكؿ غصبان لمسمطة  الشأف العسكرم فاف قرار رئيس ىيئة القضاء

منو  ُِك ُُكما انو يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفميا القانكف االساسي في المادتيف 
لذلؾ فاف قرار تكقيؼ المستدعي يككف قراران منعدمان  كعميو فاف تكقيؼ المستدعي يككف قد تـ 

 . ُبكجو غير مشركع"

العدؿ العميا بيذا الشأف كرفضيا اخضاع المدنييف لكالية القضاء  كعمى الرغـ مف قضاء محكمة
العسكرم, لـ تتكقؼ محاكمة المدنييف اماـ القضاء العسكرم, كاحيؿ العديد مف المدنييف الى 

تمقت الييئة  ـََِٗك ـََِٖالقضاء العسكرم في الضفة الغربية. فمثبلن خبلؿ العاميف 
ظالـ", عددان مف االفادات كالشكاكم تفيد باف العديد ممف المستقمة لحقكؽ االنساف "ديكاف الم

كال عمـ لمنيابة العامة , يحتجزىـ جيازم المخابرات كاالمف الكقائي ال يمثمكف اماـ القضاء العادم
كالنيابة العسكرية عمى محاكمة المدنييف كاصدار اكامر  العسكرم . كما اٌصر القضاءِبتكقيفيـ

. كقد ّالمذيف اصدرت محكمة العدؿ العميا قراران بإلغاء اكامر تكقيفيـااليقاؼ بحقيـ, طالت حتى 
كجدت االجيزة االمنية في ىذه القرارات مبرران كمبلذان  لبلمتناع عف تنفيذ احكاـ محكمة العدؿ 

مف القانكف االساسي التي تنص "األحكاـ  َُٔ, كىك ما يخالؼ المادة ْالعميا كتعطيؿ نفاذىا
القضائية كاجبة التنفيذ كاالمتناع عف تنفيذىا أك تعطيؿ تنفيذىا عمى أم نحك جريمة يعاقب عمييا 
بالحبس, كالعزؿ مف الكظيفة إذا كاف المتيـ مكظفان عامان أك مكمفان بخدمة عامة, كلممحككـ لو 

عكل مباشرة إلى المحكمة المختصة, كتضمف السمطة الكطنية تعكيضان كامبلن الحؽ في رفع الد
 ."لو

استيدافان مكثفان لمقرارات الصادرة عف ـ َُُِكمطمع العاـ  ـََُِكـ ََِٗكقد شيدت االعكاـ 
الغت محكمة العدؿ العميا في الكثير مف  اذالنيابة العسكرية كالقضاء العسكرم بحؽ المدنييف, 

                                                           
 . ََِٖ\ٕ\ُْ, بتاريخ ََِٖلسنة  ُٔٓحكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة في  راـ اهلل, في الدعكل اإلدارية رقـ   ُ
الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف "ديكاف المظالـ", كضع حقكؽ االنساف في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية, التقرير  ِ

كانكف ثاني  ُ, كالتقرير السنكم الخامس عشر "َٖ", صََِٖكانكف اكؿ  ُّ –كانكف ثانيُالسنكم الرابع عشر "
 .َُٓ",صََِٗكانكف اكؿ  ُّ – ََِٗ

 –(, )المركز الفمسطيني الستقبلؿ المحاماة كالقضاء "مساكاة" ََِٖى العدالة, العدد الثامف )تشريف اكؿ مجمة عيف عم ّ
 .ٕ(, صََِٖراـ اهلل  

 .ُُٖناصر الريس, مرجع سابؽ, ص ْ
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قرارات التكقيؼ الصادرة عف القضاء العسكرم, كاعتبرتيا منعدمة كغصبان , قضائيةقراراتيا ال
اعمف رئيس ىيئة القضاء العسكرم انو تمت احالة  ـَُُِ. كفي عاـ ُلسمطة القضاء المدني

 . ِـَُُِ/ُ/ُٕجميع المدنييف الى القضاء النظامي منذ تاريخ 

 تعديل قانون المحكمة الدستورية: الفرع الثاني

, اصدر رئيس السمطة الكطنية العديد مف القرارات المتعمقة بالشأف القضائي ـََِٕمنذ عاـ 
لسنة  ّعميا رقـ الالمعدؿ لقانكف المحكمة الدستكرية  ـَُِٕلسنة  ُٗبقانكف رقـ  اىميا القرار

  .كالذم سيككف مكضع البحث لككنو يعزز ىيمنة السمطة التنفيذية عمى مرفؽ القضاء ,ـََِٔ

كتتمتع بسمطة كاسعة في ,ّىيئة قضائية مستقمة قائمة بذاتيا"ىي " محكمة الدستكرية العمياالك 
كيظير ذلؾ جميان في اختصاصاتيا التي تطكؿ ما تصدره . مكاجية السمطتيف التشريعية كالتنفيذية

السمطة  تكميؼ أك ,الحكـ بعدـ دستكريتيا أكبتفسيرىا  , سكاءالسمطة التشريعية مف قكانيف
كذات االمر بالنسبة . دستكريتو منيا بما يتفؽ كاحكاـ القانكف ـبعد التشريعية بتعديؿ ما قضي

تطاؿ  ابؿ اف صبلحياتي .كالمكائح كاالنظمة كغيرىا ,لمتشريعات الصادرة عف السمطة التنفيذية
استقبلؿ ككؿ ذلؾ يتطمب  ,ْي اىمية رئيس السمطة الكطنيةىـر السمطة التنفيذية عند البت ف

كابقاءىا في معزؿ عف ىيمنو ىذه , المحكمة الدستكرية العميا عف السمطات العامة االخرل
  .مف كجكد ىذه المحكمةقؽ المنشكد السمطات حتى يتح

كبيف  .كقد نص القانكف االساسي عمى تشكيؿ المحكمة الدستكرية دكف اف يحدد مكعدان لذلؾ
, قة تشكيميا كاالجراءات الكاجبة االتباع امامياكترؾ طري. منو َُّفي المادة اختصاصاتيا 

  .كاالثار المترتبة عمى احكاميا ليتـ بيانيا بمكجب قانكف

                                                           
العسكرية عصاـ عابديف, المحاكـ العسكرية في التجربة الفمسطينية, مجمة المفكرة القانكنية, العدد الخاص: المحاكـ  ُ

 .ِّ(, صَُِٖكاخكاتيا في دكؿ المنطقة العربية, ركاسب ماضو أـ ثكابت لممستقبؿ؟ , )كانكف الثاني,
المركز الفمسطيني , )َُُِمؤسسة الفا العالمية لؤلبحاث كالمعمكماتية كاستطبلع الرأم, كضع العدالة في فمسطيف  ِ

 .ِِٓص (,َُُِراـ اهلل, -الستقبلؿ المحاماة كالقضاة "مساكاة"
 , مرجع سابؽ, المادة األكلى. ََِٔلسنة  ّقانكف المحكمة الدستكرية رقـ  ّ
, ََِٔلسنة  ّ. كقانكف المحكمة الدستكرية رقـ َُّ, مرجع سابؽ, المادة ََِّانظر, القانكف االساسي المعدؿ لسنة  ْ

 .ِٓكِْمرجع سابؽ, المادتيف 
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بتاريخ  ـََِٗلسنة  ّ صدر قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ ,كبناءن عمى ذلؾ 
بسبب االختبلؼ بيف  ؛القانكف االساسيكقد اثار ىذا القانكف شبية مخالفة . ـََِٔ\ِ\ُٕ

مف  َُّ عف االختصاصات الكاردة في المادة  ,منو ِْ االختصاصات الكاردة في المادة
مف القانكف  َُّحيث تنص المادة ذلؾ بمقاربة المادتيف معان, كيتضح . القانكف االساسي

ف دستكرية القكاني -تشكؿ محكمة دستكريو عميا بقانكف كتتكلى النظر في: أعمى: "االساسي 
الفصؿ في  -ج ,تفسير نصكص القانكف األساسي كالتشريعات -ب ,النظـ كغيرىا أككالمكائح 

  .تنازع االختصاص بيف الجيات القضائية كبيف الجيات اإلدارية ذات االختصاص القضائي"
مف قانكف المحكمة الدستكرية فتنص عمى "تختص المحكمة دكف غيرىا بما يمي:  ِْاما المادة 

تفسير نصكص القانكف األساسي كالقكانيف في  -ِ ,عمى دستكرية القكانيف كاألنظمةالرقابة  -ُ
الفصؿ في تنازع  -ّ ,حاؿ التنازع حكؿ حقكؽ السمطات الثبلث ككاجباتيا كاختصاصاتيا

 -ْ ,االختصاص بيف الجيات القضائية كبيف الجيات اإلدارية ذات االختصاص القضائي
تنفيذ حكميف نيائييف متناقضيف صادر احدىما مف جية  الفصؿ في النزاع الذم يقكـ بشأف

البت في الطعف  -ٓمف جية أخرل منيا خر جية ذات اختصاص قضائي كاآل أكقضائية 
المحكمة الدستكرية اسقط بعض كىكذا فاف قانكف  .بفقداف رئيس السمطة الكطنية األىمية القانكنية"

جكز مخالفتو يكال , االساسي الذم يعمكه مرتبةن اخرل لـ ترد في القانكف كأضاؼ االختصاصات 
مف قانكف المحكمة  ُ\ِْفالمادة . تعديمو اال بالطريقة التي رسميا القانكف االساسي نفسو أك

, غيرىا" الكاردتيف في النص الدستكرم, حذفت عبارتي "المكائح" ك"ـََِٔالدستكرية لسنة 
لمحكمة الدستكرية العميا عمى القكانيف كاالنظمة كقصرت بذلؾ االعماؿ القانكنية الخاضعة لرقابة ا

القرارات ك كاسقطت مف اختصاصاتيا االعماؿ التشريعية االخرل كالمكائح كالمراسيـ كالمكائح . فقط
كىك ما يتعارض كبكضكح مع نص المادة عمؿ قانكني يتضمف قكاعد قانكنية. أم ك , بقكانيف
 . مف القانكف االساسي المعدؿ َُّ

عممان باف التشريعات اعُـّ كاشمؿ , مصطمح التشريعات بمصطمح القكانيف ِ\ِْالمادة كاستبدلت 
كما  .مس التشريعي فقطتشمؿ التشريع االساسي الصادر عف المج االخيرة ككف؛ مف القكانيف

اختصاصان لـ يرد مف بيف اختصاصاتو  ,اضاؼ قانكف المحكمة الدستكرية لرئيس السمطة الكطنية
كقضاة المحكمة  كىك تعييف رئيس, منو ّٖنكف االساسي كفقان لنص المادة التي حددىا لقا
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لـ يرد فيو ما يجيز اضافة اختصاصات اخرل  ,رغـ اف القانكف االساسي. ُالدستكرية العميا
مف القانكف  ُُ\ٗٔ, مثمما نصت المادة بمكجب قانكفو الحؽ لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية

أية  -ُُيختص مجمس الكزراء بما يمي:ات مجمس الكزراء "اصاالساسي بالنسبة الختص
 .ِاختصاصات أخرل تناط بو بمكجب أحكاـ القانكف"

مف خبلؿ  ـَُِِفقد جرت اكؿ محاكلة لتعديؿ ىذا القانكف عاـ  ,ذلؾ عف كبصرؼ النظر
  .ـَُِِ\َُ\ َّ كالذم صدر بتاريخ, ـَُِِالقرار بقانكف )بدكف رقـ( لسنة 

كرية حيث نص مف قانكف المحكمة الدستالثانية  تعديؿ المادة بقانكفكابرز ما جاء في ىذا القرار 
: تتألؼ المحكمة كف االصمي لتصبح عمى النحك االتيمف القان ِتعدؿ المادة القرار بقانكف عمى "
. "ةىيئة المحكمة مف رئيس كستة قضا اكثر كعدد كاؼو مف القضاة  كتنعقد أكمف رئيس كنائب 
تؤلؼ المحكمة مف رئيس كنائب لو كسبعة مف القانكف االصمي تنص عمى " ِ عممان باف المادة

. قضاة, كتنعقد ىيئة المحكمة مف رئيس كستة قضاة عمى األقؿ, كتصدر قراراتيا باألغمبية"
كعدد لمحكمة الدستكرية مكتفيان بعبارة "كيتضح مما تقدـ اف النص الجديد لـ يحدد عدد اعضاء ا

كىك ما يفسح المجاؿ لتدخؿ السمطة التنفيذية في . دكف اف يبيف ىذا العدد ,اؼو مف القضاة"ك
مما يؤثر عمى استقبلؿ , تحديد اعضاء المحكمة الدستكرية بما يتناسب كمصالحيا السياسية

خاصة كاف القرار بقانكف عٌدؿ آلية تعييف اعضاء المحكمة الدستكرية لصالح ؛ المحكمة الدستكرية
كف االصمي مف القان ٓ"تعدؿ المادة  حيث نصت المادة الرابعة منو عمى, مطة التنفيذيةالس

س السمطة الكطنية : يعيف رئيس المحكمة كقضاتيا بقرار مف رئيلتصبح عمى النحك االتي
صمي الذم جاء في خبلفان لمنص اال. "مجمس القضاء االعمى  ككزير العدؿبالتشاكر مع رئيس 

يتـ التشكيؿ األكؿ لممحكمة بتعيف رئيس المحكمة كقضاتيا بقرار مف رئيس  -ُمادتو الخامسة "
يعيف رئيس  -ِ ,السمطة الكطنية الفمسطينية, بالتشاكر مع مجمس القضاء األعمى ككزير العدؿ

                                                           
يتـ التشكيؿ األكؿ  -ُ, مرجع سابؽ, عمى "ََِٔلسنة  ّية رقـ تنص المادة الخامسة مف قانكف المحكمة الدستكر  ُ

لممحكمة بتعيف رئيس المحكمة كقضاتيا بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية, بالتشاكر مع مجمس القضاء األعمى 
ب مف الجمعية يعيف رئيس كقضاة المحكمة بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بناء عمى تنسي -ِككزير العدؿ 

 العامة لممحكمة الدستكرية العميا".
", في: محسف محمد صالح َُِّ -ُْٗٗاحمد مبارؾ الخالدم, "اداء السمطة القضائية الفمسطينية كتحقيؽ العدالة  ِ

, )مركز الزيتكنة لمدراسات ُ, طَُِّ-ُْٗٗ)محرر(, السمطة الكطنية الفمسطينية دراسات في التجربة كاالداء 
 . ِِٖ(, صَُِٓبيركت,  –راتكاالستشا
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كقضاة المحكمة بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بناء عمى تنسيب مف الجمعية العامة 
كبذلؾ الغى القرار بقانكف دكر الجمعية العامة في عممية التعييف . العميا" لممحكمة الدستكرية

مستبعدان , كاكتفى بالتشاكر مع رئيس مجمس القضاء االعمى بدالن مف التشاكر مع مجمس القضاء
في ىذا الشأف يقكؿ الفقيو الدستكرم سعد . ك دكر لممحكمة الدستكرية في تعييف اعضائياأم بذلؾ 

اف مسمؾ المشرع بالنسبة لتعييف رئيس المحكمة رم المصرم "و النظاـ الدستك عصفكر في كتاب
ألنو يجعؿ لرئيس الجميكرية سمطة االنفراد بتعييف رئيس تمؾ المحكمة كدكف ؛ كاعضائيا منتقد

المجمس االعمى لمييئات أم كما انو ال يستمـز في تعييف اعضائيا سكل اخذ ر قيد قضائي, أم 
 .ُالقضائية"

    . اختصاص الجمعية العامة لممحكمة بكضع النظاـ الداخمي ,مكر التي طاليا التعديؿكمف اال
الصمي مف القانكف ا ٖمف المادة  ُتعدؿ الفقرة المادة السادسة مف القرار بقانكف عمى "اذ تنص 

كتختص , تؤلؼ الجمعية العامة لممحكمة مف جميع اعضائيا"لتصبح عمى النحك االتي: 
ا نص عميو في ىذا القانكف باقتراح مشركع نظاـو داخمي يكضح كيفية النظر في باإلضافة الى م

 ,المسائؿ المتعمقة بنظاـ المحكمة كمعايير الكفاءة كالخبرة البلزمة في قضاتيا كامكرىا الداخمية
كتكزيع االعماؿ بيف أعضائيا كالشؤكف الخاصة بالمحكمة باستثناء الركاتب كالعبلكات 

كما يجب التشاكر معيا في , كيرفع لرئيس السمطة الكطنية لممصادقة عميو, ديةكاالمتيازات الما
مشاريع القكانيف الخاصة بالمحكمة قبؿ احالتيا الى المجمس التشريعي عمى اف تبدم راييا بذلؾ 

مف القانكف االصمي  ُ\ٖ في حيف اف المادة. "ير مف تاريخ تسمميا تمؾ المشاريعخطيان خبلؿ ش
تؤلؼ الجمعية العامة لممحكمة مف جميع أعضائيا, كتختص باإلضافة إلى ما  -ُتنص عمى "

بكضع نظاـ داخمي يكضح كيفية النظر في المسائؿ المتعمقة بنظاـ  ,نص عميو في ىذا القانكف
كتكزيع األعماؿ بيف  ,كمعايير الكفاءة كالخبرة البلزمة في قضاتيا كأمكرىا الداخمية ,المحكمة

كما يجب استشارتيـ في مشاريع القكانيف المتعمقة  ,كف الخاصة بيـأعضائيا كجميع الشؤ 
بالمحكمة قبؿ إحالتيا إلى المجمس التشريعي عمى أف تبدم رأييا بذلؾ خطيان خبلؿ شير مف 

كبالتالي قمص القرار اختصاص الجمعية العامة بكضع النظاـ . تاريخ تسمميا تمؾ المشاريع"
كاستثنى مف اختصاصيا الشؤكف المالية , شركع النظاـ الداخميلمجرد اقتراح م ,الداخمي لممحكمة

                                                           
راـ اهلل   –, )مؤسسة لحؽ ِعصاـ عابديف, مبلحظات عمى القرار بقانكف بتعديؿ قانكف المحكمة الدستكرية العميا, ط ُ

 .ُْكُّ(, صَُِْ
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يس كاشترط احالة مشركع النظاـ الداخمي لرئ. المتعمقة بالركاتب كالعبلكات كاالمتيازات المادية
كىنا تتجمى الييمنة عمى المحكمة الدستكرية عبر اخضاع السمطة الكطنية لممصادقة عميو. 

كمف االمكر البلفتة في ىذا القرار انو منح  .ؼ السمطة التنفيذيةشؤكنيا المالية كاالدارية إلشرا
نصت المادة التاسعة  , اذسمطة استبداؿ اعضاء الييئة العامة لممحكمةرئيس السمطة الكطنية 
يقكـ رئيس السمطة  -ُ:كف االصمي لتصبح عمى النحك االتيمف القان ُْمنو عمى "تعدؿ المادة 

داؿ ثمث اعضاء الييئة العامة لممحكمة عمى التكالي بحيث ال تزيد الكطنية كؿ اربع سنكات باستب
تنتيي  -ُمف القانكف االصمي عمى " ُْمادة بينما نصت ال. "سنة ُِمنيـ عف أم عضكية 

نح الرئيس ىذه مكيعتبر البعض اف ". خدمة العضك حكمان إذا أكمؿ السبعيف مف عمره
 ؛يعتبر تغكالن كبيران عمى المحكمة الدستكرية كقضاتيا مف جانب السمطة التنفيذية ,الصبلحية

يمكف االسترشاد معايير مكضكعية  أكبسبب استئثار الرئيس باستبداليـ دكف ايو ضكابط مينية 
 .ُبيا في ىذا الشأف

  ـََِٔ لسنة ّطالت قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ  يككانت ىذه ابرز التعديبلت الت
كلكنيا االكثر مساسان باستقبلؿ المحكمة الدستكرية كقضاتيا عف السمطة , كىي ليست جميعيا

فقد طاؿ التعديؿ ايضان شركط العضكية في المحكمة الدستكرية كشركط اليميف القانكنية ؛ التنفيذية
  .ِكآلية ممارسة المحكمة الختصاصاتيا, لرئيس المحكمة الدستكرية كاعضائيا

ثـ في  ,مبث ىذا القرار حتى عدؿ عنو رئيس السمطة الكطنية كلـ ينشر في الجريدة الرسميةكلـ ي
حيث اصدره الرئيس بتاريخ , اعيد طرح القرار بصيغة لـ تختمؼ كثيران عف سابقتيا ـَُِْعاـ 
حالو في اليكـ التالي الى ديكاف الفتكل كالتشريع لغايات نشره في الجريدة أك  ـَُِْ\ٔ\َِ

لككنو يعزز ىيمنة ؛ كقد سارعت مؤسسات المجتمع المدني بالمطالبة بإلغاء ىذا القرار, الرسمية
كطالبت بعقد مؤتمر  .السمطة التنفيذية عمى  السمطات العامة االخرل كخاصة السمطة القضائية

                                                           
 . ُٗعصاـ عابديف, مرجع سابؽ, ص  ُ
انظر, اشرؼ صياـ  قراءة قانكنية في القرار بقانكف بشأف تعديؿ قانكف المحكمة الدستكرية العميا, صحيفة دنيا الكطف   ِ

, تاريخ الزيارة:  //:tanvoice.com https://pulpit.alwa https, المكقع االلكتركني: َُِِ\ُِ\ٕ"االلكتركنية", 
ُٗ\ِ\َُِٖ . 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/279112.html
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لمكصكؿ الى  ؛تشارؾ فيو الجيات الرسمية كاالىمية كمجتمعي كتنظيـ حكارو قانكنيو , كطني شامؿ
 . ُتقؿشامؿ بشأف المحكمة الدستكرية العميا  كبناء قضاءو مس تكافؽو 

 ـَُِٔفي عاـ ك  .ر نشره في الجريدة الرسميةجكمرة اخرل عدؿ الرئيس عف القرار بقانكف كلـ ي
لسنة  ٕٓكىك تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا بمكجب القرار الرئاسي رقـ  ,ث االبرزدكاف الح
حكاـ قانكف المحكمة , كأكتـ تشكيؿ ىذه المحكمة استنادان ألحكاـ القانكف االساسي .ِـَُِٔ

كتشكمت المحكمة الدستكرية برئاسة السيد محمد عبد الغني  .ـََِٔلسنة  ّالدستكرية العميا رقـ 
عبد عبد الرحمف  ,كعضكية كؿو مف السادة ,بطرس مبارؾ نائبان لو اسعد كالسيد, الحاج قاسـ

كحاتـ عباس صبلح , كفتحي حمكدة ابك سركر ,كفتحي عبد النبي الكحيدم, بك نصراالحميد 
  .كالسيد فكاز تيسير صايمة ,كعدناف مطمؽ ابك ليمى ابك عياش, عيسى كرفيؽ, الديف

حسف العكرم اف المحكمة الدستكرية "استحقاؽه دستكرٌم , كقد صرح المستشار القانكني لمرئيس 
في حيف كجيت . ّ"الممقى عمى عاتؽ المحكمة العميا مف العبء قانكني سيعمؿ عمى التخفيؼ

المؤسسات الحقكقية الفمسطينية رسالة الى رئيس السمطة الكطنية فكر االعبلف عف تشكيؿ 
فييا بػ"ضركرة أف يأتي تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا خطكة الحقة  المحكمة الدستكرية طالبت

عادة تكحيد تتكج إعادة الحياة الدستكرية المت مثمة بإجراء االنتخابات العامة )الرئاسية كالتشريعية( كا 
 .ْ"القضاء الفمسطيني

                                                           
, كجيتيا الييئة المستقمة ََِٔ( لمعاـ ّمذكرة لمرئيس الفمسطيني لسحب قراره الميعدِّؿ لقانكف المحكمة الدستكرية رقـ ) ُ

انكنية, لحقكؽ اإلنساف كمؤسسة الحؽ, كالييئة األىمية الستقبلؿ القضاء كسيادة القانكف, كمركز القدس لممساعدة الق
أماف, كمركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف, كمركز حريات لمحقكؽ المدنية, كالمركز  –كاالئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة 

 ghttp://www.alhaq.or , منشكرة عمى المكقع االلكتركني:َُِْ\ٕ\ُالفمسطيني لمتنمية كالحريات االعبلمية "مدل", 
  َُِٖ\ِ\ُٗ, تاريخ الزيارة:

ـ بشأف تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا, الكقائع الفمسطينية, العدد َُِٔلسنة ٕٓالسمطة الكطنية الفمسطينية, قرار رقـ  ِ
 .ّٓ, صَُِٔ/ْ/ِٔمائة كعشركف, تاريخ النشر:

المكقع االلكتركني:   َُِٔ\ْ\ّستكرية عميا كفا ككالة االنباء كالمعمكمات الفمسطينية  قرار رئاسي بتشكيؿ أكؿ محكمة د ّ
http://www.wafa.ps  تاريخ الزيارة ,ُِ\ِ\َُِٖ 

رسالة كجيتيا مؤسساته حقكقية فمسطينية الى رئيس السمطة الكطنية حكؿ تشكيؿ المحكمة الدستكرية مكقعةن مف الييئة  ْ
المستقمة لحقكؽ االنساف, كمجمس منظمات حقكؽ االنساف )كيضـ عددان مف مؤسسات حقكؽ االنساف(, كالمركز الفمسطيني 

نظمات االىمية, كالمؤسسة االىمية الستقبلؿ المحاماة كسيادة القانكف الستقبلؿ المحاماة كالقضاء "مساكاة", كشبكة الم
    http://ichr.ps, منشكرة عمى المكقع االلكتركني: َُِٔ\ْ\ّ"استقبلؿ", كمؤسسة مفتاح, بتاريخ 

http://www.alhaq.org/
http://www.wafa.ps/
http://www.wafa.ps/
http://ichr.ps/
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اف المحكمة الدستكرية لـ , التي اعتبرت ُالمؤسسات الحقكقية الفمسطينية مع الباحث يتفؽك  
كاعضائيا اٌدكا اليميف الدستكرية   الف رئيس المحكمة ؛تستكمؿ اجراءات تشكيميا كفقان لمقانكف

خبلفان لممادة السابعة مف قانكف المحكمة الدستكرية  ,المجمس التشريعيغياب رئيس القانكنية في 
التي اكجبت اف يؤدم رئيس المحكمة كاعضاؤىا اليميف اماـ رئيس السمطة , ـََِٔلسنة  ّرقـ 

كىك ما  .مس القضاءالكطنية قبؿ مباشرة اعماليـ بحضكر رئيس المجمس التشريعي كرئيس مج
 يجعؿ تشكيؿ المحكمة مشكبان بعيب جسيـ.

فقد اصدر رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية , كبعيدان عف شرعية تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا
بتاريخ بشأف تعديؿ قانكف المحكمة الدستكرية العميا  ِـَُِٕلسنة  ُٗالقرار بقانكف رقـ

كعمى غرار القراريف السابقيف تضمف القرار بعض التعديبلت التي تعزز ىيمنة   ـَُِٕ\َُ\ِ
ثالثة مف ىذا التعديؿ  تنص عمى فالمادة ال. السمطة التنفيذية عمى المحكمة الدستكرية كقضاتيا

يعيف رئيس المحكمة  .ُ:( مف القانكف األصمي, لتصبح عمى النحك اآلتيِتعدؿ المادة )"
تشكؿ المحكمة مف رئيس  أ.سنكات غير قابمة لمتجديد مع مراعاة اآلتي: كاألعضاء لمدة ست 

اف  ,ال يقؿ عف سبعة اعضاء". كيتضح مف عبارة "كنائب لو كعدد ال يقؿ عف سبعة قضاة"
كىك ما يفتح الباب لتدخؿ  ,القرار المعدؿ لـ يحدد العدد النيائي ألعضاء المحكمة الدستكرية

لمحكمة الدستكرية كالتأثير عمى استقبلليتيا عبر التحكـ بعدد القضاة السمطة التنفيذية في تشكيؿ ا
الدكتكر عبد العزيز سالماف  كفي ىذا الصدد يقكؿ .بما يخدـ االىداؼ السياسية لمسمطة التنفيذية

عدـ تحديد عدد عضاء المحكمة الدستكرية العميا يعتبر مف الثغرات التي يمكف اف تنفذ مف "ك 

                                                                                                                                                                      

 َُِٖ\ِ\ِِتاريخ الزيارة 
منظمة حقكؽ إنساف  ُِبياف صحفي صادر عف مجمس منظمات حقكؽ اإلنساف الفمسطينية )كيضـ في عضكيتو  ُ

منظمة  ُّّإضافة إلى الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف كعضك مراقب(, كشبكة المنظمات األىمية )كتضـ في عضكيتيا 
منشكر عمى المكقع ”, جراءات تشكيميا كقراراتيا منعدمةالمحكمة الدستكرية العميا لـ تستكمؿ إ“أىمية فمسطينية(, بعنكاف: 

 . َُِٖ/ٓ/ُٕ, تاريخ الزيارة  http://pchrgaza.orgااللكتركني:
ة لسن ّـ بشأف تعديؿ قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ َُِٕلسنة  ُٗالسمطة الكطنية الفمسطينية, قرار بقانكف رقـ  ِ

 .ْ, صَُِٕ/َُ/ُٓـ, الكقائع الفمسطينية, العدد مائة كسبعة كثبلثكف, تاريخ النشر:ََِٔ

http://pchrgaza.org/
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اسية لتزيد مف اعضاء المحكمة كمما رأت في مصمحتيا ذلؾ  كمف ىنا يمكف خبلليا السمطة السي
 .ُ"عمى استقبللية المحكمة الدستكريةالتأثير 

كاالكثر اىمية ىك رفع يد المحكمة الدستكرية عف النظر كالحكـ بعدـ دستكرية خر االمر اآل
حيث , كلك عرضت ليا بمناسبة ممارسة اختصاصيا القرارات بقكانيفالنصكص كالكاردة في 

( مف ِٓعدؿ المادة )تلقانكف المحكمة الدستكرية عمى " مف القرار بقانكف المعدؿ ُّتنص المادة 
يككف لممحكمة في سبيؿ القياـ باالختصاصات . ُالقانكف األصمي, لتصبح عمى النحك اآلتي: 

صمي, ممارسة كافة الصبلحيات في النظر ( مف القانكف األِْالمنصكص عمييا في المادة )
نظاـ, يعرض ليا بمناسبة  أكالئحة  أكمرسكـ  أكنص في قانكف أم كالحكـ بعدـ دستكرية 

ممارسة اختصاصاتيا, كيتصؿ بالنزاع المطركح عمييا, كذلؾ بعد اتباع اإلجراءات المقررة 
لدستكرية امة في الحكـ بعد كبالتالي قصر التعديؿ صبلحية المحك .لتحضير الدعاكل الدستكرية"

بينما كاف النص . ِالقرارات بقكانيفمحصنان بذلؾ , عمى القكانيف كالمراسيـ كالمكائح كاالنظمة فقط
يككف لممحكمة في سبيؿ  -ُمنو عمى " ِٓالمادة  اذ نصت ؛االصمي اكثر شمكالن مف ىذا القرار

كؿ الصبلحيات في النظر,  ( ممارسةِْالقياـ باالختصاصات المنصكص عمييا في المادة )
كال يخدـ ذلؾ سكل . جزئيان(" أكعمؿ مخالؼ لمدستكر )كميان  أكتشريع أم كالحكـ بعدـ دستكرية 

في ظؿ استمرار تعطؿ المجمس  ,القرارات بقكانيفالكبير مف السمطة التنفيذية مع ىذا العدد 
  .ـََِٕالتشريعي في الضفة الغربية بفعؿ االنقساـ القائـ منذ عاـ 

مف االشارة الى مشركع القرار  ,كال بد في معرض الحديث عف تعديؿ احد القكانيف القضائية
بقانكف بشأف تعديؿ قانكف السمطة القضائية الذم اقترحو مجمس الكزراء في النصؼ الثاني مف 

منح السمطة التنفيذية صبلحية عزؿ رئيس  المشركعكابرز ما تضمنو ىذا , ـَُِٕالعاـ 
كقد كاجو . لة الحككمية مف خبلؿ كزير العدؿـ لممساءكاخضاع النائب العا, مياالمحكمة الع

المشركع معارضة كبيرةن مف جانب القضاة كالمحامييف كاعضاء النيابة العامة لما ينطكم عميو 

                                                           
د عبد العزيز محمد سالماف, نظـ الرقابة عمى دستكرية القكانيف "دراسة مقارنة بيف مختمؼ النظـ القانكنية كالقانكف  ُ

  .ُّٔ(, صَََِ-القاىرة  –المصرم", )سعد سمؾ لممطبكعات القانكنية كاالقتصادية 
انظر, كحدة القانكف الدستكرم, كرقة مكقؼ حكؿ القرار بقانكف المعدؿ لقانكف المحكمة الدستكرية العميا, سمسمة اكراؽ  ِ

(, كحدة القانكف الدستكرم, كمية الحقكؽ كاالدارة العامة, جامعة بير زيت, َُِٕ/ِعمؿ بير زيت لمدراسات القانكنية )
 (. َُِٕ)تشريف الثاني 
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مف مخالفات دستكريةو مف شأنيا االخبلؿ باستقبلؿ القضاء كمبدأ الفصؿ بيف ىذا المشركع 
كاعتبر نادم اعضاء النيابة . ف جانب السمطة التنفيذية عمى السمطة القضائيةتغكالن مك  ,السمطات

يعتبر مف القكانيف األساسية التي تنظـ " ـََِِلسنة  ُالعامة اف قانكف السمطة القضائية رقـ 
تعديؿ أم سمطة قائمة مستقمة بذاتيا, بما فييا المحاكـ كالنيابة كىذا يقكد إلى القكؿ أٌف إجراء 

عمى ىذا القانكف دكف السمطة التشريعية, كدكف مراعاة الضكابط الدستكرية, يشكؿ افتئاتان عمى 
 .ُ"مبدأ الفصؿ بيف السمطات, كتعديا عمى استقبلؿ السمطة القضائية

رئيس المحكمة العميا يخالؼ صراحة نص كالكاقع اف منح رئيس السمطة الكطنية صبلحية عزؿ 
القضاة غير قابميف لمعزؿ إال في األحكاؿ  -ِاالساسي التي نصت عمى" ف القانكفم ٗٗالمادة 

كليس مف بيف ىذه الحاالت ما نص عميو القرار مشركع , التي يجيزىا قانكف السمطة القضائية"
ة العامة جزء مف السمطة لة النائب العاـ اماـ الحككمة فيخالؼ ككف النياباما مساء. بقانكف

ميا الفمسطينية في كىك ما قضت بو محكمة العدؿ الع ,سمطة التنفيذيةكليست تابعة لم القضائية
اف النيابة العامة جزء مف الييئة القضائية ال اإلدارية كتصرفاتيا تعد مف اإلعماؿ احد احكاميا "

القضائية سكاء أكانت متعمقة بجمع االستدالالت مما يباشره أعضاؤىا بكصفيـ رؤساء لمأمكرم 
أعماؿ التحقيؽ اـ االتياـ كفي ىذا كحده ما يكجب القكؿ باستقبلؿ النيابة الضبط القضائي اـ ب
 .ِ"العامة عف جية اإلدارة

ما  لمناقشة ىذا القرار افليا كمف جانبيا اعتبرت نقابة المحامييف الفمسطينييف في اجتماع طارئ 
ييدؼ الى اخراج النيابة العامة مف الباب  تبر تعدو عمى القانكف االساسي؛ ألنوكرد في مسكدتو يع

  .ّالقانكف االساسي السادس المنظـ لمسمطة القضائية الى الباب المنظـ لمحككمة في

                                                           
بياف صادر عف الييئة االدارية لجمعية نادم أعضاء النيابة العامة "حكؿ مشركع مجمس الكزراء بتعديؿ قانكف السمطة  ُ

المكقع اإللكتركني:   َُِٕ\ٔ\ُْراـ اهلل  –القضائية" الييئة االدارية لجمعية نادم اعضاء النيابة العامة 
shttp://wwwpgpp    :ِّتاريخ الزيارة\ِ\َُِٖ 
 َُِِ\ٕ\ُُالصادر بتاريخ َُِِلسنة  ِٖحكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل  في الدعكل االدارية رقـ  ِ
بياف صادر عف مجمس نقابة المحامييف لمرام العاـ كصناع القرار حكؿ مشركع مجمس الكزراء بتعديؿ قانكف السمطة  ّ

 /http://www.palestinebar.psالمكقع االلكتركني:   َُِٕ\ٔ\ُْراـ اهلل   –لمحامييف الفمسطينييف القضائية  نقابة ا
  َُِٖ\ِ\ِّتاريخ الزيارة 

http://www.pgp.ps/
http://www.pgp.ps/
http://www.palestinebar.ps/
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في كقت الحؽ اصدر نادم اعضاء النيابة العامة كجمعية نادم القضاة كنقابة المحامييف ك 
انكف السمطة القضائية في ظؿ رفضيـ لتعديؿ ق اكدكا فيو, يانان صحفيان مشتركان الفمسطينييف ب

صاحب االختصاص االصيؿ بكؿ ما يتعمؽ بالتشريعات االساسية  ,المجمس التشريعيغياب 
كدعكا مجمس الكزراء لسحب مشركع . كقانكف السمطة القضائية ,المرتبطة بالقانكف االساسي
, الفمسطينيمع اعبلف مجمس القضاء االعمى ىذا البياف  تزامفك  .ُالقرار بقانكف بشكؿ صريح

اثر , قانكف المعدؿ لقانكف السمطة القضائية الذم قدمو كزير العدؿسحب مشركع القرار ب
كرئيس السمطة  ,بحضكر رئيس الكزراء رامي الحمد اهللاالجتماع الذم عقد في مجمس الكزراء 

حمد كالنائب العاـ ا ,كالمستشار القانكني لمرئيس حسف العكرم ,القضائية المستشار عماد سميـ
 عمى اعادة تفعيؿ المجنة الرئاسية  خبللو كقد تـ االتفاؽ .ككزير العدؿ عمي ابك دياؾ ,براؾ

كرفع التكصيات  ,لكضع رؤية إلصبلح منظكمة العدالة في فمسطيف؛ المشكمة مف ىذه االطراؼ
 .ِلرئيس السمطة الكطنية التخاذ االجراءات البلزمة لترجمتيا عمى ارض الكاقع

لما القرار بقانكف المعدؿ لقانكف السمطة القضائية  مشركع فكاب التراجع عكيرل الباحث ص
كلككنو يمس استقبلؿ السمطة ؛ تضمنو المشركع مف مخالفات دستكرية ألحكاـ القانكف االساسي

خاصةن في ظؿ االنقساـ  ,كيناؿ مف ىيبة القضاء ,القضائية كيقكض مبدأ الفصؿ بيف السمطات
  . الذم عطؿ المجمس التشريعي كعطؿ معو ادكات الرقابة عمى اعماؿ السمطة التنفيذية

 

 

 

                                                           
بياف صحفي حكؿ تعديؿ قانكف السمطة القضائية  صادر عف اصدر نادم اعضاء النيابة العامة كجمعية نادم القضاة  ُ

تاريخ  http://www.qanon.ps/index.phpالمكقع االلكتركني:  َُِٕ\ٔ\َِكنقابة المحامييف الفمسطينييف  
 َُِٖ\ِ\ِّالزيارة:

المكقع   َُِٕ\ٔ\َِمجمس القضاء االعمى "بتكجييات الرئيس اعادة تفعيؿ المجنة الرئاسية إلصبلح منظكمة العدالة "   ِ
  َُِٖ\ِ\ِْتاريخ الزيارة  / http://www.courts.gov.psااللكتركني:

http://www.qanon.ps/index.php
http://www.courts.gov.ps/
http://www.courts.gov.ps/
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 الخاتمة 

 السياسي االنقساـ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة نقطة فارقة في تاريخ النظاـشكؿ لقد 
كعمى  .الفصؿ بيف السمطاتكقمب ميزاف , فقد قٌسـ السمطات العامة بيف شقي الكطف, الفمسطيني

في  مستغمة تعطؿ المجمس التشريعي ,تكلت السمطة التنفيذية زماـ االمكر في الضفة الغربيةه اثر 
 ّْسندان لنص المادة  التشريعكصبلحياتيا االستثنائية في , منذ احداث االنقساـ الضفة الغربية

  .مف القانكف االساسي

عبر  اف تحتكر كظيفة التشريع ,ؿ ىذه الصبلحياتاستطاعت السمطة التنفيذية مف خبل كقد
 ,مف خبلؿ تعطيؿ االحكاـ القضائيةالقضاء كاف تييمف عمى مرفؽ , القرارات بقكانيفاصدار 

  .كسحب بعض الصبلحيات مف القضاء المدني عمى نحك ما بينتو الدراسة

 :ا ما يمييالى جممة مف النتائج اىمكقد خمص الباحث مف خبلؿ الدراسة 

 ؛ىذا الفصؿ ليس فصبلن جامدان . ك النظاـ الفمسطيني يقـك عمى مبدا الفصؿ بيف السمطات -ُ
فالسمطة التشريعية تمعب دكران في . كانما فصبلن مرنا مشربان بركح التعاكف كالرقابة بيف السمطات

الكسائؿ  خبلؿ دكران رقابيان مف, ك تككيف السمطة التنفيذية مف خبلؿ منح الثقة بالحككمة كرئيسيا
كفي المقابؿ فاف السمطة . كحؽ السؤاؿ كاالستجكاب كغيرىا ,ىا القانكف االساسياالتي منح اي

كتساىـ في , التنفيذية تساىـ في عممية التشريع عبر اقتراح القكانيف كاقرارىا كالمصادقة عمييا
مة كتشكيؿ المحك, عمؿ السمطة القضائية مف خبلؿ االشراؼ االدارم عمى مرفؽ القضاء

  .كالتعييف في الكظائؼ القضائية ,الدستكرية

تغييران في بنية النظاـ السياسي الفمسطيني؛ فنقمو  ـََِّلقد احدث التعديؿ الدستكرم عاـ  -ِ
مف النظاـ الرئاسي الذم يككف فيو رئيس الدكلة رئيسان لمكزراء ايضان, الى النظاـ المختمط "شبو 

يس عف منصب رئيس الكزراء, كيتشارؾ كبلىما في الرئاسي", الذم يستقؿ فيو منصب الرئ
؛ بسبب ـََِٕتسيير شؤكف الدكلة. كقد ساىـ ىذا النظاـ في حدكث االنقساـ السياسي عاـ 

اختبلؼ البرنامج السياسي لرئيس الكزراء عف برنامج رئيس الدكلة, كاختبلفيما في التيار 
 السياسي. 



123 
 

دؿ شركط اصدار القرارات بقكانيف. كتتمثؿ ىذه مف القانكف االساسي المع ّْحددت المادة  -ّ
ني, كىك اف ال تحتمؿ التأخير. كالشرط الزم الشركط بالشرط المكضكعي, كىك كجكد حالة ضركرةو 

ال يككف المجمس التشريعي منعقدان. كشرط العرض عمى المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعقدىا 
 بعد صدكر القرارات بقكانيف. 

مف القانكف االساسي معياران محددان لحالة الضركرة سكل ككنيا ال تحتمؿ  ّْلـ تضع المادة  -ْ
التأخير في غير ادكار انعقاد المجمس التشريعي, كلـ تحدد شركطيا كحاالتيا , ما يستكجب 
العكدة الى القكاعد العامة لنظرية الضركرة. كقد احسف المشرع الفمسطيني اذ لـ يحدد حاالت 

يصعب حصرىا بشكؿ قاطع, فيي تقدر كفقان لمظركؼ السياسية  الضركرة حصران؛ ألنو
كاالقتصادية كاالجتماعية, كتختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف. كقد يشكؿ حصرىا خطران عمى 
سبلمة الدكلة كامنيا متى ما تعرضت لظركؼ استثنائية لـ يحددىا القانكف االساسي, ما يعيؽ 

 التدخؿ لمكاجية ىذه الظركؼ بالشكؿ المناسب. عفالسمطة التنفيذية 

تعتبر القرارات بقكانيف قراراتو ادارية قبؿ عرضيا عمى المجمس التشريعي, حتى اذا عرضت  -ٓ
عمى المجمس التشريعي كاقرىا, تحكلت الى قكانيف عادية, كاصبحت في حكميا, فتتحص مف 

 اغمب الفقو. الطعف باإللغاء اماـ القضاء االدارم كىك ما ذىب اليو

اف القرارات بقكانيف ال تممؾ ماال تممكو القكانيف العادية, فبل تممؾ مخالفة  القانكف االساسي  -ٔ 
أك تعديمو أك الغائو, ال يجكز ليا اف تنظـ المكاضيع التي اكجب الدستكر تنظيميا بمكجب قرار 

 صادر عف اغمبية خاصة, أك المكاضيع المحجكزة لممشرع بنص دستكرم.

يعتبر عرض القرارات بقكانيف عمى المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكرىا  -ٕ
كاجبان دستكريان؛ حتى ال تتراخى السمطة التنفيذية في عرضيا قصدان أك اىماالن, كيقتصر مدلكؿ  
العرض عمى ايداعيا لدل امانة المجمس, عمى اف يككف ايداع القرارات بقكانيف بكامؿ نصكصيا 

 صيميا, ليتسنى لممجمس التشريعي مناقشتيا كبحثيا بالشكؿ المطمكب.كتفا

اذا عرضت القرارات بقكانيف عمى المجمس التشريعي في اكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكرىا  -ٖ
كرفضيا, يزكؿ ما كاف يككف ليا مف قكة القانكف بالنسبة لممستقبؿ دكف الماضي, كلكنيا تظؿ 

فييا باإللغاء كالتعكيض. اما االثار القانكنية كالمراكز التي  قائمة كقرارات ادارية يمكف الطعف
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رتبتيا القرارات بقكانيف قبؿ رفضيا, فتبقى قائمةن كتستمد قكتيا مف حالة الضركرة التي صدرت في 
 ظميا. 

اذا اخمت السمطة التنفيذية بالتزاميا بعرض القرارات بقكانيف عمى المجمس التشريعي في اكؿ  -ٗ
بعد صدكرىا, يزكؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف باثر رجعي, كتعكد لمجرد قرارات  جمسة يعقدىا

 ادارية تخضع لرقابة القضاء. 

اف القرارات التي تعرض عمى البرلماف دكف اف يبد رأيان بشأنيا  تظؿ محتفظة بقكتيا  -َُ
يف مدة زمنية قد تطكؿ القانكنية حتى يبدم رايو فييا صراحةن. كلذلؾ, قد يستمر نفاذ القرارات بقكان

الف المشرع الدستكرم لـ يحدد اجبلن  اشيران أك سنكات حتى يصدر المجمس التشريعي قراره فييا؛
 معينان يجب عمى المجمس التشريعي اف يبدم رايو خبللو.

تتسع عبارة "في غير ادكار انعقاد المجمس التشريعي" لتشمؿ حالة الغياب التي يعاني منيا  -ُُ
شريعي بفعؿ االنقساـ؛ الف النص جاء في صيغةو عامة, كيتعيف حممو عمى عمكمو, المجمس الت

 كىك ما تقتضيو المصمحة العامة في ظؿ الكاقع الفمسطيني.

اف عرض القرارات بقكانيف عمى المجمس التشريعي كاجب في اكؿ اجتماع لو بعد الغياب,  -ُِ
 جتماع عاديان أـ غير عادم؛ كذلؾىذا االمف القانكف االساسي, سكاء كاف  ّْكفقان لنص المادة 

 النص جاء مطمقان كلـ يحدد طبيعة االجتماع, كالمطمؽ يجرم عمى اطبلقة.الف 

تخضع القرارات بقكانيف في النظاـ الدستكرم الفمسطيني لنكعيف مف الرقابة, ىما الرقابة  -ُّ
قؽ المجمس التشريعي في الظركؼ البرلمانية كالرقابة القضائية , كتعني الرقابة البرلمانية, اف يد

كالكقائع التي استدعت اصدار القرارات بقكانيف, كاف يتحقؽ مف تكافر حالة الضركرة , اما الرقابة 
عمى دستكرية القرارات بقكانيف, فتعني التحقؽ مف احتراـ السمطة التنفيذية لمضكابط كالقيكد التي 

ف, كاف ىذه التشريعات التي صدرت في غيبة اكردىا القانكف االساسي إلصدار القرارات بقكاني
 المجمس التشريعي لـ تخالؼ القانكف االساسي صراحة أك ضمنان.

اف الرقابة المثمى عمى القرارات بقكانيف تتحقؽ باجتماع الرقابة البرلمانية جنبان الى جنب مع  -ُْ
خر الف كبلن منيما يكمؿ فبل يمكف االكتفاء بأحد االسمكبيف كاالستغناء عف اآل الرقابة القضائية؛

 اآلخر في اطار الرقابة الشاممة عمى مشركعية القرار بقانكف.
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 الككيتي يفلـ يكرد المشرع الفمسطيني شرط "عدـ مخالفة القانكف االساسي", خبلفان لمدستكر  -ُٓ
كاالردني. قد احسف المشرع الدستكرم الفمسطيني اذ لـ يفعؿ؛ الف النص عميو يعتبر تزيدان, 
فاحتراـ الدستكر تحصيؿه حاصؿ كشرطه بدييي؛ اذا اف كؿ القكانيف )العادية كالمؤقتة( يجب اف ال 

 تخالؼ احكاـ الدستكر دكف الحاجة لمنص عمى ذلؾ. 

رات بقكانيف عند عرضيا عميو؛ الف المجمس يحؽ لممجمس التشريعي اف يعدؿ القرا -ُٔ
التشريعي ىك صاحب االختصاص االصيؿ بالتشريع, كبما انو يممؾ اصدار التشريعات الجديدة 
ابتداءن كاف يعدؿ كيمغي التشريعات النافذة, فمف باب اكلى انو يممؾ تعديؿ القرارات التي تتمتع 

قكانيف العادية كرفض القرارات بقكانيف( يممؾ مؤقتان بقكة القانكف؛ فمف يممؾ االكثر )اصدار ال
االقؿ كفقان لمقاعدة االصكلية. اال اذا قرر الدستكر حرماف المجمس التشريعي مف ىذا الحؽ, 

 كعندىا ال بد مف النزكؿ عند ارادتو الف جميع السمطات تمارس اختصاصاتيا كفقان ألحكامو.

تو السنكية االكلى العديد مف العقبات التي لقد  كاجو المجمس التشريعي الثاني خبلؿ دكر  -ُٕ
اثرت عمى ادائو بشكؿ كبير. ابرزىا الصراع السياسي بيف حركتي حماس كفتح, كالسياسة 
"االسرائيمية" الرامية لتعطيؿ المجمس التشريعي؛ بسبب رفضيا نتيجة االنتخابات, كما عانى مف 

سية كاعتقاؿ اكثر مف نصؼ اعضاء ضعؼ الدكر الرقابي كالتشريعي؛ نتيجة المناكفات السيا
 كتمة التغيير كاالصبلح كعدد مف اعضاء الكتؿ االخرل.

حاكؿ اعضاء المجمس التشريعي, كممثمكا الكتؿ البرلمانية في الضفة الغربية تفعيؿ دكر  -ُٖ
المجمس التشريعي المعطؿ, كشكمكا ثبلث ىيئات, ىي: ىيئة ممثمي الكتؿ كالقكائـ, كاالجتماع 

لعاـ, كمجمكعات العمؿ البرلماني. عمى اف االعماؿ التي تقكـ بيا ىذه الييئات ال ترقى الدكرم ا
بة البرلمانية المعيكدة؛ ألنيا ال تمـز السمطة التنفيذية, كال تعتبر بديبلن لمجاف الدائمة المستكل الرق

 في المجمس التشريعي.

ة الغربية كقطاع غزة منذ اف اعمف رئيس السمطة الكطنية حالة الطكارئ في الضف -ُٗ
مف القانكف االساسي  ّْ, اخذ يصدر القرارات بقكانيف سندان لنص المادة ََِٕ/ٔ/ُْبتاريخ

كحتى نياية  ََِٕالمعدؿ. كقد بمغ عدد القرارات بقكانيف الصادرة منذ االنقساـ السياسي عاـ 
قطاع غزة, فقد عكفت , مائة كاربعة كثمانكف قراران, تناكلت شتى المجاالت. اما في َُِٕالعاـ 
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كتمة التغيير كاالصبلح عمى عقد الجمسات باسـ المجمس التشريعي, كقد كصؿ عدد القكانيف التي 
 خمسة كخمسكف قانكنان.  ـَُِٕاصدرتيا منذ االنقساـ كحتى نياية العاـ 

كر رتبت القرارات بقكانيف عددان كبيران مف االثار كالمراكز القانكنية التي استقرت مع مر  -َِ
الزمف. كيرتبط مصير ىذه القرارات بانعقاد المجمس التشريعي؛ فإما اف يقبميا فنتقمب الى قكانيف 
عادية كتبقى اثارىا قائمة, أك يرفضيا فيزكؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف بالنسبة لممستقبؿ, 

 كتبقى محتفظة باآلثار التي رتبتيا قبؿ صدكر الرفض. 

قكانيف تفتقر لشرط الضركرة, أك كاف باإلمكاف تأجيميا حتى انعقاد ىناؾ العديد القرارات ب -ُِ
بشاف   ـََِٗلسنة  ُٓالمجمس التشريعي عمى االقؿ. كمف ىذه القرارات, القرار بقانكف رقـ 

تشكيؿ الييئة الفمسطينية لتنظيـ قطاع االتصاالت, كالذم كلـ يطبؽ رغـ مركر تسع سنكات عمى 
 بشأف االنتخابات العامة. ـََِٕلسنة  ُ اصداره, كالقرار بقانكف رقـ

لجأت كتمة االصبلح كالتغيير الى  نظاـ التككيبلت لعقد الجمسات باسـ المجمس   -ِِ
ككؿ النكاب المعتقميف زمبلؤىـ االخريف في الكتمة إلكماؿ النصاب القانكني  حيثالتشريعي, 

عتبرتيا غير قانكنية. كباستعراض لمجمسات. كقد قاطعت الكتؿ البرلمانية االخرل ىذه الجمسات كا
االسانيد القانكنية التي ساقيا مؤيدكا نظاـ التككيبلت كمعارضيو, خمص الباحث الى عدـ 
مشركعية تككيبلت االسرل كالجمسات التي عقدت باالستناد اليو. كبالتالي فاف انعقاد المجمس 

 ية في اصدار القرارات بقكانيف.التشريعي بناءن عمى ىذا النظاـ ال يعطؿ صبلحية السمطة التنفيذ

, فذىبت حركة ـََِٗلقد ثار نقاش قانكني حكؿ كالية رئيس السمطة الكطنية قبيؿ العاـ  -ِّ
فتح الى القكؿ باف كالية الرئيس مستمرةه حتى انتياء كالية المجمس التشريعي, كاف االنتخابات 

يجانب الصكاب لمخالفتو القانكف الرئاسية تجرم بالتزامف مع االنتخابات التشريع, كىك قكؿ 
االساسي الذم جعؿ لكؿو منيما مكعدان يختمؼ عف اآلخر. اما حركة حماس, فاعتبرت اف رئيس 
المجمس التشريعي يتكلى مياـ الرئيس بعد انتياء كالية رئيس السمطة الكطنية, لمدة ستيف يكمان 

مف القانكف  ّٕ؛ ألف المادة لصكابية, كىك ايضان قكؿه يجانب اتجرم خبلليا االنتخابات التشريع
االساسي المعدؿ, ذكرت ثبلث حاالت يتكلى فييا رئيس المجمس التشريعي مياـ رئاسة السمطة 
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الكطنية, كردت عمى سبيؿ الحصر, كليس مف بينيا انتياء كالية الرئيس دكف اجراء انتخابات 
 رئاسية. 

قسمت بيف الضفة الغربية كقطاع غزة, , اذ انالسياسي تأثرت السمطة القضائية باالنقساـ -ِْ
عامة, كال يعترؼ كؿ منيما بشرعية القضاء التابع  نيما مجمسان قضائيان اعمى كنيابةفاصبح لكؿ م

لمطرؼ اآلخر. كفي خضـ ذلؾ, استغمت السمطة التنفيذية صبلحياتيا االستثنائية لفرض ىيمنتيا 
اتو في الرقابة عمى اعماؿ السمطة عمى القضاء في ظؿ غياب المجمس التشريعي, كتعطؿ ادك 

 التنفيذية. 

 ـََِٗلسنة  ّعمدت السمطة التنفيذية الى تعديؿ قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ  -ِٓ
, كقد رفع التعديؿ يد المحكمة الدستكرية عف نظر ـَُِٕلسنة  ُٗمف خبلؿ القرار بقانكف رقـ

كمة الدستكرية, مما يسمح بتدخؿ السمطة القرارات بقكانيف, كما لـ يحدد عدد اعضاء المح
التنفيذية في تحديد عدد اعضاءىا بما يخدـ اىدافيا السياسية, كىك ما يعزز ىيمنة السمطة 

 التنفيذية عمى ىذه المحكمة الدستكرية. 

اف المشرع الفمسطيني قد شدد عمى شرط الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير, كجعميا مناط  -ِٔ
ية. لذا ال يجكز لمسمطة التنفيذية اف تصدر قراران بقانكف في غير حاالت الرخصة االستثنائ

الضركرة أك ألم سبب آخر, حتى كاف كاف ىدفيا تعديؿ النصكص القانكنية القائمة لسد النقص 
 أك القصكر الذم يعترييا, كاال كقعت في المخالفة الدستكرية.

القضاء العسكرم كاليتو عمى المدنييف, كاحيؿ , مد ـََِٕعمى اثر االنقساـ السياسي عاـ  -ِٕ
العدد مف المدنييف عمى القضاء العسكرم كجرت محاكمتيـ امامو. كتـ تكقيؼ المدنييف عمى ذمة 

, كلمدة ـُٕٗٗالقضاء العسكرم كفقان لقانكف اصكؿ المحاكمات الثكرم لمنظمة التحرير لعاـ 
 كصمت في بعض االحياف الى ستة اشير.

يئة القضاء العسكرم في اخضاع المدنييف لكاليتيا الى العديد مف المبررات, كتستند ى -ِٖ
يسرم عمى جميع الفمسطينييف, مدنييف ـ ُٕٗٗابرزىا اف قانكف العقكبات الثكرم لسنة 

بشأف اختصاص القضاء العسكرم في حالة  ـََِٕلسنة  ِٖكعسكرييف, كأف المرسكـ رقـ 
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مرسكـ رئاسيٍّ الحؽ يقضي بكقؼ أك الغاء العمؿ بأحكاـ الطكارئ, ال يزاؿ ساريان لعدـ صدكر 
 .  ىذا المرسـك

اف اخضاع المدنييف لكالية لمقضاء العسكرم ينطكم عمى مخالفة جسيمة ألحكاـ القانكف  -ِٗ
االساسي المعدؿ, كخرقان لمبدأ المشركعية؛ الف القانكف االساسي نص صراحة عمى اف المحاكـ 

ة, كليس ليا ام اختصاصو أك كالية خارج نطاؽ الشأف العسكرم, العسكرية تنشأ بقكانيف خاص
كيخرؽ مبدأ المساكاة الذم كفمو القانكف, عدا عف انتياؾ الضمانات التي كفميا قانكف االجراءات 

 الجزائية الفمسطيني لممدنييف.

عف  الغت محكمة العدؿ العميا في الكثير مف قراراتيا القضائية قرارات التكقيؼ الصادرة -َّ
اعمف  ـَُُِالقضاء العسكرم, كاعتبرتيا منعدمة كغصبان لسمطة القضاء المدني. كفي عاـ 

رئيس ىيئة القضاء العسكرم انو تمت احالة جميع المدنييف الى القضاء النظامي منذ تاريخ 
 .ـَُُِ/ُ/ُٕ

 

 التوصيات 

تككف مفيدة في تكصؿ الباحث لجممة مف التكصيات التي يأمؿ اف  ,كبمراجعة نتائج الدراسة
 : يكجزىا الباحث في النقاط التالية, مجاؿ اصبلح المنظكمة القانكنية في فمسطيف

حث يقتضي اف تككف اكلى تكصيات البا ,الفمسطينياالنقساـ بإف البحث في مكضكع مرتبط  -1
  .كالتنفيذيةالقضائية  تيفكتكحيد السمط, ىي العمؿ عمى انياء االنقساـ

كتمة  بما فييا ,التشريعي في الضفة الغربية بمشاركة جميع الكتؿ البرلمانيةتفعيؿ المجمس  -ِ
في  القرارات بقكانيفال يمكف الحديث عف كقؼ  , اذالتغيير كاالصبلح التابعة لحماس ككتمة فتح

  .ظؿ تعطؿ المجمس التشريعي

حتى يتمكف  ؛ياجراء انتخابات رئاسية كتشريعية تشارؾ فييا كافة اطياؼ المجتمع الفمسطين -ّ
  .الشعب مف قكؿ كممتو كاختيار مف يمثمو
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رط الضركرة التي كخاصة ش ,القرارات بقكانيفضركرة التزاـ السمطة التنفيذية بشركط اصدار  -ّ
  .كالعمؿ عمى كقؼ سف القكانيف باسـ المجمس التشريعي في غزةال تحتمؿ التأخير, 

, التشريعات الصادرة في الضفة الغربية كقطاع غزةحماية االثار القانكنية التي ترتبت عمى  -ّ
كيقترح الباحث تشكيؿ لجنة . ككضعيا عمى راس اكلكيات التسكية السياسية إلنياء االنقساـ

قانكنية متخصصة لدراسة ىذه التشريعات ككضع خطة لتسكية االثار كالمراكز القانكنية التي 
  .رتبتيا ىذه التشريعات

فيقرر , المشرعيف المصرم كالككيتي بو اخذالفمسطيني باف يأخذ بما يكصي الباحث المشرع  -ْ
مع منح المجمس التشريعي  ,زكاؿ القكة القانكنية لمقرارات بقانكف التي يتـ رفضيا باثر رجعي

تسكية ما ترتب عمييا مف آثار اذا رأل المجمس  أك ,سمطة تقديرية باعتماد نفاذىا في الماضي
  .المصمحة العامةذلؾ كفقان لما تقتضيو 

, خبللو القرارات بقكانيفيبدم رايو في يتعيف عمى المجمس التشريعي اف  معيف  تحديد اجؿ و  -ٓ
حتى ال  ,فقدت قكتيا القانكنية القرارات بقكانيففاف انقضت المدة المحددة دكف اف يبدم رايو في 

  .اقرار أكيتراخى المجمس في نظرىا كيبقييا دكف رفضو 

 

كخاصةن ما يتعمؽ بتعديؿ عدد , عف القرار بقانكف المعدؿ لقانكف المحكمة الدستكريةالعدكؿ  -ٔ
 أكاف يككف تعديؿ قانكف المحكمة الدستكرية كضركرة , اعضاء المحكمة الدستكرية كاختصاصاتيا

بالتكافؽ مع السمطة ك  ,انعقاد المجمس التشريعيك  االنقساـ, قانكف السمطة القضائية بعد انياء
  .القضائية

 

 



131 
 

 المراجع

 كتب 

 .ـَُٖٗلقانكف الدستكرم كالنظـ السياسية, بدكف دار نشر,ا, ابراىيـ عبد العزيز شيحا -

حميمية لمنظاـ الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم "دراسة ت, ابراىيـ عبد العزيز شيحا -
 .ـُٓٗٗ ,بيركت –الدار الجامعية , "الدستكرم المبناني

دار , "ؿ: المشركعية كالرقابة القضائيةكسيط القضاء االدارم "الكتاب االك , احمد رسبلف انكر -
 .ـُٕٗٗ, القاىرة –النيضة العربية 

ات في النظاـ السياسي الفمسطيني الفصؿ المتكازف بيف السمط, جياد حرباحمد ابك دية,  -
راـ  –الفمسطينية لدراسة الديمقراطيةة المؤسس-مؤسسة مكاطف, السمطة التنفيذية: مجمس الكزراء""

  . ـََِٔتشريف ثاني  ,اهلل

, المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمكقراطية اكراؽ في النظاـ السياسي الفمسطيني كانتقاؿ السمطة -
  .ـَُِّ راـ اهلل, –"مكاطف"

قانكنية اثر االنقساـ السياسي الفمسطيني عمى مبدأ سيادة الفانكف في قطاع غزة "معالجات  -
 .ـَُِْ ,جامعة بيرزيت –, معيد الحقكؽمختارة "

 .ـَُٖٗالقاىرة,  –, دار النيضة العربيةالقانكف االدارم, بكر القباني - 

 .ـُٖٔٗبيركت,  -, دار العمـ لممبلييفٓجبراف مسعكد, معجـ الرائد, المجمد االكؿ, ط -

بيركت,  –, دار مكتبة الحياةِط ,القانكف الدستكرم كالدستكر في لبناف ,حسف الحسف -
 .ـُّٔٗ

جامعة  –, معيد الحقكؽالحمكؿ""االليات  االثار  َُِِ-ََِٕ الحالة التشريعية في فمسطيف -
 .ـَُِِ,بيرزيت
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-, دار الجامعة الجديدة لمنشرالقضاء االدارم كالرقابة عمى اعماؿ االدارة, سامي جماؿ الديف -
  .ـُُٖٗ

الرقابة عمى اعماؿ االدارة كمبدأ المشركعية كتنظيـ , دارمسامي جماؿ الديف  القضاء اال -
  .ـََِّ ,االسكندرية –, منشأة المعرؼالقضاء االدارم "دراسة مقارنة"

 –, دار الفكر العربيالنظرية العامة لمقرارات االدارية "دراسة مقارنة", سميماف محمد الطماكم - 
 .ـََِٔ ,القاىرة

  .ـُٓٗٗ,بدكف دار نشر, في غياب البرلماف "دراسة مقارنة" تشريعات الضركرة, شفيؽ اماـ -

 ,القاىرة –, دار النيضة العربيةّط ,النظرية العامة لمقانكف الدستكرم ,طعيمة الجرؼ -
 . ـََُِ

, طعيمة الجرؼ القانكف الدستكرم كمبادئ القانكف الدستكرم في الجميكرية العربية المتحدة -
  .ـُْٔٗ, مكتبة القاىرة الحديثة

الصادرة عف الرئيس كفقان لحاالت  القرارات بقانكفقراءات قانكنية في: , طارؽ زاىي طكقاف -  
, راـ اهلل  –المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي كالديمكقراطية  "مفتاح" , ُط ,الضركرة

 . ـََِٖكانكف االكؿ 

 .ـُِٕٗ ,بدكف دار نشر ,مقارنة" عادؿ الحيارم القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي "دراسة -

مبدا المشركعية  تنظيـ القضاء االدارم  كقضاء , القضاء االدارم "عبد الغني بسيكني عبد اهلل -
  .ـُّٗٗ-الدار الجامعية , االلغاء"

  -القدس, بدكف دار نشر ,ُط, النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم, عبد الممؾ الريماكم -
 .ـََِٗ

النظـ نظـ الرقابة عمى دستكرية القكانيف "دراسة مقارنة بيف مختمؼ , محمد سالمافعبد العزيز  -
  .ـَََِ-القاىرة –لممطبكعات القانكنية كاالقتصاديةسعد سمؾ  ,القانكف المصرم"القانكنية ك 
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ي كاالنظمة القانكنية المعاصرة مبدأ  المشركعية في النظاـ االسبلم, عبد الجميؿ محمد عمي -
القاىرة  –عالـ الكتب, ُط, "النظاـ السكفيتي -النظاـ الفرنسي -ارنة: النظاـ اإلنجميزمقدراسة م"

  .ـُْٖٗ

  .ـََِٖ ,بدكف دار نشر القدس ,عدناف عمرك القضاء االدارم في فمسطيف -

, مكتبة دار ّط ,المخؿ لدراسة القانكف "نظرية القانكف كنظرية الحؽ", عثماف التكركرم -
 .ـَُُِ,ابك ديس –الفكر

كمية , ُط ,الرقابة القضائية اماـ المحكمة الدستكرية في الككيت ,عثماف عبد الممؾ الصالح -  
  .ـُٖٔٗ,جامعة الككيت –الحقكؽ

ئتبلؼ مف اجؿ منشكرات اال, ُط,الفصؿ بيف السمطات في النظاـ الفمسطينيعزيز كايد  -
 .ـََِٓكانكف ثاني  ,أماف –النزاىة كالمساءلة

 ,ِط, مبلحظات عمى القرار بقانكف بتعديؿ قانكف المحكمة الدستكرية العميا, عابديفعصاـ  -
 .ـَُِْ, راـ اهلل –مؤسسة لحؽ 

–مجمس النشر العممي  ,ُط ,السمطات العامة في النظاـ الدستكرم الككيتي ,عمي السيد باز -
 .ـََِٔ ,جامعة الككيت

, ايتراؾ لمطباعة كالنشر ُ, مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية, طعمي يكسؼ الشكرم -
 .ـََِْالقاىرة   –كالتكزيع 

  .ـَُُِ ,بيركت -منشكرات الحمبي الحقكقية ,ِط ,القانكف الدستكرم ,عمر حكرم -

 حتى اغسطس -ََِٕا بيف يكنيكفي الفترة مكالرقابية خبلؿ فترة االنقساـ " العممية التشريعية -
 .ـَُِّ,المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف ,"َُِّ

نيساف , راـ اهلل –تقبلؿ المحاماة كالقضاء "مساكاة" المركز الفمسطيني الس, العدالة كالقانكف -
 .ـََِٖ
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 –فة لمنشر كالتكزيعدار الثقا ,القضاء االدارم بيف النظرية كالتطبيؽ, فيد عبد الكريـ ابك العثـ -
  .ـََِٓ ,عماف

, دار الثقافة لمنشر ّالسعيد, شرح االحكاـ العامة في قانكف العقكبات "دراسة مقارنة", ط كامؿ -
 .ـَُُِعٌماف,  -كالتكزيع

 .ـََِٓ, االسكندرية –ارؼمنشأة المع, النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم, ماجد راغب الحمك -

 –لمطبكعات الجديدة, دار االنظـ السياسية كالقانكف الدستكرم, مصطفى ابك زيد فيمي -
  .ـَََِ, االسكندرية

محمد خضر, التنظيـ الدستكرم في فمسطيف, دراسة مقارنة لغايات اقتراح النصكص الناظمة  -
لمحقكؽ كالحريات كالسمطة القضائية في دستكر دكلة فمسطيني المقبؿ, المركز الفمسطيني 

 .ـَُِٓراـ اهلل, -الستقبلؿ المحاماة كالقضاء "مساكاة"

القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي في لبناف كاىـ النظـ الدستكرية كالسياسية , محمد المجذكب -
 .ـََِِ,بيركت –منشكرات الحمبي الحقكقية , ْط, في العالـ

  .ـُٕٖٗ ,االردف –مطبعة الجامعة االردنية ,ُط, محمكد حافظ  القضاء االدارم في االردف -

دراسات في التجربة كاالداء   ,الكطنية الفمسطينية السمطة, )محرر(محسف محمد صالح  -
  .ـَُِٓ, بيركت –مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات, ُ, طَُِّ-ُْٗٗ

, بيركت –دار النيضة العربية , دراسة مقارنةف خميؿ  القضاء االدارم المبناني: محس -
  .ـُِٖٗ

زمبلئيـ في كتمة "التغيير كاالصبلح" في الشؤكف  ل قانكنية تككيبلت النكاب االسرلمد -
العالمي كالديمكقراطية   المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار ,ُط, المتصمة بالعمؿ البرلماني

 .ـََِٖكانكف االكؿ  ,راـ اهلل  –"مفتاح"

, عدـ مشركعية محاكمة المنييف الفمسطينييف اماـ القضاء العسكرم الفمسطيني ,ناصر الريس -
  .ـَُُِ, راـ اهلل –مؤسسة الحؽ
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, "دراسة المبادئ الدستكرية العامة مع مقدمة فيمؿ, النظاـ الدستكرم في الككيت "يحيى الج -
 .ُُٕٗ-ـَُٕٗ –مطبكعات جامعة الككيت

 

 رسائل عممية 

السمطات االستثنائية لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كفقا , احمد ماجد عبد ربو ابك سعادة -
, غزة –, كمية الحقكؽ جامعة االزىررسالة ماجستير, ألحكاـ القانكف االساسي الفمسطيني

  .ـَُِْ

رسالة , نظاـ الحكـ لمسمطة الكطنية الفمسطينية دراسة تحميمية, اسامة سعيد حسيف سعد - 
 .ـَُِّ, غزة –جامعة االزىر , ماجستير

لمسمطة التنفيذية في النظاـ القانكني الصبلحيات االستثنائية , اياد جبلؿ كصفي تكركرم - 
 .ـَُِْ, نابمس –جامعة النجاح الكطنية , رسالة ماجستير, الفمسطيني

الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي كالدستكرم الفمسطيني كاثره , باسـ صبحي بشناؽ - 
  .ـَُُِ, ماليزيا–الجامعة االسبلمية العالمية , رسالة دكتكراه ,في اعماؿ حقكؽ االنساف

رسالة , تشريعات الضركرة دراسة مقارنة بيف الدستكر الجزائرم كالمصرم, تكنصير ابراىيـ -
 .ـَُِْ-ـَُِّ ,الجزائر –, جامعة محمد خيضر بسكرةماجستير

الدكر التشريعي لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في النظاـ السياسي , جماؿ ابراىيـ الخطيب -
المنظمة العربية  –جامعة الدكؿ العربية , رسالة دكتكراه )غير منشكرة(, "الفمسطيني "دراسة مقارنة
 .ـَُِْ, القاىرة –لمتربية كالثقافة كالعمكـ 

صبلحيات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في سف , جماؿ محمكد محمكد ابك كميؿ -  
 . ـَُِِ-ـَُُِ ,غزة–, جامعة االزىررسالة ماجستير ,"لتشريعات العادية "دراسة تحميميةا

الفمسطيني )دراسة ئيس التشريعي في النظاـ السياسي دكر الر , حنيف محمد اكـر حجاب -
 .ـَُُِ, كمية الدراسات العميا –جامعة النجاح الكطنية , رسالة ماجستير, مقارنة(
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سة مقارنة ما بيف النظاـ الدستكرم لتشريعات الضركرة "درا, عادؿ احمد حسيف بكعركي - 
  .ـََُِ ,االردف –عٌماف -الشرؽ االكسطجامعة  ,رسالة ماجستير, "كالككيتاالردف 

عمر حمزة التركماني, القضاء الدستكرم في فمسطيف كفقان لقانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ  -
 .ـََُِغزة,  -"دراسة تحميمية مقارنة", رسالة ماجستير, جامعة االزىر ََِٔلسنة  ّ

عبلقة السمطة التنفيذية بالسمطة القضائية كاثرىا عمى استقبلؿ , العاؿفتحي ايمف فتحي عبد  -
 –, الجامعة االسبلميةرسالة ماجستير, القضاء في التشريع الفمسطيني مقارنة بالشريعة االسبلمية

  .ـَُِٕ, غزة

الصادرة عف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كاالثار  القرارات بقكانيف ,محمد زياد المحاـ - 
 . ـَُِٓ, غزة –الجامعة االسبلمية , رسالة ماجستير, "ة المترتبة عمييا "دراسة تحميميةالقانكني

, االكامر الصادرة عف رئيس الجميكرية كرقابتيا في ظؿ الدستكر الجزائرم, ميمكنة سعاد -
  .ـَُِٔ-ـَُِٓ, الجزائر –تممساف  –جامعة ابك بكر بمقايد , رسالة دكتكراه

 ,الرقابة القضائية عمى دستكرية لكائح الضركرة "دراسة مقارنة", ناىدة جميؿ اسعد فريتخ - 
 . ـََِٔ, القدس –جامعة القدس , رسالة ماجستير

كنسريف ابراىيـ السيقمي, حجية االحكاـ الدستكرية كآثارىا كفقان لقانكف المحكمة الدستكرية العميا  -
 .ـَُِٓغزة,  -ماجستير, جامعة االزىر , رسالةََِٔلسنة  ّالفمسطيني رقـ 

ياسر محمد العتيبي, العفك في القانكف الجزائي الككيتي, جامعة نايؼ العربية لمعمكـ االمنية,  -
 .ـََِٗكمية الدراسات العميا, الرياض, 

 

 التقارير والمنشورات القانونية 

ز الزيتكنة مرك, "كرقة قانكنية" الرئيسالتداعيات القانكنية النتياء كالية , احمد مبارؾ الخالدم -
 . ََِٖ ,بيركت –لمدراسات كاالستشارات
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اشكاليات الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني , احمد ابك دية  كجياد حرب -
 المساءلةمنشكرات االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة ك , (ٔ), سمسمة تقارير)حالة السمطة القضائية(

 .ـََِٕراـ اهلل شباط  –"اماف" 

اشكاليات الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني , احمد ابك دية  كجياد حرب -
 المساءلةمنشكرات االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة ك , (ْ), سمسمة تقارير)حالة السمطة التشريعية(

 .ـََِٕكانكف ثاني  ,راـ اهلل –"اماف" 

)المبادرة الفمسطينية , ُط ,(ََِٖ-ََِٔ)التشريعي الفمسطيني اداء المجمس  تقرير  - 
  .(ـََِٖراـ اهلل كانكف االكؿ  ,لتعميؽ الحكار العالمي كالديمكقراطية "مفتاح"

احتجاز المدنييف لدل االجيزة االمنية الفمسطينية بقرار مف ىيئة القضاء , غاندم ربعي - 
 –الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف "ديكاف المظالـ" , )(ْٔسمسمة تقارير خاصة رقـ ) ,العسكرم

 .(ـََِٖراـ اهلل  كانكف االكؿ 

سمسمة  ,المحكمة الدستكرية العميا الفمسطينية في مشركع القانكف الخاص بيا ,فتحي الكحيدم -
  .ـََِٔحزيراف , راـ اهلل –الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ االنساف , (َٔالتقارير القانكنية )

  .ـَُِٔالتقرير السنكم لعاـ  ,المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف -

المركز الفمسطيني لحقكؽ  ,ُط, ـََِٕ, التقرير السنكم, المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف - 
 .ـََِٖابريؿ , غزة-االنساف

صبلحيات رئيس السمطة الكطنية  ,باسـ بشناؽ كاخركفكمعيف البرغكثي ك معف ادعيس   -
ينية بالمقارنة مع صبلحيات مجمس الكزراء كالمجمس التشريعي في القانكف االساسي الفمسط

 .ـََِٔحزيراف -الفمسطينية المستقمة لحقكؽ االنساف راـ اهلل الييئة, (ٔٔسمسمة تقارير قانكنية)

دليؿ اجراءات العممية التشريعية في المجمس التشريعي , رزاف برىـ كآخركفمكد عبلكنة ك مح  -  
جامعة بير زيت كالمجمس التشريعي  الفمسطيني  كبرنامج االمـ  -, معيد الحقكؽالفمسطيني

 .ـَُِّ ,بير زيت –راـ اهلل , المتحدة االنمائي
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المنظكـ التشريعية كالمؤسساتية كالسياساتية  , مراجعة تحميمية لقطاع العدالة, ناصر الريس - 
 .ـَُُِراـ اهلل  –"اماف"  المساءلةؿ النزاىة ك منشكرات االئتبلؼ مف اج ,(ِْسمسمة  تقارير )

االنساف في مناطؽ السمطة كضع حقكؽ , الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف "ديكاف المظالـ" -
الييئة  ,"ـََِٖكانكف اكؿ  ُّ – ََِٖكانكف ثاني  ُالتقرير السنكم الرابع عشر " الكطنية,

  .راـ اهلل –نساف المستقمة لحقكؽ اال

كضع حقكؽ االنساف في مناطؽ السمطة , المستقمة لحقكؽ االنساف "ديكاف المظالـ"الييئة  -
"  ـََِٗكانكف اكؿ  ُّ – ََِٗكانكف ثاني  ُالتقرير السنكم الخامس عشر ", الكطنية
  .راـ اهلل –مستقمة لحقكؽ االنساف الييئة ال

 

 احكام قضائية 

العدد االكؿ  –نقابة المحامييف االردنييفمجمة , ُِٕٗ\ُّحكـ محكمة العدؿ العميا االردنية   
 .َّص ,ُِالسنة 

الصادر بتاريخ  ََِّلسنة  ّْحكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في القضية رقـ 
  . ـََِّ\َُ\ٕ

قضائية دستكرية في  ِلسنة  ِٖحكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية في الدعكل رقـ  
 .ـُٖٓٗ\ٓ\ْ الجمسة المنعقدة بتاريخ 

قضائية دستكرية  الصادر  ُٖلسنة  ُٓقضية رقـ  لمحكمة الدستكرية العميا المصرية,حكـ ا  
  .ـُٗٗٗ\ُ\ِبتاريخ 

لسنة  ّحكـ محكمة العميا بصفتيا الدستكرية المنعقدة في راـ اهلل  في الطعف الدستكرم رقـ   
  .ـَُِّ\ْ\ِّالصادر بتاريخ  ,َُِِ

  .ـُٖٗٗ\ُ\ِٔبتاريخ , )ىيئة عامة( ُٕٗٗ\ِِٔقرار محكمة العدؿ العميا االردنية رقـ   
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قضائية المحكمة الدستكرية  ِلسنة  ِٖالدعكل رقـ , حكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية  
 .ـُٖٓٗ\ٓ\ْالعميا "دستكرية"  الصادر بتاريخ 

لسنة  ّفي  راـ اهلل  في الدعكل الدستكرية رقـ حكـ محكمة العميا بصفتيا الدستكرية  المنعقدة   
  .ـََُِ\ْ\ُّالصادر بتاريخ    ََِٗ

 ََِٖلسنة  ُٔٓحكـ محكمة العدؿ العميا  المنعقدة في  راـ اهلل  في الدعكل اإلدارية رقـ    
 .ـََِٖ\ٕ\ُْبتاريخ 

 ُالدستكرية رقـ  حكـ محكمة العدؿ العميا بصفتيا الدستكرية المعقدة في راـ اهلل في الدعكل  
 .ـَُِِ\ُ\ُّبتاريخ   َُُِلسنة 

الصادر َُِِلسنة  ِٖحكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل  في الدعكل االدارية رقـ 
 .ـَُِِ\ٕ\ُُبتاريخ 

 

 دوريات  

 ( َُِٕ) ُ,عددِٓمجمد  ,غزة -مجمة الجامعة اإلسبلمية  لمدراسات اإلسبلمية -

 .(ََِٕ) ٖالعدد , ُّالمجمد مجمة المنارة   -

 (  2011) (A)ُالعدد  ُّالمجمد , َُُِ, سمسمة العمـك االنسانية مجمة جامعة االزىر بغزة -

المركز الفمسطيني الستقبلؿ , (ََِٗالعدد العاشر )كانكف اكؿ , مجمة عيف عمى العدالة  - 
 . ـََِٗ, راـ اهلل –المحاماة كالقضاء "مساكاة" 

المركز الفمسطيني الستقبلؿ , (ََِٖالعدد الثامف )تشريف اكؿ , مجمة عيف عمى العدالة  - 
     . ـََِٖ راـ اهلل, –ماة كالقضاء "مساكاة" المحا

مجمة المفكرة القانكنية, العدد الخاص: المحاكـ العسكرية كاخكاتيا في دكؿ المنطقة العربية,  -
 .يني الستقبلؿ المحاماة كالقضاة "مساكاة"المركز الفمسط ,(َُِٖ)كانكف الثاني,
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 مجمة اىؿ البيت, المسؤكلية الكزارية "دراسة مقارنة", العدد التاسع. -

                  

 مواقع الكترونية 

 http://siteiugazaedupsالجامعة االسبلمية بغزة  

  http://wwwaliqtisadipsمكقع االقتصادم  

  ayyamps-http://wwwalراـ اهلل   –جريدة االياـ 

   wwwegovkw  البكابة االلكتركنية الرسمية  دكلة الككيت 

 http://wwwlawjonet/vb/forumphp االردف  المكقع االلكتركنيانكني شبكة ق  

  /http://wwwqanonpsمكقع قانكف  

  https://pulpitalwatanvoicecomصحيفة دنيا الكطف  "االلكتركنية" 

 http://wwwaddameerorg"   مؤسسة الضمير لرعاية االسير كحقكؽ االنساف 

  http://muqtafibirzeiteduمعيد الحقكؽ   جامعة بير زيت   –المقتفي  

 https://wwwalmaanycomرائد  معجـ ال  

 http://hrlibraryumneduجامعة منيسكتا   –مكتبة حقكؽ االنساف 

 http://wwwmezanorg/post/643مركز الميزاف لحقكؽ  

 /http://pchrgazaorg/arالمركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف  

  http://wwwcourtsgovpsراـ اهلل   –مجمس القضاء االعمى 

 http://wwwplcps/arالمجمس التشريعي الفمسطيني  "غزة" 

 plcorg-http://wwwpalالمجمس التشريعي الفمسطيني "راـ اهلل"  

http://site.iugaza.edu.ps/
http://www.aliqtisadi.ps/
http://www.al-ayyam.ps/
http://www.e.gov.kw/
http://www.lawjo.net/vb/forum.php
http://www.qanon.ps/
https://pulpit.alwatanvoice.com/
http://www.addameer.org/
http://muqtafi.birzeit.edu/
https://www.almaany.com/
http://hrlibrary.umn.edu/
http://www.mezan.org/post/643
http://pchrgaza.org/ar/
http://www.courts.gov.ps/
http://www.plc.ps/ar
http://www.pal-plc.org/
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  //:http://wwwpgpps/ar/Pages/defaultaspxhttpراـ اهلل  النيابة العامة لدكلة فمسطيف

 /http://wwwpalestinebarps   راـ اهلل –نقابة المحامييف الفمسطينييف 

             http://wwwichrpsالييئة المستقمة لحقكؽ االنساف "ديكاف المظالـ "   

            http://wwwwafapsكفا ككالة االنباء كالمعمكمات الفمسطينية  

     

 التشريعات الفمسطينية 

  ـََِٓكتعديبلتو لسنة  ََِّالقانكف االساسي المعدؿ لسنة 

  ـََِٓلسنة  ُٕقانكف المخابرات العامة  رقـ 

 ـََِٓلسنة  ٖاالمف رقـ قانكف الخدمة في قكل 

 ـََِٓلسنة ُمف قانكف مكافحة الفساد رقـ 

 ـُٖٗٗلسنة  ْقانكف الخدمة المدنية رقـ 

 ـَََِلسنة  ْقانكف االحصاءات العامة رقـ 

 ـََِٓلسنة ٕقانكف التقاعد العاـ رقـ 

   ـََِِلسنة  ُقانكف السمطة القضائية رقـ 

 ـََُِلسنة  ّقانكف اإلجراءات الجزائية رقـ 

 ـُٖٗٗلسنة  ٕقانكف  تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية رقـ 

 ـَََِالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي  لسنة 

 ـََِٔ( لسنة ّقانكف المحكمة الدستكرية رقـ )

http://www.pgp.ps/
http://www.palestinebar.ps/
http://www.ichr.ps/
http://www.wafa.ps/
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 ـََُِ( لسنة ٓقانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ )

 

 تشريعات عربية 

  ـُِٔٗالدستكر الككيتي لعاـ 

   ـَُِْالمصرم لعاـ الدستكر 

  ـُِٓٗالدستكر االردني لعاـ 

                 ـَُِٔالدستكر الجزائرم لعاـ 

 




