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شكر وتقدير


الميـ لؾ الحمد حمدان كثي انر مباركان فيو ،مؿء السماكات كاألرض مؿء ما شئت مف شيء

بعد،أىؿالثناءكالمجد،أحؽماقاؿالعبد،ككمنالؾعبد،أشكرؾربيعمىنعمؾالتيالتعد،
كآالئؾالتيالتحد،أحمدؾ ،كأشكرؾأفيسرتليإتماـىذهالدراسةعمىالكجوالذمأرجكأف

ترضىبوعني .

كبعد الحمد هلل؛ فإني أتكجو بالشكر كالتقدير إلى أساتذتي الكراـ في أكاديمية اإلدارة

كالسياسة ،كأخص رئيسيا الدكتور /محمد إبراىيم المدىون كالطاقـ اإلدارم كاألكاديمي،
كالباحثيففيكميةالقانكفكاإلدارةالعامة .

كأتقدـبالشكركالتقديركالعرفافإلىأستاذمالقديرالدكتور /رائد صالح قنديل،الذمتفضؿ

كأشرؼعمىرسالتي،كالذمتعيدنيمفالمرحمةاألكلىكصكالن إلىإتماميابصكرتياالنيائية،

فكافنعـاألخكالصديؽ،كيؼالكىكالنجـالساطعكالقنديؿالمنيرفيعالـالقانكفالعاـ .

كالشكرمكصكؿإلىالدكتور /محمد عبد اهلل أبو مطر ذاؾالبحرالمعطاءالذمأفاض

بعممو في مجاؿ القانكف العاـ ،كأمطر المكتبات العربية بمؤلفاتو النيرة ،كالذم لو العديد مف

األبحاثالمنشكرة،كاآلراءالفقييةالسديدة،كصاحبالحججالقكية،كالذمكافلنادكماننعـاألخ
كالصديؽكالمعمـ،كالذملـيتكافأكيبخؿعمينافيأممعمكمة،أكنصح،أكتكجيو،أسأؿاهلل

أفيديموكيجعموذخ انرلفمسطيف .

كالشكر مكصكؿ أيضان لمدكتور /أنور حمدان الشاعر ذاؾ الشالؿ المتدفؽ ،كأحد أبرز

أعالـ القانكف العاـ؛ لتفضمو بالمشاركة في مناقشة األطركحة ،كالحكـ عمييا ،كىك صاحب
مؤلفاتعديدة،كأبحاثمنشكرةأسأؿاهللأفيديموكيجعموذخ انرلفمسطيف.


الباحث

ج 

ممخص الدراسة:

نسمك كنتطمع دكمان إلى تحقيؽ األفضؿ ،كالسعي كراء مكاكبة التقدـ كالرقي الحضارم

كأسمس الطرؽ
كالسمك القانكني لنتجنب األزمات ،كالخركج مف الخالفات كالصراعات بأسيؿ 

المتاحة،كلعؿ مامرتبو الساحةالفمسطينيةمفانقساـسياسيأصبحإنياؤه أم انر عقيمان،دفع
باتجاه تكافر فكرة حؿ البرلماف داخؿ القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة 8114

وتعديالتو؛ فيدفت ىذه الدراسةإلىالتعرؼعمىمدلإمكانيةتطبيؽ حؿالبرلماف في النظاـ

السياسي الفمسطيني ،كلقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي في تحميؿ النصكص

كاألحكاـ الدستكرية،كماكاستخدـأيضان المنيج المقارن كمماأمكفلممقارنةبيفأساليبالحؿ

فيبعضاألنظمةالدستكرية .

تناكلتىذهالدراسةمكضكعحؿالبرلماففيالنظـالسياسية،كقسمتالدراسةإلىثالث

فصكؿ؛ حيثتناكلنافيالفصل األول حؿالبرلمافمدخؿمفاىيميكتأطيرنظرمن كضحمف
خاللو نشأة حؿ البرلماف كتطكره بدايةن منذ نشأتو في إنجمت ار كصكالن لما أصبح عميو اآلف،
كنستعرض كذلؾ مفيكـ حؿ البرلماف ك صكر الحؿ  ،كتطرقنا أيضان إلى حؿ البرلماف كأداة

لمتكازفبيفالسمطات،ككماأبرزناتقديرالفقوالدستكرملحؿالبرلماف .

كتطرقنافيالفصل الثاني إلىالتنظيـالدستكرملحؿالبرلماف؛ حيثتـإظياراألسباب

ضماناتكاجراءاتحؿالبرلماف،كتناكلناأيضان اآلثارالقانكنيةالمترتبة

التيتككفكراءالحؿ ،ك
عمىحؿالبرلماف .

أماالفصل الثالث؛فقداستعرضتطبيقاتحؿالبرلماففياألنظمةالسياسية؛حيثتناكلنا

مفخاللو حؿالبرلماففياألنظمةالجميكرية؛ متخذان جميكريةمصرالعربيةنمكذجان،ككذلؾ
حؿ البرلماف في األنظمة الممكية متخذان المممكة األردنية الياشمية نمكذجان ،كتناكلنا أيضان حؿ

البرلماففياألنظمةذاتالدساتيرالعرفيةمتخذان الكياف(اإلسرائيمي)نمكذجان،كتطرقناكذلؾإلى
مدلمالئمةاألخذبفكرةالحؿفيالنظاـالسياسيالفمسطينيكفقانلمقانكفاألساسيمستعرضيف

مبرراتاألخذبفكرةحؿالبرلماففيالنظاـالسياسيالفمسطيني؛ككذلؾالتنظيـالدستكرملألخذ

بفكرةحؿالبرلمافعمىالقانكفاألساسي .

كلقدتكصمنالعددمفالنتائجكالتكصياتكالتيكافمفأىميا :

أىم نتيجة :ال يمكف تصكر فكرة حؿ البرلماف إال في ظؿ األنظمة السياسية البرلمانية؛

ككذلؾالمختمطة ،كماأفتطبيقاتالحؿ،كتعددالمجكءإليومرتبطبمدلتكفرالضماناتالتي
تحدمفالمجكءليذهالكسيمةمفقبؿالسمطةالتنفيذية،كالتعسؼفياستخداميا.

د 

أىم توصية :يتعيفعمىالمشرعالدستكرمالفمسطينيتنظيـمسألةحؿالبرلماففيالقانكف
األساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة 3002كتعديالتو،كىذايتطمبإضافةمكادجديدةتتعمؽبيذا
الشأف،كىيعمىالنحكالتالي:
أ" -اليجكزلرئيسالسمطةحؿالمجمسالتشريعيإالعندالضركرة،كبقرارمسبب،عمى
أال يككف بنفس السبب الذم حؿ مف أجمو المجمس السابؽ ،كبعد استفتاء الشعب.

كيصدررئيسالسمطةق ار انربكقؼجمساتالمجمس،كاجراء االستفتاءعمىالحؿخالؿ

ثالث أسابيع عمى األكثر؛ فإذا كافؽ المشارككف في االستفتاء بأغمبية األصكات
الصحيحة أصدر رئيس السمطة قرار الحؿ ،كدعا إلى انتخابات جديدة خالؿ ثالثيف
يكمان عمى األكثر مف تاريخ صدكر القرار .كيجتمع المجمس الجديد خالؿ األسبكعيف

التالييفإلعالفالنتيجةالنيائية .

يباشرالمجمسالمنحؿمياـعمموكفترةانتقاليةلحيفاجتماعالمجمسالجديد،عمىأف

ينظرفياألعماؿالضركريةالتيالتحتمؿالتأخيرلحيفاجتماعالمجمسالجديد" .

ب" -لرئيسالسمطةأفيدعكالناخبيفلالستفتاءفياألمكرالتيتتعمؽبمصالحالبالدالعميا،

كذلؾفيمااليخالؼأحكاـىذاالقانكفكحاؿاشتممتدعكةاالستفتاءعمىأكثرمفأمر

كجبالتصكيتعمىكؿكاحدمنيا".
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Abstract
We, researchers and scholars of law, always aspire to achieve the
best, and seek to keep pace with progress and development of civilization
and legal status to avoid crises. And also to get out of differences and
conflicts in the easiest ways available. Perhaps what went through the
Palestinian arena of political division, which has become a dilemma
could not be terminated, push towards emerging the idea of parliament
dissolution in accordance with the amended Palestinian Basic Law of
2003 and its amendments. So, this study aims to identify the
applicability of the idea of parliament dissolution in the Palestinian
political system. The researcher has used the Descriptive Analytical
approach in analyzing the constitutional texts and provisions, and also
has used the Comparative Approach, whenever possible, to compare
among dissolution methods in some constitutional systems.
This study deals with the topic of parliament dissolution in the
political systems. For achieving its goals, the research has been divided
into three chapters; in the first chapter, the researcher discusses a
conceptual and theoretical framework of parliament dissolution, through
which he explains the origins of parliament dissolution idea and its
development stages from its inception in England to what it is now. In
this chapter, the researcher also review the concept and forms of
parliament dissolution. He also discusses using parliament dissolution as
a tool for keeping balance between the authorities, and highlights the
appreciation and interest of constitutional jurisprudence to parliament
dissolution.
In the second chapter, the researcher discusses constitutional
regulation of parliament dissolution, where the reasons behind
dissolution, and the guarantees and procedures of dissolution have been
explained. He also discusses the legal implications of parliament
dissolution.
In the third chapter, the researcher reviews the applications of
parliament dissolution in the political systems; he deals with the
parliament dissolution in the republican system; taking the Arab Republic
of Egypt as a model, and deals with the parliament dissolution in the
royal systems; taking the Hashemite Kingdom of Jordan as a model, and
also deals with the parliament dissolution in the customary constitution
systems; taking the entity of (Israel) as a model. In this chapter, the
researcher discusses the appropriateness of the idea of dissolution in the
Palestinian political system pursuant to the Basic Law, and reviews its
rationales and the constitutional regulation to adopt this idea of
parliament dissolution in the Palestinian political system.
The study has concluded a number of findings and recommendations,
 ك

the most important of which were:
- The most important finding: The idea of parliament dissolution
cannot be applicable, but under parliamentary and mixed political
systems. And the applications of dissolutions, and the multiple resort
thereto, are subject to the availability of guarantees that limit the resort to
this method by the executive authority and the arbitrariness of using it.
- The most important recommendation: The Palestinian
constitutional legislator shall regulate the issue of parliament dissolution
in the amended Palestinian Basic Law of 2003 and its amendments. And
this demands adding new articles concerning this matter, reads as
follows:
a: The President of Authority shall not have the right to dissolve the
Legislative Council except when necessary and by reasoned decision,
provided that it is not for the same reason for which the previous Council
was dissolved and after a popular referendum. The President of the
Authority shall issue a decision to suspend the Council's meetings and
regulate a referendum on the dissolution within three weeks of the
decision date at the latest, should the referendum participants agree by the
majority of valid votes, the President of the Authority issue a decision of
dissolution, and calls for new parliamentary elections within thirty days
from the date of the decision. The new Council shall convene within the
two weeks following the announcement of the final outcome.
The dissolved council shall assume its functions as a transitional
period until the convening of the new council, and to consider the
necessary work s which cannot be delayed until the new council
convenes.
b: The President of the Authority may call voters to vote in
referendums on matters concerning the supreme interests of the country,
in a manner not conflict with the provisions of this law. Should the call
for a referendum includes more than one thing, each one must be voted
on separately.

 ز

مقدمة:

يعتبر حؿ البرلماف بمثابة سالحان تقابؿ بو السمطة التنفيذية حؽ السمطة التشريعيةفي

إسقاط الحككمة،كبيذا يككفليا آليةرقابةتساعدىاعمىمكاجية تأثيرالبرلماف عمى الكزراء
عبر المسئكلية السياسية ،مما يشكؿ ضمانان لمتكازف كاالنسجاـ بيف كؿ مف السمطة التنفيذية

كالسمطةالتشريعية،كبدكرهيؤدمإلىالتركيزعمىخدمةكاستقرارالمؤسساتالدستكرية( .)1

كىذا ما دفع العديد مف األنظمة السياسية إلى اتخاذ حؽ حؿ البرلماف ككسيمة ناجحة

كقكية،ككاففيمقدمةىذهاألنظمةالتياتخذت حؽحؿالبرلمافىكالنظاـالبريطاني،الذم
النبيفكؿمفالسمطةالتشريعية
يعتبرىكاألسبؽفينشأةحؽحؿالبرلمافبعدصراعداـطكي 

كالسمطةالتنفيذيةالتيتتعرضدكمانلممساءلةالك ازرية،كيعدحؿالبرلمافكاحدانمفاألسسالتي

يقكـ عمييا تنظيـ العالقات بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية في النظـ السياسية المعاصرة،

كالتيتيبنىعمىأساسالتكازفكالفصؿالمرفبيفالسمطات،ممايمنعطغيافإحدلالسمطات

عمىاألخرل،أكأفتتجاكزصالحياتيافيمكاجيةالسمطةاألخرل؛ فكافالبدمفتكاجدحؽ
حؿالبرلمافليككفمصد انرلتحقيؽمبدأالتكازفكاالنسجاـبيفالسمطاتفيمقابؿحؽالبرلماف

فيحجبالثقةعفالحككمةكاخضاعيالممسائمة(،)2فكافمفالجديربناأفنمعف النظرحكؿ
تجاىؿ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  3002كتعديالتو لمثؿ ىذه الكسيمة الفعالة

لخمؽالتكازف؛حيثأنولـينصداخؿمكادهعمىحؿالبرلمافإالباستثناءماجاءضمفأحكاـ
حالةالطكارئفيالمادة (")442اليجكزحؿالمجمسالتشريعيالفمسطينيأكتعطيموخالؿ

فترةحالةالطكارئأكتعميؽأحكاـىذاالباب" .

كىذابدكرهمادفعناإلىتناكؿمكضكعحؿالبرلماففياألنظمةالسياسةكمقارنتيامع

بعضياالبعض،سعيانمنالمكصكؿإلىمايتناسبمعالنظاـالسياسيالفمسطينيكطرحوضمف

ت كصيات ىذه الدراسة ليككف أماـ المشرع الدستكرم سعيان إلى تحقيؽ األفضؿ؛ كحيث أف حؿ

البرلمافاليؤخذبوفيكافةاألنظمةالسياسية؛ فيكمقتصرفقطفيكؿمفالنظاـالبرلماني
كالنظاـالمختمط،كىذامايتناسبمعالنظاـالسياسي الفمسطيني،كالذميعتبرنظامان مختمطان،

فكافمفالضركرمالتعرؼعمىصكرحؿالبرلماف كأسبابو؛ ككذلؾالضماناتكاآلثارالمترتبة

عميو ،كالتطرؽ إلى التعرؼ عمى نماذج لتطبيؽ حؿ البرلماف في بعض األنظمة السياسية
(  )1د .عبد الجميؿ مفتاح ،بحث بعنكاف "حؿ المجمس الشعبي الكطني في الجزائر بيف مقتضيات الفاعمية
كمكجباتالضماف"،منشكربمجمةالعمكـاإلنسانية،جامعةمحمدخيضربسكرة،العدد،44ص.66

(  )2د .خميؿ عبد المنعـ خميؿ مرعي ،حؿ البرلماف بيف النظرية كالتطبيؽ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
القاىرة3042،ـ،ص.49

1

كاسقاطيا عمى الحالة الفمسطينية لمعرفة مدل مالئمة األخذ بفكرة الحؿ في النظاـ السياسي

الفمسطينيكفؽالقانكفاألساسي .

فقد تناكلنا ثالث نماذج تطبيقية ،كىي جميكرية مصر العربية ،كالمممكة األردنية

الياشمية،كالكياف (اإلسرائيمي)؛حيثأفىذهالنماذجتشكؿمناطؽالجكارالفمسطينيالمؤثرة،
كتشكؿأيضانأنظمةسياسيةمتنكعة؛فنككفبذلؾقدتناكلنانمكذجانلكؿمفاألنظمةالجميكرية،

كاألنظمة الممكية ،كأيضان الدساتير العرفية ،كما أف ىذه النماذج قد شيدت تجارب متعددة

كمتنكعةفيحؿالبرلماف .

مشكمة الدراسة:

انتياءكاليةالمجمسالتشريعيالفمسطينيبمايمثمومفسمطةتشريعية،كتمسكيابادعاء

أحقيتيافيالبقاءإلىحيفعقدانتخاباتجديدة،كالتييصعبالتكصؿلالتفاؽحكؿانعقادىا،
فينفسالكقتالذمتعجزفيوالسمطةالتنفيذيةعفحؿالبرلمافلغيابالنصالصريححكؿ

حؿالبرلماففي القانكف األساسي الفمسطينيالمعدؿلسنة 3002ـكتعديالتو ،مما يجعؿأمر

حمو غير متصك انر كمصاحبان لمعديد مف االعتراضات؛ فكاف ال بد مف التعرؼ عمى طرؽ حؿ
البرلماففياألنظمةالسياسيةكصكالنلمايتالءـمعالنظاـالسياسيالفمسطيني .

كمفخالؿماسبؽيمكفصياغةمشكمةالدراسةفيالسؤاؿالرئيسالتالي :
كيف يتم حل البرلمان في النظم السياسية؟ و إلى أي حد أخذ المشرع الدستوري

الفمسطيني بتنظيم حل البرلمان وتطبيقاتو؟
ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية :

 .4مامفيكـحؿالبرلماف؟ 
 .3ماأنكاعكصكرحؿالبرلماف؟
 .2إلىأممدليحقؽحؿالبرلمافالتكازفبيفالسمطات؟ 
 .1مامكقؼالفقوالدستكرممفحؿالبرلماف؟ 
 .1أيفتكمفدكافعكمبرراتحؿالبرلماف؟ 
 .6مااآلثاركالضماناتالقانكنيةالمترتبةعمىحؿالبرلماف؟ 
 .7كيؼقامتبعضاألنظمةالسياسيةالمقارنةبتطبيؽحؿالبرلماف؟
 .8ىؿيمكفلممشرعالفمسطينيأفيقكـبتنظيـحؿالبرلمافدستكريان؟ 
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أىداف الدراسة:

 .4تبيافاآلراءالفقييةحكؿحؿالبرلماف .

 .3التعرؼعمىأىـالدكافعكالمبرراتالمؤديةلحؿالبرلماف .
 .2إبرازمايترتبعمىحؿالبرلمافمفآثارقانكنية.

 .1تكضيحكيؼنظمتالتشريعاتالمقارنةمسألةحؿالبرلماف.

 .1التكصؿإلىمايناسبالكضعالسياسيالفمسطينيحكؿمدلأخذهبفكرةحؿالبرلماف.
 .6التعرؼعمىمدلإمكانيةتطبيؽحؿالبرلماففيالنظاـالسياسيالفمسطيني 

أىمية الدراسة:
أوالً :األىمية العممية:
 -4المساىمة في تقديـ مقاربة عممية لممكتبة العربية في مجاؿ حؿ البرلماف في النظـ
السياسية.

 -3قدتعتبرمرجعانبالنسبةلممختصيفكالمعنييففيمجاؿالقانكفالدستكرم .
ثانياً :األىمية العممية:
 .4نأمؿأفتساعدىذهالدراسةأصحابالقراركالمختصيففيسفالدستكرالفمسطينيمف
التعرؼعمىطرؽحؿالبرلمافكأييماأكثرمالئمةلمتطبيؽفيالقانكفالفمسطيني.

 .3قدتساىـفيإنياءالصراعالفمسطينيالداخميحكؿشرعيةالمجمسالتشريعيالحالي،
كالسيرباتجاهإجراءانتخاباتجديدة .

منيج الدراسة:
سيتـإتباع المنيج الوصفي التحميمي المتمثؿفيتحميؿالنصكصكاألحكاـ الدستكرية

الخاصة كالمتعمقة بحؿ البرلماف ،ككما سنتناكؿ المنيج المقارن كمما أمكف ذلؾ إلجراء

المقارنةبيفأساليبحؿالبرلماففيبعضاألنظمةالسياسية.
صعوبات الدراسة:

 .4حداثةالتجربةالدستكريةفيفمسطيف.
 .3النقصفيالمراجعالقانكنيةفيقطاعغزة،كصعكبةالحصكؿعمييامفالخارج .
 .2عدـاشتراؾالجامعاتالفمسطينيةفيالمكتباتااللكتركنيةالتييمكفاالستفادةمنيا .
 .1مكضكع الدراسة لـ يحظ بقدر مف الدراسات السابقة ليتـ استخداميا كمراجع في ىذه
الدراسة .
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الدراسات السابقة:
 -9دراســـة يشــــريف وكــــاظم )8192 ،بعنــــوانح الحــــل الــــذاتي لمبرلمــــان فــــي بعــــض األنظمــــة
الدستوريةح.

ىدفت الدراسةإلىإيجادالتكازفبػيفالسػمطتيفالتشػريعيةكالتنفيذيػة؛حيػثأفتقػديـطمػب
الح ػػؿال ػػذاتيلمجم ػػسالنػ ػكابالع ارق ػػيلطرف ػػيالس ػػمطةالتنفيذي ػػةكرئ ػػيسمجم ػػسال ػػكزراءكرئ ػػيس

الجميكريةيعقدمسألةتقديـالطمببسببالخالؼبيفرأسيتمؾالسمطة .

واستخدام الباحث المنيج االسـتقرائي المقـارن،وتوصـل الباحـث لعـدد مـن النتـائج ،كػاف
مػفأىميػاأفإجػراءحػؿالبرلمػػافىػكقػرارإدارمخاضػعلرقابػػةالقضػاءاإلدارمشػػأنوشػأفبقيػػة
الق ارراتاإلداريةكىكخاضعإلج ارءاتالطعفكاإللغاءمػفقبػؿالجيػاتالمختصػةكفػؽالدسػتكر

كالقانكف .

أوصـــت الدراســـة بمجموعـــة مـــن التوصـــياتمػػفأىميػػا:اقت ػراحتنظػػيـالمركػػزالدسػػتكرم
لمجمػساالتحػػادفػػيصػمبالكثيقػػةالدسػػتكريةأسػكةبمجمػػسالنػكاب،كالدسػاتيراألخػػرلالتػػيتأخػػذ
بنظاـالمجمسيف،كاقترحتكذلؾإضافةنصدستكرمإلػىالمقتػرحالتعػديميلمدسػتكر؛ليػنظـحػؿ

مجمػػساالتحػػادليكػػكفبالصػػيغةاآلتيػػة(:أكالن:لػرئيسالجميكريػػةإصػػدارمرسػػكـرئاسػػيبنػػاءعمػػى
تكصػػيةممزمػػةمػػفمجمػػسالػػكزراءبحػػؿمجمػػساالتحػػاد،كيحظػػرحػػؿالمجمػػسأثنػػاءاسػػتجكاب
كمحاكمةرئيسمجمسالكزراءأكرئيسالجميكرية ،كيحظػرحػؿالمجمػسالجديػدلػذاتالسػبب)،

(ثانيػان:يحػػؿمجمػساالتحػػادباألغمبيػةالمطمقػػةألعضػػائوبنػاءعمػػىطمػبمػػفثمػثأعضػػائو،مػػع

االلت ػزاـبػػالقيكدال ػكاردةفػػيالبنػػدأكالن)(،ثالث ػان:يتػػكلىمجمػػسالن ػكاباختصاصػػاتمجمػػساالتحػػاد
أثناءمدةالحؿكلغايةاجتماعالمجمسالجديد) .

 -8دراسة يبروك )8192 ،بعنوانح آلية حل البرلمان في األنظمة المغاربية عمى ضوء
اإلصالحات الدستوريةح.

ىدفت الدراسة إلىالكشؼعفمدلالتقاربكاالختالؼبيفالحؿفياألنظمةالدستكرية
لمدكؿالمغاربية،كمدلاسياـالتعديالتالتيعرفتيادساتيرىافيضبطىذهاآللية،كبياف القكة
الحقيقيةالتييمثميا .

واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتوصل الباحث لعدد من النتائج ،كافمف
أىميا :أف المؤسس الدستكرم في الجزائر كالمغرب قد أخفؽ في إقامة التكازف بيف السمطتيف
التشريعيةكالتنفيذية،صحيحأفصكرالحؿتختمؼفيكالالنظاميفجذريانعفبعضياالبعض
إال أنيا تحمؿ الخصائص ذاتيا ،كتؤدم الكظائؼ نفسيا ،كاألىـ أنيا تحقؽ نتيجة كاحدة ىي
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تككيفالييمنةعمىالمجالسالنيابيةبصفةخاصة،كالسمطةالتشريعيةبصفةعامة،كىكمطالب

بإصالحاتأعمؽ .

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات مفأىميا :أفتتسعدائرةاستشارةالشخصيات
المشارإلييا:رئيسالحككمةكرئيسغرفتيالبرلمافلتشمؿرئيسالمجمسالدستكرمككالن مف

رئيسالمحكمةالعميا كمجمس الدكلة باعتبارىما جيات محايدة كليامف الخبرة كالكفاءة – قبؿ

إجراء رئيس الجميكرية الحؿ يتكجو إلى الشعب مباشرةن الستفتائو مع التقيد بنتيجة االستفتاء،
كىذااحترامانلقاعدةتكازماألشكاؿ،ككذلؾإلرادةالشعبالذمانتخبالمجمس.

 -4دراسة يرافع وعمران )8192 ،بعنوانح القيود الشكمية السابقة عمى حل البرلمانح.
ىدفت الدراسة إلى ضركرة معرفة نطاؽ اختصاص الييئة الدستكرية التي ليا حؿ
البرلماف؛ فيما إذا كانت سمطة مطمقة في المجكء إلى الحؿ أـ أف ىناؾ قيكد سابقة ترد عمى
سمطتيا في ذلؾ ،كما ىي طبيعة ىذه القيكد؛ ككذلؾ الكقكؼ عمى التنظيـ الدستكرم لمقيكد
الشكمية السابقة عمى حؿ المجمس النيابي في ظؿ األحكاـ المتضمنة في دستكر العراؽ لعاـ

3001ـ؛ كذلؾ إثرأخذ الدستكر بصكرةالحؿ الذاتي ،ليتسنى لنا معرفة جدية كأىمية تنظيمنا

الدستكرم،كبيافمكاطفالنقصكالقصكرفيو .

واستخدم الباحث المنيج التحميمي المقارن ،وتوصل الباحث لمعديد من النتائج مف
أىميا ال يعد إجراء حؿ البرلماف ،إجراء دستكريان مطمقان ،بؿ إف لو نطاقان محدكدان تستخدـ فيو
السمطة المختصة بالحؿ اختصاصيا المذككر ،كمف القيكد المبينة لذلؾ نجد القيكد الشكمية

السابقةعمىالحؿ،كالتيترتبطبفكرةالمشركعيةالدستكرية،ذلؾألنوإذانصعميياالدستكر
كجبعمىالسمطةالمختصةبالحؿالكقكؼعندىاكرعايتيافيالتطبيؽ .

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصياتمفأىمياأفتجدددساتيرالدكؿمحؿالمقارنة
مكقفياصراحةمفالقيدالمتعمؽبالتكقيعالمجاكر،إماباإلعفاءمنوصراحةكماىكالحاؿفي

دستكرمفرنساكالمغرب،كاماأفتنصعميوبصكرةصريحةكمافعمتالدساتيراألخرل،كذلؾ
أفضؿمفترؾاألمرلالجتياداتالفقييةالتيتختمؼحكؿتفسيرمكقؼالمشرعالدستكرم .
 -3دراسة يأمينة )8192 ،بعنوان ححل البرلمان في دساتير دول المغرب العربي يالجزائر،
المغرب ،موريتانيا ،تونس) -دراسة مقارنة.

ىدفت الدراسةإلىالتحقؽمفإذاكانتتقنيةحؿالبرلمافقدتقررتفيالنظاـالبرلماني
مف أجؿ ضبط كتحقيؽ التكازف بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية كمقابؿ إلثارة المسئكلية

الك ازرية .
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استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارن لتكضيحماىيةحؿالبرلماف

فيدكؿالمغربالعربيكمقارنةحؿبرلمافمعأنظمةىذهالدكؿ،وتوصل الباحث لمعديد من

النتائج كافمفأىمياأفحؿالبرلمافىكأحدعناصرالنظاـالبرلمانيحيثتطكرتممارستو
بتطكرىذاالنظاـفكافالحقانلنشأةالمسئكليةالك ازريةكاعتبربذلؾأحدالدعائـاألساسيةلمنظاـ
البرلمانيباعتبارهأىـكأخطرأدكاتحفظالتكازفبيفالسمطات .

كأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىمياأنوالبدمفإحاطةحؽالحؿبأكثر
قدرممكفمفالضماناتالتيتحكؿدكفإساءةاستعمالوخاصةالحؿالتقديرملرئيسالدكلة
كرئيس الحككمة في المغرب النطكائو عمى قدر كبير مف الخطكرة خاصة أماـ عدـ مسئكلية

رئيسالدكلةفيالدكؿماعدافيدكلةتكنس .

 -2دراسة يمبارك وقابوش )8192 ،بعنوانح حق رئيس الدولة في حل البرلمان -دراسة
مقارنة في بعض الدساتير العربيةح.

ىدفت الدراسة إلىدراسةمكضكعحؽرئيسالدكلةسكاءأكافممكان أكرئيسان لمجميكرية

في حؿ البرلماف دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية ،فييتـ ببياف ىذا الحؽ كأنكاعو
كالضمانات المقررة لمنع إساءة استخدامو باعتباره السالح المقابؿ لحؽ البرلماف في إسقاط

الحككمة،كمنوالكقكؼإلىمايقتضيوسالححؿالبرلمافكفعاليتوفيبعضالدساتيرالممكية
كالجميكريةأيضانضماناتلعدـالتعسؼفيالمجكءإليو .

واستخدم الباحث المنيج المقارن ،وتوصل الباحث لعدد من النتائج كافمفأىمياإف
سمطة رئيس الدكلة في حؿ البرلماف في الدساتير العربية يمثؿ تطبيؽ التكازف بيف السمطتيف
التنفيذيةكالتشريعية،فإذاكافلمبرلمافصالحيتوسحبالثقةمفالحككمة،فيككفبالمقابؿلرئيس

الجميكرية صالحية حؿ البرلماف ،ككما يستطيع ىذا األخير إقالة كعزؿ الرئيس في حاالت
خاصةيحددىادستكرالدكلة .
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات مف أىميا ضركرة عدـ إغفاؿ دكر الحككمة
كمشاركتيا في قرار الحؿ ،فرئيس الدكلة ممزـ دستكريان باستشارة الكزير األكؿ بكصفو رئيسان

لمحككمة قبؿ أف يقدـ قرارالحؿ ،كىذه االستشارة تحتؿ أىمية كبير بكصفيا استشارة دستكرية
ممزمة ،فميس لرئيس الدكلة أف يقدـ قرار الحؿ دكف استشارة كؿ مف رئيس الحككمة كرئيس
المجمسالشعبيالكطني،كىكمايتضحمفخالؿالمادة( .)439
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 -2دراسة يالحرازين )8194 ،بعنوان ححق حل البرلمان في النظم الدستورية ،دراسة مقارنةح.

ىدفت الدراسة إلىإيجادالضكابطالدستكريةكالقانكنيةكالنظاـاألمثؿالستخداـحؽالحؿ
ً
فيأيدتخضعألىكاءشخصيةكطمكحاتغيرمشركعةبؿلضمافاستقرار
حتىاليككفأسي انر

سياسيكتشريعيكاجتماعيككفقانلمصمحةعمياىيمصمحةالشعبكالكطف .

واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارن ،وتوصل الباحث لعدد من

النتائج كافمفأىميابخصكصالرقابةعمىأعماؿالسمطةالتنفيذيةأثناءفترةالحؿ،فكجدت
مجمكعةمفالكسائؿالتيتحميكتكفؿكجكدالرقابةالكاممةعمىأعماؿالسمطةالتنفيذيةسكاء

باستم اررية عمؿ المجمس المنحؿ حتى انتخاب المجمس الجديد ،أك بإيجاد ىيئة مشكمة مف

المجمسيفتقكـبمتابعةأعماؿالسمطةالتنفيذية؛ألنواليعقؿأفتمارسالحككمةعمميافيظؿ

غيابرقابةبرلمانية .

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات مف أىميا يجب أف يشتمؿ قرار الحؿ عمى

مجمكعةمفالمكاعيدالتييتـبمكجبياتحديدميعاددعكةالناخبيفإلجراء االنتخاباتالجديدة
كاجتماعالمجمسالجديد؛حيثيجبأفتقترفعمميةاإلخالؿبيذهالمكاعيدبجزاءرادعكقكم

باعتبارقرارالحؿالذملـيشتمؿعمىىذهالمكاعيدباطالن كيبقىالبرلمافقائمان،أماإذالـيتـ

إجراء االنتخاباتفيميعادىافإفالحؿيصبحكأفلـيكفكيعكدالبرلمافالمنحؿإلىاالجتماع
مفتمقاءنفسوفياليكـالتاليالنقضاءالميعاد .

 -7دراسة يابراىيم )8194 ،بعنوانح التنوع الرقابي كضمانة لسيادة حكم القانون -دراسة
تحميمية مقارنة.

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى العكائؽ كالصعكبات التي تكاجو مسألة تفعيؿ

اآللياتالرقابيةكالتعبيرعفمدلأىميةالرقابةفيإحالؿدكلةالقانكف .

واستخدم الباحث كالً من المنيج التاريخي والمقارن والقانوني التحميمي ،وتوصل الباحث

لعدد من النتائج كافمفأىمياأنواليكفيأفنقكؿبأفالرقابةبصكرىاالمذككرةتشكؿكحدىا
الضمانةلنفاذالقاعدةالدستكرية،كتحقيؽدكلةالقانكف.فيناؾضماناتأخرليجبتكافرىاإلى
جانبيا .فعمى سبيؿ المثاؿكنتيجة لمتطكر الذمشيدتومختمؼ النظـ القانكنيةفقد تـ التكصؿ

إلىإيجادآلياتكطرؽبديمة لمرقابةعمىالسمطاتأىمياالرقابةبكاسطةالمفكضالبرلمانيأك
األمبكدسافالذمبدأانتشارهفيالدكؿاألكركبيةاإلسكندنافيةليككفكسيمةلتحقيؽالتكازفبيف

األفرادكباقيالسمطات.

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات مف أىميا أف الرقابة عمى دستكرية القكانيف

تفترض كجكدقكاعدقانكنيةمكتكبةتتضمنياالدساتير،إالأفىناؾمبادئعامةلمقانكفيجب

مراعاتيا كاعالءىا ،كمف أىـ ىذه المبادئ ،مبادئ الحرية كالمساكاة كمبادئ حقكؽ االنساف...
7

فيجبعمىالمشرعاعتمادىذهالمبادئكالتقيدبياسكاءنصعميياالدستكرأكلـينصعمييا،

فإذا صدرالقانكفمنافيان ليذهالمبادئالعميافيجبالطعففيولعدـدستكريتوأممنافاتوليذه

المبادئالعميا.

 -2دراسة يمرعي )8194 ،بعنوان ححل البرلمان بين النظرية والتطبيقح.
ىدفت الدراسة إلى متابعة مدل انتشار ظاىرة حؿ البرلماف في النظـ السياسية العربية
عمىاختالؼ  تجاربياالنيابيةكالتمثيميةكتحميؿق ارراتالحؿكمالبساتيافيبعضىذهالتجارب
عمىمدارتطكرالحياةالنيابيةبيامنذبدايتياحتىمطمعاأللفيةالثالثةكتحديدإلىأممدل

يقتربحؿالبرلماففيىذهالتجاربمفقكاعدهكأصكلوالمتعارؼعمييافيالنماذجالبرلمانية

التقميديةفيالعالـالغربيكتمؾالنماذجالمستقرةكشبوالمستقرةفيدكؿالعالـالثالث .

استخدم الباحث أكثر من منيج عممي في التعامؿ مع مكضكع الدراسة تسميمان مف

الباحث بأىمية التكامؿ المنيجي فقد جمعت الدراسة بيف األسموب الوصفي التحميمي والمنيج

االستقرائي واالستنباطي والمنيج التاريخي والتحميل المقارن،وتوصل الباحث لمعديد من النتائج
كافمفأىميااتساعنظاـحؿالبرلمافخارجحدكدالنظـالبرلمانيةالتقميديةكذيكعوفيالنظـ

غيرالديمقراطية .

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىميا تقنيف معادلة حؿ البرلماف مقابؿ
المسئكلية الك ازرية في جميع النظـ الدستكرية كالسياسية العربية ،ذلؾ أنو إذا ما انفصمت ىذه
المعادلةكانتفىشقياالثاني(المسئكليةالك ازرية)فالمعنىكالقيمةلشقيااألكؿ،كعمىأفيراعى
فيىذاالتقنيفأفتسفىذهالمعادلةبصكرةكاممةكمنسجمةدكفتناقضاتكبيايرشدعممية
حؿ البرلماف كيتيح في ذات الكقت الكصكؿ بالفعؿ إلى تقرير المسئكلية الك ازرية الفردية

كالجماعيةلمحككمة .

 -1دراسة يالزاممي والدراجي8198 ،م) بعنوانح سمطة رئيس الدولة في حل البرلمانح دراسة
مقارنة في بعض الدساتير العربية.

ىدفت الدراسة إلىبيافسمطةرئيسالدكلةفي حؿالبرلماففيبعضالدساتيرالعربية

(العراؽ كلبناف كتكنس كاألردف كالككيت كقطر كالمغرب) ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي

التحميمي باإلضافة إلى المنيج المقارن.

توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا اختالؼالدساتيرالعربيةمحؿالمقارنة
فيمنحرئيسالدكلةصالحيةحؿالبرلماف،فمنيامفخكلوىذهالصالحيةبشكؿمطمؽكمنيا
مفأخضعرئيسالدكلةفيممارسةحؽالحؿإلىرغبةالك ازرة،كماكقدتباينتالدساتيرمحؿ
8

المقارنة بشأف تحديد األسباب التي يمكف أف يمجأإلييارئيس الدكلةفيحؿالبرلمافأكعدـ

تحديدىا .

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أىميا أنوكافاألجدرعمىالمشرعالدستكرم
العراقيأفيجعؿالحؿمتحققانبمجردقبكؿرئيسالجميكريةلطمبالحؿ،الأفيككفقرارالحؿ
معمقان عمى إرادة أعضاء المجمس النيابي بالتصكيت ،ألف ىذا األمر مف شأنو أف يمس مبدأ
التكازفبيفالسمطات،كيضعؼالحككمةأماـالبرلماف،كضركرةتعديؿالدستكرالعراقيبالنص
عمىأسبابالحؿعمىسبيؿالحصركتكضيحآليةالحؿبالصكرةالتيتضمفاستقرارالتكازف

بيفالسمطاتكعدـىيمنةإحداىاعمىاألخرل .
-91

دراسة يباز )8113 ،بعنوان ححق حل المجمس النيابي في الدساتير المعاصرةح
ىدفت الدراسةإلىبيافذلؾالكـاليائؿكالكبيرفيحؿالمجمسالنيابيفيمعظـالدكؿ

البرلمانيةالمعاصرة،لدرجةأفبعضالبرلماناتلـتمكثفيالحياةالنيابيةسكلبعضساعات
كسرعافكماانتيتحياتيانيايةغيرمألكفة،ففيركسأكمرضالحؿقدأصابالمجمسالنيابي

فيىذهالدكلة كقدآثرتىذهالدراسةلتعالجىذاالمرضفيكؿمفإنجمتراكفرنساكمثاالن حيان
فيالدكؿالبرلمانيةالمعاصرة .

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارن،وتوصل الباحث لمعديد من

النتائج  كاف مف أىميا أف العرؼ الدستكرم الذم نشأ ىنا ىك ظيكر نكع جديد مف الحؿ
الدستكرملمبرلماففيمصركىكالحؿالقضائيليقؼجنبانإلىجنببجكارالحؿالكزارمكالحؿ

الرئاسي .

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىمياأنياتكصيبحذؼمقكلة"أفمجمس
الشعبسيدق ارره"مفالقامكسالسياسيخاصةكأنيامقكلة السندليافيالدستكرأكالقانكف

فال يمكف ألحد أف يككف سيد ما داـ ال يحترـ أحكاـ القضاء التي تسير عمى إظيار الحؽ
كتطبيؽ أحكاـ القانكف كالدستكرم ،كلكف يمكف أف يككف مجمس الشعب سيد إجراءاتو كلكائحو

الداخميةالتيرسميالنفسومادامتالتتعارضمعالدستكرأكالقانكف .
-99

دراسة يمسمم ،)9117 ،بعنوان ححق الحل في النظام النيابي البرلماني -دراسة مقارنةح.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى النظاـ القانكني لحؽ الحؿ مف خالؿ معرفة الجذكر

التاريخية لو كماىيتو كأنكاعو كأسبابو ،ككذلؾ اآلثار القانكنية لمحؿ سكاء بالنسبة لمحككمة أك

البرلماف،مععرضبعضالتطبيقات الدستكريةلحؽالحؿفيكؿمفبريطانياكفرنساكالككيت
كلبنافكمصر .

9

كلقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارن ،وتوصل الباحث

لمعديد من النتائج كافمفأىمياأفكافةمبرراتالحؿقدلعبتدك نارممحكظان فيتقريره،كأف
بيةكىكمايخرجالحؿعفاليدؼالذمشرعمف
الحؿتـفيالكثيرمفالحاالتألسبابحز
ي

أجمو،كاذاكافحؽالحؿلـيتـاستخداموفيالنظاـالفرنسيبكثرةفإفذلؾلـيمنعاختالؿ
التكازف بيف السمطتيف عمى مدار الجميكريات المختمفة التي شيدت تغي انر في مركز الثقؿ بيف

رئيسالدكلةكالبرلماف .

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىميا ضركرة أف يتدخؿ المشرع إللزاـ
رئيسالدكلةبضركرةتسبيبمرسكـالحؿكذكراألسبابالتيدفعتإلىىذاالحؿصراحةحتى

يتسنىلمشعبمعرفتياكتقديرىاكمراقبةتصرؼرئيسالدكلةبصددحؿالبرلماف،كالشؾأفىذا

األمرسكؼيؤدمإلىالتريثفيتقريرالحؿطالماأفالرئيسيعمـأفاألسبابالتيسكؼ
يذكرىافيصمباألمرالصادربالحؿسكؼتككفمحؿتقديركدراسةمفالشعب .

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
من حيث الموضوع:

أغمبالدراساتالسابقةتحدثتعفحؽحؿالمجمسالنيابيكمدلتطبيؽحؿالبرلماف .
من حيث المكان:
طبقتىذهالدراساتفيمايختصفيحؿالبرلماففيجميكريةمصرالعربيةكمقارنتيا
ببعضالدكؿككذلؾفيدكؿالمغربالعربيكالعراؽ .
من حيث الزمان:
تعتبركؿمفدراسة(شريؼككاظـ،رافعكعمراف،أمينة،مرعي،الزامميكالدراجي)

مف الدراسات الحديثة التي كاكبت التطكرات كالتحديات الدستكرية غير أف دراسة (باز ،مسمـ)
تعتبرافمفالدراساتالقديمةنسبةلمامربوالعالـاليكـمفالتطكراتالسياسية .
من حيث المنيج:
غالبيةالدراساتالسابقةانتيجتالمنيجالكصفيالتحميميكالمنيجالمقارفباستثناءدراسة
مرعيفقداعتمدتكالمفالمنيجالكصفيالتحميميكالمنيجاالستقرائيكاالستنباطيكالمنيج

التاريخيكالتحميميالمقارف .


 10

الفجوة البحثية:
الدراسات السابقة
تناكلتالدراساتالسابقةحؿ

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية
لـتتطرؽالدراساتالسابقةلما

سنعرجمفخالؿالدراسةعمىما

لتجسيداألكضاعكالنظاـالسياسي

الفمسطينيالمختمط .

الفمسطيني.

فييا .





ركزتالدراساتالسابقةعمى

افتقرتأغمبالدراساتإلىتناكؿ

الدراسةتناكلتحؿالبرلمافبصكرة

البرلمافبالنسبةلبالدىـكصكالن

يتناسبمعالنظاـالسياسي

يتناسبكيالئـالنظاـالسياسي

الجياتالتييحؽلياحؿالبرلماف ،فكرةحؿالبرلمافبصكرةشمكلية .

شمكليةمفحيثماىيةالحؿ

الدستكريةدكفغيرىاأكدكؿ

الحؿفيمختمؼأنكاعاألنظمة

معينة .

السياسية .

كماتناكلتبعضاألنظمة

كتنظيموالدستكرم،كتناكؿصكر

ركزتالدراساتالسابقةفيالنتائج

أغفمتمعظـالدراساتالسابقة

الدراسةتكصمتإلىبعضالنتائج

كالتكصياتعمىالحؿكفقانلمدكؿ

التطرؽضمفالنتائجكالتكصيات

كالتكصياتذاتالعالقةبالحؿ

أكاألنظمةمحؿالدراسة .

إلىحؿالبرلمافككنوأداةلمتكازف

باعتبارهأداةلمتكازفبيفالسمطتيف

بيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية  .بغضالنظرعفطبيعةالنظاـ
السياسي .
تطالبالدراساتالسابقةبتحسيف

لـتتطرؽالدراساتالسابقة

تكصمتالدراسةإلىضركرةكجكد

إجراءاتحؿالبرلماففيدساتير

لممطالبةبإدراجحؿالبرلمافداخؿ

فكرةحؿالبرلمافضمفالمكاد

بالدىـالتيتنصفيمكادىاعمى

مكاددستكربالدىـلكجكدهحقيقة  .الدستكريةلمختمؼاألنظمة

السياسيةدعمانلمتكازفكاالنسجاـ

حمو .

بيفالسمطتيفالتنفيذيةكالتشريعية .
تناكلتالدراساتالسابقةفكرةحؿ

لـتتطرؽالدراساتالسابقةإلى

البرلماففياألنظمةالسياسيةلمدكؿ الحؿفيالنظاـالسياسي
التيتطبؽفكرةالحؿ .

تناكلتالدراسةفكرةالحؿفي
النظاـالسياسيالفمسطينيمف

الفمسطيني،كيرجعذلؾإلىعدـ

خالؿاقتراحاألخذبفكرةالحؿعبر

أخذالمشرعالدستكرمفيالقانكف

اقتراحبعضالمكادالناظمةليذا

األساسيالمعدؿلسنة3002

الحؿفيالقانكفاألساسي

كتعديالتوبفكرةالحؿ .

الفمسطيني .
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الفصل األول
تمييد وتقسيم:

ححل البرلمانح مدخل مفاىيمي وتأطير نظري

يقكـ النظاـ البرلماني بالنسبة لمبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى كفالة التكازف ،كالتعاكف
المتبادؿبيفالسمطتيفالتشريعية،كالتنفيذية،كمفثـفيكيفترضالمساكاةبينيما؛فالتسيطرأك

تطغىإحداىماعمىاألخرل .

إفالنظاـالبرلمانييأخذبمبدأالفصؿالمرفبيفالسمطاتمفخالؿإقامتوتعاكنان،كتكازنان

فيمابينيا،كيتحقؽذلؾمفخالؿمنحالسمطةالتشريعيةبعضالحقكؽتجاهالسمطةالتنفيذية
كحؽ تكجيو األسئمة ،كاالستجكابات لمحككمة ككؿ ،أك إلى أحد الكزراء بمفرده ،كتككيف لجاف

التحقيؽ ،كالرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية ،كحؽ سحب الثقة مف الحككمة أك مف أحد

الكزراء،كالتصديؽعمىبعضالمعاىداتالميمةالخاصةبالدكلة .

كفيمقابؿذلؾ تمنحالسمطةالتنفيذيةسمطاتىامةتجاهالبرلماف،تتمثؿفيدعكةالبرلماف

لالنعقاد ،كفض دكراتو البرلمانية ،كاقتراح القكانيف ،كالتصديؽ عمييا ،كاصدار المكائح الالزمة
لتنفيذىا،كمنح الكزراء الحؽفي دخكؿالبرلمافلشرحسياسة الحككمة ،كالدفاععنيا،كالجمع
بيف منصب الك ازرة ،كعضكية البرلماف ،فضالن عف سمطتيا في حؿ البرلماف قبؿ انتياء مدتو

القانكنية .

كيعد حؽ السمطة التنفيذية في حؿ البرلماف قبؿ انتياء مدتو التشريعية أىـ حؽ يقرره

الدستكر في النظاـ النيابي في مكاجية السمطة التشريعية ،فيك أخطر سالح رقابي تممكو

الحككمة إزاء البرلماف؛ حيث يعد السالح المقابؿ لحؽ المسئكلية الك ازرية الذم تممكو السمطة
التشريعيةتجاهالسمطةالتنفيذية .

كتتعددصكرحؿالبرلماف؛ فقديتـمفخالؿرئيسالدكلةأكبكاسطةالك ازرة،كقديككف

تمقائيانأكذاتيان،معاألخذبعيفاالعتبارأفقرارمرسكـالحؿيصدرفيكؿاألحكاؿعفرئيس

الدكلة .

كبناءعمىماتقدـسنقسـدراستناليذاالفصؿإلىثالثةمباحثعمىالنحكالتالي :
ن

المبحث األول :نشأة وتطور حل البرلمان.

المبحث الثاني :مفيوم حل البرلمان وصوره.

المبحث الثالث :حل البرلمان كأداة لمتوازن بين السمطات.
المبحث الرابع :تقدير الفقو الدستوري لحل البرلمان.
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المبحث األول
نشأة وتطور حل البرلمان
نشأ حؽ حؿ البرلماف كتطكر شأنو شأف سائر قكاعد النظاـ البرلماني في إنجمت ار مرك انر

بالعديدمفالتطكراتالتاريخية،كالتيبدأتبنشأةالنظاـالبرلمانيكصكالنلحؽحؿالبرلماف .

كلماكافحؿالبرلمافحؽمقررفي النظاـالبرلمانيكمفثـالنظاـالمختمط؛ فقدارتبط
تطكره بنشأة النظاـ البرلماني كترسيخ قكاعده ،كمر معو بعدة مراحؿ مختمفة حتى أصبح في

()1
بناءعمىماتقدـسنقسـىذاالمبحثإلىمطمبيفعمىالنحكالتالي :
صكرتوالمعاصرة  ،ك ن

المطمباألكؿ:نشأةكتطكرالنظاـالبرلماني .
المطمبالثاني:نشأةكتطكرحؽحؿالبرلماف .
المطمب األول

نشأة وتطور النظام البرلماني
نشأ النظاـ البرلماني في إنجمت ار ،كمر بمراحؿ عديدة مف التطكر حتى تبمكرت أركانو،
كبرزتدعائمو،ككافلمنجاحالذمحققوفيمكطنواألصميإنجمتراصدلكبيرلدلكثيرمف

دكؿالعالـالتياقتبستو،مماأدلإلىنشكبالعديدمفالتطكراتفيىذاالنظاـ( .)2

كلقدمرالنظاـالبرلمانيفيعدةمراحؿ؛ ليستقرإلىماىكعميواآلف،كالذم يتككفمف

عدة ىيئات ،ىي التاج ،كالكزارة ،كالبرلماف ،كيق كـ عمى عدة مقكمات ،كىي ثنائية السمطة

التنفيذية،كبرلمافمنتخب،كتعاكفبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية( .)3

كعميو فإف النظاـالبرلمانيلـينشأ طفرةكاحدة؛ إنماتككنت قكاعده نتيجةتطكر تاريخي

طكيؿ،كقدساىـالعرؼبنصيبكبيرفيىذاالتطكرحتىتبمكرتأسسىذاالنظاـكاستقرت
أصكلو تدريجيان ،كلكف النظاـ البرلماني تحكؿ في تطبيقو كاتخذ صبغات مختمفة مف دكلة
ألخرل( .)4

(  )1أ .دانا عبد الكريـ سعيد ،حؿ البرلماف كآثاره القانكنية عمى مبدأ استم اررية أعماؿ الدكلة ،ط ،4المؤسسة
الحديثةلمكتاب،بدكفتاريخنشر،ص.11
()2د.مصطفىالباركدم،الحقكؽالدستكرية،ج،4ط،3مطبعةالجامعةالسكرية،دمشؽ،4917،ص .232
( )3أ.حنيفأكرـحجاب،دكرالرئيسالتشريعيفيالنظاـالسياسيالفمسطيني،دراسةمقارنة،رسالةماجستير،
كميةالحقكؽ،جامعةالنجاحالكطنية،3044،ص .9

()4د.محمدكامؿليمة،النظـالسياسية،الدكلةكالحككمة،دارالفكرالعربي،4974،ص .196
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فيكلـيقكلبناؤهكالشكموالكامؿالذميضـبيفأعضائونكابان منتخبيفبكاسطةالشعب

فيالمقاطعاتكالمدفكالبنادرأكالمراكزإالفيسنة،4361كأماعفأصؿنشأةالبرلمافقبؿ
ىذه السنة؛ فإنو يرجعإلىالتقاليدالقديمة ،أم التقاليدالممكية؛ حيثكاف يكجدبجكارالممكؾ

مجالس استشارية؛ كىذه المجالس كانت مف صنع كابتكار الممكؾ ،ككانت ال تنعقد إال بإرادة

الممؾكحده( .)1

فقد كانت إنجمت ار تتككف قديمان مف عدة ممالؾ صغيرة ،كمع مركر الزمف قامت باالتحاد

مشكم ةنالمممكةاإلنجميزية،كمفالعكامؿالتيأدتالتحادىذهالممالؾ،انتشارالديانةالمسيحية،
كتنظيـ الكنيسة اإلنجميزية ،غير أف اتحادىا لـ يفقدىا كيانيا ،بؿ ظمت عمى ىيئة مقاطعات

متميزةفي داخؿ الدكلة الجديدة ،كالتيكافليا جمعية عمكمية كبيرة تسمى بمجمسالحكماء،
كالتيكانت غيرمحدكدة العدد،كليست ثابت ةن فيمفيقبمكفبعضكيتيا،حيثكانتفياألصؿ
تضـ األساقفة ثـ دخميا عدد مف رؤساء األديرة ،كالمقاطعات ،كعدد مف جماعة المحاربيف،

كالمالزميف لمممكؾ رجاؿ الممؾ كخدمو ،ك تتمتع باختصاصات كاسعة النطاؽغير أنيا كانت
نظرية في الغالب ،فكانت تقكـ باختيار الممكؾ كبعزليـ ،كاالشتراؾ بالتشريع؛ حيث ال يصدر
تشريعإالبمكافقتيا،كمالياأفتشترؾ في تعييفرؤساءالمقاطعاتكاألساقفة،كمنحاألراضي

العامة،كفرضالضرائب،كاعالفالحربكالسمـ،ككافمجمسالحكماءمعالممؾيشكالمحكمة
عميالمنظرفيالقضاياالجنائيةكالمدنية( .)2

ويبدو لنا مما سبق أفىذاالمجمسكافيؤدمالعديدمفاألعماؿالمختمفةكالمتنكعةبيف
أعماؿالسمطاتالثالثاليكـمفتشريعية،كتنفيذية،كقضائية،كىكصاحبالمشكرة،كالثقةلدل
الممؾ،كافدؿىذاإنمايدؿعمىمدلأىميةىذاالمجمس .
كلعؿبدايةالغزكالنكرمندم،كالذمصاحبومرحمةمفأطكؿمراحؿالحكـفيبريطانيا،

كالتيامتدتحتىمطمعالقرفالسابععشر،ففيسنة 4066غزاح وليم الفاتحح دكؽنكرمانديا
الجزر البريطانية ،كنجح في غزكه ،كخضعت لو بالد األنجمكساكسكف ،كأصبح ممكان عمييا،
كأدخؿىذاالممؾمبدأالكالءالمباشرلمتاج،كاحتفظلنفسوبحقكؽاألشراؼ،كأعفىالناسمف

يميفالكالءالذمأقسمكهألشرافيـكماأبقىبجكارهعمىجمعيةتضـعددان كبي انر مفاألعياف،
كىـكبارالحائزيفألرضالتاج،ككافيطمؽعمىىذهالجمعيةاسـالمجمسالكبير،كالتيلـ

(  )1د.بشيرعميمحمدباز،حؽحؿالمجمسالنيابيفيالدساتيرالمعاصرة،دارالجامعةالجديدةلمنشر،
اإلسكندرية،3001،ص .16

()2د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص136كمابعدىا.
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يكف ليا في الحقيقة سمطة فعمية ،فقد كاف يستشير الممؾ كبار أعضائو في بعض المسائؿ

الميمة،غيرأنوكافلواختصاصاتميمة،ككاضحةتتعمؽبالمسائؿالقضائية،كبقيعمىىذا
النحكحتىبدأيتضحاختصاصوفيخالؿالقرفالثانيعشر؛ حيثأصبحلورأماستشارم،

كزاداختصاصوالقضائي،كصارقضاةالمحاكـالعميامندكبيفعنده( .)1

كقدابتدأبعدذلؾالتمييزبيفالمسائؿاإلداريةمفناحية،كالمسائؿالتشريعية،كالسياسية

مفناحيةأخرل،ككافالمجمسالكبيريبدمرأيوفيالمسائؿالتشريعية،كالسياسية،بينماينظر

المسائؿاألخرلمجمسخاصيسمىمجمسالممؾ،كيتككفمفالباركنات،كبعضرجاؿالديف

كخالصةالقكـ،بالنسبةلعيدالنكرماندييف؛ فقدكافعيدممكيةمطمقةأنشأتفيوإدارةمركزية
قكيةبعيدةعفالمجمسالكبيرالذماقتصرنشاطوعمىمجردإبداءآراءاستشارية،كفيعيد

ىنري الثاني "  "4489-4411كثرت دعكة المجمس الكبير ،كعمة ذلؾ قكة ىذا الممؾ ،كعدـ
خشيتومفعقدالمجمس،كالمكاجيةأتباعوليناؿمكافقتيـعمىسياستو،كرغـأفالقكانيفكانت
تصدربمكافقةالمجمسغيرأفالممؾأصدرالكثيرمنيادكفالرجكعإلىالمجمس( .)2

كلماكليالحكـالممك جان"،"4364-4499حدثشقاؽبينو،كبيفاألساقفةبسببطمبو
فرضضرائبجديدة،كاساءةمعاممةاألشراؼ،كتنازعمعالكنيسة؛حيثثارعميوالشعب،ففي
عاـ  4341كنتيجة لثكرة رجاؿ الديف ،كطبقة األشراؼ عمى الممؾ اضطركه إلى اإلصدار

الكبير-العيد الكبير -كالذم نص عمى تأييد حرية الكنيسة في اختيار رؤسائيا ،كعمى تأميف
حقكؽاالشراؼ،كىكأكؿدستكرإنجميزممكتكب،كبمقتضىىذاالدستكرأصبحالمجمسالكبير

ىك المعبر عف إرادة الممكة ،كرغباتيا ،كمف ثـ أصبح اختصاصو إجباريان ،كمحتمان في فرض

الضرائب،كيعتبرىذااالختصاص الجديدأكؿمظيرلرقابةالمجمسالفعميةعمىإيرادالدكلة،
كتحدد ،كتكضح تمامان تككيف المجمس الكبير؛ كذلؾ بمقتضى نص المادة ( )41مف العيد؛
ككذلؾزادمركزمجمسالممؾكضكحان،كأخذينقسـإلىىيئاتمتعددةتحتنفكذالممؾ،كفي
القرف الثانيعشرابتدأ المجمسفي االستقرار،كأصبحيجتمع دكريان،ككاف يطمؽ عميواسـ"

البرلماف"( .)3


(  )1راجع في ذلؾ :د .يحيى الجمؿ ،األنظمة السياسية المعاصرة ،دار الشركؽ ،القاىرة ،بدكف تاريخ نشر،
ص،478د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص.136
()2د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص.138

( )3راجع في ذلؾ :د .حسيف عثماف محمد عثماف ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية،4988،ص،362د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص.139
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كبعدثكرة 4688أبعدالممؾإدوارد الثاني،كحؿمحموزكجابنتوغيوم،كالذمأجبرقبؿ
اعتالءالعرشعمىتكقيعإعالفحقكؽعاـ 4689تحتضغطالبرلماف،كقبؿبمقتضاهتقييد

سمطتوالدستكرية،كبالمقابؿتدعيـسمطةالبرلماف؛ فقدتضمفىذاالقانكفاألحكاـالتيدعمت
قكةاختصاصالبرلماف،كجعمتمفدكرالممؾمحدكدانفيتنفيذالقكانيف،كألغتمالومفحؽ
في التكقيؼ تنفيذ القكانيف ،أك اإلعفاء مف تطبيقيا ،كأبقت لو حؽ اقتراح مشاريع القكانيف أك

االعتراضعمىقانكفأقرهالبرلماف،كألغيحقوفياالعتراضسنة .)1(4707

الن
كمعالتطكراتالمتالحقةالتيصاحبتالحياةالبرلمانيةفيبريطانياأصبحالبرلمافممث 

لجميعطبقاتاألمةغيرأنوسرعافمابدأاالنقساـ؛فقدانقسـالبرلمافإلىمجمسيفىمامجمس
المكردات كالذم كاف يضـ األشراؼ ،كاألساقفة ،كمجمسالعمكـ،كالذم ضـنكاب المقاطعات،
كالمدفكتقررأفيككفكالالمجمسيفعمىقدـالمساكاة،كأفتصدرالق ارراتباألغمبيةفيكؿ

مجمس( .)2

إذانفقديتكلىالتشريعمجمسيففيبعضالنظـ،كافكافقدنشألظركؼتاريخيةصاحبيا

نشأةمجمسالمكردات،كالعمكـفيإنجمتراإالأنوانتشرفيالعديدمفالدكؿاألخرللمايحققو
مفمزايا ،كقديتكلىىذهالكظيفةمجمسكاحديضمفكحدةاألمةمفكجيةنظرالدساتيرالتي
تأخذبو( .)3

كلكف رغـ ما حدث غير أف البرلماف لـ يفكر جديان في إخضاع سمطات الممؾ التنفيذية

لرقابتو،كافكافيصحاعتبارتمؾالفترةمبدأالتجاهجديد،كىكقياـنظاـالممكيةالمقيدة؛حيث
كلى البرلماف كجيو باتجاه امتيازات الممؾ الشخصية ،كمعظميا متعمقة بالسمطة التنفيذية،

كأخضعيالسمطاتوبؿ،كمارسياعفطريؽأشخاصمسئكليفأماـالبرلمافحتىتحكؿالنظاـ

النيابي اإلنجميزم إلى نظاـ برلماني ،كاف كاف ينقصو إلى حد ما التكازف بيف السمطات الذم
يعتبر الدعامة األساسية ليذا النظاـ؛ حيث كاف الممؾ يستطيع حؿ البرلماف ،دكف أف يممؾ

األخيرمساءلةالممؾ،أكعزلو،كرغـذلؾفقداعتبرىذاالنظاـباككرةالنظاـالبرلمانيالحديث،
( )1راجعفيذلؾ:د.عصاـعميالدبس،النظـالسياسية،الكتابالرابع،السمطةالتنفيذية،ط،4دارالثقافة
لمنشركالتكزيع،3044،ص،67د.حسيفعثمافمحمدعثماف،مرجعسابؽ،ص.361
( )2راجعفيذلؾ:د.محمكدحافظ،الكجيزفيالنظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،ط،3دارالنيضةالعربية،
القاىرة،4976،ص،431د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص،124د.محمدعبدالحميدأبكزيد،حؿ
المجمسالنيابي،دراسةمقارنة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،4988،ص.13

( )3د .رأفت دسكقي ،ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،3006 ،
ص.36
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فكانتالممكيةالمقيدةاألساسالحقيقيلمنظاـالبرلماني( .)1
كبسببحاجةالممؾإلىمكافقةالبرلمافعمىسياستو؛ فقداضطرإلىاختياركزراءمف
بيف أعضاء البرلماف ،كخاصةن مف بيف األغمبية السائدة في البرلماف بكمتا مجمسيو ،العمكـ،

كالمكردات ،كخاصةن أنو مف حؽ ىؤالء الكزراء حضكر جمسات البرلماف ،كالمشاركة في

التصكيت ،كالمناقشة ،لككنيـ أعضاء منتخبيف في البرلماف ،كمما ترتب عمى ذلؾ؛ أنو بات

األداء السياسي لمكزراء مرتبطان بتكجيات الحزب ،كالممؾ مف جية؛ ككذلؾ بات عمؿ الكزراء
و
لمافمفجيةأخرل( .)2
مرتبطانبإرادةالبر
كمع مركر الكقت ،كتتابع التطكرات عمى النظاـ البرلماني؛ أصبح يتركز عمى أمريف

أساسييف يشكالف الجكىر ليذا النظاـ؛ كىي المسئكلية الك ازرية ،كحؽ حؿ البرلماف ،بمعنى أف

الكزراء مسئكلكف سياسيان أماـ البرلماف؛ فال يستمر الكزير في الحكـ إال إذا بقي متمتعان بثقة

البرلماف،كفيحيففقدهليذهالثقةتكجبعميوأفيستقيؿ،كباعتبارالك ازرةتشكؿكتمةمتماسكة؛
فيذا يكجب؛ كيحتـ عمييا بدكره تقديـ استقالتيا في حيفقاـالبرلماف باالقتراع عمى عدـ الثقة

بيا،كانتيىاالقتراعبسحبالثقةمنيا،كيقابؿىذهالمسئكليةالك ازريةحؽرئيسالدكلةفيحؿ

البرلماف،أكالمجمسالشعبيعمىاألقؿ؛كذلؾفيحالةكافالبرلمافيتككفمفمجمسيف( .)3

تـإقرارمبدأالمسئكليةالسياسيةلمكزراء،أكالك ازراتأماـالبرلماففيالنصؼاألكؿمف

القرف الثامف عشر؛ حيث كانت قبؿ ذلؾ منحصرة في المسئكلية الجنائية ،أك ما يترتب مف
جزاءاتعمىاألعماؿالمشينةالتيقديقكـالمسئكلكف،كالكزراءباقترافيا؛ ككافمجمسالعمكـ
ىك المخكؿ بتكجيو االتياـ ،ثـ يقكـ مجمس المكردات بإحالتيا لمحاكمة المسئكؿ كفقان لمقكانيف

الجزائية،حيثكافبمثابةالمحكمةالعميا( .)4

فقدظيرتالمسئكليةالك ازريةبدايةنفيصكرةمسئكليةجنائية،تتجسدفيمالمجمسالعمكـ

مف حؽ في مياجمة الكزراء مف خالؿ االتياـ؛ ككذلؾ حؽ مجمس المكردات في محاكمتيـ،

ككانتىذهالمسئكليةتقتصرعمىالكزيرمقترؼالجريمة،كالتؤدمبالتاليإلىمسئكليةالك ازرة

التضامنية؛ فمـ تكف الك ازرة آنذاؾ مسئكلة ككحدة كاحدة ،بؿ الكزراء ىـ مف تمحقيـ المسئكلية

()1د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص.17
()2د.جماؿسالمةعمي،النظاـالسياسيكالحككماتالديمقراطية،ط،3دارالنيضةالعربية،القاىرة،3007،
ص .446

()3د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص.17
()4د.جماؿسالمةعمي،مرجعسابؽ،ص.447
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بمثابتيـمكظفيالتاج( .)1
كبيذا يككف النظاـ البرلماني في إنجمت ار قد مر بمراحؿ ثالث بدايةن مف مرحمة الممكية

المطمقةمرك انربالممكيةالمقيدة،كمفثـمرحمةكجكدالك ازرةالمسئكلة( .)2

كلما أضحت المسئكلية السياسية لمك ازرة ىي الجكىر ،كالمميز األساسي لمنظاـ البرلماني،

كالركفاألساسيفيبنائو،كاف حؽ الحؿ ضركريان لحفظ التكازف في الدساتير البرلمانية ،فيك

المقابؿالطبيعيبؿالضركرم،كاألمثؿلممسؤكليةالك ازرية( .)3
المطمب الثاني

نشأة وتطور حق حل البرلمان
نشأ حؽ حؿ البرلماف كغيره مف قكاعد النظاـ البرلماني في إنجمت ار بعد م ركر العديد مف
التطكراتالتاريخية؛ حيثككفالصراعالقائـبيفالسمطةالتنفيذية،كالبرلمافإحدلأىـحمقات
ىذهالتطكراتالتيبدكرىاأسفرتعمىاستقرارقاعدةالحؿ،ثـمالبثىذاالحؽأفانتقؿإلى

باقيالدكؿاألخرلالتيأخذتبالنظاـالبرلمانيكأساسلمحكـ( .)4

ففيعاـ 4781فيعيدوليم بت؛ تأكدظيكرقاعدةجديدةعندماقاـبمقاكمة البرلماف

مقاكمة عنيفة،كبذكائواستطاعأفيستميؿالشعب ضد االئتالؼغيرالمتسؽ؛ حيثتمكفمف

إضعاؼاألغمبيةالبرلمانيةالمعارضة؛حيثأقدـوليم بتباالتفاؽمعالممؾ،عمىحؿالبرلماف

فرتعفانتصارساحؽلرئيسالكزراء،كانتيتاألزمةالدستكرية( .)5
كاجراءانتخاباتجديدة،أس 

كىناباتكاضحانبركزقاعدةجديدةتتجسدفيأنوحالةحدكثنزاعبيفالبرلماف،كالك ازرة؛

الن مفاالستقالة أفتقكـبحؿالبرلماف،كاستفتاءالشعبفيماقاـ بينيما
فميذهاألخيرةالحؽبد 
مف خالؼ ،فإف قاـ الشعب بتأييد الك ازرة بقيت متربعة عمىسدة الحكـ ،كاف لـ يؤيدىا ،كلت

األدبار ،كآؿ الحكـ لممعارضة ،كبيذا يككف الشعب ىك صاحب القكؿ الفصؿ في النزاع،
كتجسدت ىذه القاعدة بنجاح وليم بت في االنتخابات العامة ،كعكدتو لممجمس بأغمبية كبيرة

مجسدانقاعدةحؽالك ازرةفيحؿالبرلماف،كأصبحتمفالقكاعداألساسيةلمنظاـالبرلماني( .)6

()1د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص.197
()2د.يحيىالجمؿ،مرجعسابؽ،ص.300
(  )3د .حسف مصطفى البحرم ،الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كضماف لنفاذ القاعدة

الدستكرية،دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةعيفشمس،3006،ص .232
(  )4د.خالدعباسمسمـ،حؽالحؿفيالنظاـالنيابيالبرلماني،دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،
جامعةعيفشمس،مكتبةالثقافةالدينية،القاىرة،4997،ص.49
()5راجعفيذلؾ:د.عصاـعميالدبس،مرجعسابؽ،ص،69د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.48
( )6راجعفيذلؾ:د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص،64د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،
ص.11

 18

كىذا الحؽ تتجسد أىميتو في الرجكع لمناخبيف لمعرفة رأييـ في شأف خالؼ كقع بيف

السمطتيف،فإذاكانتمؤيدةلمبرلمافيجبعمىالحككمةاالستقالة،أماإذاكانتمؤيدةلمحككمة
يككفعندىاحؿالبرلمافصحيحان( .)1

كرغـأفىذاالحؽقدبدأامتيا انزممكيان خالصان؛ حيثكافيمكفلمممؾبإرادتوإعالفقرار

الحؿمشافيةفيمجمسالمكردات،كعندظيكربعضالقكةلمبرلماف،كخاصةعند حاجةالممؾ

إلىفرضضرائبجديدة؛ فقداستيدؼالممؾمفقرارالحؿ،كاجراء انتخاباتجديدة،مقاكمة
تدخؿمجمسالعمكـفيسياستوالشخصية،كالكصكؿكذلؾألغمبيةبرلمانيةتؤيدسياستو( .)2

كعميو فحؽ البرلماف لـ يكف سكل بيد الممؾ في بداية تككيف المجالس النيابية ،كلـ يكف

ىناؾ أم نكع مف الشركط ،أك القيكد التي تعيؽ المجكء إليو ،فكاف الممؾ يستخدمو إلقصاء

البرلمافمتىانتيتمتطمباتكجكده،أكأصبحتالحاجةإليوغيرمكجكدة( .)3

كمف ثـ بدأت مالمح انتقاؿ حؽ الحؿ مف الممؾ إلى الك ازرة في عيد وليم بت بعد أف

أصبحتالك ازرةأكثرتماسكان،كقدرةنعمىممارسةاإلدارة،كرغـأفك ازرةوليم بت لـتكفمؤيدة
مفقبؿمجمسالعمكـ،كلـتنؿالثقة؛حيثأفجورج الثالثقاـبتكميؼوليم بتبالك ازرةبعدما
أقاؿك ازرةيكرتالند؛ فمـيحصؿكليـبتعمىتأييدالبرلماف؛ فكافعميوأفيقدـاستقالتو،كلكنو

لـيقـبذلؾ؛فقداستطاعبحسفإدارتو،كذكائوالسياسيكسبالرأمالعاـ،كبعدتأكدهمفكسبو
لمرأمالعاـقاـبحؿمجمسالعمكـ،كعرضالنزاععمىالشعبمرسخان لقاعدةحؽالك ازرةبحؿ

البرلماف؛فكانتالمرةاألكلىالتييحؿفيياالبرلمافبشكؿسياسيدكفتدخؿالممؾ( .)4

ثـحدثتحكؿفيكظيفةالحؿ؛ حيثباتيطمبلغرضغيرالخالؼبيفمجمسالعمكـ

كالك ازرة،فكافمفكراءذلؾتحكؿآخرفياالختصاصبالحؿ؛حيثغدامفحؽالكزيراألكؿ
المساىمةفيالقرارالممكيالصادربالحؿ،فيشكؿالتكقيعالمجاكرلتكقيعالممؾ،كأماحاليان

فتكقيعالممؾعمىقرارالحؿاليعدكأفيككفأكثرمفإجراءشكميان؛فقدأصبحق ار انرك ازريانمنذ

آخرتطبيؽلحؿممكيبإرادةمتفردةعاـ4821ـ( .)5

فقدأصبححؽحؿمجمسالعمكـمفالناحيةالعمميةمرجعوإلىالحككمةأمأفرئيس

كبناء عمىذلؾيقكـالممؾ
الكزراءيأخذالمبادرةبطمبحؿالمجمس،كاجراء انتخاباتجديدة ،ن
(  )1د .جياد زىير ديب الح ارزيف ،حؽ حؿ البرلماف في النظـ الدستكرية ،دراسة مقارنة ،ط ،4مكتبة الكفاء
القانكنية،اإلسكندرية،3042،ص.17
()2د.أحمدعبدالمطيؼإبراىيـالسيد،حؿالبرلماف،مكتبةالقانكفكاالقتصاد،بدكفتاريخنشر،ص .22
()3ا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.16

()4د.جيادزىيرديبالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص87كمابعدىا.
()5د.أحمدعبدالمطيؼإبراىيـالسيد،مرجعسابؽ،ص.21
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بحؿالمجمس،كعميوإذاانتقمنالميدافالسمطةالتنفيذية،نجدأنورغـكثرةمايتمتعبوالممؾمف

امتيازات ،كاختصاصاتمف الناحية النظريةكحؽ حؿ مجمسالعمكـ ،أك تعييفرئيسمجمس

الكزراء،ىيالتتعدلككنيااختصاصاتنظريةبحتو،كليستفعمية( .)1

فأصبححؽالحؿذلؾالسالحالذمتكاجوالحككمةبوالبرلماففيحقوبسحبالثقةعنيا؛

ليحقؽبذلؾالتكازفالمطمكبالكتماؿالركائزاألساسيةلمنظاـالبرلماني( .)2

كيعدىذاالحؽىكأخطرأسمحةالحككمةالتيتكاجوبياالبرلماف،كيقصدبوإنياءنيابة

المجمس النيابي قبؿ الميعاد المحدد دستكريان ،كتقرر ىذا الحؽ لتمكيف الحككمة مف الرجكع

لمناخبيففيحاالتمتعددة،تكضحيامراجعالفقوالدستكرم،كمنيااعتبارهككسيمةلتحكيـاألمة
فينزاعقائـبيفالك ازرة،كالمجمسيف،كأفيقررالمجمسسحبالثقةبالك ازرة،كترلالك ازرةأنيا

عمى حؽ أك أف يقكـ رئيس الدكلة األعمى ممكان كاف ،أك رئيس جميكرية بالدفاع عف حق كقو،
كآرائو التيمفكجيةنظره يعتقدأفالشعب يؤيده فييا ،أك بيدؼالرغبةفيإدخاؿ تعديالت

جكىريةفينظاـالحكـ،أكفيالنظاـاالنتخابي،أكفيالكضعالدستكرم،أكغيرذلؾ( .)3

كماأنوأخطراالختصاصاتالتيمنحتلمسمطةالتنفيذيةفيمكاجيةالسمطةالتشريعية

كأداةمضادةلماتممكوالسمطةالتشريعيةمفاختصاصالمساءلةالك ازرية،كحؽسحبالثقةمف
الحككمة؛ألنومفالطبيعيأفيمارسالبرلمافأعمالوكفقان لمايحددهالدستكرفيفترةزمنية
محددةبحيثاليمكفإنياءاألعماؿلمبرلمافإالبانتياءالمدةالمحددةدستكريان،غيرأنويمنح
السمطةالتنفيذيةىذااالختصاصفباستطاعتياأفتقكـبحؿالبرلماف،إذاكجدتالحككمةنفسيا

كاقعةتحتسيطرةالبرلماف( .)4

فعمى الحككمة في حاؿ شعكرىا بعدـ القدرة عمى أداء مياميا عمى الكجو األمثؿ؛ فإنيا

تككفأماـإحدلثالثة طرؽأكليااالستقالة،كثانيياأفتقكـبطرحنفسياعمىالبرلمافبيدؼ

تجديدالثقة،كأماالطريؽالثالث؛ فيكأفتمارسحقيافيالطمبمفرئيسالدكلةحؿالبرلماف
فيحيفتأكدىامفككنولـيعديمثؿآراءكتكجياتالشعب( .)5

كيبدكجميان أفحؽالحؿىكالجكىر،كالميزةاألساسيةلمنظاـالبرلماني،كيعدمظي انر مف
( )1راجع في ذلؾ :د .حسيف عثماف محمد عثماف ،مرجع سابؽ ،ص ،366د .يحيى الجمؿ ،مرجع سابؽ،
ص .483
()2ا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.14
( )3د.سميمافمحمدالطماكم،السمطاتالثالثفيالدساتيرالعربيةالمعاصرةكفيالفكرالسياسياإلسالمي،
دراسةمقارنة،دارالفكرالعربي،ط،4996،6ص731كمابعدىا .

()4د.جيادزىيرديبالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.18
()5د.جماؿسالمةعمي،مرجعسابؽ،ص .481
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مظاىرالديمقراطيةالسميمة؛ فتقكـالحككمةبالمجكءإلىالشعبعندمايشبخالفان بينيا،كبيف

البرلماف،كقدأيدالفقيوح أندريو ىوريوح حؽالحؿ،كأكضحذلؾبعدةأسانيد،كافمفأبرزىاأف
المجمسالنيابييستمدثقتومفأعضاءالجيازاالنتخابي،كالك ازرةإذاأحستأفىذا الجيازال

يؤيدسمؾالبرلماف،كافبكسعياأفتقكـبالحؿ،كتعيدإلىالشعبلمفصؿفيالخالؼ( .)1

إفمعظـالدكؿالبرلمانية،كالتيتأخذبنظاـالمجمسيفالتعطيالسمطةالتنفيذيةسكلحؽ

حؿ المجمس الشعبي ،كذلؾ باستثناء بعض الدكؿ ،كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ،األردف ،كىكلندا
كبمجيكا،كيترتبعميوإجراءانتخاباتمبكرةالختياربرلمافجديد( .)2

كلعؿكافةاألعماؿالتيلـيقكـالبرلمافباتخاذق ارراتفيياقبؿحمو،أكلـيتـإنياءىا

أماموأكالمشركعات،كالقكانيفالتيأقرىاالبرلماف،كتككفبحاجةإلىمكافقةرئيسالدكلة،فقد

اختمفتحكلياالنظـ؛حيثذىبالبعضإلىمنحالرئيسحؽرفضيافيمااتجوالبعضإلى
إلزاموبقبكليا،كالتصديؽعمييا( .)3

يظيرجميانأفحؿالبرلمافاليككفإالفيكؿمفالنظاـالبرلماني،كالنظاـالمختمطفقط .

فاليككفمتصك انركجكدهفيظؿالنظاـالرئاسي،كالحككمةالجمعية؛ حيثاليستطيع

رئيسالدكلةفيالكالياتالمتحدةاألمريكيةأفيقكـبحؿالككنجرسالفيأحدمجمسيو،كالفي

المجمسيفمعان،كاليمكفلودعكتولالنعقاد،أكفضدكراالنعقاد( .)4

إفماحققوالبرلمافمفإنجازاتفيبريطانيا،كاستقرارىذهاألصكؿ؛ قدعبرتجميان عف

المفيكـاألكؿلمبدأ الفصؿ بيفالسمطات ،كالتعاكف المشترؾ فيما بينيا دكفأفتتمتع إحداىا
بالقكةعمىحساباألخرل( .)5

كلعؿ كافة ىذه التطكرات؛ جعمت مف النظاـ البرلماني في المممكة المتحدة مثاالن حاكلت

العديدمفالدكؿاالقتداءبو؛ فكانتتنجحأحيانان،كالتنجحأحيانان أخرل،كافدؿذلؾإنمايدؿ
و
ةاألمرإلىنجاحوفيبمدافأيخرل،لككف
عمىأفنجاحنظاـمافيبمدمعيفاليؤدمبضركر

األنظمةالسياسيةتقكـعمىأكضاعاقتصادية؛كحضارات؛كاتجاىاتسياسيو( .)6

ومن خالل ما سبق يتضح لناانبثاؽقاعدةحؿالبرلمافلتككفدعامةلمتكازفالسياسيبيف

()1د.بشيرعميمحمدباز،مرجعسابؽ،ص .60
()2د.عصاـعمىالدبس،مرجعسابؽ،ص .72
()3د.جيادزىيرديبالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .60
()4د.بشيرعميمحمدباز،مرجعسابؽ،ص.60
(  )5ا .سالـ ماضي العجمي ،النظاـ الدستكرم لمك ازرة في النظاـ البرلماني كتطبيقيا في دكلة الككيت ،رسالة
ماجستير،كميةالحقكؽ،جامعةالشرؽاألكسط،3043،ص..41

()6د.يحيىالجمؿ،مرجعسابؽ،ص .493
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كؿ مف السمطة التنفيذية متمثمةن بالرئيس ،كالك ازرة ،كبيف السمطة التشريعية المتمثؿ بالبرلماف،

سكاء كاف فرديان ،أك مزدكجان ،فيذه القاعدة تحقؽ مبدأ التكازف الفعميطالما تـتطبيقيابحسب

الضكابط؛ كاألصكؿلعدـترؾالمجاؿأماـمفيمتمؾىذاالحؽبالتعسؼفياستخدامو،كلعؿ
مفأىـمايحفظلمبرلمافضمافعدـتعسؼالرئيس،أكالك ازرةىكإحالةىذهالرغبةلالستفتاء

الشعبي،ككماأفحؽحؿالبرلمافاليككفمتصك انركجكدهإالفيالنظاميف البرلماني،كالنظاـ

المختمط .
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المبحث الثاني

مفيوم حل البرلمان وصوره
تعددتتعريفاتحؽحؿالبرلمافغيرأنياتدكرجميعيافيداخؿبكتقةكاحدةتتفؽفي

مضمكنيا؛ كال تكاد تختمؼ إال في أسمكب التعبير عنيا ،كلحؽ الحؿ العديد مف الصكر التي
تبنتيااألنظمةالسياسية،كأدرجتياضمفدستكرالبالد،كعمىىدلماتقدـسنقكـبتقسيـىذا

المبحثإلىمطمبيفعمىالنحكالتالي :

المطمباألكؿ:تعريؼحؽحؿالبرلماف .
المطمبالثاني:صكرحؿالبرلماف .

المطمب األول

تعريف حق حل البرلمان
يقصدبحؿالبرلماف"إنياءلمبرلمافقبؿحمكؿالمكعدالقانكنيالطبيعيالمحددالنتياء

مدتو،كككالتوعمىالشعب"( .)1

كقدعرؼكذلؾ"بأنوإنياءنيابةالمجمسالنيابيإذاكافالبرلمافيتشكؿمفمجمسكاحد

أك أحد المجمسيف -إذا ما قاـ البرلماف عمى أساس ازدكاج المجمسيف -كقبؿ الميعاد المحدد

دستكريان( .)2

كعرؼأيضانبأنو"إنياءمدةنيابةالمجمسالنيابيقبؿانتياءمدةكاليتوالدستكرية،أمقبؿ

انتياءمدةالفصؿالتشريعيلممجمس( .)3

ككماعرفوالبعضبأنو"ذلؾاإلجراء الذمبمقتضاهيتـكضعنيايةلمعيدةالبرلمانيةقبؿ

نيايتياالطبيعية( .)4

كعرؼأيضانبأنو"فرطأككضعنيايةلمجمسيالبرلمافأكأحدىماقبؿنيايةمدتوالمقررة

دستكريان( .)5

كتـتناكلوعمىأنو"إنياءنيابةالمجمسالنيابيقبؿنيايةالمدةالقانكنيةالمقررةليا،أم

(  )1د.مصطفىمحمكدعفيفي،الكجيزفيمبادئالقانكفالدستكرمكالنظـالسياسيةالمقارنة،الكتاباألكؿ،
ط،4981،3ص.280
()2د.سميمافالطماكم،السمطاتالثالث،مرجعسابؽ،ص.131
(  )3د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،كضع السمطة التنفيذية في األنظمة السياسية المعاصرة ،منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية،3006،ص .71

)4(MARIE- Anne cohendet, Droit constitutionnel, Montchrestien, Paris, 2000.P96.
()5د.محسفخميؿ،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،ط،3منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،4974،ص .878
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قبؿنيايةالفصؿالتشريعي( .)1

كعرؼكذلؾ بأنو " السمطة المخكلة دستكريان التي تممؾ صالحية الحؿ تقكـ بإنياء عمؿ

المجالسالنيابيةقبؿإكماؿالمدةالقانكنيةكالتيتختمؼمفدكلةألخرلحسبالدستكر( .)2

ككماعرؼأيضانبأنو"السمطةالمخكلةدستكريانالتيتممؾصالحيةالحؿتقكـبإنياءعمؿ

المجالسالنيابيةقبؿإكماؿالمدةالقانكنيةكالتيتختمؼمفدكلةألخرلحسبالدستكر،كبذلؾ

تزكؿالصفةالنيابيةعفأعضاءالبرلمافكرئيسوكاليستطيعكفممارسةأيةسمطاتتشريعيةأك

رقابية،كتسقطعنيـالحصانةالبرلمانية( .)3

ككذلؾعرؼبأنو"انتياءمدةالمجمسالنيابيقبؿنيايةالمدةالمحددةلمفصؿالتشريعي"( .)4

كعرؼ أيضان بأنو" قياـ السمطة التنفيذية بإنياء مدة المجمس النيابي قبؿ النياية الطبيعية

لمفصؿالتشريعيأمىكاإلنياءالمبتسرأكالمعجؿلمفصؿالتشريعي"( .)5

كقدعرؼكذلؾبأنو"تصرؼقانكنيتتخذهالسمطةالتنفيذيةإلنياءحياةالمجمسالتشريعي

قبؿ انتياء المدة التي انتخب ألجميا ،كذلؾ الستطالع رأم الشعب في مسألة معينة يشكؿ

حسمياأىميةكبرلفيمجرلالحياةالسياسيةلمبالد"( .)6

كقد عرؼ أيضان بأنو" إنياء مبتسر لمبرلماف قبؿ حمكؿ المكعد القانكني الطبيعي المحدد

النتياءمدتوكككالتوعفالشعب"( .)7

لقدنشأحؽالحؿفيإنجمترابصكرةالممكيةكمفثـك ازريان،كاستمركذلؾحتىأفاختمط

تعريفوبأصؿنشأتوالك ازرية،كلذلؾجرلتعريؼحؽالحؿفيالفقوالتقميدمبأنو"رغبةالك ازرة
المقدمةلرئيسالدكلةبطمبإنياءمدةالبرلمافبغرضتحكيـالشعبصاحباألمركالنيي،فيما

شجربينياكبيفالبرلمافمفخالؼجدم،كليذاتمتتسميتوبالحؿالكزارم"( .)8

ومن جانبنا نرى أن حق حل البرلمان ىو عبارة عن ح إنياء لمفترة القانونية المتبقية من

الحياة النيابية لمبرلمان والتي يمنحيا لو الدستورح.

(  )1د.محسفخميؿ،القانكفالدستكرمكالدساتيرالمصرية،الدارالجامعيةالجديدة،اإلسكندرية،4996،ص
.122

()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.19
()3د.عالءعبدالمتعاؿ،حؿالبرلماففياألنظمةالدستكريةالمقارنة،دارالنيضة،القاىرة،3001،ص.2
()4د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.17
()5د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.18
()6د.حسفالبحرم،مرجعسابؽ،ص.249

()7د.مصطفىمحمكدعفيفي،مرجعسابؽ،ص.280
()8د.أحمدعبدالمطيؼإبراىيـالسيد،مرجعسابؽ،ص .44
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المطمب الثاني

صور حل البرلمان
بناء عمى
إفحؿالبرلمافحسبالنظـالسياسية،كالدستكريةلمبمداف؛ إماأفيككفرئاسيان ن

رغبةرئيسالدكلة،كيصدرغالبان لكجكدخالؼبيفالرئيس،كبيفالبرلماف،كالكزراءمفجية،
بناء عمى طمب الك ازرة؛ نتيجة لكجكد خالؼ بينيا ،كبيف البرلماف ،كقد
كقد يككف الحؿ ك ازريان ن

بناء عمىرغبةالبرلمافذاتو،كقديككفأيضان مفقبؿالشعبحالن شعبيان إما
يككفكذلؾذاتيان ن

اءبقكةالقانكفأـإلزامية(،)1كسنتناكؿىذاالمطمبعمىالنحكالتالي :
أفيككفتمقائيانسك ن
الفرع األول

الحل الرئاسي لمبرلمان
بمقتضىىذاالحؽيقكـرئيسالدكلةممكان كافأـرئيسان باإلقداـعمىإنياء كاليةالبرلماف

قبؿأجموالمحدد؛كذلؾمفأجؿتنفيذسياستو،كالدفاععفمايعتنقومفآراء،كأفكاريعتقدأنيا
تنسجـمعالرأمالعاـ( .)2

مما يدفع رئيس الدكلة أف يقدـ عمى استخداـ ىذا الحؽ في أعقاب إقالة ك ازرة األغمبية،

كتعييفبدالنمنياك ازرةمفاألقمية،فيمثؿالحؿىناالرغبةفيالتعرؼعمىرأمالشعب،كمكقفو

إزاءىذاالتصرؼ،كمفجراءذلؾتجرمانتخاباتجديدة،كفيحاؿأسفرتىذهاالنتخاباتعف
أغمبية برلمانية تؤيد الك ازرة الجديدة ،كاف داللة ذلؾ أف تصرؼ الرئيس سميمان ،كىك محؽ في

إقالةالك ازرةالسابقة،كلكفلكجاءتاألغمبيةمؤيدةلمك ازرةالقديمةالمقالة،فإنمايدؿذلؾعمى
خطأ تصرؼ رئيس الدكلة ،كيترتب عميو كجكب استقالة ك ازرة األقمية ،كتعييف ك ازرة جديدة مف
الحزب المنتصر في االنتخابات ،كمثؿ ىذه النتيجة الثانية مف شأنيا إضعاؼ مركز رئيس

الدكلة،كنفكذهككضعوفيمكقؼمحرج،ممايضطرالرئيسإلىتقديـاستقالتو،كذىبآخركف
بأنويجبعميوتقديـاستقالتو،غيرأفجانبانآخرمفالفقوالدستكرماتجوإلىأنومفالنادرأف

يقدـالرئيساستقالتوماداـالرأمالعاـعمىدرجةعاليةمفالكعيالتيتجعمويغمبالمصمحة

العامةعمىغيرىا( .)3

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.19
(  )2ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،حؿالبرلماففيالعراؽبيفاإلفراطكالتفريط،دراسةمقارنة،بحثمنشكرعمى
مكقع  ،3044 ،adnanajil2004@ yahoo.comص ،9تاريخ الزيارة ،3047/1/1 ،الساعة 1:30
مساء .
ن

( )3راجعفيذلؾ:د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص621؛د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص97؛د.

سميماف الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص131؛ د .فتحي عبد النبي الكحيدم ،ضمانات القكاعد الدستكرية،
رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،4983،ص،427د.محمدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص.419
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إف الحؿ الرئاسي ،كاقالة الك ازرة الحائزة عمى ثقة البرلماف إجراءاف مرتبطاف مع بعضيما

البعض،ألفإقالةالك ازرةالقائمةىيالمقدمةالضركريةلمحؿالبرلمانيرئاسيا( .)1

كغالبان مايمجأ رئيس الدكلة الستعماؿ حقو بحؿ البرلماف إذا كاف يريد الكقكؼعمى رأم

الشعبإزاءمااتخذهمفتصرفات،كيسعىمفكراءإجراء االنتخاباتالجديدةإلىتكفيرأغمبية
برلمانيةمؤيدةلسياستو؛ كمدلمةن عمىصحةق اررهبإقالةالك ازرةالسابقة،كافجاءتالرياحبماال

تشتييوالسفف،كأيدتاألغمبيةاالنتخابيةالك ازرةالمقالة،فعمىالرئيسإماأفيغيرسياستوبإقالة

ك ازرةاألقمية،كتعييفك ازرةمفحزباألغمبيةالبرلمانية،كاماأفيؤيدالسالمة،كيقدـاستقالتو،

تمامان مثمما حدث عندما حؿ المارشال مكماىون مجمس النكاب الفرسي عاـ  ،4877كأسفرت
االنتخابات الجديدة عف انتصار النكاب األغمبية القديمة ،األمر الذم جعؿ مكقؼ رئيس

الجميكريةحرجانفتقدـباستقالتوبعدفترةكجيزة( .)2

كيالحظأفقياـرئيسالدكلةبحؿالبرلمافرئاسيان؛ ىكقرارمبنيعمىتقديرهالشخصي،

كافكافيستخدموعفطريؽالك ازرةالجديدةالتييعينياعقبإقالةك ازرةاألغمبية( .)3

يمجأرئيسالدكلةإلىىذاالخيارسعيان منولمقضاءعمىأزمةعالقةمعالبرلمافغالبان ما

تككف بسبب إقالة ك ازرة ذات أغمبية برلمانية ،كىنا إما أف تسفر االنتخابات عف أغمبية تساند

الرئيسفيإجراءه؛فيقكممكقفو،كيسندخيارهأكأفتأتيبمايخالؼمكقفوفيضعؼكيتزعزع( .)4
كالجديربذكرهأنوفيحالةحؿالبرلماف،كانتخابنكابجدد؛فعمىرئيسالجميكريةإذاما

تمسؾالنكاببسياسةالبرلمافالسابؽاإلذعافلذلؾ،أكاالستقالة( .)5

كالحؿالرئاسيإماأفيككفمطمقان؛ كمتجردانمفكؿقيدكماالحؿفيدستكرالككيتلعاـ

،4963كدستكرالجميكريةالخامسةالفرنسيلعاـ،4918كدستكرسكريالعاـ،4972أكيككف

مقيدا بشركط يقكـ بتحديدىا المشرع الدستكرم ،كاستحالة تشكيؿ حككمة أغمبية في القانكف

األساسي أللمانيا االتحادية لعاـ  ،4919كدستكر اليكناف لعاـ  ،4971أك شرط تحقيؽ حالة

الضركرة؛ كالمجكء لالستفتاء الشعبي كما ىك الحاؿ في دستكر مصر لعاـ 4974كدستكر
عاـ .)6(3041

()1ا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.18
()2د.رأفتدسكقي،مرجعسابؽ،ص.418
()3د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص.621
()4د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص10ىامش(.)4
()5د.زىيرشكر،الكسيطفيالقانكفالدستكرم،ج،4القانكفالدستكرمكالمؤسساتالسياسية-النظريةالعامة
كالدكؿالكبرل،ط،4997،2ص.387

()6ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص.9
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كبيذاتككفنتيجةاالنتخاباتىيالفيصؿ؛فإماأفتككفمؤيدةلقرار،ككجيةنظرالرئيس؛

كاماأفتككفمعارضولياكلكؿمفالحالتيفمايترتبعميو .

كأما في مايخصالمسئكليةالسياسيةلرئيسالدكلة؛ فييمفالممكفأفتثاررغـكركد

نص دستكرم يؤكد عمييا ،إال أنيا تككف بطريقة غير مباشرة؛ كذلؾ مف خالؿ قياـ رئيس
الجميكريةبحؿالبرلمافلحاجةفينفسو،أكلكجكدخالؼبينو،كبيفاألغمبيةالبرلمانية،كعمؿ
عمىالتدخؿالمباشرلمتأثيرعمىالرأمالعاـأثناءالحممةاالنتخابية؛ ليفكزالحزبالذمينتمي

إليو باألغمبية البرلمانية ،أما في حيف كاف سبب الحؿ ال صمة لرئيس الدكلة بو؛ ككاف ىناؾ
حرص مف جانبو عمى عدـ التدخؿ في االنتخابات ،فعدـ مكافقة الشعب عمى الحؿ أك فكز

األغمبيةالمعارضةفياالنتخاباتلفتثيرمسئكليةالرئيس( .)1

كما أف تخكيؿ رئيس الجميكرية بحؿ البرلماف فيو جانب كبير مف الخطكرة؛ حيث يمجأ

الرئيس إلى حؿ المجمس في كؿ مرة لتنفيذ سياساتو ،مبر انر في ذلؾ ضماف سير المؤسسات

الدستكرية( .)2

كبناءعمىذلؾيحاكؿالمشرعالدستكرمأفيضعالضكابط؛كالقيكدالتيتضمفعدـإساءة
ن

استعماؿحؽالحؿ،كافكانتىذهالمحاكالتالتتعدلالنصكص،كالدراسةالنظريةفيكثير
مفالتجارب؛ حيثيحتاجاستعماؿحؽالحؿإلىالضمانات؛ كالقيكدالفاعمةأكثرممايحتاجو
حؽ سحب الثقة مف الحككمة خاصة في الدكؿ حديثة العيد بالديمقراطية كالدكؿ العربية التي

رزحتطكيالنتحتنيراالستعمار،كالحكـالمطمؽ( .)3
ى

كتختمؼالدساتيرفيمابينياحكؿجعؿىذهالسمطةالمخكلةلمرئيسفيككنياتقديريةأم

دكفقيدأكشرط،أكسمطةمقيدةيضعالدستكرفيياشركطان عمىالرئيسفياستخداموليذه

الكسيمة( .)4

فمفالضركرمكضعقيكد؛ كشركطأماـسمطةرئيسالدكلةفياستخداـحؽالحؿ،ذلؾ؛

ألفاإلطالؽفيىذهالسمطةيجعؿمنومييمنان عمىبقيةالسمطاتفيالدكلة؛ كيؤدمبالنياية

إلىاالنحراؼبالنظاـالبرلماني،فرئيسالدكلةفيىذاالنظاـيمعبدكرالحكـبيفالسمطات،
كيفصؿ فيما قد يحدث مف نزاع بيف الحككمة ،كالبرلماف ،فيك يعمؿ عمى تعزيز االنسجاـ

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص440كمابعدىا.
()2ا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.63
()3د.رأفتدسكقي،مرجعسابؽ،ص.419

()4د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.98
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كالتناسببينيما( .)1

وقد أخذ بالحل الرئاسي عدد من الدول منيا:

الدستور الكويتي الصادر عام  9128فيمادتورقـ()407كالتيجاءفييا"لألميرأف

يحؿمجمساألمةبمرسكـتبيففيوأسبابالحؿ،عمىأنواليجكزحؿالمجمسلذاتاألسباب
مرةأخرل" .

ككذلؾدستور البحرين الصادر عام  8118فيالمادة()13الفقرةالثالثة،كالتيجاءفييا

" لمممؾ أف يحؿ مجمس النكاب بمرسكـ تبيف فيو أسباب الحؿ ،كال يجكز حؿ المجمس لذات
األسبابمرةأخرل" .

والدستور األردني لعام 9128وتعديالتوفيمادتورقـ()21الفقرةالثالثةمنو،كالتيجاء

فييا"لمممؾأفيحؿمجمسالنكاب" .

كرغـقياـبعضالنظـالدستكريةبالعديدمفالمحاكالتبغيةتقييدسمطةرئيسالدكلةفي

حؿالبرلماف ،كحتىالتبقىىذهالسمطةفييديوعمىإطالقيايستخدمياكقتماشاء،فإفىناؾ

قاسمان مشتركان بيفالدساتيرجميعياأال،كىكحؽالحؿمفاالختصاصالمطمؽلرئيسالدكلة
الذم لو سمطة التقدير في استعماؿ ىذا الحؽ ،كرغـ أف ىذا الحؽ يشكؿ دقة التكازف بيف

السمطتيفالتشريعية،كالتنفيذية؛ فقدقامتبعضالدساتيربغيةأفتستطيعالدفاععفنفسيافي
مكاجيةالبرلمافالذميممؾسالححجبالثقةعفالحككمةبمنححؽالحؿلمك ازرة( .)2
الفرع الثاني

الحل الوزاري لمبرلمان
كماأسمفناسابقان؛فمقدنشأحؽالحؿفيإنجمت ار،كانتقؿمنياإلىدساتيربالدأخرل؛حيث

كافالممؾيستعممودكفقيدأكشرط،كظؿىذاالحؿمستم انر فيالنظاـالبرلمانيرغـتطكره

خالؿسنكاتعديدةمضت،إالأنوغداحقانك ازريانبعدأفكاففيسالؼالزمافحقانممكيان؛فقد
أصبحمفحؽرئيسالكزراءأفيطمبمفرئيسالد كلةحؿالبرلماف؛ كاجراء انتخاباتجديدة
بغيةاستطالعرأمالشعبصاحبالسيادةاألصيؿفيبعضالقضاياالمصيرية،كباتكاضحان

عدـاستطاعةالممؾالقياـبحؿالبرلمافمفتمقاءذاتودكفطمبمفالك ازرة( .)3

كيختمؼالحؿالرئاسيعفالحؿالكزارممفحيثصاحبالحؽفياستخداميا؛ ككذلؾ

ىدؼكؿمنيما،فأماالحؿالرئاسي؛ فقدبيناهسابقان،كأمافيمايخصالحؿالكزارم؛ فإفالك ازرة
()1ا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.61
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .441

()3د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص419كمابعدىا .
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ىيمفتقكـبإجرائو،بقصدتحكيـىيئةالناخبيففينزاعينشببينيا،كبيفالبرلماف( .)1

كحيثأفحؽحؿالبرلمافيمثؿالسالحالمقابؿلممسئكليةالك ازرية،بيدؼخمؽالتكازفبيف

السمطتيف ،مما أدل إلى أف تمجأ بعض الدساتير لمنح حؽ الحؿ لمك ازرة لتستطيع الدفاع عف
نفسيافيمكاجيةالبرلمافالذميممؾسالححجبالثقةعفالحككمة( .)2

كيقصدبالحؿالكزارمذلؾالنكعمفالحؿالذمتقكـبوالك ازرةإثرنشكبأككجكدنزاعما

بيفالمجمسالنيابي،كالحككمةحكؿالسياسةالعامةلمدكلة؛ممايؤكؿإلىعدـالقدرةعمىإتماـ

التعاكف،كالتكاصؿفيمابينيما،ممايؤدمبالحككمةإلىرفعاألمرلرئيسالدكلةلتقديرمايراه
مناسبان حكؿ ىذا الخالؼ ،مما يؤدم إما إلى حؿ البرلماف ،كمف ثـ الدعكة إلجراء انتخابات

جديدة،أكالقياـبإعفاءرئيسالحككمةمفمنصبو،كالعمؿعمىتعييفك ازرةجديدةتككفقادرة
عمىالتعاكفمعالبرلماف( .)3

بناء عمى رغبة الك ازرة ،كال سيما إذا نشب نزاع بيف الك ازرة،
كالحؿ يعد ك ازريان إذا كاف ن

كالبرلماف؛ كأف يقرر البرلماف سحب الثقة مف الحككمة ،كترل الحككمة نفسيا عمى حؽ ،كأف
القراربوتعسؼ،فتقدـبمطالبةالرئيسبحؿالبرلماف،فإذاأصدرالرئيسقرارالحؿيصبحىنا

الحؿك ازريان( .)4

كقد يككف السبب الذم تمجأ إليو الك ازرة في حؿ البرلماف ال يتعمؽ بمكضكع سحب الثقة

منيا،كانماقديككفبسببالرغبةفيإدخاؿبعضالتعديالتالسياسيةفينظاـالحكـأكنظاـ
االنتخابأكأممكضكعغيرذلؾمفشأنوأفيمسبمصالحالدكلةالجكىرية( .)5

كتمجأالك ازرةلحؿالبرلماففيحالةكانتمتأكدةمفتأييدالشعبلسياستيا،كأمافيحالة

عدـ تأكدىا مف تأييد الشعب؛ فعمييا أف تستقيؿ بدالن مف أف تطمب حؿ البرلماف مف رئيس

الدكلة،فيعدحؿالبرلمافك ازريانكسيمةلتحكيـاألمةفينزاعقائـبيفالبرلمافكالك ازرة( .)6

فحؿالبرلمافيشكؿكسيمةلفضالمنازعات؛كالخالفاتالقائمةمابيفالحككمة،كالبرلماف،

إذا ما تـ استخداميا بشكؿ أمثؿ كحسب ما ىك مقرر دستكريان ،كمف ثـ إقداـ ما يترتب عمى
االنتخاباتالتيتعقبالحؿمفنتائج،إالأنواليجكزأنوكمماثارنزاعبيفالحككمةكالبرلماف

()1د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص.626
()2راجعفيذلؾ:أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص،14د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.441
( )3راجعفيذلؾ:د.مصطفىعفيفي،مرجعسابؽ،ص 284كمابعدىا،د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،
ص،131د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.428
()4د.فتحيالكحيدم،مرجعسابؽ،ص421كمابعدىا.

()5د.مصطفىكامؿ،شرحالقانكفالدستكرم،ط،2دارالكتابالعربي،4913،ص307كمابعدىا.
()6راجعفيذلؾ:أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص،66د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.131
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أف تمجأ الحككمة لحؿ البرلماف ،بؿ يشترط في النزاع أف يككف قد كصؿ إلى طريؽ مسدكد؛
بحيثاليمكفالتكاصؿأكالتعاكففيمابيفالسمطتيف،ففيىذهالحالةيككفمفالممكفالمجكء
لحؿالبرلمافككسيمةلمحفاظعمىاستم ارريةالنظاـالسياسيفيالدكلة؛ألنومفغيرالجائزأف

تعمؿ كؿ سمطة بشكؿ منفرد؛ كفقان لتكجياتيا ،كآرائيا الخاصة فالبد مف كجكد تكامؿ في

العمؿ( .)1

كرغـ أفحؽ الحؿ الكزارم مكفكالن لمسمطة التنفيذية ،إال أف استخدامو قاصر عمى رئيس

فكافبناء عمىطمبمفمجمسالكزراء؛ حيثاليمكفإعمالومفقبؿ
الدكلةكحده،حتىكا
ن

الكزراءمباشرة( .)2

أطمقتبعضاألنظمةالعنافلمحككمةفياستخداـسمطةالحؿ،كىناؾالبعضاآلخرقاـ

بتضييؽالخناؽعمييا؛ فجعؿالقيكد،كالشركطالتيتحيطباستخداـحؽالحؿمشكمةن قيدان عمى

الحككمة ،كىذا ما يجب أف يككف عميو حؽ الحؿ الممنكح لمك ازرة ،أم البد أف يككف مقيدان

القيكدكياليساءاستخدامومفقبؿالك ازرة؛ ككياليصبححؽالحؿ
بمجمكعةمفالشركط؛ ك
ي

كباالنعمىنظاـالدكلةالدستكرم؛كيشكؿنقطةاحتكاؾمابيفالبرلمافكالحككمة( .)3

كلعؿمفأكثر؛  كأىـمايثارحكؿالحؿالكزارمىكمدلالسمطةالتقديريةالتييتمتعبيا

رئيسالدكلةبماتطمبومنوالك ازرةفيمايتعمؽبحؿالبرلماف،فقدانقسـالفقوفيىذهالمسألةإلى

اتجاىيف،فأما اال تجاه األول فقدأخذبأفمكافقةالرئيسعمىاقتراحالحؿالصادرمفالك ازرة
يجبأفتككفمكافقةتمقائيةال يممؾبخصكصياأيةسمطةتقديرية؛ ألفعدـمكافقةالممؾ،أك
رئيس الدكلة عمى اقتراح الحؿ يضعو في مكقؼ غاية في الصعكبة؛ كقد يؤكؿ بو األمر إلى

تقديـاستقالتو( .)4

في حين ذىب االتجاه الثاني إلىتأييدأفتككفلمرئيسسمطةتقديرية؛ كمنحوحؽرفض

الحؿ؛ كفيذلؾفيحاالتمعينةمثؿ :طمبالحؿقبؿالتصكيتعمىالميزانية،أكإذاكاف
الغرضمفالحؿنفسالغرضالذمتـالحؿالسابؽمفأجمو( .)5

كبيف االتجاه األكؿ؛ كالثاني مف الفقو ىناؾ العديد ما بيف مؤيد؛ كمعارض؛ كلعؿ مف

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.448
(  )2د .أحمد سالمة بدر ،االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ،دراسة مقارنة ،مصر-
فرنسا-إنجمترا،دارالنيضةالعربية،القاىرة،3002،ص.61
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .431
()4د.خالدمسمـ،مرجعسابؽ،ص .68

)5( E.A.FORSEY. The rogle Power of dissolution of Parliament in the British
common wealth,Toronto,1968. P258 ff.
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المؤيديف لالتجاه األكؿ :فمنيـ الفقيو ىارولدالسكي Harold Lasky؛ وجنكيز Jennigs
فيما يراف أنو ليس أماـ رئيس الدكلة سكل االنصياع ليذا الطمب؛ كأنو ال يممؾ أم سمطة

تقديرية،كأماالمؤيديفلالتجاهالثانيفيمفيركفأفلرئيسالدكلةالحؽفيرفضطمبالحؿ
المقدـمفقبؿالك ازرةفيحاالتمعينة؛ فمنيـاألستاذجيفري مارشال Geaffry Marshall

واألستاذ مصطفى كمال( .)1

كمفالمؤيديفأيضان ليذااالتجاه األستاذة دانا عبد الكريم سعيد؛ حيثترلأنويجبأف

تترؾمسألةإعطاءسمطةالرفضمفعدمولرئيسالدكلة( .)2

كقد تبنى ىذااالتجاه أيضان الدكتور جياد الحرازين؛ حيثرألأنو الينبغي عمىرئيس

الدكلة المكافقةالتمقائيةعمى طمب حؿ البرلماف؛ ألف الرئيس في النظاـ البرلمانييعتبر حكمان
بيف السمطات؛ كليس مجرد أداة تكقيع؛ فيك الذم يعمؿ عمى خمؽ نكع مف التكازف بيف

السمطات( .)3

كأيدىذااالتجاهأيضان الدكتور خالد مسمم؛ حيثعارضاالتجاهاألكؿرغـأنواعتبرأف

مضمكفالطمبالمقدـمفالك ازرةلمرئيسفيوتفكيضباتخاذالقرارالذميراه،كاالتكقعالحؿ
عمىقرارالك ازرة؛ كلكفاشتراطالطمبيعنيأنوتكجداعتباراتيجبأفتراعىقبؿإقرار

بناء
ن

الحؿ( .)4

أما الدكتور عدنان عاجل عبيد؛ فقدرألأفالحؿ الكزارم بمقتضاهتتكلى الك ازرةاإلقداـ

عمى حؿ البرلماف مف خالؿ الطمب مف رئيس الدكلة بإجراء الحؿ؛ كالذم يككف دكره شكميان

مقتص انرعمىإصداراإلدارةالممكيةبالحؿدكفأفيممؾحؽالقبكؿ،أكالرفض،كمفالدساتير
التياعتنقتىذاالنظاـدستكراليابافلعاـ،4916كدستكرإسبانيالعاـ .)5(4978

ومن جانبنا نرى أنو من الضروري أن يمتمك رئيس الدولة سمطة تقديرية حتى ال يطمق

العنان لموزارة بأخذ حق الحل ذريعة ليا تقوم بو متى شاءت ،ىذا باإلضافة إلى أن الرئيس ىو

عبارة عن حمقة الوصل بين الوزارة والبرلمان وخاصة في امتالكو حق التوقيع عمى طمب الحل

فال بد لو أن يكون متيقناً من ضرورة الحل ،وتأكده من صحة ،وقوة األسباب التي تدعو إلى

اإلقدام عمى حل البرلمان؛ وأنو ال يوجد مالذ آخر سوى القيام بحل البرلمان؛ فالبد من أن يكفل

()1راجعفيذلؾ:مصطفىكامؿ،مرجعسابؽ،ص،393د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.487
()2أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص .67
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.430
()4د.خالدمسمـ،مرجعسابؽ،ص .68



()5ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص .9
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الدستور ىذا الحق؛ وىذه السمطة التقديرية لرئيس الدولة؛ فكفالة التوقيع وحده ال تعد قرين ًة
قوية لمتمتع بالسمطة التقديرية.

ولقد أخذ بالحل الوزاري العديد من الدساتير ،ومن بينيا:

الدستور الفرنسيالذمأعطىحؽالحؿلمك ازرةدكفأفيشاركيارئيسالدكلة()1؛كذلؾفي
دستكرالجميكريةالرابعة،4916فيالمادة()41منو،كالتيجاءفييا"يتقررالحؿفيمجمس

الكزراء بعد أخذ رأم رئيس الجمعية الكطنية كيتـ إعالنو كفقان ليذا القرار بمرسكـ مف رئيس

الجميكرية،حيثيبيفأفكجكدأغمبيةداخؿالحككمةتكافؽعمىحؽالحؿ،كماعمىالرئيس
سكلإصدارمرسكـالحؿ؛ألنواليممؾحؽالحؿأكحتىاالعت ارضعميو" .

كلعؿ ذلؾ كاف كنتيجة لظيكر الكثير مف األزمات الك ازرية؛ كعدـ االستقرار في النظاـ

البرلماني؛كذلؾنتيجةلعدـاستطاعةالحككمةالحصكؿعمىثقةالمجمس( .)2

وكذلك الدستور اإلسباني لسنة 9172؛ كالذمتأثربالدستكرالفرنسي؛حيثنصتالمادة

( )4/441منو عمى أنو" يمكف لرئيس الحككمة تحت مسؤكليتو الكاممة أف يقترح حؿ مجمس
النكابأكمجمسالشيكخأكالبرلمافبعدإجراء مجمسالكزراءلمشاكراتمسبقة.كيصدرالممؾ

مرسكمان ليذا الغرض ،كيحدد المرسكـ الذم يقضي بحؿ أحد المجمسيف أك البرلماف تاريخان

لالنتخابات" .

الفرع الثالث

الحل الذاتي لمبرلمان
يعدالحؿالذاتيأحدصكرحؿالبرلماف؛كىذااليحتاجإلىتدخؿرئيسالدكلة،أكالك ازرة
إلصدارمراسيـ،أكقرارالحؿإنمايككفتبنىذلؾداخؿالبرلمافنفسو؛كذلؾباتباعاإلجراءات

الالزمةحسبماينصعميوالدستكر( .)3

كيقصد بالحؿ الذاتي" حؽالبرلماففيحؿ نفسو بنفسو ،كىذا يعد أم انر طبيعيان طالما أف

البرلماف المنتخب يمارس جزءان مف السيادة ،كمف ثـ فمو الحؽ في أف يقكـ بالتنازؿ عف ىذه

السيادة،كالسيماأفالحؿاليعكدبالتأثيربالشكؿاألكبرإالعمىالبرلمافذاتو"( .)4

كفيىذهالصكرةمفصكرالحؿتككفكممةالفصؿفيولمبرلمافنفسوبصفتوالممثؿعف

()1د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص .78
()2د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص .122

()3أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص .71
()4د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص .86
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الشعب،كيترتبعميوانتياءمدةكاليةالبرلمافالقانكنيةقبؿاكتماليا( .)1

يعدالحؿالذاتيلمبرلمافالنكعالثالثمفأنكاعأكصكرحؿالبرلماف؛كذلؾحسبمعيار

الطرؼالذميمارسو،فصاحبالحؽىناىكالبرلمافنفسو( .)2

فبمكجبىذاالنظاـتأتيمبادرةالحؿمفالبرلمافنفسو؛ كليسمفالحككمة،كتتبنىىذا

النظاـالدساتيرالتيالتخكؿالحككمةحؽالحؿلتنيطخياراإلبقاءأكاإلنياءلمبرلمافنفسو(،)3
ومن أمثمة الدساتير التي نصت عمى ىذا النظام :

دستور النمسا الصادر عام  ،9181والمعدل عام 9181مفخالؿالمادة(،)3/39كالتي

نصتعمىأنو"يستطيعالمجمسالكطنيكقبؿانتياءمدتوالتشريعيةأفيحؿنفسوبمقتضى

قانكفعادم"،كأيضان الدستور التركي لعام 9129مفخالؿالمادة()96كالتينصتعمىأنو"
تجرمانتخاباتالجمعيةالكطنيةكؿأربعسنكاتكتستطيعىذهاألخيرةإجراء انتخاباتجديدة

قبؿنيايةاألربعسنكات"،كأماالدستور التركي لعام 9128؛فقدنصفيالمادة()77منوعمى

أنو"...كيجكزأفتقررالجمعيةإجراءانتخاباتجديدةقبؿانتياءمدةكاليتيا،"...وكذلك دستور

جميورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادر سنة 9171؛ حيثنصتالمادة()90منوعمى

أنو"يحؿمجمسالشعباألعمىبعدقراريصدربأغمبيةثمثيأعضائوكيقدـطمبمناقشةحمو
مفثمثأعضائوعمىاألقؿأكمفمجمسالرئاسة"،كنجدكذلؾأفالدستور العراقي الصادر

سنة 8112قداعتنؽنظاـالحؿالذاتي؛كذلؾفيالمادة()61منو؛كالتيتنصعمىأنو"أكالن:
يحؿمجمسالنكابباألغمبيةالمطمقةلعددأعضائوبناءعمىطمبمفثمثيأعضائو" .

كفي(إسرائيؿ)يستطيعالكنيستكحدهفقطحؿنفسو،كذلؾحسبمانصتعميوالمادة

()21مفالقانكفاألساسيالخاصبالكنيست،كالصادرعاـ،4918كالتينصتعمىأنو"إف

الكنيستلفتتخذق ار انربحؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتياإالمفخالؿسفقانكفبيذاالصدد،
بتأييدأغمبيةأعضاءالكنيست" .

كالكاقع في الحؿ الذاتي لمبرلماف أنو لو أثر فاعؿ؛ ألف استخداـ الحؿ بكاسطة السمطة

(  )1أ.ـ.د.ميثـحنظؿشريؼ،ميثـمنفيكاظـ،الحؿالذاتيلمبرلماففيبعضاألنظمةالدستكرية،بحث
منشكر بمجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،المجمد الثامف ،العدد الثالث ،السنة الثامنة،
،3046ص .112
()2أ.د.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص .72
()3أ.مايةبفمبارؾ،أ.كىيبةقابكش،حؽرئيسالدكلةفيحؿالبرلماف -دراسةمقارنةفيبعضالدساتير
العربية،مجمةالحقكؽكالعمكـالسياسية،مجمةدكليةدكريةمحكمة،جامعةعباسلغزكرخنشمة،العددالثالث،

جانفي،3041ص.488
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التنفيذيةمقيدبشركطصعبة( .)1

غيرأفاإلجراءاتالتييتطمبياالدستكرمفأجؿحؿالبرلماففيالغالبماتككفمشددة،

كىذامايجعؿمفحؿالمجمسلنفسوأم انرناد انرجدان( .)2
الفرع الرابع

الحل الشعبي لمبرلمان
كيسمىبنظاـالحؿباالستفتاءإذيؤكؿأمرالحؿإلىالشعبمباشرة؛كيقررذلؾمفخالؿ
االستفتاء،كيعدىذاالنظاـإحدلتطبيقاتالديمقراطيةشبوالمباشرة؛كالذميتكلىالشعببنفسو
ممارسةبعضمياـالحككمةبصكرةمباشرة( .)3

كعميو؛ فإف بعض الدساتير تتجو إلعطاء حؽ الحؿ إلى الشعب؛ كجعميا منكطة بإرادة

الناخبيف الذيفليـ الحؽ فيطمب إجراء ىذا الحؿ كفقان لمدستكر؛ حيثيقكـ الشعب بتفكيض

سمطاتوإلىالييئةالمنتخبةمعاحتفاظولنفسوببعضالصالحياتالميمة؛ليباشرىاعندماينبغي

ذلؾ( .)4

كذلؾبناء
كيقصدبالحؿالشعبي-الحؿباالستفتاء -ممارسةالشعبلحؿالبرلمافبأكممو،
ن

عمىطمبعددمعيفمفالناخبيفتقكـالدساتيربتحديده،بحيثيتـعرضاألمرعمىالشعب

لالستفتاء حكؿ حؿ البرلماف ،ففي حيف كافؽ الشعب يتـ حؿ البرلماف؛ كالعمؿ عمى إجراء

انتخاباتجديدة،مفأجؿتشكيؿمجمسنيابيجديد،أمافيحيفرفضالشعبمسألةالحؿ
كافذلؾبمثابةإعادةالثقةبالبرلماف( .)5

كيؤكؿالحؿالشعبيبدكرهعمىاالستفتاءالشعبي،كنظ انرلخطكرةىذاالنظاـ؛ فقداشترطت

الدساتيرعادةنمكافقةأغمبيةالناخبيف؛فاليصحأفيتـبأغمبيةالمصكتيف( .)6

كيتجسدالحؿالشعبيبإحدلصكرتيف؛ فيكقديككفبصكرةمباشرة؛ كىنايككفاالستفتاء

منصبان بشكؿمباشرعمىمكضكعالحؿذاتو،كأماالصكرةالثانية؛ فيكقديككفبصكرةغير
(  )1د.حسيفنعمةخشافالزاممي،محمدعكدةمحسفالدراجي،سمطةرئيسالدكلةفيحؿالبرلماف،دراسة
مقارنة في بعض الدساتير العربية ،بحث منشكر في مركز دراسات الككفة ،العدد الخامس كالعشركف،

،3043ص .449

()2د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص .123
()3ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص .40
()4أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص .69
(  )5د .إبراىيـ شيحا ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم تحميؿ النظاـ الدستكر المصرم ،منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية،3000،ص .338

()6د.محمدكامؿليمة،النظـالسياسية،مرجعسابؽ،4974ص .141
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مباشرة ،فيككف االستفتاء ىنا مكضكعو غير منصبان عمى حؿ البرلماف ،كانما عمى أمر آخر،
كاالستفتاءىنايككفبمثابةالحكـعمىالبرلمافإمابإبقائو،أكعزلو،كتتجسدىذهالصكرةغالبان

عندمايتكاجدنزاع،أكخالؼبيفالسمطاتممايجعؿمفالحؿالمالذاألمثؿلفضالخالؼ( .)1

أوالً :صورة االستفتاء المباشر المنصب عمى ذات الحل:

كتقكـفيومجمكعةمفالدساتيربتحديدعددمعيفمفالناخبيفيحؽليـفيحالةاكتماؿ

العددالمطمكب،كالمحددكفؽالدستكرالقياـبتقديـطمبحؿالبرلماف،فماينتجعفاالستفتاء
المعركضعمىالناخبيففيىذااألمر،إماأفيككفبالمكافقةمفأغمبيةالناخبيفجميعيـعمى

ىذااالقتراح،فينحؿالبرلماف،كيترتبعميوإجراءانتخاباتجديدة(،)2وىناك العديد من الدساتير

أخذت بيذا الحل ومنيا :

المقاطعات السويسرية مثل :يبرني )BERNEفي دستور  3يوليو  9214في المادة

()33منو،كالتيتنصعمىأنو"يجبتجديدالبرلمافتجديدانكميانغيرعادمإذاطمبوالشعب،
كاقترع عميو؛ حيث يجب عمى البرلماف أف يأمر بيذا االقتراع إذا طمبو اثنا عشر ألفان مف

الناخبيف" .

فيالحؿالشعبييككفمكضكعاالستفتاءىكحؿالبرلمافقبؿإتماـمدتوالقانكنية( .)3

كفي بعض األحياف؛ قد يخالؼ أك يتعارض رأم النكاب مع ما ترنك إليو الشعكب في

معالجةمشاكؿتككفذاتصمةمباشرةبحقكؽاألفراد،كحرياتيـ،ففيىذهالحالةتظيرأىمية
العكدةإلىصاحبالسمطةاألصيؿمفأجؿالكقكؼعمىرأيوبمايخصىذهالمسألة؛ كيككف

ذلؾمفخالؿاإلقداـعمىحؿالمجمسالنيابي،كدعكةالناخبيفإلىانتخابمجمسجديديمثؿ

تكجياتيـكآرائيـ( .)4

فعدـاتفاؽالبرلمافمعرأمالشعب؛ قديؤدمإلىحمو؛ كىذاأمرطبيعيككفأفالشعب

ىكمصدركؿسمطة( .)5

كال بد ىنا مف االشارة إلى ضركرة؛ كأىمية عممية االستفتاء رغـ كؿ ما يتعمؽ بيا مف

تعقيداتإجرائية؛أكتالعبفيمجرياتيا؛أكنتائجياغيرأنياتبقىالداعـلضمافعدـتعسؼ

السمطة،كيفضؿلككافىناؾكعي؛كنضجثقافيحكؿأىميةاالستفتاءلدلالشعب؛كالحككمة
()1د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص .401
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .412
()3أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص .70
()4ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص .43

( )5أ.لميزأمينة،حؿالبرلماففيدساتيردكؿالمغربالعربي(الجزائر -المغرب -مكريتانيا -تكنس)،دراسة
مقارنة،رسالةماجستير،كميةالحقكؽ،جامعةأمحمدبكقرة،بكمرداس،الجزائر،3041،ص .81

 35

عمىحدسكاءممايدفعبالخركجمفكراءاالستفتاءبأفضؿالنتائجالمرجكةمنوتحقيقان لمصالح

العاـ .

ثانياً :الحل االستفتائي يالشعبي) لحل النزاع بين السمطات:

تتجسد ىذه الصكرة في ككف الحؿ الشعبي يعد كسيمة لحؿ النزاع القائـ بيف السمطات،

فاالستفتاء ىنا ال يككف منصبان عمى مكضكع الحؿ بشكؿ مباشر ،كانما يأتي االستفتاء عمى

مكضكع؛ أك أمر معيف؛ أك نزاع ما يتـ عرضو عمى الناخبيف ليقكلكا كممتيـ في ىذا األمر،
كبذلؾيتحكؿإلىحؿاستفتائي؛كلكفبشكؿغيرمباشر(.)1

كتظيرىذهالصكرةمفالنزاعمفخالؿكجكدحككمةمدعكمةبأغمبيةبرلمانيةغيرأنياال

تحظىبدعـالرئيس،كرضاه،كالعكسبالعكس(.)2

كقد يحدث الخالؼ ما بيف رئيس الدكلة ،كالبرلماف ،األمر الذم يتكجب عرضو عمى

الشعب؛ ففيحيفأيدالشعبكجيةنظرالسمطةالتشريعيةكجبعمىرئيسالدكلةأفيستقيؿ؛
ألف سياستو باتت ال تعبر عف الرأم العاـ ،كأما في حاؿ جاءت النتيجة مؤيدة لرئيس الدكلة

تكجبحؿالبرلماف( .)3

ىناؾ دساتير قد أعطت البرلماف حؽ إقالة رئيس الدكلة بشريطة عرض ىذا األمر عمى

الشعب،فإفلـيكافؽالشعبعمىذلؾيتـحؿالبرلماف،كقدطبؽدستكري ويمار)WEMAR
األلمانيذلؾ؛ حيثنصعمىأفرئيسالدكلةينتخبلمدةسبعسنكاتباالقتراعالعاـ،كيمكف
همفمنصبوبناءعمىاقتراحمفقبؿالبرلمافيصدربأغمبيةثمثيأعضائو،كيتـعرضو
إقصاؤ

ن

عمىالشعب،فإفقابموىذااألخيربالرفضأعيدانتخابرئيسالدكلةلمدةسبعسنكاتأخرل؛
كتـحؿالبرلماف؛كذلؾفيالمادة()3/12الدستكر( .)4

كلعؿ إنجمت ار ليي أفضل مثال لتجسيد ىذا النوع من الحل؛ حيث أنيا في القرف التاسع

عشر؛ كبيدؼدعكةالناخبيفلمبتفيالمسائؿالميمة،كمنيامسألةحريةالتجارة،كالتينتج
عنيا حؿ  ،4814ككذلؾ االستفتاء عمى اإلصالح البرلماني الذم نتج عنو حؿ ،4819
كاالستفتاءعمىفصؿالكنيسةعفالدكلةفيإيرلندا،كالذمنتجعنوحؿ .)5(4868

ككذلؾنصدستور الجميورية اليمنية الصادر لعام  8119فيمادتو()4/404بأنو"ال

()1د.جيادالح ارزيف،نفسالمرجع،ص .411
()2ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص .44
()3د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص .444
()4د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .417

()5د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص371ىامش( .)4

 36

يجكز لرئيس الجميكرية حؿ مجمس النكاب إال عند الضركرة كبعد استفتاء الشعب ،كيجب أف

يشمؿقرارالحؿعمىاألسبابالتيبنيعمييا،كعمىدعكةالناخبيفالنتخابمجمسنكابجديد
خالؿستيفيكمانمفتاريخصدكرقرارالحؿ" .

إف كاقع أسباب الحؿ كفقان لمنصكص الدستكرية ،ليمقي بظالؿ الشؾ عمى صحة الرأم

بترخصرئيسالدكلةمطمقانفيإجراء حؿالبرلماف؛ حيثإفحؿالبرلمافلذاتو،ككذلؾأسباب
حمواألخرلالتييككفمنشئكىافضخالؼفيمابيفمجمسيو،أكلفشموفياالتفاؽعمىاختيار

رئيسالدكلةأكرئيسالكزراء،أكلتقريرهلمسئكليةأممنيما،أكنتيجةلتقريرهعزؿرئيسالدكلة،
أك عدـ الثقة بك ازرتيف متتاليتيف ،أك أكثر لتعديؿ دستكرم كميا أسباب تتعمؽ بمسمؾ البرلماف

كحده،حتىأنويمكفتصكيرالكضع؛ككأفالبرلمافييدؼمفكراءىذهاألسبابإلىحؿنفسو
مما يجيز القكؿ بقميؿ مف المبالغة -أنو حؿ ذاتي لمبرلماف ،فغاية األمر أنو قد يككف بصكرة
مباشرةأكغيرمباشرة،كذلؾحسبعدـظيكرالسببفيالحؿأكظيكره( .)1

فاالستفتاءيمثؿقاسمان مشتركان إمابطريقةأكبأخرلفيأنظمةالحؿكافةمفجانبآخر

كيبقىىذاالشكؿالمستحدثالذميتخذالشعبطرفان فيعمميةالحؿباعتبارهصاحبالسيادة،
كيحدد حاالت ىذا الحؿ عند كقكع الخالؼ بيف السمطات الدستكرية في الدكؿ ،كقد يككف

االستفتاء بصكرة مباشرة عمى الحؿ ،كما يككف بصكرة غير مباشرة عند طرح االستفتاء عمى

قانكف محؿ خالؼ بيف ىذه السمطات ،كيتقرر ىذا الشكؿ المستحدث لمحؿ بأنو يضـ الحؿ

الشعبيضمفأنظمةحؿالبرلماف؛كذلؾخطكةمتقدمةعمىىذاالصعيد( .)2
الفرع الخامس

الحـل التمقائي لمبرلمان
ال يعتبر ىذاالنكع مفالحؿ عمى قرار جيةمعينة؛ كلكنويقع تمقائيان بقكة القانكف ،أك

إلزاميان لتكافرشركطمعينةبفرضالدستكر؛ فيكمرتبطبحدكثاألمرالذماشترطوالدستكر؛

فإفكقعكافالحؿحتميان .

كلتكضيحذلؾالبدمفالتمييزبيفالحؿبقكةالقانكف،كالحؿاإللزامي :

أوالً :الحل بقوة القانون:

كيقعىذاالحؿدكفالحاجةإلجراءاتمعينة،أكق اررات،أكمرسكـيصدربو؛ فيكمرتبط

بأمرمعيفكجكدان؛أكعدمان؛فيذاالحؿتكضعإجراءاتو،كترتيباتو،كاجراءاتاالنتخاباتالمترتبة
()1د.أحمدعبدالمطيؼإبراىيـالسيد،مرجعسابؽ،ص41كمابعدىا .

( )2د.خميؿعبدالمنعـخميؿمرعي،حؿالبرلمافبيفالنظريةكالتطبيؽ،الييئةالمصريةالعاـلمكتاب،3042،
ص .416
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عميومستعينانبالدستكر( .)1

كلقدتناكلتبعضالدساتيرىذاالنكعمفالحؿفيعدةصكرمختمفةمنياحالةكفاةالممؾ

أكخمكالعرش،كحالةالتعديؿالدستكرم،كحالةكجكدأزمةسياسية يصعبحميا؛ كلكبطريقة

تشكيؿحككمةجديدة،كأيضان حالةكجكدخالؼبيف المجمسيف؛ ككذلؾحالةرفضالشعبقرار

اتخذهالمجمسالنيابي؛كسنقكـبتكضيحبعضىذهالحاالتعمىالنحكالتالي :
 -9حالة وفاة الممك أو خمو العرش:

ذىبتبعضالدساتيرإلىأنوفيحالةكفاةالممؾ؛ أكخمك العرشيتـحؿالبرلماف،كمف

الدساتيرالتيذىبتفيىذااالتجاهالدستور البمجيكي لعام 9249مفخالؿماأكردهفينص
المادة ( )81منو؛ كالتي نصت عمى أنو" بخصكص التجديد الشامؿ لممجالس في حالة خمك
العرش كالذم ال يحدث إال بانقراض األسرة الحاكمة"؛ كيتضح مف ىذا النص أنو حاؿ خمك

العرش يجب أف يتـ التجديد الشامؿ لكافة المجالس بمعنى حؿ المجالس القديمة؛ كاجراء

انتخاباتلمجالسجديدة .

كأيضان ما أكرده الدستور اليولندي لسنة  ،9124بأنو" بمجرد كفاة الممؾ يعتبر البرلماف

منحالنتمقائيانبقكةالقانكفكذلؾاستنادانلنصالمادة()3/20كالمتعمقة"بحؿالبرلمافتمقائيانبكفاة

الممؾ"( .)2

 -8حالة التعديل الدستوري:
فقديقعالحؿفيحاؿتـإقرارتعديؿالدستكر،فعندىاتستطيعالسمطةالتشريعيةتقريرما

إذا كانت ىناؾ حاجة ليذا التعديؿ؛ كفي حالة إعالنيا لمتعديؿ يتـ حؿ البرلماف بقكة القانكف؛
كيستمزـ الحؿ بمكجب ىذه الحالة اتفاؽ األغمبية البرلمانية التي تشغؿ عمى ضكء المجكء إلى

انتخاباتمبكرة،كلقدذىبالدستور البمجيكي الصادر عام 9249ليذااالتجاهمفخالؿالنص
عميوفيالمادة()424منو( .)3

كيرلالبعضأف اليدؼ مف كراء تبني الدستكرالبمجيكيليذااالتجاه ىكلضماف ثبات؛

كصالبةالقكاعد؛  كالمبادئالدستكريةبقدرماىكإزاحةالستارعفسيادةكىيمنةالشعب؛ لككنو

صاحبالكممةالعمياكاألخيرة( .)4


()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .436
)2( H.OBERDORFF: Ies constitutions de ieurope des douze I.S.B.N.paris,1992.P.268.

()3د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص .70

)4( P.WIGNY. Propos constitutionnele, Bruylont Bruxelles 1963.P39.
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 -4حالة وجود أزمة سياسية يصعب حميا ولو بطريقة تشكيل حكومة جديدة
مفالمحتمؿكقكعأزمةسياسيةمفالصعبحميابكاسطةالحؿالتقديرملرئيسالدكلة،أك

مف خالؿ تشكيؿ حككمة جديدة؛ األمر الذم يدفع بجميع األحزاب إلى التكحد حكؿ المطالبة
بتعديؿ دستكرم لمخركج مف ىذه األزمة ،فيككف ىنا الحؿ بقكة القانكف البديؿ األمثؿ لمحؿ

التقديرم،حيثاليمكفاستخداـمثؿىذاالحؿإالبرضاءالبرلماف نفسوممايجعمويتشابومع
نظاـالحؿالذاتيالذميقررهالمجمسبنفسو،ممايتطمبكجكدأغمبيةمتحكمةباألمكرأكمتفقة

عمىضركرةالذىابإلجراءاالنتخاباتالمبكرة( .)1

كلعؿماحدثفيبمجيكامفحاالتالحؿكالتيتمتتحتضغطاألزماتالسياسيةفي

فبرايرسنة-4968أكت كبر-4978أكتكبر.)2(4984لييأفضؿمثاؿعمىىذاالحؿ .

كالجديرذكرهأفىذاالنكعمفالحؿفيمثؿىذهالحالةاليتطمبمرسكمان ممكيان،كلكنو

يكتفيبأفيصرحالممؾبالحاجةلتعديؿدستكرمممايؤدمإلىحؿالمجمسيف( .)3
 -3حالة وجود خالف بين المجمسين

دكؿالتيتنتيجىذاالنظاـبالمجكءإلىحؿالمجمسيفكاجراءانتخابات

فيىذهالحالةتقكـال
جديدة،الغايةمفذلؾتكمففياحتكاءأمأزماتدستكريةكالمجكءلمناخبيفلتحكيميـفيما
كقعمفخالؼبيفالمجمسيف( .)4

كمفالنماذجالدستكريةالتيأخذتبالنصعمىىذهالحالةدستور يوغسالفيا الصادر سنة

 9124حيث نصت المادة ( )484منو عمى أنو" إذا تعذر بسبب عدـ االتفاؽ بيف المجمسيف
االتحادمكمجمسآخرمختصإقرارالخطةكالميزانيةاالتحاديةحتىالميعادالمقررلبدءالعمؿ

بيمايتـحؿالمجمس"ممايدلؿعمىأنوفيحاؿنشأخالؼبيفالمجمسيفكعجزاعفالتكافؽ

فيمايتعمؽبالدكلةكمصالحيافينايقعالحؿبقكةالقانكفكفقانلمانصعميوالدستكر( .)5
ثانياً :الحل اإللزامي

يفرض ىذا النظاـ حؿ البرلماف رغمان عف الجية المختصة بالحؿ ،حيث ال تمتمؾ الجية

()1د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص .476
)2( PH.LAUVAUX. le droit de dissolution dans les regimes democratiques du type
occidental, paris. 1980. PP.295.
)3( P.WIGNY. propos constitutionnels, Bruylont Bruxelles. 1963. P. 39.
(  )4راجعفيذلؾ:د.زيفبدرفراج،القيكدالكاردةعمىحؽرئيسالجميكريةفيحؿالمجمسالنيابي،دار
النيضةالعربية،4987،ص .30
P.ERRERA, Traite de droit Public Belge, Paris,1909.P110.
()5د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص .74
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المختصة بالحؿ أم قرار سكل أف تككف أداة تنفيذية لما نص عميو الدستكر في حاؿ تحقؽ

األمكرالتيحددىاالدستكرلكقكعالحؿففيحاؿكقعتىذهاألشياءيككفالمفرمفالحؿ،

كيمعبىذاالحؿدك انركقائيانكجزائيانفيكيشكؿالكقايةمفالتراخيفيإنجازاألمكرالتيأكردىا

الدستكركجعؿمنوجزاءلمفشؿفيياكحدكثأمكرأخرلمغايرة .

كلقد كرد نظاـ الحؿ االلزامي في بعض الدساتير مع اختالؼ صكره كأسبابو كمف بينيا،

حالة تقرير مسئكلية رئيس الدكلة ،تقر مسئكلية رئيس الكزراء ،حالة حدكث أزمتيف ك ازريتيف

متتاليتيف،حالةرفضالشعبعزؿرئيسالجميكرية،حالةتعذرانتخابرئيسلمدكلة،حالةعدـ
القدرةأكتعذرتعييفرئيسالكزراء،حالةعدـالمصادقةعمىمشركعقانكفميزانيةالدكلة،حالة

الفشؿفيتشكيؿحككمةجديدة،كسنقكـبعرضبعضمفىذهالحاالتعمىالنحكالتالي :
 -9حالة تقرير مسئولية رئيس الدولة

حيثأنوبمكجبىذهالحالةكبحسبمانصعميوبعضالدساتيرالتيأكجبتكقكعالحؿ

بدكفصدكرقرارمفرئيسالدكلةبالحؿفيحالةتـإقرارمسئكليةرئيسالدكلةاألمرالذم
يترتبعمىاستقالتو .

كمف بيف ىذه الدساتير التي انتيجت ىذه الحالة الدستور الجزائري الصادر عام 9124

حيثنصتالمادة()18منوعمىأنو"يثيرالمجمسالكطنيقضيةمسئكليةرئيسالجميكرية

بإيداعالئحةرقابيةيتعيفتكقيعيامفطرؼثمثالنكابالذيفيتككفمنيـالمجمس" .

فيحيفنصتالمادة()19مفنفسالدستكرمكممةلممادةالسابقةبأنو"يكجبالتصكيت

عمىالرقابةباألغمبيةالمطمقةلنكابالمجمسالكطنيكاستقالةرئيسالجميكريةكالحؿالتمقائي

لممجمس" .

فنجدىناأفنصالمادة()19جاءكضمانةلمحدمفتطبيؽالمادة()18فبمكجبيايصبح

الحؿفيىذهالحالةذكطابعكقائيكجزائيفيذاتالكقت .

 -8حالة تعذر انتخاب رئيس لمدولة

تبنتبعضالدساتيرأنوفيحالةالتعذرفيانتخابرئيسلمدكلةيتـحؿالبرلمافتمقائيان

بصكرةإلزامية .

كمفبيفىذهالدساتيرالتيتبنتىذهالحالةالدستور اليوناني الصادر عام  9172والمعدل

سنة 9122كالذمنصفيالمادة()23عمىأنو"ينتخبرئيسالجميكريةبأغمبيةثمثيأعضاء
مجمسالنكاب،كاذالـيحصؿالرئيسعمىأغمبيةالثمثيفيتـاقتراعآخربعدخمسةأياـ،فإذالـ
تتحقؽىذهاألغمبيةيتـانتخابالرئيسبأغمبيةثالثةأخماسأعضاءالمجمسبعدخمسةأياـ

مفاالقتراعالسابؽ،فإذالـيحصؿالرئيسعمىىذهالنسبةيحؿمجمسالنكابخالؿالعشرة
أياـالتاليةمعإعالفانتخاباتجديدةلمجمسالنكاب،كيكقعقرارالحؿمفرئيسالجميكريةأك
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الرئيسبالنيابة" .

يفرضىذاالنصعمىالمجمسعدـالتراخيأكالتعنتفياالقتراعالنتخابرئيسالدكلة،

حيثأنويشكؿجزاءلمفشؿفياختيارالرئيسرغـالمحاكالتالثالثةالممنكحةلمبرلماف،كذلؾ
باعتبارحؿبرلمافىكالحؿاألمثؿإلنياءالخالؼحكؿالكصكؿإلىرئيسدكلةمنتخبكفؽ

الدستكر .

كالجدير ذكره أف االختصاص بإصدار قرار الحؿ كما يحتكيو مف دعكة إلجراء انتخابات

جديدة،كمايرتبطبذلؾمفإجراءاتكمكاعيدكخالفو،يككفممنكحان لرئيسالجميكريةالمنتيية

مدةرئاستو،حتىأنويبقىممارسانلمياـعمموكسمطتولحيفانتخابرئيسجديد،كأمافيحاؿ
خمكمنصبرئيسالجميكريةفتنتقؿىذهاالختصاصاتإلىرئيسمجمسالنكابكالذمينصلو

الدستكربتكليالرئاسةلحيفانتخابرئيسجديد،كىكاليتمتعخالؿمدةانابتوبسمطةالحؿ(،)1

إالكأداةلتنفيذمانصعميوالدستكرمفحؿبإلزاميةنصالدستكر .

 -4حالة عدم المصادقة عمى مشروع قانون ميزانية الدولة

فقدنصتبعضالدساتيرعمىحؿالبرلماففيحالةعدـمصادقتوعمىمشركعالميزانية
لمدكلةخالؿالمدةالتيمنحيالوالدستكر .

كيعدالكياف(اإلسرائيمي)ممفتبنيىذهالحالةحيثنصفي(تعديؿرقـ)20المادة(/26أ)

من قانون أساس الكنيست لعام 9122عمىأنو"إذالـتتـالمصادقةعمىمشركعقانكفميزانية
الدكلةخالؿفترةثالثةأشيراعتبا انرمفبدايةالسنةالماليةفسيعتبراليكـاألكؿبعدانتياءىذه
الفترةالمذككرة(فيمايمي"المكعدالمحدد")ككأفالكنيستقررتحؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتيا.

كستجرم انتخابات مبكرة في آخر يكـ الثالثاء قبؿ انتياء فترة  90يكمان بعد المكعد المحدد

شريطةأالتتخذالكنيستق ار انربغالبيةأعضائياكخالؿفترةخمسةأياـمفالمكعدالمحدديقضي
بتأخيرمكعداالنتخاباتبفترةالتتجاكز 400يكـمفالمكعدالمحدد،بسببقربحمكؿمكعد

االنتخاباتمفيكـعيدأكيكـذكرل" .

فبمكجبىذاالنصيفرضعمىالبرلماف"الكنيست"أفيقكـبالمصادقةعمىالميزانيةفي

المكعد المحددفي الدستكر ،كاال يتـ اعتبار الكنيستككأنو حؿ نفسو بنفسوكيتـ العمؿ عمى
ترتيبإجراءانتخاباتجديدةفيالمكعدالمحددحسبالدستكر .



)1(J.CATSTAPIS Grèce: les élections législatives du 20 November/1977. Article
Pou Voirs(4).1978.P.1586.
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 -3حالة الفشل في تشكيل حكومة جديدة
لقدنصتبعضالدساتيرعمىأنوفيحاؿفشؿعضكالبرلمافالمكمؼبتشكيؿحككمة

جديدة في أعقاب حجب الثقة عف الحككمة السابقة في تشكيؿ الحككمة الجديدة خالؿ المدة
الممنكحةلوحسبالقانكفأكإبالغوالجياتالمختصةبعدـقدرتوعمىتشكيؿالحككمةيتـحؿ
البرلمافكمفبيفالدساتيرالتيتبنتىذهالحالةقكانيفالكياف (االسرائيمي)التيتشكؿدستكره

فمقدنصقانون أساس الحكومة لسنة  9122فيالمادة(/38ث)منوعمىأنو"يمنحعضك
الكنيستالذمكمفورئيسالد كلةبتشكيؿالحككمةكفقانليذاالبندفترة38يكمانألداءىذهالميمة؛
بإمكافرئيسالدكلةتمديدىذهالفترةبفتراتأخرلشريطةأالتتجاكزمدتيااإلجمالية41يكمان .

كتناكلت الفقرة(ج)" إذا ما انتيت الفترة المذككرة في البند الصغير (ث) كلـ يبمغ عضك

الكنيسترئيسالدكلةبأنوتم ٌكفمفتشكيؿالحككمة،أكإذاماأبمغوقبؿىذهالمكعدبأنولـ
يفمحفيتشكيؿحككمة،فسيبمغرئيسالدكلةرئيسالكنيستبذلؾ" .

كأكممتالفقرة  (ح)"إذاماقاـرئيسالدكلةباإلعالفالمذككرفيالبندالصغير(ج)أكإذا

ماعرضعضكالكنيستتشكيمةحككمةكردتالكنيستطمبالتعبيرعفالثقةبياكفقنالبند
ٌ
قررت ح ٌؿ نفسيا قبؿ انتياء فترة كاليتيا ،كستجرم
( 42ث) ،فستي ى
عتبر الكنيست ككأنيا ٌ

يكمامفيكـإعالفرئيسالدكلة،أك
االنتخاباتلمكنيستفيآخريكـثالثاءقبؿانتياءفترة 90ن
مفيكـردالكنيستطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمة،حسبالظركؼ" .

 -2حالة حدوث أزمتين وزارتين متتاليتين

فيحاؿحدثأزمتيفك ازريتيفمتتاليتيفتنعدـالثقةبالك ازرةالمكجكدةككذلؾالك ازرةالجديدة،

كىذا يدؿ عمىعدـ االستقرار الكزارم كالذم يتـمعالجتو بمكجبىذهالحالةمفخالؿ تغيير

تشكيؿالبرلماف،حيثينبغيأفتستندالك ازرةإلىأغمبيةبرلمانية،فعندعدـمقدرةالك ازرةعمى
تكفير ىذه األغمبية التي تكتسب مف خالليا الك ازرة االستقرار ،مما يؤدم إلى تيديد السياسة

العامة لمبالد ،فإنو مف المالئـ القياـ بإعادة تشكيؿ البرلماف ،بحيث يتـ افراز أغمبية جديدة
تستطيعتشكيؿك ازرةكتمنحيااالستقرار( .)1

كمفالدساتيرالتيتبنتىذهالحالةالدستور األلماني الصادر عام  9131كالذمنصفي

المادة()90منوعمىأنو"تنتييمدةبقاءالحككمةككؿفيعممياإذاأقرمجمسالشعباقتراحان
الن" .
بعدـالثقة،كاذاتـالتصكيتعمىعدـالثقةبالحككمةالجديدةيعتبرالمجمسمنح 

وبناء عمى ما تم ذكره يتضح لنا أنو رغـتعددصكرالحؿغيرأنياتتحدفيمضمكنيا
ً
فكؿ صكر الحؿ تعكد في نياية المطاؼ إلى الشعب صاحب األمر لمبت فييا ،كتتحد كذلؾ

()1د.زيفبدرفراج،مرجعسابؽ،ص.36
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صكرتي الحؿ الرئاسي كالكزارم بضركرة صدكر مرسكـ يكقع مف رئيس الدكلة ،كقد يتـ كذلؾ

الحؿمفقبؿالبرلمافذاتو،أكالحؿمفقبؿالشعبغالبانمايككفعندتبنيالبرلمافلكجيات

نظرجديدةمخالفةلرألالشعب،ككذلؾالحؿالتمقائيبشقيوالحؿبقكةالقانكفكالحؿاإللزامي .
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المبحث الثالث
حل البرلمان كأداة لمتوازن بين السمطات
يتجسدالتكازففيالنظاـالبرلمانيبكجكدكسائؿقانكنيةتحفظالتكازفبيفالسمطات،كتزيؿكؿ

خالؼ يشكؿ حائالن دكف التعاكف بينيما ،كالعمؿ عمى عدـ تفكؽ إحداىا عمى األخرل بشكؿ دائـ
األمرالذميتطمبتكاجدالرقابةالمتبادلةكامتالؾكؿسمطةمفالسمطاتكسائؿيككفلياالتأثير

المتبادؿفيمابينيالضمافاستم ارريةالتكازفكالتعاكف،كيعدحؽالحؿمفبيفىذهالكسائؿاليامة

التي تضمف استمرار التكازف كالتعاكف ،كسنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب عمى النحك
التالي :

المطمباألكؿ:مظاىرالتعاكفبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية .
المطمبالثاني:مظاىرالرقابةبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية .



المطمبالثالث:دكرحؽحؿالبرلماففيتحقيؽالتكازفبيفالسمطات .
المطمب األول

مظاىر التعاون بين السمطتين التشريعية والتنفيذية
إفمبدأالفصؿبيفالسمطاتكخاصةنالفصؿالمرفبينيماكالذميككفالفصؿفيوعضكيان

الكظيفيان،أمأفالتعاكفكالتكازفبيفالسمطاتالبدأفيككفمتكاجد،كيختمؼمدلىذاالتعاكف
كالتكازف مف نظاـ سياسي إلى آخر( ،)1فيناؾ العديد مف مظاىر التعاكف المتبادؿ بيف كؿ مف

السمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية،كسنتناكؿىذهالمظاىرعمىالنحكالتالي :
الفرع األول

تعاون السمطة التنفيذية مع السمطة التشريعية في بعض اختصاصاتيا
 -9افتتاح جمسات البرلمان:
تعطيبعضالدساتيرالبرلمانيةالحؽلرئيسالدكلةفيافتتاحجمساتالبرلمافكمفبيف

ىذهالدساتيرالدستور األردني الصادر عام  9128شامالً تعديالتو لغاية عام 8199حيثنص

فيالمادة()79منوعمىأف"يفتتحالممؾالدكرةالعاديةلمجمساألمةبإلقاءخطبةالعرشفي
المجمسيف مجتمعيف ،كلو أف ينيب رئيس الكزراء أك أحد الكزراء ليقكـ بمراسـ االفتتاح كالقاء

خطبة العرش ،"...ككذلؾ القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة  8114وتعديالتو فقد

()1أ.خناطمةإبراىيـ،التنكعالرقابيكضمانةلسيادةحكـالقانكف-دراسةتحميميةمقارنة،رسالةماجستير،كمية
الحقكؽكالعمكـالسياسية،جامعةالحاجلخضر،باتنة،3042،ص.29
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نصتالمادة ( )13منوعمىأف"يفتتحرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةالدكرةالعاديةاألكلى
لممجمسالتشريعيكيمقيبيانواالفتتاحي"،كىكمايتطابؽمعمانصتعميوالمادة()3الفقرة
األكلى مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة  3000كالتي نصت عمى أنو"
يدعكرئيسالسمطة الكطنية المجمسالتشريعيإلىاالجتماعفيدكرتوالعاديةاألكلىفيبداية
األسبكعالثانيالذميميإعالفالنتائجالرسميةلالنتخاباتكيفتتحالجمسةبإلقاءخطابشامؿ" .
 -8أعمال خاصة بالتشريع:
تؤدم السمطة التنفيذية أعماالن متعددة بالعممية التشريعية تباشرىا أحيانان باالشتراؾ مع

السمطةالتشريعية،حيثأفبعضالدساتيرالبرلمانيةتمنحالسمطةالتنفيذيةإلىجانبالبرلماف

حؽاقتراحالقكانيف(،)1ككذلؾفالقانكفبعدإق اررهمفالبرلمافيككفبحاجةإلىتصديؽكاصدار

كنشر ،كالذم يقكـ بذلؾ السمطة التنفيذية( ،)2فقد نصت الماد ( )70مف القانكف األساسي

الفمسطينيالمعدؿلسنة3002كتعديالتوعمىأنو"لمجمسالكزراءالحؽفيالتقدـإلىالمجمس

صدارالمكائحكاتخاذاإلجراءاتالالزمةلتنفيذالقكانيف"،كىذاما

التشريعيبمشركعاتالقكانيفكا
نصتعميوأيضانالمادة()61مفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطينيلسنة .)3(3000

 -4الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة:
كنالحظ أف رئيس الكزراء كالكزراء يتـ اختيارىـ مف بيف أعضاء الييئات التشريعية ،مما

يترتبعميوامتالكيـلحؽحضكرجمساتالبرلمافكمفثـجمساتالمداكلةالبرلمانيةكاالشتراؾ
فيالمناقشةكالتصكيتممايعطيلمك ازرةالحؽكالقدرةعمىالدفاععفسياستياأماـالبرلماف،

()1د.محمدرفعتعبدالكىاب،القانكفالدستكرم،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،بدكفسنةنشر،ص.271

()2د.عبدالغنيبسيكني،النظـالسياسيةكالقان كفالدستكرم،الدارالجامعية،اإلسكندرية،4981،ص .344
()3تنصالمادة()61مفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطينيلسنة3000عمىأنو"-4يحيؿمجمس
الكزراءمشاريعالقكانيفأكاالقتراحاتإلىالرئيسمرفقةبمذكراتيااإليضاحيةكعمىالرئيسأفيحيؿالمشركعأك
االقتراحإلىالمجنةالمختصةإلبداءالرأم،عمىأفتقدـالمجنةتقريرىاخالؿمدةالتتجاكزأسبكعيفمفتاريخ

إحالتوإلييا-3.ترسؿنسخةعفالمشركعأكاالقتراحإلىكؿعضكقبؿثالثةأياـعمىاألقؿمفمكعدجمسة
عالمجمسبعداالستماعإلىتقريرالمجنةبمناقشةعامةلممشركعإجماالنبمناقشة

عرضوعمىالمجمس-2.يشر

المبادئالعامةقبؿالتصكيتعمىالمشركعبقبكلوالستكماؿاإلجراءاتبشأنو،كيجكزلممجمسأفيقررالبدء

فيالمناقشةالعامةدكفانتظارتقريرالمجنةالمختصة -1.بعدالمناقشةالعامةيطرحالمشركععمىالمجمس
لمتصكيتعميولقبكلوفإذارفضواعتبرالمشركعمرفكضانكاذاكافؽعمىقبكلوأحالوإلىالمجنةالمختصةإلجراء
التعديالتالمناسبةعمىضكءالمناقشةالعامةالتيأجراىا -1.عمىالرئيسإحالةمشركعالقانكفإلىالمجنة

القانكنيةإلبداءمالحظاتياالقانكنيةالالزمة" .
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كفي ذات الكقت تمكف السمطة التشريعية مف تكجيو أسئمة كاستجكاب كسحب الثقة مف السمطة

التنفيذيةكىذهالكسيمةتقابؿحؽالحؿالذمقدتمثموالحككمةتجاهالبرلمافممايؤدمإلىخمؽ

نكعمفالتكازفبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية( .)1

فالنظاـالبرلمانياليمنعالجمعبيفعضكيةالبرلمافكالك ازرة،غالبان مايقضيبأفيككف

رئيسالكزراءكالكزراءمفأعضاءالبرلماف،غيرأفالكاقعالعمميلـيتقيدبذلؾ؛ألنوقديككف

ىناؾكزراءمفخارجالبرلماف،كىذهالخاصيةقدتككفمكجكدةفيالنظاـالبرلمانيكذلؾمف

خالؿالنصعمييافي الدستكرأككفقانلمعرؼالدستكرم(،)2كلقدتطرؽالنظاـالداخميلممجمس

التشريعيالفمسطينيلسنة  3000ليذااألمرمفخالؿماكردفي نصالمادة()98منوكالتي
نصتعمىأنو"فيماعدامنصبالكزيراليجكزلمعضكأفيجمعبيفعضكيتوفيالمجمس

كأيةكظيفةفيالسمطةالتنفيذية" .

الفرع الثاني

تعاون السمطة التشريعية مع السمطة التنفيذية في بعض اختصاصاتيا
 -9تولي رئيس الدولة منصبو بواسطة البرلمان:
تمنح الدساتير البرلمانية في بعض األحياف صالحية اختيار رئيس الدكلة لمبرلماف،

فيمارسرئيسالدكلةاختصاصاتو،بمكجباختيارالبرلمافلو،كمفأمثمةذلؾالدستكرالمبناني

المعدؿلسنة4990حيثأنوخكؿمجمسالنكابصالحيةانتخابرئيسالجميكرية( .)3

 -8ممارسة ميام رئيس الدولة بصفة مؤقتة:

حاؿعجزرئيسالدكلةعفممارسةمياموبصػفةمؤقتػةأكدائمػة،فػيىػذهالحالػةتعطػي

بعضالدساتيرالبرلمانيةصالحيةمباشرةأعماؿالرئيسإلػىرئػيسالبرلمػافلحػيفعػكدةالػرئيس
لمقدرةعمػىمباشػرةميػاـعممػوأكالقيػاـبػإجراءانتخابػاترئاسػيةفػيالمكعػدالػذميحػددهالقػانكف

)1(Philipp Lauvaux: La dissolution de assembees Perlementaires economica Paris
1993.,PP.359ets.
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .19
( )3تنصالمادة()19مفالدستكرالمبنانيالمعدؿلسنة4990عمىأنو"،...ينتخبرئيسالجميكريةباالقتراع
السرم بغالبية الثمثيف مف مجمس النكاب في الدكرة األكلى ،كيكتفى بالغالبية المطمقة في دكرات االقتراع
التيتمي.كتدكـرئاستوستسنكاتكالتجكزإعادةانتخابوإالبعدستسنكاتالنتياءكاليتوكاليجكز

انتخاب أحد لرئاسة الجميكرية ما لـ يكف حائ انز عمى الشركط التي تؤىمو لمنيابة كغير المانعة ألىمية

الترشيح."...
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فيحاؿثبكتالعجزالتاـلمرئيسعفمباشرةمياـعممو،كمفأمثمةذلؾمػانصػتعميػوالمػادة

()27مفالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة3002كتعديالتو( .)1

 -4المصادقة عمى المعاىدات التي يبرميا الرئيس:

تخكؿالدساتيرعادةصالحيةعقدالمعاىداتإلىرئيسالدكلة،غيرأفبعضالدساتير

تعمؽصالحيةالمصادقةعمىالمعاىداتعمىمكافقةالبرلماف(،)2مفبيفىذهالدساتيرالدستكر

الفرنسيالحاليلعاـ .)3(4918

 -3بيان واقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية:
تختـ الدساتير قبؿ العمؿ بالمكازنة العامة كالتي يتـ إعدادىا مف قبؿ الحككمة ،اقترانيا

بمصادقة البرلماف ،كما يخكؿ البرلماف أيضان بالمصادقة عمى الحسابات الختامية عند انتياء

السنةالمالية،كاليدؼمفىذهالمصادقةىكالتحقؽمفمدلالتزاـالحككمةببنكدالمكازنة(،)4
كمفأمثمةذلؾمانصعميةالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة3002كتعديالتوفيكؿ

مف المكاد ( )60كالتي نصت عمى أنو" ينظـ القانكف األحكاـ الخاصة بإعداد المكازنة العامة

كاقرارىا كالتصرؼ في األمكاؿ المرصكدة فييا ،ككذلؾ المكازنات الممحقة كالتطكيرية كميزانيات

الييئاتالعامة ،ككؿمشركع تساىـ فيوالسمطة بما ال يقؿ عفخمسيف بالمائةمفرأسمالو"،

( )1نصالمادة()27مفالقانكفاألساسيالفمسطيني" -4يعتبرمركزرئيسالسمطةالكطنيةشاغ انر فيأم
مفالحاالتاآلتية :
أ -الكفاة.

ب -االستقالةالمقدمةإلىالمجمسالتشريعيالفمسطينيإذاقبمتبأغمبيةثمثيأعضائو.

ج -فقد األىمية القانكنية كذلؾ بناء عمى قرار مف المحكمة الدستكرية العميا كمكافقة المجمس التشريعي
بأغمبيةثمثيأعضائو .

  -3إذا شغر مركز رئيس السمطة الكطنية في أم مف الحاالت السابقة يتكلى رئيس المجمس التشريعي

الفمسطيني مياـ رئاسة السمطة الكطنية مؤقتان لمدة ال تزيد عف ستيف يكمان تجرم خالليا انتخابات حرة

كمباشرةالنتخابرئيسجديدكفقانلقانكفاالنتخاباتالفمسطيني" .

( )2أ .أحمد نبيؿ أحمد الصكص ،االستجكاب في النظاـ البرلماني -دراسة مقارنة فمسطيف كمصر ،رسالة
ماجستير،كميةالدراساتالعميا،جامعةالنجاحالكطنية،3007،ص.32

()3راجعفيذلؾكالنمفالمادة()13ك()12مفالدستكرالفرنسيالحاليلسنة.4918
()4محمدرفعتعبدالكىاب،القانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص.271
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كالمادة(،)1()64كالمادة()63منوكالتينصتعمىأنو"يجبعرضالحسابالختاميلميزانية
السمطةالكطنيةعمىالمجمسالتشريعيفيمدةالتزيدعمىسنةكاحدةمفتاريخانتياءالسنة

المالية،كيتـالتصكيتعميوبابان بابان"،كأيضان ماكردفينصالمادة( )71مفالنظاـالداخمي
لممجمسالتشريعيالفمسطينيلسنة .)2(3000

المطمب الثاني

مظاىر الرقابة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية
يتميزالنظاـالبرلمانيبكجكدالفصؿالمرفبيفالسمطاتكليسالفصؿالجامدعمىأف

يككف الفصؿ عضكيان ال كظيفيان ،األمر الذم يرسخ نكعان مف مظاىر الرقابة المتبادلة بيف

السمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةكسنبيفىذهالمظاىرعمىالنحكالتالي :
الفرع األول

مظاىر رقابة السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية
منحتالدساتيرلمسمطةالتشريعيةمجمكعةمفالكسائؿالرقابيةعمىالسمطةالتنفيذيةفي

()1المادة()64مفالقانكفاألساسيالفمسطيني"معمراعاةماكردفيالمادة()90مفىذاالقانكفاألساسي :
 -1عمىالحككمةعرض مشركع المكازنة عمىالمجمسالتشريعي قبؿ شيريف عمى األقؿ مف بدء السنة
المالية.
 -2يعقدالمجمسالتشريعيجمسةخاصةلمناقشةمشركعقانكفالمكازنةالسنكيةفيقرهبالتعديالتقبؿبدء
السنة المالية الجدية أك يعيده إلى الحككمة في مدة أقصاىا شير مف تاريخ تقديمو إليو مصحكبان
بمالحظاتالمجمسالستكماؿالمقتضياتالمطمكبةكاعادتوإلىالمجمسالتشريعيإلق ارره.
 -3يتـالتصكيتعمىالمكازنةبابانبابان.
 -4اليجكزإجراءالمناقمةبيفأبكابالمكازنةإالباالتفاؽبيفالمجمسالتشريعيكالسمطةالتنفيذية" .
()2نصالمادة()71مفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطيني" -4يقدـمجمسالكزراءمشركعقانكف
المكازنةالعامةإلىالمجمسالتشريعيقبؿشيريفمفبدايةالسنةالمالية -3.يحيؿالمجمسالمشركعإلىلجنة
المكازنةكالشؤكفالماليةلدارستوكابداءالرأمفيوتفصيميان كترفعتكصياتيابشأنوإلىالمجمس -2.يعقدالمجمس

جمسةخاص ةلمناقشةمشركعقانكفالمكازنةالعامةعمىضكءتقريرالمجنةكتكصيتيافيقرالمشركعبالتعديالت
قبؿبدءالسنةالماليةالجديدةأكيعيدهإلىمجمسالكزراءفيمدةأقصاىاشيرمفتاريختقديمياإلىالمجمس
مصحكبانبمالحظاتالمجمسإلجراءالتعديالتالمطمكبةكاعادتيالممجمسخالؿمدةأقصاىاأسبكعافمفتاريخ
اإلعادةإلقرارىا -1.يتـالتصكيتعمىمشركعقانكفالمكازنةبابان بابان -1.اليجكزإجراءالمناقمةبيفأبكاب
قانكفالمكازنةإالباالتفاؽبيفالمجمسكالسمطةالتنفيذية -6.إذالـيتـإقرارمشركعقانكفالمكازنةالعامةقبؿ

بدء السنة المالية الجديدة يستمر االنفاؽ باعتمادات شيرية بنسبة (4/43كاحد مف اثنى عشر) لكؿ شير مف
مكازنةالسنةالماليةالمنصرمةبحدأقصىمدتوثالثةأشير" .
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مقابؿماتممكوالسمطةالتنفيذيةمفأدكاترقابيةعمىالسمطةالتشريعيةكىي :

 -9حق السؤال:

يعدحؽالسؤاؿمفالكسائؿالرقابيةالميمةفيالنظـالديمقراطيةالحريصةعفالدفاععف

الحريات العامة كاحتراـ الحقكؽ الفردية ،حيث أف ىذا الحؽ يكفر رقابة دائمة كصارمة عمى
نشاطالسمطةالتنفيذية،كيعمؿعمىبيافالتجاكزاتكالمظالـفيشتىالمجاالتالتييمكفأف

تقعفيمكاجيةالمكاطنيفكمفناحيةأخرليعدمصد انرميمانلممعمكماتي.)1

كلقدعرؼالفقوالسؤاؿالبرلمانيبأنو"حؽيمكفاألعضاءفيالبرلمافمفمعرفةأمكر

يجيمكنيا ،أك لفت نظر الحككمة إلى مكضكع معيف ،كىك يمثؿ عالقة مباشرة بيف السائؿ

المسئكؿ"،كيعرفوآخركفبأنو"تقصيالعضكالبرلمانيأم انرمعينانمفرئيسالحككمةأكمفكزير

مختص"ي.)2

اليترتبعمىحؽالسؤاؿمناقشاتكاسعة
فحؽالسؤاؿ ىكحؽممنكحلمسمطةالتشريعية،ك 

إنمايقتصرفقطعمىعضكالبرلمافكالمسئكؿ-الكزير -الذمكجولوالسؤاؿ،كاليتدخؿ أم

مفأعضاءالبرلمافاآلخريففي ىذا السؤاؿ ،حيث أف ىذا الحؽ يمثؿ حؽ شخصيان لعضك

البرلماف ،فموالحريةفيأفيتخمىأكيتناكؿعنوإالأنواليؤدمإلىطرحالثقةبالحككمة(،)3
كمثاالن عمىذلؾمانصعميوالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة 3002كتعديالتوفي

المادة()16الفقرةالثالثةكالتينصتعمىأنو"لكؿعضكمفأعضاءالمجمسالحؽفي:
تكجيواألسئمةكاالستجكاباتإلىالحككمةأكإلىأحدالكزراء،كمنفيحكميـ،كاليجكزمناقشة

االستجكابإالبعدمركرسبعةأياـمفتقديموإالإذاقبؿالمكجوإليواالستجكابالردكالمناقشة

حاالن أكفيأجؿأقؿ،كماأنواليجكزتقصيرىذااألجؿفيحالةاالستعجاؿإلىثالثةأياـ

بمكافقةرئيسالسمطةالكطنية"،ككذلؾماكردفينصكؿمفالمادة(،)77(،)76(،)71

()78مفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطينيلسنة .)4(3000

(  )1أ .محمد ديب مصطفى رضكاف ،أثر أساليب الرقابة  البرلمانية عمى أداء المؤسسات الحككمية ،رسالة
ماجستير،كميةالتجارة،الجامعةاإلسالمية،3046،ص .14

(  )2د.مجدمالقاضي،تزايددكرالسمطةالتنفيذيةفيالنظاـالدستكرمالمصرم،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،
جامعةعيفشمس،3000،ص .393

(  )3راجعفيذلؾ:د.خالدسمارةالزعبي،كسائؿالرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالحككمة ،بحثمنشكرفي
مجمةالعمكـاإلدارية،العددالثالثديسمبر،4987ص3كمابعدىا،د.رمزمطوالشاعر،النظريةالعامة
لمقانكفالدستكرم،بدكفدارنشر،4973،ص،264د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.111

()4تنصالمادة()71مفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعي" - 4يحؽلمعضكتكجيواألسئمةإلىالكزراءكلو
استجكابيـ عف أمر يريد معرفة حقيقتو أك لمتحقؽ مف حصكؿ كاقعة عمـ بيا كمعرفة اإلجراءات التي

اتخذتأكقدتتخذفيأمرمفاألمكر -3.يجبأفيككفالسؤاؿأكاالستجكابكاضحان كمحددان لألمكر
المراداالستفياـعنيابدكفأمتعميؽ" .
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 -3طمب المناقشة العامة:
المناقشةالعامةىيإحدلكسائؿالرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالسمطةالتشريعية،كيعد
الغرض منيا العرض الحيكم لمكضكع مف المكضكعات التي تيـ األمة معرفة حقيقتيا،

كالمسائؿ االقتصادية أك المالية أك الزراعية كخالفو ،كليس الغرض منيا انتقاد الحككمة أك

محاسبتياعفتصرؼاتخذتوكماىكالحاؿفياالستجكاب( .)1

كيعرؼطمبالمناقشةالعامةبأنو"كسيمةمفكسائؿالبرلمافالرقابية،يككفبمكجبيالعدد

معيف مف أعضاء البرلماف -يحدد عادة في الدستكر -الحؽ في المطالبة بإثارة مكضكع عاـ

يتعمؽ بالسياسة الداخمية أك الخارجية لممناقشة في المجمس ،مناقشة مفتكحة ،يشترؾ فييا مف

يشاءمفاألعضاء"( .)2
 -4التحقيق :

كتعدكسيمة التحقيؽاألداة التي يمكفالمجكء إلييا مف أجؿمراقبة النشاط الحككمي،

فيي مف أىـ اآلليات التي يستخدميا البرلماف لرقابة أعماؿ السمطة التنفيذية ،فبمكجبيا يتاح
لمبرلمافالتحقؽمفأممخالفةأكتجاكزلمقانكفكاألنظمةفيالدكلة،ممايترتبعميوحماية
الدستكرمفأمتجاكزأكتعدمعمىقكاعدهكأحكامو( .)3

يعرؼ التحقيؽ بمعناه العاـ بأنو" اتخاذ جميع اإلجراءات ،كاتباع الكسائؿ المشركعة

كماكنصتالمادة(")76يقدـالسؤاؿكتابةنلمرئيسكيبمغوإلىالكزيرالمختصكيدرجوفيجدكؿأعماؿأقرب
جمسةعمىأفيككفقدانقضىأسبكععمىاألقؿمفتاريخإبالغولمكزير،كيخصصالمجمسفيأكؿ

الجمسةنصؼساعةلألسئمةإذاقررالمجمسخالؼذلؾ" .

كتنصالمادة(")77يرد الكزيرعمىاألسئمةالمكجيةإليوكالمدرجةفيجدكؿاألعماؿكلوأفيطمبتأجيؿ
اإلجابةلجمسةأخرليحددىاالمجمس،كفيحالةاالستعجاؿيحؽلمكزيرأفيطمباإلجابةعفسؤاؿكجو
إليوفيأكؿجمسةبعدإبالغوكلكلـيدرجفيجدكؿأعماليا،كيخطرالكزيرالرئيسبذلؾكيؤشربيافي
محضرالجمسة" .

كتنصالمادة(")78لعضكالمجمسالذمكجوالسؤاؿأفيستكضحالكزيركأفيعمؽعمىإجابتوبإيجازمرة
كاحدة" .
()1د.حسفمصطفىالبحرم،مرجعسابؽ،ص .719
( )2انظرفيذلؾ:د.سميمافمحمدالطماكم،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم-دراسةمقارنة،مطبعةجامعة
عيف شمس ،4988 ،ص ،189د .رمضاف محمد بطيخ ،تزايد دكر السياسة التنفيذية كأثره عمى
الديمقراطية،دارالفكرالعربي،القاىرة،4988،ص.66

()3خناطمةابراىيـ،مرجعسابؽ،ص .38
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بيدؼكشؼالحقيقةكاظيارىافيمسألةما"( .)1

كيعرؼ التحقيؽ البرلماني بأنو" شكؿ مف أشكاؿ الرقابة التي يمارسيا المجمس النيابي

عمىالحككمة،كتقكـبالتحقيؽلجنةمؤلفةمفأعضاءينتخبيـالبرلماف،ىدفيـالكشؼعفكافة
العناصرالماديةكالمعنكيةفيمسألةأكقضيةذاتمصمحةعامة،كيحؽليـاالطالععمىكؿ

المستندات كالكثائؽ كاستدعاء المسئكليف لممثكؿ أماميـ كاالستفسار عف جميع المالبسات

كالكقائع"( .)2

كعرؼأيضان بأنو"كسيمةلرقابةالبرلمافعمىالحككمةتمارسياعنولجنةلتستظيرما

قد ييـ البرلماف مف حقائؽ في مكضكع يدخؿ في اختصاصو ،كيككف ليا في سبيؿ ذلؾ كؿ

السمطات التي تخكليا ليا النصكص ،كتنيي ميمتيا بتقرير ترفعو لمبرلماف صاحب القرار

النيائي"( .)3

كيعدحؽالتحقيؽكمايراهالفقوالدستكرمىكحقانمقر انرلممجالسالنيابيةفيجميعالدكؿ

سكاءكافالحكـالقائـفييانظامانبرلمانيانأـرئاسيان؟كبأفاختصاصالمجالسالنيابيةفيتككيف

لجافالتحقيؽ البرلمانيةىكاختصاصأصيؿليذاالمجمسالخالؼكالجداؿحكلو،كيتجسد
مصدرتقريرىذاالحؽمفخالؿالمبادئالعامةالمترتبةعمىحؽالمجالسالنيابيةفيالتشريع

كالرقابة  ،حيث أف ىذه الحقكؽ ال تتحقؽ حكمتيا كال تؤتي ثمارىا إال في حيف كاف لممجمس

النيابيالحؽفيأفتستنيركتتحرلكتبحثعفالحقائؽقبؿمباشرةاختصاصيا( .)4
 -3االستجواب:

يعتبراالستجكابمفأشدكأخطرأدكاتالرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالسمطةالتنفيذية؛
حيثأنو في حيفحممتالحقكؽالثالثة السابقة-السؤاؿ ،طمب المناقشةالعامة مف التحقيؽ-

طابع طمب المعرفة أك الكصكؿ لمحقيقة ،فإف ىذا الحؽ يحمؿ طرح الثقة في طياتو اتيامان

لمحككمة كميا أك ببعض أعضائيا ،كتجريح سياستيا ،كعادةن ما يعقب ىذا الحؽ طرح الثقة
بالحككمةكمياأكببعض أعضائيا ،كقد يتـ استعماؿالحقكؽ الثالثة السابقةتمييدان الستعماؿ

(  )1د.حسنيدركيش،كسائؿرقابةالبرلمافألعماؿالسمطةالتنفيذيةكضكابطممارستيافيالبحريف،مؤسسة
الطكبجيلمتجارةكالطباعةكالنشر،القاىرة،3001،ص.429

(  )2د.عبدالكىابالكيالي،مكسكعةالسياسة،المؤسسةالعربيةلمدراساتكالنشر،بيركت،بدكفتاريخنشر،
ص.699
(  )3د.فارسمحمدعبدالباقيعميعمراف،التحقيؽالبرلماني،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،
،4998ص .38

(  )4د .عبداهلل ابراىيـناصؼ ،مدل تكازف السمطة السياسية معالمسئكلية في الدكؿ الحديثة ،رسالة دكتكراه،
كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،4984،ص212كمابعدىا.
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حؽاالستجكاب( .)1

يعرؼ االستجكاب اصطالحان بأنو" إخبار بالتيمة المكجية لممتيـ بأسانيد تكجيييا لو

كسماعأقكالوفيصددتمؾالتيمةكتمؾاألسانيدتممسانلمحقيقةسكاءأكانتتؤكدإدانتوأـتؤدم

إلىبراءتو"( .)2

كأما الفقو الدستكرم فقد عرؼ االستجكاب البرلماني بأنو" كسيمة تحقيؽ برلماني تكجو

لمحككمةمفخالؿمعارضيسياستيا"( .)3

كأيضان يعداالستجكابحقان لكؿعضكمفأعضاءالبرلماففيكليسمجردعالقةبيف

النائبكالكزير،فإذاماقررالنائبسحباستجكابوفيككفألمعضكمفأعضاءالبرلمافالحؽ
فياستكماؿاالستجكاب( .)4

كمفالضركرمأفيحاطاالستجكاببعددمفالضماناتبغيةتحقيؽاليدؼمنوككسيمة

رقابية؛ فمثالن يمنح الكزير ميمة معينة يختمؼ في تحديدىا الدساتير لكي يرد عمى مكضكع

االستجكاب(،)5ككمثاؿعمىذلؾمانصعميوالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة3002
كتعديالتوفيالمادة()16الفقرةالثالثةسالفةالذكر،كأيضان ماكردفينصالمادة()71مف

النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة  3000كالتي نصت عمى أنو " - 4يحؽ
لمعضك تكجيو األسئمة إلى الكزراء كلو استجكابيـ عف أمر يريد معرفة حقيقتو أك لمتحقؽ مف

حصكؿكاقعةعمـبياكمعرفةاإلجراءاتالتياتخذتأكقدتتخذفيأمرمفاألمكر -3.يجب

أفيككفالسؤاؿأكاالستجكابكاضحان كمحددان لألمكرالمراداالستفياـعنيابدكفأمتعميؽ"،
ككذلؾالمادة()80مفنفسالنظاـالداخميلممجمسالتشريعي( .)6

( )1راجعفيذلؾ:د.سميمافالطماكم،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص،193د.عمر
حمميفيمي،القانكفالدستكرمالمقارف،بدكفدارنشر،3001،ص .330

()2د.رمسيسبيناـ،اإلجراءاتالجزائيةتأصيالنكتحميالن،منشأةالمعارؼ،االسكندرية،4977،ص.317

(  )3د .صالح الديف فكزم ،البرلماف ،دراسة مقارنة كتحميمية لبرلمانات العالـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
،4991ص.19
(  )4د .سعاد الشرقاكم كعبداهلل ناصؼ ،القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي المصرم ،دار النيضة العربية،
،4991ص .668

(  )5د .عكض الميمكف ،سمطة رئيس الدكلة بحؿ البرلماف في األردف ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة
القاىرة،3006،ص .49
( )6نص المادة ( )80مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة  -4 " 3000يجب أف يككف
االستجكاب مكتكبان كيقدـ لمرئيس الذم يحدد مكعدان لتالكتو عمى أف تراعى السرعة الممكنة في طرحو

لمنقاش ،كيحدد المكعد بعد سماع رد الكزير ،كال يجكز إطالة المناقشة ألكثر مف عشرة أياـ-3 .

لالستجكاباتاألسبقيةعمىسائرالمكادالمدرجةفيجدكؿاألعماؿماعدااألسئمة -2.لكؿعضكأف=
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 -1المسئولية السياسيةيالوزارية):
تعدالمسئكليةمفأىـخصائصالنظاـالبرلماني،فالك ازرة فيىذاالنظاـاليترأسيارئيس
الدكلة،حيثأنواليجكزلوأفيجمعبيفالمنصبيفكاالىدـأحدأىـدعائـالنظاـالبرلماني،

مما يؤدم إلى صعكبة المقدرة عمى تحديد المسئكؿ عف أعماؿ السمطة التنفيذية( ،)1كلذلؾ

ينبغي عمى أحد أعضاء الحككمة أف يترأسيا ،كتختمؼ تسمية ىذا المنصب مف دستكر إلى

يسميو رئيس الحككمة ،كآخر يسميو
آخر فيناؾ مف يطمؽ عيمو رئيس الكزراء ،كىناؾ مف ي

الكزيراألكؿ،كغالبانمايككفمفحزباألغمبيةالبرلمانية،ممايمنحوثقةىذهاألغمبية،كتعد
ىذه الك ازرة ىي الجية المختصة في كضع السياسة العامة ،كتكلي الحكـ ،كتصريؼ شؤكف

الدكلةفيالمجاالتالتنفيذية(،)2كيككفالكزيركحككمتومسئكلكفأماـالبرلماف( .)3

فالمسئكليةالسياسيةتمثؿحجرالزاكيةفيالنظاـالبرلماني،كأحدأىـاألركافكالدعائـ

بأنونظاـ
الجكىرية،فإذاتخمؼىذاالركفسكاءنظريان أكعمميان اليمكفاعتبارنظاـالحكـ
ه

برلماني ،كيقصد بالمسئكلية السياسية الحؽ الذم يخكؿالبرلمافسحب الثقةمف ىيئة الك ازرة

كميا ككحدة ،أكمف أحد الكزراء ،متى كاف التصرؼ الصادر مف الكزير أك مف الحككمة
مستكجبان لممساءلة،كيترتبعمىىذاالتصرؼالبرلمانيكجكداستقالةالك ازرةأكالكزيركذلؾ
نتيجةسحبالثقةمنيما( .)4

أمأفيترتبمفخالؿإثارةالمسئكليةالسياسيةفيحاؿكانتفرديةاستقالةالكزيرالمثارة

اتجاىوفقطكأمافيحاؿكانتتضامنيةفتؤدمإلىاستقالةالك ازرةكميا .

=يطمب مف الكزير المختص اطالعو عمى بيانات أك أكراؽ تتعمؽ باالستجكاب المعركض عمى المجمس
كيقدـ ىذا الطمب كتابةن إلى رئاسة المجمس  -1 .يشرح المستجكب مشركع استجكابو كبعد إجابة الكزير
يجكزلألعضاءاالشتراؾفيالمناقشةكلممستجكببعدذلؾإذالـيقتنعأفيبيفأسبابعدـاقتناعوكلو

كلغيرهمفاألعضاءأفيطرحكامسألةحجبالثقةعفالكزراءأكأحدىـمعمراعاةماينصعميوالقانكف
األساسيبيذاالشأف -1.يجكزلمقدـاالستجكابسحبوكاستردادهفالينظرفيوإالإذاطمبذلؾخمسة
أعضاءأكأكثرمفأعضاءالمجمس" .

( )1د.محمكدعاطؼالبنا،الكسيطفيالنظـالسياسية،الدكلة -السمطة -الحقكؽكالحرياتالعامة،بدكفدار
نشر،4996،ص .167
(  )2د .عبد الحميد متكلي ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستكرية في الشريعة
اإلسالمية،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،4999،ص247كمابعدىا.
( )3راجعفيذلؾ:د.حساـمحمدشفيؽالعاني،األنظمةالسياسيةكالدستكريةالمقارنة،مطبعةبغداد،بغداد،
،4986ص،.29د.يحيىالجمؿ،مرجعسابؽ،ص.498

()4د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص632كمابعدىا.
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الرقابية
كتعتبر ىذه الكسيمة ىي آخر كسيمة قد يمجأ إلييا البرلماف مف بيف الكسائؿ 

كبدكف ىذه الكسيمة تختفي أىـ أدكات الرقابة الممنكحة لمسمطة التشريعية في مكاجية السمطة

التنفيذية( .)1

كلـيغفؿالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة 3002كتعديالتوالنصعميذلؾ،فقد

نصت المادة ( )17منو عمى أنو "  -4ال يجكز لعشرة مف أعضاء المجمس التشريعي ،بعد

استجكاب،التقدـبطمبسحبالثقةمفالحككمةأكمفأحدالكزراء،كاليجكزالتصكيتعمىىذا
الطمب إال بعد مضي ثالثة أياـ عمى األقؿ مف تقديمو ،كيصدر القرار بمكافقة أغمبية أعضاء

المجمس-3.يترتبعمىسحبالثقةانتياءكاليةمفسحبتمنو"،ككذلؾمانصتعميوالمادة

()71مفنفسالقانكف( .)2

الفرع الثاني

مظاىر رقابة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية
تحقيقان لمتكازف كاالنسجاـ بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية تـ منح السمطة التنفيذية

مجمكعة مف الكسائؿ لتحقؽ مف خالليا الرقابة عمىالسمطة التشريعية في مقابؿ ما تـ منحو

لمسمطةالتشريعيةمفأدكاترقابيةعمىالسمطةالتنفيذيةكنذكرىذهالكسائؿعمىالنحكالتالي :
 -4أعمال خاصة بتكوين البرلمان:

تتـالدعكةإلجراءاالنتخاباتالنيابيةمفقبؿرئيسالدكلة،سػكاءعنػدانتيػاءالمػدةالمقػررة

لكاليتػو،أكبعػػدحػؿالمجمػػسالنيػػابي،باإلضػافةلمػػاتقػػكـبػوالحككمػػةمػػفإجػراءاتتتعمػػؽبػػذلؾ،
مث ػػؿتحدي ػػدمكع ػػداالنتخاب ػػات،كاإلشػ ػراؼكالرقاب ػػةعم ػػىالعممي ػػةاالنتخابي ػػة،كتحري ػػرالج ػػداكؿ

االنتخابية،كقدتنصفيبعضاألحيافالدساتيرعمىأفيككفأحدمجمسيالنكابمعينان،فتقكـ
السمطةالتنفيذيةبتكليتعييفالجانبمنصكصعمىتعينومفأعضاءالمجمسالنيابي( .)3

(  )1د .محمد حماد الذنيبات ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الدار العممية كالدكلية كدار الثقافة لمنشر
كالتكزيع،عماف،بدكفسنةنشر،ص .419

( )2نصالمادة()74مفالقانكفاألساسي" -1رئيسالكزراءمسئكؿأماـرئيسالسمطةالكطنيةعفأعمالو
كعف أعماؿ حككمتو -2 .الكزراء مسئكلكف أماـ رئيس الكزراء كؿ في حدكد اختصاصو كعف أعماؿ
ك ازرتو-3.رئيسالكزراءكأعضاءحككمتومسئكلكفمسؤكليةفرديةكتضامنيةأماـالمجمسالتشريعي" .
(  )3راجعفيذلؾ:د.عبدالمنعـمحفكظ،د.نعمافأحمدالخطيب،مبادئفيالنظـالسياسية،دراسةمقارنة،
ط ،4دار الفرقاف ،عماف ،4987 ،ص ،381د .اسماعيؿ الغزالي ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية،
ط،4المؤسسةالجامعيةلمدراساتكالنشركالتكزيع،بيركت،4987،ص476كمابعدىا.
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 -8دعوة البرلمان لالنعقاد:
بصفةعامةالتنعقدالبرلماناتدائمانكبشكؿمستمر،أمطكاؿالفصؿالتشريعيإنماىناؾ

دكرات تشريعية سنكية تقررىا كتحدد مدتيا الدساتير ،كتدعك إلييا السمطة التنفيذية كتفرض
اجتماعاتيا ىذا فيما يتعمؽ بالدكرات العادية ( ،)1كباإلضافة إلى ىذا الحؽ الممنكح لمسمطة
التنفيذية فيما يختص بأدكار انعقاد المجالس العادية ،فاألنظمة الدستكرية كذلؾ تعطي الحؽ

لرئيس الدكلة في دعكة البرلماف إلى اجتماع غير عادم لمكاجية الظركؼ االستثنائية( ،)2كقد
تضمفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطينيلسنة  3000ذلؾمفخالؿمانصتعميو

المادة() 46منوكالتينصتبأنو"يعقدالمجمسبدعكةمفرئيسالسمطةالكطنيةدكرتوالعادية

السنكيةعمىفترتيفمدة كؿمنيما أربعةأشير تبدأاألكلى فياألسبكع األكؿ مف شيرآذار
(مارس)كالثانيةفياألسبكعاألكؿمفشيرأيمكؿأكفيدكراتغيرعاديةبدعكةمفرئيسو

بناء عمىطمبمفمجمسالكزراءأكمفربععددأعضاءالمجمسفإذالـيدعرئيسالمجمس
ن

الزمافالمحدديففيطمبأعضائو
إلىمثؿىذااالجتماعيعتبراالجتماعمنعقدانحكمانبالمكافك 
أكطمبمجمسالكزراء".

 -4تأجيل اجتماع البرلمان:
حيثأفالدساتيرتحددمكعدان ثابتان يتكجبأفيجتمعالبرلمافخاللوفمفالمحتمؿأف

تط أر الظركؼ التي تستدعي تأجيؿ اجتماع البرلماف إلى كقت الحؽ ،فقد يتأزـ المكقؼ بيف
البرلماف كالسمطة التنفيذية لدرجة تؤدم إلى التيديد باتخاذ إجراء خطير مثؿ حؿ البرلماف أك

استقالةالحككمةكىناقديككفمفاألفضؿكاألكفؽالقياـبتأجيؿاجتماعالمجمسإلىأفتيدأ

النفكسككييعيدكؿطرؼالنظرفيمكقفوكحجتوبعددراسةأسباب كتداعياتاألزمة(.)3

كيكػػكفقػرارالتأجيػػؿعائػػدانلػرئيسالدكلػػةكفقػانلتقدي ارتػػوكػػياليكػػكفالتأجيػػؿبمثابػػةسػػيفان

مس ػػمطانعم ػػىالس ػػمطةالتشػ ػريعية،فق ػػداتجي ػػتبع ػػضالدس ػػاتيرإل ػػىتقيي ػػدهبمجمكع ػػةم ػػفالقي ػػكد
تضػػمفعػػدـإسػػاءةاسػػتعماؿىػػذاالحػػؽمػػفقبػػؿالسػػمطةالتنفيذيػػة(،)4كمػػفأمثم ػةذلػػؾمػػانصػػت

عميػػوالمػػادة()48مػػفالنظػػاـالػػداخميلممجمػػسالتش ػريعيالفمسػػطينيلسػػنة3000كالتػػينصػػت
()1د.عبدالحميدمتكلي،د.سعدعصفكر،د.محسفخميؿ،مرجعسابؽ،ص414كمابعدىا.
(  )2د .صالح الديف فكزم ،المحيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
،4999ص.910
()3د.فتحيفكرم،كجيزالقانكفالبرلمانيفيمصر،دكفدارنشر،3002،ص.262

( )4راجعفيذلؾ:د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص 631كمابعدىا،د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،
ص199كمابعدىا .
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عم ػػىأن ػػو"يش ػػترطلص ػػحةانعق ػػادالمجم ػػسحض ػػكراألغمبي ػػةالمطمق ػػةلممجم ػػسكتص ػػدرالقػ ػ اررات
باألغمبيةالمطمقةكذلؾفيغيػرالحػاالتالتػييشػترطفييػاأغمبيػةخاصػة،فػإذاتبػيفعنػدحمػكؿ

مكعداكتماؿىذاالنصابيؤخرالرئيسافتتاحالجمسةنصؼسػاعةفػإذالػـيكتمػؿالنصػاببعػد

ذلؾيؤجؿالرئيسالجمسةإلىمكعدالحؽاليتجاكزأسبكعانمفذلؾالتاريخ" .
 -3حق الحل:

يعدحؿالبرلمافعػفطريػؽإنيػاءنيابتػوقبػؿالنيايػةالطبيعيػةلمفصػؿالتشػريعيمػفأىػـ

مايقرهالدستكرفياألنظمةالدستكريةالبرلمانيةمػفحقػكؽالسػمطةالتنفيذيػةفػيمكاجيػةالسػمطة


التش ػريعية،فبمكجػػبىػػذاالحػػؽتتجسػػدأخطػػرأن ػكاعالرقابػػةالتػػيتمتمكيػػاالسػػمطةالتنفيذيػػةعمػػى
البرلماف(.)1

كعػػادةنتفػػرضالعديػػدمػػفالقيػػكدحػػكؿصػػالحيةحػػؿالبرلمػػافكالجيػػةالمخكلػػةباتخػػاذىػػذا

اركاجراءاتػػو،كػػكفذلػػؾيعبػػرعػػفإ ازح ػةنكا ازل ػةنلخيػػارالشػػعبالػػذممػػارسالديمقراطيػػةفػػي
الق ػر 
اختيارممثميوكنكابوفيىذاالبرلماففيسبيؿأفيمارسدكرهالتشريعيكالرقابي( .)2
المطمب الثالث

دور حل البرلمان في تحقيق التوازن بين السمطات
تعػػدقاع ػػدةحػػؿالبرلم ػػافكمثيالتيػػام ػػفالقكاعػػدالدس ػػتكرية،تيػػدؼإل ػػىحصػػرالس ػػمطة
السياسيةفيإطارضكابطكنظـتتحرؾكفقياكداخميا،ألفالدساتيرفيأصػمياارتبطػتبفكػرة

الحػدمػفاإلفػراطفػيالسػمطة،كذلػؾلفسػػحالمجػاؿأمػاـالحريػات،كاذاكػافمػفالمػألكؼتقسػػيـ
السػػمطاتإلػػىثػػالثأجنحػػة،فػػإفإيجػػادالت ػكازفبػػيفىػػذهالسػػمطاتيعتمػػدعمػػىطريقػػةتػػنظـ
السػػمطاتككيفيػػةتحديػػدالصػػالحياتكتحديػػدالعالقػػةبينيمػػابشػػكؿيكفػػؿمنػػعاسػػتبدادكطغيػػاف

سمطةعمىالبقية( .)3

كحؽالحػؿيعتبػرمػفأىػـأدكاتتحقيػؽىػذاالتػكازفبػيفالسػمطاتفػيالنظػاـالبرلمػاني

بحيػثالتطغػىسػػمطةعمػىأخػرل،حيػػثأصػبحصػفةمالزمػػةليػذاالنظػاـكيسػػتندإلػىأسػػاس
قانكنيمتمثؿفيالنصكصالدستكرية،فالحؿرغـاخػتالؼصػكرهىػكفػياألسػاسييػدؼإلػى
()1د.كحيدرأفت،كايتإبراىيـ،القانكفالدستكرم،المطبعةالعصرية،القاىرة،4972،ص.171
( )2أ .محمد عمر مراد ،الحصانة البرلمانية في التشريع الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽ ،الجامعة
اإلسالمية،3041،ص .80
( )3راجعفيذلؾ:د.حميمةبركؾ،آليةحؿالبرلماففياألنظمةالمغاربيةعمىضكءاإلصالحاتالدستكرية،
بحثمنشكربمجمةالعمكـالقانكنية،عدد،41أكتكبر،3046ص،422أ.خناطمةإبراىيـ،مرجعسابؽ،

ص.408
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حؿالخالؼالذمقدينشأبيفالسمطاتالدستكريةفيالدكؿ( .)1

كالتكازفبيفالسمطاتاليككفنتيجةالمساكاةبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةفحسب،

بؿ لما يكجد بيف السمطتيف مف تداخؿ كتفاعؿ عمى درجة كاحدة ،في حيف امتمكت السمطة

التنفيذية سالحان تستطيع أف تشيره في كجو السمطة التشريعية أال كىك سالح الحؿ ،فاألخيرة

سالحيا المضاد كىك المسئكلية الك ازرية الذم يؤدم بدكره إلى سحب الثقة مف الك ازرة األمر
الذميعدؿدفةالتكازف( .)2

كعميوفإفالتكازفالتقميدمفيالنظاـالبرلمانيلـيأتفقطنتيجةالمساكاةبيفالسمطتيف

فياالختصاصاتبؿنتيجةالتعاكفكالتداخؿفياالختصاصاتبقدرمتكازف،حيثأفكؿ

سمطةلياأف تسيـفي نشاطالسمطةاألخرل ،أم أف التكازف ينشأعفطريؽ تبادؿ كسائؿ

الضغطكالتأثير( .)3

فالنظاـالبرلمانينظاـمتكازف،كذلؾالستطاعتوالقضاءعمىتركيزالسمطةفييدىيئة

كاحدة،كالعمؿعمىتكزيعياعمىىيئاتثالثةتنفيذيةكتشريعيةكقضائية،كألنواستطاعكىك

األىـأفيجعؿالييئةالتنفيذيةمسئكلةنسياسيانأماـالييئةالتشريعية(،)4كبالمقابؿأعطىالييئة
التنفيذيةأداةتمكنيامفتكازفالقكةمعالسمطةالتشريعيةأالكىيحؽحؿالبرلماف .

كيرلبعضالفقوأفمجردالتيديدكحدهأكالتمكيحبالحؿفقطيكفيإلقامةالتكازف،مما

يدفع بأعضاء البرلماف إلى التفاىـ مع الحككمة ،كما يدفع بالمقابؿ تيديد الحككمة مف قبؿ

البرلمافبسحبالثقةمنيا،قياميابالتفاىـمعأعضاءالبرلماف،فبدكفحؽالحؿيرلجانب
مف الفقو أف التكازف يختؿ ،كتميؿ الكفة لصالح البرلماف مما ينعكس عمى طبيعة النظاـ

السياسي( .)5

فقرارالحؿإذيظيركعمميةاتصاؿبيفرئيسالدكلةكالحككمةمفأجؿحؿأزمةبيف

الحككمةكالبرلماف،كاذاكافتأسيسحؿالبرلمافميمان مفحيثالجكىرفقدصمـمفأجؿ
تحقيؽ استقرار الحككمة ،كال يمكف ألم أحد أف ينكر أف حؽ الحؿ ظير ككسيمة لتحقيؽ

التكازف( .)6

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.418
()2د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص .67
()3د.ثركتبدكم،النظـالسياسية،دارالنيضةالعربية،4972،ص.226
()4د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.13

()5أ.خناطمةإبراىيـ،مرجعسابؽ،ص .440
)6( Voir: Mansour mouloud, la dissolution en droit français et koweitien, revue
algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques n 4.2008.
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المبحث الرابع
تقدير الفقو الدستوري لحل البرلمان
تع ػػرضح ػػؽالح ػػؿلكثي ػػرم ػػفاالعت ارض ػػاتكاالنتق ػػاداتمن ػػذنش ػػأتوكخاص ػػةح ػػكؿم ػػدل

الحاجةكالضركرةإليو،غيرأفغالبالفقوقػداسػتقرعمػىأىميػةكضػركرةتكاجػدىػذاالحػؽأحػد
أبرزأدكاتالتكازفبيفالسمطاتككأحدأدكاتالرقابةعمىالبرلمػاف،فػيحػيفذىػباتجػاهثالػث

عمػىقصػراسػتخداموعمػػىحػاالتمعينػةكاتجػػاهكسػيطبػيفاالتجػاهالمنكػػرلحػؽالحػؿكاالتجػػاه

المؤيدلو .

كبناءعمىماتقدـسنقسـالمطمبلثالثةفركععمىالنحكالتالي :
ن

المطمباألكؿ:االتجاهالمنكرلحؽحؿالبرلماف .

المطمبالثاني:االتجاهالمؤيدلحؽحؿالبرلماف .

المطمبالثالث:قصرحؽحؿالبرلمافعمىحاالتمعينة .
المطمب األول

االتجاه المنكر لحق حل البرلمان
 ذىبأنصارىذاالرأمإلىعدـاالعتراؼبحؽالحؿألفالنظاـالبرلمانيمفالممكفأف
يقكـبدكفكجكده،فالمثالبالتييرتبيااستخداـىذاالحؽ،تتعارضمعاألسسكالقكاعدالتي

يقكـعميياالنظاـالبرلمانيالصحيحالذميستكجبتنظيـالسمطاتالعامةفيالدكؿعمىأساس

التكازفكليسعمىأساسترجيحسمطةعمىاألخرل( .)1

إفحؽالحؿىكبمثابةسالحفييدرئيسالدكلةيمكنومفشؿأعماؿالبرلمافكتقكيض

النظاـالديمقراطيإذالـيتبعالبرلمافنيجرئيسالدكلة( .)2

إفالمجمسالني ابيىكالذميقكـباختياررئيسالدكلةفإذاكافمفحؽالرئيسكىكككيؿ

أفيحؿالمجمسفمعنىذلؾأفالككيؿيقكـبعزؿالمككؿكىكمايتعارضمعقكاعدالككالة( .)3

أففيواعتداءعمىحؽم ىمثميالشعب،كأنويتعارضمعمبدأفصؿالسمطاتكمبدأ
كماك
ي

سيادةاألمة،ألفالشعبينتخبالمجالسالنيابيةلمدةمعينة،فاليمكفمنعيامفإتماـعمميا

قبؿانتياءككالتيا( .)4

()1د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص .10
( )2د .مصطفى الصادؽ ،مبادئ القانكف الدستكرم المصرم كالمقارف ،ط ،3دار الكتاب العربي،4931 ،
ص399كمابعدىا.
()3د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.14
( )4راجعفيذلؾ:د.إبراىيـدركيش،النظاـالسياسي،ط،1دارالنيضةالعربية،القاىرة،4972،ص،413
د.حسفالحسف،القانكفالدستكرمفيلبناف،ط،4بيركت،4919،ص313كمابعدىا .
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كلعؿىذهاالعتراضاتىيالتيأدتإلىعدـأخذدساتيرالثكرةالفرنسيةبحؽالحؿ،في

حيف كاف الغرض مف حؽ الحؿ ىك استشارة الشعب ،كحيث كاف ىذا الشعب ال يستطيع أف

يعمفإرادتومباشرةفإفىذاالحؽطبقانليذهالنظريةاليمكفاألخذبو( .)1
المطمب الثاني

االتجاه المؤيد لحق حل البرلمان
إفغالبيةالفقوالدستكرمقدأيدكاحؽالحؿكنظركاإلىحججالمنكريفعمىأنياكاىيةكال
يمكفالتسميـبياككافليـحججيـاتجاهذلؾكىيكالتالي :

 -4إف إساءةاستعماؿ ىذا الحؽمف الصعب تصكرحدكثياإفلـتكف نادرة ألف رئيس

الدكلة -طبقان لمنظاـ البرلماني -ىك حكـ بيف األحزاب ككظيفتو ىي المحافظة عمى
التكازفبيفالسمطاتفيكيراقبىذهالسمطاتكاليتدخؿفيالخالفاتالتيتقعبينيا،

كاذا قاـ رئيس الدكلة باستعماؿ ىذا الحؽ فإنو يستعممو كحكـ بيف السمطات كليس
بكصفوصاحبسياسةشخصيةخاصة(.)2

 -3إفلحؽالحؿفكائدعمميةكاضحةاليمكفإنكارىاألفرئيسالدكلةاليمجأإلىالحؿ
إالإذاكانتمصمحةالبالدتقتضيذلؾأكإذاخرجتالسمطةعفالحدكدالتيأجازىا

الدستكر(.)3

 -2ممارسةرئيسالسمطةالتنفيذيةلحؽالحؿىكفيالنيايةيمثؿاستفتاءلمشعبيقصدبو
إيجادعالقةمباشرةبينوكبيفممثميو( .)4

إفاإلقراربحؽالحؿاليعتبرخركجانعفمبدأالفصؿبيفالسمطاتبؿعمىالعكسفيك

يؤدم إلى استقالؿ السمطة التنفيذية في مكاجية السمطة التشريعية كبالتالي فإف ىذا الحؽ ال

يؤدمإلىتقكيةنفكذالسمطةالتنفيذيةإزاءالبرلماف،بؿيؤدمإلىتغميبإرادةىيئةالناخبيف( .)5

( )1راجعفيذلؾ:د.حسفالحسف،مرجعسابؽ،ص 313كمابعدىا،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،
ص .14
(  )2راجع في ذلؾ :د .مصطفى أبك زيد فيمي ،الدستكر المصرم كرقابة دستكرية القكانيف ،دكف دار نشر،
،4981ص ،181د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،13د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،63د.
إبراىيـعبدالعزيزشيحا،مرجعسابؽ،ص .79
()3د.حسفالحسف،مرجعسابؽ،ص.312
()4د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.12
( )5راجع في ذلؾ :د .رمزم الشاعر ،النظرية العامة لمقانكف الدستكرم كالنظاـ الدستكرم لمجميكرية العربية
المتحدة،مطبعةالقاىرةالجديدة،القاىرة،4970،ىامشص،309د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،

ص .7
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كلقدأيدىذاالرأمالدكتور مصطفى أبو زيد فيمي كالذمرألأفحؽالحؿيتيحلرئيس
الدكلةفرصةإجراء التعديالتالميمة كالجكىريةالتيينبغيإدخاليافيأجيزةالحكـمفأجؿ
استقرارنظاـالحكـ،أكمفأجؿاعتناؽنظاـانتخابيجديدأكتمبيةلمقتضياتالمصمحةالعامة
لمدكلة كالمحافظةعمى كيانيا ،كىيأمكر قد اليتسنى تحقيقياإالفيظؿمجمس نيابيجيد

يتفؽكيعبرعفآراءاألمةكيضاؼإلىذلؾأيضانأفبعضالدساتيرذىبتإلىتجريدالسمطة
التنفيذيةمفسالححؽالحؿبدعكلاإلغراؽفيالديمقراطيةكتعميؽسمطةالشعب،كىذامسمؾ
خاطئلعدةأسبابأىميافتحوباباالستبدادمفجانبالمجالسالنيابيةعمىمصراعيو؛حيث

لف تتمكف سمطات الدكلة مف منعيا مف التعسؼ عمى اإلطالؽ لعدـ امتالكيا لسالح مكازم

لسحبالثقةمفالحككمة( .)1

كمف مؤيدم ىذا االتجاه أيضان أ .دانا عبد الكريم سعيد حيث رأت أف مبررات كحجج

مؤيدم ىذا االتجاه ىي أكثر منطقية كأقرب مف الكاقع كأف حؽ الحؿ قاعدة أساسية لمنظاـ
البرلمانيكاليمكفاالستغناءعنولخمؽالتكازفالمطمكببيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية،كأف
أغمبالفقوالدستكرميجمععمىاعتبارهإحدلالدعائـاألساسيةلمنظاـالبرلماني( .)2
المطمب الثالث

قصر حل البرلمان عمى حاالت معينة
ذىب أنصار ىذا الرأم إلى األخذ بقصر استخداـ حؽ الحؿ عمى حاالت معينة كنتيجة
طبيعيةلتالشيالصراعالقائـبيفأصحابالرأمالمنكركالرأمالمؤيدلحؽالحؿفحاكلكاتالشى

مافيحؽالحؿمفعيكبناتجةعفإساءةاستعمالو،مفخالؿتحديدىـلمحاالت التي يجوز

استخدام حق الحل بموجبيا وىي كالتالي:

 .4في حالة كجكد نزاع جدم بيف الحككمة كالبرلماف كعجز المجمس عف االتفاؽ مع
الحككمةكفشؿالك ازرةفيإقناعالمجمسبكجيةنظرىا،كتأكدىامفأفالمجمستجاكز
حدكدسمطاتوكصالحياتوالممنكحةلوكفؽالقانكف(.)3

 .3في كؿ المسائؿ التي مف شأنيا أف تمس مصمحة البالد القكمية كالحيكية كعقد
المعاىداتكاألحالؼ(.)4

 .2فيحالةاختالؼكجياتالنظربيفكؿمفالمجمسكالشعب؛ألفكثيرماتتغيرآراء

()1د.مصطفىأبكزيدفيمي،مرجعسابؽ،ص.481
()2أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص .16

()3أ.د.حسفالحسف،مرجعسابؽ،4919،ص313كمابعدىا .
()4راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،11د.بشيرعميمحمدباز،مرجعسابؽ،ص .61
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الشعب كميكلوالسياسيةكاالقتصاديةكيبقى مجمسالنكابعمىسيرتواألكلى،فيجب

عمىرئيسالدكلةأفيعمؿعمىتحقيؽإرادةالشعب،فيتـحؿالمجمسبكاسطةك ازرة

جديدةإذالـتكافؽالك ازرةالقائمةالم ؤيدةمفالمجمسعمىالحؿ(.)1

وبدورنا نرى أن االتجاه الثالث والذي يدعو إلى قصر حق الحل عمى حاالت محددة ما

ىو إلى جزء من االتجاه المؤيد لحق الحل غير أنو اتجو إلى التحديد مقتص ارً الحل عمى حاالت

معينة ورغم ىذا فيو لم يبتعد عن الجوىر والمضمون األساسي وىو القبول بتواجد مبدأ الحل

داخل الدستور والنص عميو ،ولكن وان دل ىذا االتجاه في رأينا إنما يدل عمى أن لكل دولو ما
يناسب نظاميا السياسي من أمور وقيود حسب طبيعة البالد ومدى تمتعيا بالديمقراطية ومدى

الوعي السياسي لدى الحكومة والشعب ،كل ىذا يفرض عمى المشرع الدستوري تناول حق
الحل بالشكل الذي يخدم الصالح العام من وجية نظره.

فنحن نؤيد حق الحل كونو ضروري لتحقيق عامل التوازن بين السمطة التشريعية

والتنفيذية في مقابل ما لمسمطة التشريعية من حقوق كحق سحب الثقة من الحكومة،

باإلضافة إلى ما يمر بو المجتمع من تطورات وأحداث قد تؤثر سمباً عمى سير عمل السمطات

مما ينتج عنو صراع بين السمطات بحيث تقوم كل منيا بموم األخرى ،مما يصاحبو اضطراب
سياسي داخل البالد قد يدفع بالسمطة التشريعية بوضع الموم عمى الحكومة وسحب الثقة منيا

وىذا ما يتطمب تواجد حق الحل ليكون بمثابة ورقة الضغط عمى السمطات من أجل فض
الخالف أو الرجوع إلى الشعب لمحكم عمى أي السمطات تقوم بتطبيق آراء الشعب وتوجياتو،

وحق الحل البد من أال يكون فضفاضاً بال قيود وال ضمانات؛ أي يجب تضمينو داخل الدستور

وفقاً لضوابط وضمانات محددة.

( )1راجعفيذلؾ:د.السيدصبرم،حككمةالك ازرة،المطبعةالعامة،القاىرة،4912،ص،399د.بشيرباز،
مرجعسابؽ،ص .61
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الفصل الثاني
تمييد وتقسيم:

التنظيم الدستوري لحل البرلمان

تمػػنحدسػػاتيردكؿالعػػالـذاتالنظػػاـالبرلمػػانيككػػذلؾالمخػػتمطالسػػمطةالتنفيذيػػةحػػؽحػػؿ
البرلمػػافمػػعتقييػػدىابعػػدةقيػػكدكضػػماناتحتػػىتضػػمفعػػدـإسػػاءةاسػػتخداـىػػذهالسػػمطةلػػذلؾ

الحػػؽ،إذأفحػػؽالسػػمطةالتنفيذيػػةفػػيحػػؿالبرلمػػافلػػيسحق ػانمطمق ػانفػػييػػدىاتسػػتخدمومتػػى
شاءتكلكفالبدأفتكجدقيكدعمىحؿالبرلماف .

كماكأفىذهالدساتيردأبتعمىتحديػداألسػبابالتػيتسػتكجبحػؿالبرلمػاففػيصػمبيا،

لتحكؿدكفتعسؼالسمطةالتنفيذيةفياستخدامو .

كجػػديربالػػذكرأفأسػػبابالحػػؿكمبر ارتػػومتعػػددةكمتنكعػػة،فقػػديكػػكفالحػػؿبسػػببخالف ػان

حػػاداننشػػأبػػيفالحككمػػةكالبرلمػػاف،كمػػاقػػديكػػكفالحػػؿبسػػببخػػالؼنشػػببػػيفرئػػيسالدكلػػة
كالبرلماف،كقديككفنتيجةتعديالتدستكريةطرأتعمىنظاـالحكـأكالنظاـاالنتخابيلمدكلة،
كغيرذلؾمفاألسباباألخرل .
كبناءعمىماتقدـسنقسـدراستناليذاالفصؿإلىثالثةمباحثعمىالنحكالتالي :
ن
المبحث األول :أسباب حل البرلمان.
المبحث الثاني :ضمانات واجراءات حل البرلمان.
المبحث الثالث :اآلثار القانونية المترتبة عمى حل البرلمان.
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المبحث األول
أسباب حل البرلمان
يعدحؿالبرلمافسالحانفييدالحككمةتمكحبوفيكجوالبرلماف،كككنوكذلؾفقدتتعسؼ

الحككمة في اتخاذىا ليذا الحؽ ،مما قد يدفع البالد إلى نكع مف الفكضى العارمة ،فكاف مف

عىذااالحتماؿمفتحديداألسبابالتييحؿالبرلمافألجميا،فتحديدالسبب
الضركرممنعانلكقك
ي
الذمدفعإلىالحؿيجعؿالرأمالعاـعمىإطالعمباشركفيـلمجرياتاألمكر،كعمىضكءما

سبؽسنقكـبتقسيـىذاالمبحثإلىأربعمطالبعمىالنحكالتالي :
المطمباألكؿ:الحؿبسببالخالؼمابيفالسمطات .

المطمبالثاني:الحؿبسببالكقكؼمعرأمالشعب .
المطمبالثالث:أسبابأخرللحؿالبرلماف .

المطمب األول

الحل بسبب الخالف بين السمطات
ككؿسمطةتسعىإلىإظيارىا

تقكـجؿأنظمةالحكـعمىالرقابةالمتبادلةبيفالسمطات،
ى

ػاينشػػئنكعػانمػػفالتصػػادـالػػذمينتيػػيبػػدكره
ككنيػػااألكثػػرحرصػانكانسػػجامانمػػعالػرأمالعػػاـ،ممػ ي

إلىخالؼمحتدـيصعبالسيطرةعميو،سكاءكػافىػذاالخػالؼبػيفالحككمػةكالبرلمػافأكبػيف
ي
رئيسالدكلةكالبرلمافأكحتىأفيككفداخؿالسمطةالتشريعيةذاتيافيمابيفمجمسيالبرلماف،

كذلؾفيالدكؿالتيتنتيجنظاـالمجمسيف؛فاليككفىنػاؾمنػاصمػفإنيػاءىػذاالخػالؼغيػر
حؿالبرلماف .

الفرع األول

الخالف بين الحكومة والبرلمان
يصنؼ الخالؼ بيف الحككمة كالبرلماف مف أىـ األسباب بؿ كأكثرىا تطبيقان لمخالؼ

القائـبيفالسمطاتالدستكرية،كالتيتؤكؿغالبان إلىحؿالبرلماف؛كنتيجةلمخالؼالقائـحكؿ

مسألةمعينة ،كلتمسؾكؿطرؼبمكقفوفاليككفىناؾمخرجسكلحؿالبرلمافكالدعكةإلجراء
فةرمالشعبحكؿمسألةالخالؼ( .)1
انتخاباتجديدةلمعر أ

كيعدىذاالنكعمفالخالفاتاألكثركاألبرزشيكعانداخؿاألنظمةالبرلمانية،كينيضإذا

ما فقدت الك ازرة األغمبية الالزمة ليا في البرلماف كاتجو التفكير لدل البرلماف تجاه إقالتيا مع
تمسؾ الحككمة بمكقفيا كاعتقادىا الجازـ أنيا تمتمؾ الحؽ في ما يخص القضية مكضكع

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص417كمابعدىا .
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النزاع( .)1

كيبن ػػىالنظ ػػاـالبرلم ػػانيالنم ػػكذجيعم ػػىأس ػػاسالتع ػػاكفالمتب ػػادؿفيم ػػاب ػػيفالس ػػمطات،

كبػػاألخصفيمػػابػػيفالسػػمطتيفالتنفيذيػػةكالتش ػريعية،غيػػرأفىػػذاالتعػػاكفاليحػػافظعمػػىدكاـ

التعػػايشبشػػكؿسػػمميبػػيفكػػؿمػػفالسػػمطةالتنفيذيػػةكالسػػمطةالتش ػريعيةفكػػافمػػفالبػػديييأف
يكضعفػياالعتبػارإمكانيػةنشػكبنػزاعأكخػالؼبػيفالبرلمػافكالحككمػةفػيمػايخػصبعػض

المسائؿ،كلربماأفحؿالبرلماففيىذهالحالةيشكؿالمخرجكالكسيمةالمالئمةلمخػركجمػفىػذه

األزمػػة،فالحػػؿبسػػببالنػزاعالقػػائـبػػيفالبرلمػػافكالحككمػػةيمثػػؿالػػدكراألكبػػرمػػفبػػيفاألسػػباب
التيتؤدمإلىحؿالبرلمافمفالناحيةالعممية( .)2

كلقدأقدمتبعضالدساتيربػالنصصػراحةنعمػىىػذاالسػببضػمفأسػبابالحػؿ،ومـن

أبرز الدساتير التي طبقت ىذا السبب :

الدستور الفرنسي الصادر عام ،9132كالػذمتنػاكؿفػينػصالمػادة()14منػوأنػو"إذا

حػػدثتخػػالؿثمانيػػةعشػػرشػػي انرأزمتػػافك ازريتػػاف،كفق ػانلمشػػركطالمنصػػكصعمييػػافػػيالمػػادتيف

()10-19فػػإفحػػؿالجمعيػػةالكطنيػػةيمكػػفأفيتقػػررفػػيمجمػػسالػػكزراءبعػػدأخػػذرأمرئػػيس
الجمعيةالكطنية"( .)3

كيأخذأيضػانالدسـتور الكـويتي لعـام 9128بيػذاالسػببلممجمػسفػيالمػادة()403منػو

كالت ػػينص ػػتعم ػػىأن ػػو"اليت ػػكلىرئ ػػيسمجم ػػسال ػػكزراءأمك ازرة،كاليط ػػرحف ػػيمجم ػػساألم ػػة
مكضػكعالثقػةبػو،كمػعذلػؾإذارألمجمػساألمػػةبالطريقػةالمنصػكصعمييػافػيالمػادةالسػػابقة

عػػدـإمكػػافالتعػػاكفمػػعرئػػيسمجمػػسالػػكزراء،رفػػعاألمػػرإلػػىرئػػيسالدكلػػة،كلألميػػرفػػيىػػذه

الحالػػةأفيعفػػيرئػػيسمجمػػسالػػكزراءكيعػػيفك ازرةجديػػدة،أكأفيحػػؿمجمػػساألمػػة،كفػػيحالػػة
الحؿإذاقررالمجمسالجديدبذاتاألغمبيةعدـالتعاكفمػعرئػيسمجمػسالػكزراءاعتبػرمعتػزالن
()1ـ.دعدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص.44
()2راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،73د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص .79
()3تنصالمادة()19مفالدستكرالفرنسيلعاـ4916أف"مسألةالثقةاليمكفأفتطرحإالبعدمداكالتفي

مجمسالكزراءكاليمكفأفتتـإالبكاسطةرئيسالمجمسكالتصكيتعمىالثقةاليمكفأفيتـإالبعد

يكـكامؿمفإيداعيالدلالجمعيةكاليمكفرفضالثقةبالك ازرةإالباألغمبيةالمطمقةكىذاالرفضيؤدم
إلىاالستقالةالجماعية ."..
 كالمادة ()10نصتعمى أف"التصكيتمفقبؿالجمعيةالكطنيةعمىاالقتراحبتكجيوالمكـإلىالحككمةيؤدمعمىاالستقالةالجماعيةليا.كماأضافتىذهالمادةأفالتصكيتاليمكفأفيتـإالبعدمركريكـ

كامؿمفإيداعاالقتراححيثيتـاالقتراععميو.كاالقتراحبمكـالحككمةاليمكفتبنيوإالباألغمبيةالمطمقة
لمبرلماف".
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منصبومفتاريخقرارالمجمسفيىذاالشأف،كتشكؿك ازرةجديدة" .

ككذلؾ ما جاء أيضان في نص المادة ( )437مف الدستور المصري لعام  9179قبؿ

عمىطمبعشرأعضائومسئكلية
التيتنصعمىأف"لمجمسالشعبأفيقرربناء
تعديمياك
ي
ن

رئيسمجمسالكزراءكيصدرق ار انربأغمبيةأعضاءالمجمس،كاليجكزأفيصدرىذاالقرارإال
بعداستجكابمكجوإلىالحككمةكبعدمركرثالثةأياـعمىاألقؿمفتقريرالطمبكفيحالة

تقريرالمسئكليةيعدالمجمستقري انر يرفعوإلىرئيسالجميكريةمتضمنان عناصرالمكضكعكما

انتيىإليومفرأمفيىذاالشأفكأسبابو،كلرئيسالجميكريةأفيردالتقريرإلىالمجمسخالؿ

عشرة أياـ ،فإذا عاد المجمس إلى إق ارره مف جديد جاز لرئيس الجميكرية أف يعرض مكضكع
النزاعبيفالمجمسكالحككمةعمىاالستفتاءالشعبي،كيجبأفيجرماالستفتاءخالؿثالثيف

يكمانمفتاريخاإلقراراألخيرلممجمس،كتقؼجمساتالمجمسفيىذهالحالة،فإذاجاءتنتيجة
االستفتاءمؤيدلمحككمةاعتبرالمجمسمنحالنكاالقبؿرئيسالجميكريةاستقالةالك ازرة" .

فيذه الدساتير نصت صراحةن عمى حؽ الحؿ في حالة كجكد نزاع فيما بيف كؿ مف

الحككمةكالبرلمافكلكنيااشترطتاتخاذكاتباعمجمكعةمعينةمفاإلجراءات( .)1

كلعؿمفأبرزالتطبيقاتعمىىذاالسببحؿالبرلمافالمصرمأكثرمفمرةفيفترة

العيدالممكي،كمنياماحدثفييناير 4931فيعيدك ازرة أحمد زيوار باشا،حيثتأسس

بإيحاءمفالممؾحزباالتحادكالذمترأسويحيى إبراىيم باشا كبعضممفانسمخكاعفحزب

الكفد ،كلقدقامتالحككمةبدكرىابتأييدالحزبالجديدبؿقامتبإكراهالعديدعمىاالنضماـإلى
ىذاالحزبالجديدمستخدمةفيسبيؿذلؾكافةالكسائؿكاألساليبلمتيديدكالترغيبفيذلؾ،

كقد ترتب عمى أثر قياـ المجمس بانتخاب سعد زغمول رئيسان لممجمس ،كباإلضافة إلى اختيار

ارتوكذلؾيرجعإلىالسبب
ككيميفلممجمسفيحزبالكفد،قاـرئيسالكزراءبتقديـاستقالةكز
الذم أطمؽ عميو الركح العدائية لمجمس النكاب كالتي برزت مف خالؿ اختيار الرئيس

كالككيميف( .)2

ولعل ما يندفع إلى الذىن من تساؤل أنو ىل كل خالف يقع بين الحكومة والبرلمان

يؤدي إلى القيام بحل البرلمان؟

كيبدك أف الدستور المصري لعام  9179قاـ بكضع شركطان تحدد استخداـ حؽ حؿ

البرلمافكذلؾيتضحكفؽالمادة()437سالفةالذكركالتيتعمؿعمىتنظيـىذاالحؽ .

ككذلؾ دستور مممكة البحرين الصادر عام  8118مف خالؿ ماكردفي نص المادة

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.419
()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص84كمابعدىا.
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()67الفقرة الثالثة كالتي نصت عمىأنو" إذاأقر المجمس الكطني بأغمبيةثمثيأعضائو عدـ
إمكافالتعاكفمعرئيسمجمسالكزراء،رفعاألمرإلىالممؾلمبتفيو،بإعفاءرئيسمجمس

الكزراءكتعييفك ازرةجديدة،أكبحؿمجمسالنكاب" .

كعميوفإفالنزاعيقتصرعمىحالةتقريرمسئ كليةرئيسالكزراءأماـالمجمسفقطأما

مايخصاالختالؼفيالرأمأكتبادؿاالتياماتبيفالمجمسكالك ازرةاليعدكأفيككفمف

قبيؿمباشرةالمجمسلكظيفتوفيمراقبةأعماؿالحككمةمالـينتييبتقريرالمسئكلية( .)1

كلقد ذىب الدكتور سميمان الطماوي في ما يخص ذلؾ إلى القكؿ بػ" أنو يتكجب أف

نفرؽ فيما بيف المسئكلية السياسية بمعناىا الفنيكبإجراءاتيا المتعددة كبيفمجرد الخالؼ بيف
البرلمافكالك ازرةبصددأمرمعيف،فيذاالخالؼالبدمنوبؿإنومطمكبكيتتبمكراالتجاىات
العامةكتظيرالحقيقةمفخالؿاالحتكاؾكبمكرةكجياتالنظرالمختمفة،فإذاتقدمتالحككمة
بمشركعقانكفرفضوالبرلمافأك تقدـالبرلماف برغبةكرفضت الك ازرة تنفيذىا ،فميسمف شأف

ذلؾ أف يؤكؿ إلى استقالة الك ازرة ،كانما ينبغي استقالة الك ازرة إذا اعتبر البرلماف كالحككمة أف

األمرمكضكعالخالؼ،أم انرأساسيانىامانكىكبالنسبةلمثقةبالك ازرةبمثابةالمحؾ( .)2

فالدستكرإذان قاـبحصرالخالؼالذميؤدمإلىاستعماؿحؽالحؿمفقبؿالسمطة

التنفيذيةفيحالةطرحالثقةبالحككمة؛حيثاختصرالحؿعمىالخالؼالذميؤدمبطرحالثقة

هبحيثيقمؿمفاستخداموكيفكتعمىالك ازرةاختالؽأسبابلمخالؼ( .)3
بالحككمةدكفغير
ي

ومن خالل ما سبق نرى ضرورة تحديد وحصر الخالف الذي يؤدي إلى حل البرلمان

وذلك من أجل سد الطريق أمام الحكومة من اإلسراف في استخدام ىذا الحق ووضع ضوابط
تكفل لمبرلمان حقوقو وتخفف عمى الشعب أعباء ما يترتب عمى حل البرلمان من إجراءات

وآثار.

ونشير في ىذا الصدد أنو ليس من الضروري في حالة نظام الحكم الذي أخذ بنظام

المجمسين القيام بحل المجمسين معاً فيكفي القيام بحل المجمس الذي تقع أمامو المسئولية

الوزارية تطبيقاً لقاعدة التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية.
الفرع الثاني

الحل بسبب الخالف بين رئيس الدولة والبرلمان
يطبؽىذاالنكعمفالحؿعادةفيمايعرؼباألنظمة المختمطةأمالتيتقكـبالدمجفيما
()1د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.86

()2د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.169
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.466
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بيف مزايا النظاـ الرئاسي كالنظاـ البرلماني مما يؤدم إلى كجكد عالقة رقابية بيف السمطتيف

التشريعيةكالتنفيذيةكالتيبدكرىاتمنحرئيسالدكلةالعديدمفالصالحياتاليامةكالفعالةكلعؿ

مفأىـىذهالصالحياتحؽرئيسالدكلةفيحؿالبرلماف( .)1

كتظيرىذهالصكرةمفالنزاعجميةن مفخالؿتكاجدحككمةتتمتعبالدعـمفقبؿأغمبية

برلمانية غير أنيا ال تحظى بدعـ الرئيس كرضاه ،أك مف خالؿ تكاجد حككمة مدعكمة مف

الرئيسكالتحظىبدعـاألغمبيةالبرلمانية( .)2

كلعؿ مف أسمـ كأقصر الطرؽ التي يتكجب اتخاذىا عند كجكد نزاع بيف رئيس الدكلة

كالبرلمافلييحؿالبرلمافكالدعكةالنتخابات مبكرة،كعميوإماأفتأتيىذهاالنتخابات بأغمبية
مؤيدةلمرئيسكبذلؾيككفالشعبقدقاؿكممتوككقؼإلىجانبالرئيس،كاماأفتككفالنتيجة

مخالفةلمرئيس كمؤيدةلمبرلمافممايضعرئيسالدكلةفيمكقؼحرجيدفعبوإلىاالستقالةأك
االستمرارفيالحكـكلكفكفؽشركطاألغمبيةالبرلمانية( .)3

غيرأفاألمريبدكمختمفانبمايخصككفرئيسالدكلةمنتخبانمفقبؿالبرلمافأـمفقبؿ

الشعبفاألجدرباألكؿأفيقدـاستقالتو،أماالثانيفيقكـبحؿالبرلمافلتمتعوبالدعـالشعبي،

كىذا ما كاف كاضحان مف خالؿ ما مرت بو فرنسا مف تجارب ،فرؤسائيا الذيف كانكا يصركف

كيتشدد كففيالدفاععفآرائيـكسياساتيـالخاصةالتيلـتشاركيـبياالك ازرةالتيتتمتعبتأييد

أغمبيةالبرلماف،قدخمقكانزاعانأدلإلىفشميـجميعانكاضطركاإلىاالستقالة( .)4

ومن أبرز التطبيقات التي تجسد الحل نتيجة النزاع ما بين رئيس الدولة والبرلمان ما

يميي:)5

الحل الذي حدث في فرنسا عام،9128حيثقاـالرئيسالفرنسيح ديغولح بحؿالبرلماف

كذلؾعمىأثرماقاـبينوكبيفالجمعيةالكطنيةمفخالؼعمىأثرقضيةالجزائرحيثقامت
الجمعيةالكطنيةبإجبارالحككمةعمىاالستقالةفيأكتكبرعاـ4963األمرالذمأدلبالرئيس

الفرنسي ديغكؿ إلى حؿ الجمعية الكطنية في نفس الشير كدعكة جمكع الشعب عمى إجراء

انتخاباتتشريعيةمبكرةكجاءتنتيجةاالنتخاباتبأغمبيةمؤيدةلرئيسالدكلةكبيذايككفالحؿ
قدأدل كظيفتوكحؿالنزاع كأعاد التكافؽ كاالنسجاـبيفالرئيس كالبرلماف حيث لـ يكفىناؾ

()1د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص.309
()2ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص.44
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.417
(  )4راجعفيذلؾ:د.ثركتبدكم،النظـالسياسية،الكتاباألكؿ،تطكرالفكرالسياسيكالنظريةالعامةلمنظـ
السياسية،دارالنيضةالعربية،4964،ص،112د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص .621

()5د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص348كمابعدىا.
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خيارغيرالعكدةلمشعبفإماأفيؤيدالرئيسكاماأفيؤيدالبرلماف( .)1

وكذلك الحل الذي حدث في فرنسا عام  :9129حيث حؿ الرئيس الفرنسي ح ميترانح

الجمعيةالكطنيةكدعا النتخاباتمبكرةتـإجراءىافييكنيك 4984كلقدأسفرتعففكزباىر
لمحزب االشتراكي عمى نحك حاز مف خاللو رئيس الدكلة عمى ضماف أغمبية مطمقة داخؿ

البرلمافتتكافؽمعآرائوكأفكارهكسياستو( .)2

وأيضاً الحل الذي حدث في روسيا عام  :9114حيث اتجو الرئيس الركسي ح بوريس

يمتسينح عقب تفكؾ االتحاد السكفيتي إلى القياـ بالعديد مف اإلصالحات الدستكرية المتعمقة
باألكضاعالسياسيةكاالقتصاديةمستمدان قكتومفالشعبالذمانتخبو رئيسان لمدكلةعاـ،4994
جرمبشأفاإلصالحاتالتياقترحيا( .)3
ككذلؾتأييدالشعبلوفياستفتاءإبريؿ4992كالذمأي 
المطمب الثاني

الحل بسبب الوقوف مع رأي الشعب
يعدالشعبصاحبالسيادةكالحصفاألصيؿفالبدعمىالسمطاتالتيتعمؿفيسبيؿ
المحافظة عمى حقكؽ كآراء كأىداؼ ىذا الشعب مف السعي إلى المحافظة عمى التكافؽ التاـ
كالمتابعة الدائمة لمرأم العاـ كما يط أر عميو مف تغيرات بسبب التطكرات الحياتية كاالحتياجات

فكافمفالجد يربياأفتستفتيوفياألمكراليامةالتيتتخذىاكعميياأفتمتزـبرغباتوكتنصاع
إلىق ارراتوعندمخالفتيالوفالبدأفيقكـالبرلمافالذمينكبعفالشعببالخضكعلمحؿعند

الحاجةإلىاستطالعرأمالشعبفيمسألةمعينةككذلؾعندمخالفتوكعدـاتفاقو معالرضى
الشعبيالعاـ .

فالحؿ ىنا ال يككف الغرض منو الحؿ ذاتو بقدر ما أنو ييدؼ إلى التعرؼ عمىرأم

الشعبفيمكضكعأكمسألةمعينةتتمتعبأىميةتكجبكتحتـالتعرؼعمىمدلمطابقةرأم
الشعبلماتنتيجوالحككمة .

الفرع األول

الحل بسبب الرغبة في استطالع رأي الشعب في مسألة معينة
تعدالديمقراطيةالنيابيةالمظيرالعصرمالشائعالذميمارسمفخاللوالشعبالسمطة

()1راجعفيذلؾ:د.إسماعيؿالغزالي،مرجعسابؽ،ص،312د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.411
(  )2د .عبد الغني بسيكني ،سمطةكمسئكلية رئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ،دارالنيضة العربية،4994 ،
ص.361

(  )3راجع في ذلؾ :د .عبداهلل حسف الجكجك ،األنظمة السياسية المقارنة ،ط ،4الجامعة المفتكحة،4997 ،
ص،481د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.417
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بكاسطةممثميوكنكابو( .)1

كلعؿ إثارة الخالؼ بيف السمطات الدستكرية في الدكؿ حكؿ مسألة معينة متكقعان

الن،كيشكؿحسموأىميةقصكلفيحياةالبالد،كليذاالغرضتقكـالسمطةالتنفيذيةبحؿ
كمحتم 

لمافكاجراءانتخاباتجديدةبيدؼالتمكفمفالكقكؼعمىرأمالشعببصددتمؾالمسألة،

البر
كتطبيقان ليذا السبب تم حل البرلمان المصري عام ،9171الستطالع رأم الشعب في معاىدة

السالـالمصرية"اإلسرائيمية"( .)2

كلقد اتجو رأم مف الفقو بأف حؽ الحؿ بيدؼ استطالع رأم الشعب في مسألة ىامة

يعتبرركيزةمفركائزالنظاـالديمقراطيكيقكـمقاـاالستفتاءفيالنظاـالبرلماني،فقدقالكاأف
كؿ مف الحؿ كاالستفتاء متفقاف كمتطابقاف في الغاية كاليدؼ؛ فكؿ منيما ييدؼ لمتحقؽ مف

تكافؽ الرأم العاـ مع السياسة العامة المتبعة مف قبؿ الحككمة ،كبذلؾ يتحقؽ الركف األساسي

لمنظاـالديمقراطيالمتجسدفيأفالشعبىكمصدرالسمطات( .)3

كفيكاقعاألمرفإفاستطالعرأمالشعبيعدمفاألمكراليامةالتيتجسدالمشاركة

الفعميةمفقبؿالناخبيففيحكـالبالدكاستخداـحؽالحؿليذااالستطالعيؤدمنفسالكظيفة
التيتؤديياعمميةاالستفتاء،كماأفلمعرفةرأمالشعبىناأىميةكبيرةلغرضكجكدالتطابؽ
التاـبيفمايتطمعإليوالشعبكماتقكـبوالسمطةكعدـاالنحراؼفييا( .)4

أما في إنجمت ار فقدأكدالكاقعالعمميعمىقياـالعديدمفحاالتالحؿدكفكجكدأم

خالؼ يذكر بيف الحككمة كالبرلماف كانما كاف ىذا الحؿ بغية استطالع رأم الشعب حكؿ

مجمكعةمفالمسائؿالميمة،كاتجوإلىأفىذهاالنتخاباتالناتجةعفالحؿتماثؿاالستفتاء،
فاليدؼمفكمييماكاحدأالكىكمعرفةالرأمالعاـبشأفسياساتالدكلة( .)5

كلعؿمفأىـكأبرزاألمثمةعمىذلؾحاالتالحؿفيإنجمترافيالقرفالتاسععشر

بيدؼ دعكة الناخبيف لمبت في المسائؿ اليامة فكاف حل  9239بقصد استفتاء الشعب عمى

مسألةحريةالتجارة،ككذلؾحل  9221كالذمىدؼالستفتاءالشعبعمىاإلصالحالبرلماني،

وحل 9222كالذمكافبشأفاستفتاءالشعبحكؿفصؿالكنيسةعفالدكلةفيإيرلندا( .)6

( )1د.عفيفيكامؿعفيفي،االنتخاباتالنيابيةضماناتياالدستكريةكالقانكنية،دارالجامعييفلمطباعة،3003،
ص.481
()2راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،67د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.90
()3د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽص .372
()4أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.97
()5د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.487

()6د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص371ىامش( .)4
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كتجسد ىذا السبب أيضان مف خالؿ مناقشة البرلماف لسياسة الحككمة في إدارة شئكف

اليندحيثطمبرئيسالكزراءمفالممكةأفتعمفعفرغبتيافيحؿالبرلماففيحالةخسارة
الحككمةلثقتوإالأفالممكةرفضتأفتمنحوىذاالتعيد،كبالفعؿخسرتالحككمةثقةمجمس

العمكـممادفعالممكةإلىالعدكؿعفمسمكياكقررتمنحترخيصالحؿإلىرئيسالكزراء،
ككاف مف بيف األسباب التي دفعت الممكة إلى ىذا المسمؾ الرغبة في معرفة رأم الجياز

االنتخابيفيسياسةالحككمةحكؿإدارةشئكفاليند،ككذلؾمعرفةرأمالبالدفيالخالؼالقائـ

بيفالك ازرةكمجمسالعمكـ( .)1

مفأجؿتحقيؽسببالحؿليدؼاستطالعرأمالشعبلمغرضكالغايةالمنشكدةمنوال

بدمفتدعيموبمجمكعةمفالكسائؿالتيتساعدفيفيـالمشكمةأكالسببأكالمسألةالتييتـ
الحؿألجمياحتىيككفالمكاطفعمىمعرفةكادراؾبمايجرمحكلوكحتىيعطيالرأمالسديد
كالصائبالذمينصيرفيبكتقةالمصمحةالعامة،ككذلؾالبدأفتككفالمسألةالتييتـالحؿ
مفأجؿاستطالعالرأمعمييامفالمسائؿالحيكيةكالجكىريةكالمؤثرةفيمجرلالحياةالسياسية

لمبالد كال شؾ في أف ذلؾ متركؾ لمسمطة التقديرية لمسمطة التنفيذية التي تقكـ بالحؿ ،كحتى

يمكفتطبيؽذلؾفاألمرمتركؾالحتراـالسمطةالتنفيذيةلمدستكر،كلمدلالكعيالسياسيلدل

الشعبفيحالةجنكحالسمطةكابتعادىاعفالصكاب( .)2
الفرع الثاني

حل البرلمان عند عدم اتفاقو مع الرضا الشعبي العام
يدفع مجانبة النكاب لمصكاب في بعض األحياف كمخالفتيـ لما ترنك إليو الشعكب في

معالجةمشاكؿتككفعمىتماس كاحتكاؾ مباشربحقكؽاألفرادكحرياتيـ،إلىضركرة العكدة
إلىصاحبالسمطةاألصيؿلمكقكؼعمىرأيوبشأفمسألةما،كيككفذلؾمفخالؿاإلقداـ

عمىحؿالمجمسالنيابيكدعكةالناخبيفإلىانتخابمجمسجديديمثؿتكجياتيـكآرائيـ(.)3

ككثي انرمانجدتغي انرفيآراءالشعبكميكلوالسياسيةأكاالقتصاديةأكاالجتماعيةكلعؿ

ذلؾيككفبسببمكاكبةالتطكراتكالتقدـالذميشيدهالعالـكبذلؾيككففيمقابؿبقاءالبرلماف

عمى ما ىـ عميو فتبتعد ميكؿ الشعب كآرائو عف آراء ممثميو مما ينتج نكع مف النفكر كعدـ
()1د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص .94
(  )2راجع في ذات المعنى كال مف :د .ماجد راغب الحمك ،االستفتاء الشعبي كالشريعة اإلسالمية ،دار
المطبكعاتالجامعية،اإلسكندرية،4982،ص،116د.جابرجادنصار،االستفتاءالشعبيالديمقراطي،
دارالنيضةالعربية،القاىرة،4992،ص 336كمابعدىا،د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص 419كما

بعدىا.

()3ـ.دعدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص.43
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االنسجاـبينيما،فيرلالشعبأفالحككمةلـتعدتعبرعفرغباتوكآرائو،كحينيايتكجبعمى

رئيسالدكلةالذميرعىالصالحالعاـلمبالدكاألفرادأفيسعىإلىتحقيؽإرادةالرأمالعاـفيقكـ

بإقالةالك ازرةالمؤيدةبثقةاألغمبيةالبرلمانيةكيعيفك ازرةأخرلمفأجؿأفتقكـبحؿالبرلماف

كاجراء انتخابات جديدة بيدؼ تشكيؿ مجمس نيابي جديد يعبر عف رأم الشعب كيتناسب مع
تطمعاتوكطمكحاتو(.)1

فحدكثالخالؼبيفالبرلمافكالشعبيتطمبإذفمفالسمطةالتنفيذيةالعمؿعمىحؿ

البرلماف كتييئة األجكاء لمناخبيف ليككف ليـ الدكر الحاسـ في حؿ الخالؼ ،كىذا ما يؤكده

األستاذ ديجي  Duguitبقكلو" ينبغي عمى الحككمة أف تدعك الناخبيف لإلدالء برأييـ متى
شعرتبأفثمةخالؼكاقعانبيفالرأمالعاـكأغمبيةالنكاب"( .)2

فعدـ اتفاؽ البرلماف مع رأم الشعب مف الطبيعي أنو قد يؤدم في الغالب إلى حؿ

البرلمافككفالشعبىكصاحبكمصدركؿسمطة( .)3

وتطبيقاً لذلك ما جاء في نص المادة ي )72من الدستور المغربي لعام  9128في

إعماؿالحؿاإلجبارمفياستفتاءالشعبعمىمشركعقانكفرفضوالبرلمافحيثجاءفيو"إذا

كافؽ الشعب باالستفتاء عمى مشركع قانكف رفضو البرلماف تعيف حؿ مجمس النكاب" مما يدؿ
عمىأفالمجمسلـيعديعبرعفرأماألمة،كبدكرهيجبعمىالممؾحؿالمجمسحاالنغيرأف
ىذا النص أسقط في دستور  9178حيث تـ تنظيـ الحاالت التي يمجأ فييا الممؾ إلى طرح

مشاريعالقكانيفعمىاالستفتاءالشعبي( .)4

فالبرلمافقدينحرؼعفأداءكظائفوكاليعكدمعب انرعفآراءالشعبكارادتوكقديككف

لمنكابآراءمخالفةآلراءالناخبيففيذاكمويجعؿمفحؿالبرلمافالكسيمةاألنجحالتيتسمح

لمشعبباالحتفاظبحقوفيالبتفيىذهاألمكر( .)5

المطمب الثالث

أسباب أخرى لحل البرلمان
حؿالبرلمافاليقتصرعمى األسبابالسابقةفيناؾالعديدمفاألسبابالتيتدفعبحؿ
البرلماف إلى قمة الكسائؿ كالطرؽ المثمى كالناجحة في إنياء السبب الذم حؿ البرلماف ألجمو
( )1راجع في ذلؾ :د .محمد أبك زيد ،مرجع سابؽ ،ص 469كما بعدىا ،د .جياد الح ارزيف ،مرجع سابؽ،
ص.306
()2د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ .376،
()3أ.لميزأمينة،مرجعسابؽ،ص.81

()4د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .307
()5د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص.374
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فالخالؼ بيف مجمسي البرلماف يعد سببان قكيان لحمو ،ككذلؾ التعديؿ في الدستكر أك في نظاـ

االنتخابات يمعب دك نار ىامان في ككنو سبب يدفع إلى حؿ البرلماف ،ككذلؾ يككف الحؿ دعمان
لألغمبيةالبرلمانية ،كما يحؿالبرلماف عندالضركرةالمحتمةلحمو ،كما تـاالعتياد في بعض

الدكؿعمىحؿالبرلمافعندقربانتياءمدةإنابتوالقانكنية .
الفرع األول

الحل بسبب الخالف بين مجمسي البرلمان
ييدؼ ىذا الحؿ إلى تمكيف السمطة التنفيذية مف أف تحقؽ االستقرار السياسي؛ فكقكع

الخالؼبيفالمجمسيفقديؤدمإلىإصابةالحياةالتشريعيةبالشمؿالتاـكاليقتصراألمرعمى
ذلؾ فقط بؿ يؤدم إلى إصدار قكانيف ال تعبر إال عف رغبات صانعيا كمف ثـ فإف الشعب

صاحبالسمطةاألصيؿيككفمطالبانبالتعبيرعفرأيوكيمنحالثقةلممجمسالذميرلأنوأقدر
عمىالتعبيرعفرغباتوكطمكحاتو،فتككفالسمطةالتنفيذيةبذلؾسعتلمتكافؽبيفالمجمسيف

بغيةتحقيؽاالستقرارالسياسيلمؤسساتالدكلة( .)1

كلعؿ استحكاـ الخالؼ كقكة النزاع بيف المجمسيف المذاف دخال في صراع شديد كبات

تجاكبيما متعذ انر ،فإف السمطة التنفيذية تمجأ إلى حميا أك حؿ أحدىما طبقان لما ينص عميو

الدستكرلمعرفةأييماأعمىفيميزافالقيـمفاآلخرأكأثقؿكزنان عندالشعب كيمثؿأغمبية

الناخبيف،كبذلؾتستطيعالسمطةالتنفيذيةعفطريؽحؽالحؿأفتحافظعمىالتكافؽكاالنسجاـ
الن ،حتى إذا ما كانت نتيجة االنتخابات الجديدة مؤيدة
بيف المجمسيف ،فتحؿ مجمس النكاب مث 

لممجمسالقديـ،فإفمجمسالشيكختضعؼحجتوكتضمحؿمكانتوكيخؼكزنوممايظيرمف
مساندةأغمبيةالناخبيفلمكقؼمجمسالنكاب( .)2

كلقداتجيتبعضاألنظمةالبرلمانيةإلىانتياج نظاـالمجمسيفمفضمةأحدىماعمى

اآلخر،فكؿمنيمايختمؼعفاآلخركاالالنتفتالحكمةمفنظاـالمجمسيفكقدأخذتمصر
في دستكرم  4920-4932بنظاـ المجمسيف -مجمس الشيكخ كمجمس النكاب ككاف السبؽ في

ظيكرالمجمسيففيإنجمتراحيثيكجدمجمسالعمكـكمجمسالمكردات،ككذلؾيكجدفيفرنسا

كؿمفمجمسالشيكخكالجمعيةالكطنية،فمفالطبيعيأفتؤدمبعضالمسائؿالسياسيةاليامة

عمىاحتد اـالخالؼبيفالمجمسيفممايؤدمبدكرهإلىإثارةالرأمالعاـنتيجةتمؾالمناقشات
العميقةكيككفالحؿىكالعالجلتمؾالمناقشات( .)3

()1راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،70د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص498كمابعدىا.
()2د.محمدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص467كمابعدىا.

()3راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص498كمابعدىا،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص .69
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فمفالبديييىناأفىذاالسببفيالحؿاليكقعالحؿلكجكدخالؼعادمأكاختالؼ

آراءأكاتياماتعابرة ،كمااليمكفأيضانتصكرهفيىذاالسببىكالمجكءإليوفيالدكؿذات
نظاـالمجمسالكاحد( .)1

الفرع الثاني

الحل بسبب التعديالت الدستورية في نظام الحكم أو النظام االنتخابي لمدولة
تعد القكاعد الدستكرية كغيرىا مف القكاعد التي تقبؿ التعديؿ كالتغيير مف أجؿ مكاكبة
تطكرات الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كلذلؾ فقد أيد غالبية الفقو فكرة تعديؿ

الدستكر،كمنيـالفقيوالعالمةفاتيل  Vattelكالذماشترطأفيتـالتعديؿبإجماعأفرادالشعب
كميـأكبأكثريتيـإفأجازالدستكرذلؾ،ككمانادلالفقيوسيس  Sieyèsبأفاألمةتستطيع

تعديؿدستكرىامتىأرادتككنياغيرمقيدةبشيء( .)2

كتختمؼإجراءاتتعديؿالدساتيرالجامدةعفإجراءاتتعديؿالدساتيرالمرنةمفناحية

اشتراطالمشرعالدستكرملضركرةتكافركاتباعإجراءاتصعبةكمعقدةتنألبالقاعدةالدستكرية

عف سيكلة التعديؿ إذا ما قكرنت بالتشريع العادم ،كمف جممة تمؾ اإلجراءات اشتراط حؿ

البرلماف( .)3

كمفالبديييىناضركرةاستطالعرأمالمكاطنيفبمايخصتعديؿالدستكربعدمايتـ

حؿالبرلماف الذمأعطىمكافقةمبدئية عمىالتعديؿ ،ليدلي المكاطن كف بأصكاتيـبالمكافقةأك
عدـالمكافقةعمىإعادةانتخاب النكابالذيفصكتكالصالحالتعديؿليشكؿفيالنيايةالمجمس

التشريعيالجديد( .)4

فالحككمة تقكـ بحؿ البرلماف عند قياميا بإدخاؿ تعديالت جكىرية في نظاـ الحكـ أك

كضعالدكلةالدستكرمكالسياسيأكغيرذلؾمفاألمكرالجكىريةالتيتمسكيانياكمصالحيا،

أكعندقياـالدكلةبتغييرنظاميااالنتخابيكأفتتبنىنظاـاالنتخاباتبالقائمة،أكأفيتـتقدير
نظاـ االنتخاب بالتمثيؿ النسبي ،أك القياـ بالحؿ مع إعادة تكزيع الدكائر االنتخابية في البالد
كذلؾتماشيانمعالمستجداتالكثيرةمفزيادةعددالسكافكاعادةترتيبالتقسيماتاإلداريةسكاء

( )1راجعفيذلؾ:د.زيفبدرفراج،القيكدالكاردةعمىحؽرئيسالجميكريةفيحؿالمجمسالنيابي،مرجع
سابؽ،ص،37د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .497
( )2د .إسماعيؿ مرزة ،القانكف الدستكرم كالعمـ السياسي ،ط ،2دار المالؾ لمفنكف كاآلداب كالنشر،3001 ،
ص.430

()3د.عمرخكرم،القانكفالدستكرم،ط،4منشكراتالحمبيالحقكقية،3008،ص.10
()4أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.401
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بالزيادةأكالنقصاف( .)1

ولقد تبنت بعض الدساتير حل البرلمان كمبرر لتعديل الدستور من أجل استقرار رأي

األغمبية حول التعديلي.)2

كمف الدساتير التي طبقت ىذا السبب في الحؿ دستور الدنمارك لعام  9192إذ تـ

باالستناد إلى المادة ( )91منو إلى حؿ البرلماف بمجمسيو نتيجة اإلعالف عف إجراء تعديؿ

النمفثنائيةالتمثيؿ( .)3
دستكرمفي/2مارس-آذار4912لغرضتبنينظاـأحاديةالتمثيؿبد 

ككذلؾالقانون األساسي الع ارقي لعام 9182حيثنصتالمادة()449منوعمىأنو"

عدامانصعميوفيالمادةالسابقة،اليجكزقطعيانإدخاؿتعديؿماعمىالقانكفاألساسيإلى

مدةخمسسنكاتمفتاريخابتداءتنفيذه،كالبعدتمؾالمدةأيضانإالعمىالكجواآلتي :

كؿتعديؿيجبأفيكافؽعميوكؿمفمجمسالنكابكاألعيافبأكثريةمؤلفةمفثمثي

أعضاء كال المجمسيف المذككريف ،كبعد المكافقة عميو يحؿ مجمس النكاب ،كينتخب المجمس
الجديدفيعرضعميو،كعمىمجمساألعياف،التعديؿالمتخذمفالمجمسالمنحؿمرةثانية،فإذا

اقترفبمكافقةالمجمسيفبأكثريةمؤلفةمفثمثيأعضاءكمييماأيضان،يعرضعمىالممؾليصدؽ
كينشر"( .)4

وقد تم حل البرلمان في إنجمت ارألكثرمفمرةتطبيقان ليذاالسبب،كأبرزىاحؿالبرلماف

الكاقعفي،4823حيثتـىذاالحؿمفأجؿإلغاءبعضالمقاطعات،كالتيتبمغ 86مقاطعة
كضـ المقاعد عمى الدكائر االنتخابية لممقاطعات الكبرل ،كما قامت حككمة لويد جورج بحؿ

البرلمافبسببتعميـحؽاالقتراععمىالرجاؿكالنساءعمىالسكاء( .)5

وكذلك لم يخل النظام الدستوري األردني مف ىذا التطبيؽ فمقد حؿ مجمس النكاب

األردنيفي 4910/4/4بسببتعديؿقانكفاالنتخابات خاصةبعدأفتـضـالضفةالغربية

إلىالضفةالشرقيةكماترتبعمىالكضعمفضركرةتمثيؿأىاليالضفةالغربيةفيالبرلماف؛

( )1راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،303د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،98د.
بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.71

()2أ.ـ.د.ميثـحنظؿشريؼ،ميثـحنفيكاظـ،مرجعسابؽ،ص.111
()3ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص.111
( )4نصالمادة(")448يجكزلمجمساألمة،خالؿسنةكاحدةابتداءمفتنفيذىذاالقانكف،أفيعدؿأيان كاف

مفاألمكرالفرعيةفيىذاالقانكف،أكاإلضافةإليياألجؿالقياـبأغراضو،عمىشرطمكافقةمجمساألمة

بأكثريةثمثياآلراءفيكالالمجمسيف".

()5راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،71د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص 303كمابعدىا،
د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.98
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فالمجمسالمنحؿلـيعديمثؿالشعباألردنيالتمثيؿالسميـبعدإلحاؽالضفةالغربيةباألردف

ممااستكجبإجراءتعديؿعمىقانكفاالنتخابات( .)1

ومن تطبيقات ىذا السبب أيضاً ما حدث في مصر مف حؿ بسبب التغيير في نظاـ

االنتخاب ،كالذم حدث في عاـ  ،4987حيث قرر الرئيس محمد حسني مبارك حؿ مجمس
الشعب،كالعكدةمفجديدلتبنينظاـاالنتخاب بالقائمةالحزبيةمعالتمثيؿالنسبيكثـتشكيؿ
مجمسالشعبالجديدعمىىذاالنحك،كيرجعسببالحؿإلىأفالنظاـاالنتخابيالمصرمشيد

تحكالن خطي انرفيقانكفاالنتخابات،بدأتبكادرهحينماتـ إصدارالقانكفرقـ 441سنة4982

كالذم قرر إحالؿ نظاـ االنتخاب بالقائمة النسبية بدالن مف نظاـ االنتخاب الفردم ،كذلؾ في

المادة()47منوكالتياشترطت ضركرةحصكؿالحزبعمى%8غيرأفىذاالقانكفطعف
بعدـدستكريتوكتـحؿالمجمس( .)2

الفرع الثالث

الحل بسبب دعم األغمبية البرلمانية
انتيجت بعض الدكؿ ذات النظاـ البرلماني حؿ المجمس النيابي بيدؼ دعـ األغمبية

داخؿ أركقة ىذا المجمس بأف تقدـالسمطة التنفيذية بحؿالبرلماف بيدؼ تقكية كزيادةاألغمبية
الضعيفةفيالمجمسكيفترضىذاالحؿعدـتمتعأممفالحزبيفالكبيريفبأغمبيةمريحةداخؿ

البرلماف ،كلذلؾ تمجأ الحككمة إلى الحؿ سعيان منيا إلى دعـ األغمبية الضعيفة ليا داخؿ
البرلماف( .)3

كلعمومفالبديييبؿمفالضركرمأفيراعىقبؿاإلقداـعمىىذاالحؿمجمكعةمف

العكامؿ ،التي تسيـفي تحقيؽالحؿلألىداؼالمرجكةمنو ،كمفىذه العكامؿضركرة اختيار

الكقتالمناسبكالذميعتمدأساسان عمىمجمكعةمفالمقكماتأكاألسسالتييجبدراستيا

بعنايةلمكقكؼعمىالرأمالصحيحكالكقتالمناسبلإلقداـعمىخطكةالحؿ،كمفذلؾالعمؿ

فاليمكفأفيستقرأأم
ي
عمىقياسالرأمالعاـكجسنبضالشارعحكؿثقتوبالحككمةكبأدائيا،

نظاـحكـفيالبالدإذاكافىناؾمكقؼعدائيتجاىومفالرأمالعاـ( .)4
()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.301

()2راجعفيذلؾ:د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص99كمابعدىا،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص71
كمابعدىا.
( )3راجعفيذلؾ:د.محمدقدرمحسف،رئيسمجمسالكزراءفيالنظـالبرلمانيةالمعاصرة،دراسةمقارنة،
رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،4987،ص،149أ.د.سميمافالطماكم،د.عثمافخميؿ
عثماف،مكجزالقانكفالدستكرم،دارالفكرالعربي،4913،ص.116

()4د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص469كمابعدىا.
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فاختيارالكقتالمالئـإلجراءالحؿلوأىميةبالغةككبيرة،ففيعاـ4919استغؿرئيس

الكزراء البريطاني ماكميالن  Macmillanالحالة االقتصادية المنتعشة لمبالد ،فقرر حؿ
البرلمافكأسفرتاالنتخاباتعففكزحزبوحزبالمحافظيففك انزكبي انربازدياد عددمقاعدهفي

البرلماف( .)1

كينطكم ىذا الغرض مف الحؿ عمى مخاطرة كبيرة بالنسبة لمحككمة ،حيث أنو مف

المحتمؿأفتفقدالسمطةفياالنتخاباتالجديدة،لذلؾكافعمىالسمطةالتنفيذيةقبؿأفتقدـ

عمىحؿالبرلمافلدعـ األغمبيةالبرلمانية،كأفتأخذفيالحسبافالكقتالمناسبليذااإلجراء

مماقديساعدىافيتحقيؽالغرضمفالحؿ،فقدتؤدماالنتخاباتإلىأفتفقدالحككمةالسمطة
فيحاؿجاءتاالنتخاباتمخالفةلمغرضمنيا( .)2

ولعل من التطبيقات األكثر وضوحاً ليذا السبب من أسباب الحل يوجد في يإسرائيل)

حيثأفاألغمبيةالبرلمانيةتعانيدائمانمفالضعؼ،كقدتـحؿالكنيست"اإلسرائيمي"أكثرمف

مرةليذاالسببحيثأفحزباالعمؿكالميككديتناكباف عمىالسمطةاعتمادان عمىتأييداألحزاب
الصغيرةكالتييؤدمتغييرمسمكياالسياسيإلىأفتفقدالحككمةسترىافيالبقاءبفارؽطفيؼ

كصؿفي بعضاألحيافإلى صكت كاحد ،ففي  4996/1/39قاـرئيس الكزراء( اإلسرائيمي)

شمعون بيريزبتقديـمكعداالنتخاباتلالستفادةمفقكةمركزهالسياسي،نتيجةاتفاقيةالسالـمع
الفمسطينييفكأرادتدعيـأغمبيةالبرلماف،غيرأفنتيجةاالنتخاباتجاءتبعكسالمرجكمنيا
حيث خسر رئيس الكزراء رئاسة الحككمة ،بعد أف تـ تعديؿ قكانيف االنتخابات لمفصؿ بيف

انتخابرئيسالكزراءكأعضاءالبرلماف( .)3

وكذلك ما طبق في بريطانيا في حل  9173-9171بيدؼ تدعيـ األغمبية المكجكدة،

ففيحيفكجدرئيسالكزراءويمسون Wilsonالعناصرالمالئمةلصالححزبوالحاكـمكاتيةلـ

يتكانىفيإجراءالحؿ،غيرأفالنتائجلـتكففيالحسبافففيعاـ4970فشؿحزبالعمؿ-

الحزبالحاكـآفذاؾ-فشالنذريعان،كفيعاـ4971لـيحقؽسكلنجاحانجزئيان( .)4

كماتكجدتطبيقاتليذااليدؼمفالحؿفيالعارؽكذلؾفيالعيدالممكيحيثتـحؿ

البرلمافالنيابيالثامفكالثالثعشربقصدإيجادأغمبيةبرلمانية( .)5
()1د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص.322

()2راجعفيذلؾ:أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص،400د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.77
( )3راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص 96معالنظرإلىىامش(،)2د.بشيرباز،مرجع
سابؽ،ص .77

()4د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص.322
()5أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.403
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الفرع الرابع

الحل في حالة الضرورة
يتـالحؿىناعندتكافرالضركرةالحتميةالتيتتطمبكقكعو،كتختمؼىذهالضركرةمف

دستكرآلخرحسبمايرتئيوالمشرعمفكجكبتكافرشركطمعينةلتكافرىا،فمقدنصالمشرع

المصرمصراحةعمىذلؾفي دستور سنة  9179حيثذكرفيالمادة()426منوأنو"ال
يجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالشعبإالعندالضركرةكبعداستفتاءالشعبكيصدررئيس

كاجراء استفتاء خالؿ ثالثيف يكمان فإذا أقرت األغمبية
الجميكرية ق ار نار بكقؼ جمسات المجمس 
المطمقةلعددمفأعطكاأصكاتيـالحؿأصدررئيسالجميكريةق ار انربو" .

كتفسير ذلؾ نظريان أال تزيد فترة التكقؼ عف ثالثيفيكمان ،كلك أراد المشرع غير ذلؾ

لنصصراحةنعمىغيرذلؾ،كأمامفالناحيةالعمميةفاليمكفتطبيقوألفالمتصكرأفيصدر
رئيس الجميكرية ق ار انر يكقؼ جمسات المجمس ،كيمتزـ دستكريان بمدة الثالثيف يكمان المقررة في

الدستكر،ثـيتراخىفيعرضاألمرعمىالشعببحيثاليتـإالفينيايةمدةالثالثيفيكمان

المقررة( .)1

كلقدقاـالمشرعالمصرمبتعديؿالمادة()426مفالدستور الصادر لسنة  9179في

 3007/2/36كالتي أصبحت تنص عمى أنو" ال يجكز لرئيس الجميكرية إصدار قرار بحؿ

مجمسالشعبإالعندالضركرة،كاذاحؿالمجمسفيأمرفاليجكزحؿالمجمسالجديدلذات
األمركيجبأفيشتمؿالقرارعمىدعكةالناخبيفإلجراء انتخابات جديدةلمجمسالشعبفي

ميعاد ال يجاكز ستيف يكمان مف تاريخ صدكر قرار الحؿ كيجتمع المجمس الجديد خالؿ األياـ

العشرةالتاليةإلتماـاالنتخاب" .

فقدأعفىالمشرعىنارئيسالجميكريةمفإجراء االستفتاءكالخكضفيغمارالمدد

كلكنوقيدهىنافقطبميعادإجراء االنتخاباتالجديدةكىيخالؿمدةالتتجاكزالستيفيكمان مف

تاريخصدكرقرارالحؿ( .)2

غيرأفالمشرعالمصرمفيالدستور الصادر لعام  8193قدنصفيالمادة()427

عمىأنو"اليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالنكابإالعندالضركرة،كبقرارمسبب،كبعد

استفتاء الشعب ،كال يجكز حؿ المجمس لذات السبب الذم حؿ مف أجمو المجمس السابؽ.
كيصدررئيسالجميكريةق ار انربكقؼجمساتالمجمس،كاجراءاالستفتاءعمىالحؿخالؿعشريف

يكمانعمىاألكثر،فإذاكافؽالمشارككففياالستفتاءبأغمبيةاألصكاتالصحيحة،أصدررئيس
()1راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،76د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص .97
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.307

 77

الجميكرية قرار الحؿ ،كدعا إلى انتخابات جديدة خالؿ ثالثيف يكمان عمى األكثر مف تاريخ

صدكرالقرار.كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلعالفالنتيجةالنيائية" .

كنجدىناأفالمشرعالمصرمعادمفجديدليكبؿرئيسالجميكريةباالستفتاءكالخكض

كاجراء االنتخابات كالتي قاـ بتقميصيا
في غمار المدد القانكنية باإلضافة إلى تحديد ميعاد 
لتصبحخالؿثالثيفيكمانمفتاريخصدكرالقرار .

ككػذلؾنػػصدســتور الجميوريــة اليمنيــة الصــادر لعــام8119فػػيمادتػػو(/404أ)بأنػػو"ال

يجػػكزل ػرئيسالجميكريػػةحػػؿمجمػػسالن ػكابإالعنػػدالضػػركرةكبعػػداسػػتفتاءالشػػعب،كيجػػبأف
يشتمؿقرارالحؿعمىاألسبابالتيبنيعميياكعمىدعكةالناخبيفالنتخابمجمسنكابجديد

خالؿستيفيكمانمفتاريخصدكرقرارالحؿ" .

كحتىاليترؾاألمرجزافانكػافالبػدمػفتػكافرشػركطلإلقػراربكجػكدحالػةالضػركرةمػف

عدمػػو،كمنيػػاأفيكػػكفىنػػاؾخط ػرجسػػيـييػػددالنظػػاـكلػػيسىنػػاؾكسػػائؿغيػػرالمجػػكءإلػػى

التشريعاتالضركريةلدفعالخطربحؿالبرلماف( .)1

الفرع الخامس

حل البرلمان بسبب قرب انتياء مدة إنابتو القانونية
تقدـالحككمةعمىالمجكءإلىىذاالسببفيالحؿبغيةتجنبالبالدمخاطراألعماؿ
التيقديقكـبياالبرلماففيالفترةالسابقةعمىانتياء مدتوالمقررةدستكريان؛فالمجالسالنيابية

فيالغالبماتقكـعندقربانتياءكاليتياالبرلمانيةبالعبثبالقكانيفكاصدارتشريعاتقديككف
لفقدتسيطرعمىالمجمسحمىالرغبةفي

اليدؼمنيافيغيرصالحاألمة،كمفناحيةأخر
إنجازالعديدمفاألعماؿالتيتيدؼإلىجمعأكبرعددمفالناخبيفحكليـاألمرالذميشكؿ

إض ار انربالمصمحةالعامة( .)2

كتؤدمفيىذهالحالةمفالحؿكظيفتياالفنيةعندماتككفالمدةالقانكنيةلمبرلماففي

نيايتيا،أمافيحالةكانتالمدةالمتبقيةكثيرةسنةمثالنفييتنتفيالحكمةالمرجكةمفالحؿ( .)3
كيالحظ أف ىذا السبب غالبان ال يككف مف بيف األسباب المعمنة التي تقكـ الحككمة

بتسبيبقرارىابحؿالمجمسالنيابيبيا،عمىالرغـمفأنوقديككفالسببالرئيسكراءقياميا

بحؿ البرلماف ،كتيدؼ مف كرائو عدـ التأثير عمى االنتخابات الجديدة التي يخكضيا أعضاء
المجمس النيابي ككنيـ يتمتعكف بالصفة النيابية ،فيي تقكـ بو كإجراء كقائي قبؿ انتياء مدة
()1أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.99

()2راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،91د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.300
()3أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.408
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البرلمافالدستكريةلتفكتعمىأعضاءالمجمسالفرصةكتجنبالبالدالكثيرمفاألزماتالتي
قدتنتجعفإصدارقكانيفلـيراعفيياالتحضيرالكامؿكالاإلعداد،كانمايككفالغرضمنيا

كاجراءات تخدـ مصمحة فئة معينة كتخدـ مصالح األعضاء في االنتخابات
اتخاذ قكانيف 

القادمة( .)1

وتطبيقاً ليذا السبب في حل البرلمان وجدت حاالت لمحل في إنجمت ار خالل كل من

األعوام التالية ي)9123-9121-9132-9192ي.)2

وقد طبق أيضاً النظام األردني ذلك الحل،حيثتـحؿمجمسالنكابعاـ 4992قبؿ

نيايةالفصؿالتشريعيبأربعةأشير،ككافتبريرالحككمةبشأفذلؾالحؿأفإجراءاالنتخابات

العامة لممجمس القادـ يجب أف تجرم خالؿ الشيكر األربعة التي تسبؽ انتياء مدة كالية

المجمس( .)3

ويالحظ كذلك تطبيق ىذا الحل ضمنياً في مصر حيثأنولـ يكجد برلمافاستمر حتى قرب
انتياءمدةنيابيةفيالغالبعمىاألقؿخالؿفترةدستكر4932كحتىبدايةدستكر .)4(4974

()1راجعفيذلؾ:د.عكضالميمكف،سمطةرئيسالدكلةبحؿالبرلماففياألردف،مرجعسابؽ،ص،192د.
جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص 300كمابعدىا.
()2راجعفيذلؾ:د.السيدصبرم،مرجعسابؽ،ص،412د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.91
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .304

()4راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،74د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.91
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المبحث الثاني
ضمانات واجراءات حل البرلمان
كجدحؿالبرلمافليشكؿأحددعائـالتكازفكاالستقراربيفالسمطات،كلضمافتحقيؽىذا

اليدؼكافالبدمفالمحافظةعمىالتطبيؽاألمثؿليذاالحؽ،كألفالطبيعةالبشريةتدفعباتجاه

تحقيؽالمصالحالشخصية،فكافمف البديييتكقعظيكرحاالتمفالتعسؼفياستخداـىذا
الحؽ ،فما كاف مف المشرع الدستكرم إلى العمؿ عمى تقييد ىذا الحؽ بكضع مجمكعة مف

الضماناتالتيتضمفلمبرلمافعدـالتعسؼفياستخداـحؽالحؿتجاىوممايتيحلوالعمؿ

ضمفحياهنيابيومستقرة .

كعمىىدلماسبؽسنقسـىذاالمبحثإلىمطمبيفعمىالكجوالتالي :
المطمباألكؿ:الضماناتالعامة .

المطمبالثاني:تسبيبحؿالبرلماف .

المطمبالثالث:الضماناتاإلجرائيةالخاصة .


المطمب األول

الضمانات العامة
تتجسد ىذه الضماناتفي ما يتعمؽبتقصير الفترة الزمنيةالكاقعة ما بيف انعقاد المجمس

الجديدكبيفانتياء كاليةالمجمسالقديـحيثأفجؿالدساتيرالتينصتفيمكادىاعمى حؽ

الحؿنصتأيضانعمىىذاالقيد( .)1

كلعؿ ما قامت بو بعض الدساتير مف اشتراطيا أف يتضمف مرسكـ الحؿ صراحةن دعكة

الناخبيفالختيار ممثمييـفيالبرلماف،كذلؾخالؿمدةزمنيةمحددةكحدأقصى،كعدـجكاز

تجاكزىا،كالنصأيضانعمىميعادانعقاد المجمسالجديدكتحديدمدةمعينةتبدأفيتاريخإجراء

االنتخابات ،كىناؾ اقتصر فقط عمى تحديد حد أقصى النعقاد المجمس الجديد دكف النص
صراحةنعمىذلؾفيقرارالحؿ،كدكفتمييزبيفالزمفالمقررإلجراء االنتخاباتكالزمفالذم
تـفيودعكةالمجمسالجديدلالنعقاد( .)2

كمف ىذه الدساتير الدستور المبناني الصادر سنة  9182في كؿ مف المادة ( )31منو

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .346
( )2راجعفيذلؾ:د.عمرفؤادأحمدبركات،المسئكليةالسياسيةلرئيسالدكلةفياألنظمةالدستكريةالمقارنة،

دار النيضة ،4981 ،ص ،11د .سميماف الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص ،121د .إبراىيـ دركيش ،مرجع

سابؽ،ص،412د.كحيدرأفتككايتإبراىيـ،القانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص.171
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كالتي نصت عمى أنو " إذا حؿ مجمس النكاب كجب أف يشتمؿ قرار الحؿ عمى دعكة إلجراء

انتخابات جديدة ،كىذه االنتخابات تجرم كفقان لممادة ( )31كتنتيي في مدة ال تتجاكز الثالثة

أشير" ،كالمادة ( )11كالتي جاء فييا"  ،...كيدعى المجمس الجديد لالجتماع في خالؿ األياـ
الخمسةعشرالتيتميإعالفاالنتخاب" .

ككذلؾالدستور األردني لعام 9128كالذمجاءفيوفيالمادة(")72إذاحؿمجمسالنكاب

فيجبإجراء انتخاباتعامة ،بحيثيجتمعالمجمسالجديدفيدكرةغيرعاديةبعدتاريخالحؿ
بأربعةأشيرعمىاألكثر" .

والدستور الكويتي لسنة  9128في مادتو( )407كالتي نصت عمى أنو"  ،...كاذا حؿ

المجمسكجبإجراءاالنتخاباتلممجمسالجديدفيميعاداليتجاكزشيريفمفتاريخالحؿفإف
لـتجراالنتخاباتخالؿتمؾالمدةيستردالمجمسالمنحؿكامؿسمطتوالدستكريةكيجتمعفك انر
كأفالحؿلـيكف،كيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبالمجمسالجديد" .

ككذلؾدستور جميورية مصر العربية لسنة  9179المعدؿفيمادتو()426كالتينصت

عمى"،...يجبأفيشتمؿالق اررعمىدعكةالناخبيفإلجراء انتخاباتجديدةلمجمسالشعبفي

ميعاد ال يجاكز ستيف يكمان مف تاريخ صدكر قرار الحؿ كيجتمع المجمس الجديد خالؿ األياـ

العشرةالتاليةإلتماـاالنتخاب" .

كأيضانماجاءفيدستور جميورية مصر العربية لعام8193فيالمادة()427منوكالتي

نصتعمى"،...أصدررئيسالجميكريةقرارالحؿكدعاإلىانتخاباتجديدةخالؿثالثيفيكمان
عمىاألكثرمفتاريخصدكرالقراركيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلعالف

النتيجةالنيائية" .

ومن خالل ما سبق من التطبيقات نجدأفالدساتيرتتفؽعمىاشتراط مدلزمنيمعيف

النعقادالمجمسالجديد،كلكنيالـتتفؽعمىطبيعةالجزاءالذميترتبعمىمخالفةالمدةالزمنية

التيحددىاالدستكرالنعقادالمجمسالجديد( .)1

كلقداختمفتالدساتيرفيىذااألمرإلىاتجاىيفاألوليرلأفبعضالدساتيرنصتعمى

الجزاءالمترتبعمىمخالفةالمدةالزمنيةالمحددةالنعقادالمجمسالجديدصراحةنكاعتبرأفأم

مخالفةلذلؾتككفبمثابةانعداـ قرارالحؿككأنولـيكفكدعكةالمجمسالقديـلالنعقاد كذلؾ
بقكةالقانكفكأماالثاني فيرلأفالدساتيرلـتنصعمىتمؾاألحكاـالتيتعدفعالة كضمانة
حقيقيةلمحيمكلةدكفتعطيؿالمجمسألمسببمفاألسباب( .)2

()1د.محمدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص.487
()2راجعفيذلؾ:د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص،649د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .330
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ومن الدساتير التي أخذت باالتجاه األول الدستور المبناني لسنة  9182فيالمادة()11
كالتينصتعمىأنو" ،...كفيحالةعدـإجراءاالنتخاباتضمفالميمةالمنصكصعمييافي

المادةالخامسةكالعشركفمفالدستكريعتبرمرسكـالحؿباطالن ككأنولـيكفكيستمرمجمس

النكابفيممارسةسمطاتوكفقانألحكاـالدستكر" .

ككذلؾالدستور األردني لسنة  9128فيمادتو()72التيجاءفيياأنو"،...إذالـيتـ

االنتخاب عند انتياء الشيكر األربعة يستعيد المجمسالمنحؿ كامؿ سمطاتو الدستكرية كيجتمع
فك انركأفالحؿلـيكفكيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبمجمسجديد" .

ودستور دولة الكويت الصادر لعام  9128فيالمادة()407منوكالتينصتعمىأنو"

 ،...فإف لـ تجر االنتخابات خالؿ تمؾ المدة يسترد المجمس المنحؿ كامؿ سمطاتو الدستكرية
كيجتمعفك انرككأفالحؿلـيكف،كيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبالمجمسالجديد" .

كأيضاندستور مممكة البحرين الصادر عام 8118فيالمادة(/61أ)كالتينصتعمىأنو"

إذاحؿمجمسالنكابكجبإجراء االنتخاباتلممجمسالجديدفيميعاداليجاكزأربعةأشير
ي
عمى األكثر مف تاريخ الحؿ .فإف لـ تجر االنتخابات خالؿ تمؾ المدة يسترد المجمس المنحؿ

كامؿ سمطتو الدستكرية ،كيجتمع فك انر كأف الحؿ لـ يكف ،كيستمر في أعمالو إلى أف ينتخب

المجمسالجديد" .

كأمااالتجاه الثاني فيؤخذعميوأنوإذاماأريدتطبيؽالنتيجةالسابقةفمفالمتعيفالنص

عميياصراحةنفيصمبالدستكركمافعمتالدساتيرالسابقةفمثؿىذهالنصكصتقطعكؿجدؿ
كتزيؿ كؿ الشكائب حكؿ صحة كسالمة التفسيرات ،كتضع الحككمة المتعسفة مكشكفة أماـ

جماىيرالشعب كيتكجب عدـاالستنتاجلمالـ يذكر فيالدساتير،كقدكافلممشرعأف ينص

عميو صراحةن في الدستكر فال يجكز أف يككف الدستكر عرضة لمتفسير في أيان كاف ،كيتكجب
كذلؾكجكدجيةمحايدةتككفقضائيةكالمحكمةالعمياالتيتشرؼعمىدستكريةالقكانيف( .)1

فبيذا يككف الدستكر محصنان مف أم استنتاجات تطرح بدافع األىكاء الشخصية كمبررات

تيدؼعمىتحسيفمكقؼالحككمةالمتعسفةأماـالشعب .
المطمب الثاني

تسبيب حل البرلمان
يبرزىناتساؤؿإفكافىنػاؾحػؿلمبرلمػافمػفقبػؿالحككمػةفيػؿينبغػيعمييػاتسػبيب

قرارىػػابالحػػؿ،أمىػػؿيكجػػدعمػػىرئػػيسالدكلػػةالت ػزاـيفػػرضعميػػوتسػػبيبق ػرارحػػؿالبرلمػػاف،
( )1راجعفيذلؾ:د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص 630كمابعدىا،د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،
ص.330
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فيككفمرسكـالحؿبدكفكجكدىذاالتسبيبباطالنكاليتمتعبأمأثرقانكني .

كنجدىناأفبعضالدساتيرقدأخذتبإلزاـالحككمةبأفتضعفيمرسكـالحؿالسبب

الذمدفعياإلىحؿالبرلمافكاالاعتبرقرارالحؿباطالن كاليتمتعبأمأثر قانكني،غيرأف
ىناؾاختالؼ حكؿطبيعةىذاالتسبيبلمحؿىؿيككفالتسبيبضمنيان أـصريحان،كىذايحدد
مفخالؿماعمىقرارالحؿالصادرمفقبؿرئيسالدكلةمفقيكد .
الفرع األول

التسبيب الضمني لقرار الحل
يعتبرالتسبيبضمنيانعندالنصعميوداخؿالدستكربشكؿغيرمباشر،يفيـمفبيف

السطكركتبرزهبعضالعباراتالتيتدؿعمىضركرتو .

فيكيككفمتىأقرالدستكرعدـالحؿمرتيفلنفسالسببفإنوبذلؾيمزـرئيسالكزراء،

عمى ذكر السبب األكؿ لحؿ ىذا المجمس" الذم لـ يذكر فيو سبب الحؿ" ليككف مف الممكف

معرفةككفالسببالثانيتك ار انرلمسبباألكؿأـمخالفانلو( .)1

كلقدانتيجتبعضالدساتيرىذاالنكعكمنياالدستور المصري لعام  9184فيالمادة

()88كالتينصتعمىأنو"إذاحؿمجمسالنكابفيأمرمافاليجكزحؿالمجمسالجديدمف

أجؿذلؾاألمر"،كعاد دستور سنة  9141فيمادتو()28ليؤكدعمىأنو"اليجكزحؿمجمس
النكابأكثرمفمرةلسببكاحد"،ودستور سنة  9122الذمنصفيالمادة()444منوعمى

أنو"فإذاحؿمجمساألمةفاليجكزحؿالمجمسالجديدمفأجؿذلؾاألمر"،ككذلؾماجاء

باحتكائيا
في دستور  9179كالذم نص ضمنيان عمى ضركرة التسبيب في المادة ( )426منو  

عمىشرطيفلمحؿالمتجسداففيالضركرةكاالستفتاء،بمعنىأفالضركرةتتطمبذكرالسبب
ككذلؾاالستفتاءيجبأفيتـفيوذكرالسببالذمدفعرئيسالجميكريةإلىحؿالمجمسحتى
يتمكف الشعب مف الحكـ  عمى المكضكع كىك عمى دراية بالسبب الذم دفع رئيس الجميكرية

لحؿالمجمسكتقريرىذاالسببإمابالمكافقةأكبالرفض(.)2


وأما بعد تعديل المادة ي )942في الدستور المصري لعام  9179أصبح التسبيب

الضمنيأكثركضكحانمفخالؿىذهالمادة"اليجكزلرئيسالجميكريةإصدارقراربحؿمجمس

الشعب إال عند الضركرة ،كاذا حؿ المجمس في أمر فال يجكز حؿ المجمس الجديد لذات

األمر ."...

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص308كمابعدىا.

()2راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،403د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص309كما
بعدىا.
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وكذلك الدستور المبناني لعام  9182فيمادتو ( )1/61كالتينصتعمى أنو"،...ال
يجكزممارسةىذاالحؽمرةثانيةلألسبابنفسياالتيدعتإلىحؿالمجمسفيالمرةاألكلى"،

والدستور األردني لعام  9128شمؿ ذلؾ أيضان في المادة ( )4/71عمى أنو" إذا حؿ مجمس
النكاببسببما،فاليجكزحؿالمجمسالجديدلمسببنفسو"،ككماطبؽذلؾالدستور العراقي

لعام 9182كالذم نص في مادتو ( )3/10عمى أنو " إذا حؿ المجمس ألمر فال يجكز حؿ
المجمسالجديدمفأجؿذلؾاألمر"( .)1

الفرع الثاني

التسبيب الصريح لقرار الحل
إفحرصالمشرععمىعدـتعسؼالحككمةفياستخداميالحقيافيحؿالبرلمافدفعو

فيبعضالدساتيرإلىإحاطةىذاالحؽببعضالضماناتكالقيكد،فقداشترطأفيصدرمرسكـ

الحؿمسببان،أمأفيتضمفالمرسكـاألسبابكالدكافعالتيأدتإلىالحؿفيصمبو،ليتمكف
الرأمالعاـمفالحكـعمىسالمةإجراء الحؿ،كالشؾفيأفىذاالقرارمنطقيألفصدكر

قرارالحؿمجيالنيدفعبالرأمالعاـإلىحالةمفعدـالتبصرباألمر( .)2

فبعض الدساتير تشترط أف يصدر قرار الحؿ مسببان تحقيقان لعدـ إساءة استخداـ حؽ

الحؿ،بحيثيتسنىلمرأمالعاـمفخالؿالتسبيبالحكـعمىسالمةإجراءالحؿ،كمعرفةلماذا
تـحؿالبرلمافالمنتخب .

كمفالتطبيقاتعمىىذاالنكعمفالتسبيبمانصعميوالدستور الكويتي الصادر في

 9128فيالمادة()407منوكالتينصتعمىأنو"لألميرأفيحؿمجمساألمةبمرسكـتبيف

فيوأسبابالحؿ"،ككذلؾالدستور المبناني الصادر عام 9182الذمنصفيالمادة()11عمى
أنو"يحؽلرئيسالجميكريةأفيتخذق ار انرمعمالن بمكافقةمجمسالكزراءبحؿمجمسالنكاب،"...
كقد جاء أيضاً في الدستور اليمني لعام  8119في المادة (/404أ) منو كالتي نصت عمى

أنو"،...يجبأفيشتمؿقرارالحؿعمىاألسبابالتيبنيعمييا .)3("...

( )1أ.د.رافعخضرشبر،ـ.عميسعدعمراف،القيكدالشكميةالسابقةعمىحؿالبرلماف،مجمةالمحقؽالحمي
لمعمكـالقانكنيةكالسياسية،المجمد،7العددالثاني،3041،ص34كمابعدىا.

(  )2راجعفي ذلؾ :د.عبد الفتاح حسف ،مبادئ النظاـ الدستكرم في الككيت ،دارالنيضة العربية ،بيركت،
،4968ص،289د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.83
( )3راجعفيذلؾ:د.محسفخميؿ،الطائفيةكالنظاـالدستكرمفيلبناف،الدارالجامعة،4993،ص،472د.
إبراىيـشيحا،النظاـالدستكرمالمبناني،4990،ص،122د.عبدالفتاححسف،مرجعسابؽ،ص،289
أ.د.رافعخضرشبر،ـ.عميسعدعمراف،مرجعسابؽ،ص،48د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،83
د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،344د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص .403
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كأيضان الدستور البحريني لعام  8118كالذمنصفيالمادة(/13ج)عمىأنو"لمممؾ

أفيحؿمجمسالنكاببمرسكـتبيففيوأسبابالحؿ،كاليجكزحؿالمجمسلذاتاألسبابمرة

أخرل" .

ككذلؾ ما جاء في الدستور الجديد لجميورية مصر العربية لعام  8193في المادة

( ) 427منو كالتي نصت عمى أنو" ال يجكز لرئيس الجميكرية حؿ مجمس النكاب إال عند
الضركرةكبقرارمسببكبعداستفتاءالشعبكاليجكزحؿالمجمسلذاتالسببالذمحؿمف

أجموالمجمسالسابؽ ."...

المطمب الثالث

الضمانات اإلجرائية الخاصة
جاءت ىذهالضمانات كأىـالضمانات التينصت عميياالدساتيرفي األنظمة السياسية

لمدكؿالتيتأخذبحؽالحؿ(.)1كىيكالتالي :
 استشارةجيةمعينةقبؿالحؿ .
 عدـتكرارالحؿلذاتالسبب .

 عدـجكازحؿالبرلمافخالؿفترةزمنيةمعينة .
 ضركرةإجراءاالستفتاءالشعبيقبؿالحؿ .
 استقالةالك ازرةالتيتكقعمرسكـالحؿ .

كعمىىدلذلؾسنقكـبتناكؿىذهالضماناتبنكعمفالتفصيؿكذلؾعمىالنحكالتالي :
الفرع األول

استشارة جية معينة قبل الحل
قامتبعضالدساتيربكضعقيدعمىسمطةالحككمةفيحيفقامتاألخيرةباتخاذ قرار

الحؿ،كبمكجبىذاالقيداليمكفحؿالبرلمافإالبعداستشارةجيةمعينةحددىاالدستكر .

كلقدقاـ الدستور الفرنسي الصادر لسنة  9132فيظؿالجميكريةالرابعة بالنص عمى

ىذاالقيدفيالمادة()14منوكالتيجاءفيياأنو"،...يمكفحؿالجمعيةالكطنيةبقراريتخذفي

مجمس الكزراء ،كذلؾ بعد أخذ رأم رئيس الجمعية الكطنية ،كيقكـ رئيس الجميكرية بإعالف
مرسكـالحؿطبقانليذاالقرار" .

ويتضح من خالل ىذا النص أفرئيسالجميكرية ال يمتمؾأم سمطة تقديريةفي تقرير

(  )1د.منصكرالعكاممة،الكسيطفيالنظـالسياسية،المجمدالثاني،المبادئالعامةلألنظمةاألساسيةكالدكلية،
الكتاباألكؿ،المبادئالعامةلألنظمةالسياسية(الدساتير)،ط،4المركزالعربيلمخدماتالطالبية،عماف،

،4992ص.488
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الحؿإنمايظؿاألمرمنكطان بمجمسالكزراء،كباإلضافةلذلؾفإفالدستكرفرضعمىرئيس

مجمس الكزراء أف يأخذ رأم رئيس الجمعية الكطنية كذلؾ قبؿ أف يتخذ المجمس قرار الحؿ،
كتككف سمطة رئيس الدكلة في ظؿ ىذا النص مقتصرة فقط عمى إصدار مرسكـ الحؿ الذم

أصدرهمجمسالكزراء( .)1

كأيضانماجاءفيدستور اليونان الصادر عام 9172مفتطبيؽليذهالضمانةفيالمادة

( )14منو كذلؾ قبؿ تعديميا في عاـ  4986أكرد نصان يقضي بضركرة استشارة المجمس
الجميكرمكالمككفمفرؤساء الجميكرياتالقدامىكرئيسالكزراءكرئيسمجمسالنكابكرئيس
الحزبالمعارضلممجمسككذلؾرؤساءالك ازرةالقدامىخارجالمجمسقبؿإجراءالحؿ( .)2

كنص عمى ذلؾ أيضان الدستور المبناني الصادر عام  9182حيث قررأفسمطةرئيس

الدكلة في الحؿ ليست سمطة مطمقة ،كانما أكجب مكافقة مجمس الكزراء عمى القرار الصادر

بالحؿ( .)3

فقدنصتالمادة()11مفالدستور المبناني الصادر عام  9182عمىأنو"يعكدلرئيس

الجميكريةفيالحاالت المنصكص عمييافيالمادتيف ( )77( ،)61مف ىذا الدستكر ،الطمب
بناءعمى
إلىمجمسالكزراءحؿمجمسالنكابقبؿانتياءعيدالنيابة،فإذاقررمجمسالكزراء ،ن

ذلؾ،حؿالمجمسيصدررئيسالجميكريةمرسكـالحؿ ."...

أماالمادة()11فمقدنصتعمىأف"مقرراترئيسالجميكريةيجبأفيشترؾمعوفي

التكقيععمييارئيسالحككمةكالكزيرأكالكزراءالمختصكفماخالمرسكـتسميةرئيسالحككمة
كمرسكـقبكؿاستقالةالحككمةأكاعتبارىامستقيمةأمامرسكـإصدارالقكانيففيشترؾمعوفي

التكقيععميورئيسالحككمة" .

ككذلؾمانصعميوالدستور السوري الصادر لعام9121فيالمادة()79كالتيجاءفييا"

كؿ ما يصدر عف رئيس الجميكرية مف مراسيـ كصككؾ كرسائؿ تتصؿ بأمكر الدكلة يكقعو
رئيسالكزراءكالكزيرالمختصماخالمرسكـتسميةرئيسالكزراءأكقبكؿاستقالتو" .

ككذلؾ المادة ( )84كالتي نصت عمى أنو" إذا لـ يكقع رئيس الجميكرية المراسيـ خالؿ

عشرةأياـمنذرفعياإليوأكلـيحمياضمفالمدةنفسياعمىالمحكمةالعميالمخالفتياالدستكر
أك القانكف ينشرىا رئيس مجمس الكزراء كتعتبر نافذة ،... ... ،يستثنى مف ذلؾ مرسكـ حؿ
مجمسالنكابيحؽلرئيسالجميكريةرفضوبد كفذكراألسبابككذلؾمراسيـتصديؽأحكاـ

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.333

()2د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص424كمابعدىا.
()3د.محسفخميؿ،مرجعسابؽ،ص.499
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اإلعداـ" .

كلقدتناكؿكذلؾىذهالضمانةدستور الجميورية الفرنسية الثالثة الصادر عام 9272في

يةبناءعمىمكافقةمجمسالشيكخأف
المادة()1منوكالتينصتعمىأنو"يجكزلرئيسالجميكر
ن
يحؿمجمسالنكابقبؿانقضاءمدتو"( .)1

كذىبكذلؾالدستور المغربي الصادر لعام  8199ليذهالضمانةمفخالؿالمادة()96

منوكالتيجاءفييا"لمممؾبعداستشارةرئيسالمحكمةالدستكريةكاخباررئيسالحككمةكرئيس
مجمسالنكاب،كرئيسمجمسالمستشاريف،أفيحؿبظييرالمجمسيفمعانأكأحدىما.يقعالحؿ
بعدخطابيكجيوالممؾإلىاألمة" .

ويالحظ مما سمف ذكره أف الدساتير قد أكجبت عمى رئيس الدكلة إصدار مرسكـ الحؿ

ضركرةالقياـباستشارةجيةمعينةحددىاالدستكر؛كذلؾبغيةعدـالتسرعفياألمركبحثوفي
ىدكءكتركمفيسبيؿالكصكؿإلىأفضؿالحمكؿبدالنمفقرارالحؿالصعبكىكاألمرالذم

يدفعإلىالتراجععفقرارحؿالبرلماف،باإلضافةإلىككفىذهالضمانةضمانةشكميةليسليا
أثر  ،ألنيا غير كافية لمنع السمطة التنفيذية مف التعسؼ في استخداـ الحؿ ككنيا في بعض

األحيافغيرممزمةلرئيسالجميكريةكماجاءفيالدستكرالفرنسيأكأفتصدرمفجيةغير

محايدة،فالبدإذان أفتصدرىذهاالستشارةمفجيةمحايدةسياسيان كمكضكعيان،كرغـذلؾفإف
ىذهالضمانةتمعبدك انرىامانخاصةنعندماتككفممزمةكصادرةعفجيةمحايدة( .)2

كلربما يككف لتدخؿ الجيات المختمفة في عممية حؿ البرلماف ضمانة لعدـ فسح المجاؿ

النزعة االستبدادية في إصدار قرار الحؿ كلكف ينبغي أف ال يتنافى ذلؾ مع اليدؼ
لظيكر 
الحقيقي مف الحؿ كالذم ىك الحفاظ عمى التكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،لذلؾ ال

مبرر الستمزاـ تكقيع مجمس الشيكخ أك الككنجرس عمى قرار الحؿ كما اتجو في ذلؾ بعض

الدساتير،مثؿالدستكراليكنانيلعاـ .)3(4971

الفرع الثاني

عدم تكرار الحل لذات السبب
تيدؼ ىذه الضمانة إلى عدـ جكاز حؿ المجمس تك ار انر لذات السبب الذم استندت إليو

م،مرجعسابؽ،ص328مابعدىا،د.زيفبدرفراج،القيكدالشكميةالتيترد
()1راجعفيذلؾ:د.السيدصبر 
عمىسمطةرئيسالدكلةفيحؿالمجمسالنيابي،مرجعسابؽ،ص62كمابعدىا.

()2راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص331كمابعدىا،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.407
()3أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.42
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الحككمةمفأجؿحؿالمجمسالسابؽ( .)1

فتستندىذهالضمانةإلىالمنطؽ،فالقياـبطرحمكضكعلالستفتاءالشعبي،كيقكـالشعب

بإدالءرأيوفيىذاالمكضكعبشكؿصريحككاضح،فاليككفىناؾمايدعكإلعادةطرحنفس

المكضكعمرةأخرلعمىالشعب؛ألنوقدقاؿكممتوفياالستفتاءالسابؽ،لذلؾاليككفىناؾ
أممعنىلحؿالبرلمافمفجديدلذاتالسببكاالأصبحىذاالحؿتحديان مفالسمطةالتنفيذية

لرأمالشعبالذمىكصاحبالسيادةاألصيؿ( .)2

كلقداتجيتبعضالدساتيرلمنصعمىإلزاـرئيسالدكلةبضركرةذكرالسببمفكراء

قرارحؿالبرلماف،كمفىذهالدساتيردستور الكويت الصادر عام 9128فيالمادة()407منو

كالتي نصت عمى أنو" لألمير أف يحؿ مجمس األمة بمرسكـ تبيف فيو أسباب الحؿ" ككذلؾ

الدستور المبناني الصادر عام  9182الذم نص في المادة ( )11منو عمى أنو" يحؽ لرئيس
الجميكريةأفيتخذق ار انرمعمالنبمكافقةمجمسالكزراءبحؿمجمسالنكاب"....كقدجاءأيضانفي

الدستور اليمني الصادر لعام  8119فيالمادة(/404أ)منوكالتيجاءفيياأنو"،...يجبأف
يشتمؿقرارالحؿعمىاألسبابالتيبنيعمييا .)3("...

ككذلؾ الدستور األردني الصادر عام  9128كالذم نص في الفقرة األكلى مف المادة

( )71عمىأنو"إذاحؿمجمسالنكاببسببما،فاليجكزحؿالمجمسالجديدلمسببنفسو"،
ككماطبؽذلؾأيضان الدستور العراقي الصادر لعام  9182مفخالؿماجاءفيالفقرةالثانية

مفالمادة()10كالتينصتعمىأنو"إذاحؿالمجمسألمرفاليجكزحؿالمجمسالجديدمف

أجؿذلؾاألمر"( .)4

كأيضان الدستور البحريني لعام  8118كالذمنصفيالمادة(/13ج)عمىأنو"لمممؾ

( )1راجعفيذلؾ:د.عادؿالحيارم،القانكفالدستكرمكالنظاـالدستكرماألردني،مطابعغانـعبده،4973،
ص،418د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.416
( )2راجع في ذلؾ :د .رمزم الشاعر ،النظرية العامة لمقانكف الدستكرم ،مرجع سابؽ ،ص ،217د .طعيمو
الجرؼ ،مبادئ القانكف الدستكرم في الجميكرية العربية المتحدة ،ط ،4مكتبة القاىرة الحديثة،4961 ،


ص ،387د .محمد أبك زيد ،مبادئ القانكف الدستكرم ،دراسة مقارنة ،دار النيضة ،القاىرة،4981 ،
ص.234
( )3راجع في ذلؾ :د .محسف خميؿ ،مرجع سابؽ ،ص ،472د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،مرجع سابؽ،
ص ،122د.عبد الفتاح حسف ،مرجع سابؽ ،ص ،289أ .د.رافع خضر شبر ،ـ .عمي سعد عمراف،
مرجعسابؽ،ص،48د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،83د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،344د.
خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،403د.رمزمالشاعر،مرجعسابؽ،ص.612

()4أ.د.رافعخضرشبر،ـ.عميسعدعمراف،مرجعسابؽ،ص34كمابعدىا.
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اببمرسكـتبيففيوأسبابالحؿ،كاليجكزحؿالمجمسلذاتاألسبابمرة

أفيحؿمجمسالنك

أخرل" .

ككذلؾمانصعميودستور جميورية مصر العربية لعام  8193فيالمادة()427منو

كالتي نصت عمىأنو" ال يجكز لرئيسالجميكرية حؿ مجمس النكابإال عندالضركرة كبقرار

مسبب كبعد استفتاء الشعب كال يجكز حؿ المجمس لذات السبب الذم حؿ مف أجمو المجمس
السابؽ ."...

ودستور االماراتالذمنصفيالمادة()88منوعمىعدـجكازحؿالمجمسالنيابيمرةأخرل

لنفسالسبب .

كيرلأستاذناالدكتور سميمان الطماوي أنوالداللةإلغفاؿبعضالدساتيرالنصعمى

ىذااألصؿالعاـ،إذاليعقؿأفيتصرؼرئيسالدكلةعمىخالفوعمىاألقؿإذاماأراداحتراـ

التقاليدالدستكرية( .)1

يعد ىذا القيد ضركريان لمنع التعسؼ في استعماؿ الحؿ ،كضابطان الحتراـ القكاعد

الدستكرية ،ألفتكرارالحؿ يدؿ عمىالرغبة فيالتسمط كالسيطرةعمىالبرلماف ،غيرأفىذا
القيدمفالصعبضبطوخاصةفيالدساتيرالتيتمزـأفيتضمفمرسكـالحؿالنصصراحة

عمىاألسبابالتيدعتإلىالحؿ،كىدؼذلؾإلىأفمالمسمطةالتنفيذيةمفسمطةتقديرية
كاسعةفيالحؿيتيحالمجاؿإلخفاءالسببالحقيقيمفكراءالحؿخاصةإذاكافسببالحؿ

ىكنفسالسببالذمحؿمفأجموالبرلمافالمرةالسابقة( .)2

لذاتكجبكضعنصانصريحانبضركرةذكرسببالحؿمعالنصعمىعدـجكازتكرار

الحؿلذاتالسببالسابؽلمالمسمطةالتنفيذيةمفسمطةتقديريةكاسعةبقدرتياالتخمصمفىذا
القيد بعدـ ذكر األسباب الحقيقية لمحؿ ،كذلؾ ال يككف إال مف خالؿ كضع نص يمنح جية
قضائية مستقمة تقرير مدل جدية األسبابكذريعة لحؿ البرلماف ،كبذلؾ تزيد قكة الضمافمف

ناحية،كيتـالتضييؽعمى السمطةالتنفيذيةفيعدـإساءتياالستعماؿحقيافيالحؿإالفي

الحاالتالضركريةكالسميمة( .)3

الفرع الثالث

عدم جواز حل البرلمان خالل فترة زمنية معينة
انتيجت بعض الدساتير عدـ جكاز حؿ البرلماف خالؿ فترة زمنية معينة بغية الحفاظ
()1د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.633

()2راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،443د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.418
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.311
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عمى االستقرار كالسكينة لمبرلماف كالبالد كعدـ إرباكيا بخكض انتخابات متتالية قد تسبب

اضطرابانسياسيانفيالبالد،فاليجكزالحؿىناإالبعدمضيمدةمحددةمفانتخابياأكخالؿ
حدكثظركؼاستثنائيةتحتـانعقادالبرلمافبطبيعةىذهالظركؼالطارئة( .)1
وليذه الضمانة فوائد عدة كفميا المشرع الدستوري ومن أىميا:
ما تمنحو ىذه الضمانة لمسمطة التشريعية مف تكازف تجاه السمطة التنفيذية التي يزداد

بطشياكيقكممركزىا( .)2

كأيضان كبحجماحالحككماتالتيتتمادلفيتعسفياكاساءةاستخداميا ليذاالسالح،

كمنعيامفاالقداـعمىحؿالبرلمافقبؿأفيبمغالمدةالمحددةلودستكريان( .)3

ككذلؾالمدةالتيتمنحلمبرلمافبفضؿىذهالضمانةتكفؿلوالعمؿعمىإثباتكجكده

كاتاحةالفرصةلمشعبلمحكـعميوكعمىسالمةأعمالوكمدلحرصوعمىمصالحالشعبالذم
يمثمو،ككذلؾالقضاء عمى ظاىرةالبرلماناتقصيرة العمر كما يصاحبيا مف حدكثانقالبات

سياسية ،كما يصاحبيا مف تعديؿ لمنظاـ الدستكرم ،كايقاؼ لمحياة النيابية ألجؿ قد يمتد لفترة

طكيمة( .)4

ومن الدساتير التي وردت فييا ىذه الضمانة الدستور السوري الصادر عام 9121فقد

جاءفيالمادة()81منوأنو"اليجكزأفيحؿمجمسالنكابقبؿمضيثمانيةعشرشي انرعمى

انتخابو" فالبرلماف يبقى قائمان خالؿ ثمانية عشر شي انر األكلى مف انتخابو األمر الذم يساعده
عمىكسبالحصانةكتقكيةمكقفوأماـالحككمةكرئيسالدكلةخالؿتمؾالمدة .

كأيضانالدستور المغربي الصادر عام 9128فيالمادة()69منو"إذاكقعحؿمجمس

النكابفاليجكزحؿالمجمسالذميميوإالبعدمضيسنةعمىانتخابالمجمسالجديد" .

ككذلؾ الدستور السوداني الصادر عام  9174كالذم نصت المادة ( )408منو عمى أنو" ال
يجكزلرئيسالجميكريةحؿالمجمسالجديدخالؿسنةمفتاريخانتخابو"فقدنصتىذهالمادة

عمىتقييداستعماؿحؽالحؿخالؿالسنةالتيتمياالنتخابات( .)5

()1راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،462د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،324د.
بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.409
()2د.رمزمالشاعر،مرجعسابؽ،ص.273
(  )3د .صبحي عبدك سعيد ،السمطة في المجتمع االشتراكي ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة،
،4980ص211كمابعدىا.

()4د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.323
()5د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.646
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ومــن الدســاتير األجنبيـــة التــي وضــعت حـــداً أدنــى لبقــاء البرلمـــان الدســتور الفرنســـي

الصادر عام 9132فيالفترةالثالثةمفالمادة()14كالتيتناكلتعػدـجػكازتطبيػؽبنػكدالفقػرة
األكلػػىمػػفذاتالمػػادةالمنكطػػةبحػػؿالبرلمػػافإالبعػػدانقضػػاءمػػدةثمانيػػةعشػػرشػػي انرعمػػىبػػدأ

الفصؿالتشريعيلمبرلماف .

ككذلؾالدستور اإلسباني الصادر عام  9172فيالفقرةالثالثةمفالمادة()441كالتي

حظرتإجراء حؿجديدخالؿعاـمفالحؿالسابؽ،غيرأفالفقرةالخامسةمفالمادة()99

أكردتاستثناءعمىذلؾ،كىكحالةفشؿالمرشحاألكؿمفقبؿالككنجرسبرئاسةالك ازرةخالؿ
فترةشيريفلتشكيؿحككمةبعدفشؿالمرشحاألكؿمفقبؿالممؾفيإجراء ىذاالتشكيؿخالؿ

نفسالمدة( .)1

ويتضح مما سبق أف المدة المحددة دستكريان كالتي ال يجكز الحؿ خالليا مف شأنيا

إفساحالمجاؿأماـالبرلمافلممارسةاختصاصاتوبحريةمطمقةدكفخكؼأكتفكيرفيشبح
الحؿ ،كتكفؿ ىذه الضمانةاستم اررية انعقاد البرلمافخالؿ ىذه الفترة كالقياـ بمياموالتشريعية
كالرقابية،فييتشكؿحصنانمنيعانبالبرلمافممايؤدمإلىتحقيؽاالستقرارالتشريعي( .)2

كباإلضافة إلى ما سبؽ أقرت بعض الدساتير في بعض األحكاـ الخاصة لمكاجية

الظركؼاالستثنائيةكاتخاذاإلجراءاتالالزمةلمكاجيتياكالتيتستكجبياحالةالضركرة،كحفاظان

عمىالسكينةالعامةبحظرحؿالبرلماف.

ومن الدساتير التي طبقت ىذا االتجاه الدستور المصري الصادر عام 9179فيالمادة

()71بعدتعديمياكالتيجاءفييا"لرئيسالجميكريةإذاقاـخطرييددالكحدةالكطنيةأكسالمة
الكطفأكيعكؽمؤسساتالدكلةعفأداء دكرىاالدستكرمأفيتخذاإلجراءاتالسريعةلمكاجية

ىذاالخطربعدأخذرأمرئيسمجمسالكزراءكرئيسمجمسالشعبكالشكرلكيكجوبيانان إلى

الشعبكيجرماالستفتاءعمىمااتخذهمفإجراءاتخالؿستيفيكمانمفاتخاذىاكاليجكزحؿ

مجمسالشعب" .

كما كنص القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة  8114وتعديالتو في المادة

( )442منو عمى أنو" ال يجكز حؿ المجمس التشريعي الفمسطيني أك تعطيمو خالؿ فترة حالة
الطكارئأكتعميؽأحكاـىذاالباب" .

ككذلؾالدستور التونسي الصادر عام 9122حظرالحؿخالؿالظركؼاالستثنائيةفي

الفصؿ ( )16منو كالذم جاء فيو" لرئيس الجميكرية في حالة قياـ خطر داىـ ميدد لكياف
()1د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص.410
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.321

 91

الجميكرية كأمف البالد كاستقالليا بحيث يتعذر السير العادم لدكاليب الدكلة اتخاذ ما تحتمو

الظركؼمفإجراءاتلمكاجيةىذهالحالةكاليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمساألمة،كماال
يجكز تقديـ الئحة اتياـ ضد الحككمة ،كتزكؿ ىذه التدابير بزكاؿ أسبابيا ،كيكجو رئيس

الجميكريةبيانانبذلؾإلىمجمساألمة" .

ككذلؾ الدستور الفرنسي الصادر لعام  9122كالتي جاء فييا في نص المادة ()46

كالتينصتعمىأنو"إذاأصبحتأنظمةالجميكريةأكاستقالؿالكطفأكسالمةأراضيوأك

تنفيذتعيداتوالدكليةميددةبخطرجسيـكحاؿترتبعميوتكقؼالسيرالمنتظـلمسمطاتالعامة،

جازلرئيسالجميكريةأفيتخذمفاإلجراءاتماتتطمبوىذالظركؼبعداستشارةكالنمفرئيس

مجمسالكزراءكرئيسمجمسالبرلمافكرئيسالمجمسالدستكرم،كيكجوالرئيسبيانانإلىالشعب

يخطرهبيذهاإلجراءاتعمىأفيككفالغرضمفىذهاإلجراءاتالتييتخذىارئيسالجميكرية

ىك تمكيف السمطات العامة الدستكرية في أقؿ مدة ممكنة مف مباشرة كظائفيـ ،ثـ يؤخذ رأم

المجمسالدستكرمإزاءتمؾاإلجراءات،كيجتمعالبرلمافبقكةالقانكففيتمؾالظركؼ،كاليجكز
لرئيسالجميكريةأفيحؿالجمعيةالكطنيةخالؿممارستوليذهالسمطاتاالستثنائية"( .)1

ويتضح من المادة سالفة الذكر أنياقدكضعتبغيةتنظيـحالةالظركؼاالستثنائية

كالمتمثمةبكجكدخطرجسيـكحاؿييددأنظمةالجميكريةأكاستقاللياأكسالمةأراضيياكالذم
يترتب عميو تكقؼ السير المنتظـ لمسمطة العامة الدستكرية كالتي بدكرىا تتيح لرئيس الحككمة

أكبرقدرمفالحريةفيالتصرؼكاستعماؿالنصكصالدستكرية( .)2

حيثاشترطالمشرعالفرنسيعدةشركطلتطبيؽالمادة()46كمفىذهالشركطاجتماع

البرلمافبقكةالقانكفكعدـجكازحؿالجمعيةخالؿالعمؿبالمادةالسابقة( .)3

فالغايةمفكراءذلؾتكمففيممارسةالرقابةعمىأعماؿالرئيسكالقاءمايتعارضمع
()1د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.461
(  )2راجعفيذلؾ:د.يحيىالجمؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكبعضتطبيقاتياالمعاصرة،دراسة
مقارنة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،4999،ص 431كمابعدىا،د.ساميجماؿالديف،لكائحالضركرة

كضماف الرقابة القضائية عمييا ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،4982 ،ص  442كما بعدىا ،د .محمد
شريؼعبدالحميد،سمطاتالضبطاإلدارمفيالظركؼاالستثنائية،دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كمية

الحقكؽ،جامعةالقاىرة،4979،ص10كمابعدىا،د.محمدشريؼإسماعيؿ،سمطةالضبطاإلدارمفي
الظركؼ االستثنائية ،دراسة مقارنة ،دار المكتس لمطباعة كالنشر ،4980 ،ص ،486د .كجدم ثابت
غبلاير ،سمطات رئيس الجميكرية طبقان لممادة  71مف الدستكر المصرم كالرقابة القضائية عمييا دراسة

مقارنةمعالمادة46مفالقانكفالفرنسي،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،4987،ص.249
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.326
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اليدؼالذممفأجموشرعالدستكرالمادة()46باإلضافةإلىأفالرئيسبقياموبممارسةميامو

التشريعية،تتعددمصادرالتشريعممايجعمياعرضةلمتضاربأكالتعارضفيمابينيا،كعمى
خالؼذلؾبحرمافالبرلمافمفممارسةحقوالرقابي( .)1

متىأكقؼتطبيؽالمادة()46مفالدستكرتكقفتبالتاليسمطاتالرئيساالستثنائية

كاستعادحقوفيالحؿطبقانلشركطالمادة()43مفالدستكر( .)2

فالدساتير التي اتخذت مف ىذه الضمانة أساسان داخؿ نصكصيا ىدفت إلى مككث

البرلمافمدةمعينةيمارسفيياسمطاتودكفأفتتمكفالسمطةالتنفيذيةمفحمو،كرغـاختالؼ
المددالتيحددتياالدساتيرفإفىذهالضمانةتعدضمانةقكيةبؿاألفضؿ،فبمكجبياالتممؾ

السمطةالتنفيذيةأم سمطةتقديريةتجاىيالتعمقيابمكاعيدثابتةحسبالدستكر،كماكأنياتكفؿ
استقرارالبرلمافاألمرالذميمكنومفأداءدكرهالتشريعيكالرقابيكذلؾعمىخالؼغيرىامف

الضمانات التي تمنح السمطة التنفيذية سمطة تقديرية تمكنيا مف االلتفاؼ عمييا ،فيي ضمانة
حقيقيةكرغـاختالؼالمدةالمنصكصعمييابيفالدساتيرغيرأنويتكجبتكافرمدةكافيةلبقاء

البرلمافدكفحؿليتمكفمفتحقيؽاالستقراركالقياـبدكرهالرقابيكالتشريعي( .)3

كيعكد سبب منع الحؿ في الظركؼ االستثنائية التساع صالحيات الحككمة في ىذه

المدةكالتيتككفمخكلةبالعديدمفالصالحياتكالسمطاتفيككفىناؾتخكؼمفالتعسؼفي

استخدامياليذهالصالحيات الكاقعة ،فكافمفالضركرم كضع ضكابط تحدمفىذاالتعسؼ
ككذلؾالحاجةالماسةلكجكدرقابةدائمةعمىالسمطةفيىذهالفترةفكؿىذايدفعباتجاهالحاجة

لكجكدبرلمافمستقريقكـبدكرهالتشريعيكالرقابي .

الفرع الرابع

ضرورة إجراء االستفتاء الشعبي قبل الحل
انتيجت بعض الدساتير أف مكافقة الشعب عمى حؿ البرلماف في استفتاء شعبي ىك
بناء عمى ىذا االستفتاء كما ينتج
ضركرة ،تيدؼ لمتعرؼ عمى ىذا الرأم فال يككف الحؿ إال ن
عنو ،كعميو فإف ىذه الضمانات منحت لمشعب بكصفو صاحب السمطة األصيؿ كمرجع كؿ
السمطاتفيالدكلةكىكصاحبالسيادةكالقراركىكمفيقكـباختيارمفيمثموفيالبرلماف( .)4

( )1راجعفيذلؾ:د.عبدالعظيـعبدالسالـ،الدكرالتشريعيلرئيسالدكلةفيالنظاـالمختمط،دراسةمقارنة،
دارالنيضةالعربية،القاىرة،3001،ص،341د.كجدمثابتغبلاير،مرجعسابؽ،ص.461
()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.466
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.316

()4راجعفيذلؾ:د.إبراىيـدركيش،مرجعسابؽ،ص،411د.السيدصبرم،مبادئالقانكفالدستكرم،ط،1
المطبعةالعالمية،القاىرة،4919،ص،632د.عبدالفتاححسف،مرجعسابؽ،ص.290
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فقد نص الدستور المصري لعام  9179في المادة ( )426قبؿ تعديميا عمى أنو" ال
يجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالشعبإالعندالضركرةبعداستفتاءالشعب،كيصدررئيس

بكقؼجمساتالمجمسكاجراء االستفتاءخالؿثالثيفيكمان،فإذاأقرتاألغمبية

الجميكريةق ار انر
المطمقةلعددمفأعطكاأصكاتيـالحؿأصدررئيسالجميكريةق ار انربو" .

ككذلؾ ما جاء في دستور جميورية مصر الجديد لعام  8193في الفقرة األكلى مف

المادة  ( ) 427كالتي نصت عمى أنو" ال يجكز لرئيس الجميكرية حؿ مجمس النكاب إال عند
الضركرةكبقرارمسببكبعداستفتاءالشعبكاليجكزحؿالمجمسلذاتالسببالذمحؿمف

أجموالمجمسالسابؽ" .

وبناء عمى ما سبقيتضحأفقرارالمجكءلالستفتاءمفقبؿرئيسالدكلةىكأمرممزـلضركرة
ً
المجكء إليو  ،حيث أنو ال يستطيع أف يقكـ بتنفيذ قرار حؿ البرلماف دكف المجكءإلى االستفتاء

الشعبي،الذمتككفنتيجتوممزمةلمرئيسبحيثاليستطيعالتصرؼبخالؼإرادةالشعبالتي
أفصحعنيامفخالؿىذااالستفتاء( .)1

ويرى اتجاه من الفقو الدستوري أفالحكمةمفاالستفتاءعمىحؿالبرلمافىيعبارة

عفتقريررقابةمفجانبجميكرالناخبيفعمىتقديررئيسالدكلةلمضركرةالتييرلمفأجميا
فإفتمؾالحكمةمردكد عميياأفإجراء االنتخاباتالجديدةبعدقرارحؿ
ه
ضركرةحؿالبرلماف،
البرلمافتحقؽتمؾالغايةفيرقابةالشعببصكرةالحقةلمحؿ،ففيحيفانتخبالشعبذات
األغمبية البرلمانية السابقة فيعني ىذا أف الناخبيف يخالفكف رأم الرئيس كتكجياتو في تقدير

الضركرة التي دعت لحؿ البرلماف ،كعميو يستعيد ىذا الرأم شرط االستفتاء في حالة حؿ

المجمس( .)2

فالرئيسإذاقرركجكدضركرةممحةلحؿالبرلماففميصدرق ار انر بوكتككفاالنتخابات

الجديدةبمثابةتحكيـلجميكرالناخبيففيذاتالكقتبدالن مفإجراء االنتخابمرتيفمتتاليتيف
مرةلالستفتاءعمىالحؿكالثانيةالنتخابالبرلمافالجديد( .)3

ويرى اتجاه آخر مفالفقوالدستكرمأفإجراء االستفتاءعمىأمرمايستمزـجيدانكبي انر

مف القائميف عمى الكضع لمقياـ بشرح مكضكعو كالتكعية بو كابراز كافة جكانبو ،حيث أف

()1د.يحيىالجمؿ،النظاـالدستكرمفيجميكريةمصرالعربية،دارالنيضة،4971،ص.331
()2راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،337د.يحيىالجمؿ،مرجعسابؽ،ص.331
( )3راجعفيذلؾ:د.محمدرفعتعبدالكىاب،تعديالتمقترحةلدستكر،4974بحثمنشكربمجمةالحقكؽ
الصادرة عف جامعة اإلسكندرية ،العدد السادس ،يناير  ،4994ص ،46د .بشير باز ،مرجع سابؽ،

ص.401
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االستفتاءاليتحقؽإالبفيـككعيكؿشخصيدليبصكتو،أمافيحيفمكافقةالمكاطفدكف

معرفة كالماـ بالمكضكع فإف االستفتاء يككف في ىذه الحالة مظي انر شكميان بال جكىر كال فائدة
حقيقيةكالتنتجعنوأمجدكلكانمامجردكسيمةإلضفاءالمشركعيةعمىالمكضكعالمطركح
لالستفتاءكالتيالتتعدلككنيامشركعيةصكريةالتمتلمحقيقةبصمةكماىيإالأمكاؿتنفؽ

عمىىذااالستفتاء( .)1

وذىب رأي إلىأفاالستفتاءماىكإالكسيمةلتحكيـالشعببشأفخالؼمابيفرئيس

الدكلةكالبرلماف( .)2

وذىب رأي آخرإلىأفاالستفتاءشخصييسمطعمىأشخاصأعضاءالبرلمافأنفسيـ

كطرح الثقة عنيـ فعند قياـ الناخبيف باالستفتاء يضع الناخب في اعتباره أشخاص البرلماف
بشخصيـفيذااليمثؿأمصفةمفصفاتاالستفتاءالديمقراطيشبوالمباشر،كانمااليتعدل

ككنوأثرمفآثارالنظاـالنيابيفيكيتبعطبيعتوالشخصية،فإذاكافالتصكيتلصالحأعضاء
لمافيعتبراستفتاءشخصيانعمىالثقةفيأعضاءالبرلماف،كأمافيحيفكافلصالحرئيس
البر
ن
يةيككفاستفتاءشخصيانعمىطبيعةسياسةرئيسالجميكرية( .)3
الجميكر
ن

فاالستفتاءيمثؿسالحانفييدرئيسالجميكريةمف خاللو يمكنو أفيساندالحككمةكىك

أساسان رئيسياالعقميالذميدافععفسياستيا،كىذاأمرفيوتعطيؿكبيرلمدكرالرقابيالذم
يقكـ بو البرلماف ،باإلضافة إلى طكؿ اإلجراءات كتعقيدىا كما يصاحب عممية االستفتاء مف
تزكيرإلرادةالناخبيففيظؿغيابسمطةمحايدةتشرؼعمييا( .)4

كرغـكؿماكجوإلىىذهالضمانةمفانتقاداتغيرأفاالستفتاءعمىحؿالبرلماف

ىكضركرةدستكريةالبدمنياكلكفيتكجبأفتككفالحككمةأمينةمعنفسياأكالنكمعالشعب

ثانيان،عكضانعفصرؼاألمكاؿالطائمةعمىمثؿىذهاالستفتاءاتكالتيتككفالنتيجةمعركفة

سمفان قبؿإجراء االستفتاءالذمغالبان مايأتي بنسبة ،%9999فمفبابأكلىكمفاألفضؿأال

تشرؼ الحككمة عمى االستفتاء ،كلكف يفضؿ تشكيؿ ىيئة محايدة تختص باإلشراؼ عمى

االستفتاء،ثـتستمرفيحالةالمكافقةعمىالحؿلمكاصمةاإلشراؼعمىاالنتخاباتالبرلمانية
( )1راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص 337كمابعدىا،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،
ص464كمابعدىا،د.محمدقدرمحسف،مرجعسابؽ،ص.418
()2د.زيفبدرفراج،مبادئالقانكفالدستكرم،دارالنيضةالعربية،القاىرة،4981،ص.394
( )3راجع في ذلؾ :د .جابر جاد نصار ،االستفتاء الشعبي الديمقراطي ،مرجع سابؽ ،ص ،316د .جياد
الح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.339

( )4د.جابرجادنصار،النظاـالدستكرمالمصرمكفقان لدستكر،4974ط،4دارالنيضةالعربية،القاىرة،
،3004ص.374
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الجديدةفيحالةتأييدالشعبلالستفتاءبالحؿ( .)1



فالعيكبالمكجيةليذهالضمانة ال تمحؽالضمانةذاتياككسيمة،إنماتمحؽبمدلأمانة

الحككمةكتنفيذىا،كمفىذاالمنطمؽفإفالعالجيجبأفينصبعمىىذاالداءكاليككفبإلغاء

الكسيمةبالكمية،فمربمامعتزايدالكعيالديمقراطيبمركرالكقت،تستطيعىذهالكسيمةأفتؤتي
ثمارىاالمرجكة( .)2

كالجديرذكرهأنوإذاكافاليدؼمفحؿالبرلمافىكاالحتكاـإلىرأمالشعبفإنويجبأال

يتـالمجكءلمحؿإذاكافتأييداألمةلمبرلمافكاضحانكظاى انركاليحتاجإلىبياف( .)3

حيثأنويترتبعمىمكافقةالشعبعمىاالستفتاءأفيحؿالبرلمافكتيجرلانتخاباتجديدة
كعمىالنقيضمفذلؾإذارفضالشعبطمبالحؿفإفذلؾيعدبمثابةتجديدالثقةبأعضاء

البرلمافكيظؿقائمان،كقديطاؿمفتقدمكابعريضةالحؿفرضغراماتماليةإذالـينجحكا
فيمسعاىـ(.)4

وبدورنا نرى أن ىذه الضمانة ذات غاية نبيمة وسامية ولكنيا تحتاج إلى الجية التي تقدم

لتطبيقيا بالصورة المرجوة منيا تحقيقاً لمنفع العام ،وىذا لن يتحقق إال في وجود وعي
ديمقراطي من قبل الحكومة والشعب ،وتوافر لمنزاىة والشفاىية في كافة الخطوات واإلجراءات

المستخدمة من قبل الحكومة في ىذا الصدد ،منعاً لوجود التدليس والتزييف والغش عند
تنفيذىا.

الفرع الخامس

استقالة الوزارة التي توقع مرسوم الحل
احتكت بعض أحكاـ الدساتير في طياتيا نصكصان تقضي بكجكب استقالة الحككمة التي

حمتالبرلماففيتكجبعمىىذهالك ازرةاالستقالةبمجردحؿالبرلماف؛كذلؾلتجنبتدخؿالك ازرة

()1د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.401
()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.463

( )3راجع في ذلؾ :د .محسف خميؿ ،النظاـ الدستكرم في مصر كالجميكرية العربية المتحدة ،ط ،4دار
المعارؼ،4969،ص324كمابعدىا .
A.HAURIOU. droit Constitutionnel et institutions Politiques. Paris 1980. P1045.
( )4راجعفيذلؾ:د.إبراىيـأبكخزاـ،الكسيطفيالقانكفالدستكرم -الكتاباألكؿ،الدساتيركنظاـالحكـ
ط،4دارالكتابالجديدةالمتحدةبنغازم،ليبيا،3004،ص،383د.مصطفىأبكزيدفيمي،النظرية
العامةلمدكلة،دارالمطبكعاتالجامعية،اإلسكندرية،4997،ص،336د.نزيوكعد،القانكفالدستكرم

العاـ-المبادئالعامةكالنظـالسياسية،ط،4المؤسسةالحديثةلمطباعة،طرابمس،لبناف،4999،ص،11
د.فؤادالعطار،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،ط،3دارالنيضةالعربية،القاىرة،4972،ص .376
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التيقبمتالحؿفياالنتخاباتلتعمؿعمىإنجاحمرشحيياالذيفيكافقكفعمىكجيةنظرىا،

كبذلؾفإف ىذه الضمانة تقضي تشكيؿحككمة جديدة محايدة تشرؼ عمىاالنتخاباتلضماف

عدـ تدخؿ الك ازرة في ىذه االنتخابات الختيار أعضاء المجمس النيابي الجديد( ،)1كلقد أخذ

الدستور السوري الصادر عام  9121بيذهالضمانةحيثنصتالفقرةالثالثةمفالمادة()81
عمى أنو" ،...في حالة حؿ المجمس تستقيؿ الك ازرة كيعيف رئيس الجميكرية حككمة مف غير
أشخاصياتشرؼعمىاالنتخابات" .

غيرأفاألمرقديقتصرحينانعمىاستقالةالكزيرالذميريدخكضغمارىذهاالنتخابات

فقط؛ مثؿ ذلؾ ما جاء في الدستور األردني الصادر عاـ  4913شامالن تعديالتو لغاية عاـ

3044فيالمادة()2/71كالتينصتعمىأنو"عمىالكزيرالذمينكمترشيحنفسولالنتخابات

أفيستقيؿقبؿستيفيكمانعمىاألقؿمفتاريخاالنتخاب"( .)2

كلعؿالحكمةىناىيضمافعدـتأثيرالكزيرعمىسيرالمعركةاالنتخابية،كضمافمبدأ

المساكاة بيف المرشحيف كافة ،كباإلضافة إلى ذلؾ فاستقالة الحككمة التي كافقت عمى حؿ
البرلماف يمثؿ دافعان باتجاه التريث كالتفكير العميؽ قبؿ إجراء الحؿ ،فيجعميا التقدـ عميو إال
ألقكلاألسبابكالدكافعالضركريةالتيتبرره،ألنياعمىإثرىذاالحؿستقكـباالستقالةاألمر

الذمينعكسبدكرهعمىمدلاستم ارريةالبرلماففينيابتوممايخمؽنكعان مفالتكازفالحقيقي
بيفىاتيفالسمطتيف( .)3

كيبدكأفىذهالضمانةرغـماتظيرهمفنبؿالغايةغيرأنياتشيربطريقةغيرمباشرة

إلى ما في الدكؿ الحديثةالعيد بالديمقراطية مفمحبة ،ألفالدكؿالديمقراطيةالمؤمنةبالحكـ

الدستكرمالسميـ،اليدكربذىفالحاكـأفيتدخؿبغيةتزكيرإرادةالناخبيفأكتشكيييا،ألنو
معني بأف  يعرؼ كزنو الحقيقي لدل ىيئة الناخبيف ألنيـ الحكـ عمى تصرفاتو ،في مقابؿ أف
الحكاـغيرالمؤمنيفبالديمقراطيةىـالذيفيزيفكفإرادةالناخبيفليكسبكاحكميـاالستبدادم( .)4

فالحكمةإذاجاءتمفأجؿمكاجيةأماحتماؿلتدخؿالك ازرةالتيكافقتعمىالحؿفي

االنتخاباتبحيثتتدخؿإلنجاحالمرشحيفالذيفيؤيدكفسياستياأكسياسةرئيسالجميكريةإذا
كافىكالذمأرادحؿالمجمسالنيابي( .)5

()1راجعفيذلؾ:د.زيفبدرفراج،مرجعسابؽ،ص،66د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.631
()2د.إبراىيـحمدافغزاكم،حؽحؿالبرلماففياألردف،ط،4مطابعاألرز،4999،ص10كمابعدىا.
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص316كمابعدىا.
()4د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.406

()5د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.632
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فيذهالضمانةإذانىيعبارةعفضمانةكقائيةتيدؼ فيالمقاـاألكؿ لحمايةالبرلمافمف

الحؿمفخالؿجعؿالحككمةأكثرتركيانفيأخذىالقرارالحؿالذميقابمواستقالتياإالإذاكاف
ىذاالحؿبسببضركرمكغايةفياألىمية،كىيكذلؾتسعىإلىحمايةالناخبيفكقرارىـفي

تدخؿالك ازرةفألزمتياباالستقالةحرصان عمىنقاءالرأمالعاـمف التشكيشكالشكائبالتيتبثيا

الك ازرةلتدفعالناخبيففياتجاهتحقيؽمصالحيا .
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المبحث الثالث
اآلثار القانونية المترتبة عمى حل البرلمان
يجسدالبرلمافأحدأعمدةالسمطاتالثالثةفيالدكلةككنوالسمطةالتشريعيةالتيبدكرىا

ترتبطمعباقيالسمطاتبنكعمفالتكامؿكالتعاكفاليادؼلتحقيؽالتكازفكاالنسجاـالسياسي

اءالسياسيةأكاالقتصاديةأك
فيالدكلة،األمرالذميمعبدك انرىامانفيتسييركافةاألعماؿسك ن
االجتماعيةداخؿالدكلة،كلذلؾفإفحؿالبرلمافيترتبعميوالعديدمفاآلثاركالتيالتقتصر

عمىالبرلمافكاألعماؿالمعركضةعميوفحسببؿإنياتشمؿالحككمةكذلؾفيعدةمكاطف،

كنطاؽاختصاصالحككمة فيفترةالحؿ،كمدلسمطتيافيإعالفاألحكاـالعرفيةخالؿفترة

لمافكأيضان فيمايتعمؽبالرقابةعمىسمطةالحككمةأثناءالحؿكغيرىامفالمكاطف،

حؿالبر

ككذلؾ بأثر الحؿ عمى إجراء االنتخابات البرلمانية الجديدة كصكالن إلى تكلي البرلماف الجديد

منصبوكحمفواليميفالدستكرم .

كسنتناكؿىذاالمبحثمفخالؿثالثمطالبعمىالنحكالتالي :
المطمباألكؿ:آثارالحؿبالنسبةلمبرلمافكاألعماؿالمعركضةعميو .

المطمبالثاني:آثارالحؿبالنسبةلمحككمة .
المطمبالثالث:عقدانتخاباتبرلمانية .

المطمب األول

آثار الحل بالنسبة لمبرلمان واألعمال المعروضة عميو
إذا كاف تكلي البرلماف لميامو يترتب عميو العديد مف اآلثار القانكنية ،فمف البدييي أف

يترتبعمىحؿالبرلمافالعديدمفاآلثارأيضان،حيثيؤثرالحؿبدكرهعمىأعضاءالبرلماف،

ككذلؾعمىالمجمساألعمى،كأيضانعمىاألعماؿالتشريعيةالمعركضةعمىالبرلمافقبؿحمو،
كسنتناكؿىذاالمطمبعمىالنحكالتالي :

الفرع األول

أثر الحل عمى أعضاء البرلمان
تمنحالعضكيةالبرلمانيةصاحبياالعديدمفالمزاياكالضماناتالتيأقرىاالدستكرفمف
بيف ىذه الضمانات كاالمتيازات التمتع بالحصانة البرلمانية ،كتخصيص مكافأة مالية لمعضك
بمجردإعالفنتائجاالنتخاباتالعامةكذلؾبغرضتسييؿميمةالنائبكمساعدتوعمىالقياـ

بماعميومفكاجباتعمىأكمؿكجو( .)1

فيذهاالمتيازاتكالضماناتإذان ىيحقكؽيمنحياالدستكرألعضاءالبرلماففيمقابؿ

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.363
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قياميـبكاجباتيـ؛فييمرىكنةبالمنصبالالشخص .

كيعدالغرضمفالحصانةالبرلمانيةحمايةالنائبمفأمإجراءاتتعسفيةضدهكذلؾ

لككنويمارسمياموطكاؿفترةتمتعوبعضكيةالبرلماف،كعميوفإفحؿالمجمسألمسببمف
األسبابيترتبعميوزكاؿىذهالحصانةعفاألعضاءمفتاريخحؿالمجمسممايعطيالحؽ

لمسمطة التنفيذيةكالقضائيةباتخاذكافةاإلجراءات القانكنيةضده دكفالحاجة إلى الرجكع إلى

أخذرأمالمجمسأكأم جيةأخرل؛لككفىذهالحصانةمرتبطةبعضكيةالنائبفيالبرلماف
لتمكنومفالقياـبمياموعمىأفضؿمايمكف( .)1

فيي امتياز دستكرم مقر لعضك البرلماف بصفتو ال بشخصو يتمثؿ في عدـ مساءلتو

مطمقانعفاألفكاركاآلراءالتييبديياأثناءعمموالبرلمانيأكبمناسبتو،ككذلؾعدـجكازمباشرة

اإلجراء ات الجنائية ضده عدا في حالة التمبس بالجريمة ما لـ يصدر إذف بذلؾ مف المجمس

المختص ،ككذلؾ عدـ مساءلتو تأديبيان أماـ أم جية تنفيذية يمارس عممو فييا أثناء مدة
الحصانة( .)2

كلقدذىبالدستور الفرنسي الصادر عام  9122شامالً تعديالتو لغاية عام  8112مف

خالؿالمادة()36منوكالتينصتفيفقرتيااألكلىعمىأنو"اليجكزمالحقةأمعضكفي
البرلمافأكالتحقيؽمعوأكتكقيفوأكاحتجازهأكمحاكمتوبسببآراءتـاإلدالءبياأكتصكيت

عنوأثناءممارسةمياموالرسمية"،ككذلؾالفقرةالثانيةمفنفسالمادةكالتيجاءفييا"اليجكز
اعتقاؿعضكالبرلمافعفجريمةخطيرةأكغيرىامفالجرائـالكبرلكاليجكزأفيتعرضألم

إجراءاحترازمآخردكفتفكيضمفمكتبالمجمسالذمىكعضكفيو"....كأيضانالفقرةالثالثة
مف نفس المادة كالتي نصت عمى أنو" سيتـ تأجيؿ احتجاز عضك البرلماف بمكجب التدابير

االحت ارزيةأكشبواالحت ارزيةكمقاضاتوأثناءمدةانعقادالجمسةالبرلمانيةإذاطمبالمجمسالذم

ينتميإليوذلؾ" .

كنصكذلؾالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة3002كتعديالتوفيالمادة()12

منوعمىأنو"-4التجكزمساءلةأعضاءالمجمسالتشريعيجزائيانأكمدنيانبسبباآلراءالتي
يبدكنيا،أكالكقائعالتييكردكنيا،أكلتصكيتيـعمىنحكمعيففيجمساتالمجمسالتشريعي

أكفيأعماؿالمجاف،أكألمعمؿيقكمكفبوخارجالمجمسالتشريعيمفأجؿتمكينيـمف
أداءميامياالنيابية .

-3اليجكزالتعرضلعضكالمجمسالتشريعيبأمشكؿمفاألشكاؿ،كاليجكزإجراء

( )1د.رمضافمحمدبطيخ،الحصانةالبرلمانيةكتطبيقيافيمصر،دارالنيضة،القاىرة،4991،ص.404
()2أ.محمدعمرمراد،الحصانةالبرلمانيةفيالتشريعالفمسطيني،مرجعسابؽ،ص.1
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أمتفتيشفيأمتعتوأكبيتوأكمحؿإقامتوأكسيارتوأكمكتبو،كبصفةعامةأمعقارأك

منقكؿخاصبوطيمةمدةالحصانة .

 -2ال يجكز مطالبة عضك المجمس التشريعي باإلدالء بشيادة عف أمر يتعمؽ بأفعالو أك
أقكالو أك عف معمكمات حصؿ عمييا بحكـ عضكيتو في المجمس التشريعي أثناء

العضكيةأكبعدانتيائياإالبرضائوكبمكافقةالمجمسالمسبقة .

 -1ال يجكز في غير حالة التمبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أم عضك مف

أعضاءالمجمسالتشريعيالفمسطينيعمىأفيبمغالمجمسالتشريعيفك انر باإلجراءات

المتخذةضدالعضكليتخذالمجمسمايراهمناسبان،كتتكلىىيئةالمكتبىذهالميمةإذا

لـيكفالمجمسمنعقدان.

 -1ال يجكز لعضك المجمس التشريعي التنازؿ عف الحصانة مف غير إذف مسبؽ مف

المجمس،كالتسقطالحصانةبانتياءالعضكيةكذلؾفيالحدكدالتيكانتتشمميامدة
العضكية" .

كلقدنصكذلؾالدستور المغربي الصادر عام 8199مفالمادة()61منوكالتينصت

عمى أنو" ال يمكف متابعة أم عضك مف أعضاء البرلماف ،كال البحث عنو ،كال إلقاء القبض

عميو ،كال اعتقالو كال محاكمتو ،بمناسبة إبدائوالرأم أك قيامو بتصكيتخالؿمزاكلتولميامو،
 ."...

ككمانصالدستور األردني الصادر عام  9128شامالً تعديالتو لغاية عام  8199في

ابممئالحريةفيالتكمـ

المادة()87منوعمىأنو"لكؿعضكمفأعضاءمجمساألعيافكالنك

كابداءالرأمفيحدكدالنظاـالداخميلممجمسالذمىكمنتسبإليوكاليجكزمؤاخذةالعضك
بسببأمتصكيتأكرأميبديوأكخطابيمقيوفيأثناءجمساتالمجمس" .

ككذلؾ ما جاء في الدستور المصري الصادر لعام  8193في كؿ مف المادة ()443

كالتي جاء فييا" ال يسأؿ عضك مجمس النكاب عما يبديو مف آراء تتعمؽ بأداء أعمالو في
المجمسأكفيلجانو"،كالمادة()442كالتينصتعمىأنو"اليجكز،فيغيرحالةالتمبس
بالجريمة،اتخاذأمإجراءجنائيضدعضكمجمسالنكابفيمكادالجناياتكالجنح ."...

فالحصانةالنيابيةيمنحياالدستكرلمنكاب فيالبرلمافككنيـنكابان،فييباقيةالتزكؿ

عف المنصب غير أنيا ال تزكؿ عف الشخص الذم يفقد ىذا المنصب سكاء كاف بالنياية

الطبيعيةلمفترةالنيابيةأكمفخالؿحؿالبرلمافقبؿالمدةالقانكنيةالتيحددىاالدستكر؛فيي
مرىكنةإذانباستم ارريةالبقاءفيمنصبالنيابةالبرلمانية .

كبماأفالحصانةكاإلجراءاتالممنكحةتزكؿعفالنائبعندانتياءفترتوالنيابيةسكاء

بانتياءالمدةالتيحددىاالقانكفأكمفخالؿحؿالبرلمافقبؿانتياءىذهالمدةبأحداألسباب
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التي شرعيا الدستكر كمع األخذ بالضمانات الالزمة ،فالتساؤؿ البدييي ىنا ىك ىل تزول

الحصانة أيضاً في حالة التعسف في حل البرلمان؟

تعد مخالفة رئيس الدكلة لمضكابط كالضمانات المتعمقة بإجراء الحؿ كالتي نص عمييا

الن،ككؿمابنيعمىباطؿفيكباطؿ،كعميوفإف
الدستكرمفشأنياأفتجعؿقرارالحؿباط 
الحصانةتبقىكالتزكؿعفاألعضاءرغـصدكر قرارالحؿ،كذلؾلككفالحصانةمصدرىا
الدستكرفينايككفالرجكعإلرادةالشعبككنومصدرالسمطاتكيترتبعميوخضكعرئيسفي

ق ارراتولمنصكصالدستكرية( .)1

فعضكية البرلماف تبقى متمتعة بما ليا مف امتيازات مثؿ الحصانة ،كطالما بقيت

مصاحبةلشخصالنائبفالطعففيصحتيااليؤثركالينقصمفالتمتعبيامالـيصدرقرار
بأكثريةأعضاءمجمسالنكابيقرىذاالبطالف،ألفالحصانةبالنسبةألعضاءالبرلمافتبدأمف

لحظةصدكرنتائجاالنتخاباتكحمؼاليميفاستنادانلمدستكر( .)2

كتعد المكافأة المالية أيضان مف بيف االمتيازات الممنكحة ألعضاء البرلماف فنجد أف

الدساتير قد حددت مكافأة مالية ألعضاء البرلماف ،فقد نص الدستكر المصرم الصادر عاـ

3041فيالمادة()401منوالتيجاءفييا"يتقاضىالعضكمكافأةيحددىاالقانكف ."...

كلقدنصأيضان القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة  8114وتعديالتو عمىأف

يتقاضى عضكالبرلمافمكافئة شيريةكذلؾ بحسب ما كردفينصالمادة()11منو،كالتي

نصتعمىأنو"يتقاضىعضكالمجمسالتشريعيمكافأةشيريةيحددىاالقانكف" .

كتعدالمكافأةامتيا انزإجباريان؛فاليحؽلعضكالبرلمافأفيتنازؿعنياقبؿقبضياحتى

لككافىذاالتنازؿلصالحالدكلةأكالمجمس،باإلضافةإلىإعفائيـمفالرسكـكالضرائبفي

القانكفالمصرم( .)3

كبحسب ما كرد فإف كؿ مف الحصانة كالمكافأة مرىكنتاف ببقاء التمتع بالعضكية في

البرلمافكالتزكالفكالتنتييافإالبزكاؿأكانتياءالعضكيةمفالبرلمافألمسببمفاألسباب
التيحددىاالدستكركمفبينياحؿالبرلماف .

(  )1د.إسماعيؿعبدالرحمفالحمقي،ضماناتعضكالبرلماف،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،
،4999ص.222
(  )2د.ابراىيـالشكابكة،الحصانةالبرلمانية،دراسةمقارنةبيفاألردفكبريطانيا،ط،4مطابعاإليماف،عماف،
،4997ص.69

()3د.جابرجادنصار،الكسيطفيالقانكفالدستكرم،دارالنيضة،القاىرة،4996-4991،ص.112
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الفرع الثاني

أثر حل البرلمان عمى المجمس األعمى
نشػأنظػاـالمجمسػيفأكمػايسػمىبػاالزدكاجالبرلمػانيفػيإنجمتػ ار،كمػفثػـانتيجتػوالعديػػد

مػػفالػػدكؿ،كلكنيػػااختمفػػتفػػيكيفيػػةتكػػكيفىػػذهالمجػػالسكاختصاصػػاتياكأسػػمائيا،فقػػداتجػػو
الكثيػػرمػػفالػػدكؿباألخػػذبيػػذاالنمػػكذجكمػػفبينيػػاالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةكاالتحػػادالسػػكفيتي

سابقانكسكيسراإيطالياكفرنسانظ انرلمايتمتعبوىذاالنظاـمػفمميػزاتالغنػىعنيػا،فمقػددلػت
تجػػاربالػػدكؿالعريقػػةفػػيالديمقراطيػػةعمػػىأفنظػػاـالمجمسػػيفأفضػػؿمػػفنظػػاـالمجمػػسالكاحػػد

حيثأفالقكانيفتتداكؿبيفالمجمسيف(.)1

كنظػ انرلمػالممجػالسالعميػامػفمرتبػةكمكانػةعاليػة،جعمػتمعظػـدسػاتيرالػدكؿالبرلمانيػة
تتجػونحػكعػدـقابميػةىػذهالمجػالسلمحػؿ،غيػرأفىػذااليتعػارضمػعأفحػؿالمجػالسالػػدنيا
يػػؤثرعمػػىالمجػػالسالعميػػا،فعمػػىسػػبيؿالمثػػاؿالنظػػاـاإلنجميػػزم،فمجمػػسالمػػكرداتغيػػرقابػػؿ
لمحؿإالأفحؿمجمسالعمػكـيػؤدمإلػىتأجيػؿجمسػاتو،ككػذلؾمػاكػافعميػونظػاـالجميكريػة
الثالثػػةكالرابعػػةمػػفالنظػػاـالدسػػتكرمالفرنسػػيفمجمػػسالشػػيكخغيػػرقابػػؿلمحػػؿغيػػرأنػػويؤجػػؿ
جمساتولحيفاجتماعمجمسالنكابالجديد( .)2
كمفالكاضحأفالقاعػدةىنػاىػياإلبقػاءعمػىالمجمػساألعمػىمػفالناحيػةالنظريػة،فمػف
الناحيػػةالعمميػػةالعمػػؿالبرلمػػانييصػػاببالشػػمؿطالمػػاأفىػػذاالمجمػػسغيػػرقػػادرعمػػىالقيػػاـ
بس ػػمطاتوالدس ػػتكرية،كم ػػفأج ػػؿالعم ػػؿعم ػػىتخف ػػيضح ػػدةى ػػذهالقاع ػػدة-أمالتأجي ػػؿالتمق ػػائي

لممجمػساألعمػىفػيحالػةحػؿالمجمػساألدنػػى-فقػدجػرتمحػاكالتلمتقميػؿمػفتطبيقاتيػاكذلػػؾ
عمػػىصػػعيدمسػػتكلالنصػػكصالدسػػتكريةككػػذلؾعمػػىمسػػتكلالكاقػػعالعممػػي،كىػػذايتضػػحمػػف

خػػالؿمػػانصػػتعميػػوالمػػادة()11مػػفالدســتور اليابــاني لعــام 9132فحسػػبىػػذهالمػػادةيمكػػف
ػاريفإلػػىاالنعقػادفػػيجمسػةاسػػتثنائيةكذلػؾفػػيحالػةالطػكارئ 
لمحككمػةأفتػدعكمجمػػسالمستش 

(  )1راجعفيذلؾ:د.محمدأبكزيدمحمدعمي،االزدكاجالبرلمانيكأثرهفيتحقيؽالديمقراطية،دراسةمقارنة
كتطبيقيوعمىالنظاـالدستكرمالمصرم،رسالةدكتكراه،جامعةالقاىرة،فرعبنيسكيؼ،4992،ص42
كمابعد ىا،د.سعدعصفكر،المبادئاألساسيةفيالقانكفالدستكرمكالنظـالسياسية،منشأةالمعارؼ،
اإلسكندرية 492 ،4980 ،كما بعدىا ،د .مصطفى محمكد عفيفي ،الكجيز في مبادئ القانكف الدستكرم
كالنظـالسياسيةالمقارنة،الكتاباألكؿ،ط،4981،3ص249كمابعدىا.

()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ412،كمابعدىا.
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عمىالرغـمفككفالمجمسمتكقؼعفممارسةأعمالوبفعؿحؿمجمسالنكاب( .)1

كلعؿ الكاقع المصرم في دستكر عاـ  ،4974قد أثبت عدـ تأثير حؿ مجمس الشعب

عمى مجمس الشكرل في مباشرة اختصاصاتو ،كيظير ذلؾ مف خالؿ حؿ مجمس الشعب في

عامي .)2(4990،4987

ومن خالل ما سبقيتبيفعدـكجكدأثرلحؿالمجمساألدنىعمىالمجمساألعمىإال

إذااشترطالدستكرأكنصعمىكقؼأعماؿالمجمساألعمىفيحالةحؿالمجمساألدنى،أك

أفدكرانعقادالمجمسيفمتزامنة،كفيحالةحؿالمجمساألدنىيتكقؼالمجمساألعمىكالذم
يبقيأعضائومتمتعيفبسمطاتيـكحصانتيـباستثناءاالنعقاد؛حيثأنويمكفلبعضيـإذاكاف

فيمجمسأعمى (مجمستفسيرالدستكر)أفيمارساختصاصاتو؛ألفىذهالمجالسالتحتاج
إلىمشاركةأعضاءمجمسالنكابفياتخاذالق ارراتالخاصةبالمجمساألعمى .
الفرع الثالث

أثر الحل عمى األعمال التشريعية المعروضة عمى البرلمان قبل حمو

مفالنتائجاألكليةلنظريةالمكتالمدني()3سقكطكافةاألعماؿالمعركضةعمىالبرلماف

كالتيلـيتـالفصؿفييابعدبمجردقرارحمو،فكؿمشركعاتالقكانيفكاالقتراحاتكاالستجكابات

كاألسئمةالت يقدمتعمىالمجمسالمنحؿتعدكأفلـتكفمالـيفصؿفييا؛لذلؾتتطمبىذه
األعماؿ في حالة الرغبة في إعادة النظر فييا أماـ البرلماف الجديد إجراءات جديدة سكاء مف

جانبالحككمةأكمفجانباألعضاءفيالبرلمافالجديد( .)4

عمىأنو"عندمايحؿمجمسالنكاب،يجبأفيككف
( )1تنصالمادة()11مفالدستكراليابانيلعاـ 4916
ي
كيدعى مجمس الدايت إلى
ىناؾ انتخاب أعضاء المجمس خالؿ أربعيف ( )10يكمان مف تاريخ الحؿ ،ي

االنعقادخالؿثالثيف()20يكمانمفتاريخاالنتخاب .

عندمايحؿمجمسالنكاب،يغمؽمجمسالشكرلفيالكقتنفسو،كعمىكؿحاؿ،فممجمس الوزراء في وقت
الطوارئ الوطنية أن يدعو مجمس الشورى لالنعقاد في جمسة طارئة.

تككفالتدابيرالمتخذةفيتمؾالجمسةالمذككرةفيشرطالفقرةالسابقةمكقتةكتصبحالغيةكباطمةمالـيكافؽ

عمييامجمسالنكابخالؿعشرة()40أياـبعدافتتاحالجمسةالتاليةلمجمسالدايت".

()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص211كمابعدىا.

(  )3يرجعأصؿنظريةالمكتالمدنيإلىالقانكفالركمانيالذمكافيشترطلكييتمتعأمإنسافبالشخصية
القانكنيةأفيككفح انر فيستبعداألرقاء،كأفيككفمكاطنان ركمانيان فيستبعداألجانب،كأخي انر أفيككفرب
أسرةأممستقالن بحقكقوفيستبعدالخاضعكفلسمطةغيرىـ،فإذافقداإلنسافصفةمفىذهالصفاتيفقد

شخصيتوالقانكنيةكىذامايعرؼباسـالمكتالمدني"نقالن عف:د.عالءعبدالمتعاؿ،المرجعالسابؽ،

ص.201

()4راجعفيذلؾ:أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص،418د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.317
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تظؿالمشركعاتكاالقتراحاتكاالستجكاباتكاألسئمةالتيقدمتإلىالبرلمافقائمةحتى

يتـالفصؿفييا،كالتندثرإالبرغبةأصحابياعنداستردادىاأكفيحالةزكاؿالبرلمافالذم
قدمتإليوسكاءبانتياءمدتوالقانكنيةأكبحمو،كلقدأخذتإنجمترابيذااالتجاهحيثاعتبرت

كافةالمشركعاتكالمقترحاتالتيتقدـألحدالمجمسيفكاليتـاعتمادىافيدكراالنعقادالذم
تقدـفيوتندثربمجردانتياءىذاالدكركاليمكفإحياؤىاإالبتجديدىامرةأخرل،كاليستثنىفي

ذلؾ سكل اإلجراءات المتعمقة بانعقاد مسئكلية أحد الكزراء فتبقى منتجة آلثارىا حتى بعد حؿ

البرلماف( .)1

كلقداتبعالدستور البمجيكي ىذا االتجاه حيث صدر قانون 9212كنصفيوعمىأنو"

في حالة حؿ المجمسيف فالمشركعات التي لـ يقرىا أحد المجمسيف تسقط ،ككؿ مف المجمسيف

الجديديفيعدمفتمقاءنفسومختصان بالمشركعاتكالقكانيفالتيأقرىاالمجمساآلخرقبؿحمو
كالتيلـيكفقدقبمياأكرفضيا"( .)2

أمافيحالةحؿأحدالمجمسيففإفمشركعاتالقكانيفالتيكانتقدقدمتلممجمس

المنحؿ كالتي لـ يكف قد أقرىا تبطؿ كالمجمس الجديد يككف مختص بدكف إحالة جديدة بنظر

المشركعاتكالقكانيفالتيأقرىاالمجمسالمنحؿ( .)3

كلقد أكجب الدستور المصري الصادر سنة  9184اجتماع مجمس النكاب المنحؿ في

حالةكفاةالممؾكحالةخمكالعرشإلىحيفاجتماعالمجمسالذميخمفو( .)4

كأشار أيضان الدستور األردني الصادر سنة  9128فيالمادة()38منوفيالفقرة(ـ)

عمىأنو" إذاتعذرالحكـعمىمفلوكاليةالممؾبسببمرضعقميفعمىمجمسالكزراءبعد

التثبت مف ذلؾ أف يدعك مجمس األمة في الحاؿ إلى االجتماع ،فإذا ثبت قياـ ذلؾ المرض
بصكرةقاطعةقررمجمساألمةانتياءكاليةممكوفتنتقؿإلىصاحبالحؽفييامفبعدهكفؽ

أحكاـ الدستكر كاذا كاف مجمس النكاب منحالن أك انتيت مدتو كلـ يتـ انتخاب المجمس الجديد

فيدعىإلىاالجتماعليذاالغرضمجمسالنكابالسابؽ" .

كنالحظ أف الدستور اإليطالي الصادر سنة  9137في المادة ( )77منو يبيف حالة

أخرليكجبفيظميااجتماعالبرلمافالمنحؿ،كىيحالةالضركرةكاالستعجاؿكالتيتضطر
الحككمة التخاذ مجمكعة مف اإلجراءات بغية تفادم الخطر كيجب عمى البرلماف المنحؿ أف

()1د.فؤادكماؿ،األكضاعالبرلمانية،ط،4دارالكتابالمصرية،4971،ص71كمابعدىا.
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص317كمابعدىا.
()3د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص.231

()4أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.417
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يجتمع خالؿخمسة أياـ لمنظر في ىذه اإلجراءات كىذا يعني أف اختصاص البرلماف المنحؿ

يقتصرفقطفيحالةالضركرةكاالستعجاؿ،فاليحؽلمبرلمافأفيناقشمشركعاتالقكانيففيك

إذفاختصاصجزئي،كلقدأكدالدستور الفرنسي الصادر سنة 9122الحكـالكاردفيالدستكر
اإليطاليكىكاجتماعالمجمسالمنحؿبقكةالقانكف( .)1

كيالحظأفالدستور المصري قدأخذبقاعدةانتياءأعماؿالبرلمافبمجردصدكرقرار

الحؿحيثتنصالمادة()2مفقانون مجمس الشورى رقم  981لسنة  9111عمىأف"يتكلى
رئيس مجمس الشعب أثناء حؿ مجمس الشكرل جميع االختصاصات اإلدارية كالمالية المخكلة
لمكتب المجمس كرئيسو كيتكلى رئيس مجمس الكزراء أثناء فترة حؿ المجمسيف جميع

االختصاصاتالماليةكاإلداريةالمخكلةلمكتبيالمجمسيفكرئيسييما"،كيفيـمفىذاالنصأف

الدستكر المصرم قد عمد إلى حرماف المجمس الذم يمحقو الحؿ مف مباشرة أيةسمطات كاف
يتمتعبياقبؿالحؿكأماالحكمةمفىذاالنصفييضمافاستمرارتسييرأعماؿالمجمس( .)2

كلقداتجيتبعضالدساتيرلمحدمفنظريةالمكتالمدنيالتيتكقؼالحياةالتشريعية،

حفاظان منياعمىالديمقراطيةكضمانان الستمرارالحياةالنيابية؛فقدتضمنتنصكصكفيمةأف
تحفظ تكاصؿ الحياة النيابية دكف انقطاع؛ حفاظان عمى عدـ تكاجد أم فراغ تشريعي أك رقابي
كنشكءقاعدةاستمرارالحياةالنيابيةرغـحؿالبرلماف( .)3

كأخذالدستور اإليطالي لسنة 9137بيذهالقاعدةمفخالؿالمادة()64منوكالتيجاء

فييا"،...امتدادسمطاتالمجمسالسابؽحتىاجتماعالمجمسالجديد" .

ككذلؾ الدستور الدنماركي الصادر سنة  9124في المادة ( )23منو كالتي جاء فييا

أنو"لمممؾأفيقررفيأيةلحظةإجراء انتخاباتجديدةمفشأنياكضعنيايةلككالةالبرلماف
القائـعندتماـىذهاالنتخابات،ككذلؾالككالةالبرلمانيةالتنتييعمىأيةحاؿمفاألحكاؿإال

بإجراءانتخاباتجديدة" .

وعمى ىدى ما سبقيتبيفأفأثرحؿالبرلمافبحسباالتجاه األولكالذميأخذبنظرية

المكت المدني يتجو نحك حياة البرلماف بشكؿ كامؿ ،مما ينتج عنو فقداف قيمة كؿ ما ىك
معركضعميومفأعماؿكتصبحكأفلـتكف،ممادفعالفقياءلمعمؿعمىإدخاؿممطفاتلمحد
مفنظريةالمكتالمدنيكالتخفيؼمنياسكاءباجتماعالمجمسالمنحؿفيأكقاتمعينةأكعدـ

تأثيرالمجالسالعميابحؿالمجالسالدنياأكبطبيعةاألعماؿالمعركضةعمىالمجمسسكاءمف
()1أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.417

()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص401كمابعدىا.
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.360
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أخذبانتيائيانيائيان أكمفحاكؿإقراربعضماتـإنجازهمنيا،أمااالتجاه الحديث الذمعمد
إلىإنياءنظريةالمكتالمدنيفقداتجونحكاستمرارالحياةالبرلمانيةطكاؿالفترةالكاقعةمابيف

قرار الحؿكانتخابالمجمسالجديدكمنيامفاتجونحكإنشاءلجافدائمةتقكـبميامياحتىتـ
حؿالبرلمافلحيفانتخابمجمسجديد( .)1

فحؿالبرلمافيؤثربشكؿأكبآخرعمىاألعماؿالتشريعيةالمعركضةعمىالبرلمافقبؿ

حموكذلؾبالتطابؽمعماينصعميوكؿدستكرعمىحدابحسبمايتناسبمعكاقعالبالد

كطبيعتيا.

المطمب الثاني

آثار الحل بالنسبة لمحكومة
تعرضأعماؿالحككمةعمىالبرلمافلمناقشتياإعماالنلمبدأالرقابةالمتبادلةبيفالسمطات،

كيعد ىذا الشرط ضمانة لعدـ تعسؼ الحككمة في استعماؿ السمطة الممنكحة ليا ،فإف كاف

البرلمافيتكقؼعفممارسةأعمالوفيحاؿصدكرقرارحؿالبرلماف،فمفالبديييأفيؤثر
بدكرهأيضانعمىالحككمةكخاصةنفيمايتعمؽبنطاؽاختصاصالحككمةكمدلحؽالحككمةفي
إصدارمراسيـلياقكةالقانكفكحقيافيإعالفاألحكاـالعرفيةأثناءفترةحؿالبرلمافكسنتناكؿ

ىذاالمطمبعمىالنحكالتالي :

الفرع األول

نطاق اختصاص الحكومة في فترة الحل

مفالمتعارؼعميوأفأعماؿالحككمةكفقان لمبدأالرقابةالمتبادلةبيفالسمطاتتعرض

عمى البرلماف ،فإذا كاف البرلماف غير مكجكد فإف ما يتبادر إلى الذىف مف تساؤؿ ىك ىؿ
تستطيعالحككمةالقياـبممارسةاختصاصاتيابشكؿطبيعيككأفالبرلمافلـيخضعلمحؿأـ
أف ىناؾ بعضالمسائؿالتي ال يجكزاتخاذأم قرار بشأنيا مف قبؿ الحككمةفيظؿ غيبة

البرلماف .

لقد انقسم رأي الفقو في ىذا الصدد إلى رأيين:

اتجو الرأي األولإلىأفالحككمةالتيتقكـبحؿالبرلمافتنحصرق ارراتيافقطفيالق ارراتذات
الصفةاإلداريةكالتيتتجردمفأيةخطكرةأكأممساسباألمكرالسياسية،أمالتياليمكف

لياأفتثيرمسئكليةالحككمةأماـالبرلمافلكمارستياأثناءكجكدالبرلمافكحياتو،األمرالذم

استمرارىافيالقياـبعمميابانتظاـكاطراد( .)2
يؤدمإلىحصرق ارراتيافيتسييرالمرافؽالعامةك 
()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.363

( )2د  .عادؿالطبطبائي،اختصاصاتالحككمةالمستقيمة،مؤسسةالككيتلمنقدالعمميبدكلةالككيت،4986،
ص23كمابعدىا.
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ولقد اعتمد ىذا الرأي عمى مجموعة من األسانيد منياي:)1
 تمجأالسمطةالتنفيذيةلحؽالحؿفيحالةخالفيامعالبرلماف،كعميوفالكاجبأاليؤدم
الحؿ إلى منح الحككمةكضعان أفضؿ مفكضع البرلماف فيذا مخالؼ لمبدأ المساكاة
الذميمثموالتحكيـكيجبأاليتـإضعاؼسمطةعمىحساباألخرل .

 يقكـ النظاـ البرلماني عمى أساس مسئكلية الحككمة أماـ البرلماف ،لذلؾ ال تستطيع
الحككمةاالستمرارفيالحكـدكفأفتككفمسئكلةأماـالبرلمافخاصةفياألعماؿ

التيتثيرالمسئكليةالسياسيةلمرقابةالبرلمانية؛فالبدمفتحديداألعماؿالتيالتثير

المسئكليةالسياسيةليقتصرعمؿالحككمةعمييافقط.

 ييدؼ حؿ البرلماف إلى العكدة لمشعب؛ لذا يتكجب انتظار نتائج االنتخابات التي
ستحددالبرنامجلمحككمة،فاليعقؿأفتتخذالحككمةق ارراتسياسيةعمىدرجةمف

األىميةيككفلياتأثيرىاالمحسكسعمىحياةالمكاطنيفكمستقبميـ.

 الغايةمفتحديداختصاصاتالحككمةالمستقيمةفيتعريؼاألمكرالجاريةىكعدـ

كجكدرقابةفعالةعميياخاصةفيحالةالحككمةالتيتقكـبحؿالبرلماف،فمماذاالتفرقة
اريةفيكمييما.
بيفالحؿكاالستقالةماداـالشكؿكاحدفيتطبيؽقكاعدالمسئكليةالكز

 مفغيرالمقبكؿمنحالحككمةالتيأصبحتالتحظىبثقةالبرلمافممادفعياإلى
حمو كضعان قانكنيان أفضؿ مف الذم كاف ليا في الظركؼ العادية كالذم كاف مراقبان
ألعماليا.

كقداتجوالدستور الفرنسي في ظل الجميورية الثالثة إلىذلؾحيثحظرعمىالحككمة
فتح اعتمادات إضافية أثناء حؿ البرلماف ،كالحكمة مف كراء ىذا النص ىي أف البرلماف ىك
المسيطركقاعدةعمىاإليراداتكالنفقاتالعامةالتياليمكفأفتتـإالبقانكففقدأرادغؿيد

الحككمة عف فتح االعتمادات المالية أثناء حؿ البرلماف ،غير أف مكقؼ دستور الجميورية

الرابعة كاف أكثركضكحان حيث نصت المادة ( )13منو عمىأنو" فيحالة الحؿ تبقى الك ازرة
كذلؾفي عدارئيس الكزراء ككزير الداخميةفي كظيفتيالتعريؼ األمكر الجارية" ،كىذا النص

رئيس الدكلة بتعييف
قاطع في حؽ اختصاص الحككمة في تعريؼ األمكر الجارية حيث يقكـ 
رئيس الجمعية الكطنية رئيسان لمجمس الكزراء الذم يتكلى باالتفاؽ مع ىيئة مكتب الجمعية
الكطنيةتعييفكزيرالداخمية( .)2

وأما الرأي اآلخر فقدذىبإلىأفالحككمةتتمتعأثناءحؿالبرلمافبسمطاتكاممةحتى

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.368
()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.408
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لكتعرضتلسحبالثقةمنيامفقبؿالبرلماف كذلؾقبؿالمجكءإلىحموولقد استند أصحاب

ىذا الرأي لبعض األسانيد ومنياي :)1

 اليككفدكمان اليدؼمفالحؿاستطالعرأمالشعبكتحكيمو،فقديككفنتيجةكجكد
أزماتك ازريةأكلتحقيؽأىداؼفنية.

 ثمةدساتيرتضمنتمايكفيمفاألحكاـلكجكدالرقابةالبرلمانيةعمىعمؿالحككمة
أثناءفترةالحؿكالدستكرالدنماركيكالدستكرالسكيدم.

 ليسمفالضركرمأفتككفكمتاالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةمتمتعتافبنفسالقدر
مفالمساكاةخالؿالفترةالزمنيةمابيفقرارالحؿكحتىاجتماعالمجمسالجديد.

 مف غير الصحيح أف تماثؿ الحككمة المستقيمة الحككمة التي قامت بالحؿ دكف أف
تككفقدقدمتاستقالتياالختالؼالسببفيعدـالقدرةفيكمتاالحالتيف،فالمستقيمة

تفقد مساندة البرلماف ليا ،ألنيا لـ تقدر أف تتحمؿ أعباء الحكـ ،أما الحككمة التي
قامت بالحؿ تتمتع بالمساندة ضمنيان عمى األقؿ حيث مف الممكف أف تصادؽ عمييا
كتكثقيااالنتخاباتالمقبمة.

اء
وبناء عمـى مـاتقـدمفػإفكػؿمػفالػرأييفقػدقػدـأسػانيدهالتػييػدعـبيػاكجيػةنظػرهسػك ن
ً
الرأماألكؿالذميجزـبضركرةقصرصػالحياتالحككمػةأثنػاءفتػرةالحػؿأكالػرأمالثػانيالػذم
يرلضركرةأفتتمتعالحككمةبكامؿصالحياتيا .
وبــدورنا نــرى أن ال ـرأيين عمــى حــق وكالىمــا واجــب التطبيــق ولكــن بحســب الحالــة التــي

تتالءم مع إمكانية تطبيـق أي منيمـا حيـث أن الـرأي األول يكـون تطبيقـو فـي حالـة عـدم تـوافر

الثقة في الحكومة كونيا ال تتمتع بأغمبية برلمانيـة ،ويتواجـد بينيـا وبـين البرلمـان خـالف فينـا

الحل يكون بحسب ىـذا الخـالف فمـن غيـر المعقـول أن تكافئيـا بـدوام صـالحياتيا عمـى حسـاب

البرلمان ،أما الرأي الثاني فيكون تطبيقو في حالـة تمتـع الحكومـة بالثقـة البرلمانيـة ،وغالبـاً مـا
تكون ىذه الحكومة متمتعة بأغمبية برلمانية والحل ىنا عمى األرجح يكون بيدف دعم األغمبية

البرلمانية ،فتمتع ىذه الحكومة بالصالحيات ال يؤثر عمى البرلمـان كونيـا عمـى توافـق وانسـجام
معو.

الفرع الثاني

مدى جواز إصدار مراسيم بقوانين خالل فترة حل البرلمان
تصنؼسمطةإصدارالمراسيـبقكانيفمفأكثرالسمطاتالتيتمنحياالدساتيرلمحككمة

()1د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص.263
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خطكرة ،حيثأنياتنتزعسمطةالتشريعمف جيةاالختصاصاألصميةفقدقاـ دستور مممكة

البحرين الصادر عام  8118حيثأكردفينصالمادة()28منوأنو"إذاحدثفيمابيفأدكار
انعقادكؿمفمجمسالشكرلكمجمسالنكابأكفيفترةحؿمجمسالنكابمايكجباالسراع

في اتخاذ تدابير ال تحتمؿ التأخير ،جاز لمممؾ أف يصدر في شأنيا مراسيـ تككف ليا قكة

القانكف،عمىأالتككفمخالفةلمدستكر.كيجبعرضىذهالمراسيـعمىكؿمفمجمسالشكرل
كمجمسالنكابخالؿشيرمفتاريخصدكرىاإذاكافالمجمسافقائميفأكخالؿشيرمفأكؿ

اجتماعلكؿمفالمجمسيفالجديديففيحالةالحؿأكانتياءالفصؿالتشريعي،فإذالـتعرض

زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلؾ .كاذا عرضت كلـ يقرىا
المجمسافزاؿكذلؾماكافليامفقكةالقانكف" .

كأيضان قاـ الدستور المصري لسنة  8193بمنح رئيس الجميكرية االختصاص

التشريعياالستثنائيفيفترةغيابمجمسالنكابكذلؾحسبالمادة()416منوكالتينصت

عمى" إذاحدثفيغيردكرانعقادمجمسالنكابمايكجباإلسراعفياتخاذتدابيرالتحتمؿ
التأخير ،يدعك رئيس الجميكرية المجمس النعقاد طارئ لعرض األمر عميو .كاذا كاف مجمس
النكابغيرقائـ،يجكزلرئيسالجميكريةإصدارق ارراتبقكانيف،عمىأفيتـعرضياكمناقشتيا

كالمكافقةعميياخالؿخمسةعشريكمانمفانعقادالمجمسالجديد،فإذالـتعرضكتناقشأكإذا
عرضتكلـيقرىاالمجمس،زاؿبأثررجعيماكافليامفقكةالقانكف،دكفحاجةإلىإصدار

قراربذلؾ،إالإذارألالمجمساعتمادنفاذىافيالفترةالسابقة،أكتسكيةماترتبعمييامف
آثار" .

ويتضح من خالل ىذه المادة أنو يتكجب إلصدار ق اررات بقانكف مجمكعة مف الشركط

منيا:حدكثأمكرطارئةتستكجبالسرعةفيمكاجيتيا،كأفتككففيكقتيككففيومجمس

النكابغيرقائـ ،كالسماحلرئيسالجميكريةكحدهإصدار ىذه الق اررات ،عمىأف يتـ عرضيا

لممناقشةكالمكافقةعميياعمىالمجمسالجديدخالؿخمسةعشريكمان،كبغيابأحدىذهالشركط
تفقدىذهالق ارراتأثرىاالقانكني( .)1

كحيث أف مصطمح الضركرة يعد مصطمحان فضفاضان فإف الفقو الدستكرم يرل ضركرة

التيتجسدخطر جسيمان
الرجكعإلىالقكاعدالعامةفينظريةالضركرةلتحديدىذهالظركؼ،ك
ان

الن مثؿ الككارث الطبيعية كالحركب كاالضطرابات ،كغيرىا مف الظركؼ المشابية التي
كحا 
تتعرضلياالدكلة،كعمىأفتككفالقكانيفالعامةغيركافيةلمكاجيةمثؿىذهالظركؼمما

( )1لمزيدحكؿتفاصيؿىذهالشركطراجع:د.رائدصالحقنديؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالفمسطيني،دراسة
مقارنة،رسالةدكتكراه،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة،3041،ص387كمابعدىا.
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يدفع بالسمطة التنفيذية لمجكء إلى كسائؿ استثنائية لدرء ما تشكمو ىذه الظركؼ مف مخاطر،

كبناء عمى ذلؾ يخكؿ رئيس الجميكرية بإصدار ق اررات ألزمة لمكاجيتيا ،كيترؾ تقدير حالة
ن

الضركرةلرئيسالجميكرية فيككحدهالذميقدرىاكبمكجبيايقكـبتخكيؿسمطةإصدارالمكائح
كذلؾتحترقابةالبرلماف( .)1

فمعظـالفقوالمصرميستخدـاصطالحلكائحالضركرةلمداللةعمىاالختصاصالتشريعي

االستثنائيالذميمارسورئيسالدكلة( .)2

كاستنادان إلىماجاءفيالدستور المصري لسنة  8193مفالمادة()418كالتياشترطت

أف تحدثفي ىذهالظركؼ االستثنائية في حالةإذا كاف مجمسغير قائـ،كعدـ قياـمجمس

النكابماىكإالغيبةالمجمسعفالساحةالتشريعية( .)3

كلعؿىذاالتعبيرليكأشمؿمايككفلكؿحالةاليككففيياالمجمسمكجكدان ألمسبب

مفاألسباب( .)4

ومن المتعارف عميو بحسب إجماع الفقو الدستوري فإن مصطمح غيبة المجمس يتحقق

في الحاالت التاليةي:)5

أوال :فترة ما بين أدوار االنعقاد:
كىيالفترةالتيتتخمؿدكريفمتتابعيفأحدىماانتيىكاآلخرقادـلنفسالمجمسأمفترة

العطمةالسنكية،كماتشمؿأيضان الفترةالكاقعةبيفانعقادعادمكدكرغيرعادم،كيتـالدكر
ةتقتضيذلؾأكبناء
الغيرعادملممجمسبناء عمىدعكةمفالرئيسفيحالةكجكدضركر
ن
ن

( )1راجعفيذلؾ:د.يحيىالجمؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكبعضتطبيقاتياالمعاصرة،مرجع
سابؽ ،ص41كما بعدىا ،د .سامي جماؿ الديف ،لكائح الضركرة كضماف الرقابة عمييا ،مرجع سابؽ،

ص،670د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص372كمابعدىا.

(  )2د .محمكد أبك السعكد حبيب ،االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في الظركؼ االستثنائية ،دار الثقافة
الجامعية،القاىرة،4990،ص412كمابعدىا.
()3نصالمادة(") 418لرئيسالجميكريةأفيقدـاستقالتوإلىمجمسالنكابفإذاكافالمجمسغيرقائـ،قدميا
إلىالجمعيةالعامةلممحكمةالدستكريةالعميا" .

( )4د .سميماف الطماكم ،النظرية العامة لمق اررات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،ط ،4دار الفكر العربي ،القاىرة،
،4976ص.141
( )5راجعفيذلؾ:د.محمدربيعمرسي،السمطةالتشريعيةلرئيسالدكلةفيالنظـالحديثة،رسالةدكتكراه،كمية
الحقكؽ،جامعة القاىرة،4991،ص،118د.رائدصالحقنديؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالفمسطيني،

مرجعسابؽ،ص 393كمابعدىا،د.ساميجماؿالديف،مرجعسابؽ،ص 79كمابعدىا،د.محمكدأبك
السعكدحبيب،مرجعسابؽ،ص416كمابعدىا.
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عمىطمبمكقعمفأغمبيةأعضائو()1؛حيثأشارتكافةالدساتيرالمصريةإلىىذاالغرض

كلـ يشذ عف ذلؾ سوى دستور  9122كأما بخصكص دستور 9179فقد نص عمى غياب
المجمس بصفة عامة ضمف نص المادة ( )417كالتي جاء فييا" إذا حدث في غيبة مجمس
الشعبمايكجباإلسراعفياتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخير،جازلرئيسالجميكريةأفيصدر

فيشأنياق ارراتتككفلياقكةالقانكف ."...

كأما دستور  8193فقد نص عمى ككف مجمس النكاب غير قائـ بصفة عامة كذلؾ في

مكاطفعديدةمفالدستكرفقدنصتالمادة(")3/413فإذاكافمجمسالنكابغيرقائـ،"...

ككذلؾالمادة()3/411فقدنصت"،...كاذاكافالمجمسغيرقائـ،"...كأيضان المادة()416

نصتعمىأنو"....كاذاكافمجمسالنكابغيرقائـ،"...كالمادة()418فقدكردفينصيا"
فإذاكافالمجمسغيرقائـ" .

ثانيا :فترة ما بين الفصمين التشريعيين:
كتككفىذهالفترةالزمنيةمحددةبستيفيكمانعمىأكثرحدكىيالكاقعةبيفالمجمسالقديـ

عقب انتياء مدتو الدستكرية كبداية انعقاد البرلماف الجديد عقب انتخابو ،كلقد نص الدستور

المصري لسنة  8193مفخالؿالمادة()406منوعمىأنو"مدةعضكيةمجمسالنكابخمس
سنكاتميالدية،تبدأمفتاريخأكؿاجتماعلوكيجرمانتخابالمجمسالجديدخالؿالستيفيكمان

السابقةعمىانتياءمدتو" .

فيذه المدة ىي التي تعقد خالليا االنتخابات البرلمانية لممجمس الجديد إثر انتياء كالية

المجمسالسابؽسكاءزادتتمؾالفترةعفستيفيكمانأـقصرت،غيرأفالدستكراألردنيحدد
ىذهالفترةبمدةالتتجاكزأربعةأشيرمفتاريخحؿالبرلمافالسابؽ( .)2

فترة عدـ االنعقاد كالتي يجكز خالليا
كرأل غالبية الفقو الدستكرم ىذه الفترة تدخؿ في 

لمسمطةالتنفيذيةإصدارالقكانيفالمؤقتة،كبحسبماأفادالدكتور يحيى الجمل"إفمفيكـالنص
يتسعليشمؿالفترةبيفنيايةآخردكرةفيفصؿتشريعيكبدايةالدكراألكؿفيفصؿتشريعي

الحؽ"( .)3

()1د.أحمدسالمةبدر،االختصاصالتشريعيلرئيسالدكلةفيالنظاـالبرلماني،مرجعسابؽ،ص.109
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.377
( )3راجعفيذلؾ:د.يحيىالجمؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكبعضتطبيقاتياالمعاصرة،مرجع

سابؽ ،ص ، 334د.عمي الشناكم ،عدـ كفاية الرقابةعمى مشركعية القكانيف المؤقتة فياألردف ،بحث
منشكرفيمجمةالدراساتالجامعيةاألردنية،المجمدالرابعكالعشركف،العدداألكؿ،4997،ص.401
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ثالثاً :فترة وقف جمسات مجمس النواب:

لقدحددتفترةالكقؼبحسبدستور جميورية مصر العربية لسنة9179بمدةثالثيفيكمان

طبقان لنصالمادة()426كذلؾقبؿتعديميافي 3007-2-36حيثجاءفييا"اليجكزلرئيس

الجميكرية حؿ مجمس الشعب إال عند الضركرة كبعد استفتاء ،كيصدر رئيس الجميكرية ق ار انر

بكقؼجمساتالمجمسكاجراءاالستفتاءخالؿثالثيفيكمان،فإذاأقرتاألغمبيةالمطمقةلعددمف


أعطكاأصكاتيـلمحؿاصدرالرئيسق ار اىربو" .

كجاء الدستور لسنة  8193محدد ىذه الفترةمف خالؿالمادة( )427منو بعشريف يكمان

حيثنصتعمىأنو"اليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالنكابإالعندالضركرة،كبقرار

مسببكبعداستفتاءالشعب،كاليجكزحؿالمجمسلذاتالسببالذمحؿمفأجموالمجمس

بكقؼجمساتالمجمسكاجراء االستفتاءعمىالحؿخالؿ

السابؽكيصدررئيسالجميكريةق ار انر
عشريف يكمان عمى األكثر ،فإذا كافؽ المشارككف في االستفتاء بأغمبية األصكات الصحيحة،

أصدررئيسالجميكريةقرارالحؿ،كدعاإلىانتخاباتجديدةخالؿثالثيفيكمانعمىاألكثرمف
تاريخصدكرالقرار.كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلعالفالنتائجالنيائية" .

كتقعىذهالفترةفيمابيفإصداررئيسالجميكريةق ار انربكقؼجمساتالمجمستمييدانلحؿ

البرلماف كاصدار قرار الحؿ بعد ظيكر نتيجة االستفتاء عمى ىذا الحؿ ،فإذا جاءت النتيجة
مكافقةباألغمبيةالمطمقةلمفأعطكاأصكاتيـعمىالحؿأصدرالرئيسق ار انربو( .)1
رابعاً :فترة حل المجمس:

لقدحدثاختالؼكبيربيفالدساتيرالمتعاقبةبخصكصحؽالحككمة فيإصدارمراسيـ

لياقكةالقانكففيأثناءىذهالفترةفمقدخكؿالدستور المصري لسنة  9184الممؾحؽإصدار
مراسيـكذلؾبحسبماكردفينصالمادة()14منوكالتينصتعمىأنو"إذاحدثفيمابيف
أدكاراالنعقادمايكجباإلسراعإلىاتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخير،فممممؾأفيصدرفيشأنيا

مراسيـ تككف ليا قكة القانكف ،بشرط أف ال تككف مخالفة لمدستكر ،كيجب دعكة البرلماف إلى
اجتماعغيرعادمكعرضىذهالمراسيـعميوفيأكؿاجتماعلو،فإذالـتعرضأكلـيقرىا

أحدالمجمسيفزاؿماكافليامفقكةالقانكف"،مماأكجداتجاىيفاليؤمفأ كليمابجكازإصدار

مراسيـبقكانيف،كأماثانييمافيؤمفبذلؾ( .)2

وسنقوم باستعراض كل من االتجاىين عمى الشكل التالي:

االتجاه األول :كالذمأخذأصحابوبعدـجكازإصدارمراسيـبقكانيففيفترةالحؿكذلؾ

()1د.ساميجماؿالديف،مرجعسابؽ،ص.84
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص378كمابعدىا.
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بحسبماكردفيالمادة()14فيالدستور المصري لسنة  .9184
ذىبأنصارىذااالتجاهإلىأففترةالحؿالتصنؼضمفالفترةالتيتدخؿبيفأدكار

االنعقاد؛ كعميو فإنو ال يجكز لمحككمة إصدار مراسيـ بقكانيف خالؿ فترة الحؿ ،ككف الحؿ ال
ينييأدكاراالنعقادفحسببؿينييالفصؿالتشريعيبأكممو،كعندانعقادالمجمسالجديدفإنو

يبدأفصالن تشريعيان جديدان،فيذامايمنعالسمطةالتنفيذيةمفإصدارمراسيـبقكانيفخالؿىذه
الفترة؛ككنياالتدخؿتحتعبارة -فيمابيفأدكاراالنعقاد -كىيالعطمةالعاديةالسنكيةالتي
تتخمؿ دكرم االنعقاد المتتالييف؛ كمما يترتب عميو أنو ال يجكز لرئيس الدكلة أف يصدر لكائح

ضركريةفيفترةالحؿ( .)1

ولقد قام أصحاب ىذا االتجاه باالستناد إلى الحجج التالية:

 أفماكردفينصالمادة()14مفالدستور المصري لسنة  9184ماىكإالنص
استثنائي فال يجكز فيو التكسع أك القياس عميو ،كمف الكاجب قصر استخداـ النص
بالنسبة لحدكد الزمف عمى الفترة الزمنية الكاقعة فيما بيف أدكار االنعقاد كما أكرد

النص(.)2

 أفالنصالفرنسييكجبعقدالبرلماففك انركعميوكافيتكجبتفسيرالمادة()14مف

دستور مصر لسنة  9184عمىأساسكجكدكممةفك انرفيالنصالعربي؛ألفالنص
العربيإنمانشأعفسيكمطبعيكعميوفاليجكزلرئيسالدكلةإصدارمراسيـبقكانيف

أثناءفترةالحؿ؛ألنواليمكفخالؿىذهالفترةدعكةالبرلمافلالنعقادفك انربصفةغير
عادية(.)3

كتبرزالحكمةمفكراءمنحىذهالسمطةلمحككمةىيأفالدستكرقداطمأفلكجكدكفاؽ
بيفكؿمفالسمطةالتنفيذيةكالبرلماف،ممايدفعياإلىعرضىذهاألعماؿفك انرعمىالبرلماف
( )1راجع في ذلؾ :د .عمر حممي فيمي ،الكظيفة التشريعية لرئيس الدكلة في النظاميف الرئاسي كالبرلماني،
دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةعيفشمس،4980،ص 274كمابعدىا،د.محمد
كامؿ ليمة ،القانكف الدستكرم ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،4974 ،ص 139كما بعدىا ،د .عبد الرازؽ
السنيكرم،مخالفةالتشريعكاالنحراؼفياستعماؿالسمطةالتشريعية،بحثمنشكربمجمةمجمسالدكلة

المصرمبحكثكتعميقاتمختارةطبعة،4994ص 64كمابعدىا،د.مصطفىالصادؽككايتإبراىيـ،
مبادئالقانكفالدستكرم،بدكفدارنشر،القاىرة،4993،ص462كمابعدىا.
( )2راجعفيذلؾ:د.محمدعبدالحميدأبكزيد،تكازفالسمطاتكرقابتيا،دراسةمقارنة،دارالنيضةالعربية،
القاىرة ،3002 ،ص ،320د .إبراىيـ شمبي ،تطكر النظـ السياسية كالدستكرية في مصر ،دار الفكر
العربي،القاىرة،4971،ص.262

()3د.السيدصبرم،مبادئالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص180كمابعدىا.

 114

فيدكرانعقادغيرعادم،أمافيمايخصالحؿفتككفالحككمةعمىخالؼمعالبرلمافكما
يجكزفيحالةاالتفاؽاليجكزفيحالةالخالؼ( .)1
االتجاه الثاني:كالذمأخذأصحابوبجكارإصدارالحككمةلمراسيـبقكانيف .
حيثيرلأصحابىذاالرأمأنويجكزلمحككمةأفتصدرمراسيـبقكانيف،كأففترةالحؿ
تدخؿ بيف أدكار االنعقاد؛ ككنيا تكجد بيف الدكر األخير لمبرلماف المنحؿ كبيف الدكر األكؿ
لمبرلمافالمنتخبالجديد( .)2
كلعؿ ىذا ما يتفؽ مع االعتبارات العممية ،حيث أنو ال يجكز أف نترؾ الدكلة دكف أداة
تشريعية خالؿىذهالفترة؛ كذلؾلمكاجيةماقديطرأمفأمكرىامةأثناءفترةالحؿيستكجب
مكاجيتيا ،فيرل أصحاب ىذا االتجاه كعدـ اشتراط المشرع كقكع اإلجراء التشريعي بيف دكرم
انعقادمففصؿتشريعيكاحد( .)3
كبتنحيةالخالؼالفقييجانبان نرلأفالكاقعالعمميقدأيداالتجاهالثاني،فالحككمةأيدت
ىذاالرأمالذميجيزلياإصدارمراسيـبقكانيفخالؿفترةالحؿ،كبذلؾفمقدأصدرتالعديدمف
ىذه المراسيـ ،كمف بينيا المرسكـ بقانكف بتاريخ  31ديسمبر  4931كالمتعمؽ بتعديؿ قانكف
االنتخابات( .)4
كلقدنص دستور 9141صراحةنعمىجكازإصدارمراسيـبقكانيفكذلؾمفخالؿماجاء
فيالمادة()14منوكالتينصتعمىأنو"إذاحدثفيمابيفأدكاراالنعقادأكفيفترةحؿ
مجمسالنكابمايكجباتخاذتدابيرعاجمةفالممؾأفيصدرفيشأنيامراسيـتككفلياقكة
القانكف،بشرطأالتككفمخالفةلمدستكر،كيجبأفتعرضىذهالمراسيـعمىالبرلماففيميعاد
اليتجاكزالشيرفياجتماعوالثاني،فإذالـتعرضعمىالبرلماففيذلؾالميعادػأكلـيقرىا 
()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص380كمابعدىا.

( )2د.يسرمالعصار،نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكالتشريعالحككميفيفتراتإيقاؼالحياةالنيابية،
دارالنيضةالعربية،القاىرة،4991،ص64كمابعدىا.
( )3راجع في ذلؾ :د .يحيى الجمؿ ،النظاـ الدستكرم في مصر العربية ،مرجع سابؽ ،ص ،472د .السيد
مدني ،مسئكلية الدكلة عف أعماليا المشرعة ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة،4913 ،
ص.312

( )4راجعفيذلؾ:د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ىامشص،32د.رائدصالحقنديؿ،مرجع
سابؽ،ص.347
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أحدالمجمسيفانتيىماكافليامفقكةالقانكف"،ككذلؾدستور  9122فيالمادة(،)1()421

كأما دستور  9122فقد جاءت صياغة المادة ( )12منو عامة كلـ تشر إلى حاالت غياب
المجمسالتيتبررإصدارالمراسيـ؛مماأدلإلىحدكثاختالؼفيتكييؼفترةالحؿكمدل

اعتبارىاداخموضمفمصطمحغيابالمجمس( .)2

بينما دستور  9123فقد أشارت المادة ( )449منو عمى أنو "إذا حدث فيما بيف أدكار

انعقادمجمساألمةأكفترةحمةمايكجباإلسراعفياتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخيرجازلرئيس

الجميكريةأفيصدرفيشأنياق ارراتتككفلياقكةالقانكف.كيجبعرضىذهالق ارراتعمى

مجمساألمةخالؿخمسةعشريكمانمفتاريخصدكرىاإذاكافالمجمسقائماكفيأكؿاجتماع

لوفيحالةالحؿ،فإذالـتعرضزاؿبأثررجعيماكافليامفقكةالقانكفبغيرحاجةإلى

إصدارقراربذلؾ،أماإذاعرضتكلـيقرىاالمجمسزاؿماكافليامفقكةالقانكفمفتاريخ
االعتراض" .

كلقد جاء دستور  9179بعبارة كاضحة تدخؿ ضمنيا فترة الحؿ كىي عبارة -غيبة

المجمس -كالمحددة بمدة ستيف يكمان عمى األكثر ،حيث تبدأ مف تاريخ إعالف نتائج االستفتاء
الشعبيعمىالحؿ،األمرالذميجعؿرئيسالدكلةيعمؿعمىإصدارقرارالحؿبدكفتباطؤ؛
ألنواليعتدبتاريخالحؿكانمابتاريخنتيجةاالستفتاء؛ألنوفيحالةاعتدبتاريخالحؿألطاؿ
رئيس الجميكرية الفترة ما بيف المجمس المنحؿ كالمجمس الجديد إلى أكبر قدر ممكف مف

الزمف( .)3

كأمادستور  8193فقدجاءتفيوعبارة– إذاكافمجمسالنكابغيرقائـ -كىيعبارة

مرادفةلعبارة-غيبةالمجمس-ممايجعؿفترةالحؿتدخؿضمفىذهالعبارةأيضان .

وبدورنا نؤيد جواز إصدار الحكومة لمراسيم بقوانين خالل فترة غيبة المجمس لما تقتضيو

()1تنصالمادة()421مفدستكرسنة4916المصرمعمىأنو"إذاحدثفيمابيفأدكارانعقادمجمساألمة
أكفيفترةحمومايكجباالسراعفياتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخير،جازلرئيسالجميكريةأفيصدر
فيشأنياق ارراتتككفلياقكةالقانكف،كيجبعرضىذهالق ارراتعمىمجمساألمةخالؿخمسةعشر

ي كمان مفتاريخصدكرىاإذاكافالمجمسقائمان،كفيأكؿاجتماعلوفيحالةالحؿ،فإذالـتعرضزاؿ

بأثر رجعي ما كاف ليا مف قكة القانكف بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلؾ ،أما إذا عرضت كلـ يقرىا
المجمسزاؿبأثررجعيماكافليامفقكةالقانكفإالإذارأمالمجمساعتمادنفاذىافيالفترةالسابقةأك

تسكيةماترتبعمىآثارىابكجوآخر" .
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.383

(  )3د.فؤادعبدالنبي،رئيسالجميكريةفيالنظاـالدستكرمالمصرماختيارهكسمطاتو،رسالةدكتكراه،كمية
الحقكؽ،جامعةالقاىرة،4991،ص.141
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الضرورة في بعض األمور من ضرورة اإلسراع في اتخاذ ق اررات لدرء الخطر المحدق من وراء

ىذه األمور الطارئة ،وذلك ما دامت ىذه الق اررات ستعرض عمى البرلمان الجديد لتظير فيو

إقرارىا أو إبطاليا.

وعمى ىدي ما سبق يتضح أن الفقو الدستوري اتفق عمى الحاالت التي يجوز فييا

لمسمطة التنفيذية إصدار مراسيم بقوانين في حالة عدم قيام المجمس أي غيبتو ،وعميو فما

يصدر من مراسيم بقوانين عن السمطة التنفيذية في غير ىذه الحاالت باإلضافة إلى توافر

الظروف االستثنائية فإن ىذه الظروف تعد باطمة ويحكم بعدم دستوريتيا.

ولكن التساؤل ىنا ىو ىل تخضع سمطة الحكومة في إصدار مراسيم بقوانين خالل فترة

الحل لرقابة برلمانية من عدمو؟

اسيـبقكانيفكذلؾمفخالؿاالستناد

البرلمافىنايمارسنكعان خاصان مفالرقابةعمىالمر

إلىماجاءفيالدساتيرالتيأكجبتعرضىذهالمراسيـعمىالبرلمافليقررمصيرىا،حتى

غيابالبرلماففالبدأفتعرضىذهالمراسيـعميوبمجردانعقادالبرلماف( .)1

وعمى أثر ما تقدم ذكره ال بد من التعرف عمى ما يمي:

 المدة التي يجب أن تعرض فييا المراسيم عمى البرلمان:
اختمفتالدساتيرفيمايخصالمدةالتييجبأفتعرضفيياالمراسيـعمىالبرلماف،فقد

قرردستور مصر لعام  9141ضركرةعرضىذهاألعماؿعمىالبرلمافخالؿالشيرالتالي
الجتماعو( .)2

أما في ما يخص دستور  9179-9123-9122فقد ميزت ىذه الدساتير بيف حالتيف،

الحالةاألكلى:إذاكافالمجمسقائمان فينايتكجبعمىالحككمةأفتكدعالمراسيـخالؿخمسة

عشريكمان مفصدكرىالمبرلمافليقررمصيرىا،أماالحالةالثانية:حالةحؿالبرلمافأككقؼ

جمساتو ،فالدستكر أكجب عمى الحككمة في ىذه الحالة عرض المكائح في أكؿ اجتماع

لمبرلماف( .)3

كأمادستور مصر لسنة  8193فقدقررعرضىذهالمراسيـعمىالبرلمافلمبتبشأنيا

خالؿخمسةعشريكمانمفانعقادالمجمسالجديد .

كلعؿالغايةكالحكمةمفكراءىذاالتحديدرغـاختالؼالمدةالتييجبأفتعرضفييا

()1د.السيدصبرم،المكائحالتشريعية،مكتبةعبداهللكىبة،القاىرة،4911،ص.80
(  )2د .عمر حممي فيمي ،الكظيفة التشريعية لرئيس الدكلة في النظاميف الرئاسي كالبرلماني ،مرجع سابؽ،
ص.226

()3د.سميمافالطماكم،النظريةالعامةلمق ارراتاإلدارية،مرجعسابؽ،ص.140
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المراسيـ بيف الدساتير ،ىي قطع السبؿ أماـ الحككمة كي ال يتـ استغالؿ ىذه المراسيـ في

المساسبحقكؽالعامة .

 اآلثار المترتبة عمى عدم عرض المراسيم عمى البرلمان:
إذا كانت مسئكلية الحككمة تنتيي بخمك مسئكليتيا بعد إتماميا بالتزاميا بعرض المراسيـ

عمىالمجمسفيالكقتالمحدد،فماذا يترتب عمى عدم التزاميا بالقيام بعرض المراسيم عمى

المجمس في الوقت المحدد بموجب الدستور؟ 

يالحظ في ىذا الجانب أف الدساتير المصرية المتعاقبة قد رتبت آثا انر ىام ةن عمى إخالؿ

الحككمةبالتزامياغيرأفمكاقفياجاءتمتباينة( .)1

فقدقرردستور مصر لسنة  9184أفعدـالعرضيؤدمإلىزكاؿماكافليذهالمكائح

مف قكة القانكف كلكف ليس بأثر رجعي كانما فقط لممستقبؿ ،كتبقى النتائج المترتبة عمى ىذه
المكائح قائمة كنافذة حتى تاريخ عرضيا عمى البرلماف ،كلـ يختمؼ عنو في ذلؾ دستور

 .)2(9141

أمادساتير سنة  9179-9123-9122فالمشرعنصعمىأفمايترتب مفجزاءعمى

عدـالعرضىكزكاؿماكافلمكائحمفقكةالقانكفبأثررجعيدكفالحاجةإلىإصدارقرار

بذلؾ( .)3

أماإذاقامتالحككمةبعرضىذهاألعماؿعمىالبرلماففيككفلومطمؽالحريةفيأف

يقبؿىذهالمراسيـأكأفيرفضيا( .)4

كلقد نص دستور  8193عمىأفالجزاءالمترتب عمى عدـالعرضزكاؿماليامف قكة

القانكفبأثررجعي،دكفالحاجةعمىإصدارقراربذلؾإالإذارألالمجمساعتمادنفاذىافي
الفترةالسابقةأكتسكيةماترتبعمييامفآثار( .)5

()1د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.434
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.381
()3د.السيدصبرم،مرجعسابؽ.188،

()4د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.433
(-)5نصالمادة(")416إذاحدثفيغيردكرانعقادمجمس النكابمايكجبفياتخاذتدابيرالتحتمؿ
التأخير،يدعكرئيسالجميكرية المجمسالنعقادطارئلعرضاألمرعميو.كاذاكافمجمسالنكابغير
قائـ،يجكزلرئيسالجميكريةإصدارق ارراتبقكانيف،عمىأفيتـعرضياكمناقشتياكالمكافقةعميياخالؿ
خمسةعشريكمان مفانعقادالمجمسالجديد،فإذالـتعرضكتناقشأكإذاعرضتكلـيقرىاالمجمس،

زاؿبأ ثررجعيماكافليامفقكةالقانكف،دكفحاجةإلىإصدارقراربذلؾ،إالإذارألالمجمساعتماد
نفاذىافيالفترةالسابقة،أكتسكيةماترتبعمييامفآثار".
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كفيمايخصتعديؿالمراسيـفقداختمؼالفقياءحكؿذلؾفمنيـمفيرلأنواليجكز

كعمىالمجمسإماأفيقبؿالالئحةبأكممياأكأفيرفضيابأكمميا(،)1كأماالرأمالثانيفقدقالكا
أنومفبابأكلىأفمفيممؾالتشريعاألصمييككفلوأفيعدؿفيالق ارراتأكالمراسيـالتي

ليستلياقكةالقانكفإالبصكرةمؤقتة( .)2

 المدة الواجب عمى البرلمان البت خالليا بمصير المراسيم:
لـيقرالمشرعالدستكرمبمعالجةىذااألمر،حيثاتجوالبعضإلىأفالمراسيـفيحاؿ

عرضياعمىالبرلمافكطالتمدةعرضياعفالحدالمعقكؿدكفإبداءرأمبخصكصيايدؿ

ىذاعمىالرفضالضمنيليا،غيرأفىذااألمرنقدلصعكبةالمقدرةعمىتحديدالمدةالمعقكلة

التييتكجبمكافقةالبرلمافخاللياعمىالمكائحأكرفضيا( .)3

كفيالمقابؿاتجوالبعضإلىأنوماداـالمشرعالدستكرملـيخضعالحداألقصىلممدة

التي يجب عمى البرلماف أف يبدم رأيو خالليا يتكجب ىنا أف تظؿ لكائح الضركرة محتفظة

بنفاذىاكقكتياالقانكنيةحتىيدليالبرلمافبرأيوفيياصراحةنكذلؾميماطالتمدةصحتو( .)4

كبالنظر إلى ما تقدـ يتضح ضركرة قياـ المشرع بالنص عمى مدة محددة يتكجب عمى

البرلمافأفيبدمرأيوخالليافيمراسيـالضركرة،كيستحسفأفتككفمدةقصيرةكياليطكؿ

أمدالمراسيـدكفالبتفييا ،ككمايتكجبأيضان أفتخضعىذهالمراسيـلمرقابةالقضائيةلعدـ
إسراؼالحككمةفيىذهالمراسيـفيفترةالحؿكالتالعببحقكؽاألفرادكتيديدىـ( .)5
الفرع الثالث

سمطة الحكومة في إعالن األحكام العرفية خالل فترة حل البرلمان
لـيجيؿالفقوالدستكرمأىميةسمطةالحككمةفيإعالفاألحكاـالعرفيةخالؿفترةحؿ

البرلماف ،كلعؿ ما قامت بو الدساتير المصرية المتعاقبة مف تنظيـ ىذه السمطة ،ليك أفضؿ
األمثمةالتييتكجباستعراضيا .

فمقدنصدستور مصر لسنة  9184مفخالؿالمادة()11منوعمىأنو"لمممؾأفيعمف

(  )1د .عالء عبد المتعاؿ ،الرقابة عمى سمطة رئيس الدكلة التشريعية في الظركؼ االستثنائية ،دار النيضة
العربية،3001،ص.77

()2راجعفيذلؾ:د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص،141د.ماجدراغبالحمك،النظـالسياسيةكالقانكف
الدستكرم،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،3000،ص،674د.رائدقنديؿ،نظريةالضركرة،مرجعسابؽ،
ص.396
()3د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.188

()4د.محمكدأبكالسعكدحبيب،مرجعسابؽ،ص469كمابعدىا.
()5د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.381
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األحكاـالعرفية،كيجبأفيعرضإعالفاألحكاـالعرفيةفك انرعمىالبرلمافليقرراستمرارىاأك
إلغاؤىافإذاكقعىذااإلعالففيغيردكراالنعقادكجبتدعكةالبرلمافلالجتماععمىكجو

السرعة" .

ويتضح من ىذا النص أف لمممؾ حؽ إعالف األحكاـ العرفية دكف أف يحدد أك يكضح

مبرراتىذااإلعالفأكسمطاترئيسالجميكريةفيىذهالحالة( .)1

كفيمايخصدكرالبرلماففياستمرارأكإلغاءاألحكاـفقدألزـالدستكرالحككمةفيفترة

انعقادالمجمسبعرضاألمرعمىالبرلماففك انر ليقرراستمرارىذهاألحكاـأكإلغائياأمافي
حالةعدـانعقادهفإنويدعىلالجتماعليذهالغاية( .)2

كلقدتـانتقادىذاالنصحيثأنوماداـالمجمسمنعقدان أكفيغيرحالةالحؿفيذايدؿ

عمىإمكانية دعكتو لالنعقادفإفالترتيب المنطقيليذااألمر ىنايقتضي أف يتـمناقشة ىذه
األعماؿأكالن فيالمجمس،كمفثـيتاحالعمؿبيابعدذلؾفيحالةإقرارىا،كعمىصعيدآخر

فمقدكافالنقدفيمايخصكممة -فك انر -كالتيجاءتفيالنصغامضةغيرمحددةلممدةالتي
يتكجبأفيتـالعرضخالليا؛حيثكافاألجدرىناقياـالمشرعبتحديدفترةزمنيةمحددةليذه

المراسيـ( .)3

كذىبالبعضاآلخرلمقكؿبأفىذهالحالةمعيبةككفإعطاءىذاالحؽلمسمطةالتنفيذية

أثناءانعقادالبرلماف فيو تعد عمىسمطةالبرلماف كىذا بدكره يؤدمإلى المساس بمركزرئيس

الدكلةفيحالةعدـإقرارالبرلمافليذهاألعماؿ( .)4

كأمافيحالةحؿالبرلماففإفالمادة()11لـتتضمفاإلشارةإلىمايتبعفيحالةإعالف

األحكاـالعرفيةخالؿفترةتأجيؿانعقادالبرلمافكفيفترةحمو،كعميوفالرأمالسائدلدلالفقو

ذىبإلىأنوالمحؿلتطبيؽىذهالمادةلتعذردعكةالبرلمافلالجتماعفك انربغيةعرضاألحكاـ

العرفيةعميو( .)5

أمافيمايخصالمادةالرابعةمفالقانكفرقـ 122لسنة 4911فقدأكضحتأفلمجمس

الكزراء  أف يضيؽ مف دائرة التدابير المنصكص عمييا في ىذا القانكف أك أف يرخص لمحاكـ
( )1د.رأفتفكدة،المكازناتالدستكريةلسمطاترئيسالجميكريةاالستثنائيةفيدستكر،4974دارالنيضة،
القاىرة،3002،ص.177
()2راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،438د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.386
(  )3د.أحمدمدحتعمي،نظريةالظركؼاالستثنائية،رسالةدكتكراه،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،القاىرة،
،4978ص471كمابعدىا.

()4د.السيدصبرم،مذكراتفيالقانكفالدستكرم،بدكفدارنشر،القاىرة،4927،ص.317
()5د.محمدكامؿليمة،القانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص.118
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باتخاذأيةتدابيرأخرليتطمبياتحقيؽاألغراضالتيتـإعالفاألحكاـالعرفيةمفأجميا،كفي

ىذهالحالةاألخيرةيتكجبعرضىذهالتدابيرالجديدةعمىالبرلماففيخالؿأسبكعمفتاريخ
إصدارىا .فإذا لـ تعرض خالؿ ىذه المدة ،أك عرضت كلـ يقرىا أحد المجمسيف بطؿ العمؿ
بيا( .)1

كماكذىبدستور 9122بالنصمفخالؿالمادة()411عمىأنو"يعمفرئيسالجميكرية

حالة الطكارئ عمى الكجو المبيف في القانكف ،كيجب عرض ىذا اإلعالف عمى مجمس األمة

خالؿالخمسةعشريكمان التاليةلوليقررمايراهبشأنو.فإذاكافمجمساألمةمنحالن عرض
األمرعمىالمجمسالجديدفيأكؿاجتماعلو" .

ويتضح من ىذا النص أفباستطاعةرئيسالجميكريةأفيعمفحالةالطكارئسكاءكاف

المجمسمنعقدان أكمنحالن شريطةأفيعرضاإلعالفىذاخالؿخمسةعشريكمان عمىمجمس

الن،كعميوفإفالدستكرقدمنح
األمةفيحالةانعقادهأكفيأكؿاجتماعلوإذاكافالمجمسمنح 
رئيسالجميكريةصالحيةاإلعالفعفاألحكاـالعرفيةخالؿفترةحؿالمجمسككضعضمانة

عمىذلؾأالكىيعرضىذااإلعالفعمىالمجمسفيأكؿاجتماعلو،كيعدىذاالنصمحؿ

ان تقادحيثأنويتيحلمسمطةالتنفيذيةرخصةأكبرلتفعؿماتريدفيغيبةالبرلمافدكفأفيكجد
أمرقيب،ككافمفاألفضؿالنصعمىدعكةالبرلمافمفتمقاءنفسوبمجردإعالفاألحكاـ
العرفية كغاب أيضان مف ىذا النص الجزاء المترتب عمى عدـ عرض ىذا اإلعالف عمى

المجمس( .)2

كلقدأوجب قانون رقم  928لسنة  9122مفخالؿالمادةالثانيةمنوعرضقرارإعالف

حالةالطكارئعمىمجمساألمةفيخالؿالمدةالمقررةفإذاكافالمجمسمنحالن عرضاألمر
عمى المجمس الجديد في أكؿ اجتماع لو ،فإذا لـ يعرض قرار رئيس الجميكرية بإعالف حالة

األمةخالؿىذاالميعادأكعرضكلـيقرهالمجمساعتبرحالةالطكارئ
الطكارئعمىمجمس
ي

منتيية( .)3

كذىب دستور  9123مف خالؿ المادة ( )436منو أنو" يعمف رئيس الجميكرية حالة

الطكارئ عمى الكجو المبيف في القانكف ،كيجب عرض ىذا اإلعالف عمى مجمس األمة خالؿ
الثالثيفيكمانالتاليةلوليق ررمايراهبشأنو،فإذاكافالمجمسمنحالنعرضاألمرعمىالمجمس

()1د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.420
( )2راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص 387كمابعدىا،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،
ص420كمابعدىا.

()3د.أحمدمدحتعمي،مرجعسابؽ،ص.422
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الجديدفيأكؿاجتماعلو" .

كمفخالؿىذاالنصيبدككاضحانكيؼمنحالدستكرالسمطةالتنفيذيةرخصةإعالفحالة

الطكارئ سكاء في خالؿ فترة انعقاد المجمس أك فترة حمو غير أف ىذه المادة أطالت المدة

الممنكحة لمسمطة التنفيذية كالتي يتكجب عرض اإلعالف خالليا عمى المجمس كذلؾ بجعميا

ثالثيفيكمانمفتاريخاإلعالففيحيفكانتخمسةعشريكمانفيدستكر4916بحسبالمادة

()411منو .

كأما دستور  9179فقد نصت المادة ( )418منو عمى أنو" يعمف رئيس الجميكرية حالة

ئعمىالكجوالمبيففيالقانكف،كيجبعرضىذااإلعالفعمىمجمسالشعبخالؿ

الطكار
الخمسةعشريكمانالتاليةليقررمايراهبشأنو،كاذاكافمجمسالشعبمنحالنيعرضاألمرعمى
المجمسالجديدفيأكؿاجتماعلو،كفيجميعاألحكاؿيككفإعالفحالةالطكارئلمدةمحددة
اليجكزمدىاإالبمكافقةمجمسالشعب" .

ويتضح من ىذا النص أنو يحؽ لرئيس الجميكرية إعالف حالة الطكارئ شريطة أف يتـ

عرضىذااإلعالفعمىمجمسالشعبخالؿخمسةعشريكمان إذاكافقائمان،أكأفيعرض

الن،ممايدؿعمىأفجكازإعالف
عمىالمجمسالجديدفيأكؿاجتماعلولككافالمجمسمنح 

حالةالطكارئخالؿفترةالحؿكالتييترتبعميياعرضاإلعالفعمىالمجمسفيأكؿاجتماع

لو،كيككفلممجمسالحؽفيعدـإقرارىذااإلعالفاألمرالذميؤدمبدكرهإلىانتياءحالة
الطكارئ .

ككمايتكجبلتمديداإلعالفمكافقةمجمسالشعبعميو( .)1

غيرأفىذاالنصيعتريوالقصكرفيكلـيعيفالجزاءالمترتبعمىإخالؿرئيسالدكلة

بالتزاموبعرضىذهاألعماؿعمىالبرلماف؛فقدكافمفالكاجبأفيقررالمشرعأنوفيحالة

عدـعرضاألعماؿعمىالمجمستزكؿماليامفقكةالقانكف،كمفناحيةأخرلكافالبدمف
استخداـىذهالرخصةفيأضيؽنطاؽ،نظ انرألنوفيحالةحؿالمجمسفإفالمجمساليستطيع
أفيمارسقكاعدالمسئكليةالسياسيةكىيمفأىـالحقكؽالمقررةلممجمسلرقابةالحككمة،كعميو
فإنومالـتكجدالظركؼالتيتدفعإلىإعالفحالةالطكارئفإنويجبعمىالحككمةأفتمتنع

عفذلؾ( .)2

كلعؿكافمفاألجدربالمشرعأفيدعكالمجمسلالنعقادخالؿعشرةأياـمفتاريخإعالف

()1د.إبراىيـشيحا،مرجعسابؽ،ص.704

( )2راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص 423كمابعدىا،د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،
ص.390
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حالة الطكارئ بدالن مف االنتظار لمدة لربما تتجاكز الستيف يكمان لحيف اجتماع المجمس الجديد

المنتخب( .)1

كأمابخصكصدستور  8193فقدتناكؿىذااألمرفيالمادة()411منومفخالؿأربعة

فقرات عمى النحك التالي" يعمف رئيس الجميكرية ،بعد أخذ رأم مجمس الكزراء حالة الطكارئ،
عمى النحك الذم ينظمو القانكف ،كيجب عرض ىذا اإلعالف عمى مجمس النكاب خالؿ األياـ

السبعةالتاليةليقررمايراهبشأنو .

كاذاحدثاإلعالففيغيردكراالنعقادالعادم،كجبدعكةالمجمسلالنعقادفك نارلمعرض

عميو .

كفيجميعاألحكاؿتجبمكافقةأغمبيةعددأعضاءالمجمسعمىإعالفحالةالطكارئ،

كيككفإعالنيالمدةمحددةالتجاكزثالثةأشير،كالتمدإاللمدةأخرلمماثمة،بعدمكافقةثمثي
عددأعضاءالمجمس.كاذاكافالمجمسغيرقائـ،يعرضاألمرعمىمجمسالكزراءلممكافقة،
عمىأفيعرضعمىمجمسالنكابالجديدفيأكؿاجتماعلو .
كاليجكزحؿمجمسالنكابأثناءسريافحالةالطكارئ" .

كباإلمعاففيىذاالنصنجدأفالمشرعقدأتاحلرئيسالجميكريةإعالفحالةالطكارئ

كذلؾ بشريطة أف يأخذ رأم مجمس الكزراء عمى النحك الذم ينظمو القانكف كأف يعرض ىذا
اإلعالفعمىمجمسالنكابخالؿالسبعةأياـالتاليةليقرمايراهبشأنو،كأنوفيحالةحدكث

اإلعالففيغيردكراالنعقادالعادم،يتكجبدعكةالمجمسلالنعقادفك انرليعرضعميواألمر،

كفرضالمشرعكذلؾفيجميعاألحكاؿكجكبمكافقةأغمبيةعددأعضاءالمجمسعمىإعالف

حالة الطكارئ  ،كأف يككف إعالنيا لمدة محددة ال تتجاكز ثالثة أشير كال تمد إال لمدة أخرل
مماثمة كذلؾ بعد مكافقة ثمثي عدد أعضاء المجمس ،كأما في حالة عدـ قياـ المجمس بعرض

األمرعمىمجمسالكزراءلممكافقةعميوبشريطةأفيعرضعمىمجمسالنكابالجديدفيأكؿ

اجتماع لو ،كبما أف حؿ مجمس النكاب يعد أحد أشكاؿ عدـ قياـ المجمس ففترة الحؿ تخضع

لعرضاألمرعمىمجمسالكزراءلممكافقةبشريطةأفيعرضعمىمجمسالنكابالجديدفيأكؿ

اجتماعلو .

كيتضحأيضانأفالمشرعفرضعدـجكازحؿمجمسالنكابأثناءسريافحالةالطكارئ .

كيعابعمىىذاالنصكغيرهمفالنصكصالسابقةعدـتعييفالجزاءالمترتبعمىإخالؿ

رئيس الدكلةبالتزامو بعرض ىذهاألعماؿعمىالبرلماف كالتييترتب عمى عدـ عرضيازكاؿ
( )1راجعفيذلؾ:د.ماجدراغبالحمك،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص،689د.محمد
كامؿعبيد،مبدأالمشركعية،دارالنيضةالعربية،القاىرة،3002،ص .321
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ماليامفقكةالقانكف .

ونرى أن ما نصت عميو ىذه المادة قد حسم الخالف الذي كان قائماً حول إمكانية مد

حالة الطوارئ من قبل السمطة التنفيذية في ظل أن البرلمان كان منحالً وىي ممزمة بعرض مد

حالة الطوارئ عمى مجمس النوابي.)1

فقد انطوت صفحة ىذا الخالف بحسب نصوص الدستور الواجبة التطبيق؛ حيث نصت

المادة ( )411من خالل فقرتيا الثالثة عمى جواز تمديد حالة الطوارئ لمدة واحدة مماثمة أي

ال تتجاوز ثالثة أشير؛ وذلك بعد موافقة ثمثي عدد أعضاء المجمس؛ واذا كان غير قائم
يعرض األمر عمى مجمس الوزراء لمموافقة ،عمى أن يعرض عمى مجمس النواب الجديد في أول

اجتماع لو ،وبما أن حل المجمس يعد أحد أشكال عدم قيامو ،أو غيبتو ،فيعرض األمر ىنا

عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو بشريطة أن يعرض عمى مجمس النواب الجديد في أول

اجتماع لو ،وبيذا يكون ما نص عميو المشرع في ىذه المادة ،ليو األمر الفصل في ما دار
في ىذا الشأن من خالف.

الفرع الرابع

الرقابة عمى سمطة الحكومة أثناء الحل
حرصالفقوالدستكرمفيبعضالدكؿعمىالحدمفتعسؼالسمطةالتنفيذيةكالحفاظعمى

التكازفبيفالسمطات،ممادفعياإلىتقييدحؽالحككمةفيممارسةاختصاصيا كخاصةن فترة
تبعمىحؽالحؿتعطيؿالحياةالبرلمانيةكانتقاؿالتشريعبصفةمؤقتة

حؿالبرلماف؛حيثيتر
إلى السمطة التنفيذية؛ األمر الذم يترتب عميو غياب الرقابة البرلمانية عف أعماؿ السمطة

التنفيذية .

فما كاف مف بعض الدساتير إال فرض نكع مف الحضكر البرلماني تيدؼ بمكجبو الرقابة

عمىسمطةالحككمةخالؿفترةالحؿوسنتناول صور ىذه الرقابة عمى النحو التالي -:

( )1كتجدراإلشارةفيىذاالصددإلىكجكدرأييفاتجو األول إلىأنوإذاانتيتفترةالطكارئفيكقتيككف
فيوالمجمسغيرقائـبسببالحؿفإفحالةالطكارئتنتييفيىذهالحالة،كأماالرأي الثانيفقدرألعدـ

كجكدمايمنعرئيسالجميكريةمفدعكةالمجمسالمنحؿأكالذمكقفتجمساتوتمييدانلحموفيدكرةغير

عادية .راجع في ذلؾ :د .يحيى الجمؿ ،النظاـ الدستكرم في جميكرية مصر العربية ،مرجع سابؽ،

ص،346د.ساميجماؿالديف،مرجعسابؽ222،كمابعدىا.
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أوالً :عودة المجمس المنحل لمباشرة اختصاصاتو الدستورية في حالة عدم الدعوة لتشكيل
برلمان جديد.

اتجيت بعض الدساتير إلى كجكب عكدة المجمس الذم تـ حمو إلى مباشرة اختصاصاتو

الدستكرية التي كاف يمارسيا قبؿ حمو أك ممارسة اختصاصات محددة كلفترة زمنية محددة
كاعتبار قرار الحؿ كأف لـ يكف ،في حاؿ لـ تدع الحككمة الناخبيف الختيار أعضاء البرلماف

الجديدخالؿالفترةالمحددةفيالدستكر( .)1

اء سياسيان عمىسمطةالحككمةيفرضعميياعكدةالمجمسالقديـ
كتتضمفىذهالصكرةجز ن

الذمقامتبحمولمباشرةسمطاتوالدستكرية،كىيبذلؾتكاجوكضعان سياسيان صعبان ألنياسكؼ

تضطر إلى التعامؿ مع مجمس ناصبتو العداء كتخمفت عف دعكة الناخبيف لمباشرة حقيـ

الدستكرم( .)2

كلقداتجيتبعضالدساتيرلمنصعمىىذاالحكـمفبينياالدستور األردني الصادر سنة

 9128وتعديالتو فيالمادة()72بفقرتييااألكلىكالثانيةكالتينصتعمىأنو"إذاحؿمجمس
النكابفيجبإجراء  انتخابعاـبحيثيجتمعالمجمسالجديدفيدكرةغيرعاديةبعدتاريخ

الحؿبأربعةأشيرعمىاألكثر،كتعتبرىذهالدكرةكالدكرةالعاديةكفؽأحكاـالمادة78مفىذا

الدستكركتشممياشركطالتمديدكالتأجيؿ .

إذا لـ يتـ االنتخاب عند انتياء الشيكر األربعة يستعيد المجمس المنحؿ كامؿ سمطتو

الدستكريةكيجتمعفك انركأفالحؿلـيكف،كيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبالمجمسالجديد" .

كنص أيضان الدستور الكويتي الصادر عام  9128مف خالؿ المادة ( )407منو كالتي

نصتعمىأنو"لألميرأفيحؿمجمساألمةبمرسكـيبيففيوأسبابالحؿ،عمىأنواليجكز

حؿالمجمسلذاتاألسبابمرةأخرل،كاذاحؿالمجمسكجبإجراءاالنتخاباتلممجمسالجديد
يسترد
في ميعاد ال يتجاكز شيريف مف تاريخ الحؿ ،فإف لـ تجر االنتخابات خالؿ تمؾ المدة  

المجمسالمنحؿكامؿسمطتوالدستكريةكيجتمعفك انركأفالحؿلـيكفكيستمرفيأعمالوإلى
أفينتخبالمجمسالجديد" .

ككذلؾالدستور السوري الصادر سنة  9174فقدنصتالمادة()18منوكالتيجاءفييا"

تجرماالنتخاباتخالؿاألياـالتسعيفالتيتميانتياءمدةمجمسالشعب-يعكدمجمسالشعب

إلىاالنعقادحكمان إذالـينتخبغيرهكيجتمعبعدانقضاء التسعيفيكمان كيبقىقائمان حتىيتـ

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.393
()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص421كمابعدىا.
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انتخابمجمسجديد"( .)1

ويتضح مما سبق أف النصكص الدستكرية ألزمت بضركرة إجراء االنتخابات جراء حؿ

البرلماف كذلؾ خالؿ مدة حددىا الدستكر مف تاريخ الحؿ كفي حالة عدـ االلتزاـ بإجراء
االنتخاباتيستردالمجمسالقديـصالحياتولحيفانتخابالمجمسالجديد .

اء عمىعدـإجراء االنتخاباتمف
كعمىخالؼىذاىناؾبعضالدساتيرلـتتضمفجز ن

بينيا الدستور األلماني الصادر عام  9131والمعدل لسنة  ،9112والدستور المصري لسنة

،8193-9179والدستور العراقي الصادر لسنة 8112حيثنجدأفالمشرعالدستكرمالعراقي
كاف كاف يحكـ في المادة ( )61منو بإجراء انتخابات عامة خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ حؿ

ابالختصاصاتوإذالـتجر االنتخاباتفي
ً
مجمسالنكاب،إالأنولـيحكـباستعادة مجمسالنك
ىذهالمدة( .)2

ثانياً :استمرار الحياة النيابية العميا في مباشرة اختصاصاتيا وعدم تأثرىا بحل المجالس الدنيا.

نشأ نظاـ المجمسيف كما أسمفنا في إنجمت ار حيث تككف مف مجمس العمكـ كمجمس

ظيرمجمسالمكرداتأكالن ثـ نشأ

المكردات عمىأساسالبناء الطبقي لممجتمع اإلنجميزم ،فقد

الحقانمجمسالعمكـ( .)3

كبيذايككفقدتكاجدالمجمساألعمىكالمجمساألدنىكالمذافتختمؼطريقةتككينيما

عفبعضيماالبعض،فينتخبالمجمساألدنىمفالشعبفيحيفيشكؿالمجمساألعمىإما
بالتعييفأكاالنتخابأككالىمامعانكلقدتناقمتىذاالنظاـالعديدمفالدكؿاألخرل،كالمجالس

التيتشكؿبالتعييفالتككفقابمةلمحؿ،كماىكحاؿمجمسالمكرداتفيبريطانيا،كأماالدكؿ
التي تأخذ بطريؽ االنتخاب فيي تعمؿ عمى التجديد الجزئي ألعضاء المجمس كؿ فترة زمنية

محددة( .)4

وتضمن الدستور المصري لسنة  9179الذمنظمتفيواختصاصاتمجمسالشكرل

كالتي نصت عمييا المادتاف( )491ك( )491مف الدستكر فيالحظ أنيا ال تخرج عف الطابع
االستشارم كاعطاء الرأم في أمكر محددة قبؿ التعديؿ ،كترتيبان عمى ذلؾ فإنو في حالة حؿ

مجمسالشعباليؤثرىذاالحؿعمىممارسةمجمسالشكرلالختصاصاتو،فالكاقعالعمميأكد

ذلؾعندماتـحؿمجمسالشعبخالؿاألعكاـ 4990-4987فقداستمرمجمسالشكرلفي

()1د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص .127
()2د.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.411

()3د.محمدأبكزيدمحمد،االزدكاجالبرلمانيكأثرهفيتحقيؽالديمقراطية،مرجعسابؽ،ص44كمابعدىا.
()4د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.398
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ممارسةاالختصاصاتالمنكطةبو( .)1

كشمؿأيضان دستور الجميورية الثالثة في فرنسا النصعمىتأجيؿاجتماعات مجمس

الشيكخعندحؿمجمسالنكاب،إالأفالدستكراستثنىمفذلؾحالةخمكمنصبرئيسالدكلة
حيثيكجباجتماعمجمسالنكابكمجمسالشيكخ،كمعذلؾفإفمجمسالشيكخاليستطيعفي

ىذهالحالةأفيقكـبأمعمؿتشريعي( .)2

ككذلؾالدستور الياباني لعام  9132يدخؿضمفىذااإلطارمفالمحاكالت؛ فحسب

المادة( )11منويمكفلمحككمةأفتدعكمجمسالمستشاريفإلىاالنعقادفيجمسةاستثنائية
كذلؾ في حالة الطكارئ عمى الرغـ مف ككف المجمس متكقؼ عف ممارسة أعمالو بفعؿ حؿ

مجمسالنكاب( .)3

ثالثاً :استمرار البرلمان المنحل حتى تاريخ اجتماع المجمس الجديد.

نصكصياعمىبعضاألحكاـالدستكريةالتي

اتجيتبعضالدساتيرإلىضركرةاحتكاء

تضمفلمبرلمافاستم اررهفيأداء كظيفتوالتشريعيةبعدحموحتىيتـإجراء االنتخاباتالعامة
كاجتماع المجمس التشريعي الجديد ،فال ينتج قرار الحؿ آثاره إال مف تاريخ اجتماع المجمس

الجديد( .)4

كلقدتـتأسيسىذهالقاعدةعمىأساسأفالمجمسالتشريعياليفقدصفتوفيتمثيؿ

األمة مف تاريخ صدكر قرار الحؿ .كلكف مف تاريخ إجراء االنتخابات العامة الجديدة ،حيث
ييدؼمفكراءذلؾمعالجةاآلثارالناتجةعفحؿالبرلمافكالمتمثؿفيالفراغالتشريعيالذم

يترتبعمىغيابالمجمسالنيابي( .)5

كلقد تكاجدت العديد مف التطبيقات ليذه الصكرة مف بينيا الدستور النمساوي الصادر

عام  9181حيث نصت المادة ( )2/39منو عمى أنو" يستمر المجمس التشريعي المنحؿ في
ممارسة اختصاصاتو حتى اجتماع المجمس الجديد" ،كأيضان الدستور التركي الصادر في عام

 9129عندماقررأفالجمعيةالكطنيةتبقىفيممارسةكظيفتياحتىانتخابالبرلمافالجديد
كذلؾفيحالةالحؿالذاتيبمكجبالمادة()69مفالدستكر( .)6

()1د.عالءعبدالمتعاؿ،حؿالبرلماف،مرجعسابؽ،ص.234
()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.411
()3أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.414
( )4د.عميعبدالعاؿ،اآلثارالقانكنيةكالكظائؼالسياسيةلحؿالبرلماف،دارالثقافةالجامعية،القاىرة،4990،
ص.91

()5راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،429د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.200
()6د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.429
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كلقد تضمنت بعض النظـ إلى تقرير ىذا االتجاه في الظركؼ الخاصة حيث قضت

لمافكاجراء

األعراؼالدستكريةفيبريطانيابأنوفيحالةكفاةالممؾفيالفترةمابيفحؿالبر
االنتخاباتالجديدةأكالكقتالمحددالجتماعالمجمسالمنتخبفإنويككفعمىأعضاءمجمس

العمكـالمنحؿاالستمرارحتىيتـانتخابمجمسجديدخالؿستةأياـ( .)1

فقدجاءفي دستور بمجيكا الصادر عام 9249مايكجبفيحالةكفاةالممؾأفيجتمع

البرلماف فك انر دكف دعكة ،كاذا حدثت الكفاة كقت الحؿ ،فإف المجمس المنحؿ يسترد سمطاتو
كيمارسعمموإلىحيفاجتماعالمجمسالجديدككذلؾالدستور الدنماركيأخذبممارسةالبرلماف

المنحؿلسمطاتوحتىإجراءانتخاباتالمجمسالتشريعيكذلؾفينصالمادة()23مفالدستكر

الصادرفيعاـ  4912يقكليا"المدةالنيابيةالتنتييفيكافةاألحكاؿإالإذاتـإجراء ىذه

االنتخابات"( .)2

كمف بيف الدساتير العربية التي اتخذت نفس النيج الدستور الصومالي الصادر عام

 9121مفخالؿالمادة()12الفقرةالرابعةكالتيجاءفييا"كفيجميعاألحكاؿيظؿالمجمس

المنحؿقائمانبجميعسمطاتوحتىتاريخإعالفنتائجانتخاباتالمجمسالجديد"( .)3

كأيضان الدستور المغربي في الفصل ي )917بعد تعديمو عام  9118كالذمنصعمى

أنو"إلىحيفانتخابمجمسالبرلمافالمنصكصعميوفيالدستكريحتفظمجمسالنكابالقائـ

حاليان بصالحياتو ليقكـ عمى كجو الخصكص بإقرار القكانيف الالزمة لتنصيب مجمسي البرلماف

الجديديف،كذلؾدكفإخالؿباألحكاـالمنصكصعمييابالفصؿ()37مفىذاالدستكر" .

ككذلؾأخذ الدستور األردني بيذاالنيجحيثجاءفيالمادة()81منوأنو"إذاتعذر

الحكـعمىمفلوكاليةالممؾبسببمرضعقميفعمىمجمسالكزراءبعدالتثبتمفذلؾأف

يدعكمجمساألمةفيالحاؿإلىاالجتماع،كاذاكافمجمسالنكابعندئذمنحالنأكانتيتمدتو

كلـيتـانتخابالمجمسالجديد،يدعىإلىاالجتماعإلىىذاالغرضمجمسالنكابالسابؽ".

رابعاً :أسموب المجنة الدائمة.

أككمت بعض الدساتير ضماف استم اررية الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحككمة إلى

المجنةالدائمةالتيتستمرفيأداءىذهالكظيفةأثناءفترةحؿالبرلماف( .)4

كيعدمفبيفىذهالدساتير دستور فايمار األلماني حيثنصتالمادة()21منوعمى

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.200
()2راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،410د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.204

()3راجعلالستزادة:د.عبدالفتاحمراد،الدساتيركالمستكياتالدكلية،ط،4بدكفدارنشر،3003،ص.312
()4أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.412
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قياـالبرلمافبتشكيؿلجنتيفمفبيفأعضاءالبرلمافىمالجنةالشؤكفالخارجيةكحمايةحقكؽ

التمثيؿالكطني،ميمتيامراقبةالحككمةفيالحالةالتياليككففيياالبرلمافقائمان كمنياحالة

الحؿ( .)1

كذلؾذىبالدستور النمساوي الصادر عام  9181لتبنيىذااالتجاهفيالمادة()11

منوكالتينصتعمىأف"تككيفلجنةبرلمانيةدائمةتعطيمكافقتياعمىالمراسيـالتيتصدرىا
الحككمة خالؿ فترة الحؿ ،كذلؾ إذا كاف الحؿ قد أعمف مف قبؿ رئيس الدكلة بمكجب الفقرة
األكلىمفالمادة()39مفالدستكر" .

كيظير مف خالؿ نص المادة ( )39الفقرة( )4تنظيـ حؿ المجمس الكطني مف قبؿ

السمطة التنفيذية ،كفي ىذا النكع مف الحؿ ينتقؿ حؽ المعاكنة في الكظيفة التنفيذية فقط إلى

المجنةالدائمة،أمافيحالةالحؿالذاتيالمنظـبمكجبالفقرة()3مفنفسالمادة،فإفالمجمس

المنحؿيبقىبكامؿاختصاصاتوحتىانتخابمجمسجديد( .)2

كانتيجأيضان دستور ألمانيا الغربية ذاتالنيجحيثنصتالمادة()11منوعمىقياـ

مجمسالبكندستاجبتككيفلجنةدائمةتككفميمتياحفظحقكؽمجمسالبكندستاجفيمكاجية

الحككمة خالؿ القترة االنتقالية كالتي تقع بيف الفصميف التشريعييف كيككف ليذه المجنة كذلؾ
سمطات لجنة التحقيؽ ،غير أف الدستكر لـ يطمؽ يد ىذه المجنة في ممارسة االختصاصات
بصكرةمطمقةكلكنوكضعبعضالقيكدعمىاختصاصاتيا( .)3

ككذلؾاتخذالدستور اإلسباني الصادر سنة  9172بنفساالتجاه حيثكردفيالمادة

( )2/78منو" إذا أكجبت ضركرة تشكيؿ لجنة دائمة مف مجمس البرلماف لممارسة الكظائؼ
المنصكصعميياخاصةنفيالمادتيف()86ك()46مفالدستكر،كذلؾفيحالةحؿالبرلمافأك

انتياءمدةكاليتو،فقدنصتالمادة()86عمىاختصاصالمجنةبتقديرمدلمالئمةاإلجراءات
ذات الصفة العاجمة التي اتخذتيا الحككمة في حالة الضركرة ،كبمكجب ىذا األسمكب يمكف

تجنبدعكةالبرلمافلالنعقادكماىكالحاؿفيالدستكراإليطالي،فيحيفنصتالمادة()46

عمى تقدير اإلجراءات الحككمية المتخذة في حالة الضركرة كالتي ال يمكف حؿ البرلماف

خالليا( .)4

( )1راجعفيذلؾ:د.عالءعبدالمتعاؿ،حؿالبرلماف،مرجعسابؽ،ص،221د.خالدعباسمسمـ،مرجع
سابؽ،ص.421
()2أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.411
()3د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.427

()4راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،397د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،428أ.
داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص.411
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خامساً :تعديل تشكيل الحكومة التي حمت البرلمان.

تستكجببعضالدساتيرفيحالةحؿالبرلمافإجراء تعديؿفيتشكيؿالحككمةالتي

قامت بالحؿ لضماف كجكد دكر برلماني عند اتخاذ الق اررات الحككمية كضمف الدساتير التي

انتيجت ىذااالتجاه الدستور الفرنسي الصادر في  9132كالتي نصتالمادة()13منو قبؿ
تعديميا عاـ  4913عمى أنو" في حالة حؿ البرلماف فإف مجمس الكزراء يستمر في كظيفتو
لتصريؼاألمكرالجاريةباستثناءرئيسالمجمسككزيرالداخميةيستمرفيأداء كظيفتولتسيير

األمكرالجارية"( .)1

كذلؾيقكـرئيسالجميكريةبتعييفرئيسالجمعيةالكطنيةرئيسان لمجمسالكزراءكالذم

يقكـبدكرهبتعييفكزيرالداخميةباالتفاؽمعمكتبالجمعيةالكطنيةباإلضافةإلىتعييفأعضاء

المجمكعاتالسياسيةغيرالممثمةفيالبرلمافككزراءدكلةفيالحككمة،كىذاالتككيفالجديد
لمجمسالكزراءيجعموبمثابةلجنةمصغرةمفلجافالبرلمافكيضمفمشاركةالبرلمافالمنحؿ

فيأعماؿالحككمةالمستقبميةكالتيتتكلىتصديؽاألمكرالجارية( .)2

كلعؿ ما ينشره المشرع مف كراء ذلؾ التعديؿ ىك إجراء االنتخابات العامة لمجمعية

الكطنية دكف كجكدمؤثراتمف الحككمة التيحؿفيظمياالبرلماف ،كيعدمفالدساتير التي

انتيجتىذااالتجاهالدستور التركي الصادر عام  9129حيثنصتالمادة()441منوعمى
إل ازميةاستقالةكؿمفكزراءالعدؿكالشئكفالخارجيةكاالتصاالتمفالجمعيةالكطنيةالتركية،
كتالفيان لمفراغ الدستكرم فعمى رئيس الكزراء خالؿ خمسة أياـ مف ىذا القرار تعييف أشخاص
مستقميفمفخارجأكداخؿالجمعيةالكطنيةالتركيةليذهالك ازراتخاصةقبؿمكعداالنتخابات

العاديةأكإذاأقرالبرلمافحؿنفسو(.)3

سادساً :إكمال البرلمان الجديد لمدة الفصل التشريعي لمبرلمان الذي تم حمو.

تتجو بعض النظـ الدستكرية إلى أف حؿ البرلماف يجب أال يؤثر عمى مدتو القانكنية

كلذلؾ فإف المجمس الجديد يكمؿ مدة المجمس المنحؿ ثـ يبدأ دكرة جديدة لو ،كلقد انتيج

الدستور البرتغالي الصادر في عام 9173ىذاالنيجحيثنصعمىأفالحؿإذاكقعفيدكر
االنعقاداألخيرلممجمسفإفالمجمسالجديديكمؿدكرةالمجمسالسابؽثـيبدأمدةدكرتو( .)4

كىذا الفرض يكاجو رغبة الحككمة في التخمص مف المجمس النيابي كذلؾ عف طريؽ

()1راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،414د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.203
()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص414كمابعدىا .
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.202

()4د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.412
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تعكيضالمدةالتيانتقصتياالحككمةمفالمجمسالسابؽبالحؿ،كتبيفأفىذهالدساتيرحاكلت
أف تنظـ المدد البرلمانية بحيث أكدت عمى أف البرلماف الجديد المنتخب يكمؿ الدكرة لمبرلماف

الذمتـحموكيبدأدكرتوالجديدةكاممة( .)1

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.201
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المطمب الثالث

عقد انتخابات برلمانية(.)1
عند الحديث عف االنتخابات بكافة مراحميا سكاء المرحمة التمييدية التي يتـ فييا إعداد

الجداكؿ االنتخابيةأكحتىأممرحمةكصكالن لممرحمةالنيائيةفإفمايتبادرإلىالذىفىناىي
ك ازرةالحزبالحاكـبككنياككالمعتادستتكلىاإلشراؼعمىاالنتخاباتبكافةمراحميا .

غير أف ىذا اإلشراؼ يشكؿ جدالن كاسعان ،كذلؾ حكؿ مدل التزاـ الحككمة بكاجباتيا

كالتزاماتيا،مفأجؿتحقيؽمبدأالحياديةكالشفافيةكالنزاىةكالتيترجىمفكراءىذهاالنتخابات .
ؿ االنتخاباتالنيابيةفيمصركالتيتمتقرارالحؿمفاالتياماتالمتبادلةحكؿ
كلـتخ ي

تدخؿالحككمةفييا( .)2

وتوضيحاً لطبيعة الجدل القائم حول ىذا األمر سنقوم بعرض اآلراء التي تناولت ىذا

الموضوع في فرعين عمى النحو التالي-:

الفرع األول

إسناد اإلشراف عمى االنتخابات إلى حكومة محايدة:
أخذىذاالرأمبضركرةإسناداإلشراؼعمىاالنتخاباتالبرلمانيةالتيتميقرارالحؿإلى

المساسبفرص كافة

حككمةمحايدة،كذلؾمفأجؿتجنبالتأثيرعمىسيرالعمميةاالنتخابيةك

المرشحيففيتمؾاالنتخابات ،كبيذايككفىذاالرأمقدضمفتكافؤالفرصبيفالمرشحيف(،)3

ويمكن إجمال الحجج التي استند إلييا أنصار ىذا الرأي فيما يمي:

 -المحافظةعمىمبدأتساكمالفرصبيفاألحزابالسياسية.

فالغاية مف كراء ذلؾ ضماف حرية االنتخابات كاجرائيا في أجكاء دستكرية كقانكنية
سميمةكخاليةمفالتدخالتالتنفيذيةكغيرىاكأمافيمايخصمظاىرالتدخؿالتنفيذم

فييمتعددةالنكاحيكالقنكاتومن أىميا -:

 قياـالسمطةالحزبيةبتعديؿالدكائراالنتخابيةبمايضمفلياالفكزفياالنتخاباتسكاءتـذلؾبإنقاصعددالدكائرأكعمىالعكسبزيادتيا.

 اإلخالؿ بمبدأ تكافؤ الفرص بيف األحزاب المتنافسة فيما يتعمؽ بالحممة االنتخابية(  )1د.مصطفىمحمكدعفيفي،نظامنااالنتخابيفيالميزاف،بحثتحميميمقارفبنظـاالنتخابفيالعالـ
كفيمصركدكركؿمفالناخبيفكالمرشحكاإلدارةفيتسييرالعمميةاالنتخابيةفيظؿانتخابات،4981
طبعة،4981ص312كمابعدىا.
()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.411

( )3راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص 201كمابعدىا،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،
ص.411
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كأساليبالدعايةالمتاحةلكؿحزب.

 عدـ انضباط العممية التنفيذية كاإلدارية المتبعة إلعداد جداكؿ االنتخابات كما يكتتؼذلؾمفأكجوالخمؿكالقصكر.

 السماحلممرشحيفباالنتقاؿمفدائرةانتخابيةإلىأخرلاليمتإلييابأمصمةلمجردتكقععدـنجاحوفييالغمبةأصكاتناخبيالحزبالحاكـ.

 اإليعاز إلىمكظفيالجيازاإلدارمكالتنفيذمالقائـعمىاألعماؿاإلداريةلالنتخاباتلتكجيوالناخبيفإلىمايحقؽالفكزلمرشحيالحزبالحاكـكالترغيبفيعدـإعطاء
األصكاتإلىمرشحيغيرهمفاألحزاب.

 التتكافرعناصرالحيدةكالنزاىةكاألمانةفيسيركافةإجراءاتالعمميةاالنتخابيةإالعندكضعخيكطيابيفأيدمجيازغيرحزبيكذلؾلكيتطمئفكافةاألحزابعمى

عدـإىدارأصكاتىيئةالناخبيفالمؤيديفليا.

 -ال بديؿ ليذا المطمب سكل قياـ أحزاب األقمية بمقاطعة االنتخابات تجنبان لميزيمة

المخففة التي يمكف أف تمحؽ بمرشحييا كاعالنان لرفضيا لمنطؽ كضع أمر تمؾ
االنتخاباتبيفأيدمغيرنزييةكمنحازةإلىحزباألغمبية(.)1
الفرع الثاني

إشراف الحكومة القائمة عمى االنتخابات
كبيذا يككف ىذا الرأم بعكس سابقو الذم جاء عمى ضركرة إسناد اإلشراؼ عمى

االنتخابات التي تمي حؿ البرلماف إلى حككمة محايدة ،كيبرر الفقو ىذا االتجاه بأنو ال يكجد

خكؼمفإشراؼالحككمةعمىعمميةاالنتخاباتلمايمي :

 يقضينظاـاالنتخاباتبالقائمةعمىمخاكؼأحزاباألقميةمفإساءةاستخداـحككمةحزب األغمبية لما يمتمكو مف صالحيات في إعادة تقسيـ الدكائر االنتخابية بالشكؿ

الذميحقؽمصالحيافيالفكزبمقاعدالبرلماف،حيثأفاالنتخاببالقائمةاليفتت

الدكائراالنتخابيةكماىكالحاؿفيظؿنظاـاالنتخابالفردم؛حيثتمثؿالمحافظة

أكجزءكبيرمنيادائرةكاحدةتككفكاسعةجغرافيان.

 يقمؿنظاـاالنتخاباتبالقائمةمفإمكانيةكصكرتدخؿاإلدارةفياالنتخابات؛حيثأفىذاالنظاـيبعدعفالعمميةاالنتخابيةمخاطرتدخؿالسمطةلمصمحةمرشحضد

مرشح آخر كاف كاف مف المحتمؿ التدخؿ بيدؼ مناصرة حزب معيف دكف غيره مف

األحزاب،غيرأفذلؾيتـبصكرةتشبوالكضعفينظاـاالنتخابالفردم.

()1د.مصطفىمحمكدعفيفي،مرجعسابؽ،ص.216
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 إف إلقاء عممية االنتخابات عمى عاتؽ جياز مف أجيزة الدكلة المحايدة أك إعدادىالمسمطة القضائية إف جاز ذلؾ ليس باألمر المحقؽ لمحماية المثالية لمبدأ التمثيؿ

النيابي،كليسمفالمقبكؿعقالنتجردأمإنسافمفعكاطفوأكمشاعرهاإلنسانية؛كلذا
فيكالبدمنتيىإلىىذااالتجاهأكذاؾ،فكماأفمنظمةالحيادقائمةفإفشبيةعدـ

الحيادتظؿقائمةكذلؾ(.)1

ومن خالل ما سبق يتبيفأفالعيبالحقيقيفينظاـاالنتخاباتأيان كافنكعواليككف

فيالنظاـذاتوبؿيتجسدفيماينتابالقائميفعمىتطبيؽمفنقصكقصكركأفمخاكؼ

المقاطعةالحزبيةلالنتخاباتأكاليزيمةفيياعندعدـإسنادأمراالنتخاباتإلىحككمةمحايدة
كالمبررليا؛ألفالتجربةالعمميةأثبتتكصكؿأعدادمفممثمياألحزابإلىمقاعدعضكية

مجمس الشعب بجانب ممثمي الحزب الكطني ،ككذلؾ تعتبر الحجج الداعمة إلشراؼ الحككمة
عمىاالنتخاباتماىيإالعبارةعفتعدادلمزاياالنظاـاالنتخابيبالقائمة( .)2

كيذىبالدكتور الطماويإلىالقكؿ"...كلكفىذاالمعنى،رغـنبؿاالعتباراتالتييصدر

عنيا،يشيربطريؽغيرمباشرإلىمحنةالديمقراطيةالنيابيةفيالدكؿحديثةالعيدبالديمقراطية

ألف الدكؿ المؤمنة بالحكـ الدستكرم السميـ ال يدكر تجمد الحاكـ فييا أف يتدخؿ لتزكيد إدارة

الناخبيف ألنيـ الحكـ عمى تصرفاتو كىـ ترمكمتر نجاحو أك فشمو كال يعني المريض شيئان أف
يتجاىؿ درجة ح اررتو كلكف الحكاـ غير المؤمنيف بالديمقراطية ىـ الذيف يزيفكف إرادة الناخبيف

ليكسبكاحكميـاالستبدادمثكبان شفافان مفالمشركعيةالزائفةكليذافكـسقطتك ازرةديمقراطية
أشرفتعمىاالنتخاباتكسممتبيدىامقاليدالحكـلمفاختارهالشعبثـذىبتفيىدكءتراجع
أخطائياكتجددشبابياحيثظفرتبثقةالشعبمرةأخرلفحكمتكضميرىامطمئفإلىأنيا

تنفذإدارةالشعبصاحبالسمطة .)3("....

كاشراؼ الحككمة المحايدة ليس ببدعة أك اختراع جديد ،كلكنو نظاـ معركؼ في النظـ

الديمقراطيةكمنيا دستور فرنسا الصادر لسنة  ،9132كعرفت أيضان مصر الحككمةالمحايدة
في اإلشراؼ عمى االنتخابات كبياف ذلؾ أنو عقب إعالف عكدة العمؿ بدستكر  4932في

ديسمبر4921تككنتك ازرةمحايدةبرئاسةعميماىرباشافي 20يناير 4926لإلشراؼعمى

تمؾاالنتخابات،كلقدأسفرتىذهاالنتخاباتعففكزساحؽلمكفدفحصؿعمىعدد490مقعدان

( )1راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص 416كمابعدىا،د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،
ص207كمابعدىا.

()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،417د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.208
()3د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.632
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بينماحصؿاألحرارالدستكريكفعمىعدد 41مقعدان كتحالؼحزبااالتحادكالشعبعمىعدد

41مقعدانكالحزبالكطنيعمى1مقاعد،ككماتشكمتك ازرةمحايدةبرئاسةحسيفسرمفيعاـ
 4919لإلشراؼ عمى االنتخابات األمر الذم يعني أف تشكيؿ حككمة محايدة ليس بدعة في

الدساتير( .)1

بناء عمىماتقدـيتضحأفأمرتشكيؿحككمةمحايدةلإلشراؼ عمىاالنتخاباتليك
 ك ن

أمرجيدككنويرتبطارتباطانكثيقانبمنعإسراؼالحككمةفياستخداـحؽالحؿ؛حيثأفىناؾ
فارؽ كبير بيف أف تككف الحككمة التي قامت بالحؿ ىي المشرفة عمى االنتخابات؛ ألف ذلؾ

سيخمؽليااطمئنانان كامالن بقدرتياعمىالتعامؿمعأممكقؼ،كبيفأفتككفجيةأخرل،أك

حككمة محايدة ىي القائمة باإلشراؼ عمى االنتخابات مما يعني عدـ قدرتيا عمى التأثير ،أك

التعامؿ مع أم مكقؼ ،كىك ما قد يؤدم بدكره إلى فقداف الحككمة لألغمبية المؤيدة ليا في

البرلماف،كحتىتتحقؽالغايةالمرجكةمفتشكيؿىذهالييئةالمستقمة،البدمفأفتشكؿمف
كافةاألحزابالسياسيةاألمرالذمينفيمظنةالتحيزلحزبعمىحسابحزبآخر( .)2

كفيمايخصذلؾقاـالنظاـالفمسطينيبتشكيؿلجنةتسمىبمجنةاالنتخاباتالمركزية

تككف ميمتيا التحضير ،كاإلشراؼ عمى االنتخابات العامة ،كىي تتمتع باالستقاللية ،كتخضع

لممسئكلية المباشرة أماـ رئيس الدكلة عف كؿ ما يتعمؽ ،كيخص االنتخابات سكاء مف إعداد

نتياء بإعالفالنتائجالخاصةباالنتخابات،مع
سجالتالناخبيفمرك انربالتحضيرات،كالمكاعيدا ن
المحافظةعمىنزاىة،كشفافيةاالنتخابات،كبعدىاعفأمتدخؿمفأمطرؼسكاءتشريعيان،

أكتنفيذيان.


()1د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ419،كمابعدىا .
()2راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،410د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.240
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الفصل الثالث
تمييد وتقسيم:

تطبيقات حل البرلمان في األنظمة السياسية

بعدأفعرضنافيالفصميفاألكؿكالثانياإلطارالقانكنيلحؿالبرلمافمفخالؿتبياف
مفيكـ الحؿ كصكره كاألسباب التي تؤدم إليو كمدلتحقيؽ حؿ البرلماف لمبدأ التكازف ككذلؾ

مكقؼالفقومفىذاالحؽباإلضافةإلىضماناتالحؿكاآلثارالمترتبةعميو،فكافالبدىنا
مف تناكؿ بعض التطبيقات العممية ليذا الحؽ في بعض الدكؿ المجاكرة كالمؤثرة في الكضع

الفمسطيني ،حيث سنستعرض النظاـ الجميكرم مف خالؿ جميكرية مصر العربية ،كالنظاـ
الممكي مف خالؿ المممكة األردنية الياشمية ،كأيضان الدساتير العرفية مف خالؿ

الكياف(اإلسرائيمي) ،ككؿ مف ىذه النماذج الثالثة يمعب دك انر فاعالن في التأثير عمى السياسة

الفمسطينية بحكـ طبيعة عالقتو السياسية المؤثرة بشكؿ مباشر عمى الكاقع الفمسطيني ،كذلؾ
بيدؼالكقكؼعمىجؿالتفاصيؿالمتعمقةبمسألةحؿالبرلماففياألنظمةالسياسيةالمقارنة،

ممايساعدفيالتعرؼعمىأماألمكرالمتعمقةبيذاالشأفتناسبالنظاـالسياسيالفمسطيني .
كسنتناكؿىذاالفصؿفيأربعمباحثعمىالنحكالتالي :

المبحث األول :حل البرلمان في األنظمة الجميورية يجميورية مصر العربية نموذجاً).
المبحث الثاني :حل البرلمان في األنظمة الممكية يالمممكة األردنية الياشمية نموذجاً).
المبحث الثالث :حل البرلمان في األنظمة ذات الدساتير العرفية يالكيان ]اإلسرائيمي[ نموذجاً).
المبحث الرابع :مدى مالءمة األخذ بفكرة الحل في النظام السياسي الفمسطيني وفقاً لمقانون

األساسي.
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المبحث األول
حل البرلمان في األنظمة الجميورية يجميورية مصر العربية نموذجاً).
تجسدجميكريةمصرالعربيةنمكذجانىامانكجكىريانعندالحديثعفتطبيقاتحؿالبرلماف

اءمفخالؿما
كذلؾلماشيدتومفتعاقبعدةتشريعاتأساسيةلتنظيـالحياةالسياسيةفيياسك ن

كافمفقكانيفكلكائحمرك انربالدستكرالصادرفيالعيدالممكيعاـ 4932كصكالن إلىدستكر
عاـ  4974كتعديالتو ككذلؾ اإلعالف الدستكرم عاـ  3044الصادر عف المجمس العسكرم،
انتياءبدستكر
كالذمتضمففينصكصانتمنحرئيسالدكلةحؽحؿالمجمسالنيابيالمنتخب،ك ن

عاـ3041كالذمبدكرهنظـىذهالمسألةبشكؿكاضح .

كالجدير ذكره أف ىذه الدساتير المتعاقبة كاف اختمفت فيما بينيا في ما يتعمؽ بالجية

المختصة كالمخكلة بحؽ الحؿ ككذلؾ حاالت الحؿ كالضمانات المكضكعة ليذا الحؽ كالتي
تيدؼلمحدمفالتعسؼفياستخدامو،غيرأنياجميعيااتفقتعمىأىميةالحؿكضركرتوفي

تحقيؽالتكازفداخؿالنظاـالسياسيالمصرم .

كسنتناكؿىذاالمبحثمفخالؿمطمبيفعمىالنحكالتالي :

المطمباألكؿ:تنظيـالحؿفيالدستكرالمصرملعاـ4974ك 3041

المطمبالثاني:التطبيقاتالعمميةلمحؿفيظؿدستكرمصرلعاـ4974كدستكر 3041
المطمب األول

تنظيم الحل في الدستور المصري لعام  9179و 8193م
تعاقبعمىجميكريةمصرالعربيةالعديدمفالدساتيرغيرأننافيىذاالمطمبسنتناكؿ

فيسردنالتنظيـحؿالبرلمافإلى دستكرم سنة 4974كتعديالتو ،كدستكر 3041عمى النحك
التالي :

الفرع األول

تنظيم الحل في الدستوري المصري لعام  9179وتعديالتو
شمؿدستكرجميكريةمصرالعربيةلسنة 4974عمىتنظيـحؽالحؿ؛ فمقدتضمفبيف

مكادهحالتيفتعطيالرئيسالجميكريةالحؽفيحؿ مجمسالشعبكذلؾمفخالؿمانصت

الن مفالمادة()437ك()426مفالدستكركتتجسدالحالة األولى بإعطاءحؽالحؿفي
عميوك 
حالة الضركرة كأما الحالة الثانية فتتمثؿ في حؿ مجمس الشعب عند الخالؼ بيف الحككمة
كمجمس الشعب كسنتطرؽ لمحديث عف ىاتيف المادتيف قبؿ التعديؿ كبعد التعديؿ الذم شمميا

بتاريخ3007-2-36كذلؾعمىالنحكالتالي :

بناء عمى طمب
 جاء في نص المادة ي )987قبل التعديل" لمجمس الشعب أف يقرر ن 137

يعشرأعضائومسئكليةرئيسمجمسالكزراء،كيصدرالقراربأغمبيةأعضاءالمجمس،
كال يجكزأفيصدر ىذا القرارإال بعداستجكابمكجوإلى الحككمة كبعد ثالثةأياـ

عمىاألقؿمفتقديـالطمب.كفيحالةتقريرالمسئكليةيعدالمجمستقري انريرفعوإلى

رئيس الجميكرية متضمنان عناصر المكضكع كما انتيى إليو مف رأم في ىذا الشأف

كأسبابو .كلرئيس الجميكرية أف يرد التقرير إلى المجمس خالؿ عشرة أياـ ،فإذا عاد

المجمس إلى إق ارره مف جديد جاز لرئيس الجميكرية أف يعرض مكضكع النزاع بيف

المجمسكالحككمةعمىاالستفتاءالشعبي.كيجبأفيجرماالستفتاءخالؿثالثيفيكمان

مفتاريخاإلقراراألخيرلممجمس،كتقؼجمساتالمجمسفيىذهالحالة.فإذاجاءت

نتيجةاالستفتاءمؤيدةلمحككمةاعتبرالمجمسمنحالن.كاالقبؿرئيسالجميكريةاستقالة

الك ازرة".

عشر أعضائو
بناء عمى طمب ي
 -المادة ي )987بعد التعديل" لمجمس الشعب أف يقرر ن

مسئكليةرئيسمجمس الكزراء ،كيصدر القرار بأغمبيةأعضاءالمجمس .كال يجكزأف
يصدرىذاالقرارإالبعداستجكابمكجوإلىالحككمة،كبعدثالثةأياـعمىاألقؿمف

تقديـالطمب.

كفي حالة تقرير المسئكلية يعد المجمس تقري انر يرفعو إلى رئيس الجميكرية متضمنان

عناصرالمكضكعكماانتيىإليوفيىذاالشأفكأسبابو .

كلرئيسالجميكريةأفيقبؿاستقالةالك ازرةأكأفيردالتقريرإلىالمجمسخالؿعشرة

أياـ،فإذاعادالمجمسإلىإق اررهبأغمبيةثمثيأعضائوقبؿرئيسالجميكريةاستقالةالك ازرة.
كاذارفضاقتراحبمسئكليةرئيسمجمسالكزراءفاليجكزلمفطمبسحبالثقةأفيطمبيا

مرةأخرلفيذاتالدكرة" .

 -المادة ي )942قبل التعديل" ال يجكز لرئيس الجميكرية حؿ مجمس الشعب إال عند

الضركرة كبعداستفتاء الشعب ،كيصدر رئيس الجميكرية ق ار انر بكقؼ جمسات المجمس

كاجراء االستفتاء خالؿ ثالثيف يكمان ،فإذا أقرت األغمبية المطمقة لعدد مف أعطكا
أصكاتيـالحؿ ،أصدر رئيس الجميكرية ق ار انر بو .كيجب أف يشتمؿ القرار عمى دعكة

الناخبيف إلجراء انتخابات جديدة لمجمس الشعب في ميعاد ال يجاكز ستيف يكمان مف
تاريخإعالفنتيجةاالستفتاء.كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلتماـ

االنتخاب".

 المادة ي )942بعد التعديل"اليجكزلرئيسالجميكريةإصدارقراربحؿمجمسالشعبإالعندالضركرة.كاذاحؿالمجمسفيأمرفاليجكزحؿالمجمسالجديدلذاتاألمر.
كيجبأفيشتمؿالقرارعمىدعكةالناخبيفإلجراء انتخاباتجديدةلمجمسالشعبفي
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ميعاداليجاكزستيفيكمانمفتاريخصدكرقرارالحؿ".

 -المادة ي )73بعد التعديل" لرئيس الجميكرية إذا قاـ خطر ييدد الكحدة الكطنية أك

سالمةالكطفأكيعكؽمؤسساتالدكلةعفأداء دكرىاالدستكرمأفيتخذاإلجراءات
السريعةلمكاجيةىذاالخطربعدأخذرأمرئيسالكزراءكرئيسمجمسالشعبكالشكرل

كيكجوبيانان إلىالشعبكيجرماالستفتاءعمىمااتخذهمفإجراءاتخالؿستيفيكمان

مفاتخاذىاكاليجكزحؿمجمسالشعب" .

أوالً :حالة حل مجمس الشعب نتيجة الخالف بين مجمس الشعب ورئيس مجمس الوزراء.

كمفخالؿاإلمعاففيالنصكصالسابقةنجدأفالمادة()437قبؿالتعديؿقدتناكلت

مكضكعالمسئكليةالتضامنيةلمحككمةأماـمجمسالشعب(.)1كلقدجاءتىذهالمادةمكممةن لما

نظمتوالمادتيف ()438-436مفالدستكرالمصرملسنة 4974فيمايتعمؽبمبدأالمسئكلية

السياسية لييئة الك ازرة بشقييا التضامنية كالفردية ليقابؿ الحؽ المقرر لمسمطة التنفيذية في حؿ
البرلمافبشقيومجمسالشعبكمجمسالشكرل،حيثنظمتاأحكاـالمسئكليةالفرديةكالتضامنية،

فقد نصت المادة ( )436عمى أف" الكزراء مسئكلكف أماـ مجمس الشعب عف السياسة العامة

لمدكلة،ككؿكزيرمسئكؿعفأعماؿك ازرتو" .

كأما المادة ( )438فقد نصت عمى أنو" إذا قرر المجمس سحب الثقة مف أحد نكاب

رئيس مجمس الكزراء أك الكزراء أك نكابيـ ،كجب عميو اعتزاؿ منصبو ،كيقدـ رئيس مجمس
الكزراءاستقالتوإلىرئيسالجميكريةإذاتقررتمسئكليتوأماـمجمسالشعب" .

كبحسب ىذه المكاد يتكجب عمى الكزير الذم يتـ سحب الثقة منو اعتزاؿ منصبو فك نار

دكفأفينتظرتقديـاستقالتوكمفثـقبكليا،كلكتطمباعتزاؿالمنصبالكزارمتقديـاستقالتو
بحسبنصالدستكركماىكالحاؿبالنسبةلرئيسالكزراءالذمتبدأإثارةالمسئكليةالسياسيةلو

أكالن باالستجكاب كإجراء تمييدم عمى سحب الثقة مف أحد الكزراء أك الك ازرة ككؿ ،كفي حالة

المسئكلية التضامنية يككف االستجكاب مكجيان إلى الحككمة جمعاء ،بينما يكجو إلى الكزير
المستجكب إذا كانت المسئكلية فردية ،فيككف كؿ عضك مسئكؿ بمفرده مسئكلية سياسية عما

يتخذه مف تصرفات في المسائؿ التي تخضع لمكافقة ىيئة الك ازرة التي يشغميا ،كيستقؿ كحده

بالتصرؼفييا( .)2

كالمسئكليةالتيتكجولشخصرئيسالكزراءكتؤدملطرحالثقةبالحككمةككؿكمفثـ

()1راجعنصالمادة()437مفدستكرمصرلسنة4974قبؿالتعديؿالذمشممياعاـ.3007

( )2راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،112د.منصكرصالحالعكاممة،الكسيطفيالنظـ
السياسية،مرجعسابؽ،ص.471
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استقالتيا،تضعإجراءاتفيغايةالصعكبةإلقرارىا( .)1

فالمسئكلية السياسية ىي إحدل أدكات الرقابة البرلمانية كتعد الكسيمة األخرل التي قد

يمجأإليياالبرلماف،كمفغيرالكسيمةتختفيإحدلأىـأدكاتالرقابةالممنكحةلمسمطةالتشريعية

لمكاجيةالسمطةالتنفيذيةكتشكؿىذهالمسئكليةتجسيدانلممسائمةالسياسيةلمحككمةأماـالبرلماف.
كالتيتعطيوصالحيةإجبارىا،أكإجبارأحدأعضائياعمىتقديـاالستقالة،أكاعتبارىامستقيمة

بمجردإقرارسحبالثقةمنيا( .)2

فقياـ البرلماف بسحب الثقة مف الحككمة يجعؿ مف تمؾ الحككمة كأعضاؤىا مستقيمة

حكمان( .)3

فقدنصتالمادة()431مفالدستكرالمصرملسنة 4974عمىىذاالحؽكالتيجاء

فيياأنو"لكؿعضكمفأعضاءمجمسالشعبحؽتكجيواستجكاباتإلىرئيسمجمسالكزراء
أك نكابو أك الكزراء أك نكابيـ لمحاسبتيـ في الشؤكف التي تدخؿ في اختصاصاتيـ .كتجرم

المناقشةفياالستجكاببعدسبعةأياـعمىاألقؿمفتقديمو،إالفيحاالتاالستعجاؿالتي
ي ارىاالمجمسكبمكافقةالحككمة" .

كيعد االستجكاب مف أخطر كسائؿ الرقابة الممنكحة لمبرلماف لمرقابة عمى الحككمة

كأعضائيا؛ ألنو يتضمف نقد كاتياـ لمحككمة أك أحد أعضائيا مف الكزراء عف تصرؼ مف

التصرفاتالعامة،فيكيعنيالمحاسبةكاالتياـبالخطأكالتقصير( .)4

كفيحالةثبكتمايتيحمحاسبةرئيسالكزراءعميوفإنويتيحذلؾبإقرارمسئكليةرئيس

مجمسالكزراءبناءعمىطمبعشرأعضاءمفمجمسالشعبكصدكرقراربذلؾمفأغمبية

أعضاءمجمسالشعبكاعدادتقريرلرئيسالجميكرية( .)5

مما يجعؿ رئيس الجميكرية أماـ خياريف أوليما قبكؿ استقالة الك ازرة كانياء الخالؼ

وثانييما إعادةالتقريرإلىمجمسالشعبخالؿعشرةأياـمفتاريخرفقوإليوإلعادةالنظرفيو
مفقبؿالمجمسفإمايتراجعالمجمسعفق اررهبمسئكليةرئيسالكزراء،ناىيانبذلؾالخالؼالقائـ
(  )1د.جابرجادنصار،االستجكابككسيمةلمرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالحككمةفيمصركالككيت،ط،4
دارالنيضةالعربية،القاىرة،4999،ص.432

()2د.محمدجماؿالذنيبات،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص.419
( )3جكرجي شفيؽ سارم ،أصكؿ كأحكاـ القانكف الدستكرم ،ط ،3دار النيضة العربية ،القاىرة،3003 ،
ص.4042
(  )4أ .أحمد نبيؿ أحمد صكص ،االستجكاب في النظاـ البرلماني ،دراسة مقارنة ،فمسطيف كمصر ،رسالة
ماجستير،كميةالدراساتالعميا،جامعةالنجاحالكطنية،3007،ص.23

()5د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.111

 140

بيفمجمسالشعبكرئيسالكزراء،كأمافيحالةعدـتراجعمجمسالشعبعفق اررهفإنويعيد
التقريرمرةأخرلإلىرئيسالجميكريةالتخاذالقرارالمناسبممايدفعإلىعرضالنزاععمى

االستفتاءالشعبيكإجراء أخيربمكجبماكردفينصالمادة()437مفالدستكرقبؿتعديميا

مما يترتب عميو تكقيؼ جمسات مجمس الشعب كانتظار نتيجة االستفتاء التي قد تأتي مؤيدة

لمجمسالشعبكقدتككفمخالفةلواألمرالذميترتبعميوحؿمجمسالشعب .

فاليدؼمفعمميةتنظيـالمسئكليةالك ازريةىكحثمجمسالشعبالتردمكعدـالتسرع

في اتخاذ قرار سحب الثقة ،كىذا ال ينسجـ مع متطمبات النظاـ البرلماني الذم يتطمب إقالة
الحك كمة فكر سحب الثقة منيا ،كقد تؤدم طريقة االستفتاء لمفصؿ في تقرير مسئكلية رئيس
الكزراءإلىصعكبةإقرارىذهالمسئكلية،كباإلضافةإلىذلؾفإفالمجكءلالستفتاءككسيمةسابقة
عمىإقالةالك ازرةأكحؿالبرلمافالتحقؽالغايةالمرجكةمنيا،إالإذاتكافرتالحريةالمطمقة

لمناخبيف إلبداءآرائيـ دكفتيديدأك خكؼأكتأثير،كأيضان ال بد مفتكافر درجةمفالكعي

الكافيلدلالناخبيفحتىاليتأثركاكاليقعكاتحتتأثيرالسمطةالتنفيذية( .)1

كقدتؤدمىذهالكسيمةإلىإحراجرئيسالجميكريةفيحاؿقاـالشعببعدحؿمجمس

الشعبعمىانتخابأغمبيةبرلمانيةمفاألعضاءيميمكفإلىتأييدمكقؼالبرلمافالمنحؿ( .)2
ً
لـيعط الخيارلرئيسالجميكرية
ىذاكغيرأفالمادة()437بعدتعديمياعاـ 3007

بالمجكء لالستفتاء في حالة نشكب خالؼ بيف الك ازرة كالبرلماف ،بؿ قيدتو بقبكؿ استقالة الك ازرة

استجابةن لرأم البرلماف كلكف ذلؾ مشركطان بمكافقة أغمبية ثمثي األعضاء عمى التقرير الخاص
بمسئكليةالك ازرة،األمرالذملـيترؾلرئيسالجميكريةالقدرةعمىحؿمجمسالشعبفيحالة
كجكد خالؼ بيف مجمس الشعب كالحككمة ،غير أف الدستكر لـ يترؾ لرئيس الجميكرية ثغرة

قانكنيةيستطيعمفخاللياحؿالبرلماففيمثؿىذهالحالةكىيمانصتعميياالمادة()426

مفالدستكرالمصرملسنة 4974حيثمنحتىذهالمادةرئيسالجميكريةحؽالحؿفيحالة
الضركرة كتركت تحديد حالة الضركرة كتقديرىا بيد رئيس الدكلة مما يتيح لو اعتباره أف ىذا

الخالؼيستكجبضركرةحؿالبرلماف .

ثانياً :حالة حل مجمس الشعب عند الضرورة.

يتبيفمفنصالمادة()426مفالدستكرالمصرملسنة 4974قبؿالتعديؿ(.)3سابقة

الذكر أف المشرع الدستكرم قد أحاط ىذا الحؽ بمجمكعة مف الضمانات التي تمنع إساءة
()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.111

()2د.فؤادعبدالنبي،رئيسالجميكريةفيالنظاـالدستكرمالمصرماختيارهكسمطاتو،مرجعسابؽ،ص.181
()3راجعنصالمادة()426مفالدستكرالمصرملسنة4974قبؿالتعديؿ.
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استخدامو؛حيثفرضتالستخداـحؽالحؿتكافرحالةضركرة،كأيضان عرضمكضكعالحؿ

عمىاالستفتاءالشعبيلممكافقةعميوأكرفضوفإذارأتاألغمبيةالمكافقةحؿمجمسالشعب( .)1

فال بد ىنامفالتعرؼ عمىكؿمفالمقصكد بالضركرة كالمقصكد باالستفتاءالشعبي

فأماالضركرةفقدعرفتبأنيا:ظرؼخارجيينطكمعمىخطرجسيـكمحدؽ،يحيطبشخص
فيرغموعمىتضحيةحؽآلخر،كقايةلنفسوأكلمالوأكلنفسغيرهأكمالومفغيرأفيتسبب

ىكقصدانبحمكؿالخطر،كدكفأفتككفلديوالقدرةعمىمنعوبطريقةأخرل(،)2كتتجمىمعاني
الضركرة ىنا مفخالؿالرجكعإلىنصكص مكاد الدستكركمف ىذه المكادالمادة( )417مف

دستكر مصر لسنة  4974كالتي كرد فييا أنو" إذا حدث في غيبة مجمس الشعب ما يكجب

اإلسراعفياتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخيرجازلرئيسالجميكريةأفيصدرفيشأنياق اررات

تككفلياقكةالقانكف"فييىناتظيرضركرةإصدارق ارراتلكجكدظركؼاستثنائيةالتحتمؿ

التأخير .

ككذلؾ المادة ( )408كالتي نصت عمى أنو" لرئيس الجميكرية عند الضركرة كفي

األحكاؿ االستثنائية ،"...حيث ربط المشرع الضركرة باألحكاؿ االستثنائية ،كالمادة ( )71مف

الدستكر الصرم لسنة  )3(4974بعد التعديؿ كالتي تتعمؽ بمكاجية الظركؼ االستثنائية كالتي
تجيزلمرئيساتخاذالتدابيرالالزمةلمكاجيةتمؾالظركؼ( .)4

كالجديرذكرهأفتقريرحالةالضركرةيعكدلرئيسالدكلةغيرأنواليمتمؾحؿمجمس

الشعببإرادتوالمنفردة؛حيثأفأحكاـالدستكرفرضتعميوضركرةالرجكعإلىالشعبمف
خالؿاالستفتاءلمعرفةرأمالشعبفيإمكانيةحؿالبرلماف،كلكفىذااليحكؿدكفأفيعكد
الرئيسلبعضالجياتلمشكرتياحكؿالحؿكرئيسالكزراءأكبعضالييئاتاألخرللالستئناس

برأييـ( .)5

التاليلتكافرحالةالضركرةييدؼ

أمافيمايخصمفيكـاالستفتاءالشعبيفيكاإلجراء 

لمعرفةرأمالشعبفيأمرما .

كيعرؼاالستفتاءالشعبياصطالحان بالرجكعإلىالشعبألخذرأيوبالمكافقةأكالرفض
د.محمدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص .426

()1
(  )2لمزيدمفالتفصيؿحكؿمفيكـالضركرةفيالقانكفالكضعيراجع:د.رائدصالحقنديؿ،مرجعسابؽ،
ص40كمابعدىا .
()3راجعنصالمادة()71مفالدستكرالمصرمبعدتعديمياعاـ.3007
ةكضمافالرقابةالقضائية،مرجعسابؽ،ص669كما

()4راجعلالستزادة:د.ساميجماؿالديف،لكائحالضركر
بعدىا،2د.رائدصالحقنديؿ،مرجعسابؽ،ص331كمابعدىا.

()5د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.110
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فيأممكضكععاـكأفيككفمكضكعانقانكنيانأكدستكريانأكسياسيانبصفتوصاحبالسيادة( .)1
كأما المفيكـ القانكني لالستفتاء الشعبي ىك عرض قاعدة تشريعية عمى الشعب لألخذ

برأيو فييا بالمكافقة أك الرفض ،كقد تككف ىذه القاعدة في صكرة مشركع قانكف أك في صكرة

مبادئقانكنيةمحددة( .)2

كيعرؼ الفقو الدستكرم االستفتاء الشعبي بأنو عرض مكضكع عاـ عمى الشعب ألخذ

رأيوفيوسكاءبالمكافقةأكالرفض( .)3

كأمابحسبنصالمادة()426مفالدستكرالمصرملسنة 4974قبؿالتعديؿفيترتب

عمى االستفتاء إما مكافقة باألغمبية المطمقة لعدد الناخبيف عمى حؿ المجمس ،فيصدر رئيس

الجميكريةفيىذهالحالةق ار انربالحؿمعتضميفىذاالقراردعكةالناخبيفالنتخابمجمسجديد
خالؿ مدة ال تتجاكز ستيف يكمان مف تاريخ حؿ المجمس القديـ ،كأما إذا جاءت النتيجة بعدـ
المكافقة عمىحؿ المجمسفإنو يتعيفىناعمى مجمسالشعباالستمرار بكظيفتو حتى انتياء

مدتوالدستكريةككأفشيئانلـيحدث،إالإذااستجدتظركؼأخرلتقتضيمفرئيسالجميكرية

إجراء الحؿ كاالستفتاء عميو مرة أخرل( ،)4كفي حاؿ حؿ المجمس كتـ إجراء االنتخابات فإنو
يتعيفعمىىذاالمجمسالجديداالجتماعخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلتماـاالنتخابات( .)5

واتجو جانب آخر مفالفقوإلىأفمنحالمادة()426مفالدستكرلرئيسالجميكرية

سمطةحؿمجمسالشعبفتبقىىذهالسمطةكسائرالسمطاتالمقررةلرئيسالجميكريةبصفتو

رئيسالسمطةالتنفيذية،يجبأفتباشرمفقبؿالك ازرةالمسئكلةأماـالشعب( .)6

كيتجو صاحب ىذا الرأم إلى ككف سمطة الحؿ مقررة ىنا ،كسالح مقابؿ ما لمجمس

()1د.ياسيفمحمدعبدالكريـالخراساني،المركزالدستكرملرئيسالدكلةفيالجميكريةاليمنية-دراسةمقارنة،
رسالةدكتكراه،مقدمةإلىكميةالقانكف،جامعةبغداد،3000،ص.407

()2د.جابرجادنصار،االستفتاءالشعبيكالديمقراطية،مرجعسابؽ،ص41كمابعدىا.
()3د.ماجدراغبالحمك،االستفتاءالشعبيكالشريعةاإلسالمية،مرجعسابؽ،ص40كمابعدىا.
(  )4د .محمد قدرم حسف ،االستفتاء في النظاـ الدستكرم المصرم ،دار النيضة العربية ،القاىر،4994 ،
ص.467

( )5راجعفيذلؾ:د.عمرفؤادأحمدبركات،المسئكليةالسياسيةلرئيسالدكلةفياألنظمةالدستكريةالمقارنة،
المقارنة،مرجعسابؽ،ص 69كمابعدىا،د.رمزمالشاعر،النظريةالعامةلمقانكفالدستكرم،ط،2دار
النيضة،4982،ص،130د.يحيىالجمؿ،النظاـالدستكرمفيجميكريةمصرالعربية،مرجعسابؽ،
ص ، 326د .محمد حسنيف عبد العاؿ ،القانكف الدستكرم ،دار النيضة العربية ،4983 ،ص 381كما
بعدىا،د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.114

()6د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.241
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الشعب مف سمطة سحب الثقة المقررة في المادة ( )437مف الدستكر ،كال يكجد في الدستكر

المصرملعاـ4974مايفيدأنوثمةسمطةأخرلمقررةلرئيسالجميكريةليباشرىااستقالالنعف

الك ازرةأمسمطةحؿالمجمسرئاسيان( .)1

غير أف التعديؿ الذم أجرم عمى المادة ( )426عاـ  3007أعطى رئيس الدكلة

صالحية حؿ البرلماف في حالة الضركرة ،كذلؾ دكف الرجكع إلى االستفتاء الشعبي عمى حؿ

المجمسمفعدمو،فيككفحؽالحؿمقتصرعمىرئيسالدكلةكالذمترؾلوالدستكرسمطة

تقريرحالةالضركرةالتييحؿالمجمسبمكجبيادكفالعكدةلمشعبمفخالؿاالستفتاء،كىذا
األمر يجعمنا نركزعمى أفحؽالحؿ قدفقدأحدأىـضماناتوالمتجسدةفياستفتاءالشعب

صاحبالسيادةاألصيؿكمصدرالسمطةفيمايخصقرارالحؿ .

كيظيرأنو مف خالؿ ما كردمف نصكص دستكر  4974المتعمقة بحؽالحؿأنيا ال

تنطكمعمىالضماناتالكافيةلحمايةالبرلمافمفعدةنكاحيمنيا :

إفصياغةالمادة()437قبؿالتعديؿمفالدستكرأجازتلرئيسالجميكريةفيحالة

الخالؼبيفالبرلمافكالحككمةعرضالنزاععمىاالستفتاء،فإفأقرتاألغمبيةمكقؼالحككمة

أيعتبرالمجمسمنحالن بقكةالقانكف،غيرأفىذاالحكـاليحقؽالحمايةالكاممةلممجمس؛ألف
االستفتاءينطكمعمىمسائؿفنيةمعقدةفيظؿحككمةتسيطرعمىكافةكسائؿاإلعالـالتي

تمعب دك انر خطي انر في تكجيو الرأم العاـ فإنو مف الصعكبة عمى العامة فيـ طبيعة كمضمكف

االستفتاء،كيككفجزاءمراقبةالبرلمافألعماؿالحككمةىكحموكىكمانرلعدـمالئمتو،كىك
ماتـتجاكزهفيالتعديؿالذمصاحبىذهالمادة( .)2

كأيضاننصالمادة()426كالذمأجازلرئيسالجميكريةحؿالبرلماففيحالةالضركرة

مفاالتساعحيثاليكفرأم حمايةلممجمس؛ألفالفقواستقرعمىأفتقريرالضركرةيخضع
لمسمطةالتقديريةلرئيسالجميكرية؛لذاكافمفاألفضؿأفيخضعتقريررئيسالجميكريةلحالة

الضركرةلرقابةالقضاء( .)3

كماأفالنصكصالتيتنظـحؽالحؿقدخمتمفالنصعمىعدـجكازتكرارالحؿ

لذاتالسبب،كبالرغـمفإجماعالفقوعمىأنواليجكزلرئيسالجميكريةالتصرؼعمىخالؼ
ىذاالمبدأعمىأساساحتراـالتقاليدالدستكرية( .)4

()1د.سعدعصفكر،النظاـالدستكرمالمصرم،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،4980،ص.362
()2د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.213
()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.117

()4د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص.633
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غير أنو تـ تجاكز ىذا النقص في التعديؿ الذم شمؿ مكاد دستكر  4974في عاـ

أكجببعدالحؿلذاتالسببالذمحؿمفأجموالمجمسالسابؽ .
3007ك
ي

أيضان لـيتعرضالدستكرلحالةتقاعسالحككمةعفدعكةالبرلمافلالنعقادفيالمكعد

المحددفيالدستكر؛لذلؾكافيجبأفيتضمفالدستكرنصانيقضيبحؽالبرلماففياالنعقاد
مفتمقاءنفسودكفدعكةمفالحككمةفيالمكعدالمحددبقكةالقانكف( .)1

كطبقان لمنصكص التي تحكـ نظاـحؿالبرلماففي مصرفي ضكء التعديؿ الدستكرم

لعاـ 3007مقارنةبأصؿىذهالنصكصقبؿالتعديؿ(،)2تبرزخمسمالحظاتجكىريةعمى
ىذاالصعيد( :)3

 -4لقداستبعدنصالمادة()426المعدؿشرطاستفتاءالشعبعمىقرارالحؿقبؿصدكره
الذم تغنى بو كاضعك ىذا الدستكر ،كاعتبركه خطكة عمى طريؽ تحقيؽ الديمقراطية،

كضمانةقكيةلمحدمفالسمطةالتقديريةالكاسعةالممنكحةلرئيسالجميكريةفياتخاذ

قرار حؿ مجمس الشعب ،كاف كاف باإلمكاف إعماؿ ىذا الشرط تطبيقان لنص المادة

( )413مف الدستكر ،باعتباره حؿ البرلماف مف المسائؿ اليامة التي تتصؿ بالمصالح
العميالمبالد.

 -3جاء النص الصريح عمى حظر حؿ مجمس الشعب أك مجمس الشكرل عند ممارسة
رئيسالجميكريةلسمطاتواالستثنائيةفيحالةالخطر،أكعندخمكمنصبوبصكرةمؤقتة

أك دائمة ،ليقطع ذلؾ االجتياد الفقيي أماـ ىذه الضمانة اليامة مف ضمانات حؿ
البرلماف.

 -2حذؼ التعديؿ الدستكرم ما تضمنتو المادة ( )437مف ربط بيف تقرير المسئكلية
الجماعية لمك ازرة كحؿ مجمس الشعب ،كقضى النص المعدؿ بصكرة قطعية بأف تقرير
مجمسالشعبلممسئكليةالسياسيةلمك ازرةيؤدمفينيايةالمطاؼإلىاستقالتياكخيار

حتمي دكف حؿ المجمس ،كرغـ أف ىذا التعديؿ قد يراه البعض أفضؿ مف النص
األصمي ،ككنو يقكم مف سمطات مجمس الشعب في تقرير المسئكلية الك ازرية دكف

الخشيةمفالمجكءإلىحمو،إالأفالقيكدالقانكنيةكالكاقعيةلتقريرىذهالمسئكليةالتزاؿ
تقؼحجرعثرةأماـالكصكؿإلىذلؾ،كماأفىذاالنصبصكرتوالحاليةاليستقيـ

معنصالمادة()422المعدلةالتيكضعتخيارحؿمجمسالشعبجنبان إلىجنب
()1راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،212د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.117
()2راجعنصالمادة()413مفالدستكرالمصرم4974كتعديالتو .
()3د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص310كمابعدىا.

 145

معخياراستقالةالك ازرةإذاحجبتعنياالثقة،فكيؼيطبؽذلؾفيحالةحجبالثقة،

كيستبعدفيحالةسحبالثقة.

 -1يشكب نص المادة ( )81المعدؿ تناقضان جميان بيف أحكاميا كفقراتيا ،ففي الكقت الذم
تقضيفيوبأفيحظرحؿمجمسالشعبفيحالةخمكمنصبرئيسالجميكرية،كأف

مجمس الشعب ىك الذم يعمف خمك ىذا المنصب ،كأف رئيسو ىك الذم يتكلى رئاسة

الدكلةمؤقتان فيىذهالحالة،فإنياتقررأيضان أنوإذاكافمجمسالشعبقدجرلحمو
تسندرئاسةالدكلةإلىرئيسالمحكمةالدستكرية العميا،ممايفيـمنوأفىذاالمجمس

يجكز حمو في تمؾ الفترة ،أك يظؿ عمى حالة الحؿ إذا كقع خمك ىذا المنصب أثناء

الحؿ،معأفالمنطؽالقانكنيالسميـيكجبأفينعقدالمجمسفك انرإذاكافقدكقععميو

الحؿعندخمكمنصبرئيسالجميكريةلكييعمفخمكىذاالمنصبكاتخاذإجراءات

اختيارالرئيس،كلكي يستقيـ ذلؾ كينسجـ مع قاعدةحظرالحؿ أثناء خمك المنصب،

ذلؾأنوإذاكافحظرالحؿكاجبان أثناءخمكالمنصب،فإنومفبابأكلىأفيجتمع

المجمسالمقررحموبقكةالقانكفإذاماكقعخمكالمنصبأثناءفترةحؿالمجمس،كلذا

فميسثمةمقتضىأكمسكغألفتتضمفأحكاـىذهالمادةالفقرةالتيتقضيبأفيتكلى
الن ،كما أف
رئيس المحكمة الدستكرية العميا رئاسة الدكلة إذا كاف مجمس الشعب منح 

المنطؽ القانكني السميـ يقضي بأف تنص ىذه المادة صراحة عمى أف يجتمع مجمس

الشعب بقكة القانكف إذا كاف منحالن أك غائبان ألم سبب آخر عند خمك منصب رئيس

الجميكرية،كيستمرذلؾحتىاختياررئيسالجميكريةالجديد.

 -1لقدقضتالمادة()301مفالدستكربسمطةرئيسالجميكريةفيحؿمجمسالشكرل،
رغـأفالك ازرةليستمسئكلةأماـىذاالمجمس،الذميؤدمدك انراستشاريان الأكثر،كال

يعدفرعان ثانيان لمبرلمافأكالسمطةالتشريعيةفيمصرحسبنصالدستكرنفسوالذم

حصرىذهالسمطةفيمجمسالشعب( .)1

الفرع الثاني

تنظيم الحل في الدستوري المصري الحالي لعام 8193
يتيحدستكرجميكريةمصرالعربيةلسنة 3041حؿالبرلمافمفخالؿنصكصمكاده

فيثالثحاالتغيرأفىذاالدستكرلـيشيدأمتطبيؽلحؿالبرلمافكذلؾلحداثةعيدهكنجد
حاالت الحؿ في المكاد التالية مف الدستكر(  )464-416-427كتتجسد الحالة األولى في

إعطاءحؽالحؿفيحالة الضركرةكىيمشابيةلماكردفيالمادة()426مفدستكر4974
()1راجعنصالمادة()86مفدستكر.4974
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غيرأنوتـكضعبعضضماناتلـتكفمكجكدةفيدستكر،4974كأماالحالة الثانية فيي

تجسدالحؿبقكةالقانكف،كأماالحالة الثالثةفتتمثؿفيحؿمجمسالنكابعندالخالؼمعرئيس
الجميكريةكسنتطرؽلمحديثعفالحاالتالثالثةمفخالؿمكادالدستكرعمىالنحكالتالي :

 المادة ي )947كالتينصتعمىأنو"اليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالنكابإال

عندالضركرة،كبقرارمسبب،كبعداستفتاءالشعب،كاليجكزحؿالمجمسلذاتالسببالذم
حؿمفأجموالمجمسالسابؽ .

كيصدر رئيس الجميكرية ق ار انر بكقؼ جمسات المجمس ،كاجراء االستفتاء عمى الحؿ

خالؿعشريفيكمايعمىاألكثر،فإذاكافؽالمشارككففياالستفتاءبأغمبيةاألصكاتالصحيحة،
أصدررئيسالجميكريةقرارالحؿ،كدعاإلىانتخاباتجديدةخالؿثالثيفيكمانعمىاألكثرمف
تاريخصدكرالقرار،كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلعالفالنتيجةالنيائية .

المادة ي )932كنصتعمىأنو"يكمؼرئيسالجميكريةرئيسان لمجمسالكزراء،بتشكيؿ

الحككمةكعرضبرنامجوعمىمجمسالنكاب،فإذالـتحصؿحككمتوعمىثقةأغمبيةأعضاء

مجمس النكاب خالؿ ثالثيف يكمان عمى األكثر ،يكمؼ رئيس الجميكرية رئيسان لمجمس الكزراء
بترشيحمفالحزبأكاالئتالؼالحائزعمىأكثريةمقاعدمجمسالنكاب،فإذالـتحصؿحككمتو

عمى ثقة أغمبية أعضاء مجمس النكاب خالؿ ثالثيف يكمان  ،يع ىد المجمس منحالن كيدعك رئيس
الجميكريةالنتخابمجمسنكابجديدخالؿستيفيكمانمفتاريخصدكرقرارالحؿ .

كفيجميعاألحكاؿيجبأاليزيدمجمكعمدداالختيارالمنصكصعمييافيىذهالمادة

عمىستيفيكمان .

كفيحالةحؿمجمسالنكاب،يعرضرئيسمجمسالكزراءتشكيؿحككمتو،كبرنامجيا

عمىمجمسالنكابالجديدفيأكؿاجتماعلو .

في حاؿ اختيار الحككمة مف الحزب أك االئتالؼ الحائز عمى أكثرية مقاعد مجمس

النكاب ،يككف لرئيس الجميكرية ،بالتشاكر مع رئيس مجمس الكزراء ،اختيار كزراء الدفاع
كالداخميةكالخارجيةكالعدؿ" .

المادة ي )923جاءفينصياأنو"،...اليجكزحؿمجمسالنكابأثناءسريافحالة

الطكارئ" .

المادة ي)921كردفينصياأنو"،...كاليجكزلرئيسالجميكريةالمؤقتأفيترشح

ليذاالمنصب،كالأفيطمبتعديؿالدستكر،كالأفيحؿمجمسالنكاب،كالأفيقيؿالحككمة" .

المادة ي)929كالتينصتعمىأنو"يجكزلمجمسالنكاباقتراحسحبالثقةمفرئيس

بناء عمى طمب مسبب كمكقع مف أغمبية أعضاء
الجميكرية ،كاجراء انتخابات رئاسية مبكرة  ،ن

مجمسالنكابعمىاألقؿ،كمكافقةثمثيأعضائو،كاليجكزتقديـىذاالطمبلذاتالسببخالؿ
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المدةالرئاسيةإالمرةكاحدة .

كبمجردالمكافقةعمىاقتراحسحبالثقة،يطرحأمرسحبالثقةمفرئيسالجميكرية

كاجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عاـ ،بدعكة مف رئيس مجمس الكزراء ،فإذا كافقت
كيعد منصب رئيس
األغمبية عمى قرار سحب الثقة ،يعفى رئيس الجميكرية مف منصبو ي

الجميكريةخاليان،كتجرماالنتخاباتالرئاسيةالمبكرةخالؿستيفيكمان مفتاريخإعالفنتيجة
الن،كيدعكرئيسالجميكرية
االستفتاءكاذاكانتنتيجةاالستفتاءبالرفض ،يعدمجمسالنكابمنح 
النتخابمجمسجديدلمنكابخالؿثالثيفيكمامفتاريخالحؿ" .

أوالً :حق الحل في حالة الضرورة.

بالنظر إلى نص المادة ( )427مف دستكر مصر لسنة  3041نجد أف الدستكر منح

رئيسالجميكريةحؽحؿمجمسالنكابفقطفيحالةالضركرةكىذامشابولماكردفينص
المادة()426مفدستكرمصرلسنة4974كتعديالتوعاـ 3007غيرأفالمشرعىناأضاؼ
بعضالضماناتالتيلـتكفمكجكدةمفقبؿحيثألزـإضافةن لتكفرحالةالضركرةأفيككف

الحؿبقرارمسبب،كتكافؽمعدستكرعاـ4974فيعدـجكازالحؿلذاتالسببالذمحؿلو
المجمسالسابؽ،كاشترطأيضانإجراءاستفتاءشعبيعمىالحؿخالؿعشريفيكمانعمىاألكثر،
كما ىدؼ المشرع مف كؿ ذلؾ إال الحد مف سمطة رئيس الجميكرية كالحد مف التعسؼ في

استخداـحؽحؿالمجمسالنيابي .
ثانياً :الحل بقوة القانون.

باإلمعاففينصالمادة()416مفالدستكرالمصرملسنة 3041نجدأنواستحدث

فينظامونكعان جديدان مفالحؿفالدستكرىناأكجبفرضالحؿكجزاءلمبرلمافعمىعدـثقتو
بحككمتيفمتتاليتيفيقدميمالورئيسالجميكرية،كىكلـيكفمكجكدانفيالدستكرالسابؽ .

غير أف  ىذا النص يؤخذ عميو أنو يعدـ التكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية

كيعطيلمسمطةالتنفيذيةممثمةن برئيسالجميكريةسمطاتكاسعةمفتعييفالكزراءكاعفائيـمف

مناصبيـ ،في الكقت الذم يحجـ فيو البرلماف كيقيده كيمنعو مف التدخؿ في أمكر عدة كانت

سابقانمفاختصاصاتو .

كىناؾتساؤؿميـ؛ىؿتبقىالدكلةبغيرحككمةلمدةستيفيكمان؟حيثأفىناؾثالثيف

يكمانلتقييـمجمسالنكابلمحككمةكثالثيفأخرللتكميؼرئيسكزراءآخر .

كيؤخذأيضان عمىىذاالنصأفالمشرعلـيكضحماذايحدثفيحاؿلـتحصؿالحككمة

الجديدةعمىثقةالمجمسالجديد،ىؿسيستمرسيناريكعدـالثقةكمفثـحؿالبرلمافإلىماال

نياية؟ 
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ثالثاً :حل مجمس النواب عند الخالف بينو وبين رئيس الجميورية.

باإلمعاففينصالمادة()464مفدستكرمصرلسنة 3041نجدأنيامتشابيةلحد

مابنصالمادة()437مفدستكرمصرلسنة4974كتعديالتوغيرأف الثانيةيككفالحؿفييا
نتيجةتأييداالستفتاءلمحككمةكعدـتأييدالبرلماففيسحبالثقةمنياكأمااألكلىفيككفحؿ

مجمسالنكابنتيجةلكقكؼالشعبمفخالؿاالستفتاءمعرئيسالجميكريةكمعارضةالبرلماف
فيسحبالثقةمنو .

كلعؿىذاالنصجعؿىناؾفجكةفيالتكازفبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةكلعؿما

أكردتو المادة ( )416مف صالحيات رئيس الجميكرية في ما يتعمؽ بالكزراء كتعيينيـ تضع

الرئيسفيخطالمكاجيةاألكؿمعالبرلمافاألمرالذمقديؤدمبدكرهإلىنشكبخالؼقد

ينتج عنو سحب الثقة مف رئيس الجميكرية كالذم يعرض بدكره عمى الشعب صاحب السمطة
األصيؿ مف خالؿ االستفتاء الذم ينتج عنو إعفاء الرئيس مف منصبو في حاؿ أيده األغمبية

بقرارسحبالثقة،كأمافيحاؿلـتؤيداألغمبيةىذاالقراريعدمجمسالنكابمنحالن .

كمفالجديرذكرهأفكؿمفالمادتيف()460-411مفالدستكرالمصرملسنة3041

قدمنعتاحؿمجمسالنكابفيحاالتمعينةفقدنصتالمادة()411فيفقرتياالثالثةعمى
أنو"اليجكزحؿمجمسالنكابأثناءسريافحالةالطكارئ" .

كأما المادة ( )460فقد نصت في فقرتيا الثالثة عمى أنو" ال يجكز لرئيس الجميكرية

المؤقتأفيترشحليذاالمنصب،كالأفيطمبتعديؿالدستكر،كالأفيحؿمجمسالنكاب،كال

أفيقيؿالحككمة" .

المطمب الثاني

التطبيقات العممية لمحل في ظل دستور مصر لعام  9179ودستور 8193
يجسد البرلماف المصرم نمكذجان كمثاالن يحتذل بو عند الحديث عف الحاالت العممية

لتطبيقات حؿ البرلماف في الدستكر المصرم لعاـ  4974كتعديالتو ،كدستكر عاـ ،3041
كسنتناكؿتطبيقاتالحؿفيجميكريةمصرالعربيةكفؽدستكرعاـ4974؛كذلؾلعدـتكافر

أمنماذجتطبيقيةلمحؿكفؽدستور 8193نظ انرلحداثةعيدىذاالدستكر،كسيككفتناكلنابنكع

مفاإليجازعمىالنحكالتالي :
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الفرع االول

التطبيقات العممية لحق الحل في ظل دستور عام  9179وتعديالتو(.)1
تخمؿعيدالرئيسأنكرالساداتمجالسنيابيةثالثبدأأكليافينكفمبرعاـ4974

كأكمؿ مدتو الدستكرية في أكتكبر  ،4976عمى خالؼ البرلماف الثاني الذم لـ يكمؿ مدتو
الدستكريةكالذمتـحموفيإبريؿ،4979كأماالبرلمافالثالثفقدأكمؿمدتوفيعيدالرئيس

مبارؾكالذمشيدعيدهحؿالبرلمافمرتيفكافأكلياعاـ4987كالثانيةعاـ .)2(4990

كعميوفقدحؿمجمسالشعبفيظؿدستكر 4974ثالثمراتكافلكؿمنياسببيافقد

حل أوليا في إبريل 9171بغيةالتخمصمفاألكضاعاالقتصاديةالصعبةكاعادةتنظيـالدكلة

كتدعيـالديمقراطية،وأما المرة الثانية فقد حل في  93فبراير9127ككافسببالحؿالرغبةفي
تعديؿقانكفاالنتخابكالمزجبيفقانكفاالنتخاببالقائمةكاالنتخابالفردم،وأما المرة الثالثة

فقد حل في  98أكتوبر  9111ككاف الحؿ بسبب نتيجة حكـ المحكمة الدستكرية العميا كالتي
نصتعمىعدـدستكريةاالنتخاببالقائمةمعاالنتخابالفردموسنتناول ىذه الحاالت الثالثة

بشيء من التفصيل عمى النحو التالي:

 )4حل مجمس الشعب بتاريخ 9171/3/91
أسفرت نتائج االنتخابات التي أجرت عاـ  4976كالتي كصفت باالنتخابات النزيية
كالمحايدة عف تشكيؿ مجمسالشعب الذم يتخممو كألكؿمرة عناصرمفالمعارضةالقكية

القادرةعمىالتحرؾكالمناكرةالتيخرجتعفنطاؽسيطرةالنظاـالحاكـ( .)3

كشممت فترة ىذا المجمس عدة تغيرات كانقالبات عمى الصعيد السياسي كالصعيد

االقتصادم كالذم بدأت بكادر االنفتاح االقتصادم مثؿ النزعة االستيالكية كما عقبيا مف

مظاىرات  49/48يناير 4977نتيجةالرتفاعأسعارالسمعاالستيالكيةاألساسية،كيظير
أفمجمس 4976قداندفعفينقدالسياسةاالقتصاديةلمدكلةالتيأسفرتعفسيكلةفي

()1استندتالحاالتالثالثلحؿمجمسالشعبفيمصرفترةدستكرعاـ4974إلىنصالمادة()426مف
الدستكركلـيحدثىذاالحؿقطبمقتضىالمادة(.)437

()2راجعفيذلؾ:د.عميالديفىالؿ،السياسةكالحكـفيمصر،بدكفدارنشر،4994،ص،361أ.أحمد
فارسعبدالمنعـ،السمطةالسياسيةكالتنميةمنذ 4801كحتىاآلف،سمسمةإصداراتدار اليالؿ،العدد
6أكؿ يكليك ،4992ص ،99د .جياد الح ارزيف ،مرجع سابؽ ،ص ،118د .خالد عباس مسمـ ،مرجع
سابؽ،ص،212د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص247كمابعدىا.

(  )3راجعفيذلؾ:د.السيدعميالسيد،عقباتفيطريؽالديمقراطية:برلمانييتذكر،ط،4المكتبالمصرم
الحديث،القاىرة،3002،ص،96د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص.316
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البنياف االجتماعي كاألكضاع االقتصادية كالجياز اإلدارم كغير ذلؾ مف مساكئ ارتبطت

بحقبةاالنفتاح( .)1

كأمافيمايتعمؽبالصعيدالسياسيالداخميفقدسارتالبالدباتجاهنظاـتعدداألحزاب

كالذماصطنعوالرئيس السادات،فقدأسسالحزبالكطنيالديمقراطيبرئاستوكجعؿحزب
مصر العربي في حيرة مف أمره لبعض الكقت ،كما أنو ىك الذم أسس حزب العمؿ

االشتراكيبرئاسةالميندسإبراىيم شكري .

غير أف ىذاالحزب قد خرج عف السيطرةفي خضـالمعارضة السياسيةالقديمة التي

شيدتياىذهالحقبة( .)2

كأمافيمايخصالسياسةالخارجيةفقدعقدتمصرمعاىدةسالـمع (إسرائيؿ)كالتي

عرفتبمعاىدة(كامبديفيد)كالتيترتبعميياجدالنكبي انرعمىصعيدالرأمالعاـالمصرم

كالعربي ما بيف مؤيد كمعارض؛ مما دفع الرئيس أنكر السادات إلى القياـ بحؿ مجمس

الشعبفي49إبريؿ4979بيدؼاستطالعرأمالشعبفيتمؾالمعاىدةباعتبارهصاحب

السيادة،غيرأفىناؾمفانتقدماقاـبوالساداتاستنادانإلىأفالسببالحقيقيفيالحؿ
كافييدؼلتحقيؽرغبةالنظاـالسياسيفيالتخمصمفاألعضاءالمعارضيفلالتفاقيةفي

المجمس(،)3كقدأطمؽعمىىذااالستفتاءالذماشتمؿعمىعددمفالمكضكعاتأىمياحؿ
البرلماف كمعاىدة السالـ كعدد مف المكضكعات األخرل" إعادة تنظيـ الدكلة" ( ،)4كجاءت

(  )1راجعفيذلؾ:د.عميالصاكم،قياسفعاليةالبرلماف،كميةاالقتصادكالعمكـالسياسية،جامعةالقاىرة،
،3002ص66كمابعدىا،د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص.317
()2د.فتحيفكرم،كجيزالقانكفالبرلمانيفيمصر،مرجعسابؽ،ص.349
( )3راجعفيذلؾ:د.زيفبدرفراج،مرجعسابؽ،ص،491د.عميعبدالعاؿسيدأحمد،اآلثارالقانكنية
كالكظائؼالسياسيةلحؿالبرلماف،مرجعسابؽ،ص،481د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،211

د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص248كمابعدىا.
( )4ضـ االستفتاء بشأف إعادة تنظيـ الدكلة -إلى جانب حؿ مجمس الشعب كمعاىدة السالـ المصرية
االسرائيمية-مكضكعاتأخرلىي :

 -إطالؽحريةتككيفاألحزاب .

 إعالفحقكؽاإلنسافالمصرم . االلتزاـبالمحافظةعمىالكحدةالكطنيةكالسالـاالجتماعيكاالشتراكيةالديمقراطية . شعارالدكلةىكالعمـكااليماف . الشرعيةالدستكريةفيالدكلةكتقكـعمىمبادئثكرة32يكليكك41مايك . الدستكرىكالكثيقةاألساسيةكالكحيدةالتييقكـعمييانظاـالدكلة . -إنشاءمجمسشكرل .
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نتيجة ىذا االستفتاء بنسبة مكافقة بمغت  %99,91عمى تأييد المعاىدة كحؿ مجمس

الشعب( .)1

كلقد عرضت االتفاقية عمى مجمس الشعب لممصادقة عمييا كحصمت عمى مكافقة

برلمانيةبمكافقة  237عضكان كمعارضة 41عضك،استنادان لمانصتعميوالمادة()414
مفضركرةعرضالمعاىداتعمىمجمسالشعبحيثنصتعمىأنو"رئيسالجميكرية

يبرـ المعاىدات ،كيبمغيا مجمس الشعب مشفكعة بما يناسب مف البياف .كتككف ليا قكة

القانكفبعدإبرامياكالتصديؽعميياكنشرىاكفقانلألكضاعالمقررة.عمىأفمعاىداتالصمح
كالتحالؼكالتجارةكالمالحةكجميعالمعاىداتالتييترتبعميياتعديؿفيأراضيالدكلة،أك

التي تتعمؽ بحقكؽ السيادة ،أك التي تحمؿ خزانة الدكلة شيئان مف النفقات غير الكاردة في

المكازنة،تجبمكافقةمجمسالشعبعمييا" .

كيعدىذاالحؿكسيمةمفكسائؿالحؿالرئاسيالذماتبعوالرئيسالساداتلمدفاععف

آرائوكمعتقداتوالتييعتقدأفالشعبيكافقوعمييا( .)2

كيبدكأفقرارحؿمجمس 4979قداتخذدكفمبرركاضحغير"الضيؽكالفجر"مف

بعضالمعارضة،فقدكانتتمؾأكؿإساءةالستخداـالحؿفيظؿالعمؿبدستكر4974

حيثاتخذتالحككمةمفالحؿكسيمةلفرضسياستياعمىبعضالعناصرالمعارضة( .)3

كتعدىذهالحالةلمحؿىيالكحيدةالتيحدثتفيعيدالرئيسالراحؿأنور السادات

يمض عمى المجمسسكل عاميفاثنيف كنصؼالعاـفقط كلـ يكمؿمدةالفصؿ
ً
حيث لـ

التشريعي( ،)4كأمابالنسبةلمبرلمافالثالثالذمانتخبفيعيدالرئيسالساداتفقدأكمؿ

 -تقنيفالصحافةكسمطةرابعة .

راجعفيذلؾ:د.محمدعبدالسالـالزيات،إلىأيفقراءاتكخكاطرفيالدستكرالدائـ،ط،3دارالمستقبؿ
العربي ،القاىرة ،4981 ،ص ،309د .ماجد راغب الحمك ،االستفتاء الشعبي بيف األنظمة الكضعية
كالشريعة اإلسالمية ،مرجع سابؽ ،ص ،326د .محمد عمي أبك ريدة ،بحث بعنكاف "االستفتاء في خبرة
سياسيةالمصرية"،منشكربمجمةقضايابرلمانية،العدد،24أكتكبر،4999ص  32كمابعدىا،د.خميؿ

مرعي،مرجعسابؽ،ص.318

( )1راجع في ذلؾ :د .جابر جاد نصار ،االستفتاء الشعبي كالديمقراطية ،مرجع سابؽ ،ص ،232د .ماجد
الحمك ،مرجع سابؽ ،ص ،326د .محمد عمي أبك ريدة ،مرجع سابؽ ،4999 ،ص ،23د .محمد عبد
الحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص.126
()2راجعفيذلؾ:أ.د.ماجدالحمك،مرجعسابؽ،ص،362د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.249

()3راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،211د.السيدعميالسيد،مرجعسابؽ،ص.418
()4د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.249

 152

مدتو الدستكرية في عاـ  4981في عيد الرئيس مبارؾ بعد حادثة المنصة الشييرة كقتؿ

السادات( .)1

 )3حل مجمس الشعب في 9127/8/93
شيدالنظاـاالنتخابيالمصرمفيظؿالبرلمافالثالثكقبؿأفيكمؿفصموالتشريعي
عاـ  4981تحكالن خطي انر في ما يخص قانكف االنتخاب؛ حيث بدأت طالئعو مف خالؿ
إصدارقانكفرقـ 441لسنة،4982كالذمقررإحالؿنظاـاالنتخاباتبالقائمةالنسبية

محؿنظاـاالنتخابالفردم( .)2

فقد كرد في نص المادة ( )47مف قانكف رقـ  441لسنة  4982أنو" ينتخب أعضاء

مجمسالشعبطبقان لنظاـالقكائـالحزبيةبحيثيعطيلكؿقائمةعددان مفمقاعدالدائرة
بنسبةعدداألصكاتالصحيحةالتيحصمتعمييا،كتعطيالمقاعدالمتبقيةلمقائمةالحائزة

أصالن عمى أكثر األصكات كاليمثؿ بالمجمس الحزب الذم ال تحصؿ قكائموعمى ثمانية
بالمائةعمىاألقؿمفمجمكعاألصكاتالصحيحةالتيأعطيتعمىمستكلالجميكرية" .

كبمجرد أف دخؿ ىذا القانكف حيز التطبيؽ كأجريت االنتخابات حتى احتدـ النقاش

كالجدؿحكؿمدلدستكريتو .

كاتجيت لجنة الشئكف الدستكرية بمجمس الشعب إلى أف قصر االقتراع بمشركع قانكف

الترشيح لعضكية مجمس الشعب عمى أعضاء األحزاب يتفؽ مع ما ذىبت عميو

المادتيف()1،63مفالدستكر...حيثأفالدستكرقدفكضالمشرعفيكضعالضكابط
لحصرالترشيحلعضكيةمجمسالشعبكقصرىاعمىأعضاءاألحزابالممتزميفبالمبادئ

كالمقكماتاألساسيةلممجتمعالمصرمكالتيتضمنتيابرامجأحزابيـالمعمنة،كاليعدىذا
الشرطمانعانلحؽدستكرمكذلؾأنواليعدكأفيككفشرطانتنظيميانمفشركطالصالحية
التييضعياالمشرعبتفكيضمفالدستكر..،كعميوفيمالكرغبالمستقميففيالترشيح
الن،أكأفينشئكا
ابالقائمةأكأمحزبينشأمستق 

عمييـاالنضماـإلىأمحزبمفاألحز

حزبانخاصانبيـيتبنىآرائيـكيتـترشيحيـمفخاللو( .)3
()1د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.211

( )2راجع في ذلؾ:د .بشيرباز ،مرجع سابؽ ،ص،230د .خالدعباس مسمـ ،مرجع سابؽ،ص ،211د.
جيادالح ارزيف:مرجعسابؽ،ص.110
( )3مضبطة مجمس الشعب جمسة رقـ  81بتاريخ  ،4982/7/30ص ،71أشار إلييا د .خالد عباس مسمـ،
مرجعسابؽ،ص 211كمابعدىا،د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص 110كمابعدىا،د.بشيرباز،
مرجعسابؽ،ص230كمابعدىا.
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كباإلمعاف في استقرار قانكف رقـ  441لسنة  4982كالقاضي بتعديؿ قانكف مجمس

الشعبرقـ 28لسنة 4973كمفخالؿالمكادالتاليةمنوتبرزأىـالحجج التي تدؿعمى

عدـ دستكرية االنتخابات بالقائمة كالتي أدت إلى تعديؿ ىذا القانكف كحؿ مجمس الشعب

كىيكالتالي :

تنصالمادةالثالثةمفىذاالقانكفعمىأنو"تقسـجميكريةمصرالعربيةإلىثمانية

كأربعيف دائرة انتخابية ،كيككف تحديد نطاؽ كؿ دائرة كمككناتيا ككذلؾ عدد األعضاء

المحتميف ليا كفقان لمجدكؿ المرفؽ ليذا القانكف ،كيتعيف أف تتضمف كؿ قائمة في الدكائر
اإلحدلكالثالثيفالمبينةبالجدكؿعضكان مفالنساءباإلضافةإلىاألعضاءالمقرريفليا
معمراعاةنسبةالعماؿكالفالحيف" .

تكجبىذهالمادةأفالترشحاليككفمفخالؿالقكائـالتيتقكـبضبطكتقييدأعدادىاكفؽ

الجدكؿالمرفؽبحسبكؿدائرةمفالدكائرمعضبطنسبةالحصصداخؿالقكائـ .

كتنصالمادةالخامسةمفىذاالقانكفعمىأنو"يككفانتخابمجمسالشعبعفطريؽ

االنتخاببالقكائـالحزبيةكيككفلكؿحزبقائمةخاصةبو،كاليجكزأفتتضمفالقائمةالكاحدة

أكثرمفمرشحيحزبكاحد،كيحددلكؿقائمةرمزيصدربوقرارمفكزيرالداخمية،كيجب
أفتتضمفكؿقائمةعددان مفالمرشحيفمساكيان لوطبقان لمجدكؿالمرفؽعمىأفيككفنصؼ
المرشحيف أصميان كاحتياطيان عمى األقؿ مف العماؿ كالفالحيف ،بحيث يراعى أف ترتب أسماء

ا لمرشحيفبالقكائـالمقدمةمفاألحزاببحيثتبدأبمرشحمفالفئاتثـمرشحمفالعماؿأك
الفالحيفأكالعكس،كىكذابذاتالترتيب .

كعمىالناخبأفيبدمرأيوباختيارإحدلالقكائـبأكمميادكفإجراءأمتعديؿفييا،كتبطؿ

األصكاتالتيتنتخبأكثرمفقائمةأكمرشحيفمفأكثرمفقائمةأـتككفمعمقةعمىشرط،
أكإذاأثبتالناخبرأيوعمىقائمةغيرالتيسممياإليورئيسالمجنةأكعمىكرقةعميياتكقيع

الناخبأكأيةإشارةأكعالمةأخرلتدؿعميو،كماتبطؿاألصكاتالتيتعطىألكثرمفالعدد
الكارد بالقائمة أك ألقؿ مف ىذا العدد في غير الحاالت المنصكص عمييا في المادة السادسة

عشرمفىذاالقانكف" .

كتكجوالنقدىناإلىعدـدستكريةاالنتخاباتكحجتيـعمىذلؾأفنصالمادةالخامسةال

يتضمف إشارة صريحة أك ضمنية مف قريب أك مف بعيد تكحي بضركرة انضماـ المكاطنيف

لألحزاب السياسية ،كعميو فال يجكز إطالقان أف يككف جزاء عدـ االنضماـ لعضكية الحزب
السياسيالحرمافمفحؽالترشيحفيالمجالسالنيابية( .)1

()1د.صالحالديففكزم،النظـكاإلجراءاتاالنتخابية،دارالنيضةالعربية،4981،ص98كمابعدىا .
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كاضافةن لماسبؽفيناؾتعارضمعنصالمادة()87مفالدستكرالمصرملسنة4974

كالتيتنصعمىأنو"يجكزلرئيسالجميكريةأفيعيففيمجمسالشعبعددانمفاألعضاءال

يزيدعفعشرة،"...فالحؽىذا مثبت لرئيسالجميكرية،فمفغيرالمعقكؿتصكرذلؾفيظؿ
نظاـيقكـعمىأساساختيارالحزبالالفرد،كمفسبؿىذهالصالحيةأفرئيسالجميكرية
يستطيعتزكيدالمجمسبأصحابالخبراتالذيفيأبكفدخكؿاالنتخاباتالنيابيةفيظؿالنظاـ

الفردم،كعمىعكسذلؾفنظاـاالنتخاباتبالقائمةاليتيحمايحكؿدكفقياـاألحزاببحجز
ماتشاءإلىقائمتيا( .)1

كحتىفيحالةكجكدأحزابسياسيةتتبنىمفيرغبفيالترشيحفإفىناؾعددانمعينان

يمتزـالحزبالسياسيبوفيالترشيح،كىكاألمرالذميعدقيدانعمىحريةباقيالمرشحيف( .)2

كحيثأفالمادةالثامنةمفدستكرمصرلسنة 4974تنصعمىأف"تكفؿالدكلةتكافؤ

الفرص لجميع المكاطنيف" ،كما أضافت المادة ( )10أف" المكاطنيف لدل القانكف سكاء كىـ

متساككف فيالحقكؽكالكاجباتالعامةالتمييزبينيـفيذلؾبسببالجنسأكاألصؿأكالمغة
أكالديفأكالعقيدة" .

كاستنادان عمى ذلؾ فإذا جاء القانكف كاشترط لمتمتع بحؽ الترشيح لعضكية المجالس

النيابيةضركرةاالنتماءالحزبي،فإنودكفشؾيككفمتعارضان معاألحكاـالدستكريةألفذلؾ
يعدتفرقةبيفالمكاطفالحزبيكغيرالحزبيدكفمبرر( .)3

كماأفالنظاـاالنتخابيالفردمىكالتقميدالمستقرفيالحياةالسياسيةكاليكجدأمشؾ

فيأفلمعرؼالدستكرمقيمةكضعية،خاصةإذاكافالدستكرالمصرمقدتبنىىذاالعرؼفي

نصكصو ،عمى أساس أف االنتخاب يتـ فرديان كليس بقائمة حزبية ،إذ فضالن عف أف النظاـ

الحزبيلـيعترؼبودستكريان إالبعد تعديؿالمادةالخامسةمفدستكر4974فيسنة،4980
فإفالدساتيرالمتعاقبةلـتفكرفيفرضنظاـالقائمةالحزبيةمعأفبعضالنظـالشمكليةتأخذ

بيا( .)4

( )1د.محمدماىرأبكالعنيف،االنحراؼالتشريعيكالرقابةعمىدستكريةالقكانيف،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،
جامعةالقاىرة،4986،ص.906

()2راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،216د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،112د.
بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.233
( )3راجعفيذلؾ:د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،112د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص،234د.خالد
عباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.217

(  )4د .محمد عصفكر ،المنازعات في دستكرية قانكف االنتخاب الجديد ،بحث منشكر بمجمة المحاماة العدد
الخامسكالسادس،السنةالرابعةكالستكف،مايك،81ص18كمابعدىا.
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كجراءماكجوإلىنظاـاالنتخاببالقائمةالحزبيةمفنقدفقدتـالطعففيىذاالقانكف

أماـمحكمةالقضاءاإلدارم،إالأفالمحكمةأيدتىذاالقانكفكأكردتفيحكمياأف"المادة
الخامسةمفالدستكرقضتبأفيقكـالنظاـالسياسيفيجميكريةمصرالعربيةعمىأساس

تعدد األحزاب في إطار المبادئ كالمقكمات األساسية لمدستكر مما يجعؿ ىذه األحزاب أداة

صياغةالنظاـالسياسيفيمصركتقييـالتكافؽالتشريعيالكاردفيقانكفاألحزابالسياسيةمع

البيافالدستكرمعمى النحكالمطمكبفيمادةالدستكركيقتضيبالنتيجةكبحكـالمزكـالقانكني
أفتككفالقكائـالحزبيةىيالطريؽالكحيدإلىمقاعدمجمسالشعب،فاليقبؿممفالينتمي

ألحد األحزاب السياسية القائمة قانكنان المشاركة في النظاـ السياسي لمبالد ....كما أف اإللزاـ
بانتماء المرشح إلى حزب مف األحزاب السياسية كترشيحو في قكائمو كطريؽ كحيد لعضكية

مجمسالشعب،ليسبدعةفيالتنظيـالسياسي،حيثجرلالعرؼالدستكرمكالتشريعيمفقبؿ
عمى جعؿ العضكية العامة مف مفيكـ أف النظاـ السياسي في الدكلة كاف قائمان عمى صيغة

تحالؼقكلالشعبالعاممةفيإطاراالتحاداالشتراكيالعربي"( .)1

كبرفضالطعفالمقدـمفقبؿمحكمةالقضاءاإلدارمثـالتكجوإلىتقديـالطعفعمى

ىذاالحكـأماـالمحكمةاإلداريةالعمياكاتجو مفكضالدكلةإلىتقديـتقريرلممحكمةجاءفيو"
إذاكافالدستكرقررلممكاطفحؽالترشيحكفقانألحكاـالقانكففإفالقانكففيىذهالحالةيجب
أفيقتصردكرهعمىتكفيركافةالضماناتلكييمارسالمكاطفىذاالحؽ،فإذاحادالقانكف
عفىذاكسمبالمكاطفالحؽأكقيدهكبالتاليحرمومفالمساىمةفيالحياةالعامةفإنويككف

قدخالؼالدستكرنصانكركحان،إفحرمافطائفةمفالمكاطنيفىـالمستقمكفمفممارسةحقيـ
فيالترشيحلعضكيةمجمسالشعبمعناهأفالقانكفقدحاؿبينيـكبيفالمساىمةفيالحياة

إفالمشرعالعادملـيقتصر

العامةعمىخالؼأحكاـالدستكرالتيكافيتعيفعميواحتراميا،

دكرهىناعمىتنظيـعمميةالترشيحلكنوتجاكز ىذافسمبقطاعان مفالمكاطنيفحقان كفموليـ

الدستكر"( .)2

كتـتعديؿقانكف مجمسالشعبليصبحاالنتخاب بالجمع بيفالقكائـالحزبيةكالمقاعد

الفردية ،حيث صدر القانكف رقـ  488لسنة  4986بتاريخ  24ديسمبر  4986بتعديؿ المادة
الخامسةلتصبحتنصعمىأنو"يككفانتخاب أعضاءمجمسالشعبعفطريؽالجمعفيكؿ

()1حكـمحكمةالقضاءاإلدارمفيالدعكلرقـ2198لسنة28قضائية،الصادربتاريخ،4981/1/47غير
منشكرأشارإليود.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.218

( )2تقريرمفكضالدكلةفيالطعفرقـ 4198لسنة،20منشكربمجمةالمحاماة،العددافالخامسكالسادس،
السنةالرابعةكالستكف،مايككيكنيك،4981ص78كمابعدىا.
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دائرةانتخابيةبيفنظاـاالنتخاببالقكائـالحزبيةكنظاـاالنتخابالفردم،بحيثيككفلكؿدائرة
عضككاحديتـانتخابوعفطريؽاالنتخابالفردمكيككفباقياألعضاءالممثميفلمدائرةعف

طريؽاالنتخاببالقائمةالحزبية،كيككفلكؿحزبقائمةخاصة،كاليجكزأفتتضمفالقائمة

الكاحدةأكثرمفمرشحيحزبكاحد،كيحددلكؿقائمةرمزيصدربوقرارمفكزيرالداخمية،

كيجب أف تتضمف كؿ قائمة عددان مف المرشحيف مساكيان لعدد األعضاء الممثميف لمدائرة طبقان
لمجدكؿالمرفؽناقصان كاحد،كمايجبأفيككفنصؼالمرشحيفبكؿقائمةحزبيةعمىاألقؿ
مفالعماؿكالفالحيف،عمىأفيراعىاختالؼالصفةفيتتابعأسماءالمرشحيفبالقائمة،كعمى
الناخبأفيبدمرأيوباختيارإحدلالقكائـبأكمميادكفإجراء أمتعديؿفييا،كتبطؿاألصكات
التيتنتخبأكثرمفقائمةأكتككفمعمقةعمىشرطأكإذاأثبتالناخبرأيوعمىقائمةغير

التيسممياإليورئيسالمجنةأكعمىكرقةعميياتكقيعالناخبأكأيةإشارةأكعالمةتدؿعميو،

كماتبطؿاألصكاتالتيتعطيألكثرمفالعددالكاردبالقائمةأكألقؿمفىذاالعددفيغير

الحاالتالمنصكصعمييافيالمادةالسادسةعشرأكألقؿمفىذاالقانكفكيجرمالتصكيت
الختيار المرشح الفردم عف كؿ دائرة في الكقت ذاتو الذم يجرم فيو التصكيت عمى القكائـ

الحزبيةذلؾفيكرقةمستقمة،كيحددلكؿمرشحفردأكلكفمستقؿيصدربوقرارمفكزير

الداخمية،كتبطؿاألصكاتالتيتنتخبأكثرمفمرشحكاحدأكتككفمعمقةعمىشرطأكإذا
أثبتالناخبرأيوعمىكرقةغيرالتيسممياإليورئيسالمجنةأكعمىكرقةعميياتكقيعالناخب

أكإشارةأكعالمةأخرلتدؿعميو" .

كفيىذهالمرةقضتمحكمةالقضاءاإلدارمبجديةالدفعكأحالتالخالؼإلىالمحكمة

الدستكرية العميا ،كالذم اتجو مفكضيا إلى عدـ دستكرية ذلؾ القانكف المطعكف في دستكريتو،
كالذميحرـالمستقميفمفدخكؿاالنتخابات( .)1

األمر الذم دفع برئيس الجميكرية إلى إصدار القرار الجميكرم رقـ  24لسنة 4987

بتاريخ 1فبراير 4987بشأفدعكةالناخبيفلالستفتاءعمىحؿمجمسالشعبعمىأفتجرم
عمميةاالستفتاءيكـ 43فبراير 4987ككقؼجمساتمجمسالشعب،كحؿىذاالمجمسبالفعؿ
عقبالمكافقةعمىاالستفتاءبالقراررقـ4987/16بتاريخ41فبراير4987كأجريتاالنتخابات

المبكرةلمجمسالشعبفي6إبريؿ .)2(4987
()1د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص .219

( )2راجعذلؾ:د.فتحيفكرم،كجيزالقانكفالبرلمانيفيمصر،مرجعسابؽ،ص 108كمابعدىا،د.عبد
الغنيبسيكنيعبداهلل،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص،189د.عمركىشاـربيع،
م،مركزالدراساتالسياسية
الرقابةالبرلمانيةفيالنظـالسياسية -دراسةفيتجربةمجمسالشعبالمصر 

كاالستراتيجيةباألىراـ،القاىرة،3003،ص 423كمابعدىا،د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص،301د.
جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص،116د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص.233
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 )4حل مجمس الشعب في 9111/91/98
بدأ الفصؿ التشريعي لمجمس الشعب الخامس بعد انتخابو في  6أبريؿ  4987كباشر
ممارسة أعمالو ،طبقان لمتعديالت التي أدخميا القانكف رقـ  488لسنة  4986بنظاـ يجمع بيف
القكائـالحزبيةكاالنتخابالفردمفيمحاكلةلتفادمالطعفبعدـدستكريةالقانكفرقـ441لسنة

 .)1(4982

كلـ يكف أف بدأ المجمس في ممارسة دكره التشريعي كالرقابي حتى اندلع الجدؿ الفقيي

الشديدحكؿمدلدستكريةبقائو،فقدصدرتعدةأحكاـببطالفتشكيؿالمجمسقبؿاجتماعو

األكؿ ،غير أف رئيس المجمس أصر عمى عدـ تنفيذ ىذه األحكاـ .كقد ساعد عمى ذلؾ أف
البعضقددافععفبقاءالمجمسمقر انرأفىذاالبقاءيستندإلىنظريةالمكظؼالفعميكالكارث

بضركرة سيرالمرافؽالعامة كمنيامرفؽالتشريع

الظاىر ،كذلؾ ألجؿاعتباراتمعينةتتصؿ
بانتظاـ،فيحيفانتقدالبعضاآلخرىذااالتجاهعمىأساسأفتمؾالنظريةتستندإلىحسف

النيةكىكاألمرغيرالمتصكرفيحالةالمجمس( .)2

كقد اتجو البعض إلى أف األحكاـ التي صدرت في القضاء ببطالف تشكيؿ المجمس،

كاألحكاـاألخرلبكقؼنظرالدعاكل،كاحالةالقكانيفالمطمكبتطبيؽنصكصياإلىالمحكمة
الدستكريةتمثؿضغكطانغيرمباشرةلحؿالمجمس،فيحيفاتجوالبعضاآلخرإلىأفالمخرج
مفىذهاألزمة،يتمثؿفيضركرةإصدارقانكفجديديتبنىنظاـاالنتخابالفردم،كيككفمتفقان
معأحكاـالدستكر( .)3

كعندماكانتاألحكاـالتيصدرتعفمحكمةالقضاءاإلدارمقدكشفتعفعدـمطابقة

القرار الصادر بإعالف نتائج االنتخابات لمحقيقة ،حيث لـ يعبر القرار عما دار في ىذه
االنتخاباتكاىدارإرادةالشعبفياختيارممثميوفقدباتتشرعيةالمجمسمحؿشؾ،كقدطعف

بعضالمرشحيفالمستقميففيقراررئيسالجميكريةبدعكةالناخبيفإلىانتخابمجمسالشعب

الجديد ،كذلؾبيدؼالحكـبكقؼتنفيذقراررئيسالجميكريةبدعكةالناخبيفإلىاختيارأعضاء

()1راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،264د.جيادالح ارزيفمرجعسابؽ.116،
( )2راجعفيذلؾ:د.محمدسميـالعكا،الالزمةالسياسيةكالدستكريةفيمصر،4990-4987الزىراءلإلعالـ
العربي ،4994 ،ص ،404د .بشير باز ،مرجع سابؽ ،ص 231كما بعدىا ،د .جياد الح ارزيف ،مرجع
سابؽ،ص،117د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.264
()3راجعفيذلؾ:أ.كماؿالشاذلي،مقالةبجريدةاألىراـالقاىرةبتاريخ،4987/3/41أ.صالحمنتصر،مقاؿ

منشكربجريدةاألىراـبتاريخ،4988/2/43د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،263د.بشيرباز،

مرجعسابؽ،ص،236د.محمدسميـالعكا،مرجعسابؽ،ص.481
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مجمسالشعب المحددلو  9أبريؿ ،4987كما تضمفالطعفكذلؾ كقؼ تنفيذ القرارالسمبي
لممدعىعميوباالمتناععفتعديؿعددكمساحاتكتقسيـالدكائراالنتخابيةبمايتفؽمعنظاـ

االنتخابالفردم،كالحكـفيالمكضكعبإلغاءىذيفالق ارريف،كازاءذلؾحكمتمحكمةالقضاء
اإلدارم في  24مارس  4987بكقؼ الفصؿ في طمب اإللغاء كأمرت بإحالة الدعكل إلى
المحكمة الدستكرية العميا لمفصؿ في دستكرية المادتيف الثالثة فقرة أكلى ،كالخامسة مكرر مف

القانكفرقـ28لسنة4973فيشأفمجمسالشعبالمعدؿبالقانكفرقـ488لسنة .)1(4986

كقدتـالطعفأماـالمحكمةالدستكريةالعميا،كالتيأصدرتحكميابتاريخ49مايك4990

بعدـدستكريةالمادة()1مكررمفقانكفمجمسالشعبرقـ 28لسنة 4973كالمعدؿبالقانكف

رقـ  488لسنة ،4986كبطالف تككيف ىذا المجمس المنتخبفي أبريؿ ،4987كذلؾفيما
تضمنتوالمادةمفالنصعمىأفيككفلكؿدائرةعضككاحديتـانتخابوعفطريؽاالنتخاب

الفردمكيككفانتخابباقياألعضاءالممثميفلمدائرةعفطريؽاالنتخاببالقكائـالحزبية( .)2

غيرأنوعمىإثرصدكرىذاالحكـبعدـدستكريةالمادة()1أثيرالجدؿفيالفقوحكؿأثر

ىذاالحكـىؿيؤدمبذاتوإلىحتميةصدكرقراررئيسالجميكريةبحؿمجمسالشعبأـأنو

يتعيفعميوإجراء االستفتاءكفقان لنصالمادة()426مفالدستكرالمصرملسنة 4974كالتي

تقضيبعدـجكازإجراءالحؿإالبعداالستفتاء(،)3لذلؾسنكضحآراءاالتجاىاتالفقييةفيىذا

الصددعمىالنحكالتالي -:

االتجاه األول:يرلأصحابىذااالتجاهأنويجبأفيسبؽالحؿإجراءاستفتاءمثكالنلحكـ

المادة()426مفالدستكرالمصرملسنة4974كالتيتحظرعمىالرئيسحؿالمجمسإالعند
الضركرةأكفيحالةاختالؼمجمسالشعبمعرئيسالكزراءحكؿمسألةمفالمسائؿذات

الصمة بالسياسة العامة لمدكلة ،في حاؿ تكافرت إحدل الحالتيف يستطيع رئيس الجميكرية حؿ
مجمسالشعبكبخالؼذلؾاليمكفلوحمو،كلذلؾفإفحكـالمحكمةالدستكريةكالقاضيبعدـ

دستكريةالمادةالخامسةتندرجضمفحالةالضركرة،كىيضركرةذاتنكعخاصيعدالنزكؿ

عند حكميا إعماالن مباش انر لحكـ المادة ( )61مف الدستكر كالتي تقضي بأف" تخضع الدكلة

عيعميمفشأفالدكلةكيرفعمفقدرىاكيعمؽفيالداخؿكالخارجاحتراميا
لمقانكف"كىكخضك ي

( )1راجع في ذلؾ :د .خالد عباس مسمـ ،مرجع سابؽ ،ص 236كما بعدىا ،د .بشير باز ،مرجع سابؽ،
ص263كمابعدىا.
( )2راجعحكـالمحكمةالدستكريةالعميارقـ 27لسنة 9قضائية"دستكرية"الصادربتاريخ 49مايك،4990
مجمكعةأحكاـالمحكمةالدستكريةالعمياالمصرية،الجزءالرابع،ص،316قاعدةرقـ.22

()3د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص.261
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كالثقةفييا( .)1

كلقدأيدىذاالرأمالدكتور رمزي الشاعر حيثقاؿ"بأفالكسيمةالكحيدةلحؿالمجمسىي

المجكءإلىاالستفتاءكىناليساستفتاءعمىحكـالمحكمةالدستكرية،إذاإفمنطكؽالحكـلـ
يتضمفالحؿ.كانمااالستفتاءجاءلمالئمةسياسيةأشارتإليياالقيادةالسياسيةفيبيانيامما
يكفرحالةالضركرةالتينصتعميياالمادة()426مفالدستكركالتيتقررأفالحؿاليككف

إاللمضركرةباستفتاءشعبي،كبذلؾفإفحكـالمحكمةالدستكريةكجدأفالضركرةتقتضيأف
يرجعرئيسالجميكريةإذاأرادلمشعبالستفتائوفيحؿالمجمس( .)2

كلذلؾ كنتيجة لما قاـ بو حكـ المحكمة الدستكرية العميا مف زيح الستار عف بطالف

النصكصالتيعمىأساسياتـانتخابأعضاءمجمسالشعب،كعميوفإنويجبإتباعالطريقة

التيحددىاالدستكرلحؿمجمسالشعبكذلؾكفقان لنصالمادة()426مفالدستكرفالضركرة
يقدرىارئيسالجميكريةكعمىالشعبأفيحسـقرارالحؿمفخالؿاالستفتاء .

االتجاه الثاني :يذىب أصحاب ىذا االتجاه إلى كجكب حؿ المجمس بمجرد صدكر حكـ

المحكمةالدستكريةالعميا،كالضركرةإلجراء استفتاءعمىحؿالمجمس،كمفأنصارىذاالرأم

اء اختمفنامعالحكـأكاتفقنامعوفإنويبقىمعب انرعف
الدكتكريحيى الجمل كالذميرلأنو"سك ن
الحقيقة القانكنية كيبقى لو حجيتو كال حجية لشيء سكاه ،فتككيف المجمس باطؿ منذ انتخابو؛

كلذلؾفإنويتعيفحؿالمجمسمنذنشرالحكـكىذهالحالةمفحاالتالضركرةالتيتجيزحؿ

مجمسالشعب دكفاستفتاءخاصةأفالرأمالعاـمعبأتعبئةكاممةضدالمجمسفالضركرة
لالستفتاءأكالمجكءإليوأصالن؛ألفىذهحالةغيرمسبكقةكالضركرةالدستكريةتقتضيجكاز

الخركجعفالنصإذاكافكيافالدكلةالدستكرمميددان؛كلذلؾأرلعدـالمجكءلالستفتاءككفانا
مشاكؿدستكريةخاصةأفاالستفتاءاتالتيتجرمفيدكؿالعالـالثالثمصداقيتيامعركفة( .)3

كما ذىب بعض أنصار ىذا االتجاه إلى أكثر مف ذلؾ حيث إرتئكا كج كب إلغاء جميع

القكانيف كالق اررات التي تـ اتخاذىا مف قبؿ المجمس مف انتخابو كحتى تاريخ نشر الحكـ في
الجريدة الرسمية ،فاألصؿ أف عدـ الدستكرية يتبعو البطالف كما بني عمى باطؿ فيك باطؿ،
كيضاؼعمىذلؾرؤيتيـلعدـأحقيةأعضاءمجمسالشعبمنذانتخابيـلمكافأةالعضكيةكال

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.162
(  )2د.فؤادعبدالنبي،رئيسالجميكريةفيالنظاـالدستكرمالمصرماختيارهكسمطاتو،مرجعسابؽ،ص61
كمابعدىا.
( )3راجعفيذلؾ:مقالةلمدكتكريحيىالجمؿمنشكرةبجريدةاألىراـ 4990/40/4ص 7العمكدالثانيأشار
إلييا كؿ مف د .محمد قدرم حسف ،االستفتاء في النظاـ الدستكرم المصرم ،مرجع سابؽ ،ص ،88د.

جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص161كمابعدىا.
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امتيازاتياكالحتىفيمايتعمؽببدؿحضكرجمساتالمجمسكاليتمتعكفبالحصانةالبرلمانية
كالمطالبةباستردادىذهاالمتيازاتالماديةالتيحصمكاعمييامفتاريخاكتسابيـصفةالعضكية

كحتىتاريخنشرالحكـفيالجريدةالرسمية( .)1

غير أنو كرغـ صدكر حكـ المحكمة الدستكرية العميا في  49مايك  4990بعدـ دستكرية

المادة ( )1مكر انر مف قانكف مجمس الشعب كبطالف تككيف ىذا المجمس المنتخب في أبريؿ
 ،4987ظؿ المجمس قائمان رغـ فقدانو مشركعية كجكده ،إلى أف قاـ رئيس الجميكرية بتكجيو
بياف إلى الشعب بتاريخ  36سبتمبر 4990أعمف فيو أنو أصدر ق ار انر بتكقيؼ جمسات مجمس

الشعباعتبا انرمفذلؾالتاريخ،كأنوتنفيذانلحكـالمحكمةالدستكريةالعمياسيتـالعكدةإلىنظاـ

االنتخابالفردم(،)2كأعمفعزموعمىإصدارق ارراتبقكانيفلتعديؿأحكاـقانكفمجمسالشعب
كقانكفمباشرةالحقكؽالسياسية،ككجوالدعكلفيختاـالبيافإلىالناخبيفلالستفتاءعمىحؿ

مجمس الشعب مف خالؿ ق ارره رقـ  101لسنة  4990عمى أف يتـ االستفتاء في  44أكتكبر

 .)3(4990

كبالفعؿأصدررئيسالجميكريةالقراررقـ 304لسنة 4990الخاصبتعديؿبعضأحكاـ

قانكفمجمسالشعب،كالقراربقانكفرقـ 303لسنة 4990الخاصبتعديؿبعضأحكاـقانكف
تنظيـمباشرةالحقكؽالسياسيةككذلؾالقراربقانكفرقـ 306بتحديدالدكائراالنتخابيةالنتخاب

أعضاء مجمس الشعب ،كلقد تـ إجراء االستفتاء عمى حؿ مجمس الشعب في التاريخ المحدد
ليعمفكزيرالداخميةفياليكـالتالي/43أكتكبر4990/أفالغالبيةالعظمىصكتتلصالححؿ

مجمسالشعبكذلؾبنسبة%93,66مفمجمكعمفقامكاباإلدالءبأصكاتيـالصحيحة( .)4
 )3حل مجمس الشعب بتاريخ 8199/8/94

جرت االنتخابات العامة لمجمس الشعب العاشر( )3041-3040خالؿ شيرم نكفمبر
كديسمبر  3040كقد صاحب ىذه العممية االنتخابية أعماؿ عنؼ في مقابؿ سمبية الجماىير
كعزكفيا عف المشاركة في العممية االنتخابية كاصرار الحزب الحاكـ عمى إقصاء كاستبعاد

( )1محمكدعاطؼالبنا،مفاىيـأساسيةحكؿالحكـببطالفتشكيؿمجمسالشعبككيفيةتنفيذه،مقالةمنشكرة
بمجمة القضاء عدد يكنيك  ،4990ص ،241أشار إلييا د .جياد الح ارزيف ،مرجع سابؽ ،ص 161كما
بعدىا.
()2د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص.314
()3راجعفيذلؾ:صحيفةاألىراـ،عدد،27941الصادرةبتاريخ،4990/9/37د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،
ص،314د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.168

()4د.محمدأبكريدة،مرجعسابؽ،ص.37
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العناصرالفاعمةفيالمعارضةمفالكصكؿإلىعضكيةمجمسالشعب،بؿكاستبعادقيادات
كككادرالحزبالكطنيالخارجةعفنطاؽالسيطرةمفداخؿالمجمسكانتيىالمشيدباكتساب

كأيضان المخصصة لحصة
الحزب الحاكـ لمغالبية العظمى مف مقاعد مجمس الشعب العامة 

النساء ،كرغـ حالة االستياء العامة كالغضب العارـ داخؿ المجتمع المصرم جراء نتائج
االنتخابات غير أف قيادة الحزب الحاكـ ضربت كؿ ذلؾ عرض الحائط ،كحيف شكؿ النكاب

السابقكفالمحتجكفعمىصحةاالنتخاباتبرلمانان شعبيان مكازيان لمضغطعمىالحككمةكالبرلماف
المنتخب بغية إعادة األمكر لنصابيا السميـ أعمف رئيس الدكلة في الجمسة االفتتاحية لمجمس

الشعبكالشكرلساخ انر أفعمىىؤالءأفيتسمكافيبرلمانيـالمكازم،كماأكدسابقان عمىأف
االنتخاباتجرت"بمقتضىصحيحالقانكف"( .)1

فما كاف مف جراء كؿ ذلؾ إال انعداـ الثقة بيف الشعب كالحككمة كزيادة حدة الغضب

الشعبيالذمانعكس بدكرهمشكالن ثكرةشعبيةعارمةفيالخامسكالعشركفمفيناير،3044

كالتينجحتفيإرغاـالرئيس مبارك عمىالتخميعفمنصبو،ممافرضكاقعان جديدان كمرحمة
جديدة أدت إلى تكلي المجمس األعمى لمقكات المسمحة إدارة شئكف البالد لفترة انتقالية؛ األمر

الذمأدلبدكرهلتعطيؿالعمؿبأحكاـالدستكركالذمباتالغيان بعدصدكراإلعالفالدستكرم

المؤقتفي20مارس،3044ككماتـحؿمجمسالشعبكالشكرلبحسبماكردفياإلعالف

كالذمجاءفيومايمي(")2إفالمجمساألعمىلمقكاتالمسمحةكعيانمنوبيذهالمرحمةالدقيقةمف

ككفاء بمسئكليتو التاريخية كالدستكرية في حماية البالد ،كالحفاظ عمى سالمة
تاريخ الكطف
ن

أراضييا ،ككفالة أمنيا ،كاطالعان بتكميفو بإدارة شئكف البالد يدرؾ إدراكان كاضحان أف التحدم

الحقيقيالذميكاجوكطنناالغاليمصريكمففيتحقيؽعبرإطالؽكافةالطاقاتالخالقةلكؿ

فرد مف أبناء شعبنا العظيـ ،كذلؾ بتييئة مناخ الحرية ،كتيسير سبؿ الديمقراطية مف خالؿ
تعديالت دستكرية كتشريعية تحقؽ المطالب المشركعة التي عبر عنيا شعبنا مف خالؿ األياـ

الماضية ،بؿ كتتجاكزىا آلفاؽ أكثر رحابة ،بما يميؽ بمكانة مصر الذم سطر شعبيا أكلى
سطكرالحضارةاإلنسانيةعمىصفحاتالتاريخ .

إفالمجمساألعمىلمقكاتالمسمحةيؤمفإيمافراسخبأفحريةاإلنسافكسيادةالقانكف

كتدعيـقيـالمساكاة كالديمقراطيةالتعددية كالعدالةاالجتماعية،كاجتثاثجذكرالفسادىيأسس
الشرعيةألمنظاـحكـيقكدالبالدفيالفترةالمقبمة،كمايؤمفالمجمساألعمىلمقكاتالمسمحة
()1د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص313كمابعدىا .
()2راجعفيذلؾ:الجريدةالرسمية،العدد6مكررالصادربتاريخ،3044/3/42الييئةالعامةلالستعالمات
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=4410 3.
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ذات اإليماف بأف كرامة الكطف ما ىي إال انعكاس لكرامة كؿ فرد مف أفراده كالمكاطف الحر

المعتزبإنسانيتوىكحجرالزاكية فيبناءالكطفالقكم،كانطالقان مماسبؽكبالبناءعميوكرغبة

فيتحقيؽنيضةشعبنافقدأصدر المجمس األعمى لمقوات المسمحة الق اررات اآلتية:
 -تعطيل العمل بأحكام الدستور.

يتكلىالمجمساألعمىلمقكاتالمسمحةإدارةشئكفالبالدبصفةمؤقتةلمدةستةأشير

أكانتياءانتخاباتمجمسالشعبكالشكرلكرئيسالجميكرية .

يتكلى رئيس المجمس األعمى لمقكات المسمحة تمثيمو أما كافة الجيات في الداخؿ

كالخارج .

 حل مجمسي الشعب والشورى.لممجمساألعمىلمقكاتالمسمحةإصدارمراسيـبقكانيفخالؿالفترةاالنتقالية .
تشكيؿلجنةلتعديؿبعضمكادالدستكركتحديداالستفتاءعمييامفالشعب .
تكميؼك ازرةد .أحمد محمد شفيقباالستمرارفيأعماليالحيفتشكيؿحككمةجديدة .
إجراءانتخاباتمجمسيالشعبكالشكرل،كاالنتخاباتالرئاسية .
تمتزـالدكلةبتنفيذالمعاىداتكالمكاثيؽالدكليةالتيىيطرؼفييا .
 )2حل مجمس الشعب 8198/2/93
عقبثكرة31ينايرتـإجراءاالنتخاباتالبرلمانيةكانتخابمجمسالشعبالمصرمكأكؿ

مجمسبعدالثكرةغيرأنوتـرفعالعديدمفالقضاياأماـالمحكمةالدستكريةالعمياتطالببعدـ
دستكرية قانكف االنتخابات التي جرت عمى أساسو انتخابات مجمس الشعب ،مما أسفر عف

صدكرحكـمفالمحكمةالدستكريةالعميابحؿمجمسالشعبحيثكردفيحيثياتالحكـما

يمي )1(:

أكالن:بعدـدستكريةنصالفقرةاألكلىمفالمادةالثالثةمفالقانكفرقـ28لسنة4973فيشأف
مجمسالشعبالمستبدلةبالمرسكـبقانكفرقـ430لسنة .3044

ثانيان :بعدـ دستكرية ما تضمنو نص الفقرة األكلى مف المادة السادسة مف ىذا القانكف

المستبدلة بالمرسكـ بقانكف رقـ  408لسنة  3044مف إطالؽ الحؽ في التقدـ بطمب الترشيح

( )1حكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية في القضية رقـ ( )30لسنة ()21ؽ "دستكرية" ،الصادر بجمسة
،3043/06/41مجمكعةأحكاـالمحكمةالدستكريةالعميا،الجزء،42المجمد،4ص .4064
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لعضكية مجمس الشعب في الدكائر المخصصة لالنتخاب بالنظاـ الفردم لممنتميف لألحزاب

السياسيةإلىجانبالمستقميفغيرالمنتميفلتمؾاألحزاب .

ثالثان:بعدـدستكريةالمادةالتاسعةمكر انر(أ)مفالقانكفالمشارإليوالمضافةبالمرسكـبقانكف

 408لسنة  3044فيما نصت عميو مف تضميف الكشؼ النيائي ألسماء المرشحيف بالنظاـ
الفردمبيافالحزبالذمينتميإليوالمرشح .

رابعان:بعدـدستكريةنصالمادةاألكلىمفالمرسكـبقانكفرقـ 432لسنة 3044بتعديؿ

بعضأحكاـالمرسكـبقانكفرقـ430لسنة،3044كبسقكطنصالمادةالثانيةمنو .

ككافأنكرصبحدركيشقدأقاـالدعكلرقـ 3616لسنة 42قضائيةأماـمحكمةالقضاء

اإلدارمطالبان الحكـبكقؼتنفيذثـإلغاءقرارالمجنةالعميالالنتخاباتبإعالفنتيجةانتخابات

مجمسالشعببالدائرةالثالثةفردمبالقميكبية،فيماتضمنومفإعادةاالقتراعبيفمرشححزب
الحريةكالعدالةكمرشححزبالنكرعمىمقعدالفئاتبالدائرةالمذككرة،كاستبعادىماككذامرشح
حزبالحريةكالعدالةلمقعدالعماؿبيذهالدائرةمفبيفمرشحيالنظاـالفردمكمايترتبعمى

ذلؾمفآثار .

كنعىالمدعىعمىقرارالمجنةمخالفةأحكاـالقانكفكعدـدستكريةنصالمادةالثالثة/فقرة

أكلىمفالقانكفرقـ 428لسنة 4973فيشأفمجمسالشعبالمستبدلةبالمرسكـبقانكفرقـ

430لسنة،3044كنصالمادةاألكلىمفالمرسكـبقانكفرقـ432لسنة3044بتعديؿبعض

أحكاـالمرسكـبقانكفرقـ 430لسنة 3044لمخالفتيمالمبدأالمساكاةالذمكفمتوالمادة 7مف
اإلعالفالدستكرمالصادرفي 20مارس،3044بعدأفميزابيفالمنتميفلألحزابالسياسية

البالغ عددىـ ثالثة مالييف ،كالمستقميف كعددىـ خمسيف مميكنان ،بأف خصا المنتميف لألحزاب
بثمثيأعضاءمجمسالشعب،كقصراحؽالمستقميفعمىالثمثالباقي،يزاحميـفيوالمنتمكف

لألحزاب،فضالن عفمخالفتيمالماقضتبوالمحكمةالدستكريةالعميافيالعديدمعأحكاميا،

كبجمسة 3043/4/9قضتتمؾالمحكمةفيالشؽالمستعجؿمفالدعكل،برفضكقؼتنفيذ
القرارالمطعكففيو.كطعفالمدعيأماـالمحكمةاإلداريةالعميابالطعفرقـ 6141لسنة18

قضائيةعميا،كبجمسة 3043/3/30قضتدائرةفحصالطعكفبالمحكمةاإلداريةالعميابكقؼ
الطعف،كاحالةاألكراؽإلىالمحكمةالدستكريةالعميالمفصؿفيدستكريةالنصكصالكاردةبقرار

اإلحالة،لماتراءلليامفمخالفتياألحكاـاإلعالفالدستكرمالمشارإليو .

كقالت المحكمة الدستكرية في أسباب حكميا السالؼ بيانو " ،كحيث إف المادة  28مف

اإلعالف الدستكرم الصادر في الثالثيف مف مارس سنة  3044المعدؿ باإلعالف الدستكرم

الصادرفي 31سبتمبرسنة 3044تنصعمىأف"ينظـالقانكفحؽالترشيحلمجمسيالشعب
كالشكرل كفقان لنظاـ انتخابي يجمع بيف القكائـ الحزبية المغمقة كالنظاـ الفردم بنسبة الثمثيف
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لألكلىكالثمثالباقيلمثاني" ،ككافمؤدمعباراتىذاالنصفيضكءمبدأمالمساكاةكتكافؤ

الفرص ،كقكاعد العدالة ،أف حصر التقدـ لمترشيح لعضكية مجمس الشعب فيما يتعمؽ بنسبة
الثمثيفالمخصصةلالنتخاببنظاـالقكائـالحزبيةالمغمقةفيالمنتميفلألحزابالسياسية،يقابمو

قصر الحؽ في التقدـ لمترشيح لنسبة الثمث الباقي المحدد لالنتخاب بالنظاـ الفردم عمى
المستقميف غير المنتميف لألحزاب السياسية ،ذلؾ أف المشرع الدستكرم قد اعتنؽ ىذا التقسيـ

ىادفان إلىإيجادالتنكعفيالتكجيياتالفكريةكالسياسيةداخؿمجمسالشعب،ليصيرالمجمس

بتشكيموالنيائيمعب انرعفرؤلالمجتمع،كممثالنلوبمختمؼأطيافوكتياراتوكتكجياتوكمستكعبان

ليا ،لتضطمع بدكرىا الفاعؿ في أداء المجمس لكظيفتو الدستكرية المقررة بنص الماد( )22مف
اإلعالف الدستكرم ،فإف ما يناقض تمؾ الغاية كيصادميا ذلؾ النيج الذم سمكو المشرع
بالنصكصالمطعكفعمييا،إذقصرالتقدـلمترشيحلنسبةالثمثيفالمخصصةلالنتخاببنظاـ

القكائـالحزبيةالمغمقةعمىالمنتميفلألحزابالسياسية،يؤكدذلؾمانصتعميوالفقرةالرابعة

مفالمادةالسادسةمفالقانكفرقـ 28لسنة 4973المشارإليوالمستبدلةبالمرسكـبقانكفرقـ

 408لسنة،3044مفأفتتكلىالييئةالمختصةفي الحزبأكاألحزابذاتالصمةإجراءات
ترشيحيـبطمبيقدـعمىالنمكذجالذلتعدهالمجنةالعميالالنتخابات،عمىحيفلـيجعؿالتقدـ

مقصكراعمىالمرشحيفالمستقميفغير
لنسبةالثمثاآلخرالمخصصلالنتخاببالنظاـالفردم 
ن
مباحالممنافسةبينيـكبيفغيرىـمفأعضاءىذه
المنتميفلألحزابالسياسية،بؿتركومجاالن ن
األحزابعمىغيرماقصدهالمشرعالدستكرم كىكماأفصحتعنوالمادةاألكلىمفالمرسكـ

بقانكفرقـ 432لسنة 3044بإلغائيانصالمادةالخامسةمفالمرسكـبقانكفرقـ 430لسنة

3044المشارإليو،كأكدتوباقيالنصكصالمطعكففيياعمىالنحكالمتقدـذكره ،كبذلؾيككف
قد أتاح لكؿ مف مرشحي األحزاب السياسية إحدل فرصتيف لمفكز بعضكية مجمس الشعب،
إحداىمابكسيمةالترشيحبالقكائـالحزبيةالمغمقة،كالثانيةعفطريؽالترشيحلمنظاـالفردم،بينما

جاءتالفرصةالكحيدةالمتاحةأماـالمرشحيفالمستقميفغيرالمنتميفلتمؾاألحزابمقصكرة

عمىنسبةالثمثالمخصصةلالنتخاببالنظاـالفردم،يتنافسمعيـكيزاحميـفيياالمرشحكف

مفأعضاءاألحزاب السياسية،كالذيفيتمتعكفبدعـ مادمكمعنكم مفاألحزاب التي ينتمكف

إلييا ،مف خالؿ تسخير كافة اإلمكانيات المتاحة لدييا لدعميـ ،كىك ما ال يتكافر لممرشح
المستقؿ غير المنتمي ألم حزب ،األمر الذم يقع بالمخالفة لنص المادة ( )28مف اإلعالف

الدستكرم،كيتضمفمساسانبالحؽفيالترشيحفيمحتكاهكعناصرهكمضمكنو،كتميي انزبيففئتيف
مفالمكاطنيفيخالؼمبدأمالمساكاةكتكافؤالفرص،لماينطكمعميومفالتمييزبيفالفئتيف

فيالمعاممةكفيالفرصالمتاحةلمفكزبالعضكية،د كفأفيككفىذاالتمييزفيجميعالكجكه
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المتقدمةمبر انربقاعدةمكضكعيةترتدفيأساسياإلىطبيعةحؽالترشيحكماتقتضيوممارستو

مفمتطمبات،كالتيتتحقؽبياكمفخاللياالمساكاةكالتكافؤفيالفرص،فضالنعمايمثموذلؾ
النيجمفالمشرعمفإىدارلقكاعدالعدالةالتيأكدتياالمادة()1مفاإلعالفالدستكرم" .

كأكد الحكـ عمى أف" العكار الدستكرم الذم أصاب النصكص المطعكف فييا يمتد لمنظاـ

االنتخابيالذمسنوالمشرعبكاممو،سكاءفيذلؾنسبةالثمثيفالمخصصةلنظاـالقكائـالحزبية
المغمقةأك نسبةالثمث المخصصة لمنظاـ الفردم ،كأكضح الحكـفيأسبابوأفتقريرمزاحمة
المنتميفلألحزابالسياسيةلممستقميفغيرالمنتميفألممنيافياالنتخاببالنظاـالفردمكاف
لو أثره كانعكاسو األكيد كالمتبادؿ مع نسبة الثمثيف المخصصة لمقكائـ الحزبية المغمقة ،إذ لكال

مزاحمة المنتميف لألحزاب لممستقميف في المستقميف في الثمث الباقي لحدث إعادة ترتيب داخؿ
القكائـالحزبية،بمراعاةاألكلكياتالمقررةداخؿكؿحزب" .

كانتيتالمحكمةالدستكريةفيقضائياإلىأف"انتخاباتمجمسالشعبقدأجريتبناءعمى

نصكصثبتعدـدستكريتيا،كمؤدمذلؾكالزمو.عمىماجرلبوقضاءىذهالمحكمة.أف
تككيفالمجمسبكاممويككفباطالنمنذانتخابو،بمايترتبعميوزكاؿكجكدهبقكةالقانكفاعتبا انر

مف التاريخ المشار إليو ،دكف حاجة إلى اتخاذ أم إجراء آخر ،كأثر لمحكـ بعدـ دستكرية
النصكص المتقدمة ،كانفاذان لمقتضى اإللزاـ كالحجية المطمقة لألحكاـ الصادرة في الدعاكل
الدستكرية في مكاجية الكافة كبالنسبة إلى الدكلة بسمطاتيا المختمفة طبعان لصريح نص المادة

()19مفقانكفالمحكمةالدستكريةالعميا،إالأفذلؾاليؤدمالبتةإلىإسقاطماأقرهالمجمس
مفقكانيفكق اررات،كمااتخذهمفإجراءاتخالؿالفترةالسابقة،كحتىتاريخنشرىذاالحكـفي

الجريدةالرسمية،بؿتظؿتمؾالقكانيفكالق ارراتكاإلجراءاتقائمةعمىأصميامفالصحة،كمف
ثـتبقىصحيحةكنافذة،كذلؾمالـيتقررإلغاؤىاأكتعديميامفالجيةالمختصةدستكريان،أك
يقضيبعدـدستكريتيابحكـمفالمحكمةالدستكريةالعمياإفكافلذلؾثمةكجوآخرغيرما

بنيعميوىذاالحكـ" .

الفرع الثاني

تقييم تجربة الحل في دستور مصر عام 9179وحتى دستور 8193
يتضحمفخالؿماأسمفناسابقانحكؿحؽالحؿفيظؿدستكر 4974كحتىاآلفأف

المشرعالمصرمقدحصرحاالتالحؿغيظؿدستكر 4974فيحالتيفىماالحؿبمكجب
حالة الضركرة كالتي ترؾ تحديدىا بيد رئيس الجميكرية ،كالثانية الخالؼ بيف مجمس الكزراء
كمجمسالشعب،غيرأفالمشرعحاكؿمفخالؿدستور 8193أفيضبطحاالتحؿالبرلماف
بصكرة مختمفة فحؽ الحؿ ىذه المرة في ثالث حاالت أوليا حالة الضركرة كالتي كضع ليا

ضماناتمقؿتسبيبالقراركاالستفتاءالشعبي،كأما الحالة الثانية فييالحؿبقكةالقانكفكىي
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الحالةالتيلـتكفمكجكدةفيالدستكرالسابؽ،كأما الحالة الثالثة فييالخالؼبيفمجمس
النكابكرئيسالجميكرية .

كمعأفضمافاالستفتاءالشعبيكضعتلمحدمفالتعسؼفياستخداـحؽالحؿغير

أنيا ت عترضيا العديد مف المصاعب التي تحكؿ بينيا كبيف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي ليا كىك
الكصكؿإلىرغبةالشعبصاحبالسمطةحيثأفعدـتكافرالديمقراطيةالسميمةمفشأنوأف
يؤثرعمىاالستفتاءبصكرةسمبيةفقديتعرضالمكاطفلمترىيبأكالتضميؿككذلؾعدـالكعي

بأىميةاالستفتاء يؤثرسمبيان عمىنتيجتوكعدـإدراؾالمكاطفكفيمولممسألةالتييتـاالستفتاء

عمييايجعؿمفاالستفتاءأمرالقيمةلو .

ميقكممفشككةالسمطةالتنفيذيةفيمكاجيةالسمطةالتشريعية
مازاؿالمشرعالمصر ي

مما يضعؼ مف حمقة التكازف بيف السمطتيف كذلؾ يظير جميان مف خالؿ ما يمنحو الدستكر
لمحككمةكرئيسالدكلةمفصالحياتكحقكؽكتقميصدكرمجمسالنكابفقدجعؿبيدرئيس

الجميكريةتعييفالكزراءدكفالرجكعفيذلؾلمبرلمافبؿككضعجزاءعمىالبرلماففيحالة

عدـتكافقومعالحككمةالتييعرضياعميورئيسالجميكريةتصؿلحمو .

كماكأفكج كدحزبسياسيكبيرتابعلمحككمةيؤثرسمبيانعمىتساكمالفرصكالتكازف

بيفاألحزابالسياسيةفيكمدعكـمفالحككمةبكافةالكسائؿاإلعالميةكغيرىا،كىكفيذات
الكقتيجعؿالسمطةالتنفيذيةمتحكمةفيتكجياتكسياسةالبرلماف .
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المبحث الثاني
حل البرلمان في األنظمة الممكية يالمممكة األردنية الياشمية نموذجاً).
نظـالمشرعالدستكرماألردنيفكرةحؿالبرلماففيداخؿنظاموالدستكرمكذلؾمنذبداية

القانكفاألساسيفيعاـ 4938كصكالن إلىالدستكراألردنيالصادرعاـ 4913كتعديالتو،
كرغـإجماعىذهالدساتيرعمىضركرةالنصعمىىذاالحؽالذمتـمنحولمسمطةالتنفيذية

الممثمةبرئيسالدكلة"الممؾ"،غيرأنيااختمفتفيكيفيةتنظيمياليذاالحؽككذلؾفيطبيعة
الضماناتالمكضكعةلمحدمفتعسؼالسمطةالتنفيذيةفياستخدامياليذهالكسيمةكسنقسـ

ىذاالمبحثإلىمطمبيفعمىالنحكالتالي :

المطمباألكؿ:تنظيـالحؿفيالدساتيراألردنيةالمتعاقبة .

المطمبالثاني:تطبيقاتحؿالبرلماففيالمممكةاألرنيةالياشمية .
المطمب األول

تنظيم الحل في الدساتير األردنية المتعاقبة
تعاقبت عمى المممكة األردنية الياشمية العديد مف الدساتير منذ صدكر القانكف األساسي

لعاـ 4938مرك انربدستكرعاـ 4917كصكالن لمدستكرالحاليلسنة 4913كتعديالتو،كلقدكاف
دكره في تنظيـحؿالبرلماف،كسنتناكؿالحؿفيكؿ مفىذهالدساتير
لكؿمف ىذه الدساتير 
عمىالنحكالتالي :

الفرع األول

تنظيم الحل في الدستور األردني لعام 9182
تـ إعالف االستقالؿ كاعتراؼ بريطانيا بكجكد حككمةمستقمةشرؽ األردف األمرالذم
تبعوصدكرالقانكفاألساسيبتاريخ46نيساف 4938باعتبارهأكؿدستكرإلمارةشرقياألردف

التيتـتأسيسيابناءعمىاتفاؽتـبيفكؿمفاألميرعبداهللكتشرتشؿغيرأفىذاالقانكفلـ
ك
ن

يكفمعب انرعفإرادةالشعبكماأنوكافخاليانمفأبسطمبادئكأركافالنظاـالبرلماني .

فبمكجب ىذا الدستكر تـ إناطة السمطة بيد األمير؛ كذلؾ لرغبة حككمة االنتداب

البريطانيفيالتعامؿمعحكـمطمؽالصالحية؛لسيكلةالحصكؿعمىقرارالحاكـأفضؿمف

قياميابالتعامؿمعحككمةبرلمانية( .)1

كماأفاألميرىكالذميعيفالمجمسالتنفيذم،فيكمفيعيفرئيسالكزراءكالكزراء

بناءعمىتكصيةرئيسالكزراءكيقيموكيقبؿاستقالتو،كلـيقررىذاالقانكفأممسئكليةلممجمس
ن
التنفيذمأماـالمجمسالتشريعيكذلؾنتيجةطبيعيةلعدـاشتراؾالشعبفيكضعىذاالقانكف

()1د.عميحافظ،تاريخاألردفالمعاصرعيداإلمارة،بدكفدارنشر،4989،ص.71
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الذم كاف مف كضع االنتداب البريطاني( ،)1فقد كانت مسئكلية المجمس التنفيذم بمكجب ىذا
القانكفتقعأماـاألميرفقطكليسأماـمجمسمنتخببحيثلـيرتبىذاالدستكرأم مسئكلية

عمىالحككمةكمجمسالنكاب( .)2

كأما حؽ الحؿ الذم يعد سالحان مكازيان لحؽ المسئكلية فقد أعطى أيضان لألمير عمى

اعتبارأنورأسالدكلةكذلؾبحسبماكردفينصالمادة()49مفالقانون األساسي األردني

لعام  9182كالتي نصت عمى أنو" األمير ىك الذم يصدر األكامر بإجراء انتخابات لممجمس
التشريعي،كيدعكالمجمسلالجتماعكيفتتحوكيؤجموكيحموكفقانألحكاـالقانكف" .

كأما المادة ( )20فقد كرد فييا أنو" إذا حؿ المجمس التشريعي يجرم انتخاب عاـ،

كيجتمعالمجمسالتشريعيالجديدفيدكرةفكؽالعاديةخالؿأربعةأشيرمفتاريخالحؿ" .

كالجديرذكرهىناأفىذاالدستكرقدمنحاألمير كافةالحقكؽكالصالحياتفضالن عف

منحو سمطة مطمقة حتىفي تعديؿ الدستكر باإلضافةأك الحذؼ كذلؾ ما نصت عميوالمادة
() 70مفىذاالدستكرحيثكردفييا"اليجكزلألميرفيأمكقتخالؿسنتيفمفتاريخبدء

العمؿبيذاالقانكفمعرعايةالتزاماتوالعيديةأفيقربمنشكريصدرهأمحكـمفأحكاـىذا

القانكفاألساسيأك يمغيو أك يضيؼ عميوتنفيذالغاياتمتكخاة منو،كيجكزلوأف يضع أية
مكاد أخرل ضركرية تطبيقان لما ينطكم عميو مف أحكاـ" فبمكجب ىذه المادة كرغـ كجكد نص

يعطىاألميرحؽحؿالبرلمافغيرأفىذهالمادةتمكفاألميرأفيضعالنصالذميريدهفي

كيفيةحؿالبرلمافبصكرةالتييراىافاألمراليتطمبأكثرمفرغبةأميرية .

ومما يتضح من خالل ما سبق ىك انعداـ التكازف بيف السمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية،

كرغـتصريحاتدكلةاالنتداببأفىذاالنظاـدستكرمنيابي،غيرأفالحقيقةأفىذاالنظاـقد

افتقد ألم مبدأ مف مبادئ النظاـ البرلماني ،كغياب الضمانات تحد منع التعسؼ في استخداـ

السمطة خاصة في استخداـ حؽ الحؿ ،األمر الذم قكل مكقؼ السمطة التنفيذية المتمثمة في
شخصاألميرعمىحسابالسمطةالتشريعيةالتيالتمتمؾأمقكة،فقدنصتالمادة()46مف

الدستكر عمى أف" السمطات التشريعية كاإلدارية مخكلة لألمير عبداهلل بف الحسيف كلكرثتو مف

بعدهكفقانألحكاـىذاالقانكف" .

الفرع الثاني

تنظيم الحل في الدستور األردني لعام 9137
عقب تكقيع معاىدة الصداقة في آذار عاـ  4916بيف األردف كبريطانيا ،تـ إلغاء
()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص212كمابعدىا.
()2د.عادؿالحيارم،القانكفالدستكرمكالنظاـالدستكرماألردني،مرجعسابؽ،ص.231
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االنتداب كظير شرؽ األردف كدكلة مستقمة ذات سيادة ،كاعتبرت ىذه المعاىدة بأنيا اعتراؼ

باستقالؿشرقياألردفاستقالالن شامالن عمىأساسالنظاـالممكيالنيابيفي 31أيار ،4916

كبمكجبىذاالتغييرتـتعديؿالقانكفاألساسيلسنة،4938لحيفصدكردستكرجديدتمت

المصادقةعميوفيتشريفالثاني 4916كنشرفيالجريدةالرسميةبتاريخ 4917أخذدستكر

 4917بمبدأ عدـ المسئكلية لرئيس الدكلة حيث نصت المادة ( )41منو عمى أف" الممؾ ىك
رئيس الدكلة األعمى كىك مصكف غير مسئكؿ" .كيمارس الممؾ صالحياتو مف خالؿ كزرائو

بحسبماكردفينصالمادة()23مفالدستكركالتينصتعمىأف"يمارسالممؾصالحياتو
اداتبناءعمىتنسيبمفالكزيرأكالكزراءالمسئكليفبمكافقةرئيسالكزراء
بإرادات،تصدراالر
ن
كيكقعكنيا.يبدمالممؾمكافقتوبتثبيتتكقيعوفكؽالتكاقيعالمذككرة" .

كلقدأبقىىذاالدستكرعمىالمسئكليةالك ازريةأماـالممؾفرديةنكانتأـتضامنيةحيث

أفالممؾىكمفيعيف رئيسالكزراءكالكزراء بحسبماكردمفنصالمادة(/37ب)(،)1كىك

مف يقبؿ رئيس الكزراء كالكزراء كىك مف يقبؿ استقالتيـ كذلؾ بحسب ما كرد في نص المادة

( )38مف الدستكر( .)2كالتي تظير أف رئيس الكزراء كالكزراء مسئكلكف أماـ الممؾ مسئكلية
مشتركةعفالسياسةالعامةلمد كلة،كأفكؿكزيرمسئكؿعفدائرتوأكدكائره .

كلقدأخذىذاالدستكربنظاـالمجمسيففيتككيفالسمطةالتشريعيةحيثتككنتالسمطة

التشريعيةمفمجمساألعيافكالنكابفقدنصتالمادة()22عمىأنو"تناطالسمطةالتشريعية

بمجمساألمةكالممؾ.كيتألؼمجمساألمةمفمجمساألعيافكالنكابكيتألؼمجمسالنكاب

مفممثميفمنتخبيفطبقانلقانكفاالنتخاباتالذمينبغيأفيراعىفيوالتمثيؿالعادؿلألقميات"،

األعياف .

كأماحؽالحؿفقداختصبوالممؾكذلؾبحسبماكردفينصالدستكرفيالمادة

(/36ج)كالتينصتعمىأف"الممؾىكالذميصدراألكامر بإجراء االنتخابلمجمسالنكاب
كيدعكمجمساألمةإلىاالجتماعكيفتتحوكيؤجموكيفضوكيحموكفقانألحكاـالقانكف" .

( )1تنصالمادة(/37ب)مفالدستكراألردنيلسنة 4917عمىأنو"الممؾىكالذميعيفرئيسالكزراءكلو
أفيعيدإليوبمياـدائرةأكأكثر .يعيفالكزراءبناءعمىتنسيبرئيسالكزراءكيجكزأفيعيدإلىكؿ

منيـبمياـدائرةأكأكثربحسبمايذكرفيمرسكـالتعييف".
( )2نصتالمادة()38مفالدستكراألردنيلسنة4917عمىأنو"أ.رئيسالكزراءمعالكزراءمسئكلكفتجاه
الممؾ مسئكلية مشتركة عف السياسية العامة لمدكلة كما أف كؿ كزير مسئكؿ تجاه الممؾ عف دائرتو أك
دكائره،ب.الممؾىكالذميقيؿرئيسالكزراءأكيقبؿاستقالتومفمنصبو،ج.يقيؿالممؾالكزراءكيقبؿ

استقالتيـمفمناصبيـبناء عمىتنسيبرئيسالكزراء،د.فيحالةإقالةرئيسالكزراءأكاستقالتويعتبر
ن

جميعالكزراءمقيمكفبطبيعةالحاؿ".
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كأما في ما يتعمؽ بحؿ مجمس األعياف ،فمـ يشمؿ الدستكر أم نص حكؿ صالحية

الممؾفيحؿمجمساألعياف،كلكنونصعمىصالحيةالممؾتجاهىذاالمجمسكذلؾبحسب
ماكردفينصالمادة()39كالتينصتعمىأنو"يعيفالممؾرئيسمجمسأعياف كأعضاءه
كيقبؿاستقالتيـمفمناصبيـ،كماكأفالدستكرقدنصعمىكقؼجمساتمجمساألعياففي
حاؿحؿمجمسالنكابكذلؾبمكجبنصالمادة()28كالتينصتعمىأنو"يجتمعمجمس

األعيافعنداجتماعمجمسالنكابكتكقؼجمساتومعو"،كبمكجبنصالمادة()10فقداشترط
ىذاالدستكركج كبدعكةالمجمسإلىاالجتماععقبإجراءاالنتخاباتالعامةكذلؾخالؿثالثة
أشير تبدأ مف تاريخ حؿ المجمس ،كلقد كضع جزاء عمى عدـ دعكة المجمس النيابي إلى
دستكريان ،كيعكد المجمس السابؽ لالنعقاد بحكـ الدستكر دكف

االجتماع في الكقت المحدد لو

الحاجةإلىالسمطةالتنفيذيةلدعكتو( .)1

لـيحقؽدستكر4917ماىكجديدبالشكؿالمطمكبعفالقانكفاألساسيلسنة4938

حيثكافمفالكاجبإعطاءالمجمسالنيابيحؽمراقبةأعماؿالسمطةالتنفيذيةكمقابؿلحؽ

األخيرةفيحؿالمجمسعمىاعتبارأفالبالدقداستقمتعفبريطانيا،كذلؾلـيقـبأمإضافة

حكؿ ضمانات حؽ الحؿ بؿ جاء متطابقان مع ما كرد في القانكف األساسي لسنة  ،4938فقد
انحصرتضماناتالحؿفيضمانتيفىما :

أوالً :إرادة ممكيةحيثأكجبتالنصكصالدستكريةأنوعندممارسةحالةحؽالحؿال

بدأفيصدرىذاالحؽفيشكؿإرادةممكيةمستكفيةشركطياالدستكريةباحتكائياعمىثالثة

تكقيعات،الممؾ،رئيسالكزراء،الكزراءالمختصكف(.)2

وأما الضمانة الثانية :تتطمبكجكبإجراء االنتخاباتمفخالؿدعكةالسمطةالتنفيذية

لمناخبيفلإلدالءبأصكاتيـخالؿفترةأقصاىاأربعةأشيرمفتاريخحؿمجمسالنكاب(.)3كفقان

لممادة()14منو( .)4

()1راجعنصالمادة()10مفالدستكراألردنيلسنة.4917
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.219
()3د.عكضالميمكف،سمطةرئيسالدكلةبحؿالبرلماففياألردف،مرجعسابؽ،ص.419

( )4نص المادة ( )14مف دستكر األردف لسنة  "4917إذا حؿ مجمس النكاب فيجرم انتخاب عاـ كيجتمع
المجمسالجديدفيدكرةفكؽالعادةبعدتاريخالحؿبأربعةأشيرعمىاألكثركتعتبرمثؿىذهالدكرةفكؽ
العادةكتشممياشركطالتمديدكالتأجيؿكالدكرةاالعتياديةكفؽأحكاـالمادة ()10مفىذاالقانكفكعمى
كؿ حاؿ تفض ىذه الدكرة في 24تشريف األكؿليتمكف المجمس مف عقد الدكرة العادية األكلى في أكؿ
تشريفالثانيكاذاعقدتالدكرةفكؽالعادةفيشيرمتشريفالثانيككانكفاألكؿفتعتبرأكؿدكرةعادية
لمجمسالنكابالمذككر.لمممؾأفيدعكالمجمسلالنعقادفيدكرةفكؽالعادةخارجان عفدكرتوالعادية
بقصدإقرارأمكرمعينةيجببيانياعندصدكرالدعكةكتحؿىذهالدكرةبإرادةسنية.ليسلممجمسأف
يبحثفيالدكرةفكؽالعاديةغيراألمكرالمعنيةفياإلرادةالتيصدرتالدعكةألجميا .
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الفرع الثالث

تنظيم الحل في الدستور األردني لعام  9128وتعديالتو
أيحتمت فمسطيف مف قبؿ (إسرائيؿ) األمر الذم ترتب عميو كحدة الضفتيف الشرقية-

األردفكالغربية-جزءمففمسطيفكتـإعالفالكحدةفيمؤتمرأريحاالذمنجـعنوتشكيؿأكؿ

مجمسنيابيكقدأقرىذاالمجمسكالذمكافيمثؿالضفتيفبشكؿمتساكمكحدةالضفتيفبشرط

الحفاظ عمى اليكية الفمسطينية في  31نيساف  ،4910كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ ألفت الحككمة
األردنية لجنة لكضع مشركع دستكر قدـ إلى البرلماف ككاف لو طبيعة تعاقدية أك شبو تعاقدية

بمكافقةنكابيمثمكفالشعبفيالضفتيفكىكذاتـإصداردستكرعاـ 4913فيعيدالممؾ

طالؿحيثتـنشرهكاصدارهفي .)1(4913/4/48

كلقدأخذىذاالدستكربنظاـالفصؿالمرفبيفالسمطاتاألمرالذميتيحلكؿسمطةأف

تراقب األخرل فقد كرد في نص المادة ( )31مف ىذا الدستكر أنو" تناط السمطة التشريعية
بمجمساألمةكالممؾ،كيتألؼمجمساألمةمفمجمساألعيافكالنكاب" .

كلقدحددىذاالدستكرمدةالفصؿالتشريعيلمجمس النكاببأربعسنكاتحيثنصت

المادة ( ) 4/68عمى أف" مدة مجمس النكاب أربع سنكات شمسية تبدأ مف تاريخ إعالف نتائج
االنتخابالعاـفيالجريدةالرسميةكلمممؾأفيمددمدةالمجمسبإرادةممكيةإلىمدةالتقؿعف

سنةكاحدةكالتزيدعمىسنتيف" .

كقدجعؿدستكر 4913كتعديالتوالمسئكليةالك ازريةأماـمجمسالنكابكبيذايككفقد

أحدث تطك انر ديمقراطيان يحسب لو مقارنةن بالدساتير السابقة كالتي جعمت ىذا الحؽ لمممؾ فقد
نصتالمادة()14مفالدستكراألردنيلسنة 4913عمىأنو"رئيسالكزراءكالكزراءمسؤكلكف
أماـمجمس النكابمسئكلية مشتركةعف السياسةالعامة لمدكلةكماأفكؿ كزيرمسؤكؿأماـ

مجمسالنكابعفأعماؿك ازرتو" .

كأكردت المادة ( )11مف ىذا الدستكر أنو" تطرح الثقة بالك ازرة أك بأحد الكزراء أماـ

مجمس النكاب .إذ قرر المجمس عدـ الثقة بالك ازرة باألكثرية المطمقة مف مجمكع عدد أعضائو

كجبعميياأفتستقيؿ.كاذاكافقرارعدـالثقةخاصانبأحدالكزراءكجبعميواعتزاؿمنصبو" .
كأما حؽ الحؿ فقد كرد النص عميو في ىذا الدستكر مف خالؿ نص كؿ مف

المكاد(،)71(،)72(،)2/21فقدنصتالمادة()2/21عمىأنو"لمممؾأفيحؿمجمسالنكاب"،
فبمكجب ىذا النص كضع الدستكر حؽ الحؿ في يد الممؾ كحده األمر الذم خكؿ السمطة

التنفيذيةالممثمةبالممؾبحؿمجمسالنكابفيالكقتالذمتشاءسكاءكافالمجمسمنعقدان أك
()1عف-المحكمة/لمحة-تاريخية-عف-الحياة–الدستكريةwww.cco.gov.jo/ar-jo./
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غيرمنعقدكاليكجدفيالدستكرمايقيدىذاالنصسكلماكردفينصالمادة()3/12بعد

تعديؿالدستكرعاـ3044كالتينصتعمىأنو"يؤجؿاالقتراععمىالثقةلمرةكاحدةالتتجاكز
مدتيا عشرة أياـ إذا طمب ذلؾ الكزير المختص أك ىيئة الكزراء كال يحؿ المجمس خالؿ ىذه

المدة"،كىكمطابؽلماكردفينصالمادة()11قبؿالتعديؿ .

الن ،كعمة ذلؾ إعاقة حؽ مجمس النكاب
أم أف الحؿ الذم يتـ في ىذه المدة يعد باط 

بإثارةالمسئكليةالك ازريةالمقررلو( .)1

كأماالمادة()72فقدتناكلتمايتعمؽفيحؽالحؿمفبعضاألحكاـمفخالؿفقراتيا

الخمسةقبؿالتعديؿكالذمشممياعاـ 3044حيثاكتفىالمشرعاألردنيباإلبقاءعمىالفقرات

الثالثة األكلى فقط مع إجراء بعض التعديالت البسيطة كسنتناكؿ ىذه المكاد الخمس ذاكريف
التعديؿعمىالنحكالتالي :

المادة ي )9/74قبل وبعد التعديل نصت عمى أنوح إذاحؿمجمسالنكابفيجبإجراء

انتخابعاـبحيثيجتمعالمجمسالجديدفيدكرةغيرعاديةبعدتاريخالحؿبأربعةأشيرعمى

األكثرية كتعتبر ىذه الدكرة كالدكرة العادية كفؽ أحكاـ المادة ( )78مف ىذا الدستكر كتشمميا
شركط التمديد كالتأجيؿ" ،كىذا يشكؿ ضمانة لعدـ التعسؼ في استخداـ ىذا الحؽ كمحاكلة

لتجنبتحييدالسمطةالتشريعية .

وأما الفقرة الثانية من المادة ي )74قبل التعديل فقد نصت عمى أنوح إذالـيتـاالنتخاب

عند انتياء الشيكر األربعة يعكد لممجمس المنحؿ كامؿ سمطاتو الدستكرية كيجتمع فك انر ككأف

الحؿلـ يكفكيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبالمجمسالجديد"،.أما بعد التعديل فقد نصت

عمى أنوح إذا لـ يتـ االنتخاب عند انتياء الشيكر يستعيد المجمس المنحؿ كامؿ سمطاتو
الدستكريةكيجتمعفك انر كأفالحؿلـيكفكيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبالمجمسالجديد"،
كبيذايككفالمشرعالدستكرماألردنيعدؿفيصياغةبعضالكمماتمعاإلبقاءعمىالمعنى

اء عمىعدـإجراء االنتخاباتفيمكعدىا
العاـلمنصفقدرتبالمشرعمفخالؿىذهالفقرةجز ن
فقد اعتبر المجمس القديـ منعقدان ككأف الحؿ لـ يكف في حاؿ انتياء الميمة المحددة دستكريان
بأربعةأشيركالتيمنحتلمسمطةالتنفيذيةإلجراءاالنتخابات .

وجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة قبل التعديل وبعده أنوح اليجكزافتتجاكزىذه

الدكرةغيرالعاديةفيأمحاؿيكـ ()20أيمكؿكتفضفيالتاريخالمذككرليتمكفالمجمسمف
عقددكرتوالعاديةاألكلىفيأكؿشيرتشريفاألكؿ،كاذاحدثأفعقدتالدكرةغيرالعادية

فيشيرمتشريفاألكؿكتشريفالثانيفتعتبرعندئذأكؿدكرةعاديةلمجمسالنكاب" .
()1د.عكضالميمكف،مرجعسابؽ،ص.491
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وأما الفقرة الرابعة من ىذه المادة والتي تم حذفيا بعد التعديل فقد نصت عمى أنوح
بالرغـمماكردفيالفقرتيف 3-4مفىذهالمادةلمممؾأفيؤجؿإجراء االنتخابالعاـإذاكانت

ىناؾظركؼقاىرةيرلمعيامجمسالكزراءأفإجراءاالنتخاباتأمرمتعذر" .

في حين نصت الفقرة الخامسة والتي تم حذفيا أيضاً في تعديل عام  8199عمى أنوح

إذااستمرتالظركؼالقاىرةالمنصكصعمييافيالفقرة()1مفىذهالمادة،فممممؾبناءعمى
قرارمفمجمسالكزراءإعادةالمجمسالمنحؿكدعكتولالنعقاد،كيعتبرىذاالمجمسقائمان مف

جميع الكجكه مف تاريخ صدكر اإلرادة الممكية بإعادتو ،كيمارس كامؿ صالحياتو الدستكرية،
كتنطبؽعميوأحكاـىذاالدستكربمافيذلؾالمتعمؽفييابمدةالمجمسكحموكتعتبرالدكرةالتي

يعقدىافيىذهالحالةأكؿدكرةعاديةلوبغضالنظرعفتاريخكقكعيا" .

كنالحظأفالمادةالرابعةكالخامسةقدتضمنتابعضاألحكاـفقدقررتالمادةالرابعة

صالحية الممؾ بتأجيؿ االنتخاب العاـ لكجكد ظركؼ قاىرة مع أنيا لـ تكضح طبيعة ىذه
الظركؼفي حيفمنحتالمادةالخامسة الممؾحؽ إعادة المجمس المنحؿفيحاؿ بقاء ىذه

بناء عمى تنسيب مجمس الكزراء
القكة كالظركؼ القاىرة التي أجمت االنتخابات بسببيا كذلؾ ن
كيككفلمجمسالنكابكامؿالصالحيةالدستكريةكيعامؿمعاممةالمجمسالجديدالذميعقدألكؿ


مرة( .)1

وأما المادة ي )73من ىذا الدستور قبل وبعد التعديل فقد نصت عمى أنوح إذا حؿ

مجمس النكاب بسبب ما فال يجكزحؿ المجمس الجديد لمسبب نفسو ،كعمى الكزير الذم ينكم
ترشيحنفسولالنتخاباتأفيستقيؿقبؿابتداءالترشيحبمدةخمسةعشريكمانعمىاألقؿ" .

كمف ىذه المادة نستخمص أف الدستكر األردني قد كضع عدة ضمانات لعدـ تعسؼ

السمطة،فألزمتالسمطةالتنفيذيةبتسبيبقرارالحؿ،كعدـتكرارالحؿلنفسالسببالقديـكالذم
ككمافرضتعمىالكزيرالذمينكمترشيحنفسواالستقالةقبؿميعاد

حؿبوالمجمسالسابؽ،

كذلؾضمانةلعدـتدخموفيسيرالعمميةاالنتخابيةكانجاحنفسو .

الترشيحبخمسةعشريكمان

كقدشمؿالتعديؿالدستكرمىذهالمادةحيثأصبحتتتككفمفثالثفقراتعمىالنحك

التالي :

 ي)9/73ح إذاحؿمجمسالنكاببسببما،فاليجكزحؿالمجمسالجديدلمسببنفسوح. ي)8/73ح الحككمةالتييحؿمجمسالنكابفيعيدىاتستقيؿخالؿأسبكعمفتاريخالحؿ،كاليجكزتكميؼرئيسيابتشكيؿالحككمةالتيتميياح.

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.263
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 ي)4/73ح عمى الكزير الذم ينكم ترشيح نفسو لالنتخابات أف يستقيؿ قبؿ ستيف يكمانعمىاألقؿمفتاريخاالنتخابح.
كنالحظأفىذهالمادةقدحافظتعمىضماناتعدـ التعسؼفياستخداـحؽالحؿ

التيكردتفينصياقبؿالتعديؿمعإضافةبعضالتعديالتكالضماناتالجديدةحيثأبقت

ارالحؿكعدـالحؿلذاتالسببكأيضانأنويتكجبعمىالكزيرالذمينكم

عمىضمافتسبيبقر

الترشحأفيستقيؿكلكفىناقبؿستيفيكمان عمىاألقؿمفتاريخاالنتخابمعإضافةضمانة
كجكباستقالةالحككمةالتييتـالحؿفيعيدىاخالؿأسبكعمفتاريخالحؿكأنواليجكزأف

يكمؼ رئيسيا بتشكيؿ الحككمة التي تمييا كتعد ىذه الضمانة ىي األقكل بيف ضمانات عدـ

التعسؼمفكجيةنظرنا .

كأمافيمايخصحؿمجمساألعياففقدكردفينصالمادة()1/21أنو"لمممؾأف

يحؿمجمساألعيافأكيعفيأحدأعضائومفالعضكية"،كقدحافظالتعديؿالدستكرمعمىىذا

النصليبقىمجمساألعيافذكطبيعةخاصةكمختمفةفيكاليعدمجمساننيابيانرغـأنوالطرؼ

الثانيمف تشكيؿالسمطةالتشريعيةفيكمجمسالممؾكذلؾلعدـقدرتوعمىتحريؾالمسئكلية
الك ازريةكعدـانتخابأعضائوفطبيعةتعييفرئيسوكأعضائويتنافىمعطبيعةالنظاـالنيابي

كذلؾلمكاالتولمممؾكلمسمطةالتنفيذية( .)1


المطمب الثاني

تطبيقات حل البرلمان في المممكة األردنية الياشمية
يعدالبرلمافاألردنيمفالنماذجالتييؤخذبياعندالحديثعفالحاالتالعمميةفي

تطبيؽ حؿ البرلماف فبعد أف استعرضنا اإلطار النظرم لحؽ الحؿ في الدستكر األردني منذ
القانكفاألساسيلعاـ 4938كحتىدستكرعاـ 4913كتعديالتوعاـ،3044سنتناكؿ تطبيقات

حؿالبرلماففيالمممكةاألردنيةالياشميةبشكؿمفاإليجازعمىالنحكالتالي :
الفرع األول

التطبيقات العممية لمحل في القانون األساسي األردني لعام 9182
أنتخب ىذا المجمس بحسب قانكف االنتخابات الذم أقر عاـ  4938كالذم أخذ بأسمكب
االنتخابعمىدرجتيف،كامتدفصموالتشريعيمنذالثانيمفنيسافعاـ4939حتىالتاسعمف

شباط عاـ 4924تاريخ حمو ،فقد انتزعت الحككمة منو بعد جيد كبير مكافقتو عمى المعاىدة
المبرمةمعالدكلةالمنتدبة( .)2

()1()1د.منصكرالعكاممة،الكسيطفيالنظـالسياسية،مرجعسابؽ،ص.410
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.266
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كبمجردانتياءالمجمسمفالميمةالتيأنشئمفأجمياأصالنكىيالمكافقةعمىالمعاىدة

المذككرةمعبريطانيا،حيثأفاألمـالمتحدةالتعترؼبياإذالـتكفقدحظيتبمكافقةمجمس

منتخبيمثؿالشعب،فمالبثتالحككمةأفبدأتتضيؽزرعانبالمجمس( .)1

كخاصةن كأف ىذا المجمس كاف يضـ أربعة أعضاء عمى األقؿ مف المعارضة الكاقفة ضد

الدكلة المنتدبة ،كعمى إثر ذلؾ اجتاحت البالد مكجة عارمة مف السخط كاالحتجاجات كالتي
تمثمتبالمظاىراتالتيشممتكافةأنحاءاإلمارة؛نظ انرلماتضمنتوالمعاىدةمفشركطقاسية

عمى األردف ،كبعد انتياء المجمس مف ميمتو السياسية قدـ مشركع الميزانية لممجمس كبعد
كاجراء بعض التعديالت تمت المكافقة عمى الميزانية ،غير أف ىناؾ
االطالع عميو كمناقشتو 
مشكمة كاجيت المجمس التنفيذم؛ ففي عاـ  4920قدمت الحككمة ممحقان لمكازنة الدكلة لمسنة

المالية 4924-4920يحتكمىذاالممحؽعمىتخصيصمبمغمعيفلنفقاتقكةالصحراءالتي
شكمياضابطبريطانيبعدماقدمتمفالعراؽ،حيثكافالسببالمعمفعفىدفياىكالقضاء

عمىالغزكاتبيفالقبائؿالبدكيةالمتصارعة( .)2

فماكافمفالمجمسإالأفرفضالمكافقةعمىىذاالممحؽكلـيقبؿتكميؼالحككمةبإجراء

البحثلمدكرةالقادمة،فقدطمبتالحككمةالمكافقةكالتصكيتعمىممحؽالميزانيةكقانكفمتكامؿ
كرفضت دراسة ىذا الممحؽ مادة بعد مادة أخرل ،فكؿ ىذه األسباب دفعت األمير عبداهلل بف
الحسيفأميرشرؽاألردفبإصدارقرارلحؿالمجمسالتشريعيكالدعكةلالنتخابات( .)3
الفرع الثاني

التطبيقات العممية لمحل في الدستور األردني لعام 9137

 -4حل المجمس النيابي في 9121/9/9

جرت انتخابات مجمس النكاب في تشريف أكؿ عاـ  4917لعشريف نائبان مكزعيف ضمف

دكائرانتخابوعمىطكؿالمممكة،معتخصيصمقاعدلألقمياتالمسيحيةكالشركسيةكالبدكلمدة
أربعسنكاتإالأنوحؿبتاريخ 4910/3/4قبؿانتياءفصموالتشريعيتمييدان إلجراء انتخابات

جديدةتشمؿالضفتيفالشرقيةكالغربية( .)4

أصدرالممؾعبداهللفيالسابعمفشيرأيارلعاـ 4919ق ار انربإدخاؿثالثةمفالكزراء

(  )1د.إبراىيـحمداف،حؽحؿالبرلماففياألردف،دراسةمقارنة،مطابعاألرز،عماف،4996،ص 60كما
بعدىا.
(  )2د.ثيبالماضي،سميمافمكسى،تاريخاألردفالحديث،الجزءاألكؿ،مكتبةالمحتسب،عماف،4996،
ص.226

()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.267
(http://ar.ammannet.net/news/76849.)4
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الفمسطينييفإلى الك ازرةاألردنية،كتـ تعديؿ قانكف االنتخابات إلشراؾ نكابالضفةالغربيةفي

المجمس حيث أصبح عدد األعضاء في المجمس النيابي أربعيف عضكان مقسميف بالتساكم بيف

الضفتيفعشريفلكؿضفة( .)1

كأمامجمساألعياففقدأصبحعددأعضائوعشريفعضكان،كبالفعؿتـحؿالمجمسفي

 4910/4/4إلشراؾأىاليالضفةالغربيةفياالنتخاباتكبالتاليإقرارالكحدةبشكمياالدستكرم

السميـ( .)2كجرتاالنتخاباتفيالضفتيفالشرقيةكالغربية كتـاجتماع المجمس النيابي المكحد

في4910/1/31كالذمأقربقياـالكحدة .
 -3حل مجمس النواب في 9129/2/4

شيدعاـ  4910بعدانتخابالمجمسالجديدكعقدأكؿجمساتوفي 4910/1/31مطالبات

الن
بضركرةإجراءتعديؿدستكرمخاصةنبخصكصإقرارالمسئكليةالك ازريةأماـمجمسالنكاببد 

مفإثارتياأماـالممؾ،غيرأفىذهالمطالبلـ تحقؽأمجدكلمنيااألمرالذمدفعنكاب

المجمسإلىالتفكيرالجدمبمقاطعةجمساتالمجمس( .)3

ممادفعالحككمةلدعكةالبرلمافلعقددكرةاستثنائيةلبحثعدةمشاريعقكانيفمفبينيا

المكازنة كالتي كاجيت االنتقاد مف العديد مف األعضاء لعدـ مكضكعيتيا األمر الذم دفع

المجمسلتأجيؿالبتفيأمرىاإلىيكـ 4914/1/1حيثكافيكـ  4914/1/2يصادؼذكرل

يكـاالسراءكالمعراجكىكإجازةرسمية( .)4

غيرأفالحككمةقامتبحؿالبرلمافبغيةالتخمصمفالمعارضةبحجةانعداـ التعاكف

بيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةفيتاريخ 4914/1/2كالذميكافؽعطمةرسميةكافدؿذلؾ
فإنمايدؿعمىتعسؼالسمطةفياستخداـحؽالحؿفييأيضان لـتتيحالفرصةلممجمسلكي

يبتبرأيوفيمسألةالمكازنة،فقدكجدتأفالحؿالخياراألسيؿكاألضمفليا .
الفرع الثالث

التطبيقات العممية لمحل في الدستور األردني لعام  9128وتعديالتو

 -4حل مجمس النواب في 9123/2/88

في أعقاب حؿ مجمس النكاب  4914/1/1تـ إجراء االنتخابات النيابية المقررة في

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .270
(  )2د.فالحمحمدفالحالخطيب،حؿالمجمسالنيابيفيالدستكراألردني،رسالةماجستير،معيدالبحكث
كالدراساتالعربية،القاىرة،3001،ص.428

()3د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.273
()4د.عكضالميم كف،مرجعسابؽ.464،
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4914/8/39كالتينتجعنياتشكيؿمجمسأعيافكتشكمتك ازرةجديدةإلجراءانتخاباتمجمس

نيابيجديدكالذمتـفيعيدهإقراردستكر،4913كباشرالمجمسالمنتخبعممو،إلىأفطرأ
عمى البالد أمر تكاثرت معو األطماع في العرش أال كىك مرض الممؾ طالؿ كاصابتو بعاىة

يصعبمعيامباشرتولمياـمنصبو،معكجكدكليعيدلـيبمغسفالرشدبعد،األمرالذمدفع

الطامعيفبانتيازالفرصةكالمطالبةبالعرش،األمرالذمدفعمجمساألمةلإلسراعباتخاذقرار
بإنياءكاليةالممك طالل كالمناداةبتكليةاألمير الحسين بن طالل ممكان دستكريان عمىالبالدمع
مراعاةعدـبمكغولسفالرشدممادفعمجمسالكزراءلتعييفمجمسكصايةعمىالعرش .

غير أف الخالؼ احتدـ بيف مجمس الكصاية كالحككمة مع تأييد البرلماف لمجمس الكصاية

األمر الذم دفع بالحككمة لالستقالة بعد تكلية الممؾ حسين بن طالل سمطاتو الدستكرية كتـ
تشكيؿحككمةجديدة،غيرأنيالـتدـطكيالنفقدتـتشكيؿحككمةأخرلفي4911كالذمبدر

إلى مسامع كزرائيا أف أعضاء البرلماف ينككف حجب الثقة عف حككمتو ،فباشر بالطمب مف
الممؾبأفيقبؿاستقالةالك ازرةأكأفيحؿمجمسالنكاب،فاتخذالممؾق اررهبحؿمجمسالنكاب،
كتـنشربيافصادرعفرئيسالكزراءفيالصحؼاألردنيةفياليكـالتاليلمحؿيكضعفيو

الظركؼ التي أحاطت بحؿ مجمس النكاب كقد جاء في ىذا البياف ما يمي" رأت الحككمة في
اليكميفاألخيريفأفىناؾتكتالن يبنيعمىاالعتباراتالشخصيةبيفالكثيرمفالنكاب،كتبيف

لمحككمةأفالنقاشلفيككفمنصبانعمىالبيافالكزارمكانماالحقائؽكالمصمحةالعامةالمجردة
مفأيةعاطفةشخصية،كلذاارتأتالحككمةأفتغيركؿالمجمسالذممضتعمىانتخابو
ثالثسنكاتكتـانتخابأعضائوفيظركؼتختمؼعفالظركؼالحاليةكخاصةأفانتخابيـ

لـيكفعمىأساسحزبيكبرنامجمعيفبؿعمىأساسفردم"( .)1
 -8حل مجمس النواب في 9122/98/91

أعمنتالحككمةأفاالنتخاباتالتيتـتقريرىافييكـ 46تشريفأكؿ 4911ستككفحرة

كنزييةكعمىالرغـمفىذااإلعالفإالأنوتـمقاطعةىذهاالنتخاباتمفقبؿبعضالمرشحيف

عمىاعتبارحصكؿبعضحاالتالتزكيرفياالنتخابات،مماأدلإلىحدكثمظاىراتفي

بناء عمى طمب رئيس الكزراء لتييئة
بعض المدف األردنية ،األمر الذم دفع بالجيش لمتدخؿ ن
األكضاعممانتجعنوكقكعالعديدمفالقتمىكالجرحىكاعتقاؿأعدادكبيرةمفالمتظاىريف( .)2

( )1جريدة الدفاع كالجياد جريدة فمسطيف في  4911/6/32أشار إليو د .فالح محمد فالح الخطيب ،مرجع
سابؽ،ص.412

()2أ.حمكدالمصاصمة،الحياةالنيابيةفيالمممكةاألردنيةمف،4967-4939رسالةماجستيرمعيدالبحكث
كالدراساتالعربية،بغداد،4986،ص.420
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كلعؿمفأىـأسبابىذاالتظاىرىكإقناعاألردفلالنضماـإلىحمؼبغدادكالذمكقعت

عميو حككمة ىزاع المجالي( ،)1األمر الذم أدل إلى مكجة عنيفة مف المظاىرات ضد حمؼ
بغداد ،مما دعا الجيش لمتدخؿ مكقعان عدد مف القتمى كالجرحى كاعالف أكثر مف عشرة آالؼ

مكظفانالمشاركةالشعبيةضدىذاالحمؼمماشكؿمفاجأةكبرلفقدأعمفىؤالءالمكظفكفعدـ
عكدتيـلمعمؿإالفيحاؿاستقالتالحككمة،األمرالذمدفعببعضالكزراءلتقديـاستقالتيـ

()2
.فمـير رئيسالكزراءأمامومفسبيؿغيرأفيقكـبتقديـاستقالتو
ى
كمفبينيـكزيرالداخمية

كارفاقيابتكصيةلمممؾطالبانمنوحؿالبرلماف،فالقىىذاالطمبقبكالن مفالممؾالذمقررحؿ

البرلماففينفسيكـقبكؿاستقالةالك ازرة .

ي)3

 -4حل مجمس النواب في 9122/2/82

عمىأعقاباستقالةحككمةىزاع المجاليبعدحؿالبرلمافشكمتك ازرةانتقاليةلإلشراؼعمى

االنتخابات  ،غير أنو بعد صدكر قرار المجمس العالي لتفسير الدستكر كالذم رأل أف الحؿ
السابؽناقصلعدـتكقيعكزيرالداخميةالمستقيؿ،استقالتىذهالك ازرةالنتفاءالغرضمفقياميا

كشكمت ك ازرة جديدةيترأسيا سمير الرفاعي كالذمتـفي عيد ك ازرتوتعريب الجيش ،غير أف

المعمميفقامكابإضرابكاسعشمؿكافةأنحاءمدفالمممكة،ممادفعىذاالك ازرةلالستقالةفي
 .4916/6/3

كتشكمتك ازرةجديدةبرئاسةسعيد المفتي ،الذمقبؿاإلقراربشرعيةمجمسالنكابفيمقابؿ

الحصكؿعمىتعديؿلقانكفاالنتخاباتمفمجمسالنكاب؛ كييضمفإجراء انتخاباتسميمة،
إال أنو اكتشؼ أف البرلماف لف يعطيو الثقة؛ ألف البياف الكزارم لـ يكف كاضحان كلـ يتطرؽ
بكضكحلبعضالمكضكعاتاليامة .

كتـ تحديدمكعدلمناقشة البياف الكزارمأماـ مجمس النكاب بتاريخ ،4916/6/37كقبؿىذا

المكعدبيكـكاحدبدأتمالمحأزمةقكيةكمكاجيةبيفالحككمةكالنكابتطفكإلىالسطح،فقد

كافيكـ4916/6/36يكمانحافالنمميئانباالجتماعاتكالمشاكراتحتىأفأحدالنكابصرحبأف
غالبيةالنكابقدقرركاحجبالثقةعفالحككمة؛ممادفعالحككمةإلىتقديـطمبلمممؾحسيف

بفطالؿكتطالبوبإصدارإرادةممكيةبحؿالبرلماف .

كصدربيافرسميعفالك ازرةبشرحأسبابكدكافعالحؿكجاءفيو"أفالحككمةتقدمتببيانيا

()1د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص .361
()2د.عادؿالحيارم،القانكفالدستكرمكالنظاـالدستكرماألردني،مرجعسابؽ،ص.87

( )3راجعفيذلؾ:د.فالحمحمدفالحالخطيب،مرجعسابؽ،ص 418كمابعدىا،د.جيادالح ارزيف،مرجع
سابؽ،ص277كمابعدىا.
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الكزارمالذمقالتفيو"إنياتشعربكاقعيةكؿماكردفيومسترشدةبماتضمنوكتابالتكميؼ
الساميمفأىداؼلخيرالبالدكمستميمةسياستياالخارجيةمفحقيقةراسخةىيكحدةاألمة

العربيةككحدةالكطفالعربي...فيسياستياالداخميةأكدتأنياتؤمفبحؽالشعبفيممارسة

حقكقوالدستكرية،فأعمنتأنيامفأجؿذلؾتكقؼالعمؿبقانكفالدفاع،كتقدمتالحككمةبيذا
البياف كىي عازمة عمى التعاكف مع مجمس النكاب تعاكنان صادقان غير أنيا الحظت أف ىناؾ

تكتالن ...كلقد درست الحككمة المكقؼ كاقتنعت بأف العمؿ في مثؿ ىذا الجك غير مجد البتة،
فالتمست مف جاللة الممؾ تنسيب حؿ المجمس النيابي إلفساح المجاؿ لألمة لمتعبير عف

رأييا ."...

األمرالذمالقىاستجابةمفالممؾالذمأصدرق ار انرلحؿالبرلماف .

 -3حل مجمس النواب في 9128/91/97

عقدالمجمسأكؿجمساتوبتاريخ4964/40/33ككافيترأسىرـالمجمسمصطفى خميفة(،)1

كاستمرىذاالمجمسبعمموحتىتاريخ،4963/40/47كالغريبفيأنولـيمكثأكثر مفعاـ
ىكأفطبيعةالعالقةالتيبيفالمجمسكالك ازرةكانتمميزةفقدحصمتالحككمةفيعيدهعمى

أغمبيةمؤيدةبنسبة 11صكتان مفأصؿ 60معالعمـأفىذاالمجمسبالمقابؿكافأكثرمف
ثمثيأعضائوممفنجحكابالتزكية،كالذمشكؿمكضكعنقدشديدمفقبؿكافةشرائحالمجتمع،

كالغريب ىك مكقؼ وجدي التل الذم رغب منذ بداية تشكيمة حككمتو في  4963/4/38بحؿ
المجمس،كبذؿفيذلؾمحاكالت عديدةإلقناعالممؾكفيالنيايةاستطاعإقناعالممؾبحجةأنو
يخشىأفيعكسىذاالمجمسالذمنجحبطريؽالتزكيةانطباعانسيئانعفالحككمةالجديدةالتي

تدعيالقضاءعمىالفساد( .)2

األمرالذمالقىمكافقةالممؾكالذمبدكرهقررحؿالمجمسبتاريخ،4963/40/47كعمى

إثر ذلؾ قامت الحككمة بإجراء انتخابات جديدة لممجمس النيابي في  ،4963/44/31كقدمت

استقالتيافي .)3(4963/43/1

كالتساؤؿىنالماذاطالبرئيسالكزراءبحؿالمجمسالنيابيرغـأفالعالقةممتازة،كجازؼ

باستقالةك ازرتوكالتييتكجبعمييااالستقالةبمكجبنصالدستكر،كلماذاتطبؽالحككمةنص

(Polm. Gov. jo/?id=12.)1
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.280

( )3د .سميماف المكسى ،تاريخ األردف في القرف العشريف  ،4992 -4918الجزء الثاني ،مكتبة المحتسب،
عماف،4996،ص.11
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المادة(.)1()3/71فيالمكعدالمحددحيثأنيالـتقدـاستقالتيافيالمكعدالمكحدالذمتحدده
نصالمادة كىكأسبكع مف تاريخحؿ المجمسفقد حؿ المجمسفي  4963/40/47كاستقالت

الحككمةفي،4963/43/1كماأفىذهالحككمةنفسياىيمفأشرفتعمىاالنتخاباتكليس
حككمةانتقاليةكمانصتالمادة .

 -2حل مجمس النواب في 9124/3/89
استمرعمؿ ىذا المجمس النيابيمف 4963/7/8حتىتاريخحموفي 4962/1/34مفقبؿ

حككمة سمير الرفاعي كذلؾبسببفقدافالتعاكفبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةكحجبالثقة
عفالحككمة.كقدترأسىذاالمجمسصالح طوقان( .)2

تكافؽ عيد ىذا المجمس مع كجكدالرغبة العارمةلدل كافةاألقطارالعربيةفي االنضماـ

لمكحدة التي كانت بيف سكريا كالعراؽ ككاف الشعب األردني مف بيف الشعكب التي خرجت
بمظاىراتتطالبباالنضماـلمكحدةاألمرالذمدعاالسمطاتلمتدخؿلقمعالتظاىرات .

عمـ رئيس الكزراء برغبة عدد كبير مف النكاب بحجب الثقة عف حككمتو األمر الذم جعمو

عاج انزعفالتصرؼخاصةن أنوبعدالتعديؿالدستكرمالذمحدثعاـ 4918منعحؿمجمس
النكابخالؿالفترةالزمنيةمابيفجمسةإلقاءالبيافكجمسةالثقةبحسبنصالمادة()3/11مف

الدستكراألردنيلعاـ4913المعدؿعاـ .)3(4918

مما دفع رئيس الكزراء إلى مكاجية المجمس النيابي كعقدت جمسة كتحدث فييا أكثر مف

أربعكفنائبان،ككجيتانتقاداتلسياسة الحككمةكأعمفكاحدكثالثكفنائبان أنيـسيحجبكفالثقة

عف الحككمة كأعمفعشرةأنيـ سكؼ يؤجمكفإعالفمكقفيـإلى بعد سماعرد رئيس الكزراء

عمىالمسائؿالتيأثارىابعضالنكاب( .)4

كلقدترتبعمىىذهالجمسةتقديـرئيسالكزراءاستقالةالحككمةلمممؾكالذمكافؽعمييا،كتـ

ابكاجراء انتخاباتنيابيةجديدةعمىأساسأفمجمس
تشكيؿحككمةميمتياحؿمجمسالنك 

النكابلـيعبرعفرأماألمةتعبي انرصادقان( .)5

()1نصالمادة(")3/71الحككمةالتييحؿمجمسالنكابفيعيدىاتستقيؿمفالحكـخالؿأسبكعمفتاريخ

الحؿ ،عمى أف تجرم االنتخابات النيابية حككمة انتقالية ال يجكز ألم كزير فييا أف يرشح نفسو ليذه

االنتخابات" .
( http://www.aljazeera.net/specialfies/pages/a886cf23456d73584c7.)2
( )3نصتالمادة()3/11عمىأنو"يؤجؿاالقتراععمىالثقةلمرةكاحدةالتتجاكزمدتوعشرأياـإذاطمب
ذلؾالكزيرالمختصأكىيئةالكزراء،كاليحؿالمجمسخالؿىذهالمدة،تطرؽىذااألمر".

()4د.ابراىيـحمداف،مرجعسابؽ،ص.97

()5د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .284
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 -2حل مجمس النواب في 9122/98/84
باشرىذاالمجمسعممومفتاريخ 4962/7/7حتىتاريخحموفي 4966/43/32أمبعد

انقضاءمايقاربالثالثسنكاتكنصؼفيفصموالتشريعيكخالؿىذهالمرحمةكقعتالعديد
مف األحداث اليامة منيا عدـ تحقيؽ الكحدة ما بيف مصر كالعراؽ كسكريا لألىداؼ المنشكدة

منيا،كماشيدتىذهالمدةإنشاءمنظمةالتحريرالفمسطينيةعاـ  4961كالتيشابعالقتيا
معاألردفنكعمفالتكترخاصةبعدأحداثمعركةالسمكع .

حيثاتخذت (إسرائيؿ)ذريعةعدكانياعمىبمدةالسمكعبتاريخ 4966/44/42انفجارلغميف

أكليمايكـ،4966/40/37عمىقربمفبتيركأدلإلىخركجقطار(إسرائيمي) لمشحفعف
خطو ،كقد حممت (إسرائيؿ) منظمة فتح مسئكليتو .كانفجر الثاني تحت سيارة عسكرية يكـ

 4966/44/3جنكبي الخميؿ كأدل إلى مقتؿ ثالثة جنكد (إسرائيمييف) كاصابة ستة آخريف قد
ترتب عف ىذا اليجكـ مقتؿ العديد مف األشخاص كنسؼ عدد كبير مف المنازؿ كىدـ العيادة

الطبية( .)1

األمرالذمأدلإلىخركجمظاىراتعنيفةفيجؿمناطؽالضفةالشرقيةكالغربيةعمى

حدسكاء .

ككنتيجة لكؿ ذلؾ تـ حؿ مجمس النكاب بعد مركر شير عمى أحداث السمكع في

  4966/43/32كقدتـتبريرالحؿبأفالمظاىراتعكستعدـرضاالشعبعفالبرلمافكأنو

لـيعديمثؿاإلرادةالشعبية،كخاصةأنوكافىناؾشككؾتدكرحكؿكيفيةتشكيؿىذاالبرلماف

خاصةن فيمايتعمؽباألعضاءالذيففازكابمقاعدىـعفطريؽالتزكية،فالحؿلـيكفنتيجة
لخالؼأكنزاعبيفالبرلمافكالحككمة( .)2

ي)3

 -7حل مجمس النواب في 9173/99/84

جرتاالنتخاباتالنيابيةفيضفتياألردففي4967/1/41أمبمايسبؽالعدكافاالسرائيمي
بحكالي شيريف ،كقد أتـ ىذا المجمس فصمو التشريعي بالكامؿ بتاريخ  ،4974/1/48غير أف

احتالؿالضفةالغربيةتسببفيعدـإجراءاالنتخاباتالنيابية،مماأدلإلىتمديدالمجمسلمدة
سنتيف حتى تاريخ  ،4972/1/48كعمى إثر ق اررات مؤتمر القمة العربية السابع كالذم عقد

بالرباطفي4971/40/36كالذمأقراالعتراؼبمنظمةالتحريرالفمسطينيةكممثؿشرعيككحيد
لمشعبالفمسطينيكالمكافقةعمىحكـفمسطينيفيالضفةالغربيةمفنيراألردفبعدانتياء
)1(https:// www.google.ps/amp/s/ww.palestinapedia.net/

()2د.عكضالميمكف،مرجعسابؽ،ص .349

()3راجعفيذلؾ:د.فالحمحمدفالح،مرجعسابؽ،ص282كمابعدىا.
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االحتالؿالصييكني .

األمر الذم تبعو اإلرادة الممكية بحؿ مجمس النكاب كاألعياف في  ،4971/44/32كبعد أف

طالتمدةغيابالبرلمافلمدةتجاكزت السنةكالنصؼكعدـإجراء انتخاباتعامةفيالمكعد

الدستكرم ،قامتالحككمةبدعكةالمجمسالمنحؿإلىعقددكرةاستثنائيةلمدةيكـكاحدبتاريخ
 ،4976/3/1كذلؾ بيدؼ إدخاؿ تعديؿ دستكرم عمى المادة ( )72مف الدستكر كالتي منحت

رئيسالدكلةالحؽبتأجيؿإجراء االنتخاباتالعامةفيحالةتكافرظركؼمعينة،كبمكجبىذا
التعديؿمنحالممؾحؽتأجيؿاالنتخاباتإلىأجؿغيرمحدد .

كقد تبع ىذاالتعديؿ بيكميفأمفي  4976/3/7صدكراإلرادة الممكية بحؿ مجمس النكاب

اعتبار مف  4976/3/7كظؿ ىذا المجمس منحالن حتى عاـ  4981كخالؿ ىذه الفترة عممت
الحككمةعمىتشكيؿالمجمسالكطنياالستشارمكالذماتسـبطبيعتواالستشاريةالتنفيذية .

 -2حل مجمس النواب في 9122/7/41

تعرضتالحياةالبرلمانيةفياألردفإلىالتجميد،كلعؿذلؾيرجعلظركؼاحتالؿالضفة

الغربية كاألكضاعالعربية كالدكلية خاصةبعد قرارمؤتمرالقمةالعربي المنعقدفيالرباط في
شير تشريف أكؿ  4981كالذم نص عمى االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية في الضفة

الغربيةممثالن شرعيان ككحيدان لمشعبالفمسطينيككذلؾالمكافقةعمىقياـحكـفمسطينيمستقؿ

فيالضفةالغربيةفيحاؿانتياءاالحتالؿعنيااألمرالذمدفعالحككمةاألردنيةنحكتجميد
الحياةالبرلمانيةتمبيةنلقرارالمؤتمر،ممادفعبيالمبحثعفصيغةجديدةلسدالفراغالدستكرم،
لتجدضالتيابتشكيؿالمجمسالكطنياالستشارمكصيغةتأخذفياالعتبارمعطياتاألكضاع

االستثنائيةالتيمرتبياالمممكةليحؿإحالالن مؤقتان محؿمجمسالنكابلحيفانتياءالظركؼ

التيتمربياالمممكة( .)1

ثماف سنكات كتأكيدان عمى سالمة البيئة
ً
غير أنو بعد غياب الحياة البرلمانية لما يقارب

الدستكريةكرسكخالتقاليدالبرلمانية،كايمانان بإرساءالقكاعدالديمقراطيةكديمكمتياكابرازالمفاىيـ

األساسيةلمحكـ،أيعمففيكانكفالثانيعاـ 4981العكدةمفجديدإلىالحياةالبرلمانيةكجراء
ذلؾتـحؿالمجمسالكطنياالستشارمكدعامجمساألمةالمنحؿلالجتماعفيدكرةاستثنائية
مفأجؿتعديؿإحدلمكادالدستكر،حيثاستمرىذاالمجمسحتىعاـ 4988عندماتـ حمو
نتيجة القرار السياسي بفؾ االرتباط اإلدارم كالقانكني بيف الضفة الشرقية كالضفة الغربية في

تمكز،4988تمييدانإلجراءانتخاباتجديدة( .)2

)1( http://ar.ammannet.net /news/181101
)2(http://www.addustour.com/m/articles/849744.
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كبعدفؾاالرتباطبيفالضفتيفأصبحأعضاءالضفةالغربيةمجردكفمفأمصفةنيابية

في األردف ،لذا كاف مف المنطؽ كالكاجب أف يحؿ ىذا المجمس الذم فقد نسبة عالية مف
أعضائو،كأيضان طكؿمدةىذاالمجمستتنافىمعالديمقراطية،كماأفانقطاعالحياةالبرلمانية
مدةطكيمةتجاكزت عشرسنكاتسيؤدمإلىانقطاعالعالقةمابيفالناخبيفبيؤالءاألعضاء
كانقضاءالضفةالتمثيميةالتيتربطيـببعض(،)1كعمىإثرماسبؽكخاصةنفؾاالرتباطاإلدارم

حؿالمجمسالنيابيالذمعادلممارسةاختصاصاتوابتداء مف
كالقانكنيمعالضفةالغربيةتـ 
ن

4981/4/46كقدمدتلومدتوالدستكريةلسنتيفإضافيتيفغيرأنوتـحمولألسبابالسياسية

في20تمكز.)2(4988

 -1حل مجمس النواب في 9114/2/3
بعدقرارفؾاالرتباطالقانكنيكاإلدارممعالضفةالغربيةفي24تمكز 4988جرلتعديؿ

عمى قانكف االنتخابات ليناسب الكضع الجديد كاقتصرت الدكائر االنتخابية في المممكة عمى

الدكائرفيالضفةالشرقيةثـأجريتاالنتخاباتالعامةلمجمساألمةفي  8تشريفثاني4989
كألكؿمرةمنذعاـ 4967كفقان لقانكفاالنتخاباتاألردنيرقـ 33لسنة 4986كتعديالتولعاـ

 4989كقدتألؼىذاالمجمسمفثمانيفنائبان يمثمكفمختمؼالمحافظاتفيالمممكةكتمثمت
فيو عدة فئات سياسية كحزبية كعقائدية ،كما صدرت اإلرادة الممكية بتعييف أعضاء مجمس

األعياف البالغ عددىـ أربعيف عضكان ،كحؿ ىذا السبب في  1آب  4992كجرت االنتخابات

النيابيةفي 4992/8/44كفقان لقانكفاالنتخاباترقـ 41لسنة 4992كتعديموالذمصدرفي
  .)3(4992/8/7كالتيعرؼباسـقانكفالصكتالكاحدكالذمبمكجبويسمحلكؿناخبباختيار

مرشحكاحد مفالدائرةاالنتخابية،معأفالقانكفالسابؽكافيسمحباختيارعددمفالمرشحيف
ضمفالدائرةاالنتخابيةالكاحدةيعادؿعددالمقاعدالمخصصةلمدائرةالتيينتميإلييا( .)4

كاعتبرأفالسببمفالحؿىكأفمدةمجمسالنكابقدشارفتعمىاالنتياءكجاءالحؿ

تطبيقانألحكاـالمادة()68مفالدستكر،كلكفماذكرقديككفكراءإقداـالحككمةعمىتعديؿ
النظاـ االنتخابي مف نظاـ القائمة إلى نظاـ الصكت الكاحد ،كلقد أقرت الحككمة ىذا القانكف

كذلؾبسببماكجدتومفمعارضةقكيةمفقبؿمجمسالنكابخاصةنكأفاألردفكانتبصدد

()1د.مصطفىالعتكـكمنصكرحميد،النظاـالنيابياألردني،مطبعةحكاتمة،الزرقاء،4997،ص.96
()2د.عكضالميمكف،مرجعسابؽ،ص.332
)3( www.moppa.gov.jo/pages/viewpage.aspx?pageiD=128.
()4د.إبراىيـحمداف،مرجعسابؽ،ص447كمابعدىا .
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تكقيعاتفاقيةالسالـمع(إسرائيؿ)( .)1

 -91حل مجمس النواب في 9117/1/9

تـانتخابىذاالمجمسفي 4992/44/8كفقان لقانكفاالنتخاباتالمؤقترقـ 41لسنة

 4992كما لحقو مف  تعديالت كالذم كاف ينص عمى أف لمناخب اختيار مرشح كاحد عف

دائرتو( .)2

كمف أبرز األحداث التي مرت في عيد ىذا المجمس ىي معاىدة السالـ بيف األردف

ك(إسرائيؿ)،كالتي تـالتكقيععمييافي 31تمكز،)3(4991بعدمكافقةالبرلمافاألردنيعمييا
بتأييده11عضكانمقابؿرفض31عضكان( .)4

كقدتـحؿمجمسالنكاببتاريخ4997/9/4كذلؾقبؿاكتماؿفصموالتشريعيبشيريف

بغيةإجراءاالنتخاباتالنيابيةلممجمسالنيابي .
 -99حل مجمس النواب في 8119/2/92

امتدت فترة ىذا المجمس منذ انتخابو في  4997/44/39إلى أف تـ حمو بتاريخ

 3004/6/46قبؿ انتياء فصمو التشريعي بأربعة أشير استعدادان إلجراء انتخابات مجمس

النكاب( .)5

كلقدتال قرارالحؿإصدارالقانكفالمؤقترقـ 21لسنة 3004كرقـ 13لسنة3004

كالذميتعمؽبتقسيـالدكائراالنتخابيةفيالمممكةكذلؾلتطبيقوفياالنتخاباتالمقبمةلمجمس

النكاب ،كلقد تـ مقاطعة ىذه االنتخابات مف قبؿ بعض األحزاب كخاصةن اإلخكاف المسمميف

احتجاجانعمىقانكفالصكتالكاحدكعمىمعاىدةالسالـالتيتمتمعاسرائيؿ،كلقدقاـالممؾ
بتأجيؿإجراء االنتخاباتمفخالؿصدكرإرادةممكيةفي،3004/7/31كلقدامتدىذاالتأجيؿ
لمدةسنتيفككانتمبرراتالحك كمةحكؿ ىذاالتأجيؿتنقسـإلىعامميفأوليما يتعمؽبإصدار

بطاقاتاالنتخابوثانييمايتعمؽبالظركؼاإلقميميةالتيبدكرىاقدتؤثرعمىالبالدبشكؿكبير

خاصةالمسألتيفالعراقيةكالفمسطينية( .)6

()1د.خالداليميسات،د.خالدمكسىالزعبي،الحياةالبرلمانيةفياألردف،3001،3004-4989ص .321
( )2د .أحمد زياد أبك غنيمة ،مالمح الحياة السياسية في األردف منذ العشرينات كحتى التسعينات،4998 ،
ص376كمابعدىا .
)3( http://www.assawsana.com/portal/mobile/pages.php?newsid=28012.
()4د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص .366

()5د.عكضالميمكف،مرجعسابؽ،ص337كمابعدىا.

( )6د .خالد مكسى الزعبي ،أضكاء عمى العممية االنتخابية كاف ارزاتيا لمجمس النكاب الرابع عشر لسنة3002
نظريان كعمميان،مقالةمنشكرةفيمجمةرسالةاألمة،المجمدالثانيعشر،العدد،10أيمكؿ،3002ص37
كما بعدىا .أشار إلييا د .عكض الميمكف ،مرجع سابؽ ،ص ،338د .جياد الح ارزيف ،مرجع سابؽ،
ص .288
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كرغـ تكالي الدعكات المطالبةبعكدة المجمس النيابيالمنحؿ لالنعقاد ،إال أف صدكراإلرادة

الممكيةقدحسمتاألمرمفخالؿتقريرإجراءاالنتخاباتالعامةلممجمسالنيابيالجديد .
 -98حل مجمس النواب في 8111/99/83

جرتاالنتخاباتالبرلمانيةفينكفمبر/تشريفالثاني3007/فيظؿقانكفانتخابيمثير

لمجدؿ؛حيث قمؿتمثيؿالمدفالرئيسيةلمصمحةالمناطؽالريفيةكالبدكية،كبعدأفأتـالمجمس
نصؼ مدتو المؤلفة مف أربعة أعكاـ صدرت اإلرادة الممكية السامية بحؿ مجمس النكاب

األردني( .)1

كتـالحؿلعدةأسبابمفبينياالظركؼاالقتصاديةكالخالؼمابيفالحككمةكالبرلماف

بالرغـمف حصكؿىذه الحككمةعمىأكبرنسبةتأييدمفالبرلماف،كقد قكبؿ قرارالحؿ ىذا
بارتياح شعبي كجماىيرم منقطع النظير ،ألف الشعب شعر بأف البرلماف أصبح ال يعبر عف

رغباتيـ،ككذلؾأيضانقاـالممؾبإصدارقراربحؿمجمساألعيافكاعادةتشكيمومفجديد( .)2
 -94حل مجمس النواب 8198/91/3

شيد األردف منذ كانكف الثاني /يناير عاـ 3044تظاىرات كنشاطات احتجاجية سميمة

تطالببإصالحاتسياسيةكاقتصادية(،)3ممانتجعنوصدكرإرادةممكيةبحؿمجمسالنكاب
كقد كرد في نص اإلرادة" نحف عبداهلل الثاني ابف الحسيف ،ممؾ المممكة األردنية الياشمية،

بمقتضى الفقرة الثالثة في المادة ( )21مف الدستكر ،نصدر إرادتنا بما ىك آت :يحؿ مجمس
النكاب اعتبا انر مف يكـ الخميس المكافؽ لمرابع مف شير تشريف األكؿ سنة  ،"3043كصدرت

أيضان إرادةممكيةبإجراء االنتخاباتالنيابيةلمجمسالنكابكفؽأحكاـالقانكففقدكردفينص
ىذهاإلرادةمايمي":نحفعبداهللالثانيابفالحسيف،ممؾالمممكةاألردنيةالياشمية،بمقتضى

الفقرةاألكلىمفالمادة()21مفالدستكر،نأمربإجراء االنتخاباتالنيابيةكفؽأحكاـالقانكف"

( .)4

كبحسب الدستكر األردني لعاـ   4913كتعديالتو عاـ  3044يترتب عمى ىذا القرار

الممكي استقالة الحككمة بمكجب نص المادة ( )3/71كالتي كرد فيو أف" الحككمة التي يحؿ
مجمسالنكابفيعيدىاتستقيؿخالؿأسبكعمفتاريخالحؿ،كاليجكزتكميؼرئيسيابتشكيؿ

الحككمةالتيتمييا" .

)1( Dawayima.ownO.com/t3773-topic.
)2( www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=553310.
)3( http://m.dw.com/ar/

)4( Alrai.com/article/543467.html.
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 -93حل مجمس النواب في 8192/2/81

أجريت انتخابات ىذا المجمس في  3042/4/32كفؽ قانكف االنتخاب لمجمس النكاب

لسنة   ،3043ككاف مف المفترض أف ينتيي فصمو التشريعي في  38كانكف الثاني مف عاـ
 .3047

غيرأفالممؾعبداهللالثانيأصدرمرسكمانممكيانيكـ3046/1/39بحؿمجمسالنكاب

األردني بمقتضىالمادة()2/21كتـ تكميؼىاني الممقي بتشكيؿ حككمة جديدةخمفان لعبداهلل

النسور،ككماتـقبكؿاستقالةرئيسالكزراءعبداهلل النسور،تمييدان إلجراء االنتخاباتالنيابية
كالتيقررمكعدإتمامياقبؿنيايةعاـ .)1(3046

العمر الدستكرم لمجمس النكاب ىذا اقترب عمى االنتياء ،كحسب السيناريكىات التي

أدرجت في المممكة األردنية الياشمية تـ حؿ مجمس النكاب قبؿ أربعة أشيرمفانتياء عمره

الدستكرم،كأيضانيتـإجراءاالنتخاباتالنيابيةخالؿىذهالمدة( .)2
الفرع الرابع

تقييم تجربة الحل في المممكة األردنية الياشمية:

يالحظ أف حؽ الحؿ في القانكف األردني إنما كاف قكة لصالح السمطة التنفيذية كليس

سالحان لمتكازفاألمرالذمدفعالفقوالدستكرماألردنيلمعمؿعمىتحقيؽالديمقراطيةكالتكازف
مف خالؿ دستكر  4913كالذم أكجد فيو المسئكلية الك ازرية أماـ البرلماف في حيف كانت في

بداياتنشأةالدستكراألردنيأماـالممؾ ،كبيذاتحقؽالتكازفكخاصةمعكجكدالضماناتالتي
قدميا لعدـ التعسؼ في استخداـ حؽ الحؿ مف خالؿ نصكص الدستكر األردني لسنة 4913

كتعديالتوسنة3044فقدفرضتالحككمةالتييحؿالبرلماففيعيدىاأفتستقيؿخالؿأسبكع

ككماأكجبذكرالسببمفالحؿ،أاليحؿالمجمسالنيابيلذاتالسببنفسوكذلؾ

مفالحؿ،
ماكضحوالدستكرمفخالؿنصالمادة( .)71

كالجدير ذكره أف التطبيقات التي مرت بيا مممكة األردف في حؿ البرلماف تنكعت

كتعددتفمنيامفىكبسببالخالؼبيفالحككمةكالبرلماف كمنياماىكبيدؼالتخمصمف

المعارضة،كمنيامفىكبيدؼإرضاءالشعبكمنعاستمرارأعماؿالتظاىركالشغبكمنيامف
)كاجراء انتخابات
ىكبمكجبنصالقانكفمفخالؿمانصعميوالدستكرفيالمادة( 3/68

قبؿنيايةفصموالتشريعيبأربعة أشيرلممجمسالنيابيبأربعة أشير،فنجدأفالمشرعاألردني

جعؿىناؾلبسبيفالحؿبمدلكلوالقانكنيالذمتـقبؿانتياءالفصؿالتشريعيلسببمعيفيراه
صاحبالحؽقدكةلمحؿكبيفحؿالمجمسبسببقربانتياءمدتوالدستكريةإلجراءاالنتخابات

النيابيةبحسبمانصالدستكر .

()1راجعفيذلؾ www.huffpostarabi.com/2016/05/29/story-n-10195190.html:
)2( www.masralarabia.com
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المبحث الثالث
حل البرلمان في األنظمة ذات الدساتير العرفية يالكيان ]اإلسرائيمي[ نموذجاً)
بدأتالقكاعدالقانكنيةعمىاألرجحبدايةعرفية،كىذاينطبؽبدكرهأيضان عمىالقكاعد

المتصمةبتنظيـالسمطاتالعامة،أمالقكاعدالدستكرية،فقدكانتبدايتياعرفية،غيرأفشيكع

الكتابةمفناحيةكالتطكراتالتيأدتإلىتعقدالحياةمفناحيةأخرلقدفرضتاعمىالقكاعد

العرفيةالتراجعأماـالقكاعدالمكتكبة،إلىأفأصبحتالغمبةاآلفبؿكمنذالقرفالثامفعشر

فيصالحالقكاعدالمدكنة( .)1

كلعؿالكياف(اإلسرائيمي)ليكأحدالنماذجالنادرةفيىذاالنكعمفالدساتير،حيثأنو

ال يكجد اليكـ دستك انر يمكف أف يطمؽ عميو كصؼ الدستكر العرفي سكل الدستكر البريطاني،
كدستكرالكياف(اإلسرائيمي) .

كلقدنظـدستكرالكياف(اإلسرائيمي)حؿالبرلمافمفخالؿعددمفالمكادداخؿقكانينو

المتعددةكالتيبمكجبياتشكؿدستكرالكياف .

كسنتناكؿىذاالمبحثمفخالؿمطمبيفعمىالنحكالتالي :

المطمباألكؿ:تنظيـالحؿفيالقكانيف(اإلسرائيمية) 

المطمبالثاني:تطبيقاتحؿالبرلماف"الكنيست"فيالقكانيف(اإلسرائيمية) .
المطمب األول

تنظيم الحل في القوانين ياإلسرائيمية)
لـ تضع (إسرائيؿ) دستك انر مكتكبان كامالن كلكنيا كضعت مجمكعة قكانيف أساسية تعد

بمثابة الدستكر ليا ،مف بينيا قانكف أساس الكنيست ،كقانكف أساس الحككمة ،كقانكف أساس
رئيسالدكلة ،كقانكفأساسمرافؽالدكلة .

كيشكؿ الكنيست السمطة التشريعية لدل الكياف (اإلسرائيمي) أم ما يعرؼ دكليان

بالبرلماف(،)2كتستمرفترةكاليةالكنيستأربعسنكاتاعتبا انر مفيكـانتخابيا(،)3كلقدأقرىذا

القانكففيالثانيعشرمفشباطعاـ،4918كذلؾفيالكنيستالثالث( .)4

لـ تغفؿ القكانيف (اإلسرائيمية) النص عمى حؽ الكنيست في حجب الثقة عف الك ازرة،

()1د.يحيىالجمؿ،النظاـالدستكرمالمصرم،ط،4دارالنيضةالعربية،القاىرة،3001،ص .74
( )2لالستزادةراجعد.عبدالحميدمتكلى،نظاـالحكـفياسرائيؿ،ط،3منشأةالمعارؼباإلسكندرية،4979،
ص490كمابعدىا .

()3راجعنصالمادة()8مفقانكفأساسالكنيست.
()4أ.سعيدتميـ،النظاـالسياسياالسرائيمي،دارالجيؿ،4989،ص .328
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كمسئكليةالحككمةأماـالكنيستككذلؾالنصعمىالحاالتالتييتـبمكجبياحؿالكنيست .

فالنظاـالسياسيكالدستكرمىنايقكـعمىمبدأالفصؿبيفالسمطات،كذلؾكفؽآليات

التكازفكالرقابةكالمتبادلةفيمابينياعمىالنحكالمعركؼفيالنظـالديمقراطيةالبرلمانية،حيث
أفمنصبرئيسالدكلةىكعبارةعفمنصبرمزم،أم أىميتو التتعدلككنياأىميةأدبية

كمعنكية .

ترتكزإلىمكانتوالشخصية كسيرتوالذاتية،األمرالذمرجحكفةالكنيستعمىبقية

السمطات( .)1

فيحؽلمكنيستحجبالثقةعفالحككمةكذلؾبمكجبنصالمادة()38مفقانون

أساس الحكومة لسنة  9122فيالفقرة (أ)منياكالتينصتعمىأنو"بإمكافالكنيستحجب
الثقةعفالحككمة"،كنصتأيضاننفسالمادةفيالفقرة(ب)منياعمىأنو"يتـحجبالثقةعف
الحككمة بحكـ قرار تتخذه الكنيست بغالبية أعضائيا كيقضي بتقديـ الطمب إلى رئيس الدكلة

لتكميؼعضككنيستمعيفقدكافؽعمىذلؾخطيانبتشكيؿالحككمة" .

كيخضع أيضان رئيس الدكلةإلىالمسئكليةأماـ الكنيست كذلؾ بحسب مانصتعميو

المادة()30مفقانون أساس رئيس الدولة لسنة  9123فيالفقرة(أ)منياكالتينصتعمى
أنو" بإمكاف الكنيست نقؿ رئيس الدكلة مف منصبو ،بعد تبني قرار بيذا الصدد ،إذا ما اتفقت
النلمنصبوبسببتصرؼغيرالئؽلمكانتوكرئيس،كلقدجاءتالفقرة(ب)مف
عمىأنوليسأى 
نفسالمادةلتقيدىذاالحؽفقدنصتعمىأنو"لفتقكـالكنيستبنقؿرئيسالدكلةمفمنصبو،
عشركفعضككنيستعمىاألقؿكبناء عمىتكصية
إالإثرتمقيلجنةالكنيستشككلقدميا 
ن
مفلجنةالكنيستتـتبنييابتأييدأغمبيةثالثأرباعمفأعضاءالمجنة؛كيككفقرارالكنيست

بنقؿالرئيسمفمنصبومرىكنانأيضانبتأييدثالثةأرباعمفأعضاءىا" .

كلقدمنحذاتالقانكفالكنيستحؽباعتباررئيسالدكلةعاجزعفالقياـبمياـمنصبو

شريطةأفيتـصدكرقراربأغمبيةبرلمانية،ككضعالقانكفضمانةلذلؾبأفيككفىذاالقرار
لممعاييرالتيحددتياالمجنة،كذلؾبحسبماكردفينص
عمىأساسرأمطبيصدركفقان 
ٌ

المادة()34مفذاتالقانكفكالتينصتعمى"(أ)بإمكافالكنيستتبنيقراربأغمبيةأعضائيا
ىيعتبًررئيسالدكلةفيحالةالعجزالدائـعفأداءمنصبو .

ارتبنتولجنةالكنيستبأغمبية
(ب)لفتتٌخذالكنيستالقرارالمذككرآنفان إالبناءعمىقر ٌ

لممعاييرالتيحددتياالمجنة" .
ثيمثيأعضائياعمىأساسرأمطبيصدركفقان
ٌ

()1راجعفيذلؾ:د.صالحالديففكزم،البرلماف،مرجعسابؽ،ص .464
Likhovski, E.S.," Israel>sprliament,the law of knesse" oxford;oxforduniversity
press,1971,p31.

 189

فبمكجبىذهالنصكصتككفالحككمةمسئكلةأماـالكنيست،األمرالذميمنحاألخيرة

قكةمفخالؿمقدرتياعمىحجبالثقةعفالك ازرةكنقؿرئيسالدكلةمفمنصبو .

كأمافيمايخصحؿالكنيستفيناؾحاالتمعينةيتـفيياحؿالكنيستقبؿانتياء

فصموالتشريعي،الذمنصعميوقانون أساس الكنيست لسنة 9122فيالمادة()8منوكالتي
جاءفييا"تستمرفترةكاليةالكنيستأربعسنكاتاعتبا انرمفيكـانتخابيا" .

وتستخمص حاالت حل الكنيست من خالل نصوص مواد القوانين كما يمي:

الحالة األولى:يتـحؿالكنيستفيحاؿاتخذتالكنيستبالقانكفق ار انربحؿنفسياقبؿ

انتياءفترةعممياكذلؾبحسبماكردفينصالمادة(( )21تعديؿرقـ)41مفقانكفأساس

الكنيستلسنة4918كالتيكردفينصيا"أفالكنيستلفتتخذق ار انربحؿنفسياقبؿانتياءفترة
كاليتيا إال مف خالؿ سف قانكف بيذا الصدد /بتأييد غالبية أعضاء الكنيست" ،كيعد الكنيست
بمثابةإرشادلمكعداالنتخاباتالمقبمةكذلؾبحسبماكردفينصالمادة()21كتعديؿرقـ20

مفقانكفأساسالكنيستلسنة"4918كالتيجاءفييا"ينطكمقانكفحؿالكنيستعمىإرشاد
بالنسبةلمكعداالنتخاباتلمكنيستالتيستمييا،كسيقعىذاالمكعدخالؿفترةلفتتجاكز خمسة

أشيربعدمصادقةالكنيستعمىقانكفحؿالكنيست" .

أما الحالة الثانية لحل الكنيست :أف يككف الحؿ بسبب عدـ المصادقة عمى مشركع

قانكفميزانيةالدكلةفيغضكفثالثةأشير مفيكـبدايةالسنةالماليةكىذامايكضحونص

المادة(()26تعديؿرقـ)20مفقانون أساس الكنيست لسنة  9122كالتينصتعمىأنو"

(أ)-إذا لـ تتـ المصادقة عمى مشركع قانكف ميزانية الدكلة خالؿ فترة ثالثة أشير اعتبا انر مف

بدايةالسنةالماليةفسيعتبراليكـاألكؿبعدانتياءىذهالفترةالمذككرة(فيمايميالمكعدالمحدد)

كأفالكنيستقررتحؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتيا،كستجرمانتخاباتمبكرةفيآخريكـ

الثالثاء قبؿ انتياء فترة  90يكمان بعد المكعد المحدد شريطة أال تتخذ الكنيست ق ار انر بغالبية
أعضائيا كخالؿ فترة خمسة أياـ مف المكعد المحدد يقضي بتأخير مكعد االنتخابات بفترة ال

تتجاكز400يكـ .

(ب)رغـماجاءفيالبندالصغير(أ)،فإنوإذاماشرعرئيسالدكلةفيإجراءاتلتشكيؿ

حككمةجديدةكفقان لبندرقـ 20فيقانكفأساسالحككمة،أكإذاماتمتالمصادقةعمىحؿ

نةبناء عمىبند
الكنيست،أكإذاجرتانتخاباتلمكنيستبعدمكعدتقديـمشركعقانكفالمكاز
ن
رقـ 2في قانكف أساس المرافؽ ،كقبؿ انتياء فترة ثالثة أشير منذ بدء السنة المالية ،فسيككف
المكعد المحدد كفقان لما جاء في البند الصغير(أ) ،أم بعد بدء السنة المالية بثالثة أشير .أك
خمسةكأربعكفيكمانمفيكـتشكيؿالحككمة،كفيالمكعدالمتأخرمفبيفاالثنيف" .
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وأما الحالة الثالثة لحل الكنيست:فتجسدحيفيرلرئيسالكزراءضركرةحؿالكنيست
لمعارضةالحككمةاألمرالذميسببعرقمةعمؿالحككمةممايدفعولمطمبمفرئيسالدكلة

لكييكافقوعمىحؿالكنيستكذلؾماكردفينصالمادة(/39أ)مفقانكف أساسالحككمة
لسنة  4968كالتي نصت عمى أنو" إذا ما تبيف لرئيس الكزراء أف ىناؾ غالبية مف أعضاء
الكنيستتعارضالحككمةممايعرقؿسيرالعمؿالسميـلمحككمة،فبإمكانوبمكافقةرئيسالدكلة،

حؿالكنيستبمرسكـسيصدرفيالكقائعاالسرائيمية،كسيسرممفعكؿىذاالمرسكـبعد صدكره

ب 34يكمان ،إال إذا تقدـ طمب كفقان لمبند الصغير(ب) ،كستعتبر الحككمة ككأنيا استقالت يكـ
صدكرالمرسكـ"( .)1

كيستنتجمفنصالمادة(/39أ)أفالحككمةالتيتطالببحؿالكنيستتعتبرمستقيمة

مفيكـصدكرمرسكـحؿالكنيست .

أما الحالة الرابعة لحل الكنيست :فييفيحيفتـقبكؿاقتراححجبالثقةعفالحككمة

كالمرشحالذمتـاقتراحولتشكيؿالحككمةلـينجحفيتشكيمياخالؿالفترةالتيحددىاالقانكف

فسيعتبرالكنيستككأنوحؿنفسوكذلؾماكردفينصالمادتيف()38،39مفقانكفأساس

الحككمةلسنة .)2(4968

( )1نص البند(ب) المادة ( )39مف قانكف أساس الحككمة" بإمكاف غالبية مف أعضاء الكنيست تقديـ طمب
خطيإلىرئيسالدكلةلتكميؼغضككنيست،كافؽعمىذلؾخطيان كىكليسرئيسالحككمة،بتشكيؿ

حككمة،كذلؾخالؿفترة34يكمانمفصدكرالمرسكـ" .

( - )2نص المادة ()38كالتي تتحدث عفحجب الثقة عف الحككمة( ":أ)بإمكاف الكنيست حجب الثقةعف
الحككمة .
(ب)يتـحجبالثقةعفالحككمةبحكـقرارتتخذهالكنيستبغالبيةأعضائياكيقضيبتقديـالطمب

ئيسالدكلةلتكميؼعضككنيستمعيفقدكافؽعمىذلؾخطيانبتشكيؿالحككمة .
إلىر
ٌ

(ت)إذامااتخذتالكنيستالقرارالمذككرآنفنا،فستيعتبرالحككمةككأنيااستقالتلدلتبنيالقرار؛

كسيكمٌؼرئيسالدكلةخالؿيكميفعضكالكنيستالمذككرفيالقراربتشكيؿالحككمة .
ي

منحعضكالكنيستالذمكمٌفورئيسالدكلةبتشكيؿ الحككمةكفقناليذاالبندفترة 38يكمانألداء
(ث)ي ى
ي

ىذهالميمة؛بإمكافرئيسالدكلةتمديدىذهالفترةبفتراتأخرلشريطةأالتتجاكزمدتيااإلجمالية41يكمان .
ٌ

(ج) إذا ما انتيت الفترة المذككرة في البند الصغير (ث)كلـ يبمغ عضك الكنيست رئيس الدكلةبأنو

تم ٌكفمفتشكيؿ الحككمة،أكإذاماأبمغوقبؿىذهالمكعدبأنولـيفمحفيتشكيؿحككمة،فسيبمغرئيسالدكلة
رئيسالكنيستبذلؾ .

(ح)إذاماقاـرئيسالدكلةباإلعالفالمذككرفيالبندالصغير(ج)أكإذاماعرضعضكالكنيست

رالكنيستككأنياقررت
عتب
ٌ
تشكيمةحككمةكردتالكنيستطمبالتعبيرعفالثقةبياكفقنالبند( 42ث)،فستي ى
ٌ
ح ٌؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتيا،كستجرماالنتخاباتلمكنيستفيآخريكـثالثاءقبؿانتياءفترة90يكمانمف
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أما الحالة الخامسة :فتتجسدعندماتقتضيالضركرةلتشكيؿحككمةجديدةممايستدعي
األمرإلىتكميؼأحدأعضاءالكنيستبتشكيؿحككمةجديدة،مفخالؿرئيسالدكلةأك مف
خالؿتكجيوطمبخطيمفغالبيةأعضاءالكنيستلرئيسالدكلةبتكميفوكفيحاؿعدـنجاح
ىذا العضك في تشكيؿ الحككمة سكاء بعجزه عف ذلؾ أك بانتياء المدة المحددة أك أنو شكميا
كعرضيا عمى الكنيست كردت الكنيست طمب التعبير عف الثقة بيا فستعتبر الكنيست ككأنيا

حمت نفسيا  قبؿ انتياء مدة كاليتيا أك بعد يكـ رد طمب التعبير عف الثقة بالحككمة حسب
يكـإعالفرئيسالدكلة،أكمفيكـردالكنيستطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمة،حسبالظركؼ" .
الكنيست(":أ)إذاماتبيفلرئيسالكزراءأفىناؾ
)كالتيتتحدثعفصالحيةح ٌؿ
نصالمادة( 39ٌ

غالبية مف أعضاء الكنيست تعارض الحككمة مما يعرقؿ سير العمؿ السميـ لمحككمة ،فبإمكانو بمكافقة رئيس

الدكلة،ح ٌؿ الكنيستبمرسكـسيصدرفيالكقائعاإلسرائيمية؛كسيسرممفعكؿىذاالمرسكـبعدصدكرهب34

عتبرالحككمةككأنيااستقالتيكـصدكرالمرسكـ .
يكمان،إالإذاتـتقديـطمبكفقانلمبندالصغير(ب)،كستي ى

(ب)بإمكافغالبيةمفأعضاءالكنيستتقديـطمبخطي إلىرئيسالدكلةلتكميؼعضككنيست،
ٌ

كافؽ عمى ذلؾ خطيان كىك ليس رئيس الحككمة ،بتشكيؿ حككمة ،كذلؾ خالؿ فترة  34يكمان مف يكـ صدكر
المرسكـ .

 (ت)إذاقي ٌدـإلىرئيسالدكلةطمبكفقان لماجاءفيالبندالصغير(ب)،فسيبمغرئيسالدكلةرئيس

الكنيستبذلؾ؛كسيكمٌؼرئيسالدكلةخالؿيكميفعضكالكنيستالذمكرداسموفيالطمببتشكيؿالحككمة .

منحعضكالكنيستالذمكمٌفورئيسالدكلةبتشكيؿحككمةكفقان ليذاالبندفترة 38يكمان ألداء
(ث)ي ى
ي

يكما .
ميمتوىذه؛بإمكافرئيسالدكلةتمديدىذهالفترةبفتراتأخرلشريطةأالتتجاكزمدتيااإلجمالية 41ن

(ج)إذالـي َّ
قدـطمبكفقان لماجاءفيالبندالصغير(ب)،أكإذاماانتيتالفترةالمذككرةفيالبند
ي

الصغير(ث)،كلـيبمغعضكالكنيسترئيسالدكلةبأنوتمكفمفتشكيؿحككمة،أكإذاماأبمغوبأنولـيفمح
فيتشكيؿحككمة،كسيبمغرئيسالدكلةرئيسالكنيستبذلؾ .

(ح) إذا ما قاـ رئيس الدكلة باإلعالف المذككر كفقان لمبند الصغير (ج) ،أك إذا ما عرض عضك
ليذاالبند،حككمتوعمىالكنيستكردتالكنيستطمبالتعبيرعف
الكنيستالذم يكمِّؼبتشكيؿالحككمةكفقان
ٌ

عتبر الكنيست ككأنيا قررت ح ٌؿ نفسيا قبؿ انتياء كاليتيا .كستجرم
الثقة بالحككمة كفقان لبند ( 42ث) ،فستي ى
االنتخابات لمكنيست في آخر يكـ ثالثاء قبؿ انتياء فترة  90يكمان مف بدء سرياف مفعكؿ المرسكـ أك مف يكـ

إبالغرئيسالدكلةباإلعالفالمذككر،أكمفيكـردطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمة،كفقنالمظركؼ .
(خ)لفيككفبإمكافرئيسالكزراءممارسةصالحيتوكفقانليذاالبند :

()4اعتبا انرمفبدءكاليةكنيستجديدةكحتىتشكيؿالحككمةالجديدة .
()3بعدأفحجبتالكنيستالثقةعفالحككمةكفقانلبند .38

() 2بعداستقالةرئيسالكزراء،أكمفيكـإصدارحكـيقكؿإفرئيسالكزراءارتكبمخالفةشائنةكحتى
يكـاتخاذالكنيستق ار انركفقانلبند(48أ) .


(د)لفيككفبإمكافكزيريح ٌؿمحؿرئيسالكز ارءممارسةصالحيةرئيسالكزراءكفقانليذاالبند" .
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الظركؼ،كىذايظيرمفخالؿالنصكصالتاليةمفقانكفأساسالحككمةلسنة .4968

نص المادة ( )7كالتي تتحدث عف التكميؼ بتشكيؿ الحككمة( " :أ) عندما تقتضي

فسيكمٌؼ رئيس الدكلة أحدأعضاءالكنيست الذمسيكافؽعمى
الضركرة تشكيؿ حككمة جديدة ي

ذلؾبميمةتشكيؿالحككمة،كذلؾبعدالتشاكر معممثميالكتؿفيالكنيست؛كسيكمٌؼرئيس
ٌ
الدكلة ىذا الشخص بيذه الميمة خالؿ فترة سبعة أياـ منذ نشر نتائج االنتخابات أك منذ يكـ

تككف السبب لتشكيؿ حككمة جديدة ،كفي حالة كفاة رئيس الكزراء -خالؿ فترة  41يكمان بعد
ٌ

كفاتو .

(ب)تجرممشاكرات قبؿالتئاـكنيستجديدة،كسيتشاكر رئيسالدكلةمعممثميقكائـ

المرشحيفالتيسيككفلياتمثيؿفيالكنيستالجديدة" .

منح عضك
ي ى
نص المادة ( )8كالتي تتحدث عف الفترة المخصصة لتشكيؿ الحككمة " :ي

ألداءىذهالميمة؛كبإمكاف
كنيستكمٌفورئيسالدكلةبتشكيؿالحككمةكفقانلبند7فترة38يكمان
ٌ
رئيسالدكلةتمديدىذهالفترةبفتراتإضافيةشريطةأالتتجاكزمدتيااإلجمالية41يكمان" .

نصالمادة()9كالتيتتحدثعفإعادةالتكميؼبتشكيؿالحككمة(":أ)إذاماانتيت

كلـيبمغعضكالكنيسترئيسالدكلةبأنوتم ٌكفمفتشكيؿحككمة،أك
لمحددةفيبند8
الفترةا ٌ
ي
إذاماأبمغوقبؿانتياءىذهالفترةبأنوعاجزعفتشكيؿحككمة،أكإذاماعرضعمىالكنيست

كردت الكنيست طمب التعبير عف الثقة بيذه الحككمة كفقان لبند ( 42ث)،
تشكيمة الحككمة ٌ
قدأبمغوباستعدادهلتكليالميمة،بتشكيؿحككمةأك
فسيكمِّؼرئيسالدكلةعضككنيستآخر،
ي
ٌ
أياـ بعد
يبمغ رئيس الكنيست بأنو ال يرل أم إمكانية لتشكيؿ حككمة ،كذلؾ خالؿ فترة ثالثة ٌ
أكبعديكـرد
انتياءالفترةأكبعدإعالفعضكالكنيستعفأنوعاجزعفتشكيؿحككمة،
ٌ

طمبالتعبيرعفالثقةبالحككمة،حسبالظركؼ .

(ب) قبؿ تكميؼ عضك كنيست بتشكيؿ الحككمة كفقان ليذا البند ،أك قبؿ قياـ رئيس

الدكلة بإبالغ رئيس الكنيست بأنو ال يرل فرصة لتشكيؿ حككمة ،بإمكاف رئيس الدكلة إعادة
التشاكرمعممثميالكتؿالبرلمانيةفيالكنيست .
منحعضك كنيست يكمِّؼبتشكيؿالحككمةكفقان ليذاالبندفترة 38يكمان ألداءىذه
(ت)ي ى
ي
الميمة" .

التيتتحدثعفالتكميؼبناءعمىطمبغالبيةأعضاءالكنيست":
نصالمادة()40ك
ن

(أ)بإمكافغالبيةأعضاءالكنيستتكجيوطمبخطي إلىرئيسالدكلةلتكميؼعضككنيست
ٌ

معيف،قدكافؽعمىذلؾ خطيان،بتشكيؿالحككمة،إذاماأبمغرئيسالدكلةرئيسالكنيستكفقان
لبند( 9أ)بأنواليرلأمإمكانيةلتشكيؿحككمةأكبأنوكمٌؼعضككنيستبتشكيؿحككمة

لمبندنفسوكلـيبمغوعضكالكنيستخالؿ 38يكمان بأنوش ٌكؿحككمةأكأبمغوقبؿىذا
كفقان 
ي
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أكأنوعرضحككمةكردتالكنيستطمبالتعبيرعف
المكعدبأنوعاجز عف تشكيؿحككمة،
ٌ

الثقةبياكفقان لبند( 42ث)،كك ٌؿ ذلؾيتـخالؿفترة 34يكمان بعدإعالفرئيسالدكلةأكبعد
اليكـ حيث انتيت الفترة كفقنا لبند ( 9ت) ،أك بعد يكـ إعالف عضك الكنيست أنو عاجز عف
ـردطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمة،حسبالظركؼ .
تشكيؿالحككمة،أكبعدي ك ٌ

فسي ِّكمؼالرئيس
(ب)إذاماقي ِّدـإلىرئيسالدكلةالطمبالمذككرفيالبندالصغير(أ) ،ي

خالؿيكميفعضكالكنيستالذمكرداسموفيالطمببتشكيؿالحككمة .
منحعضككنيست يكمِّؼبتشكيؿحككمةكفقان ليذاالبندفترة 41يكمان ألداءىذه
(ت)  يي ى

الميمة" .
ٌ

نصالمادة()44كالتيتتحدثعفإجراء انتخاباتمب ٌكرةبغيابحككمة(":أ)إذالـ

يي َّ
قدـطمب كفقان لماكرد في بند( 40أ) ،أكإذالـ يشكؿ عضكالكنيست حككمة خالؿ الفترة

المحددةلوفيبند( 40ت)،أكإذاماأبمغعضكالكنيسترئيسالدكلةقبؿىذاالمكعدبأنو
ٌ
فسيبمغرئيسالدكلةرئيسالكنيستبذلؾ .
عاجزعفتشكيؿحككمة ،ي

(ب)إذاماأعمفرئيسالدكلةماجاءفيالبندالصغير(أ)،أكإذاماعرضعضك
(أ)حككمتوعمىالكنيستكردتاألخيرةطمب
الكنيستالذم يكمِّؼبتشكيؿحككمةكفقانلبند40
ٌ
رالكنيستككأنياقررتح ٌؿ نفسياقبؿانتياء
عتب
التعبيرعفالثقةبياكفقان لبند( 42ث)،فستي ى
ٌ
فترة كاليتيا .كستجرم االنتخابات لمكنيست في آخر يكـ ثالثاء قبؿ انتياء فترة  90يكمان بعد

إعالفرئيسالدكلة،أكبعديكـردطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمةحسبالظركؼ" .

 كمف الجدير ذكره ىنا أنوفي حاؿ تمت المصادقة عمى مشركع قانكف حؿ الكنيست

فستكقؼإجراءاتتشكيؿالحككمة،فقدنصتالمادة()43مفقانون أساس الحكومة 9122

عمىأنو"إذاماتمتالمصادقةعمىمشركعقانكفحؿالكنيست،فستتكقؼاإلجراءاتاليادفة
إلىتشكيؿحككمة" .

والتساؤل ىنا ىل يوجد مدة معينة تقضييا الكنيست في عمميا أم ال؟
لـيغفؿالمشرععفذلؾفقدأكردقانكفأساسالكنيستلسنة 4918مفخالؿالمادة

()27منو"أنوتكاصؿالكنيستالمنتييةكاليتياأداءميامياحتىانعقاددكرةالكنيستالجديدة" .
المطمب الثاني

تطبيقات حل البرلمانح الكنيستح في القوانين ياإلسرائيمية).
حمتالكنيستمنذتأسيسياإلىيكمناىذاعدةمرات،ككافأكلياعاـ 4914كآخرىاعاـ

،3041كسنتناكؿفيىذاالمطمبحاالتلحؿالكنيستبنكعمفاإليجازعمىالنحكالتالي :
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 -4حل الكنيست عام 9129ي.)1
استمرتفترةعمؿىذاالكنيستمف41فب اريػر4919إلػى491430كىػكيعػدالكنيسػت

األكؿكالذمكافيطمؽعميومجمسالتأسيسإلىأفأصبحالكنيستالحقان،كلقدقػاـخػالؿىػذه

الفتػرةزعػيـحػزبعمػاؿ(إسػرائيؿ)–مبـاي -دافيـد بـن غوريـونبإقامػةحكػكمتيف:األولـى منيمػا
حميافيأعقابكؿمػفاألزمػةمػعاألحػزابالدينيػةحػكؿمكضػكعالتعمػيـفػيمخيمػاتالقػادميف

الجػػددإلػػى(إس ػرائيؿ)-المسػػاكفالمؤقتػػةالمسػػماةبػػالمعبركف-كاألزمػػةداخػػؿحزبػػوحػػكؿاسػػتمرار
كجػ ػػكدك ازرةالتمػ ػػكيفكالتقنػ ػػيفكتعيػ ػػيفرجػ ػػؿأعمػ ػػاؿمػ ػػفغيػ ػػرأعضػ ػػاءالكنيسػ ػػتكزي ػ ػ انرلمتجػ ػػارة

كالصػػناعةكأمػػاالثانيــةفقػػدتػػـحميػػابعػػدأفخسػػرتالحككمػػةفػػيالتصػػكيتعمػػىاقتػراحلجػػدكؿ
األعماؿمرةأخرلحكؿمكضكعالتعميـفيالمساكفالمؤقتة( .)2

عقػ ػ ػػدالكنيسػ ػ ػػتالعديػ ػ ػػدمػ ػ ػػفالجمسػ ػ ػػاتبحث ػ ػ ػانلضػ ػ ػػركرةإضػ ػ ػػفاءالطػ ػ ػػابعالرسػ ػ ػػميعمػ ػ ػػى

الكياف(االسرائيمي)،مماترتبعميوجدالنكاسعانكحادان.كلقدسبؽكانتخبتالكنيسػتاألكلػىحػكؿ
م ػػايتعم ػػؽبقض ػػيةتفكي ػػؾمنظمت ػػيالبمم ػػاجككتائ ػػبالككماندك(اإلسػ ػرائيمية)اإليتس ػػؿ-المنظم ػػة

العسػػكريةالقكميػػة-غيػػرأفىػػذاالمكضػػكععػػادليطػػرحمػػفجديػػدعمػػىالكنيسػػتضػػمفجمسػػاتو
حػػكؿالتيػػاراتفػػيمجػػاؿالتعمػػيـكاض ػرابالمالحػػيفعػػفالعمػػؿ،األمػػرالػػذمشػػكؿدلػػيالنعمػػى
خسارةكاضحةلممكقؼاالشتراكيالمتشددالذمنادلبوحزبمبػاـ-حػزبالعمػؿالمكحػد-أحػد

األحزابالتيشاركتفيصفكؼالمعارضة–فيذلؾالحيف .

ممػاأدلإلػىاتفػػاؽاألحػزابالمؤلفػػةلمحككمػةعمػػىحػؿالكنيسػػتكخاصػةنبعػػدأففقػدبػػف

غكريكفاألغمبية؛كذلؾالرتداداألحزابالدينيةعنو( .)3

 -8حل الكنيست في 9129ي.)4

استمرالكنيستالرابعفػيعممػولمػدةأقػؿمػفسػنتيففقػدتراكحػتفتػرةعمػؿالكنيسػتمػف

20ن ػػكفمبر4919كحت ػػى1س ػػبتمبر4964كف ػػيى ػػذهالفتػػرةكان ػػتىن ػػاؾحككم ػػةكاح ػػدةكى ػػي
الحككمةالتاسعةلمكياف(االسرائيمي)برئاسةدافيد بن غوريـون،كلقػداسػتقاؿرئػيسىػذهالحككمػة

كتـإجراءانتخاباتمبكرةعمىخمفيةقضيةالفكف .

فقػػدقػػاـالكنيسػػتبعقػػدجمسػػاتمتكػػررةبغػػرضالبحػػثفػػياألزمػػاتالتػػييمػػربيػػاالكيػػاف

(االس ػرائيمي)فػػيحينػػوكخاص ػةناألزمػػاتالمتعمقػػةبجيػػازالتعمػػيـفػػيضػػكءمطمػػبالمعممػػيففػػي
)1(http://knesset.gov.il/review/ReviewPage.aspx?kns=1&lng=2
()2شيدالكياف(االسرائيمي)فيتمؾالفترةتزايدان ممحكظان فينسبةاليجرةإليواألمرالذمأدلإلىمضاعفة
عددسكانو،األمرالذمأدلإلىتغييرالخارطةاالستيطانيةكالتركيبةالديمقراطية .

()3د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص .260
 (4)http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=4&lng=2
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مؤسساتالتعميـفكؽاألساسيبزيادةأجكرىـكبالسماحليـبتأسيسمنظمةمستقمة،األمػرالػذم

أسفرعفتبادؿالكزراءفيك ازرةالتعميـ،ككمابحثتالكنيستقضيةالفكفكالتيكافلياصدل
كاسعكخاصةنبعدأفاستقررأمبفغكريكفعمىتنحيةكزيرالدفاعالسابؽبنجاس الفـونعػف

منصبوكأميفعاـلميستدركت-االتحادالعاـلنقابةالعماؿ(االسرائيمي) .

األمرالذمدفعباتجاهاقتراحسحبالثقةعفالحككمةكالذمتـتقديموفيأكاخركانكف

الثانيغيرأفىذااالقتراحلـينؿالقبكؿ،كتكالتاالنتقاداتالحادةالتيكجييااألعضاءفي

الحككمةإلىبفغكريكفكالتيأدتإلىاستقالتو .

فقد كانتمخاكفومفإعادة تشكيؿ الحككمةكفشمو في تشكيمياىي الدافعك ارء تمكيحو

بكرقة تقديـ استقالتو( ،)1فالتيديد باالستقالة يمعب في بعض األحياف ذات الدكر الذم يمعبو

التيديدبالحؿ( .)2

كقدحاكؿبالفعؿتشكيؿحككمةجديدةغيرأنولـينجحفيتشكيميا،كفيأعقابرفض

آذارحمياكاجراءانتخابات .

اقتراحمرشحآخرلرئيسالحككمةقررتالكنيستفي42

األمر الذم أدل إلى حؿ الكنيست إعماالن لما كرد في نص المادة (/44ب) مف قانكف

أساسالحككمةلسنة 4968كالتينصتعمىأنو"إذاماأعمفرئيسالدكلةماجاءفيالبند

الصغير(أ)،أكإذاماعرضعضكالكنيستالذم يكمؼبتشكيؿحككمةكفقانلبند(40أ)حككمتو
عمى الكنيست كردت األخيرة طمب التعبير عف الثقة بيا كفقان لبند (42ث) ،فستعتبر الكنيست
ككأنيا قررت حؿ نفسيا قبؿ انتياء فترة كاليتيا .كستجرم االنتخابات لمكنيست في آخر يكـ

ثالثاءقبؿانتياءفترة 90يكمان بعدإعالفرئيسالدكلة،أكبعديكـردطمبالتعبيرعفالثقة

بالحككمةحسبالظركؼ" .

ي)3

 -4حل الكنيست في 9177

بمغتفترةعمؿالكنيستالثامنةمدةثالثسنكاتكنصؼحيثأنياامتدتمنذ34يناير
 4971كحتى  42يكنيك 4977كتخمؿ ىذه الفترة حككمتيف :الحككمة السادسة عشر برئاسة

غولدامائير  ،كالتي استقالت بعد حكالي شير مف إقامتيا في أعقاب التقرير المرحمي لمجنة
أغرانات -التيتعينتبيدؼفحصالفشؿالذمسبؽاندالعحربأكتكبر -4972كالحككمة
السابعةعشركالتيترأسيايتسحاق رابين،كالذماستقاؿبعدمركرسنتيفكنصؼجراءامتناع
كزيريف مف أصؿ كزراء المفداؿ الثالثة في التصكيت بسحب الثقة مف الحككمة في مكضكع
()1د.عالءعبدالمتعاؿ،حؿالبرلماف،مرجعسابؽ،ص .319

(E.S.LKHOVSKI, Israel's Parliament. The law of the Knesset, Oxford, 1971. P.  )2
 35.
( http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=8&lng=2)3
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انتياؾ حرمة يكـ السبت ،حيث تـ اعتبار عدـ تصكيت الكزيريف بمثابة استقالة ،كاستمرت

الحككمةفيتنفيذميامياكحككمةانتقاليةخالؿستةأشير .

كخػالؿىػػذهالفتػرةأيضػانبػدأتنتػػائجحػػربأكتػػكبر4972تظيػرأكثػػركضػػكحان؛حيػػثأنػػو

فػػي4نيسػػافس ػنة4971قامػػتلجنػػةأغ ارنػػاتبنشػػرق ارراتيػػاالمرحميػػة،فػػيأعقػػابنشػػرىػػذه
الق ارراتاستقالترئيسةالحككمةغولدامائير،كاختارمركزحزبالعمػؿيتسحاق رابينمػفأجػؿ

إقامةحككمةجديدة( .)1

كبػػدأفػػيتمػػؾالفت ػرةيتكػػكفاالسػػتقطاباأليػػديكلكجيفػػيقضػػاياالسػػالـكمسػػتقبؿالضػػفة

الغربيػػةكقطػػاعغ ػزة،كخاص ػةنبعػػدتكقيػػعاتفاقيػػةالفصػػؿبيف(اس ػرائيؿ)كمصػػركسػػكرياكاالتفاقيػػة
المرحميةمعمصر .

كقػػدشػػيدشػػيرشػػباط4971إقامػػةحركػػةغػػكشإمػػكنيـكأخػػذاالسػػتيطافدفعػػةقكيػػةفػػي

التكسع،كمماصاحبذلؾزيادةالعممياتالمسمحةضدالكياف(اإلسرائيمي) .

باإلض ػػافةإل ػػىأفتم ػػؾالمرحم ػػةش ػػيدتط ػػرحمس ػػألةاالعتػ ػراؼال ػػدكليبمنظم ػػةالتحري ػػر

الفمسػػطينيةأمػػاـالكنيسػػت،كقضػػيةالمقػػاءاتالشخصػػيةالتػػيبػػدأتشخصػػيات(إسػرائيمية)تجرييػػا
م ػػعمن ػػدكبيمنظم ػػةالتحري ػػرالفمس ػػطينية(،)2كأم ػػاعم ػػىالص ػػعيداالقتص ػػادمفق ػػدعق ػػدالكنيس ػػت

جمساتكثيرةحكؿاألكضاعاالقتصاديةكسياسةالحككمةالراميةإلىكبحجماحالتضخـالمالي
كضػػبطالعجػػزالحاصػػؿفػػيميػزافالم ػدفكعات،كلقػػدكجػػوالميكػػكد،كخاصػػةالجنػػاحالميب ارلػػيفيػػو
انتقاداتشديدةإلىالحككمةجراءتعامميػامػعمسػألةازديػادالػديفالقػكميلمكياف(اإلسػرائيمي)فػي

أعقابحرب .4972

كلقدشيدتىذهالفترةأيضانكقكعأحداثيكـاألرضفيآذار4976عمىخمفيةمصادرة

األراضيالفمسطينية .

ىذاكقدبرزتفيىذهالفترةعدةقضػاياأثػارتشػبياتاخػتالساألمػكاؿفػينظػاـالحكػـ؛

فقداستقاؿرئيسالحككمةرابينعمىخمفيػةنيايػةالتحػالؼالتػاريخيبػيفحػزبالعمػؿكالمفػداؿ،
كتح ػػكؿالحككم ػػةإل ػػىحككم ػػةانتقالي ػػة،كقب ػػؿانتي ػػاءفتػ ػرةعمم ػػوأح ػػاؿ ارب ػػيفإدارةالحككم ػػةإل ػػى

شـــمعون بيـــرسعم ػػىخمفي ػػةاكتش ػػاؼكج ػػكدحس ػػاببن ػػؾمش ػػترؾلػ ػرابيفكعقيمت ػػوف ػػيالكالي ػػات

()1راجعفيذاتالمعنى:الكتابالسنكملمقضيةالفمسطينيةلعاـ،4971مؤسسةالدراساتالفمسطينية،جامعة
بغداد،مركزالدراساتالفمسطينية،ص262كمابعدىا .

( )2د.جيركـسيغاؿ،تككيفالدكلةالفمسطينيةاستراتيجيةلمسالـ،ط،4الجمعيةالفمسطينيةاألكاديميةلمشئكف
الدكلية،القدس،4989،ص .22
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المتحػػدة،كيرجػػعإلػػىفت ػرةعممػػوكسػػفيرفػػيكاشػػنطف،بػػوعش ػراتاآلالؼمػػفالػػدكالرات،كلقػػد
أكصىالمستشارالقانكنيلمحككمةأىرون باراكباستقالةرابيفآنذاؾ .

مػػاشػػيدتوىػػذهالفت ػرةمػػفأحػػداثتجمعػػتلينػػتجعنيػػاحػػؿالكنيسػػتكالعمػػؿعمػػىإج ػراء
انتخاباتجديدة .

 -3حل الكنيست في 9123ي.)1
اسػػتمرتىػػذهالكنيسػػتفػػيشػػغؿميػػاـمنصػػبيالمػػدةثػػالثسػػنكاتكىػػيالكنيسػػتالعاشػرة

التػػيكاكػػبعيػػدىاحكػػكمتيف،فأمػػااألولــىت أرسػػيامنــاحيم بــيغنكى ػيالحككمػػةالتاسػػعةعشػػر
لمكياف(اإلس ػرائيمي)،فػػيحػػيفت ػرأسالحككمػػةالثانيــةمػػفعيػػدىػػذهالكنيسػػتيتســحاق شــامين،
ػاكاج ػراءانتخابػػاتمبك ػرةج ػراءعػػدـنجػػاحالحككمػػةفػػينيػػؿالغالبيػػة
كالتػػيقػػررتالكنيسػػتحميػ 
المطمقةلبقائيافيجمستيلجنةالكنيستكالكنيستبكامؿىيئتيػا،ككانػتالخمفيػةالرئيسػيةلقػرار

الحككمةبحمياىيالرككداالقتصادم .

كأىػـاألحػػداثالمركزيػػةفػػيتمػػؾالفتػرةىػػكقيػػاـكزيػػرالػػدفاعأرئيــل شــارونبعمميػػةسػػالمة

الجميػ ػػؿكالتػ ػػيبػ ػػدأتفػ ػػيحزي ػ ػراف،4983كالتػ ػػيأعمػ ػػفأفاليػ ػػدؼمػ ػػفكرائيػ ػػاإبعػ ػػادالمقاكمػ ػػة
الفمسطينيةفيجنكبلبناف،غيرأفىػدفيااألكسػعكػافالتػأثيرعمػىاالنتخابػاتالمبنانيػةبيػدؼ
إبعػػادحككمػػةتقػػكـبتكقيػػعاتفاقيػػةسػػالـمػػعالكيػػاف،كتعمػػؿعمػػىتػػدميرقكاعػػدمنظم ػةالتحريػػر

الفمسطينيةفيالدكلةالمبنانية،كلقدنالتىذهالعمميةفيبدايتياتأييدانكبي انر،غيرأنياسرعافما
تحكلتإلىبؤرةخالؼشديدةأدتإلىتظاىراتكنقاشاتصاخبةفيالكنيست،كلقدبمغتىػذه

الخالفاتأشدىاعمىأثرالمذبحةالتيكقعتفيصيداكشاتيالبجكاربيركت .

كبالفعػػؿفػػيىػػذهالفتػرةانتقمػػتقػػادةمنظمػػةالتحريػػرالفمسػػطينيةكمقػراتالقيػػادةالتابعػػةليػػا

إلىتكنس،معإبقاءاستمرارالعممياتالمسمحةضدالكياف(االسرائيمي)( .)2

كشػ ػػيدتىػ ػػذهالحقب ػ ػػةأيض ػ ػانتطبي ػ ػػؽالقانكف(اإلس ػ ػرائيمي)فػ ػػيىض ػ ػػبةالج ػ ػكالف،كانتي ػ ػػاء

االنسػػحابمػػفسػػيناء،كتكقيػػعاتفاقيػػةسػػالـبيف(إس ػرائيؿ)كلبنػػاففػػيأيػػار4982غيػػرأنيػػاتػػـ
إلقائيابعدأفأصدررئيسلبنافإعالفبذلؾ .

كأم ػػاف ػػيم ػػايخ ػػصالجان ػػباالقتص ػػادمكق ػػعانيي ػػارأس ػػيـالبن ػػؾ،مم ػػاترت ػػبعمي ػػوأف

أصػػبحتالدكل ػةصػػاحبةمعظػػـالجيػػازالمص ػرفي(اإلسػرائيمي)،كمػػابحثػػتأيض ػانفػػياألكض ػاع
الماليػػةشػػديدةالخطػػكرةلمسػػمطاتالمحميػػة كفػػيأكاخػػرفت ػرةعمػػؿالكنيسػػتالعاش ػرةبمػػغالتضػػخـ
)1( http://knesset.gov.il/review/ReviewPage2.aspx?kns=10&lng=2

( )2أ .محمد أحمد جبر خميفة،منظمة التحرير الفمسطينية– مشركع ثكريةتحريرية أـ مشركعكياني ،رسالة
ماجستير،جامعةبيرزيت،3001،ص .426

 198

المالينسبةثالثيةاألرقاـ،كلقدقامتالكنيستفيبحثيابمدالحمكؿبمناقشةخطةالدكلةلػكزير

الماليةيورام أريدور،كالتيكانتالسببكراءاستقالتو( .)1

كؿىذهاألحداثدفعتباتجاهحؿالكنيستكالعمؿعمىإجراءاالنتخابات .
()2

 -2حل الكنيست في 9112

 42يكليك 4993إلىيكنيك 4996شغمتىذهالكنيستمياـمنصبيالمدةتقارباألربع

سنكات،كشيدتىذهالفترةإعالفإتفاقيةأكسمكعاـ4992كالتيغيرتمفاستراتيجيةالصراع
الفمسطينيك(اإلسرائيمي)،كلقدترتبعمىاإلعترافاتالمتبادلةبيفمنظمةالتحريرك(إسرائيؿ)
كجكدحكـفمسطينيذاتيفيالضفةالغربيةكقطاعغزةمعتأجيؿالبتفيالقضاياالمصيرية

الحساسةمثؿالقدسكالالجئيفكالدكلةكالمياهكالحدكد( )3

كلقدتـاغتياؿرئيسالكزراء(اإلسرائيمي)السابؽيتسحاق رابين،خالؿمدةىذهالكنيست،

ممايترتبعميوتكميؼشيمعون بيرس بتشكيؿك ازرة،غيرأنولـيتمكفمفأفتستندك ازرتو
إلى أغمبية برلمانية ،كنظ انر لما يقبؿ عميو الكياف(اإلسرائيمي) في  تمؾ الفترة مف مكضكعات
حيكية تتعمؽ بمستقبمو ،كاالنسحاب مف األراضي العربية المحتمة كخاصةن مرتفعات الجكالف

السكرية،األمرالذمدفعبالكنيستأفتقرباالجماعيكـاألربعاءالمكافؽ 4996/3/34قانكنان
لحؿالكنيست،كاجراءاالنتخاباتفي39مايكآيارسنة .)4(4996

كفيىذهالقترةتـانخفاضأمالؾالحككمةالصناعيةمفمجمؿالصناعاتفي(إسرائيؿ)

مف%37عاـ 4981إلى%6فيعاـ 4991كذلؾعمىإثرقياـالحككمةبتنفيذخصخصة
لمشركاتالحككمية( .)5


)1(Ronen,mandelken.(2012). Professiorals struggling for reform: Economists and
powerin israel's polical – Economic liberalization.
)2( https:// knessrt.gov.il/review/Revew page. Asp ?Kns=13&lng=2

(  )3د.جماؿأبكنحؿ،منظمةالتحريرالفمسطينيةنشأتياكتطكرىا،دكرةتدريبيةفيالتثقيؼالسياسي،3041
لقاء.3041/44/6
()4راجعفيذلؾ:د.فتحيالكحيدم،نظاـالحكـفيإسرائيؿ،ط،4مطابعالييئةالخيريةبقطاعغزة،4997،
ص 17كمابعدىا،حسفماىرحسيفبفجابر،أثرنتائجاالنتخاباتاالسرائيميةاألخيرة3009،ـ،عمى
عمميةالتسكيةالسمميةبيفالجانبيفاالسرائيميكالفمسطيني،رسالةماجستير،كميةالدراساتالعميا،جامعة

النجاحالكطنية،3004،ص .37

)5( Daniel Maman: "The Emergence of Business Groups: Israel and south korea
compared", Organization studies,2002: pp. 737-758.
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 -2حل الكنيست في عام 9111ي.)1
يعػػدىػػذاالكنيسػػتال اربػػععشػػركلقػػداسػػتمرتفت ػرةعممػػولمػػدةثػػالثسػػنكاتمػػف47يكنيػػك

4996إلىغاية7يكنيك4999ككاكبىذهالفترةحككمةكاحدةكىيالحككمةالسابعةكالعشركف

لمكياف(اإلسرائيمي)ككافرئيسػيابنيامين نتنيـاىو(،)2كفػيأعقػابالصػعكباتفػيأداءاالئػتالؼ
الحككميأجريتانتخاباتمبكرةلمكنيستالمتتالية .

كالجديرذكرهأفىذهالكنيستىيأكؿكنيستيػتـانتخابيػامػعاالنتخػابالمباشػرلػرئيس

الحككمةبشكؿمتزامف(،)3كذلؾبغيةأفتزيدمؤسسةرئاسػةالحككمػةمػفقكتيػاحيػاؿالكنيسػت،
كماخططليافقدأدلذلؾإلىضعؼممحكظفػيقػكةالحػزبيفالكبيػريف
ي
غيرأفاألمكرلـتأت
ً
كنشكءعددمفاألحزابالمتكسطةالحجـ(،)4مماأدلإلػىعػدـاسػتقرارالحككمػة،كىػذامػاكػاف

النتبػديؿكزيػرالماليػةثػالثمػرات،
كاضػحانمػفخػالؿتبػديؿالػػكزراءأصػحابالحقائػبفقػدتػـمػػث 
ككزيػػرمعػػدؿاثنػػيف،األمػػرالػػذمدفػػعالكنيسػػتإلػػىبحػػثجممػػةمػػفالقضػػايافيمػػايتعمػػؽبق ػرار

رئيسالحككمةبافتتاحنفؽحائطالبراؽكالتيأثارتغضبانشديدانعمىصعيدالشارعالفمسطيني
كالسمطةالفمسطينية .

كتػػـأيض ػانبحػػثقضػػيةالتقػػدـفػػيعمميػػةالسػػالـمػػعالفمسػػطينييفكخاص ػةنفػػيمػػايتعمػػؽ

باتفاقيػػةالخميػػؿكالتػػيصػػادؽعمييػػاالكنيسػػتبكامػػؿىيئتػػوفػػي46كػػانكفالثػػاني4997بغالبيػػة

87عضكانمفأعضاءالكنيستصكتكاإلػىجانبيػافػيمقابػؿ47عض ػكانعارضػكىاكامتنػععػف

التصكيتعضككاحد .

كلقػػدتػػـبمكجػػبىػػذااالتفػػاؽتقسػػيـمدينػػةالخميػػؿإلػػىمنطقتػػيف،منطقػػةH1كالتػػيتشػػكؿ

%80مفالمساحةاإلجماليةلمدينةالخميؿكيسكفىذهالمنطقةمايقػارب4419000فمسػطينيان،
كعمػػىأفيػػتـكضػػعىػػذاالقسػػـتحػػتالسػػيطرةالفمسػػطينيةالكامػػؿ،كمنطقػػة H2كيسػػكنياحػكالي

21900فمسػػطينيانكق اربػػة100مسػػتكطف(إس ػرائيمي)،فقػػدتػػـاالتفػػاؽعمػػىإبقائيػػاتحػػتالسػػيطرة

األمنية(اإلسرائيمية)،فيحيفتنتقؿالصالحياتالمدنيةلمسمطةالفمسطينية( .)5

)1(http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=14&lng=2
()2أ.حسفساىرحسيفبنيجابر،اثرنتائجاالنتخاباتاالسرائيميةاألخيرة،مرجعسابؽ،ص .23
( )3لالستزادة راجع :فتحي عبد النبي الكحيدم ،نظاـ الحكـ في اسرائيؿ ،مرجع سابؽ ،4997 ،ص 17كما
بعدىا .
(  )4د .عزمي بشارة ،مف ييكدية الدكلة حتى شاركف ،دراسة في تناقض الديمقراطية االسرائيمية ،ط ،4دار
الشرؽ،القاىرة،3001،ص366كمابعدىا .

(www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200308-hebron-area-h2.)5
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كلقػػػدتبػ ػػادرإلػ ػػىبعػػػضاألح ػ ػزاباليسػ ػػاريةمخػ ػػاكؼم ػػفم ػػدلاس ػػتعدادرئػ ػػيسالحككمػ ػػة

لالنسحابمفاألراضيالفمسطينية .

كبػ ػ ػالنظرإل ػ ػػىالص ػ ػػعيداالقتص ػ ػػادم؛فق ػ ػػدبحث ػ ػػتالكنيس ػ ػػتالرابع ػ ػػةعش ػ ػػرف ػ ػػيالسياس ػ ػػة

االقتصاديةلمحككمةبشكؿمتكرركخاصػةنفيمػايتعمػؽبضػبطالميزانيػةمػفقبػؿك ازرةالماليػةمػف
جانػػبكالفائػػدةالماليػػةمػػفقبػػؿبنػػؾ(إسػرائيؿ)مػػفجانػػبآخػػر،األمػػرالػػذمأدلإلػػىالكقػػكعفػػي
مأزؽالرككداالقتصادم( .)1

ػدأجري ػتاالنتخابػػاتلمكنيسػػتالخامسػػةعشػػرفػػيأعقػػابحػػؿالكنيسػػتالرابعػػةعشػػر
كلقػ 

جراءالصعكباتالتيكاجيتيافيتمريرميزانيةالكياف(اإلسرائيمي)لعاـ .4999

فقػدتػـحػؿالكنيسػتاسػتنادانإلػىنػصالمػػادة(/26أ)(تعػديؿرقػـ)20مػفقـانون أســاس

الكنيســت لســنة 9122كالتػػينصػػتعمػػىأنػػو"إذالػػـتػػتـالمصػػادقةعمػػىمشػػركعقػػانكفميزانيػػة
الدكلةخالؿفترةثالثةأشيراعتبا انرمفبدايةالسػنةالماليػةفس يػيعتبراليػكـاألكؿبعػدانتيػاءىػذه
الفت ػرةالمػػذككرة(فيمػػايمػػي"المكعػػدالمحػ ٌػدد")ككػػأفالكنيسػػتقػ ٌػررتحػػؿنفسػػياقبػػؿانتيػػاءفت ػرة
كاليتيػػا.كسػػتجرمانتخابػػاتمب ٌك ػرةفػػيآخػػريػػكـالثالثػػاءقبػػؿانتيػػاءفت ػرة90يكم ػانبعػػدالمكعػػد

َّ
ةخمسةأياـمفالمكعدالمحدد
المحددشريطةأالتتخذالكنيستق ار انربغالبيةأعضائياكخالؿفتر
ٌ
يقضيبتأخيرمكعداالنتخاباتبفترةالتتجاكز 400و
مفالمكعدالمحدد،بسػببقػربحمػكؿ
يكـ
ٌ

مكعداالنتخاباتمفيكـعيدأكيكـذكرل" .

كمػػفالجػػديرذكػرهفػػيحػػاؿلػػـيػػتـالمصػػادقةعمػػىالميزانيػػةمػفقبػػؿالكنيسػػت،فإنػػويحػػؽ

لمحككمةأفتحصؿعمىربعالميزانيةالسنكيةالمقترحة،عمىسبيؿتغطيةالنفقات( .)2

 -7حل الكنيست في 8112ي.)3

تعػػدىػػذهالكنيسػػتىػػيالكنيسػػتالسادسػػةعشػػركلقػػدأمضػػتفػػيشػػغؿمياميػػامػػايقػػارب
الثالثسنكاتكنيؼأممنذ47فبراير3002كحتى47أبريؿ .3006
كلقػػدشػػيدتىػػذهالكنيسػػتعمميػػةاالنفصػػاؿكاالنسػػحابمػػفالمسػػتكطناتالمتكاجػػدةفػػي
المحافظ ػػاتالجنكبي ػػة(قط ػػاعغػ ػزة)ع ػػاـ3001األم ػػرال ػػذمدف ػػعبالكنيس ػػتلمناقش ػػةمكض ػػكع
االنفصػػاؿكمػػاترتػػبعميػػومػػفاالحتجاجػػاتالتػػيقػػاـبيػػامنػػدكبيالمسػػتكطنيفككتػػؿاليمػػيف،

باإلضافةإلىماأثارتومشاىدانسحابالمستكطنيفمفصدمةجراءاالنسحاب .

()1راجعفيذات http//www.pmo.gov.i/Hlistory/pastgoverments/documents:
()2د.فتحيعبدالنبيالكحيدم،نظاـالحكـفياسرائيؿ،مرجعسابؽ،ص .72
(3) http://knesset.gov.il/review/ReviewPage2.aspx?kns=16&lng=2
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كفػػيالجانػػباالقتصػػادمفقػػدشػػيدتالميزانيػػةتقميصػػاتعميقػػة،األمػػرالػػذمحسػػفمػػف

الكضػػعاالقتصػػادمالعػػاـ،غيػػرأنػػوأثػػرعمػػىالطبقػػاتالضػػعيفة،األمػػرالػػذمترتػػبعميػػوخػػركج
مظ ػػاىراتاحتجاجي ػػةم ػػفبيني ػػاالت ػػيقام ػػتبي ػػااألمي ػػاتم ػػفالمع ػػيالتالكحي ػػدات،مم ػػادف ػػع
بالكنيستإلىبحثالسياسةاالقتصاديةكانعكاساتياعمىالمجتمع .

كلقدعرؼعفىذهالكنيستأنياسيئةالسمعةعمىرغـمػاقدمتػومػفإنجػازاتغيػرأنيػا

كاففيعيدىاالعديدمػفالتجػاكزاتفقػدشػيدتالعديػدمػفالتحقيقػاتبشػبيةارتكػابالمخالفػات

الجنائيةمفقبػؿالشػرطةبحػؽأعضػاءالكنيسػت،مػفبيػنيـرئػيسالحككمػةكابنػوعمػرمشػاركف
ػركةكىميػةفػيحمػالتكالػدهاالنتخابيػة،ككػذلؾ
كالذمتكرطبقضػايافسػادعمػىخمفيػةتشػغيمولش 

تمقيوألمكاؿعدةمفمنظماتداخميةكخارجية،كمعتصادـمحاكالتالمدعيالعاـبتكجيوتيمة
لومعتمتعوبالحصانة،األمرالذمدفعالكنيستإلصدارقػانكففػييكليػكيسػمحلممػدعيالعػاـ
بتكجيػػوتيػػـضػػدأعضػػاءالكنيسػػت(،)1ككػػذلؾحػػدكثالتصػػكيتاتالمزدكجػػةلعضػػكمالكنيسػػت
االثنيفكىيمفحزبالميككدكالتػيتسػببتبػأفقػاـرئػيسالكنيسػتباسػتدعاءالشػرطةإلػىمقػر

الكنيستلممرةاألكلىمنذتأسيسالكنيست .
كفػػيأكاخػػرفت ػرةعمػػؿالكنيسػػتالسادسػػةعش ػرةشػػيدانشػػقاؽحػػزبالميكػػكدكأقامػػتحػػزب
كاديماكلقدكافمفبيفالمنسحبيفرئيسالحككمة،كلقداضطرعددكبيرمفأعضاءالكنيست
إلىاالسػتقالةمػفالكنيسػتقبػؿالكقػتالمحػددكذلػؾبيػدؼتمكيػنيـمػفالتنػافسفػياالنتخابػات

لمكنيستالسابععشرضمفصفكؼحزبكاديماالجديد( .)2

كذلؾإعماالنبالمادة(/6ح)مفقانكفأساسالحككمةلسنة4968كالتينصتعمػىأنػو"

لػػفيكػػكفعضػػككنيسػػتقػػدانسػػحبمػػفكتمتػػوالبرلمانيػػةكلػػـيسػػتقيؿمػػفمنصػػبوقػػربمكعػػد
االنسػػحابكزي ػ انرفػػيفت ػرةكاليػػةتمػػؾالكنيسػػت؛إفمفعػػكؿىػػذااالرشػػادأفيػػرلفػػيحالػػةانشػػقاؽ
كتمةكفقانلمظركؼالتيحددتفيالقانكف؛كبالنسبةليذاالبندالصغيرفػإف"االنشػقاؽعػفكتمػو"
يعنيماجاءفيبند(/6أ)فيقانكفأساسالكنيست" .

درجاسـعضككنيسػت
كمادة(/6أ)مفقانكفأساسالكنيستكالتينصتعمىأنو" ي
لفي ى
ً
قدانسحبمفكتمتوكلـيستقؿمفالكنيستبعدذلػؾعمػىقائمػةمرشػحيحػزبفػياالنتخابػات
التيتجرمبعدانتياءفترةكاليةالكنيستالتيكافعضككنيستخالليا،كذلؾإذاماكػافليػذا
( )1تقرير معمكمات ،رقـ ( ،)1الفساد في الطبقة السياسية االسرائيمية ،مركز الزيتكف لمدراسات كاالستشارات،
بيركت،لبناف،ص.21

()2راجعفيذاتالمعني:أ.حسفساىرحسبيفبنيجابر،مرجعسابؽ،ص .33
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الحػػزبتمثيػػؿفػػيالكنيسػػتالمنتييػػةكاليتيػػا؛كاليسػػرممفعػػكؿىػػذااألمػػربالنسػػبةالنشػػقاؽكتمػػة

لمشركطالتيح ٌددتفيقانكفاالنتخاباتلمكنيست" .
كفقان
ي

ممادفعالكنيستإلىأفتتخذق ار ناريحؿنفسياقبؿانتياءفصمياالتشريعيكذلؾكفؽنص

المادة()21مفقانكفأساسالكنيست (تعديؿرقـ)41كالتينصتعمىأنو"إفالكنيستلف
تتخذق ار انربحؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتياإالمفخالؿسفقانكفبيذاالصدد،بتأييدغالبية

أعضاءالكنيست" .

كيعدىذاالقراربمثابةإرشادلمكعداالنتخاباتالجديدةكذلؾبحسبالمادة(تعديؿرقـ)20

لنصالمادة()21مفنفسالقانكفكالتيكردفينصيا"ينطكمقانكفحؿالكنيستعمىإرشاد
بالنسبةلمكعداالنتخاباتلمكنيستالتيستمييا،كسيقعىذاالمكعدخالؿفترةلفتتجاكز خمسة

أشيربعدمصادقةالكنيستعمىقانكفحؿالكنيست" .
 -2حل الكنيست في 8111ي.)1
باشػػرتىػػذهالكنيسػػتميػػاـعمميػػامنػػذ47أبريػػؿ3006كحتػػى31فب اريػػر،3009ككػػاف

ألكؿم ػرةم ػػفن ػػاؿأكبػػرع ػػددم ػػفالمقاع ػػدىػػكح ػػزبتن ػػافسفػػياالنتخاب ػػاتألكؿمػػرةينتخ ػػب

لمنصبرئيسالكنيستامرأة( .)2

كلقدكاكبتىػذهالكنيسػتانػدالعحػربلبنػافكلقػدكجيػتانتقػاداتحػادةحػكؿكيفيػةإدارة

الحػ ػػرب،األمػػػرالػ ػػذمدفػػػعبالكنيسػػػتلبحػػػثالحػ ػػربكعمػ ػػؿالمجن ػػةالمكمف ػػةبتق ػػديـتقريػ ػػرعػ ػػف
الحرب( .)3

ككمػػاتػػـفػػتحتحقيػػؽضػػدرئػػيسالدكلػػةالثػػامفموشــيو كتســافبشػػبيةارتكابػػوالمخالفػػات

الجنسيةضدعددمفالنساءالمكاتيعممففيالديكافالرئاسي( .)4

كلقػدسػػيطرتحركػػةحمػػاسعمػػىقطػػاعغػزةفػػيعػػاـ3007بعػػدخػػالؼكصػراعداـبينيػػا

كب ػػيفحرك ػػةف ػػتحاألم ػػرال ػػذمأدلإل ػػىاالنقس ػػاـالفمس ػػطينيال ػػداخميكال ػػذمتس ػػببف ػػيكق ػػؼ
المفاكضاتمػعالكيػاف(اإلسػرائيمي)،األمػرالػذمأدلإلػىازديػادمخػاكؼالحككمػة(اإلسػرائيمية)
مفتزايدقكةحركةحماسداخؿقطاعغزة( .)5

)1(http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=17&lng=2

(  )2أ.ناديةعيمبكني،إعادةتشكيؿاالفكار،قامربفغكريكفعندماانشؽعف(العمؿ)،كشكؿ(رافي:لكف
كديما)،تعبيرعفتغييرأكثرجكىرية،الشرؽاألكسط،جريدةالعربالدكلية .3001/09/46،

()3صحيفةالقدس،3008/01/24نقالعف"يدعكتاحرنكت"http://www.alquds.com/node/382:
()4أ.أحمدالسيدتركي،الفسادالسياسياإلسرائيمي...منظـكمقنفhttp://www.islamonline.net،

(  )5أ .بساـ الصالحي ،المجمس التشريعي كالدكائر المغمقة ،كرقة عمؿ مقدمة لمركز ىدؼ لحقكؽ االنساف،
دراسةتعزيزالتجربةالبرلمانيةالفمسطينية .3008/08/40،
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اجتمعتىذهاألحداثاليامةفيىذهالفترةلينتجعنوحؿالكنيستكالعمؿعمىإجراء

االنتخابات .

 -1حل الكنيست في8192ي.)1
تمتاالنتخاباتلتشكيؿالكنيستفي 33كانكفالثاني 3042كالتينتجعنياالكنيست

التاسععشركالذمباشرميامولفترةقصيرةمنذ1فبراير3042كحتى24مارس .3041

كلقد شيدت ىذه الفترة االتفاؽ بيف حركتي فتح كحماس حيث تـ تشكيؿ حككمة كحدة

كطنيةاألمر الذم قابمت الحككمة (اإلسرائيمية) بكقؼالمحادثات معالسمطة كفرضالعقكبات

االقتصاديةعمييا .

ككماكاكبتالكنيستقياـحرب3041كالتيقامتبيا(إسرائيؿ)عمىقطاعغزةفييكـ

ائيمي)اسـ"الجرؼالصامد"بينماأطمقت

 8يكليك/تمكز 3041كالتيأطمؽعميياالكياف (اإلسر
عميياحركةحماس"العصؼالمأككؿ"كأماحركةالجياداإلسالميفقدأطمقتعمييااسـ"البنياف

المرصكص" كلقد ارتكب االحتالؿ (اإلسرائيمي) خالؿ ىذه الحرب العديد مف المجازر بحؽ
المكاطنيفالفمسطينييفكتـاالتفاؽعمىكقؼإطالؽالنارفي36آب .)2(3041

كلقدبحثالكنيستفيأعقابىذهالحربفياألسبابالتيأدتالىشعكرالمكاطنيف

(اإلسرائيمييف) بالتراجع األمني الشخصي ،كما  كبحث أيضان في ما يتعمؽ في المكاضيع
االقتصادية كاالجتماعية كخاصة تفاقـ الجياز الصحي كسبؿ مكافحة ظاىرة الفقر كغالء

المعيشة .

كؿ ىذه األحداث لعبت دك انر بار انز في نشكب الصراع كالخالؼ في حقكؽ االئتالؼ

الحككمي،األمرالذمصاحبوالمصادقةعمىالميزانيةلعاـ 3041كؿىذادفعبالكنيستأف

تقر بالقكانيف الثانية كالثالثة مشركع قانكف بحميا نيائيان ،مف خالؿ عقد جمسة طارئة تمييدان

إلجراء انتخاباتجديدة،كلقدصكت 81مفأعضاءالكنيستعمىحميابشكؿنيائي،تطبيقان
لماكردفي(تعديؿرقـ)41مفنصالمادة()21كالذمنصعمىأنو"إفالكنيستلفتتخذ

ق ار انربحؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتياإالمفخالؿسفقانكفبيذاالصددبتأييدغالبيةأعضاء

الكنيست" .




)1( http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=19&lng=2
)2( www.google.ps/amp/www.aljazeera.net/amp/news
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المطمب الثالث

تقييم تجربة الحل في القوانين ياإلسرائيمية)
يعد حؽ الحؿ في القانكف (اإلسرائيمي) حقان في يد الكنيست نفسو كال يجسد التكازف

المطمكببيفالسمطاتغيرأنوجاءفيبعضالمكادبمثابةضمانةكجزاءلضبطسيرالعمؿ
اء لعدـخركج
الذمجعؿجز ن
ي
كذلؾبحسبماكردفي (تعديؿرقـ)20مفنصالمادة(/26أ)ك
الكنيستبالمصادقةعمىالميزانيةالعامةخالؿالمدةالتيحددىاالقانكففقداعتبرالقانكفأف

الكنيستتككفقدحمتنفسيابنفسياكىذه ضمانةلعدـالتالعبكاالىماؿفيالمصادقةعمى

الميزانيةكجزاءفينفسالكقتعمىعدـمقدرةالكنيستالخركجكالتكافؽعمىالميزانية .

ككذلؾ في حالة تكميؼ أحد أعضاء الكنيست بتشكيؿ حككمة جديدة فيككف الكنيست

باعتبارهقدحؿفيحاؿعجزىذاالعضكعفتشكيؿالحككمةسكاءبفكاتالمدةالمحددةأك

جراءقياموباإلبالغعفعجزهعفالقياـبتشكيميا .

كأمافيالحالةالتينصعمييا(التعديؿرقـ)41لنصالمادة()21كالتيخكلتالكنيست

حؿنفسوبنفسوفقدقيدتذلؾبأفتتخذالكنيستق ار انر بقانكفبيذاالصددكأفيؤيدىذاالقرار

أغمبيةبرلمانية .

كأيضانعندماأعطىحؽالحؿلمحككمةمفخالؿالتكافؽمعرئيسالدكلةعمىالحؿفي

حاؿ تبيف لرئيس الكزراء أف ىناؾ معارضة مف أعضاء الكنيست لمحككمة األمر الذم يعرقؿ
قياميابعمميابالشكؿالسميـ،غيرأفالقانكفقدقيدذلؾمفخالؿماكردفينصالمادة()39

مفقانكفأساسالحككمةلسنة 4968كالذمفرضأفيصدرذلؾالتكافؽبيفرئيسالكزراء
كرئيسالدكلةبمرسكـيصدرفيالكقائع(اإلسرائيمية)كأفيسرممفعكؿىذاالمرسكـبعدصدكره

ب 34يكمان إال إذا قاـ غالبية أعضاء الكنيست بتقديـ طمب خطي لرئيس دكلة الكياف
(اإلسرائيمي)لتكميؼعضككنيستكافؽعمىذلؾخطيانكعمىأاليككفرئيسالحككمةبتشكيؿ
حككمةكذلؾخالؿفترة 34يكمان مفيكـ صدكرالمرسكـكستعتبرالحككمةكأنيااستقالتيكـ

صدكرالمرسكـ .

كالجدير ذكره أف التطبيقات التي حدثت في الكياف (اإلسرائيمي) قد تنكعت بيف حاالت

الحؿالتينصتعميياالقكانيف(اإلسرائيمية) .


 205

المبحث الرابع
مدى مالءمة األخذ بفكرة الحل في النظام السياسي الفمسطيني وفقاً لمقانون األساسي
اءعم ػػىص ػػعيدنش ػػأتو
يتمت ػػعالنظ ػػاـالسياس ػػيالفمس ػػطينيبتركيب ػػةذاتط ػػابعخ ػػاصسػ ػك ن

كتش ػػكيمو،كخاصػ ػةنم ػػايتعم ػػؽبمس ػػألةثنائي ػػةب ػػيفمنظم ػػة،كس ػػمطة،تتمت ػػعك ػػؿمني ػػابأنظمتي ػػا،
كقكانينيػػاكسػػمطاتيا،كمؤسسػػاتيا،غيػػرأفمنظمػػةالتحريػػرالفمسػػطينيةاليمكػػفاعتبػػارنظاميػػا

األساسػػيبمثابػػةدسػػتكر؛حيػػثأنػػواليكتسػػبالطبيعػػةالدسػػتكرية،إالمػػفحيػػثتنظيمػػولمجنػػة

التنفيذية،كالمجمسالػكطني،كطبيعػةالعالقػةبينيمػا(،)1كأمػاالسػمطةالكطنيػةالفمسػطينية،فتمتمػؾ
القانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة3002كتعديالتو،كالذميعددستكرالبالد،كمفخالؿ

مػ ػكادهتتض ػػحطبيع ػػةالنظ ػػاـالسياس ػػيلم ػػبالد،كخاصػ ػةنم ػػفحي ػػثطبيع ػػةالعالق ػػةف ػػيم ػػاب ػػيف

السمطات،كمدلالتعاكف،كالرقابةفيمابينيما،كمقدارتحقيؽالتكازففيمابيفالسمطات،كىذاما
ي ػػدفعنالمبح ػػثح ػػكؿم ػػدلض ػػركرةاس ػػتحكاذالق ػػانكفاألساس ػػيالفمس ػػطينيالمع ػػدؿلس ػػنة3002
كتعديالتػػوعمػػىسػػالحيفليمػػانفػػسالقػػكةيكاجػػوبيمػػاكػػؿمػػفالسػػمطةالتنفيذيػػةبسػػالحالمسػػئكلية

الك ازرية،كيكاجوبوالسمطةالتشريعيةبسالححؿالمجمسالتشريعي،كفيسبيؿذلؾنقكـبتقسػيـ
ىذاالمبحثإلىمطمبيفعمىالنحكالتالي :

المطمباألكؿ:مبرراتاألخذبفكرةحؿالبرلماففيالنظاـاألساسيالفمسطيني .
المطمبالثاني:التنظيـالدستكرمإلدخاؿفكرةحؿالبرلماففيالقانكفاألساسي .
المطمب األول

مبررات األخذ بفكرة حل البرلمان في النظام السياسي الفمسطيني
النظ ػ ػػاـالسياس ػ ػػيالفمس ػ ػػطينيبطبيعت ػ ػػوالسياس ػ ػػية،كت ػ ػػداعياتالحزبي ػ ػػةالت ػ ػػيين ػ ػػتجعني ػ ػػا
الصراعات،كالمناكفاتالداخميػة،كالتػيكػافنتاجيػااالنقسػاـالحاصػؿداخػؿالصػؼالفمسػطيني،
يجع ػػؿى ػػذاالنظ ػػاـب ػػأمسالحاج ػػةلكج ػػكدح ػػؽح ػػؿالمجم ػػسالتشػ ػريعيداخ ػػؿنص ػػكصالق ػػانكف

األساسػػيالفمسػػطينيالمعػػدؿلسػػنة3002كتعديالتػػو؛حيػػثأفىػػذاالحػػؽيشػػكؿدرع ػانكاقي ػانفػػي
كجػػواالنقسػػاـ،فيػػكركػػفت ػكازفالقػػكلبػػيفالسػػمطتيفالتش ػريعية،كالتنفيذيػػة،كفػػيىػػذاالمطمػػب
سنبررحاجةىذاالنظاـلألخذبفكرةحؿالبرلمافمفخالؿمايمي :

( )1د.محمدعبداهللأبكمطر،القانكفالدستكرمكالنظـالسياسية،ج،3النظـالسياسية -النظريةالعامةفي

النظـ السياسية كتطبيقاتيا في فمسطيف ،ط ،4مكتبة كمطبعة الطالب ،جامعة األزىر ،غزة،3047 ،

ص216كمابعدىا.
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الفرع األول

طبيعة النظام السياسي الفمسطيني
لقد شكؿ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ سنة  3002كتعديالتو دستكر المرحمة

االنتقالية،كلقدتناكؿىذاالقانكفتنظيـكافةالحقكؽ،كاألنظمةفيالدكلةالفمسطينية،كالعالقة

بيف السمطات ،كالطبيعة العامة لمبالد ،كالعديد مف األمكر اليامة ،كسنقكـ بإبراز بعض ىذه
األمكرمفخالؿالتطرؽلنصكصبعضالمكادفيالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة

3002كتعديالتوحسبالحاجةعمىالنحكالتالي :

فقد نظـ النظاـ السياسي في الدكلة مف خالؿ جعؿ الشعب مصدر السمطات بأشكاليا

الثالثة التنفيذية ،كالتشريعية ،كالقضائية؛ كذلؾ بمكجب نص المادة ( )3مف القانكف األساسي

الفمسطينيالمعدؿلسنة3002كتعديالتو( .)1

كمفخالؿ ىذاالنصيبرزلناأفالمشرعالفمسطينيقدجعؿالقكةالحقيقيةالتيتتمتعبيا

ىذه السمطات ممنكحة مف قبؿ الشعب الذم يشكؿ صاحب السمطة األصيؿ ،كمصدرىا

األساسي،كلقدأقرتىذهالمادةمبدأالفصؿالمرفبيفالسمطات؛ األمرالذميجعؿمفالنظاـ
الفمسطينينظاـنيابيديمقراطي .

كأمافيمايخصنظاـالحكـفيفمسطيف؛ فقدأكد القانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿ

لسنة  3002كتعديالتو عمى أف نظاـ الحكـ في فمسطيف ىك نظاـ ديمقراطي نيابي ،تككف
الحككمةبمكجبومسئكلةأماـالرئيس،كأماـالمجمسالتشريعيبحسبمانصتالمادة( .)2()1

كباإلمعاف في نص المادة نجد أف النظاـ الفمسطيني ىك نظامان مختمطان يخمط فيما بيف

النظاـالبرلماني ،كالنظاـالرئاسي؛ حيث يأخذمفالرئاسيانتخابالرئيس بصكرة مباشرةمف
شعب ،كيمارسصالحياتكاسعةإالأنويأخذمفالنظاـالبرلمانيلكجكدمبدأالفصؿمابيف

السمطات .

كأمافيمايخصأساسالحكـ،فقدنصالمشرععمىأفمبدأسيادةالقانكفىكأساس

الحكـ؛ فيفمسطيف،الأحديعمكعمىالقانكف،كفقان لمانصتعميوالمادة(،)6كبذلؾيككف

( )1تنص المادة ( )3مف القانكف األساسي عمى أنو" الشعب مصدر السمطات كيمارسيا عف طريؽ
السمطاتالتشريعيةكالتنفيذيةكالقضائيةعمىأساسمبدأالفصؿبيفالسمطاتعمىالكجوالمبيففيىذاالقانكف
األساسي" .
( )2تنصالمادة()1مفالقانكفاألساسيعمىأنو"نظاـالحكـفيفمسطيفنظاـديمقراطينيابييعتمد

عمى التعددية السياسية كالحزبية كينتخب فيو رئيس السمطة الكطنية انتخابان مباش انر مف قبؿ الشعب كتككف
الحككمةمسئكلةأماـالرئيسكالمجمسالتشريعيالفمسطيني" .
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الجميعأماـالقانكفسكاسية( .)1

كأما في مايخص انتخاباترئيس السمطة الكطنيةالفمسطينية؛ فقدجعؿ المشرعانتخاب

الرئيسانتخابانعامان،كمباش انرمفالشعبالفمسطيني،كلـيدعلمبرلمافأمدكرفيتعييفرئيس

السمطة،أكانتخابوحتىاليخضعالرئيسلسمطةالبرلمافممايخكلوليككفحكمانبيفالسمطات
لتمتعوباالستقالليةكىذاماأكدتوالمادة( .)2()21

كلقدذىبالمشرعفيمايخص شغكرمركزرئيسالسمطة؛ حيثقررعددمفالحاالت

التي يعتبر بمكجبيا مركز الرئيس شاغ انر ،كىي عند كفاة الرئيس ،أك عند قبكؿ ثمثي أعضاء
المجمس التشريعي الستقالة مقدمة إليو مف الرئيس ،كأخي انر في حاؿ فقد رئيس السمطة األىمية
القانكنية عمى أف يصدر بذلؾ قرار مف المحكمة الدستكرية العميا ،كمكافقة المجمس التشريعي

بأغمبيةثمثيأعضائو،كلقدخكؿالمشرعرئيسالمجمسالتشريعيالفمسطينيبتكلىمياـرئيس
السمطة الكطنية الفمسطينية في حاؿ شغر ىذا المنصب بسبب أحد األسباب السابقة عمى أف

يككفذلؾمؤقتانكالتزيدمدةتكليوعفستيفيكمانعمىأفتجرمخاللياانتخاباتحرةكمباشرة
النتخاب رئيس جديد كفقان لقانكف االنتخابات العامة كذلؾ بحسب ما كرد في نص المادة

( .)3()27

كلقدجاءتالمادة()29مفالقانكفاألساسيالمعدؿلسنة 3002كتعديالتولتمنحرئيس

السمطة منصب القائد األعمى لمقكات الفمسطينية كىي مف أحد مميزات النظاـ الرئاسي ،حيث
نصتالمادةعمىأف"رئيسالسمطةالكطنيةىكالقائداألعمىلمقكاتالفمسطينية" .

أما فيما يتعمؽ بتعييف ممثمي السمطة فقد أعطى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 3002
( )1تنص المادة ( )6مف القانكف األساسي عمى أنو" مبدأ سيادة القانكف أساس الحكـ في فمسطيف ،كتخضع
لمقانكفجميعالسمطاتكاألجيزةكالييئاتكالمؤسساتكاألشخاص" 

( )2تنص المادة ( )21مفالقانكف األساسي عمى أنو" ينتخب رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية انتخابان عامان
كمباش انرمفالشعبالفمسطينيكفقانألحكاـقانكفاالنتخاباتالفمسطيني" .

( )3نصالمادة()27مفالقانكفاألساسيعمىأنو"-4يعتبرمركزرئيسالسمطةالكطنيةشاغ انرفيأممف
الحاالتاألتية :

أ -الكفاة.

ب -االستقالةالمقدمةإلىالمجمسالتشريعيالفمسطينيإذاقبمتبأغمبيةثمثيأعضائو.

ج -فقداألىميةالقانكنيةكذلؾبناءعمىقرارمفالمحكمةالدستكريةالعمياكمكافقةالمجمسالتشريعيبأغمبية
ثمثيأعضائو .
-3إذاشغرمركزرئيسالسمطةالكطنيةفيأممفالحاالتالسابقةيتكلىرئيسالمجمسالتشريعيالفمسطيني
مياـ رئاسة السمطة الكطنية مؤقتان لمدة ال تزيد عف ستيف يكمان تجرم خالليا انتخابات حرة كمباشرة
النتخابرئيسجديدكفقانلقانكفاالنتخاباتالفمسطيني".
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كتعديالتو ىذا الحؽ لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كذلؾ بحسب نص المادة ( )10مف

القانكف األساسي المعدؿ لسنة  3002كتعديالتو كالتي نصت عمى أنو" يعيف رئيس السمطة
الكطنيةممثميالسمطةالكطنيةلدلالدكؿكالمنظماتالدكليةكالييئاتاألجنبيةكينييمياميـ،

كمايعتمدممثميىذهالجياتلدلالسمطةالكطنيةالفمسطينية"،كبيذايككفرئيسالسمطةتمتع
بحؽآخريعدمفمميزاتالنظاـالرئاسي .

كفيما يخص إصدار القكانيف؛ فقد منحت المادة ( )14رئيس السمطة الكطنية صالحية

إصدار القكانيف بعد إق ارراىا مف المجمس التشريعي الفمسطيني خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ
إحالتياإليوكبيذايككفرئيسالسمطةقدحظيبميزةأخرلمفمميزاتالنظاـالرئاسي( .)1

كلقدحظيرئيسالسمطةأيضانبحؽالعفكالخاص؛حيثمنحتوىذاالحؽالمادة()13مف

القانكف األساسي المعدؿ لسنة  3002كتعديالتو التي نصت عمى أنو" لرئيس السمطة الكطنية
حؽالعفكالخاصعفالعقكبةأكتخفيضيا،كأماالعفكالعاـأكالعفكعفالجريمةفاليككفإال

بقانكف" .

كلقدمنحتالمادة()12لرئيسالسمطةأيضانصػالحيةإصػدارقػ ارراتليػاقػكةالقػانكففػي

حالةالضركرةفيغيرأدكارانعقادالمجمسالتشريعي،غيرأفالمشرعكضعشػركطان،كضػكابط

فقدأكجبأفتككفحالةالضركرةالتحتمؿالتأخيركأفيككف

ليذهالصالحيةالممنكحةلمرئيس؛

المجم ػػسغي ػػرمنعق ػػد،كعم ػػىأفتع ػػرضى ػػذهالقػ ػ ارراتعم ػػىالمجم ػػسالتشػ ػريعيف ػػيأكؿجمس ػػة
يعقدىابعدصدكرىذهالق اررات،كفيحاؿعدـااللتػزاـبعرضػياعمػىالمجمػسيػزكؿمػاليػامػف

قػػكةالقػػانكف،كنػػصأيض ػانعمػػىأنػػويػػزكؿمػػايكػػكفليػػامػػفقػػكةالقػػانكففػػيحػػاؿعرضػػتعمػػى
المجمسالتشريعيبحسبالقانكفكلـيقرىاالمجمس( .)2

( )1تنص المادة ( )14مف القانكف األساسي عمى أنو"  -4يصدر رئيس السمطة الكطنية القكانيف بعد
إق ارراىامفالمجمسالتشريعيالفمسطينيخالؿثالثيفيكمان مفتاريخإحالتياإليو،كلوأفيعيدىاإلىالمجمس

خالؿذاتاألجؿمشفكعةبمالحظاتوكأسباباعتراضوكاالاعتبرتمصدرة كتنشرفك انرفيالجريدةالرسمية .

 -3إذاردرئيسالسمطةالكطنيةمشركعالقانكفإلىالمجمسالتشريعيكفقان لألجؿكالشركطالكاردةفي

الفقرةالسابقةتعادمناقشتوثانيةنفيالمجمسالتشريعي،فإذاأقرهثانيةنثمثيأعضائوأيعتبرقانكنانكينشرفك انرفي

الجريدةالرسمية".

( )2تنصالمادة()12مفالقانكفاألساسيعمىأنو"لرئيسالسمطةالكطنيةفيحاالتالضركرةالتيال
تحتمؿالتأخيرفيغيرأدكارانعقادالمجمسالتشريعي،إصدارق ارراتلياقكةالقانكف،كيجبعرضياعمى

المجمسالتشريعيفيأكؿجمسةيعقدىابعدصدكرىذهالق اررات كاالزاؿماكافليامفقكةالقانكف،أما
إذاعرضتعمىالمجمسالتشريعيعمىالنحكالسابؽكلـيقرىازاؿمايككفليامفقكةالقانكف" .
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غي ػػرأن ػػويؤخ ػػذعم ػػىن ػػصالم ػػادة()12ع ػػدـتحدي ػػدم ػػدةزمني ػػةمح ػػددةي ػػتـع ػػرضى ػػذه

القػ ارراتبمكجبيػػاعمػػىالمجمػػس،كبيػػذايكػػكفالمشػػرعقػػدتػػرؾذلػػؾلتقػػديررئػػيسالسػػمطة،كالػػذم
ذلػػؾمسػػاحةكاسػػعةلمتبػػاطؤفػػيعػػرضالق ػ ارراتعمػػىالمجمػػسالتش ػريعي؛ككػػذلؾغيػػابتحديػػد
المدةالمعينػةالتػييتكجػبأفينعقػدالمجمػسبمكجبيػا،كالتػيتػدفعباتجػاهعػدـاإلطالػةفػيغيبػة
المجمسالتشريعيألسبابقػدتكػكفذاتطػابعسياسػيفقػدتكػكفسػببغيبػةالمجمػسالتشػريعي
إجازةأكتعطيؿأكحؿفبيذهالمساحةالمترككةلتقديرالرئيسيعطيوالفرصةلتعسؼفيق ار ارتػو
كالػػتحججبعػػدمالئمػػةالظػػركؼلعقػػدالبرلمػػافأكعػػدـقػػدرةالبرلمػػافعمػػىاالجتمػػاع،أكخػػالؼ

ذلؾ،أكعدـشرعيةالبرلمافالنتياءكاليتو،كغيرهمفاألسباب .

كأماعفتشكيؿالسمطةالتنفيذية،فقدتـتشكيميافيبدايةاألمرمفرئيسالسمطةالكطنية

الفمسطينية ،كمجمسالكزراءالذمكافيرأسورئيسالسمطةغيرأنوتـتعديؿالدستكرفيمارس
يكمؼ بتشكيؿ الحككمة ،كلقد منح
عاـ  3002لينص عمى كجكب كجكد منصب رئيس كزراء ي
الدستكررئيسالسمطةأحقيةاختياررئيسالكزراءكلوأيضان أفيقيموأكيقبؿاستقالتوكلوأف

يطمبمنودعكةمجمسالكزراءلالنعقاد،كىذابحسبمانصتعميوالمادة( .)1()11

كمفخالؿاإلمعاففيىذاالنص،نجدأفرئيسالكزراء،كالكزراءيككنكفمسئكلكفأماـ

رئيسالسمطة؛ ككذلؾأفالمشرعلـيفرضعمىالرئيساختياررئيسالكزراءمفبيفاألغمبية

البرلمانية؛ فقدترؾلوالخياركلككافمفخارجأعضاءالبرلماف،غيرأفىذااالختياريككف
لوتداعياتتحتـعمىالرئيسالتكجوصكباالختيارمفبيفاألغمبيةالبرلمانية؛كذلؾمفأجؿ

نيؿ ثقة البرلماف بالحككمة ،كاالبتعاد عف المناكفات السياسية الحزبية؛ فاالختيار مف خارج

أعضاءالبرلمافيتطمبكعيبأىميةتغميبالمصمحةالعامةعمىالمصمحةالحزبيةاألمرالذم
يتيحكيسيؿالحصكؿعمىثقةالبرلمافعنداختياررئيسان لمكزراءمفخارجالبرلمافذككفاءة،

حيثأفىذااالختيارغالبانماكافيترتبعميوفيبعضاألنظمةالسياسيةإمااستقالةالحككمة

أكحؿالبرلماف .

كنجدأفالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة 3002كتعديالتوقدنصعمىالتعاكف

بيفرئيسالسمطةكمجمسالكزراءكذلؾبحسبماكردفينصالمادة(،)16كىذايدؿعمىأف

ىذاالقانكفيدفعنحكالمركنةفيالعمؿكتعزيزالتعاكفكالتداخؿ( .)2

()1تنصالمادة()11مفالقانكفاألساسيعمىأنو"يختاررئيسالسمطةالكطنيةرئيسالكزراءكيكمفوبتشكيؿ
حككمتوكلوأفيقيموأكيقبؿاستقالتو،كلوأفيطمبمنودعكةمجمسالكزراءلالنعقاد".

( )2تنصالمادة()16مفالقانكفاالساسيعمىأنو"يساعدمجمسالكزراءالرئيسفيأداءمياموكممارسة
سمطاتوعمىالكجوالمبيففيىذاالقانكفاألساسي" .
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كفيما يخص السمطة التشريعية؛ فقد أكد المشرع عمى أف السمطة التشريعية ىي سمطة

منتخبة مف الشعب ،كىي الممثؿ عنو ،كيتكلى المجمس التشريعي ميامو التشريعية ،كالرقابية،
فيككفعميوإصدارالتشريعاتالضركرية،كالالزمةلتنظيـالحياةفيالمجتمعالفمسطيني؛ككذلؾ
مباشرةدكرهالرقابيعمىالسمطةالتنفيذية،كمسائمتياكذلؾحفاظان عمىحسفسيرالعمؿكعدـ

تجاكز القانكف أك التعسؼ في استعماؿ الحقكؽ أك الصالحيات ،ككذلؾ لـ يغفؿ المشرع عف
تحديدمدةالفصؿالتشريعيلممجمسالتشريعيفقدتـتحديدىابأنياىيالمرحمةاالنتقالية،غير

التعديؿ عمى ىذه المادة في  3001/7/37قد جعؿ ىذه المدة أربع سنكات كتنتيي عند أداء
أعضاءالمجمسالجديدالمنتخباليميفالدستكرم،فقدنصتالمادة()17مفالقانكفاألساسي

الفمسطيني المعدؿ لسنة  3002كتعديالتو عمى أف" المجمس التشريعي الفمسطيني ىك السمطة

التشريعية المنتخبة ،بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف يتكلى المجمس التشريعي ميامو

التشريعيةكالرقابيةعمىالكجوالمبيففينظاموالداخمي،كتعتبرمدةىذاالمجمسىيالمرحمة

االنتقالية".

كلقدتـتعديؿالبندالثالثمنيافيتعديؿ 3001لينصعمىأنو"مدةالمجمسالتشريعي
أربعسنكاتمفتاريخانتخابوكتجرماالنتخاباتمرةكؿأربعسنكاتبصكرةدكرية" .

ككما نصت المادة ( )17مكرر بحسب تعديؿ عاـ  3001عمى أنو" تنتيي مدة كالية

المجمسالتشريعيالقائـعندأداءأعضاءالمجمسالجديدالمنتخباليميفالدستكرم" .

غيرأنويثارخالؼفقييحكؿالصالحياتالممنكحةلمبرلمافخالؿالفترةالكاقعةمابيف


قرار إجراء االنتخابات التشريعية ،كفترة تسمـ المجمس الجديد لميامو ،كحمفو اليميف الدستكرم؛
فيناؾجانبيرلأفلوالحؽفيممارسةكافةالمياـ،كالصالحياتالممنكحةليـككأنيـفي

فصميـالتشريعيالعادم،كىناؾجانبآخريرلضركرةتقميصىذهالصالحياتفاليمارس
أعضاءالبرلمافأيةمياـتمسمصالحالدكلةأكتغيرفيأمكرتشريعيةأكتنظيمية( .)1

وبدورنا نرى أنو في حال نص الدستور عمى أن ىذه الفترة محل الخالف ىي ضمن مدة

الفصل التشريعي لممجمس القديم ،يكون ألعضائو الحق في التمتع بكامل الميام ،والصالحيات

الممنوحة ليم ،وىذا ينطبق عمى ما نصت عميو المادة ي )37مكرر سالفة الذكر ،فما الذي
يمنع المجمس القديم من أن يمارس أعضائو أية ميام تمس مصالح الدولة ،أو تغير في أمور

تشريعية ،أو تنظيمية ،فال ضير إذاً من أن يحتفظ أعضاء المجمس القديم بكافة الميام

والصالحيات الممنوحة ليم وكأنيم في فصميم التشريعي العادي ،وان لم يكونوا في الفترة محل

الخالف ضمن فصميم التشريعي .

()1د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص .101
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كأما في ما يتعمؽ بمف يمتمؾ حؽ افتتاح دكرات انعقاد المجمس التشريعي ،كحؽ الدعكة

لالنعقاد،نصالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة 3002كتعديالتوفيالمادة()13منو

عمىأف"يفتتحرئيسالسمطةالدكرةالعاديةاألكلىلممجمسكيمقيبيانواالفتتاحي"،كبحسبىذا

النص نجد أف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 3002ـ كتعديالتو قد منح رئيس السمطة افتتاح
الدكرةالعاديةاألكلىفقطكلـيذكرشيءعفباقيدكراتاالنعقاد،غيرأنوجاءالنظاـالداخمي

لممجمسالتشريعيالفمسطينيليكمؿىذهالمادةمفخالؿماكردفيالمادة()46منو( .)1

فمفخالؿىذهالمادةنالحظأفالمشرعقدميزبيفاالنعقادفيالدكراتالعادية،كاالنعقاد

في الدكرات الغير عادية ،كأما الدكرات العادية؛ فقد منح صالحية ،كحؽ الدعكة ليا لرئيس
السمطةالكطنيةالفمسطينية،كىككذلؾالمخكؿمفقبؿالدستكربافتتاحالجمسةالعاديةاألكلى

كالقاءالبيافاالفتتاحي،كأماالدكراتالغيرعاديةفأعطىىذاالحؽلجيتيف،فأمااألولى فيي

بناء عمى طمب مف مجمس الكزراء كأما الجية الثانية التي
أف تتـ الدعكة مف رئيس المجمس ن

تمتمؾ حؽ دعكة المجمس التشريعي لالنعقاد في غير الدكرات العادية ىي أعضاء المجمس

التشريعي في حاؿ طمب ربع أعضاء المجمس ذلؾ ،كلقد أكدت المادة سالفة الذكر عمى أنو
بمجردالطمبممفخكلتيـكأعطتيـالحؽبطمبانعقادجمسةغيرعاديةتككفالجمسةمنعقدة

في المكاف كالزماف المحدديف في الطمب المقدـ ،كال يعتد بعدـ دعكة الرئيس ليذا االجتماع؛

فالعبرةبتكافرشرطالطمبمفمنححؽالطمبكليسقياـرئيسالمجمسبالدعكة .

كأما حكؿ صالحيات أعضاء المجمس التشريعي؛ فمقد أكضحت المادة ( )16مف القانكف

األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  3002كتعديالتو أف المشرع كضح اختصاصات أعضاء

المجمسالتشريعي،كماليـمفحقكؽ،كطبيعةالعالقةمابيفالسمطتيفالتشريعية،كالتنفيذية
كما أبرز نكع مف التعاكف كالرقابة بيف السمطات األمر الذم ينفي كجكد فصؿ جامد بيف

السمطات .

حيثمنحتلمبرلمافحؽالتقدـبمايمزمومفطمباتمشركعة،كضركريةلقياموبميامو

النيابيةمفالسمطةالتنفيذية ،كخكلتو باقتراحالقكانيف ،غيرأف المشرعاشترط عدـ تقديـ نفس
االقتراحفينفسدكراالنعقادالسنكم،كبمكجبىذهالمادةمنحالمشرعالمجمسالتشريعيأيضان

( )1تنصالمادة ()46مفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطيني"يعقدالمجمسبدعكةمفرئيس
السمطةالكطنيةالفمسطينيةدكرتوالعاديةالسنكيةعمىفترتيفمدةكؿمنيماأربعأشيرتبدأاألكلىفياألسبكع
األكؿمفشيرآذار(مارس)كالثانيةفياألسبكعاألكؿمفشيرأيمكؿأكدكراتغيرعاديةبدعكةمفرئيسو

بناء عمىطمبمفمجمسالكزراءأكمفربععددأعضاءالمجمسفإذالـيدعرئيسالمجمسإلىمثؿىذا
ن
االجتماعيعتبراالجتماعمنعقدانحكمانبالمكافكالزمافالمحدديففيطمبأعضائوأكطمبمجمسالكزراء" .
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حؽتكجيواألسئمة،كاالستجكابات إلىالحككمة،أكإلىأحدالكزراء،كمففيحكميـغيرأنو
كضع بعض الشركط ،كالضمانات لذلؾ؛ حيث أنو ال يجكز مناقشة االستجكاب إال بعد مركر

سبعةأياـمفتقديمو،إالفيحاؿقبؿالمكجوإليواالستجكابالردكالمناقشةحاالن أكفيأجؿ

أقؿ،ككماأتاحالمشرعأفيتـتقصير ىذااألجؿإلىثالثأياـكذلؾشريطةأفيكافؽرئيس
السمطةالكطنيةعمىذلؾ( .)1

كأمافيمايخصالمسئكليةالسياسيةالك ازريةفنجدأفالمشرعالدستكرمالفمسطينيقدأقر

المسئكليةالك ازرية،حيثأنويجيزلمبرلمافسحبالثقةمفالحككمةسكاءكانتتضامنية،أك
فرديةكذلؾمايتضحفينصالمادة()17مفالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة3002
كتعديالتو،فبمكجبىذاالنصتككفالحككمةمسئكلةأماـالبرلمافكيحؽلمبرلمافسحبالثقة
مفالحككمةسكاءمفالك ازرةبشكؿكامؿأكمفأحدالكزراءكيترتبعمىسحبالثقةانتياء

كاليةمفسحبتمنوالثقة( .)2

كلعؿ الجدير ذكره ىنا أف التعديؿ الدستكرم الذم حدث في عاـ  3002قد تـ بمكجبو

استحداثمنصبرئيسالكزراءبعدأفكافرئيسالسمطةىكنفسورئيسالكزراء ،كبيذايككف
المشرعقدأبعدرئيسالسمطةعفالمسائمةأماـالبرلمافكجعؿمفرئيسالكزراءمفيتحمؿىذه

المسائمة أماـ البرلماف كأماـ الرئيس كىك ما نصت عميو المادة ( )71مف القانكف األساسي

الفمسطينيالمعدؿلسنة 3002كالتيجاءفينصياأنو" -4رئيسالكزراءمسئكؿأماـرئيس

السمطةالكطنيةعفأعمالوكعفأعماؿحككمتو -3،الكزراءمسئكلكفأماـرئيسالكزراءكؿ

فيحدكداختصاصوكعفأعماؿك ازرتو-2،رئيسالكزراءكأعضاءحككمتومسئكلكفمسؤكلية
فرديةكتضامنيةأماـالمجمسالتشريعي" .

كباإلمعاففيىذاالنصنجدأفالمشرعقدنصعمىالمسئكليةالك ازريةمباشرةنحيثجعؿ
( )1تنص المادة ( )16مف القانكف األساسي عمى أنو " لكؿ عضك مف أعضاء المجمس الحؽ في-4
التقدـإلىالسمطةالتنفيذيةبكؿالطمباتالضركريةكالمشركعةالالزمةلتمكينومفممارسةمياموالنيابية-3.
اقتراحالقكانيف،ككؿاقتراحتـرفضواليجكزإعادةتقديموفينفسدكراالنعقادالسنكم -2.تكجيواألسئمة

االستجكاباتإلىالحككمةأكإلىأحدالكزراء،كمففيحكميـ،كاليجكزمناقشةاالستجكابإالبعدمركر

ك
سبعةأياـمفتقديموإالإذاقبؿالمكجوإليواالستجكابالردكالمناقشةحاالن أكفيأجؿأقؿ،كماأنويجكز
تقصيرىذااألجؿفيحالةاالستعجاؿإلىثالثةأياـبمكافقةرئيسالسمطةالكطنية" .

( )2تنص المادة ( )17مف القانكف األساسي عمى أنو" -4يجكز لعشرة مف أعضاء المجمس التشريعي ،بعد
استجكاب،التقدـبطمبسحبالثقةمفالحككمةأكمفأحدالكزراء،كاليجكزالتصكيتعمىىذاالطمبإالبعد

مضيثالثةأياـعمىاألقؿمفتقديمو،كيصدرالقراربمكافقةأغمبيةأعضاءالمجمس .
-3يترتبعمىسحبالثقةانتياءكاليةمفسحبتمنو" .
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مف رئيس الكزراء مسئكالن أماـ رئيس السمطة عف أعمالو كعف أعماؿ حك كمتو كىذا يتكافؽ

كيتكامؿمعنصالمادة()11سالفةالذكر،كجعؿمفالكزراءمسئكلكفأماـرئيسالكزراءكؿ

في حدكداختصاصو ،كماجعؿرئيس الكزراء كحككمتومسئكلكفأماـالبرلماف سكاءمسئكلية
تضامنيةأكمسئكليةفردية .

كلقد نص القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  3002كتعديالتو أيضان عمى ميزة

برلمانيةأخرلمفخالؿمانصتعميةالمادة()18منو؛حيثكىبالحؽلممجمسالتشريعي

بأفيككفلجنةخاصة،أكيكمؼإحدللجانوفيتقصيالحقائؽفيأمرعاـ( .)1
ي

كمفمميزاتالنظاـالبرلمانيأيضانكالتينصعميياالقانكفاألساسيحؽعرضمشركع

الميزانية عمى المجمس كمناقشتو كفقان لنص المادة ( ،)64ككذلؾ عرض الحسابات الختامية
لمميزانية عميو في مدة ال تزيد عمى سنة كاحدة مف تاريخ انتياء السنة المالية ،عمى أف يتـ

التصكيتعمييابابانبابان،كفقانلنصالمادة()63مفنفسالقانكف( .)2

كمفخالؿنصالمادةيتضحأفالمشرعلـينصىنافقطعمىميزةمفمميزاتالنظاـ

البرلمانيفحسببؿينصعمىتأسيسمبدأالتعاكفمابيفالسمطاتكىذامانراهكاضحان في

الفقرةالرابعةمفالمادة()64سالفةالذكر .

أماالمادة()62فقدجاءتلتعزيزمبدأالتكامؿكالتعاكففيالمياـبيفالسمطاتكتبرز

طبيعةاألعماؿكالصالحياتحيثنصتعمىأنو"مجمسالكزراء(الحككمة)ىكاألداةالتنفيذية
كاإلداريةالعمياالتيتضطمعبمسئكليةكضعالبرنامجالذمتقرهالسمطةالتشريعيةمكضعالتنفيذ،

كفيماعدامالرئيسالسمطةال كطنيةمفاختصاصاتتنفيذيةيحددىاالقانكفاألساسي،تككف

الصالحياتالتنفيذيةكاإلداريةمفاختصاصمجمسالكزراء" .

( )1تنصالمادة()18مفالقانكفاألساسيعمىأنو"لممجمسأفيككفلجنةخاصة،أكيكمؼإحدللجانو،
مفأجؿتقصيالحقائؽفيأمأمرعاـ،أكفيإحدلاإلداراتالعامة" .
(-)2تنصالمادة()64مفالقانكفعمىأنو"معمراعاةماكردفيالمادة()90مفىذاالقانكفاألساسي-4
عمىالحككمةعرضمشركعالمكازنةعمىالمجمسالتشريعيقبؿشيريفعمىاألقؿمفبدءالسنةالمالية .

-3يعقدالمجمسالتشريعيجمسةخاصةلمناقشةمشركعقانكفالمكازنةالسنكيةفيقرهبالتعديالتقبؿبدءالسنة
المالية الجديدة أك يعيده إلى الحككمة في مدة أقصاىا شير مف تاريخ تقديمو إليو مصحكبان بمالحظات

المجمسالستكماؿالمقتضياتالمطمكبةكاعادتوإلىالمجمسالتشريعيإلق ارره .
-2يتـالتصكيتعمىالمكازنةبابانبابان .

اليجكزإجراءالمناقمةبيفأبكابالمكازنةإالباالتفاؽبيفالمجمسالتشريعيكالسمطةالتنفيذية" .

-1

أما المادة ( )63تنص عمى أنو" يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السمطة الكطنية عمى المجمس
التشريعيفيمدةالتزيدعمىسنةكاحدةمفتاريخانتياءالسنةالمالية،كيتـالتصكيتعميوبابانبابان" .
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كمف حيث التصكيت عمى الثقة بمجمس الكزراء فيذه ميزة أخرل مف مميزات النظاـ

البرلمانييمنحياالمشرعالفمسطينيلممجمسالتشريعيبحسبماكردفينصالمادة()66مف

القانكفاألساسيالمعدؿلسنة3002كتعديالتو( .)1

كلقدجاءالمشرعفيالمادة()70ليجسدضركرةالتعاكفكالتكامؿفيمابيفالسمطاتحيث

نصعمىالصالحياتالتشريعيةلمجمسالكزراءفقدنصتالمادة()70مفالقانكفاألساسي

المعدؿلسنة 3002كتعديالتوعمىأنو"لمجمسالكزراءالحؽفيالتقدـإلىالمجمسالتشريعي
بمشركعاتالقكانيفكاصدارالمكائحكاتخاذاإلجراءاتالالزمةلتنفيذالقكانيف" .

كأماالمادة()71فقدجعؿمفخاللياالمشرعالدستكرمالفمسطينيمسئكليةرئيسالكزراء

أماـرئيسالسمطةكالكزراءأماـرئيسالكزراءكؿفيصدداختصاصوكمياـك ازرتواألمرالذم
يعكد بالمسئكلية أماـ رئيس السمطة كنصت كذلؾ عمى أف رئيس الكزراء كأعضاء حككمتو

مسئكلكففرديانكتضامنيانأماـالمجمسالتشريعي(.)2

كتأتي المادة ( )71لتكضح  صالحيات رئيس السمطة بجعؿ مسئكلية رئيس الكزراء

أماموحيثأعطاهالمشرعالحؽفيإحالةرئيسالكزراءإلىالتحقيؽفيمانسبإليومفجرائـ


أثناءقياموبمياـعممو،كمنحالمشرعأيضان لرئيسالكزراءالحؽفيإحالةأممفالكزراءإلى
التحقيؽفيمانسبإليومفجرائـأثناءتأديتوأعماؿكظيفتوأكبسببياكفؽالقانكف( .)3

كتناكؿالمشرعأيضانكيفيةحجبالثقةعفالحككمةمفخالؿنصالمادة()77؛حيثأنو

أجازأفيتقدـعشرةأعضاءمفالمجمسالتشريعيبطمبإلىرئيسالمجمسلعقدجمسةخاصة
لطرحالثقةبالحككمةأكبأحدالكزراءبعداستجكابو،كلقدحددالمشرعأفتككفىذهالجمسةىي
( )1تنصالمادة()66مفالقانكفاألساسيعمىأنو" -4فكراختياررئيسالكزراءألعضاءحككمتو
يتقدـ بطمب إلى المجمس التشريعي لعقد جمسة خاصة لمتصكيت عمى الثقة بيـ بعد االستماع كاالنتياء مف

مناقشةالبيافالكزارمالمكتكبالذميحددبرنامجكسياسةالحككمة،عمىأفتعقدالجمسةفيمكعدأقصاهأسبكع

مفتاريخالطمب -3،يتـالتصكيتعمىالثقةبرئيسالكزراءكأعضاءحككمتومجتمعيف،مالـتقرراألغمبية
المطمقة خالؼ ذلؾ -2 ،تمنح الثقة بالحككمة إذا صكتت إلى جانبيا األغمبية المطمقة ألعضاء المجمس
التشريعي" .

( )2تنص المادة ( )71مف القانكف األساسي عمى أنو"  -4رئيس الكزراء مسئكؿ أماـ رئيس السمطة

الكطنيةعفأعمالوكعفأعماؿحككمتو-3.الكزراءمسئكلكفأماـرئيسالكزراءكؿفيحدكداختصاصوكعف
أعماؿك ازرتو-2،رئيسالكزراءكأعضاءحككمتومسئكلكفمسؤكليةفرديةكتضامنيةأماـالمجمسالتشريعي".
( )3نصتالمادة()71عمىأنو" -4لرئيسالسمطةالكطنيةالحؽفيإحالةرئيسالكزراءإلىالتحقيؽ
فيماقدينسبإليومفجرائـأثناءتأديتوكظيفتوأكبسببياكذلؾكفقان ألحكاـالقانكف -3،لرئيسالكزراءالحؽ

فيإحالةأممفالكزراءإلىالتحقيؽاستنادان إلىأممفاألسبابالمشارإلييافيالفقرة()4أعالهكذلؾكفقان

ألحكاـالقانكف" .
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أكؿجمسةبعدمضيثالثةأياـ عمىتقديـالطمبكاليجكزأفتتجاكزأسبكعيفمفتاريختقديـ

الطمب( .)1

كلقدجاءتالمادة()78لتظيرإجراءاتحجبالثقةكتبعاتيا،فتحجبالثقةعفالحككمة

باألغمبية المطمقة ألعضاء البرلماف مما يترتب عميو انتياء كاليتيا ،غير أف الحككمة تمارس
أعماليابصكرةمؤقتة–حككمةتسييرأعماؿ-كتقيدصالحيتيـفياتخاذالق ارراتحيثتقتصر
عمىماىكضركرمكالزـكذلؾلحيفتشكيؿحككمةجديدة(.)2

كأمافيمايخصتغييررئيسالكزراءكالكزراءفرغـتخكيؿالبرلمافلصالحيةحجبالثقة

باألغمبيةالمطمقةألعضائوفقدأبقىعمىحؽرئيسالسمطةفيتقديـبديؿخالؿمدةأقصاىا

أسبكعافمفتاريخحجبالثقة،كأمافيحاؿحجبالثقةعفكزيركاحدأكأكثريككفعمى
رئيسالكزراءأفيقدـبديؿفيالجمسةالتالية،كيعدأمتغييرفيالكزراءأكإضافةأحدالكزراء

أكحؿشاغرتعديالنيكجبعمىرئيسالكزراءخالؿمدةأقصاىاأسبكعيفمفالتعديؿأفيتقدـ
إلىالمجمسالتشريعيفيأكؿجمسةيعقدىالمتصكيتعمىالثقةبيـكاليجكزلرئيسالكزراءأك

أم كزير أف يباشر ميامو إال بعد نيؿ الثقة مف المجمس التشريعي كىذا بحسب ما أكردتو

المادة( .)3()79

( )1نص المادة ( )77مف القانكف األساسي عمى أنو"  -4يجكز لعشرة أعضاء مف المجمس التشريعي
التقدـبطمبإلىرئيسالمجمسلعقدجمسةخاصةلطرحالثقةبالحككمةأكبأحدالكزراءبعداستجكابو.
 -3يتـتحديدمكعدأكؿجمسةبعدمضيثالثةأياـعمىتقديـالطمبكاليجكزأفيتجاكز مكعدىاأسبكعيف
مفذلؾالتاريخ" .

( )2نصت المادة ( )78عمى أنو" -4يتـ حجب الثقة عف رئيس الكزراء كحككمتو باألغمبية المطمقة

ألعضاءالمجمسالتشريعي.
-3يترتبعمىحجبالثقةعفرئيسالكزراءكحككمتوانتياءكاليتيـ.
 -2عند انتياء كالية رئيس الكزراء كأعضاء حككمتو يمارسكف أعماليـ مؤقتان باعتبارىـ حككمة تسيير

أعماؿ كال يجكز ليـ أف يتخذكا مف الق اررات إال ما ىك الزـ كضركرم لتسيير األعماؿ التنفيذية لحيف تشكيؿ
الحككمةالجديدة" .
( )3نصت المادة ( )79عمى أنو""  -4عند قياـ المجمس التشريعي باألغمبية المطمقة ألعضائو بحجب
الثقة عف رئيس الكزراء ،أكعنو كعف أعضاء حككمتو مجتمعيف يقدـ رئيس السمطةالكطنية الفمسطينية بديالن
خالؿميمةأقصاىاأسبكعافتبدأمفتاريخحجبالثقة،كيخضعرئيسالكزراءالجديدألحكاـىذا الباب.

-3حاؿقياـالمجمسالتشريعيبحجبالثقةعفكاحدأكأكثرمفأعضاءالحككمةيقدـرئيسالكزراء

بديالنفيالجمسةالتاليةعمىأاليتجاكزمكعدىاأسبكعيفمفتاريخحجبالثقة.

 -2أ -يعدتعديالن ك ازريان أيةإضافةأكتغييريطاؿحقيبةك ازريةأككزي انر أكأكثرمفأعضاءمجمس

الكزراءماداـلـيبمغثمثعددىـ.
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يعيميزةجديدةمفمميزاتالنظاـالبرلماني

كلقدجاءتالمادة()93لتمنحالمجمسالتشر

كىيعقدالقركضالعامةكاالنفاؽمفالخزينةالعامةحيثنصعمىأنو"تعقدالقركضالعامة
بقانكف،كاليجكزاالرتباطبأممشركعيترتبعميوإنفاؽمبالغمفالخزينةالعامةلفترةمقبمةإال

بمكافقةالمجمسالتشريعي" .

كأما المادة ( )407فقد تحدثت فيما يخص تعييف النائب العاـ كاختصاصاتو فقد جعؿ

ئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةبناء عمىتنسيب
المشرعحؽتعييفالنائبمرىكفبقرارمفر
ن
مف المجمس األعمى لمقضاء ،كجعؿ تحديد اختصاصات النائب العاـ ككاجباتو محدد بمكجب

القانكف( .)1

كأما المادة ( )440جاءت لتنص عمى أف إعالف حالة الطكارئ عند كجكد تيديد لألمف

القكمييككفبمرسكـمفرئيسالسمطةلمدةالتزيدعفثالثيفيكمان،فييبيذاجعمتإعالف
حالةالطكارئمرىكنةبشخصرئيسالسمطةغيرأنيالـتغفؿعفدكرالبرلمافكمشاركتوحيث

اليتـتجديدلثالثيفيكمان أخرلإالبعدمكافقةالمجمسالتشريعي،كنصتأيضان عمىأنويحؽ

لممجمس التشريعي أف يراجع اإلجراءات كالتدابير التي اتخذت أثناء حالة الطكارئ كذلؾ خالؿ
أكؿاجتماععقباعالفحالةالطكارئأكفيجمسةالتمديدأييماأسبؽكيتـإجراء االستفتاء

الالزـفيىذاالشأف .

فينانرلأفىذه المادةتحتكمعمىمزيجمفالصالحيات؛ كالتيتـمنحبعضيالرئيس

السمطة،كمنحاألخرللممجمسالتشريعياألمرالذميعززمبدأالتعاكف،كالشراكة،كالرقابة( .)2

ب-عندإجراءتعديؿكزارمأكإضافةأحدالكزراءأكمؿءالشاغرألمسببكافيتـتقديـالكزراءالجدد

خالؿ مدة أقصاىا أسبكعاف مفتاريخ التعديؿ أك الشغكر لممجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا لمتصكيت
عمىالثقةبيـكفقانألحكاـىذهالمادة .

 -1اليجكزلرئيسالكزراءأكألممفالكزراءممارسةمياـمنصبوإالبعدالحصكؿعمىالثقةبومف

المجمسالتشريعي" .

ئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةبناء
()1نصتالمادة()407عمىأنو"-4يعيفالنائبالعاـبقرارمفر
ن

عمىتنسيبمفالمجمساألعمىلمقضاء .

 -3يتكلى النائب العاـ الدعكل العمكمية باسـ الشعب العربي الفمسطيني كيحدد القانكف اختصاصات
النائبالعاـككاجباتو".
()2تنصالمادة( )440مفالقانكفاألساسيعمىأنوح-4عندكجكدتيديدلألمفالقكميبسببحربأك
غزك أك عصياف مسمح أك حدكث كارثة طبيعية يجكز إعالف حالة الطكارئ بمرسكـ مف رئيس السمطة

الكطنيةلمدةالتزيدعفثالثيفيكمان.

 -3يجكز تمديد حالة الطكارئ لمدة ثالثيف يكمان أخرل بعد مكافقة المجمس التشريعي الفمسطيني بأغمبية
ثمثيأعضائو.
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كمف خالؿ استعراض ىذه النصكص القانكنية مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 3002

كتعديالتو نجدأف المشرع قد نص عمىمسائؿ تعد مف أركاف النظاـالرئاسي ،كمف بيف ىذه
المسائؿ أف رئيس السمطة ينتخب انتخابان عامان ،كمباش انر مف قبؿ الشعب؛ كىك القائد األعمى
لمقكاتالفمسطينية،كىكمفيقكـبتعييفممثميالسمطة،كماكأعطاهالمشرعحؽإصدارالقكانيف
غيرأنواشترطإقرارىامفالمجمسالتشريعي،كلرئيسالسمطةحؽالعفكالخاص،كأعطاهأيضان

حؽإصدارالق ارراتبقكانيففيحالةالضركرة،كىكمفيقكـبتعييفالنائبالعاـ،كلوالعديدمف

الحقكؽالتيتذىببالنظاـالسياسيالفمسطينيليككفلونظامانرئاسيان،كلكفالمشرعفيالمقابؿ
منح المجمس التشريعي حقكؽ تدفع بالنظاـ السياسي اتجاه أف يككف نظامان برلمانيان؛ فقد منح

المشرعالمجمسالتشريعيالمياـالتشريعية،كالرقابية،كلوحؽالتقدـإلىالسمطةالتنفيذيةبكؿ
الطمباتالضركرية،كاقتراحالقكانيف،كلوأفيكجواألسئمة،كاالستجكاباتإلىالحككمة،أكأحد

الكزراء ،كىك المخكؿ بسحب الثقة مف الحككمة ،أك أحد كزرائيا ،كىك مف يقكـ بتككيف لجنة

تقصي الحقائؽ ،كىك مف يقر مشركع المكازنة ،كىك الذم يصكت عمى الثقة بمجمس الكزراء،
كىكمفيرتيفقرارتمديدحالةالطكارئعمىمكافقتوكلوالعديدمفالحقكؽالتيتؤىؿالنظاـ

السياسيالفمسطيني ليككفنظامان برلمانيان،ىذاكلقدنصالمشرعالدستكرممفخالؿنصكص
ىذا القانكف عمى مبدأ التعاكف بيف السمطات ،كىذا ما أكضحتو النصكص سابقة الذكر،
كباإلمعاف في ىذه النصكص كطبيعة الحقكؽ الممنكحة لكؿ مف رئيس السمطة ،كالمجمس

التشريعي،نجدأفالنظاـالسياسيالفمسطينيىكنظاـيجمعمابيفالنظاـالرئاسي،كالنظاـ
البرلماني؛ فيكنظاـبرلماسيأمنظامان مختمطان،غيرأفىذاالنظاـقدأسقطركنان أساسيان مف
أركافاألنظمةالمختمطةأالكىكركفالتكازفبيفالسمطات؛ فقدأعطىالسمطةالتشريعيةحؽ

مسائمة الحككمة ،كحجب الثقة عنيا ،كلـ ينص في المقابؿ لمسمطة التنفيذية عمى سالح حؿ
المجمسالتشريعيالذميمكنيامفمكاجيةسالححجبالثقةعنيا .

كأيضان باإلضافة لفقد ىذا النظاـ لركف التكازف ،فقد أتاح المجاؿ ألف يككف المجمس

التشريعيمفأغمبيةبرلمانيةخالؼأغمبيةرئيسالسمطة .

كالبدلناىنامفتكضيحمدلكالتالمادة()442مفالقانكفاألساسيالمعدؿلسنة3002

كتعديالتوكالتيجاءفييا"اليجكزحؿالمجمسالتشريعيالفمسطينيأكتعطيموخالؿفترةحالة

 -2يجبأفينصمرسكـإعالفحالةالطكارئبكضكحعمىاليدؼكالمنطقةالتييشممياكالفترةالزمنية.
 -1يحؽلممجمسالتشريعيأفيراجعاإلجراءاتكالتدابيركمياأكبعضياالتياتخذتأثناءحالةالطكارئ
كذلؾ لدل أكؿ اجتماع عند المجمس عقب إعالف حالة الطكارئ أك في جمسة التمديد أييما أسبؽ

كاجراءاالستجكابالالزـبيذاالشأف".
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الطكارئأكتعميؽأحكاـىذاالباب" .

فالتساؤل ىنا إن كان المشرع يمنع حل المجمس التشريعي في حالة الطوارئ فيل ىذا

يعني أنو ينص عمى الحل في خالف حالة الطوارئ؟

كاإلجابةىناأنواليجكزتفسيرىذهالمادةبأنياتجيزالحؿبإعماؿمفيكـالمخالفةكذلؾ

لألسبابالتالية( :)1

 لقدتـالنصعمىىذهالمادةضمفالبابالخاصبحالةالطكارئفييمنحصرةالتطبيؽعمىىذهالحالةكماىيإالرغبةالمشرعفيتقييدصالحياتالسمطةالتنفيذيةكعالقتيا
بالسمطةالتشريعية.
عم ىنزهعفالسيككبماأفالنصعمىالحؿيتـفيالدكؿذات
 كاعماالنلقاعدةأفالمشر يالدساتير المكتكبة النص عميو بنص كاضح في داخؿ الدستكر فعدـ قياـ المشرع

الفمسطيني بالنص عمى الحؿ ينفي جكاز حؿ المجمس التشريعي في القانكف األساسي
المعدؿلسنة 3002كتعديالتوكخاصةن أفالنصعمىالحؿيشمؿالنصعمىالجية

المخكلةبالحؿكاإلجراءاتالمتبعةكتحديدالمددالقانكنيةلمدعكةالنتخاباتجديدة.

 كمااليجكزالعمؿبقاعدةالمخالفةكاعتبارجكازالحؿألفذلؾيخالؼكيتعارضمعمانصتعميوالمادة()440مفصالحياتكحقكؽممنكحةلممجمسالتشريعيفيحالة
الطكارئ فيك مف يكافؽ عمى تمديد حالة الطكارئ ،فمك كاف المجمس منحالن قبؿ حالة
الطكارئكيؼسيمارسىذاالحؽكمفىكالبديؿفيتمؾالحالةفيذاالتعارضإفدؿ
فإنمايدؿعمىأفالمشرعلـينصعمىالحؿالبصكرةمباشرةكالغيرمباشرة(.)2
الفرع الثاني

التجربة الدستورية والسياسية لمواقع الفمسطيني بعد االنتخابات التشريعية عام 8112
تكجو الفمسطينيكف في  31كانكف الثاني /يناير ،3006ليدلكف بأصكاتيـ في االنتخابات

التشريعيةالثانيةمنذعاـ،4996كالتيكافمفالمفترضإجراءىافيمطمععاـ،3000غير
أنيا تعطمت بسبب اندالع االنتفاضة الثانية – انتفاضة األقصى ،-باإلضافة إلى ما مارسو

االحتالؿمفضغكط،كتشديدإجراءاتأدتإلىتأجيميا،كفيإعالفالقاىرةبتاريخ 47آذار/
مارس  3001تـ االتفاؽ بيف كافة الفصائؿ الفمسطينية عمى إجراء االنتخابات التشريعية في
()1د.محمدعبداهللأبكمطر،مرجعسابؽ،ص218كمابعدىا .

()2د.رائدصالحقنديؿ،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعوبتاريخ .3047/44/37
د.محمدأبكمطر،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعوبتاريخ .3047/43/3
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تمكز/يكليكمفالعاـنفسوإالأفاالنتخاباتقدتأجمتحتىكانكفالثاني/يناير،3006كلقد

جرت االنتخابات في ظؿ رفض (إسرائيؿ) ،كالكاليات المتحدة األمريكية ،كاالتحاد األكركبي
مشاركةحركةحماسفييا،كالتيديدبقطعالمعكناتالماليةعفالشعبالفمسطينيفيحاؿفكز

حماس،كاشتراكيا،أكتشكيميالمحككمةالفمسطينيةالقادمة( .)1

كلقد جسد الفمسطينيكف مف خالؿ ىذه االنتخابات نمكذجان حضاريان ديمقراطيان أسفرت مف

خاللياعففكزحركةالمقاكمةاإلسالميةحماس،بحصكلياعمى 76مقعدان مفمجمكعمقاعد

المجمسالتشريعياؿ،423فيمقابؿ 12مقعدان لحركةالتحريرالكطنيالفمسطينيفتح،كلقد
شكمت حركة حماس الحككمة كحدىا بعد أف رفضت حركة فتح ،كبقية الفصائؿ الفمسطينية

التقاسـمعيافيتشكيؿحككمةكحدةكطنية( .)2

كلقد رفض المجتمع الدكلي قبكؿ حككمة تشارؾ فييا حماس ،كطالبيا أكالن بنبذ العنؼ،

كاالعتراؼ(بإسرائيؿ)،كاحتراـاالتفاقياتالفمسطينية(اإلسرائيمية)( .)3

كالحتبكادرالخالؼبيفحركةحماس،كحركةفتح؛ عندماطمبالرئيسالفمسطينيمف

حركة حماس بأف يتضمف البياف الحككمي اعترافان بمرجعية منظمة التحرير ،كااللتزاـ بكافة
االتفاقيات التي كقعتيا ،في المقابؿ شددت حركة حماس عمى ضركرة إعادة بناء المنظمة
كتفعيميا لتضـ مختمؼ القكل الفمسطينية ،كرفضت اإلقرار بشركط الرباعية ،كاالعتراؼ باتفاؽ

أكسمك،كاالعتراؼ(بإسرائيؿ)،مماترتبعميوقياـ(إسرائيؿ)كالكالياتالمتحدةكالمجتمعالدكلي
بفرضحصا انرماليانعمىحككمتيا( .)4

ممادفعإلىتطكرالخالؼإلىصراعاتأدتإلىانقساـداخمي،كلعؿالجديرذكرهأف

ىذااالنقساـالناتجعفاالختالؼبيفالفصيميففتح،كحماسلـيكفكليدلحظة،بؿلوجذكر

تاريخية؛ حيث أف ىناؾ عدة قضايا كاف التبايف عمييا بيف حركتي فتح ،كحماس ظاى انر،
كشاسعان،منيااالختالؼحكؿمفيكـالدكلةالفمسطينية–حدكدىا–شكميا–عالقاتيااإلقميمية،
كمستقبميا؛ ككذلؾ الجدؿ حكؿ مكانة كتمثيؿ النظاـ السياسي الفمسطيني لكؿ مف منظمة

التحرير،كالسمطةالكطنيةالفمسطينية،كأيضان المكقؼمفاتفاقيةالتسكيةالسياسيةالتيكقعتيا
ائيمي)بدء باتفاقيةأكسمكفي 42أيمكؿ،4992مرك انر بما
منظمةالتحريرمعاالحتالؿ (اإلسر
ن
)1(http: www. Mesc. Com. Jo/ studies/ studies- 3.html.
)2(www. altareekh. Com/ article/ view/ 8502.
(  )3راجعفيذاتالمعنى:د.أيمفدراغمةالمجمسالتشريع:التعطيؿكأسبابوككيفيةالخركجمفالمأزؽ،كرقة
عمؿمقدمةلدراسةتعزيزالتجربةالبرلمانيةالفمسطينية،مركزىدؼلحقكؽاإلنساف.3008/08/03،

( )4راجع فيذات المعنى :أ .عمى مينا ،المجمس التشريعي الثاني ،مياـكانجازات ،أكراؽ تقييـ أداء ،معيد
السياساتالعامة،راـاهلل،نيساف .3007
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كقعتوالسمطةالفمسطينيةمنذتأسيسيامفاتفاقيات( .)1

حيثتؤكدحركةحماسأنياتتمسؾبخطاب،كبرنامجسياسي،يمثؿبالنسبةليا ىكيتيا

كىكاليتقاطعمعبرنامجالسمطةإالفيجزءبسيط،ككماكأفلياتكجياتياالخاصةإزاءالحالة

الداخمية،كطبيعةالصراعمعاالحتالؿ،كأيضانحكؿطبيعةعالقاتيااإلقميميةكالدكلية( .)2

رفضتالسمطةالتسميـلنتيجةاالنتخاباتممادفعيالالعتراضعمييابطرؽغيرمباشرة،

منيا تغيير القكانيف في المجمس التشريعي قبؿ أف يبدأ المجمس التشريعي الجديد عممو كذلؾ

خالؿجمسةعقدىاالمجمسالسابؽبتاريخ .)3(3006/3/42

أم بعد االنتخابات التشريعية ،كالتي جرت في  3006/4/31األمر الذم دفع بالمجمس

التشريعيالجديد؛ كالذمحظت،فيو حركةحماسبأغمبيةبرلمانيةإلىالقياـبإلغاءىذهالق اررات
كجعمياكأنيالـتكفكذلؾفيجمسةالمجمسبتاريخ،3006/2/6مماأدلإلىانسحابنكاب

حركة فتح مف الجمسة العتبارىـ أف ق اررات المجمس التشريعي كالتي اتخذىا إللغاء الق اررات

السابقةغيرمشركعة( .)4

فقداعتبرنكابحركةفتحأفق ارراتالمجمسالسابؽسميمةكالداعيإللغائيااسنادانلممادة

( )17مف القانكف األساسي المعدؿ سنة  3002كتعديالتو كالتي نصت في فقرتيا الثالثة بعد

التعديؿعمىأف"مدةالمجمسالتشريعيأربعسنكاتمفتاريخانتخابو،كتجرماالنتخاباتمرة

كؿأربعسنكاتبصكرةدكرية"ككمانصتالمادة()17مكررعمىأنو"تنتييمدةكاليةالمجمس

التشريعيالقائـعندأداءأعضاءالمجمسالجديدالمنتخباليميفالدستكرم"،كبيذاتككفىذه

الق ارراتقداتخذتحقيقةنبعداالنتخاباتالتشريعيةالجديدةكلكنياأيضانجرتقبؿحمؼالمجمس

التشريعيالجديدلميميفالدستكرم،فييبيذاتككفكاقعةضمفالفترةالقانكنيةلممجمسالقديـكال
يكجدمايعيباتخاذىا( .)5

كلقدقاـنكابحركةفتحبالمجكءإلىمحكمةالعدؿالعميا،حيثأنياىيالتيتقكـبمياـ

( )1أ .عزاـ شعت ،بعد ست سنكات :االنقساـ الفمسطيني كمعكقات الكحدة الكطنية ،بحث منشكر ،مجمة
سياسات،فصميةسياسيةتصدرعفمعيدالسياساتالعامة،العدد،3042،31ص.42

( )2كقائع مؤتمر ،الحركات اإلسالمية كأسس الشراكة السياسية في النظاـ السياسي الفمسطيني ،الحركة
اإلسالمية كالمشاركة السياسية كالديمقراطية – حماس نمكذجان ،الجمسة الثانية المركز الفمسطيني ألبحاث

السياسات كالدراسات االستراتيجية -مسارات ،3041 ،ص .... .11رئيس الجمسة  /لمى حكراني،
المتحدث،د.عدنافأبكعامر،عبداهللعبداهللتيسيرمحيسف .
( )3أ.حسفإبحيص،أ.كائؿسعد،التطكراتاألمنيةفيالسمطةالفمسطينية،مركزالزيتكنة،بيركت،ص.42
()4د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽص101كمابعدىا .

()5د.محمدعبداهللأبكمطر،مقابمةخاصةأجراىامعوالباحثبتاريخ .3047/43/03
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المحكمةالدستكريةلحيفتشكيؿالمحكمةالدستكريةكذلؾكفقان لنصالمادة()401مفالقانكف
األساسيكالتينصتعمىأنو"تتكلىالمحكمةالعميامؤقتان كؿالمياـالمسندةلممحاكـاإلدارية
كالمحكمة الدستكرية العميا ما لـ تكف داخمة في اختصاص جية قضائية أخرل كفقان لمقكانيف

النافذة" .

كلقد أصدرت المحكمة العميا بصفتو الدستكرية حكميا في ىذه المسألة بتاريخ

3006/43/49؛ كالذم أكدت فيو عمى رفض اإلجراءات ،كالق اررات المتخذة مف قبؿ المجمس
الجديدفيجمستوالتيألغيتفيياق ارراتالمجمسالسابؽ،كطالبتالمحكمةبضركرةتصكيب
األكضاعكبذلؾتككفالق ارراتالتياتخذىاالمجمسالسابؽصحيحة(،)1غيرأفحركة حماس

توأنوحكـمسيس( .)2
رفضتىذاالحكـكاعتبر
ي

كرغـتبادؿاالتياماتحكؿمفتسببفياالنقساـ،غيرأفالشعبالفمسطينيغيرمقتنع

أف ىذا االنقساـ قد أفرزتو مصالح الشعب ،إنما الشعب عمى قناعة بأف المصالح الفئكية،

كالفصائميةىيالتيتطغىعادةنعمىمصالحالشعب،فماحصؿإنماىكصراعبيفتنظيميف،
كمفغيرالمعقكؿأفيكباخصاميماعمىالشعبالفمسطيني( .)3

كبيذا االنقساـ تككف االنتخابات التشريعية لعاـ  3006قد حمت عمى الشعب الفمسطيني

بمثابةنكبةثالثةلماحدثعمىأثرىامفانقساـكافطرفيوكؿمفحركةفتح،كحركةحماس

المذات يحمؿ كؿ طرؼ منيا اآلخر ،كيدعي أنو السبب المباشر في ىذ االنقساـ األمر الذم
ترتبعميواقتتاالن داخميان أدلإلىسيطرةحركةحماسعمىكافةمؤسساتقطاعغزةالمدنية

كالعسكرية( .)4

مما ترتب عميو حدكث إشكاليات في العالقة بيف السمطات الثالث في النظاـ السياسي

الفمسطيني؛ كذلؾبسببالغمكضفيالنصكصكعدـالكضكحفيتحديدالصالحياتكلقدالح
األمؿ في إنياء االنقساـ مف خالؿ اإلعالف عف كثيقة األسرل لمكفاؽ الكطني في مايك عاـ

 ،3006سعيان لكضع حد لما تشيده الساحة الفمسطينية مفتكتر مف خالؿ الدعكة إلى تشكيؿ
بمشاركة كافة الكتؿ البرلمانية ،كترسيخ ضركرة التعاكف بيف الحككمة

حككمة كحدة كطنية

كمؤسسةالرئاسة،كاصالحاألجيزةاألمنية،ككذلؾحصرصالحياتإدارةالمفاكضاتبيفكؿ
مف المنظمة كرئيس السمطة كدعت الكثيقة أيضان إلى الكحدة الشعبية لمكاجية الحصار الذم

()1حكـالمحكمةالعمياالفمسطينيةبصفتياالدستكريةفيالطعفالدستكرمرقـ .3006/4
()2د.جيادالح ارزيف،مرجعسابؽ،ص.101

)3( www.arabi21.com/story/8936691
)4(http:// www. Amad. Ps/ ar/ Details/ 92608.
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فرضتو (إسرائيؿ)كالكالياتالمتحدة،إالأفكثيقةاألسرلكالتيأصبحتبعدماأجرمعمييامف
تعديالت كثيقة الكفاؽ الكطني ،لـ تؤتي أكميا في تحقيؽ المصالحة كانياء االنقساـ ،كلكنيا
رسخت مبدأ تكاجد حككمة الكحدة الكطنية ،كتكاكبت بعد ذلؾ االتفاقيات كالجمسات كالحكارات

كالتيلـتضعحتىاآلفالنيايةالحقيقيةلالنقساـعمىأرضالكاقع( .)1

كلقداتفقتمعظـالفصائؿعمىضركرةإجراء االنتخاباتالنيابية،كالرئاسيةكحتىأفمف

بيفىذهالفصائؿالتيتدعكإلىإجراءاالنتخاباتكؿمففتح،كحماسكالمذافيعتبرافالطرفيف

الحقيقيففياالنقساـ،كلقدأكدتالفصائؿالتياجتمعتمؤخ انر فيالقاىرةعمىضركرةإجراء
ىذه االنتخابات ،كأنيا فكضت الرئيس الفمسطيني محمكد عباس ليقكـ بتحديد مكعد نيائي
لالنتخابات كذلؾ بعد قيامو بالتشاكر مع كافة القكل الفمسطينية ،كسعيان كراء الكصكؿ لطي

صفحةاالنقساـالداخمي( .)2

اء عمى صعيد منظمة التحرير
يعد النظاـ الحزبي الفمسطيني نظامان ذك تعددية حزبية سك ن

الفمسطينية أك عمى صعيد السمطة الكطنية الفمسطينية ،كلقد نصت المادة ( )1مف القانكف
األساسيالمعدؿلعاـ3002كتعديالتوعمىأنو"نظاـالحكـفيفمسطيفنظاـديمقراطينيابي

يعتمدعمىالتعدديةالسياسيةكالحزبيةكينتخبفيورئيسالسمطةالكطنيةانتخابانمباش انرمفقبؿ

الشعبكتككفالحككمةمسئكلةأماـالرئيسكالمجمسالتشريعيالفمسطيني" .

كبيذا يككف المشرع الفمسطيني قد أكد عمى أف نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي

نيابييعتمدعمىالتعدديةالسياسيةكالحزبية .

كرغـ أف النظاـ الحزبي في فمسطيف يتسـ بطابع التعددية ،إال أنو مف الناحية العممية

يصعب الحكـ باستقرار ىذه التعددية ،كذلؾ لعدـ قياـ بعض التنظيمات السياسية الفمسطينية
بالمشاركة في كؿ مف مؤسسات منظمة التحرير كالتي تعد الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب

الفمسطيني ،كالسمطة الكطنية الفمسطينية كىيئاتيا التمثيمية ،ناىيؾ عف االنقساـ السياسي كآثاره
عمىمختمؼمككناتالنظاـالسياسيالفمسطيني،كالعالقاتالسياسيةالكطنية( .)3

(  )1راجعفيذلؾ:بساـالصالحي،المجمسالتشريعيكالدكائرالمغمقة،كرقةعمؿمقدمةلمركزىدؼلحقكؽ
االنساف ،دراسة تعزيز التجربة البرلمانية الفمسطينيةwww. Altareekh.Com/ .3008/08/40 ،
 article/ view/ 8502.
)2(http:// arabic. euronews. com/ 2017/11/22/Palestinian- factions- agreed- toconduct- general- elections- end- of- 2018.
(  )3د .محمد عبداهلل أبك مطر ،إصالح النظاـ السياسي الفمسطيني بيف المطالب الداخمية كالضغكطات
الخارجية،ط،4مركزدراساتالكاحدةالعربية،بيركت،باألصؿأطركحةدكتكراهفيالقانكفالعاـ،3043،

ص210كمابعدىا .
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كالجدير ذكره أفحركة الجياد اإلسالمي كاف ليا مكقفيا الخاص ،حيث أنيا لـ تشارؾ

بناء عمىمرتكزاتياالفكريةفيالعمميةالسياسية،فقدقامتبمقاطعةاالنتخاباتالتشريعيةالتي
ن

أجريتعاـ3006كرفضتالمشاركةفيتشكيؿالحككمة( .)1

كتعدأغمبالتنظيماتالمتكاجدةعمىالساحةالفمسطينيةىيتنظيماتذاتطابعجماىيرم

خاص،حيثأنياالتقتصرفيعضكيتياعمىالككادرفحسببؿىيلكؿالشعب( .)2

كت عد كذلؾ معظـ التنظيمات السياسية الفمسطينية في نشأتيا كتأسيسيا ىي أقرب إلى

الحركاتالتحريريةكالثكريةمنياعمىاألحزابالسياسية( .)3

كرغـأنوكافليذااالنقساـالذمحؿعمىالشعبالفمسطينيالدكراألكبرفيتعطيؿعمؿ

المجمسالتشريعيكعدـتمكنومفأداءدكرهالفاعؿكالميـلخدمةالكطفكالمكاطنيف،فقدلعب
بالمقابؿاالحتالؿ(اإلسرائيمي)دك انربار انزفيتعطيؿالمجمسالتشريعيبالضفةالغربيةمفخالؿ

قياموباعتقاؿ عددان مفنكاب المجمس التشريعي؛ حيثأنو بمغفي فترة عدد النكابالمعتقميف

( )70نائبان ،كىؤالء يشكمكف أكثر مف  %10مف إجمالي أعضاء المجمس التشريعي
الفمسطيني( .)4

كلقدتعمداالحتالؿ (اإلسرائيمي)تعطيؿالمجمسالتشريعيمفخالؿاعتقاؿأعضاءه(،)5

ألنو يعتبر حركة حماس حركة إرىابية مقاتمة ،فقد ضرب في عرض الحائط كافة مبادئ

الديمقراطية،األمرالذملقيتأييدانمفالدكؿاالستعماريةالغربية،كالتيأيدتاالحتالؿكتنكرت
لمبادئالديمقراطيةالتيدأبتعمىالتركيجليا،فكافمفالكاجبالكطنيعمىالجميعالكقكؼ

معىذاالمجمسكتسييؿأعمالوليككففيذلؾتحديانكبي انركحقيقيانلالحتالؿ( .)6

فمنذعاـ3006تعرضالمجمسالتشريعيالفمسطينيألسكأاعتداءبحقومفقبؿاالحتالؿ
ً
اؿاالحتالؿيمارساعتداءاتوإلىىذهالمحظةفيكلـيكتؼ باعتقاؿنكاب
(اإلسرائيمي)كمايز

مفحركةحماسبؿاعتقؿأيضان نكابمفحركةفتحكىيالمنافساألكبرلحركةحماسمما

(  )1راجع في ذلؾ :أ .حسف محمد عياش ،المجمس التشريعي في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية ،رسالة
ماجستير،كميةاالقتصادكالعمكـاإلدارية،جامعةاألزىر،غزة،3040،ص .83

(  )2جميؿ ىالؿ ،التنظيـ كاألحزاب السياسية الفمسطينية بيف مياـ الديمقراطية الداخمية كالديمقراطية السياسية
كالتحريرالكطني،3006،إصدارات،مكاطف،المؤسسةالفمسطينيةلدراسةالديمقراطية،ط،4راـاهلل،ب
ت،ص20كمابعدىا.
()3د.محمدأبكمطر،القانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص.291
)4(http:// alray. Ps/ ar/ post/ 174717/.

()5بساـالصالحي،المجمسالتشريعيكالدكائرالمغمقة،مرجعسابؽ .
(http:// arabi21. Com/ story/ 893691.)6
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حاؿ دكف انعقاد جمسات المجمس التشريعي كتعطؿ أداءه لعدـ اكتماؿ النصاب القانكني لو
باإلضافةلعدـتمكفنكابقطاعغزةمفالتكاصؿكالكصكؿلقبةالبرلمافكذلؾنتيجةمايفرضو

االحتالؿمفحصارعمىقطاعغزة،حيثتـإغالؽالمعابر،كخاصةمعبررفحكالكرامةأماـ

حركةالنكاب(،)1كافكافاالحتالؿبمايمارسومفعدكافكانتياكات،فالعذريغتفرلمفيعطؿ
المصالحةالفمسطينيةكيقؼخمؼاستمراركتعزيزاالنقساـالفمسطيني،كالذمبدكرهيبقيعمى
تعطيؿالمجمسالتشريعيالفمسطينيدكففاعميةألدائوكيعتبرذلؾمفأكبرالخركقاتلحقكؽ

اإلنساف كالحريات العامة ،كلقد كاف مف األجدر ،كاألفضؿ عدـ إيقاع المجمس التشريعي في
الق ارراتالخارجيةالتيتحدمفقكتوكبقاءفاعميتو( .)2

كمفأسباباألحداثالتيحدثتفيأعقابانتخابات 3006غيابنصدستكرميتناكؿ

طبيعة االنتماء السياسي لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية فمف العادم في النظاـ السياسي

الفمسطينيأفيككفرئيسالسمطةمفأغمبيةمغايرةلألغمبيةالبرلمانيةكىذاحقيقةنماحدثفي

أعقابانتخابات،3006األمرالذمأبقىالمجاؿمفتكحانأماـالمناكفاتالسياسيةكالحزبيةالتي

أدتفينيايةاألمرإلىاالنقساـ( .)3

فقد نصت المادة ( )21مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة  3002كتعديالتو عمى أنو"

ينتخبرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةانتخابانعامانكمباش انرمفالشعبالفمسطينيكفقانألحكاـ

قانكف االنتخابات الفمسطينية" ،فبمكجب ىذا النص يتضح أف المشرع الدستكرم الفمسطيني لـ
يضع شركطان النتخاب الرئيس حتى أنو غفؿ عف النص عمى الشركط الكاجب تكفرىا في
المترشحلمنصبرئيسالسمطةداخؿالقانكفاألساسي.حتىأنولكتـانتخابالرئيسمفنفس

األغمبية البرلمانية فإنو مف الممكف أف تحدث أحد حاالت شغكر مركز رئيس السمطة كالتي
نصتعميياالمادة()27مفالقانكفاألساسي،كينتخبرئيسمفأغمبيةمغايرة،باإلضافةإلى

أف ا لمشرع الفمسطيني قد حدد المدة القانكنية لممجمس التشريعي بأربع سنكات بحسب ما نص
عميوالقانكفاألساسيالمعدؿلسنة 3002كتعديالتوفيالمادة()2/17كالتينصتعمىأنو"
مدة المجمس التشريعي أربع سنكات مف تاريخ انتخابو كتجرم االنتخابات مرة كؿ أربع سنكات

بصكرة دكرية"  ،كجعميا مساكية لممدة القانكنية لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كذلؾ بحسب

(  )1المركز الفمسطيني لتعميـ الديمقراطية كتنمية المجتمع (بانكراما) ،تقارير األداء البرلماني ( ،)407دراسة،
 .3007
)2(http:// www. Amad. Ps/ ar/ Details/ 84937.

()3د.رائدصالحقنديؿ،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعوبتاريخ .3047/44/37

د.محمدعبداهللأبكمطر،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعوبتاريخ .3047/43/03
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نص المادة ( )26بعد تعديميا عاـ  3001كالتي نصت عمى أنو" مدة رئاسة السمطة الكطنية
الفمسطينية ىي أربع سنكات ،كيحؽ لمرئيس ترشيح نفسو لفترة رئاسية ثانية عمى أف ال يشغؿ

منصبالرئاسةأكثرمفدكرتيفمتتاليتيف" .

كبيذايككفالمشرعقدساكلبيفالمددالقانكنية،غيرأنولـينصعمىأفتككفىذهالمدد

ىيذاتيا ،ألنومفالممكفأفيتـشغرمنصبرئيسالسمطةكعندانتخابرئيسجديدفبدأ
مدتوالقانكنيةكالتيىيأربعسنكاتمفانتخابوكبيذامعأكؿحالةشغرلمنصبرئيسالسمطة
يختمؼتطابؽالمددالقانكنيةبيفكؿمفرئيسالسمطةكالمجمسالتشريعي( .)1

كالجدير ذكره أيضان أف رئيس السمطة الفمسطينية قد أصدر مرسكمان رئاسيان في  2نيساف

/أبريؿ3046بتشكيؿالمحكمةالدستكريةالعميا،باعتبارىاسمطةقضائيةمستقمةفيفمسطيف(،)2
كلقدأصدرتىذهالمحكمةق ار انر يعطيرئيسالسمطةصالحياتتخكلومفرفعالحصانةعف
نكابالمجمسالتشريعيمماأثارالعديدمفعالماتاالستفياـكطرحالسناريكىاتالقادمة،التي

بناء عمى صالحيات التي أككمتيا إليو المحكمة
قد يقدـ عمييا رئيس السمطة في المستقبؿ ن

الدستكريةكالتيمفالممكفأفتككمياإليو،كمفبيفىذهالسناريكىاتإقداـالرئيسعمىحؿ
يعيبناءعمىصالحيةقدتمنحوإياىاالمحكمةالدستكرية( .)3
المجمسالتشر
ن

ككؿ ما سبؽ إف دؿ إنما يدؿ عمى أف القانكف األساسي لك لـ يغيب النص عمى حؿ

المجمس التشريعي لما كصمنا إلى ىذه المرحمة مف االنقساـ المزمف الذم نعيشو اليكـ كلما
اضطررئيسالسمطةلمبحثعفحمكؿأخرللمخركجمفىذهاألزمةالسياسية .
 
()1د.محمدعبداهللأبكمطر،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعو،بتاريخ.3047/43/3
()2تختصالمحكمةالدستكريةالعمياكفقانلنصالمادة()31مفقانكنيارقـ2لسنة3006بمايمي-4":الرقابة
عمىدستكريةالقكانيفكاألنظمة .

 -3تفسير نصكص القانكف األساسي كالقكانيف في حاؿ التنازع حكؿ حقكؽ السمطات الثالث ككاجباتيا
كاختصاصاتيا .
 -2الفصؿفيتنازعاالختصاصبيفالجياتالقضائيةكبيفالجياتاإلداريةذاتاالختصاصالقضائي .

 -1الفصؿفيالنزاعالذميقكـبشأفتنفيذحكميفنيائييفمتناقضيفصادراحدىمامفجيةقضائيةأكجية
ذاتاختصاصقضائيكاآلخرمفجيةأخرلمنيا .
-1البتفيالطعفبفقدافرئيسالسمطةالكطنيةاألىميةالقانكنيةكفقانألحكاـالبند(/4ج)مفالمادة()27مف
القانكفاألساسيالمعدؿلسنة3002ـ،كيعتبرقرارىانافذان مفتاريخمصادقةالمجمسالتشريعيعميوبأغمبية
ثمثيعددأعضائو" .


)3(http:// paltoday. Ps/ ar/ post/ 284295.
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المطمب الثاني

التنظيم الدستوري لألخذ بفكرة حل البرلمان في القانون األساسي
اتضحلنامفخالؿالمطمبالسابؽمدلتكافرالبيئةالخصبة،كمالئمةالنظاـالسياسي

الفمسطيني لألخذ بفكرة حؿ البرلماف داخؿ نصكص مكاد القانكف األساسي ليكمؿ بذلؾ الحمقة
المفقكدة مف نظامو السياسي أال كىي التكازف بيف السمطات ،فال بد مف تكاجد سالح الحؿ

البرلمانيفييدالسمطةالتنفيذيةليقابؿماتمتمكوالسمطةالتشريعيةمفكقكعالمسئكليةالسياسية
أمامياكحقيافيسحبالثقةمفالحككمةكليذاسنقكـبتقسيـىذاالمطمبإلىثالثفركععمى

النحكالتالي :

الفرع األول

التنظيم الدستوري إلجراءات حل المجمس التشريعي
بناء عمى نص
نص المشرع صراحةن عمى عدـ جكاز الحؿ في حالة الطكارئ؛ كذلؾ ن

المادة ( )442مف القانكف األساسي ككذلؾ ال جدكل مف حؿ المجمس التشريعي في األكقات
العاديةلعدـتكفرحكمةمفكراءذلؾكلكفالنظاـالسياسيالفمسطينيينسجـمعحالتيفلمحؿ

كىماعمىالنحكالتالي :

أوالً :حالة الضرورة:

الجدير بالمشرع النص عمىحؿ المجمس في حالةالضركرة ،عمىأف تكضع ضكابط

كضماناتلعدـالتعسؼفياستخداـىذاالحؽفيجبأفيككفقرارالحؿمسببان،كأفاليتكرر
السبب نفسو الذم حؿ مف أجمو المجمس السابؽ ،ككما أنو يتكجب أف يتـ المجكء لالستفتاء

الشعبيألخذرأمصاحبالسمطةاألصيؿفيمسألةحؿالمجمسالتشريعي .

كحيثأفالحؽفيالحؿفيحالةالضركرةكضعمفأجؿتحقيؽالتكازفالمنشكدبيف

السمطاتفينبغيأفيككفىذاالحؽممنكحان لكؿمفرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةباعتباره
شخصيةمحايدةالتخضعلممسائمةالسياسية،فيكيشكؿالحكـبيفالسمطاتكينبغيأفيتمتع
بصالحياتكحقكؽتخكلومففرضالتكازفبيفالسمطات،فكماأفالسمطةالتنفيذيةالممثمةىنا
بالحككمةتخضعلممسئكليةالك ازريةأماـرئيسالسمطةفمفالعدؿأفتخضعالسمطةالتشريعية

الممثمةبالمجمسالتشريعيلحؽرئيسالسمطةبحؿالمجمسالتشريعيفيحالةالضركرة .

كمف باب تحقيؽ التكازف أيضان ال بدأف تمتمؾ الحككمة الحؽفيطمبحؿ المجمس

التشريعيمفرئيسالسمطةفيحالةكانتالضركرةتستكجبمنياذلؾ،حيثأنوبيذاالحؽ
الممنكحليابطمبحؿالمجمسالتشريعيتككفقدامتمكتسالحان تكاجوبوسالححجبالثقة
عنياكالذميمتمكوالمجمسالتشريعي .

كبيذا يككف عمى رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في حاؿ تكفرت الضركرة الحتمية
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لحؿالمجمسالتشريعيإصدارق ار انر مسببان بحؿالمجمسالتشريعيكىذاينطبؽأيضان فيحاؿ
الرئيس ،كفي
طمب مجمس الكزراء مف الرئيس حؿ المجمس التشريعي بطمب خطي مقدـ إلى 
الحالتيفبعدصدكرقرارالرئيسبحؿالمجمسالتشريعييتـالرجكعلمشعبمفخالؿاالستفتاء
عمىحؿالمجمسالتشريعي.حيثيتكجبفيىذهالحالةعمىرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينية

القياـبإصدارقرارآخربشأفكقؼجمساتالمجمسالتشريعيكذلؾضمانةلعدـتطكرالكضع
حيث أنو مف الممكف أف يقكـ المجمس التشريعي لحجب الثقة عف الحككمة كنكع مف ترحيؿ

األزماتلمخركجمفأزمةتعرضولمحؿ،كينبغيأيضانتحديدمكعدإلجراءاالستفتاءخاللوحتى

ال يترؾ المجاؿ مفتكحان مما يترتب عميو تعطيؿ جمسات المجمس التشريعي لكقت طكيؿ دكف

البتفيمسألةحمومفعدمو .

كفي حاؿ أسفر االستفتاء عف رغبة الشعب في حؿ المجمس التشريعي يصدر رئيس

السمطة قرار الحؿ كيدعك النتخابات جديدة خالؿ  21يكمان مف تاريخ صدكر قرار الحؿ كيتـ

اجتماعالمجمسالجديدخالؿ41يكـالتاليةإلعالفنتيجةاالنتخابات .

كيتكجبأيضانأفيتـكضعضمانةمفأجؿعدـتعسؼالحككمةفيطمبالحؿحيث

بناء عمى طمب منيا أفتستقيؿكيقكـ
أنويتكجبعمى الحككمة التييحؿ المجمس التشريعي ن

رئيسالسمطة بتعييف حككمةانتقاليةتشرؼعمىاالنتخاباتعمىأالتضـبيفأعضائياأحد
أشخاصالحككمةالمستقيمةحتىاليؤثرعمىسيرالعمميةاالنتخابية .

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلىأف حالةالضركرة التي تستدعيحؿالبرلماف تختمؼ

بطبيعة الحاؿ عف تمؾ الضركرة التي تستكجب إصدار ق اررات ليا قكة القانكف(لكائح الضركرة)
فيذهاألخيرةتككفنتيجةغيابالبرلمافسكاءكافذلؾغيابان دائمان أـمؤقتان فيمنحاالختصاص
التشريعياالستثنائيلرئيسالدكلةلسدالفراغالتشريعيالحاصؿفيالبالد .

أما الضركرة كسبب لحؿ البرلماف فعمى الرغـ مف عدـ كضع النظـ الدستكرية المقارنة

تحديدانلماىيتياكحاالتياإالأنياقدتتخذعدةصكرمنياعمىسبيؿالمثاؿالالحصر :
 -عدـإقرارالبرلمافلمميزانيةالعامةلمدكلة.

 تعدد تمثيؿ األحزاب السياسية في البرلماف األمر الذم يؤدم لعدـ القدرة عمى تكفيراألغمبيةالبرلمانيةبداخمو.
 اعتقاؿنكابالبرلمافاألمرالذميتعذرمعواكتماؿالنصابالقانكنيلوممايؤدمإلىاستحالةقياـالبرلمافبمياموككظائفو.
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ثانياً :الحل بموجب القانون

كما أف كاقع النظاـ السياسي الفمسطيني يتكجب تكفر حالة أخرل لمحؿ كىي بمكجب

القانكف كذلؾ لعدـ ترؾ المجاؿ مفتكحان أماـ المجمس التشريعي بدكف ضكابط أك قيكد في ما
يتعمؽ بمنح الثقة لمحككمة ،فقد أغفؿ المشرع الدستكرم الفمسطيني ىذا األمر معتمدان عمى أف

العرؼالقائـجرلعمىأفتككفالحككمةمفاألغمبيةالبرلمانيةاألمرالذميجعؿمنحالثقةليا
أم انرسيالن غيرأنوأغفؿأنومفالممكفأفيقكـرئيسالسمطةبتكميؼرئيسكزراءمفخارج
أعضاءالمجمسالتشريعيبرمتومفتشكيؿالحككمةفمفالممكفأفيمتنعالمجمسالتشريعي

عفمنحثقتوليذهالحككمةفماىكالعمؿإذاتكررتىذهالحالةبأفيقكـالرئيسبتكميؼرئيس
كزراء جديد كيمتنع المجمس التشريعي عف إعطاءه الثقة .كمف الممكف أف يرفض المجمس
التشريعي إعطاء الثقة لحككمة يشكميا أحد أعضاء األغمبية البرلمانية بحسب رؤية معينة

ألعضاءالمجمسالتشريعيفيذااألمريدفعباتجاهكضعضكابطكضماناتلعدـالتعسؼفي
استخداـ المجمسالتشريعيلصالحيةمنح الثقة لمحككمة كذلؾمف خالؿ فرضالحؿ بمكجب

القانكف عمى المجمس التشريعي في حاؿ قاـ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بتكميؼ أحد
أعضاءاألغمبيةالبرلمانيةبتشكيؿحككمةخالؿثالثةأسابيعمفتاريختكميفوكعمىأفيترؾلو

المجاؿ في طمب ميمة أخرل مف الرئيس ال تزيد عف أسبكعيف كفي حاؿ فشؿ في تشكيؿ

الحككمةفيىذهالمدةالمحددةفيالقانكفاألساسي أكنجحفيتشكيؿالحككمةكعرضعمى

ظى بثقةالمجمس،يقكـرئيسالسمطةبتعييفرئيسكزراءآخركتكميفو
المجمسالتشريعيكلـيح 
بتشكيؿالحككمة،كفيحاؿفشؿفيتشكيؿالحككمةفيالمدةالممنكحةكالتيتـذكرىاسابقانأك

نجحفيتشكيؿالحككمةكلـتحظىحككمتوبثقةالمجمسالتشريعي،يعدالمجمسالتشريعيمنحؿ
بمكجبالقانكف .

كبيذايككفالمجمسالتشريعيمقيدبضمانةلعدـإفراطوفيعدـمنحالثقةلمحككمة.

غيرأنومفالممكفأفيستغؿرئيسالسمطةىذاالحؽفيقكـبتعييفرئيسكزراءكيكمفوبتشكيؿ

الحككمةفيكالالحالتيفالممنكحاتلممجمسالتشريعيإلعطاءالثقةلحككمتيـكىكيعرؼأف

المجمس لف يمنحيا الثقة ،كذلؾ بيدؼ التالعب عمى النص الدستكرم مف أجؿ حؿ المجمس
التشريعيبمكجبالقانكففيالظركؼالعاديةكالذماليمتمؾفيياحؽالحؿ،فيتكجبىناعمى
المشرعأفاليغفؿعفىذهالثغرة.حيثينبغيالنصعمىأفرئيسالكزراءالمعيففيالمرحمة

الثانيةبعدامتناعالمجمسالتشريعيعفمنحالثقةلمحككمةاألكلىيككفمفأعضاءالمجمس

التشريعي كال يشترط في أف يككف مف بيف أعضاء األغمبية الحزبية ،حتى ال يستغؿ أعضاء
األغمبيةىذاالنصكيمتنعكفعفمنحالثقةلمحككمةاألكلىفيحاؿعدـككفرئيسالكزراء

مفحزبيـ،بيدؼتشكيؿحككمةثانيةيترأسياأحدأعضاءحزبيـ .
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كيتكجبعمىرئيسالسمطةفيحاؿتـحؿالمجمسالتشريعيبمكجبالقانكفأفيقكـ

بإصدارقراربكقؼجمساتالمجمسالتشريعيكالدعكةالنتخاباتجديدة .

كبالتكافؽمعالنصعمىحؿالبرلمافداخؿنصكصالقانكفاألساسي الفمسطينيالبد

أيضان مفتبنيفكرةالنصعمىاالستفتاءالشعبيكخاصةن أفالشعبالفمسطينيقدأثبتكعيو

السياسي كمصداقيتو مف خالؿ االنتخابات النزيية التي تمت عاـ  ،3006كاف دؿ ىذا عمى

شيءفإنمايدؿعمى كعيكثقافةالشعبالفمسطينيكأنوشعبيمتمؾالمقدرةعمىاإلدالءبرأيو

فيالمسائؿالتيتتعمؽبالصالحالعاـ .

فتكافراالستفتاءالشعبييعدمفأحدأىـالكسائؿالتيتنييكتحسـالصراعاتالقائمة

فيمابيفالسمطاتأكاألحزابالسياسيةداخؿالبالد،فمككافالمشرعالدستكرمالفمسطينيقد
نصعمىاالستفتاءالشعبيلكافاالنقساـمنتييان مفعدةسنكات ،كماكافاألمريتطمبأكثر
مفخضكعطرفيالنزاعإلىرغبةالشعبالتييبرزىااالستفتاءمفخالؿتأييدأغمبيةاألصكات

الصحيحة ألحد الطرفيف .فقد يككف االستفتاء حالن بديالن إلنياء حالة االنقساـ بدالن مف حؿ

المجمس التشريعي كيعد أيضان مكمالن لحؿ المجمس التشريعي في حاؿ كجد النص عمى الحؿ
لمكقكؼعمىرغباتكميكؿالشعببغيةتحقيؽالصالحالعاـ .

فالبدإذان مفمنحرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةحؽدعكةالناخبيفلالستفتاءألخذ

رأمالشعبفيالمسائؿالتيتتصؿكتمسالمصالحالعميالمبالدكبشرطأفتتكافؽمعأحكاـ

القانكفكالتخالؼالدستكر،كفيحاؿتعددتاألمكرالتيتستكجباالستفتاءعمييايتـاالستفتاء
عمىكؿمفىذهاألمكر .

الفرع الثاني

التنظيم الدستوري آلثار حل المجمس التشريعي
يترتب عمى كؿ نص قانكني آثار ترتبط بطبيعة ىذا النص ،ككذلؾ النص عمى حؿ
المجمسالتشريعي مفالطبيعيأفتترتبعميومجمكعةمفاآلثارغيرأنياتختمؼمفناحية
الجيةأكاألمرالذمتترتبعميوفيناؾآثارتترتبعمىالمجمسالتشريعي كىناؾآثارتترتب

ككذلؾعمىالحككمةكآثارتترتبعمىمدلجكازإصدارمراسيـبقانكف

عمىرئيسالسمطة،
خالؿفترةحؿالمجمسالتشريعي كآثارتترتبعمىاألعماؿالتشريعيةالمعركضةعمىالمجمس

التشريعيقبؿحموكسنتناكؿىذهاآلثارعمىالنحكالتالي :

أوالً :اآلثار المترتبة عمى المجمس التشريعي

في حاؿ أيد المشارككف في االستفتاء بأغمبية األصكات الصحيحة قرار حؿ المجمس

التشريعيأكحاؿلـيمنحالمجمسالتشريعيالثقةلمحككمتيفالمتافعرضتاعميو،يحؿالمجمس

التشريعي كيتـالعمؿعمىإجراء انتخاباتنيابيةجديدةخالؿ 20يكمان مفقرارالحؿالنيائي
 230

عمىأفيستمرالبرلمافالمنحؿفيمباشرةميامولحيفحمؼاليميفالدستكرملممجمسالجديد

عمىأفيصدرق ارراتتتعمؽبالصالحالعاـ.كأمافيحاؿلـيؤيدالمشارككففياالستفتاءقرار
حؿالمجمسالنيابييبقىالمجمسالتشريعيقائمان حيثأنوبيذايحظىبتأييدشعبييقكممف

مكقفو .

 كماأفحؿالبرلمافيحرـأعضاءالبرلمافمفالمزاياكالضماناتالممنكحةليـكالتي

أقرىاالدستكرمثؿالحصانةكالمكافئةكالمتافنصعمييماالقانكفاألساسيحيثنصفيالمادة

()12منوعمىالحصانةالبرلمانيةالتييتمتعبياأعضاءالبرلماف( .)1

كلقدمنحالمشرعالفمسطينيمكافأةشيرية،فقدنصتالمادة()11مفالقانكفاألساسي

المعدؿ لسنة  3002عمى أنو" تحدد مخصصات كحقكؽ ككاجبات أعضاء المجمس التشريعي
كالكزراءبقانكف" .

ثانياً :اآلثار المترتبة عمى رئيس السمطة

يحؿالبرلمافعندتأييدأغمبيةاألصكاتالصحيحة المشاركةفياالستفتاءلقراررئيس

السمطة ،األمرالذميعطيوقكةسياسيةبسببتجديدثقةالشعبفيوكتأييدق ارراتو،أمافيحاؿ
ج اءت نتيجة االستفتاء مخالفة لق اررات الرئيس بحؿ البرلماف فعندىا يتكجب عمى الرئيس

االستقالة ككنو لـ يعد ينؿ  ثقة الشعب كال يعبر عف رغباتيـ مما يستدعي العمؿ عمى إجراء
انتخاباترئاسيةخالؿالفترةالتينصعميياالقانكففيحاؿشغرىذاالمنصب .

هىناأفرئيسالسمطةفيحاؿ حؿ المجمسالتشريعيبقكةالقانكفنتيجةعدـ

كالجديرذكر

()1تنصالمادة()12مفالقانكفاألساسيعمىأنو"-4التجكزمساءلةأعضاءالمجمسالتشريعيجزئيانأك
مدنيان  بسبب اآلراء التي يبدكنيا ،أك الكقائع التي يكردكنيا ،أك لتصكيتيـ عمى نحك معيف في جمسات
المجمس التشريعي أك في أعماؿ المجاف ،أك ألم عمؿ يقكمكف بو خارج المجمس التشريعي مف أجؿ

تمكينيـمفأداءمياميـالنيابية .

-3اليجكزالتعرضلعضكالمجمسالتشريعيبأمشكؿمفاألشكاؿ،كاليجكزإجراءأمتفتيشفيأمتعتوأك
بيتوأكمحؿإقامتوأكسيارتوأكمكتبو،كبصفةعامةأمعقارأكمنقكؿخاصبوطيمةمدةالحصانة .
-2اليجكزمطالبةعضكالمجمسالتشريعيباإلدالءبشيادةعفأمريتعمؽبأفعالوأكأقكالوأكعفمعمكمات
حصؿ عمييا بحكـ عضكيتو في المجمس التشريعي أثناء العضكية أك بعد انتيائيا إال برضائو كبمكافقة
المجمسالمسبقة .
-1ال يجكز في غير حالة التمبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أم عضك مف أعضاء المجمس
التشريعيالفمسطينيعمىأفيبمغالمجمسالتشريعيفك انرباإلجراءاتالمتخذةضدالعضكليتخذالمجمس

مايراهمناسبان،كتتكلىىيئةالمكتبىذهالميمةإذالـيكفالمجمسمنعقدان .

-1اليجكزلعضكالمجمسالتشريعيالتنازؿعفالحصانةمفغيرإذفمسبؽمفالمجمس،كالتسقطالحصانة
بانتياءالعضكيةكذلؾفيالحدكدالتيكانتتشمميامدةالعضكية .
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منحوالثقةلمحككمتيفالمتيفأعطىالفرصةلمنحأحدىماالثقةكاالتـحموبمكجبالقانكفففي

ىذهالحالةيقتصردكررئيسالسمطةعمىككنوأداةتطبؽالقانكفمفخالؿإصدارمرسكمان

بحؿالمجمسالتشريعيكمرسكمانبإجراءاالنتخاباتالنيابيةبحسبالمكعدالمحددفيالقانكف .

ثالثاً :مدى جواز إصدار مراسيم بقوانين خالل فترة حل المجمس التشريعي

ي حؽرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةإصدارق ارراتلياقكةالقانكفكذلؾفيحالة

الضركرةالتيال تحتمؿالتأخيركعمىأفيتـعرضياعمىالمجمسالتشريعيفيأكؿجمسة
يعقدىابعدصدكرىذهالق اررات،كافلـتعرضيزكؿماليامفقكةالقانكف،كيزكؿماليامف

قكةالقانكفأيضان فيحاؿعرضتكلـيقرىاالمجمسالتشريعيكذلؾبحسبماكردفينص

المادة()12مفالقانكفاألساسيالفمسطيني.

فيذاالحؽيبقىممكان لرئيسالدكلةبإصدارهالق ارراتبقكةالقانكف،غيرأفالنصعمى

حؿالمجمسالتشريعييحتـضركرةإجراءبعضالتعديؿعمىالمادةالسابقةليتناسبمعكضع

حؿالمجمسالتشريعي،فيتكجبالفصؿبيفإصدارق ارراتبقكةالقانكففيغيرأدكارانعقاد

المجمسالتشريعيكفيحالةكافالمجمسالتشريعيغيرقائـ،ففيالحالةاألكلىيتكجبدعكة
المجمس التشريعي لعقد جمسة طارئة يعرض القرار عمييا كفي حاؿ يصعب ذلؾ يتـ عرض
القرارعمىالمجمسالتشريعيفيأكؿجمسةيعقدىابعدصدكرىذاالقراركأمافيحالةكاف

المجمسالتشريعيغيرقائـفيتكجبعرضياعمىالمجمسالتشريعيالجديدخالؿ41يكمانمف

تاريخانعقاده؛ لكييقكـبمناقشتياكالمكافقةعمييا،كفيحاؿلـتعرضفيكمتاالحالتيف يزكؿ
ماليامفقكةالقانكفكفيحاؿعرضتكلـيقرىاالمجمسيزكؿماليامفقكةالقانكف .

رابعاً :اآلثار المترتبة عمى الحكومة

تمجأالحككمةفيالغالبإلىطمبحؿالبرلمافمفرئيسالسمطةفيحاؿكجكدخالؼ

بينياكبيفالبرلماففمفبابالمساكاة أاليككفلمحككمةكضعأفضؿمفكضعالبرلماففالبد
مفاإلبقاءعمىمعدؿالقكةبيفالسمطتيفمتساكيان .

األمرالذميترتبعمىاستقالةالك ازرةالتيتقدـطمبلرئيسالسمطةبحؿالبرلماف،كما

كأنوفيحاؿتـحؿالبرلمافبمكجبالقانكفينبغيعمىالكزيرالذمينكمترشيحنفسوفي
االنتخاباتالنيابيةالجديدةأفيقدـاستقالتوفكرصدرقرارالحؿمفقبؿرئيسالسمطةكذلؾ

حتىاليمارسسمطتوكنفكذهفيالتأثيرعمىسيرالعمميةاالنتخابية .

تأت نتيجة
كفي حاؿ قامت الحككمة بالطمب مف رئيس السمطة بحؿ البرلماف كلـ ً

االستفتاء مؤيدةليذاالقراريصبحكؿمفالحككمةكرئيسالسمطةمستقيمكفبحسبالدستكر
يتكلى رئيس المجمس التشريعي مياـ رئيس السمطة بحسب الفقرة الثانية مف المادة ( )27مف

القان كفاألساسي،ففيىذهالحالةيتـاإلبقاءعمىحككمةتسييرالػأعماؿلحيفانتخابرئيس
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جديدلمسمطةالكطنيةالفمسطينيةليقكـبعدحمفولميميفبتكميؼرئيسكزراءبتشكيؿالحككمة

حسب نص الدستكر كال يحؽ لرئيس المجمس التشريعي المكمؼ بمياـ الرئيس لحظة شغكر
منصبوبأفيق كـباختياررئيسكزراءكتكميفوبتشكيؿحككمة .

خامساً :آثار الحل عمى األعمال التشريعية المعروضة عمى المجمس التشريعي قبل حمو

يتكجبعدـترؾالبالدفيفترةفراغبرلمانيكىذامايتعارضمعالنظريةالقديمةكىي

نظرية المكت المدني التي تنيي كافة تعميقات البرلماف بمياـ عممو بعد حمو ،غير أنو مف
الضركرمالحفاظعمىحؽالبرلمافلالنعقادفيحالةالضركرةالمحتمةلذلؾلمنظرفياألمكر

التيالتحتمؿالتأخيرلحيفانتخابمجمسجديد،فيكبذلؾيباشرمياموبصكرةمقيدةلفترة
انتقاليةلحيفانتخابمجمستشريعيجديد،كبيذايتمكفمفمناقشةاألعماؿالمعركضةعميو
كالتيالتحتمؿالتأخيرلحيفمناقشتيامفالمجمسالتشريعيالجديد .
الفرع الثالث

النصوص الدستورية المقترحة لتنظيم حل المجمس التشريعي في القانون األساسي الفمسطيني
يظيرالنظاـالسياسيالفمسطينيمفخالؿطبيعتوككنونظامان مختمطان ككذلؾمامر

بومفأحداثسياسيةكمناكفاتحزبيةكالتينتجعنيااالنقساـالذملعبدك انركبي انرفيخمؽ

فكضىقانكنية،إفىذاالنظاـبحاجةإلكماؿركنوالمفقكدفيخمؽالتكازفبيفالسمطاتكالذم
بويعالجالعديدمفالمشاكؿالسياسيةكالحزبية كينيياالنقساـأالكىكالنصعمىحؿالمجمس

التشريعيضمفنصكصالقانكفاألساسيالفمسطيني،كبحسبماأكردنافيتنظيـاإلجراءات
كاألثار بشأنيا ،نرل ضركرة إضافة عدد مف المكاد كتعديؿ مكاد أخرل لتتناسب كتتكامؿ مع

المكادالمضافةكذلؾعمىالنحكالتالي :

أوالً :النصوص الدستورية المقترح إضافتيا لمقانون األساسي
مادة ي )34مكرر

الحل في حالة الضرورة
"اليجػػكزلػرئيسالسػػمطةحػػؿالمجمػػسالتشػريعيإالعنػػدالضػػركرة،كبقػرارمسػػبب،عمػػى
أاليككفبنفسالسببالذمحؿمفأجموالمجمسالسابؽ،كبعداستفتاءالشعب .

كيصػػدررئػػيسالسػػمطةق ػ ار انربكقػػؼجمسػػاتالمجمػػس،كاج ػراءاالسػػتفتاءعمػػىالحػػؿخػػالؿ

ثالثأسابيععمىاألكثر،فإذاكافؽالمشارككففياالستفتاءبأغمبيةاألصكاتالصحيحةأصدر
رئػػيسالسػػمطةق ػرارالحػػؿكدعػػاإلػػىانتخابػػاتجديػػدةخػػالؿثالثػػيفيكم ػانعمػػىاألكثػػرمػػفتػػاريخ
صدكرالقرار.كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألسبكعيفالتالييفإلعالفالنتيجةالنيائية .
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يباشػػرالمجمػػسالمنحػػؿميػػاـعممػػوكفتػرةانتقاليػػةلحػػيفاجتمػػاعالمجمػػسالجديػػد،عمػػىأف

ينظرفياألعماؿالضركريةالتيالتحتمؿالتأخيرلحيفاجتماعالمجمسالجديد" .
المادة ي )31مكرر
االستفتاء الشعبي

"لرئيسالسمطةأفيدعكالناخبيفلالستفتاءفياألمكرالتيتتعمؽبمصالحالبالدالعميا،

كذلؾفيمااليخالؼأحكاـىذاالقانكفكحاؿاشتممتدعكةاالستفتاءعمىأكثرمفأمركجب
التصكيتعمىكؿكاحدمنيا" .

ثانياً :النصوص الدستورية المقترح تعديميا في القانون األساسي

يتـتعديؿكؿمفالمكاد()440-82-61-12-27لتصبحعمىالنحكالتالي :
مادة ي)47

شغور مركز رئيس السمطة
"-4يعتبرمركزرئيسالسمطةالكطنيةشاغ انرفيأممفالحاالتالتالية :

أ -الكفاة.

ب -االستقالةالمقدمةإلىالمجمسالتشريعيالفمسطينيإذاقبمتبأغمبيةثمثيأعضائو.
ج -فقداألىميةالقانكنيةكذلؾبناءعمىقرارمفالمحكمةالدستكريةالعمياكمكافقةالمجمس
التشريعيبأغمبيةثمثيأعضائو.
د -في حال جاءت نتيجة االستفتاء مغايرة لقرار الرئيس.
 -3إذا شغر مركز رئيس السمطة الكطنية في أم مف الحاالت السابقة يتكلى رئيس
المجمس التشريعي الفمسطيني مياـ رئاسة السمطة الكطنية مؤقتان لمدة ال تزيد عف ستيف يكمان
تجرم خالليا انتخابات حرة كمباشرة النتخاب رئيس جديد كفقان لقانكف االنتخابات الفمسطيني،

عمى أال يترشح ىو ليذا المنصبح.

مادة ي)34

إصدار الق اررات في حالة الضرورة

حلرئيس السمطة الوطنية في حالة ضرورة اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير،

في غير أدوار انعقاد المجمس التشريعي أن يدعو المجمس التشريعي النعقاد طارئ لعرض

األمر عميو ،وفي حال استحالة االنعقاد الطارئ يصدر رئيس السمطة القرار بقوة القانون

ويعرضو عمى المجمس في أول جمسة يعقدىا بعد صدور ىذا القرار ،واذا كان المجمس

التشريعي غير قائم ،جاز لرئيس السمطة إصدار ق اررات بقوانين ،عمى أن يتم عرضيا

ومناقشتيا والموافقة عمييا خالل خمسة عشر يوماً من انعقاد المجمس التشريعي الجديد ،فإذا
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لم تعرض أو إذا عرضت ولم يقرىا المجمس التشريعي زال ما كان ليا من قوة القانون بأثر

رجعي ،دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ،إال إذا رأى المجمس التشريعي اعتماد نفاذىا في
الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عمييا من آثارح.

مادة ي)22

تشكيل رئيس الوزراء لمحكومة
" -4فكر تكميفو مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية يتكلى رئيس الكزراء تشكيؿ

حككمتوخالؿثالثةأسابيعمفتاريخاختياره،كلوالحؽفيميمةأخرلأقصاىاأسبكعافآخراف

فقط .

 -8إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومتو خالل األجل المذكور أو لم يحصل عمى

ثقة المجمس التشريعي وجب عمى رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية استبدالو بآخر من

أعضاء البرلمان خالل أسبوعين من تاريخ إخفاقو أو من تاريخ جمسة الثقة حسب مقتضى

الحال ،وتنطبق عمى رئيس الوزراء الجديد األحكام الواردة في الفقرةي )9أعاله.

 -4في حال أخفق رئيس الوزراء الثاني في تشكيل الحكومة خالل األجل أو لم يحصل

عمى ثقة المجمس التشريعي ،يصدر رئيس السمطة ق ار ارً بحل المجمس التشريعي وتشكيل

حكومة انتقالية لإلشراف عمى االنتخاباتح.

مادة ي)24

حاالت اعتبار الحكومة مستقمة

ح تعتبر الحكومة مستقيمة ويعاد تشكيميا وفقاً ألحكام ىذا الباب في الحاالت التالية:

 -4فكربدءكاليةجديدةلممجمسالتشريعي.

 -3بعدحجبالثقةعفرئيسالكزراءأكعفرئيسالكزراءكحككمتو،أكعفثمثعددمف
الكزراءعمىاألقؿ.
 -2أيةإضافةأكتغييرأكشغكرأكإقالةتشمؿثمثأعضاءمجمسالكزراءعمىاألقؿ.
 -1كفاةرئيسالكزراء.
 -1استقالةرئيسالكزراءأكاستقالةثمثأعضاءالحككمةعمىاألقؿ.
 -6إقالةرئيسالكزراءمفقبؿرئيسالسمطةالكطنية .
بناء عمى طمب من الحكومةح.
 -7فور إصدار رئيس السمطة ق ار ارً بحل المجمس التشريعي ً
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مادة ي)991

اعالن حالة الطوارئ:
 -4عندكجكدتيديدلألمفالقكميبسببحربأكغزكأكعصيافمسمحأكحدكث
كارثةطبيعيةيجكزإعالفحالةالطكارئبمرسكـمفرئيسالسمطةالكطنيةلمدةال
تزيدعفثالثيفيكمان.
 -8يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوماً أخرى بعد موافقة المجمس التشريعي
الفمسطيني بأغمبية ثمثي أعضائو ،واذا كان المجمس منحالً يتم دعوتو لجمسة
طارئة ألخذ موافقتو.
 -2يجب أف ينص مرسكـ إعالف حالة الطكارئ بكضكح عمى اليدؼ كالمنطقة التي
يشممياكالفترةالزمنية.
 -1يحؽلممجمسالتشريعيأفيراجعاإلجراءاتكالتدابيركمياأكبعضياالتياتخذت
أثناءحالةالطكارئكذلؾلدلأكؿاجتماععندالمجمسعقبإعالفحالةالطكارئ
أكفيجمسةالتمديدأييماأسبؽكاجراءاالستجكابالالزـبيذاالشأف" .
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الخاتمة:
أحم ػػداهللالعم ػػيالعظ ػػيـكأش ػػكرهعم ػػىنعمائ ػػو؛إذأكرمن ػػيبإتم ػػاـى ػػذاالجي ػػدالمتكاض ػػع،

كأصميكأسمـعمىخيرالعربكالعجـخيرمػفسػارعمػىاألرضبالقػدـالنبػياألطيػرصػاحب
الكجواألنكركعمىآلوكصحبوكمفاىتدلبيديوإلىيكـالديف .

كاليسعنيإالأفأقكؿماقالوالعماداألصفياني"إنػي أريػتأنػومػاكتػبأحػدىـفػييكمػو

كتابانإالقاؿفيغده،لػكغيرىػذالكػافأحسػف،كلػكزيػدذلػؾلكػافيستحسػف،كلػكقػدـىػذالكػاف

أفضػػؿ،كلػػكتػػرؾذلػػؾلكػػافأجمػػؿكىػػذامػػفأعظػػـالعبػػركىػػكدليػػؿعمػػىاسػػتيالءالػػنقصعمػػى
جممةالبشر"،فإفأصبنافمفاهللكافأخطأنافمفأنفسناكالشيطاف،كاهللالكليكالمستعاف .

فػػينيايػػةد ارسػػتيفػػيمكضػػكعحػػؿالبرلمػػاففػػيالػػنظـالسياسػػيةد ارسػػةتحميميػػةمقارنػػة

تكصمنالعددمفالنتائجكنذكرىاعمىالنحكالتالي :

نتائج الدراسة:

 -4ارتباطاختالؼصكرحؿالبرلمافباختالؼالجياتالتييعكدلياحؽحؿالبرلماف.
 -3إفحؿالبرلمافيعتبرأداةتأخذبيااألنظمةالسياسيةالبرلمانيةأكالمختمطػة،أمفػيالػدكؿ
التػػيتأخػػذبالفصػػؿالمػػرفبػػيفالسػػمطات،بخػػالؼالػػدكؿالتػػيتأخػػذبنظػػاـتجميػػعالسػػمطة
كنظاـالمجمسيف،أكالفصؿالجامدكالنظاـالرئاسيإذالكجػكدألداةالحػؿفػيىػذهاألنػكاع
مفاألنظمةالسياسية.
 -2الفصػؿالمػػرفبػػيفالسػػمطاتيقػػكـعمػػىأسػػاسكػؿمػػفالتعػػاكف،كالرقابػػةالمتبادلػػةفيمػػابينيػػا
كالمػػذافاليتحققػػافبالشػػكؿالمرجػػكمنيمػػاإالمػػفخػػالؿت ػكافرنػػكعمػػفالت ػكازفالفعػػاؿبػػيف
السمطاتمفخالؿامتالؾكؿمنيماكسيمةفيمكاجيةاألخرل.
 -1يشػػكؿحػػؽحػػؿالبرلمػػافالكفػػةالمقابمػػةلكفػػةالمسػػئكليةالك ازريػػةكالتػػييمػػكحبيػػاالبرلمػػاففػػي
كجوالحككمة.
 -1تتعػددأسػبابحػػؿالبرلمػاف،غيػرأفجميػػايغمػبعميػػوالطػابعالسياسػيفػػيجانػبالمصػػمحة
العامة.
 -6تعدالضماناتالتييفرضياالدستكرلحؽحؿالبرلمافقيػكدلعػدـالتعسػؼفػياسػتخداـىػذا
الحؽرغـتنكعياكاختالؼقكتيابحسبماينصعميػوكػؿدسػتكربمػايتناسػبمػعالطبيعػة
السياسيةلمدكؿ.
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 -7استمرارالبرلماففيممارسةأعمالوبعدانتياءمدةكاليتوسكاءبانتيػاءمػدةفصػموالتشػريعي
التينػصعمييػاالقػانكفأكبسػببحمػو،إلػىحػيفانتخػاببرلمػافجديػدكفتػرةتسػييرأعمػاؿ
كافدلتعمىشيءفإنماتدؿعمىصعكبةكجكدفراغفيالمؤسسػةالتشػريعيةلمحفػاظعمػى
اس ػػتقراركعم ػػؿالمؤسس ػػاتالدس ػػتكريةلمنظ ػػاـالسياس ػػيرس ػػيماالمؤسس ػػةالتشػ ػريعية،كدكرى ػػا
الرقابيعمىالسمطةالتنفيذية.
 -8إفمنحالحؽفيحؿالبرلمافلـيقتصرعمىالسمطةالتنفيذية،بؿمنحتبعضالػدكؿىػذا
الحؽلمشعبباعتبارهصاحبالسمطةاألصيؿ،كتمكينػومػفاختيػارأعضػاءبرلمػافيعبػركف
عفرغباتوكتطمعاتو.
اءمفحيثالجيػةالتػيتقػكـ
 -9درجتدساتيرالدكؿالتيتأخذبالحؿعمىتنظيـىذاالحؿسك ن
بوأكعمىصعيدإجراءاتوكآثاره.

 -40إفالتنظ ػػيـالدسػػػتكرملحػػػؿالبرلم ػػافجػ ػػاءفػ ػػيالعدي ػػدم ػ ػفالدسػ ػػاتيرش ػػامالنلجيػ ػػةالحػ ػػؿ،
كاجراءاتو،كاثارة.
 -44اليمك ػػفاعتب ػػارن ػػصالم ػػادة()442تخ ػػكيالنبالح ػػؿف ػػيالظ ػػركؼالعادي ػػةإعم ػػاالنبمب ػػدأ
المخالفة؛ألنياتتعارضفيىذهالحالةمعبعضنصكصمكادالقػانكفاألساسػيكالتػيمػف
بينيػػاالمػػادة()440حيػػثاليمكػػفلمجمػػسمحمػػكؿالمكافقػػةعمػػىتمديػػدمػػدةحالػػةالطػكارئ،
كك ػػذلؾل ػػـيح ػػددالق ػػانكفاألساس ػػيالإجػ ػراءاتالح ػػؿكالالجي ػػةالمخكل ػػةبالح ػػؿكالمكع ػػد
االنتخاباتالجديدة.
 -43إفعدـأخذالنظاـالسياسيالفمسػطينيبفكػرةالحػؿسػاىـبػدكرهفػياسػتمرارحالػةاالنقسػاـ،
كع ػػدـالق ػػدرةعم ػػىإع ػػادةانتخ ػػابمجم ػػستشػ ػريعيجدي ػػديس ػػاعدف ػػيتحقي ػػؽكح ػػدةالنظ ػػاـ
السياسي.

توصيات الدراسة:
 -4ضركرةتحديدكحصرطبيعةالخالؼبيفالحككمةكالبرلمافالذميؤدمإلىحؿالبرلماف
مفأجؿسدالطريؽأماـالحككمةمفالتعسؼفياستخداـىذاالحؽ،ككضعضكابطتكفؿ
لمبرلمافحقكقوكتخفؼعمىالشعبأعباءمايترتبعمىحؿالبرلمافمفإجراءاتكآثار.
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 -3ضركرةأفتحاطمسألةحؿالبرلمافبالعديدمفالضماناتكالقيكدالتيتضمفعدـإساءة
استعماؿالسمطةالتنفيذيةليذااإلجراء،مفخالؿالتحديدالكاضحألسبابالحؿ،كالجيات
التييحؽلياحؿالبرلماف،باإلضافةإلىإجراءاتوكاالثارالمترتبةعمية.
 -2يتعيفعمىالمشرعالدستكرمالفمسطينياالخذبفكرةحؿالمجمسالتشريعي،كذلؾمفخالؿ
تنظيـىذاالحؿفيالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة3002كتعديالتو،كىذايتطمب
إضافةمكادجديدةتتعمؽبيذاالشأفكىيعمىالنحكالتالي:
أكالن":اليجكزلرئيسالسمطةحؿالمجمسالتشريعيإالعندالضركرة،كبقرارمسبب،
عمىأاليككفبنفسالسببالذمحؿمفأجموالمجمسالسابؽ،كبعداستفتاءالشعب .

كيصدر رئيس السمطة ق ار انر بكقؼ جمسات المجمس ،كاجراء االستفتاء عمى الحؿ خالؿ
ثالثأسابيععمىاألكثر،فإذاكافؽالمشارككففياالستفتاءبأغمبيةاألصكاتالصحيحة

أصدررئيسالسمطةقرارالحؿكدعاإلىانتخاباتجديدةخالؿثالثيفيكمانعمىاألكثر
مفتاريخصدكرالقرار.كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألسبكعيفالتالييفإلعالفالنتيجة

النيائية .

يباشرالمجمسالمنحؿمياـعمموكفترةانتقاليةلحيفاجتماعالمجمسالجديد،عمىأف

ينظرفياألعماؿالضركريةالتيالتحتمؿالتأخيرلحيفاجتماعالمجمسالجديد" .

ثانيان":لرئيسالسمطةأفيدعكالناخبيفلالستفتاءفياألمكرالتيتتعمؽبمصالحالبالد

العميا ،كذلؾفيمااليخالؼأحكاـىذاالقانكفكحاؿاشتممتدعكةاالستفتاءعمىأكثر
مفأمركجبالتصكيتعمىكؿكاحدمنيا".

 -1ضركرةتعديؿبعضالنصكصالكاردةفيالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة3002
كتعديالتو،كنقترحفيىذاالشأفالتالي:
أكالن:تعديؿالمادة()27مفالقانكفاألساسيباإلضافةلتصبحعمىالنحكالتالي:

"-4يعتبرمركزرئيسالسمطةالكطنيةشاغ انرفيأممفالحاالتالتالية :

أ -الكفاة.

ب -االستقالةالمقدمةإلىالمجمسالتشريعيالفمسطينيإذاقبمتبأغمبيةثمثيأعضائو.

ج -فقداألىميةالقانكنيةكذلؾبناءعمىقرارمفالمحكمةالدستكريةالعمياكمكافقةالمجمس

التشريعيبأغمبيةثمثيأعضائو.
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د -في حال جاءت نتيجة االستفتاء مغايرة لقرار الرئيس.
  -3إذا شغر مركز رئيس السمطة الكطنية في أم مف الحاالت السابقة يتكلى رئيس

المجمس التشريعي الفمسطيني مياـ رئاسة السمطة الكطنية مؤقتان لمدة ال تزيد عف ستيف يكمان
تجرم خاللياانتخاباتحرة كمباشرة النتخاب رئيس جديد كفقان لقانكف االنتخابات الفمسطيني،

عمى أال يترشح ىو ليذا المنصبح.

ثانيان :تعديؿ المادة ( )12مف القانكف األساسي لتصبح عمى النحك التالي :حلرئيس السمطة
الوطنية في حالة ضرورة اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير ،في غير أدوار انعقاد

المجمس التشريعي أن يدعو المجمس التشريعي النعقاد طارئ لعرض األمر عميو ،وفي حال
استحالة االنعقاد الطارئ يصدر رئيس السمطة القرار بقوة القانون ويعرضو عمى المجمس في

أول جمسة يعقدىا بعد صدور ىذا القرار ،واذا كان المجمس التشريعي غير قائم ،جاز لرئيس

السمطة إصدار ق اررات بقوانين ،عمى أن يتم عرضيا ومناقشتيا والموافقة عمييا خالل خمسة

عشر يوماً من انعقاد المجمس التشريعي الجديد ،فإذا لم تعرض أو إذا عرضت ولم يقرىا

المجمس التشريعي زال ما كان ليا من قوة القانون بأثر رجعي ،دون حاجة إلى إصدار قرار

بذلك ،إال إذا رأى المجمس التشريعي اعتماد نفاذىا في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عمييا
من آثارح.

ثالثان:تعديؿالمادة()61مفالقانكفاألساسيلتصبحعمىالنحكالتالي -4":فكرتكميفومف
قبؿرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةيتكلىرئيسالكزراءتشكيؿحككمتوخالؿثالثةأسابيعمف

تاريخاختياره،كلوالحؽفيميمةأخرلأقصاىاأسبكعافآخراففقط .

 -8إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومتو خالل األجل المذكور أو لم يحصل عمى ثقة
المجمس التشريعي وجب عمى رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية استبدالو بآخر من أعضاء

البرلمان خالل أسبوعين من تاريخ إخفاقو أو من تاريخ جمسة الثقة حسب مقتضى الحال،

وتنطبق عمى رئيس الوزراء الجديد األحكام الواردة في الفقرة ي )9أعاله.

 -4في حال أخفق رئيس الوزراء الثاني في تشكيل الحكومة خالل األجل أو لم يحصل عمى

ثقة المجمس التشريعي ،يصدر رئيس السمطة ق ار ارً بحل المجمس التشريعي وتشكيل حكومة

انتقالية لإلشراف عمى االنتخاباتح.

رابعان:تعديؿالمادة()82مفالقانكفاألساسيبإضافةفقرهسابعةكالتيتنصعمىأنوتعتبر
الحكومة مستقيمة ويعاد تشكيميا وفقاً ألحكام ىذا الباب في الحاالت التالية:
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ح  -7 ،... ...فور إصدار رئيس السمطة ق ار ارً بحل المجمس التشريعي بنا ًء عمى طمب من
الحكومة.
خامسان:تعديؿالمادة()440مفالقانكفاألساسيكالتيتنصعمىإعالفحالةالطكارئلتصبح
عمىالنحكالتالي:

"  -4عندكجكدتيديدلألمفالقكميبسببحربأكغزكأكعصيافمسمحأكحدكثكارثة
طبيعيةيجكزإعالفحالةالطكارئبمرسكـمفرئيسالسمطةالكطنيةلمدةالتزيدعفثالثيف

يكمان .
 -8يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوماً أخرى بعد موافقة المجمس التشريعي
الفمسطيني بأغمبية ثمثي أعضائو ،واذا كان المجمس منحالً يتم دعوتو لجمسة طارئة ألخذ
موافقتو.

 -2يجب أف ينص مرسكـ إعالف حالة الطكارئ بكضكح عمى اليدؼ كالمنطقة التي يشمميا
كالفترةالزمنية".
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 بالمغة العربية

قائمة المصادر والمراجع

أوالً :القرآن الكريم

ثانياً :الكتب العامة

 .9د .إبراىيم أبو خزام ،الكسيط في القانكف الدستكرم -الكتاب األكؿ ،الدساتير كنظاـ
الحكـط،4دارالكتابالجديدةالمتحدةبنغازم،ليبيا .3004،

 .8د .إبراىيم درويش،النظاـالسياسي،ط،1دارالنيضةالعربية،القاىرة .4972،

 .4د .إبراىيم شمبي ،تطكر النظـ السياسية كالدستكرية في مصر ،دار الفكر العربي،
القاىرة.4971،

 .3د .إبراىيم شيحا
 النظاـالدستكرمالمبناني.4990، النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرمتحميؿالنظاـالدستكرالمصرم،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية .3000،

 .2د .أحمد زياد أبو غنيمة ،مالمح الحياة السياسية في األردف منذ العشرينات كحتى
التسعينات .4998،

 .2د .إسماعيل الغزالي،القانكفالدستكرمكالنظـالسياسية،بيركت.4987،

 .7د .إسماعيل مرزة ،القانكفالدستكرمكالعمـالسياسي،ط،2دارالمالؾلمفنكفكاآلداب
كالنشر.3001،

 .2د .السيد صبري

 المكائحالتشريعية،مكتبةعبداهللكىبة،القاىرة.4911، -حككمةالك ازرة،المطبعةالعامة،القاىرة .4912،

 مبادئالقانكفالدستكرم،ط،1المطبعةالعالمية،القاىرة.4919، -مذكراتفيالقانكفالدستكرم،بدكفدارنشر،القاىرة.4927،

 .1د .ثروت بدوي

 النظـ السياسية ،الكتاب األكؿ ،تطكر الفكر السياسي كالنظرية العامة لمنظـالسياسية،دارالنيضةالعربية.4964،

 النظـالسياسية،دارالنيضةالعربية.4972، .91د .ثيب الماضي ،سميماف مكسى ،تاريخ األردف الحديث ،الجزء األكؿ ،مكتبة المحتسب،
عماف.4996،
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 .99د .جابر جاد نصار
 النظاـالدستكرمالمصرمكفقانلدستكر،4974ط،4دارالنيضةالعربية،القاىرة .3004، -الكسيطفيالقانكفالدستكرم،دارالنيضة،القاىرة.4996-4991،

 .98د .جمال سالمة عمي،النظاـالسياسيكالحككماتالديمقراطية،ط،3دارالنيضةالعربية،
القاىرة .3007،
 .94د .جورجي شفيق ساري ،أصكؿ كأحكاـ القانكف الدستكرم ،ط ،3دار النيضة العربية،
القاىرة.3003،
 .93د .حسام محمد شفيق العاني،األنظمةالسياسيةكالدستكريةالمقارنة،مطبعةبغداد،بغداد،
.4986

 .92د .حسن الحسن،القانكفالدستكرمفيلبناف،ط،4بيركت .4919،
 .92د .حسين عثمان محمد عثمان ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية.4988،
 .97د .رمزي الشاعر
 النظرية العامة لمقانكف الدستكرم كالنظاـ الدستكرم لمجميكرية العربية المتحدة ،مطبعةالقاىرةالجديدة،القاىرة.4970،

 -النظريةالعامةلمقانكفالدستكرم،ط،2دارالنيضة .4982،

الن ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية،
 .92د .رمسيس بينام ،اإلجراءات الجزائية تأصيالن كتحمي 
.4977

 .91د .زىير شكر،الكسيطفيالقانكفالدستكرم،ج،4القانكفالدستكرمكالمؤسساتالسياسية-
النظريةالعامةكالدكؿالكبرل،ط.4997،2

 .81د .زين بدر فراج،مبادئالقانكفالدستكرم،دارالنيضةالعربية،القاىرة.4981،

 .89د .سعاد الشرقاوي وعبداهلل ناصف ،القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي المصرم ،دار
النيضةالعربية .4991،

 .88أ .سعيد تميم،النظاـالسياسياالسرائيمي،دارالجيؿ .4989،
 .84د .سعد عصفور

 المبادئ األساسية في القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية، .4980

 النظاـالدستكرمالمصرم،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية.4980، 243

 .83د .سميمان الطماوي
 النظريةالعامةلمق ارراتاإلدارية،دراسةمقارنة،ط،4دارالفكرالعربي،القاىرة.4976، -النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم-دراسةمقارنة،مطبعةجامعةعيفشمس.4998،

 السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسالمي ،دراسةمقارنة،دارالفكرالعربي،ط .4996،6

 .82د .عثمان خميل عثمان،مكجزالقانكفالدستكرم،دارالفكرالعربي .4913،

 .82د .سميمان الموسى ،تاريخاألردففي القرف العشريف  ،4992 -4918الجزءالثاني،
مكتبةالمحتسب،عماف.4996،

 .87د .صالح الدين فوزي ،المحيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار النيضة
العربية،القاىرة.4999،

 .82د .طعيمو الجرف،مبادئالقانكفالدستكرمفيالجميكريةالعربية المتحدة،ط،4مكتبة
القاىرةالحديثة.4961،

 .81د .عادل الحياري ،القانكف الدستكرم كالنظاـ الدستكرم األردني ،مطابع غانـ عبده،
.4973

 .41د .عادل الطبطبائي ،اختصاصات الحككمة المستقيمة ،مؤسسة الككيت لمنقد العممي
بدكلةالككيت.4986،

 .49د .عبد الحميد متولى
 نظاـالحكـفياسرائيؿ،ط،3منشأةالمعارؼباإلسكندرية.4979، القانكفالدستكرمكالنظـالسياسيةمعالمقارنةبالمبادئالدستكريةفيالشريعةاإلسالمية،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية.4999،

.48د .عبد الغني بسيوني عبداهلل

 -النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية.4997،

 .44عبد الفتاح حسف ،مبادئ النظاـ الدستكرم في الككيت ،دار النيضة العربية ،بيركت،
.4968

 .43د .عبد الفتاح مراد،الدساتيركالمستكياتالدكلية،ط،4بدكفدارنشر.3003،

 .42د .عبد المنعم محفوظ ،نعمافأحمدالخطيب،مبادئفيالنظـالسياسية،دراسةمقارنة،
ط،4دارالفرقاف،عماف .4987،

 .42د .عبد الوىاب الكيالي،مكسكعةالسياسة،المؤسسةالعربيةلمدراساتكالنشر،بيركت،
بدكفتاريخنشر.

 .47د .عبداهلل حسن الجوجو،األنظمةالسياسيةالمقارنة،ط،4الجامعةالمفتكحة.4997،
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 .42د .عصام عمي الدبس ،النظـ السياسية ،الكتاب الرابع ،السمطة التنفيذية ،ط ،4دار
الثقافةلمنشركالتكزيع.3044،

 .41د .عمي الدين ىالل ،السياسةكالحكـفيمصر،بدكفدارنشر .4994،

 .31د .عمر حممي فيمي ،القانكفالدستكرمالمقارف،بدكفدارنشر .3001،

 .39د .عمر خوري،القانكفالدستكرم،ط،4منشكراتالحمبيالحقكقية.3008،
 .38فتحيعبدالنبيالكحيدم،نظاـالحكـفيإسرائيؿ،ط،4مطابعالييئةالخيريةبقطاع
غزة .4997،


 .34د .ماجد راغب الحمو،النظـ السياسيةكالقانكفالدستكرم،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،
 .3000

 .33د .محسن خميل
 الطائفيةكالنظاـالدستكرمفيلبناف،الدارالجامعة.4993، -القانكفالدستكرمكالدساتيرالمصرية،الدارالجامعيةالجديدة،اإلسكندرية.4996،

 النظاـالدستكرمفيمصركالجميكريةالعربيةالمتحدة،ط،4دارالمعارؼ.4969، -النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،ط،3منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية .4974،

 .32د .محمد أبو زيد ،مبادئالقانكفالدستكرم،دراسةمقارنة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،
.4981

 .32د .محمد جمال الذنيبات،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،الدارالعمميةالدكليةكدار
الثقافةلمنشركالتكزيع،عماف،بدكفتاريخنشر.

 .37د .محمد حسنين عبد العال،القانكفالدستكرم،دارالنيضةالعربية.4983،

 .32د .محمد رفعت عبد الوىاب ،القانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،بدكف
تاريخنشر.

 .31د .محمد عبداهلل أبو مطر،القانكفالدستكرمكالنظـالسياسية،ج،3النظـالسياسية-
النظريةالعامةفيالنظـالسياسيةكتطبيقاتيافيفمسطيف،ط،4مكتبةكمطبعةالطالب،

جامعةاألزىر،غزة.3047،

.21

د .محمد كامل ليمة

 -القانكفالدستكرم،دارالفكرالعربي،القاىرة.4974،

 -النظـالسياسية،الدكلةكالحككمة،دارالفكرالعربي .4962،

 .29د .محمود حافظ ،الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،ط ،3دار النيضة
العربية،القاىرة .4976،

 .28د .محمود عاطف البنا،الكسيطفيالنظـالسياسية،الدكلة-السمطة-الحقكؽكالحريات
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العامة،بدكفدارنشر .4996،

 .24د .منصور العواممة،الكسيطفيالنظـالسياسية،المجمدالثاني،المبادئالعامةلألنظمة
األساسية كالدكلية ،الكتاب األكؿ ،المبادئ العامة لألنظمة السياسية(الدساتير) ،ط،4
المركزالعربيلمخدماتالطالبية،عماف.4992،

 .23د .نزيو وعد،القانكفالدستكرمالعاـ -المبادئالعامةكالنظـالسياسية،ط،4المؤسسة
الحديثةلمطباعة،طرابمس،لبناف .4999،

 .22د .وحيد رأفت،كايتابراىيـ،القانكفالدستكرم،المطبعةالعصرية،القاىرة.4972،
 .22د .يحيى الجمل

األنظمةالسياسيةالمعاصرة،دارالشركؽ،القاىرة،بدكفتاريخنشر .-النظاـالدستكرمالمصرم،ط،4دارالنيضةالعربية،القاىرة.3001،

ثالثاً :الكتب المتخصصة:

 .4د .ابراىيم الشوابكة ،الحصانة البرلمانية ،دراسة مقارنة بيف األردف كبريطانيا ،ط،4
مطابعاإليماف،عماف.4997،

 .3د .إبراىيم حمدان غزاوي،حؽحؿالبرلماففياألردف،دراسةمقارنة،مطابعاألرز،
عماف.4999،

 .2د .إبراىيم عبد العزيز شيحا،كضعالسمطةالتنفيذيةفياألنظمةالسياسيةالمعاصرة،
منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية .3006،

 .1د .أحمد سالمة بدر،االختصاصالتشريعيلرئيسالدكلةفيالنظاـالبرلماني،دراسة
مقارنة،مصر-فرنسا-إنجمت ار،دارالنيضةالعربية،القاىرة.3002،

 .1د .أحمد عبد المطيف إبراىيم السيد،حؿالبرلماف،مكتبةالقانكفكاالقتصاد،بدكفتاريخ
نشر .

 .6د .السيد عمي السيد ،عقبات في طريؽ الديمقراطية :برلماني يتذكر ،ط ،4المكتب
المصرم

 .7د .بشير عمي محمد باز،حؽحؿالمجمسالنيابيفيالدساتيرالمعاصرة،دارالجامعة
الجديدةلمنشر،اإلسكندرية .3001،

 .2د .جابر جاد نصار

 االستجكابككسيمةلمرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالحككمةفيمصركالككيت،ط،4دارالنيضةالعربية،القاىرة.4999،

 االستفتاءالشعبيالديمقراطي،دارالنيضةالعربية،القاىرة.4992، 246

 .9د .جياد زىير ديب الحرازين ،حؽ حؿ البرلماف في النظـ الدستكرية ،دراسة مقارنة،
ط،4مكتبةالكفاءالقانكنية،اإلسكندرية.3042،

 .40د .جيروم سيغال،تككيفالدكلةالفمسطينيةاستراتيجيةلمسالـ،ط،4الجمعيةالفمسطينية
األكاديميةلمشئكفالدكلية،القدس .4989،

 .44د .حسني درويش ،كسائؿ رقابة البرلماف ألعماؿ السمطة التنفيذية كضكابط ممارستيا
فيالبحريف،مؤسسةالطكبجيلمتجارةكالطباعةكالنشر،القاىرة.3001،

 .43د .خالد اليميسات ،خالدمكسىالزعبي ،الحياةالبرلمانية فياألردف ،3004-4989
 .3001

 .42د .خميل عبد المنعم خميل مرعي،حؿالبرلمافبيفالنظريةكالتطبيؽ،الييئةالمصرية
العامةلمكتاب،القاىرة.3042،

 .41أ .دانا عبد الكريم سعيد،حؿالبرلمافكآثارهالقانكنيةعمىمبدأاستم ارريةأعماؿالدكلة،
ط،4المؤسسةالحديثةلمكتاب،بدكفتاريخنشر .

 .41د .رأفت دسوقي ،ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف ،منشأة المعارؼ
باإلسكندرية .3006،

 .46د .رأفت فودة ،المكازنات الدستكرية لسمطات رئيس الجميكرية االستثنائية في دستكر
،4974دارالنيضة،القاىرة .3002،

 .97د .رمضان محمد بطيخ

 -الحصانةالبرلمانيةكتطبيقيافيمصر،دارالنيضة،القاىرة .4991،

 -تزايددكرالسياسةالتنفيذيةكأثرهعمىالديمقراطية،دارالفكرالعربي،القاىرة.4988،

 .48د .زين بدر فراج ،القيكد الشكمية التي ترد عمى سمطة رئيس الدكلة في حؿ المجمس
النيابي،دارالنيضةالعربية،القاىرة.4987،

 .91د .سامي جمال الدين،لكائحالضركرةكضمافالرقابةالقضائيةعمييا،منشأةالمعارؼ،
اإلسكندرية.4982،

 .81د .صالح الدين فوزي
 البرلماف-دراسةمقارنةتحميمية-برلماناتالعالـ،دارالنيضةالعربية،القاىرة .4991، -النظـكاإلجراءاتاالنتخابية،دارالنيضةالعربية .4981،

 .34د .عبد العظيم عبد السالم،الدكرالتشريعيلرئيسالدكلةفيالنظاـالمختمط،دراسة
مقارنة،دارالنيضةالعربية،القاىرة.3001،

 .33د .عبد الغني بسيوني،سمطةكمسئكليةرئيسالدكلةفيالنظاـالبرلماني،دارالنيضة
العربية.4994،
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 .32د .عزمي بشارة ،مف ييكدية الدكلة حتى شاركف ،دراسة في تناقض الديمقراطية
اإلسرائيمية،ط،4دارالشرؽ،القاىرة .3001،

 .31د .عفيفي كامل عفيفي ،االنتخابات النيابية ضماناتيا الدستكرية كالقانكنية ،دار
الجامعييفلمطباعة.3003،

 .31د .عالء عبد المتعال

 -حؿالبرلماففياألنظمةالدستكريةالمقارنة،دارالنيضة،القاىرة.3001،

 الرقابةعمىسمطةرئيسالدكلةالتشريعيةفيالظركؼاالستثنائية،دارالنيضةالعربية،.3001

 .36د .عمي الصاوي ،قياسفعاليةالبرلماف،كميةاالقتصادكالعمكـالسياسية،جامعةالقاىرة،
.3002

 .37د .عمي حافظ،تاريخاألردفالمعاصرعيداإلمارة،بدكفدارنشر.4989،

 .38د .عمي عبد العال سيد أحمد،اآلثارالقانكنيةكالكظائؼالسياسيةلحؿالبرلماف،دار
الثقافةالجامعية،القاىرة.4990،

 .39د .عمر حممي فيمي،الكظيفةالتشريعيةلرئيسالدكلةفيالنظاميفالرئاسيكالبرلماني،
دراسةمقارنة،ط،4دارالفكرالعربي.4980،

 .20د .عمرو ىشام ربيع ،الرقابةالبرلمانيةفي النظـ السياسية -دراسةفي تجربةمجمس
الشعبالمصرم،مركزالدراساتالسياسيةكاالستراتيجيةباألىراـ،القاىرة.3003،

 .24د .عمر فؤاد أحمد بركات ،المسئكلية السياسية لرئيس الدكلة في األنظمة الدستكرية
المقارنة،دارالنيضةالعربية .4981،

 .23د .فتحي فكري ،كجيز القانكف البرلماني في مصر ،دراسة نقدية تحميمية ،شركة ناس
لمطباعة،القاىرة.3001/3002،

 .22د .فؤاد العطار،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،ط،3دارالنيضةالعربية،القاىرة،
 .4972

 .21د .فؤاد كمال،األكضاعالبرلمانية،ط،4دارالكتابالمصرية.4971،

 .21د .ماجد الحمو،االستفتاءالشعبيبيفاألنظمةالكضعيةكالشريعةاإلسالمية،ط،3دار
المطبكعاتالجامعية،االسكندرية .4982،

 .26د .محمد أبو زيد محمد،االزدكاجالبرلمانيكأثرهفيتحقيؽالديمقراطية،الييئةالعامة
لمكتاب.4991،

 .27د .محمد سميم العوا ،األزمة السياسية كالدستكرية في مصر ،4990-4987الزىراء
لإلعالـالعربي.4994،
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 .28د .محمد شريف إسماعيل ،سمطة الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية ،دراسة
مقارنة،دارالمكتسلمطباعةكالنشر .4980،

 .41د .محمد عبد الحميد أبو زيد

 تكازفالسمطاتكرقابتيا،دراسةمقارنة،دارالنيضةالعربية،القاىرة .3002، -حؿالمجمسالنيابي،دراسةمقارنة،دارالنيضةالعربية،القاىرة.4988،

 .10د .محمد عبد السالم الزيات،إلىأيفقراءاتكخكاطرفيالدستكرالدائـ،ط،3دار
المستقبؿالعربي،القاىرة.4981،

 .14د .محمد عبداهلل أبو مطر،إصالحالنظاـالسياسيالفمسطينيبيفالمطالبالداخمية
كالضغكطات الخارجية ،ط ،4مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،باألصؿ أطركحة

دكتكراهفيالقانكفالعاـ .3043،

 .13د .محمد قدري حسن ،االستفتاءفي النظاـ الدستكرمالمصرم ،دار النيضة العربية،
القاىر.4994،

 .12د .محمد كامل عبيد،مبدأالمشركعية،دارالنيضةالعربية،القاىرة .3002،

 .11د .محمود أبو السعود حبيب ،االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في الظركؼ
االستثنائية،دارالثقافةالجامعية،القاىرة.4990،

 .11د .مصطفى محمود عفيفي ،نظامنا االنتخابي في الميزاف ،بحث تحميمي مقارف بنظـ
االنتخابفيالعالـكفيمصركدكركؿمفالناخبيفكالمرشحكاإلدارةفيتسييرالعممية

االنتخابيةفيظؿانتخابات،4981

 .32د .يحيى الجمل

 -النظاـالدستكرمفيجميكريةمصرالعربية،دارالنيضةالعربية،القاىرة.4971،

 نظرية الضركرة في القانكف الدستكرم كبعض تطبيقاتيا المعاصرة ،دراسة مقارنة ،ط،3دارالنيضةالعربية،القاىرة .4999،

 .17د .يسري العصار،نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكالتشريعالحككميفيفترات
إيقاؼالحياةالنيابية،دارالنيضةالعربية،القاىرة.4991،

رابعاً :الرسائل العممية

 .4د .أحمد مدحت عمي،نظريةالظركؼاالستثنائية،رسالةدكتكراه،الييئةالمصريةالعامة
لمكتاب،القاىرة.4978،

 .3أ .أحمد نبيل أحمد الصوص،االستجكابفيالنظاـالبرلماني -دراسةمقارنةفمسطيف
كمصر،رسالةماجستير،كميةالدراساتالعميا،جامعةالنجاحالكطنية.3007،

 .2د .إسماعيل عبد الرحمن الحمقي ،ضمانات عضك البرلماف ،رسالة دكتكراه ،كمية
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الحقكؽ،جامعةالقاىرة.4999،

 .1د .السيد مدني ،مسئكلية الدكلة عف أعماليا المشرعة ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ،
جامعةالقاىرة.4913،

 .1أ .حسن ساىر حسين بني جابر ،اثر نتائجاالنتخاباتاالسرائيمية االخيرة3009 ،ـ،
عمىعمميةالتسكيةالسمميةبيفالجانبيفاالسرائيميكالفمسطيني،رسالةماجستير،كمية

الدراساتالعميا،جامعةالنجاحالكطنية .3004،

 .6أ .حسن محمد عياش،المجمسالتشريعيفيظؿالسمطةالكطنيةالفمسطينية،رسالة
ماجستير،كميةاالقتصادكالعمكـاإلدارية،جامعةاألزىر،غزة،3040،ص .83

 .7د .حسن مصطفى البحري،الرقابةالمتبادلةبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةكضماف
لنفاذالقاعدةالدستكرية،دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةعيفشمس،

 .3006

 .8أ .حمود المصاصمة ،الحياة النيابية في المممكة األردنية مف  ،4967 -4939رسالة
ماجستيرمعيدالبحكثكالدراساتالعربية،بغداد.4986،

 .9أ .حنين أكرم حجاب ،دكر الرئيس التشريعي في النظاـ السياسي الفمسطيني ،دراسة
مقارنة،رسالةماجستير،جامعةالنجاحالكطنية،كميةالدراساتالعميا .3044،

 .40د .خالد عباس مسمم ،حؽ الحؿ في النظاـ النيابي البرلماني ،دراسة مقارنة ،رسالة
دكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةعيفشمس،مكتبةالثقافةالدينية،القاىرة.4997،

 .44أ .خناطمة إبراىيم ،التنكع الرقابي كضمانة لسيادة حكـ القانكف ،دراسة تحميمية مقارنة،
رسالةماجستير،كميةالحقكؽكالعمكـالسياسية،جامعةالحاجلخضر،باتنة.3042،

 .43د .رائد صالح قنديل ،نظرية الضركرة في القانكف الفمسطيني ،دراسة مقارنة ،رسالة
دكتكراه،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة .3041،

 .42أ .سالم ماضي العجمي ،النظاـالدستكرملمك ازرةفيالنظاـالبرلمانيكتطبيقاتيافيدكلة
الككيت،رسالةماجستير،كميةالحقكؽ،جامعةالشرؽاألكسط.3043،

 .41د .عبداهلل ابراىيم ناصف ،مدلتكازفالسمطةالسياسيةمعالمسئكليةفيالدكؿالحديثة،
رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة.4984،

 .41د .عمر حممي فيمي ،الكظيفةالتشريعيةلرئيسالدكلةفيالنظاميفالرئاسيكالبرلماني،
دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةعيفشمس .4980،

 .46د .عوض الميمون ،سمطةرئيس الدكلة بحؿالبرلماففياألردف ،رسالة دكتكراه ،كمية
الحقكؽ،جامعةالقاىرة.3006،

 .47د .صبحي عبدو سعيد ،السمطةفي المجتمعاالشتراكي ،رسالة دكتكراه ،كميةالحقكؽ،
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جامعةالقاىرة.4980،

 .48د .فارس محمد عبد الباقي عمي عمران ،التحقيؽ البرلماني ،رسالة دكتكراه ،كمية
الحقكؽ،جامعةالقاىرة .4998،

 .49د .فتحي عبد النبي الوحيدي ،ضماناتالقكاعدالدستكرية،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،
جامعةالقاىرة.4983،

 .30أ .فالح محمد فالح الخطيب ،حؿ المجمس النيابي في الدستكر األردني ،رسالة
اساتالعربية،القاىرة.3001،

ماجستير،معيدالبحكثكالدر

 .34د .فؤاد عبد النبي ،رئيس الجميكرية في النظاـ الدستكرم المصرم اختياره كسمطاتو،
رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة.4991،

 .33أ .لميز أمينة ،حؿ البرلماف في دساتير دكؿ المغرب العربي( الجزائر -المغرب-
مكريتانيا -تكنس)،دراسةمقارنة،رسالة ماجستير،كميةالحقكؽ،جامعةأمحمدبكقرة،
بكمرداس،الجزائر .3041،

 .32د .مجدي القاضي ،تزايد دكر السمطة التنفيذية في النظاـ الدستكرم المصرم ،رسالة
دكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةعيفشمس .3000،

 .31د .محمد أبو زيد محمد عمي ،االزدكاج البرلماني كأثره في تحقيؽ الديمقراطية ،دراسة
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ثانيان:الحؿاإللزامي 

المبحث الثالث :حل البرلمان كأداة لمتوازن بين السمطات

المطمباألكؿ:مظاىرالتعاكفبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية 
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 46

اختصاصاتيا 
اختصاصاتيا 

المطمبالثاني:مظاىرالرقابةبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية 

الفرعاألكؿ:مظاىررقابةالسمطةالتشريعيةعمىالسمطةالتنفيذية 

الفرعالثاني:مظاىررقابةالسمطةالتنفيذيةعمىالسمطةالتشريعية 

المطمبالثالث:دكرحؿالبرلماففيتحقيؽالتكازفبيفالسمطات 

المبحث الرابع :تقدير الفقو الدستوري لحل البرلمان
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المطمباألكؿ:االتجاهالمنكرلحؽحؿالبرلماف 
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المطمبالثالث:قصرحؿالبرلمافعمىحاالتمعينة 

 60

المطمبالثاني:االتجاهالمؤيدلحؽحؿالبرلماف 

الفصل الثاني :التنظيم الدستوري لحل البرلمان
تمييدكتقسيـ 

المبحث األول :أسباب حل البرلمان

المطمباألكؿ:الحؿبسببالخالؼبيفالسمطات 
الفرعاألكؿ:الخالؼبيفالحككمةكالبرلماف 
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الفرعالثاني:الحؿبسببالخالؼبيفرئيسالدكلةكالبرلماف 

 66

الفرعاألكؿ:الحؿبسببالرغبةفياستطالعرأمالشعبفيمسألةمعينة 

 68

المطمبالثاني:الحؿبسببالكقكؼمعرأمالشعب 

الفرعالثاني:حؿالبرلمافعندعدـاتفاقومعالرضاالشعبيالعاـ 

المطمبالثالث:أسبابأخرللحؿالبرلماف 

الفرعاألكؿ:الحؿبسببالخالؼبيفمجمسيالبرلماف 

الفػػرعالثػػاني:الحػػؿبسػػببالتعػػديالتالدسػػتكريةفػػينظػػاـالحكػػـأكالنظػػاـ
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الفرعالثالث:الحؿبسببدعـاألغمبيةالبرلمانية 
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الفرعالخامس:حؿالبرلمافبسببقربانتياءمدةإنابتوالقانكنية 
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المطمباألكؿ:الضماناتالعامة 
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الفرعالرابع:الحؿفيحالةالضركرة 

المبحث الثاني :ضمانات واجراءات حل البرلمان
المطمبالثاني:تسبيبحؿالبرلماف 
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الفرعاألكؿ:التسبيبالضمنيلقرارالحؿ 

 83

المطمبالثالث:الضماناتاإلجرائيةالخاصة 

 85

الفرعالثاني:التسبيبالصريحلقرارالحؿ 

 84

الفرعاألكؿ:استشارةجيةمعينةقبؿالحؿ 

 85

الفرعالثالث:عدـجكازحؿالبرلمافخالؿفترةزمنيةمعينة 

 89

الفرعالخامس:استقالةالك ازرةالتيتكقعمرسكـالحؿ 

 96

الفرعالثاني:عدـتكرارالحؿلذاتالسبب 

الفرعالرابع:ضركرةإجراءاالستفتاءالشعبيقبؿالحؿ 

المبحث الثالث :اآلثار القانونية المترتبة عمى حل البرلمان

المطمباألكؿ:آثارالحؿبالنسبةلمبرلمافكاألعماؿالمعركضةعميو 
الفرعاألكؿ:أثرالحؿعمىأعضاءالبرلماف 

الفرعالثاني:أثرحؿالبرلمافعمىالمجمساألعمى 

الفرعالثالث:أثرالحؿعمىاألعماؿالتشريعيةالمعركضػةعمػىالبرلمػاف

قبؿحمو 

المطمبالثاني:آثارالحؿبالنسبةلمحككمة 

الفرعاألكؿ:نطاؽاختصاصالحككمةفيفترةالحؿ 

الفرعالثاني:مدلجكازإصدارمراسيـبقكانيفخالؿفترةحؿالبرلماف 
أكال:فترةمابيفأدكاراالنعقاد 

ثانيا:فترةمابيفالفصميفالتشريعييف 

ثالثان:فترةكقؼجمساتمجمسالنكاب 

رابعان:فترةحؿالمجمس 

الفػرعالثالػث:سػػمطةالحككمػةفػيإعػػالفاألحكػاـالعرفيػةخػػالؿفتػرةحػػؿ
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الفرعالرابع:الرقابةعمىسمطةالحككمةأثناءالحؿ 
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أكالن:عػػكدةالمجمػػسالمنحػػؿلمباش ػرةاختصاصػػاتوالدسػػتكريةفػػيحالػػة

 125

ثانيان:استمرارالحياةالنيابيةالعميافيمباشرةاختصاصاتياكعدـتأثرىا
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ثالثان:استمرارالبرلمافالمنحؿحتىتاريخاجتماعالمجمسالجديد .
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خامسان:تعديؿتشكيؿالحككمةالتيحمتالبرلماف .
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عدـالدعكةلتشكيؿبرلمافجديد .
بحؿالمجالسالدنيا .

رابعان:أسمكبالمجنةالدائمة .

سادسان:إكماؿالبرلمػافالجديػدلمػدةالفصػؿالتشػريعيلمبرلمػافالػذمتػـ

حمو .

المطمبالثالث:عقدانتخاباتبرلمانية .

الفرعاألكؿ:إسناداإلشراؼعمىاالنتخاباتإلىحككمةمحايدة :

الفرعالثاني:إشراؼالحككمةالقائمةعمىاالنتخابات 

الفصل الثالث :تطبيقات حل البرلمان في األنظمة السياسية
تمييدكتقسيـ 
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المبحث األول :حل البرلمان في األنظمة الجميورية يجميورية مصر العربية
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المطمباألكؿ:تنظيـالحؿفيالدستكرالمصرملعاـ1971ك2014ـ 
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أكالن:حالةحؿمجمسالشعبنتيجةالخالؼبيفمجمسالشعبكرئػيس
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ثانيان:حالةحؿمجمسالشعبعندالضركرة .
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نموذجاً).

الفرعاألكؿ:تنظيـالحؿفيالدستكرمالمصرملعاـ1971كتعديالتو 
مجمسالكزراء .

الفرعالثاني:تنظيـالحؿفيالدستكرمالمصرمالحاليلعاـ 2014
أكالن:حؽالحؿفيحالةالضركرة .
ثانيان:الحؿبقكةالقانكف .

ثالثان:حؿمجمسالنكابعندالخالؼبينوكبيفرئيسالجميكرية .

المطمبالثاني:التطبيقاتالعمميةلمحؿفيظؿدستكرمصرلعاـ1971
كدستكر 2014

 262

 137

 146
 148
 148
 149
 149

الموضوع

رقم الصفحة

الفػػرعاألكؿ:التطبيقػػاتالعمميػػةلحػػؽالحػػؿفػػيظػػؿدسػػتكرعػػاـ1971

 150

الف ػػرعالث ػػاني:تقي ػػيـتجرب ػػةالح ػػؿف ػػيدس ػػتكرمص ػػرع ػػاـ1971كحت ػػى

 166

كتعديالتو .

دستكر 2014

المبحث الثاني :حل البرلمان في األنظمة الممكية يالمممكة األردنيـة الياشـمية
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المبحـــث الثالـــث :حـــل البرلمـــان فـــي األنظمـــة ذات الدســـاتير العرفيـــة يالكيـــان

[اإلسرائيمي] نموذجاً)

المطمباألكؿ:تنظيـالحؿفيالقكانيف(اإلسرائيمية) 
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