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ِ َجِميعاً َوال " قُواَواْعتَِصُموا ِبَحْبِل َّللاه  "تَفَره
 [103آل عمران: ] 

 َصدَق هللاُ العَِظيم
  



 ب
 

 

 
 

 جلّ وعال  ربنا إىل من قال فيهم  اُحَّ اَُّنَ  و و َ ََإنَّ ُ َّ وِل وإُ اَََّّك اَّاَك وَُّ َوْ ََّك َعُبدُّ اُّ
َ
ُّْك َ  ل ََ  َوقَََض  

 (23: اإلسراء)

 ًيل ألصل هلذه اللحظة اجلميلة واملنتظرة. داعماً إىل والدي الغايل واألب احلنون الذي كان دوما 

  واألم اجملاهدة الصابرة، واليت كانت منذ صغري توفر يل كل سبل الراحة للوصوول  والدتي الغالية إىل 

  ألعلى املراتب العلمية.

 عماد منسي نصارروح أخي الشهيد  إىل . 

 .إىل روح أخي الشهيد أكرم منسي نصار 

 إىل روح كل شهداء عائلة نصار. 

  إىل  زوجوويت احلبيبووة )إم البهوواء( وابووهب الغووايل  وواء وبنوواتي احلبيبووا  إىل قلوو  هوود  وعووال وسووايل

 وجنى.

 إخوتي وزوجاهتم وأخواتي وأزواجهن وأبنائهن وكل أهلي وربعي.  إىل 

  شباب وأشبال مسجد بالل بن رباح. شيوخ و األصدقاء واألحباب وأخص إىل  

  يل يف دراسيت. غزة الذين كانوا دوما سنداً مكتب نواب حمافظةزمالئي يف إىل 

  أو نصحاً.           كل من أسد  يل معروفاً أو مساعدةًإىل 

 

 إليهم مجيعاً أهدي جهدي هذا املتواضع عرفاناً وتقديراً.

 راجياً اهلل عز وجل أن ينفع بعملي هذا أبناء شع  الصابر املرابط واملعطاء.
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 َتََذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاِب َلَشِديد  َوِإْذ يقول هللا عز وجل 

 [7إبراهيم: آية ]

، ال يسعني الحمد هلل الذي تتم بفضله النعم، والصالة والسالم على من ال نبي بعده 
ياسة وجامعة األقصى على بداية إال أن أقدم شكري وتقديري إلى إدارة أكاديمية اإلدارة والس

جهودهم الطيبة والمباركة في تقديم خدماتهما العلمية األكاديمية لي ولطلبة األكاديمية لتحقيق 
 خبة.نخطوات نحو النجاح على مسار ال

أمين عام المجلس التشريعي  المدهون  ياسين نافدد / وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى 
وأحاطني بتوجيهاته ومالحظاته القيمة  ،بإشرافه على رسالتي؛ الذي تكرم وشرفني الفلسطيني

 التي أغنت رسالتي وساهمت بإخراجها بهذه الصورة. 

 ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى اإلخوة في لجنة المناقشة كل من:        

 .حفظه هللا      الوادية   جواد أحمد             /د. 

 .حفظه هللا   النحال     نعمان محمد            /  د.
 سائاًل المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم.

نواب المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء السابقون في وأتقدم بشكري وامتناني إلى 
 الكريمة في إنجاح رسالتي لترى النور بهذه الصورة. همتهممسا قطاع غزة على

وال يسعني إال أن أشكر اإلخوة األساتذة والمختصين الذين تفضلوا بتحكيم إستبانة 
 الدراسة. 

عال وسالي وجنى و  منى وأبنائي هدىوأخيرًا، أتقدم بالشكر والعرفان إلى زوجتي الحبيبة 
  .الذين صبروا علي وتحملوا انشغالي عنهم وبهاء الدين،

 ساعدني في إتمام هذه الدراسة حتى رأت النور.وأتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع من 
  



 ث
 

 ملخص الدراسة

األداء الرقابي للمجلسس التشسريعي الفلسسطيني خسالل على واقع  هدفت الدراسة إلى التعرف
وذلسسب باسسستعراد األدوات الرقابيسسة للمجلسسس  م(،2014-م2007) قطسساع غسسزة فتسسرة االنقسسسام فسسي

وتقيسسسيم ألي مسسسدى  تسسسم اسسسستخدام هسسسذه األدوات خسسسالل االنقسسسسام، والوقسسسو  علسسسى أهسسسم  ،التشسسسريعي
معيقسسات العمسسل البرلمسساني بصسسورة عامسسة والرقابسسة البرلمانيسسة بصسسورة خاصسسة، كمسسا هسسدفت الدراسسسة 
للتعسسسر  عسسسن مسسسدى مسسسساهمة الرقابسسسة البرلمانيسسسة فسسسي تطسسسوير وتعزيسسسز عمسسسل السسسوزارات والم سسسسسات 

ألي مدى ساهمت الرقابسة البرلمانيسة فسي مكافحسة الفسساد، وفسي تعزيسز الحكومية في قطاع غزة، و 
كونه  ،الدراسةفي التحليلي المنهج الوصفي  مبادئ الحكم الرشيد، ولتحقيق ذلب استخدم الباحث

ومسسن خسسالل التحليسسل يقسسدم أبسسرز األحسسداث التسسي  ،والتفصسسيلي للظسساهرة يقسسوم علسسى الوصسسي السسدقيق
التشسسسسريعي نسسسسواب المجلسسسسس تضسسسسمن يسسسسذكر أن مجتمسسسسع الدراسسسسسة ة، و كسسسسان لهسسسسا أ سسسسرًا علسسسسى الدراسسسسس
وقد قام الباحث باستخدام ، أو من في حكمهم االنقسام، ووزراء ما بعد الفلسطيني في قطاع غزة

، كمسا اسستخدم طريقة المسس  الشسامل، حيسث تسم توزيسع االسستبانة علسى كافسة أفسراد مجتمسع الدراسسة
 لوزراء ومن في حكمهم.أيضا أداة المقابلة مع عدد من النواب وا

 سلبياً  نقسام السياسي الفلسطيني أ راال مجموعة من النتائج أهمها: إلى الدراسة وخلصت
لجوء لهذه على األدوات الرقابية للمجلس التشريعي في قطاع غزة، حيث أن المتوسط الحسابي ل

األداء الرقابي للملجس وفاعلية  كما أن تأ ير(، %58.76لم يتجاوز درجة المتوسط ) األدوات
حيث أن المتوسط الحسابي له لم يتجاوز درجة  في فترة االنقسام لم يكن كبيراً التشريعي 
(، وأن العمل الرقابي واجه معيقات جسيمة من حصار وحروب %64.51) أيضاً  المتوسط

حيث بلغ  لرقابة المجلس التشريعي، كبيراً  وكان الوزراء يولون اهتماماً  متكررة على قطاع غزة،
 .(%68.98المتوسط الحسابي لها )

على  انهاء االنقسام فوراً بمجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها:  الدراسةأوصت 
تضمن حقوق الكل الفلسطيني، ودعت الكتل البرلمانية وخاصة  أسس سليمة واضحة وعادلة،

فت  للضغط على رئاسة السلطة الفلسطينية لتفعيل المجلس التشريعي، كما أوصت  حركة كتلة
ة هي الناظم لتفعيل هذه ، وأال تكون الحزبيمما عليه اآلن بتفعيل األدوات الرقابية بصورة أنجع

دعت نواب المجلس التشريعي إلى إعالن نتائج العملية الرقابية للجمهور،  ذلبك ،األداوت
ى االستمرار في مكافحة الفساد عبر تفعيل عمل هيئة الكسب غير تشريعي إلودعت المجلس ال

 المشروع، وتعزيز عناصر الحكم الرشيد، من عدل و شفافية واحتكام للقانون.
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Abstract 

The study aims to identify the performance of the Parliamentary 

Oversight of the Palestinian Legislative Council during the period of 

division in the Gaza Strip (2007 -2014).  It reviews the regulatory tools of 

the Legislative Council, and evaluates the use of these tools through the 

division.  In addition, the study highlights the most important obstacles of 

parliamentary work in general and parliamentary oversight In particular. 

The study also aims to identify the extent of the contribution of 

parliamentary oversight in the development and enhancement the work of 

ministries and government institutions in the Gaza Strip  and to what 

extent   the  parliamentary oversight contributes in facing corruption and 

promoting  the principles of good governance. 

The researcher uses the descriptive analytical study based on a 

detailed and accurate description of the phenomenon. The researcher 

provides the prominent events had impact on the study through analysis. 

 The study includes members of the Palestinian Legislative Council in 

the Gaza Strip, and ministers after the split or the like, has the researcher 

using a comprehensive survey method, where the questionnaire was 

distributed to all members of society study in addition of the tool of 

meeting as he met a number of MPs and ministers.    

.     The study concludes a set of results.  The study sample believes that 

the Palestinian political division  impacted on the regulatory tools of the 

Legislative Council in the Gaza Strip as the arithmetic average of using 

these tools did not exceed the average grade (58.76%). Moreover,  The 

impact and the effectiveness of the performance of the Palestine 

Legislative Council oversight during the division was not great as the 

arithmetic average had not exceeded (64.51%). More, the parliamentary 

oversight work faced serious obstacles of due to siege and aggression 

against the Gaza Strip. The  ministers attached great importance to the 

supervision of the Legislative Council as the mean reached (68.98%).  
The study recommends a set of recommendations and proposals 

including: ending the division immediately on sound, clear and fair basis  

ensuring Palestinian rights of all. It calls on the parliamentary blocs 

especially the mass Fatah movement to put pressure on the presidency of 

the Palestinian Authority to activate the Legislative Council. In addition, it 

recommends activating the regulatory tools more effectively and not 

allowing one party to govern these tools. The study calls the MPs of  the 

Legislative Council to declare the results regulatory process to the public 

and continuing in fighting corruption by activating illicit gains authority 

and promoting the concepts of transparency ,justice and invocation of law 

to promote the good governance.    
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
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 مقدمة:

يرتبط تعزيز قيم النزاهة ونظم الشفافية والمساءلة في القطاع العام بشكل و يق بوجود بنيسة 
سسستقاللية ومهنيسسة، ومنسسذ تأسسسيس السسسلطة ام سسسساتية سسسليمة، وأجهسسزة رقابسسة قويسسة وفاعلسسة تتمتسسع ب

طسسساع العسسسام، عملسسست علسسسى بنسسساء أجهسسسزة م، وتقلسسسدها مسسسس ولية الق1994الوطنيسسسة الفلسسسسطينية عسسسام 
وتحولسست فيمسسا بعسسد م، 1994فسسي عسسام  تالتسسي تأسسسس هيئسسة الرقابسسة العامسسةللرقابسسة العامسسة ومنهسسا، 

 السسسسسلطة و أجسسسسرتم، 2004( لسسسسسنة 15لسسسسديوان الرقابسسسسة اإلداريسسسسة والماليسسسسة بموجسسسسب قسسسسانون رقسسسسم )
قابسة علسى م، حيث أنيطت به مس ولية سن القوانين والر 1996انتخابات المجلس التشريعي عام 

م، إضسسافة إلسسى أجهسسزة 2005هيئسسة الكسسسب غيسسر المشسسروع سسسنة كسسذلب ، و السسسلطة التنفيذيسسة عمسسالأ 
الرقابة الداخلية في الم سسات الحكومية، وتتولى هذه األجهزة مهام لألغراد المخصسص لهسا، 

نسجام التصرفات واألفعال مع أحكسام القسوانين واألنظمسة والتعليمسات المعمسول بهسا، ا والتحقق من
باإلضافة إلى كافة المهام الرقابية لتلب الم سسات، يقوم المجلس التشريعي بدور رقابي أساسي 

 ومهم.

م شسسرًا  حيسسث تعتبسسر الرقابسسة البرلمانيسسة حجسسرًا أساسسسًا فسسي البرلمانسسات الديمقراطيسسة، إذ تشسسكل
لسى ضسمان تنفيسذ ل إلى مساءلة السلطة التنفيذية حسو  ى الحكم الرشيد، وهي تهد عل أعمالهسا، وال

الدقيقة للسسلطة التنفيذيسة م شسر علسى سسالمة الحكسم،  السياسات بطريقة فّعالة، فالرقابة البرلمانية
لسى جانسب وظيفتسسه ع التشسسريعية، يستمّكن البرلمسسان مسن تحقيسسق تسوازن القسسوى، وتعزيسز دوره كمسسداف وال
بالسسلطة التسي  ففسي األنظمسة الديمقراطيسة القديمسة والحدي سة يتمتسع البرلمسان، عن المصلحة العامة

غالبًا ما يتم تحديسدها مسن  ،تخّوله اإلشرا  على الحكومة، من خالل عدد من األدوات واآلليات
م الطريقسسسة التسسسي يمكسسسن و ن، وتقسسسخسسسالل الدسسسستور، ونصسسسوص تنظيميسسسة كاألنظمسسسة الداخليسسسة للبرلمسسسا

للبرلمان من خاللها استخدام صالحياته الرقابية على وجود إطار قانوني يعسزز موقفسه كم سسسة 
 (4: 2013، محسن)  ستقالليته في إطار النظام السياسي.او  رقابية، ويضمن له سلطته

، تأ ر العمل البرلماني 14/6/2007نقسام السياسي الفلسطيني في ومع حدوث اال
نقسام، وهذا تتطلب التعر  على مدى ممارسة أدوات الرقابة االوالرقابي بشكل كبير بهذا 

 نقسام،ستخدام هذه األدوات باالافي قطاع غزة، ومدى تأ ر  القائمة خالل هذه الفترة خصوصاً 
المجلس التشريعي عن واقع  لمساهمة في تقديم تصور إلى الجهات العليا خصوصاً ا من أجل

األداء الرقابي، بغرد التقويم والتطوير بما ينسجم مع غايات وأهدا  العمل البرلماني 
 . الفلسطيني
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 مشكلة الدراسة:

م سسات ما بين الفجوة في جميع  أحدثالفلسطيني  السياسي نقساماال باَت واضحًا أن
عب الشس أعضساءه التشريعي الذي انتخب المجلسنقسام طال هذا اال ،الضفة الغربية وقطاع غزة

السسسسلطة التنفيذيسسسة، حتسسسى ال تحيسسسد عسسسن مصسسسلحة السسسوطن أداء علسسسى  ينمسسسراقب واليكونسسسالفلسسسسطيني 
فسي  اً يني خصوصسالمجلس التشريعي الفلسط ألي مدى قامللنظر  والذي دفع الباحث، والمواطن

لة مشسسك وتتم سل ،ذه الدراسسة، فكانست هسنقسسامالا خسالل فتسرة قطساع غسزة بالسدور الرقسابي المنسوط بسه
 :سفي الس ال الرئي الدراسة

 ؟في فترة االنقسام بدوره الرقابي في قطاع غزة ما مدى قيام المجلس التشريعي

 -:ويتفرع من الس ال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية

 ما األدوات الرقابية المستخدمة في المجلس التشريعي الفلسطيني؟ -1

لسسدور المجلسسس التشسسريعي  فسسي قطسساع غسسزة وليسسه السسدوائر الحكوميسسةهتمسسام التسسي ت  مسسا مسسدى اال -2
 الفلسطيني في عملية الرقابة؟

 ؟قطاع غزةفي  أعمال السلطة التنفيذيةفي تطوير  برلمانيةما مدى مساهمة الرقابة ال -3

في  البرلمانية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في عملية الرقابة واجهتما العوائق التي  -4
 ؟فترة االنقسام

 ؟قطاع غزة في مكافحة الفساد في برلمانيةالرقابة ال مدى مساهمةما  -5

 ؟في قطاع غزة  لحكم رشيد كان األداء الرقابي للمجلس التشريعي معززاً  ألي مدى -6

 :فرضيات الدراسة

 نقسسسام لال 0.05عنسسد مسسستوى  يوجسسد دور مهسسم ذو داللسسة إحصسسائية :الفرضررية الرئيسررة األولررى
 .األدوات الرقابية للمجلس التشريعي إستخدام السياسي في الحد من
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 ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى عدة فرضيات:

 نقسسسسام السياسسسسي فسسسي الحسسسد مسسسنلال 0.05داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد مسسسستوى يوجسسسد دور مهسسسم ذو  -
 الس ال البرلماني. استخدام أداة

نقسسسسام السياسسسسي فسسسي الحسسسد مسسسن لال 0.05داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد مسسسستوى يوجسسسد دور مهسسسم ذو  -
 .ستجواب البرلمانياستخدام أداة اال

 نقسسسسام السياسسسسي فسسسي الحسسسد مسسسنلال 0.05داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد مسسسستوى يوجسسسد دور مهسسسم ذو  -
 لجان تقصي الحقائق. استخدام أداة

 نقسسسسام السياسسسسي فسسسي الحسسسد مسسسنلال 0.05يوجسسسد دور مهسسسم ذو داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد مسسسستوى  -
 سحب ال قة. استخدام أداة

 نقسسسسام السياسسسسي فسسسي الحسسسد مسسسنلال 0.05داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد مسسسستوى يوجسسسد دور مهسسسم ذو  -
 الزيارات الميدانية. استخدام أداة

نقسسسسام السياسسسسي فسسسي الحسسسد مسسسن لال 0.05داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد مسسسستوى يوجسسسد دور مهسسسم ذو  -
 .الشكاوى استخدام أداة 

 نقسسسسام السياسسسسي فسسسي الحسسسد مسسسنلال 0.05داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد مسسسستوى يوجسسسد دور مهسسسم ذو  -
 .الموازنة العامةاستخدام أداة الرقابة على 

 بين متوسطات إجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الفرضية الرئيسة الثانية
نقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي االحول  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  المبحو ين
تعزى للمتغيرات الشخصية )الجنس، العمر، الوظيفة، الم هل  في قطاع غزة التشريعي للمجلس

 .العلمي، عدد سنوات العمل(

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 عنسسسد مسسسستوى داللسسسةبسسسين متوسسسسطات إجابسسسات المبحسسسو ين توجسسسد فسسسروق ذات داللسسسة إحصسسسائية  -
(0.05 ≥ α) فسسي قطسساع التشسسريعي  الرقسسابي للمجلسسسنقسسسام السياسسسي الفلسسسطيني والسسدور اال

 .تعزى إلى الجنس غزة
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عنسسسد مسسسستوى داللسسسة بسسسين متوسسسسطات إجابسسسات المبحسسسو ين توجسسسد فسسسروق ذات داللسسسة إحصسسسائية  -
(0.05 ≥ α حسسول )فسسي التشسسريعي  نقسسسام السياسسسي الفلسسسطيني والسسدور الرقسسابي للمجلسسساال

 تعزى إلى العمر. قطاع غزة

عنسسسد مسسسستوى داللسسسة بسسسين متوسسسسطات إجابسسسات المبحسسسو ين توجسسسد فسسسروق ذات داللسسسة إحصسسسائية  -
(0.05 ≥ α ) فسسي التشسسريعي  نقسسسام السياسسسي الفلسسسطيني والسسدور الرقسسابي للمجلسسساالحسسول

 .الوظيفةإلى  تعزى  قطاع غزة

عنسسسد مسسسستوى داللسسسة بسسسين متوسسسسطات إجابسسسات المبحسسسو ين توجسسسد فسسسروق ذات داللسسسة إحصسسسائية  -
(0.05 ≥ α ) فسسسي التشسسريعي  الفلسسسطيني والسسدور الرقسسابي للمجلسسسنقسسسام السياسسسي االحسسول

 .تعزى إلى الم هل العلمي قطاع غزة

عنسسسد مسسسستوى داللسسسة بسسسين متوسسسسطات إجابسسسات المبحسسسو ين توجسسسد فسسسروق ذات داللسسسة إحصسسسائية  -
(0.05 ≥ α)  فسسي التشسسريعي  نقسسسام السياسسسي الفلسسسطيني والسسدور الرقسسابي للمجلسسساالحسسول

 .لالعمتعزى إلى عدد سنوات  قطاع غزة

 أهداف الدراسة:

إلسسى أصسسول البحسسث العلمسسي تسسستند إلسسى تحقيسسق جملسسة مسسن األهسسدا   هسسذه الدراسسسةهسسد  ت
 ونظرياته وتطبيقاته المعتمدة، واألهدا  هي:

فسي تحقيسق  اومسدى مسساهمته الفلسسطيني، التعر  علسى األدوات الرقابيسة للمجلسس التشسريعي -1
 أهدا  العملية الرقابية.

 االنقسام على العملية الرقابية للمجلس التشريعي في قطاع غزة.مدى تأ ير توضي   -2

الرقابسة  عمليسة خسالل في قطاع غزة نواب المجلس التشريعي اعترضت التيق العوائ مناقشة -3
 نقسام. في فترة اال البرلمانية

 و الم سسات الحكومية.العالقة بين الرقابة البرلمانية  يضاحإ -4

 .في فترة االنقسام للمجلس التشريعي الفلسطينيعلى األداء الرقابي التعر    -5

، وفسي تعزيسز مبسادئ الحكسم دور المجلس التشريعي في مكافحة الفسساد فسي قطساع غسزة تبيان -6
 .الرشيد
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 أهمية الدراسة:

 :نظريةالهمية األ أوال:

فسي تعريسي الجمهسور بلجسان المجلسس التشسريعي ودورهسا فسي عمليسة  هسذه الدراسسةهمية أ تأتي  -1
 .أعمال السلطة التنفيذيةالرقابة على 

وعمليسسة الرقابسسة  ،المجلسسس التشسسريعي عمسسل إ سسراء المكتبسسة الفلسسسطينية والعربيسسة بسسالبحوث حسسول -2
لالسستفادة مسساعدة المختصسين فسي هسذا المجسال كسذلب و  أعمسال السسلطة التنفيذيسة،البرلمانية على 
 من هذه الدراسة.

 :ثانيا: األهمية العملية

أعمال من أجل ضمان رقابة أفضل على  تساعد هذه الدراسة على تطوير األداء البرلماني -1
 .السلطة التنفيذية

 مساعدة المجلس التشريعي في تطوير وتعديل نظامه الداخلي. -2

 في حالة االنقسام.قات األداء البرلماني و تساعد هذه الدراسة في التغلب على مع -3

 حدود الدراسة:

 على الحدود التالية: تحتوي هذه الدراسة

 م2014 وحتى أبريل م2007 من يونيوالزمنية الممتدة  : الفترةالحد الزمني. 

 تشكيل حكومة الوفاق الوطني.تاريخ بداية االنقسام حتى  كونها هي واختيار هذه الفترة

 التشريعي في هذه الفترة مفعل فقط في قطاع غزة.قطاع غزة، كون المجلس : الحد المكاني 

 فسي  بة وفعاليتها في المجلسس التشسريعي الفلسسطينياقر : البحث في آليات الالموضوعي الحد
 .فترة االنقسام السياسي

 و وزراء مسا بعسد االنقسسام أو  ،في قطاع غزة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني: د البشري الح
 .األك ر ارتباطًا واطالعًا على عمل المجلس في هذه الفترة، كونهم من في حكمهم

 و الم سسات الحكومية.: المجلس التشريعي الفلسطينيالحد المؤسساتي ، 
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 :الدراسة أدوات

 أوال: المقابلة:

تم إعداد مقابلة حول "االنقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلس التشريعي"، 
(، وتم إجراء هذه 3 ال ة عشرة س ال، موضحة في الملحق رقم )احتوت هذه األداة على 

 (.4( من الوزراء أو من في حكمهم، ملحق رقم )4( من النواب، وعدد )6المقابالت مع عدد )

 ثانيا: أداة االستبانة:

 التشريعي " االنقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلس "تم إعداد إستبانة حول

 استبانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسية:تتكون و 

الجنس، العمر، )المستجيبينعن والم سساتية  الشخصية البياناتوهو عبارة عن القسم األول: 
 .الم هل العلمي، عدد سنوات العمل( الوظيفة،

 7فقرة، موزع على  40، ويتكون من أدوات الرقابة البرلمانيةوهو عبارة عن  القسم الثاني:
 : مجاالت

 .ات( فقر 6من ) ن ويتكو , السؤال البرلماني :المجال األول

 .ات( فقر 5)من  ن ، ويتكو المجال الثاني: االستجواب

 .ات( فقر 6) من ويتكون , لجان تقصي الحقائق :المجال الثالث

 .ات( فقر 5) من ويتكون , حجب الثقة :المجال الرابع

 .ات( فقر 6) من ويتكون , الزيارات الميدانية :المجال الخامس

 .ات( فقر 5) من ويتكون , الشكاوي  :المجال السادس

 .ات( فقر 7) من ويتكون , الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة :المجال السابع

، ويتكون من األداء الرقابي للمجلس التشريعي تأثير وفاعليةوهو عبارة عن  القسم الثالث:
 .( فقرة18)
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    :مصطلحات الدراسة 

 

    :مفهوم الرقابة 

  تعني كلمة رقابة اإلشرا  والفحص والتفتيش والمراجعة والتحقيق: التعريف اللغوي.  
 وظيفة تقوم بها السسلطة المختصسة بقصسد التحقسق مسن أن العمسل  هي: التعريف االصطالحي

 (51: 2002، عوابدي) يسير وفقا لألهدا  المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد لها.
 

  تلسسب الرقابسسة التسسي تمارسسسها المجسسالس النيابيسسة علسسى  :البرلمانيررة"التعريررف االجرائرري "الرقابررة
 (132: 2003ظل النظام البرلماني. )الصاوي،  أعمال السلطة التنفيذية فسي

 
  هو مصطل  جديد أضيي لقاموس المصطلحات السياسسية نقسام السياسي الفلسطيني: اإل

وحركسة  اخلي بسين حركتسي فست ،قتتال الدللقضية الفلسطينية، وهو الحالة التي نتجت عن اال
، وهسسو نتيجسسة مباشسسرة لحالسسة عسسدم االسسستقرار والصسسراعات التسسي 14/6/2007بتسساريخ  حمسساس،

ونسسستج  وفسسسوز حركسسسة حمسسساس، 2006عاشسسستها السسسساحة الفلسسسسطينية، خصوصسسسًا بعسسسد انتخابسسسات 
علسسسى جميسسسع م سسسسسات السسسسلطة الفلسسسسطينية فسسسي قطسسساع غسسسزة، سسسسيطرتها حمسسساس  بسسسسطعنهسسسا 

 (21 :2014)عالونة، وآخرون.  .فت  على الضفة الغربيةوسيطرة حركة 
 
 هسسو م سسسسة سياسسسية مكونسسة مسسن مجلسسس أو عسسدة مجسسالس ، يتسسألي كسسل منهسسا مسسن  :نالبرلمررا

)موريس،  .عدد كبير من األعضاء ، ويتمتع هذا المجموع بسلطات تقريرية متفاوتة األهمية
1992 :111) 

المجلسسسس  -دولسسسة م سسسل مجلسسسس النسسسواب ويطلسسسق علسسسى البرلمسسسان تسسسسميات مختلفسسسة حسسسسب كسسسل 
، أو المسسسسس تمر العسسسسسام الجمعيسسسسسة الوطنيسسسسسة مجلسسسسسس األمسسسسسة أو -مجلسسسسسس الشسسسسسعب  -التشسسسسسريعي 

 .الوطنى
 

 هو السلطة التشريعية المنتخبة، ويتولى المجلس التشسريعي : المجلس التشريعي الفلسطيني
مهامسسه التشسسريعية والرقابيسسة علسسى الوجسسه المبسسين فسسي نظامسسه السسداخلي، وتنتهسسي مسسدة المجلسسس 

يسسد المنتخسسب اليمسسين الدسسستوري. ) القسسانون األساسسسي التشسسريعي القسسائم عنسسد أداء أعضسساء الجد
 مكرر( 47، المادة 47الفلسطيني، المادة 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة

 
 المجلس التشريعي الفلسطيني.المبحث األول: 

 .الرقابة البرلمانيةالمبحث الثاني: 

 .االنقسام السياسي الفلسطيني وآ ارهالمبحث الثالث: 
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 :: المجلس التشريعي الفلسطينيالمبحث األول

 تمهيد:

، ولكسسن مسسا َيلفسست وقسسة فسسي النظسسام السياسسسي الفلسسسطينيتتبسسوأ السسسلطة التشسسريعية مكانسسة مرم
حيسث  ،ختزلها في حقبة زمنيسة محسدودةيالتجربة التشريعية الفلسطينية و النظر أن هناب من يقزم 

رلمانيسة الفلسسطينية خرجست ية بسسأن التجربسة البيستقر في أذهان قطاع واسع مسن الن خسب الفلسسطين
، ولكسسن الحقيقسسة أن هسسذه التجربسسة سسسبقت ذلسسب بك يسسر، فلقسسد 1993تفاقيسسات أوسسسلو سسسنة امسسن رحسسم 

التم يل البرلماني للفلسطينيين في العهد الع ماني أولى الممارسسات البرلمانيسة فسي فلسسطين، كان 
في )مجلس المبعو ان(،  تانةلمان الع ماني في األس  وذلب إبان تم يل األقاليم الفلسطينية في البر 

م، وكسان إجمسالي النسواب 1896حيث تعود بداية المشاركة الفلسطينية في االنتخابات إلى العسام 
 (11: 2006 .)قريع،أربعة عشر نائباً في هذه المشاركة والمشاركات الالحقة 

و ضعت فلسطين تحت نظام االنتداب  ،انهيار الحكم الع ماني في المنطقة العربيةبعد 
، حيث تضمن 10/8/1922في  فلسطين دستورمرسوم  وصدر، 1917سنة  البريطاني

هذا  نص وقد(، 85: 1937) السفري،  الدستور اشتماله على إنشاء مجلس تشريعي لفلسطين
 التعيين طريقة بين مزج ،عضواً  22 من إنشائه المرسوم على أن المجلس التشريعي يتم

 أو حل حق له الذي البريطاني السامي المندوب يرأسه، الديموقراطية واإلنتخاب األوتوقراطية
 المندوب يختارهم الذين الرفيعين الموظفين من أعضاء عشرة ومعه، التشريعي المجلس فد

 عشر اإل نا أما، التشريعي المجلس في أعضاء ليكونوا التنفيذية، السلطة من البريطاني السامي
 تم لذلب البريطاني، نتداباال حقبة طيلة منهم أي ينتخب لم ولكن ينتخبوا، نأ فيجب ينآلخر ا

)مرسوم دستور فلسطين  التشريعي. المجلس صالحيات له استشاري  لمجلس اسمه تغيير
 ((34-17، المواد )1922
 

بعد انتهاء االنتداب البريطاني ودخول الجيش األردني أرد فلسطين بتاريخ 
م صدر الدستور 1952خضعت الضفة الغربية للحكم األردني، وفي سنة م 18/05/1948

وانشاء برلمان موحد بينهما يتألي من  ،األردني الذي تضمن ضم الضفتين "الغربية والشرقية"
عدٍد متساٍو من النواب من كال الضفتين، أما في قطاع غزة فقد عمدت اإلدارة المصرية إلى 

بقاءه تحت إدارة ورقابة القوات المسلحة المصرية، التي  ،عدم ضم القطاع للسيادة المصرية وال
الصادر عن  ،م1955 لسنة 255القانون األساسي لقطاع غزة رقم م 1955أصدرت في سنة 

والمنشور بتاريخ  ،محمد حسن عبد اللطيي حربالحاكم العام للقطاع لواء أركان 
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وقد تضمن تشكيل مجلس  ،(30-23م أحكام المجلس التشريعي ضمن المواد )25/2/1958
، وقد يرأسه الحاكم اإلداري العام، ويتم تعيين األعضاء فيه بحكم مواقعهم الوظيفية تشريعي

نشاطه التشريعي حتى سنة استمر المجلس المذكور أعاله والمشكل بطريق التعيين 
 (16-14: 2006، قريع.)م1967
 

، 1967للضفة الغربية وقطاع غزة في العام  (إسرائيل) بعد عدوان حزيران واحتالل
مولي ش ل اإلسرائيلي ولنظام حكم عسكري باتت تلب المناطق تحت اإلشرا  المباشر لالحتال

سرائيلية، وقد تألي هذا الحكم من منسق عام في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، تعينه وزارة الحرب اال
عدهم مجموعة من ضباط الجيش يساكم عسكري للضفة الغربية وآخر لقطاع غزة، اوح
سرائيلي يتولى كل منهم إدارة قطاع أو قطاعات معينة، فكان هناب ضابط للتعليم، وضابط اال

لالقتصاد، وآخر للصحة، وهكذا، ولم يتغير هذا التركيب للحكم العسكري، ولكن تعبير الحكم 
، سرائيليينالضباط االكافة الصالحيات بأيدي  العسكري است بدل باإلدارة المدنية، حيث بقيت

 (411، مرجع سابق: يوتم اجهاد التجربة البرلمانية الفلسطينية. )الوحيد

، والذي أضحى بموجه للشعب 1993وبعد ذلب تم توقيع اتفاق أوسلو في العام 
نشأة الفلسطيني سلطة حكم ذاتي ومجلس تشريعي منتخب، ففي هذا المبحث سيتناول الباحث 

 المطلبين التاليين:طيني مع بيان وظائفه من خالل المجلس التشريعي الفلس

 . نشأة المجلس التشريعي: المطلب األول

 : وظائي المجلس التشريعي.المطلب الثاني
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 المطلب األول: نشأة المجلس التشريعي: 

في ظل االتفاقيات الفلسطينية  المجلس التشريعي تناول الباحث في هذا المطلب،
، كذلب تعرد الباحث إلى مهام 1996حركة حماس من انتخابات سرائيلية، وموقي اال

، وتركيبة المجلس بعد 2006ي النتخابات نالمجلس التشريعي، باإلضافة إلى اإلطار القانو 
 .، وكذلب مهام هيئة المجلس2006انتخابات 

 المجلس التشريعي في ظل االتفاقيات الفلسطينية االسرائيلية:الفرع األول: 

 التفاقيات الفلسطينية اإلسرائيليةل انشاء المجلس التشريعي الفلسطيني، طبقاً تبلورت فكرة 
 1993عام أغسطس /آب  19في  ولىالتي وقعت باألحر  األ «إعالن المبادئ»و يقة  في

اتفاقية تم وضع التفاصيل بما يخص المجلس التشريعي في و وسلو، في العاصمة النروجية أ
، وذلب من خالل إجراء انتخابات 1995 سبتمبر/ أيلول 28 الموقعة في المرحلة االنتقالية

 (8: 2008. )حرب، ربية )بما فيها القدس( وقطاع غزةسياسية عامة في الضفة الغ

أن أحد أهدا  عملية »على  األولى افي مادته «إعالن المبادئ» نصت و يقةو  
المفاوضات هو إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية تتم ل بمجلس فلسطيني منتخب 

خمس سنوات  ليمارس سلطات وصالحيات في مجاالت محددة ومتفق عليها لمدة
 (: المادة األولى1996اعالن المبادئ، ).«انتقالية

لهذا المجلس حق الوالية على كل الضفة  أن ،علىفي المادة الرابعة الو يقة  أكدتو 
للمفاوضات النهائية حول الحل الدائم، وهي  ماعدا القضايا المتروكة ،الغربية وقطاع غزة

تحديدًا القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية واإلسرائيليون الموجودون في األرد 
 (المادة الرابعة :1996عالن المبادي،)إ .المحتلة

الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية  أن المجلس ،ية المرحلة االنتقاليةاعتبرت اتفاقو   
 يشكالن سلطة الحكومة االنتقالية الفلسطينية لفترة انتقالية ال تتجاوز السنوات الخمس ،المنتخبين

وللمجلس المنتخب ، 1994مايو/ أيار  4أريحا في  -من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة
لالتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل،  وفقاً  ،صالحيات تشريعية

وحددت اتفاقية المرحلة االنتقالية عدد أعضاء المجلس الفلسطيني با نين و مانين عضوًا )تم 
عضوًا( يتم انتخابهم مباشرة وتلقائيًا من الشعب الفلسطيني 88االتفاق الحقًا على جعل العدد 

 المادة ال ال ة( :1995. )طابا، بية والقدس وقطاع غزةفي الضفة الغر 
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 م وموقف  حركة حماس منها:1996عام عملية االنتخابات األولى الفرع الثاني: 

 ،الفلسسطينية القضسية تساريخ فسيًا مفصسلي يومساً  1996  عسام ينساير مسن العشسرين كسان لقسد
 13  رقم الفلسطيني االنتخابات قانون  إلى ستناداً إ عامة فلسطينية انتخابسات أول عقسدت حيسث

  األغلبيسة مينظسا يعتمسد والسذي ، 1995 لسسنة 16  رقسم قسانون  فسي وتعديالتسه 1995للعام  
 شسعبنا توجسه قسدف ة،المفتوحس والقسوائم الفسرد المرشس  أسساس علسى االنتخسابكذلب و  ٬ )السدوائر(

 الحسديث تساريخهم فسي مسرة ألول ،المحتلسة والقسدس غسزة وقطساع الغربيسة الضسفة فسي الفلسسطيني
تيار خإل ،ومباشرة حرة راطيةقديم عامة انتخابات في بأصواتهم لإلدالء ،قتراعاإل صسناديق إلسي

 وذلب، الفلسطيني التشريعي المجلس في مم ليهم ختيارال و  ،الفلسسطينية الوطنيسة للسسلطة رئيسسهم
وبهذا ولد أول مجلس تشريعي فلسطيني على أرض فلسطين في ظل ، ومحلية دولية رقابة تحت

 (5/11/2015)موقع المجلس التشريعي برام هللا، السلطة الفلسطينية. 

 والجبهسة الشسعبية لتحريسر ٬وحركسة الجهساد اإلسسالمي، كسل مسن حركسة حمساسقاطعت 
 ،هسذه االنتخابساتوحسزب التحريسر السياسسي  ٬ (العامسةالقيسادة )وجبهسة التحريسر العربيسة  ٬فلسسطين

اإلطار القانوني لهذه  كونها ،هذه تعطى شرعية التفاقية أوسلو أن المشساركة اعتبارب
 ،صافي). الحريسة وحسق العسودة للفلسسطينيين وأن هذه االتفاقيسة ال تكفسل خصوصاً ، االنتخابات

2008 :14) 

 اإلسالمية حماس أبرز المقاطعين لهذه االنتخابات، ودار جدالً واعت ب رت حركة المقاومة 
وقد تعلمنا  هو سياسي أم ديني،اطعة حركة حماس لهذه االنتخابات، هل مق واسعًا حول سبب

حسب تغير  والتبديل ن المرونة ما تكفي للتغييرة فيها ميالسياسالمواقي أن  علم السياسةفي 
مصلحة عامة، ومن حق  وأمصلحة خاصة  إما نوعان، ال ، والمصال المص تبدلالظرو  و 

 ضعأي حزب أن يبحث عن مصلحته الخاصة، ولكن األحزاب ذات البعد الوطني الحقيقي ت
في انتخابات  شاركتأن حركة حماس  مة في سلم أوليات قراراتها، وأرى كباحثالمصلحة العا

 وجدت ، وحينماالسلطة الشعب من داخل م سساتطيع أن تخدم تعندما رأت أنها تس 2006
فقد أصبحت حركة حماس خصوصًا بعد  ،االنتخابات ها هذهالظرو  مالئمة لدخول أن

قوة حقيقية يحسب لها  2005انسحاب االحتالل االسرائيلي سنة  وبعد ،2000سنة  انتفاضة
 ذلب أكد وقد، 1996لم يتوفر لها في انتخابات  ما وهذا، حساب على البعد المحلي واألقليمي

أجمل سبب هذه المقاطعة حينما سر المجلس التشريعي الفلسطيني،  محمود الرمحي أمين د.
 ،م، كان نتيجة التفاق أوسلو1996ال شب أن االنتخابسات الرئاسسية والتشريعية عام  "بما يلي:

وال بد لهذه السلطة من  ،حيث أصبحت هنساب سسلطة ولسو بسصالحيات محدودة على األرد
أعبائها السياسية والقانونية، فكانست االنتخابات األولى والتي جاءت تنهد ب م سسات



14 
 

على أن يقوم الفلسطينيين بعسد تسعة أشهر بانتخابات  والذي نص ،كاستحقاق التفاق أوسلو
وفي حينه  ،والتي حددها اتفاق أوسلو بخمسس سنوات ،رئاسية وتشريعية طوال المرحلة االنتقالية

في هذه االنتخابات، ال لحكمها الشرعي حالاًل كسان أم حرامًا كما قررت حماس عدم المشاركة 
لمعارضتها اتفاق أوسسلو أواًل،  م  ، ولكن كانفي حينه أن يلمز موقي الحركة حاول البعد

رأت أن تقاطع هذه االنتخابات وأعتقد  ، انياً  دراسة المصلحة من المشاركة في هذه االنتخابات
أنه في أي نظام ديمقراطي عالمي يحق ألي حزب أو قوة سياسية أن تشارب أو تقساطع أي 

 (3/4/2010 ،الرمحي)". وهذا حق يكفله لها الدستور واألعرا  الديمقراطية انتخابسات 

 ،بحتاً  سياسياَ  كان 1996دخولها انتخابات  بعد هذا الموقي لحركة حماس، تبين أن عدم
وعندما رأت حركة حماس أن المصلحة تقتضي دخولها المعركة السياسية، قررت المشاركة  

ج هذه االنتخابات وتركيبة وسنستعرد نتائ ،، وهذا ما حدث بالفعل2006في انتخابات 
بعد فوز حركة حماس بأغلب مقاعده، باإلضافة لإلطار القانوني الناظم لهذه  المجلس

 االنتخابات.

 :2006اإلطار القانوني النتخابات المجلس التشريعي : الفرع الثالث

ت َنّظم االنتخابات التشريعية والرئاسية والهيئات المحلية في السلطة الفلسطينية بموجب 
العديد من التشريعات، وحيث أن موضوعنا متعلق باالنتخابات التشريعية فقط، فإن التشريعات 

االنتخابات تقتصر على أحكام القانون األساسي الفلسطيني وقانون االنتخابات الناظمة لهذه 
م، واللوائ  والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وسو  2005( لسنة 9الفلسطينية رقم )

 نتناول كل واحد من هذه القوانين بالشرح  وذلب على النحو التالي:

 :   فلسطينيةالقانون األساسي للسلطة الوطنية ال: أوالا 

تضمن القانون األساسي الفلسطيني العديد من األحكام التي تنظم عمل السلطة 
المجلس »على أن  (، حيث نصت47) المادةالتشريعية، وأهم هذه االحكام ما ورد في 

هو السلطة التشريعية المنتخبة وأنه يتولى مهامه التشريعية والرقابية على  التشريعي الفلسطيني
 .«الوجه المبين في نظامه الداخلي

بحيث تجري  ،مدة المجلس التشريعي بأربع سنوات من تاريخ انتخابه 47 المادة وتحدد 
مع قانون  نسجاماً اجرى التعديل الدستوري  ،بصورة دورية االنتخابات مرة كل أربع سنوات

فيما نصت  ،الذي أنهى مسألة بقاء المجلس طوال المرحلة االنتقالية 2005 االنتخابات لسنة 
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تنتهي مدة والية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس »مكرر على أنه  47 المادة 
د ينشأ في قانوني ق وقد تم إحداث هذا النص لسد أي فراغ ،«الجديد المنتخب اليمين الدستورية

في  ،نعقادة المجلس التشريعي الجديد على االأو عدم قدر  ،حال لم   تجَر االنتخابات التشريعية
ظل تهديدات إسرائيلية بعدم السماح للفلسطينيين بإجراء االنتخابات التشريعية خاصة في مدينة 

كول الخاص وبخاصة البروتو ، 1995القدس، وفقًا لالتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية عام 
 .باالنتخابات

 :2005لسنة ( 9رقم )قانون االنتخابات الفلسطيني : ثانياا 

عدد مقاعد المجلس التشريعي  2005( بشأن االنتخابات العامة لسنة 9حدد قانون رقم )
حدد مدة والية المجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخابه و  ( مقعداً 132بمائة وا نين و ال ين )

أقر قانون االنتخابات نظامًا ة، وقد االنتخابات كل أربع سنوات بصورة دوريعلى أن تجرى 
بين نظام األغلبية  )%50 -% 50) اصفة لعدد مقاعد المجلس التشريعيانتخابيًا مختلطًا من

عتبار األراضي إب ،نظام النسبي )أو نظام القوائم()ذي الدوائر المتعددة غير المتساوية( وال
نائبًا على أساس نظام ( 66)الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بحيث يتم انتخاب ستة وستين 

الدوائر االنتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة  )تعدد الدوائر( موزعين على
أساس نظام  نائبًا يتم انتخابهم على (66) وستة وستون ، وبما ال يقل عن مقعد واحد لكل دائرة

رئيس السلطة الفلسطينية وأعضاء انتخاب  أيضاً فيما حدد القانون  ) مالقوائ(التم يل النسبي 
 .في آن واحدالمجلس التشريعي 

المسيحيين ال اني مرأة و لل األول(تخصيص مقاعد مضمونة)القانون نوعين من الكوتا  أقر  
خصصت ستة مقاعد للمسيحيين ضمن المقاعد المخصصة  حيث ،عييفي المجلس التشر 

وفرد القانون على القوائم االنتخابية تخصيص ي، لنظام الدوائر يتم تحديدها بمرسوم رئاس
ال يقل عن امرأة واحدة  بحيث ،مستوى الوطن مقاعد مضمونة للمرأة في القوائم المترشحة على

 :من بين كل من

  ة.ء ال ال ة األولى في القائمألسماامرأة واحدة من بين ا( 1 (

  ب.بين األسماء األربعة التي تلي ذل امرأة  انية من(2) 

 .امرأة واحدة في كل خمسة أسماء تلي ذلب3) )
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 :2006انتخابات المجلس التشريعي  الفرع الرابع: نتائج

، وشاركت فيها األحزاب 25/1/2006جرت االنتخابات الفلسطينية العامة ال انية في 
هذه أحد ت نتائج ، و ست ناء حركة الجهاد االسالميكات والفصائل الفلسطينية كافة، بإوالحر 

فقد  ،في التركيبة السياسية لم سسات النظام السياسي الفلسطيني جذرياً  االنتخابات تغييراً 
النصيب األكبر من مقاعد المجلس صالح مم لة بكتلة التغيير واإل (حماس)حركة  دتحص

 مقعداً  74 على أول مشاركة لها في االنتخابات التشريعية، إذ حصل أعضا هاالتشريعي في 
مقعدًا  45وحصلت حركة فت  على %( 56) أي  من مقاعد المجلس المائة واال نين وال ال ين

وحصلت بقية القوائم االنتخابية )الجبهة الشعبية وتحالي بديل والمبادرة الوطنية ( %34) أي
ن مع حركة وحصل المستقلون )المتحالفو (، %7)تسعة مقاعد أيعلى  (والطريق ال الث

 (21 :2010، أربع سنوات من العطاء ).(3%) أي حماس( على أربعة مقاعد

 :2006: تركيبة المجلس التشريعي السياسية أوالا 

من النتائج السابقة أن حركتي حماس وفت  حصلتا على النصيب األكبر من  ظهر جلياً 
 :مقاعد المجلس التشريعي، والجدول التالي يوض  نسب جميع الفصائل والمستقلين

 (: تركيبة نواب المجلس التشريعي حسب االنتماء السياسي1جدول رقم )

 النسبة المئوية % عدد النواب االنتماء السياسي

 56.1 74 حركة حماس

 34.1 45 حركة فتح

 2.3 3 الجبهة الشعبية

 1.5 2 تحالف بديل)الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا(

 1.5 2 الطريق الثالث

 1.5 2 المبادرة الوطنية

 3.0 4 المستقلون 

 100 132 المجموع

 ( 10: 2008,  جبارين ،حرب)                                                                    
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النواب من خارج حركتي فت  وحماس  ال ة عدد  ويتض  من الجدول السابق أن
وهم من أحزاب  (،من مجمل أعضاء المجلس التشريعي% 10 حوالي أي) نائباً  (13)عشر

سياسية ومستقلون، تسعة منهم تم انتخابهم في القوائم االنتخابية على مستوى الوطن، وأربعة 
ينتمي خمسة نواب من الذين تم انتخابهم في القوائم  ،انتخابهم في الدوائر االنتخابيةنواب تم 

االنتخابية ألحزاب سياسية )الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب( منضوية 
نواب مستقلون  (3)تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، وواحد للمبادرة الوطنية، في حين أن 

 نتائج االنتخابات العامة ال انية أنه لم ينج  من ظهرتوأ ،تمون ألحزاب سياسيةأو ال ين
المرشحين المستقلين في الدوائر االنتخابية الست عشرة سوى أربعة مرشحين تحالفوا أو تم 

 .دعمهم من حركة حماس،  ال ة منهم في دائرة مدينة غزة واآلخر في دائرة طولكرم

 التشريعي الفلسطيني: هيئة رئاسة المجلس :ثانياا 
هي الهيئة التي تدير  (هيئة المكتب)هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني  

المناسبات الرسمية، وتتكون من  تم له فيهي التي تطبق نظامه الداخلي و  أعمال المجلس و
 :1ج، أربع سنوات من العطاء).المجلس وأمين سر ،(األول وال اني)رئيس المجلس ونائبيه 

40) 

 :انتخاب رئاسة المجلس: ثالثاا 

أهم منصب يعرد على النواب، لذا وجب أن تتوفر في النائب  تعتبر رئاسة المجلس        
ضطالع بالمس ولية، إضافة والخبرة والحنكة والدراية في اإل النسزاهةك المرش  للرئاسة مواصفات

 (98: 1989 . ) المظفر،إلى أن يكون بعيدًا عن الشبهات
ي نتخب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في الجلسة االفتتاحية لكل دورة عادية حيث        

المجلس الم قت من النواب الترش  لعضوية هيئة مكتب رئاسة  سنوية، إ ر طلب رئيس مكتب
باالقتراع السري، ويفوز من يتحصل على األغلبية  ويتم االنتخاب) هيئة المكتب(المجلس 

 )8النظام الداخلي للمجلس، المادة ) .أعضاء المجلس في الدورة األولى المطلقة لعدد

يقوم المجلس في جلسته "من النظام الداخلي  (2)الفقرة ال انية من المادة حسب  و        
ويشغل كرسي الرئاسة أكبر األعضاء الحاضرين سنًا، ويتولى  ،األولى بانتخاب هيئة المكتب
ذا تعذر قيام أي منهمااألعضاء سناً أعمال السكرتارية أصغر  اجباته ألي سبب من بو  ، وال

"، ستخالفه بمن يليه سنًا حسب الحال، وتنتهي مهماتهما بانتخاب هيئة المكتبإاألسباب يجوز 
 70تم انتخاب د. عزيز دويب بأغلبية  2006شباط  18افتتاح الدورة السنوية األولى يوم وفي 

وتم  ،نائبًا بأوراق بيضاء 46فتتاحية، فيما صوت الجلسة اإلنائبًا حضروا  116صوتًا من 
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ود. محمود الرمحي أمينًا للسر،  ،ود. حسن خريشة نائبًا  انياً  ،نائبًا أول انتخاب د. أحمد بحر
 (14 مصدر سابق: جبارين، ) حرب،.يةكوجميعهم بالتز 

النظام الداخلي، من  (4) تمتد مهمة هيئة رئاسة المجلس التشريعي، وفقًا لنص المادةو 
من النظام الداخلي الدورة العادية ( 16) فيما حددت المادة ،العادية التالية إلى يوم افتتاح الدورة

كل منهما أربعة أشهر، تبدأ األولى في األسبوع األول من شهر  تعقد على فترتين مدة ،بسنة
 .آذار وال انية في األسبوع األول من شهر أيلول

 :اللجان الدائمة في المجلس التشريعيالفرع الخامس:  
 

في القيام بالواجبات واألعباء التي  اتبرلماناألساسية للداة األن البرلمانية اتعتبر اللج        
انت واجبات رقابية على أعمال السلطة التنفيذية، أم تشريعية كطبيعة النظم النيابية، سواء أ تفرضها

أربع . )عمل المجلس التشريعي بدور عملي وأساسي في اللجان تضطلع، لهذا ستصدار القوانينال

 (44: 1، ج سنوات من العطاء

سو  نتحدث بشئ من  ،وللوقو  على الدور الهام الذي تقوم به لجان المجلس التشريعي
 :وذلب على النحو التالي ،لية عملهاعدد هذه اللجان وطريقة تشكيلها وآالتفصيل حول 

 : عدد اللجان:أوالا   

قام المجلس التشريعي ال اني بإجراء تعديل على النظام الداخلي فيما يتعلق بعدد اللجان 
في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ  ، وذلبلجنة إلى أربع عشرة لجنة من إحدى عشرة ،الدائمة
هما لجنة الداخلية  ،المحلي إلى لجنتين حيث تم تقسيم لجنة الداخلية والحكم، 19/4/2006

باللجان التالية: لجنة  واستبدال لجنة التربية والقضايا االجتماعية لجنة الحكم المحلي،و  ،واألمن
 وقد ،ولجنة الشهداء واألسرى والجرحى والمقاتلين القدامى ،ولجنة القضايا االجتماعية ،التربية

 :أصبحت اللجان الدائمة في المجلس على النحو التالي
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 التشريعي الفلسطيني (: لجان المجلس2جدول رقم )

 عدد األعضاء اسم اللجنة الرقم

 10 لجنة القدس 1

 9 لجنة األراضي و مقاومة االستيطان والجدار 2

 10 لجنة الالجئين 3

 26 اللجنة السياسية 4

 17 اللجنة القانونية 5

 20 لجنة الموازنة والشؤون المالية 6

 18 اللجنة االقتصادية 7

 21 واألمنلجنة الداخلية  8

 7 لجنة الحكم المحلي 9

 14 لجنة التربية و التعليم 10

 14 لجنة القضايا االجتماعية 11

 9 لجنة الشهداء واألسرى والجرحى والمقاتلين القدامى 12

 7 لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية 13

 29 لجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان 14

 (21)حرب، جبارين، مصدرسابق:                                                                     

( بالعودة لنص 3/1/1116تم اتخاذ قرار رقم ) 23/4/2008جدير بالذكر أنه بتاريخ 
وعدد  ( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، والتي تنص على االلتزام بتشكيلة48المادة )

( 11لجان المجلس الشتريعي، وبهذا يكون عدد لجان المجلس التشريعي الدائمة هي )
 (104: 1باإلضافة إلى اللجنة الخاصة بشئون المجلس. ) أربع سنوات من العطاء، ج

وفي إطار الرقابة البرلمانية اهتم المشرع الفلسطيني بتخصيص لجنة خاصة للرقابة العامة 
بالرغم من أن كافة لجان المجلس التشريعي الدائمة تقوم بدورها ومتابعة حقوق االنسان، 

لجنة الرقابة العامة "  هذه اللجنة هيو الرقابي على الجهات التي تدخل ضمن اختصاصها، 
 معها تتكامل بحيث المجلس لجان بقية مع والتعاون  بالتنسيق اللجنة و تعمل" وحقوق االنسان

 .اللجان وصالحيات يتعارد ال بما العامة الحياة مناحي مختلي مراقبة في أعمالها وتعزز
 
كز مهمتها في الرقابة المالية واإلدارية والرقابة التشريعية، إلى جانب متابعة حقوق تتر و 

 (19/1/2016)موقع المجلس التشريعي بغزة،  اإلنسان والحريات العامة، على النحو التالي:
 إستعمال سوء عدم لضمان وم سساتها التنفيذية السلطة أعمال عبر متابعة :الرقابة المالية -1

 .والمكاشفة المساءلة لمنهج ترسيخاً  المجلس من إليها المحالة القضايا خالل من ،العام المال
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 سوء عدم لضمان وم سساتها التنفيذية السلطة أعمال : عبر متابعةالرقابة اإلدارية  -2
 معايير وبموجب الكفاءة على مبني نظام وتطبيق ولبناء ،والمنصب السلطة استخدام
 .ومعلنة محددة ومقاييس

 التنفيذية السلطة أعمال عبر متابعة :العامة والحريات الحقوق  المحافظة على -3
 األساسية والحريات الحقوق  وحماية ،المتكافئ وتطبيقه القانون  سيادة لضمان وم سساتها

 .عام بشكل وللمجتمع والجماعات للفرد
 .اختصاصها مجال في وأنظمة قوانين مشاريع واقتراح دراسة: عبر التشريعيةالرقابة   -4

 
 تشكيل اللجان: ثانياا 

يتم اختيار أعضاء اللجان بداية كل دورة انعقاد للمجلس حسب ما نصت عليه المادة 
( 49( من النظام الداخلي للمجلس، وتتم عملية اختيار أعضاء اللجان وفق نص المادة )48)

حيث نصت بأن يرش  كل من األعضاء نفسه للجنة التي يرى االشتراب  ،الداخليمن النظام 
فيها، وتتلقى هيئة مكتب المجلس هذه الطلبات، وتقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها، 

   م يعرد الرئيس التشكيالت النهائية على المجلس للموافقة.

 نائب أن يشترب في إحدى لجان لكعلى ( 50)المادة حسب  يفرد النظام الداخليو 
في وفي الوقت نفسه يمنع النظام الداخلي  ،ما يسم  له أن يشترب في لجنة  انيةك ،المجلس
 . منصب الوزير وعضوية هيئة المكتب أو عضوية اللجان الجمع بين( 51(المادة 

نواب يجوز لعدد من ال( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، 5وطبقًا ألحكام المادة )
% من مجموع أعضاء 5 عددهم )أعضاء الكتلة( عناالنتظام في كتلة شريطة أن ال يقل 

وخالل  مقعد(، 45مقعد( وفت  ) 74وهذا ال ينطبق سوى على حركتي حماس ) المجلس،
النقاشات التي جرت بين الكتل والمجموعات البرلمانية تم االتفاق على أن تسمى القوائم 

وهذا منع كال من  وليس بالكتل، بالقوائم البرلمانيةأو  ال ة  بمقعديناالنتخابية التي فازت 
، )تحالي الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب وفدا( وقائمة فلسطين المستقلة، و الجبهة الشعبية

 واألعضاء المستقلين األربعة من االنتظام في كتلة.

ون يا كالتم يل في لجنة ش  بعد المزاورغم ذلب تم التفاهم على من  القوائم البرلمانية  
المجلس ورئاسة المجلس، فقد حصلت كل من كتلة البديل والطريق ال الث على رئاسة لجنة، 
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( 6وحصلت الجبهة الشعبية على رئاسة لجنتين، فيما حصلت حركة حماس على رئاسة )
 (48،49: 1) أربع سنوات من الحصار، ج ( لجان.4لجان، وحركة  فت  على رئاسة )

ً لثثا  :اجتماعات اللجان: آلية ا

لم يحدد النظام الداخلي الطريقة التي تتبعها اللجان في تسيير أعمالها، ويستشي من  
طريقة عملها أنه يتم اتباع أسلوب المداوالت في المجلس، فرئيس اللجنة ي سير أعمالها، ومقرر 

 (46: 1العطاء، ج )أربع سنوات من .العائدة إلى اللجنة كافةاللجنة يحتفظ بكافة الو ائق 

وقد حدد النظام الداخلي مواعيد عقد اجتماعات اللجان الدائمة باألسبوع الذي يسبق انعقاد 
(، وتجتمع اللجان في مقّري المجلس 17جلسة المجلس حسب الفقرة ال انية من المادة )

جنة الم قتين بناء على دعوة من ر سائها أو بدعوة من رئيس المجلس بالتنسيق مع رئيس الل
أو بطلب من أغلبية أعضائها، وتوجه الدعوة ألعضاء اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين 

 .(53ساعة على األقل، ويخطر األعضاء بجدول أعمال الجلسة حسب المادة )

ويفرد النظام الداخلي عدم االجتماع خالل جلسات المجلس إال وقت انتخاب مكاتب 
 ،مة للسماح ألعضاء اللجان بانتخاب ر ساء اللجان ومقرريهااللجان، حيث ترفع الجلسة العا

 ،(54وال يكون اجتماع اللجنة قانونيًا إال إذا حضرته األغلبية من أعضائها حسب المادة )
والغاية من النصاب إلزام النواب أعضاء اللجان بحضور اجتماعاتها نظرًا إلى أن العمل 

ربع سنوات من أالتحضيري داخل اللجان هو األساس الذي يعتمده المجلس في أخذ قراراته. )
 (46،47العطاء، مصدر سابق: 

 ً  :سير عمل اللجان: رابعا

والعرائد المحالة إليها من المجلس، وتتولى تقوم اللجنة بدراسة مشاريع القوانين والشكاوى 
الالزمة لفهمها بمساعدة موظفي المجلس، علمًا أن رئيس المجلس يحيل إلى اللجنة  جمع الو ائق

افة الو ائق واالطالع عليها يناقش كوبعد تجميع  ،بالمواضيع المحالة إليها جميع الو ائق المتعلقة
وغالبًا ما  ،بكافة تفاصيله )مشروع قانون أو شكوى أو تقرير (اسةالموضوع تحت الدر  أعضاء اللجنة

المس ول المعني في م سسات السلطة الوطنية  توجه اللجنة عددًا من األسئلة إلى الوزير أو
وبعد المناقشات  ،المطروح عليها للحصول على معلومات أو إيضاحات بخصوص الموضوع

على القرار أو  المطروح عليها يتم التصويت والمداوالت التي يجريها أعضاء اللجنة للموضوع
من النظام الداخلي ( 54) فقد نصت المادة، التوصية التي تتخذها اللجنة لعرضها على المجلس

ذا تساوت األصوات الموافقة والرافضة  على أن القرارات داخل اللجنة تتخذ باألغلبية النسبية وال
 (118المظفر، مصدر سابق، . )يسلمشروع القرار يرج  الجانب الذي صوت فيه الرئ
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: وظائف المجلس التشريعي الفلسطيني:المطلب الثاني  

 ال تختلي وظائي المجلس التشريعي عن الوظائي األساسية ألية برلمان في العالم،
أساسيتين كما نص عليهما القانون األساسي والنظام الداخلي وظيفتين ويمارس المجلس 
في  والتي سنتطرق لها ،الوظيفة األولى هي الوظيفة التشريعية، الفلسطيني للمجلس التشريعي

على  في الفرع ال اني، وذلب والتي سنتناولها ،الفرع األول، والوظيفة ال انية هي الوظيفة الرقابية
  النحو التالي:

 : يةالتشريعالوظيفة  :الفرع األول

 

لمادة ل المجلس التشريعي، وفقاتعتبر الوظيفة التشريعية من أهم الوظائي التي يقوم بها 
نص على أن المجلس التشريعي هو السلطة ، والتي تالمعدل 2003من القانون األساسي  47

 .وهو الذي يتولى المهام التشريعية على الوجه المبين في نظامه الداخلي ،التشريعية المنتخبة
 
 سسلطة لسسالمج ، تولى7/3/1996 تنصسيب المجلس التشريعي األول بتاريخ نسذوم
 الحيساة تنظسيم بهسد ، المجتمسع ألفراد العامسة الحيساة جوانسب لمختلسي المنظمسة التشسريعات إصسدار
. )صافي، مصدر سابق: غسزة وقطساع الغربيسة الضسفة محافظسات بسين مسا القسانون  وحسدة وبلسورة
26) 

حلقاتها السلطات األخرى حيث تتضمن دورة إقرار القوانين مراحل متعددة تشترب في 
: )عياش، خاصة السلطة التنفيذية، ويمكن إجمال مراحل إقرار القانون على النحو التالي

2010 :56) 

 مرحلة تقديم مشاريع القوانين. .أ
 المرحلة ال انية إقرار مشاريع القوانين. .ب
 المرحلة ال ال ة إصدار القوانين. .ت
 .نشر القوانين ونفاذها  .ث

 

تعتبر الوظيفة الرقابية من أهم الوظائي التي يقوم بها المجلس : ةيالرقاب: الوظيفة الفرع الثاني
من هذه  المطلب ال الث من المبحث ال انيفي  سنأتي على تفصيل أداوتهاالتي و  ،التشريعي
حق  خاصة ما نص عليه القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي من ،الدراسة

لمادة ل ، فطبقاً الس ال واالستجواب وتشكيل لجان تقصي الحقائق وغيرها من األداوات الرقابية
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المعدل فإن المجلس التشريعي يتولى المهام الرقابية على  2003من القانون األساسي  47
ا م والتي تشمل الرقابية، المجلس العديد من اآلليات، ويستخدم الوجه المبين في نظامه الداخلي

 :يلي

 

من المهام  السنوية للسلطة الفلسطينية إقرار الموازنة العامة يعتبر: الموازنة العامة: أوالا 
 62و  61في المادة  المعدل 2003األساسية لعمل المجلس التشريعي، ففي القانون األساسي 

 :ت عليها مفصلة على النحو التاليجاء
التشريعي قبل شهرين على األقل من  على الحكومة عرد مشروع الموازنة على المجلس -1

 بدء السنة المالية.
يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره  -2

بالتعديالت قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ 
ستكمال المقتضيات المطلوبة والعادته إلى المجلس بمالحظات المجلس ال ه إليه مصحوباً تقديم

 التشريعي إلقراره.
 .باباً  يتم التصويت على الموازنة باباً  -3
ال يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إال باالتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة  -4

 .التنفيذية
المجلس التشريعي في مدة ال يجب عرد الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على  -5

 .باباً  تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً 
 

 2003 الفلسطيني من القانون األساسي 66حسب المادة : منح الثقة للحكومة الجديدة: ثانياا 
 يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد ،فور اختيار رئيس الوزراء ألعضاء حكومته ،المعدل

نتهاء من مناقشة البيان ستماع واالبعد اال بحكومته، وذلبجلسة خاصة للتصويت على ال قة 
الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه و  ،الوزاري المكتوب

مجتمعين،  لوزراء وأعضاء حكومتهيتم التصويت على ال قة برئيس ا ، وأسبوع من تاريخ الطلب
تمن  ال قة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها  ، وما لم تقرر األغلبية المطلقة خال  ذلب
 .األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس التشريعي

 الفلسطيني من القانون األساسي المعدل 57حسب المادة : الحكومة منالثقة  سحب: لثاا ثا
ستجواب، التقدم بطلب سحب ال قة إمن أعضاء المجلس التشريعي، بعد  يجوز لعشرة 2003

من الحكومة أو من أحد الوزراء، وال يجوز التصويت على هذا الطلب إال بعد مضي  ال ة 



24 
 

يترتب على  ، وأيام على األقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس
 .سحب ال قة انتهاء والية من سحبت منه

 :المصادقة على تعيين ذوي المناصب العليا )رئيس سلطة النقد, رئيس ديوان الرقابة(: رابعاا 
محافظ  على أن  2003المعدل  الفلسطيني من القانون األساسي 96و  93نصت المادة 
بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على  ورئيس ديوان الرقابة يتم تعيينهما سلطة النقد

 .من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ماتعيينه

من القانون  37المادة : تشير تلقي االستقالة المقدمة من رئيس السلطة الفلسطينية: خامساا 
ومركزه يعتبر شاغر في  ،على أن طلب الرئيس باالستقالة يعتبر نافذ 2003األساسي المعدل 
 ه ب ل ي أعضاء المجلس التشريعي.تحال قبلت استقال

من القانون  59المادة : تبين إقرار الخطة العامة للتنمية المقدمة من الحكومة: سادساا 
الخطة العامة هو من يقر المجلس التشريعي  على أن 2003المعدل  الفلسطيني األساسي

 .للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس
من القانون األساسي المعدل  92المادة توض   : القروض العامةعقد الموافقة على : ابعاً س

بقانون، وال يجوز االرتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق تعقد القرود العامة أن  2003
 .مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إال بموافقة المجلس التشريعي

 أن إلى وتعديالته األساسي القانون  من 88المادة  : تشيرالعامة والرسوم الضرائبإقرار : ثامناا 
 أدائها من أحد يعفى إال بقانون، وال يكون  ال والغا ها وتعديلها ٬والرسوم العامة الضرائب فرد"

 ."القانون  في المبينة األحوال غير في بعضها، أو كلها

: وهي العقد الواض  لمهمة التمثيلية بالتعبير عن مطالب المواطنين ونقل همومهم: اتاسعاا 
 ،والتي عليها يتم انتخاب نواب المجلس ليكونوا خير مم ل عن مطالبهم ،ونوابهبين الشعب 

ويقروا القوانين التي تساعد على حماية الوطن  ،وينقلوا همومهم ومشاكلهم للجهات التنفيذية
 والمواطن.
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 :: الرقابة البرلمانيةثانيالمبحث ال

 تمهيد:

 )أبو زيدإحدى مكونات العملية اإلدارية الهامةتعد الرقابة من أهم الوظائي اإلدارية، فهي 
تنطوي وظيفة الرقابة على تلب األنشطة و األعمال التي تصمم كي تجعل (، و 3: 1999، 

 نحرافاتاالو من  م فهي تقيس األداء و تصح   ،من األحداث تتماشى مع الخطط الموضوعة
تباشرها اإلدارة بنفسها على أعمالها، الرقابة قد تكون إدارية ، و و ت كد تحقيق الخطط ،السلبية

وتختلي باختال  التنظيمات القضائية داخل كل  ،أو قد تكون رقابة قضائية تباشرها المحاكم
يمارسها المجتمع عن طريق   هي رقابة سياسيةو  هناب ما يسمى بالرقابة الشعبية،دولة، و 

سواء كانت مم لة على  ،ات الشعبيةأو عن طريق التنظيم )الرقابة البرلمانية(، الهيئات النيابية
 (99: 1987، )الزغبي. قليممة أو على مستوى االمستوى األ

، وأقدم الوظائي لس النيابيةاالرقابة البرلمانية من أهم المهام التي تقوم بها المج وتعتبر
 ختال  النظام التيتاريخيًا وسياسيًا، بجانب المهام التشريعية، ويختلي مدى هذه الرقابة با

في النظم الرئاسية، وهي من  فاعلية عنهاأقوى  تكون  في النظم البرلمانيةف تسير عليه الدولة،
لهذه الرقابة وسائل السلطة التنفيذية، و  التنسيق بين السلطة التشريعية و أعلى مظاهر التعاون و

ية، والتي نظمتها القوانين الدستور  ،سلطة على أخرى  وأدوات تضبط أداءها، بحيث ال تتغول
، ستقالليتها، و تحترم كل سلطة حدود سلطتها وابحيث تقوم العالقة بينهما على التوازن والتعاون 

ومن أهم هذه الوسائل أو األدوات الس ال البرلماني، واالستجواب، ولجان تقصي الحقائق، ومن  
مصدر سابق: ، أبو زيدوسحب ال قة من الحكومة، باإلضافة إلى الرقابة على الموازنة العامة.) 

33) 

 وسيتناول الباحث في هذا المبحث  الث مطالب:

 : مفهوم الرقابة البرلمانية وأهميتها وأهدافها. المطلب األول

 : مبدأ الفصل بين السلطات ونطاق الرقابة البرلمانية.المطلب الثاني

 : أداوت الرقابة البرلمانية.المطلب الثالث
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 مانية وأهميتها وأهدافها:مفهوم الرقابة البرل: ولالمطلب األ 

ستخالص المختلفة للرقابة البرلمانية، وا سيقوم الباحث في هذا المطلب بتوضي  المفاهيم
مفهوم مركز لهذه الوظيفة المهمة للبرلمان،  م يبين أهميتها في تصويب العمل الحكومي،  

  .ويستعرد األهدا  الخاصة والعامة للرقابة البرلمانية

 مفهوم الرقابة البرلمانية:الفرع األول: 

التي  ، اإلرادة الشعبيةسياسيةالرقابة أو كما أطلق عليها البعد ال الرقابة البرلماينةتم ل  
سواء كانت  ،أو عن طريق التنظيمات الشعبية ،يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية

 (353: 1996بطيخ، ) . قليمية، أو على مستوى الفئات االمم لة على مستوى األمة

بأنها "تقصي الحقائق  البعدعرفها  فقد ،الرقابة البرلمانية وتنوعت مفاهيم تتعددولقد  
والكشي عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة  ،من جانب السلطة التشريعية ألعمال الحكومة
 (332 :1990) عمران، ". في الدولة، وتحديد المس ول عن ذلب ومسائلته

تأ ير متبادل بين الحكومة والبرلمان، ليتمكن " فقهاء القانون الدستوري إلى أنهاوأشار 
بداء الرغبات  (2: 1983 )سالم،. "البرلمان من التأ ير في الحكومة بتبادل الرأي وال

تلب الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية على أعمال السلطة التنفيذية ورأي الصاوي أنها "    
 (132 :2003)الصاوي،  ظام البرلماني".ظل الن فسي

من قبل تعني متابعة أعمال الحكومة  الرقابة البرلمانيةإلى أن  يخلص الباحثمما سبق 
، والدستور، لحمايتها من أي تجاوز أو انحرا  لتزامها بالقانون ، وتقييمها بمدى االبرلمان

بتعدت عن المسار السليم، وا وتقويمها و محسابتها إن أخطأت وأحسنت، وتأييدها إن أصابت
ويكون ذلب بالتحري والمتابعة واإلستيضاح، للوصول للمعلومة السليمة التي تساعد النواب في 

 تأدية هذه الوظيفة على أكمل وجه.

 الفرع الثاني: أهمية الرقابة البرلمانية:

ن والمنوط بها تنفيذها، لهذا كان ال بد من أ ،الحكومة هي صانعة السياسة العامة
".)هوريو، السلطة توقي السلطة"معناه أن  ،ختصاصات بتوازن يشاركها البرلمان تأدية تلب اال

1977 :147) 
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تمكنها عترا  لكل سلطة بوسائل ، إال باالومن هنا لم يكن من سبيل لالحتراز من ذلب 
 (123: 1981من منع األخرى من أن تضل. )طه، 

من كيفية أداء  البرلمان، يستو ق بهاوظائي  وعلى هذا األساس كانت الرقابة من أهم
ة الرقابية سواء الحكومة لمهامها، ويتمكن من خاللها من منعها إذا ضلت، وتكمن هذه األهمي

إلى عدٍد من األمور التي أملتها التطورات السياسية  ،عضاء البرلمانفي نظر المجتمع أو أ 
 منها:

 وهي التي تملب القدرة على التنفيذ، وهي  أن الحكومة هي التي تصنع السياسات العامة ، أوالا:
هتمام البرلمانات في ظل هذه تنفيذية لألنظمة، وبالتالي يتجه إ المخولة بوضع اللوائ  ال

وتفعيلها للمساهمة في صنع  ،ست مار ما هو ممكن من وسائل وآليات، إلى محاولة إاألوضاع
 القرار، وأهمها الرقابة.

قد تحد من قدرته على توجيه الحياة  ،والحزبية في البرلمان أن التوازنات السياسية ثانياا:
وصنع السياسات العامة، السيما في ظل وجود أك رية حزبية كبيرة م يدة للحكومة،  ،السياسية

 .وبالتالي تصب  الرقابة أهم الوسائل المتبقية أمام المعارضة للتأ ير في السلطة التنفيذية

لدور الرقابي للبرلمان بشكل أك ر قد تنظر إلى ا ،أن ال قافة السياسية السائدة في المجتمع ثالثاا:
تقديرًا والعجابًا من نظرتها لدوره التشريعي، وينطبق ذلب بوضوح على نظرة الرأي العام إلى 

 (70: 2000 )الصاوي، .أعضاء المعارضة البرلمانية أو المستقلين

مانة التي أوكلت من الشعب في تحمل األ ابة البرلمانية تكمن، أن أهمية الرقويرى الباحث
ة كل من تسول له نفسه من اختالس أموال للمحافظة على المال العام، ومحاسب ،إلى النواب
والم سسات  هدارها في غير مصلحة عامة، وتوجيه دفة السياسات في المجتمعالشعب أو إ 
 .لما فيه مصلحة الوطن والمواطن الحكومية

 :أهداف الرقابة البرلمانية: الثالثالفرع 

على المصلحة العامة في مفهومها العام والشامل،  ةتهد  الرقابة البرلمانية الي المحافظ
ن تكون الرقابة ولم تكن في يوم من األيام تهد  أل ،والتأكد من حسن إدارة المال العام

ة، وال هي وسيلة دعائية يستخدمها وسيلة لتصفية الحسابات بين المعارضة والحكوم البرلمانية
وال هي وسيلة  ستجوابه،االعام، أ ناء مساءلة الوزير أو  النائب لكسب تأييد المواطنين والرأي
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لتحقيق أهدا  وغايات شخصية، و إنما الرقابة البرلمانية ال تكون إال من أجل أداء حسن لدور 
 (10: 2003. )بن بغيلة، لتحقيق المصلحة العامة ،النائب

فإنه يمكن أن  ،من خالل النصوص الدستورية والقوانين التي تنظم الرقابةنجد و   
الوسائل   ذهكما أن لكل من ه ،تسعى لتحقيقه بمختلي الوسائل عاماً  اً نستخلص أن للرقابة هدف

 (14: 2002)أبو يونس، ها.تباعإ، ال يجوز تحقيقه بغير خاصاً  هدفاً 

 :وذلب على النحو التالي ،البرلمانية إلى هد  عام وهد  خاصومن هنا نقسم أهدا  الرقابة 

 أوال: الهدف العام للرقابة البرلمانية:

فإن لهذا  ،عامة ووطنيةوواجباتها والتزاماتها  ،الرقابة البرلمانية عهدة عامة ووطنية تعتبر
على المصلحة العامة من كافة أسباب ومخاطر  المحافظةتستهد   البرلمانية الرقابةعملية 

 ،االختالس و والفساد السياسي واستغالل النفوذ ،نحرافات واألخطاءواإل، البيروقراطية
 (10)بن بغيلة، مصدر سابق: . ستخفا  بقيم وأخالقيات دولة القانون والم سسات العامةواإل

ختصاصه ضمان حسن تطبيق والذي هو من ضمن ا ،والهد  األساسي للرقابة البرلمانية
 التطبيق السليموبرنامج الحكومة الذي صادق عليه البرلمان، باإلضافة إلى  ،السياسة العامة

كما تهد  الرقابة  ،لنصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لهذه السياسة والبرنامج الحكوميل
لقوانين لالبرلمانية عن طريق ممارسة وسائلها الدستورية المختلفة إلى التطبيق السليم والشرعي 

 (59: 2002 )عوابدي، .المالية المصادق عليها من طر  البرلمان

 : ومن أجل تحقيق الهدف العام للرقابة البرلمانية فال بد من أمرين

المعلومات والو ائق الالزمة عن مختلي أجهزة الدولة، بحيث  في البرلمان أن تتوافر للنائب  -1
حجب هذه المعلومات عنه سي دي إلى  ألن يمكنه بواسطتها اإلحاطة بمجريات األمور،

  عجزه عن القيام بدوره الرقابي، باإلضافة إلى وقوعه تحت سيطرة جماعات المصال
على أداء النائب لدوره  سلباً  تأ ير، مما ي دي ذلب إلى الالمهمة المحتكرة لتلب المعلومات

 .التشريعي والرقابي

التي تمكنه من تقييم  ،لتزامكفاءة والنزاهة و الموضوعية و االأن يتصي النائب بالقدرة وال -2
العمل الحكومي على أسس ومعايير  ابتة، بحيث يستطيع الحكم على مدى التناسق 
والتطابق بين هذا العمل والقواعد المنظمة له، وتكون رقابته تتسم بالموضوعية وال يشوبها 

 (14 :سابق )أبويونس، مرجع. أية أهواء أو رغبات شخصية
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 برلمانية:ثانيا: الهدف الخاص للرقابة ال

يقصد بالهد  الخاص للرقابة البرلمانية، هو ذلب الهد  المرجو تحقيقه رقابيًا عبر 
يختلي هذا الهد  بحسب إحدى وسائل الرقابة البرلماينة حسب الحالة المضبوطة رقابيًا، و 

تمارسها الرقابة من خاللها، حيث ال يمكن تحقيق هذا الهد  إال إذا اتبعت  الوسيلة التي
ة المناسبة لذلب، ومن بين هذه الوسائل ما يستهد  العلم ببعد األشياء المجهولة أو الوسيل

ستجواب، تهام كاالالمحاسبة أو المساءلة مشوبة باال الغامضة م ل الس ال، ومنها ما ينبغي
ومنها ما يمكن بواسطة هذه الوسيلة تجلية الحقيقة حول أمر تضطرب اآلراء بشأنه م ل التحقيق 

إلى غير ذلب من وسائل الرقابة البرلمانية األخرى التي لها  ،أو لجان تقصي الحقائق البرلماني
ولكن والتي سنتطرق إليها بالتفصيل في المطلب ال اني،  أهدا  مختلفة عن بعضها البعد

 ختال  وسائل الرقابة البرلمانية، إال أنها جميعا ترمي إلى غاية وهد  واحد  وهو تقويم وارغم 
 (11)بن بغيلة، مرجع سابق:  .داء الحكوميإصالح األ
 

من  بد لذلب ال في تحقيق أهدافها، وتنوع هذه الوسائل ال يعني أنها ال تحمل قصوراً 
 التعريج على أهم األسباب التي قد تحد من الوصول للهد  المرجو من استخدام هذه الوسائل،

 (19)أبو يونس، مرجع سابق: : وهي كاآلتي
النواب أو عدم قدرة بعد أعضاء البرلمان على بعد هو عدم كفاءة : األولالسبب 
 .من وراء الوسيلة المتبعة حقيقيمعرفة الهد  ال
وسيلة  تخاذها عمداً ال و  نحرا  بعد النواب عن أهدا  الرقابة،إ: يتم ل في الثانيالسبب 

وتكون بحيث يوظفون وسائل الرقابة في غير وظيفتها الدستورية،  لتحقيق غايات أخرى،
إلخالص وا يفتقد الهمةالعام   ، بحيث إذا ما تعلق األمر بالصالهمهم آخر الشعب مصلحة

  .والمصداقية

من أجل تحقيق األهدا  المرجوة من عملية الرقابة البرلمانية، ال بد أن  أنه ويرى الباحث
، وليس المعيار فيها المصلحة العامة ويكون  ،تكون هذه الرقابة وفق القانون وطبقا ألحكامه

وأن يسعى النواب دومًا لتطوير أدائهم، كما ال بد من توفير شبكة ، األهواء أو مصال  شخصية
معلومات دائمة عن سير عمل الم سسات الحكومية، تساعدهم على تفعيل دورهم الرقابي على 

 أكمل وجه. 
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 الرقابة البرلمانية:المطلب الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات ونطاق 

مبدأ الفصل بين السلطات ال الث)التشريعية والتنفيذية بتوضي  لالباحث في هذا المطلب  سيقوم
 ،  م يبين نطاق عملية الرقابة البرلمانية.(والقضائية

 الفرع األول: مبدأ الفصل بين السلطات:

 األساسيةهو الركيزة  ،(والقضائية والتنفيذية التشريعية) ال الث السلطات فصل مبدأ يعتبر
  ال ة إلى تنقسم الدولة، وظائي أن هسذا المبدأ ويفترد الديمقراطية، األنظمة عليها تقوم التي
  :هسي الوظسائي مسن أنواع

 الفرنسي سسم الفيلسو با السسلطات فصسل مبسدأ يرتبط حيث ،والقضاء والتنفيذ التشريع
 في العامة السلطات بين العالقة لتنظيم أساسي كمبدأ إبرازه الفضسل في له كان لذي، امونتسكيو

 مع السسلطة التشريعية اجتمعست إذا أنه قوله من نطالقاا الحكم، في ستبداداال ومنع ،الدولسة
: 1998)عبد هللا، الحرية. فستنتهي واحسدة هيئة في تركزت أو ،واحد شخص يد في التنفيذية
260) 

 الذي فصسل السلطات لمبسدأ الصسحي  الفهسم أن إلى العام القانون  فقهاء معظم ذهبحيث  
 لتنفيذ بينها فيما التعاون  من قدر مسع قيام بينهسا، المتوازن  الفصل هو ،نفسه مونتسكيو قصده

، بحسدودها سلطة كل لتزاما لضمان بينها متبادلة رقابة نسسجام، ووجودوا توافسق فسي وظائفها
 الفصل تجاهبا يسير فهو آخر، إلى سياسي نظام من يختلي الفصل هذا مدى وبسذلب فإن
 عبر ما وهو الرئاسية، فسي األنظمة المطلسق الفصل تجاهوبا البرلمانية، األنظمة في المتوازن 

 للحكومسة الحقيقية الصفة هو والتنفيذية التشريعية سستقالل السلطتينا بسأن ،بيجهسوت وولتسر عنه
. )الدجاني، الوزارية للحكومة الصحي  المبدأ هما رتباطهماوا ندماجهماا أن الرئاسسية، كما

1998 :46) 

ي كد القانون األساسي الفلسطيني مبدأ فصل السلطات )التشريعية والتنفيذية و 
في النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، حيث ينص في المادة ال انية على أن  ،والقضائية(

على  ،السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمارسها عن طريق ،الشعب مصدر السلطات"
 ".أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون األساسي

ألحكام القانون  في السلطة الفلسطينية، وفقاً  بين السلطات ال الثالفصل  مع التأكيد أن
 (3 :2006)أبودية، حرب،  .اً جامد هو فصل مرن ونسبي وليس فصالً األساسي، 
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كأن  ،إال أن الواقع العملي قد يفرد أن تتداخل أعمال بعد السلطات ببعضها البعد
نعقاد إة، كإصدار التشريعات في غير زمن تسند أعمال السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذي

أو أن تقوم السلطة التشريعية مقام السلطة التنفيذية  ،الضرورة ئ البرلمان، أو كإصدار لوا
كمراجعة ميزانية الدولة من إيرادات ومصروفات، وعليه فإن الطبيعة الدستورية السياسية للرقابة 

التي يصوت ويصادق عليها البرلمان  ،أنها تنطلق من السياسات والبرامج الحكومية ،البرلمانية
تحرص هذه الرقابة على مدى مطابقة األعمال واألنشطة التي  حيث ،كمعيار للرقابة البرلمانية

 (19: مرجع سابق )سالم،. تقوم بها الحكومة واإلدارة العامة مع هذه السياسات والبرامج

 الفرع الثاني: نطاق عملية الرقابة البرلمانية:

مبدأ فصل السلطات على أال تتدخل سلطة في عمل سلطة أخرى، إال أنه لم  يحرص
لصال   هامجالدقيقًا، حيث يالحظ االتساع في  يحدد نطاق رقابة البرلمان تحديداً 

 (125.)طه، المرجع السابق: البرلمان

صورة على أعمال تساع مجاالت الرقابة البرلمانية، هي أنها ليست مقومن مظاهر إ
نما تمتد أيضاً لتنفيذيةالسلطة ا  إلى مراقبة أعضائها، فأي تصرفات ألركان السلطة التنفيذية ، وال

سواء كان رسمية أو غير رسمية يتم الرقابة عليها، طالما كان لها تأ ير على المصلحة 
 (309 :1945 )عار ،العامة.

تخذه األخيرة كما أن الرقابة البرلمانية ال تقتصر على أعمال السلطة التنفيذية على ما ت
نما تمتد لما تصدرها السلطة التنفيذية من أعمال إدارية داخلية، كما أن  بصفتها الحكومية، وال

حقق فيها مناط أعمال الحكومة أو أعمال السيادة تخضع لها كخضوع األعمال اإلدارية، إذ تت
 (19 :نعقاد االختصاص بها للسلطة التنفيذية.)أبويونس، مرجع سابقهذه الرقابة، وهو ا

من ذهب إلى أنه ال يجوز ألعضاء البرلمان مد رقابتهم إلى السياسة الخارجية  وهناب 
أنها  تعد من أعمال السيادة، كما أن تعكس العالقة بالدول األخرى، و للدولة، على أساس أنها 

سيما إن كانت وسيلة الرقابة هي  طابعها السري قد يتعارد من أن تكون مجااًل للرقابة، ال
 سئلة المكتوبة التي يعد نشر اإلجابة عنها بالجريدة الرسمية من مقتضيات ممارستها. األ

 
أن هذا الرأي ال يمكن قبوله، ألنه من جهة يخالي ما استقرت عليه  من يرى  لكنو  

التقاليد البرلمانية، فالتذرع بأن في التعرد لتلب األعمال ما يفضي إلى الكشي عن سريتها هو 
ن السرية ال يمكن أن تم ل عائقًا يحول دون أن يبسط النواب رقابتهم على أل ،أمر مردود عليه
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السيما إن كان من المقدور الحفاظ على سريتها دون إخالل بحقهم الدستوري في  ،تلب األعمال
الرقابة، ولعل من سبل ذلب عدم نشر اإلجابة الحكومية عن األسئلة المتعلقة بالمسائل السرية 

أنه ليس  وحدهم، كما قتصار العلم بها على أعضاء البرلمانة، مما يكون مفاده اميبالجريدة الرس
هناب ما يمنع البرلمان من عقد جلسة سرية لمناقشة هذه األعمال، وهذا أمر تقره الدساتير وال 

هذه الميزة تختص بها الرقابة البرلمانية، على خال  ما هي عليه الرقابة القضائية، ، تحظره
: 2005)قطيش،  على أعمال اإلدارة فحسب، دون أن تمتد إلى أعمال السيادة.التي تقتصر 

415) 

ومن مظاهر اتساع الرقابة البرلمانية أيضًا، هو أن هذه الرقابة ال يشترط لممارستها أن 
تكون أعمال السلطة التنفيذية التي تمارس عليها تامة أو منجزة، فال يلزم أن تكون قد خرجت 

ارس أيضًا على األعمال التحضيرية، بل التحضير إلى نطاق التنفيذ، فهي تممن طور اإلعداد و 
تخاذه، أو حتى مجرد التصريحات التي يدلي بها أعضاء حتى على ما تنوي الحكومة إ
ن لم تأخذ شكاًل نهائياً   (10. )سالم، مرجع سابق: الحكومة، وال

مالئمتها معًا، ال اإلدارية و إضافة إلى ذلب، فإن الرقابة البرلمانية تشمل مشروعية األعم
ستي اق من مطابقة العمل الحكومي أو اإلداري للقواعد القانونية المنظمة له، فال تقتصر على اال

نما تتجاوزه إلى البحث في مدى مالئمته مع الواقع والظرو  المعاصرة له، لكن الرقابة  وال
)طه، المرجع السابق: مالئمتها.القضائية تقتصر على مشروعية األعمال اإلدارية وال تمتد إلى 

425 426) 

وفيما يختص بضيق أ ر الرقابة البرلمانية، فكل ما يترتب على رقابة البرلمسان مسن أ سر ال 
يعدو أن يكون إ ارة المسس ولية السياسسية للسوزير أو الحكومسة، فسال يملسب البرلمسان أك سر مسن ذلسب، 

ا  له بأك ر من ذلب، فال يجوز له م اًل عتر الفصل بين السلطات حائاًل دون االحيث يقي مبدأ 
أن يصدر أوامر إلى الحكومة أيًا كان مضمونها أو هدفها، كما ال يمكنه أن يلغي قرارًا أصدرته 
اإلدارة أو يعدله أو يوقي تنفيذه مهما كانت درجة جسامة مخالفته للمشروعية، لكن يكون له أن 

شسسأن أو مسسا يسسسمى بسسالنفوذ األدبسسي للبرلمسسان يخفسسي مسسن تلسسب اآل سسار مسسن خسسالل سسسن تشسسريع بهسسذا ال
 (21)أبويونس، مرجع سابق:  على اإلدارة حتى ال يتعرد الوزير للمساءلة.

في ظل  متوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيةالفصل ال أن، ويرى الباحث
الحكومة بل هناب تناغم واض  بين السلطتين كون ، االنقسام السياسي الحالي غير متوفر

 والبرلمان من ذات الحزب، وهذا ي  ر سلبيًا على إيجاد رقابة برلمانية فاعلة.
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 : أدوات الرقابة البرلمانية:الثالثالمطلب 

القسسسانون  تعتبسسسر الرقابسسسة البرلمانيسسسة وظيفسسسة أساسسسسية بحكسسسم الدسسسستور والقسسسانون، ولقسسسد تضسسسمن
العديد من األدوات الرقابية، التي تساعد  والنظام الداخلي للمجلس التشريعياألساسي الفلسطيني 

النظسسام السسداخلي للمجلسسس المجلسسس علسسى أداء هسسذه المهمسسة علسسى أكمسسل وجسسه، ولقسسد فسسسر أعضسساء 
الفلسسسطيني آليسسة اسسستخدام هسسذه األدوات، وسيوضسس  الباحسسث فسسي هسسذا المطلسسب األدوات  التشسسريعي

ي، واالسسسستجواب، ولجسسسان ، كالسسسس ال البرلمسسسانمنصسسسوص عليهسسسا فسسسي التشسسسريعات سسسسارية المفعسسسولال
تقصي الحقائق، والرقابة على الموازنة العامة، والشكاوى، باإلضافة الستخدام المجلس مجموعسة 

كالزيارات الميدانية  وجلسات سارية المنصوص عليها في التشريعات من األدوات الرقابية الغير 
 االستماع.

 و يمكن تحديد هذه األدوات الرقابية على النحو التالي:

 :األدوات المنصوص عليها في التشريعات سارية المفعولول: الفرع األ 

نظم المشرع الفلسطيني األدوات الرقابية التي يستطيع من خاللها أعضاء المجلس 
عمال السلطة التنفيذية وتشمل البرلمانية على أ التشريعي ولجانه المختلفة من ممارسة الرقابة 

 هذه األدوات ما يلي:

 البرلماني:أوال: السؤال 

، تمكسسين علسسى أنسسه المشسسرع المصسسري  فقسسد عرفسسه ،لسسس ال البرلمسسانيهنسساب أك سسر مسسن تعريسسي ل
يم سل عالقسة مباشسرة بسين السسائل  هسوو  ستفسار عن األمور التي يجهلونهاأعضاء البرلمان من اإل

 (455: 1996. )الطماوي،والمس ول

أحد النواب إلى الوزير أو ستيضاح عن قضية معينة يوجهه كما أن البعد عرفه بأنه اال
 (370: 1995)طربوش،  الحكومة.

( على أن "الس ال هو 114في المادة ) ولقد عرفه النظام الداخلي لمجلس النواب األردني
فسي شسأن مسن الشس ون التسي تسدخل  عن أمٍر يجهلسه ،ستفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراءا

سستعالمه عسن ل واقعة وصل علمها إليسه، أو احصو  أو رغبته في التحقق من ،ختصاصاتهمفي ا
 . نية الحكومة في أمٍر من األمور
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واستيضساح  ستفسسار ا ، فقسد عرفسه بأنسهالنظام الرداخلي للمجلرس التشرريعي الفلسرطينيأما 
لعضسسو المجلسسس التشسسريعي، حيسسث يطلسسب ايضسساحات بشسسأنها مسسن  امهسسوصسسل علفسسي مسسسألة معينسسة 

 الحكومسة لوقو  على ما تعتزماو  هاحصول ، للتحقق منالوزراءرئيس مجلس الوزراء أو من أحد 
 .في أمر من األمور أو أحد وزرائها القيام به

أن السسس ال البرلمسساني هسسو وسسسيلة رقابيسسة يسسستخدمها النائسسب للوصسسول لحقيقسسة  ويرررى الباحررث,
ص أمر وصل إليه بعد المعلومات عنه، ولكنه يجهل كل أبعاده، ويكون ذلب من الوزير المخت

 مباشرة. 

ستفسار من وزير أو كل عضو في البرلمان مخول بحق اإل ووفقًا للنظام البرلماني، فإن
أك ر عن أمٍر معين، وهذا ما يطلق عليه حق الس ال، والس ال قصر على النائب السائل 
والوزير المس ول الذي عليه أن يرد بنفسه على الس ال، وال يسم  بإ ارة مناقشة في 

 (39: 2000الحة،.)المصالمجلس

والس ال كأداة للرقابة البرلمانية يتمتع بالبساطة، فاآل ار المترتبة عليسه ليسست خطيسرة، فهسو 
مجسسسرد إسسسستفهام عسسسن شسسسأن مسسسن الشسسس ون التسسسي ال يعلمهسسسا العضسسسو للوصسسسول لحقيقسسسة األمسسسر)بطيخ، 

لومسات (، وبالتالي قد يقتنع العضو بإجابة الوزير، ويكتفسي بمسا قدمسه مسن مع362مصدر سابق: 
حول المسألة المطروحة وينتهي األمر، وقد يكتني إجابة الوزير بعسد الغمسود فيحسق للعضسو 

 (2: 2010السائل طلب التوضي ، وللوزير أن يرد بإيجاز ولمرة واحدة وينتهي األمر.)اللواء، 

علسسى حسسق كسسل فسسي الفقسسرة ال ال سسة ( 56وقسسد أكسسد القسسانون األساسسسي الفلسسسطيني فسسي المسسادة )
عضاء المجلس بتوجيه األسئلة للحكومة أو إلى أحد الوزراء أو من في حكمهم، كما عضو من أ 

جراءاتسسه وآليسة السسرد عليسه بموجسسب  حسدد النظسام السسداخلي للمجلسس التشسسريعي شسروط تقسسديم السس ال وال
 (9: 2014،(.) أربع سنوات من العطاء،78،77،76،75المواد )

علسسى إسسستخدام األسسسئلة للسسوزراء كوسسسيلة أعتمسسد المجلسسس التشسسريعي خسسالل مسسسيرة عملسسه وقسسد 
للرقابسسسة ومحاسسسسبة الحكومسسسة عسسسن أعمالهسسسا وقسسسد اسسسستخدم أعضسسساء المجلسسسس التشسسسريعي الحسسسالي هسسسذه 

 سسسنة االنقسسسام السياسسسي بدايسسة حتسسى 2006الوسسسيلة بشسسكل ضسسعيي، حيسسث بلسسغ عسسددها مسسن أبريسسل 
 2014( أسسسئلة فقسسط، فيمسسا وصسسل عسسدد األسسسئلة بعسسد االنقسسسام حتسسى مسسارس 9إلسسى ) 14/6/2007
()أربسع سسنوات مسن 91: 1( س ال. ) أربع سنوات من العطساء، ج41( س ال، بما مجموعه )32)

 ( 34: 2العطاء، ج
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ومن أهم القضايا التي دفعت النواب إلى توجيه السس ال للسوزراء مسا يتعلسق بتالعسب التجسار 
ر السلع التموينية، وظاهرة اإلحتكسار، وأ سر الحصسار علسى ارتفساع معسدالت الفقسر والبطالسة، بأسعا

وضسسع اإلنتسساج الزراعسسي فسسي قطسساع غسسزة، خسسدمات االتصسساالت والمعلومسسات التكنولوجيسسة، تجسساوزات 
األجهسزة األمنيسسة، إضسسراب المعلمسين، وقضسسية الروبسسي والكسسردي، وأزمسة الكهربسساء، ومعسسايير اختيسسار 

)أربسسع سسسنوات  (93 92: 1ج) أربسسع سسسنوات مسسن العطسساء، المرشسسحين لتسسونس، وغيرهسسا. الطسسالب 
 (35 34: 2من العطاء، ج

ة علسى تتسي  فسرد الرقابس فهسي ذات أهميسة كبيسرة، األسسئلة البرلمانيسة ، أنيالحظ  الباحثو
، كمسسا قسسد تكسسون وسسسيلة تمهيديسسة إلجسسراء دم السسس ال عنهسساالمجسساالت التسسي ق سسي النشسساط الحكسسومي فسس
شي اإلجابات الوزارية عن ، عندما تكعد أركان البناء القانوني للدولةفي ب إصالحات تشريعية

وهو يوفر قنوات اتصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتيسر من  ،أو خلل بها صوجود نق
ذلسب كسان  عب الحصسول عليهسا بغيسر هسذا الطريسق، ومسعخالله الحصول على معلومات من الصس

 للمجلس التشريعي ومكاتب النواب. العدد الكبير للشكاوى المقدمةرغم ، ضعيي جداً  استخدامها

 ستجواب:ثانيا: اال
 ،تهسسامعرفسسه علسسى أنسسه استفسسسار ينطسسوي علسسى اتعسسددت التعريفسسات لالسسستجواب، فمسسنهم مسسن 

بقصسد محاسسبته  ،أو السوزراء أو نسوابهم ،يتقسدم بسه النائسب إلسى رئسيس مجلسس السوزراء أو أحسد نوابسه
 (350 :1997الحلو،  . )وتوجيه النقد إليه

 (450: 2003االستجواب. ) فكري،  تهام للوزير الموجه إليهوقد اختصر البعد بأنه ا

 يهسسد  إلسسى كشسسي سسسالمة تصسسر  السسوزير فسسي موضسسوع  ،كمسسا تسسم تعريفسسه بأنسسه سسس ال مغلسسظ 
 (11: 2002مساءلته.) المقاطع، 

أداة خطيسسسرة، وتنطلسسسي علسسسى اتهسسسام للسسسوزير المسسسستجوب، قسسسد ، أن االسسسستجواب ويررررى الباحرررث
  قة من الوزير.اليترتب على نتائجه سحب 

ويعد االستجواب من أخطر وأهم الوسائل الرقابية للمجلس التشريعي، سواء في موضسوعه 
أو من حيث األ ر المترتب على استخدامه، إذ يس دي إلسى مناقشسات حقيقيسة تنتهسي بقسرار يصسدره 

 المجلس.
فسسسالغرد مسسسن االسسسستجواب هسسسام جسسسدًا، فأهميتسسسه تنبسسسع مسسسن كونسسسه يم سسسل مسسسساءلة ومحاسسسسبة  

يتم سحب ال قة عن الحكومة أو  للحكومة عن أخطاء ارتكبتها، فإذا ما  بت صحة هذه األخطاء
للحكومة أو أحد وزرائها بسأمر تهام والمحاسبة فهو يحمل في طياته معنى اال حد أعضائها،عن أ



36 
 

ولكن سحب ال قسة ليسست النتيجسة الوحيسدة المترتبسة علسى االسستجواب، فاالسستجواب يتعلق بأدائها، 
 يترتب عليه أحد األمور ال الث اآلتية:

قد يظهر من المناقشة أن الحكومة قد قامت بواجبها على أكمسل وجسه ممسا يسستوجب شسكرها  -1
 بداًل من لومها.

 بسيط يمكن التجاوز عنه.قد يتبين من المناقشة أن الحكومة لم تخطئ أو أن خطأها  -2

وهنسا سسواء كانست  ،قد ينتج عن المناقشة قرار بإدانة الحكومة أو بعد أعضسائها أو أحسدهم -3
فاالسستجواب ينتهسي إلسى سسحب ال قسسة مسن السوزارة أو السسوزير السذي  ،الحكومة أهاًل لل قة أم لسم تكسن

 (48: 2007، )الصوص. يتعلق به قسرار سحب ال قة

لة خطيسسرة، نجسسد أن القسسانون األساسسسي الفلسسسطيني والنظسسام السسداخلي ولكسسون االسسستجواب وسسسي
للمجلسسسس التشسسسريعي قسسسد أحاطسسساه بالعديسسسد مسسسن القيسسسود واإلجسسسراءات والشسسسروط  والضسسسمانات، وذلسسسب  

مسسسسن النظسسسسام السسسسداخلي  (7580( مسسسسن القسسسسانون األساسسسسسي، والمسسسسادة 56بموجسسسسب أحكسسسسام المسسسسادة )
 .للمجلس التشريعي

أن هذه األداة علسى أهميتهسا، لسم يسستخدمها المجلسس التشسريعي الحسالي إال  ويالحظ الباحث
ني نصسسر مسسن السسوطفلسسسطيني، وهسسي لسسوزير الداخليسسة واألمسسرة واحسسدة فقسسط، وكانسست قبسسل االنقسسسام ال

منية واقتحام سجن أريحا، أما ما بعد االنقسسام لسم يستم العمسل بهسذه يوسي، حول عمل األجهزة األ
ك سسرة الشسسسكاوى المقدمسسسة للمجلسسس ولجانسسسه، وهسسسذا يعسسد تقصسسسير واضسسس  فسسسي  علسسى السسسرغم مسسسن األداة،

األداء الرقابي للمجلس التشريعي، ويرى الباحث أن االنقسام التي كانت أحد إفرازاته حكم الحزب 
 الواحد، هو السبب وراء عدم استخدام هذه األداة.

 :من الحكومة ثالثا: سحب الثقة

أدوات الرقابسسسسة البرلمانيسسسسة، وهسسسسي نتيجسسسسة مباشسسسسرة  تعسسسسد أداة حجسسسسب ال قسسسسة مسسسسن أهسسسسم و أخطسسسسر
سسستجواب حجسب ال قسة بااللالسستجواب، حيسث ربسط النظسسام السداخلي للمجلسس التشسريعي الفلسسسطيني 
، وهي تعبر عن تقصسير وكشرط الزم له، مع مراعاة ما ينص عليه القانون األساسي بهذا الشأن

وسياسسسسة الحكومسسسة، والتسسسي نالسسست  قسسسة   واضسسس  فسسسي أداء الحكومسسسة أو أحسسسد وزرائهسسسا فسسسي تنفيسسسذ خطسسسة
    (14: 2004المجلس التشريعي لتنفيذها.)مجدالني، 
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"  التسي 1( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل في البنسد "77وهذا ما أكدته المادة )  
وز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد سيج :"نصت علسى 

 ".ستجوابها بعدجلسة خاصة لطرح ال قة بالحكومة أو بأحد الوزراء 

يشسسرح المسسستجوب ( مسسن النظسسام السسداخلي للمجلسسس التشسسريعي نصسست علسسسى :"80/4والمسسادة )    
وللمسستجوب بعسد  ،شستراب فسي المناقشسةاالعد إجابة الوزير يجوز لألعضاء وب ،وع استجوابهسموض
ة سولسسه ولغيسسسره مسسسن األعضسساء أن يطرحسسسوا مسألسسس ،قتناعسسسهإإذا لسسسم يقتنسسع أن يبسسسين أسسسسباب عسسدم ذلسسب 

 ".ع مراعاة ما ينص عليه القانون األساسي بهذا الشأنسم ،حدهمأن الوزراء أو سحجب ال قة ع

يجوز لمقدم االستجواب سحبه ( من النظام الداخلي للمجلس "80/5كما أنه حسب المادة)
 ".فال ينظر فيه إال إذا طلب ذلب خمسة أعضاء أو أك ر من أعضاء المجلس ،ستردادهاو 

أنسسه مسسن الغرابسسة بمكسسان، كيسسي للمجلسسس التشسسريعي الفلسسسطيني الحسسالي منسسذ  ويرررى الباحررث      
غرابسسسة، أن  انتخابسسسه )قبسسسل االنقسسسسام أو بعسسسده( لسسسم يسسسسحب ال قسسسة مسسسن أي مسسسن السسسوزاراء، بسسسل األشسسسد

المجلس لسم يستم طسرح موضسوع سسحب ال قسة ألي حكومسة أو وزيسر علسى جسدول أعمالسه خسالل هسذه 
الفترة، وبالتأكيد أن غياب التعدديسة السياسسية داخسل المجلسس التشسريعي وراء غيساب اسستخدام هسذه 

 األداة.

 :)التحقيق البرلماني( رابعا: لجان تقصي الحقائق

هي مصطل  يطلق على اللجان التي يتم تشكيلها من قبل البرلمان،  تقصي الحقائقلجان 
جماعيسسًا أك سسر  وتأخسسذ الرقابسسة البرلمانيسسة هنسسا مظهسسراً بهسسد  الوصسسول للحقيقسسة فسسي موضسسوع معسسين، 

 سسستجواب، إذ إن االسسستجواب قسسد يمتسسد يومسسًا أو يسسومين، جلسسسة أو جلسسستين، غيسسر أنعمقسسًا مسسن اال
بسسسل يمتسسسد إلسسسى سسسستة شسسسهور فسسسي بعسسسد  ،شسسسهر أو شسسسهرين قسسسد يمتسسسد أك سسسر مسسسنعمسسسل هسسسذه اللجسسسان 

 (119: 1983.)سالم، البالد

طسسالع علسسى خفايسسا األمسسور آليسسة لإلحيسسث تكمسسن أهميسسة وخطسسورة هسسذه اللجسسان فسسي أنهسسا تم سسل 
فيمسسا يتعلسسق بعمسسل الحكومسسة حيسسث ت مسسن  سسسلطات وصسسالحيات واسسسعة كسسي تسسستطيع الوقسسو  علسسى 

 عيوب الجهاز الحكومي واإلداري. 

 ،المجلس التشريعي إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق من عدد من أعضاء المجلس يلجأو 
أو  ،أو الكشسي عسن مخالفسات سياسسية ،وذلب إذا أراد المجلس الوقسو  بنفسسه علسى حقيقسة معينسة



38 
 

ضسية ذات مصسلحة عامسة، حيسث ال الكشي عن كافة العناصر المادية والمعنوية في مسسألة أو ق
يقسسوم المجلسسس بجمسسع بسسل  ،مسسن حقسسائق كرها السسوزراء أو بمسسا يضسسعونهيسسذ التسسي المعلومسساتيكتفسسي ب

المعلومسات الدقيقسة بنفسسه، أو بواسسطة لجانسه، وفيسسه أن يسستدعي أي مسن المسوظفين وغيسرهم ممسسن 
.)اللواء، والتسسي علسسى ضسسوئها يمكسسن أن يحسسدد موقفسسه يسسرى لسسزوم اسسستدعائهم للوصسسول إلسسى الحقيقسسة،

 (4مصدر سابق: 

 تشسكيلها كوسسيلة مسن ويسأتيمسن أهسم أنسواع اللجسان الخاصسة ،  لجان تقصي الحقسائق تعدو 
، وتقسسسدم السسسسلطة التنفيذيسسسةالختصاصسسسه الرقسسسابي علسسسى أعمسسسال  التشسسسريعيمجلسسسس الوسسسائل ممارسسسسة 

( 58نص القانون األساسي الفلسطيني في المسادة )ل وفقا نتائج عملها للمجلس على شكل تقرير،
 نظام الداخلي للمجلس التشريعي.ال ( من48والمادة )، 

لجان تقصي حقائق فقسط خسالل فتسرة عملسه مسن  5وقد شكل المجلس التشريعي الفلسطيني 
أن  ويررى الباحرثوكلها في الفترة التي سبقت االنقسام إال واحدة فقط بعده،  2014حتى  2006

 ب، وهذه اللجان هي:هذا العدد قليل جدًا، رغم التجاوزات والمخالفات الك يرة التي تستوجب ذل

تسم تشسكيل لجنسة تقصسي حقسائق :  قتحسام سسجن أريحساالجنسة تقصسي حقسائق فسي أحسداث   -1
رلمانيسة فسي المجلسس تضسم مم لسين عسن القسوائم الب( 1/2/1019برلمانية وفقا لقسرار المجلسس رقسم )

 وحددت مهامها باآلتي:التشريعي 

قتحسسام سسسجن أريحسسا مسسن قبسسل إب ب المسسس ولية والوقسسائع المتعلقسسةتحديسسد أطسسرا  وجوانسسأوال: 
 قياللسسسواء فسسسس اد الشسسسسوبكي، وبسسسسا و النائسسسسب أحمسسسسد سسسسسعدات قسسسوات االحسسسستالل اإلسسسسسرائيلي واختطسسسا 

 المعتقلين السياسيين. 

وقسد  مسن تشسكيلها، ج عملهسا فسي مسدة أقصساها عشسرة أيسامتقسديم تقريسر للمجلسس بنتسائ انيا: 
 (42: 2004)حرب، . 2006/5/3خ قدمت اللجنة تقريرها في جلسة المجلس المنعقدة بتاري

لجنة تقصي حقائق في األحداث الم سفة التي شهدتها محافظات الضفة والقطاع في   -2
قتحسسام مبنسسى المجلسسس ا ( حسسول1/7/1047بموجسسب قسسرار المجلسسس رقسسم ) 13/6/2006و 12أيسسام 

لسم لكسن اللجنسة ، التشريعي ومجلس السوزراء  واختطسا  النائسب خليسل الربعسي علسى أيسدي مسسلحين
 (42: مصدر سابق)حرب،  .تقدم تقريرها
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، )قطسساع غسسزة( لجنسسة تقصسسي حقسسائق بخصسسوص غسسرق قريسسة أم النصسسر بالميسساه العادمسسة  -3
ر لكنه لم يعرد أعدت اللجنة التقري، حقائق تولت لجنة البيئة والمصادر الطبيعية إجراء تقصي

 (42مصدر سابق: )حرب،  .في حينه نعقادهإعلى المجلس لعدم 

حقسسائق فسسي انفجسار محطسسة وقسسود النبسسالي فسي رام هللا، قسسررت هيئسسة رئاسسسة  لجنسة تقصسسي -4
تشسسسكيل لجنسسسة تقصسسسي حقسسسائق لتحديسسسد المسسسس ولية عسسسن انفجسسسار محطسسسة النبسسسالي  المجلسسسس التشسسسريعي

أعسسدت اللجنسسة التقريسسر لكنسسه لسسم يعسسرد علسسى المجلسسس لعسسدم ، 2007للمحروقسسات فسسي شسسهر شسسباط 
 (42مصدر سابق: )حرب، في حينه. انعقاده

لجنسسسسسسسسسسسسة تقصسسسسسسسسسسسسي حقسسسسسسسسسسسسائق حسسسسسسسسسسسسول إدخسسسسسسسسسسسسال السسسسسسسسسسسسسيارات مسسسسسسسسسسسسن األنفسسسسسسسسسسسساق بموجسسسسسسسسسسسسب   -5
( بحيث تقدم تقريرها في مدة ال تتجاوز الشسهر مسن تاريخسه وبالفعسل قسدمت 1/4غ.ع/1300قرار)

 (95، 2تقريرها للمجلس في الموعد المحدد.)أربع سنوات من الحصار، ج

 خامسا: الرقابة على الموازنة العامة:

تعتبسسر الموازنسسة و  ،لسسدور الرقسسابي الفاعسسل فسسي إ سسراء العمسسل البرلمسسانيالموازنسسة العامسسة اتم سسل 
تتضسسسمن فهسسسي  ،الدولسسسة للسسسسنة الماليسسسة المقبلسسسة و المحسسسور السسسذي يعبسسسر عسسسن أعمسسسال خطسسسةالالعامسسسة 

قامسة العسدل،  السياسات التي تنوي الحكومة تبنيها في كافسة المجساالت، كتوطيسد األمسن السداخلي وال
األمسسر السسذي يجعسسل مسسن رقابتهسسا مسسن قبسسل  دية واالجتماعيسسة وال قافيسسة،ومسسا يتعلسسق بسسالنواحي االقتصسسا
ألنهسسا تحقسسق السسسيادة الشسسعبية والتسسوازن بسسين  أمسسرًا الزمسسًا وهسسدفًا سسساميًا،أعضسساء المجلسسس التشسسريعي 

 وقد حدد، تحافظ على المال العام من اإلسرا  والتبذير والسرقةوالتشريعية، و السلطتين التنفيذية 
، 1998( لسسسسسنة 7قسسسم )، وقسسسانون تنظسسسيم الموازنسسسة ر 2005المعسسسدل  القسسسانون األساسسسسي الفلسسسسطيني

 ،عتمسساد المجلسسس لهسسا، وكيفيسسة تنفيسسذهاإلعسسداد الموازنسسة، وآليسسات إ جسسراءات الواجبسسة المرجعيسسات واإل
م سستخداس وليتها لتحقيق الشفافية، وحسسن اوحدود م ،والم سسات المنوط بها رقابة تنفيذ الموازنة

أربع سنوات من ) باإلضافة إلى المساءلة السنوية للحكومة أمام المجلس التشريعي. ،المال العام
 (10: 2ج، الحصار

ويالحسظ أن المجلسسس التشسريعي فسسي رقابتسسه علسى الموازنسسة العامسسة يواجسه بعسسد اإلشسسكاليات 
 :التي ترتبط بعمل السلطة التنفيذية ويمكن إجمالها فيما يلي

فيذيسسسسة عسسسسن تقسسسسديم مشسسسسروع قسسسسانون الموازنسسسسة العامسسسسة السسسسسنوي للمجلسسسسس تسسسسأخر السسسسسلطة التن .1
التسسأخير مسسن شسسأنه إضسسعا  السسدور الرقسسابي التشسسريعي  فسسي الموعسسد المحسسدد لهسسا قانونسسًا، فهسسذا 
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فالمسدة التسي  حيال الموازنة العامة والسياسة المالية للسسلطة الوطنيسة ككسل، للسلطة التشريعية
 غير كافية. المشروع بكافة جوانبه تكون ريعي لدراسة لمجلس التشلمن  ت  

قد يعتسرد علسي  التشريعي والسبب في ذلب أن المجلس ،العمل بالموازنة الجديدةتأخر  .2
تسستجيب الحكومسة لمطالبسه  مشروع قانون الموازنة العامسة الجديسد، أو يطلسب تعديلسه، وقسد ال

ذه الحالسسسة المجلسسسس يضسسطر فسسسي هسسفيتسسسأخر العمسسل بالموازنسسسة الجديسسسدة، و  فسسي تعسسسديل الموازنسسة،
)واحد من ا ني عشسر( لكسل  1/12إلصدار قرار باستمرار اإلنفاق بإعتمادات شهرية بنسبة 

 شهر من موازنة السنة المالية الجديدة.

مسسسن خسسسالل مشسسسروع قسسسانون الموازنسسسة  نقسسسص المعلومسسسات والبيانسسسات التسسسي تقسسسدمها الحكومسسسة .3
 العامة يضعي الدور الرقابي للمجلس عليها.

للمجلسس التشسريعي  والتقسارير الربعيسة تقسديم الحسساب الختسامي السلطة التنفيذية في تأخر .4
 تنقص من فاعلية الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة.

بشأن الموازنة  صيات المجلس التشريعي التي يقرهاتجاهل السلطة التنفيذية لقرارات وتو  .5
 (5)اللواء، مرجع سابق: العامة.

متابعة المجلس ألداء الحكومة المالي مهم للغاية، ولهذا يجب أن تذلل  ، أنويرى الباحث
جميسسع العقبسسات أمسسام رقابسسة فاعلسسة للمجلسسس التشسسريعي، و يكسسون ذلسسب بتقسسديم الموازنسسة فسسي موعسسدها 

مقسسرة مسسن المجلسسس، المحسسدد، وأن تعمسسل السسسلطة التنفيذيسسة علسسى سسسرعة التفسساهم حسسول التوصسسيات ال
لتسوافر المعلومسات و ، باإلضسافة مصادقة على مشروع الموازنسة العامسةخير في الحتى ال يتم التأ

البيانات حول األداء المالي للحكومة، عبر تحديث وزارة المالية بياناتها على موقعها االلكتروني 
 بشكل دوري وشهري.

 :سادسا: الشكاوى 

 ( مسسسن النظسسسام السسسداخلي للمجلسسسس التشسسسريعي104، 102،103، 101، 100بينسسست المسسسواد )
الفلسطيني أحقية كل فلسطيني بأن يرفع شكوى للمجلس فيما له صلة بالشس ون العامسة، ونظمست 

ت خسذ بشسأنها مسواطن صساحب الشسكوى بمسا اهذه المواد آلية تقديم هذه الشكاوى، وضسرورة إشسعار ال
 إلسسسى والتسسسي أشسسارت للمجلسسسس التشسسريعي ( مسسسن النظسسام السسداخلي102لسسسنص المسسادة ) وفقسساً كتابسسة،  و 

"يحيسسل السسرئيس العسسرائد والشسسكاوى إلسسى  نصسست علسسى حيسسثيسسوان للشسسكاوى فسسي المجلسسس، د وجسسود
 .ديوان الشكاوى"
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وسيلة فهي  السلطة التنفيذية، تعد الشكاوى إحدى أدوات المساءلة الفعالة على أعمال  و 
الشسكاوى والعسرائد المقدمسة  وتعسد ،نتهسابهامة يتم من خاللها حماية الحقوق بشكل عسام مسن اإل

 مسسسسن المسسسسواطنين إلسسسسى المجلسسسسس إحسسسسدى األدوات الهامسسسسة التسسسسي تلقسسسسي الضسسسسوء علسسسسى مكسسسسامن الخلسسسسل
ليهسسسسا بسسسسأدوات الرقابسسسسة إفسسسسي مجسسسساالت ال يمكسسسسن الوصسسسسول  ،التنفيذيسسسسةفسسسسي أداء السسسسسلطة  واالنحسسسسرا 
 (  1األخرى. )حرب، مرجع سابق:  البرلمانية

نتهاكسسات فسسي أداء األجهسسزة أو ا اء السسسلطة التنفيذيسسةنقسسص مسسا فسسي أدبمعنسسى أنهسسا تعبسسر عسسن 
كمسا أنهسا آليسة هامسة مسن اآلليسات التسي تعسزز العالقسة  ،الم سسسات العامسة وأأو السوزارات  ،األمنية

 (17 مرجع سابق: ) مجدالني،. والجمهور المنتخب لهبين المجلس التشريعي 

وقسسسد أولسسسى المجلسسسس التشسسسريعي الحسسسالي أهميسسسة كبيسسسرة للشسسسكاوى السسسواردة إلسسسى لجانسسسه، أو إلسسسى 
مسسسن  (3800)النسسسواب مباشسسسرة عبسسسر مكسسساتبهم علسسسى مسسسستوى قطسسساع غسسسزة، وقسسسد ورد مسسسا يزيسسسد عسسسن 

الشسسسكاوى إلسسسى لجسسسان المجلسسسس التشسسسريعي، باألضسسسافة إلسسسى آال  الشسسسكاوى األخسسسرى عبسسسر مكاتسسسب 
نين أو الم سسسسسات أو النقابسسسات، و أخسسسذت هسسسذه الشسسسكاوى طسسسابع النسسسواب، سسسسواء مسسسن قبسسسل المسسسواط

قسسسسسانوني أو حقسسسسسوقي، أو ذات طسسسسسابع اجتمسسسسساعي أو اقتصسسسسسادي ومسسسسسالي، وقامسسسسست اللجسسسسسان الدائمسسسسسة 
بسسالمجلس التشسسريعي ومكاتسسب النسسواب كسساًل حسسسب اختصاصسسه بمتابعسسة حسسل هسسذه الشسسكاوى، سسسواء 

مسسن قبسسل النائسسب، أو بعقسسد جلسسسات  بإعسسداد مراسسسالت للجهسسات المختصسسة، أو المتابعسسة الشخصسسية
: 1اسسستماع مسسع السسوزراء المعنيسسين إليجسساد حلسسول لهسسذه الشسسكاوى. ) أربسسع سسسنوات مسسن الحصسسار، ج

 (146: 2( )أربع سنوات من الحصار، ج246

 :األدوات التي لم تتناولها التشريعات سارية المفعولالفرع الثاني: 

برلماني أدوات وجد العر  المن أدوات رقابية أ باإلضافة الي ما تضمنته التشريعات
 عمال السلطة التنفيذية، وتشمل هذه األدوات ما يلي:أخرى للرقابة على أ 

 :أوال: الزيارات الميدانية

س التشسسريعي، مسسن أهسسم وسسسائل الرقابسسة تعتبسسر الزيسسارات الميدانيسسة التسسي يقسسوم بهسسا نسسواب المجلسس
التسسي تسسساهم فسسي الك يسسر مسسن األحيسسان فسسي الكشسسي عسسن االنحرافسسات والخروقسسات فسسي أداء السسة الفع

األجهسسزة الحكوميسسسة، والحيلولسسة دون وقوعهسسسا، عبسسر ابسسسداء المالحظسسات أ نسسساء وبعسسد هسسسذه الزيسسسارات، 
وتكمسن أهميسسة هسذه األداة  فسسي أنهسا تزيسسد مسسن معرفسة النسسواب بالحالسة الميدانيسسة والعمليسة التسسي تسسسير 
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هسسسزة الدولسسسة، لتكسسسون عونسسسًا لهسسسم علسسسى فهسسسم واقسسسع هسسسذه األجهسسسزة، ممسسسا يسسسساعدهم فسسسي حسسسل عليهسسسا أج
 ومعاجلة مشاكل الجمهور.

المختلفسسة بسسإجراء  3/2014حتسسى  2006وقسسد قامسست لجسسان المجلسسس التشسسريعي الحسسالي منسسذ 
( زيسسسسارة ميدانيسسسسة لمختلسسسسي المواقسسسسع، سسسسسواء السسسسسجون المركزيسسسسة، أو مراكسسسسز التأهيسسسسل 310حسسسسوالي )
ح، أو المستشسسسسسسسفيات أو البلسسسسسسسديات والهيئسسسسسسسات المحليسسسسسسسة وغيرهسسسسسسسا. )أربسسسسسسسع سسسسسسسسنوات مسسسسسسسن واإلصسسسسسسسال
 (235، 2( )أربع سنوات من الحصار، ج117، 1الحصار،ج

باإلضافة لمئات الزيسارات التسي قسام بهسا النسواب علسى انفسراد، أو قامست بهسا مكاتسب النسواب  
شسسكاوى المسسواطنين، و  المنتشسسرة علسسى مسسستوى قطسساع غسسزة، والتسسي سسساعدت علسسى حسسل الك يسسر مسسن

نحرافسسسسسات فسسسسي عمسسسسل وأداء هسسسسذه السسسسوزارات والم سسسسسسسات الكشسسسسي عسسسسن العديسسسسد مسسسسن المعيقسسسسات واال
 الحكومية.

 ستماع:ثانيا: جلسات اال

جلسات اإلستماع وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية التي لم تتناولها التشريعات  تعتبر 
الفلسطيني أو النظام الداخلي للمجلس يتضمن القانون األساسي سارية المفعول، حيث لم 

نما استحد ت بما يسمى العر  البرلماني.التشريعي أي نص بشأن هذه الوسيلة   الرقابية، وال

ن كانست النتسائج المترتبسة عليهسا مغسايرة للنتسائج  ونجد أنهسا شسبيهة باالسستجواب البرلمساني، وال
اقشسة أحسد السوزراء أو مسن فسي المترتبسة علسى االسستجواب، حيسث تقسوم علسى أسساس عقسد جلسسة لمن

حكمهم  بشأن موضوع عام، يستم طرحسه للمناقشسة وتبسادل المعلومسات واألفكسار واآلراء، للوصسول 
تنسسسسوع خلفيسسسسات إلسسسى حسسسسل مشسسسسترب ومناسسسسسب للمشسسسسكلة، ومسسسسا يميسسسسز هسسسسذه الوسسسسسيلة فسسسسي الرقابسسسسة هسسسسو 

 وألسسسسسسلطة التنفيذيسسسسسة ا أعضسسسسساء وأ أعضسسسسساء المجلسسسسسس التشسسسسسريعيمسسسسسن حيسسسسسث  سسسسسسواء ،المشسسسسساركين
 ( 68: 2004.)أبو دية ، الخبراء

ختصسسسساص كسسسساًل منهسسسسا علسسسسى عقسسسسد م سسسسل هسسسسذه الجلسسسسسات و تقسسسسوم اللجسسسسان البرلمانيسسسسة حسسسسسب ا
وبحضسسور السسوزير المخسستص أو مسسن فسسي حكمسسه، لطسسرح مشسسكلة معينسسة ومناقشسستها للوصسسل إلسسى حسسل 

 مسا 2014مناسب لعالجها، حيث عقدت اللجان المختلفسة منسذ بدايسة عمسل المجلسس حتسى مسارس 
لمدني ( جلسة استماع للوزراء والمسئولين والهيئات المحلية وم سسات المجتمع ا437مجموعه )

( فسسي الفتسسرة التسسي 425( جلسسسة، و)12سسستماع مسسا قبسسل االنقسسسام )وغيسسرهم، وكسسان عسسدد جلسسسات اال
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تلت االنقسام، جرى من خاللها بحث العديسد مسن القضسايا واألمسور التسي تهسم جمهسور المسواطنين، 
 ق إلى بعد األم لة لجلسات االستماع وهي على النحو التالي:وسنتطر 

سسسستماع لسسسوزير المواصسسسالت د. جلسسسسة ا 3/5/2010اللجنسسسة االقتصسسسادية بتسسساريخ عقسسسدت  -1
أسسسامة العيسسسوي، وتسسم بحسسث موضسسوع السسدراجات الناريسسة والحسسوادث الناتجسسة عنهسسا، وخطسسة 

 الوزارة لمواجهتها.

سستماع لسوزير الداخليسسة أ. جلسسة ا 13/10/2010مسن والداخليسة بتساريخ عقسدت لجنسة األ  -2
منيسة، لالطسالع علسى سسير عمسل األجهسزة األمنيسة تحي حماد وبحضور قادة األجهزة األف

مسان ة الوزارة لتطوير كوادرها، ومدى التزام هسذه األجهسزة بالقسانون ونشسر األمسن واألوخط
 للوطن والمواطن.

تماع لسسوزير التعلسسيم حسسول عسسدد مسسن سسجتماعيسسة جلسسسة اا االعقسدت لجنسسة التربيسسة والقضسساي  -3
)أربسسع سسسنوات مسسن  .23/1/2011المسسسيرة التعليميسسة وذلسسب بتسساريخ ب تتعلسسق القضسسايا التسسي
 (133 132:  2( )أربع سنوات من الحصار، ج 239: 1الحصار، ج

 

ولكنهسسسا جسسساءت كبسسسديل سسسستماع تسسسم اسسسستخدامها بشسسسكل كبيسسسر، ن جلسسسسات االأ ويررررى الباحرررث
ن واقسع االنقسسام يسستلزم ان خسرى كالسس ال، وسسبب ذلسب يعسود السى أالبرلمانيسة األلبعد األدوات 

  اآلخسسر لالنقسسسام هسسذه م الطسسر اسسستخد التجنبسساً  ،تكسسون هنسساب بعسسد السسسرية فسسي ممارسسسة الرقابسسة
م يضسسر بالمصسسلحة العامسسة، لسسذلب فضسسل أعضسساء المجلسسس التشسسريعي معالجسسة اسسستخدالمعلومسسات ا

تصسحي  بعسد االنحرافسات و  ،علسى السسرية حفاظساً  االسستماع بعد القضايا من خالل جلسسات 
اسسي والنظسام حكسام القسانون األسو هسذا التصسر  ينسسجم وأ عمسال السسلطة التنفيذيسة،التي تشوب أ 

ة جلسات اللجان سرية، والهد  في النهاية هو تحقيق النتيجة عن طبيالداخلي للمجلس، حيث أ
 هذه النتيجة.بغد النظر عن الوسيلة المستخدمة لتحقيق 
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 :وآثاره نقسام السياسي الفلسطينيلث: اال المبحث الثا

 تمهيد:

هذا  ،النقسام سياسي حاد 14/6/2007الفلسطينية  في  لطةالسم سسات تعرضت 
جتماعي وسياسي)حكومي، كانت له توابع عديدة على كافة الصعد، اقتصادي وا نقساماال

 .وخارجيومنها ما هو  برلماني(، ومنها ما هو داخلي

الغربية، وآخر في في الضفة  طر  وأضحت م سسات السلطة منقسمة على نفسها،
وقوائم حكومتين، حكومة في الضفة وأخرى في غزة،  قطاع غزة، وأصب  لدى الشعب الفلسطيني

ًا، وآخر رقابي اً يتشريع غزة ي دي دوراً قطاع ، ومجلس تشريعي في برلمانية تعمل في الضفة
البرلمانية عن  والقوائم ، لكن مع غياب كل الكتلتطبيقهما فقط في قطاع غزةمكان  ولكن

 جلساته ما عدا كتلة التغيير واإلصالح.

بعد أن تناولت الدراسة في المبحث ال اني الرقابة البرلمانية، من حيث أهميتها وأهدافها، و 
حث االنقسام ي هذا المبومبدأ الفصل بين السلطات ونطاق عملية الرقابة البرلمانية، نتناول ف

بة البرلمانية على وجه ة بصفة عامة والرقا ره على الحياة السياسيالسياسي الفلسطيني وأ
  الخصوص وذلب من خالل المطالب ال ال ة التالية:

 .نقسام السياسي وأسبابهمفهوم االالمطلب األول: 

 نقسام.اآل ار السياسية لالالمطلب الثاني: 

 نقسام على األداء الرقابي للمجلس التشريعي.اال: أ ر المطلب الثالث
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 نقسام وأسبابه:المطلب األول: مفهوم اال 

شهد الشعب الفلسطيني ألول مرة في تاريخه حاد ة من أكبر األحداث خطورة، وهو 
االنقسام السياسي الفلسطيني، والذي حصل نتيجة لعدم إقرار السلطة الحاكمة في حينه بنتائج 

والنقل السلس للسلطة، وقبل الحديث عن أسباب هذا االنقسام، سو  نتحدث عن االنتخابات، 
 ماهية هذا االنقسام، وذلب على النحو التالي:

 الفرع االول: مفهوم االنقسام:

أضيي إلى مصطلحات قاموس القضية الفلسطينية، وهو ليس  مصطل  جديد ،االنقسام
(، 1970وليد اللحظة كما يعتقد البعد، بل له جذور تاريخية، بدأت واضحة منذ أحداث أيلول)

بين  ( والخروج من بيروت، إلى مجازر صبرا وشاتيال، وكان أك ر وضوحاً 1982وحرب لبنان )
ت اتفاقية أوسلو وما أحد ته من ء،  م جا1987حركتي حماس وفت  في االنتفاضة األولى عام 

شرخ عميق داخل الشعب الفلسطيني، وما نتج عنها من فساد وفوضى، وتسلط وتجبر من 
السلطة وقياداتها، وتباعد وتشاحن، ومالحقة رجاالت المقاومة الفلسطينية، واعتقالهم بحجة 

والذي أدى إلى سقوط العشرات ما حماية المشروع الوطني، إلى أن وصلنا إلى االقتتال المسل ، 
بين قتلى وجرحى، وذلب بعد فوز حركة حماس، وعدم تقبل حركة فت  لنتائج االنتخابات عام 

 (21: 2015. )أبراش، 2006

 .14/6/2007هذا سيأخذنا إلى مفهوم االنقسام الفلسطيني الذي حدث في 

واألجهزة األمنية من  قتتال الداخلي بين حركة فت حاد ة اال" حيث عرفه البعد بأنه 
أخرى، والتي نتج عنها سيطرة سام من جهه الق س والقوة التنفيذية وكتائبجهة وحركة حما

 (4: 2012. )المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، "سكريةحماس على قطاع غزة بالقوة الع

هو االنفصال الذي حدث في  أن مفهوم االنقسام السياسي الفلسطيني، ويرى الباحث
( داخل المجتمع الفلسطيني على كافة الصعد )السياسية واالجتماعية 2007م )العا

، والتي 2006واالقتصادية(، نتيجة عدم تقبل حركة فت  وقيادات نافذة فيها لنتائج انتخابات 
بدورها حرضت على الحكومة الشرعية، وحاولت سلب صالحياتها لعدم تمكينها من الحكم، 

 لحة حسمت بسيطرة الحكومة الشرعية على قطاع غزة.والذي أدى إلى اشتباكات مس
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 :نقسامالفرع الثاني: أسباب اال 

يتمكن الطرفان)حماس وفت ( تاريخيًا من التوصل إلى االنقسام، فلم  تعددت أسباب
اتفاق، سواء في مطلع ال مانينات من القرن الماضي، أو في عصر االنتفاضة األولى، أما بداية 
عهد السلطة فقد شهد بعد الحوارات، و لكن عندما تمكنت السلطة من إحكام قبضتها األمنية 

نتفاضة خالل األجهزة األمنية، إلى أن جاءت اعلى األمور آ رت التعامل مع حركة حماس من 
األقصى فتغيرت األحوال، وبعد حوارات ك يرة توصل الطرفان )ومعهم كل الفصائل الفلسطينية( 

، وقد نص االتفاق على إجراء انتخابات بلدية وتشريعية، 2005إلى اتفاق القاهرة في مارس 
صالح الس لطة، لكي يصب  الشعب الفلسطيني أك ر والعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وال

 (4: 2005)التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني،  .قدرة على مواجهة التحديات

ورغم بعد التع رات في تطبيق هذه االتفاقية؛ بدا وكأن اإلتجاه العام لتطورات الواقع  
ائج هو التوجه نحو الشراكة السياسية، لكن ما أن ظهرت نت 2005الفلسطيني في العام 

االنتخابات التشريعية حتى بدأ المشهد يختلي وبحدة عالية، وعاد الصراع من جديد،  بينما 
هنا و هناب، إلى أن حدث االنقسام الفلسطيني في العام  تخلل فترات الصراع جوالت من الحوار

ستراتيجي اإل ()التقرير13: 2008لفلسطينية، )التطورات األمنية في السلطة ا .2007
 (23: 2006ي، الفلسطين

 ويمكن أن نلخص أسباب هذا االنقسام في النقاط التالية:

التباين بين الحركتين )فت ، حماس(  كان هناب جذور تاريخية لالنقسام، فهناب عدة قضايا  -1
حدودها، (حول مفهوم الدولة الفلسطينية نقسام اال هي ،أول هذه القضايا عليها شاسع،

النظام  تم يلحول مكانة و  لجدلو انيها، ا ،(والدولية ومستقبلها قليميةعالقاتها اإلشكلها، 
تفاقات امن الموقي  و ال ها، ،(منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية)ي الفلسطينيالسياس

باتفاق أوسلو  االحتالل االسرائيلي بدءاً  التحرير معالتسوية السياسية التي وقعتها منظمة 
فاقات التي وقعت عقب تأسيس السلطة تالاإلى  الً وصو ، 1993 أيلول 13في 

 (13: 2013نقسام، )ست سنوات على اال.الفلسطينية
النظام السياسي الفلسطيني الذي يتمحور حول السلطة أضيق من أن يتسع لكل ألوان  -2

الجزيرة نت، ) الطيي الفلسطيني، إنه مصمم على مقاس القوى المرتبطة بعملية التسوية،
(، وترتب على ذلب رفد هذه النخبة نتائج 10/07/2007التاريخ، ة غزة بين التباكي وحرك

عتراد عليها بطرق غير مباشرة، عن طريق تغيير القوانين في هذه اإلنتخابات، فجاء اال
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المجلس التشريعي قبل أن يبدأ المجلس الجديد عمله وذلب خالل جلسة عقدها المجلس 
 (.13، 2008. )بحيص، سعد، 2006-2-13السابق بتاريخ 

س وفت  وكل المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع حماس، رغم أن حماالفصائل رفد  -3
والذي تعهد الجميع بموجبه على  ،تفاق القاهرةإ ستنادًا إلىالفصائل ذهبوا إلى اإلنتخابات ا

 التعاون في إجراء اإلصالح، وتقوية النظام السياسي الفلسطيني حتى يصب  قادرًا على
      (54 :2008 خليل،الشيخ ) حتالل.تي يفرضها اإلمواجهة التحديات ال

 جهودهسا توحسد وبسدأت، م2006نتخابات التشريعية للعام عدم تسليم حركة فت  بنتائج اإل  -4
 علسى يرتكسز ببرنسامج سستحقاقاتهوا حمساس فسوز لتواجسه ٬أصسابها مسا وتسستدرب شسملها وتلسم

 (2: 2008. )ضراغمة، للسسلطة العسودة علسى العمسل
حماس أخطأت في التحليل، عندما اعتبرت غزة محررة في أعقاب خروج قوات االحتالل  -5

م، وهذا جعلها ت صدق أن هنالب امكانية 2005ومستوطنيه من داخل قطاع غزة في صيي 
لتأسيس كيان له شئ من العالقات المستقلة والمستقرة مع العمق العربي عبر معبر رف ، 

النتخابات ب قل كبير سم  لها أن تأخذ األغلبية، وأخطأت في التحليل وبالتالي شاركت في ا
مرة أخرى عندما شكلت وحدها حكومة بمشاركة وقيادة رموزها، وأخطأت في التحليل كذلب 
عندما أصرت على البقاء في السلطة خالل حكومة الوحدة الوطنية معتقدة أن الحصار 

                                                       (54 مصدر سابق: خليل،الشيخ )سيتفكب. 
الحصار الذي فرد على الحكومة العاشرة وعدم توفر الرواتب، فتحركت لجمع التبرعات،  -6

ولكنها وجدت أن البنوب ترفد تحويل األموال لقطاع غزة أو الضفة الغربية، فعملت على 
ما أكده د. محمد الفرا وزير  إدخال األموال عبر الشنط وربما عبر وسائل أخرى، هذا

األشغال والحكم المحلي األسبق في مقابلة أجراها الباحث معه، حيث َأضا  رغم محاولة 
الحكومة العاشرة كسر الحصار المالي بشتى الطرق، لم تحل األزمة ألن األزمة في 

)الفرا،  األساس مفتعلة والقصد من ورائها تشويه حركة حماس واسقاط حكمها.
24/11/2015) 

تعرضت حركة حماس لعملية ابتزاز منذ فوزها في االنتخابات، في محاولة لجرها أو   -7
تقريبها من البرنامج السياسي لحركة فت ، مرورًا بحوارات تشكيل الحكومة العاشرة، وصواًل 
لو يقة األسرى للحوار الوطني، هذا ما ذكره د. أحمد بحر في مقابلة أجراها الباحث معه، 

رغم هذا االبتزاز إال أن حركة حماس كانت دائما تمد يدها للوفاق الفلسطيني حيث أضا  
تفاق هذا اال لكنهم لم يلتزموا به ونقضوه، وتلتتفاق مكة، و الفلسطيني، إلى أن وصلنا ال

 (30/11/2015،أحداث م سفة أوصلتنا لالنقسام. )بحر
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اإلعترا  بإسرائيل شروط الرباعية الدولية، والتي هي باألساس إسرائيلية، بشأن  -8
الحفاظ على أمن لتزام بالسلطة الفلسطينية، إضافة إلى االتفاقيات الموقعة بينها وبين وباال

، باإلضافة لقيام الدول المانحة بربط تقديم مساعداتها (رهاب)المقاومةإسرائيل، ونبذ اإل
 (106: 2008للسلطة في ضوء التزام الحكومة الفلسطينية بهذه الشروط. )صافي، 

 وتدريبها، الفلسطينية الرئاسة حرس قوات تسلي  استهدفت التي دايتون  خطط ستمرارا  -9
 الحديث أيضا يجري  وكان، غزة قطاع في حماس مع محتملة لمواجهات عدادهمإ  بهد 
 دحالن، لمحمد بالوالء ويدينون  عباس يتبعون  األمن رجال من فرد ألي 15 تجهيز عن

 تخاذإ على القدرة عباس وتعطي ، حماس ردع في المرجوة النتيجة تحقيق من تتمكن بحيث
 وانشاء حماس تقودها التي الحكومة حل م ل المطلوبة ستراتيجيةواإل السياسية القرارات
 (43: 2007ستراتيجي الفلسطيني، . )التقرير اإلطوارئ  حكومة

 إال يتقاطع ال هويتها، لها بالنسبة يم ل سياسي، وبرنامج بخطاب حماسحركة  تمسب  -10
 مع راعصوال الداخلية، الحالة إزاء توجهات من تم له وما السلطة، برنامج مع جزئياً 

. ) الحركات االسالمية وأسس الشراكة، والدولية اإلقليمية القاتهاع اءوفض ،االحتالل
2014 :54) 

هذه األسباب وغيرها كانت خلي االنقسام، والذي قالت حماس حينها أنها لم تكن تنوي 
للسيطرة على قطاع غزة، وأن نيتها فقط السيطرة على المربع األمني ومقر الرئاسة، الوصول 

الذي كان خلي قتل شبابها، ووراء التحريد على الحكومة الشرعية، والتي طالما دعت حركة 
فت  للجم هذه الفئة والتي تعمل ألجندات خارجية، لكن دون جدوى، إال أن األمور تدحرجت 

 من أن يتم نهب هذه نسحاب األجهزة األمنية من مقراتها، وخوفاً ابسبب  على غير رغبة منها،
 )الشرق األوسط،المقرات وأن تبقى عرضة للسرقة، اضطرت حماس للسيطرة عليها.

14/6/2007) 

أن السبب الرئيس لالنقسام، هو عدم التسليم بنتائج االنتخابات التشريعية  ويرى الباحث
من قبل حركة فت ، فقد جاء انتصار حركة حماس صادمًا للجميع بما فيهم حركة  2006

حماس نفسها، وال بد من إعادة اللحمة للنسيج الفلسطيني ككل، على أسس سليمة وعادلة، 
 الماضي على أسس وطنية.   ودون إجحا  طر  على آخر، وطي صفحة
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 نقسام:مطلب الثاني: اآلثار السياسية لال ال

لحياة السياسية بأكملها، فكان االنقسام في كل شئ، فما أن حدث نقسام على اأ ر اال
و انية في  في الضفة الغربيةواحدة  صب  لدى الشعب الفلسطيني حكومتاننقسام، حتى أاال

كتلة برلمانية واحدة في قطاع غزة، وقوائم برلمانية تعمل في الضفة ومجلس تشريعي ينعقد ب
نقسام وذلب على النحو قطاع غزة، وهذا يقودنا الي التعر  أك ر على اآل ار الناتجة عن اال

 التالي:

 :زدواجية األداء الحكومياالفرع األول: 

 الوطنيسة الوحسدة حكومسة تشسكيل تسم ٬مكسة تفساقا بعد أن وقعتا حركتا فت  وحماس على
 المجلسسس علسسى السياسسسي وبرنامجهسسا هاتشسسكيل عسرد تسم والتسي، هنيسة إسسماعيل األسستاذ برئاسسة

 نائباً  89 بين من الحكومة لصسسال  صسسوتوا نائبسساً  83 بأغلبيسسة ال قسسة منحسست والتسسي، التشسسريعى
 إسسماعيلالسوزراء  رئسيس أشسار، وحول برنامج الحكومة السياسي الجلسسة في حاضرين كانوا
 مقاومسة نوأ ٬القسدس وعاصسمتها 1967 حسدود فسي دولسة إقامسة علسى سستعمل حكومتسه أن هنيسة

 الجديسسدة الحكومسسة وستعمل ٬الفلسسسطيني للشسسعب مشسسروع حسسق الوسسسائل بكسسل اإلسرائيلي االحستالل
 األسسرى  لتحريسر مشسرفة صسفقة إطسار فسي، شسليط جلعساد األسسير اإلسرائيلي الجنسسدي إطسسالق علسسى

 تنهي قرارات تخاذا أجل من المقبلة العربية القمةإلسى  تطلسعت الحكومسة كما أن ٬الفلسسطينيين
 (114: مصدر سابق. )صافي، الفلسطيني الشعب على المفرود الحصار

 األزمسة فتيسل لنسزع جساء قسد، وطنيسة وحسدة حكومسة مسن عنسه نستج ومسا، مكسة تفساقا أن رغسم
 متناقضسين سياسسيين برنسامجين بين السياسية األزمة عمق أن إال ٬وفت  حمساس حركتسي بسين

، الوطنية الوحدة وحكومة مكة تفاقيةا تعالجه أن من بك يسر أكبسر يبسدو مسا علسى كسان متصسارعين
 الحسسسسم عمليسة تءجسا حتسى، طسويالً  تفساقاال هسذا يصسمد لسمواستمر االقتتال الداخلي، و 

، وبسطت الحكومة الشرعية 2007يونيو  14 فسسسي حمسساس حركسسة بهسسسا قامسسست التسسي العسسسكري 
 (1821: العدد2007السيطرة على قطاع غزة. )السهيلي، 

 مراسيم  ال سسسسة الوطنيسسسسة السسسسسلطة رئسيس عبساس محمسود السرئيس أصسدر فقسدإ ر ذلب 
 14/6/2007 بتسسسساريخ( 2007 لسسسسنة 1) رقسسسسم المرسسسسسوم، 2007 يونيسسسسو 14  بتسسساريخ رئاسسسسسية
( 2007 لسنة 2) رقسم المرسسوم أصسدر كمسا ٬ الطسوارئ  حالسة أحكسام إنفساذ حكومسة تشسكيل بشسأن
 3) رقسم المرسوم أما ٬الوطنية الوحدة حكومة ءوزرا رئيس هنية إسماعيل األستاذ إقالة بشسأن
 ٬الفلسسطينية الوطنيسة السسلطة راضيأ جميسع فسي الطسوارئ  حالسة إعسالن بشسأن( كان 2007 لسسنة
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 يقضى األول ٬آخسرين لمرسسومين السرئيس إصسدار ٬2007 يونيسو مسن عشسر السسابع فسي تبعهسا
 ال ساني المرسسوم أما ٬الفلسطيني األساسي القانون  من 67، 66، 65  بالمواد العمل بتعليق
 عسن خارجسة 2006  العسام فسي الداخليسة وزارة شسكلتها التسي التنفيذيسة القسوة عتبساربا فيقضسى
. )صافي، وم سساتها الفلسطينية الشرعية علي المسسل  بالعصسيان قيامهسا بسسبب وذلسب ٬القسانون 

 (115 114مرجع سابق: 

 أصسبحنا هنسا ومسن ٬السرئيس راسيم وقراراتم بسرفد حمساس حركسة قامست، الحسال بطبيعسة
حيث تم تكليي د.سالم فياد بتشكيل حكومة جديدة،  ٬الغربية الضفة فسي واحسدة حكسومتين أمسام

 لم تمن  ال قة من المجلس التشريعي، وعملها مقتصر على الضفة الغربية، ولكنها أخذت اعترافاً 
معها على أنها الحكومة الشرعية، بينما بقيت حكومة رئيس الوزراء  م التعاملدوليًا، ويت

 عسن ومسسئوليتها شسرعيتها تسدعى منهسا كسلال، و اسماعيل هنية تعمل في غزة كحكومة تسيير أعم
 حالسة مسن المجلسس فسي الشسعب نسواب موقسيومما ي ير االستغراب هنا  ٬الفلسسطيني الشسعب

 السسلطة وم سسسات مرافق مختلسي شسمل حساداً  وطنيساً  نقسساماً إ إلسي أدت والتسي ٬السداخلي قتتسالاال
 فسي أداة المجلسس وبسات ٬البرلمساني علسى السياسسي طغسى حيسث ٬الوطنيسة الحركسة وحتى الوطنية

 التصسريحات فعسدا ٬األساسسي للقسانون  حاميسة مسستقلة م سسسة يسد فسي منسه أك سر السياسسيين يسد
 دعسوة سست ناءبا ٬قتتسالاال لوقسي ملمسوس بشسكل مسواقفهم ينسسقوا أو النسواب ينشسط لسم، عالميسةاإل

 ظهسر حيسث، داخلسه صسطفا اال حالسة بسسبب دور دون  المجلسس وقسي فيمسا ٬ذلسب إلسي المجلسس
 كونهم من أك ر سياسيين كقادة وعملوا ٬وفصسائلهم كستلهم مواقسي عسن كمسدافعين النسواب

، وهكذا أصبحنا بين حكومتين واحدة في الضفة الغربية وأخرى في غزة، ال يتم برلمانيين
 (7: 2007ال في حاالت نادرة. )األداء البرلماني، التنسيق بينهما إ

 :زدواجية األداء البرلمانياالفرع الثاني: 

حداث التي جرت، مع بنفسه عن األ االنقسام، ولم ينأى وقع المجلس التشريعي في شرب
ويقوم بدور مهم في التئام  في م ل هذه الظرو ، الواجب أن تزداد فاعلية المجلس من أن

 .الصدع والعادة اللحمة، إال أن ذلب لم يحدث لألسي

 األحمسد زامعس فست  كتلسة رئسيس طلسب فقسد ،التشسسريعى المجلسسس علسسى بظالله وألقى االنقسام
، الخمسسيس التسسالي اليسسوم إلسسي األربعسساء يسسوم مسسن ،مقسسررة كانست التسي المجلسس جلسسة تأجيسل
 الخمسسيس يسسوم ودعسسا بحسسر أحمسسد.د النائب األول لرئيس المجلس التشريعي اسسستجاب وعنسسدما
 السدعوة يجسوز ال وبالتالي، باألمس انتهت قد الدورة بأن األحمدزام ع أجابه ٬جتماعلإل المجلسسس
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 لم التغيير واإلصالح كتلة لكن ٬جديدة دورةح فتتاإل مازن  أبو السرئيس دعسا ذلسب بعسد، اليسوم
 يقسولبينما  ٬لحكومتسه ال قسة لمسن  المجلسس نعقادإ فياد سالم.د طلب كما ،للدعوة تستجيب

ناحيسة  مسن، و الحكومسة تحضسرها ولسم بغالبيتهسا فست  كتلسة تحضسرها لسم لجلسسة دعسا أنسه بحسر.د
مستندة  رسسمية صسفة التفعيسل هسذا، وأعطت كتلتهسا تفعيسل على حماس حركة عملت فقد، أخرى 

 ( 15/07/2008 إلى فكرة التوكيالت.) كايد الغول،

هذه التوكيالت اعتبرتها حركة فت  غير قانونية، بينما إعتبرتها كتلة التغيير واإلصالح 
على محاولة اإلحتالل  قانونية، إذ ال يوجد في القانون األساسي ما يمنع ذلب، وهي جاءت رداً 

 (1821مجلس من نوابه باإلعتقال والعمل على تعطيله. )السهيلي، مرجع سابق، العدد لتفريغ ال

كما أن المجلس السابق في الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة الدورة  
( يعتبر فيه النواب 1/5/1032( قد أصدر قرار رقم )2006مايو  3العادية األولى بتاريخ )

 (16: 2006ي المجلس".)الوقائع، المعتقلين" فعليين ف

 7وجدير بالذكر أن أول جلسة عقدت بنصاب التوكيالت بعد االنقسام كانت بتاريخ 
 ،الهاتي عبر الغربية الضفة من نواب 6 و ،غزة من نائباً  29 بحضور غزة يف 2007 نوفمبر
 حركة نواب سهاأر  وعلى البرلمانية الكتل قاطعتها والتي ٬هللا رام في المجلس مقر إغالق بسبب
 لها سند ال حيث قانوني غير التوكيالت منطق أن إذ ٬قانونية غير الجلسة اعتبرت التي ٬فت 
 بنصاب قانونية حماس حركة اعتبرتها فيما ٬للمجلس الداخلي النظام أو األساسي القانون  في

 االحتالل سجون  في األسرى  النواب من توكيالت 35 ،فعلى حضور 35 ائباً ن 70) قوامه
 (116ح. )صافي، مصدر سابق: واإلصال التغيير كتلة  من جميعهم( النواب لزمالئهم

 الفرع الثالث: التدخالت الدولية:

 تدخل عدد من األطرا  الدولية في الوضع الفلسطيني كان له تأ ير كبير على سير 

 بالقرارات الصادرة عن اللجنة الرباعية الدولية التي تقي خلفهسا الحياة الديمقراطية، وظهر جلياً 

 ستحداث منصسب رئسيسإكانت بوادر ذلب التدخل عندما تم ، كما الواليات المتحدة األمريكية

 تحت مبررات اإلصالح والشفافية والحكم الصال ، وذلب من أجل الضغط، 2003الوزراء عام 

 عطاء صالحيات أوسع لرئيس الوزراء، من هنسا يتضس عرفات وال سر على الرئيس الراحل يا

 ستخدامه العديسد مسناخل في صناعة القرار الفلسطيني، و مدى قدرة المجتمع الدولي على التد

 عتبار أنإ و دبلوماسية أو غيرها، وذلب على األوراق لممارسة تلب الضغوط سواًء كانت مالية أ
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 وتحديسدًا مسن الواليسات المتحسدة ،مالية الخارجيةالسلطة تعتمد بشكل كبير على المساعدات ال
 (58: 2008) أبو رمضان، . واألوروبيين والمجتمع الدولي بشكل عام

 ،قتصاديةناء على االتفاقيات السياسية واإلالسلطة الوطنية الفلسطينية ب أن تأسست منذ
قتصادية وخاصة موا يق االوكذلب ال ،أوسلو سياسياً تفاقية إملزمة في قراراتها وفق شروط  جعلهسا

وبالتالي  (130: 2009البرغو ي، .)29/4/1994 أو برتوكول باريس الموقع في، باريس تفاقيةا
رتباط تطور ال و  ،المقدمة من الدول الخارجية ومن الدول المانحة ن اعتمادها على المسساعداتإف
ستقالل واال يقتصاد الوطني  ر بطبيعة الحال على اإل (،إسرائيل (قتصادها على الخارج ومنهساإ

 .قتصادياال

 نتخابات التشريعية األخيسرةين ظهرت نتائج اإلوقد برز وضوح الموقي الدولي أك ر ح

 ، وقيام العديد من دول العالم بمقاطعة الحكومة العاشسرة لحركسةم2006والتي جرت في عام 

 بهسذه الحكومسة، عترا العراقيل والشروط لال ، ووضعه28/03/2006حماس التي شكلت في 

: 2006، وضع حقوق المواطن الفلسطيني. )وتوقي الدعم والمساعدات المالية الدولية
 (111ص

 مدى يبين ،اإلسرائيلي وتأييسده للموقي بعد فيما غزة قطاع على الحصار ستمراروا 
 من االنتخابات ضد يقي وكيسي أصب  السدولي، المجتمع يمارسها التي المعايير في االزدواجية

 إبرام بعد الوطنية الوحدة وهسي حكومة، عشسرة الحادية الحكومة تشكيل بعد وحتى عملية، ناحية
 الدعم توقي ستمرإ الوفساق الوطني، و يقة على القائمة وحماس فت  حركتي بين مكة اتفاق

 العمل أسواق والغالق أمسوال السلطة بحجزه قام الذي اإلسرائيلي الموقي دعم حين في الدولي،
الفلسسطيني بأكمله. )أبو رمضان،  الشعب ضد اليومية لممارسته إضافة الفلسطينيين، أمام

 (59 58مرجع سابق: 

و بذلب أصب  لدينا مجلس تشريعي في الضفة الغربية يعمل من خالل القوائم البرلمانية، 
 و في الوقت يمنع رئيس المجلس د.عزيز دويب من مباشرة عمله من خالله، ومجلس تشريعي
في غزة فاعل ويصدر قوانين وي دي دورًا رقابيًا، هذه القوانين هي محل خال  بين الكتل 
البرلمانية، أيا كان هذا األمر، فهو بطبيعة الحال عمل وأدى دورًا معينًا ال بد من إلقاء الضوء 
ه عليه خالل هذه المرحلة، وهذا ما سنبح ه في المطلب ال الث واألخير في اإلطار النظري لهذ

 الدراسة.
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 نقسام على األداء الرقابي للمجلس التشريعي:المطلب الثالث: أثر اال 

نقسام، ورغم ذلب أدى المجلس ي والعمل البرلماني بشكل عام باالتأ ر المجلس التشريع
رغم الك ير من على الم سسات الحكومية،  رقابياً  في قطاع غزة دوراً  التشريعي ونوابه خصوصاً 

واجهتهم، ففي هذا المطلب سنوض  أهم هذه المعيقات، ومن  م نستعرد المعيقات التي 
 األداء الرقابي للمجلس التشريعي في قطاع غزة والضفة الغربية.

 االنقسام: فترة العمل البرلماني والرقابي خالل وقاتالفرع األول: مع

ت، للعديد من التحديا 2006تعرد المجلس التشريعي منذ فوز حركة حماس في العام 
 :ووضعت في طريق نجاحه صعوبات ومعيقات ك يرة، وأبرز هذه المعيقات هي

 : االحتالل وتعطيل عمل المجلس التشريعي:أوالا 

منذ اللحظة األولى إلعالن فوز  حتالل على تعطيل عمل المجلس التشريعيعملت سلطات اإل
حركة حماس، فقد تفاجأ العالم كله بما فيه اإلحتالل بهذا االنتصار، فلم يرق لهم ذلب، وعملوا 

 على إفشال هذه التجربة بكل الطرق، سنوض  أهمها:

 في المنتخب التشريعي المجلس في برلمانية أغلبية على حماس حصول حركة منذ  -1
 عتقالا  خالل من دوره، تعطيل على اإلسرائيلي االحتالل ، عمدت قوات2006 العام

وفي مقابلة أجراها الباحث مع النائب مشير المصري، الناطق  نوابه، ومالحقة
اإلعالمي لكتلة التغيير واإلصالح، أكد ذلب، وأضا  إن اعتقال قوات االحتالل 

، وأمين سر لعدد كبير من النواب، بما فيهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويب
المجلس د. محمود الرمحي، أعاق عمل المجلس بصورة كبيرة، وأحدث فراغًا واضحًا 

 (25/11/2015)المصري، في عمل المجلس والتئامه بكامل نوابه.
لجأت قوات االحتالل إلى إغالق المعابر ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في وجه  -2

واإلصالح، وهذا ما أكده د. أحمد بحر تنقل النواب خصوصًا من كتلة التغيير 
النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في مقابلة أجراها الباحث معه، أن االحتالل 
عمد منذ اللحظة األولى لفوز حركة حماس على إفشال التئام المجلس بكامل نوابه، 

 (30/11/2015وقيد حرية تنقل نوابه بين الضفة الغربية وقطاع غزة.)بحر،

الحتالل حصارًا ماليًا واقتصاديًا، ووضعت القيود على تحويل األموال فرد ا -3
وهذا الحصار طال حركة األفراد للحكومة الفلسطينية برئاسة أ. إسماعيل هنية، 
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وفي مقابلة أجراها الباحث مع د. محمد الفرا وزير األشغال والحكم المحلي  والبضائع،
أصبحت  منذ فوز حركة حماس حتى اللحظة األسبق،  أكد ذلب وأضا  أن غزة

إجرام االحتالل، والتواط  من للغاية، بفعل ظرو  معيشية وحياتية صعبة  تعاني
القريب قبل البعيد، وهذا جعل الوضع الحكومي والبرلماني يعيش أزمات 

 (24/11/2015)الفرا، متتالية.

قدرتهم على  أغلق االحتالل معبري رف  والكرامة أمام حركة النواب حدت من -4
 (2: 2007التواصل مع العالم الخارجي ) بانوراما، 

. هدى نعيم وضحت أن الحصار السياسي أوفي مقابلة أجراها الباحث مع النائبة   -5
حد من قدرة النواب على التواصل مع العالم الخارجي، وقيد  على الحكومة والبرلمان

كان قطاع غزة، وَأضافت أن حراكهم الدبلوماسي لشرح الواقع المرير الذي يعيشه س
هذا الحصار جاء استجابة لضغوضات االحتالل والدول الغربية الداعمة له، لتقويد 

 (3/12/2015عمل الحكومة والبرلمان بعد فوز حركة حماس.)نعيم، 

 واإلصسسالح، جعل مسسسألة التغييسسر كتلسسة مسسن وغسسالبيتهم المجلسسس نسسواب ختطسسا ا -6
 حيسسث ٬اً موسسسمي كسان التوافسسق، والسسذي إال يحلهسسا ال القسسانوني معضسلة النصسساب تحقيسسق

 الفرصة لتفويت قانونية وسيلة الجلسات عن والتغيب النصاب يسسستخدم تحقيق بسسدأ
 (2/8/2008)ضراغمة،  (.اآلخر) عند االحتالل الطر  على

 
 :2007نقسام السياسي الفلسطيني في يونيو : اال ثانياا 

 

  فوز حركة نتيجة لعدم تقبل حركة فت 2007الفلسطيني في يونيو السياسي نقساماال جاء
وعلى نواب المجلس  ،والمجتمع الدولي على الحكومة الفلسطينية حماس، وتحريد االحتالل

 وأ ر هذا االنقسام على األداء البرلماني على النحو التالي: التشريعي المنتخب،
 

في غزة هي  لدينا حكومة أصب تأ ر الوضع الفلسطيني بشكل عام باالنقسام الفلسطيني، و  -1
وحكومة في رام هللا لم تأخذ الشرعية من المجلس تسيير أعمال،  بحكم القانون حكومة

هذا ما قاله النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر في مقابلة أجراها التشريعي، 
أضا  لقد تعطل المجلس التشريعي في الضفة ولم يسم  لرئيس المجلس الباحث معه، و 

التشريعي د.عزيز دويب من دخول مكتبه بأوامر من رئيس السلطة محمود عباس، كل هذا 
 كان له تأ ير على عمل المجلس وعلى األداء البرلماني بشكل عام. )بحر، مصدر سابق(
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العربية والغربية لالنحياز لسلطة رام هللا،  ساهم االنقسام في إيجاد حجة لك ير من الدول -2
ودعمها سياسيًا وماليًا، في المقابل تنكرت هذه الدول للحكومة الشرعية في قطاع غزة، ولم 
تتعامل معها إال في الحد األدنى، هذا ما قاله د.باسم نعيم وزير الصحة السابق، في مقابلة 

طع عالقتها مع الحكومة، بل كانت قطعية أجراه الباحث معه، وأضا  لم تكتي هذه الدول بق
مع قطاع غزة ككل بما فيهم نواب المجلس التشريعي المنتخبين من قبل الشعب. )نعيم، 

29/11/2015) 

أصب  المجلس التشريعي في قطاع غزة جراء االنقسام يعمل بلون واحد وحزب واحد،  -3
دية السياسية، هذا ما أكده وهذا يفقد الرقابة أهم عنصر من عناصر الديمقراطية وهي التعد

النائب أ. يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي، خالل مقابلة أجراها الباحث 
معه، حيث قال من يعمل في المجلس التشريعي حزب واحد وكتلة واحدة، وهي كتلة التغيير 

 (29/11/2015واإلصالح، وهذا أفقد الرقابة روحها وجوهرها. )موسى، 

الموظفين الحكوميين، حيث وجدت الم سسات الحكومية نفسها بال طاقم عمل  استنكا  -4
في التعليم  مدرب، وله الخبرة الكافية في العمل اإلداري والحكومي، هذه الشواغر وخصوصاً 

اضطرت الوزرات أن تمألها بموظفين جدد تنقصهم الخبرة الكافية، هذا ما أكده د. محمد الفرا 
لمحلي األسبق، في مقابلة أجراها الباحث معه، وأضا  كيي للمجلس وزير األشغال والحكم ا

 رات، وهو يعلم الظرو  الطارئة التي يعمل بها.االتشريعي أن يراقب بفاعلية على هذه الوز 
 )الفرا، مصدر سابق(

 

 : الحروب المتكررة على قطاع غزة:ثالثاا 
 

وحتى اللحظة، في شنت قوات اإلحتالل على قطاع غزة  الث حروب منذ االنقسام 
(، وكان لها أ را سلبيًا على العمل البرلماني بشكل عام، 2014، 2012، 2008األعوام )

 والوظيفة الرقابية بشكل خاص، وهذا األ ر متم ل في اآلتي:
النائب ، وهو تدمير مقر المجلس التشريعي، واستشهد أحد نوابهخالل هذه الحروب تم   -1

بيوت النواب، هذا ما  بعد تدميرباإلضافة لقصي و  ام،الشهيد سعيد صيووزير الداخلية 
ذكره النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في مقابلة أجراها الباحث معه، وأضا  كيي 
يستطيع  المجلس التشريعي وهو بال مقر، وك ير من الملفات أتلفت بفعل القصي، ونوابه 

اعاًل في هكذا ظرو . )بحر، مصدر مالحقون وبيوتهم مهدمة، أن ي دي دورًا برلمانيًا ف
 سابق(
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األمنية والمدنية للم سسات الحكومية خالل هذه الحروب لتدمير شامل، تعرضت المقار   -2
هذا ما ذكره تلفت آال  الملفات المهمة، وأ   واستشهد مئات من قيادات وكوادر األجهزة األمنية،

في مقابلة أجراها الباحث معه، حيث رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية د.اسماعيل محفوظ 
أكد أن هذا التدمير للم سسات الحكومية أ ر بشكل كبير على األداء الرقابي للمجلس 
التشريعي، حيث لجأت بعد الوزرات بعد قصي مقراتها على العمل من خيام، وبال أدنى 

 سسات تعمل مقومات العمل الحكومي، فكيي للمجلس التشريعي أن ي دي دورًا رقابيًا على م
 (29/11/2015في هكذا ظرو . )محفوظ، 

أكد الدكتور محمد المدهون وزير ال قافة ووزير الشباب والرياضة األسبق، في مقابلة   -3
أجراها الباحث معه، أنه حتى لو لم يتم تدمير مقر المجلس التشريعي، ولم تقصي مقار 
األجهزة األمنية، فوجود الحروب نفسها تغطي عن الحديث أي  قضية أخرى، ويكون واقع 

حل األزمات التي تعرد لها المجتمع جراء هذه الحروب. )  نصب فيانشغال الجميع م  
 (10/12/2015المدهون، 

 
 : موقف الفصائل والكتل البرلمانية:رابعاا 

 
والتجاذبات السياسية بين  2006منذ اللحظة األولى لفوز حركة حماس بانتخابات 

هذه المناكفات الفصائل على أشدها، وبعد االنقسام تطورت هذه التجاذبات، وتأ ر المجلس ب
 على النحو التالي:

 غيابو ، خطيراً وهذا يشكل مرضًا اجتماعيًا  ٬خربل ونفي اآل ٬رخباآل عترا اإل قافة عدم   -1
ي انعكس هذا األمر على وبالتال ٬بنا وفصائلنازاوفى أح ٬طية في نظامنا السياسيراالديمق  قافة

 (124: 2008) صافي،  .المجلس التشريعي

ية من فوز حركة حماس، وعملت حركة فت  مع المواقي الدول تساوقت بعد قيادات -2
سقاط الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس، هذا ما أكده الدكتور أحمد بحر على إ

النائب االول لرئيس المجلس التشريعي في مقابلة أجراها الباحث معه، وأضا ، حدث هذا 
المجتمع قتراع، وبشهادة االز كان عبر صندوق التساوق من قبل هذه القيادات رغم أن هذا الفو 

 بحر، مصدر سابق(الدولي بأنها من أك ر االنتخابات نزاهة وشفافية. ) 

حيث اعتادت كتل برلمانية بأكملهسا التغيسب بشسكل  ٬قاطعة النواب لجلسات المجلسم  -3
حماس  في ضوء التناحر الدائر في أروقة المجلس بين حركتي ٬جلساته متعمسد عسن حضسور

 (123) صافي، مرجع سابق:  .وفت 
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في تفعيل  -عدا كتلة التغيير واإلصالح-عدم مشاركة الكتل البرلمانية في قطاع غزة  -4
المجلس، سم  لكي يعمل المجلس بكتلة واحدة فقط وهي كتلة التغيير واإلصالح، وأن يتفرد 

والرقابي جوهره، جاء ذلب في فصيل واحد بالعمل البرلماني ككل، وهذا أفقد العمل البرلماني 
 مقابلة أجراها الباحث مع النائبة هدى نعيم.) نعيم، مصدر سابق(

المجلس،  من مطلقة أغلبية دعم إلي تستند التي الحكومة بين السياسي ختال اال -5
 سةمنظمس مرجعيسسة الشسسعب، والسسى قبسسل مسسن االنتخسساب شسسرعية إلسسي التسي تسسستند الرئاسسة وم سسسة
)صافي، مرجع السلطة. رئيس يترأسها التي الفلسطيني الوحيسسد للشعب الشسسرعي المم سسل التحريسسر
 (124سابق: 

 

 
أن هذه المعيقات وغيرها أ رت تأ يرًا كبيرًا على عمل المجلس، ويمكن  ويرى الباحث       

التغلب و تذليل أغلب هذه المعيقات، إذا استطاعت الكتل البرلمانية أن تلعب دورًا حقيقًا في 
الضغط على جميع األطرا  إلنهاء االنقسام على أسس سليمة وعادلة، وتفعيل دور المجلس 

وحل كل المشاكل العالقة تحت قبة البرلمان بروح وطنية صافية من  التشريعي، ونبذ الخالفات،
 األحقاد التي زاداتها سنوات االنقسام، لتحقيق الغاية من وجود المجلس وانتخاب الشعب لنوابه.

 

 الفرع الثاني: األداء الرقابي للمجلس التشريعي في قطاع غزة خالل االنقسام:

هامه الرقابية على الم سسات الحكومية، وأدى مارس المجلس التشريعي في قطاع غزة م
على هذه الم سسات، ولكن هذا الدور لم يرتق  بكل تأكيد للدرجة المطلوبة، والتي  رقابياً  دوراً 

 يتطلع لها المواطن،  فقد تأ ر المجلس باالنقسام بشكل واض  للعيان.

 س ألبرز األداوتوهذا ما سنبينه من خالل إبراز هذا األداء من خالل إستخدام المجل
من المبحث  مرصودة هنا مو قة في المطلب ال الث، واألرقام الالرقابية على هذه الم سسات

 ال اني.

 :البرلماني : السؤالأوالا 

التي تلقتها لجان  مارس النواب هذه األداة بشكل ضعيي، ال يرقى لعدد الشكاوى الكبير
المحافظات الخمس في قطاع غزة، فقد تلقت المجلس التشريعي ومكاتب النواب المنتشرة في 

شكوى كما وضحنا ذلب في المبحث ال اني)المطلب ال الث(،  3000جان المجلس ما يزيد عن ل
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هم، ولكن عدد األسئلة في التي وصلت النواب ومكاتب ألي شكوى  15باإلضافة إلى ما يزيد عن 
حتى  2006ه األداة من إبريل هذ، فيما مارس فقط ( س ال32) 2014نقسام حتى مارس فترة اال

: ()أربع سنوات من 1( حاالت فقط،)أربع سنوات من العطاء، ج9في ) 17/4/2007قسام ناإل
: (، وهذا يوض  أن هناب فجوة بين عدد الشكاوى وبين استخدام أداة الس ال 2العطاء، ج

رقابة المالية البرلماني، بينما في مقابلة الباحث للوزير د. إسماعيل محفوظ رئيس ديوان ال
واإلدارية أعزى هذا األمر، إلى أن استخدام األدوات يكون حسب الحالة الرقابية المضبوطة، 

في هذه الفترة، لم تشهد حاالت انحرا  تستوجب استخدام أداة  وأن الحاالت المضبوطة رقابياً 
ماع أو الس ال في حاالت ك يرة، بل أغلب هذه الحاالت كانت تستجوب استخدام أداة االست

 (29/11/2015االستيضاح، وكان من خاللها يتم تصويب أي إنحرا  إن وجد.) محفوظ، 

 :ستجواب: االثانياا 

، فلم يسجل أن تم اجراء نقسام معدوم بتاتاً اال ممارسة المجلس لهذه األداة في فترة
حيدة ة و نقسام حالفترة، فيما سجل المجلس ما قبل االستجواب ألي من الوزراء خالل هذه الا

وفريدة إلجراء االستجواب، وفي مقابلة أجراها الباحث مع  النائب مشير المصري الناطق بإسم 
كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، برر هذا األمر بأن االستجواب هو الحلقة األخيرة من حلقات 

في تصويب الرقابة، وتستخدم إذا فشلت األدوات السابقة )جلسات االستماع والس ال البرلماني( 
عمل الوزراء، ويرى أن المخالفات التي ارتكبها الوزراء أو من في حكمهم في هذه الفترة لم ترتق  

 (25/11/2015لدرجة أن يتم استخدام أداة االستجواب. )المصري، 

 سحب الثقة: : ثالثاا  

 ال قةاالنقسام منعدم، فلم يسجل أن تم اجراء سحب  ممارسة المجلس لهذه األداة في فترة
لم يتم  1996م ، وال ما قبلها، بل في تاريخ المجلس منذ عاألي من الوزراء خالل هذه الفترة

نعلم ستخدام هذه األداة في هذه الفترة، فيكفي أن استخدام هذه األداة، أما إن أردنا التعليق على ا
عليق عليها، والتستخدام أداة االستجواب، وحسب الفقرة السابقة أن هذه األداة يجب أن يسبقها ا

  .بتاتاً  أداة االستجوابستخدام نجد أنه لم يتم ا

 

 

 :)التحقيق البرلماني( : لجان تقصي التحقيقرابعاا 



59 
 

، فقد تم تشكيل لجنة ضعيي للغاية خالل فترة االنقساممارس المجلس هذا األداة بشكل 
 األنفاق(،تقصى حقائق مرة واحدة فقط )لجنة تقصي حقائق بخصوص إدخال السيارات من 

نقسام، هذه األرقام تكفي لكي نتأكد أن للتحقيق في فترة ما قبل االتم تشكيل أربع لجان  بينما
لجان، بينما  4هذه األداة تأ رت باالنقسام، فخالل عام وأربع شهور ما قبل االنقسام تم تشكيل 

 سنوات لم تستخدم هذه األداة إال مرة واحدة.   8فيما يقارب من 

 الدور الرقابي المالي:: اا خامس

قديم الموزانة للمجلس نقسام الحكومة بتتشريعي خالل السنوات التي تلت االألزم المجلس ال
الخطة العامة للتنمية، والتي تعتبر   2014عتمادها، وقد  قدمت الحكومة في العام التشريعي ال

ن األساسي التي تقدم فيها هذه هي المرة األولى في تاريخ السلطة الفلسطينية منذ  إقرار القانو 
 (24: 2الحكومة هذه الخطة.) أربع سنوات من العطاء، ج

يمكن  ال سرية مصادر هي غزة قطاع في الحكومة ميزانية ورغم أن مصادر تمويل
على مصدرها، هذا ما أكده الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي  الجمهور اطالع

، إال أن النائب أ. 2012يونيو  7الفلسطيني لحقوق االنسان بتاريخ في مقابلة أجراها المركز 
يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي أكد في مقابلة أجراها نفس المركز بتاريخ 

 ال آليات وفق ولكن الحكومة، أموال على متقنة رقابة مالية هناب أن ، على30/07/2012
 سرائيلإ قبل من غزة في الحكومة تمويل مالحقة مصادر ببسب عليها، الجمهور إطالع يمكن

 (48: 2012المتحدة.)العملية التشريعية والرقابية خالل االنقسام،  والواليات

وفيما رأت النائب أ. هدى نعيم مقررة لجنة الرقابة في المجلس التشريعي في مقابلة 
لي في قطاع غزة، فصلب الحياة أجراها الباحث معها، أن الحصار أ ر على الدور الرقابي الما

الرئيسي في هذه الفترة كان يعتمد على األنفاق، وفي األنفاق ال يوجد نظام مالي واض ، 
وبالتالي ال يمكن أن نقول أن هناب رقابة مالية فاعلة في هذه الفترة جراء هذا الحصار 

 (3/12/2015الظالم.)نعيم، 

وكما يجب أن  ،كما ي أمل منه التأكيدب ونلخص أن أداء المجلس في قطاع غزة لم يكن
المعيقات لها تأ ير على هذا األداء، لكن يرى الباحث أنه كان بإمكان  أن صحي و يكون، 

نقسام والحزبية أن ت  ر بهذا القدر ر، وأال يسم  لالالمجلس أن ي دي أداء أفضل من هذا بك ي
نقسام في س من جديد، وأن ينتهي االام المجلعلى أدائه، وعليه يأمل الباحث أن يتم إعادة التئ
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أقرب فرصة، حتى يعمل المجلس بالشكل الذي يجب أن يظهر عليه، كم سسة تشريعية رقابية 
 فاعلة، حاملة لألمانة التي أوكلت له.

 :خالل االنقسام الفرع الثالث: األداء الرقابي في الضفة الغربية

كتلة التغيير واإلصالح اجتماعًا في ست ناء س التشريعي باعقدت الكتل البرلمانية للمجل
إلى تفعيل دور  جتماع وهد  اإل، 2008يونيو  5خ س التشريعي برام هللا بتاريالمجل مقر

تفقت مجلس بسبب االنقسام الفلسطيني، فاشريعي بعد أن تعطل عمل الالت أعضاء المجلس
على هذه  سنتعر  أوالً   شكيل  الث هيئات برلمانية،البرلمانية المجتمعة على ت الكتل والقوائم

داء الرقابي لهذه الهيئات والسند ات العمل البرلمانية،  م نقيم األالهيئات، وآلية عمل مجموع
عتمدت عليه في أدائها الرقابي.)العملية التشريعية والرقابية خالل االنقسام، مرجع القانوني التي ا 

 (48سابق: 

 الغربية:: الهيئات البرلمانية في الضفة أوالا 

صالح في الضفة الغربية  الث هيئات شكلت الكتل البرلمانية بإست ناء كتلة التغيير واإل
في غياب والغالق المجلس التشريعي، وتتم ل هذه  وتشريعياً  رقابياً  لتقوم بتفعيل دوراً  ،برلمانية

 الهيئات في التالي: 

 عبارة وهي المشاركة الكتل ن يم لو  أعضاء 8  من وتتكون : البرلمانية الكتل ممثلي هيئة -1
فت  مم لة برئيسها النائب  كتلة وهي المشاركة البرلمانية الكتل بين وتنسيقي قيادي عن إطار

 الشهيد ال الث مم لة بالنائب سالم فياد والنائب حنان عشرواي، وكتلة والطريق عزام األحمد،
والبديل مم لة بالنائب  جرار،مصطفى مم لة بالنائب جميل المجدالوي والنائب خالدة  أبوعلي

 بالنائب مصطفى البرغو ي. المستقلة مم لة   وفلسطين بسام الصالحي وقيس عبد الكريم،

 عن النظر بغد التشريعي المجلس أعضاء لجميع جتماعا هو :جتماع الدوري العاماال  -2
حالة القضايا بمناقشة العام جتماعاال ويقوم لها، ينتمون  التي االنتخابية القائمة أو الكتلة  اإلى وال
قرار ومتابعة البرلمانية الكتل هيئة  .البرلمانية العمل مجموعات عمل وال

 المتعلقة بقانون  القرارات لمتابعة خاصة لجنة تشكيل على الدوري  جتماعاال وقد عمل 
 واإلدارية. المالية الرقابة لديوان السنوي  التقرير يتسلم كما بمرفق القضاء،
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مجموعات  أن هللا برام اإلكتروني التشريعي المجلس موقع أكد :ت العمل البرلمانيةمجموعا  -3
نما التشريعي، المجلس للجان مساوي  أو بديالً  ليست البرلمانية العمل جماعية  ممارسة هي وال
 هذه تعتبر أعمال وال العام، الشأن ومتابعة التنفيذية، للسلطة بطلبات التقدم في عضو كل لحق

 تشريعية. أعمال المجموعات

 بها، المتعلقة والتشريعات بعد القضايا تتناول عمل مجموعات 6 تم تشكيل و قد
 وهذه المواطنين، شكاوى  تستقبل كما أنها ،(بشأنها الرئيس عن الصادرة بقانون  القرارات)

 : هي المجموعات

النائب والمالي، ومنسق هذه المجموعة  قتصاديبالشأن اال الخاصة العمل مجموعة  -1
 أحمد أبو هولي.

 العامة ومنسقها النائب رضوان األخرس. الخدمات متابعة مجموعة  -2

 جتماعية ومنسقها النائب مهيب سالمة.القضايا اال متابعة مجموعة  -3

 المحلي ومنسقها النائب جمال أبو الرب. والحكم الداخلية الش ون  متابعة مجموعة  -4

 المدني ومنسقها النائب ماجد أبو شمالة. والمجتمع الرأي والحريات قضايا مجموعة  -5

والجدار ومنسقها النائب وليد عسا .) موقع  ستيطاناال ومقاومة القدس مجموعة  -6
 (14/11/2015نقسام، برام هللا، أعمال المجلس بعد اال المجلس التشريعي

 : آلية عمل مجموعات العمل البرلمانية:ثانياا 

 بشأنها، تقريراً  وتعد مجموعة كل في هتماماال ذات القضايا العمل مجموعات تناقش
 مجموعات وتعقد، بشأنها المناسب اإلجراء تخاذوال  لمناقشتها للنواب الدوري  جتماعلال وترفعه
 واحدة مرة المجموعة تجتمع أن على العمل، ومتطلبات حاجة حسب دورية اجتماعات العمل

 أدنى. كحد أسبوعياً 

 هما: وينقسم عمل هذه المجموعات إلى جزئين

 :الرقابي الجانب -1

 أي من الطلب العامة، األمانة خالل من أو منسقها خالل من عمل مجموعة ألي يحق 
 بأي تزويدها طلب أو المطروحة، بالقضايا خاصة معلومات أو يضاحاتإ أي مس ول أو وزير

 الطلب عمل مجموعة ألي يحق وكذلبالبحث،  قيد بالموضوع عالقة ذات و ائق أو معلومات
 جلساتها. حضور وزير أي من
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 :التشريعي الجانب -2

 كانت سواء عليها تعرد التي القوانين مشاريع في النظر عمل مجموعة ألي يحق
 كل العمل، مجموعات رأي أخذ ويتم األخرى، السلطات من أي من أو الرئاسة من مقدمة
 تلب موافقة رئاسي، ولكن بقرار صدارهإ نوي المَ  القانون  مشروع في اختصاصها بحسب

 التشريعية، السلطة من القانون  صدور عليه، ال يعتبر بم ابة مالحظات وضعها أو المجموعة
نما موقع المجلس التشريعي برام هللا، أعمال المجلس بعد التنفيذية. ) السلطة من صادراً  يبقى وال

 (16/11/2015االنقسام، 

 ثالثا: اإلطار القانوني لعمل هذه الهيئات:

 األساسي القانون  ( من56) المادة على الغربية الضفة في البرلمانية والقوائم الكتل تستند
الحق  المادة هذه أعطت حيث هناب، التنفيذية السلطة أعمال على للرقابة لهيئات في تشكيلها

 لتمكينه الالزمة والمشروعة الضرورية الطلبات بكل التنفيذية السلطة اإلى "التقدم :في نائب لكل
 .النيابية" مهامهممارسة  من

 قانون  ( من15) المادة نص بموجب للنواب الممنوحة الصالحيات اإلى تستند كما
برام هللا، أعمال المجلس  التشريعي.) موقع المجلس التشريعي المجلس وحقوق أعضاء واجبات
 (17/11/2015نقسام، بعد اال

 رابعا: األداء الرقابي للمجلس في الضفة الغربية:

التشريعي والغالقه في الضفة الغربية، يجعل ما تقوم به الكتل البرلمانية تغييب المجلس 
هو عبارة عن تجميع للجهود والصالحيات الفردية للقيام بدور ولو يسير من الرقابة على 

في  السطلة التنفيذية، ولكنها ليست رقابة حقيقية وفاعلة، فكل األدوات الرقابية المأطرة تشريعياً 
لتالي  من  وسحب ستجواب، باس، فالس ال ال وجود له، وكذلب االغياب المجلغالبيتها معطلة ب
ستخدامها هي لجان وحيدة المأطرة تشريعيا والتي تم إ، وربما األداة البتاتاً  ال قة غير موجود

 (49نقسام، مرجع سابق، الرقابية خالل اإلتقصي الحقائق.)العملية التشريعية و 

 حقائق وهي:حيث تم تشكيل أربع لجان تقصي 

  .31/07/2008الحكومي بتاريخ،  هللا رام مستسفى في األطفال الخدج وفاة قضية -1

 .11/02/2009القضائية، بتاريخ  القوانين رزمة لدراسة الخاصة اللجنة -2
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األسرى، بتاريخ  وزارة حساب أموال من ختالسبإ الخاصة الحقائق تقصي لجنة -3
24/09/2009. 

بجنين،  الوقائي األمن سجن في الحاج محمد المواطن وفاة حول الحقائق تقصي لجنة -4
نقسام، برام هللا، أعمال المجلس بعد اال .)موقع المجلس التشريعي10/02/2009بتاريخ 

18/11/2015) 

 شكلتها التي الهيئات عن الصادرة القرارات أن، ويرى المركز الفلسطيني لحقول اإلنسان
 وزن  لها جهة عن صادرة توصيات الغربية، هي مجرد الضفة في البرلمانية والقوائم الكتل

 فإن وبالتالي التنفيذية، للسلطة للرغبة المحضة يخضع التوصيات بهذه واألخذ سياسي، اعتباري 
رغم  جدًا، محدود دور الغربية في الضفة الحكومة أعمال على الرقابة في الهيئات هذه دور

 وخاصة االنقسام، فترة الغربية خالل الضفة في اإلنسان حقوق  إلنتهاكات الكبير الحجم
هذا الدور الرقابي، وعدم ى ي كد عدم جدو والسياسية، كما و  المدنية بالحقوق  المتعلقة االنتهاكات

الضفة. )العملية التشريعية والرقابية خالل االنقسام، مرجع قدرته على الرقي بأداء الحكومة في 
 (49سابق: 

الوزير د. إسماعيل محفوظ رئيس ديوان الرقابة المالية وفي مقابلة أجراه الباحث مع 
 واإلدارية، قال إن عمل الهيئات التي شكلتها الكتل البرلمانية في الضفة الغربية، هي محاوالت

جتهادية لحصر ومتابعة عمل الوزارات في الضفة، لكنها ال ترقى إلى مستوى الرسميات في ا
، وربما يأتي يوم ليتم المحاسبة على أي انحرا  قد المحاسبة والمساءلة، ونسميها لجان رصد

 (29/11/2015رصدته هذه اللجان.)محفوظ، 

بشكل كبير على أداء المجلس الرقابي، وأنه من  نقسام والحزبية أ رتاأن اال، ويرى الباحث
الواجب أن يعود المجلس التشريعي لاللتئام من جديد، وأن ينأى نواب المجلس بأنفسهم عن أي 

ات أو اختالفات حزبية، وأن يناقشوا هذا االختال  في الر ى تحت قبة البرلمان، حتى خالف
دورًا رقابيًا فاعاًل، فوجود جميع الكتل البرلمانية يزيد من فاعلية الرقابة، أما  البرلمان ي دي

العمل بلون واحد فيعزز المحاباة في بعد األوقات، وعدم الشدة في التعامل مع التقصير في 
 .ر من األحيانك ي
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 الثالثالفصل 
 الدراسات السابقة

 
 .فلسطينيةالدراسات الأوالا: 

 الدراسات العربية.ثانياا: 

 الدراسات األجنبية.ثالثاا: 

 التعقيب على الدراسات السابقة.رابعاا: 

 الفجوة البح ية. مصفوفة خامساا:
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 الدراسات السابقة:

 الرقابة بموضوع العالقة ذات السابقة واألبحاث للدراسات المكتبي المس  خالل من
بعد  على الباحث ستدلإ فقد والميدانية، النظرية الناحيتين من مباشر غير أو مباشر بشكل

 الدراسات أهمها:

 :فلسطينيةالدراسات ال

 :م2012 اإلنسان, لحقوق  الفلسطيني المركز  -1

 الفلسطيني( السياسي نقسامفترة اال  خالل البرلمانية والرقابة التشريعية )العملية

نواب المجلس  لقاء الضوء على التحديات التي واجهتإ الى هد  الدراسة أهداف الدراسة:
البرلماني التي سعى  صالحجهود اإلو  التشريعي في عملية الرقابة في ظل االنقسام الفلسطيني

 .إليها الجميع

تحليلية عن العملية التشريعية والرقابة البرلمانية خالل االنقسام البرلماني  : دراسةالمنهجية
 .الفلسطيني

 ، األراضي الفلسطينية. م2012-م2007 : الدراسة  محددات

 :الدراسة أهم نتائج

نقسام الفلسطيني يعتبر ي بأسوأ مراحله عبر التاريخ، فااليمر النظام السياسي الفلسطين -1
رغم ما  ،1948تاريخ القضية الفلسطينية منذ النكبة الفلسطينية في العام الحاد ة األسوأ في 

من  2006و  2005بشر به نجاح عقد االنتخابات الرئاسية والبلدية والتشريعية في العامين 
 .لديمقراطية في السلطة الفلسطينيةبدء عهد جديد من ا

نقسام عمل طرفي اال فقدنقسام الفلسطيني، مجلس التشريعي أحد أبرز ضحايا االكان ال -2
لطرفي على تغييبه بهد  تعطيل دوره التشريعي والرقابي. وبالتالي إطالق يد السلطة التنفيذية 

 نقسام دون قيد أو رقيب.اال
لمبدأ الفصل بين السلطات الذي  واضحاً  إن تركيز أهم سلطتين في يد واحدة يم ل خرقاً  -3

 الفلسطيني. نص عليه القانون األساسي
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نقسام، الرقابة البرلمانية خالل فترة االدل حول مدى دستورية العملية التشريعية و رغم الج -4
نه يجب تقييم ومتابعة هذه األعمال من قبل الجهات الحقوقية، حيث أنها ت  ر على حقوق إإال 

 .ستقرار مراكزهم القانونيةانين و المواط

الفلسطيني والمجلس التشريعي في نتهاء المدة الدستورية لوالية الرئيس اأكد التقرير على  -5
 ، و أن أعمال كليهما بعد هذا التاريخ يجب أن تخضع للفحص القضائي. 2010يناير

 أعمال على الرقابية األدوات من كأداة الس ال حقبعنوان " 2010دراسة المدهون,  -2
 "الفلسطيني للنظام التنفيذية وفًقا السلطة

الدراسة إلى محاولة اإللمام بكل الجوانب الموضوعية واإلجرائية  تهدف: أهداف الدراسة
محاولة إ ظهار التجارب البرلمانية األقدم واألك ر تطوًرا من و  ،المتعلقة بحق الس ال البرلماني

ستفادة من خالل ذلب بما يتالءم وطبيعة نظامنا نستطيع اال التجربة البرلمانية الفلسطينية، لكي
ظهار مناقبه وقدرته على أن يكون أداة رقابية على  هميةأ بيان و  ،السياسي الس ال البرلماني وال

بيان و  ،أعمال السلطة التنفيذية، بما يفرد ظاهرة صائبة في أصول الممارسة البرلمانية
معاونة المشرع و  ،القصور الذي شاب التشريعات ذات الصلة في األنظمة المشمولة بالدراسة

البرلماني،  م  على أوجه القصور التي تخللت أحكام الس ال الفلسطيني في تسليط الضوء
راجًيا األفضل لوطننا  ،ستقبل مما تجعل منه ذات طابع رقابي هام وفعالتالفيها في الم

 الحبيب.

هذه الدراسة معالجة النقاط التي أ يرت على المنهج التحليلي  تعتمدا : منهجية الدراسة
وذلب من خالل العمل على تحليل النصوص الدستورية والقانونية المقارنة لكل من  ،المقارن 

سترشاد تعلقة بحق الس ال البرلماني، واالجمهورية مصر العربية ودولة الكويت وفلسطين الم
بنا إلى  لنوض  مدى التباين والتمايز بينها وصوالً  ،باآلراء الفقهية وشراح القانون الدستوري 

في   للوصول إلى الصياغة األك ر تطوراً  ،هية التي نستنير بها في إ راء بح نااآلراء الفق
 .األنظمة البرلمانية الحدي ة في إطار البحث

 .المجلس التشريعي الفلسطيني م.٢٠٠٦ - م ١٩٩٦حدود الدراسة: 

 -:الدراسة أهم نتائج

المعارضة  حسابات لتصفية وسيلة كونها األحيان معظم في البرلمانية الرقابة تستخدم -١
رضاء ناخبيهم تأييد لكسب النواب ويسخرها الحكومة مع البرلمانية ظهار براعتهم لحزبهم وال  وال
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 تحقيق تصل إلى وأحياًنا آخر، مالحقة أو وزير مطاردة في اإلعالم ووسائل العام الرأي أمام
 .الشعب مصال ورعاية  النيابي دوره أداء لتحسين وسيلة أنها من الرغم على شخصية مصال 

إلى  أسئلة توجه ما ك يًرا إذ، إليهم يعزى  بسبب النواب أضعفها قد الرقابة أدوات أغلبية إن -٢
نما البرلمان عمل بطبيعة لها عالقة ال شخصي طابع ذات الحكومة بتزاز اال تستهد  وال
 .المحضة االنتخابية المصلحة أو السياسي

 باعترا  الوظيفية الطبيعة تتجلى حيث ووظيفية شخصية، مزدوجة طبيعة البرلماني للس ال -3
 الطبيعة أما يمنعه أو به لغيره يسم  أن أو يقيده، أن وله عليه، التعقيب بحق للسائل البرلمان

 بعد عنه التنازل في وحقه لس اله، يقدم أن من وحده السائل حق خالل من فتظهر الشخصية
 .تقديمه

 الوزراء بعد متناعا منها األسئلة توجيه دون  تحول الفلسطيني النظام في عوائق هناب -4
 حيث ،المجلس في النواب قبل من إليهم الموجهة األسئلة على لإلجابة المجلس حضور عن
 يحضر أن دون  المجلس أعمال جدول على المدرجة األسئلة بعد على عدة أشهر تمر

 .عنها لإلجابة المعنيون 

 في األسئلة طرح وراء سياسية أهدا  وجود لنا فيتبين العملية الممارسة ناحية من أما -5
 نواب سعي لجهة أم الحكومة، وسلبيات قصور على األضواء تسليط بقصد سواء البرلمان
 إدارة في مناقبها وإلظهار منجزاتها، لعرد الحاكمة الجماعة أمام المجال إلفساح المواالة
 .البالد شئون 

 : 2006ملتقى الفكر العربي,  -3

 المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية( )

لقاء الضوء على التحوالت في األدوار والعالقات بين إ لىإ الدراسة تهدفأهداف الدراسة: 
الم سسات الفلسطينية الوطنية م ل منظمة التحرير والمجلس الوطني وبين م سسات السلطة 

مدى جرت هذه التحوالت ومن الوطنية الفلسطينية التي تأسست بعد أوسلو ، والنظر الى أي 
لمجتمع الدولي كما تهد  سيطر على من خصوصًا بالنظر الى عالقة هذه الم سسات مع ا

ستقرار في السياسي الفلسطيني نتيجة عدم اال لى الوقو  على التحوالت في النظامإالدراسة 
المجلس المنطقة وتحديدا على التغييرات في هيكليات السلطة التي تأ رت بالخارج ودور 

 التشريعي في ضبط الداخل كونه م سسة داخلية.
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ستند إلى األحداث االمنهج التاريخي وهو المنهج حيث ستخدم الباحث ا: الدراسة منهجية
سطينية المختلفة، من التاريخية في فهم الحاضر والمستقبل في العالقة بين الم سسات الفل

يجابية، ومن  م إكانت حاالت سلبية أو  دراب جذورها التاريخية وتطورها سواءال خالل  فهم و 
 ستنتاج وبناء تصورات، وتقديم تعميمات في هذا الشأن.ا

 ، المجلس التشريعي الفلسطيني األراضي الفلسطينية.2003-1995:  حدود الدراسة

 :الدراسة أهم نتائج

، هميتفضة مما يقود مصداقحترام الشعب ألداء السلطة المجلس التشريعي منخانسبة  -1
 رساء مبادئ الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون.التفاني والسعي الخصوصا في 

لكن هناب  ،الجهود المبذولة في تعزيز ال قة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والشعب كبيرة -2
هذا يرجع إلى حقيقة  ،مشكلة في التواصل بين السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي الفلسطيني

 بة التشريعية والسلطة بشكل عام تجربة جديدة. أن التجر 

ذا كانت االستراتيجية التي اعتمدتها  ،متروب للمستقبل لمعرفة من هو على حق واألمر -3 وال
  هي الخطأ. القيادة الفلسطينية

 

 

 : 2005دراسة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ,  -4
 السلطة التنفيذية()فعالية الدور الرقابي للبرلمان على 

تجميع التشريعات المتعلقة بقطاع األمن الفلسطيني،  الى الدراسة تهدفاهداف الدراسة: 
والعطاء الممارسين والخبراء الفلسطينيين والدوليين لمحة عامة عن تشريعات القطاع األمني 

 الفلسطيني.الفلسطيني لفهم واقعها وآلية عملها وعالقتها بالدور الرقابي للبرلمان 

: بحث مقارن يحاول بيان سياسة المشرع الوطني في مسألة التشريعات الدراسة منهجية
كتشا  اص، وتحديد ال غرات والتداخالت، و األمنية من خالل التركيز على دراسة النصو 

، التشريعات التي تمكن اإلصالح حتياجات التحسين، وسبل تطويراالتناقضات، وتقييم 
وتعتبر النصوص التي تم  ،موعة واسعة من الممارسات الدوليةرنتها ضد مجباإلضافة الى مقا

جمعها بم ابة دليل مرجعي سريع، حيث من المفترد أن تكون أداة لتحفيز وتسهيل النقاش 
 ،قطاع األمن)التي تتعامل مع التشريعات ،الفلسطيني في ورشات العمل والحلقات الدراسية

 . (السياسيين الفلسطينيين، الخبراء القانونيين، والطالب، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني
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 ، الضفة وغزة. 2007-2003:  حدود الدراسة

 :الدراسة أهم نتائج

ال توجد قواعد دستورية  تحكم العالقة بين السلطتين التنفيذية و السلطة التشريعية قبل  -1
، ومع ذلب، ال يزال هناب تعطيل لمحتوى الدستور 2002عام  صدور القانون األساسي في

 والقانون بشأن العالقة بين القوتين. 

ة التعقيدات السياسية واألزمات تركز االنتباه إلى ما هو سياسي وتهمل مهام الرقاب -2
ستماع بحجب ال قة، والمساءلة وجلسات االقتراحات إستجواب و البرلمانية، األدوات وحقوق اإل

 ستفسارات غير فاعلة كما ينبغي.واال

 .لم تتبع القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس بحرص -3

هناب دور للهيمنة والسيطرة من قبل الحزب الحاكم على األغلبية في المجلس مما أدى  -4
 إلى تفضيل المصال  الشخصية على الصال  العامة. 

 للقرارات التشريعية. حترام السلطة التنفيذيةإوأظهرت النتائج عدم  -5
 

 :2005دراسة السعدي, -5

 األمنية( األجهزة أداء البرلمانية على )الرقابة

والعالقات بين  األجهزة األمنية،القاء الضوء على  الى الدراسة تهدف أهداف الدراسة:
لوزير المتم لة في السلطة التنفيذية، واالجهزة األمنية التابعة الوطنية  الم سسات الفلسطينية

 .تتجاوب األجهزة األمنية مع السلطة التشريعية، والنظر الى أي مدى الداخلية

ستند إلى األحداث التاريخية في إحيث  التحليلي، ستخدم الباحث المنهج التاريخيا: المنهجية
 .فهم الحاضر والمستقبل في العالقة بين الم سسات الفلسطينية المختلفة

 ي الفلسطينية.، األراض2005: ود الدراسة حد
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 :الدراسة أهم نتائج

لألراضي  إسرائيلي حتاللاوجود  من واكبها وما القائمة السياسية الظرو  أدت -1
الوقت،  ذات وفي عام، بشكل الرقابي التشريعي المجلس دور إضعا  إلى الفلسطينية،

 جديدة، انتخابات إجراء دون  التشريعي، وحالت المجلس والية تمديد في الظرو  تلب ساهمت
 التركيبة األيديولوجية ساهمت كما ،التشريعي للمجلس الرقابي ترهل األداء إلى أدى مما

 التشريعي للمجلس الرقابي األداء إضعا  المعارضة، في غياب ظل وفي المجلس، ألعضاء
 بشكل العامة السياسات السياسية، ووضع الحياة توجيه على قدرته من والحد بشكل خاص،

 عندما كما حدث الحكومة، عن ال قة بحجب قتراحإ أي بإسقاط التركيبة كفيلة تلب وكانت عام،
 عتقالاال قضية تفاعالت بعد العدل، وزير ال قة عن حجب ال ال ة دورته في المجلس حاول

 .السياسي

 متعاقبة دورات ست خالل األجهزة األمنية على البرلمانية رقابته التشريعي المجلس مارس -2
 لم والذي للمجلس فقط، الداخلي النظام على عتماًداإ  وذلب الرقابة، ملزم لتلب قانوني سند دون 

 األساسي القانون  على المصادقة تمت أن بإلزاميته، إلى مراًرا التنفيذية السلطة تعتر 
  البرلمانية. أدوات الرقابة ننّ ق والذي التشريعي، للمجلس السابعة الدورة خالل 94الفلسطيني 

في  عليها المنصوص األدوات جانب إلى جيدة أدوات إضافية التشريعي المجلس بتدعا وقد
 تجاه مرة ألول إليها اللجوء تم ستماع، والتياال جلسات وعقد للحكومة، اللوم كتوجيه القانون،
 .للمجلس التاسعة الدورة خالل األجهزة األمنية في مس ولين

 األمنية، األجهزة مس ولي األسئلة إلى توجيه ال انية دورته بعد التشريعي المجلس تحاشى-3
 توجيه األسئلة يجوز وال الوطنية، السلطة لرئيس  ةمباشر  األجهزة تخضع تلب أن عتبارإ  على
 إلى اللجوء أو بساطتها، رغم هذه األداة، إلى اللجوء التشريعي المجلس يكرر ولم له،
 في وأعضاء طالت مواطنين التي الجسيمة المخالفات رغم األمنية، قادة األجهزة أحد ستجوابإ

لحاق األساسي، القانون  إقرار بعد ذلب، حتى يتم ولم التشريعي. المجلس األمنية  األجهزة وال
 .الداخلية بوزارة
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 : 2002، دراسة كايد -6

 " الرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية() بعنوان 

وسو   المعاهدات الدولية التي أبرمتهاديد ومراقبة تح لىإ الدراسة تهدفأهداف الدراسة: 
 تجاه تطبيق هذه المعاهدات. طة التنفيذيةالسلسلوب  مراقبةوضبط و السلطة التنفيذية، تبرمها 

استخدم الباحث المنهج التاريخي التحليلي لدراسة المعاهدات التي أبرمتها وسو  : المنهجية 
 .وتبرمها في المستقبل مع السلطة التنفيذية

 .م، في فلسطين2002عام  :لدراسةمحددات ا

 :الدراسة أهم نتائج

نما فحسب، الدولي العام القانون  مصادر من رئيسيا اً مصدر  الدولية المعاهدات تم ل ال -1  وال
 من  إلى الدول من الك ير تتجهو  ،الداخلية التشريعات في خاصة قانونية بقوة تتمتع

 األخرى  الدول بعد بدساتير األمر ويصل الداخلي، قوة القانون  تساوي  قوة الدولية المعاهدات
 أي بقانون، إصدار المعاهدة القوة عند هذه تنعكس الداخلي القانون  من أعلى قوة إلى منحها
 الوطني المجال في ملز م داخلي تشريع إلى الوسط الدولي، في ملز مة دولية و يقة من تحويلها
 .أيضا

 في التنفيذية دور السلطة على مقتصًرا المعاهدات موضوع يعد لم الديمقراطي، النظام في -2
نما أصب  والتنفيذ، الو ائق وتبادل والتوقيع التفاود  تصديق في مركزي  دور للبرلمان وال
  .المعاهدات

 األقل أو على البرلمان، يسنُّه بقانون  المعاهدات إصدار إلى تنزع الدول الديمقراطية -3
 .خاصة وأحيانا بأغلبية البرلمان، تصديق إلى المعاهدات نفاذ يحتاج

 الهامة، المعاهدات على تصديق البرلمان على الديمقراطية الدول دساتير معظم ت كد -4
كالتجارة  الدولية والعالقات العامة والخزينة والقرود بالسيادة واألرد تتعلق التي تلب خاصة

  .والسالم والحرب والمالحة

 متقدمة خطوة هذا التصديق، دون  نفاذها وعدم المعاهدات، على البرلمان تصديق يم ل -5
 :نوعين إلى الرقابة هذه تنقسم .التنفيذية السلطة التي تبرمها المعاهدات على البرلمانية للرقابة
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 ورقابة للدستور، وعدم تجاوزها الداخلية التشريعات مع المعاهدة بتوافق تتعلق رقابة موضوعية
  .الدولة في العامة السلطات والعالقة بين التشريع بإجراءات تتعلق شكلية

 :الدراسات العربية

 :2008، دراسة الجبلي -1

  ) الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة( 

الجوانب الموضوعية واإلجرائية المتعلقة بحق  هدفت الدراسة الى دراسة جميع أهداف الدراسة:
 نظامالوطبيعة  يتالءمبما اإلستفادة من التجارب السابقة محاولة للدولة، و الموازنة العامة 

السلطة على  األقوى  رقابيةال داةألاوهي  الموازنة العامة أهميةبيان في اليمن، و  السياسي
لة في بيان القصور الذي شاب التشريعات ذات الصوهي التي يقرها البرلمان، و  التنفيذية،

في تسليط الضوء على أوجه القصور التي  اليمني معاونة المشرع، و بالدراسةاألنظمة المشمولة 
عل منه ذات طابع رقابي هام ستقبل مما تج،  م تالفيها في المالموازنة العامةتخللت أحكام 

 .وفعال

هذه الدراسة معالجة النقاط التي شملت كاًل من اليمن ومصر  تعتمدا  منهجية الدراسة:
يمكن التوصل إلى وجود تشابه كبير بين  والتي ،على الموازنة العامة مقارنةدراسة ، بوفرنسا

إلى حد بعيد في الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة الذي يمكن أن  وفرنسا مصر واليمن
 والفرنسي. شتق معظمه من القانون المصري إاليمني  يرجع إلى كون القانون 

 ومصر وفرنسا.م، اليمن 2008عام حدود الدراسة: 

 :الدراسة أهم نتائج

من خالل دراسة المقارنة التي شملت كاًل من اليمن ومصر وفرنسا، يمكن التوصل إلى  -1
وجود تشابه كبير بين مصر واليمن إلى حد بعيد في الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة 

ختال  المصري، واإل تق معظمه من القانون شأ  أن يرجع إلى كون القانون اليمني الذي يمكن 
نلمسه بشكل كبير بين كل من اليمن وفرنسا، حيث أن هذه األخيرة تطبق الرقابة بشكل جدي 
ومرن إلى حد يضمن مصداقيتها وفعاليتها على عكس التعقيدات والصعوبات الموجودة في 
ة الدستور اليمني )م اًل في فرنسا يطلب الدستور عشرة أعضاء لطلب اللوم الموجه للحكوم
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على عكس الدستور اليمني الذي يطلب  لث أعضاء البرلمان وهذا ما يمنع رقابة فاعلة على 
 الموازنة (.

إن المتأمل في الدستور اليمني يالحظ أنه زود السلطة التنفيذية بكل إمكانيات الهيمنة   -2
حق نها بك ير من الضمانات التي تصل إلى حد المبالغة، وذلب بإيراد قيود شديدة على صوح

ستجواب، والتحقيق النيابي،....الخ( عية في ممارسة وسائله الرقابية )الس ال، واالالسلطة التشري
 .في مواجهة تلب السلطة وهذه الضمانات والقيود تعيق الرقابة البرلمانية

إذ ك يرًا ما توجه أسئلة أو  ،إن أغلبية وسائل الرقابة قد أضعفها النواب بسبب يعزى إليهم -3
نما  ،ال عالقة لها بطبيعة عمل المجلس ،إلى الحكومة ذات طابع شخصياستجوابات  وال

 .ضةنتخابية المحبتزاز السياسي أو المصلحة االاال تستهد 
 

 :2007دراسة اللحيدان,  -2

 عمال السلطة التنفيذية (أ) وسائل الرقابة البرلمانية على 

 العربية السعودية (دراسة مقارنة تطبيقية على مجلس الشورى في المملكة )

مجلس الشورى في المتعلقة بحق  الجوانب معرفة جميع لىهدفت الدراسة إأهداف الدراسة: 
 نظامالوطبيعة  يتالءمبما تطبيق وسائل الرقابة على مجلس الشورى  محاولةالسعودية، 
 شاب بيان القصور الذي ،السلطة التنفيذيةوسائل الرقابة الشورية على أعمال بيان  المملكة،

 ذات الصلة في األنظمة المشمولة بالدراسة. مجلس الشورى 

الدراسة على المنهج المقارن بتطبيق وسائل الرقابة البرلمانية  هذه تعتمدا  منهجية الدراسة:
 على مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية.

 م، المملكة العربية السعودية.2007حدود الدراسة: 

 :الدراسة أهم نتائج

أنه من الضروري أن ينظر في مسألة فصل السلطة التنظيمية عن السلطة التنفيذية في  -1
األم ل لتحقيق التكامل  األسلوبالمملكة، على أن يكون ذلب بشكل تدريجي، فالتدرج هو 

 وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في السلطة التنظيمية.
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يمارسه المجلس من دور تض  ما يمكن أن إختصاصات مجلس الشورى، حيث عرضنا ال -2
إال أنه يالحظ أن المجلس يمارس ذلب الدور الرقابي في  ،رقابي على أعمال األجهزة التنفيذية

نطالقًا من تجربته اجعلت له تلب الصالحيات الرقابية نيا، فإذا كان المجلس قد حدوده الد  
ذلب لن يعوق أو يمنع المنب قة من الخصوصية السعودية والنظام السياسي في المملكة، إال أن 

 التوسع في الدور الرقابي للمجلس على أعمال تلب األجهزة.

أهمية تقرير دور رقابي اقتصادي لمجلس الشورى، وي يد ذلب كون المجلس معاونًا للملب  -3
والحكومة في برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تهيئه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 

المفيد إذن توسيع صالحيات المجلس في متابعة خطط التنمية، وطرح  )حفظه هللا(، ومن
مسودة الميزانية العامة للدولة على المجلس ألخذ مرئياته عليها قبل عرضها على مجلس 

تفاقيات والخطط التي تعرد حاليًا على رها، كما هو ذلب مع التقارير واالالوزراء إلقرا
 لدولة في طرح ر يتها.المجلس، فقد يكون للمجلس رأي مساعد ل

ناه، خصوصًا أن المجلس مطالب بدور أك ر فاعلية بعد تعديل بعد مواده وفق ما بيّ  -4
ذلب التعديل قد أعطاه حق النظر في جميع الش ون والقضايا والموضوعات التي يرى أعضا ه 

مجلس تناولها بالبحث والنقاش والدراسة، ولم يقتصر مهمته على دراسة ما يصل إليه فقط، فال
رات التي تتوافق مع آمال الناس المباد اتخاذفي  –وفق ر ية المجتمع  –إذن لم يعد معذورًا 

 حتياجاتهم، بل إن الفرصة كبيرة أمامه لصنع مبادرات ترتقي إلى مستوى الطموحات.او 

 النظام في التنفيذية السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة شطناوي: وسائل فيصل -3
 2009 -2003األردني عام  الدستوري 

السلطة التنفيذية  أعمال على البرلمانية الرقابة ةهيما معرفة هدفت الدراسة الى: أهداف الدراسة
صالح ي اإلالذي تقوم به ذلب ان نقطة البدء ف امهال والدور المتعددة اهوسائل ومعرفة اهميتھوأ

من  حترامهاو  الدور اهذ جدية فبقدر للبرلمان، الرقابي السياسي ألي دولة هي تفعيل الدور
ستجابة لما يطرحه اعضاء البرلمان من مقترحات انب الحكومة وحرص الحكومة على االج

وأك ر من ذلب ، الدولة وتحققه به تنعم الذي الديمقراطي التطور بقدر وتسا الت، ومشكالت
 يمارس سباب التي تحول دون قيام برلمان فعالالكشي قدر المستطاع عن األ نحاول

 نفس في محاولين التبعية، ال والتكامل التعاون  من إطار في ،باستقاللية الرقابية صالحياته
 .األردني البرلماني الرقابي األداء تفعيل إلى ت دي التي الحلول عن الكشي الوقت
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وذلب باستقراء النصوص  ،على المنهج التحليليالدراسة  ت هذهعتمدا  :الدراسة نهجيةم
عتمدت الدراسة على ا  كذلب ،الدستورية والقانونية المتعلقة بموضوع الدراسة وعرضها وتحليلها

بحاث ردني والدراسات واألمعلومات من محاضر مجلس النواب األوجمع ال ،راء الفقه الدستوري آ
 .بالدراسة العالقة ذات والم لفات

 ، األردن. 2009 -2003عام  حدود الدراسة:

 :الدراسة أهم نتائج

ع وتعدد االنتماءات السياسية هدا  الرقابة البرلمانية بالك رة والتنوع نتيجة تنو أ تتسم   -1
 جتماعية  ألعضاء البرلمان.قتصادية واإلواإل

عتماده على ا بير الممارسة الفعلية  بنفس قدر إن ممارسة الدور الرقابي يتوقي الى حد ك  -2
 نظمة.والقانوني واألطار الدستوري اإل

بالضعي العام في مدى  تسمت سلطة الطر  القائم بالرقابة البرلمانية خالل فترة الدراسةا  -3
همية الموضوعات الم ارة أ عمال السلطة التنفيذية رغم أ على داء الوظيفة الرقابية أقدرته على 
 بهذا الصدد.

عضاء البرلمان فقد كان هناب أ ن لمانية الموجهة مفيما يتعلق بمواجهة طلبات الرقابة البر   -4
 وزراء يقومون على تلب المواجهة وآخرون ك يرًا ما يتقاعسون.

 .ردناأل ،2009 – 2003ي فترة ما بين فحدود الدراسة الزامينة والمكانية: 

دراسة بن بغيلة, -4 2003:  

 )آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري( 

الدور الرقابي للسلطة التشريعية،  قاء الضوء علىلإ إلى الدراسة تهدفأهداف الدراسة: 
ظهار العوائق التي تواجه المشرع  وتوضي  العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وال

 .الجزائري في عملية الرقابة

على الوصفي التحليلي في دراسة آليات الرقابة التشريعية ث المنهج ستخدم الباحا: المنهجية
 .النظام السياسي الجزائري 
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 .الجزائر، م2003 عام : حدود الدراسة

 :الدراسة أهم نتائج

بين  الفصل بعد خاصة مكانة التشريعية السلطة من  ما بقدر الجزائري  المشرع إن  -1
التشريعية  السلطة تبعية أ بت ما بقدر ، أخرى  جهة من زدواجيتهاإ وبعد جهة من السلطات
 . القانونية للنصوص السابق التحليل ضوء في قانونية وبطريقة التنفيذية للسلطة

مكانية التنفيذية السلطة لرقابة معتبرة آليات النائب من  فقد  -2  إذا السياسية المس ولية توقيع وال
 هذه فكانت ، الوطني الشعبي المجلس طر  من المناقشة برامجها تطبيق عن ما خرجت

 الدراسة هذه في تصنيفها تم والتي التحقيق لجان ستجواباال الس ال، في اآلليات محصورة
 التصويت طلب و الرقابة ملتمس آليات إلى إضافة ، السياسية للمس ولية المرتبة باآلليات غير
جراءات شروطها توفر حالة في ت دي بال قة والتي  السياسية المس ولية إقامة إلى تطبيقها وال
 .ستقالتهاا األخيرة هذه تقديم تم ومن للحكومة

 وتوجيهها األسئلة إلى غالبيتها تتجهو  ،ستعمالالمحدودة اال الرقابة آليات النواب ستخداما  -3
 إلى إضافة الجماعات، بمصال  ًا مساس العامة واألقل األوضاع في تأ ير األقل األمور نحو
 تفعيل في بدورها القيام من السياسية وغياب األحزاب وضعي المهيمنة السياسية األوضاع أن

 السياسي التوازن  غياب إلى أدى السلطة التشريعية، على التنفيذية السلطة وهيمنة الرقابة آليات
 انسجام وعدم البرلمان وضعي النيابي تدني العمل في بالتالي وساهم ، النيابية المجالس في

 السلطة ل لصا دائماَ  الكفة لتميل بين السلطات، متوازنة عالقة قيام ستحالةإ شكل مما أعضائه
 . األخرى  السلطات بقية على التنفيذية

 يتمتع ال وجعله البرلمان مواجهة في واسعة بصالحيات ةالجمهوري رئيس يتمتع  -4
 .وفنية سياسية ألسباب راجع وهذا النسبية باالستقاللية

منع  مما والم  رات العوامل بعد منها تحد التنفيذية السلطة أعمال على الرقابة آليات إن  -5
 مدى لمعرفة الدولة في اإلدارية األجهزة أعمال مراقبة وهو منها األساسي الهد  تحقيق

 األهدا  وفق بأعمالها وقيامها اإلدارة وتسلط نحرا إ عدم لضمان وفعاليتها فاءتها،كنجاحها 
 . العامة للدولة
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  :١٩٩١ نصير, دراسة  -5

 (."مقارنة دراسة – العامة اإلدارة على للرقابة والوضعي اإلسالمي المنظور " بعنوان (

الرقابة على اإلدارة العامة في قع إلقاء الضوء على وا الى الدراسة تهدفأهداف الدراسة: 
الدولة، وتحديد المنظور االسالمي والمنظور الوضعي، ودراسة تطبيق كل منهما للرقابة على 

 .تواجههات التي والتحديا اإلدارة العامة

المنظور االسالمي وبين بين  حيث قارنت مقارن هذه الدراسة المنهج ال استخدمت: المنهجية
 .على اإلدارة العامة للدولةالرقابي  للدور المنظور الوضعي

 م، السعودية.1991عام  حدود الدراسة:

 :الدراسة أهم نتائج

جتماعية اال والظرو  الحجة حسب اإلسالم في العامة اإلدارة على الرقابة فكرة تطورت -1
 ،األولى األولوية الذاتية الرقابة اإلسالم أعطى وقد اإلسالمية، للدولة والمالية واالقتصادية

 لدى الديني الوازع قوة على عتمادهاإل ،السلبية االنحرافات ضد وقائية رقابة عتبارهاإل
 .المسلم

النظم  في الرقابية الوسائل على اإلسالم في العامة اإلدارة على الرقابية الوسائل تميز -2
 .والزمن المال حيث من التكاليي بقلة الوضعية

من  األفراد به يقوم ما على اإلسالم في العامة اإلدارة على الشعبية الرقابة قتصارإ عدم -3
إعطاء  إلى ذلب تجاوزت بل الخليفة، قبل من يعينون  الذين والوالة العمال على رقابة

 .الحق ويتبع بالعدل يحكم حتى ذاته الخليفة مراقبة في الحق اإلسالمية الجماعات

 عتمادا  فهناب وسائلة، بين بالتنسيق العامة اإلدارة على اإلسالمية الرقابة نظام تميز -4
 .الوسائل هذه بين متبادل ومتكامل
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 الدراسات االجنبية:

 :Ma’mun Attili  ,2013دراسة  -1

)الوضع األمني والرقابة التشريعية, دراسة تناقش طبيعة الرقابة التشريعية للمجلس  
-1996التشريعي الفلسطيني في ظل عالقة السلطة باالحتالل االسرائيلي ما بين )

2005).) 

إلقاء الضوء على واقع العمل الرقابي للمجلس التشريعي  الى الدراسة تهدفأهداف الدراسة: 
 يواجهها في أداء هذا الدور.والتحديات التي 

نجازات العمل إبين  حيث قارنت مقارن استخدمت هذه الدراسة المنهج ال :الدراسة منهجية
لجان المختصة الرقابي للمجلس التشريعي في  الث مراحل زمنية من خالل البحث في تقارير ال

مراجعة تاريخية  عتبار السياق السياسي واالمني في كل مرحلة من خالل، مع األخذ بعين اإل
 لألوضاع على األرد من مصادرها .

األراضي  ،2005-1996محصورة بين عامي  3: مراحل زمنية المحددات الزمانية
 الفلسطينية.

 :الدراسة أهم نتائج

ليس هناب تقاليد برلمانية في فلسطين مع غياب ال قافة البرلمانية المحلية أو المعايير التي  -1
 المجلس التشريعي الفلسطيني مما يجعل من الصعب إحراز تقدم.يمكن أن توجه  تطور 

 على السلطة التنفيذية.  شرا ل كما يجب في اإلاالمجلس التشريعي غير فعّ  -2

 قصور أداء السلطة التنفيذية مرتبط بعدم تفعيل مناسب للرقابة التشريعية. -3

جب ال قة عن السلطة ال يستفيد المجلس التشريعي من حق المساءلة أو التصويت بح -4
 التنفيذية.

نتخابات لعام أعطى اال ،ارضةبناء المجلس التشريعي في فترة لم يكن فيها أحزاب مع -5
السيطرة على المجلس التشريعي الفلسطيني إلى قوة سياسية هي نفسها التي تسيطر م 1996

الفلسطيني كان األداء ولعدم وجود المعارضة داخل المجلس التشريعي ، عليها السلطة التنفيذية
 الرقابي ضعيي مما أ ّر على السياسة بشكل عام.
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 :Elaine Halchin ،2012 دراسة -2

 )الرقابة التشريعية في الكونجرس( 

حيات الكونجرس والسلطة تحديد ومراقبة دور صال الى الدراسة تهدفأهداف الدراسة: 
بعد القلق البالغ الذي عّبر عنه مجموعة ، وضبط وردع أدوار السلطة الرئاسية، خاصة التنفيذية

تجاه الفشل الذي صاحب أداء الكونغرس  2006من المفكرين والمس ولين االمريكان في عام 
مريكي ستعادة النظام األارها منفصلة ومستقلة عنه سعيًا الفي مراقبة السلطة التنفيذية باعتب

 صالحات.الدستوري من خالل اإل

القانون األمريكي  ، حيث قارنت بينمقارن هذه الدراسة المنهج ال استخدمت :الدراسةمنهجية 
ليها الممارسات التشريعية للكونغرس والسلطة التنفيذية وقد أنشأت إستندت النصوص التي مع ا

هذه التحقيقات، في القانون والممارسة، وطبيعة ونطاق األدوات التي تعتمد عليها الكونغرس 
 ام الدستوري االمريكي. في الحفاظ على دورها في النظ

 واشنطن. ،، الكونغرس األمريكي 2006ية لغا 2001: من بعد أحداث سبتمبردراسةال ودحد

 :الدراسة أهم نتائج

األمريكي على العديد من القوانين الهامة  للكونغرسأظهرت الدراسة وجود رقابة واسعة  -1
 األولى، و القانون العام.(، للمرة PL 79-601) 1946م ل : قانون إعادة التنظيم لعام 

 وجود ترقب مستمر "على البرامج والوكاالت الخاضعة لواليتها.  -2

التحقيق والتدقيق في  مراقبة مهنية الموظفين وتعزيز صالحيات المراقب العام ورئيس  -3
 لى جانب مكتب محاسبة الحكومة.إالكونغرس، 

 (.PL 91-510) 1970م مراجعة دراسة ومستمرة لقانون إعادة التنظيم التشريعي لعا  -4

 وزيادة الموظفين الفنيين من اللجان الرقابية.  -5

 توسيع المساعدة التي تقدمها خدمة أبحاث الكونغرس، وتعزيز تقييم البرامج.  -6

 (PL 93-344) 1974مراقبة وتقييم دائم  لقانون الميزانية في الكونغرس لعام   -7
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 :Hironori Yamamoto  2007,دراسة  -3

 برلمان وطني.( 88الرقابة التشريعية: دراسة مقارنة ألكثر من )أدوات  

الوقو  على الممارسة البرلمانية والرقابية، وتقديم معلومات  لىإ الدراسة تهدفأهداف الدراسة: 
حول األدوات المستخدمة في أداء اللجان الرقابية وسبل تطويرها، وحصر أوجه الخال  

عة البرلمانات التي استخدمت في عينة البحث والتي هي والتشابه بين هذه األدوات في مجمو 
باإلضافة الى تقييم كيفية استخدام هذه األدوات في الممارسة  ،برلمان من حول العالم 88

 العملية وتأ يرها على األداء البرلماني بشكل عام.

وهو ذلب المنهج الذي يعتمد على  ،ستخدمت الدراسة المنهج المقارن ا: الدراسة منهجية
ختال  فيما بين ظاهرتين أو أك ر، حيث يبرز أوجه الشبه واإل ،المقارنة في دراسة الظاهرة

ويعتمد الباحث من خالل ذلب على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة 
المقارن في الك ير من  وتستعين العلوم القانونية بالمنهج ،العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسة

الدراسات، وذلب من خالل مقارنة م سسات قانونية بم سسات قانونية في نظم قانونية أخرى 
ولية ستبانات ( وجمع البيانات األذة للبحث أسلوب البحث الكمي ) االوقد استعانت الجهة المنف

 .حيث تم تمويلها من قبل معهد البنب الدولي التي تشكل أساس هذه الدراسة

ا  الشمالية، على كل من البرلمانات التالية : كوري 2007: الدراسة أجريت في الدراسة دو حد
، سلوفاكيا، الفلبين وكندا فريقيا الجنوبيةأازيل، المكسيب، ، البر أوغندا، بريطانيا، اليابان

 ومجموعة كبيرة من دول العالم.

 :الدراسة أهم نتائج

التركيز في أغلب البرلمانات منصب على دور اللجان التشريعية الرقابي ، وعلى نتائج   -1
عملها أك ر من األنظمة التي قامت وبنيت عليها هذه اللجان ، ومن المعرو  أن هذه األنظمة 

 غير متشابهة بين هذه البرلمانات المختلفة.

، والبعد اآلخر غير بالرقابة دائمة بعد لجان البرلمانات التي تضع القوانين وتقوم  -2
 دائمة.

 صالحيات اللجان الرقابية تختلي من دولة الى دولة.  -3

 عد البرلمانات تركز على لجان معينة دون غيرها في األعمال الرقابية.ب  -4
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مانات تشر  على جوانب محددة من أعمال الرقابة على لبرلاللجان الدائمة في غالبية ا  -5
 العامة ، والمساواة بين الجنسين.الميزانية، السياسات 

 

 
 

 : The United States Institute of Peace ,2002دراسة  -4

 )الدور االصالحي للمجلس التشريعي(

جهود االصالح لقاء الضوء على التحديات التي واجهت إ الى الدراسة تهدفأهداف الدراسة: 
جاء بها كل من أعضاء المجلس صالحية التي التشريعي والقانوني، وتباين التصورات اإل

والذي أرادوا بناء أساس قانوني متين لم سسات الدولة الرئيسة م ل  ،التشريعي المنتخب
عتبروا ا ة المنظمات غير الحكومية والذين القضاء الفلسطيني والخدمة المدنية ، وتصورات قاد

حية، ومقترحات صالواختلفوا معهم في التصورات  اإل ،منافسين ألعضاء المجلس التشريعي
 الفئة الم قفة واألكاديميين الى جانب نشطاء األحزاب السياسية .

: دراسة مقارنة نقدية لتصورات ونصوص ومقترحات اإلصالح التي قّدمت الدراسة منهجية 
ككتابة الدستور وتحديد العالقة بين الم سسات  ،في مرحلة بناء "الدولة" في فترة التأسيس

 ا بعد أوسلو والعالقة مع  المحتل والمجتمع الدولي.الداخلية الوطنية وم

 ، األراضي الفلسطينية.م2002-م1993: الدراسة  محددات

 :الدراسة أهم نتائج

واجهت التشريعات الفلسطينية صعوبة المواءمة بين األجندات الدولية واألجندات والمحلية  -1
 لإلصالح. 

رتباط بين الوطني والمصال  مستمرة لفب االوخاصة أمريكا بقيت تدخالت المجتمع الدولي  -2
 التي يراها المجتمع الدولي.

صالح التشريعي تتفاعل مع الوضع السياسي ى المستوى المحلي، كانت دعوات اإلعل -3
بعد إعالن ياسر عرفات   حيث تضخمت صفو  اإلصالحيين فجأة في مايو ،بشكل كبير
التشريعي بسرعة مع هذه الدعوات كردة فعل واستجاب المجلس  ،لتكون هدفه األول ،اإلصالح

 مضادة لرغبة أمريكا في عزل عرفات أو استبداله.
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بقيت قضية اإلصالح تواجه معضلة صعبة بسبب الصراع مع إسرائيل ألنها تقي في وجه  -4
 أي دعوات لتوطين القوانين المضادة ألوسلو.
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 :على الدراسات السابقة قيبالتع

 
 :الدراسات السابقة علىتفقت الدراسة مع إ

أعمال فاعل يقوم بدوره الرقابي على  منتخب و أهمية وجود برلمان أو مجلس تشريعي -1
 . السلطة التنفيذية

السلطة  والسلطة التشريعية  بين فصلاالخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وخاصة الأهمية  -2
 .التنفيذية

 آليات الرقابية التشريعية.داء الرقابي للمجلس التشريعي وتطوير أهمية تقويم األ -3
 .أداء المجلس التشريعي الرقابي تأ ر باالنقسام -4
 .األدوات الرقابية في المجلس التشريعي تأ رت باالنقسام -5

 

 :نقاط االختالف بين الدراسات

 :المنهج المستخدم في الدراساتأوال: 
وهو  (2006ملتقى الفكر العربي, )كدراسة ستخدمت المنهج التاريخي ابعد الدراسات 

استند إلى األحداث التاريخية في فهم الحاضر والمستقبل في العالقة بين  يالمنهج الذ
 الم سسات الفلسطينية.

حل والمركز الفلسطيني ) ستخدمت المنهج المقارن كدراسةاوبعد الدراسات 

حيث حاولت  ""فعالية الدور الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية (2005النزاعات،
من خالل  ،الدراسة من خالله بيان سياسة المشرع الوطني في مسألة التشريعات األمنية

 ،صالحعات التي تحكم عملية اإلوسبل تطوير التشري ،التركيز على النصوص وتحديد التغيرات
ومقارنتها مع مجموعة واسعة من الممارسات الدولية، ومنها دراسة مقارنة نقدية لتصورات 

ككتابة  ،التي قّدمت في مرحلة بناء " الدولة " في فترة التأسيس ،اإلصالحونصوص ومقترحات 
والعالقة مع المحتل  ،الدستور، وتحديد العالقة بين الم سسات الداخلية الوطنية وما بعد أوسلو

 (The United States Institute of Peace,2006) سةكدرا ،والمجتمع الدولي
 "الدور االصالحي للمجلس التشريعي".

ستخدمت المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات افقد  الدراسة الحاليةأما 
 منهجين في الدراسة وهما: نها ستستخدمأوميزتها أيضا  ،والمعلومات وتحليل هذه البيانات

 زراء الحكومة في قطاع غزة.و و  كيفي" مع أعضاء المجلس التشريعي المقابالت "منهج أوال:
 ."منهج كمي" انيا: االستبانات 
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 :عينة الدراسة
المنوط  في قطاع غزة المجلس التشريعي سو  نعتمد في إختيار العينة على أعضاء

، على عكس الوزراء ومن في حكمهم في قطاع غزة خالل فترة االنقسامو  ،الرقابي بهم الدور
الدراسات السابقة التي كانت تعتمد على الشواهد التاريخية او المقارنة بين بلدين أو عدة بلدان 

 مختلفة، أو نظامين أو عدة أنظمة مختلفة.   
 

 ما يميز دراستنا:
 
تناولت الدور الرقابي للمجلس التشريعي في حالة الدراسات السابقة  غالبية :الفترة الزمنية  -1

أي ما بعد  ،2014حتى العام  2007لكن دراستنا ستكون عن الفترة انقسام، عدم وجود 
وأك ر وضوحا عن  ،وهذا سيعطي معلومات أكبرحدوث االنقسام حتى توقيع اتفاق الشاطئ، 

 هذه الفترة. عن في قطاع غزة الدور الرقابي لنواب المجلس التشريعي
 
ن الذي كان فيه المجلس التشريعي في قطاع غزة، المكا: ستنجز هذه الدراسة ةالمكاني   -2

 عاماًل، مع إلقاء نظرة عن الدور الرقابي للنواب في الضفة الغربية. 
 
على إيضاح الوسائل التي حاول بها المجلس التشريعي التغلب على  دراستنا ستعمل  -3

 عتقال النواب ومدى قانونية هذه اإلجراءات.ا و  ،المعيقات التي واجهته جراء الحصار
 

 في تعزيز الحكم الرشيد. لبرلمانية في قطاع غزةإلى دور الرقابة ا دراستناستتطرق  -4
 

الضوء عن مدى تأ ير الدور الرقابي الذي قام به المجلس التشريعي في  دراستناستلقي   -5
 .محاربة الفساد في قطاع غزة
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 (: مصفوفة الفجوة البحثية3جدول )

الدراسات اتفقت مع 

 السابقة

 الدراسة الحاليةما يميز  بحثيةالفجوة ال

أهمية وجود برلمان أو  -1
 منتخب و مجلس تشريعي

فاعل يقوم بدوره الرقابي على 
 . أعمال السلطة التنفيذية

أهمية االخذ بمبدأ الفصل  -2
 فصلبين السلطات وخاصة ال

 والسلطة التشريعية  بين
 .السلطة التنفيذية

داء الرقابي أهمية تقويم األ -3
للمجلس التشريعي وتطوير 
 آليات الرقابية التشريعية.

أداء المجلس التشريعي  -4
 .الرقابي تأ ر باالنقسام

 :المنهج المستخدم في الدراسات -1
ملتقى الفكر العربي, )كدراسة بعد الدراسات استخدمت المنهج التاريخي 

وهو المنهج الذي استند إلى األحداث التاريخية في فهم الحاضر  (2006
 والمستقبل في العالقة بين الم سسات الفلسطينية.

المركز الفلسطيني وحل ) وبعد الدراسات استخدمت المنهج المقارن كدراسة

حيث حاولت " فعالية الدور الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية "  (2005النزاعات،
الدراسة من خالله بيان سياسة المشرع الوطني في مسألة التشريعات األمنية 

من خالل التركيز على النصوص وتحديد التغيرات وسبل تطوير التشريعات 
التي تحكم عملية االصالح ومقارنتها مع مجموعة واسعة من الممارسات 

صالح دراسة مقارنة نقدية لتصورات ونصوص ومقترحات اإل ومنها،  الدولية
ككتابة الدستور،  ،التي قّدمت في مرحلة بناء " الدولة " في فترة التأسيس

وتحديد العالقة بين الم سسات الداخلية الوطنية وما بعد أوسلو والعالقة مع 
 The United States Institute of) سةكدرا ،المحتل والمجتمع الدولي

الدراسات السابقة غالبية : الفترة الزمنية -1
تناولت الدور الرقابي للمجلس التشريعي في 

لكن دراستنا ستكون  ،حالة عدم وجود انقسام
أي ما بعد حدوث  2014 – 2007عن الفترة 

وهذا االنقسام حتى توقيع اتفاق الشاطئ، 
وأك ر وضوحا عن  ،سيعطي معلومات أكبر

في  الدور الرقابي لنواب المجلس التشريعي
 هذه الفترة. عن قطاع غزة

في قطاع غزة، ستنجز هذه الدراسة : المكانية -2
المكان الذي كان فيه المجلس التشريعي عامال، 

مع القاء نظرة عن الدور الرقابي للنواب في 
 .الضفة الغربية

على إيضاح الوسائل التي  دراستنا ستعمل -3
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األدوات الرقابية في  -5
المجلس التشريعي تأ رت 

 باالنقسام.
 

 

 

Peace,2006) ."الدور االصالحي للمجلس التشريعي" 

فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على  الدراسة الحاليةأما 
نها ستستخدم أحليل هذه البيانات وميزتها أيضا جمع البيانات والمعلومات وت

و الوزراء في قطاع غزة  المقابالت "منهج كيفي" مع أعضاء المجلس التشريعي
 .ستبانة "منهج كمي"لال باإلضافة

 :عينة الدراسة -2

 المجلس التشريعي المنوط بهم الدور سو  نعتمد في اختيار العينة على أعضاء
  والوزراء ومن في حكمهم في الم سسات الحكومية في قطاع غزة. ،الرقابي

و أنت تعتمد على الشواهد التاريخية على عكس الدراسات السابقة التي كا
 دة أنظمة مختلفة.المقارنة بين بلدين أو عدة بلدان مختلفة، أو نظامين أو ع

حاول بها المجلس التشريعي التغلب على 
المعيقات التي واجهته جراء الحصار وجراء 
 اعتقال النواب ومدى قانونية هذه اإلجراءات.

البرلمانية إلى دور الرقابة  دراستناستتطرق   -4
 في تعزيز الحكم الرشيد. في قطاع غزة

الضوء عن مدى تأ ير الدور  دراستناستلقي  -5
الرقابي الذي قام به المجلس التشريعي في 

 .محاربة الفساد في قطاع غزة
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 الفصل الرابع

 طريقة واجراءات الدراسة وحتليل البيانات االحصائي

  
 جراءات الدراسة.طريقة واالمبحث األول: 

 البيانات واختبار فرضيات الدراسة.تحليل المبحث الثاني: 
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 طريقة اجراءات الدراسةالمبحث األول: 

 

 .المقدمة 

 الدراسة.  منهجية 

 مجتمع الدراسة. 

 .عينة الدراسة 

 الدراسة. أدوات 

 ستبانة.خطوات بناء اال 

 ستبانة.صدق اال 

 ستبانة.ثبات اال 

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة 
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 :تمهيد

جراءاتهسسا محسسوراً ة الدراسسسة تعتبسر منهجيسس نجسساز الجانسسب التطبيقسسي مسسن إيستم مسسن خاللسسه  اً رئيسسس وال
الدراسة، وعن طريقهسا يستم الحصسول علسى البيانسات المطلوبسة إلجسراء التحليسل اإلحصسائي للتوصسل 
إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضسوع الدراسسة، وبالتسالي تحقسق 

 األهدا  التي تسعى إلى تحقيقها. 

الدراسسسسة، وكسسسذلب أداة  ومجتمسسسع متبسسسعنهج الللمسسس فصسسسل وصسسسفاً تنسسساول هسسسذا الوبنسسساء علسسسى ذلسسسب 
وينتهسسسي  ،، ومسسسدى صسسسدقها و باتهسسساوكيفيسسسة بنائهسسسا وتطويرهسسسا عسسسدادهاإ الدراسسسسة المسسسستخدمة وطريقسسسة 

 اوفيمسس، واسسستخالص النتسسائجلبيانسسات سسستخدمت فسسي تحليسسل االفصسسل بالمعالجسسات اإلحصسسائية التسسي ا
 .يلي وصي لهذه اإلجراءات

 :الدارسة يةمنهج

 حاولي الذي التحليلي الوصفي المنهج ستخدامبا الباحث قام الدراسة أهدا  تحقيق أجل من

 التي واآلراء مكوناتها بين العالقةو  بياناتها، وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصي خالله من

 .تحد ها التي واآل ار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح

 للمعلومات: وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين

مصسسادر  ىإلسس للدراسسسةفسسي معالجسسة اإلطسسار النظسسري  ه الباحسسث: حيسسث اتجسسالمصررادر الثانويررة .1
البيانات ال انوية والتسي تتم سل فسي الكتسب والمراجسع العربيسة واألجنبيسة ذات العالقسة، والسدوريات 

حسسسث ة، والبوالمقسسساالت والتقسسسارير، واألبحسسساث والدراسسسسات السسسسابقة التسسسي تناولسسست موضسسسوع الدارسسسس
 نترنت المختلفة.والمطالعة في مواقع اال

جمع البيانات  ىإل وانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث: لمعالجة الجالمصادر األولية .2
 للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرد. كأداة رئيسة ستبانةاالاألولية من خالل 

بغسرد التوصسل ، حكمهسممع عسدد مسن النسواب والسوزراء أو مسن فسي المقابلة وأيضا من خالل 
يحتسسساج الباحسسسث التوصسسسل إليهسسسا والحصسسسول  ،معلومسسسات تعكسسسس حقسسسائق أو مواقسسسي محسسسددة إلسسسى 

               .عليها في ضوء أهدا  البحث
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  :الدراسةمجتمع 

 45عددهم البالغ نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة و  منيتكون مجتمع الدراسة 
 .وزيراً  30أو من في حكمهم، وعددهم  نقساماال، ووزراء ما بعد نائباً 

 :الدراسة أدوات

 أوال: المقابلة:

، تم إعداد مقابلة حول "االنقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلس التشريعي"
، وتم إجراء هذه (3احتوت هذه األداة على  ال ة عشرة س ال، موضحة في الملحق رقم )

 .(4الوزراء أو من في حكمهم، ملحق رقم ) من( 4النواب، وعدد )من ( 6المقابالت مع عدد )

 ثانيا: أداة االستبانة:

 " التشريعي نقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلساال  "تم إعداد إستبانة حول

 تتكون استبانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسية:

الجنس، العمر، )المستجيبينعن والم سساتية  الشخصية البياناتوهو عبارة عن القسم األول: 
 .الم هل العلمي، عدد سنوات العمل( الوظيفة،

 7فقرة، موزع على  40، ويتكون من أدوات الرقابة البرلمانيةوهو عبارة عن  القسم الثاني:
 : مجاالت

 .ات( فقر 6من ) ن ويتكو , السؤال البرلماني :المجال األول

 .ات( فقر 5)من  ن ويتكو ، المجال الثاني: االستجواب

 .ات( فقر 6) من ويتكون , لجان تقصي الحقائق :المجال الثالث

 .ات( فقر 5) من ويتكون , حجب الثقة :المجال الرابع

 .ات( فقر 6) من ويتكون , الزيارات الميدانية :المجال الخامس

 .ات( فقر 5) من ويتكون , الشكاوي  :المجال السادس
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 .ات( فقر 7) من ويتكون , الموازنة العامة الرقابة على تنفيذ :المجال السابع

، ويتكون من األداء الرقابي للمجلس التشريعي تأثير وفاعليةوهو عبارة عن  القسم الثالث:
 .( فقرة18)

ستبيان خدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس إستجابات المبحو ين لفقرات اإلتم استوقد 
 (:4حسب جدول )

 

 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت4جدول )

موافق بدرجة  االستجابة
 قليلة جداً 

موافق بدرجة 
  قليلة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 كبيرة جداً 

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

 ستبانة:خطوات بناء اال

 نقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقرابي للمجلرساال  لمعرفة "بإعداد أداة الدراسة  قام الباحث

 -الخطوات التالية لبناء اإلستبانة : "، واتبع الباحث التشريعي

اسسسة، الدراسسسات السسسابقة ذات الصسسلة بموضسسوع الدر و  والقسسانوني اإلداري األدب طسسالع علسسى اال -1
 ستبانة وصياغة فقراتها.واالستفادة منها في بناء اال

 مجسسسساالتستشسسسسار الباحسسسسث عسسسسددًا مسسسسن أسسسسساتذة الجامعسسسسات الفلسسسسسطينية والمشسسسسرفين فسسسسي تحديسسسسد ا -2
 .وفقراتها ستبانةاال

 ستبانة.رئيسة التي شملتها االال مجاالتتحديد ال -3

 .مجالتحديد الفقرات التي تقع تحت كل  -4

 ستبانة في صورتها األولية. تم تصميم اال -5

 المشر .تم مراجعة وتنقي  االستبانة من قبل  -6



 

92 
 

جامعة األقصى  ( من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في10ستبانة على )تم عرد اال -7
 (1و أكاديمية اإلدارة والسياسة، وجامعة القدس لمفتوحة، ملحق رقم )

سسستبانة مسسن حيسسث الحسسذ  أو اإلضسسافة المحكمسسين تسسم تعسسديل بعسسد فقسسرات اال راءفسسي ضسسوء آ -8
 (.2) قها النهائية، ملحستبانة في صورتاال روالتعديل، لتستق

 :انةصدق االستب

، (105 :2010" )الجرجاوي،لقياسه ما وضع ستبيانقيس االيأن "ستبانة يعني صدق اال 
ستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من "شمول االكما يقصد بالصدق 

 "من يستخدمها ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية  انية، بحيث تكون مفهومة لكل
 بطريقتين: انةستبالتأكد من صدق اال وقد تم (.179:2001، وآخرون  )عبيدات

 :"الصدق الظاهري" صدق المحكمين -1

 مجال في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن هويقصد بصدق المحكمين "
على ستبانة حيث تم عرد اال (107 :2010)الجرجاوي، "الدراسة موضوع المشكلة أو الظاهرة

اإلدارة والقانون  متخصصين في من حملة الدكتوراة، 10مجموعة من المحكمين تألفت من 
ستجاب الباحث (، وقد ا1وأسماء المحكمين بالملحق رقم )واللغة العربية،  ومناهج البحث العلمي

خرج  المقترحات المقدمة، وبذلبآلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذ  وتعديل في ضوء 
 (.2انظر الملحق رقم ) -ستبيان في صورته النهائية اال

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

الذي  المجالستبانة مع ي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االيقصد بصدق االتساق الداخل
نة وذلب من خالل استبم الباحث بحساب االتساق الداخلي لالهذه الفقرة، وقد قا تنتمي إليه

 نفسه. مجالستبانة والدرجة الكلية للمجاالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات حساب معامالت اال
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 " " أدوات الرقابة البرلمانية راالتساق الداخلي ل -

" والدرجة الس ال البرلماني" مجالفقرات االرتباط بين كل فقرة من  ( معامل5جدول )يوض  
  α≤ 0.05معنوية  مستوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند الكلية للمجال
 وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلب يعتبر 

 (5جدول )

 مجالوالدرجة الكلية لل"  السؤال البرلماني " االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معامل

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

ستخدام أداة الس ال البرلماني بشكل ينسجم امارس النواب حقهم في   .1
 والقانون.

 نقسام. باال اً يتأ ر سلبلم يستخدام الس ال البرلماني ا  .2

 يتعامل الوزير بجدية مع الس ال البرلماني المقدم من النواب.  .3

 أ ناء اإلجابة على أسئلة النواب. مهمةال يخفون حقائق الوزراء   .4

 . ال تتحول إلى جلسات استماع األسئلة غالباً   .5

 ستماع.افي تحويل األسئلة إلى جلسات  لم ي  رالبعد الحزبي   .6

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 

 



 

94 
 

والدرجة "  االستجواب " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامل اال6جدول )يوض  
  α≤ 0.05معنوية  مستوى والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  مجال،الكلية لل

 وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلب يعتبر 

 

 (6جدول )

 مجالوالدرجة الكلية لل " االستجواب مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 ستجواب.ستخدام أداة االامارس النواب حقهم في   .1

 ستخدام هذه األداة.لم يعيق انقسام الفلسطيني اال  .2

 عن الحزبية . ستخدام هذه األداة كان مهنيا بعيداً ا  .3

ستجواب في بعد الحاالت أدى إلى حجب ال قة عن أحد الوزراء اال  .4
 أو الحكومة بأكملها.

ستخدام هذه لمهني أدى إلى عدم حاجة المجلس الأداء الوزراء ا  .5
 األداة.

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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"  لجان تقصي الحقائق " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل اال (7جدول )يوض  
≤  0.05معنوية  مستوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مجالوالدرجة الكلية لل

α  وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلب يعتبر 

 (7جدول )

 مجالوالدرجة الكلية لل"  الحقائقلجان تقصي  " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

ختصين شكل المجلس التشريعي لجان تقصى حقائق من خبراء وم  .1
 رتكبتها السلطة التنفيذية.اللتحقيق في مخالفات جسيمة 

 حزبي واحد.يأخذ طابع لم  في الغالبتشكيل لجان تقصي الحقائق   .2

 في طبيعة تشكيل هذه اللجان.  اً دور  لم يلعبنقسام اال  .3

ما تكمل اللجان عملها وتقدم مالحظاتها و توصياتها للجنة  غالباً   .4
 المختصة.

 عن الحزبية. يتم التعامل مع تقرير هذه اللجان ببعد وطني بعيداً   .5

 طالع الجمهور الفلسطيني على نتائج وقرارات لجان تقصي الحقائق.إم يت  .6

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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والدرجة "  حجب ال قة " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامل اال8جدول )يوض  
 α≤  0.05معنوية  مستوى رتباط المبينة دالة عند مجال، والذي يبين أن معامالت االالكلية لل

 وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلب يعتبر 

 (8جدول )

 مجالوالدرجة الكلية لل"  حجب الثقة " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل اال 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 أي من الوزراء في الحكومات السابقة.سبق وأن جرى حجب ال قة عن   .1

 سبق وأن حجب المجلس التشريعي ال قة عن حكومة بأكملها.  .2

 هذه األداة. تفعيل االنقسام الفلسطيني لم يعيق  .3

 ستخدام هذه االداة.االتغافل عن  ليس له دور فيالبعد الحزبي   .4

األداء الرقابي الفعال للمجلس التشريعي كان له دور في عدم ارتكاب   .5
 الوزراء مخالفات تستوجب حجب ال قة عنهم. 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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"  الزيارات الميدانية " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامل اال9جدول )يوض  
≤  0.05معنوية  مستوى رتباط المبينة دالة عند ذي يبين أن معامالت اال، والمجالوالدرجة الكلية لل

α  وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلب يعتبر 

 (9جدول )

 مجالوالدرجة الكلية لل"  الزيارات الميدانية " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل اال 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

الزيارات الميدانية من قبل نواب المجلس التشريعي ولجانه للم سسات   .1
 الحكومية كانت بالدرجة الكافية. 

 .رقابياً  الزيارات الميدانية في الغالب تأخذ بعداً   .2

 يعطى النواب مالحظاتهم أ ناء الزيارات.  .3

 .يهتم الوزراء والمسئولون بمالحظات النواب ويتعاطون معها إيجابياً   .4

 نتائج تعاطي الوزراء والمسئولين مع هذه المالحظات. يتابع النواب الحقاً   .5

 في تحويل الزيارات الميدانية لمجرد عالقات عامة. نقسام ليس له تأ يراال  .6

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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والدرجة "  الشكاوي  " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامل اال10جدول )يوض  
 α≤  0.05معنوية  مستوى رتباط المبينة دالة عند مجال، والذي يبين أن معامالت اإلالكلية لل

 وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلب يعتبر 

 (10جدول )

 مجالوالدرجة الكلية لل"  الشكاوي  " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل اال 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 يتعامل النواب بجدية مع الشكاوي المقدمة من قبل الجمهور.  .1

 هتمام بالغ.انواب الشكاوى ويعملون على حلها بيتابع ال  .2

 في حل بعد قضايا المواطنين. ايجابياً نقسام أ ر اال  .3

 األحيان في حل الشكاوي. أغلبفي  لم ي  رالبعد الحزبي   .4

الوزراء يتعاملون بجدية مع شكاوي المواطنين المرسلة لهم من قبل   .5
 النواب.

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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الرقابة على تنفيذ  " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامل اال11جدول )يوض  
 مستوى رتباط المبينة دالة عند مجال، والذي يبين أن معامالت االوالدرجة الكلية لل"  الموازنة العامة

 وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلب يعتبر  α≤  0.05معنوية 

 (11جدول )

والدرجة الكلية "  الرقابة على الموازنة العامة " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل اال 
 مجاللل

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 ي لزم المجلس التشريعي الحكومة بتقديم الموازنة العامة في موعدها.  .1

2.  
لسحب ال قة من الحكومة إذا فشلت في  رغم االنقسام يلجأ المجلس التشريعي

 تقديم الموازنة في مواعيدها القانونية.

على الحكومة تقديم الخطة العامة للتنمية قبل إقرار  التشريعي َيشترط المجلس  .3
 الموازنة العامة.

قرار مشروع الموازنة العامة َيعقد المجلس   .4 التشريعي جلسة خاصة لمناقشة وال
 سنويًا.

 قرار الموازنة العامة من قبل المجلس التشريعي منسجم بمواد ونصوص القانون.إ  .5

 َتلتزم الحكومة بتنفيذ الموازنة كما أقرها المجلس التشريعي.  .6

 .التشريعي حسن تنفيذ الموازنة العامةي راقب المجلس   .7

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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 :" األداء الرقابي للمجلس التشريعي تأثير وفاعلية " رتساق الداخلي لاال  -

األداء الرقابي للمجلس " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامل اال12جدول )يوض  
 مستوى رتباط المبينة دالة عند مجال، والذي يبين أن معامالت االوالدرجة الكلية لل" التشريعي
 وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلب يعتبر  α≤  0.05معنوية 

 (12جدول )

  األداء الرقابي للمجلس التشريعي تأثير وفاعلية " مجالرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل اال 
 "مجالالكلية للوالدرجة 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 يعطي الوزراء أهمية للدور الرقابي لنواب المجلس التشريعي.   .1

2.  
الرقابة ال يفوق اهتمامهم ب ان المجلس التشريعيالوزراء برقابة لج اهتمام

 الفردية للنائب.

 نقسام إيجابيا على أداء الوزراء والمسئولين. البرلمانية خالل اال أ رت الرقابة  .3

 نقسام ساهم في تطوير أداء الدوائر الحكومية.األداء الرقابي رغم اال  .4

 ي  ر في أداء المجلس التشريعي الرقابي.لم الحصار   .5

 على أداء المجلس التشريعي الرقابي. لم ت  رالحروب المتكررة   .6

 ساهمت الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد في قطاع غزة.  .7

 دور في عدم فاعلية الرقابة البرلمانية. يس لهنقسام لاال  .8

مما يعزز لحكم  االا فع   اا أداء كاننقسام األداء الرقابي للنواب في قطاع غزة خالل اال   .9
 رشيد.



 

101 
 

10.  
ساهم النواب اإلناث في تطوير الدور الرقابي للمجلس بما يخص شئون 

 المرأة.

 هناك دراية كافية لطبيعة األدوات الرقابية المستخدمة في المجلس التشريعي.  .11

 في تفعيل األدوات الرقابية. أ رت الدرجة العلمية إيجابياً   .12

 على أدائه الرقابي. التخصص العلمي للنائب ي  ر إيجابياً   .13

 على أدائه الرقابي. الشخصية القيادية للنائب ت  ر إيجابياً   .14

 يلتزم النواب بالقوانين واألنظمة أ ناء أداء دورهم الرقابي.  .15

 في فاعلية الرقابة البرلمانية. نتماء النواب والوزراء لحزب واحد أ ر إيجابياً ا  .16

 هتمام عملية الرقابة البرلمانية.ا المواطن هو محل   .17

 عالن نتائج الدور الرقابي للجمهور الفلسطيني.إ يتم   .18

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

 

 :Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهدا  التي تريد 
الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  مجاالتمن  مجالرتباط كل ى إاألداة الوصول إليها، ويبين مد

 اإلستبانة.
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ستبانة دالة إحصائيًا مجاالت االرتباط في جميع ( أن جميع معامالت اال13يبين جدول )
 تستبانة صادقه لما وضعمجاالت االعتبر جميع توبذلب  α≤  0.05معنوية  مستوى عند 

 لقياسه.

 (13جدول )

 ستبانةمجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالمن  مجالدرجة كل  رتباط بينمعامل اال 

 المجال
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 .الس ال البرلماني

 .ستجواباال

 .لجان تقصي الحقائق

 .حجب ال قة

 .الزيارات الميدانية

 .الشكاوي 

 .الرقابة على الموازنة العامة

 األدوات الرقابية للمجلس التشريعي

األداء الرقابي  تأثير وفاعلية 

 للمجلس التشريعي

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *          

  :Reliabilityستبانة ثبات اال

 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفسستبيان اال يعطي أنستبانة هو االصد ب بات يق

، إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها أيضاً  ، ويقصد بهمتتالية
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 ت مختلفةستخدامه في أوقاواستمراريته عند تكرار انسجامه أو ما هي درجة اتساقه وا
 . (97 :2010)الجرجاوي،

 Cronbach's ستبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ وقد تحقق الباحث من  بات ا

Alpha Coefficient( 14، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 

 (14جدول )

 ستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اال

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 .البرلمانيالس ال 

 .ستجواباال

 .لجان تقصي الحقائق

 .حجب ال قة

 .الزيارات الميدانية

 .الشكاوي 

 .الرقابة على الموازنة العامة

 األدوات الرقابية للمجلس التشريعي

األداء الرقابي  تأثير وفاعلية

 للمجلس التشريعي

 جميع المجاالت معا

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخالذاتيالصدق *     
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( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 14واض  من النتائج الموضحة في جدول )
(. وكذلب ستبانة )(، بينما بلغت لجميع فقرات اال،)حيث تتراوح بين  مجال

(، بينما بلغت لجميع فقرات ،حيث تتراوح ) مجالقيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل 
  .ال بات مرتفع ودال إحصائيا( وهذا يعنى أن ستبانة )اال

كون الباحث قد تأكد مسن ي(. و 2النهائية كما هي في الملحق )ستبانة في صورتها بذلب تكون االو 
سسستبانة وصسسالحيتها لتحليسسل علسسى  قسسة تامسسة بصسسحة اال سسستبانة الدراسسسة ممسسا يجعلسسهاصسسدق و بسسات 

 النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Statistical Package forسستبانة مسن خسالل برنسامج التحليسل اإلحصسائي فريسغ وتحليسل االتتم 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سسسمرنو  - اختبسسار كولمجسسورو  تسسم اسسستخدام
فسي ، وكانت النتائج كما هسي مبينسة الطبيعي من عدمهالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع 

 (.15جدول )

 (15جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

قيمة  المجال
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 .السؤال البرلماني

 .االستجواب

 .لجان تقصي الحقائق

 .حجب الثقة
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 .الزيارات الميدانية

 .الشكاوي 

 .الرقابة على الموازنة العامة

 .األدوات الرقابية للمجلس التشريعي

 .األداء الرقابي للمجلس التشريعي تأثير وفاعلية

 .جميع مجاالت االستبانة

 

 مجاالتجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 15النتائج الموضحة في جدول )واض  من 
يتبع التوزيع  مجاالتال هذهوبذلب فإن توزيع البيانات ل 0.05مستوى الداللة من  أكبرالدراسة 
 تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.  حيثالطبيعي 

 اإلحصائية التالية:وقد تم استخدام األدوات 

 .الدراسة عينةوصي ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا  .1

 واالنحرا  المعياري. والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي  .2

 ( لمعرفة  بات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) ختبار ألفا كرونباخا  .3

ختبار ما ال K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنو  - ختبار كولمجورو ا .4
 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 رتباط:( لقياس درجة االPearson Correlation Coefficientرتباط بيرسون )معامل ا  .5
 ستبانة.والصدق البنائي لال تساق الداخليقد استخدمه الباحث لحساب اال

ستجابة معرفة ما إذا كانت متوسط درجة اال( لT-Test) في حالة عينة واحدة Tختبار إ  .6
ولقد استخدمه الباحث  ،أم زادت أو قلت عن ذلب 3الدرجة المتوسطة وهي  ىقد وصلت إل

 .وسط لكل فقرة من فقرات الغستبانةللتأكد من داللة المت

( لمعرفسسة مسسا إذا كسسان Independent Samples T-Test) فسسي حالسسة عينتسسين Tختبسسار ا .7
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  توقاهناب فر 
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( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAختبار تحليل التباين األحاديا  .8
لمعرفة ما إذا كان هناب فروقات ذات داللة إحصائية بين  الث مجموعات أو أك ر من 

الذي يشتمل على  الث مجموعات استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغير  ،البيانات
 فأك ر.
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 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةالمبحث الثاني: 

 

 مقدمةال. 

  البيانات الشخصية والمؤسساتية.الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 .المحك المعتمد في الدراسة 

 اختبار فرضيات الدراسة. 
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 :تمهيد

خالل ، وذلب من ختبار فرضيات الدراسةاتحليل البيانات و يتضمن هذا الفصل عرضًا ل
والتي تم التوصل إليها من خالل  ،ستبانةستعراد أبرز نتائج االااإلجابة عن أسئلة الدراسة و 

الجنس، )شتملت على االتي  المستجيبينالشخصية عن  البياناتتحليل فقراتها، والوقو  على 
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية الم هل العلمي، عدد سنوات العمل(،  الوظيفة،العمر، 

ستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات اإذ تم  ،الدراسة ستبانةاللبيانات المتجمعة من 
 للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.  (SPSS)االجتماعية 

 

 والمؤسساتية: البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 :والم سساتية البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرد

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (:16جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 ذكر

 أن ى

 المجموع
 

إنساث،  %بينمسا  ذكسور، مسن عينسة الدراسسة% ( أن مسا نسسبته 16)يتض  من جدول 
وهذا راجع إلى أن عدد النواب اإلناث الموجودون في قطساع غسزة أربعسة، بينمسا هنساب وزيسرة وحيسدة 
فقسسط وهسسي وزيسسرة شسس ون المسسرأة، وهسسي أيضسسا نائسسب فسسي المجلسسس التشسسريعي، وهسسذا يسسدل علسسى ضسسعي 

 في الحياة السياسية، خاصة في المجلس التشريعي والحكومة. مشاركة المرأة
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 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:17جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر

 عام فأقل 30

 سنة 31-40

 سنة 41-50

 عام 50أك ر من 

 المجموع

 

 40-31تتراوح أعمسارهم مسن  الدراسة من عينة% ( أن ما نسبته 17)يتض  من جدول 
، وهذا عامٍ  50أك ر من أعمارهم  %بينما  سنة، 50 -41% تتراوح أعمارهم من سنة، 

يعود كون الفئة المستهدفة هي من النواب والسوزراء، وفسي غسالبيتهم تجساوزوا الخمسسين عامسا وربمسا 
ي كسسسد علسسسى ضسسسعي المشسسساركة السياسسسسية لسسسسن الشسسسباب، سسسسواء علسسسى مسسسستوى السسسسلطة  أك سسسر، وهسسسذا

 التشريعية أو السلطة التنفيذية.

 عينة الدراسة حسب طبيعة العمل:توزيع  -

 عينة الدراسة حسب طبيعة العملتوزيع  (:18جدول )

 النسبة المئوية % العدد الوظيفة

 عضو مجلس تشريعي

 وزير أو من في حكمه

 المجموع
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وظيفسستهم عضسسو مجلسسس  الدراسسسة مسسن عينسسة% 56.9( أن مسسا نسسسبته 18)يتضسس  مسسن جسسدول 
وظيفسسستهم وزيسسسر أو مسسسن فسسسي حكمسسسه، وهسسسذا طبيعسسسي كسسسون مجتمسسسع الدراسسسسة  %43.1بينمسسسا  تشسسسريعي،

 بينمسسانائبسسًا،  45يتكسسون مسسن النسسواب والسسوزراء أو مسسن فسسي حكمسسه، فعسسدد النسسواب فسسي هسسذه الفتسسرة بلسسغ 
، وأيضسسا هنسساب عسسدد مسسن السسوزراء أو مسسن فسسي حكمسسه وزيسسراً  30 عسسددهم السسوزراء أو مسسن فسسي حكمهسسم

المستشسسار محمسسدفرج الغسسول كسسان يشسسغل  فسسي نفسسس الوقسست، فمسس ال نجسسد السسوزير شسسغل أك سسر مسسن وزارة
 هو أيضا نائب في المجلس التشريعي.وزير العدل، و في ذات الوقت كان وزير األسرى، و 

عملهسم إال بعسد  ن ل  )مسن فسي حكمسه( هسم ر سساء السسلطات السذين ال يباشسرو طويقصد بمص 
 ة.كرئيس سلطة األراضي ورئيس ديوان الرقابة المالية واإلداري ،أخذ ال قة من المجلس التشريعي

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  (:19جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراه

 المجموع

 

، بكسالوريوس م هلهم العلمسي الدراسة من عينة% ( أن ما نسبته 19)يتض  من جدول 
، وهسذا يوضس  أن هنسساب مسس هلهم العلمسي دكتسوراه %% مس هلهم العلمسي ماجسستير، بينمسا 

ختيار نائب أو وزير ليشغلوا هسذه المكانسة بالدرجسة العلميسة التسي يحملونهسا، كسي يس دوا عند ا اهتمام
 المهمة المنوطة بهم على أكمل وجه. 
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 عينة الدراسة حسب عدد سنوات العملتوزيع  -

 

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات العملتوزيع  (:20جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات العمل

 سنوات فأقل 5

 سنوات 6-10

 سنة 11-15

 سنة 20 -16

 سنة فأك ر 21

 المجموع

 

سنوات  5 سنوات عملهم من عينة الدراسة% ما نسبته ( أن 20يتض  من جدول )
عملهم من تتراوح سنوات % سنوات، بينما  10 -6تتراوح سنوات عملهم من  %، فأقل
، 2006لس التشريعي هو نفسه العامل منذ انتخابه سنة سنة، وهذا يعود كون أن المج 16-20
نتقل من عمل وزارة ألخرى في نفس هذه طوال هذه الفترة أو ان عدد من الوزراء بقي وزيرًا وأ

، وهي 2006وأعيد انتخابه في العام  1996الفترة، بينما هناب نائبًا واحدًا فقط انتخب في العام 
 النائب راوية الشوا.

 :(Ozen et al., 2012) المحك المعتمد في الدراسة

 الخماسي من ليكرت مقياس في الخاليا طول تحديد تم فقد، الدراسة في المعتمد المحب لتحديد
 في أكبر قيمة على تقسيمه  م ومن ،(4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب خالل

 أقل إلىهذه القيمة  إضافةوبعد ذلب تم  ،(0.80=4/5) أي الخلية طول على للحصول المقياس
 الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذلب (، صحي واحد وهي المقياس بداية) المقياس في قيمة
 :التالي الجدول في موض  هو كما الخاليا طول أصب  وهكذا
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 (21جدول )

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة

 درجة الموافقة المقابل له الحسابي النسبيالمتوسط  طول الخلية

 جدا قليلة 20% -36%من  1 - 1.80من 

 قليلة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 

 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 

 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

 جداكبيرة  84 %-100%  أكبر من 5 -  4.20أكبر من 

 

 المتوسطات ترتيبعلى  الباحث اعتمد االستجابة، مستوى  على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 الباحث حدد وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى  ككل ستبانةلال المجاالت مستوى  على الحسابية
 .للدراسة المعتمد المحب حسب موافقةال درجة

 ة:ختبار فرضيات الدراسا

نقسام لال  0.05داللة إحصائية عند مستوى يوجد دور مهم ذو  :األولىالفرضية الرئيسة  -
 .للمجلس التشريعي األدوات الرقابية استخدام السياسي في الحد من
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 .لعينسسسة واحسسسدة Tختبسسسارالمتوسسسسط الحسسسسابي والنسسسسبي واالنحسسسرا  المعيسسساري واسسسستخدام اختبسسسار اتسسسم 
 (.22النتائج موضحة في جدول )

 (22جدول )

 مجاالت لجميع  لعينة واحدة Tختبارانحراف المعياري و الحسابي والنسبي واال  المتوسط

 للمجلس التشريعي األدوات الرقابية

 المجال
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 4 0.296 .الس ال البرلماني

 7 0.000* .ستجواباال

 6 0.089 .لجان تقصي الحقائق

 8 0.000* .حجب ال قة

 3 0.001* .الزيارات الميدانية

 1 0.000* .الشكاوي 

 2 0.007* .العامة الرقابة على الموازنة

  0.209 للمجلس التشريعي األدوات الرقابية

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *        

األدوات الرقابيسسسسسة للمجلسسسسسس فقسسسسسرات المتوسسسسسسط الحسسسسسسابي لجميسسسسسع تبسسسسسين أن ( 22جسسسسسدول )مسسسسسن 
، قيمسة % ( أي أن المتوسسط الحسسابي النسسبي5)الدرجسة الكليسة مسن  ساوي ي التشريعي
بدرجسة  وهسذا يعنسي أن هنساب موافقسة 0.209تسساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن   االختبار
 للمجلسسس التشسسسريعي ةالرقابيسس األدوات اسسسستخدام جميسسع فقسسراتمسسن قبسسسل أفسسراد العينسسة علسسسى  متوسسسطة
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يعود كون أغلسب األدوات الرقابيسة فسي فتسرة االنقسسام لسم تسستخدم بالشسكل الكسافي، ، وهذا بشكل عام
ال قسة،  سستجواب وأداء حجسبوهناب أداوت أخسرى لسم يستم اسستخدامها بتاتسًا فسي هسذه الفتسرة، كسأداة اال

 )إدخاا وأيضا لجان تقصسي الحقسائق كسذلب لسم يستم تشسكيلها إال مسرة واحسدة، وهسي المتعلقسة بقضسية 

 .2013في العام  السيارات من األنفاق(

نقسام السياسي في لال  0.05داللة إحصائية عند مستوى يوجد دور مهم ذو  الفرضية:نتيجة 
 .للمجلس التشريعي األدوات الرقابية استخدام الحد من

ويتضسسسسس  ممسسسسسا سسسسسسبق أن االنقسسسسسسام أ سسسسسر تسسسسسأ يرًا واضسسسسسحًا علسسسسسى األداء الرقسسسسسابي للمجلسسسسسس التشسسسسسريعي 
 واستخدام هذه األدوات، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها: الفلسطيني

حكم الحزب الواحد، كون أن المجلسس التشسريعي والحكومسة فسي قطساع غسزة مسن نفسس الحسزب،  -1
وهسسذا جعسسل هنسساب بعسسد التغاضسسي عسسن اسسستخدام بعسسد األدوات بفاعليسسة حتسسى ال يسسستغلها الطسسر  

محمد الفرا وزير الحكسم المحلسي األسسبق فسي ال اني في االنقسام)حركة فت (، وهذا ما أكده الدكتور 
، والسسذي قسسال أن الرقابسسة البرلمانيسسة فسسي قطسساع غسسزة كانسست 24/11/2015مقابلسسة الباحسسث لسسه بتسساريخ 

، وكسسان وكانسست محسسل اهتمسسام كبيسسر عنسسدنانلمسسسها  كنسسا نحسسن كسسوزراء جلسسي، وفاعلسسة بشسسكل واضسس  و 
وهسي ديسوان الرقابسة الماليسة  ،يعملون بهانواب المجلس يتابعون كل صغيرة وكبيرة عبر الذراع التي 

، ولكنه أكد أن حكم الحزب الواحد طريق جلسات االستماع أو األسئلة البرلمانية واإلدارية، أو عن
دائمسا لسسه تسأ ير سسسلبي علسى الرقابسسة البرلمانيسسة، وأن هسذه الرقابسسة بالتأكيسد كانسست سستظهر بشسسكل أبهسسج 

عامل في قطساع غسزة متعسدد الكتسل واألحسزاب، وأيضسا لسو وأك ر فاعلية لو كان المجلس التشريعي ال
 كان ديوان الرقابة المالية واإلدارية من كل التوجهات وألوان الطيي الفلسطيني.

تخلسسسي الكتسسسل البرلمانيسسسة األخسسسرى عسسسن دورهسسسم الرقسسسابي بحجسسسة االنقسسسسام أ سسسر تسسسأ يرًا غايسسسة فسسسي   -2
السلبية، وهو السبب الحقيقي في جعل الحكم في قطاع غزة لحزب الواحد، وهذا ما أكسده د. أحمسد 

، رغسسم أن 30/11/2015بحسسر النائسسب األول للمجلسسس التشسسريعي، فسسي مقابلسسة الباحسسث معسسه بتسساريخ 
، وأال يجعلسوا علوا المجلس التشريعي معساً فّ لتشريعي قد دعاهم في العديد من المناسبات لي  المجلس ا

االنقسام سببًا للتخلي عن دورهم البرلماني، إال أنهم في كسل مسرة كسانوا يرفضسوا هسذه الطلبسات وهسذه 
 الدعوات.

  تي أظهرت ( ال2012)المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة
نقسام، ومع مجلس التشريعي كان أبرز ضحايا االنقسام، وأن أداوته تأ رت بهذا االال

دوات الرقابية ( التي أظهرت أن األ2005النزاعات،دراسة)المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل 
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( التي أظهرت أن الرقابة البرلمانية خالل فترة 2009ودراسة)شنطاوي،غير فاعلة كما ينبغي، 
( التي 2003، لدراسة اتسمت بالضعي العام على أعمال السلطة التنفيذية، ومع دراسة)بن بغيلةا

أظهرت أن النواب استخدموا آليات الرقابة األقل تأ يرا كالس ال، والتي تعتبر األقل مساسًا 
( التي أظهرت أن المجلس Ma'mun Attili ،2013بمصال  الجماعات، ومع دراسة )

 عل كما يجب في الرقابة على السلطة التنفيذية.التشريعي غير فا

 

 ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى عدة فرضيات: 

نقسام السياسي لال  0.05داللة إحصائية عند مستوى يوجد دور مهم ذو الفرضية األولى:  -
 من السؤال البرلماني. استخدام في الحد

    .لعينة واحدة Tختبارواالنحرا  المعياري واالمتوسط الحسابي والنسبي ختبار استخدام اتم   
 (.23النتائج موضحة في جدول )

 (23جدول )

لكل فقرة من فقرات  لعينة واحدة Tاختبارنحراف المعياري و المتوسط الحسابي والنسبي واال 
  مجال

 " السؤال البرلماني" 

 الفقرة م
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1.  
ستخدام أداة امارس النواب حقهم في 

 الس ال البرلماني بشكل ينسجم والقانون.
*0.005 3 

2.  
 اا يتأثر سلبلم يستخدام السؤال البرلماني ا

 نقسام. باال 
*0.000 6 



 

116 
 

3.  
بجدية مع الس ال البرلماني يتعامل الوزير 

 المقدم من النواب.
*0.000 1 

4.  
أ ناء  ال يخفون حقائق مهمةالوزراء 

 اإلجابة على أسئلة النواب.
*0.005 2 

5.  
األسئلة غالبا ال تتحول إلى جلسات 

 . استماع
*0.050 4 

6.  
في تحويل األسئلة  لم ي  رالبعد الحزبي 

 إلى جلسات استماع.
*0.003 5 

  0.296 معاا  المجالجميع فقرات  

 .α ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:23من جدول )

"  يتعامل الوزير بجدية مع الس ال البرلماني المقدم من النواب"  ال ال ةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار % ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  ساوي ي

من  بدرجة كبيرة هناب موافقةوهذا يعني أن  تساوي  (Sig).حتمالية القيمة اإلوأن  
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة قبل

ساوي " ي نقسامباال تأ ر سلباً لم يستخدام الس ال البرلماني ا " ال انيةللفقرة المتوسط الحسابي  -
حتمالية القيمة االوأن  ،ختبار ، قيمة اال%أي أن المتوسط الحسابي النسبي  

.(Sig)  على هذه  قبل أفراد العينةمن  بدرجة قليلة وهذا يعني أن هناب موافقة تساوي
 الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
وهذا يعني  0.296تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ،ختباراال%، قيمة يساوي 

 .المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة متوسطة  أن هناب موافقة

من النتائج السابقة  يتض  أن االنقسام أ ر سلبا على أداة الس ال وأن الحزبية كان لها دورًا 
في تحويل بعد األسئلة إلى جلسات استماع، ويظهر ذلب جليًا في الفقرة ال انية "استخدام 
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درجة قليلة أي أن هناب موافقة الس ال البرلماني لم يتأ ر سلبًا باالنقسام" بأن الموافقة عليها ب
بدرجة كبيرة على أن االنقسام لعب دورًا سلبيًا في استخدام هذه األداة ، وأيضا من خالل الفقرة 

نقسام وهي الحزبية والتي لعبت دورًا في تحويل بعد األسئلة إلى ال ال ة التي كان سببها اال
 جلسات استماع.

اسي نقسام السيلال  0.05إحصائية عند مستوى داللة يوجد دور مهم ذو  الفرضية:نتيجة 
 ستخدام السؤال البرلماني.في الحد من ا

 
و يعزو الباحث ذلب كون االنقسام أفرز لنا وزراء و جهة رقابية في المجلس التشريعي من 
لون واحد، وهذا أ ر على استخدام هذه األداة وغيرها من األدوات الرقابية، وهذا ما أكده النائب 

، و 2/12/2015أبو علي مصطفى أ. جميل المجدالوي في مقابلة الباحث له بتاريخ  عن كتلة
برأيه أن المجلس التشريعي معطل، والذي يعمل فقط كتلة التغيير واإلصالح وليس المجلس، وهي 
تراقب على حكومة حركة حماس. فيما يرى النائب مشير المصري في مقابلة أجراها الباحث معه 

الب تم مسائلة الوزير فيها، وقد أن الحاالت التي احتاجت الس ال في الغ 25/11/2015بتاريخ 
ستماع بك رة في هذه الفترة، فإن وجد النواب األمر يحتاج ألداة استخدم النواب أداة جلسات اال

نه لو كان هناب تعددية سياسية إليها، رغم اقراره بأ الس ال أو غيرها من األدوات كان يتم اللجوء
 عيل هذه األداة وغيرها أكبر. لكان تف
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نقسام لال  0.05داللة إحصائية عند مستوى يوجد دور مهم ذو الفرضية الثانية:  -
 االستجواب البرلماني. استخدام السياسي في الحد من

 .لعينسسسة واحسسسدة Tاختبسسسارالمتوسسسسط الحسسسسابي والنسسسسبي واالنحسسسرا  المعيسسساري و ختبسسسار اسسسستخدام اتسسسم 
 (.24النتائج موضحة في جدول )

 (24جدول )

لكل فقرة من فقرات  لعينة واحدة Tاختبارنحراف المعياري و المتوسط الحسابي والنسبي واال 
  مجال

 " اإلستجواب "
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 3 0.000* ستجواب.ستخدام أداة االامارس النواب حقهم في   .1

 4 0.000* ستخدام هذه األداة.لم يعيق انقسام الفلسطيني اال  .2

 1 0.014* عن الحزبية . بعيداً  ستخدام هذه األداة كان مهنياً ا  .3

4.  
الحاالت أدى إلى حجب  ستجواب في بعداال

 ال قة عن أحد الوزراء أو الحكومة بأكملها.
*0.000 5 

5.  
لمهني أدى إلى عدم حاجة المجلس أداء الوزراء ا

 ستخدام هذه األداة.ال
*0.004 2 

  0.000* معاا  المجالجميع فقرات  

 .α ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ستخالص ما يلي:إ( يمكن 24من جدول )

ساوي " يعن الحزبية  بعيداً  ستخدام هذه األداة كان مهنياً ا" ال ال ة للفقرة المتوسط الحسابي  -
ختبار ، قيمة اال% ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  
 بدرجة وهذا يعني أن هناب موافقة تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. متوسطة 

ستجواب في بعد الحاالت أدى إلى حجب ال قة عن اال" الرابعة للفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 10)الدرجة الكلية من  ساوي " ي أحد الوزراء أو الحكومة بأكملها

تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ،ختبار ، قيمة اال% الحسابي النسبي
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.جدًا  بدرجة قليلة وهذا يعني أن هناب موافقة 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
وهذا  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،%، قيمة االختبار يساوي 

 .من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة قليلة يعني أن هناب موافقة

في نتيجة  وتظهر هذه النتائج أن االنقسام أعاق استخدام هذه األداة، وهذا واض  جداً 
الفقرة ال انية " االنقسام الفلسطيني لم يعيق استخدام هذه االداة" حيث أظهرت أن الموافقة عليها 

كيده في اإلطار النظري بأن ، أي أن االنقسام أعاق استخدام هذه األداة، وهذا ما تم تأبشكل قليل
 كمهم.المجلس التشريعي في هذه الفترة لم يستجوب أي من الوزراء أو من في ح

 نقسام السياسيلال  0.05داللة إحصائية عند مستوى يوجد دور مهم ذو  الفرضية: يجةنت
 في الحد من استخدام أداة االستجواب البرلماني.

 
وعدم لحكم الحزب الواحد الذي أفرزه االنقسام،  يعوديرى الباحث مرة أخرى أن هذا  و
أ. أداء دورها، وفي مقابلة أجراها الباحث مع النائب  جميع الكتل البرلمانية األخرى في مشاركة

غير مطلع بالتفصيل عن اآلليات التي يعمل بها  هقال أن 2/12/2015جميل المجدالوي بتاريخ 
المجلس التشريعي أو ما سماها كتلة حماس، لكنه قال من خالل مراقبتي لألداء العام لما سماه 

وا حريصين على عدم إظهار أي خالفات أو حكم حماس، أن اإلخوة في حركة حماس كان
رجعية، حيث موأن حكم الحزب الواحد وحد التباينات فيما بينهم حتى ال يستفيد منها الخصوم، 
القيادة السياسية لحركة حماس، وهناب تناغم  هيكانت المرجعية المقررة لكل شئ في قطاع غزة 
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طبيعي أن ي  ر ذلب على األداء الرقابي قيادة حركة حماس، فمن ال ه  م  نظ  بين كل الم سسات تَ 
 وكل أدواته. 

.هدى نعيم أن الظرو  التي نعيشها من حروب و أفيما رأت النائب عن حركة حماس 
ي جو أزمات حصار جعلت من بعد أدواتنا غير قابلة للتحقق والتطبيق، كون الحكومة تعمل ف

دون النظر للظرو  التي تعيشها  ستخدام أدواتب الرقابية بشكل مجردوحصار، وهذا يجعل من ا
أزمة بفعل غير واقعي، فحكومة تنتقل من حرب إلى حرب، ومن أزمة إلى الحكومة غير منطقي و 

تحافظ على أمن الناس رغم  االحتالل والحصار، ورغم ذلب تجد هذه الحكومة حتى أ ناء الحرب
غا ة لهم، وتضيي من خالل األمنية والمدنية، ورغم ذلب تعمل ليل نهار وتقدم اإل قصي مقارها

عملي في لجنة الرقابة لم يكن هناب خلل جسيم من قبل الوزراء يستوجب استخدام أداة االستجواب 
معهم، بل في الغالب تكون هذه األخطاء فنية و إدارية، كنا نتواصل معهم ونبين لهم هذه 

 الحظات.األخطاء، وكانت هناب استجابة من قبل الوزراء لهذه التنبيهات أو الم
 

نقسام السياسي لال  0.05داللة إحصائية عند مستوى يوجد دور مهم ذو  ة:ثالثالفرضية ال -
 .تقصي الحقائقلجان  استخدام أداة في الحد من

 .لعينة واحدة Tختبارالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحرا  المعياري واختبار استخدام اتم 
 (.25النتائج موضحة في جدول )

 (25جدول )

 لكل فقرة من فقرات مجال لعينة واحدة Tختبارالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري وا

 " لجان تقصي الحقائق " 
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1.  

شكل المجلس التشريعي لجان تقصى حقائق من 
خبراء ومختصين للتحقيق في مخالفات جسيمة 

 رتكبتها السلطة التنفيذية.ا
0.071 4 
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2.  
لم  في الغالبتشكيل لجان تقصي الحقائق 

 يأخذ طابع حزبي واحد.
0.164 2 

3.  
في طبيعة تشكيل هذه  اً دور  لم يلعبنقسام اال

 اللجان. 
*0.021 5 

4.  
ما تكمل اللجان عملها وتقدم مالحظاتها  غالباً 

 و توصياتها للجنة المختصة.
*0.007 1 

5.  
يتم التعامل مع تقرير هذه اللجان ببعد وطني 

 عن الحزبية. بعيداً 
0.210 3 

6.  
طالع الجمهور الفلسطيني على نتائج ايتم 

 وقرارات لجان تقصي الحقائق.
*0.000 6 

  0.089 معاا  المجالجميع فقرات  

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:25من جدول )

ما تكمل اللجان عملها وتقدم مالحظاتها و توصياتها  غالباً  " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  ساوي " ي للجنة المختصة

وهذا يعني أن   تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ، قيمة االختبار %
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.بدرجة متوسطة هناب موافقة 

يتم اطالع الجمهور الفلسطيني على نتائج وقرارات لجان  "السادسة للفقرة المتوسط الحسابي   -
 ختبار ، قيمة اال%أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي " ي تقصي الحقائق

من قبل أفراد قليلة  بدرجة وهذا يعني أن هناب موافقة تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن 
 العينة على هذه الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا  0.089 تساوي  (Sig).حتمالية القيمة اإلوأن  ختبار %، قيمة االيساوي 

 .من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة متوسطة يعني أن هناب موافقة
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وتظهر النتائج السابقة أن تشكيل لجان تقصي الحقائق تأ ر سلبيًا باالنقسام، حيث ظهر ذلب 
 " حيث كانتفي طبيعة تشكيل هذه اللجان اً دور  لم يلعبنقسام االفي نتيجة الفقرة ال انية "  جلياً 

نسبة الموافقة عليها متوسطة وهذا يعني أن هناب نسبة مهمة ت كد أن االنقسام لعب دورًا سلبيًا 
 في طبيعة وتشكيل هذه اللجان.

وأيضا الفقرة السادسة تظهر أن االنقسام أ ر على طبيعة هذه اللجان، حيث أن نتيجة هذه الفقرة 
" ت كد أن هناب موافقة ان تقصي الحقائقطالع الجمهور الفلسطيني على نتائج وقرارات لجإيتم " 

ام عليها بدرجة قليلة، وهذا من حق الجمهور أن يعر  نتائج م ل هذه اللجان، ولوال وجود االنقس
 .مع الجمهورلكان األمر أك ر شفافية ووضوح 

وهذه النتائج أيضا منسجة مع كون المجلس التشريعي لم يشكل سوى لجنة تقصى واحدة خالل 
 سام، وهي المتعلقة بإدخال السيارات من األنفاق كما ذكرنا ذلب سابقا.فترة االنق

لالنقسام السياسي  0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية: يجةنت
 .تقصي الحقائقلجان  استخدام أداة في الحد من

مشاركة  د، وعدمنقسام من حكم الحزب الواحلب مرة أخرى لما أفرزه االويعزو الباحث ذ
المجلس التشريعي، فلو كان هناب تعددية سياسية لرأينا الك ير تفعيل  فيخرى الكتل البرلمانية األ

من هذه اللجان، وهذا كان واضحًا وجليًا حيث وجدنا أن المجلس الحالي وفي فترة وجيزة شكل 
الطويلة لم أربع لجان لتقصي الحقائق قبل االنقسام، فيما نفس المجلس خالل فترة االنقسام 

يشكل سوى لجنة تقصي حقائق واحدة ووحيدة، وهذا ما أكده د.يحيى موسى العبادلة رئيس لجنة 
، حيث قال 29/11/2015الرقابة في المجلس التشريعي في مقابلة أجارها الباحث معه بتاريخ 

ب أن المجلس التشريعي الفلسطيني في فترة االنقسام كان يعمل بلون واحد وحزب واحد، وهنا
حكومة من نفس الحزب، فهذا أ ر على الرقابة وروح الرقابة التي تستلزم التعددية السياسية، 

 وبالتالي أ رت على كل أدوات الرقابة بما فيها لجان تقصي الحقائق.
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نقسام السياسي لال  0.05ة عند مستوى يوجد دور مهم ذو داللة إحصائي الفرضية الرابعة: -
 .حجب الثقة ستخدام أداةا في الحد من

 .لعينسسسة واحسسسدة Tختبسسسارالمتوسسسسط الحسسسسابي والنسسسسبي واالنحسسسرا  المعيسسساري واختبسسسار اسسسستخدام اتسسسم 
 (.26النتائج موضحة في جدول )

 (26جدول )

لكل فقرة من فقرات  لعينة واحدة Tاختبارالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري و 
  مجال
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1.  
سبق وأن جرى حجب الثقة عن أي من الوزراء في 

 الحكومات السابقة.
*0.000 4 

2.  
سبق وأن حجب المجلس التشريعي الثقة عن 

 حكومة بأكملها.
*0.000 5 

 2 0.033* هذه األداة. تفعيل االنقسام الفلسطيني لم يعيق  .3

4.  
ستخدام االتغافل عن  ليس له دور فيالبعد الحزبي 
 هذه االداة.

*0.007 3 

5.  

األداء الرقابي الفعال للمجلس التشريعي كان له 
رتكاب الوزراء مخالفات تستوجب ادور في عدم 

 حجب الثقة عنهم. 
0.239 1 

  0.000* جميع فقرات المجال معاا  

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 



 

124 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:26من جدول )

جلس التشريعي كان له دور في األداء الرقابي الفعال للم " خامسةال للفقرةالمتوسط الحسابي  -
( 5)الدرجة الكلية من  ساوي " ي رتكاب الوزراء مخالفات تستوجب حجب ال قة عنهمإعدم 

 (Sig).حتمالية مة االالقيوأن ، قيمة االختبار % أي أن المتوسط الحسابي النسبي
  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. متوسطة بدرجة موافقةوهذا يعني أن هناب  0.239 تساوي 

 سبق وأن حجب المجلس التشريعي ال قة عن حكومة بأكملها"  ال انيةللفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة وأن  ، قيمة االختبار%أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي " ي
من قبل أفراد  بدرجة قليلة جداً  وهذا يعني أن هناب موافقة تساوي  (Sig).حتمالية اال

 العينة على هذه الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا يعني   تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ختبار %، قيمة اإليساوي 

 .من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة قليلة أن هناب موافقة

وتظهر النتائج أن في فترة االنقسام لم يتم حجب ال قة عن أي من الوزراء أو حكومة 
بأكملها كما هو واض  في نتائج الفقرة األولى وال انية، حيث أظهرتا هاتان النتيجتان موافقة 

ال ة موافقة بدرجة متوسطة جدًا من قبل عينة الدراسة، كما أظهرت نتيجة الفقرة ال بدرجة قليلة 
نقسام كان له الدور في عدم تفعيل هذه األداة، باإلضافة إلى الحزبية كما يظهر ذلب في بأن اال

 نتيجة الفقرة الرابعة، حيث تبين أن الموافقة عليها كان بدرجة متوسطة.  

نقسام السياسي في لال  0.05داللة إحصائية عند مستوى يوجد دور مهم ذو  الفرضية: يجةنت
 استخدام أداة حجب الثقة.الحد من 

الذي أفرز لنا حكومة وبرلمان من لون واحد،  نقساميعزو الباحث ذلب مرة أخرى إلى االو 
 وهناب أيضاً أداء دورها البرلماني،  فيباقي الكتل البرلمانية األخرى ل عدم المشاركةإضافة إلى 
مخالفات جسيمة  رتكب أي منهمفي ظل أزمات، ولم ي كانوا يعملون  وهو أن الوزراء سببًا مهماً 

ب سحب ال قة منهم، وهذا ما أكده د. إسماعيل محفوظ رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية جتستو 
قابية تطبق حسب ، حيث قال أن األدوات الر 29/11/2015في مقابلة أجراها الباحث معه بتاريخ 

الحالة المضبوطة رقابيًا، ففي فترة االنقسام في قطاع غزة لم نشهد حاالت انحرا  من الوزراء أو 
ب استخدام أداة االستجواب أو سحب ال قة، فالحاالت التي تم وجالمسئولين الحكوميين تست
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استخدام أداة وبحد أقصى  ،استخدام أداة جلسات االستماع يكفي معها ضبطها و مالحظتها كان
 الزالة أي مخالفة أو توضي  أي مسألة غامضة.  الس ال

في  سابقوهذا ما أكده أيضا د. محمد المدهون وزير ال قافة ووزير الشباب والرياضة ال
، حيث قال أن أداء الوزراء في هذه الفترة  لم 10/12/2015مقابلة أجراها الباحث معه بتاريخ 

 بس ال  قة، ولكن عدم استخدام هذه األداة سيوحي للك يرينتستدع التحرب في مساحة سحب ال
، وكان ممكن أن نتالشى هذا الس ال لو كان اإلخوة النواب من "لماذا لم يتم إستخدام هذه األداة"

 حركة فت  موجودون في المجلس وأدوا دورهم الرقابي على هذه الحكومة.

جمعة في مقابلة أجراها الباحث معه فيما أكد النائب عن كتلة فت  البرلمانية أ.أشر  
، أن المجلس التشريعي إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة كان 28/11/2015بتاريخ 

استخدام هذه األداة وغيرها من األدوات،  واحد، وبالتالي هذا ي  ر على يعمل بلون واحد وحزب
ن أردنا تفعيلها بطريقة سليمة ال بد من وجود تعددية سياس  ية.وال
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نقسرررام لال  0.05داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى يوجرررد دور مهرررم ذو  الفرضرررية الخامسرررة: -
 .الزيارات الميدانية استخدام أداة السياسي في الحد من

النترائج  .لعينرة واحردة Tختبرارالمتوسرط الحسرابي والنسربي واالنحرراف المعيراري واستخدام اختبار اتم 
 (.27موضحة في جدول )

 (27جدول )

 لكل فقرة من فقرات مجال  لعينة واحدة Tختبارالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري وا

 " الزيارات الميدانية "
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1.  
الزيارات الميدانية من قبل نواب المجلس التشريعي 

 ولجانه للمؤسسات الحكومية كانت بالدرجة الكافية. 
*0.001 1 

 4 0.051 .رقابياً  الزيارات الميدانية في الغالب تأخذ بعداً   .2

 2 0.000* يعطى النواب مالحظاتهم أ ناء الزيارات.  .3

4.  
يهتم الوزراء والمسئولون بمالحظات النواب ويتعاطون 

 .يجابياا إمعها 
*0.001 3 

5.  
نتائج تعاطي الوزراء والمسئولين مع  يتابع النواب الحقاا 
 هذه المالحظات.

0.145 6 

6.  
في تحويل الزيارات الميدانية  نقسام ليس له تأثيراال 

 لمجرد عالقات عامة.
0.202 5 

  0.001* جميع فقرات المجال معاا  

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:27من جدول )

الزيارات الميدانية من قبل نواب المجلس التشريعي ولجانه  " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكلية من  ساوي " ي للم سسات الحكومية كانت بالدرجة الكافية

  تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن ختبار ، قيمة اال% الحسابي النسبي
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. كبيرة  بدرجة وهذا يعني أن هناب موافقة

نتائج تعاطي الوزراء والمسئولين مع  يتابع النواب الحقاً "  الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
  ختبار، قيمة اال%أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي " ي هذه المالحظات

من قبل  بدرجة متوسطة وهذا يعني أن هناب موافقة 0.145تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن 
 أفراد العينة على هذه الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا يعني   تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ختبار %، قيمة االيساوي 

 .من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجالبدرجة متوسطة  أن هناب موافقة

رغم االنقسام إال أن لجان المجلس التشريعي الفلسطيني والنواب نشطوا في الزيارات الميدانية، 
ة وهذا ما توضحة نتيجة الفقرة األولى حيث هناب موافقة عليها بدرجة كبيرة، إال أن نتيحة الفقر 

ال ال ة تظهر بأن هذه الزيارات لم تكن في الغالب تأخذ بعدًا رقابيًا وكانت الموافقة عليها بدرجة 
متوسطة، وهذا ما أكدته الفقرة السادسة بأن االنقسام أ ر في تحويل جزء من هذه الزيارات 

 لعالقات عامة، حيث كانت الموافقة على هذه الفقرة بدرجة متوسطة.

نقسام السياسي في لال  0.05داللة إحصائية عند مستوى جد دور مهم ذو يو  الفرضية: تيجةن
 .استخدام أداة الزيارات الميدانيةالحد من 

الباحث هذه النتائج كون المجلس يعمل بكتلة واحدة ولو كان المجلس يعمل بكل ويعزو 
كتله ونوابه، لكان عدد الزيارات أكبر بك ير، ولكان هذه الزيارات أخذت بعدًا رقابيًا حقيقًا وفاعاًل، 

تحسب حساب أكبر لزيارة  السلطة التنفيذيةوكانت  مار هذه الزيارات أك ر جدوى، وألصبحت 
 من الكتل و األحزاب األخرى. وخصوصاً  النواب
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نقسرررام لال  0.05داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى يوجرررد دور مهرررم ذو  الفرضرررية السادسرررة: -
 .استخدام أداة الشكاوي السياسي في الحد من 

 .لعينسسسة واحسسسدة Tاختبسسسارالمتوسسسسط الحسسسسابي والنسسسسبي واالنحسسسرا  المعيسسساري و ختبسسسار اسسسستخدام اتسسسم 
 (.28النتائج موضحة في جدول )

 (28جدول )

لكل فقرة من فقرات  لعينة واحدة Tاختبارنحراف المعياري و سط الحسابي والنسبي واال المتو 
  مجال

 " الشكاوي  "
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1.  
الشكاوي المقدمة من يتعامل النواب بجدية مع 

 قبل الجمهور.
*0.000 1 

2.  
نواب الشكاوى ويعملون على حلها يتابع ال

 هتمام بالغ.اب
*0.000 2 

 5 0.127 في حل بعض قضايا المواطنين. إيجابياا نقسام أثر اال   .3

4.  
األحيان في حل  أغلبفي  لم يؤثرالبعد الحزبي 

 الشكاوي.
0.058 4 

5.  
الوزراء يتعاملون بجدية مع شكاوي المواطنين 

 المرسلة لهم من قبل النواب.
*0.000 3 

  0.000* معاا  المجالجميع فقرات  

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:28من جدول )

" يتعامل النواب بجدية مع الشكاوي المقدمة من قبل الجمهور " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
ختبار ، قيمة اال% ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  ساوي ي

 كبيرة جداً  بدرجة وهذا يعني أن هناب موافقة  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

ساوي " ي في حل بعد قضايا المواطنين االنقسام أ ر سلبياً  "ال ال ة للفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية وأن   ، قيمة االختبار%أي أن المتوسط الحسابي النسبي  

.(Sig)  من قبل أفراد العينة على هذه  بدرجة متوسطة وهذا يعني أن هناب موافقة 0.127تساوي
 الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا يعني   اوي تس (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ختبار %، قيمة االيساوي 

 .من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة كبيرة أن هناب موافقة

من خالل هذه النتائج يظهر لنا أن هناب إهتمامًا واضحًا وكبيرًا من قبل نواب المجلس 
 التشريعي بأداة الشكاوى، وهناب متابعة لهذه الشكاوى وجدية في التعامل معها، وهذا ما أظهرته

"  كانت الموافقة يتعامل النواب بجدية مع الشكاوي المقدمة من قبل الجمهورنتيجة الفقرة األولى "
ى ويعملون على حلها يتابع النواب الشكاو عليها بدرجة كبيرة جدًا، وأيضًا نتيجة الفقرة ال انية "

الوزراء " الخامسة" التي كانت الموافقة عليها بدرجة كبيرة، وكذلب نتيجة الفقرة باهتمام بالغ
" التي وضحت أن الموافقة يتعاملون بجدية مع شكاوي المواطنين المرسلة لهم من قبل النواب

" في حل بعد قضايا المواطنين ايجابياً االنقسام أ ر عليها بدرجة كبيرة، إال أن الفقرة ال ال ة "
لى حل بعد شكاوى جاءت نتيجة الموافقة عليها بدرجة متوسطة مما يوض  أن االنقسام أ ر ع

 وقضايا المواطنين.

نقسام السياسي في لال  0.05داللة إحصائية عند مستوى يوجد دور مهم ذو  الفرضية: يجةنت
  .الشكاوي  استخدام أداة الحد من

تخشى أن تتعامل مع نواب  من أهالي قطاع غزة فئة كبيرة ذلب بوجودويعزو الباحث 
خوفا على الراتب كونه يتقاضى راتب من السلطة الفلسطينية في رام هللا،  ووزراء قطاع غزة،

وأيضا هناب بعد الشكاوى مرتبط حلها بالتوافق، فال يمكن لحكومة غزة أن تحلها دون 
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التواصل مع حكومة رام هللا، وهذا يحتاج إلى تواصل، وفي ظل االنقسام هذا التواصل مفقود، 
 شكاوى.على حل هذه ال مما أ ر سلباً 

نقسرررام لال  0.05داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى يوجرررد دور مهرررم ذو  الفرضرررية السرررابعة: -
 .الرقابة على الموازنة العامةالسياسي في الحد من 

 .لعينسسسة واحسسسدة Tختبسسسارالمتوسسسسط الحسسسسابي والنسسسسبي واالنحسسسرا  المعيسسساري واختبسسسار اسسسستخدام اتسسسم 
 (.29النتائج موضحة في جدول )

 (29جدول )

لكل فقرة من فقرات  لعينة واحدة Tختبارانحراف المعياري و الحسابي والنسبي واال المتوسط 
  مجال

 "الرقابة على الموازنة العامة "
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1.  
بتقديم ي لزم المجلس التشريعي الحكومة 

 الموازنة العامة في موعدها.

2.  

لسحب  رغم االنقسام يلجأ المجلس التشريعي
ال قة من الحكومة إذا فشلت في تقديم الموازنة 

 في مواعيدها القانونية.

3.  
على الحكومة تقديم  التشريعي َيشترط المجلس

 .الخطة العامة للتنمية قبل إقرار الموازنة العامة

4.  
َيعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة 

قرار مشروع الموازنة العامة سنويًا.  وال
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5.  
قرار الموازنة العامة من قبل المجلس إ

 منسجم بمواد ونصوص القانون.التشريعي 

6.  
َتلتزم الحكومة بتنفيذ الموازنة كما أقرها 

 المجلس التشريعي.

7.  
ي راقب المجلس التشريعي حسن تنفيذ الموازنة 

 .العامة

 معاا  المجالجميع فقرات  

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:29من جدول )

قرار مشروع " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  - َيعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة وال
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  ساوي " يالموازنة العامة سنوياً 

وهذا يعني أن هناب   تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ختبار ، قيمة اال%
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. كبيرة جدًا  بدرجة موافقة

لسحب ال قة من الحكومة إذا فشلت يلجأ المجلس التشريعي " ال انيةللفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي " يفي تقديم الموازنة في مواعيدها القانونية

وهذا يعني أن  تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ختبار ، قيمة اال%
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. بدرجة قليلة هناب موافقة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا يعني   تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ختبار %، قيمة االيساوي 

 .من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة متوسطة أن هناب موافقة

المجلس التشريعي حتى في ظل االنقسام ألزم الحكومة في قطاع وهذه النتائج توض  بأن 
غزة بتقديم الموازنة العامة في موعدها، وهذا ما أظهرته نتيجة الفقرة األولى والموافقة عليها 
بدرجة كبيرة، إال أنه في ظل االنقسام لم يلجأ أن سحب المجلس التشريعي ال قة من الحكومة إذا 

أظهرته نتيجة الفقرة ال انية حيث كانت الموافقة عليها بدرجة قليلة،  تأخرت عن موعدها وهذا ما
 مما يظهر دور االنقسام في ذلب.
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وكذلب نتيجة الفقرة السادسة أظهرت أن التزام الحكومة بتنفيذ الموازنة العامة كما أقرها 
ي المجلس جاءت بدرجة متوسطة، وكذلب نتيجة الفقرة السابعة أظهرت أن المجلس التشريع

يراقب حسن تنفيذ الموازنة بدرجة متوسطة، مما يعزز وجد دور لالنقسام والظرو  التي لحقت 
 به من حصار وغيرها في عدم وجود رقابة مالية فاعلة.

نقسام السياسي لال  0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية: يجةنت -
 .الرقابة على الموازنة العامةفي الحد من 

نقسام السياسي الفلسطيني لحق به حصار خانق على قطاع الباحث ذلب كون أن اال ويعزو
 غزة، باإلضافة إلى الحروب المتتالية عليه، فال يوجد أصال مصادر مالية واضحة في الموازنة

 جراء الحصار الشامل على قطاع غزة وحكومته.

ي في مقابلة أجراها وهذا ما أكده د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريع
، أن الموازنة العامة هي أصال غير حقيقية، بمعنى أن 30/11/2015الباحث معه بتاريخ 

على قطاع غزة، لكن رغم  فرودالموارد معدومة وهي تعتمد على المساعدات جراء الحصار الم
كانت تراعي  ذلب كانت لجنة الموازنة فاعلة بدرجة كبيرة في إقرار الموازنة ومتابعتها، إال أنها

 الوزارات وقلة اإلمكانيات، وغياب موازنات مناسبة لهذه الوزارات. ا  التي تعمل بهو الظر 

وهذا ما أكده د.باسم نعيم وزير الصحة األسبق، حيث قال في مقابلة أجراها الباحث معه 
 ، كيي ستكون هناب مراقبة مالية فاعلة وكما يجب، والوزارة غير متوفر29/11/2015بتاريخ 

لها الحد األدنى من الموازنة المقرة لها، وغير متوفر لنا الكادر المطلوب جراء االنقسام 
والحصار المفرود على قطاع غزة، باإلضافة إلى استنكا  الموظفين الذي جعلنا نعمل في 

 حاالت طوارئ غير طبيعية.

لديوان الرقابة المالية  هداً لوزارة المالية في الرقابة المالية، وج واضحاً  إال أننا كنا نلمس جهداً 
 واإلدارية والذي كان يقدم تقاريره للمجلس التشريعي. 
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 " األداء الرقابي للمجلس التشريعي تأثير وفاعلية تحليل فقرات مجال " -

 .لعينسسسة واحسسسدة Tختبسسسارالمتوسسسسط الحسسسسابي والنسسسسبي واالنحسسسرا  المعيسسساري واختبسسسار اسسسستخدام اتسسسم 
 (.30النتائج موضحة في جدول )

 (30جدول )

لكل فقرة من فقرات  لعينة واحدة Tختباراالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري و 
  مجال

 " األداء الرقابي للمجلس التشريعي تأثير وفاعلية "

 الفقرة م
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1.  
يعطي الوزراء أهمية للدور الرقابي لنواب المجلس 

 التشريعي. 
*0.000 6 

2.  
 ان المجلس التشريعيالوزراء برقابة لج اهتمام

 الرقابة الفردية للنائب.ال يفوق اهتمامهم ب
*0.000 17 

3.  
 إيجابياً نقسام أ رت الرقابة البرلمانية خالل اال
 على أداء الوزراء والمسئولين. 

0.454 12 

4.  
نقسام ساهم في تطوير داء الرقابي رغم االاأل

 أداء الدوائر الحكومية.
0.175 9 

5.  
يؤثر في أداء المجلس التشريعي لم الحصار 
 الرقابي.

0.104 14 

6.  
على أداء المجلس  لم ت  رالحروب المتكررة 
 التشريعي الرقابي.

*0.025 16 
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7.  

ساهمت الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد في 
 7 0.010* قطاع غزة.

8.  
دور في عدم فاعلية الرقابة  يس لهنقسام لاال 

 البرلمانية.
0.407 11 

9.  
نقسام األداء الرقابي للنواب في قطاع غزة خالل اال 

 أدى أداء فعال مما يعزز لحكم رشيد.
*0.023 8 

10.  
ساهم النواب اإلناث في تطوير الدور الرقابي 

 للمجلس بما يخص شئون المرأة.
0.253 10 

11.  
األدوات الرقابية هناب دراية كافية لطبيعة 

 المستخدمة في المجلس التشريعي.
*0.001 5 

12.  
في تفعيل األدوات  أثرت الدرجة العلمية إيجابياا 

 الرقابية.
0.442 12 

13.  
على  التخصص العلمي للنائب ي  ر إيجابياً 

 أدائه الرقابي.
*0.000 4 

14.  
على أدائه  الشخصية القيادية للنائب تؤثر إيجابياا 

 الرقابي.
*0.000 1 

15.  
يلتزم النواب بالقوانين واألنظمة أثناء أداء دورهم 

 الرقابي.
*0.000 2 

16.  
في  انتماء النواب والوزراء لحزب واحد أثر إيجابياا 

 فاعلية الرقابة البرلمانية.
*0.023 15 

 3 0.000* .هتمام عملية الرقابة البرلمانيةاالمواطن هو محل   .17

18.  
عالن نتائج الدور الرقابي للجمهور إيتم 

 الفلسطيني.
*0.000 18 

  0.001* جميع فقرات المجال معاا  

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ستخالص ما يلي:إ( يمكن 30من جدول )

على أدائه  الشخصية القيادية للنائب ت  ر إيجابياً " الرابعة عشرللفقرة المتوسط الحسابي  -
قيمة ، % ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  ساوي " يالرقابي

بدرجة  وهذا يعني أن هناب موافقة  تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن ختبار اال
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. كبيرة

"  نتائج الدور الرقابي للجمهور الفلسطيني إعالنيتم  "ال امنة عشر للفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة وأن  ، قيمة االختبار %أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي ي
من قبل أفراد العينة  بدرجة قليلة وهذا يعني أن هناب موافقة تساوي  (Sig).حتمالية اال

 على هذه الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا يعني   تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ختبار %، قيمة االيساوي 

 .من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة متوسطة أن هناب موافقة

 الرقابي  يعطي الوزراء أهمية للدور" تظهر النتائج أن درجة الموافقة على الفقرة األولى
من قبل  كبيرةبدرجة  وهذا يعني أن هناب موافقة% بلغت  "لنواب المجلس التشريعي

 ة.الفقر  أفراد العينة على هذه

لرقابة المجلس التشريعي، وهذا ما  اً بالغ اً هتمامالنقسام إال أن الوزراء كان يعطون ا رغم ا
أكده د.محمد الفرا وزير الحكم المحلي األسبق في مقابلة أجراها الباحث معه بتاريخ 

، حيث قال كنا نحسب حساب حقيقي لرقابة المجلس التشريعي، وكنت ألمس 24/11/2015
 ذلب أيضا على زمالئي الوزراء، ونحن نأخذ باقتراحات النواب وتوصياتهم.

ال يفوق اهتمامهم  ان المجلس التشريعيالوزراء برقابة لج اهتمام" ر نتيجة الفقرة الثانيةوتظه
 ن الوزراء كانوادرجة الموافقة عليها قليلة، أي أ أي أن%  " بلغتالرقابة الفردية للنائبب

 لرقابة النائب الفردية بدرجة متقاربة، نتيجة لجان المجلس التشريعي وأيضاً رقابة ل هتماماً يولون ا 
بدور المجلس التشريعي  كبيراً  هتماماً ا  تين تظهر أن الوزراء كانوا يهتمون هاتين الفقرتين السابق

 الرقابي.

 وبذلك تمت اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة.
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 " سام نقالرقابة البرلمانية خالل االأ رت تظهر النتائج أن درجة الموافقة على الفقرة الثالثة
بدرجة  وهذا يعني أن هناب موافقة% بلغت  "على أداء الوزراء والمسئولين يجابياً إ

 ة.الفقر  من قبل أفراد العينة على هذه متوسطة

األداء الرقابي رغم االنقسام ساهم في تطوير أداء الدوائر وكذلك نتيجة الفقرة الرابعة "
من قبل أفراد العينة على  متوسطةبدرجة  وهذا يعني أن هناب موافقة% بلغت ، "الحكومية

 ة.الفقر  هذه

في  نتيجة هاتان الفقرتان أظهرتا أن الرقابة البرلمانية رغم االنقسام لعبت دورًا ولو جزئياً 
في إجابة الس ال ال اني  تحسين أداء الوزراء، وتطوير أداء الدوائر الحكومية، وهذا واض  أيضاً 

المجلس  قابةاهتمامًا كبيرًا لر  ت النتائج أن الوزراء كانوا يولون من أسئلة الدراسة عندما أظهر 
 التشريعي.

 .وبذلك تمت اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

اع أن الحصار والحروب المتعددة على قط وتظهر نتائج الفقرة الخامسة والسادسة والثامنة
غزة، باإلضافة لالنقسام كانوا من أهم معيقات العمل الرقابي، باإلضافة لالحتالل وغيرها من 

 المعيقات، وهذا ما ذكرناه مفصاًل في اإلطار النظري للدراسة.

 .من أسئلة الدراسة رابعوبذلك تمت اإلجابة على السؤال ال

 

  الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد في ساهمت " تبين أن درجة الموافقة على الفقرة السابعة
من قبل أفراد العينة  بدرجة متوسطة وهذا يعني أن هناب موافقة% " بلغت قطاع غزة.
 ة.الفقر  على هذه

هدى أ.اجتهد المجلس التشريعي في محاربة الفساد في فترة االنقسام، وهذا ما أكدته النائب 
الباحث معها بتاريخ  أجراها التشريعي حيث قالت في مقابلةنعيم عضو لجنة الرقابة في المجلس 

 الفساد في مجال حقوق اإلنسان  في محاربة  اجتهدوا المجلس التشريعي أن نواب، 3/12/2015
أشعر أن  في المجال اإلداري، وفي المجال المالي، وقالت كنت أحياناً و في مجال الحريات، و 

 صيل األداء الحكومي لمنع والحد من أي وجود لفساد.المجلس التشريعي يدخل في ك ير من تفا
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، رغم 28/11/2015النائب أشر  جمعة في مقابلة أجراها الباحث معه بتاريخ  فيما قال
بذلوا جهدًا  ي هذا المجال، إال أنني أعلم أن إخواني النواب في قطاع غزةالعي الواسع فعدم اطّ 

 قاموا بدور مهم في محاربة الفساد. لمحاربة أي فساد، وفي بعد المواقي أشهد أنهم

فيما أكد د. محمد المدهون وزير ال قافة ووزير الشباب والرياضة األسبق في مقابلة أجراها 
، أن الحالة العامة المرتبطة بحركة حماس وليس فقط األداء 10/12/2015الباحث معه بتاريخ 

تقديري ما من ملي فساد داخل مي، وحسب يَ الرقابي للمجلس التشريعي يحارب الفساد بشكل ق  
م سسات الحكومة علم به المجلس التشريعي إال كان اإلخوة النواب يجتهدوا في محاربته و 

 محاسبة المسئولين عنه. 

 وبذلك تمت اإلجابة على السؤال الخامس من أسئلة الدراسة.

  قطاع غزة خالل األداء الرقابي للنواب في " تبين أن درجة الموافقة على الفقرة التاسعة
 وهذا يعني أن هناب موافقة% 65.42" بلغت االنقسام أدى أداء فعال مما يعزز لحكم رشيد

 ة.الفقر  من قبل أفراد العينة على هذه بدرجة متوسطة

الحكم الرشيد هو منظومة متكاملة بين السلطات ال الث، وقد أدى المجلس التشريعي دورًا 
ن، وهو عنصر هام من عناصر الحكم الرشيد رغم وجود رقابيًا ساهم في سيادة حكم القانو 

تجاوزات هنا وهناب، لكن عندما كانت هذه التجاوزات تصل للمجلس التشريعي كان النواب 
يتابعونها باهتمام، وتتم المساءلة للمتجاوزين وهو أيضا عنصر مهم من عناصر الحكم الرشيد، 

الرشيد كان غير موجود بالدرجة الكافية،  الحكم ية وهي عنصر مهم من عناصرلكن ربما الشفاف
ت المجتمعية وعلى أن تنفت  الم سسات والعملياوهذا العنصر يستند للتدفق الحر للمعلومات، 

لها لكي تستطيع المراقبة عليها، وهذا ربما ، وأن تتوفر المعلومات الكافية مباشرة للمهتمين بها
وخوفًا من أن يستغل هذه المعلومات الطر   نقسام الحاصل وحكم الحزب الواحد،كان بسبب اال

عالن نتائج الدور الرقابي إ يتم نقسام، وي كد هذا الكالم نتيجة الفقرة ال امنة عشر "ال اني لال
، أي أن نتائج عمليات الرقابة "، حيث كانت درجة الموافقة عليها قليلةللجمهور الفلسطيني

 .للجمهور لإلطالع عليها لألسباب الذي ذكرناها سابقاً  البرلمانية لم تكن تعلن دوماً 

وهذا ما أكد د. محمد الفرا وزير الحكم المحلي في مقابلة أجراها الباحث معه بتاريخ 
، حيث قال حاولت منظومة الحكم في قطاع غزة ألن تسير نحو حكم رشيد، لكن 24/11/2015

مور، وكان يجب علينا أن نكون في والشفافية في بعد األ فصاحكانت لدينا مشكلة في اإل
نقسام لعب دورًا في ذلب، فلو كان لدينا مجلس حداث أك ر شفافية ووضوح، وقال االك ير من األ
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تشريعي متعدد الكتل لكانت درجة الشفافية واإلفصاح أكبر، والستطعنا أن نسير نحو حكم رشيد 
 بدرجة أوض .

األسبق في مقابلة أجراها الباحث معه بتاريخ وقال د.محمد المدهون وزير الشباب والرياضة 
رشيد، لكن اللحكم اتعزيز ل فهذا ي دي، عندما يكون هناب أداء رقابي فعال 10/12/2015

عترضته عوائق ك يرة، جعلته لم يصل للدرجة المرجوة، ابي البرلماني في فترة االنقسام ا األداء الرق
وم به، إال أن العوائق وظرو  االنقسام كانت رغم تأكدينا أن المجلس حاول أن ياخذ دوره ويق

 جسيمة، وبالتالي ال نستطيع أن نقول أنه ساهم في تعزيز حكم رشيد بالدرجة الكافية.

فيما قال النائب عن كتلة فت  البرلمانية أ. أشر  جمعة في مقابلة أجراها الباحث معه 
لمجلس التشريعي في قطاع ، رغم أنني غير راضي عن األداء الرقابي ل28/11/2015بتاريخ 

 غزة إال أنني أقول إن أي أداء رقابي ي سس لحكم رشيد.

الرقابة في المجلس التشريعي، رأى أنه  بينما النائب أ. يحيى موسى العبادسة رئيس لجنة
قات، وربما عدم رضى البعد عن األداء الرقابي للمجلس التشريعي، إال أن رغم كل المعو 

، وأن ينبه إلى أماكن الحكومي األداء تحسينفي  جداً  اً كبير  اً دور  المجلس التشريعي كان له
 الخلل، وأن يساهم في تغيير بعد الوزراء، وهذا يعزز لحكم رشيد.

 وبذلك تمت اإلجابة على السؤال السادس من أسئلة الدراسة.

 المبحروثينبين متوسرطات إجابرات توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الرئيسة الثانية الفرضية 
 نقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلرساال حول  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة 

في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية )الجنس, العمر, الوظيفة, المؤهل العلمري,  التشريعي
  عدد سنوات العمل(

فروق ذات داللة إحصائية " لمعرفة ما إذا كان هناب لعينتين مستقلتينT  ختبار "إستخدام اتم 
ستخدام اختبار اكذلب تم  ،وهو اختبار معلمي يصل  لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات

ختبار معلمي " لمعرفة ما إذا كان هناب فروق ذات داللة إحصائية وهذا االالتباين األحادي " 
 متوسطات أو أك ر. 3يصل  لمقارنة 
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 فرضيات الفرعية التالية:ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة ال

 ≤ 0.05عند مسرتوى داللرة ) بين متوسطات إجابات المبحوثينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -
α تعرزى  فري قطراع غرزةالتشرريعي  االنقسام السياسري الفلسرطيني والردور الرقرابي للمجلرس( حول

 .إلى الجنس

لعينتين  -  Tالمقابلة إلختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 31الموضحة في جدول ) من النتائج 
ستنتاج أنه المجاالت مجتمعة معا وبذلب يمكن الجميع المجاالت و  0.05أكبر من مستوى الداللة " مستقلتين 

مجاالت والمجاالت ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه ال
 .الجنسمجتمعة معا تعزى إلى 

هناب شبه توافق أو تقارب في وجهات نظر النواب والوزراء أو من في حكمهم كون ذلب  الباحث ويعزو
للرقابة البرلمانية في ظل االنقسام سواء كانت عينة الدراسة ذكر أو أن ى، فالكل يجمع أن االنقسام أ ر 

وأداوته، وكان يمكن أن يكون األداء الرقابي أك ر فاعلية بوجود التعددية سلبيًا على األداء الرقابي 
 .السياسية في البرلمان

 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:31جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 أنثى ذكر

 .السؤال البرلماني

 .االستجواب

 .لجان تقصي الحقائق

 .حجب الثقة

 .الزيارات الميدانية

 .الشكاوي 

 .الرقابة على الموازنة العامة

 الرقابية للمجلس التشريعياألدوات 

 األداء الرقابي للمجلستأثير وفاعلية 
 جميع المجاالت معاا  التشريعي
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عنررد مسررتوى داللررة  بررين متوسررطات إجابررات المبحرروثينتوجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية  -
(0.05 ≥ α)  فري  التشرريعي السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلرسنقسام اال حول

 .تعزى إلى العمر قطاع غزة

 "ختبارالمقابلة ال (.Sig)حتمالية ( تبين أن القيمة اإل32الموضحة في جدول )من النتائج 
T  - لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  0.05 من مستوى الداللة أكبر"  لعينتين مستقلتين 

عينة الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال ستنتاج أنه وبذلب يمكن ا
 .العمرحول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

ذلب إلى أن هناب تقارب في نظرة النواب والوزراء أو من في حكمهم للرقابة  الباحث ويعزو
نظر لعمر النائب، فالكل يجمع أن االنقسام أ ر سلبا على البرلمانية في ظل االنقسام بغد ال

لو كانت  قوة ونتائجه ملموسةاألداء الرقابي وأداوته، وكان يمكن أن يكون األداء الرقابي أك ر 
 جميع الكتل البرلمانية فاعلة.

 العمر –"  لعينتين مستقلتين -  T" اختبار نتائج  (:32جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

عام  50
 فأقل

أكثر من 
 عام 50

 .الس ال البرلماني

 .ستجواباال

 .لجان تقصي الحقائق

 .حجب ال قة

 .الزيارات الميدانية

 .الشكاوي 

 .الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة

 األداوت الرقابية للمجلس التشريعي

األداء الرقابي للمجلس  تأثير وفاعلية
 جميع المجاالت معاا  التشريعي
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عنررد مسررتوى داللررة  بررين متوسررطات إجابررات المبحرروثينتوجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية  -
(0.05 ≥ α)  فري  التشرريعي نقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلرساال حول

 .إلى الوظيفة قطاع غزة تعزى 

 يمكن استنتاج ما يلي:( 33الموضحة في جدول )من النتائج 

مسسسن  أقسسل"  لعينتسسين مسسستقلتين -  T "ختبسسارالمقابلسسة ال (.Sig)حتماليسسة القيمسسة اإلأن تبسسين 
سسستنتاج أنسسه توجسسد " وبسسذلب يمكسسن االزيسسارات الميدانيسسة ،سسستجواباال للمجسسالين " 0.05 مسسستوى الداللسسة

عينسة الدراسسة حسول هسذين المجسالين تعسزى إلسى فروق ذات داللة إحصائية بسين متوسسطات تقسديرات 
"، ولصسال  السذين سستجوابااللمجال "  وزير أو من في حكمه وذلب لصال  الذين وظيفتهمالوظيفة 
 ."الزيارات الميدانيةلمجال " عضو مجلس تشريعيوظيفتهم 

كسسسون أداة االسسسستجواب كانسسست محسسسل خسسسال  فسسسي نظسسسرة النسسسواب والسسسوزراء لهسسسا،  ويعرررزو الباحرررث
بعد النواب كالنائب أ.يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، فسي مقابلسة أجراهسا 

ب اسسستخدام أداة االسسستجواب، جكسسان هنسساب حسساالت تسسستو  قسسال، 29/11/2015الباحسسث معسسه بتسساريخ 
مكانيسسة اسسستغالل هسسذه الحسساالت مسسن قبسسل الطسسر  ال سساني لالنقسسسام كنسسا نلجسسأ  لكسسن لظسسرو  االنقسسسام وال

 عن هذه األداة. لمعالجة هذه الحاالت بعيداً 

لكن بعد الوزراء يرى خال  ذلب، ففي مقابلة الباحث مسع السوزير د. محمسد الفسرا، بسين أن 
و  سيئة جراء ، رغم أنهم كانوا يعيشون أزمات متتالية، وفي ظر كل جهدهمالوزراء كانوا يعملون ب

 ب استخدام هذه األداة.وجالحصار وقلة اإلمكانيات، ولم يظهر عليهم أحداث تست

هسذا الفسرق فسي نظسرة النسواب والسوزراء كسون أن  فيعزو الباحرث ،أما بالنسبة للزيارات الميدانية
كسن لجان المجلس التشريعي ونوابه يجدوا أنفسهم قاموا باستخدام هذه األداة بشسكل فاعسل وكبيسر، ل

ربما تختلي هذه الزيارات مسن وزارة ألخسرى، ويلمسس فاعليتهسا وزيسر وال يلمسس زيارتهسا وزيسر آخسر، 
 لذلب نجد هذا الفرق في نظرة النواب والوزراء أو من في حكمهم لهذه األداة.

 (.Sig)القيمة االحتمالية فقد تبين أن  ،والمجاالت مجتمعة معاً  أما بالنسبة لباقي المجاالت
حصائية بين ذات داللة ا توجد فروق ال وبذلب يمكن استنتاج أنه  0.05مستوى الداللة  من أكبر

 عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الوظيفة.متوسطات تقديرات 
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كون النظرة العامة ألداوت الرقابة البرلمانية البرلمانية  كانت متقاربة سواء  و يعزو الباحث
ن قبل نواب المجلس التشريعي أو الوزراء، والجميع ي كد أن هذه األدوات تأ رت كانت م

 باالنقسام، وغياب التعددية السياسية عن البرلمان.

 

 الوظيفة –"  لعينتين مستقلتين -  T "ختبارانتائج  (:33جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

عضو 
مجلس 
 تشريعي

وزير أو 
من في 
 حكمه

 .الس ال البرلماني

 .ستجواباال

 .لجان تقصي الحقائق

 .حجب ال قة

 .الزيارات الميدانية

 .الشكاوي 

 .الرقابة على الموازنة العامة

 األداوت الرقابية للمجلس التشريعي

األداء الرقابي للمجلس  تأثير وفاعلية
 جميع المجاالت معاا  التشريعي

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةين الفرق بين المتوسط *                 
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عنررد مسررتوى داللررة  بررين متوسررطات إجابررات المبحرروثينتوجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية  -
(0.05 ≥ α)  فري  التشرريعي اإلنقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلرسحول

 .تعزى إلى المؤهل العلمي قطاع غزة

المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 34الموضحة في جدول )من النتائج 
 ،لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  0.05 من مستوى الداللة أكبر ""التباين األحاديختبارال

عينة الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال وبذلب يمكن استنتاج أنه 
 تعزى إلى الم هل العلمي. معاً  حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة

كون النظرة العامة ألداوت الرقابة البرلمانية البرلمانية  كانت متقاربة، سواء  و يعزو الباحث
ية التي يحملها النواب الوزراء، ولم تتأ ر بالدرجة العلمكانت من قبل نواب المجلس التشريعي أو 

هذه األدوات تأ رت باالنقسام، وما لحق هذا أو الوزراء أو من في حكمهم، وهناب إجماع على أن 
 االنقسام من حصار، وغياب الكتل البرلمانية األخرى عن القيام بدورها الرقابي.

 المؤهل العلمي –التباين األحادي "  "ختبارانتائج  (:34جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

 .الس ال البرلماني

 .ستجواباال

 .لجان تقصي الحقائق

 .حجب ال قة

 .الزيارات الميدانية

 .الشكاوي 

 .الرقابة على الموازنة العامة

 األداوت الرقابية للمجلس التشريعي

األداء الرقابي للمجلس  تأثير وفاعلية
 جميع المجاالت معاا  .التشريعي
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عنررد مسررتوى داللررة  بررين متوسررطات إجابررات المبحرروثينتوجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية  -
(0.05 ≥ α)  فري  التشرريعي نقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلرساال حول

 .تعزى إلى عدد سنوات العمل قطاع غزة

 -  Tالمقابلة الختبار"  (.Sig)حتمالية ( تبين أن القيمة اال35الموضحة في جدول )من النتائج 
 ،لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  0.05لعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة 

وبذلب يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
 .ملسنوات الععدد تعزى إلى  حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً 

إلى أن هناب توافق بين عينة الدراسة في النظرة إلى أن العمل البرلماني واألداء  و يعزو الباحث
الرقابي وأداواته، وأن النواب والوزراء أو من في حكمهم أكدوا بأن هذا األداء تأ ر باالنقسام، ولم 

 تختلي هذه الر ية بعدد سنوات العمل.

 سنوات العملعدد  –"  لعينتين مستقلتين - " Tختبار انتائج  (:35جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

سنوات 5
 فأقل

سنوات  6
 فأكثر

 .الس ال البرلماني

 .ستجواباال

 .لجان تقصي الحقائق

 .حجب ال قة

 .الزيارات الميدانية

 .الشكاوي 

 .الرقابة على الموازنة العامة

 األداوت الرقابية للمجلس التشريعي

األداء الرقابي للمجلس  تأثير وفاعلية
 جميع المجاالت معاا  .التشريعي
 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةين الفرق بين المتوسط *                
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 :نتائج الدراسةأوال: 

لإلجابة على الس ال الرئيس، واألسئلة الفرعية، ومن  الدراسة هذه من خالل الباحث سعى
خالل نتائج التحليل آلراء المبحو ين، والمقابالت التي أجراها الباحث مع عدد من نواب المجلس 

قطاع غزة، وفي ضوء التقارير والبيانات التي  التشريعي الفلسطيني، وعدد من الوزراء في
 توصلت لها الدراسة، خلص الباحث إلى النتائج التالية:

تي جرت في العام نتخابات التشريعية الفلسطينية الراسة أن عدم احترام نتائج االأظهرت الد -1
سنوات بين حركتي فت  وحماس، وأدى إلى االنقسام  منذ القائم أصالً  ، زاد الشرخ2006

 السياسي القائم حاليًا.
على  واضحاً  سلبياً  نقسام السياسي الفلسطيني كان له أ راً الدراسة أن اال تبين من خالل -2

عمل المجلس التشريعي الرقابي، وحاولت كتلة التغيير واإلصالح أن ت دي هذا الدور في 
 .(%64.51) الدور جاءت نتيجته بدرجة متوسطة علية هذاتأ ير وفاقطاع غزة، إال أن 

، فاعليتهاأن حكم الحزب الواحد في قطاع غزة أفقد الرقابة البرلمانية إلى  توصلت الدراسة -3
من حركة حماس، والمجلس  كانت وهي التعددية الحزبية، فالحكومة ما يميزهاوأهم 

 .ر واإلصالح() كتلة التغيي التشريعي يدار بكتلة حماس البرلمانية
  -ما عدا كتلة التغيير واإلصالح-أظهرت الدراسة أن الكتل البرلمانية في قطاع غزة   -4

جزء  نقسام، وهي بذلب تتحملالمجلس التشريعي بحجة اال أعمالي آ رت عدم المشاركة ف
 نقسام. فترة اال خاللعي للتعددية السياسية مسئولية عن فقدان المجلس التشريال كبير من

نقسام وحد مرجعية الواحد في قطاع غزة خالل فترة االأظهرت الدراسة أن حكم الحزب  -5
الحكم ، فقد كانت تدار األمور سواء في المجلس التشريعي أو الحكومة بمرجعية سياسية 

، ويظهر على بعضها حزبياً  واحدة، وهذا بالتأكيد جعل بعد القرارات تأخذ طابعاً 
 المصلحة الحزبية.

المجلس التشريعي في قطاع غزة برغم االنقسام مارس دوره الدراسة أن  لتبين من خال -6
، وهذا راجع كون البرلمان (%58.84) الرقابي باستخدام الس ال البرلماني بشكل متوسط

 والحكومة من لون واحد.
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أظهرت الدراسة أن المجلس التشريعي في قطاع غزة لم يقم باستخدام أداتي االستجواب  -7
تقصى الحقائق مرة واحدة  لجانستخدام أداة ل فترة االنقسام، فيما تم اقة خالوسحب ال 

عدم مشاركة الكتل البرلمانية ل فقط، وهذا يعود كون البرلمان والحكومة من لون واحد، و
 األخرى في تفعيل دورها البرلماني والرقابي.

مارس الرقابة الدراسة أن المجلس التشريعي في قطاع غزة برغم االنقسام من خالل تبين  -8
، وهذا راجع كون موارد الموازنة غير (%66.97) على الموازنة العامة بشكل متوسط

قطاع  له ر على المساعدات، جراء الحصار الذي يتعردحقيقية، وهي تعتمد بشكل كبي
 غزة.

أظهرت الدراسة أن لجان المجلس التشريعي مارست دورها الرقابي بشكل جيد على  -9
االستماع، رغم أن هذه األداة غير منظمة تشريعيًا، إال أنها من أك ر مستوى جلسات 
 .األداوت استخداماً 

أن لجان المجلس التشريعي ونوابه مارسوا دورهم الرقابي على  إلى الدراسة توصلت -10
، وكان من (%66.68) نقسامالمستوى أداة الزيارات الميدانية بشكل متوسط خالل فترة ا

 ألداة مفعلة بشكل أكبر لو كان هناب تعددية سياسية في البرلمان. الممكن أن تكون هذه ا
 أظهرت الدراسة أن المجلس التشريعي ونوابه تفاعلوا مع شكاوى المواطنين بشكل كبير -11

على حلها، إال أن االنقسام حد من الوصول لحل العديد من  ، وكانوا يعملون %(71.20)
  هذه الشكاوى.

ي تعرد ألبشع تهميش خالل الدراسة أن المجلس التشريعي الفلسطين تبين من خالل -12
نعقاد، نقسام من قبل رئاسة السلطة، وكان يجب عليها دعوة المجلس التشريعي لالفترة اال
 نقسام تحت قبته.على حل الخالفات التي نتجت عن االوالعمل 

لك ير من العوائق،  أظهرت الدراسة أن العمل الرقابي البرلماني في قطاع غزة تعرد -13
لحروب المتتالية على قطاع غزة، باإلضافة لحتالل، والحصار المفرود أهمها كان اال

في تفعيل أدائها  -عدا كتلة التغيير واإلصالح-مشاركة الكتل البرلمانية وكذلب عدم، عليه
 الرقابي.

ر أداء نقسام ساهم في تطويداء الرقابي في قطاع غزة رغم االأظهرت الدراسة أن األ -14
لدور نواب  كبيراً  ، وكان الوزراء يولون اهتماماً (%62.86) الوزارات بدرجة متوسطة
محل  مالحظات النوابوكانت ، (%68.98) بمتوسط حسابي المجلس التشريعي الرقابي

 التي كانت تساهم في تحسين األداء الوزاري.اهتمام الوزراء والمسئولين، و 
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الفساد  كافحةالمجلس التشريعي الرقابي ساهم في مأن أداء نواب إلى الدراسة  توصلت -15
وعملوا على الحد من وجود أي ، (%67.23) بشكل متوسط داخل الم سسات الحكومية

 تجاوزات أو كسب غير مشروع داخل هذه الم سسات.
نقسام حاول جلس التشريعي في قطاع غزة رغم االأظهرت الدراسة أن األداء الرقابي للم -16

الظرو  التي عمل فيها المجلس  ، كون (%65.42) بدرجة متوسطة أن يعزز لحكم رشيد
التشريعي من حصار خانق وحروب متكررة جعلت األداء الرقابي لم يرتق  لهذا المستوى، 

األداء الرقابي نفسه لم يصل لمستوى نستطيع  فمقومات الحكم الرشيد لم تتوفر له، وأيضاً 
 ة كبيرة. من خالله أن نقول إنه يعزز لحكم رشيد بدرج

نقسام كانوا يعملون لحكومة في قطاع غزة خالل فترة االأن وزراء اإلى  الدراسة توصلت -17
 لتسييسودون موازنات حقيقية، باإلضافة في ظل أزمات متتالية، دون امكانيات كبيرة، 

المقرات الحكومية ، والحروب المتعددة التي دمرت )استنكا  الموظفين( وظيفة الحكوميةال
لكن  ,للمجلس التشريعي الرقابي داءوكل ذلب كان له تأ يرًا سلبيًا على األ ،لملفاتوأتلفت ا

، وعملوا ليل نهار مع الموظفين العموميين، وأعادوا ما كبيراً  جهداً  الوزراء رغم هذا بذل
ر في فترات قياسية رغم الحصار، ولم يتوانوا عن تقديم خدماتهم للجمهور حتى في مّ  د  

 عسرة، سواء أ ناء الحروب أو بعدها مباشرة.أشد األوقات 
للمجلس  أميناً  رقابياً  أظهرت الدراسة أن ديوان الرقابة المالية واإلدارية كان ذراعاً  -18

التشريعي، فدخل جميع الوزارات وراقب على كل القرارات اإلدارية والمالية، وقدم تقاريره 
 تعيق من أدائه الرقابي.للمجلس التشريعي، وسهلت الوزارات عمله ولم تحاول أن 

الدراسة أن المجلس التشريعي الفلسطيني في أغلب األحيان لم يطلع  تبين من خالل -19
نقسام جاذبات السياسية التي نتجت عن اال، نتيجة للتالجمهور على نتائج األداء الرقابي

 السياسي الفلسطيني. 
التخصصات  أظهرت الدراسة أن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بحاجة لبعد -20

العلمية، سواء قانونية أو مالية أو اقتصادية، ليساهموا بدور أكبر في أداء رقابي فاعل 
 على الم سسات الحكومية.

ة في عملية الرقاب مهماً  أن الشخصية القيادية للنائب تلعب دوراً  إلى الدراسة توصلت -21
ن قبل الوزارات أكبر، هتمام بمالحظاته مالبرلمانية، فصاحب الكاريزما القيادية يكون اال

 على األداء الرقابي. مما يعود إيجابياً 
ية بين متوسطات المبحو ين حول أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ -22

نقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلس التشريعي في قطاع غزة تعزى اال
لعلمي، عدد سنوات العمل(، ما للمتغيرات الشخصية )الجنس، العمر، الوظيفة، الم هل ا
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عدا أداتي االستجواب والزيارات الميدانية، فقد أظهرت الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة 
فتهم وزير أو من في حكمه ألداة إحصائية تعزى إلى الوظيفة، وذلب لصال  الذين وظي

 يدانية".ستجواب"، ولصال  الذين وظيفتهم عضو مجلس تشريعي ألداة "الزيارات الم"اإل

 

 

 :توصيات الدراسةثانيا: 

 نتهت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بما يلي:في ضوء ما إ

واضحة وعادلة، تضمن و إنهاء االنقسام السياسي الفلسطيني فورًا، وعلى أسس سليمة  -1
التي و الوطني،  للوفاق الفلسطينيين و يقة األسرى حقوق الكل الفلسطيني، عبر تنفيذ 

، تحت رعاية 2011الفصائل الفلسطينية في العام  آلية تنفيذها جميعوقعت على 
 .يةمصر 

تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني في أي اتفاق مصالحة، فهو الم سسة الفلسطينية   -2
 الوحيدة التي ال زالت تحمل طابعًا قانونيًا.

على لضغط كتلة حركة فت ، ل الكتل البرلمانية وخصوصاً  تك يي الجهود من كافة  -3
نعقاد، حتى تعود رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدعوة المجلس التشريعي لال

التعددية البرلمانية للمجلس، حتى ال يستمر عمل المجلس بحزب واحد ولون واحد، 
 ليكون األداء الرقابي أك ر فاعلية وأك ر شفافية.

ي ونوابه على نطاق استخدام أداة الس ال البرلماني من قبل المجلس التشريع تفعيل -4
تعزيز األداء الرقابي للمجلس بما يساهم في ن، مما هي عليه اآلوبطريقة أنجع أوسع، 
 .التشريعي

، قيام المجلس التشريعي باستخدام أداة االستجواب حسب الحالة المضبوطة رقابياً  ضرورة -5
 وبحيث أال يكون المانع الستخدامها هو البعد الحزبي.

إقدام المجلس التشريعي على استخدام أداة حجب ال قة عن أي وزير يرتكب  أهمية -6
ب سحب ال قة منه، وأال يكون المانع من استخدام هذه األداة الخو  من تستوجمخالفة 

ة فت  تلذلب سياسيًا والعالميًا من قبل الكتل البرلمانية األخرى وخاصة ك غاللاست
 البرلمانية.

المجلس التشريعي في تشكيل لجان تقصي حقائق في  التوسع من قبل لجان ضرورة -7
ب ذلب، وضرورة أن يكون أداء هذه اللجان وجتست للنواب والتي المخالفات التي تصل
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عن أي أجندات حزبية خاصة، وأن يتم إعالن نتائج عمل هذه  بعيداً  ووطنياً  مهنياً 
 اللجان للجمهور إن اقتضت الضرورة.

الالزمة للوزارات والم سسات الحكومية، حتى يتسنى العمل العمل على توفير الموازانات  -8
داخل هذه الوزارات وفق األصول، وبذلب يتسنى للمجلس التشريعي القيام بالدور الرقابي 

 .المالي على هذه الوزارات بما ينسجم والقانون 
لجنة الموازنة والشئون  وخصوصاً  ،تعزيز األداء الرقابي المالي للمجلس التشريعي  -9

في المجلس في تحقيق الرقابة الالحقة على سير الموازنة العامة، من خالل تقديم  اليةالم
التقارير الربعية للموازنة من قبل السلطة التنفيذية في موعدها، وعبر تحديث وزارة المالية 

 لبياناتها على موقعها اإللكتروني بصورة دائمة.
 أداة جلسات االستماع في أي تعديل قادم للنظام الداخلي للمجلس إدراجأهمية  -10

كونها من أك ر األدوات استخدامًا من قبل ، ، والنص عليها بصورة واضحةالتشريعي
 .في فترة االنقسام نواب المجلس

لكافة الم سسات التشريعي  تك يي الزيارات الميدانية من قبل لجان ونواب المجلس -11
كونها من أهم األدوات التي تساهم في الكشي عن االنحرافات في العمل  الحكومية،
تعزيز عمل الم سسات الحكومية، وكذلب توصي  ، وتعمل على تطوير والحكومي

الدراسة على النص على هذه األداة في أي تعديل قادم للنظام الداخلي للمجلس 
 التشريعي.

يجاد قنوات  أهمية العمل على إبعاد شكاوى المواطنين عن أي -12  بينآ ار لالنقسام، وال
 لحل هذه الشكاوى. الوزارات المعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 بماتوصي الدراسة النواب متابعة عمل الوزرات والم سسات الحكومية بشكل أكبر،  -13
 لجمهور. ة لخدميساعد في تيسير الو  ،عملهاتطوير  يساهم في 

وما نتج عنه من  نقسامالرقابي للبرلمان على االي العمل عدم تعليق أي تقصير ف  -14
قات، وأن يحاول نواب المجلس التشريعي إيجاد البديل المناسب للتغلب على أي و مع

 تواجه عملهم الرقابي. عقبات
والتي أقرت من قبل المجلس التشريعي في  ،تفعيل عمل هيئة الكسب غير المشروع -15

 على كل الصعد، المالية واإلداريةة الفساد مكافحهم ويعزز من م، مما يسا2005العام 
  .الحزبيةعمل هذه الهيئة بعيدًا عن إدارة و أن يكون  وغيرها، و

توصي الدراسة نواب المجلس التشريعي أن يكونوا أك ر جرأة في إعالن نتائج عملية   -16
ا أو قضاي الرقابة البرلمانية للجمهور، وخصوصًا إن كان األمر متعلق بوجود مواطن فساد
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ن تهم الرأي العام ستغل الطر  ال اني في االنقسام ذلب، فهذا يعزز مكانتهم ا، حتى وال
 .إليهينتمون   من شأن الحزب الذيأمام عموم الشعب، ويرفع أيضاً 

الحكم الرشيد ال يجب أن يبقى شعارًا فقط، بل يجب أن يالمس الجمهور تطبيق هذا   -17
ي الوظيفة العمومية، والعدل والشفافية الشعار على أرد الواقع، عبر تكاف  الفرص ف

المجلس  ويعمل عليه والمكاشفة والمحاسبة، واالحتكام للقانون، وهذا ما يجب أن يرعاه
 التشريعي. 

بتفعيل قضية النواب المختطفين، والعمل  توصي الدراسة رئيس السلطة محمود عباس -18
في الضفة الغربية أمام فت  مقر المجلس التشريعي كذلب و ، ائل لإلفراج عنهمبكل الوس

رئيس المجلس د. عزيز دويب ليمارس عمله، ليصب  البرلمان قادرًا على نزع أي خال  
 أو انقسام حاصل في الساحة الفلسطينية.

على إنهاء ضرورة أن تعمل بشكل جاد السلطة الفلسطينية  رئاسة توصي الدراسة  -19
حتالل أو اال الحصار المفرود على قطاع غزة، سواء من الجانب المصري 

 .اإلسرائيلي
الجانب المصري فت  معبر رف  ليكون شريان حياة حقيقي لقطاع  توصي الدراسة -20

غزة، سواء لإلفراد أو للتجارة، وهذا سيزيد من النشاط التجاري على أسس شرعية 
 رقابة مالية حقيقة من قبل المجلس التشريعي. وجوداهم في وقانونية، مما يس

توصي الدراسة السلطة الفلسطينية في رام هللا بإرسال الموازنات الالزمة لوزارات قطاع  -21
رقابة غزة، وأن تذلل كافة العقبات أمام عمل الم سسات الحكومية، مما يساهم في 

 نتاجية هذه الم سسات في خدمة المواطن. برلمانية فاعلة، ويزيد من إ
  نقسام في تقديم التقارير الفي فترة ا مهماً  اً رغم أن ديوان الرقابة المالية لعب دور   -22

الالزمة للمجلس التشريعي لتسهيل مهامه الرقابية، إال أن الدراسة توصي بأن يكون 
 فاعلية أكبرهناب تعددية حزبية داخل هذه الم سسة المهمة، وهذا بالتأكيد سيعطي 

 .للبرلمان ألداء الرقابيل
سطينية كافة، في أي انتخابات قادمة أن يراعوا توصي الدراسة األحزاب والفصائل الفل -23

قتصادية أو تخصصات المهمة، سواء قانونية أو احاجة المجلس التشريعي لبعد ال
 مالية، مما سيعزز العمل الرقابي والبرلماني بشكل عام.
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 (36جدول رقم )
 جدول النتائج والتوصيات

جهة  أهم التوصيات أهم النتائج

 االختصاص

احترام نتائج االنتخابات التشريعية  عدم -1
, زاد 2006الفلسطينية التي جرت في العام 

الشرخ القائم أصالا منذ سنوات بين حركتي فتح 
وحماس, وأدى إلى االنقسام السياسي القائم 

 حالياا.

إنهاء االنقسام السياسي الفلسطيني فوراا, 
وعلى أسس سليمة وواضحة وعادلة, 

يني, عبر تنفيذ تضمن حقوق الكل الفلسط
وثيقة األسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني, 
والتي وقعت على آلية تنفيذها جميع 

, تحت 2011الفصائل الفلسطينية في العام 
 رعاية مصرية.

الفصائل 

الفلسطينية 

وخصوصاً 

حركتي حماس 

 وفتح

االنقسام السياسي الفلسطيني كان له أثراا سلبياا  -2
التشريعي الرقابي, واضحاا على عمل المجلس 

وحاولت كتلة التغيير واإلصالح أن تؤدي هذا 
الدور في قطاع غزة, إال أن تأثير وفاعلية هذا 
الدور جاءت نتيجته بدرجة متوسطة 

(64.51.)% 

تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني في أي 
اتفاق مصالحة, فهو المؤسسة الفلسطينية 

 نياا.الوحيدة التي ال زالت تحمل طابعاا قانو 

رئاسة السلطة 

ممثلة في السيد 

 محمود عباس

حكم الحزب الواحد في قطاع غزة أفقد الرقابة  -3
البرلمانية فاعليتها, وأهم ما يميزها وهي 
التعددية الحزبية, فالحكومة كانت من حركة 
حماس, والمجلس التشريعي يدار بكتلة حماس 

 البرلمانية ) كتلة التغيير واإلصالح(.

ما عدا كتلة -انية في قطاع غزة الكتل البرلم -4
آثرت عدم المشاركة في   -التغيير واإلصالح

أعمال المجلس التشريعي بحجة االنقسام, وهي 
بذلك تتحمل جزء كبير من المسئولية عن فقدان 
المجلس التشريعي للتعددية السياسية خالل فترة 

تكثيف الجهود من كافة الكتل البرلمانية 
كتلة حركة فتح, للضغط على وخصوصاا 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
لدعوة المجلس التشريعي لالنعقاد, حتى 
تعود التعددية البرلمانية للمجلس, حتى ال 
يستمر عمل المجلس بحزب واحد ولون 
واحد, ليكون األداء الرقابي أكثر فاعلية 

 وأكثر شفافية.

الكتل والقوائم 

البرلمانية 

 وخاصة كتلة

 فتح البرلمانية



 

153 
 

 االنقسام.

حكم الحزب الواحد في قطاع غزة خالل فترة  -5
االنقسام وحد مرجعية الحكم , فقد كانت تدار 
األمور سواء في المجلس التشريعي أو الحكومة 
بمرجعية سياسية واحدة, وهذا بالتأكيد جعل 
بعض القرارات تأخذ طابعاا حزبياا, ويظهر على 

 بعضها المصلحة الحزبية.
 

أي تقصير في العمل الرقابي  عدم تعليق
للبرلمان على االنقسام, وما نتج عنه من 
معوقات, وأن يحاول نواب المجلس 
التشريعي إيجاد البديل المناسب للتغلب على 

 .أي عقبات تواجه عملهم الرقابي

لجان المجلس 

التشريعي 

 ونوابه

المجلس التشريعي في قطاع غزة برغم االنقسام  -6
استخدام السؤال البرلماني مارس دوره الرقابي ب

(, وهذا راجع كون %58.84بشكل متوسط )
 البرلمان والحكومة من لون واحد.

تفعيل استخدام أداة السؤال البرلماني من 
قبل المجلس التشريعي ونوابه على نطاق 
أوسع, وبطريقة أنجع بما يساهم بتعزيز 

 األداء الرقابي للمجلس التشريعي.

لجان ونواب 

المجلس 

 التشريعي

المجلس التشريعي في قطاع غزة لم يقم  -7
باستخدام أداتي االستجواب وسحب الثقة خالل 
فترة االنقسام, فيما تم استخدام أداة لجان 
تقصى الحقائق مرة واحدة فقط, وهذا يعود كون 
البرلمان والحكومة من لون واحد, و لعدم 
مشاركة الكتل البرلمانية األخرى في تفعيل دورها 

 رلماني والرقابي.الب

ضرورة قيام المجلس التشريعي باستخدام 
أداة االستجواب حسب الحالة المضبوطة 
رقابياا, وبحيث أال يكون المانع الستخدامها 

 .هو البعد الحزبي

 

ضرورة إقدام المجلس التشريعي على 
استخدام أداة حجب الثقة عن أي وزير 
يرتكب مخالفة تستوجب سحب الثقة منه, 

يكون المانع من استخدام هذه األداة وأال 
عالمياا  الخوف من استغالل ذلك سياسياا وا 
من قبل الكتل البرلمانية األخرى وخاصة 

 كتلة فتح البرلمانية.

أهمية التوسع من قبل لجان المجلس 
التشريعي في تشكيل لجان تقصي حقائق 
في المخالفات التي تصل للنواب والتي 

ون أداء هذه تستوجب ذلك, وضرورة أن يك
اللجان مهنياا ووطنياا بعيداا عن أي أجندات 
حزبية خاصة, وأن يتم إعالن نتائج عمل 
 هذه اللجان للجمهور إن اقتضت الضرورة.

لجان ونواب 

المجلس 

 التشريعي

المجلس التشريعي في قطاع غزة برغم االنقسام  -8
مارس الرقابة على الموازنة العامة بشكل 

راجع كون موارد (, وهذا %66.97متوسط )
الموازنة غير حقيقية, وهي تعتمد بشكل كبير 

العمل على توفير الموازانات الالزمة للوزارات 
والمؤسسات الحكومية, حتى يتسنى العمل 
داخل هذه الوزارات وفق األصول, وبذلك 

لجنة الموازنة 

 ووزارة المالية
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على المساعدات, جراء الحصار الذي يتعرض 
 له قطاع غزة.

 

بالدور يتسنى للمجلس التشريعي القيام 
الرقابي المالي على هذه الوزارات بما ينسجم 

 والقانون.

 

تعزيز األداء الرقابي المالي للمجلس 
التشريعي, وخصوصاا لجنة الموازنة 
والشئون المالية في المجلس في تحقيق 
الرقابة الالحقة على سير الموازنة العامة, 
من خالل تقديم التقارير الربعية للموازنة من 

التنفيذية في موعدها, وعبر  قبل السلطة
تحديث وزارة المالية لبياناتها على موقعها 

 اإللكتروني بصورة دائمة.

لجان المجلس التشريعي مارست دورها الرقابي  -9
بشكل جيد على مستوى جلسات االستماع, رغم 
أن هذه األداة غير منظمة تشريعياا, إال أنها من 

 داوت استخداماا.أكثر األ

أهمية إدراج أداة جلسات االستماع في أي 
تعديل قادم للنظام الداخلي للمجلس, والنص 
عليها بصورة واضحة, كونها من أكثر 

 األدوات استخداماا من قبل نواب المجلس

رئاسة ولجان 

ونواب المجلس 

 التشريعي

لجان المجلس التشريعي ونوابه مارسوا دورهم  -10
مستوى أداة الزيارات الميدانية الرقابي على 

(, %66.68بشكل متوسط خالل فترة االنقسام )
وكان من الممكن أن تكون هذه األداة مفعلة 
بشكل أكبر لو كان هناك تعددية سياسية في 

 البرلمان

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  -11
متوسطات المبحوثين حول االنقسام السياسي 

ي للمجلس التشريعي الفلسطيني والدور الرقاب
في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية 
)الجنس, العمر, الوظيفة, المؤهل العلمي, عدد 
سنوات العمل(, ما عدا أداتي االستجواب 
والزيارات الميدانية, فقد أظهرت الدراسة أنه 
يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى 
الوظيفة, وذلك لصالح الذين وظيفتهم وزير أو 

ن في حكمه ألداة "اإلستجواب", ولصالح الذين م
وظيفتهم عضو مجلس تشريعي ألداة "الزيارات 

 الميدانية".

تكثيف الزيارات الميدانية من قبل لجان ونواب 
المجلس, ولكافة المؤسسات الحكومية, كونها 
من أهم األدوات التي تساهم في الكشف عن 
االنحرافات في العمل الحكومي, وتعمل على 

وير و تعزيز عمل المؤسسات الحكومية, تط
وكذلك توصي الدراسة على النص على هذه 
األداة في أي تعديل قادم للنظام الداخلي 

 للمجلس التشريعي.

 

 

لجان المجلس 

 ونوابه

المجلس التشريعي ونوابه تفاعلوا مع شكاوى   -12
(, وكانوا %71.20المواطنين بشكل كبير )

أهمية العمل على إبعاد شكاوى المواطنين 
يجاد قنوات بين  عن أي آثار لالنقسام, وا 

لجان المجلس 

التشريعي 
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االنقسام حد من يعملوا على حلها, إال أن 
 الوصول لحل العديد من هذه الشكاوى.

الوزارات المعنية في الضفة الغربية وقطاع 
 غزة لحل هذه الشكاوى 

 ونوابه

المجلس التشريعي الفلسطيني تعرض ألبشع   -13
ش خالل فترة االنقسام من قبل رئاسة تهمي

السلطة, وكان يجب عليها دعوة المجلس 
التشريعي لالنعقاد, والعمل على حل الخالفات 

 التي نتجت عن االنقسام تحت قبته.

توصي الدراسة رئيس السلطة محمود عباس 
بتفعيل قضية النواب المختطفين, والعمل بكل 

المجلس الوسائل لإلفراج عنهم, وكذلك فتح مقر 
التشريعي في الضفة الغربية أمام رئيس 
المجلس د. عزيز دويك ليمارس عمله, ليصبح 
البرلمان قادراا على نزع أي خالف أو انقسام 

 حاصل في الساحة الفلسطينية.

رئاسة السلطة 

 الفلسطينية

العمل الرقابي البرلماني في قطاع غزة تعرض   -14
لكثير من العوائق, أهمها كان االحتالل, 
والحصار المفروض على قطاع غزة, والحروب 
-المتتالية عليه, وعدم مشاركة الكتل البرلمانية

في تفعيل أدائها  -عدا كتلة التغيير واإلصالح
 الرقابي.

توصي الدراسة رئاسة السلطة الفلسطينية 
ضرورة أن تعمل بشكل جاد على إنهاء 
الحصار المفروض على قطاع غزة, سواء 

 أو االحتالل اإلسرائيلي.من الجانب المصري 
توصي الدراسة الجانب المصري فتح معبر 
رفح ليكون شريان حياة حقيقي لقطاع غزة, 
سواء لإلفراد أو للتجارة, وهذا سيزيد من 
النشاط التجاري على أسس شرعية 
وقانونية, مما يساهم بوجود رقابة مالية 

 حقيقة من قبل المجلس التشريعي.
 

رئاسة السلطة 

ي الفلسطين

والسلطات 

 المصرية

األداء الرقابي في قطاع غزة رغم االنقسام   -15
ساهم في تطوير أداء الوزارات بدرجة متوسطة 

%(, وكان الوزراء يولون اهتماماا كبيراا 62.86)
لدور نواب المجلس التشريعي الرقابي وكان 

(, %68.98المتوسط الحسابي النسبي لها )
و التي وكانوا يستجيبون لمالحظات النواب, 
 كانت تساهم في تحسين األداء الوزاري.

توصي الدراسة النواب متابعة عمل الوزرات 
والمؤسسات الحكومية بشكل أكبر, بما 
يساهم في  تطوير عملها, و يسهل الخدمة 

 للجمهور.

لجان ونواب 

المجلس 

 التشريعي

توصلت الدراسة إلى أن أداء نواب المجلس   -16
افحة الفساد التشريعي الرقابي ساهم في مك

داخل المؤسسات الحكومية بشكل متوسط 
%(, وعملوا على الحد من وجود أي 67.23)

تجاوزات أو كسب غير مشروع داخل هذه 
 المؤسسات.

تفعيل عمل هيئة الكسب غير المشروع, 
والتي أقرت من قبل المجلس التشريعي في 

م, مما يساهم ويعزز من 2005العام 
الصعد, المالية محاربة الفساد على كل 

واإلدارية وغيرها, و أن يكون إدارة وعمل 
 هذه الهيئة بعيداا عن الحزبية

لجان المجلس 

 ونوابه

لجان المجلس الحكم الرشيد ال يجب أن يبقى شعاراا فقط, أظهرت الدراسة أن األداء الرقابي للمجلس   -17

ونوابه 
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التشريعي في قطاع غزة رغم االنقسام حاول أن 
(, %65.42يعزز لحكم رشيد بدرجة متوسطة )

كون الظروف التي عمل فيها المجلس التشريعي 
من حصار خانق وحروب متكررة, جعلت األداء 
الرقابي لم يرتِق لهذا المستوى, فمقومات الحكم 
الرشيد لم تتوفر له, وأيضاا األداء الرقابي نفسه لم 

صل لمستوى نستطيع من خالله أن نقول إنه ي
 يعزز لحكم رشيد بدرجة كبيرة. 

بل يجب أن يالمس الجمهور تطبيق هذا 
الشعار على أرض الواقع, عبر تكافؤ 
الفرص في الوظيفة العمومية, والعدل 
والشفافية والمكاشفة والمحاسبة, واالحتكام 

, وهذا ما يجب أن يرعاه ويعمل للقانون 
 عليه المجلس التشريعي.

والمؤسسات 

الحكومية في 

 قطاع غزة

وزراء الحكومة في قطاع غزة خالل فترة   -18
االنقسام كانوا يعملون في ظل أزمات متتالية, 
دون امكانيات كبيرة, ودون موازنات حقيقية, 

)استنكاف باإلضافة لتسييس الوظيفة الحكومية 
الموظفين(, والحروب المتعددة التي دمرت 

وكل ذلك كان المقرات الحكومية وأتلفت الملفات, 
الرقابي للمجلس  داءله تأثيراا سلبياا على األ

, لكن رغم هذا بذل الوزراء جهداا التشريعي
كبيراا, وعملوا ليل نهار مع الموظفين 
 العموميين, وأعادوا ما ُدمِ ر في فترات قياسية
رغم الحصار, ولم يتوانوا عن تقديم خدماتهم 
للجمهور حتى في أشد األوقات عسرة, سواء 

 .أثناء الحروب أو بعدها مباشرة

توصي الدراسة السلطة الفلسطينية في رام 
هللا بإرسال الموازنات الالزمة لوزارات قطاع 
غزة, وأن تذلل كافة العقبات أمام عمل 

في رقابة المؤسسات الحكومية, مما يساهم 
برلمانية فاعلة, ويزيد من إنتاجية هذه 

 .المؤسسات في خدمة المواطن

رئاسة السلطة 

 ووزارة المالية

ديوان الرقابة المالية واإلدارية كان ذراعاا رقابياا   -19
أميناا للمجلس التشريعي, فدخل جميع الوزارات 
وراقب على كل القرارات اإلدارية والمالية, وقدم 

التشريعي, وسهلت الوزارات  تقاريره للمجلس
 عمله ولم تحاول أن تعيق من أدائه الرقابي.

رغم أن ديوان الرقابة المالية لعب دوراا مهماا في 
فترة االنقسام في تقديم التقارير   الالزمة 
للمجلس التشريعي لتسهيل مهامه الرقابية, إال 
أن الدراسة توصي بأن يكون هناك تعددية 

المؤسسة المهمة, وهذا حزبية داخل هذه 
بالتأكيد سيعطي فاعلية أكبر لألداء الرقابي 

 للبرلمان.

رئاسة المجلس 

التشريعي 

ورئيس ديوان 

الرقابة المالية 

 واإلدارية

المجلس التشريعي الفلسطيني في أغلب   -20
األحيان لم يطلع الجمهور على نتائج األداء 
الرقابي, نتيجة للتجاذبات السياسية التي نتجت 

 االنقسام السياسي الفلسطيني.  عن
 

توصي الدراسة نواب المجلس التشريعي أن 
يكونوا أكثر جرأة في إعالن نتائج عملية 
الرقابة البرلمانية للجمهور, وخصوصاا إن 
كان األمر متعلق بوجود مواطن فساد, حتى 
ن استغل الطرف الثاني في االنقسام ذلك,  وا 

الشعب, فهذا يعزز مكانتهم أمام عموم 
ويرفع أيضا من شأن الحزب الذين ينتمون 

 إليه.

رئاسة ولجان 

المجلس 

 التشريعي
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نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بحاجة   -21
لبعض التخصصات العلمية, سواء قانونية أو 
مالية أو اقتصادية, ليساهموا بدور أكبر في 

 أداء رقابي فاعل على المؤسسات الحكومية.
نائب تلعب دوراا مهماا في الشخصية القيادية لل  -22

عملية الرقابية البرلمانية, فصاحب الكاريزما 
القيادية يكون االهتمام بمالحظاته من قبل 
الوزارات أكبر, مما يعود إيجابياا على األداء 

 الرقابي.

توصي الدراسة األحزاب والفصائل الفلسطينية 
كافة, في أي انتخابات قادمة أن يراعوا حاجة 

يعي لبعض التخصصات المهمة, المجلس التشر 
سواء قانونية أو اقتصادية أو مالية, مما 

 سيعزز العمل الرقابي والبرلماني بشكل عام.

األحزاب 

والفصائل 

 الفلسطينية
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 ثالثا: الدراسات المقترحة:

ولتقليل  بهذه الم سسة الرئيسية في النظام السياسي الفلسطيني، بهد  زيادة االهتمام
فإن  نقسام السياسي الفلسطيني على عملية الرقابة البرلمانية،اآل ار السلبية الناجمة عن اال

الباحث يقترح مجموعة من العناوين ليتم األخذ بها كدراسات وأبحاث تساهم علميًا وعمليًا في 
 : أك ر فاعليةمن تخطي األزمات المستقبلية بصورة المجلس التشريعي تمكين 

 .نقسامالتغلب على آ ار االفي  الحكومي والبرلماني ستراتيجيلتخطيط اإلدور ا -

 الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني من وجهة نظر النخب الطالبية. -

 مدى رضا الجمهور عن األداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني. -

 البرلمانية.مساهمة ديوان الرقابة المالية واإلدارية في عملية الرقابة  -

 مدى تأ ير حكم الحزب الواحد على األداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني. -

دور التنوع في التخصصات العلمية لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني على األداء  -
 الرقابي. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 أوالا: المراجع العربية.

 .لو ائقا .أ

 .الكتب .ب

 .الرسائل العلمية .ت

 .الدوريات والمجالت والصحي والتقارير .ث

 القوانين واألنظمة .ج

 .المواقع اإللكترونية .ح

 ثانياا: المراجع األجنبية.                
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 .القرآن الكريم 

 أوالا: المراجع العربية:

 )أ( الوثائق:      

الفلسطينية المرحلية حول  -االتفاقية اإلسرائيلية (: 1995) إعالن المبادئ و يقة -
 .الضفة الغربية وقطاع غزة

حول ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية,  (:1996) أوسلو ،و يقة إعالن المبادئ -
 .القدس :لإلعالم واالتصال مركز القدس، (6) سلسة الوثائق الفلسطينية رقم

 

 الكتب العربية:)ب( 

دار : القاهرة. الرقابة على أداء الجهاز اإلداري  :(1996) رمضان محمد بطيخ، -
 .النهضة العربية

مطبعة  :فلسطين. 2ط .القواعد المنهجية لبناء االستبيان :(2010) الجرجاوي، زياد -
 أبناء الجراح.

مطبعة  :بغسداد. مبادئ المالية العامة والتشريع المالي (:1961) هاشم ،الجعفري  -
 .االعظميسليمان 

 .دار النهضة العربية :القاهرة. 2ط .1ج .علم المالية العامة: (1970) احمد ،جامع -
م سسة الوراق  :عمان .األردن .مناهج البحث العلمي(: 2006الحمداني، موفق ) -

 للنشر.
أجهزة الرقابة وأنظمة المرساءلة فري القطراع العرام  :(2003) حرب، جهاد -

  .(المبادة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطيسة )مفتساح .1ط .الفلرسطيني
دار المطبوعات  :اإلسكندرية .القانون الدستوري  :(1997) ماجد راغبالحلو،  -

 .الجامعية
المركز الفلسطيني : القدس. الديمقراطية والتعددية السياسية(: 1998)محمد  ،الدجاني -

 .للدراسات اإلقليمية
 . القاهرة: دار النهضة العربية.رقابة النشاط الحكومي(: 1999أبو زيد، محمد ) -
الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في  (:1983) إيهاب زكي ،سالم -

 .عالم الكتب :القاهرة. النظام البرلماني
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مكتبة  . يافا:والصهيونية االنتدابفلسطين العربية بين  (:1937عيسى ) ،السفري  -
 .فلسطين الجديدة

الجامعيسة للطباعسة  الدار: بيروت .اإلدارة العامة (:1983) عبد العزيز ،شيحا، إبراهيم -
  . والنسشر

 .موسوعة الشباب السياسية: القاهرة .البرلمان (:2000) علي ،الصاوي  -
 .محاولة لتأصيل نظرية الرقابة البرلمانية: من يراقب من :(2003) علي، الصاوي  -

 .جامعة القاهرة: القاهرة
 :القاهرة .المعاصرةالسلطات الثالث في الدساتير العربية  (:1996) سليمان ،الطماوي  -

 .دار الفكر العربي
السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام  (:1995)قائد محمد  ،طربوش -

 .الم سسة الجامعية للدراسات :بيروت .1ط. الجمهوري 
 .الدار الجامعية :بيروت. النظم السياسية(: 1998) عبد هللا بسيوني ،عبد الغني -
 :البحث العلمي(. 2001عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد ) -

 دار الفكر للنشر والتوزيع. :عمان. مفهومه وأدواته وأساليبه
أثر االنقسام السياسي الفلسطيني على مبدأ  :(2014عالونة، محمود، وآخرون. ) -

  .مكتبة جامعة بيرزيت: رام هللا. سيادة القانون 
 .مجموعة النيل العربية: . القاهرةالتحقيق البرلماني :(1990) عمران، فارس -
  .دار النهضة العربية :القاهرة. مبادئ اإلدارة العامة (:1972) حسن ،عبد الفتاح -
: بغداد .صول علم المالية العامةأمحاضرات في : (1945) ضياء الدين ،عار  -

 .مطبعة النقيد االهلية
دار النهضة  :القاهرة .البرلماني في مصروجيز القانون : (2003) فكري، فتحي -

 .العربية
 الم سسة: بيروت. الفلسطينية البرلمانية والتجربة الديمقراطية (:2006قريع، أحمد ) -

 والنشر. للدراسات العربية
. دار اليازوري العلمية (: البحث العلمي الكمي والنوعي2009) السامرائي قندلجي، -

  .للنشر والتوزيع
. الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية (:1998)  حمدي سليمان ،القبيالت -

 .دار ال قافة للنشر والتوزيع: عمان
منشورات الحلبي  :بيروت. 1ط .الموازنة العامة للدولة: (2005) عبد اللطيي ،قطيش -

 .الحقوقية
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الرقابة اإلدارية بين القانون اإلداري وعلم اإلدارة  (:2002) عيد مسعود ،الجهني -
 .القاهرة: جامعة عين شمس .رسالة دكتوراه .العامة

دراسة ماجستير.  .الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة: (2008) ناديةالجبلي،  -
 اليمن: جامعة عدن.

 .اسهام الجماهير في السلطةالرقابة الشعبية وسيلة  :(1981) علي طه ،حسين -
 .كليسة القانون ، جامعة بغداد. بغداد: رسالة ماجسستير
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 فوز حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في االنتخابات (:2006) حسام ،الدجني -
. دراسة وأثره على النظام السياسي الفلسطيني (2006)التشريعية الفلسطينية 

 .جامعة االزهر: غزة .ماجستير
الهيئة  .األمنية األجهزة أداء البرلمانية على الرقابة : (2005) بهاء الدين السعدي، -

 .فلسطين الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن. رام هللا.
 في التنفيذية السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة وسائل: (2009) فيصل، شطناوي  -

: جامعة األردندراسة ماجستير.  (.2009 -2003)األردني عام الدستوري  النظام
 جدارا.

االستجواب في  النظام البرلماني )دراسة مقارنة  :(2007) أحمد نبيل، الصوص -
 .جامعة النجاح الوطنية  :نابلس. رسالة  ماجستير . ومصر( فلسطين

 الرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة :(2002) ، عزيزكايد -
 .فلسطين الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن. رام هللا. الهيئة .التنفيذية

وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة : (2007) عبد العزيز اللحيدان، -
دراسة مقارنة تطبيقية على مجلس الشورى في المملكة العربية ) :التنفيذية
 عبد العزيز. : جامعة الملبالمملكة العربية السعودية. دراسة ماجستير. (السعودية

 البرلمانية والرقابة التشريعية العملية :(2012) اإلنسان لحقوق  الفلسطيني المركز -
 غزة. فلسطين. .الفلسطيني السياسي فترة االنقسام خالل

 أعمال على الرقابية األدوات من كأداة السؤال حق(: 2010) ، عبد الرحيمالمدهون  -
ا السلطة : جامعة األزهر، كلية غزة دراسة ماجستير.. الفلسطيني للنظام التنفيذية وفقا
   الحقوق.

 دراسة: العامة على اإلدارة للرقابة والوضعي اإلسالمي المنظور :(1991) نعيم نصير، -
 : جامعة الملب سعود.السعودية. دراسة ماجستير. مقارنة

 
 (: الدوريات والمجالت والتقارير:ث)    

األجهزة الحكومية في ظل السلطة الوطنية الرقابة المالية على  (:2001)باسم ،بشناق -
 .رام هللا: الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن .الفلسطينية )هيئة الرقابة العامة(

: السرياق السياسري للمجلرس التشرريعي الفلسرطيني الثراني :(2008) محيسسن ،تيسسير -
ة ورقة السياسي ورهانسات األطرا ءة تحليليسة مسن منظسور تحسوالت النظسام السياسسي اقسر 
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مركز هد  لحقوق  .تعزيز التجربة البرلمانية الفلسطينيةمقدمة لورشة عمل بعنوان: 
 .اإلنسان

 ورقة عمل حول ديوان الشكاوى في المجلس التشريعي(: 2004) حرب ،جهاد  -
 ن.االئتال  من اجل النزاهة والمسائلة آما .الفلسطيني

في  طبيعة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني (:2008) حرب، جهاد، جبارين، سامي  -

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي . 2008 تموز -2007الفترة ما بين تموز
  .رام هللا، مفتاح –والديمقراطية 

التطورات األمنية في السلطة الفلسطينية : (2008) ووائل سعد ،ابحيص ،حسن   -
 .مركز الزيتونة، بيروت، لبنان .2006-2007

لجان المجلس  :دراسة بعنوان نحو مجلس تشريعي فعال (:2004) أحمد ،أبو دية -
 .االئتال  من أجل النزاهة والمسائلة آمان .الدائمة

ورقة  .االنتخابات ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني (:2010) الرمحي، محمود   -
 .م(3/4/2010عمل مقدمة الى مركز دراسات المستقبل الفلسطيني بتاريخ  

مجلة  .وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة(: 1987 ) سمارة ،خالد ،الزغبي -
 .لعدد الثانيالعلوم اإلدارية، السنة التاسعة والعشرون، ا

 .١العدد  -الوقائع الفلسطينيةمجلة  -وزارة العدل (:١٩٩٤) السلطة الوطنية الفلسطينية -
 .2العدد  -مجلة الوقائع الفلسطينية-وزارة العدل (:١٩٩٤) السلطة الوطنية الفلسطينية -
 .١١العدد  -مجلة الوقائع الفلسطينية–وزارة العدل(: 1996)السلطة الوطنية الفلسطينية  -
 -الفلسطينيةمجلة الوقائع  –وزارة العدل  (:٢٠٠٢) .السلطة الوطنية الفلسطينية -

 .القانون األساسي
. 2008-1996تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني (: 2008، يوسي )صافي -

 رام هللا. .مركز هسد  لحقوق اإلنسان
المركز اللبناني  .الدور الرقابي للمجالس النيابية العربية (:2004) رغيد ،الصل  -

 : بيروت.للدراسات
 .البرلمانية في ترقية حقوق المواطن واإلنساندور الرقابة  (:2002عوابدي، عمار ) -

 .الجزائر العدد االول، ي،مجلة الفكر البرلمان
مجلة  .2006 النظام السياسي بعد االنتخابات التشريعية (: 2006) عبد الهادي، مها -

 .ألردن، ا، مركز دراسات الشرق األوسط34-35دراسات شرق أوسطية، عدد 
ورقسسة عمسسل مقدمسسة لورشسة  .رة المجلررس التشررريعي الحراليتجربر: (2008)الغسسول  ،كايسسد -

 مركز هد  لحقوق اإلنسان. .البرلمانية الفلسطينية تعزيررز التجربررة: عمسسل
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التنفيذية في  إشكالية العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة (:2010) هدى ،اللواء -
 ة.اللجنة القانوين ،المجلس التشريعي الفلسطينيغزة:  .المجال الرقابي

 .االستجواب البرلماني للوزراء في الكويت (:2002)المحسن  محمد عبد ،المقاطع -
 .مجلة الحقوق، ملحق العدد ال الث، السنة السادسة والعشرون 

االئتال  من اجل  .دراسة بعنوان مجلس تشريعي منتخب (:2004) حمدأ ،مجدالني -
 .النزاهة والمساءلة آمان

 فعالية الدور الرقابي للبرلمان: (2005)المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات   -
 .غزة. فلسطين. على السلطة التنفيذية

 .. غزة. فلسطينالمجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية: (2006) ملتقى الفكر العربي -
حماس في سيناريوهات بعد فوز : (2006) تاسات واالستشار امركز الزيتونة للدر  -

 بيروت. لبنان. .االنتخابات الفلسطينية
قراءة إحصائية وسياسية في نتائج االنتخابات  (:2006) مركز دراسات الشرق األوسط -

حماس تستلم السلطة من  2006:  2005يناير  25: التشريعية الفلسطينية الثانية
 عمان.مركز دراسات الشرق األوسط،  عمان .فتح

 تقييم االداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب حولورقة عمل  :(2013محسن، إياد ) -

 ، بغداد، العراق.مركز المعلومة للبحث والتطوير.  2013-2010العراقي 
لحوار ا: عام على والية المجلس التشريعي الفلسطيني :(2007) السهيلى ،محمد -

 (.1821)العدد  .المتمدن
 التطورات واإلشكاليات :العليا الفلسطينيةمحاكم العدل  (:1999) .أبو هنود، حسين -

الهيئة  –( ١٣سلسلة التقارير القانونية ) .واألداء في مجال حماية الحقوق والحريات
 .هللا رام -الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

 
 نظمة:القوانين واأل )ج(: 

 (.2003القانون األساسي الفلسطيني معدل ) -
 م(. 2004) واإلداريةقانون ديوان الرقابة المالية  -
 م(. 2005قانون الكسب غير المشروع ) -
 م(.1922مرسوم دستور فلسطين ) -
 النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. -
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 (: المواقع اإللكترونية:ح)   

الرابط:  10/03/2015موقع الجزيرة نت،  -
http://www.aljazeera.net/knowledgegate 

 www.aljazeera.netم. 10/11/2015موقع الجزيرة نت  -

 www.alriyadh.comم. 28/10/2015موقع صحيفة الرياد  -

 http://www.plc.gov.psم. 19/1/2016موقع المجلس التشريعي غزة  -

 18/11/2015موقع المجلس التشريعي الفلسطيني رام هللا  -

 plc.org-http://www.pal 
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168 
 

 (1ملحق رقم )
 االستبانة في صورتها النهائية
 أكاديمية اإلدارة و السياسة للدراسات العليا

 برنامج الدراسات العليا المشترك
 مع جامعة األقصى

 الموضوع/تعبئة استبانة لبحث بعنوان:

والدور الرقابي للمجلس االنقسام السياسي الفلسطيني "
 التشريعي"

 األخت الكريمة,,,,,,           م/ ررررررررراألخ الكري
 ,,, السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

نقسام اال راسة "ماجستير يقوم الباحث بدفي إطار دراسة بح ية للحصول على درجة  
االنقسام الفلسطيني كان البد ففي ظل "، السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، وهل قام بالدور المنوط به  من دراسة
 على أكمل وجه.

اإلدارة أكاديمي تكميلي لنيل درجة الماجستير في  الباحث إلى تناول هذا الموضوع كبحث دمَ عَ 
، ضمن البرنامج المشترب بين جامعة سات العليا بغزةبأكاديمية اإلدارة والسياسة للدرا والقيادة

األقصى وأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، لذا نأمل من حضرتكم التفضل بتعبئة 
( أمام اإلجابة التي 5-1البيانات الشخصية، واإلجابة على بنود االستبانة ب بوضع الرقم من )

( هي 5( هي الدرجة الدنيا ورقم )1ًا بأن رقم )ترونها مناسبة وتتفق مع وجهة نظركم، علم
 الدرجة العليا.

المعلومات الكافية بدقة وموضوعية سي دي إلى تقييم أفضل  إن حرصكم على تقديم      
لما فيه مصلحة الم سسة البرلمانية خصوصًا مما سيعود بالنفع والخير  ،لموضوع الدراسة

راعى فيها السرية التامة وستستخدم ألغراد ه البيانات ي  بإذن هللا، علمًا بأن هذعمومًا المجتمع و 
 البحث العلمي فقط.

 ,,,لوا بقبول فائق االحترام والتقديروتفضشاكرين لكم حسن تعاونكم 
 رامي منسي نصار :الباحث                                                                  

 059918988جوال رقرررررررررررررم:                                                             
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 :البيانات الشخصية واملؤسساتية 

 
 
 

 
 
 

 

 الجنس
 انثى ذكر
  

 
 
 
 

 العمر
 عام 50أكثر من  50-41 40-31 عام فأقل 30

    

 

 الوظيفة

 

 وزير أو من في حكمه تشريعي عضو مجلس الوظائف السيادية
  

 

 المؤهل
 العلمي

 دكتوراه ماجستير سبكالوريو   
   

 

عدد سنوات 
 عملال

 سنة فأكثر 21 20-16 15-11 10-6 سنوات فأقل 5
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     :أسئلة حول األدوات الرقابية للمجلس التشريعي 
( هي الدرجة 1( أمام كل فقرة حسب تقييمك, علماا بأن رقم )5-1يرجى التكرم بوضع الرقم من )  

 .( هي الدرجة العليا5الدنيا ورقم )
 الدرجة األدوات الرقابية م

  البرلماني السؤال 
  مارس النواب حقهم في استخدام أداة الس ال البرلماني بشكل ينسجم والقانون.  -1
  نقسام. باال اً يتأ ر سلبلم ياستخدام الس ال البرلماني   -2
  يتعامل الوزير بجدية مع الس ال البرلماني المقدم من النواب.  -3
  أ ناء اإلجابة على أسئلة النواب. ال يخفون حقائق مهمةالوزراء   -4
  . األسئلة غالبا ال تتحول إلى جلسات استماع  -5
  ستماع.افي تحويل األسئلة إلى جلسات  لم ي  رالبعد الحزبي   -6

  االستجواب 
  ستجواب.النواب حقهم في استخدام أداة اال مارس  -7
  استخدام هذه األداة.لم يعيق نقسام الفلسطيني اال  -8
  عن الحزبية . بعيداً  ستخدام هذه األداة كان مهنياً ا  -9

الوزراء أو ستجواب في بعد الحاالت أدى إلى حجب ال قة عن أحد اال  -10
 الحكومة بأكملها.

 

  ستخدام هذه األداة.لمهني أدى إلى عدم حاجة المجلس الأداء الوزراء ا  -11
  لجان تقصى الحقائق 

ختصين للتحقيق شكل المجلس التشريعي لجان تقصى حقائق من خبراء وم  -12
 رتكبتها السلطة التنفيذية.افي مخالفات جسيمة 

 

  يأخذ طابع حزبي واحد.لم  الغالبفي تشكيل لجان تقصي الحقائق   -13
  في طبيعة تشكيل هذه اللجان.  اً دور  لم يلعبنقسام اال  -14
  ما تكمل اللجان عملها وتقدم مالحظاتها و توصياتها للجنة المختصة. غالباً   -15
  عن الحزبية. يتم التعامل مع تقرير هذه اللجان ببعد وطني بعيداً   -16
  نتائج وقرارات لجان تقصي الحقائق. طالع الجمهور الفلسطيني علىإيتم   -17

  حجب الثقة 
  سبق وأن جرى حجب ال قة عن أي من الوزراء في الحكومات السابقة.  -18
  سبق وأن حجب المجلس التشريعي ال قة عن حكومة بأكملها.  -19
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  هذه األداة. تفعيل االنقسام الفلسطيني لم يعيق  -20
  داة.ستخدام هذه األاالتغافل عن  ليس له دور فيالبعد الحزبي   -21
رتكاب الوزراء اجلس التشريعي كان له دور في عدم األداء الرقابي الفعال للم  -22

 مخالفات تستوجب حجب ال قة عنهم. 
 

  الزيارات الميدانية 
الزيارات الميدانية من قبل نواب المجلس التشريعي ولجانه للم سسات   -23

 الحكومية كانت بالدرجة الكافية. 
 

  .رقابياً  الميدانية في الغالب تأخذ بعداً  الزيارات  -24
  يعطى النواب مالحظاتهم أ ناء الزيارات.  -25
  يهتم الوزراء والمسئولون بمالحظات النواب ويتعاطون معها إيجابيا.  -26
  نتائج تعاطي الوزراء والمسئولين مع هذه المالحظات. يتابع النواب الحقاً   -27
  في تحويل الزيارات الميدانية لمجرد عالقات عامة. نقسام ليس له تأ يراال  -28
  الشكاوي  
  يتعامل النواب بجدية مع الشكاوي المقدمة من قبل الجمهور.  -29
  هتمام بالغ.انواب الشكاوى ويعملون على حلها بيتابع ال  -30
  في حل بعد قضايا المواطنين. ايجاباً نقسام أ ر اال  -31
  األحيان في حل الشكاوي. أغلبفي  لم ي  رالبعد الحزبي   -32
  الوزراء يتعاملون بجدية مع شكاوي المواطنين المرسلة لهم من قبل النواب.  -33
  الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة 
  ي لزم المجلس التشريعي الحكومة بتقديم الموازنة العامة في موعدها.  -34
لسحب ال قة من الحكومة إذا فشلت في  نقسامرغم اال يلجأ المجلس التشريعي  -35

 تقديم الموازنة في مواعيدها القانونية.
 

على الحكومة تقديم الخطة العامة للتنمية قبل إقرار  التشريعي َيشترط المجلس  -36
 الموازنة العامة.

 

قرار مشروع الموازنة العامة   -37 َيعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة وال
 سنويًا.

 

  موازنة العامة من قبل المجلس التشريعي منسجم بمواد ونصوص القانون.قرار الإ  -38
  َتلتزم الحكومة بتنفيذ الموازنة كما أقرها المجلس التشريعي.  -39
  .ي راقب المجلس التشريعي حسن تنفيذ الموازنة العامة  -40
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 األداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطينيتأثري وفاعلية حول سئلة أ: 

 الدرجة العبارات م

  يعطي الوزراء أهمية للدور الرقابي لنواب المجلس التشريعي.   -1
الرقابة ال يفوق اهتمامهم ب ان المجلس التشريعيالوزراء برقابة لج اهتمام  -2

 الفردية للنائب.
 

  على أداء الوزراء والمسئولين.  نقسام إيجابياً أ رت الرقابة البرلمانية خالل اال  -3
  نقسام ساهم في تطوير أداء الدوائر الحكومية.االاألداء الرقابي رغم   -4
  ي  ر في أداء المجلس التشريعي الرقابي.لم الحصار   -5
  على أداء المجلس التشريعي الرقابي. لم ت  رالحروب المتكررة   -6
  ساهمت الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد في قطاع غزة.  -7
  دور في عدم فاعلية الرقابة البرلمانية. يس لهنقسام لاال  -8
قسام أدى أداء فعال مما يعزز نقابي للنواب في قطاع غزة خالل االاألداء الر   -9

 لحكم رشيد.
 

ساهم النواب اإلناث في تطوير الدور الرقابي للمجلس بما يخص شئون   -10
 المرأة.

 

  المجلس التشريعي.هناب دراية كافية لطبيعة األدوات الرقابية المستخدمة في   -11
  في تفعيل األدوات الرقابية. أ رت الدرجة العلمية إيجابياً   -12
  على أدائه الرقابي. اً التخصص العلمي للنائب ي  ر إيجابي  -13
  على أدائه الرقابي. الشخصية القيادية للنائب ت  ر إيجابياً   -14
  يلتزم النواب بالقوانين واألنظمة أ ناء أداء دورهم الرقابي.  -15
  في فاعلية الرقابة البرلمانية. نتماء النواب والوزراء لحزب واحد أ ر إيجابياً ا  -16
  المواطن هو محل اهتمام عملية الرقابة البرلمانية.  -17
  عالن نتائج الدور الرقابي للجمهور الفلسطيني.إ يتم   -18
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 (2ملحق رقم )

 بأسماء المحكمين قائمة
 

 الجامعة االسم م
 أكاديمية اإلدارة والسياسة د.أحمد الوادية                        .1
 أكاديمية اإلدارة والسياسة د. أحمد كلوب                        .2
 أكاديمية اإلدارة والسياسة الجريسي                    محمدد.  .3
 والسياسةأكاديمية اإلدارة  د. رائد قنديل                         .4
 أكاديمية اإلدارة والسياسة د. محمود الشنطي                    .5
 جامعة األقصى د. نبيل اللوح                          .6

 جامعة األقصى د. اسماعيل حسونة                   .7
 جامعة األقصى د. أشر  الحناوي                    .8
 جامعة األقصى د. أسامة أبو سلطان                  .9

 جامعة القدس المفتوحة د. محمد شتيوي                    .10
 ديوان الموظفين أ. أرجوان زحوقة .11
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 (3ملحق رقم )
 أسئلة المقابلة

 أكاديمية اإلدارة و السياسة للدراسات العليا
 برنامج الدراسات العليا المشترك

 مع جامعة األقصى
 

 الموضوع/إجراء مقابلة لبحث بعنوان:

 "والدور الرقابي للمجلس التشريعي نقسام السياسي الفلسطينياال"

 األخت الكريمة,,,,,,           م/ ررررررررراألخ الكري
 ,,, السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

االنقسام راسة "بد ماجستير يقوم الباحثفي إطار دراسة بح ية للحصول على درجة  
ففي ظل االنقسام "، السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، وهل  الفلسطيني كان البد من دراسة
 قام بالدور المنوط به على أكمل وجه.

كاديمي تكميلي لنيل درجة الماجستير في أ الباحث إلى تناول هذا الموضوع كبحث دمَ عَ 
، ضمن البرنامج المشترب بين بأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة اإلدارة والقيادة،

جامعة األقصى وأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، لذا نأمل من حضرتكم التفضل 
 باإلجابة على أسئلة هذه المقابلة.

المعلومات الكافية بدقة وموضوعية سي دي إلى تقييم أفضل  ى تقديمإن حرصكم عل
لما فيه مصلحة الم سسة البرلمانية خصوصًا مما سيعود بالنفع والخير  ،لموضوع الدراسة

 .بإذن هللاعمومًا المجتمع و 
 ,,,لوا بقبول فائق االحترام والتقديروتفضشاكرين لكم حسن تعاونكم 

                                                                 
    رامي منسي نصار          :الباحث                                                         

 0599189881جوال رقرررررررررررررم:                                                   
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و الدور  نقسام السياسي الفلسطينيلنيل درجة الماجستير, حول اال أسئلة مقابلة 
 الرقابي للمجلس التشريعي في قطاع غزة في ظل االنقسام:

 
أنتم راضون عن األداء الرقابي للمجلس التشريعي في قطاع غزة في ظل  هل  -1

 نقسام؟اال
 ستخدمت بكفاءة عالية في هذه الفترة؟ترون أن األدوات الرقابية ا هل  -2
 استجواب ألي من الوزراء خالل مرحلة االنقسام؟ إجراء لماذا لم يتم  -3
 ب سحب ال قة منه؟وجبرأيكم لم يرتكب أي من الوزراء خالل االنقسام مخالفة تست  -4
 ستجوابات؟من اال لى استخدام جلسات االستماع بدالً لماذا ك ر اللجوء إ  -5
لس التشريعي على السلطة هل كانت هناب رقابة مالية حقيقية وفاعلة من قبل المج  -6

 التنفيذية خالل مرحلة االنقسام؟
ستخدام النواب لهذه انقسام الفلسطيني على أداء النواب الرقابي؟ وعلى هل أ ر اال  -7

 األدوات بشكل فاعل؟
 في استخدام هذه األدوات؟ سلبياً  دوراً  الحزبية هل لعبت  -8
في  -كتلة التغيير واإلصالحالكتل البرلمانية _ ما عدا  عدم مشاركةما مدى تأ ير   -9

 تفعيل المجلس التشريعي على الرقابة البرلمانية في قطاع غزة؟
 ؟ داء الرقابي للمجلس التشريعي في قطاع غزةآ ار على األهل كان للحصار  -10
عمل الرقابي العلى  أ رت سلباً هل ترون بأن الحروب المتكررة على قطاع غزة   -11
 لمجلس التشريعي في قطاع غزة؟ل

تعتقد أن األداء الرقابي للمجلس التشريعي في قطاع غزة قد ساهم في تعزيز هل  -12
 ؟لحكم رشيد

 محاربة الفساد؟ ألي مدى كان للرقابة البرلمانية في قطاع غزة دورًا في -13
 

 ولكم جزيل الشكر
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 (4ملحق رقم )
 من أجريت معهم المقابالت بأسماء قائمة

 
 المقابلة إجراء تاريخ الوظيفة السيادية االسم م
النائب األول برئيس المجلس  د. أحمد بحر .1

 التشريعي
30/11/2015 

 29/11/2015 نائب أ. يحيى موسى .2
 3/12/2015 نائب أ. هدى نعيم .3
 25/11/2015 نائب أ. مشير المصري  .4
 28/11/2015 نائب  أ. أشر  جمعة  .5
 2/12/2015 نائب أ. جميل المجدالوي  .6
 24/11/2015 وزير الحكم المحلي األسبق الفراد. محمد  .7
 10/12/2015 وزير الشباب والرياضة األسبق  محمد المدهون د.  .8
 29/11/2015 وزير الصحة األسبق د.باسم نعيم .9

رئيس ديوان الرقابة المالية  د. إسماعيل محفوظ .10
 واإلدارية

29/11/2015 

 

 


