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 في العالم ةياسي الفلسطيني من النظم النيابيموقع النظام الس
 إعداد
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 اشرف

 غازي دويكات.د
 ةمحمد شراق.د

 الملخص
 ةياسي الفلسطيني من النظم النيابيموضوع موقع النظام الس ةتناول الباح  من االل هذه الدراس 

في القانون األساسي الفلسطيني والذي اكتنفه  ةلك لما يشكل هذا الموضوع من أهميوذ ،في العالم
ينيين أن نبين هذا فكان حريا علينا كباحنين فلسط ،بعض الغموض وااشكاليات التى رافقته

ل إلى نظام و للوص ةالاروج بتوصيات تقودنا في النهايالزلة اابهام والغموض و  ةالموضوع ونوضح
في طريقها للتحرر والعيش  ةالفلسطيني ةبي كافة الرغبات واحتياجات الدوليني جيد يلسياسي فلسط

 .ةالسياسي ةوتحترم فيها التعددي ةوحري ةبكرام
  ةراسالد ةعن إشكالي ةبالمنهج الوصفي التحليلي لالجاب ةالباح  من االل هذه الدراس ستعانوا

حي  قام الباح  ،وأراء الفقهاء والباحنين ةالمهموالمصادر  ةالسياسي ةنظمواستعان بكافة الكتب واال
باالضافة الى الفصل التمهيدي الذي تحد  فيه الباح  ،فصلين رئيسيين إلى ةالدراسبتقسيم هذه 

التطور التارياي للنظام السياسي الفلسطيني في ظل االنتداب البريطاني لفلسطين حي  قامت عن 
والذي بين بان نظام الحكم في  ،1222فلسطين لعام  سلطة االنتداب آنذاك بإصدار مرسوم دستور

بطرق غير  ةفلسطين مبني على أساس الحكم المطلق وان الدستور وضع مكتوبا ومرنا يمكن تعديل
تم الحدي  بعد ذلك عن النظام السياسي الفلسطيني في فلسطين في ظل االحتالل ااسرائيلي  ةمعقد

واهم ما يالحظ على  ،ردني بعد أن تم ضمها لرأردنآنذاك للحكم األ ةالغربي الضفةحي  اضعت 
من عمر النظام السياسي الفلسطيني ااتفاء اسم فلسطين من الدستور األردني لعام  الفترةهذه 

 ةالمصري ةالدار حي  أصدرت ا ةالمصري ةقطاع غزه والذي ااضع تحت االدار  وأما بشان، 1252
عندما صدر النظام الدستوري لقطاع غزه  ةتعديلحي  تم  1255لقطاع غزه عام القانون األساسي 

فيه مسمى  وأدرجفي فلسطين  العربيةحي  شكل تتطور وتم فيه إقرار الحقوق والنوابت  1212عام 
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 لنيابية الرئاسيةا إلى النظم ةاألول من هذه الدراس تطرق الباح  في الفصل وقد، دولة فلسطين
في تحديد  ةالمتمنل ةعن إشكالية الدراس ةني لالجابلقانون األساسي الفلسطياومدى انطباقها مع 

 قد تبنى حي  لم يحسم القانون األساسي ةلفلسطيني في أي من النظم النيابيموقع النظام السياسي ا
 ةلإلجابة عن إشكالية الدراس وفي السعي من الباح  ،قد تبنى ةصراحتا في أي من النظم النيابي

حي  تطرق الباح  في المبح  األول إلى  ةنة مباح  رئيسيفصل األول إلى نالفقد تم تقسيم ال
م الحدي  في المطلب ت، ةذا المبح  إلى أربعة مطالب رئيسيالنظام البرلماني وعليه تم تقسيم ه

حي  تعتبر انجلترا مهد هذا النظام ، ةعن نشأة النظام البرلماني وتطور  ةتارياي ةاألول عن لمح
وأما في المطلب الناني تم الحدي  عن  ةونبتت أركان ةأصول يها نشا وتتطور حتى استقامتفف

األركان والدعائم التى يقوم عليها النظام البرلماني حتى يتم مقارنتها بالاصائ  التى ن  عليها 
 حي  يقوم النظام البرلماني على ركنين أساسين هما ننائية الجهاز التنفيذي من،القانون األساسي

حي  ، من جهة أارى ةوالتنفيذي ةبين السلطتين التشريعي ةالمتبادل ةوالرقاب والتوازن والتعاون، ةجه
لقد تم الحدي  عن دور و  ،ةالنظام البرلماني على رئيس الدولتقوم ننائية الجهاز التنفيذي في ظل 

من يقرر فهنالك ، ةبشان دور  ة  تعددت اآلراء الفقهيفي ظل النظام البرلماني حي ةرئيس الدول
ونانيا تعد ، ةجهة أارى بسلبية دور رئيس الدول وهنالك من يرى من، ةدور رئيس الدولبايجابية 

ونهايتا تم الحدي  ، أمام البرلمان ةلهذا النظام والمسؤوللب المحرك في النظام البرلماني الق ةالوزار 
لى إلى مدى انطباق اصائ  النظام البرلماني ع ةفصل األول من الدراسفي المطلب الرابع من ال

ن األساسي بان القانو  ة  وجد الباح  من االل هذه الدراسالنظام السياسي الفلسطيني حي
بذات المبادئ والاصائ  التى يقوم عليها النظام البرلماني مع  ةعام ةالفلسطيني قد تبنى بصف

وجود بعض المبادئ والاصائ  التى تتناقض مع النظام البرلماني منها على سبيل المنال عدم 
ايضا ااضع القانون  هحق الحل للمجلس التشريعي كما ان الرئيس الفلسطيني صراحتامنح 

وهي  هوأعمال حكومت ةعن أعمال ةس السلطأمام رئي ةالفلسطيني رئيس الوزراء للمسؤولياألساسي 
 .من اصائ  النظام الرئاسي

 ةوأركان ةاصائص لنظام الرئاسي وللتعرف علىنم بعد ذلك تتطرق الباح  في المبح  الناني إلى ا
  ورد في القانون األساسي النظام السياسي الفلسطيني حسب ماكي يتم مقارنتها باصائ  
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في  تناول الباح  ابتداء:ةذا المبح  إلى نالنة مطالب رئيسيتم تقسيم ه ةولتحقيق هذه الغاي
 ةت المتحدكانت الواليا عن نشأة النظام الرئاسي حي  ةتارياي ةالحدي  عن لمحالمطلب األول ب

 ةد سادت تلك البالد من ظروف سياسيق ةرئيس لهذا النظام وذلك لظروف ااصالمنبع ال ةاالمريكي
نم تطرق الباح  بعد ذلك إلى الحدي  عن مقومات النظام الرئاسي التى يرتكز عليها  ،ةواقتصادي

ام الرئاسي ومقارنتها بالاصائ  التى ن  عليها القانون األساسي الفلسطيني حي  يتميز النظ
وعلى الرغم من أن النظام الرئاسي يقوم على ،والفصل التام بين السلطات ةالتنفيذي السلطةبوحدة 

مبدأ الفصل التام بين السلطات إال انه جاء الدستور األمريكي ببعض االستنناءات على مبدأ 
 والسلطة ةالتشريعيللسلطتين  بالنسبة ةالعملي ةين السلطات أبرزتها ضرورات الحياالفصل المطلق ب

وأايرا تتطرق الباح  في المطلب النال  إلى مدى انطباق اصائ  النظام الرئاسي  ،ةالتنفيذي
على أن القانون  ةاتضح للباح  من االل هذه الدراس حي  ،على النظام السياسي الفلسطيني

الن  على لم يأاذ بشكل النظام الرئاسي على الرغم من عدم  2662األساسي الفلسطيني لعام 
وبعد أن ، منصب رئيس الوزراء في ظل وجود العديد من اصائ  النظام البرلماني قبل التعديل

أصبح النظام السياسي الفلسطيني األقرب  2663لعام عديل األول على القانون األساسي جرى الت
 .ةسابقا من هذه الدراس ةتم االشار  إلى النظام البرلماني مع وجود بعض االستنناءات كما

حي  تم  ،النظام السياسي الفلسطينيتم الحدي  عن مالمح  الدراسةوفي الفصل الناني من هذه 
حي  تم تقسيم هذا الفصل إلى ، توضيح معالم النظام السياسي الفلسطيني في ظل هذا الفصل

وانرها على النظام السياسي  عن االحزاب السياسيةمطلبين أساسيين تم الحدي  في المبح  األول 
وسمح  ل الحق في تشكيل االحزاب السياسيةااصتا وان القانون االساسي الفلسطيني كف ،لفلسطينيا

وتم تقسيم هذا المبح  ،الى القانون يضا موضوع تنظيم االحزاب السياسيةواحال ا،بالتعددية الحزبية
فهومها من حي  م عن االحزاب السياسية لباح  في المطلب االول بلمحة عامةالى مطلبين تناول ا

وفقا  لتنظيم الدستوري لالحزاب السياسيةومن نم تتطرق الباح  في المطلب الناني الى ا ،وانواعها
وأما في المبح  الناني من هذه  ،للقانون االساسي الفلسطيني والقوانين التى صدرت بهذا الشان

 الفلسطينية ةلوطنيا السلطةفلقد تناول الباح  تتطور النظام السياسي الفلسطيني في عهد ،الدراسة
 بمرحلتين هما  ةالفلسطيني ةالوطني السلطةحي  تتلا  تجربة النظام السياسي الفلسطيني في عهد 
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وصدور القانون األساسي سنة  ةالفلسطيني ةالوطني ةوقدوم السلط 1223دئ عام إعالن المبا
 ةليات أنناء تطبيقمن إشكا ةوما اكتنف، ةالوطني ةعليه من قبل رئيس السلط ةالمصادقبعد  2662

ومن بعد ذلك تتطرق الباح  إلى أهم التعديالت التى أجريت على القانون ، والماالفات ايضا
تم استحدا  منصب رئيس  ةوالذي بموجب م 2663األساسي والتى تتمنل في التعديل األول لعام 

عديل على ننائية في النظام السياسي الفلسطيني والذي أصبح يقوم بعد هذا الت ةول مر الوزراء أل
م والذي هدف التعديل 2665 على أحكام القانون األساسي لعام والتعديل الناني ،الجهاز التنفيذي

إلى إزالة اابهام والغموض وتحقيق االنسجام التشريعي وتم بموجب هذا التعديل األاير تحديد مدة 
قانون األساسي ظل ال والية الرئيس أعضاء المجلس التشريعي بأربعة سنوات بعد أن كانت في

على معظم  ةتائج عامعرض فيها ن ةوضعت ااتم ةنم في النهاي ،ةاالنتقالي ةالسابق ضمن المرحل
 .ووضع توصيات بشأنها ةنواحي الدراس
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 المقدمة

فهو ااطار الجامع المانع الذي  ،يعد الدستور بمنابة البنية األساسية التي تقوم عليها الدولة 
والذي يحدد شكل السلطة فيها على المستوى الداالي، وكذلك يحدد المرجع  تقوم عليه الدولة،

العمل على صيانتة التي تلتزم باحترام الدستور و و  الرئيس لكاّفة القوانين التي تصدر في الدولة
 .، ومن نم فهو المصدر لعالقة الدولة بالدول األارى على المستوى الاارجيوتطبيقة

 ياسي الذي هو محور دراستنا في هذةي الدولة من بينها النظام السأمور ف ةعد وينظم الدستور
اسية بالمعنى الناني واسع، فالنظم السياألول ضيق و : ظم السياسية معنيانالدراسة،ويقصد بالن

، أما النظم السياسية القانون الدستوري ةوهو الذي يتناول شرح ةتعني نظام الحكم في الدول ،الضيق
 ة الى دراسة نظام الحكم في الدولة دراسة ايضا المنظمات الموجودةباالضاف عنيفت ،بالمعنى الواسع
الضغط وكافة الميادين االقتصادية  وجماعات كاالحزاب السياسية ،نظمات الرسميةفيها بجوار الم
 في هذه الدراسة هو دراسة النظم السياسية ةوم الباح  بتبيانوالذي سوف يق ،1ةوالفكري واالجتماعية

 .عنى الضيق لمعرفة موقع النظام السياسي في أي من النظم قد تبني بالم

قورنت إذا ما ،ويرى الكنير من الدارسين أن التجربة الدستورية الفلسطينية تعتبر تجربة ضعيفة
منل مصر، ااصة وان كل النظم الدستورية التي صدرت  األارىبالتجارب الدستورية للبالد 
رية قهرية أصدرتها ي إنما هي نظم دستورية مفروضة أو نظم دستو لمعالجة نظام الحكم الفلسطين

اصوصًا تلك التي أصدرتها سلطات االنتداب البريطاني، كما أن جزءًا من سلطات أجنبية، 
والناني في الضفة الغربية قد اضع للوحدة مع ، فلسطين قد اضع لإلدارة المصرية في قطاع غزة

األمر الذي أدى إلى ،2(م1811-تموز-11)ني وااداري في األردن إلى حين فك االرتباط القانو 
تباين األنظمة الدستورية التي اضع  لها المواطن الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع 

ومن هنا تكمن تحديات النظام السياسي الفلسطيني ااصة في ظل التغيرات والتحديات التي  ،غزة

                                                 
انظر ايضا .24 ،1222،منشاة المعارف،االسكندرية،بدون طبعة،القانون الدستوري والنظم السياسية،عبد الحميد،متولي 1

 .2 ،1222،منشاة المعارف،االسكندرية،بدون طبعة،والقانون الدستوري النظم السياسية،عبد الغني بسيوني، عبد اهلل
 .1 ،2664،مطابع المقداد،غزه،4ط،القانون الدستوري والنظم السياسيةالوحيدي، فتحي،. د 2
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لصعيد الداالي أو على المستوى الاارجي في ظل التعديالت الدولة الفلسطينية سواء على ا تواجة
 .قانون األساسي الفلسطيني وتحوالتةالتي طرأت على ال

ومحاولة الباح  لدراسة موضوع موقع النظام السياسي الفلسطيني من النظم السياسية في العالم 
م السياسي واجهت عدة صعوبات بسبب حدانة الدراسة وقلة المراجع التي كتبت عن النظا

م السياسي دون ااشارة إلى وحتى الموجود منها ال يحتوي إال على تحديد النظا ،الفلسطيني
وما كان من الباح  إال تحديد النظام السياسي ، ااشكاليات والصعوبات التي واجهتةو  اصائصة

لفلسطيني الفلسطيني بدراسة النظم السياسية في العالم، ومن نم التطرق إلى القانون األساسي ا
والتعديالت التي أجريت عليه، في محاولة منه اضافة دراسة جديدة تتناول النظام السياسي بتحديد 
موقعه مع بيان اايجابيات و السلبيات التي رافقت صدور القانون األساسي، آماًل من هذه الدراسة 

 .أن تكون نقطة ارتكاز لوضع دستور للدولة الفلسطينية المأمول قيامها 

 :همية الدراسةأ

سي الفلسطيني حي  تعد األول يتمنل في تحديد النظام السيا:تبرز أهمية الدراسة في جانبين
من أاطر المواضيع وأشدها تعقيدًا بسبب تأنيرها على الدولة ككل، وكون نظام الحكم  هذه الدراسة

لحزبية وااصة أن الدولة التعددية اطي يحترم حرية الرأي والتعبير، و الذي تتبعه الدولة نظام ديمقرا
ذه الدراسة في تتزايد أهمية ه :ونانيا ،الفلسطينية المأمول قيامها هي بمرحلة تطور وبناء لمؤسساتها

األاطاء التي رافقت تطبيق القانون األساسي، ومحاولة من الباح  في هذه الكشف عن العيوب و 
ي بدء حوار جدي وواسع بين ووضع الحلول المناسبة لها، كي تساهم ف،الدراسة للكشف عنها

 .لوضع دستور للدولة الفلسطينية المأمول قيامها ،الماتصين في مجال القانون الدستوري
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 :صعوبات الدراسة

األبحا  التي تناولت ة الموضوع أواًل، وقلة المراجع و تتمنل صعوبات هذه الدراسة في حدان
ماتصر أو دون تحديد لهذا الموضوع بشكل النظام السياسي الفلسطيني من ناحية أارى، وتناولها 

 .الصعوبات التي واجهتهلإلشكاليات و 

 :إشكالية الدراسة 

من النظم النيابية في د موقع النظام السياسي الفلسطيني تكمن إشكالية الدراسة في تحدي
 .ااشكاليات التي تواجههالمح النظام السياسي الفلسطيني والتحديات و العالم، وتحديد م

 :الدراسة أهداف

 : تهدف هذه الدراسة إلى 

ى يتم تطبيق النظام االمنل ومعرفة حسناتها وايجابياتها حت دراسة ماتلف االنظمة النيابية .1
 . للدولة الفلسطينية

مع تبيان ،لسائدة في العالما ةالنيابي النظام السياسي الفلسطيني من النظم موقع تحديد .2
 .السياسي الفلسطينيالمشاكل والماالفات التى واجهة النظام 

 :منهجية الدراسة

يبين الباح  التطورات  بحي ،سيتبع الباح  في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
النظم السياسية التي تسود العالم، وتحديد موقع النظام السياسي  يبين نم،في فلسطين الدستورية

في السعي من الباح   يالتةي وتعدالفلسطيني منها، إضافة إلى تحليل القانون األساسي الفلسطين
 .عن ااشكالية الواردة فيه لالجابة
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 :محددات الدراسة

، واألنظمة الداالية انون األساسي الفلسطيني وتعديالتةسيقوم الباح  باالعتماد على الق
األنظمة طيني، وعلى مؤلفات الفقهاء والكتب في النظام الداالي للمجلس التشريعي الفلس: منل

 . وعلى رسائل الماجستير والدكتوراة ية،السياس

 :الدراسات السابقة

يجد الباح  من االل تتبع ابرز األبحا  والدراسات التى تناولت موضوع النظام السياسي  
ولقد اكتفت ،الفلسطيني أن هذه األبحا  والدراسات لم تتطرق إلى جوهر النظام السياسي الفلسطيني

 دون االشارة إلى اصائصة ي الفلسطيني بشكل عامياسببعض الصفحات لتبيان النظام الس
 :ومن ابرز هذه الدراسات ما يلي ،لصعوبات التى واجهتهوااشكاليات وا

 .2002ماجستير، مصر، رسالةصدورة،الدستور الفلسطيني ومعوقات موسى سالم، ،أبو سعادة  .1

 .2002لسطين، ، ف1محمد، األسس الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني، ط ،الاالدي.د  .2

فتحي، التطورات الدستورية في فلسطين، بدون رقم طبعة، غزة، مطابع السالم،  ،الوحيدي.د .1
 .م1882

حجاب حنين، دور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة   .4
 .210النجاح الوطنية، نابلس، 

، (الرئيس ومجلس الوزراء) 2001-1822ين فريد اليل، السلطة التنفيذية في فلسط ،إسماعيل  .2
 .2002، جامعة الدول العربية، القاهرة، (غير منشورة)رسالة ماجستير 
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 الفصل التمهيدي
 التطور التاريخي للنظام السياسي الفلسطيني

التى قامت باحتاللها  ةتبعا للدول ةماتلف ةسياسي ةانظم اضعت فلسطين على مر العصور الى
المطلب )النتداب البريطانيا المبح  النظام السياسي الفلسطيني في ظل اوسوف نتاول في هذ

المطلب )وبعد ذلك نتطرق الى النظام السياسي الفلسطيني في ظل االحتالل االسرائيلي ، (االول
 (.الناني

 النظام السياسي في فلسطين في ظل االنتداب البريطاني :المطلب االول

اء نظر إليها كفترة ذات معالم محددة في تاريخ فلسطين سو يمكن ال 1212إن السنوات منذ عام 
المحيطة بفلسطين في تلك الفترة أو من حي  التطورات التي  ةكان ذلك من حي  الظروف الدولي

من حي  التطورات التي حصلت  ةا ااصحي  يمكن اعتبار تلك الفترة بأنه،حصلت داال فلسطين
 ةوتبرز اهمي، من حي  التطور الدستوري ةنها ااصبأ يمكن اعتبار تلك الفترة او ،داال فلسطين

عن  ةالنوعي ةفي فلسطين في تلك الفترة والنقل هذا المطلب في أنه يوضح مدى التطور الدستوري
من حي  الوضع القانوني لفلسطين وذلك من االل مرسوم دستور فلسطين  ةالعنماني ةفترة الدول

 (الفرع الناني)عموم فلسطين  ةقت وتشكيل حكوموالدستور المؤ ( ل الفرع االو ) ،1222عام 

 0222مرسوم دستور فلسطين لسنه : الفرع االول 

وتناول  1222،1لسطين يوم العاشر من اب عام قامت سلطة االنتداب بإصدار مرسوم دستور ف
 ةوللوصول للغاي، نتداب في فلسطينالبالد التي يسري عليها صك اال ةكامهذا المرسوم في أح

( أوال)  ةإصدار  ةهذا الدستور من حي  طريق ةبدراس سنقوم،ةمن هذا الفرع من هذه الدراس رجوةالم
 (.نانيا)ت النال  في هذا المرسوم ووضع السلطا
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 : إصدار المرسوم  ةطريق: أوال 

التددي ينظددر  وتتعدددد الزوايددا، لكددل شددعب ةوالجغرافيدد ةالظددروف التاريايدد إن الدسدداتير تاتلددف بددااتالف
ولقد أجمع فقهاء القانون الدستوري على أن  ةالتي تبين نظام الحكم في الدول ةء للمجموعمنها الفقها

وتنقسدم الدسداتير إلدى ، 1والتعدديل ةأهم تقسيم ألنواع الدساتير ينطلدق مدن زاويتدين هدامتين همدا الكتابد
ن كمدا انده ومدن منطلدق اادر يمكدن ان ندرى دسدتور مدرن ويمكدن ا ،2ةمكتوبدة ودسداتير عرفيددساتير 

 .3نرى دستور جامد

أنه صدر مكتوبا رغم ان بريطانيا تعتمد الى يومنا  1222ويالحظ من مرسوم دستور فلسطين لسنه 
ويفسدددر  ،هدددذا أن دسدددتور بريطانيدددا غيدددر مكتدددوبويعندددي  ،ةا علدددى العدددرف فدددي قواعددددها الدسدددتوريهدددذ

ن كنددا ندرى أنده وان أطلقدت سدلطة و :  ةتحدي الوحيددي ذلدك االمدر بقولدالددكتور ف االنتدداب علدى هددذا ا 
وبددين  تحمددل فددي افاياهددا ةسياسددي ةاطدد ةندده ال يبتعددد فددي نظرنددا عددن كونددالمرسددوم اسددم دسددتور إال أ
النتدداب إلدى صدك ا ةتلك السدلطة المسدتند ،ب في فلسطينلسلطة االنتدا ةبنودها التوجهات المستقبلي

 4.ةباطال من النواحي القانوني ةوالذي نعتبر 

أو  ةنتداب أمدر ينيدر الكنيدر مدن قانونيدمن قبل سلطات اال 1222نه إن  صدور مرسوم فلسطين لس
حي  أن المفهدوم القدانوني لمصدطلح الدسدتور هدو انده  قدانون نظدام الحكدم ،مرسدومهذا ال ةعدم قانوني

ممارستها لهذه الصالحيات وعالقتهدا  ةطات فيه وتحديد لصالحياتها وكيفيوبيان قانوني لتكوين السل
كمددا اندده يجددب ان يددتم وضددع هددذا الدسددتور مددن قبددل ممنددل الشددعب وذلددك  ،5ادبعضددها بددبعض وبدداافر 

                                                 
منشأة المعارف ، ةالقاهر ،ةبدون طبع، ةالدستوري والنظم السياسي في القانون ةالمبادئ االساسي، سعد،عصفور .  د 1

 .13 ،1216، ةبااسكندري
هو الذي ترجع : ور العرفي أما الدست،  ةمكتوب ةفي نصو  تشريعي ةهو الدستور الذي توضع أحكام: وب الدستور المكت 2

 الى العرف بشكل اساسي  ةباحكام
، 1213،  ةمنشأة المعارف بااسكندري، ةاالسكندري،ةدون طبع، ةنظمة السياسيمبادئ اال ، مصطفى ابو زيد  ،فهمي. د 3

  231 . 
مطابع ،غزه ،4ط، 1ج ،  العامه ةفلسطين مع شرح المبادئ الدستوري في ةالتطورات الدستوري، فتحي ،الوحيدي.  د 4

 .111  ،  2664، المقداد
  2661، للنشروالتوزيع ةدار النقاف، عمان،1ط، لقانون الدستوريوا ةالوسيط في النظم السياسي، نعمان احمد ،الاطيب.د  5

 1 . 



2 

 

وهددذا مددا لددم يحددد  عندددما أصدددرت سددلطات  ،الشددعب اجتماعيددا ونقافيددا ةمددا يتناسددب مددع طبيعددوفددق 
  عددن الددبالط الملكدي فددي قصددر بكنجهددامفقدد تددم صدددور المرسددوم فدي انجلتددرا و  ،االنتدداب هددذا المرسددوم

الحلفددداء الكبددرى قددد ااتدددارت  ولمددا كانددت دول:) ومنهددا هددذا الدددن   ،1ومإذا مددا عدددنا لديباجددة المرسددد
وغير ذلك من  ةأو ضمني ةم معاهدات وامتيازات وعادات صريحلالنتداب على فلسطين بحك ةجاللت

انون االاتصدا  فدي بهدذا الشدأن فدي قد ةلجاللتد ةلك وعمال بالسلطات الماوللذ ،ةالوسائل المشروع
 بمشددورة وغيددر ذلددك مددن الصددالحيات وتنفيددذا لتلددك الصددالحيات وعمددال 1126لسددنه  ةالددبالد األجنبيدد

ن أسددلوب هددذا سددنجد  أ ،2( 1222مرسددوم دسددتور فلسددطين لسدنه ...  ةالاددا  يرسددم جاللتد ةمجلسد
ويتصف هذا األسلوب بأنده مدن  ،هو أسلوب ملكي في إصدار الدساتيرالدستور من حي  ااصدار 

وهدو هندا  ةن الحاكم هنا صاحب السدلطه المطلقدحي  يكو ،ساتيرلنشأة الد ةغير الديمقراطي األساليب
مدن ادالل هدذا الدسدتور وهدذا مدا يطلدق عليده أسدلوب  ةإلى شدعب ةيريد التنازل عن بعض سلطات إنما

فقددد حدداول بعددض الفقهدداء الددربط الشددديد بددين المسددتوى الددديمقراطي للنظددام السياسددي وبددين  ،3ةالمنحدد
 ةوالنظددام الملكددي المقيددد يقابلدد ةأسددلوب المنحدد ةكددي المطلددق يقابلددلملفالنظددام ا ،أسددلوب وضددع الدسددتور

 . أسلوب العقد 

ان  ةالسدديادة هددو الددذي قددرر بمحددض ارادتدد بددالعودة لمرسددوم دسددتور فلسددطين نجددد ان الملددك صدداحب
يمدنح الشددعب الفلسدطيني دسددتورًا يدرى فيدده الدددكتور فتحدي الوحيدددي انده صدددر تحدت ضددغط الظددروف 

علددى تنفيددذ وعددد  كيددد  صددك االنتددداب وتلبيددة لرغبددات دول الحلفدداء التددي وافقددتالسياسدية ورغبددة فددي تأ
انشداء وطدن قدومي الددول المدذكورة لصدالح  ةواقرتد 1212حكومده بريطانيدا سدنه  ةبلفور الذي اصددرت
ان مدا قالده الددكتور فتحدي الوحيددي يؤكدد رأي فقهداء القدانون الدسدتوري فدي أن  4،لليهود في فلسدطين
والنقافية واالجتماعيدة واالقتصدادية هدي التدي  فدي الغالدب تكدون رأيدًا عامدًا موجهدًا  ةالظروف السياسي

ذاتيًا للمطالبة بتحقيق اهدداف يشدعر بضدرورة تحقيقهدا ومدن ضدمنها التمتدع بدبعض الحقدوق الطبيعيدة 
 . منها  ةماناذا شعر بحر 

                                                 
 .1222ديباجة مرسوم دستور فلسطين لسنه  1
 .112  ،  المرجع السابق، فتحي  ،الوحيدي .د 2
 .412 ،  من خالل دساتيرها(ةالدول العربي)ةوالنظم السياسي ةالدول، نعمان احمد ،الاطيب. د 3
 . 112،  ،مرجع السابقالفتحي،  ،الوحيدي. د 4



1 

 

الحكدددم فدددي  بدددين نظدددام 1222مدددن مدددا سدددبق يمكدددن الحددددي  علدددى ان مرسدددوم دسدددتور فلسدددطين لسدددنه 
ر وضدع مكتوبدًا ومرندًا وان الدسدتو  ،فلسطين في عهدد االنتدداب انده مبندي علدى اسداس الحكدم المطلدق

 . بطرق غير معقدة  ةيمكن تعديل

مددا هددو وضددع السددلطات الددنال  فددي هددذا المرسددوم ن اسددلوب وطريقددة وضددع الدسددتور لكددن هددذا بشددأ
 . في الفرع الناني  ةفت؟ هذا ما سنحاول معر يف كانت العالقة بين تلك السلطاتوك

 :0222بين السلطات في مرسوم دستور فلسطين لسنه  ةالعالق: ثانيًا 

معالجدة المرسدوم لكدل  ةي المرسوم يجب ان نتعدرف علدى كيفيدبين السلطات النالنة ف ةالعالق ةلمعرف
 .العالقه بينهم  ةة من هذه السلطات لمعرفسلط

 : ةالسلطة التنفيذي: أواًل 

الصدادرة ويمنددل هددذه  هدي السددلطة التدي يقددع علددى عاتقهدا تنفيددذ القدوانين والتشددريعات ةذيددالسدلطة التنفي
مندددل السدددلطة ،يكدددون لهدددا رئددديس هدددو رئددديس الوزراء ةمدددن الدددوزراء يشدددكلون حكومددد ةالسدددلطة مجموعددد

السددامي وهددو شددا  أطلددق عليدده لقددب المندددوب  1222التنفيذيدده فددي مرسددوم دسددتور فلسددطين لسددنه 
بالصدورة  ةتنفيذ كافدة المهدام المناطدة بمنصدبب ةوتتلا  مهمت ،1فلسطين ةشا  يقوم بإدارة حكوم

أو أي ،طينالاددا  بشددأن فلسدد ةم التددي قددد يصدددرها جاللتدده فددي مجلسددالواجبددة وفقددًا لمنطددوق المراسددي
 ةللتعليمددات التددي يصدددر إليدده وموقعدد وفقدداً  ةباتمدد ةوقيددع جاللتدده وماتومددبت ةبددراءة تصدددر إليدده موقعدد

  2.من أجل تنفيذ أحكام صك االنتداب ةبتوقيع واتم جاللت

 1242التعدددديالت التدددي أجريدددت عليددده حتدددى عدددام  ةوكافددد 1222سدددوم دسدددتور فلسدددطين لسدددنه إن مر 
فلم ،األعلددى لفلسدددطين هددو المندددوب السددامي الحدداكم ةهددا لتجعددل مددن رأس السددلطة التنفيذيدددجدداءت كل

صددددار التشدددر  حدددد ةقدددوانين واألنطمدددة بدددل شدددملت صدددالحياتعلدددى تنفيدددذ ال ةتقتصدددر مهمتددد يع ووضدددع وا 
  ةفال سدلطة وال قيدد علدى ممارسد،ةمطلقد ةلحد حيد  أصدبحت سدلطتبل تجاوز هذا ا،ةالقوانين الماتلف

                                                 
 . 1222من مرسوم دستور فلسطين لسنه  2 ةالماد 1
 .1222من مرسوم دستور فلسطين لسنه  5 ةالماد 2



8 

 

أصداًل المندوب السامي لسلطة التشريع سوى ما تعلق منها بما هو من صدالحيات الملدك المقدررة لده 
سدددوم التدددي تعطدددي المر مدددن  (14) ةونالحدددظ مدددن ادددالل نددد  المددداد ،ةبموجدددب التشدددريعات البريطانيددد

فلسدطين باأللقداب  ةينتسب تعيينهم من الموظفين لحكومدين من سللمندوب السامي تعين أو إجازة تع
مددن المرسددوم ذاتدده فتحدددنت عددن  (15) ةادأمددا المدد ،ولدده أن يقددرر حدددود وظددائفهم ةمناسددبالتددي يراهددا 

عدددن  ةيوقفدد عامددة فدددي فلسددطين أو أن ةوظيفددسددلطة المندددوب السددامي فدددي عددزل أي شددا  يشدددغل 
إذا ظهددر لدده أن هندداك سددببًا ،التددي يراهددا ةااجددراءات التأديبيدد ةأو أن يتاددذ بحقدد ةممارسددة مهددام وظيفتدد

 .1كافيًا لذلك

والدددذي حمدددل اسدددم مرسدددوم دسدددتور فلسدددطين المعددددل لسدددنه  1223وعنددددما تدددم تعدددديل المرسدددوم عدددام 
مدددن المرسدددوم  (3)ةالحظندددا مددددى اتسددداع صدددالحيات المنددددوب السدددامي حيددد  جددداءت المددداد،1223

طة التامددة مددن المرسددوم األصددلي وأعطددت المندددوب السددامي السددل (12) ةالمعدددل لتلغددي أحكددام المدداد
ل بالسدددلطات المسدددتقرة لتوطيدددد الحكدددم والنظدددام فدددي فلسدددطين بددددون إادددال ةلوضدددع القدددوانين الضدددروري

 ةباتم ةماتوم ةالتعليمات التي قد يصدرها جاللت مع مراعاة الشروط والقيود التي تن  بها،ةلجاللت
 .2أو بواسطة الوزير ةوتوقيع

 1222 ةدسدددتور فلسدددطين لسدددنمدددواد الفصدددل النددداني مدددن مرسدددوم  بعدددضنالحدددظ مدددن ادددالل تحليدددل 
ويعود السددبب فددي ذلددك بددرأي الباحدد  ،الصددالحيات ةان المندددوب السددامي كددان يتمتددع بكافدد ةوتعديالتدد

 1221أحددا  ندورة البدراق عدام  فلسدطين اصوصدًا بعدد ةللنظام البوليسدي الدذي عاشدت أن تواضعالم
 .1231ونورة الشيخ عز الدين القسام وااضراب العام 

 : ةالسلطة التشريعي:نانيًا 

ويالحدظ هندا  ،ةعدن السدلطة التشدريعي 1222 ةين لسنتحد  الفصل النال  من مرسوم دستور فلسط
ويعقب فقهاء ،3جلسينأن مرسوم دستور فلسطين أاذ بنظام المجلس الواحد بداًل من األاذ بنظام الم

                                                 
 . 1222مرسوم دستور فلسطين لسنة من  15و 14 ةالماد 1
 1222من مرسوم دستور فلسطين لسنة  11و 12المادة  2
 . 1223من المرسوم المعدل لسنة  3عدلت هذه المادة ولقد  1222من مرسوم دستور فلسطين لسنة  1المادة  3
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القانون الدستوري على الدول التي تاتار نظام المجلس الواحد في عمدل السدلطة التشدريعية بددال مدن 
حيد  ان نظدام ،علدى الفئدات االارى ةالنظدام بأنده يعدزز سديطرة فئدة حاكمدالمجلسين بقولهم عن هذا 

 ةينسدجم مدع مبددأ سديادة االمدطيدب ال و الفردي كما يطلدق عليده الددكتور نعمدان الاأالمجلس الواحد 
وبالنسددبة لغايددة االنتددداب مددن االاددذ  ،1الددذي ينسددجم مددع نظددام المجلسددين المطبددق فددي  الدددول حددديناً 

بنظدددام المجلدددس الواحدددد لفلسدددطين فهدددي واضدددحة ال تحتددداج لتفسدددير فيمدددا ان هدددذا النظدددام جددداء ضدددمن 
 –السددلطة التنفيذيددة  سأعطددى الصددالحيات الواسددعة لددر أالددذي  1222 ةمرسددوم  دسددتور فلسددطين لسددن

حي  انه لو افترضدنا وجدود ،في هذا المرسوم ةولعدم وجود منصب رئيس للحكوم _المندوب السامي
للمنددوب السدامي لحدد  تصدادم بدين السدلطتين التشدريعية  المجلسين مع بقاء هدذ الصدالحيات  نظام

تمدع فدي فلسدطين والتنفيذية ولصعب عمدل المنددوب السدامي مدن حيد  سدن التشدريعات وتطدوير المج
صدددار المرسددوم تمريددر سياسددة بريطانيددا أفقددد قصددد الملددك مددن  ،علددى مددا ندد  عليدده صددك االنتددداب
ن اادددذ أكمدددا  ،وهدددذا كدددان يتطلدددب السدددرعة فدددي سدددن التشدددريعات،االسدددتعمارية بشدددكل جميدددل وقانوني

مدددر كدددان سددديؤدي لنسدددف الماطدددط  االسدددتعماري وهدددو تمنيدددل أمدددن  ةعفددداأالمرسدددوم بنظدددام المجلدددس 
ي أتمندديال للددر زايددا نظددام المجلسددين هددو اندده اكنددر ن اهددم مأحيدد  ،ائددف فددي المجلددس بشددكل عادلالطو 

مددر يتضدارب مددع صددك االنتددداب ووعددد العدام وعليدده لوجدددنا العددرب هددم مدن سيتسدديد المجلددس وهددذا االا 
 . بلفور ايضا 

 : السلطة القضائية : ثالثا

وقددجاء ذلدك  ،ميدة وغيرهدا مدن المحداكانيطت صدالحيات ممارسدة السدلطة القضدائية بالمحداكم النظام
الددذي ندد  ايضددًا علددى تشددكيل هددذه  1222 ةمددن مرسددوم دسددتور فلسددطين لسددن (31)ضددمن المددادة 

ة وذلدددك وفدددق مدددا يقدددرر  ،المحددداكم وااتصدددا  كدددل محكمدددة للفصدددل فدددي المنازعدددات المعروضدددة عليهدددا
 : ويالحظ على هذا التنظيم القضائي االمور التالية  ،المندوب السامي

                                                 
 ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،محسن ،اليل.كذلك د عراج ،342  ،المرجع السابق ،نعمان احمد،الاطيب. د 1
 . 222 ،1212 ،دار النهضة،بيروت ،ةدون طبع،1ج
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مر يصدددره المندددوب السددامي ب وتشددكيل جهددات القضدداء وتحديددد ااتصاصددها يكددون بدداترتيدد -1
 . وكذلك تعيين او عزل القضاة ونقلهم ةوبتوقيع

تمدددارس المحددداكم النظاميدددة ااتصاصدددها وفقدددًا لدددروح التشدددريع العنمددداني وروح التشدددريع العدددام  -2
سدددمح بهددددا وذلدددك حسدددب الظدددروف التدددي ت ،نصددداف المتبعدددة فدددي انجلتددددراومبدددادئ العددددل واالا 

ن يراعدددي فدددي تطبيدددق ذلدددك أعلدددى ،حدددوال سدددكانها ومددددى ااتصدددا  الملدددك فيهدددا أفلسدددطين و 
  1.االحوال المحلية وفقًا لما يراه المندوب السامي

زعددات العاديددة تحددول فالمنا ،بنظددام القضدداء المددزدوج 1222 ةاددذ مرسددوم دسددتور فلسددطين لسددنأولقددد 
قضددداء االداري الدددذي ياضدددع الصدددول محاكمدددات امدددا المنازعدددات االداريدددة تحدددول لل،للقضددداء العادي

ذلدددك االمدددر فجعلدددت المحكمدددة العليدددا تنعقدددد كمحكمدددة عددددل عليدددا  (43)حي  عالجدددت المدددادة ،ااصدددة
تاددددت  فددددي النظددددر اللغدددداء القددددرارات الصددددادرة عددددن رؤسدددداء الدددددوائر االجرائيددددة فددددي الطعددددون بعدددددم 

 . و موضوعي أاالاتصا  لعيب شكلي 

 ةاددذ مرسددوم دسددتور فلسددطين لسددنأحدداكم مدنيددة ومحدداكم  جزائيددة حيدد  وتقسددم المحدداكم العاديددة الددى م
ندواع هدي محداكم أكمدا ان هدذه المحداكم تنقسدم لدنال   ،بمبدأ التاص  فدي المحداكم العاديدة 1222

حي  يتشكل في كل لواء او قضاء وفق ما يقرره المندوب السامي ،2 32الصلح وقد عالجتها المادة 
امدا الندوع النداني مدن المحداكم ،1213حكدم الصدلح العنمداني لسدنه  وتمدارس صدالحياتها وفدق  قدانون

 1222 ةمدن مرسدوم دسدتور فلسدطين لسدن (46)العادية فهي المحكمة المركزية التي عالجتها المادة 
والتي نصت على ان تتشكل تلك المحاكم في االلوية التي يعينها المندوب السامي وتكدون لهدا صدفة 

فة الدعاوي التي تارج عن محاكم الصلح والدعاوي الجزائية التي تارج محكمة ابتدائية تنظر في كا
ولها ايضًا صفة استئنافية للفصل في أي استئناف مرفوع ضد حكم  ،عن صالحية محكمة الجنايات

كمدة العليدا بصدفتها محكمدة اما النوع النال  من المحاكم العادية فهي المح ،صدر من محاكم الصلح
وهدددي تفصدددل فدددي كافدددة  1222 ةمدددن مرسدددوم دسدددتور فلسدددطين لسدددن (43)ادة وعالجتها المددد،اسدددتئناف

                                                 
 .211 ، المرجع السابق ،فتحي ،الوحيدي. د 1
 .1222دستور فلسطين لسنهمن مرسوم  32 ةالماد 2
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لهدا صدالحية  و االراضي كماأو محاكم الجنايات أحكام المحاكم المركزية أاالستئنافات الصادرة من 
 . ارى أكونها عرائض او طلبات اارجة عن صالحية أي محكمة  ةسماع والفصل في أي مسأل

مدن مرسدوم دسدتور فلسدطين  (41)الجنايات والتي عالجتهدا المدادة  ما المحاكم الجزائية فهي محكمةأ
 امدددا، وهدددي تتمتدددع بصدددالحية مسدددتقلة للقضددداء فدددي أي فعدددل يسدددتوجب عقوبدددة االعددددام ،1222 ةلسدددن

 ااصددة باالراضددي اطلددق عيلهددا ااتصددا  نددو  لمحكمددة محددددة فقددد كددان بالنسددبة لقضددايا االراضددي
للمندددوب السددامي ان يشددكل  حيد  ان (42)المددادة مددا جداء فددي  وذلدك وفددق، عليهدا محكمددة االراضددي

  1.ةعلقة بملكية االموال غير المنقولوفق الحاجة محاكم اراضي وتنظر في المسائل المت

ومهمدة هدذا المجلدس ( مجلس الملك الاا  )طلق عليه أوجد مرسوم دستور فلسطين مجلسًا أولقد  
حكدام االادرى قابلدة لالسدتئناف حسدب وتكدون اال ،2جنيده مصدري 566الدعاوى التي تزيد عدن مبلد  

صددول محاكمدددات ادددا  بددده  أذا المجلدددس هاول،ارادة المحكمددة بغدددض النظدددر عدددن نددوع وقيمددده الددددعوى
ونظدم مرسدوم دسدتور  ،تبين كيفية رفع الدعاوي وما هي المسدتندات المطلوبدة وطريقدة اصددار الحكدم

وحتى  51وذلك من االل المواد ،كل طائفةالمنازعات الدينية بين افراد ايضا  1222 ةفلسطين لسن
كمدددا اوجدددد مدددا عدددرف بالمحددداكم القنصدددلية التدددي تادددت  فدددي منازعدددات االجاندددب واتبددداع اولئدددك ، 52
 .لقناصلا

مدن السدلطات الدنال  بموجدب دسدتور فلسدطين لعدام  ةعمل ومهام كل سدلط ةبعد أن اوضحنا طبيعو 
تضدح وي ،لدك السدلطات الدنال بدين ت ةب علدى السدؤال المطدروح حدول العالقدننتقل لكي نجيد ،1222

 واالمددرالسددامي كددان الحدداكم الفعلددي  لنصددو  المرسددوم أن المندددوب ةلنددا مددن اددالل القددراءات السددابق
تعدددى ااتصددا  المندددوب فلقددد  ،النهددائي فددي كددل صددغيرة وكبيددرة فيمددا يادد  بعمددل تلددك السددلطات

مدن ادالل المرسدوم الدذي وقد وجددنا ذلدك واضدحًا ،التنفيذية ليقوم بااتصا  التشريع ةالسامي سلطت
مدددن % 25مدددن  التدددي ألغيدددت مدددا يقدددارب ةوأيضدددًا مدددن ادددالل التعدددديالت الالحقددد ةرهدددن كدددل شددديء بيدددد

تحددنت عدن صدالحيات  ةواحدد ةوأبقت علدى مداد،المجلس التشريعي بعمل ةنصو  المرسوم المتعلق
                                                 

 . 1222من  مرسوم دستور فلسطين لسنة  42 ةالماد 1
لكن في مرسوم اصول االستئناف للمجلس  ،1222من مرسوم دستور فلسطين لسنه  44وذلك وفق ما ورد في ن  م 2

 .جنيه إنجليزي  566كلمة  3وردت في المادة  1224 ةالاا  لسن
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ذاته تدال  كما أن المندوب السامي أصبح هو المات  بتعيين القضاة وهذا بحد ،المندوب السامي
ل أن هنالدك أذن يمكدن القدو  ،ةيدة  فدي لدب ااتصدا  السدلطة القضدائيغير مبرر مدن السدلطة التنفيذ

 .بين السلطات فال يوجد توازن في عمل تلك السلطات  ةتداال كبير في العالق

وننتقدل للفدرع  1222 ةوهكذا نكون قدد انتهيندا مدن الفدرع االول المتعلدق بمرسدوم دسدتور فلسدطين لسدن
 . و إعالن الدستور المؤقت  ةالمؤقت ةي المتعلق بتشكيل الحكومانالن

 :عموم فلسطين و إعالن الدستور المؤقت  ةتشكيل حكوم: الفرع الثاني 

وأن يددددها بددددأت بدددالترااي  ،عنددددما أحسدددت سدددلطات االنتدددداب بدددأن االمدددور فدددي فلسدددطين بددددأت تتدددأزم
 ةوامتدددادها لتطددال المراكددز الحكوميددلعددرب علددى ا ةتدددريجيًا اصوصددًا مددع ازديدداد الهجمددات الصددهيوني

اال  ان  ،1222متكدددرر لمرسدددوم دسدددتور فلسدددطين لسدددنة وعل الدددرغم ايضدددا مدددن التعدددديل ال،ةالبريطانيددد
وقددد جعددل ،جميدع  المؤشددرات كاندت قددد اشددارت لقدرب اندددالع صدددام كبيدر بددين عددرب فلسدطين واليهود

 ةم في الجامعة العربية لتشكيل لجناوراتههذا الشعور العربي بادراك اطورة الوضع وسارعوا لعقد مش
 . 1لدراسة السياسية في فلسطين

عمدوم  ةغلب المؤراين للوضع السياسي في فلسطين في التاريخ الحدي  قد صنفوا حقبدة حكومدأن أ
معهدم  يتفدق الباحد وقدد ،لالنتدداب البريطاني ةفلسطين واعالن الدسدتور المؤقدت ضدمن الفتدرة الالحقد

 ة معهددم وبشددد ياتلددف الباحدد ولكددن  ،والدسددتور ةك الحكومدديخ الزمنددي العددالن تلددفقددط مددن حيدد  التددار 
مددن االسددطر االولددى لكتابددة هددذا الفددرع حيدد  ان   الباحدد  وقددد بددرر ،ةتلددك الفتددر فددي مجددال تصددنيف 

ابها الكامدل تسارع االحدا  السياسية في الداال الفلسطيني وما ندتج عنده مدن اعدالن بريطانيدا انسدح
الددذي ازداد وبشددكل ملفددت عدددد المهدداجرين اليهددود القددادمين لفلسددطين كانددت وقددت مددن فلسددطين فددي ال
 . الدول العربية  ةفي فلسطين تتبع لجامع ةغطة على العرب لتشكيل ادارة مدينكلها احدا  ضا

                                                 
1
 22 ، 1224،ةالعصري ةالمطبع،لبنان،ةبدون طبع،ةطنينة ومشاريع الحلول السياسيالفلس ةالمسال ،مهدي ،عبد الهادي
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الدول العربية يفصدح وبشدكل رسدمي عدن نيدة ايجداد  ةصدر بيان من جامع 1241وفمبر عام وفي ن
وقددد حدداول الفلسددطينيون جاهدددين القندداع الدددول  ،1ام االمددور فددي فلسددطينكيددان فلسددطيني يمسددك بزمدد

وقددد قبددل العددرب المشددروع باسددتنناء حدداكم شددرق االردن االميددر عبددد  ،العربيددة الرافضددة لهددذا المشددروع
عددن اجتمدداعهم فددي غددزة ميددر عبددد اهلل لمشددروعهم واعلنددوا حيدد  تغاضددى العددرب عددن  رفددض اال،2اهلل

عمددوم فلسددطين واقددروا الدسددتور  ةحكومدد فيدده وطنددي فلسددطيني انتاددبيل مجلددس والددذي اددرج  بتشددك
 .المؤقت

 :خصائص الدستور المؤقت :ثانيا

لدك سدنقوم بتوضديح اهدم ت،لدسدتور حكومدة عمدوم فلسطين ةواارى شدكلي ةهنالك اصائ  موضوعي
 :الاصائ  على نحو من االيجاز 

 :الخصائص الموضوعية : اوالً 

يذية والقضائية والتشريعية كلها كانت بيد سلطة واحدة وهي السدلطة يالحظ ان السلطات النال  التنف
الذي كان يتكون مدن عددة هيئدات اهمهدا الهيئدة العليدا  ،التشريعية ممنلة بالمجلس الوطني الفلسطيني

  3.لس الوزراء ورئيس المحكمة العلياورئيس مج،لف من رئيس المجلس الوطني رئيساً التي تتأ

مددن الدسددتور المؤقددت يتضددح تسدديد السددلطة التشددريعية علددى جميددع  (12)ومددن اددالل  ندد  المددادة 
فقد كان المجلس الدوطني هدو الوحيدد الدذي يملدك حدق اقدرار او رفدض أي مشدروع قدانوني  ،السلطات

المؤقت وبالتحديد ن   من الدستور ةومن االل ن  المادة المذكور اعال ،يأتي من مجلس الوزراء
طني صدددالحية تقريدددر موعدددد االنتاابدددات للجمعيدددة التاسيسدددية التدددي فقدددد مدددنح المجلدددس الدددو ( ب)الفقدددرة 

عمدوم فلسدطين تتدألف مدن المجلدس  ةعلدى ان حكومد (1)كمدا ونصدت المدادة ،ستضع الدستور للبالد
 وانهددا جهدداز ماددت  لممارسددة جميددع السددلطات الددنال   ،الددوطني ومجلددس الددوزراء والمجلددس االعلددى
بمبدأ المسئولية الوزارية حي  يتضح لنا ذلدك مدن ادالل ويمكن القول ان دستور عموم فلسطين ااذ 

                                                 
 . 35 ، المرجع السابق ،عبد الوهاب ،الكيالي 1
 .لم يكن غربيًا موقف االمير عبد اهلل حي  كان ياطط للسيطرة على الضفة الغربية ليعلن تأسيس المملكه االردنية الهاشمية 2
 . 124  ،مرجع السابقال ،مهدي ،عبد الهادي. د 3
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وتسددتمد سددلطتها مددن  ةالتددي نصددت علددى ان الددوزارة هددي السددلطة التنفيذيددة للحكومدد (2)ندد  المددادة 
  1.ةالمجلس الوطني وتكون مسئولة امام

 : الخصائص الشكلية : ثانيا 

كمدا انده ومدن ادالل ،ينده غزةهدو مكتدوب فقدد صددر مكتوبداً  فدي مديتضح لدينا ان الدستور المؤقدت 
امددا عددن امكانيددة  ،بأندده مؤقددت ومرهددون بقيددام جمعيددة تأسيسددية بوضددع دسددتور دائددم ةعددن نفسدد ةتسددميت

 . ةالعام ةوفق المصلح ةواستبدال ةالتعديل فهو مرن ويمكن للمجلس الوطني تعديل

 ةلددك الحكومددالعربيددة عددن دعددم ت ةجامعددفقددد تالددت ال ،عمددوم فلسددطين طددويالً  ةولددم تعمددر فكددرة حكومدد
وتبدددادل االتهدددام حدددول المقصدددر فدددي  1242مدددع العددددو عدددام  ةجدددة انقسدددام العدددرب بعدددد توقيدددع الهدندددنتي

الحددرب وتاددوين بعددض الزعمدداء لبعضددهم واتهددامهم بالتعامددل مددع اسددرائيل للسددعي لمصددالح شاصددية 
ي  وهكدذا انتهددى هددذا المطلددب الددذي تندداول فيدده الباحدد  جددزء هددام مددن تدداريخ فلسددطين الدسددتوري الحددد

 .1242حتى عام  1212الممتد من عام 

 النظام السياسي في فلسطين في ظل االحتالل االسرائيلي : المطلب الثاني  

وقبدل ان ترحدل صدددر  ،انقضدت نالندون عامدا علدى وجدود بريطانيدا فدي فلسدطين كدولدة منتدبدة عليهدا
والدذي  ،11/1242/  22وذلدك بتداريخ  111م بدرقم و القرار االسدمى الشدهير بتقسديم فلسدطين والمرقد

ندد  علددى تقسدديم فلسددطين لدددولتين واحدددة عربيددة واالاددرى يهوديددة مددع بقدداء القدددس واالمدداكن الدينيددة 
ومدا ان اعلدن عدن رفدض العدرب القداطع  ولقد رفض العرب هذا القدرار ،نزوعة السالحمنطقة دولية م

لعت الحرب بين الجيوش ومن نم اند،للقرار حتى بدأت االشتباكات بين العرب واليهود في حيفا وعكا
وكدان ، وبين العصابات اليهودية الحاقددة العربية التي دالت فلسطين مع انسحاب الجيش البريطاني

ولددم يبقددى بيددد العددرب سددوى  ،مددن مسدداحة فلسددطين% 22مددن نتددائج هددذه الحددرب سدديطرة اليهددود علددى 
الفددرع )مصددر ةادارتددة الددذي وقطدداع غددز ،(الفددرع االول)ضددعت للحكددم االردنددي الضددفة الغربيددة التددي ا

 ( .الناني

                                                 
 . 323  ،المرجع السابق ،فتحي ،الوحيدي 1
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 الوضع الدستوري للضفة الغربية تحت الحكم االردني : الفرع االول 

وسيطر اليهود على المساحة الكبرى من فلسدطين وضدم االردن ،انتهت الحرب وحدنت نكبة فلسطين
عبدد  الغربيدة تحدت رايدة الملدكواعلن مجلس النواب االردني الوحدة مع الضفة  ةالضفة الغربية لحكم

ومن نم جاء دستور  ،ل سبقته اطوات مهدت للضملكن هذا الضم لم ياتي بين ليلة وضحاها ب ،اهلل
عندما حصلت الوحدة و  ،مطبق على الضفة الشرقية ليطبق على الضفة الغربية كما هو 1252عام 

لدس كان هناك بعض النواب الفلسدطينين المنضدمون حددينًا لمج ،او الضم كما يحبذ البعض تسميتها
وفعاًل ،الاا  بامارة شرق االردن  1242النواب االردني ولقد اشترطو تعديل او تغيير دستور عام 

تشددكيل  ةلعددرش وكددان فحددوااجتماعددًا غيددر عاديددا القددى فيدده رئدديس الددوزراء اطدداب ا ةعقددد مجلددس االمدد
يددة العددداد مشددروع دسددتور جديدد يلبددي اهددداف المرحلددة الجديدددة اصوصدًا مددع ضددم الضددفة الغرب ةلجند

وال حتدى لحددود االردن ،ولكن المالحظ  في اطاب العرش انده لدم يدتم ذكدر أي عبدارة السدم فلسدطين
 ةويبرر الددبعض ذلددك منددل موقددف الدددكتور عددادل الحيدداري بقولدد،السدديادية التددي ال يجددوز التنددازل عنهددا

لمجلس فقد تحد  قالئل في الشرق االوسط ولهذا فقد قرر ا ،ان لمنل هذا الن  انر سياسي ).....
 ةامددا فيمددا يتعلددق  لطبيعددة العالقدد،1(ج هددذين الموضددوعين فددي صددلب الدسدتوربأكنريدة االراء عدددم ادرا

وذلدك مدن  1252عدام  تحد  الفصل الرابدع مدن الدسدتور فلقد 1252بين السلطات في دستور عام 
الذي  انه رئيس الدولةويرأس السلطة التنفيذية الملك وعرف على حي   ،11وحتى  21االل المواد 
عدددن طريدددق الورانددددة فدددي اسدددرة الملدددك عبدددد اهلل ابددددن الحسدددين وفدددي الدددذكور مددددن اوالد  ةيتدددولى منصدددب

والملدددك هدددو القائدددد االعلدددى للقدددوات البريدددة والبحريدددة والجويدددة وهدددو الدددذي يعلدددن الحدددرب ويعقدددد ،الظهور
المجلس وله ايضًا حق حل ،ةكما انه هو من يدعو المجلس البرلماني الى االجتماع ويؤجل 2،الصلح

الملك فقد  ةاما عن حصان ،من الدستور (34)واعفاء احد اعضاء مجلس االعيان وهذا وفق المادة 
ن وان م،سياسياً  ةجنائيًا وعدم مسؤوليتالتي ترتب عليها عدم مسسؤولية الملك  (36)عالجتها المادة 

مدن  (36)المدادة امدا الدوزراء فقدد تدم الحددي  عدنهم فدي معدرض  ،ةيتحمل كامدل المسدؤولية هدم وزرائد
وتم معالجة شروط  ،ةويقبل استقالت ةزراء من قبل الملك وهو الذي يقيلالدستور حي  يعين رئيس الو 

                                                 
 . 521 ، 1222 ،مطبعة غانم عبده، عمان،2ط،القانون الدستوري والنظام السياسي االردني، عادل، الحياري. د 1
 . 1252من الدستور االردني لسنه  33، 32،  21راجع المواد،  2
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حي  ال يتقلد هذا المنصب اال  1252من الدستور لعام  46،42،44 دواتقلد منصب الوزير في الم
واي عمددل ااددر   الددوزارةكمددا اندده ال يجددوز الجمددع بددين عمددل  ،ةوال يكددون مددن االسددر المالكدد ،ردنددياال

 . باستنناء عضوية البرلمان 

حيدد  تتكددون مددن  (25)فددي المددادة  1252امددا السددلطة التشددريعية فقددد ذكرهددا الدسددتور االردنددي لعددام 
 بدددين نظدددام المجلسدددين والمجلدددس الواحدددد  ةفدددي المبحددد  االول المقارنددد ول الباحددد ولقدددد تندددا ،نمجلسدددي
ظددام المجلسددين افضددل مددن المجلددس الواحددد وذلددك الندده اندده يمكددن القددول ان ن الباحدد  بنتيجددة والدد 

ويتألف مجلس االعيان من رئيس البرلمان  1،ةة بشكل يتفق مع مبدأ سيادة االمينظم الحياة البرلماني
 امددا اعضدداء مجلددس ددهم نصددف عدددد اعضدداء مجلددس االعيددانواعضدداء يعيددنهم الملددك ال يتجدداوز عدد

للمجلس  و 2قانون االنتاابات االردني يوهذا ما ورد ف النواب فيتم انتاابهم المباشر من قبل الشعب
 . للوزراء ةاالسئل ةوانين وحق توجياقتراح الق في حقال

( 22)ولقد تم معالجة احكامها في المواد،اما باصو  السلطة القضائية فهي مهمتها تنظيم القضاء
القضائية هو تعيدين  واهم ما يقع على عاتق السلطة ،1252االردني لعام  من الدستور 116وحتى 
وتوضددديح اندددواع المحددداكم ودرجدددات التقاضدددي ،والتأكيدددد علدددى اسدددتقاللية القضددداة فدددي عملهم ،القضددداة

 . والتأكيد على حفاظ حقوق الطوائف الصغيرة في البالد 

ولدم يبقدى عليندا سدوى توضديح  1252هذه هي ابرز مالمح عمل السدلطات الدنال  فدي دسدتور عدام 
الدستور االردني لعام ن مبدأ فصل السلطات الذي جاء به احي   ،السلطاتالعالقة بين تلك طبيعة 
وتعيين ،فددال معنددى لدده علددى ارض الواقددع فيكفددي تدددال الملددك فددي حددل البرلمددان ،هددو اسددمياً  1252

امددا عددن  ،فددي عمددل السددلطة التشددريعية ةيددر مددن قبددل السددلطة التنفذيددحيدد  يعددد تدددال كب اعضدداء فيدده
كمدا ند  الدسدتور ففدي  ةعملهدا ال ياضدع لالسدتقاللية التامديجعدل مدن السلطة القضائية فهناك مدن 

ل كانددت تتدرك لتنظيمهددا الددى تلدك الفتددرة لدم يكددن هندداك قدانون للسددلطة القضددائية يرتدب امددور القضداة بدد
 . الصادرة من السلطة التنفيذية وهذا ال يتماشى مع مضمون استقالل القضاء  ةاالنظم

                                                 
 .342،   المرجع السابقمد، الاطيب، نعمان اح. راجع في ذلك كتاب، د 1
 . 1216لسنه  24من  قانون االنتاابات االردني رقم  12 ةالماد 2
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 اين فلسطين من الدستور االردني ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه اايرًا 

ليس هذا االمر غريبًا فدالمتتبع  ،1252االردني لعام  كان واضحًا ااتفاء اسم فلسطين من الدستور 
والتي تمنلدددت بطمدددس الهويدددة الفلسدددطينية ،الجدددراءات الضدددم اتضدددحت لندددا الغايدددة الحقيقيدددة مدددن الوحددددة

اسم فلسطين فدي الدسدتور االردندي يجعدل مدن فذكر ،وانصهار المجتمع الفلسطيني بالمجتمع االردني
ال ياولهددددا الغدددداء او تعددددديل  روهددددذا االمدددد،دور االردن علددددى الضددددفة الغربيددددة هددددو اشددددراف اداري فقط

 ةالمملكد ةالقامد ةعيع رغبة النظام االدرندي التوسدوهذا ما ال يتماشى م ،القوانين المطبقة في فلسطين
 االردنية الهاشمية 

اعيننددا نحددو الشددق االاددر مددن  ةالمطلددب ولددم يبقددى علينددا سددوى توجيدد ن هددذاقددد انتهينددا مدد هنددا ونكددون
فلسددطين ولنتجدده جنوبددًا وبالتحديددد لقطدداع غددزة ولننظددر كيددف كددان الوضددع الدسددتوري فددي القطدداع بددين 

 .  1212وحتى عام  1241عام 

 _:الوضع الدستوري لقطاع غزة في ظل االدارة المصرية :الفرع الثاني 

بل انددرت ايضددًا علددى قطدداع غددزة ،مددؤنرة فقددط علددى الضددفة الغربيددة 1241ام لددم تكددن نتيجددة حددرب عدد
عندما دالت الجيوش العربيدة للقتدال فدي فلسدطين  ةالجيش المصري يتمركز في قطاع غز  حي  كان

حي  اتفق الطرفان  1242-2-24تم عقد اتفاق رودس في  1242وفي عام ،1241يار عام في ا
شدرط ان تعتبدر تلدك  ،الفالوجدا ةعندد نقطد ةادط هدند ةواقامد ،رلقيام بأي عدوان ضد االادعلى عدم ا

وقدددد تدددولى ادارة القطددداع مندددذ ذلدددك التددداريخ الحددداكم االداري العدددام ،الاطدددوط حددددودًا سياسدددية او اقليمية
حيد  اصدبحت مصدر مسدؤولة ،1المصدري ين بهدذه الصدفة مدن وزيدر الحربيدةالمصري والدذي كدان يعد

ولم تعمد االدارة  ،فيها الشؤون القانونية والدستورية لقطاع غزة عن كل نواحي الحياة في المنطقة بما
والمسدددتجدات ة واالداريدددة ا مدددع التطدددورات السياسددديالدددى تغيدددر القدددوانين اال مدددا يتعدددارض منهددد المصدددرية

                                                 
معهد ،رام اهلل،أي نظام قانوني لفلسطين،0291_0290 ةالنظام القانوني في قطاع غز  ،راجي ،صوراني 1

 21 ،1225،بيرزيت،الحقوق
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فأصددددرت االدارة المصدددرية  1،وبهدددذا حافظدددت التشدددريعات علدددى شدددكلها الجدددوهري،للمواطنين الحياتيدددة
 ( . نانياً ) 1212والنظام الدستوري لقطاع غزة عام ( اوالا ) 1255زة عام القانون االساسي لقطاع غ

 : 0255القانون االساسي لقطاع غزة عام : اوال  

في ديدوان الرئاسدة فدي القداهرة وقدد  1255مايو من عام  11صدر القانون االساسي لقطاع غزة في 
عدام  ةانون االساسدي لقطداع غدز ان صددور القد.... )ويقول الدكتور فتحي الوحيدي ،255حمل الرقم 

ورغددم ان  ،2...(ةجمهددوري فددي جمهوريددة مصددر العربيدديقدديم نظددام حكددم مؤقددت يتبددع النظددام ال 1255
 ةوذلدك حسدب مدا قالد 1251فدي عدام اال انده لدم يطبدق اال  ،1255القانون صدر في منتصف عدام 

ط المواجهدة بدين الجديش لم تلقى استقرار دائمدًا علدى طدول اد ةحي  ان الهدن ،3االستاذ حبيب جرادة
فقددد كانددت هندداك هجمددات لددبعض المندداطق الحدوديددة مددن قبددل  اليهددود  ،المصددري والقددوات الصددهيونية

كمدددا ان مصدددر  ،واادددرى مدددن قبدددل الفددددائيين الفلسدددطينين ممدددا اندددار الرعدددب علدددى نقددداط الجددديش اندددذاك
منطقة بعد اطدالق نم  انسحاب الجيش االسرائيلي من ال،1251انشغلت في تأميم قناة السويس عام 

وطريقدة  ،ةهذا القانون من حي  طبيعة اسلوب معرفة اهم اصائ  ةفي هذا الدراسوسنحاول . النار
 . ومن نم نحاول التعرف الى كيفية تنظيم عمل السلطات النال  فيه  ،ةاصدار 

 :للقانون االساسي  ةالاصائ  العام -1

يمكددن القددول ان هددذا الدسددتور ،12554م عدداة االساسددي لقطدداع غددز  لقددانونمددن اددالل العددودة لديباجددة ا
 ةبددددوي انددده اطدددوة الدددى االمدددام باتجدددا صددددر بطريقدددة العقدددد وهدددذا االسدددلوب يدددرى فيددده الددددكتور ندددروت

                                                 
لحقوق  ةالمستقل ةالهيئ،رام اهلل،2ط،ةالفلسطيني ةوطنيال ةسنها في السلط ةل التشريعات واليتقرير حو ،حسين،ابو هنود 1

 وما بعدها 11 ،1222،االنسان
 . 414، المرجع السابقفتحي، ، الوحيدي. د 2
 .مقابلة شاصية اجراها الدكتور فتحي الوحيدي مع االستاذ حبيب جرادة انناء اعداده لكتاب التطورات الدستورية في فلسطين 3
وعلى ، 1253فبراير سنه  16و بعد االطالع  على االعالن الدستوري الصادر في ،ن  مجلس الوزراءفا ةباسم االم... )4

القرار الصادر من مجلس قيادة النورة وعلى القانون قمنا  باصدار القانون االساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات 
 ..... (وزير الحرب اصدر القانون االتي  ةآه مجلس الدولة وبناء على ما عرضالمصرية بفلسطين، وعلى ما ارت

  1255-5-11ديباجية القانون االساسي لقطاع غزة الصادر  بتاريخ  
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لكدن  ةاالمد ةوترجح كفد،ةيحدد  باتفداق بدين الحداكم واالمدر فهذا النوع من نشاة الدساتي 1،الديمقراطية
تتراجددع تاركددة المجددال لسددلطة بدددأت تددنق  و حيدد  ان ظدداهرة اسددتئنار الحدداكم با،الحاكم ةبجانددب كفدد

دسدددتورية مصدددرية  ةالدسدددتور صددددر مكتوبددًا مدددن ادددالل لجنددكمدددا ان هددذا 2،فددي السدددمو ةلسددلطان االمددد
هددذا الدسددتور الددذي اعلددن فددي  ومددن نددم كتددب ،قامددت بدراسددة اوضدداع قطدداع غددزة ،فلسددطينية مشددتركة

لدسدتور هدو مدا عداب علدى هدذا ا لكدن، اهلل ةد الناصدر رحمدبدديوان الدرئيس المصدري الراحدل جمدال ع
السددبعة واالربعددون  ةنصددًا صددريحًا فددي أي مددادة مددن مددواد حيدد  لددم نجددد، ةالجمددود المطلددق فددي مددواد

بل علدى العكدس ندرى فدي المدادة االايدرة مدن  ،ةاء مادة معينالغ تتحد  عن امكانية اقتراح تعديل او
قددانون مددن الرئاسددة فددي مصددر يجيددز الدسددتور ان اقتددراح اي تعددديل علددى الدسددتور ال يددتم اال بصدددور 

  3.ذلك التعديل

 :تنظيم عمل السلطات النال  في القانون االساسي (  2

ففي المادة التاسعة بين ان من يرٍأس ،عالج الباب الناني من القانون االساسي عمل السلطات النال 
ولكددن قبددل ان  ،فيددذيالتنفددي ذلددك المجلددس  ةالحدداكم االداري لقطدداع غددزة ويعاونددالسدلطة التنفيذيددة هددو 

المصدري فدي القداهرة  ةمدام رئديس الجمهوريدة ووزيدر الحربيدأيجدب عليده ان يقسدم اليمدين  ةيباشر عمل
النون يومًا من تاريخ ومن صالحيات الحاكم االداري العام التصديق على القوانين واصدارها االل ن

ين ان يرسدل هدذا المشدروع كمدا لده اذا لدم يرغدب فدي التصدديق علدى مشدروع قدانون معد ه،وصولها الي
يدة فولده ايضدًا اعدالن االحكدام العر  ،مبينًا رأيه في  ذلك ليبت فيه االل المدة القانونيدة ةلوزير الحربي

كمدا يحدق لده اصددار العفدو عدن بعدض المحكدومين  ،ةموافقة وزير الحربيدفي قطاع غزة والغائها بعد 
 4كما يصددق علدى احكدام المحدداكم،ربيددةمدن أي محكمدة داادل قطداع غددزة وذلدك بعدد موافقدة وزيدر الح

مصددغرة  ةعشددر مددن القددانون وهددو بمنابددة حكومدد ةالمددادة النامندد ةبالنسددبة للمجلددس التنفيددذي فعالجتدد امدا
 . تعمل لمساندة الحاكم االداري في ادارة شؤون القطاع 

                                                 
  56 ، 1222،ةالعربي ةدار النهض،مصر،ةبدون طبع،ةالنظم السياسي، نروت ، بدوي. د  1
 .414،  المرجع السابق،الاطيب، نعمان احمد . د 2
 .1255لسنه  255لقطاع غزة رقم  من  القانون االساسي 42 ةالماد 3
 . 1255لسنه  255من القانون االساسي لقطاع غزة رقم  2،11،12،11،15،14،13،12المواد  4
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س ويتددراس المجلدد ،وهددو نظدام مجلددس واحددد 36حتددى  23مددن المدواد  ةامدا المجلددس التشددريعي فعالجتدد
وامددا العضددوية فهددي بددالتعيين حيدد  يعددين كددل رؤسدداء البلددديات فددي  ،التشددريعي الحدداكم االداري العددام

سدددنوات وسدددبع اعضددداء ينتادددبهم المجلدددس التنفيدددذي يمنلدددون النقابدددات المهنيدددة واربدددع  3القطددداع لمددددة 
   1.سنوات ايضاً  3لس التنفيذي لمدة اعضاء من الالجئين ينتابهم المج

 31 -31قضائية فقد عالجهدا المشدروع فدي الفصدل الرابدع منده مدن ادالل المدواد بالنسبة للسلطة الو  
وكيفيدة اجدراءات التعيدين والعدزل  ،وقد تحدنت عن استقاللية القضداءعن بداقي السدلطات ،من القانون

ا وعدددن وتحددددنت ايضدددًا عدددن تشدددكيل المحكمدددة العليددد ،مدددن القضددداء وانهدددا ال تدددتم اال بنددداء علدددى قدددانون
وعدددن تشدددكيل المحكمدددة العسدددكرية وكيفيدددة  ،فدددي القدددرارات االدرايدددة ةون المقدمدددااتصاصدددها فدددي الطعددد

واايددرا تحددد  القددانون االساسددي  ،التمييددز بددين الجددرائم المرتبكددة ضددد القددوات المصددرية وضددد السددكان
 . عن ان تنفيذ عقوبة االعدام ال يتم اال بناء على موافقة وزير الحربية 

 :  0292عام  النظام الدستوري لقطاع غزة: ثانيا 

وذلدددك  ،االمدددور بالنسددبة للقددانون االساسددي كمدددا كددان متوقعدداً  رلددم تسدديالحددظ فددي هددذا النظدددام  باندده  
للنق  في دور الشدعب فدي انتاداب ممنليده فدي المجلدس التشدريعي فطدالبوا بتعدديل الدسدتور الفسداح 

ندما صدر ع 1212-3-22وقد حصل ذلك في يوم  ،المجال امامهم النتااب ممنليهم في المجلس
للحقدوق  ةبانده سدمى دولدة فلسدطين واقدرار  ةويتميز هذا النظام عن سابق ،غزة النظام الدستوري لقطاع

قيدددة الشدددعب كمدددا اكدددد علدددى الددددعم المصدددري للقضدددية الفلسدددطينية واح ،والنوابدددت العربيدددة فدددي فلسدددطين
 ةلسدددن ساسدددياشدددمل وارحدددب مدددن القدددانون اال 1212ولقدددد كدددان دسدددتور عدددام  ةالفلسدددطيني بحكدددم نفسددد

 ةنظدم البداب النالد  السدلطات العامد وقدد،2الحريات والحقوق للمددنيين ةحي  ن  على كفال ،1255
تناط السدلطة التنفيذيدة للحداكم " التي نصت على ان (15)التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق المادة 

مدن وزيدر  ةعيينداكم االداري حيد  تحدول قدرار تولم نالحظ أي اادتالف كدان فدي تعيدين الحد ،االداري
 القدوانيناار فيما يا  بالتصدديق علدى  روكان هناك تطو ،3" الحربية الى رئيس الجمهورية مباشرة

                                                 
 .م  1255من القانون االساسي لقطاع غزة لسنه  36-23المواد  1
 . 436 ، ، المرجع السابقالوحيدي، فتحي. د 2
 . 1212سنه من النظام الدستوري لقطاع غزة ل 26-15المواد  3
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يوم يعود مشروع القدانون الدى المجلدس  16االداري بالتصديق االل مدة  كمحي  انه اذا لم يقم الحا
ر الهام فقد كان في انتااب اما التطو ،1التشريعي ليقرها وهذا االف ما كان عليه في القانون السابق

سدكان غدزة وهدذا مدا جداءت  ةاعضاء المجلس التشريعي بواسدطة االتحداد القدومي العربدي الدذي انتابد
ولم يكن هناك أي تغيير بالنسبة  ،1212ظام الدستوري لقطاع غزه عام من الن 31و  36به المواد 

هددا فددي غددزة وذلددك وفددق لعمددل القضدداء اال مددا هددو متعلددق باصوصددية الجدديش المصددري ووضددع قوات
 2. ةمن النظام الدستوري لقطاع غز  12-11المواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .من النظام الدستوري لقطاع غزة  23-21المواد  1
 . 1212النظام الدستوري لقطاع غزة لسنه  2
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 الفصل األول
 مع القانون االساسي الفلسطيني ومدى انطباقها النظم النيابية الرئيسية

 
د اإن دراسة النظم السياسية في هذا الفصل تم تحديدها على المعنى الضيق للنظم السياسية والتي ير 

   في هذا الفصل الى دراسة االنظمةويسعى الباح1،ةالحكم التي تسود دولة معين ةظمبها ان
السياسي الفلسطيني  السياسية التي تسود العالم المعاصر، ومن نم نحاول التعرف الى موقع النظام

الشكل  وفي الحقيقة ان ،ومدى انطباقها على اصائ  النظام السياسي الفلسطيني ،من هذه النظم
أي  ،السلطة التنفيذيةالعالقة بين السلطة التشريعية و  يعتمد على طبيعة ذه النظام النيابيالذي يتا

الفصل بين  ي تحدد تلك العالقة، ولقد ظهر مبدأيستند الى نظرية الفصل بين السلطات الت
قد نجد و  ،السلطات او ما يطلق عليه ايضًا نظرية فصل السلطات نتيجة لتطور تارياي وفكري

ومع ذلك فان هذه النظرية لم تتبلور بشكلها المتكامل ولم تكتسب اهميتها اال  ،د االغريقعن اصولة
الذي رنسي مونتيسكو،وترتبط هذه النظرية كما يذهب اغلب الفقهاء بالمفكر الف ،2رمنذ عصر االنوا

 ومنع ،في الدولة كان له الفضل في ابرازة كمبدا اساسي لتنظيم العالقة بين السلطات العامة
فلقد  ،لطاتلم يكن اول القائلين بمبدا الفصل بين الس (مونتيسكو)والواقع ان ،االستئنار بالسلطة

فقلد سبقه لوك في هذا ولكن  أ،لما قام به من شرح وتوضيح وتدعيم للمبد ارتبط هذا المبدا باسمة
ي جديد وابرزها في شكل فقه نم صاغها صياغة جديدة،اسة اراء من سبقوهمونتيسكو قد قام بدر 
 ذية والتشريعية  التنفيوتقوم نظرية مونتيسكو على اساس ان السلطات النال ،يتميز بالوضوح والدقه

عن بعضها البعض في كافة  وموزعة على هيئات منفصلة والقضائية يجب ان تكون منفصلة
دولة السلطات عدم تركيز وظائف ال بين الفصل ويعني مبدأ ،3اشكال الحكومات ذات الشكل النيابي

نما يجب توزيعها على هيئات متعددة ،النال  التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة وليس  ،وا 
ما يمنع  من  إذ ليس هنالك د بعضها استقالال تاماالمقصود بهذا المبدأ استقالل هذه السلطات عن

                                                 
  1  1212 ،دار الجامعية ،بيروت ،دون طبعة، بالسياسية ةاالنظم ،إبراهيم عبدالعزيز ،شيحا 1
 123 ، 1222 ،دار الحقيقة ،بيروت ،دون طبعة، بالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،وزميله ،غسان ،بدر الدين 2
  225 ،1222،دار النهضة العربية،القاهرة،بدون طبعة،1ج،والقانون الدستوري النظم السياسية،احمد،رسالن 3
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وتستند النظم  1،من السلطات الموجودة في الدولة كل سلطة مع غيرها بين وجود تعاون متبادل
فالنظام  " التي تحدد طبيعة نظامها السياسيالسلطات  يابية المعاصرة الى مبدأ الفصل بينالن

وان اكبر ،ونظام برلماني،ونظام رئاسي (عامةحكومة جمعية)النيابي له نالنة صور نظام مجلسي 
باالف ،السلطاتالبرلمان في ميزان  ظام المجلسي هو رجحان كفة الجمعية النيابيةما يميز الن

اما النظام البرلماني فهو ،ل في النظام الرئاسي فان ما يميزة رجحان كفة رئيس السلطة التنفيذيةالحا
معدل لعام ولقد ن  القانون االساسي الفلسطيني ال، 2"يعتبر نظام وسط بين النظامين السابقين

ولقد ذكرت المادة النانية من  ،السلطات تماشيًا مع المبدأ  الديمقراطي على مبدأ الفصل بين 2002
ة القانون االساسي على ان الشعب مصدر السلطات وتمارسها عن طريق السلطات التشريعي

 3في القانون االساسي المبين بين السلطات على الوجة والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل
 : هذا الفصل المباح  االتية  وفي ضوء ما تقدم سيتضمن

 ةالنظام شب :ال المبح  الن، النظام الرئاسي: المبح  الناني النظام البرلماني، : ول المبح  اال
 . الرئاسي

 النظام البرلماني :المبحث االول 

السلطات  بين فصلالج المعبر عن مبدأ الصورة الصحيحة، والنموذ ةتعتبر الحكومات البرلماني
، والرقابة القائمة بين ماتلف نفس الوقتع التعاون المتبادل في وهو الفصل م،السليم بمفهومة

 وان دراستنا الشكال النظام النيابي تحتم علينا،4ة والتنفيذيةالسلطات وبالذات بين السلطتين التشريعي
فالنظام النيابي يتطلب وجود برلمان منتاب من قبل ، الالط بينه وبين النظام البرلماني عدم

حي  كما ذكرنا 5،لل بالضرورة على ان النظام برلمانياال ان وجود برلمان منتاب ال يد ،الشعب
لطة الس النظام النيابي يعتمد على طبيعة العالقه بين ن الشكل الذي يتاذةبا من هذه الدراسة سابقا

                                                 
 111 ، مرجع سابق ،عبد الغني بسيوني،عبد اهلل 1
  315 ، مرجع سابق ،عبد الحميد،متولي 2
  2665معدل لعام من القانون االساسي الفلسطيني ال( 2)المادة  3
  121  ،ة، بال سندار الحمامي للطباعة ،القاهرة ،بال رقم ،النظم السياسية ،ليلى، محمد كامل 4
  126 ،2663،الحامد للنشر والتوزيع،عمان،1ط،والقانون الدستوري النظم السياسية،فيصل ،اويطنش 5
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السلطات فاذا كان هذا الفصل مرنا نكون أمام  على مبدأ الفصل بين التشريعية والتنفيذية، بناءا
ا عندما تكون نظام رئاسي وأم نكون أمام الفصل بين السلطات مطلقاما يكون ، وعندنظام برلماني

، والنظام البرلماني ال 1نظام الجمعية نكون أمام نظام مجلسي أو السلطات في يد جمعية منتابة
ولوية على غيره من السلطات ، او بأن ذلك االايرة بتجمع باالجود البرلمانعن غيره بو  يتميز
 نظام الرئاسي ونظام حكومة ، هو نظام وسط بيناتذة القانون الدستوريفهو كما يقرر اس ،العامة

  2.الجمعية 

نائية ذلك النظام الذي يتميز بن) النظام البرلماني بأنه ( جية فر موريس دو )هذا وقد عرف االستاذ 
 وللتعرف على هذا ( مسؤولة سياسيًا امام البرلمان مة، أي وجود رئيس دولة وحكو السلطة التنفيذية

والى االركان ( مطلب اول)نشاة النظام البرلماني النظام سنحاول التطرق الى لمحة تارياية عن 
 والتعاون( مطلب ناني) والدعائم التي يقوم عليها النظام البرلماني وهي ننائية السلطة التنفيذية

التعرف على مدى  نحاول ونهايتا( مطلب نال )التشريعية والتنفيذية والتوازي والرقابة بين السلطتين 
 .( مطلب رابع)ام السياسي في فلسطين انطباق اصائ  النظام البرلماني على النظ

 لمحة عن نشاة النظام البرلماني وتطوره :المطلب األول 

، نم انةونبتت ارك فيها نشأ وتطور حتى استقامت اصولة، فترا مهد النظام البرلمانيتعتبر انجل
ا وتنقل عنها مما ادى الى انتشار هذا النظام في كنير من الدول حذوه ااذت الدول بعد ذلك تحذو

 ياسية، بل كان وليد تطورات سنشأ النظام البرلماني طفرة واحدةولم ي ،3عديدةمن مزايا  يتضمنةلما 
من الدول، سواء كانت  الى غيرها" النظام" ، نم انتقل فية، نشأت وتطورت في انجلتراوسوابق عر 
  4.ري،او جمهو نظام ملكي

                                                 
 ،1222،مكتبة دار النقافة للنشر والتوزيع،مانع،1ط،والقانون الدستوري النظم السياسية،حسين عنمان محمد ،عنمان 1
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 521 ، مرجع سابق ،محمد كامل ،ليلى 3
شورات المؤسسة ، من، بدون طبعة، بيروتة رئيس الدولة في النظام البرلمانييسلطة ومسؤول، بسيوني، عبد الغني 4

  25 ، 1225، (مجد ) والنشر والتوزيع  الجامعية للدراسات



26 

 

لسير تطور ظروف البيئة االجتماعية والسياسية  لنظام البرلماني في انجلترا تبعالقد تطور او 
الماجنا  عرفت بريطانيا قواعد مكتوبة تستمىولكن قد  ،وعدم وجود دستور جامد مدون ،والمالية

األحكام  للعديد من كتوبة بالتاريخ، حي  كانت مصدراوهي اول ونيقة دستورية م 1212كار  عام 
وونيقة الحقوق  1822بتوزيع المقاعد في مجلسي البرلمان سنه  ،الدستورية منل القانون الاا 

في  _كما ذكرنا _وهذا النظام البرلماني نشأ 1.م  1861والقانون الاا  بالنبالء سنه  م1618 ةسن
السلطة من  يد  ندما انتقلتاال ع ولم تظهر معالمة،عشر انجلترا في القرنين السابع عشر والنامن

 طور تاريختتطور هذا النظام مرتبط بتتو ،غير المسؤول الى يد وزارة مسؤولة امام البرلمان الملك
 . 2(مجلس الملك الاا  ) وتاريخ الوزراء في انجلترا يبدأ من تاريخ ،الوزارة نظام

سائل العادية وكان يات  بالم ،وانقسم هذا المجلس في القرن الرابع عشر الى قسمين القسم االول
الملك  أسم المجلس الاا  وكان يرأسةوالقسم الناني ظل محتفظًا ب ،وكان يسمى بالمجلس العادي

منها باالشراف على مصلحة  تات  كل لجنة ،شاصيًا وقد كون اعضاء هذا المجلس عدة لجان
في انجلترا نشأة الوزارة ويرجع أصل  3،من مصالح الدولة وكانت تراقب تنفيذ  اعمال هذه المصلحة

الدولة التي تفرعت عن المجلس الاا  االنجليزي والتي اطلق على اعضائها الذين كانوا  الى لجنة
وفي القرن الرابع عشر استطاع مجلس العموم ان  ،يعينون ويعزلون من قبل الملك مستشاري التاج

ال بد ان  ا االتهام كان اال ان هذ( أي وزارئة ومستشارية) جال الملك ينشئ لنفسه حقًا مؤداه اتهام ر 
للوزير أي انه كان اتهامًا جنائيًا وليس سياسيًا وكان ال يؤدي الى  ينصب على اسناد الجريمة

ومن سمات هذا النظام انه 4،زميلهم مسؤولية المتهم فال تترتب عليه مسؤولية الوزراء بالتضامن مع
في انجلترا من اقدم النظم القومية  حي  يعتبر النظام الملكي ،يتم اعتالء العرش عن طريق وراني

                                                 
 – 2663،المكتبة الجامعية ،فلسطين ، 1ج، ةدراسة مقارن ،السياسية ةلالنظم ةالمبادئ الدستورية العام، احمد، الاالدي 1

2664،  16  
 521  ،مرجع سابق ،محمد كامل ،ليلة 2
األهلية  للنشر ، بيروت، ق حدادشفي،ترجمة على المقداد، 1ج، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري، هوريو اندرية 3
 332  ،1224،توزيعوال
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العرش او التاج في انجلترا على  ويتم اعتالء ،العليا في انجلترا في هذه البالد وهو رمز السلطة
   .1او االنا توار  العرش سواء كان ذلك للذكور نحو وراني طبقا لقانون 

جال الدين ر من كبار مجلس العموم وتكون البرلمان في اول االمر  ولقد تطور البرلمان وظهر
، اال انه انتهى االمر ية على هاتين الفئتين دون غيرهمات العضو ر وكبار االشراف حي  اقتص

وهو ما  بانقسام البرلمان الى مجلسين منفصلين المجلس االول يضم طبقة االشراف ورجال الدين
ما يطلق عليه  ، والمجلس الناني يضم نواب المقاطعات والمدن وهويطلق عليه مجلس اللوردات

  2.مجلس العموم

 األركان والدعائم التي يقوم عليها النظام البرلماني :المطلب الثاني

المانيا يسود هذا النظام اغلب الدساتير الحدينة كالدستور الفرنسي وااليطالي والنمساوي ودستور 
بين السلطات فصاًل  وقد ذكرنا ان هذا النظام هو نظام الفصل ،وبعض الدول العربية الغربية والهند

عدد التعاريف التي يطلقها فقهاء القانون توت 3،مشوبًا بروح التعاون وهذا هو جوهر النظام البرلماني
ن السلطتين التشريعية ، يعرفه بأنه النظام القائم على تعاون ونيق بيلى النظام البرلماني فالبعضع

 امام البرلمان ةه مسؤولية الحكومقق في، والبعض االار يعرفه بأنه النظام الذي تتحوالتنفيذية
ق فح ،بأنه النظام القائم على وجود توازن بين السلطات وادوات تأنير متبادلة ةويمكننا تعريف

ويعرف الدكتور عبد ،4في حل البرلمان ةحق الحكوم ةيقابل ةعن الحكوم ةالبرلمان بحجب النق
النه يقوم ،لنظامين الرئاسي وحكومة الجمعيةا متولي النظام البرلماني بانه نظام وسط بين الحميد

كما انه يقوم على التعاون بين ،على التوازن والمساواة بين هاتين السلطتين التشريعية والتنفيذية
                                                 

جامعة ،ةاالسكندري،1ط،رسالة دكتوراه( االسالم فية الخلفي)الدوله مسئولية رئيس،غازي فوزي،مناور 1
 215 ،1213،االسكندريه

 12 ، مرجع سابق ،عبد الحميد ،متولي 2
واذا لم يتحقق الفصل مع التعاون بين السلطات في النظام البرلماني لم يكن النظام برلمانيا رغم وجود البرلمان، ومنال ذلك  3
، ويجب لتحقيق هذا الفصل ولكونه متوازيا، او بعبارة اارى لكي يتحقق النظام البرلماني ةظام الرئاسي ونظام الجمعية العامالن

الطماوي، سليمان محمد، . توفر فيه شرطان اساسيان هما المسؤولية الوزارية وحق الحل، للمزيد انظر،دالصحيح، يجب ان ي
 365 ، 1221،النصر دار الفكر العربي، 1ط، النظم السياسية والقانون الدستوري

، 1224، لتوزيع، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وا1، ط1، جالوسيط في القانون الدستوريزهير،  شكر، 4
 264  
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الذي يقوم على  ن نظام حكومة الجمعية العامةعوفي ذلك ياتلف مرة اارى  ،هاتين السلطتين
على الفصل  يالدستور  رئاسي الذي يقوم في اساسةلنظام الكما ياتلف عن ا ،المزج بين السلطتين
في  مع النظامين السابقين في انه يوجد لف عن النظام البرلماني مرة نالنةويات ،التام بين السلطتين
ويقوم النظام البرلماني على ركنين اساسين 1،ة الجمهوريةكما يوجد في االنظم االنظمة الملكية

شريعية والتوازن والتعاون والرقابة بين السلطتين الت ،(لفرع األولا)ننائية الجهاز التنفيذي من جهة 
  .2(الفرع الناني)ارى أوالتنفيذية من جهة 

  ثنائية الجهاز التنفيذي:الفرع األول 

  3:ية في النظام البرلماني من طرفينتتكون السلطة التنفيذ

 رئيس دولة غير مسؤول  - أ

 وزارة مسؤولة امام البرلمان   - ب

 : غير مسؤول رئيس دولة  - أ

فقد نشأت هذه القاعدة اصاًل في انجلترا  مهد  ،ةبين رئاسة الدولة ورئاسة الحكوملقد تقرر الفصل 
، ولما الملك ةهذه القاعدة نظرًا لحصان ، فلقد اضطرت انجلترا الى تقريرالبرلماني النظام النيابي

فقد تقرر تطبيق  ،لطات فعليةال تتفق مع الديمقراطية فيما لو مارس الملك س ةكانت هذه الحصان
ورئيس الدولة في النظام البرلماني  4"االسمى للدولة فهو الرئيس  ،ان الملك يسود وال يحكم" قاعدة 
عدم تقرير  فاذا كان رئيس الدولة ملكًا فانه فضاًل عن ،ةمسؤول سياسيًا عند سياسة الحكومغير 

، فالملك غير مسؤول عما يرتكبه من جرائم ؤول جنائياً غير مس السياسية فهو يكون ايضا ةمسؤوليت
من الجرائم  ةعما يرتكب" رية فانه يسأل جنائياللجمهو  اأما إذا كان رئيس" انه ال ياطئ " على اساس
باجراءات ااصة وامام محاكم  ةوتكون محاكمت ةنت عادية ام كانت لها صلة بوظيفتسواء كا

                                                 
 315 ، مرجع سابق،عبد الحميد،متولي  1
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لدولة في النظام د ااتلف حول مركز رئيس اق ةبيد أن الفق1،ااصة تن  عليها الدساتير عادة
ان دور رئيس  فهناك من يرى في ممارسة السلطة التنفيذية وشؤون الحكم، ةدور  ةالبرلماني وحقيق

، فهناك 2ايجابي ةرون الى عكس ذلك وقالوا بأنه دور ، في حين ذهب ااالجمهورية دور سلبي
، يستطيع على مجرد دور ادبي محض ةر ااتصاصدور الرئيس وقص ةيقرر سلبي ةجانب من الفق

دون ان يكون له أي دور في مباشرة  ةواالرشاد الى هيئات الدولة العامالنصح  ةان يوج ةبمقتضا
، ان رئيس الدولة غير مسؤول سياسيًا عن ةذلك في نظر هذا الجانب من الفق شؤون الحكم، وسبب

، وتكون الوزارة وحدها زارة وحدهاع المسؤولية على الو حي  تق ،التصرفات الااصة بشؤون الحكم
 3تنفيذية نتيجة مسؤوليتها المقررةهي التي يقع عليها ممارسة السلطة الفعلية في ميدان السلطة ال

، حي  يرى اصحاب هذه االتجاه ان دور رئيس الدولة فيرى بايجابية ةوان الرأي الناني من الفق
، وذلك النه رئيس الدولة وان لم ي الواقع العملييمكن االاذ به ف القول بسلبية دور رئيس الدولة ال

يكن مسؤوال من الناحية السياسية إال إن الدستور يعهد اليه بعدد من االاتصاصات التي ال يمكن 
، وبناء للقسم الذي اقسمه على احترام دستور بطريقة الية دون تدقيق او تمحي  له ان يباشرها
يجب علينا ان  ،في شئون الحكم ةفكرة اشتراك رئيس الدول وبدال من ان نحارب 4،الدولة وقوانينها
ونضع عليه القيود والشروط التى تتالئم مع روح النظام البرلماني  شتراك على ان ننظمةنقبل هذا اال

 .5االستبداد والطغيان ى تكفل عدم انحراف السلطتين ناحيةالديمقراطي الت

فة س الدولة في النظام البرلماني ال يكون ذو صويرى الباح  من االل هذه الدراسة بأن دور رئي
ااصة وانه هو من  ،بالنسبة للدولة ككل ةي وفعال في اتااذ القرارات الهامايجاب ة، وانما دور سلبية
ذها تعبر ، فان ذلك ال يعني ان هذه القرارات التي يتم اتااعلى ارض الواقع باتااذ القرارات يقوم

 دولة والوزارة ورئيسهاكون هنالك تأنير متبادل ما بين رئيس البل ي ،ةفقط عن وجهة نظر الحكوم
ااصة تلك القرارات التي تهم الدولة ككل، حتى وان كان رئيس الدولة في ظل النظام البرلماني 
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، وتاتلف ااتصاصات رئيس الدولة في النظام سلبي ةساا، فذلك ال يعني ان دور غير مسؤول سيا
يتولى  2663 ةفبموجب القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسن ،البرلماني من دولة الى أارى

ويعتبر كذلك ،وحق إصدار القوانين ،ةومرئيس الدولة تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حك
كذلك يعين رئيس السلطة الوطنية  ،الرئيس في ظل القانون االساسي القائد االعلى للقوات المسلحة

ونرى ان  1ة،ية والهيئات االمنية وينهى مهاملدول والمنظمات الدولممنلي السلطات الوطنية لدى ا
في  ةيس الوزراء لها دور اليمكن اغفالالصفات الشاصية للرئيس وشعبيته وطبيعة عالقته مع رئ

منال ( براساء) والهندي ( هيس) ولنا في ذلك الرئيس االلماني ،تحديد صالحيات الرئيس الدستورية
من الناحية العملية صالحيات تفوق الصالحيات التي له ( هيس)رئيس قد مارس الف ،على ذلك

 2.السياسي والنقافي الحافل ةووقف وراء ذلك تاريا ،جب الدستورممارستها بمو 

 :أمام البرلمان ةمسؤول ةوزار  - ب

ماتلف عن منصب ولكل منهما منصب ورئيس للوزراء ،في النظام البرلماني رئيس للدولة يوجد
بينما يسمى في النظام الملكي في النظام الجمهوري  وهو رئيس الجمهورية ولةورئيس الد،االار
حي   ،هذا ويفرق الوضع الدستوري في بعض البالد بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري،3الملك

ويسمى بالمجلس الوزراي اذا ما  ة،اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدول يسمى المجلس بمجلس الوزراء
موميته ما هو معمول به في االنظمة البرلمانية ئيس الوزراء وهو وضع ياالف في عانعقد برئاسة ر 

 4من رئيس الوزراء والوزراء فقط زراء هو الهيئة المتجانسة المكونةالتى تقرر ان مجلس الو  السائدة
الى وتعتبر الوزارة برلمانية بالنظر  ،تعد الوزارة في النظام البرلماني القلب المحرك لهذا النظامو 

والوزارة في النظام  ،من وظائف وانشطة ةها تعتبر حكومية من حي  ما تمارسكما ان ،اعضائها
  5.البرلماني ال تستطيع ممارسة اعمالها اال اذا كانت حائزة لنقة البرلمان

                                                 
  2663لسنه  المعدل من القانون االساسي الفلسطيني 15، 41، 41، 46، 42المواد 1
  136  ، 2663،ايتراك للنشر والتوزيع،ة،القاهر 1ط،المقارنه ةالنظم السياسي الشكري، علي يوسف، 2
منشاة ،مصر،ةطبع بدون،ةالقانون الدستوري والنظم السياسي،اليل محسن،عصفور سعد،عبد الحميد،متولي 3

 142 ،المعارف
 22 ،1221،للنشر ةالجديد ةدار الجامعي،القاهره،ةبدون طبع،القانون الدستوري والدساتير المصريه،محسن،يلال 4
 312  ،2664،دار النهضة العربية، القاهره،بدون طبعة ،المحيط في النظم السياسية  ،صالح الدين ،فوزي5
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ا المجلس الاا  نظام الوزارة الى هيئة لها جذورها البعيدة في الماضي واسمه ةويرجع بعض الفق
من _ آن ذاك_ ، وكان مكوناً أ في القرن الحادي عشر، او مجلس العرش المنشنجلتراللملك في ا

وتتكون الوزارة من رئيس غير  1،الشاصيات المقربة من الملك وكبار موظفي الدولة ورجال الدين
س الوزراء ومجموعة من الوزراء يجتمعون في مجلس متضامن يسمى بمجل –شا  رئيس الدولة 
لجميع الوزراء حتى ولو  ةلقرارت التي تصدر عنها تكون ملزمفي أن ا ةلهيئويبدو أهمية هذه ا

البا ما يتم تشكيل ، غوفي الدول البرلمانية2،صدرت بأغلبية األصوات أي بغير طريق االجماع
ما تكون هذه االحزاب غير  ةوعاد،ةالبرلماني ةلغرض الحصول على االغلبي يةحكومات ائتالف

ولنا في  ة،الرغبة في الحصول على االغلبية التي تمكنها من تشكيل حكوموال يجمعها اال  ةمنسجم
ة مسؤولة والوزار 3،الهند واسرائيل اير منال على ذلكفي ايطاليا واليابان وتركيا و  ةاألزمات الوزاري

الذي يستطيع اشغال مسؤوليتها السياسية  ،عن أعمالها أمام البرلمان ةمسؤولية جماعية وتضامني
، ومن اصائ  النظام البرلماني وااصة في انجلترا ان عهاذا ما كانت على االف مواسقاطها 

المنبنقة عن االكنرية البرلمانية او باالحرى عن الحزب او  ةالوزارة تبدو في النهاية بمنابة اللجن
وبالتالي فان النظام  4،بلجنة الحزب مما دعا الى وصفها ،في البرلمان مجموعة االحزاب المسيطرة

، ولكن على األكنرية في البرلمان لبرلماني يرتكز على الصراع البرلماني بين األحزاب للحصولا
 . ليس فيه مكان للصراعات والاالفات الشاصية

 :البرلمان المنتخب : ثانيا

، وقد وقد يتكون البرلمان من مجلس واحد، ماني وجود برلمان منتاب من الشعبيستلزم النظام البرل
يجب ان يكون احد المجلسين على االقل منتابا من الشعب وتكون  ةفي هذه الحالو  ،يضم مجلسين

يتولى البرلمان سلطة التشريع في  ةوكقاعدة عام 5،جلس الممنل للشعبالوزارة مسئولة دائماا امام الم
، كما ان رئيس الدولة يشارك مجلس النواب حق اقتراح القوانين في الدولة فلكل عضو من اعضاء

                                                 
 

 

 321 ،  مرجع سابق ،نعمان احمد،الاطيب 2
  242 ، مرجع سابق ،زيزعبد الع ،إبراهيم ،شيحا 3
  114 ، مرجع سابق ،زهير ،شكر 4
  312 ، مرجع سابق ،محمد كامل ،ليلة 5
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، وهو ال يشارك في عملية المناقشة والتصويت على القانون فهو ح القوانينملية اقتراايضاا في ع
، والجدير بالذكر أن رئيس الدولة قد يقوم في بعض االحيان بوظائف ل اا  بأعضاء البرلمانعم

، مستمداا حقه في ذلك إما من الدستور وانينصداره لقرارات لها قوة القأمن ذلك ،ومهام تشريعية
ما بناء على تفويض من البرلمان ،ةمباشر  كما انه هو الذي يتولى إصدار القوانين قبل نشرها  ،وا 

  1.بالجريدة الرسمية 

  2:تكفل حسن القيام به وهذه الضمانات قسمان  اتلعمل البرلماني ال بد له من ضمانإن ا

 ةوالحصان، ية النائبوعدم مسؤول ،(المكافأة البرلمانية)نات تتقرر لحماية النائب ومنها إما ضما 
ما البرلمانية أن _ في النهاية_ ، وهي في مجموعها تكفل للنائبضمانات تتقرر لحماية الوظيفة، وا 

سية رئيسية كانت هي العلة ات وظيفة مالية اساوللبرلمان ،3م العمل البرلماني في صورة الئقةيت
والموافقة على االعتمادات وهي تسبق اعتماد الميزانية ،االصيل في نشأة البرلمانات والسبب

وهذه الوظيفة هي الموافقة على الضرائب وكذلك القروض بااضافة  ،االضافية والحسابات الاتامية
نالنة على جانب كبير من االهمية  ةللبرلمان وظيفو  ،(شريعية والماليةالت)إلى الوظيفتين السابقتين 

حي  إن سلطان البرلمان يمتد الى ، (ياسيةس وظيفة)  ةوهي المراقبة على أعمال الحكوم ،والاطورة
 .4فاتها ويراقب على  ماتلف أعمالهامدى بعيد فهو يحاسب السلطة التنفيذية عن جميع تصر 

ون  القانون االساسي الفلسطيني لعام  ،وفي فلسطين تبنى المشرع الفلسطيني نظام المجلس الواحد
يني هو السلطة التشريعية المنتابة وبما ال بأن المجلس التشريعي الفلسط ،في الباب الرابع 2665

 ةالتشريعية والرقابية على الوج ةيتعارض مع احكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهام
تتمنل في المهام التشريعية  ،وللمجلس التشريعي الفلسطيني مهام عديدة 5،المبين في نظامه الداالي

المقدم من قبل  ةع الموازنعرض مشرو ووظائف مالية حي  يتم  ،التشريعية واصدار القوانين
                                                 

  312 ، مرجع سابق ،صالح الدين ،فوزي 1
 256 ،1225،ةالعربي ةدار النهض،عةبدون طب،القانون الدستوري،محمد حسنين،عبد العال 2
 ،دار المطبوعات الجديدة ،االسكندرية ،بال رقم وطبعة ،وريالنظم السياسية والقانون الدست ،مصطفى ابو زيد ،فهمي 3

2666  256  
  112 – 111،  مرجع سابقليلة، محمد كامل،  4
  2663من القانون االساسي الفلسطيني المعدل لعام  42المادة  5
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، كما يمارس مهام رقابية والذي سوف يتم ايضاحه ى المجلس التشريعي للموافقة عليهعل ةالحكوم
 . من المطلب الناني من هذا الفصل 

 التشريعية والتنفيذية  التعاون والتوازن والرقابة بين السلطتين: الفرع الثاني

الى  هذا وباالضافة1،انفصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الالتعاون يقصد به وجود اتصال 
ا وهذا م،س النيابي حق ااتيار رئيس الدولةلللمج انيةالبرلم الدول قد تعطي بعض دساتير ،ذلك

على ذكرنا أن النظام البرلماني يقوم و 2،يدل بشكل صريح على تعاون السلطة التشريعية مع التنفيذية
كما هو الحال في  ، غير ان هذا الفصل ال يكون فصاًل تامان السلطاتاساس مبدأ الفصل بي

، وانما هو فصل مشوب بروح التعاون المتبادل بين كل من السلطة التشريعية النظام الرئاسي
كل  ةفيما تسلك ةوالتنفيذي ةوالتوازن بين السلطتين التشريعي ويظهر هذا التعاون ،والسلطة التنفيذية

تي تعد من في ممارسة بعض االاتصاصات ال ةويشترك البرلمان مع الحكوم3،سلطة تجاه االارى
مع البرلمان في ممارسة بعض  ةابل تشترك الحكوموبالمق،ةصميم ااتصاصات الحكوم
  4: ااتصاصاته على الوجه التالي

أي تعاون ما بين السلطة التشريعية ، في بعض اختصاصاتها ةاشتراك البرلمان مع الحكوم - أ
 .التنفيذيةوالسلطة 

ئيس الدولة ، البرلمان صالحية ااتيار ر تاول بعض الدساتير البرلمانية :ااتيار رئيس الدولة_1
من الدستور اللبناني على كيفية ( 42) ةفلقد نصت الماد ،، الدستور اللبنانيومن بين هذه الدساتير

القتراع السري بغالبية ينتاب رئيس الجمهورية با"ااتيار رئيس الجمهورية في لبنان فنصت على أن 

                                                 
 222 ،مرجع سابق،عبد الحميد،متولي 1
 221 ،1223،ةالعربي ةدار النهض،بيروت،ةبدون طبع،والقانون الدستوري ةالنظم السياسي،اليل،محسن 2
  241 ، مرجع سابقشيحا، إبراهيم عبد العزيز،  3
 وما يعدها  132،   مرجع سابقالشكري، علي يوسف،  4
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  1"ي دورات االقتراع التي تلي، ويكتفي بالغالبية المطلقة فاالولى ةالدور  من مجلس النواب فيالنلنين 

، البرلمان صالحية ااتيار رئيس الوزراء بعض الدساتير البرلمانية تمنح: ااتيار رئيس الوزراء -2
 2 .الدستور االلماني ،ومن بين هذه الدساتير

 :صادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس الم -3

، اال ان البعض منها تعلق صالحية معاهداترئيس الدولة صالحية عقد ال ادةتاول الدساتير ع
الدستور تير الدستور المصري و ، ومن بين هذه الدساى المعاهدات على موافقة البرلمانالمصادقة عل

  3. الفرنسي

 :مؤقته ممارسة مهام رئيس الدولة بصفة -4

تنيط بعض  ةوفي هذه الحال ،ةبصفة مؤقته او دائم ةسة مهام عملقد يعجز الرئيس عن ممار 
لقانون االساسي الفلسطيني على ، ولقد ن  ا4لرئيس البرلمان ،الدساتير البرلمانية صالحية الرئيس

س اذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحاالت السابقة يتولى رئيس المجل" ان
ري االلها جتا لمده ال تزيد على ستين يوما تمؤق ةالوطني ةلسطيني مهام رئاسة السلطالتشريعي الف

 .5انتاابات حرة ومباشرة النتااب رئيس جديد وفقا لقانون االنتاابات الفلسطيني

 :أداء رئيس الدولة اليمين امام البرلمان _5

                                                 
، 1213،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت ،طبعة دون، باللبناني النظام الدستوري ،إبراهيم عبد العزيز ،شيحا 1

 514  
 ،دار الفكر العربي ،مصر ،مراجعة الدكتور سليمان الطماوي ،احمد كامل: ترجمة  ،نظام الحكم الحديثة ،يلميش ،ستيورات 2

1212،  124  
 ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،، رسالة ماجستيرةاالستجواب في النظام البرلماني، دراسة مقارن ،احمد نبيل ،صو  3

  23م   2662
 133 ، قمرجع ساب ،علي يوسف ،الشكري 4
  2663لعام  المعدل الفقرة النانية من القانون االساسي الفلسطيني 32المادة  5
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ومن هذه الدساتير الدستور  ،مام البرلمانباداء اليمين ا ةلزم كافة الدساتير واعضاء الحكومت
دي الرئيس قبل  مباشرة يؤ " على ان( 35)ي الفلسطيني فلقد نصت المادة والقانون االساس1،األردني

اليمين امام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة  ةمهام منصب
 . 2العليا

 : مية والحسابات الاتا ةالعام ةإقرار الموازن -1

بين  ةالتي تقوم بدور الوساط، ةشريعية والتنفيذية بواسطة الحكوميتم التعاون بين السلطتين الت
التي يجري اعدادها من  ةالعام ةوجب الدساتير قبل العمل بالموازنوت 3،والبرلمان ةرئيس الدول

 ةالماد الفلسطيني فيحي  ن  القانون االساسي ،البرلمان ةاقترانها بمصادق ةحكومقبل ال
على المجلس التشريعي  ةالوطني ةالسلط ةيجب عرض الحساب الاتامي لميزاني "على ان( 12)

ويتم التصويت عليها بابا  ،ةماليال ةمن تاريخ انتهاء السن ةواحد ةال تزيد على سن ةمدفي 
 4."باباً 

 :في بعض اختصاصاتها  ةالتشريعي ةمع السلط ةي التنفيذ ةتعاون السلط - ب

 افتتاح جلسات البرلمان ،لقوانيناقتراح ا: البرلمان في بعض ااتصاصاته منها مع ةلحكومتشترك ا
 :منها على قدر من التوضيح  ةوفيما يلي نتناول كل واحد ،5ةاستننائي ةالبرلمان لعقد جلس دعوة

أي  ،ينراح القوانالبرلمان في المقام االول هي اقت ةذكرنا في السابق ان مهم: قوانين اقتراح ال - 1
لقيام النظام البرلماني على اساس الفصل المرن بين السلطات نشأت  ةاال انه نتيج ،ةتشريعي ةوظيف

يتمنل ابرز هذه المظاهر في  ،ةفيذيوالتن ةوالتعاون بين السلطتين التشريعي عدة مظاهر لالتصال
شروعات القوانين م ةاعضائها في مناقش ةومشارك ،ةفيذيالتن ةحق اقتراح القوانين المقرر للسلط
                                                 

 من الدستور االردني  22المادة  1
  2663لعام  المعدل من القانون االساسي الفلسطيني 35المادة  2
ة الدولية ودار النقافة للنشر الدار العلمي،عمان،1ط،النظم السياسية والقانون الدستوري، محمد جمال مطلق  ،الذنيبات  3

 141 ،  2663،والتوزيع
 2663لعام  المعدل من القانون االساسي الفلسطيني 12 ةالماد 4
  316  ،مرجع سابق،نعمان احمد،الاطيب  5
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من هذه  ةة النيابيلهيئوحقها في اصدار ما تقره ا ،امام البرلمان والتصويت عليها ةحالمطرو 
 1.القوانين

ة او للرئيس حسب نظام الدول للملك ةتنيط بعض الدساتير البرلماني: ن افتتاح جلسات البرلما - 2
 وكذلك اناط القانون2،تور االردنيومن بين هذه الدساتير الدس ،افتتاح جلسات البرلمان ةصالحي
 .3االفتتاحي فيها ةويلقى بيان ،لس التشريعياالولى للمج ةسي بالرئيس افتتاح الدورة العادياالسا

 : ةاستننائي ةن لعقد جلسدعوة البرلما - 3

ال  ةاجراءات سريع تدعوها الى اتااذ ،البرلمان ظروف استننائيه ةاء عطلانن ةقد تطرأ على الدول
الدساتير  ةومن هنا تاول غالبي ،ه االجراءات ضمن ااتصا  البرلمانوتدال هذ ،ل التأايرتحتم

واتااذ  ةالظروف المستجد ةومناقش ةلدراس ةاستننائي ةرلمان لعقد جلسدعوة الب ةصالحي ةرئيس الدول
للبرلمان  وغير العادي بين االنعقاد العادي ةظم البرلمانيوتفرق بعض الن، 4القرارات الالزمة بشأنها

دون دعوة من رئيس االنعقاد يتم  ولهذايد التى يحددها الدستور،حي  ان يتم االول حكما في المواع
 5.بينما يتم االنعقاد غير العادي بناء على دعوة من هذا االاير ،السلطة التنفيذية

لك بعكس وذ_ ونالحظ في النظام  البرلماني أن الوزراء يكونون في الغالب اعضاء في البرلمان 
الدساتير  وال تن _ لى مبدأ الفصل التام بين السلطاتالوضع في النظام الرئاسي الذي يقوم ع

وينشأ عن الجمع  ،على اتباعها ةفي الدول البرلمانيولكن جرى العرف ، ةعلى هذه القاعد ةصراح
كون للوزراء بحكم إذ ي ةوالتنفيذي ةعاون ونيق بين السلطتين التشريعيالبرلمان والوزارة ت ةبين عضوي

مشروعات القوانين التي تعرض  ةحضور جلساته واالشتراك في مناقش عضويتهم في البرلمان حق
 6. ةالحكوم ةوكذلك الدفاع عن سياس ،عليه

                                                 
 221 ،  مرجع سابق، عبد الغني بسيوني ،عبد اهلل  1
 1252من الدستور االردني لعام ( 22) ةالماد 2
  2663قانون االساسي الفلسطيني لعام من ال( 52) ةالماد 3
 135 ، مرجع سابق، علي يوسف ، الشكري  4
 152 ،مرجع سابق،محسن،اليل،سعد،عصفور،عبد الحميد،متولي 5
 .533 ،مرجع سابق،عبد الحميد،انظر ايضا متولي،144 ،  مرجع سابق، محمد كامل ، ليله  6
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  : ةوالتنفيذي ةبين السلطتين التشريعي ةالمتبادل ةمظاهر الرقاب - ج 

 : ةالتنفيذي ةعلى السلطل ةالتشريعي ةرقابه السلط -أ 

  وحق السؤال  ،ةالسياسي ةتتمنل في المسؤولي ةعلى اعمال الحكوم ةالبرلماني ةابن أاطر وسائل الرقا
 1.نم التحقيق البرلماني  ،وحق االستجواب

 :  ةالسياسي ةالمسؤولي (1

لوزراء فيما يتعلق نتيجة تصرف فردي الحد ا ،المسؤولية لها نوعان فهي اما ان تكون فردية 
واما النوع الناني اما ان تكون  ،ذلك تنحي الوزير عن الحكم ىترتب علوي ،وزارتهبشؤون 
شؤون  في ادارة التي ينتهجونها ةالعام ةفي السياس ةتقوم على اساس تضامن الوزرا،ةتضامني
الوزراء الدفاع  علىاذ ان ،بكامل هيئتها قالة الوزارةاست ويترتب على المسؤولية التضامنية ،الحكم

 ةتعتبر الوزارة مسئول2،ع عن القيام باي عمل يحرج الوزارةواالمتنا ةواحد ةكوحد عن سياسة الوزارة
 ةالعضاء البرلمان حق توجيه االسئلبحي  يكون ،اعمالها عن جميع امام البرلمان سياسياً 

من الوزارة  ةي سحب النقوللبرلمان الحق ف،التي تسير عليها ةبشأن السياس، واالستجوابات
التي تطرح  ،ةوتعود المبادرة الى الحكوم ،ةمبواسطة النواب من الحكو  ةحب النقويتم س 3،واسقاطها

االحوال وفي جميع  ،او البرلمان ان طلب ذلك ،ةتطبيقحول بيانها الوزاري الذي تعتزم  ةالنق ةمسأل
قد  ةسيالسيا ةوالمسؤولي ،وجب عليها ان تستقيل ةق طرح النقعن طري ةاذا رفض البرلمان الحكوم

فاذا كان التصرف منسوبًا الى احد  ،والتي تشمل الوزراء جميعهم ةنيتضام ،ةجماعي ةمسؤوليتكون 
علق بموضوع يت ةوذلك الرتباط المساءل ،ةالفردي ةن معه عند إنارة مسؤوليالوزراء فعليها ان تتضام

لذي ان ال يتضامن مع الوزير ا ةفي هذه الحال ةيحق لرئيس الحكومو ، للوزارة ةالعام ةبالسياس
فلسطيني على ولقد ن  القانون االساسي ال 4،سبب شاصي ةلئالمسارض للنقد اذا كان موضوع تع

                                                 
  344 ،1222،مطبوعات جامعة الكويت،الكويت،ةبدون طبع،وريللقانون الدست ةالعام ةالنظري ،رمزي طه ،الشاعر  1
 211 ،،المرجع السابق، ةالنظم السياسي،نروت،بدوي 2
 221 ،  مرجع سابق، عبد الغني بسيوني ، عبد اهلل  3
 341_344  ، مرجع سابق ،رمزي طه، الشاعر 4
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من القانون المذكور  (24) ةحي  نصت الماد ،ةوالجماعي ةبنوعيها الفردي ةياسيالس ةعلى المسؤولي
امام المجلس  ةوتضامني ةفردي ةرئيس الوزراء واعضاء حكومته مسؤولون مسؤولي" آنفا على ان

فلقد ن  القانون ، تنصب على احد الوزراء بعينه ةرديف ةهذا وقد تكون المسؤولي،1"لتشريعيا
، يعد مسؤواًل اما المجلس التشريعيوكذلك   ،الوزير مسؤول امام رئيس الوزراء االساسي على ان

ء مسؤول ون  على ان رئيس الوزرا ،ةساسي الفلسطيني من صور المسؤوليبل وسع القانون اال
حي  نجد ان القانون االساسي 2،ةوعن اعمال حكومت ةعن اعمال ةرئيس السلطة الوطنيأمام 

االاير مسؤواًل امام رئيس  رئيس الوزراء وجعل هذا ةعلى كف ةالفلسطيني قد رجح كفه رئيس السلط
 ةوهذا الذي يؤيد وجهة النظر بأن الرئيس في النظام الفلسطيني له امتيازات وحقوق واسع ةالسلط

انون عن رئيس الوزراء وحكومته في الق ةويتم حجب النق ،ةرئيس الوزراء والوزارة مجتمع ةاتج
عن  ةويترتب على حجب النق ،ألعضاء المجلس التشريعي ةالمطلق ةاالساسي الفلسطيني باألغلبي

سير أعمال مؤقته لحين حكومة ت ةويعتبرون في هذه المد ،رئيس الوزراء وحكومته انتهاء واليتهم
 .3القرارات اال ما هو الزم وضروري وال يتاذوا من، ةجديد ةحكوم تشكيل

ستفسار عن االمور التي والمقصود بهذا الحق تمكين أعضاء البرلمان من اال:  حق السؤال ( 2
ان السؤال هو  ،والمسلم به في النظام البرلماني ،الى موضوع معين ةأو لفت نظر الحكوم،يجهلونها

رد هو الذي يستطيع ان يعقب على  ةومن نم فان السائل وحد ل والمسؤولمباشرة بين السائ ةعالق
حسب احكام  ةاالسئل ةتوجيويتم ،4غموضاً نع به اذا وجد ان بالرد نقصًا او اذا لم يقت ةالحكوم
فهو  ،بين عضو البرلمان والوزير ةعالق والسؤال مجرد5،ووفقًا للنظام الداالي للبرلمان ،الدستور

ا يعد حقًا شاصيًا لعضو ولذ ،ون تدال من أعضاء المجلس االاريننهما دبي ةيحصر المناقش
الوزير  ةتجوابا اذا لم يقتنع العضو باجاباس ةيتنازل عنه وله ان يجعل من موضوعفله ان  ،البرلمان

                                                 
 2663لسنه   المعدل من القانون االساسي الفلسطيني( 3 / 24) ةالماد 1
 2663لسنه  المعدل من القانون االساسي الفلسطيني( 24/2,1 )ةالماد 2
م كما يجوز  لعشرة اعضاء من المجلس التشريعي التقد،  2663لعام  المعدل من القانون االساسي الفلسطيني( 21) ةالماد 3

من القانون  22 ةالماد ةاو بأحد الوزرا بعد استجواب ةبالحكوم ةلطرح النق ةااص ةبطلب الى رئيس المجلس لعقد جلس
 2663االساسي لعام 

 425  ، مرجع سابق ،  السلطات الثالث في الدساتير المعاصرة،  سليمان محمد ، الطماوي  4
 552 ،1251،مطبعة مصر،القاهرة،بدون طبعة،المبادئ الدستورية العامة،  عنمان،اليل 5
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 ةحقيقتة  وله استجوابهم عند امر يريد معرف ،الى الوزارة ةاالسئل ةللعضو توجيويحق 1،على السؤال
ويجب ان يكون السؤال واضحًا ومحددًا لرأمور المراد ،علم بها ةق من حصول واقعاو للتحق

 . 2االستفهام عنها بدون أي تعليق

كذلك بين النظام الداالي  ،ةتقديم االسئل ةداالي للمجلس التشريعي شروط توجيولقد بين النظام ال
 3.الرد على هذا السؤال  ةطريق

من  نصت على حق البرلمان او مجموعة ةيالدول البرلمان ان معظم دساتير : حق االستجواب (3
ة في شان من الشؤون للوقوف على الحقيق واب وزير معين او استجواب الوزارةعلى استج اعضائة
عد ااطر من ياالستجواب و 4،من اجل استيضاح حول موضوع معين ةللوزير او الوزار  الموكلة

به، وقد ينتهي  حد اعضائها عن تصرف قامتكلها اواالسؤال وينطوي على محاسبة الوزارة 
 .5االستجواب إلى طرح مسألة النقة بالوزارة 

اسة ااطئة الوزارة جميعها او الوزير المات  بسبب تصرف أو سي ةويقصد باالستجواب محاسب
ويترتب على االستجواب المحاسبة بعكس حق السؤال الذي قد  ،للدولة ةتتعلق في األمور العام

المسؤولية السياسية للوزارة  وقد ينتهي االستجواب بإنارة ،ستجواب في بعض األحيانيتحول إلى ا
ويكون الحق لجميع النواب حق  ،ةستجواب يؤدي الى فتح مناقشة عامكما ان اال ،وطرح النقة بها
وقد حرصت الدساتير العربية بالن  على هذا 6،بعكس السؤال الذي يعد حقًا شاصيااالشتراك فيه 

                                                 
 153  ،  مرجع سابق، عبد الحميد، متولي  1
 2666ام الداالي للمجلس التشريعي لسنه من النظ 25.م  2
وان يدرج السؤال في ، السؤال الى الوزير المات وان يبل  هذا ، لرئيس المجلس التشريعي ةيشترط في السؤال ان يقدم كتاب  3

 وياص  المجلس في اول ، للوزير ةعلى ان يكون قد انقضى اسبوع على االقل من تاريخ ابالغ،  ةجدول أعمال اقرب جلس
 حي  يرد الوزير على، الرد على السوال ةواما عن طريق، اال اذا قرر المجلس االف ذلك ،  ةلرأسئل ةنصف ساع ةسجل

وفي ، اارى يحددها المجلس  ةفي جلس ةوله ان يطلب تأجيل االجاب، عمال في جدول اال ةالموجهة اليه والمدرج ةاالسئل
لو لم يدرج في جدول ، ه بعد ابالغ ةفي اول جلس، وجه اليه سؤال  عن ةيحق للوزير ان يطلب االجاب، جالاالستع ةحال

 . 2666 ةمن النظام الداالي للمجلس التشريعي لسن 22,21 ةالماد، وياطر الوزير الرئيس بذلك  اعمالها 
 312 ،مرجع سابق،محمد طه،بدوي 4
  142 ، مرجع سابق ،محمد كامل ،ليلة 5
  343 ، مرجع سابق ،رمزي طه،الشاعر 6
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حتى ال تسرف البرلمانات في  ةات التي يجب ان تحاط عند استعمالل واوضحت الضمانب ،الحق
ولقد نظم النظام الداالي 1،والى االعضاء بال مبرر ةالى الحكومفيتم االساءة  ،االلتجاء اليه

 2: شروط االستجواب وتتمنل بما يلي  2666للمجلس التشريعي لعام 

على ان تراعى  ،للرئيس الذي يحدد موعدا لتالوته ويقدم ،يجب ان يكون االستجواب مكتوبا -1
 .في طرحه للنقاش  ةرعة الممكنالس

اوراق تتعلق باالستجواب  او ،على بيانات ةلكل عضو ان يطلب من الوزير المات  اطالع -2
 . المعروض على المجلس 

 . لالستجواب االسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول األعمال -3

 االشتراك في المناقشةالوزير يجوز لالعضاء  ةوبعد أجاب،ةضوع استجوابيشرح المستجوب مو  -4
رحوا ، له ولغيره من االعضاء ان يطةتنع، ان يبين اسباب عدم اقتناعوللمستجوب بعد ذلك اذا لم يق

 . ، او احدهم مع مراعاة ما ين  عليه القانون االساسي بهذا الشأنحجب النقة عن الوزراء ةمسأل

، او فيه اال اذا طلب ذلك امسة اعضاء فال ينظر ،ة، واستردادةستجواب سحبيجوز لمقدم اال -5
 . اكنر من اعضاء المجلس

، وذلك في قضايا 3امس مرات ولقد تم استادام االستجواب من قبل اعضاء المجلس التشريعي
في الدورة  وقد فعل المجلس هذه االداة ،والفلتان االمني ،تتعلق بالصحة والمعاقين والتربية والتعليم

 .حي  جاءت جميع هذه االستجوابات في هذه الدورة  ،العاشرة واالايرة

 

 
                                                 

  412سابق   محمد، مرجعسليمان  ،الطماوي 1
  2666من النظام الداالي للمجلس التشريعي لسنه  1م  2
 جامعة النجاح،رسالة ماجستير،دور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطينيحجاب، حنين،  3

 134 ، 2616نابلس،،ةالوطني



41 

 

 :  التحقيق البرلماني( 4

وذلك  ،على موضوع معين حتى يستطيع الحكم بنفسة د يريد البرلمان الوقوف على حقيقة معينةق
رف ادراي او معرفة تص حقيقة عيوب احد المصالح الحكومية منال على الوقوفاذا ما اراد 

مهمة تقوم ب من اعضائة ة بان يشكل المجلس النيابي لجنةعاد لذلك تسمح الدساتير البرلمانية،ينمع
ان لجان  ةوالقاعد،1بالمجلس دائمة ةوقد تشكل اللجنة اصيصا لذلك وقد تكون لجن،التحقيق هذه

اال اذا اجاز ،لقضائيونالتى يباشرها المحققون ا ال تتمع باالاتصاصات القانونية ةيالتحقيق البرلمان
او  ةلمانية صالحية التحقيق مع الحكوموقد الت بعض الدساتير البر 2،ةلها القانون ذلك صراح

السؤال  ةاو الوزير في حال ةمن قبل الحكوم ةعدم االكتفاء بااليضاحات المقدم الوزير عند
وان الحق  ،راء تحقيقاج ةالقانون االساسي الفلسطيني مسأل ولقد نظم ،3واالستيضاح واالستجواب

ئيس السلطة ، حي  يحق لر لطة الوطنية وكذلك لرئيس الوزراءباجراء التحقيق لكل من رئيس الس
تأديته اعمال من جرائم انناء الى التحقيق فيما قد ينسب اليه  رئيس الوزراء ةالوطنية الحق في احال

الى أي وزراء الى التحقيق استنادا أي من ال ةكذلك لرئيس الوزراء الحق في احال، وظيفية او بسببها
جلس التشريعي بأن يكون للم أناط القانون األساسي الفلسطينيكما 4،من االسباب التي تم ذكرها

، من اجل تقصي الحقائق في أي امر عام أو في إحدى ةأن يكلف إحدى لجانأو  ،ااصة ةلجن
  5.ةاادارات العام

 : تشريعيةرقابة السلطة التنفيذية على السلطة ال( ب

وذلك لتمكين  ،جهة البرلمانفي موا ممنوحة للسلطة التنفيذيةال تبر حق الحل من ااطر االسلحةيع
،او كطريق ام النزاع بين البرلمان والوزارةكاحتد ةمن الرجوع الى الناابين في حاالت معين الحكومة

ولقد ،عليها ةعب يؤيدان الش ةالتى يعتقد من وجهة نظر  ةاو ارائ ةعن حقوق لدفاع رئيس الدولة

                                                 
  154 ، مرجع سابقمحسن، ، اليل،سعد،عصفور،عبد الحميد،متولي 1
 462 ،مرجع سابق،رمزي طه،الشاعر 2
  131 ، مرجع سابقالشكري، علي يوسف،  3
  2663من القانون االساسي الفلسطيني المعدل لعام  25المادة  4
  2663من القانون االساسي الفلسطيني المعدل لعام  51المادة   5
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النواب  ةحق حل مجلس االم رئيس السلطة التنفيذية لملك باعتبارةاعطى الدستور االردني ا
 1.واالعيان

لالنهاء المبتر للبرلمان قبل حلول الموعد القانوني الطبيعي  ةهو عبارة عن وسيل:  حق الحل -1
الحل يتاذ مفهومًا ماتلفا  ومن هذا التعريف يتضح ان حق ،المحدد النتهاء وكالته عن الشعب

وأكنر اطورة عن سائر الوسائل االارى التي تملكها السلطة التنفيذية وتمكنها من الدفاع  ،تماما
ألن هذه الوسائل في  ،وتأجيل انعقاد البرلمان ،كفض دور االنعقاد ،اجهة البرلمانعن نفسها في مو 

ويعرف ،2ةلى استادامها فقدان المجلس لكيانالنهاية ال تمنل اال رقابة محدودة التأنير ال يترتب ع
لنيابته أي قبل نهاية الفصل  المقررة القانونية لنيابي قبل نهاية المدةايضا بانهاء مدة نيابة المجلس ا

في حل البرلمان ان تعين موعدا لالنتاابات الجديدة اوفا من أن  ةويجب على الحكوم ،3التشريعي
 .يكون هنالك فراغ تشريعي

والجدير ،4عند اللجوء اليه ةى قيود معينل نظرًا لاطورته فغالبا ما تن  الدساتير علوحق الح
وهذا يعد من اهم مميزات النظام  ،ةيقابل المسؤولية السياسية للحكومان هذا الحق  بالذكر

بحي  ان السلطتين التشريعية والتنفيذية يمتلكان ادوات  ،وهكذا نكون امام توازن للسلطات ،البرلماني
قد الت من الن  على  ةوبالعودة الى القانون االساسي الفلسطيني نجد ان احكام،5ةتأنير متبادل
والذي يعد من  ةالمسؤولية السياسية للحكوم ةقابلعلى الرغم كما ذكرنا بأن حق الحل ي ،حق الحل

لطة ونجد بأن القانون االساسي قد اورد ن  يتعلق بحق رئيس الس،اهم ركائز النظام البرلماني
سلطة الوطنية رئيس ياتار رئيس ال" حي  أن رئيس الوزراء ةالوطنية بأن يقيل او يقبل استقال

                                                 
 312 ،مرجع سابق،نعمان احمد،الاطيب 1
 2664، القاهرة، دار النهضة العربية، ة، بال رقم طبعةالدستورية المقارن ةلبرلمان في االنظمحل اعبد المتعال، عالء،  2

 2-3  
 433 ،مرجع سابق،محسن،اليل 3
الفترة بين انهاء نيابة المجلس المحلول  ةتتمنل في عدم اطال ةتقسم هذه القيود التي تفرض على حق الحل الى قيود عام 4

الوزارة التي توقع مرسوم  ةتكرار الحل لذات السبب، واستقال ، والى قيود ااصة تتمنل في عدموبين انعقاد المجلس الجديد
 542 -525 ، السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرةالحل، لمزيد انظر الطمادي، سليمان محمد، 

 326 ، مرجع سابق، عبد الحميد،متولي 5
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وله ان يطلب منه دعوة مجلس  ،او يقبل استقالته ةبتشكيل حكومته وله ان يقيل ةالوزراء ويكلف
  1."الوزراء لالنعقاد 

 :  القوانين باصدارحق رئيس الدولة  -2

ع السلطة التشريعية في وظيفة التشريع والتي تعد االاتصا  األصيل تتعاون السلطة التنفيذية م
بل أن من المالحظ ان معظم القوانين  ،حق اقتراح القوانين ةفمن حق الحكوم ،للسلطة التشريعية

ويفسر ذلك بالصلة المستمرة بين  ،التي يقرها البرلمان نجد ان السلطة التنفيذية هي مصدر لها
ايضا ووفقًا لدساتير بعض  ةحق الحكومومن  ،2ن االفراد في حياتهم اليوميةالسلطة التنفيذية وبي

القوانين برئيس  اصدار ةولقد اناط القانون االساسي الفلسطيني مسأل ،الدول التصديق على القوانين
وليس لها قوة المنع وهذا  ،مشروعات القوانين نسبية ىوقد تكون موافقة الرئيس عل3،السلطة الوطنية

اذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون " ضح من االل القانون االساسي فن  على ان ما يت
في الفقرة السابقة تعاد مناقشته نانية في المجلس  ةشريعي وفقا لرأجل والشروط الواردالى المجلس الت

  4.سميةاعتبره قانونا وينشر فورًا في الجريدة الر  ةفإذا اقره نانية باغلبية اعضائ ،التشريعي

وفض  ،تملك السلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان الى االنعقاد ،وباالضافة الى حق حل البرلمان
والدفاع عنها، وذلك على  ةكما ان للوزراء حق داول البرلمان لشرح سياسة الحكوم ،ةدورات انعقاد

عن طريق تملك ( ةوالتشريعي ةالتنفيذي)ق التوازن بين السلطتينوبذلك يتحق ،عكس النظام الرئاسي
 5.األارىفي مواجهة السلطات  ةكل منها لحقوق معين

 

                                                 
  2663ام من القانون االساسي المعدل لع 45المادة  1
 252_255 ،مرجع سابق،عبد الغني بسيوني،عبد اهلل 2
يومًا من تاريخ احالتها اليه،  36يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني االل  3

ًا في الجريدة الرسمية المادة وتنشر فور  ةواال اعتبرت مصدر  ،وله ان يعيدها الى المجلس االل ذات االجل مشفوعًا بمالحظاته
  .2663من القانون االساسي لعام  41

  2663من القانون االساسي الفلسطيني المعدل لعام  41/2المادة   4
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  مدى انطباق خصائص النظام البرلماني على النظام السياسي الفلسطيني: الثالثالمطلب 

، وهو يها النظام البرلمانيبذات المبادئ التي يقوم عل ةظام الدستوري الفلسطيني بصفة عامأاذ الن
اول اصائ  النظام البرلماني ومدى انطباقها والن  عليها حسب ما ما يتضح لنا من االل تن

مع النظام  التي تتناقض، مع وجود بعض المبادئ والاصائ  رد في القانون االساسي الفلسطينيو 
 . ، وهذا ما سوف يتضح لنا من االل هذه الدراسة البرلماني

 :   رئيس غير مسؤول: اوال

فتلعب الظروف التارياية  1،لنظام البرلماني من دولة اارىي اتاتلف ااتصاصات رئيس الدولة ف
 في النظام السياسي في كل بلد ةور ود ةيار رئيس الدولة في تحديد ااتصاصوالسياسية وكيفية اات

، ومنها من في بريطانيا والمانيا فمن الدساتير من ال تمنح رئيس الدولة اال دور شكليا محدودا، كما
( أوديان شوكال)األمر الذي حدا ب ،ؤنرة كما في الدستور الهندي النافذم ةصالحيات حقيقي ةتاول

أن الرئيس الهندي له سلطات واسعة جدًا اكنر من تلك التي لملك بريطانيا والرئيس "إلى القول 
ورئيس الجمهورية في الحكومات ،ورئيس الدولة هو الملك في الحكومات الملكية،2"األمريكي
حي  كان النشأة  ،ضنا في هذه الدراسة التطور التارياي للنظام البرلمانيولقد استعر ، 3الجمهورية

االصل في النظام البرلماني "، على انه ا وكان النظام فيها هو نظام ملكياالولى له في بريطاني
اته عن طريق الورانة حسب القواعد التي نشأ عليها في انجلترا ان يكون رئيس الدولة ملكًا يتبوأ سلط

، ولكن هنالك نظمًا برلمانية او سميت كذلك يكون مستقاًل تمامًا عن البرلمان، وبذلك تاابال االن
وبالتالي قيل مماال  ،ظهرت في دول جمهورية واستوحت في قواعدها القواعد المطبقة في انجلترا

وان  ،يتنافى مع قواعد النظام البرلماني ان يكون رئيس الدولة وصل للحكم عن طريق االنتااب
على أن ،لنظام البرلماني يصلح في البالد ذات الشكل الجمهوري كما يصلح في البالد الملكيةا

بأسس النظام البرلماني ان يكون ااتيار رئيس الدولة باالنتااب الشعبي البعض يرى انه مما يال 
طنية يتم انتااب رئيس السلطة الو " وفي النظام السياسي الفلسطيني  ،او ان يكون في يد البرلمان

                                                 
   341   ،مرجع سابق ،غازي فوزي،مناور 1
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" الفلسطينية انتاابًا عامًا ومباشرًا من الشعب الفلسطيني وفقًا الحكام قانون االنتاابات الفلسطيني 
اسية ، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئة الوطنية الفلسطينية اربع سنواتوتكون مدة رئاسة السلط

تالي نجد ان القانون وبال،1، على ان ال يشغل منصب الرئاسة اكنر من دورتين متتاليتيننانية
فاالنتااب الشعبي يقوى  ،االساسي الفلسطيني جعل االنتااب اساسًا لتولي رئيس السلطة مسؤولياته

طة البرلمان فهو ، اما االنتااب بواسي يكون على هرم السلطة التنفيذيةمن مركز رئيس الدولة الذ
وبهاتين  ،النسبة للبرلمانالنه يجعل رئيس الدولة في مركز ادنى ب ،عكسيةيؤدي الى نتيجة 

، ولقد راينا ان لكل واحدة منهما رئيس الدولة في النظام البرلمانييتحدد اساس ااتيار  تينقيالطر 
يمكن تطبيق النظام البرلماني في البالد الجمهورية يلزم ويرى البعض انه حتى " ايجابيتها عيوبها و 

اسطة البرلمان عن طريق االقتراع السري بو " رئيس الجمهورية " ان يكون انتااب رئيس الدولة 
ن مسألة كيفية ويتضح لنا من االل االراء السابقة ا 2"حتى ال يقع تحت سيطرة االحزاب السياسية 

فهناك من الدول من تأاذ باالسلوب  ،االفية ةهي مسال ةفي الدول الجمهوري ةااتيار رئيس الدول
 ساسي الفلسطيني وهو ما نتفق معهالقانون االوهو ما ااذ به  ،عن طريق االنتااب الديمقراطي

، اذ لبرلمان وليس االحتكام الى الشعبوهنالك من يرى ان يتم ااتيار رئيس الدولة عن طريق ا
لذي يفسد النظام البرلماني ، االمر ابالنسبة للبرلمانبهذه الطريقة يجعل رئيس الدولة في مركز ادنى 

 . عية الجم ةالى نظام اقرب الى حكوم ةويحيل

نجد  ،2663اما بالنسبة الاتصاصات رئيس السلطة الوطينة حسب القانون االساسي المعدل لسنه 
إال " بأن القانون االساسي قد وسع من ااتصاصات رئيس السلطة  ،من االل استعراض نصوصه

طول ال يكون عن طريق القطع بسلبية دوره او ايجابية على  ةتحديد الدور الحقيقي لرئيس الدولأن 
وانما يكون بالنظر الى النظام البرلماني ذاته من حي  االركان التي يقوم عليها وكيفية توزيع  ،الاط

" ال يعدو ان يكون مركز شرفيافان القول بأن مركز رئيس الدولة وعلى هذا االساس  ،السلطات فيه
القول بايجابية دور كما أن  ،ةالنيابي ةالجمعي ةيارج النظام عن طبيعة ويقترب به من نظام حكوم

يغير من جوهر النظام البرلماني  ،وان في مقدوره  ممارسة ااتصاصات فعلية كبيرة ةرئيس الدول

                                                 
 . 2663من القانون االساسي المعدل لسنة ( 34)م   1
 .316  ،مرجع سابقالوحيدي، فتحي،  2
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ومن اجل ذلك يجب النظر الى دور رئيس الدولة من االل  ،به من النظام الرئاسي وطبيعته ويقر
وبالعودة 1،ياسية االارىالس ةفي االنظم ةدون التأنر بوضع ،طبيعة وجوهر النظام البرلماني نفسه

لنبين وضع رئيس السلطه قياسا إلى  2665إلى أحكام القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
يمارس رئيس السلطة " نجد بأن القانون االساسي ن  على ان  ،وضع الرئيس في النظام البرلماني

حي  حدد القانون االساسي 2" نفي هذا القانو  التنفيذية على الوجه المبين ةالوطنية سلطاته ومهام
في المبح  الناني من هذه في الباب النال  والتى سوف يتم ايضاحها  ةااتصاصات رئيس السلط

النظام البرلماني ان  في المقرر مبدأال، فان سبة لعدم مسؤولية الرئيس سياسياً وأما بالن ة،الدراس
 لف بالمسئوليةولكن االمر يات ،ياسياغير مسئول س س جمهوريةيسواء كان ملكا او رئ رئيس الدولة

فهو  ذا كان رئيس الجمهوريةفهو كذلك ال يسال جنائيا اما ا اذا كان ملكا فرئيس الدولة نائية،الج
بوظيفته  ،اما الجرائم المتعلقةوظيفته الجرائم التى يرتكبها اارج حدود يسال جنائيا عن ةعام كقاعدة

 .3(العظمي جريمة الايانة)منل ي بعض الحاالت فهو يسال عنها جنائيا ف

 :الوزارة المسؤولة : ثانيا

التنفيذية واالدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج  ةهو االدا( ةالحكوم) مجلس الوزراء 
وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من ااتصاصات  ،السلطة التشريعية موضع التنفيذ ةالذي تقر 

من ااتصاصات مجلس  ةداريواالحيات التنفيذية ون االساسي تكون الصالتنفيذية يحددها القان
حي  تتولى  ،بل هي العنصر االهم فيها ،والوزارة هي العنصر الناني في السلطة التنفيذية 4،الوزراء

على  2663عام  ولقد تم التعديل األول5،ات التنفيذية من الناحية الفعليةالوزارة ممارسة الصالحي
ويتكون مجلس الوزراء من رئيس 6،باستحدا  منصب رئيس الوزراء 2662ساسي لسنه القانون اال

                                                 
  225  ،سابق مرجع ،عبد الغني بسيوني ،عبد اهلل 1
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ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تستند الى  ،وزيراً  24وعدد من الوزراء ال يتجاوزون  ،الوزراء
شا  اار غير  يرأسهاوانما  ،ورئيس الدولة في النظام البرلماني ليس هو رئيس الوزراء1،كل وزير

وفي ظل النظام الفلسطيني يتم تكليف رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية  ،الدولة رئيس
اارى  ةوله الحق في مهل ،ةبتشكيل حكومته وذلك في غضون نالنة اسابيع من تاريخ ااتيار 

ذا اافق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته االل االجل المذكور او  ،اقصاها اسبوعان ااران فقط وا 
ل على النقة من المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بأار االل لم يحص

وتنطبق على رئيس  ،أو من تاريخ جلسة النقة حسب مقتضى الحال،اسبوعين من تاريخ إافاقه
في  ةرئيس الدول ةويكاد يكون أهم ااتصا  يمارس2،ديد االحكام التي تم ذكرها اعالهالوزراء الج
  ةعلى ان هذا الحق بدور  ،بتشكيل الوزارة ةه في ااتيار رئيس الوزراء وتكليفرلماني هو حقالنظام الب

 .3فهو مضطر الى ااتيار زعيم االغلبية في البرلمان رئيسًا للوزارة  ،نظري محض

وبعد ان يقوم رئيس الوزراء بتشكيل وزارته يتقدم بطلب الى المجلس التشريعي لعقد جلسة ااصة 
، بعد ان يتم االنتهاء من مناقشة البيان س الوزراء والوزراء مجتمعينالنقة على رئيللتصويت على 

، على ان تعقد هذه الجلسة في موعد ةيحدد فيه برنامج وسياسة الحكوم الوزاري المكتوب الذي
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 1اذا صوتت الى جانبها االغلبية المطلقة ةيخ الطلب ويتم منح النقة بالحكوماسبوع من تار  ةاقصا
  2.ء المجلس التشريعيالعضا

، ، جنبًا الى جنبةهي تساعد الرئيس في اداء ااتصاصواما بالنسبة الاتصاصات مجلس الوزراء ف
صات ذلك ان دور الرئيس في النظام السياسي الفلسطيني ليس دورًا شكليا، فهو يمارس ااتصا

رئيسي من مجلس ، فالسلطة التنفيذية في فلسطين تتكون بشكل واسعة الى جانب مجلس الوزراء
فيما عدا ما " 13ن  المادة وهذا ما يتضح جليًا من  ،الوزراء، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

تكون الصالحيات تنفيذية يحددها القانون االساسي،  السلطة الوطنية من ااتصاصات لرئيس
واشرافية على  بيةويمارس رئيس الوزراء مهام رقا3"التنفيذية واالدارية من ااتصا  مجلس الوزراء

ويات  أيضا كل وزير في اطار  ،، ويات  مجلس الوزراء ككل باالمور االدارية والتنفيذيةوزارته
وصالحيات أارى منحها إياه القانون ،في اطار الوزارة ةالسياسات العاموزارته باالشراف وتنفيذ 

 .األساسي الفلسطيني 

دنيا عن االضرار التي تنجم عن ممارستهم فهم مسؤولون م ةوالوزراء مسؤولون مسؤولية شامل
وهذه  ة او انناء تأديتهم لتلك الوظائفومسؤولون جنائيًا عن الجرائم التي يرتكبونها بمناسب، لوظائفهم

إما ما يميز النظام البرلماني فهو تقرير المسؤولية السياسية ،المسؤولية مقررة في كل النظم السياسية

                                                 
 ةاكنرية االصوات الصحيح فوز المرشح الذي يحصل على تضاهذلك النظام الذي يتم بمق ةيقصد بنظام االنتااب باالغلبي 1

الصوات في او قائمة المرشحين التي تحرز اكنر ا ،في حال االنتااب الفردي ةاالنتاابي ةفي االنتااب في الدائر  ةالمشترك
 ةالبسيط ةتااب باالغلبيالنوا ةالمطلق ةالى نوعين االنتااب باالغلبي ةويتنوع االنتااب باالغلبي ،ةنظام االنتااب بالقائم

حتى لو كان عدد ،حي  يعتبر المرشح الحاصل على العدد االكبر من االصوات فائزا في االنتاابات ةالبسيط ةويقصد باالغلبي
فهنا  ةالمطلق ةاما نظام االغلبي،ل عليها المرشحاالصوات التى حصل عليها باقي المرشحين يزيد عن عدد االصوات التى حص

وانما يجب ان يحصل على ،ةالبسيط ةيكون فائزا كما في نظام االغلبي شح الحصول على اعلى االصوات لكيال يكفي المر 
احد المرشحين في  ن فوزفي عملية االنتاابات وهذا يعني انه يشترط العال ةالمشترك ةلالصوات الصحيح ةالمطلقة االغلبي
مرجع ،عبد الغني بسيوني،للمزيد انظر عبد اهلل.ةالصحيح صواتان يحصل على اكنر من نصف عدد اال ةاالنتاابي ةالدائر 
 225 ، سابق
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 مشروعةاليع اعمالهم وتصرفاتهم االيجابية والسلبية المشروعة وغير للوزراء امام البرلمان عن جم
 1.للوزراء ةفالبرلمان يراقب السياسة العام ،عمديةالغير العمدية و 

ولقد ن  القانون االساسي على المسؤولية  ،والمسؤولية الوزارية هي احد اهم اركان النظام البرلماني
 ةكومته هم مسؤولون مسؤولية تضامنيئيس الوزراء واعضاء حفر  ،الوزارية بشقيها الجماعية والفردية

، عن وزارته وادائها امام البرلمانوكذلك كل وزير مسؤول مسؤولية فردية  ،امام المجلس التشريعي
فلقد ااضع القانون  ،اال ان القانون االساسي قد وسع الرقابة على رئيس الوزراء واعضاء حكومته

زراء للمسؤولية امام رئيس السلطة الوطنية عن اعماله وايضًا عن االساسي الفلسطيني رئيس الو 
ئيس الوزراء وكال في حدود بل األكنر من ذلك ااضع الوزراء للمسؤولية أمام ر  ،أعمال حكومته

لوزراء للمسؤولية اما وبالتالي نجد بأن القانون االساسي ااضع ا2،وعن اعمال وزارته ةااتصاص
والوزراء في النظام  ،ةظام الرئاسي والذي سوف يتم ايضاحالن وهذا من اصائ  ةرئيس الدول

، والقانون االساسي ااضعهم للمسؤولية امام الرئيس وامام اسي غير مسؤولين اال امام الرئيسالرئ
 .البرلمان 

على 3،في النظام البرلماني ةالجمع بين عضوية البرلمان والوزارة فهي جائزة وممكن ةوبالنسبة لمسأل
اال انه حصر  ،ةي لم ين  صراحتًا على هذه المسألوحسب القانون االساس ،ظام الرئاسيعكس الن

بدعوة من و " مة بناء على دعوة رئيس الوزراء،حضور جلسات مجلس الوزراء فقط للوزراء في الحكو 
وال يجوز لغير  ،وعند الضرورة ،رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية اسبوعياً 

وال تن  الدساتير  ،4"على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء اء حضور هذه الجلسات االبناءالوزر 

                                                 
 341-344 ،  مرجع سابق ،رمزي طه،الشاعر 1
يس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة رئ -1: على ان  2663من القانون االساسي المعدل لسنه  24تن  المادة   2

 ةالوزراء مسؤولون امام رئيس الوزراء كل في حدود ااتصاصه وعن اعمال وزارت -2وعن اعمال حكومته  ةالوطنية عن اعمال
 امام المجلس التشريعي  ةرئيس الوزراء واعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامني -3
3
120ص,مرجع سابق,عبدالحميد,متولي
 2663من القانون االساسي المعدل لسنه  23المادة  4
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صراحة على الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة اال انه جرى العرف في الدول البرلمانية على 
 1.إتباعها 

 : برلمان منتخب : ثالثًا 

 جلس التشريعي الفلسطيني المنتابماناط القانون االساسي الفلسطيني السلطة التشريعية الى ال
، ةيته اربع سنوات من تاريخ انتاابحي  يتم انتااب اعضائه انتاابًا عامًا ومباشرًا وتكون مدة وال

حي  تم تعديل والية المجلس التشريعي لتكون 2،مرة كل اربع سنوات بصورة دورية ةوتجري انتااب
واما  هي المرحلة االنتقالية 2663لسنه  معدلالاربع سنوات بعد ان كانت في ظل القانون االساسي 

انتهاء والية المجلس التشريعي فلقد حسمها القانون االساسي بموجب التعديل الناني  ةبالنسبة لمسأل
تنتهي مدة والية المجلس التشريعي القائم عند " ون  على ان  2665على القانون االساسي لسنه 

ولقد ساوى القانون االساسي الفلسطيني  3"مين الدستوري اداء اعضاء المجلس الجديد المنتاب الي
، حي  يتم انتااب كل المجلس التشريعي وأعضاءالوطنية  كيفية انتااب كل من رئيس السلطة

 . منهما انتاابًا عامًا وحرًا ومباشرًا من قبل الشعب 

ي القدس والضفة التي اجريت ف ةفلسطينية بموجب االنتاابات العاموتكونت السلطة التشريعية ال
لتشريعي لمدة المرحلة وتم بموجبها انتااب المجلس ا ،م 26/1/1221الغربية وقطاع غزة بتاريخ 

عد البرلمان المنتاب احد اهم ركائز النظام البرلماني كما ذكرنا سابقًا في اصائ  يو  ،االنتقالية
لمجلس التشريعي السلطة با وتبنى القانون األساسي نظام المجلس الواحد لينيط ،النظام البرلماني

شغر واذا  ،، حي  يتألف المجلس التشريعي من نمانية ونمانين عضوًا منتاب وفقًا للقانونالتشريعية
نتاابات فرعية في الدائرة او فقد االهيلة تجري ا ةاو االستقال ةمركز عضو او اكنر بسبب الوفا

                                                 
  144 ، مرجع سابق ،محمد كامل ،ليلة 1
  2665من القانون االساسي المعدل لسنه  42المادة  2
  2665مكرر من القانون االساسي المعدل لسنه  42المادة  3
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التشريعي مهام تشريعية واارى رقابية  ويتولى المجلس ،1وفقًا للقانون النتااب الف له ةالمعين
 2: التشريعية في االتي  ةوتتمنل مهام

وتقديم التوصيات ،، وفقا للنظام الدااليلمحال اليها ةمشاريع القوانين واالنظم ةدراس -1
لتقوم بصياغتها واعادتها للمجلس القرارها  ،القانونية ة، حي  تحال الى اللجنبصددها

 . حسب االصول 

والتي  ،والقرارات والمراسيم ودراستها ومراجعتها كافة ةات والقوانين واالنظمرصد التشريع -2
 . ورفع التوصيات بشأنها من اجل اتااذ ما يراه مناسبًا  ،ةتدال ضمن ااتصاص

 ومسائلتهاومراقبتها  وتتمنل مهام المجلس الرقابية متابعة السلطة التنفيذية ومؤسساتها الرسمية
، وذلك لضمان من قبل المجلس ةط والبرامج المقر ، وتنفيذ الاطوالقوانينلضمان تطبيق التشريعات 

 . صالحيات اللجان الماتصة الرقابية

أعضاء  ة، حي  ن  على حصانحماية النائبلاالساسي على ضمانات ولقد ن  القانون 
سبب ومدنيًا ب ،اعضاء المجلس التشريعي جزائياً  مسائلةال يجوز " المجلس التشريعي ون  على أن

، أو لتصديهم على نحو معين في جلسات المجلس نهااالراء التي يبدونها او الوقائع التي يورد
من غير اذن مسبق من  ةحصانوال يجوز التنازل عن هذه ال3،"التشريعي او في اعمال اللجان

ون  أيضا القانون األساسي على المكافأة لعضو 4،بانتهاء العضوية ة، وال تسقط الحصانالمجلس
حتى يضمن القانون حسن سير العمل البرلماني وتحفيز العضو ،5لمجلس التشريعي يحددها القانونا

 . على العمل 

 

                                                 
  2663من القانون االساسي المعدل لسنه  41المادة  1
  122 ، ع سابقمرج،حنين ، حجاب 2
  2663من القانون االساسي المعدل لسنه  53/1 ةالماد 3
 2663من القانون االساسي المعدل لسنه  35/5المادة  4
 2663من القانون االساسي المعدل لسنه  55المادة  5
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 :التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب القانون االساسي : رابعًا 

ون األساسي بمبدأ الفصل المرن بين السلطات ولقد ن  القان ،يأاذ النظام الدستوري الفلسطيني
التشريعية والتنفيذية  الشعب مصدر للسلطات ويمارسها عن طريق السلطات" الفلسطيني على أن 

وهذا  ،1"القانون األساسيين السلطات على الوجه المبين في على أساس مبدأ الفصل ب،والقضائية
منل ذلك عماًل ويت ،الفصل بين السلطات النال  يكون فصل مرنا بين السلطة التشريعية والتنفيذية

، والذي سوف نقوم بإيضاحه ساو لكل منها في ااتصاصات االارىفي صورة تدال متبادل ومت
 . في هذه الدراسة 

 :تدخل السلطة التشريعية في اعمال  السلطة التنفيذية: اوال

 : هذا التدال له صور عديدة يمكن ان نذكر منها 

 2: واالستجواب  ةتوجيه االسئل -1

الى رئيس الوزراء او الى أي  ةمن اعضاء البرلمان توجيه االسئل أي عضو يقصد بالسؤال حق
، واما االستجواب فيقصد به محاسبة معينه ةضاح او االستفسار عن مسألوذلك بهدف االستي ،وزير

 ةللدول ةة تتعلق في االمور العامالوزارة جميعها او الوزير المات  بسبب تصرف او سياسة ااطئ
والقانون االساسي الفلسطيني ن  على حق السؤال 3،جواب في بعض األحيانويترتب على االست

كذلك ن  النظام الداالي للمجلس التشريعي عليهما كما  ،واالستجواب ونظم احكامها وشروطهما
 .4تم في هذه الدراسة

                                                 
  2663لسنه  المعدل من القانون االساسي( 2)المادة  1
 153 ، جع سابقمر  ،محسن،اليل،سعد،عصفور،عبد الحميد، متولي 2
  412 ، مرجع سابق ،سليمان محمد ،الطماوي 3
اال بعد مرور وال يجوز مناقشة االستجواب  ،حكمهم ، ومن فيحد الوزراءااو الى  ةاالسئلة واالستجوابات الى الحكومتوجيه  4

كما انه يجوز تقصير هذا االجل  ،لاال اذا قبل الموجه إليه االستجواب الرد والمناقشة حااًل او في اجل اق ةسبعة ايام من تقديم
  2663من القانون االساسي المعدل لسنه  51/3المادة . ايام بموافقة رئيس السلطة  3في حاله االستعجال الى 
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او من احد الوزراء  ةيترتب عليه سحب النقة من الحكوم واالستجواب ااطر من السؤال والذي قد
، ويترتب على سحب النقة انتهاء والية من سحبت رار بموافقة اغلبية اعضاء المجلسصدر القوي
 1.منه

للمجلس ان " ى ان ن  القانون االساسي الفلسطيني على هذا الحق ون  عل: التحقيق  -2
، او في احدى اجل تقصي الحقائق في أي امر عام ، منةيكلف احدى لجان ، اوااصة ةيكون لجن
 .2 ةعاماالدارات ال

 :تدخل السلطة التنفيذية في وظيفة التشريعية حسب القانون االساسي الفلسطيني : ثانيا

القوانين بعد اقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني وله  بإصدارحق رئيس السلطة الوطنية  -1
نين هو رئيس حي  ان الذي يصادق على القوا3،الى المجلس وأعادتهاعتراض عليها الحق في اال

برفع القانون بعد ان يتم  قوم المجلس التشريعي صاحب الوالية العامةفقط وي لسلطة الوطنيةا
واعطي القانون االساسي للرئيس ان  ،مناقشته في المجلس الى الرئيس من اجل ان يصادق عليه

لم اذا اما  ،عليه وان يعديه االل مدة نالنون يوما هر بدراسته ويبدي مالحظاته وارائةيقوم االل ش
نشر فورا دون أي تااير في الجريدة فانه يعتبر منشر ومصدق وي يصادق عليه االل هذه المدة

ان يقوم الرئيس برد القانون المرفوع اليه من  القانون االساسي الفلسطيني مسالة ولقد نظم ،الرسمية
حي   ،تمن مالحظابعد ان يبدي ما له  لى المجلس التشريعي او ان يعيدهاجل ان يصادق عليه ا

يعتبر منشر  ذا وافق عليه باغلبية نلني اعضائةفي المجلس التشريعي وا نانية تعاد مناقشته مرة
 .ةالرسمي ةومصدق وينشر في الجريد

حق رئيس السلطة الوطنية اصدار قرارات لها قوة القانون في حاالت الضرورة التي ال تحتمل  -2
تعني اعفاء الدولة او احدى  ةحالة الضرور  هرة، وجو غير دور انعقاد المجلس التشريعي التأاير في

و القوانين اذا من احترام احكام الدستور ا الهيئات الحاكمة وهي غالبا ما تكون السلطة التنفيذية

                                                 
  2663من القانون االساسي المعدل لسنه  52المادة  1
 2663من القانون االساسي المعدل لسنه  51المادة  2
 2663اسي المعدل لسنه من القانون االس 41المادة  3
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حي  تم منح الرئيس الفلسطيني بموجب احكام القانون  ،1ةالعليا لسالمة الدول اقتضت ذلك الضرورة
ون وذلك استنادا الى حالة اصدار قرارات لها قوة القانبان يقوم ب ةاالساسي صالحية تشريعي

ولم ينظم احكامها بشكل  طيني لم يحدد ما هي حاالت الضرروةوالالفت ان المشرع الفلس ،الضرورة
واعطى حق اصدار قرارات لها قوة القانون فقط للرئيس دون مشاركة ،يحكم عملية اللجوء اليها

  2.التى تسود بلدان العالم ةظم البرلمانيمجلس الوزراء منالعلى النقيض من الن

االفتتاحي  ةيفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية االولى للمجلس ويلقي بيان -3
التى يتولها الرئيس  حي  ان هذه المهمة من المهام العاديةفة إلى دعوة البرلمان لالنعقاد بااضا

 3.عوة البرلمان لالنعقادد تننائيةوله الحق ايضا في الظروف االس

وبالتالي نجد من االل هذا التداال بين اعمال السلطة التشريعية والتنفيذية مع بعضها البعض بأن 
وهذا ما يشكل احد  ،مرن ونسبيلنظام السياسي الفلسطيني هو فصل الفصل بين السلطات في ا

 .لسطيني ونظم اعمالها اهم ركائز النظام البرلماني والذي ن  عليها القانون االساسي الف

 :التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب القانون األساسي الفلسطيني : رابعاً 

 ةقانون االساسي الفلسطيني هي مسالالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب ال ةان مسأل
من االل تحديد "شريعية وذلك ذية على السلطة التالسلطة التنفي ةنسبية فهنالك من يرى برجحان كف

حي  أن هذه مالمح النظام  ،رئيس السلطة الوطنية والصالحيات الممنوحة له ةالدور الذي يمارس
 ةدولدور رئيس الدولة في النظام البرلماني ياتلف من  ةولقد ذكرنا في السابق ان مسأل4،الرئاسي

اارى لكي يتحقق  ةوازيًا او بعبار ولكونه مت ويجب لتحقيق هذا الفصل بين السلطتين ،الى أارى
 5وحق الحل ،يجب ان يتوفر شرطان اساسيان المسؤولية الوزارية ،النظام البرلماني الصحيح

ان القانون  ضحناو أو ، حها في السابق من هذه الدراسةالوزارية فلقد تم توضي ةوبالنسبة للمسأل
                                                 

 2663من القانون االساسي المعدل لعام  52المادة  1
 2663 لعاممن القانون االساسي المعدل  43المادة  2
 2663من القانون االساسي المعدل لعام ( 52)المادة  3
  131  ،2662،بال دار نشر،1ط،النظم السياسية والقانون الدستوري ،لك، عبد المالريماوي 4
  214 ، 1222،دار النقافة للنشر والتوزيع،عمان،0ط،النظم السياسية والقانون الدستوري،عبد الكريم ،انعلو   5



22 

 

ولية فردية وتضامنية امام مسؤ  ؤلونحكومته مس وأعضاءاالساسي ن  على ان رئيس الوزراء 
ام رئيس السلطة الوطنية عن المجلس التشريعي ولكنه بالمقابل ااضع رئيس الوزراء للمسؤولية ام

، وبالتالي نجد ان القانون االساسي وهذه من اصائ  النظام الرئاسي حكومته وأعمال ةاعمال
ومسؤولية رئيس  ،ام البرلمانيجمع في المسؤولية بين المسؤولية الوزارية المنصو  عليها في النظ

، واما بالنسبة لحق الحل الرئاسي المنصو  عليها في النظام ةالوطني ةالوزراء أمام رئيس السلط
فنجد ان القانون االساسي  ،وهو االمر االار حتى يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفذية

كما فعلت بعض الدساتير  ةوتنظيمد الت نصوصه من الن  عليه وق ،لم ين  على هذا الحق
على هذا الحق وجاء ( 55)فلقد نصت المادة  ،االارى ومنها الدستور اللبناني على سبيل المنال

يحق لرئيس الجمهورية ان يتاذ قرارًا معلاًل بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل " فها 
جوز حل المجلس التشريعي ال ي" سطيني بأنه ولقد ن  القانون االساسي الفل ،1"انتهاء عهد النيابة 

االل فترة حاله الطوارئ او تعليق احكام هذا الباب فهل يجوز حل المجلس التشريعي  ةاو تعطيل
لقد ذكرنا في هذه  ؟ةوالتنفيذي ةالسلطتين التشريعي في الظروف العادية حتى يكون هنالك توازن بين

ن اذ بدون سالح الحل امام البرلما ة السياسية للوزارةالمسئولي بلةان الحل هو الذي يقا دراسةال
أي انها ،بالوزارة ةفي االقتراع بعدم النق بدون سالح يقابل ويوزان حق البرلمان تصبح الحكومة
فبدون حق الحل ينحرف  ،اءمتى ش مان الذي يستطيع ان يسقط الوزاراةامام البرل تصبح عاجزة

سينتهي بها االمر الى الاضوع اضوعا تاما  ،الن الوزارةبيةلجمعية النياناحية حكومة ا البرلمان
حي   1246_1125من  لنا من التاريخ السياسي للجمهورية الفرنسية النالنةللبرلمان كما تبين 

ن وزاريا أي بناء على وحق الحل قد يكو  ،2حق الحل رف انذاك الى عدم استعمال الحكومةجرى الع
وفي الحالتين ال يتم  ،ةواقتراح اسيا بناء على رغبة الرئيس الدولةئكما قد يكون حال ر  ،طلب الوزارة

ان نوع الحل الذي تااذ وايا ك 3،بعد التوقيع رئيس الوزراء ل اال بمرسوم صادر من رئيس الدولةالح
وعدم  ،ةيحاط ببعض الضمانات التى تكفل حسن استادام فانه ،به االنظمة الدستورية البرلمانية
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 المذكور انفا مادةلوهذا ما يفسر ما قصد اليه ن  ا ،1ةملح نفيذية اليه بغير حاجةة التلجوء السلط
اولى انه يجوز في  بانه ال يجوز حل البرلمان انناء حالة الطوارئ فمن باب من القانون االساسي

ة استنادا اال ان السلط تين التشريعية والتنفيذية،ن السلطحتى يتحقق التوازن ما بي الظروف العادية
 .م البرلماني تمتلك سالح المسؤولية السياسيةفي النظا التشريعية

  النظام الرئاسي:المبحث الثاني 

ي الفصل التمهيدي من هذه الدراسة ان النظام النيابي له صورًا وانواع تقوم على أساس فذكرنا 
بدأ الفصل بين باينة من ممتد وقفت الدساتير الماتلفة مواقف ولق ،الفصل بين السلطات واندماجها

ت نظام الفصل الشديد بين وطبق،، فبعض الدساتير اعتنقت التفسير الااطئ للمبدأالسلطات
، وطبقت نظام بعض الدساتير تنكرت للمبدأ كلياً و " نظم الرئاسية"، وتعرف هذه النظم باسم السلطات

 –وهو األغلب  –وبعضها " الجمعية  ةحكوم" وهي النظم المعروفة باسم  االندماج بين السلطات
النظم " ، وهي التي تعرف باسم سلطات فصاًل مشوبًا بروح التعاونااذ بفكرة الفصل بين ال

 المطلب" ونحاول في هذا المبح  التعرف الى الجذور التارياية ونشأة النظام الرئاسي ،2"البرلمانية 
" النظام الرئاسي ا وبعد ذلك نحاول التعرف الى المقومات الرئيسية التي يستند عليه، "االول 

وبعد ذلك نحاول في نهاية هذا المبح  التعرف إلى مدى انطباق اصائ   ،"المطلب الناني
 ." المطلب النال  " النظام الرئاسي على  النظام السياسي الفلسطيني حسب القانون االساسي 

  لمحة تاريخية عن نشاة النظام الرئاسي : المطلب األول

بانه هو ذلك النظام الذي يتقرر فيه للرئيس الرجحان في كفة ميزان يعرف النظام الرئاسي  
اارى ان النظام االمريكي يوصف في عرضنا الحالي بانه نظام رئاسي الن  وبعبارة ،السلطات

كانت الواليات المتحدة االمريكية تتألف قبل ولقد  3،الرئيس فيه ذلك الرجحان على سلطان البرلمان
، مع تمتع كل منها ببعض ة مستعمرة ااضعة للتاج البريطاني  عشر اعالن االستقالل من نال
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، وكان انر الاالف مجلس تنفيذي ةمنتابة وحاكم يعاون ةمظاهر الحكم الذاتي الذي تمنل في هيئ
الذي نشأ بين انجلترا وهذه المستعمرات السباب اقتصادية تمنلت في زيادة الضرائب المفروضة 

نم داول تلك المستعمرات الحرب مع  ةالى نورة مسلح ةور امر طتتان  اال  ،على هذه االايرة
اجتمع ممنلو المستعمرات في مؤتمر اعلن فيه استقاللها عن  1221يوليو عم  4وفي،1انجلترا 

بحي  االرتباط فيما بينهما في ضرورة  ،مع استقالل كل منها عن االارى ،انجلترا استقالاًل تاماً 
وعلى هذا النحو قام اتحاد تعاهدي بين هذه المستعمرات عام  ،نجلتراالكفاح ومواصلة الحرب ضد ا

وبانتهاء الحرب بين انجلترا وهذه المستعمرات واعتراف ، بقصد تنظيم الشؤون المشتركة م 1222
رغبت الدول التي نالت استقاللها في تغير شكل االتحاد من اتحاد  ،االولى باستقالل االايرة
وبانعقاد مؤتمر فيالدلفيا تقرر هذا النظام بمقتضى دستور ،2ورابطة قوةتعاهدي الى اتحاد اكنر 

وال يزال معمواًل به حتى االن مع بعض  1212 ةوصدر في سن 1212 ةالك في سنوضع هن
وبعد موافقة الدول االعضاء على مشروع  ،3ولكنها ال تمس جوهرة  ،التعديالت التي ادالت عليه

وتم انتااب جورج  1212لدستور نافذا منذ األول من يناير عام اصبح ا ،الدستور بعد عناء كبير
ولقد اكد دستور الواليات المتحدة  ،4ردة االمريكية وفقًا لهذا الدستو واشنطن أول رئيس للواليات المتح

 السلطة التنفيذية ويتولها الرئيسالعمل على انشاء نال  سلطات رئيسية هي  1212االمريكية لعام
  .5والسلطة القضائية بيد المحكمة العليا ،ية ويمارسها الكونجرسوالسلطة التشريع

 مقومات النظام الرئاسي: المطلب الثاني

الرئيسي نظام الواليات المتحدة االمريكية  ةيوجد النظام الرئاسي في الجمهوريات وحدها ونموذج 
حدة في اليات المتوقد تحولت الو  ،6الذي سارت على غرارة اغلب دساتير الدول االمركية االارى

 مكانتها المرموقة في العالم اجمعناشئة الى دولة فتية كبرى لها  ةمن دول 1221ظل دستور سنه 
،  بما يدل انقالب سياسي او نورة وهياج عام وتم لها ذلك دون ان تصادفها في سيرها وتطورها
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 1ميول ورغبات شعبها شيًا معاا ومتمعلى ان دستورها لبى حاجاتها تمامًا وجاء مطابقًا لظروفه
أي حصر الوظيفة التنفيذية في يد رئيس الدولة  ،ويتميز النظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفيذية

والفصل التام بين  (األولالفرع )" والذي يعد رئيسًا للدولة وللسلطة التنفيذية في ان واحد  ،ةوحد
 . (الفرع الناني)"  2السلطات

  ةيجمع بين رئاسة الدولة والحكوم منتخب من الشعب  رئيس  جمهورية :الفرع األول 

يجمع بين  الشعبيتمنل األساس األول للنظام الرئاسي في وجود رئيس جمهورية منتاب بواسطة 
فعلية  ةذي يتولى ممارسة السلطة التنفيذية بصففهو ال، ةة رئيس الدولة وصفة رئيس الحكومصف

تبع عدم تمما يس الوحدي لها وهو كذلك رئيس الحكومة ويكون في هذا الصدد الرئيس الفعلي حقيقية
معنى والوزراء في النظام الرئاسي ال يشكلون وزارة بال ،3وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني القائم

لذا قالوا أن النظام الرئاسي و ،ئيسسلطات في مواجهة الر  ةوال يتمتعون باي،القائم في النظام البرلماني
 ،ورئيس الوزراء في وقت واحد ةلدولالنه رئيس ا ةفيذيالتن ةبالسلط ةيس الجمهوريراد رئيقوم على انف
 ةأي مباشرتها من جانب رئيس الدول ةالسلطة التنفيذي ةالنظام البرلماني يقوم على ننائيفي حين ان 

بل ان ،ةاجرائي ةنظام االمريكي مجرد مسألااتيار الرئيس في ال ةوليست عملي ،4ورئيس الوزراء
مؤديا إلى  ةتقتضي ان يكون ااتيار  ةعلى عاتق ةالملقا ةوالدستوري ةالمسؤوليات السياسي ةمضاا

سي في االسا ذلك ان الرئيس يلعب الدور ،البيت االبيض امام أفضل العناصر فتح الطريق الى
على  ةيتوقف مصيرها في النهاي ،ةواسع ةويتمتع بااتصاصات دستوري ،ةاالمريكي ةالحياة السياسي

 5.ةقدراته الماتلفو  ئاتهاكف
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 ةاالمريكي الى انشاء سلطة تنفيذي التي ولد فيها الدستور ةوالتارياي ةالظروف الموضوعيولقد دعت 
من اهم ما يميز النظام  ةوتعد هذه الااصي ،ةهذه السلطة في يد رئيس الجمهوري مع تركيز ةقوي
وتتميز  ،ئاسيالنظام الر  ةصف ةلتي تعطيوهي ا ،ةاطيالديمقر  ةمريكي عن غيره من االنظمة الغربياال

 1: بعدة اصائ  من اهمها  ةهذه السلطة التنفيذي

واضحة من  ةأهمي ةتااب الرئيس ولطول فترته الرئاسيان ةالدستوري ان لطريق ةرر رجال الفقيق( أ
الرئيس المنتاب بواسطة  فالرئيس المنتاب بواسطة الشعب يكون أقوى من،حي  القوة والضعف

 وى من الرئيس المنتاب على درجتينوالرئيس المنتاب بواسطة الشعب مباشرة يكون أق ،مانالبرل
 2. ةالرئيس على درجتين وبطريقه معقد والدستور االمريكي ين  على انتااب

 ةالعام ةوهو الذي يقوم برسم السياس ،ةالحكوم ةورئاس ةالدول ةالرئيس يجمع بين رئاس( ب
 ويطلق على ،عينوهم مجرد مستشارين مساعدين او تاب ةسياسي ةوليس للوزراء شاصي ،ةمللحكو 
بل هم  ةااص ةوليس للوزراء سياس ،(المصالح)وعلى الوزارات ( الناظر)أو  ةالدول( سكرتير)الوزير 

  3.هم الرئيس وله ان يجبرهم على ذلكالتي يرسمها ل ةمجرد منفذين للسياس

بل  عن الرئيس وا معًا ويصدروا قرارات استقالالً ويترتب على ذلك على ان ليس للوزراء ان يجتمع
 ةس للوزراء ان يكونوا هيئكما انه لي ،مباشرة ةمل منفردًا تحت إشراف رئيس الدولان  كال منهم يع

 اآلاريناستقالاًل عن  ةزارة معينوذلك ان كال منهم يتولى ادارة شؤون و  ،أي مجلس وزراء،ةجماعي
  ةالرئيس وأوامر  ةل وزير يعمل منفردًا لتنفيذ سياسوالسبب ان ك ،وبالتالي ال يوجد بينهم تضامن

 .4عن تنفيذها ةمباشر  ةويسأل امام

هو اضوع  ةالنظام الرئاسي بالسلطة التنفيذيومن المظاهر التي تؤكد على استقالل الرئيس في  
هذا من جانب  ،ةوالحكوم ةللدول ةالعام ةسياسال برسم وتقرير ةالرئيس اذا يستقل وحد ةالوزراء لسياس
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لكل  ةالفردي ةالوزاري ةوكذلك تحقق المسؤولي ،اء وعزلهمومن جانب آار انفراد الرئيس بتعيين الوزر 
للوزراء النتفاء نظام مجلس  ةالجماعي ةذلك انه يتعذر ظهور المسؤولي ة،وحد ةامام ةوزير على حد

 1 .الوزراء في النظام الرئاسي

راء ان يكون الوز _ تبعا لمبدأ الفصل التام بين السلطات _ هذا وال يجوز في النظام الرئاسي 
 ة صفهم ممنلين عن السلطة التنفيذيوان يدالوا في البرلمان بو ( الكونجرس)اعضاء في البرلمان 

في  ويجلسون معهم ،م في ذلك منل سائر افراد الجمهوروانما يستطيعون الداول فقط كزائرين منله
ق من هذه ا على عكس النظام البرلماني كما ذكرنا في السابوهذ،2ةللكاف ةالمقاعد الماصص

وأما عن  ،ةلجمع بين عضوية البرلمان والحكومحي  انه في ظل النظام البرلماني يجوز ا ،ةالدراس
ون مسؤوال سياسيًا أمام ال يك ةفان رئيس الواليات المتحد ،ةالتشريعي ةلية الرئيس أمام السلطمسؤو 

أن الرئيس ياضع  أال ،ئيس ال يستطيع حل أي من المجلسينت فإن الر وفي ذات الوق ،الكونغرس
  ةالفدرالي ةفي الحكوم ةظائف مدنيالتي تسري على كل من يشغلون و  ةالجنائي ةلقواعد المسؤولي

حي  يتولى مجلس  ،لكونجرس عن طريق االتهام الجنائيبواسطة ا ةالجنائي ةويتم تحريك المسؤولي
ر قرار المجلس ويصد ،ةيًا بناًء على طلب لجنته القضائيام للرئيس جنائسلطة االته ةالنواب وحد
قسم أمام مجلس الشيوخ على أن ي ةالرئيس في هذه الحال ةوتكون محاكم،البسيطة باألغلبية

 . 3 ةاألعضاء اليمن قبل نظر القضي

  الفصل التام بين السلطات:  الفرع الثاني

 ةسياج ةيدينون بها العتبار  االمريكي بمنابة عقيدة عي الدستورفي اعين واض أكان هذا المبد
وقد عمل واضعوا الدستور ،فالسلطات وزعت بين هيئات نال ،للحريات يقي من االستبداد والطغيان

كون على ان ت،مع كفالة التوازن بينها فصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةعلى اقامة ال
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بحي  يعتمد النظام الرئاسي ،1على السلطتين ةللدستور ورقيب ةحاميبمنابة  السلطة القضائية مستقلة
بمعنى ان تمارس ،د والمطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائيةعلى الفصل الجام

تستقل اارى في ذلك االاتصا  بحي   ةااتصاصاتها دون امكان ان تشاركها سلط ةكل سلط
ومن مظاهر فردية السلطة 2،في التشريعية والتنفيذية والقضائيةكل سلطة عن االارى المتمنلة 

فرئيس الدولة يقع عليه رسم وتقرير السياسة العامة ،وزراء لسياسة الرئيساضوع ال التنفيذية
عن سياسة الرئيس في هذا الصدد وعلى ذلك  ةمستقل ةفال يستقل الوزراء بسياسة ااص ،للحكومة

ذ سياسة الرئيس أي يعتبرو مجرد سكرتيريين يعملون على تنفيذ ادارة لتنفي ةايعتبر الوزراء مجرد اد
فان له  ةالحق في ااتيار وزرائ وكما يكون لرئيس الدولة ،على ذلك الرئيس وسياسته وله ان يجبرهم

تستمد وجودها في النظام  ةوالسلطة التنفيذي ةوكل من السلطة التشريعي،3كذلك في عزلهم الحق
وهو كذلك من  ،ةالمجالس التشريعين ينتاب أعضاء فالشعب هو م ،باشرهالرئاسي من الشعب م

 .4وهو الرئيس ةوم بانتااب ممنل السلطة التنفيذييق

باعتبارة  ةإذ ال يملك رئيس الدول ،ةعن السلطة التنفيذي ةتستقل السلطة التشريعي ،اارى ةومن ناحي
تستقل  اكم ،ةعادي او فض دورته أو حلحق دعوة البرلمان لالنعقاد ال ةلتنفيذيرئيسيًا للسلطة ا
د قرر فق،5عن طريق االنتااب ةويتم ااتيار القضاة عاد،ظيفتهاو  ةبممارس ةالسلطة القضائي

ولكن ،بواسطة الشعب ال بواسطة السلطتين االارتين الدستور االمريكي ان القضاة ينتابون مباشرة
 ةمع ان القضا ،في شؤون السياسة ةالقضا الى تدال البعض انتقد طريقة االنتااب قائال انها تؤدي

 بالمقابل6ولكن التجارب انبتت بطالن هذا النقد ،ة والاضوع لالحزابيجب ان يتنزهوا عن السياس
في اطاب  كومةان يبين حاجات الح ةويحق لسكرتير المالي تنفرد السلطتين في وضع الميزانية

اطئ مريكي نظاما للحكم يستند الى التفسير الاولقد أقام الدستور األ ،7البرلمان كل عام الى ةيرسل
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ولقد انقسم الفقهاء بشأن الفصل  ،1الفصل بين السلطات ةالسلطات من حي  شد بين فصلاللمبدأ 
الى ان الفصل بين السلطات يعني  ،فذهب االتجاه االول" لى رأيين المطلق بين السلطات ا

 ارسة وظيفتها التي حددها الدستورمم االستقالل الكامل لكل سلطة عن السلطات االارى في
 . إحداهما على االارى  ةوالتنفيذي ةمع عدم تأنير السلطتين التشريعي فياتار القضاة باالنتااب

قق الى ان الفصل بين السلطات بديهي وهو ال يمكن ان يتح ،فقهي آار ةفي حين يذهب اتجا
 ةت موزعمن االاتصاصا ةمجموع فالسلطة تعني ،ةالسلطة في الدول ةمع وحد ةتعارضلعمليا 

وعلى حسب  ،ه الهيئاتوبالتالي ال بد من وجود تعاون وتأنير بين هذ ،على هيئات نظمها الدستور
النيل  ةارى الى درجان الفصل المطلق بين السلطات يعني عدم تأنير سلطة على ا ةهذا االتجا

ويتمنل ،2ةمن الحكوم ةالنق وليس للبرلمان سحب ،حل البرلمان ةفليس للحكوم ،من استقاللها
في مباشرة  ةوالسلطة التنفيذيفي استقالل كل من البرلمان  ةوالتنفيذي ةالسلطتين التشريعي الفصل بين
 :تهما ويتمنل ذلك من االل ما يليااتصاصا

دون  ةعيالتشري ةتقل بمباشرة الوظيفيس( مجلس الشيوخ ومجلس النواب )  ةالبرلمان بمجلسي: أوال 
 ةويمتنع على رئيس الدول ،اقرارهاالذي يحق له اقتراح القوانين و  ةفهو وحد ،ةالتنفيذي ةلسلطا ةمشارك

الى ذلك  ليس لرئيس  ةباالضاف ،لبرلمان لدورة انعقاد أو تأجيلهادعوة ا_  ةرئيسا للحكوم ةباعتبار _ 
وال عمل  ،ينراح القوانحق اقت ةوال تملك السلطة التنفيذي ،3حل أي من مجلسي البرلمان ةالدول

كما ومن مظاهر  ،هو ان تتقدم الى البرلمان باحتياجاتها المالية ةوكل ما للسلطة التنفيذي ،ةالميزاني
بل وزيادة في اظهار ، ء ليسوا اعضاء في أي من المجلسينان الوزرا ،الفصل بين السلطتين ايضا

نم فانهم ال يستطيعون ، ومن الزائرين ةل البرلمان اال في شرفهذا الفصل ال يسمح لهم بداو 
 4. التحد  في البرلمان وان كان لهم االتصال بلجان كل من المجلسين
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ويعتبر رئيسها  ،اما بالنسبة للسلطة التنفيذية فانها تستقل بممارسة ااتصاصتها على البرلمان: نانيا 
كما  1ي نوعمع هذا االاير الذي ليس له ان يمارس عليه نفوذا او ضغوطًا من أ ةاواعلى قدم المس

االسئلة  ةوذلك بتوجي ،يظهر هذا االستقالل بعدم امكانية محاسبة الوزراء عن اعمالهم امام البرلمان
 ةإذ تنتفي المسؤولية الوزارية لكل وزير على حد ،واالستجوابات اليهم او بتقرير مسؤوليتهم السياسية

على  ةعالو  ،وجود مجلس للوزراء اما البرلمان لعدم ةوكذلك المسؤولية التضامني ،امام البرلمان
وبالتالي نالحظ  ،2ةانتفاء مسؤولية السياسة أصال أمامهم، فلرئيس الدولة وحده عزل وتعيين وزرائ

من االل هذه الدراسة عدم وجود تعاون ورقابة متبادلة بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية 
وعلى الرغم من  ان النظام  ،رلمانيوذلك على عكس ما ذكرنا سابقا مع اصائ  النظم الب

اال انه جاء الدستور االمريكي ببعض  ،الرئاسي يقوم على مبدا الفصل المطلق بين السلطات
للسلطة ابرزتها ضرورات الحياة العملية بالنسبة  ،االستنناءات على مبدأ الفصل التام بين السلطات

س الجمهورية حق االعتراض التوقيفي على فقد منح الدستور رئي ،السلطة التنفيذية التشريعية او
مما  ،التشريعات الذي يطلق عليه حق الفيتو، وأعطاه الحق في اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين

كما انه من ،3ةالق تدااال واضحا من جانب السلطة التنفيذية في اعمال الكونغرس التشريعي
أعطاء الدستور للرئيس ،ة على السلطة التشريعية برئيس الدول ةمظاهر تأنير السلطة التنفيذية الممنل
وحق  ،رئيسا لمجلس الشيوخكذلك جعل نائب لرئيس الجمهورية  ،األمريكي حق التوصية التشريعية

ونالحظ من جهة أارى وجود استنناءات ،4رئيس الدولة دعوة الكونغرس لالنعقاد في ظرف استننائي
شريعية على السلطة التنفيذية تداال ما بين السلطة  الت ، ووجودةالتنفيذي ةلى مبدأ استقالل السلطع

 :5فعلى سبيل المنال النظام الرئاسي المنال النموذجي لتطبيق النظام الرئاسي نالحظ ذلك فيما يلي

 ةصاصاتها وبالذات في ادارة السياسفي بعض اات ةاشتراك مجلس الشيوخ مع السلطة التنفيذي_ 1
 .يها واالشراف عل ةللدول ةالاارجي
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وسائر  ،والسكرتيرين ،ونائب الرئيس ،ةلس الشيوخ بمحاكمة رئيس الجمهوريكذلك يات  مج_ 2
او غير  ،او الرشوة،ويكون  االتهام في حاله ارتكابهم جريمة الايانه ،الموظفين المدنيين في االتحاد

يرة من واليته االا ةاتهام الرئيس كلينتون في السن:  ومنال على ذلك ،ذلك من الجنايات الكبرى
 ةالمشهورة بفضيح ةاالاالقي ةعلى الكونغرس في القضيبالكذب  2666عام ة الناني ةالرئاسي

س الشيوخ لم يوافق مجل ،من قبل مجلس النواب ةوبعد إجراء التحقيقات واتهام" ي مونيكا لوينسك"
 .1على إدانته  ةالديمقراطي ةذي االغلبي

عن طريق  ةعاد ةويتم ااتيار القضا ،بممارسه وظيفتها ةالسلطة القضائيمن جهة اارى تستقل 
قانوني ما للمحاكم من وبنظام  ،ةبحصانات معين ةالسلطة القضائي ءكما يتمتع اعضا ،االنتااب

غير قابلين  ةقضا 2من  ةريكياالم ةالعليا في الواليات المتحد ةوتتشكل المحكم2،ةضمانات ااص
على مستوى  ةولالعليا هو الشا  الناني في الد ةحكمورئيس الم ،للعزل ومعينين لمدى الحياة

اال  ،ةالعليا االتحادي ةالنظام المحكموال يستطيع البرلمان االمريكي ان يعدل  3،البروتوكول الرسمي
القوانين  ةدستوري ةحق مراقب ةكما ان للقضا ،بتعديل الدستور االتحادي ةالااص ةبعد اتباع الطريق

 .4 ةلتنفيذيتصرفات السلطة ا ةومراقب

فلئن كان ال  ،تعذر اعتناق مبدأ االستقالل المطلق بين السلطات ةولقد انبت واقع الحياة العملي
االمر  ،ةالبرلماني الشتراك في المناقشاتوا ةيجوز للوزراء حضور جلسات البرلمان بصفتهم الوزاري

 فإن هذا االتصال يتحقق ،ةبالسلطة التشريعي ةلطة التنفيذيالذي يملي نظريا عدم اتصال رجال الس
مشروعات القوانين التي تعرض على كل من  ةالتي تقوم بدراس ةعمليًاعن طريق اللجان البرلماني

في رئيس  ةالممنل ةلطة التنفيذيبين الس ةالعملي ةالتعاون ايضًا من الناحيويظهر  ،مجلسي البرلمان
فلقد تحول  ،5ةات حزب رئيس الجمهورينتمون الى ذالذين ي ةالبرلماني ةورجال االغلبي ةالجمهوري
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حي  ان الفصل  ،1الى تعاون و اتصال بينهما ةوالتشريعي ةفصل التام بين السلطتين التنفيذيمبدأ ال
وبالتالي  ةالسياسي ةلحياالمطلق بين السلطات لم يعد له تطبيق على ارض الواقع في ظل ممارسة ا

كنظام يقوم على الفصل المطلق بين السلطات هذا ما يوكد على صعوبة تطبيق النظام الرئاسي 
ئاسي والمطبق في إال انه يالحظ في النظام الر ،أي تعاون أو ارتباط بين السلطتيندون وجود 

 ةالتشريعي ةعلى السلط ةالتنفيذي ةكفة السلطقد أقيم على رجحان  ةاالمريكي ةالواليات المتحد
 ةأن حجم مساحة الدول ةمن االل هذه الدراساح  المتواضع وبرأي الب، في الكونغرس ةوالمتمنل

 ةإلى الصفات السياسي ةباالضاف شعبيته بين جمهور الشعبوقوة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس و 
 .تلعب دورا كبيرا في نجاح النظام الرئاسي ةونفوذ ةشاصيت ةللرئيس من حي  قو  ةوالتارياي

اوجدًا نوعًا من  ةاالمريكي ةي في الواليات المتحدنظام الرئاسوعلى الرغم من ان التطبيق العملي لل 
ولم يتحول قط   ةالنظام احتفظ بطبيعته الديمقراطياال ان هذا " الفصل النسبي بين السلطات النال 
ويعود  ةمن سلطات واسع ةمتع به رئيس الجمهوريرغم ما يت ،في يوم من االيام الى نظام دكتاتوري

واحترام ،ةمن الوعي السياسي من ناحي ةعالي ةتمتعه بدرجيقظة الشعب األمريكي و ذلك الى 
ويعود  ،2اارى ةالشعب الذي انتابهم من ناحي ةي العام وحرصهم على االحتفاظ بنقالرؤساء للرأ

 3:من العوامل نذكر منها ةولم ينجح اارجها الى مجموع ةحدنجاح النظام الرئاسي في الواليات المت

ولو طبق هذا المبدأ حرفيًا الدى  ،د الى مبدأ  الفصل بين السلطاتان الدستور االمريكي يستن(  1
ومنها الدول  ،هذا النظامالى نزاعات بين هذه السلطات وانقالبات كما حد  في البلدان التي قلدت 

                                                 

الى ، المتمنل في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري ةاالمريكي ةفي الواليات المتحد ةالسياسيفلقد ادل ظهور االحزاب  1
 ةصل على االغلبيفي الحزب الذي يح غالبا احد الزعماء ةحي  يكون رئيس الجمهوري،  ةتاابينشاط في المعركة االن

ولقد جرى ايضا العرف ،  ةوالتشريعي ةالتنفيذي مما يؤدي بشكل بديهي الى حصول تعاون ونيق بين السلطتين  ةالبرلماني
ومنها  ةااتصا  الكونغرس باألمور المالي كما ان،  ةبرسالته السنوي ةع للقوانين ملحقالدستوري باتجاه الرئيس بتقديم مشاري

 ةرسال) لى ارسال  درجت سنويًا ع ةرف الدستوري على ان وزارة الماليفلقد جرى الع، باشرة وغير مباشرة انشاء الضرائب الم
الكونغرس االستئناس  وتطلب من ،موجه الى الكونغرس تشرح فيها وتفصل ما تحتاج اليه من النفقات والمصاريف(  ةعام

دراسه ) لفه تعديل الدستور في مؤ ، احمد العزى ، ظر النقشبنري للمزيد ان،  ةللدول ةالعام ةفي وضع الميزاني ةبهذه الرسال
 264-122  ،( ةمقارن

 213 ،  مرجع سابق، عبد الغني بسيوني ، عبد اهلل  2
 322 ،  مرجع سابق، فتحي ، الوحيدي  3
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عليها  النال  المنصو  ان القوى والسلطات الرسمية هاام السياسي فيويرجع ايضا قوة النظ ةالنامي
بعناصرها النال   بهدف بناء الدولة الدائمة النشطة مريكي قادرة على الحركةفي الدستور اال

  .1ةالقوي ةلبناء الدول والسلطة بحيويتها المطلوبة

 ةاالمريكي ةين االحزاب السياسيب ةجذري او اصومات ةهنالك االفات أيدلوجيليست (  2
 .مقراطي والجمهوري يالد

من الوعي  ةوالمواطنين على درجه عالي،قوي ةاالمريكي ةام في الواليات المتحدالرأي الع ( 3
 .والنضج السياسي والقومي بعكس الحال في البلدان التي قلدت النظام الرئاسي االمريكي 

  على النظام السياسي الفلسطيني مدى انطباق خصائص النظام الرئاسي :المطلب الثالث

وعام  2663اجريت عليه لعام  ديالت التيوالتع 2662أن صدور القانون األساسي الفلسطيني عام 
يعتمد على  ،م في فلسطين نظام ديمقراطي نيابيتبنى القانون االساسي بان نظام الحك ،2665
اشرًا من قبل الشعب وتكون انتاابًا مب ةالوطنيوينتاب فيه رئيس السلطة  ةوالحزبي ةالسياسي ةالتعددي
حتا تبنى ولكن القانون االساسي لم يحسم صرا ،2يامام الرئيس والمجلس التشريع ةمسؤول ةالحكوم

  ةجمعي ةن نظام برلماني او رئاسي او حكومالتي تسود العالم م ةالنيابي ةأي من النظم الديمقراطي
 .واكتفى فقط بالن  على ان نظام الحكم هو نظام ديمقراطي نيابي 

 ةمعين ةولمد ،بواسطة الشعب ةس وجود برلمان منتاب كله او معظموالنظام النيابي يقوم على اسا
سمي الحكم النيابي  ةماما ةفإن جعلت الوزارة مسؤول ،واء تكون من مجلس واحد ام مجلسينس

امام الرئيس  ةن جعلت الوزارة مسؤولااما  ،وبلجيكا ،فرنسا ،ةالمتحد ةلككما في المم ،برلمانيا
ومعظم دول  ،ةاالمريكي ةلمتحدل في الواليات ااالعلى سمي الحكم النيابي رئاسيا كما هو الحا

وتمنيل  ،رى تتمنل في انتااب البرلمان لمدة محددةكما للنظام النيابي ركائز اا ،3ةامريكيا الالتيني

                                                 
 .323  ،مرجع سابق ،نعمان احمد ،الاطيب 1
 2663من القانون االساسي المعدل لسنه ( 5) ةالماد 2
 312  ،  مرجع سابق، عبد الحميد ، لي متو  3
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وهذا ما ينطبق على النظام  2،اب االل مدة النيابةواستقالل النائب عن النا ،1باسرها النائب االمة
ون االساسي الفلسطيني بان نظام الحكم في السياسي الفلسطيني من االل ما ن  عليه القان

 3.ةوالحزبي يمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسيةفلسطين نظام د

الوزراء " فلقد ن  على ان  2662وبتطبيق هذا الحال على القانون االساسي الفلسطيني لعام 
لوزراء مسؤول لس اوعن اعمال وزارته ومج ةم رئيس السلطة كل في حدود ااتصاصمسؤولين اما

الساسي قد ااضع الوزراء وبالتالي نجد ان القانون ا ،4"امام المجلس التشريعي ةتضامني ةمسؤولي
وهذا من مزايا النظام بحق الوزراء  ةلطات واسعوهو كذلك يمارس س،المباشرة امام الرئيس ةللمسؤولي

اسي في ظل القانون االس ةكذلك ان رئيس الدول،2662سي لعام الرئاسي الذي ااذ به القانون االسا
اال ان القانون االساسي المذكور ن  ،ايضاً  ةوالحكوم ةالدول ةكان يجمع بين رئاس 2662لعام 
 .5امام المجلس التشريعي ةتضامني ةمجلس الوزراء مسؤول مسؤولي" ان  على

راء س وز رئي ،وانه ال يوجد في النظام الرئاسي ةااص ،نظام الرئاسي بذات الوقتما يناقض ال ذلك
كلها  وهذه االمور) وال تضامن وزاري  ةبرلماني ةوال نق ةسياسي ةوزاري ةوال مسؤولي ،وال مجلس وزراء

هو الرئيس القانوني والفعلي للسلطة  ةيس الجمهوريوانما الرئ (من اصائ  النظام البرلماني
كذلك  الرئيس ماما ةيوجود مجلس وزراء واتبعهم لمسؤولولقد ن  القانون االساسي على  ،6ةالتنفيذي

للوزراء امام المجلس التشريعي وهذا ما ياالف  ةالتضامني ةن  القانون االساسي على المسؤولي
 . النظام الرئاسي 

واالستجواب الى  ةاء المجلس التشريعي توجيه االسئلأعض 2662واعطى القانون االساسي لعام 
ياالف النظام الرئاسي بعدم اضوع وهذا ما ،7الى احد الوزراء ومن في حكمهم او ةالحكوم

                                                 
 165،مرجع سابق،على يوسف.،الشكري 1
 .256 ،1221،ةللنقافه العربي ةالقاهر  ،القاهره،ةبدون طبع،ةلنظام النيابي ومشكلة الديمقراطيا،عصمت سيف الدوله 2
 2663من القانون االساسي الفلسطيني لعام ( 5)ةالماد 3
 2662سي لسنه من القانون االسا( 11) ةالماد 4
 2662من القانون االساسي لعام ( 11/2) ةالماد 5
 516 ،  مرجع سابق، محمد كامل ، ليله  6
 2662من القانون االساسي لعام ( 11/2) ةالماد 7
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كما يمارس اعضاء المجلس  ة،ستجواب من قبل السلطة التشريعيواال ةالسكرتيرين لتوجيه االسئل
االستجواب  بعد ،ضاء المجلس التشريعيعلى الوزراء حي  يجوز لعشرة من اع ةالتشريعي رقاب

ء ضع القانون االساسي الوزراحي  اا،1او من احد الوزراء ةمن الحكوم ةالتقدم بطلب سحب النق
 . ئاسيالر  من اصائ  النظام البرلماني وليس وهذا ،(ةسحب النق) ةالسياسي ةللمسؤولي

لم يأاذ بشكل  2662على ان القانون االساسي الفلسطيني لعام  ةويتضح من االل هذه الدراس
 السلطة التنفيذيه ةزراء أي ننائيالنظام الرئاسي على الرغم من عدم الن  على منصب رئيس الو 

 ةالوزراء يتبعون لمسؤولي فقط مع النظام الرئاسي من جهة ان ةاللهم ان القانون االساسي يتشاب
 ةتشب ةح للرئيس من ااتصاصات واسعبشأنهم وما من ةوهو يمارس ااتصاصات عديد ،الرئيس

على  ه ابقى من جانب ااراال ان،للرئيس في النظام الرئاسي ةممنوحتلك االاتصاصات ال
الى  ةباالضافء،ن  على وجود مجلس وزراو  ،للوزراء امام المجلس التشريعي ةيالتضامن ةالمسؤولي

 السؤال واالستجواب ةق توجيمن قبل اعضاء المجلس التشريعي من ح ةان الوزراء ياضعون للرقاب
ام   النظمن قبل المجلس التشريعي كل هذه الاصائ  تشبه اصائ ةبالحكوم ةمنح النق ةومسأل

ليس فصل ،ةوالقضائي،ةوالتنفيذي ،ةصل بين السلطات النال  التشريعيان الف ىال ةباالضاف،البرلماني
 .  ةوالتنفيذي ةيعيتام بل هنالك تعاون بين السلطتين التشر 

رئيس الوزراء لدى  استحدا  منصب ةل االول على القانون االساسي بغيوبعد ان جرى التعدي
ي على اقتراح رئيس السلطة حي  وافق المجلس المركزي الفلسطين،ةالفلسطيني ةالسلطة الوطني

حي  تم ،ةلوطنيلسياسي الفلسطيني للسلطة اباستحدا  منصب رئيس الوزراء في النظام ا ةالوطني
من القانون ( 112)وذلك حسب الماده ،ضمنياً  2662الغاء القانون االساسي الفلسطيني لسنه 

يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا "والتي تن  على  2663المعدل لعام االساسي الفلسطيني 
ولقد اص  الباب الاامس بموجب التعديل والمتعلق بمجلس الوزراء ،2القانون االساسي المعدل

 ةمن قبل رئيس الوزراء وكيفي ةتشكيل الحكوم ةحي  تضمن كيفي موضوع التعديل الذي تم وهو

                                                 
 2662من القانون االساسي لعام ( 44/1) ةالماد 1
 2663. لسنةمن القانون االساسي المعدل ( 116) ةالماد 2
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أصبح النظام السياسي و ،1ةس الوزراء وتشكيللمجل ةالمجلس والصالحيات الممنوح ةنيلها نق
حي  اصبح هنالك رئيس الوزراء بعد ما كان في ظل  ،ةالسلطة التنفيذي ةقوم على ننائيالفلسطيني ي

ومع ،ايضاً  ةوالحكوم ةالدول ةبين رئاس ةس الدولييجمع رئ ،2662قانون االساسي السابق لعام ال
 ةعلى القانون االساسي المعدل لسن،2انيديل النتطور النظام السياسي الفلسطيني وصدور التع

وتحديد  ةاالنتقالي ةهر هذا التعديل هو انتهاء المرحلالذي كان جو ،2665والذي حصل عام  2663
بقي موقف ،3المجلس التشريعي باربع سنوات ةوعضوي،ةالفلسطيني ةالوطني ةالسلط ةرئاس ةمد

الرئاسي والالط بين النظامين  ،ةوض من ناحيالغم ةالتعديلين يشوبالقانون االساسي رغم هذين 
والذي نحاول التعرف اليه في هذا المطلب هو مدى انطباق النظام  ،والبرلماني في ذات الوقت

 ةوذلك بمقارن،2665 ةلقانون االساسي المعدل لسنالرئاسي على النظام الفلسطيني حسب ا
يني حسب القانون االساسي المعدل اصائ  النظام الرئاسي ومدى انطباقها على النظام الفلسط

 .2665 نةلس

 ةالسلط ةوجود رئيس منتاب يجمع بين يدي:  يقوم النظام الرئاسي على ركيزتين أساسيتين هما
لقانون ونانيا الفصل الجامد بين السلطات والذي سوف نحاول التعرف عليه من االل ا ةالتنفيذي

  4 :2663ةاألساسي المعدل لسن

 :  ةالتنفيذي ةالسلط ةس منتاب يجمع بين يديرئي وجود :أواًل 

وهذا ما ال  ،ةو رئيسًا للحكوم ةجود رئيس منتاب يكون رئيسا للدوليقتضي النظام الرئاسي بو 
لسياسي الفلسطيني يقوم على حي  ان النظام ا ،ةالفلسطيني ةالوطني ةرئيس السلط ينطبق على

ال  ةحي  ان رئيس الدول ،2665ل لعام معدحسب القانون االساسي ال ةالسلطة التنفيذي ةننائي
 حي  ان كل منهما منفصالن عن بعضهما ،ةالحكوم ةرئاسو  ةالدول ةيستطع الجمع بين رئاس

                                                 
 .2663للقانون االساسي المعدل لعام  ةالمذكرة االيضاحي 1
العدد السابع والامسون بتاريخ ، ةونشر في الوقائع الفلسطيني 2665\1\13غزة بتاريخ  ةصدر التعديل الناني في مدين 2

11\1\2665 
 2665 ةمن القانون االساسي المعدل لسن 31/42 ةالماد 3
 224  ، مرجع سابق، عبد الحميد، متولي 4
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 ةانتااب ةس في النظام الرئاسي من حي  طريقمع الرئي ةويتشابه رئيس السلطة الوطني ،البعض
ومباشرًا عن الشعب الفلسطيني وفقًا انتاابا عامًا  ةالفلسطيني ةالوطني ةحي  ينتاب رئيس السلط

على قدم المساواة مع أعضاء  ةانتااب ةوهذا ما يجعل طريق ،1الحكام قانون االنتاابات الفلسطيني
اما رئيس الوزراء فهو مسؤول  ،غير مسؤول سياسًا امام البرلمان ةورئيس السلطة الوطني ،2البرلمان

رئيس  اما الوزراء فهم مسؤولون امام ،ةحكومتواعمال  اعمالهعن  ةام رئيس السلطة الوطنيام
وهذا ما ياالف النظام الرئاسي بانه كما ،3وعند اعمال وزارته ةالوزراء كل في حدود ااتصاص

حي   ،ةناني ةوعدم وجود رئيس للوزراء من ناحي ة،بعدم وجود مجلس وزراء من ناحي ذكرنا سابقاً 
 .  ةوالحكوم ةالدول ةئاسفي النظام الرئاسي يجمع بين ر  ةان رئيس الدول

وذلك انعدام  ،بشكل فردي ،كما ان الوزراء في النظام الرئاسي مسؤولون بشكل مباشر امام الرئيس
اما في ظل النظام الفلسطيني فإنه قد اتبع رئيس الوزراء لرئيس  ،للوزراء ةالجماعي ةوجود المسؤولي

 .وهذا على عكس النظام الرئاسي  ةس الدولالمباشرة امام رئي ةوال يتبع الوزراء للمسؤولي ةلدولا

ري المعروف في النظام مبدأ التضامن الوزا 2663ة ولقد قرر القانون األساسي المعدل لسن
امام  ةوالتضامني ةالفردي ةالوزراء و أعضاء حكومته للمسؤوليوااضع كل من رئيس  البرلماني 

الرئاسي ال يجوز الجمع  وفي ظل النظام ،وهذا ما ياالف ايضًا النظام الرئاسي،4المجلس التشريعي
ر وال حضو  ،وال يحق للوزراء ان يكونو اعضاء في البرلمان ،البرلمان ةالوزارة وعضوي ةبين عضوي

ظام على أن الرئيس في ظل الن،وهذا ما هو مطبق في النظام الفلسطيني،5ةالبرلمان بصفتهم الوزاري
ئيس في ظل النظام الرئاسي على عكس الرئيس في وذلك ان الر  ،ةالرئاسي يتمتع بصالحيات واسع

ن فلقد منح القانو  ،وهذا ما ينطبق صراحتًا على الرئيس في ظل النظام الفلسطيني ،النظام البرلماني
بيرة تشبه تلك الصالحيات صالحيات ك ،ةالفلسطيني ةالوطني ةاالساسي الفلسطيني لرئيس السلط

 : ومن هذه الصالحيات للرئيس في ظل النظام الرئاسي  ةالممنوح
                                                 

 2665ن القانون االساسي المعدل لسنه م 34 ةالماد 1
 261  ، مرجع سابق،  سليمان محمد ،الطماوي2
 2665من القانون االساسي المعدل لسنه ( 24/2,1) ةالماد 3
 2663لسنة  من القانون االساسي المعدل( 24/2,1) ةالماد 4
 465   ، مرجع سابق، محسن، اليل  5
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السلطة الوطنية س رئيس أحي  يتر ،1ةالقائد االعلى للقوات الفلسطينيهو  ةرئيس السلطة الوطني(  1
وهذا ما يشبه الرئيس في النظام السياسي ،على ااتالف انواعها قيادة كافة القوات المسلحة

على ااتالف انواعها  لحةالمريكي حي  يعتبر رئيس الجمهورية هو القائد االعلى للقوات المسا
 2.سواء وقت السلم او في زمن الحرب

والهيئات  ةلدى الدول والمنظمات الدولي ةطة الوطنيممنلي السل ةيعين رئيس السلطة الوطني(  2
وذلك ،3ةالفلسطيني ةلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنيكما يعتمد ممن ،ينهي مهامهمو  ةاالجنبي

 . اوراق السفراء والقناصل في الدولة الفلسطينيةالاارج واعتماد  في لتمنيل الدولة الفلسطينية

القوانين بعد اقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني االل  ةيصدر رئيس السلطة الوطني(  3
شفوعًا وله ان يعيدها الى المجلس االل ذات االجل م،نين يوما من تاريخ إحالتها إليهنال

حق تصريف القوانين وله  ةالفلسطيني   يمتلك رئيس السلطةحي،4ةبمالحظاته واسباب اعتراض
الحق في ابداء أي من المالحظات والتعليقات على القانون وله ان يردها الى المجلس التشريعي 

 نانية التشريعي بعد ان يتم مناقشتها مرةوللمجلس  ،االل فترة النالنين يوما من تاريخ احالتها اليه
 .  وتنشر فورا في الجريدة الرسمية عتبر مصدرةدد اعضائه وتان يقرها باغلبية نلني ع

وذلك باالستناد الى ن   ،5أو تافيفها ةو الاا  عن العقوبفحق الع ةلرئيس السلطة الوطني(  4
وهو حق  الساري المفعول في الضفة الغربية 1216عام من قانون العقوبات االردني ل( 51)الماده 

 .6حكم عليه حكما مبرما شاصي وال يصدر عمن لم يكن قد

في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأاير في غير ادوار انعقاد  ةلرئيس السلطة الوطني(  5
على المجلس التشريعي في اول  ويجب عرضها اصدار قرارات لها قوة القانون،المجلس التشريعي

                                                 
 2663سنة من القانون االساسي المعدل ل 32 ةالماد 1
 216 ،مرجع سابق ،عبد الحميد،متولي 2
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة  46 ةالماد 3
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة  41/1ةالماد 4
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة  42 ةالماد 5
 .الغربيةمن احكام قانون العقوبات االردني الساري المفعول في الضفة  51المادة 6
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اما اذا عرضت على ،نال زال ماكان لها من قوة القانو يعقدها بعد صدور هذه القرارات وا ةجلس
واهم ما يالحظ ،1المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون

حي  اعطت لرئيس السلطة الوطنية صالحية ،انها لم تحدد ما هي حاالت الضرورة على هذه المادة
   وقد منح القانون االساسية،ور استنادا الى حالة الضر  بان يقوم باصدار قرار بقوة القانون تشريعية

 .ط دون ان يشرك مجلس الوزراء منال اصدار قرارات بقوة القوانينلرئيس السلطه فق

او  يقبل  ةليبتشكيل حكومته وله ان يق ةرئيس الوزراء ويكلف ةياتار رئيس السلطة الوطني(  1
لناني من اركان الركن ا وزارةحي  تعتبر ال،2وله ان يطلب منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد،استقالته

ومن عدد من الوزراء يجتمعون  الدولة والتى تتكون من رئيس غير شا  رئيسالنظام البرلماني،
حي  يقع عليها اصال المحور الرئيسي  وتعتبر الوزارة،ن هو مجلس الوزراءفي مجلس متضام

  3.التنفيذيه ممارسة السلطة الفعلية الحقيقية في ميدان السلطة

يومًا عند  36لمده ال تزيد عن  ةرئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنيالطوا ةيجوز اعالن حال(  2
ويجوز   ةطبيعي ةغزو او عصيان مسلح او حدو  كارن وجود تهديد لالمن القومي بسبب حرب او

نلني  ةلمجلس التشريعي الفلسطيني باغلبيا ةيوما أارى بعد موافق 36ارئ لمده تمديد حاله الطو 
فقط  باعالن حالة الطوارئ وحدة عطى القانون االساسي لرئيس السلطة الوطنيةحي  ا، 4ئهاعضا

وقد حر   ولقد عدد حاالت الطوارئ على سبيل الحصر وليس المنال،دون مشاركة مجلس الوزراء
 .من الضمانات في منل هذه الظروف القانون االساسي بالن  على مجموعة

 :ات الفصل الجامد بين السلط: ياً ثان

 ةالتنفيذي،ةالتشريعي،الفصل التام بين السلطات النال  هي ةض النظام الرئاسي على ركيزة نانيينه
الفصل التام بين السلطات ال تؤاذ على اطالقها في دساتير الدول التي  ةبيد ان قاعد ،ةالقضائي

                                                 
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة  43 ةالماد 1
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة  45 ةالماد 2
 236 ،مرجع سابق ،محسن،اليل 3
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة  116ة الماد 4
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قد ن  القانون ول،1ذا الفصل بتقرير بعض االستنناءاتاذا تافف من حدة ه،ااذت بالنظام الرئاسي
أال أن هذا الفصل ليس الفصل المطلق وانما الفصل ،2االساسي على مبدأ الفصل بين السلطات

تشبه  ةوالتشريعي ةاال عمل كل من السلطتين التنفيذيفان تد،النسبي كما في النظام البرلماني
ل من التداولقد تم تبيان هذا ،وليس الرئاسي نيسبي الذي ن  عليه النظام البرلماالفصل الن

منل حق  ةنفيذيتال ةي اعمال السلطف ةوان تدال السلطة التشريعي،ةالمبح  االول من هذه الدراس
 ةالتشريعي ةللسلط ةالتشريعي ةفي الوظيف ةوتدال السلطة التنفيذي،3السؤال واالستجواب والتحقيق

  ن المجلس التشريعيتمنل في حق رئيس السلطة كما ذكرنا سابقًا باصدار القوانين بعد اقرارها مي
وحق الرئيس في اصدار قرارات لها قوة القانون في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأاير في 

 ةفي افتتاح الدورة العادي ةكذلك حق رئيس السلطة الوطني،يعيغير دورة انعقاد المجلس التشر 
 ةوالتشريعي ةطتين التنفيذيل التوازن بين السلوفي مجا،4ودعوة البرلمان لالنعقاد ،للمجلس التشريعي

االل فترة  ةي الفلسطيني او تعطيلال يجوز حل المجلس التشريع" ن  القانون االساسي على ان 
 ةالساسي بحق رئيس السلطة التنفيذيولم يأاذ القانون ا "وارئ او تعليق احكام هذا البابالط ةحال

وهو ما ،ةبالحكوم ةسحب النق س التشريعي منفي حل المجلس التشريعي مقابل ما يملكه المجل
 التاليويغيب ب،ةلصالح السلطة التشريعي ةتنفيذيوال ةطتين التشريعييحد  الالل في التوازن بين السل

 ةلتشريعي اننا نعيش مرحلاهم اصائ  النظام البرلماني وقد قال البعض من اعضاء المجلس ا
وبقي  ،م البرلماني وترك الجانب االارااال ان هذا ال يبرر االاذ بجانب من اصائ  النظ ةانتقالي

وفي ،النظم النيابية وهو نظام حكومة الجمعية ان نشير في هذا الصدد ان هنالك نوع نال  من
على النظام السياسي  الفلسطيني فان هذا األمر  ةالجمعي ةانطباق نظام حكوم ةالحدي  عن امكاني

الذي يركز  ةالجمعي ةعليها نظام حكوماصائ  التي يقوم مستبعد مطلقًا وذلك بالنظر الى ال
 ةسواء اكانت هذه الصالحيات تشريعي ،ةة التشريعيبيد السلط ةجميع الصالحيات الهامة في الدول

                                                 
 222_221 ،  مرجع سابق، عبد الغني بسيوني ، عبد اهلل  1
 2663ن االساسي المعدل لسنه من القانو (2) ةالماد 2
 2663من القانون االساسي المعدل لسنه  51,51  ةالماد 3
 2663من القانون االساسي المعدل لسنه  52,43,41 ةالماد 4
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على عكس النظام السياسي الفلسطيني الذي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات وان  ةام تنفيذي
 .الشعب هو مصدر هذا السلطات 

م شبه الرئاسيالنظا: المبحث الثالث  

 الذي الرئاسي شبه الحكم نظام األايرة الحقبة في السياسية الحياة في تنتشر بدأت التي األنظمة من
 يمنحل تسارع أنه ال البرلماني، النظام من أصلة يستمد كونها رغم الحالية األنظمة أحد  من يعتبر
 وهي ديغول شارل طريق عن ةالفرنسي الاامسة الجمهورية عهد من ما وهذا أكبر، سلطات للرئيس
 العشرين القرن بداية فرنسا في اسيئالر  شبه النظام نشأ حي  1.الحكم من النوع هذا لظهور بداية

 نظراً  ،1821عام الناني تشرين من الرابع في الاامسة الجمهورية دستور صدور مع وتحديداً 
 في األهمية بال  دور الجزائرية للنورة كان التي الرابعة الجمهورية سقوط إلى أدت التي للتطورات
 وتطبيقاته الرئاسي شبه النظام ماهية وسوف يقوم الباح  في هذا المبح  بتوضيح ،2 .سقوطها

 على الرئاسي شبه النظام اصائ  انطباق مدى إلى التعرف نحاول ذلك بعد نم( األول المطلب)
 (. الناني المطلب) الفلسطيني السياسي النظام

  الرئاسي شبه النظام اهيةم :األول المطلب

 رئيس فيه يكون والبرلماني الرئاسي النظام بين اليط نظام بأنه الرئاسي شبه النظام يعرف
 رئيس بين السلطات هذه وتوزيع الدولة، شؤون تيسير في شريكان الوزراء ورئيس الجمهورية
 في البرلماني النظام عند النظام هذا وياتلف آار، إلى بلد من ياتلف الوزراء ورئيس الجمهورية

 الوزراء رئيس أن في الرئاسي النظام عن وياتلف الشعب، قبل من ااتياره يتم الجمهورية رئيس أن
 على تقوم الرئاسية شبه واألنظمة أراد، إذا وعزله محاسبته البرلمان ويستطيع البرلمان أمام مسؤول
   3 .المجتمع في سائدة وقواعده البرلماني النظام عن بها يتميز قواعد يشمل دستور

                                                 
1   http://montada.echoroukonline.com/showthread.php 4/11/2012لزيارة تاريخ ا . 

 . 124  ،سابق مرجع الملك، عبد ،الريماوي 2
، 1884، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، جالنظم السياسية المقارنةبو شعير، سعيد، القانون الدستوري،  3

 180 . 
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 الموافقة أساس على الوزراء ورئيس الجمهورية رئيس بين يتم النظام هذا ظل في السلطات وتوزيع
 الجمهورية رئيس يقوم أن عليه المتعارف من أصبح المنال سبيل على فرنسا ففي السلطتين، بين

 هذا ظل ففي الداالية، الشؤون إدارة الوزراء رئيس يتولى بينما للبالد، الاارجية الشؤون بإدارة
 على( النواب مجلس) البرلمان موافقة بعد الوزراء رئيس يعين أن الجمهورية لرئيس يحق النظام
 كذلك الجمهورية رئيس مع باالستشارة الوزراء ااتيار منه يطلب الوزراء رئيس ااتيار وبعد ذلك،
 1البرلماني النظام في الحال هو ماك البرلمان في عضواً  الوزير يكون أن يشترط ال النظام هذا

  2 :يلي بما الرئاسي شبه النظام في الالط مظاهر وتتجلى

 . الشعب طرف من مباشرة ينتاب الجمهورية رئيس .1

 ممارسة في أساسياً  عضواً  يجعله مام الوزراء، مجلس رئاسة يتولى أن له الجمهورية رئيس .2
 كبار وتعين واقالتهم، الوزراء تعين منها الااصة الميادين من الكنير في التنفيذية السلطة

 التشريعي المجال أن بحكم ،المستقلة القرارات باصدار الجمهورية رئيس أيضاً  يتمتعو  الموظفين،
 شبه النظام في البرلمان ويحظى 3الدستوري المجلس أعضاء بعض بتعين أيضاً  ويقوم محدد،
 وفي السياسي، النفوذ عبر الرئيس بها يتمتع التي تلك من تحد تشريعية بسلطات الرئاسي
 في أن كما النقض، حق لديه أن إال تشريعية، لسلطات الرئيس امتالك عدم من وبالرغم المقابل
  والاارجي المحلي المستويين على اليومية السياسات رسم له تاول التي التنفيذية السلطات يديه
 يمكن وال محددة، لمدة مناصبهم نالبرلما وأعضاء الرئيس ويشغل البرلمان، رقابة تحت وذلك

  4التصرف بسوء لآلار االتهام إحداهما ةتوجي إمكانية استنناء اآلار،مع إقالة احداهما

 كان فإذا: وضعين بين نفرق فهنا الرئاسي، شبه النظام في الدولة رئيس وقوة لموقع وبالنسبة
 فإن البرلمانية، األغلبية بمساندة يتمتع الرئيس كان كلما البرلمانية، باألغلبية متمتعاً  الرئيس
 تتجاوز كبيرة قوة يكتسب بذلك فهو يعينها، الذي هو الرئيس أن إال بالنظر قوي الحكومة موقف

                                                 
1  him atal7okm/chebherezasi. hp/andhttp://www.istetla3.com/index.p  2/6/2012تاريخ الزيارة . 
2  http://www.nourpress.com/kamousonka.siyesi  2/6/2012تاريخ الزيارة . 
3)  w.nourpress.com/kamousonka.siyesihttp://ww  2/6/2012تاريخ الزيارة  . 
 .4،  2012فيتالينو كاناس، . منتدى البدائل العربي، عرض د/ النظام شبه الرئاسي: تقرير بعنوان 4

http://www.istetla3.com/index.php/and
http://www.istetla3.com/index.php/and
http://www.nourpress.com/kamousonka.siyesi
http://www.nourpress.com/kamousonka.siyesi
http://www.nourpress.com/kamousonka.siyesi
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26 

 

 فإن ، البرلمانية باألغلبية يتمتع ال الرئيس كان إذا أما الرئاسي، النظام في الرئيس سلطة أحياناً 
 أن إما الحالة هذه ففي استقرارها، على يؤنر مما المبادرة وسيلة من منقوصة تكون هنا الحكومة
ما للحكومة، المبادرة ويترك الرئيس يتنازل  يتمتع التي السلطات كل استعمال على يجبر أن وا 

 1.  الدولة شؤون لتسيير بها

نة أركان رئيسية وهي رئيس وبالعودة إلى المؤسسات التي يتكون منها النظام شبه الرئاسي فهي نال
 ، ورئيس الحكومة، ففي فرنسا مناًل على تطبيق النظام شبه الرئاسي فكان يتكونالبرلمانالدولة، و 

، وهنالك قلة من الدول 2من المجلس الدستوري، ورئيس الجمهورية، والوزير األول النظام فيها
ن كان بعض هذه  العربية طبقت النظام شبه الرئاسي وهي دساتير دول تونس، موريتانيا، الجزائر، وا 

وهو مظهر برلماني ، وفي نهاية هذا المطلب  3"الوزير األول" ر قد أفسح مكانًا لمنصبلدساتيا
  4 .سوف نحاول التعرف إلى مزايا وعيوب النظام شبه الرئاسي

  : مزايا النظام شبه الرئاسي : أواًل 

 . ذلك على الجمهورية رئيس موافقة بشرط القوانين فاعلية لها قرارات إصدار الحكومة حق من (1

  . القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب اقتراحللحكومة الحق في   (2

ويمكن أن تشترط على مجلس الشعب الكيفية التي يجب أن يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن 
. تشترط أن يتم مناقشتها بدون تعديل وال إضافة أو أن يتم التصديق عليها أو ال   

                                                 
 .122،   مرجع سابقالريماوي، عبد الملك ،  1
 .422،  مرجع سابقالطماوي، سليمان محمد ،  2
أعضاء بحكم القانون لمدى الحياة وهؤالء هم كل رؤساء الجمهورية ( أ: ستوري في فرنسا من األعضاء يتكون المجلس الد 3

 8وعددهم : أعضاء معينون ( السابقون الموجودون على قيد الحياة، والذين ال تتعارض مهامهم الحالية مع عمل المجلس، ب
واسطة رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس ، واألعضاء معينون بم كل نال  سنوات، يتجدد النل  منهأعضاء

القضاء الجمل ، يحي، : للمزيد انظر. ، ومدة العضوية تسع سنوات وغير متجددة نالنة أعضاء لكل واحد منهممجلس الشيوخ 
 .11، جامعة القاهرة ،  1، طالدستوري في مصر 

4   http://www.istetla3.com/index.php/andhimat917okm/chebhere29si7/6/2012تاريخ الزيارة . 
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 جديدة بانتاابات والمطالبة الشعب مجلس حل حق هوريةالجم لرئيس يعطي النظام هذا (1
 الجمهورية رئيس على يجب ال اار بمعنى الحق، هذا استادام يسيء أال بشرط للمجلس
 .  سنة كل في واحدة مرة من أكنر للمجلس جديدة بانتاابات المطالبة

 . منهم قةالن سحب طريق عن آار وزير أي أو الوزراء رئيس فصل النظام هذا ظل في يمكن (4

 .  الطوارىء قانون فرض في الحق الجمهورية لرئيس (2

 المرجعية ان إلى بااضافة هامة يراها قضايا في الشعب استفتاء في الحق الجمهورية لرئيس (6
 . دستوري مجلس يد في النظام هذا في الدستورية

1:  فهي الرئاسي شبه بالنظام األاذ عيوب أما:  نانياً   

س الدولة رئيس هيمنة (1  . الرئيس قبل من الطوارىء قانون استادام اءةوا 

 رئيس مصالح تتصادم عندما المشكلة هذه تتمنل حي  األحزاب، بين االئتالف صعوبة (2
 .  البرلمان مصالح يمنل الذي الوزراء مجلس رئيس مصالح مع الجمهورية

 طينيسياسي الفلسلمدى انطباق خصائص النظام شبه الرئاسي على النظام ا:المطلب الثاني

بدايًة أن النظام شبه الرئاسي ياتلف عن بقية النظم النيابية التي تم الحدي  عنها في السابق، 
حي  أن هذا النظام ظهر في ظل ظروف ااصة في فرنسا وتحديدًا في عهد الجمهورية الاامسة، 
ل نتيجة لجملة تطورات سادت تلك البالد حتى ظهر هذا النظام في ظل التصارع الذي حد  داا

النظام الفرنسي، حي  كان رئيسها آنذاك شارك ديغول حي  طلب من البرلمان الموافقة على قانون 
، حي  يتميز الدستور المتعلقة بتعديل الدستو من 2يمنح للحكومة جميع السلطات وتعديل المادة 

، كما بكونه أاذ ألول مرة بنظام برلماني عقالني يسيطر فيه الجهاز التنفيذي 1251دستور عام 
حولت للرئيس سلطات واسعة اتجهت إلى تقويته فاقترب النظام الفرنسي الحالي والذي هو برلماني 

                                                 

 .121،  مرجع سابقالريماوي ، عبد الملك ،  1 
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، حي  أن هذا النظام ولد في ظروف 1أصاًل من النظام الرئاسي ولذلك سمي بالنظام شبه الرئاسي
نون ااصة في فرنسا نتيجة لصراعات بين رئيس الدولة والبرلمان، حي  أن معظم فقهاء القا

الدستوري لم يدرجوا هذا النوع من أنواع النظم النيابية، بااضافة أنه ليس له قواعد ااصة تميزه 
بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وفي الحدي  عن  نظم فيما يتعلق بالتوازن والتعاونال ةعن بقي
حاليًا حسب ما  النظام السياسي الفلسطيني السائدنطباق اصائ  النظام شبه الرئاسي على مدى ا

نجد أنه يتشابه إلى حد بعيد مع أحكام وقواعد  2663ورد في أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 
القانون األساسي نتيجة للالط بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ليس فقط من جهة أن الرئيس فيه 

سابق من هذه الدراسة يمكن ينتاب من قبل الشعب انتاابًا عامًا، حي  أنه كما تم الحدي  في ال
شرط أن ينتاب عن طريق  اب فيه الرئيس عن طريق الشعب وليسأن يكون النظام البرلماني ينت

البرلمان فقط، أما بالنسبة للمسؤولية فهناك نوعان من المسؤولية في القانون األساسي الفلسطيني 
ة من يحكومتها وهذه ااصهما مسؤولية رئيس الوزراء أمام رئيس السلطة عن أعماله وأعمال 
ته مسئولون مسؤولية فردية اصائ  النظام الرئاسي، والنانية مسؤولية الوزراء وأعضاء حكوم

أمام المجلس التشريعي وهذه من اصائ  النظام البرلماني من االل هذه الاصائ   ةوتضامني
الوزراء أمام رئيس أاذ النظام في فلسطين من جهة انتااب رئيس الدولة ومسؤولية الوزراء ورئيس 

الدولة باصائ  النظام شبه الرئاسي، كذلك في ظل القانون األساسي يحق للحكومة إصدار 
قرارات لها قوة القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية، كذلك يحق لمجلس الوزراء الحق في التقدم 

صدار اللوائح واتااذ ااجراءات ا ، 2لالزمة لتنفيذ القوانينإلى المجلس التشريعي بمشروعات قوانين وا 
من الوظائف  الحيات واسعة في شتى المجاالتكما أن القانون األساسي منح لرئيس السلطة ص

صدار قرارات لها قوة القانون وفرض حالة الطوارئ كما في النظام شبه  الداالية والاارجية وا 
اسي بأنه لم يعطي للرئيس الرئاسي، إال أن النظام السياسي الفلسطيني ياتلف عن النظام شبه الرئ

صراحًة حق حل المجلس التشريعي، كذلك ياتلف من جهة أارى بأنه لم يشر وينظم عملية 
ي يتميز بها النظام االستفتاء التي منحها النظام شبه الرئاسي لرئيس الدولة، إال أن الظاهرة األهم الت

                                                 
 .111،  2661، مصر، دار الجامعية الجديدة للنشر، 1، طالنظم السياسيةنابت، عادل،  1
 .2663األساسي المعدل لسنة  من القانون( 26)المادة  2
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دم مصلحة رئيس الجمهورية مع ظاهرة صعوبة االئتالف بين األحزاب، وتصاشبه الرئاسي أال وهي 
مصالح رئيس مجلس الوزراء، عندما فازت حركة حماس في االنتاابات التشريعية التي جرت 

حركة حماس رئيسًا لمجلس الوزراء ووجود  وتعيين السيد اسماعيل هيئة عن ،م2661مؤارًا عام 
ح رئيس الوزراء سيادة الرئيس محمود عباس عن حركة فتح رئيسًا للسلطة، حي  تصادمت مصال

 .مع رئيس السلطة
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 الفصل الثاني

  لنظام السياسي الفلسطيني مالمح ا
 

 رصدددد حيددد  ةهدددذا الفصدددل فدددي توضددديح النظدددام السياسدددي الفلسدددطيني ومعالمددد ةهميدددأتبدددرز 
االصددعب  ةومما ال شددك فيدده ان المهمدد،ةالفلسددطيني ةالوطنيدد ةة عهددد السددلطالقددانون االساسددي فددي فتددر 

 ةاالزدواجيدد ءتتمنددل فددي الغددا ،ةالتشددريعي ةنونين وراسددمي السياسددس التشددريعي والقدداالمجلدد ةالتددي تواجدد
هو نظام ذو طدابع  ةربيالغ ةان النظام السائد في الضفحي  ،النظام السياسي الفلسطيني ةتواج التي
 ونيداوضدعا قان ةالوطنية فقد ورنت السلط،سكسونيي قطاع غزة ذو طابع انجلو في حين انه ف،تينيال

ومن جهدة  وقطاع غزة  ةالغربي ةوني في الضفالنظام القان ةفي ازدواجي التعقيد يتمنل من جهةشديد 
 ،ةوانتدابيدد ةمددن عنمانيدد ةفددي مندداطق السددلطة الفلسددطيني ةمصددادر القددوانين السدداري ةفددي تعدديدد ىااددر 

اطق فدددي منددد ةوالتعدديددد ةوهاتدددان االزدواجيددد، ةاسدددرائيلي ةواومدددر عسدددكري ،ةومصدددري ،ةواردنيددد ،ةبريطانيددد
وعلددى  ةمددن ناحيدد ،بددين اقسددام الجهدداز االداري الواحدددمددا  ةانعكسددتا علددى العالقدد ةالفلسددطيني ةالسددلط

 .1اارى ةعالقه هذا الجهاز بالمواطن الفلسطيني من ناحي
التدي حددنت فدي  ةالدسدتوري ةويبرز دورنا كباحنين فلسطينيين بالقيام بتوضيح اهم التطدورات السياسدي

حيدد  ان كددل القددوانين وضددعت  ،اتوانددر هددذا التطددور  ة،الفلسددطيني ةلوطنيددا ةفددي عهددد السددلط ينفلسددط
 1212واالحددتالل االسددرائيلي عددام  ،قهددرا اصوصددا تلددك التددي وضددعت فددي ظددل االنتددداب البريطدداني

 ةالوطنيدد ةفصددل بدراسددة النظددام السياسددي الفلسددطيني فددي عهددد السددلطومددن هنددا تكمددن اهميددة هددذا ال
قسدديم هددذا الفصددل الددى مبحنددين رئيسدديين حيدد  نقددوم بدراسددة االحددزاب ولقددد قددام الباحدد  بت ة،الفلسدطيني
ومدددن ندددم نحدداول التعدددرف علدددى ( المبحدد  االول)وانرهدددا علدددى النظددام السياسدددي الفلسدددطيني  ةالسياسددي

المبحد  )والمتغيدرات التدى طدرات عليده  ةالفلسدطيني ةالوطنيد ةطبيعة النظام السياسي في عهدد السدلط
  (.الناني

 

                                                 
 51 ، 2662، معهد الحقوق، بيرزيت، في النظام القانوني الفلسطيني ةالتشريعي  ةستقرير حول الممار ، فراس، ملحم  1
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 حزاب السياسية وأثرها على النظام السياسي الفلسطينياأل:المبحث األول

األحزاب السياسية المعاصرة في النوادي السياسية والتكتالت البرلمانية، واللجان نبتت بذور 
االنتاابية، والتنظيمات الشعبية الماتلفة، ولقد ساهم في إبراز األحزاب السياسية في صورتها 

كان أبرزها النقابات المهنية، والتنظيمات الطالبية الجامعية  الحالية عدد من الهيئات والمؤسسات
 .1وغيرها

ولقد جاء ارتباط ظهور األحزاب السياسية من االل النظم النيابية الرئيسية التي تم الحدي  عنها 
النظم النيابية  ةفي الفصل األول من هذه الدراسة وذلك من االل تأنيرها وتنافسها في رئاس

ية لهذا الحق فلقد ن  القانون األساسي الفلسطيني على حرية تشكيل االحزاب الماتلفة، وحما
، وسوف يقوم الباح  في هذا المبح  بتحديد ماهية األحزاب 2السياسية وفق أحكام القانون
ومن نم نتعرض في المبح  الناني عن التنظيم ( المطلب األول)السياسية وأشكالها الماتلفة 

 (.المطلب الناني)سية الدستوري لرأحزاب السيا

 ماهية األحزاب السياسية وأنواعها: المطلب األول

تعتبر االحزاب السياسية مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي، بل هي أهم مؤسساته على 
ااطالق، ولقد كان من نتائج ظهور وذيوع مبدأ سيادة الشعب، نشأة األحزاب السياسية في دول 

ديدًا في انجلترا مهد النظام النيابي البرلماني والموطن األول له، وسوف الديمقراطيات التقليدية، وتح
نتعرض في هذا المطلب إلى مسألتين تتعلقان باألحزاب السياسية تعريف الحزب السياسي من جهة 

 (.الفرع الناني)وأنواع األحزاب السياسية من جهة أارى ( الفرع األول)

 

 

                                                 
 .221،  مرجع سابقعبد اهلل، عبد الغني بسيوني،  1
 .2663من القانون األساسي الفلسطيني لسنة ( 21)المادة  2
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 تعريف الحزب السياسي:  الفرع األول

في تكوين  ةمن العنصر الذي يرجح ةفي تعريف ةعدة تعاريف للحزب، وانطلق كل فقي ةطرح الفق
جماعة منظمة من األفراد، تسعى إلى "، على أنه يمكن تعريف الحزب السياسي بأنه 1الحزب

الوصول إلى الحكم وممارسة السلطة بالطرق المشروعة لتحقيق مبادئها المتفق عليها، وبذلك يتميز 
هو  ةب السياسي كجماعة منظمة تاتلف عن بقية الجماعات المنظمة األارى، في أن هدفالحز 

السياسي هذا  ةالوصول إلى مقاعد الحكم ليباشر السلطة وينفذ المبادئ التي نادى بها في برنامج
من ناحية، كما يتميز الحزب السياسي من ناحية أارى بأنه يستادم الطرق والوسائل المشروعة 

اتلف الحزب السياسي عن الجمعيات والتنظيمات السرية التي تعمل يلى السلطة، وبهذا للوصول إ
، والمالحظ على التعاريف التي 2عللى ااطاحة بنظام الحكم القائم بوسائل وطرق غير مشروعة

للحزب، أنها تلتقي في عنصر مشترك هو الوصول إلى السلطة، ولكن ظهر في  ةطرحها الفق
زاب ليس لها مآرب سياسية أو ال ينصب غرضها الرئيسي على الوصول إلى اآلونة األايرة أح
راك فيها وهذه األحزاب هي أحزاب بيئية، وظهرت هذه األحزاب في أوروبا الغربية تالسلطة أو ااش

برزها حزب التحضر في ألمانيا االتحادية وبريطانيا ومصر  .3لمقاومتها التلو  البيئي وا 

 الحزاب السياسيةأنواع ا:  الفرع الثاني

عندما نشأت األحزاب السياسية كانت في البداية تنحصر المنافسة فقط في حزبين كما في بريطانيا 
أحزاب المحافظين، واحزاب األحرار، أما : مناًل، فكانت األحزاب السياسية تنقسم إلى نوعين رئيسيين

العالم الماتلفة، كما توجد في الوقت الحاضر يوجد أنواع عديدة من األحزاب السياسية في دول 
، وبصفة عامة تنقسم األحزاب السياسية 4عدة تصنيفات فقهية ألنواع األحزاب السياسية المعاصرة
 :إلى نالنة أنواع، هي األحزاب األحادية والننائية والتعددية

                                                 
 .332،  جع سابقمر الشكري، علي يوسف،  1
 .212،  مرجع سابقعبد اهلل، عبد الغني بسيوني،  2
 .331،  مرجع سابقالشكري، علي يوسف،  3
 .366،  مرجع سابقعبد اهلل، عبد الغني بسيوني،  4
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يقصد بنظام الحزب الواحد، احتكار السلطة من قبل تنظيم سياسي : نظام الحزب الواحد .1
إلى أن مصطلح نظام الحزب الواحد مصطلح ااطئ في تسميته،  ةذهب جانب من الفقواحد، وي

 ةكتعريف جزء من كل ومن نم يعني وجود بديل معارض، والحدي  عن دولة الحزب الواحد معنا
استادام متناقض في المصطلح، فمنل هذه الدولة كانت فاشية أم شيوعية تظهر احتكارًا للسلطة 

والمالحظ أن نظام الحزب الواحد ساد وانتشر في أعقاب الحرب ،اتوريةواسمها الصحيح الدكت
العالمية النانية، وال سيما في أوروبا الشرقية، حي  حذت بلدان هذا المعسكر حذو االتحاد 

، وال يتفق نظام الحزب الواحد ومبادئ 1السوفيتي من حي  التنظيم السياسي والدستوري
معناها وحدة الترشح وبالتالي انعدام حرية النااب في االاتيار ألن وحدانية الحزب  ،ةالديمقراطي

 .2ويتبع أيضًا تركيز سلطات الدولة بين قيادة الحزب
 :نظام الحزبين .2

على النظام الذي يظهر فيه حزبان كبيران يتبادالن األغلبية تطلق تسمية نظام الحزبين،
نم ا قد يوجد أحزاب أارى إلى جانب البرلمانية، وال يعني نظام الحزبين وجود حزبين فقط، وا 
فالننائية في الحزب ما هي إال نوع  3الحزبين الكبيرين ومنال على ذلك الواليات المتحدة األمريكية

من التنافس السياسي المتعدد األطراف، أدى به التطبيق العملي في بعض الظروف إلى تجميع 
داال  ةتمرار الحصول على األغلبيفي وسع احدهما باس األطراف المتنافسة حول حزبين كبيرين

في الوقت الذي يبقى فيه الحزب اآلار ممناًل  ةالبرلمان، وتمكنه بالتالي من تشكيل وزارة بمفرد
ذا ما وضعنا النظام االنتاابي جانبا فان الذي يعزى إليها بصفة رئيسية قيام  للمعارضة، وا 

األستاذ موريس ديفرجيه بان الننائية هي  الننائية الحزبية وبقاؤها، لوجدنا أنفسنا امام ما قاله
طبيعية، ونعني بذلك أن االاتبارات السياسية تظهر عادة بشكل ننائي فليس هنالك دائمًا ننائية 

ويتمكن في نظام الحزبين حزبان من كسب الدعم  4حزبية، ولكن هنالك ننائية ميول واتجاهات
طة التنفيذية والوجود المشترك في السلطة الشعبي المتكرر الذي يمكنهما من السيطرة على السل

                                                 
 .341،  مرجع سابقالشكري، علي يوسف،  1
 .236،  مرجع سابقالطهراوي، هاني علي،  2
 .342،  مرجع سابقالشكري، علي يوسف،  3
 .414،   مرجع سابقالاطيب، نعمان احمد،  4
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 . (2)ويتميز نظام الحزبين باصائ  عكس نظام تعدد االحزاب (1)التشريعية بصورة أغلبية وأقليه 
ألنها تشكل من حزب واحد، وبرئاسة زعيم الحزب، ومن نم ،الحكومات تكون فيه متجانسة -1

   .من تنفيذ مشروعات طويلة األمد فإنها تبقى في الحكم سنين طويلة، تحقق االستقرار وتمكن
، ألن الحزب في حقيقته عبارة عن تجمع نظام الحزبين يتسم بمرونة كبيرة كما أن الحزب في -2

 . لالتجاهات المتقاربة
 نظام تعدد االحزاب -3

، ويذهب رأي في طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية توزيع السلطة السياسية عن، التعددية تعني
، وتعدد اآلراء ة بين تعدد األحزابويتعين التفرق (3)التعددية عماد النظام الديمقراطيإلى ان  ةالفق

أذ أن تعدد االحزاب يعني وجود أكنر من حزبين سياسيين، قد تكون نال  ،واالتجاهات السياسية
أو اربعة أو أكنر من ذلك، بحي  ينطبق على كل منها تعريف الحزب السياسي السابق بيانه 

للوصول إلى السلطة والمشاركة في الحكم، أما  ةوسعي ةوأعضاؤ  ةسي منظم له برنامجكتجمع سيا
تعدد اآلراء واالتجاهات بين جماعات غير منظمة تتصف بالتوقيت، فهذا يمنل المرحلة السابقة 

ويتسم النظام (4)أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية على نشأة األحزاب السياسية كما هو الحال في
في الدول التي تسود فيها ظاهرة تعدد األحزاب بطابعين واضحين، ظاهرة ضعف النيابي 

ذلك ان تعدد األحزاب يتعذر معه ان يظفر أيهما باألغلبية في  ،الحكومات وقصر عمرها من جهة
البرلمان، وميل األحزاب في هذا النظام ألن تصبح أحزاب جامدة من جهة أارى، أما عن أنر 

القانون الدستوري يؤكد ان تعدد االحزاب  ة، فإن فقوجود التعددية الحزبيةنتاابي في النظام اال
األحزاب من ناحية، ويتكانر عدد  يتواجد معه اآلاذ بنظام االنتااب الفردي باألغلبية المطلقه

 . (5)بشكل متزايد عند تطبيق نظام القوائم الحزبية مع التمنيل النسبي من ناحية أارى 

 لألحزاب السياسية في فلسطين  والقانوني نظيم الدستوريالت: المطلب الثاني 

                                                 
 .114  مرجع سابق،الريماوي، عبد الملك،  1
 .541،   مرجع سابق النظم السياسية والقانون الدستوري،عبد اهلل، عبد الغني بسيوني، 2
 .356  مرجع سابق،الشكري، علي يوسف،  3
 .314،   مرجع سابقعبد اهلل، عبد الغني بسيوني،  4
 .542،   مرجع سابقن محمد، وي، سليماالطما 5
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الحق في تشكيل األحزاب السياسية  2663كفل القانون االساسي الفلسطيني المعدل لسنه 
للفلسطينيين حق " من القانون االساسي الفلسطيني  21واالنضمام إليها، فلقد جاء في المادة 

ات ولهم في هذا الاصو  تشكيل االحزاب السياسية المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماع
ولقد أرسى القانون األساسي نظام الحكم فيها على التعددية  (1)"،واالنضمام إليها وفق القانون

على ان ( 2663)من القانون االساسي المعدل لسنه ( 5)السياسية والحزبية، فلقد نصت المادة 
وانطالقًا (2)،"على التعددية السياسية والحزبيةبي يعتمد نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيا"

من ذلك ولتعزيز حق التجمع والتنظيم جرى العمل على تطوير مجموعة من المبادئ والقواعد 
االرشادية في مجاالت األحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات كاطوة أساسية في إطار 

معروف فلسطينيًا أنه لم تستكمل حتى اليوم األطر التشريعية تعزيز قدرات المجتمع المدني، ومن ال
، إذا ال يوجد قانون أحزاب سياسية أو قانون نقابات ةفي المجاالت النالنة المذكورة بصورة وافي

عمالية فلسطينية بأيدي فلسطينية، كما ان هناك حاجة لمراجعة أحكام قانون الجمعيات والهيئات 
من القانون ( 21)ولقد أحالت المادة  (3)انه من القوانين الحدينة نسبياً األهلية المعمول بها رغم 

بان تشكيل األحزاب واالنضمام إليها وفقًا للقانون إال انه حتى اآلن  2663األساسي المعدل لسنه 
لم يصدر اي قانون ينظم تشكيل األحزاب السياسية، وعلى الواقع العملي فإن القانون المطبق بشأن 

األردني، وأهم ما يالحظ على  1255لسنه ( 15)حزاب واالنضمام إليها هو قانون رقم تشكيل األ
هذا القانون بأنها قديم جدًا ويفتقر إلى العديد من الضمانات التي تكفل الحق في تنظيم وتشكيل 

هو قانون رقم األحزاب واالنضمام إليها، حتى أن األردن استعاضت عن هذا القانون بقانون آار 
ساري المفعول ال( 1255)لسنة ( 5)، والجدير بالذكر أيضًا بأن قانون رقم 1222لسنة  32

بالضفة الغربية وحدها دون غزة مما يعزز إشكالية واضحة في هذا القانون ، حتى أن األحزاب 
ج وهي ال الفلسطينية القائمة منذ القدم وتلك الحدينة هي فصائل وقوى أغلبها في الداال والاار 

نما ألنظمة ولوائح ااصة بها وضعتها بما يتالئم مع أهدافها وبرامجها  تحتكم لقانون وا 
واستراتيجياتها في المجاالت السياسية واالجتماعية وغيرها، وأن معظم الفصائل والقوى الفلسطينية 

                                                 
 .2663من القانون االساسي المعدل لسنه ( 21)المادة  1
 .2001من القانون االساسي المعدل لسنه ( 2)المادة  2
 .2004معهد الحقوق ، بيرزيت،  ،تعزيز االطار القانوني لألحزاب السياسية:تقرير بعنوان  3
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ومبادئ يتفق  ترى ان األفضل مرحليًا لتنظيم العالقة فيما بينها هي آلية الحوار وموانيق الشرف
ومن االل استعراض بعض نصو  1.عليها الجميع وليس من االل نصو  قانونية إلزامية 

يجد الباح  العديد من  .1255قانون األحزاب السياسية المطبق في الضفة الغربية لسنة 
 : ااشكاليات التي تعتريه والتي سوف يقوم الباح  بإيجاز بسيط باستعراضها

 . السياسي في القانون إلى المعنى القانوني للحزب السياسيافتقار تعريف الحزب  (1
إن هذا القانون أعطى صالحية حل الحزب السياسي إلى مجلس الوزراء وذلك بناءًا على  (2

وهذا ماالف ألحكام القانون والقضاء، التي تاول القضاء  ،تنسيب من وزير الداالية
وال يقصد  ،الداالي او غاياته ةنظامالصالحية في حل الحزب إذا ما وجدت بأن الحزب االف 

 . الباح  هنا بالقضاء العادي، إنما يجب أن ياضع ذلك لقضاء محكمة العدل العليا ورقابتها
، بل األكنر من ذلك إذا و رفض تراي  الحزب لمجلس الوزراءمنح القانون صالحية منح أ (3

صين قرار مجلس الوزراء رفض التراي  يكون هنا قراره قطعيًا ونهائيًا، وقام القانون بتح
وهذا ما ،(2)واعتبر قراراته في هذا الشأن نهائية وغير ااضعة للطعن لدى أي مرجع آار

 .ياالف احكام القانون االساسي الفلسطيني
سة ومنح ترااي  لرأحزاب لم يعهد القانون إلى هيئة يتم تشكيلها اصيصًا من أجل درا (4

نما اتبعها لسلطة وزارة الداالسياسية  .الية بواسطة المتصرف، وا 
ليس هنالك من معايير واضحة تضمن تعزيز الديمقراطية داال األحزاب واارجها في ظل هذا  (5

 . القانون وذلك بشفافية الموارد المالية لرأحزاب، وكذلك دورية االنتاابات لرأحزاب السياسية 

تأسيس السلطة الوطنية  وعلى الرغم من أن مسألة تنظيم األحزاب السياسية بقانون ظلت معطلة منذ
بوضع أي إطار قانوني ينظم ( 2661-1221)، حي  لم يقم المجلس التشريعي األول الفلسطينية
، إال أن مجلس وزراء حكومة الطوارىء قرر المبادرة إلى تنظيم هذه المسألة ب السياسيةعمل األحزا

قانون حول األحزاب مشروع  16/2/2662الهامة والمعقدة ، فقد أقر مجلس الوزراء بتاريخ 

                                                 
 . 2004، معهد الحقوق ، جامعة بيرزيت،  ي لألحزاب السياسيةتعزيز اإلطار القانون: تقرير بعنوان 1
 .1822لسنة ( 2)من قانون رقم ( 11)المادة  2
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السياسية وأحاله إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للمصادقة عليه، وقد جاء إحجام المجلس 
التشريعي الفلسطيني عن سن قانون لرأحزاب السياسية منسجمًا مع موقف أغلب القوى والفصائل 

األحزاب السياسية الفلسطينية التي ال ترى ضرورة لتبني إطار قانوني واضح ومفصل يحكم عمل 
في هذه المرحلة من مراحل تكوين الدولة الفلسطينية، وهذا الموقف السلبي يعود إلى جملة من 

 1: االعتبارات منها 

 ولم الوطني، التحرر مراحل فيها تستكمل لم انتقالية، مرحلة في الفلسطينية السلطة زالت ما .1
 . ااسرائيلي االحتالل بعد ينته

 السلطة مناطق في تطبيقه سيكون الفلسطينية السلطة عن صدرسي أحزاب قانون أي  .2
 في سواء امتدادات لها الفلسطينية التنظيمات أغلب أن حين في ، فقط الفلسطينية الوطنية
 . الاارج أو الداال

 في والمرجعية األوسع واألشمل السياسي ااطار باعتبارها الفلسطينية التحرير منظمة وجود .3
 . التحرير منظمة من هي جزء الفصائل وأغلب الفلسطيني الوطني يالسياس العمل تنظيم

 القوة رأسهم وعلى الفلسطينيين، حق من ذلك على يترتب وما ااسرائيلي االحتالل وجود .4
 القانون كفلها التي المشروعة والطرق الوسائل بشتى االحتالل مقامة في المنظمة، السياسية
 . الدولي

 لسنة العامة االنتاابات قانون األحزاب موضوع إلى تطرقت التي حدينةال الفلسطينية القوانين من
 االنتاابية، القوائم موضع تنظيم سياق في األحزاب لموضوع ةمواد بعض في أشار والذي ،2002
 وليس االنتاابات لاوض كقوائم االنتاابية القوائم تسجيل مهمة المركزية االنتاابات للجنة وأعطى
 مجالس انتاابات وقانون 2002 لسنة 8 رقم االنتاابات قانون ويستادم ،(2)سياسية كأحزاب
 اانتاابات، بشأن ،2002 لسنة بقانون المرسوم وكذلك ،2002 لسنة( 10) رقم المحلية الهيئات
 للمجلس النسبية االنتاابات كاوض المرشحين من مجموعة إلى لإلشارة" انتاابية قائمة" مصطلح

                                                 

 .  32-31  ، اهلل رام ،مساواة ، األساسي القانون ونصوص الواقع بين الحزبي العمل تقنين:  بعنوان تقرير 1 
 . 5،  2664عهد الحقوق، بيرزيت، ، متقرير اإلطار القانوني لألحزاب السياسية: تقرير بعنوان 2
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 االنتاابية النظم بين العالقة طبيعة أن فيه شك ال ومما ،( 1)المحلية االنتاابات أو التشريعي،
 ففي تمنيلها، وحجم السياسية األحزاب تعدد وجود على تأنيرها مدى في تتلا  الحزبية والنظم
 نظم فان بينالحز  نظام األحزاب وانتاج عدد تقلي  على( األكنرية) األغلبية نظم تعمل حين

 هذا في نشير أن وبقي  (2)األحزاب فيها تتعدد سياسية نظم إنتاج إلى قربأ تكون النسبي التمنيل
 جهة من االنتاابات قانون بين والفصل الغموض يشوبها زال ما األحزاب تنظيم مسألة أن الصدد

 قانون وفق السياسية األحزاب تسجيل وبين فقط، انتاابية ألغراض االنتاابية القوائم وتسجيل
 والنقض اللبس من العديد وحدها الغربية الضفة في به المعمول لساري،ا السياسية األحزاب

 على حدنت التي المتغيرات ظل وفي جدًا من جهة اارى، القديم القانون هذا يعتري الذي والغموض
 اانقالب بسبب غزة قطاع على الغربية الضفة وفصل وترهالت انشقاقات من الفلسطينية الساحة

 مجلس أقر فلقد فياض، سالم يرأسها طوارئ حكومة ووجود حماس، كةحر  قادته الذي العسكري
 للمصادقة الرئيس إلى ورفعها السياسية األحزاب قانون مشروع ،10/12/2002 بتاريخ الوزراء
 المالية، ومواردها وتشكيلها الحزبي العمل ضمانات من العديد على القانون هذا يشمل حي  عليها،
 إليها، واانضمام السياسية األحزاب تشكيل في المدني المجتمع رغباتو  ميوالت بعيد حد إلى يلبي
 امس من تتألف السياسية، األحزاب شؤون لجنة تسمى لجنة تشكيل القانون هذا وفق يتم حي 

والمفوض العام للهيئة المستقلة العليا  الفئة من العدل وزارة عن وممنل الداالية، وزارة عن ممنلين
نل عن لجنة االنتاابات وقاضيين سابقين غير منتميين حزبيًا، يرشحا من قبل ، ومملحقوق المواطن

وحسنًا ما فعل هذا القرار عندما اتبع برفض تسجيل الحزب الطعن أمام  (3)مجلس القضاء األعلى
ولكن أاطأ هذا القرار بقانون عندما منح الشا  مقدم طلب التأسيس للحزب  ،محكمة العدل العليا

 ةلكي يطعن أمام محكمة العدل العليا، ألن الطعن الصريح بالقرار ااداري يكون مدتيومًا  36مدة 
يومًا، بااضافة إلى أن الجهة  16يومًا، فبتالي فمن باب أولى أن تكون مدة الطعن هي  16

الماتصة بحل الحزب هي محكمة العدل العليا وليس مجلس الوزراء كما في القانون األحزاب 

                                                 
 . 2664، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، تعزيز االطار القانوني لألحزاب السياسية: تقرير بعنوان 1
 . 12، اعداد لاطة االنتاابات المركزية، فلسطين،  األحزاب السياسية ودورها في العملية االنتخابية: تقرير بعنوان 2
 16/12/2662ر بقانون األحزاب السياسية المقدم من قبل مجلس الوزراء بتاريخ من مشروع قرا( 13)المادة  3



18 

 

إال أن هذا القرار بقانون الذي تم المصادقة عليه  1م1255في الضفة الغربية لعام األردني المطبق 
من قبل مجلس الوزراء وينير العديد من التساؤالت والتناقضات والغموض، حي  أن المجلس 

بااضافة إلى أن ، التشريعي الفلسطيني هو صاحب االاتصا  في التشريع وليس مجلس الوزراء 
م عمل األحزاب السياسية في فلسطين سيطبق داال األراضي الفلسطينية صدور أي قانون ينظ

فقط؟ أم في الداال والاارج؟ حي  أنه كما هو معرف معظم الفصائل الفلسطينية لها امتدادات 
من القرار بقانون ( 21)ومن جهة أارى هل يمكن تطبيق ن  المادة  ،وارتباطات اارجية وداالية
 .وعالنيتها وشفافيتهافيما يتعلق بمالية الحزب 

 النظام السياسي الفلسطيني في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية  :المبحث الثاني 

مقارنه بباقي الدول االارى التي  ،التجربة الدستورية الفلسطينية هي تجربة حدينة ومتواضعه تعد
ومن هنا تكمن عها،واوضا وتم صياغته بما يتالئم ،لديها دستور نابت مر عبر مراحل زمنية متعددة

همية هذا المبح  لمعرفة كيف تم صياغة القانون االساسي في عهد السلطة الفلسطينية حي  ان أ
 .هذه التجربة تاتلف عن سابقاتها بانه تم صياغة القانون االساسي من قبل الفلسطينين انفسهم 

بمرحلتين اساسيتين  وتتلا  تجربة تتطور النظام السياسي  في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
وصدور   ،(المطلب االول)طنية الفلسطينية وقدوم السلطة الو  1223اعالن المبادئ عام : هما

 . (المطلب الناني)ت الواردة عليه واهم التعديال 2662 ةالقانون االساسي الفلسطيني سن

 : 0222اعالن المبادئ عام :المطلب االول 

 1224ي الفلسدطينية عدام ذ االيام االولى لقيامها على االراضدمن ةينيواجهت السلطة الوطنية الفلسط
مدن اعدداد االطدر الدسدتورية والقانونيدة والبندداء  ةني بكدل مددا يتضدمننظدام سياسدي فلسدطي ةتحددي اقامد
منذ  ةن على االراضي الفلسطينية المحتلالدارة حياة القسم االكبر من المواطنين الفلسطني ،المؤسسي

اتفداق اوسدلو تحدوالا مهمدًا فدي تضداريس الحقدل السياسدي الفلسدطيني تجسدد  وقدد ادادل 2" 1212عام 
                                                 

 1255لعام ( 5)من قانون األحزاب رقم ( 16)المادة  1
المركز الفلسطيني للبحو  ، 2664نسيان  ،الفلسطينيةصالح في مؤسسات السلطة الوطنية عملية اال :تقرير حول 2

 .1 ،يةاعداد احمد ابو د،السياسية والمسيحية 
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في قيام سلطة وطنية على مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي سلطة تجد مبرر وجودها في 
علددددى التفدددداوض مددددع الدولددددة  ،فددددي الدرجددددة الرئيسددددية ،، معتمدددددةولددددة مسددددتقلةاسددددتكمال تحولهددددا الددددى د

لمعدابر والمدوارد عبدر االسدتطيان والضدم والسديطرة علدى الحددود وا ،نبهداالمستعمرة التي تسعى من جا
اضدافة الدى  ،، لتقلدي  وتجزئدة رقعدة سديطرة السدلطة الفلسدطينية الدى اقصدى الحددودالطبيعية المهمة

عدالن المبدادئ علددى انده فدي مرحلددة انتقاليدة تجددري أويددن  ،1التنكيدر بحقدوق الفلسددطينين فدي الشدتات
لدددى ، ويسدددتمر نقدددل الصدددالحيات اللمجلدددس فدددي قطددداع غدددزة ومنطقدددة اريحددداد حكدددم ذاتدددي محددددو  ةقامدددأ

، باسدددتنناء القددددس الشدددرقية كمددا يقدددوم سدددكان المنددداطق الفلسدددطنينية المجلددس فدددي بقيدددة الضدددفة الغربيددة
وتجددري اعددادة  انتشددار القددوات العسددكرية االسددرائيلية فددي الضددفة  ،بانتادداب اعضدداء المجلددس ةالمحتلدد

وجدددب اعدددالن المبدددادئ فدددان المرحلدددة االنتقاليدددة سدددتمتد الدددى فتدددرة ال تتجددداوز وبم ،الغربيدددة وقطددداع غدددزة
اعدادة انتشدار اسدرائيل فدي قطداع غدزة ومنطقدة اريحدا وحتدى تطبيدق تسدوية  اريخ الامس سنوات من تد

 .  2 331و 224استنادًا الى قراري مجلس االمن الدولي  ،دائمة للصراع االسرائيلي الفلسطيني

تشدرين النداني  15المجلدس الدوطني الفلسدطيني فدي الجزائدر فدي  ةتقالل في دور ولقد جاء اعالن االس
واعتبارهدا ممدناًل شدرعيًا ووحيددًا للشدعب الفلسدطيني  ةدا على الصفة التمنيلية للمنظممؤك 1211عام 
مؤسسددداتها والمنظمدددات االقليميدددة والدوليدددة اف المجتمدددع الددددولي ممدددناًل بهيئدددة االمدددم المتحددددة و بددداعتر 

التحريدر الفلسدطينية انطالقدًا مدن هدذه الصدفة عمليدة المفاوضدات  ةوبناء عليده دالدت منظمد ،االارى
والددذي نددتج عندده السددلطة  1223عددام  ت الددى اعددالن اتفدداق المبددادئ اوسددلووقددد توصددل ،مددع اسددرائيل

   3. الوطنية الفلسطينية كأداة تنفيذية وادارية للعملية السياسية

لفلسطيني بشدأن النظدام السياسدي الفلسدطيني بدأن نظدام الحكدم فدي واهم ما جاء في ونيقة االستقالل ا
زاب ورعايدة يقدوم علدى اسداس حريدة الدراي وحريدة تكدوين االحد ،فلسطين هو نظدام ديمقراطدي برلمداني

، باالضددددافة الددددى العديددددد مددددن االمددددور التددددي اكددددد فيهددددا الميندددداق علددددى الهويددددة ةاالغلبيددددة حقددددوق االقليدددد

                                                 
 . 413 ، 1221مواطن،  ،رام اهلل ،1ط ،النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو :جميل ،هالل 1
، حقوق االنسان في مسودة مشروع النظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة االنتقالية :مؤسسة الحق 2

   .2  ،رام اهلل ،مركز الحقوق جامعة بيرزيت، 1221
 . 261 ، مرجع سابق ،لكعبد الم ،الريماوي 3
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، باالضافة الدى االلتدزام بدالموانيق ها جزء ال يتجزأ من الوطن العربيوان الفلسطينية للدولة الفلسطينية
ولقدددد كدددان التفاقيددة اوسدددلو اندددر فددي انشددداء السدددلطة الوطنيددة الفلسدددطينية فقدددد  ،وقددرارات االمدددم المتحدددة

اسددرائيل ووقددع التحريددر و  ةاف المتبددادل بددين منظمددتفدداوض الطرفددان فددي اوسددلو وارجددا باتفدداق االعتددر 
اما بالنسدبة لالتفداق النداني الادا  بداعالن المبدادئ فقدد وقدع فدي واشدنطن  1223/ 16/2عليه في 

صدًا بنداًء علدى مدا تدم التوصدل وقد ااذت المفاوضات بعدد هدذا االتفداق شدغاًل اا، 13/2/1223في 
 1.اليه

االسدددرائيلي علدددى ان مجلدددس السدددلطة يملدددك صدددالحيات  –ولقدددد نددد  اعدددالن المبدددادئ الفلسدددطيني  
سدددداس القددددانوني للتشددددريع فددددي هددددل يعتبددددر هددددذا االتفددداق االهددددذا الدددن  نتسددددائل وء تشدددريعية، فددددي ضدددد

؟هنا يجب التفريق ما بين انشاء حق التشريع وتقرير حق التشريع فداعالن المبدادئ ال ينشدئ فلسطين
، بددأن سددلطات االحددتالل االسددرائيلي ائمًا،لدده امتددداد دسددتوري وتدداريايوانمددا  يقددرر حقددًا ق ،حقددًا جديدددً 

والحدداكم  ،الصددالحيات الدسددتورية الممنوحددة لكددل مددن الملددك االردنددي فددي الضددفة الغربيددة كانددت ورنددت
  2.العام المصري في قطاع غزة 

 : 3وبشكل عام فالمفاوضات كانت نتائجها على مرحلتين 

ممهدددًا للتسددوية الدائمددة علددى سددلطة حكددم ذاتددي  ةوهددي التددي سدديتم فيهددا اقامدد: قاليددة المرحلددة االنت -1
بحيد   تشدمل هدذه السدلطة فدي والياتهدا الضدفة الغربيدة  ،331و 242س االمدن رقدم قرار مجل اساس

 ةوهكدددذا قامدددت الحكومددد"باشدددراف دولدددي  وتاسددديس الحكدددم الدددذاتي ويجدددب ان  يدددتم ذلدددك ،وقطددداع غدددزة
وبددذلك حلددت  ،بممارسددة سددلطة الحكددم المباشددر بدداعتراف اسددرائيلي ودولددي( ولدديس الدولددة ) سددطينيةالفل

                                                 
، حجاوي –مطبعة النصر  ،1ط ،دراسات فلسطينية ،رائد ،نعيرات ،ابو الف نايف ،قاسم ،عبد الستار ،عنمان ،عنمان 1

 .  221  ،فلسطين 
و حق بعد احتالل اسرائيل كاًل من الضفة والقطاع وفي انر نشوء السلطة الوطنية الفلسطنية مارست حق التشريع الذي ه 2

 فان  ،وما الن  الصريح على هذا االتفاق الى تقريرًا له وليس انشاء له انطالقا من هذا المفهوم واضافة اليه ،شرعي لها
اعالن المبادئ لم يتضمن وضع القواعد القانونية او الدستورية التي تنظم تبني التشريعات ووضع الحدود الفاصلة بين السلطة 

الممارسة الشريعية ،فراس ،ا ترك هذا االمر للتشريعات الدستورية صاحبة االاتصا  انظر الى ملحمالتنفيذية والتشريعية وانم
  13 ، مرجع سابق،في النظام القانوني الفلسطيني

 .من اتفاقية اوسلو  4م  3
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عموم فلسطين  ةينية التي استمرت منذ تشكيل حكومالفلسط ةالدولي بالحكومضلة عدم االعتراف مع
دافها فددي التحريددر السددباب تتعلددق باهدد،التددي صددادقت عدددم قبددول عربددي و دولي 1241فددي غددزة سددنه 
  1." لشرحها   هناوليس المجال  ،في ذلك ةللسياسات الدولي ةالكامل المناقض

وتشدمل الالجئدين ،م نقداش القضدايا التدي تدم تأجيلهاحيد  سديت: مرحلة المفاوضات الوضع الدائم -2
وحسدبما كدان مقدرر فدان المفاوضدات  ،والقدس واالسدتيطان والميداه والحددود والوضدع االمندي والسديادة

 .سنوات من قيام الحكم الذاتي  3الحل الدائم كانت ستنطلق بعد 

حيد  شدرعت اسدرائيل  ،الوسدلو حي  جاءت هذه االتفاقية اسدتكماالً : 1224اتفاقية غزة اريحا : نانيا
التحريددر الفلسدطيني بعددد اوسددلو فدي  جهددود بنداء النقددة مددن ادالل عدددة اتفاقيدات افضددت الددى  ةومنظمد

ايددار   –مددايو  4اريحددا وقعدده الطرفددان فددي يددوم  -اتفدداق تنفيددذي الوسددلو اطلددق عليدده اسددم اتفدداق غددزة  
وتشكيل السلطة الفلسطينية  ،يحاوتتضمن الاطوة االولى انسحاب اسرائيل من غزة وار  ،1224لعام 

لنقدددل الصدددالحيات المدنيدددة فدددي واتبدددع باتفددداق تنفيدددذين االول اقتصدددادي  والنددداني تمهيددددي  ،واجهزتهدددا
ومن ابدرز التغيدرات التدي دالدت علدى الحقدل السياسدي الفلسدطيني بعدد اتفداق اوسدلو انتهداء  ،2الضفة

سدددلطة الفلسدددطينية التدددي قامدددت وفدددق وتدددولى ال ،التحريدددر التدددي هيمندددت علدددى ذلدددك الحقدددل ةدور منظمددد
ولقدددد كدددان الوضدددع فدددي هدددذه الفتدددرة  ،3ع الدااليدددةاالتفددداق المدددذكور بددددور محدددوري فدددي ترتيدددب االوضدددا

اذ اناطدت  ،الزمنية من عمر السلطة الفلسطينية بموجب االتفاقية االسرائيلية الفلسطينية مغايرًا تمامداً 
 ةهدي السدلطة الفسدطينية المكوند اتصدا  هيئدة واحددةاالتفاقية المذكورة سلطة التشريع والتنفيذ من ا

 4.عضوًا بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية 24من 

                                                 
 .135 ،مركز الشامل للادمات  ،نابلس ،1ط، االسس الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني ،احمد مبارك، الاالدي 1
 .222- 221  ،مرجع سابق ،عنمان واارون ،عنمان 2
 . 22 ، مرجع سابق ،جميل ،هالل 3
الهيئة المستقلة ، رام اهلل ،1ط ،تقرير بعنوان حول التشريعات والية سنها في السلطة الوطنية الفلسطينية ،حسين ،ابو هنود 4

 . 24 ، 1221لحقوق المواطن 
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فددان هيكليددة السددلطة  ،امددا بالنسددبة للمرحلددة التددي تلددي تنصدديب مجلددس السددلطة الفلسددطينية المنتاددب
فاقيدددة وقدددد تدددم تنظددديم ذلدددك مدددن ادددالل االت ،عدددن التنظددديم السدددابق ،الفلسدددطينية سدددتكون ماتلفدددة تمامددداً 

 2: حي  تم تنظيم هذه المرحلة على النحو التالي  ،1االسرائيلية الفلسطينية المرحلية

عضوًا ورئيس السدلطة  12البال  عدده ،ةالذاتي من مجلس السلطة الفلسطينيتتشكل سلطة الحكم ( أ
 ةربيدالغ ةاشرة من الشعب الفلسطيني في الضدفمب ةوبصور ، نتاب جميعهم في آن  واحدوي ،التنفيذية

 11ليصددل فددي النهايددة الددى  ،عدددة مددرات ةيذكر ان هددذا العدددد تددم تعديلددة،يوقطدداع غددزة والقدددس الشددرق
 3.بدون رئيس السلطة ،عضوًا 

نيابدة عنده ، تتوالهداالتي ،الى جاندب الصدالحيات التنفيذيدة ةيتولى المجلس الصالحيات التشريعي( ب
 . ةتسمى بالسلطة التنفيذي ، ةتنفيذي ةلجن

االمددور  ةوتركددت بقيدد ،طةلمجلددس السددل ةوالوظيفدد ،ةبالبنيدد ةبعددض االمددور المتعلقدد ةالتفاقيددنظمدت ا( ج
  .ةعند تنصيب ةالذي يتولى وضع ،تيالى القانون االساسي لسلطة الحكم الذا ةالتفصيلي

بحكدددم  مدددن مجلددس السدددلطة ةالمنبنقددد ،فيذيددةالتن ةهددذه اللجنددد ةلسددلطة التنفيذيدددة رئاسددديتددولى رئددديس ا( د
 .وظيفته 

من  ةاا أقصى من حجم السلطة التنفيذيحد% 26ما نسبته  ينتع ةيستطيع رئيس السلطة التنفيذي( ده
 .اارج مجلس السلطة 

                                                 
وقد حلت ،21/2/1225الموقعة في واشنطن في  ،ية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزةاالتفاقية االسرائيلية الفلسطين 1

 ،بمجرد تنصيب المجلس المنتاب ،وبروتكول النقل االضافي،واتفاقية النقل التمهيدي،االتفاقيه محل اتفاقية غزه اريحا
 ( . 2/31)المادة

 . ةالمرحلي ةمن االتفاقي( 5,4,3)  دوامانظر ال 2
بموجب المرسوم الرئاسي  ةكما عدلت هذه الماد،  1225لسنه  13رقم  ةانون االنتاابات الفلسطينيمن ق( 13) ةر المادانظ 3

 . بشأن االنتاابات  1225لسنه  1رقم 
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الدددى مجلدددس  ةبموجدددب الصدددالحيات المنقولددد ،صدددالحياتها ومسدددؤولياتها ةالتنفيذيدددتتدددولى السدددلطة ( و 
 . 1السلطة بموجب االتفاقيه

ة العديدددد مدددن يمكدددن مالحظددد ،الدددذي تدددم االشدددارة اليددده السدددابق ةنيالسدددلطة الفلسدددطي ةيدددومدددن ادددالل هيكل
 2 :وهي  ةمور المهماال

  ةجاء لديعكس صدالحياتها المحددود ،ي على الشكل الذي رأيناه سابقاان تنظيم سلطة الحكم الذات -1
يددلل علدى  ومدن دون ان تعكدس شدكاًل قدد ،بموجدب االتفاقيدات ،تحولدت إليهدا في ادارة المناطق التدي

 . ةات سياديتمتعها بصالحي

 ةريددر الفلسددطينيجدداء شددبيهًا بشددكل منظمددة التح ،علددى هددذا النحددو ،ةسددلطة الفلسددطينيان تنظدديم ال -2
فمجلددس السددلطة يشددبه المجلددس  ،ةوالتنفيذيدد ةين السددلطات التشددريعيمددن حيدد  عدددم الفصددل بدد ،ذاتهددا

ع بعضددهم لالعتقدداد وهددذا مددا دفدد ،التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر ةاللجندد ةتشددب ةوالسددلطة التنفيذيدد ،الددوطني
 .ليحل تدريجيًا مكانها  ،ةيشبه المنظم ،لالق جسم جديد منتاب ةدفين ةد نيبوجو 

وهدو  عدن المجلدس ةهذه السلطة المنبنق ةرئاس ةلرئيس السلطة التنفيذية مسؤولي ةاعطت االتفاقي -3
وقددد ظددل  ،بينبدددون الفصددل بددين المنصدد" وزراء رئدديس الدد" مددا يعنددي تددولي رئدديس السددلطة لمسددؤوليات 

 .26633بموجب القانون االساسي المعدل للعام  ،ةهذا الوضع حتى تعديل

 ةتكمددن فددي السددياد ةالجوهريدد ةبددان المشددكل 1224الن المبددادئ عددام إعدد ةومددن المالحددظ علددى اتفاقيدد
 وقطدداع غددزة ةالغربيدد ةالمجلددس الفلسددطيني علددى الضددف ةحيدد  ان اقتصددار واليدد ،علددى االرض ةالفعليد

سدددددائل التدددددي سددددديتم التفددددداوض عليهدددددا  بمفاوضدددددات الوضدددددع الددددددائم كالمسدددددتوطنات باسدددددتنناء تلدددددك الم
سدواء فدي  ةى إصددار التشدريعات فدي هدذه المرحلدالتدي تتدول ةللهيئ ةواما بالنسب ،ليين والقدسواالسرائي
بكامدل هيئتهدا  ةالشارة فقط الى السلطة الفلسطينيتم ا ،ةالمرحلي ةاريحا او االتفاقي_ غزة  ةظل اتفاقي

                                                 
1


 .همن االتفاقيه المرحلي( 5,4,3)  دوامانظر ال 1

جامعه بير _معهد الحقوق ،  مار وبناء الدولةتفكيك االستع: االصالح القانوني في فلسطين ، اليل ،  مضر ناله،قسيس  2
 .2662،زيت 

3
. 22،  مرجع سابق ،لالي،  مضر ناله،قسيس 
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إذ بقددي هددذا  ،ةالتشددريع أو األسدداس الددذي ينظمدد ورصددد ةولكنهددا لددم تبددين آليدد ،  بالتشددريعتاددت التددي
صدر  1225وفي عام  ،دون ن  دستوري أو قانوني ينظمها الوضع المبهم في إصدار التشريعات

والدددذي يقضدددي بدددان تحدددول أي  ،بشدددأن نقدددل السدددلطات والصدددالحيات 1225لسدددنه ( 5)القدددانون رقدددم 
 ةالدى السدلطة الوطنيد 1224_ 5_12قبدل  ةقوانين والتشريعات التدي كاندت سداريبموجب ال ةصالحي

مجلدس السدلطة  ةين بعدد موافقديصدر القوان ةن  على ان رئيس السلطة الفلسطينيكما ي ،ةالفلسطيني
ومجلدددس  ةتتكدددون مدددن رئددديس السدددلطة الفلسدددطيني بالتشدددريع ةممدددا يعندددي انددده السدددلطة الماتصددد ،عليهدددا
ويددتم مددع مجلددس الددوزراء والددرئيس التشددريع  ةديددوان الفتددوى والتشددريع فددي صددياغى الدد ةإضدداف ،الددوزراء

نحددو ضددبط  ةنوعيدد ةنقلدد ،1225لسددنه  4عتبددر قددانون رقددم وي 1ة،الرسددمي ةنشددر القددانون  فددي الجريددد
اذ أصددبح هنالددك اسدداس قددانوني وااتصددا   ،فددي ذلددك الوقددت ةالتددي كانددت مبهمدد ةيالتشددريع ةالعمليدد

 ةات عددن السدلطة الفلسددطينيوصددور التشدريع ،اليده قبددل إصددار أي قددانوناللجدوء  تشدريعي مدنظم يددتم
التددددددددي جددددددددرت فددددددددي  ةات العامددددددددفددددددددي الفتددددددددرة التددددددددي سددددددددبقت تنصدددددددديب المجلددددددددس بموجددددددددب االنتاابدددددددد

اسددتبقيت  مددع ذلددكو  ،حيدد  صددار االايددر صدداحب االاتصددا  األصدديل فددي التشددريع26/1/1221
 2:ي تتمنل باآلتي والت ةلرئيس السلطة الفلسطيني ةبعض الصالحيات التشريعي

 .للمجلس  ةتشريعات او تقديم مقترحات تشريعيمبادأة ال ةصالحي( 1

 .إصدار تشريعات يتبناها المجلس  ةصالحي( 2

جدال امدور ضدمن أي م ةبأيد ةبما فدي ذلدك انظمدة لهدا عالقد ،ةإصدار تشريعات قانوني  ةصالحي (3
 . يتبناها المجلس  ةن  عليها في أي تشريعات أولي

بمددا ،قانونددًا  23اال ان عدددد القددوانين الصددادرة بلغددت  ،م مددن ان هددذه الفتددرة قصدديرة نسددبياا لددرغوعلددى ا
 121التدددي تعددددادل  ةفلسددددطينيمدددن اجمددددالي القدددوانين الصدددادرة فددددي ظدددل السدددلطة ال% 11,11يعدددادل 

                                                 
 .36_22 ، مرجع سابق، حسين، ابو هنود 1
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بما ة المحتل ةشهدت االراضي الفلسطيني 1221يناير عام _وفي العشرين من كانون الناني  1،قانوناً 
وهدو أول  ،ةفلسدطيني فدي المنداطق المحتلدانتااب اول مجلس تشريعي للشعب ال ةها القدس الشرقيفي

حيدد  2،ةدوليدد ةقبددل الشددعب وباشددراف ورعايدد بشددكل حددر ومباشددر وديمقراطددي مددن ةبرلمددان يددتم انتاابدد
بيدد ان ،باقتراح وتقديم مشاريع القوانين هي المجلس التشريعي الفلسدطيني  ةاصبحت الجهة الماتص

بل جاء  ،سيكياً حي  المضمون قانونًا كال لم يكن من ،ةهذه المرحلنتاابي الفلسطيني في لقانون االا
وقطداع غدزة  ةالغربيد الضفةحي  قسم  ،في العالم ةعن كل النظم االنتاابي ةماتلفًا وفريدًا في صيغت

تدراوح عددد يو  ،وامدس فدي قطداع غدزة ةالغربيد ةالضدف إحددى عشدرة منهدا فدي ،ةدائدرة انتاابيد 11الدى 
ن هدذا غيدر ا،ممناًل حسب الحجم السكاني للددائرة  12الممنلين المطلوب انتاابهم بين ممنل واحد و

لسدددطيني قدددد ولدددد الدددذي اتبدددع فدددي قدددانون االنتاابدددات الف ةونظدددام االغلبيددد ،ةالتقسددديم للددددوائر االنتاابيددد
 3: ةاالشكاليات التالي

حيدد  انددار  ،المجلددس علددى نسددب وحجددم التمنيددل فددي ةفددالماتل ةالصددراع بددين الدددوائر االنتاابيدد:  أوالً 
 . ةغير عادل ةوبطريق ةعلى الدوائر االنتاابي ةالموزع عدد المقاعد

 ةنتاابي الدى ان ضدمت دوائدر انتاابيدوفقًا للنظام اال ،ةأدى عدم تساوي الدوائر االنتاابيلقد :  ثانياً 
 .اعداد ناابين اضعاف ما لدى دوائر اارى 

ــاً  ففددي حددين  ،م التسدداوي فددي أصددوات الندداابينأاددرى عددد ةنظددام االنتاددابي أقددر مددن ناحيددان ال:  ثالث
فدان ناابدًا اادر  ،وطوباس ،سلفيت ،وائر منل اريحاأعطى الحق لنااب ان يقترع لمرشح واحد في د

 .ومدينه غزة  ،ني عشر مرشحًا في محافظات الاليلصوت لعشرة او انياعطى حقوقًا اكنر بان 
                                                 

قد نجد المبرر لها اذا ما ،  ان هذا العدد الكبير نسبيًا من القوانين التي صدرت في هذه الفترة من عمر السلطة الوطنيه 1
، وبالتالي تكون بحاجه الى اصدار قوانين تنظم من االلها امور ادارتها ، ااذنا بعين االعتبار ان السلطة كانت في بدايتها

، وذلك لعدة اسباب ، ب في الغال ةالسياسي ةتمتاز بالطبيع_  ةمنها والنانوي ةالرئيسي_ الحظ عل هذه التشريعات ومن الم
بموجب االتفاقات ،ت اليها باالضافه الى تنظيم ادارة المرافق التي انتقل، الى تنبيت وجودها ةلسطينيالسلطة الف ةها حاجأهم

 .165 ، مرجع سابق، اليل ، مضر ناله، قسيس،للمزيد انظر ، مع الجانب االسرائيلي  ةالموقع
مجلة ،اءه في تجربة المجلس التشريعي الفلسطينير ق ةالفلسطيني ةللدول ةالتشريعي ةالموسس،مجدولين ، ابو الرب  2

 .114 ،1222، 112العدد ،صامد
،  المجلس التشريعي القادم ةاثر النظام االنتخابي على تركيب حول ةتحليلي ةدراس، طالب ، عوض ، احمد ، مجدالني  3

 16_53  ،1222،مواطن ، رام اهلل 
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البسديطة وبددوائر  ةواالغلبيد ،نسدبيةال ةظدام االكنريدنتاابات وفقًا للقانون على اسداس نجرت اال :رابعاً 
نيدل معظدم هذا االمدر ادى الدى اسدتبعاد تم ،من حي  الحجم والتمنيل ةر متساويوغي ةمتعدد ةانتاابي

 . الصغيرة  ةاالحزاب والقوى السياسي

ال يحتدوي  ةاالنتقالي ةومسقوفًا بسقف المرحل ونه محدداً ان النظام االنتاابي الفلسطيني ولك:  خامساً 
 . ةاالنتقالي ةيدل على ما بعد المرحل ءوليس هنالك شي ،ةالدوري ةعلى صف

مدددن حيددد   ةاالنطمدددة القانونيددد ةوهدددي ننائيددد ،ةر فدددي هدددذا المطلدددب عدددن مسدددألة ضدددروريوبقدددي ان نشدددي
 ةالتشدريعي مندذ انتاابدحي   يبدو واضحًا للعيدان تجندب المجلدس  ،مصدرها العسكري او الفلسطيني

التدددي سدددبقتها فكدددان يدددتم  ةامدددا فدددي المرحلددد ،فدددي القدددوانين التدددي يتبناهدددا ةعسدددكرياالشدددارة الدددى االوامدددر ال
بشدأن  1225لسدنه ( 5)سواء باعتبار سريانها فدي القدانون رقدم  ،ارة الى تلك االوامر االسرائيليهاالش

القاضدددي   1225لسدددنه ( 2)ون رقدددم او بالغائهدددا كمدددا حدددد  فدددي القدددان ،نقدددل السدددلطات والصدددالحيات
مدددن  1224لسدددنه ( 1)قدددرار رقدددم  ومدددع ان الدددرئيس عرفدددات قدددام باصددددار ،ةبالغددداء االوامدددر العسدددكري

المفعدول قبدل تداريخ  ةاالنظمدة واالوامدر التدي كاندت سدارييشير الى استمرار العمل بدالقوانين و  ،تونس
لي تجنددددب االشددددارة الددددى االوامددددر وبالتا،حتددددى يددددتم توحيدددددها ةفددددي االراضددددي الفلسددددطيني 1212/ 5/1

نين لكددن االشددارة الددى القددوا، 1212عددام  ةالتددي صدددرت بعددد احددتالل االراضددي الفلسددطيني ة،ريالعسددك
 يكددونف تجدداه مددا جددرى بعددد ذلددك ،محدددد ال يعنددي اتادداذ موقددف ،1212قبددل عددام ةالتددي كانددت سدداري

كنيددرة تدددل علددى هددذا  ويدددعم هددذا الموقددف وجددود مؤشددرات ،تجنبددًا ألاددذ موقددف محدددد منهددا ببسدداطة
 1:التفسير وهي 

والتدي تلدزم مجلدس الحكدم الدذاتي  ،ةاوسدلو فدي  هدذا االتجدا ةاللتزامات التدي تدن  عليهدا اتفاقيدا_ (1
 .من كال الجانبين  ةالمشكل ةالقانوني ةالتي ستصدر عن السلطة على اللجن بعرض التشريعات

                                                 
 166_22 ، مرجع سابق، اليل ، ناله ، مضر ، قسيس 1
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  ةوانين صددادرة عددن السددلطة الفلسددطينيلقدد ،ةر لددبعض القددرارت واالوامددر العسددكرياالغدداء المباشدد_ (2
فددي  ةيلغيهددا فلمدداذا يددتم الغاؤهددا صددراح فدداذا كددان القددرار السددابق ،1225لسددنه ( 2)مددناًل قددانون رقددم 

 . قوانين الحقه

الددذي صدددر فددي غددزة  ،بشددأن نقددل السددلطات والصددالحيات 1225 ةلسددن( 5)ابقددى القددانون رقددم _ (3
 المفعدددول ةسددداري 1224/ 12/5الصدددادرة قبدددل  ةمدددر العسدددكريالقدددوانين واالوا ،12/4/1225بتددداريخ 

وهددو يسددبق تدداريخ  1224/ 5/ 12منددذ تدداريخ  مندده  يسددرى القددانون بددإنر رجعددي( 5)وبحسددب المدداده 
 .2664لعام( 1)سريان القرار رقم 

 عليه  ةوأهم التعديالت الوارد 2112لعام صدور القانون االساسي :المطلب الثاني 

 ةالعربيد ةون االساسدي الدذي أصددرته الجمهوريدا القدانون يحمدل نفدس اسدم القدانان هذ ةمما يجدر ذكر 
 ةتحدت رقابد ةالواقعد ةللمنطقد ةاالوضداع الدسدتوري ةبمقتضدا ظملتدن 1255مايو سدنه  11 المتحده في

وال بدد مدن التاكيدد علدى انده ال يوجدد  1،بفلسدطين الدذي يطلدق عليهدا اسدم قطداع غدزة ةالقوات المصري
تعنددي  ،فارسددية االصدل ةالدسدتور هددي كلمد ةفكلمدد ،القددانون االساسدي وكلمدده الدسدتور فدرق بددين تعبيدر

 ةشدددائع ةواصدددبحت الكلمددد" التدددراي "و" الذن ا"  وتفيدددد معندددى" القاعددددة"و " االسددداس"العربيدددة  غدددةبل
امدا قبدل هدذا  ،فدي مصدر 1223انر صددور  دسدتور عدام  1223االستعمال بشكل اا  منذ عام 

او القددانون االساسددي للداللددة علددى الدسددتور " القددانون النظددامي"عبيددر اسددتعمال تالتدداريخ فكددان الشددائع 
 ،ةالدستورية عام ةمن االمور المسلم بها في االنظم ولقد اصبح وجود ونيقة دستورية مكتوبة ،2ذاته
 ةوفدي الحالدة، تنظيم امور الحكم وطبيعتده واهدافدو  ،للدولة ةلها من اهمية في رسم االسس العاملما 
: وذلدددك مدددن جواندددب عديددددة ابرزهدددا  ،لسدددطينية تكتسدددب الونيقدددة الدسدددتورية المكتوبدددة اهميدددة ااصدددةالف

، والحاجدددة الماسدددة لمأسسدددة النظدددام ولدددة وتوحيددددها فدددي كيدددان سياسدددي واحددددالحاجدددة الدددى مأسسدددة الد
بوسددددائل الرقابددددة الدسددددتورية  ة، وحمايتدددد، وترسدددديخ مبدددددأ الفصددددل بددددين السددددلطاتالفلسددددطيني يالسياسدددد

                                                 
 .415 ،2664،مطابع المقداد  ،غزة، 2، طالتطورات الدستورية في فلسطين ،فتحي ،الوحيدي 1
  33  ،مرجع سابق ،رمزي طه، الشاعر  2
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بهدددف  ،ةام عالقددة تكامليددة بددين المجتمددع المدددني الفلسددطيني والمؤسسددات السياسددية العامددوضددرورة قيدد
   1.الى مرحلة بناء الدولة والمؤسساتاالنتقال التدريجي من مرحلة النورة 

صددياغة دسددتور فددي فلسددطين تتمنددل فددي العوامددل الدااليددة و  ةولعددل اهددم العوامددل التددي دفعددت باتجددا
 2:مكن توضيحها على نحو من االيجازالعوامل الاارجية والتي ي

ان فكدددرة صدددياغة دسدددتور لفلسدددطين بايددددي فلسدددطينية هدددي ليسدددت بدددالفكرة : العوامدددل الدااليدددة : اوال 
الدسددتور نبيددل شددع  اشددار الددى ان  ةحيدد  ان رئدديس لجندد ،1211بددل انهددا تعددود الددى عددام  ،الجديدددة

ونيقة االستقالل الوطني  الى ويل لتقوم بتح ةبتشكيل لجن 1211في عام  ةفات كلفعر  الرئيس ياسر
وبددأت عملهدا فدي اوسدلو بدين الطدرفين االسددرائيلي  ةوبالفعدل تدم تشدكيل اللجند ،دسدتور لدولدة فلسدطين

وعلددى انددر قيددام السددلطة الوطنيددة  ،والتددي نددتج عنهددا تاجيددل موضددوع الدسددتور الفلسددطيني ،والفلسددطيني
اال انده  ،محاوالت لتحضدير دسدتور فلسدطيني الفلسطينية استمر التاجيل وان جرت االل هذذه الفترة

لم يكتب لها النجاح وعوضًا عن الدستور تم تبني القانون االساسي الدذي لدم يددال حيدز التنفيدذ الدى 
 . م  2662في عام 

علددى الوضددع والتددي انددرت ، 2666لت عدددة احدددا  منددذ بدايددة عددام حصدد: العوامددل الاارجيددة : نانيدداا 
وتبدددل االدارة  ،ل المفاوضددات بددين الطددرفين االسددرائيلي والفلسددطينيففشدد ،ةالفلسددطيني بكامددل شددرائح

 ،وانددددالع انتفاضدددة االقصدددى بددددعم مدددن القيدددادة الفلسدددطينية ،االمريكيدددة الديمقراطيدددة بدددادارة جمهوريدددة
كدددل هدددذه  ،ومحاصدددرتها للدددرئيس ياسدددر عرفدددات فيمدددا بعدددد ،واعدددادة احدددتالل اسدددرائيل للضدددفة الغربيدددة

اذ شددهدت هددذه الفتددرة مزيدددًا مددن الضددغوط  ،الفلسددطينية ومنهددا السياسدديةاالحدددا  انددرت علددى الحيدداة 
س مؤسسدات السدلطة االمريكية والدولية على القيادة الفلسطينية بهدف اداال اصالحات دستورية تمد

 . الفلسطينية  ةوالحياة السياسي

                                                 
المركز الفلسطيني  ،، رام اهللتقرير بعنوان سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني :عابدين، عصام 1

 . 1  2664، للبحو  السياسية والمسيحية
 .23-12 ، 2664، مساواة والقانون ةمجلة العدال ،رام اهلل ،حضير مسودة الدستور الفلسطينيتموجبات  :اشرف ،صيام 2
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هدا نجدد  ان هدذه واذا ما نظرنا الى مشروع القانون االساسي من االل المراحل التشريعية التدي مدر ب
   1: المراحل تتلا  باالتي 

للمجلدددس التشدددريعي  ةتقددددم وزيدددر العددددل بمشدددروع القدددانون المدددذكور اعدددال 1221/  5/5بتددداريخ : اوال
بتداريخ  ةمناقشة المشروع بالمناقشة العام وتمت ،ةاالاير على جدول اعمال  ادراجه الفلسطيني حي

15/2/1221 . 

امدا القدراءة النانيدة للمشدروع فقدد  ،رار مشدروع القدانون بدالقراءة االولدىتدم اقد 1/2/1221بتاريخ : ثانيا
وبدددذلك يكدددون مشدددروع  ،بدددالقراءة االولدددى ةأي بعدددد عدددام مدددن تددداريخ اقدددرار  2/1222/ 12تمدددت بتددداريخ 

مدددن النظدددام  11القدددانون قدددد اسدددتنفذ القدددرائتين االولدددى والنانيدددة وفدددق احكدددام الفقدددرة االولدددى مدددن المدددادة 
  2.التشريعيالداالي للمجلس 

احيل مشروع القانون بالقراءة النانية في المجلس التشريعي الى مجلدس  2/1222/ 23بتاريخ  :ثالثاً 
وفقددًا لددن  الفقددرة  1222/  22/2عضددوًا بطلددب اجددراء قددراءة نالنددة بتدداريخ  24لكددن تقدددم  ،الددوزراء

تقتصدددر علدددى ) الندددة تجدددري قدددراءة ن" النظدددام الدددداالي للمجلدددس التشدددريعي مدددن 11النانيدددة مدددن المدددادة 
س الدوزراء وربدع عددد اعضداء بنداءا علدى طلدب كتدابي مسدبب مدن مجلد ،مناقشدة التعدديالت المقترحدة

وبتداريخ  " ةصددار لدرئيس السدلطة الوطنيدة ال المشدروع ةشريطة ان يتم تقديم الطلب قبل احال،المجلس
 .اقر المجلس التشريعي مشروع القانون بالقراءة النالنة  2/16/1222

احيددل مشددروع القددانون المقددر بددالقراءة النالنددة فددي المجلددس التشددريعي  1222/  16/ 4بتدداريخ : اً رابعــ
لكددن رئدديس السددلطة الوطنيددة اعدداد ، فددي الجريدددة الرسددمية ةونشددر  ةصدددار الددى رئدديس السددلطة الوطنيددة ال

ة موجهدد ،مرفقددًا بمددذكرة مددن رئدديس ديددوان الفتددوى والتشددريع 2662/ 5/ 15القددانون االساسددي بتدداريخ 

                                                 
 التشريعيفي المجلس  ةالقانوني ةاعداد الدائر ،(المخالفات والتعديالت )المراحل التشريعية للقانون االساسي  :تقرير بعنوان 1

 . 2  ،سابق مرجع ،الفلسطيني، رام اهلل
يتم ويتم التصويت على كل مادة نم ، بشانها ةمادة بعد تالوتها واالقتراحات المقدملقراءة االولى يناقش مشروع مادة في ا 2

تجري القراءة النانية االل مدة اقصاها شهر من تاريخ اقرار المشروع بالقراءة _  2 ةالتصويت على المشروع في مجمل
 .نهائيا  ةالمعدل ليها نم يصوت على الموادة التعديالت المقترحة ويتم التصويت عوتقتصر على مناقش، االولى
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مؤشدددرًا عليهدددا بادددط يدددده بطلدددب مدددن رئددديس المجلدددس  ،باالصدددل الدددى سددديادة رئددديس السدددلطة الوطنيدددة
 . التشريعي المالحظات السريعة عليها 

اطلدددع رئددديس المجلدددس التشدددريعي اعضددداء المجلدددس فدددي جلسددددته  2662/ 5/ 15بتددداريخ :  خامســـاً 
توضح لدرئيس " مذكرة  ةجنللوقد اعدت ا،على المذكرة المشار اليها 2662/ 5/ 11المنعقدة بتاريخ 

مددن المجلددس التشددريعي   ةهددو نفسده المقددر بددالقراءة النالند ةان مشددروع القددانون المرفدق بالرسددالالمجلدس 
وبندداء علددى ذلددك طالددب رئدديس المجلددس فددي  ،وال يوجددد ضددرورة الي تعددديل ،1222/  2/16بتدداريخ 

القددددانون ة وطنيددددة باصدددددار الددددى رئدددديس السددددلطة ال الموجهددددة 2662/ 5/ 22بتدددداريخ  ةرسددددالته المؤرادددد
 . كما انتهى اليه في المجلس التشريعي بقراءة النالنة  ،االساسي

لكنده مؤشددرًا  ةالوطنيدة القدانون االساسدي بتوقيعد ادتم رئديس السدلطة 2662/ 22/5بتداريخ : سادسـاً  
  .معداًل لها ةعلى بعض مواد

سددمية الوقددائع الفلسددطينية معددداًل نشددر القددانون االساسددي بالجريدددة الر  2662/  2/2بتدداريخ :  ســابعاً 
ممدا اوجدد لددينا  ،علدى القدانون ةا رئديس السدلطة الوطنيدة عندد توقيعدعلى التعديالت التدي اشدار عليهد

-2المقدرة بدالقراءة النالندة مدن المجلدس التشدريعي بتداريخ ماتلفة للقانون االساسي االولى  نالنة نسخ
 2662/ 5/ 22ئدديس السددلطة الوطنيددة بتدداريخ والنانيددة الموقددع والمؤشددر عليهددا مددن ر  1222 – 16

 .  2/2/2662والنالنة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 وهكذا فقد صدر القانون االساسي باسلوب وضع التشدريعات العاديدة مدن السدلطة التشدريعية العاديدة 
ومؤسسدات  ومناقشة العديدد مدن الهيئدات الرسدمية والشدعبية ةفي شكل قانون اساسي شارك في وضع
 تحددددت تددددأنير التطددددورات والمددددؤنرات الدوليددددة والتددددي  كانددددت،المجتمددددع المدددددني وذوي الابددددرة واالهتمام
علدددى ان اسدددلوب نشدددأة القدددانون 1،لهدددذا القدددانون االساسدددي ةبصدددماتها واضدددحة فدددي الاصدددائ  العامددد

                                                 
 . 132  ،مرجع سابق ،احمد مبارك ،الاالدي 1
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: ين همدا الدساتير الدى اسدلوبين اساسدي ةفان فقهاء القانون الدستوري يقسمون اساليب نشا ،االساسي
 1:ةهذا ما سوف يتم توضيح،مقراطياالسلوب الديمقراطي واار غير دي

 الدسدتور عدادة عدن طريدق السدلطة التدى تملدك وضدعة ينشدأحيد   :ديمقراطيـة الاالساليب غير : اوال
فدان ،نوع نظام الحكم الذي توجد في ظلده على التاسيسية ،حي  تتوقف السلطةتاسيسيةأي السلطه ال

 لحكدددم فيمدددا تقدددرره بشدددان تعدددين السدددلطةتها تبعدددا الادددتالف انظمدددة امدددن حيددد  نشدددأ الدسددداتير تاتلدددف
باالسددداليب التدددي ال يسدددتانر ،لنشددداة الدساتير ديمقراطيدددةالغيدددر ويمكدددن تعريدددف االسددداليب ،2ةالتاسيسدددي

او  او باالشددتراك مددع االمدددة(منحددة)ةوحددد وانما الددذي يضددعها هددو الحدداكم،الشددعب وحددده فددي وضددعها
وتسدود فدي ،3ةمقيدد الملكية من ملكيدة مطلقدة الدى ملكيدة لوبان تزامنا مع تتطورسا اوهم،(عقد)الشعب

فيتاذ الدسددتور ،فددي انشدداء الدسددتور ي انشدداء الدسددتور وقددد تسددتقل ارادتددةهددذا االسددلوب ارادة الحدداكم فدد
فيتادددددذ الدسدددددتور صدددددورة عقدددددد تدددددم بدددددين هددددداتين  وقدددددد تتالقدددددى ارادتدددددة مدددددع ارادة االمدددددة، حدددددةشدددددكل من
ففددي ،5ةيكددون بددارادة الملددك صدداحب السددلطان او السددياد الدسددتور باسددلوب المنحددة فصدددور،4االرادتددين

 صدار بدال منه دسدتورا جديددا يعطيدةوا 1236عام  1223مصر قام الملك فؤاد بالغاء دستور سنة 
وبين احول  بحجة التوفيق بين النظم السياسية وذلك،سلطات اقوى مما كانت له في الدستور السابق

ي مرحلدة فه،فدي الظهدور بجاندب ارادة الحداكم رادة االمةأ نسبة للعقد فهنا تبدأاما بال،6هاالبالد وحاجات
ذ تااددذ ا،وحدددها فددي ذلددك الدسددتور وبددين مرحلددة انفددراد االمددة انتقددال بددين مرحلددة انفددراد الحدداكم بانشدداء

دون ان يصددل هدددذا االايدددر الدددى حدددد  ارادة السددلطة الحاكمدددة فدددي الضدددعف مددع ظهدددور سدددلطان االمدددة
بحي  تتفدق ارادتهمدا علدى ،فانشاء الدستور هنا يدتم بواسدطة عمدل مشدترك بدين الحداكم واالمده،مالالك

                                                 
 . 21 ،دار الجامعية للنشر ،االسكندرية ، 1221ط، ، والدساتير المصريةالقانون الدستورياليل، حسين،  1
 21 ،مرجع سابق،سعد،عصفور 2
 412 ،مرجع سابق،مدنعمان اح،الاطيب 3
 111 ،مرجع سابق،رمزي طه،انظر ايضا الشاعر، 21،مرجع سابق،اليل،محسن 4
 26 ،مرجع سابق،عبد الحميد،متولي 5
 .331 ،مرجع سابق،عبد الغني بسيوني،عبد اهلل 6
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وفدي دسدتور  1144على ذلك من الدساتير الدستور اليوناني بالنسبه لدستور عدام  ،ومن االمنلةذلك
 1122.1وبلغاريا لسنة  1114رومانيا لسنة 

 :في نشاة الدساتير االساليب الديمقراطية: ثانيا

اصبح من المسدلم بده ان السديادة ،عشرفي القرن النامن  ذاعت وتاصلت االفكار الديمقراطية ان بعد
ل يجدب ان ب،بين الحاكم وبين الشعب ةوال يجوز ايضا ان تكون موزع،لم تعد للحاكم او الملك وحدة

 ةكاملد ادةراء على ان الشعب بما له من سديومن نم استقرت اال،تكون السيادة لالمة او الشعب وحدة
النددده بنددداء علدددى هدددذا الدسدددتور يقدددوم الشدددعب بتفدددويض  ن يسدددتقل وحدددده بانشددداء دسدددتور الدولدددةيجدددب ا

فددي وضددع الدسدداتير  ةكانددت الطددرق الديمقراطيدد ،واذا2ةالهيئددات والسددلطات التددى تمددارس الحكددم باسددم
اطية النيابية ذلك قد يتحقق في اطار الديمقر فان ،ق حينما ينفرد الشعب بوضع الونيقة الدستوريةتتحق

وقد تتحقدق فدي اطدار ،تتدولى وضدع الدسدتور وتعدرف بالجمعيدة التاسيسدية حينما ينتاب الشعب هيئدة
حينمددا يلددزم لنفدداذ مشددروع الدسددتور ان يوافددق عليدده الشددعب فددي  الديمقراطيددة المباشددرة او شددبه المباشددرة

ديمقراطي وهددو السددلوب الددوفقددا ل روبالنسددبة للنددوع االول مددن اسدداليب نشدداة الدسدداتي،3اسددتفتاء تاسيسددي
 يصددر الدسدتور بواسدطة جمعيدة منتابددة الحالدةففددي هدذه  عدن طريدق جمعيدة نيابيدة تاسيسدية ةصددور 

ففي هدذه الحالدة نجددها فدي ،هو وضدع الدسدتور رض من انتااب تلك الجمعيةغيكون المن الشعب و 
اصدطالحا  ك الجمعيدةحي  كدانوا يطلقدون علدى تلد،فرنسا في عهد النورة وكذلك في الواليدات المتحددة

فدي فرنسدا بصددد دسدتور  وقدد طبقدت هدذه النظريدة ،(convention)معروفا مشدهورا فدي التداريخ وهدو
عب نهددا تشددكل عددن طريددق االنتادداب حيدد  يقددوم الشددال وتسددمى هددذه الجمعيددة النيابيددة،11414سددنة 

النيابيددددة  حي  تنفدددرد الجمعيددددة،انشدددداء الدسددددتور النهددددا تعمددددل علدددى سيسددديةبانتاددداب اعضددددائها،واما تأ
امدا ،5وحدها التى قام الشعب بانتااب اعضائها بوضع مشروع الدستور نم اقراراه بعد ذلك التاسيسية

                                                 
 .14 ،مرجع سابق،محسن،اليل 1
 .22 ،بدون سنة نشر،المعارفمنشاة ،ةاالسكندري،ةبدون طبع ،القانون الدستوري،محمد رفعت،عبد الوهاب 2
 المرجع،سيد،راجع كذلك صبري،1225،ةالعربي ةدار النهض،ةالقاهر ،ةبدون طبع ،القانون الدستوري،محمد حسنين ،عبد العال3

 .وما بعدها 54 ،المرجع السابق،راجع كذلك بدوي نروت،226  ،السابق
 22 ،مرجع سابق،عبد الحميد،متولي 4
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لنشدداة الدسدداتير فهددو عددن طريددق االسددتفتاء  ع الندداني مددن االسدداليب الديمقراطيددةامددا بالنسددبة للنددو ،1ذلددك
فيوجب اسدتادام ،بنفسه في مباشرة السلطه التاسيسدية االصدليةفقد يؤنر الشعب ان يشترك ،الدستوري

 فتاء التاسيسددددي كطريددددق لوضددددع الونيقددددةاو كمددددا يسددددميه الددددبعض االسددددت،اسددددلوب االسددددتفتاء الدسددددتوري
واسلوب االستفتاء الشعبي في نشاة الدساتير معناه ان يتولى الشعب وحده الموافقة على  2،الدستوريه

قامددت بصددياغتة فدداذا وافددق عليدده يصددبح نافددذا بغددض النظددر عددن الجهددة التددى ، مشددروع دسددتور معددين
وياتلدف االسدتفتاء ،3او أي فدرد اادر او لجندة فنيدة او لجندة حكوميدة ةنيابيد ةاء كانت هيئسو ،ةواعداد

فددي مسددالة اذ يقصددد باالسددتفتاء السياسددي باندده يددتم اسددتفتاء الشددعب ،الشددعبي عددن االسددتفتاء السياسددي
حي  تكددون ،فيددهر مددا يسددتفتى تجعددل مددن المحددتم علددى الشددعب ان يقدد تتصددل بوضددع الدسددتور بصددورة

اذ ال تسدطيع ،دون تقريرهدا يتمنل في قبدول االوضداع الدسدتورية ذات دور سلبي فقط السيادة الشعبية
 4.في اغلب االحيان ان تفعل غير ذلك

، ان دسدددتور دولدددة ر فدددي العدددالم فيبددددو للوهلدددة االولدددىومدددن ادددالل اسدددتعراض اسددداليب نشددداة الدسددداتي
 (ديمقراطددددي غيدددراالسدددلوب ) ةقدددد نشددددأ باسدددلوب المنحددد_المتالحقدددة  المشدددروع بتعديالتددده –فلسدددطين 

التددي تتددولى عمليددة اعددداد الدسددتور قددد شددكلت بقددرار منفددرد صددادر عددن الددرئيس الراحددل ياسددر  ةفاللجندد
، وهدذا مدا يظهدر وهدو الدوزير نبيدل شدع  ةفي الحكوم ويراسها عضو 1222عرفات في اواار عام 

اال ان ،2661يغتها النهائيدة فدي اذار عدام رت بصدفي المسودة االولى للدستور الفلسطيني والتدي نشد
 2661هذا االحتمال سرعان ما تالشى تدريجيا مدع تاكيدد المسدودة االولدى للدسدتور الفلسدطيني عدام 

:" الدواردة فدي االحكدام الاتاميدة وحيد  جداء الدن  علدى النحدو التدالي 212وذلك بتاكيد ن  المدادة 
ولكن ،االسدتفتاء علدى ان تدنظم احكدام االسدتفتاء بقدانون يسري هدذا الدسدتور مندذ تداريخ اعدالن نتيجدة

                                                 
على  ةذلك ان يقتصر ااتصا  هذه الجمعي ومعنى،ةماصص ةتاسيسي ةنيابي ةوهما جمعي صورتان ةالنيابي ةوللجمعي 1

وعلى ذلك ال يكون  ةتاسيسي ةنيابي ةوجمعي،ااتصا  اار سوى هذا االمر انشاء الدستور دون غيره فال يكون لها أي
تقوم  لى جانب وضع الدستورماصصا لوضع الدستور فقط بل يكون اعم من ذلك فا ةالتاسيسي ةالنيابي ةااتصا  الجمعي

قانون الدستوري ال:للمزيد انظر اليل محسن في مولفه ةالتشريعي ةأي بالوظيف ةبالتشريع العادي في الدول ةهذه الجمعي
 .وما بعدها 15 ،ةوالدساتير المصري

 132،مرجع سابق،رمزي طه ،الشاعر 2
 .412 ،مرجع سابق،الاطيب نعمان احمد 3
 131 ،سابقمرجع ،طه،رمزي،الشاعر 4
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ففدي حدين  2663شدباط عدام  2الوضع قد بدأ بالتراجع تدريجيًا في المسدودة النانيدة التدي نشدرت فدي 
ولكددن فددي  1،ةالددواردة فددي احكامدد 265ندد  المددادة بقيددة فلسددفة االسددتفتاء الدسددتوري قائمدده مددن اددالل 

 وبقي كدذلك فدي ،م احكام االستفتاء بقانونلى وجوب ان تنظذي يؤكد عهذه المسودة حذف الن  ال
االمدر الدذي  مدن شددانه ان  ،2663اذار عدام  2تدي نشددرت بتداريخ ال( المنقحدة غيدر)المسدودة النالندة 

عبددر مراسدديم او قددرارات رئاسددية ( الددرئيس) ةامددام امكانيددة تدددال السددلطة الحاكمدديبقددى البدداب مفتوحددًا 
وممددا سددبق يتبددين ان المسددودة النالنددة واالايددرة 2،االسددتفتاء الدسددتوري نظدديم احكددامتأاددذ علددى عاتقهددا ت

ديمقراطيدة بشدكل  لم تنشأ وفقًا لالساليب الديمقراطية والغير 2663التي تم نشرها في ايار من العام 
ان قرر المجلس النيابي المنتاب ان يطرح الدستور الفلسطيني لالستفتاء الشعبي  ةكامل اال في حال

يمكدددن القدددول ان الدسدددتور الفلسدددطيني نشدددأ  ةففدددي هدددذه الحالددد ،ه الشدددعب باالغلبيدددة العاديدددةووافدددق عليددد
بموجب اسلوب االستفتاء الشعبي الدستوري كاسلوب ديمقراطي في نشأة الدساتير وهذا علدى ادالف 

االسددتفتاء الدسددتوري كاسددلوب    بددالرغم مددن انهمددا اعتمدددتا اسددلوبمددع المسددودة االولددى والنانيددة، حيدد
الواردة في االحكام الاتامية عندما  115، وهذا ما اكدته المادة 3اطي لنشاة الدستور الفلسطينيديمقر 

، وفدددي محاولدددة القدددرار مشدددروع الدسدددتور الفلسدددطيني اعطدددت الصدددالحية الكاملدددة للمجلدددس التشدددريعي
 ة فدي ان يقدرتشريعي صدالحية جوازيدمنحت المسودة المجلس ال ،الحتواء عملية االستفتاء الدستوري

وهذا بالطبع ياالف جوهر االستفتاء  ،طرح الدستور لالستفتاء العام القراره ،ةباغلبية مجموع اعضائ
 4ونفدداذه االتبدداع القددرار الدسددتور ةوواجبدد ةملزمدد ةفقددة الشددعبية هددي اليددالدسددتوري القددائم علددى ان الموا

جمدع بدين طريقدة هدي انده تدم الطريقة اصدار الدسدتور الفلسدطيني  ويرى الدكتور فتحي الوحيدي عن
اعتمدادًا  ،الديمقراطيدة لهدذه الطريقدة ةعلدى القيمدالدستوري ويترك الحكدم الجمعية التاسسية واالستفتاء 

الذي سدددديمارس عمليددددة ،علددددى مدددددي ارتفدددداع الددددوعي واالدراك والنقافددددة السياسددددية للشددددعب الفلسددددطيني
                                                 

 .المسودة االولى  2661من القانون االساسي الفلسطيني عام  212/م 1
 .بعدها   3  ،مرجع سابق ،عصام ،عابدين 2
  25. ، مرجع سابق ،اشرف ،صيام 3
ولة وفور بعد قيام الد" من المسودة النالنة للقانون االساسي  115ولقد ذكرت المادة ، 4  مرجع سابق ،عصام ،عابدين 4

ه المجلس يتولى المجلس النيابي المنتاب صالحية اقرار هذا الدستور بشكله الحالي الذي تبنا ةء اول انتاابات عاماجرا
وذلك بموافقة نلني مجموع ، التحرير الفلسطينية او المجلس المركزي الفلسطيني على حسب االحوال ةالوطني الفلسطيني لمنظم
فاذا وافقت ، اغلبية مجموع اعضائه طرح الدستور لالستفتاء الشعبي العام القرارهوللمجلس ان يقرر ب، اعضاء المجلس النيابي

 .اغلبية المشاركين في ذلك االستفتاء على الدستور اعتبرناه نافذا من تاريخ اعالن نتيجة االسفتاء 
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ة االحدددددزاب والفصدددددائل وقددددددر  ،ةوالمناسدددددب لممارسدددددة الحريدددددات العامددددد وبالمددددددى المتدددددوافر ،االسدددددتفتاء
قبددل كددل  ةحيدد  ان حيدداة الدسدداتير مرهوندد،1الفلسددطينية علددى تمنيددل االتجاهددات الماتلفددة للددراي العددام

وعاداتدده  ةاددالق الشددعب وميولددشددي بقددوة الددراي العددام ودرجددة حساسدديته ومقدددار مالءمددة الدسددتور ال
سدددداتير وفددددي تقريددددر هددددذا هددددو العامددددل االساسددددي فددددي صدددديانة الدوظروفددددة الااصددددة وتقاليدددددة المورنة،

وينددار التسدداؤل هنددا عمددا اذا كددان مددن الجددائز تجزئددة القددانون االساسددي بحيدد  يصدددر فددي ،2مصدديرها
 اجزاء منفصلة بعضها عن البعض االار؟  

بددل  ،مجددزءًا فددي هيئددة قددوانين تفقددده الكنيددر مددن قوتدده الدسددتورية ةنون االساسددي واصدددار ان تجزئددة القددا
انيس القاسم و سدعادة القاضدي يدوجين .وفي الوقت ذاته يري كل من د،وتجعله قانونًا كسائر القوانين

فقددد تحتدداج  بعددض ، قطددران انهددم غيددر مقتنعددين بوجددود اسددباب جديددة تدددعو الددى سددلوك هددذا المسددلك
السدددباب سياسدددية او ،النصدددو  الدددواردة فدددي المشدددروع الدددى التعدددديل او الدددى الغددداء فدددي هدددذه المرحلة

ويصددددر المشدددروع موحددددًا كقدددانون اساسدددي مؤقدددت ،ديل او الغاءتفاوضدددية وباالمكدددان اجدددراء هدددذا التعددد
وتضدبط فيده ،حكدم ديمقراطدي سدليم تحتدرم فيده الحقدوق والحريات ةيحتوي على المواد االساسدية القامد

تمندددل اهدددم  فبدددرغم مدددن ان الونيقدددة الدسدددتورية 3.الصدددالحيات واالاتصاصدددات والمسدددائل  الدسدددتورية 
جددددد فددددي بعددددض االحيددددان اال اندددده يو ،ذات الدسدددداتير المكتوبددددة مصدددددر للقددددوانين الدسددددتورية فددددي الددددبالد

عن البرلمدان تسدمى  توري منصو  عليها في قوانين عادية صادرةبالقانون الدس موضوعات متعلقة
متدى  مصادر النظام الدستوري في الدولة مصدرا من وذلك تعتبر القوانين العادية،االساسيةبالقوانين 

ومن االمنلددة علددى ذلددك باالنظمددة الدسددتورية للددبالد ة،سدديالسيا ةناحيددبنظددام الحكددم مددن ال ةكانددت متعلقدد
العليدددا  الادددا  بانشدداء المحكمدددة 1212لسدددنة  11فيمكن ان ندددذكر مندداال عليهدددا قدددانون رقددم ،العربيددة

نتيجدددة  هنالددك اندددواع مددن القددوانين االساسدددية الصددادرةفدددي دسددتورية القددوانين بالمقابدددل  لتتددولى الفصددل

                                                 
 .512 ، مرجع سابق ،التطورات في فلسطين مع شرح المبادئ الدستورية العامه ،فتحي ،الوحيدي 1
 22-21 ،مرجع سابق،عنمان،اليل 2
حول امكانية ،القانونية بالمجلس التشريعي  ةاللجن ئيسقاطي يوجين قطران على استفسار ر انيس القاسم وال. د. كتاب من  3

 . 4/3/1221ومؤراه بتاريخ ،تجزئة القانون االساسي 
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 والقاضدددي،1223نظدددام الدسدددتوري فدددي مصدددر الصدددادر سدددنة الوري مندددل تكليدددف مدددن المشدددرع الدسدددت
 .1بتشكيل مجلس الشيوخ والنواب واحال في ذلك الى قانون اا  باحكام االنتااب

 بحق القانون االساسي  ةالمخالفات المرتكب 

 للقدددانون االساسدددي ةالتشدددريعي ةماالفدددات ادددالل العمليددد ةوالتشدددريعي ةارتكبدددت كلتدددا السدددلطتين التنفيذيددد
 2:ويمكن رصدها باآلتي 

 : ةمن قبل السلطة التنفيذي ةالمرتكبالماالفات ( أ

وفددق احكددام  ة،السدداري ةفددي القواعددد الدسددتوري ةالمحدددد ةمدددعدددم اصدددار القددانون االساسددي وفقددًا لل-1
مددن النظددام الدسددتوري لقطدداع غددزة ( 26) ةوالمدداد ،1252 ةمددن الدسددتور االردنددي لسددن( 23) ةالمدداد
مددددن النظدددددام الددددداالي للمجلدددددس ( 21) ةوالمدددداد ،مدددددن القددددانون االساسدددددي( 52)ةمددددادوال،1212 ةلسددددن

 .التشريعي 

مددن رئدديس ديددوان الفتددوى والتشددريع  ةمرفقًا برسددال،القددانون االساسددي ةالسددلطة الوطنيدد عدداد رئدديسأ -2
 ةعلى اعداد هذا المشروع ارى احالته الى المجلدس التشدريعي مدر  ةنظرًا لمرور فترة طويل" ول فيها يق

 مدن الجهداز ةتوصية الى رئيس السدلطة الوطنيد ةبوهي بمنا"  ةأارى لكي يعيد النظر ببعض أحكام
: مالحظتدان  ةويرد على هذه التوصي ،نينفي اعداد مشاريع القوا ةالفني واالستشاري للسلطة الوطني

قدددر مددا قددد اال ب ةوال تعنددي السددلطة التشددريعي ةموجهددة الددى رئدديس السددلطة الوطنيدد ةاالولددى ان الرسددال
هدذه  ةهدي احدال الدرئيس السدلطة الوطنيد ةوالنانيد ،بناء عليهدا ةج من قرارات لرئيس السلطة الوطنيينت

تكن موجهة اذا لم  ةوهي بذلك تعد غير رسمي،ير عليهاالى رئيس المجلس التشريعي وبالتأش ةالرسال
 ةالمرعيدووفقدًا للتقاليدد ( 21) ةوفدق ند  المداد ،الى رئيس المجلس رسمياً  ةمن رئيس السلطة الوطني

ريع المددواد أو االحكددام ولددم يحدددد رئدديس ديددوان الفتددوى والتشدد ،بهددذا الشددأن ويمكددن اعتبارهددا للعلددم فقددط
 . ةالى تعديل أواًل وزاد الغموض في طلبه ناني ةالتي بحاج

                                                 
 262 ،مرجع سابق،رمزي طه،الشاعر 1
بالمجلس التشريعي  ةرة القانونيالدائ، رام اهلل  ،( المخالفات والتعديالت)انون االساسي للق ةالمراحل التشريعي :تقرير بعنوان 2

 .وما بعدها  4 ،2662،الفلسطيني 
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ونددًا قان ةالمحدددد ةأي تجدداوز للمددد ،ع سددنوات تقريبدداً القددانون الددى المجلددس بعددد اكنددر مددن اربدد ةإعدداد -3
وبما ان القانون االساسي أصدبح نافدذا حكمدا  ،من النظام الداالي( 21) ةوفق الماد ،وهي مدة شهر

 ( .52) ةألحكام الفترة االولى من الماد ةفهي ماالف

 :بحق القانون االساسي من المجلس التشريعي  ةاما الماالفات المرتكب (ب

فدي جدانبين يمكدن اعتبدار  ةفلسطيني بهيئة الحاليي الفتكمن الماالفات التي ارتكبها المجلس التشريع
وهدذا 1،ةالبرلمانيد ةمبددأ حدق المجلدس باسدتادام الرقابد والنداني فدي ،االول شكلي في اجراءات التشريع

 :ما سوف يتم توضيحه

 لنانيدهالفتدرة بدين القدراءة االولدى والقدراءة ا:  ةلشكلي يمكدن رصدد الماالفدات التاليدعلى المستوى ا -1
ديددوان الفتددوى  ةرئدديس هيئدد ةلرسددال ةمجلددس إحالدده الددرئيس السددلطة الوطنيددال ةرئاسدد ةقبددول هيئددونانيددًا 

_ 11\15وعرضدددها علدددى المجلدددس فدددي اجتماعددده  بتددداريخ  14/5/2662والتشدددريع المؤرادددة بتددداريخ 
فأصددددول  ،"المؤشددددر عليهددددا  " ةالمجلددددس مجددددرد القبددددول بهددددذه ااحالدددد ةاذ ال يجدددوز لرئاسدددد ،5/2662

ومدن الجاندب  ،السلطة االارى هدذا مدن جاندب ةسلطتين يجب ان تحترم هيبة ومكانبين ال ةالمااطب
 . ةمن اعضاء المجلس على هذه الرسال االار لم يحتج أحد

 ةالقانونيدد ةقبددول اللجندد ،االساسددي الفلسددطيني بحددق القددانون ةيمكددن رصددد الماالفددات الشددكلي ،اً وأايددر 
لتشددريعي الفلسددطيني علددى الددرغم مددن أن المددذكرة المجلددس ا ةالمحددال إليهددا مددن رئاسدد ةالنظددر بالرسددال

التددي انتهددى  ةالمجلددس أكددد علددى ضددرورة اصدددار القددانون االساسددي بالصدديغ ةالتددي رفعتهددا الددى رئاسدد
ولدددم يضدددع المجلدددس التشدددريعي علدددى جددددول  ،1222/ 2/16بتددداريخ  ةاليهدددا المجلدددس بدددالقراءة النالنددد

 21/1/2662في مدينتي رام اهلل وغزة بتاريخ  ةداالجتماع النامن المنعق \االولى  ةفي الجلس ةاعمال
 .مسألة التعديالت التي تم اجراؤها على القانون االساسي 

                                                 
للمجلس التشريعي  ةالدائرة القانوني، رام اهلل ،  (المخالفات والتعديالت)للقانون االساسي  ةتقرير بعنوان المراحل التشريعي 1

 .وما بعدها  5 ،  2662، الفلسطيني 
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الجهدددة التنفيذيدددة  ةالتدددي يمتلكهدددا تجدددا ةالبرلمانيددد ةيعي ادوات الرقابدددعددددم اسدددتادام المجلدددس التشدددر  -2
الساسي صبح فيها القانون اوذلك اعتبارًا من اللحظة التي ا ،قانونًا بنشر القانون االساسي ةصالمات

 . ةبحكم المصدر ووجوب نشر  ةالفلسطيني ةللسلطة الوطني

القددانون االساسددي التعددديالت التددي اجريددت علددى  ةيتضددح لنددا ممددا سددبق حددول مدددى دسددتوريوبالتددالي 
وعلى ،ةوالتشدريعي ةل السدلطتين التنفيذيدالتي شابها الغمدوض واالنتهاكدات مدن قبد،ةحتى لحظة اصدار 

علددى االسددتقالل وقدددرة الشددعب الفلسددطيني  ،انجدداز وطنددي ةقددانون االساسددي وصدددور شددكل الايدة حددال ي
مدرة مدن قبدل الشدعب الفلسدطيني ااصتًا وان القانون االساسي قدد صددر والول  ،ةوالسيادة على ارض

ويتضمن القانون االساسي عدة اصائ  موضوعية وشكلية ،ةدون تدال المستعمر او بفرض ،ذاته
 1:منها 

د تدددم وقددد ،1222/ 2/16فدددي المجلدددس التشدددريعي الفلسدددطيني للقدددانون فدددي  ةت القدددراءة النالندددانتهددد-1
 ةوصادق عليه رئيس السلطة الوطني 1222/ 16/  4في  ةالفلسطيني ةإحالته لرئيس السلطة الوطني

 .2( 52)  ةوأصبح ساري المفعول ويعني انه تم ذلك باالفة الماد 22/5/2662في 

ووضدع بواسدطة السدلطة  ،ةمداد 112بلغدت  ةضمت نصوصًا مكتوب ةنيقانه مدون وصدر في و  -2
اجدددرى الدددرئيس بعدددض التعدددديالت  5/2662/ 24واننددداء التصدددديق علدددى القدددانون بتددداريخ  ،ةالتشدددريعي

وهددي اولددى )كمددا اضدداف عبددارة ،(ف القدددس الشددري)رة ي  اضدداف كلمددة الشددريف لتصددبح العبدداح،عليدده
كمدا  ،عليه وسلم  ومهد سيدنا المسديح نبينا محمد صلى اهلل القبلتين ونال  الحرمين الشريفين مسرى

واضددداف كلمدددة  ،وزيدددراً  12 وزيدددرًا بدددداًل مددن 24ليصدددبح عددددد الددوزراء ( 15) ةقددام بتعدددديل نددد  المدداد
 .وغيرها من التعديالت التي قام باجرائها  25في الماده ( االمن الوطني)الى قوات االمن ( الوطني)

 . ةاالل الفترة االنتقالي ةليعالج االوضاع الفلسطيني قد صدرانه قانون مؤقت  -3

                                                 
 514 ،  مرجع سابق،  التطورات الدستوريه في فلسطين، فتحي ، الوحيدي  1
يصدر رئيس السلطة الوطنيه القوانين بعد اقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني االل نالنين يوماً  من تاريخ احالتها _ 1 2

وتنشر فورًا في  ةواال اعتبرت مصدر  ،ته واسباب اعتراضهوله ان يعيدها الى المجلس االل ذات االجل مشفوعًا بمالحظا ،اليه
 .2662من القانون االساسي الفلسطيني لسنه ( 52)م .ةالجريدة الرسمي



110 

 

اذا ما اعدها الرئيس للمجلس  ،نفس االجرءات التي تتبع باصو  القوانين العادية ةيلزم لتعديل -4
 3\2 ةبأغلبيدد ةواذا تددم إقددرار  ،الددى المجلددس التشددريعي ةر التشددريعي حيدد  اندده اذا اعدداد الددرئيس ولددم يقدد

 . ةالرسمي ةشر فورًا بالجريدتبر قانونًا ويناع ةاعضائ

 ةالعليدددا بمهمدددة الرقابددد ةالدسدددتوري ةعليدددا هدددي المحكمددد ةالقدددانون االساسدددي الدددى هيئدددة قضدددائي عهدددد-5
 .القوانين  ةعلى دستوري ةالقضائي

مدددن البددداب النددداني للحقدددوق والحريدددات العامدددة  (  33_2)اصددد  القدددانون االساسدددي المدددواد منددده  -1
وضددمانات  ،بدداحترام حقددوق وحريددات االنسددان ةالضددمانات الكفيلدد نون االساسددي بعددضولقددد اورد القددا

 .ةم االعتداء على الحريات الشاصيعلى عد

 تبعدا لندوع الدسدتور فدي تلدك الدولدة وبالنسبة لمرتبة القانون االساسي في دسداتير الددول فانهدا تاتلدف
التددى  االجددراءات بددنفس مرنددا فددي حالددة امكانيددة تعديلددة ةدولددامددد ام مددرن؟ فيعتبددر دسددتور الجهددل هددو 

فدي دول  فان القوانين التدى تصددرها السدلطة التشدريعية وعلى هذا االساس،تعدل فيها القوانين العادية
كليددف مددن الدسددتور تمنددل ذات المرتبددة التددى الدسدداتير المرندده سددواء مددن تلقدداء نفسددها او بندداء علددى ت

امدااذا كدان دسدتور الدولدة ،1ةقدويمكن عن طريقها تعدديل نصدو  هدذه الوني،تحتلها الونيقة الدستورية
فددان المنطددق  ن اجددراءات تعددديل القددوانين العاديددةتاتلددف عدد جامدددا يتطلددب اجددراءات ااصددة لتعديلددة

جدب اال تتضدمن هدذه القواعدد وبالتالي في،قضي بان تلي هذه القوانين الونيقدة الدسدتورية فدي االهميدةي
التددى  تااددذ مرتبددة الهيئددةة اذ كددل قاعددد،يةالعاديددة حكمددا ياددالف االحكددام المقددررة فددي الونيقددة الدسددتور 

التدددى تتبدددع لدددنفس االجدددراءات  ساسدددي الفلسدددطيني انددده يلدددزم لتعديلدددةوفدددي ظدددل القدددانون اال،2اصددددرتها
حي  يلددزم لتعددديل احكددام القددانون االساسددي موافقددة اغلبيددة نلنددي اعضدداء ،باصددو  القددوانين العاديددة

يصددرها بعدد اقراهدا مدن المجلدس  ةالوطنيد ةسدلطفدان رئديس ال اما القدوانين العاديدة،لس التشدريعيالمج
بددان يراجددع القددوانين اددالل نالنددين  ةوقد اعطددى القددانون االساسددي الفلسددطيني للددرئيس مهلدد،التشددريعي

وله ادالل هدذه المددة المدذكورة ،مجلدس التشدريعيعليها من ال ةيوما من تاريخ احالتها اليه بعد الموافق

                                                 
 415،مرجع سابق،عبد الغني بسيوني،عبد اهلل 1
 وما بعدها  212،مرجع سابق،رمزي طه ،الشاعر 2
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مشفوعا بمالحظاته واسباب اعتراضة عليها واذا انقضت هذه  القانون ان يعيد رئيس السلطة الوطنية
اال اندده اذا رد رئدديس ،تدداايردون أي  ميةالرسدد وتنشددر فددورا فددي الجريدددة ةانين مصدددر تعبتددر القددو  المدددة

نالندين يومدا  مشدروع القدانون الدى المجلدس التشدريعي وفقدا لالجدل المدذكور وهدي مددة السلطة الوطنية
تبدر قانوندا وينشدر باغلبيدة نلندي اعضدائه اع فاذا اقره نانية،لمجلس التشريعيافي  تعاد مناقشتها نانية

 القدانون االساسدي تاادذ نفدس القيمدة للونيقدة الدسدتورية وبالتدالي فدان احكدام،1ةالرسمي فورا في الجريدة
ان القددانون االساسددي يعتبددر مرنددا وذلددك بعكددس الدسددتور  كمددا تبددين لنددا مددن اددالل هددذه الدراسددةحيدد  

اجددراءات اكنددر طددوال وتعقددديا مددن تلددك التددى يددتم بهددا  اذا يلددزم لتعديلددة،ذا يتصددف بددالجموداالمصددري 
  .2وضع وتعديل القوانين

علدى انده معظدم  ،يشدوبه الالدط وسدوء الفهدم مدن الدبعض ةظدل النظدام السياسدي فدي هدذه المرحلدلقد و 
االساسددي لعددام ن فددي ظددل صدددور القددانو  ةالنظددام فددي فلسددطين فددي هددذه المرحلدد االراء التددي نددادت ان

 الصددالحيات التددي يتمتددع بهددا الددرئيسوقددد ركددزت معظددم هددذه االراء علددى  3هددو نظددام رئاسددي 2662
متجاهلتًا في نفس الوقت ان القدانون االساسدي قدد ند  علدى اصدائ  النظدام البرلمداني فدي معظدم 

الدى ان  ةافباالضد،  للدوزراء ةمنيالتضدا ةبها المجلس التشريعي مدن المسدؤوليالاصائ  التي يتمتع 
، من قبل اعضداء المجلدس التشدريعي مدن حدق توجيده السدؤال واالسدتجواب  ةالوزراء ياضعون للرقاب

 ةولكدن اهدم مدا يميدز هدذه المرحلد ،ةر في الفصدل االول مدن هدذه الدراسدكما تم الحدي  عن هذا االم
ة مجلدددس ورئاسددد ةالدولددد ةيجمدددع بدددين رئاسددد ،ةحيددد  كدددان رئددديس الدولددد ةة التنفيذيدددالسدددلط ةهدددي فرديددد

ياسدددر عرفدددات يجمدددع بدددين رئاسدددة الدولدددة ورئاسدددة الحكومدددة ويتمتدددع حيددد  كدددان عهدددد الراحدددل ،الوزراء
شبهت الى تلك الصالحيات التدى يتمتدع بهدا الدرئيس االمريكدي فدي ظدل النظدام  بااتصاصات واسعة

 . الرئاسي

مرتبطدًا  بتفسدير  ان تفسير الدستور يبقى دفي هذا الصد ةاالهمي ةلى مسألة في غايالشارة اوتجدد ا
كانددت للدسددتور  ةوأن األعلويدد ،ر كددان لهددا دسددتورانويبدددو واضددحًا ان مصدد ،الميندداق الددوطني للدولددة

                                                 

 2663من القانون االساسي الفلسطيني لعام  41الماده  1
 .124 ،1226،ةالعربي ةدار النهض،القاهره،ةبدون طبع،القانون الدستوري،محمد حسنين،العال عبد 2
3
 رامهللا,2002,نحونظامسياسيمنفتح,المركزالفلسطينيللبحوثالسياسيهوالمسحية,الشقاقيخليل,حرب,جهاد
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وان تفسددير الدسددتور مددرتبط بتفسددير الميندداق وهددذا مددا اكدتدده المحكمددة  ،االول وهددو والميندداق الددوطني
مددا تضددمنه  ان" فيهددا والددذي جدداء  1226عددام /1\  11)العليددا فددي قرارهددا الصددادر فددي الدددعوى رقددم 

ملزمدددة تعلدددو علدددى قواعدددد  ةلهدددا قيمدددة قانونيددد ،واضدددحة منضدددبطة ومبدددادئ ةالمينددداق مدددن قواعدددد محددددد
 ذلدك ان المينداق قدد أعلدن ليكدون إطدارًا لحياتندا وطريقدًا لنورتندا ودلديالً  ،الدستور الحالي وتسدمو عليهدا

ضددوء مددا تضددمنته مددن قواعددد  فددي ةواالجتماعيدد  ةواالقتصددادي ةلعملنددا فددي شددتى المجدداالت السياسددي
 .1ومبادئ وأهداف وتوجيهات 

جريدت والتعدديالت التدي ا ،2662وبالرجوع الى احكام القانون االساسي الفلسطيني الذي صدر لعام 
إعدالن االسدتقالل الصدادرة  ةالقدانون االساسدي بونيقد ةالتزمدت مقدمد ،عليه والتي سوف يدتم ايضداحها

ان دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها " ي جاء فيها عن المجلس الوطني الفلسطيني والت
تصددان فيهددا معتقددداتهم  ،فددي الحقددوق ةن بالمسدداواة الكاملددعددو ويتمت ،ةوالنقافيدد ةن هددويتهم الوطنيدديطددور 
الدرأي  ةفي ظل نظام ديمقراطي برلمداني يقدوم علدى اسداس حريد ة،وكرامتهم االنساني ةوالسياس ةنيالدي
وحيد  ان  ،2" ةقدرارات االغلبيد ةواحتدرام االقليد ةحقدوق االقليد ةاالغلبيد ةزاب ورعايدتكوين االحد ةوحري

ولهدددا نفدددس القيمدددة  ، يتجدددزأ مدددن القدددانون االساسدددي ذاتدددهالمقدمدددة فدددي القدددانون االساسدددي تعبدددر جدددزء ال
مدددن القدددانون  5وعلدددى الدددرغم مدددن ذلدددك فلقدددد نصدددت المددداده  ،كبقيدددة مدددواد القدددانون االساسدددي ةونيدددالقان

 نظددام الحكددم فددي فلسددطين نظددام ديقراطددي نيددابي يعتمددد" وكافددة تعديالتدده بددأن  2662لعددام االساسددي 
 انتاابًا مباشرًا مدن قبدل الشدعب ةوينتاب فيه رئيس السلطة الوطني ،ةوالحزبي ةالسياسي يةعلى التعدد

وبالتدددالي نجدددد ان القدددانون 3،الدددرئيس والمجلدددس التشدددريعي الفلسدددطيني مامدددا ةمسدددؤول ةوتكدددون الحكومددد
 ةجمعيدد ةرئاسددي ام  حكومدد ،انيهددل هددو برلمدد ةسددم موقفدده فددي أي مددن الددنظم النيابيددالساسددي لددم يحا
ى ويبق ،مقدمته التي هي جزء ال يتجزء منهمام حدو  تضارب بين القانون االساسي و أفتح الباب يو 

 .بين أي من النظم قد تبناها نل ةلنا كباحنين ان نرجع الى احكام

                                                 
 252 ،  مرجع سابق، احمد العزى ، النقشبندي  1
 . في الجزائر 1211نوفمبر لعام   15درة في ونيقه اعالن االستقالل الصا 2
 . 2662من القانون االساسي لسنة  5م  3
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هة ازمدددات شدددبييددده القدددانون االساسدددي المؤقدددت مدددن ان مدددا يتعدددرض ال ويدددرى الددددكتور فتحدددي الوحيددددي
 1223التددي تعددرض لهدددا تطبيددق الدسددتور المصدددري الصددادر سدددنه  ةباالزمددات والماالفددات الدسدددتوري

وان يسدددتمر  ةتكدددرر وتتدددراكم الماالفدددات الدسدددتوريوياشدددى ان ت ،والتدددي وصدددلت الدددى وقدددف العمدددل بددده
علدى  ةتنتصدر التوجهدات السياسدات والشاصديوان تتغلب و  ،العب  بأحكام القانون االساسي المؤقت

علدى ارض الواقدع فدي  ةفهدذا االمدر مدا نجدد واضدعةومدن وجهدة نظدر الباحد  المت1.ةمقتضيات العدال
وفي ،الفلسدطينية ةات التدى تشدهدها الحالدالتطبيق العملي للقانون االساسي في ظدل االزمدات والمتغيدر 

دون ان تكددون  الفلسددطينية ةب الموجددودة علددى السدداحظددل تحقيددق رغبددات شاصددية لكددل مددن االحددزا
العليددا التددى يجددب ان تسددمو فددوق أي اعتبددار وفقددا مددا تددم  مصددلحة الشددعب الفلسددطيني هددي المصددلحة

 .الن  عليه في القانون االساسي من القسم القانوني

 : 2112أهم التعديالت الوارده على القانون االساسي الفلسطيني لعام  

والددذي  2663حيدد  حددد  التعددديل االول عددام  ،االساسددي الددى تعددديلين جددوهرين لقددد ااضددع القددانون
السددلطة  ةقددوم علددى ننائيددواصددبح النظددام السياسددي فددي فلسددطين ي،اسددتحد  فيدده منصددب رئدديس وزراء 

واليددده الدددرئيس والمجلدددس 2والدددذي تدددم فيددده تحديدددد 2665والتعدددديل النددداني الدددذي حدددد  عدددام  ،التنفيذيدددة
وسددوف نقدددوم بتوضددديح هددداذين  ة،االنتقاليددد ةبعدددد مدددا كاندددت ضددمن  المرحلدددالتشددريعي بدددد اربدددع سددنوات 

 :التعديلين على قدر من التفصيل 

ال بدد لندا فدي  ،2662ت التدي اجريدت علدى القدانون االساسدي لعدام ولكن قبدل الحددي  عدن التعدديال 
التددي  ةتعددديل الدسددتور مددن المواضدديع المهمددحيدد  يعددد  ،هددذه الدراسددة بالحدددي  عددن التعددديل الدسددتور

وتاتلددف الدسدداتير فيمددا بيددنهم حددول  ،ةعلددى تضددمينها  فددي احكامهدا الاتاميددتحدر  معظددم الدسدداتير 
ومنهدا  ،ةن يعطدي هدذا الحدق للسدلطة التشدريعيفمنهدا مد ،الجهة التدي يحدق لهدا اقتدراح تعدديل الدسدتور

اح تعدديل الدى اعطداء كدال السدلطتين حدق اقتدر  فيما تدذهب انظمدة اادرى ،ةمن يعطيه للسلطة التنفيذي
حيدد   ،علددى التشددديد فددي اجددراءات التعددديلفددق عليدده ان معظددم الدسدداتير قامددت اال ان المت ،الدسددتور

                                                 
 .521 ،  مرجع سابق، في فلسطين ةالتطورات الدستوري، فتحي ، الوحيدي  1
، الفلسطيني المجلس التشريعي  اعداد وحدة البحوث البرلمانية،،تعديل الدستور في  الدساتير المختلفة: تقرير حول  2

2662 ، 1  . 
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مدددن اعضدداء البرلمددان تاتلددف عدددادة عددن النسددبه المطلوبدددة  ةعاليدد ةتتطلددب فددي الغالددب موافقدددة  نسددب
لالجدراءات  ومن الطبيعي ان  تاتلف الدساتير ااتالفدا واضدحا فدي تنظيمهدا ،لتعديل القانون العادي

  1.الحكم التي تسود في هذه الدساتير ةها لدساتيرها نتيجة الاتالف انظمالتي تتطلبها لتعديل

ءات التدي يدتم اتباعهدا وعادة تقوم الدساتير بالن  على الجهة التي يحدق لهدا اقتدراح التعدديل واالجدرا
 يجدددوز ان يتناولهدددا هدددذا نهائيتدددا فدددي االمدددور التدددي الو ، والنسدددبة المطلوبدددة فدددي التعدددديل ،فدددي التعدددديل

حكام هذا القدانون أال تعدل " ولقد ن  القانون االساس الفلسطيني بكافة تعديالته على ان  ،التعديل
وكددذلك مددا تددم الددن  فددي القددانون  2" لبيددة نلنددي اعضدداء المجلددس التشددريعياالساسددي اال بموافقددة اغ
سدي المعددل اال بموافقدة اغلبيدة نلندي بان ال يجوز تعديل القانون االسا 2663االساسي المعدل لعام 

  3 .اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

وتعديالته انده لدم يوضدح مدن هدي الجهدة التدي  2662ان اهم ما يالحظ على القانون االساسي لعام 
كددذلك لددم يبددين  ،يحددق لهددا اقتددراح التعددديل هددل هددي السددلطة التشددريعية ام السددلطة التنفيذيددة ام كالهمددا

وكدذلك لدم يدن   ،ساسي ما هي االجراءات الواجب اتباعها فدي التعدديل للقدانون االساسديالقانون اال
اال ان القدددانون االساسدددي اكتفدددى فقدددط ،القدددانون االساسدددي علدددى امدددور ال يجدددوز ان يتناولهدددا التعدددديل

بيدة نلندي اعضداء المجلدس باالشارة الى النسبة المطلوبة حتى يصبح التعدديل نافدذًا وذلدك بموافقدة اغل
 . الفلسطيني تشريعي ال

فعلى سبيل المنال نظم دستور المملكة  ،في بعض الدول العربية وهذا ما نجده على نقيض الدساتير
مدن  111و يتضح لنا من االل ن  المدادة ،4عملية تعديل الدستور 1252االردنية الهاشمية لعام 

                                                 
 . 112 ، مرجع سابقبندي، احمد العزى، شالنق 1
 . 2662لعام  المعدل من القانون االساسي 111/م 2
 . 2663من القانون االساسي المعدل  126/م 3
في هذا الدستور بشان مشاريع القوانين على أي  ةتطبيق االصول المبين: من هذا الدستور على ان  121تن  المادة  4

جيزه اكنرية النلنين من اعضاء كل من مجلسي االعيان والنواب تهذا التعديل ان  هذا الدستور ويشترط القرار عديلع لترو مش
جيزه اكنرية النلنين من االعضاء الذين تمن هذا الدستور يشترط القرار التعديل ان  22اجتماع المجلسين وفقا المادة  ةوفي حال

وال يجوز اداال أي تعديل على ،  يتعبر نافذا المفعول ما لم يصدق عليه الملكوفي كلتا الحالتين ال، يتالف منهم كل مجلس
 .الدستور مدة قيام الوصاية بشان حقوق الملك وورانته 
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حيددد  تطبدددق فدددي ذلدددك  ،علدددى الجهدددة التدددي يحدددق لددده اقتدددراح التعدددديل 1252الدسدددتور االردندددي لعدددام 
وهددذا يعنددي ان الجهددات التددي يحددق لهددا اقتددراح  ،االصددول المبينددة فددي الدسددتور بشددان مشدداريع القددوانين

تعددددديل الدسدددتور وهدددي الملددددك مشددداريع القدددوانين هدددي نفددددس الجهدددات التدددي يحددددق لهدددا اقتدددراح مشدددروع 
 14نالندة مدن المدادة اال ان تعديل مواد الدستور تستوجب الفقرة ال ،واعضاء مجلس النواب ةوالحكوم

وذلدددك بدددان تجمدددع  ،التصدددويت العلندددي علدددى مشدددروع تعدددديل الدسدددتور ةمدددن الدسدددتور المدددذكور اعدددال
وذلدك علدى عكدس اجدراءات التصدويت  ،االصوات بالمناداة على االعضاء باسدمائهم وبصدوت عدالي

 ،االقتراع السدريفي القوانين العادية حي  تجمع االصوات في هذه االايرة اما برفع االيدي اوالقيام بد
 1وطبقددا الحكددام النظددام الددداالي لمجلددس النددواب،وال يلجددأ لالقتددراع السددري اال اذا قددررت االكنريددة ذلك

مدددن  121امدددا بالنسدددبة لالجدددراءات المتبعدددة بشدددان تعدددديل الدسدددتور فانددده تطبدددق حسدددب نددد  المدددادة 
حظدر ادادال أي االردندي الدستور االردني االجراءات المتبعة بشدان تعدديل الدسدتور اال ان الدسدتور 

 . قيام الوصاية بشان حقوق الملك وورانته  ةاالل مدتعديل على الدستور 

والقدانون  1252لعدام  ردنديبين كل من احكام الدسدتور اال بسيطة بشان تعديل الدستور ةوهذه مقارن
تعددددديل القددددانون االساسددددي  ةحيدددد  وجدددددنا مددددن اددددالل هددددذه الدراسددددة ان مسددددال ،االساسددددي الفلسددددطيني

تعدديل  ةلتبقدى مسدال ،الفلسطيني لدم تدنظم وتحددد بشدكل دقيدق مدن قبدل المشدرع فدي القدانون االساسدي
وغامضة حي  كان االجدر على القدانون االساسدي ان يقدوم بتنظيمهدا علدى  ةالقانون االساسي مبهم

 ةاالساسددي مظددل تغيددرات تشددهدها الحالددحتى ال يكددون القددانون ،جانددب اكنددر تفصدديال ونوعددا مددن الدقددة
وذلددددك الن ،الفلسددددطينية تتددددداال فيهددددا اهددددواء ومصددددالح االحددددزاب السياسددددية او غيرهددددا مددددن المتغيرات

علدى جاندب  ةوبالتالي يجدب ان تكدون احكامد،تبدةواعلدى مر  ةور يشكل الهدرم القدانوني فدي الدولدالدست
 قددددد يفسددددر الدددبعض بحدانددددة التجربددددة علدددى الددددرغم مددددن انددده ،مددددن االنتهاكددددات ةمدددن االحتددددرام ومصدددون

ادتها وتحررهددا مددن فددي مرحلددة بندداء الدولددة حتددى تحصددل علددى سددي ةالفلسددطيني ةطينية وان الدولددالفلسدد
الدددذي يفسدددر تغيدددر وتعدددديل القدددانون االساسدددي مدددن وقدددت الادددر فدددي ظدددل التغيدددرات  المسدددتعمر االمدددر

على ان هدددذا ،ينية وبالنظدددام السياسدددي الفلسدددطينيالاارجيدددة والدااليدددة التدددي تعصدددف بالدولدددة الفلسدددط
 يدددةلدددى الجمدددود وادددالف سدددنة التطدددور مدددن ناحاب ان يكدددون نسدددبي غيدددر مطلدددق واال ادي النبدددات يجددد
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الن مضدمون هدذه السديادة ان تكدون لالمدة القددرة علدى ،ة اارىمن ناحي ةالشعبي وناقض مبد السيادة
على انده وبدالنظر 1،لذلك يجب اال يكون معنى النبات استحالة ها التعديل،ما تعديل دستورها بطريقة

 ان الغالبيددةو ،ةع نجددد ان الدسدداتير جميعدا قددد اضددحت عدددا الدسدتور االنجليددزي دسدداتير مدونددالدى الواقدد
 .2ةالعظمي من هذه الدساتير جامد

 : وبالعودة الى التعديالت التي حصلت على القانون االساسي فنستطيع اجمالها بالتالي 

 : 2663التعديل االول باستحدا  منصب رئيس وزراء لعام  -1

رام اهلل  ةالتحريددر الفلسددطينية جلسددة مشددتركة بمديندد ةالتنفيذيددة لمنظمدد ةركددزي واللجنددعقددد المجلددس الم
التحريدر الفلسدطينينية  ةطلب رئيس السلطة التنفيذيدة لمنظمدم بناءا  على  2663 /3/ 2و 1بتاريخ 

باسدددتحدا  منصدددب رئددديس الددددوزراء فدددي النظدددام السياسدددي الفلسددددطيني للسدددلطة الوطنيدددة الفلسددددطينينة 
وتمدددت الموافقدددة  ،لمرسدددوم الرئاسدددي بالاصددو  الدددى المجلدددس التشدددريعي مسدداء ذات اليدددوموبتحويددل ا

باالجمدداع علدددى طلددب رئددديس السددلطة الوطنيدددة بتعدددديل القددانون االساسدددي السددتحدا  منصدددب رئددديس 
ووضع نصا يحدد صالحيات رئديس الدوزراء ورفدع االمدر لدرئيس السدلطة الوطنيدة للمصدادقة  ،الوزراء
فددور تكليددف رئددديس "  2663مددن القددانون االساسددي المعدددل لعددام  15ادة وبحسددب ندد  المدد 3،عليدده

الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتدولى رئديس الدوزراء تشدكيل حكومتده ادالل نالندة 
واذا اافدق رئديس ،اسابيع من تاريخ ااتياره، وله الحق في مهلة اارى اقصاها اسبوعان اادران فقدط 

ومته االل االجال المذكورة او لدم يحصدل علدى نقدة المجلدس التشدريعي وجدب الوزراء في تشكيل حك
بدداار اددالل اسددبوعين مددن تدداريخ اافاقدده او مددن تدداريخ جلسددة  ةلددى رئدديس السددلطة الوطنيددة اسددتبدالع

وبعدد امدس  4،النقة حسب مقتضى الحال وتنطبق على رئديس الدوزراء الجديدد االحكدام الدواردة اعداله
                                                 

 31 ،مرجع سابق،عنمان،اليل 1
اما الدستور ،جراءات التى يعدل بها القانون العاديبنفس اال ةويقصد بالدستور المرن هو ذلك الدستور الذي يمكن تعديل 2

ويهدف واضعو أي دستور ،اجراءات اشد من االجراءات التى يعدل بها القانون العادي ةالجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديل
يد انظر للمز  ،عسيرااط تنظيم اا  يجعل تعديل الدستور وذلك باشتر ،ةجامد الى كفالة نوع من النبات الحكام ةمن جعل
 12-11 ،مرجع سابق،سعد،عصفور

 .125 ، مرجع سابق الوحيدي، فتحي، 3
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دال والضغوط الدولية انتهى رئيس الوزراء المكلف محمود عباس من تشكيل اسابيع من النقاش والج
وبموجب هذا التعديل اقتضى  1،بعد استحدانه منصب رئيس الوزراء اول وزارة فلسطينية يتم تشكيلها

االمددددر اعددددادة ترتيددددب بعددددض االحكددددام الددددواردة فددددي القددددانون االصددددلي بحيدددد  اصددددبح البدددداب المتعلددددق 
وذلدك مقابدل تدااير البداب المتعلدق  ،هدو البداب النالد  فدي القدانون المعددل بصالحيات رئيس الدوزراء

اما البداب الادامس بموجدب التعدديل و المتعلدق  ،الباب الرابع بالسلطة التشريعية الى باب الحق وهو
من قبدل رئديس الدوزراء وكيفيدة نيلهدا نقدة المجلدس  ةبمجلس الوزراء  فقد تضمن كيفية تشكيل الحكوم

وشكل العالقة ما بين رئيس الدوزرا ء ورئديس السدلطة ،الممنوحة لمجلس الوزراء ورئيسةوالصالحيات 
ضدرورة الضدافة بعدض العبدارات  وقد ارتاى المجلس انناء مناقشدة القدانون المعددل ان ال ،الفلسطينية

مددن قبددل رئدديس مجلددس الددوزراء  ةاسددتقالو  ةمددن تشددكيل واقالدد ةالمتعلقددة بعددرض كددل مددا يتعلددق بالحكومدد
وذلددك باعتبددار ان هددذا االمددر عرفددا سياسدديا اجمددع المجلددس  ،ئدديس السددلطة الوطنيددة الفلسددطينيةعلددى ر 

وبموجدددب هدددذا التعدددديل  2،فدددي مدددادة فدددي نددد  القدددانون ةافدددراد عليددده اننددداء مناقشددداته دون الحاجدددة الدددى
اصددددبحت السددددلطة التنفيذيددددة حسددددب القددددانون االساسددددي المعدددددل تتكددددون مددددن رئدددديس السددددلطة الوطنيددددة 

وهنالدددك العديدددد مدددن الصدددالحيات بموجدددب هدددذا التعدددديل يمارسدددها ،ورئددديس مجلدددس الوزراءالفلسدددطينية 
 : مجلس الوزراء بمشاركة رئيس السلطة الوطنية وهي على النحو التالي 

حي  يتولى رئيس الوزراء تشكيل ،3تكليف رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة بتشكيل حكومته -1
ولدده الحددق فددي مهلددة ااددرى اقصدداها اسددبوعان ااددران ،ةيار حكومتدده اددالل نالنددة اسددابيع مددن تدداريخ اات

فدداذا اافددق رئدديس الددوزراء فددي تشددكيل حكومتدده اددالل االجددل المددذكور او لددم يحصددل علددى نقددة ،فقط
بددداار ادددالل اسدددبوعين مدددن تددداريخ  ةاسدددتبدال ةالوطنيددد ةالمجلدددس التشدددريعي يجدددب علدددى رئددديس السدددلط

طبق ايضددا هددذه االحكددام علددى الددوزراء تنو ،ة حسددب مقتضددى الحددالاو مددن تدداريخ جلسددة النقدد ةاافاقدد
 .ةاعال ةالجدد لالحكام الوارد

                                                 
 وما بعدها  536 ، مرجع سابق،التطورات الدستورية في فلسطين ،فتحي ، الوحيدي 1
  2665القانون االساسي المعدل لسنه  ةمقدم 2
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة ( 15) ةالماد 3
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يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته اليمن الدستورية امدام رئديس السدلطة الوطنيدة قبدل مباشدرة  -2
حي  يجب على رئديس الدوزراء والدوزراء قبدل مباشدرتهم العمدالهم ان يقومدو بتاديدة اليمدين  ،1اعمالهم

 .ة الوطنيةرئيس السلط مي القانون االساسي اماف ةالدستوريه المحدد

الماليددة الااصددة بهددم وبددازواجهم الددى رئدديس السددلطة  ةتقددديم رئدديس الددوزراء والددوزراء اقددرارًا بالذمدد  -3
باعمددالهم لددرئيس  ةقبددل المباشددر  للددوزراء ورئدديس الددوزراء ةة الماليددبالذمدد رحيدد  يكددون االقددرا،2الوطنيددة
 . ارىأوليس لشا  او جهة  ةالوطني ةالسلط

وهددددذه ،3واعمددددال حكومتدددده ةمسددددؤولية رئدددديس الددددوزراء امددددام رئدددديس السددددلطة الوطنيددددة عددددن اعمالدددد -4
حي  ندد  القددانون االساسددي علددى هددذا ا،مددن اصددائ  النظددام الرئاسددي كمددا ذكرنددا سددابق ةالاصيصدد

المجلددس  مللددوزراء امددا ةالوزاريدد ةبددل االكنددر مددن ذلددك ندد  ايضددا علددى المسددئولي ةالنددوع مددن المسددئولي
 . من اصائ  النظام البرلماني  ةي وهي ااصيالتشريع

ولدم يحددد القدانون االساسدي لحداالت اقالدة ،4رئديس الدوزراء مدن قبدل رئديس السدلطة الوطنيدة ةاقالد -5
فدي النظدام  ةالوطنيد ةللصدالحيات التدى يتمتدع بهدا رئديس السدلط ةوهدي اضداف ،الرئيس لرئيس الوزراء
 . السياسي الفلسطيني

قدددداد مددددن قبددددل رئدددديس الددددوزراء اوبندددداء علددددى طلددددب رئدددديس السددددلطة دعددددوة مجلددددس الددددوزراء لالنع -1
للتشددداور فدددي  االنعقدددادان يطلدددب مدددن مجلدددس الدددوزراء  ئيس السدددلطة الوطنيدددةحيددد  يحدددق لدددر ،5الوطنيدددة

 . ةمعين ةمسال

رئيس الوزراء الى التحقيق فيما ينسب اليه من جرائم انناء تاديته اعمال وظيفتده مدن قبدل  ةاحال -2
مددن قبددل  ةحيدد  ااضددع القددانون االساسددي الفلسددطيني رئدديس الددوزراء للرقابدد،6رئدديس السددلطة الوطنيددة

                                                 
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة ( 12)ةالماد 1
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة (16)ةالماد 2
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة (24)ةالماد 3
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة (13/1)ةالماد 4
 2663ون االساسي المعدل لسنة من القان(11/2) ةالماد 5
 2663من القانون االساسي المعدل لسنة ( 25)ةالماد 6
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ان يحيددل رئدديس الددوزراء الددى التحقيددق فيمددا ينسددب  ةحي  يحددق لددرئيس السددلط،ةالوطنيدد ةرئدديس السددلط
التدى وبكدل تواضدع لدم  ةوجاء النظام السياسي فريدا وغريبا فدي الدن  علدى هدذه المداد،اليه من جرائم

 . في العالم ة السائد ةالسياسي مةرر القانوني في االنظنجد لها االساس والمب

علددددددى مجموعددددددة مددددددن  2663 ةمددددددن القددددددانون االساسددددددي المعدددددددل لسددددددن( 12)ولقددددددد نصددددددت المددددددادة 
 ةاالاتصاصات التي تات  بها مجلس الوزراء وااتصاصات كدل وزيدر فدي اطدار وزارتده علدى وجد

وتتعدددددد االشددددكاليات المتعلقددددة  2663مددددن القددددانون االساسددددي المعدددددل لعددددام  21الاصددددو  المددددادة 
وتتفداوت هدذه ،لدوزراء وعالقتده  بالسدلطات االارىبالنصو  القانونية الااصة بصالحيات مجلدس ا

االشكاليات بين عددم وضدوح الدن  القدانوني او تضدارب هدذه النصدو  سدواء بدين بعضدها الدبعض 
وني الذي ينظم عالقة ما وفي احيان اارى يؤدي غياب الن  القان ،او بينها وبين القانون االساسي

اذ يعتبدددر الدددبعض ان ،او ااتصدددا  الدددى تفسدددير كدددل طدددرف مدددن االطدددراف ذلدددك الغيددداب لمصدددلحته
ويدرى الدبعض  ،وعدم وجود مانع من ممارسة هذا االاتصدا ،سكوت الن  القانوني يعني االباحة

وفيمددددا يلددددي ابددددرز   ،االاددددر ان غيدددداب الددددن  يشددددكل قيدددددا علددددى ممارسددددة االاتصددددا  المنصددددو 
 1: شكاليات المتعلقة باالطار القانوني المنظم لعمل مجلس الوزراء اال

 .شقيها مجلس الوزراء والرئاسة بغياب قانون منظم لعمل السلطة التنفيذية  -1

 . توغل السلطة التنفيذية على حساب السلطات االارى -2

 2663 ةنامددا عدددن مالمدددح النظددام السياسدددي فدددي هدددذه الفتددرة فلقدددد اادددذ القددانون االساسدددي المعددددل لسددد
كمدا رايندا  وفي المقابل ند  علدى بعدض اصدائ  النظدام الرئاسدي ،بالنظام البرلماني بصورة نسبية

ولكددن اصددائ  النظددام البرلمدداني فددي ظددل هددذه المرحلددة تبدددو اكنددر غطدداء  ،ةمددن اددالل هددذه الدراسدد
: علدى طبيعدة النظددام السياسدي الفلسددطيني وذلدك بددالنظر الدى اصددائ  النظدام البرلمدداني مدن حيدد  

والتددوازن والتعدداون بددين السددلطتين  ،وبرلمددان منتاددب والمسددؤولية الوزاريددة ،رئدديس دولددة غيددر مسددؤولة
الدراسدددة ااضدددع رئددديس ن االساسدددي كمدددا ذكدددر سدددابقا مدددن هدددذه علدددى ان القدددانو  ،التنفيذيدددة والتشدددريعية

                                                 
مؤسسة  ،حرب، جهاد ،احمد ،ابو دية: اعداد،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني: تقرير حول  1

  .16  2661،رام اهلل  ،مواطن
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صدات وامدا بالنسدبة الاتصا ،وعدن اعمدال حكومتده ةعن اعمال ةالوزراء للمسؤولية امام رئيس السلط
انددذاك القائددد الراحددل ابددو عمددار فلقددد لعبددت الظددروف التاريايددة  ، فكددان للددرئيسرئدديس الدولددة الواسددعة

والسياسددية وقددوة الشاصددية التددي كددان يتمتددع بهددا الددرئيس دورا كبيددرا فددي حجددم الصددالحيات الممنوحددة 
تتغيددر ااتصاصددات رئدديس الدولددة ة الدراسددة ان مسددالوكمددا ذكددر فددي الفصددل االول مددن هددذه  ،للددرئيس

  . القوة الشعبية التي يتمتع بها من دولة الارى حسب طبيعة ذلك الرئيس الذي يحكم البالد ومدى

الطددوارئ التددي قدام القددانون االساسددي بتنظيمهددا ولكدن قبددل ذلددك نددود  ةونشدير فددي هددذا الصدددد الدى حالدد
ة عشددر مددن ففددي فرنسددا مددنال اعطددت المددادة السادسدد ،التعددرف الددى كيفيددة تنظيمهددا فددي بعددض البلدددان

سلطات واسعة لرئيس الجمهورية الفرنسية من اجل  1251دستور الجمهورية الاامسة الصادر سنه 
ان ااتصاصدات رئديس الدولدة فدي هدذا المجدال تعتبدر  ةولقدد راى الفقد ،مواجهة  الظروف االستننائية
ا دسدتور وعلدى النقديض مدن ذلدك فدي بريطانيدا مدنال حيد  ال يوجدد فيهد ،سلطات مطلقدة ال حددود لهدا

مكتدددوب ولدددذلك فدددان الحلدددول التشدددريعية لمواجهدددة الظدددروف االسدددتننائية تعتمدددد علدددى سدددلطات االدارة 
ومدددا تصددددره السدددلطة  ةالمسدددتمدة مدددن امتيدددازات التددداج وعلدددى النصدددو  الدددواردة فدددي القدددوانين المدونددد

الطدوارئ  وادالل فتدرة سدريان حالده ،وتعليمدات اسدتنادا الدى تفدويض مدن البرلمدان ةالتنفيذية مدن انظمد
لوقايددة االمدن العددام ويجددب عددرض هددذه المراسدديم علددى  ةان تصدددر المراسدديم الالزمدد ةتسدتطيع الحكومدد

وينتهدددي العمدددل بهدددذه اللدددوائح او  ،البرلمدددان ليصدددادق عليهدددا شدددأنها شدددان أي تشدددريع فرعدددي او الئحدددي
بهدددا فتدددرة  المراسددديم بعدددد سدددبعة ايدددام مدددن تددداريخ صددددورها مدددا لدددم يوافدددق البرلمدددان علدددى اسدددتمرار العمدددل

ويقصدددد بحالددددة الطدددوارئ هددددي التبريدددر القدددانوني الماصدددد  لحمايدددة الددددبالد ضدددد االاطددددار  ،1اادددرى
وقيامها ،بما يبددرر اتسدداع سددلطات الحدداكم علددى سددبيل االسددتنناء،علددى حددد سددواء ةوالاارجيدد ةالدااليدد

فلقدد  2663وامدا القدانون االساسدي المعددل لسدنه  ،2يبرر اتااذ قرارات تمدس حقدوق االفدراد وحريداتهم
 :الطوارئ وقد ن  على ةنظم احكام حال

عندددد وجدددود تهديدددد لالمدددن القدددومي بسدددبب حدددرب او غدددزو او عصددديان مسدددلح او حددددو  كارندددة  -1
 . يومًا  36الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة ال تزيد عن  ةطبيعية يجوز اعالن حال

                                                 
 . ومابعدها 22 ، 2661النقافة، عمان،  ، ط  دارالقضاء االداريالشوبكي، عمر محمد،  1
 534 ،1216،القاهرة،رسالة غير منشورة،الرئيس في النظام الدستوري للواليات المتحدة االمريكية،احمد شوقي،محمود 2
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 . وافقة المجلس التشريعي عليها اارى بعد مالطوارئ لمدة نالنين يوما ً  ةيجوز تمديد حال -2

 . الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها  ةيجب ان ين  مرسوم اعالن حال -3

الطدوارئ فدي فلسدطين فدي ظدل القدانون االساسدي الفلسدطيني قدد مدنح  ةونالحظ من تنظيم احكام حالد
ولقدد ،1251امسدة عدام هذه  الصالحية لرئيس الدولة كمدا فدي دسدتور فرنسدا فدي ظدل الجمهوريدة الا

الطددوارئ وهدددي بسددبب حدددرب او غددزو او عصددديان  ةيددتم فيهدددا اعددالن حالددد ةندد  علدددى حدداالت معينددد
يومدددا ويجدددوز  36او حددددو  كارندددة طبيعيدددة وذلدددك بمرسدددوم مدددن الدددرئيس ولمددددة ال تزيدددد عدددن  ،مسدددلح

ولم ،هيومددا ااددرى بعددد موافقددة المجلددس التشددريعي الفلسددطيني باغلبيددة نلنددي اعضددائ 36تمديدددها لمدددة 
الطدوارئ ان لدم يددتم  ةفحالدد ،الطدوارئ ةتدذكر حالده الحصدار التددي نعيشدها بانده يجدوز فيهددا اعدالن حالد

 ،الطدوارئ بمرسدوم مدن رئديس الدولدة ةلحقوق والحريات، ويجوز اعالن حالتحديدها تعد اطرا على ا
 .1في القانون االساسي وصالحيات من يكون ذلك؟  الطوارئ ت حالةفمن الذي يتاذ اجراءا

بإعطدداء هددذه الحددق لمجلددس  ،الطوارئةحددول احكددام حالدد ةبمددذكر  ةعطيددولقددد اقتددرح االسددتاذ متددري ابو 
الضددرورة التددي اعطددى القددانون االساسددي  ةحالدد دونددذكر ايضددًا فددي هددذا الصددد،2الددوزراء ولدديس للددرئيس
 نتادبمالومنذ تعطيل المجلدس التشدريعي  ،3صدار قرارات لها قوة القانونفي ا ةللرئيس بموجبها بحق

استنادًا الى  ،قرارًا بقوة القانون( 31)اصدار  تم( 2662)نهاية عام  ةم لغاي(2662)،(م2661)في 
الطدوارئ  ةحالد 14/1/2662بتداريخ  ةالفلسدطيني ةولقدد أعلدن رئديس السدلطة الوطنيد 4،حاله الضرورة

علدددى  ةعليدددوذلك عقدددب سددديطرة حمددداس الف،تحدددت البددداب السدددابع ةاسدددتنادًا الدددى احكدددام الطدددوارئ الدددوارد
حيد   ،ةالفلسدطيني ةالقطاع وقيامها باالستيالء بالقوة على مواقدع ومؤسسدات ووزارات السدلطة الوطنيد

                                                 
احمد  ،يالاالد ،اعداد ،رئيس الوزراء مقابل رئيس الدولة في مسودة مشروع الدستور الثالثة ةمكان :ورشة عمل بعنوان 1

  15 ، 2664 ،المسيحيةركز الفلسطيني للبحو  السيلسية و الم ،محمد ،الحوارني ،على ،ك، اشانمبار 
يوليو عام _21مقدمة من االستاذ متري أبو عطيه الى رئيس المجلس التشريعي بتاريخ ، مذكره حول احكام حالة الطوارئ  2

1222 
يس السلطة الوطنيه في حاالته الضرورة التي ال تحتمل لرئ: 2663من القانون االساسي المعدل لعام ( 43)ةتن  الماد 3

 ويجب عرضها على المجلس التشريعي في  ،اصدار قرارات لها قوة القانون ،التأاير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي
جلس التشريعي على اما اذا  عرضها على الم ،واال زال ما كان لها من قوة القانون اراتيعقدها بعد صدور هذه القر  ةاول جلس

 .النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون 
 141 ،  مرجع سابق، جنين ، حجاب  4
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ة باعتبارهددا مراسدديم صددادرة عددن تطبيددق حالدد ةالوطنيدد ةمددن رئدديس السددلط ةم رئاسددييتددم اصدددار مراسدد
 :1الطوارئ 

نتيجدة السدلوك الدذي ادى وهنا نرى بدأن هدذه المراسديم قائمدة علدى مبدرر قدانوني مدن حيد  الموضدوع 
اال ان هدذا المبدرر  ،فدي قطداع غدزة والسديطرة علدى مؤسسداتها ةركان السلطة الفلسدطينيأالى تقويض 

 : 2ةالقانوني لالسباب التالي ةوشكل ةالقانوني منقو  ومعيب من حي  موضوع

التدي سدتمتد  ةيدالطوارئ لم يحدد مددتها وال الفتدرة الزمن ةان المرسوم الرئاسي الاا  بإعالن حال( 1
 . لها 

 ةالطدددوارئ لددم يحدددد الهددددف االساسددي العددالن حالددد ةحالددن المرسددوم الرئاسددي الادددا  بددإعالن ا( 2
 .الطوارئ 

الطددوارئ والتددي كددان مددن  ةالتددي تشددملها حالدد ةالطددوارئ لددم يحدددد المنطقدد حالددة عددالنأان مرسددوم ( 3
 . ةالفلسطيني ةق السلطة الوطنيمناط ةالمفترض تطبيقها على قطاع غزة فقط دون ان تمتد الى كاف

بقانون لم تنشر في  ةوالقوانين الصادرة بموجب مراسيم او قرارات رئاسي ةكما ان المراسيم الرئاسي( 4
 . ةالرسمي ةالجريد

 ةكمددا ان المرسددوم الرئاسدددي ذاتدده لدددم يدددع المجلدددس التشددريعي لالنعقدداد مدددن اجددل النظدددر فددي حالددد( 5
بشددأن دعددوة  5/2/2662ي المرسددوم الرئاسددي الصددادر بتدداريخ وحتددى ان ذلددك لددم يحدددد فدد ،الطددوارئ

ممددا يعتبددر قصددورًا قانونيددًا مددن حيدد   ة،النانيدد ةالمجلددس التشددريعي الندداني لالنعقدداد فددي دورتدده العاديدد
 .الشكل القانوني الذي يجب ان يراعي احكام القانون االساسي 

                                                 
 .باعتبار القوة التنفيذية ومليشيات حماس اارجة عن القانون  11/1/2662المرسوم  الصادر بتاريخ _ 1 1
من القانون االساسي المعدل ( 12,11,15)ل باحكام المواد بتعليق العم 11/1/2662المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ _ (2

من القانون االساسي ( 22) ةبتعليق العمل باحكام الماد 12/1/2662المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ _ (3، 2663لسنة 
نعقاد في بشأن دعوة المجلس التشريعي الناني لال 5/2/2662المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ _ (4، 2663المعدل لسنة 
اذار  ةالسادس ةالسن،العددالعشرون ،مجلة تسامح،في التشريع ةالمراسيم الرئاسيحجية ،رياض،عيسهة ،الناني ةدورته العادي

 112 ، رام اهلل ،  2661
 وما بعدها  112  ،مرجع سابق ،رياض ،ةعيس 2
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  2665التعديل الناني على القانون االساسي المعدل لعام ( ب

 ةم الددى ازالدد2665/ 1/  13حكددام القددانون االساسددي والددذي تددم بتدداريخ أدف التعددديل الندداني علددى هدد
وتدرك التعدديل  ،وتحقيق االنسجام التشريعي من حيد  عددد مقاعدد فدي المجلدس التشدريعي ،التعارض

ات والنظددام االنتاددابي الددى قددانون االنتاابدد ةتحديددد عدددد اعضدداء المجلددس التشددريعي والدددائرة االنتاابيدد
الدذي تدم إقدراره فدي المجلدس و  ةالتعارض بين قانون االنتاابات العام ةوهدف كذلك الى ازال ،ةالعام

ن وفقدددًا لقدددانون فدددي اقدددرب وقدددت ممكددد ةوذلدددك تمهيددددًا الجدددراء االنتاابدددات التشدددريعي ،القدددانون االساسدددي
مناصددددفة ) ىلددددالددددذي يقددددوم ع وعلددددى اسدددداس النظددددام االنتاددددابي الماددددتلط ،الجديددددد ةاالنتاابددددات العامدددد

 ةواسدددتحدا  مدددواد أادددرى اقتضدددتها الحاجددد ،1(بدددين نظدددام تعددددد الددددوائر ونظدددام القدددوائم %56%56/
 .2ةالتي مرت بها السلطة الوطني ةنتيجة للتجرب ،ةوالمصلحة العام

وهددذا  ،عضددوًا تطالددب بددإجراء تعددديل للقددانون االساسددي( 32)مددذكرة مددن  ةوقددد تلقددت اللجنددة القانونيدد
كمدا تلقدت  ،مدن النظدام الدداالي( 23) ةلد  اعضداء المجلدس كمدا اقتضدت المدادالعدد هو اكنر من ن

 ةومذكر  دد من المواد في القانون االساسيمن رئيس السلطة تتضمن مقترحات بشأن تعديل ع ةمذكر 
ايضدًا بشدأن تعدديل عددد مدن المدواد فدي القدانون  ةأارى من رئيس الوزراء تتضدمن مقترحدات الحكومد

بدددإجراء  ةالمكلفددد_  ةالقانونيددد ةوشدددرعت اللجنددد ،بقدددانون االنتاابدددات ةاد المتعلقدددللمدددو  ةاضددداف ،االساسدددي
للقانون االساسي وتشاورت مع العديد من الابراء ومنظمات المجتمع  ةشامل ةبإجراء دراس_ التعديل 
فدددي المجلدددس التشدددريعي لبلدددورة مشدددروع تعدددديل متكامدددل للقدددانون  ةواسدددتعانت بالددددائرة القانونيددد ،المددددني
قدددد تواجددده  ةاشدددكاليات قانونيددد ةوايجددداد حلدددول مسدددبق ،للمجلدددس ةي يلبدددي االحتياجدددات القانونيددداالساسددد

 التددي يمددر بهددا والتحددديات التددي يواجههددا ةوالحساسدد ةالصددعب ةنظامنددا السياسددي الفتددي فددي هددذه المرحلدد
 3:على مجلسكم بالبنود االتيه ةوهكذا فإن باالمكان تصنيف التعديالت المقترح

                                                 
 .2665من قانون االنتاابات لعام (3/2)م 1
 . 2616_262 ،مرجع سابق،عبد الملك،الريماوي 2
رام ،  2663بالمجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة االولى لمشروع قانون معدل للقانون االساسي لسنة  ةالقانوني ةتقرير اللجن 3

 .2665_2_21\21،اهلل 
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 ةالفرصدددد ةالتاح،التعددددارض بددددين قددددانون االنتاابددددات العامددددة والقددددانون االساسددددي تعددددديالت تزيددددل -1
ان ال  دوقدددد ارتدددأت اللجندددة فدددي هدددذا الصدددد ،للمصدددادقة علدددى قدددانون االنتاابدددات باسدددرع وقدددت ممكدددن

وانمددا االشددارة الددى ان عدددد المقاعددد  ،او الدددوائر ةالقددانون االساسددي عدددد مددن المقاعددد النيابيدديتضددمن 
 . ةم االنتاابي يتم وفقًا لقانون االنتاابات العاموالدوائر والنظا

 . تعديالت تستهدف الق انسجام تشريعي بين ماتلف القوانين والقانون االساسي  -2

تعديالت تستهدف توضيح وتحصين بعض المواد في القانون االساسدي لكدي ال يسداء فهمهدا او  -3
 .استادامها 

أي لتوضددديح  ا،ولدددنفس االسدددباب التدددي تدددم ذكرهددد ،ندون تغيدددر فدددي المضدددمو  ةتعدددديالت صدددياغي -4
 .بغير ما يرمي اليه  ةالغموض او تفسير  من اللبس او ةالن  وضمان الو 

 ةبدين الحكومد ةقدتعديالت استهدفت تطوير وتحصدين النظدام السياسدي الفلسدطيني وتركيدب العال -5
ت اللجنددة المددذكورة تقدددم دوفددي هددذا الصددد ،ةة الرئاسددوكددذلك كددل منهمددا ومؤسسدد ،والمجلددس التشددريعي

العددام والدددعوة لدده مددن قبددل  تتعلددق بدداجراء االسددتفتاء ةاسددتحدا  مدداد: مددن االقتراحددات منهددا  ةلمجموعدد
 .1االنتاابات ةواستحدا  مبدأ االنتاابات المبكرة ودوري،الرئيس

      2_:ولعل اهم التعديالت التى احدنها التعديل الناني على احكام القانون االساسي هي 

بعد ان كان القدانون االساسدي الدذي  ،الرئيس الفلسطيني بان تكون اربع سنوات ةديل مدة واليتع -1
ويدتم انتاداب الدرئيس بعدد ذلدك  ،ةاالنتقاليد ةالدرئيس هدي المرحلد ةواليد ةعدل ين  علدى ان تكدون مدد

تداريخ الدرئيس بداربع سدنوات بدات سداري المفعدول مدن  ةواليد ةوان التعديل الذي حدد مدد ،وفقًا للقانون

                                                 
1
وال  ، 2663انه بعد االطالع على القانون االساسي المعدل لسنة ، 2665ولقد جاء في مقدمة القانون االساسي المعدل لعام 

ه م وبناء على تقتضي22/2/2662بتاريخ  ةوبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقد، منه ( 126) ةسيما الماد
لمنظمة التحرير الفلسطينيه السيد محمود عباس رئيس السلطة  ةالتنفيذي نةتم اصدار القانون من رئيس اللج ةالعام ةالمصلح
م3/1/2665غزة بتاريخ  ةفي مدين ةالفلسطينيةالوطني

  2665القانون االساسي المعدل لسنه  ةمقدم 2
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أيدام علدى انتاداب  ةشدهور وعشدر  ةأي بعدد مدرور سدبع 1/2665/ 11فدي  ةالرسمي ةفي الجريد ةنشر 
 .اكنر من دورتين متتاليتين ةالرئيس محمود عباس وعلى ان ال يشغل الرئيس منصب الرئاس

 ةالتي كانت تن  في فقرتها النالن 2663من القانون االساسي المعدل عام ( 42) ةتعديل الماد( 2
هدي اربدع سدنوات  ةوعددلت الدى ان تكدون هدذه المدد،1ةاالنتقالي ةهذا المجلس هي المرحل ةعلى ان مد

واذا شدغر مركدز عضدو  ،2ةمع اجدراء انتاابدات مدرة كدل اربدع سدنوات بصدورة دوريد ةمن تاريخ انتااب
 .او اكنر من اعضاء المجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقًا الحكام لقانون االنتاابات 

 ةواليددد ةتنتهدددي مدددد" وجددداء فيهدددا ( مكدددرر 42) ةعلدددى القدددانون االساسدددي تحدددت مددداد ةمددداد ةإضددداف (3
 .3 ةن الدستورييالمجلس التشريعي القائم عند اداء أعضاء المجلس الجديد المنتاب اليم

بتحديددد ماصصددات  ةالمتعلقددو  ةلرابددع الاددا  بالسددلطة التشددريعيمددن البدداب ا( 55) ةالمدداد عدددلت( 4
 . 4اعضاء المجلس التشريعي  والوزراء بقانونوحقوق وواجبات 

بعددد اعضداء المجلدس  ةوالمتعلق ةمن الباب الرابع الاا  بالسلطة التشريعي( 41) ةعدلت الماد( 5
 .  5ةانتااب ةالتشريعي وكيفي

يددد يقددوم علددى اسدداس اجددراء تعددديل جددوهري علددى قددانون االنتاابددات واصدددار قددانون انتاابددات جد( 1
الدنال  بدالترافق مدع قدانون االنتاابدات الجديدد  ةولقدد اقدرت هدذه التعدديالت الدسدتوري ،النظام الماتلط

 .6 ةواحد ةدفع 2665لسنه  2رقم 

 1/2665/ 13غدزة بتداريخ  ةهنا الى قانون االنتاابات الجديدد الدذي صددر فدي مديند ةجدر االشار تو 
حيددد  يقدددوم قدددانون  ،11/1/2665بتددداريخ  ةمدددن الوقدددائع الفلسدددطيني( 52)فدددي العددددد  ةوالدددذي تدددم نشدددر 

                                                 
 .  2663المادة من القانون االساسي لعام  - 1
 .  2665مكرر من القانون االساسي المعدل لعام  42المادة  - 2
 . نفسهالمصدر السابق  - 3
 .  2665من القانون االساسي المعدل لعام  55المادة  - 4
  2665من القانون االساسي المعدل لعام  41المادة  - 5
 .  2665لسنة  2قانون االنتاابات الفلسطيني رقم  - 6
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بددين نظددام %( 56_%56) االنتاابدات الفلسددطيني علددى اسداس النظددام االنتاددابي المادتلط مناصددفة 
 ةدائددددرة انتاابيدددد ةباعتبددددار االراضدددي الفلسددددطيني ،1(نظددددام القددددوائم)و( تعدددددد الددددوائر) ةالنسددددبي ةاالكنريددد
ًا وتم توزيعهم على النحو عضو ( 132)ولقد حدد القانون عدد اعضاء المجلس التشريعي ب ،2ةواحد
 3:التالي

 تةالسد ةمدوزعين علدى الددوائر االنتاابيد( تعددد الددوائر)بهم علدى اسداس نظدام نائبًا يتم انتادا 11 -1
وياص  منها ستة  ،عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة وبما ال يقل عن مقعد واحد لكل دائرة 

 .رئاسي نواب للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم 

 ةباعتبددار االراضددي الفلسددطيني( القددوائم) س نظددام التمنيددل النسددبينائبددًا يددتم انتاددابهم علددى اسددا 2-11
 . ةواحد ةدائرة انتاابي

مددددن االشدددداا  لفددددرض  ةمددددن حددددزب او ائددددتالف أحددددزاب او مجموعدددد ةتشددددكل القائمددددة االنتاابيدددد -3
 . نون وفقًا الحكام هذا القا رشحنتاابات على ان تستوفي شروط التاال

( 11)وال يزيدد عدن ( 2)ان ال يقدل عددد مرشدحيها عدن  ةويشترط القانون في تشكيل القوائم االنتاابي
 ةوامددرأة واحددد ،علددى ان تلتددزم القائمددة بتضددمين االسددماء النالنددة االولددى اسددم امددرأة  واحددده علددى االقددل

اسدماء تلدي بعدد ذلدك  ةوامدرأة واحدد علدى االقدل لكدل امسد ،اسماء تلدي ذلدك ةعلى االقل في كل اربع
 .4اال ان يتم االنتهاء من القائمة

                                                 
ان المرشح الفائز هو الذي حصل على اكنر االصوات بغض النظر عن مجموع االصوات  ةالنسبي ةيقصد بنظام االكنري 1

اما نظام القوائم فهو احد صور ،325 ،قمرجع ساب،نعمان احمد،التى حصل عليها باقي المرشحين انظر الى الاطيب 
نظام التمنيل النسبي حي  ياتار النااب احدى القوائم دون تغير او تعديل فيها وتاتلف الدول فيما بينها  في نظام االنتااب 

مزيد انظر او نظام التمنيل النسبي مع امكانية المزج بين القوائم لل،ةتااذ اما القوائم المغلق ةالتمنيل النسبي في أي صور 
 235،مرجع سابق،نروت،بدوي،
 2665من قانون االنتاابات لعام ( 1\3) ةالماد 2
 2665من قانون االنتاابات لعام ( 2\3) ةالماد 3
 2665من قانون االنتاابات لعام  4م  4
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تتددوزع فددي  ،ةدائددرة انتاابيدد 11الددى  ةاالراضددي الفلسددطيني 2665ولقددد قسددم قددانون االنتاابددات لعددام 
عندددد االقتدددراع علدددى النظدددام  ،دوائدددر فدددي قطددداع غدددزة( 5)و ،ةالغربيددد ةفدددي الضدددف ةدائدددرة انتاابيددد( 11)

مدع  ،(التمنيدل النسدبي) ى نظدام القدوائم فدي حالده االقتدراع علد ةواحددودائرة (  ةنظام االغلبي) الفردي 
مقاعدددد يدددتم  1الحفددداظ علدددى حقدددوق المسددديحيين بدددذلك الدددذين اصددد  لهدددم كمدددا تدددم االشدددارة مدددن قبدددل 

كمددا تددم االشددارة  ةوالحفدداظ ايضددًا علددى حقددوق المددرأة فددي القددوائم االنتاابيدد ،تحديدددها بمرسددوم رئاسددي
المجلدددس  ةشددهور قبددل تدداريخ انتهدداء مدددة واليدد ةال تقددل عددن نالندد ةويصدددر الددرئيس اددالل مددد ةاعددال

د موعدد ويحدد ،ةفدي االراضدي الفلسدطيني ةوتشدريعي ةمرسومًا رئاسيًا يدعو فيه اجراء انتاابات رئاسدي
ويدددتم تشدددكيل لجندددة  1،ةالمحليددد ةويعلدددن فدددي الصدددحف اليوميددد ةالرسدددمي ةوينشدددر فدددي الجريدددد االقتدددراع

إدارة االنتاابدات واالشدراف وتتدولى  ،علدن مدع الددعوة الجدراء االنتاابداتاالنتاابات بمرسدوم رئاسدي ي
ت الالزمدة لضدمان نزاهتهدا عن التحضير لها وتنظيمها واتااذ جميع االجراءا ةوتكون مسؤول ،عليها

او  ،المجلس فدي آن واحدد ةلرئيس ولعضويمرشحًا لمنصب اوال يجوز ان يكون الشا   2،وحريتها
واالنتاداب هدو حدق  ،3فدي انتاابدات الددوائر والقدوائم فدي آن واحدد ة،تاابية واحدفي اكنر من دائرة ان

ممن توفرت فيه  ،وقطاع غزة ،بما فيها القدس الشريف ،ةالغربي ةفي الضف ةلكل فلسطيني وفلسطيني
وذلك بغض النظر عن الددين ،هذا الحق ةفي هذا القانون لممارساو فيها الشروط المنصو  عليها 

رام اهلل  ةولقددد صددر فددي مديندد4،ةوالعلميد تصدداديةواالق ةاالجتماعيد ةنتمدداء السياسدي والمكانددوالدرأي واال
ونشددر فددي العدددد  ةبشددأن االنتاابددات العامدد 2662لسددنه ( 1)قددرار بقددانون رقددم  2/2/2662بتدداريخ 

ومددن اهددم التغيددرات التددي جدداء بدده علددى شددروط  ،2/2662/ 2بتدداريخ  ةمددن الوقددائع الفلسددطيني( 22)
االلتددددزام بمنظمددددة " المجلدددس التشددددريعي إضدددافه فقددددرة وهدددي  ةلمنصددددب الدددرئيس او العضددددوي  الترشددديح

سدتقالل اعدالن اال ةباعتبارهدا الممندل الشدرعي والوحيدد للشدعب الفلسدطيني وبونيقد ةالتحرير الفلسدطيني

                                                 
 2665من قانون االنتاابات لعام  2م  1
 2665من قانون االنتاابات لعام  11م  2
 2665ابات لعام من قانون االنتا 42م  3
 2665من قانون االنتاابات لعام  1م  4



121 

 

بالغداء جميدع  2662من القرار بقانون لسدنه ( 122) ةولقد ذكرت الماد1،" وباحكام القانون االساسي
 .قبل هذا القرار بقانون  ةالتي كانت سائد ةلقوانين االنتاابيا

ويفدوز بمنصدب  ،الرئيس بطريدق االقتدراع السدري والمباشدر ةولقد اقر القرار بقانون الجديد بأن انتااب
واذا لم يحصل أي  ،ةالصوات المقترعين الصحيح ةلمطلقا ةالرئيس المرشح الذي يفوز على االغلبي

ينتقدددل المرشدددحان الحدددائزان علدددى أعلدددى االصدددوات الدددى دورة  ةالمطلقددد ةغلبيدددمدددن المرشدددحين علدددى اال
ويفوز بمنصب الرئيس المرشدح  ،ةمن تاريخ اعالن النتائج النهائييوما ً  15نانيه تجري بعد  ةانتاابي

وال  ،واليدة الدرئيس هدي اربدع سدنوات ةوتكدون مدد ،الذي يحصل علدى اعلدى االصدوات فدي هدذه الددورة
العضدداء المجلددس التشددريعي فبقددي طريددق  ةامددا بالنسددب،2يتددين متتدداليتينكنددر مددن والأل ةيجددوز انتاابدد

واليدة المجلدس بداربع سدنوات مدن  ةوتكدون مدد" القدوائم " ااتيارهم كما هو عن طريق التمنيدل النسدبي 
اعضددداء المجلدددس ويكون ،ةدوريددد ةوتجدددري االنتاابدددات مدددرة كدددل اربدددع سدددنوات بصدددور  ،ةتددداريخ انتاابددد

واليتهم اعضاء في المجلس الوطني فدور ادائهدم القسدم القدانوني وفقدًا  ةبون االل مدالتشريعي المنتا
 :انواع  ةاالقتراع على نالن قوتكون اورا ،3الحكام النظام االساسي لمنظمة التحرير

 .بانتااب الرئيس  ةأوراق اقتراع ااص_ أ

 . بانتااب القوائم  ةق اقتراع ااصأورا_ ب

 .ااب اعضاء المجلس التشريعي بانت ةأوراق اقتراع ااص_ج

 ةتطدددورًا هامدددًا فددي الحيددداة السياسددد 25/1/2661التدددي جدددرت فددي  ةولقددد شدددكلت االنتاابدددات التشددريعي
"  ةحيدد  افددرزت مجلسددًا تشددريعيًا ذا أغلبيدد ،مددع كددل مددا يرافقهددا مددن إشددكاليات فددي الحكددم ةالفلسددطيني
دااددددل المجلددددس  ةغلبيددددفددددتح فددددي الحفدددداظ علددددى ا ةحمدددداس فددددي حددددين فشددددلت حركدددد ةلحركدددد" مسدددديطرة 
فرضدددت  ةكمدددا ان االنتاابدددات التشدددريعي ،االكبدددر ةلكنهدددا مازالدددت تشدددكل حدددزب المعارضددد ،التشدددريعي

 ةا الدرئيس محمدود عبداس مدن حركدالتدي يقودهد ،ةالفلسدطيني ةالرئاسد ةضرورة التعايش ما بدين مؤسسد
                                                 

 232 ،مرجع سابق ،  لكعبد الم، الريماوي  1
  2663لسنه ( 1)من القرار بقانون رقم  3م  2
 2662لسنه ( 1)من القرار بقانون رقم  4م  3
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ف كبيددر فددي مدع وجددود اادتال ،حمدداس ةالتددي يرأسددها اسدماعيل هنيدده مدن حركدد ةالحكومد ةورئاسدد ،فدتح
ويطددرح مددن  ،للنظددام السياسددي الفلسددطيني ةممددا يطددرح تحددديات جديددد ،برنددامجي الحددركتين السياسدديين

ولقدد اعلدن 1،فدي النظدام السياسدي الفلسدطيني ةوجذريد ةجديد حول إمكانات القيدام  بإصدالحات حقيقيد
 ةى احكددام حالددالطددوارئ اسددتنادًا الدد ةحالدد 1/2662/ 14بتدداريخ  ةالفلسددطيني ةرئدديس السددلطة الوطنيدد

علددددى القطدددداع وقيامهددددا  ةوذلددددك عقددددب سدددديطرة حركددددة حمدددداس الفعليدددد ،الطددددوارئ تحددددت البدددداب السددددابع
 ةوتمنلدت هدذه المرحلد ،ةالفلسدطيني ةباالستيالء بالقوة علدى مواقدع ومؤسسدات ووزارات السدلطة الوطنيد

ع علدى بحالة الفوضدى والالدل فدي النظدام السياسدي عقدب الصدراع بدين حركتدي فدتح وحمداس والصدرا
 . الرئيس ابو مازن  ةرئيس الوزراء اسماعيل هنية من قبل سياد ةوالتي على انرها تم اقال ،السلطة

والتددي صدددرت عددن  ةوالقددرارات بقددوانين الدددور االكبددر علددى السدداحة الفلسددطيني ،ولقددد لعبددت المراسدديم
جربدددة ولقددد شدداب ت ،ااصددة فددي ظددل تعطددل المجلددس التشددريعي الفلسددطيني ،الددرئيس محمددود عبدداس
العديد من جوانب الالل التدي طالدت ماتلدف  ةالماضيعلى امتداد السنوات  ةالسلطة في هذه المرحل

ممددددا ادى الددددى ظهددددور دعددددوات لإلصددددالح مددددن قبددددل الشددددارع الفلسددددطيني  ،نددددواحي البندددداء المؤسسددددي
 والتحدددديات التدددي تعيدددق التقددددم فيهدددامدددن الصدددعوبات  ةاالصدددالح مجموعددد ةعمليددد ةوتواجددد ،ومؤسسددداته

 :اجمال هذه الصعوبات بشكل عام بما يلي  ويمكن

لعمليدة االصدالح تدتم  ةفااشراف والمتابعد ،االصالح ةالذي تجري فيه عمليعدم وضوح السياق  -1
 . ةوفرق الدعم الدولي ةوهي اللجنة الرباعية،من االل اطراف اارجي

م يتم وضع اطدة عمدل لبرامج االصالح اال انه ل ةوالمتضمن ةبالرغم من كنرة الونائق المطروح -2
تعبدر عدن  ةلعملية االصالح بكل ما  تتضمنه من برامج واليات عمل وجداول زمنيد ةواضحة ومحدد

 .  ةوجهة نظر وطني

التددي  ةاالصددالح ووجددود الالددط بددين بعددض القضددايا السياسددي ةعدددم االتفدداق علددى مضددمون عمليدد -3
 .الح السلمية وقضايا ااص ةالعملي ةتمنل التزام على السلطة تجا

                                                 
المركز ، جهاد ، داد حرب اع، حماس ةفي ظل حكوم ةمستقبل االصالح السياسي في السلطة الفلسطيني: تقرير بعنوان  1

  1 ،2661،  ةوالمسيحي ةالفلسطيني للبحو  السياسي
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هو ما يحدول دون تنفيدذ  ،ةللمدن الفلسطيني ةاالسرائيلي ةاستمرار االحتالل واالجتياحات العسكري -4
 .في مجاالت االمن واالنتاابات والمالية العامة   ةبعض برامج االصالح ااص

 فهنالك قطاعدات ،ةصعوبات تتعلق بالتشريع وغياب الجهاز القانوني الفعال في السلطة التنفيذي -5
لددددم يددددتم تنظيمهددددا قانونيددددًا او ال زالددددت تاضددددع لتعدددددد التشددددريعات وهددددو مددددا يددددؤنر علددددى عمددددل  ةواسددددع

 . المؤسسات وتحديد المسؤوليات بينها 

مدع بعدض االفدراد الدذين حققدوا مكاسدبة معيندة ادالل السدنوات صعوبات تتعلدق باسدلوب التعامدل  -1
طة او المكاسددب الماديددة نتيجددة لتلددك سددواء مددن حيدد  المناصددب فددي االجهددزة التنفيذيددة للسددل ةالسددابق

 .المناصب 

فددي مجدداالت اسددتقالل  ةالالزمددة لتنفيددذ العديددد مددن بددرامج االصددالح ااصدد ةغيدداب المددوارد الماليدد -2
 .1القضاء وتوفير متطلبات الجهاز القضائي

علددى النظددام السياسددي الفلسددطيني هددو اتفدداق المصددالحة الددذي وقددع فددي  رزامددا التحددول الجديددد واالبدد
بدددين سددديادة الدددرئيس الفلسدددطيني محمدددود عبددداس ورئددديس  1/2/2612وحدددة يدددوم  االنندددين الموافدددق الد

 ةولقددد جدداء فددي االعددالن الددذي حضددر  ،المكتدب السياسددي لحركددة حمدداس والددذي عددرف بدداعالن الدوحددة
ر تفعيددددل منظمددددة التحريددددر التأكيددددد علددددى اسددددتمرا ،اميددددر دولددددة قطددددر وعدددددد مددددن الشاصدددديات البددددارزة

 ةكل متددددزامن مددددع االنتاابددددات الرئاسدددديل اعددددادة تشددددكيل المجلددددس الددددوطني بشددددمن اددددال،ةالفلسددددطيني
النددامن عشددر مددن شددهر كمددا تددم االتفدداق علددى عقددد االجتمدداع النداني لالطددار القيددادي فددي  ،ةوالتشدريعي

 ةالوطنيد ةالوحدد ةوكما جرى االتفداق علدى تشدكيل حكومد ،القاهرة  ةالعاصمة المصري ،فبراير الحالي
 ةاالنتاابددددات الرئاسدددددي مهمتهدددددا تسددددير،برئاسددددة الددددرئيس محمددددود عباس ةسدددددتقلممددددن كفدددداءات مهنيددددة 

سدددطيني محمدددود عبددداس ولقدددد اندددار مسدددألة تدددولي الدددرئيس الفل2،اعمدددار قطددداع غدددزة  ةواعددداد ةوالتشدددريعي

                                                 
1
سطيني المركز الفل، احمد ،ةدي اعداد ابو،ةالفلسطيني ةاالصالح في مؤسسات السلطة الوطنيعملية : تقرير بعنوان -

وما بعدها 12  ،2664، والمسيحية ةللبحو  السياسي
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 ةقانونيددًا حددادًا حددول مدددى دسددتوري ورئاسددة مجلددس الددوزراء نقاشدداً  ةلوطنيددالسددلطة ا ةالجمددع بددين رئاسدد
 .ين مؤيد او معارض الجمع بين المنصبين ب

ومنصددب  ةالفلسددطيني ةممددن عارضددت الجمددع بددين منصددب رئدديس السددلطة الوطنيددفهنالددك مددن االراء 
 2663لسدددنه  ةويعتبدددر انتهاكدددًا للتعدددديالت الدسدددتوري ،ةدسدددتوري ةرئددديس الدددوزراء وينطدددوي علدددى ماالفددد

 1:وذلك لرأسباب التاليه 

هدددو اسدددتحدا  منصدددب رئددديس  2663 ةان الهددددف الدددرئيس مدددن تعدددديل القدددانون االساسدددي لسدددن -1
ازن في النظام السياسي وبالتالي إقامة تو  ،ةالوزراء لوقف احتكار رئيس السلطة للصالحيات التنفييذي

مددددن القددددانون االساسددددي المعدددددل لعددددام  13,15,12,24,25,22وذلددددك فددددي ظددددل المددددواد  ،الفلسددددطيني
للمسددألة  ةواضددوع،ةكومتات رئدديس الددوزراء وتشددكيله لحوالتددي تتحددد  جميعهددا عددن صددالحي 2663

 ةالجمدع بموجدب المصدالحة تنسدف التعدديالت الدسدتوري ةوان عمليد ،والمجلس التشدريعي امام الرئيس
 .2663نون االساسي الفلسطيني لعام التي اجريت على القا

ان الجمددع بددين الصددالحيات رئدديس السددلطة ومنصددب رئدديس الددوزراء سدديتمحض عنهددا العديددد مددن _ 2
 بدددين الطدددرفين ةباعتبدددار ان القدددانون االسددداس ارسدددى احكامدددا تبادليددد ةوالعمليددد ةيااشدددكاليات الدسدددتور 

 .سيتعذر القيام بها عند الجمع بين الطرفين 

وذلددك  ،توافددق ةالسددلطة ورئاسددة الددوزراء لحكومدد ةوهنالددك مددن يؤيددد تددولي الددرئيس محمددود عبدداس رئاسدد
 دواقدع الحدال الدسدتوري للدبال فدي ظدل ةااصد ،والمصلحة العليا للشعب الفلسدطيني ةللضرورة الوطني

فدي  ةالفلسدطيني ةومدا هدو الوصدف الطبيعدي للحالد ،في وضع يمكن ان يقدال عنده دسدتوري فهل نحن
االنقسدام ينسدجم مدع احكدام القدانون االساسدي ؟ والحددي   ةوهل مدا احدند ،وقطاع غزة ةالغربي ةالضف

" االنقداذ الدوطني "  ةالتوافقيد ةلفعليدا ةاقامدة الحكومد ةهميدأوتكمدن  ،ةاو عددم الدسدتوري ةعن الدسدتوري
ومواجهدة الفشدل الفلسدطيني فدي  ،بدين الضدفه والقطداع ةالوحد ةالدراة البالد ليس فقط الستعاد ةموحد

وقدد  ،التدي دونهدا الشدعب الفلسدطيني ةينيالفلسدط ةبل هي ضرورة للحفاظ على الكياني ،االمم المتحده
                                                 

 ةاعداد الدائرة القانوني،  مجلس الوزراء ةورئاس ةالجمع بين رئاسة السلطة الوطني ةمدى قانوني: حول  ةمذكرة قانوني 1
 وما بعدها  3 ، 2612،غزة ، بالمجلس التشريعي الفلسطيني 
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اددرى فددي ادارة شددؤونها فددي حدداالت مشددابهة أي فددي يكددون مددن المفيددد النظددر الددى تجددارب الدددول اال
 5ففدي مصدر مدناًل تددولى الدرئيس المصدري الراحدل جمدال عبدد الناصدر بعددد  ،ةحداالت االزمدة الوطنيد

 ةنددور السددادات فددي نهايددة حكمددأالددرئيس وكددذلك فعددل  ،مجلددس الددوزراء ةرئاسدد 1212يونيددو \حزيددران
 1214مدددن دسدددتور سدددنة  131ةالمدددادالحدددرب ممدددا ادى الدددى تعطيدددل  ةمسدددتندين فدددي ذلدددك الدددى حالددد

اعمال حكومته ويرأس مجلدس حي  يدير رئيس الوزراء  ،من رئيس الوزراء ةالاا  بتكوين الحكوم
 ةوالحالد ةضرورة ال مفر منها النهاء االزمدة الوطنيد ةالفعلي ةالتوافقي ةوبالتالي تعتبر الحكوم ،الوزراء
 .1للوضع الفلسطيني ةالطبيعي غير

نؤيدد الدرأي الدذي يدرى بدالجمع بدين منصدب الدرئيس  ،ةمتواضع من االل هذه الدراسوبراي الباح  ال
ومصدلحة للشدعب الفلسدطيني فدي المقدام االول للدتال   ،ةومنصب رئيس الدوزراء هدو ضدرورة وطنيد

االنقدداذ "  ةوااصددًة ان حكومدد ،وغددزة ةاالنقسددام التددي يعيشددها الشددعب الفلسددطيني بددين الضددف ةمددن حالدد
مهمتهدددا تسدددير االنتاابدددات  ةومؤقتددد ةفعليددد ةوالها الدددرئيس ابدددو مدددازن هدددي حكومدددالتدددي سددديت" الدددوطني 
 ةوتعدددود االمدددور بعدددد ان يدددتم االنتاابدددات التشدددريعي ،اعمدددار قطددداع غدددزة ةواعددداد ةوالتشدددريعي ةالرئاسدددي
 ةوذلك من اجل انهاء االنقسام الذي تعيشد ،الى الفصل بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء ة،والرئاسي

 رادةور يعبددر عددن اوان الدسددت ،وان انهدداء االنقسددام هددو مطلددب شددعبي ةااصدد ،ةلسددطينياالراضددي الف
 ةعددم الحددي  عدن المسدائل الدسدتوريلذا فكان من باب اولى فدي ظدل هدذه المرحلدة  ،االمة وسيادتها

 . ةمعين ةمؤقته لفترة زمني ةوان الحكومة المزمع تشكيلها هي حكوم ةااص

 

                                                 
 ةالساع 2612_2_14يوم االربعاء ،  يعي الفلسطينيللمجلس التشر  ةفي الدائرة القانوني ةشخصي ةمقابل، جهاد ، حرب  1

 .العاشرة صباحاً 
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 :الخاتمه

فدي  ةموقدع النظدام السياسدي الفلسدطيني مدن الدنظم النيابيد)  ةوضدوع هدذه الدراسدمن ادالل دراسدتنا لم
دون حسدم موقفده فدي  ةنجد ان النظام السياسي الفلسطيني قد حصدر نفسده فدي الدنظم النيابيد( العالم 

؟  ةجمعيد ةبتحديد النظام السياسي الفلسطيني هو برلمداني ام رئاسدي ام حكومد ةأي من النظم النيابي
والرئاسي ن  على اصائ  النظام البرلماني  2662حكام القانون االساسي الصادر لعام اال ان ا

وهدي مدن  ،للدوزراء امدام المجلدس التشدريعي ةالوزاريد ةوذلك عنددما ند  علدى المسدؤولي ،في آن واحد
ون  أيضًا على مسدؤولية الدوزراء امدام الدرئيس وهدي ميدزة مدن مميدزات  ،اصائ  النظام البرلماني

وفدي ظدل صددور القدانون  ،وكذلك العديد من الاصائ  التدي تجمدع بدين النظدامين ،لرئاسيالنظام ا
وكددان الددرئيس يتمتددع  ،الددوزراء ةورئاسدد ةالدولدد ةكددان الددرئيس يجمددع بددين رئاسدد 2662االساسددي لعددام 

 2663وعنددددددما جدددددرى التعدددددديل االول علدددددى إحكدددددام القدددددانون االساسدددددي لعدددددام  ة،بصدددددالحيات واسدددددع
السدددلطة  ةأصدددبح النظدددام السياسدددي الفلسدددطيني يقدددوم علدددى ننائيددد ،الدددوزراء باسدددتحدا  منصدددب رئددديس

اال انده فدي  ،وأصبح النظام السياسي في ظل هذا التعديل  أقرب الى النظام البرلمان أكندر ،التنفيذية
للوزراء اما الرئيس من  ةالوزاري ةذات الوقت بقيت العديد من الاصائ  المشتركة كما في المسؤولي

وهددذا  امددا المجلددس التشددريعي ةالددوزراء التضددامني ةومسددؤولي ،مددن صددفات النظددام الرئاسدديوهددذا  ،جهددة
فدددي المقابدددل بقيدددت  العديدددد مدددن االمدددور فدددي ظدددل احكدددام القدددانون  ،مدددن اصدددائ  النظدددام البرلمددداني

حتددى  ةوكمددا تددم الحدددي  فددي هددذه الدراسدد ،االساسددي المعدددل يشددوبها الددن  والغمددوض فددي آن واحددد
وحددق الحددل  ،الددوزراء امددام المجلددس التشددريعي ةلمدداني يجددب ان يتحقددق مسددؤولييكددون هنالددك نظددام بر 

سدي قدد ند  وبالرجوع الى احكام القانون االساسي نجد ان القانون االسا ،للرئيس للمجلس التشريعي
واكتفدى ان  ،في المقابل لم ين  على حق الحل للرئيس للمجلس التشريعي ة،الوزاري ةعلى المسؤولي

الدذي يبقدى غامضدًا االمدر  ،الطدوارئ ةالتشريعي في انناء حال له حق  حل المجلس الرئيس ال يجوز
كعطدداء حددق للسددلطة  ةفهددل يجددوز للددرئيس حددل المجلددس فددي انندداء الظددروف العاديدد ة،فددي هددذه الحالدد

اال انه وبالمقابل يتمتع الدرئيس  ة،والتنفيذي ةن السلطتين التشريعيحتى يكون هنالك توازن بي ةالتنفيذي
ت بصدالحيا ةطيني في ظل النظام السياسي الفلسطيني كما تم االشارة من قبدل فدي هدذه الدراسدالفلس
اال ان مسدألة تدولي الدرئيس فدي النظدام البرلمداني ة،االمني ة،التنفيذية،على المستويات التشريعي ةواسع
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ض لدبع ةمدن نظدام سياسدي  الدى آادر مدن ادالل التجدارب الدسدتوري ةلصالحيات كبيدرة  تبقدى ماتلفد
 ةوبقددي ان نشددير فددي هددذا الصدددد ان التجربدد ،علددى سددبيل المنددال فددي فرنسددا وغيرهددا مددن الدددولالدددول 
على المسدتوى  وبشوبها العديد من المشاكل والتحديات سواء ةحدين ةهي تجرب ةالفلسطييني ةالدستوري

 االساسددديعلدددى القدددانون تدددم اجراؤهدددا وهدددذا مدددا يفسدددر التعدددديالت االايدددرة التدددي  ،الادددارجي ام الدددداالي
اال ان القانون االساسي  ،الت تاضع تحت االحتالل االسرئيليال ز  ةاالراضي الفلسطينيوان  ةااص

 يعتبر انجاز وطني وذلك بغض النظر عدن بعدض االشدكاليات التدي رافقتده والتدي نأمدل مدن ةوصدور 
زب تاضدع ألهدواء حدحتى ال تظدل نصدو  القدانون االساسدي  ا،المشرع الفلسطيني بان يتم ضبطه

ويجدددب فدددي المقدددام االول ان  يدددتم احتدددرام المصدددلحة العليدددا للشدددعب الفلسدددطيني   ،او لمصدددلحة معينددده
ووعاصدددمتها القددددس  ةالفلسدددطيني ةوكفاحددده مدددن اجدددل تحدددرره مدددن االحدددتالل االسدددرائيلي بدددإعالن الدولددد

 ةمددن جميدع القددوى والفصدائل الفلسدطينيه تكددانف الجهدود للشددروع فدي عمليددوهدذا مددا يتطلدب  ،الشدريف
الشدرعي  االصالح في السلطة ومؤسستها تحت مظلة منظمة التحريدر الفلسدطينيه التدي تعبدر الممندل

العليدا  ةتقوم علدى اسداس احتدرام المصدلح ةفلسطيني ةوطني ةوتحقيق وحد ،والوحيد للشعب الفلسطيني
 .للشعب الفلسطيني 
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 :النتائج 

 : تائج يمكن اجمالها بما يلي لقد توصل الباح  من االل هذه الدراسة الى العديد من الن

ان نظام الحكم في فلسطين هو نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية او  -1
الحزبية وهذا ما يظهر واضحًا من االل ركائز النظام النيابي التى  ااذ بها القانون االساسي بكافة 

وان  ،ةعب تمارس سلطات معينتعديالته وذلك من االل وجود هيئة نيابية منتابة من قبل الش
باسرها وايضًا استقالل النائب عن النااب  ةانتااب البرلمان يتم لمدة محدودة وان النائب يمنل االم

 . االل مدة النيابة 

 . لم يحسم القانون االساسي في أي من النظم النيابية قد ااذ بها هل هو رئاسي ام برلماني -2

ية ماتلفة على مر التاريخ ابتداءًا من االنتداب دستور  ةاضعت الى انظم ان فلسطين قد -3
 . البريطاني نم الى ضم الضفة الى االردن ونهائيتا باالحتالل العسكري االسرائيلي 

شكل اتفاق اوسلو تغير واضح على النظام السياسي الفلسطيني وما ترتب عليه من نتائج  -4
الفلسطينية  اضيالفلسطينية على االر ى السيادة وعل ،انرت بشكل واضح على التشريعات الفلسطينية

 . 

سلطة التشريع والتنفيذ الى هيئة واحدة هي السلطة الوطنية  1224منحت اتفاقية اوسلو لعام  -5
عضوا بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية حي  كان الوضع التشريع  24الفلسطينية المكونه من 

 . في ظل هذه المرحلة مشوبا بالغموض وعدم الوضوح 

نقله نوعية نحو ضبط العملية التشريعية التي كانت مبهمة  1225لسنه  4ر قانون رقم يعتب -1
اذ اصبح هنالك اساس قانوني وااتصا  تشريعي منظم يتم اللجوء اليه قبل  ،في ذلك الوقت

 . اصدار أي قانون

انتااب اول مجلس تشريعي فلسطيني حي  اصبحت الجهة  1221شكلت انتاابات عام  -2
 . راح وتقديم مشاريع القوانين هو المجلس التشريعي الفلسطيني الماتصة باقت
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العديد من االشكاليات من بينها عدم تساوي الدوائر وكون  1221ولد قانون االنتاابات لعام  -1
 .الصوات الناابين ةالنظام االنتاابي يمنل عدال

يسية للمشرع رئ ةتشكل االوامر العسكرية التي كانت تصدر عن االحتالل االسرائيلي مشكل -2
 االشارة الى االوامر العسكرية  ةالفلسطيني ولقد تجنب المجلس التشريعي منذ  انتااب

 .ال يوجد فرق بين كلمه الدستور والقانون االساسي الفلسطيني  -16

 . القانون االساسي بين اسلوب المنحة واالستفتاء الدستورية عدم وضوح اسلوب نشا -11

اصدار القانون االساسي من قبل كل من السلطة  لقد وقعت العديد من الماالفات عند -12
 . التشريعية والسلطة التنفيذية 

من قبل الشعب الفلسطيني ذاته دون  ةيعتبر القانون االساسي اول تنظيم دستوري يتم وضع -13
 . عليه  ةتدال من قبل المستعمرات او بفرض

ي للدولة وان االولوية ان تفسير الدستور يبقى مرتبطًا بشكل اساسي بتفسير الميناق الوطن  -14
 تكون للميناق على الدستور 

في الجزائر بالنظام  1211نوفمبر عام  15لقد تبنت ونيقة اعالن االستقالل الصادر في  -15
 .الديمقراطي البرلماني 

وكافة تعديالته على االجراءات الواجب اتباعها عند  2662لم يوضح القانون االساسي لعام  -11
لك لم يبين القانون من هي الجهة التي يحق لها اقتراح التعديل او ن  تعديل القانون االساسي كذ

على امور ال يجوز ان يتناولها التعديل واكتفى القانون االساسي فقط باالشارة الى النسبة المطلوبة 
 . حتى يصبح التعديل نافذا وهي اغلبية نلني اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 

في فلسطين هو قانون قديم ويعتريه النق   ةاالحزاب السياسي ان القانون الذي ينظم عمل -12
 .ةوالغموض والعديد من االشكااليات في بنود
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نوعية وتغير على النظام  ةنقل 2663لقد شكل التعديل االول على القانون االساسي لعام  -11
لرئيس السياسي الفلسطيني باستحدا  منصب رئيس الوزراء واصبحت السلطة التنفيذية تتكون من ا

 .ومجلس الوزراء 

الق انسجام تشريعي بين قانون  2665لقد شكل التعديل الناني على القانون االساسي لعام  -12
والقانون االساسي وتم تحديد والية المجلس التشريعي الرئيس باربع سنوات  2665االنتاابات لعام 

 . بعد ما كانت للمرحلة االنتقالية 

 -%56)ي على اساس النظام االنتاابي الماتلط مناصفة يقوم قانون االنتاابات الفلسطين -26
 . بين نظام االكنرية النسبية ونظام القوائم باعتبار االراضي الفلسطينية دائرة انتاابية واحدة%( 56

مجموعة من الصعوبات  ةالفلسطيني ةعملية االصالح في مؤسسات السلطه الوطني ةتواج -21
السلطة الوطنية الفلسطينية ويعود ذلك الى اسباب منها والتحديات التي تعيق التقدم في مؤسسات 

 . داالية والبعض منها اارجية 
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 :التوصيات 

االنسدب الدى  ةيوصي الباح  من االل هذه الدراسة بضرورة تبني النظام البرلماني وذلدك لكوند -1
ابدددة المميدددزات التدددي تبقدددى الرقلهدددذا النظدددام العديدددد مدددن الاصدددائ  و الفلسدددطينية ااصدددة وان  ةالحالددد

وهذا االمر يحتاج صراحًة الى اعادة صياغة بعدض  ،المتبادلة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
بنود القانون االساسي حتى ينسجم نظام الحكم في فلسطين بان يكون نظامدًا برلمانيدا محضدًا وانهداء 

مدر يتطلدب تكدانف بعض اصائ  النظام الرئاسي منل مسؤولية الوزراء امام رئديس الدولدة وهدذا اال
للنظدر فدي بعدض المدواد لكدي يدتم اعدادة صدياغتها  ةالجهود مدن الابدراء والمتاصصدين وتشدكيل لجند

لكي ينسجم مع النظام البرلمدامي ااصدًة وان القدانون االساسدي المعددل قدد اادذ بدالمعظم باصدائ  
 . النظام البرلماني 

الواجب اتباعهدا بشدكل اكندر دقدة  ضرورة الن  على كيفية تعديل القانون االساسي واالجراءات -2
 .حتى ال يكون القانون االساسي وليد تعديالت عديدة 

 .تفعيل المجلس التشريعي وعدم االعتداء على حقه في التشريع  -3

ضددرورة تعددديل القددانون االساسددي بشددكل يددؤدي الددى الوضددوح فددي الصددالحيات التددي يتمتددع بهددا  -4
 . الرئيس و رئيس الوزراء

ي مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تشمل كافة االصعدة السياسية الشروع في اصالحات ف -5
وهو النظددام البرلمدداني الددذي ،واالجتماعيددة واالقتصددادية حتددى نصددل الددى نظددام سياسددي فلسددطيني جيددد

 . المامول قيامها ةالفلسطيني ةيلبي كافة احتياجات ورغبات الدول

الدستورية التي يعاني منها النظام السياسي  ةللاروج من االزم ،تفعيل المحكمة الدستورية العليا -1
 . الفلسطيني

القددددانون االساسددددي  للمجلددددس ذيددددة للصددددفة التشددددريعية والتددددي اندددداط ضددددرورة احتددددرام السددددلطة التنفي -2
 التشريعي بهذه الصفة 
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عددن  ةفددي فلسددطين ممددا يلبددي كافددة رغبددات المجتمددع واالسددتعاظ ةسددن قددانون لالحددزاب السياسددي -1
 .1255لسنة  5رقم  القانون االردني المطبق

مددا اراد المشددرع الفلسددطيني تبنددي النظددام البرلمدداني  إذاضددرروة مددنح الددرئيس حددق حددل البرلمددان  -2
وهي احدي اهم اصائ  النظام  ةوالتنفذي ةحتى يكون هنالك توزان بين كل من السلطتين التشريعي

 .ي وان القانون االساسي قد ااذ بمعظم اصائ  النظام البرلمان ةالبرلماني ااص
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 المصادر والمراجع

 :المصادر. أوالً 

 .0222مرسوم دستور فلسطين لسنة  .0

 .0252الدستور االردني لسنة  .2

 .م0255لسنة  255رقم  ةالقانون االساسي لقطاع غز  .2

 .م 0291لسنة  29قانون االنتخابات االردني رقم   .9

 .0292لعام  ةالنظام الدستوري لقطاع غز   .5

 .في الجزائر 0200نوفمبر لعام  05صادره يوم وثيقة اعالن االستقالل ال  .9

 .0222اتفاقية اوسلو لعام  .1

 .م05/2/0222المحضر المتفق عليه العالن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي االنتقالي  .0

 .م 0229 ةاتفاقية القاهر   .2

 9/5/0229ومنطقة اريحا  ةاتفاقية حول قطاع غز  .01

 .0225لسنة  02قانون االنتخابات الفلسطيني رقم  .00

 .2111النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لعام   .02

 .2115و 2112والمعدل لسنتي  2112القانون االساسي الفلسطيني لسنة  .02

 .2115قانون االنتخابات الفلسطيني لعام   .09

 .بشان تعديل قانون االنتخابي الفلسطيني( 2111)لسنة ( 0)قرار بقانون رقم  .05
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 :المراجع. ثانياً 

دار ،بيددروت،ةبدددون طبعدد،والقــانون الدســتوري ةالمؤسســات السياســي،وزميلدده،غسددان،بدددر الدددين .1
 .1222،الحقيقه

 .م1222، بدون طبعة، مصر، دار النهضة العربية، النظم السياسيةنروت، ،بدوي .2

 ةالدســــتوري ةفــــي االنظمــــ ةلــــرئيس الدولــــ ةالسياســــي ةالمســــئولي،بركددددات عمددددر فددددؤاد احمددددد .3
 .1224،جامعة طنطا،تونس،ةبدون طبع،ةارنالمق

بدددددددون ،فــــــي النظــــــام البرلمــــــاني ةســــــلطة ومســــــئولية رئــــــيس الدولــــــ،عبددددددد الغندددددي،بسددددديوني .4
 1225،(مجد)للدراسات والنشر والتوزيع ةالجامعي ةمنشورات المؤسس،بيروت،ةطبع

 أةمنشدددد، مصددددر،ة، بدددددون طبعددددالقــــانون الدســــتوريالــــنظم السياســــية و عبددددد الغنددددي، ،بسدددديوني .5
 .1222،المعارف

، ة،بددون طبعدالرئيسـية ةالنظم السياسية وأسس التنظيم السياسـي وصـور محمد عداطف، ،البنا .1
 .م1214-1213دار الفكر العربي، 

 .دون سنة نشر،دار الهدى،القاهره،2ط،كارثة فلسطين،عبد اهلل،التل .2

، بددددون طبعدددة، بيددددروت، دار النهضدددة العربيددددة، األنظمــــة السياســـية المعاصــــرةيحدددي، ،الجمدددل .1
 .وتبير 

 ةاالسالمي ةالشريع بالمبادئ مع المقارنه ةالسياسي ةالقانون الدستوري واالنظم،علي،حسني  .2
 1222،منشاة المعارف،مصر،2ط،ةالدستوري

ــــ،محمددددود،حلمددددي .16 ــــالنظم المعاصــــره ةنظــــام الحكــــم االســــالمي مقارن دار الفكددددر ،ةالقدددداهر ،1ط،ب
 .1211،العربي

 ةدار النهضددد،بيدددروت،2ط،الددســـتوري والقـــانون ةالـــوجيز فـــي الـــنظم السياســـي،محمدددود،حدددافظ .11
 1221،ةالعربي
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ــــي،عددددادل،الحيدددداري .12 مطبعددددة غددددانم ،عمددددان،2ط،القــــانون الدســــتوري والنظــــام السياســــي األردن
 .1221،عبده

 2665، فلسطين 1، طاألسس الدستورية للنظام السياسي الفلسطينياحمد، ،الاالدي .13

ـــادئ الدســـتورية، العامـــة لألنظمـــة السياســـيةاحمدددد، ،الاالددددي .14  1،ط1، دراسدددة مقارندددة، جالمب
 .م2664-2663فلسطين، المكتبة الجامعية، 

مكتبددة دار ،عمددان،1،طالوســيط فــي الــنظم السياســية و القــانون الدســتورينعمددان، ، الاطيددب .15
 1222،النقافه للنشر والتوزيع

، بيدروت، 1، طمـن خـالل دسـاتيرها( الـدول العربيـة)الـنظم السياسـية الدولة و احمد، ،الاطيب .11
 .سى الجديدةمطابع كرمو 

 .منشأة المعارف، ةاالسكندري،1، طالنظم السياسية و القانون الدستوريمحسن، ،اليل .12

، بيددروت، دار النهضددة العربيددة، 1،ط1، جالدســتور اللبنــانيو الــنظم السياســية محسددن، ،اليددل .11
 .م1225

 ةالددددار الجامعيددد،ةالقددداهر ،ةبددددون طبعددد،ةالقـــانون الدســـتوري والدســـاتير المصـــري،محسدددن،اليدددل .12
 .1221،للنشر ةيددالج

 .1251،مطبعة مصر،ةالقاهر ،ةبدون طبع،ةالمبادئ الدستوريه العام،عنمان،اليل .26

، األردن، الددددار 1، طالــنظم السياســية و القـــانون الدســتوري محمددد جمددال مطلدددق،، الددذنيبات .21
 .2663العلمية الدولية ودار النقافة للنشر والتوزيع، 

 .2662، القدس، 1، طانون الدستوريالنظم السياسية و القعبد الملك، ،الريماوي .22

 ،مراجعددة الدددكتور سددليمان الطمدداوي،احمددد كامددل:ترجمددة،ةيثــدنظــام الحكــم الح،سددتيورات ميشدديل .23
 1212،دار الفكر العربي ،مصر

الحامدددددددد للنشدددددددر ،عمدددددددان،1ط،والقـــــــانون الدســـــــتوري ةالـــــــنظم السياســـــــي،فيصدددددددل ،شدددددددطناوي .24
 .2663،والتوزيع
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النشددر و  ، المؤسسددة الجامعيددة للدراسددات و3ط، ي، الوســيط فــي القــانون الدســتور زهيددر،شددكر .25
 .م1224التوزيع، 

، القددداهرة، ايتددداراك 1، طالـــنظم السياســـيةمبـــادئ القـــانون الدســـتوري و علدددي يوسدددف، ،الشدددكري .21
 .2664للطباعة والنشر، 

 .2661،عمان،للنشر والتوزيع ةدار النقاف،1ط،القضاء اإلداري،عمر محمد،الشوبكي .22

، دراسدة تحليليددة الـوجيز فـي الــنظم السياسـية و القـانون الدسـتوري إبدراهيم عبدد العزيدز،،شديحا .21
 .م1225للنظام الدستوري اللبناني، بدون طبعة، بيروت، الدار الجامعية، 

 ةالددددار الجامعيددد ،بيدددروت،ةبددددون طبعددد،النظـــام الدســـتوري اللبنـــاني،إبدددراهيم عيدددد العزيدددز،شددديحا .22
 .1213،والنشر ةللطباع

 .1221،دار الفكر العربي،النصر،1ط،الثالث السلطات،سليمان محمد،الطماوي .36

دار النقافدة ، عمدان،ة،بددون طبعدالـنظم السياسـية و القـانون الدسـتوريهداني علدي، ،الطهرواي .31
 .2661للنشر والتوزيع ، 

 .، مصر، الدار الجامعية4، طالنظم السياسيةعبد الغني بسيوني، ، عبد اهلل .32

ــي االنظمــه الد،عددالء،عبددد المتعددال .33 ــ ةســتوريحــل البرلمــان ف دار ،ةالقدداهر ،ةبدددون طبعدد،ةالمقارن
 .2664،ةالعربي ةالنهض

 ةالمطبع،لبنان،ةبدون طبع،ةومشاريع الحلول السياسي ةالفلسطيني ةالمسال،مهدي،عبد الهادي .34
 .1224،ةالعصري

ـــنظم السياســـيةحسدددين عنمدددان محمدددد، ،عنمدددان .35 ، بيدددروت، منشدددورات الحلبدددي الحقوقيدددة، 1، طال
2661 . 

، مكتبدة دار النقافدة للنشدر 5، طوجيز في التنظيم السياسي و الدسـتوريالمحمد سدليم، ،عزوي .31
 م1221والتوزيع، 
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ــادئسددعد، ،عصددفور .32 ــانون الدســتوري و  المب ــنظم السياســيةاألساســية فــي الق ، بدددون طبعددة، ال
 .ااسكندرية، منشأة المعارف

 ةللنقافد ةهر القدا،ةالقداهر ،ةبددون طبعد،ةالنظـام النيـابي ومشـكلة الديمقراطيـ،سيف الدوله،عصمت  .31
 .1221،ةالعربي

ردن، مكتبدددة دار النقافدددة ، األ1، طالقـــانون الدســـتورية و الـــنظم السياســـيعبدددد الكدددريم، ،علدددوان .32
 .2666التوزيع، للنشر و 

ـــانون الدســـتوري للمملكـــ ،محمدددد سدددليم،غدددزاوي .46 ـــنظم السياســـيه والق ـــي ال ـــوجيز ف ـــه ةال  االردني
 .1221،للنشر والتوزيع ةدار النقاف،عمان،5ط،هالهاشمي

، الوظيفــة التشــريعية لــرئيس الدولــة فــي النظــامين الرئاســي و البرلمــانيعمددر حلمددي، ،فهمددي .41
 .، مصر، دار االتحاد العربي للطباعة1دراسة مقارنة، ط

دار ، ،االسددددكندريه1، طالــــنظم السياســــية و القــــانون الدســــتوريمصددددطفي أبددددو زيددددد،  ،فهمدددي .42
 . م2661المطبوعات الجامعية، 

مصدر، ، ةبددون طبعد،(دراسة مقارنـة تحليليـة لبرلمانـات العـالم)لمان البر صالح الدين،  ،فوزي .43
 .م1224دار النهضة العربية، 

 دار النهضة العربية  ، ة،بدون طبعالمحيط في النظم السياسيةصالح الدين، ،فوزي .44

 .بدون سنة نشر،ةدار الحمامي للطباع،ةالقاهر ،ةبدون طبع،ةالنظم السياسي،محمد كامل،ليلى .45

رسدددددددددالة ،(فـــــــــي االســـــــــالم ةالخلفيـــــــــ)مســـــــــئولية رئـــــــــيس الدولـــــــــه،وزيغدددددددددازي فدددددددد.مندددددددداور .41
 .1213،ةجامعة االسكندري،ةاالسكندري،1ط،دكتوراه

منشددداة ،ةاالسدددكندري،ةبددددون طبعددد،ةالسياســـي ةالقـــانون الدســـتوري واالنظمـــ،عبدددد الحميدددد،متدددولي .42
 .1222،المعارف

للنشدددر  موسسدددة الدددوراق،عمدددان1ط،(ةمقارنـــ ةدراســـ)تعـــديل الدســـتور،احمدددد العدددزى،النقشدددبندي .41
 .2661،والتوزيع
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ـــــانون الدســـــتوري،هوريدددددو اندريددددده .42 شدددددفيق ،ترجمدددددة علدددددي مقدددددداد،1ج،ةالمؤسسدددددات السياسدددددي،الق
 .1224،للنشر والتوزيع ةاالهلي،بيروت،حداد

، بددددون طبعدددة، غدددزة، مطدددابع السدددالم، التطـــورات الدســـتورية فـــي فلســـطينفتحدددي، ،الوحيددددي  .56
 .م1225

ـــــادئ الدســـــتوريالتطـــــورات الدســـــتوريه فـــــي فلســـــطي،فتحدددددي،الوحيددددددي .51  ةن مـــــع شـــــرح المب
 .2664،مطابع المقداد،4ط،1ج،ةالعام

ألحكـام  النظم السياسية مـع شـرح السـلطات الـثالث وفقـاً القانون الدستوري و فتحدي، ،الوحيدي .52
 .م2664، فلسطين، مطابع المقداد بقطاع غزة، 4، طالقانون األساسي المعدل

ة دار النهضددد،ةالقددداهر ،ةبددددون طبعددد،1ج،والقـــانون الدســـتوري ةالـــنظم السياســـي،احمدددد،رسدددالن .53
 .1222،ةالعربي

ــنظم السياســي،محسددن،اليددل،سددعد،عصددفور،عبددد الحميددد،متددولي .54 ــانون الدســتوري وال بدددون ،ةالق
 .منشاة المعارف،مصر،ةطبع

 .1225،ةالعربي ةدار النهض،ةبدون طبع ،القانون الدستوري ،محمد حسنين،عبد العال .55

مطبوعدات جامعدة ،تالكويد،ةبددون طبعد ،الدستوري للقانون ةالعام ةالنظري ،رمزي طه،الشاعر .51
 .1222،الكويت

 .1242،مكتبة عبد اهلل وهبه،ةاالسكندري،4ط،مبادئ القانون الدستوري،سيد،صبري .52

ـــــنظم السياســـــي،فدددددؤاد ،العطدددددار .51  ةدار النهضددددد،القددددداهره،ةبددددددون طبعددددد،والقـــــانون الدســـــتوري ةال
 .بدون سنة نشر،ةالعربي

بدون سدنة ،منشاة المعارف،ةاالسكندري،ةبدون طبع،ستوريالقانون الد،محمد رفعت،عبد الوهاب .52
 .نشر

ديدوان المطبوعدات ،الجزائدر،2ج،المقارنـه ةالقـانون الدسـتوري والـنظم السياسـي،سعيد،بو شعير .16
 .1224،ةالجامعي
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 :الرسائل الجامعية. ثالثاً 

، رسددددالة ماجسددددتير، مصددددر، ةموسددددى سددددالم، الدسددددتور الفلسددددطيني ومعوقددددات صدددددور ،ةأبددددو سددددعاد .1
 .م2665

حسدددن صدددالح علدددي، آفددداق التحدددول الدددديمقراطي فدددي النظدددام السياسدددي الفلسدددطيني إشدددكالية ،أيدددوب .2
كعامددددل  2663-1223العالقددددة بددددين منظمددددة التحريددددر الفلسددددطينية و السددددلطة الوطنيددددة الفلسددددطينية 

 .2661جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ، محوري، رسالة ماجستير

ظدددام السياسدددي الفلسدددطيني دراسدددة مقارندددة، رسدددالة حندددين، دور الدددرئيس التشدددريعي فدددي الن،حجددداب .3
 .2616ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

جامعدة النجداح ،رسالة ماجستير،ةدراسه مقارن،االستجواب في النظام البرلماني،احمد نبيل،صو  .4
 .2662،ةالوطني

برلمددداني،  رنددددا، النظدددام السياسدددي الفلسدددطيني فدددي ظدددل دولدددة فلسدددطين المسدددتقلة رئاسدددي أم ،ندددايف .5
 .2616رسالة ماجستير، جامعة القدس أبو ديس، 

رسدددداله غيددددر ،ةاالمريكيدددد ةالددددرئيس فددددي النظددددام الدسددددتوري للواليددددات المتحددددد،احمددددد شددددوقي،محمددددود .1
 .1216،ةالقاهر ،ةمنشور 

 

 :األبحاث والتقارير. رابعاً 

المركدز ،رام اهلل،1ط،ةالفلسـطيني ةالوطنيـ ةاإلصـالح فـي مؤسسـات السـلطعملية ،احمد، أبو ديه .1
 .2664،ةوالمسيحي ةالفلسطيني للبحو  السياسي

 ،الفصــل المتــوازن بــين الســلطات فــي النظــام السياســي الفلســطيني،جهدداد،حددرب،احمددد ،ةأبددو ديدد .2
 .2661،سسة مواطنمؤ  ،رام اهلل ،1ط

ـــــ،حسدددددين ،أبدددددو هندددددود .3 ـــــ ةســـــنها فـــــي الســـــلط ةالتشـــــريعات والي رام ،1ط،ةالفلســـــطيني ةالوطني
 .1221،مواطن،اهلل
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الديمقراطيـة إشـكاليات تعثـر التحـول الـديمقراطي النظـام السياسـي الفلسـطيني و أيداد،  ،يالبرغون .4
 .م1222، مواطن ، رام اهلل، 1، طفي الوطن العربي

، 1، طإشــكاليات تعثــر التحــول الــديمقراطي فــي الــوطن العربــيمحمددد سدديد، ،سددعيد،عزمددي،بشدداره .5
 .م1222مواطن، رام اهلل، 

فــي ظــل حكومــة  ةالفلســطيني ةاســي الفلســطيني فــي الســلطمســتقبل اإلصــالح السي،جهدداد،حدرب .1
 .2661،المركز الفلسطيني للبحو  السياسيه والمسيحيه،رام اهلل،1ط،حماس

للقــــانون األساســــي المخالفــــات  ةالمراحــــل التشــــريعي،الدددددائره القانونيدددده فددددي المجلددددس التشددددريعي .2
 .2663،رام اهلل،1ط،والتعديالت

بحد  ،0291-0290للحكـم االردنـي فـي الضـفه الغربيـه اإلطـار الدسـتوري  ،ربى نافع ،زهران .1
 .1222،مركز الحقوق في جامعة بيرزيت،غير منشور مقدم لمساق تاريخ التشريع الفلسطيني

المركددز ،رام اهلل ،1ط ،وكيفيــة بنــاء دســتور فلســطين ةســير العمليــه الدســتوري،عصددام ،عابدددين .2
 .2664،ةوالمسيحي ةالفلسطيني للبحو  السياسي

، األعمـال التشـريعية الصـادرة عـن رئـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينيةناء محمد، س ،عبيدات .16
 .2662، فلسطين، مواطن، 1ط

، القاهرة، فعالية النصوص الدستورية لمواجهة األزمة الحالية للسلطة الوطنيةفتحي، ،فكري .11
 .2661، "مساواة"المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء 

تفكيـــك االســـتعمار وبنـــاء :اإلصـــالح القـــانوني فـــي فلســـطين ،لاليددد،نالددده ،مضدددر،قسددديس .12
 .2662،جامعة بيرزيت_معهد الحقوق،1ط،ةالدول

التنفيذيــة فــي الســلطة الوطنيــة تين التشــريعية و إشــكالية العالقــة بــين الســلطعزيددز، ،كايددد .13
 .، رام اهلل، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الفلسطينية

حـــول اثـــر النظـــام االنتخـــابي علـــى تركيبـــة  ةتحليليـــ ةدراســـ،لدددبطا،عدددوض،احمدددد،مجددددالني .14
 .1222،مواطن،رام اهلل،1ط،المجلس التشريعي القادم
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بيرزيدددددت معهدددددد ،فـــــي النظـــــام القـــــانوني الفلســـــطيني ةالتشـــــريعي ةالممارســـــ،فدددددراس ،ملحدددددم .15
 .2662،الحقوق

ة فـي الحيـاة الخارج التغيـرات البنيويـالسياسي الفلسطيني بين الداخل و  النظامممدوح، ،نوفل .11
 .م1222، مواطن، رام اهلل، 1، طالسياسة الفلسطينية وآفاق العمل

، مؤسسدة الدراسدات الفلسدطينية، 1، طالنظـام السياسـي الفلسـطيني بعـد أوسـلوجميدل، ،هالل .12
 .م1221بيروت، مواطن، رام اهلل، 

ير تعـــديل الدســـتور فـــي الدســـات،وحدددة البحدددو  البرلمانيددده فددي المجلدددس التشدددريعي الفلسدددطيني .11
 .2662، 1ط،المختلفه

 

 الدوريات:خامسا

جلـة م،في تجربـة المجلـس التشـريعي الفلسـطيني ةالمؤسسه التشريعيه قراء،مجدولين،أبو الرب .1
 .1222، 112العدد،صامد

رام ،(ةمسـاوا)والقـانون ةمجلة العدال،موجبات تحضير مسودة الدستور الفلسطيني،اشرف،صيام .2
 .2664،اهلل

 .2661،العدد العشرون،مجلة تسامح،لرئاسيه في التشريعحجة المراسيم ا،رياض،عيسه .3
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Abstract  

Through this study the researcher highlighted  the Palestinian  political 

system  among other parliamentary systems in the world that because of  

it's importance to the Palestinian basic law which loaded with ambiguity 

and troubles .As a researchers we have to make it clear an fined a 

recommendations which lead us to a new Palestinian political system  to 

satisfy all the Palestinian needs to be free, live with dignity ,freedom and 

respect the political pluralism . 

The researcher used the descriptive analytical course  to answer  the 

problem of the study,the books, the political systems ,the important sources 

,the points of view of researchers and scholars  where he divided  this study 

into  two  main chapters; at the first one he talked about the political 

systems  and their relationship to the Palestinian basic law  in order to fined 

a solution for this study  which represented in positioning the Palestinian  

political system among the parliamentary systems.  

The basic law did not decide in which the parliamentary systems it will be. 

The researcher worked hard to  answer the problem of the study ;he has 

divided the first chapter into three mainly sections :at the first one he talked 

about the parliamentary system based on that this section has been divided 
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into four basic demands .At the first one  it has been talked about an 

overview of the establishment and the development of the  parliamentary 

system  where England considered the birthplace  of this system it has been 

established and improved there till it origins stabled and genuine .At the 

second  demand  he talked about the bases that the parliamentary system 

based on to be compare with the characteristics  which mentioned in the 

basic law ,where the parliamentary system based on two  main basics 

which are the bilateral executive system and the shared balance cooperation 

supervision between the legislative and excusive authority . The bilateral 

executive system  in the parliamentary system based on the president of the 

state where  The jurisprudents opinions are multiplied about it ; there are 

who admitted the positivity  of the  president role  . in contrast there who 

see the negativity of his role .Secondly, the ministry  considered  the heart 

of this system  and the responsible before the Perlman .Finally, it has 

mentioned at the fourth demand the applicability of the  parliamentary 

system's characteristics with the Palestinian political system.The researcher 

found through this study that the Palestinian political system is generally 

based on the same principles and characteristics of the parliamentary  

system  with contrast in some of these principles .For example, the 

Palestinian president prevention from dissolution of the assembly, the 

Palestinian basic law subjected  the prime minister to the responsibility 

before the president  about his  and his government deeds which are the 

characteristics of the presidential system. 
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At the second  section  the researcher talked about the presidential system 

according to the  basic law he  explain it's characteristics and foundations  

in order to be compared with the Palestinian political system  .To achieve 

this  goal  this section has been divided into three main demands: at the first 

one the researcher started  by overview about the foundation of the political 

system where the United States was  basic for such system because of 

special political and economical circumstance in the countries .Then the 

researcher  talked about the elements that the presidential system is  base 

on and compared it with the characteristics which set in the Palestinian  

basic law. The presidential law is characterized  by unity of executive 

authority and completely separation between authorities, despite the 

presidential system based on completely separation principle among 

authorities ,the America constitution  made some exeptions on theabsolute 

separation principle .the most important one  is the  necessities of life  for 

the legislative and excutive authorities . 

Finally, at the theird demand the researcher  explained how the the 

characteristics of  the presidential system  implicated on the Palestinian 

political system.The researcher discovered  through this study that the 

Palestinian basic law for 2002 did not work by the presidential system 

despite the law did not  talked  about the prime minister position among 

many of parliamentary  system characteristics  before modifications .after 

the first  modification on the basic law  for 2003 the Palestinian political  

system became  the closer to the parliamentary system with some 

exceptions as it was mentioned above. 
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At the end of the first chapter  it was talked about assembly government 

system which made the terms of legislative and executive authorities   with 

representative association or elected assembly. At the second demand  it 

has mentioned the applications of the association  government system  

where the Swiss system is  consider the only applied example  recently .By 

talking about the possibility of apply the association government system on 

the Palestinian political system it's impossible at all; that’s  by considering 

the characteristics  that this system basing on  which going along with the 

same one in the basic law. 

At the second chapter of this study it  discussed and clarified  the features 

and the challenges  of the Palestinian political system . this chapter had 

been divided into tow main demands. At the first one it was mentioned the 

historical development of the Palestinian political system during  the 

Britain occupation on Palestine  wherein 1922 the occupation authority 

issued Palestinian  constitution  which showed that the covernment system  

in Palestine based on absolute role and the constitution  written and flexible  

can be modified in simple ways . Then It was talked about the Palestinian 

political system under the Israeli occupation ,where the West bank  after it 

was joined to Jordan subjected to Jordanian government. the most 

important  of this period  in 1955 of the Palestinian political system is the 

disappear of  the name Palestine from the Jordanian constitution .For Gaza 

strip  which subjected to Egyptian administration in 1962 where the 

improvement formed and recognition the Arabic writes and constants in 

Palestine and included in it  the name o  of Palestine . 
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At the second section of this  study the researcher talked about the 

development of the Palestinian political system at the time of Palestinian 

national authority .the Palestinian political experience  summarized in two 

levels :the declaration of the principles in 1993, the arrival of the 

Palestinian national authority  and the issuance of the basic law for 2002 

after it was approved by the president of the national authority and the  

problems  that faced during it's application .The researcher highlighted the 

most important  modifications which made on the basic law ,represented in  

the first modification  in 2003 where the prime minster position has been 

updated for the first time in the Palestinian political system which based  

after this modification on bilateral executive system.The second 

modification  based on the provision of the basic law for 2005.The 

modification aimed to  remove the ambiguity and achieve the legislative 

harmony .According the last modification it was determined the term of 

president role by four yeas after  it was at the old basic law  within 

transitional phase. At the end,  he  ended up with general results  and 

recommendations  about the most aspects of the study. 
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