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اجمللس الوطني الفلسطيني

د. محمد اشتيه

ه��و أول مجلس وطني عقده الفلس��طينيون ف��ي القدس بتاري��خ 1964/5/28 

عق��ب“ ق��رار مؤمتر القم��ة العربي��ة األول في القاه��رة بتاري��خ 1964/1/13، حيث 

اتخذت الدول العربية قراراً بتكليف أحمد الش��قيري، ممثل فلسطني لدى اجلامعة 

العربية، باالتصال بالش��عب الفلس��طيني في جميع أماكن تواجده لبحث سبل 

إقامة كيان فلسطيني، وعلى إثر ذلك القرار، بدأ الشقيري االتصال بأبناء الشعب 

الفلس��طيني في كافة أماكن تواجده، وتباحث معهم في س��بل إقامة منظمة 

التحرير الفلس��طينية. مت االتفاق بني أحمد الش��قيري ونخبة من الفلسطينيني 

على بنود امليثاق القومي الفلس��طيني، كما أنش��أ الشقيري جلنة تنسيق لوضع 

أس��ماء املندوبني املرش��حني للجاليات الفلس��طينية في العالم التي ستحضر 

املؤمتر الفلس��طيني األول في القدس، وقد حضر افتتاح جلس��ات هذا املؤمتر عدد 

كبي��ر من ممثلي امللوك والرؤس��اء العرب، وبلغ عدد أعضاء ه��ذا املؤمتر 397 عضواً 

موزع��ني على النح��و التالي، 212 عن اململكة األردنية الهاش��مية، 46 قطاع غزة، 

25 سوريا، 24 لبنان، 20 الكويت، 16 مصر، 8 دول اخلليج، 10 ليبيا، 7 اجلزائر، 12من 

العمال ومختلف النقابات، 10 نساء، 7 من اللجنة التحضيرية. ومن اجلدير بالذكر، 

أن أعض��اء املؤمتر األول ج��رى تعيينهم، ولم جترى انتخابات الختيارهم، باس��تثناء 

املندوب��ني القادمني من الكوي��ت، حيث قام الفلس��طينيون املقيمون في الكويت 

باختيار مندوبني عنهم، ومن أبرزهم ياسر عرفات وخالد احلسن.

وق��رر ذلك املؤمتر، إنش��اء منظمة التحرير الفلس��طينية، وأق��ر امليثاق القومي 

الفلس��طيني، وانتخ��ب أحم��د الش��قيري رئيس��اً للمؤمت��ر وملنظم��ة التحري��ر 
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الفلس��طينية، وقد نصت الالئحة الداخلية ملنظمة التحرير الفلس��طينية، في 

ذلك الوقت، على أن رئيس اجمللس الوطني الفلس��طيني هو نفسه رئيس منظمة 

التحري��ر الفلس��طينية، وق��د انتخب اجملل��س: حيدر عبد الش��افي، ونق��وال الدر، 

وحكم��ت املصري نواباً للرئيس، وعبد الرحمن السكس��ك أمين��اً عاماً للمجلس 

الوطني الفلس��طيني، حيث أن الباب الثاني للنظام األساس��ي ملنظمة التحرير 

الفلس��طينية، نص في املادة التاس��عة على أن يك��ون للمجلس الوطني مكتب 

رئاس��ة مؤلف م��ن الرئيس ونائبني للرئيس وأمني س��ر ينتخبه��م اجمللس الوطني 

في بدء انعقاده. وقد انتخب املؤمتر عبد اجمليد ش��ومان رئيساً جمللس إدارة الصندوق 

القومي، وأعضاء جلنة تنفيذية ملنظمة التحرير وعددهم ١٤ عضواً، واتخذ اجمللس 

الوطني األول عدة قرارات على شتى األصعدة. كما أقر الالئحة الداخلية للمنظمة، 

وعلى الصعيد العسكري، تقرر املباشرة بفتح معسكرات لتدريب الفلسطينيني 

على حمل السالح، وتشكيل كتائب فلسطينية عسكرية نظامية قادرة وفاعلة، 

وعلى الصعيد اإلعالمي، قرر اجمللس استعمال كلمة عائدين بدالً من كلمة الجئني، 

وغيرها من القرارات. 

ن��ص النظام األساس��ي ملنظم��ة التحرير الفلس��طينية في الب��اب الثاني من 

امل��ادة )5(، عل��ى أن ينتخب أعضاء اجملل��س الوطني عن طريق االقتراع املباش��ر من 

قبل الش��عب الفلس��طيني، إال أن املادة )6-أ ( جاءت على النح��و التالي: ”إذا تعذر 

إج��راء االنتخابات اخلاص��ة باجمللس الوطني اس��تمر اجمللس الوطن��ي قائماً إلى أن 

تتهي��أ ظ��روف االنتخابات ، ومن اجلدي��ر بالذكر أن املادة )6( أصبح��ت هي القاعدة 

في تش��كيل اجملل��س الوطني الفلس��طيني، حيث لم جت��رى أي انتخابات الختيار 

أعض��اء اجمللس الوطن��ي. أما املادة )7-ب( ف��ي النظام األساس��ي للمنظمة، فقد 

نصت على أن اجمللس الوطني هو السلطة العليا ملنظمة التحرير، وهو الذي يضع 

سياسة املنظمة ومخططاتها وبرامجها، ونصت املادة )7-ب( على أن القدس هي 

مق��ر اجمللس الوطني. انعقدت ال��دورة الثانية للمجلس الوطن��ي في القاهرة بني

 5/31 و 1965/6/4، وج��دد اجملل��س انتخ��اب الش��قيري رئيس��اً ل��ه، وانتخب جلنة 
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تنفيذي��ة جديدة. انعق��دت الدورة الثالثة ف��ي مدينة غزة ب��ني 20 و24 -1966-5، 

وارتف��ع عدد أعضاء اجمللس من397 في الدورة الس��ابقة، إل��ى 466 عضواً في هذه 

الدورة. ومن إجنازات اجمللس في دورته الثالثة تعديل املادة 22 من النظام األساس��ي 

ملنظم��ة التحرير لتصب��ح: تنش��ئ منظمة التحرير الفلس��طينية جيش��اً من 

أبناء فلس��طني، يعرف بجيش التحرير الفلس��طيني، وتكون له قيادة مس��تقلة، 

وواجب��ه القومي أن يك��ون الطليعة في خوض معركة حترير فلس��طني. وكان من 

املفترض، وحس��ب النظام األساس��ي ملنظمة التحرير، أن تنعقد ال��دورة الرابعة 

للمجل��س الوطني في حزي��ران من عام 1967. إال أن نتائج ح��رب عام 1967 حالت 

دون انعق��اد اجملل��س في وقته املقرر، وق��د تركت الهزمية آثاراً كبيرة على الش��عب 

الفلسطيني، دفعت أحمد الشقيري إلى تقدمي استقالته إلى اللجنة التنفيذية، 

وق��د اختارت اللجنة يحيي حمودة رئيس��اً لها، وقامت اللجن��ة التنفيذية بإجراء 

مش��اورات مع الفصائل الفلسطينية، وتقرر انشاء مجلس وطني جديد، تسيطر 

علي��ه الفصائل الفلس��طينية، بعد أن كانت “غائبة بش��كل كبي��ر عن الدورات 

الس��ابقة للمجلس. وتقرر تش��كيل اجمللس على النحو التالي: 38 عضواً موزعني 

عل��ى الفصائل التالية، فتح، وطالئع حرب التحرير الش��عبية )الصاعقة(، وجبهة 

حتري��ر فلس��طني، والهيئة العاملة لدع��م الثورة، وجبهة ثوار فلس��طني، وجبهة 

التحري��ر الش��عبية الفلس��طينية، ومنظم��ة الش��باب الث��وري الفلس��طيني، 

ومنظمة طالئع الغداء، وعش��رة أعضاء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، و20 

جليش التحرير الفلس��طيني، و32 مس��تقلون. ويتضح هنا أن عدد أعضاء اجمللس 

الوطني الفلس��طيني في دورته الرابعة تقلص بش��كل كبير ليصبح 100 عضو، 

وانعق��دت الدورة الرابعة ف��ي القاهرة ب��ني 10-1968/7/17 وانتخب أعضاء اجمللس 

عبد احملس��ن القطان رئيس��اً للمحلس، ومن قرارات اجمللس في تل��ك الدورة تغيير 

اس��م امليثاق ليصبح امليثاق الوطني الفلسطيني، وانتخبت جلنة تنفيذية جديدة 

برئاس��ة يحي��ي حمودة. ومن التعدي��الت التي أدخلت على امل��ادة )13( من النظام 

األساس��ي للمنظم��ة، انتخ��اب أعضاء اللجن��ة التنفيذية ال��ذي أصبح يتم من 

طرف اجمللس الوطني الفلسطيني. تعتبر الدورة الرابعة للمجلس الوطني نقطة 
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حتول مهمة في مس��يرة منظمة التحرير الفلس��طينية، حي��ث لم تكن فصائل 

العمل العس��كري والسياس��ي الفلس��طيني تشكل ثقالً ذا ش��أن في منظمة 

التحري��ر، وكان غالبي��ة أعضاء اجمللس الوطني من املس��تقلني، إال أن��ه في الدورة 

الرابع��ة للمجلس الوطني بدأت الفصائل الفلس��طينية بدخول اجمللس الوطني، 

وتراجع متثيل املس��تقلني، وقد ترس��خ هذا التوجه في الدورة اخلامس��ة للمجلس 

الوطني الفلسطيني التي انعقدت في القاهرة بني 1 و1969/2/4 ومتثلت الفصائل 

الفلس��طينية في هذا اجمللس ب� 3 فصائل فقط ”فتح”، و“الشعبية”، و“الصاعقة” 

بواق��ع 33 عض��واً حلرك��ة فتح و 12 ل��كل من اجلبه��ة الش��عبية والصاعقة، و6 

أعضاء جليش التحرير الفلس��طيني وقوات التحرير الشعبية و42 من املستقلني. 

وانتخ��ب اجمللس الوطني في دورته هذه جلنة تنفيذية جديدة، س��يطرت الفصائل 

الفلس��طينية على معظم مقاعدها، ومن أبرز أعضاء هذه اللجنة: ياسر عرفات، 

خالد احلسن، ومحمد يوسف النجار، وإبراهيم بكر، وياسر عمرو، وانتخبت اللجنة 

التنفيذية ياس��ر عرفات رئيس��اً لها وقائداً عاماً لقوات الثورة الفلسطينية، ومن 

هن��ا، بدأت مرحلة جديدة، تختلف جذرياً عن األعوام الس��ابقة، من تاريخ منظمة 

التحرير الفلس��طينية واجمللس الوطني الفلس��طيني، ومنذ ذل��ك التاريخ، عقد 

اجملل��س الوطني عدداً من الدورات في عدد من العواصم العربية، خاصة في اجلزائر 

والقاه��رة، واس��تمر عدد أعضاء اجمللس بالزيادة ف��ي كل دورة، فبعد أن تقلص عدد 

األعضاء إلى )100( في الدورة اخلامس��ة، أصبح عدد أعضاء اجمللس 150 في الدورة 

الثامن��ة، و180 ف��ي الدورة احلادية عش��رة حتى وصل عدد أعض��اء اجمللس الوطني 

إل��ى 730 عض��واً في دورته احلادية والعش��رين التي عقدت ف��ي مدينة غزة بني 22 

و1996/4/25 .

ويرجع الس��بب في هذه الزيادة املطردة في عدد أعضاء اجمللس الوطني إلى عدة 

عوامل، أهمها ظهور فصائل جديدة على الس��احة الفلس��طينية، فعلى سبيل 

املثال، كان متثيل الفصائل الفلس��طينية في الدورة الثالثة عشرة للمجلس التي 

انعقدت في القاهرة بني 12و1977/3/22 على النحو التالي: فتح 36 عضواً، وطالئع 



6

حرب التحرير الشعبية ” الصاعقة” 15 عضوأ، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

القيادة العامة 8 أعضاء، وجبهة التحرير العربية 9 أعضاء، وقد اس��تمرت عملية 

دخول فصائل جديدة إلى اجمللس الوطني، ففي الدورة اخلامسة عشرة التي عقدت 

في دمش��ق ب��ني 11و1981/4/19  قرر اجمللس الوطني متثي��ل كل من جبهة النضال 

الش��عبي وجبهة التحرير الفلسطينية في اجمللس الوطني في دورته املقبلة. أخذ 

اجملل��س الوطني في دورته الثانية عش��رة في القاهرة ب��ني 1و1974/6/9 قراراً على 

الصعيد السياس��ي، عرف فيما بعد ببرنامج النقاط العشر أو البرنامج املرحلي، 

وأهم بند في هذا البرنامج هو البند الثاني، الذي جاء على النحو التالي: » تناضل 

منظمة التحرير الفلس��طينية، بكافة الوس��ائل وعلى رأس��ها الكفاح املسلح، 

لتحرير األرض الفلس��طينية بكافة الوس��ائل، وإقامة س��لطه الشعب الوطنية 

املس��تقلة املقاتلة على كل جزء من األرض الفلس��طينية التي يتم حتريرها، وهذا 

يستدعى إحداث املزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله. ويعتبر 

هذا البند بداية حتول في الفكر السياسي الفلسطيني، حيث مت قبول فكرة إقامة 

الدولة الفلس��طينية على جزء من أرض فلس��طني التاريخية، ولو ضمناً، بعد أن 

كان اخلطاب السياسي الفلسطيني يرتكز على مقولة التحرير الكامل والشامل 

جلميع أراضي فلس��طني. وقد تعزز هذا التوجه في الدورة الثالثة عشرة للمجلس 

الوطن��ي )التي عق��دت في القاهرة( ف��ي آذار )مارس( 1977، عب��ر النقطة الرابعة 

عش��رة في اإلعالن السياسي، التي جاء نصها على النحو التالي: ”أهمية العالقة 

والتنسيق مع القوى اليهودية الدميقراطية التقدمية املناضلة داخل الوطن احملتل 

وخارج��ه من املعادين للصهيونية كعقيدة وممارس��ة . وتأتي أهمية هذا البند في 

أنه أشار إلى إمكانية االتصال واحلوار مع بعض القوى في إسرائيل، األمر الذي كان 

مرفوضاً من قبل.

ومن أهم احملطات في مس��يرة اجمللس الوطني، هي الدورة غير العادية التاس��عة 

عشرة التي عقدت في اجلزائر بني 12و1988/11/15 ، فهذه الدورة جاءت بعد عام على 

اندالع االنتفاضة الفلس��طينية عام 1987، وبعد قرار اململكة األردنية الهاشمية 
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فك االرتب��اط القانوني واإلداري م��ع الضفة الغربية ف��ي 1988/7/31 ، وعلى ضوء 

هذا قامت منظمة التحرير الفلس��طينية واجمللس الوطني الفلسطيني في آخر 

أي��ام انعقاد دورته هذه بإعالن قيام دولة فلس��طني وعاصمتها القدس الش��ريف، 

وباتخ��اذ قرارٍ ث��اٍن باالعتراف بقرار مجلس األمن رق��م 242 وبالتالي القبول بإقامة 

دولة فلسطني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الدورة العشرين التي 

عقدت في اجلزائر في الفترة من 23-1991/9/28 وافق« اجمللس الوطني على الذهاب 

إلى مؤمتر مدريد للس��الم في الش��رق األوس��ط، وهو ما مهد إل��ى توقيع اتفاقية 

أوس��لو للسالم بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وقد وافق اجمللس في 

دورته العشرين على قرار باختيار ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطني.

أما الدورة احلادية والعش��رون للمجلس الوطني الفلسطيني فهي تعتبر بداية 

ملرحل��ة جديدة في تاريخ اجمللس الوطني، فقد عقدت ه��ذه الدورة في مدينة غزة، 

بعد قيام الس��لطة الوطنية الفلسطينية على جزء من أرض فلسطني، وعقدت 

ه��ذه ال��دورة بني 22 و1965/4/25، وأهم قرار مت اتخاذه ف��ي دورة اجمللس هذه هو قرار 

تعديل بنود في امليثاق الوطني الفلس��طيني التي ال تنسجم مع اتفاقية أوسلو، 

وق��د ص��وت 504 أعضاء لصالح تعدي��ل امليث��اق الوطني، مقاب��ل 54 عضواً ضد 

التعديل وامتناع 14 عضواً عن التصويت. وقد جاء نص القرار على النحو التالي:

 أوال- تعديل امليثاق الوطني بإلغاء املواد التي تتعارض مع الرس��ائل املتبادلة بني 

منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل يومي 9 و10 أيلول 1993.

ثاني��اً- يكلف اجملل��س الوطني الفلس��طيني اللجنة القانوني��ة بإعادة صياغة 

امليثاق الوطني، ويتم عرضه على اجمللس املركزي في أول اجتماع له.

وم��ن الواجب ذكره هنا، أن ق��رارات اجملالس الوطنية الفلس��طينية كانت تؤخذ 

باإلجم��اع، ول��م يتم التصويت على ق��رارات اجمللس الوطني الفلس��طيني، إال في 

املنعطف��ات التاريخية احلاس��مة، مثل التصوي��ت على قرار االعت��راف بقرار 242، 

وتعدي��ل بعض بنود امليثاق الوطني الفلس��طيني، والتصويت قبل ذلك عام 1974 
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على ما عرف بالبرنامج املرحلي.

ملحق 

الالئحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني

القاهرة، 1968/7/17

الباب األول – مكتب اجمللس

الفصل األول – السن

م��ادة 1- عند افتتاح اجللس��ة األولى في دور االنعق��اد األول، لكل مجلس وطني 
يش��غل كرسي الرئاس��ة أكبر األعضاء احلاضرين سناً، ويتولى أعمال السكرتارية 
أصغر األعضاء احلاضرين س��ناً. ومنهما يتكون املكتب املؤقت، وتنتهي مهمتهما 

بانتخاب أعضاء املكتب النهائي املنصوص عنه في النظام األساسي.

مادة 2- ال يجوز إجراء أية مناقشة في اجمللس قبل انتخاب رئيسه.

الفصل الثاني- مكتب الرئاسة

م��ادة 3- يكون للمجلس مكتب رئاس��ة م��ن رئيس ونائبني للرئيس، وأمني س��ر 
ينتخبهم اجمللس في بدء انعقاده.
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مادة 4 - انتخابات أعضاء املكتب سرية وهي فردية بالنسبة إلى اجلميع.

مادة 5 - تقدم الترشيحات لعضوية املكتب إلى رئيس السن. وفي جميع األحوال 
جت��ري عملية االنتخاب بالنس��بة إلى الرئي��س ولو لم يتقدم للترش��يح إال العدد 
املطلوب. أما بالنسبة إلى نواب الرئيس وأمني السر، فيعلن انتخابهم بالتزكية إذا 

لم يتقدم للترشيح إال العدد املطلوب.

مادة 6 - يتم انتخاب أعضاء املكتب باألغلبية املطلقة لعدد األعضاء احلاضرين.

م��ادة 7 - إذا لم يفز أحد األعضاء باألغلبية املطلق��ة في حالة انتخاب الرئيس، 
أعي��د االنتخاب ب��ني العضوين اللذي��ن ناال أكثر األص��وات عدداً، فإذا تس��اوى مع 
أحدهم��ا أو كليهم��ا واحد أو أكثر من األعضاء املرش��حني، اش��تركوا معهما في 
امل��رة الثانية، ويُكتفى في هذه احلالة باألغلبية النس��بية، فإذا نال اثنان فأكثر من 

األعضاء أصواتاً متساوية تكون األولوية ملن تعينه القرعة.

م��ادة 8 - عند بدء عملية االنتخاب، يُعط��ى كل عضو ورقة معدة لذلك، يُكتب 
فيها اسم عضو املكتب الذي يريد انتخابه، ثم يضعه في الصندوق اخملصص لهذا 

الغرض عند النداء على اسمه.

مادة 9 - يتولى الس��كرتير اإلداري بإشراف الرئيس، جمع األصوات وفرزها، ويعلن 
الرئيس نتيجة االنتخاب.

م��ادة 10 - ال يجوز أن يجمع عضو اللجن��ة التنفيذية بني منصبه وبني عضوية 
مكتب اجمللس.

الفصل الثالث- اختصاصات املكتب

مادة 11 - يتولى مكتب اجمللس اإلش��راف على أعماله ومناقش��اته، وذلك، وفقاً 
ألحكام هذه الالئحة، ويضع نظام حترير مضابط وسكرتيريه اللجان.

مادة 12 - يجهز مكان خاص مبكتب الرئاس��ة في مقر املنظمة الرسمي، يشرف 
على شؤونه ويتواجد فيه باستمرار سكرتير إداري يعني من قبل مكتب الرئاسة.

م��ادة 13 - يجتمع املكت��ب بناء على دعوة الرئيس واجتماعاته س��رية، وال يجوز 
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أن يحض��ر اجتماعاته من غير أعضائه إال الس��كرتير اإلداري، وال تكون اجتماعاته 
صحيح��ة، إال إذا حضرها أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة، فإذا 

تساوت األصوات، يرجح رأي اجلانب الذي منه الرئيس.

م��ادة 14 - رئيس اجمللس هو الذي يتكلم باس��مه، وطبق��اً إلرادته، ويرعى تطبيق 
أح��كام النظام األساس��ي والالئحة الداخلي��ة، ويحافظ على نظام��ه. وهو الذي 
يفتت��ح اجللس��ات ويعلن انتهاءه��ا ويضبطها ويدير املناقش��ات، وي��أذن بالكالم، 
ويح��دد موضوع البحث، ويوجه نظر املتكلم إلى احملافظة على حدود املوضوع، وله 
أن يوضح أو يس��توضح مس��ألة يراها غامضة، ويوجه األسئلة، ويعلن ما يصدره 
اجمللس من القرارات، ويراقب أعمال الس��كرتير بوجه عام )لالطمئنان( على حس��ن 

سير أعمال اجمللس جميعها.

مادة 15 - إذا غاب الرئيس، تولى رئاس��ة اجللس��ة النائب األكبر س��ناً، فإذا تغيب 
هو أيضاً، توالها النائب األصغر سناً، وإذا تغيب األخير، تولى الرئاسة أكبر األعضاء 

احلاضرين سناً.

م��ادة 16 - يقوم أمني الس��ر مبراقبة حترير مضابط اجللس��ات، ويتلقى اقتراحات 
األعضاء، ويتولى قيد من يطلب الكالم بحس��ب ترتيب طلباتهم، وجمع األصوات 
وفرزها، ورصد نتائج االقتراع، وتنفيذ كل تنبيه صادر باحملافظة على النظام. وبوجه 

عام، يقوم بكل ما يطلب منه الرئيس القيام به من األعمال.

الباب الثاني- اجللسات

الفصل األول- انعقاد اجللسات

مادة 17 - جلس��ات اجمللس س��رية، وال يج��وز حضورها لغير األعض��اء إال إذا قرر 
اجمللس غير ذلك.

مادة18 - ينعقد اجمللس دورياً بدعوة من رئيس��ه مرة كل س��نة، أو في دورات غير 
عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء 
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اجمللس، فإذا ل��م يدع رئيس اجمللس إلى مثل هذا االجتماع، يعتبر االجتماع منعقداً 
حكماً باملكان والزمان احملددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

مادة 19- ال يج��وز انعقاد اجمللس إال باكتمال النصاب القانوني )الذي يتكون( من 
ثلثي أعضائه على األقل.

م��ادة 20 - تؤخذ القرارات بأغلبية أص��وات احلاضرين، إال في احلاالت اخلاصة التي 
نص فيها على خالف ذلك.

مادة 21 - يعد الرئيس جدول األعمال ويخطر به األعضاء قبل بدء انعقاد اجمللس 
بأسبوع على األقل.

مادة22 - يعلن الرئيس مبوافقة اجمللس اختتام دورة االنعقاد.

م��ادة 23 - ال يج��وز املناقش��ة في موضوع غي��ر وارد في جدول األعم��ال، إال بناء 
على طلب اللجنة التنفيذية أو الرئيس، وموافقة اجمللس، أو بناء على طلب كتابي 
مقدم من عشرين عضواً على األقل يوافق عليه اجمللس، ويصدر قرار اجمللس في ذلك 
بعد س��ماع واحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه مدة ال تزيد على خمس 

دقائق.

الفصل الثاني- مضابط اجللسات

مادة 24 - يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيالً جميع إجراءات اجللسة، 
وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات.

م��ادة 25 - ت��وزع املضبطة عل��ى األعضاء مبج��رد طبعها، وتع��رض على اجمللس 
للمصادقة عليها في أول جلس��ة بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضراً اجللس��ة 
التي يراد املصادقة على مضبطتها، أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح، ومتى صدر 
قرار اجمللس بقبول التصحيح، يثبت في مضبطة اجللسة التي صدر فيها وتصحح 
مبقتضاه املضبطة الس��ابقة، وال يجوز طلب إجراء أي تصحيح في املضبطة بعد 
التصدي��ق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط اجللس��ات األخيرة لدور 

االنعقاد التي لم يتم تصديق اجمللس عليها.

م��ادة 26 - بع��د التصدي��ق على املضبطة، يوق��ع عليها من قب��ل رئيس اجمللس 
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ونائبيه وأمني السر.

الفصل الثالث ـ نظام الكالم في اجللسة

مادة 27 - ال يجوز ألحد أن يتكلم في اجللسة إال بعد أن يطلب اإلذن بالكالم ويأذن 
له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض اإلذن في الكالم لغير س��بب تقتضيه أحكام 
هذه الالئحة، وعند اخلالف على ذلك، يؤخذ رأي اجمللس، ويصدر قراره في هذا الشأن 

دون مناقشة.

مادة 28 - يقيد أمني السر طلبات الكالم بحسب ترتيب تقدميها، وال يقبل طلب 
الكالم في موضوع محال إلى إحدى اللجان إال بعد تقدمي تقريرها.

م��ادة 29 - ال يجوز للعضو أن يتكلم أكثر م��ن مرتني في ذات املوضوع: إحداهما 
في املناقش��ة العامة، واألخرى في االقتراحات ومشروعات القرارات املقدمة بشأن 

ذات املوضوع.

م��ادة 30 - يعلن الرئيس موعداً نهائياً لتقدمي طلبات الكالم لكل من املناقش��ة 
العامة وملناقشة االقتراحات ومشروعات القرارات.

مادة 31 - يؤذن دائماً بالكالم في األحوال اآلتية: أ - توجيه النظر إلى مراعاة أحكام 
النظام األساسي والالئحة الداخلية. ب - طلب التأجيل. ج - تصحيح واقعة مدعى 
بها. د . الرد على قول ميس ش��خص طالب الكالم. ه - إبداء الدفع بعدم املناقش��ة. 

و - إرجاء النظر في املوضوع املطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر.

ول��كل هذه الطلبات أولوية على املوضوع األصلي يترتب عليها وقف املناقش��ة 
فيه حتى يصدر قرار اجمللس بشأنها، وال يؤذن مع ذلك بالكالم في هذه األحوال حتى 
يتم املتكلم أقواله، إال لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام األساس��ي 

والالئحة الداخلية أو لتصحيح واقعة مدعى بها.

م��ادة 32 - ال يج��وز للمتكلم أن يس��تعمل عبارات غير الئقة، أو فيها مس��اس 
باألشخاص أو بالهيئات، أو باملصلحة العامة، وال أن يأتي أمراً مخالً بالنظام.

مادة 33 - للرئيس إذا خالف املتكلم أحكام املادة السابقة )32( أن يناديه باسمه، 
ويلف��ت نظره وينبهه إل��ى احملافظة على النظام، ول��ه إذا اقتضى األمر، منعه من 
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االس��تمرار في الكالم. فإذا اعترض العضو عل��ى قراره، أخذ الرئيس رأي اجمللس في 
ذلك، ويصدر قرار اجمللس دون مناقشة.

الباب الثالث ـ اللجان

الفصل األول ـ تشكيل اللجان

م��ادة 34 - يؤلف اجمللس تيس��يراً ألعماله اللجان اآلتية: أ - اللجنة العس��كرية. 
ب - جلن��ة التنظي��م الش��عبي. ج -اللجنة املالي��ة. د -  جلنة دراس��ة تقرير اللجنة 
التنفيذية. ه - اللجنة القانونية. و -  اللجنة السياس��ية. ز - جلنة الدعوة والفكر 

وشؤون اإلعالم. ح -  جلنة الشؤون الثقافية والفنية.

وللمجلس بقرار منه أن يكون جلاناً أخرى ألغراض معينة، وأن يستغني عن بعض 
هذه اللجان، أو يدمج عمل جلنتني أو أكثر في جلنة واحدة.

مادة 35 - تش��كل كل جلنة من هذه اللجان من عدد من األعضاء يحدده اجمللس، 
وال يقل عن عشرة أعضاء.

م��ادة 36 - ف��ي أول دورة النعقاد اجملل��س، جترى عملية اختيار أعض��اء اللجان بأن 
يرش��ح من يش��اء من األعضاء نفس��ه للجنة التي يرى صالحيته لالش��تراك في 
أعمالها. ويتلقى مكتب اجمللس هذه الطلبات ويقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق 

مع مقدميها، ثم يعرض الرئيس التشكيالت النهائية على اجمللس للموافقة.

م��ادة 37 - ال يجوز للعضو أن يش��ترك في أكثر م��ن جلنة إال بناء على قرار خاص 
من اجمللس.

مادة 38 - ال يجوز اجلمع بني منصب عضو اللجنة التنفيذية وعضوية اللجان.

مادة 39 - تنتخب كل جلنة من بني أعضائها رئيساً ومقرراً لها، وإذا غاب أحدهما 
أو كالهما، انتخبت اللجنة من يقوم مقامهما مؤقتاً.

الفصل الثاني ـ أعمال اللجان

مادة 40 - يقوم رئيس كل جلنة بإدارة أعمالها.
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م��ادة41 - تنعق��د اللجان بناء على دعوة من رئيس��ها أو م��ن رئيس اجمللس أو إذا 
طلب ذلك أغلبية أعضائها.

مادة42 - جلسات اللجان سرية، وال يكون انعقادها صحيحاً إال بحضور األكثرية 
من أعضائها، وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة لعدد احلاضرين.

م��ادة 43 - يحرر لكل جلس��ة من جلس��ات اللج��ان محضر تدون فيه أس��ماء 
األعضاء احلاضرين والغائبني وملخص املناقش��ات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس 

اللجنة ومقررها.

مادة 44 - يحيل رئيس اجمللس إلى اللجان جميع األوراق املتعلقة باملس��ائل احملالة 
إليها.

مادة 45 - للجان أن تطلب عن طريق رئيس اجمللس من أي عضو من أعضاء اللجنة 
التنفيذية معلومات أو إيضاحات تختص باملوضوعات املطروحة عليها.

مادة 46 - ألعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلس��ات اللجان، وللجان أن تطلب 
عن طريق رئيس اجمللس دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية ذوي الشأن حلضور جلساتها.

م��ادة 47 - لكل عضو من أعضاء اجمللس حضور جلس��ات اللجنة التي هو ليس 
عضواً فيها لس��ماع مناقش��اتها، بش��رط أن ال يتدخ��ل في املناقش��ة وال يبدي 

مالحظة ما.

مادة 48 - على كل جلنة أن تقدم تقريراً عن كل موضوع يحيله اجمللس إليها خالل 
املدة التي يحددها لها.

مادة 49 - يقدم التقرير إلى رئيس اجمللس إلدراجه في جدول األعمال، ويجب طبع 
التقارير وتوزيعها على األعضاء قبل اجللس��ة احملددة لنظره بأربع وعش��رين ساعة 

على األقل.

مادة 50 - يجب أن يش��مل التقرير رأي اللجنة في املوضوع احملال إليها وأس��بابه 
وأن ترفق به نصوص مشروعات القرارات أو املقترحات.

مادة 51 - يبني رئيس اللجنة رأيها للمجلس، وعند غيابه لرئيس اجمللس أن يطلب 
من املقرر أو من احلاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى ش��رح التقرير نيابة 

عنه.
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مادة 52 - لكل عشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا كتابة إلى رئيس اجمللس مبشروع 
ق��رار أو اقتراح بش��أن املوضوع قيد البحث، ويعرضها الرئي��س للبحث بعد انتهاء 

املناقشة العامة في ذات املوضوع. 

الباب الرابع - تنقيح النظام األساسي

م��ادة 53 - إذا قدم أعضاء اجمللس طلباً بتنقيح النظام األساس��ي وفقاً ملا تنص 
عليه املادة )29( من النظام ذاته، يخطر الرئيس به اجمللس في أول جلس��ة إلحالته 
إلى اللجنة اخملتصة، ويختصر بحثها على مناقشة مبدأ التعديل، ويجب أن يكون 
الطل��ب كتابة، ومتضمناً فيه مواد، ومرفقاً ب��ه مذكرة إيضاحية، وموقعاً من ربع 

أعضاء اجمللس على األقل.

مادة 54 - يعرض تقرير اللجنة على اجمللس، وال جتوز مناقشته إال بعد مضي يومني 
على األقل من تاريخ توزيعه على األعضاء، ويجب للموافقة على مبدأ التعديل أن 
يص��در ق��رار اجمللس بذلك بأغلبي��ة أعضائه، وال يجوز أن يناقش اجملل��س املواد املراد 

تنقيحها إال بعد يومني على األقل من تاريخ موافقته على مبدأ التنقيح.

م��ادة 55 - جتري مناقش��ة اجمللس ف��ي هذه املواد في مداولت��ني. وال يجوز أن جتري 
املداول��ة الثانية إال بعد مضي يومني على األقل على املداولة األولى. وعند االنتهاء 
م��ن املداولة الثانية يؤخذ ال��رأي على التنقيح بالنداء باالس��م. ويجب للموافقة 

على التنقيح أن يصدر قرار اجمللس بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب اخلامس ـ امليزانية العامة

مادة 56 - يحيل رئيس اجمللس مش��روع امليزانية العامة إلى جلنة الش��ؤون املالية 
إلبداء رأيها.

مادة 57 - يشترك رئيس كل جلنة في اجتماعات جلنة الشؤون املالية، إلبداء الرأي 
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بالنسبة مليزانية القسم املقابل الختصاص اللجنة التي يرأسها، ويكون ذلك إما 
بناء على طلب اللجنة اخملتصة أو جلنة الشؤون املالية.

م��ادة 58 - تق��دم اللجنة تقريراً عاماً عن مش��روع امليزاني��ة، متضمناً رأيها في 
االعتمادات، وذلك في امليعاد الذي يحدده لها اجمللس.

مادة 59 - تقر امليزانية على الوجه الذي يراه اجمللس.

الباب السادس ـ قفل باب املناقشة

مادة 60 - يعلن الرئيس انتهاء املناقشة بعد انتهاء كلمات طالبي الكلمة.

مادة 61 - للرئيس أن يقترح قفل باب املناقش��ة إذا رأى أن املوضوع قد اس��توفى 
بحثه، كما يجوز اقتراح قفل باب املناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين 

عضواً. وللمجلس أن يقرر ما يراه في كال احلالتني.

مادة 62 - ال يجوز أن يطرح على اجمللس قفل باب املناقش��ة، إال إذا كان قد تكلم 
في املوضوع املطروح ثالثة من املؤيدين وثالثة من املعارضني على األقل.

مادة 63 - ال يؤذن بالكالم في اقتراح قفل باب املناقش��ة، إال لواحد من معارضيه 
وواح��د من مؤيديه، وملدة ال تزي��د على خمس دقائق، وتك��ون األولوية في ذلك، ملن 

كانوا قد طلبوا الكالم في املوضوع األصلي، ثم يصدر اجمللس قراره.

م��ادة 64 - ال يج��وز طلب ال��كالم بعد قفل باب املناقش��ة وقبل أخ��ذ الرأي، إال 
لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.

الباب السابع ـ أخذ الرأي

مادة 65 - ال يطرح السؤال ألخذ الرأي عليه إال من الرئيس.
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م��ادة 66 - إذا تضمن األمر املعروض عدة مس��ائل وطلب جتزئتها أخذ الرأي على 
كل منها على حدة.

مادة 67 - يجب قبل الش��روع في أخذ ال��رأي التحقق من تكامل العدد املطلوب 
لصحة إعطاء الرأي.

م��ادة68   - يجب عل��ى كل عضو إبداء رأيه في كل موض��وع يعرض ألخذ الرأي، 
وال يج��وز االمتناع عن إعطاء الرأي إال ألس��باب يبديها بع��د أخذ الرأي وقبل إعالن 

النتيجة.

مادة 69 - ال يعد املمتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلني للموضوع أو الرافضني 
له.

م��ادة 70 - يؤخذ الرأي بطريقة رفع األيدي إال في األح��وال اآلتية، فيؤخذ بالنداء 
باالسم: أ - األحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب - إذا قدم بذلك طلب خطي 
من عشرين عضواً على األقل قبل الشروع في أخذ اآلراء، ويجب لقبول هذا الطلب 

التحقق من وجود مقدميه في اجللسة.

مادة71 - يعلن الرئيس قرار اجمللس طبقاً لنتيجة اآلراء.

مادة 72 - ال جتوز العودة إلى املناقشة في موضوع أخذت عليه اآلراء.

 

الباب الثامن ـ إسقاط العضوية

م��ادة 73 - ينظر اجمللس في إس��قاط العضوي��ة في احلاالت اآلتي��ة: أ - إذا تغيب 
العضو عن ثالث جلس��ات متتالية دون إذن اجملل��س أو دون عذر مقبول. ب - إذا عمل 
مع حكومة أو مؤسسة أو دولة أجنبية غير عربية مما يبعث الشك في استقامته 

الوطنية. ج- إذا أتى عمالً مخالفاً مليثاق املنظمة األساسي.

مادة 74 - يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس خطياً وموقعاً عليه من خمس 
أعضاء اجمللس على األقل وعلى الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على اجمللس 

في أول اجللسة.
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مادة 75 - يحيل اجمللس اقتراح إسقاط العضوية على جلنة لبحثه، وتقدم اللجنة 
تقريرها خالل يومني على األكثر.

م��ادة 76 - يناق��ش اجمللس تقري��ر اللجنة في جلس��ة واح��دة، وللعضو املقترح 
إس��قاط عضويته حضور اجللسة واالش��تراك في املناقشة، على أن يغادر اجللسة 

عند أخذ األصوات.

مادة 77 - يؤخذ الرأي في إسقاط العضوية بطريقة املناداة باالسم، ويصدر قرار 
إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي األعضاء.

مادة 78 - تسقط العضوية بالوفاة أو باالستقالة، إذا وافق عليها اجمللس بأغلبية 
أعضائه املطلقة.

مادة 79 - ميأل املركز الش��اغر بس��قوط العضوية بنف��س الطريقة التي مت ملؤه 
بها سابقاً.

مادة 80 - تسري أحكام هذه الالئحة على اجللسات العامة وجلسات اللجان.

مادة 81- يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة بناء على طلب خطي موقع من خمس 
أعضاء اجمللس على األقل ويوافق عليه اجمللس بأغلبية الثلثني.

مادة 82 - تنفذ أحكام هذه الالئحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من اجمللس الوطني.


