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لؾ فيوالميـ مباركان كثيران حمدان الحمد شئتمفشيء، السماكاتكاألرضمؿءما مؿء
،أشكرؾربيعمىنعمؾالتيالتعد،ككمنالؾعبد،أحؽماقاؿالعبد،أىؿالثناءكالمجد،بعد

كأشكرؾأفيسرتليإتماـىذهالدراسةعمىالكجوالذمأرجكأف،أحمدؾ،كآالئؾالتيالتحد
ترضىبوعني.

هلل الحمد اإلدارة؛كبعد أكاديمية في الكراـ أساتذتي إلى كالتقدير بالشكر أتكجو فإني
كالسياسة ، رئيسيا كاألكاديميالدكتور/ محمد إبراىيم المدىونكأخص اإلدارم ،كالطاقـ

كالباحثيففيكميةالقانكفكاإلدارةالعامة.
الذمتفضؿ،الدكتور/ رائد صالح قنديلكأتقدـبالشكركالتقديركالعرفافإلىأستاذمالقدير

النيائية،كأشرؼعمىرسالتي ،كالذمتعيدنيمفالمرحمةاألكلىكصكالنإلىإتماميابصكرتيا
كيؼالكىكالنجـالساطعكالقنديؿالمنيرفيعالـالقانكفالعاـ.،فكافنعـاألخكالصديؽ

ذاؾالبحرالمعطاءالذمأفاضمحمد عبد اهلل أبو مطر/ رالدكتو كالشكرمكصكؿإلى
العاـ القانكف مجاؿ في بعممو النيرة، بمؤلفاتو العربية المكتبات كأمطر مف، العديد لو كالذم

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

أفيديموكيجعموذخرانلفمسطيف.
 مكصكؿ المتدفؽالشاعر حمدان أنور/ رلمدكتو أيضانكالشكر الشالؿ ذاؾ أبرز، كأحد
العاـ؛ القانكف األطركحةأعالـ مناقشة في بالمشاركة لتفضمو عمييا، كالحكـ صاحب، كىك

 كأبحاثمنشكرةأسأؿاهللأفيديموكيجعموذخرانلفمسطيف.،مؤلفاتعديدة
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 ممخص الدراسة:
األفضؿ تحقيؽ إلى دكمان كنتطمع نسمك الحضارم، كالرقي التقدـ مكاكبة كراء كالسعي

لن القانكني األتكالسمك زماتجنب ، كالصراعات الخالفات مف ككالخركج الطرؽبأسيؿ أسمس
دفع،أمرانعقيمانؤهنياإالساحةالفمسطينيةمفانقساـسياسيأصبحومامرتبكلعؿ،المتاحة
باتجاه داخؿ البرلماف حؿ فكرة  8114القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة تكافر

الدراسةإلىالتعرؼعمىمدلإمكانيةتطبيؽف؛وتعديالتو حؿالبرلماففيالنظاـيدفتىذه
الفمسطيني السياسي ، الباحث استخدـ النصكصالمنيج الوصفي التحميميكلقد تحميؿ في

أمكفلممقارنةبيفأساليبالحؿالمنيج المقارنأيضاناستخدـككما،الدستكريةحكاـكاأل كمما
فيبعضاألنظمةالدستكرية.

الدراسةمكضكعحؿالبرلماففيالنظـالسياسية كقسمتالدراسةإلىثالث،تناكلتىذه
ضحمفمدخؿمفاىيميكتأطيرنظرمنكحؿالبرلمافالفصل األولحيثتناكلنافي؛فصكؿ

نشأة إنخاللو في نشأتو منذ بدايةن كتطكره البرلماف اآلفحؿ عميو أصبح لما كصكالن ،جمترا
البرلمافكذلؾكنستعرض حؿ الحؿكمفيكـ صكر كأداةأيضانتطرقناك، البرلماف حؿ إلى

.تقديرالفقوالدستكرملحؿالبرلمافككماأبرزنا،لمتكازفبيفالسمطات
في حيثتـإظياراألسباب؛إلىالتنظيـالدستكرملحؿالبرلمافالفصل الثانيكتطرقنا

جراءضماناتكك،التيتككفكراءالحؿ اآلثارالقانكنيةالمترتبةكتناكلناأيضان،اتحؿالبرلمافا 
البرلماف.عمىحؿ
ناحيثتناكل؛فقداستعرضتطبيقاتحؿالبرلماففياألنظمةالسياسية؛الفصل الثالثأما
ككذلؾ،متخذانجميكريةمصرالعربيةنمكذجان؛حؿالبرلماففياألنظمةالجميكريةمفخاللو

األ المممكة متخذان الممكية البرلماففياألنظمة نمكذجانحؿ الياشمية ردنية ، أيضان حؿكتناكلنا
كتطرقناكذلؾإلى،نظمةذاتالدساتيرالعرفيةمتخذانالكياف)اإلسرائيمي(نمكذجانالبرلماففياأل

مدلمالئمةاألخذبفكرةالحؿفيالنظاـالسياسيالفمسطينيكفقانلمقانكفاألساسيمستعرضيف
ككذلؾالتنظيـالدستكرملألخذ؛مبرراتاألخذبفكرةحؿالبرلماففيالنظاـالسياسيالفمسطيني

كرةحؿالبرلمافعمىالقانكفاألساسي.بف
كلقدتكصمنالعددمفالنتائجكالتكصياتكالتيكافمفأىميا:

البرلمانيةأىم نتيجة السياسية األنظمة البرلمافإالفيظؿ حؿ فكرة اليمكفتصكر ؛:
التيكتعددالمجكءإليومرتبطبمدلتكفرالضمانات،كماأفتطبيقاتالحؿ، ككذلؾالمختمطة

 كالتعسؼفياستخداميا.،تحدمفالمجكءليذهالكسيمةمفقبؿالسمطةالتنفيذية
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يتعيفعمىالمشرعالدستكرمالفمسطينيتنظيـمسألةحؿالبرلماففيالقانكفأىم توصية: 
كىذايتطمبإضافةمكادجديدةتتعمؽبيذا،كتعديالتو3002األساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة

 عمىالنحكالتالي:كىي،الشأف

عمى،كبقرارمسبب،اليجكزلرئيسالسمطةحؿالمجمسالتشريعيإالعندالضركرة" -أ
السابؽ المجمس أجمو مف حؿ الذم السبب بنفس يككف أال الشعب.، استفتاء كبعد

جراءك،مطةقرارانبكقؼجمساتالمجمسكيصدررئيسالس لحؿخالؿاالستفتاءعمىاا 
عمى أسابيع األصكات؛األكثرثالث بأغمبية االستفتاء في المشارككف كافؽ فإذا

الحؿ قرار رئيسالسمطة أصدر الصحيحة ثالثيف، خالؿ انتخاباتجديدة إلى كدعا
خالؿاألسبكعيف المجمسالجديد كيجتمع القرار. عمىاألكثرمفتاريخصدكر يكمان

النتيجةالنيائية.إلعالفالتالييف
انتقاليةلمنيباشرالمجمسا عمىأف،اجتماعالمجمسالجديدحيفلحؿمياـعمموكفترة

رفياألعماؿالضركريةالتيالتحتمؿالتأخيرلحيفاجتماعالمجمسالجديد".ظين
،"لرئيسالسمطةأفيدعكالناخبيفلالستفتاءفياألمكرالتيتتعمؽبمصالحالبالدالعميا -ب

كفكحاؿاشتممتدعكةاالستفتاءعمىأكثرمفأمركذلؾفيمااليخالؼأحكاـىذاالقان
 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, 
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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.  
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 قدمة:م
التشريع التنفيذيةحؽالسمطة السمطة تقابؿبو يةفييعتبرحؿالبرلمافبمثابةسالحان

تأثيرالبرلمافعمىالكزراء،إسقاطالحككمة عمىمكاجية آليةرقابةتساعدىا يككفليا كبيذا
السياسية المسئكلية عبر التنفيذية، السمطة مف كؿ بيف كاالنسجاـ لمتكازف ضمانان يشكؿ مما

.(1)الدستكريةكبدكرهيؤدمإلىالتركيزعمىخدمةكاستقرارالمؤسسات،كالسمطةالتشريعية
دفع ما الكىذا مفاألنظمة إلىاتخاذحؽحؿالبرلمافككسيمةناجحةسياسالعديد ية

الذم،حؽحؿالبرلمافىكالنظاـالبريطانياتخذتككاففيمقدمةىذهاألنظمةالتي،كقكية
ريعيةالسمطةالتشكؿمفبيفطكيالنداـيعتبرىكاألسبؽفينشأةحؽحؿالبرلمافبعدصراع

كيعدحؿالبرلمافكاحدانمفاألسسالتي،لممساءلةالكزاريةكالسمطةالتنفيذيةالتيتتعرضدكمان
التنفيذ السمطتيف بيف العالقات تنظيـ عمييا السياسيةيقكـ النظـ في كالتشريعية ،المعاصرةية

إحدلالسمطاتممايمنعطغياف،كالتيتيبنىعمىأساسالتكازفكالفصؿالمرفبيفالسمطات
فكافالبدمفتكاجدحؽحياتيافيمكاجيةالسمطةاألخرل؛أكأفتتجاكزصال،عمىاألخرل

حؿالبرلمافليككفمصدرانلتحقيؽمبدأالتكازفكاالنسجاـبيفالسمطاتفيمقابؿحؽالبرلماف
خضاعيالممسائمة النظرحكؿفكافمفالجديربناأفنمعف،(2)فيحجبالثقةعفالحككمةكا 

المعدؿ الفمسطيني األساسي القانكف تجاىؿ 3002لسنة الفعالةكتعديالتو الكسيمة ىذه لمثؿ
حؿالبرلمافإالباستثناءماجاءضمفأحكاـمىعداخؿمكادهينصلـوحيثأن؛خمؽالتكازفل

442)حالةالطكارئفيالمادة وخالؿسطينيأكتعطيماليجكزحؿالمجمسالتشريعيالفم("
."فترةحالةالطكارئأكتعميؽأحكاـىذاالباب

كىذابدكرهمادفعناإلىتناكؿمكضكعحؿالبرلماففياألنظمةالسياسةكمقارنتيامع
سعيانمنالمكصكؿإلىمايتناسبمعالنظاـالسياسيالفمسطينيكطرحوضمف،بعضياالبعض

المشرعالدستتك ليككفأماـ الدراسة إلىتحقيؽاألفضؿ؛كرمصياتىذه كحيثأفحؿسعيان
فيكمقتصرفقطفيكؿمفالنظاـالبرلماني؛ؤخذبوفيكافةاألنظمةالسياسيةالبرلمافالي

،كالذميعتبرنظامانمختمطان،الفمسطينيىذامايتناسبمعالنظاـالسياسيك،كالنظاـالمختمط
ككذلؾالضماناتكاآلثارالمترتبةكأسبابو؛عرؼعمىصكرحؿالبرلماففكافمفالضركرمالت

عميو السياسية، بعضاألنظمة في البرلماف حؿ لتطبيؽ نماذج عمى التعرؼ إلى كالتطرؽ

                                 
الفاعمية(1) مقتضيات بيف الجزائر في الكطني المجمسالشعبي "حؿ بعنكاف بحث مفتاح، الجميؿ عبد د.

اإلنسانية،جامعةمحمدخيضربسكرة،العدد   .66،ص44كمكجباتالضماف"،منشكربمجمةالعمـك

لمكتاب،(2) العامة المصرية الييئة كالتطبيؽ، النظرية بيف البرلماف حؿ مرعي، خميؿ المنعـ عبد خميؿ د.
  .49ـ،ص3042القاىرة،
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السياسي النظاـ في الحؿ بفكرة األخذ مالئمة مدل لمعرفة الفمسطينية الحالة عمى سقاطيا كا 
الفمسطينيكفؽالقانكفاألساسي.
نماذ ثالث تناكلنا تطبيقيةفقد ج العربية، مصر جميكرية كىي األردنية، كالمممكة

،)اإلسرائيمي(؛حيثأفىذهالنماذجتشكؿمناطؽالجكارالفمسطينيالمؤثرةكالكياف،الياشمية
،فنككفبذلؾقدتناكلنانمكذجانلكؿمفاألنظمةالجميكرية؛أنظمةسياسيةمتنكعةأيضانكتشكؿ

الممكية كاألنظمة العرفيةأيضانك، الدساتير متعددة، تجارب شيدت قد النماذج ىذه أف كما
كمتنكعةفيحؿالبرلماف.

 :شكمة الدراسةم
كتمسكيابادعاء،انتياءكاليةالمجمسالتشريعيالفمسطينيبمايمثمومفسمطةتشريعية

،عقادىاكالتييصعبالتكصؿلالتفاؽحكؿان،حيفعقدانتخاباتجديدةأحقيتيافيالبقاءإلى
فينفسالكقتالذمتعجزفيوالسمطةالتنفيذيةعفحؿالبرلمافلغيابالنصالصريححكؿ

ـكتعديالتو3002الفمسطينيالمعدؿلسنةاألساسيحؿالبرلماففيالقانكف يجعؿأمر، مما
لمعديد كمصاحبان مفالتعرؼعمىطرؽحؿمفاالعتراضات؛حموغيرمتصكران فكافالبد

البرلماففياألنظمةالسياسيةكصكالنلمايتالءـمعالنظاـالسياسيالفمسطيني.
يمكفصياغةمشكمةالدراسةفيالسؤاؿالرئيسالتالي:ماسبؽكمفخالؿ

المشرع الدستوري كيف يتم حل البرلمان في النظم السياسية؟ و إلى أي حد أخذ 
 ؟وتطبيقاتو حل البرلمان بتنظيمالفمسطيني 

ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
حؿالبرلماف؟ .4 مامفيـك
 ماأنكاعكصكرحؿالبرلماف؟ .3

إلىأممدليحقؽحؿالبرلمافالتكازفبيفالسمطات؟ .2
مامكقؼالفقوالدستكرممفحؿالبرلماف؟ .1
أيفتكمفدكافعكمبرراتحؿالبرلماف؟ .1
اتالقانكنيةالمترتبةعمىحؿالبرلماف؟مااآلثاركالضمان .6
 كيؼقامتبعضاألنظمةالسياسيةالمقارنةبتطبيؽحؿالبرلماف؟ .7

ىؿيمكفلممشرعالفمسطينيأفيقكـبتنظيـحؿالبرلمافدستكريان؟ .8
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 أىداف الدراسة:
تبيافاآلراءالفقييةحكؿحؿالبرلماف. .4
لحؿالبرلماف.التعرؼعمىأىـالدكافعكالمبرراتالمؤدية .3
 إبرازمايترتبعمىحؿالبرلمافمفآثارقانكنية. .2

 تكضيحكيؼنظمتالتشريعاتالمقارنةمسألةحؿالبرلماف. .1

 حؿالبرلماف.السياسيالفمسطينيحكؿمدلأخذهبفكرةالتكصؿإلىمايناسبالكضع .1

طينيالتعرؼعمىمدلإمكانيةتطبيؽحؿالبرلماففيالنظاـالسياسيالفمس .6

 أىمية الدراسة:
 أواًل: األىمية العممية:

النظـ -4 في البرلماف حؿ مجاؿ في العربية لممكتبة عممية مقاربة تقديـ في المساىمة
 السياسية.

قدتعتبرمرجعانبالنسبةلممختصيفكالمعنييففيمجاؿالقانكفالدستكرم. -3
 ثانيًا: األىمية العممية:

القراركالمختصيففيسفالدستكرالفمسطينيمفنأمؿأفتساعدىذهالدراسةأصحاب .4
 التعرؼعمىطرؽحؿالبرلمافكأييماأكثرمالئمةلمتطبيؽفيالقانكفالفمسطيني.

،قدتساىـفيإنياءالصراعالفمسطينيالداخميحكؿشرعيةالمجمسالتشريعيالحالي .3
انتخاباتجديدة.إجراءكالسيرباتجاه

 منيج الدراسة:
ستكريةالدحكاـلمتمثؿفيتحميؿالنصكصكاألاالوصفي التحميميالمنيجإتباعسيتـ

 كالمتعمقة البرلمافالخاصة بحؿ ، سنتناكؿ إلالمنيج المقارنككما ذلؾ أمكف جراءكمما
 .المقارنةبيفأساليبحؿالبرلماففيبعضاألنظمةالسياسية

 صعوبات الدراسة:
 فمسطيف.حداثةالتجربةالدستكريةفي .4

كصعكبةالحصكؿعمييامفالخارج.،النقصفيالمراجعالقانكنيةفيقطاعغزة .3
عدـاشتراؾالجامعاتالفمسطينيةفيالمكتباتااللكتركنيةالتييمكفاالستفادةمنيا. .2
فيىذه .1 كمراجع استخداميا ليتـ الدراساتالسابقة مف بقدر يحظ لـ الدراسة مكضكع

الدراسة.
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 :ابقةالدراسات الس

( بعنــــوانح الحــــل الــــذاتي لمبرلمــــان فــــي بعــــض األنظمــــة 8192، دراســـة يشــــريف وكــــاظم -9
 الدستوريةح.

حيػثأفتقػديـطمػب؛إلىإيجادالتكازفبػيفالسػمطتيفالتشػريعيةكالتنفيذيػةىدفت الدراسة
الحػػػؿالػػػذاتيلمجمػػػسالنػػػكابالعراقػػػيلطرفػػػيالسػػػمطةالتنفيذيػػػةكرئػػػيسمجمػػػسالػػػكزراءكرئػػػيس

كريةيعقدمسألةتقديـالطمببسببالخالؼبيفرأسيتمؾالسمطة.الجمي

كػاف، وتوصـل الباحـث لعـدد مـن النتـائج،واستخدام الباحث المنيج االسـتقرائي المقـارن
حػؿالبرلمػػافىػكقػػرارإدارمخاضػعلرقابػػةالقضػاءاإلدارمشػػأنوشػأفبقيػػةإجػػراءمػفأىميػاأف

اتالطعفكاإللغاءمػفقبػؿالجيػاتالمختصػةكفػؽالدسػتكرءجراالقراراتاإلداريةكىكخاضعإل
كالقانكف.

اقتػػػراحتنظػػػيـالمركػػػزالدسػػػتكرم:مػػػفأىميػػػاأوصـــت الدراســـة بمجموعـــة مـــن التوصـــيات
كالدسػاتيراألخػػرلالتػػيتأخػػذ،لمجمػساالتحػػادفػػيصػمبالكثيقػػةالدسػػتكريةأسػكةبمجمػػسالنػػكاب

ليػنظـحػؿ؛نصدستكرمإلػىالمقتػرحالتعػديميلمدسػتكركاقترحتكذلؾإضافة،بنظاـالمجمسيف
مجمػػساالتحػػادليكػػكفبالصػػيغةاآلتيػػة:)أكالن:لػػرئيسالجميكريػػةإصػػدارمرسػػكـرئاسػػيبنػػاءعمػػى

كيحظػػرحػػػؿالمجمػػسأثنػػػاءاسػػػتجكاب،تكصػػيةممزمػػػةمػػفمجمػػػسالػػكزراءبحػػػؿمجمػػساالتحػػػاد
،يحظػرحػؿالمجمػسالجديػدلػذاتالسػبب(ك،كمحاكمةرئيسمجمسالكزراءأكرئيسالجميكرية

مػػع،)ثانيػان:يحػػؿمجمػساالتحػػادباألغمبيػةالمطمقػػةألعضػػائوبنػاءعمػػىطمػبمػػفثمػثأعضػػائو
)ثالثػػان:يتػػكلىمجمػػسالنػػكاباختصاصػػاتمجمػػساالتحػػاد،االلتػػزاـبػػالقيكدالػػكاردةفػػيالبنػػدأكالن(

أثناءمدةالحؿكلغايةاجتماعالمجمسالجديد(.

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

إلىالكشؼعفمدلالتقاربكاالختالؼبيفالحؿفياألنظمةالدستكريةىدفت الدراسة 
القكةكبياف،كمدلاسياـالتعديالتالتيعرفتيادساتيرىافيضبطىذهاآللية،لمدكؿالمغاربية

الحقيقيةالتييمثميا.

كافمف، وتوصل الباحث لعدد من النتائج، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي
السمطتيف:أىميا بيف التكازف إقامة أخفؽفي كالمغربقد الجزائر المؤسسالدستكرمفي أف

عفبعضياالبعضصحيحأفصكرالحؿتختمؼفيكالالنظاميفجذريان،التشريعيةكالتنفيذية
تحمؿالخصائصذاتيا إالأنيا كتؤدمالكظائؼنفسيا، ىي، كاحدة تحقؽنتيجة أنيا كاألىـ
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كىكمطالب،كالسمطةالتشريعيةبصفةعامة،تككيفالييمنةعمىالمجالسالنيابيةبصفةخاصة
بإصالحاتأعمؽ.

أفتتسعدائرةاستشارةالشخصيات:مفأىمياأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات
المشارإلييا:رئيسالحككمةكرئيسغرفتيالبرلمافلتشمؿرئيسالمجمسالدستكرمككالنمف

 كالكفاءة مفالخبرة كليا جياتمحايدة باعتبارىما كمجمسالدكلة العميا قبؿ–رئيسالمحكمة
الستإجراء إلىالشعبمباشرةن يتكجو الحؿ االستفتاءرئيسالجميكرية بنتيجة التقيد مع ،فتائو

 ككذلؾإلرادةالشعبالذمانتخبالمجمس.،كىذااحترامانلقاعدةتكازماألشكاؿ

 ( بعنوانح القيود الشكمية السابقة عمى حل البرلمانح.8192، دراسة يرافع وعمران -4

الييئةىدفت الدراسة اختصاص نطاؽ معرفة ضركرة حؿإلى ليا التي الدستكرية
عمىرلماف؛الب ترد سابقة أفىناؾقيكد إلىالحؿأـ فيالمجكء مطمقة كانتسمطة إذا فيما

ذلؾ في سمطتيا القيكد، ىذه طبيعة ىي لمقيكد؛كما الدستكرم التنظيـ الكقكؼعمى ككذلؾ
المت المجمسالنيابيفيظؿاألحكاـ عمىحؿ السابقة العراؽلعاـالشكمية فيدستكر ضمنة

الحؿالذاتيكذلؾـ؛3001 الدستكربصكرة إثرأخذ معرفةجديةكأىميةتنظيمنا، ليتسنىلنا
كبيافمكاطفالنقصكالقصكرفيو.،الدستكرم
التحميمي المقارنواستخدم الباحث المنيج مفوتوصل الباحث لمعديد من النتائج ،

 اليعد حؿالبرلمافإجراءأىميا مطمقانإجراء، دستكريان ، فيوبؿإفلو تستخدـ محدكدان نطاقان
المذككر اختصاصيا بالحؿ المختصة السمطة الشكمية، القيكد نجد لذلؾ المبينة القيكد كمف

الدستكر،كالتيترتبطبفكرةالمشركعيةالدستكرية،السابقةعمىالحؿ ذلؾألنوإذانصعمييا
.كجبعمىالسمطةالمختصةبالحؿالكقكؼعندىاكرعايتيافيالتطبيؽ

مفأىمياأفتجدددساتيرالدكؿمحؿالمقارنةأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات
إماباإلعفاءمنوصراحةكماىكالحاؿفي،مكقفياصراحةمفالقيدالمتعمؽبالتكقيعالمجاكر

ماأفتنصعميوبصكرةصريحةكمافعمتالدساتيراألخرل،دستكرمفرنساكالمغرب كذلؾ،كا 
ترؾاألمرلالجتياداتالفقييةالتيتختمؼحكؿتفسيرمكقؼالمشرعالدستكرم.أفضؿمف

، ( بعنوان ححل البرلمان في دساتير دول المغرب العربي يالجزائر8192، دراسة يأمينة -3
 دراسة مقارنة. -تونس(، موريتانيا، المغرب

النظاـالبرلمانيإلىالتحقؽمفإذاكانتتقنيةحؿالبرلمافقدتقررتفيىدفت الدراسة
المسئكلية إلثارة كمقابؿ كالتشريعية التنفيذية السمطتيف بيف التكازف كتحقيؽ ضبط أجؿ مف

الكزارية.



6

لتكضيحماىيةحؿالبرلمافالوصفي التحميمي والمنيج المقارناستخدم الباحث المنيج
باحث لمعديد من وتوصل ال،فيدكؿالمغربالعربيكمقارنةحؿبرلمافمعأنظمةىذهالدكؿ

كافمفأىمياأفحؿالبرلمافىكأحدعناصرالنظاـالبرلمانيحيثتطكرتممارستوالنتائج
بتطكرىذاالنظاـفكافالحقانلنشأةالمسئكليةالكزاريةكاعتبربذلؾأحدالدعائـاألساسيةلمنظاـ

البرلمانيباعتبارهأىـكأخطرأدكاتحفظالتكازفبيفالسمطات.

أنوالبدمفإحاطةحؽالحؿبأكثرأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىمياك
قدرممكفمفالضماناتالتيتحكؿدكفإساءةاستعمالوخاصةالحؿالتقديرملرئيسالدكلة
مسئكلية عدـ أماـ خاصة الخطكرة كبيرمف عمىقدر فيالمغربالنطكائو كرئيسالحككمة

ماعدافيدكلةتكنس.رئيسالدكلةفيالدكؿ

دراسة  -( بعنوانح حق رئيس الدولة في حل البرلمان8192، دراسة يمبارك وقابوش -2
 مقارنة في بعض الدساتير العربيةح.

أكرئيسانلمجميكريةانإلىدراسةمكضكعحؽرئيسالدكلةسكاءأكافممكىدفت الدراسة 
العربي الدساتير بعض في مقارنة دراسة البرلماف حؿ ةفي كأنكاعو، الحؽ ىذا ببياف فييتـ

 باعتباره استخدامو إساءة لمنع المقررة إكالضمانات في البرلماف لحؽ المقابؿ سقاطالسالح
كمنوالكقكؼإلىمايقتضيوسالححؿالبرلمافكفعاليتوفيبعضالدساتيرالممكية،الحككمة

ضماناتلعدـالتعسؼفيالمجكءإليو.أيضانكالجميكرية
إفوتوصل الباحث لعدد من النتائج ، تخدم الباحث المنيج المقارنواس كافمفأىميا

السمطتيف بيف التكازف تطبيؽ يمثؿ العربية الدساتير في البرلماف فيحؿ رئيسالدكلة سمطة
فيككفبالمقابؿلرئيس،فإذاكافلمبرلمافصالحيتوسحبالثقةمفالحككمة،التنفيذيةكالتشريعية

البرلمافالجميكري حؿ صالحية ة حاالت، الرئيسفي كعزؿ إقالة األخير ىذا يستطيع ككما
خاصةيحددىادستكرالدكلة.

الحككمةأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات دكر إغفاؿ عدـ ضركرة أىميا مف
الحؿ قرار في كمشاركتيا رئيسان، بكصفو األكؿ الكزير باستشارة دستكريان ممـز الدكلة فرئيس

قرارالحؿلم قبؿأفيقدـ حككمة دستكرية، استشارة كبيربكصفيا تحتؿأىمية االستشارة كىذه
ممزمة كرئيس، رئيسالحككمة مف كؿ استشارة دكف الحؿ قرار يقدـ أف فميسلرئيسالدكلة

(.439كىكمايتضحمفخالؿالمادة)،المجمسالشعبيالكطني
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 دراسة مقارنةح.، البرلمان في النظم الدستورية ( بعنوان ححق حل8194، دراسة يالحرازين -2

يجادالضكابطالدستكريةكالقانكنيةكالنظاـاألمثؿالستخداـحؽالحؿإلىإىدفت الدراسة 
حتىاليككفأسيرانفيأيًدتخضعألىكاءشخصيةكطمكحاتغيرمشركعةبؿلضمافاستقرار

صمحةالشعبكالكطف.سياسيكتشريعيكاجتماعيككفقانلمصمحةعمياىيم
وتوصل الباحث لعدد من ، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارن

فكجدت،كافمفأىميابخصكصالرقابةعمىأعماؿالسمطةالتنفيذيةأثناءفترةالحؿالنتائج 
التنفيذيةسكاءمجمكعةمفالكسائؿالتيتحميكتكفؿكجكدالرقابةالكاممةعمىأعماؿالسمطة

الجديد المجمس انتخاب حتى المنحؿ المجمس عمؿ باستمرارية مف، مشكمة ىيئة بإيجاد أك
المجمسيفتقكـبمتابعةأعماؿالسمطةالتنفيذية؛ألنواليعقؿأفتمارسالحككمةعمميافيظؿ

غيابرقابةبرلمانية.
يشتمأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات  أف يجب أىميا عمىمف الحؿ قرار ؿ

الناخبيفإل تحديدميعاددعكة االنتخاباتالجديدةجراءمجمكعةمفالمكاعيدالتييتـبمكجبيا
كاجتماعالمجمسالجديد؛حيثيجبأفتقترفعمميةاإلخالؿبيذهالمكاعيدبجزاءرادعكقكم

أماإذالـيتـ،افقائمانباعتبارقرارالحؿالذملـيشتمؿعمىىذهالمكاعيدباطالنكيبقىالبرلم
االنتخاباتفيميعادىافإفالحؿيصبحكأفلـيكفكيعكدالبرلمافالمنحؿإلىاالجتماعإجراء

التاليالنقضاءالميعاد. مفتمقاءنفسوفياليـك
دراسة  -( بعنوانح التنوع الرقابي كضمانة لسيادة حكم القانون8194، دراسة يابراىيم -7

 تحميمية مقارنة.

تفعيؿدفت الدراسة ى مسألة تكاجو التي كالصعكبات العكائؽ عمى الضكء تسميط إلى
اآللياتالرقابيةكالتعبيرعفمدلأىميةالرقابةفيإحالؿدكلةالقانكف.

وتوصل الباحث ، واستخدم الباحث كاًل من المنيج التاريخي والمقارن والقانوني التحميمي
اليكفيأفنقكؿبأفالرقابةبصكرىاالمذككرةتشكؿكحدىاكافمفأىمياأنولعدد من النتائج 

كتحقيؽدكلةالقانكف.فيناؾضماناتأخرليجبتكافرىاإلى،الضمانةلنفاذالقاعدةالدستكرية
التكصؿ تـ القانكنيةفقد لمتطكرالذمشيدتومختمؼالنظـ فعمىسبيؿالمثاؿكنتيجة جانبيا.

لمرقابةعمىالسمطاتأىمياالرقابةبكاسطةالمفكضالبرلمانيأكإلىإيجادآلياتكطرؽبديمة
انتشارهفيالدكؿاألكركبيةاإلسكندنافيةليككفكسيمةلتحقيؽالتكازفبيف األمبكدسافالذمبدأ

 األفرادكباقيالسمطات.
القكانيفوأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات  دستكرية عمى الرقابة أف أىميا مف

إالأفىناؾمبادئعامةلمقانكفيجب،كجكدقكاعدقانكنيةمكتكبةتتضمنياالدساتيرتفترض
عال كا  ىاءمراعاتيا المبادئ، ىذه كمفأىـ كمبادئحقكؽاالنساف...، كالمساكاة مبادئالحرية
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،فيجبعمىالمشرعاعتمادىذهالمبادئكالتقيدبياسكاءنصعميياالدستكرأكلـينصعمييا
فيجبالطعففيولعدـدستكريتوأممنافاتوليذهفإذا المبادئالعميا ليذه صدرالقانكفمنافيان

 المبادئالعميا.

 ( بعنوان ححل البرلمان بين النظرية والتطبيقح.8194، دراسة يمرعي -2

العربيةىدفت الدراسة السياسية البرلماففيالنظـ حؿ إلىمتابعةمدلانتشارظاىرة
تجاربياالنيابيةكالتمثيميةكتحميؿقراراتالحؿكمالبساتيافيبعضىذهالتجاربعمىاختالؼ

النيابيةبيامنذبدايتياحتىمطمعاأللفيةالثالثةكتحديدإلىأممدل عمىمدارتطكرالحياة
يقتربحؿالبرلماففيىذهالتجاربمفقكاعدهكأصكلوالمتعارؼعمييافيالنماذجالبرلمانية

تقميديةفيالعالـالغربيكتمؾالنماذجالمستقرةكشبوالمستقرةفيدكؿالعالـالثالث.ال

مفاستخدم الباحث أكثر من منيج  تسميمان الدراسة مكضكع مع التعامؿ في عممي
بيف التكامؿالمنيجيفقدجمعتالدراسة األسموب الوصفي التحميمي والمنيج الباحثبأىمية

وتوصل الباحث لمعديد من النتائج،باطي والمنيج التاريخي والتحميل المقارناالستقرائي واالستن
كافمفأىميااتساعنظاـحؿالبرلمافخارجحدكدالنظـالبرلمانيةالتقميديةكذيكعوفيالنظـ

غيرالديمقراطية.
مقابؿأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىميا البرلماف حؿ معادلة تقنيف

العربيةالمسئ كالسياسية الدستكرية النظـ فيجميع الكزارية كلية انفصمتىذه، ما إذا ذلؾأنو
كعمىأفيراعى،المعادلةكانتفىشقياالثاني)المسئكليةالكزارية(فالمعنىكالقيمةلشقيااألكؿ

يرشدعمم التقنيفأفتسفىذهالمعادلةبصكرةكاممةكمنسجمةدكفتناقضاتكبيا يةفيىذا
الفردية الكزارية المسئكلية تقرير إلى بالفعؿ الكصكؿ الكقت ذات في كيتيح البرلماف حؿ

كالجماعيةلمحككمة.
م( بعنوانح سمطة رئيس الدولة في حل البرلمانح دراسة 8198، دراسة يالزاممي والدراجي -1

 مقارنة في بعض الدساتير العربية.

حؿالبرلماففيبعضالدساتيرالعربيةإلىبيافسمطةرئيسالدكلةفيىدفت الدراسة 
كالمغرب( كالككيتكقطر كتكنسكاألردف كلبناف )العراؽ واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،

 التحميمي باإلضافة إلى المنيج المقارن.

اختالؼالدساتيرالعربيةمحؿالمقارنةتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا 
فمنيامفخكلوىذهالصالحيةبشكؿمطمؽكمنيا،حيةحؿالبرلماففيمنحرئيسالدكلةصال

كماكقدتباينتالدساتيرمحؿ،مفأخضعرئيسالدكلةفيممارسةحؽالحؿإلىرغبةالكزارة
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رئيسالدكلةفيحؿالبرلمافأكعدـ إلييا األسبابالتييمكفأفيمجأ المقارنةبشأفتحديد
تحديدىا.

أنوكافاألجدرعمىالمشرعالدستكرمموعة من التوصيات أىميا أوصت الدراسة بمج
الأفيككفقرارالحؿ،العراقيأفيجعؿالحؿمتحققانبمجردقبكؿرئيسالجميكريةلطمبالحؿ

المجمسالنيابيبالتصكيت أعضاء عمىإرادة معمقان أفيمسمبدأ، األمرمفشأنو ألفىذا
كضركرةتعديؿالدستكرالعراقيبالنص،حككمةأماـالبرلمافكيضعؼال،التكازفبيفالسمطات

عمىأسبابالحؿعمىسبيؿالحصركتكضيحآليةالحؿبالصكرةالتيتضمفاستقرارالتكازف
بيفالسمطاتكعدـىيمنةإحداىاعمىاألخرل.

 ( بعنوان ححق حل المجمس النيابي في الدساتير المعاصرةح8113، دراسة يباز -91

إلىبيافذلؾالكـاليائؿكالكبيرفيحؿالمجمسالنيابيفيمعظـالدكؿراسةىدفت الد
لدرجةأفبعضالبرلماناتلـتمكثفيالحياةالنيابيةسكلبعضساعات،البرلمانيةالمعاصرة

ففيركسأكمرضالحؿقدأصابالمجمسالنيابي،كسرعافكماانتيتحياتيانيايةغيرمألكفة
كقدآثرتىذهالدراسةلتعالجىذاالمرضفيكؿمفإنجمتراكفرنساكمثاالنحيانفيىذهالدكلة

فيالدكؿالبرلمانيةالمعاصرة.
وتوصل الباحث لمعديد من ،الوصفي التحميمي والمنيج المقارناستخدم الباحث المنيج

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

الرئاسي.
أنياتكصيبحذؼمقكلة"أفمجمسأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىميا

القانكفيالدستكرأكالسندليافالقامكسالسياسيخاصةكأنيامقكلةالشعبسيدقراره"مف
أل الحؽفاليمكف عمىإظيار التيتسير القضاء أحكاـ يحتـر ال داـ ما أفيككفسيد حد

القانكفكالدستكرم كتطبيؽأحكاـ ، كلكائحوإجراءكلكفيمكفأفيككفمجمسالشعبسيد اتو
الداخميةالتيرسميالنفسومادامتالتتعارضمعالدستكرأكالقانكف.

 دراسة مقارنةح. -بعنوان ححق الحل في النظام النيابي البرلماني، (9117، دراسة يمسمم -99

الجذكرىدفت الدراسة معرفة خالؿ مف الحؿ لحؽ القانكني النظاـ التعرؼعمى إلى
كأسبابو كأنكاعو كماىيتو لو التاريخية أك، لمحككمة بالنسبة سكاء لمحؿ القانكنية اآلثار ككذلؾ

الدستكريةلحؽالحؿفيكؿمفبريطانياكفرنساكالككيتمععرضبعضالتطبيقات،البرلماف
كلبنافكمصر.
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 الوصفي التحميمي والمنيج المقارناستخدم الباحث المنيجكلقد وتوصل الباحث ،
كأف،كافمفأىمياأفكافةمبرراتالحؿقدلعبتدكرانممحكظانفيتقريرهلمعديد من النتائج

ألسبابحزبيةكىكماييخرجالحؿعفاليدؼالذمشرعمفالحؿتـفيالكثيرمفالحاالت
كافحؽالحؿلـيتـاستخداموفيالنظاـالفرنسيبكثرةفإفذلؾلـيمنعاختالؿ،أجمو ذا كا 

الثقؿبيف فيمركز التيشيدتتغيران الجميكرياتالمختمفة التكازفبيفالسمطتيفعمىمدار
رئيسالدكلةكالبرلماف.

إللزاـاسة بمجموعة من التوصيات من أىمياأوصت الدر  المشرع يتدخؿ أف ضركرة
رئيسالدكلةبضركرةتسبيبمرسكـالحؿكذكراألسبابالتيدفعتإلىىذاالحؿصراحةحتى

كالشؾأفىذا،يتسنىلمشعبمعرفتياكتقديرىاكمراقبةتصرؼرئيسالدكلةبصددحؿالبرلماف
أفالرئيسيعمـأفاألسبابالتيسكؼاألمرسكؼيؤدمإلىالتريث فيتقريرالحؿطالما

يذكرىافيصمباألمرالصادربالحؿسكؼتككفمحؿتقديركدراسةمفالشعب.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 من حيث الموضوع:

أغمبالدراساتالسابقةتحدثتعفحؽحؿالمجمسالنيابيكمدلتطبيؽحؿالبرلماف.
 المكان:من حيث 

طبقتىذهالدراساتفيمايختصفيحؿالبرلماففيجميكريةمصرالعربيةكمقارنتيا
ببعضالدكؿككذلؾفيدكؿالمغربالعربيكالعراؽ.

 من حيث الزمان:

أمينة،رافعكعمراف،تعتبركؿمفدراسة)شريؼككاظـ الزامميكالدراجي(،مرعي،
التيكاكبتا )بازمفالدراساتالحديثة لتطكراتكالتحدياتالدستكريةغيرأفدراسة مسمـ(،

مفالتطكراتالسياسية. تعتبرافمفالدراساتالقديمةنسبةلمامربوالعالـاليـك
 من حيث المنيج:

غالبيةالدراساتالسابقةانتيجتالمنيجالكصفيالتحميميكالمنيجالمقارفباستثناءدراسة
لمنيجالكصفيالتحميميكالمنيجاالستقرائيكاالستنباطيكالمنيجمرعيفقداعتمدتكالمفا
التاريخيكالتحميميالمقارف.
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 الفجوة البحثية:
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

تناكلتالدراساتالسابقةحؿ
البرلمافبالنسبةلبالدىـكصكالن

لتجسيداألكضاعكالنظاـالسياسي
فييا.

تتطرؽالدراساتالسابقةلمالـ
يتناسبمعالنظاـالسياسي

الفمسطينيالمختمط.



سنعرجمفخالؿالدراسةعمىما
يتناسبكيالئـالنظاـالسياسي

 الفمسطيني.



ركزتالدراساتالسابقةعمى
،الجياتالتييحؽلياحؿالبرلماف

كماتناكلتبعضاألنظمة
الدستكريةدكفغيرىاأكدكؿ

معينة.

افتقرتأغمبالدراساتإلىتناكؿ
فكرةحؿالبرلمافبصكرةشمكلية.

الدراسةتناكلتحؿالبرلمافبصكرة
شمكليةمفحيثماىيةالحؿ

كتناكؿصكر،كتنظيموالدستكرم
الحؿفيمختمؼأنكاعاألنظمة

السياسية.

ركزتالدراساتالسابقةفيالنتائج
كؿكالتكصياتعمىالحؿكفقانلمد

أكاألنظمةمحؿالدراسة.

أغفمتمعظـالدراساتالسابقة
التطرؽضمفالنتائجكالتكصيات
إلىحؿالبرلمافككنوأداةلمتكازف
بيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية.

الدراسةتكصمتإلىبعضالنتائج
كالتكصياتذاتالعالقةبالحؿ

باعتبارهأداةلمتكازفبيفالسمطتيف
عفطبيعةالنظاـبغضالنظر

السياسي.

تطالبالدراساتالسابقةبتحسيف
إجراءاتحؿالبرلماففيدساتير
بالدىـالتيتنصفيمكادىاعمى

حمو.

لـتتطرؽالدراساتالسابقة
لممطالبةبإدراجحؿالبرلمافداخؿ
مكاددستكربالدىـلكجكدهحقيقة.

تكصمتالدراسةإلىضركرةكجكد
فكرةحؿالبرلمافضمفالمكاد

األنظمةالدستكريةلمختمؼ
لمتكازفكاالنسجاـالسياسيةدعمان

بيفالسمطتيفالتنفيذيةكالتشريعية.

تناكلتالدراساتالسابقةفكرةحؿ
البرلماففياألنظمةالسياسيةلمدكؿ

التيتطبؽفكرةالحؿ.

الدراساتالسابقةإلىلـتتطرؽ
الحؿفيالنظاـالسياسي

كيرجعذلؾإلىعدـ،الفمسطيني
أخذالمشرعالدستكرمفيالقانكف

3002األساسيالمعدؿلسنة
كتعديالتوبفكرةالحؿ.

تناكلتالدراسةفكرةالحؿفي
النظاـالسياسيالفمسطينيمف

خالؿاقتراحاألخذبفكرةالحؿعبر
دالناظمةليذااقتراحبعضالمكا

الحؿفيالقانكفاألساسي
الفمسطيني.
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 الفصل األول
 مدخل مفاىيمي وتأطير نظريححل البرلمانح 

 تمييد وتقسيم:
التكازف كفالة عمى السمطات بيف الفصؿ لمبدأ بالنسبة البرلماني النظاـ يقكـ كالتعاكف،

فالتسيطرأك؛يفترضالمساكاةبينيماكمفثـفيك،كالتنفيذية،المتبادؿبيفالسمطتيفالتشريعية
تطغىإحداىماعمىاألخرل.

كتكازنان،قامتوتعاكنانإلفصؿالمرفبيفالسمطاتمفخالؿإفالنظاـالبرلمانييأخذبمبدأا
بينيا كيتحقؽذلؾمفخالؿمنحالسمطةالتشريعيةبعضالحقكؽتجاهالسمطةالتنفيذية،فيما

األسئمة كحؽتكجيو ككؿكا، الستجكاباتلمحككمة بمفرده، الكزراء إلىأحد أك لجاف، كتككيف
التحقيؽ التنفيذية، السمطة أعماؿ عمى كالرقابة أحد، مف أك الحككمة مف الثقة سحب كحؽ
الخاصةبالدكلة.ميمةديؽعمىبعضالمعاىداتالكالتص،الكزراء

تتمثؿفيدعكةالبرلماف،البرلمافتمنحالسمطةالتنفيذيةسمطاتىامةتجاه كفيمقابؿذلؾ
لالنعقاد البرلمانية، كفضدكراتو القكانيف، كاقتراح عمييا، كالتصديؽ الالزمة، المكائح صدار كا 
لتنفيذىا الحككمة، كمنحالكزراءالحؽفيدخكؿالبرلمافلشرحسياسة كالجمع،كالدفاععنيا،

بيفمنصبالكزارة البرلماف، كعضكية عف، مدتوفضالن انتياء قبؿ البرلماف فيحؿ سمطتيا
القانكنية.

يقرره حؽ أىـ التشريعية مدتو انتياء قبؿ البرلماف حؿ في التنفيذية السمطة حؽ كيعد
التشريعية السمطة مكاجية في النيابي النظاـ في الدستكر رق، سالح أخطر تممكوفيك ابي

البرلماف إزاء لح؛الحككمة المقابؿ السالح السمطةحيثيعد الذمتممكو الكزارية المسئكلية ؽ
التشريعيةتجاهالسمطةالتنفيذية.
فقديتـمفخالؿرئيسالدكلةأكبكاسطةالكزارة؛كتتعددصكرحؿالبرلماف كقديككف،

الحؿيصدرفيكؿاألحكاؿعفرئيسمعاأل،تمقائيانأكذاتيان خذبعيفاالعتبارأفقرارمرسـك
الدكلة.

عمىماتقدـسنقسـدراستناليذاالفصؿإلىثالثةمباحثعمىالنحكالتالي:كبناءن

 نشأة وتطور حل البرلمان. المبحث األول:
  مفيوم حل البرلمان وصوره. المبحث الثاني:
 حل البرلمان كأداة لمتوازن بين السمطات. المبحث الثالث:

 المبحث الرابع: تقدير الفقو الدستوري لحل البرلمان.
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 مبحث األولال
 نشأة وتطور حل البرلمان

مركراننشأ إنجمترا في البرلماني النظاـ قكاعد سائر شأف شأنو كتطكر البرلماف حؽحؿ
كصكالنلحؽحؿالبرلماف.كالتيبدأتبنشأةالنظاـالبرلماني،بالعديدمفالتطكراتالتاريخية

فقدارتبط؛النظاـالبرلمانيكمفثـالنظاـالمختمطررفيكلماكافحؿالبرلمافحؽمق
قكاعده البرلمانيكترسيخ النظاـ بنشأة تطكره في، حتىأصبح مختمفة مراحؿ بعدة معو كمر

عمىالنحكالتالي:مطمبيفإلىىذاالمبحثقسـسنبناءنعمىماتقدـك،(1)صكرتوالمعاصرة

.نيالنظاـالبرلماكتطكرنشأة:المطمباألكؿ

حؽحؿالبرلماف.كتطكرنشأة:المطمبالثاني
 المطمب األول

 نشأة وتطور النظام البرلماني

إنجمترا في البرلماني النظاـ نشأ أركانو، تبمكرت حتى التطكر مف عديدة بمراحؿ ،كمر
ككافلمنجاحالذمحققوفيمكطنواألصميإنجمتراصدلكبيرلدلكثيرمف،كبرزتدعائمو
.(2)مماأدلإلىنشكبالعديدمفالتطكراتفيىذاالنظاـ،اقتبستودكؿالعالـالتي

يتككفمفالذمك،ليستقرإلىماىكعميواآلفلقدمرالنظاـالبرلمانيفيعدةمراحؿ؛ك
ىيئات عدة التاج، ىي ةكالكزار، كالبرلماف، مقكماتككيق، عدة عمى ـ السمطة، ثنائية كىي

.(3)بيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةكتعاكف،كبرلمافمنتخب،التنفيذية

 البرلمانيلـينشأ نتيجةتطكرتاريخي؛فرةكاحدةطكعميوفإفالنظاـ تككنتقكاعده إنما
حتىتبمكرتأسسىذاالنظاـكاستقرتكقدساىـالعرؼبنصيبكبيرفيىذاالتطكر،طكيؿ

تدريجيان أصكلو ، تطبيقو في تحكؿ البرلماني النظاـ دكلةكاتخذكلكف مف مختمفة صبغات
.(4)ألخرل

                                 
ط(1) أعماؿالدكلة، استمرارية القانكنيةعمىمبدأ حؿالبرلمافكآثاره سعيد، الكريـ عبد دانا المؤسسة4أ. ،

 .11الحديثةلمكتاب،بدكفتاريخنشر،ص

.232،ص4917،مطبعةالجامعةالسكرية،دمشؽ،3،ط4د.مصطفىالباركدم،الحقكؽالدستكرية،ج(2)
حجاب،دكرالرئيسالتشريعيفيالنظاـالسياسيالفمسطيني،دراسةمقارنة،رسالةماجستير،(3) أ.حنيفأكـر

.9،ص3044كميةالحقكؽ،جامعةالنجاحالكطنية،
.196،ص4974د.محمدكامؿليمة،النظـالسياسية،الدكلةكالحككمة،دارالفكرالعربي،(4)



14

فيكلـيقكلبناؤهكالشكموالكامؿالذميضـبيفأعضائونكابانمنتخبيفبكاسطةالشعب
كأماعفأصؿنشأةالبرلمافقبؿ،4361ةفيالمقاطعاتكالمدفكالبنادرأكالمراكزإالفيسن

السنة القديمة؛ىذه فإنويرجعإلىالتقاليد حيثكافيكجدبجكارالممكؾ؛أمالتقاليدالممكية،
الممكؾ؛استشاريةمجالس كابتكار المجالسكانتمفصنع كىذه بإرادة، إال تنعقد ككانتال

.(1)الممؾكحده

 قديمانفقد تتككف ممالؾصغيرةكانتإنجمترا مفعدة الزمفقامتباالتحاد، مركر كمع
،الديانةالمسيحيةانتشار،ىذهالممالؾالتحادأدتكمفالعكامؿالتي،المممكةاإلنجميزيةمشكمةن

اإلنجميزية الكنيسة كتنظيـ ، أف يفقداتحادىاغير كيانياىالـ مقاطعات، بؿظمتعمىىيئة
الجديدة فيداخؿالدكلة متميزة ك، تسمىبمجمسالحكماءالتيكافليا ،جمعيةعمكميةكبيرة

كانتفياألصؿحيث،افيمفيقبمكفبعضكيتيثابتةنتكليس،العددةغيرمحدكدكالتيكانت
األديرة رؤساء مف عدد دخميا ثـ األساقفة تضـ المقاطعاتك، المحاربيفك، جماعة مف ،عدد

كالمالزميفلمممكؾرجاؿالممؾكخدمو كانتك، النطاؽغيرأنيا تتمتعباختصاصاتكاسعة
فيالغالب نظرية فكانتت، الممكؾكبعزليـباختيارقكـ رصديالحيث؛التشريعباالشتراؾك،
كمنحاألراضي،تعييفرؤساءالمقاطعاتكاألساقفةفيشترؾلياأفتكما،اتشريعإالبمكافقتي

عالفالحربكالسمـ،كفرضالضرائب،العامة معالممؾيشكالمحكمةمجمسالحكماءككاف،كا 
.(2)عميالمنظرفيالقضاياالجنائيةكالمدنية

أفىذاالمجمسكافيؤدمالعديدمفاألعماؿالمختمفةكالمتنكعةبيفويبدو لنا مما سبق
كالثقةلدل،كىكصاحبالمشكرة،كقضائية،كتنفيذية،أعماؿالسمطاتالثالثاليكـمفتشريعية

فدؿىذاإنمايدؿعمىمدلأىميةىذاالمجمس.،الممؾ كا 

،كالذمصاحبومرحمةمفأطكؿمراحؿالحكـفيبريطانيا،كلعؿبدايةالغزكالنكرمندم
دكؽنكرماندياح وليم الفاتححغزا4066فيسنةف،كالتيامتدتحتىمطمعالقرفالسابععشر

البريطانية الجزر غزكه، في كنجح ل، األنجمكساكسكفكخضعت بالد و عمييا، ممكان ،كأصبح
الكالءالمباشرلمتاج الممؾمبدأ كأعفىالناسمف،كاحتفظلنفسوبحقكؽاألشراؼ،كأدخؿىذا

كبيرانمفاألعياف أبقىبجكارهعمىجمعيةتضـعددان ،يميفالكالءالذمأقسمكهألشرافيـكما
كالتيلـ،مىىذهالجمعيةاسـالمجمسالكبيرككافيطمؽع،كىـكبارالحائزيفألرضالتاج

                                 
لمنشر،(1) د.بشيرعميمحمدباز،حؽحؿالمجمسالنيابيفيالدساتيرالمعاصرة،دارالجامعةالجديدة

.16،ص3001اإلسكندرية،
 كمابعدىا.136د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص(2)
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فعمية سمطة الحقيقة في ليا يكف ك، الممؾ يستشير كاف بعضالمسائؿفقد في أعضائو بار
كبقيعمىىذا،ككاضحةتتعمؽبالمسائؿالقضائية،ميمةوكافلواختصاصاتغيرأن،الميمة

،حيثأصبحلورأماستشارم؛النحكحتىبدأيتضحاختصاصوفيخالؿالقرفالثانيعشر
.(1)كصارقضاةالمحاكـالعميامندكبيفعنده،كزاداختصاصوالقضائي

كالسياسية،كالمسائؿالتشريعية،كقدابتدأبعدذلؾالتمييزبيفالمسائؿاإلداريةمفناحية
ينماينظرب،كالسياسية،ككافالمجمسالكبيريبدمرأيوفيالمسائؿالتشريعية،مفناحيةأخرل

كبعضرجاؿالديف،كيتككفمفالباركنات،المسائؿاألخرلمجمسخاصيسمىمجمسالممؾ
فقدكافعيدممكيةمطمقةأنشأتفيوإدارةمركزية؛بالنسبةلعيدالنكرماندييف،كخالصةالقكـ

يدكفيع،قكيةبعيدةعفالمجمسالكبيرالذماقتصرنشاطوعمىمجردإبداءآراءاستشارية
المجمسالكبير"4489-4411"ىنري الثاني كثرتدعكة الممؾ، ىذا ذلؾقكة كعمة كعدـ،

كرغـأفالقكانيفكانت،كالمكاجيةأتباعوليناؿمكافقتيـعمىسياستو،خشيتومفعقدالمجمس
.(2)تصدربمكافقةالمجمسغيرأفالممؾأصدرالكثيرمنيادكفالرجكعإلىالمجمس

كبيفاألساقفةبسببطمبو،حدثشقاؽبينو،"4364-4499"الممك جانكلماكليالحكـ
ففي،حيثثارعميوالشعب؛كتنازعمعالكنيسة،معاممةاألشراؼةساءا ك،فرضضرائبجديدة

 الديف4341عاـ رجاؿ لثكرة كنتيجة الممؾ، عمى األشراؼ اإلصداراضطركهكطبقة إلى
الكبير-الكبير رؤسائيا-العيد فياختيار الكنيسة حرية كالذمنصعمىتأييد تأميف، كعمى

كبمقتضىىذاالدستكرأصبحالمجمسالكبير،كىكأكؿدستكرإنجميزممكتكب،حقكؽاالشراؼ
الممكة المعبرعفإرادة ىك كرغباتيا، إجباريان، أصبحاختصاصو كمفثـ فيفرض، كمحتمان

،الجديدأكؿمظيرلرقابةالمجمسالفعميةعمىإيرادالدكلةكيعتبرىذااالختصاص،الضرائب
كتحدد تمامان، الكبيركتكضح المجمس )؛تككيف نصالمادة بمقتضى العيد(41كذلؾ ؛مف

كفي،كأخذينقسـإلىىيئاتمتعددةتحتنفكذالممؾ،ككذلؾزادمركزمجمسالممؾكضكحان
المجمسفياالستق اسـ"،كأصبحيجتمعدكريان،رارالقرفالثانيعشرابتدأ ككافيطمؽعميو

.(3)"البرلماف


                                 

نشر،(1) تاريخ بدكف القاىرة، الشركؽ، دار المعاصرة، السياسية األنظمة الجمؿ، يحيى د. فيذلؾ: راجع
  .136،د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص478ص

 .138د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص(2)

الد(3) الدستكرم، كالقانكف السياسية النظـ عثماف، محمد عثماف حسيف د. ذلؾ: في الجامعية،راجع ار
 .139،د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص362،ص4988اإلسكندرية،
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كالذمأجبرقبؿ،غيومكحؿمحموزكجابنتو،إدوارد الثانيأبعدالممؾ4688كبعدثكرة
كقبؿبمقتضاهتقييد،تحتضغطالبرلماف4689اعتالءالعرشعمىتكقيعإعالفحقكؽعاـ

فقدتضمفىذاالقانكفاألحكاـالتيدعمتسمطةالبرلماف؛كبالمقابؿتدعيـ،سمطتوالدستكرية
كألغتمالومفحؽ،كجعمتمفدكرالممؾمحدكدانفيتنفيذالقكانيف،قكةاختصاصالبرلماف

القكانيف فيالتكقيؼتنفيذ مفتطبيقيا، اإلعفاء أك أك، القكانيف حؽاقتراحمشاريع كأبقتلو
4707كألغيحقوفياالعتراضسنة،مافاالعتراضعمىقانكفأقرهالبرل

(1).

كمعالتطكراتالمتالحقةالتيصاحبتالحياةالبرلمانيةفيبريطانياأصبحالبرلمافممثالن
مجمسيفىمامجمسىفقدانقسـالبرلمافإل؛ةغيرأنوسرعافمابدأاالنقساـلجميعطبقاتاألم

المكرداتكالذمكافيضـاألشراؼ ،كالذمضـنكابالمقاطعات،كمجمسالعمكـ،كاألساقفة،
كأفتصدرالقراراتباألغمبيةفيكؿ،المساكاةكالمدفكتقررأفيككفكالالمجمسيفعمىقدـ

.(2)مجمس

فكافقدنشألظركؼتاريخيةصاحبيا،إذانفقديتكلىالتشريعمجمسيففيبعضالنظـ كا 
إالأنوانتشرفيالعديدمفالدكؿاألخرللمايحققوكالعمكـفيإنجمترا،نشأةمجمسالمكردات

كقديتكلىىذهالكظيفةمجمسكاحديضمفكحدةاألمةمفكجيةنظرالدساتيرالتي،مفمزايا
.(3)تأخذبو

فيإخضاعسمطاتالممؾالتنفيذية يفكرجديان لـ البرلماف أف حدثغير ما كلكفرغـ
فكافيصحاعتبارتمؾا،لرقابتو حيث؛ةالمقيدةكىكقياـنظاـالممكي،لفترةمبدأالتجاهجديدكا 

كجي البرلماف الشخصيةباتجاهوكلى الممؾ امتيازات التنفيذية، بالسمطة متعمقة ،كمعظميا
كمارسياعفطريؽأشخاصمسئكليفأماـالبرلمافحتىتحكؿالنظاـ،خضعيالسمطاتوبؿأك

برلماني النيابياإلنجميزمإلىنظاـ التكازفبيفالسمطاتالذم، ما إلىحد فكافينقصو كا 
النظاـ ليذا األساسية الدعامة البرلماف؛يعتبر حؿ يستطيع الممؾ كاف حيث يممؾ، أف دكف

،كرغـذلؾفقداعتبرىذاالنظاـباككرةالنظاـالبرلمانيالحديث،أكعزلو،األخيرمساءلةالممؾ

                                 
،دارالثقافة4راجعفيذلؾ:د.عصاـعميالدبس،النظـالسياسية،الكتابالرابع،السمطةالتنفيذية،ط(1)

 .361،د.حسيفعثمافمحمدعثماف،مرجعسابؽ،ص67،ص3044لمنشركالتكزيع،

،دارالنيضةالعربية،3ذلؾ:د.محمكدحافظ،الكجيزفيالنظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،طراجعفي(2)
،د.محمدعبدالحميدأبكزيد،حؿ124،د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص431،ص4976القاىرة،

 .13،ص4988المجمسالنيابي،دراسةمقارنة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،

رأف(3) د. باإلسكندرية، المعارؼ منشأة البرلماف، أعماؿ عمى التنفيذية السمطة ىيمنة دسكقي، ،3006ت
 .36ص
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.(1)الحقيقيلمنظاـالبرلمانيفكانتالممكيةالمقيدةاألساس

فقداضطرإلىاختياركزراءمف؛كبسببحاجةالممؾإلىمكافقةالبرلمافعمىسياستو
البرلماف أعضاء بيف مجمسيو، بكمتا البرلماف في السائدة األغمبية بيف مف كخاصةن ،العمكـ،

كالمكردات البرلماف، جمسات حضكر الكزراء ىؤالء حؽ مف أنو كخاصةن فيك، المشاركة
التصكيت كالمناقشة، البرلماف، في منتخبيف أعضاء لككنيـ بات، أنو ذلؾ؛ ترتبعمى كمما

بتكجياتالحزب مرتبطان لمكزراء السياسي األداء الكزراءكالممؾمفجية؛، ككذلؾباتعمؿ
.(2)مرتبطانبإرادةالبرلمافمفجيةوأخرل

الكقت مركر كمع الن، عمى التطكرات البرلمانيكتتابع أمريف؛ظاـ عمى يتركز أصبح
النظاـ الكزارية؛أساسييفيشكالفالجكىرليذا كىيالمسئكلية كحؽحؿالبرلماف، بمعنىأف،
البرلماف أماـ سياسيان مسئكلكف بثقة؛الكزراء متمتعان بقي إذا إال الحكـ في الكزير يستمر فال

؛الكزارةتشكؿكتمةمتماسكةكباعتبار،أفيستقيؿكفيحيففقدهليذهالثقةتكجبعميو،البرلماف
يكجب ؛فيذا تقديـ بدكره الثقةاستقالتياكيحتـعمييا البرلمافباالقتراععمىعدـ فيحيفقاـ

كيقابؿىذهالمسئكليةالكزاريةحؽرئيسالدكلةفيحؿ،كانتيىاالقتراعبسحبالثقةمنيا،بيا
.(3)كذلؾفيحالةكافالبرلمافيتككفمفمجمسيف؛األقؿأكالمجمسالشعبيعمى،البرلماف

النصؼاألكؿمفأكالكزاراتأماـالبرلماففي،تـإقرارمبدأالمسئكليةالسياسيةلمكزراء
عشر؛ الثامف الجنائيةالقرف المسئكلية في منحصرة ذلؾ حيثكانتقبؿ يترتبمف، ما أك

كالكزراءباقترافيا؛،كـالمسئكلكفجزاءاتعمىاألعماؿالمشينةالتيقديق ككافمجمسالعمـك
االتياـ بتكجيو المخكؿ ىك لمقكانيف، كفقان المسئكؿ لمحاكمة مجمسالمكرداتبإحالتيا يقكـ ثـ

.(4)حيثكافبمثابةالمحكمةالعميا،الجزائية
لمجمسالعمكـتتجسدفيما،بدايةنفيصكرةمسئكليةجنائيةالكزاريةظيرتالمسئكليةفقد

االتياـ خالؿ مف الكزراء مياجمة في حؽ محاكمتيـ؛مف مجمسالمكرداتفي ،ككذلؾحؽ
كالتؤدمبالتاليإلىمسئكليةالكزارة،قترؼالجريمةمككانتىذهالمسئكليةتقتصرعمىالكزير

كاحدة؛التضامنية ككحدة آنذاؾمسئكلة الكزارة تكف فمـ تمحقيـ، مف ىـ الكزراء المسئكليةبؿ

                                 
 .17د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص(1)

،3007،دارالنيضةالعربية،القاىرة،3د.جماؿسالمةعمي،النظاـالسياسيكالحككماتالديمقراطية،ط(2)
.446ص

 .17د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص(3)

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

.(2)كمفثـمرحمةكجكدالكزارةالمسئكلة،بالممكيةالمقيدةالمطمقةمركران
ىيالجكىر لمكزارة السياسية أضحتالمسئكلية كلما البرلمانيكالمميزاألساسيلمن، ،ظاـ

لحفظالتكازففيالدساتيرالبرلمانية،كالركفاألساسيفيبنائو كافحؽالحؿضركريان فيك،
.(3)كاألمثؿلممسؤكليةالكزارية،المقابؿالطبيعيبؿالضركرم

 الثاني مطمبال
 البرلمان حلنشأة وتطور حق 

حؽ البرلمانيفيالبرلمافحؿنشأ النظاـ مفقكاعد مركغيره بعد مفإنجمترا كرالعديد
كالبرلمافإحدلأىـحمقات،حيثككفالصراعالقائـبيفالسمطةالتنفيذية؛التطكراتالتاريخية

ثـمالبثىذاالحؽأفانتقؿإلى،ىذهالتطكراتالتيبدكرىاأسفرتعمىاستقرارقاعدةالحؿ
.(4)لمحكـباقيالدكؿاألخرلالتيأخذتبالنظاـالبرلمانيكأساس

قاـ؛وليم بتفيعيد4781فيعاـف البرلمافبمقاكمةتأكدظيكرقاعدةجديدةعندما
حيثتمكفمف؛االئتالؼغيرالمتسؽضدكبذكائواستطاعأفيستميؿالشعب،عنيفةمقاكمة
عمىحؿالبرلماف،باالتفاؽمعالممؾوليم بتحيثأقدـ؛اؼاألغمبيةالبرلمانيةالمعارضةإضع

جراءك .(5)كانتيتاألزمةالدستكرية،تعفانتصارساحؽلرئيسالكزراءفرأس،انتخاباتجديدةا 
؛كالكزارة،بركزقاعدةجديدةتتجسدفيأنوحالةحدكثنزاعبيفالبرلمافكىناباتكاضحان
بينيماقاـيمافكاستفتاءالشعب،أفتقكـبحؿالبرلمافاالستقالةمففميذهاألخيرةالحؽبدالن

مفخالؼ الحكـبتأييدالشعبقاـفإف، بقيتمتربعةعمىسدة الكزارة يؤيدىا، فلـ كا  كلت،
األدبار لممعارضة، الحكـ كآؿ النزاع، في الفصؿ القكؿ صاحب ىك الشعب يككف ،كبيذا

 بنجاح القاعدة العامةوليم بتكتجسدتىذه االنتخابات في كبيرة، لممجمسبأغمبية كعكدتو
.(6)كأصبحتمفالقكاعداألساسيةلمنظاـالبرلماني،مجسدانقاعدةحؽالكزارةفيحؿالبرلماف

                                 
 .197د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص(1)

 .300د.يحيىالجمؿ،مرجعسابؽ،ص(2)

القاعد(3) لنفاذ كضماف كالتنفيذية التشريعية السمطتيف بيف المتبادلة الرقابة البحرم، مصطفى حسف ةد.
.232،ص3006الدستكرية،دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةعيفشمس،

د.خالدعباسمسمـ،حؽالحؿفيالنظاـالنيابيالبرلماني،دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،(4)
 .49،ص4997جامعةعيفشمس،مكتبةالثقافةالدينية،القاىرة،

 .48،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص69عفيذلؾ:د.عصاـعميالدبس،مرجعسابؽ،صراج(5)

،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،64راجعفيذلؾ:د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص(6)
  .11ص
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بيف كقع خالؼ شأف في رأييـ لمعرفة لمناخبيف الرجكع في أىميتو تتجسد الحؽ كىذا
أماإذاكانتمؤيدةلمحككمة،فإذاكانتمؤيدةلمبرلمافيجبعمىالحككمةاالستقالة،السمطتيف

.(1)عندىاحؿالبرلمافصحيحانيككف
حيثكافيمكفلمممؾبإرادتوإعالفقرار؛ؽقدبدأامتيازانممكيانخالصانكرغـأفىذاالح

حاجةالممؾكخاصةعند،كعندظيكربعضالقكةلمبرلماف،الحؿمشافيةفيمجمسالمكردات
جراءك،فقداستيدؼالممؾمفقرارالحؿ؛إلىفرضضرائبجديدة مقاكمة،انتخاباتجديدةا 

فيسياستوالشخصية .(2)كالكصكؿكذلؾألغمبيةبرلمانيةتؤيدسياستو،تدخؿمجمسالعمـك
تككيفالمجالسالنيابية الممؾفيبداية يكفسكلبيد فحؽالبرلمافلـ كعميو يكف، كلـ

الشركط مف أمنكع ىناؾ إليو، المجكء تعيؽ التي القيكد أك يس، الممؾ إلقصاءفكاف تخدمو
.(3)أكأصبحتالحاجةإليوغيرمكجكدة،البرلمافمتىانتيتمتطمباتكجكده

 فيعيد الكزارة الممؾإلى مف الحؿ انتقاؿحؽ بدأتمالمح ثـ أفوليم بتكمف بعد
لـتكفمؤيدةوليم بتكرغـأفكزارة،كقدرةنعمىممارسةاإلدارة،أصبحتالكزارةأكثرتماسكان

بالكزارةبعدماوليم بتقاـبتكميؼجورج الثالثحيثأفكلـتنؿالثقة؛،مجمسالعمكـمفقبؿ
كلكنو،فكافعميوأفيقدـاستقالتو؛فمـيحصؿكليـبتعمىتأييدالبرلماف؛أقاؿكزارةيكرتالند

كسبوكبعدتأكدهمف،كذكائوالسياسيكسبالرأمالعاـ،فقداستطاعبحسفإدارتو؛لـيقـبذلؾ
كعرضالنزاععمىالشعبمرسخانلقاعدةحؽالكزارةبحؿ،لمرأمالعاـقاـبحؿمجمسالعمكـ

.(4)فكانتالمرةاألكلىالتييحؿفيياالبرلمافبشكؿسياسيدكفتدخؿالممؾ؛البرلماف
حيثباتيطمبلغرضغيرالخالؼبيفمجمسالعمكـ؛ثـحدثتحكؿفيكظيفةالحؿ

حيثغدامفحؽالكزيراألكؿذلؾتحكؿآخرفياالختصاصبالحؿ؛افمفكراءفك،كالكزارة
كأماحاليان،فيشكؿالتكقيعالمجاكرلتكقيعالممؾ،المساىمةفيالقرارالممكيالصادربالحؿ

فقدأصبحقرارانكزاريانمنذ؛شكميانإجراءفتكقيعالممؾعمىقرارالحؿاليعدكأفيككفأكثرمف
.(5)ـ4821تطبيؽلحؿممكيبإرادةمتفردةعاـآخر

فقدأصبححؽحؿمجمسالعمكـمفالناحيةالعمميةمرجعوإلىالحككمةأمأفرئيس
الكزراءيأخذالمبادرةبطمبحؿالمجمس جراءك، انتخاباتجديدةا  الممؾ، عمىذلؾيقكـ كبناءن

                                 
مقارنة،(1) دراسة الدستكرية، النظـ في البرلماف حؽحؿ ديبالحرازيف، زىير جياد الكفاء4طد. مكتبة ،

 .17،ص3042القانكنية،اإلسكندرية،

.22د.أحمدعبدالمطيؼإبراىيـالسيد،حؿالبرلماف،مكتبةالقانكفكاالقتصاد،بدكفتاريخنشر،ص(2)
 .16ا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(3)

 كمابعدىا.87د.جيادزىيرديبالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(4)

 .21د.أحمدعبدالمطيؼإبراىيـالسيد،مرجعسابؽ،ص(5)
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نجدأنورغـكثرةمايتمتعبوالممؾمف،التنفيذيةكعميوإذاانتقمنالميدافالسمطة،بحؿالمجمس
امتيازات النظريةكحؽحؿمجمسالعمكـ، كاختصاصاتمفالناحية أكتعييفرئيسمجمس،
.(1)كليستفعمية،تتعدلككنيااختصاصاتنظريةبحتوىيال،الكزراء

؛حبالثقةعنيافأصبححؽالحؿذلؾالسالحالذمتكاجوالحككمةبوالبرلماففيحقوبس
.(2)ليحقؽبذلؾالتكازفالمطمكبالكتماؿالركائزاألساسيةلمنظاـالبرلماني
كيقصدبوإنياءنيابة،كيعدىذاالحؽىكأخطرأسمحةالحككمةالتيتكاجوبياالبرلماف

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

كترلالكزارةأنيا،كأفيقررالمجمسسحبالثقةبالكزارة،كالمجمسيف،فينزاعقائـبيفالكزارة
كاف األعمىممكان رئيسالدكلة عمىحؽأكأفيقكـ بالدفاععفحقك، ،قوأكرئيسجميكرية

فييا أفالشعبيؤيده يعتقد التيمفكجيةنظره كآرائو أكبيدؼالرغبةفيإدخاؿتعديالت،
.(3)أكغيرذلؾ،أكفيالكضعالدستكرم،أكفيالنظاـاالنتخابي،جكىريةفينظاـالحكـ

أنوأخطراالختصاصاتالتيمنحتلمسمطةالتنفيذيةفيمكاجيةالسمطةالتشريعية كما
كحؽسحبالثقةمف،مضادةلماتممكوالسمطةالتشريعيةمفاختصاصالمساءلةالكزاريةكأداة

الدستكرفيفترةزمنية يحدده لما الحككمة؛ألنومفالطبيعيأفيمارسالبرلمافأعمالوكفقان
حغيرأنويمن،محددةبحيثاليمكفإنياءاألعماؿلمبرلمافإالبانتياءالمدةالمحددةدستكريان

إذاكجدتالحككمةنفسيا،السمطةالتنفيذيةىذااالختصاصفباستطاعتياأفتقكـبحؿالبرلماف
.(4)كاقعةتحتسيطرةالبرلماف

األمثؿ الكجو عمى مياميا أداء عمى القدرة بعدـ فيحاؿشعكرىا الحككمة فإنيا؛فعمى
طرحنفسياعمىالبرلمافبيدؼكثانيياأفتقكـب،طرؽأكليااالستقالةةتككفأماـإحدلثالث

فيكأفتمارسحقيافيالطمبمفرئيسالدكلةحؿالبرلماف؛كأماالطريؽالثالث،تجديدالثقة
.(5)فيحيفتأكدىامفككنولـيعديمثؿآراءكتكجياتالشعب

كيعدمظيرانمف،كالميزةاألساسيةلمنظاـالبرلماني،كيبدكجميانأفحؽالحؿىكالجكىر
                                 

مرجعسابؽ،ص(1) عثماف، حسيفعثمافمحمد د. مرجعسابؽ،366راجعفيذلؾ: يحيىالجمؿ، د. ،
.483ص

 .14ا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(2)

صرةكفيالفكرالسياسياإلسالمي،د.سميمافمحمدالطماكم،السمطاتالثالثفيالدساتيرالعربيةالمعا(3)
كمابعدىا.731،ص6،4996دراسةمقارنة،دارالفكرالعربي،ط

 .18د.جيادزىيرديبالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(4)

.481د.جماؿسالمةعمي،مرجعسابؽ،ص(5)
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كبيف،فتقكـالحككمةبالمجكءإلىالشعبعندمايشبخالفانبينيا؛مظاىرالديمقراطيةالسميمة
كافمفأبرزىاأف،كأكضحذلؾبعدةأسانيد،حؽالحؿ حأندريو ىوريو حكقدأيدالفقيو،البرلماف

الجيازالكالكزارةإذاأحستأفىذا،المجمسالنيابييستمدثقتومفأعضاءالجيازاالنتخابي
.(1)كتعيدإلىالشعبلمفصؿفيالخالؼ،كافبكسعياأفتقكـبالحؿ،يؤيدسمؾالبرلماف

كالتيتأخذبنظاـالمجمسيفالتعطيالسمطةالتنفيذيةسكلحؽ،إفمعظـالدكؿالبرلمانية
حؿالمجمسالشعبي بعضالدكؿ، كذلؾباستثناء المثاؿ، عمىسبيؿ كمنيا األردف، اكىكلند،

.(2)الختياربرلمافجديدانتخاباتمبكرةإجراءكيترتبعميو،كبمجيكا
قبؿحمو ىاأكلـيتـإنياء،كلعؿكافةاألعماؿالتيلـيقكـالبرلمافباتخاذقراراتفييا

فقد،كتككفبحاجةإلىمكافقةرئيسالدكلة،كالقكانيفالتيأقرىاالبرلماف،أماموأكالمشركعات
اتجوالبعضإلىاختمفت فيما النظـ؛حيثذىبالبعضإلىمنحالرئيسحؽرفضيا حكليا

.(3)كالتصديؽعمييا،إلزاموبقبكليا
فقط.كالنظاـالمختمط،يظيرجميانأفحؿالبرلمافاليككفإالفيكؿمفالنظاـالبرلماني

حيثاليستطيع؛كالحككمةالجمعية،فاليككفمتصكرانكجكدهفيظؿالنظاـالرئاسي
كالفي،رئيسالدكلةفيالكالياتالمتحدةاألمريكيةأفيقكـبحؿالككنجرسالفيأحدمجمسيو

.(4)أكفضدكراالنعقاد،كاليمكفلودعكتولالنعقاد،المجمسيفمعان
قدعبرتجميانعف؛كاستقرارىذهاألصكؿ،إفماحققوالبرلمافمفإنجازاتفيبريطانيا

الفصؿبيفالسمطاتالمفي كـاألكؿلمبدأ دكفأفتتمتعإحداىا، بينيا كالتعاكفالمشترؾفيما
.(5)بالقكةعمىحساباألخرل

التطكرات ىذه حاكلت؛كلعؿكافة مثاالن المتحدة البرلمانيفيالمممكة جعمتمفالنظاـ
فدؿذلؾإنمايدؿ،أخرلكالتنجحأحيانان،فكانتتنجحأحيانان؛العديدمفالدكؿاالقتداءبو كا 

أيخرل لككف،عمىأفنجاحنظاـمافيبمدمعيفاليؤدمبضركرةاألمرإلىنجاحوفيبمدافو
عمىأكضاعاقتصادية .(6)كاتجاىاتسياسيو؛كحضارات؛األنظمةالسياسيةتقـك

انبثاؽقاعدةحؿالبرلمافلتككفدعامةلمتكازفالسياسيبيفومن خالل ما سبق يتضح لنا
                                 

.60د.بشيرعميمحمدباز،مرجعسابؽ،ص(1)
.72د.عصاـعمىالدبس،مرجعسابؽ،ص(2)
.60د.جيادزىيرديبالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)
 .60د.بشيرعميمحمدباز،مرجعسابؽ،ص(4)

رسالة(5) الككيت، فيدكلة البرلمانيكتطبيقيا فيالنظاـ الدستكرملمكزارة النظاـ ماضيالعجمي، سالـ ا.
 ..41،ص3043رؽاألكسط،ماجستير،كميةالحقكؽ،جامعةالش

.493د.يحيىالجمؿ،مرجعسابؽ،ص(6)
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بالرئيس متمثمةن التنفيذية السمطة مف كؿ كالكزارة، بالبرلماف، المتمثؿ التشريعية السمطة ،كبيف
أكمزدكجان،سكاءكاففرديان بحسب، تـتطبيقيا التكازفالفعميطالما تحقؽمبدأ القاعدة فيذه

كلعؿ،عدـترؾالمجاؿأماـمفيمتمؾىذاالحؽبالتعسؼفياستخداموكاألصكؿل؛الضكابط
أكالكزارةىكإحالةىذهالرغبةلالستفتاء،مفأىـمايحفظلمبرلمافضمافعدـتعسؼالرئيس

كالنظاـ،البرلمانييفككماأفحؽحؿالبرلمافاليككفمتصكرانكجكدهإالفيالنظام،الشعبي
.المختمط
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 الثاني المبحث
 مفيوم حل البرلمان وصوره

تعددتتعريفاتحؽحؿالبرلمافغيرأنياتدكرجميعيافيداخؿبكتقةكاحدةتتفؽفي
تختمؼإالفيأسمكبالتعبيرعنيا؛مضمكنيا كالتكاد مفالصكرالتي، كلحؽالحؿالعديد

األنظمةالسياسية ،كأدرجتياضمفدستكرالبالد،تبنتيا تقدـسنقكـبتقسيـىذاكعمىىدلما
المبحثإلىمطمبيفعمىالنحكالتالي:

المطمباألكؿ:تعريؼحؽحؿالبرلماف.

المطمبالثاني:صكرحؿالبرلماف.
 المطمب األول

 تعريف حق حل البرلمان
إنياءلمبرلمافقبؿحمكؿالمكعدالقانكنيالطبيعيالمحددالنتياء"يقصدبحؿالبرلماف

.(1)"كككالتوعمىالشعب،مدتو
بأنوإنياءنيابةالمجمسالنيابيإذاكافالبرلمافيتشكؿمفمجمسكاحد"كقدعرؼكذلؾ
المجمسيف أحد المجمسيف-أك أساسازدكاج عمى البرلماف قاـ ما المحدد-إذا الميعاد كقبؿ

.(2)دستكريان
أمقبؿ،انتياءمدةكاليتوالدستكريةإنياءمدةنيابةالمجمسالنيابيقبؿ"بأنوأيضانكعرؼ

.(3)انتياءمدةالفصؿالتشريعيلممجمس
الذمبمقتضاهيتـكضعنيايةلمعيدةالبرلمانيةقبؿجراءذلؾاإل"ككماعرفوالبعضبأنو

.(4)نيايتياالطبيعية
ررةفرطأككضعنيايةلمجمسيالبرلمافأكأحدىماقبؿنيايةمدتوالمق"بأنوأيضانكعرؼ

.(5)دستكريان
كتـتناكلوعمىأنو أم،إنياءنيابةالمجمسالنيابيقبؿنيايةالمدةالقانكنيةالمقررةليا"

                                 
د.مصطفىمحمكدعفيفي،الكجيزفيمبادئالقانكفالدستكرمكالنظـالسياسيةالمقارنة،الكتاباألكؿ،(1)

 .280،ص3،4981ط

 .131د.سميمافالطماكم،السمطاتالثالث،مرجعسابؽ،ص(2) 

المعارؼ،(3) منشأة المعاصرة، السياسية األنظمة في التنفيذية السمطة كضع شيحا، العزيز عبد إبراىيـ د.
.71،ص3006اإلسكندرية،

(4) MARIE- Anne cohendet, Droit constitutionnel, Montchrestien, Paris, 2000.P96.  

.878،ص4974،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،3د.محسفخميؿ،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،ط(5)
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.(1)قبؿنيايةالفصؿالتشريعي
كعرؼكذلؾبأنو بإنياءعمؿ" الحؿتقكـ التيتممؾصالحية المخكلةدستكريان السمطة

.(2)كالتيتختمؼمفدكلةألخرلحسبالدستكرالمجالسالنيابيةقبؿإكماؿالمدةالقانكنية
السمطةالمخكلةدستكريانالتيتممؾصالحيةالحؿتقكـبإنياءعمؿ"بأنوأيضانككماعرؼ

كبذلؾ،المجالسالنيابيةقبؿإكماؿالمدةالقانكنيةكالتيتختمؼمفدكلةألخرلحسبالدستكر
سوكاليستطيعكفممارسةأيةسمطاتتشريعيةأكتزكؿالصفةالنيابيةعفأعضاءالبرلمافكرئي

.(3)كتسقطعنيـالحصانةالبرلمانية،رقابية
.(4)"انتياءمدةالمجمسالنيابيقبؿنيايةالمدةالمحددةلمفصؿالتشريعي"ككذلؾعرؼبأنو

بأنوأيضانكعرؼ الطبيعي" النياية المجمسالنيابيقبؿ مدة بإنياء التنفيذية السمطة ةقياـ
.(5)"لمفصؿالتشريعيأمىكاإلنياءالمبتسرأكالمعجؿلمفصؿالتشريعي

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

.(6)"الحياةالسياسيةلمبالدحسمياأىميةكبرلفيمجرل
عرؼ بأنوأيضانكقد الطبيعيالمحدد" القانكني المكعد حمكؿ قبؿ لمبرلماف مبتسر إنياء

.(7)"النتياءمدتوكككالتوعفالشعب
كاستمركذلؾحتىأفاختمط،لقدنشأحؽالحؿفيإنجمترابصكرةالممكيةكمفثـكزاريان

رغبةالكزارة"كلذلؾجرلتعريؼحؽالحؿفيالفقوالتقميدمبأنو،تعريفوبأصؿنشأتوالكزارية
فيما،المقدمةلرئيسالدكلةبطمبإنياءمدةالبرلمافبغرضتحكيـالشعبصاحباألمركالنيي

.(8)"كليذاتمتتسميتوبالحؿالكزارم،شجربينياكبيفالبرلمافمفخالؼجدم
إنياء لمفترة القانونية المتبقية من  حعبارة عن  ومن جانبنا نرى أن حق حل البرلمان ىو

 .حالحياة النيابية لمبرلمان والتي يمنحيا لو الدستور

                                 
،ص4996د.محسفخميؿ،القانكفالدستكرمكالدساتيرالمصرية،الدارالجامعيةالجديدة،اإلسكندرية،(1)

122. 

 .19د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)

 .2،ص3001النيضة،القاىرة،د.عالءعبدالمتعاؿ،حؿالبرلماففياألنظمةالدستكريةالمقارنة،دار(3)

 .17د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(4)

 .18د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص(5)

 .249د.حسفالبحرم،مرجعسابؽ،ص(6)

 .280د.مصطفىمحمكدعفيفي،مرجعسابؽ،ص(7)

.44د.أحمدعبدالمطيؼإبراىيـالسيد،مرجعسابؽ،ص(8)
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 المطمب الثاني
 صور حل البرلمان

عمى؛كالدستكريةلمبمداف،حؿالبرلمافحسبالنظـالسياسيةإف إماأفيككفرئاسيانبناءن
،كالكزراءمفجية،كبيفالبرلماف،بيفالرئيسكيصدرغالبانلكجكدخالؼ،رغبةرئيسالدكلة

عمىطمبالكزارة بناءن يككفالحؿكزاريان خالؼبينيا؛كقد لكجكد نتيجة كبيفالبرلماف، كقد،
مفقبؿالشعبحالنشعبيانإماأيضانكقديككف،يككفكذلؾذاتيانبناءنعمىرغبةالبرلمافذاتو

نحكالتالي:لكسنتناكؿىذاالمطمبعمىا،(1)كفأـإلزاميةأفيككفتمقائيانسكاءنبقكةالقان
 الفرع األول

 الحل الرئاسي لمبرلمان
كاليةالبرلمافبمقتضىىذاالحؽيقكـرئيسالدكلةممكانكافأـرئيسانباإلقداـعمىإنياء

يعتقدأنياكأفكار،كالدفاععفمايعتنقومفآراء،كذلؾمفأجؿتنفيذسياستوقبؿأجموالمحدد؛
.(2)تنسجـمعالرأمالعاـ

األغمبية كزارة الحؽفيأعقابإقالة ىذا عمىاستخداـ أفيقدـ رئيسالدكلة يدفع ،مما
كمكقفو،فيمثؿالحؿىناالرغبةفيالتعرؼعمىرأمالشعب،كتعييفبدالنمنياكزارةمفاألقمية

كفيحاؿأسفرتىذهاالنتخاباتعف،ةكمفجراءذلؾتجرمانتخاباتجديد،إزاءىذاالتصرؼ
الجديدة الكزارة تؤيد برلمانية أغمبية ذلؾأفتصرؼالرئيسسميمان، كافداللة كىكمحؽفي،

فإنمايدؿذلؾعمى،كلكفلكجاءتاألغمبيةمؤيدةلمكزارةالقديمةالمقالة،إقالةالكزارةالسابقة
تصرؼرئيسالدكلة خطأ األقميةكيترتبعميوكجكباس، تقالةكزارة مف، جديدة كتعييفكزارة

االنتخابات في المنتصر الحزب رئيس، مركز إضعاؼ شأنيا مف الثانية النتيجة ىذه كمثؿ
كذىبآخركف،ممايضطرالرئيسإلىتقديـاستقالتو،كنفكذهككضعوفيمكقؼمحرج،الدكلة

لفقوالدستكرماتجوإلىأنومفالنادرأفغيرأفجانبانآخرمفا،بأنويجبعميوتقديـاستقالتو
يقدـالرئيساستقالتوماداـالرأمالعاـعمىدرجةعاليةمفالكعيالتيتجعمويغمبالمصمحة

.(3)العامةعمىغيرىا
                                 

 .19رجعسابؽ،صد.جيادالحرازيف،م(1)

ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،حؿالبرلماففيالعراؽبيفاإلفراطكالتفريط،دراسةمقارنة،بحثمنشكرعمى(2)
 adnanajil2004@ yahoo.comمكقع ص3044، ،9 الزيارة، تاريخ ،1/1/3047 الساعة ،1:30
مساءن.

؛د.97؛د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص621راجعفيذلؾ:د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص(3)
ص سابؽ، مرجع الطماكم، الدستكرية،131سميماف القكاعد ضمانات الكحيدم، النبي عبد فتحي د. ؛

 .419ص،د.محمدأبكزيد،مرجعسابؽ،427،ص4983رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،
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إفالحؿالرئاسي البرلماف، عمىثقة الحائزة الكزارة قالة مرتبطافمعبعضيماافإجراءكا 
.(1)القائمةىيالمقدمةالضركريةلمحؿالبرلمانيرئاسياألفإقالةالكزارة،البعض

الكقكؼعمىرأم كافيريد رئيسالدكلةالستعماؿحقوبحؿالبرلمافإذا يمجأ ما كغالبان
االنتخاباتالجديدةإلىتكفيرأغمبيةإجراءكيسعىمفكراء،الشعبإزاءمااتخذهمفتصرفات

فجاءتالرياحبماال،عمىصحةقرارهبإقالةالكزارةالسابقةكمدلمةن؛برلمانيةمؤيدةلسياستو كا 
فعمىالرئيسإماأفيغيرسياستوبإقالة،كأيدتاألغمبيةاالنتخابيةالكزارةالمقالة،تشتييوالسفف
أفيؤيدالسالمة،كتعييفكزارةمفحزباألغمبيةالبرلمانية،كزارةاألقمية ما ،كيقدـاستقالتو،كا 

حؿتمامان حدثعندما المارشال مكماىونمثمما 4877مجمسالنكابالفرسيعاـ كأسفرت،
القديمة األغمبية النكاب انتصار عف الجديدة االنتخابات رئيس، مكقؼ جعؿ الذم األمر

.(2)الجميكريةحرجانفتقدـباستقالتوبعدفترةكجيزة
،ىكقرارمبنيعمىتقديرهالشخصي؛كيالحظأفقياـرئيسالدكلةبحؿالبرلمافرئاسيان

فكافيستخدموعفطريؽالكزارةالجديدةالتييعينياعقبإقالةكزارةاألغمبية .(3)كا 
يمجأرئيسالدكلةإلىىذاالخيارسعيانمنولمقضاءعمىأزمةعالقةمعالبرلمافغالبانما

برلمانية ذاتأغمبية كزارة تككفبسببإقالة ت، أف إما تساندكىنا أغمبية االنتخاباتعف سفر
.(4)كيسندخيارهأكأفتأتيبمايخالؼمكقفوفيضعؼكيتزعزع،فيقكممكقفو؛هإجراءالرئيسفي

فعمىرئيسالجميكريةإذاما؛كانتخابنكابجدد،كالجديربذكرهأنوفيحالةحؿالبرلماف
.(5)الستقالةأكا،تمسؾالنكاببسياسةالبرلمافالسابؽاإلذعافلذلؾ

كمتجردانمفكؿقيدكماالحؿفيدستكرالككيتلعاـ؛كالحؿالرئاسيإماأفيككفمطمقان
أكيككف،4972كدستكرسكريالعاـ،4918كدستكرالجميكريةالخامسةالفرنسيلعاـ،4963

الدستكرم المشرع بتحديدىا يقكـ بشركط مقيدا القا، في أغمبية حككمة تشكيؿ نكفكاستحالة
 لعاـ االتحادية أللمانيا 4919األساسي ، لعاـ اليكناف 4971كدستكر حالة، تحقيؽ شرط أك

لعاـ؛الضركرة مصر دستكر في الحاؿ ىك كما الشعبي لالستفتاء كدستكر4974كالمجكء
3041عاـ

(6).
                                 

 .18ا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(1)

 .418د.رأفتدسكقي،مرجعسابؽ،ص(2)

 .621د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص(3)

 (.4ىامش)10د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(4)

النظريةالعامة-،القانكفالدستكرمكالمؤسساتالسياسية4د.زىيرشكر،الكسيطفيالقانكفالدستكرم،ج(5)
 .387،ص2،4997كالدكؿالكبرل،ط

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

فييمفالممكفأفتثاررغـكركد؛مايخصالمسئكليةالسياسيةلرئيسالدكلةفيكأما
عمييا يؤكد نصدستكرم مباشرة، غير بطريقة تككف أنيا رئيس؛إال قياـ خالؿ مف كذلؾ

كعمؿ،كبيفاألغمبيةالبرلمانية،كجكدخالؼبينوأكل،الجميكريةبحؿالبرلمافلحاجةفينفسو
ليفكزالحزبالذمينتمي؛عمىالتدخؿالمباشرلمتأثيرعمىالرأمالعاـأثناءالحممةاالنتخابية

البرلمانية باألغمبية إليو بو، لرئيسالدكلة فيحيفكافسببالحؿالصمة ككافىناؾ؛أما
اال في التدخؿ عدـ عمى جانبو نتخاباتحرصمف فكز، أك الحؿ الشعبعمى مكافقة فعدـ

.(1)األغمبيةالمعارضةفياالنتخاباتلفتثيرمسئكليةالرئيس
أف الخطكرةكما جانبكبيرمف فيو البرلماف بحؿ حيثيمتخكيؿرئيسالجميكرية جأ؛

سياساتو لتنفيذ مرة المجمسفيكؿ الرئيسإلىحؿ ، سير فيذلؾضماف المؤسساتمبرران
.(2)الدستكرية

كالقيكدالتيتضمفعدـإساءة؛كبناءنعمىذلؾيحاكؿالمشرعالدستكرمأفيضعالضكابط
فكانتىذهالمحاكالتالتتعدلالنصكص،استعماؿحؽالحؿ كالدراسةالنظريةفيكثير،كا 

ثرممايحتاجوكالقيكدالفاعمةأك؛حيثيحتاجاستعماؿحؽالحؿإلىالضمانات؛مفالتجارب
التي كالدكؿالعربية بالديمقراطية العيد فيالدكؿحديثة حؽسحبالثقةمفالحككمةخاصة

.(3)كالحكـالمطمؽ،رزحىتطكيالنتحتنيراالستعمار
كتختمؼالدساتيرفيمابينياحكؿجعؿىذهالسمطةالمخكلةلمرئيسفيككنياتقديريةأم

ةيضعالدستكرفيياشركطانعمىالرئيسفياستخداموليذهأكسمطةمقيد،دكفقيدأكشرط
.(4)الكسيمة

؛ذلؾ،كشركطأماـسمطةرئيسالدكلةفياستخداـحؽالحؿ؛فمفالضركرمكضعقيكد
كيؤدمبالنياية؛ألفاإلطالؽفيىذهالسمطةيجعؿمنومييمنانعمىبقيةالسمطاتفيالدكلة

النظاـيمعبدكرالحكـبيفالسمطات،يإلىاالنحراؼبالنظاـالبرلمان ،فرئيسالدكلةفيىذا
الحككمة بيف نزاع مف يحدث قد فيما كيفصؿ كالبرلماف، االنسجاـ، تعزيز عمى يعمؿ فيك

                                 
 كمابعدىا.440د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

 .63بؽ،صا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسا(2)

 .419د.رأفتدسكقي،مرجعسابؽ،ص(3)

 .98د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(4)
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.(1)كالتناسببينيما
 وقد أخذ بالحل الرئاسي عدد من الدول منيا:

لألميرأف"(كالتيجاءفييا407فيمادتورقـ)9128الدستور الكويتي الصادر عام 
عمىأنواليجكزحؿالمجمسلذاتاألسباب،يحؿمجمساألمةبمرسكـتبيففيوأسبابالحؿ

."مرةأخرل
كالتيجاءفييا،(الفقرةالثالثة13فيالمادة) 8118دستور البحرين الصادر عام ككذلؾ

 " مجمسالنكاببمرسـك يحؿ أسبابالحؿلمممؾأف فيو تبيف المجمسلذات، حؿ كاليجكز
."األسبابمرةأخرل

كالتيجاء،(الفقرةالثالثةمنو21فيمادتورقـ)وتعديالتو9128والدستور األردني لعام 
."لمممؾأفيحؿمجمسالنكاب"فييا

دكلةفيكرغـقياـبعضالنظـالدستكريةبالعديدمفالمحاكالتبغيةتقييدسمطةرئيسال
فإفىناؾ،كحتىالتبقىىذهالسمطةفييديوعمىإطالقيايستخدمياكقتماشاء،حؿالبرلماف

كىكحؽالحؿمفاالختصاصالمطمؽلرئيسالدكلة،قاسمانمشتركانبيفالدساتيرجميعياأال
الحؽ ىذا استعماؿ في التقدير سمطة لو الذم بي، التكازف دقة يشكؿ الحؽ ىذا أف فكرغـ

فقدقامتبعضالدساتيربغيةأفتستطيعالدفاععفنفسيافي؛كالتنفيذية،السمطتيفالتشريعية
.(2)مكاجيةالبرلمافالذميممؾسالححجبالثقةعفالحككمةبمنححؽالحؿلمكزارة

 الفرع الثاني
 الحل الوزاري لمبرلمان 

حيثانتقؿمنياإلىدساتيربالدأخرل؛ك،فمقدنشأحؽالحؿفيإنجمترا؛كماأسمفناسابقان
الحؿمستمرانفيالنظاـالبرلمانيرغـتطكره،كافالممؾيستعممودكفقيدأكشرط كظؿىذا

فقدكاففيسالؼالزمافحقانممكيان؛إالأنوغداحقانكزاريانبعدأف،خالؿسنكاتعديدةمضت
جراءك؛لةحؿالبرلمافأصبحمفحؽرئيسالكزراءأفيطمبمفرئيسالدك انتخاباتجديدةا 

كباتكاضحان،بغيةاستطالعرأمالشعبصاحبالسيادةاألصيؿفيبعضالقضاياالمصيرية
.(3)عدـاستطاعةالممؾالقياـبحؿالبرلمافمفتمقاءذاتودكفطمبمفالكزارة

ككذلؾ؛ياكيختمؼالحؿالرئاسيعفالحؿالكزارممفحيثصاحبالحؽفياستخدام
فإفالكزارة؛كأمافيمايخصالحؿالكزارم،فقدبيناهسابقان؛فأماالحؿالرئاسي،ىدؼكؿمنيما

                                 
 .61ا.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(1)

.441د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)
كمابعدىا.419د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص(3)
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بإجرائو .(1)كبيفالبرلماف،بقصدتحكيـىيئةالناخبيففينزاعينشببينيا،ىيمفتقـك
التكازفبيفبيدؼخمؽ،كحيثأفحؽحؿالبرلمافيمثؿالسالحالمقابؿلممسئكليةالكزارية

السمطتيف الدفاععف، لتستطيع لمكزارة لمنححؽالحؿ بعضالدساتير تمجأ أدلإلىأف مما
.(2)نفسيافيمكاجيةالبرلمافالذميممؾسالححجبالثقةعفالحككمة

كيقصدبالحؿالكزارمذلؾالنكعمفالحؿالذمتقكـبوالكزارةإثرنشكبأككجكدنزاعما
كالحككمةحكؿالسياسةالعامةلمدكلة؛ممايؤكؿإلىعدـالقدرةعمىإتماـ،نيابيبيفالمجمسال

ممايؤدمبالحككمةإلىرفعاألمرلرئيسالدكلةلتقديرمايراه،كالتكاصؿفيمابينيما،التعاكف
الخالؼ ىذا حكؿ مناسبان البرلماف، إلىحؿ يؤدمإما مما إل، الدعكة ثـ انتخاباتجراءكمف

كالعمؿعمىتعييفكزارةجديدةتككفقادرة،أكالقياـبإعفاءرئيسالحككمةمفمنصبو،ةجديد
.(3)عمىالتعاكفمعالبرلماف

الكزارة رغبة عمى بناءن كاف إذا كزاريان يعد كالحؿ الكزارة، بيف نزاع نشب إذا سيما ،كال
مفالحككمة البرلمافسحبالثقة كأفيقرر كالبرلماف؛ عمىحؽكترلالحك، نفسيا كمة كأف،

فإذاأصدرالرئيسقرارالحؿيصبحىنا،فتقدـبمطالبةالرئيسبحؿالبرلماف،القراربوتعسؼ
.(4)الحؿكزاريان

البرلمافاليتعمؽبمكضكعسحبالثقة فيحؿ الكزارة إليو السببالذمتمجأ يككف كقد
نماقديككفبسببالرغبةفيإدخاؿبعض،منيا التعديالتالسياسيةفينظاـالحكـأكنظاـكا 

.(5)االنتخابأكأممكضكعغيرذلؾمفشأنوأفيمسبمصالحالدكلةالجكىرية
كأمافيحالة،كتمجأالكزارةلحؿالبرلماففيحالةكانتمتأكدةمفتأييدالشعبلسياستيا

الشعب تأييد مف تأكدىا رئيس؛عدـ مف البرلماف تطمبحؿ أف مف بدالن تستقيؿ أف فعمييا
.(6)فيعدحؿالبرلمافكزاريانكسيمةلتحكيـاألمةفينزاعقائـبيفالبرلمافكالكزارة،الدكلة

،كالبرلماف،كالخالفاتالقائمةمابيفالحككمة؛فحؿالبرلمافيشكؿكسيمةلفضالمنازعات
بشكؿأ استخداميا تـ ما مقرردستكريانإذا ىك مثؿكحسبما يترتبعمى، ما إقداـ كمفثـ

نزاعبيفالحككمةكالبرلمافنوكمماثارإالأنواليجكزأ،االنتخاباتالتيتعقبالحؿمفنتائج
                                 

 .626د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص(1)

 .441،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص14راجعفيذلؾ:أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(2)

كمابعدىا،د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،284راجعفيذلؾ:د.مصطفىعفيفي،مرجعسابؽ،ص(3)
 .428ص،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،131ص

 كمابعدىا.421د.فتحيالكحيدم،مرجعسابؽ،ص(4)

 كمابعدىا.307،ص4913،دارالكتابالعربي،2د.مصطفىكامؿ،شرحالقانكفالدستكرم،ط(5)

 .131،د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص66راجعفيذلؾ:أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(6)
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لحؿالبرلمافأف الحككمة تمجأ كصؿإلىطريؽمسدكد، ؛بؿيشترطفيالنزاعأفيككفقد
ففيىذهالحالةيككفمفالممكفالمجكء،اكففيمابيفالسمطتيفبحيثاليمكفالتكاصؿأكالتع

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

.(1)العمؿ
أفحؽالحؿا التنفيذيةكرغـ لمسمطة لكزارممكفكالن إالأفاستخداموقاصرعمىرئيس،

فكافبناءنعمىطمبمفمجمسالكزراء،الدكلةكحده حيثاليمكفإعمالومفقبؿ؛حتىكا 
.(2)الكزراءمباشرة

كىناؾالبعضاآلخرقاـ،أطمقتبعضاألنظمةالعنافلمحككمةفياستخداـسمطةالحؿ
كالشركطالتيتحيطباستخداـحؽالحؿمشكمةنقيدانعمى،فجعؿالقيكد؛عمييابتضييؽالخناؽ

الحككمة لمكزارة، الممنكح الحؿ حؽ عميو يككف أف يجب ما كىذا مقيدان، يككف أف البد أم
ككياليصبححؽالحؿاستخدامومفقبؿالكزارة؛كالقيكدكيالييساء؛بمجمكعةمفالشركط

.(3)كيشكؿنقطةاحتكاؾمابيفالبرلمافكالحككمة؛دكلةالدستكرمكباالنعمىنظاـال
كأىـمايثارحكؿالحؿالكزارمىكمدلالسمطةالتقديريةالتييتمتعبيا؛كلعؿمفأكثر

فقدانقسـالفقوفيىذهالمسألةإلى،رئيسالدكلةبماتطمبومنوالكزارةفيمايتعمؽبحؿالبرلماف
اتجاىيف فقدأخذبأفمكافقةالرئيسعمىاقتراحالحؿالصادرمفالكزارةتجاه األولفأما اال ،

أك،ألفعدـمكافقةالممؾيممؾبخصكصياأيةسمطةتقديرية؛يجبأفتككفمكافقةتمقائيةال
فيالصعكبة فيمكقؼغاية األمرإلى؛رئيسالدكلةعمىاقتراحالحؿيضعو يؤكؿبو كقد

.(4)تقديـاستقالتو
كمنحوحؽرفض؛إلىتأييدأفتككفلمرئيسسمطةتقديريةفي حين ذىب االتجاه الثاني

كاف،طمبالحؿقبؿالتصكيتعمىالميزانية:كفيذلؾفيحاالتمعينةمثؿ؛الحؿ أكإذا
.(5)الغرضمفالحؿنفسالغرضالذمتـالحؿالسابؽمفأجمو

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

                                 
 .448مرجعسابؽ،صد.جيادالحرازيف،(1)

مصر(2) مقارنة، دراسة البرلماني، النظاـ في لرئيسالدكلة االختصاصالتشريعي بدر، سالمة أحمد -د.
 .61،ص3002إنجمترا،دارالنيضةالعربية،القاىرة،-فرنسا

.431د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)
.68د.خالدمسمـ،مرجعسابؽ،ص(4)

(5)  E.A.FORSEY. The rogle Power of dissolution of Parliament in the British 

common wealth,Toronto,1968. P258 ff. 
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األكؿ لالتجاه :المؤيديف  Jennigsوجنكيز ؛ Harold Laskyالفقيو ىارولدالسكيفمنيـ
الطمب ليذا االنصياع سكل رئيسالدكلة ليسأماـ أنو يراف أمفيما يممؾ ال كأنو سمطة؛

الثاني،تقديرية المؤيديفلالتجاه فيمفيركفأفلرئيسالدكلةالحؽفيرفضطمبالحؿكأما
  Geaffry Marshallجيفري مارشالفمنيـاألستاذ؛المقدـمفقبؿالكزارةفيحاالتمعينة

.(1)واألستاذ مصطفى كمال
حيثترلأنويجبأف؛االتجاه األستاذة دانا عبد الكريم سعيدليذاأيضانكمفالمؤيديف

.(2)تترؾمسألةإعطاءسمطةالرفضمفعدمولرئيسالدكلة
 االتجاه تبنىىذا حيثرألأنوالينبغيعمىرئيس؛الدكتور جياد الحرازينأيضانكقد
التمقائيةعم المكافقة البرلمانييعتبرحكمانىالدكلة طمبحؿالبرلماف؛ألفالرئيسفيالنظاـ

السمطات تكقيع؛بيف أداة مجرد بيف؛كليس التكازف مف نكع خمؽ عمى يعمؿ الذم فيك
.(3)السمطات

حيثعارضاالتجاهاألكؿرغـأنواعتبرأف؛الدكتور خالد مسممأيضانكأيدىذااالتجاه
لمرئيسفيوتفكيضباتخاذالقرارالذميراه التكقعالحؿ،مضمكفالطمبالمقدـمفالكزارة كا 

كلكفاشتراطالطمبيعنيأنوتكجداعتباراتيجبأفتراعىقبؿإقرار؛ارالكزارةبناءنعمىقر
.(4)الحؿ

 اإلقداـ؛الدكتور عدنان عاجل عبيدأما تتكلىالكزارة فقدرألأفالحؿالكزارمبمقتضاه
ب رئيسالدكلة الطمبمف خالؿ مف البرلماف حؿ شكميان؛الحؿإجراءعمى دكره يككف كالذم

كمفالدساتير،أكالرفض،مقتصرانعمىإصداراإلدارةالممكيةبالحؿدكفأفيممؾحؽالقبكؿ
4978كدستكرإسبانيالعاـ،4916التياعتنقتىذاالنظاـدستكراليابافلعاـ

(5).
 يطمق ومن جانبنا نرى أنو من الضروري أن يمتمك رئيس الدولة سمطة تقديرية حتى ال

ىذا باإلضافة إلى أن الرئيس ىو ، العنان لموزارة بأخذ حق الحل ذريعة ليا تقوم بو متى شاءت
عبارة عن حمقة الوصل بين الوزارة والبرلمان وخاصة في امتالكو حق التوقيع عمى طمب الحل 

إلى وقوة األسباب التي تدعو ، وتأكده من صحة، فال بد لو أن يكون متيقنًا من ضرورة الحل
فالبد من أن يكفل  ؛وأنو ال يوجد مالذ آخر سوى القيام بحل البرلمان ؛اإلقدام عمى حل البرلمان

                                 
 .487،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص393راجعفيذلؾ:مصطفىكامؿ،مرجعسابؽ،ص(1)

.67أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(2)
.430د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)
.68د.خالدمسمـ،مرجعسابؽ،ص(4)
.9ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص(5)
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فكفالة التوقيع وحده ال تعد قرينًة  ؛وىذه السمطة التقديرية لرئيس الدولة ؛الدستور ىذا الحق
 قوية لمتمتع بالسمطة التقديرية.

 من بينيا: و ، ولقد أخذ بالحل الوزاري العديد من الدساتير
كذلؾفي؛(1)الذمأعطىحؽالحؿلمكزارةدكفأفيشاركيارئيسالدكلةالدستور الفرنسي

يتقررالحؿفيمجمس"كالتيجاءفييا،(منو41فيالمادة)،4916دستكرالجميكريةالرابعة
 بمرسـك القرار ليذا كفقان إعالنو كيتـ الكطنية رئيسالجمعية رأم أخذ بعد رئيسالكزراء مف

كماعمىالرئيس،حيثيبيفأفكجكدأغمبيةداخؿالحككمةتكافؽعمىحؽالحؿ،الجميكرية
الحؿ؛ألنواليممؾحؽالحؿأكحتىاالعترا ."عميوضسكلإصدارمرسـك
الكزارية األزمات مف الكثير لظيكر كنتيجة كاف ذلؾ النظاـ؛كلعؿ في االستقرار كعدـ

.(2)لعدـاستطاعةالحككمةالحصكؿعمىثقةالمجمسكذلؾنتيجة؛البرلماني
كالذمتأثربالدستكرالفرنسي؛حيثنصتالمادة؛9172وكذلك الدستور اإلسباني لسنة 

أنو441/4) عمى منو ) مجمس" يقترححؿ أف الكاممة تحتمسؤكليتو لرئيسالحككمة يمكف
زراءلمشاكراتمسبقة.كيصدرالممؾمجمسالكإجراءالنكابأكمجمسالشيكخأكالبرلمافبعد

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

 الفرع الثالث
 الحل الذاتي لمبرلمان

أكالكزارة،كىذااليحتاجإلىتدخؿرئيسالدكلة؛يعدالحؿالذاتيأحدصكرحؿالبرلماف
اتجراءكذلؾباتباعاإل؛أكقرارالحؿإنمايككفتبنىذلؾداخؿالبرلمافنفسو،إلصدارمراسيـ

.(3)الالزمةحسبماينصعميوالدستكر
بالحؿالذاتي كيقصد بنفسو" أف،حؽالبرلماففيحؿنفسو طالما طبيعيان أمران يعد كىذا

السيا مف المنتخبيمارسجزءان دةالبرلماف بالتنازؿعفىذه، يقكـ الحؽفيأف فمو ثـ كمف
.(4)"كالسيماأفالحؿاليعكدبالتأثيربالشكؿاألكبرإالعمىالبرلمافذاتو،السيادة

كفيىذهالصكرةمفصكرالحؿتككفكممةالفصؿفيولمبرلمافنفسوبصفتوالممثؿعف

                                 
.78د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(1)
.122د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(2)
.71أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(3)
.86د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(4)
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.(1)القانكنيةقبؿاكتمالياكيترتبعميوانتياءمدةكاليةالبرلماف،الشعب
كذلؾحسبمعيار؛يعدالحؿالذاتيلمبرلمافالنكعالثالثمفأنكاعأكصكرحؿالبرلماف

.(2)فصاحبالحؽىناىكالبرلمافنفسو،الطرؼالذميمارسو
كتتبنىىذا،كليسمفالحككمة؛فبمكجبىذاالنظاـتأتيمبادرةالحؿمفالبرلمافنفسو

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

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

"(كالتينصتعمىأنو96مفخالؿالمادة)9129الدستور التركي لعامأيضانك،"قانكفعادم
 انتخاباتجديدةإجراءتجرمانتخاباتالجمعيةالكطنيةكؿأربعسنكاتكتستطيعىذهاألخيرة

(منوعمى77فقدنصفيالمادة)؛9128الدستور التركي لعام كأما،"قبؿنيايةاألربعسنكات
وكذلك دستور ،"انتخاباتجديدةقبؿانتياءمدةكاليتيا...إجراءررالجمعية..كيجكزأفتق".أنو

(منوعمى90حيثنصتالمادة)؛9171جميورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادر سنة 
عضائوكيقدـطمبمناقشةحمويحؿمجمسالشعباألعمىبعدقراريصدربأغمبيةثمثيأ"أنو

الدستور العراقي الصادر كنجدكذلؾأف،"مفثمثأعضائوعمىاألقؿأكمفمجمسالرئاسة
أكالن:"كالتيتنصعمىأنو؛(منو61كذلؾفيالمادة)؛قداعتنؽنظاـالحؿالذاتي8112سنة 

."فثمثيأعضائويحؿمجمسالنكابباألغمبيةالمطمقةلعددأعضائوبناءعمىطمبم
كذلؾحسبمانصتعميوالمادة،كفي)إسرائيؿ(يستطيعالكنيستكحدهفقطحؿنفسو

إف"كالتينصتعمىأنو،4918كالصادرعاـ،(مفالقانكفاألساسيالخاصبالكنيست21)
،الصددالكنيستلفتتخذقرارانبحؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتياإالمفخالؿسفقانكفبيذا

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

                                 
أ.ـ.د.ميثـحنظؿشريؼ،ميثـمنفيكاظـ،الحؿالذاتيلمبرلماففيبعضاألنظمةالدستكرية،بحث(1)

الثامنة، السنة الثالث، العدد الثامف، المجمد كالسياسية، القانكنية لمعمـك الحمي المحقؽ بمجمة منشكر
.112،ص3046

.72اعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،صأ.د.دان(2)
دراسةمقارنةفيبعضالدساتير-أ.مايةبفمبارؾ،أ.كىيبةقابكش،حؽرئيسالدكلةفيحؿالبرلماف(3)

السياسية،مجمةدكليةدكريةمحكمة،جامعةعباسلغزكرخنشمة،العددالثالث، العربية،مجمةالحقكؽكالعمـك
  .488،ص3041جانفي
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.(1)التنفيذيةمقيدبشركطصعبة
،اتالتييتطمبياالدستكرمفأجؿحؿالبرلماففيالغالبماتككفمشددةجراءغيرأفاإل

.(2)لنفسوأمراننادرانجدانكىذامايجعؿمفحؿالمجمس
 الفرع الرابع

 الحل الشعبي لمبرلمان
كيقررذلؾمفخالؿ؛كيسمىبنظاـالحؿباالستفتاءإذيؤكؿأمرالحؿإلىالشعبمباشرة

كالذميتكلىالشعببنفسو؛كيعدىذاالنظاـإحدلتطبيقاتالديمقراطيةشبوالمباشرة،االستفتاء
.(3)بصكرةمباشرةممارسةبعضمياـالحككمة

الشعب؛كعميو إلى الحؿ حؽ إلعطاء تتجو بعضالدساتير بإرادة؛فإف منكطة كجعميا
الحؽفيطمب لمدستكر؛إجراءالناخبيفالذيفليـ الحؿكفقان الشعببتفكيضىذا حيثيقكـ
ليباشرىاعندماينبغيفاظولنفسوببعضالصالحياتالميمة؛سمطاتوإلىالييئةالمنتخبةمعاحت

.(4)ذلؾ
كذلؾبناءن،ممارسةالشعبلحؿالبرلمافبأكممو-الحؿباالستفتاء-كيقصدبالحؿالشعبي

الدساتيربتحديده بحيثيتـعرضاألمرعمىالشعب،عمىطمبعددمعيفمفالناخبيفتقـك
البرلماف حؿ حكؿ لالستفتاء البرلماف، حؿ يتـ الشعب كافؽ حيف ك؛ففي عمى إجراءالعمؿ

انتخاباتجديدة فيحيفرفضالشعبمسألةالحؿ،مفأجؿتشكيؿمجمسنيابيجديد، أما
.(5)كافذلؾبمثابةإعادةالثقةبالبرلماف

فقداشترطت؛كنظرانلخطكرةىذاالنظاـ،كيؤكؿالحؿالشعبيبدكرهعمىاالستفتاءالشعبي
.(6)ـبأغمبيةالمصكتيفتفاليصحأفي؛الدساتيرعادةنمكافقةأغمبيةالناخبيف

كىنايككفاالستفتاء؛فيكقديككفبصكرةمباشرة؛كيتجسدالحؿالشعبيبإحدلصكرتيف
بشكؿمباشرعمىمكضكعالحؿذاتو الثانية،منصبان الصكرة فيكقديككفبصكرةغير؛كأما

                                 
د.حسيفنعمةخشافالزاممي،محمدعكدةمحسفالدراجي،سمطةرئيسالدكلةفيحؿالبرلماف،دراسة(1)

الخامسكالعشركف، العدد الككفة، دراسات مركز في بحثمنشكر العربية، بعضالدساتير في مقارنة
.449،ص3043

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

.338،ص3000اإلسكندرية،
.141،ص4974د.محمدكامؿليمة،النظـالسياسية،مرجعسابؽ(6)
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مباشرة عمىحؿ، مكضكعوغيرمنصبان ىنا البرلماففيككفاالستفتاء عمىأمرآخر، نما ،كا 
كتتجسدىذهالصكرةغالبان،أكعزلو،كاالستفتاءىنايككفبمثابةالحكـعمىالبرلمافإمابإبقائو

.(1)أكخالؼبيفالسمطاتممايجعؿمفالحؿالمالذاألمثؿلفضالخالؼ،عندمايتكاجدنزاع
 :المباشر المنصب عمى ذات الحل اًل: صورة االستفتاءأو 

كتقكـفيومجمكعةمفالدساتيربتحديدعددمعيفمفالناخبيفيحؽليـفيحالةاكتماؿ
فماينتجعفاالستفتاء،كالمحددكفؽالدستكرالقياـبتقديـطمبحؿالبرلماف،العددالمطمكب

إماأفيككفبالمكافقةمفأغمبيةالناخبيفجميعيـعمى،المعركضعمىالناخبيففيىذااألمر
وىناك العديد من الدساتير ،(2)انتخاباتجديدةإجراءكيترتبعميو،فينحؿالبرلماف،ىذااالقتراح

:أخذت بيذا الحل ومنيا
المادة9214يوليو  3( في دستور BERNEيبرني: المقاطعات السويسرية مثل  في

،يجبتجديدالبرلمافتجديدانكميانغيرعادمإذاطمبوالشعب"كالتيتنصعمىأنو،(منو33)
عميو مف؛كاقترع ألفان عشر اثنا طمبو إذا االقتراع بيذا يأمر أف البرلماف عمى يجب حيث

."الناخبيف
.(3)فيالحؿالشعبييككفمكضكعاالستفتاءىكحؿالبرلمافقبؿإتماـمدتوالقانكنية

بعضاألحياف يخا؛كفي فيقد الشعكب إليو ترنك ما مع النكاب يتعارضرأم لؼأك
ففيىذهالحالةتظيرأىمية،كحرياتيـ،معالجةمشاكؿتككفذاتصمةمباشرةبحقكؽاألفراد

كيككف؛العكدةإلىصاحبالسمطةاألصيؿمفأجؿالكقكؼعمىرأيوبمايخصىذهالمسألة
كدعكةالناخبيفإلىانتخابمجمسجديديمثؿ،ذلؾمفخالؿاإلقداـعمىحؿالمجمسالنيابي

.(4)تكجياتيـكآرائيـ
كىذاأمرطبيعيككفأفالشعب؛قديؤدمإلىحمو؛فعدـاتفاؽالبرلمافمعرأمالشعب

.(5)ىكمصدركؿسمطة
إلىضركرة االشارة مف ىنا بد مف؛كال بيا يتعمؽ ما كؿ رغـ االستفتاء عممية كأىمية

أكنتائجياغيرأنياتبقىالداعـلضمافعدـتعسؼ؛أكتالعبفيمجرياتيا؛تعقيداتإجرائية
كالحككمة؛كنضجثقافيحكؿأىميةاالستفتاءلدلالشعب؛كيفضؿلككافىناؾكعي،السمطة

                                 
.401ءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،صد.عال(1)
.412د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)
.70أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(3)
.43ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص(4)
تكنس(،دراسة-مكريتانيا-المغرب-أ.لميزأمينة،حؿالبرلماففيدساتيردكؿالمغربالعربي)الجزائر(5)

.81،ص3041مقارنة،رسالةماجستير،كميةالحقكؽ،جامعةأمحمدبكقرة،بكمرداس،الجزائر،
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عمىحدسكاءممايدفعبالخركجمفكراءاالستفتاءبأفضؿالنتائجالمرجكةمنوتحقيقانلمصالح
العاـ.
 الحل االستفتائي يالشعبي( لحل النزاع بين السمطات:ثانيًا: 

السمطات بيف القائـ النزاع لحؿ كسيمة يعد الشعبي الحؿ ككف في الصكرة ىذه ،تتجسد
مباشر بشكؿ الحؿ مكضكع عمى منصبان يككف ال ىنا فاالستفتاء عمى، االستفتاء يأتي نما كا 

أمرمعيف؛مكضكع عمىالنا؛أك عرضو يتـ نزاعما األمرأك فيىذا كممتيـ ليقكلكا ،خبيف
 .(1)كلكفبشكؿغيرمباشر؛كبذلؾيتحكؿإلىحؿاستفتائي

كتظيرىذهالصكرةمفالنزاعمفخالؿكجكدحككمةمدعكمةبأغمبيةبرلمانيةغيرأنياال
 .(2)كالعكسبالعكس،كرضاه،تحظىبدعـالرئيس

الدكلة رئيس بيف ما الخالؼ يحدث كقد كالبرلماف، ، الذم عمىاألمر عرضو يتكجب
ففيحيفأيدالشعبكجيةنظرالسمطةالتشريعيةكجبعمىرئيسالدكلةأفيستقيؿ؛الشعب؛

باتتالتعبرعفالرأمالعاـ ألفسياستو لرئيسالدكلة، مؤيدة فيحاؿجاءتالنتيجة كأما
.(3)تكجبحؿالبرلماف

أعطتالبرلمافحؽ األمرعمىىناؾدساتيرقد بشريطةعرضىذا إقالةرئيسالدكلة
(WEMARي ويماركقدطبؽدستكر،فإفلـيكافؽالشعبعمىذلؾيتـحؿالبرلماف،الشعب

كيمكف،كاتباالقتراعالعاـحيثنصعمىأفرئيسالدكلةينتخبلمدةسبعسن؛األلمانيذلؾ
كيتـعرضو،يصدربأغمبيةثمثيأعضائوهمفمنصبوبناءنعمىاقتراحمفقبؿالبرلمافإقصاؤ

؛فإفقابموىذااألخيربالرفضأعيدانتخابرئيسالدكلةلمدةسبعسنكاتأخرل،عمىالشعب
.(4)(الدستكر12/3كذلؾفيالمادة)؛كتـحؿالبرلماف

فيالقرفالتاسع؛ليي أفضل مثال لتجسيد ىذا النوع من الحلإنجمتراكلعؿ حيثأنيا
الناخبيفلمبتفيالمسائؿكب؛عشر الميمةيدؼدعكة مسألةحريةالتجارة، كالتينتج،كمنيا

 حؿ 4814عنيا ، حؿ عنو نتج الذم البرلماني اإلصالح عمى االستفتاء ،4819ككذلؾ
4868كالذمنتجعنوحؿ،كاالستفتاءعمىفصؿالكنيسةعفالدكلةفيإيرلندا

(5).
ال"(بأنو404/4فيمادتو)8119نية الصادر لعامدستور الجميورية اليمككذلؾنص

                                 
.411د.جيادالحرازيف،نفسالمرجع،ص(1)
.44سابؽ،صـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجع(2)
.444د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(3)
.417د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(4)
(.4ىامش)371د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(5)
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الشعب استفتاء كبعد الضركرة يجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالنكابإالعند كيجبأف،
كعمىدعكةالناخبيفالنتخابمجمسنكابجديد،يشمؿقرارالحؿعمىاألسبابالتيبنيعمييا
."خالؿستيفيكمانمفتاريخصدكرقرارالحؿ

لمنصكصالدستكريةإف كفقان الحؿ أسباب كاقع الرأم، صحة عمى الشؾ بظالؿ ليمقي
ككذلؾأسباب،حيثإفحؿالبرلمافلذاتوحؿالبرلماف؛إجراءبترخصرئيسالدكلةمطمقانفي

أكلفشموفياالتفاؽعمىاختيار،حمواألخرلالتييككفمنشئكىافضخالؼفيمابيفمجمسيو
،أكنتيجةلتقريرهعزؿرئيسالدكلة،أكلتقريرهلمسئكليةأممنيما،رئيسالكزراءرئيسالدكلةأك

متتاليتيف بكزارتيف الثقة عدـ أك البرلماف، أسبابتتعمؽبمسمؾ دستكرمكميا لتعديؿ أكثر أك
ككأفالبرلمافييدؼمفكراءىذهاألسبابإلىحؿنفسو؛حتىأنويمكفتصكيرالكضع،كحده

يجي أنوحؿذاتيلمبرلماف-زالقكؿبقميؿمفالمبالغةمما يككفبصكرة، قد األمرأنو فغاية
.(1)كذلؾحسبعدـظيكرالسببفيالحؿأكظيكره،مباشرةأكغيرمباشرة

فاالستفتاءيمثؿقاسمانمشتركانإمابطريقةأكبأخرلفيأنظمةالحؿكافةمفجانبآخر
،ميتخذالشعبطرفانفيعمميةالحؿباعتبارهصاحبالسيادةكيبقىىذاالشكؿالمستحدثالذ

الدكؿ في الدستكرية السمطات بيف الخالؼ كقكع عند الحؿ ىذا حاالت كيحدد يككف، كقد
الحؿ عمى مباشرة بصكرة االستفتاء عمى، االستفتاء طرح عند مباشرة غير يككفبصكرة كما

السمطات ىذه خالؼبيف محؿ قانكف ىذ، الحؿكيتقرر يضـ بأنو لمحؿ المستحدث الشكؿ ا
.(2)كذلؾخطكةمتقدمةعمىىذاالصعيد؛الشعبيضمفأنظمةحؿالبرلماف

 الفرع الخامس
 لمبرلمان ل التمقائيـالح

النكعمفالحؿعمىقرارجيةمعينة القانكف؛اليعتبرىذا بقكة كلكنويقعتمقائيان أك،
؛فيكمرتبطبحدكثاألمرالذماشترطوالدستكر؛الدستكرإلزاميانلتكافرشركطمعينةبفرض

فإفكقعكافالحؿحتميان.
كالحؿاإللزامي:،كلتكضيحذلؾالبدمفالتمييزبيفالحؿبقكةالقانكف

 أواًل: الحل بقوة القانون:
فيكمرتبطأكمرسكـيصدربو؛،أكقرارات،اتمعينةجراءكيقعىذاالحؿدكفالحاجةإل

جراءك،كترتيباتو،اتوإجراءفيذاالحؿتكضع؛أكعدمان؛عيفكجكدانبأمرم اتاالنتخاباتالمترتبةا 

                                 
كمابعدىا.41د.أحمدعبدالمطيؼإبراىيـالسيد،مرجعسابؽ،ص(1)
،3042د.خميؿعبدالمنعـخميؿمرعي،حؿالبرلمافبيفالنظريةكالتطبيؽ،الييئةالمصريةالعاـلمكتاب،(2)

.416ص
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.(1)عميومستعينانبالدستكر
كلقدتناكلتبعضالدساتيرىذاالنكعمفالحؿفيعدةصكرمختمفةمنياحالةكفاةالممؾ

كلكبطريقة؛يصعبحمياكحالةكجكدأزمةسياسية،كحالةالتعديؿالدستكرم،أكخمكالعرش
ككذلؾحالةرفضالشعبقرارالمجمسيف؛حالةكجكدخالؼبيفأيضانك،تشكيؿحككمةجديدة
كسنقكـبتكضيحبعضىذهالحاالتعمىالنحكالتالي:؛اتخذهالمجمسالنيابي

 حالة وفاة الممك أو خمو العرش: -9

كمف،العرشيتـحؿالبرلمافأكخمك؛ذىبتبعضالدساتيرإلىأنوفيحالةكفاةالممؾ
مفخالؿماأكردهفينص9249الدستور البمجيكي لعام الدساتيرالتيذىبتفيىذااالتجاه

( منو81المادة أنو؛( نصتعمى كالتي خمك" حالة لممجالسفي الشامؿ بخصكصالتجديد
الحاكمة بانقراضاألسرة يحدثإال النص؛"العرشكالذمال ىذا مف خمككيتضح حاؿ أنو

القديمة المجالس حؿ بمعنى المجالس لكافة الشامؿ التجديد يتـ أف يجب جراءك؛العرش ا 
انتخاباتلمجالسجديدة.

أيضانك أكرده 9124الدستور اليولندي لسنة ما بأنو، الممؾيعتبرالبرلماف" كفاة بمجرد
بحؿالبرلمافتمقائيانبكفاة"كالمتعمقة(20/3منحالنتمقائيانبقكةالقانكفكذلؾاستنادانلنصالمادة)

.(2)"الممؾ
 حالة التعديل الدستوري: -8

فعندىاتستطيعالسمطةالتشريعيةتقريرما،فقديقعالحؿفيحاؿتـإقرارتعديؿالدستكر
التعديؿ ليذا كانتىناؾحاجة القانكف؛إذا لمتعديؿيتـحؿالبرلمافبقكة إعالنيا ؛كفيحالة

إلى المجكء التيتشغؿعمىضكء البرلمانية اتفاؽاألغمبية الحالة الحؿبمكجبىذه كيستمـز
ليذااالتجاهمفخالؿالنص9249الدستور البمجيكي الصادر عام كلقدذىب،انتخاباتمبكرة

.(3)(منو424عميوفيالمادة)
اال ىكلضمافثباتكيرلالبعضأفاليدؼمفكراءتبنيالدستكرالبمجيكيليذا ؛تجاه

لككنو؛كالمبادئالدستكريةبقدرماىكإزاحةالستارعفسيادةكىيمنةالشعب؛كصالبةالقكاعد
.(4)صاحبالكممةالعمياكاألخيرة



                                 
.436د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

(2)  H.OBERDORFF: Ies constitutions de ieurope des douze I.S.B.N.paris,1992.P.268. 
.70سابؽ،صد.خالدعباسمسمـ،مرجع(3)

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

أك،الحؿالتقديرملرئيسالدكلةمفالمحتمؿكقكعأزمةسياسيةمفالصعبحميابكاسطة
المطالبة حكؿ األحزابإلىالتكحد بجميع الذميدفع األمر جديدة؛ تشكيؿحككمة مفخالؿ

األزمة ىذه مف لمخركج دستكرم بتعديؿ لمحؿ، األمثؿ البديؿ القانكف بقكة الحؿ ىنا فيككف
نفسوممايجعمويتشابومعحيثاليمكفاستخداـمثؿىذاالحؿإالبرضاءالبرلماف،التقديرم

ممايتطمبكجكدأغمبيةمتحكمةباألمكرأكمتفقة،نظاـالحؿالذاتيالذميقررهالمجمسبنفسو
.(1)االنتخاباتالمبكرةجراءعمىضركرةالذىابإل

كلعؿماحدثفيبمجيكامفحاالتالحؿكالتيتمتتحتضغطاألزماتالسياسيةفي
4984أكتكبر-4978برأكتك-4968فبرايرسنة

.لييأفضؿمثاؿعمىىذاالحؿ.(2)
ممكيان الحالةاليتطمبمرسكمان النكعمفالحؿفيمثؿىذه أفىذا كلكنو،كالجديرذكره

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

ال جراءدكؿالتيتنتيجىذاالنظاـبالمجكءإلىحؿالمجمسيفكفيىذهالحالةتقـك انتخاباتا 
الغايةمفذلؾتكمففياحتكاءأمأزماتدستكريةكالمجكءلمناخبيفلتحكيميـفيما،جديدة

.(4)كقعمفخالؼبيفالمجمسيف
سنة دستور يوغسالفيا الصادر كمفالنماذجالدستكريةالتيأخذتبالنصعمىىذهالحالة

9124( منوعمىأنو484حيثنصتالمادة ) االتفاؽبيفالمجمسيف" تعذربسببعدـ إذا
االتحادمكمجمسآخرمختصإقرارالخطةكالميزانيةاالتحاديةحتىالميعادالمقررلبدءالعمؿ

ممايدلؿعمىأنوفيحاؿنشأخالؼبيفالمجمسيفكعجزاعفالتكافؽ"بيمايتـحؿالمجمس
.(5)يتعمؽبالدكلةكمصالحيافينايقعالحؿبقكةالقانكفكفقانلمانصعميوالدستكرفيما

 الحل اإللزامي ثانيًا:
بالحؿ المختصة عفالجية البرلمافرغمان حؿ النظاـ يفرضىذا حيثالتمتمؾالجية،

                                 
.476د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(1)

(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.                    

راجعفيذلؾ:د.زيفبدرفراج،القيكدالكاردةعمىحؽرئيسالجميكريةفيحؿالمجمسالنيابي،دار(4)
.30،ص4987النيضةالعربية،

P.ERRERA, Traite  de  droit Public  Belge,  Paris,1909.P110. 

.74د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(5)
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تح فيحاؿ الدستكر نصعميو لما تنفيذية أداة أمقرارسكلأفتككف بالحؿ قؽالمختصة
،األمكرالتيحددىاالدستكرلكقكعالحؿففيحاؿكقعتىذهاألشياءيككفالمفرمفالحؿ

كيمعبىذاالحؿدكرانكقائيانكجزائيانفيكيشكؿالكقايةمفالتراخيفيإنجازاألمكرالتيأكردىا
الدستكركجعؿمنوجزاءلمفشؿفيياكحدكثأمكرأخرلمغايرة.

الحؿ نظاـ كرد كأسبابوكمفبينياكلقد ،االلزاميفيبعضالدساتيرمعاختالؼصكره
الدكلة رئيس مسئكلية تقرير حالة الكزراء، رئيس مسئكلية تقر كزاريتيف، أزمتيف حدكث حالة

حالةعدـ،حالةتعذرانتخابرئيسلمدكلة،حالةرفضالشعبعزؿرئيسالجميكرية،متتاليتيف
حالة،حالةعدـالمصادقةعمىمشركعقانكفميزانيةالدكلة،كزراءالقدرةأكتعذرتعييفرئيسال

كسنقكـبعرضبعضمفىذهالحاالتعمىالنحكالتالي:،الفشؿفيتشكيؿحككمةجديدة
 حالة تقرير مسئولية رئيس الدولة -9

حيثأنوبمكجبىذهالحالةكبحسبمانصعميوبعضالدساتيرالتيأكجبتكقكعالحؿ
قرارمفرئيسالدكلةبالحؿفيحالةتـإقرارمسئكليةرئيسالدكلةاألمرالذمبدكفصدكر

يترتبعمىاستقالتو.
 الحالة انتيجتىذه التي الدساتير ىذه بيف 9124الدستور الجزائري الصادر عام كمف

يثيرالمجمسالكطنيقضيةمسئكليةرئيسالجميكرية"(منوعمىأنو18حيثنصتالمادة)
."عالئحةرقابيةيتعيفتكقيعيامفطرؼثمثالنكابالذيفيتككفمنيـالمجمسبإيدا

يكجبالتصكيت"(مفنفسالدستكرمكممةلممادةالسابقةبأنو19فيحيفنصتالمادة)
عمىالرقابةباألغمبيةالمطمقةلنكابالمجمسالكطنيكاستقالةرئيسالجميكريةكالحؿالتمقائي

."لممجمس
(فبمكجبيايصبح18(جاءكضمانةلمحدمفتطبيؽالمادة)19ناأفنصالمادة)فنجدى

الحؿفيىذهالحالةذكطابعكقائيكجزائيفيذاتالكقت.
 حالة تعذر انتخاب رئيس لمدولة -8

تبنتبعضالدساتيرأنوفيحالةالتعذرفيانتخابرئيسلمدكلةيتـحؿالبرلمافتمقائيان
بصكرةإلزامية.

والمعدل  9172الدستور اليوناني الصادر عام فبيفىذهالدساتيرالتيتبنتىذهالحالةكم
ينتخبرئيسالجميكريةبأغمبيةثمثيأعضاء"(عمىأنو23كالذمنصفيالمادة)9122سنة 

ذالـيحصؿالرئيسعمىأغمبيةالثمثيفيتـاقتراعآخربعدخمسةأياـ،مجمسالنكاب فإذالـ،كا 
قؽىذهاألغمبيةيتـانتخابالرئيسبأغمبيةثالثةأخماسأعضاءالمجمسبعدخمسةأياـتتح

لـيحصؿالرئيسعمىىذهالنسبةيحؿمجمسالنكابخالؿالعشرة،مفاالقتراعالسابؽ فإذا
كيكقعقرارالحؿمفرئيسالجميكريةأك،أياـالتاليةمعإعالفانتخاباتجديدةلمجمسالنكاب
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."يسبالنيابةالرئ
،يفرضىذاالنصعمىالمجمسعدـالتراخيأكالتعنتفياالقتراعالنتخابرئيسالدكلة

كذلؾ،حيثأنويشكؿجزاءلمفشؿفياختيارالرئيسرغـالمحاكالتالثالثةالممنكحةلمبرلماف
خبكفؽباعتبارحؿبرلمافىكالحؿاألمثؿإلنياءالخالؼحكؿالكصكؿإلىرئيسدكلةمنت

الدستكر.
إل مفدعكة يحتكيو أفاالختصاصبإصدارقرارالحؿكما انتخاباتجراءكالجديرذكره

يككفممنكحانلرئيسالجميكريةالمنتيية،اتكمكاعيدكخالفوإجراءكمايرتبطبذلؾمف،جديدة
كأمافيحاؿ،حتىأنويبقىممارسانلمياـعمموكسمطتولحيفانتخابرئيسجديد،مدةرئاستو

خمكمنصبرئيسالجميكريةفتنتقؿىذهاالختصاصاتإلىرئيسمجمسالنكابكالذمينصلو
،(1)كىكاليتمتعخالؿمدةانابتوبسمطةالحؿ،الدستكربتكليالرئاسةلحيفانتخابرئيسجديد

إالكأداةلتنفيذمانصعميوالدستكرمفحؿبإلزاميةنصالدستكر.
 صادقة عمى مشروع قانون ميزانية الدولةحالة عدم الم -4

فقدنصتبعضالدساتيرعمىحؿالبرلماففيحالةعدـمصادقتوعمىمشركعالميزانية
لمدكلةخالؿالمدةالتيمنحيالوالدستكر.

/أ(26(المادة)20(ممفتبنيىذهالحالةحيثنصفي)تعديؿرقـاإلسرائيمي)كيعدالكياف
إذالـتتـالمصادقةعمىمشركعقانكفميزانية"عمىأنو9122يست لعام من قانون أساس الكن

الدكلةخالؿفترةثالثةأشيراعتبارانمفبدايةالسنةالماليةفسيعتبراليكـاألكؿبعدانتياءىذه
(ككأفالكنيستقررتحؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتيا."المكعدالمحدد"الفترةالمذككرة)فيمايمي

 فترة انتياء قبؿ الثالثاء يكـ آخر في مبكرة انتخابات المحدد90كستجرم المكعد بعد يكمان
شريطةأالتتخذالكنيستقرارانبغالبيةأعضائياكخالؿفترةخمسةأياـمفالمكعدالمحدديقضي

مفالمكعدالمحدد400بتأخيرمكعداالنتخاباتبفترةالتتجاكز دبسببقربحمكؿمكع،يـك
ذكرل عيدأكيـك ."االنتخاباتمفيـك

النصيفرضعمىالبرلماف فبمكجبىذا الكنيست" أفيقكـبالمصادقةعمىالميزانيةفي"
المحددفيالدستكر المكعد العمؿعمى، بنفسوكيتـ اعتبارالكنيستككأنوحؿنفسو اليتـ كا 

انتخاباتجديدةفيالمكعدالمحددحسبالدستكر.إجراءترتيب



                                 
(1) J.CATSTAPIS  Grèce: les élections  législatives  du 20 November/1977.  Article 

Pou Voirs(4).1978.P.1586. 
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 حالة الفشل في تشكيل حكومة جديدة -3

لقدنصتبعضالدساتيرعمىأنوفيحاؿفشؿعضكالبرلمافالمكمؼبتشكيؿحككمة
المدة خالؿ الجديدة الحككمة تشكيؿ في السابقة الحككمة عف أعقابحجبالثقة في جديدة

أكإبالغوالجياتالمختصةبعدـقدرتوعمىتشكيؿالحككمةيتـحؿالممنكحةلوحسبالقانكف
)االسرائيمي(التيتشكؿدستكرهالبرلمافكمفبيفالدساتيرالتيتبنتىذهالحالةقكانيفالكياف

يمنحعضك"/ث(منوعمىأنو38فيالمادة)9122قانون أساس الحكومة لسنة فمقدنص
يكمانألداءىذهالميمة؛38لةبتشكيؿالحككمةكفقانليذاالبندفترةالكنيستالذمكمفورئيسالدك

يكمان.41اإلجماليةبإمكافرئيسالدكلةتمديدىذهالفترةبفتراتأخرلشريطةأالتتجاكزمدتيا
الفقرة عضككتناكلت يبمغ كلـ )ث( الصغير البند في المذككرة الفترة انتيت ما إذا )ج("
أبمغوقبؿىذهالمكعدبأنولـ،الدكلةبأنوتمٌكفمفتشكيؿالحككمةالكنيسترئيس ما أكإذا

.فسيبمغرئيسالدكلةرئيسالكنيستبذلؾ"،يفمحفيتشكيؿحككمة
)ح("إذاماقاـرئيسالدكلةباإلعالفالمذككرفيالبندالصغير)ج(أكإذاكأكممتالفقرة

لبند ماعرضعضكالكنيستتشكيمةحككمةكرٌدتالكنيستطمبالتعبيرعفالثقةبياكفقنا
)ث(42 كاليتيا، فترة انتياء قبؿ نفسيا حٌؿ قٌررت ككأنيا الكنيست فستيعتبىر كستجرم،

أك،يكمنامفيكـإعالفرئيسالدكلة90يآخريكـثالثاءقبؿانتياءفترةاالنتخاباتلمكنيستف
ردالكنيستطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمة حسبالظركؼ".،مفيـك

 حالة حدوث أزمتين وزارتين متتاليتين -2

،فيحاؿحدثأزمتيفكزاريتيفمتتاليتيفتنعدـالثقةبالكزارةالمكجكدةككذلؾالكزارةالجديدة
الحالةمفخالؿتغيير االستقرارالكزارمكالذميتـمعالجتوبمكجبىذه يدؿعمىعدـ كىذا

فعندعدـمقدرةالكزارةعمى،حيثينبغيأفتستندالكزارةإلىأغمبيةبرلمانية،تشكيؿالبرلماف
االستقرار الكزارة خالليا تكتسبمف التي األغمبية ىذه تكفير ا، تيديد إلى يؤدم لسياسةمما

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

كالذمنصفي9131الدستور األلماني الصادر عام كمفالدساتيرالتيتبنتىذهالحالة
الحككمةككؿفيعممياإذاأقرمجمسالشعباقتراحانتنتييمدةبقاء"(منوعمىأنو90المادة)

ذاتـالتصكيتعمىعدـالثقةبالحككمةالجديدةيعتبرالمجمسمنحالن،بعدـالثقة ."كا 
رغـتعددصكرالحؿغيرأنياتتحدفيمضمكنياوأنوبناًء عمى ما تم ذكره يتضح لنا 

لمبتفييا المطاؼإلىالشعبصاحباألمر فينياية الحؿتعكد فكؿصكر كذلؾ، كتتحد

                                 
 .36د.زيفبدرفراج،مرجعسابؽ،ص(1)
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يكقعمفرئيسالدكلةكالكزارمبصكرتيالحؿالرئاسي كذلؾ،ضركرةصدكرمرسـك يتـ كقد
مايككفعندتبنيالبرلمافلكجياتأكالحؿمفقبؿالشعبغالبان،الحؿمفقبؿالبرلمافذاتو

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

كتزيؿكؿ،يتجسدالتكازففيالنظاـالبرلمانيبكجكدكسائؿقانكنيةتحفظالتكازفبيفالسمطات
دكفالتعاكفبينيما عمىاألخرلبشكؿدائـ،خالؼيشكؿحائالن تفكؽإحداىا كالعمؿعمىعدـ

األمرالذميتطمبتكاجدالرقابةالمتبادلةكامتالؾكؿسمطةمفالسمطاتكسائؿيككفلياالتأثير
يفىذهالكسائؿاليامةكيعدحؽالحؿمفب،المتبادؿفيمابينيالضمافاستمراريةالتكازفكالتعاكف

التكازفكالتعاكف التيتضمفاستمرار المبحثإلىثالث، ىذا بتقسيـ مطالبعمىالنحكةكسنقكـ
التالي:

المطمباألكؿ:مظاىرالتعاكفبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية.
المطمبالثاني:مظاىرالرقابةبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية.

الثالث:دكرحؽحؿالبرلماففيتحقيؽالتكازفبيفالسمطات.المطمب


 المطمب األول
 مظاىر التعاون بين السمطتين التشريعية والتنفيذية

إفمبدأالفصؿبيفالسمطاتكخاصةنالفصؿالمرفبينيماكالذميككفالفصؿفيوعضكيان
كيختمؼمدلىذاالتعاكف،يككفمتكاجدأمأفالتعاكفكالتكازفبيفالسمطاتالبدأف،الكظيفيان

آخر إلى سياسي نظاـ مف (1)كالتكازف مف، كؿ بيف المتبادؿ التعاكف مظاىر مف العديد فيناؾ
كسنتناكؿىذهالمظاىرعمىالنحكالتالي:،السمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية

 الفرع األول
 اصاتياتعاون السمطة التنفيذية مع السمطة التشريعية في بعض اختص

 افتتاح جمسات البرلمان: -9

تعطيبعضالدساتيرالبرلمانيةالحؽلرئيسالدكلةفيافتتاحجمساتالبرلمافكمفبيف
حيثنص8199شاماًل تعديالتو لغاية عام  9128الدستور األردني الصادر عام ىذهالدساتير
مةبإلقاءخطبةالعرشفييفتتحالممؾالدكرةالعاديةلمجمساأل"(منوعمىأف79فيالمادة)

مجتمعيف المجمسيف لقاء، كا  االفتتاح بمراسـ ليقكـ الكزراء أحد أك ينيبرئيسالكزراء أف كلو
العرش... "خطبة ، فقدوتعديالتو8114القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة ككذلؾ

                                 
دراسةتحميميةمقارنة،رسالةماجستير،كمية-كـالقانكفأ.خناطمةإبراىيـ،التنكعالرقابيكضمانةلسيادةح(1)

السياسية،جامعةالحاجلخضر،باتنة،  .29،ص3042الحقكؽكالعمـك
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الدكرةالعاديةاألكلىعمىأف"يفتتحرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةمنو(13)المادةتنص
(الفقرة3كىكمايتطابؽمعمانصتعميوالمادة)،لممجمسالتشريعيكيمقيبيانواالفتتاحي"

لسنة الفمسطيني لممجمسالتشريعي الداخمي النظاـ مف أنو"3000األكلى كالتينصتعمى
ديةاألكلىفيبدايةالمجمسالتشريعيإلىاالجتماعفيدكرتوالعاالكطنيةيدعكرئيسالسمطة

ابشامؿ".األسبكعالثانيالذميميإعالفالنتائجالرسميةلالنتخاباتكيفتتحالجمسةبإلقاءخط
 أعمال خاصة بالتشريع: -8

مع باالشتراؾ أحيانان تباشرىا التشريعية بالعممية متعددة أعماالن التنفيذية السمطة تؤدم
البرلمانيةتمنحالسمطةالتنفيذيةإلىجانبالبرلمافحيثأفبعضالدساتير،السمطةالتشريعية
صدار،(1)حؽاقتراحالقكانيف ككذلؾفالقانكفبعدإقرارهمفالبرلمافيككفبحاجةإلىتصديؽكا 

كنشر التنفيذية، السمطة بذلؾ يقكـ (2)كالذم الماد، نصت األساسي70)فقد القانكف مف )
وعمىأنو"لمجمسالكزراءالحؽفيالتقدـإلىالمجمسكتعديالت3002الفمسطينيالمعدؿلسنة

صدارالمك كىذاما،جراءاتالالزمةلتنفيذالقكانيف"ائحكاتخاذاإلالتشريعيبمشركعاتالقكانيفكا 
3000النظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطينيلسنة(مف61المادة)أيضاننصتعميو

(3).

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

يترتبعميوامتالكيـلحؽحضكرجمساتالبرلمافكمفثـجمساتالمداكلةالبرلمانيةكاالشتراؾ
،البرلماففيالمناقشةكالتصكيتممايعطيلمكزارةالحؽكالقدرةعمىالدفاععفسياستياأماـ

                                 
 .271،بدكفسنةنشر،صاإلسكندريةد.محمدرفعتعبدالكىاب،القانكفالدستكرم،منشأةالمعارؼ،(1)

.344،ص4981،اإلسكندريةفالدستكرم،الدارالجامعية،د.عبدالغنيبسيكني،النظـالسياسيةكالقانك(2)
يحيؿمجمس-4عمىأنو"3000(مفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطينيلسنة61تنصالمادة)(3)

الكزراءمشاريعالقكانيفأكاالقتراحاتإلىالرئيسمرفقةبمذكراتيااإليضاحيةكعمىالرئيسأفيحيؿالمشركعأك
االقتراحإلىالمجنةالمختصةإلبداءالرأم،عمىأفتقدـالمجنةتقريرىاخالؿمدةالتتجاكزأسبكعيفمفتاريخ

ترسؿنسخةعفالمشركعأكاالقتراحإلىكؿعضكقبؿثالثةأياـعمىاألقؿمفمكعدجمسة-3إحالتوإلييا.
يرالمجنةبمناقشةعامةلممشركعإجماالنبمناقشةيشرعالمجمسبعداالستماعإلىتقر-2عرضوعمىالمجمس.

المبادئالعامةقبؿالتصكيتعمىالمشركعبقبكلوالستكماؿاإلجراءاتبشأنو،كيجكزلممجمسأفيقررالبدء
بعدالمناقشةالعامةيطرحالمشركععمىالمجمس-1فيالمناقشةالعامةدكفانتظارتقريرالمجنةالمختصة.

ذاكافؽعمىقبكلوأحالوإلىالمجنةالمختصةإلجراءلمتصكيتعمي ولقبكلوفإذارفضواعتبرالمشركعمرفكضانكا 
عمىالرئيسإحالةمشركعالقانكفإلىالمجنة-1التعديالتالمناسبةعمىضكءالمناقشةالعامةالتيأجراىا.

القانكنيةإلبداءمالحظاتياالقانكنيةالالزمة".
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كاستجكابكسحبالثقةمفالسمطة أسئمة التشريعيةمفتكجيو كفيذاتالكقتتمكفالسمطة
التنفيذيةكىذهالكسيمةتقابؿحؽالحؿالذمقدتمثموالحككمةتجاهالبرلمافممايؤدمإلىخمؽ

.(1)نكعمفالتكازفبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية
غالبانمايقضيبأفيككف،منعالجمعبيفعضكيةالبرلمافكالكزارةفالنظاـالبرلمانيالي

غيرأفالكاقعالعمميلـيتقيدبذلؾ؛ألنوقديككف،رئيسالكزراءكالكزراءمفأعضاءالبرلماف
كىذهالخاصيةقدتككفمكجكدةفيالنظاـالبرلمانيكذلؾمف،ىناؾكزراءمفخارجالبرلماف

النظاـالداخميلممجمسكلقدتطرؽ،(2)الدستكرأككفقانلمعرؼالدستكرمخالؿالنصعمييافي
(منوكالتي98نصالمادة)مرمفخالؿماكردفيليذااأل3000التشريعيالفمسطينيلسنة

نصتعمىأنو"فيماعدامنصبالكزيراليجكزلمعضكأفيجمعبيفعضكيتوفيالمجمس
التنفيذية".كأيةكظيفةفيالسمطة

 الفرع الثاني
 تعاون السمطة التشريعية مع السمطة التنفيذية في بعض اختصاصاتيا 

 تولي رئيس الدولة منصبو بواسطة البرلمان: -9

لمبرلماف الدكلة رئيس اختيار صالحية األحياف بعض في البرلمانية الدساتير ،تمنح
كمفأمثمةذلؾالدستكرالمبناني،لوبمكجباختيارالبرلماف،فيمارسرئيسالدكلةاختصاصاتو

.(3)حيثأنوخكؿمجمسالنكابصالحيةانتخابرئيسالجميكرية4990المعدؿلسنة
 ممارسة ميام رئيس الدولة بصفة مؤقتة: -8

فػيىػذهالحالػةتعطػي،حاؿعجزرئيسالدكلةعفممارسةمياموبصػفةمؤقتػةأكدائمػة
مباشرةأعماؿالرئيسإلػىرئػيسالبرلمػافلحػيفعػكدةالػرئيسبعضالدساتيرالبرلمانيةصالحية

انتخابػاترئاسػيةفػيالمكعػدالػذميحػددهالقػانكفإجراءلمقدرةعمػىمباشػرةميػاـعممػوأكالقيػاـبػ

                                 
(1) Philipp Lauvaux: La dissolution  de assembees Perlementaires economica Paris    

1993.,PP.359ets. 
.19د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)
عمىأنو"...،ينتخبرئيسالجميكريةباالقتراع4990(مفالدستكرالمبنانيالمعدؿلسنة19تنصالمادة)(3)

الثمثيفمفمجمس فيدكراتاالقتراعالسرمبغالبية المطمقة كيكتفىبالغالبية األكلى، النكابفيالدكرة
رئاستوستسنكاتكالتجكزإعادةانتخابوإالبعدستسنكاتالنتياءكاليتوكاليجكز التيتمي.كتدـك

ألى المانعة كغير لمنيابة تؤىمو التي الشركط عمى حائزان يكف لـ ما الجميكرية لرئاسة أحد ميةانتخاب
 الترشيح...".
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مػانصػتعميػوالمػادةكمفأمثمةذلؾ،فيحاؿثبكتالعجزالتاـلمرئيسعفمباشرةمياـعممو
.(1)كتعديالتو3002فمسطينيالمعدؿلسنة(مفالقانكفاألساسيال27)
 المصادقة عمى المعاىدات التي يبرميا الرئيس:  -4

غيرأفبعضالدساتير،تخكؿالدساتيرعادةصالحيةعقدالمعاىداتإلىرئيسالدكلة
مفبيفىذهالدساتيرالدستكر،(2)تعمؽصالحيةالمصادقةعمىالمعاىداتعمىمكافقةالبرلماف

4918لحاليلعاـالفرنسيا
(3).

قرار الموازنة العامة والحسابات الختامية: -3  بيان وا 

الحككمة قبؿ مف إعدادىا كالتييتـ العامة بالمكازنة العمؿ قبؿ الدساتير تختـ اقترانيا،
البرلماف بمصادقة ، البرلماف يخكؿ انتياءأيضانكما عند الختامية الحسابات عمى بالمصادقة

،(4)كاليدؼمفىذهالمصادقةىكالتحقؽمفمدلالتزاـالحككمةببنكدالمكازنة،السنةالمالية
كتعديالتوفيكؿ3002الفمسطينيالمعدؿلسنةاألساسيكمفأمثمةذلؾمانصعميةالقانكف

( المكاد العامة(60مف المكازنة بإعداد الخاصة القانكفاألحكاـ ينظـ كالتينصتعمىأنو"
كالت قرارىا فيياكا  كالتطكيريةكميزانيات،صرؼفياألمكاؿالمرصكدة ككذلؾالمكازناتالممحقة

الييئاتالعامة اليقؿعفخمسيفبالمائةمفرأسمالو"، فيوالسمطةبما ،ككؿمشركعتساىـ

                                 
يعتبرمركزرئيسالسمطةالكطنيةشاغرانفيأم-4(مفالقانكفاألساسيالفمسطيني"27نصالمادة)(1)

مفالحاالتاآلتية:
 الكفاة. -أ

 االستقالةالمقدمةإلىالمجمسالتشريعيالفمسطينيإذاقبمتبأغمبيةثمثيأعضائو. -ب

-ج بناء كذلؾ القانكنية األىمية المجمسالتشريعيفقد كمكافقة العميا الدستكرية المحكمة مف قرار عمى
بأغمبيةثمثيأعضائو.

رئيسالمجمسالتشريعي-3 يتكلى الحاالتالسابقة أممف في الكطنية رئيسالسمطة مركز شغر إذا
انتخ تجرمخالليا يكمان ستيف عف تزيد ال لمدة مؤقتان الكطنية السمطة رئاسة مياـ اباتحرةالفمسطيني

كمباشرةالنتخابرئيسجديدكفقانلقانكفاالنتخاباتالفمسطيني".
البرلماني(2) النظاـ في االستجكاب الصكص، أحمد نبيؿ أحمد رسالة-أ. كمصر، فمسطيف مقارنة دراسة

 .32،ص3007ماجستير،كميةالدراساتالعميا،جامعةالنجاحالكطنية،

 .4918(مفالدستكرالفرنسيالحاليلسنة12(ك)13دة)راجعفيذلؾكالنمفالما(3)

 .271محمدرفعتعبدالكىاب،القانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص(4)
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كالتينصتعمىأنو"يجبعرضالحسابالختاميلميزانية(منو63)كالمادة،(1)(64)كالمادة
السمطةالكطنيةعمىالمجمسالتشريعيفيمدةالتزيدعمىسنةكاحدةمفتاريخانتياءالسنة

النظاـالداخميمف(71كأيضانماكردفينصالمادة)،كيتـالتصكيتعميوبابانبابان"،المالية
3000سنةلممجمسالتشريعيالفمسطينيل

(2).
 المطمب الثاني

 مظاىر الرقابة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية
يتميزالنظاـالبرلمانيبكجكدالفصؿالمرفبيفالسمطاتكليسالفصؿالجامدعمىأف

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

 الفرع األول
 مظاىر رقابة السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية

منحتالدساتيرلمسمطةالتشريعيةمجمكعةمفالكسائؿالرقابيةعمىالسمطةالتنفيذيةفي

                                 
(مفىذاالقانكفاألساسي:90(مفالقانكفاألساسيالفمسطيني"معمراعاةماكردفيالمادة)64المادة)(1)

التشريعيقبؿشيريفعمىاألقؿمفبدءالسنةعمىالحككمةعرضمشركعالمكازنةعمىالمجمس -1
 المالية.

يعقدالمجمسالتشريعيجمسةخاصةلمناقشةمشركعقانكفالمكازنةالسنكيةفيقرهبالتعديالتقبؿبدء -2
مصحكبان إليو تقديمو تاريخ مف شير أقصاىا مدة في الحككمة إلى يعيده أك الجدية المالية السنة

عادتوإلىالمجمسالتشريعيإلقراره.بمالحظاتالمجمس  الستكماؿالمقتضياتالمطمكبةكا 

 يتـالتصكيتعمىالمكازنةبابانبابان. -3

اليجكزإجراءالمناقمةبيفأبكابالمكازنةإالباالتفاؽبيفالمجمسالتشريعيكالسمطةالتنفيذية". -4
يقدـمجمسالكزراءمشركعقانكف-4طيني"(مفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمس71(نصالمادة)2)

يحيؿالمجمسالمشركعإلىلجنة-3المكازنةالعامةإلىالمجمسالتشريعيقبؿشيريفمفبدايةالسنةالمالية.
بداءالرأمفيوتفصيميانكترفعتكصياتيابشأنوإلىالمجمس. يعقدالمجمس-2المكازنةكالشؤكفالماليةلدارستوكا 

ةلمناقشةمشركعقانكفالمكازنةالعامةعمىضكءتقريرالمجنةكتكصيتيافيقرالمشركعبالتعديالتجمسةخاص
قبؿبدءالسنةالماليةالجديدةأكيعيدهإلىمجمسالكزراءفيمدةأقصاىاشيرمفتاريختقديمياإلىالمجمس

عادتيالمم جمسخالؿمدةأقصاىاأسبكعافمفتاريخمصحكبانبمالحظاتالمجمسإلجراءالتعديالتالمطمكبةكا 
اليجكزإجراءالمناقمةبيفأبكاب-1يتـالتصكيتعمىمشركعقانكفالمكازنةبابانبابان.-1اإلعادةإلقرارىا.

إذالـيتـإقرارمشركعقانكفالمكازنةالعامةقبؿ-6قانكفالمكازنةإالباالتفاؽبيفالمجمسكالسمطةالتنفيذية.
بد بنسبة االنفاؽباعتماداتشيرية يستمر الجديدة المالية السنة مف43/4ء لكؿشير اثنىعشر( مف )كاحد

مكازنةالسنةالماليةالمنصرمةبحدأقصىمدتوثالثةأشير".
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التشريعيةكىي:مقابؿماتممكوالسمطةالتنفيذيةمفأدكاترقابيةعمىالسمطة
 حق السؤال: -9

فيالنظـالديمقراطيةالحريصةعفالدفاععفلسؤاؿمفالكسائؿالرقابيةالميمةيعدحؽا
الفردية الحقكؽ كاحتراـ الحرياتالعامة عمى، كصارمة دائمة رقابة يكفر الحؽ ىذا حيثأف

المجاالتالتييمكفأفكيعمؿعمىبيافالتجاكزاتكالمظالـفيشتى،نشاطالسمطةالتنفيذية
 .(1يمانلممعمكماتنيفكمفناحيةأخرليعدمصدرانميتقعفيمكاجيةالمكاط

حؽيمكفاألعضاءفيالبرلمافمفمعرفةأمكر"كلقدعرؼالفقوالسؤاؿالبرلمانيبأنو
يجيمكنيا معيف، مكضكع إلى الحككمة نظر لفت أك السائؿ، بيف مباشرة عالقة يمثؿ كىك
تقصيالعضكالبرلمانيأمرانمعينانمفرئيسالحككمةأكمفكزير"كيعرفوآخركفبأنو،"المسئكؿ
 .(2ي"مختص

تبعمىحؽالسؤاؿمناقشاتكاسعةكاليتر،ىكحؽممنكحلمسمطةالتشريعية فحؽالسؤاؿ
أمكاليتدخؿ،الذمكجولوالسؤاؿ-الكزير-إنمايقتصرفقطعمىعضكالبرلمافكالمسئكؿ
السؤاؿ لعضك،مفأعضاءالبرلمافاآلخريففيىذا الحؽيمثؿحؽشخصيان حيثأفىذا

،(3)فموالحريةفيأفيتخمىأكيتناكؿعنوإالأنواليؤدمإلىطرحالثقةبالحككمة،البرلماف
كتعديالتوفي3002كمثاالنعمىذلؾمانصعميوالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة

لكؿعضكمفأعضاءالمجمسالحؽفي:16المادة) الثالثةكالتينصتعمىأنو" (الفقرة
كاليجكزمناقشة،كمنفيحكميـ،تكجيواألسئمةكاالستجكاباتإلىالحككمةأكإلىأحدالكزراء

قشةاالستجكابإالبعدمركرسبعةأياـمفتقديموإالإذاقبؿالمكجوإليواالستجكابالردكالمنا
كماأنواليجكزتقصيرىذااألجؿفيحالةاالستعجاؿإلىثالثةأياـ،حاالنأكفيأجؿأقؿ

كردفينصكؿمفالمادة)،بمكافقةرئيسالسمطةالكطنية" ،(77)،(76)،(71ككذلؾما
3000الداخميلممجمسالتشريعيالفمسطينيلسنة(مفالنظاـ78)

(4).
                                 

رسالة(1) المؤسساتالحككمية، أداء عمى البرلمانية  أساليبالرقابة أثر ديبمصطفىرضكاف، محمد أ.
.14،ص3046كميةالتجارة،الجامعةاإلسالمية،ماجستير،

د.مجدمالقاضي،تزايددكرالسمطةالتنفيذيةفيالنظاـالدستكرمالمصرم،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،(2)
.393،ص3000جامعةعيفشمس،

الزعبي،كسائؿالرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالحككمة،(3)  بحثمنشكرفيراجعفيذلؾ:د.خالدسمارة
اإلدارية،العددالثالثديسمبر كمابعدىا،د.رمزمطوالشاعر،النظريةالعامة3،ص4987مجمةالعمـك

 .111،د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص264،ص4973لمقانكفالدستكرم،بدكفدارنشر،

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

لألمكر-3اتخذتأكقدتتخذفيأمرمفاألمكر. يجبأفيككفالسؤاؿأكاالستجكابكاضحانكمحددان
المراداالستفياـعنيابدكفأمتعميؽ".
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 طمب المناقشة العامة: -3

كيعد،المناقشةالعامةىيإحدلكسائؿالرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالسمطةالتشريعية  
حقيقتيا معرفة األمة تيـ التي المكضكعات مف لمكضكع الحيكم العرض منيا ،الغرض

كخالفو الزراعية أك المالية أك االقتصادية كالمسائؿ أك، الحككمة انتقاد كليسالغرضمنيا
.(1)تصرؼاتخذتوكماىكالحاؿفياالستجكابمحاسبتياعف

يككفبمكجبيالعدد،كسيمةمفكسائؿالبرلمافالرقابية"كيعرؼطمبالمناقشةالعامةبأنو
البرلماف فيالدستكر-معيفمفأعضاء عادة مكضكععاـ-يحدد بإثارة الحؽفيالمطالبة

فيال لممناقشة الخارجية أك الداخمية مجمسيتعمؽبالسياسة مفتكحة، مناقشة مف، يشترؾفييا
.(2)"يشاءمفاألعضاء

 التحقيق : -4

النشاطالحككمي  مفأجؿمراقبة التييمكفالمجكءإلييا التحقيؽاألداة ،كتعدكسيمة
التنفيذية السمطة أعماؿ لرقابة البرلماف يستخدميا التي اآلليات أىـ مف فيي يتاح، فبمكجبيا

يترتبعميوحماية،ممخالفةأكتجاكزلمقانكفكاألنظمةفيالدكلةلمبرلمافالتحقؽمفأ مما
.(3)الدستكرمفأمتجاكزأكتعدمعمىقكاعدهكأحكامو

بأنو العاـ بمعناه التحقيؽ يعرؼ اإل" جميع اتجراءاتخاذ المشركعة، الكسائؿ كاتباع

                                                                                             
("يقدـالسؤاؿكتابةنلمرئيسكيبمغوإلىالكزيرالمختصكيدرجوفيجدكؿأعماؿأقرب76تالمادة)كماكنص

جمسةعمىأفيككفقدانقضىأسبكععمىاألقؿمفتاريخإبالغولمكزير،كيخصصالمجمسفيأكؿ
الجمسةنصؼساعةلألسئمةإذاقررالمجمسخالؼذلؾ".

الكزيرعمىاألسئمةالمكجيةإليوكالمدرجةفيجدكؿاألعماؿكلوأفيطمبتأجيؿ("يرد77كتنصالمادة)
اإلجابةلجمسةأخرليحددىاالمجمس،كفيحالةاالستعجاؿيحؽلمكزيرأفيطمباإلجابةعفسؤاؿكجو

بيافيإليوفيأكؿجمسةبعدإبالغوكلكلـيدرجفيجدكؿأعماليا،كيخطرالكزيرالرئيسبذلؾكيؤشر
محضرالجمسة".

("لعضكالمجمسالذمكجوالسؤاؿأفيستكضحالكزيركأفيعمؽعمىإجابتوبإيجازمرة78كتنصالمادة)
كاحدة".

.719د.حسفمصطفىالبحرم،مرجعسابؽ،ص(1)
دراسةمقارنة،مطبعةجامعة-انظرفيذلؾ:د.سميمافمحمدالطماكم،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم(2)

 شمس، ص4988عيف عمى189، كأثره التنفيذية السياسة دكر تزايد بطيخ، محمد رمضاف د. ،
 .66،ص4988الديمقراطية،دارالفكرالعربي،القاىرة،

.38،صخناطمةابراىيـ،مرجعسابؽ(3)
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ظيارىافيمسألةما .(1)"بيدؼكشؼالحقيقةكا 
البرلمانيبأنوكيعرؼالتحقيؽ المجمسالنيابي" التييمارسيا شكؿمفأشكاؿالرقابة

بالتحقيؽلجنةمؤلفةمفأعضاءينتخبيـالبرلماف،عمىالحككمة ىدفيـالكشؼعفكافة،كتقـك
كيحؽليـاالطالععمىكؿ،العناصرالماديةكالمعنكيةفيمسألةأكقضيةذاتمصمحةعامة

كاس كالكثائؽ المالبساتالمستندات جميع عف كاالستفسار أماميـ لممثكؿ المسئكليف تدعاء
.(2)"كالكقائع

بأنوأيضانكعرؼ كسيمةلرقابةالبرلمافعمىالحككمةتمارسياعنولجنةلتستظيرما"
البرلمافمفحقائؽفيمكضكعيدخؿفياختصاصو ييـ قد فيسبيؿذلؾكؿ، كيككفليا

النص ليا تخكليا التي كصالسمطات القرار، صاحب لمبرلماف ترفعو بتقرير ميمتيا كتنيي
.(3)"النيائي

كيعدحؽالتحقيؽكمايراهالفقوالدستكرمىكحقانمقررانلممجالسالنيابيةفيجميعالدكؿ
سكاءكافالحكـالقائـفييانظامانبرلمانيانأـرئاسيان؟كبأفاختصاصالمجالسالنيابيةفيتككيف

كيتجسد،البرلمانيةىكاختصاصأصيؿليذاالمجمسالخالؼكالجداؿحكلولجافالتحقيؽ
مصدرتقريرىذاالحؽمفخالؿالمبادئالعامةالمترتبةعمىحؽالمجالسالنيابيةفيالتشريع

كالرقابة لممجمس، فيحيفكاف إال كالتؤتيثمارىا تتحقؽحكمتيا الحقكؽال ىذه حيثأف
.(4)تستنيركتتحرلكتبحثعفالحقائؽقبؿمباشرةاختصاصياالنيابيالحؽفيأف

 االستجواب:  -3
يعتبراالستجكابمفأشدكأخطرأدكاتالرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالسمطةالتنفيذية؛

السابقة السؤاؿ-حيثأنوفيحيفحممتالحقكؽالثالثة -طمبالمناقشةالعامةمفالتحقيؽ،
 أك المعرفة طمب لمحقيقةطابع الكصكؿ اتيامان، طياتو في الثقة طرح يحمؿ الحؽ ىذا فإف

ببعضأعضائيا أك كميا لمحككمة سياستيا، كتجريح الثقة، طرح الحؽ ىذا يعقب ما كعادةن
أكببعضأعضائيا بالحككمةكميا الستعماؿ، السابقةتمييدان استعماؿالحقكؽالثالثة يتـ كقد

                                 
د.حسنيدركيش،كسائؿرقابةالبرلمافألعماؿالسمطةالتنفيذيةكضكابطممارستيافيالبحريف،مؤسسة(1)

 .429،ص3001الطكبجيلمتجارةكالطباعةكالنشر،القاىرة،

،د.عبدالكىابالكيالي،مكسكعةالسياسة،المؤسسةالعربيةلمدراساتكالنشر،بيركت،بدكفتاريخنشر(2)
 .699ص

د.فارسمحمدعبدالباقيعميعمراف،التحقيؽالبرلماني،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،(3)
.38،ص4998

السياسيةمعالمسئكليةفيالدكؿالحديثة،رسالةدكتكراه،(4) مدلتكازفالسمطة عبداهللابراىيـناصؼ، د.
 كمابعدىا.212،ص4984كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،
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.(1)حؽاالستجكاب
بأنويعرؼاالستج كاباصطالحان لو" تكجيييا بأسانيد لممتيـ المكجية بالتيمة إخبار

كسماعأقكالوفيصددتمؾالتيمةكتمؾاألسانيدتممسانلمحقيقةسكاءأكانتتؤكدإدانتوأـتؤدم
.(2)"إلىبراءتو

عرؼاالستجكابالبرلمانيبأنو الدستكرمفقد الفقو كأما تحقيؽبرلمانيتكجو" كسيمة
.(3)"حككمةمفخالؿمعارضيسياستيالم

يعداالستجكابحقانلكؿعضكمفأعضاءالبرلماففيكليسمجردعالقةبيفأيضانك
فإذاماقررالنائبسحباستجكابوفيككفألمعضكمفأعضاءالبرلمافالحؽ،النائبكالكزير

.(4)فياستكماؿاالستجكاب
مفالضماناتبغيةتحقيؽاليدؼمنوككسيمةكمفالضركرمأفيحاطاالستجكاببعدد

مكضكع عمى يرد لكي الدساتير تحديدىا في يختمؼ معينة ميمة الكزير يمنح فمثالن رقابية؛
3002ككمثاؿعمىذلؾمانصعميوالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة،(5)االستجكاب

الثالثةسالفةالذكر16كتعديالتوفيالمادة) )،(الفقرة كردفينصالمادة ما (مف71كأيضان
 لسنة الفمسطيني لممجمسالتشريعي الداخمي "3000النظاـ أنو يحؽ- 4كالتينصتعمى

لمتحقؽمف أك حقيقتو معرفة يريد أمر عف استجكابيـ كلو إلىالكزراء األسئمة تكجيو لمعضك
يجب-3فيأمرمفاألمكر.حصكؿكاقعةعمـبياكمعرفةاإلجراءاتالتياتخذتأكقدتتخذ

،أفيككفالسؤاؿأكاالستجكابكاضحانكمحددانلألمكرالمراداالستفياـعنيابدكفأمتعميؽ"
.(6)(مفنفسالنظاـالداخميلممجمسالتشريعي80ككذلؾالمادة)

                                 
،د.عمر193راجعفيذلؾ:د.سميمافالطماكم،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص(1)

.330،ص3001حمميفيمي،القانكفالدستكرمالمقارف،بدكفدارنشر،
 .317،ص4977د.رمسيسبيناـ،اإلجراءاتالجزائيةتأصيالنكتحميالن،منشأةالمعارؼ،االسكندرية،(2)

القاىرة،(3) العربية، النيضة دار لبرلماناتالعالـ، كتحميمية مقارنة دراسة البرلماف، فكزم، الديف صالح د.
 .19،ص4991

العربية،(4) النيضة دار المصرم، السياسي كالنظاـ الدستكرم القانكف الشرقاكمكعبداهللناصؼ، سعاد د.
.668،ص4991

جامعة(5) الحقكؽ، كمية دكتكراه، رسالة األردف، في البرلماف بحؿ رئيسالدكلة سمطة عكضالميمكف، د.
.49،ص3006القاىرة،

(6 )( 80نصالمادة لسنة الفمسطيني لممجمسالتشريعي الداخمي النظاـ مف )3000 يككف-4" أف يجب
 مكعدان يحدد الذم لمرئيس كيقدـ مكتكبان طرحواالستجكاب في الممكنة السرعة تراعى أف عمى لتالكتو

 أياـ. عشرة مف ألكثر المناقشة إطالة يجكز كال الكزير، رد سماع بعد المكعد كيحدد -3لمنقاش،
=لكؿعضكأف-2لالستجكاباتاألسبقيةعمىسائرالمكادالمدرجةفيجدكؿاألعماؿماعدااألسئمة.
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 الوزارية(: يالمسئولية السياسية -1

فيىذاالنظاـاليترأسيارئيسفالكزارة،تعدالمسئكليةمفأىـخصائصالنظاـالبرلماني
الىدـأحدأىـدعائـالنظاـالبرلماني،الدكلة ،حيثأنواليجكزلوأفيجمعبيفالمنصبيفكا 

التنفيذية السمطة أعماؿ عف المسئكؿ تحديد عمى المقدرة صعكبة إلى يؤدم (1)مما كلذلؾ،
أفيترأسيا الحككمة أعضاء ينبغيعمىأحد المنصبمفدستكرإلىكتختمؼتسميةىذ، ا
رئيسالكزراء عيمو يطمؽ فيناؾمف آخر رئيسالحككمة، ييسميو مف كىناؾ يسميو، كآخر

كتعد،ممايمنحوثقةىذهاألغمبية،كغالبانمايككفمفحزباألغمبيةالبرلمانية،الكزيراألكؿ
العامة السياسة فيكضع المختصة الجية ىي الكزارة ىذه الحكـ، كتكلي كتصريؼشؤكف،

.(3)كيككفالكزيركحككمتومسئكلكفأماـالبرلماف،(2)التنفيذيةالدكلةفيالمجاالت
فالمسئكليةالسياسيةتمثؿحجرالزاكيةفيالنظاـالبرلماني كأحدأىـاألركافكالدعائـ،

الركفسكاءنظريانأك،الجكىرية بأنونظاـهكفاعتبارنظاـالحكـعممياناليمفإذاتخمؼىذا
الكزارة،برلماني الحؽالذميخكؿالبرلمافسحبالثقةمفىيئة السياسية بالمسئكلية كيقصد

ككحدة كميا الكزراء، أحد أكمف الحككمة، مف أك الكزير مف الصادر التصرؼ كاف متى
التصرؼالبرلمانيكجكداستقالةالكزارةأكالكزيركذ،مستكجبانلممساءلة لؾكيترتبعمىىذا

.(4)نتيجةسحبالثقةمنيما
أمأفيترتبمفخالؿإثارةالمسئكليةالسياسيةفيحاؿكانتفرديةاستقالةالكزيرالمثارة

اتجاىوفقطكأمافيحاؿكانتتضامنيةفتؤدمإلىاستقالةالكزارةكميا.

                                                                                             
عم= المختصاطالعو أكراؽتتعمؽباالستجكابالمعركضعمىالمجمسيطمبمفالكزير ىبياناتأك

 المجمس. إلىرئاسة الطمبكتابةن ىذا -1كيقدـ الكزير إجابة كبعد يشرحالمستجكبمشركعاستجكابو
يجكزلألعضاءاالشتراؾفيالمناقشةكلممستجكببعدذلؾإذالـيقتنعأفيبيفأسبابعدـاقتناعوكلو

اءأفيطرحكامسألةحجبالثقةعفالكزراءأكأحدىـمعمراعاةماينصعميوالقانكفكلغيرهمفاألعض
يجكزلمقدـاالستجكابسحبوكاستردادهفالينظرفيوإالإذاطمبذلؾخمسة-1األساسيبيذاالشأف.

أعضاءأكأكثرمفأعضاءالمجمس".
الحقكؽكالحرياتالعامة،بدكفدار-السمطة-الدكلةد.محمكدعاطؼالبنا،الكسيطفيالنظـالسياسية،(1)

.167،ص4996نشر،
الشريعة(2) في الدستكرية بالمبادئ المقارنة مع السياسية كالنظـ الدستكرم القانكف متكلي، الحميد عبد د.

 كمابعدىا.247،ص4999اإلسالمية،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،

شفيؽالعاني،األنظمةالسياسيةكالدستكريةالمقارنة،مطبعةبغداد،بغداد،راجعفيذلؾ:د.حساـمحمد(3)
 .498.،د.يحيىالجمؿ،مرجعسابؽ،ص29،ص4986

 كمابعدىا.632د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص(4)
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الر الكسائؿ بيف مف البرلماف إلييا يمجأ قد كسيمة آخر ىي الكسيمة ىذه قابيةكتعتبر
السمطة فيمكاجية التشريعية لمسمطة الممنكحة أدكاتالرقابة تختفيأىـ الكسيمة كبدكفىذه

.(1)التنفيذية
فقد،كتعديالتوالنصعميذلؾ3002ساسيالفمسطينيالمعدؿلسنةكلـيغفؿالقانكفاأل

( المادة 17نصت " أنو عمى منو المجمسالتشريعي-4( أعضاء مف لعشرة يجكز ال بعد،
كاليجكزالتصكيتعمىىذا،التقدـبطمبسحبالثقةمفالحككمةأكمفأحدالكزراء،استجكاب

عمىاألقؿمفتقديمو أياـ الطمبإالبعدمضيثالثة أغمبيةأعضاء، كيصدرالقراربمكافقة
ةككذلؾمانصتعميوالماد،يترتبعمىسحبالثقةانتياءكاليةمفسحبتمنو"-3المجمس.

.(2)(مفنفسالقانكف71)
 الفرع الثاني

 مظاىر رقابة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية

التنفيذية السمطة منح تـ كالتشريعية التنفيذية السمطتيف بيف كاالنسجاـ لمتكازف تحقيقان
منحو تـ فيمقابؿما التشريعية الرقابةعمىالسمطة مجمكعةمفالكسائؿلتحقؽمفخالليا
لمسمطةالتشريعيةمفأدكاترقابيةعمىالسمطةالتنفيذيةكنذكرىذهالكسائؿعمىالنحكالتالي:

 :أعمال خاصة بتكوين البرلمان -4

سػكاءعنػدانتيػاءالمػدةالمقػررة،االنتخاباتالنيابيةمفقبؿرئيسالدكلةجراءتتـالدعكةإل
،اتتتعمػػؽبػػذلؾإجػراءباإلضػافةلمػػاتقػػكـبػوالحككمػػةمػػف،أكبعػػدحػؿالمجمػػسالنيػػابي،لكاليتػو

كتحريػػػػرالجػػػػداكؿ،كالرقابػػػػةعمػػػػىالعمميػػػػةاالنتخابيػػػػةكاإلشػػػػراؼ،مثػػػػؿتحديػػػػدمكعػػػػداالنتخابػػػػات
،كقدتنصفيبعضاألحيافالدساتيرعمىأفيككفأحدمجمسيالنكابمعينان،االنتخابية فتقـك

.(3)نبمنصكصعمىتعينومفأعضاءالمجمسالنيابيالسمطةالتنفيذيةبتكليتعييفالجا
 

                                 
ال(1) كدار كالدكلية العممية الدار الدستكرم، كالقانكف السياسية النظـ الذنيبات، حماد محمد لمنشرد. ثقافة

.419كالتكزيع،عماف،بدكفسنةنشر،ص
رئيسالكزراءمسئكؿأماـرئيسالسمطةالكطنيةعفأعمالو-1(مفالقانكفاألساسي"74نصالمادة)(2)

 حككمتو. أعماؿ أعماؿ-2كعف كعف اختصاصو حدكد في كؿ رئيسالكزراء أماـ مسئكلكف الكزراء
اءحككمتومسئكلكفمسؤكليةفرديةكتضامنيةأماـالمجمسالتشريعي".رئيسالكزراءكأعض-3كزارتو.

راجعفيذلؾ:د.عبدالمنعـمحفكظ،د.نعمافأحمدالخطيب،مبادئفيالنظـالسياسية،دراسةمقارنة،(3)
4ط عماف، الفرقاف، دار السياسية،381،ص4987، الدستكرمكالنظـ القانكف الغزالي، اسماعيؿ د. ،
 دىا.كمابع476،ص4987،المؤسسةالجامعيةلمدراساتكالنشركالتكزيع،بيركت،4ط



55

 دعوة البرلمان لالنعقاد:  -8

إنماىناؾأمطكاؿالفصؿالتشريعي،مستمربصفةعامةالتنعقدالبرلماناتدائمانكبشكؿ
الدساتير مدتيا كتحدد تقررىا سنكية تشريعية دكرات كتفرض، التنفيذية السمطة إلييا كتدعك

 العادية بالدكرات يتعمؽ فيما ىذا لمسمطة، (1)اجتماعاتيا الممنكح الحؽ ىذا إلى كباإلضافة
العادية المجالس انعقاد يختصبأدكار فيما التنفيذية الحؽ، تعطي كذلؾ الدستكرية فاألنظمة

البرلمافإلىاجتماعغيرعادم فيدعكة الظركؼاالستثنائيةلرئيسالدكلة (2)لمكاجية كقد،
ذلؾمفخالؿمانصتعميو3000النظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطينيلسنةتضمف
(منوكالتينصتبأنو"يعقدالمجمسبدعكةمفرئيسالسمطةالكطنيةدكرتوالعادية46المادة)

األكلى أربعةأشيرتبدأ كؿمنيما فياألسبكعاألكؿمفشيرآذارالسنكيةعمىفترتيفمدة
)مارس(كالثانيةفياألسبكعاألكؿمفشيرأيمكؿأكفيدكراتغيرعاديةبدعكةمفرئيسو
بناءنعمىطمبمفمجمسالكزراءأكمفربععددأعضاءالمجمسفإذالـيدعرئيسالمجمس

مافالمحدديففيطمبأعضائوإلىمثؿىذااالجتماعيعتبراالجتماعمنعقدانحكمانبالمكافكالز
 .أكطمبمجمسالكزراء"

 تأجيل اجتماع البرلمان: -4

حيثأفالدساتيرتحددمكعدانثابتانيتكجبأفيجتمعالبرلمافخاللوفمفالمحتمؿأف
كقتالحؽ إلى البرلماف اجتماع تأجيؿ تستدعي الظركؼالتي تطرأ المكقؼبيف، يتأـز فقد

 باتخاذ التيديد تؤدمإلى لدرجة التنفيذية أكإجراءالبرلمافكالسمطة البرلماف حؿ مثؿ خطير
استقالةالحككمةكىناقديككفمفاألفضؿكاألكفؽالقياـبتأجيؿاجتماعالمجمسإلىأفتيدأ

 .(3)تداعياتاألزمةالنفكسككييعيدكؿطرؼالنظرفيمكقفوكحجتوبعددراسةأسبابك

كيكػػكفقػػرارالتأجيػػؿعائػػدانلػػرئيسالدكلػػةكفقػػانلتقديراتػػوكػػياليكػػكفالتأجيػػؿبمثابػػةسػػيفان
جمكعػػػةمػػػفالقيػػػكدفقػػػداتجيػػػتبعػػػضالدسػػػاتيرإلػػػىتقييػػػدهبم،مسػػػمطانعمػػػىالسػػػمطةالتشػػػريعية

ةذلػػؾمػػانصػػتكمػػفأمثمػػ،(4)سػػتعماؿىػػذاالحػػؽمػػفقبػػؿالسػػمطةالتنفيذيػػةتضػػمفعػػدـإسػػاءةا
كالتػػينصػػت3000النظػػاـالػػداخميلممجمػػسالتشػػريعيالفمسػػطينيلسػػنة(مػػف48عميػػوالمػػادة)

                                 
 كمابعدىا.414د.عبدالحميدمتكلي،د.سعدعصفكر،د.محسفخميؿ،مرجعسابؽ،ص(1)

القاىرة،(2) العربية، النيضة دار الدستكرم، كالقانكف السياسية النظـ في المحيط فكزم، الديف صالح د.
 .910،ص4999

 .262،ص3002،د.فتحيفكرم،كجيزالقانكفالبرلمانيفيمصر،دكفدارنشر(3)

كمابعدىا،د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،631راجعفيذلؾ:د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص(4)
كمابعدىا.199ص
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عمػػػىأنػػػو"يشػػػترطلصػػػحةانعقػػػادالمجمػػػسحضػػػكراألغمبيػػػةالمطمقػػػةلممجمػػػسكتصػػػدرالقػػػرارات
حمػكؿفػإذاتبػيفعنػد،باألغمبيةالمطمقةكذلؾفيغيػرالحػاالتالتػييشػترطفييػاأغمبيػةخاصػة

مكعداكتماؿىذاالنصابيؤخرالرئيسافتتاحالجمسةنصؼسػاعةفػإذالػـيكتمػؿالنصػاببعػد
ذلؾيؤجؿالرئيسالجمسةإلىمكعدالحؽاليتجاكزأسبكعانمفذلؾالتاريخ".

 حق الحل: -3

يعدحؿالبرلمافعػفطريػؽإنيػاءنيابتػوقبػؿالنيايػةالطبيعيػةلمفصػؿالتشػريعيمػفأىػـ
هالدستكرفياألنظمةالدستكريةالبرلمانيةمػفحقػكؽالسػمطةالتنفيذيػةفػيمكاجيػةالسػمطةمايقر

فبمكجػػبىػػذاالحػػؽتتجسػػدأخطػػرأنػػكاعالرقابػػةالتػػيتمتمكيػػاالسػػمطةالتنفيذيػػةعمػػى،التشػػريعية
 .(1)البرلماف

ىػػذاكعػػادةنتفػػرضالعديػػدمػػفالقيػػكدحػػكؿصػػالحيةحػػؿالبرلمػػافكالجيػػةالمخكلػػةباتخػػاذ
جراءالقػػرارك زالػػةنلخيػػارالشػػعبالػػذممػػارسالديمقراطيػػةفػػي،اتػػوا  كػػكفذلػػؾيعبػػرعػػفإزاحػػةنكا 

.(2)اختيارممثميوكنكابوفيىذاالبرلماففيسبيؿأفيمارسدكرهالتشريعيكالرقابي
 المطمب الثالث

 حل البرلمان في تحقيق التوازن بين السمطاتدور 
تيػػػدؼإلػػػىحصػػػرالسػػػمطة،كمثيالتيػػػامػػػفالقكاعػػػدالدسػػػتكريةتعػػػدقاعػػػدةحػػػؿالبرلمػػػاف

ألفالدساتيرفيأصػمياارتبطػتبفكػرة،السياسيةفيإطارضكابطكنظـتتحرؾكفقياكداخميا
ذاكػافمػفالمػألكؼتقسػػيـ،كذلػؾلفسػػحالمجػاؿأمػاـالحريػات،الحػدمػفاإلفػراطفػيالسػمطة كا 
تػػػكازفبػػػيفىػػػذهالسػػػمطاتيعتمػػػدعمػػػىطريقػػػةتػػػنظـفػػػإفإيجػػػادال،السػػػمطاتإلػػػىثػػػالثأجنحػػػة

السػػمطاتككيفيػػةتحديػػدالصػػالحياتكتحديػػدالعالقػػةبينيمػػابشػػكؿيكفػػؿمنػػعاسػػتبدادكطغيػػاف
.(3)سمطةعمىالبقية

كحؽالحػؿيعتبػرمػفأىػـأدكاتتحقيػؽىػذاالتػكازفبػيفالسػمطاتفػيالنظػاـالبرلمػاني
صػبحصػفةمالزمػػةليػذاالنظػاـكيسػػتندإلػىأسػػاسحيػػثأ،بحيػثالتطغػىسػػمطةعمػىأخػرل

ىػكفػياألسػاسييػدؼإلػىفالحؿرغـاخػتالؼصػكره،مثؿفيالنصكصالدستكريةقانكنيمت
                                 

 .171،ص4972،القانكفالدستكرم،المطبعةالعصرية،القاىرة،إبراىيـد.كحيدرأفت،كايت(1)

فيا(2) البرلمانية الحصانة محمدعمرمراد، الجامعةأ. الحقكؽ، كمية ماجستير، رسالة الفمسطيني، لتشريع
.80،ص3041،اإلسالمية

راجعفيذلؾ:د.حميمةبركؾ،آليةحؿالبرلماففياألنظمةالمغاربيةعمىضكءاإلصالحاتالدستكرية،(3)
القانكنية،عدد رجعسابؽ،،أ.خناطمةإبراىيـ،م422،ص3046،أكتكبر41بحثمنشكربمجمةالعمـك

 .408ص
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.(1)حؿالخالؼالذمقدينشأبيفالسمطاتالدستكريةفيالدكؿ
،فحسبكالتكازفبيفالسمطاتاليككفنتيجةالمساكاةبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية

السمطتيفم بيف يكجد لما كاحدةبؿ تداخؿكتفاعؿعمىدرجة ف امتمكتالسمطة، فيحيف
التشريعيةأالكىكسالحالحؿ السمطة فيكجو تستطيعأفتشيره التنفيذيةسالحان فاألخيرة،

سالحيا الكزارية المسئكلية كىك األمربدكرهالذميؤدمالمضاد الكزارة مف إلىسحبالثقة
.(2)ذميعدؿدفةالتكازفال

كعميوفإفالتكازفالتقميدمفيالنظاـالبرلمانيلـيأتفقطنتيجةالمساكاةبيفالسمطتيف
حيثأفكؿ،فياالختصاصاتبؿنتيجةالتعاكفكالتداخؿفياالختصاصاتبقدرمتكازف

أفتسيـفينشاطالسمطةاألخرل تبادؿكسائؿأمأفالتكازفينشأعفطريؽ،سمطةليا
.(3)الضغطكالتأثير

كذلؾالستطاعتوالقضاءعمىتركيزالسمطةفييدىيئة،فالنظاـالبرلمانينظاـمتكازف
كألنواستطاعكىك،كالعمؿعمىتكزيعياعمىىيئاتثالثةتنفيذيةكتشريعيةكقضائية،كاحدة

كبالمقابؿأعطىالييئة،(4)التشريعيةاألىـأفيجعؿالييئةالتنفيذيةمسئكلةنسياسيانأماـالييئة
التنفيذيةأداةتمكنيامفتكازفالقكةمعالسمطةالتشريعيةأالكىيحؽحؿالبرلماف.

مما،كيرلبعضالفقوأفمجردالتيديدكحدهأكالتمكيحبالحؿفقطيكفيإلقامةالتكازف
الحككمة مع التفاىـ إلى البرلماف بأعضاء يدفع بال، يدفع قبؿكما مف الحككمة تيديد مقابؿ

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

.(5)السياسي
كمةمفأجؿحؿأزمةبيففقرارالحؿإذيظيركعمميةاتصاؿبيفرئيسالدكلةكالحك

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

.(6)التكازف

                                 
 .418د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

.67د.محمدعبدالحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص(2)
 .226،ص4972د.ثركتبدكم،النظـالسياسية،دارالنيضةالعربية،(3)

 .13د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص(4)

.440أ.خناطمةإبراىيـ،مرجعسابؽ،ص(5)
(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

ثيػػػرمػػػفاالعتراضػػػاتكاالنتقػػػاداتمنػػػذنشػػػأتوكخاصػػػةحػػػكؿمػػػدلتعػػػرضحػػػؽالحػػػؿلك
غيرأفغالبالفقوقػداسػتقرعمػىأىميػةكضػركرةتكاجػدىػذاالحػؽأحػد،الحاجةكالضركرةإليو

فػيحػيفذىػباتجػاهثالػث،أبرزأدكاتالتكازفبيفالسمطاتككأحدأدكاتالرقابةعمىالبرلمػاف
معينػةكاتجػػاهكسػيطبػيفاالتجػاهالمنكػػرلحػؽالحػؿكاالتجػػاهعمػىقصػراسػتخداموعمػػىحػاالت

المؤيدلو.
كبناءنعمىماتقدـسنقسـالمطمبلثالثةفركععمىالنحكالتالي:

المطمباألكؿ:االتجاهالمنكرلحؽحؿالبرلماف.

المطمبالثاني:االتجاهالمؤيدلحؽحؿالبرلماف.
مىحاالتمعينة.المطمبالثالث:قصرحؽحؿالبرلمافع

 المطمب األول
 االتجاه المنكر لحق حل البرلمان

ذىبأنصارىذاالرأمإلىعدـاالعتراؼبحؽالحؿألفالنظاـالبرلمانيمفالممكفأف
تتعارضمعاألسسكالقكاعدالتي،فالمثالبالتييرتبيااستخداـىذاالحؽ،يقكـبدكفكجكده

لصحيحالذميستكجبتنظيـالسمطاتالعامةفيالدكؿعمىأساسيقكـعميياالنظاـالبرلمانيا
.(1)التكازفكليسعمىأساسترجيحسمطةعمىاألخرل

إفحؽالحؿىكبمثابةسالحفييدرئيسالدكلةيمكنومفشؿأعماؿالبرلمافكتقكيض
.(2)النظاـالديمقراطيإذالـيتبعالبرلمافنيجرئيسالدكلة

ابيىكالذميقكـباختياررئيسالدكلةفإذاكافمفحؽالرئيسكىكككيؿإفالمجمسالني
.(3)أفيحؿالمجمسفمعنىذلؾأفالككيؿيقكـبعزؿالمككؿكىكمايتعارضمعقكاعدالككالة

كأنويتعارضمعمبدأفصؿالسمطاتكمبدأ،ماكأففيواعتداءعمىحؽميمىثميالشعبك
فاليمكفمنعيامفإتماـعمميا،ينتخبالمجالسالنيابيةلمدةمعينةألفالشعب،سيادةاألمة

.(4)قبؿانتياءككالتيا
                                 

.10د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(1)
ط(2) كالمقارف، المصرم الدستكرم القانكف مبادئ الصادؽ، مصطفى 3د. العربي، الكتاب دار ،4931،

 كمابعدىا.399ص

 .14د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(3)

،413،ص4972،دارالنيضةالعربية،القاىرة،1راجعفيذلؾ:د.إبراىيـدركيش،النظاـالسياسي،ط(4)
كمابعدىا.313،ص4919،بيركت،4انكفالدستكرمفيلبناف،طد.حسفالحسف،الق
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في،كلعؿىذهاالعتراضاتىيالتيأدتإلىعدـأخذدساتيرالثكرةالفرنسيةبحؽالحؿ
الشعب حيفكافالغرضمفحؽالحؿىكاستشارة الشعباليستطيعأف، كحيثكافىذا

.(1)مباشرةفإفىذاالحؽطبقانليذهالنظريةاليمكفاألخذبويعمفإرادتو
 المطمب الثاني

 االتجاه المؤيد لحق حل البرلمان
إفغالبيةالفقوالدستكرمقدأيدكاحؽالحؿكنظركاإلىحججالمنكريفعمىأنياكاىيةكال

يمكفالتسميـبياككافليـحججيـاتجاهذلؾكىيكالتالي:
اس -4 إفلـتكفنادرةألفرئيسإفإساءة الحؽمفالصعبتصكرحدكثيا تعماؿىذا

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

ف الحؽ ىذا باستعماؿ الدكلة رئيس قاـ ذا كليسكا  السمطات بيف كحكـ يستعممو إنو
 .(2)بكصفوصاحبسياسةشخصيةخاصة

إفلحؽالحؿفكائدعمميةكاضحةاليمكفإنكارىاألفرئيسالدكلةاليمجأإلىالحؿ -3
إالإذاكانتمصمحةالبالدتقتضيذلؾأكإذاخرجتالسمطةعفالحدكدالتيأجازىا

 .(3)الدستكر

نفيذيةلحؽالحؿىكفيالنيايةيمثؿاستفتاءلمشعبيقصدبوممارسةرئيسالسمطةالت -2
.(4)إيجادعالقةمباشرةبينوكبيفممثميو

إفاإلقراربحؽالحؿاليعتبرخركجانعفمبدأالفصؿبيفالسمطاتبؿعمىالعكسفيك
 ىذا فإف كبالتالي التشريعية السمطة فيمكاجية التنفيذية السمطة الحؽاليؤدمإلىاستقالؿ

.(5)بؿيؤدمإلىتغميبإرادةىيئةالناخبيف،يؤدمإلىتقكيةنفكذالسمطةالتنفيذيةإزاءالبرلماف

                                 
بعدىا،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،313راجعفيذلؾ:د.حسفالحسف،مرجعسابؽ،ص(1) كما

.14ص
نشر،(2) دار دكف القكانيف، دستكرية المصرمكرقابة الدستكر فيمي، زيد أبك مصطفى د. فيذلؾ: راجع

،د.63،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص13د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص،181،ص4981
.79إبراىيـعبدالعزيزشيحا،مرجعسابؽ،ص

 .312د.حسفالحسف،مرجعسابؽ،ص(3)

 .12د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(4)

(5) الدستكرمكالنظاـ لمقانكف العامة النظرية رمزمالشاعر، د. فيذلؾ: العربيةراجع الدستكرملمجميكرية
،د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،309،ىامشص4970المتحدة،مطبعةالقاىرةالجديدة،القاىرة،

.7ص
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كالذمرألأفحؽالحؿيتيحلرئيسالدكتور مصطفى أبو زيد فيميكلقدأيدىذاالرأم
كالجكىريةالتيينبغيإدخاليافيأجيزةالحكـمفأجؿالتعديالتالميمةإجراءالدكلةفرصة

أكمفأجؿاعتناؽنظاـانتخابيجديدأكتمبيةلمقتضياتالمصمحةالعامة،استقرارنظاـالحكـ
لمدكلةكالمحافظةعمىكيانيا إالفيظؿمجمسنيابيجيد، كىيأمكرقداليتسنىتحقيقيا

أفبعضالدساتيرذىبتإلىتجريدالسمطةأيضانىذلؾيتفؽكيعبرعفآراءاألمةكيضاؼإل
كىذامسمؾ،التنفيذيةمفسالححؽالحؿبدعكلاإلغراؽفيالديمقراطيةكتعميؽسمطةالشعب

خاطئلعدةأسبابأىميافتحوباباالستبدادمفجانبالمجالسالنيابيةعمىمصراعيو؛حيث
التعس مف منعيا مف سمطاتالدكلة تتمكف مكازملف لسالح امتالكيا لعدـ اإلطالؽ ؼعمى

.(1)لسحبالثقةمفالحككمة
 االتجاه ىذا مؤيدم مبرراتكحججأ. دانا عبد الكريم سعيدأيضانكمف حيثرأتأف

لمنظاـ أساسية قاعدة الحؿ حؽ كأف الكاقع كأقربمف منطقية أكثر ىي االتجاه ىذا مؤيدم
كأف،خمؽالتكازفالمطمكببيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةالبرلمانيكاليمكفاالستغناءعنول

.(2)أغمبالفقوالدستكرميجمععمىاعتبارهإحدلالدعائـاألساسيةلمنظاـالبرلماني
 المطمب الثالث

 قصر حل البرلمان عمى حاالت معينة
بقصراستخداـحؽالحؿعمىحاالتمعينة الرأمإلىاألخذ كنتيجةذىبأنصارىذا

طبيعيةلتالشيالصراعالقائـبيفأصحابالرأمالمنكركالرأمالمؤيدلحؽالحؿفحاكلكاتالشى
لمحاالت التي يجوز مفخالؿتحديدىـ،مافيحؽالحؿمفعيكبناتجةعفإساءةاستعمالو

 استخدام حق الحل بموجبيا وىي كالتالي:
كالبرلماف .4 الحككمة بيف جدم نزاع كجكد حالة معفي االتفاؽ المجمسعف كعجز

كتأكدىامفأفالمجمستجاكز،المجمسبكجيةنظرىاإقناعالحككمةكفشؿالكزارةفي
 .(3)حدكدسمطاتوكصالحياتوالممنكحةلوكفؽالقانكف

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

اختالؼكجياتالنظربيفكؿمفالمجمسكالشعب؛ألفكثيرماتتغيرآراءفيحالة .2

                                 
 .481د.مصطفىأبكزيدفيمي،مرجعسابؽ،ص(1)

.16أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(2)
كمابعدىا.313،ص4919أ.د.حسفالحسف،مرجعسابؽ،(3)
.61،د.بشيرعميمحمدباز،مرجعسابؽ،ص11راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(4)
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فيجب،مجمسالنكابعمىسيرتواألكلىميكلوالسياسيةكاالقتصاديةكيبقىالشعبك
فيتـحؿالمجمسبكاسطةكزارة،عمىرئيسالدكلةأفيعمؿعمىتحقيؽإرادةالشعب

 .(1)يدةمفالمجمسعمىالحؿجديدةإذالـتكافؽالكزارةالقائمةالمؤ

ما  حق الحل عمى حاالت محددة وبدورنا نرى أن االتجاه الثالث والذي يدعو إلى قصر
ديد مقتصرًا الحل عمى حاالت ىو إلى جزء من االتجاه المؤيد لحق الحل غير أنو اتجو إلى التح

ورغم ىذا فيو لم يبتعد عن الجوىر والمضمون األساسي وىو القبول بتواجد مبدأ الحل  معينة
ن دل ىذا االتجاه في رأينا إنما يدل عمى أن لكل دولو ما ، داخل الدستور والنص عميو ولكن وا 

يناسب نظاميا السياسي من أمور وقيود حسب طبيعة البالد ومدى تمتعيا بالديمقراطية ومدى 
تناول حق الدستوري كل ىذا يفرض عمى المشرع ، اسي لدى الحكومة والشعبالوعي السي

 الحل بالشكل الذي يخدم الصالح العام من وجية نظره.

ضروري لتحقيق عامل التوازن بين السمطة التشريعية  كونوفنحن نؤيد حق الحل 
، والتنفيذية في مقابل ما لمسمطة التشريعية من حقوق كحق سحب الثقة من الحكومة

باإلضافة إلى ما يمر بو المجتمع من تطورات وأحداث قد تؤثر سمبًا عمى سير عمل السمطات 
مما يصاحبو اضطراب ، األخرى ممو نيا بكل م ج عنو صراع بين السمطات بحيث تقوممما ينت

سياسي داخل البالد قد يدفع بالسمطة التشريعية بوضع الموم عمى الحكومة وسحب الثقة منيا 
طمب تواجد حق الحل ليكون بمثابة ورقة الضغط عمى السمطات من أجل فض وىذا ما يت

، الخالف أو الرجوع إلى الشعب لمحكم عمى أي السمطات تقوم بتطبيق آراء الشعب وتوجياتو
 تضمينو داخل الدستور ؛ أي يجبوحق الحل البد من أال يكون فضفاضًا بال قيود وال ضمانات

 .وفقًا لضوابط وضمانات محددة

 
 
 
 
 
 

                                 
،د.بشيرباز،399،ص4912راجعفيذلؾ:د.السيدصبرم،حككمةالكزارة،المطبعةالعامة،القاىرة،(1)

.61مرجعسابؽ،ص
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 الفصل الثاني
 التنظيم الدستوري لحل البرلمان

 تمييد وتقسيم:
تمػػنحدسػػاتيردكؿالعػػالـذاتالنظػػاـالبرلمػػانيككػػذلؾالمخػػتمطالسػػمطةالتنفيذيػػةحػػؽحػػؿ
البرلمػػافمػػعتقييػػدىابعػػدةقيػػكدكضػػماناتحتػػىتضػػمفعػػدـإسػػاءةاسػػتخداـىػػذهالسػػمطةلػػذلؾ

فػػيحػػؿالبرلمػػػافلػػيسحقػػانمطمقػػانفػػييػػدىاتسػػتخدمومتػػػىإذأفحػػؽالسػػمطةالتنفيذيػػة،الحػػؽ
شاءتكلكفالبدأفتكجدقيكدعمىحؿالبرلماف.

،كماكأفىذهالدساتيردأبتعمىتحديػداألسػبابالتػيتسػتكجبحػؿالبرلمػاففػيصػمبيا
لتحكؿدكفتعسؼالسمطةالتنفيذيةفياستخدامو.

فقػػديكػػكفالحػػؿبسػػببخالفػػان،متعػػددةكمتنكعػػةكجػػديربالػػذكرأفأسػػبابالحػػؿكمبرراتػػو
كمػػػاقػػػديكػػػكفالحػػػؿبسػػػببخػػػالؼنشػػػببػػػيفرئػػػيسالدكلػػػة،حػػػاداننشػػػأبػػػيفالحككمػػػةكالبرلمػػػاف

،كقديككفنتيجةتعديالتدستكريةطرأتعمىنظاـالحكـأكالنظاـاالنتخابيلمدكلة،كالبرلماف
كغيرذلؾمفاألسباباألخرل.

دـسنقسـدراستناليذاالفصؿإلىثالثةمباحثعمىالنحكالتالي:كبناءنعمىماتق

 المبحث األول: أسباب حل البرلمان.

جراءالمبحث الثاني: ضمانات و   ات حل البرلمان.ا 

 .حل البرلمان ىالمبحث الثالث: اآلثار القانونية المترتبة عم
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 المبحث األول
 أسباب حل البرلمان

كككنوكذلؾفقدتتعسؼ،يدالحككمةتمكحبوفيكجوالبرلمافيعدحؿالبرلمافسالحانفي
الحؽ ليذا فياتخاذىا الحككمة إلىنكعمفالفكضىالعارمة، يدفعالبالد قد مما فكافمف،

فتحديدالسبب،الضركرممنعانلكقكعىذااالحتماؿمفتحديداألسبابالتيييحؿالبرلمافألجميا
كعمىضكءما،الرأمالعاـعمىإطالعمباشركفيـلمجرياتاألمكرالذمدفعإلىالحؿيجعؿ

حكالتالي:ننقكـبتقسيـىذاالمبحثإلىأربعمطالبعمىالسسبؽ
.الحؿبسببالخالؼمابيفالسمطاتالمطمباألكؿ:
.الحؿبسببالكقكؼمعرأمالشعبالمطمبالثاني:

المطمبالثالث:أسبابأخرللحؿالبرلماف.
 المطمب األول

 الحل بسبب الخالف بين السمطات

أنظمةالحكـعمىالرقابةالمتبادلةبيفالسمطات ىاككؿسمطةتسعىإلىإظيار،تقكـجؿى
ممػػايينشػػئنكعػػانمػػفالتصػػادـالػػذمينتيػػيبػػدكره،ككنيػػااألكثػػرحرصػػانكانسػػجامانمػػعالػػرأمالعػػاـ

افىػذاالخػالؼبػيفالحككمػةكالبرلمػافأكبػيفسكاءكػ،إلىخالؼميحتدـيصعبالسيطرةعميو
،رئيسالدكلةكالبرلمافأكحتىأفيككفداخؿالسمطةالتشريعيةذاتيافيمابيفمجمسيالبرلماف

فاليككفىنػاؾمنػاصمػفإنيػاءىػذاالخػالؼغيػرالدكؿالتيتنتيجنظاـالمجمسيف؛كذلؾفي
حؿالبرلماف.

 الفرع األول
 ومة والبرلمانالخالف بين الحك

لمخالؼ تطبيقان كأكثرىا األسباببؿ أىـ مف كالبرلماف الحككمة يصنؼالخالؼبيف
كالتيتؤكؿغالبانإلىحؿالبرلماف؛كنتيجةلمخالؼالقائـحكؿ،القائـبيفالسمطاتالدستكرية

جراءإلكلتمسؾكؿطرؼبمكقفوفاليككفىناؾمخرجسكلحؿالبرلمافكالدعكة،مسألةمعينة
.(1)مالشعبحكؿمسألةالخالؼأانتخاباتجديدةلمعرفةر

كينيضإذا،كيعدىذاالنكعمفالخالفاتاألكثركاألبرزشيكعانداخؿاألنظمةالبرلمانية
فيالبرل ليا الالزمة األغمبية فقدتالكزارة التفكيرلدلالبرلمافما معمافكاتجو إقالتيا تجاه

بمكقفيا الحككمة مكضكعتمسؾ القضية يخص ما في الحؽ تمتمؾ أنيا الجاـز كاعتقادىا

                                 
كمابعدىا.417د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)
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.(1)النزاع
،المتبػػػادؿفيمػػػابػػػيفالسػػػمطاتالتعػػػاكفكيبنػػػىالنظػػػاـالبرلمػػػانيالنمػػػكذجيعمػػػىأسػػػاس

اليحػػػافظعمػػػىدكاـالتعػػػاكفغيػػػرأفىػػػذا،التنفيذيػػػةكالتشػػػريعيةتيفكبػػػاألخصفيمػػػابػػػيفالسػػػمط
كػػػافمػػػفالبػػػديييأففالسػػػمطةالتنفيذيػػػةكالسػػػمطةالتشػػػريعيةالتعػػػايشبشػػػكؿسػػػمميبػػػيفكػػػؿمػػػف

يكضعفػياالعتبػارإمكانيػةنشػكبنػزاعأكخػالؼبػيفالبرلمػافكالحككمػةفػيمػايخػصبعػض
ىػذهمػفكلربماأفحؿالبرلماففيىذهالحالةيشكؿالمخرجكالكسيمةالمالئمةلمخػركج،المسائؿ
بػػيفالبرلمػػافكالحككمػػةيمثػػؿالػػدكراألكبػػرمػػفبػػيفاألسػػبابفالحػػؿبسػػببالنػػزاعالقػػائـ،األزمػػة

.(2)التيتؤدمإلىحؿالبرلمافمفالناحيةالعممية
ومـن ،كلقدأقدمتبعضالدساتيربػالنصصػراحةنعمػىىػذاالسػببضػمفأسػبابالحػؿ

:أبرز الدساتير التي طبقت ىذا السبب
(منػوأنػو"إذا14فػينػصالمػادة)تنػاكؿمذكالػ،9132الدستور الفرنسي الصادر عام 

كفقػػانلمشػػركطالمنصػػكصعمييػػافػػيالمػػادتيف،حػػدثتخػػالؿثمانيػػةعشػػرشػػيرانأزمتػػافكزاريتػػاف
فػػػإفحػػػؿالجمعيػػػةالكطنيػػػةيمكػػػفأفيتقػػػررفػػػيمجمػػػسالػػػكزراءبعػػػدأخػػػذرأمرئػػػيس(19-10)

.(3)الجمعيةالكطنية"
(منػو403السػببلممجمػسفػيالمػادة)بيػذا9128الدسـتور الكـويتي لعـام أيضػانأخذيك

كاليطػػػرحفػػػيمجمػػػساألمػػػة،كالتػػػينصػػػتعمػػػىأنػػػو"اليتػػػكلىرئػػػيسمجمػػػسالػػػكزراءأمكزارة
كمػعذلػؾإذارألمجمػساألمػػةبالطريقػةالمنصػكصعمييػافػيالمػادةالسػػابقة،مكضػكعالثقػةبػو

كلألميػػرفػػيىػػذه،الدكلػػةرفػػعاألمػػرإلػػىرئػػيس،مػػعرئػػيسمجمػػسالػػكزراءالتعػػاكفعػػدـإمكػػاف
كفػػيحالػػة،أكأفيحػػؿمجمػػساألمػػة،الػػكزراءكيعػػيفكزارةجديػػدةمجمػػسالحالػػةأفيعفػػيرئػػيس

مػعرئػيسمجمػسالػكزراءاعتبػرمعتػزالنالتعاكفالحؿإذاقررالمجمسالجديدبذاتاألغمبيةعدـ

                                 
  .44ـ.دعدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص(1)

.79،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص73راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص(2)
بعدمداكالتفيأف"مسألةالثقةاليمكفأفتطرحإال4916(مفالدستكرالفرنسيلعاـ19تنصالمادة)(3)

مجمسالكزراءكاليمكفأفتتـإالبكاسطةرئيسالمجمسكالتصكيتعمىالثقةاليمكفأفيتـإالبعد
كامؿمفإيداعيالدلالجمعيةكاليمكفرفضالثقةبالكزارةإالباألغمبيةالمطمقةكىذاالرفضيؤدم يـك

إلىاالستقالةالجماعية..".

إلىالحككمة(نصتعمى10)كالمادة - أف"التصكيتمفقبؿالجمعيةالكطنيةعمىاالقتراحبتكجيوالمـك
يؤدمعمىاالستقالةالجماعيةليا.كماأضافتىذهالمادةأفالتصكيتاليمكفأفيتـإالبعدمركريكـ

الحككمةاليمكفتبنيوإال باألغمبيةالمطمقةكامؿمفإيداعاالقتراححيثيتـاالقتراععميو.كاالقتراحبمـك
 لمبرلماف".



65

كتشكؿكزارةجديدة".،منصبومفتاريخقرارالمجمسفيىذاالشأف
 جاء )أيضانككذلؾما مف437فينصالمادة قبؿ9179الدستور المصري لعام (

عمىطمبعيشرأعضائومسئكلية لمجمسالشعبأفيقرربناءن تعديمياكالتيتنصعمىأف"
كاليجكزأفيصدرىذاالقرارإال،رئيسمجمسالكزراءكيصدرقرارانبأغمبيةأعضاءالمجمس

الحككمةكبعدمركرثالثةأياـعمىاألقؿمفتقريرالطمبكفيحالةبعداستجكابمكجوإلى
تقريرالمسئكليةيعدالمجمستقريرانيرفعوإلىرئيسالجميكريةمتضمنانعناصرالمكضكعكما

كلرئيسالجميكريةأفيردالتقريرإلىالمجمسخالؿ،انتيىإليومفرأمفيىذاالشأفكأسبابو
أياـ عشرة عاد، أفيعرضمكضكعفإذا لرئيسالجميكرية جاز مفجديد المجمسإلىإقراره

النزاعبيفالمجمسكالحككمةعمىاالستفتاءالشعبي كيجبأفيجرماالستفتاءخالؿثالثيف،
فإذاجاءتنتيجة،كتقؼجمساتالمجمسفيىذهالحالة،يكمانمفتاريخاإلقراراألخيرلممجمس

القبؿرئيسالجميكريةاستقالةالكزارة"االستفتاءمؤيدلمحككمةا .عتبرالمجمسمنحالنكا 
مف كؿ بيف فيما نزاع كجكد حالة في الحؿ عمىحؽ نصتصراحةن الدساتير فيذه

تباعمجمكعةمعينةمفاإلاتخاذالحككمةكالبرلمافكلكنيااشترطت .(1)اتجراءكا 
المصرمأكثرمفمرةفيفترةكلعؿمفأبرزالتطبيقاتعمىىذاالسببحؿالبرلماف

العيدالممكي ماحدثفييناير، 4931كمنيا حيثتأسس،أحمد زيوار باشافيعيدكزارة
كبعضممفانسمخكاعفحزبيحيى إبراىيم باشابإيحاءمفالممؾحزباالتحادكالذمترأسو

العديدعمىاالنضماـإلىكلقدقامتالحككمةبدكرىابتأييدالحزبالجديدبؿقامتبإكراه،الكفد
،ىذاالحزبالجديدمستخدمةفيسبيؿذلؾكافةالكسائؿكاألساليبلمتيديدكالترغيبفيذلؾ

المجمس ترتبعمىأثرقياـ لممجمسسعد زغمولبانتخابكقد رئيسان إلىاختيار، كباإلضافة
توكذلؾيرجعإلىالسببقاـرئيسالكزراءبتقديـاستقالةكزار،ككيميفلممجمسفيحزبالكفد

الرئيس اختيار خالؿ مف برزت كالتي النكاب لمجمس العدائية الركح عميو أطمؽ الذم
.(2)كالككيميف

ولعل ما يندفع إلى الذىن من تساؤل أنو ىل كل خالف يقع بين الحكومة والبرلمان 
 يؤدي إلى القيام بحل البرلمان؟

أف ب9179لعام الدستور المصري كيبدك قاـ تحدد شركطان حؿاستخداـكضع حؽ
.كالتيتعمؿعمىتنظيـىذاالحؽسالفةالذكر(437البرلمافكذلؾيتضحكفؽالمادة)

كردفينصالمادة8118دستور مممكة البحرين الصادر عامككذلؾ مفخالؿما

                                 
 .419د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

 كمابعدىا.84د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)
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الثالثةكالتينصتعمىأنو67) الفقرة ) أقرالمجمسالكطنيبأغمبيةثمثيأعض" ائوعدـإذا
بإعفاءرئيسمجمس،رفعاألمرإلىالممؾلمبتفيو،إمكافالتعاكفمعرئيسمجمسالكزراء

."أكبحؿمجمسالنكاب،الكزراءكتعييفكزارةجديدة
يةرئيسالكزراءأماـالمجمسفقطأمالكعميوفإفالنزاعيقتصرعمىحالةتقريرمسئك

يخصاالختالؼفيالرأمأكتبادؿ االتياماتبيفالمجمسكالكزارةاليعدكأفيككفمفما
.(1)قبيؿمباشرةالمجمسلكظيفتوفيمراقبةأعماؿالحككمةمالـينتييبتقريرالمسئكلية

 يخصذلؾالطماويالدكتور سميمان ذىبكلقد يتكجبأفإلىالقكؿبػفيما أنو "
الفنيكبن السياسيةبمعناىا بيفالمسئكلية الخالؼبيفجراءإفرؽفيما كبيفمجرد المتعددة اتيا

فيذاالخالؼالبدمنوبؿإنومطمكبكيتتبمكراالتجاىات،البرلمافكالكزارةبصددأمرمعيف
فإذاتقدمتالحككمة،العامةكتظيرالحقيقةمفخالؿاالحتكاؾكبمكرةكجياتالنظرالمختمفة

البرلماف البرلمافأكتقدـ تنفيذىابمشركعقانكفرفضو برغبةكرفضتالكزارة فميسمفشأف،
الكزارة ذلؾأفيؤكؿإلىاستقالة أف، البرلمافكالحككمة اعتبر إذا الكزارة ينبغياستقالة نما كا 

.(2)أمرانأساسيانىامانكىكبالنسبةلمثقةبالكزارةبمثابةالمحؾ،األمرمكضكعالخالؼ
قاـبحصرالخالؼالذميؤدمإلىاستعماؿحؽالحؿمفقبؿالسمطة فالدستكرإذان
التنفيذيةفيحالةطرحالثقةبالحككمة؛حيثاختصرالحؿعمىالخالؼالذميؤدمبطرحالثقة

.(3)أسبابلمخالؼاختالؽبالحككمةدكفغيرهبحيثيقمؿمفاستخداموكييفكتعمىالكزارة
ق نرى ضرورة تحديد وحصر الخالف الذي يؤدي إلى حل البرلمان ومن خالل ما سب

في استخدام ىذا الحق ووضع ضوابط  اإلسرافوذلك من أجل سد الطريق أمام الحكومة من 
ات إجراءتكفل لمبرلمان حقوقو وتخفف عمى الشعب أعباء ما يترتب عمى حل البرلمان من 

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

المجمسين القيام بحل المجمسين معًا فيكفي القيام بحل المجمس الذي تقع أمامو المسئولية 
 الوزارية تطبيقًا لقاعدة التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية.

 الفرع الثاني
 الحل بسبب الخالف بين رئيس الدولة والبرلمان

المختمطةأمالتيتقكـبالدمجفيماةفالحؿعادةفيمايعرؼباألنظميطبؽىذاالنكعم

                                 
 .86د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(1)

 .169د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(2)

 .466د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)
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السمطتيف بيف رقابية عالقة كجكد إلى يؤدم مما البرلماني كالنظاـ الرئاسي النظاـ مزايا بيف
التشريعيةكالتنفيذيةكالتيبدكرىاتمنحرئيسالدكلةالعديدمفالصالحياتاليامةكالفعالةكلعؿ

.(1)البرلمافحؿالصالحياتحؽرئيسالدكلةفيمفأىـىذه
كتظيرىذهالصكرةمفالنزاعجميةنمفخالؿتكاجدحككمةتتمتعبالدعـمفقبؿأغمبية

الرئيسكرضاه بدعـ تحظى ال أنيا غير برلمانية مف، مدعكمة حككمة تكاجد خالؿ مف أك
.(2)الرئيسكالتحظىبدعـاألغمبيةالبرلمانية

أ مف كلعؿ يتكجب التي الطرؽ كأقصر الدكلةاتخاذىاسمـ رئيس بيف نزاع كجكد عند
بأغمبيةاالنتخاباتعميوإماأفتأتيىذهك،مبكرةالنتخاباتكالبرلمافلييحؿالبرلمافكالدعكة

ماأفتككفالنتيجة،مؤيدةلمرئيسكبذلؾيككفالشعبقدقاؿكممتوككقؼإلىجانبالرئيس كا 
كمؤيدةلمبرلمافممايضعرئيسالدكلةفيمكقؼحرجيدفعبوإلىاالستقالةأكمخالفةلمرئيس

.(3)االستمرارفيالحكـكلكفكفؽشركطاألغمبيةالبرلمانية
غيرأفاألمريبدكمختمفانبمايخصككفرئيسالدكلةمنتخبانمفقبؿالبرلمافأـمفقبؿ

،االثانيفيقكـبحؿالبرلمافلتمتعوبالدعـالشعبيأم،الشعبفاألجدرباألكؿأفيقدـاستقالتو
مفتجارب فرنسا مرتبو مفخالؿما كافكاضحان ما كىذا يصركف، الذيفكانكا فرؤسائيا

ففيالدفاععفآرائيـكسياساتيـالخاصةالتيلـتشاركيـبياالكزارةالتيتتمتعبتأييدشددككيت
.(4)كاضطركاإلىاالستقالةأدلإلىفشميـجميعانقدخمقكانزاعان،أغمبيةالبرلماف

ومن أبرز التطبيقات التي تجسد الحل نتيجة النزاع ما بين رئيس الدولة والبرلمان ما 
 :(5ييمي

بحؿالبرلمافح ديغولح حيثقاـالرئيسالفرنسي،9128ث في فرنسا عامدالحل الذي ح
مفخالؼعمىأثرقضيةالجزائرحيثقامتكذلؾعمىأثرماقاـبينوكبيفالجمعيةالكطنية

بالرئيسلاألمرالذمأد4963الجمعيةالكطنيةبإجبارالحككمةعمىاالستقالةفيأكتكبرعاـ
 عمى الشعب جمكع كدعكة الشير نفس في الكطنية الجمعية حؿ إلى ديغكؿ إجراءالفرنسي

مؤيدةلرئيسالدكلةكبيذايككفالحؿانتخاباتتشريعيةمبكرةكجاءتنتيجةاالنتخاباتبأغمبية
يكفىناؾ التكافؽكاالنسجاـبيفالرئيسكالبرلمافحيثلـ أدلكظيفتوكحؿالنزاعكأعاد قد

                                 
 .309د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(1)

 .44ـ.د.عدنافعاجؿعبيد،مرجعسابؽ،ص(2)

 .417د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)

راجعفيذلؾ:د.ثركتبدكم،النظـالسياسية،الكتاباألكؿ،تطكرالفكرالسياسيكالنظريةالعامةلمنظـ(4)
.621،د.محمدكامؿليمة،مرجعسابؽ،ص112،ص4964السياسية،دارالنيضةالعربية،

 كمابعدىا.348د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(5)
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ماأفيؤيدالبرلماف .(1)خيارغيرالعكدةلمشعبفإماأفيؤيدالرئيسكا 
:9129الحل الذي حدث في فرنسا عام وكذلك  الفرنسي الرئيس حؿ انح ح ميتر حيث

كلقدأسفرتعففكزباىر4984ىافييكنيكإجراءالنتخاباتمبكرةتـاالجمعيةالكطنيةكدع
داخؿ مطمقة أغمبية ضماف عمى الدكلة رئيس خاللو مف حاز نحك عمى االشتراكي لمحزب

.(2)البرلمافتتكافؽمعآرائوكأفكارهكسياستو
اتجوحيث:9114الحل الذي حدث في روسيا عام  أيضاً و  ح بوريس الرئيسالركسي

المتعمقةيمتسينح  الدستكرية اإلصالحات مف بالعديد القياـ إلى السكفيتي االتحاد تفكؾ عقب
،4994رئيسانلمدكلةعاـانتخبوباألكضاعالسياسيةكاالقتصاديةمستمدانقكتومفالشعبالذم

.(3)اقترحياشأفاإلصالحاتالتيبمجركالذمأي4992إبريؿاستفتاءككذلؾتأييدالشعبلوفي
 المطمب الثاني

 الحل بسبب الوقوف مع رأي الشعب
يعدالشعبصاحبالسيادةكالحصفاألصيؿفالبدعمىالسمطاتالتيتعمؿفيسبيؿ
التاـ عمىالتكافؽ المحافظة إلى السعي الشعبمف كأىداؼىذا عمىحقكؽكآراء المحافظة

 عميومفتغيراتبسببالتطكراتالحياتية يطرأ كما لمرأمالعاـ الدائمة كاالحتياجاتكالمتابعة
برغباتوكتنصاعفكافمفالجد يربياأفتستفتيوفياألمكراليامةالتيتتخذىاكعميياأفتمتـز

إلىقراراتوعندمخالفتيالوفالبدأفيقكـالبرلمافالذمينكبعفالشعببالخضكعلمحؿعند
معالرضىاتفاقوالحاجةإلىاستطالعرأمالشعبفيمسألةمعينةككذلؾعندمخالفتوكعدـ

العاـ.الشعبي
ييدؼإلىالتعرؼعمىرأم أنو الحؿذاتوبقدرما اليككفالغرضمنو فالحؿىنا
الشعبفيمكضكعأكمسألةمعينةتتمتعبأىميةتكجبكتحتـالتعرؼعمىمدلمطابقةرأم

الشعبلماتنتيجوالحككمة.
 الفرع األول

 الحل بسبب الرغبة في استطالع رأي الشعب في مسألة معينة
الديمقراطيةالنيابيةالمظيرالعصرمالشائعالذميمارسمفخاللوالشعبالسمطةتعد

                                 
 .411،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص312ؿالغزالي،مرجعسابؽ،صراجعفيذلؾ:د.إسماعي(1)

(2) العربية، دارالنيضة البرلماني، الغنيبسيكني،سمطةكمسئكليةرئيسالدكلةفيالنظاـ عبد ،4994د.
 .361ص

(3) ط المقارنة، السياسية األنظمة عبداهللحسفالجكجك، د. فيذلؾ: المفتكحة،4راجع الجامعة ،4997،
 .417،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص481ص
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.(1)بكاسطةممثميوكنكابو
الدستك السمطات بيف الخالؼ إثارة معينةكلعؿ مسألة حكؿ الدكؿ في انمتكقعرية

حؿكليذاالغرضتقكـالسمطةالتنفيذيةب،كيشكؿحسموأىميةقصكلفيحياةالبالد،كمحتمالن
جراءالبرلمافك ،انتخاباتجديدةبيدؼالتمكفمفالكقكؼعمىرأمالشعببصددتمؾالمسألةا 

السبب ليذا 9171تم حل البرلمان المصري عامكتطبيقان الستطالعرأمالشعبفيمعاىدة،
.(2)"اإلسرائيمية"السالـالمصرية

بأفحؽالحؿبيدؼاستطالعرأم اتجورأممفالفقو ىامةكلقد الشعبفيمسألة
مقاـاالستفتاءفيالنظاـالبرلماني فقدقالكاأف،يعتبرركيزةمفركائزالنظاـالديمقراطيكيقـك

ييدؼلمتحقؽمف منيما فكؿ كاليدؼ؛ متفقافكمتطابقاففيالغاية الحؿكاالستفتاء كؿمف
المتبعةمفقبؿالحككمة العامة معالسياسة تكافؽالرأمالعاـ كبذلؾيتحقؽالركفاألساسي،
.(3)لمنظاـالديمقراطيالمتجسدفيأفالشعبىكمصدرالسمطات

كفيكاقعاألمرفإفاستطالعرأمالشعبيعدمفاألمكراليامةالتيتجسدالمشاركة
الفعميةمفقبؿالناخبيففيحكـالبالدكاستخداـحؽالحؿليذااالستطالعيؤدمنفسالكظيفة

كماأفلمعرفةرأمالشعبىناأىميةكبيرةلغرضكجكدالتطابؽ،يياعمميةاالستفتاءالتيتؤد
.(4)التاـبيفمايتطمعإليوالشعبكماتقكـبوالسمطةكعدـاالنحراؼفييا

مفحاالتالحؿدكفكجكدأمفقدأكدالكاقعالعمميعمىقياـالعديدأما في إنجمترا
كالب الحككمة بيف يذكر حكؿخالؼ الشعب رأم استطالع بغية الحؿ ىذا كاف نما كا  رلماف
،كاتجوإلىأفىذهاالنتخاباتالناتجةعفالحؿتماثؿاالستفتاء،مجمكعةمفالمسائؿالميمة

.(5)فاليدؼمفكمييماكاحدأالكىكمعرفةالرأمالعاـبشأفسياساتالدكلة
فيالقرفالتاسععشركلعؿمفأىـكأبرزاألمثمةعمىذلؾحاالتالحؿف يإنجمترا

 فكاف اليامة المسائؿ لمبتفي الناخبيف الشعبعمى9239حل بيدؼدعكة استفتاء بقصد
،كالذمىدؼالستفتاءالشعبعمىاإلصالحالبرلماني9221حل ككذلؾ،مسألةحريةالتجارة

.(6)إيرلنداكالذمكافبشأفاستفتاءالشعبحكؿفصؿالكنيسةعفالدكلةفي 9222وحل
                                 

،3003د.عفيفيكامؿعفيفي،االنتخاباتالنيابيةضماناتياالدستكريةكالقانكنية،دارالجامعييفلمطباعة،(1)
 .481ص

 .90،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص67راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص(2)

.372المتعاؿ،مرجعسابؽصد.عالءعبد(3)
 .97أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(4)

 .487د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(5)

(.4ىامش)371د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(6)
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السبب ىذا أيضانكتجسد البرلماف مناقشة شئكفلمفخالؿ فيإدارة الحككمة سياسة
اليندحيثطمبرئيسالكزراءمفالممكةأفتعمفعفرغبتيافيحؿالبرلماففيحالةخسارة

كبالفعؿخسرتالحككمةثقةمجمس،الحككمةلثقتوإالأفالممكةرفضتأفتمنحوىذاالتعيد
دفعالممكةإلىالعدكؿعفمسمكياكقررتمنحترخيصالحؿإلىرئيسالكزراء ،العمكـمما

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

.(1)كزارةكمجمسالعمكـبيفال
نشكدةمنوالممغرضكالغايةالليدؼاستطالعرأمالشعبلمفأجؿتحقيؽسببالحؿ

بدمفتدعيموبمجمكعةمفالكسائؿالتيتساعدفيفيـالمشكمةأكالسببأكالمسألةالتييتـ
دراؾبمايجرمحكلوكحتىيعطيا لرأمالسديدالحؿألجمياحتىيككفالمكاطفعمىمعرفةكا 

ككذلؾالبدأفتككفالمسألةالتييتـالحؿ،كالصائبالذمينصيرفيبكتقةالمصمحةالعامة
مفأجؿاستطالعالرأمعمييامفالمسائؿالحيكيةكالجكىريةكالمؤثرةفيمجرلالحياةالسياسية

التي التنفيذية لمسمطة التقديرية كالشؾفيأفذلؾمتركؾلمسمطة بالحؿلمبالد تقكـ كحتى،
كلمدلالكعيالسياسيلدل،يمكفتطبيؽذلؾفاألمرمتركؾالحتراـالسمطةالتنفيذيةلمدستكر

.(2)الشعبفيحالةجنكحالسمطةكابتعادىاعفالصكاب
 الفرع الثاني

 الشعبي العام احل البرلمان عند عدم اتفاقو مع الرض
 النكابلمصكابفيبعضاألحيافيدفع ترنكـكمخالفتيمجانبة الشعكبفيلما إليو

العكدةإلىضركرة،مباشربحقكؽاألفرادكحرياتيـكاحتكاؾمعالجةمشاكؿتككفعمىتماس
كيككفذلؾمفخالؿاإلقداـ،إلىصاحبالسمطةاألصيؿلمكقكؼعمىرأيوبشأفمسألةما

 .(3)ثؿتكجياتيـكآرائيـعمىحؿالمجمسالنيابيكدعكةالناخبيفإلىانتخابمجمسجديديم
ككثيرانمانجدتغيرانفيآراءالشعبكميكلوالسياسيةأكاالقتصاديةأكاالجتماعيةكلعؿ
ذلؾيككفبسببمكاكبةالتطكراتكالتقدـالذميشيدهالعالـكبذلؾيككففيمقابؿبقاءالبرلماف

مم ممثميو آراء عف الشعبكآرائو ميكؿ فتبتعد عميو ىـ النفكركعدـعمىما ينتجنكعمف ا
                                 

.94د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(1)
دار(2) اإلسالمية، كالشريعة الشعبي االستفتاء الحمك، راغب ماجد د. مف: كال المعنى ذات في راجع

،د.جابرجادنصار،االستفتاءالشعبيالديمقراطي،116،ص4982المطبكعاتالجامعية،اإلسكندرية،
كما419بؽ،صكمابعدىا،د.جيادالحرازيف،مرجعسا336،ص4992دارالنيضةالعربية،القاىرة،

 بعدىا.

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

بثقةاألغمبيةالبرلمانيةكيع المؤيدة يفكزارةأخرلمفأجؿأفتقكـبحؿالبرلمافبإقالةالكزارة
جراءك يعبرعفرأمالشعبكيتناسبمعانتخاباتا  بيدؼتشكيؿمجمسنيابيجديد جديدة

 .(1)تطمعاتوكطمكحاتو
فحدكثالخالؼبيفالبرلمافكالشعبيتطمبإذفمفالسمطةالتنفيذيةالعمؿعمىحؿ

 ليككف لمناخبيف األجكاء كتييئة الخالؼالبرلماف حؿ في الحاسـ الدكر ليـ يؤكده، ما كىذا
متى Duguitي يجاألستاذ د برأييـ لإلدالء الناخبيف تدعك أف الحككمة عمى ينبغي بقكلو"

.(2)شعرتبأفثمةخالؼكاقعانبيفالرأمالعاـكأغمبيةالنكاب"
 إلاتفاؽفعدـ الغالب في يؤدم قد أنو الطبيعي الشعبمف رأم مع حؿالبرلماف ى

.(3)البرلمافككفالشعبىكصاحبكمصدركؿسمطة
في 9128ي لعام الدستور المغرب ( من72المادة ي وتطبيقًا لذلك ما جاء في نص

إعماؿالحؿاإلجبارمفياستفتاءالشعبعمىمشركعقانكفرفضوالبرلمافحيثجاءفيو"إذا
البرلمافالشعببكافؽ يدؿمجمسالنكابتعيفحؿاالستفتاءعمىمشركعقانكفرفضو مما "

كبدكرهيجبعمىالممؾحؿالمجمسحاالنغيرأف،عمىأفالمجمسلـيعديعبرعفرأماألمة
النصأسقطفي الممؾإلىطرح 9178دستور ىذا فييا الحاالتالتييمجأ تنظيـ حيثتـ

.(4)مشاريعالقكانيفعمىاالستفتاءالشعبي
رادتوكقديككففالبرلمافقدينحرؼعف أداءكظائفوكاليعكدمعبرانعفآراءالشعبكا 

لمنكابآراءمخالفةآلراءالناخبيففيذاكمويجعؿمفحؿالبرلمافالكسيمةاألنجحالتيتسمح
.(5)قوفيالبتفيىذهاألمكرحلمشعبباالحتفاظب

 المطمب الثالث
 أسباب أخرى لحل البرلمان

األسبابالسابقةفيناؾالعديدمفاألسبابالتيتدفعبحؿحؿالبرلمافاليقتصرعمى
السببالذمحؿالبرلمافألجمو فيإنياء الكسائؿكالطرؽالمثمىكالناجحة البرلمافإلىقمة

                                 
ص(1) سابؽ، مرجع زيد، أبك محمد د. فيذلؾ: سابؽ،469راجع مرجع الحرازيف، جياد د. بعدىا، كما

 .306ص

.376د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،(2)
 .81أ.لميزأمينة،مرجعسابؽ،ص(3)

.307مرجعسابؽ،صد.جيادالحرازيف،(4)
 .374د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(5)
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لحمو قكيان سببان يعد البرلماف مجمسي فالخالؼبيف الدستكرككذلؾ، في فينظاـالتعديؿ أك
فياالنتخابات ىامان البرلمافيمعبدكران إلىحؿ سببيدفع ككنو دعمان، الحؿ ككذلؾيككف

البرلمانية لألغمبية المحتمةلحمو، الضركرة يحؿالبرلمافعند كما تـاالعت، فيبعضدايكما
مدةإنابتوالقانكنية.انتياءالدكؿعمىحؿالبرلمافعندقرب

 ألولالفرع ا
 البرلمان يالحل بسبب الخالف بين مجمس

فكقكعيالحؿإلىتمكييدؼىذا التنفيذيةمفأفتحقؽاالستقرارالسياسي؛ فالسمطة
الخالؼبيفالمجمسيفقديؤدمإلىإصابةالحياةالتشريعيةبالشمؿالتاـكاليقتصراألمرعمى
الشعب فإف ثـ كمف إالعفرغباتصانعيا التعبر قكانيف يؤدمإلىإصدار بؿ ذلؾفقط

كفمطالبانبالتعبيرعفرأيوكيمنحالثقةلممجمسالذميرلأنوأقدرصاحبالسمطةاألصيؿيك
فتككفالسمطةالتنفيذيةبذلؾسعتلمتكافؽبيفالمجمسيف،عمىالتعبيرعفرغباتوكطمكحاتو

.(1)بغيةتحقيؽاالستقرارالسياسيلمؤسساتالدكلة
النزاعبيفالمجمسيفالمذافدخالف الخالؼكقكة كباتكلعؿاستحكاـ يصراعشديد

متعذرانتجاكبيما ينصعميو، لما طبقان أحدىما حؿ أك حميا إلى تمجأ التنفيذية السمطة فإف
عندالشعبكيمثؿأغمبية أعمىفيميزافالقيـمفاآلخرأكأثقؿكزنان الدستكرلمعرفةأييما

ىالتكافؽكاالنسجاـكبذلؾتستطيعالسمطةالتنفيذيةعفطريؽحؽالحؿأفتحافظعم،الناخبيف
بيفالمجمسيف فتحؿمجمسالنكابمثالن، مؤيدة، االنتخاباتالجديدة كانتنتيجة ما حتىإذا
فإفمجمسالشيكختضعؼحجتوكتضمحؿمكانتوكيخؼكزنوممايظيرمف،لممجمسالقديـ

.(2)مساندةأغمبيةالناخبيفلمكقؼمجمسالنكاب
نظاـالمجمسيفمفضمةأحدىماعمىانتياجانيةإلىكلقداتجيتبعضاألنظمةالبرلم

الالنتفتالحكمةمفنظاـالمجمسيفكقدأخذتمصر،اآلخر فكؿمنيمايختمؼعفاآلخركا 
المجمسيف4920-4932فيدستكرم مجمسالشيكخكمجمسالنكابككافالسبؽفي-بنظاـ

ككذلؾيكجدفيفرنسا،لمكرداتظيكرالمجمسيففيإنجمتراحيثيكجدمجمسالعمكـكمجمسا
فمفالطبيعيأفتؤدمبعضالمسائؿالسياسيةاليامة،كؿمفمجمسالشيكخكالجمعيةالكطنية

اـالخالؼبيفالمجمسيفممايؤدمبدكرهإلىإثارةالرأمالعاـنتيجةتمؾالمناقشاتدعمىاحت
.(3)العميقةكيككفالحؿىكالعالجلتمؾالمناقشات

                                 
 كمابعدىا.498،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص70راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص(1)

 كمابعدىا.467د.محمدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص(2)

.69ىا،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،صكمابعد498راجعفيذلؾ:د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)



73

البديييىناأفىذاالسببفيالحؿاليكقعالحؿلكجكدخالؼعادمأكاختالؼفمف
تصكرهفيىذاالسببىكالمجكءإليوفيالدكؿذاتأيضانمااليمكفك،آراءأكاتياماتعابرة
.(1)نظاـالمجمسالكاحد

 ثانيالفرع ال
 ابي لمدولةالحل بسبب التعديالت الدستورية في نظام الحكم أو النظام االنتخ

 القكاعد مف كغيرىا الدستكرية القكاعد كالتغييرمفأجؿمكاكبةالتيتعد التعديؿ تقبؿ
كاالقتصادية كاالجتماعية الظركؼالسياسية تطكرات غ، أيد فقد تعديؿاكلذلؾ فكرة الفقو لبية

أفرادالشعبكالذماشترطأفيتـالتعديؿبإجماع  Vattelفاتيلكمنيـالفقيوالعالمة،الدستكر
طيعتبأفاألمةتس Sieyèsسيسككمانادلالفقيو،كميـأكبأكثريتيـإفأجازالدستكرذلؾ

.(2)ءبشيتعديؿدستكرىامتىأرادتككنياغيرمقيدة
تعديؿالدساتيرالمرنةمفناحيةاتإجراءتعديؿالدساتيرالجامدةعفاتإجراءكتختمؼ

اتصعبةكمعقدةتنألبالقاعدةالدستكريةإجراءاشتراطالمشرعالدستكرملضركرةتكافركاتباع
العادم بالتشريع قكرنت ما إذا التعديؿ سيكلة عف ، اإلجكمف تمؾ جراءممة حؿاشتراطات

.(3)البرلماف
بمايخصتعديؿالدستكربعدمايتـكمفالبديييىناضركرةاستطالعرأمالمكاطنيف

دئيةعمىالتعديؿحؿالبرلمافالذمأعطىمكافقةمب بالمكافقةأككليدليالمكاطن، فبأصكاتيـ
النكابالذيفصكتكالصالحالتعديؿليشكؿفيالنيايةالمجمسانتخابعدـالمكافقةعمىإعادة

.(4)التشريعيالجديد
بحؿالبرلمافعند تقكـ أكفالحككمة الحكـ فينظاـ بإدخاؿتعديالتجكىرية قياميا

،كضعالدكلةالدستكرمكالسياسيأكغيرذلؾمفاألمكرالجكىريةالتيتمسكيانياكمصالحيا
أكأفيتـتقدير،أكعندقياـالدكلةبتغييرنظاميااالنتخابيكأفتتبنىنظاـاالنتخاباتبالقائمة

 النسبياالنتخابنظاـ بالتمثيؿ ، الدكائر تكزيع إعادة بالحؿمع القياـ فيالبالداالنتخابيةأك
عادةترتيبالتقسيماتاإلداريةسكاء كذلؾتماشيانمعالمستجداتالكثيرةمفزيادةعددالسكافكا 

                                 
راجعفيذلؾ:د.زيفبدرفراج،القيكدالكاردةعمىحؽرئيسالجميكريةفيحؿالمجمسالنيابي،مرجع(1)

.497،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص37سابؽ،ص
ط(2) السياسي، الدستكرمكالعمـ القانكف إسماعيؿمرزة، دارالمالؾلمفنكفكاآل2د. ، ،3001دابكالنشر،

 .430ص

 .10،ص3008،منشكراتالحمبيالحقكقية،4د.عمرخكرم،القانكفالدستكرم،ط(3)
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.(1)بالزيادةأكالنقصاف
ولقد تبنت بعض الدساتير حل البرلمان كمبرر لتعديل الدستور من أجل استقرار رأي 

 .(2ياألغمبية حول التعديل
 الحؿ السببفي طبقتىذا التي الدساتير تـ9192دستور الدنمارك لعام كمف إذ

( المادة إلى (91باالستناد منو إلى عف اإلعالف نتيجة بمجمسيو البرلماف تعديؿإجراءحؿ
.(3)تمثيؿمفثنائيةاللغرضتبنينظاـأحاديةالتمثيؿبدالن4912آذار-/مارس2دستكرمفي
"أنومنوعمى(449المادة)حيثنصت9182ي لعام قالقانون األساسي العراككذلؾ

اليجكزقطعيانإدخاؿتعديؿماعمىالقانكفاألساسيإلى،عدامانصعميوفيالمادةالسابقة
إالعمىالكجواآلتي:أيضانكالبعدتمؾالمدة،مدةخمسسنكاتمفتاريخابتداءتنفيذه

كؿتعديؿيجبأفيكافؽعميوكؿمفمجمسالنكابكاألعيافبأكثريةمؤلفةمفثمثي
كال المذككريفأعضاء المجمسيف مجمسالنكاب، يحؿ عميو المكافقة كبعد المجمس، كينتخب

فإذا،التعديؿالمتخذمفالمجمسالمنحؿمرةثانية،كعمىمجمساألعياف،الجديدفيعرضعميو
يعرضعمىالممؾليصدؽ،أيضانالمجمسيفبأكثريةمؤلفةمفثمثيأعضاءكمييمااقترفبمكافقة

.(4)"كينشر
كأبرزىاحؿالبرلماف،تطبيقانليذاالسببألكثرمفمرةوقد تم حل البرلمان في إنجمترا

مقاطعة86كالتيتبمغ،حيثتـىذاالحؿمفأجؿإلغاءبعضالمقاطعات،4823الكاقعفي
 عمىالدكائر المقاعد لممقاطعاتالكبرلاالنتخابيةكضـ ، قامتحككمة بحؿلويد جورجكما
.(5)عمىالرجاؿكالنساءعمىالسكاءاالقتراعالبرلمافبسببتعميـحؽ
النكابالنظام الدستوري األردني وكذلك لم يخل   مجمس حؿ فمقد التطبيؽ ىذا مف

خاصةبعدأفتـضـالضفةالغربيةاالنتخاباتبسببتعديؿقانكف4/4/4910األردنيفي
إلىالضفةالشرقيةكماترتبعمىالكضعمفضركرةتمثيؿأىاليالضفةالغربيةفيالبرلماف؛
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فالمجمسالمنحؿلـيعديمثؿالشعباألردنيالتمثيؿالسميـبعدإلحاؽالضفةالغربيةباألردف
.(1)االنتخاباتتعديؿعمىقانكفإجراءممااستكجب

مفحؿبسببالتغييرفينظاـمصر حدث فيما  أيضاً ومن تطبيقات ىذا السبب 
االنتخاب ، عاـ 4987كالذمحدثفي الرئيس، مجمسمحمد حسني مباركحيثقرر حؿ
بالقائمةالحزبيةمعالتمثيؿالنسبيكثـتشكيؿاالنتخابكالعكدةمفجديدلتبنينظاـ،الشعب

المصرمشيداالنتخابيكيرجعسببالحؿإلىأفالنظاـ،مجمسالشعبالجديدعمىىذاالنحك
4982سنة441إصدارالقانكفرقـماتـبدأتبكادرهحين،االنتخاباتتحكالنخطيرانفيقانكف

 نظاـ ااالنتخابكالذمقررإحالؿ بالقائمة مفنظاـ بدالن الفردماالنتخابلنسبية كذلؾفي،
القانكفطعف8ضركرةحصكؿالحزبعمىاشترطت(منوكالتي47المادة) %غيرأفىذا

.(2)بعدـدستكريتوكتـحؿالمجمس
 لثالفرع الثا

 الحل بسبب دعم األغمبية البرلمانية
األغمبيةانتيجت المجمسالنيابيبيدؼدعـ البرلمانيحؿ ذاتالنظاـ بعضالدكؿ

األغمبية التنفيذيةبحؿالبرلمافبيدؼتقكيةكزيادة السمطة المجمسبأفتقدـ داخؿأركقةىذا
الضعيفةفيالمجمسكيفترضىذاالحؿعدـتمتعأممفالحزبيفالكبيريفبأغمبيةمريحةداخؿ

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

كلعمومفالبديييبؿمفالضركرمأفيراعىقبؿاإلقداـعمىىذاالحؿمجمكعةمف
العكامؿ منو، التيتسيـفيتحقيؽالحؿلألىداؼالمرجكة ، العكامؿضركرة اختياركمفىذه

ذميعتمدأساسانعمىمجمكعةمفالمقكماتأكاألسسالتييجبدراستياالكقتالمناسبكال
كمفذلؾالعمؿ،بعنايةلمكقكؼعمىالرأمالصحيحكالكقتالمناسبلإلقداـعمىخطكةالحؿ

ستقرأأمفاليمكفأفيي،عمىقياسالرأمالعاـكجسنبضالشارعحكؿثقتوبالحككمةكبأدائيا
.(4)اكافىناؾمكقؼعدائيتجاىومفالرأمالعاـنظاـحكـفيالبالدإذ
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استغؿرئيس4919ففيعاـ،الحؿلوأىميةبالغةككبيرةجراءالكقتالمالئـإلفاختيار
 البريطاني لمبالد Macmillan ماكميالنالكزراء المنتعشة االقتصادية الحالة حؿ، فقرر

عددمقاعدهفيبازديادالبرلمافكأسفرتاالنتخاباتعففكزحزبوحزبالمحافظيففكزانكبيران
.(1)البرلماف

لمحككمة بالنسبة كبيرة مخاطرة عمى الحؿ الغرضمف ىذا كينطكم مف، أنو حيث
ـدبؿأفتقلذلؾكافعمىالسمطةالتنفيذيةق،المحتمؿأفتفقدالسمطةفياالنتخاباتالجديدة

جراءكأفتأخذفيالحسبافالكقتالمناسبليذااإل،األغمبيةالبرلمانيةلدعـعمىحؿالبرلماف
فقدتؤدماالنتخاباتإلىأفتفقدالحككمةالسمطة،مماقديساعدىافيتحقيؽالغرضمفالحؿ

.(2)فيحاؿجاءتاالنتخاباتمخالفةلمغرضمنيا
( إسرائيليوضوحًا ليذا السبب من أسباب الحل يوجد في  ولعل من التطبيقات األكثر

كقدتـحؿالكنيست"اإلسرائيمي"أكثرمف،حيثأفاألغمبيةالبرلمانيةتعانيدائمانمفالضعؼ
عمىتأييداألحزاباعتمادانعمىالسمطةيتناكبافمرةليذاالسببحيثأفحزباالعمؿكالميككد

الصغيرةكالتييؤدمتغييرمسمكياالسياسيإلىأفتفقدالحككمةسترىافيالبقاءبفارؽطفيؼ
(اإلسرائيمي)قاـرئيسالكزراء39/1/4996ففي،كصؿفيبعضاألحيافإلىصكتكاحد

اتفاقيةالسالـمعنتيجة،بتقديـمكعداالنتخاباتلالستفادةمفقكةمركزهالسياسيشمعون بيريز
غيرأفنتيجةاالنتخاباتجاءتبعكسالمرجكمنيا،يفكأرادتدعيـأغمبيةالبرلمافيالفمسطين

الحككمة رئاسة الكزراء رئيس خسر حيث بيف، لمفصؿ االنتخابات قكانيف تعديؿ تـ أف بعد
.(3)رئيسالكزراءكأعضاءالبرلمافانتخاب

المكجكدة 9173-9171وكذلك ما طبق في بريطانيا في حل  األغمبية ،بيدؼتدعيـ
العناصرالمالئمةلصالححزبوالحاكـمكاتيةلـ Wilsonويمسونففيحيفكجدرئيسالكزراء

-فشؿحزبالعمؿ4970غيرأفالنتائجلـتكففيالحسبافففيعاـ،الحؿإجراءيتكانىفي
.(4)لـيحقؽسكلنجاحانجزئيان4971كفيعاـ،فشالنذريعان-الحزبالحاكـآفذاؾ

ؽكذلؾفيالعيدالممكيحيثتـحؿارعكماتكجدتطبيقاتليذااليدؼمفالحؿفيال
.(5)البرلمافالنيابيالثامفكالثالثعشربقصدإيجادأغمبيةبرلمانية
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 رابعالفرع ال
 الحل في حالة الضرورة
كتختمؼىذهالضركرةمف،بكقكعويتـالحؿىناعندتكافرالضركرةالحتميةالتيتتطم

فمقدنصالمشرع،كافرىاتلدستكرآلخرحسبمايرتئيوالمشرعمفكجكبتكافرشركطمعينة
ال426حيثذكرفيالمادة)9179في دستور سنة المصرمصراحةعمىذلؾ (منوأنو"

يجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالشعبإالعندالضركرةكبعداستفتاءالشعبكيصدررئيس
بكقؼجمساتالمجمسك قراران جراءالجميكرية أقرتاألغمبيةا  فإذا يكمان ثالثيف خالؿ استفتاء

ريةقرارانبو".المطمقةلعددمفأعطكاأصكاتيـالحؿأصدررئيسالجميك
التكقؼعفثالثيفيكمان فترة أالتزيد كتفسيرذلؾنظريان المشرعغيرذلؾ، كلكأراد

كأمامفالناحيةالعمميةفاليمكفتطبيقوألفالمتصكرأفيصدر،لنصصراحةنعمىغيرذلؾ
المجمس يكقؼجمسات قراران رئيسالجميكرية يكمان، الثالثيف بمدة دستكريان فيكيمتـز المقررة

ثـيتراخىفيعرضاألمرعمىالشعببحيثاليتـإالفينيايةمدةالثالثيفيكمان،الدستكر
.(1)المقررة

في9179الدستور الصادر لسنة (مف426كلقدقاـالمشرعالمصرمبتعديؿالمادة)
ب36/2/3007 قرار إصدار الجميكرية لرئيس يجكز ال أنو" تنصعمى أصبحت حؿكالتي

ذاحؿالمجمسفيأمرفاليجكزحؿالمجمسالجديدلذات،مجمسالشعبإالعندالضركرة كا 
الناخبيفإل لمجمسالشعبفيانتخاباتجراءاألمركيجبأفيشتمؿالقرارعمىدعكة جديدة

اليج خالؿاألياـاميعاد المجمسالجديد الحؿكيجتمع مفتاريخصدكرقرار كزستيفيكمان
تماـاالنتخاب".التاليةإلالعشرة

االستفتاءكالخكضفيغمارالمددإجراءفقدأعفىالمشرعىنارئيسالجميكريةمف
كزالستيفيكمانمفااالنتخاباتالجديدةكىيخالؿمدةالتتجإجراءكلكنوقيدهىنافقطبميعاد

.(2)تاريخصدكرقرارالحؿ
(427قدنصفيالمادة)8193لعام الدستور الصادر غيرأفالمشرعالمصرمفي

كبعد،كبقرارمسبب،عمىأنو"اليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالنكابإالعندالضركرة
الشعب استفتاء السابؽ، المجمس أجمو مف حؿ الذم السبب لذات المجمس حؿ يجكز .كال

جراءك،كيصدررئيسالجميكريةقرارانبكقؼجمساتالمجمس مىالحؿخالؿعشريفاالستفتاءعا 
أصدررئيس،فإذاكافؽالمشارككففياالستفتاءبأغمبيةاألصكاتالصحيحة،يكمانعمىاألكثر
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الحؿ قرار الجميكرية ، إلى تاريخانتخاباتكدعا مف األكثر عمى يكمان ثالثيف خالؿ جديدة
النتيجةالنيائية".كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلعالف.صدكرالقرار

كنجدىناأفالمشرعالمصرمعادمفجديدليكبؿرئيسالجميكريةباالستفتاءكالخكض
ك ميعاد تحديد إلى باإلضافة القانكنية المدد غمار جراءفي بتقميصياا  قاـ كالتي االنتخابات

لتصبحخالؿثالثيفيكمانمفتاريخصدكرالقرار.
ال"/أ(بأنػػو404فػػيمادتػػو)8119اليمنيــة الصــادر لعــامدســتور الجميوريــة ككػذلؾنػػص

كيجػػبأف،يجػػكزلػػرئيسالجميكريػػةحػػؿمجمػػسالنػػكابإالعنػػدالضػػركرةكبعػػداسػػتفتاءالشػػعب
يشتمؿقرارالحؿعمىاألسبابالتيبنيعميياكعمىدعكةالناخبيفالنتخابمجمسنكابجديد

."خالؿستيفيكمانمفتاريخصدكرقرارالحؿ
كػافالبػدمػفتػكافرشػركطلإلقػراربكجػكدحالػةالضػركرةمػفكحتىاليترؾاألمرجزافان

جسػػػيـييػػػددالنظػػػاـكلػػػيسىنػػػاؾكسػػػائؿغيػػػرالمجػػػكءإلػػػىركمنيػػػاأفيكػػػكفىنػػػاؾخطػػػ،عدمػػػو
.(1)التشريعاتالضركريةلدفعالخطربحؿالبرلماف
 خامسالفرع ال
 مدة إنابتو القانونية انتياءحل البرلمان بسبب قرب 

تقدـالحككمةعمىالمجكءإلىىذاالسببفيالحؿبغيةتجنبالبالدمخاطراألعماؿ
مدتوالمقررةدستكريان؛فالمجالسالنيابيةانتياءالتيقديقكـبياالبرلماففيالفترةالسابقةعمى

صدارتشريعاتقديككفكاليتياالبرلمانيةبالعبثباانتياءفيالغالبماتقكـعندقرب لقكانيفكا 
غبةفيكمفناحيةأخرلفقدتسيطرعمىالمجمسحمىالر،اليدؼمنيافيغيرصالحاألمة

التيتيدؼإلىجمعأكبرعددمفالناخبيفحكليـاألمرالذميشكؿإنجازالعديدمفاألعماؿ
.(2)إضرارانبالمصمحةالعامة

تياالفنيةعندماتككفالمدةالقانكنيةلمبرلماففيكتؤدمفيىذهالحالةمفالحؿكظيف
.(3)أمافيحالةكانتالمدةالمتبقيةكثيرةسنةمثالنفييتنتفيالحكمةالمرجكةمفالحؿ،نيايتيا

الحككمة تقكـ التي المعمنة األسباب بيف مف يككف ال غالبان السبب ىذا أف كيالحظ
عمىالرغـمفأنوقديككفالسببالرئيسكراءقياميا،بتسبيبقرارىابحؿالمجمسالنيابيبيا

البرلماف بحؿ أعضاء، التييخكضيا عمىاالنتخاباتالجديدة التأثير عدـ كرائو كتيدؼمف
النيابية بالصفة يتمتعكف ككنيـ المجمسالنيابي كتقكـفيي، إجراءبو قبؿ مدةانتياءكقائي
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لمجمسالفرصةكتجنبالبالدالكثيرمفاألزماتالتيالبرلمافالدستكريةلتفكتعمىأعضاءا
نمايككفالغرضمنيا،عداديراعفيياالتحضيرالكامؿكالاإلقدتنتجعفإصدارقكانيفلـ كا 

كاتخاذ جراءقكانيف االنتخاباتا  في األعضاء مصالح كتخدـ معينة فئة مصمحة تخدـ ات
.(1)القادمة

البرلمان وجدت حاالت لمحل في إنجمترا خالل كل من وتطبيقًا ليذا السبب في حل 
 .(2ي(9123-9121-9132-9192ي األعوام التالية

قبؿ4992حيثتـحؿمجمسالنكابعاـ،النظام األردني ذلك الحل أيضاً وقد طبق 
االنتخاباتإجراءككافتبريرالحككمةبشأفذلؾالحؿأف،يعيبأربعةأشيررنيايةالفصؿالتش

 تسبؽ التي األربعة الشيكر خالؿ تجرم أف يجب القادـ لممجمس كاليةانتياءالعامة مدة
.(3)المجمس

برلمافاستمرحتىقربويالحظ كذلك تطبيق ىذا الحل ضمنيًا في مصر يكجد حيثأنولـ
4974كحتىبدايةدستكر4932انتياءمدةنيابيةفيالغالبعمىاألقؿخالؿفترةدستكر

(4).
 

  

                                 
،د.192راجعفيذلؾ:د.عكضالميمكف،سمطةرئيسالدكلةبحؿالبرلماففياألردف،مرجعسابؽ،ص(1)

 مابعدىا.ك300جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص

 .91،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص412راجعفيذلؾ:د.السيدصبرم،مرجعسابؽ،ص(2)

.304د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)
 .91،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص74راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص(4)
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 المبحث الثاني
جراءضمانات و   ات حل البرلمانا 

كلضمافتحقيؽىذا،كجدحؿالبرلمافليشكؿأحددعائـالتكازفكاالستقراربيفالسمطات
كألفالطبيعةالبشريةتدفعباتجاه،اليدؼكافالبدمفالمحافظةعمىالتطبيؽاألمثؿليذاالحؽ

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

الضماناتالتيتضمفلمبرلمافعدـالتعسؼفياستخداـحؽالحؿتجاىوممايتيحلوالعمؿ
ضمفحياهنيابيومستقرة.

ىذاالمبحثإلىمطمبيفعمىالكجوالتالي:كعمىىدلماسبؽسنقسـ
.الضماناتالعامة:المطمباألكؿ

.حؿالبرلماف:تسبيبالمطمبالثاني
.الضماناتاإلجرائيةالخاصةالمطمبالثالث:


 المطمب األول

 الضمانات العامة
بيف الكاقعةما الزمنية يتعمؽبتقصيرالفترة الضماناتفيما ىذه المجمسانعقادتتجسد

حؽىكاليةالمجمسالقديـحيثأفجؿالدساتيرالتينصتفيمكادىاعمانتياءالجديدكبيف
.(1)عمىىذاالقيدأيضانالحؿنصت

دعكة الحؿصراحةن مرسكـ يتضمف أف اشتراطيا مف بعضالدساتير قامتبو ما كلعؿ
كعدـجكاز،محددةكحدأقصىكذلؾخالؿمدةزمنية،ممثمييـفيالبرلمافالختيارالناخبيف
إجراءالمجمسالجديدكتحديدمدةمعينةتبدأفيتاريخانعقادعمىميعادأيضانكالنص،تجاكزىا

االنتخابات ، النصاقتصركىناؾ دكف الجديد المجمس النعقاد أقصى حد تحديد عمى فقط
االنتخاباتكالزمفالذمجراءكدكفتمييزبيفالزمفالمقررإل،صراحةنعمىذلؾفيقرارالحؿ

.(2)تـفيودعكةالمجمسالجديدلالنعقاد
 الدساتير )9182الدستور المبناني الصادر سنة كمفىذه المادة منو31فيكؿمف )

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

 مرجعسابؽ،ص11،ص4981دارالنيضة، سميمافالطماكم، د. مرجع121، دركيش، إبراىيـ د. ،
 .171،د.كحيدرأفتككايتإبراىيـ،القانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص412سابؽ،ص
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حؿمجمسالنكابكجبأفيشتمؿقرارالحؿعمىدعكةإل إذا " جراءكالتينصتعمىأنو
انتخاباتجديدة االنتخاباتك، )تجرمكفقانىذه (31لممادة ال الثالثةتتجاكزكتنتييفيمدة

أشير" ،( فييا"11كالمادة كالتيجاء )... ك، المجمسالجديد األياـلالجتماعيدعى فيخالؿ
".االنتخابالخمسةعشرالتيتميإعالف

("إذاحؿمجمسالنكاب72كالذمجاءفيوفيالمادة)9128الدستور األردني لعام كذلؾك
بحيثيجتمعالمجمسالجديدفيدكرةغيرعاديةبعدتاريخالحؿ،انتخاباتعامةإجراءيجبف

بأربعةأشيرعمىاألكثر".
مادتو)9128والدستور الكويتي لسنة  407في أنو" عمى نصت كالتي )... حؿك، ذا ا 

ؿفإفشيريفمفتاريخالحيتجاكزاالنتخاباتلممجمسالجديدفيميعادالإجراءالمجمسكجب
لـتجراالنتخاباتخالؿتمؾالمدةيستردالمجمسالمنحؿكامؿسمطتوالدستكريةكيجتمعفكران

كيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبالمجمسالجديد".،كأفالحؿلـيكف
(كالتينصت426المعدؿفيمادتو)9179دستور جميورية مصر العربية لسنة ككذلؾ

انتخاباتجديدةلمجمسالشعبفيجراءرعمىدعكةالناخبيفإليجبأفيشتمؿالقرا،...عمى"
ال خالؿاألياـيجاكزميعاد المجمسالجديد الحؿكيجتمع مفتاريخصدكرقرار ستيفيكمان

تماـاالنتخاب".العشرةالتاليةإل
(منوكالتي427فيالمادة)8193دستور جميورية مصر العربية لعامماجاءفيأيضانك

أصدررئيسالجميكريةقرارالحؿكدعاإلىانتخاباتجديدةخالؿثالثيفيكمان،نصتعمى"...
عمىاألكثرمفتاريخصدكرالقراركيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلعالف

النتيجةالنيائية".
مدلزمنيمعيفاشتراطدساتيرتتفؽعمىنجدأفالومن خالل ما سبق من التطبيقات

كلكنيالـتتفؽعمىطبيعةالجزاءالذميترتبعمىمخالفةالمدةالزمنية،النعقادالمجمسالجديد
.(1)التيحددىاالدستكرالنعقادالمجمسالجديد

يرلأفبعضالدساتيرنصتعمىاألولكلقداختمفتالدساتيرفيىذااألمرإلىاتجاىيف
فأمزاءالمترتبعمىمخالفةالمدةالزمنيةالمحددةالنعقادالمجمسالجديدصراحةنكاعتبرأالج

المجمسالقديـانعداـمخالفةلذلؾتككفبمثابة كذلؾلالنعقادقرارالحؿككأنولـيكفكدعكة
القانكفكأما ضمانةفيرلأفالدساتيرلـتنصعمىتمؾاألحكاـالتيتعدفعالةكالثانيبقكة

.(2)حقيقيةلمحيمكلةدكفتعطيؿالمجمسألمسببمفاألسباب

                                 
 .487د.محمدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص(1)

.330،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص649راجعفيذلؾ:د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(2)
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(11فيالمادة)9182األول الدستور المبناني لسنة  باالتجاهومن الدساتير التي أخذت 
االنتخاباتضمفالميمةالمنصكصعمييافيإجراءفيحالةعدـك،...كالتينصتعمىأنو"

الدستكريعتبرمرسكـالحؿباطالنككأنولـيكفكيستمرمجمسالمادةالخامسةكالعشركفمف
النكابفيممارسةسمطاتوكفقانألحكاـالدستكر".

72فيمادتو)9128الدستور األردني لسنة ككذلؾ أنو" التيجاءفييا لـيتـ،...( إذا
االنتخاب الدسانتياءعند المجمسالمنحؿكامؿسمطاتو تكريةكيجتمعالشيكراألربعةيستعيد

فكرانكأفالحؿلـيكفكيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبمجمسجديد".
(منوكالتينصتعمىأنو"407فيالمادة)9128دستور دولة الكويت الصادر لعام و 
... الدستكريةاتاالنتخابتجرلـفإف، المجمسالمنحؿكامؿسمطاتو يسترد خالؿتمؾالمدة

كيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبالمجمسالجديد".،ؿلـيكفحكيجتمعفكرانككأفال
"/أ(كالتينصتعمىأنو61فيالمادة)8118دستور مممكة البحرين الصادر عام أيضانك

االنتخاباتلممجمسالجديدفيميعاداليجاكزأربعةأشيرإجراءإذاحيؿمجمسالنكابكجب
المجمسالمنحؿ يسترد تجراالنتخاباتخالؿتمؾالمدة فإفلـ عمىاألكثرمفتاريخالحؿ.

الدستكرية سمطتو كامؿ يكف، لـ الحؿ كأف فكران كيجتمع ينتخب، إلىأف فيأعمالو كيستمر
."المجمسالجديد

خذعميوأنوإذاماأريدتطبيؽالنتيجةالسابقةفمفالمتعيفالنصؤفياالتجاه الثانيكأما
عميياصراحةنفيصمبالدستكركمافعمتالدساتيرالسابقةفمثؿىذهالنصكصتقطعكؿجدؿ

التفسيرات كسالمة صحة حكؿ الشكائب كؿ كتزيؿ أماـ، مكشكفة المتعسفة الحككمة كتضع
يذكرفيالدساتيرجماىيرالشعبكيتكجبعدـاالستن لـ تاجلما كقدكافلممشرعأفينص،

كاف لمتفسيرفيأيان فيالدستكرفاليجكزأفيككفالدستكرعرضة عميوصراحةن كيتكجب،
.(1)كذلؾكجكدجيةمحايدةتككفقضائيةكالمحكمةالعمياالتيتشرؼعمىدستكريةالقكانيف

مفأماستنتاجا يككفالدستكرمحصنان الشخصيةكمبرراتفبيذا تتطرحبدافعاألىكاء
تيدؼعمىتحسيفمكقؼالحككمةالمتعسفةأماـالشعب.

 الثانيالمطمب 
 حل البرلمان تسبيب

يبرزىناتساؤؿإفكافىنػاؾحػؿلمبرلمػافمػفقبػؿالحككمػةفيػؿينبغػيعمييػاتسػبيب
،يفػػػرضعميػػػوتسػػػبيبقػػػرارحػػػؿالبرلمػػػافالتػػزاـأمىػػػؿيكجػػػدعمػػػىرئػػػيسالدكلػػػة،قرارىػػابالحػػػؿ

                                 
بعدىا،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،630راجعفيذلؾ:د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(1) كما

 .330ص
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فيككفمرسكـالحؿبدكفكجكدىذاالتسبيبباطالنكاليتمتعبأمأثرقانكني.
سببالكنجدىناأفبعضالدساتيرقدأخذتبإلزاـالحككمةبأفتضعفيمرسكـالحؿ

الاعتبرقرارالحؿباطالنكاليتمتعبأمأثر إلىحؿالبرلمافكا  قانكنيالذمدفعيا غيرأف،
كىذايحدد،حكؿطبيعةىذاالتسبيبلمحؿىؿيككفالتسبيبضمنيانأـصريحاناختالؼىناؾ

مفخالؿماعمىقرارالحؿالصادرمفقبؿرئيسالدكلةمفقيكد.
 الفرع األول

 التسبيب الضمني لقرار الحل
يفيـمفبيف،مباشريعتبرالتسبيبضمنيانعندالنصعميوداخؿالدستكربشكؿغير

السطكركتبرزهبعضالعباراتالتيتدؿعمىضركرتو.
رئيسالكزراء ،فيكيككفمتىأقرالدستكرعدـالحؿمرتيفلنفسالسببفإنوبذلؾيمـز

ليككفمفالممكف سببالحؿ" يذكرفيو الذملـ المجمس" السبباألكؿلحؿىذا عمىذكر
.(1)لمسبباألكؿأـمخالفانلومعرفةككفالسببالثانيتكراران

فيالمادة9184الدستور المصري لعام كلقدانتيجتبعضالدساتيرىذاالنكعكمنيا
"إذاحؿمجمسالنكابفيأمرمافاليجكزحؿالمجمسالجديدمفىأنو(كالتينصتعم88)

أنو"اليجكزحؿمجمسى(ليؤكدعم28)فيمادتو 9141دستور سنة  كعاد،أجؿذلؾاألمر"
(منوعمى444الذمنصفيالمادة)9122ودستور سنة ،النكابأكثرمفمرةلسببكاحد"

ككذلؾماجاء،أنو"فإذاحؿمجمساألمةفاليجكزحؿالمجمسالجديدمفأجؿذلؾاألمر"
)9179دستور في التسبيبفيالمادة عمىضركرة 426كالذمنصضمنيان منو ائياباحتك(

بمعنىأفالضركرةتتطمبذكرالسبب،عمىشرطيفلمحؿالمتجسداففيالضركرةكاالستفتاء
ككذلؾاالستفتاءيجبأفيتـفيوذكرالسببالذمدفعرئيسالجميكريةإلىحؿالمجمسحتى
بالسببالذمدفعرئيسالجميكرية عمىالمكضكعكىكعمىدراية يتمكفالشعبمفالحكـ

 .(2)جمسكتقريرىذاالسببإمابالمكافقةأكبالرفضلحؿالم

التسبيب9179( في الدستور المصري لعام 942وأما بعد تعديل المادة ي أصبح
رئيسالجميكريةإصدارقراربحؿمجمسلالضمنيأكثركضكحانمفخالؿىذهالمادة"اليجكز

الضركرة عند إال الشعب يجكز، فال أمر في المجمس حؿ ذا لذاتكا  الجديد المجمس حؿ
األمر...".

                                 
 كمابعدىا.308د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

كما309،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص403راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)
 بعدىا.
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ال،"...أنوكالتينصتعمى(61/1)فيمادتو9182وكذلك الدستور المبناني لعام 
،يجكزممارسةىذاالحؽمرةثانيةلألسبابنفسياالتيدعتإلىحؿالمجمسفيالمرةاألكلى"

ذلؾ9128الدستور األردني لعام و  )أيضانشمؿ حؿمج71/4فيالمادة إذا عمىأنو" سم(
الدستور العراقي ككماطبؽذلؾ،فاليجكزحؿالمجمسالجديدلمسببنفسو"،النكاببسببما

)9182لعام مادتو أنو10/3كالذمنصفي عمى حؿ( يجكز فال المجمسألمر حؿ إذا "
.(1)مر"المجمسالجديدمفأجؿذلؾاأل

 الفرع الثاني
 الحل لصريح لقرارالتسبيب ا

حرصالمشرععمىعدـتعسؼالحككمةفياستخداميالحقيافيحؿالبرلمافدفعوإف
ف،االحؽببعضالضماناتكالقيكدفيبعضالدساتيرإلىإحاطةىذ قداشترطأفيصدرمرسـك

ليتمكف،ضمفالمرسكـاألسبابكالدكافعالتيأدتإلىالحؿفيصمبوتأمأفي،الحؿمسببان
القرارمنطقيألفصدكر،الحؿإجراءالرأمالعاـمفالحكـعمىسالمة كالشؾفيأفىذا

.(2)قرارالحؿمجيالنيدفعبالرأمالعاـإلىحالةمفعدـالتبصرباألمر
حؽفبعض استخداـ إساءة لعدـ تحقيقان مسببان الحؿ قرار يصدر أف تشترط الدساتير

كمعرفةلماذا،الحؿإجراءلحكـعمىسالمةاالعاـمفخالؿالتسبيببحيثيتسنىلمرأم،الحؿ
تـحؿالبرلمافالمنتخب.

الدستور الكويتي الصادر في كمفالتطبيقاتعمىىذاالنكعمفالتسبيبمانصعميو
(منوكالتينصتعمىأنو"لألميرأفيحؿمجمساألمةبمرسكـتبيف407فيالمادة)9128

(عمى11الذمنصفيالمادة)9182الدستور المبناني الصادر عام ككذلؾ،حؿ"فيوأسبابال
،."مجمسالكزراءبحؿمجمسالنكاب..أنو"يحؽلرئيسالجميكريةأفيتخذقرارانمعمالنبمكافقة

 جاء ) 8119في الدستور اليمني لعام  أيضاً كقد المادة نصتعمى404في كالتي منو /أ(
.(3)..".يشتمؿقرارالحؿعمىاألسبابالتيبنيعمييايجبأف،..أنو".

                                 
أ.د.رافعخضرشبر،ـ.عميسعدعمراف،القيكدالشكميةالسابقةعمىحؿالبرلماف،مجمةالمحقؽالحمي(1)

القانكنيةكالسياسية،المجمد  كمابعدىا.34،ص3041،العددالثاني،7لمعمـك

العربي(2) دارالنيضة الدستكرمفيالككيت، مبادئالنظاـ الفتاححسف، د.عبد بيركت،راجعفيذلؾ: ة،
 .83،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص289،ص4968

،د.472،ص4993راجعفيذلؾ:د.محسفخميؿ،الطائفيةكالنظاـالدستكرمفيلبناف،الدارالجامعة،(3)
،289،د.عبدالفتاححسف،مرجعسابؽ،ص122،ص4990إبراىيـشيحا،النظاـالدستكرمالمبناني،

،83،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص48ـ.عميسعدعمراف،مرجعسابؽ،صأ.د.رافعخضرشبر،
.403،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص344د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص
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لمممؾ"/ج(عمىأنو13كالذمنصفيالمادة)8118الدستور البحريني لعام كأيضان
تبيففيوأسبابالحؿ كاليجكزحؿالمجمسلذاتاألسبابمرة،أفيحؿمجمسالنكاببمرسـك

."أخرل
 في جاء ما المادة8193مصر العربية لعامالدستور الجديد لجميورية ككذلؾ في

عند427) إال النكاب مجمس حؿ الجميكرية لرئيس يجكز ال أنو" عمى نصت كالتي منو )
الضركرةكبقرارمسببكبعداستفتاءالشعبكاليجكزحؿالمجمسلذاتالسببالذمحؿمف

أجموالمجمسالسابؽ...".
 الثالثالمطمب 

 الضمانات اإلجرائية الخاصة
السياسيةجاءت الدساتيرفياألنظمة الضماناتالتينصتعمييا الضماناتكأىـ ىذه

.كىيكالتالي:(1)لمدكؿالتيتأخذبحؽالحؿ
 .استشارةجيةمعينةقبؿالحؿ
 .عدـتكرارالحؿلذاتالسبب
 .عدـجكازحؿالبرلمافخالؿفترةزمنيةمعينة
 االستفتاءالشعبيقبؿالحؿ.إجراءضركرة
 .الحؿ استقالةالكزارةالتيتكقعمرسـك
ىدلكعمى التفصيؿكذلؾعمىالنحكالتالي:ىذهالضماناتبنكعمفبتناكؿذلؾسنقـك

 الفرع األول
 استشارة جية معينة قبل الحل

قرارباتخاذقامتبعضالدساتيربكضعقيدعمىسمطةالحككمةفيحيفقامتاألخيرة
يمكفحؿالبرلمافإالبعداستشارةجيةمعينةحددىاالدستكر.كبمكجبىذاالقيدال،الحؿ

 قاـ بالنصعمى9132الدستور الفرنسي الصادر لسنة كلقد الرابعة فيظؿالجميكرية
يمكفحؿالجمعيةالكطنيةبقراريتخذفي،..(منوكالتيجاءفيياأنو".14ىذاالقيدفيالمادة)

الكزراء مجمس رأم، أخذ بعد الكطنيةكذلؾ الجمعية رئيس بإعالف، رئيسالجميكرية كيقكـ
مرسكـالحؿطبقانليذاالقرار".

تقديريةفيتقريرأفرئيسالجميكريةاليمتمؾأمويتضح من خالل ىذا النص سمطة

                                 
د.منصكرالعكاممة،الكسيطفيالنظـالسياسية،المجمدالثاني،المبادئالعامةلألنظمةاألساسيةكالدكلية،(1)

،المركزالعربيلمخدماتالطالبية،عماف،4لمبادئالعامةلألنظمةالسياسية)الدساتير(،طالكتاباألكؿ،ا
 .488،ص4992
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بمجالحؿ يظؿاألمرمنكطان كباإلضافةلذلؾفإفالدستكرفرضعمىرئيس،سالكزراءمإنما
ي أف الحؿمجمسالكزراء المجمسقرار يتخذ أف كذلؾقبؿ الكطنية رأمرئيسالجمعية ،أخذ

الذم الحؿ مرسـك إصدار عمى فقط النصمقتصرة ىذا فيظؿ رئيسالدكلة سمطة كتككف
.(1)أصدرهمجمسالكزراء

مفتطبيؽليذهالضمانةفيالمادة9172دستور اليونان الصادر عام ماجاءفيأيضانك
(14 عاـ في تعديميا قبؿ كذلؾ منو المجمس4986( استشارة بضركرة يقضي نصان أكرد

الجميكرياتالقدامىكرئيسالكزراءكرئيسمجمسالنكابكرئيسرؤساءالجميكرمكالمككفمف
.(2)الحؿإجراءالحزبالمعارضلممجمسككذلؾرؤساءالكزارةالقدامىخارجالمجمسقبؿ

حيثقررأفسمطةرئيس9182الدستور المبناني الصادر عام أيضانكنصعمىذلؾ
مطمقة ليستسمطة الحؿ في الدكلة الصادر، القرار عمى مجمسالكزراء أكجبمكافقة نما كا 

.(3)بالحؿ
يعكدلرئيس9182الدستور المبناني الصادر عام (مف11قدنصتالمادة)ف عمىأنو"

فيالمادتيفنجميكريةفيالحاالتالمال (61)صكصعمييا الدستكر77)، (مفىذا الطمب،
بناءنعمى،فإذاقررمجمسالكزراء،عيدالنيابةانتياءإلىمجمسالكزراءحؿمجمسالنكابقبؿ

الحؿ.حؿالمجمس،ذلؾ ..".يصدررئيسالجميكريةمرسـك
المادة) (فمقدنصتعمىأف11أما مقرراترئيسالجميكريةيجبأفيشترؾمعوفي"

التكقيععمييارئيسالحككمةكالكزيرأكالكزراءالمختصكفماخالمرسكـتسميةرئيسالحككمة
كمرسكـقبكؿاستقالةالحككمةأكاعتبارىامستقيمةأمامرسكـإصدارالقكانيففيشترؾمعوفي

التكقيععميورئيسالحككمة".
(كالتيجاءفييا"79فيالمادة)9121الدستور السوري الصادر لعامعميوككذلؾمانص

يكقعو الدكلة بأمكر تتصؿ كصككؾكرسائؿ مراسيـ مف رئيسالجميكرية عف يصدر ما كؿ
أكقبكؿاستقالتو".راءالكزرئيسرئيسالكزراءكالكزيرالمختصماخالمرسكـتسمية

( المادة أن84ككذلؾ كالتينصتعمى خالؿ( المراسيـ رئيسالجميكرية يكقع لـ إذا و"
عشرةأياـمنذرفعياإليوأكلـيحمياضمفالمدةنفسياعمىالمحكمةالعميالمخالفتياالدستكر

القانكف نافذةيأك كتعتبر رئيسمجمسالكزراء نشرىا ،...... حؿ، ذلؾمرسكـ يستثنىمف
فذكراألسبابككذلؾمراسيـتصديؽأحكاـمجمسالنكابيحؽلرئيسالجميكريةرفضوبدك

                                 
 .333د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

 كمابعدىا.424د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(2)

 .499د.محسفخميؿ،مرجعسابؽ،ص(3)
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اإلعداـ".
في9272 دستور الجميورية الفرنسية الثالثة الصادر عامىذهالضمانةكذلؾتناكؿكلقد
(منوكالتينصتعمىأنو"يجكزلرئيسالجميكريةبناءنعمىمكافقةمجمسالشيكخأف1المادة)

.(1)يحؿمجمسالنكابقبؿانقضاءمدتو"
(96ليذهالضمانةمفخالؿالمادة)8199الدستور المغربي الصادر لعام كذىبكذلؾ

خباررئيسالحككمةكرئيس منوكالتيجاءفييا"لمممؾبعداستشارةرئيسالمحكمةالدستكريةكا 
أفيحؿبظييرالمجمسيفمعانأكأحدىما.يقعالحؿ،كرئيسمجمسالمستشاريف،مجمسالنكاب
كجيوالممؾإلىاألمة".بعدخطابي

الحؿويالحظ مما سمف  مرسـك إصدار أكجبتعمىرئيسالدكلة قد الدساتير أف ذكره
ضركرةالقياـباستشارةجيةمعينةحددىاالدستكر؛كذلؾبغيةعدـالتسرعفياألمركبحثوفي

مرالذمىدكءكتركمفيسبيؿالكصكؿإلىأفضؿالحمكؿبدالنمفقرارالحؿالصعبكىكاأل
باإلضافةإلىككفىذهالضمانةضمانةشكميةليسليا،يدفعإلىالتراجععفقرارحؿالبرلماف

أثر فيبعض، الحؿككنيا التعسؼفياستخداـ مف التنفيذية السمطة لمنع كافية غير ألنيا
غيراألحيافغيرممزمةلرئيسالجميكريةكماجاءفيالدستكرالفرنسيأكأفتصدرمفجية

فكرغـذلؾفإ،فالبدإذانأفتصدرىذهاالستشارةمفجيةمحايدةسياسيانكمكضكعيان،محايدة
.(2)خاصةنعندماتككفممزمةكصادرةعفجيةمحايدةىذهالضمانةتمعبدكرانىامان

المجاؿ فسح لعدـ البرلمافضمانة حؿ فيعممية الجياتالمختمفة لتدخؿ يككف كلربما
النز اليدؼلظيكر مع ذلؾ يتنافى ال أف ينبغي كلكف الحؿ قرار إصدار في االستبدادية عة
كالتنفيذيةمفالحقيقي الحفاظعمىالتكازفبيفالسمطتيفالتشريعية الحؿكالذمىك لذلؾال،

بعض ذلؾ في اتجو كما الحؿ قرار الككنجرسعمى أك مجمسالشيكخ تكقيع الستمزاـ مبرر
4971راليكنانيلعاـمثؿالدستك،الدساتير

(3).
 الفرع الثاني

 عدم تكرار الحل لذات السبب
استندتإليو لذاتالسببالذم المجمستكراران حؿ جكاز إلىعدـ الضمانة تيدؼىذه

                                 
مابعدىا،د.زيفبدرفراج،القيكدالشكميةالتيترد328جعسابؽ،صراجعفيذلؾ:د.السيدصبرم،مر(1)

  كمابعدىا.62عمىسمطةرئيسالدكلةفيحؿالمجمسالنيابي،مرجعسابؽ،ص

  .407كمابعدىا،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص331راجعفيذلؾ:د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)

  .42مرجعسابؽ،صأ.داناعبدالكريـسعيد،(3)
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.(1)الحككمةمفأجؿحؿالمجمسالسابؽ
الضمانةإلىالمنطؽ فالقياـبطرحمكضكعلالستفتاءالشعبي،فتستندىذه الشعب، كيقـك

فاليككفىناؾمايدعكإلعادةطرحنفس،بإدالءرأيوفيىذاالمكضكعبشكؿصريحككاضح
لذلؾاليككفىناؾ،المكضكعمرةأخرلعمىالشعب؛ألنوقدقاؿكممتوفياالستفتاءالسابؽ

الأصبحىذاالحؿتحديانمفالسمطةالتنفيذية أممعنىلحؿالبرلمافمفجديدلذاتالسببكا 
.(2)الشعبالذمىكصاحبالسيادةاألصيؿلرأم

كلقداتجيتبعضالدساتيرلمنصعمىإلزاـرئيسالدكلةبضركرةذكرالسببمفكراء
(منو407فيالمادة)9128دستور الكويت الصادر عام كمفىذهالدساتير،قرارحؿالبرلماف

ف تبيف بمرسكـ مجمساألمة يحؿ أف لألمير أنو" نصتعمى ككذلؾكالتي الحؿ" أسباب يو
)9182الدستور المبناني الصادر عام  يحؽلرئيس11الذمنصفيالمادة منوعمىأنو" )

فيأيضانالجميكريةأفيتخذقرارانمعمالنبمكافقةمجمسالكزراءبحؿمجمسالنكاب...."كقدجاء
يجبأف،..يياأنو"./أ(منوكالتيجاءف404فيالمادة)8119الدستور اليمني الصادر لعام 

.(3)..."لحؿعمىاألسبابالتيبنيعمييايشتمؿقرارا
األكلىمفالمادةكالذم9128الدستور األردني الصادر عام ككذلؾ نصفيالفقرة

،فاليجكزحؿالمجمسالجديدلمسببنفسو"،عمىأنو"إذاحؿمجمسالنكاببسببما(71)
مفخالؿماجاءفيالفقرةالثانية9182العراقي الصادر لعام الدستور أيضانككماطبؽذلؾ

(كالتينصتعمىأنو"إذاحؿالمجمسألمرفاليجكزحؿالمجمسالجديدمف10مفالمادة)
.(4)أجؿذلؾاألمر"

لمممؾ"/ج(عمىأنو13كالذمنصفيالمادة)8118الدستور البحريني لعام أيضانك

                                 
،4973راجعفيذلؾ:د.عادؿالحيارم،القانكفالدستكرمكالنظاـالدستكرماألردني،مطابعغانـعبده،(1)

 .416،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص418ص

ص(2) سابؽ، مرجع الدستكرم، لمقانكف العامة النظرية رمزمالشاعر، د. فيذلؾ: طعيمو217راجع د. ،
طالجر المتحدة، العربية الجميكرية في الدستكرم القانكف مبادئ 4ؼ، الحديثة، القاىرة مكتبة ،4961،
387ص القاىرة، النيضة، دار مقارنة، دراسة الدستكرم، القانكف مبادئ زيد، أبك محمد د. ،4981،
 .234ص

ص(3) سابؽ، مرجع خميؿ، محسف د. ذلؾ: في شيح472راجع العزيز عبد إبراىيـ د. سابؽ،، مرجع ا،
الفتاححسف،مرجعسابؽ،ص122ص د.عبد ـ.عميسعدعمراف،289، د.رافعخضرشبر، أ. ،

،د.344،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص83،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص48مرجعسابؽ،ص
 .612،د.رمزمالشاعر،مرجعسابؽ،ص403خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص

 كمابعدىا.34عخضرشبر،ـ.عميسعدعمراف،مرجعسابؽ،صأ.د.راف(4)
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تبيففيوأسبابالحؿأفيحؿمجمسالنكاببمر كاليجكزحؿالمجمسلذاتاألسبابمرة،سـك
."أخرل

)8193دستور جميورية مصر العربية لعام ككذلؾمانصعميو (منو427فيالمادة
كبقرار الضركرة اليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالنكابإالعند كالتينصتعمىأنو"

الشعبكاليجكزحؿالمجمسلذاتالسبب استفتاء المجمسمسببكبعد الذمحؿمفأجمو
..".السابؽ.

النيابيمرةأخرل(منوعمىعدـجكازحؿالمجمس88الذمنصفيالمادة)ودستور االمارات
لنفسالسبب.
أنوالداللةإلغفاؿبعضالدساتيرالنصعمىالطماوي الدكتور سميمانأستاذناكيرل

إذاليعقؿأفيتصرؼرئيسالدكلةعمىخالفوعمىاألقؿإذاماأراداحتراـ،ىذااألصؿالعاـ
.(1)التقاليدالدستكرية

 في التعسؼ لمنع ضركريان القيد ىذا الحؿيعد استعماؿ القكاعد، الحتراـ كضابطان
الدستكرية غيرأفىذا،ألفتكرارالحؿيدؿعمىالرغبةفيالتسمطكالسيطرةعمىالبرلماف،

أفيتضمفمرسكـالحؿالنصصراحة القيدمفالصعبضبطوخاصةفيالدساتيرالتيتمـز
ةالتنفيذيةمفسمطةتقديريةكىدؼذلؾإلىأفمالمسمط،عمىاألسبابالتيدعتإلىالحؿ
خاصةإذاكافسببالحؿفاءالسببالحقيقيمفكراءالحؿكاسعةفيالحؿيتيحالمجاؿإلخ

.(2)ىكنفسالسببالذمحؿمفأجموالبرلمافالمرةالسابقة
لذاتكجبكضعنصانصريحانبضركرةذكرسببالحؿمعالنصعمىعدـجكازتكرار

السابؽلمالمسمطةالتنفيذيةمفسمطةتقديريةكاسعةبقدرتياالتخمصمفىذاالحؿلذاتالسبب
لمحؿ األسبابالحقيقية ذكر بعدـ القيد كذلؾاليككفإالمفخالؿكضعنصيمنحجية،

لحؿالبرلماف األسبابكذريعة الضمافمف،قضائيةمستقمةتقريرمدلجدية قكة كبذلؾتزيد
السمطةالتنفيذيةفيعدـإساءتياالستعماؿحقيافيالحؿإالفيىكيتـالتضييؽعم،ناحية

.(3)الحاالتالضركريةكالسميمة
 الفرع الثالث

 عدم جواز حل البرلمان خالل فترة زمنية معينة
الحفاظ بغية معينة زمنية جكازحؿالبرلمافخالؿفترة انتيجتبعضالدساتيرعدـ

                                 
 .633د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(1)

 .418،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص443راجعفيذلؾ:د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص(2)

 .311د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)
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االستقرار عمى لمبرلماف تسببكالسكينة قد متتالية انتخابات بخكض إرباكيا كعدـ كالبالد
بعدمضيمدةمحددةمفانتخابياأكخالؿإالفاليجكزالحؿىنا،رابانسياسيانفيالبالدطضا

.(1)البرلمافبطبيعةىذهالظركؼالطارئةانعقادحدكثظركؼاستثنائيةتحتـ
 ومن أىميا:وليذه الضمانة فوائد عدة كفميا المشرع الدستوري 

التييزداد التنفيذية السمطة مفتكازفتجاه التشريعية لمسمطة الضمانة ىذه تمنحو ما
.(2)بطشياكيقكممركزىا

أيضانك ساءة كا  السالحاستخدامياكبحجماحالحككماتالتيتتمادلفيتعسفيا ،ليذا
.(3)دستكريانكمنعيامفاالقداـعمىحؿالبرلمافقبؿأفيبمغالمدةالمحددةلو

ككذلؾالمدةالتيتمنحلمبرلمافبفضؿىذهالضمانةتكفؿلوالعمؿعمىإثباتكجكده
تاحةالفرصةلمشعبلمحكـعميوكعمىسالمةأعمالوكمدلحرصوعمىمصالحالشعبالذم كا 

يمثمو مفحدكثانقالبات، يصاحبيا العمركما البرلماناتقصيرة ككذلؾالقضاءعمىظاىرة
سيةسيا يصاحبيا، الدستكرممفكما تعديؿلمنظاـ لفترةك، يمتد النيابيةألجؿقد يقاؼلمحياة ا 

.(4)طكيمة
فقد9121ومن الدساتير التي وردت فييا ىذه الضمانة الدستور السوري الصادر عام 

(منوأنو"اليجكزأفيحؿمجمسالنكابقبؿمضيثمانيةعشرشيرانعمى81جاءفيالمادة)
الذميساعدهان األمر األكلىمفانتخابو عشرشيران خالؿثمانية فالبرلمافيبقىقائمان تخابو"

عمىكسبالحصانةكتقكيةمكقفوأماـالحككمةكرئيسالدكلةخالؿتمؾالمدة.
(منو"إذاكقعحؿمجمس69فيالمادة)9128الدستور المغربي الصادر عام أيضانك

جمسالذميميوإالبعدمضيسنةعمىانتخابالمجمسالجديد".النكابفاليجكزحؿالم
)9174الدستور السوداني الصادر عام ككذلؾ ال408كالذمنصتالمادة عمىأنو" منو )

"فقدنصتىذهالمادةانتخابوةمفتاريخنيجكزلرئيسالجميكريةحؿالمجمسالجديدخالؿس
.(5)التيتمياالنتخاباتعمىتقييداستعماؿحؽالحؿخالؿالسنة

                                 
،د.324،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص462راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(1)

 .409بشيرباز،مرجعسابؽ،ص

 .273د.رمزمالشاعر،مرجعسابؽ،ص(2)

القاىرة،(3) جامعة الحقكؽ، كمية دكتكراه، رسالة االشتراكي، المجتمع في السمطة سعيد، عبدك صبحي د.
 كمابعدىا.211،ص4980

 .323د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(4)

 .646د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(5)
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ومــن الدســاتير األجنبيـــة التــي وضــعت حـــدًا أدنــى لبقــاء البرلمـــان الدســتور الفرنســـي 
عػدـجػكازتطبيػؽبنػكدالفقػرةتناكلت(كالتي14فيالفترةالثالثةمفالمادة)9132الصادر عام 

مػػدةثمانيػػةعشػػرشػػيرانعمػػىبػػدأانقضػػاءاألكلػػىمػػفذاتالمػػادةالمنكطػػةبحػػؿالبرلمػػافإالبعػػد
الفصؿالتشريعيلمبرلماف.

(كالتي441فيالفقرةالثالثةمفالمادة)9172الصادر عام  اإلسبانيالدستور ككذلؾ
(99غيرأفالفقرةالخامسةمفالمادة)،حؿجديدخالؿعاـمفالحؿالسابؽإجراءحظرت

حاألكؿمفقبؿالككنجرسبرئاسةالكزارةخالؿكىكحالةفشؿالمرش،أكردتاستثناءعمىذلؾ
ىذاالتشكيؿخالؿإجراءفترةشيريفلتشكيؿحككمةبعدفشؿالمرشحاألكؿمفقبؿالممؾفي

.(1)نفسالمدة
شأنياويتضح مما سبق مف الحؿخالليا يجكز كالتيال دستكريان المحددة المدة أف

اصاتوبحريةمطمقةدكفخكؼأكتفكيرفيشبحإفساحالمجاؿأماـالبرلمافلممارسةاختص
الحؿ الضمانةاستمرارية، بمياموالتشريعيةانعقادكتكفؿىذه كالقياـ الفترة البرلمافخالؿىذه

.(2)فييتشكؿحصنانمنيعانبالبرلمافممايؤدمإلىتحقيؽاالستقرارالتشريعي،كالرقابية
بعضالدساتير أقرت سبؽ ما إلى لمكاجيةكباإلضافة الخاصة بعضاألحكاـ في

كحفاظان،اتالالزمةلمكاجيتياكالتيتستكجبياحالةالضركرةجراءالظركؼاالستثنائيةكاتخاذاإل
 عمىالسكينةالعامةبحظرحؿالبرلماف.

فيالمادة9179ومن الدساتير التي طبقت ىذا االتجاه الدستور المصري الصادر عام 
يجاءفييا"لرئيسالجميكريةإذاقاـخطرييددالكحدةالكطنيةأكسالمة(بعدتعديمياكالت71)

اتالسريعةلمكاجيةجراءدكرىاالدستكرمأفيتخذاإلأداءالكطفأكيعكؽمؤسساتالدكلةعف
ىذاالخطربعدأخذرأمرئيسمجمسالكزراءكرئيسمجمسالشعبكالشكرلكيكجوبيانانإلى

اتخالؿستيفيكمانمفاتخاذىاكاليجكزحؿإجراءءعمىمااتخذهمفالشعبكيجرماالستفتا
مجمسالشعب".

كنص المادةوتعديالتو8114القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة  كما في
حالة442) اليجكزحؿالمجمسالتشريعيالفمسطينيأكتعطيموخالؿفترة منوعمىأنو" )

الباب".الطكارئأكتعميؽأحكاـىذا
حظرالحؿخالؿالظركؼاالستثنائيةفي9122الدستور التونسي الصادر عام ككذلؾ

لكياف16)الفصؿ ميدد داىـ خطر قياـ حالة في الجميكرية لرئيس فيو" جاء كالذم منو )

                                 
 .410د.عالءعبدالمتعاؿ،مرجعسابؽ،ص(1)

 .321د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)
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 الدكلة لدكاليب العادم السير يتعذر بحيث كاستقالليا البالد كأمف تحتمواتخاذالجميكرية ما
كماال،اتلمكاجيةىذهالحالةكاليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمساألمةإجراءمفالظركؼ

الحككمة ضد اتياـ الئحة تقديـ يجكز أسبابيا، بزكاؿ التدابير ىذه كتزكؿ رئيس، كيكجو
الجميكريةبيانانبذلؾإلىمجمساألمة".

فينص9122الدستور الفرنسي الصادر لعام ككذلؾ فييا )كالتيجاء (46المادة
إذاأصبحتأنظمةالجميكريةأكاستقالؿالكطفأكسالمةأراضيوأك كالتينصتعمىأنو"
،تنفيذتعيداتوالدكليةميددةبخطرجسيـكحاؿترتبعميوتكقؼالسيرالمنتظـلمسمطاتالعامة

كالنمفرئيساتماتتطمبوىذالظركؼبعداستشارةجراءجازلرئيسالجميكريةأفيتخذمفاإل
كيكجوالرئيسبيانانإلىالشعب،مجمسالكزراءكرئيسمجمسالبرلمافكرئيسالمجمسالدستكرم

اتالتييتخذىارئيسالجميكريةجراءاتعمىأفيككفالغرضمفىذهاإلجراءيخطرهبيذهاإل
كظائفيـ مباشرة مف ممكنة مدة أقؿ في الدستكرية السمطاتالعامة تمكيف ىك ي، رأمثـ ؤخذ

كاليجكز،كيجتمعالبرلمافبقكةالقانكففيتمؾالظركؼ،اتجراءجمسالدستكرمإزاءتمؾاإلمال
.(1)لرئيسالجميكريةأفيحؿالجمعيةالكطنيةخالؿممارستوليذهالسمطاتاالستثنائية"

قدكضعتبغيةتنظيـحالةالظركؼاالستثنائية الذكر سالفةويتضح من المادة  أنيا
المتمثمةبكجكدخطرجسيـكحاؿييددأنظمةالجميكريةأكاستقاللياأكسالمةأراضيياكالذمك

لرئيسالحككمة تتيح كالتيبدكرىا الدستكرية العامة لمسمطة المنتظـ تكقؼالسير يترتبعميو
.(2)أكبرقدرمفالحريةفيالتصرؼكاستعماؿالنصكصالدستكرية

(كمفىذهالشركطاجتماع46عدةشركطلتطبيؽالمادة)اشترطالمشرعالفرنسيحيث
.(3)القانكفكعدـجكازحؿالجمعيةخالؿالعمؿبالمادةالسابقةبقكةالبرلماف

لقاءمايتعارضمع فالغايةمفكراءذلؾتكمففيممارسةالرقابةعمىأعماؿالرئيسكا 

                                 
 .461د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(1)

راجعفيذلؾ:د.يحيىالجمؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكبعضتطبيقاتياالمعاصرة،دراسة(2)
كمابعدىا،د.ساميجماؿالديف،لكائحالضركرة431،ص4999مقارنة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،

 اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة عمييا، القضائية الرقابة ص4982كضماف محمدك442، د. بعدىا، ما
شريؼعبدالحميد،سمطاتالضبطاإلدارمفيالظركؼاالستثنائية،دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كمية

كمابعدىا،د.محمدشريؼإسماعيؿ،سمطةالضبطاإلدارمفي10،ص4979الحقكؽ،جامعةالقاىرة،
كال لمطباعة المكتس دار مقارنة، دراسة االستثنائية، الظركؼ ص4980نشر، ثابت486، كجدم د. ،

 لممادة طبقان سمطاترئيسالجميكرية دراسة71غبلاير، عمييا القضائية كالرقابة المصرم الدستكر مف
 .249،ص4987مفالقانكفالفرنسي،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،46مقارنةمعالمادة

 .326د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)
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إلىأفالرئيسبقياموبممارسةميامو(باإلضافة46اليدؼالذممفأجموشرعالدستكرالمادة)
بينيا،التشريعية يجعمياعرضةلمتضاربأكالتعارضفيما تتعددمصادرالتشريعمما كعمى،

.(1)خالؼذلؾبحرمافالبرلمافمفممارسةحقوالرقابي
(مفالدستكرتكقفتبالتاليسمطاتالرئيساالستثنائية46تىأكقؼتطبيؽالمادة)م
.(2)(مفالدستكر43وفيالحؿطبقانلشركطالمادة)كاستعادحق

 التي مككثاتخذتفالدساتير إلى ىدفت نصكصيا داخؿ أساسان الضمانة ىذه مف
كرغـاختالؼ،البرلمافمدةمعينةيمارسفيياسمطاتودكفأفتتمكفالسمطةالتنفيذيةمفحمو

بياالتممؾفبمكج،ةقكيةبؿاألفضؿالمددالتيحددتياالدساتيرفإفىذهالضمانةتعدضمان
كماكأنياتكفؿ،ةتقديريةتجاىيالتعمقيابمكاعيدثابتةحسبالدستكرطسمالسمطةالتنفيذيةأم

استقرارالبرلمافاألمرالذميمكنومفأداءدكرهالتشريعيكالرقابيكذلؾعمىخالؼغيرىامف
تق التنفيذيةسمطة مفااللتفاؼعميياالضماناتالتيتمنحالسمطة تمكنيا ديرية فييضمانة،

حقيقيةكرغـاختالؼالمدةالمنصكصعمييابيفالدساتيرغيرأنويتكجبتكافرمدةكافيةلبقاء
.(3)البرلمافدكفحؿليتمكفمفتحقيؽاالستقراركالقياـبدكرهالرقابيكالتشريعي

سبب كيعكد التساع الظركؼاالستثنائية في الحؿ ىذهمنع في الحككمة صالحيات
المدةكالتيتككفمخكلةبالعديدمفالصالحياتكالسمطاتفيككفىناؾتخكؼمفالتعسؼفي

الصالحياتالكاقعة ليذه استخداميا التعسؼ، فكافمفالضركرمكضعضكابطتحدمفىذا
لحاجةباتجاهافعككذلؾالحاجةالماسةلكجكدرقابةدائمةعمىالسمطةفيىذهالفترةفكؿىذايد

لكجكدبرلمافمستقريقكـبدكرهالتشريعيكالرقابي.
 الفرع الرابع

 االستفتاء الشعبي قبل الحل إجراءضرورة 
ىك شعبي استفتاء في البرلماف حؿ الشعبعمى مكافقة أف انتيجتبعضالدساتير

،ضركرة عمىىذا الرأمفاليككفالحؿإالبناءن ينتجتيدؼلمتعرؼعمىىذا االستفتاءكما
عنو كؿ، كمرجع األصيؿ صاحبالسمطة الضماناتمنحتلمشعببكصفو ىذه فإف كعميو

.(4)السمطاتفيالدكلةكىكصاحبالسيادةكالقراركىكمفيقكـباختيارمفيمثموفيالبرلماف
                                 

راجعفيذلؾ:د.عبدالعظيـعبدالسالـ،الدكرالتشريعيلرئيسالدكلةفيالنظاـالمختمط،دراسةمقارنة،(1)
 .461،د.كجدمثابتغبلاير،مرجعسابؽ،ص341،ص3001دارالنيضةالعربية،القاىرة،

 .466د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)

 .316د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)

،1،د.السيدصبرم،مبادئالقانكفالدستكرم،ط411راجعفيذلؾ:د.إبراىيـدركيش،مرجعسابؽ،ص(4)
 .290،د.عبدالفتاححسف،مرجعسابؽ،ص632،ص4919المطبعةالعالمية،القاىرة،
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نص )9179الدستور المصري لعام فقد المادة ال426في أنو" عمى تعديميا قبؿ )
كيصدررئيس،لرئيسالجميكريةحؿمجمسالشعبإالعندالضركرةبعداستفتاءالشعبيجكز

جراءالجميكريةقرارانبكقؼجمساتالمجمسك فإذاأقرتاألغمبية،االستفتاءخالؿثالثيفيكمانا 
المطمقةلعددمفأعطكاأصكاتيـالحؿأصدررئيسالجميكريةقرارانبو".

في جاء األكلىمف8193جميورية مصر الجديد لعام دستور ككذلؾما فيالفقرة
المادة اليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالنكابإالعند427) كالتينصتعمىأنو" )

الضركرةكبقرارمسببكبعداستفتاءالشعبكاليجكزحؿالمجمسلذاتالسببالذمحؿمف
أجموالمجمسالسابؽ".
لضركرةيتضحأفوبناًء عمى ما سبق قرارالمجكءلالستفتاءمفقبؿرئيسالدكلةىكأمرممـز

إليو المجكء قرارحؿالبرلمافدكفالمجكءإلىاالستفتاء، بتنفيذ حيثأنواليستطيعأفيقكـ
الذمتككفنتيجتوممزمةلمرئيسبحيثاليستطيعالتصرؼبخالؼإرادةالشعبالتي،الشعبي

.(1)االستفتاءأفصحعنيامفخالؿىذا
أفالحكمةمفاالستفتاءعمىحؿالبرلمافىيعبارةويرى اتجاه من الفقو الدستوري

عفتقريررقابةمفجانبجميكرالناخبيفعمىتقديررئيسالدكلةلمضركرةالتييرلمفأجميا
قرارحؿاالنتخاباتالجديدةبعدإجراءعميياأففإفتمؾالحكمةمردكده،ضركرةحؿالبرلماف

ففيحيفانتخبالشعبذات،البرلمافتحقؽتمؾالغايةفيرقابةالشعببصكرةالحقةلمحؿ
تقدير في كتكجياتو الرئيس رأم يخالفكف الناخبيف أف ىذا فيعني السابقة البرلمانية األغمبية

البرلماف لحؿ دعت التي الضركرة حؿ، حالة في االستفتاء شرط الرأم ىذا يستعيد كعميو
.(2)المجمس

قرركجكدضركرةممحةلحؿالبرلماففميصدرقرارانبوكتككفاالنتخابات فالرئيسإذا
االنتخابمرتيفمتتاليتيفإجراءالجديدةبمثابةتحكيـلجميكرالناخبيففيذاتالكقتبدالنمف

.(3)مرةلالستفتاءعمىالحؿكالثانيةالنتخابالبرلمافالجديد
جيدانكبيرانإجراءفالفقوالدستكرمأفمويرى اتجاه آخر االستفتاءعمىأمرمايستمـز

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

                                 
 .331،ص4971العربية،دارالنيضة،د.يحيىالجمؿ،النظاـالدستكرمفيجميكريةمصر(1)

 .331،د.يحيىالجمؿ،مرجعسابؽ،ص337راجعفيذلؾ:د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)

،بحثمنشكربمجمةالحقكؽ4974راجعفيذلؾ:د.محمدرفعتعبدالكىاب،تعديالتمقترحةلدستكر(3)
ينا السادس، العدد اإلسكندرية، جامعة عف الصادرة ص4994ير سابؽ،46، مرجع باز، بشير د. ،
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أمافيحيفمكافقةالمكاطفدكف،االستفتاءاليتحقؽإالبفيـككعيكؿشخصيدليبصكتو
ا فإف بالمكضكع لماـ كا  فائدةمعرفة بالجكىركال شكميان مظيران الحالة يككففيىذه الستفتاء

نمامجردكسيمةإلضفاءالمشركعيةعمىالمكضكعالمطركح حقيقيةكالتنتجعنوأمجدكلكا 
لالستفتاءكالتيالتتعدلككنيامشركعيةصكريةالتمتلمحقيقةبصمةكماىيإالأمكاؿتنفؽ

.(1)عمىىذااالستفتاء
إلىأفاالستفتاءماىكإالكسيمةلتحكيـالشعببشأفخالؼمابيفرئيسرأي وذىب
.(2)الدكلةكالبرلماف

إلىأفاالستفتاءشخصييسمطعمىأشخاصأعضاءالبرلمافأنفسيـوذىب رأي آخر
أشخاصالبرلماف اعتباره في الناخب يضع باالستفتاء الناخبيف قياـ فعند عنيـ الثقة كطرح

نمااليتعدل،بشخصيـفيذااليمثؿأمصفةمفصفاتاالستفتاءالديمقراطيشبوالمباشر كا 
فإذاكافالتصكيتلصالحأعضاء،بيفيكيتبعطبيعتوالشخصيةككنوأثرمفآثارالنظاـالنيا

كأمافيحيفكافلصالحرئيس،البرلمافيعتبراستفتاءنشخصيانعمىالثقةفيأعضاءالبرلماف
.(3)الجميكريةيككفاستفتاءنشخصيانعمىطبيعةسياسةرئيسالجميكرية

أفيساندالحككمةكىكيمكنوخاللوفاالستفتاءيمثؿسالحانفييدرئيسالجميكريةمف
العقميالذميدافععفسياستيا رئيسيا أمرفيوتعطيؿكبيرلمدكرالرقابيالذم،أساسان كىذا

البرلماف بو يقـك اإل، إلىطكؿ مفجراءباإلضافة االستفتاء يصاحبعممية كما اتكتعقيدىا
.(4)يياتزكيرإلرادةالناخبيففيظؿغيابسمطةمحايدةتشرؼعم

كرغـكؿماكجوإلىىذهالضمانةمفانتقاداتغيرأفاالستفتاءعمىحؿالبرلماف
ىكضركرةدستكريةالبدمنياكلكفيتكجبأفتككفالحككمةأمينةمعنفسياأكالنكمعالشعب

عكضانعفصرؼاألمكاؿالطائمةعمىمثؿىذهاالستفتاءاتكالتيتككفالنتيجةمعركفة،ثانيان
فمفبابأكلىكمفاألفضؿأال،%9999ةنسببيأتياالستفتاءالذمغالبانماإجراءسمفانقبؿ

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

                                 
كمابعدىا،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،337راجعفيذلؾ:د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

 .418كمابعدىا،د.محمدقدرمحسف،مرجعسابؽ،ص464ص

 .394،ص4981اىرة،د.زيفبدرفراج،مبادئالقانكفالدستكرم،دارالنيضةالعربية،الق(2)

ص(3) سابؽ، مرجع الديمقراطي، الشعبي االستفتاء نصار، جاد جابر د. ذلؾ: في جياد316راجع د. ،
 .339الحرازيف،مرجعسابؽ،ص

لدستكر(4) القاىرة،4،ط4974د.جابرجادنصار،النظاـالدستكرمالمصرمكفقان ،دارالنيضةالعربية،
 .374،ص3004
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.(1)الجديدةفيحالةتأييدالشعبلالستفتاءبالحؿ
إنماتمحؽبمدلأمانة،تمحؽالضمانةذاتياككسيمةالفالعيكبالمكجيةليذهالضمانة

كمفىذاالمنطمؽفإفالعالجيجبأفينصبعمىىذاالداءكاليككفبإلغاء،الحككمةكتنفيذىا
تستطيعىذهالكسيمةأفتؤتي،الديمقراطيبمركرالكقتفمربمامعتزايدالكعي،الكسيمةبالكمية
.(2)ثمارىاالمرجكة

كالجديرذكرهأنوإذاكافاليدؼمفحؿالبرلمافىكاالحتكاـإلىرأمالشعبفإنويجبأال
.(3)يتـالمجكءلمحؿإذاكافتأييداألمةلمبرلمافكاضحانكظاىرانكاليحتاجإلىبياف

مكافقةالشعبعمىاالستفتاءأفيحؿالبرلمافكتيجرلانتخاباتجديدةحيثأنويترتبعمى
كعمىالنقيضمفذلؾإذارفضالشعبطمبالحؿفإفذلؾيعدبمثابةتجديدالثقةبأعضاء

كقديطاؿمفتقدمكابعريضةالحؿفرضغراماتماليةإذالـينجحكا،البرلمافكيظؿقائمان
 .(4)فيمسعاىـ

أن ىذه الضمانة ذات غاية نبيمة وسامية ولكنيا تحتاج إلى الجية التي تقدم وبدورنا نرى 
وىذا لن يتحقق إال في وجود وعي ، لتطبيقيا بالصورة المرجوة منيا تحقيقًا لمنفع العام

ات جراءوتوافر لمنزاىة والشفاىية في كافة الخطوات واإل، ديمقراطي من قبل الحكومة والشعب
منعًا لوجود التدليس والتزييف والغش عند ، الحكومة في ىذا الصددالمستخدمة من قبل 

 تنفيذىا.
 الفرع الخامس

 استقالة الوزارة التي توقع مرسوم الحل
التي الحككمة تقضيبكجكباستقالة نصكصان فيطياتيا الدساتير احتكتبعضأحكاـ

ف؛كذلؾلتجنبتدخؿالكزارةحمتالبرلماففيتكجبعمىىذهالكزارةاالستقالةبمجردحؿالبرلما

                                 
 .401از،مرجعسابؽ،صد.بشيرب(1)

 .463د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)

ط(3) المتحدة، العربية كالجميكرية مصر في الدستكرم النظاـ خميؿ، محسف د. ذلؾ: في دار4راجع ،
كمابعدىا.324،ص4969المعارؼ،

A.HAURIOU. droit Constitutionnel et institutions Politiques. Paris 1980. P1045. 
الكتاباألكؿ،الدساتيركنظاـالحكـ-راجعفيذلؾ:د.إبراىيـأبكخزاـ،الكسيطفيالقانكفالدستكرم(4)

،د.مصطفىأبكزيدفيمي،النظرية383،ص3004،دارالكتابالجديدةالمتحدةبنغازم،ليبيا،4ط
،د.نزيوكعد،القانكفالدستكرم336،ص4997العامةلمدكلة،دارالمطبكعاتالجامعية،اإلسكندرية،

،11،ص4999،المؤسسةالحديثةلمطباعة،طرابمس،لبناف،4المبادئالعامةكالنظـالسياسية،ط-العاـ
.376،ص4972،دارالنيضةالعربية،القاىرة،3د.فؤادالعطار،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،ط
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الذيفيكافقكفعمىكجيةنظرىابالتيق ،متالحؿفياالنتخاباتلتعمؿعمىإنجاحمرشحييا
تشرؼعمىاالنتخاباتلضماف محايدة الضمانةتقضيتشكيؿحككمةجديدة كبذلؾفإفىذه

الجد النيابي المجمس أعضاء الختيار االنتخابات ىذه في الكزارة تدخؿ (1)يدعدـ أخذ، كلقد
(81بيذهالضمانةحيثنصتالفقرةالثالثةمفالمادة)9121الدستور السوري الصادر عام 

أنو". ..عمى غير، مف حككمة رئيسالجميكرية كيعيف الكزارة المجمستستقيؿ حؿ حالة في
أشخاصياتشرؼعمىاالنتخابات".

غيرأفاألمرقديقتصرحينانعمىاستقالةالكزيرالذميريدخكضغمارىذهاالنتخابات
في جاء ذلؾما مثؿ الدستور األردنيفقط؛ عاـ عاـ4913الصادر لغاية تعديالتو شامالن

عمىالكزيرالذمينكمترشيحنفسولالنتخابات(كالتينصتعمىأنو"71/2فيالمادة)3044
.(2)"قبؿستيفيكمانعمىاألقؿمفتاريخاالنتخابأفيستقيؿ

كضمافمبدأ،كلعؿالحكمةىناىيضمافعدـتأثيرالكزيرعمىسيرالمعركةاالنتخابية
كافةالمساكاة المرشحيف بيف حؿ، عمى كافقت التي الحككمة فاستقالة ذلؾ إلى كباإلضافة

التريثكالتفكيرالع باتجاه الحؿإجراءميؽقبؿالبرلمافيمثؿدافعان إال، عميو التقدـ فيجعميا
ألنياعمىإثرىذاالحؿستقكـباالستقالةاألمر،ألقكلاألسبابكالدكافعالضركريةالتيتبرره

الذمينعكسبدكرهعمىمدلاستمراريةالبرلماففينيابتوممايخمؽنكعانمفالتكازفالحقيقي
.(3)بيفىاتيفالسمطتيف
ؿالغايةغيرأنياتشيربطريقةغيرمباشرةبذهالضمانةرغـماتظيرهمفنكيبدكأفى

بالديمقراطيةمفمحبة العيد فيالدكؿالحديثة إلىما ألفالدكؿالديمقراطيةالمؤمنةبالحكـ،
الناخبيفأكتشكيييا،الدستكرمالسميـ ألنو،اليدكربذىفالحاكـأفيتدخؿبغيةتزكيرإرادة

عمىتصرفاتومعنيبأف الحكـ الناخبيفألنيـ الحقيقيلدلىيئة يعرؼكزنو أف، فيمقابؿ
.(4)الحكاـغيرالمؤمنيفبالديمقراطيةىـالذيفيزيفكفإرادةالناخبيفليكسبكاحكميـاالستبدادم

فالحكمةإذاجاءتمفأجؿمكاجيةأماحتماؿلتدخؿالكزارةالتيكافقتعمىالحؿفي
المرشحيفالذيفيؤيدكفسياستياأكسياسةرئيسالجميكريةإذاإلنجاحدخؿتبحيثتاالنتخابات

.(5)كافىكالذمأرادحؿالمجمسالنيابي

                                 
 .631،د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص66مرجعسابؽ،صراجعفيذلؾ:د.زيفبدرفراج،(1)

 كمابعدىا.10،ص4999،مطابعاألرز،4د.إبراىيـحمدافغزاكم،حؽحؿالبرلماففياألردف،ط(2)

 كمابعدىا.316د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)

 .406د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص(4)

 .632د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(5)
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لحمايةالبرلمافمففيالمقاـاألكؿفيذهالضمانةإذانىيعبارةعفضمانةكقائيةتيدؼ
لذميقابمواستقالتياإالإذاكافالحؿمفخالؿجعؿالحككمةأكثرتركيانفيأخذىالقرارالحؿا

كىيكذلؾتسعىإلىحمايةالناخبيفكقرارىـفي،ىذاالحؿبسببضركرمكغايةفياألىمية
التشكيشكالشكائبالتيتبثيامفتدخؿالكزارةفألزمتياباالستقالةحرصانعمىنقاءالرأمالعاـ

الكزارةلتدفعالناخبيففياتجاهتحقيؽمصالحيا.
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 المبحث الثالث
 اآلثار القانونية المترتبة عمى حل البرلمان

يجسدالبرلمافأحدأعمدةالسمطاتالثالثةفيالدكلةككنوالسمطةالتشريعيةالتيبدكرىا
ترتبطمعباقيالسمطاتبنكعمفالتكامؿكالتعاكفاليادؼلتحقيؽالتكازفكاالنسجاـالسياسي

دكرانىامانفيتسييركافةاألعماؿسكاءنالسياسيةأكاالقتصاديةأكاألمرالذميمعب،فيالدكلة
كلذلؾفإفحؿالبرلمافيترتبعميوالعديدمفاآلثاركالتيالتقتصر،االجتماعيةداخؿالدكلة

،عمىالبرلمافكاألعماؿالمعركضةعميوفحسببؿإنياتشمؿالحككمةكذلؾفيعدةمكاطف
كمدلسمطتيافيإعالفاألحكاـالعرفيةخالؿفترة،فيفترةالحؿكنطاؽاختصاصالحككمة

،فيمايتعمؽبالرقابةعمىسمطةالحككمةأثناءالحؿكغيرىامفالمكاطفأيضانحؿالبرلمافك
 عمى الحؿ بأثر الجديدإجراءككذلؾ البرلماف تكلي إلى كصكالن الجديدة البرلمانية االنتخابات

الدستكرم.منصبوكحمفواليميف
كسنتناكؿىذاالمبحثمفخالؿثالثمطالبعمىالنحكالتالي:

المطمباألكؿ:آثارالحؿبالنسبةلمبرلمافكاألعماؿالمعركضةعميو.
المطمبالثاني:آثارالحؿبالنسبةلمحككمة.

المطمبالثالث:عقدانتخاباتبرلمانية.
 المطمب األول
 عمال المعروضة عميوآثار الحل بالنسبة لمبرلمان واأل

القانكنية اآلثار مف العديد يترتبعميو لميامو البرلماف تكلي كاف إذا أف، البدييي فمف
،حيثيؤثرالحؿبدكرهعمىأعضاءالبرلماف،أيضانيترتبعمىحؿالبرلمافالعديدمفاآلثار

،عمىاألعماؿالتشريعيةالمعركضةعمىالبرلمافقبؿحموأيضانك،ككذلؾعمىالمجمساألعمى
كسنتناكؿىذاالمطمبعمىالنحكالتالي:

 الفرع األول
 أثر الحل عمى أعضاء البرلمان

تمنحالعضكيةالبرلمانيةصاحبياالعديدمفالمزاياكالضماناتالتيأقرىاالدستكرفمف
بالحصا التمتع كاالمتيازات الضمانات ىذه البرلمانيةبيف نة لمعضك، مالية كتخصيصمكافأة

بمجردإعالفنتائجاالنتخاباتالعامةكذلؾبغرضتسييؿميمةالنائبكمساعدتوعمىالقياـ
.(1)بماعميومفكاجباتعمىأكمؿكجو

فيذهاالمتيازاتكالضماناتإذانىيحقكؽيمنحياالدستكرألعضاءالبرلماففيمقابؿ
                                 

 .363د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)
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؛فييمرىكنةبالمنصبالالشخص.قياميـبكاجباتيـ
اتتعسفيةضدهكذلؾإجراءكيعدالغرضمفالحصانةالبرلمانيةحمايةالنائبمفأم

كعميوفإفحؿالمجمسألمسببمف،لككنويمارسمياموطكاؿفترةتمتعوبعضكيةالبرلماف
ممايعطيالحؽاألسبابيترتبعميوزكاؿىذهالحصانةعفاألعضاءمفتاريخحؿالمجمس

كافةاإل التنفيذيةكالقضائيةباتخاذ إلىجراءلمسمطة دكفالحاجة الرجكعإلىاتالقانكنيةضده
جيةأخرل؛لككفىذهالحصانةمرتبطةبعضكيةالنائبفيالبرلمافأخذرأمالمجمسأكأم

.(1)لتمكنومفالقياـبمياموعمىأفضؿمايمكف
 مساءلتوفييامتيازدستكرممقرلعضك يتمثؿفيعدـ البشخصو البرلمافبصفتو

ككذلؾعدـجكازمباشرة،مطمقانعفاألفكاركاآلراءالتييبديياأثناءعمموالبرلمانيأكبمناسبتو
المجمسجراءاإل بذلؾمف إذف يصدر لـ ما التمبسبالجريمة فيحالة عدا ضده اتالجنائية

المختص أ، تأديبيان مساءلتو عدـ مدةككذلؾ أثناء فييا عممو يمارس تنفيذية جية أم ماـ
.(2)الحصانة

مف 8112شاماًل تعديالتو لغاية عام  9122الدستور الفرنسي الصادر عام كلقدذىب
اليجكزمالحقةأمعضكفي"(منوكالتينصتفيفقرتيااألكلىعمىأنو36خالؿالمادة)

زهأكمحاكمتوبسببآراءتـاإلدالءبياأكتصكيتالبرلمافأكالتحقيؽمعوأكتكقيفوأكاحتجا
اليجكز"ككذلؾالفقرةالثانيةمفنفسالمادةكالتيجاءفييا،"عنوأثناءممارسةمياموالرسمية

اعتقاؿعضكالبرلمافعفجريمةخطيرةأكغيرىامفالجرائـالكبرلكاليجكزأفيتعرضألم
الفقرةالثالثةأيضانك"كتبالمجمسالذمىكعضكفيو....احترازمآخردكفتفكيضمفمإجراء

أنو نصتعمى كالتي نفسالمادة مف التدابير" بمكجب البرلماف عضك احتجاز تأجيؿ سيتـ
االحترازيةأكشبواالحترازيةكمقاضاتوأثناءمدةانعقادالجمسةالبرلمانيةإذاطمبالمجمسالذم

."ينتميإليوذلؾ
(12كتعديالتوفيالمادة)3002القانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنةكنصكذلؾ

التجكزمساءلةأعضاءالمجمسالتشريعيجزائيانأكمدنيانبسبباآلراءالتي-4"منوعمىأنو
أكلتصكيتيـعمىنحكمعيففيجمساتالمجمسالتشريعي،أكالكقائعالتييكردكنيا،يبدكنيا

أكألمعمؿيقكمكفبوخارجالمجمسالتشريعيمفأجؿتمكينيـمف،جافأكفيأعماؿالم
أداءميامياالنيابية.

إجراءكاليجكز،اليجكزالتعرضلعضكالمجمسالتشريعيبأمشكؿمفاألشكاؿ-3

                                 
 .404،ص4991د.رمضافمحمدبطيخ،الحصانةالبرلمانيةكتطبيقيافيمصر،دارالنيضة،القاىرة،(1)

 .1أ.محمدعمرمراد،الحصانةالبرلمانيةفيالتشريعالفمسطيني،مرجعسابؽ،ص(2)
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كبصفةعامةأمعقارأك،أمتفتيشفيأمتعتوأكبيتوأكمحؿإقامتوأكسيارتوأكمكتبو
طيمةمدةالحصانة.منقكؿخاصبو

أك -2 يتعمؽبأفعالو عفأمر بشيادة المجمسالتشريعيباإلدالء اليجكزمطالبةعضك
أثناء التشريعي المجمس في عضكيتو بحكـ عمييا حصؿ معمكمات عف أك أقكالو

العضكيةأكبعدانتيائياإالبرضائوكبمكافقةالمجمسالمسبقة.
اليجكزفي -1 التمبسبجناية غيرحالة أية مفإجراءاتخاذ أمعضك ضد اتجزائية

باإل اتجراءأعضاءالمجمسالتشريعيالفمسطينيعمىأفيبمغالمجمسالتشريعيفكران
كتتكلىىيئةالمكتبىذهالميمةإذا،المتخذةضدالعضكليتخذالمجمسمايراهمناسبان

 لـيكفالمجمسمنعقدان.

1-  التنازؿ التشريعي المجمس لعضك يجكز مفال مسبؽ إذف غير مف الحصانة عف
كالتسقطالحصانةبانتياءالعضكيةكذلؾفيالحدكدالتيكانتتشمميامدة،المجمس
."العضكية

(منوكالتينصت61مفالمادة)8199الدستور المغربي الصادر عام كلقدنصكذلؾ
عمىأنو البرلماف" مفأعضاء أمعضك اليمكفمتابعة البحثعنو، كال القبض، إلقاء كال

عميو إبدائوالرأمأكقياموبتصكيتخالؿمزاكلتولميامو،كالاعتقالوكالمحاكمتو، ،بمناسبة
...".

في8199شاماًل تعديالتو لغاية عام  9128الدستور األردني الصادر عام ككمانص
يةفيالتكمـلكؿعضكمفأعضاءمجمساألعيافكالنكابممئالحر"(منوعمىأنو87المادة)

بداءالرأمفيحدكدالنظاـالداخميلممجمسالذمىكمنتسبإليوكاليجكزمؤاخذةالعضك كا 
."بسببأمتصكيتأكرأميبديوأكخطابيمقيوفيأثناءجمساتالمجمس

جاءفي )8193الدستور المصري الصادر لعام ككذلؾما (443فيكؿمفالمادة
فييا جاء كالتي " يسأؿ فيال أعمالو بأداء تتعمؽ آراء مف يبديو عما النكاب مجمس عضك

فيغيرحالةالتمبس،اليجكز"(كالتينصتعمىأنو442كالمادة)،"المجمسأكفيلجانو
."جنائيضدعضكمجمسالنكابفيمكادالجناياتكالجنح...إجراءاتخاذأم،بالجريمة

الدستكرلمنكاب فييباقيةالتزكؿ،فيالبرلمافككنيـنكابانفالحصانةالنيابيةيمنحيا
بالنياية كاف سكاء المنصب ىذا يفقد الشخصالذم عف تزكؿ ال أنيا غير المنصب عف
الطبيعيةلمفترةالنيابيةأكمفخالؿحؿالبرلمافقبؿالمدةالقانكنيةالتيحددىاالدستكر؛فيي

ةالبرلمانية.مرىكنةإذانباستمراريةالبقاءفيمنصبالنياب
اتالممنكحةتزكؿعفالنائبعندانتياءفترتوالنيابيةسكاءجراءكبماأفالحصانةكاإل

بانتياءالمدةالتيحددىاالقانكفأكمفخالؿحؿالبرلمافقبؿانتياءىذهالمدةبأحداألسباب
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الالزمة بالضمانات األخذ كمع الدستكر شرعيا التي ى، ىنا البدييي فالتساؤؿ ىل تزول ك
 في حالة التعسف في حل البرلمان؟ أيضاً الحصانة 

ب لمضكابطكالضماناتالمتعمقة رئيسالدكلة مخالفة الحؿكالتينصعميياإجراءتعد
كعميوفإف،ككؿمابنيعمىباطؿفيكباطؿ،الدستكرمفشأنياأفتجعؿقرارالحؿباطالن

كذلؾلككفالحصانةمصدرىا،قرارالحؿالحصانةتبقىكالتزكؿعفاألعضاءرغـصدكر
الدستكرفينايككفالرجكعإلرادةالشعبككنومصدرالسمطاتكيترتبعميوخضكعرئيسفي

.(1)قراراتولمنصكصالدستكرية
الحصانة مثؿ امتيازات مف ليا بما متمتعة تبقى البرلماف فعضكية بقيت، كطالما

يؤثركالينقصمفالتمتعبيامالـيصدرقرارمصاحبةلشخصالنائبفالطعففيصحتياال
ألفالحصانةبالنسبةألعضاءالبرلمافتبدأمف،بأكثريةأعضاءمجمسالنكابيقرىذاالبطالف

.(2)لحظةصدكرنتائجاالنتخاباتكحمؼاليميفاستنادانلمدستكر
 المالية المكافأة اأيضانكتعد ألعضاء الممنكحة االمتيازات بيف أفمف فنجد لبرلماف

البرلماف ألعضاء مالية حددتمكافأة قد الدساتير عاـ، الصادر المصرم نصالدستكر فقد
."يتقاضىالعضكمكافأةيحددىاالقانكف..."(منوالتيجاءفييا401فيالمادة)3041

عمىأفوتعديالتو8114القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة أيضانكلقدنص
( كردفينصالمادة منو11يتقاضىعضكالبرلمافمكافئةشيريةكذلؾبحسبما كالتي،(

."يتقاضىعضكالمجمسالتشريعيمكافأةشيريةيحددىاالقانكف"نصتعمىأنو
كتعدالمكافأةامتيازانإجباريان؛فاليحؽلعضكالبرلمافأفيتنازؿعنياقبؿقبضياحتى

باإلضافةإلىإعفائيـمفالرسكـكالضرائبفي،نازؿلصالحالدكلةأكالمجمسلككافىذاالت
.(3)القانكفالمصرم

في بالعضكية التمتع ببقاء مرىكنتاف كالمكافأة الحصانة مف كؿ فإف كرد كبحسبما
البرلمافكالتزكالفكالتنتييافإالبزكاؿأكانتياءالعضكيةمفالبرلمافألمسببمفاألسباب

التيحددىاالدستكركمفبينياحؿالبرلماف.

                                 
د.إسماعيؿعبدالرحمفالحمقي،ضماناتعضكالبرلماف،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةالقاىرة،(1)

 .222،ص4999

،مطابعاإليماف،عماف،4د.ابراىيـالشكابكة،الحصانةالبرلمانية،دراسةمقارنةبيفاألردفكبريطانيا،ط(2)
 .69،ص4997

 .112،ص4996-4991لقانكفالدستكرم،دارالنيضة،القاىرة،د.جابرجادنصار،الكسيطفيا(3)
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 الفرع الثاني
 أثر حل البرلمان عمى المجمس األعمى

كمػفثػـانتيجتػوالعديػػد،نشػأنظػاـالمجمسػيفأكمػايسػمىبػاالزدكاجالبرلمػانيفػيإنجمتػرا
فقػػداتجػػو،كلكنيػػااختمفػػتفػػيكيفيػػةتكػػكيفىػػذهالمجػػالسكاختصاصػػاتياكأسػػمائيا،مػػفالػػدكؿ

الكثيػػرمػػفالػػدكؿباألخػػذبيػػذاالنمػػكذجكمػػفبينيػػاالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةكاالتحػػادالسػػكفيتي
فمقػددلػت،سابقانكسكيسراإيطالياكفرنسانظرانلمايتمتعبوىذاالنظاـمػفمميػزاتالغنػىعنيػا
مػػسالكاحػػدتجػػاربالػػدكؿالعريقػػةفػػيالديمقراطيػػةعمػػىأفنظػػاـالمجمسػػيفأفضػػؿمػػفنظػػاـالمج

 .(1)حيثأفالقكانيفتتداكؿبيفالمجمسيف

جعمػتمعظػـدسػاتيرالػدكؿالبرلمانيػة،كنظػرانلمػالممجػالسالعميػامػفمرتبػةكمكانػةعاليػة
غيػرأفىػذااليتعػارضمػعأفحػؿالمجػالسالػػدنيا،تتجػونحػكعػدـقابميػةىػذهالمجػالسلمحػؿ

فمجمػػسالمػػكرداتغيػػرقابػػؿ،المثػػاؿالنظػػاـاإلنجميػػزمفعمػػىسػػبيؿ،يػػؤثرعمػػىالمجػػالسالعميػػا
ككػذلؾمػاكػافعميػونظػاـالجميكريػة،لمحؿإالأفحؿمجمسالعمػكـيػؤدمإلػىتأجيػؿجمسػاتو

الثالثػػةكالرابعػػةمػػفالنظػػاـالدسػػتكرمالفرنسػػيفمجمػػسالشػػيكخغيػػرقابػػؿلمحػػؿغيػػرأنػػويؤجػػؿ
.(2)جمساتولحيفاجتماعمجمسالنكابالجديد

فمػف،كمفالكاضحأفالقاعػدةىنػاىػياإلبقػاءعمػىالمجمػساألعمػىمػفالناحيػةالنظريػة
الناحيػػػةالعمميػػػةالعمػػػؿالبرلمػػػانييصػػػاببالشػػػمؿطالمػػػاأفىػػػذاالمجمػػػسغيػػػرقػػػادرعمػػػىالقيػػػاـ

أمالتأجيػػػؿالتمقػػػائي-كمػػػفأجػػػؿالعمػػػؿعمػػػىتخفػػػيضحػػػدةىػػػذهالقاعػػػدة،بسػػػمطاتوالدسػػػتكرية
فقػدجػرتمحػاكالتلمتقميػؿمػفتطبيقاتيػاكذلػػؾ-مػىفػيحالػةحػؿالمجمػساألدنػػىلممجمػساألع

كىػػذايتضػػحمػػف،عمػػىصػػعيدمسػػتكلالنصػػكصالدسػػتكريةككػػذلؾعمػػىمسػػتكلالكاقػػعالعممػػي
فحسػػبىػػذهالمػػادةيمكػػف9132الدســتور اليابــاني لعــام (مػػف11خػػالؿمػػانصػػتعميػػوالمػػادة)

يفإلػػىاالنعقػادفػػيجمسػةاسػػتثنائيةكذلػؾفػػيحالػةالطػػكارئلمحككمػةأفتػدعكمجمػػسالمستشػار


                                 
راجعفيذلؾ:د.محمدأبكزيدمحمدعمي،االزدكاجالبرلمانيكأثرهفيتحقيؽالديمقراطية،دراسةمقارنة(1)

42،ص4992كتطبيقيوعمىالنظاـالدستكرمالمصرم،رسالةدكتكراه،جامعةالقاىرة،فرعبنيسكيؼ،
بعد المعارؼ،كما ىا،د.سعدعصفكر،المبادئاألساسيةفيالقانكفالدستكرمكالنظـالسياسية،منشأة

 4980اإلسكندرية، الكجيزفيمبادئالقانكفالدستكرم492، د.مصطفىمحمكدعفيفي، بعدىا، كما
  كمابعدىا.249،ص3،4981كالنظـالسياسيةالمقارنة،الكتاباألكؿ،ط

 كمابعدىا.412اسمسمـ،مرجعسابؽ،د.خالدعب(2)
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.(1)عمىالرغـمفككفالمجمسمتكقؼعفممارسةأعمالوبفعؿحؿمجمسالنكاب
 4974كلعؿالكاقعالمصرمفيدستكرعاـ تأثيرحؿمجمسالشعب، أثبتعدـ قد
اختصاصاتو عمىمجمسالشكرلفيمباشرة جمسالشعبفيكيظيرذلؾمفخالؿحؿم،

4987،4990عامي
(2).

يتبيفعدـكجكدأثرلحؿالمجمساألدنىعمىالمجمساألعمىإالومن خالل ما سبق
أك،إذااشترطالدستكرأكنصعمىكقؼأعماؿالمجمساألعمىفيحالةحؿالمجمساألدنى

المجمساألعمىكالذمكفيحالةحؿالمجمساألدنىيتكقؼ،أفدكرانعقادالمجمسيفمتزامنة
يبقيأعضائومتمتعيفبسمطاتيـكحصانتيـباستثناءاالنعقاد؛حيثأنويمكفلبعضيـإذاكاف

)مجمستفسيرالدستكر(أفيمارساختصاصاتو؛ألفىذهالمجالسالتحتاجفيمجمسأعمى
إلىمشاركةأعضاءمجمسالنكابفياتخاذالقراراتالخاصةبالمجمساألعمى.

 فرع الثالثال
 أثر الحل عمى األعمال التشريعية المعروضة عمى البرلمان قبل حمو

سقكطكافةاألعماؿالمعركضةعمىالبرلماف(3)مفالنتائجاألكليةلنظريةالمكتالمدني
فكؿمشركعاتالقكانيفكاالقتراحاتكاالستجكابات،كالتيلـيتـالفصؿفييابعدبمجردقرارحمو

يقدمتعمىالمجمسالمنحؿتعدكأفلـتكفمالـيفصؿفييا؛لذلؾتتطمبىذهكاألسئمةالت
 البرلمافالجديد أماـ النظرفييا فيإعادة الرغبة سكاءمفإجراءاألعماؿفيحالة اتجديدة

.(4)جانبالحككمةأكمفجانباألعضاءفيالبرلمافالجديد
                                 

عمىأنو"عندماييحؿمجمسالنكاب،يجبأفيككف4916(مفالدستكراليابانيلعاـ11تنصالمادة)(1)
( أربعيف المجمسخالؿ أعضاء انتخاب إلى10ىناؾ مجمسالدايت كييدعى الحؿ، تاريخ مف يكمان )

االنتخاب.(يكمانمفتاريخ20االنعقادخالؿثالثيف)
يحؿمجمسالنكاب،يغمؽمجمسالشكرلفيالكقتنفسو،كعمىكؿحاؿ، فممجمس الوزراء في وقت عندما

 الطوارئ الوطنية أن يدعو مجمس الشورى لالنعقاد في جمسة طارئة.
لـيكافؽتككفالتدابيرالمتخذةفيتمؾالجمسةالمذككرةفيشرطالفقرةالسابقةمكقتةكتصبحالغيةكباطمةما

 (أياـبعدافتتاحالجمسةالتاليةلمجمسالدايت".40عمييامجمسالنكابخالؿعشرة)

 كمابعدىا.211د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)

يرجعأصؿنظريةالمكتالمدنيإلىالقانكفالركمانيالذمكافيشترطلكييتمتعأمإنسافبالشخصية(3)
فيستبعداألرقاء،كأفيككفمكاطنانركمانيانفيستبعداألجانب،كأخيرانأفيككفربالقانكنيةأفيككفحران

أسرةأممستقالنبحقكقوفيستبعدالخاضعكفلسمطةغيرىـ،فإذافقداإلنسافصفةمفىذهالصفاتيفقد
رجعالسابؽ،شخصيتوالقانكنيةكىذامايعرؼباسـالمكتالمدني"نقالنعف:د.عالءعبدالمتعاؿ،الم

 .201ص

 .317،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص418راجعفيذلؾ:أ.داناعبدالكريـسعيد،مرجعسابؽ،ص(4)
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سئمةالتيقدمتإلىالبرلمافقائمةحتىتظؿالمشركعاتكاالقتراحاتكاالستجكاباتكاأل
أكفيحالةزكاؿالبرلمافالذم،يتـالفصؿفييا كالتندثرإالبرغبةأصحابياعنداستردادىا

االتجاهحيثاعتبرت،قدمتإليوسكاءبانتياءمدتوالقانكنيةأكبحمو بيذا كلقدأخذتإنجمترا
المجمسيفكاليتـاعتمادىافيدكراالنعقادالذمكافةالمشركعاتكالمقترحاتالتيتقدـألحد

كاليستثنىفي،تقدـفيوتندثربمجردانتياءىذاالدكركاليمكفإحياؤىاإالبتجديدىامرةأخرل
حؿجراءذلؾسكلاإل حتىبعد فتبقىمنتجةآلثارىا الكزراء أحد مسئكلية بانعقاد اتالمتعمقة

.(1)البرلماف
"كنصفيوعمىأنو9212البمجيكي ىذا االتجاه حيث صدر قانون  الدستوركلقداتبع

المجمسيفتسقط أحد يقرىا حؿالمجمسيففالمشركعاتالتيلـ فيحالة ككؿمفالمجمسيف،
الجديديفيعدمفتمقاءنفسومختصانبالمشركعاتكالقكانيفالتيأقرىاالمجمساآلخرقبؿحمو

.(2)"كالتيلـيكفقدقبمياأكرفضيا
فيحالةحؿأحدالمجمسيففإفمشركعاتالقكانيفالتيكانتقدقدمتلممجمس أما
بنظر يككفمختصبدكفإحالةجديدة تبطؿكالمجمسالجديد أقرىا يكفقد المنحؿكالتيلـ

.(3)المشركعاتكالقكانيفالتيأقرىاالمجمسالمنحؿ
أكجب عمجمسالنكابالمنحؿفياجتما9184الدستور المصري الصادر سنة كلقد

.(4)حالةكفاةالممؾكحالةخمكالعرشإلىحيفاجتماعالمجمسالذميخمفو
)9128الدستور األردني الصادر سنة أيضانكأشار منوفيالفقرة)ـ(38فيالمادة )

إذاتعذرالحكـعمىمفلوكاليةالممؾبسببمرضعقميفعمىمجمسالكزراءبعد"عمىأنو
إلىاالجتماعالتثب فيالحاؿ مجمساألمة تمفذلؾأفيدعك ذلؾالمرض، ثبتقياـ فإذا

بصكرةقاطعةقررمجمساألمةانتياءكاليةممكوفتنتقؿإلىصاحبالحؽفييامفبعدهكفؽ
انتخابالمجمسالجديد يتـ أكانتيتمدتوكلـ كافمجمسالنكابمنحالن ذا الدستكركا  أحكاـ

."جتماعليذاالغرضمجمسالنكابالسابؽفيدعىإلىاال
 أف )9137الدستور اإليطالي الصادر سنة كنالحظ المادة حالة77في يبيف منو )

كىيحالةالضركرةكاالستعجاؿكالتيتضطر،أخرليكجبفيظميااجتماعالبرلمافالمنحؿ
اإل مف مجمكعة التخاذ أفجراءالحككمة المنحؿ البرلماف كيجبعمى الخطر تفادم اتبغية
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اإل لمنظرفيىذه أياـ يعنيأفاختصاصالبرلمافالمنحؿجراءيجتمعخالؿخمسة اتكىذا
فاليحؽلمبرلمافأفيناقشمشركعاتالقكانيففيك،يقتصرفقطفيحالةالضركرةكاالستعجاؿ

الحكـالكاردفيالدستكر9122لصادر سنة الدستور الفرنسي اكلقدأكد،إذفاختصاصجزئي
.(1)اإليطاليكىكاجتماعالمجمسالمنحؿبقكةالقانكف

قدأخذبقاعدةانتياءأعماؿالبرلمافبمجردصدكرقرارالدستور المصريكيالحظأف
يتكلى"عمىأف9111لسنة  981قانون مجمس الشورى رقم (مف2الحؿحيثتنصالمادة)

المخكلةرئيسمجمسال كالمالية شعبأثناءحؿمجمسالشكرلجميعاالختصاصاتاإلدارية
جميع المجمسيف حؿ فترة أثناء الكزراء مجمس رئيس كيتكلى كرئيسو المجمس لمكتب

كيفيـمفىذاالنصأف،"االختصاصاتالماليةكاإلداريةالمخكلةلمكتبيالمجمسيفكرئيسييما
إلىحرما أيةسمطاتكافالدستكرالمصرمقدعمد الحؿمفمباشرة فالمجمسالذميمحقو

.(2)يتمتعبياقبؿالحؿكأماالحكمةمفىذاالنصفييضمافاستمرارتسييرأعماؿالمجمس
،كلقداتجيتبعضالدساتيرلمحدمفنظريةالمكتالمدنيالتيتكقؼالحياةالتشريعية

عمىالديمقراطيةكضمانانالستمرار النيابية؛فقدتضمنتنصكصكفيمةأفحفاظانمنيا الحياة
أمفراغتشريعيأكرقابي تكاجد عمىعدـ حفاظان دكفانقطاع؛ النيابية تحفظتكاصؿالحياة

.(3)كنشكءقاعدةاستمرارالحياةالنيابيةرغـحؿالبرلماف
(منوكالتيجاء64بيذهالقاعدةمفخالؿالمادة)9137الدستور اإليطالي لسنة كأخذ

."امتدادسمطاتالمجمسالسابؽحتىاجتماعالمجمسالجديد،..."فييا
)9124الدستور الدنماركي الصادر سنة ككذلؾ منوكالتيجاءفييا23فيالمادة )

انتخاباتجديدةمفشأنياكضعنيايةلككالةالبرلمافإجراءلمممؾأفيقررفيأيةلحظة"أنو
ككذلؾالككالةالبرلمانيةالتنتييعمىأيةحاؿمفاألحكاؿإال،القائـعندتماـىذهاالنتخابات

."انتخاباتجديدةإجراءب
كالذميأخذبنظريةاالتجاه األوليتبيفأفأثرحؿالبرلمافبحسبوعمى ىدى ما سبق

المد كامؿالمكت بشكؿ البرلماف حياة نحك يتجو ني ىك، ما كؿ قيمة فقداف عنو ينتج مما
ممادفعالفقياءلمعمؿعمىإدخاؿممطفاتلمحد،معركضعميومفأعماؿكتصبحكأفلـتكف

مفنظريةالمكتالمدنيكالتخفيؼمنياسكاءباجتماعالمجمسالمنحؿفيأكقاتمعينةأكعدـ
ابحؿالمجالسالدنياأكبطبيعةاألعماؿالمعركضةعمىالمجمسسكاءمفتأثيرالمجالسالعمي
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الذمعمداالتجاه الحديثأما،أخذبانتيائيانيائيانأكمفحاكؿإقراربعضماتـإنجازهمنيا
إلىإنياءنظريةالمكتالمدنيفقداتجونحكاستمرارالحياةالبرلمانيةطكاؿالفترةالكاقعةمابيف

الحؿكانتخابالمجمسالجديدكمنيامفاتجونحكإنشاءلجافدائمةتقكـبميامياحتىتـقرار
.(1)حؿالبرلمافلحيفانتخابمجمسجديد

فحؿالبرلمافيؤثربشكؿأكبآخرعمىاألعماؿالتشريعيةالمعركضةعمىالبرلمافقبؿ
ايتناسبمعكاقعالبالدحموكذلؾبالتطابؽمعماينصعميوكؿدستكرعمىحدابحسبم

 كطبيعتيا.

 المطمب الثاني
 آثار الحل بالنسبة لمحكومة

،تعرضأعماؿالحككمةعمىالبرلمافلمناقشتياإعماالنلمبدأالرقابةالمتبادلةبيفالسمطات
ليا الممنكحة السمطة استعماؿ في تعسؼالحككمة لعدـ ضمانة الشرط ىذا كيعد كاف، فإف

فمفالبديييأفيؤثر،عفممارسةأعمالوفيحاؿصدكرقرارحؿالبرلمافالبرلمافيتكقؼ
عمىالحككمةكخاصةنفيمايتعمؽبنطاؽاختصاصالحككمةكمدلحؽالحككمةفيأيضانبدكره

اكؿإصدارمراسيـلياقكةالقانكفكحقيافيإعالفاألحكاـالعرفيةأثناءفترةحؿالبرلمافكسنتن
النحكالتالي:ىذاالمطمبعمى

 الفرع األول
 نطاق اختصاص الحكومة في فترة الحل

مفالمتعارؼعميوأفأعماؿالحككمةكفقانلمبدأالرقابةالمتبادلةبيفالسمطاتتعرض
البرلماف عمى ىؿ، ىك تساؤؿ مف الذىف إلى يتبادر ما فإف مكجكد غير البرلماف كاف فإذا

صاتيابشكؿطبيعيككأفالبرلمافلـيخضعلمحؿأـتستطيعالحككمةالقياـبممارسةاختصا
مفق بؿالحككمةفيظؿغيبةأفىناؾبعضالمسائؿالتياليجكزاتخاذأمقراربشأنيا

البرلماف.
 لقد انقسم رأي الفقو في ىذا الصدد إلى رأيين:

يالقراراتذاتإلىأفالحككمةالتيتقكـبحؿالبرلمافتنحصرقراراتيافقطفاتجو الرأي األول
أمالتياليمكف،الصفةاإلداريةكالتيتتجردمفأيةخطكرةأكأممساسباألمكرالسياسية

األمرالذم،لياأفتثيرمسئكليةالحككمةأماـالبرلمافلكمارستياأثناءكجكدالبرلمافكحياتو
.(2)طراداـبعمميابانتظاـكاارىافيالقييؤدمإلىحصرقراراتيافيتسييرالمرافؽالعامةكاستمر
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 :(1يولقد اعتمد ىذا الرأي عمى مجموعة من األسانيد منيا
 كعميوفالكاجبأاليؤدم،تمجأالسمطةالتنفيذيةلحؽالحؿفيحالةخالفيامعالبرلماف

المساكاة مخالؼلمبدأ أفضؿمفكضعالبرلماففيذا الحؿإلىمنحالحككمةكضعان
كيجبأاليتـإضعاؼسمطةعمىحساباألخرل.الذميمثموالتحكيـ

 البرلماف أماـ الحككمة أساسمسئكلية عمى البرلماني النظاـ يقـك تستطيع، ال لذلؾ
الحككمةاالستمرارفيالحكـدكفأفتككفمسئكلةأماـالبرلمافخاصةفياألعماؿ

ديداألعماؿالتيالتثيرالتيتثيرالمسئكليةالسياسيةلمرقابةالبرلمانية؛فالبدمفتح
 المسئكليةالسياسيةليقتصرعمؿالحككمةعمييافقط.

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

 عمىحياةالمكاطنيفكمستقبميـ.األىميةيككفلياتأثيرىاالمحسكس

 الغايةمفتحديداختصاصاتالحككمةالمستقيمةفيتعريؼاألمكرالجاريةىكعدـ
فمماذاالتفرقة،كجكدرقابةفعالةعميياخاصةفيحالةالحككمةالتيتقكـبحؿالبرلماف
 يةفيكمييما.بيفالحؿكاالستقالةماداـالشكؿكاحدفيتطبيؽقكاعدالمسئكليةالكزار

 إلى دفعيا مفغيرالمقبكؿمنحالحككمةالتيأصبحتالتحظىبثقةالبرلمافمما
مراقبان كالذمكاف الظركؼالعادية في ليا الذمكاف مف أفضؿ قانكنيان كضعان حمو

 ألعماليا.

إلىذلؾحيثحظرعمىالحككمةفي ظل الجميورية الثالثةالدستور الفرنسيكقداتجو
البرلماف حؿ أثناء اعتماداتإضافية فتح البرلمافىك، النصىيأف ىذا كراء مف كالحكمة

المسيطركقاعدةعمىاإليراداتكالنفقاتالعامةالتياليمكفأفتتـإالبقانكففقدأرادغؿيد
البرلماف حؿ أثناء االعتماداتالمالية فتح عف الحككمة مكقؼ، أف دستور الجميورية غير

)الرابعة منوعمىأنو13كافأكثركضكحانحيثنصتالمادة ) الحؿتبقىالكزارة" فيحالة
لتعريؼاألمكرالجارية رئيسالكزراءككزيرالداخميةفيكظيفتيا "كذلؾفيعدا النص، كىذا

ر حيثيقكـ الجارية فيتعريؼاألمكر بتعييفقاطعفيحؽاختصاصالحككمة ئيسالدكلة
الجمعية مكتب ىيئة مع باالتفاؽ يتكلى الذم الكزراء لمجمس رئيسان الكطنية الجمعية رئيس

.(2)الكطنيةتعييفكزيرالداخمية
فقدذىبإلىأفالحككمةتتمتعأثناءحؿالبرلمافبسمطاتكاممةحتىوأما الرأي اآلخر
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ولقد استند أصحاب ذلؾقبؿالمجكءإلىحمولكتعرضتلسحبالثقةمنيامفقبؿالبرلمافك
:(1يىذا الرأي لبعض األسانيد ومنيا

 فقديككفنتيجةكجكد،اليككفدكماناليدؼمفالحؿاستطالعرأمالشعبكتحكيمو
 أزماتكزاريةأكلتحقيؽأىداؼفنية.

 ككمةثمةدساتيرتضمنتمايكفيمفاألحكاـلكجكدالرقابةالبرلمانيةعمىعمؿالح
 أثناءفترةالحؿكالدستكرالدنماركيكالدستكرالسكيدم.

 السمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةمتمتعتافبنفسالقدر ليسمفالضركرمأفتككفكمتا
 مفالمساكاةخالؿالفترةالزمنيةمابيفقرارالحؿكحتىاجتماعالمجمسالجديد.

 الح المستقيمة الحككمة تماثؿ أف الصحيح غير أفمف دكف قامتبالحؿ التي ككمة
فالمستقيمة،تككفقدقدمتاستقالتياالختالؼالسببفيعدـالقدرةفيكمتاالحالتيف

ليا البرلماف مساندة تفقد الحكـ، أعباء تتحمؿ أف تقدر لـ ألنيا التي، الحككمة أما
عمىاألقؿحيثمفالممكفأفتصادؽ ضمنيان عميياقامتبالحؿتتمتعبالمساندة

 كتكثقيااالنتخاباتالمقبمة.

فػإفكػؿمػفالػرأييفقػدقػدـأسػانيدهالتػييػدعـبيػاكجيػةنظػرهسػكاءنتقـدموبناًء عمـى مـا
بضركرةقصرصػالحياتالحككمػةأثنػاءفتػرةالحػؿأكالػرأمالثػانيالػذم الرأماألكؿالذميجـز

يرلضركرةأفتتمتعالحككمةبكامؿصالحياتيا.
ى أن الــرأيين عمــى حــق وكالىمــا واجــب التطبيــق ولكــن بحســب الحالــة التــي وبــدورنا نــر 

تتالءم مع إمكانية تطبيـق أي منيمـا حيـث أن الـرأي األول يكـون تطبيقـو فـي حالـة عـدم تـوافر 
ويتواجـد بينيـا وبـين البرلمـان خـالف فينـا ، الثقة في الحكومة كونيا ال تتمتع بأغمبية برلمانيـة

ف فمـن غيـر المعقـول أن تكافئيـا بـدوام صـالحياتيا عمـى حسـاب الحل يكون بحسب ىـذا الخـال
وغالبـًا مـا ، أما الرأي الثاني فيكون تطبيقو في حالـة تمتـع الحكومـة بالثقـة البرلمانيـة، البرلمان

تكون ىذه الحكومة متمتعة بأغمبية برلمانية والحل ىنا عمى األرجح يكون بيدف دعم األغمبية 
كومة بالصالحيات ال يؤثر عمى البرلمـان كونيـا عمـى توافـق وانسـجام فتمتع ىذه الح، البرلمانية

 معو.
 الفرع الثاني

 مدى جواز إصدار مراسيم بقوانين خالل فترة حل البرلمان
تصنؼسمطةإصدارالمراسيـبقكانيفمفأكثرالسمطاتالتيتمنحياالدساتيرلمحككمة
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تنتزعسمطةالتشريعمفجيةاالخت،خطكرة قاـحيثأنيا دستور مممكة صاصاألصميةفقد
إذاحدثفيمابيفأدكار"(منوأنو28حيثأكردفينصالمادة)8118البحرين الصادر عام 

انعقادكؿمفمجمسالشكرلكمجمسالنكابأكفيفترةحؿمجمسالنكابمايكجباالسراع
التأخير تحتمؿ ال تدابير اتخاذ في ، شأنيا في يصدر أف لمممؾ قكةجاز ليا تككف مراسيـ

عمىأالتككفمخالفةلمدستكر.كيجبعرضىذهالمراسيـعمىكؿمفمجمسالشكرل،القانكف
كمجمسالنكابخالؿشيرمفتاريخصدكرىاإذاكافالمجمسافقائميفأكخالؿشيرمفأكؿ

ذالـتعرضفإ،اجتماعلكؿمفالمجمسيفالجديديففيحالةالحؿأكانتياءالفصؿالتشريعي
يقرىا عرضتكلـ ذا كا  بذلؾ. قرار إصدار إلى حاجة بغير القانكف قكة مف ليا كاف ما زاؿ

."المجمسافزاؿكذلؾماكافليامفقكةالقانكف
أيضانك االختصاص8193الدستور المصري لسنة قاـ الجميكرية رئيس بمنح

(منوكالتينصت416التشريعياالستثنائيفيفترةغيابمجمسالنكابكذلؾحسبالمادة)
إذاحدثفيغيردكرانعقادمجمسالنكابمايكجباإلسراعفياتخاذتدابيرالتحتمؿ"عمى

التأخير ع، طارئلعرضاألمر المجمسالنعقاد رئيسالجميكرية مجمسيدعك كاف ذا كا  ميو.
عمىأفيتـعرضياكمناقشتيا،يجكزلرئيسالجميكريةإصدارقراراتبقكانيف،النكابغيرقائـ

فإذالـتعرضكتناقشأكإذا،كالمكافقةعميياخالؿخمسةعشريكمانمفانعقادالمجمسالجديد
دكفحاجةإلىإصدار،زاؿبأثررجعيماكافليامفقكةالقانكف،عرضتكلـيقرىاالمجمس

أكتسكيةماترتبعمييامف،إالإذارألالمجمساعتمادنفاذىافيالفترةالسابقة،قراربذلؾ
."آثار

قراراتويتضح من خالل ىذه المادة يتكجبإلصدار الشركطبقانكفأنو مف مجمكعة
ككففيومجمسكأفتككففيكقتي،منيا:حدكثأمكرطارئةتستكجبالسرعةفيمكاجيتيا

النكابغيرقائـ القرارات، إصدارىذه كالسماحلرئيسالجميكريةكحده عمىأفيتـعرضيا،
كبغيابأحدىذهالشركط،لممناقشةكالمكافقةعميياعمىالمجمسالجديدخالؿخمسةعشريكمان

.(1)تفقدىذهالقراراتأثرىاالقانكني
فضف مصطمحان يعد الضركرة مصطمح أف ضركرةكحيث يرل الدستكرم الفقو فإف اضان

انجسيمانكالتيتجسدخطر،الرجكعإلىالقكاعدالعامةفينظريةالضركرةلتحديدىذهالظركؼ
كاالضطراباتكحاالن كالحركب الطبيعية الككارث مثؿ التي، المشابية الظركؼ مف كغيرىا

الدكلة كعمىأفتككفالقكانيفالعامةغيركافيةلمكاجيةمثؿىذهالظركؼمما،تتعرضليا

                                 
لمزيدحكؿتفاصيؿىذهالشركطراجع:د.رائدصالحقنديؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالفمسطيني،دراسة(1)

 كمابعدىا.387،ص3041مقارنة،رسالةدكتكراه،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة،



111

الظركؼمفمخاطر ىذه تشكمو ما لدرء استثنائية إلىكسائؿ لمجكء التنفيذية بالسمطة ،يدفع
لمكاجيتيا قراراتألزمة بإصدار رئيسالجميكرية يخكؿ ذلؾ عمى كبناءن حالة، تقدير كيترؾ

يقكـبتخكيؿسمطةإصدارالمكائحالضركرةلرئيسالجميكرية فيككحدهالذميقدرىاكبمكجبيا
.(1)كذلؾتحترقابةالبرلماف

فمعظـالفقوالمصرميستخدـاصطالحلكائحالضركرةلمداللةعمىاالختصاصالتشريعي
.(2)االستثنائيالذميمارسورئيسالدكلة

(كالتياشترطت418فالمادة)م8193الدستور المصري لسنة كاستنادانإلىماجاءفي
كافمجمسغيرقائـ الظركؼاالستثنائيةفيحالةإذا قياـمجمس،أفتحدثفيىذه كعدـ

.(3)النكابماىكإالغيبةالمجمسعفالساحةالتشريعية
التعبيرليكأشمؿمايككفلكؿحالةاليككففيياالمجمسمكجكدانألمسبب كلعؿىذا

.(4)مفاألسباب
من المتعارف عميو بحسب إجماع الفقو الدستوري فإن مصطمح غيبة المجمس يتحقق و 

 :(5يفي الحاالت التالية
 أوال: فترة ما بين أدوار االنعقاد:

كىيالفترةالتيتتخمؿدكريفمتتابعيفأحدىماانتيىكاآلخرقادـلنفسالمجمسأمفترة
كيتـالدكر،الفترةالكاقعةبيفانعقادعادمكدكرغيرعادمأيضانكماتشمؿ،العطمةالسنكية

تقتضيذلؾأكبناءن عمىدعكةمفالرئيسفيحالةكجكدضركرة الغيرعادملممجمسبناءن

                                 
يقاتياالمعاصرة،مرجعراجعفيذلؾ:د.يحيىالجمؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكبعضتطب(1)

ص سابؽ،41سابؽ، مرجع عمييا، الرقابة كضماف الضركرة لكائح الديف، جماؿ سامي د. بعدىا، كما
 كمابعدىا.372،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص670ص

الثقافة(2) دار فيالظركؼاالستثنائية، االختصاصالتشريعيلرئيسالدكلة حبيب، السعكد أبك محمكد د.
 كمابعدىا.412،ص4990الجامعية،القاىرة،

("لرئيسالجميكريةأفيقدـاستقالتوإلىمجمسالنكابفإذاكافالمجمسغيرقائـ،قدميا418نصالمادة)(3)
محكمةالدستكريةالعميا".إلىالجمعيةالعامةلم

ط(4) مقارنة، دراسة لمقراراتاإلدارية، العامة النظرية الطماكم، سميماف القاىرة،4د. العربي، الفكر دار ،
 .141،ص4976

راجعفيذلؾ:د.محمدربيعمرسي،السمطةالتشريعيةلرئيسالدكلةفيالنظـالحديثة،رسالةدكتكراه،كمية(5)
،د.رائدصالحقنديؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالفمسطيني،118،ص4991القاىرة،الحقكؽ،جامعة

كمابعدىا،د.محمكدأبك79كمابعدىا،د.ساميجماؿالديف،مرجعسابؽ،ص393مرجعسابؽ،ص
 كمابعدىا.416السعكدحبيب،مرجعسابؽ،ص
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؛حيثأشارتكافةالدساتيرالمصريةإلىىذاالغرض(1)عمىطمبمكقعمفأغمبيةأعضائو
 ذلؾ عف يشذ بخ9122سوى دستور كلـ غياب9179دستورصكصكأما نصعمى فقد

( نصالمادة ضمف عامة فييا417المجمسبصفة جاء كالتي ) مجمس" غيبة حدثفي إذا
جازلرئيسالجميكريةأفيصدر،الشعبمايكجباإلسراعفياتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخير

."فيشأنياقراراتتككفلياقكةالقانكف...
 كذلؾفي8193دستور كأما عامة بصفة قائـ نصعمىككفمجمسالنكابغير فقد

،"فإذاكافمجمسالنكابغيرقائـ..."(413/3مكاطفعديدةمفالدستكرفقدنصتالمادة)
كافالمجمسغيرقائـ.،..."(فقدنصت411/3ككذلؾالمادة) ذا "..كا  (416المادة)أيضانك،
كافمجمسالن"نصتعمىأنو ذا "(فقدكردفينصيا418كالمادة)،"كابغيرقائـ.......كا 

."فإذاكافالمجمسغيرقائـ
 ثانيا: فترة ما بين الفصمين التشريعيين:

كتككفىذهالفترةالزمنيةمحددةبستيفيكمانعمىأكثرحدكىيالكاقعةبيفالمجمسالقديـ
 الجديد البرلماف انعقاد كبداية الدستكرية مدتو انتياء انتخابوعقب عقب نص، الدستوركلقد

مدةعضكيةمجمسالنكابخمس"(منوعمىأنو406مفخالؿالمادة)8193 المصري لسنة
تبدأمفتاريخأكؿاجتماعلوكيجرمانتخابالمجمسالجديدخالؿالستيفيكمان،سنكاتميالدية

."السابقةعمىانتياءمدتو
 خالليا تعقد التي ىي المدة كاليةفيذه انتياء إثر لممجمسالجديد البرلمانية االنتخابات

غيرأفالدستكراألردنيحدد،المجمسالسابؽسكاءزادتتمؾالفترةعفستيفيكمانأـقصرت
.(2)ىذهالفترةبمدةالتتجاكزأربعةأشيرمفتاريخحؿالبرلمافالسابؽ

فتر في تدخؿ الفترة ىذه الدستكرم الفقو غالبية خاللياكرأل يجكز كالتي االنعقاد عدـ ة
إفمفيكـالنص"الدكتور يحيى الجملكبحسبماأفاد،لمسمطةالتنفيذيةإصدارالقكانيفالمؤقتة

يتسعليشمؿالفترةبيفنيايةآخردكرةفيفصؿتشريعيكبدايةالدكراألكؿفيفصؿتشريعي
.(3)"الحؽ

                                 
 .109ةفيالنظاـالبرلماني،مرجعسابؽ،صد.أحمدسالمةبدر،االختصاصالتشريعيلرئيسالدكل(1)

 .377د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)

راجعفيذلؾ:د.يحيىالجمؿ،نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكبعضتطبيقاتياالمعاصرة،مرجع(3)
القكانيفالمؤقتةفياأل334سابؽ،ص الرقابةعمىمشركعية كفاية د.عميالشناكم،عدـ بحث، ردف،

 .401،ص4997منشكرفيمجمةالدراساتالجامعيةاألردنية،المجمدالرابعكالعشركف،العدداألكؿ،
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 ثالثًا: فترة وقف جمسات مجمس النواب:
بمدةثالثيفيكمان9179دستور جميورية مصر العربية لسنةحددتفترةالكقؼبحسبلقد

اليجكزلرئيس"حيثجاءفييا3007-2-36(كذلؾقبؿتعديميافي426طبقانلنصالمادة)
استفتاء كبعد الضركرة حؿمجمسالشعبإالعند الجميكرية قراران، كيصدررئيسالجميكرية

جراءبكقؼجمساتالمجمسك فإذاأقرتاألغمبيةالمطمقةلعددمف،االستفتاءخالؿثالثيفيكمانا 
."أعطكاأصكاتيـلمحؿاصدرالرئيسقراراىبو

)8193الدستور لسنة كجاء مفخالؿالمادة الفترة ىذه منوبعشريفيكمان427محدد )
كبقرار،الضركرةاليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالنكابإالعند"حيثنصتعمىأنو

كاليجكزحؿالمجمسلذاتالسببالذمحؿمفأجموالمجمس،مسببكبعداستفتاءالشعب
جراءالسابؽكيصدررئيسالجميكريةقرارانبكقؼجمساتالمجمسك االستفتاءعمىالحؿخالؿا 

األكثر عمى يكمان عشريف الصحي، األصكات بأغمبية االستفتاء في المشارككف كافؽ ،حةفإذا
كدعاإلىانتخاباتجديدةخالؿثالثيفيكمانعمىاألكثرمف،أصدررئيسالجميكريةقرارالحؿ

."تاريخصدكرالقرار.كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلعالفالنتائجالنيائية
تمييدانلحؿكتقعىذهالفترةفيمابيفإصداررئيسالجميكريةقرارانبكقؼجمساتالمجمس

الحؿ ىذا عمى االستفتاء نتيجة ظيكر بعد الحؿ قرار صدار كا  البرلماف النتيجة، جاءت فإذا
.(1)مكافقةباألغمبيةالمطمقةلمفأعطكاأصكاتيـعمىالحؿأصدرالرئيسقرارانبو

 رابعًا: فترة حل المجمس:
فيإصدارمراسيـلقدحدثاختالؼكبيربيفالدساتيرالمتعاقبةبخصكصحؽالحككمة

الممؾحؽإصدار9184 الدستور المصري لسنةلياقكةالقانكففيأثناءىذهالفترةفمقدخكؿ
إذاحدثفيمابيف"(منوكالتينصتعمىأنو14مراسيـكذلؾبحسبماكردفينصالمادة)

أفيصدرفيشأنيافممممؾ،أدكاراالنعقادمايكجباإلسراعإلىاتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخير
القانكف قكة ليا تككف مراسيـ لمدستكر، مخالفة تككف بشرطأفال إلى، البرلماف كيجبدعكة

فإذالـتعرضأكلـيقرىا،اجتماعغيرعادمكعرضىذهالمراسيـعميوفيأكؿاجتماعلو
ليمابجكازإصدارمماأكجداتجاىيفاليؤمفأك،"أحدالمجمسيفزاؿماكافليامفقكةالقانكف

.(2)كأماثانييمافيؤمفبذلؾ،مراسيـبقكانيف
 وسنقوم باستعراض كل من االتجاىين عمى الشكل التالي:

كالذمأخذأصحابوبعدـجكازإصدارمراسيـبقكانيففيفترةالحؿكذلؾاالتجاه األول:

                                 
 .84د.ساميجماؿالديف،مرجعسابؽ،ص(1)

 كمابعدىا.378د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)
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.9184الدستور المصري لسنة (في14بحسبماكردفيالمادة)
االتجاهإلىأففترةالحؿالتصنؼضمفالفترةالتيتدخؿبيفأدكارذىبأنصا رىذا

الحؿ بقكانيفخالؿفترة فإنواليجكزلمحككمةإصدارمراسيـ االنعقاد؛كعميو ككفالحؿال،
كعندانعقادالمجمسالجديدفإنو،ينييأدكاراالنعقادفحسببؿينييالفصؿالتشريعيبأكممو

فيذامايمنعالسمطةالتنفيذيةمفإصدارمراسيـبقكانيفخالؿىذه،ريعيانجديدانيبدأفصالنتش
كىيالعطمةالعاديةالسنكيةالتي-فيمابيفأدكاراالنعقاد-الفترة؛ككنياالتدخؿتحتعبارة

أفيصدرلكائح أنواليجكزلرئيسالدكلة يترتبعميو المتتالييف؛كمما تتخمؿدكرماالنعقاد
.(1)ركريةفيفترةالحؿض

 ولقد قام أصحاب ىذا االتجاه باالستناد إلى الحجج التالية:
 (مف14أفماكردفينصالمادة) ماىكإالنص9184الدستور المصري لسنة

القياسعميو أك التكسع فيو استثنائيفاليجكز النص، استخداـ الكاجبقصر كمف
 الفترة عمى الزمف لحدكد أكردبالنسبة كما االنعقاد أدكار بيف فيما الكاقعة الزمنية

 .(2)النص

 (مف14أفالنصالفرنسييكجبعقدالبرلماففكرانكعميوكافيتكجبتفسيرالمادة)
عمىأساسكجكدكممةفكرانفيالنصالعربي؛ألفالنص9184دستور مصر لسنة 

لدكلةإصدارمراسيـبقكانيفالعربيإنمانشأعفسيكمطبعيكعميوفاليجكزلرئيسا
أثناءفترةالحؿ؛ألنواليمكفخالؿىذهالفترةدعكةالبرلمافلالنعقادفكرانبصفةغير

 .(3)عادية

كتبرزالحكمةمفكراءمنحىذهالسمطةلمحككمةىيأفالدستكرقداطمأفلكجكدكفاؽ
ىذهاألعماؿفكرانعمىالبرلمافممايدفعياإلىعرض،بيفكؿمفالسمطةالتنفيذيةكالبرلماف
                                 

ف(1) لرئيسالدكلة التشريعية الكظيفة عمرحمميفيمي، د. يالنظاميفالرئاسيكالبرلماني،راجعفيذلؾ:
بعدىا،د.محمد274،ص4980دراسةمقارنة،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،جامعةعيفشمس، كما

 القاىرة، العربي، الفكر دار الدستكرم، القانكف ليمة، الرازؽ139،ص4974كامؿ عبد د. بعدىا، كما
السمطةالتشريعية،بحثمنشكربمجمةمجمسالدكلةالسنيكرم،مخالفةالتشريعكاالنحراؼفياستعماؿ

كمابعدىا،د.مصطفىالصادؽككايتإبراىيـ،64،ص4994المصرمبحكثكتعميقاتمختارةطبعة
 كمابعدىا.462،ص4993مبادئالقانكفالدستكرم،بدكفدارنشر،القاىرة،

اتكرقابتيا،دراسةمقارنة،دارالنيضةالعربية،راجعفيذلؾ:د.محمدعبدالحميدأبكزيد،تكازفالسمط(2)
 ص3002القاىرة، الفكر320، دار مصر، في كالدستكرية السياسية النظـ تطكر شمبي، إبراىيـ د. ،

 .262،ص4971العربي،القاىرة،

 كمابعدىا.180د.السيدصبرم،مبادئالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص(3)
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أمافيمايخصالحؿفتككفالحككمةعمىخالؼمعالبرلمافكما،فيدكرانعقادغيرعادم
.(1)يجكزفيحالةاالتفاؽاليجكزفيحالةالخالؼ

كالذمأخذأصحابوبجكارإصدارالحككمةلمراسيـبقكانيف.االتجاه الثاني:

كأففترةالحؿ،نويجكزلمحككمةأفتصدرمراسيـبقكانيفحيثيرلأصحابىذاالرأمأ
األكؿ الدكر كبيف المنحؿ لمبرلماف األخير الدكر بيف تكجد ككنيا االنعقاد؛ أدكار بيف تدخؿ

.(2)لمبرلمافالمنتخبالجديد

االعتباراتالعممية يتفؽمع ما ىذا كلعؿ أداة، دكف أفنترؾالدكلة اليجكز حيثأنو
الحؿيستكجبتشريعية مفأمكرىامةأثناءفترة قديطرأ كذلؾلمكاجيةما الفترة؛ خالؿىذه
مكاجيتيا اشتراطالمشرعكقكعاإل، كعدـ االتجاه التشريعيبيفدكرمجراءفيرلأصحابىذا

.(3)انعقادمففصؿتشريعيكاحد

فالحككمةأيدت،لثانيكبتنحيةالخالؼالفقييجانباننرلأفالكاقعالعمميقدأيداالتجاها
كبذلؾفمقدأصدرتالعديدمف،ىذاالرأمالذميجيزلياإصدارمراسيـبقكانيفخالؿفترةالحؿ

المراسيـ ىذه ، بتاريخ بقانكف المرسكـ بينيا 31كمف قانكف4931ديسمبر بتعديؿ كالمتعمؽ
.(4)االنتخابات

صراحةنعمىجكازإصدارمراسيـبقكانيفكذلؾمفخالؿماجاء9141نص دستور كلقد
إذاحدثفيمابيفأدكاراالنعقادأكفيفترةحؿ"(منوكالتينصتعمىأنو14فيالمادة)

قكة مجمسالنكابمايكجباتخاذتدابيرعاجمةفالممؾأفيصدرفيشأنيامراسيـتككفليا
كيجبأفتعرضىذهالمراسيـعمىالبرلماففيميعاد،لمدستكربشرطأالتككفمخالفة،القانكف

فإذالـتعرضعمىالبرلماففيذلؾالميعادػأكلـيقرىا،اليتجاكزالشيرفياجتماعوالثاني
                                 

 كمابعدىا.380د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

د.يسرمالعصار،نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكالتشريعالحككميفيفتراتإيقاؼالحياةالنيابية،(2)
 كمابعدىا.64،ص4991دارالنيضةالعربية،القاىرة،

ال(3) الدستكرمفيمصر النظاـ الجمؿ، يحيى د. فيذلؾ: صراجع سابؽ، مرجع السيد472عربية، د. ،
 القاىرة، جامعة الحقكؽ، كمية دكتكراه، رسالة المشرعة، أعماليا عف الدكلة مسئكلية ،4913مدني،

 .312ص

الحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ىامشص(4) ،د.رائدصالحقنديؿ،مرجع32راجعفيذلؾ:د.محمدعبد
 .347سابؽ،ص
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،(1)(421فيالمادة)9122دستور ككذلؾ،"أحدالمجمسيفانتيىماكافليامفقكةالقانكف
 جاءتص9122دستور كأما )فقد المادة حاالتغياب12ياغة إلى تشر كلـ عامة منو )

المجمسالتيتبررإصدارالمراسيـ؛مماأدلإلىحدكثاختالؼفيتكييؼفترةالحؿكمدل
.(2)اعتبارىاداخموضمفمصطمحغيابالمجمس

)9123بينما دستور  أشارتالمادة أدكار449فقد بيف حدثفيما "إذا أنو عمى منو )
فياتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخيرجازلرئيساإلسراعمساألمةأكفترةحمةمايكجبانعقادمج

القراراتعمى قكةالقانكف.كيجبعرضىذه قراراتتككفليا الجميكريةأفيصدرفيشأنيا
مجمساألمةخالؿخمسةعشريكمانمفتاريخصدكرىاإذاكافالمجمسقائماكفيأكؿاجتماع

فإذالـتعرضزاؿبأثررجعيماكافليامفقكةالقانكفبغيرحاجةإلى،الحؿلوفيحالة
أماإذاعرضتكلـيقرىاالمجمسزاؿماكافليامفقكةالقانكفمفتاريخ،صدارقراربذلؾإ

االعتراض".
 جاء عبارة9179دستور كلقد كىي الحؿ فترة ضمنيا تدخؿ كاضحة غيبة-بعبارة

عمىاألكثر-المجمس ستيفيكمان بمدة كالمحددة مفتاريخإعالفنتائجاالستفتاء، حيثتبدأ
األمرالذميجعؿرئيسالدكلةيعمؿعمىإصدارقرارالحؿبدكفتباطؤ؛،الشعبيعمىالحؿ

نمابتاريخ نتيجةاالستفتاء؛ألنوفيحالةاعتدبتاريخالحؿألطاؿألنواليعتدبتاريخالحؿكا 
مف ممكف قدر أكبر إلى الجديد كالمجمس المنحؿ المجمس بيف ما الفترة الجميكرية رئيس

.(3)الزمف
كىيعبارة-إذاكافمجمسالنكابغيرقائـ–فقدجاءتفيوعبارة8193دستور كأما

.أيضانفترةالحؿتدخؿضمفىذهالعبارةممايجعؿ-غيبةالمجمس-مرادفةلعبارة
وبدورنا نؤيد جواز إصدار الحكومة لمراسيم بقوانين خالل فترة غيبة المجمس لما تقتضيو 

                                 
المصرمعمىأنو"إذاحدثفيمابيفأدكارانعقادمجمساألمة4916دستكرسنة(مف421تنصالمادة)(1)

أكفيفترةحمومايكجباالسراعفياتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخير،جازلرئيسالجميكريةأفيصدر
فيشأنياقراراتتككفلياقكةالقانكف،كيجبعرضىذهالقراراتعمىمجمساألمةخالؿخمسةعشر

مانمفتاريخصدكرىاإذاكافالمجمسقائمان،كفيأكؿاجتماعلوفيحالةالحؿ،فإذالـتعرضزاؿيك
يقرىا عرضتكلـ إذا أما بذلؾ، قرار إلىإصدار القانكفبغيرحاجة مفقكة ليا كاف بأثررجعيما

فاذىافيالفترةالسابقةأكالمجمسزاؿبأثررجعيماكافليامفقكةالقانكفإالإذارأمالمجمساعتمادن
تسكيةماترتبعمىآثارىابكجوآخر".

 .383د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)

الدستكرمالمصرماختيارهكسمطاتو،رسالةدكتكراه،كمية(3) د.فؤادعبدالنبي،رئيسالجميكريةفيالنظاـ
 .141،ص4991الحقكؽ،جامعةالقاىرة،
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الضرورة في بعض األمور من ضرورة اإلسراع في اتخاذ قرارات لدرء الخطر المحدق من وراء 
البرلمان الجديد لتظير فيو وذلك ما دامت ىذه القرارات ستعرض عمى ، ىذه األمور الطارئة
 إقرارىا أو إبطاليا.

وعمى ىدي ما سبق يتضح أن الفقو الدستوري اتفق عمى الحاالت التي يجوز فييا 
وعميو فما ، لمسمطة التنفيذية إصدار مراسيم بقوانين في حالة عدم قيام المجمس أي غيبتو

الحاالت باإلضافة إلى توافر يصدر من مراسيم بقوانين عن السمطة التنفيذية في غير ىذه 
 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؟

انيفكذلؾمفخالؿاالستنادالبرلمافىنايمارسنكعانخاصانمفالرقابةعمىالمراسيـبقك
حتى،إلىماجاءفيالدساتيرالتيأكجبتعرضىذهالمراسيـعمىالبرلمافليقررمصيرىا

.(1)غيابالبرلماففالبدأفتعرضىذهالمراسيـعميوبمجردانعقادالبرلماف
 وعمى أثر ما تقدم ذكره ال بد من التعرف عمى ما يمي:

 ييا المراسيم عمى البرلمان:المدة التي يجب أن تعرض ف 
فقد،اختمفتالدساتيرفيمايخصالمدةالتييجبأفتعرضفيياالمراسيـعمىالبرلماف

ضركرةعرضىذهاألعماؿعمىالبرلمافخالؿالشيرالتالي9141دستور مصر لعام قرر
.(2)الجتماعو

يخص ما في ب9179-9123-9122دستور أما الدساتير ميزتىذه حالتيففقد ،يف
الحالةاألكلى:إذاكافالمجمسقائمانفينايتكجبعمىالحككمةأفتكدعالمراسيـخالؿخمسة

أماالحالةالثانية:حالةحؿالبرلمافأككقؼ،عشريكمانمفصدكرىالمبرلمافليقررمصيرىا
جمساتو اجتم، أكؿ في المكائح عرض الحالة ىذه في الحككمة عمى أكجب اعفالدستكر
.(3)لمبرلماف

 المراسيـعمىالبرلمافلمبتبشأنيا8193دستور مصر لسنة كأما فقدقررعرضىذه
خالؿخمسةعشريكمانمفانعقادالمجمسالجديد.

التييجبأفتعرضفييا التحديدرغـاختالؼالمدة كلعؿالغايةكالحكمةمفكراءىذا

                                 
 .80،ص4911،المكائحالتشريعية،مكتبةعبداهللكىبة،القاىرة،د.السيدصبرم(1)

سابؽ،(2) مرجع كالبرلماني، الرئاسي النظاميف في لرئيسالدكلة التشريعية الكظيفة فيمي، حممي عمر د.
 .226ص

 .140د.سميمافالطماكم،النظريةالعامةلمقراراتاإلدارية،مرجعسابؽ،ص(3)
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الدساتير بيف المراسيـ فيىي، المراسيـ ىذه استغالؿ يتـ ال كي الحككمة أماـ السبؿ قطع
المساسبحقكؽالعامة.

 :اآلثار المترتبة عمى عدم عرض المراسيم عمى البرلمان 
بعرضالمراسيـ بالتزاميا إتماميا بعد مسئكليتيا تنتييبخمك الحككمة كانتمسئكلية إذا

عدم التزاميا بالقيام بعرض المراسيم عمى  فماذا يترتب عمى،عمىالمجمسفيالكقتالمحدد
المجمس في الوقت المحدد بموجب الدستور؟

الجانب ىامةنأيالحظفيىذا رتبتآثاران قد المتعاقبة المصرية الدساتير عمىإخالؿف
.(1)الحككمةبالتزامياغيرأفمكاقفياجاءتمتباينة

لىزكاؿماكافليذهالمكائحأفعدـالعرضيؤدمإ9184دستور مصر لسنة فقدقرر
لممستقبؿ فقط نما كا  رجعي ليسبأثر كلكف القانكف قكة مف ىذه، عمى المترتبة النتائج كتبقى
البرلماف عمى عرضيا تاريخ حتى كنافذة قائمة المكائح ، ذلؾ في عنو يختمؼ دستور كلـ

9141
(2).

 يترتب9179-9123-9122دساتير سنة أما مفجزاءعمىفالمشرعنصعمىأفما
عدـالعرضىكزكاؿماكافلمكائحمفقكةالقانكفبأثررجعيدكفالحاجةإلىإصدارقرار

.(3)بذلؾ
قامتالحككمةبعرضىذهاألعماؿعمىالبرلماففيككفلومطمؽالحريةفيأف إذا أما

.(4)يقبؿىذهالمراسيـأكأفيرفضيا
مفقكة8193دستور كلقدنص العرضزكاؿماليا عمىأفالجزاءالمترتبعمىعدـ

دكفالحاجةعمىإصدارقراربذلؾإالإذارألالمجمساعتمادنفاذىافي،القانكفبأثررجعي
.(5)الفترةالسابقةأكتسكيةماترتبعمييامفآثار

                                 
 .434مـ،مرجعسابؽ،صد.خالدعباسمس(1)

 .381د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)

 .188د.السيدصبرم،مرجعسابؽ،(3)

 .433د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(4)

يكجبفياتخاذتدابيرالتحتمؿ416نصالمادة)-(5) حدثفيغيردكرانعقادمجمسالنكابما إذا ")
ذاكافمجمسالنكابغيرالتأخير،يدعكرئيسالجميكرية المجمسالنعقادطارئلعرضاألمرعميو.كا 

قائـ،يجكزلرئيسالجميكريةإصدارقراراتبقكانيف،عمىأفيتـعرضياكمناقشتياكالمكافقةعميياخالؿ
المجمس، لـتعرضكتناقشأكإذاعرضتكلـيقرىا خمسةعشريكمانمفانعقادالمجمسالجديد،فإذا

ثررجعيماكافليامفقكةالقانكف،دكفحاجةإلىإصدارقراربذلؾ،إالإذارألالمجمساعتمادزاؿبأ
 نفاذىافيالفترةالسابقة،أكتسكيةماترتبعمييامفآثار".
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يخصتعديؿالمراسيـفقداختمؼالفقياءحكؿذلؾفمنيـمفيرل أنواليجكزكفيما
كأماالرأمالثانيفقدقالكا،(1)كعمىالمجمسإماأفيقبؿالالئحةبأكممياأكأفيرفضيابأكمميا

أنومفبابأكلىأفمفيممؾالتشريعاألصمييككفلوأفيعدؿفيالقراراتأكالمراسيـالتي
.(2)ليستلياقكةالقانكفإالبصكرةمؤقتة

 ان البت خالليا بمصير المراسيم:المدة الواجب عمى البرلم 
حيثاتجوالبعضإلىأفالمراسيـفيحاؿ،لـيقرالمشرعالدستكرمبمعالجةىذااألمر

يدؿ عمىالبرلمافكطالتمدةعرضياعفالحدالمعقكؿدكفإبداءرأمبخصكصيا عرضيا
ديدالمدةالمعقكلةغيرأفىذااألمرنقدلصعكبةالمقدرةعمىتح،ىذاعمىالرفضالضمنيليا

.(3)التييتكجبمكافقةالبرلمافخاللياعمىالمكائحأكرفضيا
كفيالمقابؿاتجوالبعضإلىأنوماداـالمشرعالدستكرملـيخضعالحداألقصىلممدة
محتفظة الضركرة لكائح تظؿ أف يتكجبىنا خالليا رأيو يبدم أف البرلماف يجبعمى التي

.(4)انكنيةحتىيدليالبرلمافبرأيوفيياصراحةنكذلؾميماطالتمدةصحتوبنفاذىاكقكتياالق
يتكجبعمى محددة مدة بالنصعمى المشرع قياـ يتضحضركرة تقدـ ما إلى كبالنظر

كيستحسفأفتككفمدةقصيرةكياليطكؿ،البرلمافأفيبدمرأيوخالليافيمراسيـالضركرة
أفتخضعىذهالمراسيـلمرقابةالقضائيةلعدـأيضانككمايتكجب،أمدالمراسيـدكفالبتفييا

.(5)إسراؼالحككمةفيىذهالمراسيـفيفترةالحؿكالتالعببحقكؽاألفرادكتيديدىـ
 الفرع الثالث

 سمطة الحكومة في إعالن األحكام العرفية خالل فترة حل البرلمان
فيإعالفاألحكاـالعرفيةخالؿفترةحؿلـيجيؿالفقوالدستكرمأىميةسمطةالحككمة

البرلماف السمطة، ىذه تنظيـ مف المتعاقبة المصرية الدساتير قامتبو ما كلعؿ أفضؿ، ليك
األمثمةالتييتكجباستعراضيا.

لمممؾأفيعمف"(منوعمىأنو11مفخالؿالمادة)9184دستور مصر لسنة فمقدنص

                                 
النيضة(1) دار فيالظركؼاالستثنائية، التشريعية رئيسالدكلة عمىسمطة الرقابة المتعاؿ، عبد عالء د.

 .77،ص3001العربية،

،د.ماجدراغبالحمك،النظـالسياسيةكالقانكف141راجعفيذلؾ:د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(2)
،د.رائدقنديؿ،نظريةالضركرة،مرجعسابؽ،674،ص3000الدستكرم،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،

 .396ص

 .188د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(3)

 كمابعدىا.469د.محمكدأبكالسعكدحبيب،مرجعسابؽ،ص(4)

 .381د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(5)
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إعالفاألحكاـالعرفيةفكرانعمىالبرلمافليقرراستمرارىاأككيجبأفيعرض،األحكاـالعرفية
البرلمافلالجتماععمىكجو اإلعالففيغيردكراالنعقادكجبتدعكة كقعىذا فإذا إلغاؤىا

."السرعة
يكضحويتضح من ىذا النص أك يحدد أف دكف العرفية األحكاـ لمممؾحؽإعالف أف

.(1)يسالجميكريةفيىذهالحالةمبرراتىذااإلعالفأكسمطاترئ
الدستكرالحككمةفيفترة كفيمايخصدكرالبرلماففياستمرارأكإلغاءاألحكاـفقدألـز
في أما األحكاـأكإلغائيا ليقرراستمرارىذه انعقادالمجمسبعرضاألمرعمىالبرلماففكران

.(2)حالةعدـانعقادهفإنويدعىلالجتماعليذهالغاية
لقدتـانتقادىذاالنصحيثأنوماداـالمجمسمنعقدانأكفيغيرحالةالحؿفيذايدؿك

مناقشةىذه يقتضيأفيتـ األمرىنا فإفالترتيبالمنطقيليذا عمىإمكانيةدعكتولالنعقاد
كعمىصعيدآخر،كمفثـيتاحالعمؿبيابعدذلؾفيحالةإقرارىا،األعماؿأكالنفيالمجمس

كالتيجاءتفيالنصغامضةغيرمحددةلممدةالتي-فكران-قدكافالنقدفيمايخصكممةفم
يتكجبأفيتـالعرضخالليا؛حيثكافاألجدرىناقياـالمشرعبتحديدفترةزمنيةمحددةليذه

.(3)المراسيـ
يذيةكذىبالبعضاآلخرلمقكؿبأفىذهالحالةمعيبةككفإعطاءىذاالحؽلمسمطةالتنف

يؤدمإلىالمساسبمركزرئيس بدكره البرلمافكىذا البرلماففيوتعدعمىسمطة أثناءانعقاد
.(4)الدكلةفيحالةعدـإقرارالبرلمافليذهاألعماؿ
(لـتتضمفاإلشارةإلىمايتبعفيحالةإعالف11كأمافيحالةحؿالبرلماففإفالمادة)

كعميوفالرأمالسائدلدلالفقو،تأجيؿانعقادالبرلمافكفيفترةحمواألحكاـالعرفيةخالؿفترة
ذىبإلىأنوالمحؿلتطبيؽىذهالمادةلتعذردعكةالبرلمافلالجتماعفكرانبغيةعرضاألحكاـ

.(5)العرفيةعميو
فقدأكضحتأفلمجمس4911لسنة122أمافيمايخصالمادةالرابعةمفالقانكفرقـ

 أفيرخصلمحاكـالكزراء أك القانكف فيىذا المنصكصعمييا التدابير دائرة أفيضيؽمف
                                 

،دارالنيضة،4974د.رأفتفكدة،المكازناتالدستكريةلسمطاترئيسالجميكريةاالستثنائيةفيدستكر(1)
 .177،ص3002القاىرة،

 .386،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص438بؽ،صراجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسا(2)

د.أحمدمدحتعمي،نظريةالظركؼاالستثنائية،رسالةدكتكراه،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،القاىرة،(3)
 كمابعدىا.471،ص4978

 .317،ص4927د.السيدصبرم،مذكراتفيالقانكفالدستكرم،بدكفدارنشر،القاىرة،(4)

 .118.محمدكامؿليمة،القانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،صد(5)
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كفي،باتخاذأيةتدابيرأخرليتطمبياتحقيؽاألغراضالتيتـإعالفاألحكاـالعرفيةمفأجميا
ىذهالحالةاألخيرةيتكجبعرضىذهالتدابيرالجديدةعمىالبرلماففيخالؿأسبكعمفتاريخ

المدةإصدارىا. ىذه تعرضخالؿ لـ فإذا العمؿ، بطؿ المجمسيف أحد يقرىا عرضتكلـ أك
.(1)بيا

يعمفرئيسالجميكرية"(عمىأنو411بالنصمفخالؿالمادة)9122دستور كماكذىب
القانكف في المبيف الكجو الطكارئعمى حالة اإلعالفعمىمجمساألمة، كيجبعرضىذا

كافمجمساألمةمنحالنعرضخالؿالخمسةعشريكمان فإذا بشأنو. يراه التاليةلوليقررما
."األمرعمىالمجمسالجديدفيأكؿاجتماعلو

أفباستطاعةرئيسالجميكريةأفيعمفحالةالطكارئسكاءكافويتضح من ىذا النص
مجمسالمجمسمنعقدانأكمنحالنشريطةأفيعرضاإلعالفىذاخالؿخمسةعشريكمانعمى

كعميوفإفالدستكرقدمنح،األمةفيحالةانعقادهأكفيأكؿاجتماعلوإذاكافالمجمسمنحالن
رئيسالجميكريةصالحيةاإلعالفعفاألحكاـالعرفيةخالؿفترةحؿالمجمسككضعضمانة

كيعدىذاالنصمحؿ،عمىذلؾأالكىيعرضىذااإلعالفعمىالمجمسفيأكؿاجتماعلو
تقادحيثأنويتيحلمسمطةالتنفيذيةرخصةأكبرلتفعؿماتريدفيغيبةالبرلمافدكفأفيكجدان

ككافمفاألفضؿالنصعمىدعكةالبرلمافمفتمقاءنفسوبمجردإعالفاألحكاـ،أمرقيب
 كغاب عمىأيضانالعرفية اإلعالف ىذا عرض عدـ عمى المترتب الجزاء النص ىذا مف

.(2)المجمس
مفخالؿالمادةالثانيةمنوعرضقرارإعالف9122لسنة  928أوجب قانون رقم قدكل

حالةالطكارئعمىمجمساألمةفيخالؿالمدةالمقررةفإذاكافالمجمسمنحالنعرضاألمر
فيأكؿاجتماعلو عمىالمجمسالجديد بإعالفحالة، يعرضقراررئيسالجميكرية لـ فإذا

الميعادأكعيرضكلـيقرهالمجمساعتبرحالةالطكارئالطكارئعمىمجمس األمةخالؿىذا
.(3)منتيية

 )9123دستور كذىب المادة خالؿ أنو436مف منو ) حالة" الجميكرية رئيس يعمف
المبيففيالقانكف الطكارئعمىالكجو اإلعالفعمىمجمساألمةخالؿ، كيجبعرضىذا

فإذاكافالمجمسمنحالنعرضاألمرعمىالمجمس،رمايراهبشأنوالثالثيفيكمانالتاليةلوليقر

                                 
 .420د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(1)

كمابعدىا،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،387راجعفيذلؾ:د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)
  كمابعدىا.420ص

 .422د.أحمدمدحتعمي،مرجعسابؽ،ص(3)
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."الجديدفيأكؿاجتماعلو
كمفخالؿىذاالنصيبدككاضحانكيؼمنحالدستكرالسمطةالتنفيذيةرخصةإعالفحالة
المدة أطالت المادة ىذه أف غير حمو فترة المجمسأك انعقاد فترة خالؿ في سكاء الطكارئ

بجعمياالممنكحة المجمسكذلؾ عمى خالليا يتكجبعرضاإلعالف كالتي التنفيذية لمسمطة
بحسبالمادة4916ثالثيفيكمانمفتاريخاإلعالففيحيفكانتخمسةعشريكمانفيدستكر

(منو.411)
 )9179دستور كأما نصتالمادة منوعمىأنو418فقد ) يعمفرئيسالجميكريةحالة"

كيجبعرضىذااإلعالفعمىمجمسالشعبخالؿ،جوالمبيففيالقانكفالطكارئعمىالك
ذاكافمجمسالشعبمنحالنيعرضاألمرعمى،الخمسةعشريكمانالتاليةليقررمايراهبشأنو كا 

كفيجميعاألحكاؿيككفإعالفحالةالطكارئلمدةمحددة،المجمسالجديدفيأكؿاجتماعلو
."فقةمجمسالشعباليجكزمدىاإالبمكا

يتـويتضح من ىذا النص أف الطكارئشريطة إعالفحالة يحؽلرئيسالجميكرية أنو
أكأفيعرض،عرضىذااإلعالفعمىمجمسالشعبخالؿخمسةعشريكمانإذاكافقائمان

ممايدؿعمىأفجكازإعالف،عمىالمجمسالجديدفيأكؿاجتماعلولككافالمجمسمنحالن
الطكارئخالؿفترةالحؿكالتييترتبعميياعرضاإلعالفعمىالمجمسفيأكؿاجتماعحالة
كيككفلممجمسالحؽفيعدـإقرارىذااإلعالفاألمرالذميؤدمبدكرهإلىانتياءحالة،لو

الطكارئ.
.(1)ككمايتكجبلتمديداإلعالفمكافقةمجمسالشعبعميو

فيكلـيعيفالجزاءالمترتبعمىإخالؿرئيسالدكلةغيرأفىذاالنصيعتريوالقصكر
بالتزاموبعرضىذهاألعماؿعمىالبرلماف؛فقدكافمفالكاجبأفيقررالمشرعأنوفيحالة

كمفناحيةأخرلكافالبدمف،عدـعرضاألعماؿعمىالمجمستزكؿماليامفقكةالقانكف
نوفيحالةحؿالمجمسفإفالمجمساليستطيعنظرانأل،استخداـىذهالرخصةفيأضيؽنطاؽ

كعميو،أفيمارسقكاعدالمسئكليةالسياسيةكىيمفأىـالحقكؽالمقررةلممجمسلرقابةالحككمة
فإنومالـتكجدالظركؼالتيتدفعإلىإعالفحالةالطكارئفإنويجبعمىالحككمةأفتمتنع

.(2)عفذلؾ
كلعؿكافمفاألجدربالمشرعأفيدعكالمجمسلالنعقادخالؿعشرةأياـمفتاريخإعالف

                                 
 .704د.إبراىيـشيحا،مرجعسابؽ،ص(1)

كمابعدىا،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،423راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)
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لحيفاجتماعالمجمسالجديد تتجاكزالستيفيكمان لربما مفاالنتظارلمدة الطكارئبدالن حالة
.(1)المنتخب

(منومفخالؿأربعة411فقدتناكؿىذااألمرفيالمادة)8193دستور كأمابخصكص
التالي فقراتعمىالنحك يعمفرئيسالجميكرية" الطكارئ، حالة رأممجمسالكزراء أخذ ،بعد

القانكف الذمينظمو اإلعالفعمىمجمسالنكابخالؿاألياـ،عمىالنحك كيجبعرضىذا
السبعةالتاليةليقررمايراهبشأنو.

ذاحدثاإلعالففيغيردكراالنعقادالعادم مجمسلالنعقادفكرانلمعرضكجبدعكةال،كا 
عميو.

،كفيجميعاألحكاؿتجبمكافقةأغمبيةعددأعضاءالمجمسعمىإعالفحالةالطكارئ
بعدمكافقةثمثي،كالتمدإاللمدةأخرلمماثمة،كيككفإعالنيالمدةمحددةالتجاكزثالثةأشير

ذاكافالمجمسغيرقائـ ،مىمجمسالكزراءلممكافقةيعرضاألمرع،عددأعضاءالمجمس.كا 
عمىأفيعرضعمىمجمسالنكابالجديدفيأكؿاجتماعلو.

."كاليجكزحؿمجمسالنكابأثناءسريافحالةالطكارئ
النصنجدأفالمشرعقدأتاحلرئيسالجميكريةإعالفحالةالطكارئ كباإلمعاففيىذا

 النحك عمى رأممجمسالكزراء يأخذ أف بشريطة يعرضىذاكذلؾ كأف القانكف الذمينظمو
كأنوفيحالةحدكث،اإلعالفعمىمجمسالنكابخالؿالسبعةأياـالتاليةليقرمايراهبشأنو

،يتكجبدعكةالمجمسلالنعقادفكرانليعرضعميواألمر،اإلعالففيغيردكراالنعقادالعادم
ةعددأعضاءالمجمسعمىإعالفكفرضالمشرعكذلؾفيجميعاألحكاؿكجكبمكافقةأغمبي

الطكارئ حالة أخرل، إاللمدة أشيركالتمد ثالثة التتجاكز محددة لمدة كأفيككفإعالنيا
المجمس أعضاء ثمثيعدد مكافقة كذلؾبعد مماثمة المجمسبعرض، قياـ عدـ فيحالة كأما

لنكابالجديدفيأكؿاألمرعمىمجمسالكزراءلممكافقةعميوبشريطةأفيعرضعمىمجمسا
اجتماعلو الحؿتخضع، المجمسففترة قياـ أشكاؿعدـ أحد أفحؿمجمسالنكابيعد كبما

لعرضاألمرعمىمجمسالكزراءلممكافقةبشريطةأفيعرضعمىمجمسالنكابالجديدفيأكؿ
اجتماعلو.

أفالمشرعفرضعدـجكازحؿمجمسالنكابأثناءسريافحالةالطكارئ.أيضانكيتضح
كيعابعمىىذاالنصكغيرهمفالنصكصالسابقةعدـتعييفالجزاءالمترتبعمىإخالؿ
زكاؿ األعماؿعمىالبرلمافكالتييترتبعمىعدـعرضيا رئيسالدكلةبالتزاموبعرضىذه

                                 
،د.محمد689راجعفيذلؾ:د.ماجدراغبالحمك،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص(1)

.321،ص3002دارالنيضةالعربية،القاىرة،كامؿعبيد،مبدأالمشركعية،
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ماليامفقكةالقانكف.
ا نصت عميو ىذه المادة قد حسم الخالف الذي كان قائمًا حول إمكانية مد ونرى أن م

حالة الطوارئ من قبل السمطة التنفيذية في ظل أن البرلمان كان منحاًل وىي ممزمة بعرض مد 
 .(1يحالة الطوارئ عمى مجمس النواب

حيث نصت  ؛فقد انطوت صفحة ىذا الخالف بحسب نصوص الدستور الواجبة التطبيق
من خالل فقرتيا الثالثة عمى جواز تمديد  حالة الطوارئ لمدة واحدة مماثمة أي  (411)ادة الم

ذا كان غير قائم  ؛وذلك بعد موافقة ثمثي عدد أعضاء المجمس ؛ال تتجاوز ثالثة أشير وا 
عمى أن يعرض عمى مجمس النواب الجديد في أول ، يعرض األمر عمى مجمس الوزراء لمموافقة

فيعرض األمر ىنا ، أو غيبتو، ا أن حل المجمس يعد أحد أشكال عدم قيامووبم، اجتماع لو
عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو بشريطة أن يعرض عمى مجمس النواب الجديد في أول 

ليو األمر الفصل في ما دار ، وبيذا يكون ما نص عميو المشرع في ىذه المادة، اجتماع لو
 في ىذا الشأن من خالف.

 الرابعالفرع 
 الرقابة عمى سمطة الحكومة أثناء الحل

كالحفاظعمىةالتنفيذيحرصالفقوالدستكرمفيبعضالدكؿعمىالحدمفتعسؼالسمطة
كخاصةنفترةاختصاصياممادفعياإلىتقييدحؽالحككمةفيممارسة،التكازفبيفالسمطات

لمانيةكانتقاؿالتشريعبصفةمؤقتةحؿالبرلماف؛حيثيترتبعمىحؽالحؿتعطيؿالحياةالبر
السمطة أعماؿ عف البرلمانية الرقابة غياب عميو يترتب الذم األمر التنفيذية؛ السمطة إلى

التنفيذية.
كافمفبعضالدساتير الرقابةإالفما فرضنكعمفالحضكرالبرلمانيتيدؼبمكجبو

-رقابة عمى النحو التالي:صور ىذه ال وسنتناولعمىسمطةالحككمةخالؿفترةالحؿ

                                 
إلىأنوإذاانتيتفترةالطكارئفيكقتيككفاتجو األولكتجدراإلشارةفيىذاالصددإلىكجكدرأييف(1)

فقدرألعدـالرأي الثانيفيوالمجمسغيرقائـبسببالحؿفإفحالةالطكارئتنتييفيىذهالحالة،كأما
الجميكريةمفدعكةالمجمسالمنحؿأكالذمكقفتجمساتوتمييدانلحموفيدكرةغيركجكدمايمنعرئيس

سابؽ، مرجع العربية، مصر جميكرية في الدستكرم النظاـ الجمؿ، يحيى د. ذلؾ: في راجع عادية.
 كمابعدىا.222،د.ساميجماؿالديف،مرجعسابؽ،346ص
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أواًل: عودة المجمس المنحل لمباشرة اختصاصاتو الدستورية في حالة عدم الدعوة لتشكيل 
 برلمان جديد.

اختصاصاتو إلىمباشرة حمو المجمسالذمتـ اتجيتبعضالدساتيرإلىكجكبعكدة
 محددة اختصاصات ممارسة أك حمو قبؿ يمارسيا كاف التي محددةالدستكرية زمنية كلفترة

يكف كاعتبارقرارالحؿكأفلـ الناخبيف، تدعالحككمة البرلمافالختيارفيحاؿلـ أعضاء
.(1)الجديدخالؿالفترةالمحددةفيالدستكر

كتتضمفىذهالصكرةجزاءنسياسيانعمىسمطةالحككمةيفرضعميياعكدةالمجمسالقديـ
كىيبذلؾتكاجوكضعانسياسيانصعبانألنياسكؼ،الدستكريةالذمقامتبحمولمباشرةسمطاتو

حقيـ لمباشرة الناخبيف دعكة عف كتخمفت العداء ناصبتو مجمس مع التعامؿ إلى تضطر
.(2)الدستكرم

  الدستور األردني الصادر سنةكلقداتجيتبعضالدساتيرلمنصعمىىذاالحكـمفبينيا
بفقرتييااألكلىكالثانيةكالتينصتعمىأنو"إذاحؿمجمس(72فيالمادة)وتعديالتو 9128
انتخابعاـبحيثيجتمعالمجمسالجديدفيدكرةغيرعاديةبعدتاريخإجراءيجبفالنكاب

ىذامف78كتعتبرىذهالدكرةكالدكرةالعاديةكفؽأحكاـالمادة،الحؿبأربعةأشيرعمىاألكثر
.كالتأجيؿكتشممياشركطالتمديدالدستكر

سمطتو كامؿ المنحؿ المجمس يستعيد األربعة الشيكر انتياء عند االنتخاب يتـ لـ إذا
لىأفينتخبالمجمسالجديد".إكيستمرفيأعمالو،الدستكريةكيجتمعفكرانكأفالحؿلـيكف

)9128الدستور الكويتي الصادر عام أيضانكنص المادة خالؿ كالتي407مف منو )
عمىأنواليجكز،فيحؿمجمساألمةبمرسكـيبيففيوأسبابالحؿأنصتعمىأنو"لألمير
ذاحؿالمجمسكجب،بمرةأخرلاسبحؿالمجمسلذاتاأل لممجمسالجديداالنتخاباتإجراءكا 

اليتجاكزشيريفمفتاريخالحؿ فيميعاد تجراالنتخاب، فإفلـ ديستراتخالؿتمؾالمدة
المجمسالمنحؿكامؿسمطتوالدستكريةكيجتمعفكرانكأفالحؿلـيكفكيستمرفيأعمالوإلى

أفينتخبالمجمسالجديد".
(منوكالتيجاءفييا"18فقدنصتالمادة)9174الدستور السوري الصادر سنة ككذلؾ

يعكدمجمسالشعب-مدةمجمسالشعبانتياءتجرماالنتخاباتخالؿاألياـالتسعيفالتيتمي
لـينتخبغيرهكيجتمعبعد إذا التسعيفيكمانكيبقىقائمانحتىيتـانقضاءإلىاالنعقادحكمان

                                 
 .393د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

  كمابعدىا.421د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)
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.(1)انتخابمجمسجديد"
ويتضح مما سبق ألزمتبضركرة النصكصالدستكرية حؿإجراءأف االنتخاباتجراء

الد حددىا مدة خالؿ كذلؾ بالبرلماف االلتزاـ عدـ حالة كفي الحؿ تاريخ مف إجراءستكر
االنتخاباتيستردالمجمسالقديـصالحياتولحيفانتخابالمجمسالجديد.
عمىعدـ ىناؾبعضالدساتيرلـتتضمفجزاءن االنتخاباتمفإجراءكعمىخالؼىذا

 9112والمعدل لسنة 9131الدستور األلماني الصادر عام بينيا المصري لسنة  والدستور،
حيثنجدأفالمشرعالدستكرمالعراقي8112والدستور العراقي الصادر لسنة ،9179-8193

( المادة في يحكـ كاف ف ب61كا  منو تاريخحؿإجراء( مف يكمان ستيف خالؿ انتخاباتعامة
تفياالنتخابامجمسالنكابالختصاصاتوإذالـتجرًباستعادةإالأنولـيحكـ،مجمسالنكاب

.(2)ىذهالمدة
 وعدم تأثرىا بحل المجالس الدنيا. اختصاصاتياثانيًا: استمرار الحياة النيابية العميا في مباشرة 

كمجمس العمكـ مجمس مف تككف حيث إنجمترا في أسمفنا كما المجمسيف نظاـ نشأ
المكرداتعمىأساسالبناءالطبقيلممجتمعاإلنجميزم نشأفقدظيرمجمسالمكرداتأك، ثـ الن

.(3)الحقانمجمسالعمكـ
يككفقدتكاجدالمجمساألعمىكالمجمساألدنىكالمذافتختمؼطريقةتككينيما كبيذا

فينتخبالمجمساألدنىمفالشعبفيحيفيشكؿالمجمساألعمىإما،عفبعضيماالبعض
كالمجالس،مفالدكؿاألخرلبالتعييفأكاالنتخابأككالىمامعانكلقدتناقمتىذاالنظاـالعديد

كأماالدكؿ،كماىكحاؿمجمسالمكرداتفيبريطانيا،التيتشكؿبالتعييفالتككفقابمةلمحؿ
زمنية المجمسكؿفترة الجزئيألعضاء بطريؽاالنتخابفييتعمؿعمىالتجديد التيتأخذ

.(4)محددة
اتمجمسالشكرلالذمنظمتفيواختصاص9179وتضمن الدستور المصري لسنة 

المادتاف عمييا نصت ك)491)كالتي الطابع(491( عف تخرج ال أنيا فيالحظ الدستكر مف
التعديؿ قبؿ محددة أمكر الرأمفي عطاء االستشارمكا  حؿ، فيحالة فإنو عمىذلؾ كترتيبان

دفالكاقعالعمميأك،مجمسالشعباليؤثرىذاالحؿعمىممارسةمجمسالشكرلالختصاصاتو
فقداستمرمجمسالشكرلفي4990-4987ذلؾعندماتـحؿمجمسالشعبخالؿاألعكاـ
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.(1)ممارسةاالختصاصاتالمنكطةبو
مجمساجتماعاتالنصعمىتأجيؿدستور الجميورية الثالثة في فرنساأيضانكشمؿ

سالدكلةإالأفالدستكراستثنىمفذلؾحالةخمكمنصبرئي،الشيكخعندحؿمجمسالنكاب
كمعذلؾفإفمجمسالشيكخاليستطيعفي،حيثيكجباجتماعمجمسالنكابكمجمسالشيكخ

.(2)ىذهالحالةأفيقكـبأمعمؿتشريعي
اإلطارمف9132الدستور الياباني لعام ككذلؾ فحسب؛المحاكالتيدخؿضمفىذا

االنعقادفيجمسةاستثنائيةمنويمكفلمحككمةأفتدعكمجمسالمستشاريفإلى(11المادة)
حؿ بفعؿ أعمالو ممارسة المجمسمتكقؼعف ككف مف الرغـ الطكارئعمى حالة في كذلؾ

.(3)مجمسالنكاب
 ثالثًا: استمرار البرلمان المنحل حتى تاريخ اجتماع المجمس الجديد.

التييةنصكصياعمىبعضاألحكاـالدستكراحتكاءاتجيتبعضالدساتيرإلىضركرة
االنتخاباتالعامةإجراءكظيفتوالتشريعيةبعدحموحتىيتـأداءتضمفلمبرلمافاستمرارهفي

الجديد المجمسالتشريعي كاجتماع المجمس، اجتماع تاريخ مف إال آثاره الحؿ قرار ينتج فال
.(4)الجديد

ثيؿكلقدتـتأسيسىذهالقاعدةعمىأساسأفالمجمسالتشريعياليفقدصفتوفيتم
 تاريخ مف كلكف الحؿ. قرار صدكر تاريخ مف الجديدةإجراءاألمة العامة االنتخابات حيث،

ييدؼمفكراءذلؾمعالجةاآلثارالناتجةعفحؿالبرلمافكالمتمثؿفيالفراغالتشريعيالذم
.(5)يترتبعمىغيابالمجمسالنيابي

 مفبينيا الصكرة مفالتطبيقاتليذه تكاجدتالعديد الصادر  النمساويالدستور كلقد
)9181عام  المجمسالتشريعيالمنحؿفي39/2حيثنصتالمادة يستمر عمىأنو" منو )

حتىاجتماعالمجمسالجديد" اختصاصاتو ممارسة الدستور التركي الصادر في عام  أيضانك،
يةالكطنيةتبقىفيممارسةكظيفتياحتىانتخابالبرلمافالجديدعندماقررأفالجمع9129

.(6)(مفالدستكر69كذلؾفيحالةالحؿالذاتيبمكجبالمادة)
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حيثقضت فيالظركؼالخاصة االتجاه ىذا تقرير إلى تضمنتبعضالنظـ كلقد
جراءفحؿالبرلمافكاألعراؼالدستكريةفيبريطانيابأنوفيحالةكفاةالممؾفيالفترةمابي ا 

االنتخاباتالجديدةأكالكقتالمحددالجتماعالمجمسالمنتخبفإنويككفعمىأعضاءمجمس
المنحؿاالستمرارحتىيتـ .(1)مجمسجديدخالؿستةأياـانتخابالعمـك

مايكجبفيحالةكفاةالممؾأفيجتمع9249في دستور بمجيكا الصادر عام فقدجاء
دعكة دكف فكران البرلماف الحؿ، كقت الكفاة حدثت ذا كا  سمطاتو، يسترد المنحؿ المجمس فإف

أخذبممارسةالبرلمافالدستور الدنماركيكيمارسعمموإلىحيفاجتماعالمجمسالجديدككذلؾ
(مفالدستكر23كذلؾفينصالمادة)انتخاباتالمجمسالتشريعيإجراءالمنحؿلسمطاتوحتى

تـ4912الصادرفيعاـ النيابيةالتنتييفيكافةاألحكاؿإالإذا المدة ىذهإجراءيقكليا"
.(2)االنتخابات"

 التي العربية الدساتير بيف اتخذتكمف الدستور الصومالي الصادر عام نفسالنيج
(الفقرةالرابعةكالتيجاءفييا"كفيجميعاألحكاؿيظؿالمجمس12مفخالؿالمادة)9121

.(3)المنحؿقائمانبجميعسمطاتوحتىتاريخإعالفنتائجانتخاباتالمجمسالجديد"
كالذمنصعمى9118( بعد تعديمو عام917ي في الفصلالدستور المغربيأيضانك

رلمافالمنصكصعميوفيالدستكريحتفظمجمسالنكابالقائـأنو"إلىحيفانتخابمجمسالب
لتنصيبمجمسيالبرلماف ليقكـعمىكجوالخصكصبإقرارالقكانيفالالزمة بصالحياتو حاليان

(مفىذاالدستكر".37كذلؾدكفإخالؿباألحكاـالمنصكصعمييابالفصؿ)،الجديديف
النيجحيثالدستور األردني ككذلؾأخذ (منوأنو"إذاتعذر81جاءفيالمادة)بيذا

الحكـعمىمفلوكاليةالممؾبسببمرضعقميفعمىمجمسالكزراءبعدالتثبتمفذلؾأف
ذاكافمجمسالنكابعندئذمنحالنأكانتيتمدتو،يدعكمجمساألمةفيالحاؿإلىاالجتماع كا 

 ىذاالغرضمجمسالنكابالسابؽ".يدعىإلىاالجتماعإلى،كلـيتـانتخابالمجمسالجديد

 رابعًا: أسموب المجنة الدائمة.
إلى الحككمة أعماؿ عمى البرلمانية الرقابة استمرارية ضماف بعضالدساتير أككمت

.(4)ىذهالكظيفةأثناءفترةحؿالبرلمافأداءالمجنةالدائمةالتيتستمرفي
(منوعمى21حيثنصتالمادة)الدساتير دستور فايمار األلمانيكيعدمفبيفىذه
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قياـالبرلمافبتشكيؿلجنتيفمفبيفأعضاءالبرلمافىمالجنةالشؤكفالخارجيةكحمايةحقكؽ
ميمتيامراقبةالحككمةفيالحالةالتياليككففيياالبرلمافقائمانكمنياحالة،التمثيؿالكطني

.(1)الحؿ
(11لتبنيىذااالتجاهفيالمادة)9181الصادر عام  النمساويالدستور كذلؾذىب

منوكالتينصتعمىأف"تككيفلجنةبرلمانيةدائمةتعطيمكافقتياعمىالمراسيـالتيتصدرىا
الحؿ فترة خالؿ الحككمة بمكجبالفقرة، رئيسالدكلة قبؿ مف أعمف قد الحؿ كاف إذا كذلؾ

(مفالدستكر".39األكلىمفالمادة)
ن خالؿ مف )كيظير الفقرة)39صالمادة قبؿ4( مف الكطني المجمس حؿ تنظيـ )

التنفيذية السمطة ينتقؿحؽ، الحؿ النكعمف فقطإلىالمعاكنةكفيىذا التنفيذية فيالكظيفة
فإفالمجمس،(مفنفسالمادة3أمافيحالةالحؿالذاتيالمنظـبمكجبالفقرة)،المجنةالدائمة

.(2)وحتىانتخابمجمسجديدالمنحؿيبقىبكامؿاختصاصات
(منوعمىقياـ11ذاتالنيجحيثنصتالمادة)دستور ألمانيا الغربيةأيضانكانتيج

مجمسالبكندستاجبتككيفلجنةدائمةتككفميمتياحفظحقكؽمجمسالبكندستاجفيمكاجية
كذلؾ المجنة ليذه كيككف التشريعييف الفصميف بيف تقع كالتي االنتقالية القترة خالؿ الحككمة

التحقيؽ سمطاتلجنة ي، يطمؽ لـ الدستكر أف االختصاصاتغير ممارسة في المجنة ىذه د
.(3)بصكرةمطمقةكلكنوكضعبعضالقيكدعمىاختصاصاتيا

حيثكردفيالمادةاالتجاهبنفس9172الصادر سنة  اإلسبانيالدستور ككذلؾاتخذ
الكظائؼ78/2) لممارسة البرلماف مجمس مف دائمة لجنة تشكيؿ أكجبتضركرة إذا منو" )

كذلؾفيحالةحؿالبرلمافأك،(مفالدستكر46(ك)86ةنفيالمادتيف)المنصكصعميياخاص
اتجراء(عمىاختصاصالمجنةبتقديرمدلمالئمةاإل86فقدنصتالمادة)،انتياءمدةكاليتو

الضركرة حالة في الحككمة اتخذتيا التي العاجمة الصفة ذات يمكف، األسمكب ىذا كبمكجب
(46فيحيفنصتالمادة)،دكماىكالحاؿفيالدستكراإليطاليتجنبدعكةالبرلمافلالنعقا

اإل تقدير البرلمافجراءعمى حؿ يمكف ال كالتي الضركرة حالة في المتخذة الحككمية ات
.(4)خالليا
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 خامسًا: تعديل تشكيل الحكومة التي حمت البرلمان.
تعديؿفيتشكيؿالحككمةالتيإجراءتستكجببعضالدساتيرفيحالةحؿالبرلماف

 عند برلماني دكر كجكد لضماف بالحؿ التياتخاذقامت الدساتير كضمف الحككمية القرارات
االتجاه )9132الدستور الفرنسي الصادر في  انتيجتىذا منوقبؿ13كالتينصتالمادة )

 عاـ يست4913تعديميا مجمسالكزراء فإف البرلماف حؿ حالة في أنو" كظيفتوعمى في مر
كظيفتولتسييرأداءلتصريؼاألمكرالجاريةباستثناءرئيسالمجمسككزيرالداخميةيستمرفي

.(1)األمكرالجارية"
كذلؾيقكـرئيسالجميكريةبتعييفرئيسالجمعيةالكطنيةرئيسانلمجمسالكزراءكالذم

بدكرهبتعييفكزيرالداخميةباالتفاؽمعمكتبالجمعية الكطنيةباإلضافةإلىتعييفأعضاءيقـك
التككيفالجديد،المجمكعاتالسياسيةغيرالممثمةفيالبرلمافككزراءدكلةفيالحككمة كىذا

لمجمسالكزراءيجعموبمثابةلجنةمصغرةمفلجافالبرلمافكيضمفمشاركةالبرلمافالمنحؿ
.(2)رالجاريةفيأعماؿالحككمةالمستقبميةكالتيتتكلىتصديؽاألمك

 ىك التعديؿ ذلؾ كراء مف المشرع ينشره ما لمجمعيةإجراءكلعؿ العامة االنتخابات
البرلماف التيحؿفيظميا الكطنيةدكفكجكدمؤثراتمفالحككمة كيعدمفالدساتيرالتي،

(منوعمى441حيثنصتالمادة)9129الدستور التركي الصادر عام انتيجتىذااالتجاه
،ميةاستقالةكؿمفكزراءالعدؿكالشئكفالخارجيةكاالتصاالتمفالجمعيةالكطنيةالتركيةإلزا

أشخاص تعييف القرار ىذا مف أياـ خمسة خالؿ الدستكرمفعمىرئيسالكزراء لمفراغ كتالفيان
مستقميفمفخارجأكداخؿالجمعيةالكطنيةالتركيةليذهالكزاراتخاصةقبؿمكعداالنتخابات

 .(3)العاديةأكإذاأقرالبرلمافحؿنفسو

 سادسًا: إكمال البرلمان الجديد لمدة الفصل التشريعي لمبرلمان الذي تم حمو.
بعض القانكنيةاتتجو البرلمافيجبأاليؤثرعمىمدتو إلىأفحؿ الدستكرية لنظـ

 جديدة دكرة يبدأ ثـ المنحؿ المجمس مدة يكمؿ الجديد المجمس فإف لوكلذلؾ ، انتيج كلقد
ىذاالنيجحيثنصعمىأفالحؿإذاكقعفيدكر9173الدستور البرتغالي الصادر في عام 

.(4)االنعقاداألخيرلممجمسفإفالمجمسالجديديكمؿدكرةالمجمسالسابؽثـيبدأمدةدكرتو
المجمسالنيابيكذلؾعفطريؽ فيالتخمصمف الحككمة رغبة الفرضيكاجو كىذا
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حاكلتكتبيفأفىذهالدساتير،كيضالمدةالتيانتقصتياالحككمةمفالمجمسالسابؽبالحؿتع
لمبرلماف المنتخبيكمؿالدكرة بحيثأكدتعمىأفالبرلمافالجديد البرلمانية المدد أفتنظـ

.(1)الذمتـحموكيبدأدكرتوالجديدةكاممة
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 المطمب الثالث
 .(1)عقد انتخابات برلمانية

إعداد فييا يتـ التي التمييدية المرحمة سكاء مراحميا بكافة االنتخابات الحديثعف عند
االنتخابيةأكحتىأممرحمةكصكالنلممرحمةالنيائيةفإفمايتبادرإلىالذىفىناىيالجداكؿ

كزارةالحزبالحاكـبككنياككالمعتادستتكلىاإلشراؼعمىاالنتخاباتبكافةمراحميا.
كاسعانغير جدالن يشكؿ اإلشراؼ ىذا أف بكاجباتيا، الحككمة التزاـ مدل حكؿ كذلؾ
مفأجؿتحقيؽمبدأالحياديةكالشفافيةكالنزاىةكالتيترجىمفكراءىذهاالنتخابات.،كالتزاماتيا

االنتخاباتالنيابيةفيمصركالتيتمتقرارالحؿمفاالتياماتالمتبادلةحكؿؿيكلـتخ
.(2)تدخؿالحككمةفييا

ىذا  تناولتوتوضيحًا لطبيعة الجدل القائم حول ىذا األمر سنقوم بعرض اآلراء التي 
 -عمى النحو التالي:في فرعين الموضوع 

 لاألوالفرع 
 حكومة محايدة:سناد اإلشراف عمى االنتخابات إلى إ

أخذىذاالرأمبضركرةإسناداإلشراؼعمىاالنتخاباتالبرلمانيةالتيتميقرارالحؿإلى
كافةصكذلؾمفأجؿتجنبالتأثيرعمىسيرالعمميةاالنتخابيةكالمساسبفر،حككمةمحايدة

،(3)مرشحيفبيذايككفىذاالرأمقدضمفتكافؤالفرصبيفالك،المرشحيففيتمؾاالنتخابات
 ويمكن إجمال الحجج التي استند إلييا أنصار ىذا الرأي فيما يمي:

 الفرصبيفاألحزابالسياسية.تساكمالمحافظةعمىمبدأ -

كقانكنية دستكرية أجكاء في جرائيا كا  االنتخابات حرية ضماف ذلؾ كراء مف فالغاية
سميمةكخاليةمفالتدخالتالتنفيذيةكغيرىاكأمافيمايخصمظاىرالتدخؿالتنفيذم

-ومن أىميا:فييمتعددةالنكاحيكالقنكات
فكزفياالنتخاباتسكاءقياـالسمطةالحزبيةبتعديؿالدكائراالنتخابيةبمايضمفلياال -

 تـذلؾبإنقاصعددالدكائرأكعمىالعكسبزيادتيا.

االنتخابية - بالحممة يتعمؽ فيما المتنافسة األحزاب الفرصبيف تكافؤ بمبدأ اإلخالؿ
                                 

االنتخابيفيالميزاف،بحثتحميميمقارفبنظـاالنتخابفيالعالـ(1) د.مصطفىمحمكدعفيفي،نظامنا
،4981اباتكفيمصركدكركؿمفالناخبيفكالمرشحكاإلدارةفيتسييرالعمميةاالنتخابيةفيظؿانتخ

  كمابعدىا.312،ص4981طبعة

 .411د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)

كمابعدىا،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،201راجعفيذلؾ:د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)
 .411ص
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 كأساليبالدعايةالمتاحةلكؿحزب.

-  انضباطعدـ المتبعةإلعداد التنفيذيةكاإلدارية يكتتؼاالنتخاباتكمجداكؿالعممية ا
 ذلؾمفأكجوالخمؿكالقصكر.

إلىأخرلاليمتإلييابأمصمةلمجردانتخابيةالسماحلممرشحيفباالنتقاؿمفدائرة -
 تكقععدـنجاحوفييالغمبةأصكاتناخبيالحزبالحاكـ.

إلىمكظفيالجيازاإلدارمكالتنفيذمالقائـعمىاألعماؿاإلداريةلالنتخاباتاإليعاز -
والناخبيفإلىمايحقؽالفكزلمرشحيالحزبالحاكـكالترغيبفيعدـإعطاءلتكجي

 األصكاتإلىمرشحيغيرهمفاألحزاب.

اتالعمميةاالنتخابيةإالإجراءالتتكافرعناصرالحيدةكالنزاىةكاألمانةفيسيركافة -
عمىعندكضعخيكطيابيفأيدمجيازغيرحزبيكذلؾلكيتطمئفكافةاألحزاب

 عدـإىدارأصكاتىيئةالناخبيفالمؤيديفليا.

لميزيمة - تجنبان االنتخابات بمقاطعة األقمية أحزاب قياـ سكل المطمب ليذا بديؿ ال
تمؾ أمر كضع لمنطؽ لرفضيا عالنان كا  بمرشحييا تمحؽ أف يمكف التي المخففة

 .(1)االنتخاباتبيفأيدمغيرنزييةكمنحازةإلىحزباألغمبية

 رع الثانيالف
 إشراف الحكومة القائمة عمى االنتخابات

عمى اإلشراؼ إسناد ضركرة عمى جاء الذم سابقو بعكس الرأم ىذا يككف كبيذا
محايدة إلىحككمة البرلماف االنتخاباتالتيتميحؿ اليكجد، بأنو االتجاه ىذا الفقو كيبرر

خكؼمفإشراؼالحككمةعمىعمميةاالنتخاباتلمايمي:
أحزاباألقميةمفإساءةاستخداـحككمةمخاكؼيقضينظاـاالنتخاباتبالقائمةعمى -

بالشكؿ االنتخابية الدكائر تقسيـ إعادة مفصالحياتفي يمتمكو لما حزباألغمبية
حيثأفاالنتخاببالقائمةاليفتت،الذميحقؽمصالحيافيالفكزبمقاعدالبرلماف

الحاؿفيظؿنظاـاالنتخابالفردم؛حيثتمثؿالمحافظةالدكائراالنتخابيةكماىك
 رافيان.غأكجزءكبيرمنيادائرةكاحدةتككفكاسعةج

يقمؿنظاـاالنتخاباتبالقائمةمفإمكانيةكصكرتدخؿاإلدارةفياالنتخابات؛حيث -
أفىذاالنظاـيبعدعفالعمميةاالنتخابيةمخاطرتدخؿالسمطةلمصمحةمرشحضد

مفمر حزبمعيفدكفغيره فكافمفالمحتمؿالتدخؿبيدؼمناصرة شحآخركا 
 غيرأفذلؾيتـبصكرةتشبوالكضعفينظاـاالنتخابالفردم.،األحزاب

                                 
 .216د.مصطفىمحمكدعفيفي،مرجعسابؽ،ص(1)
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-  أك المحايدة الدكلة أجيزة مف عاتؽجياز االنتخاباتعمى عممية إلقاء إعدادىاإف
لمح المحقؽ باألمر ليس ذلؾ جاز إف القضائية التمثيؿلمسمطة لمبدأ المثالية ماية

كليسمفالمقبكؿعقالنتجردأمإنسافمفعكاطفوأكمشاعرهاإلنسانية؛كلذا،النيابي
فكماأفمنظمةالحيادقائمةفإفشبيةعدـ،فيكالبدمنتيىإلىىذااالتجاهأكذاؾ

 .(1)الحيادتظؿقائمةكذلؾ

نظاـاالنتخاباتأيانكافنكعواليككفيتبيفأفالعيبالحقيقيفيومن خالل ما سبق
مخاكؼفيالنظاـذاتوبؿيتجسدفيماينتابالقائميفعمىتطبيؽمفنقصكقصكركأف

المقاطعةالحزبيةلالنتخاباتأكاليزيمةفيياعندعدـإسنادأمراالنتخاباتإلىحككمةمحايدة
دمفممثمياألحزابإلىمقاعدعضكيةكالمبررليا؛ألفالتجربةالعمميةأثبتتكصكؿأعدا

مجمسالشعببجانبممثميالحزبالكطني ككذلؾتعتبرالحججالداعمةإلشراؼالحككمة،
.(2)عمىاالنتخاباتماىيإالعبارةعفتعدادلمزاياالنظاـاالنتخابيبالقائمة

االعتباراتالتييصدررغـنبؿ،إلىالقكؿ"...كلكفىذاالمعنىدكتور الطماويالكيذىب
يشيربطريؽغيرمباشرإلىمحنةالديمقراطيةالنيابيةفيالدكؿحديثةالعيدبالديمقراطية،عنيا

إدارة لتزكيد يتدخؿ أف فييا الحاكـ تجمد اليدكر الدستكرمالسميـ بالحكـ المؤمنة الدكؿ ألف
فش أك ترمكمترنجاحو عمىتصرفاتوكىـ الحكـ أفالناخبيفألنيـ كاليعنيالمريضشيئان مو

الناخبيف الذيفيزيفكفإرادة ىـ المؤمنيفبالديمقراطية غير كلكفالحكاـ حرارتو يتجاىؿدرجة
ديمقراطية فكـسقطتكزارة مفالمشركعيةالزائفةكليذا شفافان حكميـاالستبدادمثكبان ليكسبكا

اختارهالشعبثـذىبتفيىدكءتراجعأشرفتعمىاالنتخاباتكسممتبيدىامقاليدالحكـلمف
أخطائياكتجددشبابياحيثظفرتبثقةالشعبمرةأخرلفحكمتكضميرىامطمئفإلىأنيا

.(3)تنفذإدارةالشعبصاحبالسمطة...."
جديد اختراع أك ليسببدعة المحايدة شراؼالحككمة كا  النظـ، معركؼفي نظاـ كلكنو

 9132ا الصادر لسنة دستور فرنسالديمقراطيةكمنيا مصرالحككمةالمحايدةأيضانكعرفت،
 بدستكر العمؿ عكدة إعالف عقب أنو ذلؾ كبياف االنتخابات عمى اإلشراؼ في4932في

لإلشراؼعمى4926يناير20تككنتكزارةمحايدةبرئاسةعميماىرباشافي4921ديسمبر
مقعدان490كزساحؽلمكفدفحصؿعمىعددكلقدأسفرتىذهاالنتخاباتعفف،تمؾاالنتخابات

                                 
كمابعدىا،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،416رجعسابؽ،صراجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،م(1)

 كمابعدىا.207ص

 .208،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص417د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)

 .632د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(3)
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مقعدانكتحالؼحزبااالتحادكالشعبعمىعدد41بينماحصؿاألحرارالدستكريكفعمىعدد
ككماتشكمتكزارةمحايدةبرئاسةحسيفسرمفيعاـ،مقاعد1مقعدانكالحزبالكطنيعمى41

الذميعنيأفتشكيؿ4919 فيلإلشراؼعمىاالنتخاباتاألمر ليسبدعة محايدة حككمة
.(1)الدساتير
تقدـك عمىما بناءن عمىاالنتخاباتليكلإلشراؼيتضحأفأمرتشكيؿحككمةمحايدة

رتباطانكثيقانبمنعإسراؼالحككمةفياستخداـحؽالحؿ؛حيثأفىناؾاأمرجيدككنويرتبط
التيقامتبالحؿىي الحككمة ألفذلؾفارؽكبيربيفأفتككف عمىاالنتخابات؛ المشرفة

أك،كبيفأفتككفجيةأخرل،سيخمؽليااطمئنانانكامالنبقدرتياعمىالتعامؿمعأممكقؼ
عمىالتأثير قدرتيا يعنيعدـ باإلشراؼعمىاالنتخاباتمما ىيالقائمة محايدة حككمة أك،

مكقؼ أم مع التعامؿ ، فقداف إلى بدكره يؤدم قد ما فيكىك ليا المؤيدة لألغمبية الحككمة
البدمفأفتشكؿمف،كحتىتتحقؽالغايةالمرجكةمفتشكيؿىذهالييئةالمستقمة،البرلماف

.(2)كافةاألحزابالسياسيةاألمرالذمينفيمظنةالتحيزلحزبعمىحسابحزبآخر
نتخاباتالمركزيةكفيمايخصذلؾقاـالنظاـالفمسطينيبتشكيؿلجنةتسمىبمجنةاال

التحضير تككفميمتيا كاإلشراؼعمىاالنتخاباتالعامة، باالستقاللية، كىيتتمتع كتخضع،
يتعمؽ ما كؿ عف رئيسالدكلة أماـ المباشرة لممسئكلية إعداد، مف كيخصاالنتخاباتسكاء

مع،باالنتخاباتنتياءنبإعالفالنتائجالخاصةاكالمكاعيد،سجالتالناخبيفمركرانبالتحضيرات
،كبعدىاعفأمتدخؿمفأمطرؼسكاءتشريعيان،كشفافيةاالنتخابات،المحافظةعمىنزاىة

 أكتنفيذيان.


  

                                 
كمابعدىا.419د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،(1)
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 الفصل الثالث
 تطبيقات حل البرلمان في األنظمة السياسية

 :تمييد وتقسيم
خالؿتبيافبعدأفعرضنافيالفصميفاألكؿكالثانياإلطارالقانكنيلحؿالبرلمافمف

التكازفككذلؾ كاألسبابالتيتؤدمإليوكمدلتحقيؽحؿالبرلمافلمبدأ الحؿكصكره مفيكـ
فكافالبدىنا،مكقؼالفقومفىذاالحؽباإلضافةإلىضماناتالحؿكاآلثارالمترتبةعميو

 في كالمؤثرة المجاكرة فيبعضالدكؿ الحؽ ليذا بعضالتطبيقاتالعممية تناكؿ الكضعمف
الفمسطيني العربية، مصر جميكرية خالؿ مف الجميكرم النظاـ سنستعرض حيث كالنظاـ،

الياشمية األردنية المممكة خالؿ مف الممكي خالؿأيضانك، مف العرفية الدساتير
الكياف)اإلسرائيمي( السياسة، عمى التأثير في فاعالن دكران يمعب الثالثة النماذج ىذه مف ككؿ

ب الفمسطينيالفمسطينية الكاقع عمى مباشر بشكؿ المؤثرة السياسية عالقتو طبيعة حكـ كذلؾ،
،بيدؼالكقكؼعمىجؿالتفاصيؿالمتعمقةبمسألةحؿالبرلماففياألنظمةالسياسيةالمقارنة
ممايساعدفيالتعرؼعمىأماألمكرالمتعمقةبيذاالشأفتناسبالنظاـالسياسيالفمسطيني.

االفصؿفيأربعمباحثعمىالنحكالتالي:كسنتناكؿىذ

 ة نموذجًا(.يالمبحث األول: حل البرلمان في األنظمة الجميورية يجميورية مصر العرب

 المبحث الثاني: حل البرلمان في األنظمة الممكية يالمممكة األردنية الياشمية نموذجًا(.

 نموذجًا(. ]اإلسرائيمي[فية يالكيان المبحث الثالث: حل البرلمان في األنظمة ذات الدساتير العر 
المبحث الرابع: مدى مالءمة األخذ بفكرة الحل في النظام السياسي الفمسطيني وفقًا لمقانون 

 األساسي.
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 المبحث األول
 حل البرلمان في األنظمة الجميورية يجميورية مصر العربية نموذجًا(.

عندالحديثعفتطبيقاتحؿالبرلمافتجسدجميكريةمصرالعربيةنمكذجانىامانكجكىريان
كذلؾلماشيدتومفتعاقبعدةتشريعاتأساسيةلتنظيـالحياةالسياسيةفيياسكاءنمفخالؿما

كصكالنإلىدستكر4932كافمفقكانيفكلكائحمركرانبالدستكرالصادرفيالعيدالممكيعاـ
 4974عاـ الدستكرمعاـ ككذلؾاإلعالف المجمسالعسكرم3044كتعديالتو ،الصادرعف

كانتياءنبدستكر،كالذمتضمففينصكصانتمنحرئيسالدكلةحؽحؿالمجمسالنيابيالمنتخب
كالذمبدكرهنظـىذهالمسألةبشكؿكاضح.3041عاـ

بالجية يتعمؽ ما في بينيا فيما اختمفت ف كا  المتعاقبة الدساتير ىذه أف ذكره كالجدير
كالمخكل كالتيالمختصة الحؽ ليذا المكضكعة كالضمانات الحؿ حاالت ككذلؾ الحؿ بحؽ ة

غيرأنياجميعيااتفقتعمىأىميةالحؿكضركرتوفي،تيدؼلمحدمفالتعسؼفياستخدامو
تحقيؽالتكازفداخؿالنظاـالسياسيالمصرم.

كسنتناكؿىذاالمبحثمفخالؿمطمبيفعمىالنحكالتالي:
3041ك4974تنظيـالحؿفيالدستكرالمصرملعاـالمطمباألكؿ:
3041كدستكر4974مصرلعاـمحؿفيظؿدستكرلالتطبيقاتالعمميةالمطمبالثاني:

 المطمب األول
 م8193و  9179تنظيم الحل في الدستور المصري لعام 

سنتناكؿتعاقبعمىجميكريةمصرالعربيةالعديدمفالدساتيرغيرأننافيىذاالمطمب
لتنظيـحؿالبرلمافإلىدستكرمسنة كتعديالتو4974فيسردنا عمىالنحك3041كدستكر،

التالي:
 الفرع األول

 وتعديالتو 9179تنظيم الحل في الدستوري المصري لعام 
فمقدتضمفبيف؛عمىتنظيـحؽالحؿ4974شمؿدستكرجميكريةمصرالعربيةلسنة

لرئيس مجمسالشعبكذلؾمفخالؿمانصتالجميكريةالحؽفيحؿمكادهحالتيفتعطيا
بإعطاءحؽالحؿفيالحالة األولى(مفالدستكركتتجسد426(ك)437مفالمادة)عميوكالن

 كأما الضركرة الحككمةالحالة الثانيةحالة الخالؼبيف مجمسالشعبعند حؿ في فتتمثؿ
التعديؿالذمشمميا كمجمسالشعبكسنتطرؽلمحديثعفىاتيفالمادتيفقبؿالتعديؿكبعد

كذلؾعمىالنحكالتالي:3007-2-36بتاريخ
-  عمىطمب( قبل التعديل987المادة ينصفيجاء بناءن يقرر لمجمسالشعبأف "
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،كيصدرالقراربأغمبيةأعضاءالمجمس،يةرئيسمجمسالكزراءعيشرأعضائومسئكل
أياـ ثالثة القرارإالبعداستجكابمكجوإلىالحككمةكبعد كاليجكزأفيصدرىذا
عمىاألقؿمفتقديـالطمب.كفيحالةتقريرالمسئكليةيعدالمجمستقريرانيرفعوإلى

ا كما المكضكع عناصر متضمنان الشأفرئيسالجميكرية رأمفيىذا مف إليو نتيى
أياـ عشرة المجمسخالؿ إلى التقرير يرد أف كلرئيسالجميكرية كأسبابو. عاد، فإذا

بيف النزاع يعرضمكضكع أف لرئيسالجميكرية جاز جديد مف إقراره المجمسإلى
المجمسكالحككمةعمىاالستفتاءالشعبي.كيجبأفيجرماالستفتاءخالؿثالثيفيكمان

كتقؼجمساتالمجمسفيىذهالحالة.فإذاجاءت،مفتاريخاإلقراراألخيرلممجمس
القبؿرئيسالجميكريةاستقالة نتيجةاالستفتاءمؤيدةلمحككمةاعتبرالمجمسمنحالن.كا 

 الكزارة".

أعضائو( بعد التعديل987المادة ي - عمىطمبعيشر بناءن يقرر لمجمسالشعبأف "
مسالكزراءمسئكليةرئيسمج كيصدرالقراربأغمبيةأعضاءالمجمس.كاليجكزأف،

كبعدثالثةأياـعمىاألقؿمف،يصدرىذاالقرارإالبعداستجكابمكجوإلىالحككمة
 تقديـالطمب.

متضمنان الجميكرية رئيس إلى يرفعو تقريران المجمس يعد المسئكلية تقرير حالة كفي
فيىذاالشأفكأسبابو.عناصرالمكضكعكماانتيىإليو

كلرئيسالجميكريةأفيقبؿاستقالةالكزارةأكأفيردالتقريرإلىالمجمسخالؿعشرة
فإذاعادالمجمسإلىإقرارهبأغمبيةثمثيأعضائوقبؿرئيسالجميكريةاستقالةالكزارة.،أياـ

ذارفض الثقةأفيطمبيابمسئكليةرئيسمجمسالكزراءفاليجكزلمفطمبسحباقتراحكا 
.مرةأخرلفيذاتالدكرة"

عند( قبل التعديل942المادة ي - مجمسالشعبإال حؿ لرئيسالجميكرية يجكز ال "
استفتاءالشعب كبعد الضركرة بكقؼجمساتالمجمس، كيصدررئيسالجميكريةقراران

جراءك يكمانا  ثالثيف خالؿ االستفتاء م، لعدد المطمقة األغمبية أقرت أعطكافإذا ف
الحؿ أصكاتيـ بو.كيجبأفيشتمؿالقرارعمىدعكة، أصدررئيسالجميكريةقراران
الجراءالناخبيفإل لمجمسالشعبفيميعاد مفيجاكزانتخاباتجديدة يكمان ستيف

تاريخإعالفنتيجةاالستفتاء.كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلتماـ
 االنتخاب".

"اليجكزلرئيسالجميكريةإصدارقراربحؿمجمسالشعب( بعد التعديل942ادة يالم -
ذاحؿالمجمسفيأمرفاليجكزحؿالمجمسالجديدلذاتاألمر. إالعندالضركرة.كا 

انتخاباتجديدةلمجمسالشعبفيجراءكيجبأفيشتمؿالقرارعمىدعكةالناخبيفإل
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 اريخصدكرقرارالحؿ".ستيفيكمانمفتيجاكزميعادال

أك( بعد التعديل73المادة ي - الكطنية الكحدة ييدد خطر قاـ إذا الجميكرية لرئيس "
اتجراءدكرىاالدستكرمأفيتخذاإلأداءسالمةالكطفأكيعكؽمؤسساتالدكلةعف

السريعةلمكاجيةىذاالخطربعدأخذرأمرئيسالكزراءكرئيسمجمسالشعبكالشكرل
اتخالؿستيفيكمانإجراءكيكجوبيانانإلىالشعبكيجرماالستفتاءعمىمااتخذهمف

كاليجكزحؿمجمسالشعب".اتخاذىامف
 مس الوزراء.أواًل: حالة حل مجمس الشعب نتيجة الخالف بين مجمس الشعب ورئيس مج

(قبؿالتعديؿقدتناكلت437كمفخالؿاإلمعاففيالنصكصالسابقةنجدأفالمادة)
لما(1)مكضكعالمسئكليةالتضامنيةلمحككمةأماـمجمسالشعب المادةمكممةن .كلقدجاءتىذه

فيمايتعمؽبمبدأالمسئكلية4974(مفالدستكرالمصرملسنة438-436)نظمتوالمادتيف
فيحؿا التنفيذية ليقابؿالحؽالمقررلمسمطة كالفردية التضامنية بشقييا الكزارة لييئة لسياسية

،حيثنظمتاأحكاـالمسئكليةالفرديةكالتضامنية،البرلمافبشقيومجمسالشعبكمجمسالشكرل
( نصتالمادة عمىأف436فقد ) العامة" السياسة مجمسالشعبعف أماـ مسئكلكف الكزراء

."ككؿكزيرمسئكؿعفأعماؿكزارتو،مدكلةل
( المادة أنو438كأما نصتعمى فقد ) نكاب" أحد مف المجمسسحبالثقة قرر إذا

نكابيـ أك الكزراء أك الكزراء رئيسمجمس منصبو، اعتزاؿ عميو كجب رئيسمجمس، كيقدـ
."الشعبالكزراءاستقالتوإلىرئيسالجميكريةإذاتقررتمسئكليتوأماـمجمس

يتكجبعمىالكزيرالذميتـسحبالثقةمنواعتزاؿمنصبوفكران المكاد كبحسبىذه
كلكتطمباعتزاؿالمنصبالكزارمتقديـاستقالتو،دكفأفينتظرتقديـاستقالتوكمفثـقبكليا

السياسيةلوبحسبنصالدستكركماىكالحاؿبالنسبةلرئيسالكزراءالذمتبدأإثارةالمسئكلية
باالستجكابك ككؿإجراءأكالن الكزارة أك الكزراء تمييدمعمىسحبالثقةمفأحد كفيحالة،

جمعاء الحككمة إلى مكجيان االستجكاب يككف التضامنية المسئكلية الكزير، إلى يكجو بينما
فردية كانتالمسئكلية المستجكبإذا ، سياسية مسئكلية بمفرده مسئكؿ عمافيككفكؿعضك

التييشغميا الكزارة ىيئة لمكافقة التيتخضع مفتصرفاتفيالمسائؿ يتخذه كيستقؿكحده،
.(2)بالتصرؼفييا

كالمسئكليةالتيتكجولشخصرئيسالكزراءكتؤدملطرحالثقةبالحككمةككؿكمفثـ

                                 
 .3007قبؿالتعديؿالذمشممياعاـ4974(مفدستكرمصرلسنة437راجعنصالمادة)(1)

،د.منصكرصالحالعكاممة،الكسيطفيالنظـ112راجعفيذلؾ:د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)
 .471ابؽ،صالسياسية،مرجعس
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.(1)اتفيغايةالصعكبةإلقرارىاإجراءتضع،استقالتيا
ىيإ السياسية األخرلالتيقدفالمسئكلية الكسيمة كتعد البرلمانية حدلأدكاتالرقابة

كمفغيرالكسيمةتختفيإحدلأىـأدكاتالرقابةالممنكحةلمسمطةالتشريعية،يمجأإليياالبرلماف
لمكاجيةالسمطةالتنفيذيةكتشكؿىذهالمسئكليةتجسيدانلممسائمةالسياسيةلمحككمةأماـالبرلماف.

أكاعتبارىامستقيمة،أكإجبارأحدأعضائياعمىتقديـاالستقالة،الحيةإجبارىاكالتيتعطيوص
.(2)بمجردإقرارسحبالثقةمنيا

مستقيمة كأعضاؤىا الحككمة تمؾ مف يجعؿ الحككمة مف الثقة بسحب البرلماف فقياـ
.(3)حكمان

لتيجاءعمىىذاالحؽكا4974(مفالدستكرالمصرملسنة431فقدنصتالمادة)
لكؿعضكمفأعضاءمجمسالشعبحؽتكجيواستجكاباتإلىرئيسمجمسالكزراء"فيياأنو

كتجرم اختصاصاتيـ. في تدخؿ التي الشؤكف في لمحاسبتيـ نكابيـ أك الكزراء أك نكابو أك
إالفيحاالتاالستعجاؿالتي،المناقشةفياالستجكاببعدسبعةأياـعمىاألقؿمفتقديمو

."ىاالمجمسكبمكافقةالحككمةيرا
الحككمة عمى لمرقابة لمبرلماف الممنكحة الرقابة كسائؿ أخطر مف االستجكاب كيعد
مف تصرؼ عف الكزراء مف أعضائيا أحد أك لمحككمة كاتياـ نقد يتضمف ألنو كأعضائيا؛

.(4)فيكيعنيالمحاسبةكاالتياـبالخطأكالتقصير،التصرفاتالعامة
ثبكتمايتيحمحاسبةرئيسالكزراءعميوفإنويتيحذلؾبإقرارمسئكليةرئيسكفيحالة

مجمسالكزراءبناءعمىطمبعشرأعضاءمفمجمسالشعبكصدكرقراربذلؾمفأغمبية
عدادتقريرلرئيسالجميكرية .(5)أعضاءمجمسالشعبكا 
 خياريف أماـ رئيسالجميكرية يجعؿ الأوليمامما استقالة الخالؼقبكؿ نياء كا  كزارة

إعادةالتقريرإلىمجمسالشعبخالؿعشرةأياـمفتاريخرفقوإليوإلعادةالنظرفيووثانييما 
ناىيانبذلؾالخالؼالقائـ،مفقبؿالمجمسفإمايتراجعالمجمسعفقرارهبمسئكليةرئيسالكزراء

                                 
،4د.جابرجادنصار،االستجكابككسيمةلمرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالحككمةفيمصركالككيت،ط(1)

 .432،ص4999دارالنيضةالعربية،القاىرة،

 .419د.محمدجماؿالذنيبات،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص(2)

ط(3) الدستكرم، القانكف كأحكاـ أصكؿ سارم، شفيؽ 3جكرجي القاىرة، العربية، النيضة دار ،3003،
 .4042ص

رسالة(4) كمصر، فمسطيف مقارنة، دراسة البرلماني، النظاـ في االستجكاب صكص، أحمد نبيؿ أحمد أ.
 .23،ص3007ماجستير،كميةالدراساتالعميا،جامعةالنجاحالكطنية،

 .111د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(5)
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سالشعبعفقرارهفإنويعيدكأمافيحالةعدـتراجعمجم،بيفمجمسالشعبكرئيسالكزراء
التقريرمرةأخرلإلىرئيسالجميكريةالتخاذالقرارالمناسبممايدفعإلىعرضالنزاععمى

(مفالدستكرقبؿتعديميا437أخيربمكجبماكردفينصالمادة)إجراءاالستفتاءالشعبيك
االستفت نتيجة تكقيؼجمساتمجمسالشعبكانتظار يترتبعميو مؤيدةمما تأتي قد التي اء

لمجمسالشعبكقدتككفمخالفةلواألمرالذميترتبعميوحؿمجمسالشعب.
فاليدؼمفعمميةتنظيـالمسئكليةالكزاريةىكحثمجمسالشعبالتردمكعدـالتسرع

قرارسحبالثقة اتخاذ في الذميتطمبإقالة، البرلماني متطمباتالنظاـ مع ينسجـ ال كىذا
منياالحكك سحبالثقة فكر مة رئيس، مسئكلية تقرير في لمفصؿ االستفتاء تؤدمطريقة كقد

كباإلضافةإلىذلؾفإفالمجكءلالستفتاءككسيمةسابقة،الكزراءإلىصعكبةإقرارىذهالمسئكلية
تكافرتالحريةالمطم،عمىإقالةالكزارةأكحؿالبرلمافالتحقؽالغايةالمرجكةمنيا قةإالإذا

أكخكؼأكتأثير لمناخبيفإلبداءآرائيـدكفتيديد البدمفتكافردرجةمفالكعيأيضانك،
.(1)الكافيلدلالناخبيفحتىاليتأثركاكاليقعكاتحتتأثيرالسمطةالتنفيذية

كقدتؤدمىذهالكسيمةإلىإحراجرئيسالجميكريةفيحاؿقاـالشعببعدحؿمجمس
.(2)أغمبيةبرلمانيةمفاألعضاءيميمكفإلىتأييدمكقؼالبرلمافالمنحؿالشعبعمىانتخاب

كغيرأفالمادة) عاـ437ىذا الخيارلرئيسالجميكرية3007(بعدتعديميا لـيعًط
كالبرلماف بالمجكءلالستفتاءفيحالةنشكبخالؼبيفالكزارة الكزارة، بقبكؿاستقالة بؿقيدتو

لرأمالبرل ثمثياألعضاءعمىالتقريرالخاصاستجابةن بمكافقةأغمبية مافكلكفذلؾمشركطان
األمرالذملـيترؾلرئيسالجميكريةالقدرةعمىحؿمجمسالشعبفيحالة،بمسئكليةالكزارة

خالؼبيفمجمسالشعبكالحككمة كجكد ثغرة، يترؾلرئيسالجميكرية لـ الدستكر أف غير
(426حؿالبرلماففيمثؿىذهالحالةكىيمانصتعميياالمادة)قانكنيةيستطيعمفخالليا
حيثمنحتىذهالمادةرئيسالجميكريةحؽالحؿفيحالة4974مفالدستكرالمصرملسنة

ىذا أف اعتباره لو يتيح مما رئيسالدكلة بيد كتقديرىا الضركرة حالة كتركتتحديد الضركرة
.الخالؼيستكجبضركرةحؿالبرلماف

 ثانيًا: حالة حل مجمس الشعب عند الضرورة.
.سابقة(3)قبؿالتعديؿ4974(مفالدستكرالمصرملسنة426يتبيفمفنصالمادة)

إساءة تمنع التي الضمانات مف بمجمكعة الحؽ ىذا أحاط قد الدستكرم المشرع أف الذكر

                                 
 .111د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

 .181د.فؤادعبدالنبي،رئيسالجميكريةفيالنظاـالدستكرمالمصرماختيارهكسمطاتو،مرجعسابؽ،ص(2)

 قبؿالتعديؿ.4974(مفالدستكرالمصرملسنة426راجعنصالمادة)(3)
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عرضمكضكعالحؿأيضانك،استخدامو؛حيثفرضتالستخداـحؽالحؿتكافرحالةضركرة
.(1)عمىاالستفتاءالشعبيلممكافقةعميوأكرفضوفإذارأتاألغمبيةالمكافقةحؿمجمسالشعب

باالستفتاءالشعبي كالمقصكد بالضركرة مفالتعرؼعمىكؿمفالمقصكد ىنا فالبد
يحيطبشخص،فأماالضركرةفقدعرفتبأنيا:ظرؼخارجيينطكمعمىخطرجسيـكمحدؽ

كقايةلنفسوأكلمالوأكلنفسغيرهأكمالومفغيرأفيتسبب،غموعمىتضحيةحؽآلخرفير
كتتجمىمعاني،(2)كدكفأفتككفلديوالقدرةعمىمنعوبطريقةأخرل،ىكقصدانبحمكؿالخطر

( المادة المكاد الدستكركمفىذه مفخالؿالرجكعإلىنصكصمكاد ىنا (مف417الضركرة
 مصر دستكر أنو4974لسنة فييا كرد كالتي يكجب" مجمسالشعبما غيبة حدثفي إذا

اإلسراعفياتخاذتدابيرالتحتمؿالتأخيرجازلرئيسالجميكريةأفيصدرفيشأنياقرارات
فييىناتظيرضركرةإصدارقراراتلكجكدظركؼاستثنائيةالتحتمؿ"تككفلياقكةالقانكف

التأخير.
 المادة أنو408)ككذلؾ عمى نصت كالتي ) ال" عند الجميكرية كفيلرئيس ضركرة
االستثنائية.. ".األحكاؿ االستثنائية، باألحكاؿ الضركرة المشرع ربط حيث ،( مف71كالمادة )

 الصرملسنة 4974الدستكر
كالتي(3) الظركؼاالستثنائية بمكاجية تتعمؽ كالتي التعديؿ بعد

.(4)تجيزلمرئيساتخاذالتدابيرالالزمةلمكاجيةتمؾالظركؼ
كالجديرذكرهأفتقريرحالةالضركرةيعكدلرئيسالدكلةغيرأنواليمتمؾحؿمجمس

ا لرجكعإلىالشعبمفالشعببإرادتوالمنفردة؛حيثأفأحكاـالدستكرفرضتعميوضركرة
كلكفىذااليحكؿدكفأفيعكد،خالؿاالستفتاءلمعرفةرأمالشعبفيإمكانيةحؿالبرلماف

الرئيسلبعضالجياتلمشكرتياحكؿالحؿكرئيسالكزراءأكبعضالييئاتاألخرللالستئناس
.(5)برأييـ

االستفتاءالشعبيفيكاإل افرحالةالضركرةييدؼالتاليلتكجراءأمافيمايخصمفيـك
لمعرفةرأمالشعبفيأمرما.

كيعرؼاالستفتاءالشعبياصطالحانبالرجكعإلىالشعبألخذرأيوبالمكافقةأكالرفض
                                 

.426يد،مرجعسابؽ،صد.محمدأبكز(1)
الضركرةفيالقانكفالكضعيراجع:د.رائدصالحقنديؿ،مرجعسابؽ،(2) لمزيدمفالتفصيؿحكؿمفيـك

كمابعدىا.40ص
 .3007(مفالدستكرالمصرمبعدتعديمياعاـ71راجعنصالمادة)(3)

كما669قابةالقضائية،مرجعسابؽ،صراجعلالستزادة:د.ساميجماؿالديف،لكائحالضركرةكضمافالر(4)
 كمابعدىا.331،د.رائدصالحقنديؿ،مرجعسابؽ،ص2بعدىا

 .110د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(5)



143

.(1)فيأممكضكععاـكأفيككفمكضكعانقانكنيانأكدستكريانأكسياسيانبصفتوصاحبالسيادة
الشعبي القانكنيلالستفتاء المفيـك تشريعيةعمىالشعبلألخذكأما ىكعرضقاعدة

الرفض أك بالمكافقة فييا برأيو مشركعقانكفأكفيصكرة، فيصكرة القاعدة تككفىذه كقد
.(2)مبادئقانكنيةمحددة

عمىالشعبألخذ الشعبيبأنوعرضمكضكععاـ الدستكرماالستفتاء كيعرؼالفقو
.(3)رأيوفيوسكاءبالمكافقةأكالرفض

قبؿالتعديؿفيترتب4974(مفالدستكرالمصرملسنة426ابحسبنصالمادة)كأم
المجمس حؿ عمى الناخبيف لعدد المطمقة باألغمبية مكافقة إما االستفتاء عمى رئيس، فيصدر

الجميكريةفيىذهالحالةقرارانبالحؿمعتضميفىذاالقراردعكةالناخبيفالنتخابمجمسجديد
تت ال المجمسالقديـخالؿمدة تاريخحؿ مف يكمان جاكزستيف بعدـ، جاءتالنتيجة إذا كأما

عمىمجمسالشعباالستمراربكظيفتوحتىانتياء يتعيفىنا المكافقةعمىحؿالمجمسفإنو
إالإذااستجدتظركؼأخرلتقتضيمفرئيسالجميكرية،مدتوالدستكريةككأفشيئانلـيحدث

كاالستفتاإجراء أخرلالحؿ مرة عميو (4)ء ، المجمسكتـ االنتخاباتفإنوإجراءكفيحاؿحؿ
.(5)يتعيفعمىىذاالمجمسالجديداالجتماعخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلتماـاالنتخابات

(مفالدستكرلرئيسالجميكرية426مفالفقوإلىأفمنحالمادة)واتجو جانب آخر
سمطةحؿمجمسالشعبفتبقىىذهالسمطةكسائرالسمطاتالمقررةلرئيسالجميكريةبصفتو

.(6)يجبأفتباشرمفقبؿالكزارةالمسئكلةأماـالشعب،رئيسالسمطةالتنفيذية
الحؿم الرأمإلىككفسمطة صاحبىذا ىناكيتجو قررة لمجمس، كسالحمقابؿما

                                 
دراسةمقارنة،-د.ياسيفمحمدعبدالكريـالخراساني،المركزالدستكرملرئيسالدكلةفيالجميكريةاليمنية(1)

 .407،ص3000لىكميةالقانكف،جامعةبغداد،رسالةدكتكراه،مقدمةإ

 كمابعدىا.41د.جابرجادنصار،االستفتاءالشعبيكالديمقراطية،مرجعسابؽ،ص(2)

 كمابعدىا.40د.ماجدراغبالحمك،االستفتاءالشعبيكالشريعةاإلسالمية،مرجعسابؽ،ص(3)

(4) القاىر، العربية، النيضة دار المصرم، الدستكرم النظاـ في االستفتاء حسف، قدرم محمد ،4994د.
 .467ص

راجعفيذلؾ:د.عمرفؤادأحمدبركات،المسئكليةالسياسيةلرئيسالدكلةفياألنظمةالدستكريةالمقارنة،(5)
،دار2ةلمقانكفالدستكرم،طكمابعدىا،د.رمزمالشاعر،النظريةالعام69المقارنة،مرجعسابؽ،ص

،د.يحيىالجمؿ،النظاـالدستكرمفيجميكريةمصرالعربية،مرجعسابؽ،130،ص4982النيضة،
326ص العربية، النيضة دار الدستكرم، القانكف العاؿ، حسنيفعبد محمد د. كما381،ص4983،

 .114بعدىا،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص

 .241مسمـ،مرجعسابؽ،صد.خالدعباس(6)
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( المادة في المقررة سحبالثقة الدستكر437الشعبمفسمطة مف ) الدستكر، في يكجد كال
مايفيدأنوثمةسمطةأخرلمقررةلرئيسالجميكريةليباشرىااستقالالنعف4974المصرملعاـ

.(1)الكزارةأمسمطةحؿالمجمسرئاسيان
 الذم التعديؿ أف )غير المادة عمى 426أجرم عاـ الدكلة3007( رئيس أعطى

الضركرة البرلماففيحالة حؿ الشعبيعمىحؿ،صالحية كذلؾدكفالرجكعإلىاالستفتاء
المجمسمفعدمو فيككفحؽالحؿمقتصرعمىرئيسالدكلةكالذمترؾلوالدستكرسمطة،

اكىذ،كدةلمشعبمفخالؿاالستفتاءتقريرحالةالضركرةالتييحؿالمجمسبمكجبيادكفالع
فياستفتاءالشعب المتجسدة أىـضماناتو أحد فقد نركزعمىأفحؽالحؿقد األمريجعمنا

صاحبالسيادةاألصيؿكمصدرالسمطةفيمايخصقرارالحؿ.
كردمفنصكصدستكر ال4974كيظيرأنومفخالؿما المتعمقةبحؽالحؿأنيا

اتالكافيةلحمايةالبرلمافمفعدةنكاحيمنيا:تنطكمعمىالضمان
(قبؿالتعديؿمفالدستكرأجازتلرئيسالجميكريةفيحالة437إفصياغةالمادة)

فإفأقرتاألغمبيةمكقؼالحككمة،الخالؼبيفالبرلمافكالحككمةعرضالنزاععمىاالستفتاء
القانكف بقكة ،أيعتبرالمجمسمنحالن الحكـاليحقؽالحمايةالكاممةلممجمس؛ألفغيرأفىذا

االستفتاءينطكمعمىمسائؿفنيةمعقدةفيظؿحككمةتسيطرعمىكافةكسائؿاإلعالـالتي
كمضمكف طبيعة فيـ عمىالعامة الصعكبة مف فإنو الرأمالعاـ فيتكجيو خطيران تمعبدكران

كىك،ككمةىكحموكىكمانرلعدـمالئمتوكيككفجزاءمراقبةالبرلمافألعماؿالح،االستفتاء
.(2)ماتـتجاكزهفيالتعديؿالذمصاحبىذهالمادة

ضركرة(كالذمأجازلرئيسالجميكريةحؿالبرلماففيحالةال426نصالمادة)أيضانك
حمايةلممجمس؛ألفالفقواستقرعمىأفتقريرالضركرةيخضعمفاالتساعحيثاليكفرأم

لمسمطةالتقديريةلرئيسالجميكرية؛لذاكافمفاألفضؿأفيخضعتقريررئيسالجميكريةلحالة
.(3)الضركرةلرقابةالقضاء

كماأفالنصكصالتيتنظـحؽالحؿقدخمتمفالنصعمىعدـجكازتكرارالحؿ
لرغـمفإجماعالفقوعمىأنواليجكزلرئيسالجميكريةالتصرؼعمىخالؼكبا،لذاتالسبب

.(4)ىذاالمبدأعمىأساساحتراـالتقاليدالدستكرية

                                 
 .362،ص4980د.سعدعصفكر،النظاـالدستكرمالمصرم،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،(1)

 .213د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)

 .117د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)

 .633د.سميمافالطماكم،مرجعسابؽ،ص(4)
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 دستكر مكاد الذمشمؿ التعديؿ النقصفي ىذا تجاكز تـ أنو عاـ4974غير في
كأكجببعدالحؿلذاتالسببالذمحيؿمفأجموالمجمسالسابؽ.3007

لـيتعرضالدستكرلحالةتقاعسالحككمةعفدعكةالبرلمافلالنعقادفيالمكعدأيضان
المحددفيالدستكر؛لذلؾكافيجبأفيتضمفالدستكرنصانيقضيبحؽالبرلماففياالنعقاد

.(1)مفتمقاءنفسودكفدعكةمفالحككمةفيالمكعدالمحددبقكةالقانكف
نظاـح لمنصكصالتيتحكـ ؿالبرلماففيمصرفيضكءالتعديؿالدستكرمكطبقان

النصكصقبؿالتعديؿ3007لعاـ تبرزخمسمالحظاتجكىريةعمى،(2)مقارنةبأصؿىذه
:(3)ىذاالصعيد

(المعدؿشرطاستفتاءالشعبعمىقرارالحؿقبؿصدكره426لقداستبعدنصالمادة)  -4
الدستكر ىذا كاضعك تغنىبو الذم خطكة، الديمقراطيةكاعتبركه ،عمىطريؽتحقيؽ

كضمانةقكيةلمحدمفالسمطةالتقديريةالكاسعةالممنكحةلرئيسالجميكريةفياتخاذ
الشعب مجمس حؿ قرار لنصالمادة، تطبيقان الشرط ىذا إعماؿ باإلمكاف كاف ف كا 

مفالدستكر413) ) التيتتصؿبالمصالح، حؿالبرلمافمفالمسائؿاليامة باعتباره
 العميالمبالد.

ممارسة -3 عند مجمسالشكرل أك مجمسالشعب حؿ عمىحظر النصالصريح جاء
أكعندخمكمنصبوبصكرةمؤقتة،رئيسالجميكريةلسمطاتواالستثنائيةفيحالةالخطر

دائمة أك حؿ، ضمانات مف اليامة الضمانة ىذه أماـ الفقيي االجتياد ذلؾ ليقطع
 البرلماف.

الد -2 التعديؿ )حذؼ المادة تضمنتو ما المسئكلية437ستكرم تقرير بيف ربط مف )
كحؿمجمسالشعب لمكزارة الجماعية بأفتقرير، قطعية كقضىالنصالمعدؿبصكرة

مجمسالشعبلممسئكليةالسياسيةلمكزارةيؤدمفينيايةالمطاؼإلىاستقالتياكخيار
المجمس حؿ دكف حتمي ا، يراه قد التعديؿ ىذا أف النصكرغـ مف لبعضأفضؿ

األصمي دكف، الكزارية المسئكلية تقرير في الشعب مجمس سمطات مف يقكم ككنو
إالأفالقيكدالقانكنيةكالكاقعيةلتقريرىذهالمسئكليةالتزاؿ،الخشيةمفالمجكءإلىحمو

كماأفىذاالنصبصكرتوالحاليةاليستقيـ،تقؼحجرعثرةأماـالكصكؿإلىذلؾ
(المعدلةالتيكضعتخيارحؿمجمسالشعبجنبانإلىجنب422صالمادة)معن

                                 
 .117،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص212مـ،مرجعسابؽ،صراجعفيذلؾ:د.خالدعباسمس(1)

كتعديالتو.4974(مفالدستكرالمصرم413راجعنصالمادة)(2)
 كمابعدىا.310د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص(3)
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،فكيؼيطبؽذلؾفيحالةحجبالثقة،معخياراستقالةالكزارةإذاحجبتعنياالثقة
 كيستبعدفيحالةسحبالثقة.

1- ( كفقراتيا81يشكبنصالمادة بيفأحكاميا جميان المعدؿتناقضان ) ففيالكقتالذم،
كأف،وبأفيحظرحؿمجمسالشعبفيحالةخمكمنصبرئيسالجميكريةتقضيفي

المنصب ىذا خمك الذميعمف مجمسالشعبىك رئاسة، الذميتكلى ىك رئيسو كأف
أنوإذاكافمجمسالشعبقدجرلحموأيضانفإنياتقرر،الدكلةمؤقتانفيىذهالحالة

المجمس،العمياتسندرئاسةالدكلةإلىرئيسالمحكمةالدستكرية يفيـمنوأفىذا مما
فيتمؾالفترة يجكزحمو المنصبأثناء، ىذا خمك كقع إذا الحؿ يظؿعمىحالة أك

معأفالمنطؽالقانكنيالسميـيكجبأفينعقدالمجمسفكرانإذاكافقدكقععميو،الحؿ
المنصبكاتخاذ اتإجراءالحؿعندخمكمنصبرئيسالجميكريةلكييعمفخمكىذا

ذلؾكينسجـمعقاعدةحظرالحؿأثناءخمكالمنصب،اختيارالرئيس ،كلكييستقيـ
أثناءخمكالمنصب كافحظرالحؿكاجبان فإنومفبابأكلىأفيجتمع،ذلؾأنوإذا

كلذا،المجمسالمقررحموبقكةالقانكفإذاماكقعخمكالمنصبأثناءفترةحؿالمجمس
مسكغألفتتضمفأحكاـىذهالمادةالفقرةالتيتقضيبأفيتكلىفميسثمةمقتضىأك

مجمسالشعبمنحالن كاف إذا الدكلة رئاسة العميا الدستكرية رئيسالمحكمة أف، كما
مجمس يجتمع عمىأف صراحة المادة تنصىذه بأف يقضي السميـ القانكني المنطؽ

ألمس أكغائبان كافمنحالن القانكفإذا خمكمنصبرئيسالشعببقكة ببآخرعند
 كيستمرذلؾحتىاختياررئيسالجميكريةالجديد.،الجميكرية

،(مفالدستكربسمطةرئيسالجميكريةفيحؿمجمسالشكرل301لقدقضتالمادة) -1
كال،الذميؤدمدكراناستشاريانالأكثر،رغـأفالكزارةليستمسئكلةأماـىذاالمجمس

رلمافأكالسمطةالتشريعيةفيمصرحسبنصالدستكرنفسوالذميعدفرعانثانيانلمب
.(1)حصرىذهالسمطةفيمجمسالشعب

 الفرع الثاني
 8193لعام  الحالي تنظيم الحل في الدستوري المصري

حؿالبرلمافمفخالؿنصكصمكاده3041يتيحدستكرجميكريةمصرالعربيةلسنة
فيثالثحاالتغيرأفىذاالدستكرلـيشيدأمتطبيؽلحؿالبرلمافكذلؾلحداثةعيدهكنجد

 الدستكر) مف التالية المكاد في الحؿ 464-416-427حاالت كتتجسد فيالحالة األولى(
4974(مفدستكر426الضركرةكىيمشابيةلماكردفيالمادة)إعطاءحؽالحؿفيحالة

                                 
 .4974(مفدستكر86راجعنصالمادة)(1)
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فييالحالة الثانيةكأما،4974غيرأنوتـكضعبعضضماناتلـتكفمكجكدةفيدستكر
فتتمثؿفيحؿمجمسالنكابعندالخالؼمعرئيسالحالة الثالثةكأما،تجسدالحؿبقكةالقانكف

حاالتالثالثةمفخالؿمكادالدستكرعمىالنحكالتالي:الجميكريةكسنتطرؽلمحديثعفال
اليجكزلرئيسالجميكريةحؿمجمسالنكابإال"كالتينصتعمىأنو( 947المادة ي

كاليجكزحؿالمجمسلذاتالسببالذم،كبعداستفتاءالشعب،كبقرارمسبب،عندالضركرة
حؿمفأجموالمجمسالسابؽ.
الجميك رئيس المجمسكيصدر جمسات بكقؼ قراران رية جراءك، الحؿا  عمى االستفتاء
،فإذاكافؽالمشارككففياالستفتاءبأغمبيةاألصكاتالصحيحة،خالؿعشريفيكمايعمىاألكثر

كدعاإلىانتخاباتجديدةخالؿثالثيفيكمانعمىاألكثرمف،أصدررئيسالجميكريةقرارالحؿ
المجمسالجديدخالؿاألياـالعشرةالتاليةإلعالفالنتيجةالنيائية.كيجتمع،تاريخصدكرالقرار
بتشكيؿ،يكمؼرئيسالجميكريةرئيسانلمجمسالكزراء"كنصتعمىأنو( 932المادة ي

فإذالـتحصؿحككمتوعمىثقةأغمبيةأعضاء،الحككمةكعرضبرنامجوعمىمجمسالنكاب
ا عمى يكمان ثالثيف ألكثرمجمسالنكابخالؿ لمجمسالكزراء، رئيسان يكمؼرئيسالجميكرية

فإذالـتحصؿحككمتو،بترشيحمفالحزبأكاالئتالؼالحائزعمىأكثريةمقاعدمجمسالنكاب
يكمان ثالثيف مجمسالنكابخالؿ أعضاء أغمبية ثقة عمى رئيس، كيدعك المجمسمنحالن عيدى

فيكمانمفتاريخصدكرقرارالحؿ.الجميكريةالنتخابمجمسنكابجديدخالؿستي
كفيجميعاألحكاؿيجبأاليزيدمجمكعمدداالختيارالمنصكصعمييافيىذهالمادة

عمىستيفيكمان.
كبرنامجيا،يعرضرئيسمجمسالكزراءتشكيؿحككمتو،كفيحالةحؿمجمسالنكاب

عمىمجمسالنكابالجديدفيأكؿاجتماعلو.
الح اختيار حاؿ مجمسفي مقاعد أكثرية عمى االئتالؼالحائز الحزبأك مف ككمة

النكاب الجميكرية، لرئيس يككف الكزراء، مجمس رئيس مع بالتشاكر الدفاع، كزراء اختيار
."كالداخميةكالخارجيةكالعدؿ

اليجكزحؿمجمسالنكابأثناءسريافحالة،..."جاءفينصياأنو(923المادة ي
."الطكارئ

أنو921ي المادة (كردفينصيا كاليجكزلرئيسالجميكريةالمؤقتأفيترشح،..."
."كالأفيقيؿالحككمة،كالأفيحؿمجمسالنكاب،كالأفيطمبتعديؿالدستكر،ليذاالمنصب

يجكزلمجمسالنكاباقتراحسحبالثقةمفرئيس"كالتينصتعمىأنو(929المادة ي
الجميكرية جراءك، مبكرةا  انتخاباترئاسية أعضاء، أغمبية مف عمىطمبمسببكمكقع بناءن

كاليجكزتقديـىذاالطمبلذاتالسببخالؿ،كمكافقةثمثيأعضائو،مجمسالنكابعمىاألقؿ
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المدةالرئاسيةإالمرةكاحدة.
يطرحأمرسحبالثقةمفرئيسالجميكرية،كبمجردالمكافقةعمىاقتراحسحبالثقة

جراءك عاـا  فياستفتاء مبكرة انتخاباترئاسية مفرئيسمجمسالكزراء، بدعكة كافقت، فإذا
الثقة سحب قرار عمى األغمبية رئيس، منصب كييعد منصبو مف الجميكرية رئيس يعفى

الجميكريةخاليان مفتاريخإعالفنتيجة، كتجرماالنتخاباتالرئاسيةالمبكرةخالؿستيفيكمان
ذاكانتنتيجةاالستفتاءبالرفضاالستفتاء كيدعكرئيسالجميكرية،عيدمجمسالنكابمنحالن،كا 

."النتخابمجمسجديدلمنكابخالؿثالثيفيكمامفتاريخالحؿ
 أواًل: حق الحل في حالة الضرورة.
( 427بالنظرإلىنصالمادة مفدستكرمصرلسنة أفالدستكرمنح3041( نجد

مشابولماكردفينصرئيسالجميكريةحؽ حؿمجمسالنكابفقطفيحالةالضركرةكىذا
غيرأفالمشرعىناأضاؼ3007كتعديالتوعاـ4974(مفدستكرمصرلسنة426المادة)

إضافةنلتكفرحالةالضركرةأفيككف بعضالضماناتالتيلـتكفمكجكدةمفقبؿحيثألـز
فيعدـجكازالحؿلذاتالسببالذمحؿلو4974كتكافؽمعدستكرعاـ،الحؿبقرارمسبب
،استفتاءشعبيعمىالحؿخالؿعشريفيكمانعمىاألكثرإجراءأيضانكاشترط،المجمسالسابؽ

التعسؼفي مف كالحد رئيسالجميكرية سمطة مف الحد إال ذلؾ كؿ مف ىدؼالمشرع كما
استخداـحؽحؿالمجمسالنيابي.

 القانون.ثانيًا: الحل بقوة 
نجدأنواستحدث3041(مفالدستكرالمصرملسنة416باإلمعاففينصالمادة)

فينظامونكعانجديدانمفالحؿفالدستكرىناأكجبفرضالحؿكجزاءلمبرلمافعمىعدـثقتو
كىكلـيكفمكجكدانفيالدستكرالسابؽ.،بحككمتيفمتتاليتيفيقدميمالورئيسالجميكرية

 أف كالتنفيذيةغير التشريعية السمطتيف بيف التكازف يعدـ أنو عميو النصيؤخذ ىذا
عفائيـمف كيعطيلمسمطةالتنفيذيةممثمةنبرئيسالجميكريةسمطاتكاسعةمفتعييفالكزراءكا 

مناصبيـ كانت، مفالتدخؿفيأمكرعدة كيمنعو البرلمافكيقيده فيو فيالكقتالذميحجـ
تو.سابقانمفاختصاصا

ىؿتبقىالدكلةبغيرحككمةلمدةستيفيكمان؟حيثأفىناؾثالثيف؛يـمكىناؾتساؤؿ
يكمانلتقييـمجمسالنكابلمحككمةكثالثيفأخرللتكميؼرئيسكزراءآخر.

عمىىذاالنصأفالمشرعلـيكضحماذايحدثفيحاؿلـتحصؿالحككمةأيضانكيؤخذ
ىؿسيستمرسيناريكعدـالثقةكمفثـحؿالبرلمافإلىماال،دالجديدةعمىثقةالمجمسالجدي

نياية؟
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 ثالثًا: حل مجمس النواب عند الخالف بينو وبين رئيس الجميورية.
نجدأنيامتشابيةلحد3041(مفدستكرمصرلسنة464باإلمعاففينصالمادة)

الثانيةيككفالحؿفيياكتعديالتوغيرأف4974(مفدستكرمصرلسنة437مابنصالمادة)
نتيجةتأييداالستفتاءلمحككمةكعدـتأييدالبرلماففيسحبالثقةمنياكأمااألكلىفيككفحؿ
مجمسالنكابنتيجةلكقكؼالشعبمفخالؿاالستفتاءمعرئيسالجميكريةكمعارضةالبرلماف

فيسحبالثقةمنو.
السمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةكلعؿماكلعؿىذاالنصجعؿىناؾفجكةفيالتكازفبيف

( المادة تضع416أكردتو كتعيينيـ بالكزراء يتعمؽ ما في الجميكرية رئيس صالحيات مف )
إلىنشكبخالؼقد الرئيسفيخطالمكاجيةاألكؿمعالبرلمافاألمرالذمقديؤدمبدكره

ع كالذميعرضبدكره مفرئيسالجميكرية مىالشعبصاحبالسمطةينتجعنوسحبالثقة
األغمبية الرئيسمفمنصبوفيحاؿأيده إعفاء الذمينتجعنو األصيؿمفخالؿاالستفتاء

كأمافيحاؿلـتؤيداألغمبيةىذاالقراريعدمجمسالنكابمنحالن.،بقرارسحبالثقة
3041(مفالدستكرالمصرملسنة460-411كمفالجديرذكرهأفكؿمفالمادتيف)

الثالثةعمى411دمنعتاحؿمجمسالنكابفيحاالتمعينةفقدنصتالمادة)ق (فيفقرتيا
."اليجكزحؿمجمسالنكابأثناءسريافحالةالطكارئ"أنو

( المادة عمىأنو460كأما الثالثة نصتفيفقرتيا فقد ) لرئيسالجميكرية" يجكز ال
كال،كالأفيحؿمجمسالنكاب،ديؿالدستكركالأفيطمبتع،المؤقتأفيترشحليذاالمنصب

."أفيقيؿالحككمة
 المطمب الثاني

 8193ودستور  9179مصر لعام محل في ظل دستور لالتطبيقات العممية 
 كمثاالن نمكذجان المصرم البرلماف العمميةبويحتذليجسد الحاالت عف الحديث عند

 لعاـ المصرم الدستكر في البرلماف حؿ كتعديالتو4974لتطبيقات ، عاـ ،3041كدستكر
؛كذلؾلعدـتكافر4974كسنتناكؿتطبيقاتالحؿفيجميكريةمصرالعربيةكفؽدستكرعاـ

كسيككفتناكلنابنكع،نظرانلحداثةعيدىذاالدستكر8193دستور أمنماذجتطبيقيةلمحؿكفؽ
عمىالنحكالتالي:اإليجازمف
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 الفرع االول
 .(1)وتعديالتو 9179 عام مية لحق الحل في ظل دستورالتطبيقات العم

4974تخمؿعيدالرئيسأنكرالساداتمجالسنيابيةثالثبدأأكليافينكفمبرعاـ
 أكتكبر في الدستكرية مدتو 4976كأكمؿ مدتو، يكمؿ لـ الذم الثاني البرلماف خالؼ عمى
الثالثفقدأكمؿمدتوفيعيدالرئيسكأماالبرلماف،4979الدستكريةكالذمتـحموفيإبريؿ

4990كالثانيةعاـ4987مبارؾكالذمشيدعيدهحؿالبرلمافمرتيفكافأكلياعاـ
(2).

ثالثمراتكافلكؿمنياسببيافقد4974كعميوفقدحؿمجمسالشعبفيظؿدستكر
ع9171حل أوليا في إبريل  ادةتنظيـالدكلةبغيةالتخمصمفاألكضاعاالقتصاديةالصعبةكا 
ككافسببالحؿالرغبةفي9127فبراير 93وأما المرة الثانية فقد حل في ،كتدعيـالديمقراطية

وأما المرة الثالثة ،تعديؿقانكفاالنتخابكالمزجبيفقانكفاالنتخاببالقائمةكاالنتخابالفردم
ا9111أكتوبر  98فقد حل في  المحكمة كالتيككافالحؿبسببنتيجةحكـ العميا لدستكرية

ىذه الحاالت الثالثة  وسنتناولنصتعمىعدـدستكريةاالنتخاببالقائمةمعاالنتخابالفردم
 من التفصيل عمى النحو التالي: بشيء
 91/3/9171حل مجمس الشعب بتاريخ  (4

سأ عاـ أجرت التي االنتخابات نتائج النزيية4976فرت باالنتخابات كصفت كالتي
القكيةالذمكالمحايدةعفتشكيؿمجمسالشعب عناصرمفالمعارضة يتخمموكألكؿمرة

.(3)التيخرجتعفنطاؽسيطرةالنظاـالحاكـكالمناكرةالقادرةعمىالتحرؾ
 تغيرات عدة المجمس ىذا فترة كالصعيدالباتكانقكشممت السياسي الصعيد عمى

مف عقبيا االستيالكيةكما االقتصادمكالذمبدأتبكادراالنفتاحاالقتصادممثؿالنزعة
كيظير،نتيجةالرتفاعأسعارالسمعاالستيالكيةاألساسية4977يناير48/49مظاىرات

فرتعفسيكلةفيقداندفعفينقدالسياسةاالقتصاديةلمدكلةالتيأس4976أفمجمس

                                 
(مف426إلىنصالمادة)4974رعاـاستندتالحاالتالثالثلحؿمجمسالشعبفيمصرفترةدستك(1)

 (.437الدستكركلـيحدثىذاالحؿقطبمقتضىالمادة)

،أ.أحمد361،ص4994راجعفيذلؾ:د.عميالديفىالؿ،السياسةكالحكـفيمصر،بدكفدارنشر،(2)
اليالؿ،العددكحتىاآلف،سمسمةإصداراتدار4801فارسعبدالمنعـ،السمطةالسياسيةكالتنميةمنذ

يكليك6 ص4992أكؿ ص99، سابؽ، مرجع الحرازيف، جياد د. مرجع118، عباسمسمـ، خالد د. ،
 كمابعدىا.247،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص212سابؽ،ص

،المكتبالمصرم4راجعفيذلؾ:د.السيدعميالسيد،عقباتفيطريؽالديمقراطية:برلمانييتذكر،ط(3)
 .316،د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص96،ص3002الحديث،القاىرة،
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كالجيازاإلدارمكغيرذلؾمف ارتبطتمساكئالبنيافاالجتماعيكاألكضاعاالقتصادية
.(1)بحقبةاالنفتاح

كأمافيمايتعمؽبالصعيدالسياسيالداخميفقدسارتالبالدباتجاهنظاـتعدداألحزاب
برئاستوكجعؿحزبفقدأسسالحزبالكطنيالديمقراطي،الرئيس الساداتكالذماصطنعو

الكقت لبعض أمره مف حيرة في العربي مصر العمؿ، حزب أسس الذم ىك أنو كما
.إبراىيم شكرياالشتراكيبرئاسةالميندس

التي القديمة السياسية فيخضـالمعارضة الحزبقدخرجعفالسيطرة غيرأفىذا
.(2)شيدتياىذهالحقبة

فيمايخصالسياسةالخارجيةفقد )إسرائيؿ(كالتيعقدتمصرمعاىدةسالـمعكأما
)كامبديفيد(كالتيترتبعميياجدالنكبيرانعمىصعيدالرأمالعاـالمصرمعرفتبمعاىدة

مجمس بحؿ القياـ إلى السادات أنكر الرئيس دفع مما كمعارض؛ مؤيد بيف ما كالعربي
عاىدةباعتبارهصاحببيدؼاستطالعرأمالشعبفيتمؾالم4979إبريؿ49الشعبفي

ماقاـبوالساداتاستنادانإلىأفالسببالحقيقيفيالحؿانتقدغيرأفىناؾمف،السيادة
فيلالتفاقيةكافييدؼلتحقيؽرغبةالنظاـالسياسيفيالتخمصمفاألعضاءالمعارضيف

أىمياحؿكقدأطمؽعمىىذااالستفتاءالذماشتمؿعمىعددمفالمكضكعات،(3)المجمس
 السالـ كالبرلمافكمعاىدة الدكلة" تنظيـ إعادة مفالمكضكعاتاألخرل" (4)عدد كجاءت،

                                 
السياسية،جامعةالقاىرة،(1) قياسفعاليةالبرلماف،كميةاالقتصادكالعمـك راجعفيذلؾ:د.عميالصاكم،

 .317كمابعدىا،د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص66،ص3002

 .349د.فتحيفكرم،كجيزالقانكفالبرلمانيفيمصر،مرجعسابؽ،ص(2)

،د.عميعبدالعاؿسيدأحمد،اآلثارالقانكنية491راجعفيذلؾ:د.زيفبدرفراج،مرجعسابؽ،ص(3)
،211،د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص481كالكظائؼالسياسيةلحؿالبرلماف،مرجعسابؽ،ص

 كمابعدىا.248د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص

الدكل(4) تنظيـ إعادة بشأف االستفتاء المصرية-ةضـ السالـ كمعاىدة الشعب مجمس حؿ جانب إلى
مكضكعاتأخرلىي:-االسرائيمية

إطالؽحريةتككيفاألحزاب. -
إعالفحقكؽاإلنسافالمصرم. -
االلتزاـبالمحافظةعمىالكحدةالكطنيةكالسالـاالجتماعيكاالشتراكيةالديمقراطية. -
شعارالدكلةىكالعمـكااليماف. -
عمىمبادئثكرةالشرعيةالد - مايك.41يكليكك32ستكريةفيالدكلةكتقـك
عمييانظاـالدكلة. - الدستكرىكالكثيقةاألساسيةكالكحيدةالتييقـك
إنشاءمجمسشكرل. -
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 بمغت مكافقة بنسبة االستفتاء ىذا مجمس99,91نتيجة كحؿ المعاىدة تأييد عمى %
.(1)الشعب
تعرضلقدك عمييا لممصادقة الشعب مجمس عمى مكافقةكحصمتاالتفاقية عمى

)،عضك41عضكانكمعارضة237برلمانيةبمكافقة نصتعميوالمادة لما (414استنادان
مفضركرةعرضالمعاىداتعمىمجمسالشعبحيثنصتعمىأنو"رئيسالجميكرية

المعاىدات يبـر قكة، ليا كتككف البياف. مف يناسب بما مشفكعة الشعب مجمس كيبمغيا
لألكضاعالمقررة.عمىأفمعاىداتالصمحالقانكفبعدإبرامياكالتصديؽعميياكنشرىاكفقان

أك،كالتحالؼكالتجارةكالمالحةكجميعالمعاىداتالتييترتبعميياتعديؿفيأراضيالدكلة
التيتتعمؽبحقكؽالسيادة فيأك، مفالنفقاتغيرالكاردة شيئان الدكلة التيتحمؿخزانة

تجبمكافقةمجمسالشعبعمييا".،المكازنة
االحؿكسيمةمفكسائؿالحؿالرئاسيالذماتبعوالرئيسالساداتلمدفاععفكيعدىذ

.(2)آرائوكمعتقداتوالتييعتقدأفالشعبيكافقوعمييا
قداتخذدكفمبرركاضحغير"الضيؽكالفجر"مف4979كيبدكأفقرارحؿمجمس

4974فقدكانتتمؾأكؿإساءةالستخداـالحؿفيظؿالعمؿبدستكر،بعضالمعارضة
.(3)الحككمةمفالحؿكسيمةلفرضسياستياعمىبعضالعناصرالمعارضةاتخذتحيث

التيحدثتفيعيدالرئيسالراحؿ الحالةلمحؿىيالكحيدة أنور الساداتكتعدىذه
الفصؿعمىالمجمسسكلعاميفاثنيفكنصؼاحيثلـيمضً يكمؿمدة فقطكلـ لعاـ

بالنسبةلمبرلمافالثالثالذمانتخبفيعيدالرئيسالساداتفقدأكمؿ،(4)التشريعي كأما

                                                                                             
تقنيفالصحافةكسمطةرابعة. -

المستقبؿ،دار3راجعفيذلؾ:د.محمدعبدالسالـالزيات،إلىأيفقراءاتكخكاطرفيالدستكرالدائـ،ط
 القاىرة، ص4981العربي، الكضعية309، األنظمة بيف الشعبي االستفتاء الحمك، راغب ماجد د. ،

مرجعسابؽ،ص اإلسالمية، بحثبعنكاف"االستفتاءفيخبرة326كالشريعة عميأبكريدة، محمد د. ،
مابعدىا،د.خميؿك32،ص4999،أكتكبر24سياسيةالمصرية"،منشكربمجمةقضايابرلمانية،العدد

 .318مرعي،مرجعسابؽ،ص

ص(1) سابؽ، مرجع كالديمقراطية، الشعبي االستفتاء نصار، جاد جابر د. ذلؾ: في ماجد232راجع د. ،
مرجعسابؽ،ص 326الحمك، سابؽ، مرجع ريدة، عميأبك محمد د. عبد23،ص4999، محمد د. ،

  .126الحميدأبكزيد،مرجعسابؽ،ص

 .249،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص362ذلؾ:أ.د.ماجدالحمك،مرجعسابؽ،صراجعفي(2)

 .418،د.السيدعميالسيد،مرجعسابؽ،ص211راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(3)

 .249د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص(4)
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 فيعاـ الدستكرية كقتؿ4981مدتو الشييرة المنصة حادثة الرئيسمبارؾبعد فيعيد
.(1)السادات

 93/8/9127حل مجمس الشعب في  (3

فيظؿالبرلمافالثالثكقبؿأفيكمؿفصموالتشريعيشيدالنظاـاالنتخابيالمصرم
 خالؿ4981عاـ مف حيثبدأتطالئعو االنتخاب؛ يخصقانكف ما في خطيران تحكالن

كالذمقررإحالؿنظاـاالنتخاباتبالقائمةالنسبية،4982لسنة441إصدارقانكفرقـ
.(2)محؿنظاـاالنتخابالفردم

( فينصالمادة كرد (47فقد 441مفقانكفرقـ ينتخبأعضاء4982لسنة أنو"
الدائرة لنظاـالقكائـالحزبيةبحيثيعطيلكؿقائمةعددانمفمقاعد مجمسالشعبطبقان

كتعطيالمقاعدالمتبقيةلمقائمةالحائزة،بنسبةعدداألصكاتالصحيحةالتيحصمتعمييا
عمىأكثراألصكاتكاليمثؿبالمجمسالحزبا لذمالتحصؿقكائموعمىثمانيةأصالن

بالمائةعمىاألقؿمفمجمكعاألصكاتالصحيحةالتيأعطيتعمىمستكلالجميكرية".
النقاش احتدـ حتى االنتخابات كأجريت التطبيؽ حيز القانكف ىذا دخؿ أف كبمجرد

كالجدؿحكؿمدلدستكريتو.
بمجمسالشعبإلىأفقصر الشئكفالدستكرية االقتراعبمشركعقانكفكاتجيتلجنة

عميو ذىبت ما مع يتفؽ األحزاب أعضاء عمى الشعب مجمس لعضكية الترشيح
(مفالدستكر...حيثأفالدستكرقدفكضالمشرعفيكضعالضكابط63،1المادتيف)

لحصرالترشيحلعضكيةمجمسالشعبكقصرىاعمىأعضاءاألحزابالممتزميفبالمبادئ
برامجأحزابيـالمعمنةكالمقكماتاألساسية لممجتمعالمصرمكالتيتضمنتيا كاليعدىذا،

الشرطمانعانلحؽدستكرمكذلؾأنواليعدكأفيككفشرطانتنظيميانمفشركطالصالحية
..كعميوفيمالكرغبالمستقميففيالترشيح،التييضعياالمشرعبتفكيضمفالدستكر

أكأفينشئكا،ينشأمستقالنبحزابالقائمةأكأمحزعمييـاالنضماـإلىأمحزبمفاأل
.(3)حزبانخاصانبيـيتبنىآرائيـكيتـترشيحيـمفخاللو

                                 
 .211د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(1)

ب(2) خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص230شيرباز،مرجعسابؽ،صراجعفيذلؾ:د. د.211،د. ،
 .110جيادالحرازيف:مرجعسابؽ،ص

(3) رقـ خالدعباسمسمـ،71،ص30/7/4982بتاريخ81مضبطةمجمسالشعبجمسة د. أشارإلييا ،
بعدىا،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص211مرجعسابؽ،ص بعدىا،د.بشيرباز،110كما كما
 كمابعدىا.230مرجعسابؽ،ص
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كباإلمعاف رقـ قانكف استقرار 441في مجمس4982لسنة قانكف بتعديؿ كالقاضي
تدؿعمىالتيكمفخالؿالمكادالتاليةمنوتبرزأىـالحجج4973لسنة28الشعبرقـ

القانكفكحؿمجمسالشعب كالتيأدتإلىتعديؿىذا االنتخاباتبالقائمة دستكرية عدـ
كىيكالتالي:

 القانكفعمىأنو" الثالثةمفىذا قسـجميكريةمصرالعربيةإلىثمانيةتتنصالمادة
انتخابية دائرة كأربعيف األعضا، عدد ككذلؾ كمككناتيا دائرة كؿ نطاؽ تحديد ءكيككف

القانكف المرفؽليذا لمجدكؿ كفقان ليا المحتميف فيالدكائر، قائمة كيتعيفأفتتضمفكؿ
مفالنساءباإلضافةإلىاألعضاءالمقرريفليا اإلحدلكالثالثيفالمبينةبالجدكؿعضكان

معمراعاةنسبةالعماؿكالفالحيف".
تقكـبضبطكتقييدأعدادىاكفؽتكجبىذهالمادةأفالترشحاليككفمفخالؿالقكائـالتي

الجدكؿالمرفؽبحسبكؿدائرةمفالدكائرمعضبطنسبةالحصصداخؿالقكائـ.
يككفانتخابمجمسالشعبعفطريؽ القانكفعمىأنو" كتنصالمادةالخامسةمفىذا

الكاحدةكاليجكزأفتتضمفالقائمة،االنتخاببالقكائـالحزبيةكيككفلكؿحزبقائمةخاصةبو
كيجب،كيحددلكؿقائمةرمزيصدربوقرارمفكزيرالداخمية،أكثرمفمرشحيحزبكاحد

لوطبقانلمجدكؿالمرفؽعمىأفيككفنصؼمساكيانأفتتضمفكؿقائمةعددانمفالمرشحيف
كالفالحيف العماؿ مف األقؿ عمى كاحتياطيان أصميان المرشحيف أسماء، ترتب أف بحيثيراعى

بمرشحمفالفئاتثـمرشحمفالعماؿأكا لمرشحيفبالقكائـالمقدمةمفاألحزاببحيثتبدأ
كىكذابذاتالترتيب.،الفالحيفأكالعكس

كتبطؿ،أمتعديؿفيياإجراءكعمىالناخبأفيبدمرأيوباختيارإحدلالقكائـبأكمميادكف
،رمفقائمةأـتككفمعمقةعمىشرطاألصكاتالتيتنتخبأكثرمفقائمةأكمرشحيفمفأكث

أكإذاأثبتالناخبرأيوعمىقائمةغيرالتيسممياإليورئيسالمجنةأكعمىكرقةعميياتكقيع
كماتبطؿاألصكاتالتيتعطىألكثرمفالعدد،الناخبأكأيةإشارةأكعالمةأخرلتدؿعميو

ال فيغير العدد أكألقؿمفىذا بالقائمة السادسةالكارد فيالمادة حاالتالمنصكصعمييا
عشرمفىذاالقانكف".

أفنصالمادةالخامسةالكحجتيـعمىذلؾكتكجوالنقدىناإلىعدـدستكريةاالنتخابات
 بضركرة تكحي بعيد مف أك قريب مف ضمنية أك صريحة إشارة المكاطنيفانضماـيتضمف

السياسية لألحزاب إطالقان، يجكز فال الحزبكعميو لعضكية االنضماـ عدـ جزاء يككف أف
.(1)السياسيالحرمافمفحؽالترشيحفيالمجالسالنيابية

                                 
كمابعدىا.98،ص4981ضةالعربية،د.صالحالديففكزم،النظـكاإلجراءاتاالنتخابية،دارالني(1)
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ضافةنلماسبؽفيناؾتعارضمعنصالمادة) 4974(مفالدستكرالمصرملسنة87كا 
كالتيتنصعمىأنو"يجكزلرئيسالجميكريةأفيعيففيمجمسالشعبعددانمفاألعضاءال

فمفغيرالمعقكؿتصكرذلؾفيظؿ،لرئيسالجميكريةمثبتفالحؽىذا،..."فعشرةيزيدع
كمفسبؿىذهالصالحيةأفرئيسالجميكرية،نظاـيقكـعمىأساساختيارالحزبالالفرد

يستطيعتزكيدالمجمسبأصحابالخبراتالذيفيأبكفدخكؿاالنتخاباتالنيابيةفيظؿالنظاـ
عكسذلؾفنظاـاالنتخاباتبالقائمةاليتيحمايحكؿدكفقياـاألحزاببحجزكعمى،الفردم

.(1)ماتشاءإلىقائمتيا
كحتىفيحالةكجكدأحزابسياسيةتتبنىمفيرغبفيالترشيحفإفىناؾعددانمعينان

الحزبالسياسيبوفيالترشيح .(2)كىكاألمرالذميعدقيدانعمىحريةباقيالمرشحيف،يمتـز
تنصعمىأف"تكفؿالدكلةتكافؤ4974كحيثأفالمادةالثامنةمفدستكرمصرلسنة

المكاطنيف" الفرصلجميع ،( المادة أضافت كىـ10كما سكاء القانكف لدل المكاطنيف أف" )
فيالحقكؽكالكاجباتالعامةالتمييزبينيـفيذلؾبسببالجنسأكاألصؿأكالمغةمتساككف
أكالعقيدة".فيأكالد

المجالس لعضكية الترشيح بحؽ لمتمتع كاشترط القانكف جاء فإذا ذلؾ عمى كاستنادان
فإنودكفشؾيككفمتعارضانمعاألحكاـالدستكريةألفذلؾ،النيابيةضركرةاالنتماءالحزبي

.(3)يعدتفرقةبيفالمكاطفالحزبيكغيرالحزبيدكفمبرر
لفردمىكالتقميدالمستقرفيالحياةالسياسيةكاليكجدأمشؾكماأفالنظاـاالنتخابيا

خاصةإذاكافالدستكرالمصرمقدتبنىىذاالعرؼفي،فيأفلمعرؼالدستكرمقيمةكضعية
نصكصو حزبية، كليسبقائمة فرديان يتـ االنتخاب أساسأف عمى النظاـ، أف عف فضالن إذ

،4980فيسنة4974تعديؿالمادةالخامسةمفدستكرالحزبيلـيعترؼبودستكريانإالبعد
فإفالدساتيرالمتعاقبةلـتفكرفيفرضنظاـالقائمةالحزبيةمعأفبعضالنظـالشمكليةتأخذ

.(4)بيا

                                 
د.محمدماىرأبكالعنيف،االنحراؼالتشريعيكالرقابةعمىدستكريةالقكانيف،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،(1)

 .906،ص4986جامعةالقاىرة،

،د.112،د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص216راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(2)
 .233بشيرباز،مرجعسابؽ،ص

،د.خالد234،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص112راجعفيذلؾ:د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)
 .217عباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص

العدد(4) المحاماة بمجمة بحثمنشكر االنتخابالجديد، قانكف دستكرية المنازعاتفي عصفكر، محمد د.
 كمابعدىا.18،ص81السنةالرابعةكالستكف،مايكالخامسكالسادس،
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نقدفقدتـالطعففيىذاالقانكفمفكجراءماكجوإلىنظاـاالنتخاببالقائمةالحزبية
المادة،أماـمحكمةالقضاءاإلدارم أف" القانكفكأكردتفيحكميا إالأفالمحكمةأيدتىذا

الخامسةمفالدستكرقضتبأفيقكـالنظاـالسياسيفيجميكريةمصرالعربيةعمىأساس
أداة األحزاب ىذه يجعؿ مما لمدستكر األساسية كالمقكمات المبادئ إطار في األحزاب تعدد

لتكافؽالتشريعيالكاردفيقانكفاألحزابالسياسيةمعصياغةالنظاـالسياسيفيمصركتقييـا
النحكالمطمكبفيمادةالدستكركيقتضيبالنتيجةكبحكـالمزكـالقانكنيىالبيافالدستكرمعم

فاليقبؿممفالينتمي،أفتككفالقكائـالحزبيةىيالطريؽالكحيدإلىمقاعدمجمسالشعب
ق القائمة األحزابالسياسية اإللزاـألحد أف كما لمبالد.... السياسي النظاـ في المشاركة انكنان

لعضكية كحيد كطريؽ قكائمو في كترشيحو السياسية األحزاب حزبمف إلى المرشح بانتماء
حيثجرلالعرؼالدستكرمكالتشريعيمفقبؿ،ليسبدعةفيالتنظيـالسياسي،مجمسالشعب

ا أف مفيكـ مف العامة العضكية عمىصيغةعمىجعؿ قائمان كاف الدكلة في السياسي لنظاـ
.(1)تحالؼقكلالشعبالعاممةفيإطاراالتحاداالشتراكيالعربي"

كبرفضالطعفالمقدـمفقبؿمحكمةالقضاءاإلدارمثـالتكجوإلىتقديـالطعفعمى
لممحكمةجاءفيو"مفكضالدكلةإلىتقديـتقريركاتجوىذاالحكـأماـالمحكمةاإلداريةالعميا

إذاكافالدستكرقررلممكاطفحؽالترشيحكفقانألحكاـالقانكففإفالقانكففيىذهالحالةيجب
الحؽ القانكف،أفيقتصردكرهعمىتكفيركافةالضماناتلكييمارسالمكاطفىذا حاد فإذا
اةالعامةفإنويككفعفىذاكسمبالمكاطفالحؽأكقيدهكبالتاليحرمومفالمساىمةفيالحي

إفحرمافطائفةمفالمكاطنيفىـالمستقمكفمفممارسةحقيـ،قدخالؼالدستكرنصانكركحان
أفالقانكفقدحاؿبينيـكبيفالمساىمةفيالحياة فيالترشيحلعضكيةمجمسالشعبمعناه

عالعادملـيقتصرإفالمشر،العامةعمىخالؼأحكاـالدستكرالتيكافيتعيفعميواحتراميا
ىذافسمبقطاعانمفالمكاطنيفحقانكفموليـتجاكزدكرهىناعمىتنظيـعمميةالترشيحلكنو

.(2)الدستكر"
الحزبيةكالمقاعد كتـتعديؿقانكفمجمسالشعبليصبحاالنتخاببالجمعبيفالقكائـ

الفردية ، القانكفرقـ 488حيثصدر بتعديؿالمادة4986ديسمبر24بتاريخ4986لسنة
أعضاءمجمسالشعبعفطريؽالجمعفيكؿانتخابالخامسةلتصبحتنصعمىأنو"يككف

                                 
،غير47/1/4981قضائية،الصادربتاريخ28لسنة2198حكـمحكمةالقضاءاإلدارمفيالدعكلرقـ(1)

 .218منشكرأشارإليود.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص

حاماة،العددافالخامسكالسادس،،منشكربمجمةالم20لسنة4198تقريرمفكضالدكلةفيالطعفرقـ(2)
 كمابعدىا.78،ص4981السنةالرابعةكالستكف،مايككيكنيك
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بحيثيككفلكؿدائرة،دائرةانتخابيةبيفنظاـاالنتخاببالقكائـالحزبيةكنظاـاالنتخابالفردم
مثميفلمدائرةعفعضككاحديتـانتخابوعفطريؽاالنتخابالفردمكيككفباقياألعضاءالم

كاليجكزأفتتضمفالقائمة،كيككفلكؿحزبقائمةخاصة،طريؽاالنتخاببالقائمةالحزبية
،كيحددلكؿقائمةرمزيصدربوقرارمفكزيرالداخمية،الكاحدةأكثرمفمرشحيحزبكاحد

مفالمرشحيف الممثميفلمساكيانكيجبأفتتضمفكؿقائمةعددان األعضاء طبقانلعدد مدائرة
كمايجبأفيككفنصؼالمرشحيفبكؿقائمةحزبيةعمىاألقؿ،لمجدكؿالمرفؽناقصانكاحد

كعمى،عمىأفيراعىاختالؼالصفةفيتتابعأسماءالمرشحيفبالقائمة،مفالعماؿكالفالحيف
كتبطؿاألصكات،أمتعديؿفيياإجراءالناخبأفيبدمرأيوباختيارإحدلالقكائـبأكمميادكف

التيتنتخبأكثرمفقائمةأكتككفمعمقةعمىشرطأكإذاأثبتالناخبرأيوعمىقائمةغير
،التيسممياإليورئيسالمجنةأكعمىكرقةعميياتكقيعالناخبأكأيةإشارةأكعالمةتدؿعميو

مفىذاالعددفيغيركماتبطؿاألصكاتالتيتعطيألكثرمفالعددالكاردبالقائمةأكألقؿ
الحاالتالمنصكصعمييافيالمادةالسادسةعشرأكألقؿمفىذاالقانكفكيجرمالتصكيت
القكائـ التصكيتعمى الذميجرمفيو الكقتذاتو في دائرة الفردمعفكؿ المرشح الختيار

الحزبيةذلؾفيكرقةمستقمة مفكزيركيحددلكؿمرشحفردأكلكفمستقؿيصدربوقرار،
كتبطؿاألصكاتالتيتنتخبأكثرمفمرشحكاحدأكتككفمعمقةعمىشرطأكإذا،الداخمية

أثبتالناخبرأيوعمىكرقةغيرالتيسممياإليورئيسالمجنةأكعمىكرقةعميياتكقيعالناخب
أكإشارةأكعالمةأخرلتدؿعميو".

ةالدفعكأحالتالخالؼإلىالمحكمةديجكفيىذهالمرةقضتمحكمةالقضاءاإلدارمب
العميا الدستكرية ذلؾالقانكفالمطعكففيدستكريتو، دستكرية إلىعدـ مفكضيا ،كالذماتجو

المستقميفمفدخكؿاالنتخابات .(1)كالذميحـر
 إلىإصدارالقرارالجميكرمرقـ 24األمرالذمدفعبرئيسالجميكرية 4987لسنة

بشأفدعكةالناخبيفلالستفتاءعمىحؿمجمسالشعبعمىأفتجرم4987فبراير1بتاريخ
المجمسبالفعؿ،ككقؼجمساتمجمسالشعب4987فبراير43عمميةاالستفتاءيكـ كحؿىذا

كأجريتاالنتخابات4987فبراير41بتاريخ16/4987عقبالمكافقةعمىاالستفتاءبالقراررقـ
4987ؿإبري6المبكرةلمجمسالشعبفي

(2).

                                 
.219د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(1)
كمابعدىا،د.عبد108راجعذلؾ:د.فتحيفكرم،كجيزالقانكفالبرلمانيفيمصر،مرجعسابؽ،ص(2)

،د.عمركىشاـربيع،189الغنيبسيكنيعبداهلل،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،مرجعسابؽ،ص
كزالدراساتالسياسيةدراسةفيتجربةمجمسالشعبالمصرم،مر-الرقابةالبرلمانيةفيالنظـالسياسية

،د.301كمابعدىا،د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص423،ص3003كاالستراتيجيةباألىراـ،القاىرة،
 .233،د.بشيرباز،مرجعسابؽ،ص116جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص
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 98/91/9111حل مجمس الشعب في  (4

 في انتخابو بعد الخامس الشعب لمجمس التشريعي الفصؿ 6بدأ كباشر4987أبريؿ
أعمالو ممارسة ، القانكفرقـ لمتعديالتالتيأدخميا 488طبقان يجمعبيف4986لسنة بنظاـ

لسنة441فردمفيمحاكلةلتفادمالطعفبعدـدستكريةالقانكفرقـالقكائـالحزبيةكاالنتخابال
4982
(1).

الفقيي الجدؿ اندلع حتى كالرقابي التشريعي دكره ممارسة المجمسفي بدأ أف يكف كلـ
فقدصدرتعدةأحكاـببطالفتشكيؿالمجمسقبؿاجتماعو،الشديدحكؿمدلدستكريةبقائو

األكؿ رئيسالمجمس، أف أفغير ذلؾ عمى ساعد كقد األحكاـ. ىذه تنفيذ عمىعدـ أصر
البعضقددافععفبقاءالمجمسمقررانأفىذاالبقاءيستندإلىنظريةالمكظؼالفعميكالكارث

الظاىر مرفؽالتشريعةكذلؾألجؿاعتباراتمعينةتتصؿبضركر، سيرالمرافؽالعامةكمنيا
ىذااالتجاهعمىأساسأفتمؾالنظريةتستندإلىحسففيحيفانتقدالبعضاآلخر،بانتظاـ

.(2)النيةكىكاألمرغيرالمتصكرفيحالةالمجمس
المجمس تشكيؿ ببطالف القضاء في صدرت التي األحكاـ أف إلى البعض اتجو ،كقد

حالةالقكانيفالمطمكبتطبيؽنصكصياإلىالمحكمة،كاألحكاـاألخرلبكقؼنظرالدعاكل كا 
فيحيفاتجوالبعضاآلخرإلىأفالمخرج،كريةتمثؿضغكطانغيرمباشرةلحؿالمجمسالدست

كيككفمتفقان،يتمثؿفيضركرةإصدارقانكفجديديتبنىنظاـاالنتخابالفردم،مفىذهاألزمة
.(3)معأحكاـالدستكر

مطابقةكعندماكانتاألحكاـالتيصدرتعفمحكمةالقضاءاإلدارمقدكشفتعفعدـ
لمحقيقة االنتخابات نتائج بإعالف الصادر القرار ىذه، في دار عما القرار يعبر لـ حيث

ىدارإرادةالشعبفياختيارممثميوفقدباتتشرعيةالمجمسمحؿشؾ كقدطعف،االنتخاباتكا 
بعضالمرشحيفالمستقميففيقراررئيسالجميكريةبدعكةالناخبيفإلىانتخابمجمسالشعب

كذلؾبيدؼالحكـبكقؼتنفيذقراررئيسالجميكريةبدعكةالناخبيفإلىاختيارأعضاء،الجديد

                                 
 .116،د.جيادالحرازيفمرجعسابؽ،264راجعفيذلؾ:د.خالدعباسمسمـ،مرجعسابؽ،ص(1)
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 مرجعسابؽ،ص404،ص4994العربي، بشيرباز، د. مرجع231، الحرازيف، جياد د. بعدىا، كما
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لو 4987أبريؿ9مجمسالشعبالمحدد القرارالسمبي، تضمفالطعفكذلؾكقؼتنفيذ كما
لممدعىعميوباالمتناععفتعديؿعددكمساحاتكتقسيـالدكائراالنتخابيةبمايتفؽمعنظاـ

زاءذلؾحكمتمحكمةالقضاء،كالحكـفيالمكضكعبإلغاءىذيفالقراريف،تخابالفردماالن كا 
 في 24اإلدارم إلى4987مارس الدعكل بإحالة كأمرت اإللغاء طمب في الفصؿ بكقؼ

أكلى فقرة الثالثة المادتيف لمفصؿفيدستكرية العميا الدستكرية المحكمة مكررمف، كالخامسة
4986لسنة488فيشأفمجمسالشعبالمعدؿبالقانكفرقـ4973لسنة28القانكفرقـ

(1).
4990مايك49كالتيأصدرتحكميابتاريخ،كقدتـالطعفأماـالمحكمةالدستكريةالعميا

كالمعدؿبالقانكف4973لسنة28(مكررمفقانكفمجمسالشعبرقـ1بعدـدستكريةالمادة)
 4986لسنة488رقـ المجمسالمنتخبفيأبريؿكبطال، 4987فتككيفىذا كذلؾفيما،

تضمنتوالمادةمفالنصعمىأفيككفلكؿدائرةعضككاحديتـانتخابوعفطريؽاالنتخاب
.(2)الفردمكيككفانتخابباقياألعضاءالممثميفلمدائرةعفطريؽاالنتخاببالقكائـالحزبية

(أثيرالجدؿفيالفقوحكؿأثر1غيرأنوعمىإثرصدكرىذاالحكـبعدـدستكريةالمادة)
ىذاالحكـىؿيؤدمبذاتوإلىحتميةصدكرقراررئيسالجميكريةبحؿمجمسالشعبأـأنو

كالتي4974(مفالدستكرالمصرملسنة426االستفتاءكفقانلنصالمادة)إجراءيتعيفعميو
لذلؾسنكضحآراءاالتجاىاتالفقييةفيىذا،(3)الحؿإالبعداالستفتاءإجراءـجكازتقضيبعد

-الصددعمىالنحكالتالي:
استفتاءمثكالنلحكـإجراءيرلأصحابىذااالتجاهأنويجبأفيسبؽالحؿاالتجاه األول:

المجمسإالعندكالتيتحظرعمىالرئيسحؿ4974(مفالدستكرالمصرملسنة426المادة)
أكفيحالةاختالؼمجمسالشعبمعرئيسالكزراءحكؿمسألةمفالمسائؿذات الضركرة

لمدكلة العامة بالسياسة الصمة فيحاؿتكافرتإحدلالحالتيفيستطيعرئيسالجميكريةحؿ،
دـكلذلؾفإفحكـالمحكمةالدستكريةكالقاضيبع،مجمسالشعبكبخالؼذلؾاليمكفلوحمو

كىيضركرةذاتنكعخاصيعدالنزكؿ،دستكريةالمادةالخامسةتندرجضمفحالةالضركرة
( المادة لحكـ مباشران إعماالن حكميا بأف61عند تقضي كالتي الدستكر مف ) الدكلة" تخضع

كىكخضكعييعميمفشأفالدكلةكيرفعمفقدرىاكيعمؽفيالداخؿكالخارجاحتراميا"لمقانكف

                                 
مرج(1) عباسمسمـ، خالد د. ذلؾ: في صراجع سابؽ، سابؽ،236ع مرجع باز، بشير د. بعدىا، كما

 كمابعدىا.263ص

الصادربتاريخ9لسنة27راجعحكـالمحكمةالدستكريةالعميارقـ(2) ،4990مايك49قضائية"دستكرية"
 .22،قاعدةرقـ316مجمكعةأحكاـالمحكمةالدستكريةالعمياالمصرية،الجزءالرابع،ص
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.(1)ةفيياكالثق
بأفالكسيمةالكحيدةلحؿالمجمسىي"حيثقاؿالدكتور رمزي الشاعركلقدأيدىذاالرأم

إذاإفمنطكؽالحكـلـ،المجكءإلىاالستفتاءكىناليساستفتاءعمىحكـالمحكمةالدستكرية
نمااالستفتاءجاءلمالئمةسياسيةأشارتإليياالقيادةالسياسية فيبيانياممايتضمفالحؿ.كا 

(مفالدستكركالتيتقررأفالحؿاليككف426يكفرحالةالضركرةالتينصتعميياالمادة)
كبذلؾفإفحكـالمحكمةالدستكريةكجدأفالضركرةتقتضيأف،إاللمضركرةباستفتاءشعبي

.(2)يرجعرئيسالجميكريةإذاأرادلمشعبالستفتائوفيحؿالمجمس
 كنتيجة بطالفكلذلؾ عف الستار زيح مف العميا الدستكرية المحكمة حكـ بو قاـ لما

كعميوفإنويجبإتباعالطريقة،النصكصالتيعمىأساسياتـانتخابأعضاءمجمسالشعب
(مفالدستكرفالضركرة426التيحددىاالدستكرلحؿمجمسالشعبكذلؾكفقانلنصالمادة)

الشعبأفيحسـقرارالحؿمفخالؿاالستفتاء.يقدرىارئيسالجميكريةكعمى
إلىكجكبحؿالمجمسبمجردصدكرحكـاالتجاه الثاني:  االتجاه يذىبأصحابىذا

كمفأنصارىذاالرأم،استفتاءعمىحؿالمجمسجراءكالضركرةإل،المحكمةالدستكريةالعميا
اختمفنامعالح"كالذميرلأنويحيى الجملالدكتكر كـأكاتفقنامعوفإنويبقىمعبرانعفسكاءن

لشي كالحجية حجيتو كيبقىلو القانكنية سكاهءالحقيقة انتخابو؛، منذ المجمسباطؿ فتككيف
كلذلؾفإنويتعيفحؿالمجمسمنذنشرالحكـكىذهالحالةمفحاالتالضركرةالتيتجيزحؿ

تعب ئةكاممةضدالمجمسفالضركرةمجمسالشعبدكفاستفتاءخاصةأفالرأمالعاـمعبأ
لالستفتاءأكالمجكءإليوأصالن؛ألفىذهحالةغيرمسبكقةكالضركرةالدستكريةتقتضيجكاز
الخركجعفالنصإذاكافكيافالدكلةالدستكرمميددان؛كلذلؾأرلعدـالمجكءلالستفتاءككفانا

.(3)العالـالثالثمصداقيتيامعركفةمشاكؿدستكريةخاصةأفاالستفتاءاتالتيتجرمفيدكؿ
ذلؾحيث مف أكثر إلى االتجاه ىذا ذىببعضأنصار كجكئرتإكما جميعبكا إلغاء

في الحكـ نشر تاريخ كحتى انتخابو المجمسمف قبؿ مف اتخاذىا تـ كالقراراتالتي القكانيف
الرسمية الجريدة بنيع، كما البطالف يتبعو الدستكرية عدـ أف باطؿفاألصؿ فيك باطؿ ،مى

كيضاؼعمىذلؾرؤيتيـلعدـأحقيةأعضاءمجمسالشعبمنذانتخابيـلمكافأةالعضكيةكال
                                 

 .162د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

61د.فؤادعبدالنبي،رئيسالجميكريةفيالنظاـالدستكرمالمصرماختيارهكسمطاتو،مرجعسابؽ،ص(2)
 كمابعدىا.
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امتيازاتياكالحتىفيمايتعمؽببدؿحضكرجمساتالمجمسكاليتمتعكفبالحصانةالبرلمانية
تسابيـصفةالعضكيةكالمطالبةباستردادىذهاالمتيازاتالماديةالتيحصمكاعمييامفتاريخاك

.(1)كحتىتاريخنشرالحكـفيالجريدةالرسمية
في العميا الدستكرية المحكمة كرغـصدكرحكـ 49غيرأنو دستكرية4990مايك بعدـ

( أبريؿ1المادة في المنتخب المجمس ىذا تككيف الشعبكبطالف مجمس قانكف مف مكرران )
4987 ، فقدانو رغـ مشركعيةكجكدهظؿالمجمسقائمان بتكجيو، رئيسالجميكرية إلىأفقاـ

 الشعببتاريخ إلى بتكقيؼجمساتمجمس4990سبتمبر36بياف قراران أصدر أنو فيو أعمف
كأنوتنفيذانلحكـالمحكمةالدستكريةالعمياسيتـالعكدةإلىنظاـ،الشعباعتبارانمفذلؾالتاريخ

إصدارقراراتبقكانيفلتعديؿأحكاـقانكفمجمسالشعبكأعمفعزموعمى،(2)االنتخابالفردم
ككجوالدعكلفيختاـالبيافإلىالناخبيفلالستفتاءعمىحؿ،كقانكفمباشرةالحقكؽالسياسية

 رقـ قراره 101مجمسالشعبمفخالؿ في4990لسنة االستفتاء يتـ أكتكبر44عمىأف
4990
(3).

الخاصبتعديؿبعضأحكاـ4990لسنة304قراررقـكبالفعؿأصدررئيسالجميكريةال
الخاصبتعديؿبعضأحكاـقانكف4990لسنة303كالقراربقانكفرقـ،قانكفمجمسالشعب

بتحديدالدكائراالنتخابيةالنتخاب306تنظيـمباشرةالحقكؽالسياسيةككذلؾالقراربقانكفرقـ
مجمسالشعب أعضاء ، تـ المحدداالستفتإجراءكلقد التاريخ مجمسالشعبفي عمىحؿ اء

أفالغالبيةالعظمىصكتتلصالححؿ4990/أكتكبر/43ليعمفكزيرالداخميةفياليكـالتالي
.(4)%مفمجمكعمفقامكاباإلدالءبأصكاتيـالصحيحة93,66مجمسالشعبكذلؾبنسبة

 94/8/8199حل مجمس الشعب بتاريخ ( 3

 االنتخابات العاشر)جرت الشعب لمجمس نكفمبر3041-3040العامة شيرم خالؿ )
 الجماىير3040كديسمبر سمبية مقابؿ عنؼفي أعماؿ االنتخابية العممية صاحبىذه كقد

إق عمى الحاكـ الحزب صرار كا  االنتخابية العممية في المشاركة عف كاستبعادصكعزكفيا اء

                                 
محمكدعاطؼالبنا،مفاىيـأساسيةحكؿالحكـببطالفتشكيؿمجمسالشعبككيفيةتنفيذه،مقالةمنشكرة(1)

ا يكنيكبمجمة مرجعسابؽ،ص241،ص4990لقضاءعدد الحرازيف، جياد د. أشارإلييا كما161،
 بعدىا.
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بؿكاستبعادقيادات،عضكيةمجمسالشعبالعناصرالفاعمةفيالمعارضةمفالكصكؿإلى
باكتسابكككادرالحزبالكطنيالخارجةعفنطاؽالسيطرةمفداخؿالمجمسكانتيىالمشيد

ك العامة الشعب مجمس مقاعد مف العظمى لمغالبية الحاكـ لحصةأيضانالحزب المخصصة
النساء ا، المجتمع داخؿ العاـر كالغضب العامة االستياء حالة نتائجكرغـ جراء لمصرم

ذلؾعرضالحائط ضربتكؿ الحزبالحاكـ قيادة أف االنتخاباتغير النكاب، كحيفشكؿ
السابقكفالمحتجكفعمىصحةاالنتخاباتبرلمانانشعبيانمكازيانلمضغطعمىالحككمةكالبرلماف

االفت الجمسة في أعمفرئيسالدكلة السميـ لنصابيا األمكر إعادة لمجمسالمنتخببغية تاحية
فيبرلمانيـالمكازم أكدسابقانعمىأف،الشعبكالشكرلساخرانأفعمىىؤالءأفيتسمكا كما

.(1)االنتخاباتجرت"بمقتضىصحيحالقانكف"

 ذلؾإال كؿ كافمفجراء الغضبانعداـفما حدة كزيادة الشعبكالحككمة بيف الثقة
،3044ةعارمةفيالخامسكالعشركفمفينايربدكرهمشكالنثكرةشعبيانعكسالشعبيالذم

ممافرضكاقعانجديدانكمرحمة،عمىالتخميعفمنصبوالرئيس مبارككالتينجحتفيإرغاـ
األمر انتقالية؛ لفترة البالد شئكف إدارة أدتإلىتكليالمجمساألعمىلمقكاتالمسمحة جديدة

كالذمباتالغيانبعدصدكراإلعالفالدستكرمالذمأدلبدكرهلتعطيؿالعمؿبأحكاـالدستكر
ككماتـحؿمجمسالشعبكالشكرلبحسبماكردفياإلعالف،3044مارس20المؤقتفي

"إفالمجمساألعمىلمقكاتالمسمحةكعيانمنوبيذهالمرحمةالدقيقةمف(2)كالذمجاءفيومايمي
كالدست التاريخية بمسئكليتو ككفاءن الكطف البالدتاريخ حماية في كرية سالمة، عمى كالحفاظ

أراضييا أمنيا، ككفالة كاضحاناك، إدراكان يدرؾ البالد شئكف بإدارة بتكميفو التحدمطالعان أف
الحقيقيالذميكاجوكطنناالغاليمصريكمففيتحقيؽعبرإطالؽكافةالطاقاتالخالقةلكؿ

العظيـ شعبنا أبناء مف فرد منا، بتييئة الحريةكذلؾ خ خالؿ، مف الديمقراطية سبؿ كتيسير
مفخالؿاألياـ شعبنا التيعبرعنيا تحقؽالمطالبالمشركعة كتشريعية تعديالتدستكرية

الماضية ، رحابةكتتجاكزىابؿ أكثر آلفاؽ أكلى، شعبيا سطر الذم مصر بمكانة يميؽ بما
سطكرالحضارةاإلنسانيةعمىصفحاتالتاريخ.

إفالمجمساألعمىلمقكاتالمسمحةيؤمفإيمافراسخبأفحريةاإلنسافكسيادةالقانكف
كاجتثاثجذكرالفسادىيأسس،كالعدالةاالجتماعيةالتعدديةكالديمقراطيةالمساكاةكتدعيـقيـ

محةكمايؤمفالمجمساألعمىلمقكاتالمس،الشرعيةألمنظاـحكـيقكدالبالدفيالفترةالمقبمة

                                 
كمابعدىا.313د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص(1)
،الييئةالعامةلالستعالمات42/3/3044مكررالصادربتاريخ6راجعفيذلؾ:الجريدةالرسمية،العدد(2)

http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=4410 3.                                  
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الحر كالمكاطف أفراده مف فرد كؿ انعكاسلكرامة ىيإال ما الكطف كرامة بأف ذاتاإليماف
كانطالقانمماسبؽكبالبناءعميوكرغبة،فيبناءالكطفالقكمالزاكيةالمعتزبإنسانيتوىكحجر
 أصدر المجمس األعمى لمقوات المسمحة القرارات اآلتية:فيتحقيؽنيضةشعبنافقد

 يل العمل بأحكام الدستور.تعط -
يتكلىالمجمساألعمىلمقكاتالمسمحةإدارةشئكفالبالدبصفةمؤقتةلمدةستةأشير

أكانتياءانتخاباتمجمسالشعبكالشكرلكرئيسالجميكرية.
الداخؿ في الجيات كافة أما تمثيمو المسمحة لمقكات األعمى المجمس رئيس يتكلى

كالخارج.
 والشورى.حل مجمسي الشعب  -

.االنتقاليةممجمساألعمىلمقكاتالمسمحةإصدارمراسيـبقكانيفخالؿالفترةل

تشكيؿلجنةلتعديؿبعضمكادالدستكركتحديداالستفتاءعمييامفالشعب.
باالستمرارفيأعماليالحيفتشكيؿحككمةجديدة.د. أحمد محمد شفيقتكميؼكزارة

كاالنتخاباتالرئاسية.،انتخاباتمجمسيالشعبكالشكرلإجراء

الدكلةبتنفيذالمعاىداتكالمكاثيؽالدكليةالتيىيطرؼفييا. تمتـز

 93/2/8198( حل مجمس الشعب 2

االنتخاباتالبرلمانيةكانتخابمجمسالشعبالمصرمكأكؿإجراءينايرتـ31عقبثكرة
مجمسبعدالثكرةغيرأنوتـرفعالعديدمفالقضاياأماـالمحكمةالدستكريةالعمياتطالببعدـ

الشعب مجمس انتخابات أساسو عمى جرت التي االنتخابات قانكف دستكرية عف، أسفر مما
ابحؿمجمسالشعبحيثكردفيحيثياتالحكـماصدكرحكـمفالمحكمةالدستكريةالعمي

(1)يمي:

فيشأف4973لسنة28أكالن:بعدـدستكريةنصالفقرةاألكلىمفالمادةالثالثةمفالقانكفرقـ
.3044لسنة430مجمسالشعبالمستبدلةبالمرسكـبقانكفرقـ

ا المادة مف األكلى نصالفقرة تضمنو ما دستكرية بعدـ القانكفثانيان: ىذا مف لسادسة
 بقانكفرقـ بالمرسكـ 408المستبدلة بطمبالترشيح3044لسنة مفإطالؽالحؽفيالتقدـ

                                 
(1)( المصريةفيالقضيةرقـ العميا الدستكرية المحكمة لسنة)30حكـ الصادربجمسة21( (ؽ"دستكرية"،

.4064،ص4،المجمد42،مجمكعةأحكاـالمحكمةالدستكريةالعميا،الجزء41/06/3043
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لألحزاب لممنتميف الفردم بالنظاـ لالنتخاب المخصصة الدكائر في الشعب مجمس لعضكية
السياسيةإلىجانبالمستقميفغيرالمنتميفلتمؾاألحزاب.

المادةالتاسعةمكرران)أ(مفالقانكفالمشارإليوالمضافةبالمرسكـبقانكفثالثان:بعدـدستكرية
408 بالنظاـ3044لسنة المرشحيف ألسماء النيائي الكشؼ تضميف مف عميو نصت فيما

الفردمبيافالحزبالذمينتميإليوالمرشح.
بتعديؿ3044نةلس432رابعان:بعدـدستكريةنصالمادةاألكلىمفالمرسكـبقانكفرقـ

كبسقكطنصالمادةالثانيةمنو.،3044لسنة430بعضأحكاـالمرسكـبقانكفرقـ
قضائيةأماـمحكمةالقضاء42لسنة3616ككافأنكرصبحدركيشقدأقاـالدعكلرقـ

اتاإلدارمطالبانالحكـبكقؼتنفيذثـإلغاءقرارالمجنةالعميالالنتخاباتبإعالفنتيجةانتخاب
فيماتضمنومفإعادةاالقتراعبيفمرشححزب،مجمسالشعببالدائرةالثالثةفردمبالقميكبية

كاستبعادىماككذامرشح،الحريةكالعدالةكمرشححزبالنكرعمىمقعدالفئاتبالدائرةالمذككرة
يترتبعمىحزبالحريةكالعدالةلمقعدالعماؿبيذهالدائرةمفبيفمرشحيالنظاـالفردمكما

ذلؾمفآثار.
كنعىالمدعىعمىقرارالمجنةمخالفةأحكاـالقانكفكعدـدستكريةنصالمادةالثالثة/فقرة

بقانكفرقـ4973لسنة428أكلىمفالقانكفرقـ فيشأفمجمسالشعبالمستبدلةبالمرسـك
بقانكفرقـ،3044لسنة430 بتعديؿبعض3044لسنة432كنصالمادةاألكلىمفالمرسـك

مف7لمخالفتيمالمبدأالمساكاةالذمكفمتوالمادة3044لسنة430أحكاـالمرسكـبقانكفرقـ
بيفالمنتميفلألحزابالسياسية،3044مارس20اإلعالفالدستكرمالصادرفي بعدأفميزا

مالييف ثالثة عددىـ البالغ مميكنان، خمسيف كعددىـ كالمستقميف الم، خصا لألحزاببأف نتميف
بثمثيأعضاءمجمسالشعب حؽالمستقميفعمىالثمثالباقي، يزاحميـفيوالمنتمكف،كقصرا

،فضالنعفمخالفتيمالماقضتبوالمحكمةالدستكريةالعميافيالعديدمعأحكاميا،لألحزاب
برفضكقؼتنفيذ،قضتتمؾالمحكمةفيالشؽالمستعجؿمفالدعكل9/4/3043كبجمسة

18لسنة6141القرارالمطعكففيو.كطعفالمدعيأماـالمحكمةاإلداريةالعميابالطعفرقـ
قضتدائرةفحصالطعكفبالمحكمةاإلداريةالعميابكقؼ30/3/3043كبجمسة،قضائيةعميا

حالةاألكراؽإلىالمحكمةالدستكريةالعميالمفصؿفيدستكريةالنصكصالكاردةبقرار،الطعف كا 
لماتراءلليامفمخالفتياألحكاـاإلعالفالدستكرمالمشارإليو.،اإلحالة

السالؼبيانو أسبابحكميا في الدستكرية كقالتالمحكمة ، " المادة مف28كحيثإف
 سنة مارس مف الثالثيف في الصادر الدستكرم الدستكرم3044اإلعالف باإلعالف المعدؿ

ينظـالقانكفحؽالترشيحلمجمسيالشعب"نصعمىأفت3044سبتمبرسنة31الصادرفي
الثمثيف بنسبة الفردم كالنظاـ المغمقة الحزبية القكائـ بيف يجمع انتخابي لنظاـ كفقان كالشكرل
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ككافمؤدمعباراتىذاالنصفيضكءمبدأمالمساكاةكتكافؤ،"لألكلىكالثمثالباقيلمثاني
الفرص العدالة، كقكاعد ، حصر بنسبةأف يتعمؽ فيما مجمسالشعب لعضكية لمترشيح التقدـ

يقابمو،الثمثيفالمخصصةلالنتخاببنظاـالقكائـالحزبيةالمغمقةفيالمنتميفلألحزابالسياسية
عمى الفردم بالنظاـ لالنتخاب المحدد الباقي الثمث لنسبة لمترشيح التقدـ في الحؽ قصر

لألحزابال المنتميف غير سياسيةالمستقميف التقسيـ، اعتنؽىذا قد الدستكرم المشرع أف ذلؾ
إلىإيجادالتنكعفيالتكجيياتالفكريةكالسياسيةداخؿمجمسالشعب ليصيرالمجمس،ىادفان

كممثالنلوبمختمؼأطيافوكتياراتوكتكجياتوكمستكعبان،بتشكيموالنيائيمعبرانعفرؤلالمجتمع
ليا الفاعؿف، بدكرىا بنصالماد)لتضطمع المقررة الدستكرية المجمسلكظيفتو مف22يأداء )

الدستكرم اإلعالف المشرع، سمكو الذم النيج ذلؾ كيصادميا الغاية تمؾ يناقض ما فإف
بالنصكصالمطعكفعمييا إذقصرالتقدـلمترشيحلنسبةالثمثيفالمخصصةلالنتخاببنظاـ،

يؤكدذلؾمانصتعميوالفقرةالرابعة،حزابالسياسيةالقكائـالحزبيةالمغمقةعمىالمنتميفلأل
المشارإليوالمستبدلةبالمرسكـبقانكفرقـ4973لسنة28مفالمادةالسادسةمفالقانكفرقـ

اتإجراءالحزبأكاألحزابذاتالصمةيمفأفتتكلىالييئةالمختصةف،3044لسنة408
عمىحيفلـيجعؿالتقدـ،عدهالمجنةالعميالالنتخاباتترشيحيـبطمبيقدـعمىالنمكذجالذلت

مقصكرناعمىالمرشحيفالمستقميفغيرالفردملنسبةالثمثاآلخرالمخصصلالنتخاببالنظاـ
لممنافسةبينيـكبيفغيرىـمفأعضاءىذه،المنتميفلألحزابالسياسية ا بؿتركومجاالنمباحن

الدستكرماألحزابعمىغيرماقصدهالمشرع كىكماأفصحتعنوالمادةاألكلىمفالمرسـك
لسنة430بإلغائيانصالمادةالخامسةمفالمرسكـبقانكفرقـ3044لسنة432بقانكفرقـ

كبذلؾيككف، النصكصالمطعكففيياعمىالنحكالمتقدـذكرهباقيكأكدتو،المشارإليو3044
السياسية األحزاب مرشحي مف لكؿ أتاح الشعبقد مجمس بعضكية لمفكز فرصتيف ،إحدل
بينما،كالثانيةعفطريؽالترشيحلمنظاـالفردم،إحداىمابكسيمةالترشيحبالقكائـالحزبيةالمغمقة

المتاحةأماـالمرشحيفالمستقميفغيرالمنتميفلتمؾاألحزابمقصكرة جاءتالفرصةالكحيدة
يتنافسمعيـكيزاحميـفيياالمرشحكف،ـالفردمعمىنسبةالثمثالمخصصةلالنتخاببالنظا

مادمكمعنكممفاألحزابالتيينتمكف،مفأعضاءاألحزابالسياسية كالذيفيتمتعكفبدعـ
إلييا لدعميـ، لدييا المتاحة اإلمكانيات كافة تسخير خالؿ مف لممرشح، يتكافر ال ما كىك

المنتميألمحزب غير المستقؿ با، الذميقع )األمر لنصالمادة اإلعالف28لمخالفة مف )
كتمييزانبيففئتيف،كيتضمفمساسانبالحؽفيالترشيحفيمحتكاهكعناصرهكمضمكنو،الدستكرم

ينطكمعميومفالتمييزبيفالفئتيف،مفالمكاطنيفيخالؼمبدأمالمساكاةكتكافؤالفرص لما
فأفيككفىذاالتمييزفيجميعالكجكهدك،فيالمعاممةكفيالفرصالمتاحةلمفكزبالعضكية



166

المتقدمةمبررانبقاعدةمكضكعيةترتدفيأساسياإلىطبيعةحؽالترشيحكماتقتضيوممارستو
فضالنعمايمثموذلؾ،كالتيتتحقؽبياكمفخاللياالمساكاةكالتكافؤفيالفرص،مفمتطمبات

."(مفاإلعالفالدستكرم1أكدتياالمادة)النيجمفالمشرعمفإىدارلقكاعدالعدالةالتي
عمىأف الحكـ كأكد لمنظاـ" يمتد فييا الدستكرمالذمأصابالنصكصالمطعكف العكار

سكاءفيذلؾنسبةالثمثيفالمخصصةلنظاـالقكائـالحزبية،االنتخابيالذمسنوالمشرعبكاممو
الفردم لمنظاـ الثمثالمخصصة المغمقةأكنسبة الحكـفيأسبابوأفتقريرمزاحمةكأكضح،

المنتميفلألحزابالسياسيةلممستقميفغيرالمنتميفألممنيافياالنتخاببالنظاـالفردمكاف
المغمقة الحزبية لمقكائـ المخصصة الثمثيف نسبة مع كالمتبادؿ األكيد كانعكاسو أثره لو لكال، إذ

المنتميفلألحزابلممستقميففيالمستق ترتيبداخؿمزاحمة ميففيالثمثالباقيلحدثإعادة
."بمراعاةاألكلكياتالمقررةداخؿكؿحزب،القكائـالحزبية

انتخاباتمجمسالشعبقدأجريتبناءعمى"كانتيتالمحكمةالدستكريةفيقضائياإلىأف
المحكمة.أف،نصكصثبتعدـدستكريتيا كمؤدمذلؾكالزمو.عمىماجرلبوقضاءىذه

بمايترتبعميوزكاؿكجكدهبقكةالقانكفاعتباران،كفباطالنمنذانتخابوكتككيفالمجمسبكامموي
إليو المشار التاريخ مف ، أم اتخاذ إلى حاجة آخرإجراءدكف دستكرية، بعدـ لمحكـ كأثر

المتقدمة النصكص الدعا، في الصادرة لألحكاـ المطمقة كالحجية اإللزاـ لمقتضى نفاذان كلكا 
لصريحنصالمادة طبعان المختمفة بسمطاتيا إلىالدكلة كبالنسبة الكافة فيمكاجية الدستكرية

إالأفذلؾاليؤدمالبتةإلىإسقاطماأقرهالمجمس،(مفقانكفالمحكمةالدستكريةالعميا19)
ىذاالحكـفيكحتىتاريخنشر،اتخالؿالفترةالسابقةإجراءكمااتخذهمف،مفقكانيفكقرارات
كمف،اتقائمةعمىأصميامفالصحةجراءبؿتظؿتمؾالقكانيفكالقراراتكاإل،الجريدةالرسمية

أك،كذلؾمالـيتقررإلغاؤىاأكتعديميامفالجيةالمختصةدستكريان،ثـتبقىصحيحةكنافذة
ةكجوآخرغيرمايقضيبعدـدستكريتيابحكـمفالمحكمةالدستكريةالعمياإفكافلذلؾثم

."بنيعميوىذاالحكـ
 الفرع الثاني
 8193وحتى دستور  9179تقييم تجربة الحل في دستور مصر عام

كحتىاآلفأف4974يتضحمفخالؿماأسمفناسابقانحكؿحؽالحؿفيظؿدستكر
فيحالتيفىماالحؿبمكجب4974المشرعالمصرمقدحصرحاالتالحؿغيظؿدستكر

رئيسالجميكريةحالة بيد تحديدىا ترؾ كالتي الضركرة مجمسالكزراء، الخالؼبيف كالثانية
أفيضبطحاالتحؿالبرلماف8193دستور غيرأفالمشرعحاكؿمفخالؿ،كمجمسالشعب

ثالثحاالت في المرة ىذه الحؿ فحؽ مختمفة لياأوليابصكرة كضع كالتي الضركرة حالة
فييالحؿبقكةالقانكفكىيالحالة الثانية كأما،راركاالستفتاءالشعبيضماناتمقؿتسبيبالق
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الحالةالتيلـتكفمكجكدةفيالدستكرالسابؽ فييالخالؼبيفمجمسالحالة الثالثة كأما،
النكابكرئيسالجميكرية.

كمعأفضمافاالستفتاءالشعبيكضعتلمحدمفالتعسؼفياستخداـحؽالحؿغير
ت كىكأنيا ليا الرئيسي اليدؼ تحقيؽ كبيف بينيا تحكؿ التي المصاعب مف العديد عترضيا

الكصكؿإلىرغبةالشعبصاحبالسمطةحيثأفعدـتكافرالديمقراطيةالسميمةمفشأنوأف
يؤثرعمىاالستفتاءبصكرةسمبيةفقديتعرضالمكاطفلمترىيبأكالتضميؿككذلؾعدـالكعي

يؤثرسمبيانعمىنتيجتوكعدـإدراؾالمكاطفكفيمولممسألةالتييتـاالستفتاءبأىميةاالستفتاء
عمييايجعؿمفاالستفتاءأمرالقيمةلو.

مازاؿالمشرعالمصرمييقكممفشككةالسمطةالتنفيذيةفيمكاجيةالسمطةالتشريعية
خالؿ مف جميان يظير كذلؾ السمطتيف بيف التكازف حمقة يضعؼمف الدستكرمما يمنحو ما

لمحككمةكرئيسالدكلةمفصالحياتكحقكؽكتقميصدكرمجمسالنكابفقدجعؿبيدرئيس
الجميكريةتعييفالكزراءدكفالرجكعفيذلؾلمبرلمافبؿككضعجزاءعمىالبرلماففيحالة

عدـتكافقومعالحككمةالتييعرضياعميورئيسالجميكريةتصؿلحمو.
دحزبسياسيكبيرتابعلمحككمةيؤثرسمبيانعمىتساكمالفرصكالتكازفكماكأفكجك

كىكفيذات،بيفاألحزابالسياسيةفيكمدعكـمفالحككمةبكافةالكسائؿاإلعالميةكغيرىا
الكقتيجعؿالسمطةالتنفيذيةمتحكمةفيتكجياتكسياسةالبرلماف.
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 المبحث الثاني
 لممكية يالمممكة األردنية الياشمية نموذجًا(.حل البرلمان في األنظمة ا

نظـالمشرعالدستكرماألردنيفكرةحؿالبرلماففيداخؿنظاموالدستكرمكذلؾمنذبداية
إلىالدستكراألردنيالصادرعاـ4938القانكفاألساسيفيعاـ ،كتعديالتو4913كصكالن

 النصعمىىذا الدساتيرعمىضركرة الحؽالذمتـمنحولمسمطةالتنفيذيةكرغـإجماعىذه
غيرأنيااختمفتفيكيفيةتنظيمياليذاالحؽككذلؾفيطبيعة،الممثمةبرئيسالدكلة"الممؾ"

ليذهالكسيمةكسنقسـ الضماناتالمكضكعةلمحدمفتعسؼالسمطةالتنفيذيةفياستخداميا
ىذاالمبحثإلىمطمبيفعمىالنحكالتالي:

.تنظيـالحؿفيالدساتيراألردنيةالمتعاقبةالمطمباألكؿ:
المطمبالثاني:تطبيقاتحؿالبرلماففيالمممكةاألرنيةالياشمية.

 المطمب األول
 تنظيم الحل في الدساتير األردنية المتعاقبة

القانكفاأل مفالدساتيرمنذصدكر العديد الياشمية األردنية يساستعاقبتعمىالمممكة
كلقدكاف،كتعديالتو4913كصكالنلمدستكرالحاليلسنة4917مركرانبدستكرعاـ4938لعاـ

الدساتيردكر الدساتير،فيتنظيـحؿالبرلمافهلكؿمفىذه كسنتناكؿالحؿفيكؿمفىذه
عمىالنحكالتالي:

 الفرع األول
 9182تنظيم الحل في الدستور األردني لعام 

إعالفاالستق بكجكدحككمةمستقمةشرؽاألردفاألمرالذمتـ الؿكاعتراؼبريطانيا
باعتبارهأكؿدستكرإلمارةشرقياألردف4938نيساف46تبعوصدكرالقانكفاألساسيبتاريخ

كالتيتـتأسيسيابناءنعمىاتفاؽتـبيفكؿمفاألميرعبداهللكتشرتشؿغيرأفىذاالقانكفلـ
ةالشعبكماأنوكافخاليانمفأبسطمبادئكأركافالنظاـالبرلماني.يكفمعبرانعفإراد

االنتداب حككمة لرغبة كذلؾ األمير؛ بيد السمطة إناطة تـ الدستكر ىذا فبمكجب
البريطانيفيالتعامؿمعحكـمطمؽالصالحية؛لسيكلةالحصكؿعمىقرارالحاكـأفضؿمف

.(1)قياميابالتعامؿمعحككمةبرلمانية
أفاألميرىكالذميعيفالمجمسالتنفيذم فيكمفيعيفرئيسالكزراءكالكزراء،كما

كلـيقررىذاالقانكفأممسئكليةلممجمس،بناءنعمىتكصيةرئيسالكزراءكيقيموكيقبؿاستقالتو
التنفيذمأماـالمجمسالتشريعيكذلؾنتيجةطبيعيةلعدـاشتراؾالشعبفيكضعىذاالقانكف

                                 
 .71،ص4989د.عميحافظ،تاريخاألردفالمعاصرعيداإلمارة،بدكفدارنشر،(1)
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االنتدابالبريطاني (1)الذمكافمفكضع المجمسالتنفيذمبمكجبىذا، كانتمسئكلية فقد
مسئكليةتخببحيثلـيرتبىذاالدستكرأمالقانكفتقعأماـاألميرفقطكليسأماـمجمسمن

.(2)عمىالحككمةكمجمسالنكاب
أعطى فقد لحؽالمسئكلية مكازيان سالحان الذميعد حؽالحؿ لألميرعمىأيضانكأما

القانون األساسي األردني (مف49اعتبارأنورأسالدكلةكذلؾبحسبماكردفينصالمادة)
الذميصدراألكامرب9182لعام  األميرىك انتخاباتلممجمسإجراءكالتينصتعمىأنو"

كيدعكالمجمسلالجتماعكيفتتحوكيؤجموكيحموكفقانألحكاـالقانكف".،التشريعي
( المادة 20كأما يجرم التشريعي المجمس حؿ إذا أنو" فييا كرد فقد ،عاـانتخاب(

كيجتمعالمجمسالتشريعيالجديدفيدكرةفكؽالعاديةخالؿأربعةأشيرمفتاريخالحؿ".
كالصالحياتفضالنعفكافةالحقكؽقدمنحاألميركالجديرذكرهىناأفىذاالدستكر

المادةالحذؼسمطةمطمقةحتىفيتعديؿالدستكرباإلضافةأكمنحو نصتعميو كذلؾما
(مفىذاالدستكرحيثكردفييا"اليجكزلألميرفيأمكقتخالؿسنتيفمفتاريخبدء70)

القانكفمعرعايةالتزاماتوالعيديةأفيقربمنشكريصدرهأمحكـمفأحكاـىذا العمؿبيذا
منوالقانكفاألسا الغاياتمتكخاة كيجكزلوأفيضعأية،سيأكيمغيوأكيضيؼعميوتنفيذ

كرغـكجكدنص المادة فبمكجبىذه ينطكمعميومفأحكاـ" لما تطبيقان أخرلضركرية مكاد
ألميرأفيضعالنصالذميريدهفيايعطىاألميرحؽحؿالبرلمافغيرأفىذهالمادةتمكف

رةالتييراىافاألمراليتطمبأكثرمفرغبةأميرية.حؿالبرلمافبصككيفية
،التكازفبيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةانعداـىكومما يتضح من خالل ما سبق

غيرأفالحقيقةأفىذاالنظاـقد،كرغـتصريحاتدكلةاالنتداببأفىذاالنظاـدستكرمنيابي
البرلمانأألممبدافتقد منعالتعسؼفياستخداـ،يمفمبادئالنظاـ كغيابالضماناتتحد

حؽالحؿ فياستخداـ خاصة السمطة في، المتمثمة التنفيذية الذمقكلمكقؼالسمطة األمر
(مف46قدنصتالمادة)ف،قكةشخصاألميرعمىحسابالسمطةالتشريعيةالتيالتمتمؾأم

مخكلة كاإلدارية السمطاتالتشريعية مفالدستكرعمىأف" الحسيفكلكرثتو لألميرعبداهللبف
بعدهكفقانألحكاـىذاالقانكف".

 الفرع الثاني
 9137تنظيم الحل في الدستور األردني لعام 

 عاـ آذار في الصداقة معاىدة تكقيع كبريطانيا4916عقب األردف بيف إلغاء، تـ

                                 
 كمابعدىا.212د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)

 .231د.عادؿالحيارم،القانكفالدستكرمكالنظاـالدستكرماألردني،مرجعسابؽ،ص(2)
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ذاتسيادة مستقمة كدكلة االنتدابكظيرشرؽاألردف ، اعتراؼكاعتبرتىذه بأنيا المعاىدة
،4916أيار31باستقالؿشرقياألردفاستقالالنشامالنعمىأساسالنظاـالممكيالنيابيفي

التغييرتـتعديؿالقانكفاألساسيلسنة لحيفصدكردستكرجديدتمت،4938كبمكجبىذا
الرسميةبتاريخ4916المصادقةعميوفيتشريفالثاني أخذدستكر4917كنشرفيالجريدة

4917( حيثنصتالمادة لرئيسالدكلة المسئكلية عدـ الممؾىك41بمبدأ أف" عمى منو )
كزرائو خالؿ مف كيمارسالممؾصالحياتو مسئكؿ". غير مصكف كىك األعمى رئيسالدكلة

الدستكركالتينصتعمىأف"يمارسالممؾصالحياتومف(23بحسبماكردفينصالمادة)
تصدراالراداتبناءنعمىتنسيبمفالكزيرأكالكزراءالمسئكليفبمكافقةرئيسالكزراء،بإرادات

كيكقعكنيا.يبدمالممؾمكافقتوبتثبيتتكقيعوفكؽالتكاقيعالمذككرة".
أبقىىذاالدستكرعمىالمسئكليةالكزاريةأماـالممؾفرديةنكانتأـتضامنيةحيثكلقد

كىك،(1)/ب(37بحسبماكردمفنصالمادة)رئيسالكزراءكالكزراءأفالممؾىكمفيعيف
فينصالمادة كرد كذلؾبحسبما كىكمفيقبؿاستقالتيـ كالكزراء مفيقبؿرئيسالكزراء

الدستكر38) مف مسئكلية(2)( الممؾ أماـ مسئكلكف كالكزراء الكزراء رئيس أف تظير كالتي .
كأفكؿكزيرمسئكؿعفدائرتوأكدكائره.،لةمشتركةعفالسياسةالعامةلمدك

كلقدأخذىذاالدستكربنظاـالمجمسيففيتككيفالسمطةالتشريعيةحيثتككنتالسمطة
(عمىأنو"تناطالسمطةالتشريعية22التشريعيةمفمجمساألعيافكالنكابفقدنصتالمادة)

عيافكالنكابكيتألؼمجمسالنكاببمجمساألمةكالممؾ.كيتألؼمجمساألمةمفمجمساأل
،مفممثميفمنتخبيفطبقانلقانكفاالنتخاباتالذمينبغيأفيراعىفيوالتمثيؿالعادؿلألقميات"

األعياف.
كأماحؽالحؿفقداختصبوالممؾكذلؾبحسبماكردفينصالدستكرفيالمادة

االنتخابلمجمسالنكابإجراءب/ج(كالتينصتعمىأف"الممؾىكالذميصدراألكامر36)
كيدعكمجمساألمةإلىاالجتماعكيفتتحوكيؤجموكيفضوكيحموكفقانألحكاـالقانكف".

                                 
عمىأنو"الممؾىكالذميعيفرئيسالكزراءكلو4917/ب(مفالدستكراألردنيلسنة37تنصالمادة)(1)

يعيفالكزراءبناءعمىتنسيبرئيسالكزراءكيجكزأفيعيدإلىكؿأفيعيدإليوبمياـدائرةأكأكثر.
التعييف".  منيـبمياـدائرةأكأكثربحسبمايذكرفيمرسـك

عمىأنو"أ.رئيسالكزراءمعالكزراءمسئكلكفتجاه4917(مفالدستكراألردنيلسنة38نصتالمادة)(2)
الع السياسية عف مشتركة أكالممؾمسئكلية الممؾعفدائرتو أفكؿكزيرمسئكؿتجاه كما لمدكلة امة

دكائره،ب.الممؾىكالذميقيؿرئيسالكزراءأكيقبؿاستقالتومفمنصبو،ج.يقيؿالممؾالكزراءكيقبؿ
استقالتيـمفمناصبيـبناءنعمىتنسيبرئيسالكزراء،د.فيحالةإقالةرئيسالكزراءأكاستقالتويعتبر

 عالكزراءمقيمكفبطبيعةالحاؿ".جمي
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مجمساألعياف بحؿ يتعمؽ ما في كأما أمنصحكؿصالحية، الدستكر يشمؿ فمـ
كلكنونصعمىصالحيةالممؾتجاهىذاالمجمسكذلؾبحسب،الممؾفيحؿمجمساألعياف

ءهكأعضاأعياف(كالتينصتعمىأنو"يعيفالممؾرئيسمجمس39ماكردفينصالمادة)
أفالدستكرقدنصعمىكقؼجمساتمجمساألعياففيككما،كيقبؿاستقالتيـمفمناصبيـ

يجتمعمجمس28حاؿحؿمجمسالنكابكذلؾبمكجبنصالمادة) (كالتينصتعمىأنو"
(فقداشترط10كبمكجبنصالمادة)،مسالنكابكتكقؼجمساتومعو"األعيافعنداجتماعمج

االنتخاباتالعامةكذلؾخالؿثالثةإجراءدعكةالمجمسإلىاالجتماععقببىذاالدستكركجك
المجمس حؿ تاريخ مف تبدأ أشير إلى، النيابي المجمس دعكة عدـ عمى جزاء كضع كلقد

دستكر لو المحدد الكقت في ياناالجتماع دكف، الدستكر بحكـ لالنعقاد المجمسالسابؽ كيعكد
.(1)الحاجةإلىالسمطةالتنفيذيةلدعكتو

4938ماىكجديدبالشكؿالمطمكبعفالقانكفاألساسيلسنة4917لـيحقؽدستكر
حيثكافمفالكاجبإعطاءالمجمسالنيابيحؽمراقبةأعماؿالسمطةالتنفيذيةكمقابؿلحؽ

إضافةكذلؾلـيقـبأم،يافيحؿالمجمسعمىاعتبارأفالبالدقداستقمتعفبريطاناألخيرة
 فيالقانكفاألساسيلسنة كرد معما 4938حكؿضماناتحؽالحؿبؿجاءمتطابقان فقد،

انحصرتضماناتالحؿفيضمانتيفىما:
لةحؽالحؿالممكيةحيثأكجبتالنصكصالدستكريةأنوعندممارسةحا إرادةأواًل:

الدستكريةباحتكائياعمىثالثةيبدأف الحؽفيشكؿإرادةممكيةمستكفيةشركطيا صدرىذا
 .(2)الكزراءالمختصكف،رئيسالكزراء،الممؾ،تكقيعات

االنتخاباتمفخالؿدعكةالسمطةالتنفيذيةإجراءتتطمبكجكبوأما الضمانة الثانية: 
.كفقان(3)الؿفترةأقصاىاأربعةأشيرمفتاريخحؿمجمسالنكابلمناخبيفلإلدالءبأصكاتيـخ

.(4)(منو14لممادة)

                                 
 .4917(مفالدستكراألردنيلسنة10راجعنصالمادة)(1)

 .219د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)

 .419د.عكضالميمكف،سمطةرئيسالدكلةبحؿالبرلماففياألردف،مرجعسابؽ،ص(3)

(4)( 14نصالمادة لسنة األردف دستكر مف كيجتمع4917( انتخابعاـ مجمسالنكابفيجرم حؿ إذا "
المجمسالجديدفيدكرةفكؽالعادةبعدتاريخالحؿبأربعةأشيرعمىاألكثركتعتبرمثؿىذهالدكرةفكؽ

(مفىذاالقانكفكعمى10)العادةكتشممياشركطالتمديدكالتأجيؿكالدكرةاالعتياديةكفؽأحكاـالمادة
في الدكرة العاديةاألكلىفيأكؿ24كؿحاؿتفضىذه الدكرة تشريفاألكؿليتمكفالمجمسمفعقد

ذاعقدتالدكرةفكؽالعادةفيشيرمتشريفالثانيككانكفاألكؿفتعتبرأكؿدكرةعادية تشريفالثانيكا 
فكؽالعادةخارجانعفدكرتوالعاديةلمجمسالنكابالمذككر.لمممؾأفيدعكالمجمس لالنعقادفيدكرة

ليسلممجمسأف بإرادةسنية. الدكرة عندصدكرالدعكةكتحؿىذه إقرارأمكرمعينةيجببيانيا بقصد
يبحثفيالدكرةفكؽالعاديةغيراألمكرالمعنيةفياإلرادةالتيصدرتالدعكةألجميا.
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 الفرع الثالث
 وتعديالتو 9128تنظيم الحل في الدستور األردني لعام 

)أي قبؿ مف فمسطيف الشرقيةإسرائيؿحتمت الضفتيف كحدة عميو ترتب الذم األمر )-
جزءمففمسطيفكتـإعالفالكحدةفيمؤتمرأريحاالذمنجـعنوتشكيؿأكؿ-األردفكالغربية

كحدةالضفتيفبشرطمتساكممجمسنيابيكقدأقرىذاالمجمسكالذمكافيمثؿالضفتيفبشكؿ
 في الفمسطينية اليكية عمى 31الحفاظ 4910نيساف الحككمة، ألفت ذلؾ تحقيؽ أجؿ كمف

تعاقدية أكشبو تعاقدية إلىالبرلمافككافلوطبيعة لكضعمشركعدستكرقدـ لجنة األردنية
تـإصداردستكرعاـ فيعيدالممؾ4913بمكافقةنكابيمثمكفالشعبفيالضفتيفكىكذا

صدارهفي 48/4/4913طالؿحيثتـنشرهكا 
(1).

الدستكربنظاـالفصؿالمرفبيفالسمطاتاألمرالذميتيحلكؿسمطةأفكلقدأخذىذا
( نصالمادة في كرد فقد األخرل التشريعية31تراقب السمطة تناط أنو" الدستكر ىذا مف )

مجمساألعيافكالنكاب".مفكيتألؼمجمساألمة،مةكالممؾبمجمساأل
الدستكرمدةالف النكاببأربعسنكاتحيثنصتؿالتشريعيلمجمسصكلقدحددىذا

( نتائج68/4المادة تاريخإعالف مف تبدأ سنكاتشمسية مجمسالنكابأربع مدة عمىأف" )
االنتخابالعاـفيالجريدةالرسميةكلمممؾأفيمددمدةالمجمسبإرادةممكيةإلىمدةالتقؿعف

سنةكاحدةكالتزيدعمىسنتيف".
كتعديالتوالمسئكليةالكزاريةأماـمجمسالنكابكبيذايككفقد4913جعؿدستكركقد

فقد لمممؾ الحؽ كالتيجعمتىذا السابقة بالدساتير مقارنةن يحسبلو ديمقراطيان أحدثتطكران
عمىأنو"رئيسالكزراءكالكزراءمسؤكلكف4913(مفالدستكراألردنيلسنة14نصتالمادة)

أفكؿكزيرمسؤكؿأماـأماـمجمسالنكابمسئكلية لمدكلةكما مشتركةعفالسياسةالعامة
مجمسالنكابعفأعماؿكزارتو".

( المادة أماـ11كأكردت الكزراء بأحد أك بالكزارة الثقة تطرح أنو" الدستكر ىذا مف )
أعضائو المطمقةمفمجمكععدد باألكثرية بالكزارة الثقة قررالمجمسعدـ إذ مجمسالنكاب.

ذاكافقرارعدـالثقةخاصانكجب بأحدالكزراءكجبعميواعتزاؿمنصبو".عميياأفتستقيؿ.كا 
مف كؿ نص خالؿ مف الدستكر ىذا في عميو النص كرد فقد الحؿ حؽ كأما

،(عمىأنو"لمممؾأفيحؿمجمسالنكاب"21/2فقدنصتالمادة)،(71)،(72)،(21/2المكاد)
الدست النصكضع ىذا السمطةفبمكجب خكؿ الذم األمر كحده الممؾ يد في الحؿ حؽ كر

التنفيذيةالممثمةبالممؾبحؿمجمسالنكابفيالكقتالذمتشاءسكاءكافالمجمسمنعقدانأك
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(بعد12/3غيرمنعقدكاليكجدفيالدستكرمايقيدىذاالنصسكلماكردفينصالمادة)
تتجاكزأنو"يؤجؿاالقتراععمىالثقةلمرةكاحدةالكالتينصتعمى3044تعديؿالدستكرعاـ

الكزراءكاليحؿالمجمسخالؿىذه المختصأكىيئة طمبذلؾالكزير إذا أياـ عشرة مدتيا
(قبؿالتعديؿ.11كىكمطابؽلماكردفينصالمادة)،المدة"

باطالن يعد المدة فيىذه أمأفالحؿالذميتـ ذلؾإعاقةحؽمجمس، النكابكعمة
.(1)بإثارةالمسئكليةالكزاريةالمقررلو

مايتعمؽفيحؽالحؿمفبعضاألحكاـمفخالؿفقراتياتناكلت(فقد72كأماالمادة)
حيثاكتفىالمشرعاألردنيباإلبقاءعمىالفقرات3044الخمسةقبؿالتعديؿكالذمشممياعاـ

 مع فقط األكلى إجراءالثالثة البسيطة الخمسذاكريفكسنتناكؿبعضالتعديالت المكاد ىذه
التعديؿعمىالنحكالتالي:

إجراءإذاحؿمجمسالنكابفيجب( قبل وبعد التعديل نصت عمى أنوح 74/9المادة ي
انتخابعاـبحيثيجتمعالمجمسالجديدفيدكرةغيرعاديةبعدتاريخالحؿبأربعةأشيرعمى

كتعتبر )األكثرية المادة كفؽأحكاـ العادية كالدكرة الدكرة الدستكركتشمميا78ىذه مفىذا )
كالتأجيؿ" التمديد شركط ، الحؽ ىذا استخداـ التعسؼفي لعدـ ضمانة يشكؿ كمحاكلةكىذا

لتجنبتحييدالسمطةالتشريعية.
يتـاالنتخابإذالـ( قبل التعديل فقد نصت عمى أنوح 74وأما الفقرة الثانية من المادة ي

ككأف فكران كيجتمع الدستكرية سمطاتو كامؿ لممجمسالمنحؿ يعكد األربعة الشيكر انتياء عند
أما بعد التعديل فقد نصت ،يكفكيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبالمجمسالجديد".الحؿلـ

سمعمى أنوح  كامؿ المنحؿ المجمس يستعيد الشيكر انتياء عند االنتخاب يتـ لـ طاتوإذا
كأفالحؿلـيكفكيستمرفيأعمالوإلىأفينتخبالمجمسالجديد" ،الدستكريةكيجتمعفكران

كبيذايككفالمشرعالدستكرماألردنيعدؿفيصياغةبعضالكمماتمعاإلبقاءعمىالمعنى
ااالنتخاباتفيمكعدىإجراءالعاـلمنصفقدرتبالمشرعمفخالؿىذهالفقرةجزاءنعمىعدـ

دستكريان المحددة الميمة انتياء حاؿ في يكف لـ الحؿ ككأف منعقدان المجمسالقديـ اعتبر فقد
االنتخابات.جراءبأربعةأشيركالتيمنحتلمسمطةالتنفيذيةإل

ىذهتتجاكزيجكزافالوجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة قبل التعديل وبعده أنوح 
(أيمكؿكتفضفيالتاريخالمذككرليتمكفالمجمسمف20)اؿيكـالدكرةغيرالعاديةفيأمح

ذاحدثأفعقدتالدكرةغيرالعادية،عقددكرتوالعاديةاألكلىفيأكؿشيرتشريفاألكؿ كا 
فيشيرمتشريفاألكؿكتشريفالثانيفتعتبرعندئذأكؿدكرةعاديةلمجمسالنكاب".
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التي تم حذفيا بعد التعديل فقد نصت عمى أنوح وأما الفقرة الرابعة من ىذه المادة و 
االنتخابالعاـإذاكانتإجراءمفىذهالمادةلمممؾأفيؤجؿ3-4بالرغـمماكردفيالفقرتيف

االنتخاباتأمرمتعذر".إجراءىناؾظركؼقاىرةيرلمعيامجمسالكزراءأف
عمى أنوح  8199ل عام في تعدي أيضاً في حين نصت الفقرة الخامسة والتي تم حذفيا 
فممممؾبناءعمى،(مفىذهالمادة1إذااستمرتالظركؼالقاىرةالمنصكصعمييافيالفقرة)

المجمسقائمانمف،قرارمفمجمسالكزراءإعادةالمجمسالمنحؿكدعكتولالنعقاد كيعتبرىذا
بإعادتو الممكية اإلرادة صدكر تاريخ مف الكجكه جميع صال، الدستكريةكيمارسكامؿ ،حياتو

كتنطبؽعميوأحكاـىذاالدستكربمافيذلؾالمتعمؽفييابمدةالمجمسكحموكتعتبرالدكرةالتي
يعقدىافيىذهالحالةأكؿدكرةعاديةلوبغضالنظرعفتاريخكقكعيا".

كنالحظأفالمادةالرابعةكالخامسةقدتضمنتابعضاألحكاـفقدقررتالمادةالرابعة
ىذهص طبيعة تكضح لـ أنيا مع قاىرة ظركؼ لكجكد العاـ االنتخاب بتأجيؿ الممؾ الحية

المجمسالمنحؿفيحاؿبقاءىذه الممؾحؽإعادة الخامسة الظركؼفيحيفمنحتالمادة
الكزراء مجمس تنسيب عمى بناءن كذلؾ بسببيا االنتخابات أجمت التي القاىرة كالظركؼ القكة

ابكامؿالصالحيةالدستكريةكيعامؿمعاممةالمجمسالجديدالذميعقدألكؿكيككفلمجمسالنك
.(1)مرة

حؿ( من ىذا الدستور قبل وبعد التعديل فقد نصت عمى أنوح 73وأما المادة ي إذا
لمسببنفسو فاليجكزحؿالمجمسالجديد كعمىالكزيرالذمينكم،مجمسالنكاببسببما

يستقيؿقبؿابتداءالترشيحبمدةخمسةعشريكمانعمىاألقؿ".ترشيحنفسولالنتخاباتأف
تعسؼ ضماناتلعدـ عدة كضع قد األردني الدستكر نستخمصأف المادة ىذه كمف

كعدـتكرارالحؿلنفسالسببالقديـكالذم،فألزمتالسمطةالتنفيذيةبتسبيبقرارالحؿ،السمطة
يرالذمينكمترشيحنفسواالستقالةقبؿميعادككمافرضتعمىالكز،حؿبوالمجمسالسابؽ

نجاحنفسو.ا الترشيحبخمسةعشريكمانكذلؾضمانةلعدـتدخموفيسيرالعمميةاالنتخابيةك
كقدشمؿالتعديؿالدستكرمىذهالمادةحيثأصبحتتتككفمفثالثفقراتعمىالنحك

التالي:
 ح.زحؿالمجمسالجديدلمسببنفسوفاليجك،إذاحؿمجمسالنكاببسببما(ح 73/9ي -

تستقيؿخالؿأسبكعمفتاريخ(ح 73/8ي - الحككمةالتييحؿمجمسالنكابفيعيدىا
 ح.كاليجكزتكميؼرئيسيابتشكيؿالحككمةالتيتمييا،الحؿ
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يكمان(ح 73/4ي - ستيف قبؿ يستقيؿ لالنتخاباتأف نفسو الذمينكمترشيح الكزير عمى
 ح.االنتخابعمىاألقؿمفتاريخ

التعسؼفياستخداـحؽالحؿـكنالحظأفىذهالمادةقدحافظتعمىضماناتعد
التيكردتفينصياقبؿالتعديؿمعإضافةبعضالتعديالتكالضماناتالجديدةحيثأبقت

أنويتكجبعمىالكزيرالذمينكمأيضانعمىضمافتسبيبقرارالحؿكعدـالحؿلذاتالسببك
يستقيؿكلكفىناقبؿستيفيكمانعمىاألقؿمفتاريخاالنتخابمعإضافةضمانةالترشحأف

كجكباستقالةالحككمةالتييتـالحؿفيعيدىاخالؿأسبكعمفتاريخالحؿكأنواليجكزأف
بيفضماناتعدـ األقكل ىي الضمانة ىذه كتعد تمييا التي الحككمة بتشكيؿ يكمؼرئيسيا

رنا.التعسؼمفكجيةنظ
(أنو"لمممؾأف21/1كأمافيمايخصحؿمجمساألعياففقدكردفينصالمادة)

كقدحافظالتعديؿالدستكرمعمىىذا،يحؿمجمساألعيافأكيعفيأحدأعضائومفالعضكية"
النصليبقىمجمساألعيافذكطبيعةخاصةكمختمفةفيكاليعدمجمساننيابيانرغـأنوالطرؼ

تشكيؿالسمطةالتشريعيةفيكمجمسالممؾكذلؾلعدـقدرتوعمىتحريؾالمسئكليةالثانيمف
الكزاريةكعدـانتخابأعضائوفطبيعةتعييفرئيسوكأعضائويتنافىمعطبيعةالنظاـالنيابي

.(1)التولمممؾكلمسمطةالتنفيذيةاكذلؾلمك
 المطمب الثاني

 الياشمية يةاألردن المممكة تطبيقات حل البرلمان في
يعدالبرلمافاألردنيمفالنماذجالتييؤخذبياعندالحديثعفالحاالتالعمميةفي

أ فبعد البرلماف منذفتطبيؽحؿ األردني الدستكر في الحؿ النظرملحؽ اإلطار استعرضنا
تطبيقاتسنتناكؿ،3044كتعديالتوعاـ4913كحتىدستكرعاـ4938القانكفاألساسيلعاـ

بشكؿمفاإليجازعمىالنحكالتالي:رلماففيالمممكةاألردنيةالياشميةالبحؿ
 الفرع األول

 9182التطبيقات العممية لمحل في القانون األساسي األردني لعام 

االنتخاباتالذمأقر المجمسبحسبقانكف أنتخبىذا بأسمكب4938عاـ كالذمأخذ
حتىالتاسعمف4939منذالثانيمفنيسافعاـكامتدفصموالتشريعي،االنتخابعمىدرجتيف

حمو4924شباطعاـ تاريخ المعاىدة، عمى مكافقتو كبير جيد بعد منو انتزعتالحككمة فقد
.(2)المبرمةمعالدكلةالمنتدبة
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كبمجردانتياءالمجمسمفالميمةالتيأنشئمفأجمياأصالنكىيالمكافقةعمىالمعاىدة
حيثأفاألمـالمتحدةالتعترؼبياإذالـتكفقدحظيتبمكافقةمجمس،االمذككرةمعبريطاني
.(1)فمالبثتالحككمةأفبدأتتضيؽزرعانبالمجمس،منتخبيمثؿالشعب

الكاقفةضد عمىاألقؿمفالمعارضة أعضاء أربعة المجمسكافيضـ كأفىذا كخاصةن
المنتدبة الدكلة ، البالد اجتاحت ذلؾ إثر كاالحتجاجاتكالتيكعمى السخط مف عارمة مكجة

تمثمتبالمظاىراتالتيشممتكافةأنحاءاإلمارة؛نظرانلماتضمنتوالمعاىدةمفشركطقاسية
األردف عمى كبعد، لممجمس الميزانية مشركع قدـ السياسية ميمتو مف المجمس انتياء كبعد

ك كمناقشتو عميو جراءاالطالع الميزانيةبعضالتعديالتتمتالما  عمى كافقة ىناؾ، أف غير
 ففيعاـ كاجيتالمجمسالتنفيذم؛ لمسنة4920مشكمة الدكلة لمكازنة ممحقان قدمتالحككمة

يحتكمىذاالممحؽعمىتخصيصمبمغمعيفلنفقاتقكةالصحراءالتي4924-4920المالية
فعفىدفياىكالقضاءحيثكافالسببالمعم،شكمياضابطبريطانيبعدماقدمتمفالعراؽ
.(2)عمىالغزكاتبيفالقبائؿالبدكيةالمتصارعة

إجراءفماكافمفالمجمسإالأفرفضالمكافقةعمىىذاالممحؽكلـيقبؿتكميؼالحككمةب
فقدطمبتالحككمةالمكافقةكالتصكيتعمىممحؽالميزانيةكقانكفمتكامؿ،البحثلمدكرةالقادمة
 ىذا أخرلكرفضتدراسة مادة بعد الممحؽمادة األسبابدفعتاألميرعبداهللبف، فكؿىذه

.(3)الحسيفأميرشرؽاألردفبإصدارقرارلحؿالمجمسالتشريعيكالدعكةلالنتخابات
 الفرع الثاني

  9137التطبيقات العممية لمحل في الدستور األردني لعام 
 9/9/9121حل المجمس النيابي في  -4

جرتانتخاباتمجم عاـ أكؿ تشريف مكزعيفضمف4917سالنكابفي نائبان لعشريف
معتخصيصمقاعدلألقمياتالمسيحيةكالشركسيةكالبدكلمدة،دكائرانتخابوعمىطكؿالمممكة
انتخاباتجراءقبؿانتياءفصموالتشريعيتمييدانإل4/3/4910أربعسنكاتإالأنوحؿبتاريخ
.(4)كالغربيةجديدةتشمؿالضفتيفالشرقية

قرارانبإدخاؿثالثةمفالكزراء4919أصدرالممؾعبداهللفيالسابعمفشيرأيارلعاـ
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 بعدىا.

الجزءاألكؿ،مكتبةالمحتسب،عماف،(2) ،4996د.ثيبالماضي،سميمافمكسى،تاريخاألردفالحديث،
 .226ص

 .267د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)

(4)http://ar.ammannet.net/news/76849. 



177

األردنية الفمسطينييفإلىالكزارة الغربيةفي، تعديؿقانكفاالنتخاباتإلشراؾنكابالضفة كتـ
مقسميف األعضاءفيالمجمسالنيابيأربعيفعضكان بيفبالتساكمالمجمسحيثأصبحعدد

.(1)الضفتيفعشريفلكؿضفة
كبالفعؿتـحؿالمجمسفي،كأمامجمساألعياففقدأصبحعددأعضائوعشريفعضكان

إلشراؾأىاليالضفةالغربيةفياالنتخاباتكبالتاليإقرارالكحدةبشكمياالدستكرم4/4/4910
اجتماعالمجمسالنيابيالمكحد.كجرتاالنتخاباتفيالضفتيفالشرقيةكالغربية(2)السميـ كتـ
كالذمأقربقياـالكحدة.31/1/4910في
 4/2/9129حل مجمس النواب في  -3

مطالبات31/1/4910بعدانتخابالمجمسالجديدكعقدأكؿجمساتوفي4910شيدعاـ
تعديؿدستكرمخاصةنبخصكصإقرارالمسئكليةالكزاريةأماـمجمسالنكاببدالنإجراءبضركرة

أماـالممؾ المطالبلـ،مفإثارتيا األمرالذمدفعنكابغيرأفىذه تحقؽأمجدكلمنيا
.(3)المجمسإلىالتفكيرالجدمبمقاطعةجمساتالمجمس

ممادفعالحككمةلدعكةالبرلمافلعقددكرةاستثنائيةلبحثعدةمشاريعقكانيفمفبينيا
العدي مف االنتقاد كاجيت كالتي المكازنة لعدـ األعضاء مف دفعمكضكعيتياد الذم األمر
يصادؼذكرل2/1/4914حيثكافيكـ1/1/4914المجمسلتأجيؿالبتفيأمرىاإلىيكـ
االسراءكالمعراجكىكإجازةرسمية .(4)يـك

التعاكفانعداـالمعارضةبحجةفغيرأفالحككمةقامتبحؿالبرلمافبغيةالتخمصم
فدؿذلؾ2/1/4914بيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةفيتاريخ كالذميكافؽعطمةرسميةكا 

لـتتيحالفرصةلممجمسلكيأيضانفإنمايدؿعمىتعسؼالسمطةفياستخداـحؽالحؿفيي
ليا.ضمفكاألفقدكجدتأفالحؿالخياراألسيؿ،يبتبرأيوفيمسألةالمكازنة

 الفرع الثالث
 وتعديالتو 9128التطبيقات العممية لمحل في الدستور األردني لعام 

 88/2/9123حل مجمس النواب في  -4

 النكاب مجمس حؿ أعقاب 1/1/4914في فيإجراءتـ المقررة النيابية االنتخابات

                                 
.270د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)
د.فالحمحمدفالحالخطيب،حؿالمجمسالنيابيفيالدستكراألردني،رسالةماجستير،معيدالبحكث(2)

 .428،ص3001كالدراساتالعربية،القاىرة،

 .273د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(3)

 .464ف،مرجعسابؽ،د.عكضالميمك(4)
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انتخاباتمجمسجراءكالتينتجعنياتشكيؿمجمسأعيافكتشكمتكزارةجديدةإل39/8/4914
إلىأفطرأ،كباشرالمجمسالمنتخبعممو،4913كالذمتـفيعيدهإقراردستكرنيابيجديد

صابتوبعاىة أمرتكاثرتمعواألطماعفيالعرشأالكىكمرضالممؾطالؿكا  عمىالبالد
األمرالذمدفع،معكجكدكليعيدلـيبمغسفالرشدبعد،يصعبمعيامباشرتولمياـمنصبو

األمرالذمدفعمجمساألمةلإلسراعباتخاذقرار،الفرصةكالمطالبةبالعرشالطامعيفبانتياز
ممكاندستكريانعمىالبالدمعاألمير الحسين بن طاللكالمناداةبتكليةالممك طالل بإنياءكالية

مراعاةعدـبمكغولسفالرشدممادفعمجمسالكزراءلتعييفمجمسكصايةعمىالعرش.
البرلمافلمجمسالكصايةغيرأفالخالؼاح معتأييد بيفمجمسالكصايةكالحككمة تدـ

 الممؾ تكلية بعد لالستقالة بالحككمة الذمدفع كتـحسين بن طاللاألمر الدستكرية سمطاتو
كالذمبدر4911غيرأنيالـتدـطكيالنفقدتـتشكيؿحككمةأخرلفي،تشكيؿحككمةجديدة

أعضاء أف كزرائيا حككمتوإلىمسامع عف حجبالثقة ينككف البرلماف بالطمبمف، فباشر
،فاتخذالممؾقرارهبحؿمجمسالنكاب،الممؾبأفيقبؿاستقالةالكزارةأكأفيحؿمجمسالنكاب

كتـنشربيافصادرعفرئيسالكزراءفيالصحؼاألردنيةفياليكـالتاليلمحؿيكضعفيو
فيالظركؼالتيأحاطتبحؿمجمسالنكا رأتالحككمة يمي" البيافما فيىذا جاء بكقد

كتبيف،اليكميفاألخيريفأفىناؾتكتالنيبنيعمىاالعتباراتالشخصيةبيفالكثيرمفالنكاب
نماالحقائؽكالمصمحةالعامةالمجردة لمحككمةأفالنقاشلفيككفمنصبانعمىالبيافالكزارمكا 

ارتأت،مفأيةعاطفةشخصية الحككمةأفتغيركؿالمجمسالذممضتعمىانتخابوكلذا
ثالثسنكاتكتـانتخابأعضائوفيظركؼتختمؼعفالظركؼالحاليةكخاصةأفانتخابيـ

.(1)لـيكفعمىأساسحزبيكبرنامجمعيفبؿعمىأساسفردم"
 91/98/9122حل مجمس النواب في  -8

ستككفحرة4911تشريفأكؿ46فييكـأعمنتالحككمةأفاالنتخاباتالتيتـتقريرىا
كنزييةكعمىالرغـمفىذااإلعالفإالأنوتـمقاطعةىذهاالنتخاباتمفقبؿبعضالمرشحيف

مماأدلإلىحدكثمظاىراتفي،عمىاعتبارحصكؿبعضحاالتالتزكيرفياالنتخابات
األردنية بعضالمدف عمى، بناءن بالجيشلمتدخؿ دفع الذم لتييئةاألمر طمبرئيسالكزراء

.(2)األكضاعممانتجعنوكقكعالعديدمفالقتمىكالجرحىكاعتقاؿأعدادكبيرةمفالمتظاىريف

                                 
فمسطيففي(1) جريدة الدفاعكالجياد مرجع32/6/4911جريدة فالحالخطيب، فالحمحمد د. إليو أشار

 .412سابؽ،ص

،رسالةماجستيرمعيدالبحكث4967-4939أ.حمكدالمصاصمة،الحياةالنيابيةفيالمممكةاألردنيةمف(2)
 .420،ص4986كالدراساتالعربية،بغداد،
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كلعؿمفأىـأسبابىذاالتظاىرىكإقناعاألردفلالنضماـإلىحمؼبغدادكالذمكقعت
 حككمة (1)ىزاع المجاليعميو ال، مف عنيفة مكجة إلى الذمأدل حمؼاألمر مظاىراتضد

بغداد آالؼ، عالفأكثرمفعشرة مفالقتمىكالجرحىكا  عدد الجيشلمتدخؿمكقعان دعا مما
المشاركةالشعبيةضدىذاالحمؼمماشكؿمفاجأةكبرلفقدأعمفىؤالءالمكظفكفعدـانمكظف

لتقديـاستقالتيـاألمرالذمدفعببعضالكزراء،عكدتيـلمعمؿإالفيحاؿاستقالتالحككمة
رئيسالكزراءأمامومفسبيؿغيرأفيقكـبتقديـاستقالتو.فمـيرى(2)كمفبينيـكزيرالداخمية

رفاقيابتكصيةلمممؾطالبانمنوحؿالبرلماف فالقىىذاالطمبقبكالنمفالممؾالذمقررحؿ،كا 
قبكؿاستقالةالكزارة. البرلماففينفسيـك

82/2/9122ي حل مجمس النواب ف -4
(3ي

 

بعدحؿالبرلمافشكمتكزارةانتقاليةلإلشراؼعمىىزاع المجاليعمىأعقاباستقالةحككمة
االنتخابات الحؿ، أف رأل كالذم الدستكر لتفسير العالي المجمس قرار صدكر بعد أنو غير

الغرضمفقياميااستقالتىذهالكزارةالنتفاء،السابؽناقصلعدـتكقيعكزيرالداخميةالمستقيؿ
 يترأسيا جديدة كالذمتـفيعيدكزارتوتعريبالجيشسمير الرفاعيكشكمتكزارة غيرأف،

ممادفعىذاالكزارةلالستقالةفي،المعمميفقامكابإضرابكاسعشمؿكافةأنحاءمدفالمممكة
3/6/4916.

بشرعيةمجمسالنكابفيمقابؿمقبؿاإلقرارلذا، سعيد المفتيكتشكمتكزارةجديدةبرئاسة
،انتخاباتسميمةإجراءكييضمف؛الحصكؿعمىتعديؿلقانكفاالنتخاباتمفمجمسالنكاب

يتطرؽ كلـ كاضحان يكف لـ الكزارم البياف ألف الثقة؛ يعطيو لف البرلماف اكتشؼأف أنو إال
بكضكحلبعضالمكضكعاتاليامة.

البيافالك لمناقشة تحديدمكعد 37/6/4916زارمأماـمجمسالنكاببتاريخكتـ كقبؿىذا،
فقد،المكعدبيكـكاحدبدأتمالمحأزمةقكيةكمكاجيةبيفالحككمةكالنكابتطفكإلىالسطح

حتىأفأحدالنكابصرحبأفكالمشاكراتيكمانحافالنمميئانباالجتماعات36/6/4916كافيكـ
فالحككمة؛ممادفعالحككمةإلىتقديـطمبلمممؾحسيفغالبيةالنكابقدقرركاحجبالثقةع

بفطالؿكتطالبوبإصدارإرادةممكيةبحؿالبرلماف.
كصدربيافرسميعفالكزارةبشرحأسبابكدكافعالحؿكجاءفيو"أفالحككمةتقدمتببيانيا

                                 
.361د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص(1)
 .87د.عادؿالحيارم،القانكفالدستكرمكالنظاـالدستكرماألردني،مرجعسابؽ،ص(2)

كمابعدىا،د.جيادالحرازيف،مرجع418عفيذلؾ:د.فالحمحمدفالحالخطيب،مرجعسابؽ،صراج(3)
 كمابعدىا.277سابؽ،ص
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إنياتشعربكاقعيةكؿماكردفيومسترشدةبماتضمن وكتابالتكميؼالكزارمالذمقالتفيو"
الساميمفأىداؼلخيرالبالدكمستميمةسياستياالخارجيةمفحقيقةراسخةىيكحدةاألمة
العربيةككحدةالكطفالعربي...فيسياستياالداخميةأكدتأنياتؤمفبحؽالشعبفيممارسة

الحككمةبيذاكتقدمت،فأعمنتأنيامفأجؿذلؾتكقؼالعمؿبقانكفالدفاع،حقكقوالدستكرية
عمى الحظتأفىناؾامعمجمسالنكابتعالتعاكفالبيافكىيعازمة أنيا غير صادقان كنان

البتة الجكغيرمجد المكقؼكاقتنعتبأفالعمؿفيمثؿىذا كلقددرستالحككمة ،تكتالن...
لمتعب لألمة المجاؿ إلفساح النيابي المجمس حؿ تنسيب الممؾ جاللة مف عففالتمست ير

.".رأييا..
األمرالذمالقىاستجابةمفالممؾالذمأصدرقرارانلحؿالبرلماف.

 97/91/9128حل مجمس النواب في  -3

المجمس33/40/4964عقدالمجمسأكؿجمساتوبتاريخ ،(1)مصطفى خميفةككافيترأسىـر
مفعاـكالغريبفيأنولـيمكثأكثر،47/40/4963كاستمرىذاالمجمسبعمموحتىتاريخ

ىكأفطبيعةالعالقةالتيبيفالمجمسكالكزارةكانتمميزةفقدحصمتالحككمةفيعيدهعمى
المجمسبالمقابؿكافأكثرمف60صكتانمفأصؿ11أغمبيةمؤيدةبنسبة معالعمـأفىذا

،عكالذمشكؿمكضكعنقدشديدمفقبؿكافةشرائحالمجتم،ثمثيأعضائوممفنجحكابالتزكية
مكقؼ فيوجدي التلكالغريبىك حككمتو تشكيمة بداية بحؿ38/4/4963الذمرغبمنذ

عديدةإلقناعالممؾكفيالنيايةاستطاعإقناعالممؾبحجةأنومحاكالتكبذؿفيذلؾ،المجمس
سيئانعفالحككمةالجديدةالتييخشىأفيعكسىذاالمجمسالذمنجحبطريؽالتزكيةانطباعان

.(2)القضاءعمىالفسادتدعي
كعمى،47/40/4963األمرالذمالقىمكافقةالممؾكالذمبدكرهقررحؿالمجمسبتاريخ

ب قامتالحككمة ذلؾ فيإجراءإثر لممجمسالنيابي 31/44/4963انتخاباتجديدة كقدمت،
1/43/4963استقالتيافي

(3).
كجازؼ،النيابيرغـأفالعالقةممتازةكالتساؤؿىنالماذاطالبرئيسالكزراءبحؿالمجمس

كلماذاتطبؽالحككمةنص،باستقالةكزارتوكالتييتكجبعمييااالستقالةبمكجبنصالدستكر

                                 
(1)Polm. Gov. jo/?id=12. 

 .280د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)

(3) العشريف القرف في األردف تاريخ المكسى، سميماف مكتبة4992-4918د. الثاني، الجزء المحتسب،،
 .11،ص4996عماف،
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كعدالمكحدالذمتحددهم.فيالمكعدالمحددحيثأنيالـتقدـاستقالتيافيال(1)(71/3المادة)
كىكأسبكعمفتاريخحؿالمجمسفقد كاستقالت47/40/4963حؿالمجمسفينصالمادة

كماأفىذهالحككمةنفسياىيمفأشرفتعمىاالنتخاباتكليس،1/43/4963الحككمةفي
حككمةانتقاليةكمانصتالمادة.

 89/3/9124حل مجمس النواب في  -2

مفقبؿ34/1/4962حتىتاريخحموفي8/7/4963النيابيمفالمجمسىذااستمرعمؿ
بيفالسمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةكحجبالثقةالتعاكفكذلؾبسببفقدافالرفاعي  سمير حككمة

.(2)صالح طوقانعفالحككمة.كقدترأسىذاالمجمس
االنضماـ العارمةلدلكافةاألقطارالعربيةفي الرغبة المجمسمعكجكد ىذا تكافؽعيد

األ الشعب ككاف كالعراؽ سكريا بيف كانت التي خرجتلمكحدة التي الشعكب بيف مف ردني
بمظاىراتتطالبباالنضماـلمكحدةاألمرالذمدعاالسمطاتلمتدخؿلقمعالتظاىرات.

األمرالذمجعمو كبيرمفالنكاببحجبالثقةعفحككمتو رئيسالكزراءبرغبةعدد عمـ
حؿمجمسمنع4918عاجزانعفالتصرؼخاصةنأنوبعدالتعديؿالدستكرمالذمحدثعاـ

(مف11/3النكابخالؿالفترةالزمنيةمابيفجمسةإلقاءالبيافكجمسةالثقةبحسبنصالمادة)
4918المعدؿعاـ4913الدستكراألردنيلعاـ

(3).
مف أكثر فييا كتحدث كعقدتجمسة المجمسالنيابي مكاجية إلى رئيسالكزراء دفع مما

الحككمةكأعمفكاحدكثالثكفنائبانأنيـسيحجبكفالثقةككجيتانتقاداتلسياسة،أربعكفنائبان
رئيسالكزراء إلىبعدسماعرد أنيـسكؼيؤجمكفإعالفمكقفيـ عفالحككمةكأعمفعشرة

.(4)عمىالمسائؿالتيأثارىابعضالنكاب
كتـ،كلقدترتبعمىىذهالجمسةتقديـرئيسالكزراءاستقالةالحككمةلمممؾكالذمكافؽعمييا

جراءتشكيؿحككمةميمتياحؿمجمسالنكابك انتخاباتنيابيةجديدةعمىأساسأفمجمسا 
.(5)النكابلـيعبرعفرأماألمةتعبيرانصادقان

                                 
("الحككمةالتييحؿمجمسالنكابفيعيدىاتستقيؿمفالحكـخالؿأسبكعمفتاريخ71/3نصالمادة)(1)

ليذه أفيرشحنفسو فييا اليجكزألمكزير انتقالية حككمة عمىأفتجرماالنتخاباتالنيابية الحؿ،
االنتخابات".

(2)http://www.aljazeera.net/specialfies/pages/a886cf23456d73584c7.
(عمىأنو"يؤجؿاالقتراععمىالثقةلمرةكاحدةالتتجاكزمدتوعشرأياـإذاطمب11/3نصتالمادة)(3)

 ذلؾالكزيرالمختصأكىيئةالكزراء،كاليحؿالمجمسخالؿىذهالمدة،تطرؽىذااألمر".

 .97د.ابراىيـحمداف،مرجعسابؽ،ص(4)

.284د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(5)
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 84/98/9122حل مجمس النواب في  -2

أمبعد32/43/4966حتىتاريخحموفي7/7/4962باشرىذاالمجمسعممومفتاريخ
الثالثسنكاتكنصؼفيفصموالتشريعيكخالؿىذهالمرحمةكقعتالعديدانقضاءمايقارب

لألىداؼالمنشكدة بيفمصركالعراؽكسكريا ما تحقيؽالكحدة عدـ منيا مفاألحداثاليامة
كالتيشابعالقتيا4961كماشيدتىذهالمدةإنشاءمنظمةالتحريرالفمسطينيةعاـ،منيا

اصةبعدأحداثمعركةالسمكع.معاألردفنكعمفالتكترخ
انفجارلغميف42/44/4966سرائيؿ(ذريعةعدكانياعمىبمدةالسمكعبتاريخإ)حيثاتخذت

 يـك لمشحفعف(سرائيمي)إعمىقربمفبتيركأدلإلىخركجقطار،37/40/4966أكليما
خطو حممت، عإ)كقد سيارة تحت الثاني كانفجر مسئكليتو. فتح منظمة يكـسرائيؿ( سكرية

3/44/4966 جنكد ثالثة كأدلإلىمقتؿ الخميؿ قد(إسرائيمييف)جنكبي آخريف ستة صابة كا 
العيادة كبيرمفالمنازؿكىدـ مفاألشخاصكنسؼعدد مقتؿالعديد اليجكـ ترتبعفىذا

.(1)الطبية
عمىاألمرالذمأدلإلىخركجمظاىراتعنيفةفيجؿمناطؽالضفةالشرقيةكالغربية

حدسكاء.
في السمكع أحداث عمى شير مركر بعد النكاب مجمس حؿ تـ ذلؾ لكؿ ككنتيجة

كقدتـتبريرالحؿبأفالمظاىراتعكستعدـرضاالشعبعفالبرلمافكأنو32/43/4966
كخاصةأنوكافىناؾشككؾتدكرحكؿكيفيةتشكيؿىذاالبرلماف،لـيعديمثؿاإلرادةالشعبية

فالحؿلـيكفنتيجة،ايتعمؽباألعضاءالذيففازكابمقاعدىـعفطريؽالتزكيةخاصةنفيم
.(2)لخالؼأكنزاعبيفالبرلمافكالحككمة

84/99/9173حل مجمس النواب في  -7
(3ي

 

أمبمايسبؽالعدكافاالسرائيمي41/1/4967يجرتاالنتخاباتالنيابيةفيضفتياألردفف
بحكاليشيريف ا، ىذا أتـ التشريعيبالكامؿبتاريخكقد 48/1/4974لمجمسفصمو غيرأف،

مماأدلإلىتمديدالمجمسلمدة،االنتخاباتالنيابيةإجراءاحتالؿالضفةالغربيةتسببفيعدـ
 تاريخ حتى 48/1/4972سنتيف عقد، كالذم السابع العربية القمة مؤتمر قرارات إثر كعمى

كالذمأقراالعتراؼبمنظمةالتحريرالفمسطينيةكممثؿشرعيككحيد36/40/4971بالرباطفي
لمشعبالفمسطينيكالمكافقةعمىحكـفمسطينيفيالضفةالغربيةمفنيراألردفبعدانتياء

                                 
(1) https:// www.google.ps/amp/s/ww.palestinapedia.net/ 

.349د.عكضالميمكف،مرجعسابؽ،ص(2)
 كمابعدىا.282راجعفيذلؾ:د.فالحمحمدفالح،مرجعسابؽ،ص(3)

http://www.google.ps/amp/s/ww.palestinapedia.net/
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االحتالؿالصييكني.
 بحؿمجمسالنكابكاألعياففياألمرالذمتبعو الممكية 32/44/4971اإلرادة أف، كبعد

انتخاباتعامةفيالمكعدإجراءالسنةكالنصؼكعدـتجاكزتطالتمدةغيابالبرلمافلمدة
كاحدبتاريخ،الدستكرم قامتالحككمةبدعكةالمجمسالمنحؿإلىعقددكرةاستثنائيةلمدةيـك

1/3/4976 )كذلؾبيدؼإد، مفالدستكركالتيمنحت72خاؿتعديؿدستكرمعمىالمادة )
كبمكجبىذا،االنتخاباتالعامةفيحالةتكافرظركؼمعينةإجراءرئيسالدكلةالحؽبتأجيؿ

التعديؿمنحالممؾحؽتأجيؿاالنتخاباتإلىأجؿغيرمحدد.
التعديؿبيكميفأمفي تبعىذا الممك7/3/4976كقد يةبحؿمجمسالنكابصدكراإلرادة

 7/3/4976اعتبارمف حتىعاـ المجمسمنحالن عممت4981كظؿىذا الفترة ىذه كخالؿ
الحككمةعمىتشكيؿالمجمسالكطنياالستشارمكالذماتسـبطبيعتواالستشاريةالتنفيذية.

 41/7/9122حل مجمس النواب في  -2

ؿذلؾيرجعلظركؼاحتالؿالضفةكلع،تجميدالتعرضتالحياةالبرلمانيةفياألردفإلى
قرارمؤتمرالقمةالعربيالمنعقدفيالرباطفي الغربيةكاألكضاعالعربيةكالدكليةخاصةبعد

 أكؿ تشريف الضفة4981شير في الفمسطينية التحرير بمنظمة االعتراؼ نصعمى كالذم
لمشعبالفمسطينيككذلؾالمكافقةع مىقياـحكـفمسطينيمستقؿالغربيةممثالنشرعيانككحيدان

الغربيةفيحاؿانتياءاالحتالؿعنيااألمرالذمدفعالحككمةاألردنيةنحكتجميدةفيالضف
،ممادفعبيالمبحثعفصيغةجديدةلسدالفراغالدستكرم،الحياةالبرلمانيةتمبيةنلقرارالمؤتمر

لتجدضالتيابتشكيؿالمجمسالكطنياالستشارمكصيغةتأخذفياالعتبارمعطياتاألكضاع
االستثنائيةالتيمرتبياالمممكةليحؿإحالالنمؤقتانمحؿمجمسالنكابلحيفانتياءالظركؼ

.(1)المممكةالتيتمربيا
ثمافً يقارب لما البرلمانية الحياة غياب بعد أنو البيئةغير سالمة عمى كتأكيدان سنكات

برازالمفاىيـ،الدستكريةكرسكخالتقاليدالبرلمانية يمانانبإرساءالقكاعدالديمقراطيةكديمكمتياكا  كا 
العكدةمفجديدإلىالحياةالبرلمانيةكجراء4981أيعمففيكانكفالثانيعاـ،األساسيةلمحكـ

كدعامجمساألمةالمنحؿلالجتماعفيدكرةاستثنائيةذلؾتـحؿالمجمسالكطنياالستشارم
حموعندماتـ4988حيثاستمرىذاالمجمسحتىعاـ،مفأجؿتعديؿإحدلمكادالدستكر

في الغربية كالضفة الشرقية الضفة بفؾاالرتباطاإلدارمكالقانكنيبيف السياسي القرار نتيجة
.(2)ةتمييدانإلجراءانتخاباتجديد،4988تمكز

                                 
(1)  http://ar.ammannet.net /news/181101    
(2) http://www.addustour.com/m/articles/849744. 
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كبعدفؾاالرتباطبيفالضفتيفأصبحأعضاءالضفةالغربيةمجردكفمفأمصفةنيابية
األردف في مف، عالية نسبة فقد الذم المجمس ىذا يحؿ أف كالكاجب المنطؽ مف كاف لذا
كماأفانقطاعالحياةالبرلمانية،كأيضانطكؿمدةىذاالمجمستتنافىمعالديمقراطية،أعضائو
عشرسنكاتسيؤدمإلىانقطاعالعالقةمابيفالناخبيفبيؤالءاألعضاءتجاكزتطكيمةمدة

كعمىإثرماسبؽكخاصةنفؾاالرتباطاإلدارم،(1)كانقضاءالضفةالتمثيميةالتيتربطيـببعض
مفكالقانكنيمعالضفةالغربيةتـ حؿالمجمسالنيابيالذمعادلممارسةاختصاصاتوابتداءن

ضافيتيفغيرأنوتـحمولألسبابالسياسيةإدمدتلومدتوالدستكريةلسنتيفكق46/4/4981
4988تمكز20في

(2). 

 3/2/9114حل مجمس النواب في  -1

جرلتعديؿ4988تمكز24بعدقرارفؾاالرتباطالقانكنيكاإلدارممعالضفةالغربيةفي
كا الجديد الكضع ليناسب االنتخابات قانكف عمىصتقعمى المممكة في االنتخابية الدكائر رت

4989تشريفثاني8الدكائرفيالضفةالشرقيةثـأجريتاالنتخاباتالعامةلمجمساألمةفي
كتعديالتولعاـ4986لسنة33كفقانلقانكفاالنتخاباتاألردنيرقـ4967كألكؿمرةمنذعاـ

المجمسمفثمانيفنائبانيمثم4989 كفمختمؼالمحافظاتفيالمممكةكتمثمتكقدتألؼىذا
كعقائدية كحزبية سياسية فئات عدة فيو مجمس، أعضاء بتعييف الممكية اإلرادة صدرت كما

عضكان أربعيف عددىـ البالغ األعياف ، السببفي ىذا كجرتاالنتخابات4992آب1كحؿ
كتعديموالذمصدرفي4992لسنة41كفقانلقانكفاالنتخاباترقـ44/8/4992النيابيةفي

7/8/4992
كالتيعرؼباسـقانكفالصكتالكاحدكالذمبمكجبويسمحلكؿناخبباختيار.(3)
معأفالقانكفالسابؽكافيسمحباختيارعددمفالمرشحيف،مفالدائرةاالنتخابيةمرشحكاحد

.(4)التيينتميإليياضمفالدائرةاالنتخابيةالكاحدةيعادؿعددالمقاعدالمخصصةلمدائرة
كاعتبرأفالسببمفالحؿىكأفمدةمجمسالنكابقدشارفتعمىاالنتياءكجاءالحؿ

كلكفماذكرقديككفكراءإقداـالحككمةعمىتعديؿ،(مفالدستكر68تطبيقانألحكاـالمادة)
الصكتالكاحد إلىنظاـ القائمة االنتخابيمفنظاـ النظاـ أقرتالح، القانكفكلقد ىذا ككمة

كذلؾبسببماكجدتومفمعارضةقكيةمفقبؿمجمسالنكابخاصةنكأفاألردفكانتبصدد

                                 
كمنصكرحميد،النظاـالنيابياألردني،مطبعةحكاتمة،الزرقاء،(1)  .96،ص4997د.مصطفىالعتـك

 .332د.عكضالميمكف،مرجعسابؽ،ص(2)

(3)  www.moppa.gov.jo/pages/viewpage.aspx?pageiD=128. 
كمابعدىا.447د.إبراىيـحمداف،مرجعسابؽ،ص(4)
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.(1)(إسرائيؿ)تكقيعاتفاقيةالسالـمع
 9/1/9117حل مجمس النواب في  -91

لسنة41كفقانلقانكفاالنتخاباتالمؤقترقـ8/44/4992تـانتخابىذاالمجمسفي
4992 مف لحقو عفكما كاحد مرشح اختيار لمناخب أف ينصعمى كاف كالذم تعديالت
.(2)دائرتو

بيفاألردف السالـ المجمسىيمعاىدة ىذا األحداثالتيمرتفيعيد أبرز كمف
4991تمكز31تـالتكقيععمييافيكالتي،(سرائيؿ)إك

بعدمكافقةالبرلمافاألردنيعمييا،(3)
.(4)عضكان31عضكانمقابؿرفض11بتأييده

كذلؾقبؿاكتماؿفصموالتشريعيبشيريف4/9/4997كقدتـحؿمجمسالنكاببتاريخ
االنتخاباتالنيابيةلممجمسالنيابي.إجراءبغية
 92/2/8119حل مجمس النواب في  -99

 في انتخابو منذ المجمس ىذا فترة بتاريخ39/44/4997امتدت حمو تـ أف إلى
فصم46/6/3004 انتياء إلقبؿ استعدادان أشير بأربعة التشريعي مجمسجراءو انتخابات

.(5)النكاب
3004لسنة13كرقـ3004لسنة21قرارالحؿإصدارالقانكفالمؤقترقـكلقدتال

كالذميتعمؽبتقسيـالدكائراالنتخابيةفيالمممكةكذلؾلتطبيقوفياالنتخاباتالمقبمةلمجمس
النكاب ىذه، مقاطعة تـ المسمميفكلقد اإلخكاف كخاصةن بعضاألحزاب قبؿ مف االنتخابات

كلقدقاـالممؾ،احتجاجانعمىقانكفالصكتالكاحدكعمىمعاىدةالسالـالتيتمتمعاسرائيؿ
كلقدامتدىذاالتأجيؿ،31/7/3004االنتخاباتمفخالؿصدكرإرادةممكيةفيإجراءبتأجيؿ

يتعمؽبإصدارأوليماىذاالتأجيؿتنقسـإلىعامميفكؿمةحلمدةسنتيفككانتمبرراتالحكك
التيبدكرىاقدتؤثرعمىالبالدبشكؿكبيراإلقميميةيتعمؽبالظركؼوثانييمابطاقاتاالنتخاب

.(6)خاصةالمسألتيفالعراقيةكالفمسطينية
                                 

.321،ص3004،3001-4989د.خالداليميسات،د.خالدمكسىالزعبي،الحياةالبرلمانيةفياألردف(1)
غنيمة(2) أبك زياد أحمد د. التسعينات، العشريناتكحتى منذ األردف في السياسية الحياة مالمح ،4998،

كمابعدىا.376ص
(3)  http://www.assawsana.com/portal/mobile/pages.php?newsid=28012. 

.366د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص(4)
 كمابعدىا.337د.عكضالميمكف،مرجعسابؽ،ص(5)

مكسىالزع(6) خالد لسنةد. لمجمسالنكابالرابععشر كافرازاتيا االنتخابية عمىالعممية أضكاء 3002بي،
37،ص3002،أيمكؿ10نظريانكعمميان،مقالةمنشكرةفيمجمةرسالةاألمة،المجمدالثانيعشر،العدد

ص سابؽ، مرجع عكضالميمكف، د. إلييا أشار بعدىا. سابؽ،338كما مرجع الحرازيف، جياد د. ،
.288ص
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المجمسالنيابيالمنحؿلالنعقاد تكاليالدعكاتالمطالبةبعكدة أفصدكراإلرادةإال،كرغـ
االنتخاباتالعامةلممجمسالنيابيالجديد.إجراءالممكيةقدحسمتاألمرمفخالؿتقرير

 83/99/8111حل مجمس النواب في  -98
فيظؿقانكفانتخابيمثير3007جرتاالنتخاباتالبرلمانيةفينكفمبر/تشريفالثاني/

كبعدأفأتـالمجمس،قمؿتمثيؿالمدفالرئيسيةلمصمحةالمناطؽالريفيةكالبدكية؛حيثلمجدؿ
النكاب مجمس بحؿ السامية الممكية اإلرادة صدرت أعكاـ أربعة مف المؤلفة مدتو نصؼ

.(1)األردني
كتـالحؿلعدةأسبابمفبينياالظركؼاالقتصاديةكالخالؼمابيفالحككمةكالبرلماف

الحككمةعمىأكبرنسبةتأييدمفالبرلمافبالرغـمف قكبؿقرارالحؿىذا،حصكؿىذه كقد
النظيرنبارتياحشعبيكجماىيرمم قطع عف، يعبر أصبحال البرلماف بأف الشعبشعر ألف

عادةتشكيمومفجديدأيضانككذلؾ،رغباتيـ .(2)قاـالممؾبإصدارقراربحؿمجمساألعيافكا 
 3/91/8198حل مجمس النواب  -94

ينايرعاـ كانكفالثاني/ األردفمنذ سميمة3044شيد تظاىراتكنشاطاتاحتجاجية
نتجعنوصدكرإرادةممكيةبحؿمجمسالنكاب،(3)تطالببإصالحاتسياسيةكاقتصادية مما

الحسيف ابف الثاني عبداهلل نحف نصاإلرادة" في كرد كقد الياشمية، األردنية المممكة ،ممؾ
)بمقتضىا فيالمادة الثالثة الدستكر21لفقرة مف ) يحؿمجمس، آت: ىك بما إرادتنا نصدر

 تشريفاألكؿسنة مفشير الخميسالمكافؽلمرابع يكـ مف "3043النكاباعتباران كصدرت،
االنتخاباتالنيابيةلمجمسالنكابكفؽأحكاـالقانكففقدكردفينصإجراءإرادةممكيةبأيضان

بمقتضى،ممؾالمممكةاألردنيةالياشمية،ىذهاإلرادةمايمي:"نحفعبداهللالثانيابفالحسيف
االنتخاباتالنيابيةكفؽأحكاـالقانكف"إجراءنأمرب،(مفالدستكر21الفقرةاألكلىمفالمادة)

(4).
كبح لعاـ األردني الدستكر ك4913سب عاـ القرار3044تعديالتو ىذا يترتبعمى

( بمكجبنصالمادة الحككمة استقالة يحؿ71/3الممكي التي الحككمة أف" فيو كرد كالتي )
كاليجكزتكميؼرئيسيابتشكيؿ،مجمسالنكابفيعيدىاتستقيؿخالؿأسبكعمفتاريخالحؿ

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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 81/2/8192مجمس النواب في  حل -93
المجمسفي االنتخابلمجمسالنكاب32/4/3042أجريتانتخاباتىذا قانكف كفؽ

 3043لسنة ك، في التشريعي فصمو ينتيي المفترضأف مف عاـ38كاف مف الثاني كانكف
3047.

 بحؿمجمسالنكاب39/1/3046غيرأفالممؾعبداهللالثانيأصدرمرسكمانممكيانيـك
( تكميؼ21/2األردنيبمقتضىالمادة ىاني الممقي(كتـ لعبداهلل بتشكيؿحككمةجديدةخمفان

االنتخاباتالنيابيةجراءتمييدانإل،عبداهلل النسورككماتـقبكؿاستقالةرئيسالكزراء،النسور
3046كالتيقررمكعدإتمامياقبؿنيايةعاـ

(1).
لمجمسالنكابىذا الدستكرم االنتياءالعمر اقتربعمى السيناريكىاتالتي، كحسب

تـحؿمجمسالنكابقبؿأربع الياشمية األردنية أشيرمفانتياءعمرهةأدرجتفيالمممكة
.(2)االنتخاباتالنيابيةخالؿىذهالمدةإجراءيتـأيضانك،الدستكرم

 الفرع الرابع
 تقييم تجربة الحل في المممكة األردنية الياشمية:

التنفيذيةكليس لصالحالسمطة كافقكة يالحظأفحؽالحؿفيالقانكفاألردنيإنما
لمتكازفاألمرالذمدفعالفقوالدستكرماألردنيلمعمؿعمىتحقيؽالديمقراطيةكالتكازف سالحان

البرلماففيحيفكانتفي4913مفخالؿدستكر أماـ الكزارية المسئكلية فيو كالذمأكجد
حقؽالتكازفكخاصةمعكجكدالضماناتالتيتبيذاك،نشأةالدستكراألردنيأماـالممؾبدايات

التعسؼفياستخداـحؽالحؿمفخالؿنصكصالدستكراألردنيلسنة لعدـ 4913قدميا
فقدفرضتالحككمةالتييحؿالبرلماففيعيدىاأفتستقيؿخالؿأسبكع3044كتعديالتوسنة

أاليحؿالمجمسالنيابيلذاتالسببنفسوكذلؾ،جبذكرالسببمفالحؿككماأك،مفالحؿ
(.71ماكضحوالدستكرمفخالؿنصالمادة)

تنكعت البرلماف حؿ في األردف مممكة بيا مرت التي التطبيقات أف ذكره كالجدير
مفىكبيدؼالتخمصامنيامككتعددتفمنيامفىكبسببالخالؼبيفالحككمةكالبرلماف

كمنيامفىكبيدؼإرضاءالشعبكمنعاستمرارأعماؿالتظاىركالشغبكمنيامف،المعارضة
جراء(ك68/3ىكبمكجبنصالقانكفمفخالؿمانصعميوالدستكرفيالمادة) انتخاباتا 

فنجدأفالمشرعاألردني،أشيرةأشيرلممجمسالنيابيبأربعةقبؿنيايةفصموالتشريعيبأربع
سبيفالحؿبمدلكلوالقانكنيالذمتـقبؿانتياءالفصؿالتشريعيلسببمعيفيراهبىناؾلجعؿ

االنتخاباتجراءإلالمجمسبسببقربانتياءمدتوالدستكريةحؿصاحبالحؽقدكةلمحؿكبيف
النيابيةبحسبمانصالدستكر.

                                 
 html-n-www.huffpostarabi.com/2016/05/29/story.10195190:راجعفيذلؾ(1)

(2)  www.masralarabia.com 

http://www.huffpostarabi.com/2016/05/29/story-n-10195190.html
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 المبحث الثالث
 نموذجًا( ]اإلسرائيمي[الكيان حل البرلمان في األنظمة ذات الدساتير العرفية ي
ينطبؽبدكره،بدأتالقكاعدالقانكنيةعمىاألرجحبدايةعرفية عمىالقكاعدأيضانكىذا

غيرأفشيكع،فقدكانتبدايتياعرفية،أمالقكاعدالدستكرية،المتصمةبتنظيـالسمطاتالعامة
ناحيةأخرلقدفرضتاعمىالقكاعددتإلىتعقدالحياةمفأالكتابةمفناحيةكالتطكراتالتي

إلىأفأصبحتالغمبةاآلفبؿكمنذالقرفالثامفعشر،العرفيةالتراجعأماـالقكاعدالمكتكبة
.(1)فيصالحالقكاعدالمدكنة

حيثأنو،ىذاالنكعمفالدساتيريكلعؿالكياف)اإلسرائيمي(ليكأحدالنماذجالنادرةف
 دستكران اليكـ يكجد البريطانيال العرفيسكلالدستكر كصؼالدستكر يطمؽعميو أف ،يمكف

كدستكرالكياف)اإلسرائيمي(.
كلقدنظـدستكرالكياف)اإلسرائيمي(حؿالبرلمافمفخالؿعددمفالمكادداخؿقكانينو

المتعددةكالتيبمكجبياتشكؿدستكرالكياف.
التالي:كسنتناكؿىذاالمبحثمفخالؿمطمبيفعمىالنحك

تنظيـالحؿفيالقكانيف)اإلسرائيمية(المطمباألكؿ:
(.ةف)اإلسرائيميكانيالمطمبالثاني:تطبيقاتحؿالبرلماف"الكنيست"فيالق

 المطمب األول
 تنظيم الحل في القوانين ياإلسرائيمية(

( تضع إلـ أساسية قكانيف كضعتمجمكعة كلكنيا كامالن مكتكبان دستكران تعدسرائيؿ(
ليا الدستكر بمثابة أساسالكنيست، قانكف بينيا مف أساسالحككمة، كقانكف أساس، كقانكف

قانكفأساسمرافؽالدكلة.ك،رئيسالدكلة
الكنيس )كيشكؿ الكياف لدل التشريعية السمطة دكليانت يعرؼ ما أم اإلسرائيمي(

انتخابياكتستمرفترةكاليةالكنيستأربعسنكات،(2)بالبرلماف مفيكـ كلقدأقرىذا،(3)اعتباران
.(4)كذلؾفيالكنيستالثالث،4918القانكففيالثانيعشرمفشباطعاـ

 تلـ الكزارة)اإلسرائيمية(كانيفقالغفؿ عف الكنيستفيحجبالثقة ،النصعمىحؽ

                                 
.74،ص3001،دارالنيضةالعربية،القاىرة،4د.يحيىالجمؿ،النظاـالدستكرمالمصرم،ط(1)
،4979درية،،منشأةالمعارؼباإلسكن3لالستزادةراجعد.عبدالحميدمتكلى،نظاـالحكـفياسرائيؿ،ط(2)

كمابعدىا.490ص
 (مفقانكفأساسالكنيست.8راجعنصالمادة)(3)

.328،ص4989أ.سعيدتميـ،النظاـالسياسياالسرائيمي،دارالجيؿ،(4)
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ؿالكنيست.كمسئكليةالحككمةأماـالكنيستككذلؾالنصعمىالحاالتالتييتـبمكجبياح
كذلؾكفؽآليات،فالنظاـالسياسيكالدستكرمىنايقكـعمىمبدأالفصؿبيفالسمطات

حيث،راطيةالبرلمانيةقمىالنحكالمعركؼفيالنظـالديمالتكازفكالرقابةكالمتبادلةفيمابينياع
أدبيةالتتعدلككنياأىميةتوأىميأم،أفمنصبرئيسالدكلةىكعبارةعفمنصبرمزم

كمعنكية.
ةقيبعمىاألمرالذمرجحكفةالكنيست،سيرتوالذاتيةكترتكزإلىمكانتوالشخصية

.(1)السمطات
قانون (مف38فيحؽلمكنيستحجبالثقةعفالحككمةكذلؾبمكجبنصالمادة)

بإمكافالكنيستحجبعمىأنو"كالتينصت)أ(منيافيالفقرة9122أساس الحكومة لسنة 
لثقةعفاـحجبت)ب(منياعمىأنو"يدةفيالفقرةنفسالماأيضانكنصت،الثقةعفالحككمة"

الطمبإلىرئيسالدكلة كيقضيبتقديـ أعضائيا الكنيستبغالبية تتخذه قرار بحكـ الحككمة
لتكميؼعضككنيستمعيفقدكافؽعمىذلؾخطيانبتشكيؿالحككمة".

الكنيستكذلؾبحسبمانصتعميويضانأكيخضع رئيسالدكلةإلىالمسئكليةأماـ
فيالفقرة)أ(منياكالتينصتعمى9123ة نرئيس الدولة لسقانون أساس (مف30المادة)

بإمكافالكنيستنقؿرئيسالدكلةمفمنصبو أنو" الصدد، تبنيقراربيذا بعد ا، ما فقتتإذا
كلقدجاءتالفقرة)ب(مف،لمنصبوبسببتصرؼغيرالئؽلمكانتوكرئيسعمىأنوليسأىالن

،قكـالكنيستبنقؿرئيسالدكلةمفمنصبوتيدىذاالحؽفقدنصتعمىأنو"لفقنفسالمادةلت
عشركفعضككنيستعمىاألقؿكبناءنعمىتكصيةاإالإثرتمقيلجنةالكنيستشككلقدمي

ابتأييدأغمبيةثالثأرباعمفأعضاءالمجنة؛كيككفقرارالكنيستمفلجنةالكنيستتـتبنيي
أعضاءىا".فبتأييدثالثةأرباعمأيضانبنقؿالرئيسمفمنصبومرىكنان

كلقدمنحذاتالقانكفالكنيستحؽباعتباررئيسالدكلةعاجزعفالقياـبمياـمنصبو
القرارككضع،شريطةأفيتـصدكرقراربأغمبيةبرلمانية القانكفضمانةلذلؾبأفيككفىذا

المجنةعمىأساسرأمطبيصدركفقان كردفينص،لممعاييرالتيحٌددتيا كذلؾبحسبما
أعضائيابأغمبية)أ(بإمكافالكنيستتبنيقرار"كالتينصتعمىمفذاتالقانكف(34المادة)

يىعتًبررئيسالدكلةفيحالةالعجزالدائـعفأداءمنصبو.
بأغمبيةإالبناءعمىقرارتبٌنتولجنةالكنيست)ب(لفتٌتخذالكنيستالقرارالمذككرآنفان

.لممعاييرالتيحٌددتياالمجنة"ثيمثيأعضائياعمىأساسرأمطبيصدركفقان
                                 

.464راجعفيذلؾ:د.صالحالديففكزم،البرلماف،مرجعسابؽ،ص(1)
Likhovski, E.S.," Israel>sprliament,the law of knesse" oxford;oxforduniversity 

press,1971,p31. 
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األمرالذميمنحاألخيرة،كمةمسئكلةأماـالكنيستفبمكجبىذهالنصكصتككفالحك
حجبالثقةعفالكزارةكنقؿرئيسالدكلةمفمنصبو.ىقكةمفخالؿمقدرتياعم

كأمافيمايخصحؿالكنيستفيناؾحاالتمعينةيتـفيياحؿالكنيستقبؿانتياء
(منوكالتي8المادة)في9122قانون أساس الكنيست لسنة الذمنصعميو،فصموالتشريعي

جاءفييا"تستمرفترةكاليةالكنيستأربعسنكاتاعتبارانمفيكـانتخابيا".
 وتستخمص حاالت حل الكنيست من خالل نصوص مواد القوانين كما يمي:

يتـحؿالكنيستفيحاؿاتخذتالكنيستبالقانكفقرارانبحؿنفسياقبؿالحالة األولى:
(مفقانكفأساس41)تعديؿرقـ(21انتياءفترةعممياكذلؾبحسبماكردفينصالمادة)

فينصيا"أفالكنيستلفتتخذقرارانبحؿنفسياقبؿانتياءفترةكالتيكرد4918الكنيستلسنة
إالمفخالؿ الصدد/كاليتيا بيذا قانكف الكنيست"بتأييدسف أعضاء غالبية الكنيستكيعد،

20(كتعديؿرقـ21فينصالمادة)بمثابةإرشادلمكعداالنتخاباتالمقبمةكذلؾبحسبماكرد
"كالتيجاءفييا"ينطكمقانكفحؿالكنيستعمىإرشاد4918مفقانكفأساسالكنيستلسنة

خمسةتتجاكزكسيقعىذاالمكعدخالؿفترةلف،اتلمكنيستالتيستمييابالنسبةلمكعداالنتخاب
أشيربعدمصادقةالكنيستعمىقانكفحؿالكنيست".

عمىمشركعأما الحالة الثانية لحل الكنيست: المصادقة بسببعدـ الحؿ أفيككف
بدايةالسنةالماليةكىذقانكفميزانيةالدكلةفيغضكفثالثةأشير امايكضحونصمفيـك

كالتينصتعمىأنو"9122قانون أساس الكنيست لسنة (مف20()تعديؿرقـ26المادة)
مف-أ() أشيراعتباران ثالثة الدكلةخالؿفترة المصادقةعمىمشركعقانكفميزانية تتـ لـ إذا

يميالمكعدالمحدد(بدايةالسنةالماليةفسيعتبراليكـاألكؿبعدانتياءىذهالفترةالمذككرة)فيما
قبؿانتياءفترةكاليتيا آكستجرمانتخاباتمبكرةفي،كأفالكنيستقررتحؿنفسيا خريـك

 فترة انتياء قبؿ بغالبية90الثالثاء قراران الكنيست تتخذ أال شريطة المحدد المكعد بعد يكمان
 يقضيبتأخيرمكعد المحدد المكعد مف أياـ خمسة فترة كخالؿ الأعضائيا االنتخاباتبفترة

.يكـ400تتجاكز
اتلتشكيؿإجراءفإنوإذاماشرعرئيسالدكلةفي،)ب(رغـماجاءفيالبندالصغير)أ(

أكإذاماتمتالمصادقةعمىحؿ،فيقانكفأساسالحككمة20حككمةجديدةكفقانلبندرقـ
عمىبندأكإذاجرتانتخاباتلمكنيستبعدمكعدتقديـ،الكنيست مشركعقانكفالمكازنةبناءن

فيقانكفأساسالمرافؽ2رقـ المالية، السنة بدء منذ أشير ثالثة فترة انتياء كقبؿ فسيككف،
الصغير)أ( جاءفيالبند لما كفقان المحدد المكعد أك، أشير. بثالثة المالية السنة بدء أمبعد

تشكيؿالحككمة لمكعدالمتأخرمفبيفاالثنيف".كفيا،خمسةكأربعكفيكمانمفيـك
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رلرئيسالكزراءضركرةحؿالكنيستي:فتجسدحيفلة الثالثة لحل الكنيستوأما الحا
يدفعولمطمبمفرئيسالدكلة لمعارضةالحككمةاألمرالذميسببعرقمةعمؿالحككمةمما

أساسالحككمة/أ(مفقانكف39لكييكافقوعمىحؿالكنيستكذلؾماكردفينصالمادة)
 أعضاء4968لسنة مف ىناؾغالبية أف لرئيسالكزراء تبيف ما إذا أنو" كالتينصتعمى

،فبإمكانوبمكافقةرئيسالدكلة،الكنيستتعارضالحككمةممايعرقؿسيرالعمؿالسميـلمحككمة
صدكرهدكسيسرممفعكؿىذاالمرسكـبع،حؿالكنيستبمرسكـسيصدرفيالكقائعاالسرائيمية

يكمان34ب الصغير)ب(، لمبند طمبكفقان تقدـ إالإذا ، استقالتيـك ككأنيا الحككمة كستعتبر
" .(1)صدكرالمرسـك

/أ(أفالحككمةالتيتطالببحؿالكنيستتعتبرمستقيمة39كيستنتجمفنصالمادة)
صدكرمرسكـحؿالكنيست. مفيـك

حيفتـقبكؿاقتراححجبالثقةعفالحككمةفييفي: أما الحالة الرابعة لحل الكنيست
كالمرشحالذمتـاقتراحولتشكيؿالحككمةلـينجحفيتشكيمياخالؿالفترةالتيحددىاالقانكف

(مفقانكفأساس39،38فسيعتبرالكنيستككأنوحؿنفسوكذلؾماكردفينصالمادتيف)
4968الحككمةلسنة

(2).

                                 
(1)( المادة بإمكافغالبيةمفأعضاءالكنيستتقديـطمب39نصالبند)ب(  مفقانكفأساسالحككمة" )

خطيإلىرئيسالدكلةلتكميؼغضككنيست،كافؽعمىذلؾخطيانكىكليسرئيسالحككمة،بتشكيؿ
".يكمان34حككمة،كذلؾخالؿفترة مفصدكرالمرسـك

(2)-( بإمكافالكنيستحجبالثقةعف38نصالمادة )أ( " كالتيتتحدثعفحجبالثقةعفالحككمة: )
الحككمة.

)ب(يتـحجبالثقةعفالحككمةبحكـقرارتتخذهالكنيستبغالبيةأعضائياكيقضيبتقديـالطمب
عمىذلؾخطيانبتشكيؿالحككمة.إلىرئيسالدكلةلتكميؼعضككنيستمعٌيفقدكافؽ

)ت(إذامااتخذتالكنيستالقرارالمذككرآنفنا،فستيعتبرالحككمةككأنيااستقالتلدلتبنيالقرار؛
كسييكٌمؼرئيسالدكلةخالؿيكميفعضكالكنيستالمذككرفيالقراربتشكيؿالحككمة.

يكمانألداء38الحككمةكفقناليذاالبندفترة)ث(ييمنىحعضكالكنيستالذمكٌمفورئيسالدكلةبتشكيؿ
يكمان.41ىذهالميٌمة؛بإمكافرئيسالدكلةتمديدىذهالفترةبفتراتأخرلشريطةأالتتجاكزمدتيااإلجمالية

بأنو يبمغعضكالكنيسترئيسالدكلة كلـ الصغير)ث( فيالبند المذككرة انتيتالفترة ما إذا )ج(
الحككمة،أكإذاماأبمغوقبؿىذهالمكعدبأنولـيفمحفيتشكيؿحككمة،فسيبمغرئيسالدكلةتمٌكفمفتشكيؿ

رئيسالكنيستبذلؾ.
)ح(إذاماقاـرئيسالدكلةباإلعالفالمذككرفيالبندالصغير)ج(أكإذاماعرضعضكالكنيست

ل )ث(،فستيعتبىرالكنيستككأنياقٌررت42بندتشكيمةحككمةكرٌدتالكنيستطمبالتعبيرعفالثقةبياكفقنا
ثالثاءقبؿانتياءفترة يكمانمف90حٌؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتيا،كستجرماالنتخاباتلمكنيستفيآخريـك
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دعندماتقتضيالضركرةلتشكيؿحككمةجديدةممايستدعيفتتجس:أما الحالة الخامسة
مفمفخالؿرئيسالدكلةأك،األمرإلىتكميؼأحدأعضاءالكنيستبتشكيؿحككمةجديدة

خالؿتكجيوطمبخطيمفغالبيةأعضاءالكنيستلرئيسالدكلةبتكميفوكفيحاؿعدـنجاح
أكأنوشكميا المحددة المدة بانتياء عفذلؾأك العضكفيتشكيؿالحككمةسكاءبعجزه ىذا
الكنيستككأنيا فستعتبر بيا الثقة عمىالكنيستكردتالكنيستطمبالتعبيرعف كعرضيا

نفسيا حسبحمت بالحككمة الثقة عف التعبير طمب رد يكـ بعد أك كاليتيا مدة انتياء قبؿ
                                                                                             

ردالكنيستطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمة،حسبالظركؼ". إعالفرئيسالدكلة،أكمفيـك يـك
التيتتحدثعفصالحيةحٌؿالكنيست:")أ(إذاماتبٌيفلرئيسالكزراءأفىناؾ(ك39نصالمادة)-

رئيس بمكافقة فبإمكانو لمحككمة، السميـ يعرقؿسيرالعمؿ مما الكنيستتعارضالحككمة مفأعضاء غالبية
بعد المرسـك سيصدرفيالكقائعاإلسرائيمية؛كسيسرممفعكؿىذا الكنيستبمرسـك 34صدكرهبالدكلة،حٌؿ

. صدكرالمرسـك يكمان،إالإذاتـتقديـطمبكفقانلمبندالصغير)ب(،كستيعتبىرالحككمةككأنيااستقالتيـك
)ب(بإمكافغالبيةمفأعضاءالكنيستتقديـطمبخطٌيإلىرئيسالدكلةلتكميؼعضككنيست،

كذلؾ بتشكيؿحككمة، ليسرئيسالحككمة، كىك كافؽعمىذلؾخطيان فترة صدكر34خالؿ يـك مف يكمان
. المرسـك
)ت(إذاقيٌدـإلىرئيسالدكلةطمبكفقانلماجاءفيالبندالصغير)ب(،فسيبمغرئيسالدكلةرئيس

الكنيستبذلؾ؛كسيكٌمؼرئيسالدكلةخالؿيكميفعضكالكنيستالذمكرداسموفيالطمببتشكيؿالحككمة.
يكمانألداء38الذمكٌمفورئيسالدكلةبتشكيؿحككمةكفقانليذاالبندفترة)ث(ييمنىحعضكالكنيست

يكمنا.41ميمتوىذه؛بإمكافرئيسالدكلةتمديدىذهالفترةبفتراتأخرلشريطةأالتتجاكزمدتيااإلجمالية
المذككرةفيالبند)ج(إذالـييقدَّـطمبكفقانلماجاءفيالبندالصغير)ب(،أكإذاماانتيتالفترة

الصغير)ث(،كلـيبمغعضكالكنيسترئيسالدكلةبأنوتمكفمفتشكيؿحككمة،أكإذاماأبمغوبأنولـيفمح
فيتشكيؿحككمة،كسيبمغرئيسالدكلةرئيسالكنيستبذلؾ.

عرضعض ما إذا أك )ج(، الصغير لمبند كفقان المذككر باإلعالف الدكلة رئيس قاـ ما إذا ك)ح(
البند،حككمتوعمىالكنيستكرٌدتالكنيستطمبالتعبيرعف الكنيستالذمكيمِّؼبتشكيؿالحككمةكفقانليذا

 لبند كفقان بالحككمة كستجرم42الثقة كاليتيا. انتياء قبؿ نفسيا قررتحٌؿ الكنيستككأنيا فستيعتبىر )ث(،
ثالثاءقبؿانتياءفترة 90االنتخاباتلمكنيستفيآخريـك أكمفيـك مفبدءسريافمفعكؿالمرسـك يكمان

ردطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمة،كفقنالمظركؼ. إبالغرئيسالدكلةباإلعالفالمذككر،أكمفيـك
)خ(لفيككفبإمكافرئيسالكزراءممارسةصالحيتوكفقانليذاالبند:

لحككمةالجديدة.(اعتبارانمفبدءكاليةكنيستجديدةكحتىتشكيؿا4)
.38الثقةعفالحككمةكفقانلبند(بعدأفحجبتالكنيست3)
إصدارحكـيقكؿإفرئيسالكزراءارتكبمخالفةشائنةكحتى2) (بعداستقالةرئيسالكزراء،أكمفيـك

اتخاذالكنيستقرارانكفقانلبند )أ(.48يـك
ءممارسةصالحيةرئيسالكزراءكفقانليذاالبند".)د(لفيككفبإمكافكزيريحٌؿمحؿرئيسالكزرا
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.4968كىذايظيرمفخالؿالنصكصالتاليةمفقانكفأساسالحككمةلسنة،الظركؼ
( تقتضي7نصالمادة عندما )أ( " الحككمة: بتشكيؿ التكميؼ عف تتحدث كالتي )

فسييكٌمؼرئيس تشكيؿحككمةجديدة الدكلةأحدأعضاءالكنيستالذمسيكافؽعمىالضركرة
معممثميالكتؿفيالكنيست؛كسيكٌمؼرئيسالتشاكركذلؾبعد،ذلؾبميٌمةتشكيؿالحككمة

 يـك نشرنتائجاالنتخاباتأكمنذ منذ أياـ سبعة الميمةخالؿفترة الشخصبيذه ىذا الدكلة
جديدة السببلتشكيؿحككمة تكٌكف ، كفاة -رئيسالكزراءكفيحالة فترة بعديكمان41خالؿ

كفاتو.
رئيسالدكلةمعممثميقكائـكسيتشاكر،قبؿالتئاـكنيستجديدةمشاكرات)ب(تجرم

المرشحيفالتيسيككفلياتمثيؿفيالكنيستالجديدة".
( ييمنىحعضك8نصالمادة " لتشكيؿالحككمة: المخصصة كالتيتتحدثعفالفترة )

ألداءىذهالميٌمة؛كبإمكافيكمان38فترة7لبندورئيسالدكلةبتشكيؿالحككمةكفقانكنيستكٌمف
".يكمان41مدتيااإلجماليةتتجاكزرئيسالدكلةتمديدىذهالفترةبفتراتإضافيةشريطةأال

انتيت9نصالمادة) ما )أ(إذا (كالتيتتحدثعفإعادةالتكميؼبتشكيؿالحككمة:"
أك،كلـيبيمغعضكالكنيسترئيسالدكلةبأنوتمٌكفمفتشكيؿحككمة8لمحٌددةفيبندالفترةا

أكإذاماعرضعمىالكنيست،إذاماأبمغوقبؿانتياءىذهالفترةبأنوعاجزعفتشكيؿحككمة
كفقان الحككمة بيذه الثقة عف التعبير طمب الكنيست كرٌدت الحككمة تشكيمة ،)ث(42لبند

بتشكيؿحككمةأك،قدأبمغوباستعدادهلتكليالميٌمة،ؼرئيسالدكلةعضككنيستآخرفسييكمِّ
لتشكيؿحككمة يبمغرئيسالكنيستبأنواليرلأمإمكانية بعد، أٌياـ ثالثة كذلؾخالؿفترة

أكبعديكـرٌد،انتياءالفترةأكبعدإعالفعضكالكنيستعفأنوعاجزعفتشكيؿحككمة
حسبالظركؼ.،عبيرعفالثقةبالحككمةطمبالت

كفقان الحككمة بتشكيؿ كنيست تكميؼعضك قبؿ البند)ب( ليذا رئيس، قياـ قبؿ أك
لتشكيؿحككمة اليرلفرصة بإبالغرئيسالكنيستبأنو الدكلة إعادة، بإمكافرئيسالدكلة

معممثميالكتؿالبرلمانيةفيالكنيست.التشاكر
ألداءىذهيكمان38ليذاالبندفترةكنيستكيمِّؼبتشكيؿالحككمةكفقان)ت(ييمنىحعضك

الميمة".
(كالتيتتحدثعفالتكميؼبناءنعمىطمبغالبيةأعضاءالكنيست:"40نصالمادة)

)أ(بإمكافغالبيةأعضاءالكنيستتكجيوطمبخطٌيإلىرئيسالدكلةلتكميؼعضككنيست
إذاماأبمغرئيسالدكلةرئيسالكنيستكفقان،بتشكيؿالحككمة،خطيانقدكافؽعمىذلؾ،معيف
)أ(بأنواليرلأمإمكانيةلتشكيؿحككمةأكبأنوكٌمؼعضككنيستبتشكيؿحككمة9لبند
ييبمغوعضكالكنيستخالؿكفقان بأنوشٌكؿحككمةأكأبمغوقبؿىذايكمان38لمبندنفسوكلـ
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أكأنوعرضحككمةكرٌدتالكنيستطمبالتعبيرعف،تشكيؿحككمةعفالمكعدبأنوعاجز
بعدإعالفرئيسالدكلةأكبعديكمان34ككٌؿذلؾيتـخالؿفترة،)ث(42لبندالثقةبياكفقان

 لبند كفقنا حيثانتيتالفترة )ت(9اليكـ الكنيستأنوعاجزعف، إعالفعضك يـك أكبعد
حسبالظركؼ.،ـرٌدطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمةأكبعديك،تشكيؿالحككمة

فسييكِّمؼالرئيس،)ب(إذاماقيدِّـإلىرئيسالدكلةالطمبالمذككرفيالبندالصغير)أ(
خالؿيكميفعضكالكنيستالذمكرداسموفيالطمببتشكيؿالحككمة.

ألداءىذهيكمان41ترةليذاالبندفييمنىحعضككنيستكيمِّؼبتشكيؿحككمةكفقان)ت(
الميٌمة".

انتخاباتمبٌكرةبغيابحككمة:")أ(إذالـإجراء(كالتيتتحدثعف44نصالمادة)
فيبندييقدَّـطمبكفقان كرد )أ(40لما لـيشكؿعضكالكنيستحككمةخالؿالفترة، أكإذا

الدكلةقبؿىذاالمكعدبأنوأكإذاماأبمغعضكالكنيسترئيس،)ت(40المحٌددةلوفيبند
فسييبمغرئيسالدكلةرئيسالكنيستبذلؾ.،عاجزعفتشكيؿحككمة

أعمفرئيسالدكلةماجاءفيالبندالصغير)أ( أكإذاماعرضعضك،)ب(إذاما
)أ(حككمتوعمىالكنيستكرٌدتاألخيرةطمب40لبندالكنيستالذمكيمِّؼبتشكيؿحككمةكفقان

فستيعتبىرالكنيستككأنياقٌررتحٌؿنفسياقبؿانتياء،)ث(42لبندالتعبيرعفالثقةبياكفقان
 فترة انتياء قبؿ ثالثاء يكـ كستجرماالنتخاباتلمكنيستفيآخر كاليتيا. بعديكمان90فترة

ردطمبالتعبيرعفالثقةبالحككمةحسبالظركؼ".أكبعدي،إعالفرئيسالدكلة ـك
أنوفيحاؿتمتالمصادقةعمىمشركعقانكفحؿالكنيست ىنا كمفالجديرذكره
9122قانون أساس الحكومة (مف43فقدنصتالمادة)،اتتشكيؿالحككمةإجراءفستكقؼ

اتاليادفةجراءستتكقؼاإلف،عمىأنو"إذاماتمتالمصادقةعمىمشركعقانكفحؿالكنيست
إلىتشكيؿحككمة".

 عمميا أم ال؟ قضييا الكنيست فيت والتساؤل ىنا ىل يوجد مدة معينة
مفخالؿالمادة4918لـيغفؿالمشرععفذلؾفقدأكردقانكفأساسالكنيستلسنة

الكنيستالجديدة".(منو"أنوتكاصؿالكنيستالمنتييةكاليتياأداءميامياحتىانعقاددكرة27)
 المطمب الثاني

 سرائيمية(.تطبيقات حل البرلمانح الكنيستح في القوانين ياإل
خرىاعاـآك4914ككافأكلياعاـ،حمتالكنيستمنذتأسيسياإلىيكمناىذاعدةمرات

كسنتناكؿفيىذاالمطمبحاالتلحؿالكنيستبنكعمفاإليجازعمىالنحكالتالي:،3041
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كىػكيعػدالكنيسػت304914إلػى4919فبرايػر41استمرتفترةعمؿىذاالكنيستمف
كلقدقػاـخػالؿىػذه،األكؿكالذمكافيطمؽعميومجمسالتأسيسإلىأفأصبحالكنيستالحقان

منيمػااألولـى بإقامػةحكػكمتيف:دافيـد بـن غوريـون -مبـاي–سػرائيؿ(إ)الفتػرةزعػيـحػزبعمػاؿ
حميافيأعقابكؿمػفاألزمػةمػعاألحػزابالدينيػةحػكؿمكضػكعالتعمػيـفػيمخيمػاتالقػادميف

كاألزمػػةداخػػؿحزبػػوحػػكؿاسػػتمرار-المسػػاكفالمؤقتػػةالمسػػماةبػػالمعبركف-سػػرائيؿ(إالجػػددإلػػى)
تجػػػػارةكجػػػػكدكزارةالتمػػػػكيفكالتقنػػػػيفكتعيػػػػيفرجػػػػؿأعمػػػػاؿمػػػػفغيػػػػرأعضػػػػاءالكنيسػػػػتكزيػػػػرانلم

حميػػابعػػدأفخسػػرتالحككمػػةفػػيالتصػػكيتعمػػىاقتػػراحلجػػدكؿفقػػدتػػـالثانيــةكالصػػناعةكأمػػا
.(2)األعماؿمرةأخرلحكؿمكضكعالتعميـفيالمساكفالمؤقتة

عقػػػػػػدالكنيسػػػػػػتالعديػػػػػػدمػػػػػػفالجمسػػػػػػاتبحثػػػػػػانلضػػػػػػركرةإضػػػػػػفاءالطػػػػػػابعالرسػػػػػػميعمػػػػػػى
عانكحادان.كلقدسبؽكانتخبتالكنيسػتاألكلػىحػكؿمماترتبعميوجدالنكاس،الكياف)االسرائيمي(

المنظمػػػػة-سػػػػرائيمية(اإليتسػػػػؿمػػػػايتعمػػػػؽبقضػػػػيةتفكيػػػػؾمنظمتػػػػيالبممػػػػاجككتائػػػػبالككماندك)اإل
غيػػرأفىػػذاالمكضػػكععػػادليطػػرحمػػفجديػػدعمػػىالكنيسػػتضػػمفجمسػػاتو-العسػػكريةالقكميػػة

ضػػػرابالمالحػػػيفعػػف األمػػرالػػػذمشػػكؿدلػػػيالنعمػػػى،العمػػػؿحػػكؿالتيػػػاراتفػػيمجػػػاؿالتعمػػيـكا 
أحػد-حػزبالعمػؿالمكحػد-خسارةكاضحةلممكقؼاالشتراكيالمتشددالذمنادلبوحزبمبػاـ

فيذلؾالحيف.–األحزابالتيشاركتفيصفكؼالمعارضة
ممػاأدلإلػىاتفػػاؽاألحػزابالمؤلفػػةلمحككمػةعمػػىحػؿالكنيسػػتكخاصػةنبعػػدأففقػدبػػف

.(3)مبية؛كذلؾالرتداداألحزابالدينيةعنوغكريكفاألغ
9129حل الكنيست في  -8

 .(4ي

فتػرةعمػؿالكنيسػتمػفتراكحػتاستمرالكنيستالرابعفػيعممػولمػدةأقػؿمػفسػنتيففقػد
كفػػػيىػػػذهالفتػػػرةكانػػػتىنػػػاؾحككمػػػةكاحػػػدةكىػػػي4964سػػػبتمبر1كحتػػػى4919نػػػكفمبر20

كلقػداسػتقاؿرئػيسىػذهالحككمػة،دافيد بن غوريـونالحككمةالتاسعةلمكياف)االسرائيمي(برئاسة
انتخاباتمبكرةعمىخمفيةقضيةالفكف.إجراءكتـ

فقػػدقػػاـالكنيسػػتبعقػػدجمسػػاتمتكػػررةبغػػرضالبحػػثفػػياألزمػػاتالتػػييمػػربيػػاالكيػػاف
)االسػػرائيمي(فػػيحينػػوكخاصػػةناألزمػػاتالمتعمقػػةبجيػػازالتعمػػيـفػػيضػػكءمطمػػبالمعممػػيففػػي

                                 
(1) http://knesset.gov.il/review/ReviewPage.aspx?kns=1&lng=2 

(شيدالكياف)االسرائيمي(فيتمؾالفترةتزايدانممحكظانفينسبةاليجرةإليواألمرالذمأدلإلىمضاعفة2)
.الخارطةاالستيطانيةكالتركيبةالديمقراطيةعددسكانو،األمرالذمأدلإلىتغيير

.260د.خميؿمرعي،مرجعسابؽ،ص(3)
  http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=4&lng=2)4( 

http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=4&lng=2
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األمػرالػذم،مؤسساتالتعميـفكؽاألساسيبزيادةأجكرىـكبالسماحليـبتأسيسمنظمةمستقمة
ككمابحثتالكنيستقضيةالفكفكالتيكافلياصدل،دؿالكزراءفيكزارةالتعميـأسفرعفتبا

عػفبنجاس الفـونكاسعكخاصةنبعدأفاستقررأمبفغكريكفعمىتنحيةكزيرالدفاعالسابؽ
االتحادالعاـلنقابةالعماؿ)االسرائيمي(.-عاـلميستدركتمنصبوكأميف

سحبالثقةعفالحككمةكالذمتـتقديموفيأكاخركانكفاألمرالذمدفعباتجاهاقتراح
كتكالتاالنتقاداتالحادةالتيكجييااألعضاءفي،الثانيغيرأفىذااالقتراحلـينؿالقبكؿ

.الحككمةإلىبفغكريكفكالتيأدتإلىاستقالتو
ىيالدافعكرا تشكيؿالحككمةكفشموفيتشكيميا كانتمخاكفومفإعادة ءتمكيحوفقد

استقالتو تقديـ (1)بكرقة يمعبو، الذم الدكر ذات بعضاألحياف في يمعب باالستقالة فالتيديد
.(2)التيديدبالحؿ

كفيأعقابرفض،تشكيؿحككمةجديدةغيرأنولـينجحفيتشكيمياكقدحاكؿبالفعؿ
جراءآذارحمياك42اقتراحمرشحآخرلرئيسالحككمةقررتالكنيستفي انتخابات.ا 

( فينصالمادة كرد لما مفقانكف44األمرالذمأدلإلىحؿالكنيستإعماالن /ب(
كالتينصتعمىأنو"إذاماأعمفرئيسالدكلةماجاءفيالبند4968أساسالحككمةلسنة

)أ(حككمتو40أكإذاماعرضعضكالكنيستالذمكيمؼبتشكيؿحككمةكفقانلبند،الصغير)أ(
لبندعمى كفقان طمبالتعبيرعفالثقةبيا فستعتبرالكنيست،)ث(42الكنيستكردتاألخيرة

يكـ آخر لمكنيستفي االنتخابات كستجرم كاليتيا. فترة انتياء قبؿ نفسيا قررتحؿ ككأنيا
أكبعديكـردطمبالتعبيرعفالثقة،كمانبعدإعالفرئيسالدكلةي90ثالثاءقبؿانتياءفترة

حككمةحسبالظركؼ".بال
9177حل الكنيست في  -4

(3ي
 

يناير34عمؿالكنيستالثامنةمدةثالثسنكاتكنصؼحيثأنياامتدتمنذبمغتفترة
4971 الفترة4977يكنيك42كحتى ىذه برئاسةكتخمؿ عشر السادسة الحككمة حككمتيف:

غولدامائير لمجنة، المرحمي التقرير أعقاب في إقامتيا مف شير حكالي بعد استقالت كالتي
كالحككمة-4972التيتعينتبيدؼفحصالفشؿالذمسبؽاندالعحربأكتكبر-أغرانات

كالذماستقاؿبعدمركرسنتيفكنصؼجراءامتناع،يتسحاق رابينالسابعةعشركالتيترأسيا
المفد كزراء أصؿ مف فيمكضكعكزيريف الحككمة مف التصكيتبسحبالثقة في الثالثة اؿ

                                 
.319د.عالءعبدالمتعاؿ،حؿالبرلماف،مرجعسابؽ،ص(1)
 (2)E.S.LKHOVSKI, Israel's Parliament. The law of the Knesset, Oxford, 1971. P. 

35.
(3)spx?kns=8&lng=2http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.a     

http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=8&lng=2
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السبت يكـ حرمة انتياؾ استقالة، بمثابة الكزيريف تصكيت عدـ اعتبار تـ حيث كاستمرت،
الحككمةفيتنفيذميامياكحككمةانتقاليةخالؿستةأشير.

حيػػثأنػػوتظيػرأكثػػركضػػكحان؛4972بػدأتنتػػائجحػػربأكتػػكبرأيضػػانكخػالؿىػػذهالفتػػرة
فػػػيأعقػػػابنشػػػرىػػػذه،قامػػػتلجنػػػةأغرانػػػاتبنشػػػرقراراتيػػػاالمرحميػػػة4971نةسػػػنيسػػػاف4فػػػي

مػفأجػؿيتسحاق رابينكاختارمركزحزبالعمػؿ،غولدامائيرالقراراتاستقالترئيسةالحككمة
.(1)إقامةحككمةجديدة

كمسػػػتقبؿالضػػػفةكبػػػدأفػػػيتمػػػؾالفتػػػرةيتكػػػكفاالسػػػتقطاباأليػػػديكلكجيفػػػيقضػػػاياالسػػػالـ
كخاصػػةنبعػػدتكقيػػعاتفاقيػػةالفصػػؿبيف)اسػػرائيؿ(كمصػػركسػػكرياكاالتفاقيػػة،الغربيػػةكقطػػاعغػػزة
المرحميةمعمصر.

إقامػػةحركػػةغػػكشإمػػكنيـكأخػػذاالسػػتيطافدفعػػةقكيػػةفػػي4971كقػػدشػػيدشػػيرشػػباط
(.سرائيمي)اإلةالعممياتالمسمحةضدالكيافدكمماصاحبذلؾزيا،التكسع

باإلضػػػافةإلػػػىأفتمػػػؾالمرحمػػػةشػػػيدتطػػػرحمسػػػألةاالعتػػػراؼالػػػدكليبمنظمػػػةالتحريػػػر
سػػرائيمية(تجرييػػاإ)كقضػػيةالمقػػاءاتالشخصػػيةالتػػيبػػدأتشخصػػيات،الكنيسػػتـالفمسػػطينيةأمػػا

كأمػػػاعمػػػىالصػػػعيداالقتصػػػادمفقػػػدعقػػػدالكنيسػػػت،(2)مػػػعمنػػػدكبيمنظمػػػةالتحريػػػرالفمسػػػطينية
حكؿاألكضاعاالقتصاديةكسياسةالحككمةالراميةإلىكبحجماحالتضخـالماليجمساتكثيرة

كخاصػػةالجنػػاحالميبرالػػيفيػػو،كلقػػدكجػػوالميكػػكد،عاتكدفمػػكضػػبطالعجػػزالحاصػػؿفػػيميػػزافال
سػرائيمي(فػيلػديفالقػكميلمكياف)اإلانتقاداتشديدةإلىالحككمةجراءتعامميػامػعمسػألةازديػادا

.4972أعقابحرب
األرضفيآذارأيضانكلقدشيدتىذهالفترة عمىخمفيةمصادرة4976كقكعأحداثيـك

األراضيالفمسطينية.
ىذاكقدبرزتفيىذهالفترةعدةقضػاياأثػارتشػبياتاخػتالساألمػكاؿفػينظػاـالحكػـ؛

،عمىخمفيػةنيايػةالتحػالؼالتػاريخيبػيفحػزبالعمػؿكالمفػداؿرابينفقداستقاؿرئيسالحككمة
كقبػػػؿانتيػػػاءفتػػػرةعممػػػوأحػػػاؿرابػػػيفإدارةالحككمػػػةإلػػػى،كتحػػػكؿالحككمػػػةإلػػػىحككمػػػةانتقاليػػػة

عمػػػىخمفيػػػةاكتشػػػاؼكجػػػكدحسػػػاببنػػػؾمشػػػترؾلػػػرابيفكعقيمتػػػوفػػػيالكاليػػػاتشـــمعون بيـــرس

                                 
،مؤسسةالدراساتالفمسطينية،جامعة4971راجعفيذاتالمعنى:الكتابالسنكملمقضيةالفمسطينيةلعاـ(1)

كمابعدىا.262بغداد،مركزالدراساتالفمسطينية،ص
سيغاؿ،تككيفالدكلةالفمسطينيةاستراتيجيةلمسالـ،ط(2) ،الجمعيةالفمسطينيةاألكاديميةلمشئكف4د.جيرـك

.22،ص4989الدكلية،القدس،
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كلقػػػد،بػػػوعشػػػراتاآلالؼمػػػفالػػػدكالرات،كاشػػػنطفكيرجػػػعإلػػػىفتػػػرةعممػػػوكسػػػفيرفػػػي،المتحػػػدة
باستقالةرابيفآنذاؾ.أىرون باراكأكصىالمستشارالقانكنيلمحككمة

إجػػراءمػػاشػػيدتوىػػذهالفتػػرةمػػفأحػػداثتجمعػػتلينػػتجعنيػػاحػػؿالكنيسػػتكالعمػػؿعمػػى
انتخاباتجديدة.

9123حل الكنيست في  -3
 .(1ي

اسػػتمرتىػػذهالكنيسػػتفػػيشػػغؿميػػاـمنصػػبيالمػػدةثػػالثسػػنكاتكىػػيالكنيسػػتالعاشػػرة
يالحككمػػةالتاسػػعةعشػػػركىػػمنــاحيم بــيغنترأسػػػيااألولــىفأمػػا،كاكػػبعيػػدىاحكػػكمتيفالتػػي

،يتســحاق شــامينمػػفعيػػدىػػذهالكنيسػػتالثانيــةفػػيحػػيفتػػرأسالحككمػػة،سػػرائيمي(لمكياف)اإل
جػػراءحميػػاككالتػػيقػػررتالكنيسػػت انتخابػػاتمبكػػرةجػػراءعػػدـنجػػاحالحككمػػةفػػينيػػؿالغالبيػػةا 

ككانػتالخمفيػةالرئيسػيةلقػرار،المطمقةلبقائيافيجمستيلجنةالكنيستكالكنيستبكامؿىيئتيػا
الحككمةبحمياىيالرككداالقتصادم.

بعمميػػةسػػالمةنأرئيــل شــاروكأىػـاألحػػداثالمركزيػػةفػػيتمػػؾالفتػػرةىػػكقيػػاـكزيػػرالػػدفاع
المقاكمػػػػةكالتػػػػيأعمػػػػفأفاليػػػػدؼمػػػػفكرائيػػػػاإبعػػػػاد،4983الجميػػػػؿكالتػػػػيبػػػػدأتفػػػػيحزيػػػػراف

غيرأفىػدفيااألكسػعكػافالتػأثيرعمػىاالنتخابػاتالمبنانيػةبيػدؼ،الفمسطينيةفيجنكبلبناف
بتكقيػػعاتفاقيػػةسػػالـمػػعالكيػػاف ةالتحريػػركتعمػػؿعمػػىتػػدميرقكاعػػدمنظمػػ،إبعػػادحككمػػةتقػػـك

غيرأنياسرعافما،كلقدنالتىذهالعمميةفيبدايتياتأييدانكبيران،الفمسطينيةفيالدكلةالمبنانية
كلقدبمغتىػذه،تحكلتإلىبؤرةخالؼشديدةأدتإلىتظاىراتكنقاشاتصاخبةفيالكنيست

ركت.الخالفاتأشدىاعمىأثرالمذبحةالتيكقعتفيصيداكشاتيالبجكاربي
كبالفعػػؿفػػيىػػذهالفتػػرةانتقمػػتقػػادةمنظمػػةالتحريػػرالفمسػػطينيةكمقػػراتالقيػػادةالتابعػػةليػػا

.(2)معإبقاءاستمرارالعممياتالمسمحةضدالكياف)االسرائيمي(،إلىتكنس
كانتيػػػػػاء،سػػػػػرائيمي(فػػػػػيىضػػػػػبةالجػػػػػكالفتطبيػػػػػؽالقانكف)اإلأيضػػػػػانكشػػػػػيدتىػػػػػذهالحقبػػػػػة

غيػػرأنيػػاتػػـ4982سػػرائيؿ(كلبنػػاففػػيأيػػارإكتكقيػػعاتفاقيػػةسػػالـبيف)،سػػيناءاالنسػػحابمػػف
إلقائيابعدأفأصدررئيسلبنافإعالفبذلؾ.

ممػػػػاترتػػػبعميػػػػوأف،كأمػػػافػػػيمػػػػايخػػػصالجانػػػػباالقتصػػػادمكقػػػػعانييػػػارأسػػػػيـالبنػػػؾ
اعفػػياألكضػػأيضػػانكمػػابحثػػت،سػػرائيمي(ةصػػاحبةمعظػػـالجيػػازالمصػػرفي)اإلأصػػبحتالدكلػػ

أكاخػػرفتػػرةعمػػؿالكنيسػػتالعاشػػرةبمػػغالتضػػخـفػػيالماليػػةشػػديدةالخطػػكرةلمسػػمطاتالمحميػػةك

                                 
(1)  http://knesset.gov.il/review/ReviewPage2.aspx?kns=10&lng=2 

التحريرالفمسطينية(2) أحمدجبرخميفة،منظمة أـمشركعكياني،رسالةمشركعثكري–أ.محمد ةتحريرية
.426،ص3001ماجستير،جامعةبيرزيت،
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كلقدقامتالكنيستفيبحثيابمدالحمكؿبمناقشةخطةالدكلةلػكزير،المالينسبةثالثيةاألرقاـ
.(1)كالتيكانتالسببكراءاستقالتو،يورام أريدورالمالية

االنتخابات.إجراءكالعمؿعمىالكنيستكؿىذهاألحداثدفعتباتجاهحؿ
9112حل الكنيست في  -2

(2) 
شغمتىذهالكنيستمياـمنصبيالمدةتقارباألربع4996إلىيكنيك4993يكليك42
كالتيغيرتمفاستراتيجيةالصراع4992كشيدتىذهالفترةإعالفإتفاقيةأكسمكعاـ،سنكات

كلقدترتبعمىاإلعترافاتالمتبادلةبيفمنظمةالتحريرك)إسرائيؿ(،الفمسطينيك)اإلسرائيمي(
كجكدحكـفمسطينيذاتيفيالضفةالغربيةكقطاعغزةمعتأجيؿالبتفيالقضاياالمصيرية

(3)الحساسةمثؿالقدسكالالجئيفكالدكلةكالمياهكالحدكد
،خالؿمدةىذهالكنيست،سحاق رابينيتإلسرائيمي(السابؽكلقدتـاغتياؿرئيسالكزراء)ا

يترتبعميوتكميؼ غيرأنولـيتمكفمفأفتستندكزارتو،بتشكيؿكزارةشيمعون بيرسمما
برلماني أغمبية ةإلى الكياف)، عميو يقبؿ لما مكضكعاتكنظران مف الفترة تمؾ  في اإلسرائيمي(

بمستقبمو تتعمؽ حيكية ، الجكالفكاالنسحاب مرتفعات كخاصةن المحتمة العربية األراضي مف
قانكنان34/3/4996األمرالذمدفعبالكنيستأفتقرباالجماعيكـاألربعاءالمكافؽ،السكرية

جراءك،لحؿالكنيست 4996مايكآيارسنة39االنتخاباتفيا 
(4).

(إسرائيؿ)كفيىذهالقترةتـانخفاضأمالؾالحككمةالصناعيةمفمجمؿالصناعاتفي
كذلؾعمىإثرقياـالحككمةبتنفيذخصخصة4991%فيعاـ6إلى4981%عاـ37مف

.(5)لمشركاتالحككمية


                                 
(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  

،3041د.جماؿأبكنحؿ،منظمةالتحريرالفمسطينيةنشأتياكتطكرىا،دكرةتدريبيةفيالتثقيؼالسياسي(3)
 .6/44/3041لقاء

،4997،مطابعالييئةالخيريةبقطاعغزة،4راجعفيذلؾ:د.فتحيالكحيدم،نظاـالحكـفيإسرائيؿ،ط(4)
ـ،عمى3009ابر،أثرنتائجاالنتخاباتاالسرائيميةاألخيرة،كمابعدىا،حسفماىرحسيفبفج17ص

عمميةالتسكيةالسمميةبيفالجانبيفاالسرائيميكالفمسطيني،رسالةماجستير،كميةالدراساتالعميا،جامعة
.37،ص3004النجاحالكطنية،

(5)  Daniel Maman: "The Emergence of Business Groups: Israel and south korea 

compared", Organization studies,2002: pp. 737-758. 
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9111حل الكنيست في عام  -2
 .(1ي

يكنيػػك47يعػػدىػػذاالكنيسػػتالرابػػععشػػركلقػػداسػػتمرتفتػػرةعممػػولمػػدةثػػالثسػػنكاتمػػف
ككاكبىذهالفترةحككمةكاحدةكىيالحككمةالسابعةكالعشركف4999يكنيك7إلىغاية4996
كفػيأعقػابالصػعكباتفػيأداءاالئػتالؼ،(2)بنيامين نتنيـاىوسرائيمي(ككافرئيسػيا)اإللمكياف

أجريتانتخاباتمبكرةلمكنيستالمتتالية.الحككمي
كالجديرذكرهأفىذهالكنيستىيأكؿكنيستيػتـانتخابيػامػعاالنتخػابالمباشػرلػرئيس

،كذلؾبغيةأفتزيدمؤسسةرئاسػةالحككمػةمػفقكتيػاحيػاؿالكنيسػت،(3)الحككمةبشكؿمتزامف
ضعؼممحكظفػيقػكةالحػزبيفالكبيػريفططليافقدأدلذلؾإلىكماخيغيرأفاألمكرلـتأتً

كىػذامػاكػاف،مماأدلإلػىعػدـاسػتقرارالحككمػة،(4)كنشكءعددمفاألحزابالمتكسطةالحجـ
،تبػديؿكزيػرالماليػةثػالثمػػراتكاضػحانمػفخػالؿتبػديؿالػػكزراءأصػحابالحقائػبفقػدتػـمػػثالن

مػػةمػػفالقضػػايافيمػػايتعمػػؽبقػػراراألمػػرالػػذمدفػػعالكنيسػػتإلػػىبحػػثجم،ككزيػػرمعػػدؿاثنػػيف
رئيسالحككمةبافتتاحنفؽحائطالبراؽكالتيأثارتغضبانشديدانعمىصعيدالشارعالفمسطيني

كالسمطةالفمسطينية.
فكخاصػػةنفػػيمػػايتعمػػؽيبحػػثقضػػيةالتقػػدـفػػيعمميػػةالسػػالـمػػعالفمسػػطينيأيضػػانكتػػـ

بغالبيػػة4997كػػانكفالثػػاني46بكامػػؿىيئتػػوفػػيباتفاقيػػةالخميػػؿكالتػػيصػػادؽعمييػػاالكنيسػػت
عارضػكىاكامتنػععػفانعضػك47عضكانمفأعضاءالكنيستصكتكاإلػىجانبيػافػيمقابػؿ87

التصكيتعضككاحد.
كالتػػيتشػػكؿH1منطقػػة،كلقػػدتػػـبمكجػػبىػػذااالتفػػاؽتقسػػيـمدينػػةالخميػػؿإلػػىمنطقتػػيف

،فمسػطينيان4419000الخميؿكيسكفىذهالمنطقةمايقػارب%مفالمساحةاإلجماليةلمدينة80
كيسػػكنياحػػكاليH2 كمنطقػػة،كعمػػىأفيػػتـكضػػعىػػذاالقسػػـتحػػتالسػػيطرةالفمسػػطينيةالكامػػؿ

فقػػدتػػـاالتفػػاؽعمػػىإبقائيػػاتحػػتالسػػيطرة،سػػرائيمي(إ)مسػػتكطف100فمسػػطينيانكقرابػػة21900
.(5)لصالحياتالمدنيةلمسمطةالفمسطينيةفيحيفتنتقؿا،سرائيمية()اإلاألمنية

                                 
(1) http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=14&lng=2   

.23أ.حسفساىرحسيفبنيجابر،اثرنتائجاالنتخاباتاالسرائيميةاألخيرة،مرجعسابؽ،ص(2)
(3) سابؽ، مرجع فياسرائيؿ، الحكـ نظاـ النبيالكحيدم، فتحيعبد راجع: كما17،ص4997لالستزادة

بعدىا.
تناقضالديمقراط(4) في دراسة شاركف، حتى الدكلة ييكدية مف بشارة، عزمي طد. االسرائيمية، دار4ية ،

كمابعدىا.366،ص3001الشرؽ،القاىرة،
(5)www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200308-hebron-area-h2. 

http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=14&lng=2
http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=14&lng=2
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مػػػػفمػػػػدلاسػػػػتعدادرئػػػػيسالحككمػػػػةمخػػػػاكؼكلقػػػػدتبػػػػادرإلػػػػىبعػػػػضاألحػػػػزاباليسػػػػارية
لالنسحابمفاألراضيالفمسطينية.

قػػػػػدبحثػػػػػتالكنيسػػػػػتالرابعػػػػػةعشػػػػػرفػػػػػيالسياسػػػػػةف؛النظرإلػػػػػىالصػػػػػعيداالقتصػػػػػادمبػػػػػك
قبػؿكزارةالماليػةمػفيتعمػؽبضػبطالميزانيػةمػفاالقتصاديةلمحككمةبشكؿمتكرركخاصػةنفيمػا

األمػػرالػػذمأدلإلػػىالكقػػكعفػػي،جانػػبآخػػرمػػفسػػرائيؿ(إ)قبػػؿبنػػؾجانػػبكالفائػػدةالماليػػةمػػف
.(1)مأزؽالرككداالقتصادم

تاالنتخابػػاتلمكنيسػػتالخامسػػةعشػػرفػػيأعقػػابحػػؿالكنيسػػتالرابعػػةعشػػريػػكلقػػدأجر
.4999سرائيمي(لعاـ)اإلفيتمريرميزانيةالكيافجراءالصعكباتالتيكاجيتيا

قـانون أســاس (مػف20/أ()تعػديؿرقػـ26اسػتنادانإلػىنػصالمػػادة)الكنيسػتفقػدتػـحػؿ
كالتػػينصػػتعمػػىأنػػو"إذالػػـتػػتـالمصػػادقةعمػػىمشػػركعقػػانكفميزانيػػة9122الكنيســت لســنة 

مفبدايةالسػنةالماليػةفسػييعتبراليػكـاألكؿبعػدانتيػاءىػذهالدكلةخالؿفترةثالثةأشيراعتباران
الفتػػرةالمػػذككرة)فيمػػايمػػي"المكعػػدالمحػػٌدد"(ككػػأفالكنيسػػتقػػٌررتحػػؿنفسػػياقبػػؿانتيػػاءفتػػرة

بعػػػدالمكعػػػديكمػػػان90كاليتيػػا.كسػػػتجرمانتخابػػػاتمبٌكػػػرةفػػيآخػػػريػػػكـالثالثػػػاءقبػػػؿانتيػػاءفتػػػرة
بغالبيةأعضائياكخالؿفترةخمسةأياـمفالمكعدالمحٌددتتخذالكنيستقرارانالمحدَّدشريطةأال

مفالمكعدالمحٌدد400تتجاكزيقضيبتأخيرمكعداالنتخاباتبفترةال بسػببقػربحمػكؿ،يكـو
ذكرل". عيدأكيـك مكعداالنتخاباتمفيـك

فإنػػويحػػؽ،فقبػػؿالكنيسػػتكمػػفالجػػديرذكػػرهفػػيحػػاؿلػػـيػػتـالمصػػادقةعمػػىالميزانيػػةمػػ
.(2)عمىسبيؿتغطيةالنفقات،لمحككمةأفتحصؿعمىربعالميزانيةالسنكيةالمقترحة

8112حل الكنيست في  -7
 .(3ي

تعػػدىػػذهالكنيسػػتىػػيالكنيسػػتالسادسػػةعشػػركلقػػدأمضػػتفػػيشػػغؿمياميػػامػػايقػػارب
.3006أبريؿ47كحتى3002فبراير47الثالثسنكاتكنيؼأممنذ

كلقػػدشػػػيدتىػػػذهالكنيسػػػتعمميػػػةاالنفصػػاؿكاالنسػػػحابمػػػفالمسػػػتكطناتالمتكاجػػػدةفػػػي
األمػػػػرالػػػػذمدفػػػػعبالكنيسػػػػتلمناقشػػػػةمكضػػػػكع3001)قطػػػػاعغػػػػزة(عػػػػاـالمحافظػػػػاتالجنكبيػػػػة

،االنفصػػػاؿكمػػػاترتػػػبعميػػػومػػػفاالحتجاجػػػاتالتػػػيقػػػاـبيػػػامنػػػدكبيالمسػػػتكطنيفككتػػػؿاليمػػػيف
ارتومشاىدانسحابالمستكطنيفمفصدمةجراءاالنسحاب.باإلضافةإلىماأث

                                 
http//www.pmo.gov.i/Hlistory/pastgoverments/documentsراجعفيذات:(1)
.72د.فتحيعبدالنبيالكحيدم،نظاـالحكـفياسرائيؿ،مرجعسابؽ،ص(2)

 (3) http://knesset.gov.il/review/ReviewPage2.aspx?kns=16&lng=2 
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األمػػػرالػػػذمحسػػػفمػػػف،كفػػػيالجانػػػباالقتصػػػادمفقػػػدشػػػيدتالميزانيػػػةتقميصػػػاتعميقػػػة
األمػػرالػػذمترتػػبعميػػوخػػركج،غيػػرأنػػوأثػػرعمػػىالطبقػػاتالضػػعيفة،الكضػػعاالقتصػػادمالعػػاـ

ممػػػػادفػػػػع،مػػػػفالمعػػػػيالتالكحيػػػػداتمظػػػػاىراتاحتجاجيػػػػةمػػػػفبينيػػػػاالتػػػػيقامػػػػتبيػػػػااألميػػػػات
بالكنيستإلىبحثالسياسةاالقتصاديةكانعكاساتياعمىالمجتمع.

نجػازاتغيػرأنيػاإيئةالسمعةعمىرغـمػاقدمتػومػفكلقدعرؼعفىذهالكنيستأنياس
فقػدشػيدتالعديػدمػفالتحقيقػاتبشػبيةارتكػابالمخالفػاتالتجػاكزاتكاففيعيدىاالعديدمػف

مػفبيػنيـرئػيسالحككمػةكابنػوعمػرمشػاركف،جنائيةمفقبػؿالشػرطةبحػؽأعضػاءالكنيسػتال
ككػذلؾ،ىميػةفػيحمػالتكالػدهاالنتخابيػةكالذمتكرطبقضػايافسػادعمػىخمفيػةتشػغيمولشػركةك

المدعيالعاـبتكجيوتيمةمحاكالتكمعتصادـ،تمقيوألمكاؿعدةمفمنظماتداخميةكخارجية
األمرالذمدفعالكنيستإلصدارقػانكففػييكليػكيسػمحلممػدعيالعػاـ،تمتعوبالحصانةمعلو

ككػػػذلؾحػػػدكثالتصػػػكيتاتالمزدكجػػػةلعضػػػكمالكنيسػػػت،(1)بتكجيػػػوتيػػػـضػػػدأعضػػػاءالكنيسػػػت
االثنيفكىيمفحزبالميككدكالتػيتسػببتبػأفقػاـرئػيسالكنيسػتباسػتدعاءالشػرطةإلػىمقػر

كلىمنذتأسيسالكنيست.الكنيستلممرةاأل

كفػػيأكاخػػرفتػػرةعمػػؿالكنيسػػتالسادسػػةعشػػرةشػػيدانشػػقاؽحػػزبالميكػػكدكأقامػػتحػػزب
كلقداضطرعددكبيرمفأعضاءالكنيست،كاديماكلقدكافمفبيفالمنسحبيفرئيسالحككمة

نتخابػاتإلىاالسػتقالةمػفالكنيسػتقبػؿالكقػتالمحػددكذلػؾبيػدؼتمكيػنيـمػفالتنػافسفػياال
.(2)لمكنيستالسابععشرضمفصفكؼحزبكاديماالجديد

كالتينصتعمػىأنػو"4968/ح(مفقانكفأساسالحككمةلسنة6كذلؾإعماالنبالمادة)
لػػػفيكػػػكفعضػػػككنيسػػػتقػػػدانسػػػحبمػػػفكتمتػػػوالبرلمانيػػػةكلػػػـيسػػػتقيؿمػػػفمنصػػػبوقػػػربمكعػػػد

إفمفعػػكؿىػػذااالرشػػادأفيػػرلفػػيحالػػةانشػػقاؽاالنسػػحابكزيػػرانفػػيفتػػرةكاليػػةتمػػؾالكنيسػػت؛
كتمةكفقانلمظركؼالتيحددتفيالقانكف؛كبالنسبةليذاالبندالصغيرفػإف"االنشػقاؽعػفكتمػو"

/أ(فيقانكفأساسالكنيست".6)يعنيماجاءفيبند

سػتلفييدرىجاسـعضككني/أ(مفقانكفأساسالكنيستكالتينصتعمىأنو"6)كمادة
قدانسحبمفكتمتوكلـيستًقؿمفالكنيستبعدذلػؾعمػىقائمػةمرشػحيحػزبفػياالنتخابػات

كذلؾإذاماكػافليػذا،التيتجرمبعدانتياءفترةكاليةالكنيستالتيكافعضككنيستخالليا

                                 
(1) (1)رقـتقريرمعمكمات، مركزالزيتكفلمدراساتكاالستشارات،، االسرائيمية، السياسية فيالطبقة الفساد

  .21بيركت،لبناف،ص

.33راجعفيذاتالمعني:أ.حسفساىرحسبيفبنيجابر،مرجعسابؽ،ص(2)
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تمػػةمػػربالنسػػبةالنشػػقاؽكالحػػزبتمثيػػؿفػػيالكنيسػػتالمنتييػػةكاليتيػػا؛كاليسػػرممفعػػكؿىػػذااأل
ٌددتفيقانكفاالنتخاباتلمكنيستكفقان ".لمشركطالتيحي

ممادفعالكنيستإلىأفتتخذقرارانيحؿنفسياقبؿانتياءفصمياالتشريعيكذلؾكفؽنص
(كالتينصتعمىأنو"إفالكنيستلف41)تعديؿرقـ(مفقانكفأساسالكنيست21المادة)

بتأييدغالبية،فترةكاليتياإالمفخالؿسفقانكفبيذاالصددتتخذقرارانبحؿنفسياقبؿانتياء
أعضاءالكنيست".

(20كيعدىذاالقراربمثابةإرشادلمكعداالنتخاباتالجديدةكذلؾبحسبالمادة)تعديؿرقـ
(مفنفسالقانكفكالتيكردفينصيا"ينطكمقانكفحؿالكنيستعمىإرشاد21لنصالمادة)

خمسةتتجاكزكسيقعىذاالمكعدخالؿفترةلف،لمكعداالنتخاباتلمكنيستالتيستمييابالنسبة
أشيربعدمصادقةالكنيستعمىقانكفحؿالكنيست".

8111حل الكنيست في  -2
 .(1ي

ككػػاف،3009فبرايػػر31كحتػػى3006أبريػػؿ47باشػػرتىػػذهالكنيسػػتميػػاـعمميػػامنػػذ
ألكؿمػػػرةمػػػفنػػػاؿأكبػػػرعػػػددمػػػفالمقاعػػػدىػػػكحػػػزبتنػػػافسفػػػياالنتخابػػػاتألكؿمػػػرةينتخػػػب

.(2)مرأةالمنصبرئيسالكنيست
كلقدكاكبتىػذهالكنيسػتانػدالعحػربلبنػافكلقػدكجيػتانتقػاداتحػادةحػكؿكيفيػةإدارة

تقػػػػديـتقريػػػػرعػػػػفاألمػػػػرالػػػػذمدفػػػػعبالكنيسػػػػتلبحػػػػثالحػػػػربكعمػػػػؿالمجنػػػػةالمكمفػػػػةب،الحػػػػرب
.(3)الحرب

بشػػبيةارتكابػػوالمخالفػػاتموشــيو كتســافككمػػاتػػـفػػتحتحقيػػؽضػػدرئػػيسالدكلػػةالثػػامف
.(4)الجنسيةضدعددمفالنساءالمكاتيعممففيالديكافالرئاسي
بعػػدخػػالؼكصػػراعداـبينيػػا3007كلقػدسػػيطرتحركػػةحمػػاسعمػػىقطػػاعغػػزةفػػيعػػاـ

أدلإلػػػػىاالنقسػػػػاـالفمسػػػػطينيالػػػػداخميكالػػػػذمتسػػػػببفػػػػيكقػػػػؼكبػػػػيفحركػػػػةفػػػػتحاألمػػػػرالػػػػذم
سػرائيمية()اإلالحككمػةمخػاكؼاألمػرالػذمأدلإلػىازديػاد،سػرائيمي(مػعالكيػاف)اإلالمفاكضات

.(5)مفتزايدقكةحركةحماسداخؿقطاعغزة
                                 

(1) http://knesset.gov.il/review/ReviewPage3.aspx?kns=17&lng=2 

لكف(2) انشؽعف)العمؿ(،كشكؿ)رافي: قامربفغكريكفعندما تشكيؿاالفكار، إعادة ناديةعيمبكني، أ.
.46/09/3001كديما(،تعبيرعفتغييرأكثرجكىرية،الشرؽاألكسط،جريدةالعربالدكلية،

 http://www.alquds.com/node/382،نقالعف"يدعكتاحرنكت":24/01/3008صحيفةالقدس(3)

 http://www.islamonline.net...منظـكمقنف،اإلسرائيميأ.أحمدالسيدتركي،الفسادالسياسي(4)

ىدؼلحقكؽاالنساف،(5) لمركز مقدمة عمؿ كرقة المغمقة، المجمسالتشريعيكالدكائر الصالحي، بساـ أ.
.40/08/3008دراسةتعزيزالتجربةالبرلمانيةالفمسطينية،
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الفترةلينتجعنوحؿالكنيستكالعمؿعمى إجراءاجتمعتىذهاألحداثاليامةفيىذه
االنتخابات.

8192حل الكنيست في -1
 .(1ي

كالتينتجعنياالكنيست3042كانكفالثاني33تمتاالنتخاباتلتشكيؿالكنيستفي
.3041مارس24كحتى3042فبراير1التاسععشركالذمباشرميامولفترةقصيرةمنذ

تشكيؿ كحماسحيثتـ فتح بيفحركتي االتفاؽ الفترة شيدتىذه كحدةكلقد حككمة
بكقؼالمحادثاتمعالسمطةكفرضالعقكباتيةاألمرالذمقابمتالحككمة)اإلكطن سرائيمية(

االقتصاديةعمييا.
سرائيؿ(عمىقطاعغزةفييكـإ)كالتيقامتبيا3041تقياـحربككماكاكبتالكنيس

ؼالصامد"بينماأطمقتسرائيمي(اسـ"الجر)اإلكالتيأطمؽعميياالكياف3041يكليك/تمكز8
عميياحركةحماس"العصؼالمأككؿ"كأماحركةالجياداإلسالميفقدأطمقتعمييااسـ"البنياف

االحتالؿ ارتكب كلقد بحؽالمرصكص" المجازر مف العديد الحرب ىذه خالؿ )اإلسرائيمي(
3041آب36طالؽالنارفيإالمكاطنيفالفمسطينييفكتـاالتفاؽعمىكقؼ

(2).
كلقدبحثالكنيستفيأعقابىذهالحربفياألسبابالتيأدتالىشعكرالمكاطنيف

الشخصي األمني بالتراجع )اإلسرائيمييف( ، ككما المكاضيعأيضانبحث في يتعمؽ ما في
كغالء الفقر ظاىرة مكافحة كسبؿ الصحي الجياز تفاقـ كخاصة كاالجتماعية االقتصادية

المعيشة.
 ىذه االئتالؼكؿ حقكؽ في كالخالؼ الصراع نشكب في بارزان دكران لعبت األحداث

دفعبالكنيستأف3041األمرالذمصاحبوالمصادقةعمىالميزانيةلعاـ،الحككمي كؿىذا
نيائيان بحميا قانكف مشركع كالثالثة الثانية بالقكانيف تقر تمييدان، طارئة جمسة عقد خالؿ مف

تطبيقان،مفأعضاءالكنيستعمىحميابشكؿنيائي81كلقدصكت،دةانتخاباتجديجراءإل
إفالكنيستلفتتخذ21(مفنصالمادة)41لماكردفي)تعديؿرقـ (كالذمنصعمىأنو"

قرارانبحؿنفسياقبؿانتياءفترةكاليتياإالمفخالؿسفقانكفبيذاالصددبتأييدغالبيةأعضاء
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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 ثالثالمطمب ال
 سرائيمية(ياإل تقييم تجربة الحل في القوانين

القانكف في الحؿ حؽ التكازف)اإليعد يجسد كال نفسو الكنيست يد في حقان سرائيمي(
المطمكببيفالسمطاتغيرأنوجاءفيبعضالمكادبمثابةضمانةكجزاءلضبطسيرالعمؿ

لعدـخركجعؿجزاءن/أ(كالذمجي26)(مفنصالمادة20)تعديؿرقـكذلؾبحسبماكردفي
الكنيستبالمصادقةعمىالميزانيةالعامةخالؿالمدةالتيحددىاالقانكففقداعتبرالقانكفأف

ضمانةلعدـالتالعبكاالىماؿفيالمصادقةعمىهالكنيستتككفقدحمتنفسيابنفسياكىذ
الخركجكالتكافؽعمىالميزانية.جزاءفينفسالكقتعمىعدـمقدرةالكنيستكالميزانية

الكنيست فيككف جديدة حككمة بتشكيؿ الكنيست أعضاء أحد تكميؼ حالة في ككذلؾ
أك العضكعفتشكيؿالحككمةسكاءبفكاتالمدةالمحددة باعتبارهقدحؿفيحاؿعجزىذا

جراءقياموباإلبالغعفعجزهعفالقياـبتشكيميا.
(كالتيخكلتالكنيست21(لنصالمادة)41)التعديؿرقـميياكأمافيالحالةالتينصع

حؿنفسوبنفسوفقدقيدتذلؾبأفتتخذالكنيستقرارانبقانكفبيذاالصددكأفيؤيدىذاالقرار
أغمبيةبرلمانية.

عندماأعطىحؽالحؿلمحككمةمفخالؿالتكافؽمعرئيسالدكلةعمىالحؿفيأيضانك
األمرالذميعرقؿحاؿتبيفلرئيسال الكنيستلمحككمة كزراءأفىناؾمعارضةمفأعضاء

(39غيرأفالقانكفقدقيدذلؾمفخالؿماكردفينصالمادة)،قياميابعمميابالشكؿالسميـ
كالذمفرضأفيصدرذلؾالتكافؽبيفرئيسالكزراء4968مفقانكفأساسالحككمةلسنة
سرائيمية(كأفيسرممفعكؿىذاالمرسكـبعدصدكره)اإليالكقائعكرئيسالدكلةبمرسكـيصدرف

الكياف34ب دكلة لرئيس خطي طمب بتقديـ الكنيست أعضاء غالبية قاـ إذا إال يكمان
)اإلسرائيمي(لتكميؼعضككنيستكافؽعمىذلؾخطيانكعمىأاليككفرئيسالحككمةبتشكيؿ

صدكرالمرسكـكستعتبرالحككمةكأنيااستقالتيكـيكمانمفيكـ34حككمةكذلؾخالؿفترة
صدكرالمرسكـ.

التطبيقاتالتيحدثتفيالكياف أف ذكره تنكعتبيفحاالت)اإلكالجدير قد سرائيمي(
سرائيمية(.)اإلالحؿالتينصتعميياالقكانيف
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 المبحث الرابع
 وفقًا لمقانون األساسي   مدى مالءمة األخذ بفكرة الحل في النظام السياسي الفمسطيني

يتمتػػػعالنظػػػاـالسياسػػػيالفمسػػػطينيبتركيبػػػةذاتطػػػابعخػػػاصسػػػكاءنعمػػػىصػػػعيدنشػػػأتو
،تتمتػػػعكػػػؿمنيػػػابأنظمتيػػػا،كسػػػمطة،كخاصػػػةنمػػػايتعمػػػؽبمسػػػألةثنائيػػػةبػػػيفمنظمػػػة،كتشػػػكيمو

نظاميػػػابػػػارغيػػػرأفمنظمػػػةالتحريػػرالفمسػػػطينيةاليمكػػفاعت،كمؤسسػػاتيا،كقكانينيػػاكسػػػمطاتيا
إالمػػفحيػػثتنظيمػػولمجنػػػة،حيػػثأنػػواليكتسػػبالطبيعػػةالدسػػتكريةاألساسػػيبمثابػػةدسػػتكر؛

فتمتمػؾ،كأمػاالسػمطةالكطنيػةالفمسػطينية،(1)كطبيعػةالعالقػةبينيمػا،كالمجمسالػكطني،التنفيذية
كمفخالؿ،دكالذميعددستكرالبال،كتعديالتو3002القانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة

كخاصػػػػةنمػػػفحيػػػثطبيعػػػةالعالقػػػةفػػػيمػػػابػػػػيف،مػػػكادهتتضػػػحطبيعػػػةالنظػػػاـالسياسػػػيلمػػػبالد
كىذاما،كمقدارتحقيؽالتكازففيمابيفالسمطات،كالرقابةفيمابينيما،كمدلالتعاكف،السمطات

3002يػػػدفعنالمبحػػػثحػػػكؿمػػػدلضػػػركرةاسػػػتحكاذالقػػػانكفاألساسػػػيالفمسػػػطينيالمعػػػدؿلسػػػنة
كتعديالتػػوعمػػىسػػالحيفليمػػانفػػسالقػػكةيكاجػػوبيمػػاكػػؿمػػفالسػػمطةالتنفيذيػػةبسػػالحالمسػػئكلية

بتقسػيـ،كيكاجوبوالسمطةالتشريعيةبسالححؿالمجمسالتشريعي،الكزارية كفيسبيؿذلؾنقـك
ىذاالمبحثإلىمطمبيفعمىالنحكالتالي:

لبرلماففيالنظاـاألساسيالفمسطيني.المطمباألكؿ:مبرراتاألخذبفكرةحؿا
القانكفاألساسي.فيالمطمبالثاني:التنظيـالدستكرمإلدخاؿفكرةحؿالبرلماف

 المطمب األول
 مبررات األخذ بفكرة حل البرلمان في النظام السياسي الفمسطيني

عنيػػػػػاكتػػػػػداعياتالحزبيػػػػػةالتػػػػػيينػػػػػتج،النظػػػػػاـالسياسػػػػػيالفمسػػػػػطينيبطبيعتػػػػػوالسياسػػػػػية
،كالتػيكػافنتاجيػااالنقسػاـالحاصػؿداخػؿالصػؼالفمسػطيني،كالمناكفاتالداخميػة،الصراعات

يجعػػػؿىػػػذاالنظػػػاـبػػػأمسالحاجػػػةلكجػػػكدحػػػؽحػػػؿالمجمػػػسالتشػػػريعيداخػػػؿنصػػػكصالقػػػانكف
حيػػثأفىػػذاالحػػؽيشػػكؿدرعػػانكاقيػػانفػػي؛كتعديالتػػو3002األساسػػيالفمسػػطينيالمعػػدؿلسػػنة

كفػػػيىػػػذاالمطمػػػب،كالتنفيذيػػػة،فيػػػكركػػػفتػػػكازفالقػػػكلبػػػيفالسػػػمطتيفالتشػػػريعية،سػػػاـكجػػػواالنق
سنبررحاجةىذاالنظاـلألخذبفكرةحؿالبرلمافمفخالؿمايمي:

                                 
القانكفالدستكرمكالنظـالسياسية،ج(1) النظريةالعامةفي-،النظـالسياسية3د.محمدعبداهللأبكمطر،

ط فمسطيف، في كتطبيقاتيا السياسية 4النظـ مكتبة ، غزة، األزىر، جامعة الطالب، ،3047كمطبعة
 كمابعدىا.216ص
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 الفرع األول
 طبيعة النظام السياسي الفمسطيني

 سنة المعدؿ الفمسطيني األساسي القانكف شكؿ المرحمة3002لقد دستكر كتعديالتو
كالعالقة،كاألنظمةفيالدكلةالفمسطينية،كلقدتناكؿىذاالقانكفتنظيـكافةالحقكؽ،االنتقالية

السمطات بيف لمبالد، العامة كالطبيعة اليامة، األمكر مف كالعديد بعضىذه، بإبراز كسنقكـ
نةاألمكرمفخالؿالتطرؽلنصكصبعضالمكادفيالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلس

كتعديالتوحسبالحاجةعمىالنحكالتالي:3002
بأشكاليا السمطات الشعبمصدر جعؿ خالؿ مف الدكلة في السياسي النظاـ نظـ فقد

التنفيذية الثالثة كالتشريعية، )؛كالقضائية، بمكجبنصالمادة األساسي3كذلؾ القانكف مف )
.(1)كتعديالتو3002الفمسطينيالمعدؿلسنة

ىذاالنصيبرزلناأفالمشرعالفمسطينيقدجعؿالقكةالحقيقيةالتيتتمتعبياكمفخالؿ
األصيؿ السمطة صاحب يشكؿ الذم الشعب قبؿ مف ممنكحة السمطات ىذه كمصدرىا،

ظاـاألمرالذميجعؿمفالن؛كلقدأقرتىذهالمادةمبدأالفصؿالمرفبيفالسمطات،األساسي
.قراطيالفمسطينينظاـنيابيديم

يخصنظاـالحكـفيفمسطيف فيما القانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿ؛كأما فقدأكد
 نيابي3002لسنة ديمقراطي نظاـ ىك فمسطيف في الحكـ نظاـ أف عمى كتعديالتو تككف،

.(2)(1كأماـالمجمسالتشريعيبحسبمانصتالمادة)،الحككمةبمكجبومسئكلةأماـالرئيس
بيفكباإلمعاف فيما يخمط مختمطان نظامان ىك الفمسطيني النظاـ أف نجد فينصالمادة
البرلماني النظاـ الرئاسي، مف؛كالنظاـ مباشرة حيثيأخذمفالرئاسيانتخابالرئيسبصكرة

الفصؿمابيف،شعب كيمارسصالحياتكاسعةإالأنويأخذمفالنظاـالبرلمانيلكجكدمبدأ
السمطات.

فقدنصالمشرععمىأفمبدأسيادةالقانكفىكأساس،ايخصأساسالحكـكأمافيم
لمانصتعميوالمادة)،الأحديعمكعمىالقانكف،فيفمسطيف؛الحكـ كبذلؾيككف،(6كفقان

                                 
(1)( طريؽ3تنصالمادة عف كيمارسيا السمطات مصدر الشعب أنو" عمى األساسي القانكف مف )

السمطاتالتشريعيةكالتنفيذيةكالقضائيةعمىأساسمبدأالفصؿبيفالسمطاتعمىالكجوالمبيففيىذاالقانكف
األساسي".
(مفالقانكفاألساسيعمىأنو"نظاـالحكـفيفمسطيفنظاـديمقراطينيابييعتمد1تنصالمادة)(2)

كتككف الشعب قبؿ مف مباشران انتخابان الكطنية السمطة رئيس فيو كينتخب كالحزبية السياسية التعددية عمى
الحككمةمسئكلةأماـالرئيسكالمجمسالتشريعيالفمسطيني".



208

.(1)الجميعأماـالقانكفسكاسية
الفمسطينية الكطنية يخصانتخاباترئيسالسمطة فيما خابفقدجعؿالمشرعانت؛كأما

كلـيدعلمبرلمافأمدكرفيتعييفرئيس،كمباشرانمفالشعبالفمسطيني،الرئيسانتخابانعامان
أكانتخابوحتىاليخضعالرئيسلسمطةالبرلمافممايخكلوليككفحكمانبيفالسمطات،السمطة

.(2)(21لتمتعوباالستقالليةكىذاماأكدتوالمادة)
حيثقررعددمفالحاالت؛شغكرمركزرئيسالسمطةكلقدذىبالمشرعفيمايخص

الرئيسشاغران مركز بمكجبيا التييعتبر الرئيس، كفاة كىيعند ثمثيأعضاء، قبكؿ أكعند
إليومفالرئيس مقدمة المجمسالتشريعيالستقالة األىمية، رئيسالسمطة فيحاؿفقد كأخيران

المحك مف بذلؾقرار يصدر عمىأف العمياالقانكنية الدستكرية مة المجمسالتشريعي، كمكافقة
كلقدخكؿالمشرعرئيسالمجمسالتشريعيالفمسطينيبتكلىمياـرئيس،بأغمبيةثمثيأعضائو

األسبابالسابقةعمىأف المنصببسببأحد الفمسطينيةفيحاؿشغرىذا الكطنية السمطة
عمىأفتجرمخاللياانتخاباتحرةكمباشرةيككفذلؾمؤقتانكالتزيدمدةتكليوعفستيفيكمان

المادة نص في كرد ما بحسب كذلؾ العامة االنتخابات لقانكف كفقان جديد رئيس النتخاب
(27)(3).

كتعديالتولتمنحرئيس3002(مفالقانكفاألساسيالمعدؿلسنة29كلقدجاءتالمادة)
كىي األعمىلمقكاتالفمسطينية منصبالقائد الرئاسيالسمطة مميزاتالنظاـ مفأحد حيث،

نصتالمادةعمىأف"رئيسالسمطةالكطنيةىكالقائداألعمىلمقكاتالفمسطينية".
 لسنة المعدؿ األساسي القانكف أعطى فقد السمطة ممثمي بتعييف يتعمؽ فيما 3002أما

                                 
)تنصالم(1) كتخضع6ادة فيفمسطيف، القانكفأساسالحكـ سيادة مبدأ مفالقانكفاألساسيعمىأنو" )

لمقانكفجميعالسمطاتكاألجيزةكالييئاتكالمؤسساتكاألشخاص"
(2 )( عامان21تنصالمادة انتخابان الفمسطينية الكطنية ينتخبرئيسالسمطة مفالقانكفاألساسيعمىأنو" )

شعبالفمسطينيكفقانألحكاـقانكفاالنتخاباتالفمسطيني".كمباشرانمفال
يعتبرمركزرئيسالسمطةالكطنيةشاغرانفيأممف-4(مفالقانكفاألساسيعمىأنو"27نصالمادة)(3)

الحاالتاألتية:
 الكفاة. -أ

 االستقالةالمقدمةإلىالمجمسالتشريعيالفمسطينيإذاقبمتبأغمبيةثمثيأعضائو. -ب

فقداألىميةالقانكنيةكذلؾبناءعمىقرارمفالمحكمةالدستكريةالعمياكمكافقةالمجمسالتشريعيبأغمبية-ج
ثمثيأعضائو.

إذاشغرمركزرئيسالسمطةالكطنيةفيأممفالحاالتالسابقةيتكلىرئيسالمجمسالتشريعيالفمسطيني-3
ت ال لمدة مؤقتان الكطنية السمطة رئاسة كمباشرةمياـ حرة انتخابات خالليا تجرم يكمان ستيف عف زيد

 النتخابرئيسجديدكفقانلقانكفاالنتخاباتالفمسطيني".
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نصالما بحسب كذلؾ الفمسطينية الكطنية السمطة لرئيس الحؽ ىذا )كتعديالتو مف10دة )
 لسنة المعدؿ األساسي السمطة3002القانكف رئيس يعيف أنو" عمى نصت كالتي كتعديالتو

،الكطنيةممثميالسمطةالكطنيةلدلالدكؿكالمنظماتالدكليةكالييئاتاألجنبيةكينييمياميـ
سمطةتمتعكبيذايككفرئيسال،كمايعتمدممثميىذهالجياتلدلالسمطةالكطنيةالفمسطينية"

بحؽآخريعدمفمميزاتالنظاـالرئاسي.
القكانيف يخصإصدار )؛كفيما المادة منحت صالحية14فقد الكطنية السمطة رئيس )

تاريخ مف يكمان ثالثيف خالؿ الفمسطيني التشريعي المجمس مف إقراراىا بعد القكانيف إصدار
.(1)خرلمفمميزاتالنظاـالرئاسيإحالتياإليوكبيذايككفرئيسالسمطةقدحظيبميزةأ

(مف13حيثمنحتوىذاالحؽالمادة)؛بحؽالعفكالخاصأيضانكلقدحظيرئيسالسمطة
 الكطنية3002القانكفاألساسيالمعدؿلسنة لرئيسالسمطة التينصتعمىأنو" كتعديالتو

عفالجريمةفاليككفإالكأماالعفكالعاـأكالعفك،حؽالعفكالخاصعفالعقكبةأكتخفيضيا
بقانكف".

صػالحيةإصػدارقػراراتليػاقػكةالقػانكففػيأيضان(لرئيسالسمطة12كلقدمنحتالمادة)
كضػكابط،غيرأفالمشرعكضعشػركطان،حالةالضركرةفيغيرأدكارانعقادالمجمسالتشريعي

ةالتحتمؿالتأخيركأفيككففقدأكجبأفتككفحالةالضركر؛ليذهالصالحيةالممنكحةلمرئيس
كعمػػػىأفتعػػػرضىػػػذهالقػػػراراتعمػػػىالمجمػػػسالتشػػػريعيفػػػيأكؿجمسػػػة،المجمػػػسغيػػػرمنعقػػػد

كفيحاؿعدـااللتػزاـبعرضػياعمػىالمجمػسيػزكؿمػاليػامػف،يعقدىابعدصدكرىذهالقرارات
ؿعرضػػتعمػػىعمػػىأنػػويػػزكؿمػػايكػػكفليػػامػػفقػػكةالقػػانكففػػيحػػاأيضػػانكنػػص،قػػكةالقػػانكف

.(2)المجمسالتشريعيبحسبالقانكفكلـيقرىاالمجمس

                                 
(1)( 14تنصالمادة أنو" األساسيعمى القانكف مف بعد-4( القكانيف الكطنية رئيسالسمطة يصدر

إقراراىامفالمجمسالتشريعيالفمسطينيخالؿثالثيفيكمانمفتاريخإحالتياإليو،كلوأفيعيدىاإلىالمجمس
الاعتبرتمصدرةك تنشرفكرانفيالجريدةالرسمية.خالؿذاتاألجؿمشفكعةبمالحظاتوكأسباباعتراضوكا 

إذاردرئيسالسمطةالكطنيةمشركعالقانكفإلىالمجمسالتشريعيكفقانلألجؿكالشركطالكاردةفي-3
الفقرةالسابقةتعادمناقشتوثانيةنفيالمجمسالتشريعي،فإذاأقرهثانيةنثمثيأعضائوأيعتبرقانكنانكينشرفكرانفي

 الرسمية".الجريدة

(مفالقانكفاألساسيعمىأنو"لرئيسالسمطةالكطنيةفيحاالتالضركرةالتيال12تنصالمادة)(2)
تحتمؿالتأخيرفيغيرأدكارانعقادالمجمسالتشريعي،إصدارقراراتلياقكةالقانكف،كيجبعرضياعمى

الزاؿماكافليامفقكةالقانكف،أماالمجمسالتشريعيفيأكؿجمسةيعقدىابعدصدكرىذهالقرارات كا 
إذاعرضتعمىالمجمسالتشريعيعمىالنحكالسابؽكلـيقرىازاؿمايككفليامفقكةالقانكف".
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(عػػػدـتحديػػػدمػػػدةزمنيػػػةمحػػػددةيػػػتـعػػػرضىػػػذه12غيػػػرأنػػػويؤخػػػذعمػػػىنػػػصالمػػػادة)
كالػػذم،كبيػػذايكػػكفالمشػػرعقػػدتػػرؾذلػػؾلتقػػديررئػػيسالسػػمطة،القػػراراتبمكجبيػػاعمػػىالمجمػػس

ككػػذلؾغيػػابتحديػػد؛عمػػىالمجمػػسالتشػػريعيذلػػؾمسػػاحةكاسػػعةلمتبػػاطؤفػػيعػػرضالقػػرارات
كالتػيتػدفعباتجػاهعػدـاإلطالػةفػيغيبػة،المدةالمعينػةالتػييتكجػبأفينعقػدالمجمػسبمكجبيػا

المجمسالتشريعيألسبابقػدتكػكفذاتطػابعسياسػيفقػدتكػكفسػببغيبػةالمجمػسالتشػريعي
الرئيسيعطيوالفرصةلتعسؼفيقراراتػوإجازةأكتعطيؿأكحؿفبيذهالمساحةالمترككةلتقدير

أكخػػػالؼ،كالػػتحججبعػػدمالئمػػػةالظػػركؼلعقػػػدالبرلمػػافأكعػػدـقػػػدرةالبرلمػػافعمػػػىاالجتمػػاع
كغيرهمفاألسباب.،أكعدـشرعيةالبرلمافالنتياءكاليتو،ذلؾ

طةالكطنيةفقدتـتشكيميافيبدايةاألمرمفرئيسالسم،كأماعفتشكيؿالسمطةالتنفيذية
كمجمسالكزراءالذمكافيرأسورئيسالسمطةغيرأنوتـتعديؿالدستكرفيمارس،الفمسطينية

 ييكمؼبتشكيؿالحككمة3002عاـ منصبرئيسكزراء لينصعمىكجكبكجكد منح، كلقد
وأفأفيقيموأكيقبؿاستقالتوكلأيضانالدستكررئيسالسمطةأحقيةاختياررئيسالكزراءكلو

.(1)(11كىذابحسبمانصتعميوالمادة)،يطمبمنودعكةمجمسالكزراءلالنعقاد
كالكزراءيككنكفمسئكلكفأماـ،نجدأفرئيسالكزراء،كمفخالؿاإلمعاففيىذاالنص

ككذلؾأفالمشرعلـيفرضعمىالرئيساختياررئيسالكزراءمفبيفاألغمبية؛رئيسالسمطة
غيرأفىذااالختياريككف،فقدترؾلوالخياركلككافمفخارجأعضاءالبرلماف؛البرلمانية

كذلؾمفأجؿ؛لوتداعياتتحتـعمىالرئيسالتكجوصكباالختيارمفبيفاألغمبيةالبرلمانية
بالحككمة البرلماف ثقة نيؿ الحزبية، السياسية المناكفات عف خارج؛كاالبتعاد مف فاالختيار

لبرلمافيتطمبكعيبأىميةتغميبالمصمحةالعامةعمىالمصمحةالحزبيةاألمرالذمأعضاءا
،يتيحكيسيؿالحصكؿعمىثقةالبرلمافعنداختياررئيسانلمكزراءمفخارجالبرلمافذككفاءة

حيثأفىذااالختيارغالبانماكافيترتبعميوفيبعضاألنظمةالسياسيةإمااستقالةالحككمة
حؿالبرلماف.أك

كتعديالتوقدنصعمىالتعاكف3002كنجدأفالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة
كىذايدؿعمىأف،(16بيفرئيسالسمطةكمجمسالكزراءكذلؾبحسبماكردفينصالمادة)

.(2)ىذاالقانكفيدفعنحكالمركنةفيالعمؿكتعزيزالتعاكفكالتداخؿ

                                 
(مفالقانكفاألساسيعمىأنو"يختاررئيسالسمطةالكطنيةرئيسالكزراءكيكمفوبتشكيؿ11تنصالمادة)(1)

 بؿاستقالتو،كلوأفيطمبمنودعكةمجمسالكزراءلالنعقاد".حككمتوكلوأفيقيموأكيق

(مفالقانكفاالساسيعمىأنو"يساعدمجمسالكزراءالرئيسفيأداءمياموكممارسة16تنصالمادة)(2)
سمطاتوعمىالكجوالمبيففيىذاالقانكفاألساسي".
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يخصالسمط التشريعيةكفيما سمطة؛ة ىي التشريعية السمطة أف عمى المشرع أكد فقد
الشعب مف منتخبة كىيالممثؿعنو، التشريعية، كيتكلىالمجمسالتشريعيميامو ،كالرقابية،

ككذلؾ؛كالالزمةلتنظيـالحياةفيالمجتمعالفمسطيني،فيككفعميوإصدارالتشريعاتالضركرية
كمسائمتياكذلؾحفاظانعمىحسفسيرالعمؿكعدـ،السمطةالتنفيذيةمباشرةدكرهالرقابيعمى

الصالحيات الحقكؽأك التعسؼفياستعماؿ أك القانكف تجاكز المشرععف، يغفؿ ككذلؾلـ
غير،تحديدمدةالفصؿالتشريعيلممجمسالتشريعيفقدتـتحديدىابأنياىيالمرحمةاالنتقالية

ف المادة عمىىذه التعديؿ أربع37/7/3001ي المدة ىذه جعؿ أداءقد سنكاتكتنتييعند
(مفالقانكفاألساسي17قدنصتالمادة)ف،جديدالمنتخباليميفالدستكرمأعضاءالمجمسال

 لسنة السمطة3002الفمسطينيالمعدؿ المجمسالتشريعيالفمسطينيىك عمىأف" كتعديالتو
المنتخبة التشريعية يتعارض، ال مياموبما التشريعي المجمس يتكلى القانكف ىذا أحكاـ مع

كتعتبرمدةىذاالمجمسىيالمرحمة،التشريعيةكالرقابيةعمىالكجوالمبيففينظاموالداخمي
 .االنتقالية"

لينصعمىأنو"مدةالمجمسالتشريعي3001كلقدتـتعديؿالبندالثالثمنيافيتعديؿ
انتخابوكتجرماالنتخاباتمرةكؿأربعسنكاتبصكرةدكرية".أربعسنكاتمفتاريخ

( المادة نصت 17ككما عاـ تعديؿ بحسب مكرر كالية3001( مدة تنتيي أنو" عمى
المجمسالتشريعيالقائـعندأداءأعضاءالمجمسالجديدالمنتخباليميفالدستكرم".

لمافخالؿالفترةالكاقعةمابيفغيرأنويثارخالؼفقييحكؿالصالحياتالممنكحةلمبر
االنتخاباتالتشريعيةإجراءقرار لميامو، المجمسالجديد تسمـ كفترة اليميفالدستكرم، ؛كحمفو

كالصالحياتالممنكحةليـككأنيـفي،فيناؾجانبيرلأفلوالحؽفيممارسةكافةالمياـ
تقمي،فصميـالتشريعيالعادم صىذهالصالحياتفاليمارسكىناؾجانبآخريرلضركرة

.(1)ةأعضاءالبرلمافأيةمياـتمسمصالحالدكلةأكتغيرفيأمكرتشريعيةأكتنظيمي
وبدورنا نرى أنو في حال نص الدستور عمى أن ىذه الفترة محل الخالف ىي ضمن مدة  

والصالحيات ، يكون ألعضائو الحق في التمتع بكامل الميام، الفصل التشريعي لممجمس القديم
فما الذي ، ( مكرر سالفة الذكر37وىذا ينطبق عمى ما نصت عميو المادة ي، الممنوحة ليم

أو تغير في أمور ، يمنع المجمس القديم من أن يمارس أعضائو أية ميام تمس مصالح الدولة
من أن يحتفظ أعضاء المجمس القديم بكافة الميام  اً فال ضير إذ، ةأو تنظيمي، تشريعية
ن لم يكونوا في الفترة محل ، حيات الممنوحة ليم وكأنيم في فصميم التشريعي العاديوالصال وا 

.الخالف ضمن فصميم التشريعي

                                 
.101د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(1)
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المجمسالتشريعي يمتمؾحؽافتتاحدكراتانعقاد يتعمؽبمف فيما كأما كحؽالدعكة،
(منو13مادة)كتعديالتوفيال3002نصالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة،لالنعقاد

كبحسبىذا،"عمىأف"يفتتحرئيسالسمطةالدكرةالعاديةاألكلىلممجمسكيمقيبيانواالفتتاحي
أفالقانكفاألساسي النصنجد 3002المعدؿلسنة كتعديالتو افتتاحـ منحرئيسالسمطة قد

جاءالنظاـالداخميغيرأنو،الدكرةالعاديةاألكلىفقطكلـيذكرشيءعفباقيدكراتاالنعقاد
.(1)(منو46لممجمسالتشريعيالفمسطينيليكمؿىذهالمادةمفخالؿماكردفيالمادة)

كاالنعقاد،فمفخالؿىذهالمادةنالحظأفالمشرعقدميزبيفاالنعقادفيالدكراتالعادية
عادية الغير الدكرات في العادية، الدكرات صالحية؛كأما منح فقد ، لرئيسكحؽ ليا الدعكة
كىككذلؾالمخكؿمفقبؿالدستكربافتتاحالجمسةالعاديةاألكلى،السمطةالكطنيةالفمسطينية

لقاءالبيافاالفتتاحي فيياألولىفأما،كأماالدكراتالغيرعاديةفأعطىىذاالحؽلجيتيف،كا 
عمىطمبمفمجمسالكزراءكأم مفرئيسالمجمسبناءن الدعكة أفتتـ التيالجية الثانيةا

المجمس أعضاء ىي العادية الدكرات غير في لالنعقاد التشريعي المجمس دعكة حؽ تمتمؾ
المجمسذلؾ أعضاء التشريعيفيحاؿطمبربع أنو، عمى الذكر سالفة أكدتالمادة كلقد

قدةبمجردالطمبممفخكلتيـكأعطتيـالحؽبطمبانعقادجمسةغيرعاديةتككفالجمسةمنع
المقدـ الطمب في المحدديف كالزماف المكاف في االجتماع، الرئيسليذا دعكة بعدـ يعتد ؛كال

فالعبرةبتكافرشرطالطمبمفمنححؽالطمبكليسقياـرئيسالمجمسبالدعكة.
المجمسالتشريعي حكؿصالحياتأعضاء )؛كأما أكضحتالمادة مفالقانكف16فمقد )

الم الفمسطيني األساسي لسنة أعضاء3002عدؿ اختصاصات كضح المشرع أف كتعديالتو
المجمسالتشريعي ليـمفحقكؽ، بيفالسمطتيفالتشريعية،كما كالتنفيذية،كطبيعةالعالقةما

بيف جامد فصؿ كجكد ينفي الذم األمر السمطات بيف كالرقابة التعاكف مف نكع أبرز كما
السمطات.

يمزمومفطمباتمشركعةحيثمنحتلمبرلمافحؽالتقدـ كضركريةلقياموبميامو،بما
التنفيذية النيابيةمفالسمطة باقتراحالقكانيف، نفس،كخكلتو تقديـ غيرأفالمشرعاشترطعدـ

أيضانكبمكجبىذهالمادةمنحالمشرعالمجمسالتشريعي،االقتراحفينفسدكراالنعقادالسنكم

                                 
(مفالنظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطيني"يعقدالمجمسبدعكةمفرئيس46)تنصالمادة(1)

السمطةالكطنيةالفمسطينيةدكرتوالعاديةالسنكيةعمىفترتيفمدةكؿمنيماأربعأشيرتبدأاألكلىفياألسبكع
رعاديةبدعكةمفرئيسواألكؿمفشيرآذار)مارس(كالثانيةفياألسبكعاألكؿمفشيرأيمكؿأكدكراتغي

عمىطمبمفمجمسالكزراءأكمفربععددأعضاءالمجمسفإذالـيدعرئيسالمجمسإلىمثؿىذا بناءن
االجتماعيعتبراالجتماعمنعقدانحكمانبالمكافكالزمافالمحدديففيطمبأعضائوأكطمبمجمسالكزراء".
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كمففيحكميـغيرأنو،أكإلىأحدالكزراء،إلىالحككمةكاالستجكابات،حؽتكجيواألسئمة
مركر؛كالضماناتلذلؾ،كضعبعضالشركط االستجكابإالبعد حيثأنواليجكزمناقشة
إالفيحاؿقبؿالمكجوإليواالستجكابالردكالمناقشةحاالنأكفيأجؿ،سبعةأياـمفتقديمو

ىذااألجؿإلىثالثأياـكذلؾشريطةأفيكافؽرئيسككماأتاحالمشرعأفيتـتقصير،أقؿ
.(1)السمطةالكطنيةعمىذلؾ

كأمافيمايخصالمسئكليةالسياسيةالكزاريةفنجدأفالمشرعالدستكرمالفمسطينيقدأقر
أك،حيثأنويجيزلمبرلمافسحبالثقةمفالحككمةسكاءكانتتضامنية،المسئكليةالكزارية

3002(مفالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة17مايتضحفينصالمادة)فرديةكذلؾ
فبمكجبىذاالنصتككفالحككمةمسئكلةأماـالبرلمافكيحؽلمبرلمافسحبالثقة،كتعديالتو

مفالحككمةسكاءمفالكزارةبشكؿكامؿأكمفأحدالكزراءكيترتبعمىسحبالثقةانتياء
.(2)نوالثقةكاليةمفسحبتم

 عاـ الذمحدثفي الدستكرم التعديؿ أف ىنا ذكره الجدير بمكجبو3002كلعؿ تـ قد
بيذايككفك،استحداثمنصبرئيسالكزراءبعدأفكافرئيسالسمطةىكنفسورئيسالكزراء

المشرعقدأبعدرئيسالسمطةعفالمسائمةأماـالبرلمافكجعؿمفرئيسالكزراءمفيتحمؿىذه
( المادة عميو نصت ما الرئيسكىك كأماـ البرلماف أماـ األساسي71المسائمة القانكف مف )

رئيسالكزراءمسئكؿأماـرئيس-4كالتيجاءفينصياأنو"3002الفمسطينيالمعدؿلسنة
الكزراءمسئكلكفأماـرئيسالكزراءكؿ-3،السمطةالكطنيةعفأعمالوكعفأعماؿحككمتو

رئيسالكزراءكأعضاءحككمتومسئكلكفمسؤكلية-2،اختصاصوكعفأعماؿكزارتوفيحدكد
فرديةكتضامنيةأماـالمجمسالتشريعي".

كباإلمعاففيىذاالنصنجدأفالمشرعقدنصعمىالمسئكليةالكزاريةمباشرةنحيثجعؿ

                                 
(1)( مفالقانكفاألساسيعم16تنصالمادة المجمسالحؽفي( لكؿعضكمفأعضاء " -4ىأنو

-3التقدـإلىالسمطةالتنفيذيةبكؿالطمباتالضركريةكالمشركعةالالزمةلتمكينومفممارسةمياموالنيابية.
تكجيواألسئمة-2اقتراحالقكانيف،ككؿاقتراحتـرفضواليجكزإعادةتقديموفينفسدكراالنعقادالسنكم.

اباتإلىالحككمةأكإلىأحدالكزراء،كمففيحكميـ،كاليجكزمناقشةاالستجكابإالبعدمركركاالستجك
أنويجكز أكفيأجؿأقؿ،كما قبؿالمكجوإليواالستجكابالردكالمناقشةحاالن سبعةأياـمفتقديموإالإذا

لسمطةالكطنية".تقصيرىذااألجؿفيحالةاالستعجاؿإلىثالثةأياـبمكافقةرئيسا
(2)( 17تنصالمادة أنو" األساسيعمى القانكف مف بعد-4( المجمسالتشريعي، أعضاء مف لعشرة يجكز

استجكاب،التقدـبطمبسحبالثقةمفالحككمةأكمفأحدالكزراء،كاليجكزالتصكيتعمىىذاالطمبإالبعد
مكافقةأغمبيةأعضاءالمجمس.مضيثالثةأياـعمىاألقؿمفتقديمو،كيصدرالقرارب

يترتبعمىسحبالثقةانتياءكاليةمفسحبتمنو".-3
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حكك أعماؿ كعف أعمالو عف السمطة رئيس أماـ مسئكالن الكزراء رئيس يتكافؽمف كىذا متو
كجعؿمفالكزراءمسئكلكفأماـرئيسالكزراءكؿ،(سالفةالذكر11كيتكامؿمعنصالمادة)

فيحدكداختصاصو البرلمافسكاءمسئكلية، كماجعؿرئيسالكزراءكحككمتومسئكلكفأماـ
تضامنيةأكمسئكليةفردية.

 لسنة المعدؿ الفمسطيني األساسي نصالقانكف 3002كلقد ميزةأيضانكتعديالتو عمى
(منو؛حيثكىبالحؽلممجمسالتشريعي18برلمانيةأخرلمفخالؿمانصتعميةالمادة)

.(1)أكيكمؼإحدللجانوفيتقصيالحقائؽفيأمرعاـ،بأفييككفلجنةخاصة
كالتينصعميياالقانكفاألساسيحؽعرضمشركعأيضانكمفمميزاتالنظاـالبرلماني

( لنصالمادة كفقان كمناقشتو المجمس عمى (64الميزانية الختامية، عرضالحسابات ككذلؾ
المالية السنة انتياء تاريخ مف كاحدة عمىسنة تزيد ال مدة في عميو لمميزانية يتـ، أف عمى

.(2)(مفنفسالقانكف63)كفقانلنصالمادة،التصكيتعمييابابانبابان
كمفخالؿنصالمادةيتضحأفالمشرعلـينصىنافقطعمىميزةمفمميزاتالنظاـ
البرلمانيفحسببؿينصعمىتأسيسمبدأالتعاكفمابيفالسمطاتكىذامانراهكاضحانفي

(سالفةالذكر.64الفقرةالرابعةمفالمادة)
المادة) التكامؿكالتعاكففيالمياـبيفالسمطاتكتبرز(فقدجاءتلتعزي62أما زمبدأ

طبيعةاألعماؿكالصالحياتحيثنصتعمىأنو"مجمسالكزراء)الحككمة(ىكاألداةالتنفيذية
،كاإلداريةالعمياالتيتضطمعبمسئكليةكضعالبرنامجالذمتقرهالسمطةالتشريعيةمكضعالتنفيذ

لرئيسالسمطةالك ما القانكفاألساسيكفيماعدا تككف،طنيةمفاختصاصاتتنفيذيةيحددىا
الصالحياتالتنفيذيةكاإلداريةمفاختصاصمجمسالكزراء".

                                 
(مفالقانكفاألساسيعمىأنو"لممجمسأفيككفلجنةخاصة،أكيكمؼإحدللجانو،18تنصالمادة)(1)

مفأجؿتقصيالحقائؽفيأمأمرعاـ،أكفيإحدلاإلداراتالعامة".
-4(مفىذاالقانكفاألساسي90(مفالقانكفعمىأنو"معمراعاةماكردفيالمادة)64تنصالمادة)-(2)

عمىالحككمةعرضمشركعالمكازنةعمىالمجمسالتشريعيقبؿشيريفعمىاألقؿمفبدءالسنةالمالية.
نكيةفيقرهبالتعديالتقبؿبدءالسنةيعقدالمجمسالتشريعيجمسةخاصةلمناقشةمشركعقانكفالمكازنةالس-3

بمالحظات مصحكبان إليو تقديمو تاريخ مف شير أقصاىا مدة في الحككمة إلى يعيده أك الجديدة المالية
عادتوإلىالمجمسالتشريعيإلقراره. المجمسالستكماؿالمقتضياتالمطمكبةكا 

يتـالتصكيتعمىالمكازنةبابانبابان.-2
اءالمناقمةبيفأبكابالمكازنةإالباالتفاؽبيفالمجمسالتشريعيكالسمطةالتنفيذية".اليجكزإجر-1

( المادة المجمس63أما عمى الكطنية السمطة لميزانية يجبعرضالحسابالختامي أنو" تنصعمى )
وبابانبابان".التشريعيفيمدةالتزيدعمىسنةكاحدةمفتاريخانتياءالسنةالمالية،كيتـالتصكيتعمي
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النظاـ مميزات مف أخرل ميزة فيذه الكزراء بمجمس الثقة عمى التصكيت حيث كمف
(مف66البرلمانييمنحياالمشرعالفمسطينيلممجمسالتشريعيبحسبماكردفينصالمادة)

.(1)كتعديالتو3002القانكفاألساسيالمعدؿلسنة
(ليجسدضركرةالتعاكفكالتكامؿفيمابيفالسمطاتحيث70كلقدجاءالمشرعفيالمادة)

(مفالقانكفاألساسي70نصعمىالصالحياتالتشريعيةلمجمسالكزراءفقدنصتالمادة)
سالكزراءالحؽفيالتقدـإلىالمجمسالتشريعيكتعديالتوعمىأنو"لمجم3002المعدؿلسنة

صدارالمكائحكاتخاذاإل اتالالزمةلتنفيذالقكانيف".جراءبمشركعاتالقكانيفكا 
(فقدجعؿمفخاللياالمشرعالدستكرمالفمسطينيمسئكليةرئيسالكزراء71كأماالمادة)

اختصاصوكمياـكزارتواألمرالذمأماـرئيسالسمطةكالكزراءأماـرئيسالكزراءكؿفيصدد
حككمتو كأعضاء الكزراء رئيس أف عمى كذلؾ كنصت السمطة رئيس أماـ بالمسئكلية يعكد

 .(2)مسئكلكففرديانكتضامنيانأماـالمجمسالتشريعي

( المادة الكزراء71كتأتي رئيس مسئكلية بجعؿ السمطة رئيس صالحيات  لتكضح )
عالحؽفيإحالةرئيسالكزراءإلىالتحقيؽفيمانسبإليومفجرائـأماموحيثأعطاهالمشر
لرئيسالكزراءالحؽفيإحالةأممفالكزراءإلىأيضانكمنحالمشرع،أثناءقياموبمياـعممو

.(3)التحقيؽفيمانسبإليومفجرائـأثناءتأديتوأعماؿكظيفتوأكبسببياكفؽالقانكف
(؛حيثأنو77كيفيةحجبالثقةعفالحككمةمفخالؿنصالمادة)أيضانكتناكؿالمشرع

أجازأفيتقدـعشرةأعضاءمفالمجمسالتشريعيبطمبإلىرئيسالمجمسلعقدجمسةخاصة
كلقدحددالمشرعأفتككفىذهالجمسةىي،لطرحالثقةبالحككمةأكبأحدالكزراءبعداستجكابو

                                 
فكراختياررئيسالكزراءألعضاءحككمتو-4(مفالقانكفاألساسيعمىأنو"66تنصالمادة)(1)

مف كاالنتياء االستماع بعد بيـ الثقة لمتصكيتعمى خاصة جمسة لعقد المجمسالتشريعي إلى بطمب يتقدـ
حككمة،عمىأفتعقدالجمسةفيمكعدأقصاهأسبكعمناقشةالبيافالكزارمالمكتكبالذميحددبرنامجكسياسةال

يتـالتصكيتعمىالثقةبرئيسالكزراءكأعضاءحككمتومجتمعيف،مالـتقرراألغمبية-3مفتاريخالطمب،
 ذلؾ، خالؼ المجمس-2المطمقة ألعضاء المطمقة األغمبية جانبيا إلى صكتت إذا بالحككمة الثقة تمنح

التشريعي".
)تنصا(2) 71لمادة أنو" عمى األساسي القانكف مف السمطة-4( رئيس أماـ مسئكؿ رئيسالكزراء

الكزراءمسئكلكفأماـرئيسالكزراءكؿفيحدكداختصاصوكعف-3الكطنيةعفأعمالوكعفأعماؿحككمتو.
 مجمسالتشريعي".رئيسالكزراءكأعضاءحككمتومسئكلكفمسؤكليةفرديةكتضامنيةأماـال-2أعماؿكزارتو،

(3)( لرئيسالسمطةالكطنيةالحؽفيإحالةرئيسالكزراءإلىالتحقيؽ-4(عمىأنو"71نصتالمادة
لرئيسالكزراءالحؽ-3فيماقدينسبإليومفجرائـأثناءتأديتوكظيفتوأكبسببياكذلؾكفقانألحكاـالقانكف،

(أعالهكذلؾكفقان4إلىأممفاألسبابالمشارإلييافيالفقرة)فيإحالةأممفالكزراءإلىالتحقيؽاستنادان
ألحكاـالقانكف".
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عمىتقديـالطمبكاليجكزأفتتجاكزأسبكعيفمفتاريختقديـأكؿجمسةبعدمضيثالثةأياـ
.(1)الطمب

فتحجبالثقةعفالحككمة،اتحجبالثقةكتبعاتياإجراء(لتظير78كلقدجاءتالمادة)
كاليتيا انتياء يترتبعميو مما البرلماف ألعضاء المطمقة باألغمبية تمارس، الحككمة أف غير

كتقيدصالحيتيـفياتخاذالقراراتحيثتقتصر-حككمةتسييرأعماؿ–أعماليابصكرةمؤقتة
كذلؾلحيفتشكيؿحككمةجديدة  .(2)عمىماىكضركرمكالـز

كأمافيمايخصتغييررئيسالكزراءكالكزراءفرغـتخكيؿالبرلمافلصالحيةحجبالثقة
قديـبديؿخالؿمدةأقصاىاباألغمبيةالمطمقةألعضائوفقدأبقىعمىحؽرئيسالسمطةفيت

كأمافيحاؿحجبالثقةعفكزيركاحدأكأكثريككفعمى،أسبكعافمفتاريخحجبالثقة
كيعدأمتغييرفيالكزراءأكإضافةأحدالكزراء،رئيسالكزراءأفيقدـبديؿفيالجمسةالتالية

بكعيفمفالتعديؿأفيتقدـأكحؿشاغرتعديالنيكجبعمىرئيسالكزراءخالؿمدةأقصاىاأس
إلىالمجمسالتشريعيفيأكؿجمسةيعقدىالمتصكيتعمىالثقةبيـكاليجكزلرئيسالكزراءأك
أكردتو ما بحسب كىذا التشريعي المجمس مف الثقة نيؿ بعد إال ميامو يباشر أف كزير أم

.(3)(79المادة)

                                 
(1)( 77نصالمادة مفالقانكفاألساسيعمىأنو" أعضاءمفالمجمسالتشريعي-4( يجكزلعشرة

 التقدـبطمبإلىرئيسالمجمسلعقدجمسةخاصةلطرحالثقةبالحككمةأكبأحدالكزراءبعداستجكابو.

مكعدىاأسبكعيفيتـتحديدمكعدأكؿجمسةبعدمضيثالثةأياـعمىتقديـالطمبكاليجكزأفيتجاكز-3
مفذلؾالتاريخ".

(2)( المادة 78نصت أنو" عمى المطمقة-4( باألغمبية كحككمتو الكزراء رئيس عف الثقة حجب يتـ
 ألعضاءالمجمسالتشريعي.

 يترتبعمىحجبالثقةعفرئيسالكزراءكحككمتوانتياءكاليتيـ.-3

يم-2 حككمتو كأعضاء رئيسالكزراء كالية انتياء تسييرعند حككمة باعتبارىـ مؤقتان أعماليـ ارسكف
لحيفتشكيؿ كضركرملتسييراألعماؿالتنفيذية ىكالـز مفالقراراتإالما أفيتخذكا أعماؿكاليجكزليـ

الحككمةالجديدة".
(3)( 79نصتالمادة بحجب-4(عمىأنو"" المطمقةألعضائو المجمسالتشريعيباألغمبية قياـ عند
بديالنالثقةع الفمسطينية أكعنوكعفأعضاءحككمتومجتمعيفيقدـرئيسالسمطةالكطنية فرئيسالكزراء،

 .الباب خالؿميمةأقصاىاأسبكعافتبدأمفتاريخحجبالثقة،كيخضعرئيسالكزراءالجديدألحكاـىذا

يقدـرئيسالكزراءحاؿقياـالمجمسالتشريعيبحجبالثقةعفكاحدأكأكثرمفأعضاءالحككمة-3
 بديالنفيالجمسةالتاليةعمىأاليتجاكزمكعدىاأسبكعيفمفتاريخحجبالثقة.

يعدتعديالنكزاريانأيةإضافةأكتغييريطاؿحقيبةكزاريةأككزيرانأكأكثرمفأعضاءمجمس-أ-2
 الكزراءماداـلـيبمغثمثعددىـ.
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ةجديدةمفمميزاتالنظاـالبرلماني(لتمنحالمجمسالتشريعيميز93كلقدجاءتالمادة)
كىيعقدالقركضالعامةكاالنفاؽمفالخزينةالعامةحيثنصعمىأنو"تعقدالقركضالعامة

نفاؽمبالغمفالخزينةالعامةلفترةمقبمةإالإكاليجكزاالرتباطبأممشركعيترتبعميو،بقانكف
بمكافقةالمجمسالتشريعي".

( المادة 407كأما جعؿ( فقد كاختصاصاتو العاـ النائب يخصتعييف فيما تحدثت فقد
عمىتنسيب المشرعحؽتعييفالنائبمرىكفبقرارمفرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةبناءن

لمقضاء المجمساألعمى مف بمكجب، محدد ككاجباتو اختصاصاتالنائبالعاـ تحديد كجعؿ
.(1)القانكف

( المادة جاءت440كأما لألمف( تيديد كجكد الطكارئعند حالة إعالف لتنصعمىأف
فييبيذاجعمتإعالف،القكمييككفبمرسكـمفرئيسالسمطةلمدةالتزيدعفثالثيفيكمان

حالةالطكارئمرىكنةبشخصرئيسالسمطةغيرأنيالـتغفؿعفدكرالبرلمافكمشاركتوحيث
عمىأنويحؽأيضانكنصت،عدمكافقةالمجمسالتشريعياليتـتجديدلثالثيفيكمانأخرلإالب

الطكارئكذلؾخالؿجراءلممجمسالتشريعيأفيراجعاإل اتكالتدابيرالتياتخذتأثناءحالة
أسبؽكيتـ االستفتاءإجراءأكؿاجتماععقباعالفحالةالطكارئأكفيجمسةالتمديدأييما

فيىذاالشأف. الالـز
كالتيتـمنحبعضيالرئيس؛المادةتحتكمعمىمزيجمفالصالحياتفينانرلأفىذه

.(2)كالرقابة،كالشراكة،كمنحاألخرللممجمسالتشريعياألمرالذميعززمبدأالتعاكف،السمطة
                                                                                             

أحدالكزراءأكمؿءالشاغرألمسببكافيتـتقديـالكزراءالجددعندإجراءتعديؿكزارمأكإضافة-ب
لمتصكيت أسبكعافمفتاريخالتعديؿأكالشغكرلممجمسالتشريعيفيأكؿجمسةيعقدىا أقصاىا خالؿمدة

عمىالثقةبيـكفقانألحكاـىذهالمادة.
إالبعدالحصكؿعمىالثقةبومفاليجكزلرئيسالكزراءأكألممفالكزراءممارسةمياـمنصبو-1

المجمسالتشريعي".
يعيفالنائبالعاـبقرارمفرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةبناءن-4(عمىأنو"407نصتالمادة)(1)

عمىتنسيبمفالمجمساألعمىلمقضاء.
الق-3 كيحدد الفمسطيني العربي الشعب باسـ العمكمية الدعكل العاـ النائب اختصاصاتيتكلى انكف

 النائبالعاـككاجباتو".

عندكجكدتيديدلألمفالقكميبسببحربأك-4حمفالقانكفاألساسيعمىأنو (440تنصالمادة)(2)
رئيسالسمطة مف الطكارئبمرسـك حالة إعالف يجكز طبيعية حدكثكارثة أك مسمح عصياف أك غزك

 الكطنيةلمدةالتزيدعفثالثيفيكمان.

المجمسالتشريعيالفمسطينيبأغمبيةيجك -3 مكافقة أخرلبعد ثالثيفيكمان الطكارئلمدة زتمديدحالة
 ثمثيأعضائو.
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مفالقانكفاألساسيالمعدؿلسنة النصكصالقانكنية 3002كمفخالؿاستعراضىذه
أفالمشرعقدنصع الرئاسيكتعديالتونجد مىمسائؿتعدمفأركافالنظاـ كمفبيفىذه،

عامان ينتخبانتخابان رئيسالسمطة أف المسائؿ الشعب، قبؿ مف األعمى؛كمباشران القائد كىك
بتعييفممثميالسمطة،لمقكاتالفمسطينية كماكأعطاهالمشرعحؽإصدارالقكانيف،كىكمفيقـك

أيضانكأعطاه،كلرئيسالسمطةحؽالعفكالخاص،التشريعيغيرأنواشترطإقرارىامفالمجمس
بتعييفالنائبالعاـ،حؽإصدارالقراراتبقكانيففيحالةالضركرة كلوالعديدمف،كىكمفيقـك

كلكفالمشرعفيالمقابؿ،الحقكؽالتيتذىببالنظاـالسياسيالفمسطينيليككفلونظامانرئاسيان
المجمسالتشريعيحق برلمانيانمنح يككفنظامان أف اتجاه السياسي بالنظاـ تدفع منح؛كؽ فقد

كلوحؽالتقدـإلىالسمطةالتنفيذيةبكؿ،كالرقابية،المشرعالمجمسالتشريعيالمياـالتشريعية
أكأحد،كاالستجكاباتإلىالحككمة،كلوأفيكجواألسئمة،كاقتراحالقكانيف،الطمباتالضركرية

الكزراء الحككمةكى، مف بسحبالثقة المخكؿ ك كزرائيا، أحد أك لجنة، بتككيف مفيقـك كىك
تقصيالحقائؽ ،كىكالذميصكتعمىالثقةبمجمسالكزراء،كىكمفيقرمشركعالمكازنة،

كىكمفيرتيفقرارتمديدحالةالطكارئعمىمكافقتوكلوالعديدمفالحقكؽالتيتؤىؿالنظاـ
ىذاكلقدنصالمشرعالدستكرممفخالؿنصكص،ليككفنظامانبرلمانيانالسياسيالفمسطيني

السمطات بيف التعاكف مبدأ عمى القانكف ىذا الذكر، سابقة النصكص أكضحتو ما ،كىذا
السمطة رئيس مف لكؿ الممنكحة الحقكؽ كطبيعة النصكص ىذه في كباإلمعاف كالمجمس،

بيفالنظاـالرئاسينجدأفالنظاـالسياسيالفمسط،التشريعي كالنظاـ،ينيىكنظاـيجمعما
غيرأفىذاالنظاـقدأسقطركنانأساسيانمف،فيكنظاـبرلماسيأمنظامانمختمطان؛البرلماني

فقدأعطىالسمطةالتشريعيةحؽ؛أركافاألنظمةالمختمطةأالكىكركفالتكازفبيفالسمطات
الحككمة مسائمة عنيا، كحجبالثقة عمىسالححؿ، التنفيذية لمسمطة المقابؿ ينصفي كلـ

المجمسالتشريعيالذميمكنيامفمكاجيةسالححجبالثقةعنيا.
لركأيضانك النظاـ ىذا لفقد التكازفباإلضافة ف المجمسف، يككف ألف المجاؿ أتاح قد

التشريعيمفأغمبيةبرلمانيةخالؼأغمبيةرئيسالسمطة.
3002(مفالقانكفاألساسيالمعدؿلسنة442كالبدلناىنامفتكضيحمدلكالتالمادة)

كتعديالتوكالتيجاءفييا"اليجكزحؿالمجمسالتشريعيالفمسطينيأكتعطيموخالؿفترةحالة

                                                                                             
إعالفحالةالطكارئبكضكحعمىاليدؼكالمنطقةالتييشممياكالفترةالزمنية. -2  يجبأفينصمرسـك

لتياتخذتأثناءحالةالطكارئيحؽلممجمسالتشريعيأفيراجعاإلجراءاتكالتدابيركمياأكبعضياا -1
أسبؽ أييما التمديد فيجمسة الطكارئأك حالة المجمسعقبإعالف اجتماععند كذلؾلدلأكؿ

بيذاالشأف". جراءاالستجكابالالـز  كا 
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الطكارئأكتعميؽأحكاـىذاالباب".
ي حالة الطوارئ فيل ىذا فالتساؤل ىنا إن كان المشرع يمنع حل المجمس التشريعي ف

 يعني أنو ينص عمى الحل في خالف حالة الطوارئ؟
كاإلجابةىناأنواليجكزتفسيرىذهالمادةبأنياتجيزالحؿبإعماؿمفيكـالمخالفةكذلؾ

:(1)لألسبابالتالية
لقدتـالنصعمىىذهالمادةضمفالبابالخاصبحالةالطكارئفييمنحصرةالتطبيؽ -

الحالةكماىيإالرغبةالمشرعفيتقييدصالحياتالسمطةالتنفيذيةكعالقتياعمىىذه
 بالسمطةالتشريعية.

عماالنلقاعدةأفالمشرعمينىزهعفالسيككبماأفالنصعمىالحؿيتـفيالدكؿذات - كا 
المشرع قياـ فعدـ الدستكر داخؿ في كاضح بنص عميو النص المكتكبة الدساتير

نصعمىالحؿينفيجكازحؿالمجمسالتشريعيفيالقانكفاألساسيالفمسطينيبال
كتعديالتوكخاصةنأفالنصعمىالحؿيشمؿالنصعمىالجية3002المعدؿلسنة

 اتالمتبعةكتحديدالمددالقانكنيةلمدعكةالنتخاباتجديدة.جراءالمخكلةبالحؿكاإل

زالحؿألفذلؾيخالؼكيتعارضمعكمااليجكزالعمؿبقاعدةالمخالفةكاعتبارجكا -
(مفصالحياتكحقكؽممنكحةلممجمسالتشريعيفيحالة440مانصتعميوالمادة)

الطكارئ حالة الطكارئفيكمفيكافؽعمىتمديد قبؿحالة، فمككافالمجمسمنحالن
الطكارئكيؼسيمارسىذاالحؽكمفىكالبديؿفيتمؾالحالةفيذاالتعارضإفدؿ

 .(2)فإنمايدؿعمىأفالمشرعلـينصعمىالحؿالبصكرةمباشرةكالغيرمباشرة

 الفرع الثاني
 8112التجربة الدستورية والسياسية لمواقع الفمسطيني بعد االنتخابات التشريعية عام 

 في الفمسطينيكف يناير31تكجو الثاني/ 3006كانكف االنتخابات، في بأصكاتيـ ليدلكف
غير،3000ىافيمطمععاـإجراءكالتيكافمفالمفترض،4996الثانيةمنذعاـالتشريعية

 الثانية االنتفاضة اندالع بسبب تعطمت األقصى–أنيا -انتفاضة مارسو، ما إلى باإلضافة
آذار/47كفيإعالفالقاىرةبتاريخ،اتأدتإلىتأجيمياإجراءكتشديد،االحتالؿمفضغكط

االت3001مارس تـ عمى الفمسطينية الفصائؿ كافة بيف فيإجراءفاؽ التشريعية االنتخابات
                                 

كمابعدىا.218د.محمدعبداهللأبكمطر،مرجعسابؽ،ص(1)
.37/44/3047د.رائدصالحقنديؿ،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعوبتاريخ(2)

.3/43/3047د.محمدأبكمطر،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعوبتاريخ
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كلقد،3006تمكز/يكليكمفالعاـنفسوإالأفاالنتخاباتقدتأجمتحتىكانكفالثاني/يناير
رفض ظؿ في االنتخابات )إسرائيؿ(جرت األمريكية، المتحدة كالكاليات األكركبي، كاالتحاد

كالتيديدبقطعالمعكناتالماليةعفالشعبالفمسطينيفيحاؿفكز،يامشاركةحركةحماسفي
.(1)أكتشكيميالمحككمةالفمسطينيةالقادمة،كاشتراكيا،حماس

أسفرتمف ديمقراطيان حضاريان االنتخاباتنمكذجان الفمسطينيكفمفخالؿىذه جسد كلقد
مقعدانمفمجمكعمقاعد76عمىبحصكليا،خاللياعففكزحركةالمقاكمةاإلسالميةحماس

كلقد،مقعدانلحركةالتحريرالكطنيالفمسطينيفتح12فيمقابؿ،423المجمسالتشريعياؿ
فتح حركة رفضت أف بعد كحدىا الحككمة حماس حركة شكمت الفمسطينية، الفصائؿ كبقية

.(2)التقاسـمعيافيتشكيؿحككمةكحدةكطنية
 الدكلي رفضالمجتمع حماسكلقد فييا تشارؾ حككمة قبكؿ العنؼ، بنبذ أكالن ،كطالبيا

.(3)كاحتراـاالتفاقياتالفمسطينية)اإلسرائيمية(،كاالعتراؼ)بإسرائيؿ(
عندماطمبالرئيسالفمسطينيمف؛كحركةفتح،كالحتبكادرالخالؼبيفحركةحماس

منظمة بمرجعية اعترافان الحككمي البياف يتضمف بأف حماس التحريرحركة بكافة، كااللتزاـ
كقعتيا التي االتفاقيات المنظمة، بناء إعادة ضركرة عمى حماس حركة شددت المقابؿ في

مختمؼالقكلالفمسطينية لتضـ كتفعيميا بشركطالرباعية، كرفضتاإلقرار كاالعتراؼباتفاؽ،
تالمتحدةكالمجتمعالدكليمماترتبعميوقياـ)إسرائيؿ(كالكاليا،كاالعتراؼ)بإسرائيؿ(،أكسمك

.(4)بفرضحصارانماليانعمىحككمتيا
كلعؿالجديرذكرهأف،ممادفعإلىتطكرالخالؼإلىصراعاتأدتإلىانقساـداخمي

بؿلوجذكر،فكليدلحظةكحماسلـيك،ىذااالنقساـالناتجعفاالختالؼبيفالفصيميففتح
كاتاريخية؛ قضايا عدة ىناؾ أف فتححيث حركتي بيف عمييا التبايف ف ظاىران، ،كحماس
،عالقاتيااإلقميمية–شكميا–حدكدىا–منيااالختالؼحكؿمفيكـالدكلةالفمسطينية،كشاسعان

منظمة؛كمستقبميا مف لكؿ الفمسطيني السياسي النظاـ كتمثيؿ مكانة حكؿ الجدؿ ككذلؾ
المكقؼمفاتفاقيةالتسكيةالسياسيةالتيكقعتياأيضانك،كالسمطةالكطنيةالفمسطينية،التحرير

باتفاقيةأكسمكفيمنظمةالتحريرمعاالحتالؿ بدءن بما،4992أيمكؿ42)اإلسرائيمي( مركران
                                 

(1) http: www. Mesc. Com. Jo/ studies/ studies- 3.html. 

(2) www. altareekh. Com/ article/ view/ 8502. 
راجعفيذاتالمعنى:د.أيمفدراغمةالمجمسالتشريع:التعطيؿكأسبابوككيفيةالخركجمفالمأزؽ،كرقة(3)

 .03/08/3008عمؿمقدمةلدراسةتعزيزالتجربةالبرلمانيةالفمسطينية،مركزىدؼلحقكؽاإلنساف،

مياـكا(4) المجمسالتشريعيالثاني، أ.عمىمينا، معيدراجعفيذاتالمعنى: أداء، أكراؽتقييـ نجازات،
.3007السياساتالعامة،راـاهلل،نيساف
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.(1)كقعتوالسمطةالفمسطينيةمنذتأسيسيامفاتفاقيات
تتمسؾبخطاب ىكيتيايمثؿبالنسبةليا،كبرنامجسياسي،حيثتؤكدحركةحماسأنيا
ككماكأفلياتكجياتياالخاصةإزاءالحالة،كىكاليتقاطعمعبرنامجالسمطةإالفيجزءبسيط

.(2)حكؿطبيعةعالقاتيااإلقميميةكالدكليةأيضانك،كطبيعةالصراعمعاالحتالؿ،الداخمية
،مباشرةرفضتالسمطةالتسميـلنتيجةاالنتخاباتممادفعيالالعتراضعمييابطرؽغير

كذلؾ عممو الجديد المجمسالتشريعي يبدأ أف قبؿ المجمسالتشريعي في القكانيف تغيير منيا
42/3/3006خالؿجمسةعقدىاالمجمسالسابؽبتاريخ

(3).
التشريعية االنتخابات بعد أم ، بالمجمس31/4/3006كالتيجرتفي دفع الذم األمر

ماسبأغمبيةبرلمانيةإلىالقياـبإلغاءىذهالقراراتحركةحفيو،كالذمحظت؛التشريعيالجديد
مماأدلإلىانسحابنكاب،6/2/3006كجعمياكأنيالـتكفكذلؾفيجمسةالمجمسبتاريخ

القرارات إللغاء اتخذىا كالتي التشريعي المجمس قرارات أف العتبارىـ الجمسة مف فتح حركة
.(4)السابقةغيرمشركعة
حركةفتحأفقراراتالمجمسالسابؽسميمةكالداعيإللغائيااسنادانلممادةفقداعتبرنكاب

(17 القانكفاألساسيالمعدؿسنة مف بعد3002( الثالثة كالتينصتفيفقرتيا كتعديالتو
كتجرماالنتخاباتمرة،التعديؿعمىأف"مدةالمجمسالتشريعيأربعسنكاتمفتاريخانتخابو

(مكررعمىأنو"تنتييمدةكاليةالمجمس17صكرةدكرية"ككمانصتالمادة)كؿأربعسنكاتب
تككفىذه،التشريعيالقائـعندأداءأعضاءالمجمسالجديدالمنتخباليميفالدستكرم" كبيذا

جرتقبؿحمؼالمجمسأيضانالقراراتقداتخذتحقيقةنبعداالنتخاباتالتشريعيةالجديدةكلكنيا
فييبيذاتككفكاقعةضمفالفترةالقانكنيةلممجمسالقديـكال،لجديدلميميفالدستكرمالتشريعيا

.(5)يكجدمايعيباتخاذىا
بمياـ،كلقدقاـنكابحركةفتحبالمجكءإلىمحكمةالعدؿالعميا حيثأنياىيالتيتقـك

                                 
مجمة(1) منشكر، بحث الكطنية، الكحدة كمعكقات الفمسطيني االنقساـ سنكات: ست بعد شعت، عزاـ أ.

 .42،ص31،3042سياسات،فصميةسياسيةتصدرعفمعيدالسياساتالعامة،العدد

الحركات(2) مؤتمر، الحركةكقائع الفمسطيني، السياسي النظاـ في السياسية الشراكة كأسس اإلسالمية
كالديمقراطية السياسية كالمشاركة المركزالفمسطينيألبحاث–اإلسالمية الثانية الجمسة حماسنمكذجان،

االستراتيجية كالدراسات -السياسات ص3041مسارات، حكراني،11، لمى / الجمسة رئيس .... .
،د.عدنافأبكعامر،عبداهللعبداهللتيسيرمحيسف.المتحدث

 .42أ.حسفإبحيص،أ.كائؿسعد،التطكراتاألمنيةفيالسمطةالفمسطينية،مركزالزيتكنة،بيركت،ص(3)

كمابعدىا.101د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽص(4)
.03/43/3047تاريخد.محمدعبداهللأبكمطر،مقابمةخاصةأجراىامعوالباحثب(5)
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(مفالقانكف401المادة)المحكمةالدستكريةلحيفتشكيؿالمحكمةالدستكريةكذلؾكفقانلنص
األساسيكالتينصتعمىأنو"تتكلىالمحكمةالعميامؤقتانكؿالمياـالمسندةلممحاكـاإلدارية
لمقكانيف كفقان أخرل قضائية اختصاصجية في داخمة تكف لـ ما العميا الدستكرية كالمحكمة

النافذة".
ف حكميا الدستكرية بصفتو العميا المحكمة أصدرت بتاريخكلقد المسألة ىذه ي

عمىرفضاإل؛49/43/3006 اتجراءكالذمأكدتفيو المجمس، قبؿ مف كالقراراتالمتخذة
كطالبتالمحكمةبضركرةتصكيب،الجديدفيجمستوالتيألغيتفيياقراراتالمجمسالسابؽ

حماسغيرأفحركة،(1)األكضاعكبذلؾتككفالقراراتالتياتخذىاالمجمسالسابؽصحيحة
.(2)رفضتىذاالحكـكاعتبرتوأنوحكـميسيس

غيرأفالشعبالفمسطينيغيرمقتنع،كرغـتبادؿاالتياماتحكؿمفتسببفياالنقساـ
الشعب مصالح أفرزتو قد االنقساـ ىذا أف الفئكية، المصالح بأف قناعة عمى الشعب ،إنما

،ماحصؿإنماىكصراعبيفتنظيميفف،كالفصائميةىيالتيتطغىعادةنعمىمصالحالشعب
.(3)كمفغيرالمعقكؿأفيكباخصاميماعمىالشعبالفمسطيني

 لعاـ االنتخاباتالتشريعية تككف االنقساـ الشعبالفمسطيني3006كبيذا حمتعمى قد
كحركةحماس،بمثابةنكبةثالثةلماحدثعمىأثرىامفانقساـكافطرفيوكؿمفحركةفتح

اآلخرالمذات يحمؿكؿطرؼمنيا األمرالذم، االنقساـ السببالمباشرفيىذ كيدعيأنو
المدنية ترتبعميواقتتاالنداخميانأدلإلىسيطرةحركةحماسعمىكافةمؤسساتقطاعغزة

.(4)كالعسكرية
السياسي النظاـ السمطاتالثالثفي بيف العالقة حدكثإشكالياتفي ترتبعميو مما

كذلؾبسببالغمكضفيالنصكصكعدـالكضكحفيتحديدالصالحياتكلقدالح؛نيالفمسطي
عاـ الكطنيفيمايك األسرللمكفاؽ اإلعالفعفكثيقة مفخالؿ االنقساـ إنياء في األمؿ

3006 إلىتشكيؿ، الفمسطينيةمفتكترمفخالؿالدعكة الساحة تشيده لما لكضعحد سعيان
بمشار كطنية كحدة البرلمانيةحككمة الكتؿ كافة كة الحككمة، بيف التعاكف ضركرة كترسيخ

صالحاألجيزةاألمنية،كمؤسسةالرئاسة ككذلؾحصرصالحياتإدارةالمفاكضاتبيفكؿ،كا 
 كدعتالكثيقة كرئيسالسمطة المنظمة الذمأيضانمف الحصار لمكاجية الشعبية الكحدة إلى

                                 
.4/3006حكـالمحكمةالعمياالفمسطينيةبصفتياالدستكريةفيالطعفالدستكرمرقـ(1)
 .101د.جيادالحرازيف،مرجعسابؽ،ص(2)

(3)  www.arabi21.com/story/8936691  

(4) http:// www. Amad. Ps/ ar/ Details/ 92608. 

http://www.arabi21.com/story/8936691
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إالأفكثيقةاألسرلكالتيأصبحتبعدماأجرمعمييامف،)إسرائيؿ(كالكالياتالمتحدةفرضتو
الكطني الكفاؽ كثيقة تعديالت االنقساـ، نياء كا  المصالحة تحقيؽ في أكميا تؤتي لـ كلكنيا،

الكطنية الكحدة حككمة تكاجد رسختمبدأ ذلؾاالتفاقياتكالجمساتكالحكارات، كتكاكبتبعد
.(1)قيقيةلالنقساـعمىأرضالكاقعكالتيلـتضعحتىاآلفالنيايةالح

كالرئاسيةكحتىأفمف،االنتخاباتالنيابيةإجراءكلقداتفقتمعظـالفصائؿعمىضركرة
كحماسكالمذافيعتبرافالطرفيف،االنتخاباتكؿمففتحإجراءبيفىذهالفصائؿالتيتدعكإلى

إجراءمؤخرانفيالقاىرةعمىضركرةكلقدأكدتالفصائؿالتياجتمعت،الحقيقيففياالنقساـ
االنتخابات ىذه نيائي، مكعد بتحديد ليقـك عباس محمكد الفمسطيني الرئيس فكضت كأنيا

الفمسطينية القكل كافة مع بالتشاكر قيامو بعد كذلؾ لالنتخابات لطي، الكصكؿ كراء كسعيان
.(2)صفحةاالنقساـالداخمي

الحزبيالفمسطينينظامان النظاـ التحريريعد منظمة عمىصعيد ذكتعدديةحزبيةسكاءن
الفمسطينية الكطنية السمطة صعيد عمى أك الفمسطينية ،( المادة نصت القانكف1كلقد مف )

كتعديالتوعمىأنو"نظاـالحكـفيفمسطيفنظاـديمقراطينيابي3002األساسيالمعدؿلعاـ
فيورئيسالسمطةالكطنيةانتخابانمباشرانمفقبؿيعتمدعمىالتعدديةالسياسيةكالحزبيةكينتخب

الشعبكتككفالحككمةمسئكلةأماـالرئيسكالمجمسالتشريعيالفمسطيني".
ديمقراطي فيفمسطيفنظاـ الحكـ عمىأفنظاـ أكد يككفالمشرعالفمسطينيقد كبيذا

نيابييعتمدعمىالتعدديةالسياسيةكالحزبية.
الح النظاـ أف التعدديةكرغـ بطابع يتسـ فمسطيف في زبي العممية، الناحية مف أنو إال

التعددية ىذه باستقرار الحكـ يصعب الفمسطينية، السياسية بعضالتنظيمات قياـ لعدـ كذلؾ
لمشعب كالكحيد الشرعي الممثؿ تعد كالتي التحرير منظمة مؤسسات مف كؿ في بالمشاركة

الفمسطيني ، الكطنية التمثيميةكالسمطة الفمسطينيةكىيئاتيا السياسيكآثاره، ناىيؾعفاالنقساـ
.(3)كالعالقاتالسياسيةالكطنية،عمىمختمؼمككناتالنظاـالسياسيالفمسطيني

                                 
راجعفيذلؾ:بساـالصالحي،المجمسالتشريعيكالدكائرالمغمقة،كرقةعمؿمقدمةلمركزىدؼلحقكؽ(1) 

 الفمسطينية، البرلمانية التجربة تعزيز دراسة  /www. Altareekh.Com.40/08/3008االنساف،

article/ view/ 8502.
(2) http:// arabic. euronews. com/ 2017/11/22/Palestinian- factions- agreed- to- 

conduct- general- elections- end- of- 2018.  
كالضغكطات(3) الداخمية المطالب بيف الفمسطيني السياسي النظاـ إصالح مطر، أبك عبداهلل محمد د.

،3043نكفالعاـ،،مركزدراساتالكاحدةالعربية،بيركت،باألصؿأطركحةدكتكراهفيالقا4الخارجية،ط
كمابعدىا.210ص
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الخاص مكقفيا اإلسالميكافليا الجياد أفحركة كالجديرذكره تشارؾ، لـ حيثأنيا
فقدقامتبمقاطعةاالنتخاباتالتشريعيةالتي،لسياسيةبناءنعمىمرتكزاتياالفكريةفيالعمميةا

.(1)كرفضتالمشاركةفيتشكيؿالحككمة3006أجريتعاـ
كتعدأغمبالتنظيماتالمتكاجدةعمىالساحةالفمسطينيةىيتنظيماتذاتطابعجماىيرم

.(2)حيثأنياالتقتصرفيعضكيتياعمىالككادرفحسببؿىيلكؿالشعب،خاص
إلىكت أقرب ىي كتأسيسيا نشأتيا في الفمسطينية السياسية التنظيمات معظـ كذلؾ عد

.(3)الحركاتالتحريريةكالثكريةمنياعمىاألحزابالسياسية
كرغـأنوكافليذااالنقساـالذمحؿعمىالشعبالفمسطينيالدكراألكبرفيتعطيؿعمؿ

فقدلعب،عؿكالميـلخدمةالكطفكالمكاطنيفالمجمسالتشريعيكعدـتمكنومفأداءدكرهالفا
)اإلسرائيمي(دكرانبارزانفيتعطيؿالمجمسالتشريعيبالضفةالغربيةمفخالؿبالمقابؿاالحتالؿ

مفنكابالمجمسالتشريعي النكابالمعتقميف؛قياموباعتقاؿعددان عدد بمغفيفترة حيثأنو
نائبان70) ) ، مف أكثر يشكمكف التشريعي10كىؤالء المجمس أعضاء إجمالي مف %

.(4)الفمسطيني
،(5))اإلسرائيمي(تعطيؿالمجمسالتشريعيمفخالؿاعتقاؿأعضاءهكلقدتعمداالحتالؿ

مقاتمة إرىابية حركة حماس حركة يعتبر ألنو مبادئ، كافة الحائط عرض في ضرب فقد
كالتيأيدتاالحتالؿكتنكرت،االستعماريةالغربيةاألمرالذملقيتأييدانمفالدكؿ،الديمقراطية

فكافمفالكاجبالكطنيعمىالجميعالكقكؼ،لمبادئالديمقراطيةالتيدأبتعمىالتركيجليا
.(6)معىذاالمجمسكتسييؿأعمالوليككففيذلؾتحديانكبيرانكحقيقيانلالحتالؿ

ألسكأاعتداءبحقومفقبؿاالحتالؿتعرضالمجمسالتشريعيالفمسطيني3006فمنذعاـ
المحظةفيكلـيكتًؼباعتقاؿنكاب يزاؿاالحتالؿيمارساعتداءاتوإلىىذه )اإلسرائيمي(كما

نكابمفحركةفتحكىيالمنافساألكبرلحركةحماسمماأيضانمفحركةحماسبؿاعتقؿ

                                 
رسالة(1) الفمسطينية، الكطنية السمطة ظؿ في التشريعي المجمس عياش، محمد حسف أ. ذلؾ: في راجع

اإلدارية،جامعةاألزىر،غزة، .83،ص3040ماجستير،كميةاالقتصادكالعمـك
السياسية(2) كالديمقراطية الداخمية الديمقراطية بيفمياـ الفمسطينية كاألحزابالسياسية التنظيـ جميؿىالؿ،

،راـاهلل،ب4،إصدارات،مكاطف،المؤسسةالفمسطينيةلدراسةالديمقراطية،ط3006كالتحريرالكطني،
 كمابعدىا.20ت،ص

 .291سابؽ،صد.محمدأبكمطر،القانكفالدستكرم،مرجع(3)

(4) http:// alray. Ps/ ar/ post/ 174717/. 

بساـالصالحي،المجمسالتشريعيكالدكائرالمغمقة،مرجعسابؽ.(5)
(6)http:// arabi21. Com/ story/ 893691. 
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ا لعدـ أداءه كتعطؿ التشريعي المجمس جمسات انعقاد دكف لوحاؿ القانكني النصاب كتماؿ
باإلضافةلعدـتمكفنكابقطاعغزةمفالتكاصؿكالكصكؿلقبةالبرلمافكذلؾنتيجةمايفرضو

كخاصةمعبررفحكالكرامةأماـ،المعابرإغالؽحيثتـ،االحتالؿمفحصارعمىقطاعغزة
فكافاالحتالؿبمايمارسومفعدكافكانتياكات،(1)حركةالنكاب فالعذريغتفرلمفيعطؿ،كا 

يبقيعمى،المصالحةالفمسطينيةكيقؼخمؼاستمراركتعزيزاالنقساـالفمسطيني كالذمبدكره
تعطيؿالمجمسالتشريعيالفمسطينيدكففاعميةألدائوكيعتبرذلؾمفأكبرالخركقاتلحقكؽ

كالحرياتالعامةاإلنساف األجدر، مف كاف كلقد ، إيقاع عدـ فيكاألفضؿ المجمسالتشريعي
.(2)القراراتالخارجيةالتيتحدمفقكتوكبقاءفاعميتو

غيابنصدستكرميتناكؿ3006كمفأسباباألحداثالتيحدثتفيأعقابانتخابات
السياسي النظاـ في العادم فمف الفمسطينية الكطنية السمطة لرئيس السياسي االنتماء طبيعة

طةمفأغمبيةمغايرةلألغمبيةالبرلمانيةكىذاحقيقةنماحدثفيالفمسطينيأفيككفرئيسالسم
األمرالذمأبقىالمجاؿمفتكحانأماـالمناكفاتالسياسيةكالحزبيةالتي،3006أعقابانتخابات

.(3)أدتفينيايةاألمرإلىاالنقساـ
( المادة نصت 21فقد لسنة المعدؿ األساسي القانكف مف )3002 أنو"كتعديالتو عمى

ينتخبرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةانتخابانعامانكمباشرانمفالشعبالفمسطينيكفقانألحكاـ
قانكفاالنتخاباتالفمسطينية" الدستكرمالفمسطينيلـ، المشرع النصيتضحأف فبمكجبىذا

 تكفرىا الكاجب الشركط النصعمى عف غفؿ أنو حتى الرئيس النتخاب شركطان فييضع
المترشحلمنصبرئيسالسمطةداخؿالقانكفاألساسي.حتىأنولكتـانتخابالرئيسمفنفس
كالتي رئيسالسمطة مركز حاالتشغكر أحد تحدث أف الممكف مف فإنو البرلمانية األغمبية

باإلضافةإلى،كينتخبرئيسمفأغمبيةمغايرة،(مفالقانكفاألساسي27نصتعميياالمادة)
نصأفا لممجمسالتشريعيبأربعسنكاتبحسبما القانكنية المدة حدد لمشرعالفمسطينيقد

(كالتينصتعمىأنو"17/2كتعديالتوفيالمادة)3002عميوالقانكفاألساسيالمعدؿلسنة
كؿأربعسنكات المجمسالتشريعيأربعسنكاتمفتاريخانتخابوكتجرماالنتخاباتمرة مدة

دكرية "بصكرة الفمسطينيةكذلؾبحسب، الكطنية لرئيسالسمطة القانكنية لممدة مساكية كجعميا

                                 
البرلماني)(1) األداء تقارير )بانكراما(، المجتمع كتنمية الديمقراطية الفمسطينيلتعميـ 407المركز دراسة،(،

3007.
(2) http:// www. Amad. Ps/ ar/ Details/ 84937. 

.37/44/3047د.رائدصالحقنديؿ،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعوبتاريخ(3)
.03/43/3047د.محمدعبداهللأبكمطر،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعوبتاريخ
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( 26نصالمادة عاـ تعديميا بعد الكطنية3001( السمطة رئاسة مدة كالتينصتعمىأنو"
ىيأربعسنكات الفمسطينية عمىأفاليشغؿ، ثانية رئاسية لفترة كيحؽلمرئيسترشيحنفسو

مفدكرتيفمتتاليتيف".منصبالرئاسةأكثر
غيرأنولـينصعمىأفتككفىذهالمدد،كبيذايككفالمشرعقدساكلبيفالمددالقانكنية

ألنومفالممكفأفيتـشغرمنصبرئيسالسمطةكعندانتخابرئيسجديدفبدأ،ىيذاتيا
نصبرئيسالسمطةمدتوالقانكنيةكالتيىيأربعسنكاتمفانتخابوكبيذامعأكؿحالةشغرلم
.(1)يختمؼتطابؽالمددالقانكنيةبيفكؿمفرئيسالسمطةكالمجمسالتشريعي

 فيأيضانكالجديرذكره رئاسيان أصدرمرسكمان قد الفمسطينية نيساف2أفرئيسالسمطة
،(2)فيفمسطيفمستقمةسمطةقضائيةباعتبارىا،لعميابتشكيؿالمحكمةالدستكريةا3046/أبريؿ

لقدأصدرتىذهالمحكمةقرارانيعطيرئيسالسمطةصالحياتتخكلومفرفعالحصانةعفك
التي،نكابالمجمسالتشريعيمماأثارالعديدمفعالماتاالستفياـكطرحالسناريكىاتالقادمة

المحكمة إليو أككمتيا التي صالحيات عمى بناءن المستقبؿ في السمطة رئيس عمييا يقدـ قد
إليوالدستكري كمفبيفىذهالسناريكىاتإقداـالرئيسعمىحؿ،ةكالتيمفالممكفأفتككميا

.(3)المجمسالتشريعيبناءنعمىصالحيةقدتمنحوإياىاالمحكمةالدستكرية
يغيبالنصعمىحؿ لـ لك األساسي القانكف أف عمى يدؿ إنما دؿ إف سبؽ ما ككؿ

ال ىذه إلى كصمنا لما التشريعي كلماالمجمس اليكـ نعيشو الذم المزمف االنقساـ مف مرحمة
اضطررئيسالسمطةلمبحثعفحمكؿأخرللمخركجمفىذهاألزمةالسياسية.


                                 

 .3/43/3047د.محمدعبداهللأبكمطر،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعو،بتاريخ(1)

الرقابة-4بمايمي:"3006لسنة2(مفقانكنيارقـ31(تختصالمحكمةالدستكريةالعمياكفقانلنصالمادة)2)
عمىدستكريةالقكانيفكاألنظمة.

3- حاؿ في كالقكانيف األساسي القانكف نصكص ككاجباتياتفسير الثالث السمطات حقكؽ حكؿ التنازع
كاختصاصاتيا.

الفصؿفيتنازعاالختصاصبيفالجياتالقضائيةكبيفالجياتاإلداريةذاتاالختصاصالقضائي.-2
بشأفتنفيذحكميفنيائييفمتناقضيفصادراحدىمامفجيةقضائيةأكجية-1 الفصؿفيالنزاعالذميقـك

ذاتاختصاصقضائيكاآلخرمفجيةأخرلمنيا.
(مف27/ج(مفالمادة)4البتفيالطعفبفقدافرئيسالسمطةالكطنيةاألىميةالقانكنيةكفقانألحكاـالبند)-1

نافذانمفتاريخمصادقةالمجمسالتشريعيعميوبأغمبية3002اسيالمعدؿلسنةالقانكفاألس ـ،كيعتبرقرارىا
ثمثيعددأعضائو".


(3) http:// paltoday. Ps/ ar/ post/ 284295. 
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 المطمب الثاني
 القانون األساسي  فيفكرة حل البرلمان ب لألخذالتنظيم الدستوري 

كمالئمةالنظاـالسياسي،المطمبالسابؽمدلتكافرالبيئةالخصبةاتضحلنامفخالؿ
القانكفاألساسيليكمؿبذلؾالحمقةبلألخذالفمسطيني حؿالبرلمافداخؿنصكصمكاد فكرة

السمطات بيف التكازف كىي أال السياسي نظامو مف المفقكدة الحؿ، سالح تكاجد مف بد فال
ذيةليقابؿماتمتمكوالسمطةالتشريعيةمفكقكعالمسئكليةالسياسيةالبرلمانيفييدالسمطةالتنفي

عمىثالثفركعأمامياكحقيافيسحبالثقةمفالحككمةكليذاسنقكـبتقسيـىذاالمطمبإلى
النحكالتالي:

 الفرع األول
 ات حل المجمس التشريعيجراءالدستوري إل مالتنظي

 الحؿ جكاز عمىعدـ الطكارئنصالمشرعصراحةن عمىنص؛فيحالة كذلؾبناءن
( المجمسالتشريعيفياألكقات442المادة القانكفاألساسيككذلؾالجدكلمفحؿ مف )

العاديةلعدـتكفرحكمةمفكراءذلؾكلكفالنظاـالسياسيالفمسطينيينسجـمعحالتيفلمحؿ
كىماعمىالنحكالتالي:

 حالة الضرورة: :أوالً 
بالمشرعالنصعمىحؿالمجمسفيحالةالضركرةالجدير   عمىأفتكضعضكابط،

كأفاليتكرر،كضماناتلعدـالتعسؼفياستخداـىذاالحؽفيجبأفيككفقرارالحؿمسببان
المجمسالسابؽ أجمو مف الذمحؿ السببنفسو لالستفتاء، المجكء يتـ يتكجبأف أنو ككما

ألصيؿفيمسألةحؿالمجمسالتشريعي.الشعبيألخذرأمصاحبالسمطةا
كحيثأفالحؽفيالحؿفيحالةالضركرةكضعمفأجؿتحقيؽالتكازفالمنشكدبيف
السمطاتفينبغيأفيككفىذاالحؽممنكحانلكؿمفرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةباعتباره

لسمطاتكينبغيأفيتمتعفيكيشكؿالحكـبيفا،شخصيةمحايدةالتخضعلممسائمةالسياسية
فكماأفالسمطةالتنفيذيةالممثمةىنا،بصالحياتكحقكؽتخكلومففرضالتكازفبيفالسمطات

بالحككمةتخضعلممسئكليةالكزاريةأماـرئيسالسمطةفمفالعدؿأفتخضعالسمطةالتشريعية
يحالةالضركرة.الممثمةبالمجمسالتشريعيلحؽرئيسالسمطةبحؿالمجمسالتشريعيف

أفتمتمؾالحككمةالحؽفيطمبحؿالمجمسأيضانكمفبابتحقيؽالتكازف البد
الحؽ،التشريعيمفرئيسالسمطةفيحالةكانتالضركرةتستكجبمنياذلؾ حيثأنوبيذا

الممنكحليابطمبحؿالمجمسالتشريعيتككفقدامتمكتسالحانتكاجوبوسالححجبالثقة
كالذميمتمكوالمجمسالتشريعي.عنيا

الحتمية تكفرتالضركرة فيحاؿ الفمسطينية الكطنية يككفعمىرئيسالسمطة كبيذا
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ينطبؽ فيحاؿأيضانلحؿالمجمسالتشريعيإصدارقرارانمسببانبحؿالمجمسالتشريعيكىذا
إلىالر مفالرئيسحؿالمجمسالتشريعيبطمبخطيمقدـ ئيسطمبمجمسالكزراء كفي،

الحالتيفبعدصدكرقرارالرئيسبحؿالمجمسالتشريعييتـالرجكعلمشعبمفخالؿاالستفتاء
عمىحؿالمجمسالتشريعي.حيثيتكجبفيىذهالحالةعمىرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينية
عالقياـبإصدارقرارآخربشأفكقؼجمساتالمجمسالتشريعيكذلؾضمانةلعدـتطكرالكض

ترحيؿ كنكعمف الحككمة عف المجمسالتشريعيلحجبالثقة يقكـ أف الممكف مف حيثأنو
االستفتاءخاللوحتىجراءإلتحديدمكعدأيضانكينبغي،األزماتلمخركجمفأزمةتعرضولمحؿ

تعطيؿجمساتالمجمسالتشريعيلكقتطكيؿدكف يترتبعميو مما مفتكحان اليترؾالمجاؿ
ألةحمومفعدمو.البتفيمس

رئيس المجمسالتشريعييصدر الشعبفيحؿ عفرغبة االستفتاء أسفر كفيحاؿ
خالؿ قرارالحؿكيدعكالنتخاباتجديدة الحؿكيتـ21السمطة مفتاريخصدكرقرار يكمان

التالية41اجتماعالمجمسالجديدخالؿ نتيجةاالنتخابات.إلعالفيـك
عضمانةمفأجؿعدـتعسؼالحككمةفيطمبالحؿحيثأفيتـكضأيضانيتكجبك

 أفتستقيؿكيقـك عمىطمبمنيا التييحؿالمجمسالتشريعيبناءن أنويتكجبعمىالحككمة
أحدبتعييفرئيسالسمطة حككمةانتقاليةتشرؼعمىاالنتخاباتعمىأالتضـبيفأعضائيا

العمميةاالنتخابية.أشخاصالحككمةالمستقيمةحتىاليؤثرعمىسير
التيتستدعيحؿالبرلمافتختمؼوتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلىأفحالةالضركرة

القانكف)لكائحالضركرة( قكة التيتستكجبإصدارقراراتليا الحاؿعفتمؾالضركرة بطبيعة
فيذهاألخيرةتككفنتيجةغيابالبرلمافسكاءكافذلؾغياباندائمانأـمؤقتانفيمنحاالختصاص

ةلسدالفراغالتشريعيالحاصؿفيالبالد.التشريعياالستثنائيلرئيسالدكل
المقارنة الدستكرية النظـ كضع عدـ مف الرغـ فعمى البرلماف لحؿ كسبب الضركرة أما

تحديدانلماىيتياكحاالتياإالأنياقدتتخذعدةصكرمنياعمىسبيؿالمثاؿالالحصر:
 عدـإقرارالبرلمافلمميزانيةالعامةلمدكلة. -

األ - تمثيؿ تكفيرتعدد عمى القدرة لعدـ الذميؤدم األمر البرلماف في حزابالسياسية
 األغمبيةالبرلمانيةبداخمو.

اعتقاؿنكابالبرلمافاألمرالذميتعذرمعواكتماؿالنصابالقانكنيلوممايؤدمإلى -
 استحالةقياـالبرلمافبمياموككظائفو.
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 الحل بموجب القانون :ثانياً 
 أفكاقع أخرللمحؿكىيبمكجبكما حالة السياسيالفمسطينييتكجبتكفر النظاـ

فيما قيكد أك المجمسالتشريعيبدكفضكابط أماـ مفتكحان المجاؿ ترؾ لعدـ القانكفكذلؾ
لمحككمة يتعمؽبمنحالثقة أغفؿالمشرع، عمىأفالدستكرمفقد األمرمعتمدان الفمسطينيىذا

كفالحككمةمفاألغمبيةالبرلمانيةاألمرالذميجعؿمنحالثقةلياالعرؼالقائـجرلعمىأفتك
رئيسالسمطةبتكميؼرئيسكزراءمفخارج أمرانسيالنغيرأنوأغفؿأنومفالممكفأفيقـك
أعضاءالمجمسالتشريعيبرمتومفتشكيؿالحككمةفمفالممكفأفيمتنعالمجمسالتشريعي

ماىكالعمؿإذاتكررتىذهالحالةبأفيقكـالرئيسبتكميؼرئيسعفمنحثقتوليذهالحككمةف
إع عف التشريعي المجمس كيمتنع جديد يرفضالمجمسطكزراء أف الممكف كمف الثقة. اءه

معينة رؤية بحسب البرلمانية األغمبية أعضاء أحد يشكميا لحككمة الثقة إعطاء التشريعي
عباتجاهكضعضكابطكضماناتلعدـالتعسؼفيألعضاءالمجمسالتشريعيفيذااألمريدف

لمحككمةكذلؾمفخالؿفرضالحؿبمكجب المجمسالتشريعيلصالحيةمنحالثقة استخداـ
أحد بتكميؼ الفمسطينية الكطنية السمطة رئيس قاـ حاؿ في التشريعي المجمس عمى القانكف

عمفتاريختكميفوكعمىأفيترؾلوأعضاءاألغمبيةالبرلمانيةبتشكيؿحككمةخالؿثالثةأسابي
تشكيؿ في فشؿ حاؿ كفي أسبكعيف عف تزيد الرئيسال مف أخرل ميمة طمب في المجاؿ

أكنجحفيتشكيؿالحككمةكعرضعمىالقانكفاألساسيالحككمةفيىذهالمدةالمحددةفي
كزراءآخركتكميفويقكـرئيسالسمطةبتعييفرئيس،بثقةالمجمسالمجمسالتشريعيكلـيحظى

يالمدةالممنكحةكالتيتـذكرىاسابقانأكفكفيحاؿفشؿفيتشكيؿالحككمة،بتشكيؿالحككمة
يعدالمجمسالتشريعيمنحؿ،حككمتوبثقةالمجمسالتشريعييتشكيؿالحككمةكلـتحظىنجحف

بمكجبالقانكف.
يككفالمجمسالتشريعيمقيدبضمانةلعدـإفراطو فيعدـمنحالثقةلمحككمة.كبيذا

غيرأنومفالممكفأفيستغؿرئيسالسمطةىذاالحؽفيقكـبتعييفرئيسكزراءكيكمفوبتشكيؿ
الحككمةفيكالالحالتيفالممنكحاتلممجمسالتشريعيإلعطاءالثقةلحككمتيـكىكيعرؼأف

الثقة المجمسلفيمنحيا مفأجؿحؿالمجمسدؼالتالعبعمىالنصالدستكرميكذلؾب،
فيتكجبىناعمى،التشريعيبمكجبالقانكففيالظركؼالعاديةكالذماليمتمؾفيياحؽالحؿ

المشرعأفاليغفؿعفىذهالثغرة.حيثينبغيالنصعمىأفرئيسالكزراءالمعيففيالمرحمة
مفأعضاءالمجمسالثانيةبعدامتناعالمجمسالتشريعيعفمنحالثقةلمحككمةاألكلىيككف

الحزبية األغمبية التشريعيكاليشترطفيأفيككفمفبيفأعضاء حتىاليستغؿأعضاء،
النصكيمتنعكفعفمنحالثقةلمحككمةاألكلىفيحاؿعدـككفرئيسالكزراء األغمبيةىذا

بيدؼتشكيؿحككمةثانيةيترأسياأحدأعضاءحزبيـ.،مفحزبيـ
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كيتكجبعمىرئيسالس مطةفيحاؿتـحؿالمجمسالتشريعيبمكجبالقانكفأفيقـك
بإصدارقراربكقؼجمساتالمجمسالتشريعيكالدعكةالنتخاباتجديدة.
الفمسطينيالبدساسيكبالتكافؽمعالنصعمىحؿالبرلمافداخؿنصكصالقانكفاأل

تكعيوبالفمسطينيقدأثفكرةالنصعمىاالستفتاءالشعبيكخاصةنأفالشعبتبنيمفأيضان
 التيتمتعاـ االنتخاباتالنزيية مفخالؿ 3006السياسيكمصداقيتو عمى، ىذا فدؿ كا 

كعيكثقافةالشعبالفمسطينيكأنوشعبيمتمؾالمقدرةعمىاإلدالءبرأيوشيءفإنمايدؿعمى
فيالمسائؿالتيتتعمؽبالصالحالعاـ.

أحدأىـالكسائؿالتيتنييكتحسـالصراعاتالقائمةمفيعدفتكافراالستفتاءالشعبي
الفمسطينيقدالدستكرمفمككافالمشرع،فيمابيفالسمطاتأكاألحزابالسياسيةداخؿالبالد

ماكافاألمريتطمبأكثرك،نصعمىاالستفتاءالشعبيلكافاالنقساـمنتييانمفعدةسنكات
التييبرزىااالستفتاءمفخالؿتأييدأغمبيةاألصكاتمفخضكعطرفيالنزاعإلىرغبةالشعب

حؿ مف بدالن االنقساـ حالة إلنياء بديالن حالن االستفتاء يككف فقد الطرفيف. ألحد الصحيحة
 النصعمىالحؿأيضانالمجمسالتشريعيكيعد المجمسالتشريعيفيحاؿكجد لحؿ مكمالن

الصالحالعاـ.لمكقكؼعمىرغباتكميكؿالشعببغيةتحقيؽ
فالبدإذانمفمنحرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةحؽدعكةالناخبيفلالستفتاءألخذ
لمبالدكبشرطأفتتكافؽمعأحكاـ رأمالشعبفيالمسائؿالتيتتصؿكتمسالمصالحالعميا

االستفتاءتـاألمكرالتيتستكجباالستفتاءعمييايتكفيحاؿتعدد،القانكفكالتخالؼالدستكر
كؿمفىذهاألمكر.ىعم

 الفرع الثاني
 التنظيم الدستوري آلثار حل المجمس التشريعي
النص ىذا ترتبطبطبيعة يترتبعمىكؿنصقانكنيآثار ككذلؾالنصعمىحؿ،

مفالطبيعيأفتترتبعميومجمكعةمفاآلثارغيرأنياتختمؼمفناحيةالمجمسالتشريعي
كىناؾآثارتترتبالمجمسالتشريعيالجيةأكاألمرالذمتترتبعميوفيناؾآثارتترتبعمى

ثارتترتبعمىمدلجكازإصدارمراسيـبقانكفآككذلؾعمىالحككمةك،عمىرئيسالسمطة
مجمسكآثارتترتبعمىاألعماؿالتشريعيةالمعركضةعمىالريعيالمجمسالتشخالؿفترةحؿ

ىذهاآلثارعمىالنحكالتالي:كسنتناكؿقبؿحموالتشريعي
 اآلثار المترتبة عمى المجمس التشريعيأواًل: 

األ بأغمبية االستفتاء في المشارككف أيد صكاتفيحاؿ حؿ قرار مجمسالالصحيحة
مجمساليحؿ،مجمسالتشريعيالثقةلمحككمتيفالمتافعرضتاعميوأكحاؿلـيمنحالتشريعيال
يكمانمفقرارالحؿالنيائي20انتخاباتنيابيةجديدةخالؿإجراءكيتـالعمؿعمىلتشريعيا
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عمىأفيستمرالبرلمافالمنحؿفيمباشرةميامولحيفحمؼاليميفالدستكرملممجمسالجديد
بالصالحالعاـ.كأمافيحاؿلـيؤيدالمشارككففياالستفتاءقرارعمىأفيصدرقراراتتتعمؽ

حؿالمجمسالنيابييبقىالمجمسالتشريعيقائمانحيثأنوبيذايحظىبتأييدشعبييقكممف
مكقفو.
أعضاءالبرلمافمفالمزاياكالضماناتالممنكحةليـكالتي كماأفحؿالبرلمافيحـر

صانةكالمكافئةكالمتافنصعمييماالقانكفاألساسيحيثنصفيالمادةأقرىاالدستكرمثؿالح
.(1)(منوعمىالحصانةالبرلمانيةالتييتمتعبياأعضاءالبرلماف12)

(مفالقانكفاألساسي11فقدنصتالمادة)،ةشيريةأكلقدمنحالمشرعالفمسطينيمكاف
 لسنة 3002المعدؿ أنو" مخصصاتكحقكؽعمى المجمسالتشريعيتحدد ككاجباتأعضاء
.كالكزراءبقانكف"

 اآلثار المترتبة عمى رئيس السمطةثانيًا: 
المشاركةفياالستفتاءلقراررئيسالصحيحةيحؿالبرلمافعندتأييدأغمبيةاألصكات

أمافيحاؿ،األمرالذميعطيوقكةسياسيةبسببتجديدثقةالشعبفيوكتأييدقراراتو،السمطة
الرئيسج عمى يتكجب فعندىا البرلماف بحؿ الرئيس لقرارات مخالفة االستفتاء نتيجة اءت

ين يعد لـ ككنو يستدعيالعمؿعمىؿاالستقالة مما الشعبكاليعبرعفرغباتيـ إجراءثقة
انتخاباترئاسيةخالؿالفترةالتينصعميياالقانكففيحاؿشغرىذاالمنصب.

المجمسالتشريعيبقكةالقانكفنتيجةعدـحؿئيسالسمطةفيحاؿكالجديرذكرهىناأفر
                                 

التجكزمساءلةأعضاءالمجمسالتشريعيجزئيانأك-4(مفالقانكفاألساسيعمىأنو"12تنصالمادة)(1)
مدنيان معيففيجمسات عمىنحك لتصكيتيـ أك التييكردكنيا، الكقائع أك التييبدكنيا، بسبباآلراء

أجؿ مف المجمسالتشريعي خارج بو يقكمكف عمؿ ألم أك المجاف، أعماؿ في أك المجمسالتشريعي
تمكينيـمفأداءمياميـالنيابية.

األشكاؿ،كاليجكزإجراءأمتفتيشفيأمتعتوأكاليجكزالتعرضلعضكالمجمسالتشريعيبأمشكؿمف-3
بيتوأكمحؿإقامتوأكسيارتوأكمكتبو،كبصفةعامةأمعقارأكمنقكؿخاصبوطيمةمدةالحصانة.

اليجكزمطالبةعضكالمجمسالتشريعيباإلدالءبشيادةعفأمريتعمؽبأفعالوأكأقكالوأكعفمعمكمات-2
بحكـعضكي كبمكافقةحصؿعمييا إالبرضائو انتيائيا بعد أك العضكية فيالمجمسالتشريعيأثناء تو

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

ليتخذالمجمسالتشريعيالفمسطينيعمىأفيبمغالمجمسالتشريعيفكرانباإلجراءاتالمتخذةضدالعضك
مايراهمناسبان،كتتكلىىيئةالمكتبىذهالميمةإذالـيكفالمجمسمنعقدان.

اليجكزلعضكالمجمسالتشريعيالتنازؿعفالحصانةمفغيرإذفمسبؽمفالمجمس،كالتسقطالحصانة-1
بانتياءالعضكيةكذلؾفيالحدكدالتيكانتتشمميامدةالعضكية.
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التـحموبمكجبالقانكفففي منحوالثقةلمحككمتيفالمتيفأعطىالفرصةلمنحأحدىماالثقةكا 
ىذهالحالةيقتصردكررئيسالسمطةعمىككنوأداةتطبؽالقانكفمفخالؿإصدارمرسكمان

االنتخاباتالنيابيةبحسبالمكعدالمحددفيالقانكف.إجراءبانبحؿالمجمسالتشريعيكمرسكم
  مدى جواز إصدار مراسيم بقوانين خالل فترة حل المجمس التشريعيثالثًا: 

القانكفكذلؾفيحالةي قكة حؽرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةإصدارقراراتليا
عمىالمجمسالتشريعيفيأكؿجمسةتحتمؿالتأخيركعمىأفيتـعرضياالضركرةالتيال

فلـتعرضيزكؿماليامفقكةالقانكف،يعقدىابعدصدكرىذهالقرارات كيزكؿماليامف،كا 
فيحاؿعرضتكلـيقرىاالمجمسالتشريعيكذلؾبحسبماكردفينصأيضانقكةالقانكف

 (مفالقانكفاألساسيالفمسطيني.12المادة)

غيرأفالنصعمى،ممكانلرئيسالدكلةبإصدارهالقراراتبقكةالقانكففيذاالحؽيبقى
ليتناسبمعكضعالسابقةبعضالتعديؿعمىالمادةإجراءحؿالمجمسالتشريعييحتـضركرة

فيتكجبالفصؿبيفإصدارقراراتبقكةالقانكففيغيرأدكارانعقاد،حؿالمجمسالتشريعي
ففيالحالةاألكلىيتكجبدعكة،كافالمجمسالتشريعيغيرقائـالمجمسالتشريعيكفيحالة

عرض كفيحاؿيصعبذلؾيتـ عمييا يعرضالقرار طارئة جمسة المجمسالتشريعيلعقد
القرارعمىالمجمسالتشريعيفيأكؿجمسةيعقدىابعدصدكرىذاالقراركأمافيحالةكاف

يكمانمف41مىالمجمسالتشريعيالجديدخالؿالمجمسالتشريعيغيرقائـفيتكجبعرضياع
يزكؿالحالتيفكفيحاؿلـتعرضفيكمتا،لكييقكـبمناقشتياكالمكافقةعمييا؛انعقادهتاريخ

ماليامفقكةالقانكف.ؿماليامفقكةالقانكفكفيحاؿعرضتكلـيقرىاالمجمسيزك
 اآلثار المترتبة عمى الحكومةرابعًا: 

تمجأالحككمةفيالغالبإلىطمبحؿالبرلمافمفرئيسالسمطةفيحاؿكجكدخالؼ
أاليككفلمحككمةكضعأفضؿمفكضعالبرلماففالبدالمساكاةبينياكبيفالبرلماففمفباب

.متساكيانمفاإلبقاءعمىمعدؿالقكةبيفالسمطتيف
كما،ـطمبلرئيسالسمطةبحؿالبرلمافاألمرالذميترتبعمىاستقالةالكزارةالتيتقد

كأنوفيحاؿتـحؿالبرلمافبمكجبالقانكفينبغيعمىالكزيرالذمينكمترشيحنفسوفي
االنتخاباتالنيابيةالجديدةأفيقدـاستقالتوفكرصدرقرارالحؿمفقبؿرئيسالسمطةكذلؾ

يةاالنتخابية.حتىاليمارسسمطتوكنفكذهفيالتأثيرعمىسيرالعمم
تأتً كلـ البرلماف بحؿ السمطة رئيس مف بالطمب الحككمة قامت حاؿ نتيجةكفي

القراريصبحكؿمفالحككمةكرئيسالسمطةمستقيمكفبحسبالدستكراالستفتاء ليذا مؤيدة
( الثانيةمفالمادة بحسبالفقرة رئيسالسمطة مف27يتكلىرئيسالمجمسالتشريعيمياـ )

ففيىذهالحالةيتـاإلبقاءعمىحككمةتسييرالػأعماؿلحيفانتخابرئيس،فاألساسيالقانك
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جديدلمسمطةالكطنيةالفمسطينيةليقكـبعدحمفولميميفبتكميؼرئيسكزراءبتشكيؿالحككمة
شغكر الرئيسلحظة المكمؼبمياـ لرئيسالمجمسالتشريعي يحؽ كال حسبنصالدستكر

ـباختياررئيسكزراءكتكميفوبتشكيؿحككمة.منصبوبأفيقك
 قبل حمو المجمس التشريعيآثار الحل عمى األعمال التشريعية المعروضة عمى خامسًا: 

يتكجبعدـترؾالبالدفيفترةفراغبرلمانيكىذامايتعارضمعالنظريةالقديمةكىي
تعمي كافة تنيي التي المدني المكت بمياـنظرية البرلماف حموقات بعد عممو مف، أنو غير

الضركرمالحفاظعمىحؽالبرلمافلالنعقادفيحالةالضركرةالمحتمةلذلؾلمنظرفياألمكر
فيكبذلؾيباشرمياموبصكرةمقيدةلفترة،التيالتحتمؿالتأخيرلحيفانتخابمجمسجديد

األعماؿالمعركضةعميوكبيذايتمكفمفمناقشة،انتقاليةلحيفانتخابمجمستشريعيجديد
كالتيالتحتمؿالتأخيرلحيفمناقشتيامفالمجمسالتشريعيالجديد.

 ثالثال فرعال
 النصوص الدستورية المقترحة لتنظيم حل المجمس التشريعي في القانون األساسي الفمسطيني
يظيرالنظاـالسياسيالفمسطينيمفخالؿطبيعتوككنونظامانمختمطانككذلؾمامر
بومفأحداثسياسيةكمناكفاتحزبيةكالتينتجعنيااالنقساـالذملعبدكرانكبيرانفيخمؽ

إفىذاالنظاـبحاجةإلكماؿركنوالمفقكدفيخمؽالتكازفبيفالسمطاتكالذم،فكضىقانكنية
االنقساـأالكىكالنصعمىحؿالمجمسينييبويعالجالعديدمفالمشاكؿالسياسيةكالحزبيةك

اتجراءكبحسبماأكردنافيتنظيـاإل،التشريعيضمفنصكصالقانكفاألساسيالفمسطيني
بشأنياكاألثار أخرللتتناسبكتتكامؿمع، كتعديؿمكاد مفالمكاد عدد إضافة نرلضركرة

المكادالمضافةكذلؾعمىالنحكالتالي:
 المقترح إضافتيا لمقانون األساسي وريةدستال نصوصالأواًل: 

 ( مكرر34ي مادة
 الحل في حالة الضرورة

عمػػى،كبقػػرارمسػػبب،اليجػػكزلػػرئيسالسػػمطةحػػؿالمجمػػسالتشػػريعيإالعنػػدالضػػركرة"
كبعداستفتاءالشعب.،أاليككفبنفسالسببالذمحؿمفأجموالمجمسالسابؽ

جػػراءك،المجمػػسكيصػػدررئػػيسالسػػمطةقػػرارانبكقػػؼجمسػػات االسػػتفتاءعمػػىالحػػؿخػػالؿا 
فإذاكافؽالمشارككففياالستفتاءبأغمبيةاألصكاتالصحيحةأصدر،ثالثأسابيععمىاألكثر

رئػػيسالسػػمطةقػػرارالحػػؿكدعػػاإلػػىانتخابػػاتجديػػدةخػػالؿثالثػػيفيكمػػانعمػػىاألكثػػرمػػفتػػاريخ
النتيجةالنيائية.إلعالففالتالييفصدكرالقرار.كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألسبكعي
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عمػػىأف،يباشػػرالمجمػػسالمنحػػؿميػػاـعممػػوكفتػػرةانتقاليػػةلحػػيفاجتمػػاعالمجمػػسالجديػػد
رفياألعماؿالضركريةالتيالتحتمؿالتأخيرلحيفاجتماعالمجمسالجديد".ظين

 ( مكرر31المادة ي
 االستفتاء الشعبي

،لالستفتاءفياألمكرالتيتتعمؽبمصالحالبالدالعميا"لرئيسالسمطةأفيدعكالناخبيف
كذلؾفيمااليخالؼأحكاـىذاالقانكفكحاؿاشتممتدعكةاالستفتاءعمىأكثرمفأمركجب

التصكيتعمىكؿكاحدمنيا".
 المقترح تعديميا في القانون األساسي دستوريةال نصوصالثانيًا: 

(لتصبحعمىالنحكالتالي:440-82-61-12-27يتـتعديؿكؿمفالمكاد)
 (47ي مادة

 شغور مركز رئيس السمطة
يعتبرمركزرئيسالسمطةالكطنيةشاغرانفيأممفالحاالتالتالية:-4"
 الكفاة. -أ

 االستقالةالمقدمةإلىالمجمسالتشريعيالفمسطينيإذاقبمتبأغمبيةثمثيأعضائو. -ب

ناءعمىقرارمفالمحكمةالدستكريةالعمياكمكافقةالمجمسفقداألىميةالقانكنيةكذلؾب -ج
 التشريعيبأغمبيةثمثيأعضائو.

 .في حال جاءت نتيجة االستفتاء مغايرة لقرار الرئيس -د 
رئيس -3 يتكلى السابقة الحاالت مف أم في الكطنية السمطة رئيس مركز شغر إذا

الكطن السمطة رئاسة التزيدعفستيفيكمانالمجمسالتشريعيالفمسطينيمياـ لمدة مؤقتان ية
لقانكفاالنتخاباتالفمسطيني كفقان النتخابرئيسجديد كمباشرة انتخاباتحرة ،تجرمخالليا

 .حعمى أال يترشح ىو ليذا المنصب
 (34ي مادة

 إصدار القرارات في حالة الضرورة
، ال تحتمل التأخيرلرئيس السمطة الوطنية في حالة ضرورة اإلسراع في اتخاذ تدابير ح

في غير أدوار انعقاد المجمس التشريعي أن يدعو المجمس التشريعي النعقاد طارئ لعرض 
وفي حال استحالة االنعقاد الطارئ يصدر رئيس السمطة القرار بقوة القانون ، األمر عميو

ذا كان المجمس ، ويعرضو عمى المجمس في أول جمسة يعقدىا بعد صدور ىذا القرار وا 
عمى أن يتم عرضيا ، جاز لرئيس السمطة إصدار قرارات بقوانين، يعي غير قائمالتشر 

فإذا ، ومناقشتيا والموافقة عمييا خالل خمسة عشر يومًا من انعقاد المجمس التشريعي الجديد
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لم تعرض أو إذا عرضت ولم يقرىا المجمس التشريعي زال ما كان ليا من قوة القانون بأثر 
إال إذا رأى المجمس التشريعي اعتماد نفاذىا في ، صدار قرار بذلكدون حاجة إلى إ، رجعي

 .حالفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عمييا من آثار
 (22ي مادة

 تشكيل رئيس الوزراء لمحكومة 
تشكيؿ-4" رئيسالكزراء يتكلى الفمسطينية الكطنية رئيسالسمطة قبؿ مف تكميفو فكر

كلوالحؽفيميمةأخرلأقصاىاأسبكعافآخراف،يخاختيارهحككمتوخالؿثالثةأسابيعمفتار
فقط.

إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومتو خالل األجل المذكور أو لم يحصل عمى  -8
ثقة المجمس التشريعي وجب عمى رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية استبدالو بآخر من 

و من تاريخ جمسة الثقة حسب مقتضى أعضاء البرلمان خالل أسبوعين من تاريخ إخفاقو أ
 ( أعاله.9وتنطبق عمى رئيس الوزراء الجديد األحكام الواردة في الفقرةي، الحال

في حال أخفق رئيس الوزراء الثاني في تشكيل الحكومة خالل األجل أو لم يحصل  -4
يصدر رئيس السمطة قرارًا بحل المجمس التشريعي وتشكيل ، عمى ثقة المجمس التشريعي

 .ححكومة انتقالية لإلشراف عمى االنتخابات
 ( 24ي مادة

 حاالت اعتبار الحكومة مستقمة
 ح تعتبر الحكومة مستقيمة ويعاد تشكيميا وفقًا ألحكام ىذا الباب في الحاالت التالية:

 فكربدءكاليةجديدةلممجمسالتشريعي. -4

أكعفثمثعددمف،بعدحجبالثقةعفرئيسالكزراءأكعفرئيسالكزراءكحككمتو -3
 الكزراءعمىاألقؿ.

 أيةإضافةأكتغييرأكشغكرأكإقالةتشمؿثمثأعضاءمجمسالكزراءعمىاألقؿ. -2

 كفاةرئيسالكزراء. -1

 استقالةرئيسالكزراءأكاستقالةثمثأعضاءالحككمةعمىاألقؿ. -1

إقالةرئيسالكزراءمفقبؿرئيسالسمطةالكطنية. -6
 .حمطة قرارًا بحل المجمس التشريعي بناًء عمى طمب من الحكومةفور إصدار رئيس الس -7
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 (991ي مادة
 اعالن حالة الطوارئ:

عندكجكدتيديدلألمفالقكميبسببحربأكغزكأكعصيافمسمحأكحدكث -4
كارثةطبيعيةيجكزإعالفحالةالطكارئبمرسكـمفرئيسالسمطةالكطنيةلمدةال

 تزيدعفثالثيفيكمان.

يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا أخرى بعد موافقة المجمس التشريعي  -8
ذا كان المجمس منحاًل يتم دعوتو لجمسة وا  ، الفمسطيني بأغمبية ثمثي أعضائو

 طارئة ألخذ موافقتو.

التي -2 اليدؼكالمنطقة عمى بكضكح الطكارئ حالة إعالف ينصمرسـك يجبأف
 يشممياكالفترةالزمنية.

اتكالتدابيركمياأكبعضياالتياتخذتجراءؽلممجمسالتشريعيأفيراجعاإليح -1
أثناءحالةالطكارئكذلؾلدلأكؿاجتماععندالمجمسعقبإعالفحالةالطكارئ

جراءأكفيجمسةالتمديدأييماأسبؽك بيذاالشأف".ا  االستجكابالالـز
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 الخاتمة:
،كأشػػػكرهعمػػػىنعمائػػػو؛إذأكرمنػػػيبإتمػػػاـىػػػذاالجيػػػدالمتكاضػػػعأحمػػػداهللالعمػػػيالعظػػػيـ

كأصميكأسمـعمىخيرالعربكالعجـخيرمػفسػارعمػىاألرضبالقػدـالنبػياألطيػرصػاحب
الديف. الكجواألنكركعمىآلوكصحبوكمفاىتدلبيديوإلىيـك

اكتػبأحػدىـفػييكمػوكاليسعنيإالأفأقكؿماقالوالعماداألصفياني"إنػيرأيػتأنػومػ
كلػكقػدـىػذالكػاف،كلػكزيػدذلػؾلكػافيستحسػف،لػكغيرىػذالكػافأحسػف،كتابانإالقاؿفيغده

كلػػكتػػرؾذلػػؾلكػػافأجمػػؿكىػػذامػػفأعظػػـالعبػػركىػػكدليػػؿعمػػىاسػػتيالءالػػنقصعمػػى،أفضػػؿ
فأخطأنافمفأنفسناكالشيطاف،جممةالبشر" كليكالمستعاف.كاهللال،فإفأصبنافمفاهللكا 

فػػػينيايػػػةدراسػػػتيفػػػيمكضػػػكعحػػػؿالبرلمػػػاففػػػيالػػػنظـالسياسػػػيةدراسػػػةتحميميػػػةمقارنػػػة
تكصمنالعددمفالنتائجكنذكرىاعمىالنحكالتالي:

 نتائج الدراسة:
 ارتباطاختالؼصكرحؿالبرلمافباختالؼالجياتالتييعكدلياحؽحؿالبرلماف. -4

أمفػيالػدكؿ،اةتأخذبيااألنظمةالسياسيةالبرلمانيةأكالمختمطػةإفحؿالبرلمافيعتبرأد -3
تجميػػػعالسػػػمطةبخػػػالؼالػػػدكؿالتػػػيتأخػػػذبنظػػػاـ،التػػػيتأخػػػذبالفصػػػؿالمػػػرفبػػػيفالسػػػمطات

أكالفصؿالجامدكالنظاـالرئاسيإذالكجػكدألداةالحػؿفػيىػذهاألنػكاع،كنظاـالمجمسيف
 .مفاألنظمةالسياسية

عمػػىأسػػاسكػؿمػػفالتعػػاكفالفصػؿ -2 كالرقابػػةالمتبادلػػةفيمػػابينيػػا،المػػرفبػػيفالسػػمطاتيقػػـك
كالمػػذافاليتحققػػافبالشػػكؿالمرجػػكمنيمػػاإالمػػفخػػالؿتػػكافرنػػكعمػػفالتػػكازفالفعػػاؿبػػيف

 السمطاتمفخالؿامتالؾكؿمنيماكسيمةفيمكاجيةاألخرل.

المسػػئكليةالكزاريػػةكالتػػييمػػكحبيػػاالبرلمػػاففػػييشػػكؿحػػؽحػػؿالبرلمػػافالكفػػةالمقابمػػةلكفػػة  -1
 كجوالحككمة.

غيػرأفجميػػايغمػبعميػػوالطػابعالسياسػيفػػيجانػبالمصػػمحة،تتعػددأسػبابحػػؿالبرلمػاف -1
 العامة.

لعػدـالتعسػؼفػياسػتخداـىػذاقيػكددالضماناتالتييفرضياالدستكرلحؽحؿالبرلمافتع -6
بحسبماينصعميػوكػؿدسػتكربمػايتناسػبمػعالطبيعػةالحؽرغـتنكعياكاختالؼقكتيا

 .كؿالسياسيةلمد
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استمرارالبرلماففيممارسةأعمالوبعدانتياءمدةكاليتوسكاءبانتيػاءمػدةفصػموالتشػريعي -7
إلػىحػيفانتخػاببرلمػافجديػدكفتػرةتسػييرأعمػاؿ،التينػصعمييػاالقػانكفأكبسػببحمػو

فدلتعمىشيء صعكبةكجكدفراغفيالمؤسسػةالتشػريعيةلمحفػاظعمػىإنماتدؿعمىفكا 
كدكرىػػػا،سػػػتكريةلمنظػػػاـالسياسػػػيرسػػػيماالمؤسسػػػةالتشػػػريعيةاسػػػتقراركعمػػػؿالمؤسسػػػاتالد
 .الرقابيعمىالسمطةالتنفيذية

بؿمنحتبعضالػدكؿىػذا،إفمنحالحؽفيحؿالبرلمافلـيقتصرعمىالسمطةالتنفيذية -8
كتمكينػومػفاختيػارأعضػاءبرلمػافيعبػركف،مشعبباعتبارهصاحبالسمطةاألصيؿالحؽل

 .عفرغباتوكتطمعاتو

درجتدساتيرالدكؿالتيتأخذبالحؿعمىتنظيـىذاالحؿسكاءنمفحيثالجيػةالتػيتقػكـ -9
 اتوكآثاره.إجراءبوأكعمىصعيد

،فالدسػػػػاتيرشػػػػامالنلجيػػػػةالحػػػػؿإفالتنظػػػػيـالدسػػػػتكرملحػػػػؿالبرلمػػػػافجػػػػاءفػػػػيالعديػػػػدمػػػػ -40
جراءاتو  .كاثارة،كا 

(تخػػػػكيالنبالحػػػػؿفػػػػيالظػػػػركؼالعاديػػػػةإعمػػػػاالنبمبػػػػدأ442اليمكػػػػفاعتبػػػػارنػػػػصالمػػػػادة) -44
المخالفة؛ألنياتتعارضفيىذهالحالةمعبعضنصكصمكادالقػانكفاألساسػيكالتػيمػف

،(حيػػثاليمكػػفلمجمػػسمحمػػكؿالمكافقػػةعمػػىتمديػػدمػػدةحالػػةالطػػكارئ440بينيػػاالمػػادة)
كفاألساسػػػػيالإجػػػػراءاتالحػػػػؿكالالجيػػػػةالمخكلػػػػةبالحػػػػؿكالمكعػػػػدككػػػػذلؾلػػػػـيحػػػػددالقػػػػان
 االنتخاباتالجديدة.

،إفعدـأخذالنظاـالسياسيالفمسػطينيبفكػرةالحػؿسػاىـبػدكرهفػياسػتمرارحالػةاالنقسػاـ -43
انتخػػػػابمجمػػػػستشػػػػريعيجديػػػػديسػػػػاعدفػػػػيتحقيػػػػؽكحػػػػدةالنظػػػػاـإعػػػػادةكعػػػػدـالقػػػػدرةعمػػػػى

 السياسي.

 لدراسة:توصيات ا
ضركرةتحديدكحصرطبيعةالخالؼبيفالحككمةكالبرلمافالذميؤدمإلىحؿالبرلماف -4

ككضعضكابطتكفؿ،مفأجؿسدالطريؽأماـالحككمةمفالتعسؼفياستخداـىذاالحؽ
 اتكآثار.إجراءلمبرلمافحقكقوكتخفؼعمىالشعبأعباءمايترتبعمىحؿالبرلمافمف
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طمسألةحؿالبرلمافبالعديدمفالضماناتكالقيكدالتيتضمفعدـإساءةضركرةأفتحا -3
كالجيات،مفخالؿالتحديدالكاضحألسبابالحؿ،جراءاستعماؿالسمطةالتنفيذيةليذااإل

 باإلضافةإلىإجراءاتوكاالثارالمترتبةعمية.،التييحؽلياحؿالبرلماف

كذلؾمفخالؿ،االخذبفكرةحؿالمجمسالتشريعينييتعيفعمىالمشرعالدستكرمالفمسطي -2
كىذايتطمب،كتعديالتو3002فيالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنةتنظيـىذاالحؿ

 إضافةمكادجديدةتتعمؽبيذاالشأفكىيعمىالنحكالتالي:

،كبقرارمسبب،اليجكزلرئيسالسمطةحؿالمجمسالتشريعيإالعندالضركرةأكالن:"
كبعداستفتاءالشعب.،عمىأاليككفبنفسالسببالذمحؿمفأجموالمجمسالسابؽ

بكقؼجمساتالمجمس قراران كيصدررئيسالسمطة جراءك، عمىالحؿخالؿا  االستفتاء
فإذاكافؽالمشارككففياالستفتاءبأغمبيةاألصكاتالصحيحة،ثالثأسابيععمىاألكثر

سمطةقرارالحؿكدعاإلىانتخاباتجديدةخالؿثالثيفيكمانعمىاألكثرأصدررئيسال
النتيجةإلعالفمفتاريخصدكرالقرار.كيجتمعالمجمسالجديدخالؿاألسبكعيفالتالييف

النيائية.
انتقاليةلحيفاجتماعالمجمسالجديد عمىأف،يباشرالمجمسالمنحؿمياـعمموكفترة

لضركريةالتيالتحتمؿالتأخيرلحيفاجتماعالمجمسالجديد".رفياألعماؿاظين
"لرئيسالسمطةأفيدعكالناخبيفلالستفتاءفياألمكرالتيتتعمؽبمصالحالبالدثانيان:
القانكفكحاؿاشتممتدعكةاالستفتاءعمىأكثر،العميا كذلؾفيمااليخالؼأحكاـىذا

 نيا".مفأمركجبالتصكيتعمىكؿكاحدم

3002ضركرةتعديؿبعضالنصكصالكاردةفيالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة -1
 كنقترحفيىذاالشأفالتالي:،كتعديالتو

  (مفالقانكفاألساسيباإلضافةلتصبحعمىالنحكالتالي:27أكالن:تعديؿالمادة)
يعتبرمركزرئيسالسمطةالكطنيةشاغرانفيأممفالحاالتالتالية:-4"
 الكفاة. -أ

 االستقالةالمقدمةإلىالمجمسالتشريعيالفمسطينيإذاقبمتبأغمبيةثمثيأعضائو. -ب

فقداألىميةالقانكنيةكذلؾبناءعمىقرارمفالمحكمةالدستكريةالعمياكمكافقةالمجمس -ج
 ثمثيأعضائو.التشريعيبأغمبية
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 .في حال جاءت نتيجة االستفتاء مغايرة لقرار الرئيس - د
رئيس-3 يتكلى السابقة الحاالت مف أم في الكطنية السمطة رئيس مركز شغر إذا

التزيدعفستيفيكمان لمدة مؤقتان الكطنية السمطة رئاسة المجمسالتشريعيالفمسطينيمياـ
ال كمباشرة انتخاباتحرة لقانكفاالنتخاباتالفمسطينيتجرمخالليا كفقان ، نتخابرئيسجديد

 .حعمى أال يترشح ىو ليذا المنصب

( المادة تعديؿ 12ثانيان: التالي: النحك عمى لتصبح األساسي القانكف مف لرئيس السمطة ح(
في غير أدوار انعقاد ، الوطنية في حالة ضرورة اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير

وفي حال ، التشريعي أن يدعو المجمس التشريعي النعقاد طارئ لعرض األمر عميوالمجمس 
استحالة االنعقاد الطارئ يصدر رئيس السمطة القرار بقوة القانون ويعرضو عمى المجمس في 

ذا كان المجمس التشريعي غير قائم، أول جمسة يعقدىا بعد صدور ىذا القرار جاز لرئيس ، وا 
عمى أن يتم عرضيا ومناقشتيا والموافقة عمييا خالل خمسة ، قوانينالسمطة إصدار قرارات ب

فإذا لم تعرض أو إذا عرضت ولم يقرىا ، عشر يومًا من انعقاد المجمس التشريعي الجديد
دون حاجة إلى إصدار قرار ، المجمس التشريعي زال ما كان ليا من قوة القانون بأثر رجعي

عتماد نفاذىا في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عمييا إال إذا رأى المجمس التشريعي ا، بذلك
 .حمن آثار

فكرتكميفومف-4(مفالقانكفاألساسيلتصبحعمىالنحكالتالي:"61ثالثان:تعديؿالمادة)
قبؿرئيسالسمطةالكطنيةالفمسطينيةيتكلىرئيسالكزراءتشكيؿحككمتوخالؿثالثةأسابيعمف

كلوالحؽفيميمةأخرلأقصاىاأسبكعافآخراففقط.،تاريخاختياره

إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومتو خالل األجل المذكور أو لم يحصل عمى ثقة  -8
المجمس التشريعي وجب عمى رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية استبدالو بآخر من أعضاء 

، جمسة الثقة حسب مقتضى الحالالبرلمان خالل أسبوعين من تاريخ إخفاقو أو من تاريخ 
 ( أعاله.9ي وتنطبق عمى رئيس الوزراء الجديد األحكام الواردة في الفقرة

في حال أخفق رئيس الوزراء الثاني في تشكيل الحكومة خالل األجل أو لم يحصل عمى  -4
يصدر رئيس السمطة قرارًا بحل المجمس التشريعي وتشكيل حكومة ، ثقة المجمس التشريعي

 .حالية لإلشراف عمى االنتخاباتانتق
تعتبر (مفالقانكفاألساسيبإضافةفقرهسابعةكالتيتنصعمىأنو82رابعان:تعديؿالمادة)

 الحكومة مستقيمة ويعاد تشكيميا وفقًا ألحكام ىذا الباب في الحاالت التالية:
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ًء عمى طمب من فور إصدار رئيس السمطة قرارًا بحل المجمس التشريعي بنا -7، ... ح ...
 الحكومة.

(مفالقانكفاألساسيكالتيتنصعمىإعالفحالةالطكارئلتصبح440خامسان:تعديؿالمادة)
 عمىالنحكالتالي:

عندكجكدتيديدلألمفالقكميبسببحربأكغزكأكعصيافمسمحأكحدكثكارثة-4"
الكطنيةلمدةالتزيدعفثالثيفطبيعيةيجكزإعالفحالةالطكارئبمرسكـمفرئيسالسمطة

يكمان.
يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا أخرى بعد موافقة المجمس التشريعي  -8

ذا كان المجمس منحاًل يتم دعوتو لجمسة طارئة ألخذ و ، الفمسطيني بأغمبية ثمثي أعضائو ا 
 موافقتو.

2- عمى الطكارئبكضكح حالة إعالف ينصمرسـك التييشمميايجبأف اليدؼكالمنطقة
 كالفترةالزمنية".
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 قائمة المصادر والمراجع
 بالمغة العربية 

 أواًل: القرآن الكريم

 ثانيًا: الكتب العامة

إبراىيم أبو خزامد.  .9 الدستكرم، القانكف في األكؿ-الكسيط الكتاب كنظاـ، الدساتير
.3004،ليبيا،بنغازمدارالكتابالجديدةالمتحدة،4الحكـط

.4972،القاىرة،دارالنيضةالعربية،1ط،النظاـالسياسي،إبراىيم درويشد.  .8
إبراىيم شمبيد.  .4 مصر، في كالدستكرية السياسية النظـ تطكر العربي، الفكر ،دار

 .4971،القاىرة

 إبراىيم شيحاد.  .3

 .4990،النظاـالدستكرمالمبناني -

،منشأةالمعارؼ،الدستكرمتحميؿالنظاـالدستكرالمصرمالنظـالسياسيةكالقانكف -
.3000،اإلسكندرية

أحمد زياد أبو غنيمةد.  .2 العشريناتكحتى، منذ األردف في السياسية الحياة مالمح
.4998،التسعينات

 .4987،بيركت،القانكفالدستكرمكالنظـالسياسية،إسماعيل الغزاليد.  .2

دارالمالؾلمفنكفكاآلداب،2ط،الدستكرمكالعمـالسياسيالقانكف، إسماعيل مرزةد.  .7
  .3001،كالنشر

 السيد صبريد.  .2

 .4911،القاىرة،مكتبةعبداهللكىبة،المكائحالتشريعية -

.4912،القاىرة،المطبعةالعامة،حككمةالكزارة -
  .4919،القاىرة،المطبعةالعالمية،1ط،مبادئالقانكفالدستكرم -

 .4927،القاىرة،بدكفدارنشر،القانكفالدستكرممذكراتفي -

 ثروت بدويد.  .1

السياسية - النظـ األكؿ، الكتاب لمنظـ، العامة كالنظرية السياسي الفكر تطكر
 .4964،دارالنيضةالعربية،السياسية

 .4972،دارالنيضةالعربية،النظـالسياسية -

ثيب الماضيد.  .91 سميمافمكسى، الحديثتاريخاألردف، األكؿ، الجزء المحتسب، ،مكتبة
 .4996،عماف
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 جابر جاد نصارد.  .99

.3004،القاىرة،دارالنيضةالعربية،4ط،4974النظاـالدستكرمالمصرمكفقانلدستكر -
 .4996-4991،القاىرة،دارالنيضة،الكسيطفيالقانكفالدستكرم -

،دارالنيضةالعربية،3ط،راطيةالنظاـالسياسيكالحككماتالديمق،جمال سالمة عميد.  .98
.3007،القاىرة

جورجي شفيق ساريد.  .94 الدستكرم، القانكف كأحكاـ أصكؿ 3ط، العربية، النيضة ،دار
 .3003،القاىرة

،بغداد،مطبعةبغداد،األنظمةالسياسيةكالدستكريةالمقارنة،حسام محمد شفيق العانيد.  .93
4986. 

.4919،بيركت،4ط،فيلبنافالقانكفالدستكرم،حسن الحسند.  .92

حسين عثمان محمد عثماند.  .92 الدستكرم، كالقانكف السياسية النظـ الجامعية، ،الدار
 .4988،اإلسكندرية

 رمزي الشاعرد.  .97

المتحدة - العربية لمجميكرية الدستكرم كالنظاـ الدستكرم لمقانكف العامة النظرية مطبعة،
 .4970،القاىرة،القاىرةالجديدة

.4982،دارالنيضة،2ط،النظريةالعامةلمقانكفالدستكرم -
رمسيس بينامد.  .92 كتحميالنجراءاإل، تأصيالن الجزائية ات المعارؼ، منشأة ،االسكندرية،

4977. 

-القانكفالدستكرمكالمؤسساتالسياسية،4ج،الكسيطفيالقانكفالدستكرم،زىير شكرد.  .91
 .2،4997ط،النظريةالعامةكالدكؿالكبرل

 .4981،القاىرة،دارالنيضةالعربية،مبادئالقانكفالدستكرم،زين بدر فراجد.  .81

سعاد الشرقاوي وعبداهلل ناصفد.  .89 المصرم، السياسي كالنظاـ الدستكرم القانكف دار،
.4991،النيضةالعربية

.4989،دارالجيؿ،اسياالسرائيمييالنظاـالس،سعيد تميمأ.  .88
 عصفور دسعد.  .84

السياسية - كالنظـ الدستكرم القانكف في األساسية المبادئ المعارؼ، منشأة ،اإلسكندرية،
4980.

 .4980،اإلسكندرية،منشأةالمعارؼ،النظاـالدستكرمالمصرم -
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 سميمان الطماويد.  .83

 .4976،القاىرة،دارالفكرالعربي،4ط،دراسةمقارنة،النظريةالعامةلمقراراتاإلدارية -

 .4998،مطبعةجامعةعيفشمس،دراسةمقارنة-السياسيةكالقانكفالدستكرمالنظـ -

اإلسالمي - السياسي الفكر كفي المعاصرة العربية الدساتير في الثالث السمطات دراسة،
.6،4996ط،دارالفكرالعربي،مقارنة

.4913،دارالفكرالعربي،مكجزالقانكفالدستكرم،عثمان خميل عثماند.  .82
سميمان الموسىد.  .82 4992-4918تاريخاألردففيالقرفالعشريف، ،الجزءالثاني،

 .4996،عماف،مكتبةالمحتسب

صالح الدين فوزيد.  .87 الدستكرم، كالقانكف السياسية النظـ في المحيط النيضة، دار
 .4999،القاىرة،العربية

مكتبة،4ط،المتحدةمبادئالقانكفالدستكرمفيالجميكريةالعربية،طعيمو الجرفد.  .82
 .4961،القاىرةالحديثة

عادل الحياريد.  .81 األردني، الدستكرم كالنظاـ الدستكرم القانكف عبده، غانـ ،مطابع
4973. 

المستقيمة، عادل الطبطبائيد.  .41 الحككمة اختصاصات العممي، لمنقد الككيت مؤسسة
 .4986،بدكلةالككيت

 عبد الحميد متولىد.  .49

 .4979،المعارؼباإلسكندريةأةمنش،3ط،اسرائيؿنظاـالحكـفي -

،القانكفالدستكرمكالنظـالسياسيةمعالمقارنةبالمبادئالدستكريةفيالشريعةاإلسالمية -
 .4999،اإلسكندرية،منشأةالمعارؼ

 عبد الغني بسيوني عبداهللد.  .48

 .4997،اإلسكندرية،منشأةالمعارؼ،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم -

الفتاححسف .44 عبد الدستكرمفيالككيت، مبادئالنظاـ العربية، النيضة دار ،بيركت،
4968. 

 .3003،بدكفدارنشر،4ط،الدساتيركالمستكياتالدكلية،عبد الفتاح مرادد.  .43

،دراسةمقارنة،مبادئفيالنظـالسياسية،نعمافأحمدالخطيب، عبد المنعم محفوظد.  .42
.4987،عماف،دارالفرقاف،4ط

،بيركت،المؤسسةالعربيةلمدراساتكالنشر،مكسكعةالسياسة،عبد الوىاب الكياليد.  .42
 بدكفتاريخنشر.

 .4997،الجامعةالمفتكحة،4ط،األنظمةالسياسيةالمقارنة،عبداهلل حسن الجوجود.  .47
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عصام عمي الدبسد.  .42 السياسية، النظـ الرابع، الكتاب التنفيذية، السمطة 4ط، دار،
 .3044،الثقافةلمنشركالتكزيع

.4994،بدكفدارنشر،السياسةكالحكـفيمصر، عمي الدين ىاللد.  .41
.3001،بدكفدارنشر،القانكفالدستكرمالمقارف، عمر حممي فيميد.  .31
 .3008،منشكراتالحمبيالحقكقية،4ط،القانكفالدستكرم،عمر خوريد.  .39

مطابعالييئةالخيريةبقطاع،4ط،إسرائيؿنظاـالحكـفي،فتحيعبدالنبيالكحيدم .38
.4997،ةغز

،اإلسكندرية،منشأةالمعارؼ،السياسيةكالقانكفالدستكرمـالنظ،ماجد راغب الحمود.  .34
3000.

 محسن خميلد.  .33

 .4993،الدارالجامعة،الطائفيةكالنظاـالدستكرمفيلبناف -

 .4996،اإلسكندرية،الدارالجامعيةالجديدة،المصريةالقانكفالدستكرمكالدساتير -

 .4969،دارالمعارؼ،4ط،النظاـالدستكرمفيمصركالجميكريةالعربيةالمتحدة -

.4974،اإلسكندرية،منشأةالمعارؼ،3ط،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم -
،القاىرة،العربيةدارالنيضة،دراسةمقارنة،مبادئالقانكفالدستكرم، محمد أبو زيدد.  .32

4981. 

الدارالعمميةالدكليةكدار،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،محمد جمال الذنيباتد.  .32
 بدكفتاريخنشر.،عماف،الثقافةلمنشركالتكزيع

 .4983،دارالنيضةالعربية،القانكفالدستكرم،محمد حسنين عبد العالد.  .37

الوىابمحمد رفعت عبد د.  .32 الدستكرم، القانكف المعارؼ، منشأة اإلسكندرية، بدكف،
 تاريخنشر.

-النظـالسياسية،3ج،القانكفالدستكرمكالنظـالسياسية،محمد عبداهلل أبو مطرد.  .31
،مكتبةكمطبعةالطالب،4ط،النظريةالعامةفيالنظـالسياسيةكتطبيقاتيافيفمسطيف

 .3047،غزة،جامعةاألزىر

 محمد كامل ليمة د.  .21

 .4974،القاىرة،دارالفكرالعربي،القانكفالدستكرم -

.4962،دارالفكرالعربي،الدكلةكالحككمة،النظـالسياسية -
الدستكرم، محمود حافظد.  .29 كالقانكف السياسية النظـ في الكجيز 3ط، النيضة، دار

.4976،القاىرة،العربية
الحقكؽكالحريات-السمطة-الدكلة،النظـالسياسيةالكسيطفي،محمود عاطف البناد.  .28
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.4996،بدكفدارنشر،العامة
المبادئالعامةلألنظمة،المجمدالثاني،الكسيطفيالنظـالسياسية،منصور العواممةد.  .24

كالدكلية األساسية األكؿ، الكتاب السياسية)الدساتير(، لألنظمة العامة المبادئ ،4ط،
 .4992،عماف،لمخدماتالطالبيةالمركزالعربي

المؤسسة،4ط،المبادئالعامةكالنظـالسياسية-القانكفالدستكرمالعاـ،نزيو وعدد.  .23
.4999،لبناف،طرابمس،الحديثةلمطباعة

 .4972،القاىرة،المطبعةالعصرية،القانكفالدستكرم،كايتابراىيـ،وحيد رأفتد.  .22

 يحيى الجملد.  .22

بدكفتاريخنشر.،القاىرة،دارالشركؽ،السياسيةالمعاصرةاألنظمة-
 .3001،القاىرة،دارالنيضةالعربية،4ط،النظاـالدستكرمالمصرم-

 :ثالثًا: الكتب المتخصصة

ابراىيم الشوابكةد.  .4 البرلمانية، الحصانة كبريطانيا، األردف بيف مقارنة دراسة ،4ط،
 .4997،عماف،مطابعاإليماف

،مطابعاألرز،دراسةمقارنة،حؽحؿالبرلماففياألردف،غزاوي إبراىيم حمداند.  .3
 .4999،عماف

،كضعالسمطةالتنفيذيةفياألنظمةالسياسيةالمعاصرة،إبراىيم عبد العزيز شيحاد.  .2
.3006،اإلسكندرية،منشأةالمعارؼ

دراسة،النظاـالبرلمانياالختصاصالتشريعيلرئيسالدكلةفي،أحمد سالمة بدرد.  .1
 .3002،القاىرة،دارالنيضةالعربية،إنجمترا-فرنسا-مصر،مقارنة

بدكفتاريخ،مكتبةالقانكفكاالقتصاد،حؿالبرلماف،أحمد عبد المطيف إبراىيم السيدد.  .1
نشر.

السيد عمي السيدد.  .6 يتذكر، برلماني الديمقراطية: طريؽ في عقبات 4ط، المكتب،
 المصرم

دارالجامعة،حؽحؿالمجمسالنيابيفيالدساتيرالمعاصرة،بشير عمي محمد بازد.  .7
.3001،اإلسكندرية،الجديدةلمنشر

 جابر جاد نصارد.  .2

دار،4ط،االستجكابككسيمةلمرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالحككمةفيمصركالككيت -
 .4999،القاىرة،النيضةالعربية

  .4992،القاىرة،دارالنيضةالعربية،االستفتاءالشعبيالديمقراطي -
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جياد زىير ديب الحرازيند.  .9 الدستكرية، النظـ في البرلماف حؽحؿ مقارنة، ،دراسة
 .3042،اإلسكندرية،مكتبةالكفاءالقانكنية،4ط

الجمعيةالفمسطينية،4ط،تككيفالدكلةالفمسطينيةاستراتيجيةلمسالـ،جيروم سيغالد.  .40
.4989،القدس،األكاديميةلمشئكفالدكلية

التنفيذيةكضكابطممارستيا، حسني درويشد.  .44 البرلمافألعماؿالسمطة كسائؿرقابة
 .3001،القاىرة،مؤسسةالطكبجيلمتجارةكالطباعةكالنشر،فيالبحريف

خالد اليميساتد.  .43 خالدمكسىالزعبي، البرلمانية، ،3004-4989فياألردفالحياة
3001.

الييئةالمصرية،حؿالبرلمافبيفالنظريةكالتطبيؽ،خميل عبد المنعم خميل مرعيد.  .42
 .3042،القاىرة،العامةلمكتاب

،حؿالبرلمافكآثارهالقانكنيةعمىمبدأاستمراريةأعماؿالدكلة،دانا عبد الكريم سعيدأ.  .41
تاريخنشر.بدكف،المؤسسةالحديثةلمكتاب،4ط

رأفت دسوقيد.   .41 البرلماف، أعماؿ عمى التنفيذية السمطة ىيمنة المعارؼ، منشأة
.3006،باإلسكندرية

دستكر، رأفت فودةد.  .46 في االستثنائية لسمطاترئيسالجميكرية الدستكرية المكازنات
.3002،القاىرة،دارالنيضة،4974

 رمضان محمد بطيخد.   .97

.4991،القاىرة،دارالنيضة،كتطبيقيافيمصرالحصانةالبرلمانية -
  .4988،القاىرة،دارالفكرالعربي،تزايددكرالسياسةالتنفيذيةكأثرهعمىالديمقراطية -

زين بدر فراجد.  .48 عمىسمطةرئيسالدكلةفيحؿالمجمس، التيترد الشكمية القيكد
  .4987،القاىرة،دارالنيضةالعربية،النيابي

،منشأةالمعارؼ،لكائحالضركرةكضمافالرقابةالقضائيةعمييا،جمال الدين ساميد.  .91
 .4982،اإلسكندرية

 د. صالح الدين فوزي   .81

.4991،القاىرة،دارالنيضةالعربية،برلماناتالعالـ-دراسةمقارنةتحميمية-البرلماف -
.4981،دارالنيضةالعربية،اتاالنتخابيةجراءالنظـكاإل -
الدكرالتشريعيلرئيسالدكلةفيالنظاـالمختمط،العظيم عبد السالم عبدد.  .34 دراسة،

 .3001،القاىرة،دارالنيضةالعربية،مقارنة

دارالنيضة،سمطةكمسئكليةرئيسالدكلةفيالنظاـالبرلماني،عبد الغني بسيونيد.  .33
 .4994،العربية
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شاركف، عزمي بشارةد.  .32 حتى الدكلة ييكدية مف الديمقراطية، تناقض في دراسة
.3001،القاىرة،دارالشرؽ،4ط،اإلسرائيمية

عفيفي كامل عفيفيد.  .31 كالقانكنية، الدستكرية ضماناتيا النيابية االنتخابات دار،
 .3003،الجامعييفلمطباعة

 عالء عبد المتعالد.  .31

 .3001،القاىرة،دارالنيضة،حؿالبرلماففياألنظمةالدستكريةالمقارنة -

،دارالنيضةالعربية،الرقابةعمىسمطةرئيسالدكلةالتشريعيةفيالظركؼاالستثنائية -
3001. 

السياسية،قياسفعاليةالبرلماف، عمي الصاويد.  .36 ،جامعةالقاىرة،كميةاالقتصادكالعمـك
3002. 

 .4989،بدكفدارنشر،تاريخاألردفالمعاصرعيداإلمارة،عمي حافظد.  .37

دار،اآلثارالقانكنيةكالكظائؼالسياسيةلحؿالبرلماف،عمي عبد العال سيد أحمدد.  .38
 .4990،القاىرة،الثقافةالجامعية

،الكظيفةالتشريعيةلرئيسالدكلةفيالنظاميفالرئاسيكالبرلماني،عمر حممي فيميد.  .39
 .4980،دارالفكرالعربي،4ط،دراسةمقارنة

عمرو ىشام ربيعد.  .20 السياسية، البرلمانيةفيالنظـ دراسةفيتجربةمجمس-الرقابة
 .3003،القاىرة،مركزالدراساتالسياسيةكاالستراتيجيةباألىراـ،الشعبالمصرم

عمر فؤاد أحمد بركاتد.  .24 الدستكرية، األنظمة في الدكلة لرئيس السياسية المسئكلية
.4981،دارالنيضةالعربية،المقارنة

كريفتحي فد.  .23 البرلمانيفيمصر، القانكف كجيز نقدي، تحميميةةدراسة ناس، شركة
 .3002/3001،القاىرة،لمطباعة

،القاىرة،دارالنيضةالعربية،3ط،النظـالسياسيةكالقانكفالدستكرم،فؤاد العطارد.  .22
4972.

 .4971،دارالكتابالمصرية،4ط،األكضاعالبرلمانية،فؤاد كمالد.  .21

دار،3ط،االستفتاءالشعبيبيفاألنظمةالكضعيةكالشريعةاإلسالمية،الحمو ماجدد.  .21
.4982،االسكندرية،المطبكعاتالجامعية

الييئةالعامة،االزدكاجالبرلمانيكأثرهفيتحقيؽالديمقراطية،محمد أبو زيد محمدد.  .26
 .4991،لمكتاب

محمد سميم العواد.  .27 مصراألزمة، في كالدستكرية 4990-4987السياسية الزىراء،
 .4994،لإلعالـالعربي
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محمد شريف إسماعيلد.  .28 االستثنائية، الظركؼ في اإلدارم الضبط سمطة دراسة،
.4980،دارالمكتسلمطباعةكالنشر،مقارنة

 محمد عبد الحميد أبو زيدد.  .41

.3002،القاىرة،العربيةدارالنيضة،دراسةمقارنة،تكازفالسمطاتكرقابتيا -
 .4988،القاىرة،دارالنيضةالعربية،دراسةمقارنة،حؿالمجمسالنيابي -

إلىأيفقراءاتكخكاطرفيالدستكرالدائـ،محمد عبد السالم الزياتد.  .10 دار،3ط،
 .4981،القاىرة،المستقبؿالعربي

بيفالمطالبالداخميةإصالحالنظاـالسياسيالفمسطيني،محمد عبداهلل أبو مطرد.  .14
كالضغكطاتالخارجية 4ط، العربية، دراساتالكحدة مركز بيركت، أطركحة، باألصؿ
.3043،دكتكراهفيالقانكفالعاـ

محمد قدري حسند.  .13 الدستكرمالمصرم، االستفتاءفيالنظاـ العربية، ،دارالنيضة
 .4994،القاىر

.3002،القاىرة،النيضةالعربيةدار،مبدأالمشركعية،محمد كامل عبيدد.  .12
محمود أبو السعود حبيبد.  .11 الظركؼ، في الدكلة لرئيس التشريعي االختصاص

 .4990،القاىرة،دارالثقافةالجامعية،االستثنائية

االنتخابيفيالميزاف، مصطفى محمود عفيفيد.  .11 نظامنا بحثتحميميمقارفبنظـ،
مفالناخبيفكالمرشحكاإلدارةفيتسييرالعمميةاالنتخابفيالعالـكفيمصركدكركؿ

 ،4981االنتخابيةفيظؿانتخابات

 د. يحيى الجمل .32

 .4971،القاىرة،دارالنيضةالعربية،النظاـالدستكرمفيجميكريةمصرالعربية -

المعاصرة - فيالقانكفالدستكرمكبعضتطبيقاتيا الضركرة نظرية مقارنة، دراسة ،3ط،
.4999،القاىرة،العربيةدارالنيضة

نظريةالضركرةفيالقانكفالدستكرمكالتشريعالحككميفيفترات،يسري العصارد.  .17
 .4991،القاىرة،دارالنيضةالعربية،إيقاؼالحياةالنيابية

 رابعًا: الرسائل العممية

العامةالييئةالمصرية،رسالةدكتكراه،نظريةالظركؼاالستثنائية،أحمد مدحت عميد.  .4
 .4978،القاىرة،لمكتاب

دراسةمقارنةفمسطيف-االستجكابفيالنظاـالبرلماني،حمد نبيل أحمد الصوص. أأ .3
 .3007،جامعةالنجاحالكطنية،كميةالدراساتالعميا،رسالةماجستير،كمصر

إسماعيل عبد الرحمن الحمقيد.  .2 البرلماف، عضك ضمانات دكتكراه، رسالة كمية،
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 .4999،جامعةالقاىرة،الحقكؽ

المشرعة، د. السيد مدني .1 أعماليا عف الدكلة مسئكلية دكتكراه، رسالة الحقكؽ، ،كمية
 .4913،جامعةالقاىرة

حسن ساىر حسين بني جابرأ.  .1 اثرنتائجاالنتخاباتاالسرائيميةاالخيرة، ،ـ3009،
كمية،رسالةماجستير،عمىعمميةالتسكيةالسمميةبيفالجانبيفاالسرائيميكالفمسطيني

.3004،جامعةالنجاحالكطنية،الدراساتالعميا
رسالة،المجمسالتشريعيفيظؿالسمطةالكطنيةالفمسطينية،أ. حسن محمد عياش .6

اإلدارية،ماجستير .83ص،3040،غزة،جامعةاألزىر،كميةاالقتصادكالعمـك
السمطتيفالتشريعيةكالتنفيذيةكضمافالرقابةالمتبادلةبيف،حسن مصطفى البحريد.  .7

،جامعةعيفشمس،كميةالحقكؽ،رسالةدكتكراه،دراسةمقارنة،لنفاذالقاعدةالدستكرية
3006.

حمود المصاصمةأ.  .8 مف، األردنية فيالمممكة النيابية 4967-4939الحياة رسالة،
 .4986،بغداد،ماجستيرمعيدالبحكثكالدراساتالعربية

ين أكرم حجابحنأ.  .9 الفمسطيني، السياسي النظاـ في الرئيسالتشريعي دكر دراسة،
.3044،كميةالدراساتالعميا،جامعةالنجاحالكطنية،رسالةماجستير،مقارنة

خالد عباس مسممد.  .40 البرلماني، النيابي النظاـ في الحؿ حؽ مقارنة، دراسة رسالة،
 .4997،القاىرة،مكتبةالثقافةالدينية،جامعةعيفشمس،كميةالحقكؽ،دكتكراه

القانكف، خناطمة إبراىيمأ.  .44 حكـ لسيادة التنكعالرقابيكضمانة مقارنة، تحميمية ،دراسة
السياسية،رسالةماجستير  .3042،تنةاب،جامعةالحاجلخضر،كميةالحقكؽكالعمـك

، د. رائد صالح قنديل .43 القانكف في الضركرة الفمسطينينظرية مقارنة، دراسة رسالة،
.3041،القاىرة،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،دكتكراه

يافيدكلةيقاتالنظاـالدستكرملمكزارةفيالنظاـالبرلمانيكتطب، سالم ماضي العجميأ.  .42
 .3043،جامعةالشرؽاألكسط،كميةالحقكؽ،رسالةماجستير،الككيت

،مدلتكازفالسمطةالسياسيةمعالمسئكليةفيالدكؿالحديثة، عبداهلل ابراىيم ناصفد.  .41
 .4984،جامعةالقاىرة،كميةالحقكؽ،رسالةدكتكراه

،الكظيفةالتشريعيةلرئيسالدكلةفيالنظاميفالرئاسيكالبرلماني، عمر حممي فيميد.  .41
.4980،جامعةعيفشمس،كميةالحقكؽ،رسالةدكتكراه،دراسةمقارنة

كمية،رسالةدكتكراه،سمطةرئيسالدكلةبحؿالبرلماففياألردف، وض الميمونعد.  .46
 .3006،جامعةالقاىرة،الحقكؽ

السمطةفيالمجتمعاالشتراكي، صبحي عبدو سعيدد.  .47 ،كميةالحقكؽ،رسالةدكتكراه،
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 .4980،جامعةالقاىرة

البرلماني، فارس محمد عبد الباقي عمي عمراند.  .48 التحقيؽ دكتكراه، رسالة كمية،
.4998،جامعةالقاىرة،الحقكؽ

،كميةالحقكؽ،رسالةدكتكراه،ضماناتالقكاعدالدستكرية، فتحي عبد النبي الوحيديد.  .49
 .4983،جامعةالقاىرة

األردني، فالح محمد فالح الخطيبأ.  .30 الدستكر في النيابي المجمس حؿ رسالة،
 .3001،القاىرة،بيةمعيدالبحكثكالدراساتالعر،ماجستير

كسمطاتو، فؤاد عبد النبيد.  .34 الدستكرمالمصرماختياره النظاـ في ،رئيسالجميكرية
 .4991،جامعةالقاىرة،كميةالحقكؽ،رسالةدكتكراه

الجزائر، لميز أمينةأ.  .33 العربي) المغرب دكؿ دساتير في البرلماف -المغرب-حؿ
،جامعةأمحمدبكقرة،كميةالحقكؽ،ماجستيررسالة،دراسةمقارنة،تكنس(-مكريتانيا

.3041،الجزائر،بكمرداس
المصرم، مجدي القاضيد.  .32 الدستكرم النظاـ في التنفيذية السمطة دكر تزايد رسالة،

.3000،جامعةعيفشمس،كميةالحقكؽ،دكتكراه
فيتحقيؽ، محمد أبو زيد محمد عميد.  .31 الديمقراطيةاالزدكاجالبرلمانيكأثره دراسة،

فرعبني،جامعةالقاىرة،رسالةدكتكراه،عمىالنظاـالدستكرمالمصرمكتطبيقيةمقارنة
.4992،سكيؼ

محمد أحمد جبر خميفةأ.  .31 ، الفمسطينية التحرير أـ–منظمة تحريرية ثكرية مشركع
  .3001،جامعةبيرزيت،رسالةماجستير،مشركعكياني

المؤسسات، رضوانمحمد ديب مصطفى أ.  .36 أداء عمى البرلمانية  أساليبالرقابة أثر
.3046،الجامعةاإلسالمية،كميةالتجارة،رسالةماجستير،الحككمية

،رسالةدكتكراه،السمطةالتشريعيةلرئيسالدكلةفيالنظـالحديثة، محمد ربيع مرسيد.  .37
.4991،جامعةالقاىرة،كميةالحقكؽ

دراسة،سمطاتالضبطاإلدارمفيالظركؼاالستثنائية، الحميدمحمد شريف عبد د.  .38
.4979،جامعةالقاىرة،كميةالحقكؽ،رسالةدكتكراه،مقارنة

البرلمانيةفيالتشريعالفمسطيني، محمد عمر مرادأ.  .39 الحصانة كمية،رسالةماجستير،
 .3041،الجامعةاإلسالمية،الشريعةكالقانكف

،دراسةمقارنة،رئيسمجمسالكزراءفيالنظـالبرلمانيةالمعاصرة، محمد قدري حسند.  .20
.4987،جامعةالقاىرة،كميةالحقكؽ،رسالةدكتكراه

رسالة،االنحراؼالتشريعيكالرقابةعمىدستكريةالقكانيف، نينيمحمد ماىر أبو العد.  .24
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 .4986،جامعةالقاىرة،كميةالحقكؽ،دكتكراه

مفالدستكرالمصرم71سمطاترئيسالجميكريةطبقانلممادة، غبلايروجدي ثابت د.  .23
،رسالةدكتكراه،مفالقانكفالفرنسي46معالمادةةكالرقابةالقضائيةعمييادراسةمقارن

 .4987،جامعةالقاىرة،كميةالحقكؽ

المركزالدستكرملرئيسالدكلةفيالجميكرية، ياسين محمد عبد الكريم الخراسانيد.  .22
.3000،جامعةبغداد،مقدمةإلىكميةالقانكف،رسالةدكتكراه،دراسةمقارنة-اليمنية

 خامسًا: المقاالت والبحوث

سمطةرئيسالدكلةفيحؿ،محمدعكدةمحسفالدراجي،حسين نعمة خشان الزامميد.  .4
البرلماف العربية، بعضالدساتير في مقارنة دراسة دراسات، مركز في منشكر بحث
.3043،العددالخامسكالعشركف،الككفة

حميمة بروكد.  .3 اإلصالحات، ضكء عمى المغاربية األنظمة في البرلماف حؿ آلية
القانكنية،الدستكرية .3046أكتكبر،41عدد،مجمةالعمـك

بحثمنشكرفي،كسائؿالرقابةالبرلمانيةعمىأعماؿالحككمة،خالد سمارة الزعبيد.  .2
 .4987العددالثالثديسمبر،اإلداريةمجمةالعمـك

خالد موسى الزعبيد.  .1 لمجمسالنكابالرابع، كافرازاتيا االنتخابية أضكاءعمىالعممية
لسنة كعمميان3002عشر نظريان األمة، رسالة مجمة في منشكرة مقالة الثاني، المجمد

.3002أيمكؿ،10العدد،عشر
م. عمي سعد عمران، رافع خضر شبرد.  .1 عمىحؿالبرلماف، السابقة الشكمية ،القيكد

القانكنيةكالسياسية  .3041،العددالثاني،7المجمد،مجمةالمحقؽالحميلمعمـك

 .43/2/4988مقاؿمنشكربجريدةاألىراـبتاريخ،صالح منتصرأ.  .6

حؿالمجمسالشعبيالكطنيفيالجزائربيفمقتضياتالفاعمية،عبد الجميل مفتاحد.  .7
اإلنسانية،كمكجباتالضماف .44العدد،جامعةمحمدخيضربسكرة-مجمةالعمـك

عبد الرازق السنيوريد.  .8 التشريعية، التشريعكاالنحراؼفياستعماؿالسمطة ،مخالفة
.4994بحثمنشكربمجمةمجمسالدكلةالمصرمبحكثكتعميقاتمختارةطبعة

بحث،دراسةمقارنة،ؽبيفاإلفراطكالتفريطحؿالبرلماففيالعرا،عدنافعاجؿعبيدد. .9
 .adnanajil2004@ yahoo.com،3044منشكرعمىمكقع

عزام شعتأ.  .40 الكطنية، الفمسطينيكمعكقاتالكحدة االنقساـ ستسنكات: بعد بحث،
،31العدد،فصميةسياسيةتصدرعفمعيدالسياساتالعامة،مجمةسياسات،منشكر
3042. 

عمي الشناويد.  .44 القكانيفالمؤقتةفياألردف، الرقابةعمىمشركعية كفاية بحث،عدـ
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األردنية الجامعية الدراسات مجمة في منشكر كالعشركف، الرابع المجمد األكؿ، ،العدد
4997. 

 .41/3/4987مقالةبجريدةاألىراـالقاىرةبتاريخ،كمال الشاذليأ.  .43

دراسةمقارنة-دكلةفيحؿالبرلمافحؽرئيسال،وىيبة قابوشأ. ، ماية بن مباركأ.  .42
،مجمةدكليةدكريةمحكمة،مجمةالحقكؽكالعمكـالسياسية،فيبعضالدساتيرالعربية
 .3041جانفي،العددالثالث،جامعةعباسلغزكرخنشمة

محمد رفعت عبد الوىابد.  .41 لدستكر، مقترحة 4974تعديالت بمجمة، منشكر بحث
 .4994يناير،العددالسادس،اإلسكندريةفجامعةعالحقكؽالصادرة

بحثمنشكربمجمة،المنازعاتفيدستكريةقانكفاالنتخابالجديد،محمد عصفورد.  .41
 .4981مايك،السنةالرابعةكالستكف،العددالخامسكالسادس،المحاماة

محمد عمي أبو ريدةد.  .46 المصرية، سياسية خبرة في االستفتاء بمجمة، منشكر بحث
 .4999أكتكبر،24العدد،برلمانيةقضايا

مفاىيـأساسيةحكؿالحكـببطالفتشكيؿمجمسالشعبككيفية، محمود عاطف البناد.  .47
 .4990مقالةمنشكرةبمجمةالقضاءعدديكنيك،تنفيذه

كاظـ، ميثم حنظل شريفد.  .48 منفي ميثـ بعضاألنظمة، في لمبرلماف الذاتي الحؿ
،المجمدالثامف،المحقؽالحميلمعمكـالقانكنيةكالسياسيةبحثمنشكربمجمة،الدستكرية

.3046،السنةالثامنة،العددالثالث
تشكيؿاالفكار، نادية عيمبونيأ.  .49 انشؽعف)العمؿ(،إعادة ،قامربفغكريكفعندما

جريدةالعرب،الشرؽاألكسط،تعبيرعفتغييرأكثرجكىرية،كشكؿ)رافي:لكفكديما(
.46/09/3001،الدكلية

 .4/40/4990منشكرةبجريدةاألىراـمقالة،يحيى الجملد.   .30

 سادسًا: المؤتمرات والتقارير وأوراق العمل

سمسمة،كحتىاآلف4801السمطةالسياسيةكالتنميةمنذ،أحمد فارس عبد المنعمأ.  .4
 .4992أكؿيكليك6العدد،إصداراتداراليالؿ

كرقة،:التعطيؿكأسبابوككيفيةالخركجمفالمأزؽيالمجمسالتشريع،د. أيمن دراغمة .3
،مركزىدؼلحقكؽاإلنساف،عمؿمقدمةلدراسةتعزيزالتجربةالبرلمانيةالفمسطينية

03/08/3008.
كرقةعمؿمقدمةلمركزىدؼ،المجمسالتشريعيكالدكائرالمغمقة، د. بسام الصالحي .2

البرلمانيةالفمسطينيةدراسةتعزيزالتجربة،لحقكؽاالنساف
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معمكمات .1 تقرير ،( (1رقـ االسرائيمية، السياسية الطبقة في الفساد الزيتكف، مركز
 لبناف.،بيركت،لمدراساتكاالستشارات

د. جمال أبو نحل .1 كتطكرىا، نشأتيا الفمسطينية التحرير منظمة في، تدريبية دكرة
 .6/44/3041لقاء،3041التثقيؼالسياسي

الداخمية، لجميل ىال أ.  .6 الديمقراطية بيفمياـ الفمسطينية التنظيـكاألحزابالسياسية
الكطني كالتحرير السياسية كالديمقراطية ،3006 إصدارات، مكاطف، المؤسسة،

 بدكفتاريخنشر.،راـاهلل،4ط،الفمسطينيةلدراسةالديمقراطية

وائل سعدأ. ، حسن إبحيصأ.  .7 ، السمطة في األمنية الفمسطينيةالتطكرات مركز،
 بيركت.،الزيتكنة

أ. عمى مينا .8 الثاني، التشريعي المجمس كانجازات، مياـ أداء، تقييـ أكراؽ معيد،
.3007نيساف،راـاهلل،السياساتالعامة

الفمسطينيةلعاـ .9 4971الكتابالسنكملمقضية الدراساتالفمسطينية، جامعة،مؤسسة
 مركزالدراساتالفمسطينية.،بغداد

تقاريراألداءالبرلماني،المركزالفمسطينيلتعميـالديمقراطيةكتنميةالمجتمع)بانكراما( .40
.3007،دراسة،(407)

مؤتمر .44 السياسيكقائع النظاـ في السياسية الشراكة كأسس اإلسالمية الحركات
الفمسطيني ، كالديمقراطية السياسية كالمشاركة اإلسالمية نمكذجان–الحركة ،حماس

،مسارات-الجمسةالثانيةالمركزالفمسطينيألبحاثالسياساتكالدراساتاالستراتيجية
3041. 

 

 سابعًا: المبادئ واألحكام القضائية

-  رقـ الدعكل في اإلدارم القضاء محكمة 2198حكـ قضائية(28)لسنة الصادر،
 .غيرمنشكر،47/1/4981بتاريخ

،(ؽ"دستكرية"21(لسنة)30فيالقضيةرقـ)حكـالمحكمةالدستكريةالعمياالمصرية -
،42الجزء،مجمكعةأحكاـالمحكمةالدستكريةالعميا،41/06/3043الصادربجمسة

 .4المجمد

الصادرقضائية(9)لسنة(27)رقـالعمياراجعحكـالمحكمةالدستكرية - "دستكرية"
 49بتاريخ 4990مايك ا، الدستكرية المحكمة أحكاـ المصريةمجمكعة لعميا الجزء،
 الرابع.

 



255

 ثامنًا: الدساتير والقوانين

.كتعديالتو4913الدستكراألردنيالصادرعاـ -
.4978الدستكراإلسبانيالصادرعاـ -
.4919الدستكراأللمانيالصادرعاـ -
.4991كالمعدؿعاـ4919الدستكراأللمانيالصادرعاـ -
.الدستكراإلماراتي -
.4917الصادرعاـالدستكراإليطالي -
.3003الدستكرالبحرينيالصادرعاـ -
.4971الدستكرالبرتغاليالصادرعاـ -
.4824الدستكرالبمجيكيالصادرعاـ -
.4964الدستكرالتركيالصادرعاـ -
.4983الدستكرالتركيالصادرعاـ -
.4961الدستكرالتكنسيالصادرعاـ -
.4962الدستكرالجزائرمالصادرعاـ -
.4871الجميكريةالفرنسيةالثالثةالصادرعاـدستكر -
.4970دستكرالجميكريةاليمنيةالديمقراطيةالشعبيةالصادرعاـ -
.3004دستكرالجميكريةاليمنيةالصادرعاـ -
.4941الدستكرالدنماركيالصادرعاـ -
.4912الدستكرالدنماركيالصادرعاـ -
.4972الدستكرالسكدانيالصادرعاـ -
.4910كرالسكرمالصادرعاـالدست -
.4972الدستكرالسكرمالصادرعاـ -
.3001الدستكرالعراقيالصادرعاـ -
.3008شامالنتعديالتولغايةعاـ4918الدستكرالفرنسيالصادرعاـ -
.4916الدستكرالفرنسيدستكرالجميكريةالرابعةالصادرعاـ -
.4963الدستكرالككيتيالصادرعاـ -
.4936المبنانيالصادرعاـالدستكر -
.4932الدستكرالمصرمالصادرعاـ -
.4920الدستكرالمصرمالصادرعاـ -
.4916الدستكرالمصرمالصادرعاـ -
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.4974الدستكرالمصرمالصادرعاـ -
.3041الدستكرالمصرمالصادرعاـ -
.4963الدستكرالمغربيالصادرعاـ -
.التوكتعدي4973الدستكرالمغربيالصادرعاـ -
.3044الدستكرالمغربيالصادرعاـ -
.4939كالمعدؿعاـ4930الدستكرالنمساكمالصادرعاـ -
.4982الدستكراليكلندمالصادرعاـ -
.4986كالمعدؿعاـ4971الدستكراليكنانيالصادرعاـ -
.4962الدستكريكغسالفياالصادرعاـ -
.4968قانكفأساسالحككمة)اإلسرائيمي(الصادرعاـ -
.4918قانكفأساسالكنيست)اإلسرائيمي(الصادرعاـ -
.4961قانكفأساسرئيسالدكلة)اإلسرائيمي(الصادرعاـ -
كتعديالتو.4931القانكفاألساسيالعراقيالصادرعاـ -
.كتعديالتو3002القانكفاألساسيالفمسطينيلسنة -
441قانكفالمصرمرقـ - ديؿقانكفمجمسالشعب"القاضيبتع4982الصادرعاـ

.مصر"
.4990الصادرعاـ430قانكفمجمسالشكرلالمصرمرقـ -
 .النظاـالداخميلممجمسالتشريعيالفمسطيني -

 

 تاسعًا: المقابالت

.37/44/3047بتاريخ،مقابمةخاصةأجراىاالباحثمعو،د.رائدصالحقنديؿ -
.3/43/3047بتاريخ،معومقابمةخاصةأجراىاالباحث،د.محمدأبكمطر -
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