
  غـــــزة – اإلســــالمـــيــة الجـــامـعــة

 

The Islamic University – Gaza 

 Deanship of Research and Graduate Studies العليا والدراسات العلمي البحث عمادة

 Faculty Of Sharia And Law والقــــــانــــون الشــــريعـــــة كليــــــة

 Master Of Public Law  عـــــــام قــــــــانــــون مـــــاجســـــتير

 
  2018 - 2010كالية المجمس التشريعي الفمسطيني 

 (دراسػػة تحمػيمػية مقارنة في ضكء األنظمة القانكنية كالشريعة االسالمية)

The mandate of the Palestinian legislative 

Council from 2010 to 2018  

(Comparative analytical study in the light of 

legal systems and Islamic law) 

 
 

 ِإعَداُد الَباِحثِ 
 عطااهللأحمد كساـ حسني 

 ِإشَراؼُ 
  الُدكُتكر                                                الُدكُتكر        

 باسـ صبحي بشناؽ                                 سالـ عبداهلل أبك مخدة
 

  اْلَماِجسِتيرِ  َدَرَجةِ  َعمى الُحصكؿِ  ِلُمَتطمباِت  ِاسِتكَماالن  البحثُ  َىذا ُقدـَ 

ـْ   ِبَغزة اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  ِفي كفانُ كالقَ ة ريعَ الشَ  ِبُكمِيةِ في الَقانكْف الَعا

 

ـ      / 2019مارس  -ق 1440/  رجب



 

 إقػػػػػػػػػػػػػػرار

 أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:

ـ 2018ـ إلى عاـ 2010كالية المجمس التشريعي الفمسطيني 
دراسػػة تحمػيمػية مقارنة في ضكء األنظمة القانكنية كالشريعة 

 سالميةاإل
The mandate of the Palestinian legislative 

Council from 2010 to 2018 Comparative 

analytical study in the light of legal systems and 

Islamic law 

أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىو نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 
لنيؿ درجة أو  خريفاآل إليو حيثما ورد، وأف ىذه الرسالة ككؿ أو أي جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ

 لقب عممي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.

Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s 

policy on this. 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for 

any other degree or qualification. 

 :Student's name وساـ حسني عطاا اسـ الطالب:

 :Signature  التوقيع:

 :Date  التاريخ:
 







 

  ب   
 

 ممخص الدراسة

 – المبادئ إعالف اتفاقيةالتشريعي الفمسطيني بموجب  أة المجمسشتتناوؿ ىذه الدراسة ن
سرائيؿ، الفمسطينية التحرير منظمة بيف 1993 عاـ المبرمة -أوسمو و ثـ بياف تكويف  وا 

توضيح عممية صدور القانوف األساسي التشريعي التشريعية والرقابية، و اختصاصات المجمس 
ما ترتب عمى ذلؾ مف ، و 2005عاـ و  2003وتعديالتو في عاـ  2002الفمسطيني في عاـ 

، خاصة امتداد والية المجمس التشريعي دوف النظاـ السياسي الفمسطيني مكوناتبيف خالفات 
 انتخابات.

ـ 2010وتتمثؿ مشكمة الدراسة في والية المجمس التشريعي الفمسطيني مف بداية عاـ 
ـ الذي عمؿ فقط في قطاع غزة، وما ترتب عمى ذلؾ مف آثار قانونية 2018وحتى نياية العاـ 

وبناًء عمييا صدرت أحكاـ  في قطاع غزة، رارات و أكثر مف ستيف قانوناً بسبب صدور مئات الق
 .مف المحاكـ العاممة في قطاع غزة قضائية

، وقد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي التحميمي و المنيج المقارف عتمداوقد 
 وتكويف نشأة التمييدي الفصؿ في ، حيث تناوؿ الباحثت الدراسة عمى ثالثة فصوؿ وخاتمةشمم

 والية تحديد أسس األوؿ الفصؿفي  ، فيما بيَّفالفمسطيني التشريعي المجمس واختصاصات
و  الثاني الفصؿ، فيما استعرض الباحث في الدستوري والقانوف الفقو في التشريعية المجالس
 .القانونية مدتو انتياء بعد الفمسطيني التشريعي المجمس والية امتداد جدليةاألخير 

 47 المادة وضع إف :إلى مجموعة مف النتائج كاف أىمياوفي الخاتمة  خمص الباحث 
 زمنية، مدة تحديد دوف التشريعيف القديـ والمنتخب المجمسيف بيف التشريعي الفراغ لسد جاء مكرر
 تتجاوز ال االنتقالية المدة أف نجد واألوروبية العربية الدوؿ في القانونية بالنظـ مقارنة ولكف

 .  بقانوف الضرورة عند الوالية تمدد دوؿ وىناؾ أشير، ثالثة إلى شيريف

 47مادة ال نص توصؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات كاف أىميا: تعديؿ و أخيراً 
 ألي تأخرت أو ،((3وفؽ الفقرة المجمس مدة انتياء عند االنتخابات تتـ لـ إذا( 4) فقرةبإضافة 

 الفصؿ مد يجوز وال ،الجديد المجمس انتخاب يتـ حتى قائما المجمس يبقى األسباب، مف سبب
، لمضرورة إال التشريعي  .واحداً  تشريعياً  فصال المد ذلؾ يتجاوز أال عمى وبمرسـو
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Abstract 

This study tackles the formation of the Palestinian legislative council by virtue of 

Declaration of Principles that issued in 1993 (Oslo Accords) between the Israeli 

Occupation Government and the Palestine Liberation Organization (PLO). The study 

also illustrates the legislative and control powers of the Palestinian legislative council 

and the process of enacting the Palestinian basic law in 2002 and its amendments in 

2003 and 2005, and the consequences which led to conflicts and disputes between the 

Palestinian political parties, and the extinction of its term without election.   

The problem of the study is represented in the tenure of the Palestinian legislative 

council that works in Gaza Strip from 2010 until the end of 2018, and the 

consequences which led to legal effects due to the enacting hundreds of decisions and 

more than sixty laws by the council upon which a lot of judicial verdicts have been 

made by the courts. 

The researcher used the descriptive, analytical, and comparative methods to conduct 

this study, which is divided into three chapters and a conclusion. The introductory 

chapter presented the establishment, formation and the jurisdictions of the Palestinian 

legislative council. The first chapter presented the determination basics of legislative 

councils term periods in jurisprudence and constitutional law. While the researcher 

reviewed in the second and third chapters the controversy of extending the term of 

Palestinian legislative council after the expiry of its legal term. 

In the conclusion, the researcher reached a set of findings. The most important of 

these results were as follows: The status of the reiterated Article 47 in the Palestinian 

basic law was intended to fill the legislative vacancy between the previous and 

currently elected legislative council without specifying a period of time. But 

comparing it to legal systems in Arab and European countries, we find that the interim 

period does not exceed two to three months, and there are some states that extend the 

period for necessity by law. 

The researcher also reached a set of recommendations. The most important of which 

was amending the text of Article 47 by adding paragraph (4) that is: if the elections 

not conducted once each four years in a regular manner at the end of the term of the 

Council in accordance with paragraph (3), or delayed for any reason, the Council must 

remain in force until a new Council is elected, it is not permitted to extend the 

legislative term except for necessity by decree provided that extending the period 

shall not exceed more than a legislative term (which is four months). 
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 إلى مف عممني النجاح والصبر عمى طمب العمـ..
إلى مف أفتقده في مثؿ ىذا المقاـ ليرى ما َيُسر عينيو ويسعد قمبو و يرفع رأسو، والذي كانت آخر 
وصاياه لي في ىذه الدنيا" أف يا وساـ أكمؿ تعميمؾ الجامعي"، و إني وا منذ ذلؾ الوقت لـ 

أغادر مقاعد الجامعة االسالمية ألصؿ إلى ما أوصاني بو، و عزائي الوحيد أننا وبرحمة مف ا 
 سنمتقي بو في دار الخمود بإذف ا تعالى..

 أبي "رحمو اهلل" 
  إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب و الحناف والتفاني .. إلى بسمة الحياة 
 إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي وحنانيا بمسـ جراحي، إلى األغمى في حياتي
   معممتي ومربية األجياؿ التي أعطت لممسيرة التعميمية أكثر مف ثالثيف عاماً 

 أمي الحبيبة
لى توأـ روحي و رفيقة دربي التي كانت خير مُ عِ يف بعد ا عز وجؿ، التي صبرت وتحممت  وا 

 الصعاب في حياتنا
 زكجتي  " أـ بالؿ"

لى رمز سعادتي في حياتي و الذيف ألجميـ أبذؿ ما استطيع   وا 
 أبنائي

 " بالؿ، ماريا، النا "
 إلى مف رافقوني منذ كنا صغارًا و سرنا الدرب خطوة بخطوة 

  لنحقؽ حمـ أمي و أبي رحمو ا تعالى لِ نصؿَ  إلى ىذه الدرجات العممية
 أخكتي" حساـ ، محمد " ك أخكاتي " أريج، ريياـ، ركاف" 

 إلى مف أحببتيـ و أتشرؼ بيـ دوماً  
 أقاربي ك أصيارم ك أنسابي 

 إلى مف صاغوا لنا عمميـ حروفاً  ومف فكرىـ منارةً  تنير لنا مسيرة العمـ والنجاح 
 أساتذتنا الكراـ

 إلى مف سرنا سويًا ونحف نشؽ الطريؽ معاً  نحو النجاح واإلبداع 
 أصدقائي كزمالئي

 كدائما ال ننسى أحبابنا الشيداء الذيف سبقكنا إلى لقاء اهلل 
 ، كجرحانا األبطاؿرانا البكاسؿ العائديف بإذف اهللك أس
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 كتقديره شكره 

ُكۡمۖۡ  من قوله تعالى" انطالقا   ُكۡم َلِئن َشَكۡرُتۡم ََلَِزيَدنَّ َن َربُّ  [7]ابراىيـ: "َوإِۡذ َتأَذَّ

 غزة وخاصة مف تفضموا باإلشراؼ عمى -إلى كمية الشريعة والقانوف بالجامعة االسالمية
رسالتي األستاذ الدكتور باسـ بشناؽ و الدكتور سالـ أبو مخدة و ما بخموا بعمميـ وتوجيياتيـ 

 .اؽ الطريؽو تحمميـ معي مش
  خالص الشكر والتقدير لمف تفضموا بمناقشة ىذه الرسالة لتخرج بأبيى صورة و أفضؿ بحث

أستاذ الفقو المقارف المساعد وعميد كمية رفيؽ أسعد رضواف  عممي، المناقش الداخمي الدكتور
عمر حمزة  المناقش الخارجي الدكتورالشريعة والقانوف األسبؽ في الجامعة اإلسالمية بغزة، و 

 .و وكيؿ النائب العاـ في فمسطيف المساعد العاـأستاذ القانوف  التركماني
 ات القانوف بقطاع غزةأثروا بحثي بآرائيـ أساتذة الجامعات في كميني و و مف ساعد إلى كؿ. 
  ًالنائب ، وىاتفياً  إلى نواب المجمس التشريعي الفمسطيني الذيف تشرفت بمقابمتيـ شخصيا     

 .د. فيصؿ أبو شيالو  أ. جميؿ المجدالوي ود. مصطفى البرغوثيمحمد فرج الغوؿ و  أ.
 أ. أمجد نعيـ األغا ص منيـأخُ التشريعي الفمسطيني و  سإلى األساتذة القانونيوف في المجم ،

 .و أ. عمار ياسر نجـ
 المجمس  ، ومكتبةف لحقوؽ اإلنسافمركز الميزاسالمية و ف في مكتبات الجامعة اإلإلى العاممي

 الدراسة. ىذه ، لما وفروه لي مف مراجع دراسية إلنجازالتشريعي
  ولكف وال يتسع المقاـ لذكرىـ ،ـ لي مساعدةني بدعوة صالحة أو قدَّ وأشكر كؿ مف تذكر ،

يا أوؿ خطوات الدراسات ز فيجِ نْ لوالىـ بعد ا عز وجؿ لما وصمت ليذه المحظة التي أُ 
 القانوف.رجة الدكتوراة في ا تعالى لنيؿ دألكمؿ الطريؽ بإذف  ،العميا

 الباحث                                                                                       

       كساـ حسني عطااهلل
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 مقدمة عامة

تعتبر السمطة التشريعية في انظمة الحكـ الديمقراطية النيابية ىي حجر األساس الذي 
ترتكز عميو الدولة كونيا سمطة التشريع والرقابة، لذلؾ نشأ نظاـ الحكـ في فمسطيف عمى ىذا 

ـ الذي شيد أوؿ انتخابات تشريعية في عيد السمطة الوطنية 1996األساس وذلؾ منذ عاـ 
 نشأت وفؽ اتفاؽ أوسمو بيف منظمة التحرير و إسرائيؿ. الفمسطينية التي

ـ، والػػذي يعتبػػر بمثابػػة الدسػػتور 2002وقػػد صػػدر القػػانوف األساسػػي الفمسػػطيني فػػي عػػاـ 
كونػػػػػو أرسػػػػػى شػػػػػكؿ نظػػػػػاـ الحكػػػػػـ فػػػػػي فمسػػػػػطيف واختصاصػػػػػات السػػػػػمطات التشػػػػػريعية والتنفيذيػػػػػة 

السمطػػػػػػة تنظػػػػيـ عمػػػػؿ  البػػػػػاب الرابػػػػع ب ـ2002لسػػػػنة األساسػػػػي  جػػػػاء فػػػػي القػػػػانوفو والقضػػػػائية، 
( (3فقػػػرة (47مػػػادة )فػػػي مػػػتف المجمس التشػػػريعي الفمسػػػطيني وميامػػػو ومدتػػػو ممثمػػػة بػػػ التشريعيػػػػة
 ."مدة ىذا المجمس ىي المرحمة االنتقالية" كالتالي:

ووفقًا التفاؽ أوسمو فقد حػددت المرحمػة االنتقاليػة بخمسػة سػنوات، بحيػث تنتيػي فػي العػاـ 
ـ وذلؾ بإنشػاء دولػة فمسػطينية مسػتقمة، ولكػف عمػؿ المجمػس التشػريعي األوؿ امتػدَّ لمػا بعػد 1999

سرائيؿ وصػمت لطريػؽ  المدة المحدد لممرحمة االنتقالية كوف مفاوضات الحؿ النيائي بيف السمطة وا 
والػػذي تػػـ بموجبيمػػا تحديػػد  2005و  2003مسػػدود، ثػػـ تػػـ تعػػديؿ القػػانوف األساسػػي فػػي األعػػواـ 

مػػػػدة المجمػػػػس ": (3)( بنػػػػد 47المػػػػادة )واليػػػػة المجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني، حيػػػػث نصػػػػت مػػػػدة 
. "التشريعي أربع سنوات مػف تػاريخ انتخابػو وتجػري االنتخابػات مػرة كػؿ أربػع سػنوات بصػورة دوريػة

تنتيػػي مػػدة واليػػة المجمػػس التشػػريعي ": والتػػي تػػنص عمػػى أنػػو ( مكػػرر47المػػادة )وقػػد تػػـ إضػػافة 
 .  "ء أعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستوريالقائـ عند أدا

ولكػػف حػػدث االنقسػػاـ  ـ، 2006لقػػد تػػـ إجػػراء االنتخابػػات التشػػريعية الثانيػػة مطمػػع العػػاـ  
وتػػػػـ تعطيػػػػؿ عمػػػػؿ المجمػػػػس  ـ2007السياسػػػػي بػػػػيف الضػػػػفة الغربيػػػػة وقطػػػػاع غػػػػزة منتصػػػػؼ عػػػػاـ

ولػػذلؾ ظيػػرت حالػػة جدليػػة كبيػػرة  التشػػريعي فػػي الضػػفة الغربيػػة، بينمػػا اسػػتمر فػػي قطػػاع غػػزة فقػػط،
 مكرر.47 و  47وفؽ نصوص المواد  في فمسطيف بخصوص والية المجمس التشريعي الثاني

مكػػػرر مػػػف  47وأخيػػػرًا أصػػػدرت المحكمػػػة الدسػػػتورية فػػػي راـ ا قػػػراريف تفسػػػيرييف لممػػػادة 
حيػػث اعتبػػرت أف واليػػة المجمػػس التشػػريعي ممتػػدة لحػػيف  2016القػػانوف األساسػػي، وذلػػؾ فػػي عػػاـ 

اجػػػراء االنتخابػػػات التشػػػريعية وأداء أعضػػػاء المجمػػػس الجديػػػد لميمػػػيف الدسػػػتورية، ثػػػـ أصػػػدرت قػػػرار 
ـ، وقػػػػػػررت اعتبػػػػػػار المجمػػػػػػس التشػػػػػػريعي منحػػػػػػؿ اعتبػػػػػػارا مػػػػػػف 2018تفسػػػػػػيري آخػػػػػػر فػػػػػػي عػػػػػػاـ 

 والدعوة لالنتخابات التشريعية. 12/12/2018
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   :البحث أىمية
  الفمسطيني التشريعي المجمس لوالية القانوني الوجو نعالج أف أردنا الدراسة ىذه خالؿ مف 

  .بشكؿ قانوني وموضوعي محايد
  القانوني. حالة الجدؿ تنتييحتى الوصوؿ إلى قواعد تحديد مدة والية المجمس التشريعي؛ 
  سيوصمنا إلى بياف مدى إف تحديد مشروعية مدة والية المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني

  .الفترة تمؾخالؿ  في قطاع غزة عنو التي صدرت مشروعية القوانيف والقرارات
  بخصوص تفسيرىا لممادة  راـ ابياف حيثيات قرارات المحكمة الدستورية العميا في       

 ـ؛ بسبب التناقض الكبير بينيما بشكؿ كبير.2018ـ و 2016في األعواـ  مكرر 47

  :بحثال مشكمة
 المجمس والية دستورية مدىىو بياف  البحث عمييا سُيبنى التي ساسيةاأل اإلشكالية إف     

عدـ و  ـ25/10/2010 في المحددة الدستورية المدة انقضاء بعد الفمسطيني الثاني التشريعي
  الدراسة.فترة دستورية القوانيف التي أصدرىا المجمس خالؿ  بيافو  التشريعية، االنتخابات إجراء 

لقد شيد ىذا الموضوع الدستوري جداًل كبيرًا بيف أوساط أعضاء السمطة التشريعية و و      
و 47 السمطة القضائية وكذلؾ أساتذة القانوف في الجامعات الفمسطينية، بسبب نصوص المواد 

ـ والتي نصت عمى مدة والية 2003مكرر في القانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  47
 . المجمس التشريعي

 :أسئمة البحث
ساسي المعدؿ لسنة ة المجمس التشريعي في القانوف األماىي المدة القانونية المقررة لوالي -1

 ـ؟2003
 ماىي المدة القانونية التي تفرضيا النظريات القانونية الدستورية لممجمس التشريعي ؟ -2
 صدرىا المجمس التشريعي الفمسطيني في تمؾ الفترة؟ التي أماىي دستورية األعماؿ و القوانيف  -3
عمى القوانيف التي صدرت عف  بناءً ما مدى تأثر الحقوؽ والمراكز القانونية المكتسبة  -4

 المجمس التشريعي؟
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 :فرضيات البحث 
إف استمرار عمؿ المجمس التشريعي الفمسطيني بعد انتياء واليتو الدستورية يعتبر غير  .1

 دستوري .
ـ  2010صدرىا مف بعد عاـ شريعي الفمسطيني والقوانيف التي أعماؿ المجمس التأ تعتبر .2

 البطالف، وما بني عمى باطؿ فيو باطؿ . مآليا

 :ىدؼ البحث
ييدؼ ىذا البحث الى الوصوؿ لرؤية قانونية مف خالؿ دراسة متكاممة ألعماؿ المجمس 

صدرىا المجمس التشريعي نيف التي أدراسة مشروعية القواو  التشريعي الفمسطيني في تمؾ الفترة ،
لمراكز الحقوؽ وا، مع امكانية عدـ إلحاؽ ضرر جسيـ بـ2010بعد انتياء واليتو الدستورية عاـ
عمى السمطتيف التنفيذية  يضاً آثارىا التي انعكست أو تمؾ القوانيف القانونية المكتسبة بناًء عمى 

 والقضائية. 

 :نطاؽ كحدكد البحث
البحث في تحديد النطاؽ الزماني والمكاني، حيث اقتصرت الدراسة لقد ارتبطت مشكمة 

صدار القوانيف فيو ا  و ، نطاقيا المكاني في قطاع غزة بسبب استمرار عمؿ المجمس التشريعي
بالضفة الغربية، أما النطاؽ الزماني لمبحث فيو مف بعد انتياء الوالية الدستورية  سريانيا دوفب
 ـ.2018 نياية العاـوحتى  2010بداية عاـ  الثاني ممجمس التشريعيل

 :منيج البحث
اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي التحميمي و المنيج المقارف، حيث 

لى وصؼ و تحميؿ النصوص القانونية منيج الوصفي التحميمي الذي ييدؼ إسيعتمد عمى ال
 المتعمقة بموضوع البحث مف  كافة جوانبو.

نظمة رنة بيف التشريع الفمسطيني مع األرف فسيعتمد عميو الباحث لممقاأما المنيج المقا
مقة بموضوع البحث، القانونية المعاصرة والشريعة االسالمية، حيث سيتـ توضيح الجوانب المتع

 لى اليدؼ مف ىذه الدراسة.لموصوؿ إ

 :السابقة الدراسات
رسػالة ماجسػتير، فمسػطيف،  الفمسػطينية()القرارات بقوانيف الصادرة عف رئػيس السػمطة الوطنيػة  .1

رات بقػػػوانيف التػػػي ـ ، لمباحػػػث محمػػػد زيػػػاد المحػػػاـ، حيػػػث نػػػاقش الباحػػػث موضػػػوع القػػػرا2015
ع غػزة منتصػؼ ـ السياسي بيف الضػفة الغربيػة وقطػامازف مف بعد االنقسا بوأصدرىا الرئيس أ
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لعػػدد مػػف النتػػائج  ـ ، ومػػدى مشػػروعية ىػػذه القػػرارات بقػػوانيف ، وقػػد وصػػؿ الباحػػث2007عػػاـ 
ساسػػي الفمسػػطينية يممػػؾ وفقػػا لمقػػانوف األىميػػا، أف رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة والتوصػػيات كػػاف أ

مجموعة مف االختصاصات ذات الصمة بالعممية التشريعية ،   2003الفمسطيني المعدؿ لسنة 
س فػػي الظػػروؼ االسػػتثنائية فػػي خػػر يمػػار لجػػزء اآلجػػزءا منيػػا يمػػارس فػػي الظػػروؼ العاديػػة وا

لييػػػا ىػػػـ التوصػػػيات التػػػي توصػػػؿ إالمجمػػػس التشػػػريعي الفمسػػػطيني، أمػػػا أطػػػوار انعقػػػاد يػػػر أغ
ثػػار المترتبػػة عمػػى القػػرارات ؿ لجػػاف قانونيػػة مختصػػة لمعالجػػة اآلالباحػػث، أف يصػػار إلػػى تشػػكي

بقػػوانيف الصػػادرة فػػي الضػػفة الغربيػػة، وتحقيػػؽ الوحػػدة والتوافػػؽ بينيػػا وبػػيف المنظومػػة القانونيػػة 
 ع التشريعات الصادرة في قطاع غزة. باالشتراؾ م

ولػى( دراسػة تحميميػػة، شػريعي الفمسػطيني الثػاني تقيػػيـ األداء لمػدورة التشػريعية األ) المجمػس الت  .2
ـ، لمباحػػػػث جيػػػػاد حػػػػرب، حيػػػػث وضػػػػح الباحػػػػث االطػػػػار القػػػػانوني لممجمػػػػس 2007فمسػػػػطيف، 

صػػؿ الباحػػث ، حيػػث تو ةنػػو و اعمالػػو الرقابيػػة والتشػػريعيالتشػػريعي الفمسػػطيني مػػع نشػػأتو وتكوي
دى استخداـ المجمس التشريعي الفمسطيني بيف حركتػي فػتح و حمػاس لنتائج وتوصيات . لقد أ

إلػػى تحجػػيـ دور المجمػػس التشػػريعي، باعتبػػاره المؤسسػػة الممثمػػة لمشػػعب الفمسػػطيني، حيػػث تػػـ 
ـ خاصػػػة بعػػػد رفػػػض كتمػػػة التغييػػػر 2007تعطيػػػؿ عممػػػو الرقػػػابي والتشػػػريعي فػػػي الػػػوطف عػػػاـ 

ىػػـ البرلمانيػػة الثانيػػة لممجمػػس. أمػػا أواالصػػالح البرلمانيػػة دعػػوة رئػػيس السػػمطة الفتتػػاح الػػدورة 
خمي التوصػيات فكانػػت ضػرورة قيػػاـ المجمػس التشػػريعي الفمسػطيني بمراجعػػة شػاممة لمنظػػاـ الػػدا

طػػػػػور فػػػػػي قػػػػػانوف ساسػػػػػي الفمسػػػػػطيني و االنسػػػػػجاـ مػػػػػع التلخمػػػػػؽ االنسػػػػػجاـ مػػػػػع القػػػػػانوف األ
 االنتخابات.

فػي أنػو يتخصػص بدراسػة دسػتورية واليػة المجمػس  ،كيتميز ىذا البحث عف الدراسات السابقة
التشػريعي الثػػاني بعػػد انتيػػاء األربػػع سػػنوات لواليتػػو القانونيػػة، وكػػذلؾ مشػػروعية تطبيػػؽ نػػص المػػادة 

لتشػريعي الثػاني مػف عػاـ عمػى امتػداد واليػة المجمػس ا ،رر في القانوف األساسػي الفمسػطينيمك 47
، ثػػـ اآلثػػار المترتبػػة عمػػى امتػػداد واليػػة المجمػػس التشػػريعي مػػف إقػػراره ـ2018ـ وحتػػى عػػاـ 2010

لعشرات القوانيف التي رتبت مراكز قانونية استقرت في قطاع غزة، و قد بدا لمباحػث أنػو لػـ يتطػرؽ 
 أحد لممفردات السابقة. 
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 ىيكمية البحث )تقسيـ البحث(
 نشأة كتككيف كاختصاصات المجمس التشريعي الفمسطيني  :التمييدمالفصؿ 

 نشأة وتكويف المجمس التشريعي الفمسطيني :وؿ المبحث األ 
  اختصاصات المجمس التشريعي الفمسطيني :المبحث الثاني 

  الدستكرم كالقانكف الفقو في التشريعية المجالس كالية تحديد أسس :كؿاأل  الفصؿ

 الدستورية والنظريات الفقو في التشريعية المجالس لوالية المحددة سساأل  :وؿالمبحث األ 
 المقارنة  القوانيف في التشريعية المجالس لوالية المحددة األسس  :الثاني المبحث

  .والفمسطينية

كالية المجمس التشريعي الفمسطيني بعد انتياء مدتو  متدادجدلية ا  :الفصؿ الثاني
  .القانكنية

 ثار المترتبة عمى والية المجمس التشريعي واآل متداداآلراء المؤيدة ال: وؿ المبحث األ
 .ذلؾ

 ثار المترتبة عمى تشريعي واآلوالية المجمس ال متداداآلراء المعارضة ال :المبحث الثاني
 .ذلؾ

 وتوصيات نتائج: خاتمة
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 التمييدم الفصؿ
 الفمسطيني التشريعي المجمس كاختصاصات كتككيف نشأة

في فمسطيف وىو ىيئة نيابية عف الشعب  التشريعية يعتبر المجمس التشريعي ىو السمطة
الفمسطيني، حيث يعتبر نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ  ديمقراطي نيابي، وفؽ ما أكدتو المادة 

ف أىـ ما يميز النظاـ و  .(1)ـ 2003الفمسطيني المعدؿ لسنة الخامسة مف القانوف األساسي ا 
الديمقراطي النيابي عف غيره مف األنظمة ىو وجود ىيئة نيابية منتخبة تكوف مستقمة عف 

 وذلؾ لمدة محددة حيث يكوف النائب ممثال لكافة ىيئة الناخبيف. ،الناخبيف

 المبحث األكؿ
 نشأة كتككيف المجمس التشريعي الفمسطيني.

 في وقعت التي" المبادئ إعالف" وثيقة إلى الفمسطيني التشريعي المجمس إنشاء فكرة تعود
 التفاصيؿ وضع وتـ ،1993 آب/ أغسطس19 في األولى باألحرؼ أوسمو النرويجية العاصمة
 . (2)1995 لعاـ االنتقالية لممرحمة اإلسرائيمية الفمسطينية االتفاقية في التشريعي بالمجمس المتعمقة

 األساسي القانوف في وضع(3)األوؿ التشريعي المجمس في الفمسطيني المشّرع أف كما
 عمى عدؿ السياسي، حيث النظاـ في أساسية ركيزة باعتباره التشريعي لممجمس القانوني اإلطار
 .(4)التشريعي المجمس أعضاء عدد ناحية مف االتفاقية أحكاـ

 سمطة إقامة ىو المفاوضات عممية أىداؼ أحد أف" عمى" المبادئ إعالف" وثيقة نصت
 في وصالحيات ،سمطات ليمارس منتخب فمسطيني بمجمس تتمثؿ فمسطينية انتقالية ذاتية حكومة
 وفقاً  االنتخابات مف اليدؼ انتقالية ، ويكمف سنوات خمس لمدة عمييا ومتفؽ ،محددة مجاالت
 الضفة في الفمسطيني الشعب يتمكف أف أجؿ مف" أنو في" المبادئ إعالف" لػ الثالثة المادة لنص

 ،عامة سياسية انتخابات ستجري ديمقراطية، لمبادئ وفقاً  نفسو حكـ مف غزة وقطاع الغربية
 الفمسطينية الشرطة تقـو بينما عمييما، متفؽ دولييف ومراقبة ،إشراؼ تحت لممجمس وحرة ومباشرة
 الحقوؽ تحقيؽ نحو ىامة انتقالية تمييدية خطوة ستشكؿ االنتخابات ىذه، و العاـ النظاـ بتأميف

 ".العادلة ومتطمباتو ،الفمسطيني لمشعب المشروعة

                                                           

 . 2003(،القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (5(المادة1)
 . 25البرلمانية الفمسطينية ، أحمد قريع ، ص(  الديمقراطية والتجربة 2)
 . 2006ـ وحتى عاـ 1996(  استمرت مدة المجمس التشريعي األوؿ مف عاـ 3)
 . 4(المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني ، تقييـ األداء لمدورة التشريعية األولى، جياد حرب، ص4)
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 المطمب األكؿ
 نشأة المجمس التشريعي الفمسطيني 

 ميامو يتولى حيث .(1)المنتخبة التشريعية السمطة ىو الفمسطيني التشريعي المجمس
 الفمسطيني التشريعي المجمس تأسيس جاء وقد ،عمى الوجو المبيف في القانوف والرقابية التشريعية
 حكـ مجمس خالؿ مف بداية عممت والتي الفمسطينية، الوطنية السمطة مقومات لبناء استكماالً 
 آف في والتشريعية التنفيذية المياـ مباشرة صالحية ُأعطي والذي شخصاً  24  مف مكوناً  انتقالي
 .(2)عمييا المتفؽ الفمسطينية األراضي في وتشريعية رئاسية انتخابات إجراء لحيف وذلؾ واحد،

بناء عمى قانوف  ـ1996المجمس التشريعي الفمسطيني األوؿ عاـ  انتخاباتوقد تمت 
ـ 2006، أما المجمس التشريعي الثاني فقد تـ انتخابو عاـ ـ1995لسنة   13االنتخابات رقـ 

 ـ . 2005لسنة  9بناء عمى قانوف االنتخابات رقـ 

 األكؿ الفرع
 المجمس التشريعي في ظؿ كثيقة اعالف المبادئ بيف السمطة ك اسرائيؿ 

عمى " أف أحد أىداؼ عممية المفاوضات  {1}نصت وثيقة اعالف المبادئ في المادة رقـ
 ،ىو إقامة سمطة حكومة ذاتية انتقالية فمسطينية تتمثؿ بمجمس فمسطيني منتخب ليمارس سمطات

 .(3)ومتفؽ عمييا لمدة خمس سنوات انتقالية"  ،وصالحيات في مجاالت محددة

 التنفيذية السمطة ورئيس ،الفمسطيني المجمس أف االنتقالية المرحمة اتفاقية اعتبرت
 السنوات تتجاوز ال انتقالية لفترة الفمسطينية االنتقالية الحكومة سمطة يشكالف المنتخبيف لممجمس
 المنتخب ولممجمس ،1994 أيار/ مايو 4 في أريحا -غزة اتفاقية عمى التوقيع تاريخ مف الخمس

 إسرائيؿ، وحكومة الفمسطينية التحرير منظمة بيف الموقعة لالتفاقيات وفقا تشريعية صالحيات
 تـ) عضواً  وثمانيف باثنيف الفمسطيني المجمس أعضاء عدد االنتقالية المرحمة اتفاقية وحددت
 الفمسطيني الشعب مف وتمقائياً  ،مباشرة انتخابيـ يتـ( عضواً  88 العدد جعؿ عمى الحقاً  االتفاؽ

 .(4)غزة  وقطاع والقدس الغربية الضفة في

                                                           

 . 2003(، القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  (47(المادة1)
 . 10الديمقراطية والتجربة البرلمانية الفمسطينية، أحمد قريع، ص(  2)
 .1993( ،وثيقة اعالف المبادئ بيف السمطة الوطنية الفمسطينية والجانب االسرائيمي. لسنة 1( مادة )3)
 12صار، ص(االنقساـ السياسي الفمسطيني والدور الرقابي لممجمس التشريعي الفمسطيني، رامي منسي محمد ن4)
 . 
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ى مستوى الضفة الغربية وقطاع و أكدت الوثيقة أف المجمس االنتقالي لو حؽ الوالية عم
وبموجب ىذه   .(1) ، باستثناء القضايا المتروكة لممفاوضات النيائية لموصوؿ لمحؿ الدائـغزة

مايو  4أريحا الموقع في  –اتفاؽ تنفيذي التفاقية أوسمو عرؼ باتفاؽ غزة الوثيقة تـ توقيع 
وكاف نتيجتو إنشاء ما سمي الحقًا السمطة الوطنية الفمسطينية عمى جزء مف ، في القاىرة 1994

إنشاء مجمس  تـ عمى ىذا االتفاؽ بناءً و ، المحتمة، في مدينتي غزة وأريحا األراضي الفمسطينية
والذي ُأعطي صالحية مباشرة المياـ التنفيذية والتشريعية في  ،شخصاً  24حكـ انتقالي مكونًا مف 

 .(2)آف واحد، وذلؾ لحيف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في األراضي الفمسطينية المتفؽ عمييا
الضفة الغربية وقطاع  طبقت فيحيث أصدر ىذا المجمس العشرات مف القوانيف الفمسطينية والتي 

 األمور عمى أساسي بشكؿ تركز بأنيا يالحظ الجديدة، التشريعات إلى سريعة بنظرةغزة، و 
 السياسية واألمور وتعميـ، صحة مف الخدمات األراضي، المالية، التجارية، التنظيمية، اإلدارية

 . (3)(وغيرىا والصالحيات السمطات نقؿ انتخابات،)

 الفرع الثاني
 ـ1996إنشاء المجمس التشريعي الفمسطيني األكؿ عاـ  
 رئيس النتخاب1996  العاـ في شير يناير مف فمسطيف في عامة انتخابات أوؿ أجريت

( 13)رقـ لقانوف طبقا وذلؾ الفمسطيني، التشريعي المجمس وأعضاء ،الفمسطينية الوطنية السمطة
 الترشح كاف حيث ،(الدوائر)  األغمبية نظاـ المذكور القانوف اعتمد وقد. وتعديالتو 1995 لعاـ
 .(4)الدائرة مرشحي عدد بحسب لألفراد واالنتخاب فرديا فيو

بدأت مسيرة الحياة البرلمانية ألوؿ مجمس  ،وفي أجواء مف الشعور بالحرية والديمقراطية
، حيث تمت الجمسة االفتتاحية ف عمى جزء مف األراضي الفمسطينيةتشريعي منتخب في فمسطي

 أقسـ" ، وأقسـ األعضاء البرلمانييف اليميف الدستوري التالي 7/3/1996في مدينة غزة بتاريخ 
 وأف ومصالحيما واألمة الشعب حقوؽ عمى أحافظ وأف لموطف، مخمصاً  أكوف أف العظيـ با
، وكذلؾ تـ انتخاب ىيئة "شييد أقوؿ ما عمى وا القياـ حؽ بواجباتي أقـو وأف القانوف، أحتـر

                                                           

 .1993(، وثيقة اعالف المبادئ بيف السمطة الوطنية الفمسطينية والجانب االسرائيمي. لسنة 4( مادة )1)
( الوجيز في النظـ السياسية والقانوف الدستوري مع شرح النظاـ الدستوري لمسمطة الوطنية الفمسطينية ، باسـ 2)

 273بشناؽ، ص
(3)http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03  ،

 . 2018-9-11معيد الحقوؽ، راـ ا، تـ مشاىدتو  -دراسة عف الوضع القانوني في فمسطيف، جامعة بيرزيت
-http://www.elections.ps/ar/tabid/578/language/enموقع لجنة االنتخابات المركزية، (4)

US/Default.aspx   2018-9-10، تـ مشاىدتو . 

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03
http://www.elections.ps/ar/tabid/578/language/en-US/Default.aspx
http://www.elections.ps/ar/tabid/578/language/en-US/Default.aspx
http://www.elections.ps/ar/tabid/578/language/en-US/Default.aspx
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مكتب رئاسة المجمس والتي تتكوف مف رئيس المجمس ونائب أوؿ و نائب ثاني باإلضافة إلى 
 .(1)أميف السر

عميو  وقد بدأ المجمس التشريعي الفمسطيني بمباشرة أعمالو التشريعية والرقابية، وبناءً 
ي إصدار القانوف األساسي الفمسطيني يحؽ لممجمس المنتخب أف يقـو بالتشريع األولي المتمثؿ ف

الذي يرقى لمستوى الدستور الذي ينظـ الحكـ في الدولة، كما يحؽ لممجمس التشريع الثانوي 
 قانوف بإصدار ـ1998 لسنة( 4) رقـ المتمثؿ بإصدار األنظمة والتشريعات األخرى مثؿ قانوف

( مف اتفاؽ اعالف المبادئ بيف منظمة التحرير 9بموجب المادة ) المدنية، ولكف الخدمة
أي تشريع سيصدر مف المجمس يجب أف يتـ إبالغ لجنة التشريع الفمسطينية واسرائيؿ فإّف 

والتي ستقـو في غضوف ثالثيف يوما مف  ،الفرعية، التي أنشئت مف قبؿ لجنة الشؤوف المدنية
يتجاوز نطاؽ والية السمطة أو ال يتفؽ مع  تاريخ تبميغ التشريع بالبت فيما إذا كاف ىذا التشريع

احكاـ االتفاقية بيف السمطة واسرائيؿ، و إذا كاف التقرير يؤكد اف ىذا التشريع القانوني ىو خارج 
نطاؽ صالحيات السمطة، أو يتناقض مع روح اتفاقيات السالـ، فإنو يعتبر باطؿ وغير ساري 

 .   (2)المفعوؿ

 الفرع الثالث
 ـ2006لتشريعي الفمسطيني الثاني عاـ إنشاء المجمس ا 

ـ و إقراره لعدد مف التشريعات 1996بعد نشأة المجمس التشريعي الفمسطيني األوؿ عاـ 
ـ و القانوف 2000والتي كاف أبرزىا النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني سنة  ،والقوانيف

 االنتخابات ـ. جرت2005ـ و كذلؾ قانوف االنتخابات لسنة 2003األساسي المعدؿ لسنة 
 .(3) 2005 لسنة العامة االنتخابات لقانوف وفًقا 2006 عاـ في الفمسطينية الثانية التشريعية

 بمائة التشريعي المجمس مقاعد عدد 2005 لسنة العامة االنتخابات قانوف لقد حدد
 أف عمى انتخابو تاريخ مف سنوات بأربع المجمس والية مدة وحدد مقعدًا،( 132) وثالثيف واثنيف

                                                           

تقيـ االداء خالؿ دورتي االنعقاد االولى “لفمسطيني ( المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف ،المجمس التشريعي ا1)
،  تـ مشاىدتو 1، صhttps://pchrgaza.org/ar/?p=6994 (1998مارس  – 1996والثانية )مارس 
10-9-2018 . 

تقيـ االداء خالؿ دورتي االنعقاد االولى “ني ( المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف ،المجمس التشريعي الفمسطي2)
-10،  تـ مشاىدتو 2، صhttps://pchrgaza.org/ar/?p=6994 (1998مارس  –1996والثانية )مارس 

9-2018 . 
(3)http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/6.html   جامعة

 . 2018-9-11معيد الحقوؽ، راـ ا، تـ مشاىدتو  -بيرزيت

https://pchrgaza.org/ar/?p=6994،%20ص1
https://pchrgaza.org/ar/?p=6994،%20ص1
https://pchrgaza.org/ar/?p=6994،%20ص2
https://pchrgaza.org/ar/?p=6994،%20ص2
http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/6.html
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 مختمطاً  انتخابياً  نظاماً  االنتخابات قانوف أقرَّ و  ،دورية بصورة سنوات أربع كؿ االنتخابات ُتجرى
 الدوائر ذي) األغمبية نظاـ بيف%( 50 -% 50) التشريعي المجمس مقاعد لعدد مناصفة
 دائرة الفمسطينية األراضي باعتبار( القوائـ نظاـ أو) النسبي والنظاـ( المتساوية غير المتعددة
 موزعيف( الدوائر تعدد) نظاـ أساس عمى نائباً  وستيف ستة انتخاب يتـ بحيث واحدة، انتخابية

 واحد مقعد عف يقؿ ال وبما دائرة كؿ في السكاف عدد ،حسب عشرة الست االنتخابية الدوائر عمى
 .(2) (القوائـ) النسبي التمثيؿ نظاـ أساس عمى انتخابيـ يتـ نائباً  وستوف وستة. (1)دائرة لكؿ

، وذلؾ الرتكازه الثاني أكثر ديمقراطية مف سابقو أف المجمس التشريعي ك يرل الباحث
 في الحكـ "نظاـ 5 والذي جاءت فيو المادة 2003لمقانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

، وأىـ أركاف ..." والحزبية السياسية التعددية عمى يعتمد نيابي ديمقراطي نظاـ فمسطيف
، وكذلؾ توزعت مقاعد المجمس التشريعي عمى ابية ىي وجود ىيئة نيابية منتخبةالديمقراطية الني

)باستثناء حركة الجياد اإلسالمي لـ تشارؾ في زاب السياسية والشخصيات المستقمةاألح
، فكاف المجمس ياسية لييئة الناخبيفنتماءات الساالنتخابات( بما يتناسب مع اختالؼ اال

 التشريعي ممثال عف األحزاب السياسية كافة بما فييـ النواب المستقموف .

عضاؤه اليميف أدى أو  18/2/2006وقد تولى المجمس التشريعي الجديد ميامو  بتاريخ 
وقد . (3)لىبدء أعماؿ دورتو العادية األو  ، لينطمؽ فيلمكتب، وتـ انتخاب ىيئة رئاسة االدستورية

لممارسة ميامو التشريعية والرقابية وفؽ ما جاء  6/3/2006بتاريخ بدأت الدورة العادية األولى 
 .(4)داخمي لممجمس التشريعي الفمسطينيوالنظاـ ال 2003في القانوف األساسي المعدؿ لسنة 
                                                           

، تكوف الدوائر االنتخابية ست عشرة دائرة مقسمة عمى   6 ـ ، مادة2005لسنة  9( قانوف االنتخابات رقـ 1)
( دائرة   ( دائرة جنيف و  ( دائرة بيت لحـ ىػ  ( دائرة الخميؿ د  ( دائرة أريحا ج  ( دائرة القدس ب  أ -الوجو اآلتي:
(   طوباس ؿ ( دائرة  ( دائرة شماؿ غزة ؾ  ( دائرة سمفيت ي  ( دائرة رفح ط  ( دائرة دير البمح ح  خاف يونس ز
 ( دائرة قمقيمية ف( دائرة مدينة راـ ا والبيرة س( دائرة مدينة غزة ع( دائرة نابمس.  دائرة طولكـر ـ

ـ ، 2005لسنة  9،قانوف االنتخابات رقـ 3 (مادة2)
http://www.elections.ps/ar/tabid/807/language/en-US/Default.aspx  موقع لجنة االنتخابات

 . 2018-9-11فمسطيف ، تـ مشاىدتو -المركزية
( يعقد المجمس بدعوة مف رئيس السمطة الوطنية دورتو العادية السنوية عمى فترتيف مدة كؿ منيما أربعة اشير 3)

أو في دورات غير عادية  9نية في األسبوع األوؿ مف شير ( والثا3تبدأ األولى في األسبوع األوؿ مف شير )
بدعوة مف رئيسو بناء عمى طمب مف مجمس الوزراء أو مف ربع عدد أعضاء المجمس فإذا لـ ُيدع رئيس المجمس 
إلى مثؿ ىذا االجتماع يعتبر االجتماع منعقدا حكما بالمكاف والزماف المحدديف في طمب أعضائو أو طمب 

 مجمس الوزراء
 .21( أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار ، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني، ص4)

http://www.elections.ps/ar/tabid/807/language/en-US/Default.aspx
http://www.elections.ps/ar/tabid/807/language/en-US/Default.aspx
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، حصمت كتمة التغيير واالصالح 2006بعد فرز نتائج االنتخابات التشريعية لعاـ و 
، وىو ما 132مقعد مف أصؿ  75التابعة لحركة حماس عمى معظـ مقاعد المجمس التشريعي 

الحكومة العاشرة  دفع الرئيس عباس لتكميؼ السيد اسماعيؿ ىنية مف حركة حماس بتشكيؿ
تو وىو ما ، وقد رفضت جميع األحزاب السياسية مشاركة السيد ىنية في حكوملمسمطة الوطنية

ت الحكومة الفمسطينية الجديدة دّْ أ. و (1)دفعو لتشكيؿ الحكومة مف شخصيات تتبع حركة حماس
أماـ الرئيس محمود عباس  اليميف القانونية 29/3/2006بتاريخ برئاسة السيد اسماعيؿ ىنية، 

 ىذه وتعتبر .(2)ومف مدينة راـ ا عبر نظاـ الربط التمفزيوني "الفيديو كونفرنس في مدينة غزة
الحكومة ىي العاشرة منذ قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية، حيث منحيا المجمس التشريعي ثقتو 

 . (3)28/3/2006في 

وبعدما فازت كتمة التغيير واالصالح التابعة لحركة حماس بأغمبية مقاعد المجمس 
ة السمطة الوطنية ، قامت رئاسة العاشرةالتشريعي مما سيمكنيا مف تشكيؿ الحكومة الفمسطيني

عطاءىـ أوامر و  ،في األجيزة االمنية الفمسطينيةالفمسطينية  بإجراء تعيينات وتنقالت جديدة  ا 
بأنيـ يتبعوف لمؤسسة الرئاسة، مما شكؿ بعد ذلؾ عائقا كبيرا أماـ الحكومة الجديدة مف أداء 

                                                           

 . 22(أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار ، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني ، ص1)
وزراء ووزيرًا السيد إسماعيؿ عبد السالـ ىنية رئيسًا لم -1 -( تـ تشكيؿ مجمس الوزراء عمى النحو التالي :2)

السيد ناصر الديف محمد أحمد الشاعر نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لمتربية والتعميـ  -2لمشباب والرياضة.. 
السيد عمر محمود مطر عبد الرازؽ وزيرًا  -4السيد محمود خالد الزىار وزيرًا لمشؤوف الخارجية ..  -3العالي.. 
السيد أحمد عبد الحميد مبارؾ -6ـ وزيرًا لمداخمية واألمف الوطني .. السيد سعيد محمد شعباف صيا-5لممالية .. 

السيدة مريـ محمود حسف صالح -8السيد يوسؼ موسى محمد رزقة وزيرًا لإلعالـ .. -7الخالدي وزيرًا لمعدؿ .. 
صفي السيد و -10السيد زياد شكري عبد ربو الظاظا وزيرًا لمنقؿ والمواصالت .. -9وزيرة لشؤوف المرأة .. 

السيد عالء الديف محمد حسيف األعرج وزيرًا لالقتصاد الوطني -11مصطفي عزت قبيا وزيرًا لشؤوف األسرى .. 
السيد محمد رمضاف محمد األغا وزيرًا -13السيد جودة جورج جودة مرقص وزيرًا لمسياحة واآلثار .. -12.. 

السيد جماؿ ناجي شحادة -15محمي .. السيد عيسى خيري عيسى الجعبري وزيرًا لمحكـ ال-14لمزراعة .. 
السيد نايؼ محمود محمد الرجوب وزيرًا لألوقاؼ والشؤوف الدينية -16الخضري وزيرًا لالتصاالت والتكنولوجيا .. 

السيد عبد الرحمف فيمي عبد الرحمف زيداف وزيرًا -18السيد باسـ نعيـ محمد نعيـ وزيرًا لمصحة .. -17.. 
السيد سمير -20السيد عطا ا عبد العاؿ محمد أبو السبح وزيرًا لمثقافة .. -19.. لألشغاؿ العامة واإلسكاف

السيد -22السيد محمد إبراىيـ موسى البرغوثي وزيرًا لمعمؿ .. -21عبد ا صالح أبو عيشة وزيرًا لمتخطيط.. 
دواف وزيرًا لمدولة .. السيد عاطؼ إبراىيـ محمد ع-23فخري فيد موسى تركماف وزيرًا لمشؤوف االجتماعية .. 

 السيد خالد إبراىيـ إسحاؽ أبو عرفة وزيرًا لمدولة ..-24
(3)http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=FXkBH5a69118206366aFXkBH5  موقع وكالة

 . 2018-9-11وفا ، تـ مشاىدتو  -األنباء الرسمية الفمسطينية

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=FXkBH5a69118206366aFXkBH5
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الفمسطيني وحماية المؤسسات مياميا في بسط سيطرتيا األمنية وتحقيؽ األمف واألماف لممجتمع 
  .(1)الحكومية مف الفوضى والفمتاف الذي كاف يعـ محافظات الوطف في تمؾ الفترة
بجممة  29/6/2006أما بخصوص المجمس التشريعي فقد قامت اسرائيؿ بتاريخ 

ومف بينيـ رئيس  ،كة حماسنائب مف كتمة التغيير واإلصالح التابعة لحر  45طالتاعتقاالت 
وىـ داخؿ سجوف االحتالؿ  ،نواب فازوا في االنتخابات 10ميف السر، وقد كاف قبميـ أالمجمس و 

قرار القوانيف والقياـ بالمياـ ، و مما أدى لخمؿ عددي في النصاب المطموب النعقاد الجمسات ا 
عمؿ المجمس ، حيث كانت تيدؼ إسرائيؿ إلى تعطيؿ بالنواب في الرقابة عمى الحكومة المنوطة

، وكذلؾ 2008تـ قصؼ مبنى المجمس التشريعي في غزة أثناء حربمسطيني، و التشريعي الف
قصؼ عدد مف مكاتب النواب في المحافظات الفمسطينية إضافة لقصؼ منازليـ ، ومنع نواب 

 .  (2)الضفة الغربية مف السفر لمخارج 
 المطمب الثاني

 تككيف المجمس التشريعي الفمسطيني 

 في ىذا المطمب تكويف المجمس التشريعي مف خالؿ التالي. سيتناوؿ الباحث
 الفرع األكؿ

 أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني: 
 التشريعي المجمس أعضاء ينتخب"  -1 المعدؿ، األساسي القانوف مف( 48)حيث تنص المادة 

 االنتخابات قانوف . وبموجب(3) االنتخابات...." قانوف ألحكاـ وفقاً  ومباشراً  حراً  عاماً  انتخاباً 
 عضوًا، 132 الفمسطيني التشريعي المجمس أعضاء عدد يبمغ ،2005 لعاـ 9الفمسطيني رقـ 

 الضفة في دائرة عشر و أحد غزة قطاع في دوائر خمس انتخابية، دائرة عشر ستة يمثموف وىـ
 .(4)القدس دائرة فييا بما الغربية

                                                           

(، حسف ابحيص و آخروف، 2007-2006( صراع اإلرادات )السموؾ األمني لفتح وحماس واألطراؼ المعنية 1)
 .177ص
و ما  335( أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار ، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني، ص2)

 بعدىا.
ميالدية الموافؽ:  2003/مارس/18، صدر بمدينة راـ ا بتاريخ: 2003( القانوف األساسي المعدؿ لسنة 3)

15 / ىجرية ، في عيد ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس  1424/محـر
 مادة دستورية . 121السمطة الوطنية الفمسطينية، ويتكوف مف 

ميالدي  13/8/2005ـ بشأف االنتخابات ، صدر في مدينة راـ ا بتاريخ :  2005( لسنة 9( قانوف رقـ )4)
ىجري محمود عباس رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة 1426/رجب/ 8الموافؽ: 

 مادة. 117الوطنية الفمسطينية، ويتكوف مف 
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الشروط  ـ،2005( لسنة9( مف قانوف االنتخابات رقـ)12في المادة) وقد حدد المشرع
 المطموبة في المرشح لعضوية المجمس التشريعي كما يأتي:

 .فمسطينياً  يكوف أف .1
 .االقتراع  إلجراء المحدد اليـو في أكثر أو العمر مف عاماً  والعشريف الثامنة أتـّ  قد يكوف أف .2
 .النيائي الناخبيف سجؿ في مدرجاً  اسمو يكوف أف .3
 .الفمسطينية األراضي في دائمة إقامة مقيماً  يكوف أف .4

 االنتخابات، قانوف مف( 11) المادة أحكاـ عمييـ تنطبؽ ممف الطمب مقدـ كاف إذا و
 الترشح لغرض االستقالة قدمت: "عبارة متضمنة الوظيفة مف االستقالة كتاب إحضار يجب

 يعمؿ التي الجية مف واستالميا تقديميا يفيد ما أيضاً  معيا ويرفؽ ،"الثانية التشريعية لالنتخابات
  .(1)الطمب مقدـ لدييا

 امرأة :عف يقؿ ال المرأة لتمثيؿ أدنى حداً  االنتخابية القوائـ مف كؿ تتضمف أف كما يجب
 بيف مف األقؿ عمى واحدة امرأة .القائمة في األولى الثالثة األسماء بيف مف األقؿ عمى واحدة

 .ذلؾ تمي أسماء خمسة كؿ في األقؿ عمى واحدة امرأة .ذلؾ تمي التي األربعة األسماء

                                                           

ـ، ال يجوز لفئات الموظفيف التالية ترشيح أنفسيـ لمنصب 2005( لسنة9بات رقـ )( قانوف االنتخا11( مادة)1)
الرئيس أو عضوية المجمس إال إذا قدموا استقاالتيـ مف وظائفيـ قبؿ الموعد المحدد لإلعالف عف قوائـ الترشيح 

جحاؼ بحؽ أي منيـ في أف النيائية، وتعتبر استقاالتيـ مقبولة وسارية المفعوؿ اعتبارًا مف ذلؾ التاريخ، دوف اإل
يتقدـ بطمب توظيؼ لدى وجود أي شاغر في دوائر السمطة الوطنية أو الييئات أو المؤسسات التي استقالوا منيا، 
واف تخضع إعادة توظيفيـ لشروط المسابقة واالختيار أسوة بغيرىـ مف المتقدميف لموظيفة وفقًا ألحكاـ قانوف 

قوى األمف الفمسطينية أو أنظمة التوظيؼ في الييئات والمؤسسات العامة: أ(  الخدمة المدنية وقانوف الخدمة في
الوزراء. ب( موظفو السمطة الوطنية الفمسطينية المدنييف واألمنييف و/أو الذيف يتقاضوف راتبًا أو مخصصًا شيريًا 

المؤسسات العامة مف خزينة السمطة، أو الصناديؽ العامة التابعة ليا، أو الخاضعة ألشرافيا. ج( موظفو 
ال يجوز لرؤساء  -2والييئات الدولية ومجالس الييئات المحمية. د( مدراء ورؤساء وموظفي المنظمات األىمية. 

وأعضاء مجالس الييئات المحمية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبيف في المؤسسات والييئات األخرى ترشيح 
ألي منيـ العودة إلى منصبو إال إذا أعيد انتخابو بعد انتياء الفترة  أنفسيـ إال إذا استقالوا مف مناصبيـ، وال يجوز

 التي كاف قد استقاؿ خالليا، وفقًا ألحكاـ قانوف االنتخاب الخاص بتمؾ المجالس أو الييئات. 
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 الفرع الثاني
 تشكيؿ المجاف البرلمانيةك  ىيئة المكتب 

ىي الييئة التي تدير أعماؿ المجمس وتمثمو . (1)الفلسطيني التشريعي المجلس رئاسة مكتب هيئة 
وتتكوف مف رئيس المجمس ونوابو األوؿ والثاني  ،وتطبؽ نظامو الداخمي ،في المناسبات الرسمية
قد نص النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، وكذلؾ العرؼ البرلماني في  و.(2)و أميف سر المجمس

يتـ انتخابيـ مف بيف أعضاء المجمس في أوؿ دورة برلمانية لمدة عاـ كؿ الدوؿ الديمقراطية أنو 
  .(3)برلمانيةإضافة إلى عدة لجاف ، كامؿ

 انتخاب ىيئة رئاسة المكتبأكال : كيفية 

 المكتب ىيئة انتخاب ( أ)
يدعو رئيس السمطة الوطنية المجمس التشريعي إلى االجتماع في دورتو العادية األولى  -1

ويفتتح الجمسة  ،في بداية األسبوع الثاني الذي يمي إعالف النتائج الرسمية لالنتخابات
 بإلقاء خطاب شامؿ. 

ويشغؿ كرسي الرئاسة أكبر  ،األولى بانتخاب ىيئة المكتبيقـو المجمس في جمستو  -2
ذا تعذر قياـ  األعضاء الحاضريف سنًا ويتولى أعماؿ السكرتارية أصغر األعضاء سنًا وا 
أي منيما بواجباتو ألي سبب مف األسباب يجوز استخالفو بمف يميو سنا حسب الحاؿ، 

 وتنتيي ميماتيما بانتخاب ىيئة المكتب. 
 .(4)ء أية مناقشة في المجمس قبؿ انتخاب ىيئة المكتبال يجوز إجرا -3

 
                                                           

 [ .1، الوقائع الفمسطينية، ، مادة ] 2000( النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 1)
، جياد حرب،  2008و تموز  2007المجمس التشريعي الفمسطيني في الفترة ما بيف تموز  ( طبيعة عمؿ2)

 .14، ص2008سامي جباريف، راـ ا، 
يدعو  -1( 2، الوقائع الفمسطينية، ، مادة ) 2000( النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 3)

في دورتو العادية األولى في بداية األسبوع الثاني الذي  رئيس السمطة الوطنية المجمس التشريعي إلى االجتماع
يقـو المجمس في جمستو األولى  -2يمي إعالف النتائج الرسمية لالنتخابات ويفتتح الجمسة بإلقاء خطاب شامؿ. 

بانتخاب ىيئة المكتب ويشغؿ كرسي الرئاسة أكبر األعضاء الحاضريف سنًا ويتولى أعماؿ السكرتارية أصغر 
ذا تعذر قياـ أي منيما بواجباتو ألي سبب مف األسباب يجوز استخالفو بمف يميو سنا حسب  األعضاء سنًا وا 

ال يجوز إجراء أية مناقشة في المجمس قبؿ انتخاب ىيئة  -3الحاؿ، وتنتيي ميماتيما بانتخاب ىيئة المكتب. 
 المكتب..

 .2006، المعدؿ لسنة  2000[، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 2(مادة ]4)
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 رئيس المجمس التشريعي نتخابا ( ب)

، وىو أىـ منصب يعرض البرلمافتعتبر رئاسة المجمس التشريعي فرصة تنافسية بيف نواب 
عمى النواب، لذلؾ ينبغي في مف سيترشح ليذا المنصب أف يتمتع بالنزاىة والخبرة اإلدارية وأف 

 .  (1)ويتقبؿ الجميع عمى اختالؼ وجيات نظرىـ ،المسؤوليةيتحمؿ 

 المؤقتة المكتب ىيئة وقد جاء في أحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، أنو تختار
 وعد فرز عمى لمساعدتيا المرشحيف غير مف المجمس أعضاء مف ثالثة المجمس، بموافقة

الذي  العضو اسـ عمييا يكتب ورقة الجمسة في حاضر منتخب عضو كؿ وُيعَطى ،األصوات
 ويمقي بذاتو العضو فيحضر فواحداً  واحداً  األعضاء المؤقت الرئيس ويدعو رئيسا، انتخابو يريد
ذا، رئيساً  يكوف المطمقة لممجمس األغمبية عمى يحوز الذي والعضو ورقتو  األغمبية تتوفر لـ وا 

 ،لمرئاسة مرشحيف ويعتبراف ،األصوات أعمى عمى حصال المذاف االثناف يؤخذ المطمقة لممجمس
ذا النسبية باألغمبية الحالة ىذه في ويكتفي ،فقط عمييما التصويت حينئذ ويجري  تساوت وا 

 .(2)الرئيس انتخاب نتيجة المؤقت الرئيس ويعمف ،بينيما يقترع األصوات

 انتخاب نكاب رئيس المجمس التشريعي ك أميف السر ( ت)

 الرئيس، انتخاب في جرت التي بالطريقة اآلخر تمو واحداً  السر وأميف النائبيف انتخاب يجري
 .(3)مسؤولياتيا لتولي المنتخبة المكتب ىيئة بدعوة المؤقت الرئيس يقـو ثـ

صوت مف  70تـ انتخاب الدكتور عزيز دويؾ رئيسا لممجمس التشريعي الفمسطيني بأغمبية 
وتـ ، 18/2/2006نائب حضروا الجمسة االفتتاحية  لمدورة السنوية األولى  116أصؿ أصوات 

الدكتور محمود و  ،و الدكتور حسف خريشة نائب ثاني ،أوؿ انتخاب الدكتور أحمد بحر نائباً 
 .(4)ير واالصالح البرلمانية بالتزكية، وجميعيـ فازوا مف كتمة التغيالرمحي أمينًا لمسر

التالية، حيث تكوف مدة الدورة  المكتب إلى يـو افتتاح الدورة العادية وتستمر أعماؿ ىيئة
 عمى السنوية العادية دورتو الوطنية السمطة رئيس مف بدعوة المجمس يعقد، و العادية سنة ميالدية

                                                           

 .138، صانوف الدستوري، ماجد راغب الحمو( الق1)
 .2006، المعدؿ لسنة 2000[ ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 8(مادة ]2)
 .[9مادة ]المرجع السابؽ،  (3)
 .45الفمسطيني، ص( أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي 4)
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 ،(مارس) آذار شير مف األوؿ األسبوع في األولى تبدأ شيرأ أربعة منيما كؿ مدة فترتيف،
 .(1)أيموؿ شير مف األوؿ األسبوع في والثانية

ؿ الشتاء ، بمعنى أف المجمس لو إجازة في فصجازة برلمانية شيريفيف كؿ فترة إو يتخمؿ ب
جازة صيفية شيريف يوليو و  أغسطس، وبذلؾ تكتمؿ مدة الدورة البرلمانية شيريف يناير وفبراير، وا 

 .(2)العادية سنة ميالدية مكونة مف اثنى عشر شيراً 

 المجاف البرلمانية في المجمس التشريعي الفمسطينيثانيا: تشكيؿ 

 ميمة إلييا ويوكؿ ،أعضائو بيف مف المجمس ينتخبيا ىيئات ىي البرلمانية المجاف
 لكي وتقاريرىا دراستيا إلى المجمس يستند أف المفروض، مف أف إذ القوانيف مشاريع دراسة

  .(3)مقترحاتيا أساس عمى النياية في يصوت

 في لدورىا ممارستيا في لعممو الفقري العمود ىي التشريعي المجمس في المجاف تعتبرو 
 لمشكاوى المتابعة إجراءات خالؿ مف مياميا بتنفيذ المجاف وتقـو ،والرقابي التشريعي العمؿ

 ضمف تدخؿ التي والمواضيع ،القضايا تجاه المبادرات أخذ إلى باإلضافة إلييا، المحالة والعرائض
 مف كثير وفي مصغرة برلمانات باعتبارىا واالتفاقات ،الخطط ومراجعة ودراسة اختصاصاتيا،

  .(4)التشريعي المطبخ عمييا يطمؽ الدوؿ

 األداء حيث مف العمؿ بسير يتعمؽ ما كؿ في االختصاص صاحبة ىي المجاف وتعد
 ويحاؿ إال التشريعي المجمس عمى موضوع ْض رَ عْ يُ  فال التشريعي، المطبخ لكونيا وذلؾ والوظيفة

 ،القرار يتخذ ثـ ومف لممجمس بشأنو تقريراً  المجنة وتقدـ بدراستو، لتقـو المختصة المجنة عمى
 .(5).مؤقتة لجافو  دائمة لجاف إلى المجاف وتنقسـ

                                                           

 .45( أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني، ص1)
، ميات القانوف في جامعات قطاع غزةفي ك لمساعداأستاذ القانوف د. عبدالحميد العيمة  ( مقابمة مع2)

28/1/2019  . 
، 2008(  األنظمة السياسية و المبادئ الدستورية العامة،  أحمد سعيفاف، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 3)

 .352ص
 .10، ص1994عمر حسبو، مجمة روح القوانيف، العدد العاشر، القاىرة،  (  المجاف البرلمانية دراسة مقارنة،4)
(5) 

/www.plc.ps/ar/home/page/Committees/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9
 . 2018-9-24موقع المجمس التشريعي الفمسطيني، غزة، تـ مشاىدتو   %8

http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/20.html
http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/20.html
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 ،التنفيذية السمطة عمى بالرقابة تختص لجاف عدة عف عبارة ىي: الدائمة المجاف - أ
 وتنقسـ .(1)رئيسو أو المجمس يحيميا التي والقضايا واالقتراحات القوانيف مشاريع في وبالنظر

 الالجئيف)الالجئيف شؤوف لجنة االستيطاف. مقاومةو  األراضي لجنة القدس. لجنة :إلى
( والدولية العربية والعالقات المفاوضات،)السياسية .المجنة(الفمسطينييف والمغتربيف والنازحيف

 والمجنة المالية، والشؤوف الموازنة لجنة .(والقضاء القانوف األساسي، القانوف) القانونية المجنة
 لجنة .(والتخطيط والسياحة والتمويف واإلسكاف واالستثمار والتجارة الصناعة)االقتصادية

 والتعميـ التربية)  االجتماعية والقضايا التربية لجنة .(المحمي والحكـ واألمف الداخمية) الداخمية
 والعماؿ والعمؿ والصحية االجتماعية والشؤوف واآلثار نيةالدي والشؤوف واإلعالـ والثقافة
 المصادر لجنة .(والمرأة والشباب والطفولة القدامى والمقاتميف والجرحى والشيداء واألسرى
 لجنة .(البحري والصيد الحيوانية والثروة والطاقة والبيئة والريؼ والزراعة المياه)والطاقة الطبيعية
 .(2)العامة والحريات اإلنساف لحقوؽ الرقابة

 ىيئة تمقي خالؿ مف لممجمس انعقاد دورة كؿ بداية في الدائمة المجاف تشكيؿويتـ   
 وجواز المجاف إحدى في االشتراؾ وجوب مع، المجاف لعضوية األعضاء ترشيحات المكتب

 بتنسيقيا وتقـو ،الترشيح طمبات قبوؿ المكتب ىيئة وتتولى يرغب، لمف ثانية لجنة في العضوية
 عمى النيائية بصورتيا المجاف تشكيؿ عرض ذلؾ بعد يتـ ثـ مقدمييا مع والتوافؽ ،بالتشاور
 المكتب ىيئة عضوية أو الوزير منصب بيف الجمع جواز عدـ مع، عميو لمموافقة المجمس
 ثـ ومف أعضاءىا، مف لجنة لكؿ ومقرر رئيس انتخاب يتـ وأيضاً  المجاف، إحدى وعضوية
 .(3)عمييـ لمموافقة المجمس عمى يعرضوا

 في بالنظر وتختص ،المجمس يشكميا خاصة لجاف عدة عف عبارة ىي: المؤقتة المجاف - ب
، بشأنو المجمس مف قرار يصدر حتى عمميا في وتستمر ما، موضوع بحث أو دراسة
  .(4)مشتركة ولجاف ،خاصة لجاف نوعيف إلى المؤقتة المجاف وتتنوع

 شؤوف لجنة تسمى و ،األعضاء مف وعدد ،المكتب ىيئة مف الخاصة المجنة تشكيؿويتـ 
 قضايا في لمنظر أخرى لجاف مع مشتركة أو منفردة لجاف يشكؿ أف لممجمس يجوز، و المجمس

                                                           

 .23عمر حسبو، ص المجاف البرلمانية دراسة مقارنة،( 1)
 .46ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني، ص ( أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار،2)
 .2006، المعدؿ لسنة  2000النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة  [،53[ حتى]49( مواد ]3)
 .23، صعمر حسبو المجاف البرلمانية دراسة مقارنة،( 4)
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 خالؼ مع المجمس بيا ينعقد التي الطريقة بنفس المجاف تنعقدو  .محددة وألىداؼ مؤقتة أو دائمة
 .(1)المجمس جمسة يسبؽ الذي األسبوع في وتكوف ،عمنية وغير سرية جمساتيا أف

 رقابية أو تشريعية أكانت سواء إلييا الموكمة بالمياـ اجتماعاتيا خالؿ مف المجاف وتقـو 
دولة ال مؤسسات مف مؤسسة أي في مسئوؿ أو وزير أي مف تطمب أف رؤسائيا خالؿ مف وليا

 التي أو عمييا المطروحة بالموضوعات تتعمؽ إيضاحات أو معمومات وأية، جمساتيا حضور
 .(2)اختصاصيا ضمف تدخؿ

 المجمس يحددىا التي المدة خالؿ إلييا المحاؿ الموضوع عف تقرير بتقديـ لجنة كؿ تمتـز
 وتحديد التأخير أسباب بياف المجنة رئيس مف يطمب أف لمرئيس بالمدة، االلتزاـ عدـ حالة وفي
 ىذا يدرج أف ولممجمس يراه ما ليقرر المجمس عمى األمر الرئيس ويعرض إلتمامو الالزمة المدة

 في تستعيف أف المجمس مكتب ىيئة مع وبالتنسيؽ لمجنةيحؽ و  .أعمالو جدولة في الموضوع
 داخؿ مف المختمفة التخصصات في العالية الكفاءات وذوي والخبراء بالمستشاريف لمياميا أدائيا
 .(3)الضرورة أو لمحاجة وفقاً  خارجو مف أو الوطف

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2006، المعدؿ لسنة 2000[ ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 48( مادة ]1)
 .10، صعمر حسبو (  المجاف البرلمانية دراسة مقارنة،2)
 . 2000[ ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 60( مادة ]3)
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 المبحث الثاني
 اختصاصات المجمس التشريعي الفمسطيني

 2003األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  القانوف مف( 1) الفقرة( 47)لخصت المادة 
 وفي" المنتخبة التشريعية السمطة الفمسطيني ىو التشريعي المجمس" اختصاصات المجمس بقوليا

 التشريعي المجمس يتولى القانوف ىذا أحكاـ مع يتعارض ال بما"  ذاتيا المادة مف( 2) الفقرة
 ".الداخمي نظامو في المبيف الوجو عمى والرقابية ،التشريعية ميامو

يتضح مف نص المادة السابقة أف اختصاص المجمس التشريعي الفمسطيني يظير في 
 .وظيفتيف أساسيتيف ىما التشريع والرقابة 

 األكؿ المطمب
 الفمسطيني التشريعي لممجمس التشريعية االختصاصات 

ما يكوف  يعتبر تشريع القوانيف أحد أىـ اختصاصات أي برلماف في دوؿ العالـ، وغالباً 
االختصاص مطمؽ لمبرلماف في مجاؿ الوظيفة التشريعية، وال يقيده في ذلؾ إال ما ينص عميو 
الدستور مف حقوؽ أساسية لألفراد ال يجوز المساس بيا، وبناًء عمى ذلؾ فإف تشريع القوانيف 

ال تعرضت ىذه القوانيف لمطعف بيا بعدـ الد ،العادية يجب أف تستند ألحكاـ الدستور ستورية؛ وا 
ألف الدستور يعتبر اإلطار القانوني الذي يجب أف تتحرؾ ضمف سياقو أي تشريعات برلمانية وال 

 . (1)تتجاوزه 

لـ يقيد الصالحيات التشريعية  2003والقانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
قرار القوان ،لممجمس، بؿ منح المجمس التشريعي الفمسطيني صالحيات مطمقة في نظر يف وا 

وتنقسـ مراحؿ تشريع القوانيف إلى مرحمة  ،(2) واإلجراءات التشريعية ،العادية في كافة المجاالت
 االقتراح واإلقرار.

 الفرع األكؿ
 مشاريع القكانيف اقتراحمرحمة  

تبدأ عادة العممية التشريعية باالقتراح التشريعي، حيث تعتبر عممية اقتراح القوانيف ىي 
المرحمة األولى مف مراحؿ الوظيفة التشريعية لمقوانيف والتي تعتبر اختصاص أصيؿ لممجمس 

                                                           

 – 1996( المجمس التشريعي الفمسطيني: تقييـ األداء خالؿ دورتي االنعقاد األولى والثانية، مارس1)
 .21،ص 1998مارس

 .49سنوات مف العطاء رغـ الحصار ، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني، ص ( أربع2)
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األساسي  ( مف القانوف2( الفقرة )56) التشريعي، وحقا مف حقوقو وفؽ ما نصت عميو المادة
ذاتو عمى أحقية كؿ عضو مف أعضاء المجمس التشريعي في   2003المعدؿ لسنة  الفمسطيني

 .(1) اقتراح القوانيف..."

و نص النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني  أنو يجوز لكؿ عضو أو أي لجنة  
 أو األعضاء مف أكثر أو لعضو ( " يجوز67برلمانية اقتراح القوانيف وفؽ ما نصت عميو المادة )

 إلغائو، أو بيا المعموؿ القوانيف أحد تعديؿ أو قانوف مشروع اقتراح المجمس لجاف مف لجنة أية
 المجمس في المختصة المجنة عمى األساسية والمبادئ الموجبة باألسباب مرفقاً  اقتراح كؿ ويحاؿ
 القانونية المجنة إلى أحالو االقتراح قبوؿ المجنة لرأي االستماع بعد المجمس رأى فإذا الرأي، إلبداء
 .تمييا التي أو نفسيا الدورة في لممجمس لتقديمو متكامؿ قانوف مشروع في لوضعو

وكذلؾ يحؽ لمجمس الوزراء أف يقترح مشروعات القوانيف ويقدميا لممجمس التشريعي، وفؽ ما 
 .(2)2003األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  مف القانوف( 70نصت عميو المادة )

صدار ،القوانيف بمشروعات التشريعي المجمس إلى التقدـ في الحؽ الوزراء لمجمس   الموائح وا 
القوانيف، وقد وضح النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي آلية العمؿ  لتنفيذ الالزمة اإلجراءات واتخاذ

 : (3)بما يأتي 65بخصوص مشاريع القوانيف واالقتراحات المقدمة مف مجمس الوزراء في المادة 

 وعمى ،اإليضاحية بمذكراتيا مرفقو الرئيس إلى االقتراحات أو القوانيف الوزراء مجمس يحيؿ .1
 المجنة تقدـ أف عمى الرأي، إلبداء المختصة المجنة إلى االقتراح أو المشروع يحيؿ أف الرئيس
 . إلييا إحالتو تاريخ مف أسبوعيف تتجاوز ال مدة خالؿ تقريرىا

 موعد مف األقؿ عمى أياـ ثالثة قبؿ عضو كؿ إلى االقتراح أو المشروع عف نسخة ترسؿ  .2
 . المجمس عمى عرضو جمسة

 بمناقشة إجماالً  لممشروع عامة بمناقشة المجنة تقرير إلى االستماع بعد المجمس يشرع .3
 ويجوز بشأنو، اإلجراءات الستكمالو بقبولو المشروع عمى التصويت قبؿ العامة المبادئ
 . المختصة المجنة تقرير انتظار دوف العامة المناقشة في البدء يقرر أف لممجمس

                                                           

، تاريخ  2، الوقائع الفمسطينية، عدد ممتاز 2003( القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 1)
انيف، [ اقتراح القو 2( لكؿ عضو مف أعضاء المجمس الحؽ في : "....]2[ الفقرة)56] ، المادة19/3/2003النشر

 وكؿ اقتراح تـ رفضو ال يجوز إعادة تقديمو في نفس دور االنعقاد السنوي.
، " لمجمس الوزراء الحؽ في التقدـ إلى  2003[، القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 70مادة ] (2)

صدار الموائح واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانيف".  المجمس التشريعي بمشروعات القوانيف وا 
 .2006، المعدؿ لسنة  2000[ ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 65مادة ] (3)
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 اعتبر رفضو فإذا لقبولو عميو لمتصويت المجمس عمى المشروع يطرح العامة المناقشة بعد .4
ذا مرفوضا المشروع  المناسبة التعديالت إلجراء المختصة المجنة إلى أحالو قبولو عمى وافؽ وا 

 . أجراىا التي العامة المناقشة ضوء عمى
 .الالزمة القانونية مالحظاتيا إلبداء القانونية المجنة إلى القانوف مشروع إحالة الرئيس عمى .5

وبعد اتماـ مرحمة اقتراح القوانيف سواء كاف االقتراح مف النواب أو مف المجاف البرلمانية 
أو مف مجمس الوزراء، يجب عرضيا عمى المجمس التشريعي و إضافتيا عمى جدوؿ أعماؿ 

البرلمانية؛ وذلؾ لمناقشتيا و إقرارىا بالقراءة األولى و القراءة الثانية و إذا لـز األمر  الجمسات
تكوف القراء الثالثة لمشروع القانوف والتصويت عميو، ثـ رفعو لمرئيس لمتصديؽ عميو واألمر 

 بنشره في الجريدة الرسمية حسب األصوؿ المتبعة.

 الفرع الثاني
 نيفمرحمة إقرار مشاريع القكا 

تبدأ عممية التشريع باالقتراح التشريعي، و بعد عممية اقتراح القوانيف تحاؿ مشروعات 
 وقد نص .(1)القوانيف المقدمة مف مجمس الوزراء إلى لجاف المجمس لفحصيا وتقديـ تقرير عنيا

 72وحتى المادة  ، 65تبدأ مف المادة النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي في عدد مف مواده
تمر بعدة إجراءات لموصوؿ إلى إصدار ونشر أي قانوف جديد أو تفصياًل ليذه المرحمة حيث إنيا 

 وذلؾ عمى النحو اآلتي: .(2)تعديؿ سواء باإلضافة أو اإللغاء ألي نص مف القوانيف السابقة

 : مرحمة المناقشة العامة أكالن 

وىي مرحمة اقتراح القوانيف،  ،التشريعيةبعد االنتياء مف المرحمة األولى مف مراحؿ العممية 
 القانوف مشروع بمناقشة المرحمة ىذه نأتي إلى المرحمة التالية وىي المناقشة العامة، حيث تتمثؿ

 عمى التركيز حيث مف القوانيف، مقترحات تقديـ صالحية القانوف خّوليا التي الجيات مف المقدَّـ
بعد أف وتكوف ىذه المرحمة  .(3)تحكمو التي الفمسفةو  المشروع في العاّمة والمبادئ التوّجيات

يستقبؿ رئيس المجمس التشريعي مشاريع القوانيف أو االقتراحات مف مجمس الوزراء أو مف أحد 

                                                           

 .292ص ( القانوف الدستوري ، ماجد راغب الحمو ،1)
 .50( أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار ، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني،  غزة ، ص2)
(3) http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/20.html  جامعة

 . 2018-9-19معيد الحقوؽ، راـ ا، تـ مشاىدتو  -بيرزيت

http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/20.html
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عمى النحو  .(1)يتـ اتباع مجموعة مف االجراءات ،أو مف أي لجنة برلمانية أعضاء المجمس
  التالي:

وتمتـز المجنة  االقتراح إلى المجنة المختصة إلبداء الرأي،يقـو الرئيس بإحالة المشروع أو  -1
 في مدة ال تتجاوز أسبوعيف. المختصة بتقديـ تقرير لممجمس

قبؿ الجمسة بثالثة  يتـ إرساؿ نسخة مف المشروع إلى أعضاء المجمس التشريعي لدراستو -2
 .أياـ عمى األقؿ مف موعد الجمسة المقررة لممناقشة

تحديد جمسة ألعضاء المجمس كافة لمناقشة عامة لمشروع القانوف )مناقشة المبادئ  يتـ -3
 .(2)العامة( وخالؿ ىذه الجمسة يتـ قبولو أو طمب التعديالت عميو أو رفضو

فإذا  بعد اتماـ المناقشة العامة يطرح المشروع عمى المجمس لمتصويت عميو لقبولو، -4
ذا تـ رفضو اعتبر المشروع مرفوضاً  قبولو يتـ إحالتو لمجنة المختصة إلجراء أي ، وا 

 تعديؿ عميو.
عمى رئيس المجمس التشريعي إحالة مشروع القانوف إلى المجنة القانونية إلبداء أي  -5

 .(3)مالحظات قانونية عميو

 : مرحمة القراءة األكلى ثانيان 

بعد أف يتـ قبوؿ مشروع القانوف بالمناقشة العامة يتـ تحديد جمسة إلقرار مشروع القانوف 
 ،بالقراءة األولى، وخالؿ ىذه المرحمة يتـ مناقشة مشروع القانوف مادة مادة بعد تالوتيا

واالقتراحات المقدمة بشأنيا مف المجنة المختصة أو مف األعضاء، ويتـ التصويت مف قبؿ 
حيث يتـ إقرار مشاريع ، ى كؿ مادة، ثـ يجري التصويت عمى المشروع في مجممواألعضاء عم

لحاضريف في جمسة مف مجموع النواب ا 1% +50القوانيف باألغمبية المطمقة  والتي تعني 
مثؿ تعديؿ أي مادة مف القانوف األساسي يحتاج  ، ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾالتصويت

 .(4)مجموع النواب في المجمس التشريعي الفمسطيني لتصويت أغمبية الثمثيف مف

 : مرحمة القراءة الثانيةان ثالث

                                                           

(الوجيز في النظـ السياسية والقانوف الدستوري مع شرح النظاـ الدستوري لمسمطة الوطنية الفمسطينية ، باسـ 1)
 .323بشناؽ، ص

 .324صلمرجع السابؽ، ا(2)
 .2006، المعدؿ لسنة  2000، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة (65( مادة )3)
 .2006، المعدؿ لسنة 2000، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة ((16( و مادة 68( مادة )4)
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يتـ تحديد جمسة أخرى في مدة أقصاىا شير  ،القراءة األولى لمشروع القانوف تماـإ بعد
جمسة القراءة األولى، وفي ىذه الجمسة يتـ قراءة مشروع القانوف قرار المشروع في تاريخ إمف 

الثانية، وىنا تقتصر ىذه القراءة عمى مناقشة التعديالت المقترحة، ويتـ التصويت عمييا بالقراءة 
 .(1)ثـ يصوت عمى المواد المعدلة نيائياً 

 : مرحمة القراءة الثالثةان رابع

تتـ ىذه المرحمة في حالة قياـ مجمس الوزراء أو عدد ربع أعضاء المجمس التشريعي 
إجراء تعديالت محددة، وىنا تقتصر عممية القراءة عمى تمؾ  بتقديـ كتاب مسبب يطمب مف خاللو

ويتـ إقرار مشاريع القوانيف باألغمبية المطمقة  ،التعديالت المقترحة، ومف ثـ يعرض لمتصويت
 .(2)قبؿ إحالتو لرئيس السمطة لممصادقة عميو،

  مرحمة إصدار القكانيف :خامسان 

أسبوعيف مف تاريخ إقراره  انقضاءبعد أف يتـ إقرار مشروع القانوف بالقراءة الثالثة أو فور 
بالقراءة الثانية، يحيؿ رئيس المجمس التشريعي مشروع القانوف إلى رئيس السمطة الوطنية 
صداره خالؿ شير مف تاريخ اإلحالة عميو، ومف ثـ األمر بنشره في الجريدة  لممصادقة عميو، وا 

عادتو لممجمس مرفقًا  ،سمية، ولرئيس السمطة الحؽ في االعتراض عمى مشروع القانوفالر  وا 
بمالحظاتو عميو خالؿ مدة الشير مف تاريخ اإلحالة إليو، وفي حالة قياـ رئيس السمطة برد 
مشروع القانوف إلى المجمس، تعاد مناقشتو في المجمس مع مالحظات الرئيس  فإذا لـ يقتنع 

مف مجموع النواب  1% +50والتي تعني  يس فمو أف يعيد إقراره باألغمبية المطمقةبمالحظات الرئ
ويمـز النشر الفوري بالجريدة  ،وفي ىذه الحالة يعد نافذاً  ،الحاضريف في جمسة التصويت

 .(3)الرسمية

 

 

 

                                                           

لسنة  ، المعدؿ 2000( ، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة (16( و مادة 68(مادة )1)
2006. 

 .2006، المعدؿ لسنة  2000(، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 68(مادة )2)
 . 2000(، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 71( ، مادة )(70( مادة 3)



 

   25 
 

 نفاذىا مرحمة نشر القكانيف ك :سادسان 

المحاؿ إليو مف قبؿ المجمس  بعد موافقة رئيس السمطة الفمسطينية عمى مشروع القانوف
التشريعي، يقـو بإصدار القانوف موقعًا عميو، وفور ذلؾ يجب نشر القانوف في الجريدة الرسمية 
لمسمطة الفمسطينية )الوقائع الفمسطينية( ويصبح القانوف ساري المفعوؿ بعد ذلؾ ويعمؿ بو بعد 

 .(1)ثالثيف يومًا مف تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

 الثانيالمطمب 
 االختصاص الرقابي لممجمس التشريعي 

مى جانب وذلؾ ع ،لس النيابية ميمة جداً تعتبر الوظيفة الرقابية التي تحظى بيا المجا
الوظيفة التشريعية، وذلؾ لعظيـ أثرىا عمى األداء السياسي واإلداري ألي حكومة، ووفقا لمنظاـ 
الديمقراطي النيابي فإف البرلماف بنوابو المنتخبيف يقوموف نيابة عف الشعب في أداء المياـ 

 .(2)التشريعية والرقابية لموصوؿ إلى أفضؿ مستوى في أعماؿ الحكومة 

 ائؿ المساءلة والمحاسبة وفؽ القانوف األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينيةتتمثؿ وسو  
في حؽ السؤاؿ، واالستجواب، وحؽ إجراء تحقيؽ عف طريؽ  والنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي

                                                           

صدار الجريدة الرسمية "الوقائع الفمسطينية"، وىي األداة الرسمية لنشر 1) ( يتولى ديواف الفتوى والتشريع إعداد وا 
التشريعات الصادرة عف الجيات المختصة في الدولة، وشرط لنفاذىا، ولعمـ كافة المواطنيف بيا لموصوؿ األمثؿ 

وتعديالتو، عمى ضرورة نشر القوانيف في الجريدة ـ 2003لممعمومة، وقد نص القانوف األساسي المعدؿ لسنة 
(عمى: "تصدر القوانيف باسـ الشعب العربي الفمسطيني، وتنشر فور صدورىا 116الرسمية، حيث نصت المادة )

في الجريدة الرسمية، ويعمؿ بيا بعد ثالثيف يومًا مف تاريخ نشرىا، ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ".  ويتـ 
لكترونيًا، و تصدر بأعداد عادية تنشر بشكؿ دوري وبأرقاـ متسمسمة. ويصدر الجريدة ال نشر رسمية ورقيًا وا 

 الديواف أعدادًا ممتازة، كمما دعت الضرورة إلى ذلؾ، بناًء عمى طمب مف الرئيس أو رئيس الوزراء.
ممية االشتراؾ وبيع ـ وتعديالتو، وتـ تنظيـ ع1949( لسنة 29ينظـ عمؿ الجريدة الرسمية أحكاـ القانوف رقـ )

 ـ2012( لسنة 1وتوزيع الجريدة الرسمية بموجب قرار وزير المالية رقـ )
 وينشر في الجريدة الرسمية اآلتي:   
التشريعات الرئيسية والمراسيـ والقرارات الرئاسية الصادرة عف الرئيس، الموائح و األنظمة الصادرة عف رئيس  

ارات والتعميمات الوزارية، األحكاـ القضائية الواجب نشرىا بموجب التشريعات الوزراء، قرارات مجمس الوزراء، القر 
النافذة، اإلعالنات الواجب نشرىا بموجب التشريعات النافذة، كؿ ما نصت التشريعات النافذة عمى نشره في 

 الجريدة الرسمية.
 .50فمسطيني ، ص( أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار ، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي ال2)
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تشكيؿ لجاف خاصة ليذا الغرض، وحؽ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي، وحؽ سحب 
 . (1)ضائيا، وحؽ تمقي العرائض والشكاوى مف المواطنيفالثقة مف الحكومة أو بعض أع

 الفرع األكؿ
 السؤاؿ 

عمى الرغـ مف تعدد الوسائؿ الرقابية التي يستعيف بيا نواب المجالس النيابية في أداء واجبيـ 
بيف البرلمانييف الرقابي ومواجية الحكومة ؛ إال أف حؽ السؤاؿ ىو األكثر شيوعا واستعماال 

 .(2)الوزراء(الحكومة)وأعضاء 

السؤاؿ حسب النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي بأنو استفياـ عضو المجمس  عتبريو 
التشريعي عف أمر يجيمو، أو رغبتو في التحقؽ مف حصوؿ واقعة وصؿ عمميا إليو أو استعالمو 

 .(3)عف نية الحكومة في أمر مف األمور

بأنو" حؽ يمكف األعضاء في البرلماف مف معرفة أمور  كقد عرفو بعض الفقياء 
وىو يمثؿ عالقة مباشرة بيف السائؿ  ،يجيمونيا، أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معيف

 "(4) والمسؤوؿ...

( مف القانوف األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية 56( مف المادة )3وتنص الفقرة )   
شريعي في توجيو األسئمة واالستجوابات إلى عمى حؽ كؿ عضو مف أعضاء المجمس الت

( مف النظاـ الداخمي 75الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومف في حكميـ. كما تنص المادة )
يحؽ لمعضو  -1لممجمس التشريعي عمى حؽ العضو في توجيو األسئمة لموزراء إذ جاء فييا "

فة حقيقتو أو لمتحقؽ مف حصوؿ توجيو األسئمة إلى الوزراء، ولو استجوابيـ عف أمر يريد معر 
 واقعة عمـ بيا، ومعرفة اإلجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر مف األمور".

حتى يأخذ السؤاؿ قيمة قانونية البد مف التقيد بالشروط التي تنص عمييا النظاـ الداخمي و 
 :(5)ىي كما يأتيو  التشريعي لممجمس

                                                           

"بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف يتولى  2، فقرة 2003، القانوف األساسي المعدؿ لسنة  47(مادة 1)
 المجمس التشريعي ميامو التشريعية والرقابية عمى الوجو المبيف في نظامو الداخمي. ". 

 .  44، ص( رقابة التشريعي عمى أعماؿ الحكومة في فمسطيف ، حنيف عماد فارس 2)
 . 2000[ ، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 75( مادة ]3)
 .  455( السمطات الثالث في الدساتير العربية ، سميماف الطماوي ، ص4)
 . 2000[ ، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 76،75( مادة ]5)
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 .المجمس التشريعيأف يكوف السؤاؿ مكتوبًا مف قبؿ عضو  -1
 .وأف يتـ تقديمو لرئيس المجمس الذي بدوره يقـو بتبميغو لموزير المعني بالسؤاؿ  -2
 .ومحددًا لألمور المراد االستفياـ عنيا بدوف أي تعميؽ ،ً وأف يكوف السؤاؿ واضحا -3
 .وأف يدرج السؤاؿ عمى جدوؿ أعماؿ المجمس في أقرب جمسة ممكنة  -4
قؿ مف تاريخ إبالغ السؤاؿ لموزير المعني وذلؾ حتى يتمكف وأف ينقضي مدة أسبوع عمى األ  -5

 مف الرد عمى السؤاؿ الموجو إليو.

وبعد استيفاء الشروط السالفة الذكر، وحموؿ موعد الجمسة المدرج في جدوؿ أعماليا   
السؤاؿ المطروح، يقـو الوزير بالرد عمى األسئمة أو السؤاؿ الموجو إليو، ولو أف يطمب تأجيؿ 

بات لجمسة أخرى يحددىا المجمس، وفي حالة رد الوزير المعني يجوز لعضو المجمس الذي اإلجا
، وبيذا الصدد حصر (1)وجو السؤاؿ أف يستوضح الوزير، وأف يعمؽ عمى إجابتو بإيجاز مرة واحدة

 القانوف حؽ التعميؽ عمى رد الوزير بمقدـ السؤاؿ فقط.

 الفرع الثاني
 االستجكاب 

وفؽ الفقو الدستوري عمى أنو" وسيمة تحقيؽ برلماني توجو إلى الحكومة  مف يعرؼ االستجواب 
، 2003( مف القانوف األساسي المعدؿ لسنة 56تنص المادة )حيث .(2)خالؿ معارضي سياساتيا

 .( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي السالؼ ذكرىما، عمى ىذه األداة الرقابية75والمادة )

الستجواب والسؤاؿ، إذ ال يقتصر االستجواب عمى طمب وىناؾ فرؽ ما بيف ا 
االستيضاح واالستفياـ عف أمر ما أو واقعة معينة، بؿ يتعدى ذلؾ فيو بمثابة اتياـ موجو مف 
عضو المجمس التشريعي لمحكومة أو لموزير المعني، ويقصد منو النقد والتجريح والمـو لوزير 

 .(3)وانتقاد وتجريح سياساتيا ،شكؿ عاـفات الحكومة ببذاتو وانتقاد سياساتو أو التنديد في تصر 

وتكفػػؿ  وحتػػى تتحقػػؽ القيمػػة القانونيػػة منػػو ؛االسػػتجواب فػػي الرقابػػة البرلمانيػػةألىميػػة   نظػػراً ك
ذه الشػػػػروط وفػػػػؽ نظػػػػاـ يجػػػػب التقيػػػػد بيػػػػ عػػػػدـ إسػػػػاءة اسػػػػتعمالو، وتضػػػػمف جديػػػػة المجػػػػوء لػػػػو

   :(4)المجمس

                                                           

 . 2000[ ، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 78( مادة ]1)
 .  59( البرلماف دراسة مقارنة وتحميمية لبرلمانات العالـ ، صالح الديف فوزي ، ص2)
 .  60( البرلماف دراسة مقارنة وتحميمية لبرلمانات العالـ ، صالح الديف فوزي ، ص3)
 .2006، المعدؿ لسنة 2000لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة [ ، النظاـ الداخمي 80مادة ] (4)
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يجب أف يكوف االستجواب مكتوبا ويقدـ لمرئيس الذي يحدد موعدًا لتالوتو عمى أف تراعى  -1
السرعة الممكنة في طرحو لمنقاش، ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير، وال يجوز إطالة 

 المناقشة ألكثر مف عشرة أياـ. 
 دا األسئمة. لالستجوابات األسبقية عمى سائر المواد المدرجة عمى جدوؿ األعماؿ ما ع  -2
لكؿ عضو أف يطمب مف الوزير المختص إطالعو عمى بيانات أو أوراؽ تتعمؽ باالستجواب  -3

 المعروض عمى المجمس ويقدـ ىذا الطمب كتابة إلى رئاسة المجمس. 
يشرح المستجوب موضوع استجوابو وبعد إجابة الوزير يجوز لألعضاء االشتراؾ في المناقشة  -4

يقتنع أف يبيف أسباب عدـ اقتناعو ولو ولغيره مف األعضاء أف ولممستجوب بعد ذلؾ إذا لـ 
يطرحوا مسألة حجب الثقة عف الوزراء أو احدىـ مع مراعاة ما ينص عميو القانوف األساسي 

 بيذا الشأف. 
يجوز لمقدـ االستجواب سحبو واسترداده فال ينظر فيو إال إذا طمب ذلؾ خمسة أعضاء أو   -5

 أكثر مف أعضاء المجمس.

يجوز مناقشة االستجواب إال بعد مرور سبعة أياـ مف تقديمو إال إذا قبؿ الموجو إليو  وال
االستجواب الرد والمناقشة حااًل أو في أجؿ أقؿ، كما أنو يجوز تقصير ىذا األجؿ في حالة 

وبو  االستجواب قاسياً يكوف  عادةً . و (1)االستعجاؿ إلى ثالثة أياـ بموافقة رئيس السمطة الوطنية
 .(2)أسموب حاد قد ينتيي بحجب الثقة عنولـو و تجريح بالوزير و 

 الفرع الثالث
 لجاف التحقيؽ النيابية 

يحظى التحقيؽ البرلماني بدور ىاـ في الحياة العممية كوسيمة يستطيع البرلماف     
بنشاط  بمقتضاىا الرقابة عمى اعماؿ السمطة التنفيذية؛ لمعرفة الحقائؽ عف موضوع محدد يتعمؽ

ويعود الحؽ لمسمطة التشريعية في التحقيؽ البرلماني إلى برلماف انجمترا منذ نياية ، (3)الحكومة
مف  1875القرف السابع عشر ، وكذلؾ عرفتو فرنسا ولكف بشكؿ ضيؽ قبؿ صدور دستور سنة 
الرقابة عمى خالؿ المجاف البرلمانية الدائمة ، وقد كاف لمتحقيؽ البرلماني األثر الكبير في أعماؿ 

لممجمس التشريعي الحؽ في  ، وقد أعطى المشرع (4)السمطة التنفيذية مف قبؿ السمطة التشريعية
                                                           

 . 2003[، القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة56مادة ] (1)
(  محاضرة ماجستير في القانوف الدستوري والنظاـ السياسي الفمسطيني، الدكتور باسـ بشناؽ ، ، غزة ، 2)

28/9/2017 . 
 .  91المسؤولية في الدولة الحديثة ، عبدا ناصيؼ، ، ص( مدى توازف السمطة السياسية مع 3)
 . 378( السمطة التشريعية في الدوؿ العربية ذات النظاـ الجميوري ، قائد محمد طربوش، ص4)
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القانوف األساسي عمى أنو: في تأليؼ لجاف خاصة مف بيف أعضائو بيدؼ التحقيؽ بقضية ما، 
 "لممجمس أف ُيكوف لجنة خاصة، أو يكمؼ إحدى لجانو، مف أجؿ تقصي الحقائؽ في أي أمر

 . (1)عاـ، أو في إحدى اإلدارات العامة"

حيث نص عمى أنو: "لممجمس أف  ما تضمنو النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي أيضا و
وقد يمتد التحقيؽ شير أو شيريف  "(2)يشكؿ لجانا أخرى ألغراض آنية أو دائمة ألىداؼ محددة

 .(3)وفي بعض القضايا المعقدة قد يصؿ إلى ستة أشير

أف التحقيؽ البرلماني يعتبر وسيمة رقابة متعددة األطراؼ  مع بعض الفقو كيرل الباحث
وغير مقتصرة عمى طرفيف مثؿ االستجواب، وال عمى شكؿ فردي مثؿ السؤاؿ وذلؾ ألف التحقيؽ 
يختمؼ عنيما في أنو سمسمة مف األسئمة والنقاشات توصمو لمحقيقة حتى يبيف لمحكومة المخالفات 

قياـ المجمس التشريعي في قطاع غزة بتشكيؿ لجنة تحقيؽ  مثاؿ عمى ذلؾ ك .(4)التي ارتكبتيا
بخصوص قضية قياـ الشرطة البحرية ببيع األسماؾ مف حوض ميناء غزة ، بعدما قامت صحيفة 
الرسالة المحمية بعمؿ تحقيؽ صحفي استقصائي في الموضوع وشكمت رأيا عاما في قطاع 

في تصريحات  :ائؽقالح عضو في لجنة تقصيوهو  موسىالنائب يحيى وقاؿ  .(5)غزة
" أجرينا عممية تقصي حقائؽ عبر االستماع إلى عدة جيات 2018نوفمبر 7ربعاءيـو األ صحفية

مرتبطة بعممية الصيد غير القانوني في حوض الميناء، وقد ثبت لدينا وجود شبيات واضحة 
شكؿ غير قانوني، خاصة ب تماما وثابتة عف عمميات صيد مف حوض الميناء، وبيع األسماؾ

  ."(6)ة وضارة بصحة المواطنيفثو نيا ممأو 

 

 
                                                           

 . 2003القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  58 (المادة1)
 . 2000مسطيني لسنة (، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الف3( البند )48(المادة )2)
 .53( أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار ، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني، ص3)
 178ص في النظاـ الدستوري الجزائري، ظريؼ مقدور، ( لجاف التحقيؽ البرلماني4)
(5)https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/04/1179534.html ، الصيد

 04-10-2018 تـ مشاىدتو الممنوع في حوض الميناء.. مف يتقاسـ "الغّمة،
(6)http://samanews.ps/ar/post/354999 https://  ، ليذه االسباب .. تشريعي غزة يوصي بتوقيؼ

 07-11-2018 تـ مشاىدتو قائد الشرطة البحرية،

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/04/1179534.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/04/1179534.html
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 الفرع الرابع
 العرائض كالشكاكم 

المجمس التشريعي عمى تصرفات  في حدى وسائؿ الرقابةإ العرائض والشكاوى تعتبر 
النظاـ الداخمي لممجمس  نص مف قبؿ المواطنيف، استقباليا السمطة التنفيذية، وذلؾ عف طريؽ 

 .(1)التشريعي عمى ىذه الوسيمة

يحؽ لكؿ فمسطيني أف يرفع إلى المجمس عريضة أو شكوى فيما لو بالشؤوف عميو  بناءً و 
 : وىي100وفؽ نص المادة  العامة، ولكف بشروط معينة 

 .الكامؿأف تكوف العريضة أو الشكوى موقعة مف مقدميا، ذاكرًا فييا اسمو ومينتو وعنوانو  -1
إذا كانت العريضة أو الشكوى باسـ الجماعات فيجب أف تكوف موقعة مف ىيئات نظامية أو  -2

 .أشخاص اعتبارية
 كذلؾ يشترط أال تشمؿ العريضة أو الشكوى ألفاظا نابية أو عبارات غير الئقة. -3
 اسـ بياف مع ورودىا تاريخ حسب متسمسمة بأرقاـ عاـ جدوؿ في والشكاوي العرائض تقيد -4

 العرائض يحفظ يأمر أف ولمرئيس موضوعيا، عف وممخص مقدميا وعمؿ إقامة ومحؿ
عالـ المطموبة، الشروط فييا تتوافر ال التي والشكاوي  .(2)بذلؾ مقدميا وا 

ذا والشكاوي، العرائض الرئيس يحيؿ -5  لجاف إحدى عمى محاؿ بموضوع متعمقة كانت وا 
 إليو يحاؿ ما الشكاوي ديواف يفحص. الموضوع مع لفحصيا المجنة ىذه إلى أحيمت المجمس

 أو الوزراء لمجمس منيا إرسالو يرى ما المجمس رئاسة إلى المقدـ تقريره في ويبيف شكاوي مف
 .(3)منيا رفضو يرى وما المختصة المجنة

 أحيمت التي بالعرائض الخاصة اإليضاحات إليو يقدموا أف الوزراء مف يطمب أف لممجمس -6
 .(4)إلييـ

 .(5)بشأنيا اتخذ بما كتابة العريضة مقدـ الرئيس يشعر -7

                                                           

 .  2000( ، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 100(المادة )1)
 .  2000( ، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 101(المادة )2)
 .  2000( ، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 102(المادة )3)
 .  2000( ، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 103(المادة )4)
 .  2000( ، النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 104(المادة )5)
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 الفرع الخامس
 حجب الثقة  

 البرلماف صالحيات مف ديمقراطية وآلية دستوري إجراءىو  الثقة أو سحب الثقة حجب
 السمطة فيو تعبر عمني تصويت عبر االستقالة إلى ودفعيا الحكومة سياسات رفض عف لمتعبير

 الضامنة الديمقراطية اآلليات إحدى اإلجراء ويعد. القائمة بالحكومة ثقتيا عدـ عف التشريعية
بقاء والتنفيذية التشريعية السمطتيف بيف لمتوازف  اإلرادة عف المعبرة البرلمانية الرقابة تحت األخيرة وا 
  .(1)العامة وجيتيا الحكومة سياسات تعكس أف يجب التي الشعبية

مف قبؿ المجمس التشريعي،  الوزراءىناؾ حالتاف لحجب الثقة عف الحكومة أو أحد 
التي تنتج عف االستجواب والتي سبؽ أف أشرنا إلييا، وىي التي تعطي الحؽ لعشرة  األكلىالحالة 

مف أعضاء المجمس التشريعي بعد االستجواب التقدـ بطمب سحب الثقة مف الحكومة أو مف أحد 
  .أو مف وزارة معينة ككؿلمخالفات أو لتقصيرًا مف الحكومة  الوزراء، وذلؾ

فيي حؽ برلماني تضمنو القانوف األساسي لمسمطة الوطنية  أما الحالة الثانية
الفمسطينية، ويتـ عادًة عندما ال تمتـز الحكومة في برنامجيا السياسي الذي نالت بموجبو ثقة 
المجمس التشريعي، أو لدى إعادة إجراء تعديالت وزارية، أو تغيير حقائب وزارية بيف أعضاء 

يع ىذه الحاالت لممجمس التشريعي أف يحجب الثقة عف الحكومة، أو ضـ وزير جديد. ففي جم
المجمس حسب ما الحكومة بكامميا أو أي وزير فييا، وىنا يحتاج قرار حجب الثقة إلى أغمبية 

مف القانوف األساسي حيث تنص عمى أنو: "يتـ حجب الثقة عف  (1)الفقرة (78)أشارت إليو المادة
 .(2)ألعضاء المجمس التشريعي" رئيس الوزراء وحكومتو باألغمبية المطمقة

عمى أعماؿ الحكومة تعتبر أىـ ركائز  كأخيرا يرل الباحث أف الرقابة البرلمانية
الديمقراطية النيابية، حيث يمثؿ ىؤالء النواب جميور الناخبيف سواء في عمميـ التشريعي او 

حياة دستورية سميمة، الرقابي، وأف الرقابة المتبادلة بيف السمطة التشريعية والتنفيذية تضمف 
وكذلؾ تضمف أداء حكومي في إدارة المرافؽ العامة بشكؿ ميني و نزيو بعيدا عف الواسطة 

وتكوف الرقابة عادة شديدة وتؤتي ثمارىا عندما  والرشوة و المحسوبية و الفساد اإلداري و المالي. 
كذلؾ عمى يكوف المجمس التشريعي يحتوي عمى أعضاء مف مختمؼ الفصائؿ السياسية و 

مستقموف ال يتأثروف بمواقؼ و تعميمات أحزابيـ، فيناؾ عالقة طردية بيف قوة البرلماف في ميامو 
  .التشريعية والرقابية وبيف أداء الحكومة في إدارة الدولة بكافة مرافقيا

                                                           

 .332باسـ بشناؽ، ص والقانوف الدستوري ...،الوجيز في النظـ السياسية  (1)
 .373( النظـ السياسية الدولة والحكومة، محمد كامؿ ليمة، ص2)
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 المطمب الثالث

 الرقابة عمى الحاكـ في اإلسالـ

ىو أحد الحقوؽ الثابتة لألمة اإلسالمية. إّف الحؽ في مراقبة الحاكـ، ومحاسبتو، وعزلو، 
وقد عرؼ ذلؾ بموجب الكتاب، والسنة، واإلجماع، ودّلت عميو سيرة الخمفاء الراشديف، وأقواؿ 

لـ يستعمؿ  -بيذا المعنى  -العمماء المعتمديف. وال بّد مف اإلشارة ىنا إلى أّف مصطمح )الرقابة( 
نما استعممت مصطمحات أخرى مقابمة، مثؿ: في الفقو اإلسالمي، والنظـ السياسية اإلسال مية، وا 

   .(1) )االحتساب(، أو )األمر بالمعروؼ، والنيي عف المنكر(، و)النصح(

 الفرع األكؿ
 في االسالـ فيكـ الرقابةم

يعرفيا الدكتور حزاـ المطيري بأنَّيا: "تمؾ الرقابة  "اإلدارة اإلسالمية"،الرقابة في  
أـ خارجية، والتي َتسعى إلى التأكُّد مف )رئاسية(، الشاممة، سواء كانت عموية، أـ ذاتية، أـ إدارية 

أفَّ األىداَؼ المرسومة، واألعماؿ المراد تنفيُذىا قد َتمَّت فعاًل وفًقا لممعايير والضوابط الشرعية 
 .(2)اإلسالمية"

 الفرع الثاني
 في اإلدارة اإلسالمية أنكاع الرقابة

 الرقابة، الرقابة الربَّانية وىي: أنواع ةإلى أربعفي اإلدارة اإلسالمية  أنواع الرقابةتنقسـ حيث  
 رقابة الحسبة.، الرقابة الرئاسية، الذاتية

نظمة بيما في األسيقتصر الباحث عمى ذكر الرقابة الرئاسية ورقابة الحسبة كونيما المعموؿ و 
 القانونية الوضعية.

 الرقابة الرئاسية: -أكالن 
ـْ َفْوَؽ َبْعٍض  : }﴿-تعالى  -وىذا النوع مف الرقابة حسب التدرُّج الرئاسي، قاؿ  َوَرَفْعَنا َبْعَضُي

ـْ َبْعًضا ُسْخِريِّا ئاِسيَّة 32﴾ ]الزخرؼ:  َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُي في قوؿ الرسوؿ [، وتتضح الرقابُة الرّْ
ـُ راٍع ومسؤوؿ عف -عميو الصَّالة والسَّالـ  - : ))كمكـ راٍع، وكمكـ َمسؤوؿ عف رعيتو، فاإلما

رعيتو، والرجؿ راٍع في أىمو، ومسؤوؿ عف رعيتو، والمرأة راعية في بيت زوجيا، ومسؤولة عف 
  .(3) سؤوؿ عف رعيتو((رعيتيا، والخادـ راٍع في ماؿ سيده، ومسؤوؿ عف رعيتو، أاَل كمكـ راٍع، وم

                                                           

 .183الكيالني، ص عمى سمطة الدولة، عبدا ابراىيـ الواردةالقيود  (1)
 .192اإلدارة اإلسالمية المنيج والممارسة، حزاـ المطيري، ص (2)
 ومسمـ.( رواه الشيخاف البخاري 3)
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 :(1)أمَّا الخميفة عمر بف الخطاب، فيتجمى أسموبو الرقابي الرئاسي في األعماؿ التالية
حابة الذيف حاسبيـ  -1 رضي  -ُمحاسبة الُوالة والُعمَّاؿ عند انتياء عمميـ أو خدماِتيـ، ومف الصَّ

عاممو عمى البصرة، وعمرو بف أبو ىريرة عاممو عمى البحريف، وأبو موسى األشعري  -ا عنو 
 قاص عاممو عمى الكوفة... وغيرىـ.العاص عاممو عمى مصر، وسعد بف أبي و 

اتباع أسموب التفتيش وتقصي الحقائؽ في بعض القضايا، منيا شكوى أىؿ حمص والييـ  -2
ميؿ، سعيد بف عامر؛ حيث ذكروا عنو أنَّو ال َيخرج لمناس حتى يرتفَع النيار، وال ُيجيب أحًدا ب

ولو في الشير يـو ال يخرج فيو، وقد أثبت التحقيؽ فيما بعد إخالصو ونزاىتو، وكذلؾ إرسالو 
لمحمد بف مسممة إلى الكوفة لمتحقيؽ في القصر الذي بناه سعد بف أبي وقاص؛ حيث أصبح 
 يسمى قصر سعد، وأمره بأْف َيحرؽ بابو، ففعؿ ذلؾ، ثـ أرسمو مرة أخرى نتيجة شكوى جاءتو بأفَّ 
سعَد بف أبي وقاص ال يقسـ بالعدؿ والسويَّة، فمما حقؽ محمد بف مسممة في الموضوع وجد أف 

 الناَس راضوف عنو.
 

 الحسبة:رقابة  -ثانيان 
وقد أطمؽ عمييا بعُض الُكتَّاِب: الرقاَبَة الشعبية، والحسبة تعني: األمر بالمعروؼ، والنيي عف 

 المنكر.
 (2) المحتسبيف:وىناؾ في اإلسالـ نوعاف مف 

 المحتسب الرسمي، الذي تعينو الدولة اإلسالمية لمقياـ بالمياـ الموكمة إليو. األكؿ:
المحتسب المتطوع، وىو َمف يرى أفَّ قوَؿ كممة الحؽ واألمر بالمعروؼ والنيي عف  كالثاني:
 في كتابو الكريـ: -سبحانو وتعالى  -واجٌب في غياب المحتسب الرسمي؛ قاؿ  -المنكر 

ٌة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَؾ  ﴿ ـْ ُأمَّ ـُ َوْلَتُكْف ِمْنُك ُى
: ))الديف النصحية((، -عميو الصَّالة والسَّالـ  -[، وقاؿ الرسوؿ 104﴾ ]آؿ عمراف:  اْلُمْفِمُحوفَ 

 -))، ولرسولو، وألئمة المسمميف وعامتيـ((، كما قاؿ الرسوؿ قمنا: لمف يا رسوؿ ا؟ قاؿ: 
: ))مف رأى منكـ منكًرا، فميغيره بيده، فإف لـ يستطع، فبمسانو، فِإْف َلـ -عميو الصَّالة والسَّالـ 

 .(3) يستطع، فبقمبو، وذلؾ َأضعؼ اإليماف((
و، وَنيي عف المنكر إذا ظير ولقد عرؼ الماوردي الحسبة بأنَّيا: "أمر بالمعروؼ إذا ظير ترك

، كما قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية في ىذا الشأف: "األمر بالمعروؼ والنَّيُي عف المنكر [25]فعمو"

                                                           

 .209، 207( اإلدارة اإلسالمية المنيج والممارسة، حزاـ المطيري، ص1)
 .67ص عبدالرحمف الضحياف، السعودية "، ( "الرقابة اإلدارية المنظور اإلسالمي والمعاصر والتجربة2)
 .( رواه مسمـ3)

https://www.alukah.net/culture/0/26946/#_ftn25
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نشاء؛ فاإلخبار:  ىو الذي أنزؿ ا بو ُكتَُبو، وأرسؿ بو ُرُسَمو، وىو الديف، فإفَّ رسالة ا إخبار وا 
عف نفسو، وعف خمقو، مثؿ التوجيو والقصص، الذي يندرج فيو الَوْعد والوعيد، واإلنشاء: األمر، 

 .(1) والنيي، واإلباحة..."
ومف المفاىيـ المعاصرة لمُمحتسب ما ذكره ُمحمد األغبش: "فالحسبة كنظاـ رقابي في الدولة 

الشرعية اإلسالمية في األمر بالمعروؼ، والنيي عف المنكر؛  اإلسالمية تستيدؼ الحفاَظ عمى
تقويًما لسموؾ األفراد، سواء كانوا موظفيف أـ مواطنيف عاديّْيف، وىو ما يقابؿ َدْوَر المدعي العاـ 

  .(2)في الدوؿ االشتراكية"
 

بو األسمى، بما ىو معموؿ ي الشريعة االسالمية ىي األرقى و أف الرقابة ف ك يرل الباحث
في النظـ القانونية الوضعية، إذ ال يستوي ما جاء في القرآف والسنة النبوية، عما شرعو البشر في 

 قوانينيـ الوضعية والتي دائما يشوبيا النقص، ويتـ تداركيا وتعديميا كمما مرت سنوات عمييا.

 
 
 
 

 
                                                           

آخر الدولة العباسية، ىو أبو الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصري الماوردي أكبر قضاة  ( الماوردي ،1)
صاحب التصانيؼ الكثيرة النافعة، الفقيو الحافظ، مف أكبر فقياء الشافعية والذي أّلؼ في فقو الشافعية موسوعتو 

بغداد،  ،1058مايو  27 :الوفاة  ،البصرة، العراؽ ـ، 972 :الميالد الضخمة في أكثر مف عشريف جزًءا،
 .العراؽ

 .453محمد رضا األغبش، ص ("مبادئ التخطيط اإلداري في النظاـ اإلسالمي والنظـ المعاصرة"، 2)

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMmINyvSEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY5W8sv9lysxVIdtzYeGP9zS4FiMDNrpstN5bfWA8AZxONh0cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB1svwj4bhAhUCkMMKHaugBNMQ6BMoADAdegQIBxAG
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMmINyvSEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY5W8sv9lysxVIdtzYeGP9zS4FiMDNrpstN5bfWA8AZxONh0cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB1svwj4bhAhUCkMMKHaugBNMQ6BMoADAdegQIBxAG
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMmINytS4gAx00oMirXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaeG8tvttxYcWPrjY03VgIACS8L4j4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB1svwj4bhAhUCkMMKHaugBNMQmxMoATAdegQIBxAH
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMmINytS4gAx00oMirXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaeG8tvttxYcWPrjY03VgIACS8L4j4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB1svwj4bhAhUCkMMKHaugBNMQmxMoATAdegQIBxAH
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMmINyvSks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE1ZxCp7Y_nNlputQLLjxsYb6292KYAFOm423lh-YyUAsB4jYU4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB1svwj4bhAhUCkMMKHaugBNMQ6BMoADAeegQIBxAK
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMmINyvSks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE1ZxCp7Y_nNlputQLLjxsYb6292KYAFOm423lh-YyUAsB4jYU4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB1svwj4bhAhUCkMMKHaugBNMQ6BMoADAeegQIBxAK
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMmINytS4gAxDdMKc7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxct1YcWPXjfU3lt9YDwAeEtTVRQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB1svwj4bhAhUCkMMKHaugBNMQmxMoATAeegQIBxAL
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMmINytS4gAxDdMKc7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxct1YcWPXjfU3lt9YDwAeEtTVRQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB1svwj4bhAhUCkMMKHaugBNMQmxMoATAeegQIBxAL
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMmINytS4gAxDdMKc7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxct1YcWPXjfU3lt9YDwAeEtTVRQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB1svwj4bhAhUCkMMKHaugBNMQmxMoATAeegQIBxAL
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 كؿالفصؿ األ 
 أسس تحديد كالية المجالس التشريعية

 في الفقو كالقانكف الدستكرم 
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 األكؿ الفصؿ
 الدستكرم كالقانكف الفقو في التشريعية المجالس كالية تحديد أسس

 كؿالمبحث األ 
 األسس المحددة لكالية المجالس التشريعية في الفقو كالنظريات الدستكرية

، حيث يعد اليدؼ قديـإلى تاريخ يعية) البرلماف(تعود فكرة تحديد مدة والية السمطة التشر 
سمطاتيـ خالؿ مدة معينة مف الزمف، قيت ىو قياـ نواب الشعب بممارسة األساسي مف ىذا التأ

ليتـ بعد انتياء ىذه المدة إجراء انتخابات جديدة لمسمطة التشريعية تفرز نواب جدد يقوموا بمياـ 
بيف مف خالؿ الرجوع إلييـ مرة التشريع والرقابة، ويعد التأقيت ىو التعبير الحقيقي إلرادة الناخ

 .(1)أخرى لمتعبير عف رغباتيـ و إرادتيـ التي تتغير و تتطور مف وقت آلخر

ف أىـ أركاف الديمقراطية النيابية التي نص عمييا القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ  وا 
انتخابو، ىي تأقيت مدة والية المجمس التشريعي الفمسطيني بأربع سنوات مف تاريخ  2003لسنة 

وىذا يكرس مفيـو الشعب مصدر  .(2)وتجري االنتخابات مرة كؿ أربع سنوات بصورة دورية
 السمطة.

أف نتيجة تأقيت مدة والية المجمس التشريعي الفمسطيني قد ظيرت في كال  كيرل الباحث
فرزت النتائج ـ وقد أ1996الفترتيف، حيث جرت االنتخابات األولى لممجمس التشريعي عاـ 

و ضعؼ رقابة السمطة التشريعية  ،لضعؼ أداء السمطة التنفيذية ونظراً  ،أغمبية نيابية لحركة فتح
وقد أفرزت نتائجيا أغمبية نيابية لحركة حماس،  ،ـ2006عمييا، تمت االنتخابات الثانية عاـ 

وىذا يعبر عف النظاـ الديمقراطي النيابي الحقيقي، حيث يعتبر الشعب ىو مصدر السمطات مف 
 خالؿ صندوؽ االنتخابات التي تجري بصورة دورية الختيار نوابيـ في البرلماف.

 المطمب األكؿ
 القانكني أسس تحديد كالية المجالس التشريعية في الفقو 

يعتبر الفقو القانوني أحد الركائز التي تقـو عمييا حاجة المجتمعات، ألنو يسيـ ببناء 
 ،أبحاث، و فيو مجموع آراء ،وعالقاتو باآلخريف ،الكياف األساسي لممجتمع مف حيث تعامالتو

يظيروف موقفيـ منو ، و وجيودىـ في شرح أحكاـ القانوف ،ودراسات ألساتذة يكرسوف أوقاتيـ
 .(3)ما يرونو غير حسف يرفضونوناء، فالذي يرونو حسنا يؤيدونو، و النقد البب

                                                           

 .96( السمطة التشريعية في الدوؿ العربية ذات النظاـ الجميوري، قائد محمد طربوش، ص1)
 . 2003، القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 1فقرة  47(المادة 2)
 .90( المدخؿ إلى عمـ القانوف، عباس الصراؼ و جورج حزبوف، ص3)



 

   37 
 

 الفرع األكؿ
 أركاف النظاـ النيابيك  لى مفيكـإ النيابية استنادان  المجالس كالية كجكب تحديد 

تقـو الديمقراطية النيابية عمى أساس انتخاب الشعب لعدد مف النواب الذيف يكونوف 
 .(1)ممارسة السمطة باسـ الشعب ونيابة عنو لمدة محدودةالبرلماف، ويتولوف 

أف الشعب ال يمارس السمطة بنفسو كما ىو الحاؿ في الديمقراطية  كيتضح مف ذلؾ 
وال يشارؾ في ممارستيا مع مف ينتخبيـ مف النواب كما يحدث في نظاـ الديمقراطية  .(2)المباشرة

نما يترؾ ليؤالء النواب الممارسة الكاممة لمسمطة نيابة عنو .(3)شبو المباشرة وذلؾ ىو التطبيؽ  وا 
 .والذي يتـ العمؿ بو في دوؿ العالـ ،العممي لمديمقراطية النيابية

تتمثؿ في وجود ىيئة نيابية منتخبة، وأف  ،النيابي عمى أربعة أركاف أساسية يقـو النظاـو 
 أأخير  و لمدة محدودة، وأف النائب المنتخب يمثؿ األمة بأسرىا،تكوف نيابة ىذه الييئة مف األمة 

 .(4)استقالؿ الييئة النيابية عف ىيئة الناخبيف

و يجب أف تتوفر األركاف السابقة في كؿ نظاـ سياسي يتبنى في دستوره أو قانونو 
 ، وسنتعرؼ عمى ىذه األركاف فيماأف نظاـ الحكـ ىو ديمقراطي نيابياألساسي نص صريح ب

 يأتي:

 كجكد ىيئة نيابية منتخبة ذات سمطة فعمية -أوالً 

الركف األوؿ، واألساسي لقياـ النظاـ النيابي، سواء ىو وجود ىيئة برلمانية منتخبة  يعتبر
 .نيابييف واحد أو مف مجمسيف نيابي كانت ىذه الييئة تتكوف مف مجمس

يكونوف  نواب عنولنظاـ النيابي بدوف قياـ الشعب بانتخاب ا يتحقؽ وجوديمكف أف إذ ال  
تتولى التعبير عف إرادة األمة وممارسة السمطة باسميا. وال يشترط أف يكوف  حيثالييئة النيابية، 

                                                           

(الوجيز في النظـ السياسية والقانوف الدستوري مع شرح النظاـ الدستوري لمسمطة الوطنية الفمسطينية، باسـ 1)
 .71بشناؽ، ص

أف يباشر الشعب السمطة بنفسو دوف وسيط، حيث يجتمع  :"( المرجع السابؽ، تعني الديمقراطية المباشرة2)
المواطنوف في ىيئة جمعية عمومية لمتصويت عمى مشروعات القوانيف، وتعييف القضاة والموظفيف وتصريؼ 

 . "الشؤوف العامة الخارجية منيا والداخمية
السمطة بجوار الييئة النيابية، أف يشترؾ الشعب في ممارسة :"( المرجع نفسو، تعني الديمقراطية شبو المباشرة 3)

 . "وتجعمو رقيبا عمييا، وعمى السمطة التنفيذية كذلؾ عف طريؽ الوسائؿ التي تتيحيا لو
 .172 -170( األنظمة الدستورية والمبادئ الدستورية العامة،  عبد الحميد متولي ، ص4)
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نما اتجمع أعضاء الييئة النيابية قد جاءوا عف طريؽ االنتخاب أف تكوف غالبيتيـ  يجب، وا 
 .(1)تجسيًدا لمديمقراطية التي تعني أف الشعب مصدر السمطة وذلؾ الساحقة قد انتخبيـ الشعب

ال يعد أي مجمس قد تـ تشكيمو بالوراثة أو  ، أنويرى جانب مف الفقو وعمى ىذا األساس
 .(2)كما ىو الحاؿ بالنسبة لمجمس الموردات اإلنجميزي نيابياً  بالتعييف مجمساً 

أف تتمتع ىذه الييئة النيابية  نو يشترطأ، يرى جانب آخر مف الفقو ومف ناحية أخرى
ال تحولت إلى مجرد مجالس استشارية، ويمثؿ  بسمطات حقيقية في تسيير دفة الحكـ في الدولة، وا 
الحد األدنى ليذه السمطات الفعمية التي يجب أف يتمتع بيا البرلماف حؽ اقتراح القوانيف والموافقة 

وىو ما يعرؼ باالختصاص التشريعي  ،أو الرفض لمشروعات القوانيف في الميداف التشريعي
وىو ما يعرؼ  ،والضرائب في الميداف المالي ،، والموافقة عمى مشروعات الميزانيةلمييئة النيابية

 .(3)باالختصاص الرقابي لمييئة النيابية

عمى أف نظاـ الحكـ في  2003القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنةوقد نص 
حيث جاء المجمس التشريعي  .(4)د عمى التعددية السياسيةفمسطيف ديمقراطي نيابي يعتم

ـ وبذلؾ تـ تطبيؽ أوؿ ركف مف أركاف 2006الفمسطيني الثاني بانتخابات حرة ومباشرة عاـ 
الديمقراطية النيابية وىو وجود ىيئة نيابية منتخبة في فمسطيف حيث نص عمييا القانوف األساسي 

 التشريعية السمطة ىو الفمسطيني التشريعي المجمس[ 1]فقرة [ 47] الفمسطيني في نص المادة
 التشريعية ميامو التشريعي المجمس يتولى القانوف ىذا أحكاـ مع يتعارض ال بما[ 2.]المنتخبة
 .(5)الداخمي نظامو في المبيف الوجو عمى والرقابية

، غزةية عمى الضفة الغربية وقطاع ويعتبر المجمس التشريعي الفمسطيني لو حؽ الوال
واالسرائيمي لموصوؿ  ،باستثناء القضايا المتروكة لممفاوضات النيائية بيف الجانبيف الفمسطيني

 .(6)لمحؿ الدائـ والنيائي 
                                                           

 .199ص( النظـ السياسية والقانوف الدستوري ، عبدالغني بسيوني عبدا ، 1)
 .21( القانوف الدستوري و النظـ السياسية ، محسف خميؿ ، ص2)
 .182القسـ األوؿ ، سعد عصفور، ص –( القانوف الدستوري 3)
، "نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي نيابي  2003[، القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة5(مادة ]4)

تخب فيو رئيس السمطة الوطنية انتخابًا مباشرًا مف قبؿ الشعب وتكوف يعتمد عمى التعددية السياسية والحزبية وين
 الحكومة مسؤولة أماـ الرئيس والمجمس التشريعي الفمسطيني".

 .2003،القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2و فقرة  1[، فقرة 47( مادة ]5)
سمسمة الوثائؽ الفمسطينية  –، حوؿ ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية 4، مادة وثيقة اعالف المبادئ أوسمو( 6)

 . 1996، مركز القدس لإلعالـ والتواصؿ، القدس، 6رقـ 
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 تأقيت مدة العضكية في الييئة البرلمانية -ثانيان 

مف الشعب يتـ لكي يعبر ىؤالء النواب عف إرادتو  البرلمانييف انتخاب النواب إف مبدأ
عمؿ  أف يكوف ىو المطالب لحقوقيـ والمراقب عمىو  ويمثمونو في تصريؼ الشؤوف العامة

طويؿ أو إلى أجؿ  البرلمانية ، فمف الطبيعي أال تمتد ىذه النيابةالحكومة باسميـ ونيابة عنيـ
نما يجب أف تكوف موقوتة بمدة محددةغير مسمى  .(1)ومنظمة دستوريا وقانونيا سمفا ، وا 

 السمطة الشعب بممارسة ممثمو يقـو بأف البرلماف مدة تأقيت عمى يعمؿ النيابي فالنظاـ
 تكويف المجمس ببداية تبدأ وىي. التشريعي الفصؿ عمييا يطمؽ ما وىو محددة معينة مدة خالؿ
 أو قانوناً  المحددة الدستورية المدة بانتياء سواء النيابة مدة انتياء حتى أعضائو واختيار النيابي

 بحؿ المجمس نفسو بنفسو.

وتختمؼ الدساتير في تحديدىا لمدة عضوية الييئة النيابية، إال أف المتفؽ عميو أف ىذه  
المدة ال يجب أف تكوف مسرفة في الطوؿ بحيث تنقطع الصمة بيف الشعب ونوابو وتفقد الييئة 

ديدة القصر بما يضعؼ استقالؿ أعضاء البرلماف في صدؽ التعبير عف إرادة الشعب، أو ش
مواجية الناخبيف، وعمى ىذا األساس، تحدد معظـ الدساتير مدة عضوية أعضاء البرلماف ما بيف 

 .(2)ثالثة وخمسة أعواـ حتى يتمكف الشعب مف فرض رقابتو عمى الييئة النيابية

 يؤدي ومحددة معينو لمدة خضوعو عدـ أو البرلماف نيابة مدة تأبيد أف  كيرل الباحث
 يؤدي البرلماف في األعضاء نيابة مدة أف تأقيت كما .النيابي النظاـ مف اليدؼ تحقيؽ إلى عدـ

 وذلؾ بسمطتيـ النواب ىؤالء و بالتالي  يمنع انحراؼ، تصرفاتيـ يراقب الشعب بأف شعورىـ إلى
وبذلؾ نضمف أف يكوف المجمس أخرى،  مرة انتخابيـ إعادة في أمال القادمة لالنتخابات تحسبا

النيابي قوي وفعاؿ بما يضمف زيادة األداء الحكومي الفعاؿ بما يمبي تطمعات وآماؿ الشعب 
 وجميور الناخبيف الذيف قاموا باختيار نوابيـ لمقياـ بمياـ التشريع والرقابة .

 تمثيؿ النائب المنتخب لألمة بأسرىا -ثالثان 

 في أو النيابي المجمس في اختياره يتـ الذي العضو أف أساس عمى النيابي النظاـ يقـو
 أىميتو ظيرت المبدأ وىذا، االنتخابية دائرتو يمثؿ وال، بأكممو أو الشعب األمة يمثؿ،  البرلماف

قبؿ قياـ الثورة الفرنسية كاف المبدأ السائد ذكر جانب مف الفقو أنو  ، حيثالفرنسية الثورة قياـ منذ

                                                           

(الوجيز في النظـ السياسية والقانوف الدستوري مع شرح النظاـ الدستوري لمسمطة الوطنية الفمسطينية، باسـ 1)
 .71، صشناؽب
 .199، عبدالغني بسيوني عبدا ، صوف الدستوريلنظـ السياسية والقان( ا2)
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النائب يمثؿ دائرتو االنتخابية فقط، وبالتالي كاف مف حؽ الناخبيف أف  في النظـ النيابية أف
ىذه التعميمات، وكاف عميو أف  عفيصدروا تعميمات إلزامية لمنائب، ولـ يكف بمقدوره الخروج 

 يراعي مصالح الدائرة وأف يقدـ حسابا بأعمالو، وكاف مف حؽ الناخبيف عزؿ النائب.

مبدأ وأصبح النائب يمثؿ األمة بأجمعيا، بحيث يستطيع وبعد الثورة الفرنسية تغير ال
ألنو يعمؿ  أو االنصياع ألوامرىـ إبداء الرأي بحرية كاممة دوف التقيد بتعميمات الناخبيفالعمؿ و 

مف أجؿ الصالح العاـ لألمة وليس لمجرد تحقيؽ مصالح إقميمية ضيقة لمدائرة التي انتخب فييا، 
 . (1)اُءو شامتى حريتو  مف التقييد أو توجييو أوزؿ النائب كما لـ يعد مف حؽ الناخبيف ع

لناخبيػػػو ويعنػػػي ىػػػذا الػػػركف أف عضػػػو الييئػػػة النيابيػػػة ينػػػوب عػػػف الشػػػعب كمػػػو، وال يجػػػوز 
 الػػػػنظـ فػػػػي المسػػػػممات قبيػػػػؿ مػػػػف أصػػػػبح قػػػػد المعنػػػػى و ىػػػػذا. (2)لػػػػزاـتوكيمػػػػو بػػػػأمر عمػػػػى سػػػػبيؿ اإل

 .  دساتيرىا أحكاـ ضمف عميو لمنص حاجة ال وليذا المعاصرة، الديمقراطية

وعمى الرغـ مف أف القانوف األساسي الفمسطيني لـ يػورد الػنص صػراحة عمػى ىػذا الػركف  
إال أنو قد اعتمده بشكؿ غير مباشر، وذلؾ مف خالؿ الزاـ عضػو المجمػس التشػريعي قبػؿ شػروعو 
 فػػػي أعمالػػػو أف يقسػػػـ يمػػػيف أمػػػاـ المجمػػػس، حيػػػث تتضػػػمف صػػػيغة اليمػػػيف ضػػػرورة عمػػػؿ النائػػػب

( مػػػف القػػػانوف األساسػػػي 49لمصػػػمحة الشػػػعب واألمػػػة بأسػػػرىا، وىػػػذا مػػػا يسػػػتفاد مػػػف نػػػص المػػػادة )
قسػـ أالمعدؿ إذ جػاء فييػا: قبػؿ الشػروع باألعمػاؿ يقسػـ كػؿ عضػو اليمػيف التاليػة أمػاـ المجمػس: " 
 با العظيـ أف أكوف مخمصًا لموطف، وأف أقـو بواجباتي حؽ القياـ وا عمى ما أقوؿ شييد".

 استقالؿ الييئة النيابية عف الناخبيف -رابعان 

بعد انتياء عممية االنتخابات تبدأ الييئة النيابية في مباشرة سمطاتيا، عمى أساس 
وفي الحقيقة، فإف ىذا المبدأ يتفرع مف المبدأ السابؽ الخاص  التاـ عف الناخبيف. االستقالؿ

أعضاء البرلماف يعتبر نتيجة منطقية لزواؿ  بتمثيؿ الييئة النيابية لألمة بأكمميا، ألف استقالؿ
 الوكالة اإللزامية وتحرر النواب مف تبعاتيا، وعمومية نيابة البرلماف عف األمة.

وعمى ىذا األساس فإنو ال يجوز لمشعب أف يتدخؿ في ممارسة الييئة النيابية لسمطاتيا  
يمقراطية شبو المباشرة، طواؿ مدة انتخابيا، بحيث ال يجوز األخذ بأي مظير مف مظاىر الد

كاالستفتاء الشعبي، أو االقتراح الشعبي، أو االعتراض الشعبي. فميس لجميور الناخبيف إال 

                                                           

 .13، صتورية العامة، عثماف خميؿ عثماف( المبادئ الدس1)
 .408، صسميماف محمد الطماوي ،لنظـ السياسية والقانوف الدستوري(ا2)
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االنتظار حتى يأتي موعد االنتخاب الجديد، لكي يعبروا عف إرادتيـ في اختيار مف يرونيـ أكثر 
 .(1)صالحية لتمثيميـ

 الفرع الثاني
 كمبادئيا الديمقراطية فكرة كفؽ مفيكـيابية كالية المجالس النكجكب تحديد  

؛ وذلؾ ألننا نجد أف الديمقراطية ىي فتعد فكرة الديمقراطية محؿ جدؿ واختالؼ كبيري
، مما أدى إلى جعؿ ىذه الفكرة يحيطيا واسع مع اختالؼ وجيات النظر فيو شعار يرفع بشكؿ

الغموض ويزداد حوليا الخالؼ والجدؿ، ولفؾ ىذا الجدؿ سنستعرض مجموعة مف المبادئ 
واألسس التي مالـ يتـ تكريسيا تبقى الديمقراطية مجرد معاني جوفاء، وشعارات دوف تطبيؽ 

 حقيقي وفعمي لمديمقراطية. 

اطية وذلؾ ألنيا في األصؿ تعود إلى المغة وقد وردت تعريفات فقيية كثيرة لمديمقر 
"  Kratos" وتعني الشعب، والثاني "Demos، االوؿ "نية القديمة وىي مكونة مف مقطعيفاليونا

 .   (2)أي حكـ الشعب  DemosKratosأي حكـ أو سمطة وبذلؾ تصبح الكممة :   

 وىػو (بواسػطة الشػعبحكومػة الشػعب )، أنيػا يعرفيػا الػبعض كبعبارة أخرل أكثر اختصػاران 
مريكػػي  إبراىػػاـ لنكػػولف فػػي نيايػػة القػػرف الثػػامف عشػػر بقولػػو: نفػػس المعنػػى الػػذي قدمػػو الػػرئيس األ

 .(3)"الديمقراطية ىي حكـ الشعب بواسطة الشعب وألجؿ الشعب" 

وحتػػػى نسػػػتطيع إضػػػفاء صػػػفة الحكػػػـ الػػػديمقراطي عمػػػى أي نظػػػاـ سياسػػػي يحكػػػـ أي دولػػػة 
 قراطية في الدولة  وىي كالتالي: يجب أف تتوافر مبادئ الديم

 الشعب حكـ ىي قراطيةالديم أكالن:

 فػػػي السػػػمطة مصػػػدر ىػػػو الشػػػعب كػػػوف عمػػػى عػػػاـ اجمػػػاع ىػػػي األسػػػاس فػػػي قراطيػػػةالديم 
 معيػػػا وتتغيػػػر الػػػزمف مػػػع تتغيػػػر بػػػدورىا وىػػػذه متباينػػػة مصػػػالح لديػػػو الشػػػعب فػػػإف وبػػػالطبع. الدولػػػة

 أو كالػػديف ثابتػػة مصػػادر إلػػى التشػػريع يرجعػػوا أف المنظػػروف حػػاوؿ وميمػػا. تحمييػػا التػػي القػػوانيف
 لمقػػيـ المفسػػر أو الػػديف تأويػػؿ عمػػى القػػائـ أف وتكػػراراً  مػػراراً  تثبػػت فالتجربػػة السػػامية اإلنسػػانية القػػيـ

 .يردعو مف يوجد لـ إذا واالستبداد لمغرور عرضة وىو إنساف، ىو اإلنسانية

                                                           

الفمسطينية، باسـ (الوجيز في النظـ السياسية والقانوف الدستوري مع شرح النظاـ الدستوري لمسمطة الوطنية 1)
 .77بشناؽ، ص

 .29( الوطف العربي والتحديات المعاصرة، أحمد سعيد نوفؿ، أحمد جماؿ الظاىر، ص2)
 .196( النظـ السياسية لمدولة والحكومة في ضوء الشريعة اإلسالمية، داود الباز، ص3)
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 بسػطوا أفػراد قبػؿ مػف ،اإلنسػانية أو الػديف شػعارات فييػا اسػتخدمت التي األمثمة أكثر وما 
المجتمػػع أو أسػػاتذة  أئمػػة المسػػاجد أو رجػػاالت أو كعبػػةال سػػدنة بوصػػفيـ المجتمػػع عمػػى سػػيطرتيـ
ـ  و الثػػػاني عػػػاـ 1996ولنػػػا فػػػي تجربػػػة المجمسػػػيف التشػػػريعيف األوؿ عػػػاـ  . (1) وقادتػػػو الجامعػػػات

 . ـ  خير أدلة و أمثمة عمى ذلؾ 2006

 : الحقكؽ في المساكاة :ثانيان 

 بجميػع يتمتعػوف المجتمػع أفػراد كػوف فػي يتمثػؿ لمديموقراطيػة الناظمػة المبادئ أىـ أحد إف
 عػف ينػزع أف لمقػانوف يمكػف ال الشػعب احتياجػات بتغييػر القػوانيف تغيػرت وميمػا. بالتساوي الحقوؽ

. الثابتػة لمحقػوؽ أساسػية الئحػة الػدوؿ أغمػب رتوَ طَ  ىنا مفف األساسية حقوقو المجتمع في فرد أي
 عمػى صػغرت أو كبػرت ميمػا المجتمػع مػف فئػة اسػتبداد لعػدـ األكبػر الضػمانة الحقوؽ ىذه وتعتبر
 السػػمطة إلػػى الوصػػوؿ مػػف منافسػػييا قػػدرة إضػػعاؼ بغػػرض القػػوانيف لتعػػديؿ أو المجتمػػع أفػػراد بػػاقي

 .  (2)السمطة عمى التنافسية العممية تسبؽ أف يجب الضمانة ىذه. مستقبالً 

 فػػي. األكثريػػة حكػػـ بأنيػػا الديموقراطيػػة تعريػػؼ اختػػزاؿ ىػػو المنتشػػرة المغالطػػات أكثػػر مػػف
 الحقػػوؽ مػػف أي بإزالػػة يقػػرر أف االنتخابػػات، فػػي تمثيمػػو نسػػبة كانػػت ميمػػا ألحػػد، يحػػؽ ال الحقيقػػة

 الشػعب إرادة تعريػؼ ضػرورات مف ىو انتخابية وأقميات أكثريات وجود إف. األخريف عف األساسية
 الحقػػػوؽ يخػػػص فيمػػػا األقميػػػة عمػػػى رأييػػػا تفػػػرض األكثريػػػة أف األحػػػواؿ مػػػف بحػػػاؿ تعنػػػي ال وىػػػي

 .  (3)األساسية

 البعض بعضيا عمى السمطات كرقابة كاحدة جية في السمطات تركز منع :ثالثان 

 إلػػى السػمطة بتوزيػع شػكمياً  بتفسػيره ويقػاـ السػمطات فصػػؿ بمبػدأ المبػدأ ىػذا يعػرؼ مػا كثيػراً 
 ولكػف معػيف، نػوع مػف مسػؤوليات سػمطة بكػؿ تنػاط بحيػث وقضػائية وتنفيذيػة تشػريعية: أقساـ ةثالث

 كػؿ تكػوف بحيػث لمصػالحيات توزيػع أيضػاً  تتطمػب بػؿ المسػؤوليات تقسػيـ عمػى تقتصػر ال القضية
 اسػػتخداميا عػػف مباشػػرة الشػػعب أمػػاـ مسػػؤولة وتكػػوف بالكامػػؿ مسػػتقمة الػػثالث السػػمطات مػػف واحػػدة

 .(4)مسؤولياتيا وتحقيؽ ومواردىا لصالحياتيا

                                                           

 .36، ص 35( آخر الدواء الديمقراطية، عبدالقادر المخادمي، ص1)
 سابؽ.( المرجع ال2)
 .9( نظرات حوؿ الديمقراطية، محمد سميـ غزوي، ص3)
 ( المرجع السابؽ.4)
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 مفيػـو عمػؽ إلػى يػدخؿ بػؿ السػمطات مػف لكػؿ وظيفي بتخصص مرتبط ليس فالموضوع 
 وبالتأكيػػػد. االسػػتبداد مػػف طػػرؼ أي يػػتمكف ال بحيػػث السػػمطة تجزئػػة ىػػو فاألسػػاس ،ذاتػػو السػػمطة

 .(1)بالمطمؽ احتكارىا عمى القدرة تنتفي السمطة تتجزأ ما بقدر

 :السمطات تداكؿ :رابعان 

 يػتمكف ولكي طويمة لفترة البالد بمقادير االنتخابات في الفائزيف استبداد عدـ وىي لضماف
. االنتخابػػػػات فييػػػػا تعػػػػاد دوريػػػػة فتػػػػرات تفتػػػػرض الػػػػدوؿ دسػػػػاتير فػػػػإف الحكػػػػاـ مسػػػػاءلة مػػػػف الشػػػػعب
 فػػي نجػػح إذا الفرصػة لػػو الماضػية المرحمػػة فػي أداه بمػػا الشػػعب إقنػاع فػػي نجػح الػػذي أف واألسػاس

 .  وثالثة ثانية يحكـ أف أخرى كرة االنتخابات

 وخبرتيػػػا أدواتيػػػا يحتكػػػر طويمػػػة لفتػػػرة السػػػمطة فػػػي يجمػػػس الػػػذي أف أثبتػػػت التجربػػػة أف إال
 . الفعمي والتحكـ الممارسة بحكـ

 أف الػػديموقراطيات أغمػػب ارتػػأت لػػذلؾ التنفيذيػػة، السػػمطات فػػي خاصػػة حقيقػػي الخطػػر ىػػذا
ذا. العامة لممناصب الترشح مف الحكاـ بعض فييا يستطيع التي المرات عدد تحد  ىنػاؾ تكػف لـ وا 

 سػنوات سػبع إلػى أربػع بيف ما تتأرجح التجربة فإف الترشيح مرات ولعدد السنوات لعدد ذىبية قاعدة
 .  (2)فقط ولدورتيف

 المسؤكليات مع الحقكؽ ترافؽ: خامسان 

 المجتمػػع أفػػراد بموجبػػو يقبػػؿ اجتمػػاعي عقػػد عمػػى أساسػػاً  يرتكػػز ديمػػوقراطي نظػػاـ أي إف
عطػػػػاء المطمقػػػػة حػػػػريتيـ بتقييػػػػد  عمػػػػى القيػػػػود بعػػػػض فػػػػرض فػػػػي الصػػػػالحيات بعػػػػض الحكومػػػػة وا 

 تعػػدي ومنػػع لممجتمػػع العػػاـ الحػػؽ بحمايػػة الحكومػػة تقػػـو أف مقابػػؿ الخاصػػة وحقػػوقيـ مصػػالحيـ
 أصػػػعب مػػػف العػػػاـ والحػػػؽ الخػػػاص الحػػػؽ بػػػيف المعادلػػػة وتعتبػػػر. األخػػػريف حقػػػوؽ عمػػػى الػػػبعض

 والعكػػس االسػػتبداد إلػػى يػػؤدي الخػػاص الحػػؽ حسػػاب عمػػى العػػاـ الحػػؽ فتقويػػة ،توازنػػاً  المعػػادالت
 .  الفوضى إلى يؤدي

 يمكػف ال ناحيػة فمػف.. المجتمػع أفراد كؿ مف التزامات العاـ الحؽ يتطمب األحواؿ كؿ في
 .  التزامات مف عمييـ ما األفراد يؤدي لـ إذا بدورىا تقـو أف لمحكومة

                                                           

 .15( الشورى والديمقراطية النيابية، داود الباز، ص1)
 .55( آخر الدواء الديمقراطية، عبدالقادر المخادمي، ص2)
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 تحمػػي ال الحكومػػة كانػػت إذا واجبػػاتيـ بتأديػػة األفػػراد مطالبػػة يمكػػف ال أخػػرى ناحيػػة ومػػف
 دفػػػع أف الديموقراطيػػػة المجتمعػػػات فػػػي نجػػػد لػػػذا. لمجميػػػع الػػػديموقراطي التمثيػػػؿ وتضػػػمف الحقػػػوؽ

 أىػػػـ أحػػػد كػػػاف وربمػػػا. السياسػػػي الخطػػػاب أسػػػاس وىػػػي لممواطنػػػة الالزمػػػة الصػػػفة ىػػػو الضػػػرائب
 يسػتكيف الػديموقراطيات مػف كثيػر فػي. االنتخابػات فػي المشػاركة ىػو لممواطنة األساسية االلتزامات
 .السياسية المشاركة عف ويبتعدوف األمور لمجرى المواطنوف

 السػػمطة، إلػػى الوصػػوؿ األغمبيػػة تمثػػؿ ال لفئػػة الممكػػف مػػف يصػػبح المشػػاركة تقمػػص ومػػع 
 واحػد عمػى حصػؿ مػف فييػا ويػنجح فقػط النػاخبيف مػف بالمئة خمسوف فييا يصوت التي الدوؿ ففي

 . المجتمع ربع قرابة دعـ عمى فعمياً  حصؿ قد الفائز يكوف األصوات مف بالمئة وخمسيف

 يصػؿ قػد األصػوات عمػى لمحصػوؿ التحالفػات تشكيؿ تتطمب التي الحاالت مف كثير وفي
 مػػػف المجتمػػػع ىمػػػة بإحبػػػاط ىػػػؤالء يقػػػـو مػػػا وغالبػػػاً . أقػػػؿ انتخابيػػػة بنسػػػب أشػػػخاص السػػػمطة إلػػػى

 ظػؿ فػي محػدودة أكثريػات عمػى لمحصػوؿ ليػـ المؤيػديف شػبكة عمػى التركيز مع مستقبالً  التصويت
  . (1)الضعيفة االنتخابية المشاركة

 النظػػػػاـ يقػػػػـو أف يجػػػػب بػػػػؿ التصػػػػويت فػػػػي فقػػػػط المشػػػػاركة تكفػػػػي ال أنػػػػو الباحػػػػث كيػػػػرل
 المواطنػوف يشػارؾ أف يكفػي فػال. العػاـ الشػأف فػي لمجميػع والمشػاركة الترشػح بتشػجيع الديموقراطي

 ألنػو بػدوره لالسػتبداد مػدعاة فػذاؾ. الػبالد ليػديروا المحتػرفيف لمسياسػييف األمور وترؾ أراءىـ بإبداء
 عػدـ بػدعوى تبػديميا المواطنػوف يسػتطيع ال النػاس مػف محػدودة فئػة بيػد والمعػارؼ الخبرة يخصص

 عمػى قػادرة الجميػع عمػى منفتحػة كونيػا فػي ىػي الديموقراطيػة مبادئ أىـ أحد إف. كفئ بديؿ وجود
 .  باستمرار جديدة قيادات وتوليد مشاركتيـ استقطاب

 االنتخابات نزاىة :سادسان 

 مػف أكثػر المجتمػع أفػراد بػيف إجمػاع إلػى الوصػوؿ يتطمػب ال قد الصغيرة المجتمعات في 
 طريقػة مػف بػد ال عاـ بشكؿ الدولة تخص التي القضايا في ولكف. لمحوار البمدية مبنى في جمعيـ
 مػػػػف مئػػػػات بضػػػػع مػػػػف أكثػػػػر جمػػػػع المسػػػػتحيؿ مػػػػف أنػػػػو وحيػػػػث. المػػػػواطنيف أراء السػػػػتقراء عمميػػػػة

 أوسػػػع لمشػػػاركة مختمفػػػة أدوات ابتػػػدعت الػػػديموقراطيات فػػػإف لمحػػػوار واحػػػد مكػػػاف فػػػي األشػػػخاص
 .  (2)واالستفتاء االنتخاب عمى ترتكز القرار اتخاذ في المواطنيف مف شريحة

                                                           

 .15( الشورى والديمقراطية النيابية، داود الباز، ص1)
 .18( المرجع السابؽ، ص2)
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 بعػػيف جػػدياً  تؤخػػذ النػػاخبيف أصػػوات أف عمػػى تأكيػػدات مػػف بػػد ال الكبيػػرة المجتمعػػات فػػيو 
 أف سػتتخيؿ النػاس فػإف لمنػاس مقنػع بشػكؿ الضػمانات ىػذه مثػؿ تتػوفر لـ فإذا ،القرار في االعتبار

 معػايير الػدوؿ تضػع لذا. مضمونيا بأىمية ىو االنتخابية العممية فشكؿ صوتيا يختطؼ مف ىناؾ
 طمأنػػػة عمػػى كبػػرى أىميػػػة أيضػػاً  تضػػع ولكنيػػػا ،نزاىتيػػا وضػػماف انتخاباتيػػػا عمػػى لمرقابػػة صػػارمة

 االنتخابيػػة العمميػػة شػػكميات عمػػى االنتخابػػات نزاىػػة تقتصػػر وال ،االنتخابػػات شػػفافية إلػػى المػػواطنيف
 نتائجيػػػػا عمػػػى الدولػػػة فػػػي المسػػػؤوليف تػػػأثير وعػػػػدـ االنتخابيػػػة الحمػػػالت تمويػػػؿ أيضػػػاً  تشػػػمؿ بػػػؿ

 .  (1)العامة الدولة موارد باستخداـ

 البالد أمكر تدير االنتخابية األكثرية :ثامنان 

 رأينػػا وكمػػا. أطيافػػو بكػػؿ المجتمػػع آراء الختػػزاؿ آليػػة إيجػػاد ىػػو الديموقراطيػػة فػػي األسػػاس 
 ذلػؾ ومػع. اإلجمػاع عمػى تقػـو التػي ىي الديموقراطي النظاـ في حظاً  األكثر السياسات فإف سابقاً 
 يقػػودوف موقػػع فػػي الشػػعب يختػػارىـ الػػذيف األشػػخاص لوضػػع الوحيػػدة الطريقػػة ىػػي االنتخابػػات فػػإف
 .  اإلجماع بناء عممية خاللو مف

، ثقتػو الشػعب أعطاىػا التػي السياسػية القػوى جميػع يمثمػوف المختمفػة لممناصػب فالمنتخبوف
 وذلػؾ بالسػمطة، التفػرد ولػيس العامػة لمسياسػات ممكػف إجماع أوسع صياغة في ىو األكثرية ودور
 لمتنػازؿ األكثريػة ممثمػو سيضػطر اإلجماع ىذا وإلنجاز. والنقاش والحوار التحالفات بناء خالؿ مف
 لألولويػات ترتيبػاً  سػيخمؽ بػدوره وىػذا. اإلجمػاع إلػى باالنضػماـ األخػريف إلقنػاع مواقفيـ بعض عف

 .  والتجربة النتائج عمى المبنية األولويات وتبقى اإليديولوجية األولويات فتسقط

 والصػالحيات ،والحكػـ لمقيادة صالحيات االنتخابات في الفائزيف إعطاء في الدوؿ تختمؼ
. ككػػؿ لممجتمػػع األفضػػؿ لمقػػرارات لموصػػوؿ التفػػاوض عمػػى الساسػػة يػػرغـ الػػذي القيػػود مػػف نػػوع ىػػي

 كػػؿ يممػػؾ ال أنػػو بمػػا ولكػػف السياسػػة توجيػػو فػػي الحػػؽ يممػػؾ األكثريػػة أصػػوات عمػػى يحصػػؿ فالػػذي
 األخػػػػريف يفػػػػاوض أف وعميػػػػو يممكيػػػػا التػػػػي الصػػػػالحيات خػػػػالؿ مػػػػف فقػػػػط يقػػػػود فيػػػػو الصػػػػالحيات

 أنػو عمػى عمميػاً  باألكثريػة الفػائز دور الديموقراطيػة تحػدد وىكػذا ،الصػالحيات بػاقي عمػى لمحصوؿ
 .  (2)المطمؽ الحاكـ دور وليس الحوار مدير دور

                                                           

 .98آخر الدواء الديمقراطية، عبدالقادر المخادمي، ص( 1)
 .113( نظرية الدولة والنظـ السياسية، محمد نصر مينا، ص2)
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 ثانيالمطمب ال
 المبادئ الدستكريةكالية المجالس التشريعية في  مدة أسس تحديد 

المتعارؼ عميو في الفقو والنظريات الدستورية أف يكوف ليذه السمطة مدة محدودة تقرر 
، أو في قوانيف االنتخابات أو األنظمة الداخمية لممجالس النيابية بفترة الدستوريةفي األحكاـ 

محددة مف الزمف ، حيث تكوف ىذه الفترة متوسطة الزمف؛ ألنو إذا كانت المدة قصيرة فإف النواب 
يخضعوف بشكؿ دائـ لجميور الناخبيف لضماف اصواتيـ في االنتخابات المقبمة لضماف فوزىـ 

، عية والرقابيةبمقاعد البرلماف، األمر الذي يضعؼ قدرة البرلماف عمى االنجاز في العممية التشري
ة أما إذا طالت مدة السمطة التشريعية فإنيا تبتعد عف اتجاىات الناخبيف و إرادتيـ المتغير و 

،وتصبح ىذه السمطة ممثؿ غير حقيقي لتمؾ االرادات وتنعدـ بالتالي رقابة الناخبيف عمى أعضاء 
 . (1)ىذه السمطة

 الفرع األكؿ
 تحديد كالية البرلماف كفؽ مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة 

ف بعػػدد مػػف العوامػػؿ و رىػػو العالميػػة  مإف مسػػتقبؿ انتقػػاؿ السػػمطة فػػي الػػنظـ السياسػػية العربيػػة 
يتـ احتراميػا مػف قبػؿ  التشريعية  نتقاؿ السمطةاآلية  يوضحمف أىميا ضرورة وجود نص دستوري 

الجميػػع، وضػػرورة وجػػود تعػػدد حزبػػي وسياسػػي حقيقػػي يسػػمح بتنػػافس سياسػػي يكػػوف المواطنػػوف ىػػـ 
يقيػػػة تسػػػمح الحكػػػـ والمرجػػػع األخيػػػر فيػػػو، وضػػػرورة إجػػػراء انتخابػػػات رئاسػػػية وبرلمانيػػػة ومحميػػػة حق

 .(2)ف كأساس لمحكـ الديمقراطي النيابيبالتعبير عف إرادة الناخبي

لذلؾ وجود نص قانوني واضح ومحػدد سػواء فػي الدسػتور أو التشػريع العػادي يزيػؿ الغمػوض  
وكثػػػرة التأويػػػؿ بخصػػػوص مػػػدة الواليػػػة البرلمانيػػػة، حتػػػى ال يتكػػػرر القصػػػور التشػػػريعي  الفمسػػػطيني 

نتيػي مػدة واليػة المجمػس التشػريعي القػائـ عنػد ساسي عمى أنػو" تانوف األالمشرع في الق حينما نص
ـ 2006عػاـ " وىػو مػا أدى السػتمراره منػذ أداء أعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدسػتوري

 .(3)مع مبدأ التداوؿ السممي لمسمطة ذلؾ يتنافى حيث، وحتى يومنا ىذا

                                                           

 .50( السمطة التشريعية  و المرأة في الدوؿ العربية ، قائد محمد طربوش ردماف، ص1)
 يف خربكش،تداكؿ السمطة في الكطف العربي بيف التشريعات كالتطبيقات، الدكتكر صفي الد( 2)
-843d-4069-71a7-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b706c5a2

9dcd778a0271  
 . 2003[ مكرر ،القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة47(مادة ]3)
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القػوة المسػيطرة  السػمطة فػي الفقػو الدسػتوري بأنػو تجػدديعرؼ مبدأ تػداوؿ : تعريؼ تداكؿ السمطة
في المجتمع ، التي تضع القوانيف، وتعاقب مف يخالفيا، وتتمثؿ فػي األجيػزة التػي تصػدر القػرارات 

 .(1)الممزمة، مثؿ البرلماف والحكومة واإلدارة العامة والقضاء

موضوع السمطة لـ يستخدموا لفظ  عندما بحثوا في سالميةفقياء الشريعة اإل ككثير مف
ي بو ىذا المفظ مف نزعة التحكـ والتسمط، حِ وْ نظًرا لما قد يُ  -إاّل في عيود متأخرة  -السمطة 

مف التدبير المشتمؿ عمى النصح لمرعية  -إضافة إلى القدرة  -واختاروا لفظ الوالية لما يتضمف 
"الوالي" و"الوالية "مف األلفاظ الواردة كما أف مصطمح ، وتحقيؽ مصالحيا وحاجاتيا والرفؽ بيا

 .(2)واستقاللو في المصطمحات السياسيةفي الكتاب والسنة، واستعمالو دليؿ عمى ذاتية اإلسالـ 

كثػػر مػػف مصػػطمح الواليػػة ولػػيس السػػمطة  فػػي أ نػػص عمػػى الفمسػػطيني المشػػرعحتػػى أف 
قػػػة يترتػػػب عمػػػى سػػػحب الث، " ة رئػػػيس الػػػوزراء وأعضػػػاء حكومتػػػو.."انتيػػػاء واليػػػ "عنػػػدمثػػػؿ ع موضػػػ

، "تنشأ المحاكـ العسكرية بقوانيف خاصػة، ولػيس ليػذه المحػاكـ أي انتياء والية مف سحبت منو..."
 عنػد القػائـ التشػريعي المجمػس واليػة مدة اختصاص أو والية خارج نطاؽ الشأف العسكري"، "تنتيي

 .الدستورية" اليميف المنتخب الجديد المجمس أعضاء أداء

كثػػر مػػف محػػددة ال تحتمػػؿ أوجػػود آليػػات ىػػو يقصػػد بتػػداوؿ السػػمطة أنػػو  كيػػرل الباحػػث 
أي مناصػػب سياسػػية سػػواء كانػػت لرئاسػػة الدولػػة أو لممجػػالس النيابيػػة التشػػريعية أو النتقػػاؿ تأويػػؿ 

أحػػػد  وىػػػالتػػػداوؿ السػػػممي لمسػػػمطة و فػػػي الػػػنظـ الرئاسػػػية والبرلمانيػػػة عمػػػى الترتيػػػب.  لمحكومػػػات 
 يكوف فيو الشعب ىو مصدر السمطات.  ،حقيقينظاـ ديمقراطي معايير وجود 

 ولكي يتـ اعماؿ مبدأ التداوؿ السممي لمسمطة البد مف تبني واعماؿ عدد مف المبادئ
 و األحزاب في التعدد ينعذ تإ ، لعؿ أىميا: التعددية السياسية والحزبية،الدستورفي  خرىاأل

 نظاـ في تنعدـ إذ السمطة عمى التداوؿ شروط أىـ مف األمر حقيقة في ىوو  ،السياسية الفئات
 السمطة حزب في االنتخاب ينحصر و مختمفة سياسية تيارات بيف االختيار حرية الواحد الحزب
 مضامينو كؿ االنتخاب يفقد وبذلؾ الدولة في السياسية الوظائؼ كؿ عمى عادة يييمف الذي

 المعبرة المصطمحات مف غيرىا أو التزكية أو االستفتاء إلى أقرب أشكاؿ لىإ ليتحوؿ األساسية
 . واحد طرؼ إزاء الرأي إبداء عف

                                                           

 .35(  القانوف الدستوري ) نظرية الدستور(، منذر الشاوي ، ص1)
 .65، صفي االسالـ، محمد عبدا العربي(  نظاـ الحكـ 2)
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 و نزيية، و حرة النتخابات الدوري اإلجراء أيضا السمطة عمى الديمقراطي التداوؿ طْ رِ تَ شْ يَ كما 
 األداة ىي االنتخابات فإفَّ  السمطة، مف الخروج و الدخوؿ عممية عمى يطمؽ التداوؿ لفظ كاف إذا

 الضامف فيي االنتخابات إجراء دورية ضرورة عمى التأكيد يجب كما .العممية ىذه بيا تتـ التي
 لمتغيرات الكاشؼ وىي، لو نياية ال ما إلى السمطة في السياسية األطراؼ أحد بقاء لعدـ

 . ذاؾ أو الطرؼ ليذا لمتصويت الناخبيف اتجاىات في الحاصمة

 الفرع الثاني
 السمطة عمى السممي التداكؿ مف الشريعة اإلسالمية مكقؼ

يخطئ مف يظف أف اإلسالـ لـ يأِت بنظاـ متكامؿ لمحكـ بدًءا مف التداوؿ السممي لمسمطة، 
 .ووصواًل إلى إدارة العالقة بيف الحاكـ والرعية، وليس أدؿ عمى ذلؾ مف السيرة النبويَّة الشريفة

ؼ أركاف عمميَّة السياسة والحكـ فالذيف يتشدقوف بأف اإلسالـ لـ يأت بنصوص شاممة ترتب مختم
في الدولة اإلسالميَّة، ال يعرفوف أف مصادر التشريع األوليَّة في اإلسالـ ىي القرآف الكريـ والسُّنَّة 

 .النبويَّة الشريفة قطعيَّة الثبوت

كؿ ما والسُّنَّة النبويَّة ال تعني قوؿ الرسوؿ الكريـ محمد "صمَّى اُ عميو وسمَّـ" فقط، فيي تعني 
صدر عنو "صمَّى ا عميو وسمَّـ" مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير، ولو كاف النص قمياًل، فإف سيرتو، 

سنوات قضاىا "صمَّى اُ عميو وسمَّـ" حاكًما لدولة اإلسالـ  10التي تشمؿ الفعؿ والتقرير، تشمؿ 
 (1) .األولى في المدينة المنورة

 :لمسمطة السممي التداكؿ مبدأ إلييا يستند التي األدلة -أكالن 

 وىو لألفضؿ، البقاء أف فكرة يرسخ األمـ، بيف وجؿ عز ا سّنو الذي الحضاري التداوؿ مبدأ إف
 َبْيفَ  ُنَداِوُلَيا اأْلَيَّاـُ  َوِتْمؾَ : "تعالى قاؿ والجماعات، األمـ في اإلليية السنف مف بمنظومة مرتبط
 وأف( ٤ٓٔ:عمراف آؿ)" الظَّاِلِميفَ  ُيِحبُّ  اَل  َوالمَّوُ  ُشَيَداءَ  ِمنُكـْ  َوَيتَِّخذَ  آَمُنوا الَِّذيفَ  المَّوُ  َوِلَيْعَمـَ  النَّاسِ 

فْ : "تعالى قاؿ. بيـ يستبدؿ وأف الفاسديف يزيؿ أف سننو مف وتعالى تبارؾ ا  َيْسَتْبِدؿْ  َتَتَولَّْوا َواِ 
َـّ  َغْيَرُكـْ  َقْوًما  .(٨٣:محمد)" َأْمثَاَلُكـْ  َيُكوُنوا ال ُث

 

                                                           

 .أدىـ صالح الديف .منظور معاصر، أ( اإلسالـ وأصوؿ الحكـ مف 1)
https://saaid.net/arabic/536.htm . 
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َذا: "سبحانو قاؿ كما، الفاسديف المترفيف إىالؾ سبحانو سننو ومف  َأَمْرَنا َقْرَيةً  نُّْيِمؾَ  َأف َأَرْدَنا َواِ 
ْرَناَىا اْلَقْوؿُ  َعَمْيَيا َفَحؽَّ  ِفيَيا َفَفَسُقوا ُمْتَرِفيَيا  تعالى ا سنف وفؽ فالبقاء (١ٔ :اإلسراء )"َتْدِميًرا َفَدمَّ
 اختيار ىو -السياسي النظاـ في-صالحاً  واألكثر األفضمية معايير أىـ وأحد واألفضؿ، لألصمح
 سياسيًا، حزباً  أـ شخصاً  كاف سواءً . تعزلو وأف تراقبو وأف يحكميا مف اختيار حؽ ليا التي األمة
 يختاره بمف الحاكـ أو الحاكـ الحزب يرضى بحيث لمسمطة، السممي التداوؿ جوىر ىو وىذا

 عمى يكوف بؿ. لذلؾ القابمية لديو تكوف وأف طواعية، السمطة لو ويترؾ األمة، وتختاره الشعب
 .والشعب الدولة مصمحة تتحقؽ حيثما -لـز إف- معو والتعاوف بؿ لمتعامؿ استعداد

 لممشروع كبرى مصمحة يحقؽ فعمياً  وممارستو لمسمطة السممي التداوؿ بمبدأ القبوؿ إف
 وأكثر لإلسالمييف، قبوالً  أكثر ىذه أيامنا في األحزاب وقادة والسياسييف الناس فيجعؿ اإلسالمي؛
 .(1)وعمالً  قوالً  بو يمتزموف أنيـ وجدوا إذا معيـ، والتعاوف لمتعامؿ استعداداً 

 مبدأ تداكؿ السمطة في عيد الخمفاء الراشديف : -ثانيان 

 أبي فوالية ذلؾ، توضح التي الُمْثَبَتة التاريخيَّة الوقائع مف عدد الراشدة، الخالفة دولة وفي
 بيعة خالؿ مف تمت" وسمَّـ عميو اُ  صمَّى" ا لرسوؿ كخميفة ،"عنو اُ  رضي" الصديؽ بكرٍ 
 بف سعد مشرحيـ، األنصار طرح أف بعد ساعدة، بني سقيفة واقعة في لو والعقد الحؿ أىؿ

 .الصديؽ بكرٍ  أبا ،"وسمَّـ عميو اُ  صمَّى" ا رسوؿ لخالفة مرشحيـ المياجروف وطرح عبادة،
 وانتيت الطرَفْيف، مف والعقد الحؿ أىؿ مف الحيف، ذلؾ في اأُلمَّة قطبا تشاور الواقعة، ىذه في

 في" وسمَّـ عميو اُ  صمَّى" الرسوؿ رفيؽ باعتباره ،"عنو اُ  رضي" بكرٍ  أبي بتولية المشاورات
ماـ اليجرة، رحمة   .(2)الشريؼ األخير مرضو في المسمميف وا 

 مبدأ قبوؿ عمى دليؿ الحكـ في عمييـ ا رضواف الراشديف الخمفاء ممارساتلذلؾ إفَّ 
 يوجيوف وىـ عمييـ ا رضواف الخمفاء خطب في جمياً  يظير وىذا لمسمطة، السممي التداوؿ
 اعوجاجاً  فيؾ رأينا لو لعمر الصحابة بعض قاؿ حتى اعوجاجا فييـ رأوا إذا تقويميـ إلى الناس
ف وىذا ذلؾ، عمى ا فحمد بسيوفنا لقومناه  قابمية فيو الشاىد لكف سممي غير تغيير أنو بدا وا 
 .عزلو التغيير ىذا مقتضيات وأحد ىو لتغييره أي لمتغيير عمر

                                                           

مراجعات في المشروع اإلسالمي ، أ.د/ عبدالجبار  (1)
 . https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/7/9/%D9سعيد،.

 ( اإلسالـ وأصوؿ الحكـ مف منظور معاصر، أ/ أدىـ صالح الديف،.2)
https://saaid.net/arabic/536.htm . 
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. أولى باب مف السممي بالتغيير فقبولو رعيتو مف بالسيؼ التقويـ بف الخطاب عمر قبؿ فإف
 السمطة يتركوا لـ -عمييـ ا رضواف-نراىـ ونحف لمسمطة السممي التداوؿ أيف: "قائؿ يقوؿ وقد
ف وىذا! ماتوا؟ حتى  أفضميتيـ ورأت اختارتيـ األمة بأف عميو مردود فإنو صحيحًا، بدا وا 

 بيف األمر ووضع -عزليـ األمة رأت لو- السمطة لترؾ استعداد عمى كانوا لكنيـ وصالحيتيـ،
. أخرى جية مف انقالبات ودوف سممياً  بينيـ السمطة انتقمت جميعاً  أنيـ كما جية، مف األمة يدي
 .يمثميا مف أو األمة ىو بقائو رفض أو الخميفة اختيار في الحكـ كاف األحواؿ كؿ وفي

 بقرارات يتعمؽ فيما والعيد الحؿ أىؿ آراء إلى االستناد فييا تـ التي المواقؼ أبرز بيف ومف
 ُطِعفَ  أف وقت كاف السمطة، ىـر قمة رأس عمى السمطة وتداوؿ الدولة، بمستقبؿ تتعمؽ مصيريَّة

 ثالثة لمدة مًعا، الصحابة كبار مف ستة بوضع أمر عندما ،"عنو اُ  رضي" الخطاب بف عمر
 لممسمميف، خميفة بينيـ مف يختاروا حتى ،"عنيما اُ  رضي" وعميّّ  عثماف بينيـ مف وكاف أياـ،
 .(1)اإلسالميَّة الممارسة ورسختو قبؿ، مف تاريخيِّا تكرر قد يكوف ال قد مشيد في

، واختيارىػػا األمػػة رضػػا عمػػى الحػػاكـ شػػرعية تتوقػػؼ بػػؿ، السػػمطة غصػػب يقػػر ال اإلسػػالـإفَّ 
ف، الرضا ىذا إلى يستند إنما المتغمب السمطاف بشرعية القوؿ وحتى  شػرع يػوف ،صػريحاً  يكػف لػـ وا 
 بيػػا؛ ؼِ َيػػ لػػـْ  فػػإفْ ، والنػػاس ا عميػػو عاىػػد ومػػا، بالدسػػتور الحػػاكـ اللتػػزاـ ضػػمانات لتكػػوف ؛أحكامػػاً 

ـ بْ حاسَ يُ   مطمقػة؛ الحػاكـ صػالحيات يجعػؿ لػـ أشػد، وىػو ا حسػابفي اآلخرة  و، الدنيا في وُيَقوَّ
   .(2)األرض في ا ظؿ اإلماـ وال، الثيوقراطي بالحكـ اإلسالـ فميس

قػػػػاؿ ا حيػػػػث  الحػػػػاكـ أو والراعػػػػي، المػػػػواطنيف أو، الرعيػػػػة عمػػػػى قاضػػػػية وأحكامػػػػو فاإلسػػػػالـ
 َشػْيءٍ  ِفػي َتَنػاَزْعُتـْ  َفػِإف ِمػنُكـْ  اأَلْمػرِ  َوُأْوِلػي الرَُّسػوؿَ  َوَأِطيُعػوا المَّػوَ  َأِطيُعػوا آَمُنػوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا:} تعالى
   .(3){َتْأِويالً  َوَأْحَسفُ  َخْيرٌ  َذِلؾَ  اآلِخرِ  َواْلَيْوـِ  ِبالمَّوِ  ُتْؤِمُنوفَ  ُكنُتـْ  ِإف َوالرَُّسوؿِ  المَّوِ  ِإَلى َفُردُّوهُ 

 حيػػث ،والسػػنة الكتػػاب إلػػى معػػاً  وىمػػا، والمحكػػـو الحػػاكـ مرجعيػػة أف فػػي الداللػػة واضػػحة وىػػي
، بيػنكـ فيمػا أنػتـ ديػنكـ أمػر مػف شػيء فػي المؤمنوف أييا اختمفتـ فإف: " (4)تفسيرىا في الطبري قاؿ
 الػػػذي حكػػػـ معرفػػػة فارتػػػادوا: بػػػذلؾ يعنػػػي{  ا إلػػػى فػػػردوه، } فيػػػو فاشػػػتجرتـ أمػػػركـ ووالة أنػػػتـ أو

 مػػػا فػػػاتبعوا، ا كتػػػاب مػػػف: بػػػذلؾ يعنػػػي، ا عنػػػد مػػػف أمػػػركـ وأولػػػو أنػػػتـ أو، بيػػػنكـ أنػػػتـ اشػػػتجرتـ
                                                           

 الـ وأصوؿ الحكـ مف منظور معاصر، أ/ أدىـ صالح الديف،.( اإلس1)
https://saaid.net/arabic/536.htm . 

 .81(أحكاـ الغصب وصوره المعاصرة في الفقو االسالمي ،جمعة ورش اغا ، ص2)
 .59( سورة النساء: اآلية 3)
 .349ابوجعفر محمد بف جرير بف يزيد بف خالد ابف جرير الطبري، ص("تفسير الطبري"، 4)

https://saaid.net/arabic/536.htm
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، سػػػبيال ا كتػػػاب فػػػي ذلػػػؾ عمػػػـ إلػػػى تجػػػدوا لػػػـ فػػػإف: يقػػػوؿ فإنػػػو{  والرسػػػوؿ: } قولػػػو وأمػػػا. وجػػػدتـ
ف، حياً  كاف إف الرسوؿ عند مف أيضا ذلؾ معرفة فارتادوا  ."سنتو فمف ميتاً  كاف وا 

، األمػػة رأي عمػػى الوقػػوؼ فػػي، القسػػمات واضػػح الراشػػديف دولػػة عصػػر فػػي اإلسػػالمي والحكػػـ 
ف  بالرضػػػػى إال، اإلمامػػػػة أو، الخالفػػػػة الحػػػػاكـ يتػػػػولى كػػػػاف ومػػػػا، الوقػػػػوؼ ىػػػػذا أشػػػػكاؿ اختمفػػػػت وا 

 .(1)المسمميف عمى تحريـ الغصب بالجممةواالختيار، و قد أجمع 

 ،بدسػػتوره تعتػػرؼ وال بفكػػره تػػؤمف ال أحػػزاب سػػمطانو إلػػى تصػػؿ بػػأف يسػػمح ال اإلسػػالـ لكػػفَّ و 
أف  :القرضػػػػاوي فػػػػي كتػػػػاب نشػػػػر لػػػػو الشػػػػيخ قػػػػوؿو ي، جميعػػػػا اإلسػػػػالمييف فكػػػػر فػػػػي بػػػػدييي وىػػػػذا

، حيػػث أف ا لػػـ والحكػػـ فػػي كػػؿ أمػػر يتعمػػؽ بالسياسػػةالمصػػمحة معتبػػرة فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية 
يشرع األحكاـ إال لمصمحة العباد في المعاش والمعاد، و إف كؿ مسألة خرجت مػف المصػمحة إلػى 

 .(2) المفسدة ليست مف الشريعة في شيء

 الفرع الثالث
 الديمقراطية تطبيؽ مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة في تشريعات الدكؿ

 لممجػػالس زمنيػػة مػػدة تحديػػد عمػػى الديمقراطيػػة النيابيػػةالدسػػتوري فػػي األنظمػػة  عمػػؿ الفقػػو
 لممػدة تتعػرض ال الدسػاتير بعػض لكػف الدسػاتير، أغمبيػة عميػو تػنص ما وىذا الدستور، في النيابية
الدسػػتوراف  ذلػػؾ نمػػاذج ومػػف. البرلمػػاف عػػف يصػػدر الػػذي االنتخػػابي القػػانوف إلػػى ُتركػػت وقػػد الزمنيػة
 .(3)1958 لسنة الفرنسي و1926 لسنة المبناني

 مػف النػواب مجمػس يتػألؼ" اآلتػي بػالنص المجمس مدة حدد ،1789 لسنة األمريكي الدستكر 
 مقارنػػة مػػدة أقصػػر وىػػذه ،2/ 1المػػادة" (4) .... الشػػعب قبػػؿ مػػف سػػنتيف كػػؿ يختػػاروف أعضػػاء

 .  األخرى الدوؿ برلمانات بمدة
 مػػف عػػدد مػػف الشػػعب مجمػػس يتكػػوف أف" عمػػى نػػص فقػػد 1950 لسػػنة الينػػدم الدسػػتكر أمػػا 

 .83/1 المادة....."  سنوات خمس لمدة المباشر االنتخاب طريؽ عف ينتخبوف األعضاء

                                                           

 .5/395( المغني والشرح الكبير، ابف قدامة ، 1)
 .47("الديف والسياسة.. تأصيؿ ورّد شبيات"، يوسؼ القرضاوي، ص2)
،  1958، الدستور الفرنسي لسنة 25( مادة 3)

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar  تـ مشاىدتو ،
 ـ. 15/10/2018
 . 1789، الدستور االمريكي لسنة 2فقرة  1مادة  ( المرجع السابؽ،4)

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar
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 ُينتخػب" وأنػ عمػى نػص فقػد 1949 لسػنة االتحاديػة لمانياأ لجميكرية األساسي القانكف أما 
 دورة وتنتيػػػي الالحقػػػة، المحػػػددات مراعػػػاة مػػػع سػػػنوات أربػػػع لمػػػدة االتحػػػادي النيػػػابي المجمػػػس
 ىػػػذا ومػػػف ،39/1 المػػػادة....." الجديػػػد النيػػػابي المجمػػػس اجتمػػػاع بمجػػػرد االنتخابيػػػة المجمػػػس
   سنوات. أربع المجمس مدة أف يظير النص

 تحػوؿ اسػتثنائية أوضػاع حػدوث إمكانيػة 2005الدسػتكرم العراقػي عػاـ  المشرع استبؽ كقد 
 فػأبقى السابؽ، لممجمس المقررة المدة انتياء بعد الجديد النواب العراقي مجمس جمسة عقد دوف

 فػػػراغ أي ينشػػػأ ال لكػػػي الجديػػػد، لممجمػػػس األولػػػى الجمسػػػة انعقػػػاد حتػػػى قائمػػػاً  القػػػديـ المجمػػػس
 .دستوري

 ولػى عمػى اآلتػي" يتػألؼ مجمػس النػواب مػف المػادة األ حيػث تػنص أما مجمس النػكاب المبنػاني
 .(1)مائة وثمانية وعشريف عضوا وتكوف مدة واليتيـ أربع سنوات"

نػػص القػػانكف ، لػػدوؿ الديمقراطيػػةمعظػػـ الدسػػاتير والقػػوانيف األساسػػية فػػي ا وعمػػى خطػػى
 مػػف سػػنوات أربػػع التشػػريعي المجمػػس ـ عمػػى أف "مػػدة2003المعػػدؿ لسػػنة  األساسػػي الفمسػػطيني

   .دورية" بصورة سنوات أربع كؿ مرة االنتخابات وتجري انتخابو تاريخ

وىكػػذا تػػـ التأكيػػد عمػػى مبػػدأ تػػداوؿ السػػمطة مػػف خػػالؿ تأقيػػت مػػدة السػػمطة التشػػريعية فػػي 
 ، والتأكيد عمى دورية االنتخابات كترجمة عممية لمبدأ تداوؿ السمطة.الدوؿ الديمقراطيةدساتير 

ـ 2005ؿ القػػانوف األساسػػي عػػاـ حينمػػا عػػدَّ  كلكػػف يػػرل الباحػػث أف المشػػرع الفمسػػطيني
تنتيػػػي مػػػدة واليػػػة المجمػػػس التشػػػريعي القػػػائـ عنػػػد أداء أعضػػػاء المجمػػػس الجديػػػد ليػػػنص عمػػػى أنػػػو 

 ، قػػد أخطػػأ حيػػث أدى ذلػػؾ إلػػى كثػػرة التفسػػيرات والتػػأويالت بخصػػوصالمنتخػػب اليمػػيف الدسػػتوري
ساسػػػي فػػػي النظػػػاـ الػػػديمقراطي النيػػػابي وىػػػو تأقيػػػت مػػػدة الييئػػػة ، وقػػػد خػػػالؼ ركػػػف أواليػػػة البرلمػػػاف

   تداكؿ السمطة التشريعية ما أدل لنشكء االنقساـ السياسي الفمسطيني.لذلؾ لـ يتـ النيابية، 

و عػادي أف تكػوف مػدة شػريعات الػدوؿ سػواء تشػريع دسػتوري أبعد استعراض العديد مػف تو 
، حتػػى ال يزيػػد عػػف سػػتة سػػنواتثػػة سػػنوات و السػػمطة التشػػريعية محػػددة زمانيػػا بمػػا ال يقػػؿ عػػف ثال

بواجبػػاتيـ التشػػريعية والرقابيػة بمػػا يضػػمف تحقيػؽ بػػرامجيـ االنتخابيػػة يسػتطيع نػػواب البرلمػػاف القيػاـ 
التي فازوا بالمقاعد البرلمانية مف خالليا وحازوا عمى ثقة جميور الناخبيف ليكونوا خيػر نػواب عػف 

 سمطة الشعب وىذه ىي الديمقراطية النيابية الحقيقية، والتطبيؽ العممي لمبدأ تداوؿ السمطات .

                                                           

 .604، صلنظـ السياسية والقانوف الدستوري، عبدالغني بسيوني عبدا( ا1)
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 ،الحقيقي الديمقراطي النظاـ سمات يطبؽ لمسمطة السممي التداوؿ فأ يتضح ثـ ومف
 ورأي ونزيية حرة دورية وانتخابات حقيقي سياسي وتنافس حزبي، تعدد وجود حدوثو يستمـز حيث
 عمى القائميف محاسبة في فاعؿ رقابي بدور تقـو إعالـ ووسائؿ التأثير عمى وقادر قوي عاـ

نظاـ الحكـ  المشرع الفمسطيني في القانوف االساسي الفمسطيني"كؿ ما سبؽ نص عميو السمطة، و 
 رئيس فيو وينتخب في فمسطيف نظاـ ديمقراطي نيابي يعتمد عمى التعددية السياسية والحزبية

 .(1)الشعب قػبؿ مف مباشراً  انتخاباً  الوطنية السمطة

أف بشػكؿ سػميـ، و امػو ليػتـ تػداوؿ السػمطة أحكبيػؽ القػانوف األساسػي الفمسػطيني و فيجب تط
، ف والمشػػروعية والدسػػتوريةيكػػوف النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني الحػػاكـ يعمػػؿ فػػي إطػػار سػػيادة القػػانو 

 حتػػى ال يتكػػرر مػػا حػػدث مػػف انقسػػاـ فػػي النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني بسػػبب عػػدـ التسػػميـ ميػػدانياً 
طيػػػة ديمقرابتػػػداوؿ السػػػمطة، ووضػػػع المعيقػػػات والعراقيػػػؿ فػػػي وجػػػو مػػػف وصػػػؿ إلػػػى الحكػػػـ بطريقػػػة 

 وحضارية أال وىي االنتخابات.

 رابعالفرع ال
 تحديد كالية البرلماف كفؽ مبدأ سيادة األمة 

 نظريتػو وضػع حيػث .(2)ف جػاؾ ركسػكاجػنظريػة سػيادة األمػة إلػى الفقيػو والكاتػب السياسػي  تنسب
لعقػد ا كتابػو كػاف المجتمػع، حيػث مشػاكؿ مواجية في السياسي المجتمع إلقامة طريقة أفضؿ حوؿ

 فػػي الثػػورات أو السياسػػية اإلصػػالحات لػػبعض إليػػاـ مصػػدر السياسػػي الحػػؽ مبػػادئ أو االجتمػػاعي
 .(3) فرنسا في وخاصة أوروبا

                                                           

 .2003[ ، القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة5(مادة ]1)
وُتوفي  1712يونيو  28( ولد في جنيؼ، Jean-Jacques Rousseau( جاف جاؾ روسو )بالفرنسية: 2)

عامًا(، ىو كاتب وأديب وفيمسوؼ وعالـ نبات جنيفي، يعد  66)عف عمر ناىز  1778يوليو  2في إيرمينونفيؿ، 
أىـ كتاب عصر التنوير، وىي فترة مف التاريخ األوروبي، امتدت مف أواخر القرف السابع عشر إلى أواخر مف 

القرف الثامف عشر الميالدييف. ساعدت فمسفة روسو في تشكيؿ األحداث السياسية، التي أدت إلى قياـ الثورة 
 أعمالو كتابو العقد االجتماعي.الفرنسية. حيث أثرت أعمالو في التعميـ واألدب والسياسة، و مف أشير 

(3 )p214-219،Gay ،Peter (1959). Voltaire's Politics: The Poet as Realist. New 
Jersey: Princeton University Press . 
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نمػػػا لمػػػا دعػػػت إليػػػو مػػػف ديمقراطيػػػة إلػػػى تحقيػػػؽ سػػػيادة الشػػػعب، لػػػيس لػػػذاتيا و وتيػػػدؼ ال  ا 
السياسػػية التػػي نتجػػت ، حيػػث يعتبػػر ذلػػؾ ىػػو ىػػدؼ الديمقراطيػػة تحقيػػؽ لمحريػػة والمسػػاواة السياسػػية

 .(1)ر بعد ذلؾعف الثورة الفرنسية ودافع عنيا جاف جاؾ روسو وسجمتيا الدساتي

أف السيادة عبارة عف ممارسة وقد ورد في كتاب جاف جاؾ روسو العقد االجتماعي  
فراد المكونيف ليا باعتبارىا وحدة مستقمة عف األ لجميع األمةممؾ  بحيث تكوفالعامة، اإلرادة 

وحدة ، بؿ ىي ال تقبؿ التجزئة أو التنازؿ عنيا مطمقاً  ، وسيادة األمةألي حاكـليست ممكًا ا أنيو 
 .(2)، وىي ممؾ لألمة وحدىاواحدة

ولقد أكدت وثيقة إعالف حقوؽ اإلنساف التي تـ إقرارىا مف الجمعية الوطنية في فرنسا 
نيا عمى أف" األمة مصدر كؿ ، حيث قررت في المادة الثالثة معمى مبدأ سيادة األمة1789عاـ 
 ، وال يجوز ألي فرد أو ىيئة ممارسة السمطة إال عمى اعتبار أنيا صادرة منيا".سيادة

مبدأ سيادة األمة بنصو في الباب الثالث  1791وكذلؾ تبنى الدستور الفرنسي لسنة  
ال لمتنازؿ عنيا وال ولى والثانية عمى أف" السيادة وحدة واحدة غير قابمة لالنقساـ و ة األمنو بالفقر 

 .(3)مصدر جميع السمطات"" األمة ىي مة"، وبأفلتقادـ وىي ممؾ لألمتممؾ بال
أف السيادة تعود لألمة باعتبارىا شخصًا معنويًا متميزًا عف األفراد "وبتعبير آخر، 

المكونيف ليا، وىي تختمؼ عف مجموع المواطنيف المتواجديف في زمف معيف عمى إقميـ الدولة فال 
 . (4)"سيادة لفرد أو لجماعة مف األفراد بؿ السيادة لألمة ككؿ

النيابية، حيث يرتكز النظاـ النيابي  الديمقراطية مع إال تتناسب ال األمة سيادة نظريةو 
، إذ أنو مف الصعب مارس السمطة بنفسو بطريقة مباشرةعمى أساس أنو ال يمكف لمشعب أف ي

لعامة التخاذ قرارات إدارية وسياسية لمدولة، لذلؾ تـ جدا جمع مواطني الدولة في الساحات ا
 .(5)إيجاد النظاـ النيابي مف خالؿ اختيار الشعب لنواب يمثمونو ويقرروف مكانو في شؤوف الدولة

وبما أف مبدأ سيادة األمة ال يتناسب إال مع الديمقراطية النيابية فإنو يشترط العتبار 
، ويجب اختيار مكوف مف ممثميف ينوبوف عف الشعب برلمافالنظاـ نيابيا أف يكوف في الدولة 

وحتى نضمف وجود برلماف صادؽ . (6)النواب في البرلماف عف طريؽ االنتخابات بواسطة الشعب
                                                           

 .157(النظـ السياسية والقانوف الدستوري ، عبد الكريـ عمواف ، ص1)
 .47بسيوني عبدا ، ص( النظـ السياسية والقانوف الدستوري ، عبدالغني 2)
(3 )p.17 , Duguit,Lcon: Traite de droit const. (ouv. Cit. ) 
الوطنية الفمسطينية، باسـ  ( الوجيز في النظـ السياسية والقانوف الدستوري مع شرح النظاـ الدستوري لمسمطة4)

 .26، صبشناؽ
 .150مد رضا بف حماد ، ص( المبادئ األساسية لمقانوف الدستوري واألنظمة السياسية ، مح5)
 .151(النظـ السياسية والقانوف الدستوري ، عبد الكريـ عمواف ، ص6)
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في تعبيره وتمثيمو لمشعب يجب العودة كؿ فترة زمنية إلى الشعب ليعيد اختيار نوابو وممثميو في 
و وىذا ما يعرؼ بتأقيت الييئة النيابية، وقد اختمفت البرلماف حيث يضمف رقابتو عمى ممثمي

دساتير الدوؿ في تحديد ىذه المدة ولكف الثابت أنيا ليست مدة قصيرة وال مدة طويمة، فإذا طالت 
 .عميو تكوف ضعيفة وتقمؿ مف آثاره مدة والية البرلماف فإف الرقابة الشعبية

اللو وكذلؾ يخضع النواب قكما أف تقصير مدة والية البرلماف يؤدي لضعؼ است 
، لذلؾ أركاف النظاـ الديمقراطي النيابي، فال يتحقؽ المراد مف تحديد مدة البرلماف كأحد لناخبييـ

 الدساتير كثير في األمة سيادة نظرية وقد تـ تطبيؽ .(1)يجب الوسطية في مدة والية البرلماف
 .العربية

فمقد اعتمد مبدأ سيادة األمة ـ 2003أما القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
 عضو كؿ يقسـ باألعماؿ الشروع اليميف قبؿ أداء لتبيف صيغة (49)مف خالؿ نصو في المادة 

 حقوؽ عمى أحافظ وأف لموطف، مخمصاً  أكوف أف العظيـ با أقسـ"  :المجمس أماـ التالية اليميف
 أقوؿ ما عمى وا القياـ حؽ بواجباتي أقـو وأف القانوف، أحتـر وأف ومصالحيما واألمة الشعب
 ."شييد

أركاف النظاـ الديمقراطي أنو يجب تحديد مدة الييئة النيابية كأحد  كلذلؾ يرل الباحث
ف االحتكاـ وضما ،ؽ الشعب في اختيار نوابو وممثميو، وذلؾ لضماف عدـ سمب حالنيابي

قابة الشعبية وفؽ مبدأ سيادة األمة لتجديد شرعية البرلمانات و تحقيؽ الر لصناديؽ االنتخابات؛ 
 .بحيث يكوف النائب ُمَمِثاًل عف األمةالذي يعبر عف الديمقراطية النيابية 

 الفرع الخامس
 د مدة الحاكـ أك الكاليات العامةمكقؼ االسالـ مف تحدي

 الشريعة بيف الخمط الخطأ ومف فمتجدد، اإلسالمي الفقو أما ثابتة، اإلسالمية الشريعة فّ إ
 فَّ ، و إعدميا مف لمخميفة زمنية مدة تحديد مسألة في تماما وقع ما وىذا ليا، المسمميف وفيـ

 بو، المعموؿ الحكـ نظاـ كاف أيا الرعية في العدؿ تحقيؽ إلى تيدؼ الحكـ في اإلسالـ فمسفة"
". الحاكـ أو الخميفة مدة تحديد تمنع صريحة أدلة توجد ال أنو كما الناس، لكؿ العدؿ يحقؽ طالما

إف ىذه المسألة ليست مف أمر الديف المحض كالعقائد والعبادات وما يمحقيا، والتي يداخميا 
مفيـو البدعة، بؿ ىي مف أمور الحياة المتغيرة المتعمقة بالترتيبات السياسية واإلدارية ونحوىا، 

لذا  ،غائورىا أو إلمما يندرج تحت مفيـو "المصمحة المرسمة"، التي لـ يأت دليؿ مف الشارع باعتبا
فإف الزعـ بتحريـ تحديد مدة والية الخميفة، أو بوجوب إطالقيا ال دليؿ عميو، الفتا إلى أف 
استدالؿ بعضيـ عمى وجوب إطالؽ مدة والية الخميفة بفعؿ الصحابة، الذي رفعوه إلى مستوى 

                                                           

 .159(النظـ السياسية والقانوف الدستوري ، عبد الكريـ عمواف ، ص1)
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 .(1)"بذاتيااإلجماع، ليس دليال عمى الوجوب، ألف أفعاؿ الصحابة ال تفيد الوجوب 
 أحمد العباس أبو حكـ مدة ،وىي عاما 45 كانت مسمـ خميفة خالليا حكـ فترة أطوؿ و إفَّ 

 ما الممتدة الفترة خالؿ حكـ عباسي خميفة وىو ا لديف بالناصر ،المعروؼ ا لديف الناصر
 ومؤلفا عالما كاف بأنو العباسي الخميفة ىذا عف عرؼ، ميالدية 1225 إلى 1180 عامي بيف

 أمجاد إعادة عمى اإلسالمي التاريخ في األطوؿ حكمو فترة خالؿ ،وعمؿ لمحديث وراويا وشاعرا
 .(2)فارس وبالد النيريف بيف ما بالد سيادتو إلى ضـ حيث العباسية الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 9/3/2018( مناقشة الدكتور رفيؽ رضواف لرسالة ماجستير الباحث وساـ عطاا في الجامعة االسالمية ، 1)
(2)https://www.noonpresse.com/%D8 . أطوؿ فترة حكـ لخميفة في اإلسالـ ، 
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 الثاني المبحث
 المقارنة  القكانيف في التشريعي مسالمجاألسس المحددة لكالية   

 القكانيف الفمسطينيةك 
يقـو النظاـ الديمقراطي النيابي عمى ركف وجود ىيئة نيابية منتخبة حيث  يختار الشعب ممف 

وموف بتمثيؿ الشعب في يحؽ لو االنتخاب نوابا يتولوف الحكـ لمدة زمنية محددة، بحيث يق
 ويكوف .(1)الشعبتكوف إرادتيـ كأنيا صادرة عف مجموع ىيئة الناخبيف أي إرادة البرلماف و 

 عمى والتصديؽ إلغائيا أو والقوانيف، التشريعات بإصدار يتعمؽ فيما الكاممة السمطة لمبرلماف
 تسميات البرلماف عمى يطمؽو  .التنفيذية السمطة ممثمو يبرميا التي والخارجية الدولية االتفاقيات

 مجمس" -" الشعب مجمس" -" التشريعي المجمس" -" النواب مجمس" مثؿ دولة كؿ حسب مختمفة
البرلماف بعد و  أو المجمس التشريعي. "الوطني العاـ المؤتمر" أو الوطنية، الجمعية أو" األمة

 : (2)وىي مياـ ثالث انتخابو وتنصيبو يمارس

 (.)سف القوانيف مياـ التشريع .1
 (.قة والتصويت عمى الموازنة العامةالموافمياـ الرقابة المالية ) .2
 الحكومة(.  أماـ الشعب وتمثيؿ الحكومة مراقبة أعماؿمياـ سياسية ) .3

يعتبػػر البرلمػػاف ىػػو رأس السػػمطة التشػػريعية وتتمثػػؿ وظيفتػػو األصػػمية فػػي وضػػع التشػػريعات و 
التػػي تحكػػـ مختمػػؼ أنػػواع األنشػػطة ذات االىميػػة فػػي الدولػػة سػػواء تعمقػػت فػػي األفػػراد مثػػؿ القػػانوف 

المحميػػة أو النشػػاط التجػػاري مثػػؿ قػػانوف الشػػركات والقػػانوف المػػدني أو الييئػػات مثػػؿ قػػانوف الييئػػات 
 . (3) التجاري

قاعدة لمنظاـ الديمقراطي النيابي حيث أصػبحت اليػـو الديمقراطيػة مػف سػمات الدولػة عد يو 
الحديثة، وقد جاءت الديمقراطية لتحارب الحكـ االسػتبدادي المطمػؽ إلػى اف اسػتقرت وتطػورت 

 مكيف الشعب مف ممارسة السيادة عمى مقدراتو.لتصبح نظاـ لمحكـ، وطريقة لت

عمى كيفية قيػاـ الػدوؿ عمػى اخػتالؼ تشػريعاتيا فػي تحديػد مػدة كلذلؾ سيسمط الباحث الضكء 
ألحػػػد أركػػػاف النظػػػاـ الػػػديمقراطي النيػػػابي أال وىػػػو تأقيػػػت مػػػدة الييئػػػة  واليػػػة البرلمػػػاف اسػػػتناداً 

 النيابية.

                                                           

 .147، صستوري، عبدالغني بسيوني عبدا( النظـ السياسية والقانوف الد1)
 .525(النظـ السياسية الدولة والحكومة، محمد كامؿ ليمة، ص2)
 .5يني، ص(المجمس التشريعي طبيعة عممو ودوره وعالقتو بالمواطف، عزت الرام3)
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 المطمب األكؿ
 التشريعية في القكانيف المقارنةأسس تحديد كالية المجالس  

ألف الديمقراطية المباشرة وشبو المباشرة لـ تعد ذات طابع عممي اليـو سوى طريقة  نظراً 
، سواء ىي طريقة االستفتاء الشعبي العاـو  ،راطية شبو المباشرة أالواحدة مف أحد مظاىر الديمق

لدساتير أو التعديالت الدستورية كاف عمى الموافقة عمى شخصية الحاكـ نفسو أو لمتصديؽ عمى ا
أو القوانيف العادية أو المعاىدات الدولية، لكؿ ىذا كاف البد مف ظيور الديمقراطية النيابية وىي 

والتشريعية  ،التي تبنتيا معظـ دساتير دوؿ العالـ حيث تـ تشكيؿ المجالس والبرلمانات النيابية
  .(1)كأحد اىـ أركاف الديمقراطية النيابية

تو بنفسو و إنما بواسطة ىذه الصورة مف صور الديمقراطية ال يباشر الشعب سياد وفي
يابية مف خالؿ ، ولمدة معينة حيث يتـ تجديد الييئات النيمارسوف مياـ النيابة باسمو نواب عنو

تي تمثؿ المواطنيف في شئوف ، ولذلؾ يعتبر البرلماف ىو الييئة األساسية الاالنتخابات العامة
ف جميور ع االحتفاظ بالسيادة لمشعب ذاتو حيث يكوف البرلماف تحت رقابة شعبية مم الحكـ،

مة في نياية األمر ، فإذا ما حصؿ النواب عمى ثقة الناخبيف فإف الكمالناخبيف طوؿ مدة واليتو
كثر صور الديمقراطية تعتبر الديمقراطية النيابية ىي أ ، واستنتاجا لكؿ ما سبؽىي كممة الشعب

 .(2)لعممية في تطور المجتمعات والدوؿلمضرورات ااستجابة 

 الفرع األكؿ
 أسس تحديد كالية المجالس التشريعية في الدكؿ العربية 

الف النتػػػائج تبػػػدأ مػػػدة بدايػػػة العمػػػؿ البرلمػػػاني لممجػػػالس النيابيػػػة والتشػػػريعية مػػػف تػػػاريخ إعػػػ
البرلمػػاف وفػػؽ مػػا ىػػو محػػدد فػػي ، بحيػػث تمتػػد مػػدة واليػػة الجمػػس التشػػريعي أو االنتخابيػػة النيابيػػة

، ولكػػػف جػػرت العػػػادة أف لػػداخمي لكػػػؿ مجمػػس تشػػػريعي وبرلمػػانيدسػػتور كػػؿ دولػػػة أو فػػي النظػػػاـ ا
، ت وفػؽ التنظػيـ الدسػتوري لكػؿ دولػةتكوف مػدة واليػة المجػالس التشػريعية مػف أربػع إلػى سػتة سػنوا
ي ألحكػػػػاـ التمديػػػػد و الحػػػػؿ الػػػػواردة فػػػػ إال إذا تػػػػـ حػػػػؿ ىػػػػذه المجػػػػالس أو تمديػػػػد مػػػػدتيا وذلػػػػؾ تبعػػػػاً 

 .(3)الدساتير أو القوانيف األساسية

 

                                                           

 .35، ص2000(البرلماف، عمي الصاوي، مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية ، القاىرة ،1)
 .40(المرجع السابؽ، ص2)
 .65( حؽ حؿ المجمس النيابي في النظاـ الدستوري " دراسة مقارنة"،  عوض الميموف ، ص3)
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 في:  ك عادة ما تختمؼ الدكؿ فيما بينيا بشأف تحديد بداية مدة المجمس المنتخب فمثالن 

 تاريخ مف تبدأ ميالدية، سنوات خمس النواب مجمس عضوية مدةالَعَربيِة  ِمصرَ  ُجميكِريةُ  -1
 .مدتو انتياء عمى السابقة يوماً  الستيف خالؿ الجديد المجمس انتخاب ويجرى. لو اجتماع أوؿ

(1) . 
 اتمف تاريخ إعالف نتائج االنتخاب مجمس النوابتبدأ مدة عمؿ  المممكة األردنية الياشمية -2

 .(2)ة في الجريدة الرسميةالعام
 مف سنوات أربع التشريعي المجمس "مدة: 3 بند( 47) المادة فتبدأ وفؽ أما في دكلة فمسطيف -3

 .....". .دورية بصورة سنوات أربع كؿ مرة وتجري االنتخابات انتخابو تاريخ

كيػػؼ نظمػػت الػػدوؿ العربيػػة التػػي تشػػترؾ فػػي الحػػدود الجغرافيػػة مػػع  لػػذلؾ سػػيذكر الباحػػث
 .عتمد النظاـ الديمقراطي في الحكـفمسطيف مدة مجالسيا النيابية البرلمانية وذلؾ كونيا ت

 ُجميكِريُة ِمصَر الَعَربيةِ تحديد مدة المجمس النيابي في  ْس سُ أكالن :أُ 

والمطمؽ ابتداًء مف عصر  ،لقد عانت مصر عمى مر العصور مف الحكـ االستبدادي      
صور أي ممارسة ألي ، حيث لـ تعرؼ مصر في ظؿ ىذه العبالحكـ العثماني الفراعنة و انتياءً 
نظاـ التعييف لجميع مكونات السمطة تنفيذية  ، حيث كاف النظاـ المتبع ىونظاـ ديمقراطي

 .(3)وتشريعية وقضائية لـ يكف ىناؾ أي مظير مف مظاىر الديمقراطية

 استمرت األوضاع االستبدادية والمتردية في مصر حتى جاءت الحممة الفرنسية بقيادة نابميوف
و أىدافيا وظيورىا كأنيا  ،مف الحممة الفرنسية ، وحرصاً ـ1789بونابرت في شير يوليو عاـ 

، بدأ ما يعرؼ بالتمثيؿ النيابي مف خالؿ السماح ممصرييف مف ظمـ المماليؾ و غيرىـالمخمص ل
 :( 4)لممصرييف بالمشاركة في الدواويف التي تتولى ميمة إدارة الشؤوف العامة في مصر و مثاليا

عاشر تناط بو ميمة العضو ال، و ديواف القاىرة حيث يتكوف مف تسعة أعضاء مف الشيوخ -1
 سكرتارية الديواف حيث كانوا يناقشوف األمور اليامة .

ولكنو أقؿ  ،، حيث يشبو ديواف القاىرةحيث كاف لكؿ إقميـ في مصر ديواف دواويف األقاليـ -2
 منو عددًا .

                                                           

 .ـ2014مف الدستور المصري لعاـ 106 (  المادة 1)
 ـ .2011، مف الدستور االردني لعاـ  68( الفقرة األولى مف نص المادة 2)
 .458، ص( األنظمة النيابية الرئيسية، عفيفي كامؿ عفيفي3)
 .364(النظرية العامة والنظاـ الدستوري المصري،  رمزي الشاعر، ص4)
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عضو،  180الديواف العاـ وىو األقرب وصفا لممجمس التمثيمي النيابي حيث كاف يتشكؿ مف  -3
 يكونوف مف كؿ أقاليـ الدولة بواقع أحد عشر ممثال لكؿ إقميـ.

يقـو النظاـ النيابي عمى أساس تأقيت مدة نيابة المجمس التشريعي مف خالؿ ممارسة ممثمي 
يا بالقياـ بانتخابات حرة ليختار الشعب ؿ مدة زمنية محددة يجب بعد انتيائالشعب لمسمطة خال

، فما داـ المجمس النيابي ىو الممثؿ الحقيقي إلرادة في البرلماف يد نواب عنو يمثمونومف جد
األمة فيجب الرجوع إلى صاحب السمطة األصمية مف وقت آلخر لمعرفة رغباتو و إرادتو التي قد 

 سنوات خمسة النواب مجمس ، لذلؾ حدد الدستور المصري مدةتتغير نتيجة ألداء البرلماف ونوابو
  .(1) ..لو اجتماع وؿأ تاريخ تبدأ مف ميالدية

في تحديد مدة  كعمى خطى المشرع الدستكرم المصرم سارت جميع دساتير الدكؿ العربية
 والية البرلماف أو المجمس النيابي أو المجمس التشريعي الخ..... مف مسميات الييئة النيابية.

في تشكيؿ السمطة  كالتي اعتمدت الشعبية الديمقراطية الجزائرية فمثال حددت الجميكرية
المجمس الشعبي الوطني )األوؿ( خمسة سنوات مدة  التشريعية عمى نظاـ المجمسيف بحيث تكوف

  .(2)يتـ تجديد نصفيـ كؿ ثالثة سنوات بستة سنوات )الثاني( مجمس األمةو 

تبدأ مف يـو انعقاد  سنوات الوطني بخمس مدة المجمس فقد حددت السكداف أما جميكرية
تظير فكرة تأقيت الييئة النيابية بغض النظر عف عدد السنوات ولكنيا  ىناو  .(3)جمستو األولى

 .يي تتراوح مف ثالث إلى ستة سنواتوال طويمة كثيرا ف ،عادة ال تكوف مدة قصيرة جداً 

 الياشمية  األردنية :أسس تحديد مدة المجمس النيابي في المممكة ثانيان 

ـ، حيث ورد في الدستور 1946دستور سنة  وصدور الياشمية األردنية المممكة تأسيس بعد
 السمطة: ىي سمطات ثالث مف يتألؼ وراثي، ممكي نيابي األردف في الحكـ نظاـ األردني أف
، وقد تـ إلغاء ىذا الدستور وصدر دستور جديد القضائية والسمطة التشريعية، السمطة التنفيذية،

حيث حدد مدة مجمس النواب بأربع سنوات تبدأ مف يـو اعالف نتائج االنتخاب  1952عاـ
 .(4)العاـ

                                                           

 .2014،  دستكر جميكرية مصر العربية لسنة 106( المادة 1)
 .2016،  دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 119( المادة 2)
  .2005،  دستكر جميكرية السكداف لسنة 90( المادة 3)
  ـ.1952،  دستكر المممكة األرنية الياشمية لسنة 68( المادة 4)
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 مجمس مف يتألؼ األمة والذي يمثؿ السمطة التشريعية في البالد حيث مجمس تشكيؿ وقد تـ 
 النواب والية مجمس مدة وتـ تحديد ،الممؾ قبؿ مف اختياره يتـ أعياف ومجمس منتخب، نواب
مشاريع  ويناط بمجمس النواب االختصاص التشريعي مف خالؿ تحضير شمسية. سنوات بأربعة

، ويكوف لو ميمة الرقابة عمى سياسة الحكومة مف خالؿ ممارسة النواب القوانيف والتصويت عمييا
لحقيـ في السؤاؿ واالستجواب ألي مف الوزراء ويحؽ لمجمس النواب سحب الثقة مف أي وزير أو 

 .(1)مف الحكومة ككؿ

  الُسكِرّيةُ  الَعَرِبّيةُ  أسس تحديد مدة المجمس النيابي في الُجمُيكِرّيةُ  :ثالثان 

الدستور السوري الجديد حيث 26/2/2012 باالستفتاء الجاري بتاريخ  السوري أقر الشعب
 ، و(2)تامة سيادة ذات ديمقراطية دولة السورية العربية األولى عمى أف الجميورية تنص المادة

 أو لفرد يجوز ال لمشعب و جميوري، و اعتبر الدستور أف السيادة نظاـ الدولة في الحكـ نظاـ
 ضمف السيادة الشعب يمارسولمشعب، و  بالشعب الشعب حكـ مبدأ عمى وتقـو ادعاؤىا، جماعة
 (.3)الدستور في المقررة والحدود األشكاؿ

 عمى أنو "يتولىوقد نظـ الدستور في أحكامو عمؿ مجمس الشعب السوري مف خالؿ نصو 
 وتكوف مدة والية .(4)الدستور" في المبيف الوجو عمى الشعب مجمس الدولة في التشريعية السمطة
 حالة في إال تمديدىا يجوز وال لو اجتماع أوؿ تاريخ مف تبدأ ميالدية سنوات أربع الشعب مجمس
 والية انتياء تاريخ تسبؽ التي الستيف األياـ خالؿ االنتخابات ويجب أف تجري .(5)بقانوف الحرب
 االنعقاد في المجمس الشعب، وفي حالة عدـ تمكف الدولة مف اجراء االنتخابات يستمر مجمس
 .(6)جديد مجمس انتخاب يتـ حتى قائماً  ويبقى غيره ينتخب لـ إذا حكماً 

 

 

 

                                                           

 .302(النظـ السياسية كالدستكرية في لبناف كالدكؿ العربية،  أحمد سرحاؿ، ص1)
 ـ .2012مف الدستور السوري لسنة  1(المادة 2)
 مف المرجع السابؽ .2(المادة 3)
 مف المرجع نفسو . 55(المادة 4)
 مف المرجع نفسو. 56(المادة5)
 ـ .1927مف القانوف الدستوري المبناني المعدؿ لسنة  16(المادة 6)
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 الجميكرّية المبنانّية: أسس تحديد مدة المجمس النيابي في رابعان 

ف أعمى  ،ـ1926أيار لسنة  23نص الدستور المبناني الصادر في  ةفي مقدمجاء 
، ويعتبر  مجمس النواب ىو السمطة التشريعية ،  وتعتبر مدة ديمقراطية برلمانية لبناف جميورية

 . (1)والية مجمس النواب ىي أربعة سنوات

البرلماف ىي أربعة سنوات، إال إنو كاف بظروؼ استثنائية  واليةعمى الرغـ مف أف مدة  
يقـو البرلماف بالتمديد لنفسو لدورات متتالية لتعثر إجراء انتخابات، ومنيا التمديدات أثناء فترة 

بالتمديد لنفسو  2009عاـ  لبناف في وفي العصر الحديث قاـ برلماف . (2)الحرب األىمية المبنانية
اجتمع  2013أيار / مايو  31، حيث إنو وقبؿ انتياء والية البرلماف أجريت في ةأكثر مف مر 

مف النواب وأقر تعديؿ لقانوف االنتخاب مف مادة  128مف أصؿ  98مجمس النواب بحضور 
وتـ التصويت  2014تشريف الثاني / نوفمبر  20وحيده تـ خالليا تمديد والية المجمس حتى 

 .اف ذلؾ بحجة الظروؼ األمنية االستثنائية التي تمر بيا البالدنائب، وك 98حضور ب باإلجماع

وقرر  2014تشريف الثاني / نوفمبر  5وقبؿ انقضاء المدة الممددة، اجتمع البرلماف في 
وىذا يعني أنو قرر التمديد لنفسو مدة أربعة ، 2017حزيراف / يونيو  20التمديد لنفسو حتى 

التمديد  ، وكاف2013حزيراف / يونيو  20نتياء واليتو في سنوات كاممة منذ التاريخ المفترض ال
وغياب لنواب التيار الوطني الحر الذيف  ،صوتًا ومعارضة نائبي حزب الطاشناؽ 95بأغمبية 

 .(3)قرروا مقاطعة الجمسة

والتي يعتبر نظاـ الحكـ فييا  ،أف الدوؿ العربية التي تـ ذكرىا بشكؿ موجز يرل الباحث
ديمقراطي، قد قامت بتحديد مدة والية مجالسيا النيابية البرلمانية كأحد أركاف نظاـ الحكـ 

؛ ليتـ الرجوع إلى الشعب مصدر اؾ ىيئة نيابية لمدة زمنية محددةالديمقراطي أف يكوف ىن
 ىي عنواف الديمقراطية.السمطات مف خالؿ االنتخابات التي تعتبر مف أسس النظاـ النيابي و 

ومدة والية البرلماف يجب أال تكوف مدة طويمة بحيث تضعؼ رقابة ىيئة الناخبيف عمى  
 ،ف قصيرة بحيث يخضع النواب إلرادةال أف تكوف مدة البرلمااب الذيف يمثمونيـ، و أداء النو 

                                                           

 ـ .2012مف الدستور السوري لسنة 1( المادة1)
إلى عاـ  1975رب أىمية متعددة األوجو في لبناف ، واستمرت مف عاـ ( الحرب األىمية المبنانية ىي ح2)

 UN Human ألؼ شخص،120، وأسفرت عف مقتؿ ما يقدر بػ 1990
RightsCouncil. "IMPLEMENTATION OF GENERAL ASSEMBLY   

    https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%( موقع ويكيبيديا عمى االنترنت 3)
 

https://web.archive.org/web/20070115172923/http:/www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/specialsession/A.HRC.3.2.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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مالءات ناخبييـ مما يؤدي إلى عدـ استقو  لذلؾ أخذت معظـ اللية البرلماف عف ىيئة الناخبيف، و ا 
، والقميؿ مف الدوؿ قصرتيا عمى ثالثة البرلماف مف أربع إلى خمس سنوات الدوؿ باعتماد مدة

 .ترؾ أي دولة المدة بال مدة محددةولكف لـ ت ،ودوؿ أخرى جعمتيا ستة سنوات ،سنوات

لعدـ تكرار نفس الشرح المبيف بما يتعمؽ بمدة الييئات النيابية كأحد  ونظراً  ،لكؿ ما سبؽ
كيفية تحديدىا لمدة و  ،الباحث بإعداد جدوؿ بأسماء الدوؿ، قاـ أركاف النظاـ الديمقراطي النيابي

، حيث اتبعت جميع الدوؿ مدة زمني محددة لمييئة ات النيابية وفقًا لدستور كؿ دولةوالية الييئ
 .لمفيـو الديمقراطية النيابية يقاً وتطب لؾ انسجاماً وذ ،النيابية

 نص المادة الدستكرية الدكلة ـ
 الدكؿ التي حددت مدة البرلماف بأربع سنكات ميالدية

 يوماً  الستيف خالؿ في المجمس ىيئة لتجديد العامة االنتخابات تجري ميالدية، و سنوات 4 مجمس النواب مدة لبناف  .1
 ·النيابة مدة النتياء السابقة

 األردف  .2

ميالدية ، و يجوز لمممؾ تمديد والية المجمس لمدة ال تقؿ عف سنة وال تزيد عف  سنوات 4 مجمس النواب مدة
 سنتيف.

يجب اجراء االنتخابات خالؿ األربع شيور التي تسبؽ انتياء والية المجمس واذا لـ يتـ اجراءىا لسبب مف 
 ب مجمس جديد.االسباب ، يبقى المجمس قائما لحيف انتخا

 سوريا  .3
 الحرب حالة في اال تمديدىا يجوز وال لو اجتماع او تاريخ مف تبدا ميالدية سنوات 4 الشعب مجمس مدة

 .بقانوف
 سنوات. 4مدة مجمس النواب  العراؽ  .4

سنوات ميالدية مف تاريخ أوؿ اجتماع لػو ويجري التجديد خالؿ الستيف يوما السابقة عمى   4مدة مجمس األمة الكويت  .5
 .المدة نياية تمؾ

 .عضويتو مدة انتيت مف تعييف ويجوز سنوات 4الشورى البحريني مجمس مدة البحريف  .6

 قطر  .7

 التسعيف خالؿ الجديد المجمس انتخابات وتجرى لو، اجتماع أوؿ تاريخ مف تبدأ ميالدية سنوات 4 المجمس مدة
ذا عضويتو، مدة انتيت مف انتخاب إعادة ويجوز المدة، تمؾ نياية عمى السابقة يوما  عند االنتخابات تتـ لـ وا 

. الجديد المجمس انتخاب يتـ حتى قائما المجمس يبقى األسباب، مف سبب ألي تأخرت أو المجمس، مدة انتياء
، لمضرورة إال التشريعي الفصؿ مد يجوز وال  .واحدا تشريعيا فصال المد ذلؾ يتجاوز أال عمى وبمرسـو

 االمارات  .8
 ولمدة لو اجتماع أوؿ تاريخ مف المجمس عضوية مدة سنوات  تبدأ4مدة المجمس الوطني االتحادي االماراتي 

 2009 لسنة( 1) رقـ الدستوري التعديؿ مف الثالثة المادة نص عمى بناء سنتيف مف بدال ميالدية سنوات أربع
 (.72) المادة عمى

 سمطنة عماف  .9
 لممجمس، التالية االنتخابات في العضو نجح إذا لمتجديد قابمة سنوات 4العماني  الشورى مجمس عضوية مدة
 .العامة الوظائؼ أو الدولة مجمس وعضوية الشورى مجمس عضوية بيف الجمع يجوز وال

 سنكات ميالدية خمسةالدكؿ التي حددت مدة البرلماف ب
 .السابقة عمى انتياء مدتويـو  60سنوات مف تاريخ أوؿ اجتماع ويجرى االنتخاب لتجديد المجمس خالؿ  5مدة المجمس  مصر  .10
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 .سنوات  5مدة المجمس الوطني  السوداف  .11
 .سنوات ؛وتنتيي عضويتيـ عند افتتاح دورة أكتوبر مف السنة الخامسة التي تمي انتخاب المجمس 5مجمس النواب مدة  المغرب  .12
 .سنوات 5 التونسيمدة مجمس نواب الشعب  تونس  .13

 سنكات ميالدية ستةالدكؿ التي حددت مدة البرلماف ب
 .  اتوسن 6 ىي الجزائرية ػألما سمجم ةدػم ففإ الجزائر  .14

 اليمف  .15
سنوات شمسية تبدأ مف تاريخ أوؿ اجتماع لو، ويدعو رئيس الجميورية الناخبيف إلى 6 مدة مجمس النواب 

انتخاب مجمس جديد قبؿ انتياء مدة المجمس بستيف يوما عمى األقؿ، فإذا تعذر ذلؾ لظروؼ قاىرة ظؿ 
 . زواؿ الظروؼالمجمس قائمًا ويباشر سمطاتو الدستورية حتى 

 

أف المالحظ في الجدوؿ السابؽ أف الدوؿ اتبعت تأقيت مدد المجالس  يرل الباحث  
شعب مصدر السمطات ليختار نوابو م، ثـ نعود مرة أخرى لثالث إلى ستة سنواتمف  لتشريعيةا

لوحيدة لتطبيؽ والتي تعد ىي الطريقة ا ،في المجالس التشريعية باالنتخابات الحرة والمباشرة
 .ف نظاـ الحكـ ديمقراطيا حقيقياً كو حتى يالنظاـ الديمقراطي؛ 

 الفرع الثاني
 أسس تحديد كالية المجالس التشريعية في الدكؿ األكركبية كالغربية 

، وىي أقوى دعامة تعتبر الثورة الفرنسية ىي الوقود المحرؾ لمنظاـ الديمقراطي بشكؿ عاـ
ت أنيا تاريخيا حقق لمديمقراطية المعاصرة، لذلؾ لـ تضاه فرنسا أي دولة أخرى عمى الرغـ مف

 :الفرنسية بعدة مراحؿ وىي كالتاليلقد مرت الديمقراطية و  .(1)مبادئ الديمقراطية بعد انجمترا

 الرابع عشر حتى القرف السادس عشرالمرحمة االقطاعية حيث امتدت مف القرف  :أوال. 
 المرحمة الممكية المطمقة حيث امتدت مف القرف السابع عشر الى القرف الثامف عشر. :ثانيا 
 تتطور ، حيث بدأت الديمقراطية نسية امتدت حتى القرف التاسع عشرمرحمة الثورة الفر  :ثالثا

 .(2)، وقد كانت قرارات الثورة الفرنسية ىي أساس دساتيرىابشكؿ تدريجي مع مرور الزمف

مجمػػػس الشػػػيوخ  السػػػمطة التشػػػريعية فػػػي فرنسػػػا مػػػف مجمسػػػيف حيػػػث تأسػػػسوتتكػػػوف حاليػػػا 
 عمػػػى الفرنسػػػية الثػػػورة أعقبػػػت التػػػي القناصػػؿ حكومػػػة دسػػػتور نػػػص بعػػػدما ـ 1795 سػػػنة الفرنسػػي
 أولئػػػؾ عػػػدد وزاد عػػػزليـ يمكػػػف وال الحيػػػاة مػػػدى يعينػػػوف عضػػػوا 60 يضػػػـ لمشػػػيوخ مجمػػػس إنشػػػاء

 نبالء. لقب نابميوف منحيـ حتى منتظـ بشكؿ ذلؾ بعد األعضاء

                                                           

 . 429، صيث، حسف زغير حزيـخ فرنسا الحد( تطور الفكر الديمقراطي في تاري1)
 . 430، صخ فرنسا الحديث، حسف زغير حزيـ(تطور الفكر الديمقراطي في تاري2)
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 343 ويضػػػـ الفرنسػػػي البرلمػػػاف فػػػي األعيػػػاف مجمػػػس ىػػػو الفرنسػػػي الشػػػيوخ يعتبػػػر مجمػػػس
 مػف ىيئػة قبؿ مف سنكات 6 مدتيا لفترة انتخابيـ يتـ سيناتور مسمى العضو عمى ويطمؽ عضوا

 الفرنسػػػية المحافظػػػات كافػػػة فػػػي البمديػػػة المجػػػالس وممثمػػػي ومستشػػػاريف نػػػواب مػػػف تتػػػألؼ النػػػاخبيف
 تجديػػد يػػتـ أف عمػػى الخػػارج، فػػي المقيمػػة الفرنسػػية لمجاليػػات األعمػػى المجمػػس أعضػػاء مػػف وكػػذلؾ
 لمعامػػػة يمكػػػف ال و ، سػػػنكات ثػػػالث كػػػؿ لممجمػػػس جديػػػد رئػػػيس وانتخػػػاب المجمػػػس أعضػػػاء ثمػػػث

 .  (1)المجمس أعضاء انتخاب في المشاركة

 حيثالجمعية الوطنية الفرنسية أما المجمس الثاني في السمطة التشريعية الفرنسية ، فيو 
دوره الرئيسي ىو مناقشة وتعديؿ والتصويت عمى القوانيف  وتكوف مع مجمس الشيوخ الفرنسي، 

بعكس مجمس الشيوخ الفرنسي، لديو صالحية إسقاط وتغيير الحكومة، وىذا المجمس  ،والتشريعات
 وىو مما ينبغي أال تكوف األغمبية في المجمس تخالؼ الحكومة. 

نائب، تـ انتخابيـ عبر االقتراع العاـ المباشر في شكؿ اقتراع  577كوف المجمس مف يت
وقد حددت مدد كؿ مف المجمسيف وفؽ القانوف االساسي  . سنكات 5كذلؾ لمدة عمى دورتيف 

"تتحد مدة كؿ مف مجمسي البرلماف وعدد  25الفرنسي كما ورد في الدستور الفرنسي مادة 
شروط الترشح و موانعو وحاالت التعارض مع العضوية بموجب قانوف أعضاءىما ومكافآتيـ و 

 أساسي ".

وعمػػى ذات الطريقػػة قامػػت الػػدوؿ األوروبيػػة والغربيػػة فػػي تحديػػد واليػػة المجػػالس التشػػريعية 
لدسػػتور و أعمػػى مػػف أمػػا فػػي الدسػػتور مباشػػرة ،أو مػػف خػػالؿ قػػانوف أساسػػي يكػػوف أقػػؿ مرتبػػة مػػف ا

 كيؼ تـ تحديد مدد واليات المجالس التشريعية في الجدوؿ التالي:، حيث سنرى التشريع العادي

 لكالية برلماناتيـ النيابيةك أمريكا كربية جدكؿ يكضح كيفية تحديد الدكؿ األ 

 نص المادة الدستكرية الدكلة الرقـ
 .سنكات خمسةالبريطاني مدة مجمس العمـو  بريطانيا  .1
 .سنكات 5الفرنسية سنوات ، والمجمس الثاني ىو الجمعية الوطنية ستة مدة مجمس الشيوخ  فرنسا  .2

 .) المجمس االعمى و االكبر(  سنكات ستةمدة مجمس الشيوخ  مريكاأ  .3
 .() المجمس االدنى وىو التشريعي  سنتيفمدة مجمس النواب االمريكي 

 أعضاء الككنغرس مدة أربع سنكات.كيخدـ  أو كما يقاؿ محميا مجمس النواب،مجمس النواب اإلسباني  سبانياإ  .4

 .(Βουλή των Ελλήνωνالبرلماف اليوناني )باليونانية:  اليكناف  .5
 لمدة أربع سنكات انتخابيـيتـ وىو يمثؿ السمطة التشريعية  ؼ أيضًا باسـ البرلماف الييميني،كما يعر 

                                                           

(1)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%   موقع
 .24/1/2019ويكيبيديا .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%25
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 سنكات . أربعمدة مجمس النكاب االيطالي  ايطاليا  .6
  .(1)مف قبؿ جميع المواطنيف األلماف البالغيف يتـ انتخاب أعضاء البكندستاغ كؿ أربع سنكات ألمانيا  .7

 ركسيا  .8
(( في االتحاد الروسي ىو مجمس النواب في الجمعية االتحادية Госуда рственная ду маمجمس الدوما ))بالروسية: 

، والتي 1993وقد تـ استبداؿ مجمس السوفيات األعمى بمجمس الدوما نتيجة لمدستور الجديد عاـ لروسيا )السمطة التشريعية(،. 
  .لكالية أربع سنكات مجمس الدكما و ينتخب الشعب.وافؽ عمييا الشعب الروسي في استفتاء

 .سنكات أربعكالثاني  سنكات ستةكؿ األ المجمس الوطني لألرجنتيف ، تتبع نظاـ المجمسيف يكوف  رجنتيفاال   .9
 .سنكات أربعكالثاني  سنكات أربعكؿ األ البرلماف الروماني، تتبع نظاـ المجمسيف يكوف  ركمانيا  .10

 

مقراطية أخذت بتحديد مدة المجالس النيابية مف ثالث وروبية الديف معظـ الدوؿ األأ يرل الباحث
 .واب جدد لممجالس التشريعيةلى ستة سنوات ثـ يتـ انتخاب نإ

 المطمب الثاني
 تحديد كالية المجمس التشريعي في فمسطيفأسس  

أف اإلطار القانوني المحدد لموالية لمباحث تبيف القوانيف الفمسطينية عمى  االطالعبعد      
 المعدلة والقوانيف ـ، 1995لسنة( 13) رقـ   االنتخابات قانوف لممجمس التشريعي يتمثؿ في الزمنية 

لسنة  المعدؿ القانوف األساسيـ، و 2002 لسنة األساسي ، والقانوفـ 1995لسنة( 16) رقـ لو
طيني ألنو يحدد ساسي بمثابة الدستور الفمسحيث يعد القانوف األ ـ2005وتعديالتو لسنة  2003

اختصاصات السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعالقتيـ ببعض وكذلؾ شكؿ نظاـ الحكـ و 
 .ـ2005( لسنة9قانوف رقـ ) ، ورىا المجمس التشريعيادية التي يقألنو يسمو عمى القوانيف الع

 الفرع األكؿ
 ـ،1995لسنة( 13) رقـ  االنتخابات تحديد كالية المجمس التشريعي في قانكف 

 ـ1995لسنة( 16) رقـ لو المعدلة كالقكانيف

 رقـبموجب قانوف االنتخابات الفمسطيني ألوؿ مرة في فمسطيف تشكمت السمطة التشريعية 
وتنفيذًا ألحكاـ ىذا  ،ـ1995لسنة( 13) رقـالمعدؿ لقانوف االنتخابات  ـ1995لسنة( 16)

 رئيس السمطة الفمسطينية مرسومًا رئاسيًا دعا فيوياسر عرفات  الرئيس الراحؿ أصدرالقانوف، 
 أجريت وقد..(2)التشريع السمطة وأعضاء المجمس عامة، لغرض انتخاب رئيس انتخابات إلجراء

                                                           

(1)https://www.bundestag.de/ar/    ـ.1/12/2018موقع البوندستاغ األلماني، تـ مشاىدتو 
بشأف الدعوة إلجراء انتخابات عامة،  1995( لسنة 1(  السمطة الوطنية الفمسطينية، مرسوـ رئاسي رقـ )2)

(. و السمطة الوطنية الفمسطينية، قانوف االنتخابات الفمسطيني رقـ 1الوقائع الفمسطينية، العدد العاشر، المادة )
 –(. ووفقًا التفاقية إعالف المبادئ 1( الفقرة )2) ، الوقائع الفمسطينية، العدد الثامف، المادة1995( لعاـ 13)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.bundestag.de/ar/
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 المجمس والدة أدت إلىو ، 1996 العاـ في شير يناير مف فمسطيف في عامة انتخابات أوؿ
 .(1)عضو 88 بانتخاب ـ1996 سنة األوؿ التشريعي
 ُحدَّدت التي االنتقالية المرحمة نياية في المجمس ىذا والية  تنتيي أف يفترض وكاف 

سمطة إال أف ذلؾ لـ يتـ بسبب تعثر المفاوضات في ذلؾ الحيف بيف ال ،ـ1999 أيار بشير
ـ بعد دخوؿ 2000عاـ تج عف ذلؾ اندالع انتفاضة األقصى ، ونالوطنية والجانب االسرائيمي
المواجيات  إلى المسجد األقصى المبارؾ، ومع اشتداد أريئيؿ شاروفزعيـ المعرضة االسرائيمية 

غالؽ والحواجز ما أدى إلى صعوبة وفرض اإل ،الوطنية ت السمطةباستيداؼ مقرا ؿقامت اسرائي
 .(2)الوضع الحكومي والسياسي بشكؿ عاـاستقرار 

مشروع القانوف ـ بإقرار 2002وبناء عمى ذلؾ قاـ المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ 
تقنيف وقد جاءت في أحكامو  ،عمارحيث صادؽ عميو الرئيس الراحؿ أبو  ،األساسي الفمسطيني

 والية المجمس التشريعي.

 الفرع الثاني
القانكف ـ ك 2002لسنة في القانكف األساسي تحديد مدة كالية المجمس التشريعي  

  ـ2005كتعديالتو لسنة  2003لسنة المعدؿ  األساسي
 :ـ2002لسنة في القانكف األساسي تحديد مدة كالية المجمس التشريعي  -أكالن 

األوؿ مشػػػػػروع القػػػػػانوف األساسػػػػػي بػػػػػالقراءة الثانيػػػػػة بتػػػػػاريخ لقػػػػػد أقػػػػػر المجمػػػػػس التشػػػػػريعي 
، نيف حيػػث أنػػو يرقػػى لمرتبػػة الدسػػتوروالػػذي يمثػػؿ المرجعيػػة االساسػػية لكػػؿ القػػوا ،ـ2/10/1997

ولكف الػرئيس الراحػؿ أبػو عمػار لػـ يصػادؽ عميػو ألنػو كػاف مقيػدا باتفػاؽ أوسػمو االنتقػالي، إلػى أف 
االنتقاليػػة ولكػػف لػػـ يصػػؿ الجانبػػاف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي إلػػى اتفػػاؽ جػػاء موعػػد انتيػػاء المرحمػػة 

، وعميو قاـ رئيس السػمطة الراحػؿ ياسػر عرفػات بإصػدار وضات كامب ديفيدايائي بسبب فشؿ مفن
 البػػػاب الرابػػع ب ـ2002لسػػنة األساسػػي  جػػاء فػػي القػػانوفو (3)ـ 29/5/2002القػػانوف األساسػػي فػػي 

مػادة فػي مػتف  المجمس التشريعي الفمسطيني وميامو ومدتػو ممثمة ب يػةالسمطػػة التشريعتنظيـ عمؿ 
 كالتالي: (47)

                                                                                                                                                                        

سرائيؿ، فإف المرحمة االنتقالية تنتيي في الرابع مف  1993المبرمة عاـ  -أوسمو بيف منظمة التحرير الفمسطينية وا 
 .1999أيار عاـ 

 . 25(  الديمقراطية كالتجربة البرلمانية الفمسطينية ، أحمد قريع ، ص1)
 . 52والتجربة البرلمانية الفمسطينية ، أحمد قريع ، ص(  الديمقراطية 2)
 . 181، صلمرجع السابؽا(  3)
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 المجمس التشريعي الفمسطيني ىو السمطة التشريعية المنتخبة. -1
 المجمػػػػس التشػػػػريعي ميامػػػػو التشػػػػريعيةبمػػػػا ال يتعػػػػارض مػػػػع أحكػػػػاـ ىػػػػػذا القػػػػانوف يتػػػػولى   -2

 عمى الوجو المبيف في نظامو الداخمي. ،والرقابية
 مدة ىذا المجمس ىي المرحمة االنتقالية. -3

بأف والية المجمس التشريعي  الذكر آنفة نص المادة السابقة مف نستخمص أف يمكف
في القانوف األساسي مف خالؿ تحديد انتياء مدة واليتو  ،الفمسطيني األوؿ تـ معالجتيا دستورياً 

ـ ، 1999في شير أيار لعاـ  ُحْكماً لتي كاف مف المفترض أف تنتيي بمدة المرحمة االنتقالية ا
، فيعني ذلؾ ـ حاؿ دوف ذلؾ2000واندالع انتفاضة األقصى عاـ  ،ولكف توقؼ العممية السياسية

أف المرحمة االنتقالية كانت في حالة استمرار ولـ يتـ التوصؿ التفاؽ نيائي بيف الجانبيف 
ؾ النص تقنيف امتداد والية المجمس أف المشرع يريد مف ذل كيرل الباحثالفمسطيني واالسرائيمي، 
 . ـ1999التشريعي لما بعد عاـ 

 ـ2003لسنة  المعدؿ في القانكف األساسيتحديد مدة كالية المجمس التشريعي  :ثانيان 

واالستيداؼ المستمر والمباشر لمؤسسات السمطة الوطنية   ،مع اشتداد انتفاضة األقصى
روتيا عندما قاـ شاروف والتضييؽ عمييـ، والتي بمغت ذلغربية وقطاع غزة وكذلؾ لسكاف الضفة ا
وقتؿ آالؼ  ،وقاـ الجيش االسرائيمي باجتياح كؿ مناطؽ الضفة الغربية ،بعممية السور الواقي

 و تجريؼ ومصادرة مساحات كبيرة جدا مف أراضي مناطؽ ،سرى، واعتقاؿ آالؼ األالشيداء
عمى مقر رئيس السمطة ياسر عرفات  في راـ  ، وفرض الحصارنفوذ السمطة الوطنية الفمسطينية

 .ا ومنعت تحركو منو

ياسر عرفات لقبوؿ بموافقة وضغط أمريكي وعربي بالضغط عمى قامت اسرائيؿ و  
ـ و تعديؿ القانوف األساسي واستحداث 2005قامة الدولة الفمسطينية عاـ خريطة الطريؽ وا  

صالح التي أصدرىا المجمس خالؿ وثيقة اإل نية الفمسطينية مفمنصب رئيس وزراء لمسمطة الوط
ـ 11/9/2002وأجبرت الحكومة الفمسطينية عمى االستقالة في  ،ـ16/5/2002التشريعي في 

 .(1)غؿ يده عف الحكـ الفردي المطمؽ لمسمطة الوطنيةعمار و ،وذلؾ لتحجيـ صالحيات أبي 

وبناء عمى ما سبؽ فقد قاـ المجمس التشريعي الفمسطيني األوؿ في عيد السمطة  
( مف القانوف األساسي التي تعطي 111بتعديؿ القانوف األساسي، استنادًا إلى المادة )  الوطنية

، وذلؾ ساسي بموافقة أغمبية ثمثي أعضاءهالمجمس التشريعي صالحية تعديؿ القانوف األ
                                                           

 . 194(  الديمقراطية والتجربة البرلمانية الفمسطينية، أحمد قريع، ص1)
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وتحديد صالحياتو والضوابط  ،الوزراء في السمطة الوطنية الفمسطينية باستحداث منصب رئيس
القانونية والسياسية الناظمة لعممو، وتوضيح شكؿ العالقة التي تربطو برئيس السمطة الوطنية 

 .(1)الفمسطينية والسمطة التشريعية

تحديد  يضاً ـ وقد شمؿ التعديؿ أ2002وفعال تـ تعديؿ القانوف األساسي السابؽ لعاـ 
تنص عمى أف   -3فقرة  47حيث كانت سابقا المادة   ،الية المجمس التشريعي الفمسطينيمدة و 
  .االنتقالية المرحمة ىي المجمس ىذا مدة

 3فقرة  47بتغيير في المادة  ،ـ2003لسنة وتـ تعديميا في القانوف األساسي المعدؿ 
 كؿ مرة االنتخابات وتجري انتخابو تاريخ مف سنوات أربع التشريعي المجمس مدة" إلى ما يمي

كىكذا كصمنا إلى  تحديد مدة كالية المجمس التشريعي الفمسطيني بأربع  ".دورية بصورة سنوات  أربع
  .سنكات ثـ تجرم االنتخابات

 في العاـ المعدؿ مقانكف األساسيل التعديؿ فيتحديد مدة كالية المجمس التشريعي  :ثالثان 
 ـ2005

وقد تـ النص فيو ـ، 2005لسنة  9صدار قانوف االنتخابات رقـ إ 2005تـ في عاـ 
عضو، وتـ تغيير النظاـ  132إلىعضو 88عضاء المجمس التشريعي الفمسطيني مفعمى زيادة أ

% بنظاـ القوائـ المغمقة عمى أساس التمثيؿ  50ترشح فردي و  %50االنتخابي ليكوف مختمط 
  .(2)النسبي حيث كاف نتاج حوارات القاىرة بيف الفصائؿ الفمسطينية

ضافة جمس التشريعي الفمسطيني عف ظروؼ إبسؤاؿ أميف عاـ الم كقد قاـ الباحث 
صدار قانوف االنتخابات عاـ ، فأجابنا بأنو وأثناء إمكرر لمقانوف األساسي الفمسطيني 47 المادة 

                                                           

 . 195، صانية الفمسطينية، أحمد قريعالديمقراطية والتجربة البرلم(  1)
يقوـ قانوف االنتخابات الفمسطيني عمى أساس النظاـ  -1، 2005( لسنة 9(، قانوف رقـ )3( مادة رقـ )2)

%( بيف نظاـ األكثرية النسبية )تعدد الدوائر( و)نظاـ القوائـ( باعتبار 50 -% 50االنتخابي المختمط مناصفة )
( مئة واثنيف وثالثيف نائبًا موزعة عمى 132عدد نواب المجمس ) -2األراضي الفمسطينية دائرة انتخابية واحدة. 

ستة وستوف نائبًا يتـ انتخابيـ عمى أساس نظاـ )تعدد الدوائر( موزعيف عمى الدوائر  66)  أ -الوجو التالي:
االنتخابية الستة عشر حسب عدد السكاف في كؿ دائرة وبما ال يقؿ عف مقعد واحد لكؿ دائرة، ويخصص منيا 

ستة وستوف نائبًا يتـ انتخابيـ عمى  66ستة نواب لممسيحييف مف دوائر عدة يتـ تحديدىا بمرسـو رئاسي. ب) 
أساس نظاـ التمثيؿ النسبي )القوائـ( باعتبار األراضي الفمسطينية دائرة انتخابية واحدة. ج( تشكؿ القائمة 
االنتخابية مف حزب أو ائتالؼ أحزاب أو مجموعة مف األشخاص تتشكؿ لغرض االنتخابات عمى أف تستوفي 

 القانوف. شروط الترشح وفقًا ألحكاـ ىذا
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ـ أثار المجتمعوف آنذاؾ في شـر الشيخ أنو ماذا لو قاـ االحتالؿ بمنع إجراء االنتخابات  2005
التشريعية في موعدىا الدستوري المقرر في القانوف األساسي الفمسطيني، أو ظيرت ظروؼ 

 .نع اجراء االنتخابات في موعدىا ؟سياسية أو قاىرة تم

 مجتمعوف أنو يجب تمديد والية المجمس التشريعي في حالة عدـ اجراءحينيا قاؿ ال
، خالؿ القانوف األساسي الفمسطيني ، ولكف بشكؿ قانوني ومفاالنتخابات وفؽ األسباب السابقة

قاـ المجمس التشريعي باالجتماع ، و مصر إلى قطاع غزةالمجتمعوف في  عمى ذلؾ عاد وبناءً 
 مكرر والتي نصت 47ضافة مادةحيث شمؿ التعديؿ إغمبية الثمثيف وتعديؿ القانوف األساسي بأ

 المنتخب الجديد المجمس أعضاء أداء عند القائـ التشريعي المجمس والية مدة تنتيي" عمى ما يمي
 ضافة المادة لنصوص القانوف األساسي. و بذلؾ تـ إ  ". الدستوري  اليميف

، ولكف المجمس حينومسطيني في التشريعي الفتـ تغطية الوضع القانوني لوالية المجمس و 
إلى أعماؿ المجمس  رجوعاً خالؿ فترة تمديد الوالية، ولكف لـ يحدد المياـ التي سيمارسيا 

جراء االنتخابات جمساتو بكامؿ اختصاصاتو حتى بعد إوؿ نجد أنو استمر في التشريعي األ
 . (1)يعي الثاني لميميف الدستوريةلتشر ـ، لحيف أداء أعضاء المجمس ا2006التشريعية الثانية 

مكرر أنيا تنطبؽ عمى   47آخروف أف المقصود بالمادة الدكتور عمر التركماني و  ويرى
مؼ وتنصيب المجمس التشريعي الجديد بح ،حالة تكوف بيف انتياء المجمس التشريعي القديـ

 47، فيذه الفترة االنتقالية بيف المجمسيف ىي التي تطبؽ خالليا المادة اليميف الدستوريةأعضائو 
ليا التي ليس ليا عالقة بالقانوف، و إنما ىي أمر سياسي ، وليس في الحالة القائمة حامكرر
 .(2)، فال يعقؿ أف نوظؼ الخطأ في تطبيؽ القانوف لنضفي الشرعية عمى األعماؿ السياسيةمطمؽ

أف ىذه الحالة االنتقالية بيف المجمسيف تشبو حالة شغور  أيضاً ويؤكد الرأي السابؽ 
حيث يقـو رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني بأعماؿ قائـ برئاسة  منصب رئيس السمطة بالوفاة،

، 60السمطة لمدة  ، فيو لالنتخابات خالؿ ىذه الفترة ويجب عميو اصدار مرسـو رئاسي يدعو يـو
وتولي رئيس المجمس التشريعي روحي فتوح مياـ  ،عمارحدث عند وفاة الرئيس الراحؿ أبو  كما

وقد تمت االنتخابات الرئاسية  ،لالنتخابات الرئاسية فيو رئيس السمطة حيث أصدر مرسـو دعا
أفرزت السيد محمود عباس رئيسا لمسمطة، وعاد السيد روحي فتوح لميامو في رئاسة المجمس و 

                                                           

 .28/1/2019، غزة الفمسطيني الدكتور نافذ المدىوف، ( مقابمة مع أميف عاـ المجمس التشريعي1)
عبدالحميد . دباسـ بشناؽ و  د.ات القانوف في جامعات قطاع غزة، ( مقابمة مع أساتذة القانوف العاـ في كمي2)

 .  28/1/2019محمد شبير، غزة ،  د. ساىر الوليد و د. العيمة و
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لألوضاع الطبيعية العادية فيي األصؿ في حالة  عند التشريع ينظر دائماً  لذلؾ دائماً التشريعي، 
 مكرر فيي استثناء عمى األصؿ. "47"والية المجمس التشريعي بأربعة سنوات، أما المادة 

رر في القانوف مك "47"لمادة إلى الرأي الذي يأخذ بصراحة ا كلكف الباحث ال يميؿ
وذلؾ ألف األصؿ أف تداوؿ السمطة و تأقيت الييئة النيابية ال يتفقاف مع ، األساسي الفمسطيني

مدة والية المجمس " تؤكد أف "3فقرة   47، ثـ إف المادة شريعيالمدة المفتوحة لوالية المجمس الت
عف ىذه الفقرة فال يصح القفز  ،خابات كؿ أربع سنوات بشكؿ دوريوتتـ االنتىي أربع سنوات 
 يقدـ االستثناء عمى األصؿ. يجوز أف ال"مكرر فقط ألنيا استثناًء، و 47" والتمسؾ بالمادة

الدكتور عمر كؿ مف الدكتور باسـ بشناؽ و اآلراء التي وردت في الدراسة ل كيؤيد الباحث
بخصوص المادة محمد شبير الدكتور ساىر الوليد و الدكتور لعيمة و عبدالحميد االدكتور التركماني و 

أىميا تأقيت مدة الييئة و  تنسجـ مع مقصود أركاف الديمقراطية النيابيةكونيا  ،مكرر( (47
 .النيابية

 الفرع الثالث
 ـ 2005لسنة (9) تحديد مدة كالية المجمس التشريعي في قانكف االنتخابات رقـ 

، ـ2005( لسنة 9قانوف االنتخابات رقـ )قاـ المجمس التشريعي الفمسطيني األوؿ بإقرار 
( 2مف المادة ) 4نصت الفقرة ، حيث مجمس التشريعي ودورية االنتخاباتوالية الوالذي أكد عمى 

تكوف مدة والية المجمس أربع سنوات مف تاريخ انتخابو وتجرى االنتخابات مرة كؿ " :عمى أنو
  .(1)"بصورة دورية أربع سنوات 

سي المعدؿ أف ىذه المادة مف قانوف االنتخابات تتوافؽ مع القانوف األسا ك يرل الباحث
" مكرر التي جعمت االمتداد لوالية المجمس "47، ولكنيا تختمؼ مع نص المادة ـ2003لسنة 

، مما أدى الى امتداد ة ألعضاء المجمس التشريعي الجديدالتشريعي لحيف أداء اليميف الدستوري
، وىذا مخالؼ لروح القانوف و أركاف الديمقراطية مف أربعة سنوات إلى اثنى عشر سنةالوالية بداًل 

 النيابية والتي تقـو عمى ركف تأقيت الييئة النيابية. 

ـ تنص 2005لسنة  9مف قانوف االنتخابات رقـ  (7)رقـمادة أف ال  لكف تجدر اإلشارة ىنا     
ة والية يصدر الرئيس خالؿ مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير قبؿ تاريخ انتياء مد" عمى ما يمي

                                                           

ميالدي  13/8/2005ـ بشأف االنتخابات ، صدر في مدينة راـ ا بتاريخ :  2005( لسنة 9( قانوف رقـ )1)
ىجري محمود عباس رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة 1426/رجب/ 8الموافؽ: 

 مادة. 117الوطنية الفمسطينية، ويتكوف مف 
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وتشريعية في األراضي الفمسطينية،  ،يدعو فيو إلجراء انتخابات رئاسية ،المجمس مرسومًا رئاسياً 
 ."ويعمف في الصحؼ اليومية المحمية ،ويحدد موعد االقتراع، وينشر في الجريدة الرسمية

عندما ألـز رئيس السمطة الوطنية بإصدار مرسـو  ىنا المشرع الفمسطيني كاف مكفقان 
، ويحدد في المرسـو تاريخ وتشريعية متزامنة ،نتخابات رئاسيةرئاسي يدعو فيو إلجراء ا

االنتخابات ليقـو الشعب الفمسطيني باختيار أعضاء مجمس تشريعي مف جديد، وذلؾ قبؿ أف 
ال نكوف عرضة النتياء والية المجمس  تنتيي والية التشريعي بثالثة أشير أي تسعيف يوما، حتى

"مكرر في القانوف  47القديـ، دوف أف يكوف ىناؾ انتخاب لمجمس جديد، ولكف جاءت المادة "
جراء االنتخابات بأنو تستمر والية ، لتعالج حالة عدـ التمكف مف إـ2005األساسي المعدؿ لسنة 

 لدستورية. المجمس القائـ لحيف أداء أعضاء المجمس الجديد اليميف ا

بتاريخ  الثاني في قطاع غزة أقر المجمس التشريعي  ك لكف بعد االنقساـ الفمسطيني
ـ المتعمؽ 2oo5( لسنة 9رقـ) مشروع قانوف معدؿ لمقانوف ثانية وبالقراءة الـ 5/6/2008
  :(1) التالي النحو االنتخابات لتصبح عمى  بشأف ((7المادة رقـ  ، وجاء التعديؿ عمى باالنتخابات

مدة كاليتو أك كالية يصدر الرئيس خالؿ مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير قبؿ تاريخ انتياء   .1 
ويحدد فيو موعد  مرسكمان يدعك فيو إلجراء انتخابات تشريعية أك رئاسية في فمسطيف، المجمس 
  وينشر ىذا المرسـو في الجريدة الرسمية ويعمف عنو في الصحؼ اليومية المحمية. االقتراع 

إذا لـ يصدر الرئيس مرسـو الدعوة إلجراء االنتخابات التشريعية أو الرئاسية المنصوص عميو   .2 
في  في الفقرة أعاله. تعتبر الدعوة مصدرة حكمًا مف اليـو األوؿ لمثالثة أشير المنصوص عمييا  

  .(2)( مف ىذه المادة "1الفقرة )

وتقسيميا إلى فقرتيف، "7"بتعديؿ المادة رقـ ىنا قاـ المشرع الفمسطيني بقطاع غزة
أو والية المجمس التشريعي، أف يصدر  انتياء مدة والية الرئيس الفمسطينيوأضافت أنو قبؿ 

يـو مف انتياء الوالية الدستورية، أما  90رئاسيا يدعو فيو لالنتخابات في تاريخ محدد قبؿ اً مرسوم
رئيس بإصدار مرسـو رئاسي يدعو فيو لالنتخابات، حيث الفقرة الثانية فعالجت مسألة عدـ قياـ ال

في أوؿ يـو مف آخر ثالثة أشير في والية الرئيس أو المجمس  تعتبر الدعوة وكأنيا صادرة فعالً 
 التشريعي. 

                                                           

 ـ.2008/ 5/6يخ : ، صدر في مدينة غزة بتار ـ بشأف االنتخابات2005( لسنة 9) رقـ( قانوف معدؿ لمقانوف 1)
 ـ بشأف االنتخابات .2005( لسنة 9( في القانوف معدؿ لمقانوف رقـ )1( مادة رقـ )2)
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باالطالع عمى العديد مف الدساتير نرى أف المجمس التشريعي في قطاع  بعد قياـ الباحث
لقانوف، و بمقارنة ىذا النص في قانوف االنتخابات الفمسطيني بتعديؿ ىذا ا غزة قد أحسف صنعاً 

مع عدة دساتير عربية، مثؿ مصر واألردف وقطر والكويت واليمف نجد أف ىذه الدوؿ نصت عمى 
، فمف الدوؿ مف نص عمى ية البرلماف) المجمس التشريعي(موعد إجراء االنتخابات قبؿ انتياء وال

 شير.ومنيا ما نص عمى ثالثة أ ،شيريف

ولكف الفرؽ بيف فمسطيف والدوؿ التي قارف الباحث معيا نجد أف الدوؿ المذكورة أعاله  
نصت عمى ذلؾ في الدساتير وىو التشريع األعمى في الدوؿ، أما في فمسطيف فقد نصت عميو 

 .ـ2005لسنة  9في قانوف عادي وىو القانوف رقـ 

دد والية المجمس التشريعي مف مف كؿ ما سبؽ  أف المشرع الفمسطيني ح يخمص الباحث
مكرر( والتي عالجت حالة الفترة  47(، ثـ أضاؼ المادة )3( فقرة )(47خالؿ النص في المادة 

ـ مدة والية 2005االنتقالية بيف المجمسيف القديـ والجديد، و أخيرا حدد قانوف االنتخابات لسنة 
 و إجراء االنتخابات بشكؿ دوري، مرة كؿ أربعة سنوات. ،المجمس التشريعي بأربعة سنوات

يجب أف فترة امتداد والية المجمس التشريعي الفمسطيني ىي فقط لفترة انتقالية ال إف 
، وذلؾ مقارنة مع العديد مف األنظمة القانونية الديمقراطية، تتجاوز في كؿ األحواؿ ثالثة أشير

 مقراطي النيابي.والتي تأخذ أحد أشكاؿ أنظمة الحكـ الدي

، فال يصح 3بند  47ثـ إف األصؿ في الوالية الدستورية ىي أربع سنوات وفؽ المادة 
يقدـ عمى األصؿ، ولذلؾ ظيرت ال مكرر؛ ألف االستثناء  47التمسؾ باالستثناء الوارد في المادة 
مة والقضاء، مما أدى إلى أف تصدر المحك ،والقانوف ،حالة جدؿ كبيرة بيف أوساط الفقو

ـ، وكذلؾ مؤخرا أصدرت ذات  2016مكرر عاـ   47الدستورية في راـ ا قرار تفسيري لممادة 
 12/12/2018المحكمة الدستورية العميا قرار تفسيري آخر يتناقض مع التفسير األوؿ في جمسة 

 خير مف الدراسة.ألوىذا ما سنتناولو بنوع ممف التفصيؿ في الفصؿ االمنعقدة في راـ ا، 
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 الفصؿ الثاني

كالية المجمس التشريعي  متدادجدلية ا
 الفمسطيني بعد انتياء مدتو القانكنية
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 الفصؿ الثاني
 طيني بعد انتياء مدتو القانكنيةكالية المجمس التشريعي الفمس متدادجدلية ا  

يؤكد الفقو الدستوري عمى تحديد مدة زمنية لممجالس النيابية في الدستور، وىذا ما تنص 
لقد سار المشرع الفمسطيني في ، ى نظاـ الحكـ الديمقراطي النيابيالتي تتبن غمبية الدساتيرأعميو 

ساسي عاـ القانوف األ صدرعندما ف ،ذات النيج الدستوري لمعظـ الدوؿ القانوف األساسي عمى
المجمس التشريعي الفمسطيني ىو السمطة  -1ف )أعمى  "منو  47"، نصت المادة ـ2002

بما ال يتعارض مع احكاـ ىذا القانوف يتولى المجمس التشريعي ميامو  -2التشريعية المنتخبة .
ا المجمس ىي المرحمة مدة ىذ -3التشريعية والرقابية عمى الوجو المبيف في نظامو الداخمي .

 (. االنتقالية

وؿ كانت ف مدة المجمس التشريعي المنتخب األالنص الصريح أ مف ىذا ـْ يَ فْ يُ  وبالتالي
، و لكنيا امتدت ـ1999التي كانت مقررة في شير أيار سنة  بطة بانتياء المرحمة االنتقاليةتمر 

 بسبب فشؿ المفاوضات بيف السمطة والجانب اإلسرائيمي و اجتياح .كما قمنا سابقا في ىذا البحث
 الجيش االسرائيمي لمدف الضفة الغربية.

ىو عميو حتى  ، فقد بقي الحاؿ عمى ماوموضحا في ىذا البحث وكما ىو معموماً    
مكرر بتاريخ  47اضافة المادة  ، حيث تــ2005القانوف األساسي في سنة جاء تعديؿ 

  -صبحت عمى النحو التالي :أف 13/8/2005

، وتجري ربع سنوات مف تاريخ انتخابوأ)مدة المجمس التشريعي  3بند  47المادة 
دة والية المجمس ) تنتيي م مكرر 47المادة أما نص  ربع سنوات (.أاالنتخابات مرة كؿ 

 داء اعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستوري (.أعند  ،التشريعي القائـ

بالقانوف  مكرر 47وبيف المادة  3بند  47فمذلؾ التعارض بيف النصيف في المواد 
اصة بعد ، ظيرت حالة جدلية واسعة بخصوص تحديد مدة والية المجمس التشريعي خاألساسي

لمجمس ، فيرى جانب أف المدة أربع سنوات مف تاريخ حمؼ أعضاء احدوث االنقساـ الفمسطيني
داء اليميف ألعضاء ، بينما يرى جانب آخر أف المدة مفتوحة لحيف أالتشريعي لميميف الدستورية

 المجمس الجديد.
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 كؿالمبحث األ 
 ثار المترتبة عمى ذلؾكالية المجمس التشريعي كاآل متداداآلراء المؤيدة ال

يتضمف ىذا المبحث عمى اآلراء الفقيية والعممية والقضائية لمف يرى أف والية المجمس 
مكرر في القانوف األساسي الفمسطيني  47التشريعي الفمسطيني مستمرة بصراحة نص المادة 

، ميما طاؿ الزمف فإف المجمس يستمر في عممو التشريعي والرقابي بعد ـ2005المعدؿ لسنة 
أف القوانيف الصادرة في ىذه الفترة تعتبر ، و توريامرور األربع سنوات المحدد لوالية المجمس دس

 .وترتب اآلثار والمراكز القانونيةصحيحة ونافذة 

 ب األكؿالمطم
 كالية المجمس التشريعي الفمسطيني متداداآلراء المؤيدة ال

ىناؾ العديد مف اآلراء تؤيد استمرار والية المجمس التشريعي الفمسطيني بعد انتياء 
، استنادًا إلى 25/1/2010وحتى  25/1/2006مف تاريخ  السنوات األربعة المقررة دستورياً 

 المجمس والية مدة الفمسطيني والذي ينص عمى أنو "تنتييمكرر في القانوف األساسي  47المادة 
 . الدستورية" اليميف المنتخب الجديد المجمس أعضاء أداء عند القائـ التشريعي

فبالتالي نطبؽ أحكاـ  25/1/2010وبما أنو لـ تحدث انتخابات تشريعية بعد تاريخ  
 .المادة السابقة مما يعني استمرار عمؿ المجمس التشريعي الثاني

 الفرع األكؿ
 رأم الفقو القانكني في استمرار كالية المجمس التشريعي الفمسطيني

يرى جانب مف أساتذة القانوف بأف حالة انعقاد المجمس التشريعي الفمسطيني في قطاع 
أعضاء المجمس التشريعي السابقة، وقياـ الحكومة في غزة و  غزة عمى مدار العشر سنوات

 رىا بالقراءات األولىوالمجاف البرلمانية باقتراح مشاريع القوانيف، ثـ عرضيا لممناقشة العامة و إقرا
ذ لدى جميع السمطات في حيث تصبح واجبة النفاب ،، ثـ نشر القوانيف في الجريدة الرسميةوالثانية

( مكرر، 47بالمادة) الفمسطينيالقانوف األساسي وفؽ  متت دستورية إجراءاتىي قطاع غزة، 
مرتبطة بحمؼ اليميف الدستورية ألعضاء مجمس تشريعي  نياية مدة المجمس التشريعي الثاني وأف

 .(1)جديد منتخب وفؽ القانوف

                                                           

 .  27/1/2019 -28( مقابمة مع الدكتكر نافذ المدىكف، ك األستاذ أمجد األغا ، غزة ، 1)
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أف مدة : بالجامعات الفمسطينية المساعد أستاذ القانوفويرى الدكتور نافذ المدىوف 
 2003وفؽ نص القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ربع سنواتأالمجمس التشريعي ىي 

مدة المجمس التشريعي أربع سنوات مف تاريخ انتخابو وتجري االنتخابات " (3( فقرة )47بالمادة )
تنتيي مدة والية  ( مكرر "47ولكف وجود نص المادة )، "مرة كؿ أربع سنوات بصورة دورية

" جعؿ المجمس التشريعي القائـ عند أداء أعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستوري
التشريعية، وبالتالي ال يوجد مجمس تشريعي جديد ليحمؼ  الوالية تمتد طالما أنو لـ تتـ االنتخابات

ف قرار المحكمة أعضاؤه اليميف الدستورية، وبالتالي ال اجتياد مع صراحة النص، ويضيؼ أ
 .(1)مكرر جاء بيذه الحيثيات 47الدستورية التفسيري لممادة 

 الفرع الثاني
 السمطة التشريعية في استمرار كالية المجمس التشريعي أعضاء رأم  

 الوضع بأف الغوؿ فرج محمد/  النائب األسبؽ   العدؿ و وزير القانونية المجنة رئيس بيَّف
 مما العالـ، في لو مثيؿ ال استثنائي وضع ىو الفمسطينية  الوطنية الُسمطة تعيشو الذي الفمسطيني

 واالقتصادية السياسية المستويات جميع عمى  جديدة مقاومة أساليب إليجاد المجتمع دفع
وىو ما دفعنا  صدورنا، عمى جاثماً  االحتالؿ  بقيُّ  طالما وتتطور تبقي األساليب وىذه، والقانونية

المعتقميف لتوفير النصاب القانوني  لمنواب الدستورية  الوكاالت المقاـو إلجراء القانوني الفقو لفكرة
نائب لتكوف الجمسة  67النعقاد المجمس التشريعي في قطاع غزة  وىو إلزامية توافر حضور 

 منعقدة وفقا لمقانوف والنظاـ الداخمي لممجمس.

عمى مدار السنوات السابقة بيذه  وفعال قاـ المجمس التشريعي في قطاع غزة باالنعقاد
صدار قرارات و الطريقة وقاـ بأعمالو كامم بة عمى أداء الحكومة قيامو بمياـ الرقاة تشريع قوانيف وا 

 .(2)في قطاع غزة

 المعدؿ األساسي القانوف في الواردة الدستورية التعديالت ، يرى أفرأي آخربينما ىناؾ 
 2003 المعدؿ لسنة األساسي القانوف الذي كاف في القصور لسد ـ وضعت 2005 لسنة 2 رقـ

                                                           

 .  27/1/2019، مقابمة مع الدكتكر نافذ المدىكف، غزة (1)
 .  4/2/2019، لمجمس التشريعي أ.محمد فرج الغكؿ، غزة( مقابمة مع النائب في ا2)
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 أعضاء كالية: أف عمى التأكيد  يمكف كبالتالي التشريعي، المجمس والية مدة بتحديد يتعمؽ ـ فيما
  :(1)متالزميف شرطيف بتكافر تنتيي القائـ التشريعي المجمس

  .التشريعي المجمس انتخاب تاريخ مف سنوات أربع مدة انقضاء  -1 

  .الدستورية اليميف بأداء الجديد التشريعي المجمس أعضاء قياـ  -2 

  بددددددددددددوال ةدددددددددددد ل    ال   دددددددددددد  وال دددددددددددد ةو    الفقدددددددددددد  ال  دددددددددددد     وقدددددددددددد   دددددددددددد   

 حيث بانتياء المػدة النيابػة لممجمػس التشػريعي المحػددة بػأربع سػنوات تنقضػي الصػالحيات       
واليػة األعضػاء القػدامى مؤقتػا إلػى حػيف والرقابية ألعضاء المجمس، في المقابػؿ تسػتمر  التشريعية 

  الجدد اليميف الدستورية حسب القانوف. أداء األعضاء 

دسػػتوريا بمضػػي المجمػػس التشػػريعي  نػػواب انتيػػت صػػالحيات (47/3) وفػػؽ المػػادةوبالتػػالي       
مكػػرر حيػػث سػػتمتد واليػػة أعضػػاء المجمػػس  47ولكػػف بعػػدىا نػػذىب ألحكػػاـ المػػادة األربػػع سػػنوات، 
عمػػى تسػػيير األعمػػاؿ واإلدارة الممتػػدة  الواليػػة المؤقتػػة طيمػػة فتػػرة  العمػػؿ سيقتصػػرالتشػػريعي ولكػػف 

اإلقػػرار لمشػػاريع القػػوانيف أو االسػػتجواب  دوف أف يكػػوف لممجمػػس المنتييػػة واليتػػو الحػػؽ بالتشػػريع أو 
  . (2)التشريعية منوطة بالسمطة أو عقد جمسات االستماع أو أي مف األعماؿ ال

ة سواء باالستقالة أو أف ىذا الجانب يتفؽ مع حالة انتياء أعماؿ الحكومكيرل الباحث 
، تستمر الحكومة بتسيير األعماؿ بما يضمف استمرار عمؿ المرافؽ العامة ولكف دوف سحب الثقة

  .مناقصات أو قروض ترىؽ الدولةاتخاد قرارات كبيرة أو تحتاج لموازنات ضخمة أو تقـو بعمؿ 
 ،المجمس التشريعي األوؿ لـ يأخذ بوبيف مفيومي)الوالية والصالحية(  كلعؿ ىذا التمييز      

، 25/1/2006أي بعد إعالف نتائج االنتخابات في  13/2/2006والذي عقد جمسة بتاريخ 
توسع مف صالحيات الرئيس  بيا مجموعة مف المراسيـ والقرارات والتعديالت التي  أقرَّ حيث 

لوزراء اتقتطع العديد مف مياـ رئيس ، و مف سمطات المجمس التشريعي الجديدعباس وتُقمص 
، وكذلؾ فإف المجمس زاد الوضع الدستوري تعقيداً ، األمر الذي الوطنية لصالح رئيس السمطة

                                                           

( األستاذ أمجد األغا ، مدير الدائرة القانونية في المجمس التشريعي الفمسطيني ،مدينة غزة ، مقابمة شخصية ، 1)
ـ . وكذلؾ لو دراسة قانونية بعنواف" مدى دستورية مد والية المجمس التشريعي الفمسطيني"،  27/1/2019
 ـ ، نشرت عمى موقع المجمس التشريعي في غزة 2/8/2009

http://www.plc.ps/ar/home/study_details/8   
 لمرجع السابؽ.ا( 2)
 

http://www.plc.ps/ar/home/study_details/8
http://www.plc.ps/ar/home/study_details/8
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أخذ بالمفيـو الذي يميز بيف الوالية والصالحية،  فقاـ بتشريع عشرات التشريعي الثاني لـ ي
 .القوانيف بعد انتياء المدة الدستورية المقررة بأربعة سنوات في القانوف األساسي الفمسطيني

األساسي  مكرر( مف القانوف  47بأف المادة )ولقد كانت حجة المجمس التشريعي األوؿ  
اليميف  األعضاء الجدد داء الدستورية الكاممة إلى حيف أ المعدؿ تخوليـ صالحية مباشرة مياميـ

  حيث اعتبرت قرارات جمسة  ـ2006وىذ أكدتو المحكمة العميا بصفتيا دستورية عاـ  ،الدستورية
 .صحيحة. 13/2/2006

بأف الفترة التي تعقب انتياء الوالية   ىك األرجحيؤيد الباحث الرأم الذم يعتبر ك  
فترة مؤقتة، وبالتالي ال يممؾ المجمس صالحية البت في أي قانوف أو  الدستورية لممجمس ىي 

  . (1)الجدد اليميف الدستورية النواب  تعديمو طيمة مدة انتظار أداء
فقو عف ال فضالً وىذا التوجو ينسجـ ويتناغـ مع كؿ مف القانوف الدستوري المقارف 

مثؿ حالة شغور منصب رئيس  ، والذي يضمف عدـ حدوث فراغ بالسمطة التشريعيةالدستوري
  .  (2)السمطة

 الفرع الثالث
 رأم السمطة القضائية في استمرار كالية المجمس التشريعي  

 في وذلؾ ،2016 لسنة( 3) رقـ التفسير في راـ ا قرار الدستورية أصدرت المحكمة
 رئيس مف العدؿ لوزير الوارد التفسير طمب بشأف ،3/11/2016 بتاريخ الخميس يـو جمستيا
 بتاريخ صرصور، سامي المستشار السابؽ العميا المحكمة رئيس األعمى، القضاء مجمس

 الصادر النقض محكمة قرار عمى بناء األساسي، القانوف في نصوص لتفسير 26/9/2016
 الدستورية المحكمة قرار نص ( وقد326/2015) رقـ الجزائي النقض في 1/9/2016بتاريخ
 :عمى

                                                           

لجنة صياغة الدستور  س ، أستاذ القانوف الدستوري بجامعة النجاح ورئي( األستاذ الدكتور/ أحمد مبارؾ الخالدي1)
راسة قانونية لألستاذ أمجد ، مشار إليو في دفي الحكومة الفمسطينية العاشرة ، ووزير العدؿ األسبؽالفمسطيني

، مدير الدائرة القانونية في المجمس التشريعي الفمسطيني بعنواف" مدى دستورية مد والية المجمس التشريعي األغا
 .ـ 2/8/2009الفمسطيني" ، 

، مدينة غزة ، مقابمة شخصية المية،في الجامعة اإلس( الدكتور باسـ بشناؽ، أستاذ القانوف الدستوري المشارؾ 2)
 ـ.25/12/2018
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 مف( 1 فقرة 53و 51و مكرر 47و47 ) المواد لنصوص تفسيرىا بشأف المحكمة قررت
 الداخمي النظاـ مف( 96) والمادة ،2005 لسنة وتعديالتو 2003 لسنة المعدؿ األساسي القانوف
 :يمي ما التشريعي لممجمس

 .انتخابو تاريخ مف سنوات أربع التشريعي لممجمس الزمنية لموالية المحدد اإلطار -1
 أعضاء أداء حيف إلى مؤقتا الزمنية واليتو المنتيية التشريعي المجمس أعضاء والية مد -2

 .الدستوري اليميف الجدد التشريعي المجمس

والتي  ( 24مادة )ـ في 2006 لسنة( 3) الدستورية رقـ المحكمة وباستقرائنا  لقانوف
 تختص المحكمة دوف غيرىا بما يمي:تحدد أنو، 

 الرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة. -1
تفسير نصوص القانوف األساسي والقوانيف في حاؿ التنازع حوؿ حقوؽ السمطات الثالث  -2

 وواجباتيا واختصاصاتيا.
 القضائية الرقابة المحكمة مف ذات القانوف نجد أنيا " تتولى( 27) وباالطالع عمى مادة        

 القرارات تنص عمى إلزامية( 41) ...". وبخصوص مدى إلزامية قرارىا التفسيري نجد أف مادة
 لجميع ممزمة بالتفسير وقراراتيا الدستورية الدعاوى في المحكمة أحكاـ التفسيرية حيث أف "

، وال يطعف عمى اجية الكافةمطمقة في مو  وىذا يعني أنيا تتمتع بحجية .ولمكافة " الدولة سمطات
 .(1)أحكاميا مطمقا

مف قرار المحكمة الدستورية أف األصؿ العاـ المحدد لوالية المجمس  يرل الباحث
مف القانوف األساسي المعدؿ  3فقرة  47لنص المادة  التشريعي الفمسطيني ىو أربعة سنوات  وفقاً 

امتداد والية  كبشكؿ مؤقت استثناءن ، يجكز عف األصؿ العاـ ، ولكف خروجاً ـ2003لسنة 
، حتى يقـو أعضاء المجمس عد مضي أربعة سنوات عمى انتخابيـأعضاء المجمس التشريعي ب

التشريعي الجديد الذي فازوا باالنتخابات التشريعية بأداء القسـ القانوني لعضو المجمس التشريعي 
خالؿ المجمس ورىـ في التشريع والرقابة مف ببدء الحياة البرلمانية الجديدة ليمارسوا د وذلؾ إيذاناً 
  .التشريعي

 ـ2005 عاـ في العراقي النواب مجمس رئيس استفسر ، فقدعراقية قضائية سابقة في ك
 ـ3/5/2009 في 12/ر ـ برقـ صادر رسمي كتاب في لممجمس األولى الدورة انتياء موعد عف
 الدستور في 56 المادة مف األولى الفقرة تفسير في الرأي لبياف العميا االتحادية المحكمة لىإ

                                                           

، أحكاـ المحكمة وقراراتيا نيائية وغير قابمة ـ2006( لسنة 3مة الدستورية رقـ )[ لقانوف المحك40( مادة ]1)
 لمطعف.
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 إلجراء المحدد والتاريخ النواب لمجمس األولى الدورة انتياء تاريخ تحديد لغرضذلؾ و  .(1)العراقي
 . الجديد النواب مجمس انتخابات

 بتاريخ المنعقدة االتحادية المحكمة جمسة في والمداولة ،التدقيؽ موضع الطمب وضع فقد
 إلى باالتفاؽ المحكمة و توصمت 2009 اتحادية/ 39 المرقمة الدعوى بموجب ـ13/5/2009
 تاريخ تحديد حوؿ واالجتياد ،لمتأويؿ خاضع وغير واضح االتحادية المحكمة ) .... قرار:يمي ما

 .األخرى االنتخابية الدورات وكذلؾ األولى االنتخابية الدورة انتياء

 مجمس والية مدة تمديد حوؿ اليـو يطرح ما االتحادية)... و إفَّ  المحكمة قرار في و جاء
 مجمس عمؿ تمديد يجيز دستوري نص وجود لعدـ ؛نظراً  شرعية غير دعوات ىي الثالثة النواب

 .النواب العراقي(

التمديد لمجمس  يتـ لـ وممـز لمجميع، ،قرار المحكمة التفسيري لو حجية مطمقة ألفَّ و  
 النواب لمجمس القانونية المدة وانتيت 7/3/2010 في االنتخابات أجريت و قد النواب العراقي،

 . ـ 16/3/2010 في

أنو وبمفيـو المخالفة لو كاف يوجد نص في الدستور العراقي يجيز تمديد  يرل الباحث
. ولذلؾ تحادية تمديد الوالية البرلمانيةالنواب العراقي، لما رفضت المحكمة اال مجمس والية مدة

 واليتو المنتيية التشريعي المجمس أعضاء والية العميا في فمسطيف مدقررت المحكمة الدستورية 
ألف القانوف  الدستوري؛ اليميف الجدد التشريعي المجمس أعضاء أداء حيف إلى مؤقتاً  الزمنية

 والية المجمس التشريعي. تمكرر والتي مد47ـ أضاؼ المادة 2005األساسي المعدؿ لسنة 

 المطمب الثاني
 ـ 2018حتى عاـ  ك 2010كالية المجمس التشريعي مف عاـ  امتداداآلثار المترتبة عمى  

 ـ في الباب الرابع عمؿ السمطة2003ساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة َنظَّـ القانوف األ
 عمى أنو :[ 47]حيث نص في المادة  التشريعية

 .المنتخبة التشريعية السمطة ىو الفمسطيني التشريعي المجمس[ 1]

                                                           

رية. و أنشئت ( المحكمة االتحادية العميا ىي أعمى محكمة في العراؽ، تختص في الفصؿ في النزاعات الدستو 1)
 ـ2005( لسنة 30بقانوف رقـ )
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 والرقابية التشريعية ميامو التشريعي المجمس يتولى القانوف ىذا أحكاـ مع يتعارض ال بما[ 2]
 .الداخمي نظامو في المبيف الوجو عمى

أف اآلثار المترتبة عمى والية المجمس التشريعي ىو يتضح مف ىذا النص الدستكرم 
قوانيف سابقة أو إلغاء قوانيف كانت أعمالو التشريعية المتمثمة في سف القوانيف الجديدة أو تعديؿ 

، وكذلؾ ىناؾ أعماؿ رقابية لممجمس التشريعي عمى أداء الحكومة الفمسطينية ارية وواجبة النفاذس
لتشريعي حيث ينص القانوف األساسي عمى أف رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولوف أماـ المجمس ا

 .سواء بشكؿ فردي أو جماعي
 األكؿ فرعال

 ـ2010األعماؿ التشريعية التي قاـ بيا المجمس التشريعي الفمسطيني منذ عاـ  
ى تشريع قوانيف و إصدار ينقسـ العمؿ التشريعي في المجمس التشريعي الفمسطيني إل

لدستوري االشأف  وقرارات في ،في الشأف التنظيمي ، حيث يصدر المجمس قراراتقرارات
، سرى"شأف سياسي عاـ و القدس واأل"السياسي وتشمؿ قرارات في الشأف ، و والمراسيـ الرئاسية

التشريعي قرارات في الشأف ، و الرقابيقرارات في الشأف ، و المالي واالقتصاديفي الشأف وقرارات 
 .(1)ولى والقراء الثانيةو القراءة األوتشمؿ " المناقشة العامة 

 التي أصدرىا المجمس التشريعي في قطاع غزة القكانيفأكالن: 
، حيث تـ يني بيف الضفة الغربية وقطاع غزةالستمرار حالة االنقساـ الفمسط نظراً 

تعطيؿ عمؿ المجمس التشريعي في الضفة الغربية بشكؿ كامؿ وتحولت عممية تشريع القوانيف و 
في القانوف  43لممادة  إصدارىا مف قبؿ رئيس السمطة عمى شكؿ قرارات بقوانيف استناداً 

، أما في قطاع غزة فاستمر العمؿ في المجمس (2)ـ2003األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
 .(3)ـ 2003مكرر في القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  47لممادة  التشريعي استناداً 

                                                           

، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني، الجزء الثاني، أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار( 1)
 .38ص
ـ ، "لرئيس السمطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال 2003[ ، القانوف االساسي المعدؿ لسنة 43مادة ] (2)

ر أدوار انعقاد المجمس التشريعي، إصدار قرارات ليا قوة القانوف، ويجب عرضيا عمى تحتمؿ التأخير في غي
ال زاؿ ما كاف ليا مف قوة القانوف، أما إذا  المجمس التشريعي في أوؿ جمسة يعقدىا بعد صدور ىذه القرارات وا 

 انوف". عرضت عمى المجمس التشريعي عمى النحو السابؽ ولـ يقرىا زاؿ ما يكوف ليا مف قوة الق
ـ ، "تنتيي مدة والية المجمس التشريعي القائـ عند 2003مكرر[ ،القانوف االساسي المعدؿ لسنة  47مادة ] (3)

 أداء اعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستورية".
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القانوف  د مف عقد دورة برلمانية صحيحة وفؽو حتى يقـو المجمس بعممو التشريعي البُ 
لذلؾ سيستعرض الباحث كيؼ سارت الدورات  ،والنظاـ الداخمي لممجمس التشريعياألساسي 

 البرلمانية فترة االنقساـ السياسي بيف الضفة الغربية وقطاع غزة .

ـ حيث كاف 14/6/2007المجمس التشريعي في عممو فترة االنقساـ  مف بعد  استمرّ  
ـ 3/7/2007ـ وحتى 5/3/2007ولى الممتدة مف تاريخ األمجمس في مرحمة الدورة العادية ال

، و كاف ىذا االمتداد لمدورة العادية األولى بمرسـو رئاسي رغـ عمى حساب الدورة العادية الثانية
 ،اضطراريا بسبب تدىور األوضاع السياسية مخالفتو لمقانوف األساسي، ولكنو كاف حالً 

لحكومة العاشرة استقالتيا، ثـ تـ ذىاب كؿ مف اسماعيؿ وتقديـ ا ،والميدانية باالقتتاؿ الداخمي
عدد مف القيادات الفمسطينية  إلى السعودية حيث تـ ىناؾ توقيع اتفاؽ ، و ىنية ومحمود عباس

العديد مف الفصائؿ،  عميو صدر مرسـو رئاسي بتشكيؿ حكومة وحدة وطنية تجمع مكة وبناءً 
إلى أف  ،أشير بسبب ازدياد االقتتاؿ الداخميحكومة وحدة وطنية لـ تمبث ثالثة وتـ تشكيؿ 

، وكانت الدورة ـ14/6/2007انتيت األحداث بسيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة في يـو  
ـ بشأف تمديد الدورة األولى 2007( لسنة 2المرسـو الرئاسي رقـ )" عمىبناء  البرلمانية قائمة

ـ  لـ تنتو 5/7/2007ـ وحتى 5/3/2007مف تاريخ  "، وذلؾ استثناءاً لممجمس التشريعي الثاني
 . (1)بعد

ـ بشأف دعوة المجمس 2007( لسنة 27رقـ ) قاـ الرئيس محمود عباس بإصدار مرسـو
، و م11/7/2007وذلك بتاريخ  2007لسنة  التشريعي الثاني لالنعقاد في دورتو العادية الثانية

ولذلؾ لـ  ،حماس لممرسـو الرئاسيلـ تستجب كتمة التغيير واالصالح البرلمانية التابعة لحركة 
وذلك  5/7/2007منذ تاريخ  الدستورية الحياة البرلمانية توتعطلعقد الدورة البرلمانية الثانية، ت

 .(2)وتمديداا  مع انتهاء الدورة البرلمانية اَلولى أصلا 

ورة البرلمانية وتشير االحصائيات العددية إلنجازات عممية تشريع القوانيف خالؿ الد
بإقرار أي مف القوانيف المدرجة  ـْ قُ ، بحيث أف المجمس لـ يَ ، إلى ضعؼ األداء التشريعيولىاأل

 .(3)سواء بالقراءة األولى أو الثانية، لىعمى جدوؿ أعمالو طيمة الدورة السنوية األو 

                                                           

 .ـ27/1/2019، مدينة غزة، ، مقابمة شخصيةالمساعد ، أستاذ القانوف العاـ( الدكتور عبد الحميد العيمة1)
 .ـ27/1/2019، مقابمة شخصية، مدينة غزة، المساعد الدكتور عبد الحميد العيمة، أستاذ القانوف العاـ( 2)
 .39، جياد حرب و سامي جباريف، ص2008حتى 2006( تقرير أداء المجمس التشريعي الفمسطيني مف 3)
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بعد ذلؾ افتتح المجمس التشريعي الدورة البرلمانية غير العادية الرابعة بدعوة مف ربع 
، ثـ الدورة ـ2009/ 12ـ واستمرت حتى شير 24/12/2008أعضاء المجمس بتاريخ 

 البرلمانية العادية الثالثة تـ افتتاحيا وىكذا سارت الحياة البرلمانية في قطاع غزة .

ت السياسية بسبب المناكفا لمجمس التشريعي الثاني كافأداء ا أف ضعؼ يرل الباحث
، وكذلؾ اختطاؼ االحتالؿ االسرائيمي لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني بيف الكتؿ البرلمانية

 . كبير مف النواب في الضفة الغربيةالدكتور عزيز دويؾ وعدد 

المجمس التشريعي القانونية في  المجنة عقدت ـ22/10/2007 بتاريخ االثنيف في يـو
 المجمس أعضاء ممارسة" بعنواف استماع جمسة الفمسطيني برئاسة النائب محمد فرج الغوؿ،

 المجمس نواب مف وعدد ،القانونية المجنة أعضاء بحضور" النيابية مياميـ المختطفيف التشريعي
 القانونية األسانيد-: عمى الضوء والقانونييف، حيث ألقت المستشاريف مف ولفيؼ ،التشريعي
مف خالؿ التوكيالت   النيابية المياـ ممارستيـ في الطبيعي حقيـ المختطفيف النواب إلعطاء

 تفعيؿ القانونية مف النواب المختطفيف في سجوف االحتالؿ لزمالئيـ النواب في قطاع غزة بيدؼ
 عطيؿوت ،التشريعي المجمس تعطيؿ مف االحتالؿ مخطط فشاؿا  ، و الفمسطيني التشريعي المجمس

 مرة يقدـ ال حتى لمنواب اختطافو بفشؿ االحتالؿ شعارا  و  .القضباف خمؼ بتغييبيـ النواب عمؿ
 -:في القانكنية األسانيد بعض كتمثمت ،جدد نواب الختطاؼ أخرى

 بنظامو يحكـ ووأن نفسو سيد التشريعي المجمس أف عمى أكد الذي األساسي القانوف .1
الداخمي لممجمس التشريعي لـ يجد فيو نص ولكف برجوع الباحث لمنظاـ  ،الداخمي

 .التي قاـ بيا النواب األسرى لزمالئيـ النواب في قطاع غزة بالتوكيالت
 البرلمانية لمكتؿ الحؽ أعطى الفمسطيني، ىو الذي التشريعي لممجمس الداخمي النظاـ .2

 والنظاـ ،األساسي القانوف مع ال يتعارض بما لمكتمة الداخمية الالئحة وضع في
 .الداخمي
 د عمى ذلؾ أف الكتؿ البرلمانية لـ تتفؽ عمى تعديؿ النظاـ الداخمي لممجمس.رَ كلكف يُ 

 أداء المختطفيف التشريعي المجمس لنواب الحؽ تعطي والتي ،لمكتمة الداخمية الالئحة .3
 بفعؿ قسرياً  الغياب داـ وما ،كتمتيـ طريؽ عف مختطفيف داموا ما البرلماني دورىـ

 .االحتالؿ
ال يجوز ليا القياـ بشيء يخالؼ لمكتمة البرلمانية أف الالئحة الداخمية  الباحث يرل

يخالؼ القانوف أو  2005قانوف االنتخابات لسنة و  النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي،
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، ألف ىذه األعماؿ ستتعرض لمطعف القضائي أماـ المحاكـ األساسي الفمسطيني
 المختصة.

/ السابؽ التشريعي المجمس عمؿ استمر فييا والتي... المتكررة البرلمانية األعراؼ .4
 ألعضاء المناصب ابقاء/ كونفرنس الفيديو نظاـ اعتماد/ السجوف في وىـ نواب ترشيح

 والتي إلخ...المجاف ورؤساء السر أمانة إلى المجمس رئاسة مف المختطفيف المجمس
 في لو مثيؿ ال والذي ،السمطة تعيشو الذي االستثنائي الوضع بفعؿ جميعيا جاءت

 جميع عمى جديدة مقاومة أساليب ايجاد إلى الفمسطيني المجتمع دفع امَّ مِ العالـ، 
 النائب المجنة رئيس أسماىا والقانونية ،واألمنية ،االقتصاديةو  ،السياسية المستويات

 صالحة والزالت ،ً سابقا فعالً  تْ سَ ورِ مُ  والتي( المقاـو القانوني بالفقو)الغوؿ فرج محمد
 .موجوداً  االحتالؿ داـ ما لالستعماؿ

 .حاضريف المختطفيف النواب باعتبار في قطاع غزة التشريعي المجمس قرار .5

ني الصحيح العتبار د الباحث عمى ذلؾ بأف قرار المجمس لـ يتـ كفؽ النصاب القانك رُ كيَ 
 .كال يرتب آثاره بر القرار منعدمان ، كبالتالي يعتالجمسة منعقدة

 ممارسة في حقيـ المختطفيف النواب عطاءإ بضرورة معززة قانونية أسانيد إلى باإلضافة .6
 -:خالؿ مف كذلؾ...طارئة استثنائية ظروؼ في كوننا النيابية مياميـ

 بموجبيا معتمدة قانونية وسائؿ وىي ،االختصاص أو السمطة في التفويض/التوكيؿ
 أو بالوكالة النيابي دوره ليؤدي المختطؼ النائب مقاـ يقـو أف الموكؿ أو المفوض يستطيع
 .القانونية األصوؿ حسب أخر نائب أي أو ينيبو مف أو الكتمة لرئيس عنو الصادر التفويض

بأف انتخاب النائب تـ لشخصو فال يوجد نص قانوني سواء في عمى ذلؾ  الباحث درُ يَ 
، يجيز لمنائب توكيؿ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي القانوف األساسي أو قانوف االنتخابات أو

 ، ثـ إف ذلؾ يتنافى مع تساوي األصوات بيف النواب .يةغيره بالقياـ باألعماؿ البرلمان

 المختطفيف النواب اعطاء ضرورة إلى باإلجماع الجمسة خمصت :سبؽ ما كؿ إلى باإلشارة
 .(1)التوكيؿ طريؽ عف وذلؾ قانونية بصورة النيابية ومياميـ ،حقوقيـ ممارسة في الطبيعي حقيـ

                                                           

النائب/أ. محمد فرج الغوؿ، غزة، ( تقرير حوؿ أعماؿ المجنة القانونية  لممجمس التشريعي الفمسطيني ، 1)
ـ ، وذلؾ مف خالؿ األستاذ أمجد األغا ، مدير الدائرة القانونية في المجمس التشريعي الفمسطيني ،مدينة 2007

 ـ. 27/1/2019غزة ، مقابمة شخصية ، 
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" فتح" كتمة نواب معارضة عمى األسرى،" ..رداً  نواب كتمة التغيير واالصالح وقاؿ
 إنو مقاعده، بأغمبية تحظى" حماس" كوف معطالً  المجمس إلبقاء منيـ سعياً  النواب لتوكيالت

 المجمس عمؿ تفعيؿ أجؿ مف وذلؾ ،النيابية مياميـ ممارسة المختطفيف النواب حؽ مف"
فشاؿ التشريعي،  عمؿ وتعطيؿ ،التشريعي المجمس تعطيؿ إلى اليادؼ االحتالؿ مخطط وا 
 اختطافيـ ألف ،المختطفيف النواب عف لإلفراج االحتالؿ عمى ضغط وسيمة وأيضاً  النواب،
 .(1)"السجوف.. قضباف خمؼ وىـ النيابية مياميـ يمارسوف داموا ما جدوى بال أصبح

ـ، حيث اكتمؿ النصاب 7/11/2007وبعد ذلؾ عقدت أوؿ جمسة برلمانية بتاريخ 
نائب مختطؼ  35نائب بعد العمؿ بنظاـ أخذ التوكيالت القانونية مف  70القانوني بحضور 

قاطع نواب كتمة فتح داخؿ السجوف االسرائيمية إلى زمالئيـ النواب في قطاع غزة، وقد 
، وىكذا استمر عمؿ (2)لنواب بسبب عدـ قناعتيـ بقانونية التوكيالتعدد آخر مف او  ،البرلمانية

.  المجمس في قطاع غزة حتى اليـو

بخصوص التوكيالت القانونية مف النواب المختطفيف إلى زمالئيـ النواب  يرل الباحث
داخمي لممجمس التشريعي كذلؾ النظاـ الو  ،ىو خارج نطاؽ القانوف األساسي في قطاع غزة

، ولكف مف ناحية العمؿ سية يمكف اعتباره تحديا لالحتالؿ، فمف الناحية السياالفمسطيني
 التشريعي لمقوانيف ال يصح ذلؾ لمخالفتو الصريحة لمقوانيف النافذة في فمسطيف .

باإلنشاء أو التعديؿ أو  خاصة أف إقرار القوانيف يرتب آثار ومركز قانونية سواءو  
، ومراحؿ ونية مف شروط صحة انعقاد الجمساتجراءات القان، لذلؾ يجب اتباع كافة االاإللغاء

و التشريع مف حيث االقتراح والمناقشة العامة والقراءات األولى والثانية ثـ الثالثة إذا لـز األمر 
 .األمر بنشره في الجريدة الرسمية صداره مف خالؿأخيرا توقيعو مف رئيس السمطة وا  

مف خالؿ التوكيالت   بإصدار التشريعاتغزة وقد استمر المجمس التشريعي في قطاع 
فترة االعتقاؿ لمنواب في الضفة مف خالؿ الدورة غير العادية الرابعة الجمسة المفتوحة وكؿ مرة 

عف ، ثـ استمر بالعمؿ حتى بعد االفراج نيا استمرت لما يقارب ثالث سنواتيعقد اجتماع حتى أ
قوانيف قبؿ   4، منيا فقط قانوف 60، حيث أصدر ما يزيد عمى النواب مف السجوف االسرائيمية

 .شريعي في الضفة الغربية خاصةاالنقساـ السياسي وتعطيؿ عمؿ المجمس الت
                                                           

إلعالـ، نشر ( بياف لنواب كتمة التغيير واالصالح المعتقميف عند االحتالؿ االسرائيمي، المركز الفمسطيني ل1)
  https://www.palinfo.com/44459ـ 29/1/2019و تـ مشاىدتو في  2007/نوفمبر/ 5في 
 .341، ىيئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني، صأربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار( 2)

https://www.palinfo.com/44459
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أف جميع التشريعات التي صدرت عف المجمس التشريعي في قطاع غزة  يرل الباحث
اجة إلى إعادة عرضيا قطاع غزة، بحو فترة االنقساـ السياسي الفمسطيني بيف الضفة الغربية 

قرارىا بشكؿ قانوني وفؽ النظاـ الداخمي لممجمس.   عمى المجمس بعد توحيد شطري الوطف، وا 

 الجمسات البرلمانية خالؿ التشريعي المجمس أصدرىا التي القراراتانيان: ث

أصدر المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني مئات القرارات في فترات انعقاد الدورات 
مف النظاـ  (89) حيث نصت مادة وغير العادية والخاصة، ،البرلمانية في الجمسات العادية

 تساوي وعند المطمقة، باألغمبية المجمس قرارات الداخمي لممجمس التشريعي عمى أنو " تصدر
 الذي الجانب يرجح ثانية مرة األصوات تساوي وعند فقط، ثانية مرة التصويت يعاد األصوات

  .الرئيس فيو صوت

و  ،يةوالمال ،واالقتصادية ،تضمنت القرارات الصادرة مختمؼ الجوانب السياسية
، وجاءت تمؾ القرارات التنظيمية الداخميةو  ،التشريعية القضاياو  ،والحكـ المحمي ،االجتماعية

قرار خالؿ عقد جمسات  490صدار ، حيث تـ إلجاف المجمس التشريعي لتوصيات تنفيذاً 
 المجمس التشريعي في قطاع غزة  خالؿ السنوات الماضية.

أف جميع القرارات التي صدرت عف المجمس التشريعي في قطاع غزة فترة  يرل الباحثك 
قطاع غزة، بحاجة إلى إعادة عرضيا عمى و االنقساـ السياسي الفمسطيني بيف الضفة الغربية 

صدارىا بشكؿ قانوني وفؽ النظاـ الداخمي لممجمس.   المجمس بعد توحيد شطري الوطف، وا 

 الثاني فرعال
 األعماؿ الرقابية لممجمس التشريعي الفمسطيني الثاني 

 ، وذلؾلمجالس التشريعية مف أىـ الوظائؼحيث تعد الوظيفة الرقابية التي تتمتع بيا ا
 ، ويمارس المجمس التشريعي وظيفتو الرقابية وفقاً كوف األداء الحكومي وفقا لمقانوفلضماف أف ي
 التشريعي المجمس يتولى القانوف ىذا أحكاـ مع يتعارض ال بما[ 2]... [ 1[ ]47]لنص المادة 

 .الداخمي نظامو في المبيف الوجو عمى والرقابية التشريعية ميامو

مارس المجمس التشريعي الثاني األدوات الرقابية البرلمانية وفقا لمنظاـ الداخمي لممجمس 
الثقة لرئيس ومنيا حؽ أعضاء المجمس في منحيـ  ،80إلى  75التشريعي في المواد مف 

الذي يمكف أف يؤدي لسحب الثقة وتشكيؿ لجاف  االستجوابو  ،و األسئمةتوجيلموزراء والوزراء و 
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، مثمما حدث مؤخرا في قضية سماح الشرطة البحرية في قطاع غزة بالصيد مف تحقيؽ برلمانية
 ،(1)حوض ميناء غزة البحري . وأخيرا يراقب المجمس التشريعي عمى الموازنة العامة لمسمطة

 عميو أيضا الحساب الختامي لمموازنة . ْض رَ عْ يُ و 

أف إجراءات الرقابة التي قاـ بيا المجمس التشريعي في قطاع غزة فترة  الباحث يرل
 االنقساـ السياسي الفمسطيني بيف الضفة الغربية و قطاع غزة، لـ تكف بالقدر الكافي.

 منح المجمس التشريعي الثقة لمتعديالت عمى الحككمة في قطاع غزةأكالن: 

والتي أقاليا  ،حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرحيث منح الثقة لمتعديؿ الوزاري عمى 
حيث لـ يعترؼ  ،ـ14/6/2007الرئيس محمود عباس بعد أحداث االنقساـ واالقتتاؿ في 

ىا لقرار اإلقالة ؤ اتعييف وزراء جدد لموزارات التي استجاب وزر ، وتـ المجمس التشريعي بيذا القرار
 : (2)مف الرئيس عباس، حيث تـ منح الثقة إلى كؿ مف

 سعيد محمد صياـ ) وزيرا لمداخمية (. .1
 أحمد ذياب شويدح ) وزيرا لمعدؿ (. .2
 محمد عبدالفتاح عسقوؿ ) وزيرا لمتعميـ العالي(. .3
 أحمد حرب الكرد ) وزيرا لمشؤوف االجتماعية(. .4
 طالب حماد ابو شعر ) وزيرا لألوقاؼ(. .5
 أسامة عبدالحميـ العيسوي ) وزيرا لممواصالت(.  .6

وتـ بعد ذلؾ التعديؿ الوزاري عمى الحكومة في قطاع غزة أكثر مف مرة ، وكانت تأخذ 
الثقة مف المجمس التشريعي، وذلؾ حتى تشكيؿ المجنة اإلدارية الحكومية برئاسة عبدالسالـ 

 ـ، بعد تقاعس حكومة الوفاؽ عف أداء مياميا في قطاع غزة.2016صياـ في 

 في الحككمة العاممة بقطاع غزةسئمة لمكزراء تكجيو األ: ثانيان 

ـ  لوزير االقتصاد الوطني في غزة زياد 26/3/2008مساءلة المجمس التشريعي في جمسة  .1
 الظاظا حوؿ موضوع اضراب اصحاب المخابز.

                                                           

( مف ىذا 90[ مع مراعاة ما ورد في المادة )61، مادة ] 2003( القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 1)
[ " عمى الحكومة عرض مشروع الموازنة عمى المجمس التشريعي قبؿ شيريف عمى األقؿ 1القانوف األساسي: ]

 مف بدء السنة المالية....."
 .110يئة تأليؼ مف المجمس التشريعي الفمسطيني،  غزة ، ص( أربع سنوات مف العطاء رغـ الحصار ، ى2)
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ـ  لوزير الداخمية في غزة 2/7/2008السؤاؿ الموجو مف النائب يحيى العبادسة في جمسة  .2
 األمنية.سعيد صياـ حوؿ تجاوزات االجيزة 

مة الكيرباء في السؤاؿ الموجو مف النائب جماؿ نصار الى رئيس سمطة الطاقة حوؿ أز  .3
 . ـ10/8/2010جمسة 

، وذلػؾ كػاف واضػحا مػف انت ضعيفة فػي كػؿ الفتػرات السػابقةأف الرقابة البرلمانية ك يرل الباحث
ـ بعد نشرىا لمػرأي ، ثية بعمؿ تحقيقات صحفية استقصائيةخالؿ قياـ الصحافة الفمسطينية المحم

 .شريعي ليشكؿ لجنة تحقيؽ برلمانيةالعاـ يتدخؿ المجمس الت

 ثالثان: عرض المكازنة المالية لمحككمة عمى المجمس التشريعي 

ى لجنة الموازنة كانت الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة تقدـ مشروع قانوف الموازنة العامة إل
ـ وحتى عاـ 2010نذ عاـ الفمسطيني بقطاع غزة م، في المجمس التشريعي والشؤوف المالية

التشريعي الفمسطيني في  ، وبعد ذلؾ لـ يتـ اصدار أي قانوف لمموازنة مف المجمسـ فقط2014
؛ بسبب استالـ حكومة الوفاؽ الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد  مقاليد الحكـ في قطاع غزة

 .ـ2014الضفة الغربية وقطاع غزة بشكؿ موحد عاـ 

 ، وكذلؾ لـ تتعامؿ مع المجمسؿ ثقة المجمس التشريعي الفمسطينيولكف الحكومة لـ تن
حيث كانت تقرىا بقرارات بقوانيف مف  ،الموازنة التشريعي خاصة ما يخص إقرار مشروع قانوف

 .. الرئيس عباس
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 المبحث الثاني
 عمى ذلؾاآلراء المعارضة المتداد كالية المجمس التشريعي كاآلثار المترتبة 

استندت اآلراء المعارضة الستمرار والية المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني إلى المادة 
 المجمس " مدة، والتي تنص أفـ2005( مف القانوف األساسي المعدؿ لسنة 3( فقرة )47)

 .دورية " بصورة سنوات أربع كؿ مرة االنتخابات وتجري انتخابو تاريخ مف سنوات أربع التشريعي

 و أف ىذه المادة ىي األصؿ الواجب في النفاذ والتطبيؽ قبؿ أف يتـ التمسؾ بالمادة   
تنتيي مدة والية المجمس عمى األصؿ، والتي تنص عمى أنو "  مكرر التي تعتبر استثناءً 47 

 . " التشريعي القائـ عند أداء أعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستوري

 المطمب األكؿ
 المعارضة الستمرار كالية المجمس التشريعي الثانياآلراء  

ىناؾ العديد مف اآلراء تعارض استمرار والية المجمس التشريعي بعد انتياء السنوات 
فقرة  47إلى المادة  ـ، استناداً 25/1/2010ـ وحتى 25/1/2006األربعة المقررة دستوريا مف 

مدة المجمس التشريعي أربع سنوات  في القانوف األساسي الفمسطيني والذي ينص عمى أنو " 3
 ".مف تاريخ انتخابو وتجري االنتخابات مرة كؿ أربع سنوات بصورة دورية 

 الفرع األكؿ
 ستمرار كالية المجمس التشريعي الفمسطينيالمعارض الرأم الفقو القانكني  

القانوف العاـ بأف حالة انعقاد المجمس التشريعي الفمسطيني في يرى جانب مف أساتذة 
قطاع غزة عمى مدار العشر سنوات السابقة، وقياـ الحكومة في غزة و أعضاء المجمس 

قرانيف، ثـ عرضيا لممناقشة العامة و التشريعي والمجاف البرلمانية باقتراح مشاريع القوا رىا ا 
لقوانيف في الجريدة الرسمية حيث تصبح واجبة النفاذ لدى ، ثـ نشر ابالقراءات األولى والثانية

ىي إجراءات تخالؼ القانكف األساسي الفمسطيني ك تخالؼ جميع السمطات في قطاع غزة، 
؛  (1) النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني كالتالي يطعف في دستكريتيا كمشركعيتيا

انتياء النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، بعد وذلؾ لعدـ بدء دورة برلمانية عادية صحيحة وفؽ 
، حيث أنو وفؽ أعماؿ ىيئة رئاسة المكتب األولىتنتيي  ذلؾبو دورة البرلمانية العادية األولى، ال

                                                           

، غزة محمد سميماف شبير، د. ،ساىر الوليد  د. ،عبدالحميد العيمة .د ،باسـ بشناؽ د.( مقابمة مع 1)
28/1/2019  . 
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ء أي سري المباشر قبؿ بدالنظاـ الداخمي لممجمس يجب انتخاب ىيئة رئاسة مكتب باالقتراع ال
  .وىذا لـ يتـإجراءات 

ؿ الدكتكر باسـ بشناؽ أف مدة ، أستاذ القانوف الدستوري المشارؾ في ذلؾ ويقوؿ: كُيَفصِّ
وال يجوز أف تتجاوز ذلؾ، استنادًا لنظرية النيابة وأركاف  ربع سنواتأالمجمس التشريعي ىي 

وىي أساس  ،النظاـ النيابي الذي يفترض أف يحدد مدة المجمس التشريعي بفترة زمنية واضحة
أف اجراء االنتخابات كؿ أربع كما  العقد االجتماعي بيف الشعب ونواب السمطة التشريعية،

كما أف  ،سمبو منيـ تحت أي مبررات سياسية لممواطنيف ال يجوز دستوري حؽ سنوات ىو
مدة والية  اءانتي يرى التداوؿ السممي عمى السمطة، وبالتاليالنظاـ الديمقراطي يفترض بالضرورة 

 . ربع سنوات مف انتخابوأالمجمس التشريعي بعد مرور 

مكرر يقوؿ أنيا جاءت لمعالجة وضع وفترة زمنية مؤقتة تكوف  47وبخصوص المادة 
نتياء المجمس التشريعي القديـ وانتخاب مجمس جديد وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ أف بيف ا

تتجاوز ىذه المدة الفترة الزمنية األصمية المحددة لوالية المجمس التشريعي، حيث ال يجوز 
لالستثناء أف يفوؽ األصؿ، وال يجوز أف يكوف المراد مف ىذا التعديؿ مخالفة قواعد دستورية 

األصؿ أف تأتي القواعد الدستورية جميعيا منسجمة مع بعضيا البعض، ال أف  أخرى، ألف
جراء االنتخابات إمد الوالية الطارئ مع دورية تخالؼ بعضيا. كما ال يجوز أف يتعارض 

 .(1) أربع سنواتمنصوص عمييا بالتشريعية ال

 الفرع الثاني
 التشريعي الفمسطينيالسمطة التشريعية في استمرار كالية المجمس أعضاء رأم  

يرى بعض نواب المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني الذيف ال يتبعوف كتمة التغيير 
  . (2) .شريعي في قطاع غزة تخالؼ القانوفواالصالح البرلمانية بأف أعماؿ المجمس الت

                                                           

، تعقيبًا عمى قرار المحكمة 3/10/2016( منشور لمدكتور بشناؽ عمى صفحة التواصؿ االجتماعي بتاريخ 1)
 مكرر مف القانوف األساسي الفمسطيني. 47الدستورية العميا بشأف تفسير المادة 

 شيال، و الدكتور مصطفى البرغوثي و األستاذ جميؿ المجدالوي. الدكتور فيصؿ أبو ( مقابالت مع النواب2)
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مكرر تؤكد  47وكذلؾ يرى بعض نواب المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني أف المادة 
، ولكف مسألة عضاء المجمس التشريعي الفمسطينيعمى شرعية الصفة النيابية والبرلمانية أل

انعقاد الجمسات و إقرار التشريعات في غزة ىي ذات عالقة بالنصاب القانوني المطموب العتبار 
ضافة جمسة المجمس ا مف أف تكوف الدعوة لالنعقاد صادرة  يجب عمى ذلؾلتشريعي صحيحة، وا 

أما قضية التوكيالت مف النواب  ىيئة رئاسة مكتب منتخبة وفؽ القانوف والنظاـ الداخمي.
، يمكف تصورىا في قضية خاصة فقط و أف يكوف رأي سرى لزمالئيـ النواب في قطاع غزةاأل

ف الذي سينوب عنو في النائب الذي فاز ضمف قائمة مغمقة عف الوطف، محددا بالوكالة و م
أما أف تكوف التوكيالت عامة مطمقة دوف قيد أو شرط  عند النواب الذي فازوا ، جمسة المجمس

 .(1)بأشخاصيـ مف خالؿ نظاـ الدوائر الفردية فيذا توكيؿ غير صحيح 

و  ،ولكف ىناؾ رأي مع التوكيالت حتى ال نعطي لالحتالؿ مبتغاه مف اعتقاؿ النواب
كيالت لخمؽ نصاب لتشريع تكوف ىذه التو ولكف أال  ،تغييبيـ عف المجمس التشريعي الفمسطيني

 .  (2)، و إنما تكوف لمواقؼ سياسية و إعالميةالقوانيف

ما ذىب إليو النواب في المجمس التشريعي الفمسطيني األستاذ جميؿ أف  الباحث رلك ي
 .مبدأ تداوؿ السمطةو  ،تنافى مع تأقيت المدة النيابيةي المجدالوي و الدكتور مصطفى البرغوثي

 الفرع الثالث
 رأم السمطة القضائية في استمرار كالية المجمس التشريعي الفمسطيني 

بسبب نص  كبيراً  إف مشكمة تحديد مدة والية المجمس التشريعي الفمسطيني أخذت جدالً 
تيا مكرر( بيف أوساط  كؿ مف السمطة التشريعية ذا 47( و نص المادة )3( فقرة )47المادة )

األكاديمييف القانونييف الذيف يمثموف آراء فقيية التشريعي، وكذلؾ ممثمة بنواب المجمس 
بمغ االختالؼ والجدؿ مبمغو  أخيراً ، و لنصوص القانوف األساسي الفمسطينيبخصوص توضيحيـ 

يني بيف الضفة بيف النظاـ السياسي الفمسطيني، الذي انتيى بو المطاؼ إلى االنقساـ الفمسط
كؿ طرؼ لمقانوف األساسي الفمسطيني مف زاوية تصمح أف ، حيث ينظر الغربية وقطاع غزة

 .الدستورية ألعمالوة القانونية و لو ليثبت المشروعي تكوف مرتكزاً 

                                                           

ىاتفي عمى ، واتصاؿ ف كتمة أبو عمي مصطفى البرلمانية( مقابمة شخصية مع النائب جميؿ المجدالوي ع1)
 النائب مصطفى البرغوثي مف راـ ا عف كتمة فمسطيف المستقمة.

 .3/2/2019البرغوثي ، كتمة فمسطيف المستقمة، اتصاؿ ىاتفي، مف راـ ا ، (النائب مصطفى 2)
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الجية القضائية الوحيدة في فمسطيف التي ينعقد ليا االختصاص في تفسير  لذلؾ إفَّ 
 بما يمي:تختص المحكمة، دوف غيرىا، القوانيف ىي المحكمة الدستورية العميا  حيث 

 الرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة. -1 

تفسير نصوص القانوف األساسي والقوانيف في حاؿ التنازع حوؿ حقوؽ السمطات الثالث  -2
 . (1)وواجباتيا واختصاصاتيا

و ال  ،وتعتبر أحكاـ وقرارات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ دوف طعف فييا ألنيا نيائية
يوجد جية قضائية أعمى منيا حتى يطعف أماميا، فمذلؾ ال معقب عمى أحكاـ وقرارات المحكمة 

 . (2)الدستورية العميا في فمسطيف 

قد تـ اتباع الخطوات اإلجرائية في تقديـ طمب التفسير إلى المحكمة الدستورية حيث  و 
في نص ( 2006( لسنة )3رقـ )جراءات في قانوف المحكمة الدستورية العميا ىذه اإل وردت

 :(  وال تجوز مخالفتيا وىي30المادة )

بناء عمى طمب رئيس السمطة الوطنية أو رئيس مجمس  يقدم طلب التفسير من وزير العدل" .1
الوزراء أو رئيس المجمس التشريعي أو رئيس مجمس القضاء األعمى أو ممف انتيكت حقوقو 

 ."الدستورية
: النص التشريعي المطموب تفسيره، وما أثاره مف خالؼ يريجب أن يبين في طلب التفس  .2

 في التطبيؽ، ومدى أىميتو التي تستدعي تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقو.
 

 العدؿ ، قاـ وزيرفسير بالقانوف األساسي مف كؿ طرؼلحالة الجدؿ في الت ولذلؾ حسماً 
 القضاء األعمى مجمس رئيس طمب مف عمى و بناءً  دياؾ أبو عمي الفمسطينية الحكومة في

، لتفسير عدد مف  نصوص مواد القانوف األساسي (2018/ 10) رقـ بتقديـ طمب تفسير
 . (3) (....مكرر 47و 47)الفمسطيني كاف أىميا ىي كؿ مف  مادة 

                                                           

 ـ .2006( لسنة 3[ لقانوف المحكمة الدستورية رقـ )24( مادة ]1)
ـ ، أحكاـ المحكمة وقراراتيا نيائية وغير قابمة 2006( لسنة 3ـ )[ لقانوف المحكمة الدستورية رق40( مادة ]2)

 لمطعف.
،  http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=Ue56pBa844831164474aUe56pB ( وكالة وفا3)

ستورية العميا في راـ ا، بشأف حؿ المجمس التشريعي ، نص قرار المحكمة الد2018-12-24االثنيف  
 الفمسطيني، والدعوة إلجراء االنتخابات، والذي نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع الفمسطينية".

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=Ue56pBa844831164474aUe56pB
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 ىو الفمسطيني التشريعي المجمس -1: "األساسي القانوف مف( 47) المادة حيث تنص 
 المجمس يتولى القانوف ىذا أحكاـ مع يتعارض ال بما -2. المنتخبة التشريعية السمطة

 المجمس مدة -3. الداخمي نظامو في المبيف عمى والرقابية التشريعية ميامو التشريعي
  ".دورية بصورة سنوات أربع كؿ مرة االنتخابات وتجرى تاريخو مف سنوات أربع التشريعي

 أداء عند القائـ التشريعي المجمس والية مدة تنتيي: "أنو عمى مكرر( 47) المادة وتنص
 ".الدستورية اليميف المنتخب الجديد المجمس أعضاء

( بتاريخ 2018/ 10وقد أصدرت المحكمة الدستورية العميا، قرارىا التفسيري رقـ )  
ىي اربع  أف مدة المجمس التشريعي، "  التفسيري حيث كرد في حيثيات الحكـ، 12/12/2018

جراء االنتخابات كؿ أربع سنوات ىو استحقاؽ دستوري سندا لممادة إسنوات فقط ال غير، وأف 
( مف القانوف األساسي ومف قانوف االنتخابات العامة، وبصورة دورية يعد الطريؽ 47/3)

الديمقراطي الصحي واالساس الدستوري لمتداوؿ السممي عمى السمطة ومف أىـ مميزات الدستور 
، ربع سنكات مف انتخابوأكبالتالي انتيت مدة كالية المجمس التشريعي بعد مركر ديمقراطي، ال

 . عمى الرغـ مف أنو لـ يعمؿ إال فترة محدودة

فَّ   في الشعب الفمسطيني ونظامو السياسي  استمرار وجوده إلى اآلف أحدث ضرراً  وا 
ت المحكمة دمكرر أور  47وبخصوص تفسيرىا لممادة  ،"والقانوني والعمؿ البرلماني بشكؿ عاـ

  .(1)ما يميفي حيثيات قرارىا 

ف يسبقو أوجية نظر المحكمة الدستورية يجب مكرر( مف  47تطبيؽ نص المادة ) فَّ " َأ
ربع سنوات كما نصت عميو أأي مرة كؿ  جراء انتخابات تشريعية في موعدىا المقرر دستورياً إ

ر قابؿ دورية، وىذا ما لـ يحصؿ في حالتنا ىذه، ىذا االرتباط غي( وبصورة 47/3المادة )
الطارئ يجب أال يتعارض ألف مد الوالية  ؛جراء االنتخابات التشريعيةا  لمتجزئة بيف مد الوالية و 

ال يصبح األصؿ جراء االنتخابات التشريعية التي تـ النص عمييا إمع دورية  باألربع سنوات، وا 
عميو قانوف  صَّ مر يتعارض مع ما نَ أمحددة بمدة معينة، وىذا  جمس غيروالية الم فَّ أ

                                                           

،    http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=Ue56pBa844831164474aUe56pB ( وكالة وفا1)
، نص قرار المحكمة الدستورية العميا في راـ ا، بشأف حؿ المجمس التشريعي 2018-12-24االثنيف  

 الفمسطيني، والدعوة إلجراء االنتخابات، والذي نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع الفمسطينية".
 
 

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=Ue56pBa844831164474aUe56pB
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(، عندما حدد مدة المجمس التشريعي بأربع 47/3ساسي في المادة )والقانوف األ االنتخابات
ف تجري مرة كؿ أربع سنوات بصورة أسنوات مف تاريخ انتخابو، واكد أف االنتخابات يجب 

مكرر( في حالة  47عمى عدـ انطباؽ نص المادة )دورية، وىذا تأكيد مف المشرع الدستوري 
 ."جراء االنتخاباتإعدـ 

( مكرر إال في ظؿ وجود مجمسيف، مجمس 47وىذا يعني أنو ال يمكف تطبيؽ المادة )
مكرر( ال تتحدث عف مدة  47منتيية واليتو القانونية، ومجمس جديد منتخب، أي اف المادة )

المجمس، إنما عف الوالية االنتقالية في الفترة الواقعة ما بيف انتخاب المجمس الجديد وأداء 
 أعضائو اليميف القانونية، وىذا ال يمكف تحقيقو إال بإجراء دورية االنتخابات كؿ أربع سنوات.

ية عممية مف حيث احتراـ لذلؾ فإف تحديد المدة الزمنية لوالية المجمس التشريعي لو أىم
اء المجمس التشريعي ما إرادة الشعب باعتبار تمؾ المدة ىي العقد الدستوري بيف الشعب وأعض

ي أعضاء المجمس مف النيابة الممنوحة ليـ التي فِ عْ تحديد تاريخ نياية ىذا العقد يُ  فَّ أيعني 
ر عف دُ صْ ة والرقابية التي قد تَ عماؿ التشريعياأل تشريع والرقابة، وبالتالي فإفَّ المياـ  تخوليـ

 المجمس في فترة انتياء واليتو ترتب مخالفة دستورية وقانونية.

كاف منطوؽ الحكـ  ،صدار حكميا وقرارىا التفسيري و أسبابوردت المحكمة حيثيات إوبعد أف أو 
 كالتالي : 

 قررت المحكمة الدستكرية بشأف التفسير المقدـ ما يمي:

 التشريعي تكوف بممارسة اختصاصاتو التشريعية والرقابية، ونظراً  إف شرعية وجود المجمس 
ـ، يكوف قد فقد صفتو كسمطة تشريعية وبالنتيجة صفة المجمس 2007لعدـ انعقاده منذ سنة 

 التشريعي.
 ( في حالة عدـ  47عدـ انطباؽ نص المادة )جراء االنتخابات الدورية لممجمس إمكرر

مكرر(، إال في  47نو ال يمكف تطبيؽ المادة )أا يعني التشريعي أي كؿ أربع سنوات، وىذ
 ظؿ وجود مجمسيف، مجمس منتيي واليتو القانونية، ومجمس جديد منتخب.

  ـ، 2007-7-5إف المجمس التشريعي في حالة تعطؿ وغياب تاـ وعدـ انعقاد منذ تاريخ
 زاؿ معطالً ـ، أثناء مدة تعطمو وغيابو، وما 2010-1-25وقد انتيت مدة واليتو بتاريخ 

وغائبا بشكؿ كامؿ حتى اآلف، وبناء عميو فإف المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني ومصمحة 
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ـ، وبالتالي اعتباره 2006-1-25الوطف، تقتضي حؿ المجمس التشريعي المنتخب بتاريخ 
 صدار ىذا القرار.إمنحال منذ تاريخ 

  شير مف تاريخ أعالف اجراء االنتخابات التشريعية خالؿ ستة إدعوة فخامة رئيس الدولة إلى
 .(1)نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية

أف قرار المحكمة الدستورية العميا في راـ ا كاف يجب عميو االقتصار فقط  يرل الباحث
ـ عمى تفسير نصوص القانوف األساسي ، دوف إصدارىا لقرار بحمو والدعوة لالنتخابات ألنو ل

، التشريعي أو أف تدعو لالنتخابات د في قانوف المحكمة الدستورية أنيا تختص بحؿ المجمسرِ يَ 
، ولـ يوجد كذلؾ في 2003وكذلؾ ال يوجد نص في القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

أي نص يجيز ألي سمطة أف تقـو بحؿ  2000النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي لسنة 
وال يجوز لمسمطة   ،ةتشريعيالالمجمس، وخاصة أف المجمس التشريعي الفمسطيني ىو السمطة 

 حتى ال تتغوؿ أي سمطة عمى األخرى. ؛بحمو اارً السمطة القضائية أف تصدر قر و   ،التنفيذية

رارييا التفسيريف في في ق إضافة الى ذلؾ فقد ناقضت المحكمة الدستكرية العميا نفسيا
 47) المواد لنصوص ، حيث قضت في حكميا السابؽ بتفسيرىاـ2018ـ و عاـ 2016عاـ 

 لسنة وتعديالتو 2003 لسنة المعدؿ األساسي القانوف مف( 1 فقرة 53و 51و مكرر 47و
 :يمي ما التشريعي لممجمس الداخمي النظاـ مف( 96) والمادة ،2005

 .انتخابو تاريخ مف سنوات أربع التشريعي لممجمس الزمنية لموالية المحدد اإلطار -1

 أداء حيف إلى مؤقتا الزمنية واليتو المنتيية التشريعي المجمس أعضاء والية مد -2
 .الدستوري اليميف الجدد التشريعي المجمس أعضاء

سابقة ىامة وخطيرة في الفمسطينية في راـ ا  حكـ المحكمة الدستوريةور دُ صُ  إفَّ 
القانوف الدستوري ليس عمى صعيد فمسطيف وحدىا، بؿ عمى صعيد إقميمي. فمـ تذكر كتب فقو 

 .بمثؿ ىذا الفيـ القانوف الدستوري مثؿ ىذا األمر

                                                           

،    http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=Ue56pBa844831164474aUe56pB ا( وكالة وف1)
، نص قرار المحكمة الدستورية العميا في راـ ا، بشأف حؿ المجمس التشريعي 2018-12-24االثنيف  

 النتخابات، والذي نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع الفمسطينية".الفمسطيني، والدعوة إلجراء ا
 
 

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=Ue56pBa844831164474aUe56pB
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المحكمة الدستورية المصرية قد شيدت  ، كانتكعمى صعيد األنظمة القانكنية المقارنة
ذلؾ أف المحكمة ، 2015و ـ2012و1992و1987و1984 السنواتمماثمة في  أحكاماً 

المصري، وبالتالي  االنتخاباتالدستورية المصرية، قررت آنذاؾ بطالف نصوص في قانوف 
نتخب أُ برمتيا، وعميو أبطمت وجود مجمس الشعب المصري الذي  االنتخاباتأبطمت عممية 

التمفظ ؤ عمى المحكمة الدستورية المصرية لـ تجرُ  كفَّ ول بموجب ىذه النصوص غير الدستورية.
وبيف البطالف في القانوف  ،ألنيا تعرؼ الفرؽ بيف الحؿ ؛بحؿ مجمس الشعب المصري

  .(1)الدستوري

قرارىا عمى  تقتصر فْ ورية العميا الفمسطينية َألذلؾ كاف يجب عمى المحكمة الدست 
ىو حجة عمى كافة سمطات الدولة، وبناء عمى ىذا القرار يستطيع مكرر، و  47تفسير المادة

الرئيس أف يدعو لالنتخابات التشريعية، ليختار الناخبوف نواب عنيـ يمثمونيـ في المجمس 
 .(2)التشريعي

ريعي في حالة الطوارئ وفؽ أحكاـ الباب السابع وكذلؾ ال يجوز تعطيؿ  المجمس التش
ـ، فمف باب أولى أال يتـ حمو خالفًا ألحكاـ 2003بالقانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

القانوف األساسي والنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ، ثـ إفَّ المشرع قد تدارؾ الفترة الواقعة بيف 
مكرر حتى ال يترؾ  47، بإضافة المادة ديد وانتياء أعماؿ المجمس القديـانتخاب مجمس ج

لمجمس ، فكيؼ يقـو السيد الرئيس بحؿ اية بيف المجمسيففراغا تشريعيا خالؿ ىذه الفترة االنتقال
ولكف بما أف أحكاـ .تشريعيا لمدة قد تصؿ إلى ستة أشير؟!! لمقانوف ويترؾ فراغاً  خالفاً 

، فيجب اإلسراع في لطعف عمييا حتى لو جانبيا الصوابالمحكمة الدستورية نيائية وال تقبؿ ا
، إذ ال يتصور أف يحتفظ الرئيس تى ال تطوؿ فترة الفراغ التشريعياالنتخابات التشريعية ح

 حمود عباس بالسمطة التشريعية لنفسو مف خالؿ إصداره لقرارات بقوانيف .م

                                                           

، https://www.almasryalyoum.com/news/details/667978( موقع جريدة المصري اليوـ 1)
 عامًا. 30برلمانات في  5توقؼ « الدستورية المصرية العميا»
( مقابالت مع أساتذة القانوف العاـ في كميات القانوف في جامعات قطاع غزة،  باسـ بشناؽ والدكتور ساىر 2)

 .  28/1/2019الوليد و الدكتور محمد شبير، غزة ، 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/667978
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 المطمب الثاني
 اآلثار المترتبة عمى أعماؿ المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني 

، وتـ تمفةلقد قاـ المجمس التشريعي الثاني بإقرار أكثر مف ستيف قانوف بتشريعات مخ
، وترتب عمى ىذه القوانيف آثار ومراكز قوانيف قطاع غزةدة الرسمية و نفاذىا في نشرىا في الجري

، وعمى رأس ذلؾ السمطة القضائية التي طبقت ىذه مف استقر منذ أكثر مف عشر سنوات منيا
القوانيف في أحكاميا سواء عمى األشخاص الطبيعييف أو االعتبارييف مف خالؿ النيابة العامة في 

، وكاف أخطرىا قانوف القضاء امية المدنية والتجاريةحاكـ النظوكذلؾ الم ،القضايا الجزائية
 ـ حيث يوجد العديد مف األشخاص تـ إعداميـ.  2008لسنة  4العسكري رقـ 

 الفرع األكؿ
 صدرىا المجمس التشريعي في غزةلتي أرأم الفقو في القكانيف كالقرارات ا 

لموصوؿ إلى آراء عممية لقد قاـ الباحث بإجراء مقابالت لعدد مف األكاديمييف القانونييف 
عف قانونية ، وقد كاف السؤاؿ في ىذا الجانب ية مجردة مف االنتماءات السياسيةوموضوع

القرارات التي اقرىا المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني في قطاع غزة في ومصير ىذه القوانيف و 
 السنوات السابقة ؟ 

، لـ تصدر بإجراءات قانونية الستيف قانوناً التي يفوؽ عددىا  يرى جانب أف ىذه القوانيف :أكالن 
، والنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ـ2003صحيحة وفؽ القانوف األساسي المعدؿ لسنة 

 .الفمسطيني و بالتالي ال يعتد بيا

قياـ المحاكـ في قطاع غزة مر الواقع، و آثار بسبب األو  ،ألنيا رتبت مراكز قانونية ولكف نظراً  
كؿ مف وقع عميو ضرر بسبب ىذه القوانيف سواء  ، فإفَّ ليذه القوانيف استناداً بإصدار أحكاميا 

كاف الضرر واقعا عميو مف السمطة التنفيذية أو مف السمطة القضائية فيجب تعويضو مف 
 .(1)السمطة الفمسطينية ألنيا ىي المسؤولة عف ذلؾ

جميع الفصائؿ بعد ياسي بيف يقوؿ أف ىذه القوانيف بحاجة إلى اتفاؽ سىناؾ رأم آخر  :ثانيان 
، نقـو حينيا عية جديدة تفرز مجمس تشريعي جديد، وتنظيـ انتخابات تشريإجراء المصالحة

 ،بعرض ىذه القوانيف عمى المجمس التشريعي الجديد لتأخذ مسارىا الطبيعة مف المناقشة العامة
سابقا فيتـ االعتراؼ بالمراكز  ، فإذا تـ إقرار أي قانوف كاف سارياً األولى والثانيةوالقراءات 

                                                           

 .  28/1/2019محمد سميماف شبير غزة ،  ( مقابمة شخصية مع الدكتور باسـ بشناؽ ، و الدكتور1)
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ا القانوف الذي لـ يتـ اقراره فيعتبر كأف أمَّ ، و لمقانوف ت أو ألغت وفقاً لَ أو عدَّ  تْ َأنشَ القانونية التي َأ
، وعمى مف يتضرر مف استقرت في تمؾ الفترةلـ يكف وال يتـ االعتراؼ بالمراكز القانونية التي 

 .(1)لسمطة الوطنية ذلؾ المجوء لمقضاء لطمب التعويض مف ا

ىو  األقرب لمعدالة واستقرار المجتمع والنظاـ السياسي الحاكـ، الحؿ يرل الباحث أف
عادة إقرار القوانيف  التوافؽ تحت قبة المجمس التشريعي الفمسطيني الذي سيتـ انتخابو وا 

قررنا إزالة آثارىا  لو ّف ىذه القوانيفالضرورية والتي رتبت آثار عمى مدار السنوات السابقة؛ أل
ومراكزىا القانونية، فسنكوف بحاجة إلى موازنة ىائمة سترىؽ الوضع المالي لمسمطة الذي يعاني 

 أصاًل مف ضعؼ شديد وديوف داخمية وخارجية.

، إضافة إلى موظفيف ىدمت بيوتيـو  ،دمواعْ وأُ  ،اعتقموا حيث أف ىناؾ مواطنيف 
الصعيد  ، وكذلؾ عمىوالتخصصات سواء مدنية أو عسكرية ف مف مختمؼ الفئاتعموميي

، كؿ ىذا ال مموف بالقوانيف التجارية الجديدةأخرى أغمقت وتجار يتعااالقتصادي شركات أنشئت و 
 يمكف إلغاؤه بسيولة.

تمحيصيا ثـ إقرارىا ىو تشريعيا مف جديد و  أكثرىا عمميان نكرر أفَّ أسيؿ الحمكؿ ك  لذلؾ
، وىذا والنظاـ الداخمي لممجمس التشريعيونشرىا حسب األصوؿ القانونية في القانوف األساسي 

خاصة بعد انتياء واليتو الدستورية  نيف التي أصدرىا الرئيس عباسينطبؽ عمى القرارات بقوا
 ، بحيث نخرج بأخؼ األضرار مف التشريعات.ـ2009بداية عاـ 

 الفرع الثاني
 رأم نكاب المجمس التشريعي في القكانيف كالقرارات التي صدرت في غزة 

لموقؼ كؿ كتمة  عادة تختمؼ آراء نواب المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني تبعاً 
فيرل نكاب كتمة برلمانية ينتموف إلييا بخصوص امتداد والية المجمس التشريعي الفمسطيني، 

، ة مف مجموع نواب المجمس التشريعيتمتع باألغمبية المطمقوالتي ت التغيير كاإلصالح البرلمانية
ـ، 2007أف الجمسات التي كانت تعقد في غزة مف بعد نياية الدورة العادية األولى في يوليو 

كانت تتـ بطمب مف ربع أعضاء المجمس التشريعي لمنائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي 
 الفمسطيني بعقد دورة غير عادية.

                                                           

الدكتور ساىر الوليد، و الدكتور محمد سميماف شبير والدكتور عرفات اليور والدكتور عالء أبو ( مقابمة مع 1)
 . 28/1/2019غزة ،  ،طو
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وفعال تـ افتتاح الدورة غير العادية الرابعة بموجب التوكيالت القانونية مف النواب  
، وتـ تمؿ النصاب القانوني لعقد الجمسةاألسرى إلى زمالئيـ النواب في قطاع غزة، حتى يك

، وكؿ ما ألوؿ(واستمرت لغاية ثالث سنواتبمثابة االجتماع اولى مفتوحة)اعتبار الجمسة األ
 .(1)وترتب آثارىا القانونية ،وصحيحة ،ةوقوانيف ىي نافذ ،ه الجمسات مف قراراتترتب عمى ىذ

فترى أف التوكيالت مقبولة سياسيا لتوصيؿ رسالة إلسرائيؿ  أما كتمة فمسطيف المستقمة
، ولكف كؿ التشريعات التي صدرت في بيـ عف المجمس التشريعيأف اعتقاؿ النواب لف يغي
، و المجمس التشريعي ىي في غير محمياو تجميد عمؿ  ،عد تعطيؿقطاع غزة والضفة الغربية ب
ومرتبة آلثارىا فيجب عرضيا عمى المجمس التشريعي الجديد بعد  ،لكف كونيا أصبحت نافذة

االنتخابات إلعادة إقرارىا أو تعديميا أو إلغائيا وىذا تـ التوافؽ عميو في مبادرة مف كتمتو لطرفي 
، ونحف لدينا فوضى قانونية بحاجة إلى مصالحة و العمؿ ـ2011اـ االنقساـ ووقعوا عميو في ع

 .(2)بموجب سيادة القانوف بعيدا عف صراعات األغمبية و األقمية في المجمس التشريعي

لممجمس التشريعي لما بعد  امتداد والية، فترى أف أبك عمي مصطفى الشييد أما كتمة
عف نية المشرع عند وضعو  مكرر بعيداً  47بصريح المادة  عمالً  موافؽ لمقانوفاألربع سنوات 

، ولكف المجمس التشريعي في قطاع غزة تجاوز صراحة القانوف األساسي والنظاـ الداخمي لمنص
لممجمس بأف رئيس السمطة ىو الذي يدعوا المجمس لالنعقاد الفتتاح الدورة البرلمانية العادية، 

لقانوني وىذا ال يجوز قانونًا؛ ألف الشعب انتخب النائب وتـ فرض التوكيالت لغايات النصاب ا
بشكؿ فردي  وليس  خاصة إذا كاف مرشحاً  ،صو فال يصح أف ينيب عنو أحدًا آخرباسمو وشخ

قائمة مغمقة، و التوكيالت كانت مفروضة مف كتمة التغيير واالصالح التابعة حماس، ولكف لو 
ي رأيو في مسألة طِ عْ لحضور، يستطيع كنائب أف يُ كانت الجمسة منعقدة ولـ يتمكف النائب مف ا

، أما أف تكوف الوكالة مطمقة ومفتوحة تطيع توكيؿ زميؿ نائب ليوصؿ رأيو، فأسوموضوع محدد
مف بعد  بخصكص القكانيف التي أصدرىا المجمس التشريعي في قطاع غزةك فيذا ال يجوز. 

، ولكف قانونية ليا ولـ تتـ وفؽ القانوفانتياء الدورة العادية األولى ىي غير صحيحة وال صفة 
، حيث أف ىناؾ قرارات قاىرة أثناء وجود نواب فتح وحماسـ بال2012الحؿ تـ طرحو في عاـ 

، وىناؾ اجتماع لوبقوانيف في الضفة الغربية تحتاج لموافقة المجمس التشريعي عمييا في أوؿ 
ثار وحقوؽ لمشعب فيجب عمينا أف ، ولكنيا رتبت آاقوانيف في قطاع غزة ال صفة قانونية لي

                                                           

 .  4/2/2019( مقابمة مع النائب فرج الغوؿ، غزة ، 1)
 .  3/2/2019( اتصاؿ ىاتفي مع النائب مصطفى البرغوثي ، راـ ا، 2)
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ه ثـ نرفعو لمرئيس لممصادقة نمتقي وندرسيا ونعالجيا بمسؤولية وطنية، فالذي نتفؽ عميو نقر 
 .(1)ؽ عميو يعتبر كأف لـ يكف ونمغيو، والذي ال نتفعميو

زة ، فال يعترفوف بصحة انعقاد المجمس التشريعي في قطاع غأما كتمة فتح البرلمانية
 ىـ ممتزموف بقرار المحكمة الدستورية كونيا ىي أعمى ىيئة قضائيةبالقوانيف التي أصدرىا، و وال 

 مبدأ تتجاوز الديمقراطية النيابية و مكرر ال 47المادة  أفَّ وال معقب عمى قرارات القضاء ، و 
 ، وفي النياية يجب حؿ اآلثار المترتبة عمى قوانيف المجمسدورية االنتخابات وتداوؿ السمطة

 .(2)مف خالؿ الحوار السياسي بيف األطراؼ الفمسطينية التشريعي في قطاع غزة

أف كؿ االجراءات في قطاع غزة تمت بعيدًا عف النصوص الصريحة  يرل الباحث
لمقانوف، لذلؾ عمينا أالَّ نحمؿ القانوف أكثر مما يطيؽ حتى نضفي الشرعية عمى القرارات 

 .األقمية ماف و بعيدًا عف سطوة األغمبية و ت قبة البرلالسياسية، فيجب االحتكاـ لمحوار تح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  3/2/2019المجدالوي ، غزة ،  ( مقابمة شخصية، مع النائب جميؿ1)
 .  4/2/2019( مقابمة شخصية، مع النائب فيصؿ أبو شيال ، غزة ، 2)
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 الخاتمة
في عيد السمطة الوطنية  لقد استعرض الباحث نشأة المجمس التشريعي الفمسطيني 
ثـ كيفية عمؿ المجمس التشريعي بعد أحداث ، واختصاصاتو التشريعية والرقابية، الفمسطينية

ـ، وتعطيؿ عمؿ المجمس في الضفة الغربية، 2007االنقساـ السياسي الفمسطيني منتصؼ العاـ 
واقتصار عممو فقط بقطاع غزة مف خالؿ التوكيالت القانونية لمنواب المعتقيف مف الضفة الغربية 

 إلى زمالئيـ النواب في قطاع غزة.

أصدت  ، حيثـ2018عاـ نياية إلى أف صدر في راـ ا قرار المحكمة الدستورية  
مكرر انتقالية ويعمؿ بيا بعد اجراء دورية االنتخابات، فقررت  47قرار  تفسيري يؤكد أف المادة 

بعد ىذه  الباحث وقد توصؿ، اعتبار المجمس منحؿ، و الدعوة النتخابات خالؿ ستة أشير
  توصيات.ج و إلى نتائ الدراسة
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 : النتائج

  نص عمى أف مدة والية المجمس  2003إف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة
يتوافؽ مع أركاف الحكـ  اوتجري االنتخابات مرة كؿ أربع سنوات، وىذريعي أربع سنوات التش

 .راطي النيابي الذي تتبناه فمسطيفالديمق
  مكرر جاء لسد الفراغ التشريعي بيف المجمسيف دوف تحديد مدة زمنية ،  47إف وضع المادة

ال تتجاوز  ولكف مقارنة بالنظـ القانونية في الدوؿ العربية واألوروبية نجد أف المدة االنتقالية
 .في أكثر األحواؿ والظروؼ، شيريف إلى ثالثة أشير

  ىذا يتنافى مع كٍؿ مف  ألف؛ الفمسطينيوالية المجمس التشريعي  امتدادال يمكف تصور
أركاف النظاـ الديمقراطي النيابي مف حيث تأقيت مدة الييئة النيابية)البرلماف(، وكذلؾ مع 

لييئة  ةدستوري وؽحق ومع مبدأ التداوؿ السممي لمسمطة، فيذه ،دورية االنتخابات
 فاقداً  التشريعي المجمس استنادًا لذلؾ كمو ُيَعد في اختيار نوابيـ، وبالتالي )الشعب(الناخبيف

 .لمشرعية الدستورية خالؿ المدة المحددة في البحث
  والية النواب كانت قانونية طواؿ السنوات السابقة، ولكف اإلشكالية كانت في قطاع غزة  إف

ـ  باالنعقاد الفتتاح 2007لسنة  27عندما رفضوا دعوة الرئيس في المرسـو الرئاسي رقـ 
 العادية الثانية وفؽ القانوف األساسي والنظاـ الداخمي لممجمس .الدورة البرلمانية 

  عمى طمب ربع  بناءً  بعقد دورة غير عادية لممجمس في غزة المجمس التشريعيإف قياـ
أنيا  اصةً يتنافى مع القانوف األساسي والنظاـ الداخمي لممجمس، خ ،النواب في المجمس

حيث يكوف موعد عقد الدورة غير العادية خالؿ ية، جازة البرلمانجاءت بعد نياية فترة اإل
، وبالتالي بطمب مف ربع نواب المجمساالجازة البرلمانية بدعوة مف رئيس السمطة أو 

برئاسة أكبر و  أصبحنا أماـ استحقاؽ دورة برلمانية عادية ثانية تكوف الجمسة االفتتاحية فييا
 ة.الختيار ىيئة رئاسة مكتب جديد ، لتنظيـ االقتراع السري والمباشرأصغر األعضاء سناً 

 ع االجراءات القانونية بشكؿ نشرىا دوف اتبالصادرة في قطاع غزة تـ اقرارىا و إف القوانيف ا
واستندت غزة ورتبت آثار و مراكز قانونية،  ت في الجريدة الرسمية بقطاعرَ شِ ، لكنيا نُ كامؿ

بما يعني رتبت حقوؽ والتزامات عمى مدار  ،المحاكـ النظامية والعسكرية والشرعيةعمييا 
امات صعب ، وىذه الحقوؽ وااللتز ف عمر المجمس التشريعي الفمسطينيالسنوات السابقة م

 .جدا إنكارىا أو إلغاؤىا
  ّىناؾ تناقضًا واضحا في قرارات المحكمة الدستورية بشأف تفسير مضموف نص المادة  إف

 لممجمس الزمنية لموالية المحدد اإلطاربأف  ـ2016حيث فسرتو في العاـ مكرر  47
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 المنتيية التشريعي المجمس أعضاء والية دوتمت .انتخابو تاريخ مف سنوات أربع التشريعي
 .الدستوري اليميف الجدد التشريعي المجمس أعضاء أداء حيف إلى مؤقتا الزمنية واليتو

مكرر( في  47المادة )عدـ انطباؽ نص ب م2018كفسرتو في العاـ  المحكمة ذاتيا كعادت
نو أجراء االنتخابات الدورية لممجمس التشريعي أي كؿ أربع سنوات، وىذا يعني إحالة عدـ 

مكرر(، إال في ظؿ وجود مجمسيف، مجمس منتيي واليتو  47ال يمكف تطبيؽ المادة )
، ولقد أخطأت المحكمة حينما قررت حؿ المجمس والدعوة القانونية، ومجمس جديد منتخب

 ممـز لكافة سمطات الدولة. ولكف قرارىا بات و  تخابات؛ ألف ىذا خارج صالحيتيا،لالن
  ـ بامتداد والية المجمس التشريعي وفؽ 2016إف قرار المحكمة الدستورية التفسيري عاـ

مكرر متوافؽ مع صريح نص القانوف األساسي، ويقطع الطريؽ عمى مف يقوؿ  47المادة 
 .25/1/2010أنو ال والية ألعضاء المجمس التشريعي بعد 

 التكصيات:

 نياء االنقساـ الفمسطيني عمى وجو السرعة و بإ جميع األطراؼ الفمسطينية الباحث يوصي
عادة توحيد ، و عيات الديمقراطيةإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة لتجديد الشر  ا 

 القوانيف والتشريعات بيف قطاع غزة و الضفة.
 توضيح ماىية شكؿ نظاـ الحكـ  بعد انتياء االنقساـ المشرع الفمسطيني الباحث يوصي

نيابي  ديمقراطي نظاـ فمسطيف في الحكـ " نظاـعمى النحو اآلتي [5] بتعديؿ متف مادة
 انتخاباً  الوطنية السمطة رئيس فيو وينتخب والحزبية السياسية التعددية عمى يعتمد برلماني
 ."الفمسطيني التشريعي المجمس أماـ مسؤولة الحكومة وتكوف الشعب قبؿ مف مباشراً 

 سيجنب النظاـ السياسي حيث أنو تبني المشرع الفمسطيني لمنظاـ البرلماني ب الباحث يوصي
، خاصة إذا لـ يكونوا مف الصالحيات بيف الرئاسة والحكومة الفمسطيني الحاكـ مف تضارب

، و كذلؾ الفصؿ المرف بيف السمطات يجعؿ لحزب مثؿ الحالة الفمسطينية اآلفنفس ا
بما يضمف المصمحة العميا ، عماليا باستمرارفي مرمى الرقابة البرلمانية عمى أالحكومة 

 لمشعب الفمسطيني.
 كما يمي: 4واضافة فقرة  3( فقرة 47تعديؿ المادة ) المشرع الفمسطيني  الباحث يوصي 
 (عمى النحو اآلتي " 3فقرة ) وتجرى ،مدة المجمس التشريعي أربع سنوات مف تاريخ انتخابو 

 المدة بشكؿ دوري في تمؾ نياية عمى السابقة يوما التسعيف خالؿ الجديد المجمس انتخابات
 .الفمسطينية" األراضي
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 ( ذا4فقرة  مف سبب ألي تأخرت أو المجمس، مدة انتياء عند االنتخابات تتـ لـ ( وا 
 الفصؿ مد يجوز وال. الجديد المجمس انتخاب يتـ حتى قائما المجمس يبقى األسباب،
، لمضرورة إال التشريعي  .واحداً  تشريعياً  فصالً  المد ذلؾ يتجاوز أال عمى وبمرسـو

  الباحث يوصيف، الفقو والقانوف والقضاءبيف آراء  كبيراً  مكرر أحدث جدالً  47بما أف المادة 
أف يقتصر امتداد الوالية عمى ، و المشرع بأف يشترط بيا أال يقـو المجمس بإقرار قوانيف

 الرقابة البرلمانية بشكؿ أكبر.  
 أف يكوف و  ،والعمؿ الديمقراطيالمجمس التشريعي ىو مظمة الوحدة أف يكوف  الباحث يوصي

في النزاع أو الخالفات السياسية بيف  يكوف طرفاً  اب وأالو النالحوار سيد الموقؼ بيف جميع 
 .تشريعيالكتؿ البرلمانية الممثمة في المجمس الالفمسطينية و  الفصائؿ
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