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اإلىداء
إلى الذيف أرادكا الحرية فاخترقكا إلييا المكت
إلى كؿ األيادم المتكضأة بطير الدـ
إلى مف صنعكا مف بيكتيـ المنسكفة األمؿ في الحياة
إلى شيدائنا األبرار مشاعؿ النصر القادـ
إلى مف بذؿ جيدان عظيما في رعايتي كتربيتي كأنار درب العمـ كالمعرفة أمامي فإنني أرجك مف
ا﵀ العمي القدير أف يطيؿ ا﵀ في عمره " أبي الحبيب"
كما أخص باإلىداء كالدتي النبض النابض أطاؿ ا﵀ في عمرىا التي كانت دائما مثاالن لمعطاء
كالتضحية كشمعة أنارت لي دركب الحياة كالعمـ كالمعرفة
إلى مف أضافت البيجة عمى شخصيتي لـ تكف لي مف قبؿ زكجتي كأبنتي
إلى سند دربي كرفقائي إخكاني كأخكاتي األحباء
إلييـ جميعان أيىدم ىذا الجيد المتكاضع
الباحث


ب

شكر وتقدير
ٌ
الحمد ﵀ الذم ىدانا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا ا﵀ ،الحمد ﵀ الذم أعانني كأمدني بالصبر
كالتكفيؽ حتي خرجت ىذه الرسالة إلى النكر ،ثـ امتثاالن لقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ( :مف ال
يشكر الناس ال يشكر ا﵀( ،فأنني أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف كالتقدير إلى أستاذم القدير
الدكتور /محمد سميماف شبير أستاذ القانكف العاـ المساعد؛ عمى تفضمو بقبكؿ اإلشراؼ عمى
ىذه الرسالة ،فكاف لو الفضؿ الكبير في إثراء رسالتي كظيكرىا بالشكؿ الذم عميو اآلف ،أساؿ
ا﵀ الكريـ أف يجزيو عني خير الجزاء ،كأف يرفع قدره ،كأف ال ً
يكفؿ نجمو.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لمدكتوريف /محمد عبداهلل أبو مطر ورائد صالح قنديؿ عمى
تفضميـ بقبكليـ االنضماـ إلى لجنة المناقشة كالحكـ عمى ىذه الرسالة كافادتي بالمالحظات
كالتكجييات  ،السديدة كاآلراء الرصينة ،فميـ منى كؿ االحتراـ كالتقدير.


ت

الممخص
لقد أشار القانكف األساسػي الفمسػطيني المعػدؿ لسػنة (ََِّ) كتعديالتػو ،اسػتقالة عضػك المجمػس
ػارؾ مسػػألة تنظيميػػا لمنظػػاـ الػػداخمي لممجمػػس شػريطة أف ال يتعػػارض مػػع
التشػريعي الفمسػػطيني ،تػ ن
أحكاـ لقانكف األساسي كالمبادئ الدستكرية العامة ،كعمى الرغـ مف قياـ عضك المجمس التشػريعي
الفمسطيني بتقديـ كظيفة ذات طبيعة عامة أك ميمػة عامػة ،إال أنػو ال يعتبػر مكظػؼ عػاـ يخضػع
ألحكػػاـ قػػانكف الخدم ػػة لممدنيػػة رقػػـ ْ لس ػػنة ُٖٗٗ كتعديالتػػو ،كانمػػا بمثاب ػػة مكظػػؼ ذك طبيع ػػة
خاصة يقدـ خدمات تشريعية كرقابية ، ،إال إف ذلؾ ال يعتبر بمثابة مانع لخضكعو لقانكف الخدمة
المدنية رقـ ْ لسنة ُٖٗٗ ،لكف ىذا الخضكع لو حدكد كاطار ضيؽ ،حيث يتمثؿ خضكع عضك
المجمس التشريعي  ،ليس لككنػو بمثابػة عضػك فػي المجمػس التشػريعي ذاتػو أك نظػ انر لطبيعػة عممػو
كانما بحدكد ما لـ يتضمنو القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسػنة ََِّ كتعديالتػو أك النظػاـ
الػػداخمي لممجمػػس التش ػريعي لسػػنة َََِ فيمػػا يتعمػػؽ باالسػػتقالة فقػػط ،كمػػف ىنػػا جػػاءت الد ارسػػة
لتسػػميط الضػػكء عمػػى اسػػتقالة عضػػك المجمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتعراض
ماىية استقالة عضك المجمس التشريعي كالطبيعة القانكنية الستقالة كالمتمثؿ في ككنيا سياسػية أـ
برلمانية ،كبعد بيف طبيعة ىذه االستقالة كالمقصكد كالقكانيف ذات العالقة بيا ،تطرقنا إلى تكضيح
األحكاـ المتعمقة بتقديـ طمب االستقالة كالبت فيو ،كتكصمنا إلى أف ىذه االسػتقالة تتضػمف شػركط
شػكمية كمكضػػكعية يتكجػػب عمػػى عضػك المجمػػس التشػريعي مراعاتيػػا عنػد تقػػديـ طمػػب االسػػتقالة ،
كذلػػؾ لككنيػػا لػػـ تكضػػع عبثػان ،كصػكالن إلػػى أف سػػمطة المجمػػس التشػريعي الفمسػػطيني جػػاءت مقيػػده
بخص ػػكص الفص ػػؿ فػ ػػي طم ػػب االس ػػتقالة ،كاذا مػ ػػا ت ػػـ قب ػػكؿ اس ػػتقالة عض ػػك المجم ػػس التش ػ ػريعي
الفمسطيني يترتب عميو عدد مف النتػائ كاآلثػار التػي حػددىا القػانكف األساسػي الفمسػطيني المعػدؿ
لسنة ََِّ كتعديالتو ،كبالرغـ مف ذلؾ فإف النقص التشريعي الذم قد يرد في التنظيـ الدستكرم
كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الستقالة عضك المجمس التشريعي يمكف سده عبر الرجكع إلى
القكاعػػد العامػػة التػػي أكردتيػػا التش ػريعات كاالجتيػػاد القضػػائي كالفقيػػي فػػي شػػأف االسػػتقالة بصػػكرة
عامة ،خصكصان بأف القضاء اإلدارم أرسي أحكاـ عديدة كمختمفة بيذا الشأف.


ث

Abstract:
The amended Palestinian Basic Law (2003) and its amendments referred
to the resignation of a member of the Palestinian Legislative Council,
leaving the issue of organizing the rules of procedure of the Council
provided that it does not conflict with the provisions of the Basic Law
and the general constitutional principles. Is not considered a public
servant subject to the provisions of the Civil Service Law No. 4 of 1998
and its amendments, but as an employee of a special nature who provides
legislative and supervisory services. However, this does not constitute an
impediment to the Civil Service Law No. 4 of 1998, Subjugation to Him
is limited And a narrow framework where the member of the Legislative
Council is subject not to being a member of the Legislative Council itself
or because of the nature of his work, but only to the extent that the
amended Palestinian Basic Law of 2003 and its amendments or the rules
of procedure of the Legislative Council for the year 2000 do not include
only resignation. To highlight the resignation of a member of the
Palestinian Legislative Council, by reviewing the resignation of a
member of the Legislative Council and the legal nature of his resignation,
which is political or parliamentary, and after the nature of this resignation
and the intended laws and related to them, we touched on the clarification
of We have reached the conclusion that this resignation includes formal
and objective conditions that a member of the Legislative Council must
take into consideration when submitting a request for resignation, since it
has not been put in vain, until the authority of the Palestinian Legislative
Council has been restricted in deciding to resign. The resignation of the
member of the Palestinian Legislative Council has been accepted, with a
number of results and effects set forth in the amended Palestinian Basic
Law of 2003 and its amendments. However, the legislative deficiency
that may be contained in the constitutional organization and the internal
rules of the Legislative Council Legislative Council can be filled by
referring to the general rules cited by legislation and jurisprudence and
jurisprudence regarding the resignation in general, especially that the
.administrative judiciary Arsi many different provisions in this regard
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المقدمة
أوالً :موضوع البحث
تمثؿ االستقالة أحد األسباب التي تؤدم إلى إنياء عمؿ عضك المجمس التشريعي إنطالقا مف
الطمب الذم يتقدـ بو بإرادتو كبعد قبكلو كفؽ القانكف مف الجية المختصة غير إف ىذه االستقالة،
ال تنظميا أحكاـ كاحدة عمى صعيد القانكف العاـ بفرعيو القانكف الدستكرم كاإلدارم ،إذ إف صفة
المستقيؿ في كالىما تختمؼ عف األخرل ،كمف ىنا جاءت الدراسة لمكشؼ عف حقيقية االستقالة
التي يتقدـ بيا عضك المجمس التشريعي لدل المجمس كطبيعة القكاعد كاألحكاـ المنظمة ليا
بصكرة تؤدم إلى الكصكؿ لمكاطف االتفاؽ كالخالؼ مع االستقالة التي يتقدـ بيا المكظؼ العاـ
بمكجب أحكاـ القانكف اإلدارم كتحديد قانكف الخدمة المدنية.
حيث إف عضك المجمس التشريعي يستقيؿ مف كظيفة ذات طبيعة خاصة كىي كظيفة التشريع رغـ
أنو ليس مكظؼ عاـ بمفيكـ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني ،لذلؾ نظمت استقالتو بمجمكعة مف
القكاعد القانكنية ذات الطابع دستكرم ،سكاء في القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ
كتعديالتو أـ في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ أك القرار بقانكف رقـ ُ
لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامة في فمسطيف.
ثانيا :أىمية البحث
يتناكؿ البحث القكاعد التي تتعمؽ باالستقالة كتحميؿ ما جاء بيا لبياف حدكد التقارب كاالختالؼ
مع االستقالة الكظيفية التي تحكميا قكاعد القانكف اإلدارم كالى أم حد ممكف المجكء إلى قكاعد
القانكف اإلدارم في اكماؿ بناء القانكف الدستكرم الستقالة عضك المجمس التشريعي.
كما أف لممكضكع أىمية عممية كبيرة أك كاضحة بالنسبة لمتجربة الفمسطينية التي نعيشيا في ىذا
الكقت مف تعطيؿ الحياة التشريعية كعدـ انعقاد المجمس التشريعي الذم يفترض كجكده لضماف
صحة االستقالة ،حيث أف الدراسة نتيجة لبياف الحمكؿ القانكنية لمثؿ ىذه الحاالت.

1

ثالثا :مشكمة وتساؤالت البحث
تنطمؽ الدراسة مف تساؤؿ رئيسي وىو كيؼ حدد المشرع الفمسطيني سبيؿ المجوء إلى طمب
االستقالة مف قبؿ عضو المجمس التشريعي؟ وما ىي طبيعة ودرجة القواعد المنظمة لذلؾ كفي
إطار ىذا التساؤؿ تتفرع االسئمة اآلتية:
 .1ما ىك المقصكد باستقالة عضك المجمس التشريعي كعالقتيا بأنكاع كصكر االستقالة
المشابية ليا؟
 .2مدل انسجاـ استقالة عضك المجمس التشريعي مع مبدأ سيادة األمة أك سيادة الشعب؟
 .3ماىي الشركط المطمكبة لتقديـ طمب االستقالة أك عرضيا أك النظر فييا كما ىك التنظيـ
القانكني ليا؟
 .4مدل خضكع االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي مف حيث أسبابيا كشركطيا كالنظر
فييا إلى القكاعد المنظمة الستقالة المكظؼ العاـ في القانكف اإلدارم؟
 .5ما ىي األثار القانكنية المترتبة عمى تقديـ الطمب ككذلؾ عرضو كأخي ار البت فيو؟
 .6مف ىي الجية المختصة بالنظر في ق اررات المجمس التشريعي المتعمقة بطمب االستقالة
سكاء عمى صعيد قبكلو أك رفضو؟
رابعا :منيجية البحث
عمى ضكء ما تقدـ فإننا سنتناكؿ مف خالؿ اتباع المني التحميمي لمنصكص التي أكردىا القانكف
األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني
لسنة َََِ كقرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامة في فمسطيف ،مع التطرؽ
بحدكد ضيقة لما اكرده قانكف الخدمة المدنية رقـ ْ لسنةََِٓ بتعديؿ قانكف الخدمة المدنية رقـ
ْ لسنة ُٖٗٗ ،كمما اقتضت الدراسة ذلؾ باإلضافة إلى االستعانة بآراء الفقو كأحكاـ القضاء
بقدر ما يخدـ ىذا البحث.
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خامساً :خطة البحث
سيتـ تقسيـ موضوعات البحث وفقاً لما ىو ٍ
آت:
الفصؿ األوؿ :ماىية استقالة عضو المجمس التشريعي
المبحث األكؿ  :المقصكد باستقالة عضك المجمس التشريعي كبياف خصائصيا.
المبحث الثاني :تمييز استقالة عضك المجمس التشريعي عف االستقاالت المشابية ليا.
المبحث الثالث :الطبيعة القانكنية الستقالة عضك المجمس التشريعي الفمسطيني.
المبحث الرابع :تطكرات تنظيـ االستقالة مف عضكية السمطة التشريعية في فمسطيف.
الفصؿ الثاني :األحكاـ المتعمقة بتقديـ طمب االستقالة والبت فيو
المبحث األكؿ :الشركط الشكمية لالستقالة.
المبحث الثاني :الشركط المكضكعية لالستقالة.
المبحث الثالث :الرجكع عف طمب االستقالة.
المبحث الرابع :سمطة المجمس التشريعي بخصكص الفصؿ في طمب االستقالة.
الفصؿ الثالث :النتائج المترتبة عمى الفصؿ في طمب االستقالة
المبحث األكؿ :الطبيعة القانكنية لقرار قبكؿ االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي.
المبحث الثاني :األثار المترتبة عمى قبكؿ االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي.
المبحث الثالث :آلية مؿء شغكر عضكية المجمس التشريعي.
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الفصؿ األوؿ
ماىية استقالة عضو المجمس التشريعي
تمييد وتقسيـ:
مما ال شؾ فيو أف عضك المجمس التشريعي؛ ال يعتبر مكظفان عامان يخضع ألحكاـ قانكف
الخدمة المدنية كذلؾ كفؽ ما أشارت إليو نصكص ىذا القانكف ،عند تقسيمو لفئات المكظفيف،
كانما يعتبر أحد أعضاء السمطة التشريعية كالتي تمكنو مف تقمد كظيفة مف طبيعة عامة ،أك ميمة
عامة  ،كىذه ىي الكظيفة التشريعية التي تنتمي لمنشاط العاـ لمدكلة ،كتتمثؿ في إصدار التشريعات
كالقياـ باألعماؿ البرلمانية األخرل ،كمف بينيا الرقابة البرلمانية التي يمارسيا مع أعضاء المجمس
التشريعي ،كىذه الرقابة تتميز عف الرقابة القضائية أك اإلدارية كتعتبر إحدل صكر الرقابة
السياسية عمى أعماؿ الحككمة.
غير أف استمرار عضك المجمس التشريعي في القياـ بكظيفتو أك ميمتو المسندة إليو ليس
محصنان مف الشغكر ،حيث قد تتكافر إحدل الحاالت التي تؤدم النتياء عضكيتو كمف بيف ىذه
الحاالت استقالتو ،كفؽ ما نص عميو القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنةََِّ ،1كذلؾ
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ،كعمى ىذا األساس تتميز ىذه االستقالة بالتنظيـ الدستكرم ليا
بيد أف ىذا التنظيـ ليس كامالن كال يشمؿ جميع األحكاـ المتعمقة باالستقالة ،كىك ما يجعؿ الرجكع
إلى القكاعد العامة بشأف االستقالة في القانكف اإلدارم أم انر حتميان كمف بينيا تمؾ التي أكردىا قانكف
الخدمة المدنية رقـْ لسنةُٖٗٗ المعدؿ ،األمر الذم يعني أف عضك المجمس التشريعي إف كاف
ال يخضع في تأدية عممو لقانكف الخدمة المدنية باعتباره ليس مكظفان عامان إال أف استقالتو قد تجد
ما يحكميا في ىذا القانكف ،مما يجعؿ خضكعو ليذا القانكف في ىذا اإلطار الضيؽ يتـ بصكرة
غير مباشرة كفي مسألة ال عالقة ليا بعممو كنشاطو.
لذلؾ نجد أف استثناء عضو المجمس التشريعي الفمسطيني مف كونو موظؼ عاـ ،ال يمنع
خضوعو لقانوف الخدمة المدنية رقـ  4لسنة  ،1998إال أف ىذا الخضوع لو حدود واطار
ضيؽ ،حيث يتمثؿ خضوع عضو المجمس التشريعي لمقانوف السابؽ ذكره ،ليس لكونو بمثابة
 1القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ ،المعدؿ  ،منشكر في الكقائع الفمسطينية ،السنة العاشرةََِّ ،ـ،
عدد ممتاز ،صادر بتاريخ ََُِّٗ/َّ/ـ
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عضو في المجمس التشريعي ذاتو أو نظ ارً لطبيعة عممو وانما بحدود ما لـ يتضمنو القانوف
األساسي أو النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي فيما يتعمؽ باالستقالة فقط .كفي إطار كؿ ما
تقدـ فإننا سنتناكؿ ماىية استقالة عضك المجمس التشريعي مف خالؿ المباحث اآلتية.
المبحث األكؿ  :المقصكد باستقالة عضك المجمس التشريعي كبياف خصائصيا.
المبحث الثاني :تمييز استقالة عضك المجمس التشريعي عف االستقاالت المشابية ليا.
المبحث الثالث :الطبيعة القانكنية الستقالة عضك المجمس التشريعي الفمسطيني.
المبحث الرابع :تطكرات تنظيـ االستقالة مف عضكية السمطة التشريعية في فمسطيف.
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المبحث األوؿ
المقصود باستقالة عضو المجمس التشريعي وبياف خصائصيا
تمييد وتقسيـ-:
إف البحث في المقصكد باستقالة عضك المجمس التشريعي كخصائصيا مسألة في غاية
األىمية ،نظ انر لحداثة ىذا المكضكع مف جية أكلى ،كذلؾ لككف أف فكرة االستقالة تبرز بشكؿ
أساسي ضمف مكضكعات القانكف اإلدارم فيما يتعمؽ بنياية خدمة المكظؼ العاـ ،كلككف إف
عضك المجمس التشريعي ال يعتبر بمثابة مكظؼ عاـ كفؽ ما ذكرناه سابقا ،إال إف االستقالة تعتبر
إحدل حاالت شغكر عضكية المجمس التشريعي ،األمر الذم يظير أىمية التطرؽ ليذا األمر مف
جية ثانية ،كالذم يمكف الكصكؿ إليو مف خالؿ إبراز المقصكد باالستقالة بصكرتيا العامة في
المغة كالقانكف اإلدارم كالدستكرم ،باإلضافة إلى تناكؿ تعريؼ استقالة عضك المجمس التشريعي
مف حيث الطبيعة الخاصة بكظيفة عضك المجمس التشريعي كطبيعة ىذه االستقالة سكاء كانت
برلمانية سياسية أ ـ إدارية ،كبياف خصائصيا ،كفي ضكء ما تقدـ فإننا سنتناكؿ في ىذا المبحث
مف خالؿ المطالب اآلتية:
المطمب األوؿ :المقصود باالستقالة.
المطمب الثاني :تعريؼ استقالة عضو المجمس التشريعي.
المطمب الثالث :خصائص استقالة عضو المجمس التشريعي.
المطمب األوؿ
المقصود باالستقالة

ُ

1

االستقالة ىي (الفعؿ الرسمي الذم يقكـ بو الشخص بالتخمي عف كظيفتو أك منصبو) ،كتتحقؽ متى قاـ شخص

ما بترؾ منصبو أك عممو الذم تقمده بالتكظيؼ أك التعييف أك االنتخاب ،بينما ال يعتبر ترؾ المنصب أك الكظيفة
مع انتياء الفترة المحددة استقالة منو ،فيذه تعتبر نياية طبيعية لمخدمة بقكة القانكف ،كعميو عندما يختار مكظؼ ما
ترؾ عممو بنفسو فيك يعتبر مستقيؿ ،كذلؾ عمى عكس الفصؿ أك إنياء العمؿ الذم يككف إما بانتياء مدة العقد
المحدد ،أك بقرار مف الشركة بفصؿ المكظؼ ،عمى الرغـ مف أف االستقالة ىك قرار خاص بالفرد لمتخمي عف

المنصب ،إال أنو يتـ في معظـ الحاالت بسب عكامؿ خارجية سكاء منيا ما يتعمؽ بالعمؿ أك بأسباب شخصية.
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نتناكؿ خالؿ ىذا المطمب تعريؼ االستقالة بصكرتيا العامة لغة كاصطالحان كفؽ القانكف
اإلدارم كالدستكرم عمى النحك التالي.
الفرع أوؿ :المفيوـ المغوي لبلستقالة
تعددت المعاني المغكية لكممة االستقالة في قكاميس المغة العربية كمعاجميا ،حيث أنيا
ً
ت،
تباينت عند تحديد المعنى المغكم ليذه الكممة ،فنجد أف مصدر الكممة لغكيا استقاؿ ،ا ٍستىىقٍم ي

ىستىًقي يؿً ،ا ٍستىًق ٍؿ ،كالذم يدؿ عمى تقديـ االستقالة مف المنصب أك طمب اإلعفاء مف المنصب أك
أٍ
ً ً
ً
ب إً ٍعفاءهي ًم ٍف
تركو أك التنازؿ عنو أك اعتزالو ،حيث ييقاؿ"ً :ا ٍستى ى
الكًز يير م ٍف ىم ٍنصبًو" ،أم :طىمى ى
قاؿ ى
مي ِّ ً
قاؿ ًم ٍنوي بطمبو ،أك تىىن ىاز ىؿ ىع ٍنوي .كىي أيضان :طمب المكظؼ إلنياء خدمتوُ.
ىف يي ى
امو ،أك أ ٍ
ىى
كعمى ضكء ما تقدـ فإف االستقالة تتمثؿ في الطمب الذم يتقدـ بو المكظؼ أك الحاكـ أك
نحكىما يطمب فيو أف ييقاؿ مف منصبو ،أك ييصرؼ عنو ،لذلؾ تأتي بمعني طمب الشخص في أف

ييقاؿ مف عممو ،أك يصرؼ عنوِ  ،كمما يقاؿ أيضان( :استقاؿ) أم (استعفى)ّ.

فعمى سبيؿ المثاؿ فإف استقالة الرئيس ريتشارد نيكسكف مف منصبو كرئيس لمكاليات المتحدة األمريكية كانت
كنتيجة لما يعرؼ باسـ فضيحة ككترغيت عاـ ُْٕٗـ.
نقال عف المكقع اإللكتركني كيكيبييديا المكسكعة الحرة ،يمكف الكصكؿ إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:
 https://ar.wikipedia.orgتاريخ كساعة زيارة المكقع :الثالثاء/ِِ ،أيار َّ:ّٖ ،َُِٖ/صباحان.
ُ

-

أنظر-:

د .عبد الغني أبك العزـ ،معجـ الغني اإللكتركني ،فيرسة كتنسيؽ فكاز زكارنة ،ربيع الثاني ُّْْ المكافؽ

آذار (مارس) َُِّ،
-

نقالن عف قامكس المعاني اإللكتركني ،كيمكف الرجكع إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:

 https://www.almaany.comتاريخ كساعة زيارة المكقع  :الثالثاء ِِ ،مايك – ايارَّ:ُٔ ،َُِٖ ،

صباحان.
-

نقال عف قامكس المعاجـ اإللكتركني ،يمكف الرجكع إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:

 https://www.maajim.comتاريخ كساعة زيارة المكقع :الثالثاء/ِِ ،أيار َّ:ِِ ،َُِٖ/صباحان.

ِ

جيراف مسعكد ،معجـ الرائد ،طبعة جديدة ،دار العمـ لممالييف ،شارع مار الياس ،خمؼ ثكنة الحمك ،بيركت،

لبناف ،صْٔ ،باب األلؼ.

ّ

ركحي البعمبكي ،المكرد قامكس عربي انجميزم ،الطبعة السابعة ،كانكف الثاني  /يناير ُٓٗٗـ ،دار العمـ

لممالييف ،شارع مار الياس ،خمؼ ثكنة الحمك ،بيركت – لبناف ،ص ٔٗ (حرؼ األلؼ).
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الفرع ثاني :مفيوـ االستقالة في الوظيفة العامة
لقد أكرد فقياء القانكف اإلدارم تعريفات عديدة كمختمفة لمفيكـ االستقالةُ ،فقد عرفيا
البعض بأنيا بمثابة إنياء خدمة المكظؼ بناء عمى طمبو أك التخاذه مكقفان معينان يعتبره القانكف
بمثابة طمب استقالة ِ.كما ذىب جانب أخر مف الفقو إلى تعريفيا بأنيا بمثابة رغبة المكظؼ في
ّ
إنياء حياتو الكظيفية بإرادتو قبؿ بمكغ سف التقاعد  .باإلضافة إلى ككنيا تعني ترؾ الخدمة نيائيان

ُ

حيث عرفيا الفقيو بالنتي ( انيا ترؾ المكظؼ لكظيفتو بحريتو بصفة نيائية  ،فيي عبارة عف عمؿ ارادم مف

جانب المكظؼ يفصح فيو عف رغبتو في ترؾ الخدمة نيائيان قبؿ بمكغ السف القانكنية المقررة لتركيا) ،يمشار إليو
لدل ،د .محمد عبد الحميد أبك زيد ،المرجع في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،ُٗٗٗ ،صِٔٓ ؛ كيعرفو

د .مصطفى ابك زيد فيمي " عمؿ يظير بو المكظؼ ارادتو في ترؾ الكظيفة نيائيان  ،فيي تعني عدـ القياـ
بكاجبات الكظيفة مع عدـ التمسؾ بمزاياىا" مشا ارليو لدل د .مصطفى ابك زيد فيمي  :الكسيط في القانكف االدارم
 ،الجزء االكؿ  ،تنظيـ االدارة العامة  ،الطبعة االكلى  ،دار المطبكعات الجامعية  ، ُٗٗٓ ،ص ِِٔ .ككذلؾ
يعرفو د .عدناف عمرك بانيا " حؽ المكظؼ العاـ في ترؾ العمؿ في المرفؽ العاـ بصفة نيائية كفؽ اإلجراءات

المنصكص عمييا في القانكف"؛ مبادئ القانكف االدارم  -نشاط اإلدارة ككسائميا ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارؼ

باإلسكندريةََِْ ،ـ ،صَِٗ .كتعرؼ بانيا " الطمب الخطي الصريح الذم يتقدـ بو المكظؼ العاـ إلى اإلدارة،
طالبا إنياء خدماتو كال ينت ىذا الطمب أثره القانكني إال بمكافقة اإلدارة عمى انياء خدمات ىذا المكظؼ" ،مشار
إليو لدل ،حمدم سميماف القبيالت ،انقضاء الرابطة الكظيفية في غير حالة التأديب ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكلى،

دار كائؿ لمنشر ،عماف ،ََِّ ،ص ُّٕ.

ِ

انظر:

 د .محمد السنارم ،أصكؿ القانكف اإلدارم ،دراسة مقارنة ،بدكف دار نشر ،ص ِٕٔ. د .ماجد راغب الحمك ،القانكف اإلدارم " ذاتية القانكف اإلدارم – المركزية كاالمركزية – االمكاؿ العامة –المكظؼ العاـ – المرافؽ العامة – الضبط اإلدارم – القرار اإلدارم – العقد االدارم – السمطة التقديرية – التنفيذ

المباشر – نزع الممكية لممنفعة العامة لتحكـ اإلدارم – العجز اإلدارم" ،دار الجامعة الجديدة ،مصر،ََِٔ ،
ص َّٔ.

 د .عبد الغني بسيكني عبدا﵀ ،القانكف اإلدارم – دراسة مقارنة ألسس كمبادئ القانكف اإلدارم كتطبيقيا فيلبناف ،الدار الجامعة ،ص ِٗٓ.َِٔ-

ّ

د .محمكد أبك السعكد حبيب ،القانكف اإلدارم " المكظؼ العاـ – المرفؽ العاـ – الماؿ العاـ – القرار اإلدارم-

الضبط اإلدارم -التنفيذ المباشر  -نزع الممكية لممنفعة العامة" ،مطبعة اإليماف ،القاىرة  ،صُّٗ؛ قريب مف
ىذا المعني ،أنظر كؿ مف  :عبد الكريـ بف قمة ،االستقالة في القانكف الجزائرم ،رسالة ماجستير مقدمة لنيؿ درجة
الماجستير في الحقكؽ ،تخصص قانكف إدارم ،َُِْ ،صٗٔ ،محمد أحمد الحداد ،مقاؿ بعنكاف " حقكؽ
المكظؼ العاـ في األحكاـ المنظمة لالستقالة ،جريدة البياف ،تاريخ النشر ٔ/نكفمبرَُِِ /ـ ،تاريخ كساعة زيارة

المكقع :االحد ِٕ /مايك َُِٖ/ـ َُ:ُّ ،ص ،يمكف الرجكع إليو عبر الرابط التالي :
.https://www.albayan.ae/opinions/articles
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بحرية ككامؿ إرادتو قبؿ انتياء المدة القانكنية المحددة لياُ .كىناؾ مف الفقو يعرفيا بككنيا بمثابة
الرغبة الخاصة بالمكظؼ في ترؾ الجياز اإلدارم نيائيا ،أك بقطع العالقة الكظيفية التي تربطو
بذلؾ الجياز قبؿ بمكغو السف القانكنية لإلحالة إلى المعاش ،إال أف ىذا الطمب ال ينت أثاره إال
بعد إصدار قرار مف قبؿ الجية التابع ليا.

ِ

ويظير مف خبلؿ التعريفات السابؽ ذكرىا بأف الموظؼ وعمى الرغـ مف امتبلكو الحؽ
في تقديـ طمب االستقالة إال انو مرتبط بمبدأ استمرارية سير المرفؽ العامة بغية العمؿ عمى
تحقيؽ المصمحة العامة ،األمر الذي يتمثؿ في فرض قيد عدـ ترتيب االستقالة أثارىا أو نتائجيا
إال بعد قبوليا مف قبؿ الجية المختصة بذلؾ ،وبالرغـ مف ما أوردتو التعريفات السابقة مف
صواب إال أنيـ أسقطت أمر ميـ والذي يتمثؿ بمثابة اإلجراءات التي نص عمييا القانوف ،وىو
ما أورده تعريؼ الدكتور محمد شبير وعدناف عمرو ونحف نؤيده بأنو ىو " حؽ الموظؼ العاـ
في ترؾ العمؿ في المرفؽ العاـ بصفة نيائية وفؽ اإلج ارءات المنصوص عمييا في القانوف.
كعمى صعيد التعريؼ التشريعي فإف قانكف الخدمة المدنية الذم يمثؿ أىـ تشريعات القانكف
اإلدارم في فمسطيف كيمثؿ التقنيف الخاص بالكظيفة العامة ،كالناظـ لكافة العالقات الكظيفية بما
في ذلؾ مكضكع االستقالة الكظيفية ،فإننا نجده لـ يتطرؽ إلى تعريؼ االستقالة مف الكظيفة
العامة ،لكنو اخضع استقالة المكظؼ العاـ لمجمكعة مف األحكاـ ،كالتي تتمثؿ باآلتيّ.ُ ( :
لممكظؼ أف يقدـ استقالتو مف كظيفتو بطمب خطي إلى رئيس الدائرة الحككمية التابع ليا .ِ .يبت
رئيس الدائرة الحككمية المذككر في طمب االستقالة خالؿ مدة أقصاىا ثالثكف يكمان مف تاريخ
تقديميا إلية .ّ.تعتبر االستقالة مقبكلة حكمان إذا لـ يتـ البت فييا خالؿ المدة المشار إلييا في
الفقرة (ِ) أعاله  .ْ .ال تقبؿ استقالة المكظؼ المحاؿ إلى التحقيؽ إال بعد انتيائو بغير إحدل
عقكبتي الفصؿ أك اإلحالة إلى المعاش .ٓ .يستمر المكظؼ في عممو إلى أف يبمغ كتابيان بقرار
قبكؿ االستقالة أك انقضاء المكعد المنصكص عميو في الفقرة ِ مف ىذه المادة).

ُ
ِ

د .محمد فؤاد عبد الباسط ،القانكف اإلدارم ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،مصر ،ََِٓ ،صَِٕ
انظر :د .رمضاف محمد بطيخ ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٕٗٗ ،صْٗٔ.

كذلؾ :د .سميماف محمد الطماكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم – دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ص
ْٔٗ.

ّ

انظر المادة رقـ "ٗٗ"مف قانكف الخدمة المدنية رقـ (ْ) لسنة ُٖٗٗ ،المعدؿ ،منشكر في العدد رقـ (ِْ ،مف

الكقائع الفمسطينية ،بتاريخ ُُٖٗٗ/ٕ/ـ.
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كيتضح مف خالؿ ما ذكر سابقان بأف القرار الصادر بقبكؿ طمب االستقالة مبني في كجكده
عمى طمب االستقالة كال يمكف حدكثو بغير ذلؾ ،األمر الذم يترتب عميو عدـ إمكانية إصدار قرار
بيذا الشأف دكف طمب ،باإلضافة إلى ضركرة استم اررية تكافر كجكد كقياـ الطمب إلى لحظة
صدكر القرار ،ال نو في حالة سحب الطمب فأنو لـ يعد يتكفر أم مسكغ أك سبب قانكني العتماد
طمب االستقالة كصدكر القرار ،كما أنو يعتبر طمب االستقالة بمثابة طمب رضائي كارادم ،بحيث
ال يمكف إكراه أك إجبار المكظؼ عمى تقديمو بأم شكؿ.
مما جاء في قضاء محكمة العدؿ العميا التي تعتبر محكمة القضاء اإلدارم في فمسطيف
كتقتصر كاليتيا عمى دعاكل اإللغاء ،بأنو يتعيف لمشركعية اإلستقالة بإعتبارىا تصرؼ إرادم أف
تصدر عف إرادة حرة غير مشكبة بأم عيب مف عيكب اإلرادة خصكصان اإلكراه كاال عد القرار
الصادر بقبكليا غير مشركع ،إذ ال بد أف تصدر اإلستقالة عف رغبة صادقة كرضاء صحيح،
كبالتالي فإف تقديـ المكظؼ استقالتو نتيجة الرىبة التي بعثتيا اإلدارة في نفسو بأف صكرت لو أف
مف األفضؿ لو تقديـ استقالتو ألف فصمو مف عممو لف يمكنو مستقبالن مف العمؿ ،يجعؿ مف
استقالتو باطمو ككذلؾ ما داـ أف المستدعي قد عدؿ عف اإلستقالة في نفس اليكـ كقبؿ عرضيا
عمى المرجع المختص يعني أف ىذه اإلستقالة لـ يعد ليا كجكد طالما عدؿ عنيا المستدعي قبؿ
قبكلياُ.
الفرع الثالث :تعريؼ االستقالة بالقانوف الدستوري
بالرغـ مف أف عضك السمطة التشريعية في فمسطيف يمثؿ عضكان في احدل السمطات
الدستكرية بالدكلة إال أف التشريعات الدستكرية ذات العالقة لـ تتعرض الستقالتو مف عضكية
السمطة التشريعية مف حيث تعريفيا أك بياف المقصكد بيا ،حيث لـ يكرد كالن مف المشرع
ُ

راجع :منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف "المقتفي"" ،المكسكعة اإللكتركنية ألحكاـ محكمة العدؿ العميا

َُُِْٖٗٗ-ـ" ،إعداد معيد الحقكؽ بجامعة بيرزيت بالتعاكف مع المكتب الفني لممحكمة العميا ،كيمكف الرجكع
إلييا مف خالؿ العنكاف اآلتيhttp://muqtafi.birzeit.edu/index.aspx :

كذلؾ :حكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ ا﵀ في الدعكل اإلدارية رقـ ِِ لسنة َََِـ ،بتاريخ
ََِّٕ/ٕ/ـ ،مجمكعة المبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية لمسنكات ََِِ-ََِّ-
ََِْـ ،المكتب الفني لممحكمة العميا ،الجزءُ ،فمسطيفََِٗ ،ـ ،صّٔ .
كفي اإلشارة لألحكاـ السابقة :راجع أيضان :د .محمد سميماف شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم في دكلة فمسطيف،
الجزء الثاني"سمطات اإلدارة ككسائؿ النشاط اإلدارم– الضبط اإلدارم – القرار اإلدارم – العقد اإلدارم – المرفؽ

العاـ – المكظؼ العاـ" ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،َُِٓ ،صْٔٔ
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الفمسطيني في القانكف األساسي المعدؿ لسنةََِّ أك في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي كلـ
يتطرؽ القضاء الدستكرم لتعريؼ االستقالة مف المجمس التشريعي ،كانما جاءت أحكاميا بصكرة
عامة كمكجزة جدان ضمف نصكص القانكف األساسي المعدؿ كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي
دكف التكسع أك التطرؽ لتكضيح القكاعد المتعمقة باالستقالة.
ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدراسات التي تكافرت لدل الباحث اثناء الكتابة جاءت تتناكؿ
حاالت شغكر عضكية البرلماف ،فمـ تأت مكضحة أك متطرقة لتعريفات استقالة عضك البرلماف أك
حتى لالستقالة بصكرة عامة ،كانما جاءت متضمنو لمتطبيقات أك الصكر المتعمقة باالستقالة،
كالتي تنقسـ إلى نكعيف ىما االستقالة الفردية كاالستقالة الجماعية .حيث تتضمف االستقالة الفردية
كالن مف ( استقالة عضك البرلماف – استقالة الكزير – استقالة رئيس الدكلة – استقالة رئيس
الحككمة) .أما بالنسبة لالستقالة الجماعية فيي تتضمف كال مف ( استقالة الحككمة – استقالة
البرلماف ككؿ).
المطمب الثاني
تعريؼ استقالة عضو المجمس التشريعي

1

جاء مصطمح االستقالة في القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو
كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ غامضان ،فمـ يتناكؿ المشرع ضمف
الديباجة أم تعريفات تتعمؽ باالستقالة كانما جاء النص عمييا ضمف الفصؿ الخامس مف النظاـ
الداخمي لممجمس التشريعي المعدؿ لسنة َََِ ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقانكف األساسي الفمسطيني
المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو ضمف الباب الرابعِ ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف االستقالة تعتبر أحد

ُ

يطمؽ عمى البرلماف تسميات مختمفة حسب كؿ دكلة مثؿ "مجمس النكاب" " -المجمس التشريعي" " -مجمس

الشعب" " -مجمس األمة" أك الجمعية الكطنية ،أك "المؤتمر العاـ الكطنى" ،عف المكقع اإللكتركني (كيكيبيديا)
المكسكعة الحرة ،مرجع سابؽ ،تاريخ التصفح ٓ :أيار َُِٖـ .الساعة ِ:ََ :صباحان.

ِ

-

انظر:

المادة "َُُ" (عمى كؿ عضك يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا لمرئيس غير مشركطة كعمى

الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديميا أك في أكؿ جمسة يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ كال تعتبر
نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس كاتخاذ ق ار ار بشغكر مكقع العضك المستقيؿ ،).مف النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ المعدؿ ،العدد ْٔ مف الكقائع الفمسطينية ،المنشكر بتاريخ ُٔ /أغسطس/

ََِّ ،صٗٔ.
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حاالت شغكر العضكية في المجمس التشريعي الفمسطيني كالتي تحدث عنيا القرار بقانكف رقـ "ُ"
لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامةُ.
وبناء عمى ذلؾ يثار التساؤؿ حوؿ مدى انطباؽ التعريفات الخاصة باالستقالة مف
الوظيفة العاـ في القانوف اإلداري عمى استقالة عضو المجمس التشريعي؟ وىؿ االستقالة مف
عضوية المجمس الوطني استقالة سياسية (برلمانية) أـ دستورية؟
إ ف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يقتضي التفرقة بيف طبيعة الكظيفة التي يقدميا كال مف
المكظؼ العاـ كعضك المجمس التشريعي ،كيظير ذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى تعريؼ كال مف
المكظؼ العاـ كعضك المجمس التشريعي.
يعرؼ المكظؼ العاـ كفؽ ما أرساه القضاء بأنو كؿ شخص يعيد إليو بكظيفة دائمة في
خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك أحد أشخاص القانكف العاـ األخرل بالطريؽ المباشر ،كذلؾ عف
طريؽ شغمو منصبان يدخؿ في التنظيـ اإلدارم لذلؾ المرفؽ ،عمى أف يككف ذلؾ بصفة مستمرة كال
عارضة ،كاف يصدر بذلؾ قرار مف السمطة المختصة قانكنان بالتعييفِ.
أما بالنسبة لتعريؼ عضك المجمس التشريعي فيك عضك المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخبّ.

المادة "ُٓ" (يقبؿ المجمس استقالة أعضائو ،كيضع نظامو الداخمي كقكاعد مساءلة أعضائو  ،بما ال

-

يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف األساسي كالمبادئ الدستكرية العامة ،كلو كحده المحافظة عمى النظاـ كاألمف أثناء
جمساتو أك أعماؿ لجانو ،كليس لرجاؿ األمف التكاجد في أرجائو إال بناء عمى طمب رئيس المجمس أك رئيس المجنة
عمى حسب األحكاؿ،).مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ ،المعدؿ  ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقان.

ُ

المادة "َُٕ" مف قرار بقانكف رقـ "ُ" لسنة ََِٕ ،بشأف االنتخابات العامة (يصدر المجمس ق ار انر بشغكر مقعد

عضك المجمس في أم مف الحاالت التالية :أ) الكفاة .ب) فقداف األىمية القانكنية بحكـ قضائي نيائي -ِ .تقدـ
العضك باستقالتو إلى رئيس المجمس ،كتعتبر نافذة بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديميا) ،المنشكر في الكقائع
الفمسطينية ،العدد ِٕ ،صادر بتاريخ َٗ ،ََِٕ/َٗ/صِ.

ِ

د .محمد سميماف شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم في دكلة فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صَْٕ ،َْٖ-كبدكرىا

أشارت محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ ا﵀ في الدعكل اإلدارية رقـ ٖٔ لسنة ََِٗ ،بتاريخ
ِٖ/يناير " ،ََِٔ/يعتبر مكظفان عامان كؿ شخص يعمؿ بعمؿ دائـ تديره الدكلة اك احد أشخاص القانكف العاـ

بغض النظر عما اذا كانت الكظيفة مدرجة في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ اـ ال " ،مكسكعة المقتفى اإللكتركنية،

مرجع سابؽ.

ّ

انظر:
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كبناء عمى ما أكردناه مف تعريفات سابقة ،نجد أف المكظؼ العاـ يقكـ عمى مجمكعة مف
العناصر األساسية التي يتطمب تكاجدىا كتتمثؿ فيُ:
ُ .أف يعمؿ الشخص في كظيفة دائمة.
ِ .أف يعمؿ لدل مرفؽ عاـ تديره الدكلة.
ّ .أف يتـ تعييف الشخص طبقان إلجراءات قانكنية سميمة.
كعمى الرغـ مف تشابو المصمحة ذات الطابع العاـ التي يسعى كال مف المكظؼ العاـ كعضك
المجمس التشريعي إلى تحقيقيا ،إال أنيـ يختمفكف مف حيث الخدمات أك طبيعة الكظيفة التي
يقدميا كال منيـ ،حيث أف المكظؼ العاـ يعمؿ عمى تقديـ خدمات متنكعة كمختمفة تشمؿ العديد
مف المجاالت سكاء تعميمية أـ صحية أـ تنمكية أك اقتصادية أك اجتماعية كغيرىا ،أما بالنسبة
لعضك المجمس التشريعي فإف كظيفتو تشريعية كرقابيةِ يسعى مف خالليا إلى إصدار القكانيف
لتنظيـ مختمؼ جكانب الحياة كفرض العقكبات عمى مف ينتيؾ ىذه القكانيف ،باإلضافة إلى ما ذكر
سابقا فنجد أف عضك المجمس التشريعي ال يعمؿ بصفة دائمة كانما مقيد بمدة أربع سنكاتّ ،عمى
عكس المكظؼ العاـ الذم يتطمب أف يككف عممو بصفة دائمة.
كال يقؼ األمر عند ذلؾ فإف االختالؼ بيف المكظؼ العاـ كعضك المجمس التشريعي يختمؼ
مف حيث طريقة التعييف ،فنجد أف المكظؼ العاـ يعيف كفؽ مجمكعة مف اإلجراءات كالشركط التي

المادة "ُ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،المعدؿ ،تمت اإلشارة إلى ىذا

-

القانكف سابقان  ،صٗٔ.

نقالن عف المكقع اإللكتركني كيكيبيديا المكسكعة الحرة ،يمكف الكصكؿ إليو خالؿ العنكاف اآلتي:

-

 https://ar.wikipedia.orgتاريخ كساعة زيارة المكقع  :األحد/ِٕ ،أيارَّ:ِْ ،َُِٖ/ص.

ُ

لممزيد ارجع د .محمد سميماف شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم في دكلة فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صَْٖ ،ككذلؾ

د .عدناف عمرك ،مبادئ القانكف اإلدارم  -نشاط اإلدارة ككسائميا ،مرجع سابؽ ،صِِّ.ِِْ-

ِ

انظر :المادة "ْٕ "ِ/مف القانكف األساسي الفمسطيني ََِّ المعدؿ " ُ -المجمس التشريعي الفمسطيني ىك

السمطة التشريعية المنتخبة -ِ .بما ال يتعارض مع أحكاـ ىػذا القانكف يتكلى المجمس التشريعي ميامو التشريعية
كالرقابية عمى الكجو المبيف في نظامو الداخمي ،".تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان – .كذلؾ الفصؿ الثاني ،مف

النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ّ المادة"ْ "ِ/مف قرار بقانكف رقـ "ُ" لسنة ََِٕ ،بشأف االنتخابات العامة (ِ -تككف مدة كالية المجمس أربع

سنكات مف تاريخ انتخابو ،كتجرل االنتخابات مرة كؿ أربع سنكات بصكرة دكرية ،).تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف
سابقان .
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نص عمييا قانكف الخدمة المدنية الفمسطينيُ ،عمى عكس عضك المجمس التشريعي الذم يتـ عبر
االنتخابِ ،ككفؽ األصكؿ الدستكرية الكاردة في القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ككذلؾ قرار
بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامة في فمسطيف ،كالذم يتمثؿ بحمؼ أك أداء
اليميف الدستكرية أماـ المجمسّ.
ومما يثار في ىذا المقاـ ونحف في إطار الحديث عف حقيقة االستقالة التي يتقدـ بيا عضو
المجمس التشريعي وحقيقة األحكاـ التي يخضع ليا مسألة ىامة جداً وىي تحديد طبيعة
االستقالة الخاصة بعضو المجمس الوطني الفمسطيني الذي يمثؿ أىـ سمطات ومؤسسات منظمة
التحرير الفمسطينية ،وبياف ما إذا كانت القواعد الناظمة الستقالة عضو المجمس الوطني تنطبؽ
عمى استقالة عضو المجمس التشريعي الفمسطيني.
وفي سبيؿ بياف ذلؾ ال بد مف التطرؽ لممقصود بالمجمس الوطني ،ثـ الحديث عف صبلحيات
وميامو ،ثـ التطرؽ لمدى انطباؽ النصوص المتعمقة في استقالة عضو المجمس الوطني عمى
المجمس التشريعي؟.
المقصود بالمجمس الوطني
ىك الييئة التمثيمية التشريعية العميا لمشعب الفمسطيني بأسره داخؿ فمسطيف كخارجيا ،أم
الفمسطينيكف سكاف المناطؽ المحتمة عاـ ُٕٔٗ ،كالفمسطينيكف سكاف المناطؽ المحتمة عاـ
ُ راجع الفصؿ الثاني " باب التعينات" ،مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ ْ لسنة ُٖٗٗ كتعديالتو،تمت
اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ِ

المادة "ْٖ "ُ/مف القانكف األساسي الفمسطيني ََِّ المعدؿ "ُ -ينتخب أعضاء المجمس التشريعي انتخابان

عامان ح انر كمباش انر كفقان ألحكاـ قانكف االنتخابات ،كيحدد القانكف عدد األعضاء كالدكائر كالنظاـ االنتخابي" ،تمت

اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ّ

انظر:

-

المادة "ْٗ" مف القانكف األساسي الفمسطيني ََِّ المعدؿ "قبؿ الشركع باألعماؿ يقسـ كؿ عضك

اليميف التالية أماـ المجمس  " :أقسـ با﵀ العظيـ أف أككف مخمصان لمكطف ،كأف أحافظ عمى حقكؽ الشعب كاألمة
كمصالحيما كأف أحترـ القانكف ،كأف أقكـ بكاجباتي حؽ القياـ كا﵀ عمى ما أقكؿ شييد" ،تمت اإلشارة إلى ىذا

القانكف سابقان.
-

المادة "ّ " مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي "القسـ قبؿ الشركع باألعماؿ يقسـ العضك اليميف التالي

أماـ المجمس" :اقسـ با﵀ العظيـ أف أككف مخمصا لمكطف كأف أحافظ عمى حقكؽ كمصالح الشعب كاألمة كأف

احترـ القانكف األساسي ،كأف أقكـ بكاجباتي حؽ القياـ ،كا﵀ عمى ما أقكؿ شييد" ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف
سابقان.
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ُْٖٗ ،الالجئكف الفمسطينيكف في مختمؼ مناطؽ لجكءىـ ،كفمسطينيك المنفى ،كىك السمطة العميا
لمنظمة التحرير الفمسطينية ،كىك الذم يضع سياسة المنظمة كمخططاتيا.

ُ

كمف خالؿ دراسة المادة الخامسة مف النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ

ُْٔٗ كتعديالتو لعاـ ُٖٔٗ ،كالتي تنص عمى أنو " ينتخب أعضاء المجمس الكطني عف طريؽ

االقتراع المباشر مف قبؿ الشعب الفمسطيني ،بمكجب نظاـ تضعو المجنة التنفيذية ليذه الغاية"ِ،

نظر لمظركؼ السياسية التي كانت جابيت منظمة
إال أف نظاـ االقتراع المباشر لـ يأخذ بو
ان
التحرير كصعكبة إجراء االنتخابات بفعؿ كاقع التشتت كالمجكء ،كألسباب تتعمؽ بتفضيؿ الشقيرم

لتعييف أعضاء المجمس عمى إجراء االنتخابات ،فالمياـ التي خكلت لممجمس الكطني ليس فقط

ميمة إصدار النظاـ األساسي لممنظمة ،بؿ أيضان لممارسة ميامو كسمطة تشريعية يعميا كباعتباره
الجمعية التأسيسية العامة المخكلة بالتشريع نيابةن عف إرادة الشعبّ .كتأكيد عمى أف أعضاء

المجمس الكطني الفمسطيني يمثمكف إرادة الشعب كيمارسكف مياميـ بالنيابة عنيـ ،أصدر المجمس
خالؿ دكرتو الحادية كالعشريف المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ  22أبريؿ  1996ق ار انر باعتبار

النكاب المنتخبيف في المجمس التشريعي الفمسطيني أعضاء فيو ،فكر أدائيـ اليميف القانكنية

لممارسة مياميـ.
ُ

ْ

نقال عف عف المكقع اإللكتركني كيكيبيديا المكسكعة الحرة ،يمكف الكصكؿ إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:

 https://ar.wikipedia.orgتاريخ كساعة زيارة المكقع :األحد/ِٕ ،أيارَّ:َْ ،َُِٖ/ـ ،كقريب مف ىذا
المعني تعريؼ كنشأة المجمس الكطني الفمسطيني ،مقاؿ منشكر عمى المكقع اإللكتركني لمركز المعمكمات الكطني

الفمسطيني

كفاء،

-

يمكنؾ

الكصكؿ

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3758

إليو

تاريخ

خالؿ

كساعة

العنكاف

زيارة

المكقع:

األتي:

األحد،

ِٕ/أيارَْ:ُّ ،َُِٖ/ـ ،كارجع لممجمس الكطني الفمسطيني ،مقاؿ منشكر عبر المكقع االلكتركني لممكسكعة
الفمسطينية،

تاريخ

النشر:

ِٖ

أكتكبر

َُِٓ،

يمكف

الرجكع

إليو

عبر

الرابط

اآلتي:

 https://www.palestinapedia.netتاريخ كساعة زيارة المكقع :األحد/ِٕ ،أيارَْ:ُٔ ،َُِٖ/ـ.

ِ
ّ

المادة "ٓ/أ" مف النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية،
انظر:

د .محمد عبد ا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية " المبادئ الدستكرية العامة كتطبيقاتيا في

-

فمسطيف الجزء األكؿ ،الطبعة الثالثة ،مكتبة كمطبعة الطالب ،غزة ،َُِٕ ،صُٖٓ.َُٔ-

ما ىك المجمس الكطني؟ ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني لشاشة نيكز ،تاريخ كساعة نشر المقاؿ:

األحد

َُِِّٓ-َٖ-

،

الساعة

ُٓ،ُْ:

يمكف

الكصكؿ

إليو

مف

خالؿ

العنكاف

اإلتي:

 https://www.shasha.ps/newsتاريخ كساعة زيارة المكقع :األحد/ِٕ ،أيارَْ:ّٓ ،َُِٖ/ـ.
المجمس الكطني الفمسطيني ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني العربي الجديد ،بدكف تاريخ نشر،

-

يمكف الكصكؿ إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي https://www.alaraby.co.uk :تاريخ كساعة زيارة المكقع:

األحد/ِٕ ،أيارَٓ:ِٖ ،َُِٖ/ـ.

ْ

انظر:
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ويتضح مف خبلؿ ما ذكرنا أنفاً ،بأف المجمس الوطني الفمسطيني يعمؿ بمثابة السمطة

العميا عمى جميع المؤسسات والييئات الفمسطينية ومخوؿ بتحديد السياسات والتشريعات
الخاصة بيا ،وبناء عمى ذلؾ يظير بأف االستقالة الخاصة بعضو المجمس الوطني ال تقتصر

عمى الجانب السياسي والمتمثؿ في المياـ والصبلحيات المخولة لرسـ السياسة العامة لمشعب

الفمسطيني والمنظمة ،واتخاذ الق اررات المصيرية 1وانما تمثؿ شؽ قانوني بحت وىذا ما يظير
مف خبلؿ ما نصت عميو البلئحة الداخمية لممجمس الوطني الفمسطيني ،2وبذلؾ يظير بأف

تطبيؽ النصوص المتعمقة باالستقالة في البلئحة الداخمية لممجمس الوطني تسري عمى أعضاء
المجمس التشريعي الفمسطيني في حالة توفر نقص في األحكاـ وال تسري األحكاـ المتعمقة
باالستقالة الواردة بالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي عمى البلئحة الداخمية لممجمس الوطني

الفمسطيني ،وذلؾ لكوف أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي أو البلئحة الداخمية لممجمس

الوطني لـ تتضمف أي نصوص تتيح إمكانية تطبيؽ النصوص الوارده في لبلئحة الداخمية
لممجمس الوطني أو النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ،وما يؤكد ذلؾ عدـ إمكانية امتداد

استقالة عضو المجمس الوطني إلى عضوية المجمس التشريعي ،نظ ارً لكوف أف النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي والبلئحة الداخمية لممجمس الوطني جاءت خالية مف أي نصوص تنظـ ذلؾ،

باإلضافة إلى أف كبلً مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي أو البلئحة الداخمية لممجمس

الوطني جاءت خاصة باعضاءه ،كما أف عدد األعضاء في كؿ منيـ يختمؼ عف األخر ،األمر
الذي يؤكد صعوبة تطبيقو.

كبناء عمى ذلؾ نجد أف االستقالة الخاصة بعضك المجمس التشريعي الفمسطيني ليا بعدىا

القانكني ككذلؾ السياسي ،كذلؾ نظ انر لحقيقة المياـ التي يتكالىا ىذا العضك ،حيث تتميز بأنيا
البرلماف المعطؿ منذ عقديف ،نقال مف المكقع اإللكتركني لمجريرة نت ،بدكف تاريخ نشر ،يمكف الكصكؿ

-

إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures

تاريخ

كساعة

زيارة

المكقع :األحد ،األحد/ِٕ ،أيارَّ:َْ ،َُِٖ/ـ.

المجمس الكطني الفمسطيني في سطكر ،مقاؿ منشكر في المكقع اإللكتركني الحياة الجديدة ،تاريخ كساعة

نشر

المقاؿ"

َُِِْٖ-َْ-

،ُّ:َْ،

يمكف

الكصكؿ

إليو

مف

خالؿ

العنكاف

اآلتي:

 http://www.alhaya.psتاريخ كساعة زيارة المكقع :األحد/ِٕ ،أيارَٓ:ُّ ،َُِٖ/ـ.

ُ

المجمس الكطني الفمسطيني (إطار) ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني لممركز الفمسطيني لالعالـ ،بدكف

تاريخ نشر ،يمكف الكصكؿ إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي /https://www.palinfo.com/news :تاريخ كساعة
زيارة المكقع :األحد/ِٕ ،أيارَُِٖ،َٓ:ّْ/ـ.
ِ

المادة "ٖٕ" مف الالئحة الداخمية لممجمس الكطني الفمسطيني " تسقط العضوية بالوفاة أو باالستقالة ،إذا وافؽ

عمييا المجمس بأغمبية أعضائو المطمقة".
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ذات طابع دستكرم مف خالؿ تناكؿ المكضكعات الخاصة باستقالة عضك المجمس التشريعي
كاإلجراءات الخاصة بيا الكارد تنظيميا في القانكف األساسي الفمسطيني ،كالنظاـ الداخمي لممجمس

التشريعي لفمسطيني لسنة َََِـُ ،أما بالنسبة لمبعد السياسيِ فيك يتمثؿ بدكر الرقابة البرلمانية
الذم يقكـ بو عضك المجمس التشريعي عمى أعماؿ الحككمة كالتي تتعدد كسائميا ما بيف إبداء

الرغبات كاألسئمة كاالستجكاب كتقصي الحقائؽ كطرح الثقة بالحككمة أك بكزير معيفّ ،ككذلؾ
باعتباره ممثال لمشعب ،كتمتد إلى السياسات كليس فقط إلى اإلجراءات ،كتتمثؿ في مراجعة

ُ

أنظر:
-

مادة "ُٓ" مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ََِّ " يقبؿ المجمس استقالة أعضائو" ،تمت

-

المادة "َُُ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا

اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ِ

القانكف سابقا.

تشمؿ الرقابة السياسية متخمؼ نشاطات السمطة التنفيذية في مجاؿ الحكـ كاإلدارة ،كتتخذ صك ار متعددة ،فقد

تتمثؿ في الرقابة الشعبية ) التي يمارسيا أفراد الشعب في الدكلة ،كقد تتمثؿ في رقابة الرأم العاـ التي تباشرىا
أخير الرقابة البرلمانية التي تتكالىا المجالس النيابية في الدكلة .د.
الجمعيات كالنقابات عالكة عمى الصحافة ،ك نا
عدناف عمرك ،مبادئ القانكف اإلدارم  -نشاط اإلدارة ككسائميا،مرجع السابؽ ،ص ُُٓ  ،د .سامي جماؿ الديف،
أصكؿ القانكف اإلدارم،نظرية العمؿ اإلدارم – تنفيذ القكانيف – الضبط اإلدارم – المرفؽ العامة -األعماؿ
المادية -الق اررات اإلدارية – العقكد اإلدارية ،ُّٗٗ ،ص َِٕ ،عبد الرحيـ فيمي المدىكف ،حؽ السؤاؿ كأداة
مف األدكات الرقابية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية كفقان لمنظاـ الفمسطيني "دراسة مقارنة" ،رسالة مقدمة لمحصكؿ
عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ جامعة األزىر ،غزة ،ََُِ ،ممؼ  ،PDFص ِْ.

ّانظر:

فيصؿ شطناكم ،كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ الدستكرم األردني

-

خالؿ فترة (ََِّ ،ََِٗ-مجمة جامعة النجاح لألبحاث "العمكـ اإلنسانية" ،مجمد ِٓ "ٗ" ،َُُِ ،ممؼ
 ،PDFص ٓ.ٕ-
-

مياـ المجمس ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني لممجمس التشريعي الفمسطيني ،بدكف تاريخ نشر،

يمكف الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي http://www.plc.ps :تاريخ كساعة زيارة المكقع :األحد/ِٕ ،أيار،َُِٖ/
َٔٓٓ:ـ.
-

كظيفة البرلماف الرقابية ،مقاؿ منشكرة عبر المكقع االلكتركني لبكابة التنمية البرلمانية ،بدكف تاريخ نشر ،يمكف

الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي https://www.agora-parl.org/ar :تاريخ كساعة زيارة المكقع  :األحد،
ِٕ/أيارَُِٖ،َٔ:َّ/ـ.
-

حنيف عماد فارس ،رقابة المجمس التشريعي عمى أعماؿ الحككمة في فمسطيف "دراسة مقارنة" ،رسالة مقدمة

لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ في جامعة النجاح الكطنية ،نابمس – فمسطيف ،َُِٔ ،ممؼ
اآلتي:

الرابط
عبر
صّٖ،
،PDF
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Hanin%20Fares.pdf
 أحمد سالمة بدر ،االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ،دار النيضة العربية ،القاىرة،ََِّ ،ص ِِٖ.
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مضمكف السياسات العامة ،كضماف مدل تكجيو المكارد المادية كالبشرية لممجتمع في الكجية التي
تحقؽ مصالحو كتحترـ إرادتو ،سكاء عمى مستكل السياسات الداخمية أك الخارجيةُ.

وبناء عمى ذلؾ يمكف تعريؼ استقالة عضو المجمس التشريعي بأنيا حؽ فردي يمتمكو

عضو المجمس التشريعي في ترؾ العمؿ بالوظيفة التشريعية والرقابية بصفة نيائية وفؽ
اإلجراءات المنصوص عمييا في القانوف.2
ويعود السبب إلى استخداـ عبارة "حؽ فردي" نظ ار لكوف أف التطبيقات التي أوردىا
المشرع الفمسطيني بخصوص االستقالة جاءت تنقسـ إلى جماعية وفردية ،ويظير مف خبلليا
ىذا التقسيـ إلى كوف االستقالة مف عضوية المجمس التشريعي تعتبر بمثابة استقالة فردية،
باإلضافة إلى ذلؾ فإف تبني التعريؼ السابؽ واستخداـ كممة "ترؾ" يعود لكوف أف االستقالة
مبنية عمى طبيعة إرادية في نشأتيا وميبلده ،إال انو مقيدة بضرورة إتباع اإلجراءات المنصوص
عمييا في القانوف ،وكذلؾ فإف استخداـ مصطمح الوظيفة التشريعية والرقابية إلى ضرورة األخذ
بعيف االعتبار حقيقة الوظيفة التي يتقمدىا عضو المجمس التشريعي ويرغب في تركيا.
لعؿ التساؤؿ المطروح ىو،

ىؿ قيد القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ والنظاـ

الداخمي لممجمس التشريعي حؽ عضو المجمس التشريعي في تقديـ االستقالة خبلؿ مدة
محددة ،وخصوصا في ظؿ استمرار عمؿ المجمس التشريعي المنتخب عاـ  2007عمى الرغـ
مف مضى مدة أربع سنوات مف انتخابو؟ ومدى اتفاؽ استقالة عضو المجمس التشريعي مع
الوالية البرلمانية ؟

ُ

انظر:

 أدكات الرقابة البرلمانية عمى الحككمة ،مقاؿ منشكر عبر المكقع االلكتركني لمجمس الشعب في الجميكريةالسكرية العربية ،تاريخ النشر :السبت ُٔ ،أيار ََِٗ ،يمكف الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي:

 http://www.parliament.gov.syتاريخ كساعة زيارة المكقع :األحد/ِٕ ،أيارَٔ:ُٖ ،َُِٖ/ـ.

 عبد الرحيـ طو ،دكر المجمس التشريعي الفمسطيني في تعزيز الحكـ الرشيد ،كرقة عمؿ منشكرة عبر مكقع ديكاف ،PDFصٔ ،يمكف الرجع إلييا عبر الرابط اآلتي:

الرقابة اإلدارية كالمالية ،فمسطيف ،ممؼ
http://saacb.ps
ِ قريب مف ىذا المعني ،محمد محسف أبك النكر ،البرلماف مف الداخؿ :ما الفارؽ بيف استقالة عضك مجمس النكاب
المصرم كالكزراء كالحككمة ،تاريخ كساعة النشر :األحد /َٖ ،نكفمبرَِ:ُٗ ،َُِٓ /ـ ،نقال عف مكقع برلماني

اإللكتركني ،يمكف الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي http://parlmany.youm7.com :تاريخ كساعة الزيارة :
األحد/ِٕ ،أيارَُ:َٓ ،َُِٖ/ـ.
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في إطار اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ،نجد أنو كأصؿ عاـ جاء القانكف األساسي الفمسطيني
متضمف مدة كالية المجمس التشريعي الفمسطيني كالذم جاءت بككنيا أربع سنكاتُ ،كبناء عمى
ذلؾ يظير بأف تقديـ االستقالة يككف خالؿ ىذه الفترة المحددة في القانكف األساسي الفمسطيني ،إال
انو يثار تساؤؿ حوؿ مدى إمكانية تقديـ االستقالة مف قبؿ أعضاء المجمس التشريعي
الفمسطيني المنتخب عاـ  ،2007وىؿ تعتبر الوالية الخاصة بالمجمس انتيت بمضي مدة
األربع سنوات التي أوردىا القانوف األساسي في المادة ""47
لعمو اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يتطمب التنكيو إلى حكـ المحكمة العميا المنعقدة في راـ ا﵀
بصفتيا الدستكرية في القضية رقـ ُ لسنة ََِٔ ،كالتي قضت بأحقية المجمس القديـ في كافة
الصالحيات الممنكحة لممجمس التشريعي كفقا لمقانكف األساسي الفمسطيني ،كلـ تفرؽ بيف الكالية
كالصالحية ،كقد ألغت المحكمة الق اررات الصادرة عف المجمس الجديد ضمف جمسة
َٔ .ََِِٔ/َّ/كبناء عمى ذلؾ يظير أف حؽ عضك المجمس التشريعي في تقديـ طمب
االستقالة يستمر لحيف انتياء كاليتو كقبؿ حمؼ اليميف الدستكرية ألعضاء المجمس الجديد كذلؾ ما
يفيـ مف نص المادة "ْٕ" مكرر مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني.

ّ

المطمب الثالث
خصائص استقالة عضو المجمس التشريعي
إف استعراض خصائص استقالة عضك المجمس التشريعي يأتي في ضكء ما تكصمنا إليو
سابقا ،مف أف عضك المجمس التشريعي يستقبؿ مف كظيفة عامة "كظيفة التشريع" برغـ مف ككنو
ليس بمثابة مكظؼ عاـ بمفيكـ قانكف الخدمة المدنية ،لذلؾ تضمنت استقالة عضك المجمس
التشريعي مجمكعة مف الخصائص المغايرة عف استقالة المكظؼ العاـ كفؽ القانكف اإلدارم،
بالرغـ مف ككنيا تعمؿ عمى تحقيؽ ذات األثر القانكني ،لكؿ ذلؾ نجد أنيا تتمتع بككنيا ذات
تنظيـ مختمط ،باإلضافة لككنيا ذات طبيعة استثنائية ،كارتباطيا باإلرادة الصريحة لعضك

ُ
ِ

المادة "ْٕ" مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

حكـ محكمة العميا بصفتيا الدستكرية المنعقدة في راـ ا﵀ في الدعكل الدستكرية رقـ ُ لسنة ََِٔ ،بتاريخ

ُٗ/ديسمبر ،ََِٔ/مكسكعة المقتفى اإللكتركنية ،مرجع سابؽ.

ّ

المادة "ْٕ" مكرر مف القانكف األساسي لسنة ََِّ كتعديالتو " تنتيي مدة والية المجمس التشريعي القائـ

عند أداء أعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستوري" ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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المجمس ،كتعدد مراحؿ االستقالة ،كىي بذلؾ تتميز عف سابقتيا بينما تشترؾ معيا في تحقيؽ ذات
الغاية المتعمقة بإنياء العالقة الكظيفية.
الفرع األوؿ :التنظيـ المختمط الستقالة عضو المجمس التشريعي
إف غالبية القكانيف كاألنظمة األساسية في مختمؼ الدكؿ تصدر بناء عمى تكميؼ المشرع
الدستكرم ،كذلؾ مف خالؿ النص في الدستكر عمى قياـ المشرع العادم بإصدار ىذه األنظمة
كالقكانيف لتنظيـ مسائؿ كمكضكعات معينة تتعمؽ بإحدل السمطات العامة في الدكلة كنظاـ الحكـ
فييا ،كخصكصا عند إحالة المشرع الدستكرم لممشرع العادم ،إصدار القكانيف كاألنظمة التي تنظـ
بعض السمطات كاالختصاصات ككيفية ممارسة ىذه االختصاصات.

ُ

بناء عمى ذلؾ نجد أف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ تناوؿ استقالة أعضاء المجمس
التشريعي ،باإلضافة إلى وضع نظامو الداخمي وقواعد مسائمة أعضائو ،بشرط عدـ تعارضو مع
أحكاـ القانوف األساسي والمبادئ الدستورية العامة ،األمر الذي يثير تساؤؿ حوؿ طريقة وضع
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني وتعديمو؟ .ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نتناكؿ
المقصكد بالنظاـ الداخمي ،ثـ االنتقاؿ إلى مضمكنو ،كصكؿ إلى القيمة القانكنية ليذا النظاـ.
أوال :المقصود بالنظاـ الداخمي
لـ يتناكؿ المشرع الفمسطينيِ تعريؼ النظاـ الداخمي ،تارؾ األمر لمفقو ،كبناء عمى ذلؾ

نجد أف جانب مف الفقو ذىب لتعريؼ النظاـ الداخمي بأنو بمثابة مجمكع التدابير كالق اررات التي
ترجع إلى المجاؿ الخاص بالمجالس ،أم التدابير كالق اررات ذات الطبيعة الداخمية ذات العالقة

بسير المجمس كالنظاـ داخمو .فالنظاـ الداخمي ىك األداة األساسية لتنظيـ كحسف سير عمؿ
المجمس  ،يضبط العالقات بيف الفاعميف السياسييف (األغمبية كالمعارضة ) ،كيقننيا كيحقؽ التكازف
المطمكب بينيـ  ،يضمف حقكؽ األقميات البرلمانية كيحدد الكاجبات كيبيف المخالفات كيضع ليا
ُ

أنظر:
-

د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية " المبادئ الدستكرية العامة كتطبيقاتيا في
فمسطيف الجزء األكؿ ،مرجع سابؽ ،صٖٔ.

ِ

د .فتحي فكرم ،القانكف الدستكرم ،المبادئ الدستكرية العامة – دستكر ُُٕٗ ،بدكف دار نشر،ََِْ ،
صٓٓ.

يقصد بالمشرع الفمسطيني في ىذا السياؽ بالقانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ ،باإلضافة إلى

النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ المعدؿ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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الجزاءات كالعقكبات ،يحتكـ إليو لفض النزاعات كالخالفاتُ .كبناء عمى ذلؾ يثار التساؤؿ حوؿ

االختبلؼ بيف البلئحة 2والنظاـ الداخمي؟

لإلجابة عمى ذلؾ ،فأننا نجد أف الالئحة بمثابة عمؿ قانكني تشريعي يصدر عف السمطة
التنفيذية كيحمؿ مسميات عديدة كمختمفة كالق اررات اإلدارية التنظيمية ،أك التشريعات الحككمية ،أك
األنظمة  ،أك التشريعات الفرعية أك الثانكية أك المكائح ،كتختمؼ ىذه المكائح بناء عمى الغاية أك
اليدؼ المرجكة منيا أك السند القانكني إلصدارىاّ ،فيناؾ المكائح المستقمةْ كلكائح الضركرةٓ ك
المكائح التنفيذيةُ.
ُ

القيمة القانكنية لمنظاـ الداخمي لمبرلماف ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني جكريسبيديا القانكف المشارؾ ،تاريخ

كساعة نشر المقاؿ ٗ :مايك ََِٖ ،ُٗ:ِْ ،تاريخ كساعة زيارة المكقع ْ :يكنيك ََُِْٖ:َْ ،صباحان.

ِ الئحة  :تعريفيا يشبو القانكف في أنيا تضـ قكاعد عامةن مجردةن (أم ليس ضركرم أف تختص بفئة بعينيا كال
حالة بعينيا كال زمف بعينو) ً
ممزمةن (أم تترتب جكاءات عمى مف يخالفيا) ،كلكنيا تختمؼ عف القانكف في أنيا ال

تصدر عف ىيئة تشريعية (برلماف) كال عف جية تابعة ليا ،بؿ عف جيات أخرل ىي في األرجح جيات تنفيذية،

عف المكقع اإللكتركني كيكيبييديا المكسكعة الحرة ،يمكف الكصكؿ إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:

 https://ar.wikipedia.orgتاريخ كساعة زيارة المكقع :االثنيف ْ يكنيك ََُِٖٔ:َُ ،ص ،كالالئحة ىي
مجمكعة مف القكاعد القانكنية ،تقرر قكاعد عامة كمجردة ،يككف ليا صفة القانكف مف الناحية المكضكعية ،بينما
تأخذ صفة القرار اإلدارم مف الناحية الشكمية ،مشار إليو في معجـ القانكف ،مجمع المغة العربية ،الييئة العامة
لشئكف المطابع األميريةَُِْ ،ىػُٗٗٗ-ـ ،صِّ ،ممؼ .PDF

ّ

معف إدعيس ،تقرير حكؿ المكائح التنفيذية لمقكانيف ،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكطف ،راـ ا﵀ ،فمسطيف،

تمكزََِِ ،ـ ،صٗ.
ْ

المكائح المستقمة كىي تمؾ المكائح التي تصدر عف السمطة التنفيذية كفؽ المجاؿ المتركؾ ليا في الدستكر ،فيي

ال تشكؿ عمال تابعا لمقانكف العادم بؿ ىي مستقمة كتستأثر بمجاؿ محجكز ليا كمتحرر عف مجاؿ القانكف
الصادر عف البرلماف ،كيالحظ أف المختص في إصدار ىذه المكائح في النظـ المعاصر مجمس الكزراء ،إال اف

القانكف األساسي المعدؿ لسنة ََِّ ،منح ىذا االختصاص لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ،كمف األمثمة عمى
ىذه المكائح كاألنظمة الصادرة عاـ ََِٕكمنيا المرسكـ رقـ (َّ) لسنة ََِٕ بشأف تشكيؿ المجنة الكطنية
لمتحضير في االحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية لعاـ ََِٗ ،ككذلؾ المرسكـ رقـ (ّّ) لسنة ََِٕ بشأف
إعادة تنظيـ مالية كركاتب العامميف في قكم األمف الفمسطينية ،مشار إليو لدل ،د .عدناف عمرك ،مبادئ القانكف

اإلدارم – ماىية القانكف اإلدارم التنظيـ اإلدارم كالنشاط اإلدارم ،دراسة مقارنة ،بدكف دار نشر،َُُِ ،
صْٓ  ،لممزيد راجع د.محمكد محمد حافظ ،القرار اإلدارم ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر،
ِٖٓ كما بعدىا ،ككذلؾ معجـ القانكف ،مرجع سابؽ ،صِْ.

ٓ

لكائح الضركرة كىي التي تصدرىا اإلدارة ق اررات تنظيمية ،تظير بيا إرادتيا كتفصح عنيا كتنشأ قكاعد تنظيمية

عامة تطبؽ عمى عدد غير محدكد مف األفراد ،مشار إليو لدل ،عثماف عبد الممؾ الصالح ،السمطة الالئحية

لإلدارة في الككيت كالفقو المقارف كأحكاـ القضاء ،الطبعة الثانية ،إصدار مجمة الحقكؽ كالشريعة ،ُْٗٗ ،صٓ
كما بعدىا ،كعرفيا د .عبد الحكيـ فكرة بأنيا المكائح التي تعال حالة استثنائية عاجمة في أكقات عدـ انعقاد
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ويبلحظ مف خبلؿ ما ذكر سابقا بأف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني
يصدر مف قبؿ السمطة التشريعية عمى عكس الموائح التي تصدر مف قبؿ السمطة التنفيذية
وذلؾ سواء في ظؿ الظروؼ العادية أو غير العادية.
ثانيا :مضموف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي
يتضمف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي العديد مف األحكاـ الخاصة بتشكيؿ أجيزتو
ككيفية أداء المياـ كخصكصا في ظؿ الدكر الرقابي كالتشريعي .حيث نجد أف النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي كعمى سبيؿ المثاؿ أكرد في الباب األكؿ (إجراءات افتتاح المجمس ،كمياـ
كانتخاب ىيئة المكتب ،كالكتؿ البرلمانية ،باإلضافة إلى كيفية انتخاب ىيئة المكتب ،ككذلؾ
الحككمة كالبياف الكزارم) ،كما كعال في الباب الثالث (انعقاد الجمسات ،كمحاضر الجمسات،
كالجمسات السرية ،كنظاـ الكالـ في الجمسات ،كحاالت كاجراءات إسقاط العضكية) ،أما بالنسبة
لمباب الرابع فقد تناكؿ ( تشكيؿ المجاف ،كاعماليا) ،كفي الباب الخامس اإلجراءات التشريعية
كالرقابية لممجمس سكاء األمر يتعمؽ بتعديؿ أك تنقيح القانكف األساسي أك مشركعات القكانيف
العادية ،أك األسئمة كاالستجكاب ،كأىتـ في الباب السادس (حصانة األعضاء ،كالعرائض
كالشكاكم ،كاألجازات كالغياب ،كالمحافظة عمى النظاـ في المجمس ،كاالستقالة)ِ .كيظير مف
خبلؿ ما تقدـ أف الموضوعات التي يتضمنيا النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي تعمؿ عمى

البرلماف ،بحيث يتحتـ التصدم ليا كعدـ انتظار انعقاد البرلماف ،عمى اف تعرض عميو فكر انعقاده ،مشار إليو
لدل ،د ،عبد الحكيـ فكدة ،الخصكمة اإلدارية ،سمطة اإلدارة في إصدار الق اررات اإلدارية كالتعسؼ في إستخداـ
السمطة ،الجزء الثاني ،دار المطبكعات الجامعية ،ُٕٗٗ ،صُٖ ،كذلؾ أنظر :المادة (ّْ) مف القانكف

األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ ،المعدؿ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان ،ككذلؾ معجـ القانكف ،مرجع

سابؽ ،صِْ.

ُ

المكائح التنفيذية ىي التي تصدر مف السمطة التنفيذية بناء عمى قانكف معيف تنفيذا لو كتفصيال لما أجمؿ،

مشارؾ إليو لدل ،د .أنكر رسالف ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،الطبعة الثالثة ،بدكف دار نشر ،ََِْ ،ص ُٓ،
كعرفيا د .عدناف عمرك بأنيا المكائح التي تضعيا السمطة التنفيذية لتسييؿ تنفيذ القكانيف ،مشار إليو لدل ،د.
عدناف عمرك ،القضاء اإلدارم مبدأ المشركعية ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية ،الطبعة الثانية ،ََِْ ،صِّ ،كفي
ذات السياؽ راجع بالتفصيؿ  .د .محمد سميماف نايؼ شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم في دكلة فمسطيف ،مرجع
سابؽ ،ص ُْٔ كما بعدىا ،ككذلؾ معجـ القانكف ،مرجع سابؽ،ص ِْ.

ِ

ارجع بالتفصيؿ لمنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة ََِ المعدؿ ،" ،تمت اإلشارة إلى ىذا

القانكف سابقان.
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تحديد عمؿ المجمس التشريعي واختصاصاتو باإلضافة إلى كؿ ما يتعمؽ بنشاطو وميامو،1.
األمر الذي يؤكد عمى أف قواعو ذات طبيعة دستورية
ثالثا :المرتبة القانونية لمنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي
إف المصادرِ الخاصة بالقانكف ليست كاحدة ،كذلؾ ينطبؽ عمى القانكف الدستكرم ،لذلؾ
يمكف تقسيـ مصادره بيف مصادر رسمية ،كمصادر تفسيريةّ ،بحيث تتضمف المصادر الرسمية
كال مف التشريع كالعرؼْ ،أما بالنسبة لممصادر التفسيرية فأنيا تتضمف آراء الفقو كالمبادئ
القضائيةٓ .كالمصادر التشريعية لمقانكف الدستكرم تتمثؿ في الكثيقة الدستكرية ،ككذلؾ القكانيف
ُ

انظر:
-

المادة "ْٕ" عمى أف ( -1المجمس التشريعي الفمسطيني ىو السمطة التشريعية المنتخبة -2 .بما ال
يتعارض مع أحكاـ ىػذا القانوف يتولى المجمس التشريعي ميامو التشريعية والرقابية عمى الوجو المبيف

في نظامو الداخمي -3 .مدة ىذا المجمس ىي المرحمة االنتقالية ،).مف القانكف األساسي الفمسطيني
المعدؿ لسنة ََِّ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

-

المادة "ُٓ" عمى أنو (يقبؿ المجمس استقالة أعضائو ،ويضع نظامو الداخمي وقواعد مساءلة أعضائو ،
بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف األساسي والمبادئ الدستورية العامة ،ولو وحده المحافظة عمى

النظاـ واألمف أثناء جمساتو أو أعماؿ لجانو ،وليس لرجاؿ األمف التواجد في أرجائو إال بناء عمى طمب

رئيس المجمس أو رئيس المجنة عمى حسب األحواؿ ،).مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة

ِ

ََِّ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

يقصد بالمصدر في المغة إلى األصؿ الذم تستكحي منو القاعدة القانكنية ،أما اصطالحان فيعرؼ بأنو " المادة

األكلية التي تتككف منيا القاعدة القانكنية ،مشار إليو لدل ،د .مكسى أبك ممكح ،المدخؿ لمعمكـ القانكنية :الكتاب
االكؿ – نظرية القانكف ،الطبعة الثانية ،بدكف دار نشر ،ََِٗ ،غزة ،ص ُُّ ،ككذلؾ أيضا محمد سميماف
نايؼ شبير ،المبادئ الدستكرية العامة كتطبيقاتيا في فمسطيف كفؽ ألحكاـ القانكف األساسي المعدؿ لسنة ََِّ
ـ ،الجزء األكؿ ،ماىية القانكف الدستكرم ،نشأة الدساتير كأنكاعيا كتعديميا كنيايتيا ،مبدأ سمك الدستكر كضمانات
احتراميا ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة َُِٔ ،ـ ،،صٖٕ.

ّ

ىناؾ مف يصنؼ مصادر التشريع إلى مصادر رسمية كمصادر احتياطية ،كىناؾ أيضا مف يصنفيا إلى

مصادر رسمية كمصادر تفسيريو ،راجع بالتفصيؿ ،أ.د فتحي الكحيدم ،المبادئ الدستكرية العامة مع شرح
التطكرات الدستكرية في فمسطيفََُِ-ُٗٗٔ ،ـ ،مطابع مقدادَُُِ ،ـ ،غزة ،صٖٓ ،د .مكسى أبك ممكح،
المدخؿ لمعمكـ القانكنية :الكتاب االكؿ – نظرية القانكف ،مرجع سابؽ ،صُُّ كمابعدىا.

ْ

أ.د نعماف أحمد الخطيب ،الكسيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الطبعة السابعة ،دار الثقافة لمنشر

كالتكزيع ،عماف ،األردفَُُِ ،ـ ،صْٗٓ.

ٓ

د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ، ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية " المبادئ الدستكرية العامة كتطبيقاتيا في

فمسطيف الجزء األكؿ  ،مرجع سابؽ ،ص ّٔ.
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األساسية التي تيعرؼ بالقكانيف المكممة لمدستكرُ ،كتعتبر الكثيقة الدستكرية ىي أكؿ مصدر مف
مصادر التشريع ،ثـ يمييا القكانيف األساسية مف حيث المرتبة ،بحيث تصدرىا السمطة التشريعية
كتأتي ضمف المرتبة الثانية بعد الكثيقة الدستكريةِ ،وبناء عمى ذلؾ يثار التساؤؿ حوؿ المرتبة
القانونية الخاصة بالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ البد مف التطرؽ إلى المعيار المكضكعي كالشكمي في عممية
إصدار القكانيف ،حيث نجد أف المعيار المكضكعي يقكـ بشكؿ أساسي عمى طبيعة القكاعد التي
ينظميا القانكف ،فالبد أف تككف متعمقة بنظاـ الحكـ كالدكلة كبنشاط السمطات الدستكرية العامة
كبكاقع الحريات كالحقكؽ العامة ،دكف النظر إلى اإلجراءات الخاصة بعممية إصدارىا أك تعديميا،
أك مكاف كجكدىاّ .كبناء عمى ذلؾ نجد أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي يتضمف تنظيـ عمؿ
كعالقات كنشاط السمطة التشريعية في فمسطيف كىك بذلؾ يسمك مكضكعيان مف حيث طبيعة
المكضكعات التي يتكلى تنظيميا ،كىك ما يفتح الباب أماـ القكؿ بأف قكاعده تحظى بالطبيعة
الدستكرية كفقان لممعيار المكضكعي في تحديد المقصكد بالقاعدة الدستكرية .حيث ال يشترط في

ُ
ِ

د .فتحي فكرم ،القانكف الدستكرم ،المبادئ الدستكرية العامة ،مرجع سابؽ ،صّٖ.
فايز محمد عبد الرحمف أبك شمالة ،دكر النظاـ الداخمي في تفعيؿ آليات العمؿ النيابي في مجمس النكاب

األردني ،رسالة ماجستير مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف العاـ ،جامعة عماف العربية ،بدكف دار نشر،
َُِٕ ،صِٕ ،منشكرة عبر
https://books.google.ps/books
ّ لممزيد في ىذا السياؽ راجع :
-

االنترنت،

يمكنؾ

الحصكؿ

عمييا

عبر

الرابط

اآلتي:

د .محمد سميماف نايؼ شبير ،المبادئ الدستكرية العامة كتطبيقاتيا في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صُٔ
كمابعدىا.

-

د .محمد عبد ا﵀ أبك مطر ، ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية " المبادئ الدستكرية العامة كتطبيقاتيا في

-

أ.د نعماف أحمد الخطيب ،الكسيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،مرجع سابؽ ،صْْٗ.

-

د .ىاني عمي الطيراكم ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الطبعة األكلى ،ََِٕ ،دار الثقافة لمنشر

فمسطيف الجزء األكؿ ،مرجع سابؽ ،صِِ كما بعدىا.

كالتكزيع ،عماف ،صّّٓ كما بعدىا.
-

أ.د فتحي الكحيدم ،المبادئ الدستكرية العامة ،مرجع سابؽ ،صُِ كما بعدىا.

د .مصطفى صالح العماكم ،التنظيـ السياسي كالنظاـ الدستكرم ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة

األكلي ،ََِٗ ،صّٖ.
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األخيرة أف تتطرؽ لنشاط جميع السمطات العامة بؿ يكفي لكاحدة منيا ،كما أف النظاـ األساسي
جاء باألساس لتنظيـ نشاط كعالقات المجمس التشريعي دكف أم شيء آخر.
أما بالنسبة لممعيار الشكمي فنجد أف الدستكر يعد كذلؾ متى كانت عممية إصداره كتعديمو
تتطمب إجراءات مغايرة عف تمؾ اإلجراءات المتبعة في شأف القكاعد القانكنية العادية ،كبناء عمى
ذلؾ يظير بأف قكاعده ال تكجد إال ضمف الكثيقة الدستكرية ،حيث ال تعتبر القكاعد التي لـ ترد
ضمنيا قكاعد دستكريةُ.
تأسيساً عمى ذلؾ يظير مف خبلؿ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي بأف إجراءات التعديؿ يكوف
بناء عمى اقتراح مف الرئيس أو مف ثمث عدد أعضاء المجمس وال يقبؿ التعديؿ إال إذا وافقت
عميو األغمبية المطمقة لممجمس ،وىي أغمبية غير عادية بالمقارنة مع ما ىو مطموب في
القوانيف العادية ،وذلؾ لكوف إصدار القوانيف العادية تتطمب الحصوؿ عمى األغمبية المطمقة
والتي يقصد بيا النصؼ  +واحد لعدد أعضاء المجمس الحاضريف عند أخذ الرأي (التصويت)،2
وكذلؾ األغمبية النسبية التي تعني أكثرية المصوتيف بغض النظر عف عدد الحاضريف،

ُ

أنظر:
-

القكانيف األساسية المكممة لمدستكر ،منشكر في مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،العدد الثاني/

-

د.عبد الغني بسيكني عبدا﵀ ،القانكف الدستكرم "المبادئ العامة – الدستكر المبناني" ،د.ط ،الدار الجامعية،

السنة السابعة ،َُِٓ ،ممؼ  ،PDFصّٖٗ.
ُٕٖٗ ـ ،صُٔ.
-

عبد الحميد متكلي ،القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستكرية في الشريعة
االسالمية ،منشأة المعارؼ باألسكندرية ،ُٗٗٗ ،صَِ.

-

محمد أنس قاسـ جعفر ،الك سيط في القانكف العاـ ،الجزء األكؿ ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار

النيضة العربية ،القاىرةُٗٗٓ ،ـ ،صَُّ.
-

د .حسف مصطفى البحرم ،القانكف الدستكرم "النظرية العامة" ،الطبعة األكلى ََِٗ ،ـَُّْ-ىػ،
صُْ كمابعدىا.

-

د .حمدم العجمي ،مقدمة في القانكف الدستكرم في ضكء الدساتير العربية المعاصرة ،الطبعة األكلى،

َُّْ ،ََِٗ-جار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،ص ٖٗ.َٗ-
ِ

د .باسـ بشناؽ ،محاضرات في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الجزء األكؿ ،الطبعة الثانية،َُِّ ،
صَِِ كما بعدىا.

أنظر:
-

المادة "ٗٔ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
المادة" ُ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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باإلضافة إلى ذلؾ فنجد أف القانوف األساسي 1يتطمب تعديمو موافقة أغمبية ثمثي أعضاء
المجمس التشريعي الفمسطيني ،2األمر الذي يثير التساؤؿ حوؿ ىؿ يعتبر النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي الفمسطيني نظاـ أساسي أي مف القوانيف االساسية؟ أـ انو يأتي بمرتبة
القوانيف العادية أو أقؿ؟.
يتوجب عمينا لبلجابة عمى ىذا التساؤؿ التفرقة مف حيث طبيعة ومرتبة النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي ،حيث أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ذو طبيعة دستورية وذلؾ
لتناولو موضوعات ذات صمة بنظاـ الحكـ ونوعو كونو يرسي القواعد المتعمقة بعمؿ السمطة
التشريعية بصورة كاممة ،أما مف حيث المرتبة فيو يتطمب إجراءات مغايرة في التعديؿ عف تمؾ
المطموبة بالنسبة لقواعد القانوف األساسي ،حيث تعد أقؿ ،األمر الذي يجعؿ منو في مرتبو
أدني مف الدستور وأعمى مف القوانيف العادية ،وىذا ما أكدت عميو المحكمة العميا الفمسطينية
بصفتيا الدستورية في الطعف رقـ  1لعاـ  2006الصادر في جمستيا المنعقدة في راـ اهلل
بتاريخ  ،2006/12/19حيث قضت بأف( :األنظمة التي تصدر بمقتضي أحكاـ القانوف
األساسي الفمسطيني تعد جزًء ال يتج أز منو والتي ال يجوز إلغاء أحكاميا أو تعديميا إال بموافقة
أغمبية األعضاء) .وما دامت ىذه األنظمة أقؿ مرتبة مف القانوف األساسي فيو أعمى مف

القوانيف العادية بالتأكيد بالنظر الختبلفيا عف إجراءات تعديميا واصدارىا .حيث يوجد فرؽ بيف
اغمبية الثمثيف ،واألغمبية النسبية ،واألغمبية المطمقة .فميست جميعيا في مرتبة واحدة.

ُ

يذىب البعض كنحف نؤيده بيذا القكؿ " بأف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنةََِّ ـ يعكس كجكد

القانكف الدستكرم في فمسطيف لعدـ كجكد الدستكر الدائـ لغاية المحظة ،حيث إف القانكف األساسي ما ىك إال كثيقة
أساسية ليا صفتيا الدستكرية ،كذلؾ لككنو يتضمف مكضكعات ذات طبيعة دستكرية ،فيك يعتبر بمثابة القانكف

األسمى في سمـ تدرج القانكف ،كيأخذ منزلة القانكف الدستكرم كىك البديؿ المؤقت لمدستكر ،مشار إليو لدل د.

محمد سممياف شبير ،المبادئ الدستكرية العامة كتطبيقاتيا في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صُٖ كما بعدىا ،.ككذلؾ
أحمد محمد حمد ،المركز الكظيفي لمكزير في القانكف الفمسطيني – دراسة تحميمية ،رسالة ماجستير في القانكف
العاـ ،جامعة األزىر ،غزة ،َُِٕ ،ص ّّ كما بعدىا.

ِ

أنظر:
-

المادة "َُِ" مف القانكف األساسي الفمسطيني ََِّ المعدؿ ،مشار تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
المادة "ُ" مف القانكف األساسي الفمسطيني ََِّ المعدؿ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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الفرع الثاني :الطبيعة االستثنائية الستقالة عضو المجمس التشريعي.
تتمثؿ الخاصية الثانية الستقالة عضك المجمس التشريعي في أنيا ذات طبيعة استثنائية،
فمقد ذكرنا سابقا بأف فكرة االستقالة نشأت في ظؿ القانكف اإلدارم كارتبطت بشكؿ أساسي بإنياء
العالقة الكظيفية لممكظؼ العاـ مع اإلدارة ،كذلؾ كفؽ التعريفات المختمفة التي أكردىا فقياء
القانكف اإلدارم كفؽ ما أشرنا إليو سابقان ،إال أننا نجد أف االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي
جاءت متضمنة نكع خاص يختمؼ عما أكرده القانكف اإلدارم كقانكف الخدمة المدنية رقـُْٖٗٗ/
المعدؿُ ،كيعكد السبب في ذلؾ لككف إف المتقدـ في طمب االستقالة ليس بمكظؼ عاـ كفؽ مفيكـ
القانكف اإلدارم كقانكف الخدمة المدنية كال يخضع ليذا القانكف األخير كال يعتبر منتميان لمفئات
الكظيفية التي أدرجيا ،عمى الرغـ مف ككنو يعمؿ في كظيفة ذات طبيعة عامة كىي " التشريع
كالرقابة" كفؽ ما كضحناه مسبقان.
حيث أف عضك المجمس التشريعي يتحصؿ عمى عضكيتو في البرلماف عبر االنتخابات،
عمى عكس المكظؼ العاـ الذم يأتي مف خالؿ قرار تعيينو أك مف خالؿ التعاقد مع اإلدارة لتسيير
المرفؽ العاـ بغية العمؿ عمى تحقيؽ المصمحة العامةِ ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف طبيعة العالقة
التي تجمع كال مف عضك المجمس التشريعي كالناخبيف تختمؼ بشكؿ كمي عف العالقة التي تربط
المكظؼ العاـ باإلدارة ،فقد ذىب فقياء القانكف اإلدارم إلى لككف العالقة التي تجمع اإلدارة
كالمكظؼ عالقة إلزاـ كتكميؼ كمؤدم ىذه النظرية ىك أف العالقة التي تجمع بيف اإلدارة كالمكظؼ
صادر عف قرار إدارم بإرادة منفردة لتعييف مكظؼ لشغؿ الكظائؼ العامة لكنيا تعرضت لمعديد
مف االنتقادات المختمفة األمر الذم ترتب عميو البحث عف نظرية بديمة كذلؾ عبر القكؿ بأف
العالقة التي تجمع المكظؼ كالدكلة عالقة تعاقدية كمؤداىا بأف العالقة تقكـ عمى أساس القانكف
المدني بحيث يعمف المكظؼ عف إيجابو كينعقد العقد متى كافقت الدكلة ،إال أنيا تعرضت لمعديد
مف االنتقادات كالتي مف أبرزىا عدـ تكفر العناصر الشكمية كالمكضكعية لمعقد في القانكف المدني

1تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
ِ

راجع الفصؿ الثاني ،المكسكـ "بالتعيينات" ،مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ْ لسنة ُٖٗٗ ،تمت اإلشارة إلى ىذا

القانكف سابقان.
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كذلؾ لككف أف اإلدارة ال تناقش المكظؼ بالشركط المتعمقة بالعمؿ ،كانما يتطمب فقط القبكؿ أك
الرفضُ.
أما بالنسبة لعضك المجمس التشريعي كعالقتو بالناخبيف فقد أثار جدالن آخر مف حيث ىذه
العالقة كالتي ذىب الفقو مف خالليا إلى ثالث نظريات ألجؿ العمؿ عمى تكييؼ ىذه العالقة مف
الناحية القانكنية كىي نظرية الككالة اإللزامية ،كنظرية الككالة العامة ،كنظرية االنتخاب
باالختيارِ ،كأيان كانت الطريقة فيي بال شؾ تختمؼ عف طريقة تعييف المكظؼ العاـ مف حيث
اإلجراءات كالسمطة المكمفة باإلشراؼ عمى التعييف أك االنتخاب ،كما أف الدكر الشعبي في عممية
اختيار أعضاء السمطة التشريعية يبرز بكضكح كيغيب تمامان في عممية اختيار المكظؼ العاـ
الذم غالبان يككف مترككان لرجاؿ اإلدارة ممف يمكمكف سمطة التعييف.
باإلضافة إلى ما ذكر سابقا؛ فنجد أف استقالة عضك المجمس التشريعي جاء تنظيميا
ضمف مصطمح االستقالة في كال مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ
المعدؿّ ،كقانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي رقـ َُ لسنة ََِْْ ،باإلضافة إلى
قرار بقانكف رقـ ُ لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامةٓ ،كعمى عكس ذلؾ نجد أف استقالة
المكظؼ العاـ جاءت ضمف إحدل حاالت انتياء الخدمة كالتي تتطمب أف يحصؿ مف خالليا
المكظؼ عمى مكافقة اإلدارة كعدـ تعارضيا مع الصالح العاـ كالتي ينظـ ىذه الحاالت ضمف
قانكف الخدمة المدنية رقـ ْ لسنة ُٖٗٗـٔ.

ُ

لممزيد أنظر:
-

د .عمي خالد شنطاكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،دار كائؿ لمنشر ،الطبعة األكلىََِّ ،ـ ،ص ِْٓ.

-

د .شريؼ يكسؼ خاطر ،الكظيفة العامة " دراسة مقارنة" ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ََََِِٖٗ-ـ ،صُٕ كما بعدىا.

-

د .محمد سميماف نايؼ شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم في دكلة فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صُُْ كما بعدىا.

2سنتعرض ليذه النظريات في األجزاء المتقدمة مف الرسالة ،تحديدان عند الحديث عف طبيعة عمؿ النائب كأثرىا
عمى استقالتو.

3تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقان .

5تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقان .

4تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقان .

6تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقان .
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بناء عمى ذلؾ فنجد أف استقالة عضك المجمس التشريعي الفمسطيني مف منصبة ذات
طبيعة استثنائية عمى األصؿ ،نظ ار لطبيعة الكظيفة التي يقدميا ىذا العضك كىي الكظيفة
التشريعية كالرقابية عمى الرغـ مف ككف أف العالقة التي تربطو ليست بمثابة عالقة كظيفية كانما
تنظميا نظريات مختمفة تربطو بالناخبيف كليس الدكلة ،التي يتطمب مف خالليا تحقيؽ التكازف بيف
المصمحة العامة كتحقيؽ أىداؼ الناخبيف دكف التأثير بشكؿ فعمي عمى تحقيؽ األىداؼ النيابية،
باإلضافة إلى ككنيا ترتبط بعمؿ عضك المجمس التشريعي خالؿ مدة الكالية البرلمانية التي ينص
عمييا القانكف أك الدستكر ،الذم يجعؿ مف االستقالة أمر استثنائي عمى األصؿ العاـ.
وفي ظؿ كؿ ما تقدـ تبرز الطبيعة االستثنائية الستقالة عضو المجمس التشريعي في
أنيا تأتي عمى خبلؼ اإلرادة الجماعية التي قامت بانتخابو الف طمب االستقالة فردياً ،ىذا مف
جانب ومف جانب أخر فإف االستقالة ىنا ال تتعمؽ بموظؼ عاـ كما ىو مفترض ،كما ال ترتبط
بوظيفة عامة وفؽ ما ىو مستقر عميو في قانوف الخدمة المدنية.
الفرع الثالث :ارتباط طمب االستقالة باإلرادة الصريحة لعضو المجمس التشريعي.
نجد أف انتياء العمؿ لدل المكظؼ العاـ يكمف مف خالؿ طرؽ عديدة كمختمفة مف
ضمنيا االستقالة كالتي تعتبر بمثابة إحدل الحاالت التي يرغب مف خالليا المكظؼ العاـ إنياء
خدمتو قبؿ بمكغ السف القانكني لمتقاعد ،حيث أف االستقالة تحدث إما بشكؿ صريح أك ضمني
عبر االنقطاع عف العمؿ (االستقالة الحكمية).
كعمى الرغـ مف ذلؾ فنجد أف االستقالة لعضك المجمس التشريعي الفمسطيني جاءت
مقتصرة عمى االستقالة الصريحةُ كذلؾ عبر ذكرىا دكف تناكؿ أم العبارات التي تعتبر عضك
المجمس التشريعي مستقيؿ بمجرد غيابة عف حضكر الجمسات كانما جاءت مقتصرة عمى أعطاء
رئيس المجمس الحؽ في تكجيو لفت نظر ،باإلضافة إلى إمكانية المجمس لكمو بناء عمى اقتراح
الرئيسِ.
بناء عمى ذلؾ يظير بأف استقالة عضو المجمس التشريعي جاءت مقتصرة عمى
االستقالة الصريحة عمى عكس الموظؼ العاـ الذي جاءت االستقالة تتضمف الصريحة
ُ
ِ

المادة َُُ مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
المادة َُٔ مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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والضمنية ،األمر الذي يتطمب تناوؿ المقصود باالستقالة الصريحة لعضو المجمس التشريعي
الفمسطيني وما ىي الشروط الخاصة بيا؟ وىؿ يعتبر التغيب عف حضور جمسات المجمس أو
لجانو استقالة ضمنية اـ يعتبر مخالفة تأديبية؟
لالجابة عمى ىذا التساؤؿ البد مف التطرؽ لمفيكـ االستقالة الصريحة ثـ االنتقاؿ لمحديث عف
الشركط الخاصة بيا كمقارنتيا مع ما جاء في القانكف اإلدارم.
 مفيوـ االستقالة الصريحة :ىي بمثابة إفصاح المكظؼ عف إرادتو في ترؾ الكظيفة
بصفة نيائية بطريقة كاضحة ال تحمؿ الشؾُ ،بناء عمى ككف أف عضك المجمس
التشريعي ال يعتبر مكظؼ عاـ كانما يعتبر أحد أعضاء السمطة التشريعية األمر الذم
يترتب عميو عدـ انطباؽ تعريؼ مفيكـ االستقالة الصريحية لذلؾ يمكف تعريؼ االستقالة
الصريحية لعضو المجمس التشريعي  :ىي بمثابة إفصاح عضو المجمس التشريعي عف
إرادتو في ترؾ الوظيفة التشريعية والرقابية بصفة نيائية بطريقة واضحة ال تحمؿ
الشؾ.
إال أننا نجد أف طمب االستقالة واف كاف بشكؿ صريح لكنو مقيد بمجموعة مف الشروط التي
البد مف مراعاتيا وىي:2
 .1يجب أف تككف مكتكبة ،كنجد أف يشترط في العضك المستقيؿ العمؿ عمى تقديـ طمب
االستقالة بشكؿ مكتكب كيظير مف خالؿ ذلؾ اتفاقيا مع قكاعد القانكف اإلدارم ككذلؾ
قانكف الخدمة المدنية التي جاءت تنص عمى ضركرة أف تككف استقالة المكظؼ العاـ
مكتكبة.
 .2البد أف تككف االستقالة خالية مف أم قيكد كشركط ،حيث يشترط عند تقديـ االستقالة مف
قبؿ عضك المجمس التشريعي عدـ تضمنييا بأم شركط أك قيكد.
ُ

د .محمكد أبك السعكد حبيب ،مرجع سابؽ ،ص ُْٗ ،كعرفيا كذلؾ د .شريؼ يكسؼ خاطر بأنيا رغبة

المكظؼ في إنياء خدمتو قبؿ بمكغ السف المقرر لترؾ الخدمة مع مقدرتو الصحية عمى االستمرار فييا ،كتحقؽ
عف طريؽ تقديـ العامؿ طمب يعمف فيو عف رغبتو الصريحة في ترؾ الخدمة .الكظيفة العامة " دراسة مقارنة"،
الطبعة الثانية ،مرجع سابؽ ،صِٖٗ ،كعرفيا د .عزيزة الشريؼ بأنيا االستقالة اإلرادية التي يتقدـ بيا العامؿ
طالبا مف اإلدارة إنياء الرابطة الكظيفية بينو كبيف اإلدارة ،راجع القانكف اإلدارم " التنظيـ القانكني لمكظيفة العامة

كالماؿ العاـ ،الطبعة الثانية  ،ُٖٗٗ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،صَِٓ.

ِ

المادة َُُ مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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 .3استم اررية مباشرة عضك المجمس التشريعي ميامو لحيف قبكؿ طمب االستقالة ،يتطمب مف
عضك المجمس التشريعي عدـ االنقطاع عف العمؿ لحيف اتخاذ القرار بشغكر عضكيتو.
يظير مف خبلؿ ذلؾ بأف الشروط التي يتطمبيا تقديـ طمب االستقالة الصريح مف عضو
المجمس الشريعي ذاتيا التي تتضمنيا قواعد ومبادئ القانوف اإلداري باإلضافة إلى قانوف
الخدمة المدنية الفمسطيني ،1إال أف االختبلؼ يكمف في عدـ تضمف القانوف الداخمي لممجمس
التشريعي الحديث عف االستقالة الضمنية وجاء مقتصر عمى االستقالة الصريحة فقط ،كما لما
يتناوؿ مسألة عدـ جواز قبوؿ االستقالة مف عضوية المجمس التشريعي الفمسطيني اثناء
اسقاط العضوية.
كما ونبلحظ أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لعاـ  2000جاء واضحاً
بخصوص مسألة التغيب عف حضور الجمسات ،حيث أف نص المادة ( )105مف ذات النظاـ
جاءت تنص عمى "ال يجوز لمعضو أف يتغيب عف حضور الجمسات إال إذا أخطر الرئيس مع
بياف العذر وال يجوز لعضو أف يتغيب أكثر مف ثبلث جمسات متتالية إال إذا حصؿ عمى إجازة
مف الرئيس وفي حالة الضرورة يوافؽ عمى منح العضو إجازة لمدة ال تزيد عف شير ويخطر
المجمس بذلؾ" والمادة ( )106تنص عمى" -1في حالة تغيب العضو عف حضور جمسات
المجمس أو لجانو أو لـ يحضر بعد مدة اإلجازة يعتبر متنازال عف حقو في مخصصات المياومة
مدة الغياب ،ويجوز لمرئيس لفت نظره كما يجوز لممجمس لومو بناء عمى اقتراح الرئيس-2 .
إذا تغيب أحد أعضاء أي لجنة ثبلث جمسات متتالية أو سبع جمسات متفرقة في الدورة الواحدة
دوف إجازة أو عذر مقبوؿ اعتبر مستقيبل مف عضوية المجنة ،وعمى مقرر المجنة إعبلـ الرئيس
بذلؾ"

ُ

لممزيد عف شركط استقالة المكظؼ العاـ راجع كال مف:
-

د .محمد فؤاد عبد الباسط ،القانكف اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص َِٖ.ُُِ-

-

د .صالح الديف فكزم ،المبسكط في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،ُٖٗٗ ،القاىرة ،صٔٔٔ كما
بعدىا.

-

د .محمد فاركؽ عبد الحميد ،نظرية المرفؽ العاـ في القانكف الجزائرم بيف المفيكميف التقميدم كاالشتراكي "
دراسة مقارنة – فرنسا –اإلتحاد السكفيتي – يكغسالفيا -الجزائر" ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ،الجزائر،

ص ٔٓ.
-

د .رمضاف محمد بطيخ ،مرجع سابؽ ،صَٓٔ كما بعدىا.
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يظير مف خبلؿ نص المادة ( 105و )106مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي
الفمسطيني بأنو تضمف تفرقو بيف التغيب عف حضور جمسات المجمس و جمسات المجاف ،حيث
أنو في حالة التغيب عف حضور جمسات المجمس فأنو يترتب عميو مخالفة تأديبية ال تصؿ إلى
حد اعتباره مستقيؿ نظ ارً ألف الجزاءات التي تترتب عميو ىي اعتباره متنازال عف حقو في
مخصصات المياومة مدة الغياب ،ولفت نظره أو الموـ بناء عمى اقتراح مف رئيس المجمس،
عمى عكس التغيب عف حضور جمسات المجاف فقد جاء النظاـ الداخمي واضحاً لكونو يعتبر
عضو المجمس التشريعي الفمسطيني الذي يكوف ضمف أحد لجاف المجمس مستقيؿ مف عضوية
المجنو إذا تغيب عف ثبلث جمسات متتالية أو سبع جمسات متفرقة في الدورة الواحدة دوف إجازة
أو عذر مقبوؿ ،األمر الذي يظير أخذ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي بمفيوـ االستقالة
الضمنية ضمف حدود المجاف فقط دوف عضوية المجمس.
ومف ىذه النقطة اليامة يمكف القوؿ أف استقالة عضو المجمس التشريعي ليا طابعيا
الخاص مف حيث كونيا فردية وصريحة عمى الدواـ ،وال توجد استقالة ضمنية 1إال ضمف حدود
التغيب عف حضور جمسات المجاف فقط دوف التغيب عف حضور جمسات عضوية المجمس،
وىي بخبلؼ استقالة الموظؼ العاـ الذي تحتمؿ الصورتيف ،وبرغـ ىذا الفرؽ إال أف استقالة
عضو المجمس التشريعي محكومة في قواعدىا واجراءات تقديميا بالقواعد العامة التي أوردىا
القانوف اإلداري مف خبلؿ قانوف الخدمة المدنية واالجتياد القضائي لمقضاء اإلداري وسبب ذلؾ
يرجع إلى أف ىذا القانوف يعد الشريعة العامة في االستقالة وىو القانوف الذي يتضمف أحكاميا
بصورة عامة.
الفرع الرابع :تعدد مراحؿ االستقالة.
تمر عممية تقديـ االستقالة مف قبؿ عضك المجمس التشريعي الفمسطيني بعدد مف المراحؿ
كذلؾ ما يظير بشكؿ كاضح مف خالؿ نص المادة "َُُ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي
الفمسطيني كالذم أظيرت بأف االستقالة تمر بثالث مراحؿ كالتي تتمثؿ بمرحمة تقديـ الطمب ثـ
مرحمة العرض كصكالن إلى المرحمة األخيرة كىي بمثابة اتخاذ قرار بشغكر مكقع العضك المستقيؿ،
كبناء عمى ذلؾ يظير بأف عممية االستقالة متتابعة فال تجاكز أم مف المراحؿ الخاصة باالستقالة،
كذلؾ لككنيا عممية مترابطة يترتب عمى أم خمؿ أك ترؾ إجراء بطالف صحة طمب االستقالة.
1

د.محمدسلٌمانناٌفشبٌر،مبادئالقانوناإلداريفًدولةفلسطٌن–الجزءالثانً،مرجعسابق،ص.464
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حيث أنو يشترط في الطمب المقدـ أف يقدـ يككف مف عضك المجمس التشريعي الفمسطيني
بنفسو ،كأف يصدر عف إراده حرة كنزيو ،كأف يككف خطي كخالية مف أم شركط ،باإلضافة إلى
ضركرة العمؿ عمى تقديميا لمجية المختصة ،كمف خالؿ ذلؾ يتضح أنو في حالة اإلخالؿ بأم
مف الشركط الالزـ تكافرىا ضمف شرط التقديـ فأنو يترتب عميو بطالف طمب االستقالة.
باإلضافة إلى ذلؾ فنجد أف االستقالة ال تقؼ عند مرحمة الطمب كانما يتكفر ضمنيا
العرض كذلؾ عبر القياـ بعرض طمب االستقالة عمى أعضاء المجمس التشريعي مف قبؿ رئيس
المجمس باإلضافة إلى ضركرة التقيد بالمدة المحددة في القانكف لعرض الطمبُ ،كأخي ار فأف طمب
االستقالة ال يعتبر نيائي إال بعد اتخاذ قرار بشغكر مكقع العضك المستقيؿِ.
بناء عمى ذلؾ يتضح بأف االستقالة مف عضوية المجمس التشريعي بمثابة إجراء متعدد
المراحؿ وكؿ واحد مف ىذه اإلجراءات يأتي بمثابة مكمؿ لآلخر ،األمر الذي يجعؿ أي تجاوز أو
ترؾ ألحدي مراحؿ االستقالة باطؿ لكونو جاء مخالؼ لنص القانوف ،مما يترتب عمى ىذا األمر
ضرورة تقيد عضو المجمس التشريعي الذي يريد االستقالة بالترتيب الذي أورده النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي بغية عدـ حدوث أي بطبلف في اإلجراءات األمر الذي يترتب عميو بطبلف
طمب االستقالة.

ُ المادة "َُٕ "ِ/مف قرار بقانكف رقـ "ُ" لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامة (ِ -تقدـ العضك باستقالتو إلى

رئيس المجمس ،كتعتبر نافذة بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديميا ،).تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

2

المادة""111منالنظامالداخلًللمجلسالتشرٌعًالفلسطٌنًلسنة،2111تمتاإلشارةإلىهذاالقانونسابقاً .

33

المبحث الثاني
تميز استقالة عضو المجمس التشريعي عف االستقاالت المشابية ليا
بعد أف بينا في المبحث السابؽ ماىية استقالة عضك المجمس التشريعي كخصائصيا ،مف
حيث ككنيا ترتبط تتميز باإلرادة الفردية في تقديـ طمبيا فقط ،حيث أف الطمب يعد فردياً يمتمكو
عضو المجمس التشريعي قائـ عمى رغبتو في التخمي عف عضويتو وانياء ميامو التشريعية
والرقابية بصفة نيائية وفؽ اإلجراءات المنصوص عمييا في القانوف .كبعد أف قمنا بأف استقالة
عضك المجمس التشريعي ذات طبيعة استثنائية ،يأتي الدكر اآلف لنميز بيف استقالة عضك المجمس
التشريعي بالمفيكـ الكارد أعاله كبيف االستقاالت المشابية ليا .كذلؾ يأتي ىذا المبحث ليجيب
عمى تساؤؿ ىاـ كىك " إف كانت استقالة عضو المجمس التشريعي – بحسب ما ذكرناىا أعبله –
فيؿ يمكف أف نقوؿ بأنيا تتشابو مف حيث اإلجراءات مع االستقاالت األخرى ،أـ أف فرقاً بينيـ "
كفيما يمي نستعرض االستقاالت المشابية مع مقارنتيا باستقالة عضك المجمس التشريعي.
المطمب األوؿ  :استقالة الوزير.
المطمب الثاني :االستقالة الحكومية .
المطمب الثالث  :االستقالة مف ىيئة المكتب.
المطمب الرابع :استقالة الموظؼ العاـ (االستقالة الوظيفية).
المطمب األوؿ
استقالة الوزير
لـ يتطرؽ المشرع الفمسطيني في القكانيف ذات الصمة بتعريؼ استقالة الكزير ،كما أف الفقو
لـ يتطرؽ لذلؾ ،كنرل بأنيا تتمثؿ في حؽ الوزير في ترؾ العمؿ الحكومي بصفة نيائية ،وذلؾ
وفقاً لئلجراءات المنصوص عمييا في القانوف .1كيعكد السبب كراء األخذ بعبارة "ترؾ" كذلؾ لككف
أف االستقالة المقدمة مف قبؿ الكزير مشابو لغيرىا مف االستقاالت فيي مبنية عمى أساس طابع
إرادم فردم مف حيث النشأة كالميالد ،أك عند تقديـ الطمب فقط ،لكنيا تبقى مقيدة كمحتكمة
ُ

قريب مف ىذا المعني ،أحمد محمد حمد ،المركز الكظيفي لمكزير في القانكف الفمسطيني– د ارسة تحميمية ،مرجع

سبؽ،ص َُٖ.
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لإلجراءات التي نص عمييا القانكف في قبكليا مف عدمو ،كما أف استخداـ مصطمح حككمي يأتي
في ظؿ الطبيعة الكظيفة التي يقكـ بيا الكزير لككنيا تجمع بيف شقيف أحدىـ سياسي كأخر إدارم.
كباعتباره أحد أعضاء الحككمة ،كيثار تساؤؿ حوؿ ما ىي االجراءات المتبعة في تقديـ االستقالة
مف قبؿ الوزير ورئيس الوزراء ،وىؿ ىي متشابية أـ أنو يوجد فرؽ بينيما؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نعكد إلى القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعديالتو،
حيث أنو جاء مكضحان بأف االستقالة مف قبؿ الكزير تقدـ لرئيس الكزراء كذلؾ كفؽ مبدأ التدرج
اإلدارم كالتبعية الحككمية في إطار التسمسؿ اإلدارم كالحككميُ .أما بالنسبة الستقالة رئيس
الكزراء فأنيا تقدـ إلى رئيس السمطة كذلؾ كفؽ مبدأ التدرج اإلدارم كالتبعية السياسية كالتنفيذية
لرئيس الدكلة الذم يمثؿ الرجؿ األكؿ في السمطة التنفيذية كيترأس السمطة السياسية في فمسطيف.

ِ

يبلحظ أف استقالة الوزير ال تكوف اختيارية دائما فقد تقتصر في بعض الحاالت عمى
اإلجبار ،األمر الذي يترتب عميو اثاره تساؤؿ ىاـ حوؿ أنواع استقالة الوزير ؟
تنقسـ االستقالة الك ازرية إلى نكعيف عمى النحك اآلتي ،حيث يتمثؿ النوع األوؿ في
االستقالة االختيارية كىي االستقالة التي يتقدـ بيا الكزير إلى رئيس مجمس الكزراء بصكرة نيائية،
خالية مف عيكب اإلرادة ككفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا قانكنان .ففي ىذه الصكرة تتجو إرادة
الكزير إلى تقديـ طمب االستقالة بصكرة قائمة عمى رغبتو كقناعتو ،أما النوع الثاني وىو يمثؿ
تطبيقاً لفكرة االستقالة اإلجبارية ،بيد أنو ال يفيـ مف ذلؾ إجبار الوزير عمى تقديـ استقالتو
وانما يعد كذلؾ بحكـ التطورات الحاصمة دوف تدخؿ منو أو بإرادتو ،لذلؾ فإف ىذا النكع يقكـ
عمى أساس اإلجبار كالالإرادية كدكف مكافقة الكزير ،حيث أنو كبمجرد تكفر أحدل الحاالت اآلتية
يعتبر الكزير في حكـ المستقيؿ ،كىي حالة كفاة رئيس الكزراء أك استقالة رئيس الكزراء أك استقالة
ثمث عدد أعضاء الحككمة عمى األقؿ أك إقالة رئيس الكزراء مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية ،يفقد
الكزير مركزه القانكني نظ انر لمتطكرات التي تحققت ،كيعتبر في حكـ المستقيؿ ألنو ال يمكف اعتباره
مقاالن أك غير ذلؾ ،فالكصؼ األقرب في ىذه الحاالت أنو مستقيؿ بحكـ االستقالة الجماعية أك
ُ

نص المادة " ٖٔ "ُ/مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعديالتو " يمارس رئيس الوزراء ما يمي:

 -1تشكيؿ مجمس الوزراء أو تعديمو أو إقالة أو قبوؿ استقالة أي عضو أو مؿء الشاغر فيو" ،تمت اإلشارة
إلى ىذا القانكف سابقان.

ِ

نص المادة (ْٓ) مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعديالتو " يختار رئيس السمطة الوطنية رئيس

الوزراء ويكمفو بتشكيؿ حكومتو ولو أف يقيمو أو يقبؿ استقالتو" ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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استقالة رئيسو اإلدارم كالحككمي أك إقالة األخيرُ ،ومف التطبيقات العممية عمى استقالة الوزراء
في الواقع الفمسطيني ما يمي  -ُ :استقالة كزير االقتصاد الفمسطيني باسـ خكرم مف حككمة
الدكتكر سالـ فياض  -أكتكبر ََِٗ كحاتـ عبد القادر كزير شؤكف القدس مف حككمة الدكتكر
سالـ فياض – سبتمبر ََِِٗ .كنبيؿ قسيس كزير المالية مف حككمة الدكتكر سالـ فياض –
مارس َُِّّ.
المطمب الثاني
االستقالة الحكومية
تتميز االستقالة الحككمية بالطابع الجماعي كبكجكد إرادة مشتركة أدت إلى تحققيا ،حيث
يقصد باالستقالة الحككمية بأنيا إجراء يؤدم إلى نياية المركز القانكني لرئيس الكزراء كأعضاء
حككمتو معان ،بحيث تككف االستقالة الحككمية مبنية عمى أساس استقالة جميع الكزراء دكف استثناء
أحد منيـ ،كتعتبر الحككمة مستقيمة كيعاد تشكيميا كفقان ألحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني
المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو

في الحاالت التاليةْ -ُ :فكر بدء كالية جديدة لممجمس

التشريعي ،حيث تنتيي مدة كالية المجمس التشريعي القائـ عند أداء أعضاء المجمس الجديد
المنتخب اليميف الدستكرمٓ ِ -بعد حجب الثقة عف رئيس الكزراء أك عف رئيس الكزراء كحككمتو،
ُ

نص المادة (ّٖ) مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعديالتو "  -4وفاة رئيس الوزراء-5 .

استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثمث عدد أعضاء الحكومة عمى األقؿ -6 .إقالة رئيس الوزراء مف قبؿ

رئيس السمطة الوطنية" ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ِ

مكقع ككالة سما األخبارية ،حكؿ مكضكع استقالة كزير االقتصاد الفمسطيني باسـ خكرم مف حككمة الدكتكر

سالـ فياض ،تاريخ كساعة النشر َٓ:ُٓ ،ََِٗ/َُ/َّ :ـ ،تاريخ كساعة الزيارة،َُِٖ/َٗ/ُٕ :
َّٗٔ:صباحانhttp://samanews.ps/ar ،

ّ

مكقع الجزيرة األخبارم ،حكؿ مكضكع استقالة كزير المالية الفمسطيني إثر خالفات ،تاريخ النشر

َّ ،َُِّ/َّ/تاريخ كساعة الزيارة َٔ:ّٔ ،َُِٖ/َٗ/ُٕ :صباحان ،يمكنؾ الكصكؿ إلى المكقع عبر الرابط
اآلتيhttp://www.aljazeera.net/news :

ْ
ٓ

نص المادة "ّٖ" مف القانكف االساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعديالتو ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

المادة "ْٕ" مكرر مف القانكف األساسي لسنة ََِّ كتعديالتو " تنتيي مدة والية المجمس التشريعي القائـ

عند أداء أعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستوري" ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان ،كيظير مف

خالؿ ذلؾ بأف كالية المجمس التشريعي القائـ عند اداء اعضاء المجمس التشريعي الجديد اليميف الدستكرية ،كىذا
ما أكده حكـ محكمة العميا بصفتيا الدستكرية المنعقدة في راـ ا﵀ في الدعكل الدستكرية رقـ ُ لسنة ََِٔ،

بتاريخ ُٗ/ديسمبر ،ََِٔ/مكسكعة المقتفى اإللكتركنية ،يمكف الكصكؿ إليو خالؿ العنكاف اآلتي:
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أك عف ثمث عدد الكزراء عمى األقؿ ،حيث يمتمؾ المجمس التشريعي صالحية حجب الثقة مقيدة
بالحصكؿ عمى األغمبية المطمقة ألعضائو ،باإلضافة إلى انو يشترط في حالة حجب ثقة رئيس
الكزراء أك عنو كعف أعضاء حككمتو بضركرة قياـ رئيس السمطة الفمسطينية بالعمؿ عمى تقديـ
بدء مف تاريخ حجب الثقة ،أما في حالة حجب الثقة عف
بديال خالؿ ميمة أقصاىا أسبكعاف ن
شخص أك أكثر مف أعضاء الحككمة فأنو يتطمب مف رئيس الكزراء تقديـ بديال في الجمسة التالية

عمى أف ال يتجاكز مكعدىا أسبكعيف مف تاريخ حجب الثقةُ -ّ .أية إضافة أك تغيير أك شغكر
أك إقالة تشمؿ ثمث عدد أعضاء مجمس الكزراء عمى األقؿِ -ْ .كفاة رئيس الكزراء -ٓ .استقالة
 http://muqtafi.birzeit.eduتاريخ كساعة زيارة المكقع  :األحد/ِٕ ،أيارَٓ:ّٓ ،َُِٖ/ص ،ارجع في

ىذا السياؽ لصفحة ُّ مف ذات الرسالة.

ُ

نص المادة "ٕٗ )ِ/ُ/مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنو ََِّ كتعديالتو ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقان .ومف التطبيقات العممية في الواقع الفمسطيني ما يمي  :بعد قياـ الوزراء في عاـ  2002بتقديـ
استقالتيـ بصورة جماعية نظرا لتمويح المجمس التشريعي بحجب الثقة عف الحكومة ،فقد حدث بعد ذلؾ أف

أميؿ المجمس التشريعي رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية مدة أسبوعيف إلعادة تشكيؿ الحكومة ثـ أميؿ مدة
أخرى  2002/10/6ـ ،مدة شير إضافي ،وذلؾ بسبب اجتياح قوات االحتبلؿ االسرائيمي لمقر الرئاسة براـ اهلل
في شير أيموـ مف ذات العاـ ،ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع ارجع أ.د .فتحي عبد النبي الوحيدي،

القانوف الدستوري والنظـ السياسية ،السمطات الثبلثة وفقاً ألحكاـ القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ مع شرح

تطورات أنظمة االنتخابات الفمسطينية ،الجزء الثاني ،الطبعة الخامسة ،مزيدة ومنقحة ،مطابع المقداد بقطاع

غزة ،ص  520وما بعدىا.

ِ

نص المادة "ٕٗ/ّ/أ – ب " مف القانكف األساسي لسنة ََِّ كتعديالتو " -3أ -يعد تعديبل وزاريا أية إضافة

أو تغيير يطاؿ حقيبة وزارية أو وزي ارً أو اكثر مف أعضاء مجمس الوزراء ما داـ لـ يبمغ ثمث عددىـ .ب .عند
إجراء تعديؿ وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو مؿء الشاغر ألي سبب كاف يتـ تقديـ الوزراء الجدد خبلؿ مدة

أقصاىا أسبوعاف مف تاريخ التعديؿ أو الشغور لممجمس التشريعي في أوؿ جمسة يعقدىا لمتصويت عمى الثقة
بيـ وفقا ألحكاـ ىذه المادة ".تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان ،ومف التطبيقات العممية عمى الواقع الفمسطيني
ما يمي :قياـ رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ  2002ـ ،بإضافة وزراء جدد عمى مجمس الوزراء

"الحكومة" بتاريخ 2002/6/5ـ ،وطرحت لمحصوؿ عمى ثقة المجمس التشريعي بتاريخ 2002/9/11ـ ،وىنا
قد ثار خبلؼ حوؿ ما إذا كاف المطروح عمى المجمس ىو تعديؿ عمى الحكومة القائمة أـ تشكيؿ حكومي جديد،

حيث اعتبر المجمس التشريعي حينيا أف المطروح عميو ىو تشكيؿ حكومي جديد ،وبالتالي فإف مف حقو

التصويت عمى الثقة بالحكومة بأكمميا ،في حيف اعتبرت الحكومة اف ما جرى ىو تعديؿ وزاري وأف دور
المجمس التشريعي ينحصر في التصويت عمى الثقة بالوزراء الخمسة الجدد وىو ما نؤيده ،واف ىذا األمر

بسبب في اضطرار الوزارء إلى تقديـ استقاالتيـ بصورة جماعية نتيجة تمويح المجمس التشريعي بحجب الثقة
عف الحكومة ،ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع ارجع أ.د .فتحي عبد النبي الوحيدي ،القانوف الدستوري

والنظـ السياسية ،السمطات الثبلثة وفقاً ألحكاـ القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ مع شرح تطورات أنظمة
االنتخابات الفمسطينية ،مرجع سابؽ ،ص  520وما بعدىا.
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رئيس الكزراء أك استقالة ثمث عدد أعضاء الحككمة عمى األقؿ -ٔ .إقالة رئيس الكزراء مف قبؿ
رئيس السمطة الكطنية.
ونبلحظ بناء عمى ما ذكر سابقا بأف الحكومة تعتبر مستقيمة بشكؿ كمى في حالة توفر
إحدى الحاالت التي نص عمييا القانوف األساسي الفمسطيني لسنة  2003وتعديبلتو ،حيث أنو
في حالة توفر احدى الحاالت السابقة تعتبر الحكومة مستقيمة بشكؿ كامؿ وبصورة جماعية
خبلفاً الستقالة الوزير الفردية ،ويظير مف خبلؿ ذلؾ بأف االستقالة وفقاً لنص المادة " "83مف
القانوف األساسي الفمسطيني لسنة  2003وتعديبلتو ليست اختيارية وانما إجبارية بالنسبة لكؿ
وزير عمى انفراد ألف اإلرادة المستقيمة ىي إرادة جماعية والوزير يمثؿ جزًء منيا وليس كميا

بناء عمى إرادة الوزير ،حيث يعد مستقيبلً مع جميع الوزراء بقوة
وتقع بقوة القانوف وليس ً
القانوف إف توافرت إحدى الحاالت المنصوص عمييا في القانوف األساسي الفمسطيني 2003

وتعديبلتو ،1حيث تحدث استقالتو مع األخريف بمجرد توفر أحدى الحاالت الواردة بالنص
الدستوري اآلمر الذي يجعميا أقرب لكونيا إقالة برغبة المشرع وليست استقالة برغبة الوزير
ذاتو ،كما أنيا مبنة عمى فكرة التبعية ،كوف إف المركز القانوني لموزير يتبع لممركز الحكومة
ككؿ ،وبالتالي ما يؤثر عمى األخير يؤثر حتماً عمى األوؿ.
وال يقؼ األمر عند ذلؾ فنجد أنو في حالة تعرض رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء
وحكومتو ،أو ثمث عدد الوزراء عمى األقؿ لحجب الثقة مف قبؿ المجمس التشريعي يقع عمى
جميع أعضاء الحكومة مسؤولية تضامنية وذلؾ ما نصت عميو المادة " 2"74مف القانوف
األساسي الفمسطيني لسنة  2003وتعديبلتو .3باإلضافة إلى أنو يقع عمى رئيس السمطة
الفمسطينية العمؿ عمى إيجاد البديؿ ضمف مدة أسبوعيف مف تاريخ حجب ثقة رئيس الوزراء أو
رئيس الوزراء وحكومتو وكذلؾ الحاؿ في حجب ثقة أحد أعضاء الحكومة فأنو يقع عمى رئيس

1تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
ِ

نص المادة "ْٕ" مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو "ُ -رئيس الوزراء مسؤوؿ

أماـ رئيس السمطة الوطنية عف أعمالو وعف أعماؿ حكومتو  -2 .الوزراء مسؤولوف أماـ رئيس الوزراء كؿ

في حدود اختصاصو وعف أعماؿ وزارتو -3 .رئيس الوزراء وأعضاء حكومتو مسؤولوف مسؤولية فردية

وتضامنية أماـ المجمس التشريعي ".تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

3تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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الوزراء إيجاد البديؿ خبلؿ الجمسة التالية وضمف مدة أقصاىا أسبوعيف مف تاريخ حجب الثقة.
وىنا أيضاً يعتبر الوزير مستقيبلً بصورة ال إرادية.
المطمب الثالث
االستقالة مف ىيئة المكتب
لـ يتطرؽ المشرع الفمسطيني ضمف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعيُ أك القانكف
األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتوِ كأحكاـ المحكمة العمياّ باإلضافة إلى الفقو
إلى تعريؼ االستقالة مف ىيئة المكتب ،كالمقصكد بييئة المكتب كفؽ النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي ىك ىيئة مكتب رئاسة المجمس التشريعي الفمسطينيْ .كما كجاءت المادة "ْ" مف النظاـ
الداخمي لممجمس التشريعي تتحدث عف تشكيؿ ىيئة المكتب ،باإلضافة إلى الطريقة المتبعة في
عممية انتخابيـ ،حيث أظيرت بأف ىيئة المكتب تتككف مف رئيس لممجمس كنائبيف لمرئيس كأميف
سر ،كيتـ اختيارىـ عبر االقتراع السرم كالحصكؿ عمى األغمبية المطمقة لممجمسٓ ،أما في حالة
عدـ تكفير األغمبية فأنو يتـ أخذ أكثر مرشحيف حصكالن عمى األصكات كيجرم حينئذ التصكيت
عمييما فقط كيكتفي في ىذه الحالة باألغمبية النسبيةٔ.
ويتضح بناء عمى ما أوردناه سابقاً ،أف المشرع الفمسطيني عمؿ عمى تناوؿ وتوضيح المقصود
بييئة المكتب واإلجراءات المتبعة في عممية انتخابيـ ،إال أنيـ لـ يوضح ما ىو المقصود

ُ
ِ

تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ّ يستقر الفقو في فمسطيف عمى أف محكمة العدؿ العميا تعتبر محكمة القضاء اإلداري في ضوء االختصاصات
الممنوحة ليا بموجب القوانيف المنظمة ليا ال سيما تمؾ التي صدرت أثناء فترة االنتداب البريطاني ،أنظر:

عاشة مصطفى أحمد ،عممية اإلصالح في الجياز القضائي لفمسطيني ،تقرير منكر ،المرؾ الفمسطيني لمبحكث
السياسية كالمسحية ،دائرة السياسة كالحكـ ،حزيراف – يكنيك ََِْـ ،صٓٔ-؛ د عدناف عمرك ،إبطاؿ الق اررات
اإلدارية الضارة باألفراد كالمكظفيف ،الييئة المشتقمة لحقكؽ المكاطف ،راـ ا﵀ََُِ ،ـ ،صُ.

ْ

المادة "ُ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ٓ

يقصد باألغمبية المطمقة لممجمس كفؽ المادة "ُ" مف الباب األكؿ " التعريفات " بأنيا (أكثرية (نصؼ  +واحد)

ٔ

المادة "ٖ" ك"ٗ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان ،كما

لكؿ عدد أعضاء المجمس) ،النظاـ الداخمي لممجمس االتشريعي الفمسطينيف تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

كيقصد باألغمبية النسبية كفؽ المادة "ُ" مف الباب األكؿ " التعريفات بأنيا (أكثرية المصوتيف بغض النظر عف
عدد الحاضريف) ،النظاـ لداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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باستقالة ىيئة المكتب .وبناء عمى ذلؾ يمكف تعريؼ استقالة ىيئة المكتب بأنيا بمثابة حؽ
رئيس المجمس أو أي مف نائبيو أو أميف السر بترؾ العمؿ ضمف ىيئة المكتب بصورة نيائية،
وفؽ اإلجراءات التي حددىا النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي.
األمر الذي يثير تساؤؿ ىاـ حوؿ اإلجراءات المتبعة مف قبؿ أعضاء ىيئة المكتب لتقديـ طمب
االستقالة؟.
يتطمب اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ العكدة إلى النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي لسنة
َََُِ ،حيث تناكؿ اإللية المتبعة لتقديـ طمب االستقالة مف قبؿ أعضاء ىيئة مكتب المجمس
التشريعي ،مكضح أنو يتطمب تقديـ طمب االستقالة مكتكب إلى ىيئة المكتب ،كمف ثـ عمؿ ىيئة
المكتب عمى عرض ىذا الطمب عمى المجمس خالؿ أكؿ جمسة يعقدىا مقيدان ذلؾ بمدة أقصاىا
أسبكعيف مف تاريخ تقديـ االستقالة ،كما يمكف سحب طمب االستقالة قبؿ عرضيا عمى المجمسِ.
بناء عمى ذلؾ يثار تساؤؿ حوؿ التنظيـ القانوني لفكرة االستقالة الجماعية مف ىيئة
المكتب؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ؛ نجد أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي جاء كاضحان كمحدد
لإللية المتبعة في حالة شغكر عضكية ىيئة المكتب ،متطمب في ذلؾ العمؿ عمى إتباع أحكاـ
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ،كذلؾ عبر أعطاء صالحية تكلي كرسي الرئاسة أكبر
األعضاء سنانّ ،إال انو في حالة قياـ أعضاء ىيئة المكتب بتقديـ االستقالة مف البرلماف كحدكث
شغكر في العضكية ،فمف المسؤكؿ عف قبكؿ استقالتيـ ،نجد أف ىذه االستقالة تقدـ إلى رئيس
ىيئة المكتب المؤقت كالذم يحدد ككنو بمثابة أكبر األعضاء سنان.
كما أكضح النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي أنو في حالة غياب الرئيس كنائباه فإف
رئاسة المجمس تككف ألكثر األعضاء الحاضريف سنانْ.

1تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقان .

ِ

المادة "َُ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ْ

المادة "ُّ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني (يتولى النائب األوؿ رئاسة المجمس حاؿ غياب

ّ

المادة (ٖ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

الرئيس أو اشتراكو في مناقشات المجمس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجمس حاؿ غياب الرئيس ونائبو األوؿ

41

يتضح مف خبلؿ ذلؾ بأف المجمس التشريعي جاء موضح بشكؿ محدد اإلجراءات
المتبعة في عممية تقديـ االستقالة مف قبؿ احد أعضاء ىيئة المكتب ،كما أنو أوضح بضرورة
توف ر طمب استقالة األمر الذي يظير وبشكؿ جمي بعدـ إمكانية قبوؿ االستقالة في حالة عدـ
توفر طمب مكتوب أو عند العمؿ عمى تقديـ طمب االستقالة مف ىيئة المكتب بشكؿ شفيي ،وال
يقصر األمر عند ذلؾ وانما جاء متحدثا عف إمكانية استقالة جميع أعضاء ىيئة المكتب ومف
الجية المختصة لتسير عمؿ المجمس وقبوؿ طمب االستقالة مف ىيئة المكتب في حالة
االستقالة الجماعية ،والذي يظير بشكؿ واضح ضمف المادة " "13مف النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي لسنة 2000ـ.1
المطمب الرابع
استقالة الموظؼ العاـ (االستقالة الوظيفية).
تعرؼ االستقالة الكظيفية بأنيا رغبة المكظؼ بترؾ الخدمة نيائيا بحر إرادتو قبؿ انتياء
المدة القانكنية المحددة ليا ِ.كال يتحقؽ ىذا الترؾ أك انتياء العالقة الكظيفية بيف المكظؼ العاـ
كاإلدارة إال بصدكر قرار إدارم مف الجية المختصة بقبكؿ ىذه االستقالة بشكؿ صريح أك ضمني،
كاال تعرض المكظؼ لمساءلة التأديبيةّ.
وىناؾ مف يعرفيا بأنيا الطمب الخطي الصريح الذم يتقدـ بو المكظؼ العاـ إلى االدارة،
طالبان إنياء خدماتو ،كال ينت ىذا الطمب أثره القانكني إال بمكافقة اإلدارة عمى إنياء خدمات ىذا

أو اشتراكيما في مناقشات المجمس ،واذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسة المجمس أكثر األعضاء الحاضريف

سناً) ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

1تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
ِ
ّ

د .محمد فؤاد عبد الباسط  ،مرجع سابؽ ،صَِٕ.

انظر:
د .عزيزة الشريؼ ،اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص َِٔ.

-

زكي محمد النجار ،اسباب انشاء الخدمة لمعامميف الحككمة كالقطاع العاـ ،ص ُُّ.

عبد الكريـ بف قمة ،االستقالة في القانكف الجزائرم ،مرجع سابؽ ،ص ٗٔ  ،ككذلؾ انظر محمد أحمد
الحداد ،مقاؿ بعنكاف "حقكؽ المكظؼ العاـ في األحكاـ المنظمة َُِٕ ـ ،مرجع سابؽ ،مشار إليو سابقان.

41

المكظؼُ .ويذىب الدكتور محمد سميماف شبير إلى تعريفيا بأنيا حؽ المكظؼ في ترؾ الخدمة
داخؿ المرفؽ العاـ بصفة نيائية ،كذلؾ كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا قانكنان.
نحف نؤيد ما ذىب إليو الدكتور محمد سميماف شبير في تعريؼ االستقالة وذلؾ لكونو
جاء أدؽ وأشمؿ مف التعريفات السابقة فيو يتضمف عبارة ( وفؽ اإلجراءات المنصوص عمييا
قانوناً) األمر الذي يفتح المجاؿ لكونيا تشمؿ عمى تحديد الشخص الذي يقدـ طمب االستقالة،
ومف ىي الجية المختصة التي يقدـ ليا الطمب وتفصؿ في الطمب سواء بالقبوؿ أو الرفض مع
ضرورة  ،باإلضافة إلى المدة المحددة لمفصؿ في طمب االستقالة ،وشرط استمرارية الموظؼ في
العمؿ إلى أف يتـ الفصؿ في الطمب  ...الخ.
كعمى الرغـ مف ككف حؽ االستقالة مف الحقكؽ الشخصية التي يتمتع بيا المكظؼ العاـ عقب
إنتياء نظاـ السخرة ،منذ بداية القرف العشريفِ ،إال إف ىذا الحؽ ليس مطمقان كانما يتطمب مراعاة
مصمحة المرافؽ العامة كالتي تتطمب دكاـ استم اررية المرافؽ العامة بانتظاـ كاطرادّ ،كذلؾ لعدـ
ال تأثيرىا عمى المنتفعيف ،األمر الذم جعؿ المشرع الفمسطيني في قانكف الخدمة المدنية المعدؿ
لسنة ُْٖٗٗ ،بإخضاع استقالة المكظؼ العاـ لعدد مف اإلجراءات المعينة ،كالمتمثمة باآلتيٓ:
ُ .لممكظؼ أف يقدـ استقالتو مف كظيفتو بطمب خطي إلى رئيس الدائرة الحككمية التابع ليا،
مظي انر دكف لبس أك غمكض أك شركط رغبتو في ترؾ الخدمة بصكرة نيائية.
ِ .يبت رئيس الدائرة الحككمية المذككر في طمب االستقالة خالؿ مدة أقصاىا ثالثكف يكمان
مف تاريخ تقديميا إلية.
ّ .تعتبر االستقالة مقبكلة حكمان إذا لـ يتـ البت فييا خالؿ المدة المشار إلييا في الفقرة (ِ)
أعاله.

ُ
ِ

د .حمدم سميماف القبيالت ،مرجع سابؽ ،ص ُّٕ.

انظر:
-

ّ

د .عدناف عمرك ،مبادئ القانكف اإلدارم  -نشاط اإلدارة ككسائميا ،مرجع سابؽ،ص َِٗ.

راجع في مبدأ دكاـ سير المرافؽ العامة بانتظاـ كدكاـ ،كال مف  :د .سامي جماؿ الديف ،المرجع السابؽ ،ص

ُِِ ،د .محمد السنارم ،مرجع سابؽ ،ص ِٖٔ ،د .محمكد أبك السعكد حبيب ،مرجع سابؽ ،صُّٗ ،د.
ماجد راغب الحمك ،مرجع سابؽ ،ص َّٖ ،د .محمد فاركؽ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،صٔٓ.

ْ
ٓ

تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

نص المادة "ٗٗ" مف قانكف الخدمة المدنية المعدؿ لسنة ُٖٗٗ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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ْ .ال تقبؿ استقالة المكظؼ المحاؿ إلى التحقيؽ إال بعد انتيائو بغير إحدل عقكبتي الفصؿ
أك اإلحالة إلى المعاش.
ٓ .يستمر المكظؼ في عممو إلى أف يبمغ كتابيان بقرار قبكؿ االستقالة أك انقضاء المكعد
المنصكص عميو في الفقرة(ِ) مف ىذه المادة.
يتضح مف خالؿ ما ذكر سابقان ،أف القرار الصادر بقبكؿ طمب االستقالة يقكـ عمى أساس
تكفر طمب االستقالة ،األمر الذم يتضح مف خاللو بضركرة كجكد طمب استقالة ،لككف أنو ال
يمكف صدكر قرار بقبكؿ االستقالة دكف تكفر طمب ،كما أنو في حالة القياـ بسحب طمب االستقالة
قب ؿ صدكر قرار بخصكصو ،فأنو بذلؾ يصبح المسكغ القانكني لمقرار غير مكجكد ،باإلضافة إلى
ككف االستقالة تقكـ عمى طابع إرادم كرضائي ،بحيث ال يجكز اجبار المكظؼ عمى تقديميا بأم
شكؿ مف األشكاؿُ.
كمف جانب أخر فقد أخذت محكمة العدؿ العميا بفكرة االستقالة الضمنية ،فقد اعتبرت " فقداف
الكظيفة بسبب االنقطاع عنيا مف قبيؿ االستقالة ،كفي قرار أخر قضت بأف قبكؿ المكظؼ بكظيفة
أخرل يفيد االستقالة كذلؾ عبر قكليا " إف قبكؿ المكظؼ في ك ازرة التربية كالتعميـ لكظيفة في
البمدية كىي مؤسسة أىمية بحكـ القانكف يعتبر بمثابة استقالة ضمنية مف كظيفة الحككمة"ِ.
يظير مف خبلؿ ما ذكر سابقا بأف القواعد واألحكاـ المنظمة الستقالة عضو المجمس
التشريعي تتمثؿ بخصوصيتيا وطابعيا المختمؼ عف تمؾ التي تنظـ االستقاالت المشابية ،وذلؾ
ُ

د .محمد سميماف شبير ،القانكف اإلدارم في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صْٔٔ ،كفي ىذا السياؽ فقد ذىبت

محكمة العدؿ العميا باآلتي (يتعيف لمشروعية اإلستقالة بإعتبارىا تصرؼ إرادي أف تصدر عف إرادة حرة غير
مشوبة بأي عيب مف عيوب اإلرادة خصوصاً اإلكراه واال عد القرار الصادر بقبوليا غير مشروع ،إذ ال بد أف
تصدر اإلستقالة عف رغبة صادقة ورضاء صحيح ،وبالتالي فإف تقديـ الموظؼ استقالتو نتيجة الرىبة التي

بعثتيا اإلدارة في نفسو بأف صورت لو أف مف األفضؿ لو تقديـ استقالتو ألف فصمو مف عممو لف يمكنو

مستقببلً مف العمؿ ،يجعؿ مف استقالتو باطمة ،وما داـ أف المستدعي قد عدؿ عف اإلستقالة في نفس اليوـ

وقبؿ عرضيا عمى المرجع المختص يعني أف ىذه اإلستقالة لـ يعد ليا وجود طالما عدؿ عنيا المستدعي قبؿ

قبوليا) حكـ محكمة العدؿ العميا ،المنعقدة في راـ ا﵀ ،في الدعكل اإلدارية رقـ ِِ لسنة َََِـ ،تاريخ الفصؿ
َََِّٕ/َٕ/ـ ،منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف " المقتفى" مكسكعة إلكتركنية شاممة لجميع أحكاـ محكمة
العدؿ العميا ،مف إعداد معيد الحقكؽ بجامعة بيرزيت بالتعاكف مع المكتب الفني في المحكمة العميا ،يمكف الرجكع
إلييا مف خالؿ العنكاف اآلتيhttp://muqtafi.birzeit.edu :

ِ

أشار ليذا المكقؼ الدكتكر :عدناف عمرك ،مبادئ القانكف اإلدارم  -نشاط اإلدارة ككسائميا ،مرجع سابؽ،

صِِٗ
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لكوف إف المسؤولية التي تقع عمى عضو المجمس التشريعي مقتصرة فقط بكونيا مسؤولية
فردية عمى عكس مسؤولية الوزير الذي يقع عميو استقالة تضامنية وفردية ،كما أف استقالة
عضو المجمس التشريعي تأتي مقتصرة عمى االستقالة الصريحية 1دوف الضمنية خبلفاً الستقالة
الموظؼ العاـ ،وبالرغـ مف ذلؾ فإف النقص التشريعي الذي قد يرد في التنظيـ الدستوري
والنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الستقالة عضو المجمس التشريعي يمكف سده عبر الرجوع
إلى القواعد العامة التي أوردتيا التشريعات واالجتياد القضائي والفقيي في شأف االستقالة
بصورة عامة ،خصوصاً بأف القضاء اإلداري أرسي أحكاـ عديدة ومختمفة بيذا الشأف.

ُ

راجع المادة "َُُ" مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني " عمى كؿ عضو يريد االستقالة مف

المجمس أف يقدميا خطيا لمرئيس غير مشروطة وعمى الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبوعيف مف تاريخ

تقديميا أو في أوؿ جمسة يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ وال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس واتخاذ قرا ار

بشغور موقع العضو المستقيؿ ،".تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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المبحث الثالث
الطبيعة القانونية الستقالة عضو المجمس التشريعي الفمسطيني
بمجرد انتخاب عضك المجمس التشريعي كممارستو لميامو حسب اإلجراءات القانكنية المنصكص
عمييا فإف األصؿ يفترض استم ارره في أداء الميمة كبقاءه في عضكية المجمس حتى تنتيي كاليتو
طبقان لمقانكف ،لذلؾ فإف االستقالة تمثؿ استثناء مف ىذا األصؿ ،كما أنيا ال تنسجـ مع األساس
الذم بني عميو اكتساب العضك لعضكيتو في المجمس التشريعي حيث يأتي عبر صندكؽ
االنتخابات كبإرادة جماعية أك شعبية كيفترض في أنو نائب أك ككيؿ عف األمة أك الشعب ،كىك
ما يجعؿ االستقالة المبنية عمى إرادتو الفردية أم انر غير مألكؼ ،كمع ذلؾ لـ يمنع القانكف كجكدىا،
كفي إطار ىذا التبايف يمكف إبراز الطبيعة القانكنية الستقالة عضك المجمس التشريعي مف خالؿ
تسميط الضكء عمى أساس العضكية ،حيث يقتضي البحث في الطبيعة القانكنية الستقالة عضك
المجمس التشريعي الفمسطيني ضركرة التطرؽ إلى األساس القانكني لمنظاـ النيابي أك البرلماني
عبر ما طرحو الفقو مف نظرية النيابة كنظرية العضك ،باإلضافة إلى تناكؿ التكييؼ القانكني
لعالقة الناخبيف بالنكاب كأثرىا في تحديد اإلستقالة كطبيعتيا القانكنية ،كذلؾ أيضان عبر ما طرحو
الفقو مف نظرية الككالة اإللزامية ،كالككالة العامة ،كاالنتخابات مجرد اختيار ،كمف ثـ العمؿ عمى
تحديد مدل اتفاقيا كاختالفيا مع استقالة العضك مف المجمس التشريعي ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
المطمب األوؿ :النظريات المتعمقة بأساس عمؿ النائب وأثرىا عمى استقالتو
المطمب الثاني :طبيعة عمؿ النائب وأثرىا عمى استقالتو
المطمب األوؿ
النظريات المتعمقة بأساس عمؿ النائب وأثرىا عمى استقالتو
يتطمب العمؿ عمى التأسيس لفكرة النائب في المجمس التشريعي ضركرة التطرؽ كتناكؿ
كال مف نظرية سيادة األمة كسيادة الشعب كذلؾ عبر اظيار الماىية العامة ليذه النظريات مف ثـ
النتائ المترتبة عمييا كاالنتقادات التي تعرضت ليا.
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الفرع األوؿ :نظرية سيادة األمة
تعكد النشأة الحقيقة لنظرية سيادة األمة لمثكرة الفرنسية ،كالتي جاءت لمكاجية السمطة
المطمقة لمممؾ ،األمر الذم منح السيادة لألمة كليس الممؾُ .كيعتبر جاف جاؾ ركسك مف الذيف
أسسكا ليذه النظرية كذلؾ عبر مؤلفو "العقد االجتماعي" ،كيظير مف خاللو بأف السيادة بالنسبة لو
ىي ممؾ لألمة كحدىا ،تمارسيا كفؽ مصمحتيا ،بحيث تعتبر األمة كحدة مجردة مستقمة عف
األفراد المككنيف ليا ،إال انيا ترمز ليـ جميعا عبر تمثيميا لألفراد كالييئاتِ .يترتب عمى األخذ
بيذه النظرية مجموعة مف النتائج تتمثؿ في:
 -1أف سيادة األمة كحدة كاحدة كغير قابمة لمتجزئة  ،كما أنيا غير قابمة لإلنقساـ أك التصرؼ
باإلضافة إلى ككنيا شاممة كدائمة كمطمقة ،األمر الذم يجعميا متفقو مع افكار
الديمقراطية النيابيةّ.
 -2أف عممية االنتخاب كفؽ ىذه النظرية تعتبر بمثابة كظيفة كليس حؽ مف الحقكؽ
السياسية الممنكحة لألفراد ،األمر الذم يترتب عميو ضركرة قياـ األفراد بو ،باإلضافة إلى
إمكانية العمؿ عمى فرض شركط عمى مف يمارسيا ،مثؿ حد أدني مف التعميـ أك االنتماء
إلى طبقة معينةْ.
ّ -تعد األمة شخصان معنكيا مجرد عف األفراد المككنيف لو .فيي ال تمثؿ جيؿ معيف كانما
تمتد لألجياؿ السابقة كاألجياؿ المستقبمية  .األمر الذم يتطمب تحقيؽ مصالح جميع ىذه
األجياؿ دكف االقتصار عمى الجيؿ الحالي لألمةٓ.
ُ
ِ

د .محمد عبد ا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية – الجزء الثاني  ،مرجع سابؽ ،صٔٔ.
أ.د .عمي ىادم حميدم الشكراكم ،نظرية األمة ،محاضرة منشكرة عبر مكقع جامعة بابؿ – العراؽ ،كمية

القانكف ،ممؼ  ،PDFصُ ،يمكنؾ الحصكؿ عميو عبر الرابط اآلتي:
http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_1_3366_391.pdf
ّ ا.د .فتحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاصرة كنظاـ الحكـ في اإلسالـ "الدكلة – الحككمة -السمطات الثالث"،
دكف طبعة ،جامعة األزىر ،غزة  ،َُُِ ،صِِ.

ْ

د .صالح الديف فكزم ،الميحط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار النيضة العربية ،َََِ ،ص

ُُْ.

ٓ

أنظر:
-

أ.د .فتحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاصرة كنظاـ الحكـ في اإلسالـ "الدكلة – الحككمة -السمطات

-

أ.د .عمي ىادم حميدم الشكراكم ،نظرية األمة ،مرجع سابؽ ،ص ٓ.

الثالث" ،مرجع سابؽ ،صِِ.
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ْ -إف النائب ال يمثؿ دكائرھـ االنتخابية أك أحزابيـ السياسية ،كانما األمة ككؿ ،يترتب عمى
ذلؾ عدـ مقدرة النائب عمى تككيؿ غيره ،كما ال يستطيع الناخبيف إلزامو بالتصكيت أك
االقتراع عمى نحك معيف في المجمس النيابيُ.
ومع ذلؾ تعرضت ىذه النظرية لبلنتقادات عمى النحو اآلتي:
 -1تشكؿ ىذه النظرية خطر عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ كتؤدم إلى السمطة المطمقة
كاالستبداد خصكصان فيما لك أسيء فيميا ،كذلؾ نظ انر إلطالقيا لمفيكـ السيادة دكف
ضكابط ،كما أنيا تؤدم إلى اعتبار االنتخابات ككظيفة أك التزاـ ال بد القياـ بو مف قبؿ
االفرادِ ،باإلضافة إلى فرضيا شركط عمى مف يمارسياّ.
 -2إف األخذ بنظرية األمة سيمنح األمة الشخصية القانكنية ،األمر الذم يترتب عميو حدكث
نزاع عمى السيادة بيف الدكلة كاألمةْ.
وأياً كاف :فإنو عمى ضوء ما جاء وفؽ ىذه النظرية فإف فكرة االستقالة قد تبدو مرفوضة
مف جانب عضو السمطة التشريعية ألف األساس الذي يحكـ اكتسابو لمعضوية يتمثؿ في إرادة
األمة وليس إرادتو وبالتالي ال يستقيـ أف ينيي عمميو وعضويتو بإرادتو المنفردة كوف أنيا ال
تحؿ محؿ اإلرادة الجماعية لؤلمة ،كما أف األفراد عندما انتخبوا ىذا العضو كانوا يمارسوف
وظيفة وليس حقاً وبالتالي ال يمكف التخمي عف الوظيفة دوف موافقة األفراد ،لذلؾ وألوؿ وىمة
قد تبدو االستقالة ىنا مرفوضة وغير مقبولة ومع ذلؾ فيمكف تبريرىا مف جوانب أخرى
تتضمنتيا ىذه النظرية وىي قياميا بفصؿ شخصية الناخب عف النائب واستقبلؿ األخير في

ُ
ِ

د .عبد الغني بسيكني عبدا﵀ ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،بدكف طبعة ،منشأة المعارؼ،ََُٗ،
صٓٓ.

د .محمد عبد ا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية – الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،صٖٔ.
انظر:
-

أ.د .فتحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاصرة كنظاـ الحكـ في اإلسالـ "الدكلة – الحككمة -السمطات
الثالث" ،مرجع سابؽ ،صِّ.

ّ
ْ

د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية– الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،صٗٔ.

أ.د .عمي ىادم حميدم الشكراكم ،نظرية األمة ،مرجع سابؽ ،صٕ.
د .صالح الديف فكزم ،الميحط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،مرجع سابؽ ،صُُٓ.
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عممو دوف تأثير مف قبؿ الناخبيف وىو ما يفتح الباب أماـ إمكانية تقديـ طمب االستقالة بصورة
مقبولة.
الفرع الثاني :نظرية سيادة الشعب
عقب االنت قادات التي كجيت لنظرية سيادة األمة ،أدم إلى ظيكر نظرية جديدة تقكـ عمى
أساس أف السيادة لجميع األفراد المككنيف لمشعب ،ال عمى أساس بأنيا كحدة مستقمة عف األفراد
المككنيف ليا ،األمر الذم يظير بأف السيادة تككف لكؿ فرد فيياُ .كبناء عمى ذلؾ يتضح بأف
المقصكد في الشعب كفؽ نظرية سيادة الشعب بالمفيكـ السياسي الذم يشمؿ كافة المكاطنيف
المتمتعيف بالحؽ باالنتخاب ،دكف المفيكـ االجتماعيِ .كيترتب عمى األخذ بنظرية سيادة الشعب
مجموعة مف النتائج عمى النحو اآلتي:
 -1يظير مف خالليا بأف االنتخاب يعتبر بمثابة أحد الحقكؽ التي يتمتع بيا الفرد كليس
كاجب أك كظيفةّ ،األمر الذم يظير بأف نظرية سيادة الشعب تتفؽ مع مختمؼ األنظمة
الديمقراطية سكاء المباشرة أك الشبو مباشرة أك النيابيةْ.
 -2يككف النائب بمثابة الممثؿ عف دائرتو االنتخابية أك الحزب ،األمر الذم يجعؿ الككالة
مقتصرة عمييـ كليس عمى كافة افراد الشعب ،مما يترتب عميو التزامو بالتعميمات التي
يقدميا الناخبيف أك الحزب كاال تعرض لمعزؿ مف قبميـٓ.
ُ

انظر:
-

أ.د .فتحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاصرة كنظاـ الحكـ في اإلسالـ "الدكلة – الحككمة -السمطات

-

د .محمد عبد ا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية – الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،صٗٔ.

الثالث" ،مرجع سابؽ ،صِّ.ِْ-
ِ

انظر:

 -أ.د عمي ىادم حميدم الشكراكم ،الشعب صاحب السيادة  -نظرية سيادة الشعب ،محاضرة منشكرة عبر مكقع

جامعة بابؿ – العراؽ  ،كمية القانكف ،المرحمة الثانية ،مادة النظـ السياسية ،ممؼ  ،PDFص ُ .يمكنؾ الكصكؿ
اآلتي
الرابط
عبر
إليو
http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/paper_12_16485_391.pdf
َٓ  -د .محمكد عبد الرازؽ ،الدكلة القانكنية في النظاـ الدستكرم "دراسة مقارنة" ،َُِٕ ،ص َٔ.

ّ

:

د .صالح الديف فكزم ،الميحط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،مرجع سابؽ ،ص ُِٓ.

ْ

د .فتحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاصرة كنظاـ الحكـ في اإلسالـ "الدكلة – الحككمة -السمطات الثالث"،

ٓ

أ.د عمي ىادم حميدم الشكراكم ،الشعب صاحب السيادة  -نظرية سيادة الشعب ،مرجع سابؽ ،ص ٓ.

مرجع سابؽ ،ص ِْ.
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 -3بناء عمى ىذه النظرية يككف القانكف الصادر بمثابة قانكف األغمبية كليس األمة ،كما عمى
األقمية إال احتراميا كالتزاـ بياُ.
ومع ذلؾ تعرضت ىذه النظرية لبلنتقادات عمى النحو اآلتي:
ُ -بناء عمى ىذه النظرية يصبح النائب تابعان لمناخبيف ،األمر الذم يترتب عميو تقيد النائب
بالتعميمات التابعة ليـ ،مما يجعؿ النائب خاضع لناخبيو كمصالحيـ ،خشيو مف العزؿ.

ِ

كما أنو بمكجب ذلؾ ال يستطيع االستقالة مف ميمتو إال لمكافقتيـ.
ِ -بمكجب ىذه النظرية ،أصبحت السيادة مقسمة عمى األفراد المككنيف لمشعب ،األمر الذم
يترتب عميو كجكد سيادتيف ،أحدىـ لمدكلة كأخرل مجزأة بيف األفراد ،مما يحدث نزاع بينيـّ.
ّ -تعطي ىذه النظرية لمناخبيف الحؽ في عزؿ عضك البرلماف ،ذلؾ في حالة عدـ اتباع
تعميماتيا كأكامرىـ ،األمر الذم يترتب عميو خضكع النائب لناخبيو كمصالحيـ ،دكف األخذ
بعيف االعتبار طبيعة عممو كنائب لمشعب ككؿ في المجمسْ.
بالرغـ مف االنتقادات التي تعرضت ليا كالن مف النظريات السابقة إال انو ال يمكف انكار
القيمة الحقيقة ليما ،باإلضافة إلى دكرىـ في تطكر مفيكـ السيادة كانتقاليا إلى المظير
الديمقراطي بدالن مف المضمكف الديني ،كنالحظ بأف القانكف األساسي الفمسطيني ََِّ كتعديالتو
جاء متضمف األخذ بنظرية سيادة الشعب كيظير ذلؾ بشكؿ جمي ضمف نص المادة (ِ) مف
القانكف األساسي الفمسطيني التي أكضحت بأف الشعب مصدر لمسمطات ،مكضحان اسمكب
ممارستيا عبر السمطة التشريعية كالقضائية كالتنفيذية كفقان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات.
ُ

د .سمير داكد سمماف ،مدل تمثيؿ الناخبيف في ظؿ النظاـ النيابي ،الطبعة األكلى ،َُِٓ ،المركز القكمي

لإلصدارات القانكنية ،ص ٓٓ.

ِ

دحماني عبد الكاىب ،السيادة الشعبية في النظاـ الدستكرم الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ

تخصص قانكف عاـ معمؽ ،جامعة أبك بكر بمقايد بتممساف ،َُِٔ ،ص ٗhttp://dspace.univ- .َُ-
tlemcen.dz/bitstream/112/9698/1/DAHMANI%20ABDELWAHEB.pdf
ّ أنظر:
-

ا.د .فتحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاصرة كنظاـ الحكـ في اإلسالـ "الدكلة – الحككمة -السمطات
الثالث" ،مرجع سابؽ ،ص ِْ.

ْ

-

د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ،الدستكرم كالنظـ السياسية – الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،صَٕ.

-

إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،تحميؿ النظاـ الدستكرم المصرم،َََِ ،

منشأة المعارؼ ،بدكف طبعة ،اإلسكندرية ،ص ُٖٓ.

أ.د نعماف أحمد الخطيب ،الكسيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،مرجع سابؽ ،صٕٓ.
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وأياً كاف؛ فإف النظريات السابقة التي تؤسس لفكرة النائب تبدو ألوؿ وىمة في أنيا تذىب
باتحاه فرض الطابع الجماعي واإلرادة الجماعية في مسألة تأسيس فكرة النيابة عف األمة أو
الشعب ،وببل شؾ فإف ليذا األمر تأثيره عمى مدى امكانية قياـ النائب أو عضو السمطة
التشريعية بتقديـ استقالتو ،وىؿ يتعيف الرجوع إلى اإلرادة الجماعية التي اختارتو أـ ال،
وباعتقادنا أف مثؿ ىذا األمر يستحيؿ تحققو ،ومف ثـ فإف التأسيس الحقيقي لبلستقالة يكوف
مف خبلؿ جانب اخر بعيداً عف الخوض في مثؿ ىذه النظريات ألنيا بالنياية لف تنجح في
تبرير االستقالة أو إمكانية تحققيا ،وىو ما يعني أف األساس التشريعي يعد األسمـ في تبرير
االستقالة وتحديد طبيعتيا وجوازىا مف عدمو وىو أفضؿ مف األساس النظري.
المطمب الثاني
طبيعة عمؿ النائب وأثرىا عمى استقالتو
يتطمب تحديد طبيعة عمؿ النائب تناكؿ كالن مف نظرية الككالة العامة ك الككالة اإللزامية
كنظرية االنتخاب مجرد اختيارُ ،ذلؾ نظ انر ألنيا تكضح مدل إمكانية قبكؿ طمب االستقالة أك
عدـ قبكلو مف قبؿ عضك المجمس النيابي ،باإلضافة إلى دكرىـ في تكضيح تبعية النائب لمبرلماف
أـ لمدائرة االنتخابية.
الفرع األوؿ :نظرية الوكالة اإللزامية.
تعتبر نظرية الككالة اإللزامية بمثابة امتداد حقيقي لنظرية النيابة التي نادل بيا الفقيو
الفرنسي "سيس" قبؿ الثكرة ،فنظرية الككالة اإللزامية تستند إلى نظرية الككالة في القانكف المدني،
فالككالة بمثابة عقد يمتزـ بمقتضاه الككيؿ بالقياـ بعمؿ قانكني لحساب المككؿ ،بذلؾ يككف
االنتخاب بمثابة تككيؿ مف الناخب في الدائرة االنتخابية إلى نائبة ،حيث يستمد النائب سمطتو مف
ناخبي الدائرة كليس مف الشعب ككؿ ،األمر الذم يتطمب التقديـ بإدراة ناخبيو كعدـ الخركج
عنياِ .كىك ما يؤثر بدكره عمى مدل استعمالو لحقو في االستقالة ،كتحديد مدل جكازىا مف
عدمو ،كيترتب عمى األخذ بيذه النظرية عدد مف النتائج واألثار وىي:

1لممزيد عف ىذه النظرية راجع د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية – النظرية العامة في
النظـ السياسية كتطبيقاتيا في فمسطيف ،الجزء الثاني ،الطبعة األكلى ،َُِٕ ،صُِٓ كما بعدىا.

ِ

أنظر:
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ُ -يقع عمى النائب المسؤكلية الكاممة عف تنفيذ االلتزامات الكاقعو عميو ،باإلضافة إلى
ضركرة التزامو بما يحدد لو الناخبيف مف تعميمات كبرام انتخابية يحددكىا خالؿ فترة
عممو نائب في البرلماف ،فيحؽ لمناخبيف إمكانية العزؿ لمنائب أك اقالتو مف منصبو أك
انتخاب نائب بدالن منوُ.
ِ -يمتزـ النائب بتقديـ حسابات كتقارير عف االعماؿ كالتصرفات الصادره منو ،باإلضافة إلى
حصكؿ النائب عمى النفقات كالمكافأة الخاصة بو مف قبؿ الناخبيفِ.
الفرع الثاني :نظرية الوكالة العامة.
عقب االنتقادات التي تعرضت ليا نظرية الككالة اإللزامية ،ذىب بعض الفقو الفرنسي إلى
ابتداع نظرية جديدة لتنظيـ العالقة بيف الناخبيف كنكابيـ في البرلماف ،كىي نظرية الككالة العامة
التي تقكـ عمى أساس مختمؼ مف حيث جعؿ النائب بمثابة ممثؿ لألمة ككؿ كليس عمى دائرتو
االنتخابية كما ىك الحاؿ في الككالة اإللزامية ،االمر الذم يربط نظرية الككالة العامة بمبدأ تمثيؿ
النائب لألمة كليس لمناخبيف في دائرتو الذم سادة في فرنسا قبؿ الثكرةّ .لذلؾ يترتب عمى األخذ
بنظرية الوكالة العامة عدد مف اآلثار والنتائج عمى النحو اآلتي:

-

د .أفيف خالد عبد الرحمف ،المركز القانكني لعضك البرلماف – دراسة مقارنة ،المركز العربي لمنشر كالتكزيع،
الطبعة األكلي ،َُِٕ-ُّْٖ ،صُُٕ. https://books.google.com ،ُِٕ-

-

د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية– الجزء الثاني،مرجع سابؽ،صُِٓ.

بدر ناصر حسيف ،الديمقراطية التمثيمية (النيابية ) ،محاضرة منشكرة عبر مكقع جامعة بابؿ ،العراؽ ،تاريخ

كساعة النشر ،َُ:ّّ:ِّ ،َُِٖ/َْ/َٓ ،تاريخ كساعة الزيارة ُْ ُِ:ُْ ،َُِٖ/ُُ/صباحان،

ُ

اآلتي:
الرابط
عبر
إليو
الكصكؿ
يمكنؾ
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&depid=4&lci
d=72858
د .باسـ بشناؽ ،النظاـ الديمقراطي ،مدكنة العدؿ كالقانكف التابعة لمجامعة االسالمية ،تاريخ كساعة الزيارة

ُُِْ:ِٖ ،َُِٖ/ُُ/صباحان. /http://site.iugaza.edu.ps/bboshnaq ،

د .عمي مجيد العكيمي كأخر ،المكافأة البرلمانية بيف االستحقاؽ الدستكرم كاإلسراؼ المالي ،المركز العربي

لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلي ،َُِٕ-ُّْٖ ،صِٓhttps://books.google.com ،

ِ

د .باسـ صبحي بشناؽ ،الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم مع شرح النظاـ الدستكرم لمسمطة الكطنية

الفمسطينية،الطبعة الخامسة ،َُِٕ-ُّْٖ ،ص ٖٕ.

ّ

انظر:

-

د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية – الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،صُِٖ.
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ُ -يمثؿ النائب كفؽ نظرية الككالة العامة األمة ككؿ ،بحيث ال يقع عميو أم مسؤكلية أك
التزامات لتنفيذ تعميمات أك تكجييات الدائرة االنتخابيو ،كانما يتطمب منو تحقيؽ الصالح
العاـُ.
ِ -ال يمتزـ النائب بتقديـ حسابات أك تقارير عف األعماؿ كالتصرفات الصادرة منو ،باإلضافة
إلى عدـ مسؤكليتو أماـ دائرتو أك ناخبيو كانما أماـ األمة ،كما تتحمؿ حزانة الدكلة راتب
كمصاريؼ النائبِ.
ّ -ال يمتمؾ الناخبيف أك الدائرة االنتخابية لمنائب الحؽ في عزلو أك المطالبة بذلؾّ.
الفرع الثالث :نظرية االنتخاب مجرد اختيار.
يرل أصحاب ىذه النظرية بأنو ال تتكفر أم عالقة تربط بيف الناخب كالنائب أك األمة
كالبرلماف ،كانما يقتصر دكرىـ فقط عمى اختيار النكاب مف قبؿ الناخبيف ،االمر الذم يظير عدـ
تكفر أم فكرة لمككالة أك الرابط التي تناكلتيا نظرية الككالة اإللزامية أك الككالة العامةْ.
يتضح وفؽ النظريات السابؽ ذكرىا؛ بأف عممية تحديد العالقة التي تربط النائب
بالناخبيف إلى أحد النظريات الكاردة أعاله صعبة ،لككف أنو يصعب العمؿ عمى تنظيـ العالقة
كفؽ العتبارات قانكنية محضة ،كما ىك في كالن مف نظرية الككالة اإللزامية كالككالة العامة،

-

د .باسـ صبحي بشناؽ ،الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم مع شرح النظاـ الدستكرم لمسمطة
الكطنية الفمسطينية ،مرجع سابؽ ،صٖٕ.

ُ

-

د .ناصر زاىر زكار ،النظـ السياسية المعاصرة كتطبيقاتيا. /https://books.google.ps :

-

د .حسيف عمي إبراىيـ الفالحي ،الديمقراطية كاإلعالـ كاالتصاؿ ،الطبعة األكلي ،َُِْ-ُّْٓ ،ص

ِٓ ،منشكر عبر الرابط اآلتي. https://books.google.ps :
انظر:

 د .أماني غازم جرار ،التربية اإلنسانية كاألخالقية ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،ص َِٓ. -د .أفيف خالد عبد الرحمف ،مرجع سابؽ ،ص ُّٕ

ِ
ّ

د .سمير داكد سميماف ،مرجع سابؽ ، ،ص ْٗ.

أ.د عمي ىادم حميدم الشكراكم ،الديمقراطية النيابية ،محاضرة منشكرة عبر مكقع جامعة بابؿ – العراؽ ،كمية

القانكف ،قسـ القانكف العاـ ،تاريخ كساعة النشر ُ:ّٓ:ُّ ،َُُِ/ِٖ/ُِ ،صباحان ،تاريخ كساعة الزيارة

َُُْ:ِٗ ،َُِٖ/ُُ/صباحان. http://www.uobabylon.edu.iq ،

ْ

أنظر:

-

د .سمير داكد سمماف ،مرجع سابؽ ،ص ٓٗ.

-

د .حسيف عمي إبراىيـ الفالحي ،مرجع سابؽ ،صِٓ.ّٓ-
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باإلضافة إلى أف إزالة فكرة كجكد أم رابطو بيف النائب كالناخبيف كاقتصارىا عمى مجرد اختيار
دكف البعد القانكني أمر يجانب الصكاب ،نظ انر لككف أف العالقة التي تربط الناخب بالنائب عالقة
تنظميا العديد مف االعتبارات السياسية كالقانكنية كاالجتماعية معان.
إ ال أننا نالحظ بأف نظرية الككالة اإللزامية تمنح الناخبيف السمطة عمى النائب األمر الذم
يجبره عمى اتباع تعميمات كتكجييات الدائرة االنتخابية التابع ليا خشية التعرض لمعزؿ ،كما يمتزـ
الدائرة االنتخابية بتحمؿ مصاريؼ كنفقات النائب في المجمس ،مما يترتب عميو خضكع كتبعية
النائب في المجمس إلى الدائرة االنتخابية ،مما يجعؿ فكرة االستقالة مرتبطة بموافقة وقبوؿ
أعضاء الدائرة االنتخابية التابع ليا وفقاً لنظرية الوكالة اإللزامية دوف الحاجة إلى العودة
لممجمس بخصوص االستقالة.
أما بالنسبة لنظرية الوكالة العامة فنجد أف عضك المجمس يتبع لمبرلماف ذلؾ لككنو يمثؿ
األمة ككؿ كعدـ اقتصاره عمى الدائرة االنتخابية التابع ليا باإلضافة إلى أف الراتب كالمصاريؼ
كالنفقات تتحمميا الدكلة ،األمر الذم يجعؿ الطبيعة القانكنية لالستقالة تتبع بشكؿ كاضح كجمى
إلى نظرية الككالة العامة .حيث يظير بشكؿ كاضح كجمي بأف طبيعة عمؿ النائب في المجمس
التشريعي ،كتبعية النائب لممجمس أك لمدائرة االنتخابية تتضح مف خالؿ العالقة التي تربط النائب
بالناخبيف ،ذلؾ بالرغـ مف صعكبة إخضاع ىذه العالقة إلحدل ىذه النظريات لما تتضمنو ىذه
العالقة اعتبارات مختمفة.
بالرغـ مف كوف الطبيعة القانونية لبلستقالة مف عضوية المجمس التشريعي متشابية
مع استقالة الموظؼ العاـ مف حيث كونيا أمر مباح ألنو ال يجوز إرغاـ فرد عمى القياـ بعمؿ
ال يريده وعمى ىذا األساس يحؽ لمموظؼ وعضو المجمس التشريعي ترؾ العمؿ في أي وقت
يشاء ،إال أنو مقيد بتحقيؽ الصالح العاـ ،ويتأسس ىذا األمر في وقتنا الراىف عمى اإلرادة
التشريعية وموقؼ المشرع الذي سمح بيا ضمف الحدود واإلجراءات الواجبة بغض النظر عف
مضموف النظريات السابقة التي ال تذىب في اتجاه تبرير االستقالة أو القبوؿ بوجودىا ،لذلؾ
يبقى األساس التشريعي أصح وأسمـ مف األساس النظري.
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المبحث الرابع
تطورات تنظيـ االستقالة مف عضوية السمطة التشريعية في فمسطيف.
تناكب العديد مف السمطات الحاكمة عمى فمسطيف كذلؾ عقب سقكط الخالفة العثمانية إثر
الحرب العالمية األكلى ،األمر الذم ترتب عميو خضكعيا لمحكـ األجنبي منذ عاـ ُُٕٗ ،حيث
خضع لالحتالؿ البريطاني كالذم بدأ عمى شكؿ احتالؿ ثـ تحكؿ بعد ذلؾ إلى انتداب عاـ
ُِِٗ ،كذلؾ بمكجب صؾ االنتداب البريطاني المقر مف قبؿ عصبة األمـ المتحدة في
ِٗ ،ُُِِٗ/ُِ/ثـ أعمف عف قياـ " إسرائيؿ" عمى األراضي الفمسطينية عقب سيطرة العصابات
الصييكنية عاـ ُْٖٗ ،كبدأت الحرب العربية االسرائيمية حيث نت عف ذلؾ خضكع قطاع غزة
لعيد اإلدارة المصرية ،أما الضفة الغربية فقد خضعت لمكصاية األردنية بعد تكحيد الضفتيف
الشرقية كالغربية عاـ َُِٓٗ ،كالحقان خضعت كال مف الضفة الغربية كقطاع غزة لالحتالؿ
العسكرم اإلسرائيمي عاـ ُّٕٔٗ ،إلى أف جاءت السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ ُْٗٗ كسمطة
حكـ ذاتيْ.
كخالؿ ىذه المراحؿ المختمفة لحكـ فمسطيف ،أقرت العديد مف الدساتير كالقكانيف
األساسية ،منيا ما صدر في عيد الحكـ األجنبي في فمسطيف ،أم أصدرتو سمطة أجنبية ،كالشؽ
اآلخر صدر عف السمطة الكطنية الفمسطينية بعد عكدتيا مف منفاىا بالخارج.
بالرجكع إلى زمف الحكـ العثماني لفمسطيف ،كالذم يعتبر بمثابة التمثيؿ البرلماني
الفمسطيني األكؿ كذلؾ عقب تمثيؿ األقاليـ الفمسطينية ضمف مجمس المبعكثاف في عاـ ُٖٔٗ،
كبالنظر إلى القانكف األساسي العثماني ،حيث جاء منظـ لمجمس األمة كالذم يتككف مف مجمس

ُ

حسيف أبك ىنكد ،تقرير حكؿ التشريعات كالية سنيا في السمطة الكطنية الفمسطينية " دراسة تحميمية"  ،سمسمة

ِ

المحامي مصطفى مرعي ،عممية التشريع في فمسطيف اآلليات كاالىداؼ كاألكلكيات ،سمسمة التقارير القانكنية

التقارير القانكنية (ّ) ،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،ص ٗ.

(ُٔ)،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،َََِ ،ص ِِ.

ّ

فايز بكيرات كآخركف ،العممية التشريعية في فمسطيف بيف النظرية كالتطبيؽ ،معيد الحقكؽ ،جامعة بيرزيت،

ََِٔ ،ص ُٓ.

ْ

أ .محمكد عالكنو كأخركف ،دليؿ إجراءات العممية التشريعية في المجمس التشريعي الفمسطيني ،معيد الحقكؽ،

بيرزيت ،َُِّ ،صْ.
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األعياف كالمبعكثيفُ ،ضمف المكاد (ِْ ،ِ)َٖ-كيظير مف خالليـ ما يفيد عدـ تنظيـ االستقالة
مف المجمس بصكرة عامة عمى غرار بعض الدساتير الحديثة.
كبخضكع فمسطيف لسمطة اإلنتداب البريطاني عقب زكاؿ الحكـ العثماني ،فإف إدارة
اإلنتداب أصبحت تقكد الحياة اإلدارية كالقانكنية في فمسطيف ،كاتخذت مجمكعة مف الخطكات في
سبيؿ تطكيع القكانيف العثمانية المطبقة ،حيث عممت عمى القياـ بإصدار مرسكـ دستكر فمسطيف
لعاـ ُِِٗـ كذلؾ ألجؿ تحقيؽ أىدافيا المعمنة كغير المعمنة.
كعمى الرغـ مف سعى سمطات اإلنتداب عمى إفراز مجمس تشريعي منتخب إال أف جميع
المحاكالت باءت بالفشؿ كذلؾ نظ انر لتعنت المندكب السامي البريطاني كتمتعو بجميع الصالحيات
الخاصة بعممية التشريعّ ،األمر الذم يظير مف خالؿ ذلؾ عدـ تناكؿ دستكر فمسطيف لعاـ
ُِِٗ كتعديالتو أم فكرة تتعمؽ باالستقالة مف البرلماف ،لككف أف نصكصو جاءت تقضي بتكلي
المندكب السامي السمطة التشريعية في فمسطيف بمشكرة المجالس االستشارية كالتشريعية كذلؾ
لحيف القياـ بانتخاب أعضاء المجمس التشريعي الذم سيعمؿ مع المندكب السامي البريطاني بيذه
السمطة بصكرة مشتركة.
كبعد خضكع قطاع غزة لإلدارة المصرية ،فقد عممت عمى الحفاظ عمى الكاقع القانكني
كالقضائي في قطاع غزة بقدر اإلمكاف مع االستم اررية العمؿ بمرسكـ عاـ ُِٗٗ كتعديالتو ،دكف
خمؽ كاقع جديد ،ثـ بدء القطاع مرحمة جديدة بمكجب القانكف األساسي لقطاع غزة رقـ ِٓٓ لسنة
ُٓٓٗ كاعالف النظاـ الدستكرم لقطاع غزة لسنة ُِْٔٗ.
باالطالع لنصكص القانكف األساسي لقطاع غزة رقـ ِٓٓ لسنة ُٓٓٗ كالذم أصدرتو
اإلدارة المصرية لقطاع غزة نجد بأنو جاء منظـ ألحكاـ المجمس التشريعي ضمف المكاد (ِّ-
ُ

المادة "ّْ" مف القانكف األساسي العثماني ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ّ

التجربة البرلمانية الفمسطينية خالؿ فترة االنتداب البريطاني (ُُٕٗ – ُْٖٗ) ،مقاؿ منشكر عبر مكقع

ِ

القانكف األساسي العثماني ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

المجمس التشريعي الفمسطيني كساعة الزيارة َٓ:َُ ،َُِٖ/َٗ/ِٕ :صباحانhttp://www.plc.ps/ar ،

ْ

انظر:

-

المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات كالصالحيات كتغيير المسميات كأثرىا عمى التشريعات السارية (لغاية
عممية دم التشريعات) ،دراسة مف إعداد كحدة بنؾ المعمكمات القانكنية ،معيد الحقكؽ ،جامعة بيرزيت،

ََِٖ ،ص ُْ.
-

النظاـ القانكني كالعممية التشريعية في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص ٕ.
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َّ) متناكالن آلية التككيف كاالنعقاد كالحصانة البرلمانية كصكالن إلى إصدار القكانيف كنفاذىا
باإلضافة إلى كضع الالئحة الداخمية لممجمس ،كبالرغـ مف ذلؾ فقد جاءت نصكصو خالية مف
فكرة االستقالة ،كما أنو لـ يتـ العمؿ عمى كضع الالئحة الداخمية األمر الذم لـ يظير طريقة
عممو ،كما أف استم اررية تككيف المجمس مف خالؿ التعييف لمدة ثالث سنكات جعمو متصفان
بالركتيف كالمجامالتُ.
كبعد ذلؾ فقد أصدر الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر بتاريخ َٓ ُِٗٔ/َّ/إعالف
بالنظاـ الدستكرم لقطاع غزة عاـ ُِِٔٗ ،كالذم جاء منظـ لكؿ ما يتعمؽ بالمجمس التشريعي
ضمف المكاد (َّ ،)َٓ-حيث جاء نص المادة "ْٗ" متناكلة لفكرة االستقالة مف عضكية
المجمسّ ،كقد شيدت ىذه المرحمة العديد مف التطبيقات العممية عمى االستقالة مف عضكية
المجالس كالمؤسسات العامة ،كمنيا  :استقالة الدكتكر حيدر عبد الشافي الذم استقاؿ مف العمؿ
كعضك لجنة تنفيذية بمنظمة التحرير الفمسطينية سنة ُْٔٗ ،ككذلؾ استقالة عبد ا﵀ دىشاف أبك
ستة مف العمؿ كمدير مكتب قطر بمنظمة التحرير سنة ُْٔٗـْ.
أما عف الضفة الغربية فقد خضعت لمحكـ األردني عقب تكقؼ القتاؿ في مايك ُْٖٗ،
كتـ نقؿ جميع الصالحيات المنصكص عمييا في مرسكـ عاـ ُِِٗ إلى الحاكـ العسكرم
األردني ،كبعد ضـ الضفة الغربية إلى نظيرتيا الشرقية ،أصبحت التشريعات التي تسف في األردف
تطبؽ في الضفة الغربية كيعامؿ مكاطنييا معاممة رعاية كمكاطني المممكة األردنيةٓ ،ثـ أصبح

ُ
ِ

أ .د .فتحي الكحيدم -التطكرات الدستكرية في فمسطيف مف ُُٕٗ ،ُٗٗٓ-الطبعة الثانية ُٔٗٗ ،صَْٕ
أنظر:
-

مكقع مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،تاريخ كساعة الزيارةُُ:ٕٓ ،َُِٖ/َٗ/ِٗ :ـ ،يمكنؾ الرجكع إليو
عبر الرابط اآلتيhttp://www.palestine-studies.org/ar :

ّ

مكقع المكسكعة الفمسطينية  ،تاريخ كساعة الزيارة ُِِٗ:َّ ،َُِٖ/َٗ/ـ ،يمكنؾ الرجكع إليو عبر
الرابط اآلتيhttps://www.palestinapedia.net :

تنص المادة "ْٗ" مف إعالف النظاـ الدستكرم لقطاع غزة ُِٔٗعمى (إذا خبل محؿ أحد أعضاء المجمس

التشريعي بالوفاة أو باالستقالة أو غير ذلؾ مف األسباب يختار مف يحؿ محمو بذات الطريقة التي اختير بيا

سمفو) ،منشكر في الكقائع الفمسطينية العدد ٕٓ في ِٗ.ُِٗٔ/ّ/

ْ
ٓ

مرحمة االحتالؿ الصييكني ُْٖٗ ،ُٕٗٔ-مقاؿ منشكر عبر مكقع المجمس التشريعي ،مرجع سابؽ.

انظر:
-

عيسى الشعيبي ،الكيانية الفمسطينية الكعي الذاتي كالتطكر المؤسساتي ،ُٕٕٗ-ُْٕٗ ،الطبعة األكلى،

بيركت ُٕٗٗ ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفمسطينية ،ص َِكما بعدىا.
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يطبؽ عمييا دستكر عاـ ُْٔٗ ،كبعدىا دستكر عاـ ُِٓٗ ،كيظير مف خالؿ نصكص دستكر
عاـ ُِٓٗ بأنو جاء منظـ لفكرة استقالة األعضاء مف مجمس األمة ضمف المادة ( )36مف
دستور ( 1952الممؾ يعيف اعضاء مجمس االعياف ويعيف مف بينيـ رئيس مجمس االعياف
ويقبؿ استقالتيـ).و( )72تنص عمى (يجوز ألي عضو مف أعضاء مجمس النواب أف يستقيؿ
بكتاب يقدمو إلى رئيس المجمس وعمى الرئيس أف يعرض اإلستقالة عمى المجمس ليقرر قبوليا
أو رفضيا ) ( )88عمى (إذا شغر محؿ أحد أعضاء مجمسي األعياف والنواب بالوفاة أو
االستقالة أو غير ذلؾ مف األسباب باستثناء مف صدر بحقو قرار قضائي بإبطاؿ صحة نيابتو
فعمى المجمس المعني إشعار الحكومة أو الييئة المستقمة لبلنتخاب إذا كاف نائبا بذلؾ خبلؿ
ثبلثيف يوما مف شغور محؿ العضو ،ويمؤل محمو بطريؽ التعييف إذا كاف عيناً ،أو وفؽ أحكاـ
قانوف االنتخاب اذا كاف نائبا ،وذلؾ في مدى شيريف مف تاريخ إشعار المجمس بشغور المحؿ،
وتدوـ عضوية العضو الجديد إلى نياية مدة المجمس) ،باإلضافة إلى أف عممية االستقالة مف
مجمس النكاب التي شيدىا الدستكرم األردني جاءت كضحو كمبينو بأنيا تتطمب مكافقة المجمس
كفؽ نص المادة "ِٕ" كالتي أعطت الحرية لممجمس بقبكؿ أك رفض طمب االستقالة مف قبؿ
عضك مجمس النكاب.
كعقب خضكع فمسطيف لالحتالؿ اإلسرائيمي في عاـ ُٕٔٗ ،فقد عممت عمى ىدـ الحياة
البرلمانية الفمسطينية كاستبداليا بإدارة الحاكـ العسكرم ،كذلؾ بغية العمؿ عمى بسط سيادتو عمى
األراضي الفمسطينية بكافة الكسائؿ كالطرؽ ،كبغية العمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ عمؿ عمى تطكيع
القكانيف بما يخدـ مصمحتو كيرسخ احتاللو ،حيث انو بتاريخ ٕ حزيراف  /يكنيك ُٕٔٗ اصدر
القائد العسكرم المعيف مف قبؿ كزير الدفاع اإلسرائيمي ،البالغ العسكرم رقـِ كالذم يقضى بمنح
الحاكـ العسكرم اإلسرائيمي السمطة التنفيذية كالتشريعية داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة،
إضافة إلى سمطة إلغاء أك تعميؽ أم قانكف محمي ،كالغاء أم قرار صدر بمكجب القانكفُ.

-

المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات كالصالحيات كتغيير المسميات كأثرىا عمى التشريعات السارية (لغاية
عممية دم التشريعات) ،مرجع سابؽ ،ص ٕ كما بعدىا.

ُ

مكقع منظمة التحرير الفمسطينية ،تاريخ كساعة الزيارةُِ:ُّ ،َُِٖ/َٗ/ِٗ :ـ ،يمكنؾ الرجكع إليو
عبر الرابط اآلتي. http://www.plo.ps/article :

انظر:
-

أحمد عبد الفتاح ،كقائع نكبة أخرل ،مقاؿ منشكر عبر مكقع (إضاءات) ،تاريخ كساعة الزيارة:

ُِِٗ:ّْ ،َُِٖ/َٗ/ـhttps://www.ida2at.com ،
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ومما ترتب عمى ما ذكر سابقاً ،أف االحتبلؿ اإلسرائيمي عمؿ عمى إيجاد نظاـ قانوني عسكري
متمثبلً باألوامر والببلغات العسكرية ،األمر الذي يعيدنا إلى فترة الحكـ البريطاني ،والتي شيدت
منح السمطة التنفيذية والتشريعية لممندوب السامي البريطاني عبر إصداره لمقوانيف التي أراد
تطبيقيا في فمسطيف.
بيد أف اتفاقية أكسمك التي تـ تكقيعيا رسميان بتاريخ ُّ ،ُّٗٗ/ُُ/ككذلؾ قرار المجمس
المركزم الفمسطيني كالذم كمؼ المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتشكيؿ كانشاء مجمس السمطة
الكطنية الفمسطينيةُ ،ميدا إلى قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية كمجمس تشريعي منتخب لمشعب
الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة لحيف انتياء المرحمة االنتقالية عاـ ُٗٗٗ ،كاإلعالف
عف قياـ الدكلة الفمسطينية بمكجب عممية السالـ بناء عمى قرارم األمـ المتحدة ِِْ كّّٖ.
كبناء عمى ما تقدـ أجريت االنتخابات التشريعية الختيار أكؿ مجمس تشريعي فمسطيني
عاـ ُِٔٗٗ ،الذم أقر القانكف األساسي لمسمطة الكطنية الفمسطينية في عاـ ََِِ كنشر
بجريدة الكاقع الفمسطينية في َٕ ،ََِِ/َٕ/كالذم تناكؿ ضمنو تنظيـ السمطة التشريعية مف
المكاد (ْٕ ،)ِٔ-حيث جاء متناكالن صالحية المجمس التشريعي قبكؿ استقالة أعضاءه باإلضافة
-

د .محمد سميماف شبير ،النفاذ اإللكتركني لمقرار اإلدارم (دراسة تطبيقية مقارنة) ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة
الدكتكراه في الحقكؽ ،جامعة عيف شمسُّْٔ ،قَُِٓ-ـ ،صُٓٔ.

ُ

أ.د .مكسى أبك ممكح ،المدخؿ لمعمكـ القانكنية :الكتاب االكؿ – نظرية القانكف  ،مرجع سابؽ ،ص ُُِ.

أنظر:
-

د .محمد أبك مطر ،كرقة عمؿ حكؿ :إشكاليات العالقة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالسمطة الكطنية :
مقاربة نقدية مف منظكر كطني قانكني – ديمقراطي ،ص ٕ.

ِ

اتفاقية أكسمك ،كيكيبيديا ،تاريخ كساعة النشرَُ:َُ ،َُِٖ/َٖ/َْ :ـ ،تاريخ كساعة الزيارة:

َُِٗ:ِٖ ،َُِٖ/َٗ/ـhttps://ar.wikipedia.org .
أنظر:
-

-

نتائ

االنتخابات العامة األكلى لعاـ ُٔٗٗ ،لجنة االنتخابات المركزية ،فمسطيف ،بدكف تاريخ كساعة

نشر ،تاريخ كساعة النشرَِ:ُِ ،َُِٖ/َٗ/ِٗ :ـ ،يمكنؾ الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي:
http://www.elections.ps/ar
تقرير االنتخابات العامة ُٔٗٗ ،،لجنة االنتخابات المركزية ،فمسطيف ،بدكف تاريخ كساعة نشر ،تاريخ
َُِِ:ـ،

-

يمكنؾ

الرجكع

إليو

عبر

الرابط

اآلتي:

كساعة النشر،َُِٖ/َٗ/ِٗ :
http://www.elections.ps/ar
الديمقراطية في فمسطيف :اإلنتخابات الفمسطينية العامة لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كأعضاء المجمس
التشريعي لعاـ ُٔٗٗـ ،تقرير منشكر عمى المكقع اإللكتركني لمركز المعمكمات الكطني الفمسطيني  -كفا،

ص ُُ ،يمكنؾ الرجكع إليو عبر الرابط اآلتيhttp://info.wafa.ps :
-

د .محمد سميماف شبير ،التطكر التاريخي لمنظاـ القانكني في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صّْ.
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إلى كضع النظاـ الداخمي ضمف نص المادة (ُٓ) مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ
كتعديالتو "يقبؿ المجمس استقالة أعضائو ،كيضع نظامو الداخمي كقكاعد مساءلة أعضائو  ،بما ال
يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف األساسي كالمبادئ الدستكرية العامة ،كلو كحده المحافظة عمى
النظاـ كاألمف أثناء جمساتو أك أعماؿ لجانو ،كليس لرجاؿ األمف التكاجد في أرجائو إال بناء عمى
طمب رئيس المجمس أك رئيس المجنة عمى حسب األحكاؿ" ،1كما جاء النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي مكضحا الشركط الالزمة إتباعيا عند تقديـ طمب االستقالة مف قبؿ العضك كمف جية
االختصاص التي يقدـ ليا الطمب ضمف نص المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي الفمسطيني "عمى كؿ عضك يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا لمرئيس غير
مشركطة كعمى الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديميا أك في أكؿ جمسة
يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ كال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس كاتخاذ ق ار ار بشغكر مكقع
العضك المستقيؿ" باإلضافة إلى أحقية العضك في الرجكع عف طمب االستقالة كالمدة المحددة
لمفصؿ في الطمب ضمف نص المادة (ُُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني
"لمعضك المستقيؿ أف يرجع عف استقالتو بكتاب خطي يقدمو لمرئيس قبؿ عرضيا عمى المجمس"،2
حيث شيد المجمس التشريعي لعاـ ُٔٗٗ استقالة الدكتكر حيدر عبد الشافي مف عضكية المجمس
التشريعي في آذار

ُٖٗٗ3.

يتضح بناء عمى ما ذكر سابقا؛ بأف استقالة عضو المجمس التشريعي أو البرلماف
خبلؿ سمطات الحكـ األجنبي جاءت متفاوتة ،حيث جاءت بعض األنظمة الحاكمة لمعمؿ عمى
تعزيز الحياة النيابة وتطويرىا مف خبلؿ تنظيـ األحكاـ الخاصة بالسمطة التشريعية واعطاء
لعضو المجمس أو البرلماف حؽ االستقالة مف العضوية عبر بياف األحكاـ المتعمقة باالستقالة
ضمف قانونيا األساسي أو النظاـ الداخمي لممجمس أو البرلماف والتي جاءت متمثمو بكؿ مف
الحكـ اإلداري المصري واأل ردني ،وعمى نقيض ذلؾ فيناؾ مف سمطات الحكـ األجنبي جاء تعمؿ
ُ

انظر:
-

ِانظر:
ّ

القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ا.د .فتحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية السمطات الثالث كفقان ألحكاـ القانكف األساسي المعدؿ

مع شرح تطكر أنظمة االنتخابات الفمسطينية ،مرجع سابؽ ،صِْٕ.
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عمى منح الحاكـ العسكري السمطة التشريعية بغية العمؿ عمى فرض سيادتيا عمى األ راضي
الفمسطينية أو لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف وراء احتبلؿ فمسطيف ،األمر الذي جاء مفتق ارً ألي
تنظيـ قانوني أو تشريعي لفكرة االستقالة.
أخي ارً يبلحظ أنو مع إنشاء السمطة الفمسطينية في األراضي الفمسطينية ووضع القانوف
األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2003وتعديبلتو فقد نظمت فكرة االستقالة مف عضوية
المجمس التشريعي وأعطى المجمس أحقية وضع نظاـ داخمي الذي جاء منظـ بشكؿ واضح
ألحكاـ االستقالة مف عضوية البرلماف عمى الرغـ مف حداثة التجربة الفمسطينية.
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الفصؿ الثاني
األحكاـ المتعمقة بتقديـ طمب االستقالة والبت فيو
تمييد وتقسيـ-:
حدد المشرع مجمكعة مف الشركط كاإلجراءات الكاجب احتراميا عند تقديـ طمب أك عرض
أك الرجكع عف طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي .حيث تنقسـ ىذه الشركط إلى
شكمية كمكضكعية ،حيث تختص الشركط الشكمية بشكؿ طمب االستقالة  ،كعدـ تضمف طمب
االستقالة أم مف الشركط مف جانب العضك الراغب في االستقالة ،بحيث ال يجكز تقديـ طمب
مشركط ،باإلضافة إلى ضركرة مراعاة المكاعيد كاآلجاؿ القانكنية الالزمة لعرض الطمب المقدـ مف
عضك المجمس التشريعي ،أما الشركط المكضكعية فأنيا تتطمب تقديـ طمب االستقالة مف عضكية
المجمس التشريعي بنفسو ،كمراعاة ككف الطمب مقدـ مف إرادة حرة كسميمة مف العيكب ،كصكالن إلى
ضركرة أف يقدـ الطمب كيعرض عمى الجية المختصة.
ثـ سنتناكؿ اآلثار المترتبة عمى تخمؼ الشركط الشكمية كالمكضكعية عند تقديـ أك عرض
طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي ،باإلضافة إلى الرجكع عف طمب االستقالة يتطمب
مراعاة ذات اإلجراءات المتبعة عند تقديـ الطمب كفقان لمبدأ تقابؿ األشكاؿ كاإلجراءات ،كصكالن إلى
سمطة المجمس التشريعي بخصكص الفصؿ في طمب االستقالة ،كفيما يمي نتناكؿ ذلؾ عمى النحك
اآلتي:
المبحث األوؿ :الشروط الشكمية لبلستقالة.
المبحث الثاني :الشروط الموضوعية لبلستقالة.
المبحث الثالث :الرجوع عف طمب االستقالة.
المبحث الرابع :سمطة المجمس التشريعي بخصوص الفصؿ في طمب االستقالة.
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المبحث األوؿ
الشروط الشكمية لبلستقالة
تمييد وتقسيـ:
حدد المشرع الفمسطيني عمى كؿ عضك مف المجمس التشريعي يرغب في تقديـ االستقالة
عدد مف القيكد كالشركط الشكمية الالزـ مراعاتيا عند تقديـ طمب االستقالة ،كما لـ تقتصر ىذه
الشركط الشكمية عمى عضك المجمس التشريعي كانما اشترط مراعاتيا كذلؾ في حالة عرض طمب
االستقالة ضمف نص المادة (َُُ) "عمى كؿ عضك يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا
لمرئيس غير مشركطة كعمى الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديميا أك في
أكؿ جمسة يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ كال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس كاتخاذ ق ار ار
بشغكر مكقع العضك المستقيؿ" .1ذلؾ عمى النحك اآلتي:
المطمب األوؿ :أف يكوف طمب االستقالة خطياً "مكتوباً".
المطمب الثاني :عدـ تضميف طمب االستقالة أي قيد أو شرط.
المطمب الثالث :المواعيد واآلجاؿ.
المطمب األوؿ
أف يكوف طمب االستقالة خطيا "مكتوباً"
ىذا الشرط يكجبو النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ،إذ يتعيف أف يككف طمب االستقالة
مف عضكية المجمس التشريعي مكتكبان ،أم خطيان أك تحريريانِ .كىذا يعني أف خطية طمب
االستقالة يعتبر شرطان عامان يسرم عمى جميع طمبات االستقالة أيان كاف نكعيا كحقيقتيا .كبناء
عمى ذلؾ نجد أف المقصود بالطمب الخطي "أف يكوف مكتوباً" أي يعني كجكب أف يككف الطمب
الخطي مقدـ كتابة كمكقع عميو ،كنجد أف الكتابة اشتقت مف الفعؿ الثالثي لكممة (كتب) ،أم

ُ

النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ِالمادة (َُُ) تنص عمى " عمى كؿ عضو يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا نً" ،النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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بمعني خط  ،كلـ يكرد المشرع الفمسطيني أم تعريؼ لمكتابة كترؾ األمر لمفقو ،كيعرفيا الفقو بأنيا
ىي رمكز تعبر عف الفكر أك القكؿُ.
وفي ظؿ كؿ ما تقدـ ،فأنو يثار التساؤؿ حوؿ القيمة القانونية لشرط الكتابة في طمب
االستقالة؟
الكتابة في طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي ىي بمثابة شرط شكمي لصحة
الطمب ،كال يعتبر كسيمة لإلثبات فقط ،كانما اليدؼ مف كذلؾ تنبيو عضك المجمس التشريعي عمى
أىمية كخطكرة األمر المقدـ عميوِ ،فال يعتد بالعبارات الشفكية التي تعبر عف الرغبة باالستقالة
التي يطمقيا العضك المستقيؿ
أثناء االنفعاؿ كالغضب .كال يقؼ األمر عند أىمية الكتابة بالنسبة إلى عضك المجمس
التشريعي ،حيث أف تقديـ استقالتو بصكرة مكتكبة ليا اىميتيا أيضان ،نظ انر لما تكفره الكتابة مف
مزايا كامكانية فحص كتدقيؽ طمب االستقالة المقدـ ،ألجؿ المكازنة بيف رغبة عضك المجمس
التشريعي في االستقالة كبيف المصمحة العامة كضركرة مراعاة عممو بشكؿ منتظـّ.
بناء عمى ما ذكر سابقا نبلحظ أف طمب االستقالة مف عضوية المجمس التشريعي
بمثابة شكؿ جوىري ،ففي حالة مخالفتو يترتب عميو بطبلف األجراء وعدـ االعتداد بيذا الطمب،
كما نجد أف ىذا الشرط يتفؽ مع ما ذىب إليو قانوف الخدمة المدنية رقـ  4لسنة 1998
المعدؿ باشتراطو أف يكوف الطمب المقدـ مف الموظؼ العاـ مكتوباً وعدـ جوازه تقديـ الطمب
بشكؿ شفاىي.
ولقد شيدت السنوات األخيرة عمؿ وسعى بعض اإلدارات العامة نحو تبني نظاـ اإلدارة
اإللكترونية ،4كما أف السمطة التشريعية لـ تكف بعيدة عف التطور اإللكتروني الذي تغمغؿ
ُ

تحسيف يكسؼ شمخي جبار ،مقاؿ بعنكاف "حجية رسائؿ البريد اإللكتركني في اإلثبات" ،منشكر عبر مكقع

المرجع االلكتركني لممعمكماتية ،تاريخ كساعة النشر َٔ َُ:ٓٔ ،َُِٕ/َّ/صباحان ،تاريخ كساعة الزيارة

مساء ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي. http://almerja.net :
َِ َٔ:ُٓ ،َُِٖ/ُُ/ن
ِ انظر:

ّ

-

د .ماجد راغب الحمك ،مرجع سابؽ ،صِٗٓ.

-

د .شريؼ يكسؼ خاطر ،الكظيفة العامة " دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص َِٗ.

انظر:
-

ْ

د .حمدم سميماف القبيالت ،مرجع سابؽ ،صُٕٕ.

د .محمد سميماف شبير ،النفاذ اإللكتركني لمقرار اإلدارم (دراسة تحميمية مقارنة) ،مرجع سابؽ ،صُِٕ.
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لنشاطيا ،األمر الذي يثير تساؤؿ ىاـ حوؿ مدى جواز أو إمكانية قبوؿ طمب االستقالة مف
عضوية المجمس التشريعي الذي يقدـ بصورة الكترونية؟ وما ىي حجية الكتابة اإللكترونية
وحجية البريد اإللكتروني في نقؿ التعبير عف اإلرادة بخصوص طمب اإلستقالة مف عضوية
المجمس؟
كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ فالبد مف تناكؿ المقصكد بالبريد اإللكتركني أكالن ثـ التعرؼ
عمى حجية الكتابة اإللكتركنية كالبريد اإللكتركني كخصكصا في ظؿ اشتراط النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى عضك البرلماف أف يقدـ طمب االستقالة خطيان.
أوالً :المقصود بالبريد اإللكتروني
في ظؿ التطكر الكبيػر الػذم تشػيده اإلدارة العامػة كالم ارفػؽ العامػة ،فقػد بػدء تظيػر كسػائؿ
كأس ػػاليب جدي ػػدة تس ػػاعد ف ػػي تس ػػييؿ التع ػػامالت كاإلجػ ػراءات اإلداري ػػة ب ػػيف كاف ػػة األش ػػخاص داخ ػػؿ
كخارج المنظمات اإلدارية ،مما يساعد إلى حد كبير لتبادؿ الطمبات.
كبالرغـ األىمية الكبيرة لمبريد اإللكتركنػي إال أف المشػرع الفمسػطيني لػـ يتطػرؽ لتعريفػو فػي
قػػانكف المعػػامالت اإللكتركنيػػةُ ،كتػػرؾ األمػػر لالجتيػػادات الفقييػػة حيػػث يعػػرؼ بأنػػو (مكنػػة التبػػادؿ
غير المتزامف لمرسائؿ بيف أجيزة الحاسب اآللي) ككذلؾ عرؼ بأنو ( طريقة تسمح بتبػادؿ الرسػائؿ
المكتكبة بيف األجيزة المتصمة بشبكة المعمكمات)ِ.
إال أننا نبلحظ بأف التعريفات السابقة جاءت خالية مف البعد القانوني وانما مقتصرة
عمى الجانب الفني لمبريد اإللكتروني في عممية تبادؿ المعمومات والبيانات بيف األطراؼ ،ويعرؼ
الدكتور محمد سميماف شبير البريد اإللكتروني بأنو وسيمة تبادؿ إلكتروني لممعمومات المتعمقة

ُ

نجد أف مشركع قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية الفمسطيني ،اعترؼ بدكر البريد اإللكتركني في إنشاء أك

إرساؿ أك استالـ أك تخزيف المعمكمات اإللكتركنية ،كذلؾ كفؽ المادة األكلى مف القانكف ،حيث عرؼ رسالة
البيانات بأنيا (المعمكمات التي يتـ إنشاؤىا أك إرساليا أك استالميا أك تخزينيا بكسائؿ إلكتركنية أك ضكئية أك
بكسائؿ مشابية ،كيشمؿ ذلؾ تبادؿ البيانات اإللكتركنية ،أك البريد اإللكتركني ،أك البرؽ ،أك التمكس ،أك النسخ
البرقي) ،في المقابؿ نجد مشركع قانكف البريد كالتكفير البريدم لسنة ََِّ ،أكضح في المادة الثالثة باعتماد
البريد اإللكتركني ضمف الكسائؿ التي يمكف لك ازرة االتصاالت االعتماد عمييا كذلؾ بقكلو ( -3قبوؿ وجمع

وتوزيع ونقؿ مختمؼ البعائث البريدية إلى جميع الجيات بمختمؼ الطرؽ والوسائؿ الضرورية  ،بما في ذلؾ

البريد اإللكتروني وما يستحدث مف خدمات إضافية).

 2د .عبد اليادم فكزم العكضي ،الجكانب القانكنية لمبريد االلكتركنى ،د ط  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،
صُِ.ُّ-
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بالتصرفات والوقائع القانونية عمى إختبلؼ أنواعيا ،فيما بيف أطرافيا ،سواء مف حيث إنشائيا
أو نفاذىا أو إنيائيا.1
ونؤيد ما ذىب إليو الدكتور محمد سميماف شبير في تعريؼ لمبريد اإللكتروني وذلؾ
لكونو جاء أدؽ وأشمؿ مف التعريفات السابقة فيو يتضمف اشتمالو عمى عبارة التصرفات
والوقائع القانونية) األمر الذي يفتح المجاؿ لكونيا تشمؿ تقديـ طمب االستقالة مف عضوية
المجمس التشريعي ،باإلضافة إلى إظياره البعد القانوني ليذه الوسيمة عبر تناولو عبارة اإلنشاء
والنفاذ واإلنياء.
ثانيا :حجية الكتابة اإللكترونية ودور البريد اإللكتروني في نقؿ إرادة العضو مقدـ طمب
االستقالة مف المجمس التشريعي.
قبؿ تناكؿ حجية الكتابة اإللكتركنية ،فإنو يتطمب تكضيح الكسائؿ المستخدمة في إعداد
طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي الفمسطيني ،حيث يتمثؿ بصكرة البسيطة عبر
المجكء إلى برنام

الكتابة الشيير مايكركسكفت أكفيس كركدِ ،كالذم يعرؼ بدكره في تمكيف

المستخدميف مف التعبير عف إرادتيـ في تقديـ االستقالة كالتي تتمثؿ مف خالؿ القياـ بإعداد طمب
االستقالة عبر فتح صفحة جديد ،مف ثـ العمؿ عمى صياغة الطمب كفؽ القانكف ،كمف ثـ يعمؿ
عمى كضع التكقيع الخاص بو .كثـ يعمؿ عمى تحكيؿ المستند النصي إلى مستند ثابت سكاء ممؼ
نصي أك مستند  ،PDFاألمر الذم يعمؿ عمى تكفير الحماية مف التعديؿ أك التبديؿ في طمب
االستقالة المقدـ مف عضك المجمس التشريعي ،كتبرز الحجية الخاصة بالكتابة اإللكتركنية عبر

ُ
ِ

د .محمد سميماف شبير ،النفاذ اإللكتركني لمقرار اإلدارم (دراسة تحميمية مقارنة) ،مرجع سابؽ ،صِٖٔ.

ىك أحد البرام المكفرة ضمف حزمة أكفيس كىك مخصص لمعالجة الكممات كبحيث يتيح إدخاؿ الكممات بصيغة

إلكتركنية عمى كثائؽ إفتراضية كمف ثـ معالجتيا كاخراجيا بالشكؿ المطمكب حسب حاجة المستخدـ بحيث يمكف
طباعتيا كرقية أك إبقائيا عمى صيغتيا اإللكتركنية ،كىك مف أىـ البرام

التي أنتجتيا شركة مايكركسكفت

األمريكية لمعالجة النصكص ،كما يتميز بإمكانية تأميف المستند عف طريؽ عمؿ حماية لو ،إدراج :صكر ،أشكاؿ
تمقائية ،تخطيط بياني ،تخطيط ىيكمي ،نص مرسكـ كغيرىا ،األمر الذم يتيح كضع تكقيع إلكتركني ،كيكيبيديا –

المكسكعة الحرة ،تاريخ كساعة النشر ِٗ :نكفمبر َُِٖ ،الساعة ٕٓ ،َُ:تاريخ كساعة الزيارة  َّ :نكفمبر
َُِٖ َُ:ََ ،صباحان ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتيhttps://ar.wikipedia.org :
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عدـ تقيد النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي طمب االستقالة المقدـ مف عضك المجمس التشريعي
صياغة معينة أك شكؿ محددُ.
كما أف اإلجراء الفني في إعداد طمب االستقالة قد يتـ بصكرة مباشرة مف خالؿ كتابة
مضمكف الطمب في صندكؽ الرسائؿ في البريد اإللكتركني كارساؿ الرسالة بعد االنتياء مف إعداد
الطمب.
ولمتأسيس عمى مشروعية الدور الذي يقوـ بو البريد اإللكتروني فأننا نجد أف قانوف
المعامبلت اإللكترونية جاء يعترؼ بدور البريد اإللكتروني وكافة الوسائؿ اإللكترونية
وصبلحيتيا في نقؿ وتبادؿ المعمومات والطمبات بيف مختمؼ األطراؼ ،ومف ذلؾ عضو المجمس
التشريعي و رئاسة المجمس ،باإلضافة إلى ضرورة تضمف طمب االستقالة المرسؿ عبر البريد
اإللكتروني لمعبارات القطعية وواضحة لتعبير عف الرغبة في االستقالة وترؾ العمؿ بصورة
نيائية.
المطمب الثاني
عدـ تضميف طمب االستقالة أي قيد أو شرط
لقد جاء النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي مكضحان بأف يتكجب عمى مقدـ طمب االستقالة
مف عضكية المجمس التشريعي عدـ تضميف طمب االستقالة أم قيد أك شرط كفؽ نص المادة
(َُُ) " عمى كؿ عضو يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا لمرئيس غير مشروطة"ِ،
كذلؾ لككف أنو في حالة قبكؿ ىذه الشركط قد تعمؿ عمى تغميب المصمحة الخاصة عمى العامة،
باإلضافة إلى إدخالو لمطالب غير مشركعة لـ يتحصؿ عمييا عبر الطرؽ العادية كالسميمة ،حيث
أننا أكضحنا مسبقا بأف النائب في البرلماف يأتي بمكجب الككالة العامة التي ال تسمح بأف يفرض
أم قيكد عميو مف قبؿ ناخبيوّ ،إال انو في قانكف الخدمة المدنية لـ يتضمف بشكؿ صريح عدـ

ُ

المادة (َُُ) تنص "عمى كؿ عضو يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا" ،مف النظاـ الداخمي

لممجمس التشريعي الفمسطينيَََِـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

2

تمتاإلشارةإلىهذاالقانونسابقاً .

ّ

قائد محمد طربكش ،السمطة التشريعية في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم – تحميؿ قانكني مقارف ،الطبعة

األكلىُُْٓ ،قُٗٗٓ-ـ ،المؤسسة العربية الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،صّٗٓ.
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تضميف طمب االستقالة أم قيد أك شرط كانما جاءت االجتيادات الفقييةُ تكضح أنو في حالة
ككف طمب االستقالة متضمف شركط أك قيد فال يمكف قبكلو.
كيأتي ذلؾ لككف أنو يتطمب قياـ اإلدارة بالعمؿ عمى قبكؿ طمباتو نظ انر لككف أف الشرط أك
القيد الذم يأتي ضمف طمب االستقالة مف الكظيفة العامة مرتبطان بيا ارتباط ال يقبؿ التجزئة،
األمر الذم يجعؿ تطبيقو يحتاج إلى دقة عالية أثناء التطبيؽِ.
وبالرغـ ما ذكر سابقا فأنو يثار تساؤؿ حوؿ الفرؽ بيف القبوؿ المشروط والطمب
المشروط؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ أننا نجد أف القبكؿ المشركط جاء مف حؽ المجمس عمى
العضك ،حيث أف يشترط لمنظر في طمب االستقالة عدـ تضمنو أم شرط مف الشركط باإلضافة
إلى ضركرة أف يككف طمب االستقالة غير متضمف ألم عبارة تسئ لممجمس باإلضافة إلتباع
اإلجراءات المحددة كفؽ القانكف.
أما بالنسبة لمطمب المشركط فيك يككف بمثابة طمب مقدـ مف عضك المجمس التشريعي أك
البرلماف الذم يرغب بتقديـ طمب االستقالة يحتكم عمى عدد مف الشركط ،كبناء عمى ما تضمنو
النظاـ الداخمي فيظير بعدـ قبكؿ كركد ضمف الطمب أم قيكد أك شركط.
ويترتب عمى ما ذكر سابقاً؛ بأف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي جاء واضحاً ومانعاً
لفكرة قبوؿ أي كانت الشروط وبشكؿ قطعي في طمب االستقالة مف عضوية المجمس التشريعي،
وذلؾ لكوف أنو ال يجوز تقيد وكالة النائب بقيد أو شرط مف قبؿ ناخبيو ،األمر الذي يفرض
عميو عدـ توفر أي شروط ضمف طمب االستقالة ،عمى عكس طمب استقالة الموظؼ العاـ حيث
أنو عمؿ عمى فتح المجاؿ إلى إمكانية قبوؿ االستقالة المشروطة وذلؾ في حالة عدـ تضمنيا
أي ضرر لتحقيؽ الصالح العاـ.

ُ

انظر:

 د .محمد سميماف شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صْٓٔ كما بعدىا. د .عدناف عمرك ،مبادئ القانكف اإلدارم – نشاط اإلدارة ككسائميا ،مرجع سابؽ ،ص ِٖٔ كما بعدىا. -د .شريؼ يكسؼ خاطر ،الكظيفة العامة – دراسة مقارنة ،مرجع سابؽ ،صَِٗ.

ِ

د .ماجد راغب الحمك ،مرجع سابؽ ،صِٗٓ.
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المطمب الثالث
المواعيد واآلجاؿ
تعتبر المكاعيد كاآلجاؿ مف أىـ المكضكعات التي ينظميا القانكف ،ذلؾ ألجؿ الكصكؿ
إلى إجراءات صحيحة خالؿ الكقت المحدد مع الحصكؿ عمى الحؽ الذم يحميو القانكف في
الكقت المحدد ،حيث نجد أف التشريع الفمسطيني لـ يتناكؿ أم تعريؼ لممكاعيد كاآلجاؿ ضمف
التنظيمات القانكنية المختمفة ،كانما جاء مقتصر عمى تحديد تمؾ المكاعيد كاآلجاؿ ،كما يظير
ذلؾ في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعيُ.
كأماـ عدـ كجكد تعريؼ تشريعي لممكاعيد كاآلجاؿ ،فقد أخذ الفقو عمى عاتقو ميمة
التعريؼ ،كىذا األمر ىك بمثابة الكضع الطبيعي ،فيك ليس مف كظيفة المشرع كضع التعريفات إال
في حالة رغبتو بحسـ الخالؼ الفقيي ،أك في حالة الرغبة بكضع تعريؼ مغاير لممعني المستقرِ.
كنجد أف ىناؾ تبايف عند تحديد المعني المغكم لمصطمح المكاعيد كاآلجاؿ ،كىي (جمع)
كمفردىا ميعاد كاألجؿ ،كفي المغة معناىا (مدة الشئ)ّ ،كذلؾ ىي :غاية الكقت المحدد لشئ ما،
كالميعاد أك األجؿ يأتي بمعني المؤجؿ إلى كقت محددْ ،كمما ييقاؿ :حمكؿ الديف ،كنحكهٓ .كمما
ِ
جاء في القرآف الكريـ قولو تعالى َ " :وَال تَ ْع ِزُموا ُع ْق َدةَ ِّ
َجمَ ُو " أم حتى
الن َك ِ
اب أ َ
اح َحتَّى َي ْبمُغَ ا ْلكتَ ُ

تقضي عدتيأ" كاألجؿ ىنا جاء بمعني مدة انتياء مكعد عقد النكاح .كفي االصطالح نجد أف
المكاعيد كاآلجاؿ تعني فترة زمنية بيف لحظتيف يحددىا القانكف كيقيد بيا اإلجراء القضائي ،كىما

لحظة البدء كلحظة االنتياءٕ .كيرل آخركف بأنو (األجؿ الذم يحدده القانكف ،إلجراء عمؿ مف
ُ
ِ

تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

د .ساىر إبراىيـ الكليد ،بحث بعنكاف " المعالجة التشريعية لممكاعيد الخاصة بإجراءات التحقيؽ اإلبتدائي في

قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "دراسة تحميمية" ،مجمة جامعة األزىر  ،سمسمة العمكـ اإلنسانية  ،يكنيك
َُُِ  ،مجمدُّ ،عددُ( ،)Bصَُُٗ.

ّ

 -نقالن عف قامكس المعاني اإللكتركني https://www.almaany.com ،تاريخ كساعة زيارة المكقع :

ْ

إبراىيـ أنيس كأخركف ، ،معجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية – مكتبة الشركؽ الدكلية لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

َُٕٖ:ِٓ ،َُِٖ/ُُ/ـ.

باب (العيف).ََِْ ،
ٓ

صالح العمي الصالح كأخر ،المعجـ الصافي في المغة العربية ،باب األلؼ ،صٕ.

ٕ

مي خميس عصفكر ،المكاعيد كالمدد في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني – دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير

ٔسكرة األنعاـ ،اآلية رقـ ُِٖ.

في القانكف العاـ ،جامعة األزىرُُّْ ،ىػََُِ-ـ ،ص ٗ.
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أعماؿ المرافعات خاللو ،أك قبؿ حمكلو ،أك ىك األجؿ الذم يحرـ القانكف إجراء العمؿ حتى
ينقضي)ُ ،كعرفيا أخر بأنيا (عبارة عف آجاؿ حددىا القانكف لمباشرة إجراءات)ِ .كتنقسـ المكاعيد
كاآلجاؿ إلى عدة أقساـ ،سكاء مف حيث المصدر ،أك مف حيث االحتساب ،كالمسافة ،كمف حيث
المصدر فتنقسـ إلى مكاعيد قانكنية كأخرل قضائية ،كما ييمنا في استقالة عضك المجمس
التشريعي المكاعيد القانكنية التي يتضمنيا النص التشريعي المتعمؽ باالستقالة ،كتنقسـ المكاعيد
القانكنية إلى مكاعيد حتمية كأخرل تنظيميةّ.
 .1المواعيد الحتمية:
كىي التي يتكجب ممارسة الحؽ أك القياـ بالكاجب كفقان ليا ،كاال ترتب عمى مخالفتيا جزاء
إجرائي .كاذا نص القانكف عمى ميعاد حتمي التخاذ إجراء يحصؿ باإلعالف ،فال يعتبر الميعاد
مرعيان إال إذا تـ إعالف الخصـ خاللو ،كمف األمثمة عمى ذلؾ ميعاد الطعف في األحكاـ.
 .2المواعيد التنظيمية:
كىي المكاعيد التي يضعيا المشرع بغرض الترتيب كالتنظيـ كسرعة االنجاز كال يترتب عمى
مخالفتيا جزاء إجرائي كمف أمثمتيا معياد تسميـ كرقة اإلعالف لمأمكر التبميغات.
وبالرغـ مف االنتقادات التي تعرضت ليا التعريفات السابقة ،إال أننا نجدىا جاءت
تتحدث عف المواعيد واآلجاؿ ضمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ،األمر الذي
يترتب عميو عدـ إمكانية انطباقيا عمى المواعيد واآلجاؿ التي نظميا النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي ،لذلؾ يمكف أف نعرفيا بأنيا عبارة الفترة الزمنية الممزمة لرئيس المجمس التشريعي،
لعرض طمب االستقالة عمى أعضاء المجمس خبلؿ المدة المحددة قانوناً ألجؿ ترتيب وتنظيـ
وسرعة االنجاز دوف ترتيب أي جزاء عمى مخالفتيا.
لذلؾ عند عرض طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي يتطمب التقيد بالمكاعيد
كاآلجاؿ الكاردة في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ،بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديمو أك أكؿ
ُ

د .عبدا﵀ خميؿ الفرا ،السبب األجنبي كأثره عمى المكاعيد في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية

الفمسطيني ،منشكر في مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العمكـ اإلنسانية،ديسمبر َُِِ  ،مجمدُْ ،عددِ ،صٖ

ِ

إبراىيـ محمد صبرم المدني ،المكاعيد ك المدد في قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني ،منشكر في مجمة الفقو

كالقانكف ،َُِٔ،العدد ْٔ ،صٗٓ.

ّ

راجع بيذا الخصكص ،د .عبدا﵀ خميؿ الفرا ،الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية – الجزء الثاني،

الطبعة األكلى ،َُِْ-َُِّ ،صَُْ كما بعدىا.
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جمسة يعقدىا المجمس بعد ذلؾ التاريخ ألجؿ إصدار قرار نيائيُ ،بغية العمؿ عمى تنظيـ كترتيب
كسرعة انجاز النظر في طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي.
بناء عمى ما ذكر سابقاً يثار التساؤؿ حوؿ المدة القانونية لمفصؿ في طمب االستقالة
مف عضوية المجمس التشريعي ،ىؿ يتقيد رئيس المجمس بمدة األسبوعيف مف تاريخ التقديـ أـ
ال؟ كما أف عرض طمب االستقالة في أوؿ جمسة يعقدىا المجمس بعد ذلؾ التاريخ ىؿ يقصد بيا
الجمسة التي تأتي في الظروؼ العادية أـ الطارئة؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ فالبد مف تناكؿ نص المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي كالتي جاء فييا  :عمى كؿ عضك يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا
لمرئيس غير مشركطة كعمى الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديميا أك في
أكؿ جمسة يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ كال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس كاتخاذ ق ار ار
بشغكر مكقع العضك المستقيؿ ،حيث اكاضحت مدة عرض طمب االستقالة مف قبؿ رئيس المجمس
التشريعي عمى المجمس كىي مدة أسبكعيف مف تاريخ تقديـ الطمب ،كلـ ييدؼ المشرع مف ذكر
عبارة " في أوؿ جمسة" الظركؼ الطارئة كانما اليدؼ منيا ضركرة لعمؿ عمى النظر في طمب
اعتىىبر نافذ بعد
االستقالة المقدـ مف العضك في حالة عقد جمسة في ثاني يكـ مف تقديـ الطمب كاال ٍ

مضى أسبكعيف مف تاريخ التقديـِ ،كيعكد السبب لذلؾ ألجؿ تنظيـ العمؿ البرلماني داخؿ المجمس

كعدـ تعطيؿ عمموّ.
ويثار تساؤؿ في حالة عدـ قياـ رئيس المجمس التشريعي بعرض طمب االستقالة عمى
المجمس خبلؿ المدة المحددة قانوناً فيؿ تعتبر االستقالة مقبولة بشكؿ ضمني كما ىو الحاؿ
بالنسبة لمموظؼ العاـ ؟
نجد أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي جاء كاضحان بخصكص ىذا األمر حيث أنو
اعتبر أف االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي ال يمكف اعتبارىا نيائية إال بعد عرضيا عمى
المجمس واتخاذ قرار بشغور موقع العضو المستقيؿ ،ْ.إال أف ذلؾ يعتبر بمثابة تعارض كاضح
مع نص المادة "َُٕ" مف قرار بقانكف رقـ ُ لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامة كالتي جاءت
ُ

المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ِ

المادة (َُٕ )ِ/جاء فييا :تقدـ العضو باستقالتو إلى رئيس المجمس ،وتعتبر نافذة بعد أسبوعيف مف تاريخ

ّ

المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

تقديميا ،قرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕـ بشأف االنتخابات العامة ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا

ْ

المادة(َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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تنص عمى (يصدر المجمس ق ار انر بشغكر مقعد عضك المجمس في أم مف الحاالت التالية -ِ:
تقدـ العضك باستقالتو إلى رئيس المجمس ،كتعتبر نافذة بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديميا)ُ ،لككنيا
أعتبرة أنو بمضى مدة أسبكعيف يعتبر القرار نافذ ،إال أف ذلؾ جاء عكس المكظؼ العاـ الذم جاء
قانكف الخدمة المدنية رقـ ْ لسنة ُٖٗٗـ يكضح بأنو يكجب عمى رئيس الدائرة الحككمية البت
في طمب االستقالة خالؿ مدة أقصاىا ثالثكف يكمان مف تاريخ تقديـ الطمب ،كاال اعتبر طمب
االستقالة مقبكؿ حكميانِ.
إال أننا نجد نص المادة " "107مف قرار بقانوف رقـ  1لسنة  2007بشأف االنتخابات
العامة 3يتعارض مع ما أورده النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي بخصوص أف طمب االستقالة
ال يعتبر نيائي إال بعد عرضو عمى المجمس التشريعي ،األمر الذي يتطمب مف المشرع
الفمسطيني التدخؿ لحؿ ىذا التعارض ،كما أنو يظير إختبلؼ واضح في المدة الخاصة العتبار
طمب االستقالة مقبوؿ بشكؿ ضمني بيف عضو المجمس التشريعي الفمسطيني والموظؼ العاـ،
ذلؾ نظ ارً لئلختبلفات التي إظيرىا كبلً مف قانوف الخمة المدنية الفمسطيني 4وقانوف االنتخابات
العامة 5والنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني.6

1المادة (َُٕ )ِ/مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف
ِ

سابقان .

المادة (ٗٗ) "  -2يبت رئيس الدائرة الحكومية المذكور في طمب االستقالة خبلؿ مدة أقصاىا ثبلثوف يوماً

مف تاريخ تقديميا إلية -3 .تعتبر االستقالة مقبولة حكماً إذا لـ يتـ البت فييا خبلؿ المدة المشار إلييا في

الفقرة ( )2أعبله" ،قانكف الخدمة المدنية رقـ ْ لسنة ُٖٗٗ كتعديالتو ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ّ

المادة (َُٕ )ِ/مف قرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕـ بشأف االنتخابات العامة تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقان.

4

تمتاإلشارةإلىهذاالقانونسابقاً .
5
تمتاإلشارةإلىهذاالقانونسابقاً.
6
تمتاإلشارةإلىهذاالقانونسابقاً .
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المبحث الثاني
الشروط الموضوعية لبلستقالة
تمييد وتقسيـ-:
لـ يقتصر المشرع الفمسطيني ضمف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي عمى الشركط
الشكمية لالستقالة مف عضكية المجمس التشريعي ،كانما عمؿ عمى فرض عدد مف الشركط
المكضكعية التي تتطمب مراعاتيا أثناء تقديـ طمب االستقالة مف العضك ،باإلضافة إلى عرض
طمب االستقالة مف رئيس المجمس ،كىذه الشركط سنتناكليا ضمف المبحث اآلتي :
المطمب األوؿ :تقديـ طمب االستقالة مف العضو نفسو.
المطمب الثاني :االختصاص.
المطمب الثالث :توافر اإلرادة الحرة والسميمة لدى مقدـ طمب االستقالة.
المطمب األوؿ
تقديـ طمب االستقالة مف العضو نفسو
اشترط النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي في مقدـ طمب االستقالة أف يقدـ العضك ذاتو
طمب االستقالة ،حيث يعتبر شرطان لقبكؿ طمب االستقالة ،ذلؾ العتباره الفائدة العممية التي مف
أجميا يتقدـ عضك المجمس التشريعي بطمب االستقالة مف المجمس.
األمر الذي يثير تساؤالت عديدة مف أبرزىا مدى جواز تقديـ طمب االستقالة بموجب
توكيؿ وىؿ يجوز تقديـ طمب االستقالة مف عضوية البرلماف مف قبؿ رئيس القائمة الكتمة
البرلمانية لمعضو؟ وىؿ يمكف تقديـ االستقالة قبؿ التصديؽ عمى نتائج االنتخابات؟
تعتبر االستقالة مف المجمس التشريعي بمثابة حؽ شخصي لعضك المجمس التشريعي
كذلؾ لككف أف قرار الترشح لالنتخابات البرلمانية أك التشريعية تككف بمثابة أمر طكعي كاختيارم
مف قبؿ المكاطف ،ليذا يشترط في مقدـ طمب االستقالة أف تتكافر لدية الصفة عند تقديميا ،كالتي
تتمثؿ في ككنيا حؽ شخصي بمكجب القانكف ،حيث أف فقياء القانكف الخاص اختمفكا فيما بينيـ
في تعريؼ مفيكـ الحؽ ،فمنيـ مف ذىب إلى التركيز عمى شخص صاحبو ،كمنيـ مف ركز عمى
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مكضكع الحؽ ،كمنيـ مف أراد التكفيؽ بيف المذىبيف ،لككف أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي
جاء يمنح عضك المجمس الحؽ في تقديـ االستقالة فبيذا يككف اعترؼ بككنو بمثابة حؽ
شخصيُ.
لذلؾ ال يعقؿ تقديـ طمب االستقالة مف قبؿ أحد المرشحيف قبؿ اإلعالف عف فكز المرشح،
فينا ال يعتد بيا ،لككف أنو يتطمب التصديؽ عمى صحة انتخاب العضك قبؿ أف يصبح مستقيالن،
فقد يحصؿ أف تبطؿ عممية االنتخابات بصكرة عامة أك انتخاب ىذا العضك اصبح باطالن بصكرة
خاصة ،نظ انر لكجكد شائبة أك ظيكر سبب يمنعو مف الدخكؿ في االنتخابات ،فينا ال يجكز
لممرشح التقدـ باستقالتو لمجرد الترشح أك قبؿ التصديؽ عمى االنتخابات ألنو بذلؾ يمنع المجمس
مف التعرؼ عمى األعماؿ غير القانكنية التي قاـ بيا أثناء االنتخاباتِ.
وبناء عمى ذلؾ يظير بأنو ال يجوز تقديـ طمب االستقالة بموجب توكيؿ أو مف قبؿ رئيس
الكتمة البرلمانية عف أحد أعضاءه ،وانما يتوجب أف يقوـ العضو بنفسو بتقديـ طمب االستقالة،
باإلضافة إلى عدـ جواز تقديـ طمب االستقالة قبؿ التصديؽ عمى نتائج االنتخابات.
المطمب الثاني
االختصاص
تأسس القانكف العاـ عمى أساس فكرة اإلختصاص ،ذلؾ مف خالؿ تقيد كؿ سمطة عامة
بإختصاصاتيا المحددة قانكنان كال يسمح لغيرىا ممارستو ،بحيث يككف ىناؾ سمطة مختصة في
استقباؿ كعرض طمب االستقالة المقدـ مف عضك المجمس التشريعي ،كال يجكز التعدم عمييا،
كبناء عميو يتكجب أف يرعى مقدـ الطمب الجية المختصة في ذلؾ ،وبناء عمى ذلؾ يثار عدد مف
التساؤالت ما المقصود باالختصاص ،ومف ىي الجية المختصة في استقباؿ وعرض طمب

ُ

بكصبيع بف شيرة ،النظاـ القانكني لالستقالة في مجاؿ الكظيفة العامة ،رسالة ماجستير ،جامعة د .الطاىر

مكالم – سعيدة  ،-كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،َُِٕ-َُِٔ ،ص ُّ كما بعدىا.
ِ

انظر:
-

د .أفيف خالد عبد الرحمف ،مرجع سابؽ ،صُٔٓ.

قائد محمد طربكش ،السمطة التشريعية في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم– تحميؿ قانكني مقارف،

مرجع سابؽ ،صّٗٓ.
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االستقالة المقدـ مف عضو المجمس التشريعي ومف ىي الجية المختصة في حاؿ غياب رئيس
المجمس التشريعي ؟.
المقصود باإلختصاص
يشترط عند تقديـ طمب االستقالة مف عضكية أك عرضيا عمى المجمس التشريعي أف
يككف الطمب مقدـ لمجية المختصة ككذلؾ معركض مف قبؿ الجية المختصة بذلؾ ،كيعرؼ
اإلختصاص بأنو تمتع رجؿ اإلدارة بالسمطة القانكنية التي تعطيو صالحية التعبير عف إرادة اإلدارة
مكضكعيان كزمانيان كمكانيانُ .كلقد أكدت محكمة العدؿ العميا عمى أنو إذا أنيطت صالحية بمرجع
معيف فانو يجب اف يمارسيا ىذا المرجع بنفسو كال يحؽ ألحد أف يعتدم عمى صالحية إدارة غيره،
كفي حاؿ مارس ىذه االختصاصات أك الصالحيات مف قبؿ جية غير مختصة فالبد مف العمؿ
عمى إلغاءهِ.
كيذىب بعض الفقو إلى تشبيو قكاعد االختصاص في القانكف العاـ بقكاعد األىمية في
القانكف المدني ،إال أنو يكجد اختالؼ جكىرم ،لككف أف األكؿ ييدؼ لحماية مصمحة عامة ،بينما
تيدؼ قكاعد األىمية إلى حماية مصمحة فردية ،كما ال تقتصر أىمية االختصاص عمى اإلدارة
كانما تمتد لألفراد ،حيث أنو برغـ مف أىميتو لإلدارة في تسريع االنجاز كاإلتقاف إال أف الفائدة

ُ

انظر:
-

د .خالد سمارة الزعبي ،القرار االدارم بيف النظرية كالتطبيؽ  :دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ُٗٗٗ ،صٓٔ.

ِ

زكي محمد النجار ،مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارمُْٗٗ-ُّٗٗ ،ـ ،بدكف دار نشر صْْٖ.

د .مصطفى محمكد عفيفي ،الكسيط في مبادئ القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف ،الكتاب الثاني ،الطبعة

الرابعة ،صِٖٕ.
انظر:
-

حكـ محكمة العدؿ العميا المنعقد في راـ ا﵀ في الدعكل اإلدارية ،رقـ ِٗ لسنة ََُِ ،تاريخ الفصؿ:
َُِِ ،ِٓ/ْ/مكسكعة المقتفي ،تـ اإلشارة إليو سابقان.

-

حكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ ا﵀ في الدعكل اإلدارية رقـ ٖٓ لسنة ُٖٗٗ ،تاريخ الفصؿ:

ُٗٗٗ ،ٕ/ُُ/مكسكعة المقتفي ،تـ اإلشارة إليو سابقان.
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تظير بشكؿ كاضح بالنسبة لألفراد عبر تكجيو األفراد إلى صاحب االختصاص بعيدان عف أم
تعقيدات أك ضياع لمكقتُ.
كاالختصاص بالمعنى السابؽ ينصرؼ إلى االختصاص الكظيفي في القانكف اإلدارم
بينما في القانكف الدستكرم فيك مرتبط باالختصاص الدستكرم لمسمطات الثالث .كبالنياية فمعناه
كاحد بغض النظر عف أطرافو كمكضكعاتو.
كيظير بناء عمى نص المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعيِ بأف الجية
المختصة في استقباؿ كعرض طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي ىك رئيس المجمس
الت شريعي ،حيث نجد أف المشرع الفمسطيني كالفقو لـ يعمؿ عمى تعريؼ أك تحديد المقصكد برئيس
المجمس ،لذلؾ نذىب إلى تعريؼ رئيس المجمس التشريعي بأنو احد أعضاء ىيئة المكتب الذي
يأتي عبر االنتخاب مف قبؿ أعضاء المجمس التشريعي باألغمبية ،ويتولي ميمة تمثيؿ المجمس
والتحدث باسمو ،ويرعى تطبيؽ أحكاـ القانوف األساسي والنظاـ الداخمي فيو ،ويحافظ عمى أمنو
ونظامو.
لذلؾ البد مف العمؿ عمى مراعاة ضركرة تقديـ طمب االستقالة مف عضكية المجمس
التشريعي إلى رئيس المجمس ،باإلضافة إلى ككف أف رئيس المجمس التشريعي يقع عميو مسؤكلية
عرض طمب االستقالة المقدـ مف العضك عمى البرلماف ،األمر الذم يظير ازدكاجية المياـ التي
تقع عمى رئيس المجمس الذم يتمثؿ في ككنو بمثابة جية االختصاص الستقباؿ طمب االستقالة
مف عضك المجمس التشريعي ،باإلضافة إلى اختصاصو في عرض الطمب المقدـ مف العضك
عمى المجمس كفؽ أحكاـ القانكف كالمدد المحددة.
إال انو يثار تساؤؿ ميـ وىو في حالة غياب رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني ،فمف
ىي جية االختصاص عند تقديـ طمب االستقالة وعرضو؟

ُ

د .سميماف محمد الطماكم ،القضاء اإلدارم ،الكتاب األكؿ – قضاء اإللغاء ،دار الفكر العربي ،القاىرة،

ُٕٔٗ ،صِٖٕ.

ِ

تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ،نعكد إلى نص المادة (ُّ) مف النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي الفمسطينيُ كالتي جاءت كاضحة كمحددة لجية االختصاص التي تتكلي مسؤكلية كمياـ
رئيس المجمس في حالة غيابو ،حيث أكضحت بأف النائب األكؿ يتكلى رئاسة المجمس التشريعي
في حالة غياب رئيس المجمس أك أثناء اشتراكو في مناقشات المجمس ،كلـ يقصر األمر عند ذلؾ
كانما جاء يتناكؿ بأنو في حالة غياب رئيس المجمس كالنائب األكؿ يتكلي مياـ رئاسة المجمس
النائب الثاني.
باإلضافة إلى ما ذكر سابقان؛ فنجد أنو يثار تساؤؿ ىاـ حكؿ جية االختصاص المسئكلة عف
رئاسة المجمس أثناء غياب كالن مف رئيس المجمس كنائباه ،فنالحظ أف النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي جاء معالجان ليذا األمر مف خالؿ تحديد بأف أكثر األعضاء الحاضريف سنان ىك مف
يتكلي مسئكلية كمياـ رئاسة المجمس التشريعيِ .ومف التطبيقات العممية عمى تولي النائب األوؿ
لممجمس التشريعي مياـ رئيس المجمس في الواقع الفمسطيني ما يمي:
ُ -تكلي النائب األكؿ د .أحمد عطية بحر رئاسة المجمس التشريعي باإلنابة بعد اعتقاؿ د.
عبد العزيز دكيؾ بتاريخ َََِٕٔ/َٕ/ـ.
ويتضح بناء عمى ما ذكر سابقاً؛ بأف جية االختصاص في استقباؿ وعرض طمب االستقالة
مف عضوية المجمس التشريعي ىو رئيس المجمس التشريعي ،إال انو في حالة تغيبو فقد جاء
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي معالجاً وموضح ليذا األمر عبر منح لمنائب األوؿ والثاني
صبلحيات رئيس المجمس التشريعي مقيداً ليا بحدود غياب رئيس المجمس التشريعي أو
انشغالو بالمناقشة ،كما منح رئاسة المجمس التشريعي ألكبر األعضاء الحاضريف سناً في حالة
غياب الرئيس المنتخب ونائباه.

ُ

تنص المادة (ُّ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ "يتولى النائب األوؿ رئاسة

المجمس حاؿ غياب الرئيس أو اشتراكو في مناقشات المجمس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجمس حاؿ غياب

الرئيس ونائبو األوؿ أو اشتراكيما في مناقشات المجمس" ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ِ

المادة (ُّ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ " واذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسة

المجمس أكثر األعضاء الحاضريف سناً" ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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المطمب الثالث
توافر اإلرادة الحرة والسميمة لدى مقدـ طمب االستقالة
لـ يكرد النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي أم مسألة أك تنظيـ قانكني بخصكص اإلرادة
الحرة كالسميمة لمقدـ طمب االستقالة ،إال أف االجتيادات الفقيية استقرت عمى ذلؾ ،حيث أف
االستقالة تعتبر بمثابة مظير مف مظاىر إرادة عضك المجمس التشريعي بترؾ العمؿ البرلماني
طكاعية ،فإ نيا تتطمب أف تككف صادرة إرادة حرة كسميمة كبمحض اختياره ،لككف أنو في حالة
ثبكت أف االستقالة صدرت مف قبؿ عضك المجمس التشريعي بناء عمى إكراه أك ضغط ،باإلضافة
إلى صدكرىا عف إرادة غير كاعية أك مدركة فإنيا تعتبر باطمة.

ُ

إال أنو في حالة قياـ عضك المجمس التشريعي بتقديـ طمب االستقالة مف المجمس نظ انر
لتقديـ لمبدء في اتخاذ اإلجراءات الخاصة بإسقاط العضكية ضد العضك ،ال يعتبر مف قبيؿ
اإلكراه ،كال تثريب عمى مسمؾ المجمس في ىذا الشأف .كلقد قضت محكمة العدؿ العميا في ىذا
الشأف ،بأنو يتعيف لمشركعية اإلستقالة بإعتبارىا تصرؼ إرادم أف تصدر عف إرادة حرة غير
مشكبة بأم عيب مف عيكب اإلرادة خصكصان اإلكراه كاال عد القرار الصادر بقبكليا غير مشركع.

ِ

كال شؾ أف ىذا الحكـ يتعمؽ باالستقالة الكظيفية في إطار القانكف اإلدارم لكف ال يكجد ما يمنع
مف تعميـ الحكـ عمى االستقالة مف عضكية المجمس التحاد العمة كاليدؼ.
ويثار التساؤؿ حوؿ اشتراط أف يكوف اإل كراه أوالتيديد المعيب لئل رادة صادر مف قبؿ رئيس
المجمس أـ يعتد باإل كراه الصادر مف أحد اعضاء المجمس و الناخبيف؟
مف المتعارؼ عميو بأف عضك المجمس التشريعي متكقع أف يتعرض إلى اكراه مف قبؿ
أعضاء المجمس كذلؾ نظ انر لممنافسة كالنقاشات التي تدكر في المجمس ،باإلضافة إلى إمكانية
تعرضو لذلؾ مف قبؿ الدائرة االنتخابية لمنائب ،ككذلؾ الناخبيف بشكؿ عاـ نتيجة لالراء التي
ُ

عبد العزيز سعد مانع العنزم ،النظاـ القانكني النتياء خدمة المكظؼ العاـ – دراسة مقارنة بيف القانكنيف

األردني كالككيتي ،رسالة ماجستير في القانكف العاـ ،جامعة الشرؽ األكسط ،َُِِ ،منشكرة عبر اإلنترنت ،ص
ٔٗ ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي. http://meu.edu.jo:

ِ

محكمة العدؿ العميا بصفتيا محكمة إدارية ،الدعكل رقـ ِِ ،َََِ/تاريخ الفصؿ ٕ ،ََِّ/ٕ/تاريخ كساعة

مساء ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف " المقتفي"
الزيارة َِ َُ:َُ ،َُِٖ/ُُ/ن
. http://muqtafi.birzeit.edu
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يبدييا ،كعميو نرل بأف ىذا اإلكراه ال يعتد بو في التأثير عمى قرار قبكؿ االستقالة مف عضكية
المجمس التشريعي كاف كاف لو دكر في التأثير عمى إرادة عضك المجمس عند تقديـ الطمب ،كيأتي
ىذا األمر نتيجة لخطكرة االعتداد بو ،كبناء عمى ذلؾ فال يعتد إال باإلكراه الصادر مف قبؿ رئيس
المجمس الشريعي.
ومعنى ذلؾ أف اإلكراه أو التيديد يؤثر في مشروعية وصحة وسبلمة طمب االستقالة إف
كاف مصدره الجية التي يتبعيا عضو المجمس التشريعي وىي تمؾ التي يتقدـ إلييا بالطمب
وتتولى عرضو وىي رئاسة المجمس ،غير أف التأثير الخارجي قد يعتد بو وال يوجد ما يمنع ذلؾ
في حاؿ كانت الحكومة أو احدى الييئات السياسية قد مارست ضغوطيا عمى العضو لتقديـ
استقالتو ففي ىذه الحالة يفترض أف يتـ أخذ ذلؾ بعيف االعتبار.
كيعكد السبب األساسي في أىمية كضركرة أف تككف إرادة عضك المجمس التشريعي سميمة
كحرة عند تقديـ طمب االستقالة نظ انر لخطكرة النتائ المترتبة عمى تقديـ ىذه االستقالة ،كشغكر
عضكيتو ،كما أنو بمجرد استقالة عضك البرلماف فإف ذلؾ يتطمب اتباع إجراءات مماثمة لعممية
بناء عمى نظاـ الدائرة ،أما في حالة كاف تكليو لمقعد في المجمس
اختياره في حالة ككنو منتخب ن

بناء عمى نظاـ القائمة فإنو يتطمب اختيار العضك التالي لو مف حيث األصكات بدالن منو بعد قبكؿ
ن

استقالتو.
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المبحث الثالث
الرجوع عف طمب االستقالة
تمييد وتقسيـ-:
نظ انر ألف عضك المجمس التشريعي يتمتع بحؽ تقديـ طمب االستقالة مف عضكية المجمس
التشريعي ،كخصكصان في ظؿ أف العالقة التي تحكـ عضك المجمس بالشعب عالقة ينظميا
القانكف كالمكائح ،فإنو يتمتع في العدكؿ عف طمب االستقالة المقدـ منو إلى رئاسة المجمس شريطة
أف يتـ ذلؾ قبؿ صدكر قرار بقبكؿ االستقالة ،لككف أف صدكر قرار المجمس بقبكؿ طمب االستقالة
ار فاقدان
مف عضك المجمس التشريعي عقب الرجكع عف طمب االستقالة مف عضك المجمس ،يعد قر ان
لسببو كمف ثـ غير صحيح قياسان عمى ما ىك معمكـ بالنسبة لالستقالة بصكرة عامةُ .كبناء عمى
ذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث المطالب اآلتية:
المطمب األوؿ :المقصود بالرجوع عف طمب االستقالة.
المطمب الثاني :شروط الرجوع عف طمب االستقالة.
المطمب األوؿ
المقصود بالرجوع عف طمب االستقالة
الرجكع يأتي بمعني السحب كالعكدة عف األمر كأف لـ يكف قد حصؿ ،حيث نجد أف
المعاني المغكية لكممة الرجكع مترادفة مع كممة (سحب) ،التي تعني الرجكع عف الشيء ،كأيضان
تأتي بمعني التراجع عنو ِ.كفي االصطالح تعني زكاؿ آثار القرار بأثر رجعي كاعتباره كأف لـ

ُ

ِ

انظر:
-

د .رمضاف محمد بطيخ ،مرجع سابؽ ،صِٓٔ.

-

د .ماجد راغب الحمك ،مرجع سابؽ ،صُِٔ.

-

د .محمد السنارم ،مرجع سابؽ ،ص ُِٕ.

انظر:
-

نقالن عف قامكس المعاني اإللكتركني ،كيمكف الرجكع إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:

 https://www.almaany.comتاريخ كساعة زيارة المكقع  :الثالثاء ِٖ ،نكفمبر،َُِٖ ،

ُٔ ُِ:صباحان.
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يكف بالنسبة لممستقبؿ كالماضيُ .كفي إطار ىذا المعنى فإف الرجكع عف الطمب أم زكالو بالنسبة
لمماضي كالمستقبؿ ككأنو لـ يكف أصالن .لذلؾ نجد أف السحب أو الرجوع يعدـ وجود طمب
االستقالة مف األساس ،وكأنو لـ يكف عمى اإلطبلؽ ،أو قد صدر باألصؿ ،ونعرفو بدورنا في أنو
يتمثؿ في ( محو وجود طمب االستقالة بكافة آثاره) ،2وليذا يتوجب عمى عضو المجمس
التشريعي العمؿ عمى سحب طمب االستقالة دوف القياـ بالعمؿ عمى تعديمو.
المطمب الثاني
شروط الرجوع عف طمب االستقالة
لقد جاء النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي مكضحان الشركط الخاصة في الرجكع عف طمب
االستقالة مف عضكية المجمس كذلؾ عبر نص المادة (ُُُ) تنص عمى " لمعضك المستقيؿ أف
يرجع عف استقالتو بكتاب خطي يقدمو لمرئيس قبؿ عرضيا عمى المجمس"،التي منحت عضك
المجمس الحؽ في الرجكع عف طمب االستقالة متطمبة مراعاة ذات اإلجراءات المتبعة عند تقديـ
طمب االستقالةّ.
فقد جاءت مشترطة في مقدـ طمب الرجكع عف االستقالة أف يعمؿ عمى احتراـ مبدأ تقابؿ
اإلجراءات كاألشكاؿ عبر اشتراطو أف يككف طمب الرجكع المقدـ مف عضك المجمس التشريعي
مكتكبان ،باإلضافة إلى ضركرة العمؿ عمى تقديـ طمب الرجكع إلى ذات جية االختصاص التي
تقدـ إلييا بطمب االستقالة ،كالتي تتمثؿ برئيس المجمس التشريعي.
كما كلـ تقؼ الشركط الخاصة برجكع عف طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي
عند ذلؾ كانما تتطمب ضركرة العمؿ عمى مراعاة المكاعيد كاآلجاؿ عند تقديـ طمب الرجكع عف
االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي ،ألنو عند رجكع المكظؼ عف االستقالة بعد صدكر قرار

ُ

انظر:
-

د .محمد فؤاد عبد الباسط ،القانكف اإلدارم ،مرجع سابؽ ،صْْٖ.

-

د .عدناف عمرك ،مبادئ القانكف اإلدارم  -نشاط اإلدارة ككسائميا ،مرجع سابؽ ،صُِٓ.

ِ

قريب مف ىذا المعني ،د .محمد سميماف شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم في دكلة فمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص

ّ

النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

َِٕ.
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مف المجمس بقبكليا فال يؤثر ذلؾ في الطمب الذم يبقى قائمان كمنتجان كما أف القرار الصادر يعتبر
صحيحان أم أف العدكؿ عف الطمب بعد قبكلو ال يؤثر في صحة القرارُ.
حيث أف نص المادة (َُُ) " وال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس واتخاذ
ق ار ار بشغور موقع العضو المستقيؿ" المادة (ُُُ) تنص عمى " قبؿ عرضيا عمى المجمس"،
لذلؾ يعتبر طمب االستقالة نيائي بمجرد قياـ رئيس المجمس التشريعي بعرض الطمب عمى
المجمس ،األمر الذم يترتب عمى عدـ جكاز الرجكع عف الطمب ،ألنو في حالة تقديـ طمب الرجكع
عف االستقالة مف عضكية المجمس بعد عرض طمب االستقالة عمى المجمس ال يعتد بو كال يرتب
أم اثر عمى قرار قبكؿ طمب االستقالة مف المجمس كاتخاذ ق ار ار بشغكر مكقع العضك المستقيؿ.2
بناء عمى ذلؾ يظير بأف الشروط البلزمة لرجوع عضو المجمس التشريعي عف طمب
االستقالة جاءت مشابية إلى ذات الشروط المطموبة عند رجوع الموظؼ العاـ عف طمب
االستقالة وذلؾ لكوف أف كبلىما يتطمب العمؿ عمى اتباع ذات الشروط المتبعة عند تقديـ الطمب
مف حيث كونو يشترط أف يكوف طمب الرجوع مكتوب ومراعاة المواعيد واآلجاؿ باإلضافة إلى
ضرورة تقديمو لذات جية االختصاص.

ُ

ِ

انظر:
-

د .حمدم سميماف القبيالت ،مرجع سابؽ ،صُُٖ.

-

د .عزيزة شريؼ ،مرجع سابؽ ،صَِٕ.

النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.
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المبحث الرابع
سمطة المجمس التشريعي بخصوص الفصؿ في طمب االستقالة
فيما يتعمؽ بسمطة المجمس التشريعي عند الفصؿ في طمب االستقالة ،فيناؾ مف يرل عدـ
اشتراط قبكؿ جية االختصاص االستقالة العضك المنتخب ،كاف كاف يجكز لجية االختصاص
رفض قبكؿ االستقالة في بعض الحاالت ،كيعكد السبب في ذلؾ لككف أف استقالة عضك المجمس
التشريعي ال يترتب عميو ضرر بسير المرفؽ العاـ ،ألف ىذا العضك ما ىك إال بمثابة شخص مف
مجمكع المجمس المنتخب ،أما في حالة استقالة عدد مف األعضاء مما يؤثر عمى انعقاد المجمس
لعدـ اكتماؿ النصاب القانكني ،فأنو بذلؾ يمكنو مف رفض طمب االستقالةُ.
كنجد أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي جاء مقيدانِ لجية االختصاص كذلؾ عبر عدـ
منحيا أم سمطة تقديريةّ في رفض طمب االستقالة المقدـ مف عضك المجمس التشريعي كانما جاء
مفترضان قبكؿ طمب االستقالة مف عضكية المجمس كذلؾ ما يظير عبر نص المادة (ُُُ) مف
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي بقكلو ال يعتبر طمب االستقالة نيائي إال بعد عرضيا عمى
المجمس كاتخاذ ق ار ار بشغكر مكقع العضك المستقيؿ.
األمر الذم يتضح مف خالؿ ما ذكر سابقان؛ بأنو عند عرض طمب االستقالة مف قبؿ رئيس
المجمس التشريعي عمى أعضاء المجمس خالؿ المدة المحددة قانكنان سكاء األسبكعيف أك أكؿ جمسة
تعقد ،فأف أعضاء المجمس التشريعي ال يممككف أم سمطة لرفض طمب االستقالة المقدـ مف
ُ
ِ

د .محمد عبد الحميد أبك زيد ،مرجع سابؽ ،صْْٓ كما بعدىا.

تككف سمطة اإلدارة مقيدة إذا ما فرض القانكف عمى اإلدارة اتخاذ قرار معيف إذا تكافرت شركط اتخاذه ،فدكر

اإلدا رة مقصكر في ىذه الحالة عمى مجرد تنفيذ القانكف بطريقة آلية ،مشار إليو لدل د .عبد الناصر عبدا﵀ أبك
سميدانو ،القضاء اإلدارم في فمسطيف ،الكتاب األكؿ " نشأة كتطكير القضاء اإلدارم الفمسطيني – مبدأ
المشركعية – الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة – قضاء اإللغاء مزكدة بأحدث أحكاـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية،

َُِْ ،ص ُِّ ،د ،عمر محمد الشكبكي ،القضاء اإلدارم - ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
ََُِ ،ص ٕٔ كما بعدىا.

ّ

مفيكـ السمطة التقديرية ىك ترؾ المشرع لإلدارة قد انر معينان مف الحرية يعطييا الحؽ في اختيار اتخاذ إجراء معيف

أك عدـ اتخاذه مع تكافر شركط معينة أك عدميا ،مشار إليو لدل د.عدناف عمرك ،القضاء اإلدارم في فمسطيف –
دراسة مقارنة ،منشأة المعارؼ – جالؿ حزم كشركاه ،َُُِ ،صَٓ ،ككذلؾ د .عمي خطار شطناكم ،مكسكعة
القضاء اإلدارم ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ََِٖ ،ص ّٕ كما بعدىا ،ك د .سميماف محمد الطماكم ،القضاء

اإلدارم ،مرجع سابؽ ،صٕٔ كما بعدىا.
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عضك المجمس ،إال أنو يثار التساؤؿ حوؿ مدى مراعاة الشروط الشكمية والموضوعية عند
النظر في طمب االستقالة المقدـ مف العضو المستقيؿ أو عرضو مف قبؿ رئيس المجمس؟وىؿ
يتطمب توفر النصاب القانوني لممجمس التشريعي عند اتخاذ قرار شغور العضوية؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ فإنو يتطمب تناكؿ لنص المادة (َُُ ك ُٖ) مف النظاـ
الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ،مع ضركرة مراعاة احتراـ أحكاـ القانكف األساسي
الفمسطيني كالمبادئ الدستكرية العامة.
فنجد أف نص المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي جاء كاضحان
بخصكص الشركط الالزـ مراعاتو مف العضك أثناء تقديـ طمب االستقالة ،كمكضحان مدة عرض
طمب االستقالة مف قبؿ رئيس المجمس عمى أعضاء المجمس ألجؿ اتخاذ قرار بشغكر العضكية،
إال أننا نجدىا لـ تتضمف أم شركط أك جزاءات مترتبة عمى مخالفة الشركط الشكمية أك
المكضكعية مف قبؿ العضك مقدـ طمب االستقالة ،األمر الذم يترتب عميو فتح المجاؿ أماـ
االجتياد ،كفي تقديرنا أف كجكد عبارة ال تعتبر نيائية إال بعد اتخاذ قرار بشغكر مكقع العضك
المستقيؿ ،االمر الذم يظير أف سمطة رئيس المجمس التشريعي جاءت مقيدة في خيار كاحد كىك
القبكؿ ،كبيذا يككف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي جاء متضمف لقصكر في التنظيـ ،نظ انر ألنو
يتكجب عميو منح رئيس المجمس التشريعي سمطة تقديرية بعدـ عرض الطمب أك قبكلو في حالة
مخالفة الشركط الشكمية أك المكضكعية عند تقديـ طمب االستقالة ،عمى عكس ذلؾ جاء بعض
التشريعات في تنظيميا ليذه المسألة مثؿ المشرع المصرم الذم نص عمى "  -تقدـ االستقالة مف
عضكية المجمس إلى رئيس المجمس مكتكبة كخالية مف أم قيد أك شرط ،كاال عدت غير مقبكلةُ"

ُ

المادة (ُّٗ) جاء فييا - :تقدـ االستقالة مف عضوية المجمس إلى رئيس المجمس مكتوبة وخالية مف أي

قيد أو شرط ،واال عدت غير مقبولة  -يعرض رئيس البرلماف االستقالة خبلؿ  48مف ورودىا عمى مكتب
المجمس لنظرىا بحضور العضو ،ما لـ يمتنع عف الحضور رغـ إخطاره كتاب ًة بذلؾ دوف عذر مقبوؿ  -يجوز

لمكتب المجمس إحالة االستقالة وما يبديو العضو مف أسباب ليا عمى المجنة العامة لنظرىا واعداد تقرير
بشأنيا لممجمس - .تعرض االستقالة مع تقرير مكتب المجمس أو تقرير المجنة العامة عنيا بحسب األحواؿ فى
أوؿ جمسة تالية لتقديميا ،ويجوز بناء عمى اقتراح رئيس المجمس أو طمب العضو النظر في استقالتو في

جمسة سرية - .ال تعتبر االستقالة نيائية إال مف وقت أف يقرر المجمس قبوليا - .فإذا صمـ مقدميا عمييا
بعد عدـ قبوليا مف المجمس ،فعميو إخطار مكتب المجمس بذلؾ بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ ،وفى ىذه
الحالة تعتبر استقالتو مقبولة مف تاريخ ىذا اإلخطار  -فى جميع األحواؿ ،يشترط لقبوؿ االستقالة أال يكوف
المجمس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو ،الالئحة التنفيذية لمبرلماف المصرم.
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كبالرغـ مف ذلؾ فإف االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي تعتبر باطمة قانكنان في حالة
مخالفتيا أم مف الشركط الشكمية أك المكضكعية ،كما أف المجمس يمتمؾ الحؽ في رفض ىذا
الطمب ،لككف أف ىذه الشركط لـ تكضع عبثان ،كانما كضعيا لحماية مصمحة معينة سكاء لمشخص
ذاتو أك المؤسسة التشريعية أك الدائرة الممثؿ عنيا.
ونظ ارً لكوف أف بطبلف طمب االستقالة قانوناً ،فإنو يثار تساؤؿ حوؿ طبيعة ىذه
النصوص ىؿ ىي قواعد آمرة أو قواعد مكممة؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ فالبد مف تعريؼ القكاعد اآلمرة كالقكاعد المكممة ،حيث يقصد
بالقكاعد اآلمرة ىي القكاعد التي ال يؤدم اتفاؽ األفراد عمى استبعادىا إلى أم أثر عمى كجكب
تطبيقيا إذا تكفرت شركط التطبيؽ ،أم ىي القكاعد التي ال يجكز لألفراد االتفاؽ عمى استبعاد
تطبيقيا ،أما القكاعد المكممة ىي القكاعد التي يجكز لألفراد االتفاؽ عمى ما يخالفيا ،فيذه القكاعد
تنظـ مسائؿ متعمقة بالمصالح الفرديةُ.
كبيذا يظير بأنيا قكاعد آمرة كخاصة ككنيا تتعمؽ في استقالة عضك مف مؤسسة
تشريعية ،كاف القكاعد المتعمقة باالستقالة ال تنظـ مصمحة فردية كانما تنظـ الكياف االجتماعي،
ليذا ال يجكز اتفاؽ األفراد عمى استبعادىا.
لككنو يتكجب عمى رئيس المجمس التشريعي أف يعرض الطمب عمى المجمس دكف امتالؾ
أم سمطة تقديرية.
حيث تنص المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي تنص " عمى الرئيس
عرضيا عمى المجمس بعد أسبوعيف مف تاريخ تقديميا أو في أوؿ جمسة يعقدىا بعد ذلؾ
التاريخ وال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس واتخاذ ق ار ار بشغور موقع العضو
المستقيؿ" ،األمر الذم يظير ضركرة قياـ رئيس المجمس التشريعي بعرض طمب االستقالة المقدـ
مف عضك عمى المجمس ألجؿ اتخاذ قرار بشغكر العضكيةِ ،كيظير مف خالؿ ذلؾ بأنو لـ
تتضمف أم شركط أك إجراءات مغايرة النعقاد الجمسات عند عرض طمب االستقالة عف غيرىا مف
القررات التي يصدرىا المجمس ،األمر الذم يتطمب بناء عمى ذلؾ العكدة إلى القكاعد العامة
ا
ُ

د .مكسى أبك ممكح  ،المدخؿ لدراسة القانكف  ،الكتاب الثػاني " نظريػة الحػؽ "  ،الطبعػة الثالثػة  ،بػدكف دار نشر

ِ

النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

 ،ََِٗ ،ص ْٗ كما بعدىا.
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كالشركط الالزمة في انعقاد جمسات المجمس التشريعي التي نص عمييا النظاـ الداخمي في المادة
(ُٖ) عبر اشتراطو لصحة انعقاد جمسات المجمس ضركرة حضكر األغمبية المطمقة لممجمسُ.
كعند تعريجنا عمى تعريفات الكممات كالعبارات الكاردة في بداية المادة األكلى (فقرة َُ)
مف الباب األكؿ ضمف الفصؿ الثاني مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي فأنيا أكضحت
المقصكد باألغمبية المطمقة لممجمس بككنيا تعني أكثرية (نصؼ  +كاحد) لكؿ عدد أعضاء
المجمسِ ،أما المقصكد باألغمبية المطمقة ضمف المادة (ُ) المذككرة سابقان ،فأنيا تعني أكثرية
(نصؼ  +كاحد) لعدد أعضاء المجمس الحاضريف عند أخذ الرأم (التصكيت)ّ.
كما يتطمب إصدار القرار بشغكر العضكية بضركرة مراعاة الشرط الكاردة في المادة (ُٖ)
مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي كالتي جاءت تكضح بأنو يتطمب لصدكر أك اتخاذ الق اررات
أغمبية مطمقةْ ،كذلؾ لككف أف المادة (َُُ) مف ذات النظاـ لـ تأت ضمف الحاالت التي يتطمب
فييا المجمس أغمبية خاصةٓ.
وبناء عمى ما ذكر سابقاً؛ فإننا نبلحظ بأنو يشترط لصحة انعقاد المجمس التشريعي
بغية اتخاذ قرار بشغور عضوية مقدـ طمب االستقالة بضرورة توفر النصاب القانوني الذي حدده
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي بنصؼ  +واحد مف عدد أعضاء المجمس التشريعي ،أما
بالنسبة لمرحمة التصويت فإف النظاـ الداخمي جاء موضحاً بضرورة توفر األغمبية المطمقة التي
تعني النصؼ  +واحد مف عدد األعضاء الحاضريف عند التصويت ،حيث أف عدد أعضاء
المجمس التشريعي مائة واثناف وثبلثوف عضو ،6األمر الذي يتضح مف خبللو ضرورة توفر
ُ

المادة (ُٖ) تنص عمى " يشترط لصحة انعقاد المجمس حضور األغمبية المطمقة لممجمس" ،النظاـ الداخمي

ِ

المادة (ُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ّ

المادة (ُ) تنص عمى " األغمبية المطمقة :أكثرية (نصؼ  +واحد) لعدد أعضاء المجمس الحاضريف عند أخذ

الرأي (التصويت)" ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ْ

المادة (ُٖ) تنص عمى " تصدر الق اررات باألغمبية المطمقة وذلؾ في غير الحاالت التي يشترط فييا أغمبية

ٓ

المادة (َُُ) تنص عمى " وال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس واتخاذ قرا ار بشغور موقع العضو

خاصة" ،مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
المستقيؿ" ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ٔ

المادة رقـ (ِ) تنص عمى " . 3يتألؼ المجمس مف ( )132عضواً ،".قانكف رقـ (ٗ) لسنة ََِٓـ بشأف

االنتخابات ،صدر في مدينة غزة ،بتاريخ ََُِّٓ/َٖ/ـ.
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أثناء انعقاد جمسة المجمس بغية اتخاذ قرار بشغور عضوية مقدـ طمب االستقالة ( )67عضو
كحد أدني ،عمى عكس ذلؾ بالنسبة لمرحمة التصويت فبل يتطمب نصؼ  +واحد مف عدد
أعضاء المجمس وانما مف الحاضريف ،ففي حالة كوف عدد أعضاء المجمس الحاضريف عند
عرض طمب االستقالة المقدـ ( )68عضو فإنو يتطمب أف يصدر القرار بمشاركة ( )35عضو
مف المجمس كحد أدني.
نتيجة لذلؾ يثار تساؤؿ ىاـ ،ما ىو االجراء المتبع في حالة عدـ توفر النصاب القانوني
عند انعقاد المجمس التشريعي أو اتخاذ القرار بشغور العضوية؟
لإلجابة عمى التساؤؿ ،فالبد مف التطرؽ لممادة (ُٖ) ك(ّٗ) مف النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي التي جاءت مكضحو لإلجراءات المتبعة في حالة عدـ تكفر النصاب القانكني ،حيث
جاءت المادة (ُٖ) مكضحو بأنو يتكجب عمى رئيس المجمس عند حمكؿ مكعد االجتماع كعدـ
تكفر النصاب القانكني بتأخير افتتاح الجمسة نصؼ ساعة ،حيث أنو إذا انتيت مدة التأخير
المذككرة كلـ يتكفر النصاب القانكني فيتطمب مف رئيس المجمس العمؿ عمى تأجيؿ الجمسة إلى
مكعد الحؽ مع ضركرة التقيد بمدة أقصاىا أسبكع مف تاريخ التأجيؿُ.
أما بالنسبة التخاذ القرار بشغكر عضكية مقدـ طمب االستقالة ،فنجد أف نص المادة (ّٗ)
مف ذات النظاـ أكضحت بضركرة التحقؽ مف تكفر النصاب القانكني لصحة إعطاء الرأم،
باإلضافة إلى عدـ جكاز المقاطعة أثناء البدء بأخذ الرأم إال في حالة االستفسار عف أليو أخذ
الرأم ،كيككف أخذ الرأم مف خالؿ رفع األيدم أك القياـ كالجمكس ،أك عبر االقتراع السرم في
حالة قررت األغمبية النسبيةِ ذلؾّ.
كعقب تناكؿ السمطة التي يتمتع بيا المجمس التشريعي عند الفصؿ في طمب االستقالة،
كاإلجراءات كالشركط الالزـ تكفرىا أثناء النظر في طمب االستقالة المقدـ ،باإلضافة إلى الشركط
الالزـ مراعاتيا عند إصدار قرار شغكر عضكية مقدـ طمب االستقالة مف المجمس ،إال أننا أماـ
ُ

المادة (ُٖ) تنص عمى " فإذا تبيف عند حموؿ موعد االجتماع عدـ اكتماؿ ىذا النصاب يؤخر الرئيس افتتاح

الجمسة نصؼ ساعة فإذا لـ يكتمؿ النصاب بعد ذلؾ يؤجؿ الرئيس الجمسة إلى موعد الحؽ ال يتجاوز أسبوعا

مف ذلؾ التاريخ" ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ِ المادة (ُ" )ُُ/ألغمبية النسبية :أكثرية المصكتيف بغض النظر عف عدد الحاضريف " ،مف النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ّ

المادة (ّٗ) ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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تساؤؿ ىاـ وىو مدى تمتع رئيس المجمس التشريعي بالحؽ في إرجاء عرض طمب االستقالة
المقدـ؟
تناكلت المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني تقيد عرض طمب
االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي خالؿ مدة محددة أقصاىا أسبكعيف مف تاريخ التقديـ في
أك أكؿ جمسة يعقدىا المجمس التشريعي بعد ذلؾ التاريخُ ،األمر الذم يظير بأف النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي جاء متضمف

لفكرة أرجاء عرض طمب االستقالة مف عضكية المجمس

التشريعي ،إال انو ىذا التأجيؿ جاء مقيدان بمدة محددة ،حيث أنو في حالة عدـ عرض الطمب
خالؿ المدة المذككرة سابقان فأنو يعتبر مقبكال لككف أف االستقالة تعتبر نافذة بعد أسبكعيف مف تاريخ
تقديمياكفؽ ما جاء بنص المادة (َُٕ" )ِ/تقدـ العضك باستقالتو إلى رئيس المجمس ،كتعتبر
نافذة بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديميا".2
ويثار تساؤؿ أخر بخصوص سمطة المجمس التشريعي لمفصؿ في طمب االستقالة المقدـ
مف العضو ،ىؿ يتـ رفض طمب االستقالة المقدـ مف عضو المجمس في حالة البدء باتخاذ
اجراءات إسقاط العضوية ضد العضو؟
تناكؿ الفصؿ الخامس مف النظاـ الداخمي لممجمػس التشػريعي تنظػيـ االسػتقالة مػف عضػكية
المجم ػػس مكض ػػحان الش ػػركط الالزم ػػة لتق ػػديـ طم ػػب االس ػػتقالة كالمكاعي ػػد كاآلج ػػاؿ عن ػػد تق ػػديـ الطم ػػب
كعرضػػو كالرجػػكع عنػػو باإلضػػافة إلػػى جيػػة االختصػػاص المقػػدـ إلييػػا الطمػػب أك المختصػػة بعػػرض
طمػػب االسػػتقالة عمػػى المجمػػس ،إال أنػػو لػػـ يتضػػمف أم نصػػكص تكضػػح كقػػؼ الفصػػؿ فػػي طمػػب
االستقالة المقدـ مف العضك في حالػة البػدء باتخػاذ إجػراءات إسػقاط العضػكيةّ ،األمػر الػذم يترتػب

ُ
ِ
ّ

المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
قرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕـ بشأف االنتخابات العامة ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
راجع كالن مف :
-

مادة (َُُ) عمى كؿ عضو يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا لمرئيس غير مشروطة وعمى
الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبوعيف مف تاريخ تقديميا أو في أوؿ جمسة يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ
وال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس واتخاذ ق ار ار بشغور موقع العضو المستقيؿ ،النظاـ الداخمي

لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
-

مادة (ُُُ) لمعضو المستقيؿ أف يرجع عف استقالتو بكتاب خطي يقدمو لمرئيس قبؿ عرضيا عمى
المجمس ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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عميو ظيكر قصػكر تشػريعي بخصػكص ذلػؾ فكػاف عمػى المشػرع أف يعمػؿ عمػى اشػتراط عػدـ قبػكؿ
االسػػتقالة إال بعػػد االنتيػػاء مػػف اتخػػاذ إجػراءات إسػػقاط العضػػكية ،كمػػا ىػػك الحػػاؿ بالنسػػبة لممكظػػؼ
العاـ الذم ال تقبؿ استقالتو مف الكظيفة العامة إال بعد االنتياء مف إجراءات التحقيؽُ.
ويظير بناء عمى ما ذكر سابقاً؛ بأف سمطة المجمس لمفصؿ في طمب االستقالة المقدـ
مف عضو المجمس التشريعي جاءت مختمفة عف سمطة اإلدارة عند الفصؿ في طمب االستقالة
المقدـ مف الموظؼ العاـ ،ذلؾ لكوف أف المجمس ال يمتمؾ أي سمطة تقديرية بخصوص الفصؿ
في الطمب وانما جاءت السمطة مقيدة بقبوؿ طمب االستقالة مف العضو المقدـ لطمب في حالة
مراعاة الشروط الشكمية أو الموضوعية ،أما في حالة مخالفة مقدـ الطمب ليذه الشروط فإنو
يمتمؾ رفضيا لكوف أف ىذه الشروط لـ توضع عبثاً ويترتب عمى مخالفتيا اعتبار االستقالة
باطمة قانونا ،ذلؾ ألنيا قواعد آمرة ال يجوز لؤلفراد االتفاؽ عمى مخالفتيا ،حيث أنو في حالة
عدـ القياـ بعرض طمب االستقالة خبلؿ المدة المحددة وفؽ القانوف يعتبر بمثابة قبوؿ ضمني
لبلستقالة ألف سبب رفض االستقالة بغية تحقيؽ المصمحة العامة ولكوف أف استقالة عضو
المجمس التشريعي ال يؤثر عمى عمؿ مرفؽ التشريع فإف المجمس ال يمتمؾ رفضيا ،وعمى
عكس ذلؾ فقد جاء قانوف الخدمة المدنية واآلراء الفقيية موضحة بأف لئلدارة الحؽ في رفض
طمب االستقالة المقدـ مف الموظؼ العاـ لكف مع مراعاة ضرورة توضيح سبب الرفض ،كما
أوضح بأنو في حالة عدـ الرد عمى طمب االستقالة خبلؿ المدة المحددة في القانوف يعتبر
بمثابة قبوؿ ضمني لطمب االستقالة ،وىذا ما جاء ينص عميو قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني
رقـ ( )4لسنة 1998ـ وتعديبلتو.2

-

مادة (ُُِ) "يبمغ الرئيس مجمس الوزراء بما يشغر مف الدوائر االنتخابية ،لمؿء المقعد الشاغر وفقا
ألحكاـ قانوف انتخاب رئيس السمطة الوطنية وأعضاء المجمس التشريعي ،النظاـ الداخمي لممجمس

ُ

التشريعي الفمسطيني َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

المادة (ٗٗ) تنص عمى " -4ال تقبؿ استقالة الموظؼ المحاؿ إلى التحقيؽ إال بعد انتيائو بغير إحدى

عقوبتي الفصؿ أو اإلحالة إلى المعاش ،".مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ْ لسنة ُٖٗٗ ،تمت اإلشارة إلى ىذا

القانكف سابقا.

ِ

المادة (ٗٗ) تنص عمى "  -2يبت رئيس الدائرة الحكومية المذكور في طمب االستقالة خبلؿ مدة أقصاىا

ثبلثوف يوماً مف تاريخ تقديميا إلية -3 .تعتبر االستقالة مقبولة حكماً إذا لـ يتـ البت فييا خبلؿ المدة المشار
إلييا في الفقرة ( )2أعبله ،".مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ (ْ) لسنة ُٖٗٗ ،تمت اإلشارة إلى ىذا

القانكف سابقا.
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باإلضافة إلى ذلؾ فنجد أف الشروط البلزمة لمفصؿ في طمب االستقالة مف عضوية
المجمس التشريعي جاءت مغايرة عف اإلجراءات المتبعة عند الفصؿ في طمب االستقالة المقدـ
مف الموظؼ العاـ ،لكوف أنو يشترط عند الفصؿ في طمب االستقالة المقدـ مف عضو المجمس
التشريعي أف يتوفر النصاب القانوني النعقاد الجمسة واألغمبية المطمقة عند أخذ الرأي ،أما
بالنسبة لمفصؿ في طمب االستقالة المقدـ مف الموظؼ العاـ فبل يتطمب أي نصاب قانوني أو
أغمبية وانما يقتصر عمى إصدار قرار قبوؿ االستقالة مف قبؿ جية االختصاص.
إال أف سمطة المجمس التشريعي واإلدارة بخصوص إرجاء الفصؿ في طمب االستقالة
جاءت متشابو بينيـ ،إال أف المدد المتعمقة بذلؾ جاءت مختمفة حيث جاء النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي مقيداً ليا بمدة أسبوعيف مف تاريخ التقديـ في حالة الظروؼ العادية وأوؿ
جمسة تعقد مف تاريخ التقديـ في الظروؼ الطارئة ،أما بالنسبة لسمطة اإلدارة بالنسبة لمموظؼ
العاـ فقد حددىا بمدة  30يوـ مف تاريخ التقديـ ،وبالرغـ التوافؽ مف حيث أرجاء الفصؿ في
طمب االستقالة إال انو الغرض مف ىذا األرجاء مختمؼ بيف سمطة المجمس التشريعي لمفصؿ
في طمب االستقالة المقدـ مف العضو و سمطة اإلدارة لمفصؿ في طمب االستقالة المقدـ مف
الموظؼ العاـ ،لكوف أف األرجاء المتعمؽ بالفصؿ في طمب االستقالة المقدـ مف الموظؼ العاـ
ييدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة نظ ارً لكونيا مقدمة عمى المصمحة الخاصة ،حيث أنو في
حالة كوف أف استقالة الموظؼ العاـ سوؼ تؤثر عمى سير المرفؽ فيمكف لئلدارة تأجيميا ،أما
بالنسبة لسمطة المجمس في أرجاء عرض طمب االستقالة مف المجمس فبل ييدؼ إلى ذات األمر
وانما يتضمف أىداؼ سياسية أو قانونية وغيرىا.

89

الفصؿ الثالث
النتائج المترتبة عمى الفصؿ في طمب االستقالة
تمييد وتقسيـ -:
بعد ما أكردناه في الفصكؿ السابقة بخصكص االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي
الفمسطيني ،نرل بضركرة تناكؿ النتائ المترتبة عمى الفصؿ في طمب االستقالة ،كذلؾ نظ انر لككف
أف رئيس المجمس التشريعي بصفتو السمطة المختصة لتقديـ الطمب لو مف عضك المجمس
التشريعي أك عرضو عمى المجمس ال يمتمؾ أم سمطة تقديرية كانما مقيدة بعرض الطمب المقدـ
حتى إف كاف يخالؼ الشركط المطمكبة عند التقديـ.
باإلضافة إلى ذلؾ فال يمتمؾ أعضاء المجمس التشريعي أم سمطة تقديرية لرفض طمب
االستقالة كانما يعتبر بمثابة قبكؿ تمقائي ليذا الطمب كانما يتطمب منو فقط اتباع الشركط
كاإلجراءات المحددة كفؽ القانكف.
بناء عمى ذلؾ فنجد أنو بمجرد الفصؿ في طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي
سكاء في قبكؿ طمب االستقالة أك الرفض عند مخالفة الشركط كاإلجراءات المحددة قانكنان ،فإنو في
حالة قبكؿ طمب االستقالة يترتب عميو عدد مف االثار المتمثمة في شغكر العضكية ،األمر الذم
يتطمب منا التعرؼ عمى المقصكد بشغكر عضكية المجمس كحاالت الشغكر التي أكردىا القانكف
األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعديالتو كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني
باإلضافة إلى رفع الحصانة بعد زكاؿ العضكية باالستقالة ،ثـ تناكؿ التنظيـ القانكني لشغكر
العضكية بسبب االستقالة في التشريعات كالقكانيف الفمسطينية ،كصكالن إلى آلية مؿء شغكر
عضكية المجمس التشريعي كفؽ ما أكرده النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي كاحالتو إلى قانكف
االنتخابات الفمسطيني رقـ ََِٓ ك ََِٕ ،كفي الختاـ نتناكؿ الطبيعة القانكنية لقرار قبكؿ
االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي ،عمى النحك اآلتي:
المبحث األوؿ :الطبيعة القانونية لقرار قبوؿ االستقالة مف عضوية المجمس التشريعي.
المبحث الثاني :األ ثار المترتبة عمى قبوؿ االستقالة مف عضوية المجمس التشريعي.
المبحث الثالث :آلية مؿء شغور عضوية المجمس التشريعي.
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المبحث األوؿ
الطبيعة القانونية لقرار قبوؿ االستقالة مف عضوية المجمس التشريعي
عند البحث في الطبيعة القانكنية لقرار قبكؿ االستقالة ،فإننا نجد أف أعماؿ المجمس التشريعي
الفمسطيني نقسـ إلى أعماؿ تشريعية كأعماؿ برلمانية ،كألجؿ تحديد ىذه الطبيعة فالبد مف تناكؿ
المقصكد باألعماؿ التشريعية ثـ األعماؿ البرلمانية.
أوالً :المقصود باألعماؿ التشريعية.
ىي األعماؿ التي تصدر عف المجمس التشريعي ،كتعتبر بمثابة أىـ األعماؿ التي يقكـ بيا ،حيث
جاء القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو متضمنان ليا ،ذلؾ عبر تكضيح
المراحؿ التي يمر بيا بدء مف مرحمة تقديـ القكانيف أك االقتراحات مف قبؿ مجمس الكزراء أك
األعضاء أك أم لجنة مف لجاف المجمس ،ثـ مناقشتيا ،مرك انر بإق ارره مف المجمس التشريعي كصكالن
إلى تصديؽ رئيس السمطة الكطنية عميو كنشره في الجريدة الرسميةُ.
كبيذا يقصد باألعماؿ التشريعية ىي األعماؿ التي يمر بيا التشريع عبر القنكات كالسبؿ البرلمانية
ليخرج في النياية تشريعان ناتجان عف إرادة شعبية ألف العضك في المجمس التشريعي ال يمثؿ نفسو
كال حتى الحزب الذم ينتمي إليو كانما األمة التي ينتمي إليياِ.
ثانياً :المقصود باألعماؿ البرلمانية.
ىي جميع األعماؿ النظامية أك المادية التي تصدر عف البرلماف أك ىيئاتو أك أعضاءه في أداء
كظائفيـّ.
كال يعتبر ما يصدر عف المجمس التشريعي مف قكانيف كقرار في إطار االختصاصات التي
يمارسيا بمكجب القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو

ْ

أك النظاـ الداخمي

لممجمس التشريعيٓ ،مثؿ حقكؽ األعضاء ككاجباتيـ كمكافأتيـ كادارة الجمسات كأشغاؿ المجاف
ُ

انظر في ذلؾ مكاد القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو  ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

ِ

د .عمى خطار شطناكم ،األنظمة السياسية كالقانكف الدستكرم اإلردني المقارف ،الكتاب األكؿ ،دار كائؿ لمنشر

سابقان ،المنظـ لعممية التشريع كسف القكانيف كاصدارىا( ،المادة ٓٔ كما بعدىا).
كالتكزيع ،الطبعة األكلى ،َُِّ ،صِّٔ.

ّ

د .سميماف محمد الطيماكم ،القضاء اإلدارم – قضاء التعكيض ،الكتاب الثاني ،دار الفكر العربي،ُٕٕٗ ،

ص ِِ كما بعدىا.

ْ
ٓ

تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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كرفع الحصانة التي يتمتع بيا أعضاء البرلماف مف الق اررات اإلدارية ،كيستثني عمى ذلؾ الق اررات
التي يصدرىا رئيس المجمس التشريعي في عالقتو مع الطاقـ اإلدارم لممجمس التشريعي فيي
تعتبر مف الق اررات اإلداريةُ.
فال يجكز لمسمطة التنفيذية أك القضائية تقرير القكانيف التشريعية أك التصدم لألعماؿ البرلمانية
البحتة التي تصدر عف السمطة التشريعية ،كما ال يجكز لمسمطة التشريعية الفصؿ في المنازعات
القضائية أك إصدار أحكاـ فييا أك التدخؿ في األمكر الخاصة بمكظفي الحككمة العمكمييف إال
مكظفيف البرلماف أك القياـ بعمؿ مف األعماؿ الداخمة في النطاؽ الدستكرم لمسمطة التنفيذية ،كال
يعتبر ذلؾ إىدار ألحكاـ القانكف الذم يعتبر مكظفي البرلماف مف مكظفي الدكلة العمكمييف تسرم
عمييـ القكاعد التي تسرم عمى المكظفيف العمكمييفِ ،كلقد استند في عدـ مسؤكلية الدكلة عف
األعماؿ البرلمانية إلى حج عمى النحك اآلتي:
 -1مبدأ الفصؿ بيف السمطات
يقكـ ىذا المبدأ عمى أساس استقالؿ السمطات ،أم عدـ رقابة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ السمطة
التنظيمية ،إال أف ىذا المبدأ تعرض إلى انتقاد ،نظ انر لتكافر تعاكف بيف سمطات الدكلة ،حيث أف
السمطة التنفيذية تصدر القكانيف كاألنظمة استنادان لنص الدستكر كبذلؾ تمارس أعماؿ برلمانية إال
انيا تخضع لرقابة القضاء ،كبيذا فأف مبدأ الفصؿ بيف السمطات لـ يمنع رقابة القضاء عمى
السمطة التنفيذية األمر الذم يترتب عميو رقابة القضاء عمى أعماؿ البرلمافّ.
ِ -عدـ مسؤولية البرلماف ،استنادا إلى عدـ مسؤولية األعضاء
جاءت مختمؼ الدساتير في دكؿ العالـ تنص عمى عدـ مسؤكلية أعضاء البرلماف عف اآلراء التي
يبدكنيا داخؿ كخارج المجمس خالؿ فترة عمميـ ،ليذا يككف البرلماف غير مسؤكؿ عف األعماؿ
البرلمانية ،إال أف ىذا االتجاه تعرض النتقاد لككف أف حجة عدـ مسؤكلية األعضاء عف ما يبدكنو

ُ

ِ

انظر:
-

د .عدناف عمرك ،القضاء اإلدارم في فمسطيف – دراسة مقارنة ،مرجع سابؽ ،صِٕٓ.

-

د .عبد الناصر عبدا﵀ أبك سميدانة ،مرجع سابؽ ،صِّٓ كما بعدىا.

د .ياسر محمد الصغير ،المعيار الكظيفي لتمييز القرار اإلدارم – دراسة مقارنة ،مركز الدراسات العربية لمنشر
الحصكؿ

عميو

عبر

مكقع

كتب

قكقؿ

عبر

الرابط

كالتكزيع ،صٓٗ ،يمكنؾ
https://books.google.ps
ّ د .خميؿ خالد الظاىر ،القضاء اإلدارم – ديكاف المظالـ في المممكة العربية السعكدية – قضا اإللغاء – قضاء
التعكيض – دراسة مقارنة ،مكتبة القانكف كاالقتصاد ،الطبعة الثانية ُّْٓ ،ىػ َُِْ/ـ ،ص ُِٖ
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اآلتي:

مف آراء ال يمكف نسب نفس النص إلى عدـ مسؤكلية عف أعماؿ البرلماف ،نظ انر لعدـ تكفر نص
بذلؾُ.
ّ -مبدأ السيادة
يذىب أصحاب ىذا التكجو إلى أف المجمس منتخب مف قبؿ الشعب كأف الشعب ىك صاحب
السيادة كىذه السمطة تمثمو ،كلككف أف التشريع عمؿ مف أعماؿ السمطة التي تمثؿ ىذا الشعب ،إال
إف ىذا االتجاه تعرض النتقاد ألف السيادة لمشعب ،كالبرلماف ال يعتبر إال بمثابة ممثؿ عف الشعب
كغيره مف الييئات األخرل التي تخضع أعماليا لممسؤكلية ،األمر الذم يترتب عميو ضركرة
خضكع أعماؿ المجمس إلى المسؤكليةِ.
وبناء عمى ذلؾ فنجد أف نظرية السيادة تقوـ عمى أساس استثناء بعض أعماؿ السمطة
التشريعية مف رقابة القضاء وذلؾ لكونيا أعماؿ تتعمؽ بسمطة الحكـ ،بحيث يمتمؾ المجمس
التشريعي الفمسطيني السيادة بيذا القرار فبل يمكف الطعف فيو ،حيث استقر القضاء والفقو
اإلداري عمى أف أعماؿ السيادة ال يمكف الطعف بيا ،ألنيا تتعمؽ بعمؿ المجمس.
ويرى الباحث بأف الطبيعة القانونية لقرار قبوؿ طمب االستقالة مف األعماؿ البرلمانية التي تتمتع
بالسيادة ،األمر الذي يترتب عميو عدـ جواز الطعف أو التدخؿ وذلؾ لكونيا مف األعماؿ الخاصة
بالمجمس.

ُ

انظر:
-

د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القضاء اإلدارم ،الطبعة الثانية ،ُٗٗٗ ،بدكف دار نشر ،ص
ْْٖ.

-

د .محمد بف براؾ الفكزاف ،مسئكلية الدكلة عف أعماليا غير المشركعة كتطبيقاتيا اإلدارية – دراسة

مقارنة بالفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي ،مكتبة القانكف كاالقتصاد ،الطبعة األكلى ،ص ِِٓ كما
ِ

بعدىا ،يمكنؾ الحصكؿ عميو عبر مكقع كتب قكقؿ عمى الرابط اآلتيhttps://books.google.ps:
انظر:
-

د .محمكد عاطؼ البنا ،مرجع سابؽ ،صِْْ.

عدـ مسئكلية الدكلة عف األعماؿ البرلمانية ،مقاؿ منشكر عبر مكقع كنكز القانكف ،بدكف تاريخ نشر،
تاريخ كساعة الزيارة َّ:ُٓ ،َُِٖ/ُِ/ُّ :صباحان ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي:
http://konouz.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2/%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.s.8.2512
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المبحث الثاني
اآلثار المترتبة عمى قبوؿ االستقالة مف عضوية المجمس التشريعي
تمييد وتقسيـ-:
بعد الفصؿ في طمب االستقالة المقدـ مف العضك ،فإنو يترتب عميو إما قبكؿ ىذا الطمب
أك رفضو ،حيث أنو في حالة قبكؿ طمب االستقالة مف عضكية المجمس يترتب عميو أثر قانكني
أال كىك شغكر عضكية المجمس التشريعي ك رفع الحصانة الشخصية ،أما بالنسبة لرفض طمب
االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي فإف األثر القانكني المترتب عميو ىك استم اررية العضكية.
كما أف التطرؽ لرفض االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي لف يككف بمعزؿ عف ما أكردتو
المادة (َُُ) مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي التي جاءت كاضحة بعدـ كجكد سمطة
تقديرية لمرفض ،كالدليؿ عمى ذلؾ أف المشرع استخدـ عبارة "ال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى
المجمس كاتخاذ ق ار انر بشغكر مكقع العضك المستقيؿ" ،كفي مقابؿ ذلؾ استخداـ السمطات بعض
العبارات كااللفاظ في القانكف األساسي الفمسطيني يقضي منح سمطة تقديرية تعطي الفصؿ أك
البت كبيذا ال يككف كاردان فكرة الرفض ،إال في حالة مخالفة الشركط أك االجراءات المحددة كفؽ
القانكف ،حيث يعتبر الطمب ككأنو لـ يقدـ لككف أف المشرع لـ يضع ىذه الشركط كاالجراءات عبثان
كانما بمثابة ضمانات يسعى مف خالليا إلى حماية عضك البرلماف كالمؤسسة التشريعية ك الدائرة
االنتخابية التابع ليا ،ليذا تعتبر االستقالة غير مقبكلة بقكة القانكف.
ليذا سكؼ نتناكؿ عبر ىذا المبحث اآلثار القانكنية المترتبة عمى قبكؿ طمب االستقالة مف
عضكية المجمس التشريعي عمى النحك اآلتي.
المطمب األوؿ
شغور عضوية المجمس التشريعي
يعتبر الشغكر بمثابة األثر القانكني المترتب عمى قبكؿ طمب االستقالة المقدـ مف عضك
المجمس التشريعي ،حيث نجد أف القانكف األساسي الفمسطيني أك النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي أك أحكاـ محكمة العدؿ العميا لـ يرد ضمنيا أم تعريؼ لمشغكر كانما ترؾ ذلؾ إلى
الفقو ،لذلؾ نستعرض معناه االصطالحي ،كىك ما يتكجب تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف ،كذلؾ
عمى النحك التالي-:
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الفرع األوؿ :تعريؼ شغور عضوية المجمس التشريعي اصطبلحاً.
الشغكر ىك الفترة التي تبقى فييا كظيفة أك تكميؼ أك ممكية ما شاغػرة بمعنى أف تبقى
مؤقتا دكف صاحب ،غير مشغكلة أك خاكية .1كلقد جاء القانكف األساسي الفمسطيني لسنةََِّ
المعدؿ في المادة (ْٖ) تنص عمى "  -2إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو
االستقالة أو فقد األىمية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقاً لمقانوف النتخاب خمؼ
لو" ،كالنظاـ الداخمي لممجمس التشربعي ،كالقرار بقانكف رقـ ُ لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات
العامة في المادة (َُٕ) تنص عمى "  -1يصدر المجمس ق ار ارً بشغور مقعد عضو المجمس في
أي مف الحاالت التالية :أ) الوفاة .ب) فقداف األىمية القانونية بحكـ قضائي نيائي -2 .تقدـ
العضو باستقالتو إلى رئيس المجمس ،وتعتبر نافذة بعد أسبوعيف مف تاريخ تقديميا" ،متناكالن
حاالت شغكر عضكية المجمس التشريعي عمى سبيؿ الحصر ،كىي الكفاة أك االستقالة أك فقداف
األىمية .كفي ضكء المقصكد بشغكر عضكية المجمس التشريعي نتطرؽ إلى حاالت الشغكر ،كذلؾ
عمى النحك اآلتي.
أوالً :الوفاة
إف الشخصية القانكنية لإلنساف تبقى طكاؿ حياتو ،كتنتيي بالمكت الحقيقي أك الحكميِ،
كالمكت يعني تكقؼ خاليا المخ عف الحياة بصكرة نيائية كاستحالة عكدتيا مرة أخرل ،كمف ىذه

ُ

الشغكر لغة كاصطالحان ككاقعا ،مقاؿ منشكر عبر مكقع اقالـ حرة ،بقمـ المحامي /محمد سيدم كلد عبد الرحمف،

مساء ،تاريخ كساعة الزيارة ُِ:ََ ،َُِٖ/ُِ/َٕ :صباحان،
تاريخ كساعة النشرُِ:ْٕ ،َُِِ/ُُ/ُُ :
ن
يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي. http://www.aqlame.com/index.php :

ِ
بناء عمى ما
المكت الحكمي كالذم ىك مكت الشخص بحكـ قضائي  ،اذا حكـ القاضي بمكتو حكمان اجتياديان ن
ترجح لديو مف الظركؼ كالقرائف كاالحكاؿ المرجحة لمكتو  ،كبعد التحرم عنو باستعماؿ جميع الطرؽ كالكسائؿ

المكصمة الى معرفة ككنو حيان اك ميتان  ،كليس استنادان عمى االدلة اك البينة القطعية المثبتة لمكتو في تاريخ سابؽ

 .لذلؾ فأف ىذا الحكـ يككف منشئان لمكفاة  ،أم اف الشخص يعتبر قد مات مف لحظة اصدار الحكـ ،كتترتب االثار

القانكنية عمى ىذه الكفاة منذ تمؾ المحظة كما ىك الحاؿ بالنسبة الى المفقكد .اذا حكـ القاضي بمكتو  ،كاالسير

الذم تككف غيبتو منقطعة كيغمب فييا اليالؾ  ،كالمرتد اذا التحؽ بدار الكفر .نقالن عف :قحطاف ىادم عبد

القرغكلي ،مقاؿ منشكر عبر مكقع المرجع اإللكتركني لممعمكماتية بعنكاف "شركط الميراث" ،تاريخ كساعة النشر:
َٕ َُ:ْٖ ،َُِٔ/َِ/صباحان ،تاريخ كساعة الزيارةَُ:َّ ،َُِٖ/ُِ/َٕ :صباحان ،يمكنؾ الكصكؿ إليو
عبر الرابط اآلتيhttp://almerja.com :

راجع أيضان :د .طارؽ عفيفي صادؽ أحمد ،نظرية الحؽ ،الطبعة األكلى ،َُِٔ ،ص َُٕ كما بعدىا ،منشكر
عبر قكقؿ كتب ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتيhttps://books.google.ps :

95

المحظة يعتبر اإلنساف ميتان ،حيث يتـ التحقؽ مف ذلؾ باالستعانة باألجيزة الطبية كاألطباء
الخبراءُ.
حيث جاء نص المادة (ِْ) تنص عمى "تسقط العضوية في الحاالت التالية -1 :في
حالة الوفاة"ِ ،كما كقد جاء نص المادة ّٗ مف القانكف المدني الفمسطيني رقـ ْ لسنة َُِِ
عمى أنو "تثبت الكالدة كالكفاة بالسجالت الرسمية المعدة لذلؾ ،فإذا لـ تكجد سجالت أك تبيف عدـ
صحة ما أدرج فييا ،جاز اإلثبات بأية كسيمة مف كسائؿ اإلثبات القانكنية"ّ .كيتضح مف ىذا
النص أف كاقعة الكفاة تثبت بالسجالت الرسمية المعدة لذلؾ ،كيعطي مف يبمغ عف كاقعة الكفاة
شيادة مف الجية المختصة ،كفي حالة عدـ تكافر سجالت أك صحة بيانات يمكف إثباتيا بكافة
طرؽ ككسائؿ اإلثبات مثؿ البينة كشيادة الشيكد كغيرىا ،نظ انر لككنيا كاقعة ماديةْ .كيترتب عمى
الكفاة شغكر عضكية المجمس التشريعي ،كىذا أمر طبيعي ،إذ ال يمكف استم اررية خدمة العضك
بعد كفاتو ،كتنتيي ىذه العضكية بقكة القانكف دكف الحاجة إلى إصدار قرار بذلؾ ،لككف إف ىذا
القرار ليس منشأ لمركز قانكني بؿ كاشفان لمقتضى حكـ القانكفٓ.
ثانيا :فقداف األىمية (انعداـ األىمية-نقص األىمية).

كذلؾ :أ.د .ىاني الطعيمات ،فقو األحكاؿ الشخصية في الميراث كالكصية ،صْٔ ،منشكر عبر قكقؿ كتب،
يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتيhttps://books.google.ps :

ُ
2

د .إياد جاد الحؽ ،المدخؿ إلى عمـ القانكف نظرية الحؽ ،الطبعة األكلى ،د.ف ،ََِٕ ،صُِ.

 

ّ

القانكف المدني الفمسطيني رقـ ْ لسنة َُِِ ،منشكر في مجمة الكقائع الفمسطينية – السمطة الكطنية

الفمسطينية ،بتاريخ َُِِِٔ/َٕ/ـ.

ْ

الكقائع المادية تشمؿ الكقائع الطبيعية كالكفاة التي يترتب عمييا ،الحؽ في الميراث ،كما تشمؿ األفعاؿ المادية

التي تصدر مف اإلنساف ،كالفعؿ الضار ،كتتسـ الكقائع المادية بأف القانكف ىك الذم يحدد أثارىا سكاء اشتركت

في كجكىا إرادة الشخص أـ لـ تشترؾ ،كيجكز إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات ،انظر د .محمد حسيف منصكر ،اإلثبات
التقميدم اإللكتركني ،د.ط ،دار الفكر الجامعي ،ََِٔ ،صِٗ ،ارجع كذلؾ :زركؽ يكسؼ ،حجية كسائؿ
اإلثبات الحديثة ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف الخاص ،جامعة أبك بكر بمقايد – تممساف،

َُِِ ،َُِّ/ص ِّ ،أيضان :مصطفى محمكد فراج ،طرؽ اإلثبات في القانكف األردني ،ََُِ ،بحث منشكر

عبر االنترنت ،ص ُْ ،زرقاف كليد ،إجراءات اإلثبات عف طريؽ الشيادة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،
رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،َُِٓ/َُِْ -ص ٖ كما بعدىا.

ٓ

د .شريؼ يكسؼ خاطر ،الكظيفة العامة " دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص ِٕٔ كما بعدىا.
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تقتضي دراستنا لمكضكع فقداف األىمية التعريؼ بيا كتحديد نطاقيا كدراسة أحكاميا كفؽ

القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعيالتوُ كالقانكف المدني الفمسطينيِ كالقرار بقانكف رقـ

ُ لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامةّ.
ُ -المقصود بفقداف األىمية:

ىي األمكر كالعكارض التي تحدث لمشخص فتؤثر في أىمية أدائو تأثي انر يختمؼ قكة كضعفان
بحيث تزيميا أك تنقصيا ،حيث أف مناط أىمية األداء اإلدراؾ كالتميز ،فإذا ط أر عمييما ما ينقص
منيما أك يعدميما تنطبؽ عمى الشخص األحكاـ المتعمقة بإنعداـ األىمية أك األحكاـ المتعمقة
بنقص األىمية حسب مقتضى الحاؿ ْ .كما أف ىذه األىمية تثبت لمشخص بمجرد بمكغ سف الرشد
 ،إال أف ىذا السف يختمؼ كفقان ألحكاـ القانكف المدني في الدكؿ المقارنة ،كقد جاء المشرع
الفمسطيني محددان لسف الرشد بػ ُٖ سنة ميالديةٓ.
 انعداـ األىمية:

ُالمادة (ْٖ) جاء فييا  -ِ:إذا شغر مركز عضك أك أكثر بسبب الكفاة أك االستقالة أك فقد األىمية ،مف القانكف
االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ِ تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقان.

ّ المادة (َُٕ )ُ/جاء فييا :يصدر المجمس ق ار انر بشغكر مقعد عضك المجمس في أم مف الحاالت التالية :أ)
الكفاة .ب) فقداف األىمية القانكنية بحكـ قضائي نيائي ،مف القرار بقانكف رقـ ُ لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات
العامة ،تمت اإلشارة إلى ىذا القرار بقانكف سابقان.

ْ

د .إياد إبراىيـ جاد الحؽ ،النظرية العامة لإللتزاـ – مصادر اإللتزاـ ( العقد – اإلدارة المنفردة – الفعؿ الضار –

الفعؿ النافع – القانكف ) ،الطبعة الثانية – مزيدة كمنقحة ،َُُِ ،صَُٕ.

ٓانظر:
-

المادة (ّٓ) تنص عمى " ُ -كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعاً بقواه العقمية ،ولـ يحجر عميو يكوف

كامؿ األىمية لمباشرة حقوقو المدنية -2 .سف الرشد ثماني عشرة سنة ميبلدية كاممة ،".القانكف المدني

الفمسطيني رقـ (ْ) لسنة َُِِـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

المادة (ْْ)  :كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعاً بقواه العقمية ،ولـ ُيحجر عميو ،يكوف كامؿ األىمية
لمباشرة حقوقو المدنية -2 .وسف الرشد ىي إحدى وعشروف سنة ميبلدية كاممة ،القانكف المدني المصرم رقػػـ

ُُّ لسنة ُْٖٗ ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتيhttps://www.eastlaws.com :
-

المادة (ْْ) " - 1كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعاً بقواه العقمية ،ولـ يحجر عميو ،يكوف كامؿ

األىمية لمباشرة حقوقو المدنية- 2 .وسف الرشد ىي إحدى وعشروف سنة ميبلدية كاممة" ،القانكف المدني

الميبي،

تاريخ

النشر

َُُِٗٔ/َُ/ـ،

يمكنؾ

. http://aladel.gov.ly/home
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الكصكؿ

إليو

عبر

الرابط

اآلتي:

بينت المادة (ُُُ) مف القانكف المدني الفمسطيني رقـ ْ لسنة َُُِِ ،أف الجنكفِ كالعتو

ّ

مف حاالت انعداـ األىمية ،حيث نالحظ بأف المشرع الفمسطيني في القانكف المدني لـ يفرؽ بيف
أنكاع الجنكف ،كما أنو جاء مساكيان بيف الجنكف كالعتو ،عمى عكس ذلؾ جاءت مجمة األحكاـ
العدلية التي تعتمد التفرقة بيف الجنكف المطبؽ كالجنكف المتقطع ،باإلضافة إلى التفرقة بيف الجنكف
كالعتوْ.
كما أكضحت التميز بيف أحكاـ التصرفات الصادرة بخصكص الجنكف المطبؽ كالجنكف الغير
مطبؽ ،حيث تعتبر المجنكف جنكنان مطبؽ بحكـ الصغير غير المميز ،أم تعتبر باطمة أيان كاف
نكعيا ،أما بالنسبة لتصرفات المجنكف جنكنان غير مطبؽ فتعتبر خالؿ فترة اإلفاقة تصرفاتو
صحيحة كتصرفات العاقؿ الرشيد بشرط بشرط زكاؿ عارض الجنكف بشكؿ كمي كقت اإلفاقة،
ُ

المادة (ُُُ)  :يقع باطبلً تصرؼ المجنوف والمعتوه إذا صدر التصرؼ بعد تسجيؿ قرار الحجر ومع ذلؾ إذا

صدر التصرؼ قبؿ تسجيؿ قرار الحجر ،فبل يكوف باطبلً ،إال إذا كانت حالة الجنوف أو العتو شائعة وقت

التعاقد ،أو كاف الطرؼ اآلخر عمى بينة منيا ،القانكف المدني الفمسطيني رقـ (ْ) لسنة َُِِـ ،تمت اإلشارة

إلى ىذا القانكف سابقا.

ِ

الجنكف ىك اضطراب في العقؿ يجعؿ الشخص فاقد العقؿ أك مختمؼ كيعدـ عنده التميز كاإلدراؾ ،مشار إليو

لدل د .عكض أحمد الزغبي ،المدخؿ إلى عمـ القانكف ،الطبعة الثانية ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،ََِّ ،االردف
– عماف ،صْْٔ ،لممزيد مف تعريفات الجنكف لدل الفقو ،راجع كالن مف :محمد عبدا﵀ فضؿ ا﵀ ،الجنكف

كمفيكمو بيف القانكف كال ٌشرع ،مقاؿ منشكر عبر مكقع بينات ،تاريخ النشر  ،َُِٕ/َُ/ُٗ :تاريخ كساعة
الرابط:
عبر
إليو
الكصكؿ
يمكنؾ
مساء،
َُّٓ:
ُُ،َُِٖ/ُِ/
الزيارة:
ن
 ، /http://arabic.bayynat.org.lb/Default.aspxساىرة حسيف كاظـ آؿ ربيعة ،الصغر كما في حكمو

(الجنكف كالعتو) ،مقاؿ منشكر عبر مكقع المرجع اإللكتركني لممعمكماتية ،تاريخ كساعة النشر،َُِٔ/َِ/َٓ :
مساء ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي:
َٕ َُ:صباحان ،تاريخ كساعة الزيارةَُ:ِْ ،َُِٖ/ُِ/ُُ :
ن
 ، https://almerja.net/محمد اسماعيؿ ابراىيـ المعمكرم ،الجنكف اك العاىة في العقؿ ،مقاؿ منشكر عبر

مساء ،تاريخ كساعة
مكقع جامعة بابؿ – نظاـ التعميـ اإللكتركني ،تاريخ كساعة النشرَٖ:ٓٓ ،َُِّ/َّ/َْ :
ن
مساء ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر المكقع اآلتي:
الزيارةَُ:ْٕ ،َُِٖ/ُِ/ُُ :
ن

.http://www.uobabylon.edu.iq

ّ

العتو ىك ضعؼ في العقؿ يترتب عميو فساد التدبير كضعؼ اإلدراؾ بحيث يككف المعتكه منعدـ التمييز أك

ناقصو ،مشار إليو لدل د .محمكد محمد الطنطاكم ،أصكؿ الفقو اإلسالمي ،الطبعة األكلى ،َُٗٗ ،ص َُّ،
كيعني أيضان المعتكه  :ىك الذم اختؿ شعكره بحيث يككف فيمو قميالن كمختمطان كتدبيره فاسدان ،مجمة األحكاـ
العدلية.

ْ

-

انظر:
نظمت مجمة األحكاـ العدلية الجنكف ،حيث جاء في المادة (ْٗٗ)  :المجنكف عمى قسميف  ،احدىما :

المجنكف المطبؽ  ،كىك الذم جنكنو يستكعب جميع اكقاتو  ،كالثاني  :ىك المجنكف غير المطبؽ  ،كىك الذم
يككف في بعض االكقات مجنكنان كيفيؽ في بعضيا ،مجمة األحكاـ العدلية.
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لككف أنو في حالة عدـ زكاؿ عارض الجنكف بشكؿ كمي كقت اإلفاقة فأنو يعتبر ناقص العقؿ
كالتميز كتأخذ تصرفاتو حكـ الصغير المميزُ.
باإلضافة إلى ذلؾ فقد اعتبرت مجمة األحكاـ العدلية العتو أحد أسباب نقص التميز لدل
اإلنساف ،كيتضح ذلؾ مف نص المادة (ٖٕٗ) التي جاءت فييا " المعتكه في حكـ الصغير
المميز" ،أم أف تصرفاتو تأخذ حكـ تصرفات الصغير المميز ،حيث حدد ىذا الحكـ المادة
(ٕٔٗ) التي جاءت فييا " يعتبر تصرؼ الصغير المميز إذا كاف في حقو نفعان محضان كاف لـ
يأذف بو الكلي كلـ يجزه كقبكؿ اليدية كاليبة كال يعتبر تصرفو الذم ىك في حقو ضرر محض كاف
أذنو بذلؾ كليو كاجازة كاف ييب ألخر شيئان ،أما العقكد الدائرة بيف النفع كالضرر في األصؿ
فتنعقد مكقكفة عمى إجازة كليو ،ككليو مخي انر في إعطاء اإلجازة كعدميا فاف رآىا مفيدة في حؽ
الصغير أجازىا كاال فال .مثالن إذا باع الصغير المميز ماالن بال إذف كاف كاف قد باعو بأزيد مف
ثمنو يككف نفاذ ذلؾ البيع مكقكفان عمى إجازة كليو الف عقد البيع مف العقكد المترددة بيف النفع
كالضرر في األصؿ".
 نقص األىمية:
بينت المادة (ٓٓ) مف القانكف المدني الفمسطيني رقـ (ْ) لسنة َُِِ ،أف كالن مف السفو
كالغفمة ينقصاف األىميةِ ،كما أكضحت نصكص القانكف المدني حكـ التصرفات الصادرة عف
ناقص األىمية ،سكاء قبؿ أك بعد صدكر قرار الحجر ،كتسجيمو.

ُ

حيث جاء في المادة (ٕٗٗ) :المجنكف المطبؽ ىك في حكـ الصغير غير المميز ،كما جاء في المادة رقـ

(َٖٗ)  :تصرفات المجنكف غير المطبؽ في حاؿ افاقتو كتصرفات العاقؿ ،مجمة األحكاـ العدلية.

ِ

-

انظر:

السفو :كىك خفة تجعؿ صاحبيا ينفؽ مالو عمى غير ما يقتضيو العقؿ كالشرع ،كىك ال ينافي أىمية

األداء في األصؿ ،كال يمنع شيئان مف أحكاـ الشرع؛ ألف السفيو كامؿ العقؿ كاإلدراؾ ،كاف كاف ضعيؼ اإلرادة،
فتكجو إليو كؿ التكاليؼ ،كيؤاخذ بأفعالو؛ إال أنو يحجر عميو في التصرفات المالية ،ال لفقد أىميتو أك نقصيا،

كانما محافظة عمى مالو ،كتككف تصرفاتو المالية كتصرفات الصبي المميز .كالحجر يستمر باستم ارر السفو عند
جميكر الفقياء ،كأما أبك حنيفة -رحمو ا﵀ -فال يجيز الحجر عمى الشخص بعد بمكغو خمسان كعشريف سنة ،حتى

كاف لـ يرشد ،مشار إليو لدل فالح بف صياد الدكسرم ،عكارض األىمية ،مقاؿ منشكر عبر مكقع الممتقي الفقيي،
مساء،
مساء ،تاريخ كساعة الزيارةَُ:ٕٓ ،َُِٖ/ُِ/ُُ :
تاريخ كساعة النشرَُ:ُُ ،َُِٕ/َٗ/ُُ :
ن
ن
يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتيhttp://www.feqhweb.com/vb :
-

راجع كذلؾ :د .مكسى أبك ممكح  ،المدخؿ لدراسة القانكف  ،مرجع سابؽ ،صّٓ.

-

د .إياد إبراىيـ جاد الحؽ ،النظرية العامة لإللتزاـ – مصادر اإللتزاـ ،مرجع سابؽ ،صُُٕ.
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حيث أف المادة (َُُ) ك (ُُِ) جاء فييا اإلجراءات الخاصة بالحجر ،مكضحو القاعدة
العامة لمحجر عمى السفيو أك ذم الغفمة ،باإلضافة إلى أحكاـ التصرفات الصادرة عنو سكاء قبؿ
الحجر أك بعده ،فقد تناكلت بأنو يككف بناء عمى قرار مف المحكمة نظ انر لطمب صاحب المصمحة،
كبمجرد إيقاع الحجر عمى السفيو أك ذم الغفمة ،يككف الكالية لممحكمة أك القيـ الذم تعينو
المحكمة إلدارة األمكاؿ ،كليس ألبيو أك الجد أم كالية عميو ،كما أكضحت بأف التصرؼ الصادر
مف المغفؿ أك السفيو بعد صدكر قرار الحجر كتسجيمو ،يسرم عميو ما يسرم عمى تصرؼ
الصبي المميز مف أحكاـ ،ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ ،أما بالنسبة لمتصرفات الصادر
منو قبؿ صدكر قرار الحجر كتسجيمو فيككف صحيحان ،إال إذا كاف نتيجة استغالؿ أك تكاطؤُ.

أحمد فكزم أبك عقميف ،عكارض األىمية – دراسة مكازنة في القانكف الفمسطيني كالقانكف المصرم ،بحث

منشكر

عبر

االنترنت،

َُِِ،

صِّ،

يمكنؾ

الكصكؿ

إليو

عبر

الرابط

اآلتي:

.http://www.gp.gov.ps/gp-joomla
الغفمة :لقد عرفػت المػذكر ة اإليضػاحية لممرسػكـ بقػانكف ُُٗ لسػنة ُِٓٗ الغفمػة "بأنيػا صػكرة مػف

-

صػكر ضػعؼ بعػض الممكػات النفسػية كقػد يسػتدؿ عمييػا بإقبػاؿ الشػخص عمػى التصػرفات دكف أف ييتػدم إلػى
ال ػرابح فييػػا أك بقبكلػػو فػػاحش الغػػبف بتصػػرفاتو عػػادة أك سػػيؿ االنخػػداع عمػػى نحػػك ييػػدد المػػاؿ بخطػػر الضػياع،
مشار إليو لدل د .كماؿ حمدم ،الكالية عمى الماؿ  -األحكاـ المكضكعية  -الكالية -الكصاية -الحجر -الغيبة-
المساعدة القضائية -االختصاص ك االراءات ك الق اررات ،منشاة المعارؼ ،ََِّ ،مصر ،اإلسكندرية ،ص
َِّ ،لممزيد راجع تكفيؽ حسف فرج" ،المدخؿ لمعمكـ القانكنية ( النظرية العامة لمقانكف ك النظرية العامة لمحؽ )"،

الدار الجامعية ،ُٖٖٗ ،االسكندرية – مصر ،صٕٗٔ ،د .محمد حسيف منصكر ،نظرية الحؽ  :ماىية الحؽ،

انكاع الحقكؽ ،االشياء محؿ الحؽ ،ميالد الحؽ كحمايتو ك اثباتو ،الشخصية القانكنية :الشخص الطبيعى ،
الشخص المعنكم ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،ََِْ،اإلسكندرية – مصر ،ص ّٕٓ.
المادة (ٓٓ) :كؿ مف بمغ سف التمييز ولـ يبمغ سف الرشد ،وكؿ مف بمغ سف الرشد وكاف سفيياً أو ذا

-

غفمة يكوف ناقص األىمية وفقاً لما يقرره القانوف ،القانكف المدني الفمسطيني رقـ (ْ) لسنة َُِِ ،تمت اإلشارة
إلى ىذا القانكف سابقا.

ُ

-

انظر:
المادة (َُُ)  :المجنوف والمعتوه وذو الغفمة والسفيو تحجر عمييـ المحكمة وترفع الحجر عنيـ وفقاً

لمقواعد واإلجراءات المقررة في القانوف ،القانكف المدني الفمسطيني رقـ (ْ) لسنة َُِِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا

القانكف سابقا.
-

المادة (ُُِ)  -1 :التصرؼ الصادر مف المغفؿ أو السفيو بعد صدور قرار الحجر وتسجيمو ،يسري

عميو ما يسري عمى تصرؼ الصبي المميز مف أحكاـ ،ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ -2 .أما التصرؼ
الصادر منو قبؿ صدور قرار الحجر وتسجيمو فيكوف صحيحاً ،إال إذا كاف نتيجة استغبلؿ أو تواطؤ -3.تكوف
الوالية عمى السفيو وذي الغفمة لممحكمة ،أو لمف تعينو المحكمة قيماً عميو وليس ألبيو أو لجده والية عميو،
القانكف المدني الفمسطيني رقـ (ْ) لسنة َُِِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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كلقد أكرد المشرع الفمسطيني استثناء عمى ىذه القاعدة العامة ضمف المادة (ُُّ) ،بأف
تصرفات السفيو أك ذم الغفمة المحجكر عميو بالكقؼ أك الكصية صحيحة طالما حصؿ عمى إذف
مف المحكمة كفؽ الحدكد التي رسميا القانكفُ.
الفرع الثاني :التنظيـ القانوني لشغور عضوية المجمس بسبب االستقالة.
ىناؾ تشريعات فمسطينية عديدة أكردت التنظيـ القانكني لشغكر عضكية المجمس التشريعي بسبب
االستقالة ،كتتمثؿ في القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنةََِّ ،مرك انر بالنظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي ،كصكالن إلى قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي رقـ (َُ) لسنة
ََِْـ ،كالقرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامة.
حيث نظـ كأىتـ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ ،2بتنظيـ شغكر عضكية
المجمس التشريعي الفمسطيني بسبب االستقالة ،الذم يعد مصد انر ليا ،حيث نص في الماة (ُٓ)
عمى  :يقبؿ المجمس استقالة أعضائو ،ويضع نظامو الداخمي وقواعد مساءلة أعضائو  ،بما ال
يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف األساسي والمبادئ الدستورية العامة ،ولو وحده المحافظة عمى
النظاـ واألمف أثناء جمساتو أو أعماؿ لجانو ،وليس لرجاؿ األمف التواجد في أرجائو إال بناء
عمى طمب رئيس المجمس أو رئيس المجنة عمى حسب األحواؿّ ،ونص كذلؾ في المادة (ْٖ)
عمى  -ُ :يتألؼ المجمس التشريعي مف ثمانية وثمانيف عضواً منتخباً وفقاً لمقانوف -2 .إذا

ُ

المادة (ُُّ) -1 :يكوف تصرؼ المحجور عميو لسفو أو غفمة بالوقؼ أو بالوصية صحيحاً متى أذنتو

المحكمة في ذلؾ -2 .تكوف أعماؿ اإلدارة الصادرة مف المحجور عميو لسفو أو غفمة ،المأذوف لو بتسمـ
أموالو ،صحيحة في الحدود التي رسميا القانوف ،القانكف المدني الفمسطيني رقـ (ْ) لسنة َُِِ ،تمت

ِ

اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

يمثؿ القانكف األساسي المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو في فمسطيف البديؿ المؤقت لمدستكر كىك يأتي عمى رأس

النظاـ القانكني كيسمك مكضكعيان كشكميان عمى القكانيف العادية نظ انر ألىمية مكضكعاتو كمكانتو كطريقة كضعو

كتعديمو  ،كمف ثـ ال يجكز مخالفتو مف قبؿ القكانيف األدنى منو سكاء القكانيف العادية التي يضعيا المجمس
التشريعي أك الفرعية التي يضعيا مجمس الكزراء أك السمطة التنفيذية كالتي تعرؼ ب المكائح أك الق اررات اإلدارية
ألم مف ىذه القكانيف العادية أك الالئحية مخالفة أم قاعدة مف قكاعده،
التنظيمية أك األنظمة ،حيث ال يجكز و
مشار إليو لدل د .محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلدارم في فمسطيف ،مشركعية أعماؿ اإلدارة كالرقابة
عمييا ،أساليب الرقابة القضائية كالتنظيـ القضائي في فمسطيف ،دعكل اإللغاء ،الطبعة األكلى َُِٓ ،ـ ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،ص ِْ كما بعدىا.
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شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو االستقالة أو فقد األىمية تجري انتخابات فرعية في
الدائرة المعنية وفقاً لمقانوف النتخاب خمؼ لو.1
كما أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ كقانكف كاجبات كحقكؽ
أعضاء المجمس التشريعي رقـ (َُ) لسنة ََِْـ يعتبر تشريع دستكرم مف صنع السمطة
التشريعية ،كيأتي في مرتبة كسط بيف التشريع الدستكرم (القانكني األساسي الفمسطيني لسنة
ََِّ كتعديالتو) ،كالتشريع الالئحي أك الفرعي الذم تضعو السمطة التنفيذية ،كعندنا في فمسطيف
يتمثؿ التشريع العادم في كافة القكانيف التي يقرىا المجمس التشريعي كيصادؽ عمييا رئيس السمطة
الكطنية الفمسطينية ،كتصبح نافذةن عمى ىذا األساس كفقان لما أرساه القانكف األساسي الفمسطيني

احترـ ىذه القكانيف لمقانكف
ا
المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو ،كيترتب عمى ىذا التدرج كجكب
األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو ،حتى تتحقؽ ليا مشركعيتيا الدستكرية.
كمما جاء في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،أنو عمى كؿ
عضك يريد االستقالة مف أف يقدـ الطمب خطيان لرئيس المجمس مراعيان فييا الشركط الشكمية
كالمكضكعية ،كاف يعرضيا رئيس المجمس بعد أسبكعيف مف تاريخ تقديميا أك في أكؿ جمسة
يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ ،كال يعتبر طمب االستقالة نيائي إال بعد اتخاذ قرار في شغكر مكقع
العضك المستقيؿِ ،ونص كذلؾ قانوف واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني
رقـ ( )10لسنة 2004ـ ،عمى أف الراتب التقاعدم يصرؼ بشكؿ شيرم فكر إنتياء عضكيتو
في المجمس باالستقالة ،مضمنيا بقيد عدـ الجمع بيف الراتب التقاعدم كأم مخصصات أك ركاتب

أخرل تصرؼ مف الخزينة العامةّ.
ُ
ِ

القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
المادة (َُُ) جاء فييا :عمى كؿ عضو يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا لمرئيس غير مشروطة

وعمى الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبوعيف مف تاريخ تقديميا أو في أوؿ جمسة يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ
وال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس واتخاذ ق ار ار بشغور موقع العضو المستقيؿ ،النظاـ الداخمي

لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ّ

المادة (ُٕ) جاء فييا :دوف المساس بالحقوؽ .1 :يستحؽ العضو أو ورثتو مف بعده مبمغا يساوي %12.5

عف كؿ سنة قضاىا في عممو بحد أقصى ال يزيد عمى  %80مف المبمغ اإلجمالي المحدد لممكافأة الشيرية

مربوطا بجدوؿ غبلء المعيشة ،يصرؼ شيريا فور إنتياء عضويتو في المجمس بإنتياء مدتو أو بالوفاة أو

العجز عف أداء ميامو أو االستقالة .2 .ال يجوز الجمع بيف المكافأة المذكورة في الفقرة ( )1أعبله وأي راتب
أو مخصصات تقاعدية تصرؼ مف حساب الخزينة العاـ ،قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي رقـ

(َُ) لسنة ََِْ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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باإلضافة إلى ذلؾ ،جاء القرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامة في
فمسطيف منظمان لحالة االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي ،عممان بأنو يعتبر مف تشريعات أك
كبناء عمى حالة
لكائح الضركرة التي تصدر في فمسطيف في غير ادكار انعقاد المجمس التشريعي
ن
الضركرة التي تستدعي ذلؾ كفؽ ما أقرتو المادة ّْ مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة

ََِّ كتعديالتو ،كىذه المكائح تأتي في ظؿ قياـ المشرع الدستكرم في معظـ الدكؿ بالترخيص
لإلدارة بسمطات تشريعية استثنائية ،تصدر بمكجبيا أنكاع مف المكائح ذات الطابع التشريعي كيككف
ليا قكة القانكف العادم ،كمنيا لكائح الضركرة أك التفكيضيةُ.
حيث بينت المادة (َُٕ) مف القرار بقانكف السابؽ ذكره ،بأف المجمس التشريعي يصدر
قرار بشغكر مقعد عضك المجمس عند تقديـ استقالتو إلى رئيس المجمس ،عمى إف تعتبر نافذة بعد
أسبكعيف مف تاريخ تقديمياِ.
كيثار في ظؿ ما تـ عرضو تساؤؿ ىاـ ،كىك (ىؿ ىناؾ تعارض بيف نص المادة (َُٕ)
مف قرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامة في فمسطيف ،ك المادة (َُُ) مف
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ؛ نالحظ أف نص المادة (َُٕ) مف القرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕ
المتعمؽ باالنتخابات العامة جاء متضمف تقييد مدة إصدار القرار بخصكص طمب االستقالة كاال
اعتبر ىذا القرار نافذ بمضي أسبكعيف مف تاريخ تقديميا ،أما بالنسبة لممادة (َُُ) مف النظاـ
الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة ََِـ ،جاء فييا :عمى كؿ عضك يريد االستقالة مف
المجمس أف يقدميا خطيا لمرئيس غير مشركطة كعمى الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبكعيف
مف تاريخ تقديميا أك في أكؿ جمسة يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ كال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى
المجمس كاتخاذ ق ار ار بشغكر مكقع العضك المستقيؿ ،لذلؾ نجد عدـ وجود تعارض بيف نص
المادة ( )107والمادة (.)110

ُ
ِ

د .محمكد محمد حافظ ،القرار اإلدارم – دراسة مقارنة ،مرجع سابؽ ،ص ِْٔ
المادة (َُٕ) جاء فييا -ُ :يصدر المجمس قرا ارً بشغور مقعد عضو المجمس في أي مف الحاالت التالية :أ)

الوفاة .ب) فقداف األىمية القانونية بحكـ قضائي نيائي -2 .تقدـ العضو باستقالتو إلى رئيس المجمس ،وتعتبر
نافذة بعد أسبوعيف مف تاريخ تقديميا -3 .إذا شغر مقعد عضو المجمس مف القوائـ االنتخابية قبؿ أكثر مف
ثبلثة أشير مف انتياء مدة والية المجمس يشغؿ المقعد الشاغر المرشح التالي مف مرشحي تمؾ القائمة ،قرار

بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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وأخي ارً :يتضح أف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو كالنظاـ
الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ كقانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس
التشريعي الفمسطيني رقـ (َُ) لسنة ََِْ ،باإلضافة إلى قرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕ
بشأف االنتخابات العامة الفمسطيني جاء مكضحان لمقكاعد كاألحكاـ المنظمة لشغكر عضكية
المجمس بسبب االستقالة ،كما أف نص المادة (َُٕ) مف قرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕ لـ
يأتي متضمنان أم مخالفة لنصكص القكانيف السابقة ذكرىا عامة أك نص المادة (َُُ) مف النظاـ
الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِـ.

المطمب الثاني
رفع الحصانة الشخصية
عند الحديث عف رفع الحصانة عف عضك المجمس التشريعي ،فإنو يتطمب التفرقة بيف رفع
حصانة العضك نظ انر لمقبض عميو متمبس عمى الرغـ مف استم اررية عضكيتو ،كرفع الحصانة كأثر
لالستقالة مف عضكية المجمس التشريعي ،حيث سنتناكؿ في ىذه الدراسة رفع الحصانة بمثابة أثر
مترتب عمى االستقالة ،كىك مكضكعنا الثاني بعد التطرؽ لحالة الشغكر التي تمثؿ األثر األكؿ
لالستقالة ،بينما يترتب أيضان رفع الحصانة الشخصية عف العضك المستقيؿ.
الفرع األوؿ :المقصود بالحصانة.
تعددت المعاني المغكية لكممة (الحصانة) ،فيي مف الفعؿ حصف ،كيقاؿ حصف المكاف
أم :صار منيعا قكيًّا فيك ح ً
ص ىن ًت
ص ىن ًت اٍل ىم ٍرأةي ،أم :ىعفَّ ٍ
ت فيي ىح ه
ص ه
ى
صاف ،كذلؾ :ىح ي
يف ،كأيضا ىح ي
ن
ص ىفُ .أما في االصطالح القانكني؛ فمـ يتطرؽ
الفىتىاةي ،أم :تىىزَّك ىج ٍ
صف ،كالمصدر ىح ى
ت ،كالجمع :يح ي
المشرع الفمسطيني أك القضاء أك حتى في اإلعالنات كالمكاثيؽ الدكلية أك اإلقميمية التي عالجت

مكضكع الحصانة الدبمكماسية كالقنصمية إلى كضع تعريؼ اصطالحي لكممة الحصانة ،كانما
ُ

أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المجمد األكؿ ،الجزء األكؿ،

المكتبة العممية ،بيركت ،باب "ح ص ف" ،ص ُّٗ ،ككذلؾ :عمي بف جعفر بف عمي السعدم ،كتاب
الرزاؽ الحسيني،تاج
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
األفعاؿ ،الجزء األكؿ ،عالـ الكتب ،باب "مدخؿ" ،ص ٌُِِ ،
العركس مف جكاىر القامكس ،الجزء ّْ ،باب "حصف" ،دار اليداية ،ص ّّْ .كأيضان قامكس المعاني

اإللكتركني ،يمكف الرجكع إليو عمى العنكاف اآلتي https://www.almaany.com :تاريخ كساعة زيارة
مساء.
المكقع  :األحدُِ:ْْ ،َُِٖ/ُِ/َٗ ،
ن
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جاءت ىذه المكاثيؽ كالتشريعات تحدد األشخاص المستفيديف مف نظاـ الحصانة كاألحكاـ الخاصة
بيا ،مف حيث مدتيا الزمنية ،كاألفعاؿ التي تغطييا ،كاجراءات رفعيا كآثارىا.
كلقد جاء الفقو القانكني ليتناكؿ تعريؼ الحصانة في االصطالح القانكني ،فعرفيا جانب
بأنيا :امتياز دستكرم مقرر ألعضاء البرلماف بصفاتيـ ال بأشخاصيـ سكاء كانكا منتخبيف أك
معينيف يتيح ليـ أثناء قياميـ بكاجباتيـ البرلمانية حرية الرأم كالتعبير دكف أيو مسؤكلية جنائية أك
أمنية تترتب عمى ذلؾُ .فيما عرفيا جانب أخر بأنيا "عدـ مسؤكلية أعضاء البرلماف عما يبدكنو
مف أراء كأفكار عند ممارستيـ لكظيفتيـ البرلمانية ،كعدـ جكاز اتخاذ إجراءات جنائية ضدىـ إال
بإذف مف المجمس التابعيف لو" ِ.كعرفيا جانب ثالث بأنيا" :امتياز يقرره القانكف الدكلي العاـ أك
القانكف الداخمني يؤدم إلى إعفاء المتمتع مف عبء أك تكمهيؼ يفرضو القانكف العاـ عمى جميع
األشخاص الذيف يكجدكف عمى إقميـ الدكلة ،أك امتياز يعطي المستفيد ميزة عدـ الخضكع لمسمطة
العامة في الدكلة ،خاصة السمطة القضائيةّ.

ُ

-

انظر:
د .حناف محمد القيسي ،النظاـ القانكني لمدكنات السمكؾ البرلماني ،المركز العربي لمدراسات كالبحكث

العممية ،القاىرة ،َُِٕ ،ص ُُّ ،منشكر عبر مكقع قكقؿ كتب ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي:
/https://books.google.ps
-

سعد عزت السعدم ،ماىية الحصانة البرلمانية ،مقاؿ منشكر عبر مكقع الحكار المتمدف ،تاريخ النشر

مساء ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي:
َّ ،َُِٕ/َُ/تاريخ كساعة الزيارة َٗ:ٖٓ ،َُِٖ/ُِ/َٗ :ن
http://www.ahewar.org
د .عمي مجيد العكيمي ،اليميف الدستكرية كالضمانات المقررة لحماية الكظيفة النيابية ،المركز العربي
لمدراسات كالبحكث العممية لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى  ،َُِٖ،ص ُُٓ ،منشكر عبر مكقع قكقؿ كتب،

يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي/https://books.google.ps :
-

د .حسينة شركف ،الحصانة البرلمانية ،بحث منشكر  ،مجمة المفكر ،العدد الخامس ،كمية الحقكؽ كالعمكـ

السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،ََِٗ ،ص َُٓ

ِـ.ـ شذل فالح حسف ،الحصانة البرلمانية في ظؿ دستكر العراقي ََِٓ – دراسة مقارنة ،كمية األماـ الكاظـ –

قسـ القانكف ،منشكر عبر االنترنت بممؼ  ،PDFص ٓ ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي:
https://www.iasj.net
ّ انظر:
-

ىديؿ يكسؼ العقرباني ،أثر الحصانة البرلمانية في مكاجية فساد البرلماف ،بحث منشكر في مجمة

جامعة البعث ،المجمد ّٖ ،العدد ّٖ لسنة َُِٔ ،صُٗٔ.
-

ـ.ـ بشار جاىـ عجمي ،الحصانة البرلمانية – دراسة مقارنة – بحث منشكر في مجمة كمية الرافديف

الجامعة لمعمكـ ،العدد ِٗ ،َُِِ ،ص ٔ ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي. https://www.iasj.net:
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كيظير مف التعريفات الفقيية السابقة أف الحماية التي تكفرىا الحصانة ال تقتصر عمى
حماية بعض األشخاص مف المالحقة القضائية عف أعماليـ كنشاطيـ اليكمي كما يترتب عميو مف
أفعاؿ تككف بمنأل عف المساءلة كالمحاسبة بسبب ىذه الحصانة ،كانما تشمؿ كذلؾ ما يجعؿ
المستفيد مف نظاـ الحصانة في مكقع متميز عف غيره مف األشخاص في المجتمع ،كذلؾ يتمثؿ
في منحو إعفاءات مف التزامات قانكنية مفركضة عمى جميع األشخاص الذم يتكاجدكف في نفس
إقميـ الدكلة ،كيمكف محاسبتيـ فيما لك ارتكبكا ذات األفعاؿ لغياب الحصانة.
الفرع الثاني :أنواع الحصانة البرلمانية.
اليكـ أصبحت دساتير معظـ دكؿ العالـ تتضمف نصكصان تعال مكضكع حصانة أعضاء
البرلماف بنكعييا .سكاء الحصانة المكضكعية أك الحصانة اإلجرائية "الشخصية" ،كفي ىذا البند
سكؼ نبحث نكعي الحصانة مع التركيز عمى الحصانة اإلجرائية "الشخصية" باعتبارىا مف اآلثار
المترتبة عمى االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي الفمسطيني.
 .1الحصانة الوظيفية:
يطمؽ عمى الحصانة الكظيفية ألعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني عدة مسميات منيا:
الحصانة السياسية ،أك الالمسكؤلية البرلمانية ،أك الحصانة ضد المسؤكلية ،كىذه الحصانة تشير
إلى عدـ مسؤكلية عضك البرلماف عما يصدر عنو مف أقكاؿ كآراء ،أثناء أدائو لدكره كنائب في
البرلمافُ.
كلقد جاء المشرع الفمسطيني منظمان لمحصانة الكظيفية ضمف المادة (ّٓ )ُ/مف القانكف
األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو ينص عمى " ال تجوز مساءلة أعضاء
المجمس التشريعي جزائيا أو مدنيا بػسبب اآلراء التػي يبػدونيا ،أو الوقائع التي يوردونيا ،أو
لتصويتيـ عمى نحو معيف في جمسات المجمس التػشريعي أو فػي أعماؿ المجاف ،أو ألي عمؿ
يقوموف بو خارج المجمس التشريعي مف اجؿ تمكيػنيـ مػف أداء مياميـ النيابية ، ،".كالمادة
(ُِ) مف قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي

ينص عمى "ال تجوز مساءلة

األعضاء جزائيا أو مدنيا بسبب األراء التي يبدونيا ،أو الوقائع التي يوردونيا ،أو لتصويتيـ
ُ

د.أحمد عمي عبكد الخفاجي ،الحصانة البرلمانية – دراسة تطبيقية مقارنة ،المركز العربي لمدراسات كالبحكث

العممية لمنشر كالتكزيع ،صّٔ.
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عمى نحو معيف في جمسات المجمس أو في أعماؿ المجاف ،أو ألي عمؿ يقوموف بو خارج
المجمس مف أجؿ تمكينيـ مف أداء مياميـ" مف  ،كالمادة (ٓٗ) مف النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي الفمسطيني لسنة َََِـ " -1ال يجوز مساءلة أعضاء المجمس جزائيا أو مدنيا
بسبب الوقائع التي يوردونيا أو اآلراء التي يبدونيا أو التصويت في الجمسات العمنية أو السرية
وفي أعماؿ المجاف ،أو أي عمؿ يقوموف بو خارج المجمس مف أجؿ تمكينيـ مف أداء مياميـ
بناء عمى ىذه النصكص الثالثة بأنيا تتمثؿ في اآلتي:
النيابية ،حيث تظير الحصانة الكظيفية ن
-

األراء التػي يبػدكنيا ،أك الكقائع التي يكردكنيا ،أك لتصكيتيـ عمى نحك معيف في
جمسات المجمس التػشريعي أك فػي أعماؿ المجاف.

-

أم عمؿ يقكمكف بو خارج المجمس التشريعي مف اجؿ تمكيػنيـ مػف أداء مياميـ
النيابية.
ويبلحظ بأف المشرع الفمسطيني عندما تناوؿ الحصانة الوظيفية في القانوف األساسي

الفمسطيني المعدؿ لسنة  2003وتعديبلتو والنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة
 2000وقانوف واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني ،جاءت النصوص
متطابقة دوف أي تفصيؿ أو شرح ليذه األحكاـ أو النصوص ،فمف المتعارؼ عميو بأف
النصوص الدستورية تأتي مجممة وموجية ،أما بالنسبة لمقوانيف العادية واأل نظمة الداخمية تأتي
مفصمة وموضحة لؤلحكاـ ،األمر الذي ال يجعؿ مجاالً لبلجتياد ،وليذا كاف أولى عمى المشرع
الفمسطيني في قانوف واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني والنظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي أف يأتي مفصبلً لمنصوص المتعمقة بالحصانة الموضوعية ،كما نرى أف
المشرع الفمسطيني أحسف عندما وسع مف نطاؽ الحصانة الوظيفية لتشمؿ أراء العضو داخؿ
وخارج المجمس ،األمر الذي يترتب عميو منح العضو الحرية الكاممة في اعطاء وابداء الرأي
دوف خوؼ ،وذلؾ عكس بعض التشريعات األخرى 1التي جاءت مقيدة لمحصانة الوظيفية باألراء

ُ

انظر:
-

المادة (ْٔ) تنص عمى " ال يمكف متابعة أي عضو مف أعضاء البرلماف ،وال البحث عنو ،وال إلقاء
القبض عميو ،وال اعتقالو وال محاكمتو ،بمناسبة إبدائو لرأي أو قيامو بتصويت خبلؿ مزاولتو لميامو،

ما عدا إذا كاف الرأي المعبر عنو يجادؿ في النظاـ الممكي أو الديف اإلسبلمي ،أو يتضمف ما يخؿ

باالحتراـ الواجب لمممؾ ،".مف الدستكر المممكة المغربية لسنة َُُِ.
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التي تصدر عف العضو داخؿ أروقة المجمس سواء في الجمسات العمنية أو السرية ،أما بالنسبة
لؤل راء التي يبدييا خارج المجمس فيي ليست كذلؾ ،وانما يترتب عمييا المسؤولية المدنية
والجزائية .1كيظير مما تقدـ أف الحصانة الكظيفية تتضمف عدد مف الخصائص كىي عمى النحك
اآلتي:
حصانة دائمة :فيي ال تزكؿ بزكاؿ صفة العضك كانما تغطي فترة العضكية بشكؿ كاممة،

-

كتستمر بعد انتياء العضكية ،طالما كانت تتعمؽ بأراء كأفكار عضك المجمس أك البرلماف التي
أبداىا أثناء فترة عضكيتو.
تتعمؽ بالنظاـ العاـ :فال يجكز لمعضك التنازؿ عنيا ،باإلضافة لكجكب قياـ المحكمة بالحكـ

-

بيا مف تمقاء نفسيا ،حتى لك لـ يطمبيا الخصكص ،كما يمكف إثارتيا في أم مرحمة مف
مراحؿ المحاكمةِ.
-

المادة (َٕ) تنص عمى" ال يسأؿ أعضاء مجمس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونيا
أو اآلراء التي يبدونيا أو التصويت في الجمسات العمنية أو السرية وفي أعماؿ المجاف" ،دستكر

الجميكرية العربية السكرية ،الباب الثالث – سمطات الدكلة  ،الفصؿ األكؿ – السمطة التشريعية ،يمكنؾ
الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي. http://www.mod.gov.sy :
-

المادة (ُٖ) تنص عمى " ال يؤخذ أعضاء المجمس عما يبدونو مف األفكار واآلراء في أثناء قياميـ
بعمميـ داخؿ المجمس أو لجانو" ،دستكر دكلة األمارات العربية المتحدة ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر

ُ

الرابط اآلتيhttps://uaecabinet.ae/ar :

محمد عمر إبراىيـ مراد ،الحصانة البرلمانية في التشريع الفمسطيني – دراسة تحميمية مقارنة ،رسالة ماجستير في

القانكف العاـ  ،كمية الشريعة كالقانكف – الجامعة اإلسالميةُّْٓ،ىػ َُِٓ -ـ ،ص ِْ.

ِ

انظر:
-

د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،اإلسكندرية ،منشأة المعارؼ ،بدكف

-

جاء النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي في المادة (ٓٗ )ٓ/كقانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس

طبعةُٗٗٔ ،ـ،ص ٕٗٓ.

التشريعي في المادة (ِٓ) بتنظيـ مسألة التنازؿ عف الحصانة ،حيث أكضحت المادة (ٓٗ )ٓ/مف
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي بضركرة الحصكؿ عمى مكافقة مسبقة مف المجمس كصدكر قرار
بالمكافقة باألغمبية المطمقة لممجمس ،كذلؾ بقكلو " ال يجوز لمعضو التنازؿ عف الحصانة مف غير

موافقة مسبقة مف المجمس ويصدر القرار بالموافقة باألغمبية المطمقة لممجمس وال تسقط الحصانة
بانتياء العضوية وذلؾ في الحدود التي كانت تشمميا مدة العضوية" ،كما جاءت المادة (ِٓ) مف
قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي مكضحة كمفصمو لفكرة التنازؿ عف الحصانة مف قبؿ

العضك أكثر مف المادة (ٓٗ )ٓ/كذلؾ عبر نصيا عمى " ال يجوز لمعضو التنازؿ عف الحصانة مف

غير إذف مسبؽ مف المجمس. 2 .يقدـ العضو ذو الشأف طمب التنازؿ عف الحصانة إلى الرئيس مرفقا
بمذكرة توضح األسباب التي يرغب بمقتضاىا التنازؿ مؤقتا عف حصانتو. 3 .يحيؿ الرئيس الطمب إلى
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-

حصانة محددة :فيي تنحصر في جراـ الرأم التي تقع منو بالقكؿ أك الكتابة بحكـ عممو
سكاء في خطبة أك اسئمتو أك تقاريره أك مداكالتو في المجمس أك احدل لجانو ،كيترتب عمى
ذلؾ أف ىذه الحصانة ال تمتد إلى الجرائـ األخرل التي يرتكبيا عضك المجمس التشريعي
الفمسطيني في فترة عضكيتو مثاؿ  :قياـ عضك المجمس التشريعي الفمسطيني باالعتداء
بالضرب عمى أحد زمالئو ففي ىذه الحالة يسأؿ جنائيا كمدنيان كيمكف رفع دعكل جزائية عميو
لكف بعد الحصكؿ عمى اذف مف المجمس التشريعي الفمسطيني.

وبناء عمى ما أوردناه سابقا؛ فأنو يثار تساؤؿ ىاـ حوؿ أثر الحصانة الوظيفية عمى المسألة
التأديبية ألعضاء البرلماف ،وىؿ جاء النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي منظماً ليذه المسألة؟.
كفي سبيؿ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نقكؿ بأف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي تضمف النص
عمى تمتع عضك المجمس بالحصانة الكظيفية عف األراء كاألقكاؿ التي يبدييا بمناسبة قيامو بعممو
البرلماني سكاء داخؿ أك خارج المجمس ،إال أف ىذا اإلعفاء مف المسؤكلية المدنية كالجنائية ال
يمنع مف فرض المسألة التأديبية ألعضاء البرلماف ،إذ جاء النظاـ القانكني لممجمس منظمان ليا،
إال أننا نجد أف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ لـ يفرض أم قيكد أك
التزامات عمى العضك المتكمـ كانما جاء بنصكص تنظيمية لمكالـ ضمف المادة (ِٗ) في نص
عمى أنو "ال يجوز ألحد أف يتكمـ في الجمسة إال بعد أف يطمب الكبلـ ويأذف لو الرئيس وليس
لمرئيس أف يرفض اإلذف بالكبلـ لغير سبب تقتضيو أحكاـ ىذا النظاـ وعند الخبلؼ عمى ذلؾ
يؤخذ رأي المجمس ويصدر قراره باألغمبية النسبية دوف مناقشة" ،كالمادة (ّٓ) تنص عمى " ال
يجوز لممتكمـ أف يستخدـ عبارات غير الئقة وال أف يأتي أم ار مخبلً بالنظاـ" ،ك يظير مف خالليا
النص عمى التزامات تتعمؽ باستخداـ الكممات عند التعبير عف األفكار ،ككذلؾ المادة (ّٗ) تنص
عمى " لممجمس باألغمبية النسبية أف يوقع عمى العضو الذي اخؿ بالنظاـ أو لـ يمتثؿ لقرار
المجمس بمنعو مف الكبلـ احد اإلجراءات اآلتية -1 :منعو مف لكبلـ بقية الجمسة -2 .إخراجو
مف قاعة االجتماع وحرمانو مف االشتراؾ في بقية أعماؿ الجمسة -3 .حرمانو مف االشتراؾ في
أعماؿ المجمس مدة ال تزيد عف أسبوعيف ويكوف صدور قرار المجمس في الجمسة ذاتيا ،وبعد
المجنة القانونية ويعمـ المجمس بذلؾ. 4 .تبحث المجنة الطمب وتقدـ تقريرىا إلى المجمس ،ويأخذ
المجمس قراره برفع الحصانة مؤقتا بشأف موضوع الطمب فقط باألغمبية المطمقة بعد االستماع إلى رأي

عضويف مع وعضويف آخريف ضد موضوع الطمب. 5 .ينتيي تعميؽ الحصانة بانتياء اإلجراءات

ا لمرتبطة بموضوعو ،عمى أف يقوـ العضو ذو الشأف بإشعار الرئيس كتابة بما تـ مف إجراءات بحقو
وذلؾ عند انتيائيا ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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سماع أقواؿ العضو أو مف ينيبو عنو ".األمر الذم يظير إمكانية فرض عقكبات تأديبية في حالة
مخالفة االلتزامات السابؽ ذكرىاُ.
.3

الحصانة اإلجرائية (الشخصية).2
لقد رأينا فيما أكردناه سابقان ،أف الحصانة المكضكعية لمبرلماف تقتصر عمى األراء كاألفكار

التي يبدييا عضك المجمس التشريعي بمناسبة أعمالو ،إال أف الحصانة اإلجرائية تتعمؽ باإلجراءات
الكاجب إتباعيا بغية رفع الحصانة عنو لمالحقتو عف الجرائـ التي يرتكبيا أثناء عضكيتو في
البرلماف ،كالتي تخرج عف حدكد عممو البرلماني.
حيث إف ىذه الحصانة ال تعني إعفاء عضك المجمس التشريعي مف المساءلة أك العقاب،
كانما تتعمؽ باإلجراءات الكاجب اتباعيا عند رفع الحصانة عنو ،كمباشرة اإلجراءات التي يجب
اتباعي ا عند تحريؾ دعكل الحؽ العاـ في مكاجية أم عضك مف أعضاء المجمس التشريعي نتيجة
الرتكابو فعؿ مجرـ كفؽ القانكف الجنائي في الدكلة .كما أف الغاية مف الحصانة اإلجرائية في
مختمؼ التشريعات تتمثؿ في عدـ تعسؼ السمطة التنفيذية في استخداـ اإلجراءات الجنائية ضد
أعضاء المجمس التشريعي بصكرة كيدية أك خالفان لمحقيقة.
كقد كضع الفقو تعريفات عديدة كمختمفة لمحصانة اإلجرائية ،فيي تعني سبب قانكني
خاص يحكؿ دكف اتخاذ كافة أك بعض اإلجراءات الجنائية بصفة مؤقتة في مكاجية شخص قاـ
بانتياؾ القانكف في غير أحكاؿ التمبسّ ،كفي نفس المعني " عدـ جكاز اتخاذ أية إجراءات جنائية
ضد أم نائب في غير حالة التمبس بالجريمة ،إال بعد أخذ اإلذف مف المجمس التابع لو العضك
كىي حصانة ال ترقى إلى حد إعفاء العضك مف المسؤكلية أك مف العقاب عما يقترفو مف جرائـ

ُ
ِ

النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
يطمؽ اصطالح عدـ القبض  Arrest from Freedom Theفي النظاـ القانكني االنجميزم لمداللة عمى

االمتياز الذم يتمتع بو أعضاء البرلماف كالذم يتفؽ مع جكىر الحصانة البرلمانية اإلجرائية ،دكف أف يككف ليذا
االمتياز أثر في الجرائـ الخطيرة كالخيانة العظمى ك الجنايات كجرائـ اإلخالؿ باألمف ،مشار إليو لدل أحمد أبك
مديف ،الحصانة البرلمانية – دراسة مقارنة ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ
السياسية  -جامعة أبك بكر بمقايد – تممساف ،منشكر عبر االنترنت ،ص ِٖكما بعدىا ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر
الرابط اآلتي. http://dspace.univ-tlemcen.dz :

ّ

د .محمد أحمد المنشاكم ،الحصانة اإلجرائية كأثرىا عمى مقتضيات العدالة الجنائية ،مقاؿ منشكر في مكتبة

المنيؿ اإللكتركنية ،ص ُ يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي/ https://platform.almanhal.com:
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كما في الحالة السابقة كانما فقط تأجيؿ إجراءات ىذه المسؤكلية أك ذلؾ العقاب في غير حالة
التمبس كما أسمفنا حتى يأذف المجمس بذلؾُ.
ويظير بناء عمى التعريفات السابقة أنو ال يجوز العمؿ عمى اتخاذ أي إجراءات جنائية
ضد عضو المجمس التشريعي أثناء عضويتو في المجمس في حاؿ ارتكابو لجريمة ،إال بعد
الحصوؿ عمى إذف مف المجمس التابع لو العضو ،باإلضافة إلى إنيا جاءت تستثني حالة
التمبس بالجريمة مف ىذه الحماية.
كقد جاء المشرع الفمسطيني منظمان لمحصانة اإلجرائية في القانكف األساسي الفمسطيني
المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو ضمف المادة (ّٓ )ْ/بنص عمى أنو "ال يجوز في غير حالة
التمبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو مػف أعػضاء المجمس التشريعي
الفمسطيني عمى أف يبمغ المجمس التشريعي فو ار باإلجراءات المتخذة ضػد العضو ليتخذ
المجمس ما يراه مناسبا ،وتتولى ىيئة المكتب ىذه الميمة إذا لػـ يكػف المجمػس منعقدا"،2
كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ في المادة (ٓٗ )ْ/جاء فييا "-1
يتمتع األعضاء بالحصانة طيمة والية المجمس وال يجوز في غير حالة التمبس بجناية اتخاذ أية
إجراءات جزائية ضد أي عضو عمى أف يبمغ المجمس فو ار باإلجراءات المتخذة ضد العضو
ليتخذ المجمس ما يراه مناسباً ،وتتولى ىيئة المكتب ىذه الميمة إذا لـ يكف المجمس منعقداً"3.
كقانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني رقـ (َُ) لسنة ََِْ في المادة
(ِْ) جاء فييا "ال يجوز في غير حالة التمبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية فورية ضد أي
ُ

-

انظر:

الحصانة البرلمانية ،مقاؿ منشكر عبر مكقع مجمس النكاب العراقي ،تاريخ النشر،َُِٖ/َُ/ُّ :

تاريخ كساعة الزيارة َِ:َٓ ،َُِٖ/ُِ/َُ :صباحان ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي:

. http://ar.parliament.iq
-

الحصانة البرلمانية ،بحث منشكر عبر مكقع مجمس األمة الككيتي  ،بدكف تاريخ نشر ،تاريخ كساعة

الزيارة َِ:َُ ،َُِٖ/ُِ/َُ :صباحان ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي. http://www.kna.kw :

د .ساىر إبراىيـ شكرم الكليد ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني – الجزء األكؿ ،الطبعة األكلى،
 َُِْـ ،ص ُْْ كما بعدىا.ـ.ـ .شذل فالح حسف ،مرجع سابؽ ،صٔ.
د .حسينة شركف ،مرجع سابؽ ،صُِٓ.

ِ القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعديالتو ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقا .

ّ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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عضو عمى أف يبمغ المجمس فو ار مف قبؿ النائب العاـ باإلجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ
المجمس ما يراه مناسبا ،وتتولى ىيئة المكتب ىذه الميمة إذا لـ يكف المجمس منعقدا-2 .
يقدـ النائب العاـ طمبا لرفع الحصانة عف العضو الذي وجد في حالة تمبس بجناية وفقا ألحكاـ
المادة ()26مف ىذا القانوف. 3 .في الحالة المشار إلييا في الفقرة ()1أعبله تعمؽ حصانة
العضو ويستمر اتخاذ اإلجراءات الجزائية ضد العضو وفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية
ولحيف اتخاذ المجمس ق ار ار بشأنيا وفقا ألحكاـ المادة ()26مف ىذا القانوف  ،حيث جاءت
متضمنة تفصيبلً أكثر مف التشريعات األخرى السابقةُ .كما جاء في النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي الفمسطيني في المادة (ٔٗ) عمى أنو " -1يقدـ طمب رفع الحصانة خطياً مف قبؿ
النائب العاـ إلى الرئيس مرفقاً بمذكرة تشتمؿ عمى نوع الجرـ ومكانو وزمانو واألدلة التي تستمزـ
اتخاذ إجراءات قانونية -2 .يحيؿ الرئيس طمب رفع الحصانة إلى المجنة القانونية ويعمـ
المجمس بذلؾ -3 .تبحث المجنة الطمب وتقدـ تقريرىا إلى المجمس ،ويأخذ المجمس قراره برفع
الحصانة بأغمبية الثمثيف -4 .لمعضو الذي رفعت الحصانة عنو ولـ يوقؼ ،الحؽ في حضور
الجمسات واجتماعات المجاف والمشاركة في المناقشة والتصويت"ِ ،كقانكف كاجبات كحقكؽ
أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني في المادة (ِٔ) منظمان لإلجراءات الخاصة برفع الحصانة
البرلمانية عف العضك ،حيث جاء فييا "1يجوز رفع الحصانة عف العضو الذي أتيـ بما يمي
ومف اإلجراءات التالية :أ .ارتكاب جناية في غير حالة التمبس ،وفي حالة التمبس يمكف لمنائب
العاـ اتخاذ اإلجراءات الفورية األزمة .ب .ارتكاب جنحة. 2 .يقدـ طمب رفع الحصانة خطيا مف
النائب العاـ إلى الرئيس مرفقا بمذكرة تشتمؿ عمى نوع الجرـ ومكانو وزمانو واألدلة التي تستمزـ
إتخاذ إجراءات قانونية. 3 .يحيؿ الرئيس طمب رفع الحصانة إلى المجنة القانونية ويعمـ
المجمس بذلؾ  .3.تبحث المجنة الطمب وتقدـ تقريرىا إلى المجمس ،ويأخذ المجمس قراره برفع
الحصانة بأغمبية الثمثيف بعد االستماع إلى رأي عضويف مع وعضويف آخريف ضد موضوع
الطمب".3

ُ قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني رقـ (َُ) لسنة ََِْ ،تمت اإلشارة إلى ىذا
القانكف سابقا.
ِ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف

سابقا .

ّ قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني رقـ (َُ) لسنة ََِْ ،تمت اإلشارة إلى ىذا
.

القانكف سابقا
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وبناء عميو فإف الحصانة اإلجرائية ليا عدد مف الخصائص نوردىا عمى النحو اآلتي:1
حصانة مؤقتة :فيي ليست دائما كما في الحصانة المكضكعية ،كانما تقتصر مدتيا عمى

-

فترة عضكية المجمس كفؽ القانكف الفمسطيني ،كما أنيا تقيد النيابة العامة مف رفع الدعكل
الجزائية إال بعد الحصكؿ عمى إذف مف البرلماف أك المجمسِ.
حصانة مقيدة :لككنيا تقتصر عمى الدعاكم الجزائية في الجرائـ غير المتمبس بيا ،بحيث

-

ال تشمؿ حالة التمبس بالجريمة ،كال تمتد لمدعاكم المدنية أك دعاكم األحكاؿ الشخصية،
لذلؾ يككف لألفراد إقامة الدعكل المدنية أماـ القضاء ضد أعضاء المجمس النيابي أثناء
ادكار انعقاد المجمس كدكف إذف منو سكاء كانت الدعكل تتعمؽ بطمب تعكيض أك تنفيذ عمؿ
أك إزالة تجاكز أك طمب نفقة كغير ذلؾ مف األمكر.
 حصانة ذات طابع إجرائيّ :تتعمؽ بإجراءات مالحقة العضك عما ارتكبو مف أفعاؿمجرمة ،فال تتعمؽ بالعمؿ النيابي في فترة معينة خالفان لمحصانة المكضكعية.
 حصانة تتعمؽ بالنظاـ العاـ :فال يجكز التنازؿ عنيا ،إال كفؽ ما أكرده القانكفْ .كىي فيذلؾ تتفؽ مع الحصانة المكضكعية.

ُ

لممزيد مف خصائص الحصانة اإلجرائية راجع د .نجيب شكر محمكد ،الحصانة البرلمانية ضد اإلجراءات

الجنائية  -دراسة مقارنة ،بحث منشكر في مجمة المحقؽ لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،العدد األكؿ /السنة الخامسة،

صِِٓ ،يمكنؾ الحصكؿ عميو عبر الرابط اآلتي ،.http://www.uobabylon.edu.iq :مشعؿ محمد
العازمي ،الحصانة البرلمانية – دراسة مقارنة بيف األردف كالككيت ،رسالة ماجستير في القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ
– جامعة الشرؽ األكسط ،َُُِ ،صِٓ ،يمكنؾ الحصكؿ عمييا عبر الرابط األتي، https://meu.edu.jo :
محمد عمر إبراىيـ مراد ،مرجع سابؽ ،صِٖ كما بعدىا.

ِ

انظر:

-

المادة (ٓٗ )ْ/تنص عمى "يتمتع األعضاء بالحصانة طيمة والية المجمس" ،النظاـ الداخمي لممجمس

-

المادة (ِٖ) تنص عمى "تستمر حصانة األعضاء في حدود مدة عضويتيـ في المجمس وبما ال

التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

يتعارض وأحكاـ القانوف" ،قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي رقـ (َُ) لسنة ََِْ ،تمت اإلشارة
إلى ىذا القانكف سابقا.

ّ

راجع د .ساىر إبراىيـ شكرم الكليد ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني – الجزء األكؿ ،مرجع سابؽ،

ْ

المادة (ِٓ) تنص عمى " ال يجوز لمعضو التنازؿ عف الحصانة مف غير إذف مسبؽ مف المجمس. 2 .يقدـ

صُْٔ.

العضو ذو الشأف طمب التنازؿ عف الحصانة إلى الرئيس مرفقا بمذكرة توضح األسباب التي يرغب بمقتضاىا

التنازؿ مؤقتا عف حصانتو. 3 .يحيؿ الرئيس الطمب إلى المجنة القانونية ويعمـ المجمس بذلؾ. 4 .تبحث المجنة
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وبناء عمى ما ذكر سابقاً؛ نبلحظ بأف رفع الحصانة المقصود بيا في االستقالة بكونيا
أثر عف قبوؿ طمب استقالة عضو المجمس التشريعي ،وىي بذلؾ تكوف مغايرة بشكؿ كمى عف
رفع الحصانة التي يقوـ بيا المجمس التشريعي اتجاه اعضاءه ،نظ ارً لكوف أف المجمس عند
تقديـ طمب االستقالة مف عضوية المجمس ال يأخذ قرار برفع الحصانة عف العضو وانما يفقدىا
نتيجة لتقديمو االستقالة وتبقى الحصانة الموضوعية متوفرة ،أما بالنسبة لرفع الحصانة مف قبؿ
المجمس تكوف بمثابة إجراءات يتخذىا المجمس نتيجة لطمب مقدـ مف النائب العاـ لرئيس
المجمس وفؽ إجراءات قانونية محددة.
كما أف عضو المجمس بمجرد قبوؿ طمب استقالة ال يممؾ الحؽ في حضور الجمسات أو
اجتماعات المجاف والمشاركة في المناقشة والتصويت ،ذلؾ عكس العضو الذي اتخذ ضده قرار
برفع الحصانة فإنو يمتمؾ الحؽ في حضور الجمسات واجتماعات المجاف والمشاركة في
المناقشة والتصويت ما لـ يوقؼ.1
وبناء عمى ذلؾ ُيثار تساؤؿ ىاـ بشأف الحقوؽ التي يتمتع بيا عضو المجمس التشريعي عقب
ً
شغور منصبو؟

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ،فالبد مف الرجكع إلى نص المادة (ْ) جاء فييا :يستحؽ رئيس
المجمس وأعضاؤه أو ورثتيـ مف بعدىـ مبمغا يساوي ( )%12.5مف الراتب الشيري عف كؿ
سنة قضاىا في المجمس بحد أقصى ال يتجاوز ( )%80مف المبمغ اإلجمالي المحدد لممكافأة
الشيرية مربوطا بجدوؿ غبلء المعيشة ،يصرؼ شيريا فور شغور مركزه وليذه الغاية تحسب
الطمب وتقدـ تقريرىا إلى المجمس ،ويأخذ المجمس قراره برفع الحصانة مؤقتا بشأف موضوع الطمب فقط

باألغمبية المطمقة بعد االستماع إلى رأي عضويف مع وعضويف آخريف ضد موضوع الطمب. 5 .ينتيي تعميؽ

الحصانة بانتياء اإلجراءات المرتبطة بموضوعو ،عمى أف يقوـ العضو ذو الشأف بإشعار الرئيس كتابة بما تـ

مف إجراءات بحقو وذلؾ عند انتيائيا" ،قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني رقـ (َُ)

لسنة ََِْ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ُ

-

انظر:

المادة (ٔٗ) تنص عمى " لمعضو الذي رفعت الحصانة عنو ولـ يوقؼ ،الحؽ في حضور الجمسات

واجتماعات المجاف والمشاركة في المناقشة والتصويت" ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة

َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
-

المادة (ِٕ) تنص عمى "لمعضو الذي رفعت عنو الحصانة ولـ يوقؼ ،الحؽ في حضور الجمسات

واجتماعات المجاف والمشاركة في المناقشة والتصويت ،" .قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي

الفمسطيني رقـ (َُ) لسنة ََِْ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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كسور السنة سنة كاممة" ،1كالمادة (ُٕ) جاء فييا  :دوف المساس بالحقوؽ .1 :يستحؽ
العضو أو ورثتو مف بعده مبمغا يساوي  %12.5عف كؿ سنة قضاىا في عممو بحد أقصى ال
يزيد عمى  %80مف المبمغ اإلجمالي المحدد لممكافأة الشيرية مربوطا بجدوؿ غبلء المعيشة،
يصرؼ شيريا فور إنتياء عضويتو في المجمس بإنتياء مدتو أو بالوفاة أو العجز عف أداء
ميامو أو االستقالة .2 .ال يجوز الجمع بيف المكافأة المذكورة في الفقرة ( )1أعبله وأي راتب
أو مخصصات تقاعدية تصرؼ مف حساب الخزينة العاـ"  ،حيث تنص كبلً مف المواد السابقة
ذكرىا عمى المبمغ التي يستحقو رئيس وأعضاء المجمس أو ورثتيـ مف بعدىـ بمقدار
( )%12.5مف الراتب الشيري الذي كاف يستحقو خبلؿ فترة واليتو ،أي شير عف كؿ سنة عمى
أف ال يتجاوز ( )%80مف المبمغ اإلجمالي المحدد لممكافأة الشيرية مربوطاً ذلؾ بجدوؿ غبلء
المعيشة ،2عمى عكس ذلؾ جاء النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي في المادة (ٗٗ) :يستحؽ
العضو أو ورثتو مف بعده  %75مف المكافأة الشيرية التي يتقاضاىا عضو البرلماف
الفمسطيني تصرؼ شيرياً فور انتياء عضويتو في المجمس ،وال يجوز الجمع بيف ىذه المكافأة
وأي راتب أو مخصصات تقاعدية تصرؼ مف الخزينة العامة ،كالذم يتضح مف خالليا بأف
مقدار المبمغ الذم يستحقو رئيس المجمس كأعضاء المجمس أك كرثتيـ مف بعدىـ بعد انتياء
عضكيتو في المجمس بنسبو (ٕٓ )%مف مقدار الراتب الشيرم الذم يستحقو ،أم بمعدؿ شير
عف كؿ سنة.3
كيظير مف خالؿ النصكص الكاردة أعاله بأف المشرع الفمسطيني جاء متضمنان تعارض
كاضح بخصكص النسبة التي يستحقيا رئيس كأعضاء المجمس أك كرثتيـ مف بعده بمجرد انتياء
عضكيتو ،حيث كاف أكلى عمى المشرع الفمسطيني أف يعمؿ عمى تكحيد النسبة المخصصة لراتب
رئيس أك أعضاء المجمس أك كرثتيـ مف بعده عقب انتياء عضكيتو.
كلقد جاءت المادة (ّ) مف قانكف مكافآت كركاتب أعضاء المجمس التشريعي الحككمة
كالمحافظيف رقـ (ُُ) لسنة ََِْـ ،مكضحو مقدار المكافأة التي يتقاضاىا عضك المجمس
التشريعي بشكؿ شيرم البالغ قدرىا (َََّ) ثالثة أالؼ دكالر أمريكي أك ما يعادليا بالعممة

1قانكف مكافآت كركاتب أعضاء المجمس التشريعي كأعضاء الحككمة كالمحافظيف رقـ (ُُ) لسنة ََِْـ ،الكقائع
الفمسطينية – السمطة الكطنية الفمسطينية ،العدد ِٓ ،تاريخ النشر َََِٖٓ/َُ/ـ.

ِقانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي رقـ (َُ) لسنة ََِْـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
ّالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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المتداكلة قانكنان ،كما تناكلت المكعد المحدد لبدء استحقاؽ المكافأة ،ذلؾ مف تاريخ حمؼ العضك
اليميفُ أماـ المجمس كحتى انتياء فترة كاليتو أك شغكر مركزهِ .باإلضافة إلى ما ذكر؛ فإف عضك
المجمس التشريعي يستمر بالتمتع بالحصانة المكضكعية عف األراء كاألفكار التي يبدييا داخؿ أك
خارج البرلماف بخصكص عممو بعد شغكر منصبو حتى كاف كاف األمر بسبب االستقالة مف
المجمس ،كما يتمتع بجكاز سفر دبمكماسي دائـ لو كلزكجتوّ.
المبحث الثالث
آلية مؿء شغور عضوية المجمس التشريعي بسبب االستقالة
عند التطرؽ آللية مؿء شغكر عضكية المجمس التشريعي بسبب االستقالة ،نجد أف النظاـ
الداخمي لممجمس التشريعي جاء مرتبان عمى رئيس المجمس مسؤكلية ابالغ مجمس الكزراء بالمقاعد
الشاغرة في الدائرة االنتخابية ،ألجؿ مؿء ىذا الشغكر كفقان ألحكاـ قانكف االنتخابات العامة كفؽ
نص المادة (ُُِ) جاء فييا :يبمغ الرئيس مجمس الوزراء بما يشغر مف الدوائر االنتخابية،
لمؿء المقعد الشاغر وفقا ألحكاـ قانوف انتخاب رئيس السمطة الوطنية وأعضاء المجمس
ُ

انظر:
المادة (ّ) :القسـ قبؿ الشروع باألعماؿ يقسـ العضو اليميف التالي أماـ المجمس" :اقسـ باهلل العظيـ

-

أف أكوف مخمصا لموطف وأف أحافظ عمى حقوؽ ومصالح الشعب واألمة وأف احترـ القانوف األساسي ،وأف أقوـ

بواجباتي حؽ القياـ ،واهلل عمى ما أقوؿ شييد" ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ ،تمت

اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

المادة (ْٗ) :قبؿ الشروع باألعماؿ يقسـ كؿ عضو اليميف التالية أماـ المجمس  " :أقسـ باهلل العظيـ

-

أف أكوف مخمصاً لموطف ،وأف أحافظ عمى حقوؽ الشعب واألمة ومصالحيما وأف أحترـ القانوف ،وأف أقوـ

بواجباتي حؽ القياـ واهلل عمى ما أقوؿ شييد" ،القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعديالتو ،تمت اإلشارة
إلى ىذا القانكف سابقا.

ِ

المادة (ّ)  :فيما عدا رئيس الوزراء والوزراء يتقاضى عضو المجمس مكافأة شيرية قدرىا ( )3000ثبلثة

آالؼ أمريكي أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانونا وتستحؽ المكافأة مف تاريخ حمؼ العضو اليميف ،وحتى

انتياء فترة واليتو أو شغور مركزه أييما أقرب ،قانكف مكافآت كركاتب أعضاء المجمس التشريعي كأعضاء

الحككمة كالمحافظيف رقـ (ُُ) لسنة ََِْـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ّ

-

انظر:

المادة (ٓٗ :)ُ/ال يجوز مساءلة أعضاء المجمس جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونيا أو

اآلراء التي يبدونيا أو التصويت في الجمسات العمنية أو السرية وفي أعماؿ المجاف ،أو أي عمؿ يقوموف بو

خارج المجمس مف أجؿ تمكينيـ مف أداء مياميـ النيابية ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة

َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
-

المادة (ٗٗ :)ٔ/جكاز سفر دبموماسي دائـ لو ولزوجتو ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني

لسنة َََِ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقاى.
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التشريعي  ،1كبيذا نالحظ بأف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ

كتعديالتو2

كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي 3أحالكا مؿء الشغكر إلى القرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕـ
بشأف االنتخابات الفمسطينية العامة كذلؾ كفؽ نص المادة (ْٖ) جاء فييا :إذا شغر مركز عضو
أو أكثر بسبب الوفاة أو االستقالة أو فقد األىمية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقاً
لمقانوف النتخاب خمؼ لو.4
حيث أف النظـ االنتخابية التي تأخذ بيا الدكؿ تختمؼ كتتعدد كفؽ لمظركؼ السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية لكؿ دكلة ،كذلؾ بتأثر النظاـ االنتحابي بالكعي كالنض

السياسي

كتككيف المجتمع كثقافة المكاطنيفٓ ،كتنقسـ النظـ االنتخابية التي تأخذ بيا الدكؿ بناء عمى معايير
مختمفة ،فيي تنقسـ إلى االنتخابات المباشرة كاالنتخابات غير المباشرةٔ ،كالنظاـ الفردم كاالنتخاب
بالقائمةٕ ،باإلضافة إلى نظاـ األغمبية كالتمثيؿ النسبيٖ.

ُ
ِ
ّ

القرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕ بشأف االنتخابات العامة ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ْ

القانكف األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كتعديالتو ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ٔ

االنتخاب المباشر ىك قياـ الناخبكف بانتخاب أعضاء الييئة النيابية مباشرة دكف كسيط ،فإف االنتخاب يككف

ٓ

د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية – الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،صِّْ.

مباش ار في ىذه الحالة .كذلؾ ألف عممية االنتخاب تتـ في مرحمة كاحدة أك عمى درجة كاحدة .أما االنتخاب غير
مباشر إذا تمت عممية االنتخاب عمى درجتيف أك أكثر ،بحيث يقتصر دكر الناخبيف عمى انتخاب مندكبيف يتكلكف
ميمة اختيار أعضاء البرلماف مف بيف المرشحيف ،إذا كاف االنتخاب عمى درجتيف فقط ،مشار إليو لدل د .باسـ

صبحي بشناؽ ،الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم مع شرح النظاـ الدستكرم لمسمطة الكطنية
الفمسطينية ،مرجع سابؽ ،ص ٕٗ.

ٕ

االنتخاب الفردم ىو االنتخاب الذي يقوـ فيو الناخب باختيار فرد واحد مف بيف المرشحيف في دائرتو

االنتخابية،أما االنتخاب بالقائمة ىو قياـ الناخب باختيار عدة نواب يمثموف دائرتو في البرلماف ،يجب أف

يتناسب عدد الممثميف مع عدد الناخبيف في الدائرة وغالبا ما تكوف الدائرة االنتخابية الكبيرة في االنتخاب

بالقائمة مقابمة لمتقسيمات االدارية المحمية كالمحافظات ،مشار إليو لدل أ.د .فتحي الكحيدم ،النظـ السياسية

المعاصرة كنظاـ الحكـ في اإلسالـ "الدكلة – الحككمة -السمطات الثالث" ،مرجع سابؽ ،صُٗٔ كما بعدىا.

ٖ

االنتخاب باالغمبية ىو ذلؾ النظاـ الذي يفوز فيو المرشح الحاصؿ عمى أكثرية األصوات الصحيحة المشاركة

في االنتخابات سواء كاف المشرح فرد أو قائمة ،وعمى عكس ذلؾ نظاـ التمثيؿ النسبي يطبؽ في حاؿ كاف

النظاـ االنتخابي يأخذ باالنتخاب بالقائمة ،وليس نظاـ االنتخاب الفردي المرتبط بنظاـ االغمبية ،إال انو وبخبلؼ
نظاـ األغمبية الذي تحصؿ فيو القائمة الحائزة عمى أعمى أصوات بكافة مقاعد الدائرة االنتخابية ،فإنو بمقتضى

نظاـ التمثيؿ النسبي توزع مقاعد الدائرة االنتخابية عمى القوائـ كؿ حسب عدد األصوات الحاصؿ عمييا ،مشار
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وبناء عمى ذلؾ يثار تساؤؿ حوؿ النظاـ االنتخابي الذي أخذ بو المشرع الفمسطيني في
القرار بقانوف رقـ ( )1لسنة 2007ـ ،بشأف االنتخابات الفمسطينية؟
لقد أخد المشرع الفمسطيني بنظاـ القائمة 1كذلؾ باعتبار األراضي الفمسطينية دائرة
انتخابية كاحدة كذلؾ يتضح كفؽ نص المادة (ْ )ُ/جاء فييا :يتـ انتخاب أعضاء المجمس في
انتخابات عامة حرة كمباشرة بطريؽ االقتراع السرم عمى أساس نظاـ التمثيؿ النسبي الكامؿ "
القكائـ " باعتبار األراضي الفمسطينية دائرة انتخابية كاحدة ،2كحيث نصت المادة (ٖٔ )ُ/جاء
فييا :عمى الناخب التأشير عمى كرقة االقتراع بإشارة تحددىا المجنة في المربع المعد لذلؾ إلى
جانب اسـ المرشح الذم يختاره ك/أك إلى جانب القائمة التي يختارىا ،كال يجكز التأشير عمى أكثر
مف مرشح كاحد مف المرشحيف لمنصب الرئيس ك/أك عمى أكثر مف قائمة كاحدة مف القكائـ
المرشحة لعضكية المجمس 3كالذم يعطي لمناخب الحؽ في اختيار قائمة كاحدة مف القكائـ
المرشحة لعضكية المجمس ،كلككف أف المشرع الفمسطيني أخذ بنظاـ القائمة ،فإنو يطبؽ نظاـ
التمثيؿ النسبي عند احتساب نتيجة التصكيت بعد إجراء االنتخابات ،ذلؾ بتكزيع المقاعد كفقان لعدد
األصكات التي تفكز بيا القائمة ،كما أخذ بطريقة سانت لكجي لتكزيع المقاعد عمى القكائـ بناء
عمى األصكات التي تحصؿ عمييا كؿ قائمة.4
إليو لدل د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية – الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،صِّٓ
كما بعدىا.

ُ

المادة (ُ) جاء فييا :القائمة :القائمة االنتخابية المشكمة مف حزب أو ائتبلؼ أحزاب أو مجموعة مف الناخبيف

لغرض المشاركة في انتخابات الرئيس و /أو عضوية المجمس التشريعي ،قرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕـ،

تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ِقرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

ّ قرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
ْ

المادة (َُُ) جاء فييا :توزع المقاعد وفقاً لعدد األصوات التي تفوز بيا كؿ قائمة ،ويجرى التوزيع طبقاً

لطريقة سانت لوجى حسب األسموب التالي -1 :يقسـ عدد األصوات الذي حصمت عميو كؿ قائمة عمى (،3 ،1

 )11 ،9 ،7 ،5وىكذا حسبما تدعو الضرورة مف أجؿ تخصيص المقاعد -2 .األرقاـ الناتجة عف عمميات
القسمة ىي نواتج القسمة ،وترتب أرقاـ نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً -3 .توزع المقاعد حسب الترتيب بداية مف
أعمى رقـ إلى أف ينتيي توزيع كؿ المقاعد -4 .في حاؿ تساوي ناتجيف أو أكثر مف نواتج القسمة خبلؿ عممية

توزيع المقاعد ،تحصؿ كؿ مف القوائـ التي حصؿ بينيا التساوي عمى مقعد ويتـ االنتقاؿ بالمقعد البلحؽ

لمقائمة التي تمييـ -5 .في حاؿ كاف تساوي نواتج القسمة عند المقعد األخير ،يعطى المقعد لمقائمة التي

حصمت عمى العدد األكبر مف أصوات الناخبيف الصحيحة -6 .في حاؿ وصمت القائمة إلى عدد المقاعد الذي

يساوي عدد المرشحيف فييا ،يتوقؼ حصوليا عمى مقاعد ويتـ االنتقاؿ لمقوائـ التي تمييا ،قرار بقانكف رقـ (ُ)

لسنة ََِٕـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.

118

كيككف ما سبؽ ذكره في حالة إنتياء كالية أعضاء المجمس التشريعي ،أما في حالة شغكر
عضكية أحد أعضاء المجمس التشريعي في أم مف الحاالت التي أكردىا المشرع الفمسطيني سكاء
الكفاة أك فقداف األىمية القانكنية أك االستقالة مف عضكية المجمس قبؿ أكثر مف ثالثة أشير مف
انتياء مدة كالية المجمس فإف المرشح التالي مف تمؾ القائمة يممئ الشاغر كفؽ ما نصت عميو
المادة (َُٕ )ّ/جاء فييا :إذا شغر مقعد عضك المجمس مف القكائـ االنتخابية قبؿ أكثر مف
ثالثة أشير مف انتياء مدة كالية المجمس يشغؿ المقعد الشاغر المرشح التالي مف مرشحي تمؾ
القائمةُ ،ولعؿ ذلؾ يثار تساؤؿ في حالة شغور عضوية المجمس بمدة أقؿ مف ثبلثة أشير مف
انتياء مدة والية المجمس التشريعي ،فيؿ يتـ تعيف المرشح التالي مف تمؾ القائمة أـ يترؾ
المقعد فارغ؟
في ظؿ سككت المشرع الفمسطيني عف تحديد الحالة الخاصة بشغكر بأقؿ مف مدة ثالثة
شيكر مف انتياء مدة كالية المجمس التشريعي ،فإف المشرع يبقى ىنا االجتياد كفي ظؿ تقديرنا أنو
إذا كانت أقؿ مف ثالثة أشير يبقى المقعد شاغ انر حتى نياية الفترة كانتخاب مجمس جديد ،ككاف
أجدر عمى المشرع الفمسطيني أف يتطرؽ ليذا األمر حتى ال يترؾ مجاالن لالجتياد أك التفسير.

ُ

قرار بقانكف رقـ (ُ) لسنة ََِٕـ ،تمت اإلشارة إلى ىذا القانكف سابقا.
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الخاتمة
إف الحػػديث عػػف اسػػتقالة عضػػك المجمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني كفق ػان لمػػنظـ القانكنيػػة فػػي فمسػػطيف،
سكاء في القػانكف األساسػي الفمسػطيني المعػدؿ لسػنة ََِّ كتعديالتػو اك النظػاـ الػداخمي لممجمػس
التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ أكالقرار بقانكف رقـ ُ لسنة ََِٕ بشأف اإلنتخابات العامة في
فمسطيف ،باإلضافة إلى عدـ اعتبار عضك المجمس التشريعي مكظفػان عامػان كانمػا يتقمػد كظيفػة ذات
طبيعػػة عامػػة أك ميمػػة عامػػة ،كمػػدل خض ػكعو ألحكػػاـ قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة الفمسػػطيني رقػػـ (ْ)
لس ػػنة ُٖٗٗ المع ػػدؿ ،كك ػػاف جػ ػػدي انر بال ػػذكر أيضػ ػان الح ػػديث عػ ػػف األحك ػػاـ المتعمق ػػة بتق ػػديـ طمػ ػػب
االسػػتقالة كالبػػت فيػػو ،كأخي ػ انر الحػػديث عػػف النتػػائ المترتبػػة عمػػى الفصػػؿ فػػي طمػػب االسػػتقالة مػػف
عضػكية المجمػػس ،حتػى تكتمػػؿ ىػػذه الد ارسػة ،كفيمػػا يمػػي نسػتعرض أىػػـ النتػػائح التػي خمصػػت إلييػػا
الد ارسػػة ،كمػػف ثػػـ التكصػػيات لتػػي نأمػػؿ أف يأخػػذ بيػػا س ػكاء المشػػرع أك القضػػاء ،ككػػذلؾ مػػف قبػػؿ
الباحثيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
أوالً :النتائج
ُ -إف عضػػك المجمػػس التشػ ػريعي الفمسػػطيني لػػيس مكظفػ ػان عام ػان كفق ػان ألحك ػػاـ قػػانكف الخدم ػػة
المدنيػػة رقػػـ (ْ) لسػػنة ُٖٗٗ كتعديالتػػو ،كال يػػدخؿ ضػػمف فئػػات المػػكظفيف ،كانمػػا يعتبػػر أحػػد
أعضاء السمطة التشريعية كالتي تمكنو مف تقمد كظيفة مف طبيعة عامة ،أك ميمػة عامػة ،كىػذه
ىي الكظيفة التشريعية التػي تنتمػي لمنشػاط العػاـ لمدكلػة ،كتتمثػؿ فػي إصػدار التشػريعات كالقيػاـ
باألعماؿ البرلمانية األخرل ،كمف بينيا الرقابة البرلمانية التي يمارسػيا مػع زمالئػو فػي المجمػس
التشريعي ،باإلضافة إلى خضكعو لمقكاعػد المنظمػة لالسػتقالة فػي القػانكف األساسػي الفمسػطيني
المعػػدؿ لسػػنة ََِّ كتعديالتػػو كالنظػػاـ الػػداخمي لممجمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني لسػػنة َََِ
كالقػرار بقػػانكف رقػػـ ُ لسػػنة ََِٕ بشػػأف االنتخابػػات العامػػة فػػي فمسػػطيف ،كعمػػى ىػػذا األسػػاس
ييعتبر التنظيـ القانكني الخاص باستقالة عضك المجمس التشريعي الفمسطيني غير مقػنف ،حيػث
إنػػو يتحػػد فػػي ضػػكء مجمكعػػة القكاعػػد القانكنيػػة ال ػكاردة فػػي التش ػريعات المتفرقػػة كأحكػػاـ محكمػػة

العدؿ العميا كآراء الفقياء.
ِ -كجػػكد ف ػراغ تش ػريعي فػػي تنظػػيـ االسػػتقالة مػػف عضػػكية المجمػػس التش ػريعي كأىميػػا حالػػة
مخالفة الشركط الشكمية كالمكضكعية لطمب االستقالة أك إسقاط العضكية ،باإلضافة إلى ككف
أحكػػاـ االسػػتقالة مػػف عضػػكية المجمػػس التش ػريعي جػػاءت بصػػكرة عامػػة كمػػكجزة جػػدان س ػكاء فػػي
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القػ ػػانكف األساسػ ػػي الفمسػ ػػطيني المعػ ػػدؿ لسػ ػػنة ََِّ كتعديالتػ ػػو أك النظػ ػػاـ الػ ػػداخمي لممجمػ ػػس
التشريعي لسنة َََِ.
ّ -يتمت ػػع عض ػػك المجم ػػس التشػ ػريعي الفمس ػػطيني بمرك ػػز كظيف ػػي خ ػػاص ،كذل ػػؾ ألف عض ػػك
المجمس التشريعي الفمسطيني يتقمد كظيفة مف طبيعة عامة أك ميمة عامػة ذات طػابع تشػريعي
كرقابي.
ْ -عدـ انطباؽ تعريؼ االستقالة في الكظيفة العامػة عمػى اسػتقالة عضػك المجمػس التشػريعي
الفمسطيني.
 -5يمتمؾ عضك المجمػس التشػريعي االسػتقالة مػف المجمػس خػالؿ مػدة أربػع سػنكات ،لكػكف أف
كاليػػة عضػػك المجمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني محػػددة بأربعػػة سػػنكات كأصػػؿ عػػاـ ،إسػػتثناء عميػػو
يمكف تقديـ طمب االستقالة قبؿ حمؼ اليميف الدستكرية ألعضاء المجمس الجديد ،كذلؾ كفؽ ما
استقر عميو المحكمة العميا.
ٔ -يمتع النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي بالطبيعة الدستكرية كذلؾ لككف أف المكضكعات
التي تناكليا ذات صمة بنظاـ الحكـ كنكعو ،أما مف حيث المرتبة فيك يأتي في مرتبة أدني مف
القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو كأعمى مف القكانيف العادية ،ألنو
يتطمب إجراءات مغايرة في التعديؿ عف تمؾ المطمكبة بالنسبة لقكاعد القانكف األساسي
الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو القكاعد كاألحكاـ المنظمة الستقالة عضك المجمس
التشريعي الفمسطيني تتمثؿ بخصكصيتيا كطابعيا المختمؼ عف تمؾ التي تنظـ االستقاالت
المشابية.
ٕ -أف جية االختصاص في استقباؿ كعرض طمب االستقالة مف عضكية المجمس التشريعي
ىك رئيس المجمس التشريعي ،إال انو في حالة تغيبو فقد جاء النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي معالجان كمكضح ليذا األمر عبر منح لمنائب األكؿ كالثاني صالحيات رئيس المجمس
التشريعي مقيدان ليا بحدكد غياب رئيس المجمس التشريعي أك انشغالو بالمناقشة ،كما منح
رئاسة المجمس التشريعي ألكبر األعضاء الحاضريف سنان في حالة غياب الرئيس المنتخب
كنائباه.
ٖ -يتكجب عمى عضك المجمس التشريعي الفمسطيني عند الرجكع طمب االستقالة المقدـ
اتباع ذات الشركط المطمكبة عند تقديـ.
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ٗ -جاءت سمطة المجمس لمفصؿ في طمب االستقالة المقدـ مف عضك المجمس التشريعي
الفمسطيني مقيدة بقبكؿ طمب االستقالة مف العضك المقدـ لطمب في حالة مراعاة الشركط
الشكمية أك المكضكعية ،أما في حالة مخالفة مقدـ الطمب ليذه الشركط فأنو يمتمؾ رفضيا
َُ -رفع الحصانة كأثر لقبكؿ طمب استقالة عضك المجمس التشريعي  ،يككف مغايرة بشكؿ
كمى عف رفع الحصانة التي يقكـ بيا المجمس التشريعي اتجاه اعضاءه ،نظ انر لككف أف
المجمس عند تقديـ طمب االستقالة مف عضكية المجمس ال يأخذ قرار برفع الحصانة عف
العضك كانما يفقدىا نتيجة لتقديمو االستقالة كتبقى الحصانة المكضكعية متكفرة ،أما بالنسبة
لرفع الحصانة مف قبؿ المجمس تككف بمثابة إجراءات يتخذىا المجمس نتيجة لطمب مقدـ مف
النائب العاـ لرئيس المجمس كفؽ إجراءات قانكنية محددة.
ثانياً :التوصيات
ُ -نقترح عمى المشرع في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي لسنة َََِـ ،تعديؿ نص
المادة (َُُ) منو كذلؾ بإضافة عبارة "كاال عدت غير مقبكلة  -كفى جميع األحكاؿ،
يشترط لقبكؿ االستقالة أال يككف المجمس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضكية ضد
العضك" ،لتصبح "عمى كؿ عضك يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطيا لمرئيس
غير مشركطة واال عدت غير مقبولة كعمى الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبكعيف
مف تاريخ تقديميا أك في أكؿ جمسة يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ كال تعتبر نيائية إال بعد
عرضيا عمى المجمس كاتخاذ ق ار ار بشغكر مكقع العضك المستقيؿ ،وفى جميع األحواؿ،
يشترط لقبوؿ االستقالة أال يكوف المجمس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية
ضد العضو"
ِ -نكصى المشرع الفمسطيني بضركرة تفصيؿ أك شرح األحكاـ أك نصكص الحصانة
المكضكعية في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي كقانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء
المجمس التشريعي الفمسطيني ،ألف القكانيف العادية كاألنظمة الداخمية تأتي مفصمة
كمكضحة لألحكاـ ،األمر الذم ال يجعؿ مجاالن لالجتياد.
 -3نكصى المشرع الفمسطيني بإزلة التعارض بيف نص المادة (ْ) مف قانكف مكافآت كركاتب
أعضاء المجمس التشريعي كأعضاء الحككمة كالمحافظيف رقـ (ُُ) لسنة ََِْـ كنص
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المادة (ُٕ) مف قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي رقـ (َُ) لسنة
ََِْ ،عبر توحيد النسبة المخصصة لراتب رئيس أو أعضاء المجمس أو ورثتيـ مف
بعده عقب انتياء عضويتو.
ْ -نكصى المشرع الفمسطيني بتنظيـ حالة شغكر عضكية المجمس الفمسطيني بمدة أقؿ مف
ثالثة أشير مف انتياء مدة كالية المجمس التشريعي ،ألجؿ عدـ ترؾ مجاؿ لإلجتياد أك
التفسير.

123

قائمة المراجع
اوالً :القرآف الكريـ
ثانياً :الكتب
ُ -أحمد سالمة بدر ،االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.ََِّ ،
ِ -د .أنكر رسالف ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،الطبعة الثالثة ،بدكف دار نشر.ََِْ ،
ّ -د.أحمد عمي عبكد الخفاجي ،الحصانة البرلمانية – دراسة تطبيقية مقارنة ،المركز العربي
لمدراسات كالبحكث العممية لمنشر كالتكزيع.
ْ -د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،اإلسكندرية ،منشأة
المعارؼ ،بدكف طبعةُٗٗٔ ،ـ.
ٓ -إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،تحميؿ النظاـ الدستكرم
المصرم ،َََِ ،منشأة المعارؼ ،بدكف طبعة ،اإلسكندرية.
ٔ -د .إياد جاد الحؽ ،المدخؿ إلى عمـ القانكف نظرية الحؽ ،الطبعة األكلى ،د.ف.ََِٕ ،
ٕ -د .إياد إبراىيـ جاد الحؽ ،النظرية العامة لإللتزاـ – مصادر اإللتزاـ ( العقد – اإلدارة
المنفردة – الفعؿ الضار – الفعؿ النافع – القانكف ) ،الطبعة الثانية – مزيدة كمنقحة،
َُُِ.
ٖ -د .أماني غازم جرار ،التربية اإلنسانية كاألخالقية ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.
ٗ -د .أفيف خالد عبد الرحمف ،المركز القانكني لعضك البرلماف – دراسة مقارنة ،المركز العربي
لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلي.َُِٕ-ُّْٖ ،
َُ -د .باسـ بشناؽ ،محاضرات في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الجزء األكؿ ،الطبعة
الثانية.َُِّ ،
ُُ -د .باسـ بشناؽ ،الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم مع شرح النظاـ الدستكرم
لمسمطة الكطنية الفمسطينية،الطبعة الخامسة.َُِٕ-ُّْٖ ،
ُِ -تكفيؽ حسف فرج" ،المدخؿ لمعمكـ القانكنية ( النظرية العامة لمقانكف ك النظرية العامة
لمحؽ )" ،الدار الجامعية ،ُٖٖٗ ،االسكندرية – مصر.
ُّ -جابر جاد نصار ،الكسيط في القانكف الدستكرم ،دار النيضة العربية ،القاىرة.
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ُْ -د .حمدم سميماف القبيالت ،انقضاء الرابطة الكظيفية في غير حالة التأديب ،دراسة
مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر ،عماف.ََِّ ،
ُٓ -د .حسف مصطفى البحرم ،القانكف الدستكرم "النظرية العامة" ،الطبعة األكلى ،
ََِٗـَُّْ-ىػ.
ُٔ -د .حمدم العجمي ،مقدمة في القانكف الدستكرم في ضكء الدساتير العربية المعاصرة،
الطبعة األكلى ،ََِٗ-َُّْ ،جار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
ُٕ -د .حناف محمد القيسي ،النظاـ القانكني لمدكنات السمكؾ البرلماني ،المركز العربي
لمدراسات كالبحكث العممية ،القاىرة.َُِٕ ،
ُٖ -د .خالد الزغبي ،القانكف اإلدارم ،مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عمافُٖٗٗ ،ـ.
ُٗ -د .خالد سمارة الزعبي ،القرار االدارم بيف النظرية كالتطبيؽ  :دراسة مقارنة ،دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ،عماف.ُٗٗٗ ،
َِ -د .خميؿ خالد الظاىر ،القضاء اإلدارم – ديكاف المظالـ في المممكة العربية السعكدية –
قضا اإللغاء – قضاء التعكيض – دراسة مقارنة ،مكتبة القانكف كاالقتصاد ،الطبعة الثانية،
ُّْٓ ىػ َُِْ/ـ.
ُِ -د .رمضاف محمد بطيخ ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ُٕٗٗ.
ِِ -زكي محمد النجار ،مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم ،مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم،
ُُّْٗٗٗٗ-ـ.
ِّ -زكي محمد النجار ،اسباب انشاء الخدمة لمعامميف الحككمة كالقطاع العاـ.
ِْ -د .سمير داكد سمماف ،مدل تمثيؿ الناخبيف في ظؿ النظاـ النيابي ،الطبعة األكلى،
َُِٓ ،المركز القكمي لإلصدارات القانكنية.
ِٓ -د .سميماف محمد لطماكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم – دراسة مقارنة ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.
ِٔ -د .سميماف محمد الطماكم ،القضاء اإلدارم ،الكتاب األكؿ – قضاء اإللغاء ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.ُٕٗٔ ،
ِٕ -د .سميماف محمد الطيماكم ،القضاء اإلدارم – قضاء التعكيض ،الكتاب الثاني ،دار
الفكر العربي.ُٕٕٗ ،
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ِٖ -د .سامي جماؿ الديف ،أصكؿ القانكف اإلدارم،نظرية العمؿ اإلدارم – تنفيذ القكانيف –
الضبط اإلدارم – المرفؽ العامة -األعماؿ المادية -الق اررات اإلدارية – العقكد اإلدارية،
ُّٗٗ.
ِٗ -د .ساىر إبراىيـ شكرم الكليد ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني – الجزء األكؿ،
الطبعة األكلىُّْٓ ،ىػ َُِْ -ـ.
َّ -د .شريؼ يكسؼ خاطر ،الكظيفة العامة " دراسة مقارنة" ،الطبعة الثانية ،دار النيضة
العربية ،القاىرةََِٗ-ََِٖ ،ـ.
ُّ -د .صالح الديف فكزم ،المبسكط في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية،ُٖٗٗ ،
القاىرة.
ِّ -د .صالح الديف فكزم ،الميحط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار النيضة
العربية.َََِ ،
ّّ -د .طارؽ عفيفي صادؽ أحمد ،نظرية الحؽ ،الطبعة األكلى.َُِٔ ،
ّْ -د .عدناف عمرك ،مبادئ القانكف االدارم ،نشاط اإلدارة ككسائميا ،الطبعة الثانية ،منشأة
المعارؼ باإلسكندريةََِْ ،ـ.
ّٓ -د .عدناف عمرك ،مبادئ القانكف اإلدارم – ماىية القانكف اإلدارم التنظيـ اإلدارم
كالنشاط اإلدارم ،دراسة مقارنة ،بدكف دار نشر.َُُِ ،
ّٔ -د .عدناف عمرك ،القضاء اإلدارم مبدأ المشركعية ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية ،الطبعة
الثانية.ََِْ ،
ّٕ -د.عدناف عمرك ،القضاء اإلدارم في فمسطيف – دراسة مقارنة ،منشأة المعارؼ – جالؿ
حزم كشركاه.َُُِ ،
ّٖ -د .عبد الغني بسيكني عبدا﵀ ،القانكف اإلدارم – دراسة مقارنة ألسس كمبادئ القانكف
اإلدارم كتطبيقيا في لبناف ،الدار الجامعة.
ّٗ -د .عبدالغني بسيكني عبدا﵀ ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،بدكف طبعة ،منشأة
المعارؼ.ََُٗ،
َْ -د.عبد الغني بسيكني عبدا﵀ ،القانكف الدستكرم "المبادئ العامة – الدستكر المبناني"،
د.ط ،الدار الجامعية ُٖٕٗ ،ـ.
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ُْ -عبد الحميد متكلي ،القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستكرية
في الشريعة االسالمية ،منشأة المعارؼ باألسكندرية.ُٗٗٗ ،
ِْ -د .عمي مجيد العكيمي كأخر ،المكافأة البرلمانية بيف االستحقاؽ الدستكرم كاإلسراؼ
المالي ،المركز العربي لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلي.َُِٕ-ُّْٖ ،
ّْ -د .عمي مجيد العكيمي ،اليميف الدستكرية كالضمانات المقررة لحماية الكظيفة النيابية،
المركز العربي لمدراسات كالبحكث العممية لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى .َُِٖ،
ْْ -عثماف عبد الممؾ الصالح ،السمطة الالئحية لإلدارة في الككيت كالفقو المقارف كأحكاـ
القضاء ،الطبعة الثانية ،إصدار مجمة الحقكؽ كالشريعة.ُْٗٗ ،
ْٓ -د .عبد الحكيـ فكرة ،الخصكمة اإلدارية ،سمطة اإلدارة في إصدار الق اررات اإلدارية
كالتعسؼ في إستخداـ السمطة ،الجزء الثاني ،دار المطبكعات الجامعية.ُٕٗٗ ،
ْٔ -د .عمي خالد شنطاكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،دار كائؿ لمنشر ،الطبعة األكلى،
ََِّـ.
ْٕ -د .عمي خطار شطناكم ،مكسكعة القضاء اإلدارم ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ََِٖ.
ْٖ -د .عمى خطار شطناكم ،األنظمة السياسية كالقانكف الدستكرم اإلردني المقارف ،الكتاب
األكؿ ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى.َُِّ ،
ْٗ -د .عزيزة شريؼ ،القانكف اإلدارم – التنظيـ القانكني لمكظيفة العامة كالماؿ العاـ ،الطبعة
الثانية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ُٖٖٗ ،
َٓ -د .عكض أحمد الزغبي ،المدخؿ إلى عمـ القانكف ،الطبعة الثانية ،دار كائؿ لمنشر
كالتكزيع ،ََِّ ،االردف – عماف.
ُٓ -د .عبدا﵀ خميؿ الفرا ،الكجيز في أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية – الجزء الثاني،
الطبعة األكلى.َُِْ-َُِّ ،
ِٓ -د .عبد اليادم فكزم العكضي ،الجكانب القانكنية لمبريد االلكتركنى ،د ط  ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.
ّٓ -د .عمر محمد الشكبكي ،القضاء اإلدارم - ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
ََُِ.
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ْٓ -د .عبد الناصر عبدا﵀ أبك سميدانو ،القضاء اإلدارم في فمسطيف ،الكتاب األكؿ " نشأة
كتطكير القضاء اإلدارم الفمسطيني – مبدأ المشركعية – الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة –
قضاء اإللغاء مزكدة بأحدث أحكاـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية.َُِْ ،
ٓٓ -أ.د فتحي الكحيدم ،المبادئ الدستكرية العامة مع شرح التطكرات الدستكرية في فمسطيف،
ََُُِٔٗٗ-ـ ،مطابع مقدادَُُِ ،ـ ،غزة.
ٔٓ -أ .د .فتحي عبد النبي الكحيدم ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،السمطات الثالثة كفقان
ألحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ مع شرح تطكرات أنظمة االنتخابات الفمسطينية،
الجزء الثاني ،الطبعة الخامسة ،مزيدة كمنقحة ،مطابع المقداد بقطاع غزة ،مارس ََِٗ.
ٕٓ -ا.د .فتحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاصرة كنظاـ الحكـ في اإلسالـ "الدكلة –
الحككمة -السمطات الثالث" ،دكف طبعة ،جامعة األزىر ،غزة .َُُِ ،
ٖٓ -أ .د .فتحي الكحيدم -التطكرات الدستكرية في فمسطيف مف ُُٕٗ ،ُٗٗٓ-الطبعة
الثانية ُٔٗٗ.
ٗٓ -د .فتحي فكرم ،القانكف الدستكرم ،المبادئ الدستكرية العامة – دستكر ُُٕٗ ،بدكف دار
نشر.ََِْ ،
َٔ -قائد محمد طربكش ،السمطة التشريعية في الدكؿ العربية ذات النظاـ الجميكرم – تحميؿ
قانكني مقارف ،الطبعة األكلىُُْٓ ،قُٗٗٓ-ـ ،المؤسسة العربية الجامعية لمدراسات
كالنشر كالتكزيع ،بيركت.
ُٔ -د .كماؿ حمدم ،الكالية عمى الماؿ  -األحكاـ المكضكعية  -الكالية -الكصاية -الحجر-
الغيبة -المساعدة القضائية -االختصاص ك االراءات ك الق اررات ،منشاة المعارؼ،ََِّ ،
مصر ،اإلسكندرية.
ِٔ -د .محمد السنارم ،أصكؿ القانكف اإلدارم ،دراسة مقارنة.
ّٔ -د .ماجد راغب الحمك ،القانكف اإلدارم " ذاتية القانكف اإلدارم – المركزية كاالمركزية –
االمكاؿ العامة – المكظؼ العاـ – المرافؽ العامة – الضبط اإلدارم – القرار اإلدارم –
العقد االدارم – السمطة التقديرية – التنفيذ المباشر – نزع الممكية لممنفعة العامة لتحكـ
اإلدارم – العجز اإلدارم" ،دار الجامعة الجديدة ،مصر.ََِٔ ،
ْٔ -د .محمد عبد الحميد أبك زيد ،المرجع في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية،ُٗٗٗ ،
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ٓٔ -د .مصطفى ابك زيد فيمي،الكسيط في القانكف االدارم  ،الجزء االكؿ  ،تنظيـ االدارة
العامة  ،الطبعة االكلى  ،دار المطبكعات الجامعية .ُٗٗٓ ،
ٔٔ -د .محمكد أبك السعكد حبيب ،القانكف اإلدارم " المكظؼ العاـ – المرفؽ العاـ – الماؿ
العاـ – القرار اإلدارم -الضبط اإلدارم -التنفيذ المباشر  -نزع الممكية لممنفعة العامة"،
مطبعة اإليماف ،القاىرة .
ٕٔ-

د .محمد فؤاد عبد الباسط ،القانكف اإلدارم ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،

االسكندرية ،مصر.ََِٓ ،
ٖٔ -د .محمد سميماف نايؼ شبير ،مبادئ القانكف اإلدارم في دكلة فمسطيف ،الجزء
الثاني"سمطات اإلدارة ككسائؿ النشاط اإلدارم– الضبط اإلدارم – القرار اإلدارم – العقد
اإلدارم – المرفؽ العاـ – المكظؼ العاـ" ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
َُِٓ.
ٗٔ -د .محمد سميماف نايؼ شبير ،المبادئ الدستكرية العامة كتطبيقاتيا في فمسطيف كفؽ
ألحكاـ القانكف األساسي المعدؿ لسنة ََِّ ـ ،الجزء األكؿ ،ماىية القانكف الدستكرم،
نشأة الدساتير كأنكاعيا كتعديميا كنيايتيا ،مبدأ سمك الدستكر كضمانات احتراميا ،الطبعة
األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة َُِٔ ،ـ.
َٕ -د .محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلدارم في فمسطيف ،مشركعية أعماؿ اإلدارة
كالرقابة عمييا ،أساليب الرقابة القضائية كالتنظيـ القضائي في فمسطيف ،دعكل اإللغاء،
الطبعة األكلى َُِٓ ،ـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة.
ُٕ -د .محمد سميماف شبير ،التطكر التاريخي لمنظاـ القانكني في فمسطيف ،الطبعة الثانية ،
َُِٔ.
ِٕ -د .محمكد عبد الرازؽ ،الدكلة القانكنية في النظاـ الدستكرم "دراسة مقارنة".َُِٕ ،
ّٕ -د .محمد فاركؽ عبد الحميد ،نظرية المرفؽ العاـ في القانكف الجزائرم بيف المفيكميف
التقميدم كاالشتراكي " دراسة مقارنة – فرنسا –اإلتحاد السكفيتي – يكغسالفيا -الجزائر"،
ديكاف المطبكعات الجامعية  ،الجزائر.
ْٕ -د .محمد عبد ا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية " المبادئ الدستكرية العامة
كتطبيقاتيا في فمسطيف الجزء األكؿ ،الطبعة الثالثة ،مكتبة كمطبعة الطالب ،غزة.َُِٕ ،
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ٕٓ -د .محمد عبدا﵀ أبك مطر ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية – النظرية العامة في النظـ
السياسية كتطبيقاتيا في فمسطيف ،الجزء الثاني ،الطبعة األكلى.َُِٕ ،
ٕٔ -د.محمكد محمد حافظ ،القرار اإلدارم ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
مصر.
ٕٕ -د .مكسى أبك ممكح ،المدخؿ لمعمكـ القانكنية :الكتاب االكؿ – نظرية القانكف ،الطبعة
الثانية ،بدكف دار نشر ،ََِٗ ،غزة.
ٖٕ -د .مكسى أبك ممكح  ،المدخؿ لدراسة القانكف  ،الكتاب الثػاني " نظريػة الحػؽ "  ،الطبعػة
الثالثػة  ،بػدكف دار نشر .ََِٗ ،
ٕٗ -د .مصطفى صالح العماكم ،التنظيـ السياسي كالنظاـ الدستكرم ،دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة األكلي.ََِٗ ،
َٖ -محمد أنس قاسـ جعفر ،الكسيط في القانكف العاـ ،الجزء األكؿ ،النظـ السياسية كالقانكف
الدستكرم ،دار النيضة العربية ،القاىرةُٗٗٓ ،ـ.
ُٖ -د .محمد عمي أبك عمارة ،القانكف اإلدارم  -نشاط اإلدارة العامة في فمسطيف ،الجزء
الثاني ،الطبعة الثالثة ،جامعة األزىر ،غزةُٗٗٗ ،ـ.
ِٖ -د .مصطفى محمكد عفيفي ،الكسيط في مبادئ القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف ،الكتاب
الثاني ،الطبعة الرابعة.
ّٖ -د .محمد حسيف منصكر ،اإلثبات التقميدم اإللكتركني ،د.ط ،دار الفكر الجامعي،
ََِٔ.
ْٖ -د .محمد حسيف منصكر ،نظرية الحؽ  :ماىية الحؽ ،انكاع الحقكؽ ،االشياء محؿ الحؽ،
ميالد الحؽ ز حمايتو ك اثباتو ،الشخصية القانكنية :الشخص الطبيعى  ،الشخص المعنكم،
دار الجامعة الجديدة لمنشر ،ََِْ،اإلسكندرية – مصر.
ٖٓ -د .محمكد محمد الطنطاكم ،أصكؿ الفقو اإلسالمي ،الطبعة األكلى.َُٗٗ ،
ٖٔ -د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القضاء اإلدارم ،الطبعة الثانية ،ُٗٗٗ ،بدكف دار
نشر.
ٕٖ -د .محمد بف براؾ الفكزاف ،مسئكلية الدكلة عف أعماليا غير المشركعة كتطبيقاتيا اإلدارية
– دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي ،مكتبة القانكف كاالقتصاد ،الطبعة
األكلى.
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ٖٖ -أ.د نعماف أحمد الخطيب ،الكسيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الطبعة
السابعة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردفَُُِ ،ـ.
ٖٗ -د .ناصر زاىر زكار ،النظـ السياسية المعاصرة كتطبيقاتيا.
َٗ -د .ىاني عمى الطيراكم ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الطبعة األكلى ،ََِٕ ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.
ُٗ -أ.د .ىاني الطعيمات ،فقو األحكاؿ الشخصية في الميراث كالكصية.
ِٗ -د .ياسر محمد الصغير ،المعيار الكظيفي لتمييز القرار اإلدارم – دراسة مقارنة ،مركز
الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع.
ثالثاً :الرسائؿ العممية
 -1أحمد محمد حمد ،المركز الكظيفي لمكزير في القانكف الفمسطيني – دراسة تحميمية ،رسالة
ماجستير في القانكف العاـ ،جامعة األزىر ،غزة.َُِٕ ،
 -2أحمد أبك مديف ،الحصانة البرلمانية – دراسة مقارنة ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في
القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية  -جامعة أبك بكر بمقايد – تممساف.
 -3بكصبيع بف شيرة ،النظاـ القانكني لالستقالة في مجاؿ الكظيفة العامة ،رسالة ماجستير،
جامعة د .الطاىر مكالم – سعيدة  ،-كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية.َُِٕ-َُِٔ ،
 -4حنيف عماد فارس ،رقابة المجمس التشريعي عمى أعماؿ الحككمة في فمسطيف "دراسة
مقارنة" ،رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ في جامعة النجاح
الكطنية ،نابمس – فمسطيف.َُِٔ ،
 -5دحماني عبد الكاىب ،السيادة الشعبية في النظاـ الدستكرم الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماستر في الحقكؽ تخصص قانكف عاـ معمؽ ،جامعة أبك بكر بمقايد بتممساف.َُِٔ ،
 -6زركؽ يكسؼ ،حجية كسائؿ اإلثبات الحديثة ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف
الخاص ،جامعة أبك بكر بمقايد – تممساف.َُِّ/َُِِ ،
 -7زرقاف كليد ،إجراءات اإلثبات عف طريؽ الشيادة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،
رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر.َُِٓ/َُِْ -
 -8عبد الكريـ بف قمة ،االستقالة في القانكف الجزائرم ،رسالة ماجستير مقدمة لنيؿ درجة
الماجستير في الحقكؽ ،تخصص قانكف إدارم.َُِْ ،
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 -9عبد الرحيـ فيمي المدىكف ،حؽ السؤاؿ كأداة مف األدكات الرقابية عمى أعماؿ السمطة
التنفيذية كفقان لمنظاـ الفمسطيني "دراسة مقارنة" ،رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير
في القانكف العاـ جامعة األزىر ،غزة.ََُِ ،
-10

عبد العزيز سعد مانع العنزم ،النظاـ القانكني النتياء خدمة المكظؼ العاـ –

دراسة مقارنة بيف القانكنيف األردني كالككيتي ،رسالة ماجستير في القانكف العاـ ،جامعة
الشرؽ األكسط.َُِِ ،
-11

ـ.ـ شذل فالح حسف ،الحصانة البرلمانية في ظؿ دستكر العراقي ََِٓ –

دراسة مقارنة ،كمية األماـ الكاظـ – قسـ القانكف.
-12

فيصؿ شطناكم ،كسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ

الدستكرم األردني خالؿ فترة (ََِّ ،ََِٗ-مجمة جامعة النجاح لألبحاث "العمكـ
اإلنسانية" ،مجمد ِٓ "ٗ".َُُِ ،
-13

فايز محمد عبد الرحمف أبك شمالة ،دكر النظاـ الداخمي في تفعيؿ آليات العمؿ

النيابي في مجمس النكاب األردني ،رسالة ماجستير مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف
العاـ ،جامعة عماف العربية ،بدكف دار نشر.َُِٕ ،
-14

مشعؿ محمد العازمي ،الحصانة البرلمانية – دراسة مقارنة بيف األردف كالككيت،

رسالة ماجستير في القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ – جامعة الشرؽ األكسط.َُُِ ،
-15

محمد عمر إبراىيـ مراد ،الحصانة البرلمانية في التشريع الفمسطيني – دراسة

تحميمية مقارنة ،رسالة ماجستير في القانكف العاـ  ،كمية الشريعة كالقانكف – الجامعة
اإلسالميةُّْٓ،ىػ َُِٓ -ـ.
-16

د .محمد سميماف شبير ،النفاذ اإللكتركني لمقرار اإلدارم (دراسة تطبيقية مقارنة)،

رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في الحقكؽ ،جامعة عيف شمسُّْٔ ،قَُِٓ-ـ.
-17

مي خميس عصفكر ،المكاعيد كالمدد في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني –

دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في القانكف العاـ ،جامعة األزىرُُّْ ،ىػََُِ-ـ.
اربعاً :القوانيف واألنظمة والمراسيـ
ُ -القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ََِّ كتعديالتو ،منشكر في الكقائع الفمسطينية،
السنة العاشرةََِّ ،ـ ،عدد ممتاز ،صادر بتاريخ ََُِّٗ/َّ/ـ.
ِ -القانكف األساسي العثماني ،نسخة طيبعت في بيركت في المطبعة االدبية سنة َُٖٗ.
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 -3النظاـ الدستكرم لقطاع غزة لسنة ُِٔٗ المنشكر في الكقائع الفمسطينية ،العدد ٕٓ بتاريخ
ِٗ.ُِٗٔ/َّ/
 -4النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة َََِ المعدؿ ،العدد ْٔ مف الكقائع
الفمسطينية ،المنشكر بتاريخ ُٔ /أغسطس.ََِّ /
 -5قانكف الخدمة المدنية رقـ (ْ) لسنة ُٖٗٗ ،المعدؿ ،منشكر في الكقائع الفمسطينية السنة
العاشرة ،ََِّ ،عدد ممتاز ،صادر بتاريخ ََُِّٗ/َّ/ـ.
ٔ -قانكف رقـ (ٗ) لسنة ََِٓـ بشأف االنتخابات ،صدر في مدينة غزة ،بتاريخ
ََُِّٓ/َٖ/ـ.
ٕ -قانكف مكافآت كركاتب أعضاء المجمس التشريعي كأعضاء الحككمة كالمحافظيف رقـ (ُُ)
لسنة ََِْـ ،الكقائع الفمسطينية – السمطة الكطنية الفمسطينية ،العدد ِٓ ،تاريخ النشر
َََِٖٓ/َُ/ـ.
 -8قانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني رقـ (َُ) لسنة ََِْ.
 -9قرار بقانكف رقـ "ُ" لسنة ََِٕ ،بشأف االنتخابات العامة ،المنشكر في الكقائع الفمسطينية،
العدد ِٕ ،صادر بتاريخ َٗ.ََِٕ/َٗ/
 -10النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية.
 -11الالئحة الداخمية لممجمس الكطني الفمسطيني.
 -12مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة ُِِٗ
ُّ -دستكر المممكة المغربية لسنة َُُِ
ُْ -دستكر الجميكرية العربية السكرية
ُٓ -دستكر دكلة األمارات العربية المتحدة
 -16القانكف المدني المصرم رقػػـ ُُّ لسنة ُْٖٗ.
 -17القانكف المدني الميبي ،تاريخ النشر َُُِٗٔ/َُ/ـ.
 -18المػذكرة اإليضػاحية لممرسػكـ بقػانكف ُُٗ لسػنة ُِٓٗ
 -19مجمة األحكاـ العدلية.
خامساً :التقارير وأوراؽ العمؿ والمقاالت
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-1

محمد أحمد الحداد ،مقاؿ بعنكاف " حقكؽ المكظؼ العاـ في األحكاـ المنظمة

لالستقالة ،جريدة البياف ،تاريخ النشر ٔ/نكفمبرَُِِ /ـ ،يمكف الرجكع إليو عبر الرابط
التالي https://www.albayan.ae/opinions/articles :
-2

معف إدعيس ،تقرير حكؿ المكائح التنفيذية لمقكانيف ،الييئة الفمسطينية المستقمة

لحقكؽ المكطف ،راـ ا﵀ ،فمسطيف ،تمكزََِِ ،ـ.
-3

تقرير :النظاـ القانكني كالعممية التشريعية في فمسطيف ،معيد الحقكؽ ،جامعة

بيرزيت.ََِٖ ،
ْ-

حسيف أبك ىنكد ،تقرير حكؿ التشريعات كالية سنيا في السمطة الكطنية

الفمسطينية " دراسة تحميمية"  ،سمسمة التقارير القانكنية (ّ) ،الييئة الفمسطينية المستقمة
لحقكؽ المكاطف.
ٓ -عاشة مصطفى أحمد ،عممية اإلصالح في الجياز القضائي لفمسطيني ،تقرير منشكر،
المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية ،دائرة السياسة كالحكـ ،حزيراف – يكنيك
ََِْـ.

ٔ -د عدناف عمرك ،إبطاؿ الق اررات اإلدارية الضارة باألفراد كالمكظفيف ،الييئة المستقمة
لحقكؽ المكاطف ،راـ ا﵀ََُِ ،ـ.

ٕ-

الشغكر لغة كاصطالحان ككاقعا ،مقاؿ منشكر عبر مكقع اقالـ حرة ،بقمـ المحامي/

مساء،يمكنؾ
محمد سيدم كلد عبد الرحمف ،تاريخ كساعة النشرُِ:ْٕ ،َُِِ/ُُ/ُُ :
ن

الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي. http://www.aqlame.com/index.php :
ٖ-

قحطاف ىادم عبد القرغكلي ،مقاؿ منشكر عبر مكقع المرجع اإللكتركني

لممعمكماتية بعنكاف "شركط الميراث" ،تاريخ كساعة النشرَُ:ْٖ ،َُِٔ/َِ/َٕ :
صباحان،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتيhttp://almerja.com :
ٗ-

المحامي مصطفى مرعي ،عممية التشريع في فمسطيف اآلليات كاالىداؼ

كاألكلكيات ،سمسمة التقارير القانكنية (ُٔ)،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف،
َََِ.
َُ-

فايز بكيرات كأخركف ،العممية التشريعية في فمسطيف بيف النظرية كالتطبيؽ ،معيد

الحقكؽ ،جامعة بيرزيت.ََِٔ ،
ُُ-

أ .محمكد عالكنو كأخركف ،دليؿ إجراءات العممية التشريعية في المجمس

التشريعي الفمسطيني ،معيد الحقكؽ ،بيرزيت.َُِّ ،
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ُِ-

عيسى الشعيبي ،الكيانية الفمسطينية الكعي الذاتي كالتطكر المؤسساتي-ُْٕٗ ،

ُٕٕٗ ،الطبعة األكلى ،بيركت ُٕٗٗ ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفمسطينية.
ُّ-

د .محمد أبك مطر ،كرقة عمؿ حكؿ :إشكاليات العالقة بيف منظمة التحرير

الفمسطينية كالسمطة الكطنية  :مقاربة نقدية مف منظكر كطني قانكني – ديمقراطي.
ُْ-

الديمقراطية في فمسطيف :اإلنتخابات الفمسطينية العامة لرئيس السمطة الكطنية

الفمسطينية كأعضاء المجمس التشريعي لعاـ ُٔٗٗـ ،تقرير منشكر عمى المكقع اإللكتركني
لمركز المعمكمات الكطني الفمسطيني  -كفا ،يمكنؾ الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي:
http://info.wafa.ps
ُٓ-

التجربة البرلمانية الفمسطينية خالؿ فترة االنتداب البريطاني (ُُٕٗ – ُْٖٗ)،

مقاؿ منشكر عبر مكقع المجمس التشريعي الفمسطيني ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط
اآلتي:
http://www.plc.ps/ar
ُٔ-
القانكف،

عدـ مسئكلية الدكلة عف األعماؿ البرلمانية ،مقاؿ منشكر عبر مكقع كنكز
بدكف

تاريخ

نشر،

يمكنؾ

الكصكؿ

إليو

عبر

الرابط

اآلتي:

http://konouz.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D8%AA/%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2/%D9%83%D9%86
%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.s.
/8.2512
ُٕ-

سعد عزت السعدم ،ماىية الحصانة البرلمانية ،مقاؿ منشكر عبر مكقع الحكار

المتمدف ،تاريخ النشر َّ ،َُِٕ/َُ/يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي:
http://www.ahewar.org
ُٖ-

فالح بف صياد الدكسرم ،عكارض األىمية ،مقاؿ منشكر عبر مكقع الممتقي

مساء ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر
الفقيي ،تاريخ كساعة النشرَُ:ُُ ،َُِٕ/َٗ/ُُ :
ن

الرابط اآلتيhttp://www.feqhweb.com/vb :
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ُٗ-

د .محمد أحمد المنشاكم ،الحصانة اإلجرائية كأثرىا عمى مقتضيات العدالة

الجنائية ،مقاؿ منشكر في مكتبة المنيؿ اإللكتركنية ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي:
/https://platform.almanhal.com
َِ-

الحصانة البرلمانية ،مقاؿ منشكر عبر مكقع مجمس النكاب العراقي ،تاريخ النشر:

ُّ ،َُِٖ/َُ/يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي. http://ar.parliament.iq :
ُِ-

محمد عبدا﵀ فضؿ ا﵀ ،الجنكف كمفيكمو بيف القانكف كال ٌشرع ،مقاؿ منشكر عبر

مكقع بينات ،تاريخ النشر  ،َُِٕ/َُ/ُٗ :يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط:
/http://arabic.bayynat.org.lb/Default.aspx
ِِ-

ساىرة حسيف كاظـ آؿ ربيعة ،الصغر كما في حكمو (الجنكف كالعتو) ،مقاؿ

منشكر عبر مكقع المرجع اإللكتركني لممعمكماتية ،تاريخ كساعة النشر،َُِٔ/َِ/َٓ :
َٕ َُ:صباحان ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتيhttps://almerja.net/:
ِّ-

محمد اسماعيؿ ابراىيـ المعمكرم ،الجنكف اك العاىة في العقؿ ،مقاؿ منشكر عبر

مكقع جامعة بابؿ – نظاـ التعميـ اإللكتركني ،تاريخ كساعة النشر،َُِّ/َّ/َْ :
َٖٓٓ:

مساء،
ن

يمكنؾ

الكصكؿ

إليو

عبر

المكقع

اآلتي:

. http://www.uobabylon.edu.iq
ِْ-

أحمد عبد الفتاح ،كقائع نكبة أخرل ،مقاؿ منشكر عبر مكقع (إضاءات)  ،يمكنؾ

الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتيhttps://www.ida2at.com :
-25

تعريؼ كنشأة المجمس الكطني الفمسطيني ،مقاؿ منشكر عمى المكقع اإللكتركني

لمركز المعمكمات الكطني الفمسطيني  -كفاء ،يمكنؾ الكصكؿ إليو خالؿ العنكاف األتي:
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3758
-26

المجمس الكطني الفمسطيني ،مقاؿ منشكر عبر المكقع االلكتركني لممكسكعة

الفمسطينية ،تاريخ النشر ِٖ :أكتكبر َُِٓ ،يمكف الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي:
https://www.palestinapedia.net
-27

المجمس الكطني الفمسطيني (إطار) ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني لممركز

الفمسطيني لالعالـ ،بدكف تاريخ نشر ،يمكف الكصكؿ إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:
/https://www.palinfo.com/news
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تحسيف يكسؼ شمخي جبار ،مقاؿ بعنكاف "حجية رسائؿ البريد اإللكتركني في

-28

اإلثبات" ،منشكر عبر مكقع المرجع االلكتركني لممعمكماتية ،تاريخ كساعة النشر
َٔ َُ:ٓٔ ،َُِٕ/َّ/صباحان ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي:
. http://almerja.net
ما ىك المجمس الكطني؟ ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني لشاشة نيكز،

-29

تاريخ كساعة نشر المقاؿ :األحد َُِٓ ، ِّ-َٖ-الساعة ُٓ ،ُْ:يمكف الكصكؿ إليو
مف خالؿ العنكاف اإلتيhttps://www.shasha.ps/news :
-30

المجمس الكطني الفمسطيني ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني العربي الجديد،

بدكف

اآلتي:

تاريخ

يمكف

نشر،

الكصكؿ

إليو

مف

العنكاف

خالؿ

https://www.alaraby.co.uk
-31

البرلماف المعطؿ منذ عقديف ،نقال مف المكقع اإللكتركني لمجريرة نت ،بدكف تاريخ

نشر،

اآلتي:

يمكف

الكصكؿ

إليو

مف

خالؿ

العنكاف

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures
-32

المجمس الكطني الفمسطيني في سطكر ،مقاؿ منشكر في المكقع اإللكتركني

الحياة الجديدة ،تاريخ كساعة نشر المقاؿ" َُِٖ ،ُّ:َْ، ِْ-َْ-يمكف الكصكؿ إليو
مف خالؿ العنكاف اآلتيhttp://www.alhaya.ps :
-33

مياـ المجمس ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني لممجمس التشريعي

الفمسطيني ،بدكف تاريخ نشر ،يمكف الرجكع إليو عبر الرابط اآلتيhttp://www.plc.ps :
-34
البرلمانية،

كظيفة البرلماف الرقابية ،مقاؿ منشكرة عبر المكقع االلكتركني لبكابة التنمية
بدكف

تاريخ

نشر،

يمكف

الرجكع

إليو

عبر

الرابط

اآلتي:

https://www.agora-parl.org/ar
-35

أدكات الرقابة البرلمانية عمى الحككمة ،مقاؿ منشكر عبر المكقع االلكتركني

لمجمس الشعب في الجميكرية السكرية العربية ،تاريخ النشر :السبت ُٔ ،أيار ََِٗ،
يمكف الرجكع إليو عبر الرابط اآلتيhttp://www.parliament.gov.sy :
ّٔ-

عبد الرحيـ طو ،دكر المجمس التشريعي الفمسطيني في تعزيز الحكـ الرشيد ،كرقة

عمؿ منشكرة عبر مكقع ديكاف الرقابة اإلدارية كالمالية ،فمسطيف ،ممؼ  ،PDFصٔ ،يمكف
الرجع إلييا عبر الرابط اآلتيhttp://saacb.ps :
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-37

محمد محسف أبك النكر ،البرلماف مف الداخؿ :ما الفارؽ بيف استقالة عضك

مجمس النكاب المصرم كالكزراء كالحككمة ،تاريخ كساعة النشر :األحد /َٖ ،نكفمبر/
ََُِِٓ:ُٗ ،ـ ،نقال عف مكقع برلماني اإللكتركني ،يمكف الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي:
http://parlmany.youm7.com
-38

القيمة القانكنية لمنظاـ الداخمي لمبرلماف ،مقاؿ منشكر عبر المكقع اإللكتركني

جكريسبيديا القانكف المشارؾ ،تاريخ كساعة نشر المقاؿ ٗ :مايك ََِٖ ،ُٗ:ِْ ،يمكف
الرجكع إليو عبر الرابط اآلتيhttps://ar.jurispedia.org :
سادساً :األبحاث المنشورة
-1

أحمد فكزم أبك عقميف ،عكارض األىمية – دراسة مكازنة في القانكف الفمسطيني

كالقانكف المصرم ،بحث منشكر عبر االنترنت.َُِِ ،
-2

إبراىيـ محمد صبرم المدني ،المكاعيد ك المدد في قانكف أصكؿ المحاكمات

الفمسطيني ،منشكر في مجمة الفقو كالقانكف ،َُِٔ،العدد ْٔ.
-3

ـ.ـ بشار جاىـ عجمي ،الحصانة البرلمانية – دراسة مقارنة – بحث منشكر في

مجمة كمية الرافديف الجامعة لمعمكـ ،العدد ِٗ.َُِِ ،
-4

د .حسينة شركف ،الحصانة البرلمانية ،بحث منشكر  ،مجمة المفكر ،العدد

الخامس ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.ََِٗ ،
ٓ-

د .حسيف عمي إبراىيـ الفالحي ،الديمقراطية كاإلعالـ كاالتصاؿ ،الطبعة األكلي،

ُّْٓ ،َُِْ-منشكر عبر الرابط اآلتي. https://books.google.ps :
ٔ-

د .ساىر إبراىيـ الكليد ،بحث بعنكاف " المعالجة التشريعية لممكاعيد الخاصة

بإجراءات التحقيؽ اإلبتدائي في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "دراسة تحميمية" ،مجمة
جامعة األزىر  ،سمسمة العمكـ اإلنسانية  ،يكنيك َُُِ  ،مجمدُّ ،عددُ(.)B
-7

د .عبدا﵀ خميؿ الفرا ،السبب األجنبي كأثره عمى المكاعيد في قانكف أصكؿ

المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ،منشكر في مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العمكـ
اإلنسانية،ديسمبر َُِِ  ،مجمدُْ ،عددِ.
ٖ -ىديؿ يكسؼ العقرباني ،أثر الحصانة البرلمانية في مكاجية فساد البرلماف ،بحث منشكر
في مجمة جامعة البعث ،المجمد ّٖ ،العدد ّٖ لسنة َُِٔ.
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-9

مصطفى محمكد فراج ،طرؽ اإلثبات في القانكف األردني ،بحث منشكر عبر

االنترنت.ََُِ ،
-10

د .نجيب شكر محمكد ،الحصانة البرلمانية ضد اإلجراءات الجنائية  -دراسة

مقارنة ،بحث منشكر في مجمة المحقؽ لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،العدد األكؿ /السنة
الخامسة.
ُُ-

المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات كالصالحيات كتغيير المسميات كأثرىا عمى

التشريعات السارية (لغاية عممية دم التشريعات) ،دراسة مف إعداد كحدة بنؾ المعمكمات
القانكنية ،معيد الحقكؽ ،جامعة بيرزيت.ََِٖ ،
ُِ -الحصانة البرلمانية ،بحث منشكر عبر مكقع مجمس األمة الككيتي  ،بدكف تاريخ نشر،
يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر الرابط اآلتي. http://www.kna.kw :
سابعاً :مراجع األحكاـ القضائية
ُ -زكي محمد النجار ،مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارمُْٗٗ-ُّٗٗ ،ـ.
ِ -منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف "المقتفي"" ،المكسكعة اإللكتركنية ألحكاـ محكمة
العدؿ العميا َُُِْٖٗٗ-ـ" ،إعداد معيد الحقكؽ بجامعة بيرزيت بالتعاكف مع المكتب
الفني لممحكمة العميا ،كيمكف الرجكع إلييا مف خالؿ العنكاف اآلتي:
http://muqtafi.birzeit.edu/index.aspx
ّ -مجمكعة المبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية لمسنكات ََِِ-
ََََِِّْ-ـ ،المكتب الفني لممحكمة العميا ،الجزءُ ،فمسطيفََِٗ ،ـ.
ثامناً :المراجع اإللكترونية وصفحات الويب
ُ -بدر ناصر حسيف ،الديمقراطية التمثيمية (النيابية ) ،محاضرة منشكرة عبر مكقع جامعة
بابؿ ،العراؽ ،تاريخ كساعة النشر ،َُ:ّّ:ِّ ،َُِٖ/َْ/َٓ ،يمكنؾ الكصكؿ إليو
عبر الرابط اآلتي:
ِhttp://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&depid= -
4&lcid=72858
ّ -د .باسـ بشناؽ ،النظاـ الديمقراطي ،مدكنة العدؿ كالقانكف التابعة لمجامعة االسالمية،
/http://site.iugaza.edu.ps/bboshnaq
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ْ -أ.د .عمي ىادم حميدم الشكراكم ،محاضرة نظرية األمة ،جامعة بابؿ ،كمية القانكف،
العراؽ ،يمكنؾ الحصكؿ عميو عبر الرابط اآلتي:
http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_1_3366_391.pdf
ٓ -أ.د عمي ىادم حميدم الشكراكم ،محاضرة الشعب صاحب السيادة  -نظرية سيادة الشعب،
جامعة بابؿ ،كمية القانكف ،المرحمة الثانية ،مادة النظـ السياسية ،يمكنؾ الكصكؿ إليو عبر
الرابط اآلتي :
http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/paper_12_16485_391.pdf
ٔ -أ.د عمي ىادم حميدم الشكراكم ،الديمقراطية النيابية ،محاضرة منشكرة عبر مكقع جامعة
بابؿ – العراؽ ،كمية القانكف ،قسـ القانكف العاـ ،تاريخ كساعة النشر،َُُِ/ِٖ/ُِ ،
ُُّ:ّٓ:

صباحان،

الكصكؿ

يمكنؾ

إليو

عبر

الرابط

اآلتي:

. http://www.uobabylon.edu.iq
ٕ -مكقع مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،يمكنؾ الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي:
http://www.palestine-studies.org/ar
ٖ -مكقع المكسكعة الفمسطينية ،يمكنؾ الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي:
https://www.palestinapedia.net
ٗ -مكقع ككالة سما األخبارية ،حكؿ مكضكع استقالة كزير االقتصاد الفمسطيني باسـ خكرم مف
حككمة الدكتكر سالـ فياض ،تاريخ كساعة النشر َٓ:ُٓ ،ََِٗ/َُ/َّ :ـ  ،يمكنؾ
الكصكؿ إلى المكقع عبر الرابط اآلتيhttp://samanews.ps/ar :
َُ -مكقع الجزيرة األخبارم ،حكؿ مكضكع استقالة كزير المالية الفمسطيني إثر خالفات ،تاريخ
النشر َّ ،َُِّ/َّ/يمكنؾ الكصكؿ إلى المكقع عبر الرابط اآلتي:
http://www.aljazeera.net/news
ُُ -مكقع منظمة التحرير الفمسطينية ،يمكنؾ الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي:
. http://www.plo.ps/article
ُِ -مكقع لجنة االنتخابات المركزية ،فمسطيف ،يمكنؾ الرجكع إليو عبر الرابط اآلتي:
http://www.elections.ps/ar
 -13كيكيبييديا المكسكعة الحرة ،يمكف الكصكؿ إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:
https://ar.wikipedia.org
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ثامناً :المعاجـ والقواميس العربية
ُ -أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المجمد األكؿ،
الجزء األكؿ ،المكتبة العممية ،بيركت.
ِ -إبراىيـ أنيس كأخركف ،معجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية – مكتبة الشركؽ الدكلية لمطباعة
كالنشر كالتكزيع.ََِْ ،
ّ -جيراف مسعكد ،معجـ الرائد ،طبعة جديدة ،دار العمـ لممالييف ،شارع مار الياس ،خمؼ ثكنة
الحمك ،بيركت -لبناف.
ْ -ركحي البعمبكي ،المكرد قامكس عربي انجميزم ،الطبعة السابعة ،كانكف الثاني  /يناير
ُٓٗٗـ ،دار العمـ لممالييف ،شارع مار الياس ،خمؼ ثكنة الحمك ،بيركت – لبناف.
ٓ -صالح العمي الصالح كأخر ،المعجـ الصافي في المغة العربية.
ٔ -د .عبد الغني أبك العزـ ،معجـ الغني اإللكتركني ،فيرسة كتنسيؽ فكاز زكارنة ،ربيع الثاني
ُّْْ المكافؽ آذار (مارس) َُِّ.
ٕ -عمي بف جعفر بف عمي السعدم ،كتاب األفعاؿ ،الجزء األكؿ ،عالـ الكتب.
الرزاؽ الحسيني،تاج العركس مف جكاىر القامكس ،دار اليداية.
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
ٌٖ -

ٗ -معجـ القانكف ،مجمع المغة العربية ،الييئة العامة لشئكف المطابع األميريةَُِْ ،ىػ-
ُٗٗٗ.
َُ -قامكس المعاجـ اإللكتركني ،يمكف الرجكع إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:
https://www.maajim.com
ُُ -قامكس المعاني اإللكتركني ،كيمكف الرجكع إليو مف خالؿ العنكاف اآلتي:
https://www.almaany.com
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