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ملخص

استناد  دستوريته؛  ونطاق  الفلسطيني  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  النظام  ماهية  البحث  هذا  يتناول 
وطريقة  القانونية،  وطبيعته  النظام،  هذا  تعريف  إىل  البحث  الفلسطيني. فتطرق  األسايس  القانون  ألحكام 
إصداره، ومرتبته القانونية. وقد توصل الباحث إىل أن النظام الداخيل للمجلس الترشيعي يشري إىل جمموعة 
الرقابة  جمال  يف  الدستورية  مهامه  أداء  وكيفية  الداخلية،  وشؤونه  أجهزته،  تكوين  تنّظم  التي  القواعد  من 
والترشيع، مما يضفي عىل قواعده الطبيعة الدستورية؛ لتعلقها باملجلس الترشيعي كسلطة دستورية، وعالقته 
نظامه  وإصدار  وضع  ذاته  باملجلس  أناط  األسايس  القانون  أن  إىل  الباحث  توصل  كام  التنفيذية.  بالسلطة 
أعىل  مرتبة  منحته  النظام  ذلك  تعديل  إجراءات  أن  إال  القانون،  هذا  من  أدنى  مرتبة  حيتل  الذي  الداخيل، 
من القوانني العادية. ويف إطار تناوله لنطاق دستورية النظام الداخيل، توصل الباحث إىل العديد من أوجه 
عدم الدستورية يف تنظيمه لعالقة املجلس باحلكومة، ويف وظيفته الترشيعية، لذلك اقرتح عدة تعديالت عىل 
النظام الداخيل بام يكفل معاجلة أوجه املخالفة الدستورية يف ضبط عالقة املجلس باحلكومة، وتنظيم وظيفته 

الترشيعية.
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Abstract

This research addresses the internal statute of Palestinian Legislative Council and its constitutionality 
according to the provisions of the Palestinian Basic Law. The research defines the statute, its 
legal nature, issuing process, and legal hierarchy. The researcher concludes that the statute is 
a set of rules that regulates council’s organs, affairs, and the performance of its constitutional 
oversight and legislation functions. This gives these rules a constitutional nature with regard to 
its legislative powers and its relation to the executive authority. The researcher also found out 
that the constitution has entitled the Council to regulate its internal statute, which is lower than 
that basic law. However, the procedures to amend this statute placed it in a higher rank than 
other legislative laws. Regarding to the constitutionality of the internal statute, the researcher 
underpins some unconstitutionality provisions that organize the Council’s relationship with the 
government and the council’s legislative function. Therefore, the researcher proposes several 
amendments to the internal statute to avoid such unconstitutionality.
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المقدمة

تشكل دراسة النظام الداخيل للربملان مدخاًل معرفًيا لفهم نظام احلكم والسلطة السياسية يف الدولة، حيث مل 
يعد ممكنًا من الناحية العلمية اإلحاطة باملؤسسات السياسية والدستورية، ومنها السلطة الترشيعية وكيفية ممارستها 

للسلطة يف النظام السيايس للدولة إىل جانب السلطة التنفيذية، باالستناد إىل القواعد الدستورية وحدها.

فالدستور، باعتباره القانون األسمى يف الدولة - وإن كان يتوىل حتديد األسس واملبادئ التي يقوم عليها نظام 
احلكم فيها، وبيان القواعد واألحكام اخلاصة بتكوين سلطاهتا الدستورية، ال سيام السلطتني الترشيعية والتنفيذية، 
واختصاصات كلٍّ منهام، وتنظيم عالقتهام، ومظاهر الرقابة املتبادلة بينهام - إال أن الدستور يف تناوله وتنظيمه هلذه 
الداخيل للربملان،  النظام  العالقة، ومنها  تارًكا للترشيعات ذات  العامة هلا،  املوضوعات، يورد األحكام واملبادئ 

وضع القواعد الالزمة إلعامهلا وإنفاذها.

الربملان،  بتكوين  اخلاصة  التفصيلية  النصوص واألحكام  إيراده  للربملان، يف  الداخيل  النظام  دور  يأيت  هنا  من 
وتشكيل أجهزته، وتنظيم شئونه الداخلية، وحتديد حقوق وواجبات أعضائه، وكيفية مبارشته لوظيفته يف ميدان 
سن القوانني. باإلضافة إىل عالقته بالسلطة التنفيذية، ودوره يف الرقابة عىل أعامل احلكومة، ووسائل هذه الرقابة، 

وإجراءات ممارستها.

وترجع الغاية من عدم تناول املرشع الدستوري لألحكام والقواعد التفصيلية املنّظمة لتكوين الربملان وعمله، 
وتركها للمرشع يف نظامه الداخيل، إىل إضفاء املرونة عىل هذه القواعد واألحكام، بحيث يتم تعديلها دون تعقيد، 
نتاج  يشكل  للربملان  الداخيل  فالنظام  الدستور1،  بتعديل  مقارنًة  الربملاين،  العمل  رضورات  ذلك  اقتضت  كلام 
التفاعل يف احلياة النيابية، التي ترتبط بتكوين الربملان والتوازنات السياسية فيه، وتركيب الكتل الربملانية وقدرهتا 
قد  ملا  نظًرا  املتغريات،  تشهد بعض  قد  الربملاين، وهي معطيات  النشاط  وتدبري  واملعارضة،  األغلبية  تشكيل  عىل 
يطرأ من حتوالت يف نمط التحالفات السياسية واخلارطة احلزبية للربملان2، األمر الذي قد يرتتب عليه، وكبديل 
للرصاع السيايس حتت قبة الربملان، اللجوء لتعديل النظام الداخيل للربملان، بام يستجيب للتطورات يف احلياة النيابية 

والنشاط الربملاين.

إيراد تلك األحكام والقواعد اخلاصة بالربملان لنظامه الداخيل، وحتديًدا عندما يتوىل  التفصيل يف  كام أن ترك 
وتنظيم شؤونه  احلرية يف ضبط  قدًرا من  استقالليته، ومنحه  مبدأ  مع  ينسجم  نظام،  ذاته وضع وإصدار  الربملان 

الداخلية، وكيفية مبارشة مهامه الترشيعية والرقابية وفق املحددات الدستورية هلا3.

وهي  الدولة،  يف  احلكم  سلطات  بإحدى  يتعلق  ناحية  من  فهو  للربملان،  الداخيل  النظام  أمهية  تتضح  لذلك 

فتحي فكري، القانون الدستوري، املبادئ الدستورية العامة، دستور 1971، رشكة ناس للطباعة، القاهرة، 2004، ص 64.  1
رشيد املدور، "إصالح األنظمة الداخلية للمجالس الترشيعية ودوره يف تعزيز الديمقراطية، إصالح النظام الداخيل ملجلس النواب املغريب نموذًجا"، املؤمتر   2

السنوي الرابع لربنامج الدراسات الربملانية، اللوائح الربملانية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008، ص 133-132.
منى ياقو، أمني عبد الرمحن، "القواعد اإلجرائية املنظمة لعمل عضو الربملان"، جملة جامعة تكريت للحقوق، مج. 2، ج 1، ع 3، السنة 2، 2018، ص 33،   3

وما بعدها.
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السلطة الترشيعية وعالقتها بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية، والرقابة عليها، مما يعني أن النظام الداخيل للربملان 
يشرتك مع الدستور يف تنظيم بعض املوضوعات ذات العالقة بالسلطات الدستورية يف الدولة. ومن ناحية أخرى 
فإن النظام الداخيل للربملان يشكل أداة لضبط وتأطري العالقة الناشئة بني األغلبية واملعارضة الربملانية، كونه يمثل 
املرجعية القانونية إلدارة اخلالفات والتجاذبات السياسية داخل الربملان، ال سيام وأن العمل الربملاين يدور بني كتل 
برملانية متاميزة، وأحزاب متباينة سياسًيا وفكرًيا وبراجمًيا. ومن ناحية ثالثة فإن النظام الداخيل للربملان يمثل ضامنة 

فاعلة حلقوق األعضاء بام يف ذلك حقوق األقلية الربملانية.

ل النظام الداخيل للربملان حمل اهتامم املرشع الدستوري، وذلك باإلحالة إليه يف تنظيم عمل الربملان  وقد شكَّ
ووظائفه وتسيري شؤونه الداخلية، باإلضافة إىل حتديد جهة وضعه وطريقة إصداره، لكن النظم الدستورية املقارنة 
تشري إىل تباين موقف املرشع الدستوري يف حتديد اجلهة التي يناط هبا وضع النظام الداخيل للربملان وطريقة إصداره، 

وهو ما قد ينعكس عىل املرتبة القانونية هلذا النظام ومكانته بالنسبة لسائر القواعد يف النظام القانوين للدولة.

غري أنه وبالرغم من اختالف جهات وضع النظام الداخيل للربملان وطرق إصداره، وقيمته القانونية يف النظم 
ه، فإنه عىل كافة اهليئات وسلطات احلكم يف الدولة  الدستورية املقارنة، إال أنه، وإعاماًل ملبدأ سمو الدستور وعلوُّ
التأسييس  املصدر  باعتباره  السلطات؛  هذه  لتنظيم  قواعد  من  يقرره  وما  الدستور،  أحكام  خمالفة  بعدم  االلتزام 
للمرشوعية القانونية والسياسية يف الدولة، واملحدَد الرئيس لطبيعة نشاطها ووظائفها، بام يف ذلك السلطة الترشيعية.

لذلك يتوجب عىل اجلهة املختصة بوضع النظام الداخيل للربملان وإصداره، احرتام أحكام الدستور وقواعده 
الداخيل  النظام  الدولة، ال سيام وأن  التي يقوم عليها نظام احلكم يف  الدستورية  املبادئ واملحددات  وعدم جتاوز 
والدستورية  السياسية  املؤسسات  نشاط  ضبط  يف  الدستور  جانب  إىل  القانونية  الوسيلة  جوهره  يف  يعد  للربملان 
وحتديد نمط ممارسة السلطة يف النظام السيايس للدولة، كام ال تقل قواعده تأثرًيا وفاعلية عن أحكام الدستور يف 
بينهام، أو ما  التعاون  يتعلق بتحديد أوجه وجماالت  الترشيعية والتنفيذية، سواء فيام  السلطتني  العالقة بني  تنظيم 
متتلكه كل منهام من وسائل يف مواجهة األخرى، وهي موضوعات قد يتوسع النظام الداخيل للربملان يف تنظيمها، 
ولعل ما يعكس ذلك هو ما تتضمنه األنظمة الداخلية للربملانات من نصوص تفوق يف تعدادها نصوص الدستور4، 

األمر الذي قد يرتتب عليه إمكانية خمالفة النظام الداخيل للدستور يف تنظيمه لتلك املوضوعات.

كام أن اخلروج عن الدستور وقواعده من قبل املرشع يف النظام الداخيل للربملان، وإن شكل إهداًرا ملبدأ الرشعية 
الدستورية، إال أنه يف املقابل وبحكم ما يتناوله هذا النظام من موضوعات ودوره يف ضبط احلياة النيابية والسياسية، 
قد يؤرش كذلك عىل توظيف النظام الداخيل للربملان من ِقبل جهة وضعه، أو تعديله، كأداة للهيمنة عىل السلطة 

السياسية يف الدولة، بام خيالف الدستور وما يعتنقه من مبادئ وحمددات دستورية لنظام احلكم يف الدولة. 

نصوص  مع  اتفاقه  مدى  ناحية  من  للربملان  الداخيل  النظام  موضوع  يف  البحث  أمهية  تكمن  ذلك  ضوء  عىل 

 2014 لعام  الدستور املرصي  بلغ عدد مواد  بينام  مادة،  التي تضمنت )437(   ،2016 لعام  النواب املرصي  الداخلية ملجلس  الالئحة  أمثلة ذلك:  من   4
الدستور  اشتمل  حني  يف  مادة،   )285( مواده  تعداد  بلغ  الذي   ،2017 لعام  السوري  الشعب  ملجلس  الداخيل  النظام  كذلك  مادة،   )254( وتعديالته 

السوري لعام 2012 عىل )157( مادة.
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نطاق  تناول  خالل  من  الفلسطيني،  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  النظام  عىل  ينطبق  ما  وهو  وقواعده،  الدستور 
دستوريته وفًقا ألحكام القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته.

وهو موضوع حيظى بنوع من اخلصوصية يف سياق التجربة الدستورية والقانونية الفلسطينية، حيث تم انتخاب 
أول جملس ترشيعي فلسطيني عام 1996، وتوىل هذا املجلس وضع نظامه الداخيل الذي أقره عام 1997، وتم 
نرشه يف الوقائع الرسمية عام 2000، وخالل هذه الفرتة وحتى صدور القانون األسايس الفلسطيني عام 2002، 
مبارشته  وكيفية  الداخلية  لشؤنه  الناظم  القانوين  اإلطار  باعتباره  الداخيل  نظامه  عىل  الترشيعي  املجلس  اعتمد 
لوظيفته يف ميدان الترشيع وعالقته بالسلطة التنفيذية والرقابة عىل أعامهلا، وذلك يف ظل غياب مرجعية دستورية 

حيتكم إليها النظام السيايس الناشئ للسلطة الوطنية الفلسطينية5.

 مشكلة البحث وتساؤالته:

املرجع  منه   )106( املادة  وحسب  القانون  هذا  أصبح   ،2002 عام  الفلسطيني  األسايس  القانون  بصدور 
التسوية  )مرحلة  االنتقالية  املرحلة  خالل  الدستورية  ومؤسساهتا  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  الناظم  الدستوري 
عام  األسايس  القانون  تعديل  جرى  وقد  التنفيذ،  حيز  فلسطني  لدولة  اجلديد  الدستور  دخول  حلني  السياسية(، 
عدد  لتحديد   ،2005 عام  تعديله  تم  كام  التنفيذية،  السلطة  ضمن  الوزراء  رئيس  منصب  الستحداث   ،2003
النظام  موائمة  يقتيض  كان  ما  وهو  الترشيعي،  املجلس  لوالية  الزمني  واإلطار  الوطنية  السلطة  رئيس  واليات 
الفلسطيني  القانون األسايس  2006 مع أحكام  ٌأدخل عليه من تعديالت عام  الترشيعي وما  الداخيل للمجلس 
املعدل لعام 2003 وتعديالته، الذي نص يف املادة )47/ف2( منه عىل أنه "بام ال يتعارض وأحكام هذا القانون 
يتوىل املجلس الترشيعي مهامه الترشيعية والرقابية عىل الوجه املبني يف نظامه الداخيل"، كام أكدت املادة )51( من 
ذات القانون عىل عدم تعارض النظام الداخيل للمجلس الترشيعي مع أحكام القانون األسايس يف تنظيمه لشؤونه 

الداخلية.

فحسب تلك النصوص يكون املرشع الدستوري الفلسطيني قد أقّر رصاحًة بالتزام املرشع يف النظام الداخيل 
للمجلس الترشيعي بتنظيم شؤون املجلس الداخلية وكيفية ممارسة مهامه الترشيعية والرقابية بام ال خيالف أحكام 
الداخيل للمجلس هلذا االلتزام، خاصًة  النظام  البحث يف حدود إعامل املرشع يف  القانون األسايس، مما يستدعي 
القواعد  من  العديد  أورد  قد  األسايس  القانون  وأن  سيام  ال  للمجلس،  والرقابية  الترشيعية  للوظيفة  تنظيمه  يف 
واملحددات الدستورية ملهام املجلس الترشيعية والرقابية، بخالف الشؤون الداخلية للمجلس التي أحال تنظميها 

املرشع الدستوري للنظام الداخيل.

لذلك يثار يف هذا الصدد تساؤٌل رئيٌس يتمثل يف: مدى تالؤم النظام الداخي للمجلس الترشيعي الفلسطيني مع 
أحكام القانون األسايس يف تنظيمه للوظيفتني الرقابية والترشيعية؟

اطروحات  سلسلة  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  اخلارجية،  والضغوطات  الداخلية  املطالب  بني  الفلسطيني  السيايس  النظام  إصالح  مطر،  أبو  حممد   5
الدكتوراه )102(، بريوت، 2012، ص 96-95.
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وينبثق عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية: 

ما املقصود بالنظام الداخيل للمجلس الترشيعي وطبيعته وكيفية صدوره ومرتبته القانونية؟. 1

هل تتطابق نصوص النظام الداخيل للمجلس الترشيعي مع أحكام القانون األسايس يف تنظيمها الوظيفة . 2
الرقابية للمجلس؟

القانون . 3 أحكام  مع  الترشيعية  لوظيفته  تنظيمه  يف  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  النظام  يتفق  حد  أي  إىل 
األسايس؟

منهج البحث:

يعتمد البحث يف مقاربته لتساؤله الرئيس وما يثريه من تساؤالت فرعية، عىل املنهج القانوين واملنهج الوصفي 
الترشيعي  للمجلس  الداخيل  بالنظام  للتعريف  تناوله  يف  البحث  هذا  موضوع  يتطلبها  علمية  كمناهج  التحلييل، 
الفلسطيني لعام 2000 وتعديالته، ونطاق دستوريته يف تنظيم وظيفته الرقابية والترشيعية وفًقا ألحكام القانون 
بالترشيعات  االستعانة  خالل  من  املقارن  املنهج  وكذلك  وتعديالته،   2003 لعام  املعدل  الفلسطيني  األسايس 

واالجتهادات القضائية املقارنة، واآلراء الفقهية كلام اقتىض موضوع البحث ذلك.

أهمية البحث:

الناحية العلمية إىل ما يمكن أن يقدمه من إسهام معريف يف دراسة وحتليل النظام  ترجع أمهية هذا البحث من 
الرقابية  املجلس  ملهام  تنظيمه  دستورية  ومدى  به  التعريف  حيث  من  الفلسطيني  الترشيعي  للمجلس  الداخيل 
توصيات  يقرتحه من  وما  نتائج  من  إليه  توصل  فيام  يشكل  قد  البحث  فإن  العملية،  الناحية  من  أما  والترشيعية، 
مرجًعا للمرشع الفلسطيني، خاصًة ما اقرتحه من تعديالت عىل النظام الداخيل للمجلس الترشيعي الفلسطيني، 
بام ينسجم وأحكام القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته يف ضبط وتنظيم وظيفته الرقابية 

والترشيعية، إعاماًل ملبدأ الرشعية الدستورية. 

صعوبات البحث:

أثار تناول هذا املوضوع من قبل الباحث عدة صعوبات، متثلت أمهها يف:

خ تقاليد برملانية، يمكن االعتامد عليها فهم . 1 التجربة الربملانية والدستورية يف فلسطني، وعدم ترسُّ حداثة 
كيفية إعامل املجلس الترشيعي لإلطار الدستوري والقانوين الناظم ملامرسة مهامه الترشيعية والرقابية.

إىل 	.  أدى  ما  السيايس، وهو  االنقسام  بسبب   2007 عام  منذ  الفلسطيني  الترشيعي  املجلس  تعطل عمل   
للمجلس  الربملاين  للنشاط  العملية  باملامرسة  البحث  إثراء  وبالتايل عدم  فلسطني،  النيابية يف  احلياة  غياب 

الترشيعي وفق نظامه الداخيل ومدى اتفاقها مع القانون األسايس.

عدم توفر املراجع واملصادر العلمية ومنها الفلسطينية التي تطرقت للنظام الداخيل للمجلس الترشيعي، أو . 3
مقاربته من ناحية مدى دستوريته وفًقا ألحكام القانون األسايس.
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للمجلس  الداخيل  للنظام  والقانوين  النظري  التأصيل  خالل  من  جتاوزها  إىل  الباحث  سعى  صعوبات  وهي 
كمدخل  القانونية،  ومرتبته  إصداره  وطريقة  وطبيعته  مفهومه  تناول  عرب  به،  والتعريف  الفلسطيني  الترشيعي 
تأطريي ومعريف للبحث يف مسألة دستوريته، باالستناد إىل حتليل نصوص وأحكام القانون األسايس ذات الصلة، 
لذلك يعد هذا البحث - إن مل جيانبنا الصواب - من الدراسات البكر يف تناول موضوع النظام الداخيل للمجلس 

الترشيعي الفلسطيني، ونطاق دستوريته.

هيكلية البحث:

لإلجابة عن تساؤالت البحث، تم تقسيمه إىل ثالثة مباحث هي:

املبحث األول: التعريف بالنظام الداخيل للمجلس الترشيعي الفلسطيني: مدخل مفاهيمي وتأطري نظري.

املبحث الثاين: أوجه عدم دستورية النظام الداخيل للمجلس الترشيعي يف تنظيمه للوظيفة الرقابية.

املبحث الثالث: املخالفات الدستورية يف تنظيم النظام الداخيل للمجلس الترشيعي للوظيفة الترشيعية.

المبحث األول: التعريف بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني: مدخل مفاهيمي 

وتأطير نظري 

النظام وحتديد  إىل مفهوم هذا  التطرق  يتطلب  الفلسطيني،  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  بالنظام  التعريف  إن 
طبيعته القانونية باالستناد إىل ما ينظمه من موضوعات، وبيان طريقة إصداره ومرتبته يف النظام القانوين الفلسطيني.

المطلب األول: مفهوم النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني وطبيعته القانونية

ختتلف الدساتري املقارنة يف تسميتها للقواعد الناظمة للشؤون الداخلية للربملان، حيث تذهب بعض الدساتري 
7، والنظام 

إىل تسميتها بالالئحة الداخلية، كالدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته6، والدستور القطري لعام 2004 
كالدستور  الداخيل  النظام  أخرى مسمى  عليها دساتري  ُتطلق  وتعديالته8، يف حني   1996 لعام  الُعامين  األسايس 
1996 وتعديالته10 والدستور الربتغايل لعام 1976  1958 وتعديالته9، والدستور اجلزائري لعام  الفرنيس لعام 
12، وهو ما أخذ به القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 

وتعديالته11، والدستور الدنامركي لعام 1953 
وتعديالته، ودون أن يورد تعريف للنظام الداخيل للمجلس الترشيعي، مكتفًيا باإلحالة للمجلس لوضع نظامه 

املادة )118( من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته.  6
املادة )97( من الدستور القطري لعام 2004.  7

املادة )58( مكرًرا )25( من النظام األسايس الُعامين لعام 1996وتعديالته.  8
املادة )61( من الدستور الفرنيس لعام 1958 وتعديالته.  9

املادة )132/ف3( من الدستور اجلزائري لعام 1996 وتعديالته.  10

املادة )175/ف1( من الدستور الربتغايل لعام 1976 وتعديالته.  11

املادة )48( من الدستور الدنامركي لعام 1953.   12
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 1978 لعام  اإلسباين  كالدستور  املقارنة،  الدساتري  بعض  يف  الدستوري  ع  املرشِّ مسلك  ذات  وهو  الداخيل13، 
 .15

وتعديالته14، والدستور املغريب لعام 2011 

ع الدستوري يف بعض الدساتري املقارنة عمد أيًضا إىل بيان وحتديد املوضوعات التي  وجتدر اإلشارة إىل أن املرشِّ
.17

16، والدستور القطري لعام 2004 
ُيعهد للربملان تنظيمها يف الئحته الداخلية، كالدستور الكويتي لعام 1962 

القانونية والفقه  الداخيل للربملان، تولت املعاجم  النظام  ع لتعريف الالئحة، أو  لكنه وأمام عدم تصدي املرشِّ
وضع تعريف له، حيث تم تعريفه يف املعجم الدستوري بأنه "القرار الذي تصوت عليه اجلمعية املعنية، ويتضمن 
داخيل  طابع  ذات  تدابري  عىل  ويشتمل  ومهامها،  أجهزهتا  وتأليف  أعامهلا،  بتنظيم  املتعلقة  األحكام  من  جمموعة 
ونمط تعيني أجهزة اجلمعية النيابية، وانضباط املداوالت، ووقت الكالم، ووضع إجراءات جيب اتباعها لتحسني 
انتظام املناقشات، وأنامط التصويت، وكذلك أحكام تتعلق بالسلطات العامة األخرى"18، كام عًرفه معجم القانون 
والتي  الدستورية  املقتضيات  هامش  عىل  نفسه،  الربملاين  املجلس  مبدئًيا،  يتخذه،  الذي  "القرار  بأنه  الدستوري 

يكملها فيام يتعلق بالقانون الربملاين"19.

أما عىل صعيد الفقه فقد تم تعريفه بأنه "جمموعة من القواعد التي تتعلق هبيكل عمل املجلس وأجهزته الرئيسية 
وترصد حقوق األعضاء وواجباهتم، وترسم سبل ممارسة املهام الربملانية املختلفة"20، كام تم تعريفه بأنه "جمموعة 
القواعد التنظيمية التي حتكم احلياة الربملانية، حيث تعمل عىل تنظيم السري الداخيل للربملان، واإلجراءات املتبعة 
أثناء املناقشات واملداوالت وانضباط أعضائه، كام حتدد هياكله وأجهزته وطريقة تشكيلها وعملها واختصاصها، 
للربملانات  الدويل  أو خارجها، كاالحتاد  الدولة،  املؤسسات األخرى، سواء داخل  بينها، ومع  فيام  وكذا عالقتها 

واالحتاد اإلقليمي للربملانات"21.

"األداة التي تنظم عمل الربملان وحتدد العالقة بني السلطة الترشيعية والسلطات  يف حني هناك من يعرفه بأنه 
األخرى يف الدولة، كام تنظم عالقة الربملان باألجهزة الرقابية األخرى التابعة له، وترسم الطريق الذي يتعني عىل 

النائب أن يسلكه ألداء دوره يف الرقابة والترشيع"22.

نصت املادة )51( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته عىل أن "يقبل املجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخيل وقواعد   13

مسائلة أعضائه، بام ال يتعارض مع أحكام هذا القانون األسايس واملبادئ الدستورية العامة.."
املادة )72/ف1( من الدستور اإلسباين لعام 1978وتعديالته.  14

الفصل )69( من الدستور املغريب لعام 2011.  15

انظر: املادة )117( من الدستور الكويتي لعام 1962.  16

راجع: املادة )97( من الدستور القطري لعام 2004.  17

أوليفيه دوهامبل، أيف ميني، املعجم الدستوري، ترمجة: منصور القايض، زهري شكر، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، 1996، ص   18

.1191
19 Thierry DEBARD, Dictionnaire de droit constitutionnel (Français(, (Ellipses, 2e édition, 2007), p. 275.

عيل الصاوي، نحو خطة عمل للمجالس الربملانية العربية: تطوير العمل الربملاين العريب، ط1، املركز اللبناين للدراسات، بريوت، 2001، ص 295.  20

فدوى املرابط، "املجلس الدستوري والرقابة عىل دستورية القوانني يف املغرب العريب"، املجلة املغربية للمنازعات القانونية، ع )5-6(، 2007، ص 79.  21

بركات السايح، "املبادئ التي حتكم تفسري الالئحة الداخلية للربملان: دراسة مقارنة بني مرص واملغرب"، املؤمتر السنوي الرابع لربنامج الدراسات الربملانية،   22

اللوائح الربملانية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008، ص 38.
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كام أن جهات الرقابة الدستورية يف بعض النظم القانونية املقارنة، تعرضت يف إطار ممارستها للرقابة عىل دستورية 
األنظمة الداخلية للربملان إىل تعريف النظام الداخيل، كاملجلس الدستوري الفرنيس، الذي عرفه يف إحدى قراراته 
بأنه "جمموعة التدابري والقرارات ذات الطبيعة الداخلية التي تتعلق بسري املجلس والنظام داخله"23، فيام ذهب يف 
التداول  وطرق  الربملانية،  للمؤسسة  الداخيل  السري  بـ"تنظيم  يتعلق  الداخيل  النظام  موضوع  أن  إىل  له  آخر  قرار 

فيها"24.

بينام عرفته الغرفة الدستورية باملجلس الدستوري املغريب بأنه "جمموعة مقتضيات داخلية متعلقة بتسيري املجلس 
الداخيل جيب أن يتضمن  النظام  ترمي إىل تقييد أعضائه وحدهم"25، يف حني أقر املجلس الدستوري املغريب بأن 

"حتديد الكيفيات والضوابط التي متكن املجلس من تنظيم أشغاله وممارسة االختصاصات املخولة له دستورًيا"26.

التعريف  ما جاء مقتضًبا ومركًزا عىل جانب حمدد من  منها  أن  إال  التعريفات وعىل أمهيتها،  إىل هذه  وبالنظر 
كتنظيم سري العمل بالربملان، أو توسع يف تعريف النظام الداخيل مفصاًل ما يتضمنه من موضوعات، وهو ما خيرج 
عن إطار التعريف للظواهر االجتامعية، الذي جيب أن حيدد جوهر وطبيعة الظاهرة املعّرفة، لذلك نساير من يذهب 
إىل أن النظام الداخيل غالًبا ما يتضمن األحكام اخلاصة بتشكيل أجهزة الربملان وكيفية مبارشة مهامه وباألخص 

دوره الرقايب والترشيعي27.

عليه يمكننا تعريف النظام الداخيل للمجلس الترشيعي الفلسطيني بأنه "جمموعة من القواعد التي تنّظم تكوين 
املجلس وشؤونه الداخلية، وكيفية ممارسة مهامه".

ويف تقديرنا أن هذا التعريف ينطبق عىل كافة األنظمة، أو اللوائح الداخلية للمجالس النيابية، فهو يشتمل ضمنًا 
عىل تكوينها من هيئات وجلان، وعىل شؤوهنا الداخلية، كأحكام العضوية فيها، وعقد جلساهتا وإدارهتا، باإلضافة 
غالبية  درجت  موضوعات  وهي  الترشيعية،  ووظيفتها  التنفيذية،  السلطة  عىل  الرقايب  دورها  ممارسة  كيفية  إىل 
األنظمة واللوائح الداخلية للمجالس النيابية عىل تنظيمها، ومنها النظام الداخيل للمجلس الترشيعي الفلسطيني 

لعام 2000 وتعديالته، ولعل التساؤل الذي تثريه هذه املوضوعات هو الطبيعة القانونية للنظام الداخي؟

يف إطار اإلجابة عن هذا التساؤل، يذهب غالبية الفقه إىل أن الدستور ال يتوسع يف وضع األحكام التفصيلية 
املنّظمة للسلطات الدستورية يف الدولة، ومنها السلطة الترشيعية، كتشكيلها وتنظيم شؤهنا الداخلية وكيفية ممارسة 
الفقه  من  جانب  حسب  تعد  والتي  األحكام28،  تلك  إيراد  الداخيل  بنظامها  ينيطها  وإنام  وظائفها،  وأداء  مهامها 

23 Le Conseil Constitutionnel français, Décision n° 2-59 DC du 24 juin 1959, Règlement de l’›Assemblée 
Nationale, <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1959/592DC.htm> accessed 3 January 2020.

24 Le Conseil Constitutionnel français, Décision n° 3-59 DC du 25 juin 1959, Règlement de Sénat, <https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1959/593DC.htm> accessed 3 January 2020.

مقرر الغرفة الدستورية باملجلس الدستوري املغريب رقم 2، الصادر بتاريخ 1963/12/31، اجلريدة الرسمية، ع 2672، 1964، ص 53.  25

قرار املجلس الدستوري املغريب بشأن النظام الداخيل ملجلس النواب رقم 12/829، الصادر بتاريخ 2102/2/4، اجلريدة الرسمية، ع 6021، 2012،   26

ص 655.
راجع: فكري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 64.  27

راجع: منى ياقو، أمني عبد الرمحن، مرجع سابق، ص 38؛ عيد احلسبان، "النظام القانوين للجان الربملانية واهليئات النيابية الدائمة يف النظام الربملاين    28 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1959/592DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1959/593DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1959/593DC.htm
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الدستوري وبحكم ما تنظمه من موضوعات امتداًدا ألحكام الدستور ومكملة له، خاصًة وأهنا تشرتك مع قواعد 
الترشيعات  سن  سيام  ال  إليه،  املوكولة  والوظائف  دستورية  كسلطة  للربملان  الناظمة  القواعد  تناول  يف  الدستور 

والرقابة عىل السلطة التنفيذية29. 

كام ذهب جانب من الفقه إىل اعتبارها تشكل امتداًدا للدستور وتفسرًيا له، كوهنا تنظم عمل الربملان ووظائفه 
ملا  نظًرا  الدستور31،  لقانون  املوازي  القانون  من  نوًعا  لتشكل  أعامهلا30؛  عىل  والرقابة  التنفيذية  بالسلطة  وعالقته 
القانونية،  تتضمنه من موضوعات ذات طابع دستوري، دون أن يرتتب عىل ذلك منحها مرتبة الدستور وقيمته 

حتى أن هناك من يرى بأن األنظمة، أو اللوائح الداخلية للربملانات تعد مصدًرا للقانون الدستوري32.

الطابع  تكتسب  للربملان  الداخلية  الالئحة  أو  النظام،  أن  إىل  نؤيده  الذي  الدستوري  الفقه  غالبية  يتجه  لذلك 
الدستوري من حيث ما تنظمه من موضوعات، والتي تتعلق بإحدى سلطات احلكم يف الدولة، خاصًة فيام يتصل 
يرد يف  ما  إن  بل  الدستورية األخرى33،  السلطات  والتي متس  والرقابة،  الترشيع  ميدان  املنوطة هبا يف  بالوظائف 
تلك الالئحة من موضوعات ال تتسم بالطبيعة الدستورية كتكوين الربملان وإدارة شؤونه الداخلية من جلسات 

ومناقشات، قد يتصدى الدستور لتنظيمها وإيراد أحكامها العامة34.

وإن كان من داللة عىل ذلك، فهي أن ورود بعض األحكام والقواعد اخلاصة بتكوين الربملان وإدارة شؤونه الداخلية 
يف نظامه، أو الئحته الداخلية ال ينفي عن هذه الالئحة الطبيعة الدستورية، حتى أن هناك من يذهب إىل أن إيراد تلك 

األحكام والقواعد يف الالئحة الداخلية للربملان ال يضفي عليها الطبيعة اإلدارية وتظل حمتفظة بطبيعتها الدستورية35.

الفلسطيني  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  النظام  يف  الواردة  والقواعد  األحكام  أن  يتضح  سبق،  ما  عىل  بناًء 
تكتسب الطبيعة الدستورية، مما يثري التساؤل حول طريقة وضع هذا النظام ومرتبته يف النظام القانوين الفلسطيني؟

  اإلسباين واألردين - دراسة مقارنة"، جملة املنارة، مج. 12، ع 3، 2006، ص 88، فارس النجادا، أوراق نيابية يف النظام الداخي ملجلس النواب األردين، 
االستحقاق للطباعة احلديثة، عامن، 2015، ص 8؛ عبد العزيز ساملان، "الرقابة عىل دستورية الالئحة الربملانية )1("، جملة الدستورية، ع 21، 2014، ص 

9؛ فكري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 64.
عيل الصاوي، مرشوع الئحة جديدة ملجلس الشعب، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 7؛ فايز أبو شاملة وسليامن بطارسة، "اإلطار الدستوري   29

للنظام الداخيل ملجلس النواب األردين"، جملة جامعة عامن العربية للبحوث، م 1، ع 1، 2018، ص 163.
30 Ahmed Belhaj, Le Parlement marocain (1977-1983), (Édition La Porte, Raba, 1984), P.67.

Pierre Avril, Jean Gicquel, Droit parlementaire, (Montchrestien, Précis Domat, Paris, 1996), p.9.

31 Bernard Chantebbout, Droit Constitutionnel et Sciences Politiques, (2 édition, 1995), p. 303.

كام يمكن الرجوع إىل: رشيد املدور، "خصائص الرقابة عىل دستورية األنظمة الداخلية للربملان ومنهجها يف التطبيق املغريب - دراسة حتليلية مقارنة"، جملة 
احلقوق، جامعة الكويت، ع 1، السنة 32، 2008، ص 357.

فكري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 65.  32

ساملان، الرقابة، مرجع سابق، ص 5؛ فكري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 65؛ املدور، "خصائص الرقابة" مرجع سابق، ص 356؛ فايز أبو   33

شاملة، سليامن بطارسة، مرجع سابق، ص 163.
يأيت إيراد هذه املوضوعات يف الدستور؛ لضامن استقرارها واحلفاظ عىل ثباهتا، وإخضاع تعديلها لذات اإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور؛ املدور،   34

"خصائص الرقابة"، مرجع سابق، ص 358. 

الوجيز يف الدعوى الدستورية مع مقدمة للقضاء الدستوري يف كل من فرنسا والواليات املتحدة األمريكية، دار النهضة العربية، القاهرة،  رفعت سيد،   35

2009، ص 264؛ ساملان، الرقابة، مرجع سابق، ص 6؛ فكري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 68.
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المطلــب الثاني: طريقة إصدار النظام الداخلي للمجلس التشــريعي الفلســطيني ومرتبته 

القانونية

بالنظر إىل التجارب الدستورية يف إصدار األنظمة الداخلية للربملان، يتبنّي تعدد طرائق هذا اإلصدار، والتي 
يمكن تقسيمها إىل أربعة، وهي: 

صدور النظام الداخي للربملان بقانون: هذه الطريقة تتخذ صورتني:. 1

األوىل: أن حييل الدستور للقانون، وليس للربملان، تنظيم صالحيات هذا األخري وشؤونه الداخلية، ومن أمثلة 
العمل  سري  نظام  القانون  يبني  أن"أ-  عىل  منه   )94( املادة  يف  نص  الذي   ،2002 لعام  البحريني  الدستور  ذلك 
املناقشة والتصويت والسؤال واالستجواب وسائر  النواب وجلاهنام، وأصول  يف كٍل من جملس الشورى وجملس 
الصالحيات املنصوص عليها يف الدستور، وكذلك اجلزاءات التي ترتتب عىل خمالفة العضو للنظام، أو ختلفه عن 
جلسات املجلس، أو اللجان بدون عذر مقبول. ب- لكٍل من املجلسني أن يضيف إىل القانون املنظم له ما يراه من 

.36
أحكام تكميلية"، وهو ما أخذ به النظام األسايس الُعامين لعام 1996 قبل تعديله عام 2001 

والثانية: أن يعهد الدستور للربملان نفسه وضع نظامه الداخيل عىل أن يكون صدوره بقانون، كالدستور املرصي 
لعام 2014 وتعديالته، حيث نصت املادة )118( منه عىل أن "يضع جملس النواب الئحته الداخلية لتنظيم العمل 
أيًضا  الطريقة  هبذه  أخذ  وقد  بقانون"،  وتصدر  داخله  النظام  عىل  واملحافظة  الختصاصاته،  ممارسته  وكيفية  فيه، 

.38
الدستور اليمني لعام 1991 وتعديالته37، والدستور القطري لعام 2004 

غري أن إحالة الدستور للقانون لتنظيم صالحيات الربملان وشؤونه الداخلية، وإن كانت ال تثري اخلالف حول 
دور السلطة التنفيذية يف املبادرة الترشيعية القرتاح مرشوع هذا القانون، أو إصداره، حيث ينطبق عليه ما ينطبق 
عىل القوانني األخرى39، فإن إناطة وضع النظام الداخيل بالربملان نفسه مع صدوره بقانون قد أثارت اخلالف حول 
ذلك الدور للسلطة التنفيذية، بني من يرى أن دورها ينحرص فقط يف اإلصدار كإجراء رضوري الكتساب النظام 
الداخيل شكل القانون، دون أن يكون هلا االعرتاض عليه، حفاًظا عىل مبدأ استقاللية السلطة الترشيعية40، يف مقابل 
من يرى أن دور السلطة التنفيذية جتاه إصدار النظام الداخيل هو ذات الدور الذي متارسه جتاه القوانني، بام يف ذلك 
االعرتاض عىل إصداره؛ نظًرا للموضوعات التي يتناوهلا، خاصًة فيام يتصل بعالقة الربملان باحلكومة، بمسوغ أن 

نصت املادة )58( من النظام األسايس الُعامين لعام 1996، قبل تعديلها، عىل أن "يتكون جملس ُعامن من: -1 جملس الشورى. -	جملس الدولة. ويبني   36

القانون اختصاصات كل منهام ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله. كام حيدد عدد أعضائه والرشوط الواجب توافرها فيهم، وطريقة اختيارهم، أو تعيينهم، 
وموجبات إعفائهم، وغري ذلك من األحكام التنظيمية"، أما بعد تعديل هذا النظام بموجب املرسوم السلطاين رقم 99 لعام 2001، فأناطت املادة )58( 

مكرر منه بكٍل من جملس الدولة وجملس الشورى وضع الئحته الداخلية.
املادة )67( من الدستور اليمني لعام 1991، وتعديالته.  37

املادة )97( من الدستور القطري لعام 2004.  38

هناك من يرى أن امتالك احلكومة احلق يف املبادرة الترشيعية بتقديم مرشوع النظام، أو الالئحة الداخلية للربملان يؤدي إىل تقييد الربملان واالنتقاص من   39

حريته يف وضع نظامه الداخيل؛ مجال بن سامل، القضاء الدستوري يف الدول املغاربية، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر-1 بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 
2015، ص 230.

فتحي فكري، وجيز القانون الربملاين يف مرص، رشكة ناس للطباعة، القاهرة، 2003، ص 17؛ فايز أبو شاملة، سليامن بطارسة، مرجع سابق، ص 164.  40
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الربملان، عند تنظيمه هلذا املوضوع يف نظامه الداخيل، قد َيفتِئُت عىل احلكومة وحقوقها ووضعها داخل الربملان، 
ما  الدستورية، وهو  الربملان حدوده  التزام  التنفيذية احلق يف االعرتاض عليه، كوسيلة لضامن  السلطة  فيأيت منح 

تقتضيه النظم التي ال تأخذ بالرقابة عىل دستورية النظام الداخيل للربملان41.

قانون،  الداخيل مع اشرتاط صدوره بموجب  نظامه  الربملان  أن يضع  الدستور عىل  النص يف  أن  تقديرنا  ويف 
ودون إيراد أية قيود عىل السلطة التنفيذية يف ممارستها لسطلتها يف اإلصدار، يرتتب عليه من الناحية القانونية أن 
السلطة التنفيذية وإن كانت ال متتلك احلق يف املبادرة الترشيعية بوضع النظام الداخيل للربملان، إال أنه يف املقابل هلا 
أن متارس سلطة االعرتاض عىل إصداره كام هو احلال بالنسبة لباقي القوانني، مما قد يبقي عىل التخّوف الذي يعكسه 
كال الرأيني، وذلك إما بمغاالة السلطة التنفيذية يف ممارسة حقها باالعرتاض عىل إصدار النظام الداخيل، أو ينزع 
الربملان نحو جتاوز صالحياته الدستورية عند وضع هذا النظام، دون أن تتنبه لذلك السلطة التنفيذية عند إصداره.

لذلك نرى أن معاجلة مثل هذا التخوف يتطلب االحرتاس الدستوري من خالل النص يف الدستور عىل إخضاع 
النظام الداخيل للربملان للرقابة الدستورية قبل إصداره، بغض النظر عن أسلوب الرقابة املتبع، سواء كانت رقابة 
الداخيل وال يرتك  نظامه  الدستور يف وضع  االلتزام بحدود  إىل  الربملان  يدفع  ما  رقابة قضائية، وهو  أو  سياسية، 
كافة  مواجهة  يف  وأثرها  الدستورية  الرقابة  جهة  عن  الصادرة  القرارات  حلجية  نظًرا  دور،  أي  التنفيذية  للسلطة 
السلطات يف الدولة42، مع العلم أن إرشاك جهة الرقابة الدستورية يف تقرير مدى مطابقة النظام الداخيل للربملان 
ألحكام الدستور قبل صدوره، يعد إحدى الطرق املتبعة إلصداره يف بعض التجارب الدستورية - كام سيتضح 
ع  املرشِّ قبل  من  تبنيها  يتم  أن  يرى  الذي  الفقه،  آراء  من  وغريمها  الرأيني  كال  بتأييد  طريقة حتظى  وهي   - الحًقا 
الدستوري يف الدول التي ال تأخذ بالرقابة عىل دستورية النظام الداخيل للربملان، كون القضاء اإلداري والقضاء 
العادي ال يقبل الطعن عىل األعامل الربملانية، إعاماًل ملبدأ الفصل بني السلطات واستقالل السلطة الترشيعية، لذلك 
الرقابة  الرقابة الدستورية أن تتصل جهة  ع للدعوى األصلية كوسيلة لتحريك  ال يتصور يف ظل عدم تبني املرشِّ

الدستورية بالنظام الداخيل للربملان كمحل للرقابة بطريق الدفع، أو اإلحالة، ومن ثم التصدي43.

صدور النظام الداخي للربملان عن السلطة التنفيذية: وهذه الطريقة تتخذ صورتني:. 2

األوىل: أن تتوىل السلطة التنفيذية وضع النظام الداخيل وإصداره أيًضا، كام هو احلال يف فرنسا خالل فرتة احلكم 
القنصيل واالمرباطوري44.

والثانية: أن ُيعهد للربملان وضع نظامه الداخيل، عىل أال يصدر إال بموافقة السلطة التنفيذية، كالدستور اإلمارايت 
لعام 1971 وتعديالته، الذي نص يف املادة )85( منه عىل أن "يكون للمجلس )املجلس الوطني االحتادي(، أمانة عامة 
يرأسها أمني عام وحتدد الالئحة الداخلية اختصاصاته، ويتوىل املجلس وضع مرشوع الئحته الداخلية وتصدر بقرار 

ساملان، الرقابة، مرجع سابق، ص 6.  41

مجال بن سامل، مرجع سابق، ص 234.  42

ساملان، الرقابة، مرجع سابق، ص 7؛ منى ياقو وأمني عبد الرمحن، مرجع سابق، ص 41؛ رفعت سيد، مرجع سابق، ص 264.  43

44 Georges Burdeau, Francis Hamon, et Michel Troper Manuel droit Constiutionnel, (22nd édition, Paris, 1991), p.65.

https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Georges+Burdeau%22
https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francis+Hamon%22
https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michel+Troper%22
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من رئيس االحتاد بنًاء عىل موافقة املجلس األعىل لالحتاد"، فحسب هذا النص يتضح أن الالئحة الداخلية للمجلس 
الوطني االحتادي ال تصدر إال بقرار من رئيس االحتاد بعد أن تتم املوافقة عليها من قبل جملس االحتاد األعىل.

صدور النظام الداخي للربملان بقرار منه، ووفق هذه الطريقة يتوىل الربملان وضع نظامه الداخيل وإصداره، ومن . 3
الدساتري التي أخذت هبذه الطريقة، الدستور السوري لعام 2012 الذي نص يف املادة )69( منه عىل أن "يضع 
مكتب  اختصاصات  وحتديد  مهامه  ممارسة  وكيفية  فيه  العمل  أسلوب  لتنظيم  الداخيل  نظامه  الشعب  جملس 

املجلس"، والدستور اإلسباين لعام 1978 وتعديالته45، والدستور اللبناين لعام 1926 وتعديالته46.

ويرى جانب من الفقه أن هذه الطريقة تنسجم مع مبدأ استقاللية الربملان، الذي يعود له وحده وضع وإصدار 
نظامه الداخيل، وترتك له احلرية يف تعديله47، ودون أي تدخل من السلطة التنفيذية التي ال جيوز هلا املسامهة بأي 

دور يف هذا النظام سواء باالقرتاح، أو اإلصدار واالعرتاض48.

صدور النظام الداخي للربملان بعد مطابقته ألحكام الدستور، وحسب هذه الطريقة، فإن الربملان وإن كان يناط . 4
به وضع نظامه الداخيل، إال أنه ال يتم نفاذه إال بعد صدور قرار من جهة الرقابة بمطابقته للدستور، أي خضوعه 
للرقابة الدستورية السابقة49، ومن الدول التي أخذت هبذه الطريقة فرنسا، يف دستورها لعام 1958 وتعديالته، 
"... القواعد اإلجرائية ملجلس الربملان، قبل تطبيقهام، عىل  الذي نص يف املادة )61( منه عىل وجوب عرض 

املجلس الدستوري الذي سيفصل يف مدى مطابقتها للدستور".

وُيرِجع جانب من الفقه وجوب عرض النظام الداخيل للربملان عىل جهة الرقابة الدستورية قبل تطبيقه والعمل 
املحددة لصالحيته يف ممارسته  الدستورية  والقواعد  بالقيود  الداخيل  نظامه  الربملان يف  التزام  بأحكامه، إىل ضامن 
فيعطي  احلكومة،  عىل  رقابته  وسائل  يف  يتوسع  قد  الربملان  وأن  خاصًة  احلكومة50،  عىل  والرقابة  الترشيع  لسلطة 
لنفسه، بموجب نظامه الداخيل، إيقاع جزاءات أخرى عليها، غري تلك املنصوص عليها يف الدستور، كتوجيه اللوم 
للحكومة، الذي قد يضعها يف مركز حرج من الناحية السياسية51، فيصبح تأثري النظام الداخيل أكرب من الدستور 
نفسه52، بل هناك من يرى أن الربملان قد يؤدي وظائف غري املناط به أداؤها53، أو قد ينحرف يف ممارسة وظيفته 

الرقابية54. 

املادة )172/ف1( من الدستور اإلسباين لعام 1978، وتعديالته.  45

املادة )32( من الدستور اللبناين لعام 1926 وتعديالته.  46

عبد الغني بسيوين، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1992، ص 19؛ فايز أبو شاملة، سليامن بطارسة، مرجع سابق، ص 164.  47

ساملان، الرقابة، مرجع سابق، ص 8.  48
حممد عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانني: املبادئ النظرية والتطبيقات اجلوهرية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2001، ص 242.  49

هوريو، أندريه، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، تعريب: عيل مقلد، شفيق حداد وعبد املحسن سعد، ط2، األهلية للنرش والتوزيع، بريوت،   50

1977، ص 1099.
51 François Luchaire, Le Conseil Constitutionnel, (Paris and Aix-en Provence: Economica, 1980), p.100. 

52 Eugène Pierre, Traité de Droit Politique, Électoral et Parlementaire, (4e édition, librairies-imprimeries réunies, Paris, 
1919), p. 490. 

53 Allan Kornberg and Lloyd D.Musolf, Legislatures in Developmental Perspective, (Durham, North Carolina: Duke University 
Press, 1970), p. 537.

54 Vibeke wang, The Accountability Function of parliament in new democracies Tanzania perspective, (christer Michelsen 
Institute development study and human rights, working paper, No.2 bergen, 2005), p.7-10.
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يف  نص  الذي  وتعديالته،   1996 لعام  دستورها  يف  اجلزائر  الطريقة  بتلك  أيًضا  أخذت  التي  الدول  ومن 
الربملان  غرفتي  من  لكل  الداخيل  النظام  مطابقة  يف  الدستوري  املجلس  يفصل  "كام  أنه  عىل  )186/ف3(  املادة 
رقابته  بشأن  اجلزائري  الدستوري  املجلس  عن  القرارات  من  العديد  صدرت  النص  هلذا  وإعاماًل  للدستور..."، 
عىل األنظمة الداخلية ملجلس الربملان كقراره الصادر يف 1997/7/31 بشأن النظام الداخيل للمجلس الشعبي 

الوطني55.

الربملاين  النشاط  تأيت يف سياق عقلنة  للربملان  الداخيل  النظام  الرقابة عىل  مثل هذه  أن  الفقه  ويرى جانب من 
وإخضاعه للمحددات الدستورية56.

ع يف القانون األسايس الفلسطيني يف إصدار النظام الداخي  ولعل ما يثري التساؤل هو الطريقة التي أخذ هبا املرشِّ
للمجلس الترشيعي؟ 

حيث إنه وطبًقا للامدة )51( من القانون األسايس الفلسطيني والتي جاء فيها "... ويضع املجلس )الترشيعي( 
ع الدستوري الفلسطيني قد أناط باملجلس الترشيعي  نظامه الداخيل وقواعد مساءلة أعضائه..."، يتضح أن املرشِّ
ذاته وضع نظامه الداخيل، ودون أن يشرتط عرضه عىل جهة أخرى إلصداره57، أو الرقابة عىل مدى دستوريته قبل 

نفاذه والعمل بأحكامه.

وتعديالته   2006 لعام   3 رقم  العليا  الدستورية  املحكمة  قانون  الفلسطيني يف  ع  املرشِّ أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
وبالرغم من أنه قد أخذ بالدعوى األصلية كوسيلة لتحريك الدعوى الدستورية إىل جانب كٍل من الدفع واإلحالة 
والتصدي58، إال أن الدعوى األصلية وحتى يف حال تم اللجوء إليها، فإهنا ال تكفي لتمكني املحكمة من بسط رقابة 
الدستورية عىل كافة نصوص وأحكام النظام الداخيل للمجلس الترشيعي، بل ستقترص عىل النصوص واألحكام 
حمل الطعن بعدم الدستورية، والتي يثبت للمحكمة إحلاقها للرضر برافع الدعوى، كام أن مبارشة املحكمة لرخصتها 
ى هلا يف النزاع املطروح عليها59، وهو ما قد ينجم  بالتصدي، وحسب قانوهنا مرشوطة باتصال النصوص املتصدَّ
عنه اإلبقاء عىل النصوص التي قد يشوهبا عوار عدم الدستورية يف النظام الداخيل للمجلس الترشيعي، كوهنا قد 
ال تشكل حماًل للطعن يف الدعوى األصلية، أو ال تتصل بالنزاع الذي تثريه هذه الدعوى أمام املحكمة الدستورية، 

فتحد بذلك من قدرة املحكمة عىل مبارشة رخصتها بالتصدي.

من   )103( املادة  يف  الفلسطيني  ع  املرشِّ هبا  أخذ  التي  الالحقة  القضائية  الرقابة  عىل  كاستثناء  نويص،  وعليه 
القانون األسايس واملادة )24( من قانون املحكمة الدستورية العليا املنّظمتني الختصاص املحكمة، أن يتم منح 

اجلريدة الرسمية اجلزائرية، ع 53، 2017، ص 342، وما بعدها.  55

"خصائص الرقابة"،  12؛ املدور،  2013، ص   ،1 جملة املجلس الدستوري، ع  "مكانة الربملان اجلزائري يف اجتهاد املجلس الدستوري"،  األمني رشيط،   56

مرجع سابق، ص 356. 
الوقائع  راجع:   ،2006 عام  تعديالته  عىل  ينطبق  ما  وهو  املجلس،  رئيس  قبل  من   2000 لعام  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  النظام  إصدار  تم  حيث   57

الفلسطينية، ع 46، 2003، ص 116، الوقائع الفلسطينية، ع 65، 2006، ص 561.
انظر: املادة )27( من قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم 3 لعام 2006 وتعديالته.  58

راجع: املادة )25( من قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم 3 لعام 2006 وتعديالته.  59



املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم الثاين، 2020، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر98

هذه املحكمة االختصاص بالرقابة السابقة عىل دستورية النظام الداخيل للمجلس الترشيعي، األمر الذي يقتيض 
معه تعديل هاتني املادتني، باإلضافة إىل املادة )51( من القانون األسايس، وذلك باشرتاط عرض هذا النظام عىل 

املحكمة الدستورية للبت يف مدى دستوريته قبل اصداره. 

املرتبة قد ال تثري  القانوين، فتجدر اإلشارة إىل أن هذه  النظام  الداخيل للربملان يف  النظام  يتعلق بمرتبة  أما فيام 
ع ذاته، سواء يف الدستور، أو يف النظام الداخيل للربملان، كاملادة )118(  اخلالف بشأهنا إذا تم حتديدها من قبل املرشِّ
من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته، التي منحت الالئحة الداخلية ملجلس النواب مرتبة القانون بالنص 
عىل صدورها بقانون، واملادة )94( من الدستور البحريني لعام 2002، التي أناطت بالقانون تنظيم صالحيات 
جمليس الشورى والنواب وشؤوهنام الداخلية وسري العمل فيهام، واملادة )193( من النظام الداخيل ملجلس الشعب 

السوري لعام 2017، التي نصت رصاحًة عىل أن "للنظام الداخيل قوة القانون".

ع هذه املرتبة، كالدستور اللبناين  إال أن اخلالف قد يثار حول مرتبة النظام الداخيل للربملان عندما ال حيدد املرشِّ
لعام 1926 وتعديالته، الذي مل ينص عىل كيفية وضع النظام الداخيل ملجلس النواب، أو مرتبته يف النظام القانوين، 
مما أدى إىل إثارة اخلالف حول مرتبته، بني من يرى أنه ال يأخذ صيغة القانون ومرتبته، وبني من أقّر بصفته كقانون 
كباقي القوانني العادية، ال سيام وأن جملس النواب قد اتبع عند إقراره اإلجراءات اخلاصة بسن القوانني العادية60، 
وهو ما تبنته وزارة العدل، يف حني نجد وحسب اجتهادات جهة الرقابة الدستورية يف بعض الدول التي مل حيدد 
دستورها مرتبة النظام الداخيل للربملان، أن هذا النظام حيتل مرتبة قانونية أدنى من القوانني العضوية )األساسية( 

والقوانني العادية، كاملجلس الدستوري املغريب61، واملجلس الدستوري اجلزائري62.

األسايس  القانون  من   )51( املادة  وحسب  فإنه  الفلسطيني،  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  النظام  خيص  وفيام 
هذا  أحكام  مع  يتعارض  ال  بام  الداخيل  لنظامه  املجلس  وضع  اشرتطت  والتي  وتعديالته،   2003 لعام  املعدل 
من  أدنى  مرتبة  للمجلس  الداخيل  النظام  منح  قد  الدستوري  ع  املرشِّ يكون  العامة،  الدستورية  واملبادئ  القانون 

القانون األسايس، لكنه مل حيدد مرتبة هذا النظام بالنسبة للقوانني العادية.

وبالرجوع للنظام الداخيل للمجلس الترشيعي الفلسطيني وتعديالته، نجده قد نص يف املادة )114( منه عىل 
ت املادة )69( من ذات  أنه ال يقبل تعديل هذا النظام "إال إذا وافقت عليه األغلبية املطلقة للمجلس"، يف حني نصَّ
النظام عىل أن "يتم إقرار مشاريع القوانني باألغلبية املطلقة ما مل ينص عىل خالف ذلك"، وطبًقا للامدة األوىل من ذلك 
النظام فإن األغلبية املطلقة هي: أكثرية )نصف +1( لعدد أعضاء املجلس احلارضين عند أخذ الرأي )التصويت(، 
الداخيل  النظام  أن  يعني  مما  املجلس،  أكثرية )نصف +1( لكل عدد أعضاء  للمجلس فهي:  املطلقة  األغلبية  أما 
للمجلس الترشيعي من الناحية الشكلية يأيت يف مرتبة أعىل من القوانني العادية، عىل غري املعهود به يف التجارب 

راجع: زين أمحد، النظام الداخي ملجلس النواب، ط 1، منشورات جملس النواب اللبناين، بريوت، 1995، ص 19، وما بعدها.  60

مقرر الغرفة الدستورية باملجلس الدستوري املغريب رقم 1، الصادر بتاريخ 1963/12/31، اجلريدة الرسمية، ع 2672، 1964، ص 50.  61

الرابط:  للمجلس عىل  اإللكرتوين  املوقع  منشور عىل   ،2000/5/13 الصادر يف   2000 د/  ر. ن د/م   /10 رقم  اجلزائري  الدستوري  املجلس  رأي   62

 ،<http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-52-31/154-avis-ar/510-10-2000-9-1421-13-2000>

تاريخ الزيارة: 2020/2/1.
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الدستورية املقارنة - كام سبق بيانه - بل إن املحكمة العليا الفلسطينية بصفتها63، الدستورية قد ذهبت يف حكمها 
يف الطعن رقم 8 لعام 2006 إىل أن األنظمة الصادرة بمقتىض القانون األسايس الفلسطيني ومنها النظام الداخيل 
للمجلس الترشيعي "تعترب جزًءا ال يتجزأ من القانون األسايس واملس هبا هو مس هبذا القانون"64، لتعطي بموجب 
هذا احلكم للنظام الداخيل للمجلس الترشيعي مرتبة القانون األسايس وهو ما خيالف رصاحًة املادة )51( منه، علاًم 
بأن املحكمة قد ناقضت ذاهتا يف ذلك احلكم عندما أقرت بأن تعديل تلك األنظمة يكون بموافقة أغلبية األعضاء يف 
املجلس الترشيعي، لتعطي النظام الداخيل للمجلس مرتبة أقل من القانون األسايس من الناحية الشكلية، بالنظر إىل 

أن تعديل هذا القانون وفًقا للامدة )120( منه يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني65.

المبحث الثاني: أوجه عدم دستورية النظام الداخلي للمجلس التشريعي في تنظيمه للوظيفة 

الرقابية

يعترب النظام السيايس الفلسطيني؛ وفًقا ألحكام القانون األسايس املعدل لعام 2003، وتعديالته، من األنظمة 
يف  فعلية  بصالحيات  منتخب  دولة  رئيس  خالل  من  التنفيذية،  السلطة  ثنائية  عىل  تقوم  التي  املختلطة،  النيابية 
جمال احلكم وتسيري شؤون الدولة66، إىل جانب جملس الوزراء )احلكومة(، الذي يعترب األداة التنفيذية واإلدارية 
العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع الربنامج الذي تقره السلطة الترشيعية )املجلس الترشيعي( موضع التنفيذ67، 
ويساعد رئيس الدولة يف أداء مهامه68، ويكون له - فيام عدا ما هو حمدد لرئيس الدولة من اختصاصات - ممارسة 
تضامنية  مسؤولية  مسؤواًل،  ويكون  األساس69،  القانون  يف  عليها  املنصوص  واإلدارية  التنفيذية  الصالحيات 
الداخيل، والقانون  وفردية، أمام املجلس الترشيعي70، الذي يتوىل ممارسة مهامه الترشيعية والرقابية وفًقا لنظامه 

األسايس71، وعىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات72، مع وجود قدر من التعاون بينها73.

استناًدا للامدة )114( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته، تولت املحكمة العليا ممارسة مهام املحكمة الدستورية العليا إىل أن   63

تشكلت هذه األخرية بموجب القرار الرئايس رقم 57 لعام 2016 الصادر بتاريخ 2016/3/31، حيث نصت تلك املادة عىل أن "تتوىل املحكمة العليا 
مؤقًتا كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية واملحكمة الدستورية العليا ما مل تكن داخله يف اختصاص جهة قضائية أخرى وفًقا للقوانني النافذ".

حكم املحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية يف الطعن رقم 1 لعام 2006 الصادر يف جلستها املنعقدة يف رام اهلل بتاريخ 2006/12/19، الوقائع   64

الفلسطينية، ع 117، 2006، ص 60.
نصت املادة )120( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته عىل أنه "ال تعدل أحكام هذا القانون إال بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء   65

املجلس الترشيعي الفلسطيني".
راجع: املواد من )34-44( واملواد )107و109و110( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته.  66

انظر: املادة )63( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته.  67

راجع: املادة )46( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته.  68

انظر: املادة )63( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته.  69

راجع: املادة )74( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته.  70

انظر: املواد )47 و51( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته.  71

راجع: املادة )2( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته.  72

جتدر اإلشارة أن النظام السيايس الفلسطيني وفًقا ألحكام القانون األسايس املعدل لعام 2003 وتعديالته، وإن يصنف من األنظمة املختلطة، كونه جيمع بني   73

خصائص النظام الرئايس والنظام الربملاين، لكنه يفتقد إىل خاصية هامة من خصائص النظام املختلط، وهي التوازن بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، فالقانون 
األسايس اعترب احلكومة مسئولة مسئولية تضامنية وفردية أمام املجلس الترشيعي الذي له احلق يف سحب الثقة منها، يف حني مل يمنح السلطة التنفيذية سواء من 
خالل رئيس السلطة الوطنية، أو احلكومة احلق يف حل املجلس الترشيعي، راجع: حممد أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، النظرية العامة يف النظم 

السياسية وتطبيقاهتا يف فلسطني، ج 1، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، دار النهضة العلمية، اإلمارات، 2018، ص 321-319.
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وحسب التجارب الدستورية للدول التي تأخذ بالنظام املختلط، فإن احلكومة وقبل مبارشهتا ملهامها يشرتط 
عرضها لربناجمها املتضمن بياًنا لسياستها العامة عىل الربملان74، كإجراء لنيل الثقة، وهو إجراء يتم تنظيم أحكامه 
الرئيسية يف الدستور ذاته75، الذي حيدد أيًضا القواعد الناظمة لرقابة الربملان عىل أعامل احلكومة ووسائلها76، وهو 

ما أخذ به القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته.

المطلــب األول: العيوب الدســتورية في تنظيم منــح الثقة للحكومة فــي النظام الداخلي 

للمجلس التشريعي

اختيار  فور   -1" أنه  وتعديالته عىل   2003 لعام  املعدل  الفلسطيني  األسايس  القانون  من   )66( املادة  ت  نصَّ
رئيس الوزراء ألعضاء حكومته يتقدم بطلب إىل املجلس الترشيعي لعقد جلسة خاصة للتصويت عىل الثقة هبم بعد 
االستامع واالنتهاء من مناقشة البيان الوزاري املكتوب الذي حيدد برنامج وسياسة احلكومة، عىل أن تعقد اجللسة 
يف موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب. 2- يتم التصويت عىل الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته جمتمعني، 
3- متنح الثقة باحلكومة إذا صوتت إىل جانبها األغلبية املطلقة ألعضاء  ما مل تقرر األغلبية املطلقة خالف ذلك. 

املجلس الترشيعي".

ويتضح من خالل هذه املادة ما يي:

املجلس -  الوزاري عىل  بياهنا  اختيار أعضاء احلكومة، وتقديم طلب عرض  يتوىل  الوزراء هو من   رئيس 
الترشيعي للتصويت عىل منحها الثقة، عىل أن يكون البيان مكتوًبا.

الوزاري -  لبياهنا  االستامع  بعد  باحلكومة  الثقة  عىل  للتصويت  خاصة  جلسة  الترشيعي  املجلس  يعقد  أن 
ع الدستوري يف القانون األسايس نحو إلزام املجلس الترشيعي  واالنتهاء من مناقشته، مما يعكس توجه املرشِّ
الوزاري للحكومة والتصويت عليه، وعدم طرح أي موضوعات  البيان  ملناقشة  بتخصيص هذه اجللسة 
البيان  مناقشة  عملية  تأثر  دون  للحيلولة  منه  حرًصا  يأيت  قد  ما  وهو  اجللسة،  أعامل  جدول  عىل  أخرى 

الوزاري للحكومة والتصويت عىل الثقة هبا بام قد يطرحه املجلس، أو يناقشه من موضوعات أخرى.

أن يتم عقد تلك اجللسة يف أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب من رئيس الوزراء.- 

األصل يف عملية التصويت عىل الثقة باحلكومة من قبل املجلس الترشيعي أن تشمل رئيس الوزراء والوزراء - 
جمتمعني، إال إذا قرر املجلس باألغلبية املطلقة خالف ذلك.

أن األغلبية املطلوبة ملنح الثقة للحكومة هي األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس الترشيعي.- 

يعترب بيان السياسة العامة للحكومة بمثابة التزام دستوري يتوجب عىل احلكومة تقديمه فور االنتهاء من تشكيلها، والذي تتعهد بموجبه احلكومة أمام   74

الربملان بتنفيذ سياستها العامة يف شقيها الداخيل واخلارجي للحصول عىل ثقة الربملان، عصام الدبس، النظم السياسية، الكتاب الرابع: السلطة التنفيذية، 
ط1، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 2001، ص 92.

راجع: يف ذلك: املادة )146( من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته، واملواد )49 و95( من الدستور اجلزائري لعام 1996 وتعديالته.  75

 1996 لعام  اجلزائري  الدستور  من   )155-151( من  واملواد  وتعديالته،   2014 لعام  املرصي  الدستور  من   )136-129( من  املواد  ذلك:  يف  انظر   76

وتعديالته.
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وقد نّظم املجلس الترشيعي مسألة منح الثقة باحلكومة يف املادة )15( من نظامه، التي نصت عىل أنه "1- بعد 
اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء جملس الوزراء يتم تقديمهم يف أول جلسة يعقدها املجلس للتصويت عىل 
الثقة هبم بعد االستامع واالنتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي حيدد برنامج وسياسة احلكومة. 2- يف حال قيام 
يقدم  منهم  أكثر  أو  أو عن واحد،  الوزراء،  الثقة عن أعضاء جملس  للمجلس بحجب  املطلقة  باألغلبية  املجلس 
رئيس السلطة الوطنية بدياًل يف اجللسة التالية عىل أال يتجاوز موعدها أسبوعني من تاريخ اجللسة األوىل. 3- عند 
إجراء تعديل وزاري، أو إضافة أحد الوزراء، أو ملء الشاغر ألي سبب كان يتم تقديم الوزراء اجلدد للمجلس يف 
أول جلسة يعقدها للتصويت عىل الثقة هبم. 4- ال جيوز ألي من الوزراء ممارسة مهامه إال بعد احلصول عىل الثقة 

به من املجلس".

وحسب هذه املادة يتبنّي ما يي:

)احلكومة(، -  الوزراء  جملس  أعضاء  خيتار  من  هو  املادة  هذه  من  األوىل  للفقرة  وطبًقا  الوطنية  السلطة  رئيس   
املادة )66/ف1( من  الثقة، مما يشكل خمالفة ألحكام  الترشيعي ملنحها  الوزاري عىل املجلس  بياهنا  ويعرض 
القانون األسايس التي أناطت ذلك برئيس الوزراء، كام خيالف أيًضا أحكام املادة )65/ف1( من ذات القانون 
التي اختصت رئيس الوزراء فور تكليفه من رئيس السلطة الوطنية بتشكيل احلكومة، حيت نصت املادة )65( 
من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته يف فقرهتا األوىل عىل أنه "1- فور تكليفه من قبل 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتوىل رئيس الوزراء تشكيل حكومته خالل ثالثة أسابيع من تاريخ اختياره، 
الوطنية وقبل استحداث  السلطة  العلم أن رئيس  وله احلق يف مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران..."، مع 
منصب رئيس الوزراء ضمن السلطة التنفيذية بموجب تعديل القانون األسايس عام 2003، هو من كان يتوىل 
تشكيل جملس الوزراء وعرض برنامج احلكومة عىل املجلس الترشيعي لنيل الثقة77، مما كان يستوجب تعديل 
النظام الداخيل للمجلس الترشيعي بام ينسجم مع أحكام املادة )65 و66( من القانون األسايس املعدل لعام 

2003 وتعديالته. 

إن التصويت عىل منح الثقة ألعضاء جملس الوزراء بعد سامع البيان الوزاري للحكومة ومناقشته حسب املادة - 
)15/ف1( من النظام الداخيل، يكون يف أول جلسة يعقدها املجلس الترشيعي، مما يرتتب عليه وأمام عدم 
اشرتاط عقد جلسة خاصة لذلك، جواز قيام املجلس الترشيعي بإدراج مسألة منح الثقة ألعضاء جملس الوزراء 
ضمن أعامل اجللسة التي تيل تقديم البيان الوزاري للحكومة، ومن ثم مناقشته والتصويت عىل نيل الثقة إىل 
املادة  أحكام  خيالف  ما  وهو  اجللسة78،  هذه  أعامل  جدول  عىل  تدرج  قد  التي  املوضوعات  من  غريه  جانب 

نصت املادة )64( من القانون األسايس الفلسطيني 2002 قبل التعديل عىل أنه " 1 - عند اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء جملس الوزراء يتم تقديمهم   77

يف أول جلسة يعقدها املجلس الترشيعي للتصويت عىل الثقة هبم بعد االستامع واالنتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي حيدد برنامج وسياسة احلكومة. 
2 - يف حال قيام املجلس الترشيعي باألغلبية املطلقة ألعضائه بحجب الثقة عن أعضاء جملس الوزراء، أو عن واحد، أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة 
الوطنية بدياًل يف اجللسة الثانية عىل أن ال يتجاوز موعدها أسبوعني من تاريخ اجللسة األوىل. 3 - عند إجراء تعديل وزاري، أو إضافة أحد الوزراء، أو ملء 
الشاغر ألي سبب كان يتم تقديم الوزراء اجلدد للمجلس الترشيعي يف أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت عىل الثقة هبم. 4 - ال جيوز ألي من الوزراء 

ممارسة مهام منصبه إال بعد احلصول عىل الثقة به من املجلس الترشيعي".
رامي زعرب، سحب الثقة من احلكومة: دراسة حتليلية يف الترشيع الفلسطيني، رسالة ماجستري، جامعة األزهر، فلسطني، 2020، ص 101.  78
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)66/ف1( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته، التي ألزمت املجلس الترشيعي 
بتخصيص اجللسة ملناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت عىل منحها الثقة، علاًم بأن املادة )74/ف2( من 
ذات النظام الداخيل قد اشرتطت عقد جلسة خاصة للمجلس ملناقشة مرشوع قانون املوازنة العامة إعاماًل لنص 
املادة )61/ف2( من القانون األسايس، التي قيدت املجلس هبذا الرشط79، وإن من داللة لذلك، فهي عدم 
ع يف النظام الداخيل بمثل هذا الرشط فيام يتعلق بجلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت  التزام املرشِّ

عىل منحها الثقة.

جلسة -  عقد  قبل  للمجلس  الداخلية  لإلجراءات  التفصيلية  األحكام  الداخيل  النظام  من   )15( املادة  تورد  مل 
إلعداد  خاصة  جلنة  عىل  إحالته  أو  البيان،  هبذا  املجلس  أعضاء  كإحاطة  للحكومة،  الوزاري  البيان  مناقشة 
تقريرها باخلصوص وعرضه عىل املجلس يف جلسة منح الثقة، باإلضافة إىل عدم تنظيمها كيفية دعوة املجلس 

لعقد تلك اجللسة وإدارهتا، بخالف ما سار عليه املرشع املقارن يف الالئحة، أو النظام الداخيل للربملان80.

كان -  حال  يف  والوزراء  الوزراء  برئيس  الثقة  عىل  التصويت  كيفية  تنظم  مل  الداخيل  النظام  من   )15( املادة  إن 
التصويت عىل الثقة هبم جمتمعني، أو غري جمتمعني وبيان إجراءات هذا التصويت يف كلتا احلالتني إلعامل نص 
املادة )66/ ف2( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته، مما جيعل هذه املادة مشوبة 
األحكام  إيراد  تتطلب  املوضوعات  فتلك  للدستور81،  الترشيع  خمالفة  أوجه  كأحد  الترشيعي  اإلغفال  بعيب 

ملناقشة  خاصة  جلسة  الترشيعي  املجلس  يعقد   -  2" أن  عىل  وتعديالته   2003 لعام  املعدل  الفلسطيني  األسايس  القانون  من  )61/ف2(  املادة  نصت   79

مرشوع قانون املوازنة السنوية فيقره بالتعديالت قبل بدء السنة املالية اجلديدة، أو يعيده إىل احلكومة يف مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوًبا 
بمالحظات املجلس الستكامل املقتضيات املطلوبة وإعادته إىل املجلس الترشيعي إلقراره"، وإعاماًل ألحكام هذه الفقرة نصت املادة )74/ف2( من النظام 
الداخيل للمجلس الترشيعي عىل أن "2 - يعقد املجلس جلسة خاصة ملناقشة مرشوع قانون املوازنة العامة عىل ضوء تقرير اللجنة )املالية(، وتوصيتها، فيقر 
املرشوع بالتعديالت قبل بدء السنة املالية اجلديدة، أو يعيده إىل جملس الوزراء يف مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إىل املجلس مصحوًبا بمالحظات 

املجلس إلجراء التعديالت املطلوبة وإعادهتا للمجلس خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اإلعادة إلقرارها".
راجع: املادة )126( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب املرصي الصادرة بالقانون رقم 1 لعام 2016، اجلريدة الرسمية، ع 14 مكرر)ب(، 2016،   80

والفصل )142و143( من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب التونيس لعام 2015، إصدار جملس نواب الشعب التونيس، 2015، واملادة )194( من 
النظام الداخيل ملجلس الشعب السوري لعام 2017، إصدار جملس الشعب السوري، 2017.

ع بالتنظيم القانوين الذي يقتضيه إنفاذ وتطبيق نصوص الدستور وأحكامه، سواء بامتناعه عن  يشري مفهوم عيب اإلغفال الترشيعي إىل "عدم قيام املرشِّ  81

تنظيم موضوع معني، أو تنظيمه له تنظياًم ناقًصا، أو يشوبه القصور"، ومن الدول التي أخذت هبذا العيب الربتغال يف دستورها لعام 1976 وتعديالته، 
الذي أفرد له املرشع الدستوري املادة )283( حتت عنوان" عدم الدستورية بسبب اإلغفال"، والتي نصت عىل أنه "1 - بناًء عىل طلب من رئيس اجلمهورية، 
أو من أمني املظامل، أو يف حال وقوع انتهاك حلق، أو أكثر من حقوق منطقتي احلكم الذايت، أو بناًء عىل طلب رئيس اجلمعية الترشيعية املعنية، تضطلع 
الدستورية. القواعد  لتنفيذ  الالزمة  الترشيعية  التدابري  اغفال  خالل  من  الدستور  هلذا  امتثال  عدم  حالة  أية  من  والتحقق  بمراجعة  الدستورية   املحكمة 
2 - خُتطر املحكمة الدستورية اهليئة الترشيعية املعنية إذا ما قررت املحكمة وجود عدم دستورية نتيجة اإلغفال"، كام أخذ القضاء الدستوري املقارن يف 
أحكامه بعيب اإلغفال الترشيعي، كاملحكمة الدستورية املغربية، حيث جاء يف حكمها رقم 93 لسنة 2019 "وحيث إن رقابة املحكمة الدستورية عىل 
النظام الداخيل ملجليس الربملان تشمل، أيًضا، ما قد يسم األنظمة الداخلية املذكورة من إغفال للتنصيص عىل املشموالت اإللزامية التي يتعني أن تتضمنها 
بمقتىض أحكام الدستور، وأن حتدد كيفية إعامهلا عند االقتضاء"، انظر: حكم املحكمة الدستورية املغربية رقم 93 لسنة 2019 الصادر يف جلستها املنعقدة 
2019، وملزيد من اإليضاح حول عيب اإلغفال الترشيعي، انظر: عبد العزيز ساملان،   ،44 2019/7/9، جملة املحكمة الدستورية املغربية، ع  بتاريخ 
الترشيعي  اإلغفال  للمرشع،  السلبي  السلوك  عىل  "الرقابة  عزاوي،  الرمحن  عبد   ،58 ص   ،15،	009 ع  الدستورية،  جملة  الترشيعي"،  االغفال  "رقابة 

نموذًجا"، جملة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، ع 10، 2010، ص 86، راجع أيًضا:
Michel Melchior, l’omission legislative dans la jurisprudence constitutionnelle, Rapport établi. (pour la Cour 
constitutionnelle de Belgique, 2007), p. 2.
Gilmar Mendes, Constitutional Jurisdiction in Brazil: The Problem of Unconstitutional Legislative omission, (final copy, 
2008), p.4-6.
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ع املقارن سواء يف األنظمة الداخلية  التفصيلية هلا يف النظام الداخيل للمجلس الترشيعي، وهو ما سار عليه املرشِّ
للربملان82، أو القوانني املنظمة لعالقة الربملان باحلكومة فيام يعرف بالقوانني العضوية كاجلزائر83.

وفيام يتعلق بام أوردته املادة )15/ف2 و3 و4( من النظام الداخيل بشأن حجب الثقة عن جملس الوزراء، أو 
أحد أعضائه وآثاره، وتنظيم إجراءات التصويت عىل الثقة يف حال التعديل الوزاري، أو إضافة أحد الوزراء، أو 
ملء الشواغر، ووجوب احلصول عىل ثقة املجلس قبل ممارسة أٍي من الوزراء ملهامه، فإن هذه املوضوعات مل يتم 
املادة  نظمتها  وإنام  وتعديالته،   2003 لعام  املعدل  الفلسطيني  األسايس  القانون  من   )66( املادة يف  عليها  النص 
)79( منه، التي نصت عىل أنه" 1- عند قيام املجلس الترشيعي باألغلبية املطلقة ألعضائه بحجب الثقة عن رئيس 
الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومته جمتمعني يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بدياًل خالل مهلة، أقصاها 
أسبوعان، تبدأ من تاريخ حجب الثقة، وخيضع رئيس الوزراء اجلديد ألحكام هذا الباب. 2- حال قيام املجلس 
التالية عىل  الثقة عن واحد، أو أكثر من أعضاء احلكومة يقدم رئيس الوزراء بدياًل يف اجللسة  الترشيعي بحجب 
أال يتجاوز موعدها أسبوعني من تاريخ حجب الثقة. 3- أ. يعد تعدياًل وزارًيا أيُة إضافة، أو تغيري يطال حقيبة 
وزارية، أو وزيًرا، أو أكثر من أعضاء جملس الوزراء ما دام مل يبلغ ثلث عددهم. ب. عند إجراء تعديل وزاري، 
أو إضافة أحد الوزراء، أو ملء الشاغر ألي سبب كان يتم تقديم الوزراء اجلدد خالل مدة أقصاها أسبوعان من 
تاريخ التعديل، أو الشغور للمجلس الترشيعي يف أول جلسة يعقدها للتصويت عىل الثقة هبم وفًقا ألحكام هذه 
املادة.4- ال جيوز لرئيس الوزراء، أو أليٍّ من الوزراء ممارسة مهام منصبه إال بعد احلصول عىل الثقة به من املجلس 

الترشيعي".

املخالفة  أوجه  تعدد  يتضح  الداخيل،  النظام  من  )15/ف2و3و4(  املادة  مع  املادة  هذه  أوردته  ما  وبمقارنة 
الثقة عن رئيس الوزراء  النظام الداخيل أغفلت تنظيم حجب  املادة )15( يف  الثانية من  الدستورية فيها، فالفقرة 
وفًقا ملا أوردته املادة )79/ف1( من القانون األسايس، كام أغفلت أيًضا الفقرة الرابعة منها تنظيم الرشط املتعلق 
بحصول رئيس الوزراء عىل ثقة املجلس الترشيعي قبل ممارسة مهامه حسب ما جاء يف املادة )79/ف4( القانون 
األسايس، هذا باإلضافة إىل أن الفقرة الثانية منها حددت آجال عقد جلسة التصويت عىل الثقة عمن حجبت عنه 
بام ال يتجاوز أسبوعني من تاريخ اجللسة األوىل، وهو ما خيالف املادة )79/ف1(، التي حددت مدة األسبوعني 

كحد أقىص من تاريخ حجب الثقة وليس اجللسة األوىل.

لذلك نويص بتعديل نص املادة )15( من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي بام ينسجم مع إعامل أحكام املواد 
2003 وتعديالته بعد استحداث منصب رئيس  )65 و66 و79( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 

الوزراء ضمن السلطة التنفيذية.

انظر: املادة )126( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب املرصي لعام 2016، واملادة )194( من النظام الداخيل ملجلس الشعب السوري لعام 2017.   82

راجع: املواد من )47-50( من القانون العضوي اجلزائري رقم 16-12 الصادر بتاريخ 2016/8/25 بشأن تنظيم املجلس الوطني الشعبي وجملس   83

األمة والعالقة وعملهام والعالقات الوظيفية بينهام وبني احلكومة، اجلريدة الرسمية، ع 50، 2016.
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المطلب الثاني: حاالت عدم الدســتورية في تنظيم وســائل الرقابة على أعمال الحكومة في 

النظام الداخلي للمجلس التشريعي

نجده  وأعامهلا،  احلكومة  عىل  الترشيعي  املجلس  رقابة  لوسائل  الفلسطيني  األسايس  القانون  تنظيم  إطار  يف 
العديد من الوسائل، كالسؤال، واالستجواب، وسحب  املواد )56 و57 و58 و77( قد منح املجلس  وحسب 
الثقة من احلكومة، وقد نظم املجلس الترشيعي هذه الوسائل وأورد األحكام التفصيلية هلا يف املواد )75 و76 و77 

و78 و79 و80( من نظامه الداخيل، التي وإن جاءت يف الغالب متفقة مع أحكام القانون األسايس الفلسطيني.

حيق   -1" أنه  عىل  نصت  والتي  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  النظام  من  )75/ف1(  املادة  وبمقارنة  أنه  إال   
واقعة  حصول  من  للتحقق  أو  حقيقته،  معرفة  يريد  أمر  عن  استجواهبم  وله  الوزراء  إىل  األسئلة  توجيه  للعضو 
علم هبا ومعرفة اإلجراءات التي اختذت، أو قد تتخذ يف أمر من األمور..."، مع ما أوردته املادة )56/ف3( من 
القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته، والتي جاء فيها أنه "لكل عضو من أعضاء املجلس 
احلق يف 3- توجيه األسئلة واالستجوابات إىل احلكومة، أو إىل أحد الوزراء، ومن يف حكمهم..."، يتبنّي أن املادة 
)75/ف1( من النظام الداخيل قد قرصت حق العضو املجلس الترشيعي يف توجيه األسئلة واالستجوابات عىل 
الوزراء وحدهم، مع إغفاهلا منح العضو احلق يف توجيهها أيًضا لكٍل من احلكومة ومن هم يف حكم الوزراء وفًقا ملا 
أوردته املادة )56/ف3( من القانون األسايس، علاًم بأن التعيني يف بعض الوظائف قد يكون بدرجة وزير، كرؤساء 
اهليئات والسلطات العامة84، مما خُيضع شاغيل هذه الوظائف ألحكام املادة )56/ف3( من القانون األسايس، كام 
جيدر التنويه إىل أن العديد من الدساتري املقارنة مل تأخذ بتوجيه األسئلة، أو االستجوابات للحكومة ككل، وإنام 
كيفية  لتنظيم  للربملان  الداخيل  للنظام  أحالت  بذلك  أخذت  التي  الدساتري  أن  حني  يف  الوزراء85،  جملس  لرئيس 

توجيهها للحكومة86.

لذلك نويص بتعديل املادة )75/ف1( من النظام الداخيل لتشمل تنظيم حق عضو املجلس الترشيعي يف توجيه 
األسئلة واالستجوابات للحكومة من خالل رئيس الوزراء، وتوجيهها باإلضافة للوزراء إىل من هم يف حكمهم؛ 

أي من يتم تعيينهم يف رتبة، أو درجة وزير، انسجاًما مع املادة )56/ف3( من القانون األسايس.

"1- جيب أن يكون االستجواب  كام أنه وبمقارنة املادة )80/ف1( من النظام الداخيل والتي نصت عىل أنه 
مكتوًبا ويقدم للرئيس الذي حيدد موعًدا لتالوته عىل أن تراعى الرسعة املمكنة يف طرحه للنقاش، وحيدد املوعد 
بعد سامع رد الوزير، وال جيوز إطالة املناقشة ألكثر من عرشة أيام"، مع ما أوردته املادة )56/ف 3( من القانون 
األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته، والتي جاء فيها أنه "لكل عضو من أعضاء املجلس احلق يف: 
3- ...، وال جيوز مناقشة االستجواب إال بعد مرور سبعة أيام من تقديمه، إال إذا قبل املوجه إليه االستجواب الرد 

من أمثلة ذلك القرارات الرئاسية رقم )5 و56 و75 و79( لعام 2010 بشأن تعيني كٍل من رئيس سلطة األرايض، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والكسب   84

غري املرشوع، ورئيس هيئة التقاعد، ورئيس سلطة املياه بدرجة وزير، الوقائع الفلسطينية، ع 58، 2010، ص 51 وما بعدها.
راجع: املواد )129 و130( من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته، واملادة )93/ف2( من الدستور اإلمارايت لعام 1976 وتعديالته.  85

انظر: املادة )96( من الدستور التونيس لعام 2014.  86
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واملناقشة حااًل، أو يف أجل أقل، كام أنه جيوز تقصري هذا األجل يف حالة االستعجال إىل ثالثة أيام بموافقة رئيس 
السلطة الوطنية".

قبل  من  االستجواب  ملناقشة  األدنى  املدة  حتديد  أغفلت  قد  الداخيل  النظام  من  )80/ف1(  املادة  أن  يتضح 
املجلس، وتنظيم رشوط تقصريها بام يتفق وأحكام املادة )56/ف 3( من القانون األسايس، كام أن النظام الداخيل 
أغفل تنظيم وإيراد األحكام التفصيلية لسحب الثقة من احلكومة، أو أحد أعضائها، كوسيلة دأبت اللوائح الداخلية 

املقارنة عىل تنظيمها وفًقا للقواعد التي حيددها الدستور87، نظًرا خلطورهتا عىل مستقبل احلكومة وأعضائها88.

وهو ما ينطبق أيًضا عىل جلان تقيص احلقائق حيث مل يرد أي نص يف النظام الداخيل للمجلس يتعلق بتنظيم كيفية 
تكوين هذه اللجان وعملها، مكتفًيا يف املادة )48/ف3( منه بالنص عىل أنه "3- للمجلس أن يشكل جلاًنا أخرى 
ألغراض آنية، أو دائمة وألهداف حمددة"، عىل الرغم من أن القانون األسايس قد منح املجلس الترشيعي رصاحًة 
"للمجلس أن يكّون جلنة خاصة، أو  أنه  املادة )58( منه عىل  احلق يف تشكيل جلان لتقيص احلقائق، حيث نصت 

يكلف إحدى جلانه، من أجل تقيص احلقائق يف أمر عام، أو يف إحدى اإلدارات العامة".

االستجواب،  ملناقشة  األدنى  املدة  بتحديد  الداخيل  النظام  يف  والقصور  اإلغفال  ذلك  بتدارك  نويص  لذلك 
الثقة وجلان  وتنظيم سحب  األسايس،  القانون  من  )56/ف3(  املادة  يتفق وأحكام  بام  تقصريها  وتنظيم رشوط 

تقيص احلقائق كوسائل رقابية، وإيراد األحكام التفصيلية ملامرستها من قبل املجلس الترشيعي يف نظامه الداخيل. 

القانون  عليها  ينص  مل  أخرى  رقابة  وسائل  الترشيعي  املجلس  منح  قد  الداخيل  النظام  أن  إىل  باإلضافة  هذا 
األسايس، وهي توجيه اللوم، أو النقد للسلطة التنفيذية، فقد جاء يف املادة )81( منه أنه "للمجلس أن يقرر استعجال 
النظر يف أي موضوع مطروح عليه بام فيه قرار منح الثقة، أو حجب الثقة، أو توجيه لوم، أو نقد للسلطة التنفيذية، 
أو أحد الوزراء ويصدر قراره دون مناقشة..."، فهذه املادة تشكل خمالفة ألحكام )51( من القانون األسايس التي 
ألزمت املجلس الترشيعي عند وضع نظامه الداخيل بعدم خمالفة أحكام ذلك القانون واملبادئ الدستورية العامة، 

والتي منها مبدأ الرشعية الدستورية الذي يقتيض عدم خمالفة الترشيعات التي تدنو الدستور ألحكامه وقواعده.

وهذه املخالفة حسب القضاء الدستوري املقارن الذي يأخذ بالرقابة عىل األنظمة، أو اللوائح الداخلية للربملان، 
تشمل أيًضا جتاوز الربملان الختصاصاته وصالحياته املنصوص عليها يف الدستور، وذلك بأن يمنح نفسه يف الئحته 
الداخلية اختصاصات، أو صالحيات أخرى مل ينص عليها الدستور89، كام أن توجيه اللوم للحكومة قد يشكل 

راجع: املواد من )226-229( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب املرصي لعام 2016، واملواد من )216-219( من النظام الداخيل ملجلس الشعب   87

السوري لعام 2017.
نصت املادة )57/ف2( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته، عىل أنه "2 - يرتتب عىل سحب الثقة انتهاء والية من سحبت   88

منه".
يتمتعا  وإن  املستشارين(،  وجملس  النواب  )جملس  الربملان  جمليس  أن  إىل   2019 لسنة   93 رقم  حكمها  يف  املغربية  الدستورية  املحكمة  ذهبت  حيث   89

باالستقاللية يف وضع نظامهام الداخيل، إال أنه يتعني عليهام التقيد بأحكام الدستور ومبادئه، بام يف ذلك عدم استحداث أية اختصاصات أو صالحيات 
مل ينص عليها الدستور، كام جاء يف ذات احلكم يأن "جملس املستشارين ال يمكنه، عرب نظامه الداخيل، إحداث آلية جديدة ملناقشة احلكومة"، وأن مراقبة 
جملس املستشارين عىل أعامل احلكومة "جيب أن تتم وفق اآلليات الدستورية املقررة"، كون هذه الوظيفة للمجلس "حمددة دستورًيا عىل سبيل احلرص"، حكم 

املحكمة الدستورية املغربية رقم 93 لسنة 2019 الصادر يف جلستها املنعقدة بتاريخ 2019/7/9، جملة املحكمة الدستورية املغربية، ع 44، 2019.
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 )97( الفصل  الذي نص يف   ،2014 لعام  التونيس  الدستور  به  أخذ  ما  منها، وهو  الثقة  لتحريك سحب  وسيلة 
التصويت عىل الئحة لوم ضد احلكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس جملس نواب الشعب  أنه" يمكن  منه عىل 
من ثلث األعضاء عىل األقل. وال يقع التصويت عىل الئحة اللوم إال بعد ميض مخسة عرش يوًما عىل إيداعها لدى 
املجلس وتقديم مرشح  أعضاء  املطلقة من  األغلبية  موافقة  احلكومة  الثقة من  املجلس. ويشرتط لسحب  رئاسة 

بديل لرئيس احلكومة ُيصاَدق عىل ترشيحه يف نفس التصويت...".

وإن من داللة لذلك فهي خطورة توجيه اللوم، أو النقد وآثاره عىل الوضعية السياسية للحكومة ومستقبلها90، 
خاصًة وأن املادة )81( من النظام الداخيل قد أوردهتام إىل جانب الوسائل األخرى ذات العالقة بمستقبل احلكومة، 
كمنح الثقة وحجبها وسحبها منها، كام أن املادة ذاهتا أتاحت للمجلس الترشيعي إصدار قراراته عند االستعجال 
دون مناقشة لتلك املوضوعات، مما خيالف أحكام القانون األسايس، ال سيام املادة )65/ف1( منه، التي اشرتطت 

رصاحًة وفق ما سبق بيانه أن يتم منح الثقة للحكومة بعد االستامع لبياهنا الوزاري ومناقشته من قبل املجلس.

النظام الداخيل، باإلضافة إىل ما  املادة )81( يف  لذلك نويص بحذف عبارة )ويصدر قراره دون مناقشة( من 
أوردته من وسائل رقابية مل ينص عليها القانون األسايس.

المبحــث الثالث: المخالفات الدســتورية في تنظيــم النظام الداخلي للمجلس التشــريعي 

للوظيفة التشريعية

إن األنظمة النيابية املختلطة وإن تقوم عىل مبدأ الفصل بني السلطات، إال أن هذا الفصل ليس مطلًقا، بل هناك 
العديد من مظاهر التعاون بينها، ال سيام بني السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية، ومنها التعاون يف ميدان الترشيع، 
فإذا كانت السلطة الترشيعية هي من تتوىل سن الترشيعات، فإن إصدارها يناط برئيس الدولة91، كام تتوىل احلكومة 

تنفيذها عرب ما يصدر عنها من لوائح تنفيذية92، باإلضافة إىل مشاركتها الربملان يف اقرتاح مرشوعات القوانني93.

ع الفلسطيني يف القانون األسايس املعدل لعام 2003 وتعديالته، حيث أناطت املادة )41(  وهو ما أخذ به املرشِّ
برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إصدار القوانني، ومنحت املادة )70( منه ملجلس الوزراء احلق يف التقدم إىل 

املجلس الترشيعي بمرشوعات القوانني، وإصدار اللوائح واختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني.

وقد تم تنظيم إصدار القوانني أيًضا يف املواد )70 و71( من النظام الداخيل، أما اقرتاح مرشوعات القوانني من 
قبل جملس الوزراء واسرتدادها، وطلب قراءة ثالثة هلا ملناقشة التعديالت املقدمة من قبل جملس الوزراء، باإلضافة 
طلب جملس الوزراء النظر فيام قدمه من مرشوعات قوانني يف بداية الدورة الترشيعية، فقد تم تنظيمها يف املواد)65 

و66 و68 و72( من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي.

حممد عبد الوهاب، مرجع سابق ص 242.  90

الدول  القانون، ومن  بتنفيذ  التنفيذية  التنفيذ، ويعترب تكليف من رئيس الدولة ألعضاء السلطة  القانون حيز  اإلصدار هو العمل الذي بواسطته يدخل   91

ذات النظام املختلط التي منحت رئيس الدولة سلطة إصدار القوانني مرص حسب املادة )123( من دستورها لعام 2014 وتعديالته، واجلزائر طبًقا للامدة 
)144( من دستورها لعام 1996وتعديالته، ملزيد من اإليضاح حول سلطة رئيس الدولة يف إصدار القوانني، انظر: صاحلي عبد النارص، رئيس الدولة يف 

األنظمة السياسية املعارصة ويف الفكر السيايس اإلسالمي، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر لقايد، تلمسان، 2017، ص 208.
راجع: املواد )167 و170( من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته، واملادة )99( من الدستور اجلزائري لعام 1996 وتعديالته.  92

انظر: املادة )122( من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته، واملادة )136( من الدستور اجلزائري لعام 1996 وتعديالته.  93
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ع الدستوري يف األنظمة النيابية املختلطة ويف إطار تنظيمه للعملية الترشيعية، يعطي لرئيس الدولة  كام أن املرشِّ
القواعد  باإلضافة إىل حتديد  الربملان قبل إصدارها94،  إليه من  املحالة  القوانني  سلطة االعرتاض عىل مرشوعات 
الناظمة لتعديل الدستور95، وهي موضوعات قد يوردها النظام الداخيل للربملان مع بيان أحكامها التفصيلية، مما 
الترشيعي ومدى انسجامها مع  الداخيل للمجلس  النظام  التساؤل حول كيفية تنظيم هذه املوضوعات يف  يطرح 

أحكام القانون األسايس الفلسطيني؟

المطلب األول: العوار الدســتوري في معالجة النظام الداخلي للمجلس التشــريعي العتراض 

رئيس الدولة على مشروعات القوانين

قبل إصدارها  القوانني  االعرتاض عىل  الدولة سلطة  رئيس  املختلط وإن متنح  النظام  ذات  الدول  إن دساتري 
وإحالتها للربملان متضمنة مالحظاته عليها96، إال أهنا تشرتط أغلبية مغايرة أكثر تشديًدا إلقرارها من قبل الربملان 

يف حال اعرتاض الرئيس عليها97. 

وهناك من يرى أن منح رئيس الدولة سلطة االعرتاض عىل القوانني قبل إصدارها يأيت استجابة لتحقيق التوازن 
بني احلاجة للترشيع ومشاركة السلطة التنفيذية يف عملية اإلصدار، أما اشرتاط األغلبية املغايرة إلقرارها يف حال 
جلأ رئيس الدولة ملامرسة سلطته يف االعرتاض، فاهلدف منه هو احلد من السلطة املفرطة العرتاض رئيس الدولة من 

خالل أغلبية برملانية أكثر تشديًدا، حتول عند حتققها دون منع صدور القوانني امُلعرتض عليها98.

2003 وتعديالته بمنح رئيس السلطة الوطنية  ع الفلسطيني يف القانون األسايس املعدل لعام  وقد أخذ املرشِّ
سلطة االعرتاض عىل القوانني املحالة إليه من قبل املجلس الترشيعي قبل صدورها، حيث نصت املادة )41( من هذا 
القانون عىل أن "1- يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانني بعد إقرارها من املجلس الترشيعي الفلسطيني، خالل 
ثالثني يوًما من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إىل املجلس خالل ذات األجل، مشفوعة بمالحظاته وأسباب 
اعرتاضه، وإال اعتربت مصدرة، وتنرش فوًرا يف اجلريدة الرسمية. 2- إذا رد رئيس السلطة الوطنية مرشوع القانون 
إىل املجلس الترشيعي وفًقا لألجل والرشوط الواردة يف الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية يف املجلس الترشيعي، فإذا 

أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعترب قانوًنا وينرش فوًرا يف اجلريدة الرسمية".

ووفق هذه املادة يتضح ما يي:

أن رئيس السلطة الوطنية هو من يتوىل إصدار القوانني التي يقرها املجلس الترشيعي، وذلك خالل مدة - 
أقصاها ثالثني يوًما من تاريخ إحالتها إليه من قبل املجلس.

راجع: املادة )123( من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته، والفصل )81( من الدستور التونيس لعام 2014.  94

راجع: املادة )226( من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته، والفصول )143 و144( من الدستور التونيس لعام 2014.  95

يشري مفهوم اعرتاض رئيس الدولة عىل القوانني إىل "سلطة رئيس الدولة يف إيقاف القانون الذي وافق عليه الربملان"، وهو ما يمكن معاجلته بإعادة عرضه   96

االختصاص  مرة أخرى عىل الربملان للتداول بشأنه، ثم إقراره مرة ثانية ولكن بأغلبية معينة قد ختتلف من دستور إىل آخر، راجع: يف ذلك، أمحد بدر، 
الترشيعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين دراسة - مقارنة "مرص، فرنسا، إنجلرتا"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 148، وما بعدها.

راجع: املادة )123( من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته، واملادة )145( من الدستوري اجلزائري لعام 1996 وتعديالته.  97

سوجيت شودري وآخرون، النظام شبه الرئايس كوسيلة لتقاسم السلطة: اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مركز العمليات االنتقالية الدستورية،   98

كلية احلقوق، جامعة نيويورك، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، نيويورك، 2014، ص 15، وما بعهدها.
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أن -  للمجلس عىل  وإعادته  القانون  االعرتاض عىل مرشوع  املدة،  نفس  الوطنية، وخالل  السلطة  لرئيس 
تتضمن مالحظاته وأسباب اعرتاضه.

إذا انقضت هذه املدة دون إصدار رئيس السلطة الوطنية مرشوع القانون، أو إعادته للمجلس يعترب مصدًرا - 
بحكم القانون وينرش يف اجلريدة الرسمية.

يف حال رد رئيس السلطة الوطنية مرشوع القانون خالل تلك املدة؛ عىل املجلس إعادة مناقشته مرة ثانية.- 

املجلس -  أعضاء  ثلثي  أغلبية  بموافقة  يكون  أن  بد  ثانية، ال  مرة  املجلس  قبل  من  القانون  إلقرار مرشوع 
الترشيعي، ويف هذه احلالة يعترب قانوًنا، ويتم نرشه يف اجلريدة الرسمية.

القوانني  مرشوعات  إصدار  تنظيم  تم  قد  أنه  نجد  الترشيعي،  للمجلس  الداخيل  النظام  إىل  وبالرجوع 
أن نصت عىل  التي  النظام،  هذا  من   ) 71( املادة  يف  عليها  واالعرتاض  الوطنية  السلطة  رئيس  قبل   من 
أن  وله  إليه  إحالتها  تاريخ  املجلس خالل شهر من  إقرارها من  بعد  القوانني  الوطنية  السلطة  رئيس  "1- يصدر 

يعيدها إىل املجلس خالل ذات األجل مرفقة بمالحظاته، أو أسباب اعرتاضه وإال اعترب مصدًرا وينرش فوًرا يف 
اجلريدة الرسمية. 2- إذا رد رئيس السلطة الوطنية مرشوع القانون إىل املجلس وفًقا ألحكام الفقرة السابقة تعاد 

مناقشته يف املجلس، فإذا أقره باألغلبية املطلقة للمجلس اعترب نافًذا وينرش فوًرا يف اجلريدة الرسمية".

الثانية من هذه املادة مع ما أوردته املادة )41( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل  وبمقارنة نص الفقرة 
لعام 2003 وتعديالته، يتضح أهنا قد خالفت أحكام الفقرة الثانية من هذه األخرية، التي اشرتطت إلقرار مرشوع 
املوافقة عليه بأغلبية ثلثي  الرئيس عليه ورده للمجلس، أن تتم  القانون من املجلس الترشيعي يف حال اعرتاض 
باألغلبية  املجلس  أقره  ما  إذا  نافذ يف هذه احلالة  القانون  أن  املادة )71/ف2(  اعتربت  املجلس، يف حني  أعضاء 
املطلقة ألعضائه، أي أكثرية )نصف +1( لكل عدد أعضاء املجلس طبًقا للامدة األوىل من نظامه الداخيل، وهو ما 
يرتتب عليه إهدار األغلبية املنصوص عليها يف املادة )2/41( من القانون األسايس والغاية منها، مما يقتيض تعديل 
املجلس عند ممارسة رئيس  القانون من قبل  الثلثني إلقرار  أغلبية  باشرتاط  الداخيل  النظام  املادة )71/ف2( من 
السلطة الوطنية لسلطته يف االعرتاض ورد مرشوع القانون للمجلس؛ إعاماًل ألحكام املادة )41/ف2( من القانون 

األسايس والغاية منها.

إلصدار  الوطنية  السلطة  لرئيس  املتاحة  املدة  حتديد  إىل  عمدت  الداخيل  النظام  من  )71/ف1(  املادة  أن  كام 
مرشوعات القوانني، أو لالعرتاض عليها وردها للمجلس بإيراد عبارة "شهر" يف مقابل أن املادة )41/ف1( من 

القانون األسايس قد حددت هذه املدة بثالثني يوًما.

لذا نويص بتعديل هذه املدة يف املادة )71/ف1( من النظام الداخيل بام ينسجم مع املادة )41/ف1( من القانون 
األسايس لتجنب ما قد يثار من خالف يف التطبيق عند حتديد املدد. 

املطلب الثاين: شبهات عدم الدستورية يف معاجلة النظام الداخي للمجلس الترشيعي تعديل القانون األسايس

إن النظام الداخيل للمجلس الترشيعي وعند تنظيمه إلجراءات تعديل القانون األسايس، نجده قد نص يف املادة 
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)73( منه عىل أن "1- يقدم طلب اقرتاح تعديل، أو تنقيح القانون األسايس مكتوًبا وموضوًعا يف مواد ومرفقة به 
مذكرة إيضاحية. 2- إذا كان طلب التعديل، أو التنقيح مقدًما من األعضاء فيجب أيًضا أن يكون موقًعا من ثلث 
عدد أعضاء املجلس. 3- حييل الرئيس الطلب إىل اللجنة القانونية إلبداء الرأي، بعد إخطار املجلس بالطلب الذي 
قدم هبذا الشأن. 4- بعد إعادة الطلب من اللجنة إىل املجلس واالستامع إىل تقريرها بشأنه، يصدر املجلس قراره 
باألغلبية النسبية بشأن مناقشة الطلب، أو رفضه، فإذا رفضه اعترب مرفوًضا وإذا قبله تطبق بشأنه أحكام املادة )68( 

من هذا النظام. 5- أي تعديل، أو تنقيح يف القانون األسايس يتطلب موافقة أغلبية الثلثني".

ويتضح من خالل نص هذه املادة أهنا قد حددت كيفية تقديم طلب اقرتاح تعديل، أو تنقيح القانون األسايس 
والرشوط الواجب توافرها يف هذا الطلب، مع اشرتاطها توقيعه من ثلث أعضاء املجلس إذا ُقدم ذلك الطلب من 
أعضائه، كام نظمت إجراءات النظر فيه، واألغلبية املطلوبة إلقرار تعديل، أو تنقيح القانون األسايس؛ وهي أغلبية 
الثلثني، والتي جاءت متفقة مع أحكام املادة )120( من القانون األسايس، التي نصت عىل أنه "ال تعدل أحكام 
هذا القانون األسايس املعدل إال بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني"، وهو ما جيعل القانون 
األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 وتعديالته أقرب للدستور اجلامد، الختالف إجراءات تعديله وإقرار هذا 

التعديل عن إجراءات إقرار وتعديل القوانني العادية99. 

التنقيح مقدًما من  أو  التعديل،  إذا كان طلب   -2" بإيرادها عبارة  الداخيل  النظام  املادة )73/ف2( من  لكن 
األعضاء..."، تكون قد أقرت ضمنًا بوجود جهة أخرى غري املجلس الترشيعي يمكن هلا تقديم طلب تعديل، أو 
تنقيح القانون األسايس، دون أن حتدد هذه اجلهة، وهو ما يعد إغفااًل ترشيًعا، صحيح أن جملس الوزراء هو اجلهة 
التي تشارك املجلس الترشيعي يف اقرتاح مرشوعات القوانني حسب املادة )70( من القانون األسايس واملادة )65( 
من النظام الداخيل، مما يعني أن جملس الوزراء هو اجلهة التي هلا أن تتقدم بطلب تعديل، أو تنقيح القانون األسايس 
ع املقارن سواء يف الدستور، أو األنظمة الداخلية للربملان حيدد بصورة  إىل جانب املجلس الترشيعي100، إال أن املرشِّ
رصحية اجلهات التي يناط هبا اقرتاح التعديل الدستوري، كام ينظم إجراءات هذا التعديل وآجاله وإقراره101، دون 
أن يرتك ذلك للتأويل، أو االجتهاد، وهو ما خال منه القانون األسايس الفلسطيني الذي اكتفى يف املادة )120( منه 
بتحديد األغلبية املطلوبة إلقرار تعديله دون تنظيم إجراءات هذا التعديل، أو آجاله واجلهات التي حيق هلا اقرتاحه، 
التعديل إىل  التي هلا حق تقديم اقرتاح  الداخيل، الذي أغفل رصاحًة حتديد اجلهة  النظام  أيًضا عىل  وينطبق ذلك 

جانب املجلس الترشيعي وحتديد آجال هذا التعديل.

لذلك نويص بتحديد اجلهات التي حيق هلا طلب التعديل وإجراءاته وآجاله يف القانون األسايس الفلسطيني، 
منح احلق  يتم  أن  نرى  كنا  الترشيعي، وإن  للمجلس  الداخيل  النظام  التفصيلية رصاحًة يف  تورد أحكامه  أن  عىل 
يف اقرتاح تعديل القانون األسايس لرئيس الدولة إىل جانب املجلس الترشيعي وجملس الوزراء، وهو ما أخذت 

حممد أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ج 1، ص 233-232.  99

عبد اهلل قشطة، التعديل الدستوري يف فلسطني - دراسة حتليلية مقارنة، رسالة ماجستري، جامعة األزهر، فلسطني، 2020، ص 34؛ املجلس الترشيعي   100

الفلسطيني، دليل العمل الربملاين يف فلسطني، إصدار املجلس الترشيعي الفلسطيني، 2017، ص 23؛ حممد أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، 
مرجع سابق، ج 2، ص 233.

انظر: املادة )226( من الدستور املرصي لعام 2014 وتعديالته، واملواد من )123-143( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب املرصي لعام 2016،   101

واملادة )150( من الدستور السوري لعام 2012، واملواد من )173 181-( من النظام الداخيل ملجلس الشعب السوري لعام 2017.
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قبل  املبارش من  باالقرتاع  انتخابه  فيها وبحكم  الدولة  رئيس  وأن  املختلط، خاصَة  النظام  ذات  الدول  به دساتري 
إىل  باإلضافة  الدستور،  بتعديل  املطالبة  منها  يكون  قد  والتي  وتوجهاهتا  الشعبية  لإلرادة  ممثاًل  يعترب  الشعب102، 
أن ممارسته للعديد من السلطات واالختصاصات الدستورية جتعل منه أكثر دراية بنصوص الدستور التي حتتاج 

التعديل103.

عالوًة عىل ذلك فإن املادة )73/ف4( من النظام الداخيل للمجلس أحالت للامدة )68( من ذات النظام لتطبيق 
أحكامها يف حال قرر املجلس الترشيعي باألغلبية النسبية املوافقة عىل مناقشة طلب تعديل القانون األسايس بعد 

سامعه تقرير اللجنة القانونية بشأن هذا الطلب.

أو  القوانني،  مشاريع  مناقشة  جتري   -1" أن  عىل  نصت  والتي  الداخيل  النظام  من   )68( للامدة  وبالرجوع 
تالوهتا  بعد  مادة  املرشوع  يناقش  األوىل  القراءة  يف  أ.  التايل:  الوجه  عىل  منفصلتني  قراءتني  يف  االقرتاحات 
واالقرتاحات املقدمة بشأهنا ويتم التصويت عىل كل مادة، ثم يتم التصويت عىل كل مادة، ثم يتم التصويت عىل 
املرشوع يف جممله. ب. جتري القراءة الثانية خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إقرار املرشوع بالقراءة األوىل وتقترص 
ثالثة  2- جتري قراءة  املعدلة هنائًيا.  املواد  التصويت عليها ثم يصوت عىل  املقرتحة ويتم  التعديالت  عىل مناقشة 
)تقترص عىل مناقشة التعديالت املقرتحة( بناًء عىل طلب كتايب مسبب من جملس الوزراء، أو من ربع عدد أعضاء 
ع يف  املجلس رشيطة أن يتم تقديم الطلب قبل إحالة املرشوع لرئيس السلطة الوطنية إلصداره"، يتبنّي توجه املرشِّ
النظام الداخيل للمجلس نحو تطبيق إجراءات النظر يف مرشوعات القوانني عىل اقرتاح تعديل، أو تنقيح القانون 
األسايس، وحسب املادة )68/ف2( من هذا النظام، وبموجب اإلحالة الواردة يف املادة )73/ف4( فيه، يتم إحالة 
الترشيعي،  إقراره من املجلس  الوطنية إلصداره، بعد  السلطة  القانون األسايس لرئيس  تنقيح  أو  اقرتاح تعديل، 
السلطة  رئيس  يمنح  مل  الذي  2003 وتعديالته،  لعام  املعدل  الفلسطيني  القانون األسايس  ينص عليه  مل  ما  وهو 

الوطنية أية سلطة جتاه تعديله.

إىل  بأهنا قد تشري  أيًضا  أمكن تفسريها  الداخيل وإن  النظام  املادة )68( من  أن اإلحالة عىل  إىل  التنويه  وجيدر 
ع يف النظام الداخيل باتباع ذات اإلجراءات املتعلقة بمرشوعات القوانني عند تعديل، أو تنقيح القانون  رغبة املرشِّ
األسايس دون منح الرئيس سلطة االعرتاض؛ إال أن هذه اإلحالة قد وردت بصورة مطلقة، وإعاماًل ملا هو مستقر 
عليه فقًها وقضاًء بأن "املطلق يؤخذ عىل إطالقه"، فإن تلك اإلحالة قد تفسح املجال أمام رئيس السلطة الوطنية 
عليه،  االعرتاض  ذلك  يف  بام  األسايس،  القانون  من   )41( املادة  أحكام  وفق  التعديل  إصدار  يف  سلطته  ملامرسة 
ثلثي أعضاء  بأغلبية  يقر  القانون األسايس  تعديل  أن  مراعاة  القوانني، مع عدم  بالنسبة ملرشوعات  احلال  كام هو 
األغلبية  ذات  وهي  الداخيل،  النظام  من  )73/ف5(  واملادة  األسايس  القانون  من   )120( للامدة  طبًقا  املجلس 
املطلوبة إلقرار القوانني إذا اعرتض عليها رئيس السلطة، وأعادها للمجلس الترشيعي حسب املادة )41/ف2( 

راجع: املواد )6 و89( من الدستور الفرنيس لعام 1958 وتعديالته، واملواد )85 و208( من الدستور اجلزائري لعام 1996 وتعديالته.  102

103 Louis Favoreu, Partick Gaia ,Richard Ghevontian ,Jean- Louis Mestre, Otto Pfersmann, André Roux et Guy Scoffoni, Droit 
Constitutionnel, (20éme édition, Dalloz, 2018), P.674 et.
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من القانون األسايس، لذلك تتعارض تلك اإلحالة الواردة يف املادة )73/ف4( مع أحكام املواد )41 و120( من 
القانون األسايس.

ويتضح هذا التعارض يف حال قيام رئيس السلطة الوطنية بمامرسة سلطته يف االعرتاض عىل تعديل القانون 
األسايس، فيام إذا كانت أغلبية الثلثني التي ُيقر هبا التعديل ابتداًء قبل إحالته لرئيس السلطة الوطنية إلصداره حتد 
من سلطته يف االعرتاض، طاملا أهنا ذات األغلبية املطلوبة إلقراره من املجلس بعد االعرتاض، وبالتايل ال ينتج هذا 
االعرتاض أثره ويعترب التعديل صادًرا بحكم القانون وينرش يف اجلريدة الرسمية بعد مرور مدة الثالثني يوًما عىل 
إحالته للرئيس، مما يعني أن اصدار الرئيس للتعديل هو إجراء الختاذ التعديل شكله القانوين دون أية سلطة له يف 
الثلثني عىل التعديل  االعرتاض، أم أن هذا االعرتاض يقتيض قيام املجلس الترشيعي املوافقة مرة أخرى بأغلبية 
إلقراره بعد اعادته له من قبل رئيس السلطة الوطنية، مما يثري التساؤل حول الغاية من اشرتاط إقرار التعديل بأغلبية 
الثلثني ابتداًء، مع العلم أنه يف التجربة الدستورية الفلسطينية قد صدرت تعديالت القانون األسايس الفلسطيني 
عام 2003 و2005 عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية دون االعرتاض عليها، بل استهل هذا األخري يف إصداره 
لتعديل عام 2005 باالستناد إىل املادة )120( من القانون األسايس104، مما يؤرش عىل شكلية إصدار التعديل من 

قبل رئيس السلطة الوطنية.

لذلك نويص بتعديل املادة )73/ف4( من النظام الداخيل بشأن إحالتها للامدة )68( من ذات النظام بام ينسجم 
إلمتام  وجوًبا  للتعديل  الوطنية  السلطة  رئيس  إصدار  يكون  بأن  وذلك  األسايس،  القانون  من   )120( املادة  مع 
الشكل القانوين للتعديل، وإال اعترب مصدًرا بحكم القانون، بعد مرور ثالثني يوًما من إحالة التعديل له من قبل 

املجلس الترشيعي. 

حيث جاء يف مقدمة هذا التعديل "رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد االطالع عىل القانون األسايس   104

املعدل لسنة 2003م، ال سيام املادة )120( منه، وبناًء عىل ما أقره املجلس الترشيعي يف جلسته املنعقدة بتاريخ: 2005/7/27م، وبناء عىل ما تقتضيه 
املصلحة العامة، وباسم الشعب العريب الفلسطيني، أصدرنا القانون األسايس التايل..."، القانون األسايس لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 

األسايس املعدل لسنة 2003، الوقائع الفلسطينية، ع 57، سنة 005،5	.
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الخاتمة

أواًل: النتائج

ونطاق  ماهيته  بيان  خالل  من   - الفلسطيني  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  النظام  البحث  هذا  تناول  أن  بعد   
الفلسطيني املعدل لعام  القانون األسايس  الرقابية، والترشيعية؛ وفًقا ألحكام  دستورية تنظيمه لوظيفتي املجلس 
الربملان  تكوين  تنّظم  التي  القواعد  من  جمموعة  هو  للربملان  الداخيل  النظام  أن  إىل  خلص   - وتعديالته   2003
وشؤونه الداخلية، وكيفية ممارسة مهامه الرقابية والترشيعية، كام أنه، بحكم تنظيمه للسلطة الترشيعية وعالقتها 

بالسلطة التنفيذية، فإنه يتضمن موضوعات ذات طبيعة دستورية، وإن كان ال يرتقي إىل مرتبة الدستور. 

ع الدستوري أناط باملجلس الترشيعي ذاته وضع وإصدار نظامه الداخيل، دون  وقد كشف البحث بأن املرشِّ
األخذ بالرقابة السابقة عىل دستورية هذا النظام، الذي حيتل مرتبة أدنى من القانون األسايس، بينام يأيت يف مرتبة 

أعىل من القوانني العادية؛ وفًقا إلجراءات تعديله.

وأبان البحث عن تعدد أوجه عدم الدستورية يف النظام الداخيل للمجلس الترشيعي يف تنظيمه لوظيفته الرقابية، 
املواد )65/ف1 و66/ف1و79/ف1و4(  النظام ألحكام  املادة )15( من هذا  واتضح ذلك من خالل خمالفة 
من القانون األسايس من حيث تنظيمها لكيفية تشكيل احلكومة، وجلسة مناقشة بياهنا الوزاري، والتصويت عىل 
الداخيل منح عضو املجلس احلق يف توجيه  النظام  املادة )75( من  الثقة وحجبها عنها، فضاًل عن إغفال  منحها 
األسئلة، واستجواب احلكومة، أو من هم يف حكم الوزراء وفًقا ملا أوردته املادة )56/ف3( من القانون األسايس، 
القانون األسايس؛ إلغفاهلا حتديد  املادة )56/ف3( من  النظام ألحكام  املادة )80/ف1( من هذا  كذلك خمالفة 
املدة األدنى ملناقشة االستجواب، وتنظيم رشوط تقصريها، كام أغفل إيراد األحكام التفصيلية لسحب الثقة من 
ع  احلكومة، أو أحد أعضائها وفًقا ألحكام املواد )57 و77( من القانون األسايس، هذا باإلضافة إىل عدم قيام املرشِّ
يف النظام الداخيل بتنظيم جلان تقيص احلقائق، وإيراد أحكامها التفصيلية كوسيلة رقابية تم النص عليها يف املادة 
)58( من القانون األساس، عالوة عىل خمالفة املادة )81( منه للامدة )51( من القانون األساس، ملنحها املجلس 

توجيه اللوم والنقد للحكومة كوسائل رقابية مل ينص عليها ذلك القانون.

واستنتج البحث كذلك، أن النظام الداخيل للمجلس الترشيعي يعرتيه العديد من العيوب الدستورية يف تنظيمه 
لوظيفته الترشيعية، التي متثلت يف خمالفة املادة )71( من هذا النظام ألحكام املادة )41( من القانون األساس، لعدم 
اشرتاطها األغلبية املطلقة، بداًل من أغلبية الثلثني إلقرار مرشوع القانون بعد االعرتاض عليه، ورده من قبل رئيس 
السلطة الوطنية، وعدم دستورية املادة )73/ف2( منه؛ إلغفاهلا حتديد اجلهة التي حيق هلا طلب تعديل، أو تنقيح 
ذلك  من  )73/ف4(  املادة  يشوب  ما  إىل  باإلضافة  التعديل،  هذا  وآجال  املجلس،  جانب  إىل  األساس  القانون 
النظام من عوار دستوري، إلحالتها املطلقة عىل املادة )68( من ذات النظام لتطبيق أحكامها بشأن مناقشة وإصدار 
القوانني يف حال قرر املجلس باألغلبية النسبية املوافقة عىل مناقشة مرشوع تعديل، أو تنقيح القانون األساس، وهو 

ما يتعارض مع أحكام املواد )41 و120( من القانون األساس الفلسطيني.

 وأخرًيا توصل البحث إىل أن القانون األساس مل حيدد اجلهات التي حيق هلا طلب تعديله وإجراءات هذا التعديل 
وآجاله. 
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ثانًيا: التوصيات

تعديل املادة )51( من القانون األساس باإلضافة والتغيري، مع ترقيم فقراهتا عىل النحو التايل:"1- يقبل املجلس . 1
استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخيل وقواعد مساءلة أعضائه، بام ال يتعارض مع أحكام هذا القانون واملبادئ 
الدستورية. 2- ال جيوز العمل هبذا النظام إال من تاريخ صدور قرار املحكمة الدستورية العليا بمطابقته للقانون 
األسايس بناًء عىل طلب من رئيس املجلس، فور إقرار نظامه الداخي، عىل أن تفصل املحكمة يف هذا الطلب 
خالل ثالثني يوًما من تاريخ تقديمه. 3- للمجلس وحده املحافظة عىل النظام واألمن أثناء جلساته، أو أعامل 
جلانه، وليس لرجال األمن التواجد يف أرجائه، إال بناًء عىل طلب رئيس املجلس، أو رئيس اللجنة، عىل حسب 

األحوال".

العمل عىل تعديل املادة )103/ف1( من القانون األساس املحددة الختصاصات املحكمة الدستورية العليا . 2
بإضافة الفقرة )د( هلا، وذلك عىل النحو التايل:"1- تشكل حمكمة دستوريه عليا بقانوٍن، وتتوىل النظر يف:... 

د- دستورية النظام الداخي للمجلس الترشيعي قبل إصداره".

املنّظمة . 3 وتعديالته   ،2006 لعام   3 رقم  العليا  الدستورية  املحكمة  قانون  من   )24( املادة  تعديل  يتم  أن 
الختصاصات املحكمة، بام ينسجم مع تعديل املادة )51(، واملادة )103( من القانون األساس، وذلك بإضافة 
الفقرة )6( هلا، لتصبح عىل النحو التايل: "ختتص املحكمة دون غريها يام ييل: 6- الرقابة عىل دستورية النظام 
الداخي للمجلس الترشيعي بعد إقراره من املجلس؛ بناًء عىل طلب من رئيسه، وتفصل املحكمة يف هذا الطلب 

خالل ثالثني يوًما من تاريخ تقديمه". 

 استبدال عبارة )احلكومة( بـ )رئيس الوزراء( يف نص املادة )56/ف3( من القانون األساس عىل النحو التايل: . 4
أحد  أو  الوزراء،  رئيس  إىل  واالستجوابات  األسئلة  توجيه   -3 يف...  احلق  املجلس  أعضاء  من  عضو  "لكل 

الوزراء، ومن يف حكمهم...".

القيام بتعديل املادة )120( من القانون األساس مع ترقيم فقراهتا؛ لتصبح عىل النحو التايل: "1- لرئيس السلطة . 5
الوطنية، أو جملس الوزراء، أو ثلث أعضاء املجلس الترشيعي طلب تعديل، أو تنقيح مادة، أو أكثر من هذا 
القانون، عىل أن يقدم الطلب مكتوًبا وموضًحا فيه أسباب التعديل، أو التنقيح، وموضوًعا يف مواد، ومرفًقا به 
املذكرة اإليضاحية. 2- يقوم رئيس املجلس بإحالة الطلب إىل اللجنة القانونية باملجلس خالل مخسة عرش يوًما 
من تقديمه؛ إلبداء رأهيا، وإعداد تقريرها بشأن الطلب يف مدة مخسة عرش يوًما من تاريخ إحالة الطلب إليها. 
3- ال حيوز مناقشة الطلب إال بعد سامع تقرير اللجنة وموافقة املجلس باألغلبية النسبية، خالل ثالثني يوًما من 
ايداع هذا التقرير، عىل أن تطبق أحكام النظام الداخي للمجلس بشأن مناقشة مرشوعات القوانني. 4- إقرار 
تعديل، أو تنقيح مادة، أو أكثر من هذا القانون يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلس. 5- يصدر رئيس 
السلطة الوطنية تعديل، أو تنقيح هذا القانون خالل ثالثني يوًما من تاريخ إحالته إليه من املجلس فور إقراره، 

ويف حال انقضاء هذه املدة دون إصداره يعترب مصدًرا، وينرش يف اجلريدة الرسمية".
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 العمل عىل تعديل املادة )15( من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي بالتغيري واإلضافة مع إعادة ترقيم فقراهتا . 6
عىل النحو التايل: "1- فور انتهائه من اختيار أعضاء حكومته، يتقدم رئيس الوزراء بطلب للمجلس الترشيعي 
لعقد جلسة خاصة خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب للتصويت عىل الثقة هبم بعد االستامع واالنتهاء من 
املطلقة  باألغلبية  للمجلس  جيوز   -2 احلكومة.  وسياسة  برنامج  حيدد  الذي  املكتوب  الوزاري  البيان  مناقشة 
3- تعترب احلكومة حائزة عىل ثقة  الثقة برئيس الوزراء منفصاًل عن أعضاء حكومته.  أن يقرر التصويت عىل 
4- يف حال قيام املجلس باألغلبية  املجلس الترشيعي إذا صوتت لصاحلها األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس. 
املطلقة ألعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومته جمتمعني، يقدم رئيس السلطة 
الوطنية بدياًل يف مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إخفاقه، أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتىض احلال، وتنطبق 
الثقة عن أحد أعضاء احلكومة، أو  5- إذا قرر املجلس حجب  املادة.  عىل رئيس الوزراء اجلديد أحكام هذه 
 أكثر يقوم رئيس الوزراء بتقديم بدياًل يف اجللسة التالية عىل أن تعقد خالل أسبوعني من تاريخ حجب الثقة.

الوزراء  يتم تقديم  الشاغر؛ ألي سبب كان،  الوزراء، أو ملء  6- عند إجراء تعديل وزاري، أو إضافة أحد 
اجلدد للمجلس يف أول جلسة يعقدها للتصويت عىل الثقة هبم. 7- ال جيوز لرئيس الوزراء، أو أي من الوزراء 

ممارسة مهامهم إال بعد احلصول عىل ثقة املجلس".

ييل. 7 ما  عىل  وتنص  مكرر،   )48( الرقم  حتمل  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  للنظام  جديدة  مادة   إضافة 
 "1- للمجلس أن يشكل جلنة خاصة لتقيص احلقائق يف أي أمر عام، أو يف أي من اإلدارات العامة، وللمجلس 
حتقيق  إجراءات  بشأنه  بدأت  قد  احلقائق  تقيص  موضوع  يكون  أال  عىل  املهمة،  هبذه  جلانه  إحدى  يكلف  أن 
3- يدعو رئيس املجلس لعقد  2- تقدم اللجنة تقريرها لرئيس املجلس خالل أسبوع من إعدادها.  قضائية. 
 جلسة خاصة للمجلس ملناقشة تقرير اللجنة يف موعد أقصاه مخسة عرشة يوًما من تاريخ تسلمه تقرير اللجنة.

4- للمجلس باألغلبية النسبية إحالة تقرير اللجنة بعد مناقشته للجهة القضائية املختصة الختاذ املقتىض القانوين. 
5- فيام مل يرد بشأنه نص يف هذه املادة ترسي عىل اللجنة األحكام الواردة يف هذا النظام".

املادة . 8 يف  الثلثني(  )أغلبية  بـ  للمجلس(  املطلقة  )باألغلبية  وعبارة  يوًما(  )ثالثني  بـ  )شهر(  عبارة  استبدال 
القوانني  الوطنية  السلطة  رئيس  "1- يصدر  التايل:  النحو  الترشيعي عىل  للمجلس  الداخيل  النظام  )71( من 
ذات  خالل  املجلس  إىل  يعيدها  أن  وله  إليه،  إحالتها  تاريخ  من  يوًما  ثالثني  خالل  املجلس  من  إقرارها  بعد 
الرسمية. اجلريدة  يف  فوًرا  وينرش  مصدًرا  اعترب  وإال  اعرتاضه،  أسباب  أو  بمالحظاته،  مرفقة   األجل 
يف  مناقشته  تعاد  السابقة  الفقرة  ألحكام  وفقا  املجلس  إىل  القانون  مرشوع  الوطنية  السلطة  رئيس  رد  إذا   -2

املجلس، فإذا أقره املجلس بأغلبية الثلثني اعترب نافًذا وينرش فوًرا يف اجلريدة الرسمية".

تعديل املادة )73( من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي بالتغيري واإلضافة مع إعادة ترقيم فقراهتا؛ لتصبح . 9
عىل النحو التايل: "1- يقدم رئيس السلطة الوطنية، أو جملس الوزراء، أو ثلث أعضاء املجلس الترشيعي طلب 
فيه  مكتوًبا وموضًحا  الترشيعي  املجلس  لرئيس  األسايس  القانون  من  أكثر  أو  مادة،  تنقيح  أو  تعديل،  اقرتاح 
2- حييل الرئيس الطلب إىل  التنقيح وموضوًعا يف مواد ومرفًقا به مذكرة إيضاحية.  أسباب هذا التعديل، أو 
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الذي قدم هبذا  بالطلب  الرأي، مع إخطار املجلس  القانونية خالل مخسة عرش يوًما من تقديمه إلبداء  اللجنة 
الشأن. 3- تبدي اللجنة رأهيا وتعد تقريرها بشأن الطلب خالل مدة أقصاها مخسة عرش يوًما من تاريخ إحالة 
الطلب إليها. 4- يصدر املجلس قراره باألغلبية النسبية بشأن مناقشة الطلب، أو رفضه خالل ثالثني يوًما من 
تاريخ تسلم املجلس لتقرير اللجنة وبعد االستامع إليه، فإذا رفضه اعترب مرفوًضا وإذا قبله تطبق بشأنه أحكام 
املادة )68( من هذا النظام. 5- يكون إقرار تعديل، أو تنقيح مادة، أو أكثر من القانون األسايس بموافقة أغلبية 
ثلثي أعضاء املجلس. 6- فور إقرار تعديل، أو تنقيح القانون األسايس حيال لرئيس السلطة الوطنية إلصداره 

خالل ثالثني يوًما وإال اعترب مصدًرا وينرش يف اجلريدة الرسمية".

 القيام بإضافة عبارة )رئيس الوزراء( و)من يف حكمهم( للامدة )75/ف1( من النظام الداخيل للمجلس . 10
الترشيعي عىل النحو التايل "1- حيق للعضو توجيه األسئلة لرئيس الوزراء، أو الوزراء، أو من يف حكمهم وله 
استجواهبم عن أمر يريد معرفة حقيقته، أو للتحقق من حصول واقعة علم هبا ومعرفة اإلجراءات التي اختذت، 

أو قد تتخذ يف أمر من األمور".

 العمل عىل تعديل املادة )80/ف1( من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي بالتغيري واإلضافة؛ لتصبح . 11
عىل النحو التايل"1-جيب أن يكون االستجواب مكتوًبا ويقدم للرئيس الذي حيدد موعًدا لتالوته عىل أن تراعى 
وال جيوز مناقشته قبل ميض مدة سبعة  الرسعة املمكنة يف طرحه للنقاش، وحيدد املوعد بعد سامع رد الوزير، 
أيام من تاريخ تقديمه، ما مل يقبل من وجه إليه االستجواب الرد عليه يف احلال، أو يف مدة أقل، وجيوز يف حالة 
االستعجال وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية تقصري هذه املدة إىل ثالثة أيام، ويف مجيع األحوال ال جيوز إطالة 

مدة مناقشة االستجواب عن عرشة أيام من تاريخ تقديمه لرئيس املجلس".

الرقم . 12 حتمل  احلكومة  من  الثقة  سحب  بعنوان  الترشيعي  للمجلس  الداخيل  للنظام  جديدة  مادة  إضافة 
)80( مكرر ويكون نصها عىل النحو اآليت: "1- جيوز بعد استجواب تقديم طلب لرئيس املجلس الترشيعي 
لسحب الثقة من احلكومة، أو من أحد أعضائها. 2- جيب أن يكون الطلب موقًعا من عرشة أعضاء عىل األقل. 
الثقة خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام، وال تزيد عن  3- يتم عقد جلسة خاصة للتصويت عىل طلب سحب 
أسبوعني من تاريخ تقديم الطلب، مامل يرتئ املجلس باألغلبية املطلقة إرجاء التصويت عىل سحب الثقة جللسة 
بموافقة  الثقة  بسحب  قراره  املجلس  يصدر   -4 األوىل.  اجللسة  تاريخ  من  أسبوعني  تتجاوز  أال  عىل  أخرى، 

األغلبية املطلقة ألعضائه. 6- فور صدور قرار سحب الثقة تنتهي والية من سحبت منه".

تعديل املادة )81( من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي باحلذف واإلضافة؛ لتصبح عىل النحو التايل: . 13
"للمجلس، وبام ال يتعارض مع أحكام القانون األسايس، أن يقرر استعجال النظر يف أي موضوع مطروح عليه، 
بناًء عىل طلب كتايب مسبب مقدم من مخسة   -1 التالية:  الثقة، يف احلاالت  الثقة، أو حجب  قرار منح  فيه  بام 

أعضاء عىل األقل. 2- بموجب طلب من جملس الوزراء. 3- بناًء عىل طلب اللجنة املختصة".
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