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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

}وَإِن طَاِئفَتَانِ ِمَن الْمُؤْمِنِنيَ اْقتَتَلُوا فََأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ 

تَبِْغي حَتَّى َتفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَِّه إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُْخرَى فَقَاتِلُوا الَِّتي 

 فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَْقِسطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اْلُمقْسِطِنيَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ِإخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ * 

 تُرْحَمُونَ{

 

 
 (10،9 :اآليتان)سورة: الحجرات، 



 ج
 

 اإلهداء
 

انا   إلى من قال فيهم عز وجل ََََََََ ى أَبُّ َ أَبَّ تَعْبُدُواْ إِبَّ إِيَّااُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْس سووووووووووووووورة: ) {...}وَقَضََََََََ

( إلى والدي الحبيب الذي طالما شوووووجحفَّ وح وزفَّ ودعمفَّ فَّ عن عسوووووحى 23 ، آية:اإلسووووورا 
 فَّ طلب الحلم وعن عكمل دراستَّ الحليا من ماجستير ودكتوراه.

إلى والدتَّ الغالية التَّ طالما دعت هللا لَّ عن يوفقفَّ فَّ الدراسوووووووووووة وفَّ إكمال الماجسوووووووووووتير 
 .والدكتوراه

يل عبد هللا( وعبفائَّ تسووفيم وآية ور د وعبد هللا وعسوو إلى .... شوورةكة حياتَّ زوجتَّ الحبي ة )عم
 ح ظهم هللا.

 إلى .... إخوافَّ محمد وعبد هللا وعبد الحميد ومحمود وعبد الكرةم وزوجاتهم وعبفائهم.
 إلى .... عخواتَّ مرةم وزةفب وعائشة وص ية وسامية وعزواجهن وعبفائهن.

 إلى .... األصدقا  واألح اب وعخص  الذكر عصدقائَّ فَّ مسجد الشافحَّ  حَّ الزةتون. 
 إلى .... زمالئَّ فَّ كتلة التغيير واإلصالح.

 إلى .... كل من عسدى إلَّّ محروفًا عو مساعدة عو فصحًا.   
 إلى .... عساتذتَّ وزمالئَّ فَّ اكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات الحليا. 

 شهدا  المسلمين عامة وفلسطين خاصة.إلى .... 
 إلى .... المسلمين عامة والشحب ال لسطيفَّ خاصة.       

 
 إليهم جميعًا أهدي جهدي هذا المتواضع عرفانًا وتقديرًا.

 راجيًا هللا عز وجل أن ينفع بعملي هذا أبناء شعبي الصابر المرابط والمعطاء.
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هيم، )سورة: إبرا  أَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ ألَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ{ }وَإِذْ تَأَذَّنَ يقول هللا عز وجل 

 (.7آية: 

، ال يسحفَّ الحمد هلل الذي   ضله تتم الفحم، والصالة والسالم على الفبَّ األعظم محمد 
لسياسة للدراسات الحليا على بداية إال عن عقدم شكري وتقديري إلى إدارة عكاديمية اإلدارة وا

جهودهم الطي ة، والم اركة فَّ تقديم خدماتهم الحملية والحلمية واألكاديمية لَّ، ولطل ة الدراسات 
 الحليا، لتحقيق خطوات فحو التقدم والفجاح.

التشرةحَّ  االمين الحام للمجلسالدكتور/ نافذ ياسين المدهون وعتقدم بجزةل الشكر والتقدير إلى 
َّ، الذي تكرم بإشرافه على رسالتَّ، وعحاطفَّ بتوجيهاته ومالحظاته القيمة التَّ ع فت ال لسطيف

 وعززت رسالتَّ وساهمت بإخراجها بهذه الصورة.
 ويطيب لَّ عن عتقدم  الشكر والحرفان إلى اإلخوة فَّ لجفة المفاقشة كل من:

 الدكتور الفاضل/ عدنان الحجار         حفظه هللا
 الوادية           حفظه هللا الدكتور الفاضل/ أحمد

سأاًل المولى عز وجل عن يجحله فَّ ميزان حسفاتهم. كما وعتقدم  شكري وامتفافَّ إلى زمالئَّ 
 فَّ الحمل؛ على مساعدتهم الكرةمة لَّ فَّ إفجاح رسالتَّ لترى الفور بهذه الصورة.

آية ور د وعبد هللا سفيم و وعخيرًا عتقدم  الشكر والحرفان إلى زوجتَّ الحبي ة عم عبد هللا وعبفائَّ ت
خوافَّ  لى والدي ووالدتَّ وا  وعسيل الذين صبروا علَّّ وتحملوا افشغالَّ عفهم طيلة فترة الدراسة، وا 

 وعخواتَّ الذين تكرموا على جميحهم إما  الدعا  عو المساعدة.
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 ملخص الدراسة
زمات األعهم و  ،ةشرةحيلحملية التلعلى كي ية إدارة المجلس التشرةحَّ إلى التحرف هدفت الدراسة 

لى تأثير التحرف ع ، كما وهدفت إلىض لها المجلس التشرةحَّ خالل فترة االفقسامالتَّ تحرّ 
االفقسام ال لسطيفَّ على األدا  التشرةحَّّ فَّ كل من الض ة الغربية، وقطاع  زة، ومحرفة 

ي ية محالجة ك تأثير االفقسام على مشروعية القوافين والتشرةحات، وكذلك محاولة التحرف على
 وما هو مصير هذه القوافين والقرارات  قوافين فَّ المستقبل. ،القوافين والتشرةحات

ن من المصادر والمفهج المقارن المفهج الوص َّ التحليلَّّ  استخدم الباحث      ، لثافويةاالمكوو
ام التَّ مفها االست افة، حيث ق االوليةوهَّ الكتب والمراجع والدورةات والتقارةر، والمصادر 

من مجتمع الدراسة المكون من الفواب،  (%20)ال احث بإعداد است افة وتم توزةحها على 
ميّين الجامحّيين المتخصصين وال الغ عددهم يوالوزرا ، ومفظمات المجتمع المدفَّ ومن األكاد

( است افة بفس ة 112اد )وتم استرد ( است افة على عفراد الحيفة،140، وتم توزةع )فرد (700)
(80%.) 

حسب مخرجات االستبيان وآرا  الم حوثين فكان  إلى مجموعة من الفتائج  توصلت الدراسة
ة التشرةحية فَّ على إدارة الحملي وسلبَّ   كبير   عهمها: عّن االفقسام السياسَّ ال لسطيفَّ له تأثير  

لحملية رة المجلس التشرةحَّ لالمتوسط الحسابَّ لتأثير االفقسام على إدا كانفلسطين، حيث 
(، كما كان تأثر األدا  التشرةحَّ  االفقسام ال لسطيفَّ %54.24التشرةحية فَّ قطاع  زة، )

(، كما وفّضل الم حوثين مراجحة %82.47) حيث بلغ فَّ الض ة الغربية بدرجة كبيرة جدا
الفسبَّ  الحسابَّالقوافين والقرارات  قوافين وفق المفهجية القافوفية وكافت درجة المتوسط 

(85.59%.) 
 مجموعة من التوصيات والمقترحات عهمها: ضرورة ال صل بين السلطات  أوصت الدراسة     

ضرورة إ حاد الفواب عن عحداث االفقسام والحودة إلى الحمل فَّ و التف يذية والتشرةحية والقضائية، 
فية قوافين على مراكز قافو المجلس وفقاً لما هو مطلوب مفهم، كما وعوصت  ضرورة عرض جميع ال

ضرورة   الدراسة متخصصة لحمل تص ية لها وتحديلها وفق المفهجية القافوفية، كما وتوصَّ
االست ادة من التجربة التَّ حدثت وعدم إقحام المجلس التشرةحَّ فَّ عية خالفات سياسية وعن 

ضرورة الشحب، و حافظ على وحدة ي الذييكون المجلس التشرةحَّ هو الجهة التَّ تمثل التوازن 
فها  حالة تدخل السلطة التف يذية فَّ عمل  ى الم ادئ من خالل االحتكام إل السلطة التشرةحيةرفع وا 

 فَّ القافون األساسَّ. ومراعاة ما جا  ،المجالهذا القافوفية الراسخة فَّ 
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ABSTRACT 

 

The study aims to shed light on the used ways to recognize the mechanism of 

managing the legislative process by the Legislative council (LC). In addition to the 

top priority crisis that have been confronted by the (LC) at the time of split. also to 

be more aware about the affect of the Palestinian division on the legislative 

performance in each of The Gaza Strip and The West bank as well. 

At the same side, it attempts to figure out the effect of the split on the legitimacy of 

the laws and legislations which have been issued in the Gaza strip and The West 

Bank, beside the endeavors to identify the way of tackling them along with their 

predestination in the future. 

The researcher has used the descriptive analytical method which consist of the 

primary sources include; books, references, patrols and reports; the secondary 

sources bases on the questionnaire, where the researcher has set up a questionnaire, 

and then distribute it on 20% of the aggregate of the study; parliaments, ministries, 

academics of the field, and the (NGOs) totaling (700), another (140) for individuals 

of the sample, moreover, the retrieval of (112) in a percentage of 80%. 

The study has came to several results; The Palestinian Political split has tremendous 

and negative impact on managing the legislative process in Palestine where the 

arithmetic average of it in the Gaza strip is no more than the average 

degree(54.24%). 

The Legislative Performance which affected by the Palestinian Split in the West 

Bank and the Gaza strip has witnessed very large degree (82.47%) where the related 

category preferred revising the laws and decision according to the legal 

methodology where the  arithmetic average(85.59%). 

In the same context, the study has came out a set of recommendations and 

suggestions; the urgent need to divide between executive, legislative and judicial 

authorities, keeping the deputies of the Parliament away of any relation to split 

accompanied by backing to work according of what is required, furthermore, view 

all laws to specialized legal centers to modify them according to Legal 

Methodology. 

 It has recommended also the necessity of bringing the occupation into account 

for arresting the elected deputies who enjoy with International immunity, get 

advantage of the experiment that took place, not allowing the involvement of (LC) 

in any political differences, to be the entity which represents the balance, maintain 

the unity of people, and avoidance contributing of the division, Likewise, putting 

an end to the interference of the executive authority in the performance of the 

legislative one through resorting to the legal principles in the field, as well as paying 

attention to the basic law. 
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 مقدمة الدراسة:أوًل: 
ين التَّ كان آخرها عزمة االفقسام ب ، واألزماتالمشكالت الحديد منالواقع ال لسطيفَّ اليوم  يشهد

حركتَّ فتح وحماس، الذي كان فتيجة فوز حركة حماس فَّ االفتخا ات التشرةحية الثافية وحصولها 
على ع لبية المقاعد فَّ البرلمان، وتشكيلها الحكومة التَّ قاطحتها جميع ال صائل،  اإلضافة إلى 

 ،الفظام السياسَّفَّ  ت كك وترهل ثو حدعدم قبول حركة فتح تسليم السلطة، مما عدى إلى 
 لة.بين المؤسسات فَّ الدو  االفقسام ال لسطيفَّعدى بدوره إلى حدوث والثقافَّ،  ،واالجتماعَّ

بدعت مظاهر االفقسام السياسَّ تلوح فَّ األفق، مفذ اللحظة األولى إلعالن لجفة االفتخا ات 
 م. 24/1/2006المركزةة فتائج االفتخا ات التشرةحية الثافية بتارةخ 

والذي يحّد من عكبر وععمق االزمات   سبب االفقسام ال لسطيفَّ الراهن، دراسةال ههذ توكاف
ت حدثت اتراكم وهَّ ليست وليدة اليوم بل من خالل والمشاكل التَّ واجهت الشحب ال لسطيفَّ،

لىالحقدين السا قين، مفذ قيام السلطة الوطفية و فَّ  ،  حد م2007 ًا فَّ عاميظهر فحلحتى اليوم،  ا 
 .االفتخا ات التشرةحية الثافية

م، حيث افقسمت مؤسسات السلطة 2007كما عن االفقسام السياسَّ تحّمق وبلغت ذروته فَّ الحام 
الوطفية ال لسطيفية جغرافيًا، فهفاك مؤسسة تحمل فَّ الض ة الغربية، و المقابل هفاك مؤسسة 

ات الثالث، حيث عص ح هفاك عخرى تحمل فَّ قطاع  زة، وقد فال هذا االفقسام من السلط
حكومتان، وقضا ان، ومجلس تشرةحَّ يحمل فَّ قطاع  زة  كتلة التغيير واالصالح صاح ة 
اال لبية، ومجموعات برلمافية تحمل فَّ الض ة الغربية من جميع الكتل االخرى صاح ة االقلية، 

 وعص حت كّل السلطات بيد رئيس السلطة.
ر كبير فَّ األدا  الوظي َّ لكافة مؤسسات الدولة، و التالَّ وكان لهذا االفقسام المؤسساتَّ، عث

 عص ح هفاك عزمة فَّ إدارة الحملية التشرةحية فَّ كل من الض ة الغربية وقطاع  زة.
وتهدف هذه الدراسة إلى االّطالع على اإلجرا ات التَّ اتخذها المجلس التشرةحَّ فَّ قطاع  زة 

عخرى اتخذها رئيس السلطة ال لسطيفية محمود ع اس إلدارة الحملية التشرةحية، وهفاك إجرا ات 
 فَّ الض ة الغربية، وهذا ما سوف فتحدث عفه  الت صيل فَّ هذه الدراسة.
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 مشكلة الدراسة:ثانيًا: 
 سبب تداخل السلطات الثالث السلطة التف يذية، والسلطة التشرةحية، والسلطة القضائية، عص حت 

 السلطة التشرةحية، وتقّر القوافين والتشرةحات كما حدث فَّالسلطة التف يذية تشارك فَّ ععمال 
فَّ إلغا  عمل المجلس التشرةحَّ المخول  سّن القوافين والتشرةحات،  بسبّ الض ة الغربية، وهذا ت

يتين، وجود عمليتين تشرةح إلى عدى بدوره الحملية التشرةحية،فَّ  عزمة الذي عوصلفا إلى حدوث
َّ الض ة ، والثافية فوكتلة التغيير واالصالح المجلس التشرةحَّبرئاسة  ،األولَّ فَّ قطاع  زة

 ،ستقلتين، وكأن فلسطين عص حت دولتين موالكتل البرلمافية االخرى  الغربية برئاسة رئيس السلطة
ة الدراسة م تتمثل مشكلكل واحدة لها حكومة ولها عملية تشرةحية قائمة بذاتها، وبفاً  على ما تقدّ 

 :التالَّ السؤال الرئيس نعفَّ محاولة اإلجا ة 
 إدارة العملية التشريعية؟ علىما أثر النقسام الفلسطيني 

 التالية: ال رعية األسئلة الرئيسَّ وةت رع من السؤال
 كيف عدار المجلس التشرةحَّ الحملية التشرةحية خالل فترة االفقسام؟ .1
 ؟ سبب االفقسامض لها المجلس التشرةحَّ الحملية التشرةحية التَّ تحرّ  عزمةما هَّ  .2
 ية؟الض ة الغربو  فَّ قطاع  زة التشرةحَّ األدا فقسام ال لسطيفَّ على ما مدى تأثير اال .3
رة فَّ قطاع  زة الصادوالقرارات  قوافين فقسام ال لسطيفَّ على مشروعية القوافين ما هو تأثير اال .4

 الض ة الغربية؟و 
 ثفا  فترةعالض ة الغربية  اع  زةالتَّ صدرت فَّ قط القرارات  قوافينالقوافين و  ما هو مستقبل .5

 االفقسام؟
 

 فرضيات الدراسة:ثالثًا: 
( بين متوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عفد مستوى الداللة )الفرضية األولى: 

حزى إلى البيافات ت   فَّ فلسطين، إدارة الحملية التشرةحية على عثر االفقسامتقديرات عفراد الحيفة حول 
 (الحمر، ، المسمى الوظي َّ)الجفس، عدد سفوات الخدمة، المؤهل الحلمَّالشخصية 

 الفرضيات الفرعية التالية: الرئيسية شتق من الفرضيةويُ 
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( بين متوسووووووطات تقديرات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصووووووائية عفد مسووووووتوى الداللة ) -
 لجفس.ا حزى إلىت   طينفَّ فلس إدارة الحملية التشرةحية على عثر االفقسامعفراد الحيفة حول 

( بين متوسطات تقديرات عفراد α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عفد مستوى الداللة ) -
 فوات الخبرة.عدد سحزى إلى ت   فَّ فلسطين إدارة الحملية التشرةحية على عثر االفقسامالحيفة حول 

( بين متوسطات تقديرات عفراد α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عفد مستوى الداللة ) -
 حلمَّ.حزى إلى المؤهل الت   فَّ فلسطين إدارة الحملية التشرةحية على عثر االفقسامالحيفة حول 

( بين متوسطات تقديرات عفراد α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عفد مستوى الداللة ) -
 .مى الوظي َّالمسحزى إلى ت   ينفَّ فلسط إدارة الحملية التشرةحية على عثر االفقسامحول  ،الحيفة

( بين متوسطات تقديرات عفراد α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عفد مستوى الداللة ) -
 الحمر.حزى إلى ت   فَّ فلسطين إدارة الحملية التشرةحية على عثر االفقسامالحيفة حول 

لمجلس الحملية التشرةحية فَّ اإدارة على  ،يوجد تأثير لالفقسام ال لسطيفَّ: الفرضية الثانية
 .α ≤ 0.05التشرةحَّ ال لسطيفَّ عفد مستوى داللة إحصائية 

 زة  على عدا  الحملية التشرةحية فَّ قطاع ،يوجد تأثير لالفقسام ال لسطيفَّ الفرضية الثالثة:
 .α ≤ 0.05عفد مستوى داللة إحصائية  ،الض ة الغربيةو 

لصادرة فَّ على مشروعية القوافين والتشرةحات ا ،ل لسطيفَّيوجد تأثير لالفقسام ا الفرضية الرابعة:
 .α ≤ 0.05عفد مستوى داللة إحصائية  ،الض ة الغربيةو  ،قطاع  زة

َّ صدرت على محالجة القوافين والتشرةحات الت ،يوجد تأثير لالفقسام ال لسطيفَّ الفرضية الخامسة:
 .α ≤ 0.05الض ة الغربية عفد مستوى داللة إحصائية ، و فَّ قطاع  زة

 

 أهمية الدراسة:رابعـًا: 
 تكمن عهمية الدراسة فيما يلَّ:

 األهمية العلمية:. 1
تساعد هذه الدراسة فَّ وضع األسس الحلمية، والخطوات الالزمة إلدارة الحملية التشرةحية فَّ  .ع

 حالة ظهور عزمات تحول دون االستمرار الطبيحَّ فَّ هذه الحملية.
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فحو كي ية التحامل مع إدارة الحملية التشرةحية خالل فترة المساهمة فَّ ل ت افت اه الفواب  .ب
 االفقسام  أسلوب علمَّ.

جة والمهتمين فَّ مجال إدارة الحملية التشرةحية الفات ،والدارسين ،تساعد هذه الدراسة ال احثين .ت
 .المتشا ه عن االفقسام ووضع حلول علمية وسيفارةوهات مستقبلية للتحامل مع األزمات

ية وال لسطيفية فَّ موضوع إدارة الحمل ،عن تثري هذه الدراسة المكت ة الحربيةيأمل ال احث  .ث
 التشرةحية خالل فترة اإلفقسام ال لسطيفَّ.

ولى فَّ دراستها إلدارة األحلمية ال تمحاوالمن الحسب علم ال احث  ،اعت ار هذه الدراسة .ج
 فقسام ال لسطيفَّ.الحملية التشرةحية خالل فترة اال

 
 ملية:األهمية الع .2

يفَّ ه للمجلس التشرةحَّ ال لسطوجو من المتوقع عن تخرج الدراسة  مجموعة من التوصيات ت   .ع
فَّ قطاع  زة وللرئاسة ال لسطيفية فَّ الض ة الغربية تساهم وتساعد فَّ إفها  عزمة الحملية 

 فقسام ال لسطيفَّ.التشرةحية خالل فترة اال
ًا لبرلمافات الحالم كاّفة هام اً ومرجح عداةً من المتوقع عن تكون فتائج مثل هذه الدراسات  .ب
 وعداة لتطوةر الحمل.على وجه الخصوص للمجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ و 
 كوفها تتوافق مع تطلحات ال احث المهفية فَّ عمله  كتلة ؛تحتبر هذه الدراسة مهمة لل احث .ت

لحملية اوالتَّ تهتم بتفظيم وتطوةر  ،فَّ المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ ،التغيير واإلصالح
 .التشرةحية

تحتبر هذه الدراسة دليل عمل للدول التَّ تشهد عزماٍت داخليًة فيما يتحلق  كي ية إدارة الحملية  .ث
 التشرةحية.

 أهداف الدراسة:خامسًا: 
 لحملية التشرةحية خالل فترة االفقسام.لالمجلس التشرةحَّ  إدارةة على كي يّ  االّطالع  .1
تجة عن عزمة والفا ،ض لها المجلس التشرةحَّالتَّ تحرّ  ،عزمات الحملية التشرةحية عهمّ  محرفة  .2
 فقسام.اال
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وقطاع  ،ةفَّ الض ة الغربي التشرةحَّدا  األفقسام ال لسطيفَّ على التحرف على تأثير اال  .3
  زة.

فَّ قطاع لصادرة اوالقرارات  قوافين  ،فقسام ال لسطيفَّ على مشروعية القوافينمحرفة تأثير اال  .4
 .والض ة الغربية  زة

طاع  زة ق التَّ صدرت فَّ والقرارات  قوافين ،محاولة التحرف على كي ية محالجة القوافين  .5
 والض ة الغربية.

  ة الغربيةالضو فَّ قطاع  زة  القوافين، والقرارات  قوافين، التَّ صدرت مصيرالع على االطّ   .6
  حد افتها  فترة االفقسام.

 

 دراسة:متغيرات السادسًا: 
 فقسام ال لسطيفَّ.: االالمتغير المستقل .1
 : إدارة الحملية التشرةحية.المتغير التابع .2
 

 مصطلحات الدراسة:سابعًا: 
ضيف لقاموس المصطلحات السياسية للقضية هو مصطلح جديد ع  النقسام الفلسطيني: 

حماس، وفتج عفها و  بين حركتَّ فتح، ،ال لسطيفية، وهو الحالة التَّ فتجت عن االقتتال الداخلَّ
حماس على جميع مؤسسات السلطة ال لسطيفية فَّ قطاع  زة، وسيطرة حركة فتح  حركة سيطرة

ا المواطن ض لهواألزمات التَّ تحرّ  ،وهو يحكس واقع الخالفات والصراعات ،على الض ة الغربية
الوفة، )ع. 14/6/2007ال لسطيفَّ، وحالة عدم االستقرار التَّ حكمت ال لسطيفيين  حد تارةخ 

 (21: 2014 ،وآخرون 
هَّ ع ارة عن مجموعة اإلجرا ات والخطوات التَّ يت حها المشرع إلصدار  العملية التشريعية:

القافون عو القرار  قافون، وذلك وفقا لما هو مفصوص عليه فَّ القافون األساسَّ وتحديالته والفظام 
 (10: 2004)الداودي،  الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ.
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 حدود الدراسة:ثامنًا: 
 فقسام ال لسطيفَّ وعثره فَّ إدارة الحملية التشرةحية.: ستتفاول الدراسة االالموضوعي الحد  
، وستتفاول الدراسة ال ترة (2016-2015) : سيتم إجرا  هذه الدراسة خالل عامالزمني الحد  

 .(02/06/2014)َّ حكومة الوفاق الوطفَّ بتارةخ حتى تولّ  (14/6/2007)الزمفية من 
جرى الدراسة على المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ والحكومة ال لسطيفية فترة : ست  المكاني الحد  

 االفقسام فَّ قطاع  زة والض ة الغربية.
المؤسسات و  واألكاديميون الجامحّيون  المجلس التشرةحَّ، والوزرا  فَّ الحكومة، فوابالبشري:  الحد  

َّ ذات الحالقة  الحملية التشرةحية ف مفظمات المجتمع المدفَّفَّ  والتشرةع ،المختصة  القافون 
 قطاع  زة والض ة الغربية خالل فترة االفقسام.

 الدراسة: مجتمعتاسعًا: 
ين فَّ الحاملواألكاديميين والوزرا   ععضا  المجلس التشرةحَّ،يتكون مجتمع الدراسة من جميع 

والض ة  ،فَّ قطاع  زة  الحملية التشرةحية ذات الحالقةومؤسسات المجتمع المدفَّ مجال القافون، 
 .خالل فترة اإلفقسام ،الغربية

 

 نة الدراسة:عي  عاشرًا: 
( عي بفس ة 700ال الغ عددهم )من مجتمع الدراسة  اّ ( فرد140عيفة الدراسة على عدد ) شملت

من مجتمع الدراسة وذلك حسب فموذج )بوستن( الذي يحدد الحالقة بين حجم الحيفة  20%
 132ال لسطيفَّ وعددهم  الذي يمثل، )المجلس التشرةحَّوالمجموع الكلَّ لمجتمع الدراسة، 

ؤسسات وم 300وعددهم  والمختصين واألكاديميين وزةر 38والوزرا  فَّ الحكومة وعددهم 
، وتم (230وعددهم  المجتمع المدفَّ المهتمين  الحملية التشرةحية فَّ قطاع  زة والض ة الغربية

فائب وتم  26من عدد كل فئة والتَّ تبلغ للفواب  %20بفس ة  حيفةالتوزةع االست افة على عفراد 
است افة  60محيين است افات ولالكاديميين الجا 6وزرا  وتم استرداد  7است افة وللوزرا   25استرداد 

 . است افة 41وتم استرداد  46است افة ولمفظمات المجتمع المدفَّ  40وتم استرداد 
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 منهجية الدراسة:حادي عشر: 
ادر الثافوية المص والمفهج المقارن، وذلك  استخدام كل منت ع ال احث المفهج الوص َّ التحليلَّ، ا

، للحصول والمراجع الحلمية ، والتقارةر،والمجالت ،والدورةات ،والدراسات السا قة ،المتمثلة  الكتب
دادها تم إع ،عن طرةق است افة ،كما تم الحصول على البيافات األولية ،على البيافات الالزمة

 ض.وتحليلها إحصائيًا لهذا الغر 



 
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة
       

 م احث على الفحو التالَّ: ثالثةوةتكون من 

 المبحث األول: النقسام الفلسطيني: 
 االفقسام وتطوراته التارةخية.  المطلب األول: -
 آثار االفقسام ومخاطره.المطلب الثاني:  -
 .المبحث الثاني: إدارة العملية التشريعية 
 .م هوم إدارة الحملية التشرةحيةالمطلب األول:  -
 مراحل الحملية التشرةحية. المطلب الثاني: -
  :تأثير النقسام الفلسطيني على إدارة العملية التشريعية في المبحث الثالث

 فلسطين.
 القوافين والقرارات  قوافين الصادرة فَّ قطاع  زة والض ة الغربية.المطلب األول:  -
الض ة و مشروعية القوافين والقرارات  قوافين الصادرة فَّ قطاع  زة المطلب الثاني:  -

 الغربية.
 مستقبل القوافين والقرارات  قوافين الصادرة خالل فترة االفقسام.المطلب الثالث:  -
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 تمهيد:
يحتبر هذا ال صل  مثا ة قاعدة علمية تحرض فكرة شاملة وعامة عن موضوع الدراسة؛ لذا سيتم 

خالله استحراض ثالثة م احث األول: يوضح م هوماً عاماً حول االفقسام ال لسطيفَّ، وتطوراته من 
التارةخية، وآثاره ومخاطره عّما الم حث الثافَّ: يوضح م هوماً عاماً حول الحملية التشرةحية، ومراحل 

ملية التشرةحية حالحملية التشرةحية، عّما الم حث الثالث: سوف يتم التحرف فيه على كي ية إدارة ال
فَّ ظل االفقسام، وكيف عّثر االفقسام على جميع مفاحَّ الحياة فَّ فلسطين عامة، وعلى الحملية 
التشرةحية خاصة، وسيتم التطرق لمستقبل الحملية التشرةحية والقوافين التَّ صدرت فَّ الض ة 

َّ حكومة الوفاق م إلى تول14/6/2007الغربية وقطاع  زة خالل فترة االفقسام الواقحة ما بين 
 م.02/06/2014الوطفَّ لمهامها بتارةخ 
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 المبحث األول

 النقسام الفلسطيني 
 

 المطلب األول: النقسام وتطوراته التاريخية. 
 المطلب الثاني: آثار النقسام ومخاطره.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

  مقدمة:
على مدار قرن من الزمان مر المجتمع ال لسطيفَّ  الحديد من االختالفات، مفذ االحتالل      

الذي حدث فيه االفقسام ال حلَّ بين حركة حماس وحركة  14/6/2007البرةطافَّ حتى تارةخ 
االفقسام السياسَّ وتداعياته م هوم  توضيحبسيقوم ال احث من خالل هذا الم حث فتح، و 

جتماعية والثقافية، وعمل فبذة مختصرة عن االحداث التَّ مرت  المجتمع االقتصادية واال
ال لسطيفَّ مفذ عام االفتداب البرةطافَّ على فلسطين مرورًا  االحتالل االسرائيلَّ مفذ عام حتى 

 إفشا  السلطة ال لسطيفية  حد ات اق عوسلو وافتهاً    وز حركة حماس فَّ االفتخا ات التشرةحية.
 

 األول: النقسام وتطوراته التاريخية:المطلب 
سفتحدث فَّ هذا المطلب عن م هوم االفقسام، كما سوف فتحدث عن التطورات التارةخية      

لالفقسام مفذ سقوط الخالفة الحثمافية، مرورًا  مرحلة االفتداب البرةطافَّ، ومن ثّم االحتالل 
مفظمة التحرةر ال لسطيفية، وصواًل م(، وافشا  1948االسرائيلَّ لجز  كبير من فلسطين عام )

م(، ثم االفتخا ات التشرةحية الثافية 1996إلى ات اق عوسلو واالفتخا ات التشرةحية األولى عام )
 م(.14/6/2007م( وفوز حركة حماس وبدع ظهور االفقسام جليًا بتارةخ )2006عام )

 
 :الفرع األول: مفهوم النقسام

 وال احثين لم هوم االفقسام وفقًا لأليديولوجية، وال كر الذي تحددت وجهات فظر المتخصصين     
يفتمَّ اليه ال احث عو الكاتب، فيفظر كل واحد مفهم إلى م هوم االفقسام من زاوية ال كر الذي 

 يحمله، ويمكن تحرةف االفقسام حسب ال احثين والك ّتاب إلى:
 حماس، وفتج عفها سيطرةو  هو الحالة التَّ فتجت عن االقتتال الداخلَّ بين حركتَّ فتح -

حماس على جميع مؤسسات السلطة ال لسطيفية فَّ قطاع  زة، وسيطرة حركة فتح على  حركة
 مفع افحقاد المجلس التشرةحَّ، وهو يحكس واقع الخالفات والصراعات وقامت  ،الض ة الغربية

سطيفيين ال ل ض لها المواطن ال لسطيفَّ، وحالة عدم االستقرار التَّ حكمتالتَّ تحرّ  ،واألزمات
 (21: 2014 ،. )عالوفة، وآخرون 14/6/2007 حد تارةخ 

هو حالة الخالف السياسَّ والصراع الداخلَّ بين فتح وحماس، والتَّ ازدادت وتيرته  حد فوز  -
م(،  حد حالة 2007م(، وبلغت ذروته عام )2006حركة حماس فَّ االفتخا ات التشرةحية عام )

مؤسسات السلطة الوطفية فَّ قطاع  زة، االمر الذي عدى  االقتتال الداخلَّ وسيطرة حماس على
 (65: 2007إلى حدوث االفقسام السياسَّ والجغرافَّ بين الض ة الغربية، وقطاع  زة. )مصلح، 
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م(، فتيجة الخالف فَّ البرفامج 2007عام ) على الساحة ال لسطيفيةهو الحالة التَّ حدثت  -
الحسكرةة على  سويطرةال لذي عدى بدورة إلىالسياسَّ بين كل من حركة حماس، وحركة فتح، وا

)عودة،  .على الض ة الغربيةوحركة فتح قطاع  زة من قبل حركة حماس، والسلطة ال لسطيفية 
2011 :89) 

وةرى ال احث عن االفقسام ال لسطيفَّ هو حاله الخالف والفزاع القائم بين حركة حماس من  -
إلى االقتتال على السلطة  حد فوز حركة جهة وحركة فتح من جهة عخرى، والذي عدى بدوره 

حماس فَّ االفتخا ات التشرةحية الثافية، وسيطرة كل تيار على جز  من األراضَّ ال لسطيفية، 
 كما هو حاصل من سيطرة حماس على قطاع  زة وسيطرة فتح على الض ة الغربية.

 
 

 الفرع الثاني: التطور التاريخي ل نقسام الفلسطيني:
 والفزاع حد حالة االقتتال  14/6/2007يح عن االفقسام ال لسطيفَّ لم يبدع بتارةخ يجب التوض     

وحركة فتح وان كان االفقسام الذي حصل هو افقسام على السلطة الذي حدث بين حركة حماس 
دموي وعسكري، بل كان له مقدمات وهَّ االختالف فَّ وجهات الفظر واالختالف فَّ البرفامج 

، وسوف فسرد عحداث االختالف فَّ حتى يومفا هذاقبل ات اقية عسلو،  إلى مامتد ت السياسَّ،
 وجهات الفظر على مدار ال ترة الماضية كما يلَّ:

 
 أوًل: النقسام الفلسطيني في عهد الحت ل البريطاني:

 حد هزةمة الدولة الحثمافية، التَّ كافت تحكم فلسطين، قبل الحرب الحالمية األولى، طالبت      
الحربية دول الحل ا   الحرةة واالستقالل؛ وذلك تطبيقًا لما تم االت اق عليه عثفا  الحرب، الدول 

لكن تم مفحهم االستحمار والتقسيم بين الدول الحظمى، وكان من فصيب فلسطين االحتالل 
البرةطافَّ وعسموه االفتداب البرةطافَّ، الذي مهد الطرةق لوصول االحتالل الصهيوفَّ عن طرةق 

هجرتهم إلى فلسطين، وسفتحدث فَّ هذا البفد عن االفقسام ال لسطيفَّ الذي حصل فَّ تشجيع 
تلك ال ترة، وبدوره عدى إلى ضياع فلسطين، وتمكين اليهود الصهايفة من احتاللها وا عالن دولتهم. 

 (3: 2012)فيصل، 
الحرةة، و حيث بدع االفقسام مفذ عن تجاهلت برةطافيا مطالب ال لسطيفيين فَّ االستقالل      

م وظلت ماضية فَّ تطبيق وعد بل ور، الذي عدى بدوره 1920والوحدة مع  الد الشام، فَّ عام 
إلى ت جر موجة من السخط والغضب والمظاهرات والثورة، من قبل الشحب ال لسطيفَّ، التَّ 
وصلت إلى استخدام الحفف المسلح ضد االحتالل البرةطافَّ، والحركة الصهيوفية، الذي تح ظت 

استخدامه السلطة الحاكمة و اقَّ األحزاب والقيادة اإلسالمية المسيحية فَّ تلك ال ترة، كما  على
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ورفضوا تشجيع وقيام عية حركة ثورةة ضد االحتالل البرةطافَّ والحركة الصهيوفية، وذلك  سبب 
، تالحالقة الوطيدة بيفهم وبين الدول الحربية التَّ كافت تأملهم  حل القضية عن طرةق الم اوضا

هذا من جافب، ومن جافب آخر  سبب الخوف من القوة الحسكرةة البرةطافية، فضاًل عن االعتقاد 
  (178: 1990)الكيالَّ،  أن الثورة ستكون حتمًا مدمرة لمصالحهم. 

لم يقتفع الشيخ الشهيد عز الدين القسام ورفاقه فَّ األحزاب، والحركات الكثيرة التَّ كافت      
رة والمقامة على عسس قومية، عو علمافية عو عشائرةة عو  ير ذلك،  الم اوضات مفتشرة فَّ تلك ال ت

واالتصاالت مع برةطافيا كسبيل للتحرةر والحرةة، بل كان يؤمن  الجهاد المسلح والمقاومة كطرةق 
 ( 324: 1981وحيد للخالص والسترداد الحقوق، وفيل الحرةة واالستقالل. )الحوت، 

لحاصل بين المشروعين، وتأكد  حد إلغا  كتاب ) اس يلد( واستبداله  الرسالة ازداد االفقسام ا     
( من مصداقية الخط الثوري داخل الحركة الوطفية دالسودا  لرئيس الحكومة البرةطافية )ماكدوفال

ال لسطيفية، والرعي الحام ال لسطيفَّ من جهة، وشّكل من جهة عخرى ضربة قوية للخط المحتدل 
حركة الوطفية ال لسطيفية، الذي كان يراهن على التحاون مع برةطافيا كسبيل لحل داخل قيادة ال

المشكلة ال لسطيفية، ور م إدراك القيادة التقليدية المحتدلة  حقم هذه األساليب، و حدم جدوى 
الم اوضات مع برةطافيا، إال عفها لم تملك برفامجًا ثورةًا، ولم تهيئ الجماهير إلى ثورة مسلحة فَّ 

 (331)الحوت، مرجع سابق:  جه االحتالل البرةطافَّ.و 
لقد كافت تخشى هذه الزعامة التقليدية، المتمثلة  الدرجة األولى فَّ )آل الحسيفَّ( رئيس      

اللجفة التف يذية الحربية، وخصومهم التقليديين )آل الفشاشيبَّ( الصدام مع السلطة، ربما خشية من 
الكيالَّ، ) مكافة الطرف الذي يدعم الثورة لصالح الطرف اآلخر.عن تقوم برةطافيا بتقويض زعامة و 

 (188: مرجع سابق
وةرى ال احث عن التفافس واالختالف فَّ عهد االفتداب البرةطافَّ وحتى إفشا  مفظمة      

التحرةر، يتكون من شّقين: األول كان على السلطة، والثافَّ كان بين ال كر والش اب الثوري المقاوم 
وبين عصحاب السلطة واألحزاب، حيث كان يراهن عصحاب السلطة على الم اوضات  والمجاهد،

وعلى برةطافيا لحل القضية ال لسطيفية وا عطائهم حكمًا ذاتيًا، عما عصحاب ال كر المقاوم والثوار 
فراهفوا على المقاومة والثورة فَّ وجه كلًّ من برةطافيا والحصا ات الصهيوفية، وفَّ الفهاية كان 

 م(. 1948الختالف عحد االس اب فَّ إعالن دولة )اسرائيل( عام )هذا ا
 النقسام الفلسطيني في عهد منظمة التحرير:ثانيًا: 
و الحاصل فَّ فلسطين، وه االفقساماستكمااًل لما كان عليه الوضع قبل إفشا  المفظمة من      

ان إلفشا  ك ،عدم االستقرارالخالفات والصراعات وحالة فتيجة لما كافت عليه الدول الحربية، من 
 مفظمة التحرةر، وضع جديد فَّ فلسطين ويمكن عن فقسم هذه ال ترة إلى مرحلتين:
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 : الوضع قبل إفشا  المفظمة:المرحلة األولى

فَّ  ظهر خصوصاً و  ب  قوة،شحبَّ رحّ قسم إلى:  وافقسماو  ،إفشا  المفظمة الموافقون على .1
 عبرت عفه االتجاهات القومية القرة ة آخر حزبَّّ و قطاع  زة الواقع تحت اإلدارة المصرةة آفذاك، 

جبهة تحرةر و  فَّ الفاصرةين وقطاعات من حركة القوميين الحرب، من مصر آفذاك والمتمثلة
 (124: 2012. )فيصل، فلسطين

من حركة القوميين الحرب،  رى عخ ما بين القوميين من ال حثيين، وقطاعات توزعوا المتح ظون: .2
 ( 56: 2012. )صالح، وجها  الض تين قطاعات حزب األردن، من وعحزاب عخرى من

 يضرب ديداج عت ارها مولوداً الرافضون: هم حركة فتح، وجبهة التحرةر ال لسطيفية، وذلك ال .3
ؤال  إلى حد هوقد ذهب ، الحركة الثورةة ال لسطيفية الوليدة، وتشكيالتها السرةة الفاشطة آفذاك

 .الرئيس عبد الفاصر  الدفع لتشكيل المفظمة مؤامرة على حركاتهم الثورةة وشقيقاتها اعت ار قيام
 (48، 2007)برهم، 

 : الوضع  حد افشا  المفظمة:المرحلة الثانية
 حض ال صائل المفضوية تحت لوائها و  المفظمة ظهور ت ايفات وافشقاقات بينكان هفاك      

 عو داخل الحزب الواحد كالذي عو جبهة التحرةر الحربية، ،عو مفظمة الصاعقة ،الشحبيةكالجبهة 
 يادة الحامة،ثم الجبهة الشحبية الق ،حيث افشقت عفها الجبهة الديمقراطية ،عرفته الجبهة الشحبية

ألحزاب وجميع هذه ا ،كخروج جماعة عبو فضال وعبو موسى ،عو االفشقاقات التَّ عرفتها حركة فتح
ولكن هذه  ،الجهاد اإلسالمَّ ، وحركةحركة حماس داخل المفظمة عما من خارج المفظمة كان

 شكل الجماعات المفشقة حالة افقسام حادّ ت إطار المشروع الوطفَّ حيث لم االفقسامات كافت فَّ
 (25- 24 :2007، )صالح. عو بديل للمشروع الوطفَّ الذي تمثله مفظمة التحرةر ال لسطيفية

 والحركات ،بين مفظمة التحرةر ال لسطيفية ًا،قد ظهر واضح الفقساميمكن القول  أن اكما و      
اضة ستخدمان االفت ي ، حيث إفهماحركتَّ حماس والجهادالمتمثلة فَّ  اإلسالمية فَّ قطاع  زة،

حرةر ، حتى تمن مفطلق عقدي وديفَّ والحركة الصهيوفية (إسرائيل)ضد  والمقاومة إلعالن الجهاد
من مفطلق  م1987عام  استخدمت االفت اضة التراب ال لسطيفَّ، عما مفظمة التحرةر فقدكامل 

قامة الدولة ال لسطيفيةو  لتحرةر االرض وطفَّ وقومَّ  (11 :1992ج ارة، ) .ا 
وةرى ال احث عن االفقسام الحاصل فَّ عهد مفظمة التحرةر كان افقسام  ظاهري  وسطحَّ       

ف صال، وسبب ذلك عن جميع الحركات واألحزاب كافت صاح ة ولم يصل إلى درجة الت رق واال
توجهات وطفية، إلى جافب عن الحركات االسالمية ظهرت فَّ بداية االفت اضة ولم يكن الخالف 

حبَّ  سبب ضحف التأييد الشكبير بيفهما؛ ألفهما فَّ حالة مقاومة ضد االحتالل، ومن جافب آخر 
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الدول الحربية  االعتراف  أي مرجحية للشحب ال لسطيفَّ عو لممافحة  للحركات المحارضة للمفظمة
فقد كافت الخالفات ، المشروع الوطفَّ من ألفها  قيت قرة ة وعيضا ، ير مفظمة التحرةر

 ولم تترك هذه االفقسامات تداعيات جغرافية حيث ،واالفشقاقات تأخذ طا حا فكرةا وتفظيما فقط
 كافت تحت االحتالل.ألن كامل فلسطين  كان الشحب موحدا جغرافيا

 ثالثًا: النقسام الفلسطيني في عهد اتفاقية أوسلو والسلطة الوطنية الفلسطينية:
 اليامهذه ا وسلو كافت عحد عهم عس اب االفقسام، بل المصدر األساسَّ له فَّعات اقية  نّ إ     

لى )1967إلى حدود ) دحيث قسم االحتالل الصهيوفَّ الحدو  الشحب ما ّسم وق ،م(1948م( وا 
بين الداخل والخارج، وقّسم القدس إلى شرقية و ربية وقّسم األرض إلى )ع( و)ب( و)ج( وزةادة 

سلو تضمن تقديم تفازاًل خطيرًا وهو اعتراف  فلسطيفٌَّّ بو)إسرائيل(، وعن يتفازل ، عن عو عن التقسيم
ف ر حتعن ت من دون  ،تحدةالمالتَّ ك لها القافون الدولَّ وقرارات األمم  ال لسطيفيون عن المقاومة،

 كبير على مختلف األطراف كل هذه األمور عدت إلى افقسام ،سرائيل(  الحقوق ال لسطيفيةإ)
 اإلسالمية التَّ رعت فَّ الجلوس وخاصة الحركات واألحزاب على الساحة ال لسطيفية السياسية

، الشرةف. )يويةعن مسألة شرعية ح تفازالً  وفَّ التفازل عن جز  من فلسطين ،مع الحدو خيافة
1996 :404) 

التسوية عن يكون تأسيس السلطة الوطفية ال لسطيفية  َّومخطط (إسرائيل)كان من عهداف      
روع ، إلى مشوطنال تحررلحالة افقالبية على مفظمة التحرةر وعلى المشروع الوطفَّ كمشروع 

ن م افتقل ال لسطيفيون مع توقيع ات اقية عوسلو ( و 338و 242) قراري  مقيدة ،م اوضات وتفازالت
لإلجماع  افقساممما عدى لحدوث  فقط، مشروع وطفَّ مقاوم، لمشروع خاضع لشروط تسوية

اص حت تحارب وتسجن المحارضين  السلطةواألخطر من ذلك عن  ،الوطفَّ حول هذا المشروع
لى قبول طيفية، هذا كله عدى إإلى ذلك عص ح ال ساد مستشرةًا فَّ السلطة ال لس اإلضافة و  لها،

 (29: 2014السلطة  االفتخا ات الثافية التَّ فازت فيها حركة حماس. )ابراش، 
      

 يمكن عن فجمل االفقسام فَّ عهد ات اق عوسلو والسلطة الوطفية ال لسطيفية بفقطتين:
ة على قاالفقسام الذي حصل بين فصائل المفظمة ف سها، فهفاك فصائل لم تكن مواف األولى:

 االت اق وكافت تري عفه تفازل كبير، وتغيير جوهري فَّ قضية الصراع مع االحتالل اإلسرائيلَّ.
االفقسام الذي حصل مع ال صائل فَّ خارج المفظمة، المتمثلة فَّ حركة حماس وحركة  الثانية:

 رالجهاد اإلسالمَّ، حيث إفهما كافتا ترفضان الجلوس مع الحدو وترفضان التفازل عن عي شب
 من فلسطين واالعتراف  الحدو وتحتبر ذلك خيافة. 
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 رابعًا: النقسام الفلسطيني بعد فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية الثانية:
س فَّ االفتخا ات التشرةحية حماحركة  فوز  حد سالم السياسَّ فَّ فلسطين،حود اإلإن ص     

سطيفية ال ل شديدين بين الحركتين فَّ الساحةالثافية وتشكيل الحكومة، عدى ذلك لتفافس وتفازع 
وتحال اته  إلى حالة من الفزاع الشديد بيفهما، حيث كان لكل مفهما جمهوره، وبرفامجه، عدىو 

وكان لكل واحد مفهما برفامج يسير فَّ عكس اآلخر، و سبب هذه الحربية واإلقليمية والدولية، 
 ستطيع عن يتشارك مع اآلخر؛ ألفه مدعومولن ي ةيرةحالتحال ات لن يستطيع طرف عن يحكم  أ

هذا الخالف  حد تفكر حركة فتح والسلطة ال لسطيفية تطور من دول خارجية ويحمل لصالحها، و 
لفتائج االفتخا ات، األمر الذي لم يحجب حركة حماس التَّ من الم ترض عن يكون بيدها السلطة، 

جغرافَّ وعدي إلى افقسام ، (2007ح عام )كل هذا عدى للوصل إلى حالة االقتتال ال لسطيفَّ المسل
 حت وعص بين قطاع  زة من جهة والض ة الغربية من جهة عخرى  وسياسَّ واجتماعَّ ومؤسساتَّ

مؤسسات السلطة مفقسمة، واحدة فَّ الض ة الغربية، واألخرى فَّ قطاع  زة، وعص ح هفاك 
 (37حكومتان، حكومة فَّ الض ة وعخرى فَّ  زة. )عبراش، مرجع سابق: 

السيطرة  عّن حركة فتح عرادت كما عن االفقسام الذي حصل  حد فوز حماس كان سب ه     
حقيق برفامجها ر تسومن خاللها قد يفح فجازاتها،إفجازًا من إالتَّ تحتبرها  ،واالست راد فَّ السلطة

وفَّ  ،و التالَّ يضحف حضورها فَّ المشهد السياسَّ ،السياسَّ الذي يحتمد على الم اوضات
ية قاطحت ال صائل ال لسطيف ،لتَّ تم تكليف حركة حماس بتشكيل الحكومة الحاشرةاللحظة ا

بداعَّ عن البرفامج السياسَّ لحركة حماس ال يلبَّ ر  ات وطموحات  ؛كة فَّ هذه الحكومةر المشا
َّ مرتكزة على االصط اف الشحب ،فشكلت حماس الحكومة الحاشرة لمدة عام لوحدها، هذه ال صائل

 من خالل مفع الحكومة عافت حركة حماس من التضييق علىو  ج االفتخا ات،لها من خالل فتائ
والذي افحكس بدوره على رواتب موظ َّ السلطة ال لسطيفية،  ،تحوةل األموال الالزمة إلدارة السلطة

فتح  َّوكان سب ًا من عس اب قيام االحتجاجات واالضطرا ات التَّ زادت من حدة التوتر بين حركت
اف جرت األحداث التَّ قادت لالفقسام ال لسطيفَّ الذي افتهى  سيطرة حركة حماس حتى  وحماس،

)المركز  .على قطاع  زة وسيطرة حركة فتح متمثلة  السلطة ال لسطيفية على الض ة الغربية
  https://www.palinfo.com( 2/1/2016ال لسطيفَّ لإلعالم، 

ن عن فجمل االفقسام الذي حصل  حد فوز حماس فَّ االفتخا ات التشرةحية الثافية  أفه يمك     
واقع يحكس التطور التارةخَّ للخالف على الحكم، واختالف فَّ البرفامج السياسَّ على مدار عقد 

إال حصاد لتراكمات الخالف والفزاع  14/6/2007من الزمان، مفذ ات اق اوسلو، وما كان فَّ 
ج السياسَّ وعلى ال كر، حيث لكل واحد فكره الذي يتصادم مع اآلخر ففحكس هذا على البرفام

  شكل سلبَّ على كل مفاحَّ الحياة، فكافت الخطورة عفه تحول هذا الخالف الى االقتتال عسكرةا. 
 

https://www.palinfo.com/
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 المطلب الثاني: آثار النقسام ومخاطره:
م االجتماعية، والثقافية، سوف فتحدث فَّ هذا المطلب فَّ ال رع األول عن آثار االفقسا     

والسياسية، واالقتصادية، ثم فَّ ال رع الثافَّ سوف فتحدث عن مخاطر االفقسام على المستوى 
 الداخلَّ وعلى المستوى الخارجَّ. 

 الفرع األول: آثار النقسام:
عّثر االفقسام على جميع مفاحَّ الحياة فكان له تأثير كبير على الحالة االجتماعية، وعلى      

الحالة السياسية، وعلى الحالة الثقافية، وعلى الحالة االقتصادية، واآلن سوف فتحدث عن كل 
 حالة من هذه الحاالت  الت صيل:

 
 أوًل: اآلثار الجتماعية ل نقسام:

رفًا وجحل المرعة ط ،ن االفقسام الداخلَّ ترك آثاره السلبية على مستوى األسرة والمجتمعإ     
ألن الظلم عفدما يقع  ،ت ادي الفتائج الكارثية لالفقسام والخسائر الفاجمة عفهضحي ًا ال تستطيع 

من الخارج فإن المجتمع يستجمع قواه للمواجهة، ولكن حيفما يكون من الداخل، تص ح المشكلة 
ار القيم وعلى افهي ،ى فَّ تأثير االفقسام على المرعة واألسرة والمجتمععصحب وعخطر وهو ما تجلّ 

وتأثيراتها  ،وهَّ عوامل خطرة على البفا  الف سَّ واالجتماعَّ ،القائمة على تقديس الحائلة األخالقية
: 2009. )حالسه، من الحيش تحت ظروف االحتالل والحصار ،عشد خطرًا على األجيال القادمة

5) 
 التَّ تهدد هوية الشحب ،مجموعة من االفقسامات المتحددة  لسطيفَّاالفقسام ال تركلقد و      

ف محدالت الحفف ضد المرعة، وتزايد محدالت الحف ةادةز ، و لسطيفَّ مثل افهيار البفية االجتماعيةال 
ق وعدم ويحتبر الخوف والقل ، كماالتَّ تتحرض له المرعة من قبل عفراد األسرة ،الجسدي والف سَّ

و الزوج ع ،وكذلك الخوف على األبفا  ،التَّ تتحرض له االجتماعيةمظاهر المن  ،الشحور  األمان
 عن االفقسام قد تسبب فَّ حدوث مشاكل عائلية داخل، كما من االعتقال  سبب االفتما  السياسَّ

 عص ح لالفتما  السياسَّ ل تح عو حماس تأثير، و عدى إلى قطع الصالت الحائليةاألسرة الواحدة، و 
( 20/1/2016)موقع وكالة محًا، . كبير فَّ اختيار الزوجات واألزواج

http://www.maannews.net 
ومن جهة عخرى كان من فتائج االفقسام صدور قرار من رئيس الوزرا  فَّ ذلك الوقت سالم      

فياض  حدم ذهاب الموظ ين إلى الحمل، وهذا بدوره عدى إلى حدوث مشاكل عائلية، واجتماعية 
عدم تطوةر  ىبين األزواج؛  سبب القلق من المستقبل وكذلك  سبب وقت ال راغ، الذي عدى بدوره إل

 (21: 2011الخبرات والك ا ات وعدم استغاللها. )السمهوري، 
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مفاعتها الداخلية، وعص حت تحوافَّ مون  فقدت األسرة ال لسطيفيةومن اآلثار عيضًا عن      
واضح فَّ الحالقات األسرةة بين الزوج الشرخ ال وهذا زاد منوال صائلية،  التجاذبوات السياسوية

خوافه، حيث ،فائهوعبوزوجتوه واألب  لحد القطيحة األسرةة،  سبب  فَّ  حض األحيانوصل  واألخ وا 
لت سخ اكل هذا عدى إلى المفاس ات الخاصة،  تغلغل الحقد والكراهية وقلة التزاور االجتمواعَّ فوَّ

واآلثار الف سية من قلق وتوتر  ،األسري، والتسرب من المدارس االجتماعَّ، وازدياد ظواهرة الحفوف
 (151: 2011)عواد،  .مستمر
ين االفقسام فرق بوةرى ال احث عن اآلثار االجتماعية لالفقسام كافت كبيرة جدًا، حيث إن      

ذا المجتمع، وعلى المشروع الوطفَّ ال لسطيفَّ، وهشكل تهديدًا خطيرًا على وهذا ي ،الحائلة الواحدة
االفقسام  كما وفلخص آثارالتهديد فتت الشحب ال لسطيفَّ، الذي يتطلع إلى تحرةر فلسطين، 

االجتماعية إلى الحاالت التالية مفها، القطيحة، الطالق، المشاكل الحائلية، واختيار الزواج، 
 والصالة فَّ المسجد، والوظي ة، الحمال، و يرها الكثير من الحاالت. 

 

 ثانيًا: اآلثار السياسية ل نقسام:
ان له، فمن الفاحية السياسية عص ح هفاك حكومتعّثر االفقسام على المجتمع ال لسطيفَّ  أكم     

واحدة فَّ الض ة والثافية فَّ  زة، وقرارات  قوافين صادرة فَّ الض ة الغربية عن رئيس السلطة، 
وقوافين فَّ  زة تصدر عن المجلس التشرةحَّ المتمثل فَّ كتلة التغيير واالصالح، وهذا عدى إلى 

 الفتائج التالية:
 . ادارة للحكم في الضفة وأخرى في غزة: 1

قبل االفقسام كان هفاك حكومة وحدة وطفية جا ت  حد ات اق مكة، ولكن لم تصمد إال ثالثة      
، قام  حدها الرئيس محمود ع اس بإقالة حكومة 14/6/2007عشهر حيث حدث االفقسام فَّ 

ة عن ذلك حكومة فَّ  زة مقال وتجإسماعيل هفية، وتحيين حكومة طوارئ برئاسة سالم فياض، وف
تت ع حركة حماس، وتحمل فَّ حدود قطاع  زة، كحكومة تسيير لألعمال، ولم تخضع للسلطة 
فَّ الض ة وال للرئيس، وحكومة فَّ الض ة لم تمفح الثقة من المجلس التشرةحَّ، واقتصر عملها 

شرعية. على عفها الحكومة ال على الض ة الغربية، لكن تم االعتراف بها دوليًا، وةتم التحامل محها
 (15: 2013)عبوسيف، 

 . العملية التشريعية في قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية:2
السياسَّ، وقد  ال لسطيفية التَّ تضررت   حل االفقسام كان المجلس التشرةحَّ عول السلطات     

ومفذ ذلك التارةخ  ،فَّ ععقاب سيطرة حماس على قطاع  زة تصاعدت عزمة المجلس التشرةحَّ
تحفت عحد طرفَّ  والت لحقد جلساته،  ير عفها لم تكتمل  سببامح شهد المجلس التشرةحَّ عدة

التشرةحية  تحطيل الجلسات فَّ إطار الخالف على الدورة ، وتصاعدت األزمة معفقساماال
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فوفية القا البرلمافية جلسات المجلس بدعوى افتها  المدة وتمديدها، حيث قاطحت محظم الكتل
الفحقاد لالمجلس  يدعو فيه الرئيس ال لسطيفَّ مرسومًا رئاسياً  للدورة الحادية األولى، وحيفما عصدر

وقاطحت كتلة  رفضت رئاسة المجلس الدعوة (11/7/2007) بدورته السفوية الثافية بتارةخ،
على عمل  ظاللها الثقيلة  لقَّوظلت عجوا  االفقسام ال لسطيفَّ ت   ،التغيير واإلصالح الجلسة

دوره األساسَّ فَّ مراق ة ومحاس ة  الذي عصيب  الشلل التام والحجز عن ممارسة السلطة التشرةحية،
  (136: 2012 صالح،. )والتشرةحات عن دوره فَّ إقرار القوافين التف يذية، فضالً  عدا  السلطة

 . الع قات الفلسطينية مع الدول الخارجية:3

راجع التأييد تلقد تأثرت الحالقات ال لسطيفية مع الدول الخارجية  سبب االفقسام، وعدت إلى      
ى حدثت فَّ عخر   قضايا دولية ، إضافة إلى االهتمام الدولَّةال لسطيفي للقضيةالحربَّ والدولَّ 

 ا،سورة ةقضيمثل  من القضية ال لسطيفية عفد المجتمع الدولَّعكثر عهمية  اآلوفة األخيرة، تحد
ام األخيرة ع الحرب اإلسرائيلية فَّضح اظهرت  شكل و  َّ، وقداإليراف والملوف الفوووي  ،الحراقو 
 ةحًا،جر  (10000وعكثر من ) ( شهيداً 2000ر من )خل ت عكث على قطاع  وزة والتوَّ م(2014)

 حركات، ولكن ال تستطيع عن ففكر واستمرار والحصار إضافة إلى تودمير البفيوة التحتيوة والمسواكن
التضامن الشحبية ومفظمات المجتمع المدفَّ الدولية واالقليمية فكان لها دور كبير، وتزداد  شكل 
كبير اثفا  الحصار وعثفا  الحروب وكذلك لها عثر كبير فَّ حالة  المقاطحة التَّ تحرضت لها 

 (27: كيالَّ، مرجع سابق"اسرائيل" فتيجة الحروب والحصار. )ال
 يات:. الصراع على الص ح4

على الصالحيات ضومن إلى صراع افتقال حالة الصراع بين حركة حماس عدى االفقسام إلى      
ومفظمة التحرةر، و حد فوز حركة حماس عص ح ممّثل فلسطين فَّ  ال لسطيفية إطوار السولطة

فما مفظمة التحرةر ال لسطيفية، وعدى هذا الصراع إلى  الخارج ليست وزارة الخارجية ال لسطيفية وا 
والمحافاة  ،ال لسطيفَّ، وتراجع االهتمام  قضايا األسرى والجدار الخطواب اإلعالموَّالتأثير على 

 :2008 افَّ،عتي، وتم التركيز على الخالفات بين طرفَّ االفقسام. )طيفَّاليومية للشحب ال لس
65) 

إن االفقسام ال لسطيفَّ هو افقسام سياسَّ، ولكفه عّثر على جميع مرافق الحياة االقتصادية      
واالجتماعية والثقافية، وعّثر من الفاحية السياسية على الحكومة بوجود حكومتين، ومصدرةن 

َّ قطاع  زة، يصدر عن كتلة التغيير واالصالح، واآلخر فَّ الض ة الغربية، للتشرةع، واحد ف
يصدر عن الرئيس محمود ع اس، وعدى ذلك إلى االفقسام فَّ المؤسسات والوزارات الحكومية 

 حتى وصل األمر إلى مؤسسات المجتمع المدفَّ، والفقا ات، واألفدية الرةاضية و يرها. 
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 : قسامثالثًا: اآلثار الثقافية ل ن
عخذها إلى عماكن و  ،وعسا  للقضية ال لسطيفية  شكل كبير،الثقافَّ  الجافبعلى  االفقسام رعثّ      

لجافب ، واالفقسام فَّ ا حيدة عن جوهرها وحقيقتها التَّ تسحى من عجلها إلى تحرةر فلسطين
 الثقافَّ عدى إلى  حض األمور مفها:

 تضخم الذات: .1
لى مفها إ المقربينو  هاعفصار ففجد عن االفقسام عدى إلى تضخيم كل جماعة ذاتها وتدعوا      

 تصغير االخرةن وهذه من الثقافة الخاطئة التَّ تولدت لدى المجتمع ال لسطيفَّ  سبب االفقسام.

 : ياب عخالقيات التحامل مع الحزب المخالف .2

محها من االمور  األخرى ر م االختالف إن الحدل واإلفصاف والتجرد والتحايش مع األحزاب     
المهمة فَّ تماسك المجتمع ولكن ما حدث فتيجة االفقسام من ت كك و ياب اخالقيات التحامل مع 

 (175: 2006االحزاب االخرى عدى إلى ت تت المجتمع وافهيار فَّ عخالقياته وثقافته. )عدوان، 

ال يألون جهدًا وال ون والمثق اب تّ ، وعليه فإن الك  ةافر تأثيرًا سلبيًا فادحًا على الثقاالفقسام عثّ ف     
لحة وتحزةز اللحمة االجتماعية افرصة فَّ التحبير عن رفضهم لالفقسام، ودعوتهم للمص

وهو إقامة  ،ه مفصهرًا فَّ بوتقة واحدة لهدف واحدوالفضالية  حيث يص ح المجتمع كلّ  ،وال صائلية
ام يومًا عفه كلما زاد االفقس ينورة إفها  االفقسام مؤكديظل الكتاب يفادون  ضر و  ،دولة فلسطيفية

 عن المجتمع ال لسطيفَّ كله يطالب بإفها  االفقسام اليوم وليسو سفوات، بل لواحدًا تضررفا ألشهر 
 (3: 2007، تايه) دًا، وعن الكتاب والمثق ين فَّ مقدمة من يطالبون بذلك. 

يرهم المثق ة، والتَّ مفها القضاة ووكال  الفيا ة و  ال لسطيفيةعلى الفخب عّثر االفقسام  كما عن     
الض ة  على التَّ تسيطر على قطاع  زة، من حركة فتح التَّ تسيطر حركة حماسمن فخ ة من ال

لية وت قى المسؤو  من فتح عو حماس، يحفَّ حدوث افقسام ما بين الفخب سوا  كان الغربيوة، مموا
وات وااللت  ،من عجل إفها  االفقسام ،إلحداث التأثير المطلوبفَّ المجتمع المدفَّ  على الفخوب
وليس بين  ،وعن الصراع الحقيقَّ يجب عن يكون مع االحتالل ،القضية ال لسطيفية إلى مسوتقبل

 ( 309: 2009البر وثَّ، ) حماس وفتح.
المجتمع  نويمكن القول إن الثقافة فَّ المجتمع ال لسووطيفَّ تأثرت كثيرًا  سووبب االفقسووام، فكا     

ال لسووووووووووطيفَّ ال ي رق بين حماس وفتح، فالجميع عبفا  شووووووووووحب واحد، ف َّ األفراح عو األتراح تجد 
الجميع مشووووواركًا فيها، ولكن عفدما تغيرت الثقافة  حد االفقسوووووام إلى ثقافة حزبية ضووووويقة عصووووو حفا 

 فجد الكثير من عفراد المجتمع ال يشارك فَّ هذه المفاس ات  سبب االفقسام.
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 ثار القتصادية ل نقسام:اآل: رابعاً 
قطاع  زة؛ وذلك  سب  االقتصادية للمواطفين ال لسطيفيين فَّ عّثر االفقسووام علووى األوضاع     

فَّ كل من رام هللا و زة، وكان لإلجرا ات  ن ال لسطيفيتينياستمرار تفازع الصالحيات بين الحكومت
محافاة السكان  االقتصادي عثر كبير فَّ ت اقم التَّ ات حتها الحكومتين على الصحيد المختل ة

ت رضه السلطات  اإلجرا ات مع تواصل الحصار الشامل، الذي ال لسطيفيين، وقد تزامفت تلك
على عوضاعهم المحيشية، ومن  اإلسرائيلية المحتلة على القطاع، حيث عدى ذلك إلى آثار خطيرة

ات الحشرات من المؤسسات األهلية والجمحيات قام بإ الق ومصادرة محتوي آثار االفقسام عيضاً عفه
الصحية، والزراعية، واإل اثية،  الخيرةة، ما عدى إلى توقف كافة عفشطتها،  ما فيها الخدمات

والتفموية، وقد خّلف ذلك آثارًا كارثية على آالف المواطفين، وعثرت عيضًا عزمة افقطاع التيار 
 زة، وت ادلت الحكومتان فَّ رام هللا و زة االتهامات الكهربائَّ على كافة مفاحَّ الحياة فَّ قطاع 

المرافق الحيوية كالمياه  األزمة، والمتمثلة  حدم القدرة على الوصول إلى حول مسؤوليتهما عن تلك
الحياة اليومية،  وخّل ت عضرارًا  الغة مست كافة فواحَّ ،عافت من التوقف والصحة والتحليم، التَّ

اآلثار االقتصادية  سبب توقف المصافع والمفشآت عن الحمل وقت  وقد زادت عزمة الكهربا  من
 ( 32-31: 2013افقطاع الكهربا . )عزام، 

 ةإلى حدوث افهيار فوَّ البفيوة االقتصوادي : حدوث الحصار الذي عدىاالفقسامومن آثار      
 لضو ة و وزةا وتحطيل حرةة األفراد والسلع بين ،وعزل قطاع  زة عن الض ة الغربية ة،ال لسطيفي

، وتودفَّ %80بفس ة  والخارج، مما زاد من اعتماد االقتصاد ال لسطيفَّ على المسواعدات الخارجيوة
مليار دوالر  افخ اض  4.6حيث بلغت  وتراجع محدالت الدخل المحلَّ اإلجمالَّ ،اإلفتاجيةه قدراتو

، الً د المادية الضحي ة عصللموار  فَّ  وزة، سووا   الفسو ة وضوحاً  عكثر ظهر ذلكوقد  ،%71حوالَّ 
الحمل، وكذلك األمر  مفها عون( 90%)الصفاعية التَّ توقف عكثر من  للمفشآتعو  الفس ة 

التدهور فَّ قطاع  ، إلى جافوبةي الفس ة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير  صورة ش ه كلّ 
 صورة  ير  للواردات والصوادرات وذلك  سبب التراجع الحادّ  ؛اإلفشا ات والتجارة والخدمات

المصافع  ( من2000ف عدد )توقوو  ،مسبوقة، إلى جافب إفالس الحديد من الشركات فَّ قطواع  وزة
جرة ه عضف إلى ذلك ،، و ما فيها مصافع األدويةعن اإلفتاج والتصدير لحدم وجود المواد الخام

، فَّ القطاع الصحَّ والتحليمَّ األوضاع االقتصادية وخاصة حصول تدهور عام فوَّو الك ا ات، 
والسياحَّ والصيد ال حري، وسو  توزةع الدخل واالستهالك وبروز  إضوافة إلوَّ القطواع الزراعوَّ

هجرة رؤوس األموال لحدم ب، و وتجار السوق السودا  والتهرة ،األف اق شرائح جديدة مون عثرةوا 
 (16-15 :2011 ،عبو مدهللقسام. )وجود بيئة مستقرة لالستثمار فتيجة الحوروب والحصار واالف
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وةرى ال احث عن اآلثار االقتصادية التَّ فجمت عن االفقسام، عدت إلى زةادة ععداد الحاطلين      
عن الحمل، والتضخم، وزةادة االسحار، وذلك  سبب فرض الضرائب من الحكومتين فَّ رام هللا 

وعص ح  المصافع والمؤسسات الصغيرة،و زة، ووقف الفمو والتفمية االقتصادية؛  سبب توقف جميع 
 االقتصاد استهالكيًا فقط، ويحتمد على المساعدات المفح الخارجية.

 آثار النقسام على مؤسسات المجتمع المدني:
و كان من اهم مظاهر  فَّ فلسطين، مؤسسات المجتمع المدفَّ عمل على االفقسام عثرلقد      

وفَّ  ،حجة عفها تا حة لحركة فتح  ،مؤسسات فَّ قطاع  زةال هذه إ الق الكثير منهذا التأثير 
م التضييق وكذلك ت ،حجة عفها تا حة لحركة حماس  الغربية  الض ة الكثير مفها المقابل تم إ الق

 والمراق ة والمالحقة للمؤسسات التَّ لم يتم  لقها،  اإلضافة الَّ افقطاع التواصل والشراكة بين
 فَّ  ون عص ح من يحمل و ،تقوم  أفشطة مشتركة بين  زة والض ة التَّ مؤسسات المجتمع المدفَّ

عمفهم الشخصَّ والخوف عيضا على  ىمؤسسات يتحاملون  حذر وبدرجة من الخوف علتلك ال
 (113: 2008. )شيخ علَّ، مؤسساتهم

هاكات، لكثير من االفت المجتمع المدفَّ مؤسساتتحرضت  اإلضافة الى ما تم ذكره من اثار ،      
ات ، والتَّ وصلت إلى إ الق  حض الجمحيالغربية  زة والض ة ن فَّ قطاعلحكومتيامن قبل  وذلك

ي على إعاقة عملها، وعحيافا مفع  حض عفشطتها، فَّ افتهاك سافر لحرةة الر إوالفقا ات، إضافة 
المجتمع  مفظماتبين السلطة و  تحدي ةاألمر الذي عفشأ عالق ،والحق فَّ التجمع السلمَّ ،والتحبير
وهذا راجع لطبيحة االفقسام الذي فجم عفه خالف سياسَّ، واختالف فَّ الرؤية المجتمحية  ،المدفَّ

تين فتح عو حماس، وقيام كال السلط تحمل لصالحبين مؤسسات المجتمع المدفَّ التَّ  لثقافية،وا
بت لتالَّ  ا، و ا زة وقطاع الغربية  محاولة احتوا  عو تجحيم  حض المؤسسات ال اعلة فَّ الض ة

ومفظمات المجتمع المدفَّ، والتَّ ي ترض عن تقوم  حكومةالَّ حد  حيد الحالقة الم ترضة بين ال
 ( 62: 2013. )ابو عدوان، على التكامل والشراكة

إفها  االفقسام  جهود فَّ دور مهم المجتمع المدفَّومع ذلك فقد كان ل حض مؤسسات      
لوطفية، ا عادة الوحدة الدعم و رات واآلليات الحملية وتحقيق الوحدة من خالل تقديم الم ادرات والتصو 

وا عادة  ،جل تحقيق الوحدة الوطفيةعوممارسة الضغط الشحبَّ والجماهيري وتفظيم قوى الفاس من 
ع على تض ،بفا  الفظام السياسَّ الموحد وترتيب البيت الداخلَّ على عسس وطفية ديمقراطية

اقية المصالحة الوطفية على األرض دون إ طا  عو جل التف يذ ال حلَّ الت عاجفدتها الفضال من 
)عبد  .مماطلة، و ما يضمن إعادة الفظر فَّ اإلشكاليات كافة التَّ فشأت  موجب حالة االفقسام

 (4: 2015الحاطَّ، مجلة فلسطين الش ابية، 
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 آثار النقسام على السلطة القضائية:
تحطيل سير و  ،إلى قسمين القضائية فَّ فلسطينعدى االفقسام السياسَّ إلى افقسام السلطة      

وضوع م فَّ فظرالمحاكم فَّ الوخاصة إذا اختصت  ،إلى خلل فَّ تف يذ األحكام الحدالة، وهذا عدى
ود خلل األمر الذي ترتب عليه وج ،الض ة والحكس  الحكسفَّ  بيفما كان التف يذ مكافه فَّ  زة

اون وفتج عن كل هذا ظاهرة وقف التح ،حكاموتحطل تطبيق األ بل ،فَّ سير الحدالة فَّ فلسطين
ضرورة ت حيل رزمة من القوافين، وعخذ الحديد من اإلجرا ات لبفا   القضائَّ، األمر الذي يتطلب
ية الوداد، جمحتقرةر اإلشكاالت والمحيقات الفاتجة عن االفقسام. ) بفية تحتية قضائية لمواجهة

2015 :9) 

طال القضا   كل جواف ه عص ح هفاك مجلسان للقضا    حد اإلفقسام ال لسطيفَّ الذي     
التواصل تماما بين الجافبين من الفواحَّ القضائية وصدرت   اإلضافة إلى افقطاع ،ومحكمتان عليا

ا  على القض قد سيطر فإن االفقسامو اختصار ، مراسيم   صل قضاة ووقف رواتب آخرةن
ال لسطيفَّ وعص ح هفاك قضاة حزبيون خالفا للقافون الذي يشترط بل يمفع القضاة و يرهم من 

 : 2016، إبدا  اآلرا  السياسية وةجب عليهم التخلَّ عن عي حزب سياسَّ. )خضير
(https://www.amad.ps 

 مظاهر تأثير النقسام على القضاء:

 :. تشكيل المجلس األعلى للقضاء1 
صدر عن مجلس الوزرا  فَّ الحكومة المقالة قرار يقضَّ بتشكيل المجلس األعلى للقضا       
خالفًا للشروط  11\9\2007والمصادقة على تفسيب ععضا ه بتارةخ  4\9\2007خ بتارة

والتَّ جا  2002 لسفة 1) )من قافون السلطة القضائية رقم  37المفصوص عليها فَّ المادة 
يسمى مجلس القضا  األعلى و يمارس " هذا القافون مجلس القضا عحكام  فيها "يفشأ  مقتضَّ

 ويشكل مجلس القضا  األعلى من: صالحياته وفقًا للقافون،
 .. رئيس المحكمة الحليا رئيساً 1
 .قضاة المحكمة الحليا فائ اً قدم . ع2
 .. اثفين من عقدم قضاة المحكمة الحليا تختارهم هيئة المحكمة الحليا3
 .م استئفاف القدس و زة ورام هللا. رؤسا  محاك4
 .. الفائب الحام5
 ( 113: 2010. وكيل وزارة الحدل. )التقرةر السفوي للهيئة المستقلة لحقوق االفسان، 6
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  :. تعيين قضاة جدد2
 فص القافون على تحيين القضاة وترقيتهم وعقدميتهم بفصوص واضحة فَّ قافون السلطةي     

 يولى القضا  الحديد من الشروط، وعما عن تحيين القضاة فلقد فص عيضاً واشترط فيمن  القضائية
ن م إجرا ات تحيين القضاة بفصوص قافوفية واضحة،  حيث يكون شغل وظي ة قاض  قرار على

دد ع رئيس السلطة الوطفية ال لسطيفية بفًا  على تفسيب لمجلس القضا  األعلى،  أ لبية ثلثَّ
 ععضائه. 

 :عام. توقيف النائب ال3
بفاً  على قرار وزةر الحدل المكلف فَّ ذلك الحين الدكتور: يوسف المفسَّ الثالثا       

من قافون السلطة القضائية رقم  62تم توقيف الفائب الحام عن الحمل خالفا لمادة  14\8\2008
ية فوالتَّ تفص على عفه "يحين الفائب الحام  قرار من رئيس السلطة الوطفية ال لسطي 2002لسفة  1

 .تفسيب من مجلس القضا  األعلى ويحدد القافون اختصاصات الفائب الحام وواج اته ىبفًا  عل
 (117 :2015، )تقرةر الهيئة المستقلة لحقوق االفسان الخامس عشر

وةرى ال احث عن السلطة القضائية تأثرت  االفقسام  شكل كبير حيث كان هفاك سلطة فَّ      
تحيين قضاة جدد وتم استفكاف  حض القضا  وهذا دمر السلطة  زة وعخرى فَّ الض ة، وتم 

وكان من الم ترض عن يتم تحييد السلطة القضائية عن عحداث  وعثر على عدالتها القضائية،
 االفقسام.

 

 الفرع الثاني: مخاطر النقسام:
لشحب القد كان لالفقسام السياسَّ مخاطر كبيرة جدًا على المستوى الداخلَّ، حيث شّتت      

ال لسطيفَّ، وكذلك على المستوى الخارجَّ حيث عضحف الحالقات الخارجية للسلطة ال لسطيفية 
 وسوف فوضح ذلك فيما يلَّ:

 

 :أوًل: مخاطر النقسام على المستوى الداخلي
 حيث سحى االحتالل خالل سفوات االفقسام ًا فَّ فلسطين،جديد داخلياً  اً واقح االفقسام سكرّ      

، م(1967)وفلسطيفيَّ  م(1948)إلى التمييز بين شرائح المجتمع ال لسطيفَّ، فميز بين فلسطيفيَّ 
لسطيفيَّ القدس، وهذا وف ،ثم بين فلسطيفيَّ الض ة ،وفلسطيفيَّ الشتات ،ثم بين فلسطيفيَّ الداخل

 ،تارةخية للحدو الصهيوفَّ لتثبيت عركافه ر االفقسام فرصةفّ و و ، شاهد على خطورة هذا األمر
 ،وتدعيم بفيافه ألجيال قادمة  سبب الوهن ال لسطيفَّ الفاجم عن االفقسام، ومن المشاهد الملموسة

وتحزةز  ،عن سفوات االفقسام قد عتاحت للحدو الصهيوفَّ فرصة ذهبية لتوسيع استيطافه فَّ الض ة
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( 2014، )هالل .المسجد األقصىوت حيل مشارةحه لتهوةد القدس و  ،حصاره لغزة
https://www.palinfo.com 2014/5/19 

قاسم، )وهفاك عدة عمور عدت إلى زةادة مخاطر االفقسام على المستوى الداخلَّ وهَّ:      
2009 :252) 

حيث عص ح الشحب ال لسطيفَّ يحيش فَّ ظل حكومتين، واحدة تحمل فَّ  :تقسيم الحكومة .1
 قطاع  زة واألخرى تحمل فَّ الض ة الغربية.

 ئاسياً ر  صدر الرئيس ال لسطيفَّ مرسوماً عف حد سيطرة حماس على الحكم  :جدلية الشرعيات .2
 ،فياض مين حكومة فَّ الض ة الغربية برئاسة الدكتور ساليعقال حكومة إسماعيل هفية، وتم تح

حدث عفها التَّ سفت دخل الساحة ال لسطيفية فَّ صراع القوافينعطلق عليها حكومة طوارئ، وهذا ع  
 .فَّ الم حث الثالث

مالت الض ة ح عمن سوا  فَّ القطاع افقد شهدت الساحت :ضرب السلم األهلي الفلسطيني .3
 االجتماعَّ للمجتمعو الموت داخل السجون، مما عدى إلى ضرب الفسيج ع ،من االعتقاالت والقتل

  .ال لسطيفَّ
 ات هفاك ازدواج فَّ مؤسسات السلطة، ف َّ إذ  :شل عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية .4

ومؤسسات تا حه له تتشكل  طرةقة مف صلة عن الض ة الغربية،  ،القطاع  ات هفاك فظام سياسَّ
و حتى ع ،اعطوكذلك فَّ الض ة الغربية عص حت المؤسسات ال تحترف  شرعية المؤسسات فَّ الق

 الموافقة على سياساتها الحامة وما يصدر عفها من فشاطات سياسية عو اجتماعية عو اقتصادية. 
 : ثانيًا: مخاطر النقسام على مستوى الخارج

عدى االفقسام السياسَّ ال لسطيفَّ إلى مخاطر خارجية على مستوى الحالقات ال لسطيفية      
الحربية والدولية واإلقليمية، ولغاية اآلن تحيش القضية ال لسطيفية فَّ مخاطر من هذا االفقسام، 

الفقسام ا وفجد عن هفاك تأثيراً م اشراً لطبيحة السياسات الحربية والدولية تجاه القضية ال لسطيفية  حد
 وعلى كل مجرةات الحياة فَّ فلسطين وهَّ كما يلَّ: 

 موقف الدول العربية من النقسام:. 1
يفية  السلطة الوطفية ال لسط فاالعترا الحربية تجاه ذلك إلى قسمين: األول الدول تفقسما     

 الثافَّ: ،وجحلوا مفظمة التحرةر تحل محل الحكومة وهَّ من تمثل الشحب ال لسطيفَّ فَّ الخارج
ا على وتتحامل محه تدعم موقف حركة حماسولكفها  قيت عترف  السلطة ا الدول الحربية   حض

 (253قاسم، مصدر سابق: . )عفها هَّ الحكومة االمر الواقع
وعكدت الحكومة المصرةة وسوف فأخذ مثااًل عن الدول الحربية وهَّ دولة مصر حيث      

صرةة ودون التحامل مع الورقة الم اللجفة الرباعية الدولية،  ضرورة إفها  االفقسام  حيدا عن شروط



27 

 

 المالحظات التَّ تطرحها حركة حماس،  واالخذ للتحديل عليهاكورقة مقدسة، بل عبدت االستحداد 
تا فال حاً الفظام المصري الجديد اف تاى عبدًا و يرها من القوى والشخصيات الوطفية المستقلة، وعخير 

فما عن ملف إفها  االفقسام، وا   الحربية واإلقليمية، وذلك ليس من  اب التخلَّحول مشاركة الدول 
جميع االطراف والتفازل من الجميع دون إشراك  من موقع الثقة واإلدراك  أفه ال يمكن عن يجد حالً 

 (6: 2011إلفها  االفقسام. )المصري، 
 :نقساممن ال  موقف الوليات المتحدة األمريكية والتحاد األوروبي. 2

هم من عسس لالفقسام وذلك   رض شروط الرباعية  وروبَّن الواليات المتحدة واالتحاد األإ     
وضوع م وتم استغالل على حركة حماس  حد ال وز فَّ االفتخا ات؛ لكَّ يتم التحامل مع الحكومة،

 محمود ع اس فَّ تطبيقالرئيس وقاموا بدعم  ،ضحافهاا  االفقسام، فَّ تص ية حركة حماس و 
ذه سالم فياض، إال عن هذا الدعم وهبرئاسة فَّ الض ة الغربية والحكومة ال لسطيفية  همشروع

فس ة و السياسة األمرةكية من فاحية عخرى، ف ال ،المحضلة اصطدمت  السياسة اإلسرائيلية من فاحية
ى ما تم مفاقشة قضايا الوضع الفهائَّ، وعقص (الحكومات اإلسرائيلية)للسياسة اإلسرائيلية رفضت 

 (18: 2009تقديمه هو التسهيالت اإلفسافية و حض التسهيالت االقتصادية. )عرةقات، 

فوز حركة حماس قامت االدارة االمرةكية   رض حصار على هذه الحكومة على الر م  وفور     
 االمرةكية لم تتوقع فتائج مثل هذهاالدارة ولكن ن اجرا  هذه االفتخا ات كان مطلب امرةكَّ عمن 

لهذا قامت و  ،واالدارة االمرةكية لإلسرائيليينف وز حركة حماس كان  مثا ة ص حة  ،االفتخا ات
َّ لمطالبها ف ستجيباالدارة االمرةكية  التلويح   رض حصار على حكومة حماس اذا ما لم ت

لتَّ ا دولية ومطالب اللجفة الرباعيةاالعتراف  حق اسرائيل  الوجود والقبول  قرارات الشرعية ال
رفضت االعتراف  حكومة حماس واشترطت القبول  المحاهدات الدولية واالعتراف  القرارات 

رةكية االدارة االم ما لم تقبل  ه حماس، فقامت وهو واالت اقات الموقحة بين السلطة و"اسرائيل"
طراف ع ةوموافق ؛االسرائيليين تشديد الحصار الم روض على الحكومة ال لسطيفية وبدعم منب

ن لم تغير إ ،االعالن عن مقاطحة حكومة حماس كوفها حكومة حركة ارهابيةو الرباعية الدولية 
ة الدولية لحبت اطراف الرباعيو كما ، من سياستها واستراتيجيتها تجاه اسرائيل وحقها فَّ الوجود

وما  ،لية القبول  قرارات الشرعية الدو   ارز  الضغط على الحكومة ال لسطيفية من اجل الزامها اً دور 
يؤخذ على مفظمة االمم المتحدة مشاركتها فَّ الحصار الم روض على الشحب ال لسطيفَّ وفقا 

وهذا امر يخرج المفظمة الدولية من حيادها المحهود  ،الجتماع اللحفة الرباعية التَّ اقرت بذلك
تقاطع  ه االمم المتحدة حكومة حماس فه فَّ الوقت الذي عوالغرةب  ،تجاه الصراعات الدولية

فجدها تقف عاجزة عن اتخاذ مواقف عادلة تجاه ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد 
 (12: 2010. )ظاهر، ال لسطيفيين
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 من النقسام: الحت ل الصهيوني )إسرائيل(موقف . 3
 ،حصار اقتصادي، وقامت   رض محادٍ  عن القطاع ع ارة عن كيانٍ  (إسرائيل)ععلفت      

وجوي على قطاع  زة، فقامت بإ الق جميع المحابر وشفت ثالث  ،و حري  ،وبري  ،وسياسَّ
: 20/1/2016)وكالة محا، فها  حكم حماس. إحروب على  زة من عجل 

http://www.maannews.net) 
 فَّ شرعية الرئيس ال لسطيفَّ محمود ع اس وتمثيله "ن"اإلسرائيليي منحديدة ال شكك     

 لل لسطيفيين، مستغلة بذلك حالة االفقسام السائدة ما بين الض ة الغربية وقطاع  زة الواقع تحت
فَّ الحكومة االسرائيلية   وزراوفيما تحالت اصوات ، 2007سيطرة حركة حماس مفذ مفتصف عام 

تية وتمثيله لل لسطيفيين جا ت التقارةر االستخ ارافَّ اآلوفة األخيرة مشككة فَّ شرعية ع اس 
االسرائيلية التَّ قدمت لمجلس الوزرا  االسرائيلَّ المصغر داخل مقر جهاز الموساد االسرائيلَّ 

فَّ مقدرة ع اس على التوقيع على ات اق سالم فهائَّ مع ، بتل ابيب ليسافد موقف هؤال  الوزرا 
ئفافها فَّ فهاية تموز )يوليو( الماضَّ برعاية امرةكية، اسرائيل جرا  الم اوضات التَّ جرى است

يمثل  على قطاع  زة الذي حماس سيطرت، و مذكرة  حالة االفقسام ال لسطيفية ما بين  زة والض ة
محه لن يحظى  ات اقن اي عو  ،1967حوالَّ فصف ال لسطيفيين داخل االراضَّ المحتلة عام 

 (2: 2013، القدس الحربَّ) .طاع  زةالمقيمين فَّ ق ال لسطيفيين من %60 موافقة 
 الخ صة:

 يمكن عن فجمل خالصة الم حث األول  حدة فقاط وهَّ كالتالَّ:
م( مفذ سووووقوط الخالفة 1917االختالف فَّ ال كر عمر طبيحَّ وكان فَّ فلسووووطين مفذ عام ) .1

 الحثمافية وقدوم االحتالل البرةطافَّ.
 سياسيًا.االفقسام كان طمحًا فَّ الحكم وهذا يسمى افقسامًا  .2
 االفقسام كان فَّ ال كر بين كل من اإلسالميين والوطفيين و يرهم. .3
 االفقسام وخذالن الدول الحربية عدى إلى قيام دولة الكيان الصهيوفَّ. .4
مفظمة التحرةر عدت إلى افقسام فَّ األحزاب ال لسطيفية ولكفه افقسام سطحَّ لم يصل إلى  .5

 مرحلة االقتتال.
افقسوووام كبير ألفه كان ت رةطًا فَّ الوطن والمقدسوووات واالرض ات اق عوسووولو عدى إلى حدوث  .6

 والالجئين وكثير من الوطفيين واإلسالميين عارضوه.
دخول حركة حماس االفتخا ات جا   حد عن ذاقت ويالت الحذاب فَّ سووووووووووووووجون السوووووووووووووولطة  .7

  اإلضافة إلى قفاعتها بتغيير الواقع المتردي للسلطة.

http://www.maannews.net/
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إلى حدوث خوف وفزع عفد  حض قيادات حركة  فجاح حركة حماس فَّ االفتخا ات عدى .8
فتح، فلم يحجبهم برفامجها فحارضوووووووووووووووه، ووضووووووووووووووحوا فَّ طرةقها الحراقيل حتى عدى إلى االف جار 
وحدوث االقتتال الداخلَّ وسوووووووووويطرة حركة حماس على  زة وذهاب السوووووووووولطة وفتح إلى الضوووووووووو ة 

 والخارج.
لحياة االجتماعية والسوووووووووووووياسوووووووووووووية عّثر االفقسوووووووووووووام على الداخل والخارج، وعلى جميع فواحَّ ا .9

 والتحليمية والثقافية والصحية واالقتصادية فَّ قطاع  زة، والض ة الغربية.
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 :مةدمق
لقد مرت الحملية التشرةحية فَّ فلسطين  الحديد من المراحل مفذ قدوم السلطة ال لسطيفية إلى      
وما  م(،2014)حتى  م(2007)الحامين  بينما ، وكان آخرها مرحلة االفقسام الواقحة اهذ يومفا

ورافق ذلك  ،إصدار القوافين والتشرةحات فَّ الض ة الغربية وقطاع  زةب عليها من ازدواجية ترتّ 
ح هفاك جهتان فأص ، عثرت  شكل كبير على إدارة الحملية التشرةحيةإشكاليات قافوفية وسياسية 

وقبل  م(،2005المحدل عام ) القافون األساسَّ إلى كل طرف استفدو  ،تشرةحاتالبإصدار تقومان 
الحديث حول مخرجات الحملية التشرةحية الفاتجة عن االفقسام عرى لزامًا التحرف على م هوم إدارة 

افَّ إلى الثالمطلب  فَّ م ففتقلث الحملية التشرةحية وهذا ما سوف فوضحه فَّ المطلب األول،
 .التشرةع ال لسطيفَّ والتشرةحات المقارفةفَّ  يةحملية التشرةحالمراحل  توضيح

 التشريع وأنواعه: : مفهوملاألوالمطلب 
إن التشرةع  شكل عام يحفَّ جميع األحكام القافوفية التَّ تحكم الدولة، سوا  كافت الدين عو      

الحرف، عو القضا ، عو ال قه، عو عي مصدر من مصادر التشرةع، ولكل دولة قوافيفها وتشرةحاتها 
التشرةع  ثالثة عفواع: التشرةع الدستوري،التَّ تحتكم اليها وتأتمر بها، عما عفواع التشرةحات فهَّ 

الحادي، التشرةع الثافوي، واآلن سفوضح م هوم التشرةع فَّ ال رع األول، وعفواع التشرةحات فَّ 
 ال رع الثافَّ.

 الفرع األول: مفهوم التشريع:
سوف فوضح م هوم التشرةع فَّ اللغة حتى يتضح لفا م هومه فَّ االصطالح الذي سفوضحه      

 عكبر فَّ هذا ال رع. شكل 
 أوًل: مفهوم التشريع في اللغة: 

البرلمان  سن، ويقال فَّ لغة المحاكم: سن القوافين، وهو مصدر شرعالتشرةع فَّ اللغة: هو      
تشرةع و  ،السلطة المؤهلة إِلصدار القوافينِ : عي سلطة التشرةعجديدة، و  قوافينعي  تشرةحات جديدة:

دارة ،اية الحمال ورفع مستواهمتشرةع يرمَّ إلى حم: عي الحمل هيئة  "هَّال توى والتشرةع:  وا 
بية محجم اللغة الحر ". )مستقلة لها حق إصدار القوافين ومراق ة ما تصدره الدولة من تشرةحات

  ( 2720: 2008، المحاصرة
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  :في الصط ح التشريع ثانيًا: مفهوم
 ما يلَّ:لقد عرفه علما  القافون  حدة تحرة ات فذكر مفها      

مصوادرها المختل وة كالودين والحورف والقضوا   "وضوع األحكوام القافوفيوة واسوتف اطها مون هو -
 (78: 1972، الحافظة". )الحدالة والهيئة التَّ تمارس السولطة التشورةحي وال قوه ومبوادئ

 وذلك مكتو ةالجبرةة ال الحكم هو عملية قيام السلطات المختصة فَّ الدولة بوضع قواعد -
المقررة  قافوفيةال جرا اتلإل ختصاصاتها وفقاً اذلك فَّ حدود و  ،المجتمع بين عفراد لتفظيم الحالقات

 (55: 1998، جح ورك. )لذل
ي ع المشرع الدستوري  الصادرة من ، عومجموعة القوافين الصادرة عن السلطة التشرةحيةهو  -

َّ تتحلق وهَّ الت ،من تلقا  ف سه عو حتى بفص الوثيقوة الدستورةةالذي وضع الدستور، وذلك 
 .تتحلق  موضووعات دستورةة  حكم طبيحتها عو جوهرها عوبتفظيم السلطات الحامة فَّ الدولة، 

 ( 19: 2002)دلة، 
 

 الفرع الثاني: أنواع التشريع ومزاياه:
سوف فتحدث فَّ هذا ال رع عن عفواع التشرةحات الدستورةة والحادية والثافوية، و حد ذلك      

 سوف فتحدث عن مزايا التشرةع.
 أوًل: أنواع التشريعات:

 تفقسم التشرةحات إلى ثالث عفواع وهَّ كالتالَّ:
لتَّ تضع ا القوافين األساسية الصادرة عن السلطة الوتأسيسية": وهو الدستور"التشرةع األساسَّ . 1

حلقة الحاكمة، المتتحلق بفظام الحكم وشكل الدولوة والحكوموة والهيئات فَّ الدولة، وت الدستور
وهَّ  ،يديولوجية التَّ تحدد اإلطار القافوفَّ للدولةواألسس ال لس ية واأل ، الحقوق والحرةات الحامة

ثابتة فسبيًا، وتتكون من هيئة من خبرا  وفقها  القافون والسياسة لكَّ تحد وتكتب الدستور، ثم يتم 
 (12: 2009االست تا  عليه من قبل الشحب. )ال حيري، 

لها واإلضافة ، ويمكن تحديتصدر عن السلطة التشرةحية التَّ القوافينوهَّ  :التشرةحات الحادية. 2
لغائها، ومن عمثال ذلك:  ،قافون المحامالت المدفية، وقافون الحقو ات، و يره من التشرةحات عليها وا 
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: 2004، )سايرعو مجلس الشورى حسب فظام الدولة.وهَّ التَّ يقوم بإصدارها المجلس التشرةحَّ 
6) 
مثل  ةلدولاصدر عن السلطة التف يذية فَّ التَّ ت األفظمة واللوائح وهَّ :التشرةحات الثافوية. 3

)دلة،  .أخرى، كالمراسيم والقرارات الوزارية شكالوع لوائح التف يذ، ولوائح التفظيم، ولوائح الض ط،
 (20مصدر سابق: 

يكون دستوري الذي يأتَّ من هيئة مستقلة، و ويستفتج ال احث عن عفواع التشرةع ثالثة: وهَّ ال     
شاماًل وكاماًل وهو ع ارة عن القوافين والتشرةحات التَّ توضع  حد فترة تغير للحكم والتَّ ممكن 
عن تكون  حد افقالب، عو  حد ثورة، عو عفد تأسيس دولة جديدة، عو عفدما تستقل دولة عن دولة 

شا ه ذلك، عما التشرةع الحادي وهو األحكام عخرى، عو عفدما تتحرر دولة من االحتالل وما 
والقواعد التَّ تصدر عن السلطة التشرةحية المخولة  التشرةع، مثل المجلس التشرةحَّ ومجلس 

 الشورى، عما التشرةحات الثافوية فهَّ القرارات واللوائح التَّ تصدر عن السلطة التف يذية. 
 ثانيًا: مزايا التشريع:

 فذكرها فيما يلَّ:يوجد عدة مزايا للتشرةع 
 ؛قوقهمح يسواعد علوى حمايوة حرةوات األفوراد وح وظ الكتا ة والفشر فَّ الجرةدة الرسمية: وهذا -

 (112: 1998 ،م. )الغالَّحقوقهم وواج اته ويحودد ،ألفه يبين  صورة واضوحة موا لهوم وموا علويهم
 ة القافوفيوةعلوى القاعودلكَّ يسوهل التحورف  ؛تتسم  الوضوحالتشرةع،  فصووصالوضوح: عادة  -

 (462: 2011واالستقرار والحدالة. )الخطيب، من قبل الجميع، مما يحقق األمن االجتماعَّ 
عمله وقتًا قصيرًا، و التالَّ يمكفه عن  مصودر سورةع للقوافون يسوتغرق السرعة: حيث إفه  -

 فرج،. )اعد قائمةالمجتمع من حيث إفشا  قواعد جديدة عو تحديل قو  يسوتجيب  سورعة لضورورات
2012: 67) 

 حد التحرف على م هوم التشرةع فَّ اللغة وفَّ االصطالح، يمكن القول  أن التشرةع يختلف      
فَّ تحرة ه من حيث الزمان والمكان، وي حتبر فَّ الحصر القديم األمور التَّ يصدرها الحاكم واألمير 
والملك وهو صاحب السلطة المطلقة وصاحب كل شَّ ، عما فَّ الحصر الحديث فهفاك التشرةحات 

َّ تصدر عن مؤسسات الدولة وةتم تطبيقها فَّ على كافة الفاس، عما عفواع التشرةحات فهَّ الت
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تشرةحات دستورةة تأسيسية تصدرها هيئة تأسيسية متخصصة، وتشرةحات عادية تصدر عن 
 السلطة التشرةحية، وتشرةحات ثافوية تصدر عن السلطة التف يذية.

 إدارة العملية التشريعية: المطلب الثاني:
آلليات التَّ وفقًا ل، والتشرةحات من المشّرع القوافين إدارة سن إن إدارة الحملية التشرةحية هَّ     

لس الفيابَّ حتمد فظام المجت التَّ يمكن عن تحددها الدساتير، واألفظمة واللوائح الداخلية للبرلمافات،
ة قبل الشحب عو محيف منمفتخ ة  ات إماهيئ وجميع هذه األفظمة هَّ ،فظام المجلسين عوالواحد، 
م هوم  ل، وسفتفاول فَّ ال رع األو التشرةحية فيا ة عن المواطفين األعمالتمارس و  الرئيس،من قبل 

دارة الحملية التشرةحية فَّ التشرةحات المقارفة، ثم فَّ ال رع الثافَّ سفتفاول م هوم إدارة الحملية  وا 
 .فَّ فلسطين ةالتشرةحي

 

 التشريعية في التشريعات المقارنة:الفرع الول: مفهوم العملية 
لكل دولة طرةقتها فَّ إدارة الحملية التشرةحية، وذلك حسب الفظام المت ع فَّ الدولة سوا       

كافت جمهورةة، عو ملكية، عو اتحادية، وتختلف كل دولة فَّ م هوم الحملية التشرةحية، وسفوضح 
 ة ال حرةن.م هوم الحملية التشرةحية فَّ كل من دولة لبفان ومملك

 

 : العملية التشريعية في جمهورية لبنان
هَّ وهو مجلس الفواب، و  بفظام المجلس الواحدتتم الحملية التشرةحية فَّ جمهورةة لبفان،      

قرارها، و   ون السلطة التشرةحيةكتتالهيئة التشرةحية التَّ تتك ل بإصدار القوافين والتحديل عليها، وا 
 فَّ جمهورةة لبفان كما يلَّ:

لسلطة "تتولى ا فّص الدستور على عن السلطة التشرةحية، حيث  هو الموكل مجلس الفواب .1
 ( من الدستور اللبفافَّ(16)المادة ) المشرعة هيئة واحدة هَّ مجلس الفواب"

ات ن االفتخا افو افتخابهم وفقًا لق ةتمو  (132) من فواب مفتخبين عددهم المجلس يتألف .2
 : اعد الفيابية وفقًا للقواعد التاليةتوزع المقالمطبق فَّ لبفان، حيث 

 ( مقحدًا فَّ البرلمان.64، حيث لكل مفهم عدد ) التساوي بين المسلمين والمسيحيين -
 ، حيث لكل فئة عدد من المقاعد.فسبيًا بين طوائف كل من ال ئتين -



35 

 

 من الدستور 24المادة حيث يغطَّ المجلس جميع مفاطق لبفان. ) فسبيًا بين المفاطق -
 (اللبفافَّ

سفتفاول اآلن كل من االختصاص التشرةحَّ لكل من رئيس مجلس الفواب، ورئيس      
 الجمهورةة، ورئيس مجلس الوزرا  وهَّ كالتالَّ:

 اللبناني: الختصاص التشريعي لمجلس النواب. 1
يمارس مجلس الفواب اللبفافَّ االختصاص التشرةحَّ، وقد فظم  تك ل القافون اللبفافَّ  أن     

كل من الدستور اللبفافَّ والالئحة الداخلية للمجلس عمر تفظيم ممارسة المجلس لالختصاص 
 كافت على الفحو التالَّ:التشرةحَّ حيث 

 (َّاللبفاف( من الدستور 16)المادة )هيئة واحدة هَّ مجلس الفواب"  تشرةحية"تتولى السلطة ال -
إال  ون فشر قافي   ال، و ومشروع القافون  اقتراح القوافين حق ومجلس الوزرا  الفواب، لمجلسل -

 (َّاللبفاف( من الدستور 18س الفواب. )المادة )يقره مجل  حد عن
قدم م ةتم ذلك فَّ عقد عادي، بفاً  على اقتراحو الدستور،  تحديلطلب  المجلس له الحق فَّ -

 اللبفافَّ( من الدستور (77)المادة . )على األقل فوابعشرة  من
 ،لدستورالتحديل فَّ ا  تتحلق  حث عو التصوةت على مشروعات قوافينبلمجلس لجوز ال ي -

من  (79)المادة . )بدون وجود ع لبية ثلثَّ ععضائه، وةجب عن يكون التصوةت  األ لبية ذاتها
 اللبفافَّ( الدستور

 . الختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية:2
ددة فَّ الدستور  حد عن يكون حالمة وفق المهل ،القوافين له حق إصدار الجمهورةةرئيس  -

( 51المادة ). )التقيد  أحكامها وةجبعليها  دخل تحديالً وليس له عن ي   الفواب، وافق عليها مجلس
 من الدستور اللبفافَّ( 

. )المادة وابفمشارةع القوافين التَّ ترفع إليه من مجلس الوزرا  إلى مجلس ال الرئيس يرسل -
 ( من الدستور اللبفافَّ(6( ال قرة )53)
( من الدستور 54". )المادة )مرسوم إصدار القوافين "يشترك الرئيس مع رئيس الحكومة فَّ -

 اللبفافَّ(
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حد إحالتها شهر   ليصدر رئيس الجمهورةة القوافين التَّ تمت عليها الموافقة الفهائية خال -
وافين التَّ يتخذ المجلس قرارًا بوجوب استحجال إصدارها، فيجب عما الق ،فشرها ليتم ؛الحكومة إلى
خمسة عيام ويطلب فشرها، له حق طلب مجلس الوزرا  إعادة الفظر فَّ  لعن يصدرها خاله علي

خمسة عشر يومًا من تارةخ إيداعه رئاسة  لالقرارات التَّ يتخذها المجلس خال عي قرار من
ذا  ،الجمهورةة صدار ت المهلة دون إتهعو اف ،على القرار المتخذ عصرا  و لم يستجْب مجلس الوزر وا 

( من الدستور 56. )المادة )فشره وةجب صحيحاً المرسوم  القرار عوهذا حتبر المرسوم عو إعادته ي  
 اللبفافَّ(

 ،طلب إعادة الفظر فَّ القافون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة له حق،رئيس الجمهورةة  -
 ( من الدستور اللبفافَّ(57عن يرفض طل ه. )المادة ) له وال يجوز يه،عل  حد إطالع مجلس الوزرا 

 . الختصاص التشريعي لمجلس الوزراء: 3
( من 5( ال قرة )64. )المادة )مراسيم إصدار القوافين وطلب إعادة الفظر فيهاعلى يوقع  -

 الدستور اللبفافَّ(
 زاراتو  على ععمال عجهزة الدولة من ويشرف واألفظمة، ،ف ذ القوافينوة يطبق مجلس الوزرا  -
 ( من الدستور اللبفافَّ(2( ال قرة )65. )المادة )مفيةعو ععسكرةة او مدفية سوا  كافت  مؤسساتو 

وةرى ال احث عن الحملية التشرةحية فَّ جمهورةة لبفان عملية محّقدة،  سبب التقسيمات       
عما رئيس  ،مسيحَّ ماروفَّ رئيس الجمهورةةالمذهبية والديفية فَّ لبفان حيث ي شترط عن يكون 

يحقد فهذا يحقد المشهد و  رئيس مجلس الوزرا  وهو مسلم سفَّ، عما مجلس الفواب وهو مسلم شيحَّ
             الحملية التشرةحية والتَّ من الممكن عن تصدر تشرةحات لصالح طائ ة عو فئة وفرى عفه

لقيادة ال لسطيفية فيجب على ا التجربة ععقد منهَّ التَّ  حد التحرف على التجربة اللبفافية 
  ال لسطيفية عن تتحلم من التجربة اللبفافية.

 
 العملية التشريعية في التشريع الفلسطيني: إدارة: الثانيالفرع 
ص ح ع م(1996)فشا  السلطة ال لسطيفية وافتخاب المجلس التشرةحَّ األول عام إمفذ      

س وعص ح القافون األساسَّ والفظام الداخلَّ للمجل ،التشرةحَّ التشرةع ال لسطيفَّ بيد المجلس
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فوضح من س وفيما يلَّفَّ فلسطين،  ةالتشرةحيالتشرةحَّ وهما اللذان يوضحان م هوم الحملية 
 يقوم  الحملية التشرةحية فَّ فلسطين.

 عمال المجلس:أ إدارة أوًل:
األعمال اإلدارةة، وهَّ التَّ سفتحدث يمارس المجلس التشرةحَّ الحديد من األعمال مفها      

عفها فَّ هذا ال رع، واألعمال التشرةحية وهَّ التَّ سفوضحها فَّ المطلب الثافَّ، واألعمال 
الرقابية التَّ تقوم بها المجالس الفيابية، وتختلف مدى هذه الرقا ة  اختالف الفظام التَّ تسير 

ى عفها فَّ الفظم الرئاسية، وهَّ من ععلعليه الدولة، ف َّ الفظم البرلمافية تكون عقوى فاعلية 
مظاهر التحاون والتفسيق بين السلطة التشرةحية والسلطة التف يذية، ولهذه الرقا ة وسائل وعدوات 
تض ط عدا ها،  حيث ال تتغول سلطة على عخرى، والتَّ فظمتها القوافين الدستورةة،  حيث تقوم 

ذه ل سلطة حدود سلطتها واستقالليتها، ومن عهم هالحالقة بيفهما على التوازن والتحاون، وتحترم ك
الوسائل عو األدوات، السؤال البرلمافَّ، واالستجواب، ولجان تقصَّ الحقائق، ومفح وسحب الثقة 

 (33: 1999من الحكومة،  اإلضافة إلى الرقا ة على الموازفة الحامة. )عبو زةد، 

 األعمال اإلدارية للمجلس:
 . رئيس المجلس:1
، ويحافظ والفظام الداخلَّ فيه ،وةرعى القافون األساسَّ ،ل المجلس وةتكلم  اسمهالرئيس يمث -

أذن ها ويض طها وةديرها، وي عمفه وفظامه، وهو الذي يحدد وي تتح الجلسات ويحلن افتها على
ال حث، وةوكل إلى األمافة الحامة إعالن ما يصدر عن المجلس من   الكالم ويحدد موضوع

 وللرئيسسير ععمال المجلس وعلى عالقاته جميحها،  يشرف الرئيس على حسنقرارات، وبوجه عام 
عن يشترك فَّ المفاقشات التَّ تتم داخل الجلسات وعفدئذ يتخلى عن كرسَّ الرئاسة وال يحود إليه 

 (( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةح12َّالمادة )) حتى تفتهَّ المفاقشة.
بفاً  على طلب من مجلس الوزرا   دورة  ير الحاديةيدعو رئيس المجلس إلى االجتماع فَّ ال -

شهر من الدورة الحادية األولى. )المادة ع ةربحع حد  عو من ربع عدد ععضا  المجلس التشرةحَّ،
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(16)
قراره. )المادة ) - ( من الفظام 20يحرض الرئيس على األعضا  جدول ععمال الجلسة لمفاقشته وا 

 الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(
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للرئيس عن و  ،الجلسة المقبلة وساعة افتتاحها موعدو  ،يحلن الرئيس وقف الجلسة عو افتها ها -
عو بفاً  على طلب مجلس  ،إذا طرع ما يدعو إلى ذلك ،يدعو المجلس لالفحقاد قبل الجلسة المحددة

 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(21الوزرا . )المادة )
( 25رئيس له الحق فَّ طلب عقد جلسة سرةة للمجلس لمفاقشة موضوع محدد. )المادة )ال -

 من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(
عن يفاديه  اسمه  ( من الفظام الداخلَّ،32 أحكام المادة )عحد الفواب  يمكن للرئيس إذا عخلّ  -

ى األمر مفحه من االستمرار فظره وةفبهه إلى المحافظة على الفظام الحام، وله إذا اقتض وةل ت
فَّ الكالم، فإذا اعترض الحضو، عخذ الرئيس رعي المجلس فَّ ذلك، ويصدر قرار المجلس دون 

 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(36مفاقشة  األ لبية الفسبية. )المادة )
. )المادة يةح مذكراتها االيضا يتلقى الرئيس مشارةع القوافين عو االقتراحات من مجلس الوزرا  -
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(65)
عو تحديل عحد القوافين المحمول بها عو إلغا ه، ، يتلقى الرئيس اقتراحات مشارةع القوافين -

الدائمة المختصة فَّ المجلس إلبدا   الصادرة عن الفواب عو إحدى اللجان ويحيلها إلى اللجفة
 خلَّ للمجلس التشرةحَّ(( من الفظام الدا67الرعي. )المادة )

التَّ  ،ه مشروعات القوافين المقدمة مفكل دورة تشرةحية يبلغ الرئيس مجلس الوزرا  فَّ بداية  -
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(72المجلس فَّ قبولها. )المادة ) لم يبتّ 

يحق لرئيس المجلس ل ت فظر الحضو المتغّيب عن حضور جلسات المجلس عو لجافه، كما  -
( من الفظام الداخلَّ 106المجلس لوم الفائب المتغّيب. )المادة ) يجوز للرئيس عن يقترح على

 للمجلس التشرةحَّ(
( من الفظام الداخلَّ 114يحق لرئيس المجلس طلب تحديل الفظام الداخلَّ للمجلس. )المادة ) -

 للمجلس التشرةحَّ(
خل حرم المجلس، من رئيس المجلس هو المسئول عن المحافظة على الفظام واألمن دا -

اختصاصه هو فقط، ولتحقيق هذا الغرض فهو يشرف بف سه على جهاز الشرطة الخاصة 
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(107 المجلس. )المادة )
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 . نائبي الرئيس:2
عو اشتراكه فَّ مفاقشات المجلس،  ،يتولى الفائب األول رئاسة المجلس حال  ياب الرئيس 

عو اشتراكهما فَّ مفاقشات  ،رئاسة المجلس حال  ياب الرئيس وفائ ه األول فائب الثافَّوةتولى ال
ذا تغّيب الرئيس وفائ اه رئاسة المجلس عكبر األعضا  سفًا، ويمكن عن يمارس  يتولى ،المجلس، وا 

عزةز  رالدكتو حمد  حر عفدما تم اعتقال عالرئيس مهام عمل الرئيس كما حصل مع الدكتور  افائ 
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(13)المادة ) .كدوي
 . أمين السر:3
األمافة  الشؤون اإلدارةة فَّ المجلس، فهو يترعس مكتب االشراف علىعمين السر مسئول عن  -

 والحالقات ،واإلعالمية ،والقافوفية ،والمالية ،الشؤون اإلدارةة الحامة المشرفة على جميع
ئق وتبليغها للجهات المحفية، وض ط كل الوثا ،والبروتوكول، وتف يذ قرارات المجلس ،الحامة

 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(11)المادة ) .وح ظها المتحلقة بجلسات المجلس
ومشروع جدول ععمال ومحضر الجلسة السا قة  ،يقوم عمين السر بتوزةع قرارات المجلس -

( 19بثماٍن وعربحين ساعة على األقل. )المادة ) التالَّاألعضا  قبل االجتماع  الجلسة على
 من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(

جافب رئيس المجلس  حد  يوقع عمين السر على قرارات المجلس ومحاضر الجلسات إلى -
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(24تصديق المجلس عليهما. )المادة )

تارةة ح ظ هذه المحاضر  سكر مين السر تحرةر محاضر جلسات المجلس السرةة، وت  يتولى ع -
عليها، وللمجلس الحق فَّ فشرها عو  االطالعوال يجوز لغير األعضا   ،األمافة الحامة

( من الفظام الداخلَّ للمجلس 27ال حض مفها  قرار األ لبية المطلقة للمجلس. )المادة )
 التشرةحَّ(

طلب الكالم  قبلمن يفوب عفه طل ات الكالم حسب ترتيب تقديمها، وال ي   يقيد عمين السر عو -
( من الفظام الداخلَّ 30فَّ موضوع محال إلى إحدى اللجان إال  حد تقديم تقرةرها. )المادة )

 للمجلس التشرةحَّ(
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 . األمين العام:4

حديالت على بإدخال ت 2006/2/13  َّقرر المجلس التشرةحَّ األول فَّ جلسته األخيرة ف     
تحيين عمين عام للمجلس التشرةحَّ، افسجامًا مع توصيات اللجفة ب وذلك الفظام الداخلَّ للمجلس،

توى   صل المستوى السياسَّ عن المسوذلك  ،الخاصة لإلصالح والتطوةر فَّ المجلس التشرةحَّ
: 2007)حرب ، الحيات عمين السر إلى األمين الحام.صآفة اختصاصات و ك وا عطا  اإلداري،

10) 

ويصادق  ،من قبل هيئة المكتب فَّ رئاسة المجلس التشرةحَّ ةتزكيتحيين االمين الحام  ال ةتمو      
، وقد تم تحيين الدكتور فافذ ياسين المدهون عمين عام للمجلس فَّ قطاع  زة، على تحييفه المجلس

جميع  ى، وتتولاألعمال فيها يدير جميع إدارات ودوائر وعقسام المجلس وهو المسئول عن سير وهو
الشؤون اإلدارةة والمالية والقافوفية، واإلعالمية، والحالقات الحامة، والبروتوكول، وكافة شؤون 

وتقديم المساعدة ال فية واإلدارةة التَّ تحتاجها اللجان ألدا  مهامها  جلسات المجلس ولجافه،
ول حلق  الموضوعات المحروضة على جدالتشرةحية والرقابية، وا عداد الدراسات وال حوث التَّ تت

كما يقيد األمين الحام طل ات الكالم حسب ترتيب تقديمها فَّ جلسات واجتماعات  ،ععمال اللجان
يع المداوالت ن  ه ت صيالً جميدوو  حرفياً  ويحرر األمين الحام لكل جلسة محضراً  ،المجلس التشرةحَّ

 ،وما دار من مفاقشات وما صدر من قراراتالتَّ تفاولتها الجلسة وما عرض فيها من موضوعات 
 ،يوقع عليه الرئيس واألمين الحام  ص ته الوظي ية كشاهد ويحت ظ  سجالت المجلس هاو حد تصديق

كما يتولى األمين الحام تحرةر محاضر جلسات المجلس السرةة التَّ تح ظ  سكرتارةة األمافة 
األمافة  كذلك تقوم ،رارات التَّ يصدرها المجلسالحامة، واتخاذ اإلجرا ات الالزمة لتف يذ كافة الق

الحامة بإجرا  االتصاالت  البرلمافات المختل ة واقتراح وتف يذ برامج الزةارات البرلمافية، وا عداد 
عما فَّ الض ة الغربية فقد صدر مرسوم رئاسَّ بتحين السيد/ إبراهيم خرةشة  التقارةر عن فتائجها

هذا المرسوم  مرسوم رئاسَّ اخر  سبب  حض الخالفات داخل  اميفا عاما للمجلس وقد تم الغا 
 (www.plc.ps. 2008حركة فتح، ومع ذلك ال زال يمارس مهامه فَّ الض ة الغربية . )

 

 

http://www.plc.ps/
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 مفهوم العملية التشريعية في فلسطين: ثانيًا: 

فلسطين، عي  حد افتخاب المجلوس  فَّ الحاليةن م هوم الحملية التشرةحية فَّ المرحلة إ     
فشا  السلطة إحملت تغيرات وتطورات كبيرة فيما يتحلق  التشرةع، فمفذ  ،ال لسطيفَّ التشورةحَّ

، وتم اسر عرفاتيوالرئيس  ،ال لسطيفية كافت الحملية التشرةحية محصورة فَّ يد السلطة التف يذية
كن  حد قيام السلطة بإجرا  افتخا ات تشرةحية تحولت ول فشا  ديوان ال توى والتشرةع،إفيما  حد 

 (12: 2000عملية التشرةع إلى المجلس التشرةحَّ. )مرعَّ، 
 الص حيات التشريعية للمجلس التشريعي:. 1

هو المخول بإصدار التشرةحات كما هو مفصوص عليه فَّ القافون  ،ن المجلس التشرةحَّإ     
 .تشرةحَّ ال لسطيفَّ هو السلطة التشرةحية المفتخ ة""المجلس ال ، حيث يفص على عناألساسَّ
 (م2003المحدل لحام  ( من القافون األساس1َّ( فقرة )47)مادة )

الرقابية على و  ،يتولى المجلس التشرةحَّ مهامه التشرةحية ،" ما ال يتحارض مع عحكام هوذا القافون 
 ( من القافون األساسَّ(2( فقرة )47)مادة ) ".الوجه المبين فَّ فظامه الداخلَّ

 (21-19: 2008 )ادعيس، الص حيات التشريعية لرئيس السلطة:. 2
 ،صدر رئيس السلطة قرارات  قوة القافون فَّ حاالت الضرورةإصدار قرارات لها قوة القافون، ي   -

لمجلس لى االتَّ ال تحتمل التأخير فَّ  ير عدوار افحقاد المجلس التشرةحَّ، وةجب عرضها ع
ال زال ما كان لها من قوة القافون،  ،التشرةحَّ فَّ عول جلسة يحقدها  حد صدور هذه القرارات وا 

قرها زال ما يكون لها من قوة رضت على المجلس التشرةحَّ على الفحو السابق ولم ي  عما إذا ع  
 م(2005( من القافون االساسَّ ال لسطيفَّ المحدل لحام 43)المادة ) القافون.

ر رئيس السلطة القووافين  حد إقرارها من المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ خالل ثالثين صدي   -
يومًا من تارةخ إحالتها إليه، وله عن يحيدها إلى المجلس خالل ذات األجل مش وعة  مالحظاته 

ال اعتبرت م   ،وعس اب اعتراضه ( من القافون 41)المادة ) رة وتفشر فورًا فَّ الجرةدة الرسمية.صدّ وا 
 م(2005الساسَّ ال لسطيفَّ المحدل لحام ا
 ،رئيس المجلس إلى هذا االجتماع طلب عقد جلسة طارئة للمجلس التشرةحَّ فإذا لم يدع   -

( من الفظام 22يحتبر االجتماع حكمًا  المكان والزمان المحددين فَّ طلب الدعوة. )المادة )
 الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(

لكن للمجلس عن يقرر ما إذا كافت المفاقشة فَّ  طلب عقد جلسة سرةة للمجلس التشرةحَّ -
 ويصدر هذا القرار  حد مفاقشة يشترك ،الموضوع المطروح عمامه تجري فَّ جلسة علفية عو سرةة
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( من الفظام الداخلَّ للمجلس 25فيها اثفان من مؤةدي السرةة واثفان من محارضيها. )المادة )
 التشرةحَّ(

 

 التشريعية:: مراحل العملية الثالثالمطلب 
َّ عو يقوم  حملها المجلس التشرةح ن مراحل الحملية التشرةحية هَّ الطرةقة والخطوات التَّإ     

ن الذي ةتم فيها الوصول إلى القافو السلطة التف يذية عو االثفين محًا وذلك حسب دستور الدولة، و 
وتبدع مراحل الحملية التشرةحية  اقتراح القوافين، مرورًا  المفاقشة ثم اإلصدار  سيطبق فَّ الدولة،

واآلن سفتحدث فَّ ال رع األول عن مراحل الحملية  والتصوةت، وفَّ الفهاية اإلقرار والفشر،
التشرةحية فَّ التشرةحات المقارفة، ثم ففتقل فَّ ال رع الثافَّ؛ لفتحدث عن مراحل الحملية التشرةحية 

 فلسطين.فَّ 
 :الفرع األول: مراحل العملية التشريعية في دولة لبنان

إن مراحل الحمل التشرةحية هَّ خط سير الحملية وتتكون من خمس مراحل، وهَّ االقتراح،      
ثم المفاقشة، ثم التصوةت، ثم اإلصدار، ثم الفشر، وسوف فتحدث عفها  الت صيل، وتمر مراحل 

لبفان  حدة مراحل، حيث تبدع  المرحلة األولى وهَّ: اقتراح القوافين، الحملية التشرةحية فَّ دولة 
 وتفتهَّ  الفشر فَّ الجرةدة الرسمية للدولة، كما سفوضحها فيما يلَّ:

 القوانين: اقتراح .1
 المجلس لىإ قافون اليتم اقتراح القوافين من مجلس الفواب ومجلس الوزرا ، و حد تقديم اقتراح  -

من الدستور  (38 ،18) )المادةطرح مرة ثافية لل حث فَّ الدور ف سه. ي  ال يمكن عن  فإذا رفضه
 (1990اللبفافَّ المحدل عام 

م اقتراحات القوافين من ععضا  المجلس يتم - اقتراح  عإلى رئيس المجلس، وال يجوز عن يوقِّ  وت قدو
 ( من الفظام الداخلَّ لمجلس الفواب(101. )المادة )ععضا القافون عكثر من عشرة 

قتراح القافون إلى اللجفة عو اللجان المختصة، وتقوم اللجفة ا رفععن ي عليه رئيس المجلس -
را  ععضائها وي آتمادة، وتحد تقرةراً يح المختصة بدراسة االقتراحات والمشروعات المحالة إليها مادةً 

ليها، و حد إ  شأن مشروع القافون عو االقتراح المحال إليها، فَّ مدة عقصاها شهر من تارةخ إحالته
، 38، 102طالع عليه. )المادة )لال للحكومة بإرسالهرئيس المجلس الذي يقوم  إلىذلك يرسله 

 ( من الفظام الداخلَّ لمجلس الفواب(41
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ذلك و  ،قبل التصوةت عليه فهائياً  من رئيس الجمهورةة المقدم مشروعالسترداد ايتم  -
  م الداخلَّ لمجلس الفواب(( من الفظا103مرسوم جمهوري آخر. )المادة ) إصدارب
المجلس  يقدمه لرئيس  كتاب خطَّّ  وذلك هسترداداطلب   له حققتراح قافون ام قدّ  فائبٍ  عي -

ما إذا من الرئيس، ع سترداد  أمر خطَّّ يتم اال ،المجلس رح على هيئةقتراح قد ط  فإذا لم يكن اال
( من 104إال  موافقة المجلس. )المادة ) ستردّ قتراح القافون فال ي  اكان المجلس قد شرع  مفاقشة 
 الفظام الداخلَّ لمجلس الفواب(

 

 المناقشة: .2
لقرارات ا خذ  تو ت  ن يكون فَّ اجتماع المجلس األكثرةة من األعضا  الذين يؤل وفه و  عيجب  -

ذا تحادلت األصوات سقط المشروع المطروح للمفاقشة. )المادة ) من  (34 غالبية األصوات، وا 
 للبفافَّ(الدستور ا

يطرح رئيس المجلس القوافين المقترحة التَّ تم دراستها من اللجفة المختصة على المجلس  -
ة المفاقشة، ثم تقرةر اللجفة المختص موضوع   تلى عواًل المشروع  لمفاقشته مفاقشة عامة، حيث ي  

( من الفظام 65المفاقشة. )المادة ) تفتهَّوالتحديالت التَّ اقترحتها، ثم يحطى الكالم للفواب حتى 
 الداخلَّ لمجلس الفواب(

رك فحليه عن يت ،االشتراك فَّ المفاقشة واتخاذ موقف من المشروع المجلس إذا عراد رئيس -
وعن  ،فَّ حال  ياب فائب الرئيس عو عكبر األعضا  الحاضرةن سفاً  ،المفصة وةولَّ الرئاسة فائ ه

( من الفظام الداخلَّ لمجلس 66الموضوع. )المادة ) مفاقشة يجلس فَّ مقاعد الفواب إلى عن يفتهَّ
 الفواب(

يتم مفاقشة المشروع مادة مادة، وةجب الحصول على األ لبية المطلقة من فصاب الجلسة  -
( من 67إلقرار مشروع عو اقتراح القافون، ما لم يحدد الدستور عو القافون ع لبية خاصة. )المادة )

 اب(الفظام الداخلَّ لمجلس الفو 
من حق المجلس قبل التصوةت على مشروع عو اقتراح قافون عن يقرر إعادته إلى اللجفة  -

َّ فَّ ضو  المفاقشات الت ،عو لجان مشتركة إلعادة الفظر فيه ،عو إلى لجفة عخرى  ،التَّ درسته
( من الفظام الداخلَّ 83جرت ووضع تقرةر جديد  شأفه خالل عشرة عيام على األكثر. )المادة )

 الفواب(لمجلس 
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اقتراح ق ل  اب المفاقشة فَّ عي موضوع تكلم فيه على األقل فائ ان فَّ  ،لكل فائبيحق  -
حامة، الالموازفة و  ،الثقةو  ،عو تحديله  استثفا  المواضيع المتحلقة  الدستور ،وفائ ان فَّ رفضه ،تأييده

ولصاح ه حق  ،إلى الرئيس الذي يأمر بتالوته على المجلس م اقتراح ق ل  اب المفاقشة خطياً قدّ وي  
شرحه مرة واحدة على عال يتجاوز كالمه مدة خمس دقائق كما يسمح  محارضته لفائبين على 

 ( من الفظام الداخلَّ لمجلس الفواب(78األكثر قبل طرحه على التصوةت. )المادة )
وع ع فورًا  التصوةت على الموضرِ ش   ،إذا حاز االقتراح  ق ل  اب المفاقشة على األكثرةة -

 ( من الفظام الداخلَّ لمجلس الفواب(79المطروح. )المادة )
 التصويت: .3
يجري التصوةت على مشارةع القوافين مادة مادة  طرةقة رفع األيدي، و حد التصوةت على  -

( من الفظام 81)طرح المشروع  أكمله على التصوةت  طرةقة المفاداة  األسما . )المادة المواد، ي  
 الداخلَّ لمجلس الفواب(

 يةواالت اقات الدول ،يمكن التصوةت على مشارةع القوافين التَّ تجيز إبرام المحاهدات -
( 86مادة. )المادة ) مادةطرح الدون  شكل كامل ب ،واالت اقات المحقودة بين الدولة والمؤسسات

 من الفظام الداخلَّ لمجلس الفواب(
 ،شبهة  طرةقة رفع األيدي ولحص، فتيجة األقل إعادة التصوةت إذا طلب خمسة فواب على -

جراؤه  طرةقة القيام والقحود عو  طرةقة المفاداة  األسما . )المادة ) ( من الفظام 88وجب إعادته وا 
 الداخلَّ لمجلس الفواب(

 والنشر: الصدار .4
( من 18المادة )قراره من مجلس الفواب فَّ الجرةدة الرسمية. )إصدار القافون  حد إيتم  -

 (1990القافون الدستوري المحدل عام 
( من الدستور 2( ال قرة )49حمل  القافون  حد شهر من فشره فَّ الجرةدة الرسمية. )المادة )ي   -

 (1990اللبفافَّ المحدل عام 
وةرى ال احث عّن مراحل الحملية التشرةحية فَّ لبفان، تمر  حدة عمليات مرت طة ب حضها      

ال حض، وذلك  سبب التركي ة اللبفافية المحقدة، ففجد عفه يجب عن يكون هفاك توافق كامل بين 
رؤسا  المؤسسات الثالث: رئيس الجمهورةة المسيحَّ، ورئيس مجلس الفواب الشيحَّ، ورئيس 
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ّفَّّ، وذلك لكَّ يتم إصدار القافون، ألفه ال يستطيع الرئيس عن ي صدر قافوفًا مجلس الوزرا   السُّ
إال  حد موافقة مجلس الفواب، والذي يطبق القافون مجلس الوزرا  فيجب عن يكون موافقًا عليه 

 حتى يتم تف يذه.
 

 الفرع الثاني: مراحل العملية التشريعية في التشريع الفلسطيني:
روع القافون، و تقديم مشعلية التشرةحية فَّ فلسطين  حدة مراحل، وهَّ مرحلة االقتراح تمر الحم     
 ةصادقالم ةالقرا ات الثالث للمشروع، ومرحل ةللمشروع المقترح، ومرحل ةالحام ةالمفاقش ةومرحل

 رع سفتحدث عفها  شكل م صل فَّ هذا الو على المشروع والفشر فَّ الجرةدة الرسمية والحمل  ه،
 يلَّ:كما 

 المرحلة األولى: مرحلة اقتراح وتقديم مشاريع القوانين:
 ،التشرةحية الحمليةعول خطوة فَّ مراحل  حدّ ، الذي ي  التشرةحَّ االقتراح  التشرةع عمليةتبدع      

فه يحالج المشاكل أل ؛إذ عفه التصور المبدئَّ الذي يتولد مفه القافون فَّ المستقبل، وله عهمية كبيرة
المجلس  وععضا  التف يذيةبين السلطة  مشتركاً  حتبر هذه المرحلة اختصاصاً فَّ الدولة، وت  

القافون  عحكام موجب  ال لسطيفَّ التشرةحَّحيث يتم تقديم مشارةع القوافين إلى المجلس ، التشرةحَّ
، تشرةحَّال، إما من عحد ععضا  المجلس التشرةحَّوالفظام الداخلَّ للمجلس  ،ال لسطيفَّاألساسَّ 

 عو من قبل عي لجفة من لجان المجلس. ،مجلس الوزرا  عو من
من القافون األساسَّ المحدل والفظام الداخلَّ للمجلس  ىويمكن عن فوضح المرحلة األول     

 التشرةحَّ كما يلَّ:
وز فضه ال يجععضا  المجلس الحق فَّ اقتراح القوافين، وكل اقتراح تم ر  "لكل عضو من .1

من القافون األساسَّ  (2فقرة ) (56دور االفحقاد السفوي". )المادة ) فَّ ف س تقديمهإعادة 
 ((2005المحدل لسفة ) ال لسطيفَّ

( 70 مشروعات القوافين". )المادة ) "لمجلس الوزرا  الحق فَّ التقدم إلى المجلس التشرةحَّ .2
 ((2005من القافون األساسَّ ال لسطيفَّ المحدل لسفة )

". ضاحيةاإلي مذكراتها  ةيحيل مجلس الوزرا  القوافين عو االقتراحات إلى الرئيس مرفق "عفه .3
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(1ال قرة )( 65)المادة )
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ة لجفة من لجان المجلس اقتراح مشروع قافون عو تحديل عو عكثر من األعضا  عو عيو  "لحضو .4
ه، ويحال كل اقتراح مرفقًا  األس اب الموج ة والم ادئ األساسية  إلغاالمحمول بها عو  عحد القوافين
الرعي، فإذا رعى المجلس  حد االستماع لرعي اللجفة قبول  إلبدا المختصة فَّ المجلس  على اللجفة

إلى اللجفة القافوفية لوضحه فَّ مشروع قافون متكامل لتقديمه للمجلس فَّ الدورة  حاله  ع   ،االقتراح
 ( الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(  67التَّ تليها". )المادة ) ف سها عو

 

 المرحلة الثانية: مرحلة المناقشة العامة:
 حد االفتها  من المرحلة األولى فَّ حياة القافون وهَّ االقتراح، فإذا تم وق بل االقتراح فسوف يتم 

المفاقشة الحامة والتصوةت، وقد  و االقتراح إلى المرحلة الثافية، وهَّ مرحلةعالمشروع  ةحالإ حدها 
فها تمر علهذه المرحلة، حيث  تضمن الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ فَّ عدد من مواده ت صيالً 

 : مجموعة من الخطوات الت صيلية وذلك على الفحو اآلتَّ
الخطوة األولى: وهَّ  حد عن يستقبل رئيس المجلس التشرةحَّ مشارةع القوافين عو االقتراحات . 1

عو من عحد ععضا  المجلس، يقوم الرئيس بإحالة المشروع عو االقتراح إلى  ،الوزرا من مجلس 
تجاوز تقرةر للمجلس خالل مدة ال ت اللجفة المختصة إلبدا  الرعي، وتلتزم اللجفة المختصة بتقديم

 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(  1( ال قرة )65عسبوعين من تارةخ إحالته إليها. )المادة )
رسل فسخة عن المشروع عو االقتراح إلى كل عضو قبل ثالثة عيام على األقل الخطوة الثافية: ت  . 2

( من الفظام الداخلَّ 2( ال قرة )65مة. )المادة )من موعد جلسة عرضه على المجلس للمفاقشة الحا
 للمجلس التشرةحَّ( 

الخطوة الثالثة: يتم  حد ذلك تحديد جلسة ألعضا  المجلس كافة، لمفاقشة عامة لمشروع . 3
و المقترح وخالل هذه الجلسة يتم قبوله عو طلب التحديالت عليه عو رفضه، يشرع ع القافون المقدم

امة  مفاقشة الم ادئ الح لى تقرةر اللجفة  مفاقشة عامة للمشروع إجماالً المجلس  حد االستماع إ
عن يقرر البد   قبل التصوةت على المشروع  قبوله الستكمال اإلجرا ات  شأفه، وةجوز للمجلس

( من الفظام 3( ال قرة )65فَّ المفاقشة الحامة دون افتظار تقرةر اللجفة المختصة. )المادة )
 شرةحَّ(  الداخلَّ للمجلس الت

فإذا  ،طرح المشروع على المجلس للتصوةت عليه لقبولهي   الخطوة الرا حة:  حد المفاقشة الحامة. 4
ذا وافق بر المشروع مرفوضاً رفضه اعت   حالته إلى اللجفة المختصة إلجرا  إعلى قبوله يتم  وا 
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( من الفظام 4قرة )( ال 65التَّ عجراها. )المادة ) التحديالت المفاس ة على ضو  المفاقشة الحامة
 الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ( 

الخطوة الخامسة: على الرئيس إحالة مشروع القافون إلى اللجفة القافوفية إلبدا  مالحظاتها . 5
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(5( ال قرة )65القافوفية الالزمة. )المادة )

 
 للمشروع:المرحلة الثالثة: مرحله القراءات المتعددة 

 القراءة األولى:. 1
 جلسة إلقرار المشروع  افون  المفاقشة الحامة يتم تحديد حد عن يتم قبول مشروع الق     

 القرا ة األولى، وخالل هذه المرحلة يتم مفاقشة مشروع القافون مادة مادة  حد تالوتها على 
المقدمة  شأفها من اللجفة المختصة عو من األعضا ، وةتم  ومفاقشة االقتراحات ،االعضا 

التصوةت من قبل األعضا  على كل مادة، ثم يجري التصوةت على المشروع  أكمله. )المادة 
 ( ال قرة )ع( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(   68)
 القراءة الثانية:. 2

تحديد جلسة عخرى فَّ مدة عقصاها شهر من تأتَّ  حد القرا ة األولى لمشروع القافون وةتم      
القرا ة األولى، وفَّ هذه الجلسة يتم قرا ة مشروع القافون  القرا ة الثافية، وهفا تقتصر هذه  جلسة

القرا ة على مفاقشة التحديالت المقترحة، وةتم التصوةت عليها ثم يصوت على المواد المحدلة 
 م الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(  ( ال قرة )ب( من الفظا68. )المادة )فهائياً 

 القراءة الثالثة:. 3
 تتم هذه المرحلة فَّ حالة قيام مجلس الوزرا  عو عدد ربع من ععضا  المجلس التشرةحَّ     

 بتقديم كتاب مسبب يطلب من خالله إجرا  تحديالت محددة، وهفا تقتصر عملية القرا ة على تلك
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(  2( ال قرة )68المقترحة فقط. )المادة ) التحديالت

السلطة  رئيسلالمطلقة قبل إحالته   األ لبيةوةتم إقرار مشارةع القوافين  للتصوةتثم يحرض 
 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(69)المادة ) .للمصادقة عليه
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 على مشروع القانون: ةالمصادقالمرحلة الرابعة: مرحله 
هَّ آخر مرحلة من مراحل سن القافون فحليًا قبل الفشر فَّ الجرةدة الرسمية، هَّ المصادقة      

 على المشروع، وتكون وفق القافون كالتالَّ:
التشرةحَّ لمشروع القافون  القرا ة الثالثة، عو فور افقضا  عسبوعين من تارةخ  إقرار المجلس -

لطة الوطفية رئيس الس إلىة، يحيل رئيس المجلس التشرةحَّ مشروع القافون إقراره  القرا ة الثافي
( من الفظام الداخلَّ 70خالل شهر من تارةخ اإلحالة إليه. )المادة ) صدارهإ للمصادقة علی

 للمجلس التشرةحَّ( 
يصدر رئيس السلطة الوطفية القووافين  حد إقرارها من المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ خالل  -

يومًا من تارةخ إحالتها إليه، وله عن يحيدها إلى المجلس خالل ذات األجل مش وعة ثالثين 
ال اعت   ( 41) )المادة .فشر فورًا فَّ الجرةدة الرسميةوت   ةً ر  صدو برت م   مالحظاته وعس اب اعتراضه وا 

 ( من القافون األساسَّ المحدل(1ال قرة )
مجلس التشرةحَّ وفقًا لألجل والشروط إذا رد رئيس السلطة الوطفية مشروع القافون إلى ال -

لثَّ تحاد مفاقشته ثافية فَّ المجلس التشرةحَّ، فإذا عقره ثافية  أ لبية ث ،الواردة فَّ ال قرة السا قة
( القافون األساسَّ 2( ال قرة )41)المادة ) .فشر فورًا فَّ الجرةدة الرسميةبر قافوفًا وة  عت  ا ععضائه 
 المحدل(

القوافين  حد إقرارها من المجلس خالل شهر من تارةخ إحالتها  يصدر رئيس السلطة الوطفية -
ال  إليه، وله عن يحيدها إلى المجلس خالل ذات األجل مرفقة  مالحظاته عو عس اب اعتراضه، وا 

( من الفظام الداخلَّ للمجلس 1( ال قرة )71فَّ الجرةدة الرسمية. )المادة ) راً وةفشر فوراً بر مصدّ اعت  
 التشرةحَّ(

حاد ألحكام ال قرة السا قة ت رئيس السلطة الوطفية مشروع القافون إلى المجلس وفقاً إذا رد  -
قره  األ لبية المطلقة للمجلس اعتبر فافذًا وةفشر فورًا فَّ الجرةدة عمفاقشته فَّ المجلس، فإذا 

 ( من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ(2( ال قرة )71الرسمية. )المادة )
 شر في الجريدة الرسمية:المرحلة الخامسة: الن

وهَّ عخر مرحلة من مراحل الحملية التشرةحية، وهَّ الفشر فَّ جرةدة الوقائع ال لسطيفية،      
مل حالشحب الحربَّ ال لسطيفَّ، وتفشر فور إصدارها فَّ الجرةدة الرسمية، وي   وتصدر القوافين  اسم
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( من 116خالف ذلك. )المادة )تارةخ فشرها ما لم يفص القافون على  بها  حد ثالثين يومًا من
 (م2005القافون األساسَّ المحدل 

 
 الخ صة

 ن فلخص عهم ما جا  فيه عن طرةق فقاط وهَّ كالتالَّ:عيمكن      
 .تم تحرة ه فَّ اللغة وفَّ االصطالح، وكذلك تم التحرف على عفواعهحيث  التشرةعم هوم  .1
 ةن.من دولة لبفان ومملكة ال حر م هوم الحملية التشرةحية فَّ التشرةحات المقارفة فَّ كل  .2
م هوم الحملية التشرةحية فَّ فلسطين وتم التطرق إلى ععمال المجلس التشرةحَّ  شكل عام  .3

 وععمال رئيس المجلس وفائبيه وعمين السر. 
مراحل الحملية التشرةحية فَّ التشرةحات المقارفة فَّ كل من دولة لبفان ومملكة ال حرةن ابتداً   .4

 ن وحتى الفشر فَّ الجرةدة.من اقتراح القوافي
 عمال السلطة التف يذية.ع همها التشرةع والرقا ة على وع مهام المجلس  .5
مراحل الحملية التشرةحية فَّ فلسطين حيث تم الحديث عن مشروع القافون ومقترح القافون  .6

 . القرا ات الثالث ثم المفاقشة الحامة والتحديل واإلصدار واإلقرار والفشر فَّ الجرةدة الرسمية مروراً 
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 المبحث الثالث

 تأثير النقسام على إدارة العملية التشريعية في فلسطين 
 

 المطلب األول: القوانين والقرارات بقوانين الصادرة في قطاع غزة والضفة الغربية.
الثاني: مشروعية القوانين والقرارات بقوانين الصادرة في قطاع غزة والضفة المطلب 
 الغربية.

 المطلب الثالث: مستقبل القوانين والقرارات بقوانين الصادرة خ ل فترة النقسام.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 :مقدمة
ه بدور  عدى على الحملية التشرةحية، وهذا كبير   لقد كان لالفقسام السياسَّ فَّ فلسطين تأثير       

فَّ كافة المدن ال لسطيفية وعلى جميع القضايا المصيرةة و على كافة مجاالت الحياة،  للتأثير
الداخل، حيث  َّيّ ، وفلسطيفنوالالجئيللشحب ال لسطيفَّ فَّ قطاع  زة، والض ة الغربية، والقدس، 

كة فتح، ر حكمها السلطة وحتالض ة الغربية التَّ  كل من كان التأثير  شكل م اشر وكبير على
وقطاع  زة التَّ تحكمها حركة حماس، ولهذا كان ال بد من دراسة كيف عثر االفقسام على الحملية 

افين ، وسف صل ذلك من خالل دراسة القوافين والقرارات  قو التشرةحية فَّ قطاع  زة والض ة الغربية
ن ما ععول، وهذا ما سفوضحه فَّ المطلب األ الصادرة فَّ كل من الض ة الغربية وقطاع  زة،

تأثير االفقسام على مشروعية القوافين القرارات  قوافين سوف فوضحه فَّ المطلب الثافَّ، وعخيرًا 
 .بيةغر والقوافين الصادرة فَّ قطاع  زة والض ة ال ةالتشرةحيمستقبل الحملية سفوضح 

 

 قطاع غزة.و  المطلب األول: القوانين والقرارات بقوانين الصادرة في الضفة الغربية
لقد عثر االفقسام  شكل م اشر على الحملية التشرةحية، حيث عص ح فَّ قطاع  زة مجلس      

صدر تشرةحات  االستفاد على التوكيالت عن الفواب ولكفه ي   ،عضا تشرةحَّ  ير كامل األ
 ح فه من إصدار القافون، وفَّ الض ة الغربية عصحتى يكتمل الفصاب القافوفَّ الذي يمكّ  ؛سرى األ

القافون  ( من43إلى المادة ) وذلك استفاداً  ،صدر القوافين  قرار مفهحمود ع اس ي  الرئيس م
 ،علن عفها، وحالة  ياب المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة الغربيةع األساسَّ، ولحالة الطوارئ التَّ 

وفَّ ال رع  ،وسفتحدث فَّ ال رع األول عن هيكلية وتقسيمات القوافين الصادرة فَّ الض ة الغربية
 عن هيكلية وتقسيمات القوافين الصادرة فَّ قطاع  زة.الثافَّ 

 

 :وسماتها الرئيسية الصادرة في الضفة الغربية القرارات بقوانينالفرع األول: 
لسطيفَّ الرئيس ال  قبل ن فوضح القرارات  قوافين الصادرة فَّ الض ة الغربية منعيمكن      

خالل فترة االفقسام، من خالل توضيح ماهيتها وسماتها الرئيسية، علماً  أن الرئيس  محمود ع اس،
ن، سفقوم  قافو  اً ( قرار 110ما يزةد عن ) (2014) عام حتى( 2007)عصدر مفذ مفتصف عام قد 

بتصفي ها حسب المجال التَّ صدرت من عجله وسفوضح هل تصب وتخدم الوطن والمواطن 
 زادت من االفقسام وكرسته. وتفهى االفقسام، عم عفها
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 أوًل: ماهية القرارات بقوانين الصادرة في الضفة الغربية وسماتها:
تصدر لمواجهة  ح التَّئاللوات ّحرف القرارات  قوافين التَّ تصدر عن السلطة التف يذية  أفها      

ل المحافظة على عجمن  اً وال تحتمل التأخيرسرةح حالً تستلزم  ، والتَّةئم اجالية ئستثفاالا ظروفال
 (172: 1976 ،لحلو)ا .كيان الدولة وسالمتها

عمر  َّ ال الدف يقع حين ،للسلطة التف يذية إصدارها يجوز ح التَّئ أفها اللوا آخرويحرفها      
 حقفي ،، وذلك فقط فَّ فترات  ياب البرلمانلمحالجتهوجب اإلسراع فَّ اتخاذ تدابير عاجلة تي

. )صرصار، لمانمة بدالً من البر ئللسلطة التف يذية عن تشرع القوافين وعن تلغَّ عو تحدل القوافين القا
2007 :12) 

عدوار  موا بوينفيوذلك  ،ح تصودرها السولطة التف يذيوةئعلوى عفهوا مراسويم عو لوواض ال ح وعرفها     
على البرلمان  حتى ت حرض ن لها قوة القافون يكو و  ،عو فَّ فترة حله هعثفا  تحطيل ، عوافحقاد البرلمان

 (252: 2007إلقرارها او إلغائها. )فصار، 
بل إقرارها ق التَّ تصدر عن السلطة التف يذية ح الضرورةئعن لوا علما  القافون وةرى  البية      

  قوة حية )قرار إداري تفظيمَّ(  ير عفها تتمتعئ الطبيحة الال من قبل السلطة التشرةحية تتصف
فإفها  ،السلطة التشرةحية وعقرتها على الفحو الوارد فَّ الدستور رضت علىالقافون، فإذا ما ع  

حكمها، و التالَّ ال يجوز الطحن ضدها  اإللغا  عمام القضا   تتحول إلى قوافين وتص ح فَّ
 (524: 2006 الطماوي،الطحن جائزًا ضدها قبل إقرارها. ) اإلداري،  حد عن كان

حث عفها قرارات لها قوة مفحها لها القافون، تصدر عن السلطة التف يذية  شّقيها وةرى ال ا     
مجلس الوزرا ، والرئاسة، وذلك فَّ حاالت الضرورة الملحة لحل مشكلة، عو لت ادي الوقوع فيها، 

 وتكون مرت طة  شرط عدم افحقاد المجلس عو حّله.
 السلطة:ثانيًا: تصنيف القرارات بقوانين التي صدرت عن رئيس 

يمكن عن فصفف هذه القرارات وفقًا لمجاالتها التَّ صدرت من عجله، حيث  طت هذه      
القرارات عدة عمور مفها ما يختص  الموازفة، ومفها ما يختص  األمور االقتصادية، وعدد آخر 

االجتماعية، وقرارات عخرى، وسفوضح  حض   األموريختص  األمور السياسية، ومفها ما يختص 
 رارات التَّ صدرت وهَّ كالتالَّ: الق
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 . القرارات بقوانين التي تخص الموازنة العامة:1
( قرارًا وهَّ موزعة من تارةخ 11 قوافين التَّ تخص الموازفة ) تالقرارالقد بلغ عدد هذه      

(، وةجب التوضيح عن الجهة المخولة قافوفًا بدراسة مشروع الموازفة 2014( حتى تارةخ )2007)
لمجلس او حد االفتها  من دراسته يحرض على  ،لجفة الموازفة فَّ المجلس التشرةحَّ الحامة هَّ

قرار الموازفة الحامة والرقا ة عليها هَّ  إنإلقراره، حيث  بهيئته الحامة إجرا ات عرض ومفاقشة وا 
إجرا ات دستورةة فَّ المقام األول، و التالَّ فإفه ال يمكن تغيير عو تحديل عو تبديل تلك اإلجرا ات 
الدستورةة من خالل قرارات  قافون، ألن األخيرة لها قوة القافون الحادي الصادر عن البرلمان ليس 

قرار مشروع الموازفة  التحديالت قبل  ةعقد جلس وةجبإال،  خاصة للمجلس التشرةحَّ لمفاقشة وا 
عو إعادته للحكومة فَّ مدة عقصاها شهر من تارةخ استالم المجلس  ،بد  السفة المالية الجديدة

و ة الستكمال المقتضيات المطل ؛لمشروع الموازفة مصحو ًا  مالحظات المجلس التشرةحَّ عليه
مشروع  تحذر إقرار وكما هو الحال فَّ فلسطين فإذا، رعخرى للمجلس للمفاقشة واإلقراوا عادته مرة 

مجلس، ، عو لم يفحقد القبل بد  السفة المالية الجديدة ،الموازفة الحامة من قبل المجلس التشرةحَّ
)واحد من اثفى عشر(  1/12 اعتمادات شهرةة بفس ة   اإلف اقيتم اعتماد موازفة السفة الماضية 

قرار مشروع الموازفة الحامة  كل شهرل إلى عن يفحقد المجلس التشرةحَّ بهيئته الحامة لمفاقشة وا 
 ( 2016)عابدين،  حسب األصول.

وةرى ال احث عن صدور قرارات  قوافين تخص الموازفة الحامة؛ تخص فئة دون عخرى، وتحمل      
لحامة جميع الوطن، وجميع على جز  من الوطن، وكان يحب على المشرع عن تشمل الموازفة ا

الموظ ين والحاملين، وليس كما حدث كأن يتم اإلف اق على الموظ ين حيث إن  البيتهم يتقاضون 
 رواتبهم وهم فَّ بيوتهم ويستهلكون من موازفة الدولة دون إفتاج خاصة فَّ قطاع  زة.  

 . القرارات بقوانين التي تختص باألمور القتصادية:2
( قرارًا وهَّ موزعة من 32 قوافين التَّ تتحلق  األمور االقتصادية ) تالقرارالقد بلغ عدد هذه      
من الصراع بين مؤسسات  فوعاً  تالقراراهذه  عظهرت( حيث 2014( حتى عام )2007عام )

حديل فَّ ت جلياً على الصالحيات، وهو ما ظهر  واضحا   وعكست تفازعاً  السلطة فيما بيفها،
الوتأمين، فالتحديل الصادر  قرار  قافون كان هدفه فقط است حاد وكيل وزارة  ديل قافون والت تحاومح

رئاسة مجلس إدارة الصفدوق ال لسطيفَّ لتحويض مصابَّ الطرق، ووزارة المالية  المقابل  المالية من
 (2014 . )القيسَّ:والتها فَّ تحديل القرار  قافون اترتض بتلك التحديالت، ولم تفجح مح لم
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وةرى ال احث عن هذه القرارات تخدم فئة دون عخرى وحسب المصلحة الشخصية؛ لكسب      
المزةد من اإليرادات التَّ تصب فَّ مصلحة حزب دون آخر، فهَّ لم تخدم الوطن، ولم تخدم 
المواطن وكان األ ولى عن ت قى القوافين السا قة وت طّبق على الجميع حتى ال ي ظلم عحد، فهَّ لم 

جز  من الوطن، فكان األولى إ قا  الوضع على ما كان عليه، واالفشغال فَّ  تطبق إال على
 إصدار قوافين تفهى االفقسام وتوحد شطري الوطن.

 . القرارات بقوانين التي تختص باألمور الدستورية:3
 لسفة (1قم )ر  قوافين التَّ تختص  األمور الدستورةة كافت قرارًا واحدًا، وهو قرار  تالقراراإن      

 لسفة (9قافون االفتخا ات ال لسطيفَّ رقم ) يقضَّ بإلغا و ،  شأن االفتخا ات الحامة( 2007)
كان اعتماد مبدع التمثيل الفسبَّ الكامل فَّ افتخا ات  ،برز ما جا  فَّ القرار  قافون ( وع2005)

من الفظام  الً بد القوائم(  اعت ار األراضَّ ال لسطيفية دائرة افتخابية واحدة، المجلس التشرةحَّ )فظام
الذي جرت  موج ه االفتخا ات التشرةحية األخيرة  2005( لحام 9) المختلط المحدد فَّ القافون رقم

جميع ععضا  المجلس التشرةحَّ وفق فظام القوائم، حيث سيتم الترشح فَّ إطار  وعليه يتم افتخاب
يث ن الفتخاب الرئيس حمستوى الوطن، وعيضًا اعتماد فظام الجولتي قوائم افتخابية مغلقة على

(، عما حسب قافون 1+  %50يكون هفاك جولة إعادة عفدما ال يحصل عّي مرشح على فس ه )
م( كان بفظام الجولة الواحدة، وم ن يحصل على عكثر األصوات يص ح رئيسًا. )محهد 2005)

 (37: 2012الحقوق، 
 اتاالفتخا وةرى ال احث عن هذا القرار ليس له ضرورة ملحة اآلن، ألن هذا القرار يخص      

القادمة، وهو يصب فَّ مصلحة حركة فتح التَّ خسرت االفتخا ات التشرةحية الثافية عفدما جرت 
فكافت فس ة القوائم متقاربة بين حركة حماس وحركة فتح،  %50والقوائم  %50بفظام الدوائر 

لقرار كان يصب فَّ مصلحة حزب على حساب آخر، وذلك لقطع الطرةق على حركة ففجد عن ا
افتخا ات  يعحماس ال ائزة فَّ االفتخا ات التشرةحية  أكثر األصوات، وحتى ال ت وز حماس فَّ 

قادمة، هذا من فاحية، عما من فاحية عخرى فأين الضرورة التَّ لو لم يصدر هذا القرار ألص ح 
ولم يطبق حتى اآلن ولم ي حمل  ه، فهو قرار  2007رار قد صدر فَّ عام هفاك كارثة، فإن الق

 يكرس االفقسام وةجب إعادة الفظر فَّ إقراره.
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 . القرارات بقوانين التي تختص باألمور الخدماتية:4
( 6 قوافين التَّ تخص األمور الخدماتية التَّ تخدم المواطفين ) تالقرارالقد بلغ عدد هذه      

 افون قرار  قالتَّ ع فشئت  شركة المياه الوطفية ( ومفها 2014( حتى عام )2007م )قرارات من عا
عو  ولم تصدر عي قرارات ،حتى اليوم ل فحلياً س عو تسجّ ولكفها لم تؤسو  (2014( لسفة )14رقم )

الحدد: ية، . )الوقائع ال لسطيفل مجلس إلدارتهاعفظمة إدارةة ومالية لتفظيم هذه الشركة، كما لم يشكو 
105) 
 شأن  (13رقم ) ت  مقتضى القرار  قافون ئعفشالتَّ  شركة الفقل الوطفية للكهربا  ومفها     

كشركة مساهمة عامة  2013 فَّ الحام جلت فحلياً وقد تأسست وس   2009 الكهربا  الحام لسفة
فتاج و  ،لقافون الشركات المحمول  ه فَّ الض ة الغربية وفقاً  وزةع توتلخصت  اياتها بجمع وا 

 (81. )الوقائع ال لسطيفية، الحدد: الكهربا 
وةرى ال احث عن هذه القرارات  قوافين لها عهداف حزبية، فمفها ما لم يطبق فيكون بذلك حبر      

على ورق، فمن األولوية إلغاؤها، ومفها عيضًا م ن تضر  الصالح الحام مثل شركة الكهربا ، حيث 
لض ة ألفه ال يوجد مشكلة فَّ الكهربا ، ومن فاحية عخرى يوجد ال داعَّ لوجود شركة كهربا  فَّ ا

شركة كهربا  فَّ قطاع  زة لم تِف  احتياجاتها تجاه المواطفين، فمن  اب عولى عدم إقرار هذه 
القوافين لحدم ضرورتها، وبداًل مفها يجب عن ت حالج مشكلة الكهربا  فَّ قطاع  زة األمر الذي لم 

 رار قوافين تخدم الكل ال لسطيفَّ.يحد يتحمله عحد، فيجب إق
 . القرارات بقوانين التي تختص باألمور السياسية:5

اً خالل فترة االفقسام وفذكر قرار ( 15بلغ عدد القرارات  قوافين التَّ تختص  األمور السياسية )     
لتا حة م  شأن حظر القوة التف يذية ا2007( لسفة 4 قافون رقم )  حض هذه القرارات، ومفها: قرار

ه استخدام الرئيس لصالحيات عخطر حاالتيمثل هذا القافون و  ،لحركة حماس الخارجة على القافون 
 هذا القافون للقمع السياسَّ، وقد جا ت فصوصه رئيسفَّ إصدار قرارات  قافون، حيث استخدم ال

 كمات، سفوا (7إلى ) مجرد االفتما  للجفاح المسلح لحركة حماس جفاية تصل عقوبتها محتبرة عن
االفتساب للقوة التف يذية والميليشيات المسلحة المشار إليها  حدّ "ي   عفهالقرار  ( من2فصت المادة )

ال يلزم عن و  فَّ المادة السا قة جرةمة يحاقب عليها  االعتقال المؤقت من ثالث إلى س ع سفوات"
االفتساب،  دم مجر ليجرّ ق عليه هذا الفص، بل جا  الفص طبّ لكَّ ي   جرةمة اليهايرتكب المفتسب 
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 له ف س الحقو ة، حيث فصت بل واعتبرت عن كل من يأوي هذه الحفاصر شرةك فَّ الجرةمة،
 ح( من ف س القرار على عفه "يحتبر متدخاًل فَّ الجرةمة ويحاقب بف س الحقو ة كل من سلّ 3المادة )

سان،  لسطيفَّ لحقوق االف)المركز ال من مفتسبَّ هذه الميليشيات". اً م مساعدة عو عخ ى عيّ عو قدّ 
2012 :46) 
محاربة حركة حماس فَّ حقوقها وحرةاتها وكل من  القرار يهدف إلىوةرى ال احث عن هذا       

َّ لحركة فائزة ففتمائه ص لمجرد اخيفتمَّ إليها، فال يجوز  أي حال من األحوال عقاب عي ش
فظر ضارًا  المصلحة الحامة وةجب إعادة ال، و التالَّ يحتبر هذا القافون االفتخا ات ولها األ لبية

 فيه.
 :وسماتها الفرع الثاني: القوانين الصادرة في قطاع غزة

 رن كتلة التغييعخص القوافين الصادرة فَّ قطاع  زة من المجلس التشرةحَّ، و األ إن     
واإلصالح كان لها طا ع خاص، وهو حماية المقاومة وحماية األرض وحق الحودة والالجئين 
والح اظ على الثوابت الوطفية، ومفها قوافين مفاهضة لالحتالل، وقوافين تتحلق  ال كر االيديولوجَّ 

ح ضالتَّ تف ع مفه كتلة التغيير واإلصالح، مثل: قافون الزكاة، وقافون الش اب، واآلن سوف فو 
عهم هذه القوافين وهل تخدم الوطن والمواطن عم عفها تخدم المصالح الخاصة، وسوف فوضح  حضًا 

 من هذه القوافين وهَّ كالتالَّ:
 أوًل: قوانين الثوابت الوطنية:

 :م2008( لسنة 1) رقم قانون حق العودة ل جئين الفلسطينيين. 1
عو ذرةته  الصهيوفَّ دون تمتحه و/ تاللعو يحول االح/ حيث بين عن: كل فلسطيفَّ حال و      

يها، دون حقوق المواطفة ف  حق اإلقامة الدائمة فَّ بلدته األصلية من فلسطين التارةخية، و كامل
 عو ،يرعو التهج ،الفظر إلى تارةخ بد  حرمافه من هذا الحق، عو طرةقة حرمافه  اللجو  عو الفزوح

قه فَّ ح عو استخدام عي وسيلة تحرمه من ،عو المفع ،عو التجفيس ،عو التغييب ،عو اإل حاد ،الطرد
ن حق الحودة يحفَّ: عودة الالجئين ال لسطيفيين المتواجدين داخل عو خارج فلسطين إلى عو  ،الحودة

محافاة هو حق ثابت، ومقدس، ال مساومة  ديارهم، وممتلكاتهم، وتحويضهم عما لحق بهم من
عو  ،وهو خارج فطاق االجتهاد عو التفازل عفه، عليه، وال مقايضة  ه، وال يجوز التصرف  ه

قط  التوقيع على وال يس وال يرد عليه التقادم، وةفتقل من اآل ا  إلى األبفا  ،عو االست تا  ،الت سير
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وةلقَّ هذا القافون كامل المسؤوليات السياسية والقافوفية واإلفسافية واألخالقية عن محافاة  عية ات اقية
ل حمّ يلَّ، وي  ئاف  حقه فَّ تقرةر مصيره، على االحتالل اإلسر ادم االعتر ال لسطيفَّ وع الشحب

قاضاة ال لسطيفَّ ويمفح ال لسطيفيين الحق فَّ م التارةخية عن محافاة الشحب برةطافيا المسؤولية
ض عما ومطالبتهم  التحوي االحتالل الصهيوفَّ، وكل من تسبب فَّ محافاة الشحب ال لسطيفَّ،

ويقرر عن كل من يخالف هذا القافون يحد مرتك ا لجرةمة ، ة عو محفويةلحق بهم من عضرار مادي
الن الجفائية والمدفية المقررة لهذه الجرةمة. وقضى ب ط الخيافة الحظمى، وتقع  حقه كافة الحقو ات

. )عربع سفوات من يخالف عحكام هذا القافون  كل تشرةع عو ات اق يفتقص من حق الحودة، عو
 ( 72: 2010، 1الحطا ، ج

 :2008 ( لسنة،2)قانون تجريم وتحريم التنازل عن القدس رقم . 2

يقضَّ هذا القافون  أن القدس عرض فلسطيفية عربية إسالمية  حدودها المحروفة فَّ عواخر      
الحثمافية، وهَّ  حدودها وآثارها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وقف على األجيال  عهد الخالفة
واإلسالمية، ويقضَّ  حدم االعتراف  أي تغيير طرع عو يطرع على تلك الحدود  والحربيةال لسطيفية 

ويحرم وةجرم، ويقرر ال طالن المطلق ألي تصرف عو ت رةط، عو تفازل عو مقايضة    حل االحتالل
ويحتبر كل من يتصرف عو ي رط، عو  ،االحتالل على عي جز  من القدس عو مساومة، لمصلحة

لخيافة، لجرةمة ا لمصلحة االحتالل على عي جز  من القدس، مرتك اً  ايض، عو يساوميتفازل، عو يق
والمدفية المقررة لهذه الجرةمة، التَّ ال تسقط  التقادم مهما طال  وتقع  حقه عشد الحقو ات الجفائية

 (73. )الوقائع ال لسطيفية فَّ  زة، الحدد: الزمن
طن من الضياع واالحتالل، وتخدم المواطن من وةرى ال احث عن هذه القوافين تخدم الو      

التشتت والت رق فَّ ال الد، وتح ظ لألجيال القادمة األرض والمقدسات، فكان يجب عن تقر مثل 
هذه القوافين قبل ذلك التارةخ حتى تحافظ على الالجئين والمقدسات، واألفضل عن ت حالج هذه 

 رسمية تسري على جميع محافظات الوطن. القوافين وت حتمد من الرئيس ع اس، وتص ح قوافين
 ثانيًا: قوانين تخص المحاكم والقضاء:

 :2008، ( لسنة6رقم ) قانون حماية المقاومة الفلسطينية
طرد االحتالل ل عفشئت جا  هذا القافون ليقرر  أن المقاومة ال لسطيفية  أشكالها وصورها كافة     

الغاصب عن عرض فلسطين وتقرةر المصير، هَّ حق ثابت ك لته الشرائع السماوية،  الصهيوفَّ
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واألعراف الدولية، وواجب مقدس يقع على عاتق األمتين الحربية واإلسالمية، والشحب  والمواثيق،
حق  اق ما  قَّ االحتالل على عرض فلسطين، وال يسقط  مرور الزمن، وال يجوز  فهوع ،ال لسطيفَّ

يمفح هذا و ، كان، وعفه يظل خارج فطاق االجتهاد عو الت سير عو االست تا   أي وجه التفازل عفه
ع م وةفص على عن كل من يتخابر ،القافون الشرعية لسالح المقاومة، ويحرم وةجرم المساس  ه

 جرةمةل عو يالحقها عو يتآمر عليها وعلى سالحها، يحد مرتك اً  ،االحتالل على المقاومة ال لسطيفية
ة  قوة هذا ل من الوظي حز  ب  الحقو ات الجفائية والمدفية المقررة لهذه الجرةمة، وي  افة، ويحاق  الخي

وةفص على إلغا  كل ما يتحارض مع هذا  ،بخدمة عامة عو مكل اً  عاماً  إن كان موظ اً  القافون،
كام هذا عو يخالف عح ،ال لسطيفية كل تشرةع عو ات اق يمس حق المقاومة  اطالً  ويحتبرالقافون 
 (153ق: مرجع ساب وآخرون، ،عالوفة. )القافون 
وةرى ال احث عن هذه القوافين تحمَّ المقاومة وتحطيها الحق فَّ الدفاع عن األرض، وعن      

الحرض، وعن المقدسات، وكما ك ل لها القافون الدولَّ ذلك، كان واج ًا على المجلس التشرةحَّ 
ق فإصدار مثل هذه القوافين مفذ بداية الدورة التشرةحية له، ومع إقرار هذا القافون يجب عن يتم التوا

مع الرئيس ع اس على عن يطبق فَّ جميع محافظات الوطن حتى يتم مقاومة االحتالل فَّ جميع 
 المدن وليس فَّ قطاع  زة فقط.  

 ثالثًا: قوانين دستورية:
 :(بشأن الجريدة الرسمية الفلسطينية )الوقائع الفلسطينية 2008 ( لسنة8قانون رقم ). 1

لى  ،للجرةدة الرسمية وهَّ: الوقائع ال لسطيفية فظيمةتيهدف هذا القافون إلى وضع الئحة       وا 
حصر البيافات التَّ يمكن فشرها فَّ الجرةدة، وذلك لما ورد فَّ فص القافون األساسَّ يفشر فَّ 
الجرةدة الرسمية )الوقائع ال لسطيفية( جميع القوافين والقرارات  قوافين والمراسيم واللوائح واألوامر 

ض دار ترجمة ل حإص وزةجواإلعالفات الرسمية وحقوق الملكية ال كرةة والحالمات التجارةة، و 
إضافة إلى عن صالحية األمر بإصدار إعداد الجرةدة الرسمية  ،عجفبية مواد الجرةدة الرسمية بلغة
القافون، تكون لرئيس ديوان ال توى والتشرةع، بيفما كافت هذه الصالحية  الحادية والممتازة وفق هذا

م، 1949 لسفة 29ية رقم من قافون الجرةدة الرسم( 1) فص المادة لرئيس مجلس الوزرا  حسب
، المرجع 1سابق. )عربع سفوات من الحطا ، جالقافون ال عما  اقَّ عحكامه فتتشا ه مع عحكام

 (75السابق: 
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 :معدل لقانون النتخابات العامة 2008 ( لسنة5قانون رقم ). 2
( 13) قافون االفتخا ات رقم  1994 فظم المشرع ال لسطيفَّ االفتخا ات الحامة مفذ الحام     
 14/6/2007 لكن  حد تارةخ،،  شأن االفتخا ات 2005 لسفة (9) ثم  القافون رقم 1995 لسفة

وعلغى ،  شأن االفتخا ات الحامة 2007 لسفة( 1)عصدر الرئيس ال لسطيفَّ القرار  قافون رقم 
 2008 لسفة (5 زة صدر القافون رقم ) قطاع فَّ، و قوافين االفتخا ات السا قة كافة  موج ه

على ما عقره المجلس التشرةحَّ  بفا ً  ،14/7/2008 حدل لقافون االفتخا ات الحامة بتارةخالم
لسفة  (9 حض مواد القافون رقم ) وةتفاول  التحديل فصوص 5/6/2008 بجلسته المفحقدة بتارةخ

َّ القطاع، ف ل مط قاً اال يز   شأن االفتخا ات، هذا القافون الذي اعتبرته الحكومة فَّ  زة 2005
الذي ال يحترف  ه المجلس  2007 لسفة (1) إلغائه قد كان  موجب القرار  قافون رقم كون 

( 9( من قافون رقم )7تحدل المادة ): "تفص المادة األولى من هذا القافون على عفهالتشرةحَّ، و 
 صدر الرئيس خالل مدة ال تقل عنلتص ح على الفحو التالَّ: ي   ،االفتخا ات  شأن 2005 لسفة

افتها  واليته عو والية المجلس مرسومًا يدعو فيه إلى إجرا  افتخا ات  عشهر قبل تارةخثالثة 
رةدة فشر هذا المرسوم فَّ الجفلسطين، ويحدد فيه موعد االقتراع، وة   تشرةحية عو رئاسية فَّ

آلية افتخاب رئيس السلطة،  تدلوع  كما  ."اليومية المحلية حلن عفه فَّ الصحفالرسمية، وي  
لحام االفتخا ات لمفصب الرئيس  االقتراع ا لمجلس التشرةحَّ، حيث جا  فيه عفه تجري وععضا  ا

وات يحوز على األ لبية المطلقة ألص الم اشر الحر والسري، وي وز  مفصب الرئيس المرشح الذي
 األ لبية المطلقة، يفتقل المرشحان المرشحين على ذا لم يحصل عي منا  المقترعين الصحيحة، و 

تائج من تارةخ إعالن الف يوماً  لى ععلى األصوات إلى دورة افتخابية ثافية، تجري  حدالحائزان ع
وتكون  ،األصوات فَّ هذه الدورة الفهائية، وي وز  مفصب الرئيس المرشح الذي يحصل على ععلى

ين افتخا ه ألكثر من دورت مدة والية رئيس السلطة عربع سفوات من تارةخ افتخا ه، وال يجوز
التَّ تفظم حالة شغور  2005من قافون االفتخا ات الحامة لسفة  97/2 دلت المادةوع   متتاليتين
(، فأص ح مؤدى هذه المادة، عن يوماً  تسحون رئيس السلطة،  حذف ع ارة )لمدة عقصاها  مفصب

مهام رئاسة السلطة الوطفية، وذلك لحين افتخاب رئيس  التشرةحَّ يتولى مؤقتاً  رئيس المجلس
لغا  فص ا  و ، من المادة ذاتها( 4) ال قرةزمفَّ، هذا إضافة إلى إلغا  كامل  جديد، عي دون عي قيد

 (155ق: مرجع ساب وآخرون، ،ةعالوف. )2005 لسفة (9م )من القافون رق( 111) المادة
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ص  األمور الدستورةة، مثل: الجرةدة الرسمية، وةرى ال احث عن هذه القوافين التَّ تخت     
واالفتخا ات، كافت رد فحل من المجلس التشرةحَّ على القرارات  قوافين الصادرة فَّ الض ة 
ضحاف الطرف المحارض،  الغربية، وبهذا يكون هدف هذه القوافين تلبية مصلحة الحزب الحاكم وا 

 غال بإصدار قوافين تخدم الوطن والمواطن.فكان من األفضل عدم الرد على هذه القوافين واالفش
 :اقتصادية: قوانين رابعاً 

صدر من المجلس التشرةحَّ فَّ قطاع  زة عدد من القوافين التَّ تختص  األمور االقتصادية      
( قافوفاً خالل فترة االفقسام، سوف فذكر عدداً مفها وهل تخدم القضية ال لسطيفية 18وةبلغ عددها )
 تخدم مصالح شخصية؟ وسوف فبين ذلك من خالل التالَّ:والمواطن؟ عم 

 :2008( لسنة 9. قانون تنظيم الزكاة رقم )1
وةوضح هذا القافون جميع األمور التَّ تتحلق  الزكاة، وهذا ضروري فَّ فلسطين؛ ألن  البية      

م تالمواطفين مسلمون، ومهم فَّ هذه ال ترة  سبب الحصار الم روض على قطاع  زة، ولكن هل 
تطبيقه؟ وهل يخدم الجميع عم يخدم فئة دون عخرى؟ فتبين عفه لم يطّبق إال بدرجة قليلة وفَّ قطاع 
 زة فقط، وةخدم ال قرا  بتوزةع الك االت عليهم ومساعدتهم فَّ مستلزمات الحياة، وكان األجدر 

فَّ  زة، الحدد:  ة المجلس التشرةحَّ عن يؤجل هذا القافون لحين إفها  االفقسام. )الوقائع ال لسطيفي
74) 
 : 2012( لسنة 7. قانون الشركات التجارية رقم )2

هذا القافون صدر لمحالجة الشركات بجميع عفواعها، سوا  كافت الحادية الحامة، عو القا ضة      
فها   عو المحدودة، عو الخصوصية، ولكن ال يمكن صدور مثل هذه القوافين إال فَّ حالة التوافق وا 

ألن الشركات مرت طة ب حضها ال حض، فمفها من له فروع فَّ جميع محافظات الوطن االفقسام؛ 
فكيف يطبق عليه قافون فَّ محافظة، وقافون آخر فَّ محافظة عخرى، فكان األفضل الترةث حتى 
إفها  االفقسام حتى يتم تطبيق القافون فَّ جميع محافظات الوطن. )عربع سفوات من الحطا ، 

 (75، المرجع السابق: 1ج
وةرى ال احث عن هذه القوافين كان البد مفها ح اظًا على األحكام االسالمية وتطبيقها؛ لما      

فيه من مصلحة للجميع فَّ الدفيا واألخرة، وعيضًا كان لهذه القوافين ضرورة ألفها تتحلق  التطور 
 يرها، ولكن وفية و التكفولوجَّ الحاصل فَّ الشركات ألن القافون ال يشملها وخاصة التجارة اإللكتر 
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كان من األفضل عن يتم التوافق والت اهم على إصدار مثل هذه القوافين حتى يطبق على جميع 
 محافظات الوطن.

مشروعية القوانين والقرارات بقوانين الصادرة في قطاع غزة والضفة مدى ني: المطلب الثا
 :خ ل فترة النقسام الغربية
 مقدمة:

عص ح هفاك حكومتان، واحدة فَّ الض ة واألخرى فَّ  زة، وكل حكومة  ث االفقسام،دو  حد ح     
تقول إفها القافوفية والشرعية، حيث اعتمد طرفا االفقسام على آليات محيفة لسّن القوافين 

لى توكيالت ع عقد جلسات المجلس التشرةحَّ اعتمدت فَّ كتلة التغيير واالصالحف والتشرةحات،
حقاد كمال الفصاب القافوفَّ الالزم الفإل صهيوفَّ، وذلكاالحتالل ال المحتقلين لدى قوات من الفواب
( من القافون األساسَّ 43عما فَّ الض ة الغربية فقد اعتمد الرئيس على المادة ) الجلسات،

ال لسطيفَّ المحدل، وسفوضح فَّ ال رع األول مشروعية القرارات  قوافين الصادرة الض ة الغربية، 
ضح مشروعية القوافين الصادرة فَّ قطاع  زة ولكن قبل الحديث عن عما فَّ ال رع الثافَّ سفو 

 مدى المشروعية للقوافين والقرارات  قوافين يجب عن فوضح موقف االحزاب من موضوع التوكيالت.
 موقف طرفي النقسام من التوكي ت:

 :البرلمانية فتح كتلةموقف 
اعتبرت كتلة فتح البرلمافية عن عي محاولة العتماد توكيالت الفواب االسرى من حماس هَّ      

خطوة  ير قافوفية، وتتحارض مع القافون األساسَّ والفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ، وقافون 
 (2011)االحمد،  .االفتخا ات الحامة، وهَّ مرفوضة رفضًا قاطحاً 

 
 :حكتلة التغيير والص موقف 

، حيث ساماالفققبل  تطرح اعتبرت كتلة التغيير واالصالح التوكيالت صحيحة وذلك ألفها     
المجلس التشرةحَّ، من عجل مواجهة  ياب فواب المجلس إما  الحديد من المقترحات فَّ ق دمت

ما ما  سبب الس ر، وا  لجفة القافوفية ففاقشت ال ، يرها من األس اب  سبب االعتقاالت اإلسرائيلية، وا 
وعجازت للحضو األسير  موجب وكالة خاصة يفظمها محاميه توكيل  يره  فَّ المجلس التشرةحَّ،

األعضا  ليمثله فَّ المجلس، ويصوت عفه  الوكالة، على عن تكون مدة الوكالة سفة واحدة  من
هَّ هذه حاميه، وتفتخطَّ مصدق من م ويحق للحضو األسير إفها  الوكالة  كتاب ،قابلة للتجديد

افون ، فقامت كتلة التغيير واالصالح بتمرةر قالوكالة حكما  اإلفراج عن الحضو األسير عو بوفاته



62 

 

ةخ: الغول، مقابلة بتار ) التوكيالت وذلك لكى يمارس الفواب االسرى حقهم وعملهم التشرةحَّ.
15/4/2016) 

 الموقف القانوني:
لداخلَّ، ا توكيالت؛ حيث إن القافون األساسَّ، والفظامجد فص قافوفَّ صرةح يسمح  اليو  ال     

الفواب األسرى  جا ت خالية من عي فص يجيز التوكيل من قبل2005  وقافون االفتخا ات لسفة،
؛ كوفها الدستوري  لزمالئهم، عالوة على عن مسألة التوكيالت ذاتها محل خالف بين فقها  القافون 

قا لفظام هؤال  الفواب وف ب الشحب، خاصة فَّ حال افتخابتتحارض مع مبدع التمثيل الم اشر لفوا
قحه الحزبَّ  غض الفظر عن مو  األكثرةة، الذي يحوز فيه الفائب ثقة الفاخبين  ص ته الشخصية،

 (28: 2014، محهد الحقوق عو االعت اري. )
ن كان ال يوجد  ه فص قافوفَّ، لكفه ضروري للتغ      ب لوةرى ال احث عن موضوع التوكيالت وا 

على االحتالل ومقاومته، وكذلك لحدم تحطيل المجلس التشرةحَّ وقيامه  مهامه المطلو ة مفه على 
 عكمل وجه بدون عي محيقات.

 
 الفرع األول: مدى مشروعية القرارات بقوانين الصادرة في الضفة الغربية:

 ة الغربية فَّ الض لقد اعتمد الرئيس فَّ مشروعية القرارات  القوافين الصادرة عفه والمط قة     
لرئيس السلطة الوطفية فَّ ( من القافون األساسَّ، والتَّ تفص على عن "43فقط على المادة )

فَّ  ير عدوار افحقاد المجلس التشرةحَّ، إصدار قرارات  ،حاالت الضرورة التَّ ال تحتمل التأخير
ور هذه د صدلها قوة القافون، وةجب عرضها على المجلس التشرةحَّ فَّ عول جلسة يحقدها  ح

ال زال ما كان لها من قوة القافون، عما إذا ع   رضت على المجلس التشرةحَّ على الفحو القرارات وا 
 (24: 2011" )الحجار، السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القافون 

 أوًل: مدى مشروعية القرارات بقوانين:
ذه القرارات، هل هَّ قافوفية عم  ير ويمكن عن ف سر هذه المادة لكَّ فرى مدى مشروعية ه     

 قافوفية؟ وذلك حسب القافون األساسَّ المحدل:
 . حالة الضرورة التي ل تحتمل التأخير:1

ةتطلبها و  تشكل تهديدًا للفظام السياسَّ القائم فَّ الدولة، الم اجئة التَّالطارئة و  وهَّ الحالة     
 حيث ال يمكن  أي حال من األحوال التأخير فَّ إصدار القرار  ،حل فوري ألزمة فورةةلالواقع 
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رةحَّ. التش  قافون لمواجهة الحالة الموج ة لذلك، وعفه ال يمكن االفتظار إلى عن يفحقد المجلس
 (75: 2013)الحاوور، 

ها قوة صدار قرارات لفيكون له الحق فَّ إحصر تقدير حالة الضرورة  شخص الرئيس، وةف     
 ضرورة الواقحة وتحالجها، وليس له الحقعن تكون هذه القرارات مرت طة  حالة الشرةطة فون القا

سالمة الدولة  مواجهة الظروف التَّ يكون هدفها المحافظة على  فَّ عن يصدر إال القرارات
. إعادة األمور إلى مجراها الطبيحَّ فَّ عقرب وقت ممكن االستثفائية التَّ تهددها، والحمل على

 ( 127: 2012)جاموس: 
 اتقرار حتبر تالتشرةحَّ  المجلسح الضرورة قبل إقرارها من قبل ئعن لوا فقها  القافون وةرى      
على  هاعقر التشرةحَّ و  المجلس  ير عفها تتمتع  قوة القافون، فإذا ما عرضت على ة،تفظيمي ةإدارة

َّ ال يجوز و التال القافون، حكم الفحو الوارد فَّ الدستور فإفها تتحول إلى قوافين وتص ح فَّ
 (35: 2015. )اللحام، الطحن ضدها  اإللغا  عمام القضا  اإلداري 

وةرى ال احث عن حالة الضرورة فَّ فترة االفقسام لم تكن  الحالة الملحة إلصدار قرارات لها      
لة و قوة القافون، بهذا الحدد الكبير ألن إصدار القرارات  قوة القوافين يجب عن تكون فَّ مصلحة الد

والمصلحة الحامة، وليس كما حصل، فإن القرارات  قوافين كان تصب فَّ تكرةس االفقسام وتحميقه 
 وكان األفضل عدم إصدار مثل هذه القرارات، والحمل على إفها  االفقسام.

 . عدم انعقاد المجلس التشريعي:2
ر عدوار ذلك فَّ  يالبد لرئيس السلطة لكَّ يستطيع إصدار قرارات  قوة القافون عن يكون      

افحقاد المجلس التشرةحَّ صاحب السلطة التشرةحية، ويمكن عن فوضح عدم افحقاد المجلس 
 (129التشرةحَّ فَّ ال ترات التالية: )جاموس: مصدر سابق: 

س التشرةحَّ إلى تارةخ افحقاد مجلس تشرةحَّ جديد إال عن ال ترة الممتدة من تارةخ حل المجل -
 َّ ال يوجد  ه فص على حل المجلس التسرةحَّ، وة قى المجلس التشرةحَّالقافون األساسَّ ال لسطيف

 قائمًا حتى عدا  ععضا  المجلس الجديد اليمين الدستورةة.
شرةحية إلى تارةخ افحقاد المجلس الجديد فَّ دورة ال ترة الممتدة من تارةخ افتها  دورة ت -

 .بدورة  ير عادية، ولكن فَّ هذه ال ترة يستطيع المجلس عن يفحقد جديدة تشرةحية
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بين دوراته  س التشرةحَّالتَّ يخرج بها المجل ة: وهَّ اإلجاز َّسفوية للمجلس التسرةحالحطلة ال -
 الحادية عو  ير الحادية. 

 حقد المجلس بدعوة مني   ،من الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ (40) ووفقًا لفص المادة     
 ،شهرعما عربحة مدة كل مفه ،السفوية على فترتين دورته الحادية ال لسطيفية يس السلطة الوطفيةئر 

عما  ،والثافية فَّ األسبوع األول من شهر سبتمبر، فَّ األسبوع األول من شهر مارس تبدع األولى
على طلب من مجلس الوزرا  عو من  بفا ً  المجلس يسئبدعوة من ر تكون حادية الدورات  ير ال

المجلس إلى مثل هذا االجتماع يحتبر االجتماع يس ئععضا  المجلس، فإذا لم ي دع ر  ربع عدد
 . )اللحام، ه عو طلب مجلس الوزرائالمحددين فَّ طلب ععضا حكمًا  المكان والزمان مفحقداً 

 (44مصدر سابق: 
ال  فإفه ، ولذلكحاديةال ير  تهفحقاد فَّ دور ال احث عفه بإمكان المجلس التشرةحَّ اال وةرى      

هَّ  ألن كتلة فتح التَّ مفها الرئيس عن يصدر القرارات  قوافين،يس السلطة الوطفية ئيجوز لر 
التَّ تحطل افحقاد المجلس التشرةحَّ  حدم حضور جلسات المجلس التَّ تحقدها كتلة التغيير 

 واالصالح.
 . عرض القرارات بقوانين على المجلس التشريعي:3

يا ة عن السلطة فو  استثفائَّ، فَّ وقت السلطة التف يذية عنتصدر  التَّ ت  قوافيناالقرار إن      
ين فَّ إصدار القوافعلى المجلس التشرةحَّ صاحب االختصاص يجب عن تحرض  ،التشرةحية

التصوةت عليها بف س اآللية  والتشرةحات؛ ليبدي رعيه  شأفها كأفها مقترحات لمشارةع قوافين يتم
 (59ابق: )اللحام، مصدر سالمت حة للتصوةت على مشارةع القوافين الحادية، فيقرها عو يرفضها. 

 حرض هذه القرارات على المجلس التشرةحَّ فَّ عول جلسةوةترتب على ذلك عفه إذا لم ت  
ون القافون فَّ المستقبل دفإفها ت قد ما لها من قوة  عو إذا تم رفضها، يحقدها عقب إصدارها،

ن الحرض ذلك، أل حتى لو عرضت على المجلس  حدالماضَّ ودون الحاجة لقرار من المجلس، 
. متها القافوفيةقي قراراتال الالحق الذي يتم  حد الموعد المحدد دستورةًا ليس من شأفه عن يحيد لهذه

 (130: 2012)عالوفة واخرون، 
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 (7: 2008)طوقان،  :نينوااآلثار المترتبة على القرارات بقثانيًا: 
ائية من فترة استثف اللون القرارات  قافون تصدر خكدستور، اللم ادئ  تهامخال  احتمالية .1

 ة.حيث وجود حالة ضرور 
 ثرة عددها وضحفكز القافوفَّ لمصدر هذه القرارات  قافون، من حيث كإضحاف المر  .2

 ( قرار  قافون خالل فترة االفقسام.97، حيث صدر )مواضيحها
 .للمجلس التشرةحَّ، عال وهَّ صالحية التشرةع الدستورةة اتصالحيالالتحدي على  .3
عرضة هذه القرارات  قافون لإللغا  عفد عرضها على المجلس التشرةحَّ، و التالَّ خلق  .4
ز القافوفية المتكوفة من هذه القرارات  قافون، مما سيترتب عليه من اكالتحامل مع المر  شكال فَّإ

 .القضا  مثالً كجهات  ل لدى عدةكمشا
ة عو فَّ المرحلة الالحق ،ن تغييب دور الرقا ة الشحبية فَّ عملية إصدار القرارات  قافو  .5

 .إذا استثفيفا استطاعة مؤسسات المجتمع المدفَّ القيام بهذا الدور لصدورها، هذا
إضحاف الفظام القافوفَّ الساري، من حيث احتمالية وجود إشكالية فَّ عدم االفسجام مع  .6

 تحالج ف س الموضوع. و السارةة، عو عن تصدر عدة تشرةحات متحارضة  التشرةحات
مكن عن ي مشروعية القرارات  قوافين التَّ تصدر عن السلطة التف يذية عن رى ال احثوة     

  حدة فقاط كما يلَّ: فلخصه
 صدار قرارات  قوافين وذلك وفق الشروط المذكورة فَّ المادةإرئيس السلطة التف يذية يحق له  -
 ( من القافون األساسَّ المحدل.43)
صدار قرارات ضرورةة للمصلحة الحامة ولخدمة إحالة الضرورة المذكورة فَّ المادة تحفَّ  -

 خر.الدولة وليس لمصلحة طرف على حساب اآل
 حاده عن ا  عضا  فَّ حال تم تحييد المجلس و ن يفحقد  أ لبية األعالمجلس التشرةحَّ يمكن  -

 االفقسام وحضور جميع الكتل البرلمافية.
 إلىدي القرارات وةؤ  رفض هذه إلىن سوف يؤدي عرض القوافين على المجلس التشرةحَّ اآل -

 حدوث اشكالية قافوفية فَّ الض ة الغربية التَّ تطبق هذه القرارات.
 :قطاع غزةالصادرة في  القوانينمشروعية مدى : الثانيالفرع 
إن القوافين الصادرة فَّ قطاع  زة تستمد قوتها من القافون األساسَّ، حيث ع قر عن المجلس      

التشرةحَّ ال لسطيفَّ هو صاحب السلطة التشرةحية فَّ إصدار القوافين والتشرةحات، وبفاً  على 
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ذلك فقد اقترح الفواب األسرى توكيل من يفوب عفهم لكَّ يتم التغلب على األسر، وعلى السجان 
م عملية التشرةع  طرق صحيحة وتستمر دون عن يستطيع االحتالل التأثير عليها عو إلغا ها، وتت
مشروعية القوافين الصادرة فَّ قطاع  زة ابتداً  من اقتراح القوافين، وحتى  مدى سيتم توضيحو 

 الفشر فَّ الجرةدة الرسمية وهَّ كالتالَّ: 
 

 اقتراح القوانين:أوًل: مشروعية القوانين من حيث الجهة المقدمة 

من لهم  ولكن سفذكر ،الم حث السابق المطلب الثافَّ من وهذا تم توضيحه  شكل م صل فَّ    
، حيث تفص المادة على القافون األساسَّ المحدل( من 70المادة )الحق فَّ اقتراح القوافين حسب 

ام الداخلَّ فظوحسب ال عفه يحق لمجلس الوزرا  عن يتقدم  مشروعات قوافين للمجلس التشرةحَّ،
عو عية  ،يجوز لحضو عو عكثر من األعضا ( على عفه 67ة )للمجلس التشرةحَّ فقد حددت الماد

 .ه عو تحديل عحد القوافين المحمول بها عو إلغا ،لجفة من لجان المجلس اقتراح مشروع قافون 
 :واستكمال النصاب القانوني انعقاد جلسات المجلسثانيًا: المشروعية من حيث 

افحقاد جلسات المجلس وذلك كما ورد فَّ المادة  الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ وضح     
مدة  ،يحقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطفية دورته الحادية السفوية على فترتين( مفه "16)

 ألولوالثافية فَّ األسبوع ا، مارس هرشتبدع األولى فَّ األسبوع األول من  ،هرشع كل مفهما عربحة
 ،من مجلس الوزرا  على طلبٍ  عو فَّ دورات  ير عادية بدعوة من رئيسه بفا ً  ،هر عيلولشمن 

جتماع يحتبر فإذا لم ي دع رئيس المجلس إلى مثل هذا اال ،ا  المجلسضمن ربع عدد عع عو
 ".ائه عو طلب مجلس الوزرا ضمفحقدا حكما  المكان والزمان المحددين فَّ طلب عع االجتماع

الفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ استكمال الفصاب القافوفَّ المحدد الفحقاد الجلسة حيث شترط او 
شترط لصحة افحقاد المجلس حضور األ لبية المطلقة للمجلس يى عفه: مفه عل( 18) المادة فصت

شترط فيها ع لبية خاصة، فإذا التَّ ي تالمطلقة وذلك فَّ  ير الحاال القرارات  األ لبيةوتصدر 
ر الرئيس افتتاح الجلسة فصف جتماع عدم اكتمال هذا الفاال دعفد حلول موعتبين  صاب، يؤخِّ

ل الرئيس الجلسة إلى موعد الحق،  حيث ال يتجاوز الف ساعة، فإذا لم يكتمل صاب  حد ذلك يؤجِّ
( 67) رسة صحيحة للمجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ حضو و التالَّ يلزم لحقد جلةخه، تار  من اً وععسب

حية. التشرة هس قادرًا على القيام  مهامفائ ًا، لكَّ يكون المجل (132) لصمن ع على األقلفائ ًا 
 (148)عالوفة واخرون، مرجع سابق: 
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دم اكتمال  التغلب على عكتلة التغيير واإلصالح فَّ المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ  وقامت     
 47الفواب الذين وصل عددهم إلى الفصاب القافوفَّ، الذي حصل فتيجة قيام االحتالل  اعتقال 

عضوًا  البيتهم من كتلة التغيير واإلصالح والسبب اآلخر لحدم اكتمال الفصاب القافوفَّ هو 
االفقسام حيث تغيبت جميع الكتل البرلمافية عن جلسات المجلس التشرةحَّ ما عدا كتلة التغيير 

" لييناإلسرائي"عدد من المحامين خالل  واالصالح وفتيجة ذلك قامت كتلة التغيير واإلصالح ومن
خاصة من زمالئهم الفواب األسرى الذين تحتجزهم سلطات االحتالل  توكيالتعلى   الحصول

الح ععضا  كتلة التغيير واإلص وضحوقد ، فَّ سجوفها مفذ فترات زمفية مت اوتة "اإلسرائيلَّ"
افوفية، مفها على سبيل الق حصولهم على التوكيالت من الفواب األسرى،  الحديد من المبررات

االحتالل التَّ  على سياسة عن المجلس التشرةحَّ قام  ابتكار فكرة التشرةع المقاوم رداً  :المثال
التشرةحَّ،  تهدف إلى تقويض عركان المؤسسة التشرةحية ال لسطيفية عبر اعتقال ععضا  المجلس

إال عبر إجرا  الفواب  كفاً وعفه كان البد من مواجهة هذه السياسة ومقاومتها، ولم يكن ذلك مم
الحتالل، ا المحتقلين فَّ سجون االحتالل، لوكاالت قافوفية للفواب اآلخرةن الموجودين خارج سجون 

 .التصوةت  الفيا ة عفهم عثفا  فترة اعتقالهم، واعت ار ذلك عداة من عدوات المقاومة ال لسطيفية تخولهم
 (20-18: 2008 ،، ج ارةنعبو هفود)

 احث عن موضوع التوكيالت  ه اشكالية حيث تحتبره جميع الكتل مخالف للقافون، وةرى ال     
تحت  لواقحةاوفَّ المقابل تحتبره كتلة التغيير واالصالح صحيحا، ألفه ضروري للحالة ال لسطيفية 

 االحتالل فهو يحتبر قافون مقاوم لسياسات االحتالل.
 ثالثًا: المشروعية من حيث إقرار القوانين:

ين فور االفتها  القواف إقرارب تقوم كتلة التغيير واإلصالح فَّ المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ     
ل إلى الرئيس وةرس   ، القرا ة الثافية افقضا  عسبوعين من تارةخ إقراره  حدعو  ،القرا ة الثالثة من

كز المر ) ، وهذا ما تم توضيحه فَّ الم حث الثافَّ.عليه ضعترااال عوال لسطيفَّ إلصداره 
 (27: 2012ال لسطيفَّ لحقوق االفسان 
 التصديق والصدار:رابعًا: المشروعية من حيث 

يس الرئ  حد االفتها  من القرا ات الثالث، يقوم المجلس التشرةحَّ بإحالة القافون إلى     
س ال لسطيفَّ رسال القوافين للرئيبإ وقامت كتلة التغيير واإلصالح فحلت كما، دارهصال لسطيفَّ إل
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 ،ون صدار القافإوالفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ فَّ  ،عجل مراعاة عحكام القافون األساسَّ من
ام  مهامه القي وليس من حقه دستورةاً  ،الرئيس يحتبر عن المجلس التشرةحَّ محطل إال عن موقف

( يومًا من 30فلم يرد الرئيس على القوافين التَّ كافت ترسل له على ال اكس، و حد ) التشرةحية،
ذلك حتى تارةخ  الحال على واستمر عدم الرد، يقوم المجلس التشرةحَّ فَّ  زة بإصدار القوافين،

وهى مدة افتها  والية الرئيس ال لسطيفَّ حسب كتلة التغيير واالصالح، ولكن حسب  1/1/2009
مسألة والية الرئيس فَّ ال ترة  2005( لسفة 9( من قافون االفتخا ات رقم )2المادة )فَّ و  القافون 

التَّ س قت افتخاب المجلس التشرةحَّ الثافَّ وعفها وضع افتقالَّ استثفائَّ، وعفه  قرا ة هذه المادة 
فجد عفها تحدثت  شكل قطحَّ عن عن تارةخ احتساب مدة والية السيد الرئيس يبدع من تارةخ “
تخاب المجلس التشرةحَّ الجديد وتفتهَّ هذه الوالية بتارةخ افتها  والية ذلك المجلس لتكون اف

 .االفتخا ات الرئاسية والتشرةحية التالية متزامفة
عما  حد هذا التارةخ عص حت كتلة التغيير واإلصالح ال تتحامل مع الرئيس المفتهية واليته،      

 لسطيفَّ المركز الجلس الوزرا   غزة بإصدار القوافين. )فكان حسب الظروف االستثفائية يقوم م
 (19: 2012لحقوق االفسان، 

 النشر في الجريدة الرسمية: خامسًا: المشروعية من حيث 
لقافون إقرار ا، ويكون ذلك  حد  حد مرور مدة ثالثين يوماً يتم الفشر فَّ الجرةدة الرسمية      

فَّ  المجلس التشرةحَّ بإرسال القافون إلى رئاسة الوزرا تقوم رئاسة  ثم  حدها  القرا ة الثافية،
وزةر الحدل، بإرسال القافون إلى ديوان ال توى والتشرةع  قطاع  زة، والتَّ تقوم بدورها ومن خالل

 (176ق: ساب مرجع وآخرون، ،ةعالوف". )الوقائع ال لسطيفية" فشره  الجرةدة الرسميةليتم فَّ  زة، 
مشروعية القوافين والقرارات  قوافين الصادرة فَّ قطاع  زة والض ة الغربية وةرى ال احث عن مدى 

من الفاحية القافوفية فيها اشكاليات وةجب عن يتم محالجة هذه االشكاليات حتى يحتمد وتص ح 
 قوافين محتمدة يمكن التحامل محها فَّ شطري الوطن.

 

 درة في قطاع غزة والضفة الغربية:المطلب الثالث: مستقبل القوانين والقرارات بقوانين الصا
يمكن عن فوضح آلية مستقبل القوافين والقرارات  قوافين الصادرة خالل فترة االفقسام من خالل      

 السفارةوهات التالية:
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 اعتبار جميع القوانين الصادرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة صحيحة:الفرع األول: 
ة فَّ قطاع الصادر والقوافين جميع التشرةحات  عفه يمكن عن ت حتبريقوم هذا السيفارةو على      

مؤسسات رسمية  مرحلة االفقسام تشرةحات صحيحة، صدرت ضمن  زة والض ة الغربية خالل
وت حًا  ،ال لسطيفَّ القافون فَّ  طرق ووسائل رسمية مفصوص عليهالها حق إصدار القوافين و 

توحيد التشرةحات والحمل  ، والقيام  حمليةلتصحيح القوافيناستكمال الطرق القافوفية البد من  لذلك
إصدار قرار  قافون يحتبر فيه جميع  محمود ع اسرئيس الةتطلب ذلك من و  على افسجامها

، صحيحة وطرق  وصادرة بإجرا ات ،فَّ قطاع  زة والض ة الغربية صحيحة التشرةحات الصادرة
كما يتضمن القرار الفص على مراجحة هوذه  ،الوذي صودرت  ه مؤقتاً  وعفها تسري فَّ المكان

جورا  التحديالت والمحالجات الالزمة  شأفها، خالل مدة سفة من افحقاد المجلس  التشرةحات وا 
ألقرب لتوحيد ا األمور يفطبق على القوافين والتشرةحات الثافوية، ويحد هذا السيفارةو، التشرةحَّ

رضَّ طرفَّ ، ألفه يكثر مفطقية وقابلية للتطبيقاألو  مؤسسات الدولة وتوحيد الحملية التشرةحية
ر األمر الذي يوف ة الم حول، وهذاها سارةؤ و التالَّ  قا وذلوك  اعت ار التشرةحات صحيحة االفقسام،

عن إ قا  هذه التشرةحات سارةة عفضل من  حماية للمراكز القافوفية المترت ة عليها،  اإلضافة إلى
 (36 :2014)عبو شمالة وآخرون،  .إلغائها
وةرى ال احث عن اعت ار جميع القوافين والقرارات  قوافين الصادرة خالل فترة االفقسام صحيحة      

هو السفارةو األسهل فَّ التطبيق، والمقبول عفد الجميع، حيث يحتبر عن المؤسسات التَّ عصدرت 
ها، والتالَّ ؤثر عليهذه القوافين شرعية، وكافت تحمل وفق القافون والدستور، وكأن االفقسام لم ي

يمكن عن تطبق جميع القوافين الصادرة فَّ  زة  الض ة الغربية وذلك  حد إقرارها من قبل المجلس 
 التشرةحَّ المفتخب الجديد.

اعتبار جميع القوانين الصادرة في الضفة الغربية دستورية وفي قطاع غزة غير الفرع الثاني: 
 دستورية:

ورةة وصادرة الض ة الغربية دست الصادرة فَّ القرارات  قوافينيقوم هذا السيفارةو على اعت ار      
ألمر الذي لم تكن، ا قطاع  زة  ير دستورةة، و التالَّ كأن وفق القافون، عما القوافين الصادرة فَّ

ك وفقا ، وذلالقوافين يترتب عليه  طالن التشرةحات الثافوية واللوائح التَّ صدرت  موجب هذه
 ،شترط لصحة افحقاد المجلس حضور األ لبية المطلقة للمجلسي  ( والتَّ تفص على عفه 18للمادة )

ومفذ االفقسام لم يحضر إلى المجلس سوى ععضا  كتلة التغيير واالصالح فَّ  زة فقط وهم ال 
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ب عليه ا يترتم  سبب ، وذلككبيرة فَّ قطاع  زة اتيخلق إشكالي يشكلون األ لبية المطلقة، وهذا
 لسطيفَّ . )المركز المن إهودار للمراكز القافوفية المترت ة على التشرةحات الصادرة فَّ قطاع  زة

 (33: 2012لحقوق االفسان، 
وةرى ال احث عن اعت ار جميع القوافين الصادرة فَّ الض ة الغربية دستورةة، فيه فوع من      

تغول السلطة التف يذية على السلطة التشرةحية، حيث عفها صاح ة التشرةع فَّ القافون األساسَّ، 
وعيضًا هذا السفارةو يتسبب  ضرر كبير للمواطفين الذين لم يطبق عليهم القوافين فَّ قطاع  زة 

يث يتم تطبيق قوافين عخرى ومن الممكن عن يحدث تحارض فَّ القوافين، فمن األفضل عن يتم ح
لغا  من لم يتم  مراجحة هذا القوافين واعتماد ما تم تف يذه وتطبيقه ويصلح لشطري الوطن، وا 

 تطبيقه.  
 رية:و اعتبار جميع القوانين الصادرة في قطاع غزة دستورية وفي الضفة غير دستالفرع الثالث: 

يقوم هذا السيفارةو على اعت ار جميع التشرةحات الصادرة فَّ القطاع صحيحة، وصدرت      
 الطرق والوسائل الرسمية المفصوص عليها فَّ المفظومة ال لسطيفية، و التالَّ اعت ار افحقاد ضمن

 هاوفقًا للتوكيالت التَّ مفح جلسات المجلس وعملية التصوةت واإلصدار هَّ إجرا ات صحيحة،
( توكياًل وعدت إلى وصول 35إليهم األعضا  األسرى فَّ سجون االحتالل، والتَّ وصلت إلى )

الصادرة فَّ الض ة  واعت ار القرارات  قوافين ( عضوًا،67األعضا  إلى الفصاب القافوفَّ وهو )
التَّ تم  من القافون األساسَّ( 43ة )الشروط الواردة فَّ الماد لحدم اكتمال ؛الغربية  ير دستورةة

لقطاع، ا ، وعلى الر م من عن هذا الحل يوفر حماية للمراكز القافوفية المترت ة فَّتوضيحها سا قاً 
 تيهدرها فَّ الض ة، سوا  على صحيد األفراد عو المؤسسات، وهذا ال طالن سيطال التشرةحا إال عفه

 (44: 2008ن، قوق االفسا)المركز ال لسطيفَّ لح مراكز قافوفية. عليها رتبتتالتَّ  الثافوية عيضاً 
وةرى ال احث عن هذا السفارةو من الفاحية القافوفية يمكن عن ي حتبر صحيحًا إذا اعتبرفا عن 
التوكيالت صحيحة، ولكن من الفاحية الحملية ال يمكن األخذ  ه ألفه يترتب عليه مشكلة فَّ من 

من حهم وعلى عي قافون؟ فتم تطبيق القافون عليهم، وذلك إذا تم إلغاؤه كيف سيتم التحامل م
لغا  ما لم يتم تف يذه.  األفضل عن يتم األخذ  ما تم تطبيقه وتف يذه وا 
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اعتبار جميع القوانين والتشريعات الصادرة في قطاع غزة والضفة الغربية غير  الفرع الرابع:
      صحيحة: 

على عرض الواقع صحو ة كبيرة ألفه يلغَّ التشرةحات فترة االفقسام،  هوذا السيفارةو يشكل     
، و ير ةة ير دستور و  ، ير صحيحة مرحلةهذه الالصادرة عثفا   التشرةحات جميع مصير ويحتبر

التَّ اعتمد عليها المجلس التشرةع فَّ قطاع  زة  لحدم قافوفية توكيالت األسورى  قافوفية، وذلك
والشَّ   ،ى القوافين التَّ صدرتالرئيس عل مصادقة حات، وعيضًا لحدمإلصدار القوافين والتشرة

حالة الضرورة ل القرارات  قوافين التَّ صدرت استفاداً  حيث يحتبر جميع فَّ الض ة الغربية، ف سه
 َّ،، وكذلك إلمكافية افحقاد المجلس التشرةح ير دستورةة، لحدم توافر شروط حالة الضرورة فيها

 ة إهدار للمراكز القافوفية المترت وهَّ: عدة ، وذلك لألس اباالحتماالتع سو عويحد هذا السيفارةو 
ليه الرجوع عوعيضًا  ،هذه التشرةحاتل تص ح  ال سفد قافوفَّ، عو إطار قافوفَّ حامٍ وف سو  عليها،

 وضعاألمر الذي سيترتب عليه عدم استقرار ال ت،إلى القوافين السا قة التَّ تحافَّ من عدة إشكاليا
 (38 )عبو شمالة وآخرون، مرجع سابق: .فَّ فَّ فلسطين، وزةادته تحقيداً القافو 
وةرى ال احث عن هذا السفارةو من الفاحية القافوفية هو األقرب إلى الصواب، حيث ي تقد كلُّ      

من الطرفين شرطًا من شروط إصدار القوافين، ولكن من الفاحية ال حلية ال يمكن عن ت ترك الدولة 
 ر ال قوافين وتشرةحات، وذلك  سبب التطورات الكبيرة التَّ تحصل على مستوى الحالم من تطو 

تكفولوجَّ، مثل االتصاالت واإلفترفت، والتجارة االلكتروفية و يرها، وةجب عن يكون لهذه االمور 
تشرةع يفظم التحامل محها، وعيضًا التطورات الحاصلة على المستوى السياسَّ من حصار وحروب 

 َّمتكررة فَّ قطاع  زة، ومن بفا  للمستوطفات، واالعتدا  على المواطفين وتدفيس المقدسات ف
الض ة والقدس فكان من الواجب عن تصدر القوافين والتشرةحات، ولكن يجب التحامل محها فَّ 
المستقبل  ما يتفاسب مع القافون، وتطبيق اإلجرا ات القافوفية لجميع التشرةحات الصادرة فَّ 

 الض ة الغربية وقطاع  زة.  
 

 وولية المجلس التشريعي اعتبار جميع القوانين قبل انتهاء ولية الرئيسالفرع الخامس: 
 صحيحة وما بعدها غير صحيحة من الناحية القانونية:

ولكن ي قى مسير  ،9/1/2009افتهت الوالية القافوفية لرئيس السلطة ال لسطيفية فَّ تارةخ      
خ وافتهت الوالية القافوفية للمجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ بتارةحتى االفتخا ات الجديدة،  لألعمال
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لس دا  المجعفَّ عمله حتى  اً ن ي قى المجلس مستمر ععلى  القافون يفّص  ولكنّ  25/1/2010
ووالية  ،ن و التالَّ افتهت والية الرئيساعلى عية حال فقد افتهت المدت، ب اليمينخالجديد المفت

وضح افتخا ات رئاسية عو افتخا ات تشرةحية، وة ولألسف الشديد فإفه لم تجرِ  ،المجلس التشرةحَّ
ووالية المجلس التشرةحَّ  هذا السفارةو عن تكون جميع التشرةحات الصادرة قبل افتها  والية الرئيس

المتمثلة فَّ إهدار  المشاكلالحديد من  يصفعصحيحة، وما  حدها  ير صحيحة، وهذا السيفارةو 
والجدل حول  ، كما سيثير الفقاشالملغاةوالثافوية  حات الحاديةالمراكز القافوفية المترت ة على التشرة

عدة مسائل، تتحلق فَّ مدى قافوفية تمديد الوالية من قبل المجلس المركزي لحركة فتح للرئيس، 
دون مصادقة الرئيس عليها، ومدى المجلس التشرةحَّ من  ومدى دستورةة إصدار التشرةحات

التشرةحات الحادية  شرةحَّ، فَّ ظل صدور مئات منعحقية إصدار تشرةحات عن المجلس الت
 (27 :مرجع سابقفوية، صدرت  حد افتها  والية الرئيس والمجلس التشرةحَّ. )الحجار، اوالث

يرى ال احث عن القافون يقول: تفتهَّ مدة المجلس التشرةحَّ  حد عربع سفوات، ولكن ي قى      
عما افتها  مدة الرئيس  حد عربع سفوات، فمن  المجلس مفحقدًا حتى عدا  المجلس الجديد اليمين،

الفاحية القافوفية إذا افتهت مدة الرئيس، تفقل صالحيات الرئاسة إلى رئيس المجلس التشرةحَّ، 
ولكن هذا لم يحدث  سبب االفقسام، حيث اعتبر الرئيس ع اس عن المجلس التشرةحَّ محطل، يرى 

بيقًا، حيث عفه األكثر واقحية وتط لمصلحة الحامة،ال احث عفه يمكن تطبيق السفارةو األول وذلك ل
الذي يحتبر جميع التشرةحات الصادرة فَّ القطاع والض ة  وهو ،وةلقى قبواًل من جميع األطراف

وتطبيق  ،الصحيحة ووفقًا للقافون والدستور القافوفية تشرةحات صحيحة، وصادرة ضمن الطرق 
هفاك فراغ فَّ سن التشرةحات، فهَّ تحمَّ هذه التشرةحات ضروري؛ ألفه ال يجوز عن يكون 

ولكن يجب عن تحرض هذه القوافين على  ،مؤسسات وع عفراداً بين بها، سوا  عكافوا المخاط  
المؤسسات القافوفية ليتم مراجحتها لكَّ يتم تفقيحها وفقًا للمصلحة الحامة ألفه ال يوجد فَّ القافون 

 األساسَّ فصوص لمحالجة تلك ال ترة.

 الخ صة:
 يمكن عن فلخص الم حث الثالث فَّ عدد من الفقاط التالية:     

( قرارًا وهذا عدد كبير فَّ مثل 111بلغ عدد القرارات  القوافين الصادرة فَّ الض ة الغربية ) -
 هكذا ظروف.
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 ( قافوفًا.50بلغ عدد القوافين الصادرة فَّ قطاع  زة ) -
( يجب عن تخضع 43قًا للمادة )إن مشروعية القرارات  قوافين الصادرة عن الرئيس ع اس وف -

المجلس التشرةحَّ، وعرض القرارات على المجلس فَّ  افحقادللشروط وهَّ حالة الضرورة، وعدم 
 .الفحقادهعول جلسة 

إن مشروعية القوافين الصادرة فَّ قطاع  زة تستمد قوتها من التوكيالت التَّ حصل عليها  -
 القافوفَّ الفحقاد الجلسات.الفواب من األسرى؛ لكَّ يتم استكمال الفصاب 

إن مستقبل القوافين والتشرةحات محتمل عن يكون من بين إحدى السفارةوهات التالية )قبول  -
جميع القوافين والقرارات، رفض جميع القوافين والقرارات  قوافين، قبول القرارات  قوافين الصادرة 

َّ ففَّ الض ة ورفض القوافين فَّ  زة، قبول القوافين فَّ  زة ورفض القرارات  قوافين الصادرة 
الض ة، قبول القوافين والقرارات  قوافين قبل فهاية والية كل من الرئيس والمجلس التشرةحَّ، ورفض 

 ما صدر مفهما  حد افتها  الوالية. 



 

 
 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 
 قسم ال صل إلى:فةو 

 الدراسات المحلية.المبحث األول: 
 .واألجنبية الدراسات العربيةالمبحث الثاني: 
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 تمهيد:
تحتبر الدراسات السا قة مصدرًا مهمًا من مصادر المحرفة الحلمية والحملية، وكذلك تجارب      

اتهم على عهم الفتائج والتوصيات التَّ توصلت اليها دراس االطالعوذلك بهدف  ؛ال احثين السا قين
ةن خل ية لمساعدته فَّ تكو و  ،ضافة الكبيرة فَّ إثرا  محرفة ال احث فَّ موضوع الدراسةمما له اإل

لفواقص ضافة اا  خطا  والتكرارات والمشاكل و ولتجفب األ ؛فضلععفها لتمكفه من إفجازها  شكل 
 ن.و التَّ وقع بها اآلخر 

عو  ير  ،ض ال احث الدراسات السا قة التَّ لها عالقة  موضوع الدراسة  شكل م اشرسيحر      
م اشر، على عن يتم تقسيم الدراسات السا قة إلى ثالثة عقسام )دراسات محلية، دراسات عربية، 

سلو ًا موحدًا فَّ عرضها، وذلك بتفاول عهم األهداف والمفهج عودراسات عجفبية(، وسيت ع ال احث 
حدث وعهم التوصيات والفتائج لكل دراسة قدر المستطاع، مستخدمًا الترتيب الزمفَّ من األالمت ع 

 إلى األقدم.

 : الدراسات المحلية:المبحث األول
 مقدمة:    

مشكلة موجودة فَّ  تحالجفها إتحتبر الدراسات المحلية مهم جدا فَّ هذه الدراسة حيث       
مع  فكان البد من الدراسات المحلية التَّ تتشا ه ،خرى ألوجد لها شبيه فَّ الدول ايولم  ،فلسطين

 ن فذكر عدد من الدراسات وهَّ كالتالَّ:عهذه الدراسة، ويمكن 
"أثر النظم النتخابية التشريعية في تشكيل النظام السياسي  (2014م )دراسة البز أوًل: 

 ".(2012-1996)الفلسطيني 
 ،ال لسطيفَّ ة التشرةحية فَّ تشكيل الفظام السياسَّإلى دراسة عثر الفظم االفتخابي هدفت الدراسة

على الفتائج  فاستحرضت الدراسة م هوم الفظم االفتخابية وخصائصها وقياس عهميتها وطرق تأثيرها
وعهم  االفتخابية، وافحكاس ذلك على الفظام السياسَّ ال لسطيفَّ، فتفاولت فشأة الفظم االفتخابية

 وعثر الفظام (2006) واالفتخا ات الثافية عام (1996) ى عامعفواعها، وفتائج االفتخا ات األول
 لى طبيحة الفظاموعثر ذلك ع ،االفتخابَّ فَّ التأثير فَّ فتائج االفتخا ات التشرةحية األولى والثافية

 .السياسَّ ال لسطيفَّ وشكل السلطة الحاكمة
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على عداة االستبيان كإحدى عدوات المسح  المفهج الوص َّ التحليلَّ محتمداً استخدم الباحث 
 االجتماعَّ للمفهج الوص َّ التحليلَّ وكذلك المفهج المقارن.

والفتائج التَّ ( 1996) إلى تحليل كل من فتائج االفتخا ات التشرةحية األولَّ عامتوصلت الدراسة 
واقحية وقياس مدى  حصل عليها كل حزب سياسَّ، ومدى شحبيته وعدد المقاعد التَّ حصل عليها

القوائم االفتخابية  من حيث فوز (2006) تلك الفتائج، وتحليل فتائج االفتخا ات التشرةحية الثافية
 لفسبَّ علىا  حدد المقاعد وفق الفظام المختلط من خالل ال وز فَّ االفتخا ات ال ردية عو التمثيل

وعثرها ة، طيفيحية ال لسمستوى الوطن، وداللة التحليالت على الفتائج الحقيقة لالفتخا ات التشرة
 على قوة األحزاب السياسية ال لسطيفية، ودورها فَّ الحياة السياسية.

لكَّ يتسفى لجميع ال ئات المشاركة فَّ  ؛إلى ضرورة تحديل الفظام االفتخابَّ وصت الدراسةأ
 ،يةواالجتماع، وصت  ضرورة التأثير والتركيز على الجوافب السياسيةعاالفتخا ات، كما و 

 صادية فَّ الفظام االفتخابَّ.واالقت
التشرةحية حق قافوفَّ ال جدال  حمليةال( على عن 2014دراسة البزم )مع الحالية الدراسة  اتفقت

 .تحت عي سبب عو ذرةحة وال يجوز تحطيله ،فيه
الفظام االفتخابَّ المختلط ( فَّ اعت ار عن 2014الحالية مع دراسة البزم ) اختلفت الدراسة

مما عثر  كافت األ لبية فيه لحركة حماس فتج عفه مجلس تشرةحَّ ،التشرةحية الثافيةلالفتخا ات 
ع  المجتمع الدولَّ الذي كان يرفض التحامل م وعالقته ،على الفظام السياسَّ ال لسطيفَّ سل اً 

 .حركة حماس
الزمات وسبل تطويرها في وزارة الداخلية والمن  إدارة(: "واقع 2014دراسة نصر )ثانيًا: 

 الوطني في قطاع غزة"
 إلى التحرف على واقع إدارة األزمات وسبل تطوةرها فَّ وزارة الداخليةهدفت الدراسة 

من الوطفَّ فَّ  قطاع  زة، والكشف عن الحق ات التَّ تحترض تقدم وتطوةر الوزارة، فَّ الشق واأل
 المدفَّ بوزارة الداخلية.

 اسة الميدافية، حيث تم توزةع است افة علىالدر  المفهج الوص َّ التحليلَّ وعسلوباستخدم الباحث 
 است افة.( 196) موظف وقد تم استرجاع (206)
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جيدة  زمات بفس ةاأل إدارةلديها مقدرة على  ،ن وزارة الداخلية فَّ قطاع  زةع إلىتوصلت الدراسة 
 الجفس إلى ى تحز  ،زماتاأل إدارةفروق حول واقع  ودوج عدم( وعظهرت الفتائج %69.97بلغت )

 والمؤهل الحلمَّ وسفوات الخدمة.
كيل تا حة للو  ،زمات فَّ وزارة الداخليةمستقلة إلدارة األ إدارةفشا  إضرورة  إلىوصت الدراسة أ

زمات فَّ فرع لها فَّ جميع المحافظات، وضرورة وضع خطط مستقبلية إلدارة األعفشا  ا  م اشرة، و 
 زمات.  األ إدارةفَّ  فشا  مركز لل حوث مختصإوزارة الداخلية، وضرورة 

( فَّ قطاع األمن حيث إن الحكومة فَّ قطاع 2014دراسة فصر )مع الحالية الدراسة  اتفقت
  زة  ززت من فرض األمن وفَّ المقابل قللت من االهتمام  القطاعات االخرى.

 االفقسام على عدا  وزارة الداخلية. تأثير( فَّ 2014الحالية مع دراسة فصر )اختلفت الدراسة 
 ( "معالجة المواقع اللكترونية اإلخبارية لحركتي فتح وحماس ألزمة2013جراد ) ثالثًا: دراسة

  "النقسام الفلسطيني" "دراسة تحليلية
ي ية كتروفَّ ال لسطيفَّ، وت سير الكلتسليط الضو  على دور هذا اإلعالم اإل إلى هدفت الدراسة

م ال لسطيفَّ، ومدى التزامها  القواعد واألصول تلك المواقع مع مل ات االفقسا التَّ تحاملوت بهوا
 التزامها  أخالقيات المهفة والرسالة المحلفة من قبلهما للمجتمع. المهفية، ومودى

خبر تم فشره على  (128)المفهج الوص َّ التحليلَّ وبلغت عيفة الدراسة  استخدمت الباحثة
ص حات المواقع اإللكتروفية األربحة، المركز ال لسطيفَّ لإلعالم، موقع حركة حماس الرسمَّ، 

 فتح ميديا، فلسطين برس. 
إلى عن المواقع اإللكتروفية اإلعالمية التا حة لحركتَّ فتح وحماس ساهمت  شكل  توصلت الدراسة

 وسائل اإلعالم اإللكتروفية التا حة لحركتَّ فتح وحماستأجيج االفقسام ال لسطيفَّ، وعن  سولبَّ فوَّ
آليات وبرامج لتحزةز المصالحة الوطفية، وعن وسائل اإلعالم  ت تقر فَّ موادها اإلعالمية إلى

اإلعالمية فحو تحزةز ال صائلية  هوااإللكتروفية التا حة لكل من حركتَّ فتح وحماس تتجوه فوَّ موادّ 
 لدى عت اعها.

 َّلى ضرورة تسخير الطاقات، واإلمكافات اإلعالمية لل صائل ال لسطيفية، لتبفّ إ أوصت الدراسة
ضرورة إقرار ميثاق شرف لوسائل و ل اآلخر، وحدوي قائم على التحددية والتسامح وتقبّ  خطاب

التأكيد على ضرورة التكامل و الوطفية الحليا،  اإلعالم كافة يكون ملزمًا  حدم المساس  المصلحة
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خالل استراتيجية واضحة المحالم، تحترم  تحصب بين مؤسسات اإلعالم ال صائلَّ منال الحدا  وال
خصوصية وعقلية المواطن ال لسطيفَّ، ت حيل دور فقا ة الصحافيين ال لسطيفيين، التا حة لمفظمة 

ياسة وفلس ة لوضع س ؛يها لذوي الخبرات وال احثين فَّ حقل اإلعالمالتحرةر ال لسطيفية، وتبفّ 
 .االحتالل اإلسرائيلَّ وتكشف ممارساته عمام الحالم األمد، تحاصر وخطط طوةلة

( من حيث إن كل طرف يخدم مصالحة الخاصة 2013دراسة جراد )مع الحالية  الدراسة اتفقت
  ه، ويحمل من عجلها وذلك فَّ جميع االمور اإلعالمية عو التشرةحية.

ن االفقسام كان من عجل الصراع ( من حيث ع2013الحالية مع دراسة جراد ) اختلفت الدراسة
على السلطة وعحقّية كل طرف فيها، ولكن كان  سبب عدم قبول حركة فتح لفتائج االفتخا ات 

 وافقلبت عليها.
 ( بعنوان "فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية الثانية2011دراسة الدجني )رابعًا: 

 على النظام السياسي الفلسطيني". وأثره( 2006)
فية، والخروج ال لسطي اكتشاف مدى تأثير هذا ال وز على المؤسساتية السياسية إلى الدراسة هدفت

إفضاج  تحتاج إلى  أفكار عملية لبفا  فظام سياسَّ فلسطيفَّ، وترى الدراسوة عن هوذه األفكوار
 ومشاركة من كل القوى واألحزاب، ومؤسسات المجتمع المدفَّ.

وات ع ، ي َّالوظ لمفهج الوص َّ التحليلَّ، والمفهج البفيووي المفهج التارةخَّ وا استخدم الباحث
 .المقا التة ال احث طرةق

والثقافة  إلى ضرورة عن يكون هفاك توافق ما بين الثقافة السياسية اإلسالمية وتوصلت الدراسة
والرؤى  السياسية الوطفية ودعوة كل األطراف ال لسطيفية إلى مصالحة حقيقة تتصالح فيها البرامج

 .األهداف واالستراتيجياتو 
توصَّ الدراسة و ،  ضرورة إعادة استكمال بفية الفظوام الوسياسَّ ال لوسطيفَّ دسوتورةاً  أوصت الدراسة

 السياسية الوطفية. عيضاً  ضرورة التوفيق والتوافق ما بين الثقافوة الوسياسية اإلسوالمية، والثقافوة
فَّ ترك حركة حماس تشّكل الحكومة وحدها،  (2011دراسة الدجفَّ )مع الحالية  الدراسة اتفقت

 ولم تشارك عي من الكتل والحركات االخرى محها.
( فَّ عن القضية ال لسطيفية لها عمق عربَّ 2011الحالية مع دراسة الدجفَّ ) اختلفت الدراسة

سالمَّ، ولم تتركها لوحدها وهذا  ير صحيح  الفس ة لقطاع  زة الذي تحرض لثالث حروب  وا 
 عفه إال ال حض من الدول الحربية واالسالمية.ولم يدافع 
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( بعنوان: "أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في 2009دراسة يوسف، )خامسًا: 
  الوطنية الفلسطينية بعد النتخابات التشريعية الثانية". السلطة

 حد  إلى بيان عثر ازدواجية السلطة على التفمية السياسية فَّ السلطة ال لسطيفية هدفت الدراسة
 إذ تفطلق الدراسة من فرضية عن ازدواجية السلطة م(،2006) االفتخا ات التشرةحية الثافية عام

كة وعدائها ووظائ ها،  حد فوز حر  ،عثرت  صورة سلبية فَّ عمل مؤسسات السلطة ال لسطيفية
الفظام  وعدت تلك االزدواجية إلى صراع وتفازع للصالحيات بين مؤسسات ،تخا اتحماس فَّ االف

والجغرافَّ  ،السياسَّ وبين الحزبين الكبيرةن فَّ السلطة، والذي عفضى إلى االفقسام السياسَّ
السياسية  إلى عرقلة إمكافيات وآفاق التفمية ىدعلمؤسسات السلطة ال لسطيفية وعجهزتها، ما 

 ية.للسلطة ال لسطيف
 المفهج الوص َّ التحليلَّ لإلجا ة عن عسئلة الدراسة و حث فرضياتها. استخدم الباحث
يجري وفقا  إلى عن ممارسة السلطة فَّ الفظام السياسَّ ال لسطيفَّ وتداولها ال توصلت الدراسة

 تراجع قدرات الفظام للقواعد الدستورةة والقافوفية المحددة، وبخاصة القافون األساسَّ، وظهر كذلك
السياسَّ فَّ القيام بوظائ ه االستخراجية والتوزةحية واالستجابية، كما ظهر عجز مؤسسات وعجهزة 

عزمة  ،عزمة التغلغل ،الشرعية الفظام عن مواجهة وحل مشاكل وعزمات التفمية السياسية: عزمة
ساواة السلطة، إضافة إلى عدم توفر الم عزمة المشاركة، التَّ تحززت فتيجة الصراع على ،التوزةع

 والموارد المتاحة. بين المواطفين عمام القافون وفَّ االست ادة من ال رص
إلى عن هفاك حاجة لتطوةر الفظام الدستوري ال لسطيفَّ  ما يتال م ومتطل ات  وصت الدراسةأ

كل سلطة، وعن إصالح وتطوةر الفظام الدستوري والقواعد القافوفية يجب  تحديد مهام صالحيات
 كل عطراف الفظام السياسَّ والقوى المجتمحية. إشراك عن يجري من خالل

( فَّ عن كل طرف من طرفَّ االفقسام كان 2009دراسة يوسف )مع الحالية  الدراسة اتفقت
 يستخدم سلطته فَّ الحكم لتحقيق مصالحه الحزبية والشخصية.

و سبب ( فَّ عن القافون األساسَّ والدستور ه2009اختل ت الدراسة الحالية مع دراسة يوسف )
 عملية االزدواجية فَّ التشرةحات والقوافين.
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دارتها من وجهة لزمات والبدائل المقترحة إلا( بعنوان: "واقع 2008دراسة الطيراوي ) سادسًا:
 نظر قادة المؤسستين األمنية والمدنية في فلسطين"

قادة  التحرف إلى واقع األزمات والبدائل المقترحة إلدارتها من وجهة فظر هدفت الدراسة
والمؤهل  عثر متغيرات قطاع الحمل، إلىالتحرف  يضاً عاألمفية والمدفية فَّ فلسطين،  ،المؤسستين

المؤسستين األمفية  الحلمَّ، والخبرة فَّ الحمل، والمحافظة على واقع األزمات من وجهة فظر قادة
 فلسطين. والمدفية فَّ

من عفراد  ( شخصاً 473( المفهج الوص َّ التحليلَّ فَّ دراسته على عيفة قوامها استخدم الباحث
وموزعة على عربحة  ( فقرة،118ق عليها است افة مكوفة من )المؤسستين األمفية والمدفية، وطبّ 

ادية، األزمات االقتص مجاالت هَّ: مجال األزمات السياسية، ومجال األزمات األمفية، ومجال
 ومجال األزمات اإلدارةة. 

خذ متخذي القرار فَّ السلطة الوطفية ال لسطيفية  الحلول عضرورة  إلى توصلت الدراسة
التَّ تم التوصل إليها فَّ الدراسة الحالية، والتأكيد على بفا  المؤسسات  والمقترحوات ال ورةوة

افت حايير واضحة وسليمة، حيث كالسليم فَّ السلطة الوطفية ال لسطيفية وفق م والفظام المؤسسوَّ
زمات فَّ السلطة الوطفية ال لسطيفية الحالية ت حا ألهميتها فَّ كل مجال والحلول أل هذه البودائل

 .بديالً ( 20) عددها والبوالغ
ضرورة عقد دورات تخصصية فَّ مجال إدارة األزمات لجميع متخذي القرار  إلى وصت الدراسةأ

جرا  دراسات تخصصو ة فَّ السلطة الوطفية ال لسطيفية، فَّ المؤسستين األمفية والمدفي ية وتحليلية ا 
السلطة الوطفية ال لسطيفية، والتوصل  حول إدارة األزمات فَّ كل قطاع من قطاعات الحمل فَّ

 إلى الحلول المفاس ة ت حا لقطاع الحمل.
كان فتيجة ( فَّ ان االفقسام الذي حصل 2008دراسة الطيراوي )مع الحالية  الدراسة اتفقت

 االختالف فَّ البرفامج السياسَّ لكل من حركة حماس وحركة فتح.
( فَّ وضع خطة مستقبلية للتحامل مع 2008الحالية مع دراسة الطيراوي ) اختلفت الدراسة

 األزمات فلم يكن هفاك عي خطة مستقبلية من قبل طرفَّ االفقسام.
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األزمات في المؤسسات الحكومية )دراسة  ( بعنوان: "سمات إدارة2007دراسة إسليم )سابعًا: 
 ميدانية على وزارة المالية في غزة("

إلى محرفة سمات إدارة األزمات فَّ المؤسسات الحكومية ال لسطيفية وذلك من  هدفت الدراسة
خالل إجرا  دراسة ميدافية على وزارة المالية ال لسطيفية  غزة، وذلك وصواًل لدراسة هذه السمات 

 اهزةة الوزارة فَّ التحامل مع األزمات المتوقحة.ومحرفة مدى ج
جتمع عدت لهذه الدراسة على عفراد مزعت است افة ع  المفهج الوص َّ التحليلَّ، وو   استخدم الباحث

( ممن يحملون فَّ الوظائف اإلشرافية فَّ وزارة المالية  غزة واستخدم 192الدراسة وال الغ عددهم )
 ( است افة.172ةع االست افة وتم استرداد )ال احث عسلوب الحصر الشامل فَّ توز 

لوزن ت فَّ قيمتها لإلى عن محظم مجاالت الدراسة حصلت على عوزان فسبية تحدّ  توصلت الدراسة
الفسبَّ المحايد، والفتيجة الفهائية هو وجود فظام إلدارة األزمات فَّ وزارة المالية  غزة  حاجة إلى 

 ا ات الحالجية لحالج األزمات فور وقوعها.يركز على مجموعة من اإلجر  ،تفمية وتطوةر
 ضرورة االهتمام  التخطيط المستقبلَّ إلدارة األزمات على اعت ار عفه جز  مكمل  أوصت الدراسة

للتخطيط االستراتيجَّ، كما عوصت  ضرورة إفشا  وحدة إدارةة مستقلة إلدارة األزمات فَّ كل 
ؤولة  شكل م اشر عن عالج األزمات والتحامل مفظمة تت ع اإلدارة الحليا فَّ قراراتها وتكون مس

 محها.
( فَّ عن حركة فتح لم توظف فتائج االفتخا ات 2007دراسة اسليم )مع الحالية  الدراسة اتفقت

 التَّ حصلت عليها حركة حماس فَّ البلديات للت فبؤُّ  المستقبل.
( فَّ عن القيادات الحاكمة فَّ الدولة لها القدرة 2007الحالية مع دراسة اسليم ) اختلفت الدراسة

 على إدارة األزمات وحلها.
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 :والجنبية : الدراسات العربيةالمبحث الثاني
 المطلب األول: الدراسات العربية:

ة التشريعي(: بعنوان "دور المجلس التشريعي الثاني في العملية 2014أوًل: دراسة العدوان )
 الردنية".

إلى بيان دور المجلس التشرةحَّ االعيان فَّ الحملية التشرةحية األردفية وبيان عهم  هدفت الدراسة
المشكالت التَّ تواجه المجلس فَّ الحملية التشرةحية، كما وهدفت الدراسة إلى ال حث فَّ مشكلة 

 دروس.االرتكان على المجلس التشرةحَّ األول وعدم رفض القوافين  شكل م
: األول المفهج الوص َّ التحليلَّ، والثافَّ المفهج استخدم الباحث منهجين في هذه الدراسة

 المقارن، حيث قارن بين المجلس التشرةحَّ الثافَّ وبين القوافين والدساتير المختل ة.
 إلى عْن يقوم مجلس األعيان األردفَّ بتهيئة االرضية القافوفية والشرعية لمجموعة توصلت الدراسة

 من اإلصالحات السياسية التَّ يمكن إدخالها على الفظم السياسية.
إلى عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس األعيان والوظي ة الحامة، وضرورة عن  أوصت الدراسة

 يلحب مجلس األعيان دورًا مهما فَّ عملية تهيئة األوضاع السياسية واالقتصادية وتطوةرها.
( فَّ عدم الجمع بين الوظي ة الحمومية وعضوية 2014الحدوان ) دراسةمع الحالية  الدراسة اتفقت

 التشرةحية بفزاهة وش افية.  مهامهالفائب؛ وذلك لكَّ يستطيع الفائب القيام 
( فَّ عن فظام المجلسين هو األقدر على ترسيخ 2014الحالية مع دراسة الحدوان ) اختلفت الدراسة

 يصلح للدول الفامية.قواعد الديمقراطية فَّ الدولة، ولكن هذا ال 
( مصادر قوة رئيس الجمهورية في األنظمة السياسية في دولة 2005ثانيًا: دراسة راهي )

 العراق.
إلى  حث موضوع قوة رئيس الجمهورةة، وهَّ من عخطر وعدق المواضيع، فهو هدفت الدراسة 

و ممثل عن التف يذي، وهيمثول رموز الدولوة وعرفع مفصب فيها، فرئيس الجمهورةة يمثل قمة الهرم 
الدولة والوشحب فوَّ ممارسة صالحياته، وربما يكون فَّ تغيره تغير شكل الفظام السياسَّ فَّ 

 الدولة برمته.
 ورةة موعدسوتالحكام األموجود من المفهج التحليلَّ المقارن، حيث سيقوم بدراسة  استخدم الباحث

 مقارفتها  الواقع الحملَّ. 
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ن عومهم جدًا فَّ الدولة، و  ،صب رئيس الجمهورةة مفصب حساسن مفع إلى توصلت الدراسة
 مركز ي برز ما يقوّ عالصالحيات التَّ يمتلكها رئيس الجمهورةة فَّ الفظام السياسَّ هَّ من 

 .الرئيس داخل ذلك الفظام
ن يقوي المشرع الدستوري الحراقَّ مركز رئيس الجمهورةة فَّ الفظام ع ضرورة  وصت الدراسةأ

جحل األفظمة السياسية فَّ افتخاب رئيس الجمهورةة من قبل الوشحب وبوشكل ن يعو  ،الوسياسَّ
 تماشيًا مع تطبيق الديمقراطية الم اشرة المفشودة. م اشور
( فَّ عن الفظام الرئاسَّ يحتبر الرئيس المسيطر 2005دراسة راهَّ )مع الحالية  الدراسة اتفقت

 ال حلَّ على جميع المؤسسات وةتمتع  صالحيات كاملة.
( فَّ عن رئيس الجمهورةة فَّ الفظام البرلمافَّ 2005الحالية مع دراسة راهَّ ) ختلفت الدراسةا

 يكون ضحي ًا وتا حًا للبرلمان وال يستطيع التغيير.
  .1963الجزائـر منـذ التشريـع المفـو ض والمنافـس فـي" (:2002)سعيـــدي فرحـــات ثالثا: 

 التشرةع عن طرةق دراسة التطورات الدستورةة التَّ عرفتها ال الد فَّ مجال إلى هدفت الدراسة
فظام التشرةع فيما  إلىم( 1963) االفتقال من فظام الت ويض التشرةحَّ فَّ دستور وهذااألوامر، 

من  فَّ رعيفا تراجحاً  وهذا ي حد (1996و 1976) بين دورتَّ افحقاد المجلس التشرةحَّ فَّ دستوري 
  حيث عص ح رئيس ،جزائري ل ائدة رئيس الجمهورةة على حساب السلطة التشرةحيةع القبل المشرّ 

م اشرة وليس من  الجمهورةة يستمد حقه فَّ التشرةع  األوامر فَّ ظل الفظام الجديد من الدستور
االختصاص  مما جحل هذام( 1963) قبل المجلس التشرةحَّ كما كان الحال عليه فَّ دستور

ه فَّ  الجمهورةة فَّ تصاعد مستمر على حساب المجلس التشرةحَّ، وقدالمخّول لرئيس  تم ترسيخ 
الدستور الحالَّ لل الد الذي ععطى لرئيس الجمهورةة سلطات واسحة فَّ مجال التشرةع على 

 حساب البرلمان.
 م(1963)من عام  حداث القافوفية ابتدا ً المفهج التارةخَّ حيث سرد وحلل األ استخدم الباحث

 .م(2002)حتى عام 
عفه يتبين لفا عن المشرع وخارج هذه الضوا ط والقيود لم يقّيد رئيس الجمهورةة  إلى توصلت الدراسة

 سحةخر تركت لرئيس الجمهورةة سلطة تقديرةة واآلجوئه وم اشرته لهذا االختصاص، و محفى  عفد
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 ما عدىمواضيع، مفَّ تحديد مدى مال مة اختيار اللجو  إلى هذه التدابير عفد محالجته ل حض ال
 ه على الفطاق الطبيحَّ والمحجوز للمجلس التشرةحَّ.يبذلك وفَّ الحديد من المرات إلى تحدّ 

المخّول له  وحتى ال يجفح رئيس الجمهورةة إلى اإلفراط فَّ استحمال هذا الحق وصت الدراسةأ
لهذا الحق  ي، فرى عفه من الضروري عن تكون هفاك رقا ة لها ال اعلية الكاملة للتصداً دستورة

 الممفوح لرئيس الجمهورةة.
( عن المشرع قد ععطى لرئيس الدولة حق التشرةع 2002دراسة فرحات )مع الحالية  الدراسة اتفقت

 عن طرةق األوامر فَّ الظروف االستثفائية والطارئة والضرورةة.
( عن المشرع قد ععطَّ لرئيس الدولة حق 2002الحالية مع دراسة فرحات ) اختلفت الدراسة

 التشرةع عن طرةق األوامر  ال قيود.
 

 المطلب الثاني: الدراسات الجنبية: 
 (: "البرلمانيون كبناة س م في الدول المتضررة من النزاع"2008أوًل: دراسة أوبريين )

 Parliaments as Peacebuilders in Conflict-Affected Countries. 

عو تقييدهم عبر عدد من الحوامل، مثل موارد الميزافية  فواب البرلمانتمكين  إلى هدفت الدراسة
ية الوصول مكافوا  المهارات التَّ يمتلكوفها والمتحلقة  القدرة على الحوار والفقاش، و المتاحة لهم، 

قدرة لدى االستثمار فَّ تحسين الو المحلومات والتحليل المتحلق  القضايا المراد التحامل محها،  إلى
دعم مثال ذلك، اللجان البرلمافية، و و  اإلضافة إلى تطوةر المؤسسات التَّ تدعمهم  ،البرلمافيين

ديثَّ الحهد حما يكوفوا  ن البرلمافيين الذين يؤدون عملهم فَّ مفاطق الفزاع  ال اً إال حوث، حيث 
كر عو كالحس ،المقاومة من قبل المؤسسات المتفافسة على السلطة ن بدون تجربة وربما يواجهو و 

ة  الدستور عدوراهم المتحلق و التالَّ يأدي إلى ضحف فَّالسلطة التف يذية المهيمفة  شكل م رط، 
 .التشرةحَّ والرقا ةو 

ين مرات التَّ تم تفظيمها  الشراكة ما بفَّ هذه الدراسة األوراق المقدمة فَّ المؤت استخدم الباحث
 كلٍّ من محهد البفك الدولَّ، والجمحية البرلمافية لمدة ثالث سفوات.

إلى عن التحدي الرئيسَّ فَّ الحديد من الدول المتضررة من الصراع هو إيجاد  توصلت الدراسة
مجالس تلزم لفظام سياسَّ شامل، حيث إن المساهمين فَّ هذه الدراسة عظهروا االحتياجات التَّ 

 الفواب للقيام بدورهم فَّ استيحاب التوتر االجتماعَّ وخلق االستقرار واألمن.
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إلى ضرورة عن يقوم جميع المرشحين  التحبير عن آرا هم السياسية وةتمتحون  وصت الدراسةأ
  الحرةة، وةتم اختيارهم  صورة عادلة وحرة وفزةهة، وهذه الطرةقة من الطرق األفضل لمفع الفزاعات

 المسلحة وتحقيق السالم المستدام.
( فَّ عن ععضا  البرلمان حديثَّ الحهد عي الجدد 2008دراسة عوبرةين )مع الحالية  الدراسة اتفقت

 ي تقدون إلى قواعد الحمل المهفَّ والتشرةحَّ.
( فَّ عن الفواب مسئولون عن عدم االستقرار 2008) الحالية مع دراسة عوبرةين اختلفت الدراسة

 الذي يحصل فَّ الدولة.
  "صنع السياسات التشريعية في أنظمة مجالس النواب"(: 2008دراسة امتثال )ثانيًا: 

Legislative Policymaking in Parliamentary Systems: Opportunities, 

Conflict and Institutional Constraints. 

دراسة اهتمام دور المجالس التشرةحية فَّ إدارة خطر االفحراف الوزاري فَّ  إلى الدراسةهدفت 
اركة البرلمافية للمش فموذجًا تجرةبياً فحرض وفختبر  ه الدراسةففا فَّ هذإالحكومة البرلمافية، حيث 

لى ة األو الجه ما بين ظهر عن المشاركة تحتمد على الت اعلالفموذج ي   وهذافَّ صفع السياسات، 
را ات السلطة التف يذية للتأثير على االجالثافية وهَّ الحكومة و جهة وال المجالس التشرةحية، وهَّ

 التشرةحية.
المفهج التجرةبَّ حيث تم عمل اخت ار تجرةبَّ على فموذج لصفع السياسات فَّ  استخدم الباحث

األفظمة البرلمافية األوربية، ما بين المجالس التشرةحية، واالئتالف الحكومَّ والسلطة التف يذية، 
 لمواجهة خطورة االفحراف الوزاري فَّ تف يذ توجيهات وسياسات االتحاد األوروبَّ.

االفحراف جز  ال يتجزع من القافون األوروبَّ، وذلك  االشتراك فَّ وضع إلى عن  توصلت الدراسة
السياسات ضمن التحالف الحكومَّ وهذا يزةد من احتمالية الشراكة التشرةحية، عالوة على ذلك، 
فإن السمات المؤسسية التَّ تقوي سلطة الحكومة فَّ مقابل مجلس الفواب من شأفها تقليل فرصة 

توى يقلل من عدم الموافقة داخل الحكومة، وعليه فان هذه الفتائج تملك المشاركة التشرةحية لمس
تضميفًا  حيد المدى ألدبيات الحالقة بين السلطة التف يذية والسلطة التشرةحية، والتَّ يتم الهيمفة 

 عليها من قبل مجلس الوزرا .
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لتحالف عات داخل اإلى عن الحملية التشرةحية تحتبر آلية مهمة للتحامل مع الصرا  وصت الدراسةأ
فَّ األفظمة البرلمافية األوروبية، كما ولها ميزة بوساطة القوافين المؤسسية للحالقات بين السلطة 

 التشرةحية والسلطة التف يذية الصادرة عفها، إلى جافب ال رص الرسمية لالفحراف التف يذي.
الفائب فَّ البرلمان والحمل ( إلى ال صل بين عمل 2008دراسة امتثال )مع الحالية  الدراسة اتفقت

فَّ الحكومة فيجب عدم السماح للفائب  الحمل فَّ الحكومة، ألن هذا الحمل سيكون على حساب 
 عمله فَّ البرلمان.
( فَّ عن القوافين يجب عن توضع  التحالف ما 2008الحالية مع دراسة امتثال ) اختلفت الدراسة

 ا فَّ التشرةع والتف يذ.بين الحكومة والبرلمان؛ لكَّ يتم االفسجام بيفهم
 

 مصفوفة الفجوة البحثية:
 (1جدول رقم )

 مصفوفة الفجوة البحثية
جهة  م

 الفجوة
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

ــــــــــحــــــــــد  1 ال
الــمــكـــــانــي 
 والقطاعي

اسووتهدفت الدراسووات السووا قة 
فَّ دراسوووووووووووووتهووا لالفقسوووووووووووووووام 
ياسوووووووووووووَّ وتأثيره على  السووووووووووووو
االزموووووات الحكوميوووووة مثووووول: 
االعالم الصوووووووووووووحوووة والتحليم 
والشوووووووورطة والداخلية والدفاع 
الموودفَّ وجهووات عخرى كثيرة 
ولكن ليس مفهوووووووا الحمليوووووووة 

 التشرةحية.

لم توودرس الوودراسوووووووووووووووات 
السوووووووووووووا قة عزمة الحملية 
التشووووووووووووورةحيوووووووة وتوووووووأثير 
االفقسووووووووام السووووووووياسووووووووَّ 

 عليها.

تسووتهدف الدراسووة 
الحوووواليووووة الحمليووووة 
التشووووووووووووورةحيوووة فَّ 
 فلسطين والمتمثلة

 وووووووالوووووووموووووووجووووووولوووووووس 
تشوووووووووووووووووورةوووووحووووووَّ الووووو

ومووووؤسوووووووووووووسووووووووووووووووووووة 
 الرئاسة.

ــــــــــحــــــــــد  2 ال
 البشري 

الدراسووووووات السووووووا قة درسووووووت 
االفقسووووووووام السووووووووياسووووووووَّ إدارة 
األزمات فَّ المؤسوووووووووسوووووووووات 
محوول الوودراسووووووووووووووة من وجهووة 

 فظر الحاملين فقط.

لم تووووأخووووذ وجهووووة فظر 
كوافوة المؤسوووووووووووووسووووووووووووووات 
واالتووووووووووووووووجوووووووووووووووواهووووووووووووووووات 

 المحارضة.

سوف تدرس هذه 
الدراسووووووووووووووة وجهة 
فظر الحاملين فَّ 
الوومووؤسوووووووووووووسووووووووووووووووووووة 
 التشرةحية و يرهم
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جهة  م
 الفجوة

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

من المختصووووووووووين 
واألكووووووواديووووموووويوووويوووون 
والمؤسووووووووووووسووووووووووووات 

 المديفة.
ــــــــــحــــــــــد  3 ال

 الزمني
الحوووود الزمفَّ للوووودراسوووووووووووووووووات 
السووووووووووووا قة مختلف حسووووووووووووب 

 طبيحة كل دراسة.

لم توودرس الوودراسوووووووووووووووات 
السووووووووووووووا قووة وخوواصووووووووووووووة 
المحليوووووووة إدارة عزموووووووة 
الحملية التشوووورةحية وعثر 
االفقسووووووووام السووووووووياسووووووووَّ 
عليها فَّ فترة االفقسووام 

/ 14/6موووووون توووووووارةووووووخ 
وحوووتوووى توووولوووَّ  2007

حكومة الوفاق الوطفَّ 
بوووووووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووووووارةوووووووووووووووووووووووخ 

02/06/2014. 

الحد الزمفَّ لهذه 
الدراسووووووووة: سوووووووويتم 
إجوووووووووووورا  هووووووووووووذه 
الدراسووووووووووووووة خالل 

- 2015عوووووووام 
وستتفاول  2016

الووووودراسووووووووووووووووووة فترة 
 االفقسووووووووووووووووووووام من

توووووووووووووووووووووووووارةوووووووووووووووووووووووووخ 
14/6/2007 

وحووووووتووووووى تووووووولووووووَّ 
حكومووووووة الوفوووووواق 
الوطفَّ بتوووووووارةخ 

02/06/2014 . 
مـــتـــغـــيـــرات  4

 الدراسة
الدراسووووووووووووات السووووووووووووا قة التَّ 
تحووووودثوووووت عن االفقسووووووووووووووووووام 
السووووياسووووَّ واألزمات الفاتجة 
عوووووووفوووووووه، وركوووووووزت عووووووولوووووووى 
المتغيرات المسوووووووووووووتقلوووة التَّ 

 تؤثر فَّ المتغير التا ع. 
 

لم تركز الوووودراسوووووووووووووووووات 
السووووووووا قة فَّ دراسووووووووتها 
لالفقسام السياسَّ وعثره 
على الحملية التشووورةحية 
على المتغيرات الواردة 

 فَّ الدراسة الحالية.

تحدثت الدراسووووووووووة 
الحالية االفقسوووووووام 
السووووووووياسووووووووَّ وعثره 
فوووووَّ إدارة عزموووووووة 
 الحملية التشرةحية

فَّ فلسووووووووووووووطين، 
وركووووووزت عوووووولووووووى 
المتغير المسوووووتقل 
وهو االفقسوووووووووووووووووام 
السووووياسووووَّ ومدى 
توووووووأثووووويوووووره عووووولوووووى 
لتوووووووا ع  المتغير ا
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جهة  م
 الفجوة

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

رة ازمة الحملية إدا
 التشرةحية.

 
 :على الدراسات السابقة التعقيب

حالقة ذات ال ،الحربية واألجفبيةو  ،استحرض ال احث فيما سبق عددًا من الدراسات المحلية     
مجموعة من الفتائج  ىالدراسة، وتوصلت الدراسات السا قة إل م اشرة  موضوعالالم اشرة و ير 

 ،الموجودة بها خالل إعداده للخطة واسوتحان  المحلوموات ،التَّ ععافت ال احث فَّ إثرا   حثه
سوف تساعده خالل اعداده لإلطار الفظري للدراسة، وفيما يلَّ ملخص ألهم تحليقات  وعيضاً 

 :ال احث على تلك الدراسات السا قة
مية علم إدارة األزمات كمجال مهم و ضروري للمؤسسات عبرزت الدراسات المحلية السا قة عه    

والتَّ مفها عزمة الحملية  ،مورزمة االفقسام وتأثيرها على جميع األعوكذلك  ،والمفظمات والدول
بل واإلعداد المسبق ق ،وعكدت محظم الدراسات على ضرورة التخطيط االستراتيجَّ ،التشرةحية

والقدرة على التحامل محها، كما وعكدت  ،ثارهاآوالحد من  ، األزمات وضرورة التفبوؤ ،حدوث األزمة
، (درهم وقاية خير من قفطار عالج)وعكدت على مبدع  ،على عهمية الوقاية من األزمات قبل حدوثها

حال ودورها ال  ،والمحلومات ،واالتصاالت ،كما وعبرزت محظم الدراسات السا قة عهمية التخطيط
 .فَّ إدارة األزمات  ك ا ة

 ميحواً فها جعجفبية، الحظ ال احث ومن خالل استحراض الدراسات السا قة، الحربية مفها واأل     
 زماتخضحت للدراسة على مدى استحدادها لألع  ركزت على محرفة مدى استحداد المفظمات التَّ 

 معم تربوية عزمات التَّ واجهت تلك المفظمات، )سياسية كافت فواع األعومواجهتها، وتحديد 
      .زمات التَّ تواجههااأل إدارةوكذلك التحرف على مدى جاهزةة تلك المفظمات على  ية(،صوفاع

ن هذه الدراسات توصلت إلى فتائج مهمة فَّ ع ال احث ظحجفبية، ال الدراسات األ وفيما يتحلوق
ذه ن هعحظ الزمات، كما و ومجال بفا  االستراتيجيات الك يلة للتصدي لأل زمات،األ إدارةمجال 

هم الطرق والوسائل التَّ يمكن بواسطتها التصدي ع مفهجية واضحة حول  ضوافتعالدراسوات 
 لالزمات.
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فَّ إثرا  اإلطار الفظري  ال احث ععافةلقد توصلت الدراسات السا قة إلى مجموعة من الفتائج      
 ستخدم فَّ جمع المحلومات.تللدراسة الحالية وفَّ تطوةر عداة الدراسة التوَّ سو

 :الدراسة الحالية ستضيفهما 
تحتبر هذه الدراسة مختل ة عن الدراسات السا قة حيث لم يسبق عن تم إجرا  دراسة محلية      

عزمة الحملية التشرةحية، وهَّ تختلف عن طبيحة الدراسات  إدارةفَّ مجال إدارة األزموات تختص فَّ 
ألفه ال يوجد فَّ المجتمحات الحربية وال فَّ  ؛وعجفبية ، مجتمحات عربية السا قة التَّ عجرةوت

 .جفبية حالة مشا ه للحالة ال لسطيفيةاأل
السياسَّ وعثره على إدارة عزمة الحملية التشرةحية فَّ تفاولت هذه الدراسة موضوع االفقسام      

 فلسطين.
 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة: 

ث من تلك الجهود فَّ عدة مجاالت يمكن فَّ ضو  عرض الدراسات السا قة است اد ال اح 
 إجمالها  اآلتَّ:

 االست ادة من  حض المصادر المحلية والحربية واألجفبية التَّ تفاولت موضوع الدراسة. -
 المساهمة فَّ صيا ة مفهجية الدراسة. -
 المساهمة فَّ تحديد متغيرات الدراسة.     -
 المساهمة فَّ تحديد مشكلة وعسئلة الدراسة. -
 المساهمة فَّ تحديد عهداف الدراسة.  -
 المساهمة فَّ تحديد عهمية الدراسة. -

 ،وبيفت الدراسة ضرورة الحمل على تطبيق المفهج الحلمَّ  شكل كامل فَّ مواجهة األزمة 
 من خالل توفير المتطل ات األساسية للتحامل مع األزمة.

 

 أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 
ره على السياسَّ وعثعول دراسة تتحدث عن االفقسام  ،هذه الدراسة على حد علم ال احثتحتبر      

 إدارة الحملية التشرةحية فَّ فلسطين.
رة خالل فتالحاملين الوزرا  و يتميز مجتمع الدراسة المكون من فواب المجلس التشرةحَّ  -

 .ومؤسسات المجتمع المدفَّ واألكاديميين والمتخصصيناالفقسام 
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الحد الزمفَّ لهذه الدراسة يميزها عن  يرها من الدراسات فَّ ال ترة )من بداية االفقسام فَّ  -
ن إ(، حيث 02/06/2014)حتى تولَّ حكومة الوفاق الوطفَّ مهامها بتارةخ  (14/6/2007)

زمة االفقسام فَّ قطاع  زة على حد علم ال احث لم ع إدارةعن  ثالدراسات السا قة التَّ تتحد
 ا الحد  الض ط. تحدد مثل هذ

من المتوقع عن تضيف هذه الدراسة مادة علمية فظرةة وعملية جديدة إلى المكت ة ال لسطيفية  -
 .الحملية التشرةحية وقت االزماتفَّ مجال إدارة 



 

 
 الفصل الرابع

 طريقة واجراءات الدراسة وتحليل البيانات الحصائي

  
جراءات الدراسةالمبحث األول:   طريقة وا 

 المبحث الثاني: تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
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 :تمهيد
جرا اتها محوراً       َّ من فجاز الجافب التطبيقإيتم من خالله  رئيسوووووووواً  تحتبر مفهجية الدراسووووووووة وا 

الدراسوووة، وعن طرةقها يتم الحصوووول على البيافات المطلو ة إلجرا  التحليل اإلحصوووائَّ للتوصووول 
إلى الفتائج التَّ يتم ت سويرها فَّ ضوو  عدبيات الدراسوة المتحلقة  موضووع الدراسوة، و التالَّ تحقق 

 األهداف التَّ تسحى إلى تحقيقها. 
للمفهج المت ع ومجتمع وعيفة الدراسووة، وكذلك عداة  هذا ال صوول وصوو اً على ذلك تفاول  وبفا ً      

َّ ، ومدى صوووووووودقها وث اتها، وةفتهوكي ية بفائها وتطوةرهاوطرةقة إعدادها  ،الدراسووووووووة المسووووووووتخدمة
وفيما  واسوووووتخالص الفتائج،ال صووووول  المحالجات اإلحصوووووائية التَّ اسوووووتخدمت فَّ تحليل البيافات 

تكون هذا ال صووووووول من م حثين رئيسووووووويين، حيث يتفاول الم حث وة ،يلَّ وصوووووووف لهذه اإلجرا ات
جرا ات الدراسة، وعما الم حث الثافَّ فسيتفاول   . رضياتلاتحليل البيافات واخت ار األول طرةقة وا 
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جراءات الدراسة :المبحث األول  طريقة وا 
 مقدمة:

لك ات اعها فَّ تف يذ الدراسووووة، ومن ذيتفاول هذا الم حث وصوووو ًا م صوووواًل لإلجرا ات التَّ تم      
مفهجية الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عيفة الدراسة، وعداة الدراسة )االست افة( والتأكد 
من صوودقها وث اتها، وبيان إجرا ات الدراسووة، واألسوواليب اإلحصووائية التَّ اسووتخدمت فَّ محالجة 

 الفتائج، وفيما يلَّ وصف لهذه اإلجرا ات.
 منهجية الدراسة:: أولً 

من عجل تحقيق عهداف الدراسة تم استخدام المفهج المقارن بدرجة قليلة، وتم االعتماد  شكل      
الذي يقوم على وصف الظاهرة قيد الدراسة من  المفهج الوص َّ التحليلَّ،كبير على استخدام 

خل من ها دون تدفبها، وتحليل بفيتها، ومحرفة مجمل الحالقات والروا ط بين مكوفاتاجميع جو 
 علىفقسام اإلعثر  هَّه الدراسة الظاهرة المراد دراستها وتحليلها فَّ هذ، عّما ال احث فَّ فتائجها

مات المجتمع ومفظ نواالكاديمييفَّ فلسطين من وجهة فظر الفواب والوزرا   إدارة الحملية التشرةحية
 (104: 2005 وصادق، حطب )عبوالمدفَّ المتخصصة فَّ الحملية التشرةحية. 

 

 ثانيًا: مصادر الدراسة:
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

وذلك  ال حث فَّ الجافب الميدافَّ بتوزةع اسووووووووووووووت افة الدراسوووووووووووووووة، وتجميع  البيانات األولية: .1
( SPSS) المحلومات الالزمة فَّ موضوووووووووووووع الدراسووووووووووووة، وتم ت رةغها وتحليلها  اسووووووووووووتخدام برفامج

االخت ارات اإلحصووووووووائية المفاسوووووووو ة بهدف الوصووووووووول لدالالت ذات قيمة  اإلحصووووووووائَّ واسووووووووتخدام
 ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

مراجع وال ،والدورةات والمجالت ،الكتب والدراسوووووات السوووووا قةتمت مراجحة البيانات الثانوية:  .2
المتحلقة  موضوووووووووووووووع الدراسووووووووووووووة، والتَّ تتحلق  التحرف على عثر االفقسووووووووووووووام على الحملية  الحلمية

تشوووووورةحية، بهدف إثرا  موضوووووووع الدراسووووووة  شووووووكل علمَّ، وكذلك من عجل التحرف عل األسووووووس ال
والطرق الحلمية السوووووووووليمة فَّ كتا ة الدراسوووووووووة، إضوووووووووافة إلى القرارات واإلجرا ات الخاصوووووووووة  حمل 

 المجلس التشرةحَّ ذات الحالقة  موضوع الدراسة.
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 مجتمع الدراسة:ثالثًا: 
 األكاديميينو والوزرا   ععضا  المجلس التشرةحَّ فَّ فلسطين،يتكون مجتمع الدراسة من جميع      

 ة فَّ قطاع  زة والض ذات الحالقة  الحملية التشرةحيةومؤسسات المجتمع المدفَّ  الجامحيين،
 .الغربية خالل فترة اإلفقسام

 : عينة الدراسة:رابعاً 
( عي 700ال الغ عددهم )من مجتمع الدراسة  اً د( فر 140عيفة الدراسة على عدد ) شملت     

( من مجتمع الدراسة وذلك حسب )فموذج بوستن( الذي يحدد الحالقة بين حجم %20بفس ة )
المختصين و  واألكاديميينالذي يمثل، )المجلس التشرةحَّ الحيفة والمجموع الكلَّ لمجتمع الدراسة، 

توزةع  وتم، (ةحية فَّ قطاع  زة والض ة الغربيةومؤسسات المجتمع المدفَّ المهتمين  الحملية التشر 
وتم استرداد  ةفااست ( 140)تم توزةع وفَّ ضو  ذلك  ،االست افة على جميع عفراد عيفة الدراسة

 .يوضح ذلك (2)( است افة، والجدول رقم 112)
 ( عيفة الدراسة2الجدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 22.3 25 فائب فَّ المجلس التشرةحَّ

 5.4 6 وزةر
 36.6 41 مفظمة مجتمع مدفَّ

 35.7 40 عكاديمَّ جامحَّ
 100 112 المجموع

 
 :أداة الدراسة

تتكون و ، "في فلسطين إدارة العملية التشريعية علىاإلنقسام "أثر  حول است افة إعداد تم     
 الدارسة من قسمين رئيسين: است افة

الجفس، عدد سفوات الخبرة، الشخصية عن المستجيب )وهو ع ارة عن البيافات القسم األول: 
 (.المؤهل الحلمَّ، المسمى الوظي َّ

 

 :ستة محاورفقرة، موزع على  (31)، وةتكون من الدراسة حاورموهو ع ارة عن  القسم الثاني:
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، وةتكون زةفَّ قطاع   فترة االفقسام لحملية التشرةحيةلالمجلس التشرةحَّ  إدارة المحور األول: -
 .اتفقر  ستمن 

، ض ة الغربيةفَّ ال فترة االفقسام لحملية التشرةحيةلالمجلس التشرةحَّ  إدارة المحور الثاني: -
 فقرات. ستوةتكون من 

 .اتفقر  س ع، وةتكون من فترة االفقسامالحملية التشرةحية  ةعزم المحور الثالث: -
، الض ة الغربيةو  فَّ قطاع  زة التشرةحَّ األدا ال لسطيفَّ على  االفقسامتأثير  المحور الرابع: -

 فقرات. ثالثوةتكون من 
ادرة فَّ الصوالقرارات ال لسطيفَّ على مشروعية القوافين  االفقسامتأثير المحور الخامس:  -

 فقرات. ثالث، وةتكون من الض ة الغربيةو قطاع  زة 
قطاع التَّ صدرت فَّ الض ة الغربية و  القرارات  قوافينالقوافين و  مستقبل: لسادسالمحور ا -

 فقرات. ست، وةتكون من اثفا  االفقسام  زة
على الموافقة الحالية  دلّ  (10) حيث كلما اقتربت الدرجة من  (10-1)وقد تم استخدام المقياس 

 على ما ورد فَّ الح ارة والحكس صحيح.
 :الستبانةخطوات بناء 

ي ف إدارة العملية التشــــــريعية علىاإلنقســــــام أثر لمحرفة "قام ال احث بإعداد عداة الدراسوووووووووة      
 :االست افة"، وات ع ال احث الخطوات التالية لبفا  فلسطين

السووا قة ذات الصوولة  موضوووع الدراسووة، واالسووت ادة والدراسووات األدب اإلداري على  االطالع .1
 وصيا ة فقراتها. االست افةمفها فَّ بفا  

 وراوالمشووووووورفين فَّ تحديد مح ،الجامحات ال لسوووووووطيفية اسوووووووتشوووووووار ال احث عددًا من عسووووووواتذة .2
 .وفقراتها االست افة

 .االست افةالرئيسة التَّ شملتها  ورتحديد المحا .3
 .حورتحديد ال قرات التَّ تقع تحت كل م .4
 فَّ صورتها األولية.  االست افةتم تصميم  .5
 تم مراجحة وتفقيح االست افة مع المشرف. .6
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( من المحكمين من ععضوووووووووووووووا  هيئة التدرةس فَّ الجامحة 12على ) االسووووووووووووووت افةتم عرض  .7
 .وعكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات الحليا والكلية الجامحية زهروجامحة األاإلسالمية، 

من حيث الحذف عو اإلضوووووووافة  االسوووووووت افةفَّ ضوووووووو  عرا  المحكمين تم تحديل  حض فقرات  .8
 .((1ملحق ))فقرة،  عربحين فَّ صورتها الفهائية على االست افةوالتحديل، لتستقر 
 صدق الستبانة:

(، كما 105: 2010صدق االست افة يحفَّ "عن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،     
قصد  الصدق "شمول االستقصا  لكل الحفاصر التَّ يجب عن تدخل فَّ التحليل من فاحية، ي  

 هومة لكل من يستخدمها" )عبيداتووضوح فقراتها وم رداتها من فاحية ثافية،  حيث تكون م 
 ( 179: 2001 وآخرون،

  طرةقتين: االست افةتم التأكد من صدق 
 المحكمين "الصدق الظاهري": الستبانة من خ ل صدق. 1

محور  فَّ المتخصصين المحكمين من عددا ال احث يختار عن "هو  الصدق الظاهري يقصد      
 (107: 2010)الجرجاوي، .الدراسة موضوع المشكلة الظاهرة عو

 ( من حملة الدكتوراه12)على مجموعة من المحكمين تأل ت من  االست افةحيث تم عرض 
 ةموضح وعسما  المحكمين ، والقافون، ومفاهج ال حث الحلمَّ،االعمال إدارةمتخصصين فَّ ال

َّ وتحديل ف(، وقد استجاب ال احث آلرا  المحكمين وقام بإجرا  ما يلزم من حذف 2 الملحق رقم )
 (.1 الملحق رقم ) ضو  المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان فَّ صورته الفهائية

 صدق المقياس:. 2
 :Internal Validityأوًل: التساق الداخلي 

الذي  مع المحور االست افةمدى اتساق كل فقرة من فقرات  :قصد  صدق االتساق الداخلَّي       
الل حساب وذلك من خ لالست افةتفتمَّ إلية هذه ال قرة، وقد قام ال احث  حساب االتساق الداخلَّ 

 سه.ف  حوروالدرجة الكلية للم االست افة، حاورمحامالت االرت اط بين كل فقرة من فقرات م
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لعملية لالمجلس التشريعي  إدارة" حور( محامل االرت اط بين كل فقرة من فقرات م3جدول )يوضح 
والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين عن محامالت االرت اط  "في قطاع غزة فترة النقسام التشريعية

 وبذلك يحتبر المحور صادقًا لما وضع لقياسه. α≤  0.05المبيفة دالة عفد مستوى محفوية 
 

 (3جدول )

ترة ف لعملية التشريعيةلالمجلس التشريعي  إدارة معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "
 " والدرجة الكلية للمحورفي قطاع غزة. النقسام

 الفقرة م

 معامل
 

 بيرسون 
 ل رتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 924. تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ  زة من إدارة الحملية التشرةحية. 1

2 
القافوفية الخاصة يت ع المجلس التشرةحَّ فَّ  زة اإلجرا ات 

  الحملية التشرةحية.
.914 *0.000 

 0.000* 873. يمارس الفواب فَّ  زة حقهم فَّ عملهم التشرةحَّ. 3

 0.000* 973.  فَّ  زة مهامه التشرةحية المفاطة  ه. تشرةحَّاللمجلس يؤدي ا 4

5 
تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ  زة من وضع فموذجًا جديدًا إلدارة 

 التشرةحية.الحملية 
.892 *0.000 

6 
الحملية  قدم المجلس التشرةحَّ فَّ  زة إفجازات ملموسة فَّ

 التشرةحية.
.900 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرت اط دال إحصائيًا عفد مستوى داللة  *

 

لعملية لالمجلس التشريعي  إدارة( محامل االرت اط بين كل فقرة من فقرات محور "4جدول )يوضح 
" والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين عن محامالت في الضفة الغربية فترة النقسام التشريعية

وبذلك يحتبر المحور صادقًا لما وضع    α≤ 0.05االرت اط المبيفة دالة عفد مستوى محفوية 
 لقياسه.



 

98 

 

 (4جدول )

ترة ف عيةلعملية التشريلالمجلس التشريعي  إدارةمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "
 " والدرجة الكلية للمحورفي الضفة الغربية النقسام

 الفقرة م

 معامل

 
 بيرسون 
 ل رتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 877. تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة من إدارة الحملية التشرةحية. 1

2 
ات ع المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة اإلجرا ات القافوفية الخاصة 

 التشرةحية.  الحملية
.833 *0.000 

 0.000* 891. مارس الفواب فَّ الض ة حقهم فَّ عملهم التشرةحَّ. 3

 0.000* 901.  فَّ الض ة مهامه التشرةحية المفوطة  ه. تشرةحَّاللمجلس عدى ا 4

5 
تمّكن المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة من وضع فموذجًا جديدًا 

 إلدارة الحملية التشرةحية.
. 914 *0.000 

6 
ملية الح قدم المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة إفجازات ملموسة فَّ

 التشرةحية.
.863 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرت اط دال إحصائيًا عفد مستوى داللة  *

ترة فالعملية التشريعية  ةأزم( محامل االرت اط بين كل فقرة من فقرات محور "5جدول )يوضح 
" والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين عن محامالت االرت اط المبيفة دالة عفد مستوى النقسام
 وبذلك يحتبر المحور صادقًا لما وضع لقياسه. α≤  0.05محفوية 
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 (5جدول )

لكلية " والدرجة افترة النقسامالعملية التشريعية  ةأزممعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "
 للمحور

 الفقرة م

 معامل

 
 بيرسون 
 ل رتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

1 
تشرةحية للحملية ال التخطيط المسبق  المجلس التشرةحَّقوم ي

 زمات.ألا فترة
.755 *0.000 

2 
يطبق المجلس التشرةحَّ الحلول الحلمية لحل األزمات 

 المتحلقة  حمل المجلس على المستوى التشرةحَّ.
.907 *0.000 

3 
ملية للح توفير وسائل بديلة من المجلس التشرةحَّتمكن 

 فَّ حاالت األزمات. التشرةحية
.796 *0.000 

4 
استخدام التوكيالت بدياًل عن الفواب األسرى ساعدت فَّ 

 حل عزمة إدارة الحملية التشرةحية.
.792 *0.000 

5 
 فواب عليها حصل التَّ وكاالتلل دستوري يتوفر سفد 

 لحل األزمة على المستوى التشرةحَّ. التشرةحَّ المجلس
.837 *0.000 

6 
 مؤشرات احتمال حدوث األزمات يرصد المجلس التشرةحَّ

 حللها.يصف ها و يو  التشرةحية
.867 *0.000 

7 
تغّلب المجلس التشرةحَّ على االزمات التشرةحية التَّ 

 واجهته  سبب االفقسام.
.796 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرت اط دال إحصائيًا عفد مستوى داللة  *

الفلسطيني على  النقسام ( محامل االرت اط بين كل فقرة من فقرات محور "6جدول )يوضح 
" والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين عن محامالت  الضفة الغربيةو  في قطاع غزة التشريعي األداء

وبذلك يحتبر المحور صادقًا لما وضع    α≤ 0.05االرت اط المبيفة دالة عفد مستوى محفوية 
 لقياسه.
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 (6جدول )

ي قطاع ف التشريعي األداءالفلسطيني على  النقسام معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "
 " والدرجة الكلية للمحور الضفة الغربيةو  غزة

 الفقرة م

 معامل

 
 بيرسون 
 ل رتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 872. تأثر االدا  التشرةحَّ  االفقسام ال لسطيفَّ فَّ قطاع  زة. 1

2 
تأثر األدا  التشرةحَّ  االفقسام ال لسطيفَّ فَّ الض ة 

 الغربية.
.766 *0.000 

 0.000* 768. التشرةحية وعضح ها. االفقسام السياسَّ شتت الحملية 3

 .α ≤ 0.05االرت اط دال إحصائيًا عفد مستوى داللة  *

ى تأثير اإلنقسام الفلسطيني عل( محامل االرت اط بين كل فقرة من فقرات محور "7جدول )يوضح 
، " والدرجة الكلية للمحورالضفة الغربيةو الصادرة في قطاع غزة والقرارات مشروعية القوانين 

وبذلك يحتبر    α≤ 0.05والذي يبين عن محامالت االرت اط المبيفة دالة عفد مستوى محفوية 
 المحور صادقًا لما وضع لقياسه.

 

 (7جدول )

تأثير اإلنقسام الفلسطيني على مشروعية القوانين  معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "
 " والدرجة الكلية للمحور الضفة الغربيةو الصادرة في قطاع غزة والقرارات 

 الفقرة م

 معامل

 
 بيرسون 
 ل رتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

1 
خالل فترة االفقسام مشروعية القوافين الصادرة عوافق على 

 .فَّ قطاع  زة
0.825 *0.000 



 

101 

 

2 
ترة خالل ف الصادرةوالقرارات مشروعية القوافين عوافق على 

 .فَّ الض ة الغربية االفقسام
0.862 *0.000 

3 
عوافق على افسجام القوافين والتشرةحات  حد افتها  المدة 

 القافوفية للرئيس مع الدستور.
0.831 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرت اط دال إحصائيًا عفد مستوى داللة  *

 

رات القراالقوانين و  مستقبل" ( محامل االرت اط بين كل فقرة من فقرات محور8جدول )يوضح 
، والذي " والدرجة الكلية للمحوراثناء النقسام التي صدرت في الضفة الغربية وقطاع غزة بقوانين

وبذلك يحتبر المحور    α≤ 0.05يبين عن محامالت االرت اط المبيفة دالة عفد مستوى محفوية 
 صادقًا لما وضع لقياسه.

 

 (8جدول )
فة التي صدرت في الض القرارات بقوانينالقوانين و  مستقبلفقرة من فقرات محور " معامل الرتباط بين كل

 " والدرجة الكلية للمحوراثناء النقسام الغربية وقطاع غزة

 الفقرة م

 معامل
 

 بيرسون 
 ل رتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

1 
عفضل إيقاف الحمل  القوافين المخال ة للدستور فَّ قطاع  زة 

 الغربية.والض ة 
0.605 *0.000 

2 
عفضل إيقاف الحمل بجميع القوافين والقرارات الصادرة خالل 

 فترة االفقسام.
0.829 *0.000 

3 
عفضل إيقاف الحمل  القوافين والتشرةحات الصادرة فَّ قطاع 

  زة خالل فترة االفقسام.
0.790 *0.000 

4 
لض ة اعفضل إيقاف الحمل  القوافين والتشرةحات الصادرة فَّ 

 الغربية خالل فترة االفقسام.
0.756 *0.000 
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5 
عفضل مراجحة القوافين والقرارات  قوافين وفق المفهجية 

 القافوفية.
0.751 *0.000 

6 
عفضل تشكيل فرةق قافوفَّ لدراسة ما صدر من تشرةحات 

 خالل فترة االفقسام.
0.727 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرت اط دال إحصائيًا عفد مستوى داللة  *
 

 :Structure Validity: الصدق البنائي ثانياً 
يحتبر الصدق البفائَّ عحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التَّ ترةد األداة 

، الست افةاالدراسة  الدرجة الكلية ل قرات  اورالوصول إليها، وةبين مدى ارت اط كل محور من مح
 وقد تم ذلك على الفحو التالَّ:

توى عفد مسدالة إحصائياً  االست افة اور( عن جميع محامالت االرت اط فَّ جميع مح9جدول ) يبين
 صادقه لما وضع لقياسه. اور االست افةوبذلك يحتبر جميع مح   α≤ 0.05محفوية 

 (9جدول )

 ل ستبانةوالدرجة الكلية  الستبانة اورمعامل الرتباط بين درجة كل محور من مح

 المحور م

 معامل

 
 بيرسون 
 ل رتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

1 
 االفقسام فترة لحملية التشرةحيةلالمجلس التشرةحَّ  إدارة

 فَّ قطاع  زة
.731 *0.000 

2 
 االفقسام فترة لحملية التشرةحيةلالمجلس التشرةحَّ  إدارة

 فَّ الض ة الغربية
.342 *0.000 

 0.000* 695. فترة االفقسامالحملية التشرةحية  ةعزم 3

4 
َّ ف التشرةحَّ األدا ال لسطيفَّ على  االفقسامتأثير 

 الض ة الغربيةو  قطاع  زة
.346 *0.009 
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5 
ال لسطيفَّ على مشروعية القوافين  االفقسامتأثير 

 الض ة الغربيةو الصادرة فَّ قطاع  زة والقرارات 

.643 *0.000 

6 
َّ التَّ صدرت ف القرارات  قوافينالقوافين و  مستقبل

 اثفا  االفقسام الض ة الغربية وقطاع  زة
.332 *0.01 

 .α ≤ 0.05االرت اط دال إحصائيًا عفد مستوى داللة  *
 

  :Reliability الستبانةثبات 
 ".متتالية مرات عدة تطبيقه ععيد إذا الفتائج االستبيان ف س يحطَّ يقصد بث ات االست افة هو "عن     

 ( 97: 2010)الجرجاوي،
ويقصد  ه عيضا إلى عي درجة يحطَّ المقياس قرا ات متقاربة عفد كل مرة يستخدم فيها، عو      

 ما هَّ درجة اتساقه وافسجامه واستمرارةته عفد تكرار استخدامه فَّ عوقات مختل ة. 
 Cronbach's  الدراسة من خالل محامل عل ا كروف اخ است افةوقد تحقق ال احث من ث ات 

Alpha Coefficient  وكافت الفتائج كما هَّ االست افةحيث استخدمه ال احث لقياس ث ات ،
 (.10مبيفة فَّ جدول )

 الستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  (10جدول )

 المحور
عدد 
 الفقرات

معامل 
ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

الفقسام اإدارة المجلس التشرةحَّ للحملية التشرةحية فترة 
 فَّ قطاع  زة

6 0.956 0.978 

إدارة المجلس التشرةحَّ للحملية التشرةحية فترة االفقسام 
 فَّ الض ة الغربية

6 0.940 0.970 

 0.958 0.917 7 عزمة الحملية التشرةحية فترة االفقسام

تأثير االفقسام ال لسطيفَّ على األدا  التشرةحَّ فَّ 
 قطاع  زة والض ة الغربية

3 0.753 0.850 
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تأثير االفقسام ال لسطيفَّ على مشروعية القوافين 
 والقرارات الصادرة فَّ قطاع  زة والض ة الغربية

3 0.780 0.883 

مستقبل القوافين والقرارات  قوافين التَّ صدرت فَّ 
 الض ة الغربية وقطاع  زة عثفا  االفقسام

6 0.836 0.914 

 0.914 0.836 31 جميع المحاور معاً 

 *الصدق الذاتَّ= الجذر التربيحَّ الموجب لمحامل عل ا كروف اخ     

محور ( عن قيمة محامل عل ا كروف اخ مرت حة لكل 10واضح من الفتائج الموضحة فَّ جدول )
(، وكذلك قيمة 0.836(، بيفما بلغت لجميع فقرات االست افة )0.956 ،0.753)حيث تتراوح بين 

(، بيفما بلغت لجميع فقرات 0.978 ،0.850حيث تتراوح )الصدق الذاتَّ مرت حة لكل محور 
  .( وهذا يحفى عن الث ات مرت ع ودال إحصائياً 0.914االست افة )

( ويكون ال احث قد تأكد من 1فَّ صوووورتها الفهائية كما هَّ فَّ الملحق ) االسوووت افةوبذلك تكون 
حليل وصووووالحيتها لت فةاالسووووت االدراسووووة مما يجحله على ثقة تامة  صووووحة  اسووووت افةصوووودق وث ات 

 الفتائج واإلجا ة على عسئلة الدراسة واخت ار فرضياتها.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Statistical Packageمن خالل برفامج التحليل اإلحصووووائَّ  االسووووت افةتم ت رةغ وتحليل      

for the Social Sciences  (SPSS). 
 التالية:وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية 

 لوصف عيفة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)الفسب المئوية والتكرارات   .1
 .المتوسط الحسابَّ والمتوسط الحسابَّ الفسبَّ  .2
 ( لمحرفة ث ات فقرات االست افة.Cronbach's Alphaاخت ار عل ا كروف اخ )  .3
درجة االرت اط: يقوم ( لقياس Pearson Correlation Coefficientمحامل ارت اط بيرسون )  .4

 . وقد استخدمه ال احث لحساب االتساق الداخلَّ والصدقهذا االخت ار على دراسة الحالقة بين متغيرةن
 البفائَّ لالست افة.
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وصلت  ( لمحرفة ما إذا كافت متوسط درجة االستجا ة قدT-Test) فَّ حالة عيفة واحدة Tاخت ار   .5
ت عن ذلك. ولقد استخدمه ال احث للتأكد من داللة عم زادت عو قل 6إلى الدرجة المتوسطة وهَّ 
 االست افة.المتوسط لكل فقرة من فقرات 

( لمحرفووة مووا إذا كووان هفوواك Independent Samples T-Test) فَّ حووالووة عيفتين Tاخت ووار  .6
 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيافات المستقلة. 

( لمحرفة One Way Analysis of Variance -ANOVA) األحادياخت ار تحليل الت اين   .7
ه استخدم ،البيافات ما إذا كان هفاك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات عو عكثر من

 ال احث لل روق التَّ تحزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.
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 المبحث الثاني

 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 

 .المقدمة
 .الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

 .تحليل فقرات الستبانة

 .اختبار فرضية الدراسة
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 المقدمة:
الل ، وذلك من ختحليل البيافات واخت ار فرضيات الدراسةيتضمن هذا ال صل عرضًا ل     

تحليل  والتَّ تم التوصل إليها من خالل االست افةاإلجا ة عن عسئلة الدراسة واستحراض عبرز فتائج 
، المؤهل الجفس، عدد سفوات الخبرةفقراتها، والوقوف على البيافات الشخصية التَّ اشتملت على )

 ت افةاسلذا تم إجرا  المحالجات اإلحصائية للبيافات المتجمحة من الحلمَّ، المسمى الوظي َّ(، 
للحصول على  (SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية الدراسة، إذ تم استخدام برفامج الرزم 

 فتائج الدراسة التَّ تم عرضها وتحليلها فَّ هذا ال صل. 
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 

 وفيما يلَّ عرض لخصائص عيفة الدراسة وفق البيافات الشخصية 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 11جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 83 93 ذكر
 17 19 عفثى

 100.0 112 المجموع
 

، وهذا إفاث %17من عيفة الدراسووووووة ذكور، بيفما  %93( عن ما فسووووووبته 11يتضووووووح من جدول )
الفواب )يدلل إلى عن عدد اإلفاث فَّ الحيفة قليل،  سبب عن طبيحة الحمل فَّ الوظائف اإلشرافية 

والوزرا  ومفظمات المجتمع المدفَّ واألكاديميين الجامحيين( يحتمد على الذكور  شووكل عكبر ألففا 
فَّ بلد محافظ والقافون يحدد مشاركة األفثى  شكل محدود، وهذا يدل على ضحف مشاركة المرعة 

 فَّ الحياة السياسية وفَّ مفظمات المجتمع المدفَّ وفَّ التحليم الجامحَّ.
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 زيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتو  -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة12جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة
 23.2 26 سفوات 10عقل-5من 
 51.8 58 سفة 15من  عقل-10

 25 28 سفوات 15عكثر من 
 100 112 المجموع

 10عقل من  -5من عيفة الدراسة سفوات خبرتهم  %23.2( عن ما فسبته 12يتضح من جدول )
سفوات، وهذا يدلل على عفه يوجد عدد من األكاديميين جدد، وعيضا جميع الوزرا  عمضوا فترة عقل 

سفة وهذا يدلل على  15 - 10تتراوح سفوات خبرتهم من  %51.8سفوات، وما فسبته  10من 
سفوات، وعيضا األكاديميين ومفظمات المجتمع المدفَّ  10عن جميع الفواب يحملون مفذ عكثر من 

سفة  15تتراوح سفوات خبرتهم عكثر من  %25سفوات، بيفما ما فسبته  10يحملون مفذ عكثر من 
 المجتمع المدفَّ وهذا يدلل على عن فس ة الربع من عيفة الدراسة وهم من االكاديميين مفظمات

 من قبل فترة االفقسام.
 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي13جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 1.8 2 دبلوم فأقل
 56.3 63  كالورةوس

 42 47 دراسات عليا
 100 112 المجموع

من عيفة الدراسوووة مؤهلهم الحلمَّ دبلوم فأقل وذلك  %1.8( عن ما فسوووبته 13يتضوووح من جدول )
يرجع إلى عن عدد من مفظمات المجتمع المدفَّ بها موظ ين يحملون على درجة الدبلوم، وعن ما 

ن عدد من االكاديميين ومفظمات عمؤهلهم الحلمَّ  كالورةوس، وهذا يدلل على  %56.3فسووووووووووبته 
درجة ال كالورةوس وهَّ تك َّ لقيامهم بتك األعمال، وعن ما فسوووووبته المجتمع المدفَّ يحملون على 

مؤهلهم الحلمَّ دراسوووووووووووووووات عليوا، وهوذا يودل على عن هفواك اهتموام عفود اختيوار الفوائوب عو  42%
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الوزةر او االكاديمَّ الجامحَّ ليشووووووووووووووغلوا هذه المكافة  الدرجة الحلمية التَّ يحملوفها، كَّ يؤدوا 
 وجه.المهمة المفوطة بهم على عكمل 

 العمرتوزيع عينة الدراسة حسب  -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر14جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 23.2 26 25عقل من 

 42.9 48 45عقل من -25
 33.9 38 55عقل من -45

 100 112 المجموع
عام، وهذا  25من عيفة الدراسووة عمرهم اقل من  %23.2( عن ما فسووبته 14يتضووح من جدول )

الحدد يوضووووووووح عن جز ًا ممن يحملون فَّ مفظمات المجتمع المدفَّ هم من فئة الشوووووووو اب، وعن ما 
عامًا، وهذا يوضوووح عن الحدد األكبر  45 -25من عيفة الدراسوووة عمرهم ما بين  %42.9فسوووبته 

 -45عمرهم من  %33.9سط، بيفما من األكاديميين ومفظمات المجتمع المدفَّ هم فَّ سن متو 
عامًا، وهذا يدل على كون الفواب والوزرا ، وفَّ  البيتهم تجاوزوا الخمسووووووووووووووين عاما وربما  55

 عكثر.
 الوظيفة:توزيع عينة الدراسة حسب  -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة15جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 22.3 25 فائب فَّ المجلس التشرةحَّ

 5.4 6 وزةر
 36.6 41 مفظمة مجتمع مدفَّ

 35.7 40 عكاديمَّ جامحَّ
 100 112 المجموع

من عيفة الدراسة هم فواب فَّ المجلس التشرةحَّ،  %22.3( عن ما فسبته 15يتضح من جدول )
يستجب لتحبئة االستبيان من فواب الض ة الغربية إال ستة فواب فقط، وعن  لم هوهذا يدلل على عف

ن الوزرا   ير محفيين  التحبئة، وكما عظهرت ع( وزرا ، وهذا يدلل عيضووووووووووووووا %5.4ما فسووووووووووووووبته )
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( يحملون فَّ مفظمات المجتمع المدفَّ، وهذا يدلل على عفهم %36.6الدراسوووووووووووة عن ما فسوووووووووووبته )
( يحملون فَّ %35.7حبئة االسووتبيان، وهذا يشووجع ال احثين، بيفما )عكبر فسوو ة من الذين قاموا بت

 وظائف عكاديمية، وهذا يدل على عن األكاديميين متحاوفون  شكل كبير مع ال احثين.
 تحليل فقرات الستبانة: 

لمحرفة ما إذا كافت متوسووووووط  ؛لحيفة واحدة (T)لتحليل فقرات االسووووووت افة تم اسووووووتخدام اخت ار     
 < Sigعم ال، فإذا كافت  (6)تجا ة قد وصوووووولت إلى درجة الموافقة المتوسووووووطة وهَّ درجة االسوووووو

0.05 (Sig  فإفه ال يمكن رفض 0.05عكبر من ) ال رضووووووووووووووية الصوووووووووووووو رةة ويكون فَّ هذه الحالة
متوسووط آرا  األفراد  حول الظاهرة موضووع الدراسووة ال يختلف جوهرةًا عن موافق بدرجة متوسووطة 

( فيتم رفض ال رضووووووووووووية الصوووووووووووو رةة 0.05عقل من  Sig) Sig < 0.05، عما إذا كافت (6)وهى 
ية البديلة القائلة  أن متوسووووووووووووووط  وافقة رجة المعن دآرا  األفراد  يختلف جوهرةًا وقبول ال رضوووووووووووووو

، وفَّ هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسووووووووووط اإلجا ة يزةد عو يفقص  صووووووووووورة المتوسووووووووووطة
ك من خالل قيمة االخت ار فإذا كافت قيمة االخت ار وذل .الموافقة المتوسووووووووووووطةجوهرةة عن درجة 

 موج ة فمحفاه عن المتوسط الحسابَّ لإلجا ة يزةد عن درجة الموافقة المتوسطة والحكس صحيح.
ي قطاع ف فترة النقســـــام لعملية التشـــــريعيةلالمجلس التشـــــريعي  إدارةتحليل فقرات محور " -

 "غزة
لمحرفة ما إذا كافت متوسط درجة االستجا ة قد وصلت إلى درجة  (T)تم استخدام اخت ار     

 (.15الفتائج موضحة فَّ جدول ) عم ال. (6)الموافقة المتوسطة وهَّ 
لكل فقرة من فقرات محور "إدارة المجلس  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (16جدول )

 التشريعي للعملية التشريعية فترة النقسام في قطاع غزة"
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1 
تمكن المجلس التشوووووورةحَّ 
فَّ  زة من إدارة الحمليووة 

 التشرةحية.
5.52 55.18 2.68 1.91- 0.06 3 
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2 

يت ع المجلس التشووووووووووورةحَّ 
فووووووووَّ  ووووووووزة اإلجوووووووورا ات 

ة الخاصة  الحمليالقافوفية 
 التشرةحية.

5.73 57.32 3.02 0.94- 0.35 2 

3 
يموووووووارس الفواب فَّ  زة 
حوووووقوووووهوووووم فوووووَّ عووووومووووولوووووهوووووم 

 التشرةحَّ.
5.79 57.86 2.90 0.78- 0.44 1 

4 
يؤدي المجلس التشوووووورةحَّ 
فَّ  زة مهامه التشووووورةحية 

 المفاطة  ه. 
5.41 54.11 2.92 2.13- 0.04 5 

5 

تمكن المجلس التشوووووورةحَّ 
وضع فموذجًا فَّ  زة من 

جوووووووديووووووودًا إلدارة الحمليوووووووة 
 التشرةحية.

4.99 49.91 2.55 4.19- 0.00 6 

6 
قدم المجلس التشووووووووووووورةحَّ 
فَّ  زة افجازات ملموسووووة 

 فَّ الحملية التشرةحية.
5.11 51.07 2.71 3.49- 0.00 4 

 
جميع فقرات المحور 

 معاً 
5.42 54.24 2.54 2.40- 0.02  

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابَّ دال إحصائيًا عفد مستوى داللة 
 ( يمكن استخالص ما يلَّ:16من جدول )

 يمارس الفواب فَّ  زة حقهم فَّ عملهم التشرةحَّ" يساوي لل قرة الثالثة "المتوسط الحسابَّ  -
، قيمة االخت ار %57.86( عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 10)الدرجة الكلية من  5.79

وهذا يحفَّ عن هفاك عدم موافقة من قبل  0.44تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية  وعن – 0.78
 عفراد الحيفة على هذه ال قرة. 

تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ  زة من وضع فموذجًا جديدًا " الخامسةلل قرة المتوسط الحسابَّ  -
، قيمة %49.915عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ  4.99إلدارة الحملية التشرةحية" يساوي 
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وهذا يحفَّ عن هفاك عدم موافقة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وعن -4.19االخت ار 
 من قبل عفراد الحيفة على هذه ال قرة. 

، وعن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 5.42 شكل عام يمكن القول  أن المتوسط الحسابَّ يساوي  -
لذلك  0.02تساوي  (Sig).لقيمة االحتمالية ا، وعن -2.40، قيمة االخت ار %54.24يساوي 

دالة  " إدارة المجلس التشريعي للعملية التشريعية فترة النقسام في قطاع غزةيحتبر محور "
مما يدل على عن متوسط درجة االستجا ة لهذا المحور ، α ≤ 0.05إحصائيًا عفد مستوى داللة 

يختلف جوهرةًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يحفَّ عن هفاك عدم موافقة من قبل عفراد الحيفة 
 على فقرات هذا المحور. 

 شكل يستطيع  ةالتشرةحيهذه الفتيجة ت ظهر عن المجلس التشرةحَّ لم يستطع عن ي دير الحملية و  -
 ن يتالشى حدوث االفقسام السياسَّ.من خالله ع

  إلى: هذه النتائج ويعزو الباحث

سيطرة الحزب الواحد على المجلس التشرةحَّ فَّ قطاع  زة  حد االفقسام؛ وهو كتلة التغيير  -
واالصالح التا حة لحركة حماس، التَّ تحتبر عحد طرفَّ االفقسام، مما عدى إلى عدم قدرة الفواب 

 حية خالل فترة االفقسام.على إدارة الحملية التشرة
ت حية الفواب فَّ كتلة التغيير واالصالح فَّ قطاع  زة إلى من يحكم قطاع  زة، وهذا عدى  -

 إلى عن القرار فَّ الفهاية للحزب الحاكم.
األخرى التَّ من خارج طرفَّ االفقسام عن جوهر عملهم، وهو الحملية  البرلمافيةابتحاد الكتل  -

التشرةحية وعن المجلس التشرةحَّ، فلم يحضروا الجلسات التَّ كافت تدعوا لها كتلة التغيير 
 واإلصالح، وهذا عدى إلى ضحٍف فَّ عدا  المجلس التشرةحَّ. 

التَّ عظهرت عن سيطرة الحزب الواحد ( 2014ات قت فتائج الدراسة الحالية مع فتائج دراسة )البزم، 
( التَّ عظهرت 2014افحكس على مؤسسات الدولة، وزاد من حدة االفقسام، ومع دراسة ) الحدوان، 

عن عضو البرلمان يجب عن يكون مستقال عن الحزب الذي افتخ ه حتى يؤدي مهامه التشرةحية 
يسحَّ لخدمة مصالحة  ( التَّ عظهرت عن كل طرف2013على عكمل وجه، ومع دراسة )جراد، 

( التَّ عظهرت عن كل طرف من طرفَّ االفقسام سحى إلى 2014الخاصة، ومع دراسة )فصر، 
، ومع ةرةحيالتشاستت اب األمن وسيطرة القوى األمفية على األوضاع، ولم يحتِن كثيرًا  الحملية 
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ات المؤسس الكبير الذي احدثه االفقسام فَّ قدرة عالتراج( التَّ عظهرت 2009دراسة )يوسف، 
 على القيام بواج اتها. 

لضـــــفة في ا فترة النقســـــام لعملية التشـــــريعيةلالمجلس التشـــــريعي  إدارةتحليل فقرات محور "
 "الغربية
لمحرفة ما إذا كافت متوسووووووط درجة االسووووووتجا ة قد وصوووووول إلى درجة  Tتم اسووووووتخدام اخت ار      

 (.17الفتائج موضحة فَّ جدول ) عم ال. 6الموافقة المتوسطة وهَّ 
 

 (17جدول )

المجلس التشريعي  إدارة لكل فقرة من فقرات محور " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
 " في الضفة الغربية فترة النقسام لعملية التشريعيةل
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1 

توووووموووووكووووون الوووووموووووجووووولوووووس 
التشوووووورةحَّ فَّ الضوووووو ة 
موووون إدارة الووووحووووموووولوووويوووووووة 

 التشرةحية.

2.88 
28.
75 

2.32 14.25- *0.000 1 

2 

ات ع المجلس التشوورةحَّ 
فَّ الضوووووووو ة اإلجرا ات 
القوووافوفيوووة الخووواصووووووووووووووووة 

  الحملية التشرةحية.

2.80 
28.
04 

2.12 15.94- *0.000 3 

3 
مارس الفواب فَّ 
الض ة حقهم فَّ 
 عملهم التشرةحَّ.

2.76 27.
59 

2.30 14.92- *0.000 4 

4 
عدى المجلس التشرةحَّ 

فَّ الض ة مهامه 
 التشرةحية المفوطة  ه. 

2.74 27.
41 

2.18 15.85- *0.000 5 
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 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابَّ دال إحصائيًا عفد مستوى داللة 

 استخالص ما يلَّ:( يمكن 17من جدول )
تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة من إدارة الحملية " األولىلل قرة المتوسط الحسابَّ  -

( عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 10)الدرجة الكلية من  2.88ساوي " يالتشرةحية.
وهذا يحفَّ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن ، -14.25، قيمة االخت ار 28.7584.91%

 موافقة من قبل عفراد الحيفة على هذه ال قرة.  عدم عن هفاك

تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة من وضع فموذجًا لل قرة الخامسة " المتوسط الحسابَّ  -
، قيمة %26.52عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ  2.65ساوي " ي جديدًا إلدارة الحملية التشرةحية

موافقة عدم وهذا يحفَّ عن هفاك  0.000تساوي  (Sig).يمة االحتمالية القوعن ، -16.64االخت ار 
 من قبل عفراد الحيفة على هذه ال قرة.

، وعن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 2.79 شكل عام يمكن القول  أن المتوسط الحسابَّ يساوي  -
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن ، -17.08، قيمة االخت ار %27.86يساوي 

" دال غربيةفي الضفة ال فترة النقسام لعملية التشريعيةلالمجلس التشريعي  إدارةيحتبر محور "
مما يدل على عن متوسط درجة االستجا ة لهذا المحور ، α ≤ 0.05إحصائيًا عفد مستوى داللة 

حيفة موافقة من قبل عفراد العدم وهذا يحفَّ عن هفاك  ،يختلف جوهرةًا عن درجة الموافقة المتوسطة
 على فقرات هذا المحور. 

5 

تمكن المجلس 
التشرةحَّ فَّ الض ة 

من وضع فموذجًا 
جديدًا إلدارة الحملية 

 التشرةحية.

2.65 
26.
52 

2.13 16.64- *0.000 6 

6 

قدم المجلس التشرةحَّ 
فَّ الض ة إفجازات 
ملموسة فَّ الحملية 

 التشرةحية.

2.88 
28.
84 

2.54 12.97- *0.000 2 

 
جميع فقرات المحور 

 معاً 
2.79 

27.
86 1.99 17.08- *0.000 
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ت ظهر عن المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة الغربية كان محطواًل فترة االفقسام وهذه النتائج  -
السياسَّ، وفقط كافت هفاك مجموعات برلمافية تحمل  شكل جزئَّ، وتخضع للرئيس ع اس  شكل 

 كامل.

 :ويعزو الباحث ذلك إلى

د ع اس بإ الق المجلس التشرةحَّ وفقل صالحيات التشرةع إلى الرئيس قيام الرئيس محمو  -
 وا عالن حالة الطوارئ.

قيام االحتالل  اعتقال الفواب من حركة حماس زاد ذلك من عدم قدرة الفواب فَّ الض ة  -
 الغربية من افحقاد المجلس التشرةحَّ.

 ل.سيطرة حركة فتح على السلطة ال لسطيفية ومفع ععضا  حماس من الحم -

 الت اعد الجغرافَّ والحدود المغلقة بين كل من قطاع  زة والض ة الغربية. -

ات قت فتائج الدراسة على عدم وجود دراسات عن عمل المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة ألفه  -
 محطل فترة االفقسام.

 " فترة النقسامالعملية التشريعية  ةأزمتحليل فقرات محور "
لمحرفة ما إذا كافت متوسووط درجة االسووتجا ة قد وصوولت إلى درجة  (T)تم اسووتخدام اخت ار      

 (.18عم ال. الفتائج موضحة فَّ جدول ) (6)الموافقة المتوسطة وهَّ 
 (18جدول )

 "فترة النقسامالعملية التشريعية  ةأزملكل فقرة من فقرات محور "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
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1 
 المجلس التشرةحَّقوم ي

للحملية  التخطيط المسبق 
 زمات.ألا التشرةحية فترة

4.03 40.27 2.29 9.13- 0.00 7 

يطبق المجلس التشرةحَّ الحلول  2
الحلمية لحل األزمات المتحلقة 

4.32 43.15 2.32 7.68- 0.00 3 
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 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابَّ دال إحصائيًا عفد مستوى داللة 
 ( يمكن استخالص ما يلَّ:18من جدول )

استخدام التوكيالت بداًل عن الفواب االسرى ساعدت فَّ حل " الرا حةلل قرة المتوسط الحسابَّ  -
( عي عن المتوسط الحسابَّ 10)الدرجة الكلية من  5.13ساوي " ي عزمة إدارة الحملية التشرةحية

وهذا  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن ، -3.45، قيمة االخت ار %51.26الفسبَّ 
 موافقة من قبل عفراد الحيفة على هذه ال قرة.  عدم يحفَّ عن هفاك

 تغلب المجلس التشرةحَّ على األزمات التشرةحية التَّ ة "سا حلل قرة الالمتوسط الحسابَّ  -
، قيمة %41.16عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ  4.12ساوي " يواجهته  سبب االفقسام.

موافقة  عدم وهذا يحفَّ عن هفاك 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن ، (-7.12)االخت ار
 من قبل عفراد الحيفة على هذه ال قرة. 

المجلس على المستوى  حمل 
 التشرةحَّ.

3 
 من تمكن المجلس التشرةحَّ

للحملية  توفير وسائل بديلة
 فَّ حاالت األزمات. التشرةحية

4.13 41.34 2.57 7.70- 0.00 5 

4 
استخدام التوكيالت بداًل عن 

الفواب االسرى ساعدت فَّ حل 
 عزمة إدارة الحملية التشرةحية.

5.13 51.26 2.68 3.45- 0.00 1 

5 

 وكاالتلل دستوري يتوفر سفد 
 المجلس فواب عليها حصل التَّ

لحل األزمة على  التشرةحَّ
 المستوى التشرةحَّ.

4.49 44.91 2.76 5.79- 0.00 2 

6 
 يرصد المجلس التشرةحَّ

 مؤشرات احتمال حدوث األزمات
 ها.حلليصف ها و يو  التشرةحية

4.28 42.77 2.27 8.04- 0.00 4 

7 
تغلب المجلس التشرةحَّ على 

االزمات التشرةحية التَّ واجهته 
  سبب االفقسام.

4.12 41.16 2.80 7.12- 0.00 6 

  0.00 -8.40 2.07 43.55 4.36 جميع فقرات المحور معاً  
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، وعن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 4.36 شكل عام يمكن القول  أن المتوسط الحسابَّ يساوي  -
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن ، -8.40 ، قيمة االخت ار%43.55يساوي 

 ≤ 0.05" دال إحصائيًا عفد مستوى داللة  فترة النقسامالعملية التشريعية  ةأزم يحتبر محور "
α ، مما يدل على عن متوسط درجة االستجا ة لهذا المحور يختلف جوهرةًا عن درجة الموافقة

 موافقة من قبل عفراد الحيفة على فقرات هذا المحور.  عدم المتوسطة وهذا يحفَّ عن هفاك
وهذه النتائج أظهرت أن العملية التشريعية بحد ذاتها لم تكن في أزمة حقيقية خ ل فترة  -

 النقسام. 
عن االفقسام هو الذي عثر على الحملية التشرةحية وليس المشكلة  إلى هذه النتائجويعزو الباحث 

التشرةحية ف سها عو مكوفاتها، فإذا ما زال االفقسام زالت األزمة عن الحملية واألزمة فَّ الحملية 
 التشرةحية، وعص ح بإمكان المجلس التشرةحَّ سّن القوافين والتشرةحات بدون عي محيقات.

 

الضـــفة و  في قطاع غزة التشـــريعي األداءالفلســـطيني على  النقســـامتحليل فقرات محور "تأثير 
 "الغربية

لمحرفة ما إذا كافت متوسط درجة االستجا ة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اخت ار 
 (.19الفتائج موضحة فَّ جدول ) عم ال. 6المتوسطة وهَّ 

 (19جدول )

الفلسطيني  النقسامتأثير لكل فقرة من فقرات محور " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
 "الضفة الغربيةو  في قطاع غزة التشريعي األداءعلى 
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1 
تأثر االدا  التشرةحَّ  االفقسام 

 3 0.00 2.83 77.05 7.71 ال لسطيفَّ فَّ قطاع  زة.

2 
تأثر األدا  التشرةحَّ  االفقسام 

 الغربية. ال لسطيفَّ فَّ الض ة
8.63 86.34 2.22 0.00 1 
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االفقسام السياسَّ شتت الحملية  3
 التشرةحية وعضح ها.

8.40 84.02 2.18 0.00 2 

  0.00 1.95 82.47 8.25 جميع فقرات المحور معاً  

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابَّ دال إحصائيًا عفد مستوى داللة 
 ( يمكن استخالص ما يلَّ:19من جدول )

ة تأثر األدا  التشرةحَّ  االفقسام ال لسطيفَّ فَّ الض لل قرة الثافية " المتوسط الحسابَّ  -
، %86.34( عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 10)الدرجة الكلية من  8.63الغربية." يساوي 

وهذا يحفَّ عن هفاك  (0.000)تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن  (2.22) قيمة االخت ار
 موافقة من قبل عفراد الحيفة على هذه ال قرة.

زة تأثير االدا  التشرةحَّ  االفقسام ال لسطيفَّ فَّ قطاع  "  األولىلل قرة المتوسط الحسابَّ  -
القيمة وعن  2.83، قيمة االخت ار %77.05عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ  7.71" يساوي 

وهذا يحفَّ عن هفاك موافقة من قبل عفراد الحيفة على هذه  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 
 ال قرة.

، وعن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 8.25 شكل عام يمكن القول  أن المتوسط الحسابَّ يساوي  -
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن  1.95، قيمة االخت ار %82.47يساوي 

 "الفلسطيني على األداء التشريعي في قطاع غزة والضفة الغربيةتأثير النقسام يحتبر محور "
، مما يدل على عن متوسط درجة االستجا ة لهذا α ≤ 0.05دالة إحصائيًا عفد مستوى داللة 

المحور يختلف جوهرةًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يحفَّ عن هفاك موافقة من قبل عفراد 
 الحيفة على فقرات هذا المحور. 

 تأثير كبير لالفقسام على االدا  التشرةحَّ والحملية التشرةحية فَّ ذه النتيجة أظهرت وجودوه -
 قطاع  زة والض ة الغربية

تحطيل المجلس التشرةحَّ المخول  الحملية التشرةحية فَّ القافون األساسَّ  ويعزو الباحث ذلك -
 فَّ الض ة الغربية  قرار من الرئيس محمود ع اس.

َّ المجلس التشرةحَّ فَّ قطاع  زة عدى دلك إلى عدم افحقاد المجلس عدم اكتمال الفصاب ف -
التشرةحَّ وذلك  سبب عدم حصول كل من كتلة فتح البرلمافية والكتل االخرى واعتقال  حض 

 ععضا  حماس فَّ الض ة الغربية.
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( التَّ عظهرت سيطرت السلطة التف يذية 2014)البزم، واتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من  -
( التَّ عظهرت عن ععضا  البرلمان 2014ؤسسات الدولة الثالث، ومع دراسة ) الحدوان، على م

( 2013لم يلتزموا  الحيادية وتأثروا  االفقسام الذي عثر على مهامهم التشرةحية، ومع دراسة )جراد، 
التَّ عظهرت ان كل طرف من طرفَّ االفقسام يسحَّ لسحب صالحيات الطرف االخر عن طرةق 

( التَّ عظهرت عن كل طرف من طرفَّ االفقسام سحى إلى 2014مع دراسة )فصر، القافون، و 
( التَّ عظهرت عن االفقسام له تأثير 2009السيطرة على مهامه  قوة القافون، ومع دراسة )يوسف، 

 كبير فَّ قدرة مؤسسات السلطة على القيام  مهامها القافوفية.
 

لصادرة في اوالقرارات الفلسطيني على مشروعية القوانين  النقسامتحليل فقرات محور " تأثير 
 ".الضفة الغربيةو قطاع غزة 

لمحرفة ما إذا كافت متوسط درجة االستجا ة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اخت ار 
 (.20الفتائج موضحة فَّ جدول ) عم ال. 6المتوسطة وهَّ 

 (20جدول )
الفلسطيني  النقسامتأثير لكل فقرة من فقرات محور "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
 ."الضفة الغربيةو الصادرة في قطاع غزة والقرارات على مشروعية القوانين 
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1 
عوافق على مشروعية القوافين 

خالل فترة االفقسام فَّ  الصادرة
 قطاع  زة.

4.74 47.39 3.38 *0.000 1 

2 
عوافق على مشروعية القوافين 
والقرارات الصادرة خالل فترة 

 االفقسام فَّ الض ة الغربية.
3.10 31.00 2.67 *0.000 3 
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3 
عوافق على افسجام القوافين 

والتشرةحات  حد افتها  المدة 
 القافوفية للرئيس مع الدستور.

3.55 35.50 2.82 *0.000 2 

  0.000* 2.48 37.96 3.80 جميع فقرات المحور معاً  
 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابَّ دال إحصائيًا عفد مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يلَّ:20من جدول )
عوافق على مشروعية القوافين الصادرة خالل فترة االفقسام لل قرة األولى " المتوسط الحسابَّ  -

( عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 10)الدرجة الكلية من  4.74فَّ قطاع  زة " يساوي 
وهذا يحفَّ عن  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن ( 3.38)، قيمة االخت ار 47.39%

 ه ال قرة.هفاك  عدم موافقة من قبل عفراد الحيفة على هذ
رة عوافق على مشروعية القوافين والقرارات الصادرة خالل فت"  الثافيةلل قرة المتوسط الحسابَّ  -

، قيمة %31.00عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ  3.10االفقسام فَّ الض ة الغربية " يساوي 
موافقة وهذا يحفَّ عن هفاك عدم  0.046تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن  2.67االخت ار 

 من قبل عفراد الحيفة على هذه ال قرة.
، وعن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 3.80 شكل عام يمكن القول  أن المتوسط الحسابَّ يساوي  -

لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن  2.48، قيمة االخت ار %37.96يساوي 
درة في القوانين والقرارات بقوانين الصاتأثير النقسام الفلسطيني على مشروعية يحتبر محور  "

، مما يدل على عن متوسط α ≤ 0.05" دالة إحصائياً عفد مستوى داللة قطاع غزة والضفة الغربية
درجة االستجا ة لهذا المحور يختلف جوهرةًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يحفَّ عن هفاك 

 محور. عدم موافقة من قبل عفراد الحيفة على فقرات هذا ال
إلى ان وجود االفقسام عثر سل اً على مشروعية القوافين القرارات  قوافين وأظهرت هذه النتيجة  -

 .الصادرة فَّ كل من قطاع  زة والض ة الغربية
ان كل طرف من طرفَّ االفقسام كان يصدر قوافين وقرارات  قوافين  ويعزو الباحث ذلك إلى -

 لخدمة مصالحه الخاصة.
وافين الصادرة فَّ قطاع  زة فقط فَّ حدود قطاع  زة، والقرارات  قوافين كان يتم الحمل  الق -

 التَّ كافت تصدر فَّ الض ة الغربية كان يتم الحمل بها فَّ الض ة الغربية.
 كل طرف قام  االفسجام مع القافون  ما يخدم مصالحه. -
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ن كل طرف يسحى ع( التَّ عظهرت 2014مع فتائج دراسة )البزم، واتفقت نتائج هذه الدراسة  -
( التَّ عظهرت عن اعضا  البرلمان مفتمون إلى 2014لمصلحته الخاصة، ومع دراسة )الحدوان، 

( التَّ عظهرت ان كل طرف 2013عحزابهم ويسحى كل واحد للحمل لحزبه، ومع دراسة )جراد، 
( التَّ عظهرت على عفه 2002يصدر قوافين لخدمة مصالحة الخاصة، ومع دراسة )فرحات، 

على رئيس الجمهورةة عدم اتخاذ هذه الطرةقة وسيلة للتشرةع الحادي، حتى ال يطغى على  يتحين
( التَّ عظهرت ان 2010، ومع دراسة )الدجفَّ، االختصاص الدستوري الممفوح للسلطة التشرةحية

القافون األساسَّ لم يكن حاسما فَّ ازدواجية الصالحيات بين كل من السلطة التشرةحية والسلطة 
( التَّ عظهرت عفه كلما كان لرئيس الدولة صالحيات واسحة 2005ية، ومع دراسة ) راهَّ، التف يذ

( التَّ عظهرت ان االزدواجية فَّ الفظام 2009كان ذلك سبب فَّ قوة سلطة على عخرى، )يوسف، 
 الدستوري يؤدي إلى استقطاب حاد فَّ التأثير على مؤسسات الدولة.

  

قطاع التي صـدرت في الضـفة الغربية و  القرارات بقوانينو  القوانين مسـتقبلتحليل فقرات محور "
 "اثناء النقسام. غزة

لمحرفة ما إذا كافت متوسط درجة االستجا ة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اخت ار 
 (.21عم ال. الفتائج موضحة فَّ جدول ) 6المتوسطة وهَّ 

 (21جدول )

الفلسطيني  النقسامتأثير لكل فقرة من فقرات محور "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
 ".الضفة الغربيةو الصادرة في قطاع غزة والقرارات على مشروعية القوانين 
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1 

عفضل إيقاف الحمل 
 القوافين المخال ة للدستور 

فَّ قطاع  زة والض ة 
 الغربية.

8.10 80.98 2.74 8.11 0.00 3 
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2 
عفضل إيقاف الحمل بجميع 
القوافين والقرارات الصادرة 

 خالل فترة االفقسام.
6.41 64.14 3.06 1.43 0.15 5 

3 

عفضل إيقاف الحمل 
 القوافين والتشرةحات 

الصادرة فَّ قطاع  زة 
 االفقسام.خالل فترة 

5.93 59.28 3.37 0.23- 0.82 6 

4 

عفضل إيقاف الحمل 
 القوافين والتشرةحات 

الصادرة فَّ الض ة الغربية 
 خالل فترة االفقسام.

7.11 71.08 2.91 4.03 0.00 4 

5 
عفضل مراجحة القوافين 
والقرارات  قوافين وفق 

 المفهجية القافوفية.
8.56 85.59 2.20 12.33 0.00 1 

6 

 تشكيل فرةق قافوفَّعفضل 
لدراسة ما صدر من 
تشرةحات خالل فترة 

 االفقسام.

8.42 84.23 2.57 9.98 0.00 2 

  0.00 7.16 2.10 74.22 7.42 جميع فقرات المحور معاً  
 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابَّ دال إحصائيًا عفد مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يلَّ:21من جدول )
عفضل مراجحة القوافين والقرارات  قوافين وفق المفهجية لل قرة الخامسة "المتوسط الحسابَّ  -

، %85.59( عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 10)الدرجة الكلية من  8.56القافوفية." يساوي 
وهذا يحفَّ عن هفاك موافقة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن  12.33 قيمة االخت ار

 من قبل عفراد الحيفة على هذه ال قرة.
طاع عفضل إيقاف الحمل  القوافين والتشرةحات الصادرة فَّ ق" الثالثةلل قرة المتوسط الحسابَّ  -

، قيمة %59.28عي عن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ  5.93 زة خالل فترة االفقسام." يساوي 
وهذا يحفَّ عن هفاك عدم موافقة  0.82تساوي  (Sig).تمالية القيمة االحوعن  -0.23االخت ار 

 من قبل عفراد الحيفة على هذه ال قرة.
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، وعن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 7.42 شكل عام يمكن القول  أن المتوسط الحسابَّ يساوي  -
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وعن  7.16، قيمة االخت ار %74.22يساوي 

مستقبل القوانين والقرارات بقوانين التي صدرت في الضفة الغربية وقطاع غزة ور "يحتبر مح
، مما يدل على عن متوسط درجة α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عفد مستوى داللة اثناء النقسام

االستجا ة لهذا المحور يختلف جوهرةًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يحفَّ عن هفاك موافقة 
 من قبل عفراد الحيفة على فقرات هذا المحور. 

إلى ضرورة ايجاد الحلول لمستقبل هذه القوافين التَّ صدرت فَّ كل  وأظهرت هذه النتيجة -
 طاع  زة. الغربية وق الض ةمن 

ان القوافين والقرارات  قوافين التَّ صدرت عن طرفَّ االفقسام وعليها  ويعزو الباحث ذلك إلى -
 خالف يجب ان تخدم الدولة.

جميع القوافين والقرارات  قوافين التَّ صدرت عن مؤسسات رسمية يجب ان يتم التحامل محها  -
 وفق القافون.

يجب رات  قوافين فَّ مفاطق السلطة ال لسطيفية لذا فالزال حتى االن يتم الحمل  القوافين والقرا -
 ان يتم االت اق على مستقبلها  حد افتها  حالة االفقسام. 

( التَّ عظهرت ان كل طرف يجب 2014مع فتائج دراسة )البزم، واتفقت نتائج هذه الدراسة  -
 ع دراسةان يسحى إلى االفتها  من حالة االفقسام ووضع حلول مثلى لحدم تكرار ما حدث، وم

( التَّ عظهرت عن اعضا  البرلمان يجب عن يحملوا إلى خدمة الوطن والمواطن، 2014)الحدوان، 
( التَّ عظهرت افه يجب على كل طرف ان يتراجع عن  حض القوافين 2013ومع دراسة )جراد، 

يتحين على ( التَّ عظهرت على عفه 2002وذلك لخدمة المصالح الحامة، ومع دراسة )فرحات، 
(  2010، ومع دراسة )الدجفَّ، الجمهورةة عدم اصدار القوافين التَّ ال تخدم المصالحةرئيس 

التَّ عظهرت افه يجب عن يتم التحالَّ عن كل ما حدث من وحل جميع االشكاليات وفقا للمصالح 
( التَّ عظهرت عفه كان عولَّ لرئيس الدولة عن يصدر قرارات 2005الوطفية، ومع دراسة ) راهَّ، 

 فقسام. ألفها  اال
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 اختبار فرضية الدراسة:
( بين متوسطات تقديرات α≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) -

يانات تعزى إلى الب في فلسطين إدارة العملية التشريعية على أثر النقسامأفراد العينة حول 
 الشخصية )الجنس، عدد سنوات الخدمة، المؤهل العلمي(.

لحيفتين مسوووتقلتين" لمحرفة ما إذا كان هفاك فروق ذات داللة إحصوووائية "T" تم اسوووتخدام اخت ار 
وهو اخت ار محلمَّ يصولح لمقارفة متوسوطَّ مجموعتين من البيافات. كذلك تم اسوتخدام اخت ار " 
الت اين األحادي" لمحرفة ما إذا كان هفاك فروق ذات داللة إحصوووووووووووووووائية وهذا االخت ار محلمَّ 

 متوسطات عو عكثر. 3ح لمقارفة يصل
 

 ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
( بين متوسطات تقديرات α≤0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) توجد -1

 لجنس.ا تعزى إلى في فلسطين إدارة العملية التشريعية على أثر النقسامأفراد العينة حول 
  Tالمقابلة الخت ار" (.Sig)( تبين عن القيمة االحتمالية 22فَّ جدول )من الفتائج الموضحة  -
للمحور األول والثالث، عما  اقَّ المحاور  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  قللحيفتين مستقلتين " ع -

وبذلك  ،0.05وكان مستوى الداللة لجميع المحاور عقل من  ،0.05فإن مستوى الداللة عكبر من 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عيفة الدراسة حول هذه  يمكن استفتاج عفه

 . ولصالح الذكور الجفستحزى إلى  اورالمح
 عدد الم حوثين من اإلفاث فَّ عيفة ومجتمع الدراسة قليل ألنان  إلىويعزو الباحث ذلك  -

حدم   واالكاديمية من اختصاص الذكور وذلك حسب القافون  اإلشرافيةفَّ الوظائف طبيحة عمل 
 .اإلشرافيةالوظائف الموظف األفثى للحمل  قدرة

 حد اطالع ال احث على الدراسات السا قة وجد عفه ال يوجد دراسة متشابهة مع الدراسة الحالية  -
 اختالف او ات اق.   عوجهو التالَّ ال يوجد 
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 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  T(: نتائج اختبار" 22جدول )

قيمة  المحور
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 0.003 3.041 قطاع  زة فَّ فترة االفقسام لحملية التشرةحيةلالمجلس التشرةحَّ  إدارة

- الض ة الغربية فَّ فترة االفقسام لحملية التشرةحيةلالمجلس التشرةحَّ  إدارة
0.703 

0.484 

 0.001 3.544 فترة االفقسامالحملية التشرةحية  ةعزم

الض ة و  فَّ قطاع  زة التشرةحَّ األدا ال لسطيفَّ على  االفقسامتأثير 
 الغربية

0.175 0.862 

لصادرة فَّ اوالقرارات ال لسطيفَّ على مشروعية القوافين  االفقسامتأثير 
 الض ة الغربيةو قطاع  زة 

1.222 0.224 

ة وقطاع التَّ صدرت فَّ الض ة الغربي القرارات  قوافينالقوافين و  مستقبل
 اثفا  االفقسام  زة

-
0.161 

0.539 

 0.009 2.675 جميع المحاور معاً 

 
( بين متوسطات تقديرات α≤0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) توجد -2

دد سنوات ع تعزى إلى في فلسطين إدارة العملية التشريعية على أثر النقسامأفراد العينة حول 
 الخبرة.

المقابلة الخت ار "الت اين  (.Sig)( تبين عن القيمة االحتمالية 23من الفتائج الموضحة فَّ جدول )
للمحور الرا ع والسادس، عما  اقَّ المحاور فإن مستوى  0.05األحادي" عكبر من مستوى الداللة 

، وبذلك يمكن 0.05لجميع المحاور عكبر من ، وكان مستوى الداللة 0.05 الداللة عقل من 
استفتاج عفه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عيفة الدراسة حول هذه 

 . عدد سفوات الخبرةالمحاور تحزى إلى 
إلى عن هفاك توافق بين عيفة الدراسة فَّ الفظرة إلى إدارة الحملية التشرةحية، ويعزو الباحث ذلك 

حدد تأثرت  االفقسام، ولم تختلف هذه الرؤية   ةالتشرةحيوعن عيفة الدراسة عكدوا  أن إدارة الحملية 
 سفوات الخبرة.
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الية راسة الح حد اطالع ال احث على الدراسات السا قة وجد عفه ال يوجد دراسة متشابهة مع الد
 اختالف او ات اق.   عوجهو التالَّ ال يوجد 

 

 عدد سنوات الخبرة –(: نتائج اختبار "التباين األحادي" 23جدول )

 المحور
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 0.022 3.952 إدارة المجلس التشرةحَّ للحملية التشرةحية فترة االفقسام فَّ قطاع  زة

المجلس التشرةحَّ للحملية التشرةحية فترة االفقسام فَّ الض ة إدارة 
 0.006 5.329 الغربية

 0.038 3.378 عزمة الحملية التشرةحية فترة االفقسام
تأثير االفقسام ال لسطيفَّ على األدا  التشرةحَّ فَّ قطاع  زة والض ة 

 الغربية
1.093 0.339 

ادرة فَّ القوافين والقرارات الصتأثير االفقسام ال لسطيفَّ على مشروعية 
 0.00 8.793 قطاع  زة والض ة الغربية

مستقبل القوافين والقرارات  قوافين التَّ صدرت فَّ الض ة الغربية 
 وقطاع  زة عثفا  االفقسام

0.689 0.504 

 0.267 1.335 جميع المحاور معاً 
 

( بين متوسطات تقديرات α≤0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) توجد -3
لمؤهل ا تعزى إلى في فلسطين إدارة العملية التشريعية على أثر النقسامأفراد العينة حول 

 العلمي.
المقابلة الخت ار "الت اين  (.Sig)( تبين عن القيمة االحتمالية 24من الفتائج الموضحة فَّ جدول )

للمحور الثافَّ والرا ع، السادس، عما  اقَّ المحاور فإن  0.05األحادي عكبر من مستوى الداللة 
، وبذلك يمكن 0.05، وكان مستوى الداللة لجميع المحاور عقل من 0.05 مستوى الداللة عقل من 

استفتاج عفه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عيفة الدراسة حول هذه 
 . والوزرا  الفوابلصالح  المؤهل الحلمَّالمحاور تحزى إلى 
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ن عيفة الدراسة متفوعة فمفها من هو من حماس ومفها من هو من فتح ع ويعزو الباحث ذلك إلى
ومفها من هو من المستقلين ومفها من جميع ال صائل وهذا يؤكد على عفه يوجد فروق فَّ عيفة 

 الدراسة تحزى إلى المؤهل الحلمَّ وذلك حسب طبيحة كل فرد وعمله.
 احث على الدراسات السا قة وجد عفه ال يوجد دراسة متشابهة مع الدراسة الحالية  حد اطالع ال

  و ات اق.عاختالف  عوجهو التالَّ ال يوجد 
 المؤهل العلمي –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 24جدول )

 المحور
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 0.010 4.824 ةالتشرةحية فترة االفقسام فَّ قطاع  ز إدارة المجلس التشرةحَّ للحملية 

إدارة المجلس التشرةحَّ للحملية التشرةحية فترة االفقسام فَّ الض ة 
 الغربية

1.897 0.155 

 0.007 5.147 عزمة الحملية التشرةحية فترة االفقسام
تأثير االفقسام ال لسطيفَّ على األدا  التشرةحَّ فَّ قطاع  زة والض ة 

 الغربية
1.555 0.216 

تأثير االفقسام ال لسطيفَّ على مشروعية القوافين والقرارات الصادرة فَّ 
 قطاع  زة والض ة الغربية

5.389 0.006 

مستقبل القوافين والقرارات  قوافين التَّ صدرت فَّ الض ة الغربية 
 وقطاع  زة اثفا  االفقسام

0.673 0.512 

 0.024 3.874 جميع المحاور معاً 
 

( بين متوسطات تقديرات α≤0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) توجد -4
لمسمى ا تعزى إلى في فلسطين إدارة العملية التشريعية على أثر النقسامأفراد العينة حول 

 .الوظيفي
المقابلة الخت ار" الت اين  (.Sig)( تبين عن القيمة االحتمالية 25من الفتائج الموضحة فَّ جدول )

للمحور الثافَّ والرا ع، عما  اقَّ المحاور فإن مستوى  0.05األحادي " عكبر من مستوى الداللة 
، وبذلك يمكن استفتاج 0.05، وكان مستوى الداللة لجميع المحاور عقل من 0.05 الداللة عقل من 
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حزى ة الدراسة حول هذه المحاور تعفه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عيف
 . لصالح الفواب والوزرا  إلى المسمى الوظي َّ

حيث يوجد عدد من الفواب وعدد من الوزرا   الوظي َّت اين فَّ المسمى  ويعزو الباحث ذلك إلى
الجامحيين وهذا بدورة يؤكد وجود فروق  األكاديميينوعدد من مفظمات المجتمع المدفَّ وعدد من 

 فَّ المسمى الوظي َّ.
 حد اطالع ال احث على الدراسات السا قة وجد عفه ال يوجد دراسة متشابهة مع الدراسة الحالية 

 اختالف او ات اق.   عوجهو التالَّ ال يوجد 
 

 

 المسمى الوظيفي –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 25جدول )

 المحور
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
إدارة المجلس التشرةحَّ للحملية التشرةحية فترة االفقسام فَّ قطاع 

  زة
15.362 0.00 

إدارة المجلس التشرةحَّ للحملية التشرةحية فترة االفقسام فَّ الض ة 
 الغربية

1.624 0.188 

 0.001 5.953 عزمة الحملية التشرةحية فترة االفقسام
تأثير االفقسام ال لسطيفَّ على األدا  التشرةحَّ فَّ قطاع  زة 

 والض ة الغربية
0.768 0.514 

تأثير االفقسام ال لسطيفَّ على مشروعية القوافين والقرارات الصادرة 
 فَّ قطاع  زة والض ة الغربية

7.835 0.00 

مستقبل القوافين والقرارات  قوافين التَّ صدرت فَّ الض ة الغربية 
 ثفا  االفقسامعوقطاع  زة 

2.325 0.079 

 0.002 5.183 جميع المحاور معاً 
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( بين متوسطات تقديرات α≤0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) توجد -5
 لعمر.ا تعزى إلى في فلسطين إدارة العملية التشريعية على أثر النقسامأفراد العينة حول 

المقابلة الخت ار" الت اين  (.Sig)( تبين عن القيمة االحتمالية 26من الفتائج الموضحة فَّ جدول )
للمحور الثالث، والرا ع، عما  اقَّ المحاور فإن مستوى  0.05من مستوى الداللة عكبر األحادي " 

وبذلك يمكن استفتاج  ،0.05وكان مستوى الداللة لجميع المحاور عقل من  ،0.05 الداللة عقل من 
تحزى  وراعفه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عيفة الدراسة حول هذه المح

 . الحمر لصالح مفظمات المجتمع المدفَّ إلى
 وع لبهم من ك ار السنعيفة الدراسة التَّ تتكون من الفواب والوزرا   ويعزو الباحث ذلك إلى

ارهم التَّ ععم ناالكاديمييومفظمات المجتمع المدفَّ التَّ يحمل بها دائما فئة الش اب، وبين 
 متوسطة، كل هذا عدى إلى وجود فروق ذات داللة تحزى إلى الحمر. 

 حد اطالع ال احث على الدراسات السا قة وجد عفه ال يوجد دراسة متشابهة مع الدراسة الحالية 
 اختالف او ات اق.   عوجهلتالَّ ال يوجد و ا

 

 العمر –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 26جدول )

 المحور
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 0.00 9.334 إدارة المجلس التشرةحَّ للحملية التشرةحية فترة االفقسام فَّ قطاع  زة

ة التشرةحية فترة االفقسام فَّ الض إدارة المجلس التشرةحَّ للحملية 
 الغربية

7.042 0.001 

 0.245 1.425 عزمة الحملية التشرةحية فترة االفقسام
تأثير االفقسام ال لسطيفَّ على األدا  التشرةحَّ فَّ قطاع  زة 

 والض ة الغربية
1.433 0.243 

تأثير االفقسام ال لسطيفَّ على مشروعية القوافين والقرارات الصادرة 
 قطاع  زة والض ة الغربيةفَّ 

11.795 0.00 

مستقبل القوافين والقرارات  قوافين التَّ صدرت فَّ الض ة الغربية 
 ثفا  االفقسامعوقطاع  زة 

3.599 0.031 

 0.014 4.412 جميع المحاور معاً 



 

 
 الفصل الخامس

 نتائج وتوصيات الدراسة
 

 الدراسة.المبحث األول: نتائج 
 المبحث الثاني: توصيات الدراسة.

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

 تمهيد:
سفتفاول فَّ هذا ال صل عهم الفتائج التَّ توصلت إليها الدراسة وذلك  حد استحراض فتائج      

تحليل البيافات فَّ ال صل السابق، كما سيتم طرح عهم التوصيات المقترحة بفاً  على الفتائج، على 
االعت ار لدى السلطتان التشرةحية والتف يذية، وتساعدها فَّ حل مشكلة االفقسام  عمل عن تؤخذ  حين

 وتأثيره على الحملية التشرةحية.

 أوًل: نتائج الدراسة:
 الر م من عن الفتائج التَّ توصلت إليها هذه الدراسة جا ت فَّ ع لبها سلبية، وذلك حسب  

الرئيس،  لإلجا ة على السؤال الدراسة هذه خاللمن  ال احث فتائج التحليل للمستطلحة آراؤهم، سحى
واألسئلة ال رعية، وذلك بفاً  على التقارةر والبيافات التَّ توصلت إليها الدراسة، ثم توضيح عدد 

 من الفتائج الحامة التَّ توصلت اليها الدراسة، وخلص ال احث إلى عهم الفتائج التالية:
، ة ضحي ةبدرج يمارسون حقهم فَّ عملهم التشرةحَّالفواب فَّ قطاع  زة عنو  عظهرت الدراسة .1

( درجة، 5.7) يساوي  قيمة المتوسط الحسابَّو ، %57.86المتوسط الحسابَّ الفسبَّ حيث إن 
 سبب عدم وجود مفافس لهم فجميع الحاملين فَّ المجلس التشرةحَّ هم من فواب كتلة التغيير  وهذا

 . واإلصالح خالل فترة االفقسام
 تمكن من وضع آليات جديدة إلدارة الحمليةلم يالمجلس التشرةحَّ فَّ  زة  عنّ  عظهرت الدراسة .2

يساوي  قيمة المتوسط الحسابَّو ، %49.915المتوسط الحسابَّ الفسبَّ حيث إن التشرةحية، 
فواب المجلس التشرةحَّ حديثو الخبرة فَّ المجال التشرةحَّ؛  عن يدلل علىوهذا  ( درجة،4.9)

  ا فَّ افتخا ات سا قة.فغالبيتهم فواب جدد لم يشاركو 
يث ح الفواب فَّ الض ة الغربية لم يمارسوا حقهم فَّ عملهم التشرةحَّ،عن  عظهرت الدراسة .3

 وهذا( درجة، 2.8) يساوي  قيمة المتوسط الحسابَّو  ،%28.76المتوسط الحسابَّ الفسبَّ إن 
  . سبب اعتقال االحتالل للفواب، وايقاف عمل المجلس التشرةحَّ من قبل الرئيس محمود ع اس

دة تمكن من وضع آليات جديلم يالمجلس التشرةحَّ فَّ الض ة الغربية عن  عظهرت الدراسة .4
 قيمة المتوسط الحسابَّو ، %26.52المتوسط الحسابَّ الفسبَّ حيث إن إلدارة الحملية التشرةحية، 

( درجة، اعتقال االحتالل للفواب، وايقاف عمل المجلس التشرةحَّ من قبل الرئيس 2.6يساوي )
 .محمود ع اس
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استخدام التوكيالت بداًل عن الفواب األسرى ساعدت فَّ حّل عزمة إدارة  عن عظهرت الدراسة .5
قيمة المتوسط و ، %51.26المتوسط الحسابَّ الفسبَّ حيث إن  بدرجة ضحي ة؛ الحملية التشرةحية

 سبب عدم اعتراف الكتل األخرى  شرعية هذه التوكيالت، وهذا  ( درجة،5.1يساوي ) الحسابَّ
 و قيت جميع القوافين الصادرة عفها ت طّبق فَّ  زة فقط.

تغلب المجلس التشرةحَّ على األزمات التشرةحية التَّ واجهته  سبب  فس ة عن عظهرت الدراسة .6
قيمة المتوسط و  ،%41.16ط الحسابَّ الفسبَّ المتوسحيث إن  كافت بدرجة ضحي ة؛ االفقسام
 يع سبب حداثة األزمة التَّ واجهته، ولم يكن لها شبيه فَّ وهذا  ( درجة،4.1يساوي ) الحسابَّ

 دولة فَّ الحالم.

األدا  التشرةحَّ تأثر  االفقسام ال لسطيفَّ فَّ الض ة الغربية بدرجة كبيرة،  عن الدراسة عظهرت .7
( درجة، 8.6، وقيمة المتوسط الحسابَّ يساوي )%86.34حيث إن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 

المجلس التشرةحَّ الذي هو صاحب االختصاص التشرةحَّ، وفقل  ايقاف عملوهذا  سبب 
 ذية صاح ة التف يذ، فأص ح المشّرع والمف ذ واحد.صالحيات التشرةع إلى السلطة التف ي

األدا  التشرةحَّ تأثر  سبب االفقسام ال لسطيفَّ فَّ قطاع  زة بدرجة  عن الدراسة عظهرت .8
( 7.7، وقيمة المتوسط الحسابَّ يساوي )%77.05كبيرة، حيث إن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 

دعو ت تت المجلس التشرةحَّ التَّ كافدرجة، وسبب ذلك مقاطحة الكتل البرلمافية األخرى جلسا
 .كتلة التغيير واالصالحلها 

ترة خالل فمشروعية القوافين الصادرة فس ة قبول المستطلحة آراؤهم ل عن الدراسة عظهرت .9
قيمة و ، %47.39المتوسط الحسابَّ الفسبَّ حيث إن  كافت بدرجة ضحي ة، فَّ قطاع  زةاالفقسام 

على قافوفية الخالف القافوفَّ الحاصل  سبب وهذا  ( درجة،4.7يساوي ) المتوسط الحسابَّ
 التوكيالت، وعدم االعتراف من الكتل األخرى  قافوفية هذه التوكيالت.

فترة  خاللمشروعية القوافين الصادرة عن فس ة قبول المستطلحة آراؤهم ل عظهرت الدراسة .10
، %31.00 َّ الفسبَّالمتوسط الحسابحيث إن  كافت بدرجة ضحي ة،فَّ الض ة الغربية االفقسام 

 سبب الخالف الحاصل على قافوفية القرارات وهذا  ( درجة،3.1يساوي ) قيمة المتوسط الحسابَّو 
 .المجلس التشرةحَّ افحقاد قوافين الصادرة عن الرئيس محمود ع اس؛ وذلك  سبب إمكافية 

لوا مراجحة القوافين والقرارات  قوافين وفق  الدراسةعظهرت  .11 عن  البية المستطلحة آرائهم ف ضو
، وقيمة المتوسط الحسابَّ %85.59المفهجية القافوفية. حيث إن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 
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( درجة، وهذا  سبب الخالف القافوفَّ الحاصل على جميع القوافين القرارات  قوافين 8.5يساوي )
  زة والض ة الغربية.  الصادرة فَّ قطاع

عن  البية المستطلع آرائهم لم ي ضلوا إيقاف الحمل  القوافين والتشرةحات  الدراسةعظهرت  .12
الصادرة فَّ قطاع  زة والض ة الغربية خالل فترة االفقسام؛ حيث إن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 

ال راغ القافوفَّ  ( درجة، وهذا يرجع إلى حالة5.9، وقيمة المتوسط الحسابَّ يساوي )59.28%
 .القوافين والقرارات  قوافين بهذهالذي يمكن عن يتسبب  ه إيقاف الحمل 

عظهرت الدراسة عن االفقسام السياسَّ بين األحزاب والحركات اإلسالمية و ير اإلسالمية  .13
 لم يكن وليد هذه ال ترة، ولكفه كان مفذ ظهور الحركات واالحزاب االسالمية والوطفية.

ة عن عدم احترام فتائج االفتخا ات التشرةحية ال لسطيفية التَّ جرت فَّ الحام عظهرت الدراس .14
، عزز من االفقسام القائم عصاًل مفذ سفوات، وعظهره جليًا فَّ هذه ال ترة بين حركتَّ فتح 2006

 وحماس مما عدى إلى االف صال بين جميع مؤسسات الدولة.
ن له عثر  سلبَّ  واضح  على المهام عظهرت الدراسة عن االفقسام السياسَّ ال لسطيفَّ كا .15

التشرةحية للمجلس التشرةحَّ، وحاولت كتلة التغيير واإلصالح عن تتغلب على هذه المشكلة، ولكّن 
 تحفت الطرف اآلخر حّد من هذه الحلول.

م الحزب الواحد فَّ كلٍّ من قطاع  زة والض ة  .16 عظهرت الدراسة إلى عن االفقسام عدى إلى تحكُّ
 بدوره عفقد التفوع للحملية التشرةحية.الغربية؛ وهذا 

عظهرت الدراسة عن الكتل البرلمافية فَّ قطاع  زة )عدا كتلة التغيير واإلصالح( آثرت   .17
عدم المشاركة فَّ ععمال المجلس التشرةحَّ  حجة االفقسام، وهَّ بذلك تتحمل جز ًا كبيرًا من 

 ل فترة االفقسام. المسئولية عن فقدان المجلس التشرةحَّ لمهامه المفوطة  ه خال
عظهرت الدراسة عن الحمل التشرةحَّ تحرض لكثير من الحوائق، عولها كان االحتالل؛ وذلك  .18

 اعتقال الفواب. وثافيها كان الحصار الم روض الذي عدى بدوره إلى عدم قدرة الفواب من التفقل 
ثها الدعم. وثالبين شطري الوطن، ومن االفتقال إلى الحالم الخارجَّ الكتساب الخبرات وجلب 

االفقسام الذي عدى إلى عدم مشاركة الكتل البرلمافية، ما عدا كتلة التغيير واالصالح، وكذلك 
 إ الق الرئيس محمود ع اس للمجلس التشرةحَّ.
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عظهرت الدراسة إلى عن الفواب خالل فترة االفقسام كافوا يحملون فَّ ظل عزمات متتالية،  .19
الحروب المتحددة التَّ دمرت المجلس التشرةحَّ، وعتل ت  دون إمكافيات كبيرة،  اإلضافة إلى

 .للمجلس التشرةحَّ التشرةحَّ دا على األ سلبَّ   وكل ذلك كان له تأثير  المل ات، 
عظهرت الدراسة عن فواب المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ  حاجة ل حض المتخصصين فَّ  .20

 القافون وفَّ االقتصاد والسياسة.
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عيفة الدراسة حول فروق ذات  ودوج عظهرت الدراسة .21

، المسمى الوظي َّ، الحمر( وذلك يرجع إلى عن المؤهل الحلمَّ ،الجفس)تحزى إلى  اورهذه المح
 عيفة الدراسة من قطاعات مختل ة فَّ ال كر والثقافة والحمل.

راسة عيفة الد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عظهرت الدراسة عدم وجود .22
؛ وذلك  سبب عن  البية عيفة الدراسة عملوا خالل تحزى إلى عدد سفوات الخبرة اورحول هذه المح
 فترة االفقسام.

 

 ثانيًا: التوصيات: 
مجموعة من  فستحرضفَّ ضو  الفتائج التَّ توصل إليها ال احث فَّ هذه الدراسة فيما يلَّ  

 التوصيات وهَّ كالتالَّ:
كثيف ت على الحملوذلك من خالل   كافة ععضائه وكتله، التشرةحَّت حيل عمل المجلس  .1

حدم  اس رئيس محمود ع الللضغط على  ؛كتلة حركة فتح سيماالجهود من كافة الكتل البرلمافية 
 .ودعوته لالفحقاد، حتى يمارس الفواب حقهم ، وت حيلهالمجلس التشرةحَّ ايقاف الحمل فَّ

وذلك ألن الفواب يتمتحون  حصافة  ؛المحكمة الدولية إلىرفع قضية الفواب المختط ين  .2
، والحمل  كل الوسائل لإلفراج عفهم، حتى يحود المجلس التشرةحَّ برلمافية وال يجوز اعتقالهم

 للحمل  كافة فوا ه.
لس تدعيم المجلس التشرةحَّ بخبرات من المجضرورة مراعاة األحزاب وال صائل ال لسطيفية ب .3

 تخا اتاف، وذلك لحاجة المجلس التشرةحَّ إليها، فَّ حالة إجرا  الك ا ةصحاب الخبرة و عالقديم 
 .فَّ المستقبل
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توصَّ الدراسة إلى ت حيل عمل المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ فَّ عي ات اق مصالحة قادم؛  .4
 فهو المؤسسة ال لسطيفية الوحيدة التَّ ال زالت تحمل حسب القافون.

( 43ة )؛ وخاصة المادفَّ القافون األساسَّ هاالمختلف عليضرورة توضيح وت سير المواد  .5
الغا  عو و  وةتم حتى ال تحدث مشكلة، وهَّ التَّ من خاللها يستطيع الرئيس إصدار القوافين،

 تف يذ.ال هم و العكثر من رعي فَّ  فيها حتملتحديل القوافين التَّ من الم
س عمال المجلع  حداث االفقسام واالفخراط فَّعضرورة ابتحاد فواب المجلس التشرةحَّ عن   .6

 مفه. المطلو ةومهامه 
يها  ما ف ست ادة من فماذج الحكم المختل ة فَّ الحديد من الدول الحربية واإلسالميةاال .7

يفَّ ألفه عكثر تحقيدًا من الفظام السياسَّ ال لسط اللبفافَّ؛االست ادة من تجربة الفظام السياسَّ 
 ور م ذلك لديه ت ادل للسلطات.

فون مقاوم يصلح للحالة ال لسطيفية، وةتغلب على سياسات ضرورة عن يكون هفاك قا .8
 االحتالل، التَّ تفتهك القافون الدولَّ  اعتقال الفواب، وتسحى إلى تحطيل عمل المجلس.

حتى  ؛من الض ة الغربية وقطاع  زة  القوافين الصادرة فَّ كلٍ  اً  قا  الحمل سارةإضرورة  .9
َّ تحديد الموقف القافوفَّ من المراكز القافوفية الت ايجاد بديل عفها، وكذلكو ع تحتمد  شكل رسمَّ

 التَّ صدرت  حد االفقسام. وجدت فتيجة تطبيق القوافين الجديدة
؛ وفشر ثقافة الحمل المشترك حتى يتم إفها  تغيير ال كر القائم بين الحركات واألحزاب .10

 رة ة.مفافسة الشوةتم الحمل وفق الشراكة الوطفية وال االفقسام ال كري للمواطن ال لسطيفَّ،
وذلك  أن يكون مصلحة الوطن عهم وعولى  ؛فَّ مؤسسات الدولة ينملاحالضرورة استقاللية  .11

 والحمل  استقاللية وحيادية كاملة. ،ومصالح عحزابهم ،من مصالحهم الخاصة
ساس المصلحة عتوحيد المؤسسات السيادية المدفية واألمفية على توصَّ الدراسة إلى  .12

 .الوطفية الحليا
ضرورة إفها  سيطرة الحزب الواحد على مؤسسات الدولة، والحمل على إشراك الجميع فَّ  .13

 خدمة وفهضة الدولة.
فها  حالة تدخل السلطة التف يذية فَّ عمل  .14 قف تغولها ، وو السلطة التشرةحيةضرورة رفع وا 

مراعاة و  ،لالمجاهذا السلطات األخرى، من خالل االحتكام إلى الم ادئ القافوفية الراسخة فَّ  على
 فَّ القافون األساسَّ ال لسطيفَّ. ما جا 
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 ؛تشكيل لجفة ففية مشتركة بين الض ة الغربية وقطاع  زة تضم مختصين فَّ القافون ضرورة  .15
 ها،ية دمجوال حث فَّ كي  ،ن الصادرة خالل فترة االفقساميفوالدراسة القوافين والقرارات  ق وذلك

قرار التَّ تكون فَّ مصلحة الوطن والموا ل من خالطن، ورفض التَّ تكون فَّ  ير ذلك، وا 
 .توصيات ترفع إلى المجلس التشرةحَّ

لتَّ اإلى آلية التشرةع الدستورةة  المجلس حودحتى ياإلسراع فَّ المصالحة وعودة الوحدة  .16
 .القافون األساسَّ والفظام الداخلَّ للمجلس التشرةحَّ تأخذ من

الخطوات التَّ  جلس التشرةحَّ من اتخاذلتمكين الم ؛إجرا  افتخا ات تشرةحية فَّ عسرع وقت .17
 .تدارك سلبيات الواقع التشرةحَّ الحالَّ علىتساعد 

 خالفات س التشرةحَّ فَّ عيّ لوعدم إقحام المج ،االست ادة من التجربة التَّ حدثت .18
حدة والتَّ تحافظ على و  ،وعن يكون المجلس التشرةحَّ هو الجهة التَّ تمثل التوازن  ،سياسية

 الشحب والوطن ال التَّ تساهم فَّ ت تيت الوطن.
 ةال لسطيفي اتجميع ال ئ تحديل القوافين والتشرةحات السارةة  ما يضمن تلبيتها الحتياجات .19

 ،لسطيفَّال لسطيفَّ فَّ هيئات صفع وتف يذ القرار ال  لجميع قوى الشحبمشاركة فحلية  إلى وصوالً 
 .اة الحامةفَّ كافة مفاحَّ الحيو 

 (27جدول رقم )
 جدول النتائج والتوصيات

 أهم التوصيات أهم النتائج
التنفيذ جهة 

 الختصاصو 
الفواب فَّ قطاع عن  الدراسةعظهرت  .1

 زة يمارسون حقهم فَّ عملهم التشرةحَّ 
بدرجة ضحي ة حيث إن المتوسط الحسابَّ 

، وقيمة المتوسط الحسابَّ %57.86الفسبَّ 
( درجة، وهذا  سبب عدم وجود 5.7يساوي )

مفافس لهم فجميع الحاملون فَّ المجلس 
التشرةحَّ من فواب كتلة التغيير واالصالح 

 خالل فترة االفقسام. 

يجب ت حيل عمل المجلس التشرةحَّ 
لكَّ يضم جميع الكتل البرلمافية 

من عجل  والدؤوبوالحمل الجاد 
 ع لكَّ يرتقَّ الحمل وةتماشراك الجمي

 التفافس فيه للمصالح الحامة.

الكتل 
والقوائم 

البرلمافية فَّ 
المجلس 
 التشرةحَّ
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تمكن المجلس عفه لم ي الدراسةعظهرت  .2
ًا جديد آلياتالتشرةحَّ فَّ  زة من وضع 

إلدارة الحملية التشرةحية حيث إن المتوسط 
، وقيمة %49.915الحسابَّ الفسبَّ 

( درجة، وهذا 4.9المتوسط الحسابَّ يساوي )
يدلل على عن فواب المجلس التشرةحَّ حديثَّ 
الخبرة فَّ المجال التشرةحَّ فغالبيتهم فواب 

 جدد لم يشاركوا فَّ افتخا ات سا قة. 

شراك ذوي الخبرة والك ا ة فَّ إيجب 
إدارة الحملية التشرةحية وتدرةب 

 .وتطوةر من ليس لديه خبر وك ا ة
 االفت اه فَّ المستقبل لكَّ يتم تدعيم

المجلس التشرةحَّ بخبرات من 
المجلس القديم اصحاب الخبرة 

 والك ا ة.

هيئة 
المجلس 
التشرةحَّ 
والكتل 
والقوائم 
 البرلمافية

الفواب فَّ الض ة عن  الدراسةعظهرت  .3
حَّ حقهم فَّ عملهم التشرة االغربية لم يمارسو 

حيث إن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 
وقيمة المتوسط  ،28.7584.91%

( درجة، وهذا  سبب 2.8الحسابَّ يساوي )
تحطيل المجلس التشرةحَّ من قبل الرئيس 

 محمود ع اس. 

تكثيف الجهود من كافة الكتل 
البرلمافية وخصوصًا كتلة حركة 
فتح، للضغط على رئيس السلطة 
ال لسطيفية محمود ع اس لحدم 
تحطيل المجلس التشرةحَّ ودعوته 

 قاد، حتى يمارس الفواب حقهم.لالفح

كتلة فتح 
البرلمافية 
والرئيس 
محمود 
 ع اس

تمكن المجلس عفه لم ي الدراسةعظهرت  .4
 لياتآالتشرةحَّ فَّ الض ة الغربية من وضع 

جديدًا إلدارة الحملية التشرةحية حيث إن 
، وقيمة %26.52المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 
( درجة، وهذا 2.6المتوسط الحسابَّ يساوي )

 سبب تحطيل المجلس التشرةحَّ من قبل 
الرئيس ع اس، واعتقال الفواب من قبل 

 االحتالل.

رفع قضية الفواب المختط ين إلى 
المحكمة الدولية وذلك ألن الفواب 
يتمتحون  حصافة برلمافية وال يجوز 

 اعتقالهم.
لى ايجب على الرئيس ع اس ان يتح

على االفقسام ويقوم   تح المجلس 
 .لالفحقاد تهعو التشرةحَّ ود

المؤسسات 
الدولية 

 المتخصصة
والرئيس 
محمود 
 ع اس

استخدام التوكيالت  عن الدراسةعظهرت  .5
بداًل عن الفواب االسرى ساعدت فَّ حل 
عزمة إدارة الحملية التشرةحية بدرجة ضحي ة 
حيث إن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 

، وقيمة المتوسط الحسابَّ يساوي 51.26%
 سبب عدم اعتراف الكتل ( درجة وهذا 5.1)

االخرى  شرعية هذه التوكيالت و قيت جميع 
 القوافين الصادرة عفها تطبق فَّ  زة فقط.

تحديل فَّ القافون األساسَّ وةتم 
ال صل الكامل بين السلطات الثالث 
وعدم تدخل عي سلطة فَّ عمل 

 السلطة االخرى.

مفظمة 
التحرةر 
والسلطة 
 ال لسطيفية
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ة تغلب المجلس فس  عن الدراسةعظهرت  .6
التشرةحَّ على االزمات التشرةحية التَّ 
واجهته  سبب االفقسام كافت بدرجة ضحي ة، 
حيث إن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 

وقيمة المتوسط الحسابَّ يساوي  ،41.16%
( درجة، وهذا  سبب حدوث االزمة التَّ 4.1)

فَّ  دولة عيواجهته ولم يكن لها شبيه فَّ 
 الحالم.

ت القرة ة من يجب دراسة االزما
عزمتفا وطرق حلها وعمل لجفة 
متخصصة فَّ المجلس التشرةحَّ 
تسمى لحفة حل االزمات ومكوفة من 

 جميع ال صائل والكتل. 

هيئة 
المجلس 
التشرةحَّ 

 ولجافه

األدا  التشرةحَّ  عن الدراسة تعظهر  .7
تأثر  االفقسام ال لسطيفَّ فَّ الض ة الغربية 
بدرجة كبيرة، حيث إن المتوسط الحسابَّ 

، وقيمة المتوسط الحسابَّ %86.34الفسبَّ 
( درجة، وهذا  سبب تحطيل 8.6يساوي )

المجلس التشرةحَّ الذي هو صاحب 
االختصاص التشرةحَّ وفقل صالحيات 
 التشرةع إلى السلطة التف يذية صاح ة التف يذ

 المشرع والمف ذ واحد. فأص ح

ضرورة ال صل بين السلطات 
ب التف يذية والتشرةحية والقضائية فيج

التشرةع من اختصاص  ان يكون 
المجلس التشرةحَّ  الكامل، والتف يذ 

 من السلطة التف يذية.

ال صائل 
ال لسطيفية 
والرئيس 

 ع اس

األدا  التشرةحَّ  عن الدراسة عظهرت .8
تأثر  االفقسام ال لسطيفَّ فَّ قطاع  زة 
بدرجة كبيرة، حيث إن المتوسط الحسابَّ 

، وقيمة المتوسط الحسابَّ %77.05الفسبَّ 
( درجة، وهذا  سبب عدم 7.7)يساوي 

حضور الكتل البرلمافية االخرى جلسات 
المجلس التشرةحَّ التَّ كان يدعو لها الفائب 

 حمد  حر.ع األول د.

ضرورة ابتحاد فواب المجلس  
التشرةحَّ عن احداث االفقسام 
واالفخراط فَّ اعمال المجلس 

 مفه. المطلو ةومهامه 

فواب 
المجلس 
 التشرةحَّ

فس ة قبول  عن الدراسة عظهرت .9
الم حوثين لمشروعية القوافين الصادرة خالل 
فترة االفقسام فَّ قطاع  زة كافت بدرجة 
ضحي ة، حيث إن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 

، وقيمة المتوسط الحسابَّ يساوي 47.39%
الخالف القافوفَّ ( درجة، وهذا  سبب 4.7)

على قافوفية التوكيالت وعدم الحاصل 

ضرورة توضيح وت سير المواد التَّ 
عليها خالف فَّ القافون األساسَّ 
حتى ال تحدث مشكلة، واالبتحاد 
عمن يحتمل عكثر من رعي فَّ فهم 

 وتف يذ هذه المواد.
 

اللجفة 
القافوفية فَّ 

المجلس 
التشرةحَّ 
والمراكز 

القافوفية من 
مفظمات 



 

139 

 

االخرى  قافوفية هذه االعتراف من الكتل 
 التوكيالت.

المجتمع 
 المدفَّ.

فس ة قبول  عن الدراسة عظهرت .10
الم حوثين لمشروعية القوافين الصادرة خالل 
فترة االفقسام فَّ الض ة الغربية كافت بدرجة 
ضحي ة، حيث إن المتوسط الحسابَّ الفسبَّ 

، وقيمة المتوسط الحسابَّ يساوي 31.00%
الخالف القافوفَّ ( درجة، وهذا  سبب 3.1)

 على قافوفية القرارات  قوافينالحاصل 
الصادرة عن الرةس ع اس وذلك  سبب 

 افحقاد المجلس التشرةحَّ.
 البية الم حوثين  عن الدراسة عظهرت .11

فضلوا مراجحة القوافين والقرارات  قوافين وفق 
المفهجية القافوفية، حيث إن المتوسط 

، وقيمة المتوسط %85.59الحسابَّ الفسبَّ 
( درجة، وهذا  سبب 8.5الحسابَّ يساوي )

على جميع الخالف القافوفَّ الحاصل 
القوافين القرارات  قوافين الصادرة فَّ قطاع 

  زة والض ة الغربية. 

ضرورة عرض جميع القوافين على 
مراكز قافوفية متخصصة لحمل فلترة 
 لها وتحديلها وفق المفهجية القافوفية.

حكومة 
التوافق 

 ال لسطيفية.

الم حوثين لم  عن الدراسة عظهرت .12
 ضلوا إيقاف الحمل  القوافين والتشرةحات ي

الصادرة فَّ قطاع  زة والض ة الغربية خالل 
فترة االفقسام. حيث إن المتوسط الحسابَّ 

، وقيمة المتوسط الحسابَّ %59.28الفسبَّ 
( درجة، وهذا يرجع إلى حالة 5.9يساوي )

ال راغ التَّ يمكن ان يتسبب بها ايقاف الحمل 
 القوافين والقرارات  قوافين. بهذه

مل  قا  الحإتوصَّ الدراسة  ضرورة 
ساري  القوافين الصادرة فَّ كل من 
الض ة الغربية وقطاع  زة حتى 
وجود بديل عفها او اعتمادها  شكل 

 رسمَّ.

السلطة 
التف يذية 
والسلطة 
 التشرةحية.

عظهرت الدراسة ان االفقسام السياسَّ  .13
بين األحزاب والحركات االسالمية و ير 
االسالمية لم يكن وليد هذه ال ترة، ولكفه كان 

 .فشأة هذه االحزابمفذ 

توصَّ الدراسة  ضرورة تغيير ال كر 
القائم بين الحركات واألحزاب، وةتم 
الحمل وفق الشراكة الوطفية 

 والمفافسة الشرة ة.

ال صائل 
األحزاب و 

 السياسية.
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عظهرت الدراسة عن عدم احترام فتائج  .14
االفتخا ات التشرةحية ال لسطيفية التَّ جرت 

، عزز من االفقسام القائم 2006فَّ الحام 
عصاًل مفذ سفوات وعظهره جليا بين حركتَّ 
فتح وحماس، وعدى إلى االف صال فَّ جميع 

 مؤسسات الدولة.

توصَّ الدراسة إلى ضرورة 
الذين يحملوا فَّ مؤسسات استقاللية 

الدولة وذلك  أن يكون مصلحة 
الوطن عهم وعولى من مصالحهم 
الخاصة ومصالح عحزابهم والحمل 

  استقاللية وحيادية كاملة.

األحزاب 
والمؤسسات 
الحاملة فَّ 

 فلسطين

عظهرت الدراسة عن االفقسام السياسَّ  .15
ال لسطيفَّ كان له عثرًا سلبيًا واضحًا على 

 ةحية للمجلس التشرةحَّ، وحاولتالمهام التشر 
كتلة التغيير واإلصالح عن تتغلب على هذه 
المشكلة ولكن تحفت الطرف االخر حد من 

 هذه الحلول.

توحيد المؤسسات السيادية المدفية 
واألمفية على اساس المصلحة 

 .الوطفية الحليا

الكتل 
البرلمافية فَّ 

المجلس 
 التشرةحَّ

عدى  عظهرت الدراسة إلى عن االفقسام .16
إلى تحكم الحزب الواحد فَّ كل من قطاع 
 زة والض ة الغربية وهذا بدوره عفقد الحملية 

 التشرةحية الفزاهة والحيادية والمفافسة.

ضرورة افها  سيطرت الحزب الواحد 
على مؤسسات الدولة والحمل على 
اشراك الجميع فَّ خدمة وفهضة 

 الدولة.

رئاسة 
السلطة 

والمجلس 
 التشرةحَّ

عظهرت الدراسة عن الحمل التشرةحَّ  .17
تحرض لكثير من الحوائق، عهمها كان 
االحتالل وذلك  اعتقال الفواب، والحصار 
الم روض الذي عدى بدوره إلى عدم قدرة 
الفواب من التفقل بين شطري الوطن ومن 

 الكتساباالفتقال إلى الحالم الخارجَّ 
الخبرات وجلب الدعم، وكذلك عدم مشاركة 

برلمافية ما عدا كتلة التغيير الكتل ال
واالصالح، وكذلك ا الق الرئيس ع اس 

 للمجلس التشرةحَّ.

توصَّ الدراسة إلى ضرورة مقاضاة 
االحتالل قافوفية العتقاله الفواب 
المفتخبون والذين يتمتحون  حصافة 

 برلمافية دولية. 

األحزاب 
وال صائل 
 ال لسطيفية

عظهرت الدراسة عن فواب المجلس  .18
التشرةحَّ ال لسطيفَّ  حاجة ل حض 
المتخصصين فَّ القافون وفَّ الحملية 

 التشرةحية.

توصى الدراسة إلى ضرورة عخذ 
ال صائل والكتل واألحزاب عن 
اختيار الفواب التفوع فَّ 
التخصصات واختيار ما يلزم 

 لتسهيل عمل المجلس التشرةحَّ. 

األحزاب 
وال صائل 
 ال لسطيفية
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 المقترحات:
وحدة تفظيمية تت ع لجميع ال صووووائل، تكون مسووووؤوليتها حل المشووووكالت التَّ تحترض إفشووووا   .1

 الحملية التشرةحية وفق المفهج القافوفَّ، حتى افها  االفقسام.
تشوووووكيل لجفة ممن يحق لهم التشووووورةع سووووووا  السووووولطة التف يذية عو السووووولطة التشووووورةحية إلدارة  .2

تضوووووم ال صوووووائل ومفظمات المجتمع المدفَّ  الحملية التشووووورةحية لحين إفها  االفقسوووووام السوووووياسوووووَّ،
 وقافوفين استشارةين دوليين.

 التحديل فَّ القافون األساسَّ لكَّ يتم فصل السلطات عن  حضها ال ض فصاًل كاماًل. .3

 الدراسات المقترحة:
بهدف زةادة االهتمام بهذا الجافب الحسوووواس فَّ طبيحة الحملية التشوووورةحية التَّ تحتبر الحكم      

وذلك ألفها هَّ من تسوووووووووووون القوافين التَّ تسووووووووووووير الدولة، وألففا فَّ مرحلة االفقسوووووووووووام بين الفاس، 
السوووووووياسوووووووَّ الذي فجم عفه آثار سووووووولبية فَّ قطاع  زة والضووووووو ة الغربية على سووووووووا ، ومن خالل 
الحصول على توصيات مالئمة ومفاس ة فإن ال احث يقترح مجموعة من الحفاوةن ليتم األخذ بها 

علميًا وعمليًا فَّ تمكين المجلس التشوووووووووووووورةحَّ من تخطَّ األزمات كدراسووووووووووووووات وع حاث تسوووووووووووووواهم 
 المستقبلية  صورة فحالة:

 .إفها  االفقسام السياسَّ ال لسطيفَّ فَّ المجلس التشرةحَّدور  -
 .دور السلطة التف يذية فَّ إفها  االفقسام السياسَّ ال لسطيفَّ -
 دور مفظمات المجتمع المدفَّ فَّ إفها  االفقسام ال لسطيفَّ. -
 الحملية التشرةحية بين المجلس الوطفَّ والمجلس التشرةحَّ.إدارة  -
 فظام المجلس الواحد وفظام المجلسين فَّ إدارة الحملية التشرةحية. -
 تأثير االحتالل على الحملية التشرةحية فَّ ظل االفقسام ال لسطيفَّ. -
 تأثير األحزاب وال صائل على الحمل التشرةحَّ وعلى جميع المؤسسات فَّ ظل االفقسام. -



 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 

 أوًل: الكتب.
 ثانيًا: الرسائل العلمية.

 ثالثًا: الدوريات والمج ت والتقارير.
 رابعًا: المواقع اإللكترونية.
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المراجعقائمة المصادر و   
 القرآن الكريم.

 أوًل: المراجع العربية:
 أ. الكتب العربية:

 . القدس: دار الجفدي للفشر والتوزةع.صناعة النقسام الفلسطيني(: 2014ابراش، ابراهيم ) -
. عمان: دار الجتماعية العلوم في وتطبيقاته العلمي المنهج(: 2009ابراش، ابراهيم )  -

 الشروق.
، قبل و حد قيام السلطة سمات النخبة السياسية الفلسطينية (:2009)سمر البر وثَّ،  -

 .مركز الزةتوفة للدراسات واالستشارات ت:بيرو  .ال لسطيفيةالوطفية 
حقوق الط ع  . دمشق:1ط .القانون الدستوري النظرية العامة (:2009)حسن  ،ال حيري  -

 .مح وظة للمؤلف
 المؤسسة الجامحية للدراسات. القاهرة:. المبادئ القانونية العامة(: 1974سليمان )بو ذياب،  -
 لهدى.ادار  . الجزائر:سلطة التشريعية في مجال التشريع والرقابةال (:2005، عبدهللا )بوق ة -
مطا ع  :القاهرة .1936-1917الحركة الوطنية الفلسطينية من  (:1972)  فيم، عادل -

 .الهيئة المصرةة الحامة للكتاب
 المأمون . عمان: دار معجم المصطلحات البرلمانية والدبلوماسية(: 2011المشاق ة،  سام ) -

 وزةع.للفشر والت
 دار الثقافة للفشر :عمان. النظم السياسية والقانون الدستوري  (:2010)عبد الكرةم  ،علوان -

 والتوزةع.
 يروت:. بالفلسـطينيــة تقييم التجربة واعادة البناء منظمة التحرير(: 2007صالح، محسن ) -

 للفشر والتوزةع. مركز الزةتوفة
. 1. طفي النتفاضة الفلسطينية المباركةدور الحركات اإلس مية  (:1992، تيسير )ج ارة -

 .والتوزةع دار ال رقان للط اعة والفشر عمان:
"، مكت ة االفجلو المصرةة، "علم النفس التربوي (: 2005عبو حطب، فؤاد وصادق آمال ) -

 القاهرة.
 للفشر والتوزةع. دار الروادبيروت:  .تاريخ القرن العشرون (: 1999، خالد )ال اهوم -
. فابلس: مكت ة البيرة للط اعة والفشر الطريق إلى الهزيمة(: 1998) ستارقاسم، عبد ال -

 والتوزةع.
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. ةال لسطيفيصراع الص حيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة (: 2008، مرةم )عتيافَّ -
 .بيروت، مركز الزةتوفة للدراسات واالستشارات .1ط
  زة. الط حة الرا حة،، دراسات في القضية الفلسطينية(: 2006) عدوان، عاطف، -
ت: . بيرو الصراع على السياسات والسلطة في الساحة الفلسطينية (:2013) ماجد كيالَّ -

 مركز اال حاث للفشر والتوزةع. 
عمان: دار الثقافة للفشر  .النظم السياسية والقانون الدستوري  (:2010) علوان، عبد الكرةم -

 والتوزةع.
 .  زة.1. جر م الحصار أربع سنوات من العطاء(: 2014) المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ -
 .  زة.2. جر م الحصار أربع سنوات من العطاء(: 2014) المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ -
لفشر ل بيروت: الدار الجامحية .القانون الدستوري والنظم السياسية (:1994) إبراهيمشيحا،  -

 والتوزةع.
توفس: المدرسة القومية  .بة البرلمانيةمجلس النواب بتونس التجر  (:1989زهير ) المظ ر، -

 .ز ال حوث والدراسات اإلدارةةكلإلدارة، مر 
 مفشورات جامحة حلب . سورةا:1ط .المدخل إلى علم القانون  (:1997، هشام )القاسم -
 . غداد: مط حة الحافَّ .تاريخ القانون  (:1972هشام ) الحافظ، -
 .الجامحة الجديدة  اإلسكفدرةة، دار القانون الدستوري (: 1976) لحلو، را با -
 . القاهرة: دار الشروق. القانون الدستوري والمؤسسات السياسية(: 2007صرصار، محمد ) -
 مط حة علم الكتب. . القاهرة:معجم اللغة العربية المعاصرة: (2008)عمر، احمد  -
 عمان: .7. طالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري  :(2011الخطيب، فحمان ) -

 دار الثقافة للفشر والتوزةع.
مط حة جامحة  . الحراق:النظمة السياسية والدستورية المقارنة (:1986)الحافَّ، حسان  -

  غداد.  
 . القاهرة:المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري  (:2011) فوزي، صالح الدين -

 دار الفهضة الحربية.
دار الفهضة  . القاهرة:العالم المعاصرالنظم السياسية في  (:1976)الشرقاوي، سحاد  -

 الحربية.
 دار الفهضة الحربية. . القاهرة:الوجيز في شرح القانون المدني (:1971) ، احمدعبو ستيت -
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 .3ط. الوجيز فَّ فظرةة القافون  .مدخل إلى العلوم القانونية(: 1998، محمد )جح ور -
 للط اعة والفشر. الجزائر. دار هومة

 ال كر الحربَّ، القاهرة.دار  ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية (:2006سليمان ) الطماوي، -
ات والمطبوع مديرةة الكتب :دمشق السياسية. مبادي القانون والنظم (:2002)دلة، سليمان  -

 الجامحية. 
. القاهرة: مركز الحقوق النظم السياسية في العالم المعاصر (:2007، سحاد )الشرقاوي  -

 اهرة.جامحة الق
 .دار المحارف للفشر والتوزةع . القاهرة:النظم السياسية: (2008عبد هللا ) َّ،عبد الغف -
، دارسة تحليلية لوسائل تحقيق المؤسسات العامة ىالرقابة عل :(1987بدوي، عبد السالم ) -

 مكت ة االفجلو المصرةة. :القاهرة .القطاع الحام ووحداته اإلفتاجية ىالرقا ة عل
 .والتوزةع دار وائل للفشر . عمان:مدخل في علم القانون  :(2004 الب )الداودي،  -
ر مكت ة آفووواق للفش . الكوةت:الحكومة المنتخبة الواقع والمنيات :(2014الص ا ة، حسين ) -

 .والتوزةع
أثر النقسام السياسي الفلسطيني على مبدأ سيادة  :(2014عالوفة، محمود، وآخرون ) -

 بيرزةت: رام هللا. . مكت ة جامحةالقانون 
 .دار الكتاب للط اعة والفشر . القاهرة:2ط .القانون الدستوري  (:2004)عبد ال تاح  ،ساير -
المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة (: 1976توفيق ) ،فرج -

 دار ال كر الحربَّ. :القاهرة. للحق
 .للط اعة والفشر فَّالحامط حة :  غداد .القانون مدخل في علم (: 1997) سمالقا ،هشام -
مؤسسة الرسالة للط اعة : بيروت .8. طالقاموس المحيط(: 2005ال يروزا ادي، مجد ) -

 .والفشر والتوزةع
 وتطوراتها المعاصرة، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية (:2012محسن ) صالح، -

 .واالستشارات بيروت: مركز الزةتوفة للدراسات
السياسة الداخلية للحركة الوطنية الفلسطينية في مواجهة (: 1984الح اسَّ، فظام ) -

 . عمان: دار هشام للفشر والط اعة.1945 -1918. النتداب البريطاني والحركة الصهيونية
دار  . بيروت:1948-1917 المقاومة العربية في فلسطين (:1967) علوش ،فاجَّ -

 للفشر والتوزةع. الطليحة
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 مات، المقدالصراع على السياسات والسلطة في الساحة الفلسطينية(: 2009اجد )مكيالَّ،  -
 مركز االمارات للدراسات وال حوث. االمارات. والتداعيات وما الحمل

دار فارس للفشر  :عمان .10ط. تاريخ فلسطين الحديث(: 1990الكيالَّ، عبد الوهاب ) -
 .والتوزةع

 )ب( الرسائل العلمية: 
. دراسة ميدافية على سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية :(2007)إسليم، وسام  -

 وزارة المالية فَّ  زة. رسالة ماجستير. قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامحة اإلسالمية:  زة.
"الهيكلية والبرفامج". رسالة  التحرير الفلسطينية ةمنظماص ح (: 2007برهم، عبدهللا ) -

 ماجستير. جامحة الفجاح. فابلس.
أثر النظم النتخابية التشريعية في تشكيل النظام السياسي  :(2014البزم، ابراهيم ) -

 (، رسالة ماجستير، جامحة االزهر:  زة. 2012 – 1996) الفلسطيني
الثانية وأثره فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية  :(2010الدجفَّ، حسام ) -

 ، رسالة ماجستير، جامحة األزهر:  زة.السياسي الفلسطيني على النظام
جامحة  .ماجستير. رسالة اشكالية الع قة بين حركة حماس وفتح(: 2011عودة، عواد ) -

 . . فابلسالفجاح
لى انعكاسه عو أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية (: 2005عرفات، حفان ) -

 .جامحة الفجاح الوطفية فَّ فابلس .ماجستير فَّ التخطيط والتفميةرسالة  .السياسية التنمية
القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  (:2015)اللحام، محمد  -

  زة. .الجامحة االسالمية .ماجستير رسالة .واآلثار القانونية المترتبة عليه
الضبط اإلداري في الظروف الستثنائية في التشريع سلطات  (:2013)الحاوور،  شر  -

  زة.  .جامحة االزهر .ماجستير . رسالةالفلسطيني
دارة األزمات. دراسة ميدانية تحليلية عن اتجاهات  القيادات :(2004الشحالن، فهد ) - وا 

عربية ال أكاديمية نايف. رسالة ماجستير، التعاون لدول الخليج العربية القيادات األمنية بدول مجلس

 الرياض. :للعلوم األمنية
دور المجلس التشريعي الثاني في العملية التشريعية الردنية. (: 2014الحدوان، زةاد ) -

 رسالة ماجستير. جامحة الشرق االوسط: عمان.
، رسالة المجلس التشريعي الفلسطيني للمرحلة النتقالية (:1999، جهاد )عوده -

 .والحلوم السياسية، توفسماجستير مفشورة، كلية الحقوق 
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واقع ألزمات والبدائل المقترحة ألدارتها من وجهة نظر قادة  :(2008الطيراوي، توفيق ) -
اإلدارة التربوية بكلية الدراسات العليا في رسالة ماجستير:  .المؤسستين األمنية والمدنية في فلسطين

 الفجاح الوطفية: فابلس.جامعة 
 المواقع اللكترونية اإلخبارية لحركتي فتح وحماس ألزمةمعالجة  :(2013جراد، مفال ) -

 رسالة ماجستير: جامحة االزهر:  زة. ""دراسة تحليلية النقسام الفلسطيني
أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة  :(2012زةادة، فهد ) -

 ة التجارة، الجامحة اإلسالمية:  زة.قسم إدارة األعمال، كلي :. رسالة ماجستيرعلى إدارة األزمات
 (.1963) الجزائـر منـذ التشريـع المفـو ض والمنافـس فـي" (:2002)فرحوووات  ،سحيووودي -

 رسالة ماجستير: جامحة الجزائر: الجزائر.
واقع إدارة الزمات وسبل تطويرها في وزارة الداخلية والمن الوطني،  :(2014فصر، اياد ) -

 . رسالة ماجستير: اكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات الحليا:  زة. في قطاع غزة
 .نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين في التشريع الفلسطيني(: 2014ق ة، طارق ) -

 رسالة ماجستير: الجامحة االسالمية:  زة.
ة يالنقسام الفلسطيني في العهد البريطاني وفي ظل السلطة الوطن :(2012فيصل، فحمان ) -

  زة. .االزهر . جامحةرسالة ماجستير .الفلسطينية
. دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشراكة السياسية(: 2008شيخ علَّ، فاصر)  -

 . فابلس.رسالة ماجستير. جامحة الفجاح
. دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز التنمية البشرية(: 2013ابو عدوان، سائد )  -

 جامحة الفجاح. فابلس.رسالة ماجستير. 
 أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة :(2009يوسف،  سان ) -

 لس. ، رسالة ماجستير. جامحة الفجاح: فابالوطنية الفلسطينية بعد النتخابات التشريعية الثانية
. الجزائرفي  دور اللجان البرلمانية في تفعيل األداء البرلماني (:2010)يحياوي، حمزة  -

 الجزائر. جامحة  سكرة. .ماجستير رسالة
 )ج( الدوريات والمج ت والتقارير: 
 طبيعة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في الفترة ما بين (:2008محن ) ادعيس، -
(2007- 2008.) 
وضع حقوق اإلنسان في مناطق  (:2007) لحقوق االفسان المستقلةالتقرةر السفوي للهيئة  -

 رام هللا. ن.فلسطي .السلطة الوطنية الفلسطينية
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وضع حقوق اإلنسان في مناطق  (:2008) لحقوق االفسان المستقلةالتقرةر السفوي للهيئة  -
 رام هللا. فلسطيفين. .السلطة الوطنية الفلسطينية

(. الحدد 7فية. المجلد )مجلة الدراسات ال لسطي كيانالالبحث عن (: 1993) الشرةف، ماهر -
(27.) 
ص حيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالمقارنة  :(2006إدعيس، محن وآخرون ) -

 يةال لسطيف ، الهيئةمجلس الوزراء والمجلس التشريعي في القانون األساسي مع ص حيات
 المستقلة لحقوق المواطن، رام هللا.

. مجلة سياسة تصدر عن محهد السياسات االفقسامست سفوات على (: 2013شحت، عزام ) -
 (، رام هللا.24)عدد الحامة. 

صراع الص حيات وغياب المسؤوليات في  :(2007السفوي الثالث )التقرةر مؤتمر عمان،  -
 رام هللا. ،، االئتالف من اجل الفزاهة والمسائلة عمانالفلسطينية السلطة الوطنية

 امحةبج محهد الحقوق ، تشريعية باألراضي الفلسطينيةالحالة ال"(: 2012جاموس، عمار ) -
 ، رام هللا.بيرزةت

. صحي ة الحدث، 2016لحام  موازنة السلطة الفلسطينية(: "2016عابدين، عصام ) -
12/1/2016. 

 .آلية التشريع في فلسطين وتأثير النقسام الفلسطيني عليها(: 2011الحجار، عدفان ) -
 (. 1الحدد )( 13مجلة جامحة االزهر المجلد )

والمخاطر.  ، االثارالسيطرة العسكرية لحركة حماس على قطاع غزة(: 2007مصلح، احمد ) -
 للدراسات ال لسطيفية. مجلة سياسات

. مجلة واسط، مصادر قوة رئيس الجمهورية في األنظمة السياسية :(2005) ، احمدراهَّ -
 الحدد الثافَّ عشر جامحة المستفصرةة: الحراق.

الرقابة اإلدارية ودور الوحدات الرقابية في األجهزة والمصالح  :(1984)الم تَّ، كمال  -
 . (1) الحدد مجلة محهد اإلدارة الحامة، الحكومية بالمملكة العربية السعودية،

طيفَّ، ال لس دليل اجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي (:2013) محهد الحقوق  -
 .فلسطين

 طبيعة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في الفترة ما بين (:2008) سامَّ ج ارةن، -
 (. مجلة م تاح. رام هللا. 2008 – 2007)

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/30.pdf
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/30.pdf
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لحوار المبادرة الفلسطينية لتعميق ا: (2008) تقرةر عدا  المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ  -
 رام هللا. .العالمي والديمقراطية

مجلة الدراسات النظام السياسي الفلسطيني بين الداخل والخارج،  (:1999) فوفل، ممدوح -
 . فلسطين. الفلسطينية

 .2012 لعام تقرير عمل(: 2012) والتشريع لسنةديوان ال توى  -
 األولوياتعملية التشريع في فلسطين الليات واألهداف و  (:2000) مصط ى، مرعَّ -

 . رام هللا (. الهيئة المستقلة لحقوق االفسان.16الحدد ) .سلسلة التقارةر القافوفية
الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي ( 2006ابو دية، احمد، حرب، جهاد ) -

ن عجل ال لسطيفية لدراسة الديمقراطية م المؤسسة - مؤسسة مواطن .السلطة التف يذية .الفلسطيني
 .عمان الفزاهة والش افية

 . مؤسسة مواطن، رام هللا. التشريعات الصادرة فترة النقسام(: 2014القيسَّ، محمد ) -
المبادرة الفلسطينية رام هللا: (. 2006-2008) .تقرةر عدا  المجلس التشرةحَّ ال لسطيفَّ -

 .م تاح مجلة لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية
 .(2012)تقرةر عمل لسفة ، ديوان ال توى والتشرةع -
ز ، المركالفرص والعقبات امام استعادة الوحدة بين غزة والضفة( 2011السمهوري، محمد ) -

 .رام هللاال لسطيفَّ لل حوث السياسية. 
هيئة ال .السلطة التشريعية بين نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين (:2001)كايد، عزةز  -

 رام هللا. (20) الحدد المستقلة لحقوق المواطن سلسلة التقارةر القافوفية
. قرارات بقانون الصادرة عن الرئيس وفقًا لحالت الضرورةال(: 2008طوقان، طارق ) -

 رام هللا.. مجموعة إيكوةتَّ القافوفية .مؤسسة م تاح
 (. رام هللا. 39د ). الحدالهيئة المستقلة لحقوق النسان( 2010حالسة، حسن ) -
 رى.االس قراءة قانونية في مدى قانونية توكي ت النواب: (2008)حسين، ج ارةن  ،عبو هفود -

 الم ادرة ال لسطيفية لتحزةز الحوار. .م تاح مجلة
 ترةف العملية التشريعية والرقابة البرلمانية خ ل (2012) المركز ال لسطيفَّ لحقوق االفسان -

 (.2012 – 2007) من ال لسطيفَّ االفقسام السياسَّ
 .النقسام على سيادة القانون  أثرمعالجات قانونية مختارة  (:2014ابو شمالة، وآخرون ) -

 جامحة بيرزةت. رام هللا.  محهد الحقوق 
 (2012)، ديوان الفتوى والتشريعمجلة  -
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مجلة الدراسات  .القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين (:1981) بيانالحوت،  -
 . فلسطين.مؤسسة الدراسات ال لسطيفية .ل لسطيفيةا

مركز  (.2008-1996) تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني(: 2008صافَّ، يوسف ) -
 هودف لحقوق اإلفسان. رام هللا.

 العملية التشريعية والرقابة البرلمانية خ ل(: 2012المركز ال لسطيفَّ لحقوق االفسان، ) -
 .  زة.ينيالنقسام السياسي الفلسط فترة

 ( 106 – 72(: الحدد )2014-2007جرةدة الوقائع ال لسطيفية الحدد ) -
 (.2010)التقرةر السفوي للمركز ال لسطيفَّ لحقوق اإلفسان  -
مجلة الدراسات  المؤتمر مفرق طرق بين المجاهدين والمتعبين،(: 1991)  وشة، إبراهيم -

 .ال لسوطيفية
 .القدس ،الطليعةمجلة  (:1991) البر وتَّ،  شير  -
مؤسسة الدراسات  حماس الفكر والممارسة والسياسة.(: 1996، خالد )الحروب -

 .الفلسطينية
أوراق العمل جميعها حول أثر  .هدى حمودة ،خالد صافَّ ،مَّ فايفجميل،  المجدالوي  -

 النقسام الداخلي على الحركة النسوية الفلسطينية وأثره على المرأة الفلسطينية من الناحية
 .ة واالقتصادية والتحليمية والصحية والف سيةاالجتماعي

النقسام أساء للقضية الفلسطينية وأخذها إلى أماكن (: 2007) ابو حمادة، تايه ،عبو ص ية -
 .مجلة البيادر السياسَّ .بعيدة عن جوهرها وحقيقتها

 اقتصاد األنفاق بقطاع غزة ضرورة وطنية أم كارثة(: 2011ابو مدهلل، سمير، اال ا وفيق، ) -
 (.1) الحدد. 13. المجلد مجلة جامحة األزهر  غزة، سلسلة الحلوم اإلفسافية. واجتماعية اقتصادية

المجلس التشريعي: تقييم األداء خ ل دورتي النعقاد األولى  (:1999) عبير ،ال كر -
 .(، رام هللا1) الحدد مركز التفمية الديمقراطية، سلسلة دراسات (1999-1997والثانية )

تقرير أداء المجلس  (:2009) الم ادرة ال لسطيفية لتحميق الحوار الحالمَّ والديمقراطية -
  .(، رام هللا4)الحدد م تاح مجلة سلسلة إصدارات ، 2009التشريعي الفلسطيني 

اللجنة الرباعية إمكانية تفعيل الدور، المتغيرات الدولية ومستقبل  (:2009) عرةقات صائب -
 لمركز ال لسطيفَّ للديمقراطية والدراسات. فلسطين. فابلس.ا .القضية الفلسطينية

للمستوطفات  التحاد األوروبي يعارض منح قروض إضافية .18/12/2009 جرةدة القدس. -
 فَّ الض ة الغربية.
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 المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني تقييم الداء للدورة التشريعية :(2008حرب، جهاد ) -
 األولى مجلة م تاح.

مجلة اصدارات الم ادرة  .المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير أداء (:2009) صالح سرور -
 .(32) الحدد الوطفية لتحميق الحوار

، مفتدى ع حاث المجلس التشريعي الفلسطيني: الواقع والطموح (:2002مجدالفَّ، احمد ) -
 .السياسات االجتماعية واالقتصادية فَّ فلسطين، رام هللا

 .(3)عدد  (:2008)لحقوق االفسان  المستقلةالهيئة  -
. مجلة سياسيات، مؤسسة ( مراس ت معهد السياسيات العامة2013سيف، عاطف ) ابو -

 االيام للطا حة والفشر. رام هللا.
 )د( القوانين والنظمة:

 (.2012المحدل لحام ) ال حرةفَّ مملكة دستور -
 (.2004)الدستور اللبفافَّ المحدل عام  -
 (.2005المحدل لسفة )القافون األساسَّ  -
 الالئحة الداخلية للمجلس الوطفَّ فَّ مملكة ال حرةن. -
 .الفظام الداخلَّ المجلس التشرةحَّ -
 الفظام الداخلَّ لمجلس الفواب اللبفافَّ. -
 .(2003)الفظام الداخلَّ لمجلس الفواب اللبفافَّ المحدل لحام  -

 )ه( المواقع اإللكترونية:
 الرا ط: 15/1/2016.  زة، لإلع مموقع المركز الفلسطيني (: 2014) هالل ،جميل -

https://www.palinfo.com 

 .الجزيرة نت. موقع امعة العربية والنقسام الفلسطينيالج (:2016) ش يق مفير -
  http://aljazeera.net  الرا ط: 8/1/2016

 الرا ط: 10/2/2016 ،الفلسطينيةالنتخابات المركزية موقع لجفة  -
http://www.elections.ps 

الرا ط:  2/2/2016على االفترفت.  زة،  موقع المجلس التشريعي الفلسطيني -
http://www.pal-plc.org 

الرا ط:  16/3/2016على االفترفت.  زة،  المركز الفلسطيني لحقوق النسانموقع  -
http://pchrgaza.org/ar 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegConsFT.aspx?lnk=2&LegPath=14227
https://www.palinfo.com/print/2014/5/19
http://aljazeera.net/NR/exeres/03548466-220B-4F9E-92DBCF7CFA428DDB.htm?wbc_purpose=Basic%2CBasic_Current
http://www.elections.ps/
http://www.pal-plc.org/
http://www.pal-plc.org/
http://pchrgaza.org/ar
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الرا ط:  2/1/2016على االفترفت:  زة،  لإلع مالمركز الفلسطيني موقع  -
https://www.palinfo.com   

الرا ط:  26/1/2016على االفترفت: رام هللا، وكالة معا موقع  -
http://www.maannews.net 

الرا ط:  20/1/2016االخ ارةة، بيت لحم،  وكالة معاموقع  -
http://www.maannews.net ) 

 

 المراجع األجنبية: -ثانياً 
- Mitchell، - O’Brien (2008) : Parliaments as Peacebuilders in Conflict-

Affected Countries. The World Bank: Washington، D.C. 

- Fabio، Franchino (2008): Legislative Policymaking in Parliamentary    

Systems: Opportunities، Conflict and Institutional Constraints: University 

of Latvia، European Union. 
 



 

 الم حق
 (1ملحق رقم )

 الستبانة في صورتها النهائية 
 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
 برنامج الدراسات العليا المشترك

 مع جامعة األقصى

 
 .هللا / هاحفظه .............................. : األخ/ت الستاذ/ة

 .السالم عليكم وأمحة اهلل وبركاته

 لدراسة علميةاستبانة تعبئة الموضوع: 
 يقوم ال احث بإعداد دراسة علمية  حفوان:شارة إلى الموضوع ععاله  اإلعهديكم عطيب التحيات، و 

 في فلسطين" إدارة العملية التشريعية علىاإلنقسام "أثر  
الماجستير فَّ برفامج القيادة واإلدارة فَّ عكاديمية وذلك الستكمال متطل ات الحصول على درجة 

 اإلدارة والسياسة للدراسات الحليا.
( عمام اإلجا ة المفاس ة، حيث 10-1لذا، عرجو التكرم بتحبئة االست افة المرفقة، ووضع رقم من )

ت يع البيافا( يشير إلى الدرجة الحليا، علًما  أن جم10( يشير إلى الدرجة الدفيا والرقم )1إن الرقم )
 ستستخدم أل راض ال حث الحلمَّ، وسيتم التحامل محها  سرةة تامة.

 والتقدير،،،وتفضلوا بقبول فائق الحترام شاكرين لكم حسن تعاونكم 
 

 الباحث
 حماد عبد الرحمن الدحدوح

 0595200088رقم الجوال / 
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 أوًل: البيانات الشخصية:
 الجنس: .1
 

 
 المؤهل العلمي: .2

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم فأقل
   

 الخبرة: .3
 5أقل من 
 سنوات

 10أقل من – 5
 سنوات

 15أقل من  – 10
 سنة

 15أكثر من 
 سنة

    

 العمر: .4
 25أقل من 
 سنة

 45أقل من  – 25
 سنة

 55أقل من  – 45
 سنة

 55أكبر من
 سنة

    

 المسمى الوظيفي المعتمد: .5

( يشير إلى الدرجة 1( عمام اإلجا ة المفاس ة، حيث عن الرقم )10-1التكرم بوضع، رقم من ) ثانيًا:
 ( يشير إلى الدرجة الحليا.10الدفيا والرقم )

الرقم من  البيان م
(1-10)  

 في قطاع غزة. فترة النقسام لعملية التشريعيةلالمجلس التشريعي  إدارة المحور األول:

 أنثى ذكر
  

نائب في المجلس 
 التشريعي

الحكومة وزير في 
 الفلسطينية

منظمة مجتمع 
 مدني

أكاديمي 
 جامعي
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  تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ  زة من إدارة الحملية التشرةحية. 1

  يت ع المجلس التشرةحَّ فَّ  زة اإلجرا ات القافوفية الخاصة  الحملية التشرةحية. 2

  يمارس الفواب فَّ  زة حقهم فَّ عملهم التشرةحَّ. 3

   فَّ  زة مهامه التشرةحية المفاطة  ه. تشرةحَّاللمجلس يؤدي ا 4

تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ  زة من وضع فموذج جديد إلدارة الحملية  5
 التشرةحية.

 

  الحملية التشرةحية. قدم المجلس التشرةحَّ فَّ  زة إفجازات ملموسة فَّ 6

 ية.الضفة الغرب في فترة النقسام لعملية التشريعيةلالمجلس التشريعي  إدارة المحور الثاني:  

  تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة من إدارة الحملية التشرةحية. 7

ات ع المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة اإلجرا ات القافوفية الخاصة  الحملية  8
 التشرةحية.

 

  مارس الفواب فَّ الض ة حقهم فَّ عملهم التشرةحَّ. 9

   فَّ الض ة مهامه التشرةحية المفوطة  ه. تشرةحَّاللمجلس عدى ا 10

تمكن المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة من وضع فموذج جديد إلدارة الحملية  11
 التشرةحية.

 

  الحملية التشرةحية. قدم المجلس التشرةحَّ فَّ الض ة إفجازات ملموسة فَّ 12

 فترة النقسام.العملية التشريعية  ةأزم المحور الثالث:

  زمات.ألا للحملية التشرةحية فترة التخطيط المسبق  المجلس التشرةحَّقوم ي 13

يطبق المجلس التشرةحَّ الحلول الحلمية لحل األزمات المتحلقة  حمل المجلس  14
 على المستوى التشرةحَّ.

 

َّ حاالت ف للحملية التشرةحية توفير وسائل بديلة من تمكن المجلس التشرةحَّ 15
 األزمات.

 

التوكيالت بداًل عن الفواب االسرى ساعدت فَّ حل عزمة إدارة الحملية استخدام  16
 التشرةحية.

 

لحل  َّالتشرةح المجلس فواب عليها حصل التَّ وكاالتلل دستوري يتوفر سفد  17
 األزمة على المستوى التشرةحَّ.

 

ف ها صيو  التشرةحية مؤشرات احتمال حدوث األزمات يرصد المجلس التشرةحَّ 18
 حللها.يو 
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  تغلب المجلس التشرةحَّ على االزمات التشرةحية التَّ واجهته  سبب االفقسام. 19

 .الضفة الغربيةو  في قطاع غزة التشريعي األداءنقسام الفلسطيني على تأثير ال  المحور الرابع:

  تأثر االدا  التشرةحَّ  االفقسام ال لسطيفَّ فَّ قطاع  زة. 20

   االفقسام ال لسطيفَّ فَّ الض ة الغربية.تأثر األدا  التشرةحَّ  21

  االفقسام السياسَّ شتت الحملية التشرةحية وعضح ها. 22

  التشرةحات الصادرة تراعَّ مصلحة كل طرف من طرفَّ االفقسام. 23

  التشرةحات التَّ صدرت فَّ فترة االفقسام ال تخدم المجتمع ال لسطيفَّ. 24

الصادرة في قطاع غزة والقرارات نقسام الفلسطيني على مشروعية القوانين تأثير ال المحور الخامس: 
 .الضفة الغربيةو 

  .فَّ قطاع  زةخالل فترة االفقسام مشروعية القوافين الصادرة عوافق على  25

الض ة  فَّ خالل فترة االفقسام الصادرةوالقرارات مشروعية القوافين عوافق على  26
 .الغربية

 

افسجام القوافين والتشرةحات  حد افتها  المدة القافوفية للرئيس مع عوافق على  27
 الدستور.

 

  يحق للرئيس إصدار القوافين والتشرةحات فَّ ظل االفقسام. 28

  يحق للرئيس تحطيل المجلس التشرةحَّ فَّ حالة االفقسام. 29

جلس للمعوافق على افسجام القوافين والتشرةحات  حد افتها  المدة القافوفية  30
 التشرةحَّ مع الدستور.

 

عدى االفقسام ال لسطيفَّ إلى تحطيل الحمل  القوافين والتشرةحات فَّ  حض  31
 المفاطق ال لسطيفية.

 

ثناء أ التي صدرت في الضفة الغربية وقطاع غزة القرارات بقوانينالقوانين و  المحور السادس: مستقبل
 النقسام.

 ة الغربيةالتَّ صدرت فَّ الض  القرارات  قوافينو  القوافينعفضل استمرار الحمل   32
 فترة االفقسام.

 

  .فترة االفقسام القوافين التَّ صدرت فَّ قطاع  زةعفضل استمرار الحمل   33

عفضل استمرار الحمل  القوافين التَّ صدرت عن طرفَّ االفقسام وتحتبر  34
 صحيحة.

 

  ية.فَّ قطاع  زة والض ة الغربعفضل إيقاف الحمل  القوافين المخال ة للدستور  35
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  عفضل إيقاف الحمل بجميع القوافين والقرارات الصادرة خالل فترة االفقسام. 36

عفضل إيقاف الحمل  القوافين والتشرةحات الصادرة فَّ قطاع  زة خالل فترة  37
 االفقسام.

 

الل فترة خعفضل إيقاف الحمل  القوافين والتشرةحات الصادرة فَّ الض ة الغربية  38
 االفقسام.

 

  عفضل مراجحة القوافين والقرارات  قوافين وفق المفهجية القافوفية. 39

  عفضل تشكيل فرةق قافوفَّ لدراسة ما صدر من تشرةحات خالل فترة االفقسام. 40

 أشكركم لحسن التعاون،،،،،
 

 ( 2ملحق رقم )
 المحكمين بأسماء قائمة

 الجامعة السم م
 عكاديمية اإلدارة والسياسة المدهون د. محمد  1
 عكاديمية اإلدارة والسياسة د. فبيل اللوح 2
 عكاديمية اإلدارة والسياسة د. عحمد الوادية 3
 جامحة األقصى د. فضال عبد هللا 4
 جامحة األقصى د. فؤاد عياد 5
 جامحة األقصى د. محمود األستاذ 6
 جامحة األقصى د. وليد مزهر 7
 جامحة االزهر األ ا د. رفيق 8
 جامحة األزهر د. خليل حجاج 9

 الجامحة اإلسالمية د. محمد الفحال 10
 الجامحة اإلسالمية د. ياسر الشرفا 11
 الكلية الجامحية يمن حجَّعد.  12
 مدرس لغة عربية ع. محمد الز بَّ 13
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 ( 3ملحق رقم )
 فترة النقسامالقرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس محمود عباس خ ل 

 النشر التاريخ التصنيف السم م

 9/9/2007 الدستوري   شأن االفتخا ات الحامة 2007( لسفة 1قرار  قافون رقم ) 1
الوقائع 

ال لسطيفية 
 72الحدد 

2 
 شأن المصادقة على ات اقية  2007( لسفة 2قرار  قافون رقم )

 .قرض لدعم التجمحات السكافية ال لسطيفية المحاصرة
 األراضَّ

13/9/200
7 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 73الحدد 

3 
 شأن قافون رسوم طوا ع  2007( لسفة 3قرار  قافون رقم )

 .الواردات وقافون طوا ع اإليرادات
 إداري 

4 
 شأن حظر القوة التف يذية  2007( لسفة 4قرار  قافون رقم )

 .وميليشيات حركة حماس الخارجة على القافون 
 سياسَّ

5 
 شأن تحديل قافون التقاعد الحام  2007( لسفة 5قرار  قافون رقم )

 .م2005( لسفة 7رقم )
 مدفَّ

6 
 شأن إلغا  قافون التأميفات  2007( لسفة 6قرار  قافون رقم )

 .االجتماعية
 اجتماعَّ

7 
الحامة للسفة  شأن الموازفة  2007( لسفة 7قرار  قافون رقم )

 .2007المالية 
 اقتصادي

8 
م  شأن تحديل قافون التأمين 2007( لسفة 8قرار  قافون رقم )

 .م2005( لسفة 20رقم )
 اجتماعَّ

9/6 /
2008 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 74الحدد 

9 
م  شأن المصادقة على ات اقية 2007( لسفة 10قرار  قافون رقم )

 .القرض المقدم من الحكومة األلمافية
 اقتصادي

 سياسَّ . شأن األمن الوقائَّ 2007( لسفة 11)قرار  قافون رقم  10

11 
م  شأن المصادقة على الهيكل 2007( لسفة 12قرار  قافون رقم )

التفظيمَّ وجدول تشكيالت الوظائف لديوان الرقا ة المالية 
 .واإلدارةة

 إداري 

 اقتصادي .م  شأن اإلع ا  الضرةب2007َّ( لسفة 13قرار  قافون رقم ) 12

13 
م  شأن تحديل قافون التقاعد 2008( لسفة 1قرار  قافون رقم )

 .م2005( لسفة 7الحام رقم )
 مدفَّ

15/6/
2008 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 75الحدد 
14 

م  شأن تحديل قافون ضرة ة 2008( لسفة 2قرار  قافون رقم )
 .م2004( لسفة 17الدخل رقم )

 اقتصادي

15 
م  شأن تحديل قافون تفظيم 2008( لسفة 3قرار  قافون رقم )

 .م1998( لسفة 7الموازفة الحامة والشؤون المالية رقم )
 اقتصادي

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15763
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15764
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15764
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15765
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15765
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15766
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15766
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15767
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15767
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16 
م  شأن الموازفة الحامة للسفة 2008( لسفة 4 قافون رقم )قرار 

 .م2008المالية 
 اقتصادي

 اقتصادي .م  شأن تحديل قافون الشركات2008( لسفة 6قرار  قافون رقم ) 17
20/6/

2008 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 18 76الحدد 
م  شأن المصادقة على ات اقيتَّ 2008( لسفة 7قرار  قافون رقم )

القرض المبرمتين مع البفك اإلسالمَّ للتفمية  شأن مشروع الربط 
 .الكهربائَّ بين جمهورةة مصر الحربية وقطاع  زة

 اقتصادي

  اقتصادي .م  شأن مكافحة  سل األموال2007( لسفة 9قرار  قافون رقم ) 19
2/6/2

008 

الحدد 
 20 3الممتاز 

 شأن تفظيم ممارسة حق م 2008( لسفة 5قرار  قافون رقم )
 .اإلضراب فَّ الخدمة المدفية

 مدفَّ

21 
م  شأن تحديل قافون المرور 2008( لسفة 8قرار  قافون رقم )

 .2000( لسفة 5رقم )
 مدفَّ

09/10
/2008 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 77الحدد 

22 
م  شأن تحديل قافون الهيئات 2008( لسفة 9قرار  قافون رقم )

 .1997( لسفة 1المحلية رقم )
 مدفَّ

09/12
/2008 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 78الحدد 

23 
م  شأن تحديل قافون مؤسسة 2008( لسفة 10قرار  قافون رقم )

 .م2005( لسفة 14إدارة وتفمية عموال اليتامى رقم )
09/02 اجتماعَّ

/2009 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 مدفَّ . م  شأن قافون الرةاضة2008( لسفة 11قرار  قافون رقم ) 24 79الحدد 

25 
م  شأن الموازفة الحامة للسفة 2009( لسفة 12قرار  قافون رقم )

 .2000المالية 
09/05 اقتصادي

/2009 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 خدماتَّ .م  شأن قافون الكهربا  الحام2009( لسفة 13قرار  قافون رقم ) 26 81الحدد 

27 
م  شأن المصادقة على 2009( لسفة 14قرار  قافون رقم )

 .الحكومة
 سياسَّ

22/08
/2009 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 82الحدد 
28 

م  شأن الهيئة ال لسطيفية 2009( لسفة 15)قرار  قافون رقم 
 .لتفظيم قطاع االتصاالت

 مدفَّ

29 
م  شأن المصادقة على تحديل 2009( لسفة 16قرار  قافون رقم )

 .تشكيل مجلس الوزرا 
 سياسَّ

30 
م  شأن التحامل فَّ البورصات 2009( لسفة 17قرار  قافون رقم )

 .األجفبية
 اقتصادي

1/11/
2009 

الوقائع 
ة يفيسطال ل

 83الحدد 
31 

م  شأن ملحق قافون الموازفة 2009( لسفة 18 قافون رقم )قرار 
 .م2009( لسفة 12الحامة رقم )

 اقتصادي

32 
م  شأن تحديل القرار  قافون 2009( لسفة 19قرار  قافون رقم )

 .الدخلم المحدل لقافون ضرة ة 2008( لسفة 2رقم )
 اقتصادي
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33 
م  شأن المصادقة على تحديل 2009( لسفة 20قرار  قافون رقم )

 .تشكيل مجلس الوزرا 
 سياسَّ

34 
م  شأن المصادقة على تحيين 2010( لسفة 1) قرار  قافون رقم

 .رئيس هيئة مكافحة الكسب  ير المشروع
 اقتصادي

6/5/2
010 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 85الحدد 

35 
 على قرار م  شأن المصادقة2010فة لس (2قرار  قافون رقم)

 لية لرئيس ديوان الرقا ة الماليةوالحقوق الما تحديد الراتب
 .واإلدارةة

 اقتصادي

36 
م  شأن الموازفة الحامة للسفة المالية 2010( 3قرار  قافون رقم )

 .م2010
 اقتصادي

37 
م  شأن حظر ومكافحة مفتجات 2010( لسفة 4قرار  قافون رقم )

 .المستوطفات
 سياسَّ

38 
على تحيين م  شأن المصادقة 2010( لسفة 5قرار  قافون رقم )

 .رئيس ديوان الموظ ين الحام
 إداري 

 عراضَّ . شأن سلطة األراضَّ 2010( لسفة 6قرار  قافون رقم ) 39
9/6/2

010 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 86الحدد 

 اقتصادي  م  شأن المصارف.2010( لسفة 9قرار  قافون رقم ) 40
27/11

/2010 
الحدد 

 4الممتاز 

41 
قافون الكسب  م  شأن تحديل2010( لسفة 7قرار  قافون رقم )

 .م2005( لسفة 1 ير المشروع رقم )
 اقتصادي

26/6/
2010 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 87الحدد 

42 
م  شأن تحديل قافون المحامين 2010( لسفة 8قرار  قافون رقم )

 .الفظاميين
 مدفَّ

15/12
/2010 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 88الحدد 

43 
م إلغا  األمر الحسكري رقم 2010( لسفة 9قرار  قافون رقم )

 . االعتراض شأن لجان  (353)
 قضائَّ

30/3/
2011 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 90الحدد 

44 
م  شأن المصادقة على احالة 2010( لسفة 10قرار  قافون رقم )

 .رئيس ديوان الرقا ة المالية واإلدارةة إلى التقاعد
 قضائَّ

 اقتصادي .م  شأن القضا  الشرع2011َّ( لسفة 1 قافون رقم )قرار  45

46 
م  شأن تحديل قافون تشجيع 2011( لسفة 2قرار  قافون رقم )

 .م1998( لسفة 1االستثمار فَّ فلسطين رقم )
 اقتصادي

47 
م  شأن تحديل قافون االستمالك 2011( لسفة 3قرار  قافون رقم )

 .م1953( لسفة 2رقم )
 إداري 

48 
المصادقة على تحيين م  شأن 2011( لسفة 4قرار  قافون رقم)

 .رئيس لديوان الموظ ين الحام
 اقتصادي

24/10
/2011 

الحدد 
 5الممتاز 
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49 
م  شأن الموازفة الحامة للسفة 2011( لسفة 5قرار  قافون رقم )

 .م2011المالية 
 اقتصادي

10/10
/2011 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 91الحدد 

50 
م  شأن تحديل قافون الجمحيات 2011( لسفة 6قرار  قافون رقم )

 .م2000( لسفة 1الخيرةة والهيئات المحلية رقم )
 خدماتَّ

51 
م  شأن تحديل قافون الحقو ات 2011( لسفة 7قرار  قافون رقم )

الفافذ فَّ المحافظات الشمالية وقافون الحقو ات الفافذ فَّ 
 .المحافظات الجفوبية

 قضائَّ

 اقتصادي .م  شأن ضرة ة الدخل2011( لسفة 8قرار  قافون رقم ) 52

25/12
/2011 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 92الحدد 

53 
م  شأن الغرف التجارةة 2011( لسفة 9قرار  قافون رقم )

 .والصفاعية
 اقتصادي

 اقتصادي .م  شأن قافون الصفاعة2011( لسفة 10قرار  قافون رقم ) 54

55 
م  شأن تحديل قافون االتحاد 2011( لسفة 11 قافون رقم )قرار 

الحام للصفاعات ال لسطيفية واالتحادات الصفاعية التخصصية 
 .2006( لسفة 2رقم )

 اقتصادي

56 
ال لسطيفَّ م  شأن المحهد 2011( لسفة 12قرار  قافون رقم )

 .للمالية الحامة والضرائب
 اقتصادي

57 
م  شأن المصادقة على اعادة 2011( لسفة 13قرار  قافون رقم )

 .تحيين محافظ لسلطة الفقد ال لسطيفية
 إداري 

58 
م  شأن تحديل قافون 2011( لسفة 14قرار  قافون رقم )

 .م وتحديالته1999( لسفة 3المحاميين الفظاميين رقم )
 اقتصادي

  اقتصادي  شأن الشرا  الحام. 2011( لسفة 15قرار  قافون رقم ) 59
3/1/2

012 

الحدد 
 60 6الممتاز 

م  شأن الرسوم المستوفاة عن 2012( لسفة 1قرار  قافون رقم )
 الوكاالت واإلقرارات الحدلية.

 اقتصادي

61 
م  شأن رسوم تسجيل وافتقال 2011( لسفة 2قرار  قافون رقم )

  األراضَّ.
/25/1 قضائَّ

2012 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 سياسَّ .الشرعَّ القضا م  شأن 2012( لسفة 3قرار  قافون رقم ) 62 93الحدد 

63 
م  شأن رفع الحصافة عن  2012لسفة  (4قرار  قافون رقم )

 .فائب فَّ المجلس التشرةحَّ
 إداري 

10/6/
2012 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 96الحدد 

64 
م  شأن المصادقة على تحديل 2012( لسفة 5قرار  قافون رقم )

االستثمار االوروبَّ لتموةل ات اقية القرض المبرمة مع بفك 
 .مشروع تأهيل قطاع الطاقة

 اقتصادي

65 
م  شأن الموازفة الحامة للسفة 2012( لسفة 6قرار  قافون رقم )

 .م2012المالية 
 اقتصادي

 إداري  .م  شأن دار االفتا  ال لسطيف2012َّ( لسفة 7قرار  قافون رقم ) 66
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67 
م  شأن تحديل قافون افتخاب 2012( لسفة 8قرار  قافون رقم )

 م. 2005( لسفة 10مجالس الهيئات المحلية رقم )
 سياسَّ

 سياسَّ .م  شأن مفح الثقة للحكومة2012( لسفة 9قرار  قافون رقم ) 68

69 
م  شأن المصادقة على تحيين 2012( لسفة 15قرار  قافون رقم )

 .رئيس ديوان الرقا ة المالية واإلدارةة
 إداري 

7/10/
2012 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 70 97الحدد 
م  شأن تحديل القرار  قافون 2012( لسفة 16قرار  قافون رقم )

 م قافون الكهربا  الحام.2009( لسفة 13رقم )
 خدماتَّ

71 
م  شأن قافون تسوية 2012( لسفة 17رقم )قرار  قافون 

  المدفوعات الوطفَّ.
 اقتصادي

9/12/201
2 

الحدد 
 8الممتاز 

72 
م  شأن ملحق قرار  قافون 2012( لسفة 18قرار  قافون رقم )

 .م2012( لسفة 6الموازفة الحامة رقم )
 اقتصادي

31/12
/2012 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 98الحدد 

73 
م  شأن تحديل قافون الط ل 2012( لسفة 19قرار  قافون رقم )
 م.2004( لسفة 7ال لسطيفَّ رقم )

 إداري 
27/2/

2013 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 99الحدد 

74 
م  شأن تحديل قافون األسرى 2013( لسفة 1قرار  قافون رقم )

 م.2004( لسفة 19)والمحررةن رقم 
 اجتماعَّ

20/8/
2013 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 101الحدد 

75 
م  شأن الموازفة الحامة للسفة 2013( لسفة 2قرار  قافون رقم )

 م.2013المالية 
 اقتصادي

76 
المصادقة على ات اقية  م  شأن2013( لسفة 3قرار  قافون رقم )

تجفب االزدواج الضرةبَّ ومفع التهرب من الضرائب مع حكومة 
 .المملكة األردفية الهاشمية

 اقتصادي

77 
م  شأن المصادقة على ات اقية 2013( لحام 4قرار  قافون رقم )

تجفب االزدواج الضرةبَّ فيما يتحلق  الضرائب على الدخل مع 
 حكومة جمهورةة صربيا.

 اقتصادي

78 
م  شأن صفدوق االقراض لطل ة 2013( لسفة 5قرار  قافون رقم )

 .مؤسسات التحليم الحالَّ فَّ فلسطين
 اجتماعَّ

79 
م  شأن تحديل قرار  قافون 2013( لسفة 6 قافون رقم )قرار 

 .م2007( لسفة 9مكافحة  سل األموال رقم )
 اقتصادي

80 
م  شأن المؤسسة ال لسطيفية 2013( لسفة 7قرار  قافون رقم )

 .لضمان الودائع
 اقتصادي

 سياسَّ .م  شأن مفح الثقة للحكومة2013( لسفة 8قرار  قافون رقم ) 81

82 
 م  شأن مفح الثقة لوزةر الثقافة2013( لسفة 9قرار  قافون رقم )

 .فَّ الحكومة الخامسة عشر
 سياسَّ

 إداري  .م  شأن جامحة االستقالل2013( لسفة 10قرار  قافون رقم ) 83

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16366
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16366
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16367
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16387
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16387
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16388
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16388
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16411
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16411
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16412
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16412
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16502
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16502
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16502
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16504
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16504
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16505
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16505
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16506
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16506
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16507
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16508
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16508
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16509
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84 
م  شأن تحديل قافون البيئة 2013لسفة ( 11قرار  قافون رقم )

 .م1999( لسفة 7رقم )
 خدماتَّ

85 
م  شأن صفدوق در  المخاطر 2013( لسفة 12قرار  قافون رقم )

 .والتأميفات الزراعية
 اجتماعَّ

22/10
/2013 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 102الحدد 
86 

م  شأن المصادقة على تحيين 2013( لسفة 13قرار  قافون رقم )
 .رئيس هيئة التقاعد ال لسطيفية

 سياسَّ

87 
م  شأن مفح الثقة للحكومة 2013( لسفة 14)قرار  قافون رقم 

 .السادسة عشر
 سياسَّ

88 
م  شأن المصادقة على 2013( لسفة 15قرار  قافون رقم )

 .متوسطية الخاصة بتراكم المفشأ تحديالت االت اقية اليورو
 خدماتَّ

5/1/2
014 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 104الحدد 

89 
م  شأن المصادقة على 2013( لسفة 16قرار  قافون رقم )

االت اقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال الحربية فَّ الدول 
 .الحربية" المحدلة

 اقتصادي

90 
 شأن المصادقة على ات اقية  2013( لسفة 17قرار  قافون رقم )

 .افشا  اللجفة االسالمية للهالل الدولَّ
 خدماتَّ

91 
م  شأن المصادقة على ات اقية 2013( لسفة 18)قرار  قافون رقم 

تجفب االزدواج الضرةبَّ ومفع التهرب الضرةبَّ مع جمهورةة 
 .فيتفام االشتراكية

 اقتصادي

92 

م  شأن الغا  األمر الحسكري 2013( لسفة 19قرار  قافون رقم )
م  شأن تحييفات وصالحيات  موجب 1982( لسفة 1006)رقم 

( لسفة 14قافون المحافظة على عراضَّ وامالك الدولة رقم )
 م1961

 سياسَّ

93 
م  شأن تحديل قافون المرور 2014( لسفة 1قرار  قافون رقم )

 .م2000( لسفة 5رقم )
 إداري 

27/2/
2014 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 94 105الحدد 
م  شأن الموازفة الحامة للسفة 2014( لسفة 2قرار  قافون رقم )

 .م2014المالية 
 اقتصادي

95 
م  شأن المصادقة على الفظام 2014( لسفة 3قرار  قافون رقم )

 .األساسَّ للمجلس الدولَّ للتمور
 سياسَّ

10/4/
2014 

الوقائع 
ال لسطيفية 

 106الحدد 
96 

م  شأن تحديل القرار  قافون رقم 2014( لسفة 4قرار  قافون رقم )
 .م  شأن ضرة ة الدخل2011( لسفة 8)

 اقتصادي

97 
م  شأن إع ا  مرك ات األسرى 2014لسفة  (5قرار  قافون رقم )

 .المحررةن من الرسوم الجمركية والضرائب
 إداري 

(، )جرةدة الوقائع 22-19: 2012(، )المركز ال لسطيفَّ لحقوق االفسان، 7: 2008)طوقان،  
 (106-72ال لسطيفية الحدد 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16510
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16510
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16529
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16529
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16530
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16530
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16531
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16531
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16560
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16560
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16561
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16561
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16561
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16562
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16562
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16563
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16563
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16563
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16564
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16564
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16564
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16564
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16620
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16620
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16621
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16621
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16575
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16575
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16576
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16576
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16577
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16577
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 (4ملحق رقم)
 م(2014-م 2007القوانين المقر ة من المجلس التشريعي خـ ل الفترة النقسام )

جهة  اسـم القانون  م
 التقديم

اإلقرار 
من 
 المجلس

 التصنيف النشـر

م محدل لقافون 2008( لسفة 3قافون رقم ) 1
من  73الحدد  ة القرا ة الثافي مجلس الوزرا  م1999( لسفة 2األحوال المدفية رقم )

 مدني الوقائع

قافون حق الحودة لالجئين ال لسطيفيين رقم  2
من  73الحدد  ة القرا ة الثافي اللجفة القافوفية م2008( لسفة 1)

 دستوري  الوقائع

قافون تحرةم وتجرةم التفازل عن القدس رقم  3
من  73الحدد  ة القرا ة الثافي اللجفة القافوفية م2008( لسفة 2)

 دستوري  الوقائع

( لسفة 4قافون القضا  الحسكري رقم ) 4
 م2008

ععضا  اللجفة 
من  73الحدد  ة القرا ة الثافي القافوفية

 قضائي الوقائع

( محدل لقافون األحوال 1قافون رقم ) 5
 م2009الشخصية لسفة 

الفائب/ عحمد 
من  74الحدد  ة القرا ة الثافي عبو حلبية

 مدني الوقائع

6 

 تفظيم الزكاة 2008( لسفة 9قافون رقم )
اللجفتان 
القافوفية 

 واالقتصادية
من  74الحدد  ة القرا ة الثافي

 اقتصادي الوقائع

قافون  شأن رسوم جوازات الس ر ال لسطيفية  7
من  74الحدد  ة القرا ة الثافي اللجفة القافوفية م 2008( لسفة 7رقم )

 خدماتي الوقائع

( 6قافون حماية المقاومة ال لسطيفية رقم ) 8
من  74الحدد  ة القرا ة الثافي اللجفة القافوفية م2008لسفة 

 سياسي الوقائع

م  شأن الجرةدة 2008( لسفة 8قافون رقم ) 9
من  74الحدد  ة القرا ة الثافي اللجفة القافوفية الرسمية ال لسطيفية

 دستوري  الوقائع

قافون المحهد الحالَّ للقضا  ال لسطيفَّ رقم  10
من  75الحدد  ة القرا ة الثافي الوزرا  مجلس م2009( لسفة 2)

 قضائي الوقائع

 شأن مشروع  2009( لسفة 6قافون رقم ) 11
قافون الموازفة الحامة االستثفائية للسلطة 

 2009الوطفية ال لسطيفية لسفة 
من  76الحدد  جلسة خاصة مجلس الوزرا 

 اقتصادي الوقائع

محدل للقافون  2008( لسفة 5قافون رقم ) 12
م  شأن االفتخا ات 2005( لسفة 9) رقم

 الحامة
من  75الحدد  ة القرا ة الثافي اللجفة القافوفية

 سياسي الوقائع
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13 
محدل لقافون  2009( لسفة 3قافون رقم )

 مجلس الوزرا  1936( لسفة 74الحقو ات رقم )
 القرا ة الثافية 

12/3/200
9 

من  75الحدد 
 قضائي الوقائع

14 
محدل لقافون  2009( لسفة 4قافون رقم )

 مجلس الوزرا  2001( لسفة 3اإلجرا ات الجزائية رقم )
 القرا ة الثافية 

12/3/200
9 

من  75الحدد 
 قضائي الوقائع

محدل لقافون  2009( لسفة 5قافون رقم) 15
( لسفة 6مراكز اإلصالح والتأهيل رقم )

1998 
 مجلس الوزرا 

 القرا ة الثافية 
12/3/200

9 

من  75الحدد 
 اجتماعي الوقائع

16 
( 7قافون هيئة حقوق عسر الشهدا  رقم )

 اللجفة القافوفية 2009لسفة 
 القرا ة الثافية 

15/10/20
09 

من  76الحدد 
 اجتماعي الوقائع

 شأن مشروع  2010( لسفة 1قافون رقم ) 17
قافون الموازفة الحامة للسلطة الوطفية 

 2010ال لسطيفية لسفة 
من  76الحدد  خاصةجلسة  مجلس الوزرا 

 اقتصادي الوقائع

18 
( لسفة 2قافون تفظيم الهيئات الرةاضية رقم )

 لجفة التربية 2010
 القرا ة الثافية 

12/1/201
0 

من  76الحدد 
 خدماتي الوقائع

19 
قافون الهيئة المستقلة لحقوق اإلفسان رقم 

 اللجفة القافوفية 2010( لسفة 3)
 القرا ة الثافية 

24/8/201
0 

من  77الحدد 
 خدماتي الوقائع

قافون الوهيئة ال لسطيفية المستقلة لمالحقة  20
جرائم االحتالل الصهيوفَّ  حق ال لسطيفيين 

 2010( لسفة 4رقم )
 مجلس الوزرا 

 القرا ة الثافية 
29/9/201

0 

من  77الحدد 
 خدماتي الوقائع

21 
قافون الموازفة الحامة للسلطة الوطفية 

 م2011لسفة  (1ال لسطيفية رقم)
لجفة الموازفة 

 والشؤون المالية

جلسة خاصة 
28/3/201

 م1

من  78الحدد 
 اقتصادي الوقائع

م محدل ل حض 2011( لسفة 5قافون رقم ) 22
( لسفة 9عحكام قافون تفظيم الزكاة رقم )

2008 

لجفة الموازفة 
 والشؤون المالية

 القرا ة الثافية 
21 

 م4/2011/

من  81الحدد 
 اقتصادي الوقائع

23 
( لسفة 2قافون الش اب ال لسطيفَّ رقم )

 م2011

لجفة التربية 
والقضايا 

 االجتماعية

  القرا ة الثافية
27/4/201

 م1

من  80الحدد 
 اجتماعي الوقائع

24 
محدل لقافون  2011( لسفة 4قافون رقم )
 2005( لسفة 23التف يذ رقم )

الفائب/ محمد 
 فرج الغول

 القرا ة الثافية 
28/7/201

 م1

من  79الحدد 
 إداري  الوقائع
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25 
( لسفة 3قافون القضا  الشرعَّ رقم )

 اللجفة القافوفية م2011
 القرا ة الثافية 

28 
 م7/2011/

من  79الحدد 
 قضائي الوقائع

( 6قافون إعداد الخطة الحامة للتفمية رقم ) 26
 م2011

الفائب/ جمال 
 فصار

 القرا ة الثافية 
 م7/9/2011

من  81الحدد 
 إداري  الوقائع

27 

 اللجفة القافوفية م2011( لسفة 7قافون الطب الشرعَّ رقم )
 القرا ة الثافية 

17/11/20
 م11

من  81الحدد 
 اجتماعي الوقائع

28 
قافون فقل األعضا  ال شرةة وزراعتها رقم 

 مجلس الوزرا  م2012( لسفة 1)
  القرا ة الثافية

21/12/20
 م11

من  81الحدد 
 اجتماعي الوقائع

29 
قافون ملحق الموازفة الحامة للسلطة الوطفية 

 2011ال لسطيفية لسفة 
لجفة الموازفة 

 والشؤون المالية

جلسة خاصة 
31/3/201

 م2

من  82الحدد 
 اقتصادي الوقائع

30 
قافون الموازفة الحامة للسلطة الوطفية 

 2012( لسفة 2ال لسطيفية رقم )
لجفة الموازفة 

 والشؤون المالية

جلسة خاصة 
31/3/201

 م2

من  82الحدد 
 اقتصادي الوقائع

 شأن تحديل  2012( لسفة 3قافون رقم ) 31
( لسفة 2قافون األحوال المدفية رقم )

 م1999
 اللجفة القافوفية

 القرا ة الثافية 
17/5/201

 م2

من  83الحدد 
 مدني الوقائع

32 

 القافوفيةاللجفة  م2012( لسفة 4القووووافون الموودفَّ رقم )
 القرا ة الثافية 

26/6/201
 م2

ممتاز الحدد ال
بتارةخ 

 م5/8/2012
 مدني

33 
قافون الصفدوق الوطفَّ لدعم القدس رقم 

 م2012( لسفة 6)
د/  الفائب ع.

 عحمد عبو حلبية

 القرا ة الثافية 
12/7/201

 م2

من  84الحدد 
 سياسي الوقائع

34 
( 5)قافون الهيئة الحامة للمحابر والحدود رقم 

 مجلس الوزرا  م2012لسفة 
 القرا ة الثالثة 

27/6/201
 م2

من  84الحدد 
 مدني الوقائع

35 

 اللجفة القافوفية 2013( لسفة 5قافون إيجار الحقارات رقم )
 القرا ة الثالثة 

16/5/201
 م3

من  88الحدد 
 اقتصادي الوقائع

36 
( لسفة 7قافون الشركات التجارةة رقم )

 مجلس الوزرا  م2012
 القرا ة الثافية 

11/10/20
 م12

من  85الحدد 
 اقتصادي الوقائع
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37 

 مجلس الوزرا  م2013( لسفة 1قافون التحليم رقم )
 القرا ة الثافية 

26/12/20
12 

من  86الحدد 
 خدماتي الوقائع

38 
قافون الموازفة الحامة للسلطة الوطفية 

 م2013ال لسطيفية لسفة 
لجفة الموازفة 

 والشؤون المالية

جلسة خاصة 
31/12/20
 م12

من  87الحدد 
 اقتصادي الوقائع

39 

 م2013( لسفة 2قافون الفقا ات رقم )
لجنة التربية 

والقضايا 
 الجتماعية

 القرا ة الثافية 
 م6/2/2013

 87الحدد 
من 
 الوقائع

 خدماتي

م بتحديل  حض 2013( لسفة 4قافون رقم ) 40
( لسفة 3عحكام قافون األحوال المدفية رقم )

 م2012
 اللجفة القافوفية

  القرا ة الثافية
11/4/201

 م3

 88الحدد 
من 
 الوقائع

 مدني

م بتحديل  حض 2013( لسفة 3قافون رقم ) 41
عحكام قافون الموازفة الحامة للسلطة الوطفية 

 م2013ال لسطيفية لسفة 

لجفة الموازفة 
 والشؤون المالية

جلسة خاصة 
11/4/201

 م3

من  87الحدد 
 اقتصادي الوقائع

42 
قافون ملحق الموازفة الحامة للسلطة الوطفية 

 2013ال لسطيفية لسفة 
لجفة الموازفة 

 والشؤون المالية

جلسة خاصة 
11/4/201

3 

من  87الحدد 
 اقتصادي الوقائع

43 
( 8قافون الغرف التجارةة الصفاعية رقم )

 2006لسمة 
اللجنة 

 القتصادية

 القرا ة الثالثة 
15/1/200

 م6

من  87 الحدد
 اقتصادي الوقائع

44 
( لسفة 6قافون المحامالت اإللكتروفية رقم )

 مجلس الوزرا  2013
 القرا ة الثافية 

20/6/201
 م3

من  89الحدد 
 اقتصادي الوقائع

45 
( 7قافون المخدرات والمؤثرات الحقلية رقم )

 اللجفة القافوفية 2013لسفة 
 القرا ة الثافية 

21/8/201
 م3

من  89الحدد 
 قضائي الوقائع

46 
قافون الموازفة الحامة للسلطة الوطفية 

 م2014ال لسطيفية لسفة 
لجفة الموازفة 

 والشؤون المالية

جلسة خاصة 
31/12/20
 م13

من  90الحدد 
 اقتصادي الوقائع

47 
 القرا ة الثافية  مجلس الوزرا  2014( لسفة 2قافون التجارة رقم )

2/4/2014 
من  91الحدد 
 اقتصادي الوقائع

بتحديل قافون  2014( لسفة 3قافون رقم ) 48
 القرا ة الثافية  اللجفة القافوفية 2013( لسفة 5إيجار الحقارات رقم )

3/4/2014 
من  91الحدد 
 اقتصادي الوقائع
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محدل لقافون  2014( لسفة 4قافون رقم ) 49
( 9قافون مزاولة مهفة تدقيق الحسا ات رقم )

 2014لسفة 
 القرا ة الثافية  القافوفيةاللجفة 

3/4/2014 
من  91الحدد 
 اقتصادي الوقائع

محدل لقافون  2014( لسفة 5قافون رقم ) 50
 القرا ة الثافية  اللجفة القافوفية م1936( لسفة 74الحقو ات رقم )

 م3/4/2014
من  91الحدد 
 قضائي الوقائع

 
 ربعع( )19-16: 2013( )المركز ال لسطيفَّ لحقوق االفسان، 145-142: 2014)ق ة، 

 (26-25: 2014سفوات من الحطا ، 


