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 ممخص الدراسة:
القانكف األساسي الفمسطيني التعرؼ إلى كسائؿ الرقابة المتبعة في الدراسة  ىذه ىدفت
، كالتعرؼ إلى اآلثار المترتبة ـ(3052ـ( كتعديبلتو، كدستكر مصر لسنة )3008المعٌدؿ لسنة )

كاستخدمت الدراسة المنيج المقارف مف خبلؿ الفمسطيني كالمصرم.  عمى اختبلؼ النظاميف
المتبعة في كؿو مف فمسطيف كمصر، كما استخدمت المنيج التحميمي  سياسيةالمقارنة بيف النظـ ال

ف السمطات في كؿ مف فمسطيف كمصر، الفصؿ بي ركز عمى أىمية الفيـ الصحيح لمبدأالذم ي
، كمف ثـ المنيج المتبعة في دساتيرىما التي تتناكؿ كسائؿ الرقابة كشرح كتحميؿ النصكص القانكنية

 .عبر تحديد مكاطف الضعؼ كالخمؿ كتقديـ اآلراء كالحمكؿالنقدم أك التقكيمي 
 عبر تناكؿ  التمييديالفصل حيث انطمقت الدراسة في  وقد تكونت الدراسة من ثالثة فصول:

األكؿ تعرض لمتأصيؿ النظرم لمبدأ المبحث كمف خبلؿ مبحثيف، مبدأ الفصؿ بيف السمطات 
النظاـ السياسي النظاـ البرلماني، كأخيران النظاـ الرئاسي ك ثـ تناكؿ  ،الفصؿ بيف السمطات

مبدأ الفصؿ بيف السمطات في أنظمة الحكـ التي مرت عمى  الثانيتناكؿ المبحث . ك الفمسطيني
فتناكؿ بالشرح  األولأما الفصل "، تيف "التشريعية كالتنفيذيةثـ بشرحو عاـ عف السمط ،فمسطيف
لتنفيذية، مف خبلؿ مبحثيف، تناكؿ األكؿ مفيـك رقابة السمطة التشريعية عمى السمطة ا ةكالمقارن

كأىمية كأىداؼ الرقابة البرلمانية، أما الثاني فتناكؿ كسائؿ الرقابة البرلمانية في كؿ مف فمسطيف 
كاألخير فقد تناكؿ بالشرح كالمقارنة رقابة السمطة التنفيذية عمى السمطة  الثانيأما الفصل  كمصر.

، فالمبحث األكؿ تناكؿ مفيكـ كأىمية كأىداؼ رقابة السمطة ضان التشريعية مف خبلؿ مبحثيف أي
 التنفيذية، أما الثاني فقد تناكؿ بالمقارنة بيف فمسطيف كمصر الكسائؿ الرقابية لمسمطة التنفيذية.

ضعؼ رقابة السمطة التنفيذية عمى التشريعية في فمسطيف، حيث أف القانكف  :ومن أىم النتائج
األساسي لـ ينضـ كسائؿ رقابية كافية تعزز دكر السمطة التنفيذية في مباشرة تككيف إجراءات 
البرلماف، كتمكف الحككمة مف أف يككف ليا قرار بسير أعماؿ البرلماف، كـ ىك في مصر. كىذا 

 ف بيف السمطتيف.بكصفو إخبلؿ بالتكاز 
مف الميـ أف يأخذ المشٌرع الدستكرم الفمسطيني بالنصكص التي تعالج  ومن أىم التوصيات:

حؽ حؿ المجمس التشريعي ألىميتو الكبيرة، كنحف بحاجة إلى نص دستكرم يقر ىذا الحؽ كيضع 
ال كانت القضية عائمة غائمة لـ تأخذ بالمبادئ األساسية   .السمطاتلمتكازف بيف ضكابطو، كا 
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Abstract 

This study aims to identify the control methods used in the Palestinian Basic 

Law modified in 2003 and its amendments, and the Constitution of Egypt for the 

year 2014. This is intended to identify the implications of the difference between 

the Palestinian and Egyptian systems. The study used the comparative approach 

by comparing the different political systems followed in both Palestine and 

Egypt. The study also used the analytical approach to focus on the importance of 

a proper understanding of the principle of separation of authorities in both 

Palestine and Egypt, and to explain and analyze the legal texts that are concerned 

with the control means implemented in the constitutions of these two countries. 

The study consists of three chapters. The prefatory chapter includes two 

sections. The first section discussed the literature related to the principle of 

separation of authorities, the presidential and the parliamentary systems, and 

finally the Palestinian political system. The second section discussed the 

political periods occurred in Palestine, in addition to an introductory about the 

three legislative, executive and judiciary authorities. The first chapter explained 

and compared the legislative authority control over the executive authority 

through two sections. The first one discussed the concept, importance, and goals 

of the parliamentary control, while the second one tackled the means of this 

control in both Palestine and Egypt. The second and final chapter discussed and 

compared the control of the executive authority over the legislative one through 

two sections too. The first section discussed the concept, importance, and goals 

of the executive authority control, while the second one tackled the means of this 

control in both Palestine and Egypt. 

Among the most important results: the weakness of the executive authority 

control over the legislative one in Palestine. This is because the Basic Law did 

not include sufficient supervisory means to strengthen the role of the executive 

authority in the formation of the Parliament procedures, which enables the 

government to have a decision regarding the Parliament functioning, which is 

the case in Egypt. This causes an imbalance between the two authorities. 

Among the most important recommendations: It is important that the 

Palestinian constitutional legislator considers the texts that address the right to 

dissolve the Legislative Council. This is an essential issue that requires a 

constitutional text that recognizes this right and its controls. Otherwise, the 

control over this issue and the balance between the different authorities will be 

lost. 
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 :Introduction قدمةم

اهلل  ىالعالميف، خالؽ السمكات كاألرض، كجاعؿ الظممات كالنكر، كصمالحمد هلل رب 
عمى سيدنا محمد خاتـ األنبياء كالرسؿ أجمعيف، بٌشر كأنذر، ككعد كأكعد، أنقذ اهلل بو البشر مف 

الناس إلى صراط مستقيـ، صراط اهلل الذم لو ما في السمكات كما في األرض أال  لالضبللة، كىد

 خص حص مس خس حس جسٱُّٱٱ}-قاؿ تعالى: كبعد:  . مكرإلى اهلل تصير األ

 (.501)التكبة:  َّٱمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض مصجض

أنظمة الحكـ في العالـ تدكر بيف أنظمة دكتاتكرية كأخرل ديمقراطية، تتصؼ األكلى 
بانحصار السمطة في يد شخص أك ىيئة كاحدة، بينما تتكزع السمطة في األنظمة الديمقراطية عمى 

 السمطةكثالثة ىي  ،يذيةفي ثبلث ىي: السمطة التشريعية كالسمطة التنف اتفاقان عدة ىيئات حصرت 
كالذم يتجمى  ،، كأىـ ما يميز األنظمة الديمقراطية ىك األخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطاتالقضائية

 أكثر في الفصؿ بيف صبلحيات السمطة التشريعية كتمؾ المخكلة لمسمطة التنفيذية.
 كالمفكركف السياسيكف بضركرة الفصؿ بيف الييئات الحاكمة فصبلن لقد نادل الكتاب 

منيا تمارس بطريقة استقبللية لمنعيا مف االستبداد أكالن، كلضماف مبدأ الشرعية  عضكيان، يجعؿ كبلن 
المشيكر ثانيان. ىذا باإلضافة إلى مزايا جانبية أخرل تتحقؽ في ىذا الفصؿ، كبذلؾ نشأ المبدأ 

 .(1)السمطاتأ الفصؿ بيف بمبد
إلى ضماف  ييدؼ مبدأ الفصؿ بيف السمطات إلى منع االستبداد كصيانة الحريات إضافةن 

مبدأ الشرعية كقياـ دكلة القانكف، كتحقيؽ الرقابة المتبادلة بيف السمطات. كبذلؾ يشكؿ تطبيؽ ىذا 
 .(2)بدأ أحد أركاف النظاـ الديمقراطيالم

مف التعاكف بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية  نكعان  الفمسطيني األساسيالقانكف أقاـ كلقد 
مف العبلقات المتبادلة تتمثؿ في تدخؿ كؿ منيما في شؤكف األخرل عمى نحك  كجعؿ بينيما قدران 

                                                           

أ.د. نعماف أحمد الخطيب، الكسيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  (1)
 .182، ص2011، 7ط
كالتنفيذية في السمطة الكطنية أ. عزيز كايد، بحث بعنكاف "إشكالية العبلقة بيف السمطتيف التشريعية  (2)

 .5، ص2000الفمسطينية"، صادر عف الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف، راـ اهلل، 
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حيث يقكـ النظاـ الديمقراطي عمى فكرة التكازف بيف سمطات الحكـ، التشريعية كالتنفيذية  ،معيف
عمى األخرل، كتستأثر بالسمطة، كبالتالي تيدد مصالح المجتمع كالقضائية، حتى ال تجكر إحداىا 

 .عمى نظاـ الحكـ كتؤثر سمبيان 
كىناؾ ثبلث صكر أساسية لمرقابة، يكمؿ بعضيا البعض حتى تستقر الديمقراطية كيتحقؽ 

ككذلؾ اإلرادة الشعبية لممكاطنيف. فأما النكع األكؿ مف الرقابة، فيي التي  ،التكازف بيف السمطات
، كأشيرىا ، كتعتبر مف أقدـ كظائؼ البرلماف تاريخيان السمطة التنفيذيةمارسيا البرلماف عمى ي

، كلكف عممية السمطة التنفيذيةالبرلماف ىك المسؤكؿ عف متابعة كتقييـ أعماؿ أف ، حيث سياسيان 
السمطة رقابة ال تتـ بدكف تكازف في القكة السياسية بينيما، حتى ال تنقمب إلى سيطرة، كتصبح ال

لمبرلماف، كبالتالي ينيار مبدأ الفصؿ بيف السمطات، الذم ىك أساس  التنفيذية خاضعة تمامان 
فإف عممية الرقابة تككف متبادلة كمتكازنة  كليذا ،كشرط االستقرار السياسية الحككمات الديمقراطي

 بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية.
عمى البرلماف، فكما أف البرلماف  السمطة التنفيذية اكأما النكع الثاني مف الرقابة، فتمارسي

السمطة ، فإنو يخضع في الكقت نفسو لنكع مف رقابة السمطة التنفيذيةيمارس كظيفة رقابية عمى 
الكزراء، كسحب الثقة مف  مساءلة، فإذا كاف أعضاء البرلماف يستطيعكف عميو أيضان  التنفيذية

لحككمة قد تمجأ إلى حؿ البرلماف إذا رأت أنو غير متكازف أك الحككمة إذا ثبت االتياـ عمييا، فإف ا
مكضكعي في تقديره لؤلمكر، أك يبالغ في االتياـ بدكف سند مقبكؿ إلى درجة تجعؿ التعاكف بينيما 

 ك ،(1)فترل ضركرة االحتكاـ مباشرة إلى الشعب ليقرر مف الطرؼ الذم عمى صكاب .مستحيبلن 
 .متمثؿ بالرقابة الشعبيةالمنكع الثالث لمرقابة المجكء لمشعب يفسح المجاؿ ل

نما  صحيح أف نجاح أك فشؿ النظاـ السياسي ال يعزل إلى القكاعد الدستكرية المجردة، كا 
إلى كافة مككناتو القانكنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتربكية كالحضارية، كلكف 

طار القانكني األعمى، الذم المككنات بالتمرد كاإلطاحة باإل هيجب في كؿ األحكاؿ عدـ السماح ليذ

                                                           

 ـ.08/11/2010مكقع المنتدل العالمي لمبرلمانييف اإلسبلمييف، أدكات الرقابة البرلمانية في النظـ السياسية،  (1)
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ككيفية عمميا كبالحدكد المرسكمة ليا  ،يبيف ما يجب أف تككف عميو ىذه العناصر كاألجيزة
 .(1)دستكريان 

 :Problem شكمة الدراسةم
كبيف السمطة  ،في فمسطيف العبلقة بيف السمطة التشريعية المتمثمة بالمجمس التشريعي

التنفيذية المتمثمة بالحككمة مرت بحاالت تجاذب سياسي كقانكني، كفي غالب األحياف كلدت شرخ 
كبير بينيما. كقد رسمت العبلقة بينيما عدة عكامؿ مثؿ االتفاقيات السياسية المكقعة بيف منظمة 

كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي،  ،كالقانكف األساسي الفمسطينيالتحرير كحككمة االحتبلؿ، 
كقانكف االنتخابات الفمسطيني. كيعكد بعضيا اآلخر إلى المشيد الفعمي ليذه العبلقة كسيطرة 
 األغمبية لمحزب الكاحد كعدـ كجكد خبرة سابقة مما حاؿ دكف الفيـ الصحيح لمعبلقة بيف السمطتيف.

ا بة كؿ منيما عمى األخرل كمكأحد أىـ االختصاصات التي تمارسيا السمطتيف ىي رقا
يترتب عمى ىذه الرقابة مف آثار. كمف خبلؿ اطبلع الباحث فقد استشعر أىمية ىذا المكضكع 

، كأنو البد مف مقارنة كسائؿ الرقابة بنظاـ سياسي كقانكني عربي قريب مف ليككف عنكانان لبحثو
 .   النظاـ الفمسطيني، كتـ اختيار جميكرية مصر العربية

 التالي: ة في السؤال الرئيسمشكمة الدراس وتتمثل

ماىي أكجو الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في القانكف األساسي  -
 كالدستكر المصرم؟ ؟طينيالفمس

 األسئمة الفرعية التالية: ويتفرع من السؤال الرئيس

 السمطات؟ما مدل تنظيـ القانكف األساسي الفمسطيني لمبدأ الفصؿ بيف  -

 ىؿ ىي مقتصرة عمى سمطة بعينيا؟ك  ،كالمصرم أنكاع الرقابة في النظاـ الفمسطيني ما -

 ؟في كؿو مف فمسطيف كمصر ذيةالرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيحدكد  ما -

 ؟في كؿو مف فمسطيف كمصر عمى أعماؿ السمطة التشريعيةالحككمية الرقابة حدكد  ما -

 تحد مف تطبيؽ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، كالعكس؟ما األسباب التي  -
                                                           

 . 7النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، صأ.د. نعماف أحمد الخطيب، الكسيط في ( 1)
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 أىداف الدراسة:

 السياسي تحديد أكجو الرقابة المتبادلة بيف السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية في النظاـ -
 .كالمصرم الفمسطيني

 .مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كاألنظمة التي تتبناهالتعرؼ عمى  -

 تنظيـ القانكف األساسي الفمسطيني لمبدأ الفصؿ بيف السمطات. ما مدلبياف  -

 كالعكس. الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذيةالتعرؼ عمى  -

أعماؿ السمطة التنفيذية،  الكشؼ عف األسباب التي تحد مف تطبيؽ الرقابة البرلمانية عمى -
 كالعكس.

التشريعية التكصؿ إلى أىـ الرؤل المقترحة لتطكير االختصاص الرقابي لمسمطتيف  -
 كالتنفيذية في فمسطيف.

 أىمية الدراسة:
 األىمية النظرية:

تكمف أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تتناكلو، كىك أكجو الرقابة المتبادلة بيف  -
 السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في فمسطيف.

العممية التي ستتناكليا الدراسة مف حيث ربط الرقابة بالسمطتيف التشريعية  اإلضافة -
ع يتعمؽ بالرقابة بيف السمطتيف في ك كالتنفيذية، كندرة الدراسات السابقة التي تتناكؿ مكض

 فمسطيف.

في  خاصةو كبالدراسة إضافة نكعية لممكتبة القانكنية الفمسطينية، تعتبر مف الممكف أف  -
 القانكف الدستكرم.
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 األىمية العممية:

تساعد الرقابة المتبادلة بيف السمطات، عمى أساس الفصؿ المتكازف بيف سمطات النظاـ 
لمقكاعد  كاحتراـ كؿ منيا لبلختصاصات الكظيفية المنكطة بالسمطة األخرل كفقان  ،السياسي الثبلث

 .كأمنان  أكثر استقراران  سياسي الدستكرية كالقانكنية المعتمدة في بناء نظاـ
كترسـ العبلقة بيف ىذه  ،العممية لمدراسة بتعدد الجيات المستفيدة منيا األىميةكتكمف 

)الرئيس الجيات كالمتمثمة بالسمطة التشريعية )المجمس التشريعي الفمسطيني( كالسمطة التنفيذية 
 كالحككمة(. 

كتقديـ رؤل مقترحة  ،التشريعية كالتنفيذيةككذلؾ تحديد ألكجو ككسائؿ الرقابة بيف السمطتيف 
 نحك تفعيؿ الرقابة بينيما.

 الدراسة: مصطمحات

لؤلىداؼ  ىي كظيفة تقكـ بيا السمطة المختصة بقصد التحقؽ مف أف العمؿ يسير كفقان الرقابة: 
 .(1)كمة بكفاية كفي الكقت المحدد لياالمرس

، مع قياـ قدر مف التعاكف فيما لسمطات الدكلةالتكزيع المتكازف ىك  مبدأ الفصل بين السمطات:
يا لضماف التزاـ كؿ سمطة بينيا لتنفيذ كظائفيا في التكافؽ كانسجاـ، ككجكد رقابة متبادلة بين

 .(2)بحدكدىا

ككضع القرارات  ،، كالتي تبادر بسف القكانيفىي السمطة األساسية في الحكـالسمطة التشريعية: 
( مف أشياء مادية Value)السمطكية الممزمة( التي تتناكؿ كؿ ما يمكف أف يككف لو قيمة )

 .(3)كمعنكية... كالتي تمـز كؿ المجتمع، كتصدر باسمو كلو...

                                                           

د. حمدم سميماف القبيبلت، الرقابة اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  (1)
 .13، ص2010، 2األردف، ط

الفمسطيني لمدراسات اإلقميمية، د. محمد الدجاني ك د. منذر الدجاني، الديمقراطية كالتعددية السياسية، المركز ( 2)
 .46، ص1998القدس، 

 .171، ص2002، 3أ.د. صدقة يحيى فاضؿ، مبادئ عمـ السياسة، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة، ط( 3)
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 ىي الجية التي يككف عمييا تنفيد قرارات كتشريعات السمطة التشريعية، سكاءن السمطة التنفيذية: 
أشخاص في يد غيره.. كرئيس الدكلة كرئيس الحككمة ىـ  التشريع في يد البرلماف أـت سمطة كانأ

 .(1)السمطة التنفيذية العميا

 معيفىك مؤسسة سياسية مككنة مف مجمس أك عدة مجالس، يتألؼ كؿ منيا مف عدد  البرلمان:
 .(2)بسمطات تقريرية متفاكتة األىمية مف األعضاء، كيتمتع ىذا المجمكع

 الدراسة:حدود 

تتناكؿ الدراسة مكضكع الرقابة المتبادلة بيف السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية  الحد الموضوعي:
 .كمصر في فمسطيف

 .كجميكرية مصر دكلة فمسطيف الحد المكاني:

 السمطة الفمسطينية( كحتى تاريخ الدراسة. قدكـ)منذ  (ـ5992)الفترة الزمنية مف  الحد الزماني:

 الدراسة: منيج
حيث  الذم ييدؼ إلى بياف حقائؽ األمكر اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي المنيج التحميمي:

 .لقانكنية المتصمة بمكضكع الدراسةكا، تكريةتـ استخدامو لتحميؿ النصكص الدس

كالتركيز عمى  ،كىدؼ إلى تسميط الضكء عمى النظاـ الدستكرم الفمسطيني :منيج المقارنال
 .المصرمكمقارنتو بالنظاـ الدستكرم  كسائؿ الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية

حيث مف خبلؿ ىذا المنيج سيقكـ الباحث بإبراز اإليجابيات  المنيج التقويمي أو النقدي:
كالسمبيات لعممية الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في فمسطيف، لبلستفادة منيا 

 في استخراج تكصيات لبناء عبلقة متكازنة بيف السمطتيف.

 

                                                           

 .175أ.د. صدقة يحيى فاضؿ، مبادئ عمـ السياسة، نفس المرجع، ص( 1)
الرقابي لممجمس التشريعي، رسالة ماجستير، قسـ نصار، االنقساـ السياسي الفمسطيني كالدكر  منسي أ. رامي( 2)

 .8، ص2016القيادة كاإلدارة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة، 
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 :الدراسات السابقة
 فمسطينية: -الدراسات المحمية -أوالً 

بعنوان "االنقسام السياسي الفمسطيني والدور الرقابي  (:6132 دراسة )رامي نصار، -3
 لممجمس التشريعي".

أظيرت الدراسة إلى عدـ احتراـ نتائج االنتخابات التشريعية الفمسطينية التي جرت في    
االنقساـ دل إلى نذ سنكات بيف حركتي فتح كحماس، كأم ، زاد الشرخ القائـ أصبلن ـ(3006)العاـ 

  .السياسي القائـ حاليان 
عمى عمؿ  اـ السياسي الفمسطيني كاف لو أثره سمبيه كاضحه ف االنقسالدراسة إلى أ كبينت

ؤدم ىذا الدكر في قطاع غزة، إال ف ت، كحاكلت كتمة التغيير كاإلصبلح أالمجمس التشريعي الرقابي
 ف ىذا الدكر جاءت نتيجتو بدرجة متكسطة.أ

قد الرقابة البرلمانية بريقيا، فقطاع غزة أف حكـ الحزب الكاحد في إلى أأظيرت الدراسة 
دار بكتمة ىـ ميزة فييا كىي التعددية الحزبية، فالحككمة مف حركة حماس، كالمجمس التشريعي يي كأ

 حماس البرلمانية.
 -ماعدا كتمة التغيير كاإلصبلح –ف الكتؿ البرلمانية في قطاع غزة أظيرت الدراسة إلى أ

 عدـ المشاركة في تفعيؿ المجمس التشريعي لمتعددية السياسية في فترة االنقساـ. ضمتف

ف حكـ الحزب الكاحد في قطاع غزة خبلؿ فترة االنقساـ كحد مرجعية يرت الدراسة إلى أأظ
الحككمة بمرجعية سياسية  أكانت في المجمس التشريعي أـ الحكـ، فقد كانت تدار األمكر سكاءن 

، كيظير عمى بعضيا المصمحة حزبيان  التأكيد جعؿ بعض القرارات تأخذ طابعان كاحدة، كىذا ب
 الحزبية كالتضامنية.

ف نكاب المجمس التشريعي الفمسطيني بحاجة لبعض التخصصات أظيرت الدراسة إلى أ
كبر في أداء رقابي فاعؿ عمى أكانت قانكنية أـ مالية أـ اقتصادية، ليساىمكا بدكر أ العممية، سكاءن 

 مؤسسات الحككمية.ال
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في عممية الرقابة البرلمانية،  ميمان  ة القيادية لمنائب تمعب دكران أظيرت الدراسة إلى أف الشخصي
عمى  كبر، مما يعكد إيجابيان الكزارة أ فصاحب الكاريزما القيادية يككف االىتماـ بمبلحظاتو مف قبؿ

 األداء الرقابي.

 الرقابة البرلمانية في تعزيز الحكم الرشيد" ( بعنوان: "دور6132دراسة )زاىر عطا اهلل،  -3
 .(ـ3058-3008)دراسة تطبيقية عمى المجمس التشريعي الفمسطيني 

تطرقت الدراسة إلى كاقع تطبيؽ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، كمستكل 
االستبانة أداة  دمان تأثيرىا لتعزيز الحكـ الرشيد. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، مستخ

 .كككيبلن  ككزيران  ( نائبان 552االستبانة عمى ) تلمدراسة حيث كزع
 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كأىميا:

مس التشريعي الفمسطيني جبمغ الكزف النسبي لتطبيؽ كسائؿ الرقابة البرلمانية في الم -5
(68.30.)% 

لمانية بالمجمس التشريعي الفمسطيني في تعزيز بمغ الكزف النسبي لمستكل تأثير الرقابة البر  -3
%(، ما يشير إلى كجكد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة كذات 66.51معايير الحكـ الرشيد )

كالدرجة  ،( بيف الدرجة الكمية لتطبيؽ الرقابة البرلمانية0.05داللة إحصائية عند مستكل)
 الكمية لتعزيز معايير الحكـ الرشيد.

بيف متكسطات تقديرات  α≤0.01داللة إحصائية عند مستكل داللة  ال تكجد فركؽ ذات -8
كمدل تأثيرىا عمى تعزيز معايير الحكـ  ،المبحكثيف حكؿ مستكل تطبيؽ الرقابة البرلمانية

عزل لممتغيرات التالية: )النكع االجتماعي، العمر، الكظيفة، المؤىؿ العممي، عدد الرشيد تي 
 سنكات الخدمة(.

 الدراسة إلى جممة مف التكصيات كالتي كاف أىميا التالي:كقد تكصمت 

ضركرة تكاتؼ الجيكد السياسية كاألىمية لطي صفحة االنقساـ، كالسعي الجاد لتحقيؽ  -5
 المصالحة كالكحدة الكطنية، كالسعي الدؤكب لتفعيؿ المجمس التشريعي الفمسطيني.

دد الحزبي كالسياسي تحت قبة تعزيز كخمؽ الثقافة البرلمانية السميمة التي تؤمف بالتع -3
 البرلماف.
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ال  ضركرة تكسع المجمس التشريعي في استخدامو لمكسائؿ الرقابية الممنكحة لو دستكريان  -8
 سيما كسيمتي االستجكاب كحجب الثقة أك سحبيا.

إعداد دليؿ إرشادم لمنكاب حكؿ كسائؿ الرقابة البرلمانية لتكضيح العممية اإلجرائية  -2
 كتطبيقيا.

(: بعنوان: "المجمس التشريعي الفمسطيني في الفترة 6133إياد البرديني، دراسة ) -1
 ومدى فاعميتو". 6131حتى  6112من 

كالدكر الذم يقكـ بو في بناء الدكلة  ،تناكلت الدراسة تعريؼ المجمس التشريعي
سير العممية  إلىكمؤسساتيا، كبينت الدراسة شركط الترشيح كالرشحيف لمسمطة التشريعية، كالتعرؼ 

االنتخابية التشريعية الثانية في فمسطيف. كتطرقت الدراسة إلى المعكقات التي تحكؿ دكف قياـ 
 مجمس تشريعي فمسطيني فعاؿ كالخركج بحمكؿ لمتغمب عمى ىذه المعكقات.

كقد استخدـ الباحث المنيج التاريخي في بعض جكانب البحث التي تتطرؽ إلى الحقب التاريخية، 
تخدـ المنيج الكصفي مف خبلؿ الطريقة التي تتبعيا فمسطيف في إسداد السمطة التشريعية، كذلؾ اس

 بقكاعد القكانيف، كأخيران  كاستخدـ المنيج التحميمي الذم ييدؼ إلى بياف حقائؽ األمكر مستعينان 
 ي.استخدـ المنيج النقدم أك التقكيمي إلبراز اإليجابيات كالسمبيات لممجمس التشريعي الفمسطين

كقد قسـ الباحث الدراسة عمى النحك التالي: حيث تطرؽ في الفصؿ التمييدم لمراحؿ 
تطكر السمطة التشريعية في فمسطيف، كفي الفصؿ األكؿ تناكؿ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، 

كمنو االختصاص  ،كفي الفصؿ الثاني فعني بدراسة اختصاصات المجمس التشريعي الفمسطيني
التشريعي كالمالي كالرقابي ككذلؾ ذكر التحديات التي تكاجو فاعمية الرقابة. أما في الفصؿ الثالث 

 فتناكؿ مدل فاعمية المجمس التشريعي الفمسطيني.
 كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف التكصيات كاىميا:

 عضاء المجمس التشريعي.لزاـ الحككمة بتكفير المعمكمات الكافية كالمناسبة لطمبات أإ -5

 بناء عبلقات سياسية متكازنة مع الحككمة. -3

 ضركرة متابعة نتائج كتكصيات لجاف تقصي الحقائؽ التي يشكميا المجمس. -8
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 الرقابة المالية في القطاع الحكومي".(: بعنوان "6112دراسة )د. أكرم حماد،  -4
مف جكانب النظاـ المالي الفمسطيني، كىك الرقابة  ميمان  كتبرز أىمية الدراسة لتناكليا جانبان 

كالتي مارست صبلحيات سمطات تشريعية  ،المالية عمى مؤسسات السمطة الفمسطينية الناشئة
 الرقابية المعمكؿ بيا في الدكؿ العربية. األنظمةكتنفيذية. كىذه الدراسة مقارنة مع 
االطار العاـ لمرقابة  ألكؿافصكؿ حيث استعرض في الفصؿ  ةكقد تناكؿ الباحث أربع

لييا معايير ة في القطاع الحككمي التي أشارت إالمالية، كفي الفصؿ الثاني ضكابط الرقابة المالي
بة المالية في السمطة ، كيتناكؿ بالتحميؿ في الفصؿ الثالث االطار العاـ لنظاـ الرقاالرقابة الحككمية

نظـ رقابية ىي نظاـ الرقابة المالية أارنة بيف أربعة الفمسطينية، أما الفصؿ الرابع فيتضمف دراسة مق
في جميكرية مصر العربية كفي جميكرية السكداف، كفي األردف ثـ نظاـ الرقابة المالية في السمطة 

 الفمسطينية. 

بعنوان: "إشكالية العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية  (:6111دراسة )عزيز كايد، -2
 فمسطينية".في السمطة الوطنية ال

أكضح الباحث في ىذه الدراسة إشكالية العبلقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في 
الباحث في بداية الدراسة كفي الفصؿ األكؿ إلى شرح  ؽالسمطة الكطنية الفمسطينية، حيث تطر 

مبدأ الفصؿ بيف السمطات في إطاره العاـ، ثـ تكمـ عف فصؿ السمطات في السمطة الكطنية 
الفمسطينية، كتحدث عف العبلقة بيف السمتيف في ضكء قيكد االتفاقيات السياسية بيف منظمة 

ح الباحث مبدأ فصؿ السمطات في ضكء التشريع التحرير الفمسطينية كالحككمة اإلسرائيمية، ككض
 الفمسطيني كأيضان في ضكء الكاقع العممي.

كمكقؼ  ،أما في الفصؿ الثاني فعني بدراسة العبلقة بيف السمطتيف عمى صعيد التشريع
كتكمـ عف الصبلحيات  ،السمطة التنفيذية مف التشريعات المقرة مف المجمس كمف قرارات المجمس

طة التنفيذية، أما الفصؿ الثالث كاألخير فتناكؿ فيو العبلقة بيف السمطتيف عمى التشريعية لمسم
 ،صعيد الرقابة كمدل ممارسة المجمس التشريعي لؤلدكات الرقابية منيا المسائمة كاالستجكاب

 كحجب الثقة كأعماؿ رقابية عامة أخرل. ،كتشكيؿ لجاف التحقيؽ
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عماؿ الرقابية التي قاـ بيا المجمس، كبالرغـ مف عشرات األ ،كأكضحت الدراسة أنو
كمرتينا لمسمطة  األسئمة كلجاف التحقيؽ، إال أف األداء الرقابي لممجمس كاف ناقصان  خاصةو بك 

، دكف التكصؿ إلى نتائج أك عدـ ميمةنو بقي يراكح مكانو في مناقشات لقضايا التنفيذية، كما أ
سئمة استخداـ أدكات الرقابة األكلية كاأل تحقيؽ تقدـ مممكس في غالب األحياف. أكثر المجمس مف

إلى كسائؿ األكثر فعالية، كاالستجكاب كحجب الثقة، حتى في  كالمكـ كالتكصيات، كلـ يمجأ
لييا، مثؿ إدانة الكزراء بالفساد، كتأخر تقديـ المكازنة عاـ ف يمجأ إالحاالت التي كاف ينبغي أ

 . ـ(3000)
ية لـ تكف كحدىا تعمؿ عمى تيميش الدكر الرقابي ف السمطة التنفيذكيتضح مف الدراسة أ

نما كاف ىناؾ قصكر ذاتي داخؿ المجمس نفسو.  لممجمس، كا 

 الدراسات العربية: -ثانياً 
(: بعنوان "وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعمال السمطة 6134دراسة )د. نقادي حفيظ،  -3

 التنفيذية".

أعماؿ السمطة التنفيذية، حيث ركز البحث  تناكلت الدراسة كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى
عمى أىـ كسائؿ الرقابة البرلمانية في النظاـ الدستكرم الجزائرم، كذلؾ مف خبلؿ النصكص 

بمختمؼ األنظمة الداخمية لمسمطة  أكاف تعمؽ األمر بالنصكص الدستكرية أـ القانكنية، سكاءن 
 التشريعية. 

ف، كخصص المبحث األكؿ لدراسة مفيـك حيث تـ تقسيـ الدراسة إلى مبحثيف أساسيي
الرقابة البرلمانية التي ال يرتب عمى استعماليا أية مسؤكلية لمحككمة، كالمبحث الثاني لكسائؿ 

 الرقابة البرلمانية في التشريع الجزائرم.

كسردت الدراسة الحاالت التي يختفي فييا الدكر الرقابي في المجمس التشريعي لنكاب 
 انكف الجزائرم. ثـ كسائؿ الرقابة البرلمانية في التشريع الجزائرم.البرلماف حسب الق

 كقد بينت ىذه الدراسة كجكد أسباب أثرت في فعالية كسائؿ الرقابة نجد مف بينيا:
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كالمتداخمة  ،عدـ فعالية األسئمة، يعكد بسبب التعقيدات الحالية لمشؤكف العامة المختمفة -5
 التي تحكؿ دكف إمكانية الفحص العميؽ لؤلنشطة الكزارية.

 ضيؽ الكقت لمرد عمى األسئمة، كتحضير إجابة كافية كمنظمة بدرجة عالية. -3

لجكء بعض األعضاء إلى إىماؿ حقيـ الدستكرم في طرح السؤاؿ، كذلؾ باالتصاؿ  -8
 غير الرسمي بالكزير المختص.

 عضكان  30لجنة التحقيؽ تقديـ الئحة مكقعة مف قبؿ يفرض القانكف العضكم إلنشاء  -2
سير في ظؿ مف مجمس األمة أك مف المجمس الشعبي الكطني، كىذا العدد ي أك نائبان 

 الحاكـ عمى مقاعد الغرفتيف. السيطرة البرلمانية لبلئتبلؼ

استخداـ التحقيؽ البرلماني في غير الغرض المخصص لو، ككسيمة المتصاص  -1
 ككسيمة رقابية. غضب الشعب، كليس

منح الكزراء ميمة لبلستعداد لبلستجكاب، حيث أكد القانكف العضكم أف الجمسة تنعقد  -6
مف تاريخ إيداع االستجكاب، مما يحد مف فعالية االستجكاب ككسيمة  يكمان  51خبلؿ 
 رقابية.

كجو ألف ىناؾ الكثير مف أ ة البرلمانية كسيمة عممية لمغاية؛كخمصت الدراسة إلى أف الرقاب
التقصير في أعماؿ السمطة التنفيذية، كال سبيؿ لمكقكؼ عمى أسبابيا إال بكسائؿ، كالمتمثمة في حؽ 
السؤاؿ، كحؽ االستجكاب، كحؽ إجراء التحقيؽ البرلماني، فعف طريؽ ىذه الكسائؿ يمكف التعرؼ 

 التي تنطكم عمييا اإلدارة الحككمية. ،المساكئ كاالنحرافات إلى

(: بعنوان "الرقابة اإلدارية والمالية عمى األجيزة 6131لقبيالت، دراسة )د. حمدي ا -6
 الحكومية" دراسة تحميمية وتطبيقية.

طبقت ىذه الدراسة عمى األجيزة الحككمية في المممكة األردنية الياشمية، بيدؼ إظيار 
 إلىؼ مدل فاعمية ككفاءة الرقابة اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية في األردف كالتعر 

األجيزة التي تقكـ بعممية الرقابة بشقييا اإلدارم كالمالي. كقد اتبعت الدراسة أسمكب تحميؿ 
 النصكص القانكنية التي تحكـ عممية الرقابة اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية في األردف.
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عدد مف المعكقات التي تعترض أجيزة الرقابة  إلىكمف خبلؿ ىذه الدراسة أمكف التعرؼ 
اإلدارة كالمالية في األردف، كاىـ ىذه المعكقات ضعؼ التشريعات التي تحكـ عمؿ ىذه األجيزة 
كقصكرىا عف مكاكبة المفاىيـ الحديثة في مجاؿ الرقابة اإلدارية كالمالية، كقصكرىا عف مكاكبة 

ات ىذه األجيزة كمكظفييا بالحصانة الكافية ألداء مثيبلتيا في الدكؿ األخرل، كعدـ تمتع إدار 
إلى نقص  كاجباتيـ عمى أكمؿ كجو مما يضعؼ مف أداء ىذه األجيزة كيقمؿ مف شأنيا، إضافةن 

الككادر الكظيفية المؤىمة لمعمؿ في مجاؿ الرقابة اإلدارية كالمالية في ىذه األجيزة كضعؼ 
في  ،دكائر الحككمية الخاضعة لرقابة ىذه األجيزةالتجاكب كالتعاكف مف قبؿ مختمؼ الكزارات كال

 المممكة مع تكصيات ىذه األجيزة.
 كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف التكصيات منيا:

 ،ضركرة تعديؿ التشريعات التي تحكـ عمؿ ىذه األجيزة الرقابية بحيث ترفع مف أدائيا -5
 كتطكر عمميا الرقابي.

المكظفيف المؤىميف لمعمؿ في مجاؿ الرقابة اإلدارية العمؿ عمى رفد ىذه األجيزة الرقابية ب -3
 كالمالية.

التنسيؽ بيف أجيزة الرقابة اإلدارية كالمالية بحيث يزاؿ التداخؿ بيف ىذه األجيزة في  -8
 االختصاصات كاالزدكاج في العمؿ.

يعزز كبر مف قبؿ السمطات العميا بما ان أضركرة إيبلء أجيزة الرقابة اإلدارية كالمالية اىتمام -2
 فعؿ عمميا في مجاؿ الرقابة اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية في األردف.كيي  ،دكرىا

بعنوان: "االستجواب كوسيمة لمرقابة البرلمانية عمى أعمال  (:6118دراسة )صادق النفيش، -1
 الحكومة" دراسة مقارنة.

البرلمانية عمى أعماؿ انصب اىتماـ ىذه الدراسة عمى حؽ االستجكاب ككسيمة لمرقابة 
دكات الرقابية كبيف األ ،الحككمة، كفي بداية الدراسة أكضح الباحث الفرؽ بيف أداة االستجكاب

كذلؾ منيج البحث المقارف بيدؼ ك  ،ة عمى المنيج التحميمياألخرل لمبرلماف. كاعتمدت الدراس
ككضع حؽ  ،المصرم تسميط الضكء عمى النظاـ الدستكرم اليمني كمقارنتو بالنظاـ الدستكرم

ثـ قسـ الباحث االستجكاب فيو، كما تـ االستعانة بمنيج البحث التطبيقي حيث تـ عمؿ استبياف. 
الدراسة عمى ثبلثة فصكؿ كجميعيا تتحدث عف االستجكاب األكؿ منيا ميتما باإلجراءات التي 
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جراءات تحكـ تقديـ االستجكاب، أما الفصؿ الثاني فعني بدراسة مناقشة االستجكاب ف ي البرلماف كا 
كالفصؿ الثالث كاألخير فقد تناكؿ فيو اآلثار التي قد تترتب عمى االستجكاب كالبحث  ،ىذه المناقشة

 في األسباب التي قد تعيؽ استخداـ االستجكاب لمراقبة الحككمة.

 العديد مف النتائج نذكر أىميا فيما يمي: إلىتكصمت الدراسة  دكلق
ألداء الرقابي لمجمس النكاب كالمناخ الثقافي السائد في المجتمع، اكجكد عبلقة بيف فاعمية  -5

 كالقائـ عمى الرىبة كالخشية مف السمطة التنفيذية.

كجكد عكائؽ كقيكد عديدة عمى ممارسة أعضاء مجمس النكاب لكسائؿ الرقابة البرلمانية  -3
 عمى الحككمة.

 .الرقابي لمجمس النكاب اليمني كاف ضعيفان  األداءاتضح أف  -8

 كخرجت الدراسة بتكصيات كأىميا:

لكي يمارس عضك البرلماف  ،إزالة العكائؽ كالقيكد العددية المكجكدة في الدستكر كالبلئحة -5
 دكره بفاعمية.

التدريبية لبلرتقاء  رفع كفاءة أعضاء مجمس النكاب كالعامميف فيو كتكفير البرامج كالدكرات -3
 بمستكل أدائيـ.

 العممية الحديثة. باألجيزةأف ينظر مجمس النكاب في إنشاء مركز معمكمات مزكد  ال بدٌ  -8

تاحةضركرة تعاكف الحككمة مع البرلماف  -2  المعمكمات لو. كا 

(: بعنوان الرقابة المتبادلة بين السمطتين التشريعية 6112دراسة )د. حسن البحري،  -4
 والتنفيذية كضمان لسير القاعدة الدستورية(.

الدراسة مف الدراسات النادرة التي تناكلت الرقابة المتبادلة بيف السمطة التشريعية تعتبر ىذه 
كالتنفيذية، كالتي حاكؿ الباحث مف خبلليا تبياف كسائؿ الرقابة التي كفميا المشرع الدستكرم 

 لمسمطتيف حسب النظاـ المصرم كالسكرم، عمى أساس نظاـ الحكـ المختمط.
تمييدم، كتناكؿ الباحث مف خبللو ماىية القاعدة الدستكرية كبدأت الدراسة ، بالفصؿ ال

كضمانات نفاذىا، كثبلثة أبكاب رئيسة متبكعة بخاتمة تبيف النتائج التي كشفت عنيا الدراسة 
بخصكص ضماف نفاذ القاعدة الدستكرية مف خبلؿ كسيمة الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية 
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األكؿ فقد خصص لمكضكع الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف في النظاـ كالتنفيذية. كبالنسبة لمباب 
البرلماني البريطاني، كأما الباب الثاني فتناكؿ مكضكع الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف المذككرتيف 
في النظاـ الرئاسي األمريكي، كبخصكص الباب الثالث فقد خصص لدراسة مكضكع تمؾ الرقابة 

 ـ في كؿ مف مصر كسكريا.في نظاـ الحكـ القائ

بينت الدراسة أف النظـ الدستكرية تحرص عمى أف تضمف الكثيقة الدستكرية نصكصان قد ك 
تتناكؿ بعض الكسائؿ القانكنية التي تكفؿ نفاذ القكاعد الدستكرية كحسف تطبيقيا، كذلؾ بالنص 

 عمى الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية.
اسة بأف الرقابة عادة في النظـ الدستكرية لمدكؿ تأخذ بالنظاـ النيابي كأظيرت الدر 

الثبلث، كأف يككف بينيما تعاكف كرقابة البرلماني، كىذا النظاـ قائـ عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات 
لكؿ منيما عمى األخرل في نطاؽ اختصاصيا بحيث يككف نظاـ الحكـ قائمان عمى أساس أف 

كأف اليدؼ مف الرقابة المتبادلة ىك تحقيؽ التعاكف بما يكفؿ تطبيؽ قكاعد السمطة تحد السمطة، 
 القانكف الدستكرم.

كبينت الدراسة كسائؿ السمطة التشريعية التي تمارسيا في مراقبتيا عمى السمطة التنفيذية، 
كفؿ لمسمطة التنفيذية بعض الكسائؿ التي بكاسطتيا  كفي المقابؿ بينت بأف المشرع الدستكرم أيضان 

كالتي يتحقؽ بيا إيجاد التكازف بيف  ،تستطيع أف تؤثر في عمؿ البرلماف كفي كجكده أحيانان 
 السمطتيف.

حرصت عمى  نتيجةن لظركؼ خاصة بياكتكصمت الدراسة إلى أف دساتير بعض الدكؿ 
ظاـ الرئاسي، مع اإلبقاء عمى بعض خصائص تقكية السمطة التنفيذية باقتباس بعض مبلمح الن

 النظاـ البرلماني، كبذلؾ كلد نظاـ ىجيف مختمط أطمؽ عميو تسميات عديدة كمختمفة.
 
 
 
 



                                                     

56 

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: -ثالثاً 
استند الباحث في إعداد البحث عمى مراجعة الدراسات السابقة، وذلك باالستفادة من النقاط 

 التالية:
الجكانب البحثية التي تمت دراستيا سابقان، كالتركيز عمى الجكانب التي بحاجة  إلىالتعرؼ  -5

 لجيكد بحث أكثر كمحاكلة لتغطيتيا في ىذا البحث.

كخبلصة النتائج البحثية في ىذا  ،الرقابة المتبادلة بيف البرلماف كالحككمة إلىالتعرؼ  -3
 المكضكع.

 ـ البحث.الحصكؿ عمى مراجع كمصادر كدراسات متنكعة لدع -8
 :من حيث الموضوع

مف مجاؿ الدراسة الحالية، كىك الدكر  ان كاحد ان الغالبية العظمى مف الدراسات السابقة تناكلت جانب 
الدكر الرقابي  في ، كقمة الدراسات التي بحثتالرقابي لمسمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية

 .البرلمافلمسمطة التنفيذية عمى 
 من حيث المكان:

طبقت مجمكعة مف الدراسات السابقة عمى النظاـ الدستكرم في فمسطيف، كمجمكعة أخرل عمى  
 بعض األنظمة في الدكؿ العربية.

  من حيث الزمان:
كلـ تكاكب التعديبلت الدستكرية التي  ،خاصةن المصرية تعتبر غالبية الدراسات السابقة قديمة نسبيان 
 جرت في السنكات األخيرة في الدساتير.

  من حيث المنيج:
غالبية الدراسات السابقة اعتمدت المنيج الكصفي التحميمي كمنيج أساسي لمدراسة، كقمة منيا 

 استخدمت مناىج أخرل جديدة يمكف االعتماد عمييا في الدراسات القانكنية.
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 صعوبات الدراسة:
كتأثيرىا عمى قياـ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية  ،حالة االنقساـ السياسي الفمسطيني -

بدكرىما الرقابي المتبادؿ، نتيجة انقساـ المؤسستيف التشريعية كالتنفيذية بيف قطاع غزة 
 .كالضفة الغربية

مؿ المجمس التشريعي كالحككمة في ظؿ حالة االنقساـ طار القانكني الناظـ لعغياب اإل -
 قابي، مما انعكس سمبان عمى إجراء الدراسة بشكؿ مكسع.عمى تفعيؿ الدكر الر  ر سمبان أثٌ 

 قمة المراجع النظرية المحمية المتعمقة بمكضكع الدراسة. -

ـ( المعمكؿ بو 3052يكجد بعض مف مكاطف االختبلؼ بيف الدستكر المصرم لسنة ) -
ـ( السابؽ، حيث إف المراجع كميا اعتمدت عمى 5975حاليان، مقارنةن مع دستكر سنة )

 ر السابؽ.الدستك 

 الفجوة البحثية: -رابعاً 
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

اقتصرت غالبية الدراسات السابقة 
عمى مكضكع رقابة السمطة التشريعية 

 عمى أعماؿ السمطة التنفيذية.

لـ تتطرؽ إلى دكر السمطة 
التنفيذية في رقابتيا عمى السمطة 

 التشريعية بالتفصيؿ.

تناكلت الدراسة الحالية مكضكع الرقابة 
المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية 
 كالتنفيذية بشكؿ مف التنظيـ كالتفصيؿ.

المناىج المستخدمة في الدراسات 
ت ما بيف المنيج السابقة تعدد

 ،كالتطبيقيالكصفي التحميمي، 
 كالتاريخي.

لـ تتطرؽ إلى مناىج أخرل، كلـ 
في تنكع الدراسات األخرل 

 استخداـ المناىج.

استخدـ الباحث في إعداد الدراسة 
الحالية المنيج الكصفي كالمنيج 
التحميمي كالمنيج المقارف كالمنيج 

 النقدم أك التقكيمي.
ليست ذات  أغمب الدراسات السابقة

كذكرت كسائؿ  اختصاص قانكني،
 ، كلـ تتبفالرقابة بشكؿ سرد عاـ

 كشاممة كقانكنية رؤية كاضحة
المتبادلة بيف  لمكسائؿ الرقابية

 .السمطتيف التنفيذية كالتشريعية

كشاممة عدـ كجكد رؤية كاضحة 
المتبادلة  كقانكنية لكسائؿ الرقابة

بيف السمطتيف التنفيذية 
 .كالتشريعية

تكممت الدراسة الحالية عف كسائؿ 
المتبادلة بيف السمطتيف  الرقابة الحالية

 فصيميبشكؿ ت التنفيذية كالتشريعية
، كأجممت جميع الكسائؿ كقانكني
 الرقابية.
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 فصل تمييدي
 مبدأ الفصل بين السمطات

The principle of Separation of powers 

 تمييد وتقسيم:
فقو السياسي كالدستكرم منذ القدـ، ال سمطات العامة في الدكلة باىتماـالعبلقة بيف ال دتشيٌ 

نظرية الفصؿ بيف  انبثقت كمف ىناعمى مستقبؿ الحرية كالمجتمع، لما ليذه العبلقة مف آثار 
الثبلث، كفالة قدر مناسب مف االستقبلؿ لكؿ سمطة مف السمطات  إلىكالتي تدعك  ،السمطات

عف الكصاية التي تمارسيا إحدل  كذلؾ حتى تتمكف مف مباشرة االختصاصات الممنكحة ليا بعيدان 
ذلؾ إلى العزؿ التاـ بينيا بؿ المقصكد بذلؾ ىك عدـ تركيز عمى األخرل دكف أف يؤدم  السمطات

كاحدة دكف أف يمنع ىذا التكزيع أك االنفصاؿ مف تعاكف  سمطةتجميعيا في يد  أككظائؼ الدكلة 
 عمى األخرل. سمطةأك رقابة كؿ 

يعتبر السياسي البريطاني جكف لكؾ أكؿ مف أشاد بقيمة ىذا المبدأ الدستكرم في عمؿ    
 ،باسمو ف أصبح مقركنان إلى أالفيمسكؼ الفرنسي مكنتيسكك  إلىات، كالذم نسب فيما بعد الحككم

بشكؿ لـ يسبقو الجديدة التي عرضيا ليذا المبدأ في كتابو ركح القكانيف األسس كالسبب في ذلؾ 
كمع ذلؾ فإف مفيكـ فصؿ السمطات يعكد إلى فبلسفة اإلغريؽ، أمثاؿ أفبلطكف  إليو أحد.
مختمفة، لمحيمكلة دكف  سمطاتكأكدكا عمى أىمية تكزيعيا عمى  ،الذيف بينكا كظائؼ الدكلةكأرسطك، 
 .(1)بسمطة الحكـ كاممةن  السمطاتل ىذه انفراد إحد

 :المباحث التاليةسنتناول في ىذا الفصل بناًء عمى ما تقدم و 
 .الفصؿ بيف السمطات في النظـ الدستكرية مبدأ -المبحث األول

 عمى فمسطيف. التي مرت أنظمة الحكـفي مبدأ الفصؿ بيف السمطات  -الثانيالمبحث 
 
 
 

                                                           

 .10أ. عزيز كايد، إشكالية العبلقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، مرجع سابؽ، ص( 1)
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 األول المبحث
 الفصل بين السمطات في النظم الدستورية مبدأ

The principle of separation of authorities 

 in the constitutional systems 

 تمييد وتقسيم:
الدكلة باىتمامات الفقو السياسي كالدستكرم منذ استأثرت العبلقة بيف السمطات العامة في 

لما ليذه العبلقة مف آثار بعيدة المدل عمى مستقبؿ الحرية كالمجتمع، كبيذا ظيرت  القدـ نظران 
كالتي تدعك إلى كفالة قدر مناسب مف االستقبلؿ لكؿ سمطة مف  ،نظرية الفصؿ بيف السمطات

عف الكصاية  السمطات الثبلث، كذلؾ حتى تتمكف مف مباشرة االختصاصات الممنكحة ليا بعيدان 
فقادىا لكيانيا  التي يمكف أف تقع عمييا مف باقي السمطتيف بما في ذلؾ مف تعكيؽ ليا كا 

كؿ التطكرات التاريخية لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، . كفي ىذا المبحث سنتنا(1)كصبلحياتيا
في كؿ مف النظاـ  نتناكؿ بالتطبيؽ مبدأ فصؿ السمطاتكتكضيح مبرراتو كأىدافو، كمف ثـ س

 الرئاسي كالنظاـ البرلماني، كآلية تطبيؽ مبدأ الفصؿ في الكاقع الفمسطيني.
 :وعمى ىدى ما تقدم سيقسم الباحث ىذا المبحث عمى النحو التالي

 مبدأ الفصؿ بيف السمطات.ماىية  -المطمب األول
 النظاـ الرئاسي. -المطمب الثاني
 النظاـ البرلماني. -المطمب الثالث
 .النظاـ السياسي الفمسطيني -المطمب الرابع

 
 
 
 

                                                           

الفصؿ بيف السمطات في ظؿ دستكر  أ. حاحة عبد العالي، أ. يعيش تماـ آماؿ، بحث بعنكاف "تطبيقات مبدأ( 1)
 .254"، منشكر بمجمة االجتياد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر بسكر، الجزائر، ص1996
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 المطمب األول
 ماىية مبدأ الفصل بين السمطات

The nature of the separation of powers principle 

تعتبر العبلقة بيف السمطات ىي معيار تمييز نظاـ الحكـ المتبع عف غيره مف أنظمة الحكـ    
األخرل، كىي عبلقة تقكـ عمى التعاكف كالتكازف فيما بينيما، كارتبطت بمبدأ الفصؿ بيف السمطات. 

ن األفرع سنتناول التأصيل النظري لمبدأ الفصل بين السمطات ضمكنظران ألىمية ىذا المبدأ، فإننا 
 التالية:

 نشأة مبدأ الفصؿ بيف السمطات. -الفرع األول
 مبررات كأىداؼ مبدأ الفصؿ بيف السمطات. -الفرع الثاني

 الفرع األول
 نشأة مبدأ الفصل بين السمطات

مبدأ الفصؿ بيف السمطات ظير نتيجة ظركؼ تاريخية تعاقب فييا حكاـ صالحكف 
، ككاف معظميـ يسيئكف استخداـ السمطة، فكاف الحاكـ أك كطالحكف حكمكا الببلد عمى مر التاريخ

ىك المسؤكؿ عف صنع القرار كالقائـ عمى تنفيذه  -بغض النظر عف تسميتو–الممؾ أك اإلمبراطكر 
كالمشرع كالقاضي. كمف ىنا جاءت فكرة فصؿ السمطات بيف ىيئات متعددة مستقمة بعضيا عف 

كتدارؾ أم محاكلة  ،الييئات مراقبة بعضيا البعض البعض بيدؼ تحقيؽ التكازف مما يتيح ليذه
لبلنفراد بالسمطة أك بسكء استغبلؿ ىذه السمطة مف قبؿ فرد أك ىيئة، بغية منع الظمـ كاالستبداد، 

 .(1)كصكف الحقكؽ ككفالة الحريات
 :مبدأ الفصل بين السمطات في الفكر السياسي القديم -أوالً 

الفصؿ بيف السمطات، فإف مضمكنو كفمسفتو السياسية ترجع كمف خبلؿ التطكر التاريخي لمبدأ 
جذكرىا األكلى إلى فترة ما قبؿ الميبلد، كعمى كجو التحديد لعصر الفمسفة اإلغريقية، التي تتضح 

 كتصكرات فبلسفتيا الذيف نادكا عمميان بتطبيؽ ىذا المبدأ. ،مف خبلؿ تحميبلت
 :(2)ق.م.( 144 – 464أفالطون ) - أ

                                                           

 .19، صمرجع سابؽأ. محمكد أبك صكم،  (1)
مف: د. فؤاد العطار، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، دار النيضة العربية، القاىرة،  راجع في ذلؾ كبلن ( 2)

، 1971؛  د. محمد كامؿ ليمة، النظـ السياسية "الدكلة كالحككمة"، دار الفكر العربي، القاىرة، 37، ص1973
 كما بعدىا.    551ص
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ضركرة فصؿ كظائؼ الدكلة، كفصؿ الييئات التي تمارسيا  -منذ العيد القديـ–رأل أفبلطكف 
لمدكلة، كىك تحقيؽ النفع العاـ  ميا عمى الكصكؿ إلى اليدؼ الرئيسعف بعضيا، عمى أف تتعاكف ك

لمشعب، كفي سبيؿ عدـ انحراؼ ىيئات الحكـ عف اختصاصاتيا كأىدافيا، تتقرر ليا في مكاجية 
ككقؼ كؿ ىيئة عند حدكد اختصاصيا المحدد  ،ة، يراد بيا منع االنحراؼبعضيا كسائؿ لمرقاب

 .(1)ليا
كذىب أفبلطكف في كتابو "القكانيف" إلى تفضيؿ نظاـ حككمة مختمطة يجمع بيف مبدأ الحكمة 
كالسمطة السائد في حككمة األرستقراطية كمبدأ الحرية الذم يسكد في الحككمة الديمقراطية. كمف 

كأعماليا بيف ىيئات متعددة مع  ،رآىا أفبلطكف لتحقيؽ ذلؾ تكزيع كظائؼ الدكلةالضمانات التي 
إقامة التكازف كالتعاكف فيما بينيا لمنع استبداد إحداىا بالحكـ كما يستتبعو مف اضطرابات 

 .(2)كثكرات
 ق.م.(: 166 – 184أرسطو )  - ب

ؽ.ـ.( كاف أكؿ مف 833 - 882يمكف القكؿ بأف المفكر اإلغريقي القديـ الشيير "أرسطك" )
يث قاؿ إف أىـ إنما تمارس ثبلث اختصاصات متميزة. ح -أم حككمة –اكتشؼ أف الحككمة 
 :(3)كظائؼ الحككمة ىي

 مة لمجماعة )التشريع(. كضع القكاعد )التشريعات( المنظ -5
 تنفيذ تمؾ القكاعد )التنفيذ(.  -3

 الفصؿ في الخصكمات الخاصة كالجرائـ )القضاء(. -8
دعكة "أرسطك" لـ تكف دعكة إلى الفصؿ بيف السمطات، بؿ كانت دعكة إلى تقسيـ كالكاقع أف 

كظائؼ الدكلة حسب طبيعتيا القانكنية، غير أنو يجب أال يغرب عف الباؿ أف الفصؿ بيف 
-السمطات ال يمكف أف يتحقؽ مالـ يكف ىناؾ تقسيـ لكظائؼ الدكلة، كمف ثـ فإف دعكة أرسطك 

ف لـ تتضمف الدعكة إلى إال أنيا ميدت السبيؿ لو، كبالتالي فإنيا  -مبدأ الفصؿ بيف السمطات كا 
 .(4)تككف قد أسيمت في نشأتو كتككينو

 
 

                                                           

التشريعية كالتنفيذية كضماف لنفاذ القاعدة الدستكرية  د. حسف مصطفى البحرم، الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف( 1)
 .40، ص2006"دراسة مقارنة"، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 

 .361، ص1988، 1د. محمكد عاطؼ البنا، الكسيط في النظـ السياسية، دار الفكر العربي، القاىرة، ط( 2)
 .160صأ.د. صدقة يحيى فاضؿ، مرجع سابؽ، ( 3)
 .42، صالمرجع نفسود. حسف مصطفى البحرم، ( 4)
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 :مبدأ الفصل بين السمطات في الفكر السياسي الحديث -ثانياً 
كينسب أصؿ ىذا المبدأ إلى الفمسفة السياسية لمقرف الثامف عشر، حيث ظير في ذلؾ الكقت 

التي كانت تعمد إلى تركيز جميع السمطات  –كسبلح مف أسمحة الكفاح ضد الحككمات المطمقة 
 .(1)كككسيمة أيضان لمتخمص مف استبداد الممكؾ كسمطتيـ المطمقة –بيف يدييا 

 أوليفر كرومويل: - أ

إف التطكر الحديث لمبدأ الفصؿ بيف السمطات يرجع في الكاقع إلى المدرسة اإلنجميزية 
مف  -نتيجة ثكرة األساقفة–ك"التجربة الديمقراطية" اإلنجميزية، حيث تطكرت الممكية في إنجمترا 

الممكية المطمقة إلى ممكية مقيدة تقكـ عمى فصؿ السمطات، ففي القرف السابع عشر صدر في 
ا دستكر كركمكيؿ عمى أساس مبدأ فصؿ السمطات، ككاف ىذا أكؿ تطبيؽ عممي لممبدأ، فقد إنجمتر 

أراد أكليفر كركمكيؿ القضاء عمى االستبداد الذم نشأ عف البرلماف الطكيؿ، فعمد إلى فصؿ 
السمطة التشريعية عف السمطة التنفيذية، كما كاف حريصان عمى استقبلؿ القضاء، كعمؿ كركمكيؿ 

و المختمفة المتكالية عمى مراعاة ذلؾ، عمى أنو بانقضاء عيده كعكدة الممكية، ألغي في أنظمت
الدستكر الجميكرم كعدؿ عف نظاـ الفصؿ بيف السمطات، فتبلشت أعماؿ ىذا الرجؿ كاندثرت 

 .(2)كال في الببلد األجنبية ،بحيث لـ يبؽ ليا أم أثر ال في إنجمترا
 م(:3414 –م 3216جون لوك ) - ب

 –ـ 5683)كتعكد "نظرية" فصؿ السمطات في أصكليا األكلى إلى المفكر اإلنكميزم جكف لكؾ 
، كيعتبر جكف لكؾ أكؿ مف كتب عف نظرية فصؿ السمطات في (3)الذم تناكلو في كتابو (ـ5702

، كتأثر "لكؾ" في نظريتو ىذه (ـ5688)ظؿ النظاـ النيابي الذم تأسس في إنجمترا عقب ثكرة 
بيف الممكؾ مف جانب كالبرلماف اإلنجميزم مف جانب آخر، فكضع  ذم كاف قائمان بالخبلؼ ال

نظريتو بيذا الصدد عمى أساس أف كؿ نظاـ صحيح يجب أف يحكمو مبدأ الفصؿ بيف السمطات، 
ككضع لكؾ آراءه في كتابو "أطركحتاف عف الحككمة"، كذلؾ في األطركحة الثانية منو حكؿ 

 .(4)(ـ5690)عاـ الحككمة المدنية الذم نشر 

                                                           

 .36، صمرجع سابؽد. حسف مصطفى البحرم، ( 1)
ـ، 1977د. يحيى الجمؿ، األنظمة السياسية المعاصرة، دار الشركؽ، القاىرة، راجع في ذلؾ كبلن مف:  (2)
 .42، صمرجع سابؽد. حسف مصطفى البحرم،  ؛111ص
القانكف الدستكرم، القانكف الدستكرم كالمؤسسات السياسية، الجزء األكؿ ، المؤسسة زىير شكر، الكسيط في ( 3)

 .174، ص1994، لبناف، 3الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ط
 .115د. فؤاد العطار، مرجع سابؽ، ص راجع:؛ 43د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص( 4)
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 الذم طكرىا في كتابو ركح الشرائع. (ـ5711 –ـ 5689)إال أف النظرية ارتبطت باسـ مكنتسكيك 
 جان جاك رسو:  - ج

ذىب إلى ضركرة فصؿ السمطة التشريعية عف السمطة التنفيذية الختبلؼ طبيعة كؿ منيما، 
جمكعو كيقتصر دكرىا عمى كأف الشعب يمارس سيادتو عف طريؽ السمطة التشريعية التي تمثؿ 

سف القكانيف كال تجتمع بصفة دائمة، في حيف تمارس السمطة التنفيذية اختصاصاتيا في تنفيذ 
دارة المرافؽ العامة تحت إشراؼ كرقابة الشعب باعتبارىا مندكبة عنو كتابعة كخادمة لو،  القكانيف كا 

ف كاف "ركسك" قد ميز السمطة قالتيا، كا  القضائية عف السمطة التنفيذية فإنو قد  فيك يممؾ مراقبتيا كا 
ساكل بينيما في الخضكع لمسمطة التشريعية، فالقضاة يخضعكف لمقكانيف التي تضعيا السمطة 
التشريعية، كيجكز التظمـ مف أحكاـ القضاة إلى الشعب صاحب السيادة الذم لو حؽ العفك عف 

 المحككـ عمييـ.
لسمطة التشريعية، يمارسيا المكاطنكف بأنفسيـ، ىي ا كاحدةن  كعمى ذلؾ يرل أف ىناؾ سمطةن 

 .(1)كتتبلشى السمطتيف األخرييف إذا اجتمع الشعب في صكرة جمعية عمكمية
 م(:3422 –م 3281) (2)مونتسكيو - د

ألنو استطاع أف يقدمو بصياغة دقيقة  ؛ارتبط مبدأ الفصؿ بيف السمطات باسـ "مكنتسكيك"
كبمعالـ كاضحة كمضبكطة في مؤلفو الشيير "ركح القكانيف" في الفصؿ السادس مف الجزء الحادم 

 .(3)(ـ5728)عشر منو، كالذم صدر عاـ 
                                                           

 .51د. رأفت دسكقي، مرجع سابؽ، ص ((1
ـ، 1689مكنتسكيك: فيمسكؼ سياسي فرنسي، ينحدر مف أسرة فرنسية نبيمة، كلد في قرية قرب بكردك عاـ ( 2)

عمميان في القانكف فكاف أف أصبح أحد أفراد األسرة القضائية في  ـ، تمقى تدريبان 1755كتكؼ يفي باريس عاـ 
خمفو فييا مكنتسكيك، كظؿ فييا لمدة  ـ تكفي أحد أقاربو، ككاف يشغؿ كظيفة قضائية كبيرة1716بكردك، كفي سنة 

عشر سنكات إلى أف استقاؿ منيا ليتفرغ لنشاطو المفضؿ أال كىك الكتابة. كلو مؤلفات عديدة، أىميا: الرسائؿ 
ـ(، كمؤلفو الخالد ركح القكانيف 1734ـ(، كنظرات في أسباب عظمة الركماف، كسقكطيـ )1721الفارسية )

ما أحدثو مف آثار بعيدة المدل في المجاالت السياسية كالعقمية، فالكتاب كما ـ( الذم كاف محكر شيرتو ل1748)
 يكحي عنكانو يذىب إلى ما كراء القانكف، حيث يؤكد عمى ركح القكانيف أكثر مما يؤكد عمى النص ذاتو. كعمكمان 

بأنو "مكسكعة قانكنية"، لما –الذم استغرؽ مكنتسكيك حكالي عشريف سنة في كتابتو  -يمكف كصؼ ىذا المؤلؼ
د. حسف مصطفى البحرم، مرجع  مف: راجع في ذلؾ كبلن يحتكيو مف مكاضيع عديدة، كلفقداف كحدة المكضكع فيو؛ 

كما  186، ص1؛  د. عبد الرحمف خميفة، مقاالت سياسية، دار المعرفة الجامعية، ببل تاريخ، ج47سابؽ، ص
ـ، 1973العزيز الغناـ، تاريخ الفكر السياسي، دار النجاح، بيركت، بعدىا؛ د. إبراىيـ دسكقي أباظة كد. عبد 

 كما بعدىا. 226ص
أ. حسينة شركف، أ. عبد الحميـ بف مشرم، مبدأ الفصؿ بيف السمطات بيف النظاميف البرلماني كالرئاسي، ( 3)

 .190العدد الرابع، ص -منشكر بمجمة االجتياد القضائي -جامعة محمد خيضر بسكرة
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السمطة  –السمطة التنفيذية  –كبدكره قسـ فيو السمطات إلى ثبلث ىيئات: )السمطة التشريعية   
 القضائية(.

كباختصار فإف كؿ شيء ميدد بالضياع عند مكنتسكيك إذا ما اجتمعت السمطات الثبلث 
في قبضة شخص كاحد أك ىيئة كاحدة، حتى كلك كانت قبضة الشعب ذاتو، كعبر مكنتسكيك عف 

ككنة مف كانت مأ سكاءن –ذلؾ بقكلو "إف كؿ شيء سيضيع إذا مارس نفس الشخص أك نفس الييئة 
ىذه السمطات الثبلث". كلكي نمنع أك نتفادل إساءة  -مف الشعب نفسو ا أـكجياء الببلد كنببلئي

أف يككف النظاـ قائمان عمى أساس أف  -بطبيعة األشياء–استعماؿ السمطة، فإنو مف الضركرم 
السمطة تكقؼ السمطة. كلكف ال يكفي لتحقيؽ ذلؾ أف يككف ىناؾ فصؿ بينيما، أك أف يعيد 

نما يجب باإلضافة إلى ذلؾ، ببعض االختصاصات إلى كؿ مني ا تباشره استقبلالن عف األخرل، كا 
أف تككف عبلقتيا متكافئة، أم أف يككف لكؿ سمطة مف السمطات الثبلث ثقبلن ككزنان، تستطيع 

 .(1)بكاسطتو أك مف خبللو أف تقاـك السمطات األخرل
لـ يعتمد بنفس الصيغة عند  لكف ىذا الفصؿ بيف السمطات الذم دعا إليو مكنتسكيك

، حيث أدل ىذا االختبلؼ إلى ظيكر أنظمة تطبيقو مف طرؼ الدكؿ في األنظمة المعركفة حاليان 
 النظاـ الرئاسي. كىذا تبعان  -8النظاـ البرلماني  -3. النظاـ المجمسي -5سياسية ثبلث ىي: 

طات فإننا بصدد النظاـ لطبيعة الفصؿ بيف ىذه الييئات، فإذا كنا أماـ فصؿ مطمؽ بيف السم
ذا كانت الييمنة لمسمطة ، كا  الرئاسي، ككمما كاف ىناؾ فصؿ مع تعاكف كاف النظاـ برلمانيان 

 .(2)كانبثقت منيا ىيئة تنفيذية كنا أماـ النظاـ المجمسي ،التشريعية

كلقد سيطر مبدأ فصؿ السمطات عمى التاريخ السياسي البريطاني منذ منتصؼ القرف 
، كلفرنسا منذ ـ(5776)عمى كؿ التاريخ الدستكرم لمكاليات المتحدة األمريكية منذ السابع عشر ك 

 كمف ثـ عمى كؿ الدكؿ الميبرالية كالديمقراطية. ـ(5789)

                                                           

 .49حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، صد. ( 1)
 .190أ. حسينة شركف، أ. عبد الحميـ بف مشرم، مرجع سابؽ ، ص( 2)
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كنستخمص تعريؼ مبدأ الفصؿ بيف السمطات بأنو تكزيع كظائؼ الدكلة التشريعية 
البعض كمتكازنة، حتى ال تتركز كالتنفيذية كالقضائية عمى ىيئات كمؤسسات مستقمة عف بعضيا 

 .(1)السمطة في يد كاحدة فتسيئ استعماليا، كتستبد بالمحككميف كتقضي عمى حقكقيـ
كما –ذىب معظـ فقياء القانكف العاـ إلى أف المفيكـ الصحيح لمبدأ فصؿ السمطات 

قدر مف  ىك الفصؿ المتكازف بيف السمطات العامة الثبلث في الدكلة، مع قياـ -تصكره مكنتسكيك
التعاكف فيما بينيا، لتنفيذ كظائفيا في تكافؽ كانسجاـ، ككجكد رقابة متبادلة بينيا لضماف كقكؼ كؿ 

 .(2)سمطة عند حدكدىا، دكف أف تجاكزىا أك تعتدم عمى سمطة أخرل
 الفرع الثاني

 مبررات وأىداف مبدأ الفصل بين السمطات
 :منع االستبداد السمطوي وصيانة الحريات -أوالً 

ازاؿ لمبدأ الفصؿ بيف السمطات أىميتو التي كانت منذ كالدتو، ال حرية بدكف فصؿ م
كبدكف تقسيـ السمطة. ففي فصؿ السمطات تكمف الضمانة الكبرل لمحريات العامة  ،السمطات

كالحقكؽ الفردية. إنو الضمانة لمتكازف بيف السمطات المكككؿ إلييا القياـ بكظائؼ الدكلة )التشريع، 
. فقد أجمع (3)كذلؾ لمنع تمركز السمطة في يد شخص كاحد أك حتى مؤسسة كاحدة ،قضاء(إدارة، 

المفكركف في مختمؼ العصكر عمى أف السمطة المطمقة شأنيا أف تغرل بإساءة استعماليا حتى قيؿ 

                                                           

نما يعد مبدأن أك  كليذا فإف مبدأ فصؿ السمطات في تفسيره السميـ، ال يعد مبدأن قانكنيان ( 1) بالمعنى الصحيح، كا 
قاعدة مف قكاعد فف السياسة، تمميو الحكمة السياسية، كذلؾ لكي تسير مصالح الدكلة سيران حسنان، كحتى نضمف 
الحريات الفردية، كنحكؿ دكف استبداد الحكاـ، فإنو مف البلـز أال تركز أك تجمع السمطات كميا في يد ىيئة كاحدة، 

لييئة ىي الشعب ذاتو )كذلؾ في الديمقراطية المباشرة(، أك كانت الييئة النيابية ذاتيا )كذلؾ في كلك كانت تمؾ ا
؛  د. سميماف 37د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص مف: راجع في ذلؾ كبلن نظاـ الحكـ النيابي(.   

سي اإلسبلمي "دراسة مقارنة"، محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السيا
؛  د. عبد الحميد متكلي، القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية 451ـ، ص1996، القاىرة، 6دار الفكر العربي،ط

 كما بعدىا. 176، ص1999مع المقارنة بالمبادئ الدستكرية في الشريعة اإلسبلمية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
، 1997د اهلل، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د. عبد الغني بسيكني عب( 2)

 .192ص
 .174د. زىير شكر، مرجع سابؽ، ( 3)
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ذا كاف الجميع متفق(1)تعبث بالرؤكس" "أف السمطة المطمقة مفسدة مطمقة" كأف "لمسمطة نشكةن   ان . كا 
عمى أف السمطة ذات طبيعة عدكانية جشعة، كأنو يتكجب بالتالي تقييدىا كيبل تتجاكز الحدكد 

المقررة ليا، فإف الطريقة المثمى لمجابية ىذا الخطر تنحصر في تكزيع السمطات، حتى تكقؼ كؿ 
سمطة عند حدىا بكاسطة غيرىا بحيث ال تستطيع كاحدة أف تسيء استعماؿ سمطتيا أك تستبد 

 .(2)طةبالسم
 :ضمان مبدأ الشرعية -ثانياً 

بالعمكمية كالتجريد، فتصدر  ةذلؾ أف مبدأ الشرعية يقضي بأف تتسـ القكاعد التشريعي
التشريعات دكف نظر إلى الحاالت الفردية، بؿ تطبؽ القاعدة عمى كؿ فرد تتكافر فيو شركط 
تطبيقيا. كال يتحقؽ ذلؾ إال إذا فصمنا بيف المشرع كالمنفذ. أما إذا لـ يتـ ىذا الفصؿ فإف المنفذ 

فيفقد التشريع حياده، كيصبح سكؼ يصدر التشريعات عمى ضكء ما لديو مف اعتبارات عممية، 
مجرد أداة في يد السمطة التنفيذية. كتصدؽ ذات االعتبارات عمى حالة الجمع بيف السمطتيف: 

ف كاف ىذا الفرض األخير نادران   .(3)عمبلن  السمطة التشريعية كالسمطة القضائية، كا 
الدكلة القانكنية، إذان يعتبر مبدأ الفصؿ بيف السمطات مف الضمانات الميمة التي تكفؿ قياـ 

 .(4)فيك كسيمة فعالة لكفالة احتراـ القكانيف كتطبيقيا تطبيقان عادال كسميمان 

 :(5)تقسيم العمل وزيادة الفاعمية -ثالثاً 
تقسيـ كظائؼ الدكلة تبعان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات إلى تشريعية كتنفيذية كقضائية، 

المكككلة إلييا األمر الذم يؤدم إلى يؤدم إلى تخصص كؿ سمطة مف ىذه السمطات بالمياـ 
                                                           

د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي، ( 1)
 .452مرجع سابؽ، ص

 .60مرجع سابؽ، صد. حسف مصطفى البحرم، ( 2)
انظر: د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي ( 3)

 .452اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص
د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، ؛ 60سف مصطفى البحرم، المرجع نفسو، ص: د. حفي ذلؾ كبلن مف انظر( 4)

، 2000لدستكرم "تحميؿ النظاـ الدستكرم المصرم"، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، النظـ السياسية كالقانكف ا
 .399ص
 .452، صنفسومرجع ال انظر: د. سميماف محمد الطماكم،( 5)
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تقانو، حيث تعرؼ كؿ سمطة اختصاصاتيا كصبلحياتيا المخكلة ليا،  إجادة كؿ سمطة لعمميا كا 
 كتجنب السمطات إشكاليات التداخؿ كاالصطداـ، حيث يمـز الكؿ حدكده كفؽ الدستكر.

 :استقالل السمطات وجعميا متساوية ومتكاممة ومتوازنة -رابعاً 
حدل ىذه يث إذا ما اندفعت إكجكد نكع مف التعاكف كالرقابة المتبادلة بينيا بحبمعنى 

. إف (1)كتجاكز اختصاصاتيا أمكف لغيرىا مف السمطات أف تردىا عند حقكقيا ،السمطات لبلستبداد
مبدأ فصؿ السمطات القائـ عمى كجكد سمطات ثبلثة في الدكلة تتكلى مياـ مختمفة، كتتمتع كؿ 

 .(2)بمباشرة مياميا بحرية أك استقبلؿ عف السمطة األخرلكاحدة منيا 
أخذ فقياء القانكف الدستكرم التقميدم بػ "مبدأ الفصؿ بيف السمطات" كمعيار لتصنيؼ 
"األنظمة السياسية"، يكجد عمى ىذا األساس صنفيف مف األنظمة السياسية" ىما: "األنظمة 

لسمطات" كاألنظمة السياسية" التي تأخذ بو. تنقسـ السياسية" التي ال تأخذ بػ "مبدأ الفصؿ بيف ا
تأخذ بػ "مبدأ الفصؿ بيف السمطات" إلى فرعيف: الديكتاتكرية ك"أنظمة ال "األنظمة السياسية" التي 

حككمة الجمعية". تنقسـ "األنظمة السياسية" التي تأخذ بػ "مبدأ الفصؿ بيف السمطات"، بدكرىا، إلى 
بػ "نظاـ الفصؿ الجامد بيف السمطات"،  سمى أيضان رئاسي" الذم يي فرعيف: "النظاـ السياسي ال

 .(3)بػ "نظاـ الفصؿ المرف بيف السمطات" ك"النظاـ السياسي البرلماني" الذم يسمى أيضان 
ككانطبلقة أكلية لمتمييز بيف النظاـ البرلماني كالرئاسي، نشير إلى أف كؿ مف النظاميف 

أساسي، ىك مبدأ الفصؿ بيف السمطات، حيث يعتمد النظاـ األكؿ يعتمداف في نشأتيما عمى مبدأ 
عمى تعاكف نسبي بيف السمطات )الفصؿ الييكمي فقط(، أما النظاـ الثاني فيقكـ عمى فصؿ جامد 

 .(4)بيف السمطات
 

                                                           

د. ثامر كامؿ محمد الخزرجي، النظـ السياسية الحديثة كالسياسات العامة، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، ( 1)
 .252، ص2004، 1عماف، ط

 .175د. زىير شكر، مرجع سابؽ، ص( 2)
، رسالة ماجستير، 1996أ. ياىك محمد، العبلقة بيف السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية في إطار دستكر ( 3)

 .20، ص2013كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، الجزائر، 
 .190سابؽ، ص أ. حسينة شركف، أ. عبد الحميـ بف مشرم، مرجع( 4)
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 الثاني المطمب
 Presidential, regime النظام الرئاسي

يستند عمى كجكد رئيس دكلة منتخب عمى أنو ذلؾ النظاـ الذم  (1)يعرؼ النظاـ الرئاسي
كيقكـ عمى الفصؿ شبو المطمؽ بيف  ،مف الشعب يجمع بيف صفتي رئيس الدكلة كرئيس الحككمة

، البرلماف. أم أف السمطة التنفيذية مف اختصاص الرئيس، كسمطة تشريعية يباشرىا (2)السمطات
 .(3)كأخيران سمطة قضائية تمارسيا المحاكـ القضائية

بأنو "نظاـ ديمقراطي نيابي يقكـ عمى كحدة رئاسة السمطة  أيضان  النظاـ الرئاسييعرؼ 
التنفيذية كحصر كافة أجزائيا أصكالن كفركعان في شخص رئيس الجميكرية، مما يؤدم إلى تمتع ىذا 
األخير بسمطات ضخمة تعطيو قكة كنفكذان كسمطانان، كتمكنو مف إدارة شؤكف الحكـ بنفسو". كبعبارة 

– كصؼ ىذا النظاـ بالرئاسي "ألنو يعطي رئيس الجميكرية مجمكعة كبيرة مف السمطات أخرل
تمنحو قكة كنفكذان كسمطانان، كتجعمو بالتالي يتميز  -كالتي يككف مصدرىا أساسان انتخابو مف الشعب

                                                           

(، في إطار انتقاده لمكقؼ الفقو التقميدم )الفصؿ الجامد بيف السمطات(، أنو ترتب عمى Vedelبيف فكداؿ )( 1)
"مبدأ الفصؿ بيف السمطات" اختبلؿ التكازف، كليس إقامة التكازف، بيف السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية. إذ 

التي يرتكز عمييا ىذا "المبدأ"، ىيمنة "السمطة التشريعية" عمى "السمطة  شيدت المرحمة األكلى، بسبب األيديكلكجية
التنفيذية" عمى أساس أف السمطة التشريعية ىي التي تقـك بسف القكانيف التي يجب عمى السمطة التنفيذية أف تعمؿ 

ية بمثابة سمطة تبعية. في إطارىا كىذا ما يظير السمطة التشريعية بمثابة سمطة أصمية بينما يظير السمطة التنفيذ
ىي فقداف الممؾ لشرعيتو بسبب طريقة تعيينو ما  كمف بيف أسباب تفكؽ السمطة التشريعية في ىذه المرحمة أيضان 

أجبر المؤسسة الممكية، في مختمؼ الدكؿ األكركبية كحسب األحكاؿ، عمى االكتفاء بدكر شرفي أك حتى زكاليا 
ة التشريعية التي تستمدىا مف االقتراع العاـ. لكف شيدت المرحمة الثانية، نيائيا كتحكلت ىذه الشرعية إلى السمط

التي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية كما زالت مستمرة إلى حد اآلف، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة 
معيا إذ ظير أف بأمكر تقنية لـ تستطع "السمطة التشريعية" التكيؼ  التشريعية كذلؾ لعدة أسباب تتعمؽ أساسان 

السمطة التنفيذية ىي األقدر، نظرا إلمكانياتيا البشرية كالمادية، عمى مكاجية المشاكؿ االقتصادية التي تتطمب 
 كبيره  بما فييا الدكؿ الديمقراطية كاف ليا دكره  اتخاذ قرارات سريعة، كما أف شخصنة السمطة في جميع الدكؿ تقريبان 

كزير  مة الفعمي: )سكاء أكاف رئيس دكلة أـيكرية التي يحتؿ فييا رئيس الحكك في ظيكر ما يسمى الممكيات الجم
 .9أ. ياىك محمد، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ:مركز السمطة تحت لقب الممؾ الجميكرم.    ،أكؿ(

خ، مف: د. حسيف عثماف. النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، الدار الجامعية، بيركت، بدكف تاري راجع كبلن ( 2)
 .341ـ، ص 1994. د. ثركت بدكم، النظـ السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة، 210ص 

 .39ص مرجع سابؽ، أ. محمكد أبك صكم، (3)
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و عف نظيره البرلماني الذم ينظر إليو )سكاء أكاف ممكان كراثيان أـ رئيس جميكرية منتخب( عمى أن
دارة شؤكف  يسكد كال يحكـ، أم أنو مجرد رمزو ال يتمتع بسمطات حقيقية فعمية في تسيير كا 

 .(1)الحكـ
كأقدـ مثاؿ لو في العالـ، ىك نظاـ الكاليات المتحدة األمريكية، كقد قمدتيا فيو معظـ 

بممارسة . إذ تستقؿ السمطة القضائية (2)جميكريات أمريكا الجنكبية، كلكنو غير منتشر في أكركبا
كظيفتيا، كيتـ اختيار القضاة عف طريؽ االنتخاب، كيككف ليؤالء القضاة نظاـ قانكني مستقؿ. 

كىك رئيس السمطة التنفيذية حؽ دعكة  ،كتستقؿ السمطة التشريعية بحيث ال يممؾ رئيس الدكلة
كية عف البرلماف لبلنعقاد العادم أك فض دكرتو أك حمو. كما يستقؿ البرلماف مف الناحية العض

الحككمة، فبل يجكز الجمع بيف المنصب الكزارم كعضكية البرلماف، كليس لمكزراء أف يحضركا 
جمسات البرلماف بيذه الصفة كما ىك في النظاـ البرلماني، كما تستقؿ السمطة التنفيذية في 

عفائيـ مف مناصبيـ دكف تدخؿ  مف مباشرتيا لكظيفتيا إذ يقـك رئيس الدكلة بتعييف الكزراء كا 
 . سنتناول ىذا المطمب ضمن األفرع التالية:(3)البرلماف

 النظاـ الرئاسي. مقكمات -الفرع األول
 .تقدير النظاـ الرئاسي -الفرع الثاني

 الفرع األول
 النظام الرئاسي مقومات

 يقـك النظاـ الرئاسي عمى خاصيتيف ك ركيزتيف أساسيتيف ىما:    
 السمطة التنفيذية في رئيس منتخب مف الشعب":"حصر وحدة الجياز التنفيذي  -أوالً 

                                                           

 .كما بعدىا 368ص. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، د (1)

السياسي اإلسبلمي، مرجع سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر ( 2)
 .456سابؽ، ص

يجدر بنا التنبيو عمى أف الفصؿ التاـ بيف السمطات في النظاـ األمريكي متحقؽ فقط مف الناحية العضكية، كغير 
متحقؽ مف الناحية الكظيفية، فإف العبلقة بيف السمطات الثبلث ال تقـك عمى مبدأ الفصؿ بيف تمؾ السمطات بصكرة 

لكنيا تتقاسـ أك تتشارؾ في السمطة. حيث يكجد بعض التداخؿ في كظائؼ  ،، ىي منفصمةمطمقة أك تجريدية
 السمطات لتحقيؽ التكازف بينيـ.

 .274د. عبد الغني بسيكني عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص( 3)
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لذلؾ فإف  ، كنتيجةن كرئاسة الحككمةرئيس جميكرية منتخب مف الشعب يجمع بيف رئاسة الدكلة 
رئيس الدكلة يقكـ باختيار الكزراء كلو حؽ إعفائيـ مف مناصبيـ، كىـ ال يشكمكف مجمس كزراء كما 

رئيس الجميكرية مف الشعب يزيد مف قكتو كسمطانو. . كانتخاب (1)ىك الشأف في النظاـ البرلماني
كقد رأينا أف رئيس الكاليات المتحدة األمريكية ينتخب مف الشعب عمى درجتيف، كأف انتخابو أصبح 

 .(2)لكجكد حزبيف كبيريف منظميف نظران  ،في الكاقع بمثابة انتخاب عمى درجة كاحدة
 :بين السمطات الفصلشدة  -ثانياً 

إذا كاف النظاـ البرلماني يعتمد عمى مبدأ الفصؿ النسبي )المرف( بيف السمطات، فإف النظاـ 
الرئاسي ىك اآلخر يعتمد عمى مبدأ فصؿ السمطات، إال أنو يختمؼ عما ىك عميو في النظاـ 
البرلماني سكاء في الكيفية التي يجرم بيا ىذا الفصؿ أك في المدل الذم يصؿ إليو. كليذا يطمؽ 

شبو  أكى الفصؿ بيف السمطات في النظاـ الرئاسي تعبيرات مختمفة، منيا الفصؿ الشديد، عم
كما  ..الخ، ككما ىك كاضح فإف جميع ىذه المصطمحات الجامد، أك شبو المطمؽ، أك شبو التاـ

شاكميا تعبر في كاقع األمر عـ عدـ كجكد فصؿ مطمؽ أك كامؿ بيف السمطات العامة في الدكلة، 
نما في أم نظاـ سياسي آخر، ألف مثؿ ىذا الفصؿ المطمؽ ىك ليس فقط  في النظاـ الرئاسي، كا 

 .(3)أمر مستحيؿ في الكاقع العممي

كمع حؽ  ،الفصؿ بيف السمطات يتناقض مع مبدأ مسؤكلية الحككمة أماـ البرلمافكشدة 
الحككمة في حؿ البرلماف، ففي النظاـ الرئاسي ال يستطيع البرلماف حجب الثقة عف السمطة 
التنفيذية التي تتركز في شخص رئيس الدكلة غير المسؤكؿ سياسيان. كما أف رئيس الدكلة ال 

 يستطيع حؿ البرلماف.

يف فالحككمة ال إال أف الفصؿ العضكم بيف السمطات ال يعني عدـ التعاكف بيف السمطت 
تستطيع القياـ بأعماليا ما لـ تتمكف مف دفع البرلماف إلى إقرار القكانيف التي تضمف ليا تنفيذ 

إقرار المكازنة السنكية، أم السماح لمحككمة بالجباية كاإلنفاؽ عمى المرافؽ  خاصةو ببرنامجيا ك 
                                                           

 .274، صعبد الغني بسيكني عبد اهلل، نفس المرجعد. ( 1)
. كىك ما حدث سنة أف ال يككف فيو أم منيما منتخبان كينتخب مع الرئيس نائبو، كلكف قد يتحقؽ فرض ( 2)

بتعييف "جيرالدفكرد" نائبا لو ثـ ما لبث  -طبقا لمدستكر–ـ عندما استقاؿ نائب الرئيس فقاـ الرئيس "نيكسكف" 1973
ائب ثر فضيحة "ركترجيت" الشييرة، فتكلى الرئاسة نائبو "فكرد" الذم قاـ بدكره بتعييف ناستقاؿ "نيكسكف" عمى إ أف

 جديد لمرئيس.
 .374د. حسف مصطفى البحرم، المرجع السابؽ، ص (3)
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كلكنيا ال تيعدـ الكسائؿ  ،رلمافالعامة. كالحككمة مضطرة لتنفيذ السياسة التشريعية التي يقرىا الب
التي تمكنيا دفع البرلماف إلى األخذ بعيف االعتبار سياسة الحككمة كبرامجيا العامة. كمف أىـ ىذه 

تمارسو الحككمة عمى القكانيف الصادرة عف السمطة التشريعية، كانتخاب  الذمالكسائؿ حؽ النقض 
تمكنو مف التأثير عمى المجمس  ،ديمقراطية رئيس الجميكرية مف الشعب مباشرة مما يعطيو شرعية

 .(1)النيابي

تقكـ عمى أساس  ببدايتو فالعبلقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في النظاـ الرئاسي
التفسير الخاطئ لمبدأ الفصؿ بيف السمطات منذ نشأتو، كالذم تأسس عمى فصؿ السمطات فصبلن 

ألخرل في مباشرة كظيفتيا، مما ينتفي معو كجكد أم تامان كمطمقان، بحيث تستقؿ كؿ سمطة عف ا
كليذا ذىب بعض  عبلقة تداخؿ أك مشاركة في االختصاصات بيف سمطات الحكـ في الدكلة.

الفقياء إلى أف النظاـ الرئاسي يندرج تحت النظـ السياسية التي تأخذ بمبدأ الفصؿ المطمؽ )التاـ( 
يكي مبدأيف: مبدأ االستقبلؿ العضكم لكؿ سمطة، بيف السمطات، كعمى ذلؾ أرسى الدستكر األمر 

 .(2)كمبدأ التخصص الكظيفي
كتبادؿ الرقابة بيف  ،مف الكسائؿ كفميا الدستكر األمريكي لتحقيؽ التكازف غير أف ىناؾ جممةن    

الرئيس كالككنجرس، كمف أىـ تمؾ الكسائؿ، ما نص عميو الدستكر األمريكي مف أف لمرئيس أف 
يقدـ لمككنجرس بيف الحيف كالحيف بيانان بحالة االتحاد، كأف يكصي الككنجرس بنظر اإلجراءات 

ا الككنجرس في مكاجية التي يراىا ضركرية كمناسبة، كبالمقابؿ نظـ الدستكر أدكات رقابية يممكي
الرئيس، كفي مقدمتيا أف كؿ برامج الرئيس تتكقؼ عمى إقرار الككنجرس ليا فالرئيس قد يقترح 
مشركع قانكف، كلكف الككنجرس ىك الذم يصدره، كما أف الككنجرس ىك الذم يقرر االعتمادات 

ككؿ ما تقدـ لو  ،تالمالية البلزمة، كيظير ذلؾ بكضكح في رقابة الككنجرس لئليرادات كالنفقا

                                                           

 .208سابؽ، صالمرجع الد. زىير شكر، ( 1)
أف تككف كؿ سمطة مف سمطات الدكلة الثبلث، السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية  يقصد باالستقبلؿ العضكم( 2)

في مجاؿ التككيف كالحؿ. فرئيس الكاليات المتحدة  خاصةو بكالسمطة القضائية، مستقمة عف السمطتيف األخرييف، ك 
عب كال يمكف مساءلتو أماـ البرلماف. كالككنجرس يتـ اختيار أعضاءه مف الشعب كال يممؾ شينتخب بكاسطة ال

أف تختص كؿ سمطة مف السمطات الثبلث بكظيفة  كيقصد بالتخصص الكظيفيالرئيس األمريكي حؿ البرلماف. 
راجع في جكز ألم سمطة أف تجاكز كظيفتيا إلى غيرىا مما يدخؿ في اختصاص سمطة أخرل؛ معينة بذاتيا. فبل ي

؛ د. محمد عبد الكىاب، األنظمة السياسية، منشكرات 260د. ثامر الخزرجي، مرجع سابؽ، ص مف: ذلؾ كبلن 
 .347، ص2005الحمبي، بيركت 
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الدكلة الفيدرالية الدعـ، كما يممؾ البرلماف سمطة تشكيؿ لجاف التحقيؽ في مسائؿ معينة كتعد 
 .(1)سمطة التحقيؽ سمطة رقابية ذات أثر فعاؿ عمى السمطة التنفيذية بالتحقيؽ كاالستقصاء كالمراقبة

ف ميزتو في ركحو كقكاعده، إذ إ أساسيان  كيختمؼ النظاـ الرئاسي عف النظاـ البرلماني اختبلفان 
األساسية ىي في محاكلة التكفيؽ بيف المبدأ الديمقراطي، الذم يمعب دكره في انتخاب البرلماف 
كرئيس الدكلة، مف جية، كبيف تمركز السمطة في شخص رئيس الدكلة، حيث تككف الحككمة مجرد 

 كأكامر الرئيس، مف جية ثانية. ،جياز متعاكف خاضع لتكجييات
مع أف الرئيس في النظاـ الرئاسي يتكلى صبلحيات كاسعة جدان تجعؿ مف حكمو حكمان شخصيان ك 

 طيمة مدة كاليتو. 
إال أنو تحد من سيئات ىذا الحكم الفردي في الواليات المتحدة، أول دولة تطبق النظام الرئاسي، 

 :(2)عدة أمور
 سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة. قصر مدة كالية الرئيس حيث ينتخب الرئيس لمدة أربع -أوالً 
 انتخاب الرئيس مف قبؿ الشعب مباشرة مما يضفي عميو صفة الحاكـ الديمقراطي. -ثانياً 
 تقييد سمطة الرئيس بأحكاـ الدستكر تقييدان شديدان. -ثالثاً 
  .(3)ائؿ اإلعبلـ عمى السمطة الرئاسيةالرقابة التي تمارسيا كس -رابعاً 

 
 
 

                                                           

لمنظاـ  الرقابية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية كفقان أ. عبد الرحيـ فيمي المدىكف، حؽ السؤاؿ كأداة مف األدكات ( 1)
. انظر: د. أحمد كماؿ 4ـ، ص2010دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة األزىر،  -الفمسطيني

 أبك المجد، العبلقة بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية في النظاـ الرئاسي، "دراسة في القانكف الدستكرم في الكاليات
 .19ـ، ص1976، القاىرة، 265مصر المعاصرة، العددمنشكر بمجمة المتحدة األمريكية"، 

 .209–208د. زىير شكر، مرجع سابؽ، ص( 2)
فضيحة ككترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس نيكسكف، تمؾ الفضيحة التي كانت  :كخير مثاؿ عمى ذلؾ (3)

 الصحافة كراءىا.
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 الفرع الثاني
 تقدير النظام الرئاسي

سيما عمى مما تقدـ نرل أف النظاـ الرئاسي مثمو مثؿ النظاـ البرلماني، يقكماف في أسا
 ف كاف كؿ منيما يتبع طريقة مختمفة إلقامة التكازف.التكازف بيف السمطات، كا  

إننا نرل أف التطبيؽ العممي لمنظاـ الرئاسي قد أدل في كثير مف األحكاؿ إلى رجحاف كفة 
ما يؤدم ىذا النظاـ  لرئيس، خاصة مع االتجاه المعاصر نحك تقكية السمطة التنفيذية. كلكف كثيران ا

ذا لـ يكف الرئيس األغمبية البرلمانية، أك إذا لـ تكف لحزب إ إلى رجحاف كممة البرلماف، خاصةن 
في  أعضاء حزبوكعمى  ،م العاـما يمكنو مف فرض زعامتو عمى الرأ لمرئيس مف قكة الشخصية

 حدث مرات عديدة في نظاـ الحكـ األمريكي.البرلماف، كىك ما 
لذلؾ نرل بأف النظاـ الرئاسي الذم يأخذ بالفصؿ شبو المطمؽ بيف السمطات، قد أدخؿ 
عميو بعض االستثناءات لقاعدة الفصؿ التاـ بيف بيف السمطات، مما تـ تفسيره عمى أنو مف نظـ 

 التعاكف بيف السمطات.
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 المطمب الثالث
 Parliamentary, regime  يالنظام البرلمان

تعددت التعاريؼ التي يطمقيا فقياء القانكف عمى النظاـ البرلماني. فالبعض يعرفو بأنو 
النظاـ القائـ عمى تعاكف كثيؽ بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية. كالبعض اآلخر يعرفو بأنو النظاـ 

بأنو النظاـ القائـ عمى كجكد تكازف بيف  كيعٌرؼالذم تتحقؽ فيو مسؤكلية الحككمة أماـ البرلماف. 
 .(1)السمطات كأدكات تأثير متبادلة

إذان النظاـ البرلماني ىك "ذاؾ النظاـ الذم يكجد فيو رئيس أعمى لمدكلة يمارس 
يممؾ أف يثؽ فييا فيبقييا أك ال يثؽ فييا فيسقطيا،  ،اختصاصاتو بكاسطة كزارة مسؤكلة أماـ برلماف

 .(2)كاالحتكاـ إلى الشعب في صكرة انتخابات جديدة" ،لى رئيس الدكلة حموكتممؾ ىي أف تطمب إ
كيقـك عمى كجكد مجمس منتخب  ،النظاـ البرلماني ىك نكع مف أنكاع الحككمات النيابية

يستمد سمطتو مف الشعب الذم انتخبو، كيطمؽ عمى المجمس المنتخب في النظاـ البرلماني 
 .(3)ذا النظاـ"البرلماف" كمف ىنا جاءت تسمية ى

النظاـ البرلماني يقكـ عمى أساس التكازف كالتعاكف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، 
 .(4)يف السمطات ىنا ىك فصؿ مرف كنسبيكالفصؿ ب

حيث يقكـ النظاـ البرلماني عمى أساس الفصؿ المرف بيف السمطات، أم الفصؿ المشرب 
السمطتيف التشريعية كالتنفيذية. كليس مف اليسير إعطاء تعريؼ بركح التعاكف كالرقابة المتكازنة بيف 
ألف لو صكران كتطبيقات مختمفة. فالنظاـ البرلماني لـ يكف ثمرة  دقيؽ شامؿ لمنظاـ البرلماني نظران 

نما كاف كليد ظركؼ تاريخية كسكابؽ عرفية نشأت كتطكرت كاستقرت في  دراسات نظرية كفقيية، كا 
مف التطكر في  ف أف النظاـ البرلماني في صكرتو التقميدية قد أصابو كثيره ع إنجمترا. ىذا فضبلن 

نما "نظـ"  الكقت الحديث. كلذا ذىب البعض إلى أنو ال يكجد "نظاـ برلماني" محدد خصائص، كا 
                                                           

 .204صد. زىير شكر، مرجع سابؽ، ( 1)
ـ، 1977مف: د. يحيى الجمؿ، األنظمة السياسية المعاصرة، دار الشركؽ، القاىرة،  انظر في ذلؾ كبلن ( 2)

 .92؛  د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص171ص
 .254د. ثامر كامؿ محمد الخزرجي، مرجع سابؽ، ص( 3)
 .5أ. عزيز كايد، مرجع سابؽ، ص( 4)



                                                     

81 

 

-لبرلماني إال أف الصحيح أف النظاـ اأك حككمات برلمانية تختمؼ باختبلؼ الظركؼ كالعصكر. 
كلكف يجب احتراميا حتى  ،نو يخضع لمبادئ أساسية، كىي مبادئ مرنةفإ -مع اختبلؼ تطبيقاتو

  .(1)يمكف كصؼ ىذه األنظمة بأنيا برلمانية
كلقد أدل نجاح النظاـ البرلماني في إنجمترا إلى األخذ بو في عدد كبير مف الدكؿ 

سبانيا .... الخ(، ككذلؾ في كثير  :األكركبية )كالسكيد كالنركج كبمجيكا كىكلندا كالدنمارؾ كألمانيا كا 
)كالياباف كاليند كالككيت كلبناف كاألردف ككندا كأستراليا  :مف دكؿ العالـ خارج القارة األكركبية

ذا كانت بعض الدكؿ التي اعتنقت النظاـ  البرلماني ذات كالبحريف .... الخ( كنظاـ لمحكـ فييا؛ كا 
حككمات ممكية، فإف البعض اآلخر يتبنى النظاـ الجميكرم، كبطبيعة الحاؿ ليس الممؾ كرئيس 
الجميكرية، كذلؾ ألف الممؾ يتبكأ منصبو بالكراثة بينما يختار رئيس الجميكرية بالطريقة التي 

دستكرم كالفعمي يقررىا دستكر كؿ دكلة، حيث تؤثر طريقة اختيار رئيس الجميكرية عمى مركزه ال
 وسنتناول ىذا المطمب ضمن األفرع التالية:. (2)في الدكلة

 .لنظاـ البرلمانيمقكمات ا -الفرع األول
 .تطكر النظاـ البرلماني -الفرع الثاني

 الفرع األول
 لنظام البرلمانيا مقومات

عمى إف مف خصائص النظاـ البرلماني كما يقكؿ الفقيو الفرنسي )جكرج بكردك( أنو يقـك 
كيضمف التكازف في الصبلحيات المكزعة بيف البرلماف كالكزارة بشكؿ يسمح  ،التعاكف بيف السمطات

 .(3)لكؿ منيا بالرقابة المتبادلة إحداىما عمى األخرل
 
 

                                                           

 .380سابؽ، صد. محمكد عاطؼ البنا، مرجع ( 1)
 .91د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص( 2)
أ.ـ.د. عمي كاظـ الرفيعي، بحث بعنكاف "كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى الحككمة"، منشكر بمجمة كمية القانكف، ( 3)

 .46جامعة بغداد، ص



                                                     

86 

 

 :التعاون والرقابة المتبادلة بين السمطات -أوالً 
التشريعية  إف جكىر النظاـ البرلماني عمى ما تقدـ ىك الفصؿ المرف بيف السمطتيف

كالمشاركة في ممارسة بعض  ،بحيث يقكـ تكزيع االختصاصات عمى أساس التعاكف ،كالتنفيذية
االختصاصات. فالتشريع يككف مف اختصاص الييئة التشريعية، مع مشاركة الييئة التنفيذية في 

صدارىا، ككضع قرارات تن ظيمية، التشريع بما ليا مف حؽ اقتراح القكانيف كحؽ التصديؽ عمييا كا 
كاذا كانت الشؤكف الحككمية في الداخؿ كالخارج مف اختصاص الييئة التنفيذية، إال أف البرلماف 

كالتصديؽ عمى المعاىدات  المكازنة،في ىذا المجاؿ بما لو مف حؽ اعتماد  ىامان  يمارس دكران 
 .(1)كاإلذف في إجراء بعض التصرفات كالترخيص بعقد قرض، ...الخ

زف بيف ىاتيف السمطتيف لـ يأت في الكاقع نتيجة المساكاة في مع العمـ أف التكا
نما أيضان نتيجة اشتراؾ أك تداخؿ كؿ منيما في اختصاصات األخرل  االختصاصات بينيما فقط، كا 
بقدر متكازف، أم بقدر يمنع كؿ منيما أف تستبد بسمطاتيا، كيطمؽ عمى االشتراؾ كالتداخؿ 

 .(2)لسمطتين التشريعية والتنفيذية""الرقابة المتبادلة بين االمذككر 
أما الرقابة كالتأثير المتبادؿ فيظير فيما تممكو كؿ مف السمطتيف تجاه األخرل مف كسائؿ متساكية 
تستيدؼ تحقيؽ التكازف بينيما. فالبرلماف يممؾ تجاه الحككمة كسائؿ متعددة تتناكؿ طرح مكضكع 

ف لجاف عاـ لممناقشة، كتكجيو أسئمة، ككذلؾ االستجكاب الذم قد ينتيي إلى طرح الثقة، كتككي
تحقيؽ برلمانية، كتككف الحككمة كأعضاؤىا مسؤكليف سياسيان أماـ البرلماف، كىي تعني المسؤكلية 
الفردية لكؿ كزير عف أعماؿ كزارتو، كالمسؤكلية التضامنية لمكزراء مجتمعيف عف السياسة العامة 

مف ثقة البرلماف  لمحككمة. كىذه المسؤكلية بنكعييا مسؤكلية سياسية، بمعنى أنو يترتب عمى سحب
كجكب استقالة الكزير أك الكزارة بكامؿ ىيئتيا بحسب األحكاؿ. كىي مسؤكلية الكزراء أك الحككمة 

كاسعة شممت أعماؿ الكزير فيما يتصؿ بكظيفتو كأعماؿ مرؤكسيو حتى كلك لـ يكقع عمييا، كما 
كحتى  ،ير المشركعةتشمؿ األعماؿ اإليجابية كالسمبية، كالعمدية كغير العمدية، كاألعماؿ غ

                                                           

 .381د. محمكد عاطؼ البنا، مرجع سابؽ، ص( 1)
؛  د. رمضاف محمد بطيخ، النظرية 102البحرم، مرجع سابؽ، ص مف: د. حسف مصطفى راجع في ذلؾ كبلن ( 2)

 .262ـ، ص1999، 2العامة لمقانكف الدستكرم كتطبيقاتيا في مصر، دار النيضة العربية، ط
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كمدل اتفاؽ أعماؿ  ،ألف الرقابة البرلمانية تمتد إلى المبلئمات السياسية ،األعماؿ المشركعة قانكنان 
الكزارة مع المصمحة العامة كمع رغبات البرلماف كاتجاىاتو، فيي مسؤكلية سياسية في أسبابيا التي 

فقد ثقة البرلماف، كبالتالي فقد المناصب  ترتد إلى األخطاء السياسية، كفي نتائجيا التي تتمثؿ في
 . (1)الكزارية

كلما كاف الكزراء مسؤكليف أماـ البرلماف فإف ليـ الحؽ في دخكؿ البرلماف كحضكر 
 ،جمساتو كالتحدث فيو، لتكضيح مكاقفيـ، بالنسبة لؤلعماؿ التي يقكمكف بيا كالقرارات التي يتخذكنيا

ي تكجو الييـ مف قبؿ النكاب. كفي النظاـ البرلماني يجكز كلمرد عمى األسئمة كاالستجكابات الت
 ،الجمع بيف المنصب الكزارم كعضكية البرلماف، كما أف السمطة التنفيذية تعد مكازنة الدكلة

، كأىـ كسائؿ (2)كتقدميا لمبرلماف، كتعرض برنامجيا الحككمي أماـ البرلماف لنيؿ الثقة عمى أساسو
السمطة التشريعية ىي حؽ الحؿ، أم حؿ البرلماف أك عمى األقؿ  رقابة السمطة التنفيذية عمى

قبؿ انتياء مدتو. كحؽ الحؿ يقابؿ  ،)كىك الكضع الغالب في النظاـ البرلماني( :المجمس األدنى
 .(3)المسؤكلية الكزارية، كىك الذم يكفؿ المساكاة كالتكازف بيف السمطتيف، التنفيذية كالتشريعية

 :ز التنفيذيثنائية الجيا -ثانياً 
إف السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني ثنائية منقسمة بيف رئيس الدكلة غير المسؤكؿ 

 .(4)كالكزارة كييئة جماعية مسؤكلة عف الحكـ ،سياسيان 
 مسؤكؿ، ككزارتو مسؤكلة.الرئيس الدكلة غير 

 رئيس الدولة: - أ

النظاـ الممكي كالجميكرم بخبلؼ إف النظاـ البرلماني نظاـ يصمح العمؿ بو في الدكؿ ذات 
النظاـ الرئاسي، الذم ال يصمح تطبيقو إال في الدكؿ التي تأخذ بالنظاـ الجميكرم، حيث يجرم 

 .(5)اختيار الرئيس مف الشعب

                                                           

 .382د. محمكد عاطؼ البنا، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .5أ. عزيز كايد، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .382، صنفسومرجع الد. محمكد عاطؼ البنا، ( 3)
 .193أ. حسينة شركف، أ. عبد الحميـ بف مشرم، مرجع سابؽ، ص( 4)
أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، االستجكاب في النظاـ البرلماني "دراسة مقارنة فمسطيف كمصر"، رسالة ( 5)

 .13ـ، ص2007ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، 
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إذان رئيس الدكلة في النظاـ البرلماني قد يككف ممكان أك رئيس جميكرية. حقان إف النظاـ 
و مف ظركؼ نشأتو التاريخية في إنجمترا ذات النظاـ الممكي، البرلماني التقميدم يستمد خصائص

لمنظاـ البرلماني، كلكف الحككمة الجميكرية ال تتنافى في  كأف الحككمة الممكية ىي أكثر مبلئمةن 
الحقيقة مع قكاعد النظاـ البرلماني، ذلؾ أف التكازف بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية في مفيـك 

عف  -بصرؼ نظر عف كسيمة إسناد كظيفتو–يقكـ عمى استقبلؿ رئيس الدكلة النظاـ البرلماني 
مف – ذا كاف صحيحان كا   عمى إرادة البرلماف، البرلماف، بمعنى أال يككف بقاؤه في منصبو متكقفان 

أف انتخاب رئيس الجميكرية بكاسطة الشعب يقكم مف مركزه تجاه البرلماف، كأف  -الناحية السياسية
البرلماف مف شأنو أف يضعؼ مركزه، إال أنو يككف مف الناحية القانكنية مستقبلن،  انتخابو بكاسطة

فاالنتخاب بكاسطة البرلماف ال يحكؿ رئيس الجميكرية قانكنان إلى مجرد تابع لمبرلماف، طالما أف 
 .(1)ىذا األخير ال يممؾ أف يعزلو قبؿ انتياء مدة رئاستو

البرلماني، أف رئيس الدكلة ال يتكلى سمطات تنفيذية إف القاعدة العامة السائدة في النظاـ 
 (2)فعمية، كال يعد مركز ثقؿ في تسيير دفة الحكـ في الببلد، كليذا ال تقع عمى عاتقو أية مسؤكلية

كاف ممكان أـ رئيس جميكرية. كيترتب عمى ىذه القاعدة نتيجتاف، األكلى تتمثؿ في عدـ جكاز أسكاءن 
نعداـ مسؤكليتو، كألف الكزارة ىي المسؤكؿ. كالثانية كجكب تكقيع رئيس انتقاد رئيس الجميكرية ال

ألف األكامر الصادرة عنو ال تخمي الكزارة مف  ،الكزراء كالكزير المختص بجكار تكقيع رئيس الدكلة
المسؤكلية، أما بالنسبة لممسؤكلية الجنائية، فإف األمر يختمؼ بشأنيا في الدكؿ ذات النظاـ الممكي 

النظاـ الجميكرم، إذ أف الممؾ في الدكؿ البرلمانية الممكية غير مسؤكؿ جنائيان عف  عف دكؿ
مس. أما في الدكؿ البرلمانية أفعالو، عمى أساس قاعدة أف الممؾ ال يخطئ أك أف ذاتو ال تي 

                                                           

 .383سابؽ، صالمرجع الد. محمكد عاطؼ البنا، ( 1)
تنص جميع الدساتير البرلمانية عمى "عدـ المسؤكلية السياسية لرئيس الدكلة"، غير أف مدل عدـ المسؤكلية ( 2)

د. حسف مصطفى البحرم،  مف: راجع كبلن ، يختمؼ باختبلؼ شكؿ النظاـ البرلماني، فيما إذا كاف ممكيان أـ جميكريان 
السبيمي، المسؤكلية السياسية لرئيس الدكلة في النظـ الكضعية كالفكر ؛ د. أحمد إبراىيـ 95سابؽ، صالمرجع ال

كما بعدىا؛ د. عبد اهلل إبراىيـ ناصؼ،  6ـ، ص1990اإلسبلمي، رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس،  السياسي
، ـ1981، دار النيضة العربية، القاىرة، 1مدل تكازف السمطة السياسية مع المسؤكلية في الدكلة الحديثة، ط
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الجميكرية، فإف الرئيس يسأؿ جنائيان عف تصرفاتو التي تشكؿ جرائـ تقع تحت طائمة العقاب، سكاءن 
 .(1)نت ىذه الجرائـ تتصؿ بأعماؿ كظيفتو، أـ جرائـ عاديةكاأ

كيرل اتجاه آخر مف الفقو أف النظاـ البرلماني ال يتقاطع كمنح رئيس الدكلة صبلحيات فعمية، 
بؿ إف ىذا الرأم يذىب إلى أف رئيس الدكلة يشترؾ مع الكزارة في إدارة شؤكف السمطة التنفيذية، 

جية نظره، إلى أف الدساتير لـ تمنح السمطة التنفيذية لمكزارة كحدىا، كاستند ىذا الرأم في تأييد ك 
نما منحتيا لمكزارة كرئيس الدكلة معان  ، فكما أف البرلماف يمكف أف يتألؼ مف مجمسيف، فإف السمطة كا 

التنفيذية يمكف أف تككف مزدكجة، كىذا الكضع يؤدم إلى كضع حد إلساءة استعماؿ السمطة 
 . (2)ؤدم إلى زيادة الرؤية كالتفكير في تصريؼ األمكركاالستبداد، كما ي

أنو يكجد اختبلؼ بيف الدكؿ ذات النظاـ البرلماني في منح الصبلحيات أك  ،كيرل الباحث
دستكر  تنفيذية حجبيا عف الرئيس، كمف دساتير الدكؿ البارزة التي ال تمنح رئيس الدكلة صبلحيات

لسنة  المٌعدؿ كالقانكف األساسي الفمسطيني (ـ3052)بريطانيا. أما الدستكر المصرم لسنة 
 .(3)المعدؿ فقد خكال رئيس الدكلة صبلحيات (ـ3008)

                                                           

د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا،  مف: راجع في ذلؾ كبلن ؛ 13سابؽ، صالمرجع الأ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، ( 1)
؛  د. ميمكد الميذبي، د. 359ـ، ص1983النظاـ الدستكرم المبناني، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، بيركت، 

؛  276الدستكرم، الدار الجامعية لمتكزيع كاإلعبلف، ليبيا، دكف ذكر السنة، صإبراىيـ أبك خزاـ، الكجيز في القانكف 
ـ، 2000، عماف، 1د. محمد سميـ محمد غزكم، نظرات حكؿ الديمقراطية، دار كائؿ لمطباعة كالنشر، ط

 .709ـ، ص1987؛  د. محسف خميؿ، القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية، دار النيضة العربية، 137ص
 .14، صالمرجع نفسوأحمد نبيؿ أحمد الصكص، أ. ( 2)

 عمى أف: ( كنصت122ـ( صبلحيات الرئيس المخكلة لو في المادة )2014نظـ الدستكر المصرم لسنة ) (3)
( 123"لرئيس الجميكرية، كلمجمس الكزراء، كلكؿ عضك في مجمس النكاب اقتراح القكانيف....". كنصت المادة )

( "... كما يجكز لرئيس 102"لرئيس الجميكرية حؽ إصدار القكانيف أك االعتراض عمييا. ..". كجاء بنص المادة )
 % كيحدد القانكف كيفية ترشيحيـ".5ى الجميكرية تعييف عدد مف األعضاء في مجمس النكاب ال يزيد عم

( 41فقد خكؿ الرئيس صبلحيات في المادة ) كتعديبلتو ـ(2003أما القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة )
صدر رئيس السمطة الكطنية القػكانيف بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي الفمسطيني خبلؿ ثبلثيف "ي :كنصت عمى أنو

كيكمفو  ،ختار رئيس السمطة الكطنية رئيس الكزراء( أنو "ي45...". كجاء بنص المادة )يا إليويكمان مف تاريخ إحالت
 ".بتشكيؿ حككمتو كلو أف يقيمو أك يقبؿ استقالتو، كلو أف يطمب منو دعكة مجمس الكزراء لبلنعقاد
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ممكان أـ رئيس –أف النظاـ البرلماني ال يمنح رئيس الدكلة  أيضان، كيستخمص الباحث
 أية سمطة فعمية قائمة عمى إرادتو  كسياستو الخاصة، كذلؾ لعدـ مسؤكليتو، ألنو ال -جميكرية

 يمارس السمطة الفعمية في الحكـ.
 الوزارة: - ب

أشرنا أف مف خصائص النظاـ البرلماني انتقاؿ السمطة الفعمية مف رئيس الدكلة غير المسئكؿ 
عادة عف أعمالو إلى الكزراء الذم يككنكف ىيئة جماعية ىي الكزارة أك مجمس الكزراء )أك الحككمة 

رئيس مجمس الكزراء )أك الكزير األكؿ( أك رئيس  في أحد معانييا(، كتحت رئاسة كاحد منيـ ىك
ألف  ،الحككمة فرئيس الدكلة غير رئيس الكزراء، كال يجكز الجمع بيف الصفتيف في شخص كاحد

كما تقتضي مف استقبلؿ رئيس الدكلة عف الكزارة، كيجعؿ مف  ،ذلؾ يخؿ بأصكؿ النظاـ البرلماني
، كليس لو أف يتصؿ مباشرة بأحد مف الكزراء (1)ضامنيةالمتعذر أعماؿ قكاعد المسؤكلية الكزارية الت

ألنو المييمف عمى تصريؼ كؿ  ،بدكف عمـ رئيسيـ. كمجمس الكزراء ىك محكر النظاـ البرلماني
 .(2)شؤكف الدكلة، المسؤكؿ عنيا أماـ البرلماف، كلذا سمي النظاـ النيابي أيضا بأنو "حككمة الكزارة"

 :(3)يزىا عف غيرىا، ىيكلمكزارة البرلمانية خصائص تم
في مجمس النكاب )أك مف حزب األغمبية  :اختيار الوزراء من حزب األغمبية في البرلمان -3

 ذا كاف البرلماف مككنان مف مجمسيف(.عمى األقؿ، كذلؾ إ

ف كاف شكميان، ألننا نعمـ أف رئيس  كىذا إجراء نصت عميو معظـ الدساتير البرلمانية حتى كا 
 . (4)يككنكف مف الحزب الذم حصؿ عمى غالبية مقاعد البرلمافالحككمة كأعضائيا 

                                                           

لو صكت معدكد  كلكف ال يككف ،ليس ثمة ما يمنع مف حضكر رئيس الدكلة بعض اجتماعات مجمس الكزراء( 1)
 في التصكيت.

 .386د. محمكد عاطؼ البنا، مرجع سابؽ، ص( 2)
 كما بعدىا. 17أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرجع سابؽ، ص( 3)

ـ( كتعديبلتو 2003كىذا ما جاء تطبيقو في فمسطيف، حيث نص القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ) (4)
"فكر اختيار رئيس الكزراء ألعضاء حككمتو يتقدـ بطمب إلى المجمس التشريعي لعقد  :( عمى أف66في المادة )

جمسة خاصة لمتصكيت عمى الثقة بيـ بعد االستماع، كاالنتياء مف مناقشة البياف الكزارم المكتكب الذم يحدد 
تـ التصكيت عمى برنامج كسياسة الحككمة، عمى أف تعقد الجمسة في مكعد أقصاه أسبكع مف تاريخ الطمب.  كي

الثقة برئيس الكزراء كأعضاء حككمتو مجتمعيف، ما لـ تقرر األغمبية المطمقة خبلؼ ذلؾ. كتمنح الثقة بالحككمة إذا 
 صكتت إلى جانبيا األغمبية المطمقة ألعضاء المجمس التشريعي".
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يسمى مجمس الكزراء يرأسو رئيس الكزراء، كىذا  يككف الكزراء مجمسان تكوين وحدة:  -3
المجمس يككف كحدة قائمة بذاتيا، كىك يدير شؤكف الدكلة كيضع سياستيا العامة، كيصدر 

كيعمؿ عمى تحقيؽ االنسجاـ بيف أعماؿ الكزارات المختمفة، كىك الذم  ،القرارات الميمة
 كاحدان  ألنو يضـ أعضاء الكزارة كيجعؿ منيـ جسمان  ،تقع عمى كاىمو المسؤكلية التضامنية

 ال يتجزأ. 

كىذه الخصيصة مترتبة عمى فكرة أف مجمس  ضرورة وجود تجانس بين أعضاء الوزارة: -8
عمى إدارة مصالح الدكلة كالمقرر لسياستيا، كىذا يتطمب أف الكزراء يككف كحده المييمف 

بيف أعضاء الكزارة حتى تسيؿ ميمتيا كتستطيع أداء أعماليا بيسر، كيتحقؽ  ان يككف تجانس
التجانس كاالنسجاـ المطمكب باختيار رئيس الكزراء أعضاء كزارتو مف رجاؿ حزبو الذيف 

 لدييـ رغبة صادقة في التعاكف معو.

الجكىرية في النظاـ البرلماني، ىذه ىي السمة  الوزارة سياسيًا أمام البرلمان:مسؤولية  -2
في مساءلة الكزارة عف  ىـ ما يميزه عف غيره مف أنظمة الحكـ، إذ أف لمبرلماف الحؽى كأ

تصرفاتيا يقابمو حؽ الكزراء في حؿ البرلماف كاالحتكاـ إلى ىيئة الناخبيف، كالمسؤكلية 
 ما في الكاقع جزء ميـ في النظاـ البرلماني.كحؽ الحؿ ى ،السياسية

 الفرع الثاني
 تطور النظام البرلماني

ذا كاف النظاـ البرلماني األصمي يستيدؼ التعاكف كالتكازف بيف سمطتيف مستقمتيف، فقد إ
أثبت التطكر أف ىذا التكازف يختؿ في التطبيؽ إما لصالح البرلماف أك لصالح الكزارة، كأف القكاعد 

أك تأخذ مدلكالت جديدة. يرجع ذلؾ إلى عكامؿ عديدة،  لمحككمة البرلمانية قد تختفي عمبلن  الفنية
كأخصيا التقدـ الديمقراطي، كطكر نظاـ األحزاب. فقد أدل تقدـ المبدأ الديمقراطي الذم يجعؿ 
السيادة لمشعب كحده إلى إضعاؼ سمطة رئيس الدكلة، كأف يصبح البرلماف صاحب الكممة العميا 

كاقترب النظاـ  ،إدارة شؤكف الببلد بحيث اختؿ التكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في
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كىك ما ظير كاضحا في معظـ الدساتير  ،البرلماني مف النظاـ المجمسي أك حككمة الجمعية
 .(1)األكركبية التي كضعت غداة الحرب العالمية األكلى
التشريعية كالتنفيذية استقبلليا، كلكنو استقبلؿ  فاألصؿ في ىذا النظاـ أف لكؿ مف السمطتيف

يقكـ عمى التعاكف كتبادؿ الرقابة بينيما. كمف ثـ فإنو نظاـ كسط بيف نظاـ االندماج )حككمة 
 :(2)كنظاـ االنفصاؿ الشديد )النظاـ الرئاسي(. كيقكـ ىذا النظاـ عمى دعامات ثبلث ،الجمعية(

 "عدـ المسؤكلية السياسية" لرئيس الدكلة. الفصؿ بيف رئيس الحككمة، كتقرير قاعدة -5

يمارس السمطة التنفيذية مجمس الكزراء بقيادة رئيس الحككمة )رئيس مجمس الكزراء( عمى  -3
 أماـ البرلماف. أف تككف الحككمة مسؤكلة سياسيان 

 يتكلى السمطة التشريعية برلماف منتخب تستطيع الحككمة حمو. -8

فيتمثؿ بكجكد "كسائؿ قانكنية تحفظ التكازف بيف السمطات أما التكازف في النظاـ البرلماني 
كتزيؿ كؿ خبلؼ يحكؿ دكف التعاكف بينيا، كيقتضي التكازف بيف السمطات أف ال تتفكؽ إحداىا 
بصكرة دائمة عمى غيرىا مف السمطات، كلذلؾ يجب أف تزكد السمطات التشريعية كالتنفيذية بكسائؿ 

كما يجب أف يضمف ىذا التكازف برقابة دائمة  ،عمى بعضيا البعض متعادلة كفعالة لمتأثير المتبادؿ
 .(3)مف الرأم العاـ

كيرل الباحث أف النظاـ البرلماني يعتنؽ التفسير الصحيح لمبدأ الفصؿ بيف السمطات كما 
يريده دعاة ىذا المبدأ، ذلؾ التفسير الذم يقكـ في جكىره عمى أساس الفصؿ النسبي بيف 

مح بكجكد عبلقة تعاكف كمشاركة في االختصاصات بيف السمطات أثناء السمطات، كالذم يس
ممارستيا لكظائفيا، كمعنى ذلؾ أف الفصؿ بيف السمطات في ىذه الحالة ال يحكؿ دكف اشتراؾ 

مف  ان بممارسة نكع السمطاتفي ممارسة بعض الكظائؼ، كما ال يحكؿ دكف قياـ ىذه  سمطاتعدة 
ال  سمطةعف األخرل في حدكد معينة، فكؿ  سمطةباستقبلؿ كؿ  الرقابة تجاه بعضيا دكف المساس
 األخرل في ممارسة جزء منيا.   السمطة تعاكنياتستقؿ بكظيفتيا استقبلالن كامبلن بؿ 

 
 

                                                           

 .389د. محمكد عاطؼ البنا، مرجع سابؽ، ص( 1)
الثبلث في الدساتير العربية كفي الفكر السياسي اإلسبلمي، مرجع  د. سميماف محمد الطماكم، السمطات( 2)

 .462سابؽ، ص
 .47أ.ـ.د. عمي كاظـ الرفيعي، بحث بعنكاف "كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى الحككمة"، مرجع سابؽ، ص( 3)
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 الرابعالمطمب 
 النظام السياسي الفمسطيني

The Palestinian political system 

)التشريعية كالتنفيذية  :السمطاتيؤكد القانكف األساسي الفمسطيني عمى مبدأ فصؿ 
الشعب كالقضائية( في النظاـ السياسي لمسمطة الفمسطينية، حيث ينص في المادة الثانية عمى أف "

كيمارسيا عف طريؽ السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية عمى أساس مبدأ  ،مصدر السمطات
". كما أف المادة الخامسة منو ساسيالفصؿ بيف السمطات عمى الكجو المبيف في ىذا القانكف األ

نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي نيابي يعتمد عمى التعددية السياسية تنص عمى أف " 
كتككف الحككمة  ،كينتخب فيو رئيس السمطة الكطنية انتخابان مباشران مف قػبؿ الشعب ،كالحزبية

 مسؤكلة أماـ الرئيس كالمجمس التشريعي الفمسطيني.
ألحكاـ القانكف  في النظاـ السياسي الفمسطيني، كفقان  بيف السمطات الثبلثف الفصؿ إ

فالتشريع، بمراحمو المختمفة، تشترؾ فيو  .مطمقان  ىك فصؿ مرف كنسبي كليس فصبلن األساسي، 
كالمجمس  ، كالجمع بيف الكزارة كعضكية المجمس التشريعي ممكف،(1)السمطتاف التشريعية كالتنفيذية

 فردية كمجمس الكزراء مسؤكؿ مسؤكلية ،(2)عي يعتمد بياف الحككمة كيمنح الثقة لمحككمةالتشري
، كالمجمس يحؽ لو حجب الثقة عف أم كزير أك عف مجمس (3)تضامنية أماـ المجمس التشريعيك 

ينص كمجمس الكزراء يضع المكازنة العامة كالمجمس التشريعي يصادؽ عمييا.  في حيف الكزراء، 
ال سمطاف عمييـ في  ؛األساسي عمى أف السمطة القضائية مستقمة، كأف القضاة مستقمكفالقانكف 

                                                           

"لمجمس  :ـ( كتعديبلتو عمى أف2003الفمسطيني المعدؿ لسنة ) األساسي( مف القانكف 70نصت المادة ) (1)
صدارالمجمس التشريعي بمشركعات القكانيف  إلىالكزراء الحؽ في التقدـ  البلزمة لتنفيذ  اإلجراءاتالمكائح كاتخاذ  كا 

 .القكانيف"
فكر اختيار " :ـ( كتعديبلتو عمى أف2003الفمسطيني المعدؿ لسنة ) األساسي( مف القانكف 66نصت المادة ) (2)

المجمس التشريعي لعقد جمسة خاصة لمتصكيت عمى الثقة بيـ بعد  إلىدـ بطمب حككمتو يتق ألعضاءرئيس الكزراء 
تعقد الجمسة  أفاالستماع كاالنتياء مف مناقشة البياف الكزارم المكتكب الذم يحدد برنامج كسياسة الحككمة، عمى 

تو مجتمعيف، ما حككم كأعضاءمف تاريخ الطمب. يتـ التصكيت عمى الثقة برئيس الكزراء  أسبكع أقصاهفي مكعد 
 ألعضاءالمطمقة  األغمبيةجانبيا  إلىالمطمقة خبلؼ ذلؾ. تمنح الثقة بالحككمة اذا صكتت  األغمبيةلـ تقرر 

 ".المجمس التشريعي

رئيس " :ـ( كتعديبلتو عمى أف2003الفمسطيني المعدؿ لسنة ) األساسي( مف القانكف 74نصت المادة ) (3)
رئيس الكزراء  أماـالكزراء مسؤكلكف  .حككمتو أعماؿكعف  أعمالورئيس السمطة الكطنية عف  أماـالكزراء مسؤكؿ 

حككمتو مسؤكلكف مسؤكلية فردية كتضامنية  كأعضاءرئيس الكزراء  .كزارتو أعماؿكؿ في حدكد اختصاصو كعف 
 ".المجمس التشريعي أماـ
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تتكلى الرقابة عمى دستكرية  )محكمة دستكرية عميا( كأف السمطة القضائية قضائيـ لغير القانكف،
ية تقر ، كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العامة كقراراتيا، في حيف أف السمطة التشريع(1)القكانيف كالمكائح

  القكانيف كالمكازنات الخاصة بعمؿ السمطتيف التنفيذية كالقضائية.
ىذا الفصؿ بيف السمطات النظاـ السياسي الفمسطيني مف خصائص النظاـ  كيقرب

كىك رأس السمطة التنفيذية  ،رئيس السمطة الكطنية الفمسطينيةالمباشر لنتخاب لكف اال ،البرلماني
حؽ االعتراض عمى مشاريع القكانيف التي يقرىا منحو ، ك كمسؤكؿ عف جزء ال بأس بو مف مياميا

بالرغـ مف عدـ منحو سمطة  إعبلف حالة الطكارئ في حاالت معينةكحقو في المجمس التشريعي، 
 كف الفصؿ جامدان ، حيث يكالنظاـ السياسي الرئاسي تصبغو بمبلمح، حؿ المجمس التشريعي

. كبالتالي يمكف القكؿ إف النظاـ السياسي الفمسطيني، كالرقابة التشريعية عمى الرئيس محدكدة
 نظامان  يسكل ،خالصان  برلمانيان  استنادا إلى مفيـك مبدأ فصؿ السمطات كالعبلقة بينيا، ليس نظامان 

نما ىك نظاـ سياسي مختمط خالصان  رئاسيان  يجمع بيف خصائص اني( )نصؼ رئاسي نصؼ برلم، كا 
 .(2)النظاميف البرلماني كالرئاسي

كتعديبلتو )كىك بمثابة الدستكر(  (ـ3008)حيث يقكـ القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 
كالتي تتككف مف فرعيف رئيسييف ىما: "رئيس السمطة" ك "مجمس  ،عمى مبدأ ثنائية السمطة التنفيذية

 )رئيس مجمس الكزراء كنكابو كالكزراء(.  :الكزراء" الذم يتككف مف
كلئف كاف المشرع الدستكرم الفمسطيني قد أخذ بمبدأ ثنائية السمطة التنفيذية، كىذا المبدأ 
يعتبر مف األسس التي يقكـ عمييا النظاـ البرلماني، إال أنو لـ ينظـ السمطة التنفيذية بالطريقة التي 

ناحية لـ يجعؿ مف رئيس السمطة مجرد سمطة اسمية أك  تنظـ بيا في النظـ البرلمانية، فيك مف
رمزية كما تفعؿ النظـ البرلمانية، التي تستمـز لنفاذ قرارات رئيس الدكلة أف يكافؽ عمييا رئيس 
مجمس الكزراء أك الكزراء المختصكف؛ كما أنو مف ناحية أخرل لـ يأخذ بقاعدة النظاـ البرلماني 

نما جعؿ مف رئيس القائـ عمى جعؿ السمطة التنفيذ ية الفعمية في أيدم الكزارة دكف رئيس السمطة، كا 
 السمطة )رئيس الدكلة( سمطة فعمية عميا تمارس اختصاصات حقيقية ال رمزية.

                                                           

تشكؿ  -1 :ـ( كتعديبلتو عمى أف2003الفمسطيني المعدؿ لسنة ) األساسي( مف القانكف 103نصت المادة ) (1)
النظـ كغيرىا. تفسير نصكص القانكف  أكدستكرية القكانيف كالمكائح ) يو عميا بقانكف كتتكلى النظر في:محكمة دستكر 

ذات  اإلداريةكالتشريعات. الفصؿ في تنازع االختصاص بيف الجيات القضائية كبيف الجيات  األساسي
الكاجبة االتباع،  كاإلجراءاتيبيف القانكف طريقة تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا،  -2  (.االختصاص القضائي

 .أحكامياالمترتبة عمى  كاآلثار

أ. جياد حرب، تقرير حكؿ "الفصؿ المتكازف بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني"،  -د. أحمد أبك دية( 2)
 .3ـ، ص2006سسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية، المؤ  -مؤسسة مكاطف
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كعمى ىذا النحك، يمكف القكؿ بأف مبدأ الثنائية التي أخذ بو القانكف األساسي في تككيف السمطة 
 حت بشأنيا كفة رئيس السمطة عمى كفة مجمس الكزراء.متكافئة رجالالتنفيذية ىي ثنائية غير 

كحاصؿ القكؿ أف النظاـ الدستكرم القائـ حاليان في فمسطيف ىك أقرب إلى النظاـ الرئاسي 
فيما يتعمؽ بتنظيـ السمطة التنفيذية كطبيعة اختصاصاتيا، كأقرب إلى النظاـ البرلماني فيما يتعمؽ 

الحاكمة، كبخاصة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، حيث  بطبيعة العبلقة القائمة بيف السمطات
إنما ىك نظاـ  تقكـ العبلقة بينيما عمى أساس مف التعاكف كالرقابة المتبادلة. إذا كما ذكرنا سابقان 

 .يجمع بيف خصائص النظاميف البرلماني كالرئاسي ،)نصؼ رئاسي( (1)سياسي مختمط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

إذا ما طبقنا خصائص كؿ مف النظاميف البرلماني كالرئاسي عمى الدستكر القائـ في فمسطيف )القانكف ( 1)
ـ كتعديبلتو(، يتضح أف المشرع الدستكرم الفمسطيني قد حرص عمى 2003لسنة  الفمسطيني المعدؿ األساسي

تقكية السمطة التنفيذية باقتباس بعض مبلمح النظاـ الرئاسي، مع اإلبقاء عمى بعض خصائص النظاـ البرلماني؛ 
النظاـ الرئاسي كبذلؾ كلد نظاـ ىجيف أك مختمط، حيث يستفاد مف نصكص الدستكر القائـ أف نظاـ الحكـ ال يأخذ ب

نما يميؿ صكب النظاـ المختمط، كىك النظاـ الذم يجمع بيف خصائص  الخالص، كال بالنظاـ البرلماني الخالص، كا 
  .عيةالنظاميف الرئاسي كالبرلماني، كترجح فيو كفة السمطة التنفيذية عمى كفة السمطة التشري
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 الثانيالمبحث 
 عمى فمسطين الفصل بين السمطات في أنظمة الحكم التي مرت مبدأ

The principle of separation of powers in the systems of government that passed 

through Palestine 
 تمييد وتقسيم:

دارتيا أنظمة حكـ تختمؼ فيما بينيا اختبلفان كبيران، كقد  ،تعاقبت عمى حكـ فمسطيف كا 
لحاقية، ككطنية، كلذلؾ كانت االختبلفات  تمايزت ىذه النظـ ما بيف نظـ استعمارية كاستيطانية، كا 

 . (1)فيما بينيا اختبلفات في صمب تككيف النظاـ السياسي، كبالتالي اختمفت النتائج المترتبة عميو
ألنظمة السياسية التي تكالت عمى ا في مبدأ الفصؿ بيف السمطاتف كسنقكـ بالحديث ع

كما  ،اإلسرائيميباالنتداب البريطاني كمف ثـ االحتبلؿ   فمسطيف، منذ عيد الحكـ العثماني مركران 
كمف ثـ  قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية، كحتى ،رافقو مف فترات لئلدارة المصرية كالحكـ األردني

 سرد عاـ عف السمطات الثبلث في فمسطيف مع الشرح.
 :التاليين وسنتناول ىذا المبحث في مطمبين

 .قبؿ اتفاقية أكسمك الحكـ في فمسطيف -مب األولالمط
 .الحكـ في فمسطيف بعد اتفاقية أكسمك -المطمب الثاني

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ي السمطة الكطنية الفمسطينية "دراسة تحميمية"، صادر د. حسيف أبك ىنكد، تقرير حكؿ التشريعات كآلية سنيا ف( 1)
 .8(، ص3عف الييئة الفمسطينية لحقكؽ المكاطف، سمسمة التقارير القانكنية )
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 طمب األولالم
 قبل اتفاقية أوسمو مبدأ الفصل بين السمطات

The principle of separation of powers before the Oslo agreement 
نظاـ الحكـ عمى فمسطيف، مثمو مثؿ تعاقب فترات الحكـ، حيث كانت فمسطيف تحت تنكع 

البريطاني، تـ االحتبلؿ اإلسرائيمي، كخضعت بعض  االنتداباالحتبلؿ ك الحكـ العثماني، ثـ تبعيا 
 .عربية، ثـ قدـك السمطة الفمسطينيةالمناطؽ في فمسطيف إلدارة كحكـ بعض الدكؿ ال

وذلك عمى بالشرح  ، وتطبيق مبدأ الفصل بين السمطاتتناول فترات الحكم عمى فمسطينوسن
 :النحو التالي
 .الحكـ العثماني لفمسطيف: الفرع األكؿ
 .االنتداب البريطاني عمى فمسطيفاالحتبلؿ ك : الفرع الثاني
 الفترة التي أعقبت النكبة.: الفرع الثالث

 .لباقي فمسطيف التاريخيةابع: االحتبلؿ اإلسرائيمي الفرع الر 
 الفرع األول

 م3134 –م 3232 الحكم العثماني لفمسطين
 ككاف مكاطنكىا يشترككف مع مكاطني ،إلمبراطكرية العثمانيةمف ا جزءان كانت فمسطيف 

في شتى أنحاء اإلمبراطكرية كع لمقكانيف السارية المفعكؿ ضخالدكلة العثمانية في السيادة كال
كىك الدستكر  (،ـ5908)حيث ظير أكؿ دستكر يحكـ فمسطيف عاـ  العثمانية بما فييا فمسطيف،

 العربي.يا عالعثماني، كرغـ ذلؾ ظمت فمسطيف محافظة عمى طاب
كطبؽ في فمسطيف النظاـ القانكني العثماني أكثر مف أربعمائة عاـ، منتييان باالحتبلؿ 

 م.09/53/5957البريطاني بتاريخ 
كبالنظر إلى النظاـ العثماني نجده قد تأثر بالقكانيف الغربية كمف ضمنيا القانكف الفرنسي 

الذم تـ إنشاؤه في األستانة عاـ ك  ،فقد كاف يكجد ما يسمى "بمجمس شكرل الدكلة العثمانية"
عمى غرار مجمس الدكلة الفرنسي، كيختص بتقديـ المشكرة القانكنية لمحككمة، كما  (ـ5861)
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يختص بالنظر في بعض المنازعات اإلدارية خاصة مسائؿ التظمـ في األقاليـ، ككذلؾ أنشأ 
 العثمانيكف في كؿ لكاء كقضاء مجالس إدارية.

اركيف في التجربة النيابية العثمانية التي اضطمع بيا مجمس ف كانكا مشكالفمسطينيك 
كانت حصة  (ـ5908)المبعكثيف في األستانة، كذلؾ لككنيـ جزءان مف النظاـ العثماني، كفي عاـ 

% مف جممة 33، ككاف ىؤالء نحك ( عضكان 60ف( )العرب مف المجمس بقسميو )النكاب كاألعيا
ال بأس بو، كلكف لـ يتخذ الفمسطينيكف منيجان مغايران عضكان، أم عدد  378األعضاء البالغة 

نتياج منيج البرلمانية كا ،لممفيكـ الذم ساد معظـ أنحاء المشرؽ العربي، مف مناداة بالبلمركزية
 .(1)الدستكرية

، ال يمكف الحديث عف تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف الحكـ في الدكلة العثمانية إلىكبالنظر 
السمطات في فمسطيف، كذلؾ لعدـ كجكد مؤسسات مستقمة لفمسطيف، تمارس مف خبلليا السمطات 

نما كانت فمسطيف جزء مف الدكلة العثمانية.   الثبلث "التسريعية كالتنفيذية كالقضائية"، كا 
النفصاؿ العرب عف  تدعك يةخبلؿ فترة الضعؼ العثماني، ظيرت أفكار كتنظيمات عرب

الدكلة العثمانية، ترأسيا الشريؼ حسيف بف عمي الياشمي، كقد استغمت بريطانيا انقساـ العرب عف 
العثمانية، فعندما أدركت بريطانيا دخكؿ الدكلة العثمانية الحرب ضد الحمفاء، تخمت  اإلمبراطكرية

التي كانت قائمة عمى أساس ضماف بريطانيا العثمانية، ك  اإلمبراطكريةعف سياستيا التقميدية تجاه 
العثمانية، مقابؿ حماية مصالح بريطانيا في الطرؽ التجارية إلى اليند، كقررت  األراضيسبلمة 

 التفاكض مع العرب الستمالتيـ كالتحالؼ معيـ ضد الدكلة العثمانية. 
 -بدكف عمـ العر –كبعد ذلؾ أجرت بريطانيا مفاكضات مع كؿ مف فرنسا كركسيا 

بيكك. كقد  -لمكصكؿ إلى اتفاؽ ثبلثي لتقسيـ تركة الدكلة العثمانية، كىك ما عرؼ باتفاؽ سايكس

                                                           

، دار النيضة ستكرية القكانيف "دراسة مقارنة"مف: د. رائد صالح قنديؿ، الرقابة عمى د راجع في ذلؾ كبلن ( 1)
 كمدل 2010-2006 الفمسطيني التشريعي المجمس البرديني، سميماف ادإي. ؛  أ50، ص2010العربية، القاىرة، 

 .9ص ،2011 القاىرة، العربية، كالدراسات البحكث معيد ماجستير، رسالة فاعميتو،
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في ذمة بريطانيا: فبعد تعيدىا لمعرب بالسيادة عمى فمسطيف، كلفرنسا كركسيا تراكمت التعيدات 
 .(1)د بمفكربإقامة إدارة دكلية في فمسطيف، التزمت بتعيد آخر يناقض تعيداتيا السابقة، عرؼ بكع

 الفرع الثاني
 م3148 –م 3134 االنتداب البريطاني عمى فمسطيناالحتالل و 

بعد ىزيمة الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى، احتؿ الجيش البريطاني فمسطيف 
في  االحتبلؿكتـ إدارة كفرضت اإلدارة العسكرية عمى فمسطيف، ، (ـ5957)بشكؿ كامؿ في عاـ 

فمسطيف بكاسطة المندكب السامي البريطاني الذم مارس بالكامؿ جميع السمطات اإلدارية 
 31العسكرية حتى عقد مؤتمر ساف ريمك في  التنفيذيةكبقيت فمسطيف تحت ، (2)كالتشريعية فييا

 تثـ تحكلكقامت عمى أنقاضيا اإلدارة المدنية  ،حيث انتيت اإلدارة العسكرية، (ـ5930)نيساف 
إلى انتداب بمقتضى )صؾ االنتداب( المقر مف قبؿ عصبة األمـ بتاريخ  (ـ5933)عاـ 

عمت مسؤكلة عف تنفيذ التي جي –ـ، إذ قرر المجمس األعمى لمحمفاء منح بريطانيا 39/53/5933
عمى بريطانيا أف تقكـ  التزامان شخصيان االنتداب عمى فمسطيف، كبذلؾ أصبح الكعد  -كعد بمفكر

  .(3)بتنفيذه
صدكر مرسكـ )دستكر فمسطيف(، إال أف ىذا الدستكر لـ يصدر عف  (ـ5933)كشيد عاـ 

نما  صدر بمقتضى  "اإلرادة الممكية ىيئة تأسيسية أك سمطة تشريعية فمسطينية منتخبة، كا 
. كأسند مرسكـ (ـ5989، 5983، 5938)خضع ىذا الدستكر لمتعديؿ في األعكاـ البريطانية"، ك 

                                                           

أ. محمكد أبك صكم، الفصؿ بيف السمطات كاستقبلؿ القضاء في فمسطيف، كمية  مف: في ذلؾ كبلن  راجع( 1)
؛ د. باسـ التميمي، بريطانيا كالقضية 61صـ، 2015الحقكؽ كاإلدارة العامة، جامعة بير زيت، فمسطيف، 
 .107، ص2005الفمسطينية، المركز الدكلي لمدراسات كاإلعبلـ، الخميؿ، 

 .53سابؽ، صد. رائد صالح قنديؿ، مرجع ( 2)
مف معاىدة الصمح التي تمت بيف فرنسا  (95فقد نصت المادة )؛ 61مرجع سابؽ، ص ( أ. محمكد أبك صكم،3)

نجمترا مف ناحية كتركيا مف ناحية أخرل، في  ـ، عمى ما يمي: "يكافؽ األطراؼ الساميكف 1920إبريؿ  24كا 
( مف ميثاؽ عصبة األمـ، عمى منح إدارة فمسطيف ضمف الحدكد التي تقرىا 22المتعاقدكف تطبيقان لنص المادة )

دكلة منتدبة تنتخبيا الدكؿ المذككرة، كتككف الدكلة المنتدبة مسؤكلة عف تنفيذ التصريح  ة، إلىفة الرئيسالدكؿ الحمي
( مف ميثاؽ عصبة األمـ كالتي 22ـ...". كتنص المادة )1917نكفمبر  2الذم أصدرتو الحككمة البريطانية في 

ي كانت تابعة فيما مضى تعتبر األساس القانكني الذم يرتكز عميو نظاـ االنتداب، عؿ أف "بعض الجماعات الت
كالتي بمغت درجة مف الرقي يمكف معيا االعتراؼ بكيانيا، تعتبر مستقمة بشرط أف تمدىا  ،لئلمبراطكرية العثمانية

بالمشكرة كالمعكنة اإلدارية دكلة منتدبة إلى أف تصبح قادرة عمى حكـ ذاتيا بذاتيا، حيث يككف ليذه الجماعات 
 نتدبة".األحقية في اختيار الدكلة الم
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كيقؼ عمى رأس السمطات الثبلث  ،بالمندكب السامي، الذم يمثؿ التاج البريطانيدستكر فمسطيف 
 .(1))التنفيذية، كالتشريعية، كالقضائية(

ـ( مف حيث الشكؿ كاالطار مف ثمانية 5933كقد تألؼ مرسـك دستكر فمسطيف لعاـ )
دارة فصكؿ مكزعة كمقسمة عمى تسعيف مادة قانكنية، عالجت مختمؼ القضايا المتصمة باإل

البريطانية عمى فمسطيف، فضبلن عف صبلحيات كمياـ السمطات الثبلث المناط بيا ميمة ىذه 
تـ السمطة التنفيذية  اإلدارة. كقد نظـ السمطات الثبلث كاختصاص كؿ منيا عمى النحك التالي:

(، حيث أعطت ىذه المكاد المندكب السامي السمطة المطمقة دكف أف 56-2تنظيميا في المكاد )
يشاركو أحد، كمما يكحي بأف اإلنجميز قامكا بكضع فمسطيف عمى شكؿ المستعمرات البريطانية، 
فالمندكب السامي ىك الحاكـ المطمؽ في فمسطيف كيتصؿ بكزير المستعمرات مباشرة، كيساعده 
مجمس تنفيذم تقتصر ميمتو عمى المشكرة، يتألؼ مف أشخاص يرضى عنيـ الممؾ حسب نص 

مرسكـ دستكر فمسطيف، كبذلؾ يككف النظاـ الذم تحدد لممندكب السامي ( مف 50المادة )
 .(2)البريطاني نظامان مف نكع خاص، خارج عف األصكؿ العامة لؤلنظمة السياسية المعركفة

فقد نص الفصؿ الثالث مف مرسكـ دستكر فمسطيف،  السمطة التشريعيةأما بخصكص 
كيرأس ىذا المجمس ، (3)عمى تشكيؿ سمطة تشريعية تتككف مف مجمس كاحد كىك المجمس التشريعي

إال أف ىذا لـ يحصؿ فمـ يتـ إنشاء سمطة تشريعية لممارسة مياميا المنصكص  المندكب السامي،
التشريعية بيد المندكب السامي منذ فرض  عمييا بمرسكـ دستكر فمسطيف، حيث استمرت السمطة
، فقد نظـ السمطة القضائيةكأما بخصكص  اإلدارة العسكرية كالى حيف انتياء االنتداب البريطاني.

كمضمكنيا في الفصؿ الخامس منو في المادة مرسكـ دستكر فمسطيف ماىية السمطة القضائية 
اتيا، كالقكانيف الكاجبة التطبيؽ أماميا، (، كضح مف خبلليا تشكيبلت المحاكـ كأنكاعيا كدرج39)

كقد كاف لمنظاـ القضائي زمف االنتداب البريطاني سمات كافية لتمييزه عف نظاـ القضاء العثماني 

                                                           

 .11أ. إياد سميماف البرديني، مرجع سابؽ، ص (1)

د. فتحي الكحيدم، التطكرات ؛ كما بعدىا 63مرجع سابؽ، ص أ. محمكد أبك صكم،راجع في ذلؾ كبلن مف:  (2)
كما بعدىا؛ مرسـك دستكر  201، ص1996، مطابع الييئة الخيرية، غزة، 1995 -1917الدستكرية في فمسطيف، 

 .1922فمسطيف لسنة 
ىذا المجمس مف اثنيف كعشريف عضكان باإلضافة إلى المندكب السامي كيككف عشرة مف ىؤالء األعضاء يتألؼ  (3)

مكظفيف، كاثنا عشر منيـ أعضاء غير مكظفيف، يتـ انتخابيـ مف الشعب كفقان لمرسـك يصدره المندكب السامي. 
 .1922(، مرسـك دستكر فمسطيف لسنة 21، 19، 17انظر المكاد )
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كالبريطاني، فقد كاف مزيجان مف عدة أنكاع مف المحاكـ بعضيا يشبو المحاكـ العثمانية كبعضيا 
 .(1)ضتو ظركؼ الكاقع آنذاؾيشبو المحاكـ البريطانية، كبعضيا اآلخر فر 

مقاطعة الدستكر كالمجمس التشريعي كاالنتخابات لو، كاعتبار  إلىكدعت الجماىير العربية 
ألف الحياة النيابية منعدمة في ظؿ االنتداب  كة خائنان خارجان عف الصؼ الكطني؛مف يفكر بالمشار 

كىك رئيس السمطات  ،كأف كؿ صغيرة ككبيرة يسيطر عمييا المندكب السامي بنفسو ،البريطاني
، كالحياة البرلمانية التي تعتمد عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،الثبلث، كىذا مناؼو لمديمقراطية

تجاه المقترحات المتكالية لتككيف  ،كىذا بدكره أدل إلى ظيكر الفمسطينييف ببل تحمس كفتكر شديد
ـ(، كيرجع ىذا الفتكر لمكعي 5928 –ـ 5957نيابية في مرحمة االنتداب البريطاني ) مؤسسة

العميؽ بالمرجعية القانكنية كالسياسية لممقترحات البريطانية )صؾ االنتداب ككعد بمفكر(، ككذلؾ 
ع كالتقنيف كالرقابة لمرغبة في حجب الشرعية الشعبية عف أطر نيابية ليس ليا قكة التشري

 .(2)ةكالمحاسب
كبخصكص النص أك اإلشارة بصكرة كاضحة إلى  ،كبالرجكع إلى مرسكـ دستكر فمسطيف

مبدأ الفصؿ بيف السمطات، يتبيف لنا مف خبلؿ مراجعة أحكاـ كنصكص مرسكـ دستكر فمسطيف، 
عدـ كجكد أم أثر لمحديث عف مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كمبدأ دستكرم ممـز لنظاـ الحكـ 

 .(3)السائد
الباحث في عدـ األخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات ضمف أحكاـ مرسـك دستكر كيرل 

فمسطيف يعكد إلى تكجيات بريطانيا بتكريس إقامة كطف قكمي لمييكد في فمسطيف مف خبلؿ تركيز 
سمطات الدكلة الثبلث بيد المندكب السامي، كذلؾ في محاكلة لمنع بناء مؤسسة قائمة عمى الفصؿ 

 كلة دكف بناء مؤسسات الدكلة.بيف السمطات، لمحيم
 الفرع الثالث

 م(3124 وحتى يونيو 3148ي أعقبت النكبة من )الفترة الت
أعمنت بريطانيا انتياء االنتداب البريطاني عمى  (ـ5928)في السابع عشر مف أيار عاـ 

كقرار التقسيـ  (،ـ5928)كبذلؾ بدأت فترة جديدة عايشيا الفمسطينيكف بعد النكبة عاـ  ،فمسطيف
كالذم كاف في اليكـ التالي مف انتياء االنتداب البريطاني، أعمنت  (،ـ5927)الذم تـ في نكفمبر 

                                                           

د. معتز قفيشة، تنظيـ القضاء ؛ كما بعدىا 65مرجع سابؽ، ص أ. محمكد أبك صكم،راجع في ذلؾ كبلن مف:  (1)
 .3، ص1998كمدل استقبلؿ السمطة القضائية في عيد االنتداب البريطاني في فمسطيف، جامعة بيرزيت، 

 كما بعدىا. 11أ. إياد سميماف البرديني، مرجع سابؽ، ص( 2)
 ـ.1922؛ مرسـك دستكر فمسطيف لسنة 63مرجع سابؽ، ص أ. محمكد أبك صكم،راجع في ذلؾ كبلن مف: ( 3)
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خطيران  عد ذلؾ منعطفان مف فمسطيف، كي األكبرعمى الجزء  إسرائيؿالمنظمات الصييكنية قياـ دكلة 
( الذيف أطمؽ ـ5928)كىـ فمسطينيك  إسرائيؿعايشو الفمسطينيكف، منيـ مف عاش تحت اسـ دكلة 

فقد تـ شطره  إسرائيؿلـ تحتمو  كالذم ،، أما بقية الكطف(1)(28أك عرب ) إسرائيؿعمييـ اسـ عرب 
شطريف ال يكجد بينيما أم اتصاؿ عمى األرض كىما قطاع غزة التي تـ إخضاعيا لئلدارة إلى 

، كعمى ضكء (2)الكصاية األردنية حتتالتي كضعت  كالقدس الشرقية المصرية، كالضفة الغربية
الكضع الجديد الذم طرأ عمى الكطف الفمسطيني فإننا سنقسـ ىذه المرحمة إلى قسميف فيما يخص 

 كذلؾ عمى النحك التالي: نظاـ الحكـ كالتطكرات التي طرأت عميو،
 م:3124 –م 3148المصرية في قطاع غزة  اإلدارةأواًل: 

أف أصبحت المنطقة المعركفة اليكـ بقطاع غزة جزءان  (ـ5928)عاـ  حرب كاف مف نتائج
مف النكاحي السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية عف بقية أجزاء فمسطيف،  منفصبلن تمامان 

 .(3)كدخؿ ىذا الجزء مف فمسطيف تحت اإلدارة المصرية
مف التشريعات  قميبلن  كبالتالي فإف عددان  ،ليياقبؿ مصر كلـ يتـ ضمو إ دير قطاع غزة مفأي 

ت القكات العسكرية المصرية قطاع مي قطاع غزة، كقد حكفالمدنية المصرية كاف سارم المفعكؿ 
تحكلت السمطة  (ـ5917)عاـ غزة، كذلؾ بإدارة كافة الدكائر العامة كالشؤكف المدنية فيو كفي 

 اإلدارمكلقد حؿ الحاكـ العسكرية لمقطاع إلى سمطة مدنية بإنشاء المجمس التشريعي لقطاع غزة، 
بيا الصبلحيات التي كاف يتمتع  سكمار  ،العاـ لمقطاع كىك مصرم، محؿ المندكب السامي

طار الرقابة في ىذه كقد كاف إ ،(4)المندكب السامي فيما يختص بالمحاكـ كالقضاء كسمطة التشريع
بيف  ان الرقابية، خميطالمؤسسات  القكانيف كاألنظمة كالتعميمات أـ عمى مستكل المديريات سكاءن 

القكانيف كاألنظمة الفمسطينية الصادرة إباف الحكـ العثماني، كاألنظمة كالتعميمات الصادرة عف 
 .(5)الحاكـ اإلدارم المصرم

                                                           

 .15، صالمرجع نفسوأ. إياد سميماف البرديني، ( 1)
 .59د. رائد صالح قنديؿ، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .77مرجع سابؽ، ص ( أ. محمكد أبك صكم،3)
 .60، صالمرجع نفسود. رائد صالح قنديؿ، ( 4)
أ. سعيد يكسؼ كبلب، كاقع الرقابة الداخمية في القطاع الحككمي، دراسة ميدانية عمى كزارات السمطة الكطنية ( 5)

 .87، ص2004في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 
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)التنفيذية،  :يتمتع بسمطة التشريع أم أنو يمارس السمطات الثبلث اإلدارمكما كاف الحاكـ 
الكضع عمى ما ىك عميو إلى أف تـ تشكيؿ المجمس التشريعي كلقد استمر  ،التشريعية، القضائية(

نقؿ  عيف المجمس التشريعي أكؿ رئيس فمسطيني لو مكمبلن  (ـ5963)في قطاع غزة. كفي عاـ 
قاـ المجمس نفسو السمطة القانكنية مف السيطرة المصرية إلى السيطرة الفمسطينية، كفي العاـ 

لعاـ  األساسيعمى قانكنيف أساسييف ىما: القانكف  اع غزة بإضفاء صفة الدستكرطالتشريعي لق
، كقد نشرت كمجمكعة ألكؿ مرة في (ـ5963)اع غزة عاـ طكرم لقت، كالنظاـ الدس(ـ5911)

( كلـ يتبيف مف خبلؿ مراجعة أحكاـ كنصكص القانكنيف أم ـ5968)" عاـ األكسطلشرؽ ا"صحيفة 
 .(1) لنظاـ الحكـحديث عف مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كمبدأ دستكرم 

كبخصكص السمطات  كاختصاصاتيا، فبالرجكع إلى أحكاـ القانكف األساسي لعاـ 
إذ يتكلى السمطة  ثبلث تشريعية كتنفيذية كقضائية، قد تمت اإلشارة إلى كجكد سمطات ـ(5911)

التنفيذية الحاكـ اإلدارم العاـ مع المجمس التنفيذم كيتألؼ مف )الحاكـ اإلدارم العاـ رئيسان كنائب 
الحاكـ العاـ إف كجد، كمديرك اإلدارات األخرل(، كيتـ تعييف ىؤالء بقرار مف كزير الحربية 

قانكف في األحكاؿ غير العادية، المصرم، كقد خكؿ لممجمس التنفيذم أف يصدر القرارات ليا قكة ال
كيتكلى السمطة التشريعية الحاكـ اإلدارم العاـ مع المجمس التشريعي، كينعقد المجمس التشريعي 
بدعكة مف الحاكـ اإلدارم العاـ، كما لو الصبلحية في فض انعقاد المجمس التشريعي بعد انتياءه 

لقكانيف، كال تككف سارية إال بتصديؽ مف جدكؿ األعماؿ، كيعمؿ المجمس التشريعي عمى إقرار ا
الحاكـ اإلدارم العاـ، كنشرىا في الجريدة الرسمية، كما يحؽ لممجمس التنفيذم أك أم عضك مف 

 . (2)أعضاء المجمس التشريعي حؽ اقتراح القكانيف
قد تمت اإلشارة إلى كجكد سمطات ـ( 5963كبالرجكع إلى أحكاـ النظاـ الدستكرم لعاـ )

ة كتنفيذية كقضائية، إذ يتكلى الحاكـ اإلدارم العاـ السمطة التنفيذية بقرار مف ثبلث تشريعي
الجميكرية العربية المتحدة، كيعاكنو المجمس التنفيذم كيتألؼ مف )الحاكـ العاـ رئيسان، كمديرك 

                                                           

 .60د. رائد صالح قنديؿ، مرجع سابؽ، ص( 1)
، نشر 1955( لعاـ 225األساسي رقـ ) القانكف ( مف24، 21، 20، 19، 18، 11، 10، 9المكاد ) انظر (2)

  .كما بعدىا 79مرجع سابؽ، ص أ. محمكد أبك صكم،؛ 306، ص25/02/1958بالعدد الغير اعتيادم، بتاريخ 
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اإلدارات كالشؤكف األخرل(، كلممجمس التنفيذم سمطة إصدار القرارات التي ليا قكة القانكف في 
مكر العاجمة، كيبلحظ عمى النصكص المتعمقة بالسمطة التنفيذية في النظاـ الدستكرم لعاـ األ
ـ(، أنيا جاءت متشابية مع ما جاء في المكاد المتعمقة بالسمطة التنفيذية في القانكف 5963)

ـ(، باستثناء الحؽ في إلغاء القرارات التي ليا قكة القانكف في الظركؼ 5911األساسي لعاـ )
ـ( تككف ىذه الصبلحية مف اختصاص 5963رئة الصادرة مف المجمس التنفيذم، ففي دستكر )الطا

ـ( يككف 5911في شأنيا في القانكف األساسي لعاـ )جاء  المجمس التشريعي، كعمى خبلؼ ما
. كيتكلى السمطة التشريعية الحاكـ العاـ مع المجمس (1)إلغاؤىا مف اختصاص المجمس التنفيذم

التشريعي، كيتألؼ المجمس التشريعي مف اثنيف كعشريف عضكان ينتخبيـ األعضاء المنتخبكف 
لعضكية المجاف المحمية، كفقان لقكاعد كشركط نظاـ االنتخاب الذم يصدر عف الحاكـ العاـ، إضافة 

، كذلؾ الكفاءةالحاكـ العاـ مف بيف الفمسطينييف ذكم عشرة أعضاء يتـ اختيارىـ بقرار مف  إلى
أعضاء المجمس التنفيذم، كما يقكـ المجمس التشريعي عمى إقرار القكانيف، كمف ثـ المصادقة 
عمييا مف قبؿ النائب العاـ، كقد خكؿ الدستكر أعضاء المجمس التنفيذم كأم عضك مف أعضاء 

المساءلة ألعضاء المجمس التنفيذم مف قبؿ المجمس المجمس التشريعي حؽ اقتراح القكانيف، كحؽ 
في األعماؿ التي تككف مف اختصاص السمطتيف  التشريعي، كمنع تدخؿ أعضاء المجمس التشريعي

 .(2)التنفيذية كالقضائية
كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح عدـ الفصؿ بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية، فرئيس السمطة 

مطة التشريعية، كالمجمس التشريعي يضـ المجمس التنفيذم، كبالتالي ال التنفيذية يتكلى رئاسة الس
 يككف ىناؾ فصؿ لمسمطات، بؿ نتج حالة خمط لمسمطات أدت إلى تغكؿ كطغياف السمطة التنفيذية.

 
 

                                                           

بالعدد الغير ، نشر 1962( مف النظاـ الدستكرم لعاـ 28، 27، 26، 24، 17، 16، 15انظر المكاد ) (1)
 82مرجع سابؽ، ص . محمكد أبك صكم،؛ 664، ص1962أذار  29ة المؤرخ في اعتيادم مف الكقائع الفمسطيني

 كما بعدىا.

 .664المرجع السابؽ، ص ،1962( مف النظاـ الدستكرم لعاـ 45، 44، 43، 42، 30، 16انظر المكاد ) (2)
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 م:3124 –م 3148في الضفة الغربية  األردنيالحكم  -ثانياً 
الضفة الغربية ، أصبحت (ـ5928)االنتداب البريطاني عمى فمسطيف عاـ  انتياءبعد    

، حيث استبدؿ الحكـ العسكرم بحكـ مدني العسكرم بما فييا القدس الشرقية تحت الحكـ األردني
 ألردف المممكة األردنية الياشمية.في أعقاب ضـ الضفة الغربية لتشكؿ مع شرؽ ا

 ، أصدر الحاكـ العسكرم العاـ األردني إعبلف رقـ (ـ5928)أيار  32كفي 
القكانيف التي كانت سارية المفعكؿ في نياية عيد االنتداب سرياف  كالذم أبقى  بمكجبو ،(3)

، كاستمرت الضفة الغربية تحت الحكـ العسكرم البريطاني إلى حيف استبداليا بقكانيف أردنية جديدة
ـ ، كقد استبدؿ الحكـ العسكرم بإدارة مدنية بمكجب قانكف عرؼ باس(ـ5929)تشريف الثاني  3إلى 

طار كبالتالي فقد تمثؿ إ .(1)(ـ5929)( لسنة 28قانكف تعديؿ اإلدارة العامة في فمسطيف رقـ )
الرقابة في المؤسسات الحككمية في األطر كالكحدات األردنية المخكلة بذلؾ، كما تكلى الرقابة 

 . (2)لو في الضفة الغربية كالذم أنشأ فرعان  ،الخارجية ديكاف المحاسبة األردني
الذم صادؽ عميو الممؾ كأمر  (،ـ5913)كفي أعقاب ذلؾ تـ كضع الدستكر األردني لعاـ 

 (ـ5910)، عمى خمفية قرار مؤتمر أريحا لعاـ (ـ5913)كانكف الثاني مف العاـ  8بإصداره بتاريخ 
الخاص بكحدة الضفة الغربية مع المممكة األردنية الياشمية، حيث اقتضت التطبيقات العممية ليذه 

كيأخذ بعيف االعتبار  ،كحدة ضركرة كجكب استبداؿ الدستكر األردني القائـ، بدستكر جديد يراعيال
دارية عمى صعيد األردف  .(3)ما استجد مف أحداث كتطكرات سياسية كا 

                                                           

مرجع سابؽ،  أ. محمكد أبك صكم،؛ 64، صرجع نفسوالمراجع في ذلؾ كبلن مف: د. رائد صالح قنديؿ، ( 1)
؛ حيث أعطيت لممؾ األردف جميع الصبلحيات التي كانت ممنكحة لممؾ بريطانيا عمى فمسطيف بمكجب 71ص

ـ. كلـ يقتصر ذلؾ عمى صبلحيات الممؾ البريطاني فحسب، بؿ شممت الصبلحيات 1922دستكر فمسطيف لسنة 
و سمطة تعييف أشخاص لتكلي أعباء اإلدارة في الممنكحة لممندكب السامي البريطاني كلمكزراء البريطانييف، كما منح

صدار التعميمات الضركرية  فمسطيف لمنصب الحاكـ اإلدارم العاـ أك بأم لقب آخر يفكض إليو جميع سمطاتو، كا 
لتنفيذ تمؾ السمطات كالصبلحيات.  كبمكجب ىذا القانكف بقيت جميع القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في فمسطيف 

 التشريعات األخرل التي صدرت عمف الممؾ أك الحاكـ العسكرم أك اإلدارم سارية المفعكؿ.ككذلؾ األكامر ك 
 .87أ. سعيد يكسؼ كبلب، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .72مرجع سابؽ، ص ( أ. محمكد أبك صكم،3)
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كمف خبلؿ مراجعة أحكاـ كنصكص ىذا الدستكر يتبيف أنو ليس ىناؾ نص صريح عمى 
ستكر، لؾ ال يعني عدـ تبني ىذا المبدأ ضمف أحكاـ الدتبني مبدأ الفصؿ بيف السمطات، إال أف ذ

حيث كبخصكص السمطات الثبلث فقد كانت السمطة التنفيذية مناطة بمكجب الدستكر بالممؾ كالتي 
كالسمطة  يمارسيا بكاسطة كزرائو، إذ يرأس الممؾ الدكلة كىك مصكف مف كؿ تبعة أك مسؤكلية،

فيذية كالتشريعية كعمى صعيد العبلقة بيف السمطتيف التن التشريعية تناط بمجمس األمة كالممؾ،
يظير تأثير كتدخؿ السمطة التنفيذية في أعماؿ كمياـ السمطة التشريعية مف خبلؿ إقرار الدستكر 
صدارىا، كأيضان مف  كتأكيده عمى حؽ ىذه السمطة في اقتراح القكانيف كحقيا في التصديؽ عمييا كا 

ة لحؽ دعكة البرلماف لبلنعقاد في أدكاره غير العادية كاالستثنائية، خبلؿ امتبلؾ السمطة التنفيذي
 . (1)فضبلن عف حقيا في طمب تأجيؿ ىذا االنعقاد، كحؽ تعييف أعضاء مجمس األعياف

كتعد ىذه الفترة فترة الشتات الفمسطيني في القكانيف المطبقة عمى الفمسطينييف بتنكع الحككمات 
 كقكانينيا.

 الفرع الرابع
 لباقي فمسطين التاريخيةاالحتالل اإلسرائيمي 

 م3114وحتى مايو  م3124الفترة ما بعد يونيو ويشمل  
كعمى أثر حرب يكنيك قامت القكات اإلسرائيمية باحتبلؿ قطاع غزة كالضفة  (ـ5967)سنة 

الغربية بما فييا القدس الشرقية، كقد أعمف رئيس القكات اإلسرائيمية المحتمة السيطرة عمى السمطات 
ف فكر انتياء حيث إ. (2)التشريعية كالتنفيذية كالقضائية عمى صعيد األراضي الفمسطينية المحتمة

ما يسمى بقائد المنطقة العسكرية، كأصدر القائد العسكرم  اإلسرائيميالحرب عيف كزير الدفاع 
كالحكـ كالتعييف عمى جميع أراضي  كاإلدارةثبلثة مناشير عسكرية تقمد بمكجبيا صبلحيات التشريع 

، كبالتالي أصبح فمسطيف، كىذه الصبلحيات تمارس مف قبمو فقط أك مف قبؿ مف يعينو أك ينيبو

                                                           

( مف الجريدة الرسمية األردنية، بتاريخ 1039، منشكر في العدد )1952انظر الدستكر األردني لعاـ  (1)
 كما بعدىا. 72مرجع سابؽ، ص أ. محمكد أبك صكم،، راجع: 3، ص08/01/1958

 .71د. رائد صالح قنديؿ، مرجع سابؽ، ص( 2)
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كيضع يده  ،كافة السمطات التنفيذية كالتشريعيةالقائد العسكرم ىك الحاكـ الذم يجمع بيف يديو 
 .(1)عمى السمطة القضائية أيضان 

كىي تمثؿ فترة االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية، حيث خضعت جميع األراضي 
حتبلؿ اإلسرائيمي، كالتي أصدرت العديد مف الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة لسمطة اال

األكامر كالمناشير العسكرية أعادت مف خبلليا تنظيـ أعماؿ كأنشطة المجتمع الفمسطيني بما 
يتمشى مع مصالحيا، فقامت بتعديؿ بعض القكانيف كاألنظمة، كألغت البعض اآلخر، كما أصدرت 

 . (2)أنظمة كقكانيف جديدة
كقد جاءت معظـ األكامر العسكرية كخاصة في بدايات االحتبلؿ اإلسرائيمي لتؤسس 

  األراضيمف السيطرة عمى أكبر قدر ممكف مف  اإلسرائيميلممشركع االستيطاني كتمكيف االحتبلؿ 
الفمسطينية، كبالتالي لـ تأتي مف أجؿ إصبلح أحكاؿ السمطات في الدكلة المحتمة، كعميو ال يمكف 

عف قياـ األكامر العسكرية بالنص أك اإلشارة إلى مبدأ الفصؿ بيف السمطات كمبدأ الحديث 
 .(3)دستكرم

كبذلؾ يعتبر القائد العسكرم لممنطقة ىك صاحب القرار في كؿ صغيرة ككبيرة في 
كىك القاضي كىك المنفذ، فيك مظير مف مظاىر المحتؿ  ،السمطات الثبلث، أم ىك المشرع

تحت سيطرتو  الغاصب الذم يسعى إلى ىدـ أسس الديمقراطية كطمس ىكية الشعب كجعمو ذليبلن 
بيا كالسارية  ليحقؽ أىدافو كأطماعو. كبذلؾ طمس جميع المبادئ الدستكرية التي كاف معمكالن 

 .(4)المفعكؿ قبؿ االحتبلؿ
 

                                                           

.  حيث جاء في نص المنشكر "رغبة في إقرار حكـ منتظـ 21أ. إياد سميماف البرديني، مرجع سابؽ، ص( 1)
قرار األمف كالنظاـ العاـ أعمف ما يمي: أ صبلحيات الحكـ، التشريع، كالتعييف، كاإلدارة مما كؿ صبلحية مف  -كا 

يتعمؽ بالمنطقة أك سكانيا تخكؿ منذ اآلف إليى فقط كتمارس مف قبمي أك مف قبؿ مف أعينو لذلؾ أك مف يعمؿ نيابة 
 .71، "؛ انظر: د رائد قنديؿ، المرجع نفسوعني....

 .88أ. سعيد يكسؼ كبلب، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .87مرجع سابؽ، ص صكم،أ. محمكد أبك  (3)
؛  د. جميؿ جمعة سبلمة، النظاـ 22راجع في ذلؾ كؿ مف: أ. إياد سميماف البرديني، مرجع سابؽ، ص( 4)

 .280، صـ2009الدستكرم في فمسطيف، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 
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 نيالمطمب الثا
 بعد اتفاقية أوسمو مبدأ الفصل بين السمطات

The principle of separation of powers after the Oslo agreement 

حسب اتفاقية أكسمك )إعبلف المبادئ(، فقد كافقت حككمة إسرائيؿ عمى السماح بإقامة 
بيركقراطي مؤسسات فمسطينية عمى المستكل الكطني: مجمس كزارم، كمجمس تشريعي، كجياز 

كأجيزة أمنية: )حككمة ذاتية انتقالية فمسطينية(، فقد جاءت المادة األكلى مف إعبلف المبادئ لتشير 
إلى "أف ىدؼ المفاكضات اإلسرائيمية الفمسطينية ضمف اطار عممية السبلـ الشرؽ أكسطية، ىك 

لى جانب أمكر أخرل، تشكيؿ سمطة فمسطينية انتقالية ذاتية، المجمس المنت خب )المجمس( كا 
كتؤدم إلى  ،لمفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة المرحمة االنتقالية ال تتعدل خمس سنكات

888ك  323تسكية نيائية مبنية عمى أساس قرارم لمجمس األمف 
(1) . 

كمف ىنا فقد شكمت ىذه االتفاقية منعطفان بارزان في تاريخ القضية الفمسطينية التي أجبرت 
سرائيمية عمى االعتراؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في التمتع بمؤسسات الدكلة عمى الحككمة اإل

 المستكل الكطني.
، جرل تكقيع (ـ5998)ككفقان التفاؽ المبادئ حكؿ ترتيبات الحككمة الذاتية االنتقالية لعاـ 

ى العديد مف االتفاقيات التي تيدؼ إلى نقؿ بعض الصبلحيات مف إدارة االحتبلؿ اإلسرائيمي إل
ضفة الغربية كقطاع غزة، ككاف مف السمطة الكطنية الفمسطينية في أجزاء جغرافية معينة مف ال

، ثـ اتفاؽ كاشنطف (ـ5992)برز ىذه االتفاقيات اتفاؽ غزة أريحا المكقع في القاىرة عاـ أ
ـ. كقد نقمت ىذه االتفاقية صبلحيات أخرل لمسمطة 38/09/5991( المكقع في تاريخ 3)أكسمك

الكطنية الفمسطينية بمقتضى المادة الثانية مف ىذا االتفاؽ، ليتمكف الشعب الفمسطيني في الضفة 
رم انتخابات سياسية الغربية كقطاع غزة مف أف يحكـ نفسو بنفسو كفؽ المبادئ الديمقراطية، كتج

عامة حرة كمباشرة الختيار المجمس كرئيس السمطة التنفيذية التابعة لو، كشكمت ىذه االنتخابات 

                                                           

، ـ2006 -1996ية في الفترة أ. حسف محمد عياش، المجمس التشريعي في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطين( 1)
 .20ـ، ص2010غزة،  -رسالة ماجستير، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، جامعة األزىر
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تاحة  خطكة تمييدية انتقالية نحك تحقيؽ الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني كمتطمباتو العادلة، كا 
 .(1)قاعدة ديمقراطية إلنشاء المؤسسات الفمسطينية

عمى أف نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي  (ـ3008)ف األساسي المعدؿ لمعاـ كنص القانك   
ليذا النظاـ تجرل انتخابات عامة النتخاب كؿ  عمى التعددية السياسية كالحزبية. ككفقان  يعتمدنيابي 

مف رئيس السمطة الكطنية كأعضاء المجمس التشريعي، كما يحؽ لمفمسطينييف انتخاب مجالس 
 .(2)محميةالييئات ال
أكسمك المكقع بيف منظمة التحرير الفمسطينية كحككمة إسرائيؿ، كالذم يقضي بنقؿ  يةالتفاق كتطبيقان 

صبلحيات اإلدارة المدنية كالحكـ العسكرم إلى السمطة الفمسطينية، تكلت السمطة الكطنية 
الستقبلؿ الفمسطينية صبلحياتيا كمسؤكلياتيا في األراضي الفمسطينية، بدأت حقبة جديدة مف ا

 .(3)ف كانت غير كاممةكا   -طينيةكالسيادة الفمس
رقم في المادة  وتعديالتو م(6111)لسنة  المعدل ينص القانون األساسي الفمسطينيو 

الشعب مصدر السمطات ويمارسيا عن طريق السمطات التشريعية والتنفيذية عمى أن " (6)
 .عمى أساس مبدأ الفصل بين السمطات عمى الوجو المبين في ىذا القانون األساسي" والقضائية

                                                           

 .27أ. إياد سميماف البرديني، مرجع سابؽ، ص( 1)
 في الحكـ نظاـعمى أف " ـ كتعديبلتو2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 5نصت المادة ) )2(

 انتخابان  الكطنية السمطة رئيس فيو كينتخب كالحزبية السياسية التعددية عمى يعتمد نيابي ديمقراطي نظاـ فمسطيف
( 47كنصت المادة )"؛ الفمسطيني التشريعي كالمجمس الرئيس أماـ مسؤكلة الحككمة كتككف الشعب قػبؿ مف مباشران 

 يتعارض ال بما -2، المنتخبة التشريعية السمطة ىك الفمسطيني التشريعي المجمس -1عمى أف " مف نفس القانكف
، الداخمي نظامو في المبيف الكجو عمى كالرقابية التشريعية ميامو التشريعي المجمس يتكلى القانكف ىػذا أحكاـ مع
"؛ دكرية بصكرة سنكات أربع كؿ مرة االنتخابات كتجرم انتخابو تاريخ مف سنكات أربع التشريعي المجمس مدة -3

تنظـ الببلد بقانكف في كحدات إدارة محمية تتمتع بالشخصية عمى أف " ( مف نفس القانكف85المادة )كنصت 
كيحدد القانكف  .االعتبارية، كيككف لكؿ كحدة منيا مجمس منتخب انتخابان مباشران عمى الكجو المبيف في القانكف

ة المركزية كدكرىا في إعداد خطط التنمية اختصاصات كحدات اإلدارة المحمية كمكاردىا المالية كعبلقتيا بالسمط
كتنفيذىا، كما يحدد القانكف أكجو الرقابة عمى تمؾ الكحدات كنشاطاتيا المختمفة. كيراعى عند التقسيـ المعايير 

 ".السكانية كالجغرافية كاالقتصادية كالسياسية لمحفاظ عمى الكحدة الترابية لمكطف كمصالح التجمعات فيو
 .88كبلب، مرجع سابؽ، ص أ. سعيد يكسؼ( 3)
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كلممزيد حكؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني راجع المطمب 
التشريعية  ينتوسنتناول في ىذا المطمب السمط الرابع مف المبحث السابؽ في ىذه الدراسة.

 والتنفيذية بالشرح ضمن األفرع التالية:
 .السمطة التشريعية -الفرع األول
 .السمطة التنفيذية -الفرع الثاني

 الفرع األول
 Legislative authority السمطة التشريعية

ىي السمطة التي تبادر بسف القكانيف ككضع القرارات )السمطكية الممزمة( التي تتناكؿ كؿ 
يككف لو قيمة مف أشياء مادية كمعنكية... كالتي تمـز كؿ المجتمع، كتصدر باسمو ما يمكف أف 

 .(1)كلو...
عتبر الشعب ىك صاحب السمطة في التشريع، كيقكـ بذلؾ عف طريؽ المجالس كالنظـ المعاصرة تى 

البرلمانية التي تنكب عف الشعب إذا لـ يقـ بيا الشعب نفسو. كما أفسحت النظـ الحديثة لمسمطة 
 التنفيذية مجاالن لمتشريع باالشتراؾ مع المجالس النيابية، كأحيانان استقبلالن في ظركؼ معينة.

عميو يمكف القكؿ أف السمطة التشريعية ىي التي تمارس التشريع فعميان كالشعب نفسو أك ك 
يتـ  المجالس النيابية أك )المجالس البرلمانية( أك مف يخكلو الشعب ىذه الصبلحية، فسف القكانيف

بكاسطة ىيئات مخكلة قانكنان بالتشريع فالشعب أساسان ىك مف يضع القكاعد الممزمة أصالة أك ككالة 
 .(2)لمديمقراطيةكفؽ المنظكر الحديث 
نيا التي تصدرىا..، تشريعية ىي أساس القكانيف كالقرارات الرئيسة.. حيث إفالسمطة ال

جراءات. كبيذا فإف السمطة التشريعية تختص بكؿ ما يتعمؽ ب إصدار القرارات مف صبلحيات كا 
المختمفة، كتختار أفضؿ  تكبلثـ تناقشيا... كتحدد الحمكؿ لممش ي تقترح "مشاريع" القرارات،يف

البدائؿ في رأييا، كمف ثـ تسنيا بعد صياغتيا الصياغة المناسبة، في صكرة قكانيف قابمة لمتنفيذ. 

                                                           

 .171، مبادئ عمـ السياسة، نفس المرجع، صأ.د. صدقة يحيى فاضؿ (1)
د. ضك مفتاح غمؽ، السمطة التشريعية في نظاـ الحكـ اإلسبلمي كالنظـ المعاصرة )الكضعية( "دراسة ( 2)

 .21، صـ2012مالطا،  -، فاليتاELGAمقارنة"، دار اليدل لمطباعة كالنشر، شركة 
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صدار القرارات، بؿ كثيران  كال تقتصر كظيفة السمطة التشريعية عمى عممية ما تتعداىا، لتشمؿ  سف كا 
متابعة تنفيذ تمؾ القرارات، مف قبؿ السمطة التنفيذية، كالرقابة عمى أسمكب ككيفية ذلؾ التنفيذ... 

. كليا في سبيؿ قياميا الميمةكأحيانان تقكـ باإلشراؼ المباشر عمى تنفيذ بعض القرارات كالتشريعات 
ستعيف بمف ترل االستعانة بو مف أشخاص كمؤسسات رسمية كغير بيذه االختصاصات، أف ت

 .(1)رسميةال
 األكلىمرت العممية التشريعية في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية بمرحمتيف أساسيتيف، 

في العاـ  األكؿ(، كالثانية بعد انتخاب المجمس التشريعي ـ5996 -5992) األعكاـتمتد بيف 
 لذلؾ.، كالفترة البلحقة ـ5996

 :(م3112 – 3114بين ) السمطة المختصة بالتشريع -أوالً 
في المرحمة السابقة النتخاب المجمس التشريعي األكؿ، كالبلحقة لتكقيع االتفاؽ االنتقالي 

ـ، تكلت السمطة التنفيذية المياـ التشريعية، كأخذت 02/01/5992أريحا( في القاىرة بتاريخ  -)غزة
 .(2)(مف ىذا االتفاؽ7درجاتيا، استنادان إلى المادة )تسف التشريعات عمى اختبلؼ 

، (3)المرحمية حكؿ الضفة الغربية كقطاع غزة اإلسرائيمية -كبعد تكقيع االتفاقية الفمسطينية
( 58أصبحت العممية التشريعية مف صبلحيات المجمس )مجمس السمطة(، بمكجب نص المادة )

األكلى لمجمس السمطة،  أعطت صبلحية التشريعمف الفصؿ الثالث مف ىذه االتفاقية، التي 
كمنحت رئيس السمطة التنفيذية صبلحيات تشريعية تتمثؿ بمبادأة التشريعات، أك تقديـ المقترحات 

صبلحية إصدار  التشريعية لممجمس، كصبلحية إصدار التشريعات التي يتبناىا المجمس، كأخيران 
أم مجاؿ نص عميو في أم تشريعات تبناىا  التشريعات الثانكية، بما في ذلؾ األنظمة، ضمف

 .(4)المجمس

                                                           

 .171أ.د. صدقة يحيى فاضؿ، مرجع سابؽ، ص( 1)
( مف ىذا االتفاؽ عمى أنو )سيككف لمسمطة الفمسطينية الصبلحية في نطاؽ كاليتيا، 7/1نصت المادة )( 2)

 إلصدار تشريع يتضمف قكانيف أساسية كقكانيف كأنظمة كغيرىا مف التشريعات(.
 ـ.1995أيمكؿ  28كقعت ىذه االتفاقية في كاشنطف بتاريخ ( 3)
 –، سمسمة القانكف كالسياسة، معيد الحقكؽ ـ"2012 -ـ2007الحالة التشريعية في فمسطيف " بعنكاف تقرير( 4)

 .117، صـ2012جامعة بيرزيت، 
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 م:3112بعد العام السمطة المختصة بالتشريع  -ثانياً 
تـ تشكيؿ المجمس التشريعي بعد االنتخابات العامة األكلى في العشريف مف شير كانكف 

 اإلسرائيمية، كجرت ىذه االنتخابات بناءن عمى االتفاقيات الفمسطينية (ـ5996)الثاني مف العاـ 
جمستو األكلى في السابع  لمجمس بممارسة أعمالو فعميان بانعقادبالمرحمة االنتقالية، كقد بدأ ا المتعمقة

( لعاـ 3، بناءن عمى دعكة رئيس السمطة الكطنية في المرسكـ الرئاسي رقـ )(ـ5996)مف آذار 
في ظؿ عدـ كجكد نظاـ  الذم حدد إجراءات انعقاد االجتماع األكؿ لممجمس التشريعي (ـ5996)

داخمي، كالمجمس التشريعي باعتباره البرلماف المنتخب مف قبؿ الشعب الفمسطيني في الضفة 
كرس خبلؿ تجربتو الماضية مجمكعة مف القكاعد كالتقاليد البرلمانية، كالقدس الغربية كقطاع غزة 

الدستكرم  األساسصبحا ذاف أس الملمسمطة الكطنية، كالنظاـ الداخمي لممجم األساسيأكدىا القانكف 
 كالقانكني لعمؿ المجمس في الرقابة كالمساءلة كالمحاسبة السياسية.

ـ، كعمى أساس نظاـ انتخابي يقـك 31/5/3006خب المجمس التشريعي الثاني في كانتي 
( قائمة تمثؿ كافة الفصائؿ 55عمى المناصفة بيف الدكائر كالقكائـ، شاركت في ىذه االنتخابات )

التابعة لحركة  كاإلصبلح، كقد حصمت كتمة التغيير اإلسبلميطينية باستثناء حركة الجياد الفمس
مقاعد مف المستقميف الذيف دعمتيـ الحركة، بينما حصمت  أربعةإلى  مقعدان إضافةن  72حماس عمى 

 583مقعدان، كتكزعت المقاعد التسعة المتبقية مف مقاعد المجمس البالغ عددىا  21حركة فتح عمى 
مقعدان عمى الكتؿ األخرل، كلقد كاجو المجمس مف البداية تحديات جكىرية، كأىـ ىذه التحديات: 

 .(1)المناكفات الداخمية -8رائيمية، اإلس السياسات -3الحصار الدكلي،  -5
 

 م:6114بعد العام السمطة المختصة بالتشريع  -ثالثاً 
ـ( تعطؿ المجمس التشريعي في الضفة الغربية كسمطة صاحبة 3007بعد العاـ )

اختصاص أصيؿ في سف التشريع كفقان لمنظكمة القانكف في فمسطيف، ما أدل إلى نقؿ اختصاص 
التشريع إلى السمطة التنفيذية ممثمة برئيس السمطة الكطنية الفمسطينية استنادان إلى حالة الضركرة، 

                                                           

أ. محمد ديب رضكاف، أثر أساليب الرقابة البرلمانية عمى أداء المؤسسات الحككمية، رسالة ماجستير، كمية ( 1)
 .23-22، صـ2016غزة،  التجارة، الجامعة اإلسبلمية،
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( مف القانكف األساسي المعٌدؿ، ما انعكس عمى أداء كدكر عدد مف المؤسسات 28)كفقان لممادة 
ذات العبلقة بالعممية التشريعية كديكاف الفتكل كالتشريع، كالرئاسة، كفي الكقت ذاتو تـ استحداث 

 .(1)أجساـ جديدة عمى صمة بالعممية التشريعية
منيجان كآليات معينة لسف  -ةالضفة الغربية كقطاع غز  -حيث انتيجت كؿ مف الحككمتيف

القكانيف، ففي الضفة الغربية صدرت العديد مف التشريعات عمى شكؿ قرار بقانكف صادر عف 
( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعٌدؿ لسنة 25رئيس السمطة الفمسطينية استنادان إلى المادة )

القكانيف كفقان لآللية المعتادة  ـ( كتعديبلتو، في حيف أصدر المجمس التشريعي في قطاع غزة3008)
لسير العممية التشريعية مف اقتراح كمناقشة كقراءة لمشركع القانكف. أما في مرحمة اإلصدار التي 
يفترض أف تككف مف قبؿ الرئيس، فقد لجأ المجمس التشريعي في قطاع غزة إلى االنتظار مدة 

 .(2)نكف في الكقائع الفمسطينية في القطاعشير الممنكحة لمرئيس لئلصدار أك الرد، ثـ يتـ نشر القا
 
 
 

                                                           

نصت المادة ؛ حيث 126ـ"، مرجع سابؽ، ص2012 -ـ2007الحالة التشريعية في فمسطيف " بعنكاف تقرير( 1)
 حاالت في الكطنية السمطة لرئيس" ـ كتعديبلتو عمى أف2003ؿ لسنة ( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدٌ 43)

 كيجب القانكف، قكة ليا قرارات إصدار التشريعي، المجمس انعقاد أدكار غير في التأخير تحتمؿ ال التي الضركرة
ال القرارات ىذه صدكر بعد يعقدىا جمسة أكؿ في التشريعي المجمس عمى عرضيا  قكة مف ليا كاف ما زاؿ كا 
 ."القانكف قكة مف ليا يككف ما زاؿ يقرىا كلـ السابؽ النحك عمى التشريعي المجمس عمى عرضت إذا أما القانكف،

يصدر  -1ـ كتعديبلتو عمى أف "2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 41نصت المادة ) (2)
رئيس السمطة الكطنية القػكانيف بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي الفمسطيني خبلؿ ثبلثيف يكمان مف تاريخ إحالتيا 

ال اعتبرت مصدرة إليو، كلو أف يعيدىا إلى المجمس خبلؿ ذات األجؿ مشفكعة  بمبلحظاتو كأسباب اعتراضو كا 
إذا رد رئيس السمطة الكطنية مشركع القانكف إلى المجمس التشريعي كفقان  -2 .كتنشر فكران في الجريدة الرسمية

لؤلجؿ كالشركط الكاردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشتو ثانية في المجمس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغمبية ثمثي 
 ."ائو أعتبر قانكنان كينشر فكران في الجريدة الرسميةأعض

سنكات عمى انتخابو )أم انتياء الكالية األكلى كالثانية( ال يرسؿ  8"بعد انتياء كالية الرئيس أم بعد مركر  مالحظة:
. أمجد المجمس التشريعي القكانيف لممصادقة عمييا مف الرئيس" راجع في ذلؾ: د. فرج الغكؿ، د. نافذ المدىكف، أ

 األغا.
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 :األساس القانوني لعمل السمطة التشريعية
 إلى باإلضافة، كتعديبلتو (ـ3008)لعاـ  المعدؿ يعد كؿ مف القانكف األساسي الفمسطيني

 (ـ3001)، كقانكف االنتخابات الفمسطيني لسنة مس التشريعي الفمسطينيالنظاـ الداخمي لممج
 القانكنية المنظمة لعمؿ المجمس التشريعي الفمسطيني بشكؿ عاـ.المراجع 

 :وتعديالتو م6111 لسنة القانون األساسي الفمسطيني المعدل - أ

الدستكرية  كاألصكؿكعة مف القكاعد في أبكابو المختمفة عمى مجملقد اشتمؿ القانكف األساسي 
فيما يتصؿ بضماف الحقكؽ كالحريات العامة كالشخصية عمى اختبلفيا بما  أكاف المتطكرة، سكاءن 

يحقؽ العدؿ كالمساكاة لمجميع دكف تمييز، أك فيما يخص مبدأ سيادة القانكف، كتحقيؽ التكازف بيف 
السمطات، مع تكضيح الحدكد الفاصمة بيف اختصاصات كؿ منيا، بحيث تكفؿ ليا االستقبللية مف 

في األداء مف ناحية أخرل، كذلؾ في سبيؿ المصمحة الكطنية العميا التي ىي ناحية، كالتكامؿ 
الجميع مف جية أخرل، فقد أكد القانكف األساسي أنو قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة، فيك يشكؿ  ةرائد

بالبداىة خطكة أساسية عمى طريؽ تحقيؽ الحقكؽ الكطنية كالتاريخية الثابتة لمشعب الفمسطيني، كال 
ر عمى أم نحك حقو في مكاصمة السعي كالعمؿ مف أجؿ العكدة كتقرير المصير، بما في يصاد

لفمسطيني،  حقان  سقطذلؾ إقامة الدكلة الفمسطينية بعاصمتيا القدس، كما أف أحكامو المؤقتة ال تي 
 .(1)حيثما كجد في التمتع بحقكؽ متساكية مع مكاطنيو عمى أرض الكطف

( منو عمى 27في المادة )كتعديبلتو  (ـ3008)لسنة  المعدؿ نيينص القانكف األساسي الفمسطي
المجمس التشريعي الفمسطيني ىك السمطة التشريعية المنتخبة، كأنو يتكلى ميامو التشريعية "أف 

كتحدد المادة نفسيا مدة المجمس التشريعي بأربع  ،الداخمي نظاموكالرقابية عمى الكجو المبيف في 
كجرل ىذا  ت مرة كؿ أربع سنكات بصكرة دكرية.سنكات مف تاريخ انتخابو بحيث تجرم االنتخابا

الذم أنيى مسألة بقاء المجمس  (ـ3001)التعديؿ الدستكرم انسجامان مع قانكف االنتخابات لسنة 

                                                           

 كما بعدىا. 23أ. محمد ديب رضكاف، مرجع سابؽ، ص( 1)
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كف األساسي الفمسطيني العديد مف األحكاـ التي تنظـ كقد تضمف القان طكاؿ المرحمة االنتقالية.
 .(1)عمؿ السمطة التشريعية

 النظام الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني: - ب

كضع النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي أسس يعمؿ مف خبلليا المجمس المنتخب، تقكـ عمى 
كحقيا في التشريع  ،التشريعيةأساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات، الذم يؤكد استقبللية السمطة 

كعميو فقد كضع ىذا النظاـ الداخمي بيدؼ تنظيـ عمؿ  كمراقبة أعماؿ السمطة التنفيذية كمحاسبتيا.
كضعو  ـاتخاذه لمقرارات أ ـفيما يخص انتخاب ىيئاتو أ أكاف سكاء اتو،المجمس كترتيب إجراء

كبناء  ،ى تحقيؽ االستقبلؿ الكطنيجؿ الكصكؿ إلأأكلى ضركرية مف  لمتشريعات كالقكانيف كخطكة
المجتمع الديمقراطي المتطكر كممارسة السيادة فكؽ أرض كطنو. كتكفؿ أحكاـ ىذا النظاـ تشكيؿ 
الكتؿ البرلمانية كحرية التعبير عف الرأم كالفكر ألعضاء المجمس كافة كما تضمف حرية 

 .(2)ت الدستكرية األخرللمعارضة، كالنقد البناء، كتحقيؽ التعاكف بيف المجمس كالمؤسسا
التي عقدت في  األكلىأعقاب االنتخابات العامة  كقد تأسس المجمس التشريعي الفمسطيني في

( 3، بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ )ـ5996مارس  7، كعقد أكلى جمساتو في (ـ5996)يناير  30
قرار ـ(5996)لعاـ  القكانيف، كالرقابية التي ، كبدأ بممارسة ميامو التشريعية التي تختص ببحث كا 

 . (3)تختص بأعماؿ الرقابة عمى السمطة التنفيذية كمساءلتيا كمحاسبتيا عف أم انحراؼ
 ( مف النظاـ الداخمي لممجمس عمى أف:28كفي سبيؿ ذلؾ نصت المادة )

كلبحث مشاريع القكانيف كاالقتراحات كالقضايا  ،يشكؿ المجمس المجاف الدائمة التالية لمرقابة -5
لجنة األراضي كمقاكمة  ب. ،س أك رئيسو إلييا: أ. لجنة القدسالتي يحيميا المجم

. د ،لنازحيف كالمغتربيف الفمسطينييف()البلجئيف كا :. لجنة شؤكف البلجئيفج ،االستيطاف

                                                           

كتعديبلتو، المكاد مف  2003راجع في ذلؾ تفصيبلن الباب الرابع مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ( 1)
(47- 62.) 
 انظر: النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني، الباب األكؿ، الفصؿ األكؿ.( 2)
راجع في ذلؾ كؿ مف: أ. سعيد يكسؼ كبلب، كاقع الرقابة الداخمية في القطاع الحككمي، مرجع سابؽ، ( 3)

، 11؛  مجمة الكقائع الفمسطينية، العدد 8، ص1999؛ مجمة المجمس التشريعي الفمسطيني، العدد الثاني، 89ص
 .45، ص1996كزارة العدؿ، السمطة الكطنية الفمسطينية، 
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)القانكف  :. المجنة القانكنيةق ،ضات كالعبلقات العربية كالدكلية()المفاك  :المجنة السياسية
. المجنة االقتصادية ز ،. لجنة المكازنة كالشؤكف الماليةك ،ألساسي كالقانكف كالقضاء(ا

 :. لجنة الداخميةح ،كاف كالتمكيف كالسياحة كالتخطيط()الصناعة كالتجارة كاالستثمار كاإلس
)التربية كالتعميـ  :االجتماعية. لجنة التربية كالقضايا ط ،)الداخمية كاألمف كالحكـ المحمي(

كالثقافة كاإلعبلـ كالشؤكف الدينية كاآلثار كالشؤكف االجتماعية كالصحة كالعمؿ كالعماؿ 
. لجنة م ،قدامى كالطفكلة كالشباب كالمرأة(كاألسرل كالشيداء كالجرحى كالمقاتميف ال

الثركة الحيكانية كالصيد ك  المصادر الطبيعية كالطاقة )المياه كالزراعة كالريؼ كالبيئة كالطاقة
 . لجنة الرقابة لحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة.ؾ ،البحرم(

كتتككف مف ىيئة المكتب كعدد  ،يشكؿ المجمس لجنة خاصة تسمى لجنة شؤكف المجمس  -3
 مف األعضاء.

 أخرل ألغراض آنية أك دائمة كألىداؼ محددة. لممجمس أف يشكؿ لجانان   -8

دكرة انعقاد عدد أعضاء كؿ لجنة مف لجانو الدائمة بما يكفؿ يحدد المجمس مع بداية كؿ   -2
 ".قياـ ىذه المجاف بأعماليا

 م:6112قانون االنتخابات الفمسطيني لسنة  - ت

( مقعدان 583) بػعدد مقاعد المجمس التشريعي  (ـ3001)حدد قانكف االنتخابات العامة لسنة 
كحدد مدة كالية المجمس التشريعي بأربع سنكات مف تاريخ انتخابو عمى أف تجرم االنتخابات كؿ 

مناصفة لعدد  مختمطان  جديدان  انتخابيان  كقد أقر قانكف االنتخابات نظامان أربع سنكات بصكرة دكرية، 
كالنظاـ النسبي  ،ير المتساكية()ذك الدكائر المتعددة غ :مقاعد المجمس التشريعي بيف نظاـ األغمبية

( نائبان عمى 66)نظاـ القكائـ( باعتبار ارض فمسطيف دائرة انتخابية كاحدة بحيث يتـ انتخاب )
أساس نظاـ التمثيؿ النسبي )قكائـ( فيما حدد القانكف إجراءات االنتخابات لرئيس السمطة 

قانكف نكعيف مف الككتا )مقاعد الفمسطينية كألعضاء المجمس التشريعي في آف كاحد. كما أقر ال
 مضمكنة( لممرأة كالمسيحييف في المجمس.
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 الفرع الثاني
 Executive Authority السمطة التنفيذية

ىي في االستعماؿ ذلؾ الفرع مف الحككمة المسؤكؿ عف تنفيذ  (1)لسمطة التنفيذيةا 
كىكذا فإنيا تضـ في عضكيتيا رئيس  ،كاعد التي يضعيا المجمس التشريعيكالقالسياسات 
كزمبلء ذلؾ  ،يس الجميكرية في النظـ الرئاسية(رئيس الكزراء أك المستشار أك رئ) :الحككمة

كالدكائر مف مثؿ الشرطة كالقكات  الرئيس مف الكزراء كاإلدارة السياسية الدائمة أك المعينة سياسيان 
انت كأ ىي الجية التي يككف عمييا تنفيذ قرارات كتشريعات السمطة التشريعية، سكاءن إذان  .المسمحة

في يد غيره.. فالسمطة التنفيذية تختص فقط بتنفيذ ما تقرره الجية  سمطة التشريع في يد برلماف أـ
 .(2)عة، في الكاقعالمشر 

كتعديبلتو السمطة التنفيذية م ـ( 3008كقد عرؼ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة )
 تضطمع التي العميا كاإلدارية التنفيذية األداة ىك( الحككمة) الكزراء ( عمى أنيا "مجمس68المادة )
 السمطة لرئيس ما عدا كفيما التنفيذ، مكضع التشريعية السمطة تقره الذم البرنامج كضع بمسؤكلية
 كاإلدارية التنفيذية الصبلحيات تككف األساسي، القانكف يحددىا تنفيذية اختصاصات مف الكطنية

 .الكزراء" مجمس اختصاص مف
كقد برزت السمطة التنفيذية إلى مكاف الصدارة في معظـ ببلد العالـ بينما تكارت البرلمانات 

عف تفيـ الكثير مف مشركعات القكانيف ذات الطبيعة الفنية، كتضاءؿ دكرىا  التي أصبحت عاجزةن 
ف تقكـ الحككمات بإعداد مشركعات القكانيف لتقرىا البرلمانات التي اكتفت بدكر تدريجيان، في حي

تبعي لمسمطة التنفيذية. كتقر بذلؾ معظـ الدساتير في الكقت الحاضر، فإعداد مكازنة الدكلة عمى 

                                                           

( عمى أف "مجمس الكزراء "الحككمة" ىك 63المعدؿ في المادة ) 2003األساسي الفمسطيني لسنة نص القانكف ( 1)
األداة التنفيذية كاإلدارية العميا التي تضطمع بمسؤكلية كضع البرنامج الذم تقره السمطة التشريعية مكضع التنفيذ، 

انكف األساسي تككف الصبلحيات التنفيذية كفيما عدا ما لرئيس السمطة الكطنية مف اختصاصات تنفيذية يحددىا الق
كاإلدارية مف اختصاص مجمس الكزراء". أم أف القانكف األساسي الفمسطيني أكجد جناحيف لمسمطة التنفيذية، األكؿ 
متمثؿ بالرئيس بما لو مف صبلحيات تنفيذية، كالثاني فيتمثؿ بالحككمة باعتبارىا األداة التنفيذية التي تككف مسؤكلة 

 لبرلماف، كيعني ذلؾ أف مطمح السمطة التنفيذية كالحككمة حسب القانكف األساسي كجياف لعممة كاحدة.أماـ ا
 .175أ.د. صدقة يحيى فاضؿ، مرجع سابؽ، ص( 2)

http://vb.we3rb.com/
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سبيؿ المثاؿ أصبح عمبلن خالصان لمسمطة التنفيذية ال يستطيع البرلماف سكل إقرارىا مف حيث المبدأ 
كف تدخؿ في تفاصيميا بالتعديؿ، كلـ تتحرج بعض الدساتير إذ فرضت عمى البرلمانات قيكدان في د

 .(1)المجاؿ المالي، أك حرمانيا مف اقتراح القكانيف المالية بصكرة كمية أك جزئية
ىناؾ اختبلؼ بارز بيف المسؤكليف التنفيذييف في آليات التعبير عف مسؤكليتيـ أماـ األمة، ك 

كىك المسؤكؿ األكؿ -رئيس الكالطريقة التي يتـ اختيارىـ بيا. ففي النمكذج الرئاسي يتـ اختيار 
لمسمطة  مباشرة عف طريؽ االنتخابات العامة، مما يزيد مف الشرعية الديمقراطية -لمسمطة التنفيذية

التنفيذية، كيساعد عمى ضماف قياـ كؿ رئيس حككمة ببناء تحالؼ أغمبية كطني مف المؤيديف. كأما 
، كما يات ال يمكف التخمص منيا بسيكلةالشخصالجانب السمبي لمثؿ ىذا الترتيب فيك أف ىذه 

لكاليات المتحدة إنيا تفقد تكاصميا مع الناخبيف في دكائرىا االنتخابية. كال يستطيع الككنغرس في ا
محاكمة الرئيس إال حيف حدكث إساءة في اإلدارة الكمية، كمع ذلؾ يتـ ىذا بصعكبة قانكنية كبيرة. 

 -كىك المسؤكؿ األكؿ لمسمطة التنفيذية- أما في األنظمة البرلمانية فقد يككف رئيس الكزراء
ف حزبو حصؿ عمى شخصية أقؿ شيرة كأقؿ شعبية، إال إنو قد يستمر في تكلي منصبو طالما أ

األغمبية التشريعية. كأما في حاؿ عدـ كجكد أغمبية كاضحة، فيتـ اختيار رئيس الحككمة عف طريؽ 
 المساكمة بيف األحزاب في المجمس التشريعي.

)الكظائؼ التي يتعيف فييا السياسيكف مف قبؿ رئيس  :كيختمؼ عدد المناصب السياسية
تحدة في السمطة مالتنفيذية، فيصؿ العدد في الكاليات ال( التي تشتمؿ عمييا السمطة الحككمة
)ال يتضمف ذلؾ تعيينات  ال يتجاكز عدة مئات في بريطانيا: خمسة آالؼ، بينما إلىالتنفيذية 

 .(2)( شبو المستقمة في ذلؾ(كميةكالمنظمات الحككمية )أك غير الح
 جميع كظائفيا إلدارية بحصركيتـ تنظيـ أجيزة السمطة التنفيذية عف طريؽ أسمكب المركزية ا

العاصمة، أك عف طريؽ البلمركزية اإلدارية بتكزيع كظائؼ ىذه  في أيدم الكزراء في اإلدارية
السمطة بيف الكزارات في العاصمة كبيف الكحدات اإلقميمية التي تمثميا مجالس منتخبة عمى 

 .(3)المستكيات المحمية

                                                           

 .33، ص2006د. رأفت دسكقي، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ( 1)

، بيركت، 1جمة: رشا جماؿ، عمـ السياسة األسس، الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر، طستيفف دم تانسي، تر ( 2)
 .290ـ، ص2012

 .34د. رأفت دسكقي، مرجع سابؽ، ص( 3)
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 الفصل الثاني
 السمطة التنفيذيةرقابة السمطة التشريعية عمى 

Legislative authority control over the executive authority 

  تمييد وتقسيم:
راقب تصرفاتيا يحاسبيا ك ييعتبر البرلماف سمطة رقابة سياسية عمى السمطة التنفيذية 

التحقؽ مف مشركعية تصرفات  كسائمو الرقابية كأعماليا كقراراتيا، كيستطيع البرلماف مف خبللو
عادتيا إلى  ،السمطة التنفيذية كأعماليا كمدل استيدافيا الصالح العاـ، كيككف لو مراجعتيا كا 

الرقابة التي تمارسيا البرلمانات في مكاجية السمطة التنفيذية تميز ك  .الطريؽ الصحيح إذا انحرفت
 ماني عف غيره مف األنظمة األخرل.النظاـ البرل

في النظاـ الدستكرم الفمسطيني كالمصرم، فإنو قريب الشبو مف  لمكضع القائـ كبالنسبة
النظاـ المتبع في الببلد ذات الدساتير البرلمانية، حيث أخذ المشرع الدستكرم في كؿ مف فمسطيف 
كمصر فيما يتعمؽ بطبيعة العبلقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية بجكىر النظاـ البرلماني، فأقاـ 

 لعبلقة بيف ىاتيف السمطتيف عمى أساسو مف التعاكف كالرقابة المتبادلة.ا
سنعرض كسائؿ ثـ  ية كأىداؼ الرقابة البرلمانية.كفي دراستنا ليذا الفصؿ سنكضح مفيكـ كأىم

الرقابة البرلمانية، حيث تختمؼ الكسائؿ باختبلؼ النظاـ السياسي، كذلؾ كفقان لطبيعة العبلقة بيف 
ريعية كالتنفيذية، لذا سنعرض أىـ كسائؿ الرقابة البرلمانية في النظـ الدستكرية السمطتيف التش

كسنخصص لكؿ منيا مطمبان يتناكليا المعمكؿ بيا في كؿ مف كفمسطيف كمصر، المعاصرة 
 ،كتعديبلتو (ـ3008)لسنة  بالدراسة التحميمية المقارنة حسب القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ

الفصل عمى بناًء عمى ما تقدم سنقسم دراستنا ليذا و  .(ـ3052)الحالي لعاـ  كالدستكر المصرم
 النحو التالي:
 ماىية الرقابة البرلمانية عمى الحككمة. -المبحث األول
 .كسائؿ الرقابة البرلمانية -المبحث الثاني
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 المبحث األول
 (1)عمى الحكومة  الرقابة البرلمانيةماىية 

Government responsibility against the parliament  
 تمييد وتقسيم:

تتعدد أشكاؿ الرقابة عمى السمطات، فالرقابة قد تككف إدارية تمارسيا اإلدارة بنفسيا عمى 
كانت خارجية تمارسيا أجيزة مركزية مستقمة، أـ  أعماليا كمكظفييا كتسمى الرقابة الذاتية سكاءن 

كانت داخمية تمارس مف داخؿ الجياز المركزم، كقد تككف رقابة مالية تستيدؼ التأكد مف حسف 
استعماؿ الماؿ العاـ، بما يتفؽ مع غايات التنظيـ اإلدارم، أك قد تككف رقابة قضائية تباشرىا 

كقد تككف رقابة  ،ؼ اليياكؿ القضائية داخؿ كؿ دكلةالمحاكـ المختمفة باختبلؼ مسمياتيا كاختبل
 .(2)سياسية تمارس عف طريؽ أعضاء المجالس النيابية الممثمة لطكائؼ الشعب

لقد أجمع الفقو الدستكرم عمى أف دكر البرلماف في الرقابة ال يقؿ أىمية عف دكره في 
نيا في ذلؾ شأف ميـ لمغاية، شأاؿ الحككمة ىي أمر التشريع، فالرقابة الكاعية كاليقظة عمى أعم

، كليذا فإنو مف الخطأ الفادح االعتقاد بأف البرلماف ما ىك إال مجمس لمتشريع فقط، التشريع تمامان 
فالكاقع يؤكد لنا بأف األعماؿ التشريعية ال تييمف إال عمى حكالي نصؼ الكقت الذم يعقد فيو 

ة عمى مختمؼ أكجو اني فيك مخصص لمرقابالبرلماف جمساتو، أما النصؼ اآلخر مف الكقت البرلم

                                                           

ـ المعدؿ عمى أف "المجمس التشريعي 2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 47تنص المادة ) (1)
الفمسطيني ىك السمطة التشريعية المنتخبة، كأنو يتكلى ميامو التشريعية كالرقابية عمى الكجو المبيف في نظامو 

 الداخمي".
فمسطيني، الباب األكؿ، الفصؿ األكؿ )المقدمة( "عبر كما كقد جاء في ديباجة النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ال

تباع النيج امة، حرة كمباشرة عف تصميمو عمى االشعب الفمسطيني عمى أرض الكطف، مف خبلؿ انتخابات ع
الديمقراطي في بناء مؤسساتو كممارسة سيادتو الكطنية حيث تمخضت تمؾ االنتخابات عف كالدة المجمس التشريعي 

مف كضع أسس يعمؿ مف خبلليا  لمسمطة الكطنية الفمسطينية، كانطبلقان مف ذلؾ كاف البدى  الفمسطيني األكؿ
المجمس التشريعي المنتخب، تقـك عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات، الذم يؤكد استقبللية السمطة التشريعية 

 كحقيا في التشريع كمراقبة أعماؿ السمطة التنفيذية كمحاسبتيا.
لمنظاـ  ـ فيمي المدىكف، حؽ السؤاؿ كأداة مف األدكات الرقابية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية كفقان أ. عبد الرحي( 2)

 .8سابؽ، صالمرجع الالفمسطيني، 
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كيتمثؿ الدكر الرقابي لممجمس التشريعي بالرقابة عمى السياسات الحككمية  .(1)النشاط الحككمي
العامة في جميع المجاالت، كشتى الحقكؽ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كاألمنية، 

المقدمة لممجمس في البياف الكزارم الذم نالت الحككمة الثقة كالتأكد مف التزاميا بالسياسات العامة 
 .(2)عمى أساسو، ككذلؾ الرقابة عمى األداء كالسياسات التنفيذية لمسمطة

كبالنسبة لدكر المجمس التشريعي الفمسطيني الرقابي ككنو الممثؿ المنتخب مف الشعب الفمسطيني 
اصو المراقبة عمى تصرفات كأعماؿ السمطة في أراضي السمطة الفمسطينية فإنو يعتبر مف اختص

كتدخمت في أمكر ليس مف اختصاصيا أك خالفت األسس  ،التنفيذية، فإف تجاكزت اختصاصاتيا
كالقكاعد الدستكرية، فينا يظير دكر المجمس التشريعي الرقابي بأف يمنع تمؾ التجاكزات 

ف لـ ترتدع السمطة التنفيذية فمف حؽ المجمس م كىك  ،مارسة حقو في محاسبتياكالمخالفات، كا 
كىما مكمميف لبعضيما البعض، ككف أف  ،اختصاص مرتبط ارتباطان كثيقان باالختصاص الرقابي

المحاسبة لف تأتي إال نتيجة لرقابة قد قاـ بيا المجمس كمف خبلؿ تمؾ المراقبة نتج عنيا المحاسبة 
شريعي استخداميا بقكة القانكف أم يعني العقاب كالمحاسبة تككف بعدة كسائؿ يحؽ لممجمس الت

( 8( فقرة )16مف خبلؿ المادة ) ـ(3008)حيث نص القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
حد مة كاالستجكابات إلى الحككمة أك أعمى أنو يحؽ: "لكؿ عضك مف أعضاء المجمس تكجيو األسئ

 التالية:و وشرحو في المطالب ىذا المبحث سيتم توضيحو   .(3)الكزراء،.."
 .مفيـك الرقابة البرلمانية -المطمب األول
 .أىمية الرقابة البرلمانية -المطمب الثاني
 .أىداؼ الرقابة البرلمانية -المطمب الثالث

 
 

                                                           

 .35أ. محمد ديب رضكاف، أثر أساليب الرقابة البرلمانية عمى أداء المؤسسات الحككمية، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .90سابؽ، صالمرجع الأ. سعيد يكسؼ كبلب، كاقع الرقابة الداخمية في القطاع الحككمي، ( 2)
ـ، 2006-1996أ. حسف محمد عياش، المجمس التشريعي في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية في الفترة ( 3)

 .49مرجع سابؽ، ص
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 المطمب األول
 مفيوم الرقابة البرلمانية

The concept of the parliamentary control 
جانب الكظيفة  إلىتعد كظيفة الرقابة التي تتمتع بيا المجالس النيابية مف أىـ الكظائؼ 

ألداء الحككمي، فمف خبلليا يمكف التشريعية، فيي تبرز أىمية تأثيرىا في النظاـ السياسي كا
طبلع المجتمع عمى ما يجرم في الكاقعيف السياسي كاالجتماعي كما أف ىذه الرقابة التي يمارسيا ا

البرلماف عمى السمطة التنفيذية تمثؿ في جكىرىا مراقبة التصرؼ في شؤكف السمطة لجعميا تكافؽ 
تطمعات المجمكعة الكطنية، كأىمية البرلماف ال تكمف في دكره التشريعي فقط بؿ أيضا في قدرتو 

 .(1)طار إرادة الرأم العاـكرقابة نشاط الحككمة في إ ،عمى التكجيو
البرلمانية "رقابة البرلماف لمسمطة التنفيذية مف ناحية أدائيا لبلختصاصات المخكلة كيقصد بالرقابة 
 .(2)ليا بالدستكر"

قابة البرلمانية بأنيا "كظيفة تقـك بيا السمطة المختصة بقصد التحقؽ مف أف ر كعرفت ال
 .(3)لمحدد ليا"لؤلىداؼ المرسكمة بكفاية كفي الكقت ا العمؿ يسير كفقان 

ف كاف بعض  نما كانكا يشيركف إلييا كا  مف الفقو العربي لـ يعرؼ الرقابة البرلمانية، كا 
بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كأف البرلماف يتمكف مف التأثير  متبادالن  ان بالقكؿ أف ىناؾ تأثير 

المكجية لمكزراء. كمع ذلؾ يبقى ىناؾ تعريؼ  كاألسئمةفي الحككمة بكسائؿ االستجكاب كالتحقيؽ 
زكي سبلـ بقكلو "ىي سمطة تقصي الحقائؽ عف أعماؿ  إييابكجيو لمرقابة البرلمانية قدمو الدكتكر 

السميـ لمقكاعد العامة في الدكلة، كتقديـ المسؤكؿ عف ذلؾ السمطة التنفيذية لمكشؼ عف عدـ التنفيذ 
 .(4)"أحد الكزراء رىا أـاءلة سكاءن أكانت الحككمة بأسلممس

                                                           

 .48المؤسسات الحككمية، مرجع سابؽ، صأ. محمد ديب رضكاف، أثر أساليب الرقابة البرلمانية عمى أداء ( 1)
د. نقادم حفيظ، بحث بعنكاف " كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية"، منشكر بمجمة دفاتر ( 2)

 .68ـ، ص2014السياسة كالقانكف، العدد العاشر، كمية الحقكؽ، جامعة سعيدة، الجزائر، 
قسـ اإلدارة كالقيادة،  رسالة ماجستير، البرلمانية في تعزيز الحكـ الرشيد، اهلل، دكر الرقابة ا( أ. زاىر ناجي عط3)

 .57ـ، ص2016 أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة،
؛ د. إيياب زكي سبلـ، الرقابة السياسية عمى 69مف: د. نقادم حفيظ، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ كبلن ( 4)

 ـ.1983دار عالـ الكتب، القاىرة، أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني، 
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إف الرقابة البرلمانية ىي احد فركع الرقابة السياسية كىي مف العناصر الظاىرة بكضكح في 
النظاـ البرلماني، حيث تمارس السمطة التشريعية ىذا النكع مف الرقابة مف خبلؿ كسائؿ متعددة 

أقؿ حدة بالنسبة ان، كبكسائؿ حد تحريؾ مسؤكلية أعضاء السمطة التنفيذية جماعة أك أفراد إلىتصؿ 
لمسمطة القضائية. كما تمارس الرقابة أيضا مف قبؿ السمطتيف التنفيذية كالقضائية عمى بعضيما 

ىذا النكع مف الرقابة عمى السمطات الثبلث إلى  األحزابكعمى السمطة التشريعية، ككذا تمارس 
ف العاـ، كبذلؾ يباشرىا المحككمك أم الذم يعد صكت الر  اإلعبلـجانب جماعات الضغط، ككذا 

 .(1)عمى الحاكميف
نما تمتد أيضان  إلى مراقبة  كالرقابة البرلمانية ليست مقصكرة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، كا 

دكف امتدادىا إلييا، طالما  أعضائيا. كمف ىنا ال يمثؿ اتصاؿ تصرفاتيـ بحياتيـ الخاصة حائبلن 
ة. فإذا أتى كزير معيف ببعض التصرفات المشبكىة في حياتو عمى المصمحة العام كاف ليا تأثيره 

الخاصة يككف ليا في ذات الكقت تأثيرىا السياسي. ففي ىذه الحالة إذا لـ تقـ الحككمة بإبعاد ىذا 
الكزير، فإنو يمكف لمبرلماف أف يسقطو، كبالتالي ال تقتصر المسؤكلية عمى ما يصدر عف الكزير 

نما تشمؿ أيضان حياتو في نطاؽ صبلحيتو الدستكري ة كالكظيفية، كأعماؿ الخاضعيف لو، كا 
 .(2)الشخصية

ذا كنا نقكؿ بأف السمطة التنفيذية تخضع لمرقابة البرلمانية، فإنو ال يفكت عمينا التكضيح  كا 
بأف ذلؾ الخضكع بدرجات، فالبرلماف في جميع أنحاء العالـ يقكـ بالرقابة عمى السمطة التنفيذية، 

أداء البرلماف ليذه الكظيفة مف دكلة ألخرل، كذلؾ كفقان لمسمطات التي يتمتع بيا كلكف يختمؼ 
البرلماف في مكاجية السمطة التنفيذية، كيتضح ذلؾ بالنظر إلى أف بعض الدكؿ يستطيع البرلماف 

 فييا إجبار الحككمة عمى االستقالة عف طريؽ التصكيت عمى الثقة في الحككمة.
 
 
 

                                                           

 .48أ. محمد ديب رضكاف، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .428ـ، ص1996د. محمد فييـ دركيش، أصكؿ العمؿ البرلماني، مؤسسة دار الكتاب، الككيت، ( 2)
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 المطمب الثاني
 الرقابة البرلمانية أىمية

Importance of the parliamentary control 
ال يقؿ الدكر الرقابي المناط بالمجمس التشريعي أىمية عف دكر التشريع المناط بو، بؿ 
ذىب بعض فقياء القانكف الدستكرم إلى اعتبار الدكر الرقابي لمبرلماف بمثابة العمكد الفقرم لو، 

الدكر، فإف المجمس التشريعي يممؾ العديد مف أكجو الرقابة عمى عمؿ يان كانت أىمية ىذا كأ
 كالتي تساىـ بمجمميا في تعزيز الحكـ الرشيد. ،الحككمة

الشعب الذم فأىمية الرقابة البرلمانية تنبع مف افتراض مؤداه أف السمطة التشريعية تمثؿ 
ف السمطة التشريعية يجب أف ، عمى أف ىذا ال يعني أيفترض أف السمطة التنفيذية مسؤكلة عنو

فالذم يقكـ بكظيفة الحكـ ىي السمطة التنفيذية، أما البرلماف تطغى عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، 
ىذا الدكر عمؿ التنفيذم، بؿ يقتصر دكره عمى الرقابة كالمحاسبة، ك لممارسة ال فيك غير صالح

كي ال تنفرد األخيرة بالحكـ، كعمى  طار محاسبي قكم لمسمطة التنفيذية،يكتسب أىميتو في كجكد إ
فقط دكف ممارسة كظيفتو الرقابية عمى  تشريعيان  ىذا األساس، فإف البرلماف الذم يمارس دكران 
 .(1)السمطة التنفيذية، ىك برلماف يفتقد لمؤشرات القكة

 لسمطةالتشعبات المتطكرة في مياـ اأممتيا  ،لعدة أمورترجع   ة البرلمانيةيىمية الرقاباأل
 التنفيذية كالتي مف أىميا:

ىيمنة السمطة التنفيذية عمى رسـ السياسات العامة، كىي المخكلة بكضع المكائح التنفيذية  -أوالً 
في النكاحي االقتصادية أـ  أكانت ، كتممؾ الطاقات كالقدرات الفنية كاإلدارية، سكاءن 2لمقكانيف

                                                           

 .48أ. محمد ديب رضكاف، مرجع سابؽ، ص( 1)
 بما الكزراء مجمس يختصعمى أف "ـ كتعديبلتو 2003( مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 69نصت المادة ) )2(

 : يمي
 .التشريعي المجمس مف عميو المصادؽ الكزارم البرنامج ضكء كفي اختصاصو، حدكد في العامة السياسة كضع -1
 .المختصة الفمسطينية السمطات مف المقررة العامة السياسات تنفيذ -2
 .التشريعي المجمس عمى لعرضيا العامة المكازنة كضع -3
 .كمتابعتو عميو كاإلشراؼ البلزمة، الكسائؿ بكافة كتزكيده ىياكمو، ككضع اإلدارم، الجياز إعداد -4
 .لذلؾ البلزمة اإلجراءات كاتخاذ بأحكاميا، االلتزاـ كضماف القكانيف تنفيذ متابعة -5
 .بينيا فيما كالتنسيؽ كاختصاصاتيا، لكاجباتيا اإلدارم الجياز كحدات كسائر الكزارات أداء عمى اإلشراؼ -6
 .الداخمي كاألمف العاـ النظاـ حفظ مسؤكلية -7
 تنفيذ مجاؿ في كسياساتيا أعبله،( 7ك 6) بالفقرتيف العبلقة ذات المختمفة الجيات مع االقتراحات مناقشة -8

 .اختصاصاتيا



                                                     

71 

 

التنفيذ، بحيث ال يتبقى لمبرلماف الكثير مف ىذه السياسية أـ االجتماعية، كىي تممؾ القدرة عمى 
القدرات، كبالتالي يتجو اىتماـ المجالس التشريعية بتفعيؿ دكرىا عف طريؽ أدكات المراقبة لممشاركة 

 في صنع القرار.
 ،تأتي أىمية ىذه الكظيفة لككنيا تعد تأكيدان لممبدأ الديمقراطي الذم يجعؿ السيادة لمشعب -ثانياً 

ح لممثميو مف رقابة السمطة التنفيذية لمنع انحرافيا عف المقاصد العامة، كما تعد الرقابة كالذم يتا
 لحماية األفراد ضد تعسؼ الحككمة. أكيدان  البرلمانية ضمانان 

 ،تعتبر الرقابة البرلمانية أساس الرابطة كالتكازف بيف السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية -ثالثاً 
كاألساس الدستكرم  ،حكرية في عبلقة السمطات مع بعضيا بشكؿ خاصكىي تشكؿ النكاة الم

 .(1)لمنظـ البرلمانية المعاصرة
إلى الدكر الرقابي لمبرلماف بشكؿ أكثر  ف الثقافة السياسية السائدة في المجتمع قد تنظرإ -رابعاً 

عجابان مف نظرتيا لدكره التشريعي، كينطبؽ ذلؾ بكضكح عمى نظرة الرأم العاـ إلى أعضاء  تقديران كا 
 .(2)المعارضة البرلمانية أك المستقميف

كتعديبلتو أعطى لممجمس التشريعي  ـ(3008)كالقانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
الفمسطيني العديد مف الصبلحيات لممارسة ميمتو الرقابية عمى السمطة التنفيذية، فقد حدد كيفية 

( منو، كنصت عمى 27ممارسة المجمس التشريعي لكظيفتو الرقابية في الفقرة الثانية مف المادة )
س التشريعي ميامو التشريعية كالرقابية عمى ما ال يتعارض مع أحكاـ ىػذا القانكف يتكلى المجم"ب

 ."الكجو المبيف في نظامو الداخمي
 

                                                                                                                                                                         

 يشمميا التي اإلدارم الجياز كحدات مف حكميا في ما أك كالسمطات كالمؤسسات الييئات إلغاء أك إنشاء -أ -9
 .بقانكف منيا كؿ ينظـ اف عمى لمحككمة، التابع التنفيذم الجياز

 .القانكف ألحكاـ كفقا عمييا كاإلشراؼ أعبله( أ) البند في إلييا المشار كالمؤسسات الييئات رؤساء تعييف -ب   
 .حكميا في كما كافة، التنفيذم لمجياز التابعة كالمؤسسات كالسمطات كالييئات الكزارات اختصاصات تحديد -10
 .القانكف أحكاـ بمكجب بو تناط أخرل اختصاصات أية -11

لمجمس الكزراء الحؽ في التقدـ إلى المجمس التشريعي بمشركعات عمى أف: " ( مف نفس القانكف70كنصت المادة )
صدار المكائح كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ   ."القكانيفالقكانيف كا 

 . 12أ. عبد الرحيـ فيمي المدىكف، مرجع سابؽ، ص( 1)
أ. عبد العزيز بف حمكد المحيداف، كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، دراسة مقارنة تطبيقية ( 2)

معة الممؾ عبد عمى مجمس الشكرل في المممكة العربية السعكدية، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد كاإلدارة، جا
 .19ىػ، ص1427العزيز، جدة، 
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 المطمب الثالث
 برلمانيةأىداف الرقابة ال

Objectives of the parliamentary control 

كفيما يختص باألىداؼ، فيذه ترجع إلى نكع الكسيمة الرقابية، إذ لكؿ كسيمة غاية معينة ال 
، عف غامض كالسؤاؿ االستفسارتتحقؽ بغير اتباعيا، فمنيا ما يرمي إلى العمـ بالمجيكؿ أك 

كمنيا ما يرمي إلى المحاسبة أك المسائمة كاالستجكاب، أك ييدؼ إلى تحقيؽ رغبة معينة عامة ال 
ذلؾ الذم يبتغي إظيار الحقيقة حكؿ أمر ما مكف طمبيا بغيره مف الكسائؿ كاالقتراح برغبة، أك ي

كالتحقيؽ البرلماني، أك ما يستيدؼ إحاطة الحككمة عممان بما تجيمو أك حثيا عمى اتخاذ إجراء 
 .(1)كجميع ذلؾ تحت طاء المصمحة العامة ،قد تعممو كطمب اإلحاطة تكاجو بو أمران 

 :(2)أىداف الرقابة البرلمانية باآلتين نوضح ويمكن أ

  تحقيق المصمحة العامة: -5

مما جرل عميو العرؼ في األنظمة البرلمانية، عمى أف الرقابة البرلمانية لـ تكف كسيمة   
لتصفية الحسابات بيف المعارضة كالحككمة، كال ىي كسيمة دعائية يستخدميا النائب لكسب تأييد 

العاـ، أثناء مساءلة الكزير أك استجكابو، كال ىي كسيمة لتحقيؽ أىداؼ كغايات المكاطنيف كالرأم 
نما الرقابة البرلمانية ال تككف إال مف أجؿ أداء حسف لدكر النائب لتحقيؽ المصمحة  شخصية، كا 
العامة، في مفيكميا العاـ كالشامؿ، كمف خبلؿ النصكص الدستكرية كالقكانيف التي تنظـ الرقابة 

ف أف نستخمص أف لمرقابة ىدفان عامان تسعى لتحقيقو بمختمؼ الكسائؿ كما أف لكؿ مف ىذه فإنو يمك
 الكسائؿ ىدفان خاصان، ال يجكز تحقيقو بغير اتباعو.

  حسن تطبيق السياسة العامة: -3

باعتبار أف الرقابة البرلمانية ىي عيدة عامة ككطنية، ككاجباتيا كالتزاماتيا عامة ككطنية فإف 
تيدؼ تحقيؽ أىداؼ عممية الرقابة بصفة عامة )النظاـ الرقابي(، كالمتمثمة أساسان في الرقابة تس

المحافظة عمى المصمحة العامة مف كافة أسباب كمخاطر البيركقراطية كاالنحرافات كاألخطاء 
كالفساد السياسي كاستغبلؿ النفكذ، كاالختبلس كاالستخفاؼ بقيـ كأخبلقيات دكلة القانكف 

عامة، كاليدؼ األساسي لمرقابة البرلمانية، كالذم ىك مف ضمف حسف تطبيؽ السياسة كالمؤسسات ال
العامة كبرنامج الحككمة الذم صادؽ عميو البرلماف، باإلضافة إلى حسف تطبيؽ النصكص 

 التشريعية، كالتنظيمية المجسدة ليذه السياسة كالبرنامج الحككمي.

                                                           

 .27أ. عبد الرحيـ المدىكف، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .49أ. محمد ديب رضكاف، مرجع سابؽ، ص( 2)
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  ار:ضمان المزيد من الشفافية في عممية صنع القر  -8

يمتمؾ البرلماف القكة كالمسؤكلية لبلستفسار عف كيفية كتكقيت اتخاذ القرارات الحككمية، بغض 
النظر عما إذا تـ ذلؾ عف طريؽ استجكاب المجاف لكبار كاعي السياسات أك قياـ أعضاء البرلماف 

كالنقاش بعرض القضايا عمى الحككمة في فترة االستجكاب، كبذلؾ ضماف قدر أكبر مف المداكلة، 
 كفي نياية المطاؼ إضفاء قدر أكبر مف الشفافية في عممية صنع السياسات.

  مراجعة واقتراح وسن التشريعات الضرورية لدعم اإلصالح والتنمية: -2

يضيؼ التمحيص البرلماني لمشاريع القكانيف، كتداكالت المجاف المختصة بعض التكازف مقابؿ 
لمجاف العامة في عممية تشاكر مع المجتمع. كىذا ال يعمؿ ال سيما عند دخكؿ ا -السمطة التنفيذية

عمى تعزيز قدر أكبر مف المساءلة كالشفافية فحسب، بؿ تمكف التشريعات مف أف تصبح أكثر 
 .تعبيران عف مصالح المجتمع ككؿ مف مصالح الحزب الحاكـ

حدل كأىمية تحقيؽ ىدؼ الرقابة يككف مف خبلؿ تبصير الحككمة بالعيب الكامف في إ
إداراتيا؛ حتى تبادر بإصبلحو. ككذلؾ تنبيو البرلماف إلى أف ىناؾ بعض القطاعات المعينة التي 
تستمـز تدخبلن أك إصبلحان تشريعيان، إما لعدـ كجكد تنظيـ ليا، أك ألف التنظيـ القائـ لـ يعد مبلئمان 

 المسؤكؿ عف ذلؾ سكاءن  كاقعيان، أك أف حمكؿ الحككمة كمعالجتيا لـ تعد كافية، كبالتالي مساءلة
 لـ يعممو. أكاف عممو أـ

كفيما يختص باألىداؼ الخاصة لمرقابة البرلمانية، فيذه ترجع إلى نكع الكسيمة الرقابية، إذ لكؿ 
كسيمة ىدؼ محدد ال يتحقؽ بغير اتباعيا، فمنيا ما يرمي إلى العمـ بالمجيكؿ أك االستفسار عف 

محاسبة أك المساءلة كاالستجكاب، أك ييدؼ إلى تحقيؽ غامض كالسؤاؿ، كمنيا ما يرمي إلى ال
رغبة معينة عامة ال يمكف طمبيا بغيره مف الكسائؿ كاالقتراح برغبة، أك ذلؾ الذم يبتغي إظيار 
الحقيقة حكؿ أمر ما كالتحقيؽ البرلماني، أك ما يستيدؼ إحاطة الحككمة عممان بما تجيمو أك حثيا 

 .(1)قد تعممو كطمب اإلحاطة عمى اتخاذ إجراء تكاجو بو أمران 
 
 
 
 

                                                           

أ. عبد العزيز بف حمكد المحيداف، كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، مرجع سابؽ، ( 1)
 .20ص
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 المبحث الثاني
 وسائل الرقابة البرلمانية

Means of the parliamentary control 
 تمييد وتقسيم:

في إطار التكازف كالرقابة التبادلية بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية تتجو الدساتير 
كىي تختمؼ مف  ،مف كسائؿ الرقابة تتفؽ كطبيعتيا البرلمانية المعاصر إلى تخكيؿ كؿ سمطة عددان 

كتنفيذ السياسة العامة لمدكلة.  ،سمطة إلى أخرل عمى قدر مف التكازف كاالعتداؿ في مجاؿ تحديد
كمف ثـ فإف كسائؿ رقابة البرلماف عمى أعماؿ الحككمة متعددة، كتختمؼ فاعميتيا بقدر السمطة 

كالنتائج التي تترتب عمييا كتتمثؿ ىذه الكسائؿ  ،التنفيذية الممنكحة ليا كمدل تأثيرىا عمى السمطة
في  كالتي تعتبر مف أخطر ىذه الكسائؿ التي أعطاىا المشرع لمبرلماف ،في: المسؤكلية الكزارية

مراقبتو لمسمطة التنفيذية، كيستطيع مف خبلليا إسقاط الكزارة، كبجانبيا بعض الكسائؿ األخرل التي 
كحؽ استجكاب رئيس  ،حؽ تكجيو األسئمة إلى رئيس الكزراء كالكزراء تقؿ عنيا خطكرة، مثؿ:

 .(1)الكزراء كالكزراء كالتحقيؽ البرلماني
كالرقابة البرلمانية ليس بشرط لممارستيا أف تككف أعماؿ السمطة التنفيذية تامة كمنجزة، فيي 

 .(2)ية كالتمييديةتمارس الرقابة عمى األعماؿ التحضير 
فقد تعددت كسائؿ  (ـ3052)سنة يناير  58في  كفي دستكر جميكرية مصر العربية الصادر 

 -طرح الثقة -االستجكاب –كذلؾ عمى النحك التالي: "السؤاؿ  ،الرقابة البرلمانية عمى الحككمة
 -عاجبلن  طمب إحاطة أك بيانان  -إبداء اقتراح برغبة في مكضكع عاـ -طمب مناقشة مكضكع عاـ

 . (3)لجاف تقصي الحقائؽ"
                                                           

الرشيدم، بحث بعنكاف "التحقيؽ البرلماني"، منشكر بمجمة البحكث القانكنية د. ممفي رشيد مرزكؽ ( 1)
 .320، ص2011، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، 49كاالقتصادية، العدد 

 .69د. نقادم حفيظ، بحث بعنكاف "كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية"، مرجع سابؽ، ص( 2)
 -لجامعي الحديثاالستجكاب ككسيمة لمرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحككمة، المكتب اش، ؽ أحمد النفيد.صاد( 3)

، 30، 29ة: )في المكاد التاليـ 2014؛ كنظميا دستكر جميكرية مصر العربية سنة 26، ص2008اإلسكندرية، 
ئؿ، فبينما كاف ـ في تعداد ىذه الكسا1923كقد اختمفت الدساتير المصرية منذ سنة (؛ 35، 34، 33، 32، 31
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 كالمعمكؿ بيا حاليان  ـ(5979)كأدرجت البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم الصادرة سنة 
جراءات الرقابة البرلمانية "األسئمة  -طمبات اإلحاطة -في بابيا السابع تحت عنكاف "كسائؿ كا 

لجاف  -لجاف تقصي الحقائؽ -بقراراالقتراحات برغبة أك  -طمبات المناقشة العامة -االستجكاب
اتياـ  -مسئكلية رئيس مجمس الكزراء -سحب الثقة -العرائض كالشكاكل -االستطبلع كالمكاجية

 .(1)متابعة المجمس لشؤكف اإلدارة المحمية" -الكزراء جنائيان 

                                                                                                                                                                         

ـ يأخذ فقط بالسؤاؿ كاالستجكاب كلجاف تقصي الحقائؽ ككسيمة لرقابة البرلماف عمى الحككمة 1923دستكر سنة 
( إال أف دستكر سنة 97،98ـ في المادتاف )1930( كىك نفس مكقؼ دستكر سنة 107،108في المادتاف )

األمة في إبداء  ا أنو نص عمى حؽ مجمسـ قد أخذ بالسؤاؿ كاالستجكاب كطرح مكضكع لممناقشة، كم1956
المؤقت في المكاد  ـ(1958( كلـ يأخذ دستكر سنة )90،91،92رغبات كاقتراحات عامة لمحككمة في المكاد )

عمى السؤاؿ كاالستجكاب كطرح مكضكع عاـ لممناقشة في  1964بينما اقتصر دستكر سنة  (. 24،25،26)
ـ الكسائؿ التي 1971( بينما أكرد الدستكر قبؿ األخير لجميكرية مصر العربية الصادر سنة 86،87المادتاف )

 (. 124،125،129،130،131أشرت إلييا أعبله في المكاد )
 ـ1979ـ كحتى الئحة سنة 1924مجالس النيابية المصرية منذ صدكر الئحة سنة كما أف المكائح الداخمية لم( 1)

ـ لـ تأخذ بأم كسيمة 1924ف  الئحة مجمس الشعب لسنة ف كسائؿ الرقابة البرلمانية حيث إقد اختمفت في شأ
 رقابية.

راح برغبة أك بقرار كباالقت ،(59ـ أخذت بمجاف تقصي الحقائؽ المادة )1971البلئحة الداخمية لمجمس الشعب سنة 
( كباألسئمة كتكجيو النظر لؤلمكر ذات األىمية العامة كالعاجمة كباالستجكاب كالمسؤكلية 205،209في المكاد )

 (.322،330( كالعرائض المكاد )234،273الكزارية كطمبات المناقشة العامة المكاد )
( كباالقتراح برغبة أك بقرار 58ئؽ المادة )ـ أخذت بمجاف تقصي الحقا1972البلئحة الداخمية لمجمس الشعب سنة 

( كتكجيو النظر لؤلمكر ذات األىمية العامة كالعاجمة المكاد 232،247( كباألسئمة المكاد )205،214المكاد )
( 270،273( كطمبات المناقشة المكاد )263،269( كالمسؤكلية الكزارية )251،262( كاالستجكاب )248،250)

 (.65،73( كبمجاف االستطبلع كالمكاجية المكاد )322،330كالعرائض المكاد )
ماؿ كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أع ـ المعمكؿ بيا حاليان 1979كقد عددت البلئحة الداخمية لمجمس الشعب لسنة 

 .27انظر: د.صادؽ أحمد النفيش، مرجع سابؽ، ص (؛180،252الحككمة في المكاد )
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كتعديبلتو عمى كؿ مف األسئمة  (ـ3008)كنص القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
كلجاف التحقيؽ كحجب الثقة كأدكات يستخدميا المجمس التشريعي لمرقابة عمى  ،جكاباتكاالست

 .(1)أعماؿ السمطة التنفيذية. كفيو يككف الكزراء مسؤكليف أماـ رئيس الدكلة كالبرلماف في آف كاحد
كيباشر المجمس التشريعي الفمسطيني رقابتو عمى أعماؿ السمطة التنفيذية بصكر كأشكاؿ متعددة، 

 مف أىميا:
كالفنية لكزارات كمؤسسات  كاإلداريةالمالية  لؤلعماؿإصدار القكانيف كالتشريعات المنظمة  -5

 السمطة.

 .الختامي لمسنة المالية المنصرمة )السابقة( مناقشة كاعتماد المكازنة العامة كالحساب -3

ؿ أم مساءلة الكزراء، مف خبلؿ تكجيو األسئمة أك االستجكاب أك المناقشة لمكزراء حك  -8
قضية تتعمؽ بأداء بكزارتيـ، أك أم قضية تيـ المكاطف ليا عبلقة بيذه الكزارة. كتنظـ 

( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي آلية تكجيو 80-79-78-77-76-71المكاد )
 األسئمة كاالستجكابات.

لجاف التحقيؽ كتقصي الحقائؽ، كىي تشكؿ لمعالجة مكضكع معيف تككف فيو المعمكمات  -2
كتتكلى ىذه المجاف جمع المعمكمات كتقصي  ،كافية أك غير مكثكؽ بياالالمتكفرة غير 

 الحقائؽ حكؿ المكضكع محؿ الفحص بكؿ الكسائؿ التي تحقؽ ىدفيا.

( مف 17تص بمراقبتو. كتنص المادة )المجاف الدائمة بالمجمس كؿ في مجاؿ النشاط المخ -1
أك ئيا أف تطمب مف أم كزير النظاـ الداخمي لممجمس عمى أف "لمجاف مف خبلؿ رؤسا
تتعمؽ بالمكضكعات  إيضاحاتمسؤكؿ في مؤسسات السمطة الكطنية معمكمات أك 

 .(2)المطركحة عمييا أك التي تدخؿ ضمف اختصاصيا"

                                                           

رئيس الكزراء مسؤكؿ أماـ رئيس السمطة الكطنية عف أعمالو  -1: كالكزراء (: مسؤكلية رئيس الكزراء74( مادة )1)
 -3  .الكزراء مسؤكلكف أماـ رئيس الكزراء كؿ في حدكد اختصاصو كعف أعماؿ كزارتو -2 .كعف أعماؿ حككمتو

 .منية أماـ المجمس التشريعياككمتو مسؤكلكف مسؤكلية فردية كتضرئيس الكزراء كأعضاء ح
 .90يكسؼ كبلب، مرجع سابؽ، صأ. سعيد ( 2)
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أف االختبلؼ في تعداد الكسائؿ الرقابية البرلمانية لـ يكف فقط في  الدراسةمف خبلؿ يبلحظ ك 
نما ،النصكص التشريعية  في تعداد ىذه الكسائؿ. الفقو فنجد بينيـ اختبلفان  راءآ إلىتعداىا  كا 

فيرل بعض الفقو أف كسائؿ السمطة التشريعية لرقابة السمطة التنفيذية تنحصر في: )تشكيؿ 
كذىب ىذا  ية الكزارة التضامنية كالفردية"(،سحب الثقة "مسؤكل -االستجكاب -اف تقصي الحقائؽجل

نماأف ما عدا ىذه ليست كسائؿ رقابة مف السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية  إلىالرأم   كا 
كطمب طرح مكضكع  -)السؤاؿ :كيرل أف اكف كتبادؿ الرأم كنقؿ المعمكمات،تستيدؼ التع

بداء الرغب -لممناقشة  .(1)ات( تعتبر مف كسائؿ التعاكف بيف السمطتيف كال تعتبر كسائؿ رقابيةكا 
ة التي تضمنتيا البلئحة جميع الكسائؿ الرقابي ض الفقو أف السمطة التشريعية تممؾكيرل بع

قكيت فرص التعاكف كالتكازف بيف السمطتيف التشريعية  الكسائؿ كممانو كمما زادت ىذه حيث يرل إ
 .(2)كالتنفيذية

كلكف الترجيح  ،لبرلمانيةكليس الميـ ىنا معالجة اختبلؼ الفقياء في تعداد كسائؿ الرقابة ا
 -كاالستجكاب -)السؤاؿ :ليو بعض الفقو بقصر كسائؿ رقابة البرلماف لمحككمة عمىلما ذىب إ

 (.كطمب طرح مكضكع عاـ لممناقشة -كلجاف التحقيؽ
نتائج  إلىكفي سبيؿ قياـ البرلماف برقابتو ىذه يستخدـ كسائؿ رقابية، كىذه الكسائؿ تؤدم 

 .(3)ال نعتبر النتيجة كسيمة أك العكسكىذا ما يفرض عمينا التمييز بيف الكسائؿ كالنتائج حتى 
كيفرؽ بعض الفقياء بيف كسائؿ الرقابة البرلمانية كالنتائج المترتبة عمى ممارستيا، 

عمى ممارسة  نو كمما كاف األمر قائمان قة بينيما ىك فكرة الحكار بمعنى أكالمعيار الذم كضع لمتفر 
قد نشأ بناء عمى ىذا الحكار فيك نتيجة لو،  ذا كاف األمري كتابة أك شفاىو فيك كسيمة، أما إ الحكار

ك مسؤكليتيا الكزارية كمف ىنا قيؿ بأنو ال يجكز اعتبار سحب الثقة بالحككمة أك اعتماد الثقة بيا أ
 ، بؿ ىي نتيجة تنشأ مف ممارسة الرقابة، كال نتفؽ تمامان مة مف كسائؿ الرقابة البرلمانيةأداة أك كسي

مع الرأم السابؽ إذ أف سحب الثقة مف الحككمة قد يككف كسيمة كنتيجة بحسب طبيعة استخدامو، 
                                                           

راجع كبلن مف: د. يحيى الجمؿ، النظاـ الدستكرم المصرم مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستكرية العامة، دار ( 1)
 .28د. صادؽ أحمد النفيش، مرجع سابؽ، ص كما بعدىا؛ 273ـ، ص2004، القاىرة، 4النيضة العربية، ط

"، منشأة المعارؼ، ـ1971ر، النظاـ الدستكرم المصرم "دستكر سنة راجع في ذلؾ كبلن مف: د. سعد عصفك ( 2)
 .29؛ د. صادؽ أحمد النفيش، مرجع سابؽ، ص260، صـ1980اإلسكندرية، 

 .29د. صادؽ أحمد النفيش، مرجع سابؽ، ص( 3)
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كبيذا يككف طرح  ،اب أك مناقشة عامةفقد يمجأ البرلماف لطرح الثقة بالحككمة عقب سؤاؿ أك استجك 
الثقة نتيجة ،، كقد يككف طرح الثقة بالحككمة بمثابة رقابة سابقة عمى السمطة التنفيذية بمعنى أف 

عمؿ، إذ أف مجمس النكاب يناقش مقدما  لحككمة قبؿ القياـ بأمالبرلماف يممؾ حجب الثقة عف ا
حيا كعمى ضكئو يمن ،بلؿ شير مف تشكيمياكالذم يجب أف تتقدـ بو خ ،بياف الحككمة الجديدة

 .(1)المجمس الثقة أك يحجبيا عنيا
كلقد رأل بعض الفقو أف معيار التفرقة بيف الكسيمة كالنتيجة في مجاؿ الرقابة البرلمانية ىك 

شفاىو، فيك  أكاف كتابة أـ قائما عمى ممارسة الحكار سكاءن  األمرممارسة الحكار أم أنو كمما كاف 
كبناءن عمى ىذا  ،بؿ نشأ بناءن عمى ىذا الحكار فيك نتيجة لو" حكاران  األمركسيمة إما إذا لـ يكف 

أك أحد بيف شخصيف ىما عضك البرلماف كرئيس الكزراء  المعيار فإف السؤاؿ يفتح المجاؿ لمحكار
كطمب طرح  لبلستجكاب ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ،الكزراء فيك كسيمة مف كسائؿ الرقابة البرلمانية
ألنيا تفتح المجاؿ لمحكار بيف عدد كبير مف  ،مكضكع عاـ لممناقشة كلجاف تقصي الحقائؽ

أف ما عدا ىذه الكسائؿ ال يعتبر مف كسائؿ الرقابة  إلى. كلقد ذىب بعض الفقو األشخاص
 .(2)البرلمانية

 عمى النحو التالي:وسنتناول وسائل رقابة السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية 
 .ةالبرلماني األسئمة -المطمب األول
 .االستجكاب -المطمب الثاني
 .طرح مكضكع عاـ لممناقشة -المطمب الثالث
 .التحقيؽ البرلماني  -المطمب الرابع

 .حجب أك سحب الثقة -الخامسالمطمب 
 .المسؤكلية الكزارية -السادسالمطمب 
 .إقرار المكازنة العامة -السابعالمطمب 

  
 

                                                           

 .31د. حمدم سالـ القبيبلت، الرقابة اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية، مرجع سابؽ، ص( 1)
د. صادؽ أحمد النفيش، االستجكاب ككسيمة لمرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحككمة،  راجع في ذلؾ كبلن مف: (2)

كما بعدىا؛ د. إيياب زكي سبلـ، الرقابة السياسية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ  29مرجع سابؽ، ص
 .23ـ، ص1982البرلماني، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 
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 المطمب األول
 Parliamentary Questions ةالبرلماني ةماألسئ

ابة عمى الحككمة، كتمكنو قاألسئمة البرلمانية تعد مف الكسائؿ التي يمتمكيا البرلماف في الر 
 مف متابعتيا بطريقة رسمية كمكثقة.

الدكؿ، كيتميز حؽ السؤاؿ بسيكلتو، كىذا ما ساعد عمى انتشاره في العديد مف دساتير 
كبساطة استخداـ ىذا اإلجراء ساعدت أعضاء البرلماف في مختمؼ الدكؿ عمى استخدامو بكثرة، 

 فباستخداـ عضك البرلماف منفردان ألداة السؤاؿ تمكنو مف تحقيؽ ذاتو كبالظيكر.
كتكجيو األسئمة ألعضاء الحككمة مف قبؿ النكاب طريقة مستمدة مف التقاليد البرلمانية 

إلى درجة أف مجمس العمـك ، إذ يمجأ النكاب إلى تكجيو األسئمة دكف االستجكاب ،اإلنجميزية
يا الكزراء مف كؿ جمسة لؤلسئمة التي يجيب عنص الثبلثة أرباع الساعة األكلى البريطاني قد خصٌ 

 .(1)عادة بكممات "نعـ، أك ال أعرؼ"
عمى حؽ كؿ مف  (ـ5918)الحالي لعاـ  لقد نص دستكر الجميكرية الفرنسية الخامسةك 

أعضاء مجمس النكاب كالشيكخ عمى تكجيو األسئمة إلى الكزراء حيث تخصص جمسة كاحدة في 
( 582(، كقد حدد النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية الفرنسية )المادة/ 28األسبكع ليذا الغرض )ـ

 بعد ظير الجمعة مف كؿ أسبكع مكعدا لطرح األسئمة.
داخمي لمجمعية الكطنية الفرنسية سمح لعضك الجمعية الذم أف النظاـ ال :والجدير بالذكر

تقدـ بالسؤاؿ بالرد عمى الكزير خبلؿ خمسة دقائؽ دكف أف يحؽ لآلخريف مف أعضاء الجمعية 
 .(2)التدخؿ في النقاش

ز ىذا لطبيعة النظاـ البرلماني. ثـ عزٌ  لقد أتى السؤاؿ مف النائب لعضك الحككمة كنتيجةو 
نظمة الداخمية ليذه السمطة أخذت تتطكر مع الزمف حتى أصبحت بعد الحؽ بنصكص في األ

كحؽ لكؿ نائب في أف يكجو إلى  ،مجيزه بشكؿ جاـز (ـ5871)صدكر الدستكر الفرنسي لعاـ 

                                                           

د. قائد محمد طربكش، السمطة التشريعية في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم "تحميؿ قانكني مقارف"،  (1)
 .370ـ، ص1995، 1المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، ط

 .4أ.د.عمي كاظـ الرفيعي، مرجع سابؽ، ص (2)
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الكزراء أك الكزارة ما يريد شريطة أف يقبؿ الكزير أك الكزارة ذلؾ. كتنقسـ األسئمة إلى قسميف، 
 .(1)السؤاؿ الشفيي كالسؤاؿ الكتابي

 عمى ما تقدم سنقسم ىذا المطمب إلى ثالثة أفرع عمى النحو التالي: وبناءً 
 .تعريؼ حؽ السؤاؿ -الفرع األكؿ
 .لقانكني المنظـ لمسؤاؿ البرلمانيطار ااإل -الفرع الثاني
 .ركط السؤاؿ البرلمانيش -الفرع الثالث

 الفرع األول
 تعريف حق السؤال

لتو عف الشيء أم: االن، يقاؿ: سأى ؿ سؤى ؿ يسأى السؤاؿ في المغة: مأخكذ مف مادة سأى 
 .رتو، قالكا: كمف معانيو في المغة: الطمباستخبى 

التعريفات الفقيية لمسؤاؿ البرلماني باعتباره أداة لمرقابة البرلمانية عمى أعماؿ تعددت ك 
ف السمطة التنفيذية، كالفئة الغالبة في الفقو الدستكرم ترل أف حؽ السؤاؿ أداة لمرقابة البرلمانية يمكٌ 

ء تكجيو أسئمة إلى كزير أك أكثر مف أجؿ التحرم عف حقائؽ معينة كاستجبل مف عضك البرلماف
األمكر كالتصرفات أك بقصد لفت نظر الحككمة إلى أمر مف األمكر أك إلى مخالفات حدثت بشأف 

 مكضكع معيف.
حيث ذكر البعض أنو يقصد بالسؤاؿ "االستيضاح عف قضية معينة يكجيو أحد النكاب إلى 

 . (2)الكزير أك الحككمة"
"تقصي عضك البرلماف مف كزير مختص أك مف رئيس الحككمة  لو فيككفي تعريؼ آخر 

 .(3)عف حقيقة أمر معيف خاص بأعماؿ الكزارة أك الحككمة ككؿ"
عمى أنو "تمكيف أعضاء البرلماف مف االستفسار عف األمكر التي يجيمكنيا، أك لفت  كذلؾ كعرؼ

 .(4)نظر الحككمة إلى مكضكع معيف"
                                                           

 .371في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم، مرجع سابؽ، ص د. قائد محمد طربكش، السمطة التشريعية (1)
 .370، صالمرجع نفسود. قائد محمد طربكش، السمطة التشريعية في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم،  (2)
 .27د. إيياب زكي سبلـ، الرقابة السياسية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، المرجع السابؽ، ص (3)
محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي، د. سميماف  (4)

 .475مرجع سابؽ، ص
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يتقدـ عضك البرلماف إلى  -بمقتضاه–إلجراء الذم كاستخمص البعض بأف السؤاؿ ىك "ا
المسؤكؿ المختص، أك غيره مف أعضاء الحككمة ممف تجيز البلئحة تكجيو السؤاؿ إلييـ بطمب 

 .(1)االستفسار عف أمر يجيمو مما يدخؿ في نشاط الحككمة"
بأنو "استيضاح أمر مف أمكر الدكلة يتمكف مف خبللو أحد  كيمكف تعريؼ السؤاؿ البرلماني

أعضاء البرلماف الطمب مف الكزارة ككؿ أك مف أحد الكزراء تكضيحان بشأف مكضكع معيف يتعمؽ 
بتصرفات الدكائر المرتبطة بكزاراتيـ أك المسؤكليف عنيا، كما يمكف أف يتعمؽ السؤاؿ بالمكقؼ 

مكتكبان أك  ، كيستكم في ذلؾ أف يككف السؤاؿي ياسي معيفالذم ستتخذه الكزارة بشأف مكضكع س
 ".شفكيان 

 بأنو"السؤاؿ  (ـ5979)البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم الصادرة عاـ  كلقد عرفت
االستيضاح عف أمر مف األمكر المتعمقة بأعماؿ الكزارات أك المصالح أك المؤسسات الحككمية بما 

و العضك أك التحقؽ مف حصكؿ كاقعة كصؿ عمميا إليو أك في ذلؾ االستفياـ عف أمر يجيم
 لبلستفياـ عف نية الحككمة في أمر مف األمكر".

كتنحصر المناقشة في السؤاؿ بيف عضك البرلماف السائؿ كالكزير المسؤكؿ فبل يشترؾ أك 
الكزير  إجابةلعدـ اقتناع السائؿ ب ؿ السؤاؿ إلى استجكاب نتيجةن يتدخؿ فييا آخركف، إال إذا تحكٌ 

 .(2)المسؤكؿ أك الحككمة، كيجكز لمسائؿ التنازؿ عف سؤالو
 الفرع الثاني

 لقانوني المنظم لمسؤال البرلمانيطار ااإل
ت معظـ الدساتير في دكؿ العالـ عمى حؽ أعضاء البرلماف بتكجيو األسئمة إلى نصٌ 

 .(3)الكزراء فيما يتعمؽ بأعماؿ كزاراتيـ

                                                           

، المرجع السابؽ. انظر: د. عبد اهلل إبراىيـ ناصؼ، 48أ. عبد الرحيـ فيمي المدىكف، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .367ص
 .59د. عبد العظيـ عبد السبلـ، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .48أ.ـ.د. عمي كاظـ الرفيعي، بحث بعنكاف "كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى الحككمة"، مرجع سابؽ، ص( 3)



                                                     

86 

 

( منو حؽ السؤاؿ ألعضاء البرلماف، 539في المادة ) (ـ3052)كفي مصر أقر دستكر 
الكزراء أك  مجمس أف يكجو إلى رئيس النكابعمى أف "لكؿ عضك مف أعضاء مجمس كالتي نصت 

، كعمييـ أسئمة في أم مكضكع يدخؿ في اختصاصاتيـ ،أحد نكابو أك أحد الكزراء أك نكابيـ
جكز لمعضك سحب السؤاؿ في أم كقت، كال اإلجابة عف ىذه األسئمة في دكر االنعقاد ذاتو. كي
 ".يجكز تحكيؿ السؤاؿ إلى استجكاب في الجمسة ذاتيا

( مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم لعاـ 580لما نصت عميو المادة ) ككفقان   
يمكف تعريؼ السؤاؿ بأنو "ىك حؽ مقرر لكؿ عضك مف أعضاء البرلماف، يستطيع مف  (ـ5979)

خبللو أف يكجو إلى رئيس مجمس الكزراء أك نكابو أك الكزراء أك نكاب الكزراء أك غيرىـ مف 
أعضاء الحككمة أسئمة في شأف مف الشؤكف التي تدخؿ في اختصاصيـ، كذلؾ لبلستفياـ عف أمر 

عتزمو ك لمتحقؽ مف حصكؿ كاقعة كصؿ عمميا إليو، أك لمكقكؼ عمى ما تال يعممو العضك، أ
 .(1)الحككمة في أمر مف األمكر"

 ـ(3008)لسنة  ( مف القانكف األساسي الفمسطيني8( فقرة )16نص المادة )جاء في ك 
تكجيو األسئمة كاالستجكابات إلى الحككمة  :أنو: "لكؿ عضك مف أعضاء المجمس الحؽ في المعدؿ

 ".، ...أك إلى أحد الكزراء، كمف في حكميـ
( مف النظاـ الداخمي الفمسطيني عمى أنو: "يحؽ لمعضك 5( فقرة )71كنصت المادة )

 تكجيو األسئمة إلى الكزراء".
 الفرع الثالث

 البرلماني شروط السؤال
مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم عددان مف الشركط العامة  (585)حددت المادة 

التي يجب أف تتكفر في األسئمة لقبكليا، كما أف األعراؼ كالتقاليد البرلمانية كشفت عف شركط 
أخرل. كالقصد مف ىذه الشركط أف يككف السؤاؿ نقيان خاليان مف الشكائب عند تقديمو لمبرلماف، 

                                                           

، القاىرة،  1د. زيف الديف بدر فراج، السؤاؿ ككسيمة مف كسائؿ الرقابة البرلمانية ، دار النيضة العربية، ط( 1)
 كما بعدىا. 9ـ، ص1991
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أـ شفكيان في ضكء البلئحة  كاف مكتكبان أ كط الكاجب تكافرىا في السؤاؿ سكاءن كنكضح فيما يمي الشر 
 كالتقاليد البرلمانية المتبعة بيذا الشأف: (ـ5979)الداخمية لمجمس الشعب المصرم لعاـ 

يجب أف يتسـ السؤاؿ باإليجاز كالكضكح، كأف يككف مقصكران عمى األمكر المراد االستفياـ  -5
 عنيا دكف أم تعميؽ.

راـ إرادة المشرع كيرجع ذلؾ إلى أمريف: األكؿ احت يجب أف يكجو السؤاؿ مف عضك كاحد، -3
فرديان، مما يككف مؤداه عدـ تقديمو إال مف  ضفى عمى السؤاؿ طابعان الدستكرم الذم أ

عضك كاحد؛ كاآلخر منع التحايؿ عمى كسائؿ الرقابة، بإثارة أسئمة جماعية يقدميا 
نما بيدؼ طرح مكضكعو لمناقشة عامة أك مجمكعة مف األعضاء ال بقص د السؤاؿ، كا 

االلتفاؼ حكلو لتحكيمو إلى استجكاب، مما يثير المسؤكلية السياسية لمحككمة أك لمكزير 
الرغـ مف أف السؤاؿ يعتبر بمثابة تباع اإلجراءات المرسكمة لذلؾ. كعمى المختص دكف ا

 مف عضك كاحد فحسب، فإف ىذا لعضك البرلماف، بحيث أال ينبغي أف يقدـ إال فردمحؽ 
، كعدـ نفسو ، أك باألحرل يسأؿ عف المكضكعنفسو ال يمنع أف يسأؿ أم عضك السؤاؿ

. كيترتب عمى ذلؾ أنو يمكف  (1)السماح بذلؾ يعتبر مصادرة لحرية الكممة في المجمس
فيما بعد أف يطمب مف المجمس ضـ ىذه األسئمة  -أك لغيره مف أعضاء الحككمة–لمكزير 

 معان. عنيانظران لكحدة المكضكع، كاإلجابة 

أال يككف في السؤاؿ مساس أك إضرار بالمصمحة العامة، أك مخالفة ألحكاـ الدستكر أك  -8
 القانكف.

ؾ، أف عمى مقدـ السؤاؿ مف العبارات غير البلئقة: كمعنى ذل يجب أف يككف السؤاؿ خاليان  -2
أف يتصؼ بالكقار كاالحتراـ، كيتكخى الحذر في انتقاء ألفاظو كعباراتو، بحيث ال يشتمؿ 
سؤالو عمى عبارات نابية أك ألفاظ غير الئقة أك ذكر أسماء أشخاص أك المساس بيـ فيما 

ميا تجريح الكزارة كلك  -بأم حاؿ–يتعمؽ بشؤكنيـ الخاصة؛ فالسؤاؿ ال يجب أف يتضمف 
 كنقد سياستيا، أك تجريح كزير بذاتو كانتقاد سياستو.

 .عنوبمكضكع سؤاؿ آخر سبؽ لمكزير المختص أف أجاب  أال يككف السؤاؿ متعمقان  -1

                                                           

 .49د. إيياب زكي سبلـ، مرجع سابؽ، ص( 1)
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أما األسئمة المتعمقة بمكضكعات  مر مف األمكر ذات األىمية العامة،أف يككف السؤاؿ في أ -6
 .النكابكليس مجمس  ،محمية، فمكاف إثارتيا ىك المجمس المحمي

فمف القكاعد  ،شخصيةه  مصمحة خاصة أك تككف لو صفةه ب يجب أال يككف السؤاؿ متعمقان  -7
نما  األساسية المسمـ بيا في النظاـ النيابي أف النائب ال يمثؿ دائرتو االنتخابية كحدىا، كا 
يمثؿ الشعب بأكممو، كقد استتبع ذلؾ أف تغيرت ميمة النائب، فأضحى كاجبان عميو أف 

صمحة القكمية عمى المصالح المحمية، بمعنى أنو أصبح مف كاجبو أال يرعى يقدـ الم
 .(1)المصالح المحمية لدائرتو االنتخابية إال بالقدر الذم تتحقؽ معو المصالح القكمية

كشركط تقديـ  ،إلجراءات كمبينان  جاء النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني مفسران كما 
 :(2)السؤاؿ البرلماني كىي عمى النحك التالي

أف يككف السؤاؿ ضمف العدد المسمكح بتقديمو، فاألصؿ أف يترؾ لمنائب حرية تقديـ أم  -5
كذلؾ تقديران ألىمية ىذه الكسيمة التي يمجأ إلييا النكاب،  ،عدد مف األسئمة دكف تحديد

بيدؼ الحصكؿ عمى بيانات أك معمكمات معينة، لكف بعض الدكؿ قد تتجو إلى فرض 
ع قيكد عمى عدد األسئمة التي يسمح لمنائب تقديميا كخبلؿ كقت معيف، كىذا ما فعمو المشرٌ 

( مف 76سة، حيث نصت المادة )الفمسطيني بتحديد نصؼ ساعة لؤلسئمة في أكؿ الجم
"يقدـ السؤاؿ كتابة لمرئيس كيبمغو إلى الكزير النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي عمى أف 

كيدرجو في جدكؿ أعماؿ أقرب جمسة عمى أف يككف قد انقضى أسبكع عمى  ،المختص
األقؿ مف تاريخ إببلغو لمكزير، كيخصص المجمس في أكؿ الجمسة نصؼ ساعة لؤلسئمة 

 .إذا قرر المجمس خبلؼ ذلؾ" إال

دراجو في جدكؿ األعماؿ كتبميغو  -3 تقديـ السؤاؿ كتابة لرئيس المجمس بيدؼ المكافقة عميو كا 
"يقدـ السؤاؿ  :( مف النظاـ الداخمي76ذلؾ حسب نص المادة )إلى الكزير المختص، ك 

كيدرجو في جدكؿ أعماؿ أقرب جمسة عمى أف  ،إلى الكزير المختص كتابة لمرئيس كيبمغو

                                                           

 .294 -293د. فؤاد العطار، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، ص( 1)
 (.79إلى  75لمزيد مف التفاصيؿ راجع النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني، المكاد مف )( 2)



                                                     

89 

 

". كقد حدد ...يككف قد انقضى أسبكع عمى األقؿ مف تاريخ إببلغو لمكزير، كيخصص 
 المجمس التشريعي النمكذج الكاجب اتباعو مف قبؿ النائب عند تقديمو لمسؤاؿ.

 عبلقة لو عدـ تدخؿ أك استفسار أم نائب آخر غير مقدـ السؤاؿ، بحكـ أف السؤاؿ -8
( مف 78كحصرية بيف السائؿ "النائب" كالمسؤكؿ "الكزير"، كذلؾ حسب المادة ) ،مباشرة

لعضك المجمس الذم كجو السؤاؿ أف يستكضح  كالتي تنص عمى أف " ،النظاـ الداخمي
 ".الكزير كأف يعمؽ عمى إجابتو بإيجاز مرة كاحدة

مف المادة  3حسب الفقرة  أف يككف السؤاؿ كاضحان كمحددان لؤلمكر المراد االستفياـ عنيا -2
"يجب أف يككف السؤاؿ أك االستجكاب  :( مف النظاـ الداخمي كالتي تنص عمى أنو71)

 كاضحان كمحددان لؤلمكر المراد االستفياـ عنيا بدكف أم تعميؽ".

في ىذا المقاـ إلى أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي قد نظـ أيضان مسألة  اإلشارةتجدر 
يرد الكزير عمى األسئمة المكجية عمى أف " و( من77المادة )سئمة حيث نصت األ عفاإلجابة 

كلو أف يطمب تأجيؿ اإلجابة لجمسة أخرل يحددىا المجمس،  ،إليو كالمدرجة في جدكؿ األعماؿ
كفي حالة االستعجاؿ يحؽ لمكزير أف يطمب اإلجابة عف سؤاؿ كجو إليو في أكؿ جمسة بعد 

كيؤشر بيا في محضر  ،جدكؿ أعماليا، كيخطر الكزير الرئيس بذلؾإببلغو كلك لـ يدرج في 
 ".الجمسة

( بأف "ال تنطبؽ اإلجراءات الخاصة باألسئمة عمى ما يكجو منيا لمكزراء 79كذكرت المادة )
 .أثناء مناقشة مكضكع مطركح عمى المجمس بؿ يحؽ لؤلعضاء أف يكجيكىا في الجمسة شفاىة"

السؤاؿ شفاىو كذلؾ حتى يتحقؽ عمـ أعضاء المجمس جميعان  عفكاألصؿ أف تككف اإلجابة 
فيجكز أف يطمب أف ترسؿ لو  ،لعضك المجمس شخصيان  بمكضكعو، إال أنو كلككف السؤاؿ حقان 

اإلجابة كتابة كفي ىذه الحالة يرسؿ الكزير اإلجابة إلى رئيس المجمس التشريعي ليبعثيا إلى 
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ممحؽ محضر جمسة المجمس، كيمكف أف يككف نيا في عالعضك السائؿ كتنشر األسئمة كاإلجابة 
 .(1)السؤاؿ فيما بيف أدكار االنعقاد

كفضبل عف ىذه القكاعد التي تحكـ تقديـ األسئمة كتحدد مسؤكلية الكزراء، فيناؾ قيكد أخرل 
النكاب عند استخداـ أداة األسئمة، فبل يجكز تقديـ أسئمة حكؿ أمكر مطركحة عمى  يكاجييا

المحاكـ، كىذه القاعدة مف شأنيا ضماف محاكمة عادلة دكف أم تأثر بكقؼ البرلماف فييا، كىناؾ 
يعتقدكف أنيا ألنيـ  أسئمة بشأنيا، سكاءن  عفمكضكعات أخرل يقرر الكزراء بأنفسيـ متى يجيبكف 

ال  عنيا، أك القكؿ بأف اإلجابة عنيابسبب التكمفة العالية لمجابة  شؤكف سرية أـ حساسة، أـتتعمؽ ب
 .(2)تخدـ المصمحة العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 عفـ عمى أف تككف اإلجابة 1979( مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم سنة 182نصت المادة )( 1)
إذا كاف الغرض مف السؤاؿ مجرد الحصكؿ عمى  -2إذا طمب العضك ذلؾ.  -1ؿ كتابة في األحكاؿ اآلتية: السؤا

إذا كاف السؤاؿ مع طابعو المحمي يقتضي إجابة مف الكزير المختص.  -3بيانات أك معمكمات إحصائية بحتة. 
حتى انتياء دكر االنعقاد.   عنياإلجابة األسئمة المتبقية دكف ا -5إذا كاف السؤاؿ فيما بيف أدكار االنعقاد.  -4

 .37انظر: د. صادؽ أحمد النفيش، مرجع سابؽ، ص
 .57أ. محمد ديب رضكاف، مرجع سابؽ، ص( 2)
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 المطمب الثاني
 Interpellation right االستجوابحق 

كىك أخطر مف  عمى أعماؿ السمطة التنفيذية يعد االستجكاب مف أدكات الرقابة البرلمانية
نت األدكات الرقابية لمبرلماف ترنك إلى طمب المعرفة أك تبادؿ الرأم أك الكصكؿ إلى ؛ فإذا كاالسؤاؿ

يا، كمف ثـ يعقبو أكاف لمحككمة كميا أـ أحد أعضائ الحقيقة، فإف االستجكاب يتضمف االتياـ سكاء
اقشة، إجراء طرح الثقة عادةن. لذا فإف الكسائؿ الرقابية مثؿ )السؤاؿ كطرح مكضكع عاـ لممن

وسنتناول أداة حق االستجواب كالتحقيؽ البرلماني( ىي تمييد الستعماؿ أداة االستجكاب. 
 البرلماني بالشرح ضمن الفروع التالية:

 .تعريؼ االستجكاب البرلماني -الفرع األكؿ
 .القانكني لبلستجكاب البرلماني التنظيـ -الفرع الثاني

 .ؤاؿالتمييز بيف االستجكاب كالس -الثالثالفرع 
 الفرع األول

 تعريف االستجواب البرلماني
"كاستجكبو" أصؿ االستجكاب في المغة: "جاكب" يقاؿ تجاكب القكـ: جاكب بعضيـ بعضان 

 .(1)بمعنى طمب منو الجكاب
كسنسرد كقد تعددت تعريفات االستجكاب البرلماني في الفقو بحيث ال يمكف حصرىا، 

االستجكاب عمى أنو "محاسبة الكزارة أك أحد الكزراء بعض ىذه التعريفات، حيث عرؼ بعض الفقو 
أك ىك "محاسبة الكزارة ككؿ أك أحد أعضائيا عف  .(2)عمى تصرؼ في شأف مف الشؤكف العامة"

 .(3)تصرفيا في مكضكع سابؽ أك عف المكقؼ السياسي الذم ستعتمده في قضية ما"

                                                           

حياء التراث، القاىرة، ط (1) ، 2005، 4مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، اإلدارة العامة لممعجمات كا 
 .145ص
القانكف الدستكرم المصرم كاالتحادم، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  د. سميماف محمد الطماكم، مبادئ (2)
 .167، ص1960، 1ط
 .49أ.ـ.د. عمي كاظـ الرفيعي، بحث بعنكاف "كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى الحككمة"، مرجع سابؽ، ص( 3)
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بو النائب إلى رئيس مجمس  فو البعض اآلخر بأنو "استفسار ينطكم عمى اتياـ يتقدـكعرٌ 
 .(1)الكزراء أك أحد نكابو أك الكزراء أك نكابيـ بقصد محاسبتو كتكجيو النقد إليو"

"حؽ عضك البرلماف في اتياـ الحككمة  :كذىب البعض إلى تعريؼ االستجكاب عمى أنو
كمساءلتيا في مجمكعيا أك أحد أعضائيا عف تجاكزات كأخطاء معينة تـ ارتكابيا أك حدكثيا، 
يثبتيا مقدـ االستجكاب أماـ البرلماف بالكقائع كالمستندات كجميع األدلة الثبكتية لينتيي مف ذلؾ 

تحريؾ المسؤكلية السياسية في مكاجية غمى فتح باب المناقشة أماـ المجمس النيابي بيدؼ 
 .(2)كذلؾ كمو بعد سماع دفاع الحككمة عف ىذه االتيامات ،الحككمة أك أحد الكزراء

 كنرجح في ىذه الدراسة التعريؼ التالي:
عبارة عف اتياـ مؤيد باألدلة كالمستندات تتمثؿ في ككنيا االستجكاب ىك "كسيمة رقابية 

يحؽ لكؿ عضك في المجمس النيابي أف يكجيو لرئيس الحككمة أك أحد أعضائيا بشأف تجاكزات 
السياسية في كلية المجمس مناقشتو بيدؼ تحريؾ المسؤ  تدخؿ في اختصاصاتيـ كلسائر أعضاء

 .(3)مكاجية مف كجو إليو"
 اط التالية:مزايا ىذا التعريؼ في النق تكأجمم
حدل كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى التعريؼ أف االستجكاب ما ىك إال إأكضح ىذا  -

 الحككمة، كىك حؽ مقرر لكؿ عضك مف أعضاء المجمس النيابي.

أكضح بأف مكضكع االستجكاب ىك اتياـ الحككمة كميا أك أحد أعضائيا بشأف المخالفات  -
 الحككمة. كالتجاكزات التي قد تحدث كتدخؿ في اختصاص

 أكد أف ىدؼ االستجكاب ىك تحريؾ المسؤكلية السياسية لمحككمة أك أحد أعضائيا. -

 أف االستجكاب يفتح باب المناقشة أماـ سائر أعضاء المجمس النيابي. كذلؾ فالتعريؼ بيٌ  -

                                                           

 .338، ص1993، د. ماجد راغب الحمك، القانكف الدستكرم، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية( 1)
د. جبلؿ السيد بندارم عطية، االستجكاب كسيمة مف كسائؿ الرقابة البرلمانية في مصر، رسالة دكتكراه، كمية ( 2)

 .37ـ، ص1996الحقكؽ، جامعة القاىرة، 
 .24د. صادؽ أحمد النفيش، االستجكاب ككسيؿ لمرقابة البرلمانية عمى الحككمة، مرجع سابؽ، ص( 3)
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"مقدـ االستجكاب"  رة مناقشة يحركيا نائب )أك أكثر(االستجكاب ىك استقصاء يجرم في صك ك 
العضك، فيك  إلىمكضكع االستجكاب أك المنضميف الميتميف في  األعضاءلؾ بعض يساعده في ذ
التنفيذية،  األجيزةمعينة في أحد  حقيقة أك حقائؽ معينة تتعمؽ بأكضاع تقصي إجراءات"إجراء مف 

تقابمو إجابة الكزير أك  األعضاءـ االستجكاب أك بعض مف مقدٌ  األسئمةيجرم عمى أساس تبادؿ 
مة أك أحد كيستيدؼ تحريؾ المسؤكلية السياسية في مكاجية الحكك  ،األسئمةرئيس الحككمة عف 

  .(1)الكزراء

 الفرع الثاني

 القانوني لالستجواب البرلماني التنظيم
( مف 580االستجكاب مقرر لكؿ عضك مف أعضاء مجمس الشعب المصرم بنص المادة )

( مف البلئحة الداخمية لمجمس 598، كالمادة )(ـ3052)دستكر جميكرية مصر العربية لسنة 
 .(ـ5979)الشعب المصرم الصادرة سنة 

 المعدؿ حؽ كؿ عضك مف أعضاء الفمسطيني ( مف القانكف األساسي16)المادة كتؤكد 
، فيما تنظـ (2)المجمس بتكجيو االستجكابات إلى الحككمة أك إلى أحد الكزراء أك مف في حكميـ

جراءاتً 80ك  71أحكاـ المادتيف ) كتضيؼ المادة ذاتيا  ،و( مف النظاـ الداخمي شركط االستجكاب كا 
ليو و إالمكج ذا قبؿإ إالمف تقديمو  أياـبعد مركر سبعة  إالبأنو ال يجكز مناقشة االستجكاب  شرطان 

في حالة  األجؿأك في أجؿ أقؿ. كما انو يجكز تقصير ىذا  االستجكاب الرد كالمناقشة حاالن 
 .(3)ياـ بمكافقة رئيس السمطة الكطنيةثبلثة أ إلىاالستعجاؿ 

                                                           

 .68رضكاف، أثر أساليب الرقابة البرلمانية عمى أداء المؤسسات الحككمية، مرجع سابؽ، ص أ. محمد ديب( 1)
 أعضاءكؿ عضك مف كتعديبلتو عمى أف " 2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 56نصت المادة ) ( 2)

السمطة التنفيذية بكؿ الطمبات الضركرية كالمشركعة البلزمة لتمكينو مف ممارسة  إلىالتقدـ  -المجمس الحؽ في :
تقديمو في نفس دكر االنعقاد السنكم. تكجيو  إعادةميامو النيابية. اقتراح القكانيف، ككؿ اقتراح تـ رفضو ال يجكز 

بعد  إالز مناقشة االستجكاب احد الكزراء، كمف في حكميـ، كال يجك  إلى أكالحككمة  إلىكاالستجكابات  األسئمة
نو يجكز أقؿ، كما أجؿ أفي  أكليو االستجكاب الرد كالمناقشة حاال إاذا قبؿ المكجو  إالمف تقديمو  أياـمركر سبعة 
 .ة"بمكافقة رئيس السمطة الكطني أياـثبلثة  إلىفي حالة االستعجاؿ  األجؿتقصير ىذا 

يحؽ لمعضك تكجيو األسئمة إلى لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى أف "( مف النظاـ الداخمي 75نصت المادة )( 3)
 =الكزراء كلو استجكابيـ عف أمر يريد معرفة حقيقتو أك لمتحقؽ مف حصكؿ كاقعة عمـ بيا كمعرفة اإلجراءات التي
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 المصرم كالبلئحة الداخمية لمجمس النكاب يفمسطينالأحاط النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ك 
 نيا باآلتي:يٌ ممارسة العضك لحقو في تقديـ االستجكاب بشركط شكمية نب

 :شرط الكتابة -5
الئحة مجمس الشعب المصرم كىذا الشرط نصت عميو  ،يشترط أف يقدـ االستجكاب مكتكبان 

 ( منيا عمى أف "يقدـ طمب تكجيو االستجكاب كتابة...".599كفي المادة ) (ـ5979)لسنة 
(، عمى 80( مف المادة )5لممجمس التشريعي الفمسطيني في الفقرة )النظاـ الداخمي  كما نٌص 

 أنو "يجب أف يككف االستجكاب مكتكبان...".
كؿ االستجكاب مف عضك كىنا يتبيف بأف الكتابة شرط ضركرم لقبكؿ االستجكاب، كال يجكز قب

  في الجمسة. المجمس شفاىةن 

 :جمسشرط تقديم االستجواب إلى رئيس الم  -6
عمى  (ـ5979)( مف الئحة مجمس الشعب المصرم لسنة 599المادة )ت عميو كىذا ما نصٌ 

 أف: "يقدـ طمب تكجيو االستجكاب كتابة إلى رئيس المجمس".
( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي 80( مف المادة )5الفقرة )ت عميو كىك أيضان ما نصٌ 

االستجكاب مكتكبان كيقدـ لمرئيس الذم يحدد مكعدان لتبلكتو..."، الفمسطيني عمى أنو "يجب أف يككف 
 كالمقصكد بالرئيس ىك رئيس المجمس التشريعي.

                                                                                                                                                                         

المراد  يجب أف يككف السؤاؿ أك االستجكاب كاضحان كمحددان لؤلمكر -2اتخذت أك قد تتخذ في أمر مف األمكر. =
يجب أف يككف االستجكاب مكتكبا كيقدـ لمرئيس عمى أف " تنص (80". كالمادة )االستفياـ عنيا بدكف أم تعميؽ

الذم يحدد مكعدان لتبلكتو عمى أف تراعى السرعة الممكنة في طرحو لمنقاش، كيحدد المكعد بعد سماع رد الكزير، 
بلستجكابات األسبقية عمى سائر المكاد المدرجة عمى جدكؿ ل -2كال يجكز إطالة المناقشة ألكثر مف عشرة أياـ. 

عمى بيانات أك أكراؽ تتعمؽ  اطبلعولكؿ عضك أف يطمب مف الكزير المختص  -3األعماؿ ما عدا األسئمة. 
يشرح المستجكب مكضكع  -4باالستجكاب المعركض عمى المجمس كيقدـ ىذا الطمب كتابة إلى رئاسة المجمس. 

بة الكزير يجكز لؤلعضاء االشتراؾ في المناقشة كلممستجكب بعد ذلؾ إذا لـ يقتنع أف يبيف استجكابو كبعد إجا
حدىـ مع مراعاة ما أمسألة حجب الثقة عف الكزراء أك  كلو كلغيره مف األعضاء أف يطرحكا ،أسباب عدـ اقتناعو

ده فبل ينظر فيو إال إذا طمب يجكز لمقدـ االستجكاب سحبو كاستردا -5ينص عميو القانكف األساسي بيذا الشأف. 
 ".ذلؾ خمسة أعضاء أك أكثر مف أعضاء المجمس
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فبل كجكد  ،كىذا يكضح أف طمب تكجيو االستجكاب ال يعتبر قائما إذا قدـ إلى غير رئيس المجمس
المستجكب إلى الكزير لبلستجكاب مالـ يقدـ رسميان إلى رئيس المجمس، فبل يكفي إرسالو مف قبؿ 

البد بأف يقدـ  والمختص رأسان بؿ ال بد مف إرسالو إلى رئيس المجمس، كيرل جانب مف الفقو بأن
( تستمـز ذلؾ، كأيضا لكي يتسنى 599رئيس المجمس في مكتبو ألف ركح المادة ) إلىاالستجكاب 

 .(1)لرئيس المجمس بحث مدل استيفائو لمشركط الدستكرية كالبلئحية

 ليو:وجود اتيام محدد إلى من يوجو إشرط  -1

أك  إلى مف كجو إليو فإذا لـ يتضمف االستجكاب اتيامان  يجب أف يتضمف االستجكاب اتيامان 
فيو المكضكعات كالكقائع التي تنسب ألم منيـ  تقصيرا ألحد الكزراء أك لرئيس مجمس الكزراء مبينان 

 . (2)كجب استبعاده
مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي "يحؽ لمعضك تكجيو ( 71كىذا ما أشارت إليو المادة )

األسئمة إلى الكزراء كلو استجكابيـ عف أمر يريد معرفة حقيقتو أك لمتحقؽ مف حصكؿ كاقعة عمـ 
 بيا كمعرفة اإلجراءات التي اتخذت...".

 شرط عدم تضمين االستجواب عبارات غير الئقة -4

في المادة  (ـ5979)كىذا ما أكدت عميو البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم لسنة 
 ( حيث قررت أنو " ال يجكز أف يتضمف االستجكاب عبارات غير الئقة".599)
إال أف المجالس  ،الحصانة البرلمانية تتيح لمعضك أف يقكؿ داخؿ البرلماف ما يشاء بحرية كاممةك 

النيابية ليست ميدانان لتبادؿ الشتائـ كاإلىانات أك المساس بالكرامة، فبل يجكز لمعضك إال أف يطمب 
 .(3)محاسبة الحككمة عف الخطأ الذم ارتكبتو

ليو كبيف الكزير كما ىك اقشة بيف عضك البرلماف الذم دعا إكال يحصر االستجكاب المن
نما يعد  حقان مقرران لكؿ عضك مف أعضاء المجمس النيابي في مكاجية رئيس الحاؿ في السؤاؿ، كا 

                                                           

 .57انظر: د. صادؽ أحمد النفيش، االستجكاب ككسيمة لمرقابة البرلمانية عمى الحككمة، مرجع سابؽ، ص( 1)
جراءات ( 2) البرلماف الرقابية، د. رمضاف محمد بطيخ، التطبيقات العممية لضكابط الحصانة البرلمانية ككسائؿ كا 

 .136، ص2002، 1دار النيضة العربية، ط
 .62. د. صادؽ أحمد النفيش، مرجع سابؽ، ص180انظر: د. جبلؿ السيد بندارم عطية، مرجع سابؽ، ص( 3)
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مجمس الكزراء كنكابو كالكزراء كنكابيـ، كما أف االستجكاب ال يسقط إذا تنازؿ عنو مقدمو بحيث 
 عضك آخر عمى عكس السؤاؿ الذم يسقط الحؽ فيو بالتنازؿ عنو. ميمكف أف يتبناه أ

 أحد ثبلثة أمكر ىي: إلىلمطاؼ ـ بو أف االستجكاب ينتيي بو اكالمسمٌ 
نيا بذلؾ تستحؽ الشكر بدالن  ،قد يتبيف مف المناقشة أف الحككمة قامت بكاجبيا خير قياـ -5 كا 

 كليذا ينتيي المجمس بتكجيو الشكر ليا. ،مف المكـ

كعندئذ يقرر المجمس  ،عنوأك أف الحككمة لـ تخطئ أك أف خطأىا يسير كيمكف التجاكز  -3
 .األعماؿدكؿ ج إلىعادة االنتقاؿ 

كىنا قد  ،صدكر قرار بإدانة الحككمة أك بعض أعضائيا إلىكأخيران قد ينتيي االستجكاب  -8
فيجب عمييا أف تستقيؿ أك تطرح الثقة بكزارة معينة فتككف  ،يتـ طرح الثقة بالحككمة كميا

 .(1)المسؤكلية الفردية لمكزير المختص

ضافة إلى ما تقدـ فإف زكاؿ االستجكاب أك سقكطو يككف في حالتيف. إما في حالة استقالة  كا 
 .(2)ـ فيوالكزير المستجكب أك انتياء الدكر التشريعي الذم قدٌ 
 الثالثالفرع 

 التمييز بين االستجواب والسؤال
ال يختمؼ االستجكاب عف السؤاؿ مف حيث مضمكنو ذلؾ أنو كسيمة يتمكف مف خبلليا 

أعضاء البرلماف مف الطمب إلى حككمة )الكزارة( تكضيح مكقفيا مف المكضكع محؿ أحد 
كما أف النتائج التي تترتب عمى  ،االستجكاب، إال أنو يختمؼ عف السؤاؿ بككنو أكثر أىمية منو

 ميمةاالستجكاب تككف أكثر خطكرة مف السؤاؿ في غالب األمر إذ قد ينتيي االستجكاب بقرارات 
قد يتضمف االستجكاب تجريح الكزارة  إذماف تككف ليا آثار عمى استمرار الكزارة بعمميا يتخذىا البرل

مف خبلؿ نقذ سياستيا كتكجيو المكـ ليا أك التنديد بيا أك تجريح أحد الكزراء فييا كانتقاد سياستو.  
لكافة أعضاء البرلماف بالمشاركة فيو، كليذا يؤدم  -عمى خبلؼ السؤاؿ-يسمح االستجكاب 

                                                           

د. أحمد سبلمة بدر، االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني "دراسة مقارنة"، دار النيضة ( 1)
 .49، ص2003القاىرة، العربية، 

 .388د. قائد محمد طربكش، السمطة التشريعية في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم، مرجع سابؽ، ص( 2)
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ذم إلى أف عضك البرلماف ال اإلشارةتجدر ك . مناقشات عامة كصاخبة أحيانان  إلىاالستجكاب غالبان 
 .(1)كثر مف غيره مف األعضاء في الكبلـتقدـ بطمب االستجكاب لو الحؽ أ

 :ىي بيف االستجكاب كالسؤاؿ في نكاحو عدة كىناؾ اختبلؼ كبير
  من حيث الغرض: -أوالً 

الدستكر المصرم كالقانكف األساسي الفمسطيني ىك محاسبة رئيس فغرض السؤاؿ بنص 
فيك يتضمف اتيامان  ،الكزراء أك أحد نكابو أك الكزراء عف الشؤكف التي تدخؿ في اختصاصيـ
كشؼ المخالفات  إلىلمحككمة كميا أك أحد أعضائيا كنقدان كتجريحان لسياستيا، كىك كذلؾ ييدؼ 

أما السؤاؿ فإف الغرض منو  .(2)السياسية لمحككمة أماـ البرلماف بغرض تحريؾ المسؤكلية الكزارية
 إلىمجرد االستعبلـ كاالستفياـ مف العضك عف أمر ال يعممو أك التحقؽ مف حصكؿ كاقعة كصمت 

لى أمر معيف، أك عممو أك الكقكؼ عمى ما تعتزمو الحككمة في أمر ما أك لفت نظر الحككمة إ
تكجيو اىتماـ الحككمة إلى أمر يتعمؽ بالمصمحة العامة أك تنبيو الحككمة إذا أغفمت أك تياكنت 

 .(3)مةبلج مشكمة ميعف ع
  :اإلجراءاتمن حيث  -ثانياً 

تنص  ـ(5979)( مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم الصادرة سنة 588المادة )
 عمى أف لرئيس المجمس أف يأذف لرئيس المجنة المختصة بالسؤاؿ أك لعضك آخر أف يبدم تعميقان 

 أك مبلحظة مكجزة عمى إجابة الكزير.
كاشترطت البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم أف يككف السؤاؿ متعمقا بمكضكع لو 

المناقشة لجميع أعضاء  باب أىمية عامة إال أنو ليس مف طبيعة السؤاؿ البرلماني أف يفتح
المجمس، فالسؤاؿ ال يترتب عميو أم نقاش مف قبؿ المجمس النيابي، كال يتخذ المجمس بصدده أم 

                                                           

 .50أ.ـ.د. عمي كاظـ الرفيعي، مرجع سابؽ، ص( 1)
؛  د. سميماف محمد الطماكم، السمطات 35راجع في ذلؾ كبلن مف: د. صادؽ محمد النفيش، مرجع سابؽ، ص( 2)

 .482الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي"، مرجع سابؽ، ص
؛ انظر: د. راغب ماجد الحمك، القانكف الدستكرم، مرجع 35، صنفسومرجع الد. صادؽ محمد النفيش، ( 3)

 .337سابؽ، ص
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قرار. في حيف نجد أف االستجكاب يفتح باب المناقشة لجميع أعضاء المجمس النيابي كما تنتيي 
 .(1)كابالمناقشات بقرار يصدره المجمس بشأف المكضكع الذم يثيره االستج

يجكز لكؿ عضك مف أعضاء المجمس االنضماـ إلى مكجو االستجكاب، كال يسقط ككذلؾ 
كأصر ىذا  ،االستجكاب إذا سحب مكجو االستجكاب استجكابو إذا كاف قد انضـ إليو عضك آخر

 .(2)األخير عمى مناقشة االستجكاب
االستجكاب قبؿ انقضائيا كمف ناحية أخرل فإنو ينبغي مركر مدة معينة ال يجكز مناقشة 

عداد بيانيا في خصكصو، كذلؾ بيدؼ  حتى تتاح لمحككمة فرصة دراسة مكضكع االستجكاب كا 
 .(3)إتاحة الفرصة لمحككمة إلعداد الرد، كتمكينيا مف االستعداد لبلحتماالت التي تترتب عميو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .37د. صادؽ محمد النفيش، مرجع سابؽ، ص( 1)
ت عمى أف االستجكاب حؽ مقرر لكؿ عضك مف ـ نصٌ 2014الدستكر المصرم لسنة ( مف 130في المادة )( 2)

( مف البلئحة الداخمية لمجمس النكاب 198،207أعضاء مجمس النكاب المصرم. كنظمت ىذا الحؽ في المكاد )
كتعديبلتو نص عمى حؽ  2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 56المصرم. ككذلؾ في المادة)

 ( مف البلئحة الداخمية لمنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني.80،75ب، كنظمت في المكاد )االستجكا
 .54أ. عبد الرحيـ المدىكف، مرجع سابؽ، ص( 3)
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 المطمب الثالث
 Proposing a public issue for discussion طرح موضوع عام لممناقشة

طمب طرح مكضكع عاـ لممناقشة ىك أحد الكسائؿ الرقابية البرلمانية عمى الحككمة التي 
بمقتضاىا يجكز لعدد مف أعضاء المجمس النيابي أف يطالبكا بإثارة مكضكع عاـ مما يتعمؽ 

كيسمح لمف يشاء مف أعضاء  ،الخارجية لمحككمة لممناقشة في المجمس ية أـبالسياسة الداخم
 .(1)المجمس االشتراؾ في ىذه المناقشة

تعتبر ىذه الكسيمة في الفقو الدستكرم مف الكسائؿ الرقابية اليادئة التي تيدؼ إلى إجراء 
حكار بيف البرلماف كالحككمة حكؿ مكضكع لو أىمية معينة، بقصد الكصكؿ إلى حؿ يتفؽ عميو 

ض الفقياء إلى اعتبارىا مف قبيؿ تبادؿ الرأم كالتعاكف بيف الطرفاف، كلعؿ ىذا ما أفضى ببع
البرلماف كالحككمة في تحقيؽ المصمحة العامة، كمف ىنا فإف ليا أىميتيا البالغة بيف كسائؿ الرقابة 

 وسنتناول ىذا المطمب بالتبيان ضمن الفروع التالية: .(2)األخرل

 .تعريؼ طرح مكضكع عاـ لممناقشة -األكؿالفرع 
 .التنظيـ القانكني لطرح مكضكع عاـ لممناقشة  -الفرع الثاني
 .التمييز بيف طرح مكضكع عاـ لممناقشة كغيره مف الكسائؿ الرقابية -الفرع الثالث

 الفرع األول
 تعريف طرح موضوع عام لممناقشة

نو كسيمة مف كسائؿ البرلماف الرقابية، بككف تعريؼ طرح مكضكع عاـ لممناقشة "بأيمكف 
الحؽ في المطالبة بإثارة  -يحدد عادة في الدستكر–جبيا لعدد معيف مف أعضاء البرلماف بمك 

                                                           

مف: د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العرية المعاصرة كفي الفكر  راجع في ذلؾ كبلن ( 1)
 .41؛ د. صادؽ أحمد النفيش، مرجع سابؽ، ص478سابؽ، ص السياسي اإلسبلمي، مرجع

؛ د. يحيى الجمؿ، النظاـ الدستكرم 746مف: د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ كبلن ( 2)
 .226، صـ1974في جميكرية مصر العربية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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الخارجية لممناقشة في المجمس، مناقشة مفتكحة،  ـ مما يتعمؽ بالسياسة الداخمية أـمكضكع عا
 .(1)يشترؾ فييا مف يشاء مف األعضاء
أىمية عامة لمناقشتو داخؿ البرلماف، يشترؾ فيو جميع  ذم كيقصد بيا "طرح مكضكع

 .(2)أعضائو بقصد استيضاح سياسة الحككمة حكؿ ىذا المكضكع، كتبادؿ الرأم بشأنو"
طرح مكضكع عاـ لممناقشة بأنو "أحد الكسائؿ الرقابية التي يستطيع ؼ البعض كعرٌ 

كجيات النظر مع الحككمة لمكصكؿ إلى أفضؿ السياسات لحؿ المشاكؿ  البرلماف بمكجبيا تبادؿ
 .(3)أـ الخارجية" منيا سكاء الداخمية

فيك ليس إال مناقشة حرة ترمي إلى تبادؿ كجيات  ،كال يتضمف ىذا الحؽ اتيامان لمحككمة
 .(4)إنتاجياالنظر في جك مف التفاىـ لمكصكؿ إلى أفضؿ سياسة يمكف 

 الفرع الثاني
 التنظيم القانوني لطرح موضوع عام لممناقشة 

عمى أنو "يجكز  ـ(3052)( مف الدستكر المصرم الصادر سنة 583ت المادة )نصٌ 
مكضكع عاـ الستيضاح سياسة  طمب مناقشة النكاب عمى األقؿلعشريف عضكان مف مجمس 

شعب لسنة ( مف البلئحة الداخمية لمجمس ال308بشأنو". كىك نفس مضمكف المادة ) الحككمة
كنصيا: "يجكز لعشريف عضكان عمى األقؿ أف يطمبكا طرح مكضكع عاـ لممناقشة العامة  ـ(5979)

 بقصد استيضاح سياسة الحككمة كتبادؿ الرأم في شأنو".

                                                           

زايد دكر السمطة التنفيذية كأثره عمى الديمقراطية، دار الفكر مف: د. رمضاف محمد بطيخ، ت راجع في ذلؾ كبلن ( 1)
؛ د. سميماف محمد الطماكم، 748؛ د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ. ص66، ص1988العربي، القاىرة، 

 .589النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، ص
؛ د. فيصؿ شنطاكم، بحث بعنكاف 87مرجع سابؽ، ص  اهلل، اأ. زاىر ناجي عطمف:  راجع في ذلؾ كبلن ( 2)

("، 2009 -2003"كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ الدستكرم األردني خبلؿ فترة )
 . 2366، ص2011، 9منشكر بمجمة النجاح لؤلبحاث )العمـك اإلنسانية(، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، ع 

 .47سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص د. أحمد( 3)
 .129د. رأفت دسكقي، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف، مرجع سابؽ، ص( 4)
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كقد أكضحت البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم إجراءات كشركط طمب طرح 
 :(1)كنصت عمى اآلتي ،مكضكع عاـ لممناقشة

. كالحكمة مف طمب ىذا العدد (2)مف عشريف عضكا يككف طمب المناقشة العامة مقدمان أف  -5
ىك ضماف جدية الطمب، كالحرص عمى أال يضيع كقت المجمس أك ينشغؿ بطرح 

 .(3)مكضكعات ال تحكز تأييد جانب يعتد بو مف أعضاء المجمس

 أف يقدـ الطمب كتابة إلى رئيس المجمس. -3

لممكضكع المراد مناقشتو كاألسباب  دقيقان  ة العامة تحديدان يجب أف يتضمف طمب المناقش -8
 كالمبررات التي تبرر طرحو لممناقشة العامة بالمجمس.

يجب أف يحدد مقدمك االقتراح بطمب المناقشة العامة أحد األعضاء المكقعيف عميو لتككف  -2
 لو أكلكية الكبلـ في مكضكع المناقشة العامة.

                                                           

 .1979( مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم الصادرة سنة 208،209المادتاف )( 1)
ي بعض األحياف إلى اعتبار نصاب تجدر اإلشارة في ىذا الصدد أف التقاليد البرلمانية في مصر قد ذىبت ف( 2)

، بمعنى أف تخمفو ال يؤدم إلى استبعاد الطمب مف جدكؿ األعماؿ، فمقد ذكر ان تقديـ طمب المناقشة إجراء تنظيمي
ف كانت اإلجراءات التي تنص عمييا البلئحة الداخمية كالتي تقضي بأف يقدـ  أحد األعضاء في مجمس الشعب أنو كا 

ضكان عمى األقؿ، إال أف ىذا اإلجراء ىك إجراء تنظيمي محض. راجع: د. حسف طمب المناقشة مف عشريف ع
 .750مصطفى البحرم، مرجع سابؽ. ص

؛ د. رمضاف محمد بطيخ، 750مف: د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ. ص راجع في ذلؾ كبلن ( 3)
جراءات البرلماف الرق ، حيث 186ابية، مرجع سابؽ، صالتطبيقات العممية لضكابط الحصانة البرلمانية ككسائؿ كا 

ذكر "أنو إذا أخذنا في االعتبار أف المجمس سيد إجراءاتو، ففي ىذه الحالة يجكز لممجمس أف يتغاضى عنو )عدد 
 بالمناقشة كتبادؿ الرأم في خصكصو. ان عشريف عضكان(، إذا رأل أف المكضكع المثار جدير 
االحتراـ، كتخمفو يعد سببان لعدـ قبكؿ طمب المناقشة العامة، كال كذىب رأم آخر غمى أف النصاب المذككر كاجب 

يجكز لممجمس أف يتغاضى عنو بحجة أنو سيد إجراءاتو، خاصة كأف إرادة المشرع الدستكرم قد جاءت صريحة في 
( بقكليا: "يجكز لعشريف عضكان مف مجمس النكاب عمى األقؿ طمب 132ىذا الشأف، كىك ما عبرت عنو المادة )

( أنو 1(/ فقرة )211ناقشة مكضكع..."؛ كأكثر مف ذلؾ، فإف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب قد بينت في المادة )م
إذا تنازؿ كؿ أك بعض مقدمي طمب المناقشة العامة كتابة بعد إدراجو بجدكؿ األعماؿ، أك بعد تحديد مكعد 

 ه المجمس أك رئيسو بحسب األحكاؿ.لممناقشة فيو بحيث يقؿ عددىـ عف العدد البلـز لتقديمو استبعد
( مف المادة السابقة أنو ال تجرم المناقشة إذا قؿ عدد أعضاء مقدمي الطمب 3كما بينت البلئحة أيضان في الفقرة )

 عف العدد البلـز لتقديمو، إال إذا تمسؾ بالمناقشة عدد مف األعضاء الحاضريف يستكمؿ العدد المذككر.
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شة العامة في جدكؿ أعماؿ أكؿ جمسة تالية لتقديميا، يدرج مكتب المجمس طمب المناق -1
كذلؾ بعد أف يستمع  ،كلممجمس أف يقرر، دكف مناقشة، استبعاد الطمب مف جدكؿ األعماؿ

 لرأم كاحد مف المؤيديف الستبعاده ككاحد مف المعارضيف ليذا االستبعاد.

مناقشة العامة قبؿ كتقضي البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم بأف ال تدرج طمبات ال
 .(1)كينتيي المجمس مف مناقشتو كيصدر قراران بشأنو ،أف تقدـ الحككمة برنامجيا

كتعديبلتو لـ ينص صراحة  ـ(3008)لسنة  ؿالمعدٌ  أما في القانكف األساسي الفمسطيني
 و بتقديـ طمب طرح مكضكع عاـ لممناقشة.ده عمى حؽ المجمس التشريعي كأعضائفي أمو مف مكا
( 79ضمنيان اعتماد المجمس التشريعي الفمسطيني ليذه الكسيمة مف خبلؿ المادة ) كيفيـ

ت عمى أنو: "ال تنطبؽ مف النظاـ الداخمي لممجمس كالمتعمقة باألسئمة البرلمانية كالتي نصٌ 
اإلجراءات الخاصة باألسئمة عمى ما يكجو فييا لمكزراء أثناء مناقشة مكضكع مطركح عمى المجمس 

 .(2)عضاء أف يكجيكىا شفاىيةبؿ يحؽ لؤل
قصكران مف قبؿ المشرع الدستكرم الفمسطيني، حيث كاف عميو أف كيرل الباحث أف ىناؾ 

يأخذ بيذه الكسيمة لتقكية المجمس التشريعي، خاصة أماـ التزايد المستمر في مياـ السمطة التنفيذية 
 .كافة كسيطرتيا عمى مقدرات الدكلة

 الفرع الثالث
 طرح موضوع عام لممناقشة وغيره من الوسائل الرقابيةالتمييز بين 

إذا كاف السؤاؿ يمثؿ عبلقة محددة ذات طرفيف فقط ىما العضك السائؿ كالكزير  
المسؤكؿ، فعمى العكس يقصد بطرح مكضكع عاـ لممناقشة قياـ عدد مف أعضاء البرلماف بالمطالبة 

خارجية لمببلد، كىنا تككف المناقشة مفتكحة بإثارة مكضكع عاـ قد يتعمؽ بالسياسة الداخمية أك ال
، كتتفؽ ىذه الكسيمة الرقابية مع حؽ كيمكف أف يشترؾ فييا مف يشاء مف األعضاء ،داخؿ البرلماف

 .(3)السؤاؿ في أف كمييما أمران استفساريان ال ينتيي بمساءلة الحككمة
                                                           

 .1979البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم الصادرة سنة ( مف 210المادة )( 1)
 .87مرجع سابؽ، ص اهلل، ا( أ. زاىر ناجي عط2)
 .47د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 3)
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 فإف االستجكاب يختمؼ عف طرح مكضكع عاـ لممناقشة مف عدة نكاح:
فميس غرض طرح مكضكع عاـ لممناقشة  ،فمف ناحية أكلى: يختمفاف مف حيث "الغرض"

بؿ الغرض منو استيضاح سياسة الحككمة بشأف المكضكع المراد  ،اتياـ الحككمة. أك محاسبتيا
كييدؼ طرح مكضكع  ،عضاء مف جكانب سياسة الحككمةبعض األطرحو لمنقاش لكشؼ ما يجيمو 

م ، كسماع الحككمة كأعضائيا لرأ(1)الرأم بيف نكاب الشعب كالحككمةعاـ لممناقشة إلى تبادؿ 
أعضاء المجمس النيابي في مكضكع النقاش بقصد االستيضاح لمحقائؽ كتحديد طمبات الشعب 
كبحث الطرؽ األفضؿ لتحقيؽ ىذه الطمبات، كتبادؿ المعمكمات بيف الحككمة كأعضاء المجمس 

 بخصكص مكضكع النقاش.
ثانية: فإف االستجكاب يختمؼ عف طمب طرح مكضكع عاـ لممناقشة مف حيث كمف الناحية ال

فنجد أف االستجكاب حؽ مقرر لكؿ عضك مف أعضاء المجمس النيابي يحؽ لو أف  ،اإلجراءات
نما ىك حؽ مقرر لفريؽ  فرديان  ، أما طمب طرح مكضكع عاـ لممناقشة فميس حقان (2)يمارسو بمفرده كا 

 مف أعضاء البرلماف.

الباحث أف اليدؼ مف طرح مكضكع عاـ لممناقشة مجرد الحكار كتبادؿ الرأم كيرل 
كال يؤدم بأم حاؿ إلى أم خطر يخشى منو عمى الحككمة أك يؤدم  ،كاستيضاح سياسة الحككمة

 إلى سحب الثقة منيا كما ىك الحاؿ في االستجكاب.
تطمب اشتراؾ كؿ أك ككنيا تفي خاصة كبلذلؾ قد تفقد ىذه الكسيمة أىميتيا في الرقابة، 

جؿ أعضاء المجمس فييا، كىذا يتنافى مع رغبة كؿ عضك في البرلماف في التفرد عند مباشرتو 
، لذا يتجو غالبية النكاب إلى كيظير أماـ ناخبيو ان،لمكسائؿ الرقابية؛ األمر الذم يجعمو متميز 

 ستجكاب.استخداـ كسائؿ رقابية أخرل تحقؽ ليـ ىدفيـ كذاتيـ مثؿ حؽ السؤاؿ كاال
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 المطمب الرابع
 Parliamentary Examination التحقيق البرلماني

التحقيؽ البرلماني أك ما يطمؽ عميو البعض "لجاف تقصي الحقائؽ"، ىك سيمة مف كسائؿ 
مكضكعات أك مشكبلت ناتجة  مف الرقابة البرلمانية، يمكف مف خبللو الكقكؼ عمى حقيقة ما يثار

 عف نشاط إحدل المصالح كاألجيزة التنفيذية الحككمية أك الييئات العامة أك أم مشركع عاـ.
 ىذا المطمب بالشرح والتبيان ضمن الفروع التالية: الباحث تناولوي
 .تعريؼ التحقيؽ البرلماني -الفرع األكؿ
 التحقيؽ األخرل. اختبلؼ التحقيؽ البرلماني عف أنكاع -الفرع الثاني
 .اإلطار القانكني لعمؿ لجاف التحقيؽ البرلماني -الفرع الثالث
 .الضكابط اإلجرائية لعمؿ لجاف التحقيؽ البرلماني -الفرع الرابع

 الفرع األول
 تعريف التحقيق البرلماني

 التحقيق لغة:
قَّؽى القكؿ كالقضية، كالشيء كاألمر أم:  قَّؽى األمر: أم أثبتو كصدقو، كيقاؿ: حى يقاؿ: حى
قَّؽى أم ميحكـ الصنعة رصيف، كمع  قَّؽى المخطكط أم: أحكـ فحصو، ككبلـ محى أحكمو، كيقاؿ: حى
قَّؽى الخبر، أم كقؼ عمى حقيقتو، كحقيقة الشيء أم:  فبلف في قضية أم أخذ أقكالو فييا. كحى

 التحقيؽ لغة ىك الكقكؼ عمى حقيقة الشيء، كالتأكد مف صحتو. . إذف(1)منتياه كأصمو
  التحقيق في الفقو القانوني:

يقصد بالتحقيؽ البرلماني رغبة السمطة التشريعية في االطبلع عمى معمكمات عف السمطة 
كتقديـ  ،كماتالتنفيذية تتيح ليا ممارسة صبلحياتيا مثؿ تكميؼ لجنة مف أعضائيا بجمع المعم

 ضكئو القرار المناسب. فيتقرير تتخذ ىذه السمطة 
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كحؽ السمطة التشريعية بتعييف لجنة إلجراء تحقيؽ برلماني يأتي مف الفكرة القائمة بأف كؿ سمطة 
تشريعية مدعكة لمفصؿ في قضية ما يجب عمييا أف تتزكد بالمعمكمات الكافية عف ىذه القضية 

 .(1)يؽ البرلماني أـ لـ ينصسكاء نص الدستكر عمى التحق
كيقصد بالتحقيؽ البرلماني "تكصؿ البرلماف لتحرم صحة كمشركعية العمؿ التنفيذم 

لتشككو في صحة حسف نية الحككمة تجاىو، أك في صحة  لمكقكؼ بنفسو إلى حقيقة معينة، نظران 
ما قدمتو مف معمكمات كبيانات بصدده. أك ىك بإيجاز.. فحص عمؿ مف األعماؿ أك فحص 

 .(2)سياسة معينة بكاسطة السمطة التشريعية"
كقد ذكر البعض بأنو "الغاية مف ىذا الحؽ ىي معرفة حقيقة األكضاع في أجيزة 

لمجمس مف إعماؿ رقابتو عمييا كىك عمى بينة مف األمر؛ كحتى يتحقؽ مف الحككمة؛ لكي يتمكف ا
 .(3)صدؽ ككماؿ اإلجابات التي يتقدـ بيا الكزراء أمامو"

كأخيران يرل بعض الفقو أف أفضؿ التعريفات التي قيمت في ىذا الشأف تقكؿ بأنو "شكؿ مف 
قـك بالتحقيؽ لجنة مؤلفة مف أعضاء أشكاؿ الرقابة التي يمارسيا المجمس النيابي عمى الحككمة، كت

ينتخبيـ البرلماف، ىدفيـ الكشؼ عف كافة العناصر المادية كالمعنكية في مسألة أك قضية ذات 
مصمحة عامة، كيحؽ ليا االطبلع عمى كؿ المستندات كالكثائؽ كاستدعاء المسؤكليف لممثكؿ 

 . (4)أماميا كاالستفسار عف جميع المبلبسات كالكقائع"
إلى أنو قد انطكل عمى غالبية  -مف كجية نظر ىذا الرأم -أفضمية ىذا التعريؼكترجع 

العناصر الكاجب تكافرىا في تعريؼ التحقيؽ البرلماني، مف أنو أناط التحقيؽ بمجنة تشكؿ مف 
أعضاء البرلماف في شأف مسألة أك قضية معينة، كأباف طبيعتيا، كككنيا إحدل كسائؿ الرقابة التي 

خصكص المكضكع شؼ الحقائؽ التي تيـ البرلماف برلماف عمى الحككمة، كأف ىدفو كيمارسيا الب
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كشؼ عف سمطات المجنة بأف ليا حؽ االطبلع عمى المستندات كغيرىا، كليا الأك القضية المثارة، ك 
 استدعاء المسؤكليف لممثكؿ أماميا.

لماف اإلنجميزم منذ كيرجع حؽ السمطة التشريعية في استخداـ التحقيؽ البرلماني إلى البر 
بكاسطة  ـ(5871)نياية القرف السابع عشر. كعرفتو فرنسا عمى نطاؽ ضيؽ قبؿ صدكر دستكر 

المجاف الدائمة لمسمطة التشريعية الفرنسية، التي كانت تتسع صبلحياتيا باستمرار. إذ لـ تحصره 
نما تعداه إلى الرقابة عمى اإلدارة كعمى  . كاستخدـ عمى (1)الحككمةعمى األعماؿ التشريعية فقط، كا 

في فرنسا. ككاف لمتحقيؽ البرلماني أثر كبير في أعماؿ  ـ(5871)نطاؽ كاسع بعد صدكر دستكر 
 رقابة السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية.

فحؽ تشكيؿ لجاف التحقيؽ ىك حؽ مقرر لممجالس النيابية في جميع الدكؿ البرلمانية، كىك 
كمف ثـ  .ي استقر عمييا الرأم أيضا في الجميكريات ذات النظاـ الرئاسيمف المبادئ المقررة الت

ف كاف ال يعطي مجمس الككنجرس حؽ السؤاؿ أك  نجد أف دستكر الكاليات المتحدة األمريكية كا 
نو يقكـ عمى نظرية فصؿ السمطات في أكسع صكرىا، إال ستجكاب أك مناقشة الكزراء، حيث إاال

 .(2)أخذ مكانو البارز ضمف المبادئ المقررة فيياأننا نجد أف حؽ التحقيؽ ي
جرت العادة أف يتكلى البرلماف التحقيؽ بنفسو أك بكاسطة لجاف منتخبة مف أعضائو، لقد 

إذ  ،ألنيا ليست سرية ،كىذا ال يمنع أم عضك مف أعضاء البرلماف مف حضكر جمسات التحقيؽ
 .(3)تعقد بصكرة عمنية الستماع أقكاؿ الشيكد كالخبراء

، فأمامو أحد فإذا أثير مكضكع مما يدخؿ في اختصاص المجمس كأراد أف يصدر فيو قراران 
 طريقيف:
 إما أف يقتنع بالبيانات التي تقدميا لو الحككمة عف أجيزتيا المختصة. - أ

ما أف يحاكؿ الكقكؼ عمى الحقيقة بنفسو إذا ما داخمو ريب لسبب أك آلخر. كال قيد   - ب كا 
يستيدؼ بو المجمس التحقؽ مف فساد بعض اإلدارات أك عمى مجاؿ التحقيؽ: فقد 
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فحص  -مف كرائو-المصالح أك المؤسسات أك شركات القطاع العاـ ..الخ. كقد يريد 
التيامو، أك تحقيؽ طعف مقدـ ضد أحد  بعض المسائؿ المنسكبة إلى أحد الكزراء تمييدان 

اف قضائية أك شبو أعضاء المجمس...الخ. كيجرم التقميد البريطاني عمى تشكيؿ لج
قضائية يشارؾ فييا أعضاؤىا لمكقكؼ عمى الحقائؽ بالنسبة لممسائؿ الخطيرة، كغالبا ما 

 .(1)تككف تقارير ىذه المجاف ذات أثر كبير بالنسبة لممكضكعات التي تتصؿ بيا

 الفرع الثاني
 عن أنواع التحقيق األخرى التحقيق البرلماني اختالف

كتكضيح  ،البرلماني التأكد مف سير األعماؿ في مصالح الدكلةاليدؼ مف استخداـ التحقيؽ 
بعض القضايا التي تيـ الرأم العاـ، كتثير التساؤؿ عما إذا كاف ثمة تصرفات مشبكىة تستتبع 

 مسؤكلية الكزارة السياسية.
كالتحقيؽ البرلماني يختمؼ عما سكاه مف أنكاع التحقيقات األخرل التي يقكـ بيا البرلماف 

مختمفة، كذلؾ مثؿ التحقيؽ التشريعي كالذم تمارسو السمطة التشريعية بيدؼ كضع قكاعد  ألغراض
قانكنية معينة كبصكرة سميمة، أك التحقيؽ االنتخابي كالذم يجريو البرلماف لمفصؿ في صحة 
عضكية أعضاء المطعكف في صحة عضكيتيـ، حيث تتكلى لجنة التحقيؽ استظيار مدل شرعية 

. كما يختمؼ التحقيؽ البرلماني عف التحقيقات األخرل التي تباشرىا جيات إجراءات انتخابيـ
أكاف ذلؾ في كيفية إجراء التحقيؽ أـ ظركفو  ع بذلؾ طبقا لمقانكف، سكاءيا المشرٌ التحقيؽ التي خصٌ 

 أسبابو المكجبة لو، كذلؾ مثؿ التحقيؽ اإلدارم كالتحقيؽ القضائي. أـ
عف الكسائؿ الرقابية األخرل التي يممكيا البرلماف، مثؿ كأخيرا التحقيؽ البرلماني يختمؼ 

 . (2)تكجيو األسئمة كاالستجكاب، مف حيث ماىيتيا كالغرض منيا كالنتيجة التي تترتب عمى كؿ منيا
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 الفرع الثالث
 لتحقيق البرلمانيلعمل لجان ااإلطار القانوني 

ذا كاف األمر عمى ىذه الشاكمة مف الناحية الفقيية  النظرية البحتة، فسنكضح أحكاـ كا 
 تي:القانكف األساسي الفمسطيني فيما يأالدستكر المصرم ك 

عمى حؽ  (ـ3052)( مف دستكر جميكرية مصر العربية لسنة 581قد أقرت المادة )ل
ت عمى أف "لمجمس النكاب أف السمطة التشريعية في تشكيؿ لجاف التحقيؽ البرلماني، كالتي نصٌ 

يكمؼ لجنة مف لجانو بتقصي الحقائؽ في مكضكع عاـ، أك بفحص نشاط يشكؿ لجنة خاصة أك 
إحدل الجيات اإلدارية، أك الييئات العامة، أك المشركعات العامة، كذلؾ مف أجؿ تقصي الحقائؽ 
ببلغ المجمس بحقيقة األكضاع المالية، أك اإلدارية، أك االقتصادية، أك إجراء  في مكضكع معيف، كا 

يتعمؽ بعمؿ مف األعماؿ السابقة أك غيرىا، كيقرر المجمس ما يراه مناسبان  تحقيقات في أم مكضكع
 في ىذا الشأف".

"كلمجنة في سبيؿ القياـ بميمتيا أف تجمع ما تراه مف أدلة، كأف تطمب سماع مف ترل 
سماع أقكالو، كعمى جميع الجيات أف تستجيب إلى طمبيا، كأف تضع تحت تصرفيا ما تطمبو مف 

تسمى المجنة التي تقـك بإجراء التحقيؽ البرلماني كفقا ليذا ك ندات أك غير ذلؾ". كثائؽ أك مست
 .(1)النص "بمجنة تقصي الحقائؽ"

( فإنيا قد قضت بأف يشكؿ 358أما أحكاـ الئحة مجمس الشعب المصرم في المادة )
ية المجمس لجنة خاصة أك يكمؼ لجنة مف لجانو النكعية بتقصي الحقائؽ عف أمر عاـ لو أىم

خاصة الخ... ، غير أف ىذه البلئحة قد اشترطت أف يككف تشكيؿ ىذه المجنة "بقرار مف المجمس 
المجاف األخرل أك بناء عمى اقتراح مقدـ كتابة إلى  لحداء عمى طمب مف المجنة العامة أك إبن

رئيس المجمس مف عشريف عضكا عمى األقؿ. كال يجكز أف يقؿ عدد أعضاء المجنة المشكمة 
يختارىـ الرئيس بناء عمى ترشيح  ي الحقائؽ عف سبعة كال يزيد عف خمسة كعشريف عضكان لتقص

رئيس المجمس مع مراعاة التخصص كالخبرة في المكضكعات المشكمة مف أجميا المجنة، كعمى أف 
يراعى تمثيؿ الييئات البرلمانية لؤلحزاب المعارضة كاألعضاء غير المنتميف لؤلحزاب إذا كاف 
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كيحدد قرار تشكيؿ المجنة رئيسيا، كتختار أمانة  ،المجمس ال يقؿ عف عشرة أعضاءعددىـ في 
خاصة بالمجنة مف بيف أعضائيا أك مف بيف العامميف باألمانة العامة لممجمس بناء عمى ما يقترحو 

 (.359رئيس المجنة حسب نص المادة )
كراعت في ذلؾ  ،لشأفلقد قررت أحكاـ الئحة مجمس النكاب المصرم أحكامان دقيقة بيذا ا

 . (1)مف المعارضة كالنكاب كالمستقميف كبلن 
القانكف األساسي الفمسطيني صراحة عمى حؽ المجمس التشريعي في  فمسطينيان نٌص 
نصيا "لممجمس أف يككف لجنة خاصة، أك ( ك 18لحقائؽ كما جاء في المادة )تشكيؿ لجاف تقصي ا

يكمؼ إحدل لجانو، مف أجؿ تقصي الحقائؽ في أمر عاـ، أك في إحدل اإلدارات العامة". كيفسر 
ىذا النص عمى أف لجنة تقصي الحقائؽ يمكف أف تعتبر لجنة دائمة كمف لجاف المجمس التشريعي 

صادية، كقد تتألؼ مف مجمكعة مف األعضاء كمجنة الرقابة العامة أك لجنة المكازنة أك المجنة االقت
المنتميف إلى أكثر مف لجنة دائمة، كفي كمتا الحالتيف يحؽ لمجنة التحقيؽ االستعانة بخبراء مف 

 خارج لجاف المجمس.

( عمى 28مف المادة ) (8)النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني في الفقرة  كنٌص 
 شكؿ لجانان أخرل ألغراض آنية أك دائمة كألىداؼ محددة".ىذا الحؽ، كجاء فييا "لممجمس أف ي

 الفرع الرابع
 الضوابط اإلجرائية لعمل لجان التحقيق البرلماني

 تقديم طمب التحقيق البرلماني: -أوالً 
يعد إجراء التحقيؽ البرلماني مف الحقكؽ الجماعية التي ال تمارس بناء عمى طمب عضك 

نما البد أف يشاركو في   .(2)التقدـ بالطمب مجمكعة مف األعضاءكاحد، كا 
المصرم ال يقتصر عمى  النكابكتجدر اإلشارة إلى أف طمب التحقيؽ كفقان لبلئحة مجمس 

نما يجكز أيضان أف يقدـ مف المجنة العامة ل ممجمس أعضاء المجمس كفقان لمتحديد السابؽ فحسب، كا 
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382. 
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كفيما  لمحككمة طمب إجراء التحقيؽ أيضان.نو يجكز لرئيس الدكلة أك أك إحدل لجانو األخرل، بؿ إ
يختص بضركرة مكافقة السمطة التنفيذية عمى طمب تككيف لجنة لمتحقيؽ البرلماني، يذكر البعض 
بأنو في النظاـ الفرنسي يحؽ لمحككمة أف تعترض عمى طمب تككيف ىذه المجنة، إذا كاف ىذا 

أسرار الدفاع ال تسمح بتككيف لجنة  التحقيؽ قد يعرض المصالح العميا لمببلد لمخطر، أك أف
 .(1)تحقيؽ

لكف في النظاـ المصرم، ال يكجد ما يدؿ عمى ذلؾ، كبالتالي ليس مف حؽ الحككمة كال 
 يمكف ليا أف تكقؼ إجراء تحقيؽ برلماني حكؿ بعض أنشطتيا.

 مناقشة طمب التحقيق البرلماني: -ثانياً 
المجمس بإحالة طمب التحقيؽ إلى إحدل لجانو استقرت التقاليد البرلمانية عمى أف يقكـ 

المتخصصة في مكضكعو. كبعد أف تنتيي المجنة مف بحثو تقدـ تقريرىا إلى المجمس الذم يقـك 
 بمناقشتو، كفقان لئلجراءات المشار إلييا بشأف مناقشة طمب طرح مكضكع عاـ لممناقشة.

 نتائج التحقيق البرلماني: -ثالثاً 
يجب عمى لجنة التحقيؽ أف تضمف تقريرىا بيانان  رير المجنة:فيما يختص بمضمون تق  -5

كافيان عف المكضكع، كالخطكات التي سمكتيا في سبيؿ جمع المعمكمات كالبيانات، ككذا 
النتائج التي تكصمت إلييا عبر أدائيا لميمتيا، كما تراه مف تكصيات بناء عمى ذلؾ، ألف 

 ألساس.المجمس سيتخذ قراره أخيران بناء عمى ىذا ا

كىذا ما كرد في أكثر المكائح مف كجكب أف يشمؿ التقرير ما اتخذتو المجنة مف إجراءات 
لتقصي جميع الحقائؽ عف المكضكع المحاؿ إلييا، كما تكشؼ ليا عف حقيقة األكضاع االقتصادية 

أ سيادة فت المجنة بفحص أحكاليا كمدل التزاميا بمبدكالمالية كاإلدارية المتعمقة بالجية التي كمٌ 
القانكف كبالخطة العامة كالمكازنة العامة لمدكلة، كأف تضمف تقريرىا مف مقترحات بشأف عبلج 

 .(2)السمبيات التي تكشفت ليا

                                                           

أ. عبد العزيز بف حمكد المحيداف، كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، مرجع سابؽ، ( 1)
 .89ص
 ( مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم.221انظر: المادة )( 2)



                                                     

555 

 

تقرير المجنة يمكف أف يككف مثاران لسؤاؿ أك تقديـ استجكاب إلى كيجب مراعاة أف ما كرد في 
ية السياسية لمحككمة أك أحد إثارة المسؤكل رئيس الكزراء أك الكزير المختص، بشكؿ قد يترتب عميو

 عرضو في المبحث القادـ. يا عمى نحك ما يتـ أعضائ
ت أكثر المكائح عمى أنو مع فقد نصٌ  فيما يختص بالمدة المتعين تقديم التقرير خالليا: -3

مراعاة ما كرد بشأنو نص خاص، تقدـ المجنة تقريرىا خبلؿ مدة معينة عمى األكثر مف 
، فإذا انقضى الميعاد كلـ يقدـ ما لـ يحدد المجمس ميعادان آخر المكضكع إلييا تاريخ إحالة

التقرير، فمرئيس المجمس أف يطمب مف رئيس المجنة بياف أسباب التأخير، كتحديد المدة 
 .(1)البلزمة إلتماـ عمميا، كلمرئيس أف يعرض األمر عمى المجمس ليقرر ما يراه

كمف أجؿ أف تتمكف لجنة التحقيؽ : البرلمانيفيما يخص بعض إجراءات التحقيق  -1
البرلماني مف القياـ بميمتيا ينبغي أف تتمتع بصبلحية استجكاب المكظفيف في دائرة أك 
مؤسسة حككمية كغير المكظفيف فييا بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات معينة. غير أف ىذا 

تيا عمى الكزير الذم ال يعني أف ليذه المجنة سمطة مباشرة عمى المكظفيف. إذ تقتصر سمط
يمـز مكظفي كزارتو بأف يجيبكا ىك رئيس كؿ المكظفيف التابعيف إلدارتو، فالكزير ىك الذم 

 أسئمة لجنة التحقيؽ البرلماني عمى ما تفرضو شرعة سر المينة. عف
لذلؾ فإنو عندما تكمؼ السمطة التشريعية لجنة بالتحقيؽ البرلماني، فإنو يجب عمى الكزير 

 ال يتأخر عف أف يعمف ليا أنو يضع تحت تصرفيا كؿ الكسائؿ الضركرية التي يمتمكيا. المعني أف
كمثكؿ المكاطنيف مف غير المكظفيف أماـ لجنة التحقيؽ البرلماني لـ يكف ممزمان في النظاـ 

المتعمؽ بأداء الشيادة أماـ لجاف  (ـ5952)األمر الذم أدل إلى إصدار قانكف سنة  ،الفرنسي
 برلماني.التحقيؽ ال

كالجدير باإلشارة أف لجاف التحقيؽ البرلماني ليست ىيئة قضائية، كعميو فإنو ليس مف 
اختصاصيا األمر بتفتيش البيكت أك أف تقرر المصادرة، أك إصدار مذكرات التكقيؼ، إذ تقتصر 

                                                           

( مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم، كىي القكاعد التي تنطبؽ أيضان 70مف: المادة ) راجع كبلن ( 1)
عمى لجاف التحقيؽ؛ أ. عبد العزيز بف حمكد المحيداف، كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، 
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صبلحياتيا عمى سماع شيادة الشيكد فقط. عمى أف الشاىد الذم يدعى لممثكؿ أماـ المجنة 
ذا رفض الحضكر أك حمؼ اليميف فإنو البر  لمانية لمتحقيؽ يجبر عمى الحضكر كحمؼ اليميف، كا 

يتعرض لعقكبة مزدكجة. غير أف ىذه العقكبة تككف مف قبؿ المحاكـ القضائية كليس مف قبؿ لجنة 
التحقيؽ البرلماني، طبقا لما يقضي بيا القانكف، كيتـ إحضار الشاىد اذا رفض بالقكة بناء عمى 

كالشاىد الذم يحمؼ اليميف كيخفي الحقيقة يحكـ عميو مف قبؿ المحكمة الجزائية  النيابة. طمب
 بجريمة الشيادة الكاذبة كفقا ألحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية.

إف لجنة التحقيؽ البرلماني ليست أكثر مف جياز لجمع المعمكمات. كعميو فإنو ليس ليا 
ذا كشؼ تحقيقيا عف أعماؿ تقع تحت طائمة ما بشأف القضية الت أف تتخذ قراران  ي تحقؽ فييا. كا 

قانكف العقكبات فإف عمييا أف تبمغ األمر إلى الجيات المختصة. كتحيؿ ممؼ التحقيؽ التخاذ 
 تقديـ تقريرىا إلى السمطة التشريعية مشفكعان يا فيما عدا ذلؾ في اإلجراءات البلزمة. كتنحصر ميمت

 .(1)باالقتراحات التي ترثييا
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 المطمب الخامس
 Withholding or withdrawing confidence حجب أو سحب الثقة

تعتبر كسيمة حجب الثقة أك سحبيا مف الكسائؿ الرقابية القكية التي يمتمكيا البرلماف في 
 وسنتناول ىذا المطمب ضمن الفروع التالية: مراقبة الحككمة كمكاجيتيا.

 سحب( الثقة. تعريفات )حجب، -الفرع األكؿ
 اإلطار القانكني لحجب الثقة. -الفرع الثاني
 شركط سحب الثقة. -الفرع الثالث

 الفرع األول
 )حجب، سحب( الثقة تعريفات

كالحاجب  ،يقاؿ حجبو إذا منعو مف الدخكؿ "،الحرماف"ك  "المنع"ىك تعريف الحجب في الّمغة: 
 ".المانع" لغةن 

 كالمتعارؼ عمييا برلمانيان  المنصكص عمييا دستكريان ىي مجمكعة مف اإلجراءات  حجب الثقة:
 لحجب البرلماف ثقتو عف الحككمة الجديدة لعدـ اقتناعو ببرنامجيا كسياستيا المعركضة عميو.

 كالمتعارؼ عمييا برلمانيان  ىي مجمكعة مف اإلجراءات المنصكص عمييا دستكريان  سحب الثقة:
لسحب البرلماف ثقتو عف الحككمة القائمة أك أحد كزرائيا نتيجة ارتكابيـ مخالفات سياسية أك 

 اقتصادية أك مالية، كيجب أف يسبقيا استجكاب أك لجنة تقصي حقائؽ.
كتفتح المناقشة في أم مشركع، الباب لطمب الثقة بالحككمة أك الكزير. كىناؾ صمة كثيقة 
-بيف االستجكاب كطرح مكضكع الثقة بالحككمة أك الكزير. حيث إذا نجح االستجكاب فإنو يؤدم 

إلى حجب الثقة عف الكزارة بأكمميا أك بالكزير كفقان لما ىك مقرر في حكـ الدستكر  -بدكره
ذا لـ يقتنع مقدـ االستجكاب برد الكزير فمو كلغيره مف األعضاء أف يطرحكا . حيث إنو إ(1)المعني

 .(2)كاف طرح الثقة بالكزارة كميا أـ بأحد الكزراءأمسألة الثقة بعد تكضيح أسباب عدـ اقتناعو سكاء 
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 .929الدكلة كالحككمة، ص



                                                     

552 

 

ف كاف مف األسباب الرئيسكمع ذلؾ فإنو ال ينحصر طرح الثقة عمى االس إذ يمكف ة لذلؾ، تجكاب كا 
 أف يطرح مكضكع الثقة دكف استجكاب.

ف مكضكع طرح الثقة بالكزارة مف العناصر الرئيسية لمنظاـ البرلماني. فإف طرح كنظرا أل
ىذا المكضكع ليس لو كجكد في النظاـ الرئاسي. كينحصر طرح مكضكع الثقة بالكزير في النظاـ 

 المزيج مف النظاميف البرلماني كالرئاسي.
ضافة إلى مر مكضكع تتقدـ بو مثؿ مشركع قانكف تقدـ فإف عدـ نجاح الكزارة في أ ما كا 

معيف أك قانكف الميزانية السنكية أك قرض أك أم مكضكع مف المكاضيع التي يتعيف أف تكافؽ 
ـ مف الكزارة الخ... يعتبر رئيس مجمس السمطة التشريعية عميو. فإذا رفضت األخيرة المشركع المقدٌ 

 مر الذم يترؾ لمحككمة األخذ بأحدالرفض بمثابة تصكيت بعدـ الثقة بالكزارة، األالكزارة ىذا 
الشيئيف إما أف تقتنع الحككمة بكجية نظر السمطة التشريعية في الرفض، أك أف يفسر الرفض عمى 

 أنو حجب الثقة.
بيد أنو ال بد لمحككمة أف تكشؼ عف نيتيا عف ذلؾ مقدمان كقبؿ التصكيت عمى 

 .(1)المشركع
كمف المبادئ المسمـ بيا في النظاـ البرلماني أف مسؤكلية الحككمة أماـ البرلماف ليا 
صكرتاف، األكلى صكرة المسؤكلية التضامنية كذلؾ حينما ينسب الخطأ أك التقصير لمحككمة كميا، 
كبالتالي تككف الحككمة بأسرىا مسؤكلة أماـ البرلماف، األمر الذم يؤدم إلى سحب الثقة عنيا 
بالكامؿ كتقديـ استقالتيا، كالثانية صكرة المسؤكلية الفردية كذلؾ عندما يتعمؽ الخطأ بكزير بعينو، 

ا يعني أف ىذا الكزير يككف مسؤكالن مسؤكلية فردية عما ارتكبو مف أخطاء، كبناءن عميو يسحب مم
 .(2)البرلماف الثقة عف ىذا الكزير فقط

                                                           

 398لنظاـ الجميكرم، مرجع سابؽ، صد. قائد محمد طربكش، السمطة التشريعية في الدكؿ العربية ذات ا( 1)
 .كما بعدىا

الثبلث في  .  راجع: د. سميماف محمد الطماكم، السمطات78أ. زاىر ناجي عطا اهلل، مرجع سابؽ، ص( 2)
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أحد كزرائيا ال يعد كسيمة رقابية بقدر ما ىك  كيرل البعض أف سحب الثقة مف الحككمة أك
 نتيجة إلحدل الكسائؿ الرقابية.

ة كفي ىذا السياؽ يفرؽ كثير مف الفقياء بيف كسائؿ الرقابة البرلمانية كبيف النتائج المترتب
يمثؿ معيار التفرقة، فكمما كاف األمر قائمان عمى  -حد ذاتوفي  –عمى ممارستيا، معتبريف الحكار 

فكرة الحكار اعتبرت كسيمة، أما إذا نشأ األمر عف ىذا الحكار اعتبرت نتيجة لو، لذا فإف سحب 
تعتبر نتيجة ناشئة عف استخداـ كسيمة أخرل كاالستجكاب أك  -بحسب رأم ىذا الفريؽ-الثقة 

كذلؾ بحسب  ،ة قد يككف كسيمة كقد يككف نتيجةالتحقيؽ، بينما يرل فريؽ آخر أف سحب الثق
اعتبرت فقد سحب الثقة تابعة لمجنة تحقيؽ أك استجكاب  عممية طبيعة االستخداـ، فإذا كانت

نتيجة، أما إذا كاف طرح الثقة بمعنى حجبيا قبؿ قياـ الحككمة بأعماليا نتيجة رفض البرلماف 
 .(1)اعتبرت كسيمةفقد لبرنامجيا كسياستيا 

 الثاني الفرع
 طار القانوني لحجب الثقةاإل

عمى أف "لمجمس النكاب أف  (ـ3052)( مف الدستكر المصرم لعاـ 585ت المادة )نصٌ 
يقرر سحب الثقة مف رئيس مجمس الكزراء، أك أحد نكابو، أك أحد الكزراء، أك نكابيـ. كال يجكز 

أعضاء المجمس عمى األقؿ، شر عرض طمب سحب الثقة إال بعد استجكاب، كبناء عمى اقتراح عي 
 .(2)كيصدر المجمس قراره عقب مناقشة االستجكاب، كيككف سحب الثقة بأغمبية األعضاء.."

 -5: "ـ( كتعديبلتو أنو3008لسنة ) ؿ( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدٌ 17المادة ) تؤكدك 
 الحككمة مفالثقة  سحبالتقدـ بطمب  مف أعضاء المجمس التشريعي بعد استجكاب،يجكز لعشرة 

 مف األقؿ عمى أياـ ثبلثة مضي بعد إال الطمب ىذا عمى التصكيت يجكز كال الكزراء، أحد مف أك
 كالية انتياء الثقة سحب عمى يترتب -3. المجمس أعضاء أغمبية بمكافقة القرار كيصدر تقديمو،

                                                           

 كما بعدىا. 30، مرجع سابؽ، ص( د. حمدم سميماف القبيبلت، الرقابة اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية1)
"إذا قررت السمطة التشريعية عدـ الثقة  :ـ1956( مف الدستكر المصرم لعاـ 81( مف المادة )6قضت الفقرة )( 2)

كيككف  ،يجب عميو اعتزاؿ الكزارة كال يجكز طمب عدـ الثقة بالكزارة إال بعد استجكاب مكجو إليوففي أحد الكزراء 
الطمب بناء عمى اقتراح عشرة أعضاء كال يجكز لممجمس أف يصدر قراره في الطمب قبؿ ثبلثة أياـ عمى األقؿ مف 

 كيككف سحب الثقة مف الكزير بأغمبية أعضاء المجمس". ،تقديمو
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يشرح المستجكب : "مف النظاـ الداخمي (2( في الفقرة )80ت المادة )كىكذا نصٌ  .منو" سحبت مف
مكضكع استجكابو كبعد إجابة الكزير يجكز لؤلعضاء االشتراؾ في المناقشة كلممستجكب بعد ذلؾ 
إذا لـ يقتنع أف يبيف أسباب عدـ اقتناعو كلو كلغيره مف األعضاء أف يطرحكا مسألة حجب الثقة 

كتعتبر أداة حجب   ."األساسي بيذا الشأف عف الكزراء أك احدىـ مع مراعاة ما ينص عميو القانكف
كىي  ،الثقة مف أقكل األدكات الرقابية التي يمتمكيا المجمس في مكاجية الحككمة عمى اإلطبلؽ

 قائمة في جكىرىا عمى المحاسبة الجذرية عمى األداء الحككمي.
كعجز  كيبدأ البرلماف بالشركع في إجراءات التصكيت عمى سحب الثقة عندما يتبيف لو فشؿ

الحككمة أك أحد كزرائيا مف القياـ بمياميـ. كتعد إجراءات سحب الثقة مف الحككمة أك أحد 
 .(1)كزرائيا أىـ اآلثار التي يمكف أف تترتب عمى االستجكاب أك لجاف تقصي الحقائؽ

 الفرع الثالث
 شروط سحب الثقة

كمف خبلؿ عرض النصكص القانكنية المتعمقة بسحب الثقة مف الحككمة أك أحد كزرائيا 
الكاجب تكافرىا لسحب الثقة مف الحككمة أك أحد كزراءىا عمى النحك نستمخص أىـ الشركط 

 :التالي
 أف تككف مسبكقة باستجكاب أك لجنة تقصي حقائؽ. -5

، ففي الدستكر المصرم البرلمافأف يقدـ طمب سحب الثقة مف قبؿ عدد مف نكاب  -3
"كفي القانكف األساسي  ( حدد الطمب بناءن عمى عيشر أعضاء المجمس،ـ3052)

 الفمسطيني يشترط تكقيع عشرة نكاب عمى طمب سحب الثقة".

"كفي  عمى تقديـ طمب سحب الثقة أال يصكت عمى سحب الثقة إال بعد فترة مف الزمف -8
 القانكف األساسي الفمسطيني يشترط مركر ثبلثة أياـ".

الدستكر المصرم حددىا بأغمبية فأف يصدر قرار سحب الثقة بتصكيت أعضاء المجمس،  -2
( كليس بأغمبية الحاضريف فقط. أما 5أعضاء المجمس، أم )نصؼ عدد األعضاء+

 .(1)اء المجمس التشريعيالقانكف األساسي الفمسطيني فقد حددىا باألغمبية المطمقة ألعض

                                                           

 .79أ. زاىر ناجي عطا اهلل، مرجع سابؽ، ص( 1)
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ال يجكز طمب سحب الثقة في مكضكع سبؽ لممجمس أف فصؿ فيو في دكر االنعقاد ذاتو.  -1
 حسب الدستكر المصرم.

كال يجكز ، بعد مضي ثبلثة أياـ عمى تقديـ الطمب لطرح الثقة تـ تحديد مكعد أكؿ جمسةي -6
( مف القانكف األساسي 77"حسب المادة ) أف يتجاكز مكعدىا أسبكعيف مف ذلؾ التاريخ

(2)الفمسطيني"
. 

ثمث عدد "، أك عف "رئيس الكزراء كحككمتو"أك عف  "رئيس الكزراء"عد حجب الثقة عف ب -7
( مف القانكف 88"، تعتبر الحككمة مستقيمة بالكامؿ "حسب المادة )الكزراء عمى األقؿ
 .األساسي الفمسطيني"

 الفرع الرابع
 الثقة عن الحكومةتبعات إجراء حجب 

بعد أخذ القرار بحجب الثقة عف رئيس الكزراء كحككمتو كانتياء كاليتيـ )حسب القانكف األساسي 
 يترتب اآلتي: ،(3)الفمسطيني(

كال يجكز  ،يمارس رئيس الكزراء كحككمتو أعماليـ مؤقتان باعتبارىـ حككمة تسيير أعماؿ -5
كرم لتسيير األعماؿ التنفيذية لحيف ليـ أف يتخذكا مف القرارات إال ما ىك الـز كضر 

 .تشكيؿ الحككمة الجديدة
                                                                                                                                                                         

ـ كتعديبلتو عمى 2003مف القانكف األساسي الفمسطيني المعٌدؿ لسنة ( 78تنص الفقرة األكلى مف المادة ) (1)
"؛ كيقصد باألغمبية المجمس التشريعي عضاءألالمطمقة  باألغمبيةتـ حجب الثقة عف رئيس الكزراء كحككمتو ي " أنو:

المطمقة لممجمس التشريعي الفمسطيني األكثرية )نصؼ + كاحد( لكؿ عدد أعضاء المجمس، كذلؾ حسب نص 
 ( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني.1الفقرة العاشرة مف المادة )

يجكز لعشرة ـ كتعديبلتو عمى أنو: "2003المعٌدؿ لسنة ( مف القانكف األساسي الفمسطيني 77نصت المادة ) (2)
 بأحد أكرئيس المجمس لعقد جمسة خاصة لطرح الثقة بالحككمة  إلىمف المجمس التشريعي التقدـ بطمب  أعضاء

يتجاكز  أفعمى تقديـ الطمب كال يجكز  أياـجمسة بعد مضي ثبلثة  أكؿالكزراء بعد استجكابو. يتـ تحديد مكعد 
 ."مف ذلؾ التاريخ كعيفأسبمكعدىا 

مادة "، الالحككمة كالبياف الكزارم ":الفصؿ الخامسراجع في ذلؾ كبلن مف: النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي،  (3)
"، إجراءات حجب الثقة كتبعاتيا"(: 78مادة )ـ كتعديبلتو، 2003(؛ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 15)
 ".الكزراء كالكزراءتغيير رئيس "(: 79ادة )كم
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خبلؿ ميمة أقصاىا أسبكعاف تبدأ مف تاريخ  قدـ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بديبلن ي -3
 .حجب الثقة

)عمى أف ال يصؿ العدد أكثر  حاؿ قياـ المجمس التشريعي بحجب الثقة عف كاحد أك أكثر -8
ال أيقدـ رئيس الكزراء بديبلن في الجمسة التالية عمى  ،مف أعضاء الحككمة (1)مف الثيمث(

  .يتجاكز مكعدىا أسبكعيف مف تاريخ حجب الثقة

أية إضافة أك تغيير يطاؿ حقيبة كزارية أك كزيران أك أكثر مف أعضاء  كزاريان  يعد تعديبلن  -2
  .مجمس الكزراء ما داـ لـ يبمغ ثمث عددىـ

رم أك إضافة أحد الكزراء أك مؿء الشاغر ألم سبب كاف يتـ تقديـ عند إجراء تعديؿ كزا -1
الكزراء الجدد خبلؿ مدة أقصاىا أسبكعاف مف تاريخ التعديؿ أك الشغكر لممجمس التشريعي 

 .في أكؿ جمسة يعقدىا لمتصكيت عمى الثقة بيـ

عمى ال يجكز لرئيس الكزراء أك ألم مف الكزراء ممارسة مياـ منصبو إال بعد الحصكؿ  -6
 .الثقة بو مف المجمس التشريعي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تعتبر الحككمة ـ كتعديبلتو عمى أنو: "2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعٌدؿ لسنة 83نصت المادة ) (1)
فكر بدء كالية جديدة لممجمس التشريعي.  -1 :ىذا الباب في الحاالت التالية ألحكاـ مستقيمة كيعاد تشكيميا كفقان 

 -3. األقؿعف ثمث عدد الكزراء عمى  أكعف رئيس الكزراء كحككمتو،  أكبعد حجب الثقة عف رئيس الكزراء  -2
كفاة رئيس الكزراء.  -4. األقؿمجمس الكزراء عمى  أعضاءتشمؿ ثمث عدد  إقالة أكشغكر  أكتغيير  أك إضافة أية
رئيس الكزراء مف قبؿ رئيس  إقالة -6. األقؿالحككمة عمى  أعضاءاستقالة ثمث عدد  أكاستقالة رئيس الكزراء  -5

 ."السمطة الكطنية
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 السادسالمطمب 
 The ministerial responsibility المسؤولية الوزارية

تأتي مسؤكلية الكزارة مف النظاـ البرلماني مف مبدأ عدـ تحمؿ رئيس الدكلة ليا حيث تقكـ 
. لقد أتت "في البيت ال مسؤكلية حيث ال حرية"مف المقكلة القائمة بأنو  انطبلقان الكزارة بذلؾ 

 الدستكرية في الدكلة. األنظمةالتنفيذية في إطار  األعماؿمسؤكلية الكزارة مف حرية تصرفيا في 
كيقصد بمسؤكلية الكزارة أماـ السمطة التشريعية تحمؿ النتائج المترتبة عما يرتكبكنو مف 

. كبذلؾ تختمؼ ر المبلئمةأك غي غير القانكنية اإلجراءاتالضارة بالببلد مف  كاألعماؿ األخطاء
 ىذه المسؤكلية عف مسؤكلية الكزارة أماـ المحاكـ عف أعماؿ أعضائيا غير القانكنية.

مف الناحية  إنجمتراكيرجع ظيكر نظرية مسؤكلية الكزارة أماـ السمطة التشريعية إلى 
 األخرلالدكؿ  لىإمت ثـ تعمٌ  ،التاريخية، التي تعتبر ميد النظاـ البرلماني منذ القرف الثامف عشر

التي أخذت بيذا النظاـ. كيستند مبدأ المسؤكلية ىذه عمى قكاعد القانكف العاـ القائمة بمساكاة جميع 
 أـ كاف كزيران أف كؿ مكظؼ عاـ في الدكلة سكاء القانكف الذم تطبقو المحاكـ. إذ إالمكاطنيف أماـ 

يعتبر مسؤكال كبقية المكاطنيف عف أعمالو التي ال يبررىا القانكف حتى لك أثبت ىذا  عاديان  مكظفان 
 .(1)المكظؼ أف فعمو كاف تنفيذ أمر رئيسو

تعد المسؤكلية الكزارية أخطر سبلح رقابي لمبرلماف عمى الحككمة كالذم ييدؼ إلى التأكد 
ىذه المسؤكلية نتيجة النعداـ  ررتكتق ،مف أف الكزارة تخرج في عمميا عف النيج المرسكـ لمببلد

 .(2)رئيس جميكرية ئيس الدكلة السياسية ممكان كاف أـكلية ر مسؤ 
حدل رلماف، كبدكف ىذه الكسيمة تختفي إكالمسؤكلية الكزارية آخر كسيمة قد يمجأ إلييا الب

كتشكؿ ىذه الكسيمة  أىـ أدكات الرقابة الممنكحة لمسمطة التشريعية لمكاجية السمطة التنفيذية،
                                                           

د. قائد محمد طربكش، السمطة التنفيذية في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم "تحميؿ قانكني مقارف"، ( 1)
 .432، ص1996، 1المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، ط

كنجد أف المشرع الدستكرم  في بعض النظـ الدستكرية أراد أف يجعؿ المسؤكلية الكزارية أثران ال كسيمة، فيك ال ( 2)
نما البد أف يككف ذلؾ عمى أثر استجكاب، سكاء  كاف مكجيان ألحد الكزراء أـ إلى رئيس أيرغب بأف تثار استقبلالن، كا 

مة لمتحكؿ إلى استجكاب؛ فإف مفاد ذلؾ أنيا جميعان يمكف أف تفضي الكزراء، كألف أكثر الكسائؿ الرقابية األخرل قاب
 إلى إثارة ىذه المسؤكلية، كلك بطريؽ غير مباشر.

كفي تأييد ذلؾ، يقكؿ البعض بأنو ال يجكز اعتبار سحب الثقة بالحككمة أك اعتماد الثقة بيا، أك مسؤكليتيا الكزارية 
عف ممارسة الرقابة، كىي قرارات تصدرىا السمطة التشريعية بعد  أداة مف أدكات الرقابة، إنما ىي نتيجة تنشأ

د. أحمد سبلمة بدر،  ؛433المرجع نفسو، ص د. قائد محمد طربكش، راجع في ذلؾ كبلن مف: مراجعة أعماؿ الحككمة.
 .51مرجع سابؽ، ص
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لة السياسية لمحككمة أماـ البرلماف، كالتي تعطيو صبلحية إجبارىا، أك أحد تجسيدان لممساء
، عمى تقديـ االستقالة، أك اعتبارىا مستقيمة بمجرد إقرار سحب الثقة منيا. كفؽ نصكص أعضائيا

 .(1)القانكف الناظـ ليا
 :فرعينوتنقسم المسؤولية الوزارية إلى 

 يتعمؽ بمضمكف كنكع المسؤكلية. األول: الفرع
 يتعمؽ بنطاؽ المسؤكلية. الثاني: الفرع

 الفرع األول
 أنواع المسؤولية بحسب مضمونيا

 إلى مسؤكلية مدنية كجنائية كسياسية. -بحسب مضمكنيا-تنقسـ المسؤكلية الكزارية 
 المسؤولية المدنية: - أ

يخضع رئيس مجمس الكزراء كالكزراء كؿ . حيث (2)ىا التعكيض المادمادكتتـ عندما يككف مؤ 
فيـ يخضعكف لمقاعدة التي  ،عمى حدة لممسئكلية "المدنية" شأنيـ في ذلؾ شأف األفراد العادييف

سبة ترتب عميو ضرر لمغير ممـز بتعكيضو، فالكزراء يعاممكف بالنتقضي بأف كؿ مف ارتكب خطأ 
الخاصة  األمكاؿلمسؤكلية المدنية عمى لممسؤكلية المدنية معاممة أم فرد في الدكلة، كتنصب ا

لرئيس الكزراء كالكزراء، كىذا النكع مف المسؤكلية يخرج عف رقابة البرلماف كيخضع لما تقضي بو 
 .(3)المحاكـ العادية

 :)الجزائية( المسؤولية الجنائية - ب

ىا عقكبة أف تككف فعبلن لمكزير يعرض اقتراؼ إثـ كفاعؿ أصمي أك كتتـ عندما يككف مؤدا
أف يككف الكزير أك الكزراء كميـ  -ىي بطبيعتيا-شريؾ في ىذا الفعؿ. كمسؤكلية الكزير الجزائية 

 .(4)متضامنيف فييا

                                                           

 .31أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .432التنفيذية في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم، مرجع سابؽ، صد. قائد محمد طربكش، السمطة ( 2)
 .52د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 3)
 .432، صالمرجع نفسود. قائد محمد طربكش، ( 4)
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الذم تأخذ بو الدكلة، فالدكؿ التي تأخذ بالنظاـ  (1)تختمؼ ىذه المسؤكلية بحسب شكؿ الحكـ
قاعدة عدـ المسؤكلية الجنائية لمممؾ، أما الدكؿ التي تأخذ بالنظاـ الجميكرم فإنيا الممكي تتبع 

رئيس  إلىتخضع رئيس الجميكرية لممسؤكلية الجنائية في حاالت محددة، كال تمتد ىذه التفرقة 
الكزراء "رئيس الحككمة" حيث تقررت مسؤكليتو الجنائية الكاممة عما ارتكبو ىك أك كزراؤه مف جرائـ 
منصكص عمييا في قانكف العقكبات أك القكانيف الخاصة بمحاكمة الكزراء. كيترتب عمى ارتكاب 

كالتي قد تمسو في  قانكف العقكباتـ عمى الكزير بالعقكبات الكاردة في ىذه األفعاؿ اإلجرامية الحك
 .(2)شخصو أك حريتو أك مالو كالسجف كالحبس كالغرامة

 المسؤولية السياسية: - ت

في بناء النظاـ البرلماني كبدكنيا يفقد ىذا  األساسيتعد المسؤكلية السياسية لمكزارة الركف 
مف أحد كيقصد بيا حؽ البرلماف في سحب الثقة مف الكزارة كميا أك  ،النظاـ جكىره كتتغير طبيعتو

 الكزراء، كتقـك المسؤكلية السياسية عمى ارتكاب مخالفة سياسية يرجع أمر تقديرىا لمبرلماف.

                                                           

تنص جميع الدساتير البرلمانية عمى "عدـ المسؤكلية السياسية لرئيس الدكلة"، غير أف مدل عدـ المسؤكلية  (1)
 ختبلؼ شكؿ النظاـ البرلماني، فيما إذا كاف ممكيان أـ جميكريان:يختمؼ با
ففي األنظمة الممكية، تككف عدـ مسؤكلية رئيس الدكلة مطمقة، فبل يمكف مساءلة الممؾ سياسيان أك جنائيان  -1

أك مدنيان، كذلؾ ألف ذاتو مصكنة ال تمس، كلعؿ ذلؾ أثر مف آثار نظرية المصدر اإلليي لمسمطة، كما 
 مف قدسية لشخص الممؾ. تقرره

أما في األنظمة الجميكرية، فإف عدـ مسؤكلية رئيس الدكلة ليست مطمقة كما ك الشأف في األنظمة  -2
فإنو يخضع لممسؤكلية الجنائية  -سياسيان  لئف كاف مسؤكالن –الممكية، كمعنى ذلؾ أف رئيس الجميكرية 

كالمسؤكلية المدنية، كمفاد عدـ المسؤكلية السياسية أنو ال يمكف إقالة رئيس الجميكرية أك إبعاده عف 
منصبو، كبالتالي ال تكجد أية ىيئة عامة تستطيع عزؿ رئيس الجميكرية، كما ال يمكف ألعضاء البرلماف 

ا ال يمكف سحب الثقة منو. أما عف المسؤكلية الجنائية، فإف أف يكجيكا إليو أسئمة أك استجكابات، كم
رئيس الجميكرية باعتباره مكاطنان كسائر المكاطنيف يخضع لممسؤكلية الجنائية، كبالتالي يجكز مساءلتو 
جنائيان عف األفعاؿ التي يأتييا متى كانت تشكؿ جناية أك جنحة، كيستكم أف تككف الجريمة قد ارتكبت 

ياـ الكظيفة أك خارجيا، ككذلؾ يككف الرئيس مسؤكالن مدنيان عف أعمالو الشخصية شأنو شأف أثناء أداء م
د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ،  مف: لممزيد حكؿ ىذا المكضكع، راجع كبلن سائر األفراد. 

جع المر كما بعدىا؛ د. عبد اهلل إبراىيـ ناصؼ،  6، صالمرجع السابؽ؛ د. أحمد إبراىيـ السبيمي، 95ص
 كما بعدىا. 115، صالسابؽ

 .53د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 2)
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كالمسؤكلية الجنائية التي تقـك  ،كىي بذلؾ تختمؼ عف المسؤكلية المدنية التي أساسيا الخطأ المدني
 عمى ارتكاب األفعاؿ اإلجرامية.
بمعناىا الفني كبيف مجرد الخبلؼ بيف الكزارة المسؤكلية السياسية كتتعيف التفرقة بيف 

كرفضو البرلماف أك تقدـ  ،بمشركع قانكف كالبرلماف بصدد أمر معيف، فإذا تقدمت الحككمة مثبلن 
استقالة الكزارة،  إلىالبرلماف برغبة كرفضت الكزارة تنفيذىا، فميس مف شأف ىذا االختبلؼ أف يؤدم 

 .(1)أخطاء بشأنيامة يثبت أف الكزارة ارتكبت ياسية ميالكزارية تتعمؽ بمسألة س فالمسؤكلية
 الفرع الثاني

 أنواع المسؤولية بحسب نطاقيا
إما مسؤكلية تضامنية جماعية أك مسؤكلية فردية،  الكزارية بحسب نطاقياكتتفرع المسؤكلية 

إنيا تمثؿ ة، بؿ لبرلماني إحدل أىـ مبلمحو الرئيسكتعد المسؤكلية التضامنية لمكزراء في النظاـ ا
نككف بصدد نظاـ برلماني، كالعكس  بحيث إذا لـ تكجد المسؤكلية التضامنية لمكزراء ال جكىره،
 .(2)صحيح
 المسؤولية الجماعية )التضامنية(: - أ

تشمؿ المسؤكلية التضامنية الكزارة كميا لما تتصؼ بو مف أنيا كحدة كاحدة متجانسة 
كيترتب  ،جميعيـ في رسـ السياسة العامة لمدكلة كيشترؾ الكزراءكمتضامنة في مباشرة أعماليا، 

فإذا اعترض البرلماف عمى ىذه  –في تحمؿ المسؤكلية الناتجة عنيا  عمى ذلؾ اشتراكيـ جميعان 
الكزراء مف يعارض السياسة التي  السياسة كسحب الثقة كجب استقالة الكزارة كميا حتى إذا كاف مف

اعتبار  إلىألف مبدأ التضامف الذم يقـك عميو النظاـ البرلماني يؤدم  ،دينت الكزارة بسببياأ
 .باإلجماعالقرارات الصادرة مف مجمس الكزراء كأنيا صدرت عنو 

 المسؤولية الفردية: - ب
ؿ كزير عمى حدة أك كزراء معينيف نتيجة أعماليـ التي يباشركنيا في المراد بيا مسؤكلية ك

ف عمى ىذا األخير عيٌ سحب الثقة مف كزير مذا انتيى البرلماف إلى حدكد الكزارة المسندة إلييـ، فإ
                                                           

 كما يمييا. 50د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .31أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرجع سابؽ، ص( 2)
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أف يستقيؿ كحده دكف المساس بالكزارة ككؿ، كىذا ال يحدث بطبيعة الحاؿ إال فيما يتعمؽ بالمسائؿ 
 .(1)كفي حالة عدـ تضامف رئيس الكزراء مع الكزير المسؤكؿ -التي يستقؿ الكزير بالتصرؼ فييا

كيرل البعض أف المسؤكلية السياسية الفردية تنشأ عف تصرؼ فردم ألحد الكزراء في غير 
المسائؿ المقررة في السياسة العامة، بحيث ال يجكز اعتبار الحككمة جميعيا مسؤكلة عنو، كال 

األخطاء  -بمفرده–يجعؿ مجمس الكزراء سمطة رئاسية فكؽ الكزير، كمف ثـ يتحمؿ الكزير 
 .(2)و شخصيان المنسكبة إلي
ضافة  ت نصٌ  حيثمصر وفمسطين: نوضح النصوص القانونية في كل من  ما تقدم إلىوا 

 ما مثاؿ ذلؾك  ،(3)اـ السمطة التشريعية بصكرة فرديةأحكاـ دساتير بمداف عمى مسؤكلية الكزراء أم
- رئيس الجميكرية يضععمى أف: " (ـ3052)تكر المصرم لعاـ ( مف الدس510ت المادة )نصٌ 

ف السياسة العامة لمدكلة، كيشرفاف عمى تنفيذىا، عمى النحك المبيٌ  -باالشتراؾ مع مجمس الكزراء
الكزراء مسؤكلكف أماـ مجمس النكاب عف السياسة العامة لمدكلة ككؿ كزير  في الدستكر"، إذف

"لمجمس النكاب أف يقرر سحب الثقة مف أف ( 585مسؤكؿ عف أعماؿ كزارتو كذكرت المادة )
أك نكابيـ، كال يجكز عرض سحب الثقة إال  ،أك أحد الكزراء ،أحد نكابو أك ،س مجمس الكزراءرئي

 ."شر أعضاء المجمس عمى األقؿ...بعد استجكاب، كبناء عمى اقتراح عي 
في ظؿ دستكر جميكرية  ىك الذم كاف مقرران  -الفردية– كيبلحظ أف ىذا النكع مف المسؤكلية

كسنة  ـ(5962)كدستكرم سنة  ـ(5938). أما في ظؿ دستكر سنة ـ(5918)مصر الصادر سنة 
 .(4)إلى جنب فإف المسؤكليتيف مقررتاف جنبان  ،ـ(3052)كدستكر سنة  ،ـ(5975)

كرة أعبله فإف مسؤكلية الكزارة فردية. كالدليؿ عمى ذلؾ أف كالمذ (585) كبناء عمى نص المادة
الكزراء. أما سحب الثقة مف رئيس  دأك أحسحب الثقة محصكرة في أحد نكاب رئيس الكزراء 

مرىكف بمكافقة رئيس الجميكرية،  النكابف قرار مجمس الكزراء فإنيا غير نيائية. حيث إ مجمس
                                                           

 .55د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .599ـ، ص 1988القاىرة، دار الفكر العربي، د. سميماف الطماكم. النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، ( 2)
 .436د. قائد محمد طربكش، السمطة التنفيذية في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم، مرجع سابؽ، ص( 3)
د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي، ( 4)

 .497مرجع سابؽ، ص
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ذا أقره مجمس  ،مف جديد النكابمجمس  إلىالذم يجكز لو أف يعيده  مرة ثانية )جاز  النكابكا 
كالحككمة عمى االستفتاء الشعبي(  النكابف يعرض مكضكع النزاع بيف مجمس لرئيس الجميكرية أ

لممجمس، كتقؼ  األخير اإلقرارمف تاريخ  يكمان  عشريفىذا االستفتاء الذم )يجب أف يجرم( )خبلؿ 
جمسات المجمس في ىذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة االستفتاء مؤيدة لمحككمة اعتبر المجمس 

ال قبؿ رئيس الجميكرية استقالة الكزراء  .الناتجة عف المسؤكلية التضامنية، منحبلن، كا 
إف نص ىذه المادة يجعؿ قرار السمطة التشريعية بسحب الثقة مف رئيس مجمس الكزراء ال 

في المرة  النكابألف رئيس الجميكرية يحيؿ قرار مجمس  ،خطكة أكلى نحك استقالتو إاليعتبر 
تفتاء الشعبي الذم يترتب عميو إما االس إلىكيحيؿ قرار المجمس لممرة الثانية  ،ليو مف جديداألكلى إ

التصكيت لصالح الكزارة أك تقدـ األخيرة استقالتيا إذا كانت نتيجة االستفتاء حؿ المجمس إذا كاف 
 .(1)لصالح قرار السمطة التشريعية في المرة الثانية
( في 72كتعديبلتو نصت المادة ) ـ(3008)ؿ لسنة كفي القانكف األساسي الفمسطيني المعدٌ 

راء أماـ المجمس التشريعي، كجاء في ( منو عمى المسؤكلية الكزارية الجماعية كالفردية لمكز 8الفقرة )
منية أماـ المجمس ارئيس الكزراء كأعضاء حككمتو مسؤكلكف مسؤكلية فردية كتضنصيا "
 ".التشريعي

ألساسي الفمسطيني قد نصا عمى كىنا يرل الباحث بأف الدستكر المصرم كالقانكف ا
المسؤكلية الكزارية التضامنية كالفردية لمكزراء، كالمسؤكلية التضامنية يترتب عمييا سحب الثقة مف 

ف كفؿ الكزيرالحككمة كتعتبر مستقيمة، أما المسؤكلية الفردية فيترتب عمييا سحب الثقة مف  ، كا 
 ذلؾ ال نككف بصدد نظاـ برلماني.ننا دكف المسؤكلية التضامنية بشركط حيث إ المشرع
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 السابعالمطمب 

 Approval of the general budget الموازنة العامة إقرار
أىـ الكسائؿ الرقابية بحكزة المجمس التشريعي، حيث  قرار المكازنة العامة لمدكلة أحديعتبر إ

يمكنو مف اإلشراؼ عمى برنامج كسياسة الحككمة العامة، كالتدخؿ في تكجيييا عبر إدخاؿ 
عطاء أكلكيات لمتنمية، أك مف خبلؿ المراقبة كالمراجعة.  تعديبلت، كا 

لمسنة المالية المقبمة، كتعتبر المكازنة العامة الخطة كالمحكر الذم يعبر عف أعماؿ الدكلة 
، األمر الذم يجعؿ مف لحككمة تبنييا في كافة المجاالتفيي تتضمف السياسات التي تنكم ا

رقابتيا مف قبؿ أعضاء المجمس التشريعي أمران الزمان كىدفان ساميان، ألنيا تحقؽ السيادة الشعبية 
العاـ مف اإلسراؼ كالتبذير  كالتكازف بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية، كتحافظ عمى الماؿ

ـ( كتعديبلتو، كقانكف تنظيـ 3008كالسرقة، كقد حدد القانكف األساسي الفمسطيني المعٌدؿ لسنة )
ـ(، المرجعيات كاإلجراءات الكاجبة إلعداد المكازنة، كحدكد 5998( لسنة )7المكازنة رقـ )

افة إلى المساءلة السنكية لمحككمة مسؤكليتيا لتحقيؽ الشفافية، كحسف استخداـ الماؿ العاـ، باإلض
 .(1)أماـ المجمس التشريعي

كإلعداد لممكازنة العامة تقـك أجيزة الدكلة المختمفة، بتقدير حجـ النفقات العامة كاإليرادات 
العامة، البلزمة مف أجؿ تنفيذ السياسة المالية، بحيث تأتي ىذه التكقعات بصكرة مفصمة كمكزعة 

المختمفة، كمقسمة حسب أنكاعيا المتعددة، كبما يتفؽ مع أبعاد السياسة المالية بيف اإلدارات العامة 
ف كجكد تقديرات لئليرادات العامة كالنفقات العامة، ال يكفي ك  لمدكلة. لنككف أماـ مكازنة  -كحده–ا 

ا عامة لمدكلة، بؿ ال بد مف أف يقترف ىذا التقدير بمكافقة أك بإجازة مف السمطة التشريعية عمى ىذ
التقدير، أم أف مكافقة السمطة التشريعية كاعتماد المكازنة العامة شرط أساسي لتنفيذ المكازنة 

وسنتناول ىذا  .(2)العامة، كدكف ىذه المكافقة، تبقى المكازنة مشركعان "مقترحا" غير قابؿ لمتنفيذ
 المطمب ضمن الفروع التالية:

 تعريؼ المكازنة العامة. -الفرع األكؿ
 التنظيـ القانكني لمرقابة عمى المكازنة العامة. -الفرع الثاني
 أكجو رقابة البرلماف عمى المكازنة العامة. -الفرع الثالث
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 الفرع األول
 تعريف الموازنة العامة

العامة، عف  كاإليراداتؿ كمعتمد لمنفقات العامة ؼ المكازنة العامة بأنيا "تقدير مفصٌ كتعرٌ 
 .(1)ما تككف سنة" غالبان مستقبمية، فترة مالية 

مجمكعة التقديرات المعتمدة لمصركفات الدكلة خبلؿ سنة مالية مقبمة  بأنياكقد عرفيا البعض "
ككسائؿ تمكيؿ تمؾ المصركفات عف نفس المدة كالتي يمـز فييا تساكم المكارد المالية المقدرة مع 

 .(2)حجـ اإلنفاؽ الحككمي"
( لسنة 7( مف قانكف رقـ )5)المادة ع الفمسطيني المكازنة العامة في كقد عرؼ المشرٌ 

الخاص بتنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية بأنيا: "برنامج مفصؿ لنفقات السمطة  (ـ5998)
يراداتيا لسنة مالية معينة كيشمؿ التقديرات السنكية إليرادات السمطة الكطنية كالمنح  الكطنية كا 

 كالقركض كالمتحصبلت األخرل ليا كالنفقات كالمدفكعات المختمفة".
ف قانكف  تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية الفمسطيني رقـ م (59)فت المادة كما كعرٌ 

ىي األداة المالية األساسية كبرنامج عمؿ السمطة ”المكازنة العامة بأنيا  ـ(5998)لسنة  (7)
الكطنية التفصيمي لمنفقات كاإليرادات لمختمؼ النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيؽ األىداؼ 

، كما لـ يكف ىناؾ استثناء بحكـ القانكف أك اتفاقية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسات المالية
 .“دكلية أك عقد قانكني، فإف المكازنة العامة تحتكم عمى الصندكؽ المكحد ككؿ الصناديؽ الخاصة

عنصريف أساسييف، ىما  إلىكيتبيف مف التعريفات السابقة أف المكازنة العامة لمدكلة، تستند 
 االعتماد.التقدير ك 

                                                           

سؤاؿ كجكاب، قطاع المكازنة العامة في الدكلة، كزارة المالية، جميكرية  25العامة في : المكازنة بعنكاف تقرير( 1)
 .3، ص2014مصر العربية، 
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فإنو يتمثؿ في تقدير أرقاـ تمثؿ اإليرادات العامة التي ينتظر أف تحصؿ عمييا السمطة  التقدير:
التنفيذية، ككذلؾ النفقات العامة التي ينتظر أف تنفقيا إلشباع الحاجات العامة لمشعب، كذلؾ خبلؿ 

 فترة مالية مستقبمية.
يتمثؿ بحؽ السمطة التشريعية كاختصاصيا، في المكافقة عمى تكقعات السمطة ك  أما االعتماد:

األساس، فإف المكازنة العامة تظؿ مجرد التنفيذية، مف إيرادات عامة كنفقات عامة. كعمى ىذا 
 مشركع مكازنة، حتى تعتمد مف السمطة التشريعية.

تتكقعيا الحككمة خبلؿ فترة  مالية تقديرية خطةىي المكازنة العامة أف  الباحث يعٌرؼك  
المجمس التشريعي مف  كالمصادقة عميياكيجب إقرارىا  كاحدة زمنية مقبمة تقدر عادة بسنة

الحككمة في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي  مفصؿ لعمؿالبرنامج ال تبيفىي كثيقة ك  "البرلماف"،
 .ة لمدكلةكالمالي كالسياسي كغيرىا مف المجاالت المنبثقة عف السياسة العام

بلحظ أف مكافقة السمطة التشريعية تنصرؼ بصفة أساسية إلى النفقات العامة، ذلؾ أف كيي 
مكافقة ممثمي الشعب عمى النفقات العامة، تعطي الحؽ لمسمطة التنفيذية )الحككمة(، القياـ بعممية 

ادات العامة فبل اإلنفاؽ حسبما ىك محدد في المكازنة العامة، أما اعتماد السمطة التشريعية لئلير 
ف اإليرادات دـ تحصيؿ اإليرادات العامة، حيث إيعطي الحككمة حؽ االختيار، بتحصيؿ أك ع

إلى القكانيف التي تفرضيا، كالكقائع التي تكجبيا )الضرائب(  العامة كاجبة التحصيؿ، استنادان 
 .(1)كمباشرة الدكلة نشاطيا الصناعي كالتجارم

الدكلة بأربعة مراحؿ رئيسة تتسـ بالتتابع، ميشكمة في ذلؾ دكرتيا كتمر المكازنة العامة في 
المتكاممة، كالتي تبدأ بمرحمة اإلعداد كالتحضير ثـ اإلقرار ثـ مرحمة التنفيذ كأخيران مرحمة الرقابة 
عمى التنفيذ مف خبلؿ التقارير الربعية كالحساب الختامي. كتكزع مسؤكلية القياـ بيذه المراحؿ بيف 

يف التشريعية كالتنفيذية، فتقكـ األخيرة بجميع المراحؿ باستثناء مرحمة اإلقرار التي ىي مف السمطت
اختصاص السمطة التشريعية إعماالن لمبدأ الفصؿ بيف السمطات. كالمشرع الدستكرم الفمسطيني 

مف  "مرحمة الحساب الختامي" بشكؿ مباشر أيضان  منح السمطة التشريعية دكران في المرحمة الرابعة

                                                           

 .65د. محمد خالد الميايني، مرجع سابؽ، ص( 1)
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، كفي ذلؾ تتكيجان لمدكر الرقابي لمسمطة التشريعية (1)خبلؿ المصادقة عمى مسكدة الحساب الختامي
الذم يترافؽ مع كافة مراحؿ دكرة المكازنة عبر التقارير الربعية عف سير المكازنة العامة لمدكلة 

 .(2)المقدمة لو مف السمطة التنفيذية ككزارة المالية تحديدان 
الفقو أف إقرار القكانيف كمنيا قانكف المكازنة العامة مف قبؿ السمطة يرل جانب مف 

ليذا الرأم أف إقرار المكازنة  التشريعية ىك عمؿ تشريعي كليس عمبلن رقابيان، إال أننا نرل خبلفان 
برز كسائؿ الرقابة المالية التي يمارسيا البرلماف إال انو يعد مف أ تشريعيان  العامة كاف كاف عمبلن 

،،، فالمكازنة العامة تحدد إيرادات )أم أنو عمبلن تشريعيان كرقابيان(أعماؿ السمطة التنفيذية  عمى
الدكلة كنفقاتيا كالمبدأ السائد انو ال يجكز جمع أم مبمغ أك إيراد لمخزينة بدكف تخكيؿ مف السمطة 

التشريعية التشريعية، كال يجكز انفاؽ أم مبمغ بأم حاؿ دكف كجكد اعتماد صريح مف السمطة 
( مف 60، كذلؾ ما نصت عميو المادة )(3)يخكؿ السمطة التنفيذية ذلؾ االتفاؽ في ذلؾ المجاؿ

 األحكاـ القانكف ـ( كتعديبلتو مف أنو: "ينظـ3008القانكف األساسي الفمسطيني المعٌدؿ لسنة )
قرارىا العامة المكازنة بإعداد الخاصة  المكازنات ككذلؾ فييا، المرصكدة األمكاؿ في كالتصرؼ كا 
 ال بما السمطة فيو تساىـ مشركع ككؿ العامة، كالمؤسسات الييئات كميزانيات كالتطكيرية الممحقة

( مف نفس القانكف عمى 89رأسمالو". كما نصت عميو أيضان المادة ) مف بالمائة خمسيف عف يقؿ
 .يا"صرف كبإجراءات العامة األمكاؿ بتحصيؿ الخاصة األحكاـ القانكف أف "يبيف

كتستطيع السمطة التشريعية كذلؾ عف طريؽ إقرار المكازنة العامة اذا ما كجدت قصكران في أداء    
جياز إدارم معيف مساءلة ىذا الجياز كالمجكء إلى تقميؿ االعتمادات المخصصة لو أك في بعض 

 .(4)الحاالت إلغاء أنشطة ىذا الجياز كجميع االعتمادات المالية المخصصة ليا
 

                                                           

يجب عرض الحساب ـ كتعديبلتو عمى أنو: "2003( مف القانكف األساسي المعٌدؿ لسنة 62نصت المادة ) (1)
الختامي لميزانية السمطة الكطنية عمى المجمس التشريعي في مدة ال تزيد عمى سنة كاحدة مف تاريخ انتياء السنة 

 ".عميو بابان بابان  المالية، كيتـ التصكيت

 .83أ. زاىر ناجي عطا اهلل، المرجع السابؽ، ص (2)
 .29د. حمدم سالـ القبيبلت، مرجع سابؽ، ص (3)
 .29، صنفسومرجع الد. حمدم سالـ القبيبلت، ( 4)
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 الثانيالفرع 
  لموازنة العامةلمرقابة عمى ا القانوني تنظيمال

ـ( عمى أف: 3052( مف الدستكر المصرم الحالي لسنة )505في مصر نٌصت المادة )
قرار التشريع، سمطة النكاب مجمس "يتكلى  لمتنمية العامة كالخطة لمدكلة، العامة السياسة كا 

 التنفيذية، السمطة أعماؿ عمى الرقابة كيمارس لمدكلة، العامة كالمكازنة االقتصادية، كاالجتماعية،

 .الدستكر" في النحك المبيف عمى كمو كذلؾ
 المكازنة تشمؿ -5( مف نفس الدستكر المصرم عمى أف " 532كنصت أيضان المادة )

 النكاب قبؿ مجمس عمى مشركعيا كييعرض استثناء، دكف كمصركفاتيا إيراداتيا كافة لمدكلة العامة

عميو  التصكيت كيتـ عمييا، بمكافقتو إال نافذة تككف كال المالية، السنة بدء مف األقؿ عمى يكمنا تسعيف
 اللتزاـ تنفيذان  ترد التي عدا المكازنة، مشركع في الكاردة النفقات يعدؿ أف لممجمس كيجكز -3 .بابان  بابان 

ذا -8 .الدكلة عمى محدد  مع المجمس يتفؽ أف كجب النفقات، إجمالي في زيادة التعديؿ عمى ترتب كا 

 أف يجكز بقانكف المكازنة كتصدر بينيما، التكازف إعادة تحقؽ مصادر لئليرادات تدبير عمى الحككمة

 أف يجكز ال األحكاؿ، جميع كفي -2 .التكازف ىذا لتحقيؽ البلـز بالقدر قائـ قانكف في تعديبلن  يتضمف

 القانكف كيحدد -1 .جديدة أعباء المكاطنيف تحميؿ شأنو مف يككف نص أم المكازنة قانكف يتضمف

 .كحساباتيا العامة كالييئات المؤسسات مكازنات كأحكاـ العامة، المكازنة إعداد كطريقة المالية، السنة
 كؿ كعمى العامة، المكازنة أبكاب مف آخر إلى باب مف مبمغ أم نقؿ عمى المجمس مكافقة كتجب -6

 .بقانكف" المكافقة كتصدر تقديراتيا، عمى زائد أك بيا، كارد غير مصركؼ
 يجكز ـ( عمى أنو " ال3052( مف نفس الدستكر المصرم لسنة )537كنٌصت المادة )

المكازنة  في مدرج غير بمشركع االرتباط أك تمكيؿ، عمى الحصكؿ أك االقتراض، التنفيذية لمسمطة
 مجمس مكافقة بعد إال مقبمة، لمدة لمدكلة العامة الخزانة مف مبالغ إنفاؽ عميو يترتب المعتمدة العامة

 ".النكاب
لسنة  ؿمف القانكف األساسي الفمسطيني المعدٌ  (90مادة )في ال تنظيـ المكازنة العامةكجاء 

تحدد بداية السنة المالية كنيايتيا كتنظـ المكازنة العامة ": ، كجاء بنصياـ( كتعديبلتو3008)



                                                     

580 

 

ذا لـ يتيسر إقرار المكازنة العامة قبؿ ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر   اإلنفاؽبقانكف، كا 
 .")كاحد مف اثنى عشر( لكؿ شير مف مكازنة السنة المالية 53/5باعتمادات شيريو بنسبة 

مع مراعاة ما كرد في نفس القانكف، حيث جاء بنصيا " ( مف65ككذلؾ نظمت في المادة )
 :( مف ىذا القانكف األساسي90المادة )

عمى الحككمة عرض مشركع المكازنة عمى المجػمس التشريعي قبؿ شيريف عمى األقؿ مف  -5
 .بدء السنة المالية

يعقد المجمس التشريعي جمسة خاصة لمناقشة مشركع قانكف المكازنة السنكية فيقره  -3
بالتعديبلت قبؿ بدء السنة المالية الجديدة أك يعيده إلى الحككمة في مدة أقصاىا شير مف 
عادتو  تاريخ تقديمو إليو مصحكبان بمبلحظات المجمس الستكماؿ المقتضيات المطمكبة كا 

 .إلى المجمس التشريعي إلقراره

 .يتـ التصكيت عمى المكازنة بابان بابان  -8

بكاب الميزانية إال باالتفاؽ بيف المجمس التشريعي كالسمطة ال يجكز إجراء المناقمة بيف أ -2
 ."التنفيذية

-65تجمع المكاد ) التشريعي الفمسطيني ( مف النظاـ الداخمي لممجمس72في حيف أف المادة )
طار مادة كاحدة، كيشكؿ إقرار مشركع المكازنة العامة الكاردة في القانكف األساسي في إ (90

 .(1)لمعبلقة المختمفة بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية نمكذجان الفمسطينية في كؿ عاـ 
يقدـ مجمس الكزراء مشركع قانكف المكازنة العامة إلى  -5"عمى أف:  )72مادة )ت الكنصٌ 

يحيؿ المجمس المشركع إلى لجنة  -3المجمس التشريعي قبؿ شيريف مف بداية السنة المالية. 
بداء الرأم فيو تفصيميان المكازنة كالشؤكف المالية لدراست كترفع تكصياتيا بشأنو إلى المجمس.  ،و كا 

ضكء تقرير المجنة  فييعقد المجمس جمسة خاصة لمناقشة مشركع قانكف المكازنة العامة  -8
فيقر المشركع بالتعديبلت قبؿ بدء السنة المالية الجديدة أك يعيده إلى مجمس الكزراء  ،كتكصيتيا

في مدة أقصاىا شير مف تاريخ تقديميا إلى المجمس مصحكبان بمبلحظات المجمس إلجراء 
عادتيا لممجمس خبلؿ مدة أقصاىا أسبكعاف مف تاريخ اإلعادة إلقرارىا.   -2التعديبلت المطمكبة كا 

                                                           

 بعدىا. كما 65أ. حسف محمد عياش، مرجع سابؽ، ص( 1)
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ال يجكز إجراء المناقمة بيف أبكاب قانكف  -1. بابان  يت عمى مشركع قانكف المكازنة بابان يتـ التصك 
إذا لـ يتـ إقرار مشركع قانكف المكازنة  -6المكازنة إال باالتفاؽ بيف المجمس كالسمطة التنفيذية. 

احد مف اثني )ك  5/53العامة قبؿ بدء السنة المالية الجديدة يستمر اإلنفاؽ باعتمادات شيرية بنسبة 
 ."شيرأة المنصرمة بحد أقصى مدتو ثبلثة عشر( لكؿ شير مف مكازنة السنة المالي

( مف 63كأخيرا الرقابة عمى التنفيذ مف خبلؿ الحساب الختامي، كىذا ما نٌصت عميو المادة )
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السمطة الكطنية القانكف األساسي الفمسطيني عمى أنو: "

سنة كاحدة مف تاريخ انتياء السنة المالية، كيتـ  فمجمس التشريعي في مدة ال تزيد عالعمى 
 ".التصكيت عميو بابان بابان 

 مف رغـعمى الإف اقتراح مشركع المكازنة العامة في معظـ دكؿ العالـ يسند إلى الحككمة، 
كذلؾ عف طريؽ تشكيؿ لجنة  ،أف ىناؾ مف يرل ضركرة إسناد ىذه الميمة إلى السمطة التشريعية

مف أعضاء البرلماف تتكلى ميمة إعداد المكازنة العامة ثـ عرضيا عمى السمطة التشريعية 
 لممصادقة عمييا، أك إسنادىا إلى لجنة مشتركة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية.

مى ت عالتصكيكيرل الباحث في أف المشرع الدستكرم الفمسطيني بنٌصو عمى أف "يجب  
تمكيف المجمس التشريعي مف االطبلع عمى تفصيبلت المكازنة " كذلؾ لالمكازنة يككف بابان بابان 

العامة مف حيث مصادر اإليرادات ك الجيات التي تصرؼ فييا النفقات، ذلؾ أف المكازنة العامة 
، بحيث تككف كذلؾ التكزيعات التفصيمية قد ال قد تككف مقبكلة بمجمميا كمف حيث النتيجة كلكفٌ 

 نيا قد تككف غير متفقة مع سياسة الدكلة المالية.إ
 الثالثالفرع 

 بة البرلمان عمى الموازنة العامةأوجو رقا
 :(1)كتتمثؿ في مراحؿ ثبلث، كىي مراحل الرقابة عمى الموازنة العامة: -أوالً  

حيث  ،كالمصادقة عمى المكازنة العامة اإلقراركىي مرحمة  مرحمة الرقابة قبل التنفيذ: -5
مناقشة مشركع قانكف  يضطمع البرلماف بدكر رقابي مميز عمى السمطة التنفيذية إبافى 
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دخاؿخبلؿ مناقشة كمساءلة الكزراء عف البنكد المتعمقة بكزاراتيـ المكازنة العامة مف   كا 
 التعديبلت البلزمة عمييا.

حيث يتعيف عمى  ،كالمتمثمة في التقارير الربعية لمميزانية مرحمة الرقابة أثناء التنفيذ: -3
السمطة التنفيذية ممثمة بكزارة المالية تقديـ تقارير ربعية عف سير المكازنة لممجمس 

( مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة رقـ 13التشريعي، كذلؾ حسب ما تنص عميو المادة )
ي بدراسة كتحميؿ ىذه التقارير كمقارنتيا ـ، كبدكره يقكـ المجمس التشريع5998( لسنة 7)

بمجمؿ المكازنة كالكقكؼ عند أم انحرافات حاصمة تمييدان لتكجيو األسئمة كاالستفسارات 
 لكزير المالية.

حيث يتعيف عمى السمطة  ،كالمتمثمة بإقرار الحساب الختامي مرحمة الرقابة بعد التنفيذ: -8
دة الحساب الختامي لممجمس التشريعي إلقراره التنفيذية ممثمة بكزارة المالية تقديـ مسك 
( مف القانكف األساسي الفمسطيني، 63عميو المادة ) حسب األصكؿ، كذلؾ حسب ما تنٌص 

ـ، األمر الذم يمثؿ 5998( لسنة 7المكازنة العامة رقـ )( مف قانكف تنظيـ 66كالمادة )
 رقابة الحقة لممجمس التشريعي عمى سير المكازنة العامة ككؿ.

قرار الموازنة العامة في فمسطين: -انياً ث  خطوات الرقابة وا 
( مف القانكف 72ذكرنا في الفرع السابؽ كيؼ نظـ المشرع الدستكرم الفمسطيني في المادة ) 

 األساسي اآللية كالكيفية التي يتـ فييا إقرار المكازنة العامة.
المكازنة العامة كالشئكف  ـ( بشأف تنظيـ5998( لسنة )7كبدكره أيضان نظـ القانكف رقـ ) 

كافة اإلجراءات البلزمة إلعداد المكازنة العامة في كافة  -كالذم يحتكم عبى سبعيف مادة–المالية 
 :2كيمكف أف نجمؿ خطكات سير مرحمة إقرار المكازنة العامة بالخطكات التالية .(1)مراحميا

                                                           

 .ـ( بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالشئكف المالية1998( لسنة )7القانكف رقـ ) راجع: (1)

القانكف األساسي  راجع كؿو مف القكانيف التالية:كما بعدىا؛  84أ. زاىر ناجي عطا اهلل، المرجع السابؽ، ص (2)
(، كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني 90-61في المكاد ) ـ( كتعديبلتو2003الفمسطيني المعٌدؿ لسنة )

-31في المكاد ) ـ( بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالشئكف المالية1998( لسنة )7القانكف رقـ )(، 74في المادة )
36-38.) 
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مجمس الكزراء كالذم يجب أف استبلـ المجمس التشريعي مشركع قانكف المكازنة العامة مف  -5
( مف 5، كذلؾ حسب ما تنص عميو الفقرة )(1)ييرسؿ قبؿ شيريف مف بدء السنة المالية

( مف قانكف تنظيـ المكازنة، 85( مف القانكف األساسي، كالفقرة )أ( مف المادة )65المادة )
 ( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي.72( مف المادة )5كالفقرة )

مشركع القانكف لمجنة المكازنة العامة لدراستو كتحميمو كمناقشتو كمف ثـ تقديـ تقريرىا إحالة  -3
( مف النظاـ الداخمي 72( مف المادة )3)بشأنو لممجمس، كذلؾ حسب ما تنص عميو الفقرة

 ( مف قانكف تنظيـ المكازنة.85لممجمس التشريعي، كالفقرة )ج( مف المادة )

عي لمناقشة مشركع القانكف كالتصكيت عميو، كذلؾ عقد جمسة خاصة لممجمس التشري -8
( مف القانكف األساسي، كالفقرة 65( مف المادة )8( كالفقرة )3حسب ما تنص عميو الفقرة )

( 72( مف المادة )2-8( مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة، كالفقرتيف )85)د( مف المادة )
 مف النظاـ الداخمي لممجمس.

ية السنة المالية كمف ثـ نشره في الجريدة الرسمية، كذلؾ حسب ما إصدار القانكف قبؿ نيا -2
( مف 88( مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة، كالمادة )85تنص عميو الفقرة )د( مف المادة )

 القانكف نفسو.

في حاؿ تعذر إقرار المكازنة العامة قبؿ ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر اإلنفاؽ  -1
( مف القانكف األساسي، 90، كذلؾ حسب نص المادة )5/53نسبة باعتمادات شيرية ب

 ( مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة.2كالمادة )

في حاؿ تعديؿ أك إضافة أم مخصصات جديدة، فإنو يمـز إعدادىا في ممحؽ مكازنة تقدـ  -6
لممجمس إلقرارىا، كتأخذ نفس خطكات إقرار المكازنة العامة العادية، كذلؾ حسب ما تنص 

 ( مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة.86عميو المادة )
 

                                                           

لمالية، ييدؼ إلى تقديـ مشركع قانكف المكازنة العامة إلى المجمس التشريعي قبؿ شيريف مف بداية السنة ا (1)
إعطاء لجاف المجمس التشريعي كلجنة المالية تحديدان الفرصة الكافية لمناقشة المكازنة العامة قبؿ عرضيا عمى 

 .45سابؽ، صالمرجع الأ. حسف محمد عياش،  راجع: ألعضاء لممناقشة العامة كالتصكيت؛ا
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 الفصل الثالث
 رقابة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية

Control of the executive authority over the legislative one 
 تمييد وتقسيم:

المتبادلة بينيا يساعد الفصؿ المتكازف بيف سمطات النظاـ السياسي الثبلث، كتفعيؿ الرقابة 
كاحتراـ كؿ منيا لبلختصاصات الكظيفية المنكطة بالسمطة األخرل كفقا لمقكاعد الدستكرية 

ليس ىناؾ تمييز كمي بيف السمطتيف ك . كأمنان  كالقانكنية المعتمدة في بناء نظاـ أكثر استقراران 
  .تنفيذية في النظاـ البرلمانيالتشريعية كال
سكاء في فمسطيف أـ  البرلماف يمارس كظيفة رقابية عمى الحككمةأف رأينا فيما سبؽ كما ك 

، فإنو يخضع في الكقت نفسو لنكع مف رقابة الحككمة عميو أيضا، فإذا كاف أعضاء مصر في
البرلماف يستطيعكف اتياـ الكزراء، كسحب الثقة مف الحككمة إذا ثبت االتياـ عمييا، فإف الحككمة 

رأت أنو غير متكازف أك مكضكعي في تقديره لؤلمكر، أك يبالغ في قد تمجأ إلى حؿ البرلماف إذا 
، فترل ضركرة االحتكاـ مباشرة االتياـ بدكف سند مقبكؿ إلى درجة تجعؿ التعاكف بينيما مستحيبلن 

 .إلى الشعب ليقرر مف الطرؼ الذم عمى صكاب
التنفيذية عمى  كبناءن عمى ما تقدـ، سنتناكؿ بالدراسة في ىذا الفصؿ مظاىر رقابة السمطة

 :طيني كالمصرم، كذلؾ مف خبلؿ المبحثيف التالييفالسمطة التشريعية في النظاـ الدستكرم الفمس
 الرقابة التنفيذية عمى البرلمان ماىية  -المبحث األول
 وسائل رقابة الحكومة عمى البرلمان -المبحث الثاني
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 المبحث األول
 عمى البرلمان الرقابة التنفيذيةماىية 

The nature of the executive control over the parliament 
 تمييد وتقسيم

سنتعرؼ مف خبلؿ ىذا المبحث عمى ماىية كمفيـك رقابة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية، 
لمنصكص  كأىمية ىذه الرقابة كماىي األىداؼ التي يرنك إلييا المشرع الدستكرم مف خبلؿ شرعنتو

 القانكنية التي كفمت حؽ الرقابة لمسمطة التنفيذية.
 بحث بالشرح ضمن المطالب التالية:موسنتناول ىذا ال
 .مفيـك رقابة السمطة التنفيذية -المطمب األول
 .رقابة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعيةكأىداؼ أىمية  -المطمب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

586 

 

 المطمب األول
 رقابة السمطة التنفيذيةمفيوم 

The concept of the executive authority control 

السياسييف في الحككمة، كالمكظفيف  كاألعضاءتتككف السمطة التنفيذية مف رئيس الدكلة، 
القكانيف فقط،  تنفيذالذيف يعممكف في دكائر الدكلة. كال تنحصر ميمة السمطة التنفيذية في  المدنييف

ـ اقتراحات بتغييرىا أيضان، إضافة إلى إدارة العبلقات الخارجية. كبطريقة أقؿ رسمية يتقد في بؿ
ف تككف رمزان لكحدة الدكلة، كما تكفر قيادات داخؿ النظاـ تعمؿ السمطة التنفيذية عمى أ

ككذلؾ مف أبرز مياـ السمطة التنفيذية ىك حقيا في التدخؿ في أعماؿ السمطة  .(1)السياسي
، كلضماف عدـ سيطرة إحداىما عمى قامة نكع مف التكازف في العبلقة بيف السمطتيفالتشريعية إل

 .(2)األخرل
ز النظاـ البرلماني إف الرقابة المتبادلة بيف السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية ىي التي تميٌ 

عف غيره مف األنظمة النيابية األخرل. كىناؾ تفاكت كبير في األنظمة المختمفة في طريقة تكزيع 
مف مياـ رئيس الدكلة عقد المجمس التشريعي  كمف أمثمة ذلؾاألدكار داخؿ السمطة التنفيذية. 

مى التشريعات لكي تصبح كحمو، كاستقباؿ كبار الزكار، كتقديـ األكسمة كالنياشيف، كالتكقيع ع
قكانيف، كافتتاح المنشآت الجديدة، كقد تككؿ ىذه األمكر كذلؾ إلى ممؾ ما أك "رجؿ دكلة" متقاعد. 
كمثؿ ىؤالء الممكؾ كالرؤساء كالحكاـ يعيشكف حياة ىادئة )مريحة(. كمع ذلؾ فعمييـ في أكقات 

نية في حاؿ فقد رئيس الكزراء الحالي األزمات اختيار السياسي الكبير الذم سيرأس األغمبية البرلما
 .(3)الثقة أماـ السمطة التشريعية

 
 
 
 

                                                           

 .289مرجع سابؽ، صستيفف دم تانسي، ترجمة: رشا جماؿ، عمـ السياسة األسس، ( 1)
 .147د. رأفت دسكقي، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .299، صالمرجع نفسوستيفف دم تانسي، ترجمة: رشا جماؿ، ( 3)
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 المطمب الثاني
 عمى السمطة التشريعية رقابة السمطة التنفيذية وأىداف أىمية

The importance and objectives of the executive authority control  

over the legislative authority 
الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ليست حكران عمى نظاـ حكـ بعينو، فيي 
ف كانت تتبدل بشكؿ أكضح في النظاـ النيابي البرلماني، إال أف ىذا ال يعني عدـ كجكد أية  كا 
مظاىر ليذه الرقابة في نظـ الحكـ األخرل، كعمى األخص نظاـ الحكـ الرئاسي، الذم يصنفو 

عمى أنو نظير النظاـ البرلماني، فالمتتبع بدقة لطبيعة سير المؤسسات الدستكرية في  -عادة–لفقو ا
لتعاكف كالرقابة ا مظاىرنظاـ الحكـ األمريكي، ميد النظاـ الرئاسي، يبلحظ كجكد العديد مف 

ف كانت تختمؼ عف الكسائؿ التقميدية  لمظاىراالمتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كىذه  كا 
نيا مف تحقيؽ التعاكف المقررة في دساتير النظـ البرلمانية، إال أف ليا ذاتيتيا المستقمة التي تمكٌ 

، كعدـ طغيانيا عمى األخرل، كىك ما يؤدم إلى خضكع كالتكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية
األمر الذم يضمف في النياية نفاذ القكاعد الدستكرية كحسف الييئات الحاكمة لمقكاعد الدستكرية، 

 .، كىنا تكمف أىمية كأىداؼ رقابة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية(1)تطبيقيا
ذا كاف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يقضي ألكؿ كىمة، بأف يعمؿ البرلماف مستقبلن عف  كا 

قيؽ في صكرة مغايرة؛ فالحقيقة أف الحككمة الحككمة، فإف حقائؽ األمكر تبدك عند الفحص الد
كىي ميد النظاـ –نجمترا( لدرجة أنو في المممكة المتحدة )إ تتحكـ في عمؿ البرلماف إلى حد كبير،

نجد أف الحككمة ىي التي تعد لمجمس العمكـ جدكؿ أعمالو،  -النيابي البرلماني كما ىك معركؼ
بالقكانيف التي سكؼ تعرض عمى البرلماف، كيبرركف ذلؾ في  كالحككمة ىي التي تعد مقدمان جدكالن 

بأف عمؿ البرلماف ال يمكف أف يسير بطريقة طبيعية إال إذا تـ في تناسؽ تاـ مع الحككمة،  إنجمترا
ككانت الحككمة مستعدة لممناقشة أماـ المجمس، كمف ىنا كاف الدكر الكبير الذم تمعبو الحككمة 

  .(2)داد جدكؿ أعماؿ البرلماففيما يتصؿ بإع إنجمترافي 

                                                           

 .85د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص( 1)
؛ د. سميماف محمد الطماكم، النظـ 875صالمرجع نفسو، راجع في ذلؾ كبل مف: د. حسف مصطفى البحرم،  (2)

 كما بعدىا. 613السياسية كالقانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، ص
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عماؿ السمطة التشريعية ليدؼ الدساتير عمى حؽ السمطة التنفيذية في التدخؿ في أ تنٌص 
كىك إقامة نكع مف التكازف في العبلقة بيف السمطتيف، كلضماف عدـ سيطرة إحداىما عمى  رئيس

 األخرل.
بحسب الكسيمة المتبعة في  كتتمثؿ أىداؼ رقابة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية
ككؿ كسيمة يبتغى مف  ،لتنفيذيةالرقابة، حيث تتعدد كسائؿ الرقابة التي ىي مف صبلحية السمطة ا

 يا ىدؼ لردع كضبط السمطة التشريعية.كرائ
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 المبحث الثاني
 وسائل رقابة الحكومة عمى البرلمان

The means of the governmental control over the parliament 
 تمييد وتقسيم:

ع الدستكرم في كؿ مف فمسطيف كمصر تحت كفي مقابؿ الحقكؽ التي كضعيا المشرٌ 
تصرؼ السمطة التشريعية، جعؿ الدستكر )القانكف األساسي( النافذ في البمديف المذككريف لمسمطة 

البرلماف كفي كجكده أحيانان، كالتي التنفيذية أيضان كسائميا التي تستطيع بكاسطتيا أف تؤثر في عمؿ 
 يتحقؽ بيا إيجاد نكع مف التكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية.

 
مراقبة مختمؼ أكجو النشاط  -مف خبلليا-عدة كسائؿ لمبرلماف يستطيع كرأينا في الفصؿ األكؿ 

لتنفيذية الحككمي، كفي المقابؿ جعؿ المشرع الدستكرم في كؿ مف فمسطيف كمصر لمسمطة ا
وسنتناول وسائل كسائميا التي تستطيع مف خبلليا التأثير في أعماؿ البرلماف كفي كجكده أحيانان، 

 من خاللالسمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في كل من فمسطين ومصر رقابة ومظاىر 
  المطالب التالية:
 .دكر السمطة التنفيذية في مباشرة تككيف إجراءات البرلماف -المطمب األول
 .أعماؿ خاصة بالتشريع )مرحمة اقتراح القكانيف( -المطمب الثاني

 .تدخؿ السمطة التنفيذية في سير أعماؿ البرلماف -الثالثالمطمب 
 .حؽ حؿ البرلماف -الرابعالمطمب 
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 المطمب األول
 تكوين إجراءات البرلمان دور السمطة التنفيذية في مباشرة

The role of the executive authority in the parliament procedures formation 
عمى صدؽ تمثيؿ  -إلى حد كبير-ليس مف شؾ في أف سبلمة النظاـ البرلماني تتكقؼ 

أكاف  البرلماف لمشعب، كتستطيع الحككمة أف تمعب دكران كبيران في تشكيؿ المجالس المنتخبة سكاء
 عف طريؽ تعييف بعض أعضاء ىذه المجالس. ذلؾ عف طريؽ تشكيؿ ىذه المجالس أـ

 وسنتناول ىذا المطمب ضمن األفرع التالية:
 .الفرع األكؿ: دكر الحككمة في اإلجراءات التمييدية لبلنتخابات

 .تعييف بعض األعضاء في البرلمافالفرع الثاني: 
 ماف كالكزارة.الفرع الثالث: الجمع بيف عضكية البرل

 األول الفرع
  اإلجراءات التمييدية لالنتخابات

، أم مدة محددة تنتيي بنيايتيا مدة نيابتو ةن تشريعي ةن أك دكر  مف المعركؼ أف لكؿ برلماف فصبلن 
البلزمة لتككيف أك لتشكيؿ  اإلجراءاتكتمثيمو لمشعب، لذلؾ يمـز في ىذه الحالة أف تتخذ كافة 

 برلماف جديد.
الحككمة مف مرحمة تحديد القاعدة االنتخابية كمف ليـ حؽ االنتخاب كالشركط  كيبدأ دكر

المطمكبة في الناخب مف حيث السف كالجنسية كاألىمية السياسية عف طريؽ أجيزة السمطة التنفيذية 
التي تتكلى إعداد قكائـ الناخبيف كتعديميا أكالن بأكؿ بإضافة مف يستكفي شركط االنتخاب كحذؼ 

ف ىذه الشركط، مركران بمرحمة قبكؿ أكراؽ المرشحيف كالتحقؽ مف تكافر شركط الترشيح، مف يفقدك 
عبلف نتيجة االنتخابات   .(1)ثـ اإلشراؼ عمى سير العممية االنتخابية، كانتياءن بفرز األصكات كا 

 -ودور الحكومة يتمثل في:
 إعداد قوائم الناخبين: - أ

الناخبيف نتيجة لتطبيؽ االقتراع العاـ، فما تزاؿ فبالرغـ مف التكسع المتزايد في قاعدة 
. كتتكلى السمطة التنفيذية بأجيزتيا المختمفة إعداد (2)معينة في الناخبيف التشريعات تتطمب شركطان 

                                                           

 .148د. رأفت دسكقي، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف، مرجع سابؽ، ص( 1)
مي، مرجع د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية كفي الفكر السياسي اإلسبل( 2)

 .504سابؽ، ص
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قكائـ الناخبيف بإدراج مف يستكفكف شركط االنتخاب كحذؼ مف يفقدكف ىذه الشركط كمف أمثمة 
 .(1)األىميةالسف، الجنسية،  -شركط االنتخاب:

 في المكاطف (: "مشاركة87في المادة ) ـ(3052)الدستكر المصرم لسنة  كجاء بنٌص 

بداء كالترشح االنتخاب حؽ مكاطف كلكؿ كطني، كاجب العامة الحياة  كينظـ في االستفتاء، الرأم كا 

 .القانكف نيايبيٌ  محددة حاالت في الكاجب ىذا أداء مف اإلعفاء كيجكز الحقكؽ، ىذه مباشرة القانكف
شركط  فيو تكافرت متى منو، طمب دكف الناخبيف بيانات بقاعدة مكاطف كؿ اسـ بإدراج الدكلة كتمتـز

 إجراءات سبلمة الدكلة كتضمف .لمقانكف كفقا دكرية بصكرة القاعدة ىذه بتنقية تمتـز كما الناخب،
كالمرافؽ  الحككمية كالمصالح العاـ الماؿ استخداـ كيحظر كنزاىتيا، كحيدتيا كاالنتخابات االستفتاءات

 السياسية األغراض في األىمية كالمؤسسات كالجمعيات األعماؿ قطاع كمؤسسات العبادة كدكر العامة

 .االنتخابية" أك الدعاية
( عمى 3ت المادة )كتعديبلتو نصٌ  ـ(3008)ؿ لسنة في القانكف األساسي الفمسطيني المعدٌ 

كيمارسيا عف طريؽ السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية عمى الشعب مصدر السمطات أف "
 ."أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى الكجو المبيف في ىذا القانكف األساسي

نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي نيابي يعتمد عمى التعددية ( عمى أف "1ت المادة )كنصٌ 
كتككف  ،الكطنية انتخابان مباشران مف قػبؿ الشعب كينتخب فيو رئيس السمطة ،السياسية كالحزبية

 ."الحككمة مسؤكلة أماـ الرئيس كالمجمس التشريعي الفمسطيني

لمفمسطينييف حؽ المشاركة في الحياة ( مف القانكف األساسي عمى أف 36ت المادة )كنصٌ 
تشكيؿ األحزاب " كمنيا: كليـ عمى كجو الخصكص الحقكؽ اآلتية ،السياسية أفرادان كجماعات

التصكيت كالترشيح في االنتخابات الختيار ممثميف منيـ  -فالسياسية كاالنضماـ إلييا كفقان لمقانك 
 ".يتـ انتخابيـ باالقتراع العاـ كفقان لمقانكف

حيث أف في فمسطيف يكجد ىيئة مستقمة عف الحككمة )لجنة االنتخابات المركزية( تقكـ بعممية 
تع باالستقبلؿ المالي كاإلدارم كال تسيطر عمييا السمطة التنفيذية. كلكف التحضير لبلنتخابات تتم

يكجد رأم آخر يقكؿ بأف السمطة التنفيذية متمثمة بالرئيس ىي التي تعطي األكامر لمجنة 
 االنتخابات المركزية بمباشرة عمميا، أم أف لمسمطة التنفيذية دكر في إجراءات االنتخابات.

 قبول أوراق المرشحين:  - ب

 رلماف، سكاء تككف مف مجمس كاحد أـال بد مف تكافر شركط معينة في المرشحيف لعضكية الب
مجمسيف، كتكفؿ الدساتير كقكانيف االنتخاب التحقؽ مف تكافر ىذه الشركط لممثمي السمطة التنفيذية 

                                                           

 .57د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 1)
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. (1)في الدكلة. فإذا تعسفت الحككمة في ىذا المجاؿ أيضا، لسبب أك آلخر، شكىت إرادة الشعب
كتقكـ السمطة التنفيذية بالتأكد مف مدل تكافرىا عند استبلـ أكراؽ الترشيح كاستبعاد مف ال تتكافر 

، كما ىك معمكؿ في جميكرية مصر العربية، أما في فمسطيف تعتبر ىذه مف (2)فيو شركط الترشيح
 .مياـ لجنة االنتخابات العامة

 اإلشراف عمى سير العممية االنتخابية: - ت

التنفيذية عمى سير العممية االنتخابية بما يتخمميا مف دعاية كاتصاؿ بيف المرشحيف  تشرؼ السمطة
عبلف أسماء الفائزيف ،كالناخبيف، كيستمر دكر السمطة التنفيذية حتى فرز األصكات فيي  ،كا 

خاصة منذ اإلعبلف عف إجراء االنتخابات حتى بالمسؤكلة عف االستقرار األمني لمببلد ك 
 .(3)انتيائيا

زداد أىمية دكر الحككمة في ىذا المجاؿ إذا كانت تسيطر عمى أجيزة اإلعبلـ مف صحافة كت
ذاعة كتمفزيكف. كما لـ تقـ اإلدارة بدكرىا الحيادم السميـ، فإف ذلؾ ال بد أف ينعكس عمى نتيجة  كا 

 .(4)االنتخابات
، اإلجراءاتمباشرة ىذه  -مصر سكاء في فمسطيف أـ–السمطة التنفيذية في كاقع األمر  كتتكلى

حقيقة إف ىذه السمطة ال تمعب أم دكر في اختيار أعضاء البرلماف )مجمس النكاب(، فذلؾ متركؾ 
يجعؿ ليا في الكاقع ىيمنة كسيادة في  اإلجراءاتالشعب كمشيئتو، إال أف قياميا بمثؿ ىذه  إلرادة

خراجيا السمطة  ميبلدتككيف كتشكيؿ البرلماف، أك بمعنى آخر في   .(5)الكجكد إلىالتشريعية كا 

                                                           

د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي، ( 1)
 .504مرجع سابؽ، ص

 .57د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .56ص، المرجع نفسود. أحمد سبلمة بدر، ( 3)
د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي، ( 4)

 .504مرجع سابؽ، ص
راجع في ذلؾ كبلن مف: د. رمضاف محمد بطيخ، تزايد دكر السمطة التنفيذية كأثره عمى الديمقراطية، مرجع ( 5)

 .867مرجع سابؽ، ص؛ د. حسف مصطفى البحرم، 56سابؽ، ص
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كالحقيقة أف بحث التفاصيؿ المتعمقة بدكر الحككمة في اإلجراءات التمييدية لبلنتخابات قد يبعدنا 
بعض الشيء عف مكضكع دراستنا نظران لكثرة التفاصيؿ كتشابؾ المكضكعات، كلذلؾ نحيؿ القارئ 

 .(1)إلى المؤلفات العامة كالمتخصصة لبلستزادة

 الثاني الفرع
 تعيين بعض األعضاء في البرلمان

عرفت المجالس التشريعية منذ قياميا في عيد اإلمبراطكرية الركمانية ظاىرة تعييف بعض األعضاء 
ف كانت قد بدأت تتقمص في  في مجالسيا، كقد انتشرت تمؾ الظاىرة مع تطكر البرلمانات، كا 

عطاء الشعكب قدران أكبر الختيار ممثمييا العصر الحديث مع المجكء تدريجيان لنظاـ االنتخ اب، كا 
 .(2)في المجالس التشريعية

 النكابأجاز لرئيس الجميكرية أف يعيف في مجمس  ـ(3052)الحالي لسنة  (3)كالدستكر المصرم
( مف 503ت عميو الفقرة األخيرة مف المادة )، كىك ما نصٌ (%1) عفمف األعضاء ال يزيد  ان عدد

                                                           

لبلستزادة راجع في ذلؾ كبلن مف: د. حمدم عمي عمر، االنتخابات البرلمانية "دراسة تحميمية كتأصيمية ( 1)
كما بعدىا؛  د.  69، ص2001، دار النيضة العربية، القاىرة، 2000النتخابات مجمس الشعب المصرم لعاـ 
مد الطماكم، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، ؛  د. سميماف مح867حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص

؛  د. جكرجي شفيؽ سارم، أصكؿ كأحكاـ القانكف الدستكرم، الكتاب الثاني "نظاـ مصر 606مرجع سابؽ، ص
 كما بعدىا. 813، ص2003، القاىرة، 4الدستكرم"، دار النيضة العربية، ط

 .870د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص( 2)
مف  1932صر ظاىرة تعييف أعضاء في البرلماف منذ بداية الحياة البرلمانية القائمة كفؽ دستكر سنة عرفت م (3)

مف دستكر  74خبلؿ مجمس الشيكخ، حيث كاف يحؽ لممؾ مصر تعييف خمسي أعضاء مجمس الشيكخ )مادة 
الميبرالية الكليدة، طاؿ بعد أف شيدت الببلد تراجعان نسبيان في مسيرة  1930ؿ الدستكر سنة (، كعندما عدٌ 1923

مف  75البرلماف الكثير مف التغيرات كاف منيا حؽ الممؾ في تعييف ثبلثة أخماس أعضاء مجمس الشيكخ )مادة 
(، كمما ال شؾ فيو، أف نسبة كجكد معينيف في مجمس الشيكخ، أدت في أحياف كثيرة إلى الحد مف 1930دستكر 

رلماف، كخاصة بالنسبة لؤلمكر العديدة التي كاف يتحتـ فييا مكافقة االتجاىات المعارضة لسمطة الممؾ داخؿ الب
 مجمسي الشيكخ كالنكاب معان.

كخبلؿ الحقبة التالية لذلؾ، عرؼ النظاـ السياسي المصرم أسمكب التعييف في البرلماف، كذلؾ خبلؿ دستكر سنة 
عشرة  عفمف األعضاء ال يزيد  ، الذم أقر بحؽ رئيس الجميكرية في أف يعيف في "مجمس األمة" عددان 1964

 (.1964مف دستكر  49أعضاء )مادة 
، حيث أجاز لرئيس الجميكرية أف 1964أخذ بذات المسمؾ الذم سار عميو دستكر  1971كما أف دستكر سنة 

 87يعيف في مجمس الشعب عددان مف األعضاء ال يزيد عمى عشرة، كىك ما نصت عميو الفقرة األخيرة مف المادة 
الدستكر بقكليا "يجكز لرئيس الجميكرية أف يعيف في مجمس الشعب عددا مف األعضاء ال يزيد عمى عشرة".    مف 
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 ال يزيد النكاب مجمس في األعضاء مف ان عدد تعييف الجميكرية لرئيس يجكز "كما ىذا الدستكر بقكليا

 .ترشيحيـ" كيفية القانكف كيحدد (5%) عف
ـ( كتعديبلتو لـ ينص في أمو مف مكاده عمى 3008أما القانكف األساسي الفمسطيني المعٌدؿ لسنة )

 ء.جكاز تعييف أعضاء في البرلماف مف قبؿ الرئيس أك رئيس الكزرا
مف جانب رئيس  في مجمس النكاب كعمى الرغـ مما قيؿ في تبرير تعييف أعضاء

مف حيث أنو يسمح بتعييف أصحاب الكفاءة كالخبرة الذيف ال يحسنكف  في مصر، الجميكرية
خكض المعارؾ االنتخابية لسبب أك آلخر، فينأكف بأنفسيـ عف خكض ىذه المعارؾ، ككذلؾ 

، أك فازت بعدد مف المقاعد يقؿ النكابالسماح بتمثيؿ االتجاىات التي لـ تنجح في دخكؿ مجمس 
انبان مف الفقو الدستكرم يرل أف ىذه االعتبارات ال تشفع إليجاد عف حجميا الحقيقي، فإف ج كثيران 

، ألف مبدأ التعييف مف جانب السمطة (1)قاعدة تككيف المجمس النيابي باالنتخاباستثناء عمى 
التنفيذية لبعض أعضاء مجمس النكاب ال يتفؽ نسبيان مع جكىر النظاـ النيابي، كال يتفؽ مع الصفة 

يتحمى بيا أعضاء المجمس الذم ينبغي أف يككف منتخبان بكاممو مف  النيابية التي يجب أف
 .(2)الشعب

كباإلضافة إلى ذلؾ فإف مبدأ التعييف يسمح بكجكد نفكذ لمسمطة التنفيذية عمى عدد مف أعضاء 
سيديف بالكالء لمف  -في األغمب–ف المجمس الذيف يككنكف مدينيف بتعيينيـ ليا، فالعضك المعيٌ 

جاىدان عمى إرضاء الجية التي عينتو حتى تقكـ بإعادة تعيينو مرة أخرل، في حيف عينو، كسيعمؿ 
 .(3)أف كظيفة البرلماف األساسية أف يككف عيف الشعب عمى حكامو إذا ىـ أساؤكا أك انحرفكا

                                                                                                                                                                         

؛ د. ربيع أنكر فتح الباب كد. عمي عبد 872راجع في ذلؾ كبلن مف: د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص
اشـ ربيع، المعينكف بمجمس ؛  د. عمرك ى189، 121العاؿ، النظاـ الدستكرم المصرم..، مرجع سابؽ، ص

الشعب في الحياة السياسية، منشكر بمجمة الديمقراطية، تصدر عف مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية بجريدة 
 .84، ص2001 -األىراـ، العدد األكؿ

كندرية، د. عبد الغني بسيكني عبد اهلل، سمطة كمسؤكلية رئيس الدكلة في النظاـ البرلماني، ببل ناشر، اإلس( 1)
 .191ـ، ص1991

؛ د. 567راجع كبلن مف: د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، تحميؿ النظاـ الدستكرم المصرم، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .170سعد عصفكر، النظاـ الدستكرم المصرم، ص

كما  612مف: د. سميماف الطماكم، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ كبلن ( 3)
 .873بعدىا؛  د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص
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 في مصر كيرل الباحث أف الرأم األصكب ىك الرأم الذم يتحفظ عمى ممارسة رئيس الجميكرية
لحقو في التعييف )تعييف أعضاء في البرلماف( مع رئاستو لحزب سياسي، فبل ضمانة مف عدـ 
 استخداـ رئيس الجميكرية رخصة التعييف لتدعيـ حزبو في البرلماف!. كليس ىذا افتراضان نظريان 

 .(1)عيف بالمجمس أحد أعضاء الحزب الحاكـ كتكلى رئاستو! 5987كحسب، ففي برلماف عاـ 
 الثالث الفرع

 الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
الجمع بيف عضكية البرلماف كالكزارة مظير مف مظاىر مركنة الفصؿ بيف السمطات كالتعاكف 
بينيما في ظؿ النظاـ البرلماني، كيتقرر ىذا الجمع إما بنص الدستكر أك بما جرل عميو العرؼ في 

الكزراء مف بيف أعضاء البرلماف، كغالبان ما يككف بؿ الغالب أف يتـ اختيار  .(2)الدكؿ البرلمانية
مسمكحان ألعضاء الحككمة الدخكؿ إلى قاعة البرلماف، كحضكر جمساتو دكف أف يككنكا أعضاء 
فيو، كأف يسمع ليـ إذا طمبكا الكبلـ )إال أنو مف المنطقي أال يككف ليـ حؽ التصكيت إال إذا كانكا 

 .(3)أعضاء في المجمس النيابي ابتداءن(
 ستكم في ذلؾ أف يككنكا منتخبيف أـرئيس الكزراء كالكزراء ىـ أعضاء في البرلماف يأم أف 
كمف ثـ يككف ليـ حؽ حضكر الجمسات كالكبلـ كالمناقشة كالتصكيت. كنتيجة ذلؾ أف  ،معينيف

 .(4)يقـك الكزراء بالدفاع عف سياستيـ أماـ البرلماف بؿ كالتأثير في اتجاىاتو
المشرع الدستكرم في كؿ مف فمسطيف كمصر ألعضاء الحككمة أف  لـ يجزكانطبلقان مف ذلؾ، 
أجاز  5975مع أف الدستكر المصرم لسنة  .يـ في الكزارة كعضكية البرلمافيجمعكا بيف عضكيت

ألعضاء الحككمة أف يجمعكا بيف عضكيتيـ في الكزارة كعضكية مجمس الشعب، مع استمرارىـ في 
 .(5)مناصبيـ

                                                           

كنقصد بذلؾ الدكتكر رفعت المحجكب )أستاذ باقتصاد جامعة القاىرة( الذم عيف مف قبؿ رئيس الجميكرية ( 1)
ـ(، كىك ينتمي إلى التنظيـ السياسي الحاكـ )الحزب الكطني 1987 -1984كتكلى رئاسة مجمس الشعب )

 .87رك ىاشـ ربيع، المعينكف بمجمس الشعب في الحياة السياسية، مرجع سابؽ، صالديمقراطي(. انظر: د. عم
 .25أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرجع سابؽ، ص( 2)
ـ، 1999مف: د. محمد مرغني خيرم، الكجيز في النظـ السياسية، ببل ناشر، القاىرة،  راجع في ذلؾ كبلن ( 3)

 .868؛  د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص259ص
 .58د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 4)
ـ عمى أنو "يجكز لرئيس مجمس الكزراء كنكابو 1971( مف الدستكر المصرم لسنة 134نصت المادة )( 5)

كالكزراء كنكابيـ أف يككنكا أعضاء في مجمس الشعب، كما يجكز لغير األعضاء منيـ حضكر جمسات المجمس 
 كلجانو".
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( عمى أف: "لرئيس مجمس الكزراء، 586نصت المادة ) ـ(3052)ففي الدستكر المصرم لسنة 
ان ك إحدل لجانو، كيككف حضكرىـ كاجبكنكابو، كالكزراء، كنكابيـ حضكر جمسات مجمس النكاب، أ

بناء عمى طمب المجمس، كليـ االستعانة بمف يركف مف كبار المكظفيف.  كيجب أف يستمع إلييـ 
دكف أف يككف ليـ صكت معدكد عند  طمبكا الكبلـ، كعمييـ الرد عمى القضايا مكضكع النقاشكمما 

 خذ الرأم.أ
في فمسطيف فيجكز الجمع بيف عضكية الكزارة كعضكية المجمس التشريعي، حيث لـ ينص أما 

جكاز الجمع عدـ أم مف مكاده عمى في  كتعديبلتو ـ(3008)الفمسطيني لسنة  القانكف األساسي
حؽ الكزراء في حضكر جمسات عدـ ف عضكية الكزارة كعضكية المجمس التشريعي، أك عمى بي

( منو بالنص عمى عدـ جكاز الجمع بيف 10المادة ) بو اكتفت باستثناء ما. المجمس التشريعي
عضكية مكتب رئاسة المجمس التشريعي كبيف رئاسة السمطة الكطنية أك الكزارة أك أم منصب 

ينتخب المجمس في أكؿ اجتماع لو رئيسان كنائبيف لمرئيس كأمينان لمسر " :فيياء حككمي آخر. كجا
نكف ىيئة مكتب رئاسة المجمس، كال يجكز الجمع بيف عضكية ىذا المكتب كبيف رئاسة السمطة يككٌ 

 ".الكطنية أك الكزارة أك أم منصب حككمي آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

الدستكرم، فإف المشرع المصرم لـ يكتؼ فقط بالسماح ألعضاء الحككمة بأف يككنكا ككما ىك كاضح مف النص 
أعضاء في مجمس الشعب عف طريؽ الجمع بيف عضكية الكزارة كعضكية مجمس الشعب، بؿ أجاز أيضان ألعضاء 

ؾ في الحككمة الذيف ال يتمتعكف بعضكية مجمس الشعب حؽ دخكؿ قاعة ىذا المجمس، كحضكر جمساتو، كاالشترا
 المناقشات التي تدكر بيف أعضائو، لشرح السياسة العامة التي تتبناىا الحككمة كالدفاع عنيا أماـ المجمس النيابي.
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 الثاني المطمب
 )مرحمة اقتراح القوانين( أعمال خاصة بالتشريع

Special legislative actions "the stage to laws proposing" 
كالحدكد التي رسمت لمسمطة التقديرية التي تتمتع بيا السمطة التشريع يعتبر مف المبادئ 

ف القانكف  حتى يصبح قانكنان نافذان ال بد أف يمر بمراحؿ عدة، فيناؾ  -منذ بدايتو-التشريعية. كا 
مرحمة االقتراح، كمرحمة مناقشة القانكف كالتصكيت عميو بالمكافقة، كمرحمة االعتراض أك 

 التصديؽ، كمرحمة اإلصدار، كأخيران النشر.
لى أم ىي لممجمس التشريعي كحده، فإ -مرحمة المناقشة كالتصكيت–ىي أف المرحمة الثانية كبد

 (1)يـ في المراحؿ األربعة األخرل؟أف يس -طبقان لمنظاـ الرئاسي–مدل يستطيع الرئيس 
تقكـ السمطة التنفيذية بأعماؿ متعددة بالعممية التشريعية تباشرىا أحيانا باالشتراؾ مع السمطة 
التشريعية، حيث تمنح بعض الدساتير البرلمانية السمطة التنفيذية إلى جانب البرلماف حؽ اقتراح 

نحت معظـ ككذلؾ الحؽ في إصدار المكائح كاألنظمة التنفيذية كالتنظيمية. ككذلؾ م القكانيف. 
كذلؾ في  ،الدساتير في النظاـ البرلماني السمطة التنفيذية الحؽ في إصدار قرارات ليا قكة القانكف

 .(2)حالة غياب البرلماف كمف بيف ىذه الدساتير الدستكر المصرم. كالقانكف األساسي الفمسطيني
 وسنتناول ىذا المطمب ضمن األفرع التالي:

 .القكانيفاقتراح حؽ  -الفرع األكؿ
 .إصدار القكانيف كاالعتراض عمييا -الفرع الثاني
 .قرارات بقكة القانكف -الفرع الثالث

 الفرع األول
 اقتراح القوانينحق  

كيركف في  -مرحمة اقتراح القكانيف–إف بعض الفقياء ييكنكف مف شأف ىذه المرحمة 
 اإلدارم.االقتراح مظيرا بسيطان تتبدل فيو الحككمة كىي تزاكؿ نشاطيا 

كليس ثمة شؾ في أف االقتراح ال يمثؿ المرحمة الحاسمة في حياة القانكف، كلكنو مع ذلؾ ذك 
 مضمكنو كمكضكعو.أىمية كاضحة. فيك الذم يضع األسس األكلى في التشريع، كىك الذم يحدد 

                                                           

أ. فايز بكيرات، إشكالية االنسجاـ التشريعي في فمسطيف: مسح أكلي، معيد الحقكؽ، جامعة بير زيت، ( 1)
 .42، ص2005

 .24ع سابؽ، صانظر: أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرج( 2)
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ذا كاف ىذا ىك شأف االقتراح، فإف المنطؽ يقضي بأال ينفرد بو المجمس التشريعي حتى  كا 
ظؿ مبدأ الفصؿ التاـ بيف السمطات. فالسمطة التنفيذية كىي تقكـ عمى التنفيذ اليكمي لمقكانيف  في

المرافؽ العامة، ىي أدرل السمطات باحتياجات المجتمع، كما يكجد في القكانيف  إدارةكتسير عمى 
 . (1)مف نقص كقصكر

اقتراح القكانيف،  ي تمنح حؽمف بيف الدساتير التىك ك  ،كىذا ما أيده الدستكر المصرم
ت عمى أف "لرئيس الجميكرية، ـ الحالي نصٌ 3052( مف دستكر سنة 533ف المادة )حيث إ

عمى  ( تنٌص 567كلمجمس الكزراء، كلكؿ عضك في مجمس النكاب اقتراح القكانيف". كما أف المادة )
نيف، إعداد مشركعات القكا -2أف تمارس الحككمة بكجو خاص االختصاصات التالية: "..... 

 كالقرارات.
 ةف يؤكداف اشتراؾ رئيس الجميكرية كالحككمة في أكلى مراحؿ العمميفيذاف النصا

 .(2)التشريعية، كىي مرحمة اقتراح القكانيف
 النكعية المجاف إلى المجمس أعضاء عيشر مف أك الحككمة مف مقدـ قانكف مشركع كؿ كيحاؿ

 ذكل إلى تستمع أف لمجنة كيجكز المجمس، إلى عنو تقرير كتقديـ لفحصو النكاب، بمجمس المختصة

 .المكضكع في الخبرة

 المجنة أجازتو إذا إال النكعية، المجنة إلى األعضاء أحد مف المقدـ بقانكف االقتراح يحاؿ كال

 يككف أف كجب بقانكف االقتراح المجنة رفضت فإذا ذلؾ، عمى المجمس ككافؽ بالمقترحات، المختصة

 .مسببان  قرارىا

 االنعقاد دكر في ثانية تقديمو يجكز ال المجمس، رفضو بقانكف اقتراح أك قانكف مشركع ككؿ

)نفسو
.
(3) 

                                                           

 .42أ. فايز بكيرات، مرجع سابؽ، ص( 1)
؛  د. عمر حممي فيمي، الكظيفة 912مف: د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ كبلن ( 2)

"ال يمكف لرئيس الجميكرية أف يتقدـ مباشرة إلى مجمس  حيث يقكؿ بأنو:.   109التشريعية لرئيس الدكلة، ص
ـ يعرض عمى مجمس الكزراء، كىك ما يجرم عميو العمؿ بالفعؿ، حيث يقـك الكزير الشعب بمشركع قانكف ل

حالتو إلى مجمس الدكلة لصياغتو مرفقان بو مذكرتو اإليضاحية، ثـ يعرض  المختص بإعداد مشركع القانكف كا 
إلى رئيس المشركع بعد ذلؾ كمذكرتو اإليضاحية عمى مجمس الكزراء لمناقشتو، فإذا كافؽ عميو المجمس يحاؿ 

الجميكرية لمتكقيع عميو، كلذلؾ فإف مشركع القانكف يحمؿ إلى جانب تكقيع الرئيس ما يشير إلى مكافقة مجمس 
الكزراء. فينص في صدر المشركع: باسـ الشعب، رئيس الجميكرية، بعد االطبلع عمى الدستكر كعمى القانكف رقـ 

 كذا كعمى مكافقة مجمس الكزراء".
 24. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرجع سابؽ، صانظر في ذلؾ: أ( 3)



                                                     

529 

 

منح السمطة  ،في مكادهكتعديبلتو  ـ(3008)لسنة ؿ المعدٌ  الفمسطيني كالقانكف األساسي
 عمى ما يمي: نٌص ك  ،التنفيذية إلى جانب البرلماف حؽ اقتراح القكانيف

اقتراح .. الحؽ في:  (التشريعي)(: "لكؿ عضك مف أعضاء المجمس 3( الفقرة )16المادة )
 ...دكر االنعقاد السنكمنفس القكانيف، ككؿ اقتراح تـ رفضو ال يجكز إعادة تقديمو في 

صدارالمجمس التشريعي بمشركعات القكانيف  إلىلمجمس الكزراء الحؽ في التقدـ "(: 70المادة )  كا 
 ".البلزمة لتنفيذ القكانيف اإلجراءاتالمكائح كاتخاذ 

يتبيف بأف المشرع الفمسطيني أعطى حؽ اقتراح القكانيف لمجمس الكزراء  (70المادة ) كمف نٌص 
 فقط كاستثنى رئيس السمطة.

كفقا لمدستكر النافذ في مصر كالقانكف األساسي في –ف حؽ اقتراح القكانيف كخبلصة القكؿ إ
حؽ مشترؾ بيف السمطة التنفيذية كأعضاء مجمس الشعب، كىذا الحؽ الذم أخذ بو ىك  -فمسطيف

المشرع الدستكرم ىك الذم تأخذ بو الغالبية العظمى مف الدساتير، ذلؾ أنو مف غير المتصكر 
اآلف أف تحـر السمطة التنفيذية مف المساىمة في العممية التشريعية، نظرا لككنيا ىي المتصمة 

 .(1)اىير اليكمية، كالمسؤكلة عف إشباع حاجاتيا كتنظيـ أمكرىاباحتياجات الجم
 الفرع الثاني

 إصدار القوانين واالعتراض عمييا
)أك  الدكلة بعد االقتراح، كالتصكيت عمى القانكف، كعدـ االعتراض عميو مف رئيس

صرار المجمس التشريعي( ىنالؾ اإلصدار. فاإلصدار عمؿ يقـك بو رئيس  الجميكرية اعتراضو كا 
السمطة ليكمؼ أعضاء السمطة التنفيذية كالحككمة بتنفيذ القانكف الذم أقره المجمس التشريعي، أك 

كاصبح نيائيان بعدـ االعتراض عميو. فاإلصدار في الحقيقة ليس عمبلن تشريعيان، إنو عمؿ تنفيذم، 
عناصره بعد فكات مرحمة  بؿ إنو العمؿ التنفيذم األكؿ في حياة القانكف. فالقانكف قد اكتممت لو

 .(2)ىك المختص بتنفيذ القكانيف الدكلةاالعتراض، كأصبح كاجب التنفيذ، كرئيس 
ت عمى أف: "لرئيس الجميكرية حؽ ( نصٌ ـ3052( مف الدستكر المصرم )538كالمادة )

ذا اعترض رئيس الجميكرية عمى مشركع قانكف أقره مجمس  إصدار القكانيف أك االعتراض عمييا. كا 
                                                           

؛ د. يحيى الجمؿ، النظاـ 876د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ كبلن مف:لبلستزادة ( 1)
؛ د. مصطفى أبك زيد فيمي ، النظاـ الدستكرم 169الدستكرم في جميكرية مصر العربية، مرجع سابؽ، ص

بأف المنطؽ يقضي بأال ينفرد البرلماف بحؽ اقتراح القكانيف حتى في  يرلحيث ،  621المصرم، مرجع سابؽ، ص
ظؿ مبدأ الفصؿ التاـ بيف السمطات، فالسمطة التنفيذية كىي تقـك عمى التنفيذ اليكمي لمقكانيف، كتسير عمى إدارة 

 قصكر. المرافؽ العامة ىي أدرل السمطات كميا باحتياجات المجتمع كما يكجد في القكانيف مف نقص أك
 .43أنظر: أ. فايز بكيرات، مرجع سابؽ، ص( 2)
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النكاب، رده إليو خبلؿ ثبلثيف يكمان مف إببلغ المجمس إياه، فإذا لـ يرد مشركع القانكف في ىذا 
صدر.  كاذا رد في الميعاد المتقدـ إلى المجمس، كأقره ثانية بأغمبية ثمثي كأي  الميعاد اعتبر قانكنان 

 أعضائو، اعتبر قانكنان كأصدر". 
عممية اإلصدار كاالعتراض عمى القكانيف، ( مف القانكف األساسي 25كقد نظمت المادة )

مف المجمس التشريعي  إقرارىايصدر رئيس السمطة الكطنية القػكانيف بعد حيث جاء فييا: "
 األجؿالمجمس خبلؿ ذات  إلىيعيدىا  أفليو، كلو إ إحالتياالفمسطيني خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ 

ذا إ". "في الجريدة الرسمية رة كتنشر فكران اعتراضو كاال اعتبرت مصد كأسبابمشفكعة بمبلحظاتو 
كالشركط الكاردة في  لؤلجؿالمجمس التشريعي كفقا  إلىرد رئيس السمطة الكطنية مشركع القانكف 

اعتبر  أعضائوثمثي  بأغمبيةثانية  أقرهالفقرة السابقة تعاد مناقشتو ثانية في المجمس التشريعي، فاذا 
 ".في الجريدة الرسمية كينشر فكران  قانكنان 

 الفرع الثالث
 قرارات بقوة القانون

ىذه القرارات بقكة القانكف إنما نجد نقطة البدء فييا نظرية الظركؼ االستثنائية. فمك أف 
سريعان بعدة  ع ذاتو تدخبلن غير متكقعة داىمت الببلد، كاحتاج األمر إلى تدخؿ المشرٌ  ان ىناؾ ظركف
ع لسبب أك آلخر أف يتدخؿ، فإف تكاجو الببلد ىذه الظركؼ، كلـ يستطع المشرٌ  يتشريعات لك

رئيس السمطة باعتباره رئيس السمطة التنفيذية كأقدر الناس عمى مؿء الفراغ، يجب أف يتدخؿ ليحؿ 
محؿ المشرع، فيصدر قرارات تككف ليا قكة القانكف يكاجو بيا الظركؼ االستثنائية، ثـ يدعى 

 .(1)كفي ىذه القرارات بقكانيف ،لؾ ليقكؿ كممتو في ىذا المسمؾالمشرع بعد ذ
 دكر غير في حدث إذا" ـ(3052)( مف الدستكر المصرم لسنة 516المادة ) كجاء بنٌص 

 الجميكرية رئيس يدعك التأخير، تحتمؿ ال تدابير اتخاذ في اإلسراع يكجب ما النكاب مجمس انعقاد

ذا .عميو األمر لعرض طارئ النعقاد المجمس  لرئيس الجميكرية يجكز قائـ، غير النكاب مجمس كاف كا 

 يكمان مف عشر خمسة خبلؿ عمييا كالمكافقة كمناقشتيا عرضيا يتـ أف عمى بقكانيف، قرارات إصدار

 ما رجعي بأثر زاؿ المجمس، يقرىا كلـ عرضت ذاإ أك كتناقش تعرض لـ فإذا الجديد، المجمس انعقاد

 في نفاذىا اعتماد المجمس رأل إذا إال بذلؾ، قرار إصدار إلى حاجة دكف القانكف، قكة مف كاف ليا

 ".آثار مف عمييا ترتب ما تسكية أك السابقة، الفترة
ىذا المكضكع في المادة  ـ كتعديبلتو3008لسنة  المعدؿ الفمسطيني نظـ القانكف األساسيك 

لرئيس السمطة الكطنية في حاالت الضركرة التي ال تحتمؿ ت عمى أف: "( منو التي نصٌ 28)
                                                           

 .44أ. فايز بكيرات، مرجع سابؽ، ص( 1)
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قرارات ليا قكة القانكف، كيجب عرضيا  إصدارانعقاد المجمس التشريعي،  أدكارفي غير  التأخير
ال زاؿ ما كاف ليا مف قكة ا  يعقدىا بعد صدكر ىذه القرارات ك  جمسة أكؿعمى المجمس التشريعي في 

اذا عرضت عمى المجمس التشريعي عمى النحك السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما يككف ليا مف  أماالقانكف، 
 ".قكة القانكف

األساسي إف القرار بقكة القانكف الذم يصدر في حالة الضركرة ال يككف متفقان مع القانكف 
 إال إذا تكافر لو شرطاف: الفمسطيني

 د المجمس التشريعي.الشرط األكؿ: أف يككف كقت صدكره في غير أدكار انعقا
 الشرط الثاني: أف تككف ىناؾ ضركرة لمتدخؿ التشريعي الذم ال يحتمؿ التأخير.

( 28استنادان إلى المادة ) -فإذا انتفى ىذاف الشرطاف أك أحدىما، كاف القرار بقانكف الذم يصدر
 .(1)مشكبان بعدـ الدستكرية –مف القانكف األساسي المعدؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

راجع في ذلؾ: د. رائد صالح قنديؿ، نظرية الضركرة في القانكف الفمسطيني، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه،  (1)
 .كما بعدىا 335ـ، ص2015معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، 
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 الثالث المطمب
 التنفيذية في سير أعمال البرلماندور السمطة 

The role of the executive authority in the functioning of the parliament 
كفؿ المشرع في دساتير بعض الدكؿ التي تتبع النظاـ البرلماني الحؽ لمسمطة التنفيذية 

ؽ ككسائؿ متعددة، ائخبلؿ طر مف التدخؿ في سير أعماؿ البرلماف كمنحيا صبلحيات بذلؾ، 
الغرض منيا تحقيؽ التعاكف المتبادؿ فيما بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كتتجمى ىذه الكسائؿ 

غير العادم )االستثنائي(، كحؽ فض انعقاد  اف لبلنعقاد سكاء لمدكر العادم أـفي حؽ دعكة البرلم
 و في أحكاؿ معينة. البرلماف، كحؽ تأجيؿ انعقاد البرلماف أك كقؼ جمسات

الحؽ لمسمطة التنفيذية في التدخؿ في سير  3052قرر الدستكر المصرم الحالي لسنة 
ؽ متعددة، تتمثؿ في دعكة مجمس النكاب لبلنعقاد ائالعمؿ البرلماني، كذلؾ مف خبلؿ كسائؿ كطر 

المجمس في  غير عادم، كفض الدكرة البرلمانية، ككقؼ جمسات أكاف ىذا االنعقاد عاديان أـسكاء 
أحكاؿ معينة؛ إال أنو أغفؿ النص عمى حؽ السمطة التنفيذية في تأجيؿ انعقاد مجمس الشعب، 
زاء انعداـ مثؿ ىذا النص فبل مفر مف القكؿ بعدـ كجكد ىذا الحؽ في النظاـ الدستكرم الحالي  كا 

 .(1)لجميكرية مصر العربية
الحؽ لمسمطة التنفيذية  عطً مـ يفكتعديبلتو  ـ(3008)فمسطيني لسنة أما القانكف األساسي ال

( كالتي أعطت الرئيس دكر 13باستثناء ما جاء في المادة ) سير عمؿ البرلماف.ي في التدخؿ ف
 األكلىيفتتح رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية الدكرة العادية محدكد، حيث نصت عمى أف: "
الصالحيات في و  الوسائل سيتم تناول ىذه دراستناومن خالل  ."لممجمس، كيمقي بيانو االفتتاحي

 ضمن األفرع التالية: حسب النظام المصري، ىذا المطمب
 .الفرع األكؿ: دعكة البرلماف لبلنعقاد
 .الفرع الثاني: فض دكرة المجالس

 .الفرع الثالث: تأجيؿ انعقاد البرلماف
 .الفرع الرابع: كقؼ جمسات البرلماف
                                                           

ـ نص عمى حؽ الممؾ في تأجيؿ انعقاد البرلماف، حيث 1923مع العمـ أف الدستكر المصرم الصادر سنة ( 1)
مف ىذا الدستكر عمى أف: "لمممؾ حؽ تأجيؿ انعقاد البرلماف، عمى أنو ال يجكز أف يزيد التاجيؿ  39نصت المادة 

د. حسف  مف: راجع في التفاصيؿ كبلن مسيف". عمى ميعاد شير، كال يتكرر في دكر االنعقاد الكاحد بدكف مكافقة المج
؛  د. ربيع فتح الباب كد. عمي عبد العاؿ، النظاـ الدستكرم المصرم 876مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص

كما  168ـ، ص2000-1999"بيئتو، تطكره، خصائصو كتنظيماتو المعاصرة"، مكتب الرسالة الدكلية لمطباعة، 
 بعدىا.
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 الفرع األول
 نعقادالبرلمان لال دعوة 

بدعكتو  بعد االنتياء مف انتخاب أعضاء البرلماف أف تصدر قراران مف حؽ السمطة التنفيذية 
عمى  زت الدساتير بيف أدكار االنعقاد العادية كبيف أدكار االنعقاد غير العاديةكقد ميٌ  .(1)لبلنعقاد

 :النحك التالي

 أدوار االنعقاد العادية: - أ
االنعقاد العادية يجرم العمؿ بالنظـ البرلمانية الحديثة عمى حؽ رئيس الدكلة بالنسبة ألدكار 

في دعكل البرلماف لبلنعقاد في تكاريخ معينة، فإذا مضت ىذه التكاريخ دكف تكجيو الدعكة إلييا 
 .(2)باالنعقاد، فإف المجالس البرلمانية تنعقد بقكة القانكف

بصفة دائمة كمستمرة، أم طكاؿ الفصؿ التشريعي ف البرلمانات بصفة عامة ال تنعقد حيث إ
نما ىناؾ دكرات تشريعية سنكية تقررىا كتحدد مدتيا الدساتير كتدعك إلييا السمطة التنفيذية  ،كا 

بمبدأ دكر انعقاد كاحد في العاـ  (ـ3052)لسنة أخذ الدستكر المصرم . (3)كتفض اجتماعاتيا
 النكاب"يدعك رئيس الجميكرية مجمس  عمى: (551حيث نصت المادة ) ،أشير تسعةلمبرلماف لمدة 

يجتمع  تتـ الدعكة، ، فإذا لـ األكؿ مف شير أكتكبرلبلنعقاد لمدكر السنكم العادم قبؿ يكـ الخميس 
أشير عمى  لمدة تسعةدكر االنعقاد العادم  ستمربحكـ الدستكر في اليكـ المذككر، كيالمجمس 

 ."... األقؿ
مف ىذا النص، أف مجمس النكاب ال يمكنو أف ينعقد مف تمقاء نفسو كبشكؿ مباشر، كيستفاد 

نما يمـز لذلؾ صدكر دعكة مف جانب السمطة التنفيذية  .(4)كا 

                                                           

 .58مرجع سابؽ، د. أحمد سبلمة بدر، ( 1)
 .150د. رأفت دسكقي، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .25أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرجع سابؽ، ص( 3)
كتجدر اإلشارة في ىذا الشأف إلى أف قرار رئيس الجميكرية بدعكة المجمس التشريعي لبلنعقاد سكاء لمدكرة ( 4)

العادية أك غير العادية كأيضا قراره بفض ىذه الدكرة أك تمؾ، يعتبر عمبلن مف أعماؿ السيادة، كىك عمى ىذا النحك 
ار يدخؿ في طائفة األعماؿ المتعمقة بالعبلقة بيف يككف بمنأل عف أية رقابة قضائية، كذلؾ ألف مثؿ ىذا القر 

–السمطتيف التشريعية كالتنفيذية. راجع في ذلؾ: د. صبلح الديف فكزم، كاقع السمطة التنفيذية في دساتير العالـ 
 .16، ص2003 -2002مركزية السمطة المركزية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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ىك صاحب الحؽ في دعكة مجمس النكاب لبلنعقاد  -كرئيس الجميكرية كفقان لمنص الدستكرم
لممارسة ىذا الحؽ لكي ال أف الدستكر قد كضع بعض الضكابط  ، إال(1)لمدكر السنكم العادم

يتعسؼ في استخدامو، كذلؾ بأف حدد لو تاريخان معينان لدعكة البرلماف لبلنعقاد، كىذا التاريخ يجب 
أف يككف قبؿ يكـ الخميس األكؿ مف شير أكتكبر، فإذا مضى ىذا التاريخ كلـ تتـ دعكة مجمس 

فترة، فإنو ينعقد فكران كبمجرد انتياء ىذه الفترة بقكة القانكف في اليـك الشعب لبلنعقاد خبلؿ ىذه ال
 .(2)المذككر، أم بدكف حاجة إلى مثؿ ىذه الدعكة

فترتيف أك دكرتيف. كمف الدساتير  إلىكأخذت معظـ الدساتير العربية بتقسيـ االنعقاد العادم 
 .(3)ائؽ أخرلكث إلىمف أغفؿ تحديد مدة دكر االنعقاد، كأحاؿ في تحديدىا 

 أدوار االنعقاد غير العادية: - ب
الدساتير العربية عمى مبدأ االنعقاد غير العادم لمبرلماف، لمكاجية ظركؼ استثنائية.  تنٌص 

كمف بيف ىذه  .كتعطي الدساتير الحؽ لرئيس الدكلة في دعكة البرلماف إلى اجتماع غير عادم
الذم منح رئيس الجميكرية أف يدعك البرلماف لبلنعقاد  ـ(3052)لسنة  الدساتير الدستكر المصرم
  .(4)في حالة الضركرة كالخطر

ف كانت بعض الدساتير إذا كالقاعدة أنو  ذا الحؽ عمى رئيس الجميكرية كحده،قد قصرت ى كا 
المجمس الجتماع غير عادم )أك دكرة استثنائية بحسب التسمية التي يستعمميا الدستكر( فإنو  دعا

                                                           

عمى أف "يعقد المجمس في  1979داخمية لمجمس الشعب المصرم لسنة ( مف البلئحة ال256المادة ) تنٌص ( 1)
بداية كؿ دكر انعقاد عادم جمسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر األعضاء الحاضريف سنان، كيعاكنو في إجراءات 
الجمسة أصغر عضكيف منيـ. كتخصص ىذه الجمسة النتخاب الرئيس كالككيميف، كال يجكز إجراء أية مناقشة في 

 مجمس قبؿ انتخاب رئيسو. كتنتيي ميمة رئيس السف بانتخاب رئيس المجمس".ال
( مف ذات البلئحة عمى أف: "يتمى في جمسة افتتاح الفصؿ التشريعي، قرار رئيس الجميكرية 257المادة ) كتنٌص 

لعضكاف بدعكة المجمس لبلنعقاد، كيؤدم األعضاء اليميف الدستكرية، كيبدأ بأداء ىذه اليميف رئيس السف كا
( عمى أف: "تعكد الجمسة بعد إتماـ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادتيف 258المعاكناف". كما تنص المادة )

السابقتيف لبلنعقاد في المكعد الذم يحدده المجمس لذلؾ، بناء عمى طمب رئيس الجميكرية لبلستماع إلى بيانو الذم 
 ( مف الدستكر.132)يمقيو عف السياسة العامة لمدكلة طبقان لممادة 

 .877راجع في ذلؾ: د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص( 2)
د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي، ( 3)

 .517مرجع سابؽ، ص
 .25راجع في ذلؾ: أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرجع سابؽ، ص( 4)
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كز أف ينظر في مكضكع آخر، كبعض الذم دعي مف أجمو، بحيث ال يج األعماؿيتقيد بجدكؿ 
الدساتير أجازت لممجمس أف يتعرض لمكضكعات جديدة إذا ما كافقت الحككمة عمى ذلؾ كىذه 
أيضا قاعدة منطقية. كمف ثـ فإف القاعدتيف السابقتيف تطبقاف في الببلد التي لـ تتعرض دساتيرىا 

 .(1)ما، كما ىك الشأف في دستكر جميكرية مصر العربيةصراحة لي
عمى أنو "يجكز انعقاد مجمس النكاب في  ( مف الدستكر المصرم556ت المادة )كقد نصٌ 

أمر عاجؿ، بناءن عمى دعكة مف رئيس الجميكرية، أك طمب مكقع  في نظرماجتماع غير عادم ل
 ".شر أعضاء المجمس عمى األقؿمف عي 

ذا كاف ىذا  النص قد أعطى لرئيس الجميكرية سمطة تقدير حالة الضركرة التي تؤدم إلى كا 
دعكة مجمس النكاب الجتماع غير عادم، إال أف الدستكر قد تضمف النص عمى حاالت معينة 
تنتفي فييا سمطة التقدير ىذه، كيجب فييا عمى رئيس الجميكرية دعكة المجمس الجتماع غير 

 : (2)عادم، كىذه الحاالت ىي
إذا طمب أغمبية أعضاء مجمس الشعب ذلؾ: كىنا ال يممؾ رئيس الجميكرية أية سمطة  - أ

تقديرية تجاه ىذه الحالة، إذ ليس مف سبيؿ أمامو سكل االستجابة ليذا الطمب كدعكة 
 المجمس الجتماع غير عادم.

مف ( 516قياـ رئيس الجميكرية بإصدار المكائح التشريعية )لكائح الضركرة( طبقان لممادة ) - ب
الدستكر: كفي ىذه الحالة يترتب عمى مباشرة رئيس الجميكرية ليذه السمطة االستثنائية 
التزاـ ضمني بدعكة البرلماف )مجمس النكاب( لدكر انعقاد غير عادم بيدؼ عرض ىذه 

 .(3)إقرارىاالمكائح عميو لمنظر في 

                                                           

ميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي، د. س( 1)
 .520مرجع سابؽ، ص

؛  د. رمضاف بطيخ، النظرية 878مف: د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ كبلن ( 2)
 ما بعدىا.ك  322العامة لمقانكف الدستكرم كتطبيقاتيا في مصر، مرجع سابؽ، ص

مف: د. سامي جماؿ الديف، لكائح الضركرة كضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارؼ  راجع في ذلؾ كبلن ( 3)
 .878كما بعدىا؛  د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص 103، ص2003باإلسكندرية، القاىرة، 
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( مف 512لممادة )إعبلف رئيس الجميكرية حالة الطكارئ في الببلد: كىذا اإلعبلف طبقان  - ت
3052الدستكر المصرم لسنة 

يجب عرضو عمى مجمس النكاب خبلؿ السبعة أياـ  (1)
ذا كاف مجمس النكاب منحبلن يعرض األمر عمى المجمس  التالية ليقرر ما يراه بشأنو، كا 

 الجديد في أكؿ اجتماع لو.

كقد يتـ في غيبتو؛  كيترتب عمى ذلؾ أف إعبلف حالة الطكارئ قد يتـ أثناء انعقاد البرلماف،
ع الدستكرم في مصر لـ يتطمب سكل مكافقة فإذا ما تـ أثناء انعقاد البرلماف، فإف المشرٌ 

كمف ثـ فمع بقاء أمر إعبلف حالة الطكارئ في يد رئيس ، اإلعبلفالبرلماف البلحقة عمى ىذا 
البرلماف عمى  انعقاد البرلماف، فإنو يمتـز بعرض ىذا اإلعبلف عمى مف رغـعمى الالجميكرية 

كجو السرعة ليقرر ما يراه بشأنو، أما إذا تـ إعبلف حالة الطكارئ أثناء غيبة البرلماف في فترة 
ما بيف أدكار االنعقاد أم أثناء عطمة البرلماف السنكية، فإنو يجب عمى رئيس الجميكرية أف 

ى األكثر مف يدعك مجمس الشعب لبلنعقاد في دكرة اجتماع غير عادية خبلؿ سبعة أياـ عم
 .(2)تاريخ إعبلف حالة الطكارئ، حتى يمكف لمبرلماف أف يقرر بشأنو ما يراه مناسبان 

 الفرع الثاني
 فض دورة المجالس

تختمؼ الدساتير عادة في تحديد المدة التي يجب أف يظؿ البرلماف منعقدا خبلليا، إال أنو أيا 
 .(3)االنعقاد العادم قبؿ استيفائيا كانت المدة التي يحددىا الدستكر فبل يجكز أف يفض دكر

                                                           

 ينظمو الذم النحك عمى الطكارئ، حالة الكزراء مجمس رأل اخذ بعد الجميكرية، رئيس "يعمف 154المادة )( 1)
ذا .بشأنو يراه ما ليقرر التالية السبعة األياـ خبلؿ النكاب مجمس عمى اإلعبلف ىذا كيجب عرض القانكف،  حدث كا 
 تجب األحكاؿ جميع كفى  .عميو لمعرض فكرنا لبلنعقاد المجمس دعكة كجب العادم، االنعقاد دكر غير في اإلعبلف
 أشير، ثبلثة تجاكز ال لمدة محددة إعبلنيا كيككف الطكارئ، حالة إعبلف عمى المجمس أعضاء عدد أغمبية مكافقة

 األمر يعرض قائـ، غير كاف المجمس كاذا .المجمس أعضاء عدد ثمثي مكافقة بعد مماثمة، أخرل لمدة إال تمد كال
 حؿ يجكز كال  .لو اجتماع في أكؿ الجديد النكاب مجمس عمى يعرض أف عمى لممكافقة، الكزراء مجمس عمى

 .الطكارئ حالة سرياف أثناء النكاب مجمس
؛  د. سامي جماؿ الديف، لكائح 879مف: د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص ذلؾ كبلن  راجع في (2)

 كما بعدىا. 353الضركرة.....، مرجع سابؽ، ص
؛  أ. محسف خميؿ، النظـ السياسية 26مف: أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ كبلن (3)

، 1969، منشأة المعارؼ، 2كالقانكف الدستكرم )النظاـ الدستكرم في مصر كالجميكرية العربية المتحدة(، ج
 .413ص
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كنتيجة لذلؾ فإف رئيس الجميكرية في الدستكر المصرم يممؾ الحؽ في فض دكر االنعقاد العادم 
دستكر جميكرية مصر العربية حدد مدة دكرة إذا انقضت المدة المحددة في الدستكر لذلؾ. ك 

 .(1)عمى القرار الصادر بفض الدكرة دان االنعقاد العادم، كقد أكرد قي
فإف رئيس الجميكرية ىك  ـ(3052)( مف الدستكر المصرم لسنة 551المادة ) كطبقا لنٌص 

يس الجميكرية في ىذا الشأف ليس حقان لبرلمانية، إال أف حؽ رئصاحب الحؽ في فض الدكرة ا
نما قيده الدستكر  :(2)مطمقان، كا 

ال يجكز لرئيس الجميكرية أف يفض دكرة البرلماف )دكر االنعقاد السنكم العادم( قبؿ  القيد األول:
( مف 551المادة ) كىذا األمر مستفاد مف نٌص أف يمضي عمى اجتماعو تسعة أشير عمى األقؿ. 

الدستكر المصرم، حيث كرد فييا العبارة التالية: ".... كيستمر دكر االنعقاد العادم لمدة تسعة 
 مى األقؿ،...".أشير ع

( مف الدستكر مف أنو "كيفض رئيس 551كىك ما قررتو الفقرة األخيرة مف المادة ) القيد الثاني:
الجميكرية دكر االنعقاد بعد مكافقة المجمس، ال يجكز ذلؾ لممجمس قبؿ اعتماد المكازنة العامة 

تب عمى ذلؾ، أنو إذا لـ يفرغ . كيتر (3)لمدكلة"، ألنيا تحدد المبالغ البلزمة لنشاط الدكلة خبلؿ سنة
مجمس الشعب مف تقرير كاعتماد المكازنة العامة لمدكلة، فإف دكر االنعقاد قد يمتد إلى أكثر مف 
تسعة أشير، كال يجكز لرئيس الجميكرية في مثؿ ىذه الحالة فض دكر االنعقاد طالما أف المجمس 

 لـ يعتمد المكازنة.
عمى حؽ  ـ(3052)لـ ينص دستكر مصر لسنة فيما يتعمؽ بدكرة االنعقاد غير العادية ك 

النكاب في  بدعكة مجمسإنما اكتفى بحقو دكرة انعقاد البرلماف الغير عادية  رئيس الجميكرية بفض
( بأف " يجكز انعقاد مجمس 556المادة ) اجتماع غير عادم فقط، كىذا بناءن عمى جاء بنٌص 

 جتماع غير عادم لنظر أمر عاجؿ، بناءن عمى دعكة مف رئيس الجميكرية ...".النكاب في ا
( 503حيث نصت المادة ) ـ(5975)كىذا عمى خبلؼ الدستكر المصرم السابؽ لسنة 

منو عمى أف: "يدعك رئيس الجميكرية مجمس الشعب الجتماع غير عادم.... كيعمف رئيس 
فيما يتعمؽ بدكرة االنعقاد تكافؽ مع الدستكر األردني الجميكرية فض االجتماع غير العادم". كىذا ي

                                                           

فكر السياسي اإلسبلمي، د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي ال( 1)
 .521مرجع سابؽ، ص

كما  767مف: د. مصطفى أبك زيد فيمي ، النظاـ الدستكرم المصرم، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ كبلن ( 2)
 .881بعدىا؛ د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص

 .615أنظر: د. سميماف الطماكم، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، ص( 3)
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 دعاعند استنفاذ جدكؿ األعماؿ الذم  رئيس أف يفض انعقاد المجمسحؽ الحيث مف ، غير العادية
 .(1)و بإرادتو متى شاءالمجمس مف أجمو أك أف يفضٌ 

مـ ينص عمى حؽ رئيس فكتعديبلتو  ـ(3008)لسنة  المعٌدؿ أما القانكف األساسي الفمسطيني
 عادية.الالسمطة بفض جمسات انعقاد المجمس التشريعي العادية أك الغير 

 الفرع الثالث
 تأجيل انعقاد البرلمان

قد حددت الدساتير مكاعيد ثابتة يتعيف أف يجتمع فييا البرلماف بقكة القانكف إذا لـ تشأ 
انعقاد البرلماف إلى تاريخ  تأجيؿالحككمة دعكتو قبؿ ذلؾ. كلكف يحدث أف تطرأ طركؼ تستدعي 

 الحؽ.

فقد يتأـز المكقؼ بيف البرلماف كالسمطة التنفيذية لدرجة تيدد باتخاذ إجراء خطير مثؿ حؿ  
المجمس أك استقالة الحككمة، كىنا قد يككف مف األكفؽ تأجيؿ اجتماع المجمس حتى تيدأ النفكس، 

 .(2)عد دراسة أسباب األزمة كدكاعيياكيعيد كؿ مف طرفي النزاع النظر في مكقفو كحججو ب
 تي: يتبيف اآلكبالبحث عف كسيمة تأجيؿ انعقاد البرلماف 

ىذا أف حؽ التأجيؿ لـ يرد في جميع الدساتير العربية. كبالتالي فإنو ال يمكف ممارسة  - أ
النعقاد المجمس،  حيث يرد النص عميو صراحة، ألنو متى حدد الدستكر مكعدان  إالالحؽ 

فإنو يتعيف إعماؿ حكـ الدستكر مالـ تكف ثمة ظركؼ قاىرة يستحيؿ معيا انعقاد المجمس، 
". المحظكراتلخ، إعماال لقاعدة الضركرات تبيح حرب مفاجئة، أك كباء منتشر، ... إك

كلكف ىؿ يمكف تأجيؿ االنعقاد باتفاؽ يتـ بيف الحككمة كالمجمس في حالة خمك الدستكر 
النص عمى ىذا الحؽ؟! نعتقد أف مثؿ ىذا الحؽ االتفاؽ يعتبر مخالفا لمدستكر، مالـ مف 

مف الدستكر الميبي الممكي، ألف  67يرد النص عميو صراحة، كما كاف الحاؿ في المادة 
السمطات التي ينشئيا الدستكر، عمييا أف تمارس اختصاصاتيا طبقا لما يقرره الدستكر مف 

ر يكجب انعقاد المجمس في تاريخ محدد، كما داـ ىذا االجتماع أحكاـ. ما داـ الدستك 
، فإنو يتعيف انعقاد المجمس، ألف االنعقاد ليس مجرد حؽ لممجمس يمكنو أف يمارسو ممكنان 

 .كيفما شاء، كلكنو كاجب عميو أف ينفذه

                                                           

 كما بعدىا. 418، ص1974د. إبراىيـ شمبي، تطكر النظـ السياسية كالدستكرية، دار الفكر العربي، القاىرة، ( 1)
راجع في ذلؾ كبلن ؛ 154د. رأفت دسكقي، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف، مرجع سابؽ، ص( 2)

؛ أ. أحمد نبيؿ 363، ص2003ر الناشر، فتحي فكرم، كجيز القانكف البرلماني في مصر، دكف ذك د.أ. مف:
 26أحمد الصكص، مرجع سابؽ، ص
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 قد قيدتو بقيكد تحكؿ دكف إساءة استعمالو. كأىـ التأجيؿجميع الدساتير التي أكردت حؽ  - ب
 ىذه القيكد ما يتعمؽ بالنكاحي التالية:

(. اإلرجاءكتتراكح ىذه المرات بيف مرة كاحدة كثبلث مرات )بما فييا  لتأجيل:عدد مرات ا -5
عمى أف بعض الدساتير التي أخذت بمبدأ التأجيؿ بمكافقة المجمس. كمعنى ىذا أنو مف 
المتعيف أف ينعقد المجمس عقب انتياء مدة التأجيؿ، ثـ تطرح عميو الحككمة اقتراح التأجيؿ 

العادية. كبعض الدساتير لـ تجز التأجيؿ  باألغمبيةلمرة أخرل، فيكافؽ عمييا المجمس 
 س إال مرة كاحدة أخرل.بمكافقة المجم

ال يككف التأجيؿ ألجؿ غير مسمى، بؿ قيدتو الدساتير بمدد قصكل ال يمكف  مدة التأجيل: -6
 .تجاكزىا. كتتراكح ىذه المدد بيف شير كشيريف

إذا كانت بعض الدساتير قد  عدم احتساب مدة التأجيل ضمن مدة دور االنعقاد العادي: -8
التي حددناىا فيما سمؼ، فإنيا حرصت عمى النص أجازت تأجيؿ انعقاد البرلماف لممدد 

. كىكذا تمؾ المدد مف حساب مدة دكر االنعقاد العادم التي سبؽ أف أكردناىا إسقاطعمى 
االنعقاد العادم كاممة ف تستكمؿ المجالس النيابية مدة دكر فإف الدساتير حريصة عمى أ

عمى حساب مباشرة  -ضةالذم يقصد بو مجرد تفادم أزمة عار  -حتى ال يككف التأخير
 المياـ الدستكرية التي نيط بالمجالس النيابية مزاكلتيا.

لسنة  المعٌدؿ كالقانكف األساسي الفمسطيني ـ(3052)الدستكر المصرم لسنة  لم ينصىذا و 
 كتعديبلتو عمى حؽ السمطة التنفيذية في تأجيؿ انعقاد جمسات البرلماف. ـ(3008)

نو أ -كما أكضحنا-كؿ مف فمسطيف كمصر، حيث أف ىذا قصكر في دستكر  ويرى الباحث
البد كأف تستدعي الظركؼ بأف يتـ تأجيؿ انعقاد جمسات البرلماف، كلتككف األمكر في مسارىا 

 الصحيح يجب أف تككف ىناؾ قكاعد قانكنية تحكـ عممية التأجيؿ.
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 الفرع الرابع
 لمانوقف جمسات البر 

عف ممارسة عممو خبلؿ فترة معينة، مع قيامو كعدـ  البرلمافكيعني "الكقؼ ىنا أف يمتنع 
عمييا الدستكر المصرم الدائـ  كجكد سبب يحكؿ بينو كبيف ممارسة اختصاصاتو، كىي حالة نٌص 

 .ـ(3052)لسنة 
استحدث دستكر جميكرية مصر العربية حالتيف يتعيف أف تقؼ فييما جمسات مجمس حيث 

 كىما: ،النكاب
فمقد رأينا  :ظم حالة تقرير المجمس لمسؤولية رئيس مجمس الوزراءىي التي تنو  -الحالة األولى

فيما سمؼ، أف مف حؽ رئيس الجميكرية أف يراجع المجمس في قراره. فإذا أصر المجمس عمى 
الستفتاء كعمى نتيجة ىذا االشعب في استفتاء.  إلىمكقفو، فمف حؽ رئيس الجميكرية أف يحتكـ 

ماينحؿ،  أف إما: فيك النكابيتكقؼ مصير مجمس  جمسات  يستمر في مزاكلة ميامو، كتكقؼ أف كا 
 المجمس حتى يتـ االستفتاء. 

(: كىي التي تقرر 587كالمادة ) قيام رئيس الجميورية بحل مجمس النواب: -الحالة الثانية
في  اإلسراؼضمانة ضد في مصر عمى  (ـ3052)دستكر سنة  استندشركط حؿ المجمس. فمقد 

رئيس الجميكرية  إرادةبمجرد أف تتجو  أيضافعمؽ ذلؾ عمى نتيجة االستفتاء. كىنا  حؿ البرلماف،
بكقؼ جمسات المجمس. كفي الحالتيف حدد  االستفتاء، فإف عميو أف يصدر قراران  إلىلبللتجاء 

عمى  باإلصرارلممجمس  األخيراالستفتاء، مف تاريخ صدكر القرار  إلجراء يكمان  عشريفالمشرع مدة 
المجمس في الحالة الثانية. مساءلة رئيس مجمس الكزراء، كمف تاريخ صدكر القرار بإيقاؼ جمسات 

في الحالتيف أف المجمس يدخؿ في فترة ريبة، ألف مصيره يصبح معمقان عمى إرادة  اإليقاؼكحكمة 
يتنحى عف مزاكلة أعمالو حتى ينجمي المكقؼ. كالكقؼ في القانكف يترتب  الناخبيف، فمف الخير أف

تسقط مف حساب  اإليقاؼعميو حساب المدة السابقة في نصاب اجتماعات المجمس، كلكف فترة 
مدد االنعقاد، كما ىك الشأف بالنسبة لتأجيؿ جمسات المجمس في الدساتير التي تجيزه، كعمى النحك 

 .(1)السابؽ
عمى حؽ رئيس  مـ ينٌص فكتعديبلتو  ـ(3008)ؿ لسنة كف األساسي الفمسطيني المعدٌ أما القان

 السمطة بكقؼ جمسات البرلماف، أك عمى ما يتعمؽ بيذا المكضكع.
 

                                                           

مف: د. سميماف محمد الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر  راجع في ذلؾ كبلن ( 1)
 .880كما بعدىا؛ د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص 521السياسي اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص
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 الرابع المطمب
 Right to Dissolution of Parliament حل البرلمانحق 

لمبرلماف في مكاجية السمطة  قكم كمؤثرأكضحنا فيما سبؽ أف المسؤكلية الكزارية سبلح 
كىك السبلح المضاد الذم يؤمف الحككمة  ،التنفيذية، كفي المقابؿ تتمتع السمطة التنفيذية بحؽ الحؿ

 .(1)تجاه البرلماف كبدكنو ال يكجد نظاـ برلماني حقيقي
كيعتبر حؿ البرلماف عف طريؽ إنياء نيابتو قبؿ النياية الطبيعية لمفصؿ التشريعي أىـ 
حؽ يقرره الدستكر في األنظمة الدستكرية البرلمانية لمسمطة التنفيذية في مكاجية السمطة التشريعية، 

 .(2)يتمثؿ أخطر أنكاع رقابة السمطة التنفيذية عمى البرلمافففي ىذا الحؽ 
ؽ السمطة التنفيذية في حؿ البرلماف قبؿ انتياء مدتو التشريعية أىـ حؽ يقرره يعد حكأيضان 

 في مكاجية السمطة التشريعية.  -كالذم أخذه عف النظاـ البرلماني -الدستكر في النظاـ المختمط
كيعني ىذا الحؽ انتياء حياة البرلماف كييئة ممثمة لؤلمة قبؿ نياية المدة المقررة 

 .(3)دستكريان 
شأنو في ذلؾ شأف كافة قكاعد بعد عدة تطكرات تاريخية  إنجمتراكقد نشأ حؽ الحؿ في 

النظاـ البرلماني، حيث كاف الصراع بيف البرلماف كالسمطة التنفيذية ىك إحدل حمقات ىذه 
بدأ بالممكية  إنجمترانظاـ الحكـ في عممان بأف  التطكرات التي أسفرت عف استقرار ىذا الحؽ.

السمطة التشريعية كلـ  األخصجمع الممؾ في يده جميع سمطات الحكـ، كعمى  المطمقة حيث
انتيى إلى بعد الدخكؿ مع الممكؾ في صراع طكيؿ  إال اآلفيظير البرلماف في صكرتو التي عمييا 

 الكزراء. إلىانفراد البرلماف بالسمطة التشريعية كانتقاؿ السمطات التنفيذية مف التاج 
صبح مف المتعذر عمى الممؾ أف يستمر في تصريؼ شؤكف الدكلة كفي ظؿ ىذا التطكر أ

اختيار الكزراء  إلىإذا لـ يكف عمى كفاؽ مع البرلماف، كلكي يضمف الممؾ دكاـ ىذا الكفاؽ عمد 
 .األغمبيةمف حزب 
سمطات الممؾ لرقابتو التي تمارس عف طريؽ  إلخضاعاتجاه البرلماف  مف رغـعمى الك 

أف ىذا النظاـ ظؿ ينقصو التكازف بيف السمطات الذم يعد الدعامة  إالالكزراء المسؤكليف أمامو، 

                                                           

 .59أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، صد. ( 1)
؛  أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، 887مف: د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص انظر في ذلؾ كبلن ( 2)

 .  27مرجع سابؽ، ص
دراسة مقارنة، دار النيضة  -د. عبد العظيـ عبد السبلـ، الدكر التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ المختمط( 3)

 .78، ص2004العربية، مصر، 
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كلقد تجمى انعداـ ىذا التكازف في أف الممؾ كاف يستطيع حؿ البرلماف   لمنظاـ البرلماني. األساسية
 ك عزلو.لتو أحؽ مساء األخيردكف أف يممؾ ىذا 

كاقتصر حؽ الحؿ في ىذه الفترة عمى الممؾ كحده حيث لـ تكف الكزارة تتمتع بأم دكر في 
 حؿ البرلماف.

حيث  (ـ5783)الكزارة في عيد "كليـ بت" عاـ  إلىإال أف ىذا الحؽ قد انتقؿ مف الممؾ 
 .(1)ياعمى شئكن كاإلشراؼلممقدرة عمى إدارة أعماؿ الدكلة  كانت الكزارة في عيده مثاالن 

 الدراسة حق الحل في األفرع التالية:سنبين ببناًء عمى ما تقدم و 
 .التنظيـ القانكني لحؽ حؿ البرلماف كاالعتراضات عميوالفرع األكؿ: 
 .الجية التي تمتمؾ حؽ حؿ البرلمافالفرع الثاني: 

 .: حاالت حؿ البرلمافالثالثالفرع 
 الفرع األول

 واالعتراضات عميو التنظيم القانوني لحق حل البرلمان
ت حؽ الحؿ، فنصٌ  ـ(3052)( مف الدستكر المصرم الحالي لسنة 587لقد نظمت المادة )

 كبعد مسبب، كبقرار الضركرة، عند إال النكاب مجمس حؿ الجميكرية لرئيس يجكز عمى أنو: " ال

 كيصدر .السابؽ المجمس أجمو مف حؿ الذل السبب لذات المجمس حؿ كال يجكز الشعب، استفتاء

جراء المجمس، جمسات بكقؼ قراران  الجميكرية رئيس  عمى يكمنا عشريف خبلؿ الحؿ عمى االستفتاء كا 
 قرار الجميكرية رئيس أصدر الصحيحة، األصكات بأغمبية االستفتاء في المشارككف كافؽ فإذا األكثر،

 القرار. كيجتمع صدكر تاريخ مف األكثر عمى يكمنا ثبلثيف خبلؿ جديدة انتخابات إلى كدعا الحؿ،

 .النيائية" النتيجة إلعبلف التالية العشرة األياـ خبلؿ الجديد المجمس
مـ ينص في أم مف مكاده فكتعديبلتو،  ـ(3008)أما القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 
 عمى صبلحية السمطة التنفيذية في حؿ البرلماف.

سمب الكسيمة مف يد السمطة التنفيذية  كىنا يرل الباحث بأف القانكف األساسي الفمسطيني قد
في مكاجيتيا لمسمطة التشريعية في إطار تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات "المتكازف"، كىك ما 

 كفمو النظاـ البرلماني عمى أساس الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية.
ف كاف المشرٌ  صؿ المتكازف بيف السمطات الذم ع الدستكرم الفمسطيني قد أخذ بمبدأ الفكا 

يعتبر مف األسس التي يقكـ عمييا النظاـ البرلماني، إال أنو لـ ينظـ السمطة التنفيذية بالطريقة التي 
 تنظـ بيا في النظـ البرلمانية.

                                                           

 .60د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 1)
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ككما أسمفنا، يعتبر حؽ الحؿ أخطر الحقكؽ المقررة في النظـ الدستكرية البرلمانية تستطيع 
مباشرتو في مكاجية السمطة التشريعية، كيمثؿ أكثر صكر الرقابة فعالية تمامان مثؿ السمطة التنفيذية 

 المسؤكلية الكزارية.
كلكف لـ تفمح ىذه االعتراضات مف  ؿ إلى الكثير مف االعتراضاتكلقد تعرض حؽ الح

الحككمة انتقالو إلى الكثير مف الدساتير البرلمانية، حيث يعتبر كسيمة لتحكيـ األمة فيما يقع بيف 
كالبرلماف مف نزاعات كاختبلؼ في كجيات النظر، كفيما يقع بيف رئيس الدكلة كالبرلماف مف 
اختبلؼ في الرأم، كألنو يعني سيادة األمة التي يرجع إلييا ليككف ليا القكؿ الفصؿ في اختيار 

 نكابيا.
 :(1)بعض االعتراضات والردود عمييا كالتالي دوسنسر 

أف حؽ الحؿ يتنافى مع مبدأ سيادة األمة، حيث يمثؿ المجمس الشعبي سيادة  االعتراض األول:
األمة كليس مف المقبكؿ أك المنطقي أف يككف لمسمطة التنفيذية حؽ االعتداء عمى ىذه السيادة 

 بالتخمص مف المجمس النيابي.
يادة، كيككف ليس البرلماف صاحب السيادة إنما يباشرىا نيابة عف األمة صاحبة الس الرد عميو:

عف ميكليا كرغباتيا، كال يعتبر بالتالي متعارضان مع الحؿ تدعيمان لسيادة األمة إذا ابتعد البرلماف 
 مبدأ سيادة األمة.

أف حؽ الحؿ يتعارض مع مبدا الفصؿ بيف السمطات، حيث يمثؿ كسيمة  الثاني: االعتراض
 العتداء السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية.

يؤدم حؽ الحؿ إلى ضماف استقبلؿ السمطة التنفيذية في مكاجية السمطة التشريعية،  عميو:الرد 
سرافو.  كيساعد عمى الحد مف استبداد البرلماف كا 

يتعارض مع النظاـ النيابي الذم تقتصر فيو ميمة الشعب عمى انتخاب نكابو،  االعتراض الثالث:
فكيؼ يتصكر ة مباشرة بؿ بكاسطة نكابو، بطريق إرادتوكيعتبر الشعب فيو غير كؼء بإعبلف 

 المجكء إلى الحؿ لمعرفة إرادة الشعب.
يتفؽ حؽ الحؿ مع النظاـ النيابي كالدليؿ عمى ذلؾ ىك المجكء إلى الشعب باعتباره  الرد عميو:

 حكمان كىك يعمف عف إرادتو.
 
 
 

                                                           

 كما بعدىا. 156د. رأفت دسكقي، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف، مرجع سابؽ، ص( 1)
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 الثانيالفرع 
 حل البرلمان الجية التي تمتمك حق

كزاريان أم بناء عمى رغبة أك طمب الكزارة، كال سيما إذا نشب نزاع بينيا حؽ الحؿ قد يككف 
كبيف البرلماف حكؿ مكضكع جكىرم، كما قد يككف حبلن رئاسيان بناء عمى رغبة أك طمب رئيس 
الدكلة ممكان كاف أك رئيس جميكرية. كيمجأ إليو رئيس الدكلة في حالة قياـ خبلؼ بينو كبيف 

 آرائو كسياستو التي يعتقد أنيا تتفؽ مع ميكؿ األمة كرغبتيا.البرلماف، دفاعان عف 
كأيان ما كاف نكع الحؿ الذم تأخذ بو األنظمة الدستكرية البرلمانية، فإنو يحاط ببعض 
الضمانات التي تكفؿ حسف استخدامو، كعدـ إساءة استخدامو مف قبؿ السمطة التنفيذية، كتتمثؿ 

تير في ىذا الشأف في: ضركرة استشارة جية معينة قبؿ أىـ الضمانات التي تنص عمييا الدسا
، كضركرة إجراء استفتاء شعبي قبؿ الحؿ، كعدـ جكاز حؿ ذاتو  مسببلالحؿ، كعدـ تكرار الحؿ 

المجمس خبلؿ فترة زمنية معينة، كاستقالة الكزارة التي تكقع مرسـك الحؿ، كأخيران ضركرة أف يصدر 
 كالرأم العاـ بو، كتمكينيـ مف الحكـ عمى سبلمة القرار.الحؿ مسببان، كذلؾ إلعبلـ الكافة 

  :رئاسياً  حل البرلمان حالً  -أوالً 
رئيس جميكرية.  كاف أـ قد يتـ حؿ البرلماف رئاسيا أم بناء عمى طمب رئيس الدكلة ممكان 

الخبلؼ في الرأم بيف رئيس الدكلة مف جانب كبيف البرلماف كالكزارة مف  إثارةكيحدث ذلؾ في حالة 
جانب آخر، فيرل رئيس الدكلة أف خير كسيمة لمدفاع عف آرائو كسياستو التي يعتقد أنيا تتفؽ مع 

كىنا يقيؿ رئيس الدكلة الكزارة التي تشارؾ البرلماف رأيو،  ،كرغباتيا ىي حؿ البرلماف األمةميكؿ 
رة جديدة تتفؽ مع ميكلو كأفكاره كتتحمؿ مسؤكلية حؿ البرلماف، كيككف لممجمس الجديد كيكمؼ كزا

في النزاع القائـ، بمعنى أنو إذا أسفرت االنتخابات عف أغمبية برلمانية تؤيد سياسة القكؿ الفصؿ 
 فإف ذلؾ يدؿ عمى أنو كاف محقان فيما اتخذه مف إجراءات. ،رئيس الدكلة

ا جاءت نتيجة االنتخابات بنفس األغمبية السابقة كالمناىضة لسياسة كلكف الخطكرة تظير إذ
 .(1)كىنا يجب عميو الرضكخ لرأم كسياسة البرلماف ،رئيس الدكلة

                                                           

كما بعدىا؛ د. رأفت دسكقي، ىيمنة  61راجع في ذلؾ كبلن مف: د. أحمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 1)
؛ قد تأتي الرياح بما ال تشتيي السفف، كتسفر 158السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف، مرجع سابؽ، ص

و كال يككف أمامو مف سبيؿ سكل تغيير االنتخابات عف أغمبية برلمانية تؤيد الكزارة التي أقاليا الرئيس، فيتحرج مكقف
سياستو بإقالة كزارة األقمية كتعييف كزارة مف الحزب الحائز عمى األغمبية البرلمانية، أك أف يؤثر السبلمة فيقدـ ىك 

ـ، كأسفرت االنتخابات الجديدة عف 1877استقالتو، تمامان مثمما حؿ المارشاؿ مكماىكف مجمس النكاب الفرنسي عاـ 
ألغمبية القديمة، األمر الذم أصبح معو مكقؼ رئيس الجميكرية حرجان فتقدـ باستقالتو بعد فترة قصيرة. انتصار ا

 =ككتمخص تمؾ األزمة في أف الرئيس مكماىكف كاف قد أقاؿ كزارة جكؿ سيمكف رغـ تأييد مجمس النكاب الفرنسي=
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منو كالتي  (53)الفرنسي حؽ حؿ البرلماف لرئيس الجميكرية بالمادة  ـ5918كقد منح دستكر 
كرؤساء المجالس أف يعمف حؿ  األكؿت عمى أف "لرئيس الجميكرية بعد التشاكر مع الكزير نصٌ 

 أربعيف يكمان  عفالجمعية الكطنية، كتجرل االنتخابات بعد مدة ال تقؿ عف عشريف يكما كال تزيد 
، النتخابيامف تاريخ الحؿ. كتجتمع الجمعية الكطنية بحكـ القانكف في يكـ الخميس الثاني التالي 

دة لمدكرات العادية تفتتح دكرة بحكـ القانكف لمدة فإذا ما كقع ىذا االجتماع في غير المكاعيد المحد
 خمسة عشر يكما، كال يجكز حؿ الجمعية الكطنية مرة أخرل خبلؿ السنة التي تمي انتخابيا".

حا 5918كيستفاد مف ىذا النص معرفة دستكر  طتو الفرنسي لنظاـ الحؿ الرئاسي لمبرلماف، كا 
 :(1)بالعديد مف الضمانات التالية

الجميكرية مع الكزير األكؿ كرؤساء المجالس عمى حؿ الجمعية الكطنية، تشاكر رئيس  -5
 دكف االلتزاـ برأييـ.

مف تاريخ  كال تزيد عف أربعيف يكمان  إجراء االنتخابات بعد مدة ال تقؿ عف عشريف يكمان  -3
 كبيف انعقاد المجمس الجديد. نيابة المجمس المحمكؿالحؿ، كذلؾ لكي ال تطكؿ المدة بيف 

حؿ الجمعية الكطنية مرة أخرل خبلؿ السنة التي تمت انتخابيا، كذلؾ لعدـ  عدـ جكاز -8
 تكرار حاالت حؿ البرلماف في عاـ كاحد.

 اجتماع الجمعية الكطنية في الخميس الثاني التالي النتخابيا. -2

عدـ جكاز استخداـ حؽ الحؿ أثناء استخداـ رئيس الدكلة لسمطاتو االستثنائية كفقان لممادة  -1
 دستكر.مف ال 56

كمف بيف الدساتير التي منحت رئيس الدكلة ىذا الحؽ الدستكر المصرم إال أنو كضع ضكابط 
 . (2)صارمة كىي كجكد ضركرة، كمكافقة الشعب عمى الحؿ في استفتاء ان كقيكد

                                                                                                                                                                         

مجمس النكاب بعد الحصكؿ عمى مكافقة ليا، كعيف مكماىكف كزارة مف األقمية برئاسة فكرتك كحؿ بكاسطتيا =
الجديدة قد أسفرت عف تأييد الناخبيف لكجية نظر مجمس النكاب المنحؿ بانتخاب  مجمس الشيكخ، إال أف االنتخابات

األغمبية القديمة. لـ يكف أماـ مكماىكف سكل الخضكع لنتيجة االنتخابات فاستقالت كزارة فكرتك، كتكلت كزارة 
تأنفت السياسة التي كانت تسير عمييا كزارة جكؿ سيمكف المقالة، فاضطر مكماىكف إلى تقديـ األغمبية الحكـ كاس

 استقالتو بعد فترة قصيرة.
 كما بعدىا. 78د. عبد العظيـ عبد السبلـ، مرجع سابؽ، ص( 1)
.  راجع في ذلؾ: د. مصطفى أبك زيد فيمي، الدستكر 27أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .485ـ، ص1985لمصرم، دار النيضة العربية، القاىرة، ا
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 في جميكرية مصر العربية عمى النحك التالي: ـ3052 دستكر( مف 587ت المادة )كقد نصٌ 
كبعد استفتاء كبقرار مسبب، إال عند الضركرة،  النكاب"ال يجكز لرئيس الجميكرية حؿ مجمس 

  ". ...، الشعب
رئيس الجميكرية حؽ حؿ مجمس الشعب  ـ3052كىنا أعطى الدستكر المصرم لسنة 

أف يكافؽ الشعب  الثاني:أف تككف ىناؾ ضركرة تحتـ ىذا الحؿ.  األول:منكط بتكافر شرطيف ىما: 
عمى الحؿ في االستفتاء الشعبي، كبالتالي فإذا لـ يكافؽ الشعب في االستفتاء عمى حؿ المجمس 
فإنو يتعيف استمراره حتى انتياء مدتو العادية إال اذا جد مف األمكر ما يتطمب عرض حمو مرة ثانية 

 عمى االستفتاء.
  :وزارياً  حل البرلمان حالً  -اً ثاني

لمبرلماف حؽ مساءلة الكزارة كسحب الثقة منيا فإنو يحؽ لمكزارة في مقابؿ ذلؾ ذا كاف إ
يقيـ التكازف بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية، كىك يستخدـ  األخيركىذا الحؽ  ،طمب حؿ البرلماف

 كسبلح ردع لمحككمة في مكاجية البرلماف.
الناخبيف في حاالت  إلىكلقد تقرر ىذا الحؽ في النظاـ البرلماني لتمكيف الحككمة مف الرجكع 

 :متعددة ىي
قائـ بيف الكزارة كبيف البرلماف ينشأ عندما يقرر  في نزاع األمةحؽ الحؿ كسيمة لتحكيـ  -5

ه أنيا عمى حؽ كتطمب حؿ البرلماف. كفي ىذ األخيرةكترل  ،طرح الثقة بالكزارة األخير
جراء انتخابات جديدة  الحالة يطمب رئيس مجمس الكزراء مف رئيس الدكلة حؿ البرلماف كا 

البرلمانية  باألغمبيةنتيجتيا بمعنى أنو إذا جاءت االنتخابات الجديدة  األكؿعمى أف يتحمؿ 
يحسـ لصالح البرلماف، كعمى الكزارة أف تحتـر إرادة الشعب كأف  األمرالسابقة فإف 

 تستقيؿ.

فإف ذلؾ يككف بمثابة تأييد الشعب لمكزارة  ،إذا لـ تأت االنتخابات الجديدة باألغمبيةأما 
 كثقتو فييا كفي سياساتيا.

في إدخاؿ تعديبلت جكىرية في  األمةيتـ حؿ البرلماف حبل كزاريا بيدؼ الكقكؼ عمى رأم  -3
مف غير ذلؾ نظاـ الحكـ كالنظاـ االنتخابي، أك في كضع الدكلة الدستكرم أك السياسي أك 

 األمكر التي تمس كياف الدكلة كمصالحيا الجكىرية.

أغمبية برلمانية ثابتة تكفؿ استقرار  إيجادبقصد  األحكاؿكقد يستخدـ حؽ الحؿ في بعض  -8
بية تمكنو مف تشكيؿ الحكـ، كيتـ ذلؾ عادة في الدكؿ التي ال يحظى فييا حزب بأغم

، األحزابعف طريؽ اتحاد عدد مف  لذلؾ يتـ تشكيؿ حككمة ائتبلفية حككمة بمفرده،
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كعندما يشعر رئيس مجمس الكزراء بأف الظركؼ قد أصبحت مناسبة لمحصكؿ عمى أغمبية 
جراء انتخابات تشريعية مف أجؿ كسب ثقة الناخبيف،  كبيرة يسارع إلى حؿ البرلماف كا 

 كتحقيؽ أغمبية تمكنو مف االنفراد بالحكـ.

إيجاد التكازف بيف السمطات في النظاـ البرلماني إال أنو  أىمية حؽ الحؿ فيمف رغـ عمى الك    
 غالبا يساء استخدامو خاصة في الدكؿ النامية.

فإنو يحاط ببعض الضمانات الدستكرية التي  ،المترتبة عمى ىذا الحؽ اآلثاركنظرا لخطكرة    
 كمف أىميا ما يأتي: ،استخدامو إساءةتكفؿ عدـ 

انتخابات تشريعية جديدة خبلؿ فترة زمنية  إلجراءخبيف أف يتضمف مرسكـ الحؿ دعكة النا -5
 محددة حتى ال تنفرد الحككمة بتصريؼ أمكر الببلد دكف رقابة برلمانية عمييا.

حتى يتمكف الرأم العاـ مف  ،التي أدت إلى حؿ البرلماف األسبابأف يتضمف مرسكـ الحؿ  -3
 الحكـ عمى سبلمة إجراء الحؿ.

الحؿ كتعيف كزارة جديدة تقكـ باإلشراؼ عمى االنتخابات مرسـك استقالة الكزارة التي تكقع  -8
 كالتأثير عمى إرادة الناخبيف.

نستخمص مما سبؽ أف حؽ الحؿ مكفكؿ لمسمطة التنفيذية إال أف استخدامو قاصر عمى رئيس    
ف كاف بناء عمى طمب مجمس الكزراء إذ ال يمكف إعمالو مباشرة مف قبؿ  ،الدكلة كحده، حتى كا 

 .(1)زراءالك 
مف الناحية العممية، فإف حؿ البرلماف يككف دائمان حبلن رئاسيان، حيث تككف سمطة تقريره لرئيس ك 

الجميكرية، كلك كانت الكزارة ىي التي طمبتو؛ ىذا فضبلن عف أف النظاـ السائد في مصر ليس 
فيككف ليـ إرادة بالنظاـ البرلماني الخالص الذم يتكلى فيو الرئيس سمطاتو عف طريؽ كزرائو، 

نما يتكلى الرئيس سمطاتو بنفسو كبصفة فعمية، فسمطة الحؿ تككف دائمان لرئيس  نيائية كباتة؛ كا 
 .(2)الجميكرية شريطة إجراء االستفتاء عميو مف جانب الشعب كمكافقتو عميو

كعمى الرغـ مف أف حؽ الحؿ قد كرد في الدستكر باسـ "رئيس الجميكرية"، فإنو مف 
أال يمجأ رئيس الجميكرية إلى استخداـ سبلح الحؿ إال  -كفقان لما ذىب إليو البعض–المفركض 

                                                           

 كما يمييا. 62د. احمد سبلمة بدر، مرجع سابؽ، ص( 1)
؛ كفي ىذا الشأف قرار 727د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، تحميؿ النظاـ الدستكرم المصرم، مرجع سابؽ، ص( 2)

لتي تتصؿ بعبلقة السمطة التنفيذية بالسمطة رئيس الجميكرية بحؿ المجمس النيابي، يعد مف المسائؿ السياسية ا
راجع التشريعية، كىك ببل شؾ يدخؿ في طائفة أعماؿ السيادة التي تنبسط عمييا رقابة القضاء في النظاـ المصرم؛ 

؛  د. صبلح الديف فكزم، كاقع السمطة 889د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص مف: في ذلؾ كبلن 
 .31 -17التنفيذية في دساتير العالـ، مرجع سابؽ،  ص
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بالتشاكر كالتفاىـ مع الحككمة القائمة، كالتي غالبان ما يككف طمب الحؿ قد صدر منيا أكالن، فإذا 
 الحككمة القائمة، كلـ تكف مكافقة عمى الحؿ، لجأ رئيس الدكلة إلى استعماؿ حؽ الحؿ دكف مشاكرة

 .(1)فميس أماميا إال أف تستقيؿ
 الفرع الثالث

 حاالت حل البرلمان
لـ يفصح الدستكر المصرم الحالي عف األسباب أك الحاالت التي مف شأنيا أف تؤدم إلى 

يجكز  الالحالي أنو " 3052( مف الدستكر 587حؿ مجمس الشعب، ككؿ ما كرد في المادة )
 .الشعب،..." استفتاء كبعد مسبب، كبقرار الضركرة، عند إال النكاب مجمس حؿ الجميكرية لرئيس

د سمطة رئيس الجميكرية في اتخاذ قرار بحؿ المجمس بالشركط كىكذا فإف الدستكر قد قيٌ 
أف يتـ الحؿ بعد  -الثالثمسبب،  بقرار -كالثانيأف يككف ذلؾ في حالة الضركرة،  -األكؿالتالية: 

 مكافقة الشعب في االستفتاء باألغمبية المطمقة لمف أدلكا بأصكاتيـ.
كيبلحظ ىنا أف الدستكر لـ يبيف لنا المقصكد بيذه الضركرة، فيؿ يقصد بالضركرة ىنا تمؾ 
التي تعرؼ في "نظرية الضركرة" أـ أف الضركرة ىنا يقصد بيا كجكد أسباب قكية تبرر إجراء 

ما كاف األمر فإف رئيس الجميكرية كالشعب ىما المذاف يقدراف ىذه الضركرة في  الحؿ؟ كأيان 
النياية، رئيس الجميكرية كىك يعرض األمر عمى الشعب في االستفتاء، كالشعب كىك يكافؽ عمى 

 . (2)حؿ المجمس
ذا كانت القاعدة أف حؽ الحؿ مف صبلحيات السمطة التنفيذية، بحيث يترؾ ليا كحدىا  كا 

القاعدة، كجعؿ الحؿ ىذه  عفع الدستكرم في مصر قد خرج مدل الحاجة إليو، فإف المشرٌ  تقدير
جباريان بالنسبة إلى مجمس النكاب، بحيث يتعيف عمى رئيس الجميكرية حؿ مجمس لزاميان أك إإ

 النكاب إذا جاءت نتيجة االستفتاء ضد المجمس؛ كىذا الحكـ منطقي، ألنو يكشؼ عف أف المجمس
ثؿ اتجاىات الرأم العاـ، أك لـ يعد يحسف التعبير عف إرادة األصيؿ المتمثؿ في لـ يعد يم

 .(3)الشعب
 
 

                                                           

 .621د. سميماف محمد الطماكم، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، ( 1)
 .770سابؽ، صد. مصطفى أبك زيد فيمي ، النظاـ الدستكرم المصرم، مرجع ( 2)
كما بعدىا؛ د. سميماف محمد  890مف: د. حسف مصطفى البحرم، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ كبلن ( 3)

 .532الطماكم، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص
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 الخاتمة
خصصت ىذه الدراسة لمبحث في الكسائؿ الرقابية بيف السمطة التشريعية كالسمطة 

 .التنفيذية، كالتي تعتبر الكظيفة األىـ لنظاـ الحكـ القائـ عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات
مبدأ الفصؿ بيف السمطات كتطكراتو  إلىالتعرؼ تـ مف خبلؿ الدراسة في البداية ك 

سقاطو عمى الكاقع الفمسطيني، ثـ  مبدأ  إلىالتعرؼ كبخاصة في النظاـ الرئاسي كالبرلماني، كا 
ثـ شرح السمطات الثبلث  ،الفصؿ بيف السمطات في أنظمة الحكـ التي مرت عمى فمسطيف

 .كالقضائية" "التشريعية كالتنفيذية
كالعكس مف خبلؿ المفيـك رقابة السمطة التشريعية عمى التنفيذية  إلىثـ تـ التعرؼ 

كبيف القانكف  (ـ3052)ة كاألىمية كاألىداؼ كالكسائؿ، كمقارنة الكسائؿ بيف الدستكر المصرم لسن
 .كتعديبلتو (ـ3008)األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

 مف النتائج كالتكصيات كأىميا عمى النحك التالي: كخمصت ىذه الدراسة إلى مجمكعة

 النتائج: -والً أ
سيما عمى التكازف بيف النظاـ الرئاسي مثمو مثؿ النظاـ البرلماني، يقكماف في أسا .5

 ف كاف كؿ منيما يتبع طريقة مختمفة إلقامة التكازف.السمطات، كا  
إلى رجحاف كفة الرئيس،  -في كثير مف األحكاؿ-التطبيؽ العممي لمنظاـ الرئاسي قد أدل  .3

ما يؤدم ىذا النظاـ  خاصة مع االتجاه المعاصر نحك تقكية السمطة التنفيذية، كلكف كثيران 
ذا الرئيس األغمبية البرلمانية، أك إذا لـ تكف لحزب كبخاصة إإلى رجحاف كممة البرلماف، 

كعمى  لـ يكف لمرئيس مف قكة الشخصية ما يمكنو مف فرض زعامتو عمى الرأم العاـ
 أعضاء حزبو في البرلماف، كىك ما يحدث مرات عديدة في نظاـ الحكـ األمريكي.

نما تككنت قكاعده نتيجة  .8 النظاـ البرلماني ليس كليد أفكار كنظريات سياسية أك قانكنية، كا 
تطكر تاريخي طكيؿ، فيك نظاـ مرف قادر عمى التبلؤـ كالتطبيؽ في مختمؼ الظركؼ 

ؿ، كلذلؾ فإف التطبيؽ العممي ليذا النظاـ يتشكؿ بأشكاؿ مختمفة كباختبلؼ األماكف كالدك 
 حسب الظركؼ السياسية الخاصة بكؿ دكلة.

سياسية ، كىك متغير باختبلؼ األنظمة الان مفيكـ الفصؿ بيف السمطات نسبي كليس مطمق .2
فكرة إمكانية البحث في معطياتو كمدل إمكانية تطكيره مف حيث تطبيقو، مما يعزز 

 طكرات المجتمع في العصر الحديث.ليكاكب ت
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إرثان تاريخيان في التقسيـ  فترات الحكـ التي تعاقبت عمى فمسطيف كالشعب الفمسطيني منحت .1
لمسمطات، كذلؾ في عدـ قياـ مبادئ الفصؿ بيف السمطات، كعدـ كجكد آلية لتفعيؿ الرقابة 

 بيف السمطات.

االنتداب  افمسطيف أسس ليت عمى حاالت الخمط بيف السمطات كالدساتير التي مرٌ  .6
لقطاع غزة،  المصرية كاإلدارة لمضفة الغربية الحكـ األردني احافظ عمييك البريطاني، 
 االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى ما قبؿ قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية. اكحافظ عميي

 ، حيث حافظ كأبقىس حالة الخمط بيف السمطاتـ كرٌ 3007االنقساـ الفمسطيني بعد العاـ  .7
عمى حالة الخمط المكركثة مف السابؽ، كما أف ىيمنة السمطة التنفيذية المتمثمة برئيس 
السمطة كقياميا بالعديد مف االنتياكات الدستكرية تعتبر مف األسباب التي ساىمت باحتداـ 

 النزاع القائـ بيف المؤسسة التشريعية كالتنفيذية.

لصالح رئيس الدكلة في عبلقاتو بعض الدساتير جعمت العبلقة بيف السمطات مختمة  .8
األخرل كلصالح الشؽ الثاني مف السمطة التنفيذية )الحككمة( في عبلقاتيا  بالسمطات

 بالسمطة التشريعية. كىذا ما يكلد األنظمة الدكتاتكرية المستبدة.

ـ كتعديبلتو مف الناحية النظرية 3008ال يتطابؽ القانكف األساسي الفمسطيني المعٌدؿ لسنة  .9
التفسير المرف )الحديث( لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، حتى كاف احتـر ىذا المبدأ في مع 

أف شارؾ السمطة التنفيذية في كظيفة التشريع إلى جانب البرلماف، إال أف ىناؾ قصكران 
كبيران في تكازف عممية الرقابة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية. )التكازف الذم ينادم بو 

 بيف السمطات(.الفصؿ المرف 

المشرع الدستكرم الفمسطيني قد أخذ بمبدأ ثنائية السمطة التنفيذية )رئيس سمطة كحككمة(  .50
الذم يعتبر مف األسس التي يقكـ عمييا النظاـ البرلماني، إال أنو لـ ينظـ السمطة التنفيذية 

قانكف األساسي بالطريقة التي تنظـ بيا في النظـ البرلمانية، فمبدأ الثنائية الذم أخذ بو ال
كتعديبلتو في تككيف السمطة التنفيذية، فيو الثنائية غير  ـ3008لسنة ؿ المعدٌ الفمسطيني 

 متكافئة رجحت بشأنيا كفة رئيس السمطة عمى كفة الحككمة.
 المصرم لسنةمف النظاميف البرلماني كالرئاسي عمى الدستكر  إذا ما طبقنا خصائص كبلن  .55

ستكرم المصرم قد حرص عمى تقكية السمطة التنفيذية (، يتضح أف المشرع الدـ3052)
؛ باقتباس بعض مبلمح النظاـ الرئاسي، مع اإلبقاء عمى بعض خصائص النظاـ البرلماني

، كىك النظاـ الذم يجمع بيف خصائص النظاميف كبذلؾ كلد نظاـ ىجيف أك مختمط
الرئاسي كالبرلماني، كترجح فيو كفة السمطة التنفيذية عمى كفة السمطة التشريعية، كتقـك 
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كالحاؿ كذلؾ في القانكف العبلقة بينيما عمى أساس مف التعاكف كالرقابة المتبادلة. 
ف ال ترجح فيو كفة السمطة ، كلككتعديبلتو (ـ3008)األساسي الفمسطيني المعٌدؿ لسنة 

التنفيذية عمى كفة السمطة التشريعية، كتقكـ العبلقة بينيما عمى أساس مف التعاكف كالرقابة 
 المتبادلة.

تبدك مظاىر التكازف في الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في أمريف:  .53
  مر الثاني كىك حؽ حؿ البرلماف.األكؿ المسؤكلية الكزارية أماـ البرلماف، يقابميا األ

قكة البرلماف في المساحة الممنكحة لمجاف الدائمة كمقدار ما يتمتع بو البرلماف مف أدكات  .58
رقابية، فكمما كانت أدكات الرقابة البرلمانية متعددة كغير مكبمة بقيكد تفرغيا مف محتكاىا 

 كمما أدل ذلؾ إلى فاعمية أكبر لمرقابة البرلمانية.
الحصر في تعدادىا لؤلدكات الرقابية  بأسمكباألعراؼ البرلمانية المعاصرة ال تأخذ  .52

نما ىي أقرب إلى  سترشادم، حيث اإل األسمكبالمتاحة لمبرلماف في مكاجية الحككمة، كا 
رقابية جديدة تتمشى مع  ر لكائحو الداخمية كيبتكر أدكاتو يستطيع البرلماف، أف يطك 

اختصاصاتو العامة المذككرة في الدستكر أك المستقرة في النظـ النيابية، كبالتالي ال يكجد 
 في ممارستيا. أسمكبوتنظيـ ك قدراتو الرقابية  تطكير قيد حقيقي عمى البرلماف في

جب يستك  إجرائيىناؾ خمط لدل الفقياء بيف كسائؿ الرقابة كآثارىا، فالكسيمة طريؽ  .51
مثبلن السؤاؿ يفترؽ ك ىذا االتباع،  تمخض عنو ما اتباعو تحقيؽ أمر معيف، أما األثر فيك

عف االستجكاب، فؤلكؿ سبيؿ الستقاء المعمكمات الحككمية كاستكشاؼ سير األعماؿ 
الكزارية أما األخير فيك أثر أفرزتو تمؾ السبؿ فصارت بمثابة جزاء أفضت إليو، كمثميـ 

 ممسؤكلية الكزارية.التحقيؽ بالنسبة ل

 المشرع الدستكرم بكسيمة طرح مكضكع عاـ لممناقشة، كالذم لو أىمية كبيرة، لـ يأخذ .56
 خاصة أماـ التزايد المستمر في مياـ السمطة التنفيذية كسيطرتيا عمى كافة مقدرات الدكلة.

لـ ضعؼ رقابة السمطة التنفيذية عمى التشريعية في فمسطيف، حيث أف القانكف األساسي  .57
رقابية كافية تعزز دكر السمطة التنفيذية في مباشرة تككيف إجراءات البرلماف،  ينضـ كسائؿ

كتمكف الحككمة مف أف يككف ليا قرار بسير أعماؿ البرلماف، كـ ىك في مصر. كىذا 
 بكصفو إخبلؿ بالتكازف بيف السمطتيف.

، لمكسائؿ الرقابية حكاـ المنظمةاأل بعضيفتقر النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي إلى  .58
 ع كىي الرقابة.الة التي قصدىا المشرٌ كىذا يفقدىا القيمة الفعٌ 
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 توصيات: ال -ثانياً 
كالعمؿ عمى مراجعة القانكف األساسي  بكؿ أشكالو، االنقساـ الفمسطيني إنياءضركرة  -5

مف خبلؿ لجاف تضـ طكائؼ كأطياؼ ىذا المجتمع مف ساسة كعمماء قانكف كاقتصاد 
 كغيرىـ، يتـ انتخابيـ عمى أسس مكضكعية كفي ضكء معايير ديمقراطية.كاجتماع 

خراجو مف  -3 العمؿ عمى تكحيد المجمس التشريعي، بالتكازم مع السمطة التنفيذية، كا 
اسية، مف أجؿ تفعيؿ دكره الرقابي، كصد تغكؿ السمطة التنفيذية عمى التجاذبات السي
 بقية السمطات.

بتطكير نظامو الداخمي لمكاكبة التطكرات  الفمسطينيضركرة قياـ المجمس التشريعي  -8
 الحاصمة في المجالس النيابية، كاالستفادة مف الخبرات المكتسبة في السنكات السابقة.

تكفر المعمكمات ) :جممة أمكر منيا تحقيؽ العمؿ عمى لتفعيؿ الرقابة البرلمانية يجب -2
 تكظيؼ أشخاص عندىـ مىالعمؿ عك  (.كالبيانات كالكثائؽ البلزمة لدل البرلماف
مكف تحكيميا انات كالمعمكمات كالكثائؽ كالتي يالكفاءة المتخصصة في تدقيؽ تمؾ البي

 إلى أسباب كأسانيد تؤيد كتدعـ الرأم الذم يذىب إليو البرلماف.

مراعاة التزاـ العضك السائؿ بالشركط ك ضركرة تفعيؿ أداة السؤاؿ البرلماني،  -1
لؤلسئمة البرلمانية، كضماف عدـ اإلسراؼ في ىذه اإلجراءات، المكضكعية كاإلجرائية 

كالنص عمى كجكب إجابة رئيس الكزراء بنفسو عف األسئمة المكجية إليو كالمرتبطة 
 بالسياسة العامة، كىذا ما تعتمده بعض البرلمانات.

إلى االستجكاب في األمكر البسيطة  ءعدـ المجك االستجكاب البرلماني، ك ضركرة تفعيؿ  -6
أنو يؤدم في بعض األحياف إلى حدكث نكع مف االحتقاف في حاؿ  بخاصةالثانكية، ك ك 

 تـ استخدامو بيف السمطتيف.

العمؿ عمى سد القصكر الذم أحدثو المشرع الدستكرم الفمسطيني، حيث كاف عميو أف  -7
يأخذ بكسيمة طرح مكضكع عاـ لممناقشة لتقكية المجمس التشريعي، خاصة أماـ التزايد 

 ر في مياـ السمطة التنفيذية كسيطرتيا عمى كافة مقدرات الدكلة.المستم

ال نؤيد الجمع بيف عضكية البرلماف كعضكية مجمس الكزراء، ألف الرقابة التشريعية  -8
ىي عبء ضخـ لعضك البرلماف كتحتاج إلى تفرغو لعممو النيابي، كمف غير المنطقي 

 تربطو بو عبلقات عمؿ في الحككمة.أف يقدـ عضك البرلماف سؤاالن أك استجكابان لكزير 
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 مف قبؿ المشرع الدستكرم الفمسطيني، ضركرة تفعيؿ صبلحيات لمسمطة التنفيذية -9
لتمكنيا مف التدخؿ في سير عمؿ البرلماف، مف خبلؿ طرؽ ككسائؿ عدة، تمكنيا مف 

 تحقيؽ التعاكف المتبادؿ مع السمطة التشريعية.

ع الدستكرم الفمسطيني بالنصكص التي تعالج حؽ حؿ مف الميـ أف يأخذ المشرٌ  -50
المجمس التشريعي ألىميتو الكبيرة، كنحف بحاجة إلى نص دستكرم يقر ىذا الحؽ 

ال كانت القضية عائمة غائمة لـ تأخذ بالمبادئ األساسية  لمتكازف كيضع ضكابطو، كا 
 .بيف السمطات

حبلن كزاريا، كىك سبلح كاف حبلن رئاسيا أـ أيجب بخصكص حؽ حؿ البرلماف سكاء  -55
قكم في يد السمطة التنفيذية، أف يقابمو المسؤكلية السياسية كالذم بناءن عمييا يجب 
تكجيو المسؤكلية إلى الرئيس أك مجمس الكزراء، أم في حاؿ تـ حؿ البرلماف كجاء 
تصكيت الشعب لصالح البرلماف، فالمسؤكلية ىنا يجب أف يترتب عمييا حؿ الرئيس 

 ة بناءى عمى تصكيت الشعب.أك الحككم

كسائؿ إعبلمية مستقمة كتختص بالعمؿ البرلماني، ميمتيا تغطية  إنشاء كتفعيؿنؤيد  -53
فعاليات السمطة التشريعية، كذلؾ لتفعيؿ الرقابة الشعبية لضماف عدـ طغياف كؿ مف 

 السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، إحداىما عمى األخرل.

وأخيرًا وفي ختام الدراسة أسأل اهلل عز وجل أن يمكن لنا بإقامة دولتنا عمى أسس دستورية 
، لننعم بالعز قائمة عمى التعاون والتوازن ة حكيمةإدارتيا بطريقب لمسمطاتسميمة، وأن يميد 
 والرخاء والتطور.
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 قائمة المراجع

 .القرآف الكريـ 

 كتعديبلتو. 3008المعدؿ لسنة ساسي الفمسطيني القانكف األ 

 .النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني 

 3001االنتخابات الفمسطيني لسنة  قانكف. 

 بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالشئكف المالية. 5998( لسنة 7لقانكف رقـ )ا 

  5933مرسـك دستكر فمسطيف لسنة. 

  3052الدستكر المصرم لسنة. 

 5979الشعب المصرم لسنة  ية لمجمسالبلئحة الداخم. 

  ( مف الجريدة الرسمية األردنية، 5089، منشكر في العدد )5913الدستكر األردني لعاـ
 .08/05/5918بتاريخ 

 ( لعاـ 331القانكف األساسي رقـ )نشر بالعدد الغير اعتيادم، بتاريخ 5911 ،
31/03/5918. 

  مف الكقائع الفمسطينية المؤرخ ، نشر بالعدد الغير اعتيادم 5963النظاـ الدستكرم لعاـ
 .5963أذار  39في 

 :الكتب 

، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة، الطبعة مبادئ عمم السياسةأ.د. صدقة يحيى فاضؿ،  -
 .3003الثالثة، 

 .3008، دكف ذكر الناشر، وجيز القانون البرلماني في مصرأ.د. فتحي فكرم،  -
، دار الثقافة السياسية والقانون الدستوريالوسيط في النظم أ.د. نعماف أحمد الخطيب،  -

 .3055، الطبعة السابعةلمنشر كالتكزيع، عماف، 

، دار النجاح، تاريخ الفكر السياسيد. إبراىيـ دسكقي أباظة، د. عبد العزيز الغناـ،  -
 .5978بيركت، 

 .5972، دار الفكر العربي، القاىرة، تطور النظم السياسية والدستوريةد. إبراىيـ شمبي،  -
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، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، النظام الدستوري المبنانيد. إبراىيـ عبد العزيز شيحا،  -
 .5988بيركت، 

النظم السياسية والقانون الدستوري "تحميل النظام د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا،  -
 .3000، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الدستوري المصري"

التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني "دراسة االختصاص د. أحمد سبلمة بدر،  -
 .3008، دار النيضة العربية، القاىرة، مقارنة"

، جيينة لمنشر الجزء األكؿ، الرقابة المالية في القطاع الحكوميد. أكـر إبراىيـ حماد،  -
 .3001، الطبعة األكلىكالتكزيع، عماف، 

ل السمطة التنفيذية في النظام الرقابة السياسية عمى أعماد. إيياب زكي سبلـ،  -
 .5988، دار عالـ الكتب، القاىرة، البرلماني

المركز الدكلي لمدراسات كاإلعبلـ، بريطانيا والقضية الفمسطينية،  د. باسـ التميمي، -
 .3001الخميؿ، 

، دار النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةد. ثامر كامؿ محمد الخزرجي،  -
 .3002كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، مجدالكم لمنشر 

 .5992، دار النيضة العربية، القاىرة، النظم السياسيةد. ثركت بدكم،  -

، الكتاب الثاني "نظاـ مصر أصول وأحكام القانون الدستوريد. جكرجي شفيؽ سارم،  -
 .3008الدستكرم"، دار النيضة العربية، الطبعة الرابعة، القاىرة، 

، الدار الجامعية، بيركت، بدكف ظم السياسية والقانون الدستوريالند. حسيف عثماف.  -
 تاريخ. 

، دار الثقافة الرقابة اإلدارية والمالية عمى األجيزة الحكوميةد. حمدم سميماف القبيبلت،  -
 .3050، الطبعة الثانيةلمنشر كالتكزيع، األردف، 

يمية النتخابات مجمس االنتخابات البرلمانية "دراسة تحميمية وتأصد. حمدم عمي عمر،  -
 .3005، دار النيضة العربية، القاىرة، 6111الشعب المصري لعام 

، دار النيضة الرقابة عمى دستورية القوانين "دراسة مقارنة"د. رائد صالح قنديؿ،  -
 .   3050العربية، القاىرة، 
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، منشأة المعارؼ، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعمال البرلماند. رأفت دسكقي،  -
 .3006اإلسكندرية، 

النظام الدستوري المصري "بيئتو، تطوره، د. ربيع فتح الباب كد. عمي عبد العاؿ،  -
 .3000-5999، مكتب الرسالة الدكلية لمطباعة، خصائصو وتنظيماتو المعاصرة"

التطبيقات العممية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل د. رمضاف محمد بطيخ،  -
جراءات البرلمان الرقا  .3003، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى، بيةوا 

، دار النظرية العامة لمقانون الدستوري وتطبيقاتيا في مصرد. رمضاف محمد بطيخ،  -
 .5999النيضة العربية، الطبعة الثانية، 

تزايد دور السمطة التنفيذية وأثره عمى الديمقراطية، دار الفكر د. رمضاف محمد بطيخ،  -
 .5988، القاىرة، العربي

، دار النيضة  السؤال كوسيمة من وسائل الرقابة البرلمانيةد. زيف الديف بدر فراج،  -
 .5995، القاىرة،  5العربية، ط

، منشأة المعارؼ لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائيةد. سامي جماؿ الديف،  -
 .3008باإلسكندرية، القاىرة، 

الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السمطات الثالث في د. سميماف محمد الطماكم،  -
 .   5996، القاىرة، 6، دار الفكر العربي،طاإلسالمي "دراسة مقارنة"

، القاىرة، دار الفكر النظم السياسية والقانون الدستوريد. سميماف محمد الطماكم،  -
 ـ.5988العربي، 

"دراسة مقارنة"،  مبادئ القانون الدستوري المصري واالتحاديد. سميماف محمد الطماكم،  -
 .5960دار الفكر العربي، الطبعة األكلى، 

، االستجواب كوسيمة لمرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومةد. صادؽ أحمد النفيش،  -
 .3008اإلسكندرية،  -المكتب الجامعي الحديث

مركزية السمطة –واقع السمطة التنفيذية في دساتير العالم د. صبلح الديف فكزم،  -
 .3008 -3003دار النيضة العربية، القاىرة، ، المركزية
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السمطة التشريعية في نظام الحكم اإلسالمي والنظم المعاصرة د. ضك مفتاح غمؽ،  -
مالطا،  -، فاليتاELGA"دراسة مقارنة"، دار اليدل لمطباعة كالنشر، شركة  )الوضعية(

3053. 
المقارنة بالمبادئ  القانون الدستوري واألنظمة السياسية معد. عبد الحميد متكلي،  -

 .5999، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الدستورية في الشريعة اإلسالمية
 ، دار المعرفة الجامعية، الجزء األكؿ، ببل تاريخ.مقاالت سياسيةد. عبد الرحمف خميفة،  -

"دراسة  الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختمطد. عبد العظيـ عبد السبلـ،  -
 .3002ر النيضة العربية، مصر، مقارنة"، دا

، منشأة المعارؼ، النظم السياسية والقانون الدستوريد. عبد الغني بسيكني عبد اهلل،  -
 .5997اإلسكندرية، 

، ببل سمطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلمانيد. عبد الغني بسيكني عبد اهلل،  -
 .5995ناشر، اإلسكندرية، 

مدى توازن السمطة السياسية مع المسؤولية في الدولة د. عبد اهلل إبراىيـ ناصؼ،  -
 .5985، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، القاىرة، الحديثة

 ـ.5999، دار المؤلؼ، بيركت، استقالل القضاءد. فاركؽ الكيبلني،  -

العربية، القاىرة، النيضة ، دار النظم السياسية والقانون الدستوريد. فؤاد العطار،  -
5978. 

، مطابع الييئة 3112 -3134التطورات الدستورية في فمسطين، د. فتحي الكحيدم،  -
 .5996الخيرية، غزة، 

، السمطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجميوريد. قائد محمد طربكش،  -
بيركت، الطبعة "تحميؿ قانكني مقارف"، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، 

 .5991األكلى، 

"تحميؿ  السمطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجميوريد. قائد محمد طربكش،  -
قانكني مقارف"، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، الطبعة األكلى، 

5996. 
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اإلسكندرية،  ، دار المطبكعات الجامعية،القانون الدستوريد. ماجد راغب الحمك،  -
5997. 

 .5987، دار النيضة العربية، القانون الدستوري والنظم السياسيةد. محسف خميؿ،  -
، المركز الفمسطيني الديمقراطية والتعددية السياسيةد. محمد الدجاني كد. منذر الدجاني،  -

 .5998لمدراسات اإلقميمية، القدس، 
 .3058، جامعة دمشؽ، كمية االقتصادمحاضرات اإلدارة العامة، د. محمد خالد الميايني،  -

، دار كائؿ لمطباعة كالنشر، الطبعة نظرات حول الديمقراطيةد. محمد سميـ محمد غزكم،  -
 .  3000األكلى، عماف، 

 .5995، دكف دار نشر، القاىرة، استقالل القضاء، دراسة مقارنةد. محمد عبيد،  -

 .5996دار الكتاب، الككيت، ، مؤسسة أصول العمل البرلمانيد. محمد فييـ دركيش،  -
، دار الفكر العربي، القاىرة، النظم السياسية "الدولة والحكومة"د. محمد كامؿ ليمة،  -

5975   . 

 .5999، ببل ناشر، القاىرة، الوجيز في النظم السياسيةد. محمد مرغني خيرم،  -
رة، الطبعة د. محمكد عاطؼ البنا، الكسيط في النظـ السياسية، دار الفكر العربي، القاى -

 .5988األكلى، 
 .5981، دار النيضة العربية، القاىرة، الدستور المصريد. مصطفى أبك زيد فيمي ،  -

تنظيم القضاء ومدى استقالل السمطة القضائية في عيد االنتداب د. معتز قفيشة،  -
 .5998 فمسطيف، ، جامعة بيرزيت،البريطاني في فمسطين

، الدار الجامعية الوجيز في القانون الدستوريزاـ، د. ميمكد الميذبي، د. ابراىيـ أبك خ -
 لمتكزيع كاإلعبلف، ليبيا، دكف ذكر السنة.  

 ـ.3000، مؤسسة الحؽ، راـ اهلل، القضاء في فمسطين ومعوقات تطورهد. ناصر الريس،  -

، دار الثقافة الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريد. نعماف أحمد الخطيب،  -
 .3055كالتكزيع، عماف، الطبعة السابعة، لمنشر 

، جامعة سعيدة، وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعمال السمطة التنفيذيةد. نقادم حفيظ،  -
 .3052الجزائر، 
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 . 5977، دار الشركؽ، القاىرة، األنظمة السياسية المعاصرةد. يحيى الجمؿ،  -

اسة المبادئ الدستورية النظام الدستوري المصري مع مقدمة في در د. يحيى الجمؿ،  -
 .3002، دار النيضة العربية، الطبعة الرابعة، القاىرة، العامة

، دار النيضة العربية، النظام الدستوري في جميورية مصر العربيةد. يحيى الجمؿ،  -
 .5972القاىرة، 

، الشبكة العربية لؤلبحاث عمم السياسة األسسستيفف دم تانسي، ترجمة: رشا جماؿ،  -
 .3053طبعة األكلى، بيركت، كالنشر، ال

، الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية، القاىرة، المعجم الوجيزمجمع المغة العربية،  -
5990. 

حياء التراثمجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط،  - ، القاىرة، اإلدارة العامة لممعجمات وا 
 .3001الطبعة الرابعة، 

 .3002، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، العامةأساسيات الموازنة أ. جماؿ لعمارة،  -

، معيد الحقكؽ، إشكاليو االنسجام التشريعي في فمسطين: مسح أوليأ. فايز بكيرات،  -
 .3001جامعة بير زيت، 

النظم السياسية والقانون الدستوري )النظام الدستوري في مصر أ. محسف خميؿ،  -
 .5969ارؼ، الجزء الثاني، ، منشأة المعوالجميورية العربية المتحدة(

، كمية الحقكؽ الفصل بين السمطات واستقالل القضاء في فمسطينأ. محمكد أبك صكم،  -
 .3051معة بير زيت، فمسطيف، كاإلدارة العامة، جا

 :الرسائل العممية 
 :رسائل الدكتوراه 
والفكر المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظم الوضعية د. أحمد إبراىيـ السبيمي،  -

 .5990، رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس، السياسي اإلسالمي

الرقابة السياسية عمى أعمال السمطة التنفيذية في النظام د. إيياب زكي سبلـ،  -
 .5983، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، البرلماني
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، برلمانية في مصراالستجواب وسيمة من وسائل الرقابة الد. جبلؿ السيد بندارم عطية،  -
 .5996رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، النظام الدستوري في فمسطيند. جميؿ جمعة سبلمة،  -
3009. 

الرقابة المتبادلة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية كضمان د. حسف مصطفى البحرم،  -
، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف سة مقارنة"لنفاذ القاعدة الدستورية "درا

 .3006شمس، 

، دراسة مقارنة، رسالة نظرية الضرورة في القانون الفمسطينيد. رائد صالح قنديؿ،  -
 .3051دكتكراه، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، 

 :رسائل الماجستير 
البرلماني "دراسة مقارنة فمسطين االستجواب في النظام أ. أحمد نبيؿ أحمد الصكص،  -

 .3007، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، ومصر"

، ومدى فاعميتو 6131-6112المجمس التشريعي الفمسطيني أ. إياد سميماف البرديني،  -
 .3055معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، رسالة ماجستير، 

المجمس التشريعي في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية في الفترة أ. حسف محمد عياش،  -
غزة،  -، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية، جامعة األزىر6112 -3112
3050. 

 ،االنقسام السياسي الفمسطيني والدور الرقابي لممجمس التشريعينصار،  منسي أ. رامي -
 .3056أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة،  القيادة كاإلدارة، رسالة ماجستير، قسـ

 رسالة ماجستير، ،دور الرقابة البرلمانية في تعزيز الحكم الرشيداهلل،  اأ. زاىر ناجي عط -
 .3056أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة، قسـ القيادة كاإلدارة، 

، دراسة ميدانية عمى وميواقع الرقابة الداخمية في القطاع الحكأ. سعيد يكسؼ كبلب،  -
كزارات السمطة الكطنية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، 

 .3002غزة، 
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حق السؤال كأداة من األدوات الرقابية عمى أعمال السمطة أ. عبد الرحيـ فيمي المدىكف،  -
ير، كمية الحقكؽ، جامعة دراسة مقارنة، رسالة ماجست -التنفيذية وفقا لمنظام الفمسطيني

 . 3050األزىر، 
وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعمال السمطة أ. عبد العزيز بف حمكد المحيداف،  -

دراسة مقارنة تطبيقية عمى مجمس الشكرل في المممكة العربية السعكدية، رسالة  -التنفيذية
 ىػ.5237 ماجستير، كمية االقتصاد كاإلدارة، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة،

، أثر أساليب الرقابة البرلمانية عمى أداء المؤسسات الحكوميةأ. محمد ديب رضكاف،  -
 .3056رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 

 -6111دراسة وتحميل ىيكل الموازنة العامة لدولة العراق من أ. نجـ عبد عميكم،  -
 .3007القادسية، العراؽ، ، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة 6114

العالقة بين السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية في إطار دستور أ. ياىك محمد،  -
، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 3112

 .3058الجزائر، 

 :تقارير ومجالت ودوريات 
، منشكر ئل الرقابة البرلمانية عمى الحكومة"بحث بعنوان "وساأ.ـ.د. عمي كاظـ الرفيعي،  -

 بمجمة كمية القانكف، جامعة بغداد.

العالقة بين السمطتين التنفيذية والتشريعية في النظام د. أحمد كماؿ أبك المجد،  -
، منشكر بمجمة الرئاسي، "دراسة في القانون الدستوري في الواليات المتحدة األمريكية"

 .5976لقاىرة، ، ا361مصر المعاصرة، العدد

"تطبيقات مبدأ الفصل بين السمطات في ظل أ. حاحة عبد العالي، أ. يعيش تماـ آماؿ،  -
، بحث منشكر بمجمة االجتياد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد "3112دستور 

 خيضر بسكر، الجزائر.
 مبدأ الفصل بين السمطات بين النظامينأ. حسينة شركف، أ. عبد الحميـ بف مشرم،  -

بحث منشكر بمجمة االجتياد  -، جامعة محمد خيضر بسكرةالبرلماني والرئاسي
 العدد الرابع. -القضائي
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بحث بعنوان "السمطة القضائية بين السمطتين التنفيذية أ. زىير جمعة المالكي،  -
 .35/08/3058، 2088، منشكر في مجمة "الحكار المتمدف"، العدد والتشريعية"

بعنوان "إشكالية العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في بحث أ. عزيز كايد،  -
، صادر عف الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف، راـ السمطة الوطنية الفمسطينية"

 .3000اهلل، 

، سمسمة القانكف كالسياسة، 6136 -6114الحالة التشريعية في فمسطين : بعنكاف تقرير -
 .3053يت، جامعة بيرز  –معيد الحقكؽ 

، قطاع المكازنة العامة في الدكلة، سؤال وجواب 62الموازنة العامة في : بعنكاف تقرير -
 .3052كزارة المالية، جميكرية مصر العربية، 

تقرير حول "الفصل المتوازن بين السمطات في النظام أ. جياد حرب،  -د. أحمد أبك دية -
 .3006طينية لدراسة الديمقراطية، المؤسسة الفمس -، مؤسسة مكاطفالسياسي الفمسطيني"

، منشكر بمجمة المعينون بمجمس الشعب في الحياة السياسيةد. عمرك ىاشـ ربيع،  -
الديمقراطية، تصدر عف مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية بجريدة األىراـ، العدد 

 .3005 -األكؿ
مال السمطة التنفيذية بحث بعنوان "وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعد. فيصؿ شنطاكم،  -

، منشكر بمجمة النجاح ("6111 -6111في النظام الدستوري األردني خالل فترة )
 .3055، 9لؤلبحاث )العمـك اإلنسانية(، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، ع 
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