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 إىذاء
 

 إىل أًىل انمثهتني ًثانث احلشيني انششّفني

هلل عهْو ًسهى ًيعشاجو إيل انسًٌاخ انسثع إيل لذط األلذاط ، يسشٍ اننيب حمًذ صهِ ا

 ًييذ سْذَا ادلسْخ عهْو انسالو .

إىل انشيذاء األتشاس انزٍّ ىى أكشو ينا مجْعاً ًانزٍّ ضذٌا تذيائيى انضكْح نْذْا 

 انٌطٍ ًّعهٌ شأَو .

إىل أسشاَا انثٌاسم انماتعني خهف انمضثاٌ يف سجٌٌ االدتالل انثغْض، انزٍّ ضذٌا حبشّتيى 

 سثْم دشّح انٌطٍ ،يف 

 إيل ادلتطهعني إيل ًطٍ تسًٌ فْو انعذانح اجلنائْح، ًتعهٌ فْو دمٌق اإلَساٌ ًحترتو فْو احلشّاخ ،

 إيل انزٍّ ّنادًٌ تتطثْك  سهطح انماٌٌَ ال لاٌٌَ انسهطح.

إيل ًانذُّ أطال اهلل يف عًشمها ًأداو عهْيًا ثٌب انصذح ًانعافْح ، انهزاٌ ستْاَِ ً سعْاََ 

 رياً ًَصشاَِ ًدعًاَِ  كثرياًصغ

 إىل أتناء شعيب انصايذٍّ انصاتشٍّ احملاصشٍّ .
 

  
 إليهم مجيعا أهدى هذا اجلهد املتواضع  

 الباحث



 
 ج

 شكز ًتقذيز
ًذ صهَ اهلل عهْو ًعهَ آنو احلًذ هلل سب انعادلني ًانصالج ًانسالو عهَ سْذ ًنذ آدو َثْنا حم

 إىل ٌّو انذٍّ، ًتعذ: هًالتفَ أثش ًيٍ ساس عهَ هنجو و ًصذث

ش كًا أتمذو تانثناء ًانتمذّ فأمحذ اهلل عض ًجم عهَ يا يٍ تو عهِّ يٍ إمتاو ىزه انشسانح،

نهصشح انعهًِ انكثري أكادميْح اإلداسج ًانسْاسح نهذساساخ انعهْا، انزُ مسخ ننا أٌ َثذش 

مل ّثخهٌا عهْنا تعهًيى يف انعهى ًادلعشفح، ممثالً تانسْذ انعًْذ ًاألساتزج األفاضم انهزٍّ 

ًخرباهتى ًكافح ادلٌظفني ًاإلداسّني يف األكادميْح انهزٍّ دلسنا فْيى كم األخٌج 

 ًاالدرتاو يف انتعايم،،

أستار انماٌٌَ ، عثذ انشمحٍ أتٌ اننصشنسعادج انذكتٌس كًا ًأتمذو تانشكش اجلضّم  

ًيتاتعاً، ًانزُ كاٌ  انذًيل انعاو ًعًْذ كهْح احلمٌق جبايعح األصىش تغضج يششفاً

 سائو ًتٌجْياتو عظْى األثش يف إجناص ىزه انشسانح ًإخشاجيا هبزه انصٌسج.ٓ

 ًيف اخلتاو أتٌجو تانشكش ًانتمذّش جلًْع يٍ ساىى يف اجناص ىزا انعًم انثسْط 

 انشسانح. صفذاخ ىزه عهَ يا أتذًه يٍ تعاًٌ ًيشاسكح يف إمتاو ًادلتٌاضع 

ْو خري انذَْا ًآخشج، إَو مسْع جمْة، ًآخش دعٌاَا أٌ احلًذ هلل سب ًفك اهلل اجلًْع دلا ف

 انعادلني.

 انثادث     
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 يهخض انذراصح
االختصاصات السياسية والدبموماسية لرئيس السمطة  لموضوع اً عرض الدراسة ىذه تشكؿُ 

 الفمسطيني الرئيس دور عف وواضحةٍ  شاممةٍ  صورةٍ  إلى الوصوؿ سبيؿ الوطنية الفمسطينية، وفي
 النظري الجانب مف الموضوع ذلؾ إلى التعرض مف بد   ال كاف ،النظاـ السياسي الفمسطيني في

تحميمي والمنيج التاريخي الي، مف خبلؿ االعتماد عمى المنيج الوصفي والتطبيق والتاريخي
 أىدافيا. لموضوع الدراسة ولتحقيؽ اىج مبلئمةكمنوالمنيج القانوني المؤسساتي والمنيج المقارف 

النظـ السياسية المعاصرة حيث خصص  لباحث في الفصؿ األوؿ الرئيس فيوقد تناوؿ ا     
المبحث األوؿ لرئيس الدولة في النظـ السياسية المختمفة، وباستعراض رئيس الدولة في النظاـ 

ة ويتمتع بموجب ىذا النظاـ بصبلحيات واسع ،الرئاسي حيث يمثؿ الرئيس وحدة مؤسسات الدولة
ال تتاح ألي رئيس في النظـ األخرى، واتخذ الباحث الواليات المتحدة األمريكية كنموذج عمى ىذا 

ىذا النظاـ يعطى النظاـ، ثـ تحدث الباحث عف رئيس الدولة في النظاـ شبو الرئاسي ونجد أف 
اختصاصات أصمية وفعالة تقترب مف االختصاصات التي يمارسيا رئيس لرئيس الجميورية 

ة في النظاـ الرئاسي، ولكنو ليس صورة كاممة عف النظاـ الرئاسي القائـ أساسًا عمي تكريس الدول
السمطة التنفيذية في يد الرئيس بشكؿ منفرد ، وشرح كيؼ أف فرنسا تمثؿ مثااًل عمى ىذا النظاـ، 

بفصؿ غير واضح بيف  ثـ انتقؿ الباحث لمحديث عف النظاـ البرلماني حيث يتميز ىذا النظاـ
فرئيس  ويكوف وضع رئيس الدولة في كثير مف األحياف صورياً  التنفيذية والتشريعية السمطتيف

ث في ختاـ ىذا المبحث الحديث عف النظاـ الدولة في ىذا النظاـ يسود وال يحكـ، ثـ أكمؿ الباح
الذي يقوـ عمى أساس عدـ المساواة بيف السمطتيف التشريعية الجمعية(  )حكومة المجمسي

، ويتركز ىذا النظاـ والتنفيذية وأف السمطة التشريعية المنتخبة مف الشعب تكوف في مركز القمة
سواًء مف حيث تمثيؿ صاحبيا أو مف عمى فكرة وحدة السيادة في الدولة وعدـ إمكاف تجزئتيا 

 حيث ممارستيا.
النظاـ السياسي  وفي المبحث الثاني، خصص الباحث المبحث لمحديث عف مقومات     

أوؿ انتخابات رئاسية وتشريعية بعد قدـو  ىذا العاـ شيد نظرا ألف 1996الفمسطيني قبؿ عاـ 
ياسي بعد االنتخابات الرئاسية عف مقومات النظاـ الس ـ، ثـ تحدث الباحث1994عاـالسمطة 

مف ، فاالنتخابات لـ تحدث تغيير في بنية النظاـ السياسي الفمسطينيـ1996والتشريعية عاـ 
، وبقيت اتفاقية أوسمو اإلطار الذي تشكمت مف خبللو السمطة الفمسطينية، فاتفاقية الناحية العممية

في تقرير بنية ىذه السمطة وسماتيا  أوسمو واالتفاقية المرحمية، كانتا مف العوامؿ الحاسمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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المؤسساتية، وتحديد أولوياتيا السياسية، وسياساتيا االجتماعية واالقتصادية واألمنية، وجاءت 
نياية المبحث لمحديث عف النظاـ السياسي الفمسطيني بعد صدور القانوف األساسي وتعديبلتو،  

ستعراض س الدولة، مف خبلؿ اطرؽ اختيار رئيبحث في ملوخصص الباحث المبحث األخير 
آلليات اختيار الرئيس في عدة بمداف، فكانت البداية في الواليات المتحدة القوانيف المنظمة 

األمريكية مرورًا بطرؽ االختيار في الجميورية الفرنسية، ثـ في الجميورية التركية وأخيرًا في 
 األراضي الفمسطينية.

ختصاصات السياسية لرئيس السمطة، لمحديث عف : اال يثـ انتقؿ الباحث في الفصؿ الثان     
في المبحث األوؿ اختصاصات رئيس السمطة بموجب السمطة التنفيذية: تناوؿ فييا وتناوؿ 

طات الثبلث في السمواألجيزة األمنية و الحكومة رئيس الوزراء و الباحث عبلقة رئيس السمطة ب
 في الصبلحيات واالختصاصات، وبالتحديد حيث وجد الباحث بعض التداخؿ، السمطة الفمسطينية

اختصاصات الرئيس بيف مؤسسة الرئاسة ومجمس الوزراء، وفي المبحث الثاني تحدث عف 
 اتانتخابوبعد  الوطنية، السمطة وضع نظمت التي وأريحا( غزة( اتفاقية وقعت بعد أفالتشريعية، 

 قاـو مف تعديبلت، حيث وما لحقـ 2002عاـ األساسي القانوف صدورعد بكذلؾ ـ و 1996عاـ
  .ـ التشريع في السمطة الفمسطينيةمنتخب ينظ برلماف أساس النظاـ عمى

لرئيس السمطة  ذات الشأف القضائيوفي المبحث الثالث تعرض الباحث لبلختصاصات      
، تعييف النائب العاـ)االختصاصات الرئيسية قسميف األوؿ وىو نقسـ ىذه االختصاصات إلىوت
صدار قرار تشكيؿ مجمس القضاء األعمى و  ،إعارة وعزؿ القضاة ي الوظائؼ القضائيةالتعييف فو  ا 

االختصاصات الثانوية التي مف أىميا التصديؽ عمى حكـ اإلعداـ وتعييف الثاني وىو ( و االنتقالي
 رئيس ىيئة الكسب غير المشروع.

اصات الدبموماسية تـ تخصيصو لمحديث عف االختصالذي مف الدراسة  وفي الفصؿ الثالث     
لرئيس السمطة مف خبلؿ شرح مفيوـ الدبموماسية والعمؿ الدبموماسي، والتطور التاريخي 

القوانيف األخرى، ومف ثـ الحديث عف دور المفاىيـ و لمدبموماسية والعبلقة التي تربط الدبموماسية ب
حيث الخصوص، في أنظمة الحكـ وما يتميز بو كؿ نظاـ عف اآلخر بيذا  يالرئيس الدبموماس

نجد انو تحدث عف دبموماسية منظمة  كاف ذلؾ في المبحث األوؿ، وبالنظر إلى المبحث الثاني
التجربة وثوؽ العبلقة الجدلية والترابطية بيف قوة المنظمة شعبيًا وقدرتيا عمى  تثبتالتحرير حيث أ

لمنظمة التحرير  وماسيةالدبم العبلقات مشيد عمى لقد غمبو  التأثير الدبموماسي بالساحة الدولية،
 لبعثات إيفادىا بمعنى السمبي، اإليجابي دوف عمى الدبموماسي التمثيؿ اقتصار الفمسطينية،
تـ الحديث عف ، وفي المبحث الثالث الدوؿ،  تمؾ بعثات تستقبؿ أف دوف الدوؿ، إلى دبموماسية

 لسمؾ الدبموماسيويعتبر قانوف ااختصاصات الرئيس الدبموماسية حسب القانوف الدبموماسي 
تحوؿ ميـ في مجاؿ العبلقات الدولية لمسمطة الفمسطينية، ففي ـ  2005( لسنة 13رقم ) 
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الوقت الذي كانت فيو الممثميات والبعثات الدبموماسية الفمسطينية تمثؿ منظمة التحرير 
يعيف  حيث ،الفمسطينية، أصبحت تتبع بشكؿ أو بآخر لرئيس السمطة الفمسطينية ووزارة الخارجية

السفير بقرار مف رئيس السمطة الوطنية بتنسيب مف وزير الخارجية ويعييف باقي موظفي السمؾ 
مما شكؿ خطوة نحو إضعاؼ دور المنظمة وافتئاتًا عمى ، الدبموماسي بقرار مف وزير الخارجية

مبحث وعبر الوفي النياية حقوقيا التاريخية لكونيا الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، 
( الذي منح فمسطيف دولة بصفة مراقب وتـ 67/19تـ الحديث عف القرار االممي رقـ )الرابع 

 . يالتعرض إلى تحديات القرار وتأثيره الراىف والمستقبمي عمى العمؿ السياسي والدبموماس
 الدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا:  توصمتوفي نياية الدراسة      

 اـ مختمط، مزج بيف خصائص كبل النظاميف الرئاسي والبرلماني، نظاـ الحكـ في فمسطيف نظ
الرئيس ورئيس –وبالتالي يصنؼ ضمف األنظمة شبو الرئاسية التي يتمتع فييا كبًل مف 

بصبلحيات واسعة ومؤثرة، وىذا النظاـ ىو أقرب ما يكوف إلى النظاـ السياسي -الوزراء
 الخامسة. لمجميورية الفرنسية وبالتحديد دستور الجميورية

  إف المشرع الفمسطيني لـ يوضح الحدود الفاصمة لمعبلقة بيف الرئيس ومجمس الوزراء في أداء
كؿ منيما لميامو التنفيذية، في حيف أف رئيس السمطة الفمسطينية ُمِنَح بموجب القوانيف 
 األخرى اختصاصات تنفيذية واسعة وتحديدًا تمؾ التي تنظـ عمؿ المؤسسات التنفيذية بشكؿ
يتعارض مع أحكاـ القانوف األساسي، ويمكننا أف نعزو ذلؾ إلى أف معظـ تمؾ القوانيف كاف 

ـ والذي تضمف استحداث 2003صدورىا سابقًا عمى صدور القانوف األساسي وتعديمو عاـ 
 منصب رئيس الوزراء.

  ـ والذي نظـ العمؿ الدبموماسي لدي 2005( لسنة 13)إف قانوف السمؾ الدبموماسي رقـ
كاتب التمثيؿ الدبموماسي في الخارج، وبرغـ ما بو مف مزايا، إال أنو جاء انتقاصا مف دور م

منظمة التحرير الفمسطينية وبالتحديد الدائرة السياسية فييا، وافتئاتًا عمى حقوقيا التاريخية 
بصفتيا الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، والتي تباشر العمؿ الدبموماسي وتتابعو 

 خارج مناطؽ السمطة الفمسطينية.

بضرورة اإلسراع ومف جانب كؿ أطراؼ العبلقة إلى  وبناء عمى كل ذلك توصي الدراسة        
عادة المحمة والوحدة لممجمس التشريعي الفمسطيني والمحافظة عمي إبقائو قويًا إنياء االنقساـ و  ا 

ؿ إلصبلح جميع أوجو الخمؿ والقصور فعااًل في أدائو لدوره، ألف ذلؾ األمر ىو الضابط  األمث
التي مست النظاـ السياسي الفمسطيني منذ إنشاء السمطة الفمسطينية وحتى اآلف، إف وجوده قويًا 
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في  -نظاـ الوصاية واالنتداب واإلدارة العربية واالحتبلؿ –موحدًا كفيؿ بأف يصمح ما أفسده 
ـ توازنو وارتكازه واستقراره وذلؾ عبر النسيج القانوني الفمسطيني، ويعيد ليذا الشعب العظي

تشريعات وقوانيف وأنظمة موحدة تحاكي الواقع والخصوصية الفمسطينية ودستور أو قانوف أساسي 
يوضح ويشكؿ النظاـ السياسي الفمسطيني، ويحكـ وينظـ العبلقة بيف الرئيس ورئيس مجمس 

ىما عمي اآلخر، إنو كفيؿ بوضع الوزراء، ويضع ضوابط وحدود لتمؾ العبلقة دوف أف يتعدى أحد
قوانيف تنظـ عمؿ مؤسسة الرئاسة ووضع آليات الرقابة المناسبة عمييا وتنظـ عبلقتيا بالحكومة 
وباقي السمطات، المجمس التشريعي ىو مف سيضع األنظمة والقوانيف التي تنظـ عمؿ األجيزة 

جيزة والوزارات المختصة، فالبرلماف األمنية وتحكـ العبلقة فيما بينيا وتنظـ التعامؿ بيف تمؾ األ
القوي بأدائو ىو الكفيؿ بالرقابة عمي تصرفات الرئيس وتبياف مواطف الخمؿ والقصور فييا، 

مف سيقـو بإعادة النظر في كافة القرارات بقانوف التي صدرت عف السيد  ىو البرلماف الفعاؿ
قرار الصحيح مف تمؾ القرارات الرئيس في مرحمة غياب دوره وتعطيمو بسبب حالة االنقساـ، و  ا 

لغاء ما دوف ذلؾ، ومعالجة اآلثار السياسية واالجتماعية التي ترتبت عمييا، وىو مف سينظـ  وا 
عمؿ السادة المحافظيف المذيف يتبعوف في أعماليـ إلى الرئيس مباشرًة، ويضع آلية مساءلتيـ، 

التشريعية المنتخبة ىي صماـ أماف ومحاسبتيـ والرقابة عمييـ، بؿ ال أبالغ إف قمت أف السمطة 
المجتمع، كونيا تمثمو وتحمي وتصوف مصالحو، عبر القياـ بدورىا المتمثؿ في سف القوانيف 

قرار الموازنات المالية البلزمة لسير الحياة  والرقابة عمى تطبيقيا وتنفيذىا، والتشريعات، وا 
 السياسية واالجتماعية لممجتمع برمتو.

دبموماسي توصي الدراسة بأف يتـ إعادة النظر في بعض نصوص قانوف وعمى الصعيد ال    
السمؾ الدبموماسي الفمسطيني، خاصة فيما يتعمؽ بالعبلقة التكاممية بيف منظمة التحرير 
الفمسطينية ممثمة بالدائرة السياسية، والسمطة الوطنية الفمسطينية ممثمة بمؤسسة الرئاسة ووزارة 

 الخارجية الفمسطينية.
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ABSTRACT 
This study forms a presentation of the subject of political and diplomatic 

discipline for the President of the Palestinian National Authority.  In order to 

reach clear and comprehensive picture of the role of Palestinian president in 

the Palestinian political system,   it had to be exposed to the topic from the 

theoretical, historical and practical side through relying on the descriptive 

method by analytical and historical method as two suitable methods to the 

subject of the study and to achieve its goals. 
 

In the first chapter the researcher dealt with the president in the 

contemporary political systems where dedicated the first section for the head 

of state in different political systems,  and reviewing the head of state  in a 

presidential system where the president represents the unity of state 

institutions, and enjoys under this system wide powers which are not given to 

any president in other systems. 
 

The researcher took the United States of America as a model of this system, 

and then he spoke about the head of state in the semi – presidential system.  

We find that this system gives the president the original and effective 

competences, which approach the competences exercised by the head of state 

in presidential system. However, it is not a complete picture of the 

presidential system based mainly on the consecration of the executive power 

in the hands of the president individually. 
 

The researcher explained how France represents an example of this system, 

and then he moved to talk about the parliamentary system where this system 

is characterized by unclear separation between the executive and legislative 

authorities and the status of the head of state is often a figurehead and head 

of state in this system prevails and not governs. 
 

Then he completed at the conclusion of this section talking about the council 

system (Assembly Government) which is based on the inequality between the 

legislative and executive authorities and that the elected legislative authority 

by the people shall be at the center of the summit.   This system is 

concentrated on the idea of the unity of sovereignty in the state and 

impossibly of fragmentation, both in term of the representation of its owner 

or in term of its practice. 
 

In the second section, the researcher devoted the topic to talk about the 

components of the Palestinian political system before 1996 because this year 

witnessed the first presidential and legislative elections after the advent of 

authority in 1994. 
 

After that, the researcher talked about the components of the political system 

after the presidential and legislative elections in 1996.   Elections did not 

practically create change in the structure of the Palestinian political system, 

and Oslo Accord through which Palestinian Authority was formed remained 

the framework.  Oslo Accord and the Interim Agreement were among the 

critical factors within decided the structure of this authority and institutional 

characteristics and determining its political priority and social, economic and 
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security policies.  At the end of the topic, there is a talk about Palestinian 

political system after the issuance of the Basic Law and its amendments. 

 

The researcher dedicated last topic to consider the ways to choose the head of 

state through a review of the laws regulating the mechanisms for selecting the 

president in several countries.  The start was in the U.S.A. passing through 

check-in of the French Republic, then in the Turkish Republic, and finally in 

the Palestinian territories. 
 

The researcher then moved to the second chapter to talk about political 

competences of Authority president.   In first topic he dealt with the 

competences of Authority president under the executive authority:  The 

researcher discussed the relationship of the Authority President with the 

Prime Minister, the government, the security forces and the three authorities 

are in the Palestinian Authority.  The researcher found out some overlaps in 

authorities and competences and they were not clear in some parts in 

particular between the Presidency institution and the Council of Ministers. 
 

In the second research he spoke about the legislative competences of 

President after the agreement of (Gaza Strip and Jericho) was signed which 

organized the status of the National Authority , after the election of 1996 and 

the issuance of the Basic Law in 2002  and its amendments ,  whereas the 

system was set on the basis of an elected parliament regulates the legislation 

in the Palestinian Authority. 
 

In the third research the researcher displays the judicial competences of the 

authority president which are divided into two parts first is  main 

competences (appointment of the Attorney General,  the appointment of 

judicial functions,  secondment and removal of judgment and the issuance of 

the decision to form the transitional Supreme Judicial Council)  and the 

second is the secondary competences the most important of which are ratify 

of the death sentence and the appointment of the chief of the graft 

organization. 
 

In the third chapter of the study which was devoted to talk about the 

diplomatic competences of Authority president through explaining the 

concept of diplomacy and diplomatic work, and the historical development of 

diplomacy and the relationship between diplomacy with other concepts and 

laws, then talking about the diplomatic role of the President in regime system 

and characteristics of each system from another in this regard,  given in the 

first research.    In the second one, we find that he talked about the P.L.O. 

diplomacy, where experience has proved the close dialectical and linkage 

relationship between the strength of the organization popularly the ability on 

diplomatic influence in international arena. 

  

The scene of diplomatic relations of the P.L.O. has been dominated by 

confining of diplomatic representation on the positive without the negative 

that means dispatched of diplomatic missions to the countries without 

receiving missions from those countries. 
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In the third research, a talk has been made about the diplomatic competences 

of the president according to diplomatic law.  The law of diplomatic corps 

number (13) of the year (2005) is considered a significant shift in the field of 

international relations of the Palestinian Authority.   At a time when 

diplomatic Palestinian representatives and missions represent the P.L.O. 

become affiliated in a way or another to the President of the Palestinian 

National Authority and the Ministry of Foreign Affairs,  where ambassador is 

appointed by a decision from the president of the Palestinian National 

Authority, upon the recommendation of the Minister of Foreign Affairs and 

the rest of the diplomatic staff by the decision of the Minister of Foreign 

Affairs. 
 

This form a step towards detracting of the role of P.L.O. historical rights as 

the sole and the legitimate representative of the Palestinian people.  At last, 

through the fourth research a talk has been made about the UN resolution 

No. (67/19) which granted Palestine a State in the capacity of an Observer, its 

exposure to the challenges of the resolution and its current and future impact 

on political and diplomatic action. 
 

At the end of the study, the study reached several results most important of 

which were: 

•The regime in Palestine is a mixed system، blended between the 

characteristics of both presidential and parliamentary systems، and therefore 

it is classified within the semi presidential and parliamentary systems in 

which the President and the Prime Minister enjoyed wide and influential 

powers.  This system is the closest to a political system of the French Republic 

and in particular the Constitution of the Fifth Republic. 

•The Palestinian legislator did not clarify the boundaries of the relationship 

between the President and the Council of Minister in the performance of their 

executive  duties,  while the president of the Palestinian Authority granted 

under other laws wide competences  and specifically those that govern the 

operation of the executive  institutions in a way that contradict with the rules 

of basic law,  and we can attribute to the fact that most of those laws have 

been issued before the issuance of the Basic Law and its amendment in 2003, 

which included the creation of the post of prime minister. 

•The law of the diplomatic corps No. 13 of 2005 which organized the 

diplomatic work at the offices of the diplomatic representation abroad، 

despite its advantages، it was detracting from the role of the P.L.O.، in 

particular the political department، and encroachment of their historical 

rights as the sole legitimate representative of Palestinian people، which 

initiate diplomatic action and pursue it outside the Palestinian Authority 

areas. 

 

Based on all of this,  the study recommends the necessity to accelerate by the 

particular parties to end the division and restore cohesion and unity of the 

Palestinian Legislative Council and preserve its strong effectiveness in 

carrying out its role, because of being the optimized control to fix all the 

imbalances and deficiencies that touched the Palestinian political system since 

the establishment of the Palestinian Authority and up till now.   Its existence 
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strong and united shall guarantee what was spoiled by trusteeship system, the 

mandate and Arab management and occupation into the Palestinian legal 

fabric, restore to this great people its great balance, its  support and stability 

through united legislations, laws and regulations imitate the fact of 

Palestinian privacy constitution or basic law clarifies and constitutes the 

Palestinian political system, governs and regulates the relationship between 

the President and the Prime Minister, and sets controls and limits of that 

relationship without passing one the other   . 
 

 It is the sponsor to draw up laws that regulate the work of the institution of 

the presidency and to develop mechanisms of appropriate control and 

regulate its relationship with the government and other authorities.  The 

Legislative Council shall put laws and regulations, regulate the work of the 

security organizations, govern the relationship among themselves and govern 

the interaction between these devices and the relevant ministries. 
 

Parliament's strength increases by its performance is the way to control the 

actions of the president and show their glitches and shortcomings. 
 

Effective parliament will review all decisions issued by the President in the 

absence of its role and its suspension because of the state of division.  Approve 

the right decisions and cancel the wrong ones, and treat the political and 

social implications resulting from them.  Palestinian political system will 

organize the work of the governors who follow in their business the President 

directly, puts accountable mechanism to account and control them, but I do 

not exaggerate to say that the elected legislative authority is the safety valve 

of society,  being represent it, protect and safeguard its interests by its role 

represented in the enactment of laws and legislations, control over the 

application and implementation of them, and approve financial necessary 

budgets for the conduct of political and social life of the community as a 

whole. 
 

On the diplomatic front, the study recommends that it ought to be reconsidered 

in some provisions of the law of the Palestinian diplomatic corps, especially with 

regard to the complementary relationship between the P.L.O. represented by 

political department and the Palestinian National Authority represented by the 

institution of presidency and the Palestinian Foreign Ministry. 
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 المقدمة:
اآلف قد العالـ دوؿ ف أل وذلؾ ،ية في العالـ المعاصر أىمية كبرىدراسة النظـ السياسل إف     

 الدستوري.مستقمة لكؿ منيا نظاميا السياسي وقانونيا  دولة مائتي قاربت عمى
وىذه القواعد تشتمؿ  ،إف أي نظاـ ىو مجموعة مف القواعد االجتماعية المتعمقة بمجاؿ ماثـ "     

وعمى ذلؾ فاف أي نظاـ ىو خميط مف تمؾ ، عمى قواعد قانونية كما تشتمؿ عمى عادات اجتماعية
ولكنو يصطبغ  ،النظـ بصفة عامة ىذا عمىوينطبؽ  ،دات االجتماعيةالنصوص القانونية وىذه العا

  .(109: 2007، )الشرقاوي"بأىمية خاصة في مجاؿ النظـ السياسية

بشكؿ وثيؽ بظاىرة السمطة وتوزيعيا وامتبلكيا والتأثير فييا،  ترتبط النظـ السياسية ففإلذلؾ "     
سواء ي سياسات وقرارات النظاـ السياسي، متأثير فإذ تسعى القوى السياسية والجماعات المختمفة ل

 .(2: 2009)يوسف،"عف طريؽ المشاركة أو مف خبلؿ ممثميف بشكؿ غير مباشر

 ،فاألنظمة السياسية ليست إال انعكاسا لؤلوضاع االجتماعية واالقتصادية السائدة في الدولة     
، فيما بينيا في منح االختصاصات الدساتير تتفاوت الدولة وتبعا لذلؾ شكؿتقنينا ل إال ليس الدستورو 

ليست عمى  القضائية( –التشريعية  – )التنفيذيةفاختصاصات رئيس الدولة بموجب السمطات الثبلثة 
وقد جرى الفقو عمى التمييز بيف صور ثبلث لؤلنظمة السياسية  ،نمط واحد في األنظمة السياسية

ة خاصة الفصؿ بيف السمطتيف التشريعية ا مف زاوية الفصؿ بيف السمطات وبصفإلييمنظور 
  ىي:والتنفيذية وىذه األنظمة تقسـ إلى صور ثبلث 

نظاـ يحاوؿ إقامة الفصؿ التاـ أو المطمؽ بيف السمطتيف التشريعية  وىوالنظام الرئاسي :  -1
 أف" ب يوسف الشكري عمى الدكتور، ويشير إلى ذلؾ والتنفيذية ، دوف تعاوف ورقابة متبادلة بينيما

الوضع الدستوري لمرئيس، والصبلحيات التي يتمتع بيا سعًة وضيقَا ، تعتمد بصورة أساسية عمى 
النظاـ الدستوري الذي تتبناه الدولة ، ففي النظاـ الرئاسي تتسع صبلحيات الرئيس حتى يغدو الرئيس 

طمؽ صبلحيات الرئيس رئيسا لمسمطة التنفيذية بأسرىا، ال مجرد رئيسا لمدولة ، بؿ إف ىذا النظاـ ال ي
في النطاؽ التنفيذي فحسب بؿ يمدىا لتطوؿ بعض الصبلحيات التي تعد مف صميـ اختصاصات 

 (15: 2008)الشكري، ." السمطة التشريعية

يعتبر النظاـ السياسي لمواليات المتحدة األمريكية المثاؿ النموذجي لمنظاـ الرئاسي، و  ىذا"     
ـ أي أف عمره اآلف اكثر مف 1787ـ كبير فقد صدر عاـ ويحظى الدستور األمريكي باحترا

  (.336:  1995)الوحيدي، ".عاـ ، وبذلؾ فيو أقدـ دستور في العصر الحديث200
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وىو يقـو عمى فصؿ مرف أو نسبي بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية وليس  البرلماني: النظام-2
 .*لنظاـ تعاوف ورقابة متبادلة بيف السمطاتفصبًل تامًا أو مطمقًا بينيما بحيث يتحقؽ في ىذا ا

عمى أساس التوازف بيف السمطة التشريعية والتنفيذية وتتحدد صبلحيات "ويقـو ىذا النظاـ      
وعنصر توازف بيف الحكومة  حتى يغدو الرئيس مجرد رمز لمدولة،الرئيس في أضيؽ نطاؽ، 

لرئيس الوزراء وال يترؾ لمرئيس سوى صبلحيات فييا  ةعميالفوالبرلماف، إذ يركز الدستور الصبلحيات 
 وتعتبر بريطانيا رائدة النظاـ البرلماني وميد الديمقراطية الحديثة في العالـ، شكمية محددة وغير مؤثرة

 (.851: 1979)محسن،

وىو نظاـ يقـو عمى إخضاع السمطة التنفيذية  (:نظام حكومة الجمعية النيابية )النظام المجمسي-3
وليذا يطمؽ عمى  ابة البرلماف المباشرة وتابعة لو،بحيث تكوف الحكومة تحت رق تشريعية،اللمسمطة 

 .(156-155: 1996)عبد الوىاب، "المجمسي النظاـ-ة ينظاـ حكومة الجمعية النياب

ـ 1848منػذ عػاـ  بيد اف ليس ىنالؾ مف تطبيؽ ثابت ليذا النظػاـ إال فػي سويسػرا حيػث اتبعتػو"     
إلػى مػا  باإلضػافة-والسبب الرئيسي في نجػاح النظػاـ المجمسػي فػي سويسػرا  ،اآلف حتى وال زاؿ قائماً 

إلػى مػا يبػدو كػوف االتحػاد السويسػري بمػدًا ذا  يعػود-اتصؼ بو الشعب السويسري مف جديػة واعتػداؿ 
يسػيؿ كثيػرًا ويبسػط قضػايا  فيو يتمتع بنظاـ تقميدي في الحياد، ذلؾ،مسؤولية محدودة اف أمكف قوؿ 

 .(127 :1969الجمل،)"ة الخارجية ومشاكؿ الدفاع الوطنيياسالس

بناء نظاـ سياسي ديمقراطي يتطمب تحقيؽ الفصؿ المتوازف  بأفالقوؿ  سبؽ يمكفوبناء عمى ما      
بيف سمطات النظاـ السياسي الثبلث )التنفيذية والتشريعية والقضائية( وتفعيؿ الرقابة المتبادلة بينيا 

بلختصاصات الوظيفية المنوطة بالسمطة األخرى وفقا لمقواعد الدستورية والقانونية واحتراـ كؿ منيا ل
 المرعية والمعتمدة مما يوفر شفافية في عمؿ كؿ منيا وحد أدنى مف المساءلة عنيا.

لقد ضّمف المشرع الفمسطيني في القانوف األساسي الفمسطيني بعض األحكاـ التي تتعمؽ في بنية و "
ديث النشأة بشأف مبدأ الفصؿ بيف السمطات حيث حدد الصبلحيات الرئيسية النظاـ السياسي ح

  .(2: 2006دية وحرب،  ابو)" التنفيذية لمسمطة التشريعية والسمطة القضائية والسمطة

 مػا،يعبػر عػف الممكػف فػي ظػرؼ سياسػي  الػرئيس يمثػؿ وحػدة المؤسسػات وىػو أف نجػد مف ىنا"     
وىػو تبعػا  سػيء، مػا ىػو جيػد فييػا ومػا ىػو ،السياسيعطيات النظاـ بمعزؿ عف م فيو ال يتخذ القرار

                                                 
ينحصر في تحديد العبلقة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية فقط دوف التعرض لمحديث عف السمطة القضائية ذلؾ اف السػمطة  يبلحظ اف الخبلؼ بيف الصور الثبلث -*

ع مػقبلؿ الذي يتناسػب القضائية أصبحت في معظـ الدوؿ المتحضرة في منأى عف ذلؾ الصراع التقميدي بيف السمطتيف األخرييف وأصبحت الدوؿ تعطييا القدر مف االست
 والصراعات المذىبية عمى اختبلفياوظيفتيا الخطيرة مف حيده ونزاىة وبعد عف التيارات السياسية ما يجب اف تتسـ بو في ممارسة 
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           "بضػػػػػػػػرورتيا أو مقتنعػػػػػػػػاً كػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػرارات حتػػػػػػػػى التػػػػػػػػي قػػػػػػػػد ال يكػػػػػػػػوف راغبػػػػػػػػا  لػػػػػػػػذلؾ المسػػػػػػػػئوؿ عػػػػػػػػف
(Hmisa, 2013 :15 .)     

السمؾ الدبموماسي الفمسطيني  قانوفجاء لرئيس السمطة فقد  أما فيما يخص االختصاص الدبموماسي
طوة بالغة األىمية عمى طريؽ تطوير السمؾ الدبموماسي الفمسطيني الذي أنشأتو منظمة التحرير خك

 .إليورار في حمؿ المياـ الموكمة ة، وبحيث يكوف قادرًا عمى االستميالفمسطينية عبر الدائرة السياس

الخارجية ، وىو الذي يعيف وزير لدولتو ىو الموجو لمسياسات الخارجية دولة"ولما كاف رئيس ال
خصوصا المعاىدات التي  المجالس النيابيةوالسفراء، فيو أيضا يمكنو إبراـ المعاىدات بعد موافقة 

ا تعديؿ في أراضي عمييتتعمؽ بالصمح والتحالؼ والتجارة والمبلحة وجميع المعاىدات التي يترتب 
 .(142د.ت:  )السامرائي،"ولة أو التي تتعمؽ بحقوؽ السيادة الد

سواء في القانوف  الدبموماسية لـ يحدث تغيير جوىري في اختصاصات الرئيسانو  نرىو ىذا      
التي أقرتو منظمة التحرير أو قانوف السمؾ الدبموماسي الفمسطيني، وتعتبر الصبلحيات في الحالتيف 

 وادالمنصوص الصبلحيات في  ورد الحديث عف ىذه صبلحيات في اغمبيا ذات طبيعة شكمية حيث
}2،7،9،38{*.  

ىذا الموضوع فإف الضرورة األكاديمية استوجبت تسميط الضوء عمى عمى ما تقدـ  ناءً وب     
واالختصاصات الممنوحة والتي يتمتع بيا رئيس السمطة الفمسطينية في الصبلحيات  عمىوالتعرؼ 

 بو بموجب الدستور والقانوف.  ممارستو لميامو المناطة

خاصة و  اليالنضوتاريخو وشعبيتو شخصية الرئيس أف الشأف ىذا  ذكره فيىذا ومف الجدير      
 واختصاصاتو ضيقاً  ورئيسي في تحديد صبلحيات نظاـ السياسي الفمسطيني قد تعتبر عامؿفي ال

 .واتساعاً 

                                                 
 يتـ استحداث البعثات الفمسطينية أو إغبلقيا بقرار مف الرئيس بناء عمى تنسيب مف الوزير(.( مف قانوف السمؾ الدبموماسي2) المادة(: 
 عادتو لممقر بقرار مف الرئيس بناء عمى تنسيب مف الوزير(. ةر (، فق7) المادة  أ:)السفير وتسميتو ونقمو وا 
 يؤدي السفير المكمؼ برئاسة بعثة في الخارج عند تعيينو ألوؿ مرة لرئاسة بعثة في الخارج أماـ الرئيس وبحضور الوزير .........() (9) المادة 
 ء عمى تتسيب مف الوزير، تعييف قناصػؿ فخػرييف فػي بعػض الػببلد التػي يكػوف لفمسػطيف مصػالح فييػا، ويكػوف ليػـ بنا الرئيس،بقرار مف  ز.يجو 1 (،38) المادة

 نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيؿ القنصمي، وال يتقاضى القناصؿ الفخريوف رواتب، ويحدد النظاـ المكافآت التي يجوز منحيا ليـ.
 عمى اقتراح مف الوزير، استناد رعاية المصالح الفمسطينية في بمد أو أكثر إلى الممثؿ القنصمي لبمد صديؽ. . عند الضرورة يجوز بقرار مف الرئيس بناء2
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 الدراسة:  مشكمة
إف منصب الرئيس في الحالة الفمسطينية لو خصوصية تعكس الحالة التي تتمثؿ في السعي       

في نزع صفة -إلى جانب باقي أثاره وتبعاتو -إنياء االحتبلؿ لكوف ىذا األخير يتسبب  الحثيث نحو
ومف ناحية أخرى  ،سيادية عمى األرضميمة مف صبلحيات واختصاصات الرئيس أال وىي الصفة ال

مف ىنا يثير  ،وبالتحديد ركف السيادة عمى األرضعدـ اكتماؿ مفيـو الدولة بأركانيا المتعارؼ عمييا 
، صب الرئاسة مشكمة موضوعية تتضمف مدى وحدود السمطات والصبلحيات التي يمارسيا الرئيسمن

ونيا رئاسة دولة بالمعنى وىؿ ذلؾ يجعؿ المنصب محصورا في إطار رئاسة السمطة أكثر مف ك
وىؿ ىناؾ تبايف بيف ما نص عميو القانوف األساسي مف سمطات وصبلحيات وبيف الواقع  ،الحقيقي

في لو  المقررة اتختصاصاالبموجب  تزايد دوره السياسي، وخصوصًا وأف منصب الرئيسالممارس ل
قانوف منظمة التحرير الفمسطينية، وغيره مف القوانيف األخرى إلى جانب الفمسطيني،  األساسيالقانوف 

لكوف رئيس السمطة الحالي والسابؽ جمع بيف منصب رئيس السمطة ورئيس المنظمة ورئيس حركة 
 . آف واحد فتح في
يجب أف ف القرارات والمراسيـ الرئاسية التي صدرت عف رئيس السمطة منذ بداية االنقساـ، إثـ      

عادة تقييميا،  ، ومف ىي الجية التي تحدد ذلؾ، في جميا طبقًا لمقانوف صدرتوىؿ تتـ دراستيا وا 
مصير ىذه القرارات  وماعدـ االلتزاـ بيا وعدـ تنفيذىا وتطبيقيا،  عمىوما ىو الجزاء المترتب 

 تنفيذىا. عمى، وكذلؾ اآلثار المترتبة والمراسيـ في حاؿ كونيا لـ تنفذ
 :اليالتالدراسة في التساؤؿ الرئيسي  عمى ما تقدـ نشأت مشكمة وبناءً      

ما ىي الصالحيات السياسية والدبموماسية لرئيس السمطة الفمسطينية طبقا لمقانون الساسي 
 ؟وقانون السمك الدبموماسي الفمسطيني يالتووتعدالفمسطيني 

  :ةاليالتومف التساؤؿ الرئيسي انبثقت األسئمة الفرعية  
 ا النظاـ السياسي الفمسطيني؟عمييما الدعائـ التي يقـو  .1
   المعاصرة؟النظاـ في ضوء النظـ السياسية  ىذا ف تقييـكيؼ يمك .2
 بيف رئيس السمطة وسمطات الدولة الثبلث؟ما العبلقة  .3
 الرئيس التشريعية؟ اتاختصاصعمى زيادة المجمس التشريعي أعماؿ تعطؿ  رأثً  كيؼ .4
 إقالة رئيس الوزراء؟ب ةرئيس السمطة الفمسطيني ما مدي إمكانية قياـ .5
 حؿ المجمس التشريعي المنتخب؟في لرئيس السمطة الفمسطينية  ما الحدود السياسية والتشريعية .6
مف أعضاء البعثات الرسمية  وقبوؿ تعييف واختيار صاصباختيتمتع رئيس السمطة مدى  إلى أي .7
 لدى الدوؿ األخرى؟و 
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 :الدراسةأىمية 
بوجو عاـ  الرئيس في الدوؿ العربية صبلحيات واختصاصات موضوع أففى أىمية الدارسة تكمن 
تعقيدا في الممارسة والتطبيؽ العممي،  وأشدىاالمواضيع،  أىـفمسطيف عمى وجو الخصوص مف  وفي
ىو  الفمسطينية رئيس السمطة ف منصب، ألالفمسطيني األساسيالقانوف  اتعو ضمو  أدؽمف  وىو
لما يقـو بو مف دور فعاؿ وىاـ في قيادة السمطة،  نظراً  ةاليعرفع منصب في السمطة، ولو مكانو أ

 وتوجيو سياساتيا الداخمية والخارجية.
 :ةاليالتنقاط ويمخص الباحث الىمية العممية والتطبيقية لمدارسة في ال

 أواًل: الىمية العممية:
إجراؤىا عمى  يتـ-الباحثعمى حد عمـ -أوؿ دراسة مف نوعيا لربما تكوف ىذه الدراسة -1

وقانوف السمؾ اختصاصات رئيس السمطة السياسية والدبموماسية طبقا لمقانوف األساسي 
إضافة ه الدراسة ىذتعد مف الممكف أف والقوانيف األخرى ذات العبلقة، بحيث  الدبموماسي
 والعربية.الفمسطينية إلى المكتبة 

فيد ، مما قد يلتوثيقي لمدارسة التي تشمؿ توثيقا لطبيعة النظاـ السياسي في فمسطيفاالطابع  -2
 المجاؿ.المتخصصيف في ىذا 

 ثانيًا: الىمية التطبيقية:
وانيف األخرى وبعض الق الدبموماسي وقانوف السمؾ القانوف األساسيتحميؿ النقدي لمواد ال -1

 .اختصاصات الرئيس السياسية والدبموماسيةالمتعمقة بتحديد ذات العبلقة و 

و تنظرا لما قدم لرئيس السمطة اختصاصاتما يمنحو ىذا النظاـ مف عمى  ط الضوءيسمت -2
، بحيث يستفيد مف تختصاصاقوانيف المنظمة لتمؾ االلموالتحميؿ ىذه الدراسة مف البحث 

 .رار والدارسيف والميتميف بيذا الشأفىذه الدراسة صانع الق

بحث ىذا الموضوع السياسي البالغ  الذي يعاني منو جانب يسير مف النقصمحاولة سد  -3
الرئيس وعبلقتو بسمطات الدولة األخرى، ومدى التأثير  األىمية فيما يتعمؽ باختصاصات

ض اإلشكاالت ، األمر قد يساعد في حؿ بعف تمؾ العبلقةعالسياسي والدبموماسي الناشئ 
  .القانونية في ىذا الشأف
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 أىداف الدراسة:
 ا النظاـ السياسي الفمسطيني عمييالدعائـ التي يقـو معرفة  .1

 في ضوء النظـ السياسية المعاصرة.السياسي الفمسطيني تقييـ ىذا النظاـ  .2

 .تربط الرئيس بسمطات الدولة الثبلثالوقوؼ عمى طبيعة العبلقة التي  .3

 ات الرئيس التشريعية.اختصاصتعطؿ أعماؿ المجمس التشريعي عمى زيادة  االحاطة بأثر .4

 قياـ رئيس السمطة الفمسطينية بإقالة رئيس الوزراء.إمكانية  التعرؼ عمى مدى .5

 رئيس السمطة الفمسطينية في حؿ المجمس التشريعيل الحدود السياسية والتشريعيةمعرفة  .6
 .المنتخب

ما و  طبقا لمقانوف األساسي الفمسطيني، بموماسيجاؿ الدفي المات الرئيس اختصاصب اإللماـ .7
 .قانوف السمؾ الدبموماسيجاء في 

 
 :منيجية الدراسة

 البحث العممي مناىجبعدد مف  باالستعانة في سبيؿ سبر غور موضوع الدراسة قاـ الباحث     
 ،اريخيالمنيج الت يراً أخو التحميمي الوصفي  المنيجو  المقارفالمؤسساتي القانوني والمنيج منيج الوىي 

 وعمى النحو التالي:
فيركز عمى المؤسسات  ،وىو منيج دراسة النظـ السياسية: المنيا القانوني المؤسساتي:أوالً 

التي تستند إلييا وما تحتوي عميو مف  (، والدساتيروالتنفيذية )التشريعيةالسياسية المكونة ليذه النظـ 
مدى استجابة حركة المؤسسات السياسية في عبلقتيا  ، ويبحث كذلؾ فيقواعد قانونية منظمة
يخص اختصاصاتيا ووظائفيا بقيـ الممارسة السياسية التي جاءت في  فيماببعضيا البعض 

 (.http: www.altanweer.net")الدستور
ىذا المنيج يعني بوصؼ الظاىرة وتحديدىا وتبرير الظروؼ المنيا الوصفي التحميمي: ًا:نيثا

أو التقييـ والمقارنة، "وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات المجمعة ذات العبلقة بمجتمع والممارسات، 
معيف، ويتـ اإلعبلف عف تمؾ الحقائؽ والمعمومات المجمعة في نتائج البحث، باإلضافة إلى إمكانية 
الخروج بمجموعة مف المقترحات والتوصيات العممية التي يمكف أف تسترشد بيا السياسات 

(،        188: 2009ة واإلدارية وما يرتبط بيا مف أنشطة أخرى")قنديمجي والسامرائي،االجتماعي
"ويعتبر بعض الباحثيف باف المنيج الوصفي يشمؿ كافة المناىج األخرى باستثناء المنيجيف التاريخي 
اع والتجريبي، الف عممية الوصؼ والتحميؿ لمظواىر تكاد تكوف مسألة مشتركة وموجودة في كافة أنو 

  (.  61: 2008")قواسمة،البحوث العممية 
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ويقـو عمى المقارنة بيف واقعيف أو أكثر بيدؼ استخبلص نتائج وقواعد المنيا المقارن:  :ثالثاً 
عممية عامة ال ترتبط بمكاف وزماف معينيف، وكمما زاد عدد الحاالت الخاضعة لممقارنة كمما كانت 

 (.http://www.cksu.com)النتائج أكثر دقة وأىمية"
تطوراتو و لكؿ موضوع ومجاؿ في العمـو البشرية خمفيات وأصوؿ ومسببات : المنيا التاريخي: اً رابع

فالتاريخ ىو مجموعة الظواىر واألنشطة البشرية واإلنسانية " ،التاريخية الميمة في البحث العممي
دراسات في العمـو عنو في إنجاز ال ىال غنوعمى الباحث أف يقـو بدراستيا وفحصيا، والتاريخ 

فإف مختمؼ العمـو اإلنسانية تحتاج إلى الدراسات  ، وليذا السبباإلنسانية وغير اإلنسانية األخرى
التاريخية، فالمنيج التاريخي يتعامؿ مع مغزى وأىمية المعمومات الكامنة في التاريخ البعيد منو 

ال يقتصر عمى ريخي إذف وعميو فالمنيج التا، (210: 2009،والسامرائي قنديمجي")والقريب
 .موضوع واحد، ولكف قد يستخدـ مع كافة المواضيع والمعارؼ البشرية

 
 : الدراسة حدود
الدراسة عمى موضوع صبلحيات الرئيس السياسية والدبموماسية مف  الموضوعي: اقتصرتالحد 
انوف السمؾ ق إلىوتعديبلتو إضافة  الفمسطيني عمى القانوف األساسي اساسي بشكؿالعتماد خبلؿ ا

قة، باإلضافة الى وبعض القوانيف االخرى ذات العبلـ 2005لسنة  13 رقـ الدبموماسي الفمسطيني
 موضوع الدراسة.موضوعات قريبة مف والدراسات التي تحدثت في  الكتب

  .ـ2014 العاـ وحتى-ـ1993اؿ عاـ الفترة الزمنية مف الحد الزماني:
 التي تمت االستعانة بيا.  وانيفا أحكاـ القعميينية التي يسرى السمطة الفمسطي أراضيالحد المكاني: 
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 الدراسات السابقة:
 أوال: الدراسات المحمية

صالحيات رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية في سن " بعنواف (2012)ابو كميل  دراسة. 1
 )رسالة ماجستير( ".التشريعات العادية

 العادية، التشريعية في الظروؼحيا عمى صبلحيات الرئيس الدراسة في شر  لقد ركزت ىذه     
عمى تسميط الضوء عمى مكامف الغموض والقصور التي اعترت بعض مواد القانوف  وحرصت
 باإلضافة المنيجية التاريخية إتباعيالممجمس التشريعي، وذلؾ مف خبلؿ والنظاـ الداخمي  األساسي

إلى عدة  وتوصمت الدراسةاألساسي، صوص القانوف لن المنيا التحميميالدراسة اتخذت  أف إلى
عف  خروجاً  تأف الصبلحيات التشريعية لرئيس السمطة في األوقات غير العادية ليسأىميا نتائج 

 مبدأ المشروعية.
نياء االنقساـ وعرض القرارات  الدراسة وأوصتكما       بضرورة اإلسراع في إجراءات المصالحة وا 

 .ريعي لمنظر فييابقانوف عمى المجمس التش
 
 –دور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفمسطيني " بعنواف( 2011)حجاب  دراسة .2

 )رسالة ماجستير(. "دراسة مقارنة
عرضت ىذه الدراسة موضوع دور الرئيس التشريعي في كؿ مف النظاـ البرلماني في بريطانيا      

وتعرضت  ،تشريعي في النظاـ السياسي الفمسطينيودور الرئيس ال ،والنظاـ الرئاسي في أمريكا 
وبينت  ،المنيا المقارندراسة ىذه ال، واتخذت  ،الجانب النظري والتاريخي والعمميلمموضوع مف 

الدراسة الجوانب االيجابية والسمبية لكؿ مف األنظمة البرلمانية والرئاسية خاصة ما يتعمؽ بدور 
 ،عاد عف السمبيات في كبل النظاميفااليجابيات واالبت مف اجؿ االستفادة مف ،شريعيالرئيس الت

مف خبلؿ سرد تطور األنظمة  أخذت الدراسة المنحى التاريخيلتطوير النظاـ السياسي الفمسطيني و 
 تعمؽدوف ال ،السياسية المختمفة وشرح لمنظاـ السياسي الفمسطيني مف خبلؿ الفترات الزمنية المختمفة

القانوف األساسي أف  الدراسة إليو توصمتن أىم ما ا  و  ،لتمؾ النظـ في تحميؿ القوانيف المنظمة
س سمطات واسعة ذلؾ مارس الرئي ىوف ،التنفيذية بالرئيس ومجمس الوزراءالفمسطيني قد حدد السمطة 

مياـ  يةوال يمارس أ بتعميماتو بينما بقي مجمس الوزراء معاونا لمرئيس ومقيداً  ،في مختمؼ المجاالت
 :الدراسةوأىم ما أوصت بو ، الرئاسة عف استقبلالً 

* ضرورة إزالة التعارض بيف نصوص النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي والتي تتعارض مع بعض 
نصوص القانوف األساسي وخاصة المتعمقة باألغمبية المطموبة إلقرار القانوف بعد رده مف رئيس 

مف القانوف  (41/2)، والمادة س التشريعيمف النظاـ الداخمي لممجم (71السمطة الوطنية في المادة )
 .ـ2003االساسي لعاـ
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*ضرورة وضع منظومة قانونية فمسطينية موحدة تغطي مختمؼ الجوانب القانونية المطموبة مع 
مراعاة إعادة النظر في مختمؼ المراسيـ والقوانيف التي صدرت خارج نطاؽ المجمس التشريعي، 

قرار واإلصدار، أو باإللغاء، مف قبؿ الجية المخولة بذلؾ، وىي والتعامؿ معيا وفًقا لمقانوف، باإل
المجمس التشريعي، وبأثر رجعي إذا لـز األمر، بالنظر إلى أف أغمب ىذه المراسيـ والقوانيف ما زالت 

 سارية المفعوؿ.

 
 

إصالح النظام السياسي الفمسطيني بين المطالب الداخمية بعنواف "( 2010) أبو مطر دراسة .3
 )رسالة دكتوراه( ".ضغوطات الخارجيةوال
مقاربة عممية لنشأة النظاـ السياسي الفمسطيني والقوي الفاعمة فيو خبلؿ مرحمة  ت الدراسةقدم     

ميمة مف مراحؿ تطور ىذا النظاـ كما وناقشت تداعيات ىذه النشأة وتأثيرىا في عمؿ مؤسسات 
لمدوافع  عمميا مقبوالً  تحميبلً  دراسةال تكما قدم ودولياً  وعربياً  النظاـ وفي مجمؿ أدائيا فمسطينياً 

كما تناولت  ،والمشكبلت التي استوجبت العمؿ عمى إصبلح مؤسسات النظاـ السياسي الفمسطيني
ـ وتأثيره في 1994طبيعة التطور الذي أحدثو قياـ السمطة الفمسطينية عاـالدراسة في الشرح والتحميؿ 

تي أدت إلى تنامي المشكبلت التي يواجيا ىذا النظاـ، كما ناقشت بنية النظاـ السياسي والعوامؿ ال
الدراسة مختمؼ اإلصبلحات التي جرى تنفيذىا فمسطينيًا متناولة جوانب وأسباب القصور في ىذه 

في نظاميـ  فاإلصبلحات، كما تطرقت الدراسة إلى حالة االنقساـ وما شكمتو مف تيديد لمفمسطينيي
التي  تاسة تقديـ آليات ومقترحات تساىـ في معالجة الكثير مف اإلشكالياومصيرىـ، ولـ تغفؿ الدر 

 تواجو النظاـ السياسي والقضية الفمسطينية عمى حٍد سواء.
 والمنيا التاريخيالذي تقتضيو طبيعة موضوع الدراسة،  المنيا النسقي ولقد اتبعت الدراسة     

ألىميتو في دراسة ىذه الظاىرة يا االستقرائي والمنبحكـ االمتداد الزماني لمظاىرة محؿ الدراسة 
عبر التحميؿ والتحقؽ مف خبلؿ المبلحظة، عبلوة عمى اجراء مجموعة مف المقاببلت مع بعض 

 .  واالجتماعييفالفاعميف السياسييف 
ف االبقاء عمى نيج المحاصصة وتقاسـ النفوذ في مؤسسات أوأىم ما خمصت الدراسة إليو      

لتعددية في النظاـ السياسي الفمسطيني تبدو كحالة اضطرارية أكثر منيا حالة المنظمة، جعؿ ا
لوطنية، وضرورة إشراؾ كافة القوي السياسية والوطنية في ادارة موضوعية تستدعييا المصمحة ا
        شئوف الشعب الفمسطيني وقضيتو.

ي فمسطيني ذي قواسـ ىو ضرورة العمؿ عمى تبني برنامج سياس بو الدراسةأوصت  أىم ماو      
مشتركة يحظى بتوافؽ كافة القوي السياسية الفمسطينية عمى أساس المصمحة الوطنية العميا، 
والمحافظة عمى حقوؽ الشعب الفمسطيني المصيرية، وفؽ مقاربة أكثر موضوعية، تأخذ بعيف 
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بررات والمساعي وما يشيده مف متغيرات، وتساىـ في تحجيـ الماالعتبار الواقع اإلقميمي والدولي 
 .األمريكية لمصادرة الحؽ الفمسطيني في مقاومة االحتبلؿ

 

". القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس وفقا لحاالت الضرورة" بعنواف( 2008) طوقان دراسة. 4
 دراسة عمى شكل بحث منشور()

تعريؼ وال طيني،الفمس األساسيالصبلحيات التشريعية الممنوحة لمرئيس في القانوف  تناولت الدراسة
طارىاالقرارات بقانوف ب القرارات بقانوف الصادرة عف الرئيس بعد  إلى جانب التعرؼ عمى الدستوري، وا 

، مف خبلؿ وصؼ وشرح ليذه القرارات ،صيميأالمنيا الوصفي التت الدراسة واتبع ،ـ2007حزيراف 
 .، ومدى دستوريتياتالقراراوالتنظيـ القانوني ليذه  اإلطار عرفةفحصيا ومعبر  ياوتأصيم
 ويتـ األساسي دوره يفقد بدأ التشريعي المجمس بأف ترسخ شعور ىناؾأف  إلى وتوصمت الدراسة     

يتـ استغبلؿ الصبلحية المعطاة بموجب  وىي التشريع، حيث الألو، أصيمة  صبلحية عمى االعتداء
التنفيذية ودوف مراعاة  السمطة بالتوسع في صبلحيات المعدؿ األساسي( مف القانوف 34المادة)

 .إتباعياالشروط الواجب 
 
عبلج النظاـ السياسي الفمسطيني والتشريعات الفمسطينية المنظمة محاولة ـ ب الدراسة أوصتو 

ترشيد استخداـ الصبلحية الواردة في و والنواقص الموجودة في ىذا النظاـ، لمصبلحيات مف القصور 
االمتناع ، إلى جانب يا، بحيث تراعي الشروط الواردة في( مف القانوف األساسي المعدؿ43المادة )

 عف إصدار قرارات بقانوف لتحقيؽ غايات سياسية معينة.

 

صالحيات رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية " بعنواف( م2006ن )خريوآ يثالبرغو  دراسة .5
     .الساسيوالمجمس التشريعي في القانون  الوزراءبالمقارنة مع صالحيات مجمس 

   .(أوراق عملمجموعة )
 

في مقارنة صبلحيات والتي كانت عبارة عف مجموعة أوراؽ عمؿ تمحور موضوع الدراسة      
 .والمجمس التشريعي الوزراء( مع صبلحيات مجمس ةاليالم-القضائية-التنفيذية-الرئيس)التشريعية

تمفة التي تحكـ العبلقة بيف وأبرزت الدراسة النصوص القانونية التي تضع الضوابط القانونية المخ
أوضحت الدراسة بأف نصوص لوطنية الفمسطينية، ومف جية أخرى السمطات الثبلث في السمطة ا

القانوف لـ تكف واضحة في بعض الجوانب وخمقت نوع مف تداخؿ الصبلحيات بيف الجيات المختمفة 
 في السمطة الوطنية.
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  :الدراسة إليوتوصمت من أىم ما و 
ختصاصات متعددة ومتشابكة في بعض الحاالت لرئيس السمطة الفمسطينية وجود ا .1

ولمحكومة ممثمة في الغالب بوزير العدؿ ولممجمس التشريعي في المجاؿ القضائي، منيا ما ىو 
 جوىري ومنيا ما ىو شكمي، وىو ما يجعؿ تفرد طرؼ دوف غيره بشئوف القضاء أمرًا مستبعدًا.

ألمنية بصفتو القائد األعمى لمقوات الفمسطينية، المتمثمة في قوات يمارس الرئيس صبلحياتو ا .2
األمف الوطني واألمف الداخمي والمخابرات العامة، ويتمتع بسمطة مباشرة عمى المخابرات العامة 
وىي الجية المكمفة رسميا بممارسة األنشطة والمياـ األمنية خارج حدود فمسطيف ولو حؽ تعييف 

 .سمطة غير مباشرة عمى األمف الوطني ولرئيسيا ونائبو، و 
 مبلحظات كوفت بحيث األساسي القانوف تعديؿ يتـ أف ضرورةىو  وأىم ما أوصت بو الدراسة 

 المجمس أعضاء موافقة ثمثي إلىىي التي تحتاج  فو انالق مشروع عمى الوطنية السمطة رئيس
 السمطة رئيس مبلحظات تحظ ـل إذا أنو بمعني، بأكممو القانوف مشروع وليس إلقرارىا التشريعي
وبذلؾ  ،ال يعتد بيا التشريعي المجمس أعضاء ثمثي أغمبية بموافقة القانوف مشروع عمى الوطنية
 .الرسمية الجريدة في وينشر ،قانوناً  المجمس التشريعي مف المعتمد القانوف مشروع يعتبر

 
 "م السياسي الفمسطينيأفاق التحول الديمقراطي في النظا" بعنواف( 2006أيوب ) دراسة .6

  .)رسالة ماجستير(

والخارجية التي منيا اعتمدت الدراسة عمى تحميؿ جممة العوامؿ الذاتية والموضوعية، الداخمية      
، وتحميؿ جممة العوامؿ ا النظاـ السياسي الفمسطينيعمييواليياكؿ التي قاـ  البناءفي صياغة  أسيمت

 ير في ىذا النظاـ.اف تحدد مسارات التغنيا التي مف شأ
قدمت الدراسة تحميؿ سوسيوتاريخي وسياسي لمنظاـ السياسي الفمسطيني، مف خبلؿ تطور فمقد      

، والتغيرات التي مر بيا في مراحؿ تاريخية عميولفاعمة فيو والعوامؿ المؤثرة ىذا النظاـ، والقوى ا
وقياـ السمطة الوطنية  أوسموفاقية التغير االنعطافي الذي يمر بو منذ توقيع ات إلىمختمفة وصوال 

مع  ةالفمسطينيالمقارنة بيف صبلحيات واختصاصات رئيس السمطة  إلىالفمسطينية، وتطرقت الدراسة 
بغرض تناوؿ  المنيا الوصفي التحميمي ت الدراسةاستخدم، ولقد ةالفمسطينيرئيس منظمة التحرير 

والسمطة، وكذلؾ بعض المظاىر  مظاىر قصور الممارسات الديمقراطية في تجربة المنظمة
الديمقراطية في إطار مختمؼ العوامؿ واالعتبارات التي أفرزت تجميات ىذه التجربة، ومف ثـ تحميؿ 
المتغيرات الذاتية والموضوعية وتفاعميا وارتباطاتيا بيدؼ السعي لمبحث عف العبلقات السببية 

 ما خمصت اليو الدراسة ىو التالي:وأىم  المؤثرة عمى عممية التحوؿ الديمقراطي الفمسطيني
تمع الفمسطيني لمديمقراطية ىي حاجة مركبة في المرحمة الراىنة، ومف شأنيا إف حاجة المج -1

أف تؤمف القاعدة السياسية لتجديد بناء الحركة الوطنية الفمسطينية ومنظمة التحرير الفمسطينية عمى 
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ياسي الفمسطيني باتجاه ديمقراطي يضمف اسس المشاركة والتعددية وبما يتيح تطوير النظاـ الس
  السياسية. –استمرار الديمقراطية كموجو لمعبلقات االجتماعية 

رباؾ القوي السياسية  -2 لقد أدي االستقطاب الثنائي إلى تعقيد الواقع السياسي الفمسطيني وا 
سس موحدة سواء مف حيث أ المعارضة، بحيث يصعب الحديث عف معارضة سياسية فمسطينية

الفكرية وااليدلوجية أو قدراتيا التنظيمية والسياسية  طمقاتيانمرضتيا التفاقية اوسمو، أو مف حيث معا
وقاعدتيا االجتماعية، إال أنيا تمتقي عند رفضيا التفاقية أوسمو والتفاىمات الجزئية المرتبطة بيا، 

الفمسطينية وتقميؿ فرص ات وخيارات السمطة والحزبية المؤثرة في قرار مما اضعؼ التعددية السياسية 
 بمورة وتعزيز نظاـ سياسي ديمقراطي يستند إلى المشاركة السياسية.

 
  : عربيةالدراسات الثانيا: 

 –سمطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي " بعنواف( 2009) صادق دراسة .1
 كتاب() ."دراسة مقارنة

في انجمترا والنظاـ الرئاسي  ة في النظاـ البرلمانييتعمؽ موضوع ىذه الدراسة بسمطة رئيس الدول     
حيث اتبعت الدراسة المنيا  ،وسمطتو في نظاـ الحكـ في مصر الواليات المتحدة األمريكيةفي 

فقد يتمتع  ،أف سمطة رئيس الدولة تختمؼ باختبلؼ الشكؿ الذي يتخذه نظاـ الحكـ ورأت ،المقارن
في حيف ال يتمتع في  ،رز وفعاؿ في األنظمة الرئاسيةبسمطات استثنائية واسعة ويقـو بدور با
ىو  رئاسياسة إف رئيس الدولة في النظاـ الوكشفت الدر  ،األنظمة البرلمانية إال بسمطات اسمية

ويقـو النظاـ البرلماني عمى أساس  ،الرئيس األعمى لمدولة ورئيس السمطة التنفيذية في ذات الوقت
ميامو األساسية ىي الحفاظ عمى التوازف بيف السمطات بشكؿ  وتكوف ،عدـ مسؤولية رئيس الدولة

 .صحيح
وانتقدت الدراسة الدور البارز والمتزايد لرئيس الدولة في مصر )عيد مبارؾ( حيث أصبح لو       

دور ظاىر عمى باقي السمطات في الدولة عمى النحو الذي جعؿ ىناؾ اختبلال واضحا في كفة 
صبلحية بما نسبتو  35حيث اختص رئيس الجميورية بحوالي  الدولة،ميزاف السمطات لصالح رئيس 

 % مف إجمالي السمطات والصبلحيات.63
أف النظاـ الرئاسي يقيـ العبلقة بيف السمطات عمى أساس المساواة  لىإالدراسة توصمت وقد      

عادالف في مصدر التشريعية متالسمطة سمطة التنفيذية ممثمة في الرئيس و الف ،والتوازف واالستقبلؿ
مع االتجاىات المعاصرة نحو  قد أدى إلى رجحاف كفة الرئيس تسايراً  أف التطبيؽ العمميو  ،سمطتييما

وأف حجـ السمطات المسندة لرئيس الدولة في النظاـ الرئاسي تفوؽ  ،تقوية دور السمطة التنفيذية
 سميو رمزية. مكانتو في النظاـ البرلماني حيث ال يممؾ رئيس الدولة سوي سمطات إ
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إجراء إصبلح دستوري يحدد السمطات اليامة تحديدا واضحا غير  بضرورة وأوصت الدراسة     
قابؿ لمتأويؿ يقيـ العبلقة بينيما عمى أساس فصؿ السمطات مع تحقيؽ نوع مف التعاوف مف خبلؿ 

صة فيما وخا ـ(1971، والتركيز عمى اإلصبلح الجذري لمدستور الحالي)قنوات تشريعية ومقننة
يتعمؽ بالحقوؽ والحريات والواجبات ونظاـ الحكـ لكي تؤدي الى ديمقراطية سميمة وتمكيف حقوؽ 
اإلنساف والمواطنة لكؿ افراد الشعب مف أجؿ االستقرار والتنمية، وذلؾ ألف فمسفة وروح الدستور 

عمي بعض  الحالي ال تتماشي مع الواقع المصري المعاش حاليًا، مما يستدعي ادخاؿ تعديبلت
بيدؼ مواكبة الظروؼ عمى كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  الدستورية النصوص
  .والثقافية

 
    )كتاب( ".دراسة مقارنة –مسؤولية رئيس الدولة " بعنواف( 2008)عبد المجيد  دراسة .2

نوف الوضعي والنظاـ اختصاصات رئيس الدولة ومسئوليتو فى القاالدراسة إلى بياف  تطرقت      
نسا وفر  مصركؿ مف ، حيث كانت الدوؿ محؿ المقارنة ىي المنيا المقارناإلسبلمي، متبعة 

فمقد تناولت الدراسة االختصاصات وأنواع وحاالت  ،الشريعة اإلسبلميةومقارنة بالنظاـ اإلسبلمي في 
ا السياسية والجنائية وحؽ مسئولية رئيس الدولة بشقيي عمىوأساسيا والنتائج المترتبة المسئولية 

 .المقاومة والثورة
 

السمطات الممنوحة لرئيس الدولة في النظاـ الوضعي في الدوؿ محؿ أن  وتوصمت الدراسة إلى
في حيف أف سمطات الخميفة في النظاـ  ،يةفىي سمطات حقيقية ومتسعة وليست شر المقارنة 

ف كانت متسعة ومتنوعة بيف دينية ودنيوية،  بالمسئولية الدنيوية، إال أنيا مغطاه جميعًا اإلسبلمي وا 
ف النتائج المترتبة عمى مسئولية رئيس الدولة في القانوف الوضعي قد تنظميا النصوص القانونية  وا 
واال فالثورات ومقاومة الطغياف بسبب فساد الحياة السياسية، أما الخروج عمى الحاكـ في النظاـ 

أو  بيرة المسماة الكفر البواح، شريطة تجنب حدوث الفتنةاإلسبلمي ال يكوف اال بالمخالفة الك
   اإلضرار بالمسمميف والتي تكوف أشد مف إبقاء الحاكـ في منصبو بإعماؿ أخؼ الضرريف.

بضرورة تعييف الرئيس المصري نائبًا لو احترامًا لنصوص الدستور عمى  ولقد أوصت الدراسة     
محؿ الرئيس في حالة المانع المؤقت والدائـ، ليحؿ النائب اف يراعي انتخاب الرئيس والنائب معًا 

لدستور لمواجية مسئولية رئيس الدولة في حالة الجمع بيف بيف الرئاسة اي فوكذلؾ إضافة نص 
ورئاسة الوزراء طبقًا لما ىو مقرر في النظاـ اإلسبلمي مف مسئولية رئيس الدولة عما كمفتو األمة بو 

يؿ فكرة الخيانة العظمي بحؽ الرئيس واستبداليا بالخطأ الجسيـ في أداء مف أعماؿ، والعمؿ عمى تعد
واإلضرار بمصالح الببلد ومخالفة أحكاـ الدستور، وفى غير ذلؾ ال يساءؿ الرئيس أثناء الواجب 

توليو سدة الحكـ أماـ القضاء العادي حتي نياية واليتو مع إلغاء أي تقادـ أسوة بما ىو متبع في 
   سي. النظاـ الفرن



 
15 

الصالحيات غير العادية لرئيس الجميورية الجزائرية في " بعنواف( 2005)مصطفى  دراسة. 3
  )رسالة ماجستير( ."1996ظل دستور 

موضوع الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية الجزائرية مف  البحث في ىدفت الدراسة إلى     
وبحثت الدراسة في  ،ة ورئيس الجميوريةخبلؿ تحميؿ األسس الدستورية لمصبلحيات غير العادي

الحصار( وكذلؾ  –الشروط الشكمية والموضوعية لكؿ حالة مف الحاالت غير العادية )الطوارئ 
أف التنظيـ  حيث بينت واتبعت الدراسة المنيا التحميمي المقارن ،الحالة االستثنائية وحالة الحرب

مف خبلؿ  ،التنفيذية عمى باقي سمطات الدولةالدستوري الجزائري اعتمد عمى مبدأ تغميب السمطة 
 .استخداـ رئيس الجميورية لمصبلحيات غير العادية

ف تحديد أبالسمطة التقديرية الكاممة في شينفرد رئيس الجميورية أن وتوصمت الدراسة إلى       
ود شكمية أو جراء المبلئـ لمواجية األزمات دوف قيكما ينفرد أيضا باتخاذ اإل ،طبيعة الخطر ودرجاتو

وذلؾ إف النصوص القانونية التي صيغت بيا الشروط الشكمية والموضوعية  ،موضوعية واضحة
جميع  باتخاذبحيث اف الضرورة الممحة تسمح لرئيس الجميورية  ،تميزت بالعمومية وعدـ التدقيؽ

لدولة استقبلؿ الببلد وضماف سير مؤسسات االتدابير االزمة الستتباب الوضع والمحافظة عمى 
عبر ادخاؿ فعيؿ الشروط الشكمية والموضوعية ت يتـ نأب وقد أوصت الدراسةبانتظاـ واضطراد، 

عمى لتصبح ـ 1963( مف دستور الجزائر لسنة 58) بتنقيح المادةضمانات اضافية عمييا وذلؾ 
ـ والتي تضمنت ضرورة توفر ترخيص 1971( مف الدستور المصري لسنة 108غرار المادة )

شريعي مف البرلماف حتى يتمكف رئيس الجميورية مف ممارسة الصبلحيات غير العادية وتفويض ت
وبشروط تتمثؿ في تحديد مدة ىذا التفويض حيث رأت الدراسة انو مف الناجع اضافة فقرة لنص 

 المادة وىي "ينعقد البرلماف وجوبا إال إذا تعذر ذلؾ "
ناء األزمة، كما يمكف عرض القوانيف الصادرة الشعبي أث المجمسبعدـ حؿ  كما أوصت الدراسة     

، عبلوة عمى تحديد صفات الخطر أثناء استخداـ الصبلحيات غير العادية في أوؿ دورة لمبرلماف
المتمثمة في الجسامة، وايضا اشتراط وقوع اخطار فعمية وحقيقية واحداث اصابات في مختمؼ 

شمؿ والتعطؿ عف أداء مياميا بانتظاـ، المصالح الحيوية لمدولة، بحيث قد تصؿ إلى درجة ال
والغرض مف كؿ ىذا ىو التفرقة بيف األحداث البسيطة وتمؾ األحداث الخطيرة التي استحدثت مف 

  الضرورة.أجميا حالة 
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 : جنبيةالدراسات الثالثا: 
 Presidential power and, constitutional responsibility( ـ2010)Crockerدراسة-1
 .)بحث منشور("الرئيس والمسئولية الدستوريةسمطة "

تناولت الدراسة صبلحيات الرئيس األمريكي ومدى قدرة ىذه الصبلحيات في مواجية حاالت 
سبتمبر، وأبرزت الدراسة بأف الكونغرس منح الرئيس سمطة  11الطوارئ، خاصة بعد ىجمات 

لمرئيس  القواعد والمسئولية الدستوريةوأسيبت الدراسة في شرح  استخداـ كؿ ما يمـز بما فييا القوة،
ا مف تغيرات عميي أطر  مف األخطار الخارجية. وما ة الواليات المتحدة األمريكيةحماي األمريكي في
وفي المقابؿ لموصوؿ إلى أىداؼ الدراسة،  مستعينًة بالمنيا التحميميسبتمبر،  11بعد ىجمات 

أىم ما و ، 2009ي الرئيس اوباما الرئاسة سنة تطرقت الدراسة إلى تقميص ىذه الصبلحيات بعد تول
 :اآلتي الدراسة أوصت بو

بأف سياسة الدفاع األمريكية يجب أف تحكميا أولويات األمف القومي بحسب المسئولية  .1
 الدستورية لمرئيس، واف النصوص ال تأخذ عمى إطبلقيا، فالضرورة تبيح توسيع ىذه الصبلحيات.

 عمى صبلحيات خاصة باألمف القومي األمريكي. راحةيس بالضرورة أف ينص القانوف صل .2
 
 Unilateral Action and Presidential Powerم( بعنوان 1999) ىويل دراسة موي و. 2

 )بحث منشور(""الداء الحادي والسمطة الرئاسية
، اتالمؤسس نظرية تناولت الدراسة المظاىر المختمفة لممؤسسات السياسية األمريكية، وبالتحديد     

ىذه النظرية عف الرئاسة األمريكية، بما في ذلؾ الرئاسة المسيسة، الرؤساء، حيث تحدثت 
 ، ومزايا الرئاسة.ةوالمؤسسات والنظرية، والرئاسة والبيروقراطي

واستعرضت الدراسة وبشكؿ موسع الدليؿ التاريخي عف األداء األحادي وكيؼ يتكيؼ ىذا الدليؿ      
سسات( وتحدث أصحاب الدراسة عف مبادئ أولية أو تمييدية ألساس مع النظرية) نظرية المؤ 

السمطة الرئاسية والذي اعتبر فيما بعد أمرا بالغ األىمية في القيادة الرئاسية مف خبلؿ الرئاسة 
أحادي عبر قيامو باقتراح وسف الحديثة، ومف خبلؿ القدرة الرسمية لمرئيس األمريكي لؤلداء بشكؿ 

ءه ومعتقداتو وسياساتو الخاصة، وكاف الغرض مف ىذه الدراسة ىو تحديد قوانيف عمى حسب آرا
وتطبيؽ نظرية في الجانب مف السمطة الرئاسية، حيث ترى الدراسة أف السمطات الرئاسية لؤلداء 

كونيا غير محددة في الدستور، وتستمد قوتيا مرونتيا مف األحادي ىي قوة في السياسة األمريكية، 
عاقدية بيف الرئيس ومؤسسات الدولة، وأف لدى الرؤساء حوافز لدفع ىذا الغموض غموض العبلقة الت

والتعامؿ معو بحدة بعرض توسيع سمطاتيـ،  ونظرا لطبيعة مؤسسات الدولة، فإنو ال يمكف الحد مف 
ذاتو، وذلؾ يعزى  ستمؾ الصبلحيات والسمطات الرئاسية مف خبلؿ المحاكـ وال مف خبلؿ الكونجر 

 جذورىا إلى طبيعة تكويف تمؾ المؤسسات. ألسباب تمتد
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 المنيجين التحميمي والتاريخيمف  ىدافيا كبلً ألفي سبيؿ الوصوؿ  لقد انتيجت الدراسة     
دارتو(لموقوؼ عمى العبلقة بيف مؤسسة الرئاسة )الرئيس  وبيف مؤسسات الدولة مف كونجرس  وا 

ؿ الوصوؿ إلى ؾ المؤسسات في سبيومحكمة عميا عبر االستعراض التاريخي ألعماؿ ومواقؼ تم
 تحقيؽ أىداؼ الدراسة.

ىو أف أىـ أسس السمطة الرئاسية ىي أف الرؤساء  أىم ما توصمت إليو الدراسةوكاف مف      
البلزمة لتمبية التوقعات الضخمة  التي ىي أقؿ مف تمؾو األمريكييف لطييـ القميؿ مف السمطة الرسمية 

عصر الحديث، وأف مفتاح القيادة الرئاسية القوية ال تكمف في المتراكمة عمييـ وخصوصًا في ال
السمطة الرسمية بقدر ما تكمف في الميارات والخبرة واالدارة الناجحة لدى الشخصية التي تشغؿ ىذا 
المنصب، والتي يكوف في مقدرتيا أف تضع ىذه الصفات الشخصية لتستخدـ في تعزيز مكانتو 

 والكافة.و الخاصة بو واحترامو لدى ناخبي
لعمؿ بحث موسع ىو النظرية ىو ضرورة التحرؾ قدما ومن ضمن ما أوصت بو الدراسة     

المؤسساتية عف طريؽ جمع وتحميؿ مجموعة بيانات تاريخية حوؿ األوامر الرئاسية واإلجابات 
القضائية والمواقؼ الصادرة عف الكونجرس، حيث عممت ىذا الدراسة عمى تحفيز البحث حوؿ 

الرئاسة وبشكؿ خاص سمطات الرئيس ذات األداء األحادي، وحدود العبلقة بيف تمؾ  مؤسسة
السمطات وسمطات الدولة، كوف ىذا الموضوع مف األىمية بمكاف أف يوضع موضع المعاينة والبحث 

وتيتـ والتدقيؽ بشكؿ أكبر مما ىو عميو اآلف، إذ أصبح التركيز في األبحاث والدراسات التي ُتعنى 
المؤسساتي والتركيز عمى أثر السمطات الرسمية الخاصة وفي الغالب حؽ الفيتو لمرئيس  بالعمؿ

 األمريكي .
 
 عمى الدراسات السابقة: قعميالت

بدراسة النظـ السياسية بشكؿ عاـ في كؿ مف األراضي الفمسطينية اتسمت الدراسات السابقة      
وبينت معظـ الدراسات بأف  في تمؾ الببلد، الحكـونظـ  والواليات المتحدة األمريكية،ومصر والجزائر 

البيئة االجتماعية وطرؽ التحوؿ الديمقراطي في  ختبلؼوا القانونية االختبلؼ في تطبيؽ النصوص
بالرغـ بأف  المحددة، وأسعة الرئيس المو  اختصاصاتالببلد المذكورة أثرت عمى صبلحيات و 

في الدوؿ العربية  كاد تكوف واحدة خاصةً النصوص القانونية المنظمة الختصاصات الرئيس ت
ثر في تحديد أف المتغيرات المحيطة ليا أعمى دراستنا  تأكد وقدىذا الفمسطينية،  واألراضي

 صبلحيات الرئيس وال تحددىا فقط نصوص الدستور والقانوف األساسي.
وؿ، سواء كاف رت معظـ الدراسات في دراسة الصبلحيات التشريعية لمرئيس في تمؾ الدصوانح     

وتطرقت بعض الدراسات إلى شرح المسئولية الدستورية لرئيس أو رئاسي،  برلمانينظاـ الحكـ 
ىذه المسئولية، مع توضيح االختصاصات لمرئيس، ومف  إسيابالدولة، وتركزت الدراسات في 
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ـ مف بشكؿ عا إالاالختصاصات السياسية  إلىلـ تتطرؽ  أنياالمبلحظ في كؿ الدراسات السابقة 
التركيز مثمما ذكرنا كاف عمى  أفخبلؿ دراسة االختصاصات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بيد 

االختصاصات التشريعية في الظروؼ العادية والطارئة، ولـ تسيب أي مف الدراسات في 
كاف مجرد سرد لنصوص القانوف التي تتعمؽ باالختصاصات القضائية،  بؿ ،الصبلحيات القضائية

إلى  ما دعانامف ىذه الدراسات، وىذا يبلحظ بأف االختصاصات الدبموماسية لـ ترد في أي  ضاوأي
لندرة الدراسات في ىذا الموضوع، واتخذت  ىذا الشؽ مف الدراسات نظراً إلى دراستنا  تتطرؽأف 

ي مناىج مختمفة عف بعضيا البعض  فمنيا مف اتبعت المنيج التحميمي والتاريخ الدراسات السابقة 
، حجابمف اتبعت الى جانب المنيج التاريخي المنيج المقارف كدراسة  يا، ومنأبو كميلكدراسة 

، أما أبو مطرمف استعانت الى جانب المنيج التاريخي بالمنيج االستقرائي والنسقي كدراسة  ياومن
كبلىما فقد انتيجت  أيوب وصادقأما دراستي فقد انتيجت المنيج الوصفي التأصيمي،  طوقاندراسة 

قد انتيجت المنيج التحميمي المقارف، في حيف أف  عبد المجيدالمنيج المقارف، وبالنسبة لدراسة 
اتبعت و والمقارف المنيج التاريخي إتباع إلى جانب  انفردت بإتباع المنيج القانوني المؤسساتي دراستنا

وأما بالنسبة  ،ألخرىا دراستنا عف باقي الدراسات ميزكذلؾ المنيج الوصفي التحميمي وىذا ما 
إال أنيا ركزت  اتبعت المنيج التحميمي الذي أتبعتو دراستنا وان كروكرلمدراسات األجنبية فإف دراسة 

الدستورية لمرئيس األمريكي في حماية الواليات المتحدة  ةوبإسياب في شرح القواعد والمسؤولي
كافة االختصاصات لرئيس السمطة مف األمريكية مف األخطار الخارجية، في حيف أف دراستنا تناولت 

موي و النواحي القانونية والسياسية والدبموماسية وحدود العبلقة بينو وبيف سمطات الدولة، أما دراسة 
ف كانت قد تشابيت في ىويل منيجيتيا مع دراستنا باالستعانة بالمنيج التحميمي  فإف ىذه الدراسة وا 

الكونجرس إال أنيا مريكي وعبلقتو بالمحكمة العميا و ألوالمنيج التاريخي وتناولت أداء الرئيس ا
في أف موضوعيا اقتصر عمى البحث في القدرة الرسمية لمرئيس في أدائو لميامو  اختمفت مع دراستنا

الموكمة إليو وحدود العبلقة بينو وبيف مؤسسات الدولة األخرى والبحث عف عوامؿ ودوافع خاصة 
ىا في غموض العبلقة بيف الرئيس ومؤسسات الدولة لحممو عمى بشخصية الرئيس األمريكي ليستثمر 

القياـ بدوره بطريقة أكثر فاعمية مف الصفة الرسمية لو، في حيف تناولت دراستنا االختصاصات 
 ،السياسية والقانونية والدبموماسية لمرئيس طبقا لمقانوف األساسي والقوانيف األخرى ذات العبلقة

لتكاممية بيف الرئيس وسمطات الدولة الثبلث، وحدود تمؾ العبلقة والسمطات موضحة العبلقة الفردية وا
، إلى جانب االختصاصات مستعينة بما يتميز بو المنيج القانوني المؤسساتي الفردية والمشتركة بينيـ

الدبموماسية التي يتمتع بيا الرئيس بموجب القانوف الدبموماسي ومف خبلؿ جمعو بيف رئاسة السمطة 
فيو  ؾال شفمما  داء المتكامؿ لمسمطة الفمسطينية،وأثر ذلؾ عمى األ ،طينية ومنظمة التحريرالفمس

المتبعة في لمبيئة التي تمت فييا الدراسة واإلجراءات  بأف كؿ دراسة ليا منيجيا الخاص بيا طبقاً 
 موضوع الدراسة.
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 : الدراسةمصطمحات 
 تعريف االختصاص

 لغًة: االختصاص . أ

، تقوؿ: اختص  فبلف بكذا، إذا انفرد بو دوف غيره، واختّصو بالشيء، مأخوذ مف مادة    َخص 
 .(57: 2002ىاشـ، ) التعميـره واصطفاه، والتخصيص ضد إذا خصو بو وفضمو واختا

 :االختصاص اصطالحاً  . ب

السمطة التي خوليا القانوف لشخص اعتباري أو شخص عادي في الفصؿ في نزاع ما، أو 
 .(17: 2002وبير، الج) مااتخاذ قرارات 

 :إجرائياً  االختصاصج. 
أي  واجباتيـ،الحؽ الذي يمنحو القانوف لشخص ما والذي يتمكف بموجبو مف إلزاـ تابعيو بأداء      

 .إليوىي القوة السياسية والتنفيذية التي تمنح لشخص ما حتى يكوف قادرا عمى القياـ بعمؿ أوكؿ 
 تعريف الصالحيات

بَلحِ ُعرِ :الصالحيات لغوياً  . أ ِباالْسػِتَقاَمِة َوالس ػبَلَمِة ِمػَف الَعْيػِب  اي َصػُمحَ  َصػَمَح،مصدر  َؼ ِبالص 
بَلِح َواْلَخْيرِ    .(661: 1968)عطية اهلل، "َسبَلَمُة اأُلم ِة ِبَصبَلِح ِإَماِمَيا َدَعا َلُو ِبالص 

تيػدؼ  طة"ىي الحػؽ فػي صػنع القػرارات وىػي شػكؿ مػف أشػكاؿ السػم ا:الصالحيات اصطالحً  . ب
عمػػػػػى الموقػػػػػػع الػػػػػوظيفي داخػػػػػػؿ الدولػػػػػة ولػػػػػيس عمػػػػػػى أسػػػػػاس رغبػػػػػػاتيـ  إلػػػػػى توجيػػػػػو اآلخػػػػػػريف بنػػػػػاءً 

 .(14: 2001)ويتون و كاميرون،الشخصية"

 لمتصػػػػّرؼ فػػػػي عمػػػػؿ أو أمػػػػر حسػػػػب لمػػػػرئيسمػػػػدى مػػػػا يخّولػػػػو القػػػػانوف :إجرائيــــاً ج. الصــــالحيات 
 .االختصاص

 تعريف النظام السياسي:
ما باعتبار األلفاظ المكو ف منيا. ُيعر ؼ النظاـ السياسي إما   باعتباره لقبًا، وا 
 تعريفو باعتبار ألفاظو: 

 تعريف السياسة
 :(السياسة )لغة . أ

القياـ عمى الشيء بما يصمحو، وسست الرعية سياسة: أمرتيا ونييتيا، وُسوِّس الرجؿ: إذا "
ذا رأ سوه ق يؿ: سو سوه وأساسوه، والسياسة فعؿ ُممِّؾ أمرىـ، والسُّوس: الرياسة، يقاؿ: ساسوىـ سوسًا، وا 

: 1995)الشريف، "يسوس رعيتو اليوالو ا وراضيا، عمييالسائس، يقاؿ: ىو يسوس الدواب: إذا قاـ 
14). 

والسياسة بيذا البياف لفظة عربية أصيمة، والسياسة لغة ال تنحصر فيما يتعمؽ بالدولة وأمور "      
نما ىي القياـ عمى الشيء بما يصمحو فيجمب و  حممو لفظ الشيء مف العمـو والشموؿبما ي الحكـ، وا 
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لو المنافع أو األمور المبلئمة، ويدفع عنو المضار أو األمور المنافية، ويتحدد لفظ السياسة بما 
مف ِقَبؿ والتيا ػ نى ذلؾ القياـ عمى شؤوف الرعي ة، فإذا أضفنا السياسة إلى الرعي ة كاف معإليويضاؼ 

شؤوف، ووسيمة ذلؾ األمر والنيي واإلرشاد، إضافة إلى الترتيبات اإلدارية والنظامية بما ُيصمح تمؾ الػ
يقوؿ ابف تيمية رحمو  .فع المضار عنيـالتي تؤدي إلى تحقيؽ مصالح الرعية وجمب المنافع ليـ ود

 :1968)عطية اهلل، "«عمـ بما يدفع المضرة عف الدنيا ويجمب منفعتيا«: »العمـ بالسياسة»عف اهلل 
661). 
 السياسة اصطالحا: . ب

صار ُيفيـ منو ما و ، «السياسة»حدث في العصر الحديث نوع مف التخصيص لمدلوؿ لفظ 
السياسة: " ح المعاصر  منيايتعمؽ بحكـ الدوؿ، وقد وردت عدة تعريفات لمسياسة في االصطبل

دارة عبلقاتيا الخارجية معرفة كؿ ما يتعمؽ بفف حكـ  .(123)مارسيل، د.ت: "دولة وا 
الحكـ فييا،  وتشمؿ دراسة نظاـ الدولة، وقانونيا األساسي، ونظاـ الدولة،السياسة: عمـ      

تي تستخدميا ال باليواألسكما تشمؿ ىذه الدراسة النظاـ الداخمي في الدولة،  ،ونظاميا التشريعي
وىناؾ  ،الحكـإدارة شؤوف الببلد أو لموصوؿ إلى مقاعد  السياسية في الداخمية كاألحزابالتنظيمات 

اختبلؼ في تعريؼ السياسة في االصطبلح المعاصر، حتى إنو ليصعب صياغة تعريؼ واحد يوافؽ 
لتحديد مدلوؿ السياسة، أال وىو أنيا تتعمؽ  عميوإال أف ىناؾ قدرًا متيقنًا متفقًا "الجميع،  عميو

 .(665، ص1968)عطية اهلل، "بالسمطة في الدولة
 

 :أما مفيوم عمم السياسة
ء مف فعمـ السياسة جز  العمـ الذي يدرس الدولة،" :بأنوصايؿ الخطايبة  فيعرفو الدكتور 

ف دراسة ذا فإلـ االجتماع وعمـ االقتصاد وغيرىا، ؿ عمـ النفس وعمالعمـو االجتماعية األخرى مث
اب واستيع تيح لمباحث في عمـ السياسة مف إدراؾرسمية، تالغير دولة بمختمؼ مؤسساتيا الرسمية و ال

عمؿ السمطة)الحكومة( والعممية  ةآليو ا مثؿ النشاطات الحزبية عمييأمور الدولة واالطبلع 
: 2010)الخطايبة،"واختبار الحاكـ وغيرىا مف األمور ذات النشاط السياسي في الدولة الديمقراطية،

37).    
 :اً عمم السياسية اجرائي

تدخؿ السمطات السياسية لما لدييا مف البحث في مجاالت أو قضايا تقتضي ضرورة وجودىا      
ما يتعمؽ  مباشرة بكؿصبلحيات واختصاصات وموارد تساعدىا عمى معالجة قضايا ليا عبلقة 

بالمصالح العامة لممجتمع والتي قد يثير عدـ االىتماـ بيا مخاطر قد تيدد استقرار المجتمع نفسو 
 .عبسبب تنازع المصالح مثبل وتأثير ذلؾ عمى تنظيـ المجتم
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 تعريف النظام
 المغة:النظام في  - أ

، وضـ الشيء إلى الشيء، وكؿ شيء قرنتو بآخر أو ضممت بعضو إلى بعض فقد ؼأليالت"
: 2002)الجوبير،  "، وَأناِظيـ، وُنظـةأْنِظمَ  ُكو، وِقواُمو، وِعماُده، وجمعو:َنَظْمَتو، ونظاـ كؿ أمر: ِمبلَ 

18) 
  -ناحيتين: من أما النظام في االصطالح فيمكن أن يعرف  - ب

ىو عبارة عف مجموعة مف األحكاـ التي تتعمؽ بموضوع محّدد، وتعرض باعتبار موضوعو   أواًل:" 
 .ةاليمتتفي صورة مواد 

وىو في  –وىو عبارة عف وثيقة مكتوبة تصدر ممف يممؾ حؽ إصدارىا باعتبار الشكؿ   ثانيًا:
دراؾ مصالحيـ"تيدؼ إلى تنظيـ سموؾ األفراد ف –الغالب رئيس الدولة  )الجوبير، ي مجتمعيـ، وا 

2002 :19) 
 :النظام السياسي لقباً 

محاولة تصويرية وتحميمية لوضع إطار حركي لمنسؽ السياسي الذي تتحوؿ بموجبو " ىو 
مطالب األفراد إلى قرارات وسياسات حكومية رسمية وذلؾ وفؽ استمرارية متصمة مف النشاطات 

 .(www. faculty.ksa.edu .sa) "المختمفةوالتفاعبلت الحكومية والشعبية 
 

 :إجرائياً الفمسطيني  النظام السياسي
نظاـ الحكـ في أراضي السمطة الفمسطينية بمعنى المؤسسات الحكومية التشريعية ىو 

 والتنفيذية والقضائية كما بينيا القانوف األساسي وتعديبلتو.
 :الدبموماسية

حديد العبلقات الدبموماسية أنيا مجاؿ ت سفياف فيأبي الدبموماسية بموجب تعبير معاوية بف   
ف شدوىا أرخيتيا"لو أف بيني وبيف الناس شعرة لما قطعتيا " تتضمف ىذه  ، إف أرخوىا شددتيا وا 

الدبموماسية بالشعرة حيث تتميز  اً لمعبلقات التي تقـو بيف البشر ومشبي اً دقيق الشييرة وصفاً المقولة 
عمى استمرار ىذه العبلقات وعدـ انقطاعيا حتى ولو كانت معمقة عمى بالدقة والمرونة والحرص 

 .ةشعر 

 اوعبر عف الدبموماسية أيضا بعدة تعاريؼ فمنيـ مف يعرفيا عمى أنيا فف المفاوضة واجراءاتي     
إدارة العبلقات الدولية "أنيا ي تعريفو لمدبموماسية عمى معجـ اكسفورد ف إليوالفنية وىذا ما أشار 

 .(4: 2001)حديد،"ة السفراء والمبعوثيف وىي عمـ وفف الدبموماسيةبواسط
ؼ الدبموماسية عمى أنيا: عمـ وفف تمثيؿ الدوؿ، أو ىو عمؿ الدبموماسي ومينتو، وتعرً 

 داليوالتقوالدبموماسية تعرؼ أنيا عمـ المعرفة بالعبلقات القانونية والسياسية والمصالح المتبادلة 
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ضمنة في المعاىدات، أو ىي فف تمثيؿ الحكومة ومصالح البمد تجاه التاريخية والشروط المت
الحكومات والبمداف األجنبية، والسير عمى حقوؽ وطنو ومصالحو وكرامتو حتى ال تكوف غير 
دارة المفاوضات السياسية أو متابعتيا وفقًا  معروفة في الخارج، كما أنيا إدارة الشئوف الدولية وا 

 .(39-34: 2007)الشامي، ا"الصادرة بشأني ماتعميلمت
 

 :إجرائياً الفمسطينية  الدبموماسية
 ،مداف أخرىفي ب قيموفي في إرساؿ ممثميف ةالسمطة الفمسطينيالممارسة الرسمية التي تتبعيا 
 السمطة العبلقات بيفف عمى استمرارية يساعدو إذ  لدبموماسيوفاوىؤالء الممثموف المفوضوف ُيعرفوف 

 أو ثقافية يـ يعمموف مف أجؿ مكاسب سياسية أو اقتصاديةف ،تي يخدموف فيياوالببلد ال الفمسطينية
   .ولتحسيف التعامؿ الدولي ببلدىـل

 :الرئيس
 اوال: لغةً 

،  عمى:صفة مشب ية تدّؿ عمى الثبوت مف رَأَس / رَأَس " رؤساء:جمعيا        "أميُرىـسّيُد القـو
www.almaany.com)). 

 
 :ثانيا: اصطالحاً 

ي النظاـ الرئاسي يكوف رئيس الدولة ىو الرئيس فف السياسي،يختمؼ المدلوؿ باختبلؼ النظاـ "     
وزراء رئيس  ىناؾ الرئيس إلى جانبلكف في األنظمة البرلمانية ، نفسو ويعتبر التجسيد الرمزي لؤلمة

و وظيفة الرئيس في ىذه األنظمة وال تعد ،مة كافةلكنو شخصية متسامية عمى السياسة وتمثؿ األ
سرائيؿسوى  أما في نظاـ الممكية الدستورية  ،حضور المراسيـ كما ىو الحاؿ في ألمانيا الحديثة وا 

فرئيس الدولة إما الممؾ أو الممكة وقد تكوف سمطتيما الفعمية محدودة لكف قد تكوف ليما سمطة 
 .(3: 2008عامر، )"رمزية
 يس السمطة الفمسطينية إجرائيا:رئ :ثالثاً 
القانوف األساسي بصبلحيات يحددىا  الفمسطينية سمطةس الأير  فمف أبويف فمسطينيي مواطف     

جماىير الشعب بعد أف أستوفى ىو شروط الترشح كما  انتخاباتمف خبلؿ  ويتـ اختياره الفمسطيني
  قانوف. حددىا ال

 
 
 
 

http://www.almaany.com)/
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23 

 -: الدراسة اتىيكمية وتقسيم
  المعاصرة  النظم السياسية فى لول: الرئاسةاالفصل 

 رئيس الدولة في النظـ السياسية المختمفة.: المبحث الول
 .الرئاسيرئيس الدولة في النظاـ  الول: المطمب
 .البرلماني رئيس الدولة في النظاـ الثاني: المطمب
 .المختمط رئيس الدولة في النظاـ المجمسي الثالث:المطمب 

 مقومات النظاـ السياسي الفمسطيني ي: المبحث الثان

 .ـ1996مقومات النظاـ السياسي الفمسطيني قبؿ عاـالمطمب الول: 
 .ـ1996مقومات النظاـ السياسي الفمسطيني بعد عاـ المطمب الثاني: 

 مقومات النظاـ السياسي الفمسطيني بعد صدور القانوف األساسي وتعديبلتو.ث: لالمطمب الثا
 الدولة.اختيار رئيس  طرؽ :لثالمبحث الثا

 .طريقة اختيار رئيس الدولة في الواليات المتحدة األمريكية المطمب الول:
 طريقة اختيار رئيس الدولة في الجميورية الفرنسية. :المطمب الثاني
 .طريقة اختيار رئيس الدولة في الجميورية التركية :المطمب الثالث

 .السمطة الفمسطينية لة فيطريقة اختيار رئيس الدو  :الرابع المطمب
 .رئيس السمطةل السياسية االختصاصات: الفصل الثاني
 الفمسطينيةرئيس السمطة االختصاصات التنفيذية لالمبحث الول: 

 .واألجيزة األمنية بالحكومةالسمطة عبلقة رئيس  الول: طمبمال
 عبلقة رئيس السمطة برئيس الوزراء. الول: فرعال
 الوزراء.مجمس رئيس السمطة ب : عبلقةالثاني فرعال
 .التي يمارسيا الرئيس بمشاركة مجمس الوزراء : االختصاصاتالثالث فرعال
 األمنية.رئيس السمطة باألجيزة  : عبلقةالرابع فرعلا

 إعبلف حالة الطوارئ. ب اختصاص رئيس السمطة الخامس:الفرع 
 .موائحرئيس السمطة في إصدار ال اختصاص الثاني: طمبالم
 .الموائح التنفيذية :الول عفر ال
 الموائح التنظيمية.: الثاني فرعال

 رئيس السمطة.ل التشريعيةختصاصات اال: نيالثاالمبحث 
 رئيس السمطة في الظروؼ العادية.ل التشريعية تصااختصاال: المطمب الول
 : اقتراح القوانيف.الفرع الول
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 عمى القوانيف. التصديؽ: الفرع الثاني
 القوانيف.االعتراض عمى : الفرع الثالث
 ونشرىا. القوانيف حؽ اصدارالفرع الرابع: 

 .: دعوة المجمس التشريعي لبلنعقادخامسالفرع ال
 رئيس السمطة في الظروؼ االستثنائية.ل التشريعيةاتختصاصاال: المطمب الثاني
 الضرورة.االختصاصات التشريعية لمرئيس في حالة : الفرع الول
 الطوارئ. ختصاصات التشريعية لمرئيس في حالةاال: الفرع الثاني

 ةالضرور بقانوف الصادرة عف رئيس السمطة وفقا لحاالت  : القراراتالثالثالمطمب 
 في القرارات بقانوف. الواجب توافرىا الشروط الفرع الول:

 اآلثار المترتبة عمى القرارات بقانوف. الفرع الثاني:
 لرئيس السمطة. أن القضائيذات الش االختصاصات: ثالثالمبحث ال

 .لرئيس السمطة ماىية االختصاصات ذات الشأف القضائي: المطمب الول
 العقوبة.والعفو عف  القضائية : التصديؽ عمى األحكاـالمطمب الثاني
 .عبلقة رئيس السمطة بمجمس القضاء األعمى: المطمب الثالث
 .اعميال عبلقة رئيس السمطة بالمحكمة الدستوريةالمطمب الرابع:

 السمطة. الدبموماسية لرئيس : االختصاصاتالفصل الثالث 
 وتطورىا وعالقتيا بالمفاىيم الخرى المبحث االول: الدبموماسية

 .وتطورىا التاريخي مفيـو الدبموماسية المطمب االول:
 .بالقانوف والعبلقات الدوليةالدبموماسية عبلقة  ني:المطمب الثا

 دبموماسية في األنظمة السياسيةممارسة ال الثالث:المطمب 
 المبحث الثاني: اختصاصات الرئيس طبقا لقانون منظمة التحرير

 االختصاصات الدبموماسية لمرئيس واالعتراؼ بالمنظمة.المطمب الول: 
 الدبموماسية الفمسطينية واالنتفاضة األولى. المطمب الثاني:
 .ـ 1994 عاـ ة قبؿالقرارات الدبموماسية لرئيس المنظم المطمب الثالث:

 مقانون الدبموماسيل طبقاالمبحث الثالث: االختصاصات الدبموماسية لرئيس السمطة 
 الفمسطينية. الوضع القانوني لمسفارات والممثميات بعد قدـو السمطة المطمب الول:
 الفمسطينية.رئيس منذ قدـو السمطة الأىـ القرارات الدبموماسية التي اتخذىا  المطمب الثاني:
 .دور الرئيس الدبموماسي في عممية التفاوض المطمب الثالث:
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دولة  صفةالمبحث الرابع: االختصاصات الدبموماسية لرئيس السمطة بعد حصول فمسطين عمى
 مراقب.

 األثر الدبموماسي الذي تركو القرار برفع فمسطيف إلى صفة دولة مراقب.المطمب الول: 
 .األممي لقراراصدور  مىع ترتبةالم نتائجال المطمب الثاني:
 السمطة.االختصاصات الدبموماسية لرئيس  عمى األممي القرار إثرالمطمب الثالث: 
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 انفظم األًل

 اننظى انضياصيح املعاطزج ح فىصازئان
 المبحث الول: رئيس الدولة في النظم السياسية المختمفة.

 سي.رئيس الدولة في النظاـ الرئا المطمب الول:
 رئيس الدولة في النظاـ شبو الرئاسي. المطمب الثاني:
 رئيس الدولة في النظاـ البرلماني. :المطمب الثالث
 .الدولة في النظاـ المجمسيرئيس  :المطمب الرابع

 المبحث الثاني: مقومات النظام السياسي الفمسطيني
 .ـ1996مقومات النظاـ السياسي الفمسطيني قبؿ عاـالمطمب الول: 

 .ـ1996مقومات النظاـ السياسي الفمسطيني بعد عاـ لمطمب الثاني: ا
مقومات النظاـ السياسي الفمسطيني بعد صدور القانوف األساسي : الثالث المطمب

 وتعديبلتو.
 الدولة.المبحث الثالث: طرق اختيار رئيس 

 طريقة اختيار رئيس الدولة في الواليات المتحدة األمريكية. المطمب الول:

 طريقة اختيار رئيس الدولة في الجميورية الفرنسية. طمب الثاني:الم
 طريقة اختيار رئيس الدولة في الجميورية التركية. المطمب الثالث:
 طريقة اختيار رئيس الدولة في السمطة الفمسطينية. المطمب الرابع:
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 المبحث الول
 دولة في النظم السياسية المختمفةرئيس ال

 :مقدمة
 وطبيعة الثبلثة السمطات وفصؿ توزيع أساس عمى المختمفة السياسية األنظمة صنيؼت يجري

 التشريعية، الثبلثة، لوظائفو السياسي النظاـ ممارسة كيفية أساس عمى آخر بمعنى أو بينيا، العبلقة

 بدألم وفقا السياسي لمنظاـ السياسية المؤسسات بناء مف ينطمؽ التقسيـ وىذا والقضائية، التنفيذية،

 تكوف أف يجب مختمفة حكومية أجيزة إلى تنقسـ السياسية األنظمة أف يرى الذي السمطات، بيف الفصؿ

  .الدولة وظائؼ مف رئيسية بوظيفة تختص منيا واحدة كؿ فأل بعضيا عف مستقمة
 بعضيا عف منفصؿ بشكؿ إال ممارستيا يمكف ال طبيعتيا حيث مف المتباينة الوظائؼ "وىذه

 سمطات مف سمطة كؿ تقـو أف إلى ييدؼ أنو عمى السمطات بيف الفصؿ مبدأ إلى روينظ ،البعض

 أو اختصاصاتيا استخداـ في واإلساءة المغاالة مف ولمنعيا األخرى السمطة بمراقبة الثبلثة النظاـ

 (.321 :1999)بدوي، صبلحياتيا" في التوسع
حسب  رئيسييف شكميف ىإل السمطات بيف الفصؿ عممية الدستوري القانوف فقياء يصنؼو 

 األنظمة تنقسـ عميوو ، الجامد الفصؿ السمطات، بيف المرف الفصؿ :السمطات بيف العبلقة طبيعة
 :األنظمة السياسية أشكاؿ مف رئيسييف شكميف إلى ىذه السمطات وتوزيع الفصؿ لحالة تبعا السياسية
 ونظاـ تقميدي، رئاسي نظاـ: أيضا شكميف يأخذالرئاسي  النظاـو  الرئاسي، النظاـ البرلماني، النظاـ
 .أو شبو رئاسي رئاسي نصؼ
ذا كانت دراسة القانوف الدستوري ىي دراسة لمنظاـ السياسي مف الزاوية القانونية فقد اجمع       وا 

 اً اب المعاصروف عمى أف االقتصار عمى دراسة النصوص الدستورية لـ يعد كافيتً المفكروف والكُ 
ف كانت أىميا. أحدوذلؾ لكونيا ليست سوى  لدراسة النظاـ السياسي،  جوانب النظاـ السياسي وا 

"وقد ترتب عمى ذلؾ نتيجة ىامة وىي إف التشابو في النصوص الدستورية ال يؤدي إلى تشابو      
النظـ السياسية المطبقة عمميًا، فكثير مف دوؿ أمريكا البلتينية نقمت دساتيرىا عف دستور الواليات 

ومع ذلؾ فإف االختبلؼ كبير بيف النظاـ في الواليات  ،1787يكية الصادر عاـ المتحدة األمر 
 .(115 :1974 ،)شمبي"مة دوؿ أمريكا الجنوبية والوسطىالمتحدة وأنظ

ذلؾ إلى أف القواعد غير المدونة في شكؿ نصوص قانونية في مجاؿ النظـ السياسية  ىويعز      
ف الحكاـ الذيف يضعوف أو وحرفي أل بشكؿ كمي كثيرة، كما أف النصوص الدستورية ال تطبؽ

ا، عمييالتنصؿ منيا أو الخروج  إلىغمب األحياف أف في وضع نصوص الدستور يسعوف في يساىمو 
وىذا ما يفسر وجود ظاىرة عامة في جميع الدوؿ وىي عدـ تطابؽ النظاـ السياسي مف الناحية 
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وة بيف تمؾ النصوص وبيف تطبيقيا باختبلؼ العممية مع النصوص الدستورية المكتوبة، وتختمؼ الي
  .الدوؿ

  :التاليما تقدـ سنتناوؿ ىذا المبحث بالشرح وفقًا لمنسؽ  عمىوبناًء 

 رئيس الدولة في النظاـ الرئاسي. المطمب الول:
 رئيس الدولة في النظاـ شبو الرئاسي. المطمب الثاني:
 رئيس الدولة في النظاـ البرلماني. :المطمب الثالث
 .الدولة في النظاـ المجمسيرئيس  :المطمب الرابع
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 المطمب الول 
 رئيس الدولة في النظام الرئاسي 

كؿ فلشكؿ وطبيعة النظـ الدستورية،  اعمييأنو ال توجد قوالب جامدة ومتفؽ  لقد بات مف المؤكد     
لخاصة ظروؼ تاريخية محددة، وتأثرت بوجو خاص باألوضاع ا فيىذه النظـ نشأت وتطورت 

 وتاريخيا.  دىااليلتقلمدوؿ الديمقراطية العريقة ونتيجة 
إنجمترا نتيجة لصراع  فياألذىاف نموذجاف ميماف لمديمقراطية النيابية، أحدىما  فيوقد استقر "     

ثارت  التيالواليات المتحدة األمريكية  في الثاني، والنموذج البريطانيالمجتمع  فيطويؿ  سياسي
وقد عرؼ النموذج األوؿ  ،ـ1776عاـ بريطانية واستقمت عنيا مع حرب االستقبلؿعمى الييمنة ال

 .(112: 2007)الشرقاوي،"«الرئاسيالنظاـ »بػ  والثاني، «البرلمانيبالنظاـ »
كاف النظاـ الرئاسي ىو نتيجة لرغبة الواليات األمريكية المتعددة في االستقبلؿ عف إنجمترا "ولقد      

بيويتو، فضبًل عف تأثر آباء الثورة األمريكية بالفبلسفة األوروبييف، خاصة  مع احتفاظ كؿ منيا
 . (285، 1963 )الجرف،"مونتسكيوالمفكر الفرنسي 

كيفية شرح  وىعمى ضوء ما سبؽ  طمبىـ الموضوعات التي تحتاج إلى بحث في ىذا المإف أ     
 :التاليالنحو  عمىبنية النظاـ الرئاسي وسيتـ ذلؾ 

 ماىية النظاـ الرئاسي. :ولالفرع ال 
 تطبيؽ النظاـ الرئاسي في الواليات المتحدة األمريكية. :الفرع الثاني
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 الفرع الول  
 النظام الرئاسيماىية 

الدولػػة وىػػو رئػػيس  النظػػاـ الرئاسػػي ىػػو نػػوع مػػف أنظمػػة الحكػػـ يضػػع الييئػػة التنفيذيػػة بيػػد رئػػيس      
سػػكرتير  سػـاـ عمػييوأحيانػًا يطمػؽ ، الصػفوة الحاكمػة يعاونػو مجموعػة وزراء يعػدوف بمثابػة مستشػاريف

فيو عندما يجتمع مع سكرتيريو )وزرائػو( ال يجتمػع  نسبة لمواليات المتحدة األمريكيةكما ىو الحاؿ بال
نمػػا لمجػػرد التشػػاور وتبػػادؿ الػػرأي  تبقػػي سػػمطة اتخػػاذ القػػرار فػػي النيايػػة و  فقػػط،معيػػـ كمجمػػس وزراء وا 

رئػػيس وىػػو  الفعميػػة،صػػاحب السػػمطة التنفيذيػػة يكػػوف رئػػيس الدولػػة ىػػو  بالتػػاليو لػػرئيس الدولػػة وحػػده 
 جانب كونو رئيسًا لمدولة. إلىالحكومة 
يقػػـو النظػػاـ الرئاسػػي عمػػى أسػػاس الفصػػؿ التػػاـ بػػيف السػػمطات العامػػة فػػي الدولػػة التشػػريعية و "

ائية مػػع التػػوازف والمسػػاواة بيػػنيـ بحيػػث تسػػتقؿ كػػؿ سػػمطة اسػػتقبلاًل كػػامبًل عػػف بقيػػة والتنفيذيػػة والقضػػ
وتتمثػػػؿ السػػػمطة التنفيذيػػػة فػػػي رئػػػيس  ر،السػػػمطات فػػػي ممارسػػػتيا لوظيفتيػػػا المحػػػددة ليػػػا فػػػي الدسػػػتو 

  .(81: 1981)نجم، الجميورية وحده"
و أف تسػػمية ىػػذا عمػػى الػػرغـ مػػف أف النظػػاـ الرئاسػػي يقػػـو عمػػى مبػػدأ فصػػؿ السػػمطات يبػػدو "

جاءت تعبيرا عف سعة صبلحيات الرئيس وتفوقيا عمى سمطات الرئيس في  الرئاسي(النظاـ )النظاـ 
 (.215: 2008)الشكري،"الدوؿ األخرى

 وفيما يمي عرض لمظاىر ىذا الفصؿ التاـ بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية:
  .ال يجوز الجمع بيف المنصب الوزاري وعضوية البرلماف" -
ال يجػػوز لمػػوزراء دخػػوؿ البرلمػػاف لشػػرح سياسػػة الػػرئيس او الػػدفاع عنيػػا أو حتػػى لمناقشػػتيـ مػػف  -

 جانب البرلماف.
 (.120: 1985)المشيداني،"القوانيف عمى البرلماف اقتراحليس مف حؽ رئيس الجميورية  -
نيػة العامػة فالبرلمػاف ىػو الػذي يعػد الميزا ،التنفيذيػة إعػداد مشػروع الميزانيػةليس مف حؽ السمطة " -

قرارىػػػا، وكػػػؿ مػػػا يسػػػمح بػػػو مػػػف جانػػػب السػػػمطة  لمدولػػػة عػػػف طريػػػؽ لجانػػػو الفنيػػػة ويقػػػـو بمناقشػػػتيا وا 
فات الحكومػة فػي السػنة لمدولػة ومصػرو  ةاليالمتقديـ تقرير سنوي يبيف الحالة  ال يعدو سوي التنفيذية

 احتياجاتيا لمسنة الجديدة.المنقضية و 
 مسئوؿفرئيس الجميورية غير  ى رئيس الجميورية والوزراء،ال توجد رقابة مف جانب البرلماف عم -

كمػا ال يجػوز  ،يوجو أسئمة أو استجوابات لمػوزراءوكذلؾ ال يجوز لمبرلماف أف  ،سياسيا أماـ البرلماف
قػالتيـ اً لو مساءلتيـ سياسي سػوى أمػاـ  اً سياسػي مسػئوليففػالوزراء ليسػوا ، وطرح الثقة بيـ لمتصػويت وا 
 (.355: 1977، عمى)"قاـ بتعيينيـ ولو وحده حؽ عزليـ الرئيس وحده الذي

مكػػػػف أف يكونػػػػوا موضػػػػع اتيػػػػاـ ممػػػػف الفػػػػرئيس الجميوريػػػػة والػػػػوزراء  ،أمػػػػا مػػػػف الناحيػػػػة الجنائيػػػػة" -
 ومحاكمة أماـ البرلماف عف الجرائـ التي يرتكبونيا.
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لمػاف ة البر لػرئيس الجميوريػة حػؽ دعػو يس فم، كذلؾ ليس لمسمطة التنفيذية أي رقابة عمى البرلماف -
 (.97: 1999)عموان، "الجتماعاتو السنوية العادية

أف حؽ السمطة التنفيذية في حؿ البرلمػاف يتحقػؽ فػي لكونو  كذلؾ ال يجوز لمرئيس حؿ البرلماف، -
ولكػف " النظاـ البرلماني كسػبلح يقابػؿ ويػوازف حػؽ البرلمػاف فػي تحريػؾ المسػؤولية السياسػية لمػوزراء،

حػػؽ لػػرئيس الجميوريػػة حػػؿ البرلمػػاف ومػػف ناحيػػة المقابمػػة ال يحػػؽ لمبرلمػػاف فػػي النظػػاـ الرئاسػػي ال ي
 (.355: 1977، عمى)"مساءلة الرئيس أو وزرائو مف الناحية السياسية

النظاـ الرئاسي يعمؿ عمى إقامة الفصؿ التاـ بػيف السػمطتيف التنفيذيػة والتشػريعية،  فإف عميوو 
بلؿ كػؿ سػمطة عػف قسمطتيف واسػتالساواة الكاممة بيف تحقيؽ الم إلىوييدؼ النظاـ الرئاسي مف ذلؾ 

ولكػػف إذا كانػػػت القاعػػػدة أو األصػػؿ العػػػاـ ىػػػو الفصػػؿ المطمػػػؽ إال أف ىنػػػاؾ  األخػػرى بشػػػكؿ كامػػػؿ،
حػػػاالت اسػػػتثنائية وردت فػػػي الدسػػػػتور األمريكػػػي وتمثػػػؿ نوعػػػا مػػػػف التعػػػاوف والرقابػػػة المتبادلػػػة بػػػػيف 

 .رر أف تمؾ حاالت استثنائية محدودةولكننا نك السمطتيف التنفيذية والتشريعية،
"فيػػذه السػػمطة غيػػر مجػػزأه إلػػى عنصػػريف منفصػػميف )رئػػيس الدولػػة والػػوزارة( فػػالرئيس ىػػو فػػي 

فػبل يمتمكػوف سػمطة الوقت ذاتو رئيس الدولة ورئيس الحكومة ويمارس فعبًل ىذه الوظيفػة أمػا الػوزراء 
وىكػػذا فالنظػػاـ الرئاسػػي ال يوجػػد فيػػو  ،رة عػػف مسػػّيريف إداريػػيف لقطاعػػاتيـىػػـ عبػػا ،سياسػػية خالصػػة
فعنػدما يجتمػع الػرئيس بيػؤالء المسػاعديف يكػوف ذلػؾ لمجػرد أخػذ آرائيػـ فقػط  اليوبالتػمجمس وزراء، 

 .(168: 2000)نسيب،أما سمطة البت النيائي فيي تابعة لمرئيس"
 أوال: مفيوم النظام الرئاسي: 

تقبلؿ والفصػػؿ الكبيػػر بػػيف السػػمطة التشػػريعية النظػػاـ الرئاسػػي ىػػو نظػػاـ يقػػـو عمػػى أسػػاس االسػػ"     
الشيء الذي يؤدي إلى وجود توازف بينيما بحكػـ  ،والتنفيذية وعدـ إمكانية تأثير إحداىما عمى األخر

ويعتبػر النظػاـ  وليس بحكـ وسائؿ التأثير المتبادؿ مثمما ىو الحاؿ في النظاـ البرلمػاني، ةلياالستقبل
 :2002)المــدرس،"لمنظػػاـ الرئاسػػي مػػف الناحيػػة النظريػػة عمػػى األقػػؿ اليالمثػػاألمريكػػي ىػػو النمػػوذج 

13.) 
 تتمثؿ فيما يمي:ويقـو النظاـ الرئاسي عمى دعائـ 

رئيس الدولة ىو نفسو رئيس الحكومػة ينتخبػو الشػعب بواسػطة االقتػراع  أحادية السمطة التنفيذية:"-1
 ألف كمييػػما منتخبػيف مػف طػرؼ الشػعب، البرلماف والسمطة التنفيذية يكونوا في كفة واحػدةو  ،المباشر

كمػػا أف الػػوزراء  لػػو حػػؽ عػػزليـ،و  يسػػاعدونو،الػػذي يقػػـو باختيػػار الػػوزراء الػػذيف  وىػػكمػػا أف الػػرئيس 
فيػـ  الػرئيس، ليػذايخضعوف لرئيس الجميوريػة خضػوعا تامػا ويتبعػوف السياسػة العامػة التػي يضػعيا 

الػػذي يجعػػؿ الػػوزراء مجػػرد كتػػاب لمدولػػة فيػػـ الشػػيء  أمػػاـ البرلمػػاف بػػؿ أمامػػو فقػػط، مسػػئوليفليسػػوا 
 (.686: 1987)خميل،"يطبقوف توصيات وبرنامج الرئيس

باسػـ  ت"وعندما يجتمع الػرئيس بوزرائػو لمناقشػة أمػر مشػترؾ بػيف أكثػر مػف وزارة تصػدر القػرارا     
قبػػؿ  رئػػيس الدولػػة، والػػرئيس فػػي ىػػذا النظػػاـ يتمتػػع بمركػػز قػػوي، ويسػػتمد قوتػػو مػػف كونػػو منتخبػػا مػػف
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ي يقـو عمى مبػدأ الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لذلؾ فإف النظاـ الرئاسي ىو نظاـ ديمقراط
 .(14: 2002)المدرس،"السيادة الشعبية

في النظاـ الرئاسي تسود فكرة الفصؿ التاـ بيف السمطات، فمقػد تػأثر  :الفصؿ التاـ بيف السمطات"-2
عػػػف مبػػػدأ الفصػػػؿ بػػػيف السػػػمطات،  مونتسػػػكيوبأفكػػػار  ـ1787واضػػػعوا الدسػػػتور األمريكػػػي فػػػي عػػػاـ 

ولكػػػنيـ لػػػـ يأخػػػذوا بالفصػػػؿ المػػػرف بػػػؿ أرادوا تحقيػػػؽ الفصػػػؿ التػػػاـ بػػػيف السػػػمطة التشػػػريعية والسػػػمطة 
وذلػػػػػػػؾ بيػػػػػػػدؼ تحقيػػػػػػػؽ التػػػػػػػوازف والمسػػػػػػػاواة الكاممػػػػػػػة  السػػػػػػػمطتيف،التنفيذيػػػػػػػة دوف أي تػػػػػػػداخؿ بػػػػػػػيف 

 .(278: 1985)بسيوني،"بينيما
 في النظام الرئاسي:ثانيا: منصب الرئيس 

ويشػػرؼ عمػػى تنفيػػذىا عػػف  ،اً وخارجيػػ ديػػد سياسػػة الدولػػة داخميػػاً الػػرئيس ىػػو الػػذي يتػػولى تح"
ويتمتػػػع  ،فػػػة ىياكػػػؿ وأجيػػػزة الدولػػػة ومرافقيػػػاطريػػػؽ األعػػػواف الػػػذيف يختػػػارىـ، وىػػػو يتصػػػرؼ فػػػي كا

حتػى واف كػاف  ،ةدرة بالتشريع بطػرؽ مباشػرة ورسػميليس لو الحؽ في المبالكف و  بالسمطة التنظيمية،
 (.689: 1987)خميل،"يمارس ذلؾ بطريؽ غير مباشرة

ويمػػارس رئػػيس الدولػػة السػػمطة التنفيذيػػة بأكمميػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ السػػمطة التنظيميػػة، فيػػو الػػذي 
ذا كػػػاف  يسػػير السياسػػة الخارجيػػػة، وىػػو القائػػد األعمػػػى لمقػػوات العسػػكرية، ويعػػػيف كبػػار المػػوظفيف، وا 

فػػي شػػروط التعيػػيف فػػإف ذلػػؾ ال يطبػػؽ فػػي دوؿ أخػػرى خاصػػة مػػف  مجمػػس الشػػيوخ األمريكػػي يتػػدخؿ
 العالـ الثالث.

 في النظام الرئاسي: اختصاصات الرئيس ثالثا:
يتمتع الرئيس باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمؿ كؿ نػواحي السػمطة التنفيذيػة التػي تتركػز "
ابع قضػػائي أو وىنػػاؾ اختصاصػػات أخػػرى ذات طػػ ،أيػػدي الػػرئيس بصػػفة أصػػمية ومباشػػرة أساسػػا فػػي

رئيس الجميورية في النظاـ الرئاسي ىػو رئػيس الحكومػة فػي نفػس الوقػت فػبل يوجػد ، فطابع تشريعي
بػػؿ إف الػػرئيس ىػػو الػػذي يعػػيف وزرائػػو ويعػػزليـ ويحػػدد  مجمػػس وزراء لػػو كيػػاف مسػػتقؿ عػػف الػػرئيس،

 1982 شـرقاوي،)ال"وال يمتـز عند وضعو لسياسة الدولػة باستشػارة وزرائػو اختصاصاتيـ كيفما يشاء،
:138.) 

مػا  "وفي المجاؿ التشريعي يتدخؿ الرئيس إما عف طريؽ الخطابات التػي يوجييػا لمبرلمػاف، وا 
 .(19: 2002)المدرس، عف طريؽ تقديـ مشاريع قوانيف بواسطة أعضاء حزبو"

ويبلحػػػػظ أف سػػػػمطة الػػػػرئيس تتسػػػػع فػػػػي المجػػػػاؿ التشػػػػريعي بواسػػػػطة حػػػػؽ االعتػػػػراض عمػػػػى "
البرلماف، وذلؾ قبؿ إصدارىا، بشكؿ ال ُيَمكف مف إعادة إصدار نفس النص النصوص الصادرة عف 
ذا كانت الواليات المتحدة األمريكية تعتمد نظاـ االعتراض الشامؿ عمى ثيف، إال بموافقة أغمبية الثم وا 

أي أف ثبل تعتمد صيغة االعتراض الجزئي، النص كمو قبوال أو رفضا، فإف دساتير أمريكا الجنوبية م
س الدولػػة يمكػػف أف يعتػػرض عمػػى بعػػض الفصػػوؿ مػػف الػػنص دوف فصػػوؿ أخػػرى، أمػػا فػػي حالػػة رئػػي
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االسػػػتثناء، فػػػإف سػػػػمطات الػػػرئيس تتعػػػزز، رغػػػػـ أف شػػػروط إعبلنيػػػػا تختمػػػؼ مػػػف دولػػػػة إلػػػى أخػػػػرى" 
 (.244: 1992دوفرجيو، )
 

 الفرع الثاني
 .نموذجًا( الواليات المتحدة المريكية)الرئاسي تطبيق النظام 

ـ 1787يات المتحدة ىي البمد النموذجي لمنظاـ الرئاسي حيث نشأ فييا بمقتضى دستور الوال     
نتيجة تطور المجتمع األمريكي، ونظرا  عميوالمطبؽ حتى اآلف مع التعديبلت المتبلحقة التي طرأت 

ألف النظاـ الرئاسي يقـو عمى مبدأ فردية السمطة التنفيذية حيث تتركز ىذه السمطة في يد رئيس 
 لجميورية وعمى مبدأ الفصؿ المطمؽ بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية.ا

 شخصية الرئيس حسب الدستور االمريكي:
ـ في 1787"ىو أقوى رجؿ في الدولة وىو زعيـ األمة المنتخب، وقد أراد واضعوا دستور      

الشعب ومندوب  ـ  أف يكوف الرئيس قويا ليس فقط بانتخابو عف طريؽ1775مؤتمر فيبلدلفيا عاـ 
 وفعبلً  الشعب، بؿ بالتحديد قويا بسمطتو وامتيازاتو الدستورية، فيو رئيس السمطة التنفيذية اسماً 

، ووزراؤه ليسوا سوى كتاب دولة تابعيف لو وليس ليـ استقبلؿ عف الرئيس، والرئيس ويمارسيا بنفسو
كذلؾ رئيس الجميورية يضع ، محة بما لذلؾ مف أىمية في أمريكاىو القائد العاـ لمقوات المس

: 1981)الساعدي، "لخارج بجانب اختصاصات أخرى كثيرةالسياسة العامة لمدولة في الداخؿ وا
96). 

 -المريكي: اختصاصات الرئيس 
 أوال: االختصاصات ذات الطابع التنفيذي:

تنفيذ  المادة الثانية مف الدستور األمريكي تؤكد واجب رئيس الجميورية في "تنفيذ القوانيف: .1
وىذا ىو جوىر اختصاص أية سمطة تنفيذية".  ،كامبلً  القوانيف التي يضعيا الكونغرس تنفيذاً 

 (97 :1992)الدواد، 
الرئيس يرشح ثـ يعيف بعد موافقة مجمس الشيوخ كبار الموظفيف مثؿ  "تعييف الموظفيف: .2

 .(102: 1981)الساعدي، "اعميالالوزراء والقناصؿ وقضاة المحكمة 
كما يصدر بعض  ىي أساس الموائح التنفيذية لمقوانيف االتحادية، لموائح اإلدارية:"إصدار ا .3

نما لتنظيـ  الموائح التنظيمية والتي تسمى بالموائح المستقمة ألنيا ال تصدر تنفيذاً  لقانوف معيف وا 
ء وىناؾ ما يسمى بالموائح التفويضية التي يصدرىا الرئيس بنا بعض المرافؽ أو المصالح العامة،

مف اختصاصات الكونغرس مثؿ ىذه  عمى تفويض مف الكونغرس في موضوعات ىي أصبلً 
التفويضات التشريعية الصادرة مف الكونغرس يمكف أف تعتبر مف مظاىر التعاوف بيف السمطتيف في 

 .(99 :1992)الدواد، النظاـ الرئاسي"
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ؿ الحربية والعسكرية بيف ."االختصاصات الحربية: وزع الدستور األمريكي السمطات في المسائ4
نشاء القوات رس يختص بإعبلف الحرب والتجنيد و الكونغرس وبيف رئيس الجميورية، فالكونغ ا 

ووضع القواعد البلزمة لتنظيميا، أما الرئيس فيو بنص الدستور يعتبر القائد األعمى  المسمحة،
 .(29: 2002)المدرس،لمقوات المسمحة"

 
 :السياسيذات الطابع  ثانيا: االختصاصات

واستقر الرأي عمى انفراد الرئيس  يختص الرئيس وحده باالعتراؼ بالدوؿ والحكومات األجنبية،"     
والقاعدة العامة ىي  عمى اعتبار أف االعتراؼ اختصاص تنفيذي، ،بذلؾ دوف إشراؾ الكونغرس معو

الحؽ في عقد و الفصؿ التاـ الذي يمنع الكونغرس مف التدخؿ في المسائؿ التنفيذية، كما ل
  .(76: 1987)خميل،  المعاىدات الدولية"
 ذات الطابع القضائي: ثالثا: االختصاصات

وأيضا حؽ  "يعطي الدستور لمرئيس حؽ إلغاء العقوبة الجنائية أو تخفيضيا أو إيقاؼ تنفيذىا،     
ؼ التجريـ التجريـ ورفع وص ومع أفالعفو عف الجرائـ التي ترتكب ضد قوانيف الواليات المتحدة، 

إال أف الدستور األمريكي  عف بعض األفعاؿ ىو مف اختصاص البرلماف في كؿ األنظمة النيابية،
لرئيس الجميورية يمثؿ مخالفة لمبدأ الفصؿ  ء ىذا الحؽإعطافإف ومف ثـ منح الرئيس ىذا الحؽ، 

  .(32: 2002)المدرس، النظاـ الرئاسي" عميوالتاـ بيف السمطات الذي يتأسس 
في  -ومع أنو وكما ىو معروؼ بأف العفو مف اختصاص الرئيس إال أننا نجد ىنا أف الكاتب     

في النظاـ الرئاسي، ويعقد مقارنة بينيا وبيف  سيرئلميوضح بأف العفو اختصاص  -الفقرة السابقة 
ات األنظمة النيابية ويوضح بأف نقطة ارتكاز األنظمة السياسية يتمثؿ في الفصؿ التاـ بيف السمط

واف التجريـ ورفع صفة التجريـ مف اختصاص البرلماف في النظاـ النيابي الذي يقـو عمى مبدأ 
بأف الدستور األميركي قد يكوف بو تعارض  نري الفصؿ مثمو مثؿ النظاـ الرئاسي، ومع ذلؾ فإننا

 .في ىذا األمر حيث نجد ىناؾ تداخؿ في السمطات بيف الرئيس والكونجرس
 ت ذات الطابع التشريعي:رابعا: االختصاصا

 استثناء عمى مبدأ الفصؿ المطمؽ بيف السمطات ىناؾ حاالت استثنائية قررىا الدستور،     
عمى ذلؾ يسمح الدستور لمرئيس  ير المتبادؿ بيف السمطات، "وبناءً ويتحقؽ فييا بعض التعاوف والتأث

 تيف:مف قبيؿ االستثناء التدخؿ في النشاط التشريعي لمكونغرس مف ناح
 مف وقت آلخر. تحاداالس توصيات تشريعية خاصة بأحواؿ يحؽ لمرئيس أف يقدـ لمكونغر  -أ 
لمرئيس حؽ االعتراض التوقيفي عمى القوانيف التي أقرىا الكونغرس بمجمسيو، بمعنى أف أثره  -ب 

رجاعو لمبرلماف بحيث إذا عاد ووافؽ اً ليس إعداـ القانوف الصادر تمام ة مر  عميو، بؿ مجرد إيقافو وا 
قانونا واجب  عميوأخرى بأغمبية ثمثي األعضاء في كؿ مف المجمسيف صار المشروع المعترض 

 .(104: 1981)الساعدي،  النفاذ"
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 مطمب الثانيال
 فرنسا نموذجًا() الرئاسي والنظام شبرئيس الدولة في 

 فيو  ،مف كبل النظاميف الرئاسي والبرلماني اً مختمط اً النظاـ مزيجمف الممكف اف يمثؿ ىذا 
"ولقد طبؽ ىذا النظاـ لممرة األولي في فرنسا بعدما فشؿ  يفالنظامكبل مبلمح جنباتو يجمع بيف 

نظرا لنشاط  ـ1946النظاـ البرلماني فييا في ظؿ الجميورية الرابعة التي أقاميا دستور سنة 
، وبذلؾ ولد ألوؿ البرلماف وتكراره طرح الثقة بالحكومة الذي أدى إلى عدـ استقرار السمطة التنفيذية

في أمريكا البلتينية وفي الرئاسي، ولقد وضعت كثير مف الدوؿ  ومختمط يسمى بالنظاـ شب مرة نظاـ
 "وؼ باسـ دستور الجميورية الخامسةدساتير منقولة عف ىذا الدستور الفرنسي المعر  أفريقيا
 .(58: 2001)ثابت،

 الرئاسي: وخصائص النظام شب
الرئاسي منتخب مف الشعب، ويمارس سمطات واسعة  وشب في النظاـ رئيس الجميورية

رئيس الدولة في النظاـ ، أي أنو ليس مجرد رئيس دولة يسود وال يحكـ كما ىو الحاؿ بالنسبة لةعميف
جوار كونو رئيسًا لمجميورية رئاسة الحكومة، والوزراء ال يكونوا بمثابة  إلىوال ىو يجمع  البرلماني

يوجد إلى جانب رئيس الدولة رئيس لذا  "لمجرد التشاور وتبادؿ الرأي،  سكرتيريو يجتمع معيـ فقط
وىؤالء يعاونوف رئيس الجميورية في ممارسة السمطة التنفيذية وىـ مسئولوف عف  ،لموزراء وكذا وزراء

  .(154: 1973 )السعيد، "مسئولية تضامنية ومسئولية فردية سياسة الحكومة أماـ البرلماف
ئاسي يأخذ فيما يتعمؽ بثنائية السمطة التنفيذية وفيما يتعمؽ بمسئولية الر  ووالنظاـ شب"

الرئاسي سمطاتو  والبرلماف في ظؿ النظاـ شبالحكومة أماـ البرلماف بأىـ مبلمح النظاـ البرلماني، ف
محدودة ورغـ انو مف الناحية النظرية يستطيع سحب الثقة مف الحكومة، إال أف دوره مف الناحية 

منو مجرد تابع لمسمطة  واء في التشريع أو في مراقبة السمطة التنفيذية يجعؿالعممية س
 .(62: 2001 )ثابت،"التنفيذية

عندما عدؿ الدستور وأصبح  ـ1962تأكدت ىذه الخصائص في فرنسا بعد سنة  "وقد 
ثـ قاـ الرئيس ديجوؿ بدور ىاـ في تقوية مركز رئيس  ،الجميورية ينتخب مباشرة مف الشعبرئيس 

الجميورية وتأكيد سمطاتو التي جعمت الفقو يصؼ بعض اختصاصات رئيس الجميورية في مواجية 
، ال تممؾ المؤسسات األخرى أسمحة تواجييا بيا، واىـ ىذه استراتيجيةالوزارة والبرلماف بأنيا أسمحة 

 مف *(16)األسمحة حؽ حؿ البرلماف وحؽ طرح موضوع عمى االستفتاء وحؽ استخداـ نص المادة
 .(214: 1977)ىورويو،الدستور"

                                                 
*
إذاأطثذدأَظًحانجًٕٓزٌةحأٔاظةرل لانةٕطٍأٔظة يحأزاأةٍّأٔذُفٍةرذؼٓداذةّاندٔنٍةحيٓةددجت  ةس عةٍى{(يٍاندظرٕزانفسَعًػهىأَّ:16َظدانًادج)

شأزيغانةٕشٌسػٍذنكاَل اعانعه اخانؼايحاندظرٕزٌحػٍيثاشسجيٓاياكانًؼرادٌر رزئٍطانجًٕٓزٌحاإل ساءاخانرًذلرضٍٓاْرِانظسٔفتؼدانرٔدالَٔشأ

 اخانؼايةحاندظةرٕزٌحيةٍٔزؤظاءانًجانطٔانًجهطاندظرٕزيتظفحزظًٍحٌٔ  سانشؼةترنكتسظانحٌٔجةأٌٌكٌٕانغسعيٍْرِاإل ساءاخْٕذًكٍٍانعه
ٔالٌجٕشدمانجًؼٍحانٕطٍُحأثُاءيًازظح ٌٔعرشازانًجهطاندظرٕزيفًٍاٌ رضتٓرِاإل ساءاخٌٔجرًغانثسنًاٌتذكىانلإٌَ انلٍاوتًًٓرٓافًأقسبٔقديًكٍ

 .} ْرِانعه اخاالظرثُائٍح
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اختصاصات أصمية وفعالة تقترب مف ىذا النظاـ يعطى لرئيس الجميورية ونجد أف   
االختصاصات التي يمارسيا رئيس الدولة في النظاـ الرئاسي، "فيو يمارس بعضيا بنفسو مثؿ 

عبلف حالة الطوارئ ودعوة الب  حؽرلماف لبلنعقاد وحمو و إصداره القوانيف والموائح بأنواعيا المختمفة وا 
عفائيـ مف  اآلخر يمارسيا بواسطة  مناصبيـ، وبعضياالعفو، وتعييف رئيس مجمس الوزراء والوزراء وا 

 تنفيذىا وفقًا لمقوانيف والموائح" عمىمجمس الوزراء مثؿ وضع السياسة العامة لمدولة، واإلشراؼ 
 (.152: 2008)الياجري،

تكػػريس  عمػػىصػػورة كاممػػة عػػف النظػػاـ الرئاسػػي القػػائـ أساسػػًا  ومػػع ذلػػؾ فػػإف ىػػذا النظػػاـ لػػيس     
السمطة التنفيذية فػي يػد الػرئيس بشػكؿ منفػرد وعػدـ وجػود مجمػس وزراء أو حتػي وزيػر بػالمعني الفنػي 
والسياسػػي المعػػروؼ فػػي النظػػاـ البرلمػػاني، ففػػي النظػػاـ الرئاسػػي يعتبػػر الػػوزراء بمثابػػة مجموعػػة مػػف 

رئػيس الجميوريػة، فػي حػيف أنػو فػي النظػاـ  مػاتعميوتذيف ينفذوف سياسات السكرتارية أو المعاونيف ال
رئػػػيس -جانػػػب رئػػػيس الدولػػػة ترأسػػػو شخصػػػية تسػػػمي إلػػػىشػػػبو الرئاسػػػي نجػػػد أف ىنػػػاؾ مجمػػػس وزراء 

مثػػؿ االشػػتراؾ  ةعميػػفأو الػػوزير األوؿ وىػػذه الشخصػػية تتػػولي ممارسػػة اختصاصػػات  -مجمػػس الػػوزراء
 تنفيذىا وفقًا لمقوانيف والموائح.    عمىالعامة لمدولة واإلشراؼ  مع رئيس الدولة في وضع السياسات

كما ابتعد النظاـ شبو الرئاسي عف مبدأ الفصؿ شبو المطمؽ بيف السمطات وخاصة بػيف السػمطة      
التنفيذيػػة والتشػػريعية، حيػػث أخػػذ بمبػػدأ الفصػػؿ المػػرف أو النسػػبي بينيمػػا، "فمقػػد أقػػاـ ىػػذا النظػػاـ تعاونػػًا 

يتحقػػؽ معػػو منػػػع كػػؿ سػػمطة مػػػف االسػػتبداد بسػػمطاتيا، وذلػػؾ بمنحػػػو السػػمطة التشػػريعية حػػػؽ   وتوازنػػاً 
توجيػػو األسػػئمة واالسػػتجوابات لمحكومػػة ككػػؿ أو ألحػػد الػػوزراء بمفػػرده وتكػػويف لجػػاف لمتحقيػػؽ والرقابػػة 

 عمػػىأعمػػاؿ السػػمطة التنفيذيػػة، وحػػؽ سػػحب الثقػػة مػػف الحكومػػة أو مػػف أحػػد الػػوزراء والتصػػديؽ  عمػػى
 "المعاىدات اليامة الخاصة بالدولة مما يمنحيا دورًا ىامًا في سػير االدارة والعبلقػات الخارجيػة بعض

 (.66: 1953 )صبري،
"ولقػػد مػػنح ىػػذا النظػػاـ فػػي مقابػػؿ ذلػػؾ سػػمطات ىامػػة لمسػػمطة التنفيذيػػة تجػػاه البرلمػػاف تتمثػػؿ فػػي      

ا واصدار عمييواقتراح القوانيف والتصديؽ دعوتو لبلنعقاد وفض دوراتو وحمو قبؿ انتياء مدتو القانونية 
الموائح البلزمػة لتنفيػذىا ومػنح الػوزراء الحػؽ فػي دخػوؿ البرلمػاف لشػرح سياسػة الحكومػة والػدفاع عنيػا 

 (.592: 2005)الشاعر، "والجمع بيف منصب الوزارة وعضوية البرلماف
ذا كػػػاف دسػػػتور الجميوريػػػة الخامسػػػة فػػػي فرنسػػػا لسػػػنة      األوضػػػح لمنظػػػاـ شػػػبو  ـ المثػػػاؿ1958 وا 

الرئاسػػي وقػػد تكػػرس ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الصػػبلحيات التػػي منحيػػا ىػػذا الدسػػتور لػػرئيس الجميوريػػة األمػػر 
 االنتقاؿ لمحديث عف صبلحيات رئيس الجميورية.  إلىالذي يدعونا 

 :صالحيات رئيس الجميورية الفرنسية
يس الجميورية حيث نظمت صبلحيات رئـ  1958لقد تضمف دستور الجميورية الخامسة لسنة      

تمؾ الصبلحيات ابتداًء مف الباب الثاني ولقد تضمف الدستور عمى اختصاصات لرئيس الجميورية 
 تباعا:نستعرض تمؾ الصبلحيات  يمييمارسيا بمفرده، وأخرى يمارسيا بالتقاسـ مع الحكومة، وفيما 
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 :اليالتأوال: صالحيات يمارسيا بمفرده وتتمثل في 
عفائو مف وزراء و تعييف رئيس ال -1 باإلضافة إلى تعييف الوزراء بناء عمى اقتراح مف  منصبو،ا 

( مف الدستور إال أف 8وذلؾ بحسب المادة ) البرلماف،كما يقدـ الرئيس الوزارة إلى  الوزراء،رئيس 
غير أف  منصبو،يستطيع إعفاء رئيس الوزارة مف  ال-الرئيسأي –األصؿ أنو إف "ىناؾ مف يقوؿ 
سواء  االستقالة،ـ يترؾ لمرئيس إمكانية حث أو إجبار رئيس الوزراء عمى 1958ة نص دستور سن

أو برفض توقيع القرارات التي  البرلماف،بحث البرلماف عمى إسقاط الحكومة في مقابؿ عدـ حؿ 
  (.422: 1995)الوحيدي،"تحتاج إلى توقيع رئيس الجميورية 

( مف الدستور وبناء 11ة ووفقا لممادة )حيث لرئيس الجميوري التشريعي،إجراء االستفتاء  -2
 ا،عمييعمى اقتراح الحكومة عرض القوانيف المتعمقة بتنظيـ السمطات العامة عمى الشعب الستفتائو 

كما ويتمتع رئيس الجميورية بسمطة تقديرية في شأف إجراء االستفتاء بعد توافر شروط معينة تتعمؽ 
دستور  عميوولقد طبؽ ىذا االستفتاء منذ أف نص  شريع،التيقدـ فيو القانوف ومضموف  الذيبالشكؿ 
 ـ عدة مرات منيا: "1958

 كاف يتعمؽ بمنح الجزائر حؽ تقرير المصير. والذيـ 8/1/1961االستفتاء الذي تـ بتاريخ " - أ
ـ وتعمؽ باإلجراءات البلـز اتخاذىا حاؿ استقبلؿ 18/4/1962االستفتاء الذي تـ بتاريخ  - ب

 الجزائر.
ـ والمتعمؽ باالنتخاب المباشر والعاـ النتخاب 28/10/1962ذي تـ بتاريخ االستفتاء ال - ت

 رئيس الجميورية.
ـ بشأف إنشاء مناطؽ تعتبر ىي الوحدات المحمية 1969تـ في ابريؿ سنة  ياالستفتاء الذ - ث

 ـ.اليأقالجديدة في اتجاه نحو البلمركزية فضبل عف تحويؿ مجمس الشيوخ إلى مجمس 
ـ والمتعمؽ بتوسيع نطاؽ السوؽ األوروبية لتضـ 23/4/1972تاريخ تـ ب الذياالستفتاء  - ج

يرلندا والدانمرؾ والنرويج"  (.423: 1995)الوحيدي،بريطانيا وا 

ـ كاف مف 1962تجدر اإلشارة إلى أف االستفتاء الذى تـ في الثامف والعشريف مف أكتوبر لمعاـ      
مف الدستور حيث استثمر الرئيس ديجوؿ  *(11أىـ االستفتاءات التي حدثت بناء عمى نص المادة )

نص ىذه المادة في عرض استفتاء عمى الشعب تضمف إحبلؿ االنتخاب العاـ المباشر الختيار 
                                                 

دورات انعقاد البرلماف أو بناء عمى اقتراح مشترؾ مف المجمسػيف ينشػر فػي الجريػدة الرسػمية، أف يعػرض فػي )لرئيس الجميورية بناء عمى اقتراح الحكومة أثناء 11ـ - *
دوف أف  -كػوف مػف شػأنيا استفتاء عاـ عمى مشروع قانوف يتعمؽ بتنظيـ السمطات العامة أو بإقرار اتفاؽ بػيف مجموعػة الػدوؿ، أو خػاص بػاإلذف بالتصػديؽ عمػى معاىػدة ي

 ا .......(عمييالتأثير عمى سير المنظمات ، وعندما يسفر االستفتاء عف الموافقة عمى المشروع يصدره رئيس الجميورية في المدة المنصوص  –تور تتعارض مع الدس
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رئيس الجميورية محؿ االنتخاب بواسطة الييئة التي كانت مكونة مف أعضاء البرلماف وأعضاء 
جالس المحمية بنسبة تختمؼ باختبلؼ أىمية وراء البحار وممثمي الم ـاليأقالمجالس العامة وبرلمانات 

استقالة الجنراؿ  عميوـ ترتب 1969المناطؽ، "كما أف االستفتاء الذى جرى في ابريؿ مف العاـ 
ـ 23/4/1972شارؿ ديجوؿ بعد أف رفض الشعب الفرنسي ىذا االستفتاء، وكذلؾ فإف استفتاء 

ولذا يعتبر المراقبوف نتيجة ىذا  % مف األصوات،7% مف الناخبيف وبطمت حوالى 40تغيب عنو 
% مف مجموع األصوات 67االستفتاء أقرب إلى الفشؿ منيا إلى النجاح رغـ حصوؿ القانوف عمى 

 (.423: 1995)الوحيدي،التي تـ اإلدالء بيا "
"حيث يعد حؽ السمطة التنفيذية في حؿ البرلماف مثؿ  الوطنية(،حؿ البرلماف )الجمعية  -3

أىـ حؽ يقرره الدستور في النظاـ المختمط أو شبو الرئاسي والذي أخذه عف  ة،التشريعيانتياء مدتو 
فبيذا الحؽ يتمثؿ أخطر أنواع رقابة السمطة  التشريعية،النطاؽ البرلماني في مواجية السمطة 

 والتنفيذية،التنفيذية عمى البرلماف والتي تعد سبلحا متقاببل إلقامة التوازف بيف السمطتيف التشريعية 
ويعنى ىذا الحؽ انتياء حياة البرلماف كييئة ممثمة لؤلمة قبؿ نياية المدة المقررة  البرلمانية،نظمة األ

 (.178: 2008)الياجرى،لو دستوريًا "

ـ رئيس الجميورية الحؽ في حؿ 1958وقد منح دستور الجميورية الفرنسية الخامسة عاـ      
لرئيس الجميورية  بعد التشاور مع الوزير األوؿ  ( منو والتي تنص عمى أف12البرلماف في المادة )

ورؤساء المجالس أف يعمف حؿ الجمعية الوطنية، وتجرى االنتخابات بعد مدة ال تقؿ عف عشريف 
يوما وال تزيد عف أربعيف يوما مف تاريخ الحؿ، وتجتمع الجمعية الوطنية بحكـ القانوف في يـو 

وقع االجتماع في غير المواعيد المحددة لمدورات العادية  النتخابيا، فإذا ما اليالتالخميس الثاني 
تفتتح دورة بحكـ القانوف لمدة خمسة عشر يوما، وال يجوز حؿ الجمعية الوطنية مرة أخرى خبلؿ 

 السنة التي تمى انتخابيا (.
ـ تبنى نظاـ الحؿ الرئاسي لمبرلماف مع 1958السابؽ أف الدستور الفرنسي لسنة  ويتضح مف النص

 -: اليكالتىي طتو لو بالعديد مف الضمانات و إحا
رئيس الجميورية مع الوزير األوؿ ورؤساء المجالس عمى حؿ الجمعية الوطنية  يتشاور-1"

 برأييـ.)البرلماف( دوف االلتزاـ 
 الحؿ،إجراء االنتخابات بعد مدة ال تقؿ عف عشريف يوما وال تزيد عف أربعيف يوما مف تاريخ -2

 الجديد.المجمس  وبيف انعقادالمدة بيف إنياء نيابة المجمس المحموؿ تطوؿ  لكيبلوذلؾ 
وذلؾ لعدـ تكرار  انتخابيا،عدـ جواز حؿ الجمعية الوطنية مرة أخرى خبلؿ السنة التي تمت -3

 واحد.حاالت حؿ البرلماف في عاـ 
 النتخابيا. اليالتاجتماع الجمعية الوطنية الخميس الثاني -4
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في أثناء استخداـ رئيس الدولة لسمطاتو االستثنائية وفقا لممادة  ،حؽ الحؿعدـ جواز استخداـ -5
 (.303: 1996)عبد المطيف،مف الدستور" *(16)

وأف أخذ رأي الوزير  تقديرية،ويرى الفقو الفرنسي أف سمطة رئيس الجميورية في ىذا الشأف "     
 بو،رئيس الجميورية عدـ األخذ يستطيع  استشاري،غير أنو رأي  ضروري،األوؿ ورؤساء المجالس 

إلجراء  ةاليالتفيو المتعمؽ باستعماؿ حؽ الحؿ خبلؿ السنة  الرئيس،أما القيد الوحيد عمى سمطة 
ومف الناحية العممية فقد تقرر  الحكومة،االنتخابات بعد حؿ البرلماف ليس مشروطا بسحب الثقة مف 

ئولية الوزارة قد انعقدت سياسيا أماـ دوف أف تكوف مس ـ،1968مايو سنة  30حؿ البرلماف في 
  (.423: 1995،)الوحيديالبرلماف "

ممارسة اجراءات مخالفة لمدستور في فترة الطوارئ واألزمات، وىذا ما يتضح مف نص المادة    -4
ذ االجراءات التي تقتضييا ( مف الدستور حيث تضمنت ىذه المادة قياـ الرئيس باتخا16)

رئيس الفرنسي قد مارس صبلحيات ذات طابع دكتاتوري في ومف المعروؼ أف ال ،الظروؼ
مف ذات العاـ وكاف ذلؾ بمناسبة عصياف  30/9ـ وحتى 23/4/1961الفترة ما بيف 

إلى  -شارؿ ديجوؿ  -المؤسسات الفرنسية في الجزائر مما اضطر الرئيس في ذلؾ الوقت وكاف 
وتجدر اإلشارة في ىذا السياؽ أف ( مف الدستور ومخالفة أحكامو، 16المجوء إلى نص المادة )

ـ 2003( مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 43( المذكورة تقابميا المادة )16المادة )
 .**ـ1971( مف الدستور المصري لسنة 74والمادة )

( مف الدستور فإف 18حيث أنو وطبقا لممادة ) الوطنية(،البرلماف )الجمعية  إلىتوجيو رسائؿ    -5
ذا حدث رئيس  الجميورية يخاطب مجمسي البرلماف برسالة تتمى وال تكوف محبل ألي مناقشة وا 

 األمر.ذلؾ في غير أوقات االنعقاد لمبرلماف فإف البرلماف يجتمع خصيصا ليذا 
( مف الدستور فإف 56اختصاصات الرئيس في عبلقتو بالمجمس الدستوري، فطبقا لممادة )   -6

عضاء المجمس الدستوري التسعة ويعيف الرئيس كذلؾ رئيس الرئيس يعيف ثبلثة أعضاء مف أ
( مف الدستور حؽ 61المجمس ولو صوت مرجح عند تساوى األصوات، ولمرئيس وفقا لممادة )

مف البرلماف، كذلؾ لو حؽ عرض  عميواحالة أي قانوف عمى المجمس الدستوري بعد التصويت 
( 54مخالفة لمدستور وذلؾ إعماال لنص المادة )المعاىدات واالتفاقات الدولية إذا ما ارتأى أنيا 

في حاؿ قرر المجمس الدستوري عدـ دستورية تمؾ المعاىدات واالتفاقات  عميومف الدستور، و 
 ـ.1958( مف الدستور لسنة 46الدولية استحاؿ اصدارىا وذلؾ إعماال لنص المادة )

                                                 
ذ تعيداتػو الدوليػة ميػددة أف )إذا أصبحت أنظمة الجميورية أو استقبلؿ الوطف أو سػبلمة أراضػيو أو تنفيػ عمىـ 1958( مف الدستور الفرنسي لسنة16تنص المادة ) - *

ييا ىػذه الظػروؼ بعػػد بخطػر جسػيـ وحػاؿ ونشػأ عػػف ذلػؾ انقطػاع السػمطات العامػة الدسػػتورية عػف مباشػرة مياميػا كالمعتػػاد، يتخػذ رئػيس الجميوريػة اإلجػراءات التػػي تقتضػ
الة، ويجػػب أف يكػػوف الغػػرض مػػف ىػػذه اإلجػػراءات ىػػو تمكػػيف التشػػاور مػػع الػػرئيس األوؿ ورؤسػػاء المجػػالس والمجمػػس الدسػػتوري بصػػفة رسػػمية، ويخطػػر الشػػعب بػػذلؾ برسػػ

بحكػـ القػانوف، وال يجػوز  السمطات العامة الدستورية مف القياـ بميمتيا في أقرب وقػت ممكػف ويستشػار المجمػس الدسػتوري فيمػا يخػتص بيػذه اإلجػراءات، ويجتمػع البرلمػاف
    .حؿ الجمعية الوطنية أثناء ممارسة ىذه السمطات االستثنائية(

( والخاصة بحالة الطوارئ وذلؾ فيما بعد وبالتحديد عند الحديث عف اختصاص 43تجنبًا لمتكرار نشير إلى أنو سيتـ الحديث بالتفصيؿ عف مضموف نص المادة ) **
 يد حالتي الضرورة والطوارئ.رئيس السمطة بإعبلف حالة الطوارئ وكذلؾ عند الحديث عف االختصاصات التشريعية لمرئيس في الظروؼ االستثنائية وبالتحد
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 الحكومة:: الصالحيات التي يتقاسميا الرئيس مع ثانياً 
ا وزير عمييه الصبلحيات والحقوؽ ال يمكف لرئيس الجميورية أف يمارسيا بدوف أف يوقع "إف ىذ
فإنيا  اليوبالت المتخذة،وذلؾ لمتأكد مف أف معاوني الرئيس قاموا بالتحقؽ مف االجراءات  ،*آخر

كما أف القصد مف ذلؾ أف المسئولية السياسية عف العمؿ تقع عمى  السمطة،مطابقة ألعراؼ ممارسة 
الموقعة يطرح البرلماف األسئمة مف األعماؿ  اً وانطبلق وقعوه،عاتؽ الوزير أو الوزراء الذيف 

 (.425: 1995)الوحيدي، االستجوابات التي مف شأنيا أف ترتب مسئولية الوزارة السياسية"و 
 الحكومة:ومف الصبلحيات التي يمارسيا الرئيس بالمشاركة مع 

( مف الدستور فإف 10حيث بمقتضى المادة ) معيف،راسة قانوف الطمب مف البرلماف بإعادة د حؽ-1
إلرساؿ القانوف إلى الحكومة ولمرئيس قبؿ  ةاليالتالرئيس يصدر القوانيف خبلؿ الخمسة عشر يومًا 

نياية ىذه المدة أف يتقدـ إلى البرلماف بطمب اجراء مداولة جديدة في قانوف معيف أو في إحدى مواد 
يساند الحكومة  الذيية فإنو وبالنظر إلى أف البرلماف في فرنسا ىو مماحية العومف الن معيف،قانوف 

فإف طمب الرئيس لمداولة جديدة ال يحدث إال عندما يتعمؽ األمر بشأف صياغة  معيا،ويتعاوف 
 القانوف.القانوف وليس بشأف مضموف ذلؾ 

ـ فإف لرئيس 1958سي لسنة ( مف الدستور الفرن19، 17فإنو ووفقا لممواد ) العفو،حؽ  ممارسة-2
ويتعيف أف تكوف قرارات العفو موقعة مف الوزير األوؿ أي رئيس مجمس  العفو،الجميورية حؽ 

 المسئوؿ.الوزراء والوزير المسئوؿ وىنا وزير العدؿ ىو الوزير 
( مف 30، 29فإنو وباالطبلع عمى أحكاـ المادتيف)، دعوة البرلماف إلى عقد دورة غير عادية -3

ـ، نجد أف انعقاد أو فض الجمسات التي يعقدىا البرلماف في الدورات 1958تور الفرنسي لسنة الدس
( الشروط الواجب 29غير العادية ال تكوف إال بمرسـو مف رئيس الجميورية، كما تنظـ المادة )

طمب  اتباعيا النعقاد الدورات غير العادية لمبرلماف وذلؾ بناء عمى طمب الوزير األوؿ أو بناء عمى
أغمبية األعضاء الذيف تتكوف منيـ الجمعية الوطنية لمنظر في جدوؿ أعماؿ محدد، وعند انعقاد ىذه 
الدورة يصدر مرسـو رئاسي بفض االنعقاد فور انتياء البرلماف مف جدوؿ األعماؿ، ومف ذلؾ يتضح 

دىا بطمب مف أنو باألصؿ تعقد الدورات غير العادية وتفض بمرسـو رئاسي وكذلؾ باإلمكاف انعقا
الوزير األوؿ أو أغمبية أعضاء الجمعية الوطنية ولكف حينيا يستمـز فضيا مرسـو مف الرئيس ومف 

 ىنا جاءت المشاركة والتقاسـ في صبلحيات الرئيس مع الحكومة.
حيث لقد جاء في الباب الرابع عشر  الدستوري،مجمسي البرلماف في مؤتمر بشأف التعديؿ  جمع-4

( 89ـ بعنواف تعديؿ الدستور وبالتحديد طبقا لما جاءت بو المادة )1958رنسي لسنة مف الدستور الف
التعديؿ  عميوويعرض  مؤتمر،مف الدستور فإف لرئيس الدولة الفرنسي أف يجمع مجمسي البرلماف في 

                                                 
ػسفيًازظحٌلظدترنكأٌٌلٕوانٕشٌسانً رضتانرٕقٍغػهىإ ساءأٔقسازيؼٍٍتغسعظسٌاَّفًددٔداخرظاصٔشازذّطثلانألَظًحانًؼًٕلتٓافً*

نجًٕٓزٌح،ٌٔلاتمْرااال ساءندٌُافًيُاطقانعه حانفهع ٍٍُحياانعه حٔفًددٔدانؼًمانٕشازي،ػهىأالٌؼردتٓراانلسازأٔاإل ساءإالتؼدإٌٌٔقؼّزئٍطا

 هىظثٍمانًثالالانذظسٌلٕوتّانٕشٌسأٔيجهطانٕشزاءترُعٍةش ظٍحيؼٍُحنهسئٍطنٍلٕوْرااألخٍستإطدازقسازٔذٕقٍؼّنرؼٍٍٍذهكانش ظٍح،َٔركسُْاػ

انعفٍسٔذعًٍرَّٔلهّٔإػادذّنهًلستلسازيٍانسئٍطتُاء-ٔانرًَظدػهىاَذً)ٌكٌٕانرؼٍٍٍ:أ،2005نعُح13ًزقىأيٍقإٌَانعهكاندتهٕياظ\7انًادجزقى
 ػهىذُعٍةيٍانٕشٌس(ٔانًلظٕدُْاتانٕشٌسٔشٌسان از ٍح.
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ولرئيس الجميورية بعد أف تتـ موافقة مجمس البرلماف عمى مشروع التعديؿ حؽ طرح  الدستوري،
عمى الشعب الستفتائو أو عرض مشروع التعديؿ عمى مؤتمر مكوف مف مجمس البرلماف المشروع 
 .عميولمموافقة 

عمى أف يعيف رئيس  و( من8فمقد تضمف الدستور الفرنسي في المادة) الوزراء،عزؿ و  تعييف-5
ي الجميورية أعضاء الحكومة )الوزراء( ويعفييـ مف مناصبيـ بناء عمى اقتراح مف الوزير األوؿ أ

 رئيس الوزراء.

وىنا  األمر، ا( ىذ13/2حيث تضمنت المادة ) والعسكرية،المدنية  اعمياللموظائؼ  التسمية-6
يتـ فييا  اعمياألولى وظائؼ  ثبلثة،ولمتوضيح يجب أف تصنؼ الوظائؼ في ىذا الصدد إلى فئات 

التعييف فييا بقرار مف الثانية وظائؼ ىامة يتـ  الوزراء،ومجمس  الجميورية،التعييف بقرار مف رئيس 
رئيس الجميورية وحده والثالثة وظائؼ أخرى يمكف لمرئيس أف يفوض غيره في التعييف باسمو، وىذا 

... وكذلؾ الشروط التي ( وىي ).13الثانية مف المادة )ما يتضح مف الجزء األخير مف الفقرة 
 .اسمو(ببمقتضاىا يمكف أف يفوض رئيس الجميورية في ممارسة سمطة التعييف 

والتي تنص عمى أف )يوقع رئيس  (13/1فطبقا لنص المادة ) واألوامر،القرارات والمراسيـ  توقيع-7
( ومعنى ىذه المادة أف ...الوزراءالمراسيـ التي تتـ المداولة فييا في مجمس األوامر و الجميورية 

 ا.عمييلو حؽ التوقيع الرئيس يشاركو مجمس الوزراء في اصدار ىذه القرارات والمراسيـ واألوامر و 
ا كما يطمع عمى جميع عمييالتحكـ في السياسة الخارجية، حيث يبـر الرئيس المعاىدات ويصدؽ  -8

المفاوضات التي تجرى لعقد اتفاؽ دولي ال يخضع لمتصديؽ، كما لو اببلغ المجمس الدستوري عف 
ستوري في ىذه الحالة ال فإف المجمس الد اليوبالتأي تعيد دولي يتضمف شرطا مخالفا لمدستور، 

مف الدستور ( 54، 52اال بعد تعديؿ الدستور وذلؾ طبقا لنصوص المواد ) عميويصدقو أو يوافؽ 
ويتضح مف ىذه النصوص أف الرئيس يحتفظ بحقو في اف تكوف الكممة  ،ـ1958الفرنسي لسنة 

لجميورية الفرنسية منذ رؤساء ا عميووىذا ما حرص  ،األولى واألخيرة في اجراءات السياسة الخارجية
 .تعميماتيـرقابتيـ و الجنراؿ ديغوؿ حتى اآلف، حيث يحرصوف عمى أف تخضع السياسة الخارجية ل
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 المطمب الثالث
 رئيس الدولة في النظام البرلماني

التنفيذية والتشريعية، مما يؤدي  تفظمغٍسٔاأختٍٍانعه رٍٍ تتميز النظـ البرلمانية
، النظاـ الرئاسي إلى مجموعة مختمفة مف الضوابط والتوازنات بالمقارنة مع تمؾ التي وجدت في

، ٔزئٍطاندٔنح حكومةوعادة ما يكوف ىناؾ تمييز واضح في النظـ البرلمانية بيف رئيس ال
، ويكوف وضع رئيس الدولة في كثير مف األحياف زئٍطانٕشزاء فيكوف رئيس الحكومة ىو

ػاْم منتخب شعبيًا أو إما مف قبؿ البرلماف( أو(زئٍط ىو في األغمب إما صوريًا،

 يسود وال يحكـ.فرئيس الدولة في ىذا النظاـ  )يهكٍحدظرٕزٌح ) ٔزاثً
ذا كاف النظاـ "       االستقبلؿ عف  فيىو نتيجة لرغبة الواليات األمريكية المتعددة  الرئاسيوا 

إنجمترا مع احتفاظ كؿ منيا بيويتو، فضبًل عف تأثر آباء الثورة األمريكية بالفبلسفة األوروبييف، 
الممكية »لمصراع بيف نظاـ ىو محصمة  البرلمانيالنظاـ فإف مونتسكيو  الفرنسيخاصة المفكر 

أمور الحكـ مف  فيلممشاركة  البريطانيمف ناحية، ومطالب النببلء ثـ عامة الشعب « المطمقة
 .(285: 1963)الجرف، "ناحية أخرى

"فالنظاـ البرلماني يقوـ عمى الفصؿ المرف بيف السمطة السياسية مع التوازف االيجابي      
السمطة إمكانية التداخؿ بيف السمطة في مستوى اليياكؿ ونعني بالفصؿ المرف بيف ، بينيما

مكانية التعاوف بينيا عمى مستوى الوظائؼ ـ عمى الفعؿ أما التوازف االيجابي فيو توازف يقو  ،وا 
ف يجبر الحكومة عمى االستقالة في حيف أنو يمكف لمحكومة أف تطمب مف أأي بإمكاف البرلماف 

 .(38 :1987)عمر، "نتخابات سابقة ألوانيالمدعوة ال رئيس الدولة حؿ البرلماف
"وقد امتزجت نشأة النظاـ البرلماني بالتاريخ البريطاني وليذا اعتبر النظاـ البريطاني      

لدراسة األنظمة البرلمانية، إال أف التطورات السياسية أدت إلى تغييرات أساسية  النموذج المرجعي
عبير عف تنوع يغة الجمع أقرب إلى الصواب في التطالت المقومات الجوىرية لمنظاـ مما جعؿ ص

، إال أف فيـ الخصائص الجوىرية لمنظاـ البرلماني يقتضي االنطبلؽ أوال مف األنظمة البرلمانية
النظاـ االنجميزي كما تبمور إلى حدود القرف الثامف عشر، لممرور اثر ذلؾ إلى دراسة التغييرات 

 .(321: 2002)بوعوني،"سية سواء في بريطانيا أو خارجوياالتي فرضتيا ديناميكية الحياة الس
"فالنظاـ البرلماني في بريطانيا مر بمراحؿ تاريخية عديدة بدءا بالمرحمة الممكية المطمقة التي      

كاف يتمتع بيا الممؾ بسمطات وصبلحيات مطمقة وصوال إلى مرحمة الممكية المقيدة التي بدأت فييا 
س الكبير الموجود إلى جانب الممؾ وظيور التمثيؿ الشعبي في المجممحاوالت لمحد مف سمطات 

ثـ مرحمة الممكية البرلمانية التي تعد أساس ظيور النظاـ الديمقراطي البرلماني، إذ أف ، الممؾ
في إرساء أركاف النظاـ التطورات التاريخية التي عاشتيا بريطانيا كاف ليا اثر كبير وأساسي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 النظاـ"ف نجاح ىذه التجربة كاف يمثؿ دافعا لدوؿ العالـ في تطبيؽ ىذا فضبل عف أ ،البرلماني
 .( 77: 2012)بسيوني،

أساس التوازف بيف السمطة التشريعية والتنفيذية وتتحدد صبلحيات  النظاـ عمى"ويقـو ىذا 
وعنصر توازف بيف الحكومة  لمدولة،الرئيس في أضيؽ نطاؽ، حتى يغدو الرئيس مجرد رمز 

فييا لرئيس الوزراء وال يترؾ لمرئيس سوى  ةعميالفإذ يركز الدستور الصبلحيات  ،والبرلماف
 .(655 :1987،)خميل "صبلحيات شكمية محددة وغير مؤثرة

"ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ عمؽ التجربة الديمقراطية في بريطانيا واالستقرار السياسي لنظاـ 
نما  "وتمتاز بريطانيا عف غيرىا مف دوؿ *الحكـ البرلماني" العالـ في أنيا ال تممؾ دستورا مكتوبا وا 

 "**القضائيةوالعادات الدستورية والسوابؽ  داليوالتقيرتكز النظاـ الدستوري فييا عمى األعراؼ 
 .(658: 1987 )خميل،

 التبمور التاريخي لمنظام البرلماني:
القرف العاشر إلى حدود برز النظاـ البرلماني نتيجة تطور تاريخي شيدتو بريطانيا العظمى مف      

 الصراع الذي قاـ بيف الممؾ والنببلء. التطور،القرف التاسع عشر. وقد كاف أىـ محاور ىذا 
 ويمكف أف نذكر بإيجاز أىـ محطات ىذا الصراع.

إعبلف لمحقوؽ سمي الشرعة  عمى Jean sans Terreـ أجبر الممؾ  1212"ففي سنة      
عدـ فرض ضرائب إال بعد استشارة المجمس الكبير الذي  تعيد بمقتضاه Magna Cartaالكبرى 

 كاف يضـ ممثمي النببلء، والذي سيطور فيما بعد ليصبح البرلماف.
المجمس األعمى  مجمسيف:وقد تـ ىذا التطور خبلؿ القرف الرابع عشر حيث أصبح البرلماف ذو 

(. يضـ ممثمي النببلء )مجمس الموردات( والمجمس األدنى يضـ الطبقات األ خرى )مجمس العمـو
 .(42: 1987)عمر،"قو في رفض الموافقة عمى القوانيفوتراجعت سمطات الممؾ تدريجيًا، وفقد ح

في ىذه  تاريخًا محددًا في التاريخ البريطاني إذ تولت عائمة ىانوفر ـ1714"ىذا وتمثؿ سنة      
ر الخطير عمى المؤسسات، إذ وكاف لؤلصؿ األلماني ليذه العائمة األث ،السنة العرش في بريطانيا

أف عدـ تمكف مموؾ ىذه العائمة لمغة اإلنكميزية جعميـ يمتنعوف عف رئاسة المجمس الخاص، وىو 
عبارة عف مجمس وزراء الممؾ، وأدى ىذا القرار إلى بروز مؤسسة الوزير األوؿ، ومف ثـ ظيور 

، ومف حكومة يرأسيا اعميفيحكـ الحكومة فأصبحت السمطة التنفيذية ثنائية، تتركب مف جية ممؾ ال 

                                                 
ضػمف عائمػة ىػانوفر )اتخػػذت  ىرثػعػرش ينتقػؿ بحسػب القػانوف العػػاـ اإلاف ال يتػولى رئػيس الدولػة فػي إنجمتػرا السػػمطة عػف طريػؽ الوراثػة طبقػًا لقػانوف تػػوارث العػرش إذ -*

 العمر.وعمى أساس  الذكور،اسـ وندسور مونتبايف( دونما استثناء لمنساء مع تقديـ  1959اسـ وندسور ثـ في سنة  األولى،خبلؿ الحرب العالمية 
ال يقـو عمى دستور مدوف. إذ تقـو غالبية القواعد الدستورية عمى قواعد عرفية تتصؿ بنظػاـ الحكػـ قامػت المميز الرئيسي لمنظاـ الدستوري في إنجمترا أف ىذا النظاـ  -**

 في ذىف الييئات العامة الحاكمة وضميرىا ودرجت عمى استعماليا حتى أصبحت قواعد دستورية ممزمة.
وممػتمس الحقػوؽ لسػنة  1212كالعيد األعظـ لسنة  المدونة:ىناؾ بعض القواعد الدستورية  فاف العرؼ،عمى انو إذا كانت غالبية القواعد الدستورية في إنجمترا تقـو عمى 

 .1911وقانوف البرلماف لسنة  1701وقانوف توارث العرش لسنة  1689ومشروع الحقوؽ لسنة  1628
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ظاـ البرلماني عف لمسمطة التنفيذية، وىذه خاصية تميز الن ةعميالفالوزير األوؿ، والتي تتولى المياـ 
 .(211:  2005)بن حماد، "النظاـ الرئاسي

، فإنيا تخضع لمحاسبة البرلماف الذي ةعميالف"وباعتبار الحكومة ىي التي تضطمع بالمياـ      
أف يثير مسؤوليتيا ويجبرىا عمى االستقالة، وىو ما يسمى بالمسؤولية السياسية لمحكومة يستطيع 

أماـ البرلماف، ولتفادي ىذه المحاسبة وما قد ينجر عنيا مف أزمات سياسية، أصبح الممؾ يعيف 
الوزير األوؿ مف ضمف الشخصيات التي تناؿ ثقة البرلماف، وشيئا فشيئا برز عرؼ في بريطانيا 

الممؾ مجبرا عمى تعييف رئيس الحزب الفائز في االنتخابات رئيسا لمحكومة، وىذا العرؼ  يجعؿ
 .(329: 2002)بوعوني،"في بريطانيا ـواليالزاؿ قائمًا إلى 

 
 كاآلتي:"وكانت حصيمة ىذه التطورات اكتمال ىياكل النظام البرلماني التي يمكن أن نجمميا 

 غير  اليبالتسود وال يحكـ" أي أف ميامو شرفية وىو سمطة تنفيذية ثنائية تتكوف مف "ممؾ ي
مسئوؿ سياسيا، وحكومة يرأسيا وزير أوؿ وتمثؿ جيازا متكامبل ومتضامنا في المسؤولية أماـ 

 البرلماف.
  مف جية أخرى نجد برلمانا ذو مجمسيف، يضـ مجمسا لمعمـو وىو ىيئة منتخبة مف الشعب

ارس أىـ الصبلحيات التشريعية. ومجمس الموردات نائبا، وىو يم 659لمدة خمس سنوات ويضـ 
عف طريؽ  إليوعضو، يمثموف النببلء واألرستقراطية، وجؿ أعضاءه يصموف  1100يتكوف مف 

الوراثة، كما نجد بعض األعضاء المعينيف مف الممؾ لمخدمات الجميمة التي قدموىا لممممكة، وقد 
ية صبلحية في مراقبة عمؿ أنو ال يتمتع بأ تراجع دور ىذا المجمس في المادة التشريعية، كما

 (. 214: 2005")بف حماد،الحكومة
  الفصؿ المرف بيف السمطتيف  نقطتيف:ويمكف أف نوجز أىـ خصائص النظاـ البرلماني في

 والتوازف اإليجابي بينيما )التشريعية والتنفيذية(

 الفصل المرن بين السمطات
مرف لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، وىذه المرونة تبرز أوال  "يقـو النظاـ البرلماني عمى تطبيؽ     

اوف بيف ثـ في مستوى وظيفي في شكؿ تع اليياكؿ،عمى مستوى ىيكمي في شكؿ تداخؿ بيف 
 .(96: 2005")شعباف،السمطات في الصبلحيات

 
 البرلماني:التداخل بين اليياكل في النظام  . أ

بيف سمطتيف أو أكثر، ليذا توكؿ  وفقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، يجب تفادي الجمع
الوظيفة التنفيذية إلى ىيئة وجدنا بأنيا ثنائية في النظاـ البرلماني، في حيف تسند السمطة التشريعية 
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إلى البرلماف. لكف بما أف الفصؿ في النظاـ البرلماني ىو فصؿ مرف، فإنو يسمح ببعض التداخؿ 
 بيف ىياكمو.

بية البرلمانية، ذلؾ أف الممؾ يقـو بتكميؼ زعيـ الحزب "فنجد أف الحكومة تنبثؽ مف األغم
تحصؿ عمى تزكية )ثقة( البرلماف، وىذا ف الحكومة يجب أف إفائز في االنتخابات التشريعية، ثـ ال

 يجعؿ نوعا مف االرتباط بيف السمطتيف.
أنو  نبلحظ كذلؾ إمكانية الجمع بيف العضوية في السمطة التنفيذية والعضوية البرلماف، بما

مف الضروري أف يكوف رئيس الحكومة عضوا في مجمس النواب وكذلؾ الشأف بالنسبة ألغمب 
 .(96: 2005)شعبان، "نوف أعضاء في أحد مجمسي البرلمافالوزراء الذيف يكو 

كما أف األنظمة الجميورية التي أخذت بالنظاـ البرلماني تجعؿ رئيس الدولة منتخبا مف قبؿ 
 وألمانيا. االيإيطاؿ في البرلماف مثمما ىو الح

 السمطتين:التعاون الوظيفي بين  . ب
يؤدي الفصؿ المرف بيف السمطات إلى إقامة تعاوف بيف السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية 

 مساىمة-يمكف أف نسمييا  أو-عمى مستوى الصبلحيات، ويتمثؿ ىذا التعاوف في إمكانية تدخؿ 
 كؿ سمطة في وظيفة السمطة األخرى.

ىذا المنطمؽ، "يمكف لمسمطة التنفيذية التقدـ بمشاريع القوانيف، كما يمكف ليا أف تتمتع مف 
بتفويض تشريعي يقرره البرلماف، كما ليا حؽ اتخاذ المراسيـ عند العطمة البرلمانية، مف جية أخرى 

 يشارؾ الوزراء في أعماؿ البرلماف إذ ليـ الحؽ في الدخوؿ بصفتيـ الحكومية.
الحكومة في جدوؿ أعماؿ البرلماف، كما تتولى إعداد مشروع الميزانية بالمقابؿ يتدخؿ  وتتدخؿ     

 .(97: 2005)شعبان، البرلماف لتزكية سياسة الحكومة، كما يقـو بمتابعة عمميا"
 ويترسخ كؿ ىذا مف خبلؿ وجود وسائؿ ضغط متبادلة بيف السمطتيف تسمح بإرساء توازف إيجابي

  -: السمطات التوازن اإليجابي بين
يقصد بالتوازف اإليجابي في ىذا المجاؿ توفر وسائؿ الضغط المتبادؿ لتصؿ إلى حد 
إمكانية إجبار الحكومة عمى االستقالة بإثارة مسؤوليتيا، أو إلى حؿ البرلماف مف طرؼ السمطة 

 التنفيذية.
برلماني بجممة مف في ىذا الصدد تتمتع كؿ مف السمطة التشريعية والتنفيذية في النظاـ ال     

 الوسائؿ المختمفة التأثير.
 وسائل:فبالنسبة لوسائل مراقبة السمطة التشريعية لمسمطة التنفيذية نجد أربع 

وىي أسئمة تتعمؽ بالسياسة العامة لمحكومة أو أعماؿ إحدى  :والشفاىية"السئمة الكتابية  .1
عضاءىا الغرض منيا االستيضاح الوزارات، يوجييا أحد أعضاء البرلماف إلى الحكومة حوؿ أحد أ

عف أمر مف األمور، وتنحصر مناقشة السؤاؿ سواء كاف كتابيا أو شفاىيا في دائرة عضو البرلماف 
 .(187 :1992)المضفر،  "المسؤوؿ عف الميداف موضوع السؤاؿالسائؿ، وعضو الحكومة 
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مسؤولية الحكومة وال تؤدي ىذه األسئمة إلى نقاش عاـ حوؿ سياسة الحكومة وال إلى إثارة 
 إلسقاطيا. ليذا تعتبر مف وسائؿ الرقابة الغير حاسمة.

يقـو البرلماف بتكوينيا إلجراء التحقيقات البلزمة لمتعرؼ عمى أي  :والتحقيق"لجان البحث  .2
مسألة أو إشكاؿ يتعمؽ بوزارة مف الوزارات أو إشكاؿ يتعمؽ بسوء التصرؼ أو تجاوز السمطة 

ع ىذه المجاف البرلمانية بصبلحيات واسعة تشبو صبلحيات الييئات واستغبلؿ النفوذ، وتتمت
القضائية، إذ تستطيع أف تطمب االستماع إلى الشيود، وأف تطمب تقارير الخبراء، كما ليا أف تدعو 

 .(110 :2006)عثمان،  "اميا كؿ شخص ترى أف شيادتو مفيدةلمحضور أم

وف مشفوعا بجممة مف التوصيات، ويعرض عمى وتعد المجنة تقريرا عف انتياء أعماليا يك     
 .عميوالجمسة العامة لمبرلماف الذي يتولى العمؿ عمى نشره لتمكيف الرأي العاـ مف االطبلع 

وىو وسيمة لمرقابة تتمثؿ في استفسار يحمؿ في طياتو لوما ونقدا لمحكومة،  االستجواب:" .3
ئو فيو البرلماف عف سحبو أو إبقا عبريؤدي إلى نقاش عاـ حوؿ سياسة الحكومة، ويشفع بتصويت ي

 .(530: 1971)ليمة،  "بسحب الثقة إلى استقالة الحكومة لثقتو مف الحكومة. ويؤدي التصويت

( 1946-1875"وىذه الوسيمة التي ظيرت في فرنسا خاصة في ظؿ الجميورية الثالثة )     
متسرع، ليذا قامت أغمب ( أدت إلى إسقاط الحكومات بشكؿ 1958-1946والجميورية الرابعة )

 .(188 :1992)المضفر،  "ا أو حذؼ التصويت عمى الثقة منيابإلغائي ـواليالدساتير 
ىي وسيمة لضغط البرلماف عمى الحكومة تتمثؿ في تقديـ مشروع الئحة يعبر  :الموم"الئحة  .4

مياميا. معارضتيـ لمواصمتيا ل اليوبالتفييا أعضاء البرلماف عف سحبيـ لثقتيـ في الحكومة، 
 .(95: 2002)ربيع،  "مطموبة عادة إلى استقالة الحكومةا باألغمبية العمييويؤدي التصويت 

  البرلمان:بالمقابل تتمتع الحكومة بثالث وسائل أساسية لمضغط عمى 
يمكف لمحكومة أف تقـو عند الضرورة بدعوة البرلماف لبلنعقاد في  التشريعي:"توجيو العمل  .1

لؾ خبلؿ العطمة البرلمانية، كما ليا دعوتو لبلنعقاد العادي. كما أف لمحكومة دورات غير عادية، وذ
أف تعمف ختاـ دورات انعقاد البرلماف أو تأجيمو، وبمكف ىذا االمتياز الحكومة مف التأثير عمى عمؿ 

 .(128: 2002)بوعوني، "السمطة التشريعية، بؿ ومف توجييو
لحكومة لمضغط عمى البرلماف ويتمثؿ في وضع وىو إجراء تقـو بو ا "طرح مسألة الثقة : .2

الحكومة بقائيا في الميزاف لمحصوؿ عمى موافقة البرلماف عمى سياستيا أو عمى الوسائؿ الضرورية 
لتنفيذىا، ويعبر رئيس الحكومة بيذه المناسبة عف رغبتو في الحصوؿ عمى تصويت بالموافقة 

ارد الضرورية لتحقيؽ أحد أوجو سياستو، لمشروع قانوف ما أو لمترخيص لو في استخبلص المو 
بيف مجاراة الحكومة وبيف رفض المشروع، وفي ىذه الحالة تعتبر الحكومة  فيكوف البرلماف مخيراً 
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)دبس،  "لبرلماف مسؤولية األزمة السياسيةأنيا لـ تعد حائزة عمى ثقة البرلماف فتستقيؿ، لكنيا تحمؿ ا
2010 :199). 

لحؿ إلى التاريخ البرلماني االنجميزي، حيث كاف الممؾ ىو الذي يرجع حؽ ا" حل البرلمان : .3
يدعو البرلماف لبلنعقاد ويفض دورتو ويؤجمو ويحمو كما يشاء ، ولقد كاف الممؾ صاحب الحؽ 
يستعممو دوف أية ضمانات تحوؿ دوف إساءة استخدامو، فمو استعمالو دوف قيد أو شرط ، وظؿ ىذا 

قواعد النظاـ االنجميزي، واف تطور بتطور النظاـ بحيث لـ يعد حقا الحؽ باقيا كقاعدة أساسية مف 
جراء انتخابات جديدة  ممكيا بؿ أصبح حقا وزاريا تطمب بمقتضاه الوزارة مف الممؾ حؿ المجمس وا 

أصبح ال يجوز لمممؾ استعماؿ ىذا الحؽ مف تمقاء نفسو دوف  اليوبالتإلعادة معرفة رأي األمة، 
 (132: 1982وحيدي،)ال طمب مف الوزارة."

"وحؿ البرلماف إجراء تضع بموجبو السمطة التنفيذية حدا لوالية البرلماف قبؿ نياية الدورة       
 .(130: 2002)بوعوني،  لى تنظيـ انتخابات سابقة ألوانيا"النيابية مما يؤدي إ

التنفيذية في  أىـ أنواع الرقابة التي تقررىا النظـ الدستورية لمسمطة حؽ حؿ البرلماف يعتبرو "
والحؿ يؤدي إلى إنياء نيابة المجمس  ،سياسياً مقابؿ حؽ السمطة التشريعية بتقرير مسئولية الوزراء 

النيابي قبؿ انتياء الفصؿ التشريعي المحدد دستوريا والرجوع إلى الناخبيف الذيف يكوف ليـ الحرية 
موؿ أو مف غيرىـ ، وىو األمر في انتخاب مجمس نيابي جديد سواء كانوا أعضاؤه مف المجمس المح

 "يذية في مواجية السمطة التشريعيةالذي يجعؿ حؽ الحؿ مف أىـ حقوؽ السمطة التنف
 .(133: 1982)الوحيدي،

ومف المفروض أف يؤدي المجوء إلى وسائؿ الضغط ىذه إلى إحبلؿ توازف بيف السمطتيف، إال      
ي الدوؿ التي تأثرت بالتجربة البريطانية وكرست ف حتىأف ىذا األمر لـ يتحقؽ ال في بريطانيا وال 

 النظاـ البرلماني.
 البرلماني:تأثير الحزاب السياسية عمى توازنات النظام 

"لو توقفنا عند حدود الجانب القانوني لمنظاـ البرلماني لكانت الرؤية التي تحصؿ لنا عمى      
ائية الحزبية تعني وجود عدة أحزاب تشارؾ في النظاـ البرلماني البريطاني مغموطة، ذلؾ أف واقع الثن

الحياة السياسية لكف مع احتكار حزبيف أساسييف لمتداوؿ عمى السمطة، وىذيف الحزبيف في بريطانيا 
 .(102: 2005)شعبان، ىما حزب العماؿ وحزب المحافظيف"

طتيف، فمـ تعد "فمقد أدت الثنائية الحزبية في بريطانيا إلى تجميد وسائؿ الضغط بيف السم     
نتسكيو، بؿ أصبح حزب األغمبية يسيطر عمى كؿ مف و السمطة توقؼ السمطة كما قاؿ مف م

عمى أمؿ أف تفوز في االنتخابات  عميوالبرلماف والحكومة، وتحاوؿ المعارضة مراقبتو والضغط 
 .(45: 1987)عمر، القادمة باألغمبية فتقمب األدوار بيف المعارضة والحكومة"
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العكس مف ىذا فإف بعض الدوؿ األوربية التي كاف نظاميا الحزبي يتسـ بالتعددية  "عمى     
 ـ1947مف سنة  االيإيط( وكذلؾ 1946-1875المفرطة، مثؿ فرنسا في ظؿ الجميورية الثالثة )

فراطا في استعماؿ وسائؿ الضغط بيف السمطات مما أدى  1996إلى حدود سنة  ـ، عرفت تعسفا وا 
لى اختبلؿ التوازف لصالح البرلماف، وىو ما دعا بعض الدوؿ إلى إلى عدـ االستقرا ر السياسي وا 

محاولة عقمنة النظاـ البرلماني عبر التجديد في استعماؿ وسائؿ الضغط وتعزيز مكانة السمطة 
حيث رسـ الدستور  1949التنفيذية وأبرز مثاؿ عمى ىذه العقمنة ما قاـ بو الدستور األلماني سنة

. لـز إدارة الدولة بالحؽ والقانوفدا لمتشريع القانوني ضمف اإلطار الدستوري كما أاأللماني حدو 
  .(45: 1987)عمر، 
، وقد اختيرت بالقانوف األساسي وسمى 1949 ولقد تـ وضع الدستور األلماني في"     
بدستور كناية عف نية واضعيو آنذاؾ بأنو سيتـ استبدالو  الدستور عوضًا عف القانوف األساسي كممة
 .(www.wikipedia.org)"حينما يتـ توحيد ألمانيا مجدداً  أفضؿ
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 المطمب الرابع
 )حكومة الجمعية( النظام المجمسيرئيس الدولة في 

لقد تطرقنا فيما سبؽ عف الحديث حوؿ النظاـ الرئاسي وشبو الرئاسي مف حيث تركيز السمطة      
يما لو تركزت ىذه السمطات في يد السمطة ما ىو الحاؿ ف حكومتو، ولكففي يد الرئيس ومعو 

التشريعية، ففي ىذه الحالة نجد أنفسنا أماـ نظاـ يسمي بنظاـ حكومة الجمعية أو النظاـ المجمسي، 
  اآلف. إليووىذا ما سنتطرؽ 

ونظاـ حكومات الجمعية يقـو عمى اساس عدـ المساواة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية "وأف      
لتشريعية المنتخبة مف الشعب تكوف في مركز القمة مف الييئات األخرى في الدولة فبل يقؼ السمطة ا
، بؿ تييمف كذلؾ عمى توجيو كافة األمور االدارية والسياسية ممارسة الوظيفة التشريعية نددورىا ع

مف حيث  في الببلد ويتركز ىذا النظاـ عمى فكرة وحدة السيادة في الدولة وعدـ امكاف تجزئتيا سواء
تمثيؿ صاحبيا أو مف حيث ممارستيا، لذلؾ لـز أف تنفرد الييئة المنتخبة بتمثيؿ األمة والتعبير عف 
ارادتيا في كافة المجاالت"، وحقيقًة فإف ىذه الييئة، لف تستطيع أف تقـو بجميع أوجو النشاط 

ة غير أف ىذا العضو الحكومي المختمفة لذلؾ يقـو عضو خاص بممارسة الوظيفة التنفيذية واالداري
عف  بصفتو مجرد مندوب وسيكوف في مركز التابع بالنسبة لمجمعية التشريعية ويمارس اختصاصات

 (.315: 1982)الوحيدي، والتوجييات منيا" التعميماتالجمعية ينفذ السياسة التي تضعيا ويتمقى 
فيو نظاـ واف كاف ال يركز وقد يكوف أحد أىـ أسباب التسمية ليذا النظاـ ىو حكومة الجمعية،      

السمطات بأكمميا في يد الجمعية الف ذلؾ يبدو مف الناحية العممية مستحيبًل فاف الييئة التنفيذية التي 
يقيميا ىذا النظاـ ليست إال مجرد ممثبًل عف الجمعية التي تـ انتخابيا، تنفذ ىذه الييئة السياسات 

 والتوجييات التي تتمقاىا منيا. ماتالتعميالتي ترسميا الجمعية وتمتـز بمراعاة 
"يقـو نظاـ حكومة الجمعية عمى أساس أف يجمع البرلماف بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية.      

غير أف البرلماف واف كاف يممؾ ىاتيف السمطتيف، فانو يترؾ ميمة التنفيذ إلى لجنة تباشرىا باسمو 
شرافو، وعمى ذلؾ فأعضاء الم جنة التنفيذية ىـ مجرد تابعيف لمبرلماف، بقاؤىـ أو عدـ وتحت رقابتو وا 

بقاؤىـ في الحكـ متروؾ لمطمؽ تقدير البرلماف، وليس ألعضاء المجنة التنفيذية أف يستقيموا ألنيـ 
مجرد أداة لتنفيذ إرادة البرلماف، بمعنى أف الخبلؼ بيف المجنة التنفيذية والبرلماف يحؿ عمى أساس 

 .(122 :2007)الشرقاوي، "البرلماف إنفاذ رأي
وقد تبمور ىذا الرجحاف في خاصتيف  ،رجحاف كفة البرلماف عمى الحكومة بيف مما تقدـت"ي     

 تميزاف النظاـ المجمسي ىما:
خضوع المجنة التنفيذية لمبرلماف مف حيث اختيار األشخاص: إذ يتولى البرلماف اختيار  .1

 بعزليـ مف مناصبيـ إذا تراءى لو ذلؾ.أعضاء المجنة التنفيذية، كما يختص البرلماف 



 
50 

خضوع المجنة التنفيذية لمبرلماف مف حيث تصرفات أعضائيا: فيختص البرلماف بمراقبة  .2
أعماؿ الحكومة، ويترتب عمى ذلؾ أف البرلماف لو تعديؿ أعماؿ الحكومة أو إلغاؤىا دوف أف يكوف 

 .(73: 2000)الشاعر،"عتراض أو االستقالةلمحكومة حؽ اال
"والتطبيؽ المعاصر لحكومة الجمعية ىو النظاـ السويسري الذي أرسى أسسو الدستور      

تعديبلت عديدة تصؿ إلى خمسيف تعديبل لعؿ  عميووالذي أدخمت ـ  1848السويسري الصادر سنة 
واف كانت ىذه التعديبلت لـ تمس جوىر النظاـ  ،ـ1874أىميا ىو إعادة صياغة الدستور سنة 

 .(123: 2007اوي، )الشرقالمجمسي"
بواسطة الجمعية التأسيسية التي ـ  1848"وطبؽ ىذا النظاـ لممرة الثانية في فرنسا بعد ثورة      

ؽ الثالث في فرنسا فكاف سنة أنابت عنيا لجنة تنفيذية مكونة مف خمسة أشخاص، أما التطبي
لماني لفرنسا، كما أخذت بعد الحرب السبعينية وسقوط اإلمبراطورية الثانية أماـ الغزو األـ 1871

بعض الدوؿ بالنظاـ المجمسي لفترات معينة مف تاريخيا ثـ أقمعت عنو مثؿ النمسا التي طبقتو سنة 
 -ـ1920، ودستور استوانيا في الفترة ما بيفمقتضى دستورىا الصادر لتمؾ السنةبـ 1920
التطبيؽ العممي ليذا ـ بالنظاـ المجمسي غير اف 1924، وأخذ دستور تركيا الصادر عاـ ـ1933

 داليمقالدستور قمب النظاـ إلى نظاـ دكتاتوري بزعامة مصطفى كماؿ اتاتورؾ الذي سيطر عمى 
 .(341: 1969،)الجمل "ات والثبلثينات مف القرف العشريفاألمور في تركيا طواؿ العشرين

ئر دساتيرىا عف "ومف ناحية أخرى فقد نقمت كثيرا مف دوؿ العالـ الثالث ومف بينيا مصر والجزا
والمعروؼ بدستور الجميورية الخامسة، ومع ذلؾ فاف النظـ  1958الدستور الفرنسي الصادر عاـ 

السياسية في دوؿ العالـ الثالث ىذه تختمؼ تماما عف النظاـ السياسي الفرنسي بسبب اختبلؼ النظاـ 
  "في فرنسااالقتصادي واالجتماعي ودرجة التقدـ في ىذه الدوؿ عف النظاـ الموجود 

(BURDEAU, 1974: 5). 
 

 مميزات النظام المجمسي:
 [.التشريعيةالسمطة التنفيذية وتبعيتيا إلى السمطة  ]خضوع"ىذا النظاـ قائـ عمى فكرة التبعية      

يتميز ىذا النظاـ بعدـ المساواة وعدـ التوازف بيف السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية باعتبار أف 
ثـ إف  والسيطرة،ف ثـ تكوف ليا الييمنة عية لمشعب ىي أعمى السمطات في الدولة ومالسمطة التشري

 األساس لنظاـ الجمعية النيابية ىو فكرة السيادة أو وحدة السمطة في الدولة وعدـ إمكانية تجزئتيا"
 .(5: 1986 )العاني،
في المجاؿ التنفيذي أو  "يقـو البرلماف باختيار وزارة أو ىيئة وذلؾ لتحقيؽ سيادة البرلماف     

 أىميا:اإلداري وىناؾ مبلمح عامة ليذه المجنة أو الييئة المنتخبة مف 
 السمطات.أف نظاـ حكومة الجمعية النيابية ال يعترؼ بمبدأ الفصؿ بيف  .1
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يعترؼ ىذا النظاـ بضرورة وجود حكومة منتخبة لممارسة المسائؿ التنفيذية واإلدارية وىي  .2
 ية.التشريعتابعة لمسمطة 

 منيا:تبعية الحكومة لمسمطة التشريعية تتحقؽ بوسائؿ متعددة  .3
 أعضاء الحكومة مف الوزراء يختارىـ البرلماف باالنتخاب. (أ 
 تحديد اختصاصات الحكومة مف قبؿ البرلماف. (ب 
 إلزاـ الحكومة مف قبؿ البرلماف بسياسة عامة يجب مراعاتيا. (ج 
 .(5: 1986 )العاني،"ف الحكومةديؿ القرارات الصادرة عحؽ البرلماف في إلغاء وتع (د 
" لمبرلماف الحؽ في توجيو األسئمة واالستجوابات لمحكومة وأعضائيا ومساءلتيـ سياسيًا عف  .4

 البرلماف.تنفيذ قوانينو وسياساتو، وفي المقابؿ ال يوجد لمحكومة أي رقابة عمى 
صدر القرارات ىيئة جماعية وتا أف تكوف عمييالحكومة التي تتولى العمؿ التنفيذي يتوجب  .5

 .(6: 1986)العاني، "فييا
 

 -سويسرا: تطبيق النظام المجمسي في 
النظاـ المجمسي("وسويسرا )الجمعية يعتبر النظاـ السياسي في سويسرا نموذج لنظاـ حكومة      

بصفة رسمية  االتحادنصؼ مقاطعة، وتقرر ىذا  30مقاطعات و 7دولة اتحادية مكّونة مف 
لحرب األىمية التي دامت سنتيف تغمب فييا األنصار الذيف كّرسوا أفكارىـ في ، بعد انتياء اـ1848
 ، وتعتمد سويسرا مبدأ الحياد الّدائـ.ـ1848دستور 

وتتمّيز سويسرا بأنيا تطبؽ الديمقراطية شبو المباشرة، بشكؿ واسع مع تطبيؽ بقايا الديمقراطية 
الجمعية االتحادية  تأخذ بنظاـ حكومةمقاطعات صغيرة. وفي المجاؿ السياسي  3المباشرة في 

 .(147: 2008)الطيراوي، "اليالفدر ، والمجمس االتحادي أو ةاليالفدر 
 )البرلمان(ةاليالفدر االتحادية  الجمعية-1

 ىما:وتتكّون من مجمسين 
 الوطني: المجمس-أ

 4المجمس لمدة  وينتخب ىذاألؼ مواطف،  25عمى أساس نائب واحد لكؿ  االتحاد"يمثؿ شعب 
 نائبا. 200أعضائو  ويبمغ عددسنوات وفقا لنظاـ التمثيؿ النسبي 

 الدويالت:المقاطعات أو الواليات أو  مجمس-ب
وىذا لكؿ نصؼ مقاطعات  ونائب واحديمثؿ ىذا المجمس المقاطعات بمعدؿ نائبيف لكؿ مقاطعة 

 النظر عف الكثافة السكانية. بغض
 -: االتحاديةاختصاصات الجمعية 

 اآلتية:إلضافة إلى سف القوانيف المياـ تتوّلى با
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 .اليالفدر المجمس  انتخاب-1
 .االتحادرئيس  انتخاب-2
 .ةاليالفدر أعضاء المحكمة  تعييف-3
 قائد الجيش. تعييف-4
 .(151 :2008)الطيراوي، " مقة باختصاصات السمطات االتحاديةالخبلفات المتع حؿ-5
 :اليالفدر المجمس االتحادي أو  -

أعضاء تنتخبيـ الجمعية االتحادية  7مف  وىو يتألؼالمجمس مياـ السمطة التنفيذية  "يتولى ىذا
لمدة سنة فقط غير قابمة  لبلتحادسنوات كما تنتخب مف بينيـ رئيسا  4باألغمبية المطمقة لمدة 

لمتجديد مباشرة، ويقـو رئيس المجمس االتحادي بوظيفة رئيس الدولة إاّل أف سمطاتو شرفية فقط فيو 
 .(154: 1999)بو الشعير، "اليالفدر  يتمّيز عف بقية أعضاء المجمس ال
 صالحيات المجمس االتحادي: -

مف  4ال يستطيع االجتماع إاّل بحضور س السمطة الحكومية بصفة جماعية و "أ. يمارس ىذا المجم
 عضو وزارة مف الوزارات. ويتوّلى كؿأعضائو 
 عمى طمب مف الجمعية االتحادية. ناءً لؾ تقديـ تقارير بكذاف المجمس تقديـ مشاريع قوانيف و ب. بإمك

االستجواب إلى أعضاء المجمس ية ليا الحؽ في توجيو األسئمة و ج.  نشير إلى أف الجمعية االتحاد
تو طبقا ممـز بأف يعّدؿ سياس ولكف ىوسحب الثقة منو فإنو ال يقدـ استقالتو  وفي حالةاالتحادي 

 .(155 :1999الشعير،  )بو"لرغبة الجمعية االتحادية
ىناؾ استثناء ىاـ عمى تمؾ السمطات الضخمة التي يمتمكيا البرلماف عمى المجمس االتحادي "     

وىو أف أعضاء المجمس غير قابميف لمعزؿ قبؿ انقضاء مدة عضويتيـ وىي أربع سنوات، إذ ال 
 .(166: 2012،حجاب)يمتمكوف إال عدـ تجديد انتخاب العضو بعد انتياء مدة عضويتو"

إذا ال نستطيع أف  البرلماف،عف  عميالفبما أف المجمس التنفيذي يتمتع بقدر كبير مف االستقبلؿ      
 .نجـز تمامًا أف سويسرا تعتبر البمد النموذجي لنظاـ حكومة الجمعية النيابية

 .تطبيق وليس فيما احتواه الدستورإذًا نخمص إلى أن الحكمة في ال
ب التي دعت إلى تحوؿ نظاـ حكومة الجمعية النيابية في التطبيؽ العممي عف أىـ األسباو "      

 -: اليكالتنصوص الدستور ىي 
 عدـ قابمية أعضاء المجمس االتحادي لمعزؿ. .1
 أعمى.أف العرؼ قد جرى عمى تجديد عضوية أعضاء المجمس مما يعطييـ قوة أو نفوذ  .2
 الثورات.ؿ لبلستقرار وعدـ طبيعة الشعب السويسري أنو شعب يتميز بالوعي ويمي .3
تناسب مع تمؾ وتحمى الدولة لما ي ومياليوجود حكومة تنفيذية قوية تدير النشاط التنفيذي  .4

 .(212: 2008)الطيراوي، الطبيعة السويسرية"
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 المبحث الثاني
 مقومات النظام السياسي الفمسطيني
 أحدكاساتيا السياسية ىي أف واقع البنية االقتصادية االجتماعية لممجتمع الفمسطيني وانع

التي تتعمؽ بسماتو  اتاليولئلشكالعوامؿ األساسية المفسرة لطبيعة النظاـ السياسي الفمسطيني، 
عممو، أو  اتآليو الديمقراطية، إال أنيا غير كافية لتحقيؽ فيـ اشمؿ وأكثر دقة لبنيتو وسماتو 

سة وتحميؿ البنية السياسية ليذا استشراؼ أفاؽ تحقؽ الديمقراطية فيو، األمر الذي يستدعى درا
 النظاـ، وسنتناوؿ في ىذا المبحث تحميؿ بنية النظاـ السياسي الفمسطيني.

 

 المطمب الول
 م1996مقومات النظام السياسي الفمسطيني قبل عام

لقد جاء تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية في سياؽ تجسيد المحاوالت والمساعي 
والوطني في الساحة الفمسطينية، وذلؾ كمو لـ يكف بمنأى عف اىتماـ الفمسطينية لمحراؾ السياسي 

استجابة جامعة الدوؿ  إلىومراقبة الدوؿ العربية، ولقد أدت تمؾ المحاوالت والمساعي الفمسطينية 
عممية إنشاء  إلىالعربية عف طريؽ إصدار قرارات ميمة دعمت تمؾ المساعي والمحاوالت وأدت 

أف ىناؾ محاوالت جاءت مف قبؿ بعض الدوؿ العربية الستيعاب الحراؾ  الكياف الفمسطيني، إال
ظيور  إلىالسياسي والوطني الفمسطيني، وجعؿ ىذا الكياف الناشئ تحت نفوذىا ، األمر الذي أدي 

وتشكؿ عدد مف التنظيمات السياسية الفمسطينية خبلؿ السنوات األولى مف عمر منظمة التحرير 
 ا الكياف الفمسطيني. ىذ ةلياستقبلوتدعو إلى 

لذلؾ ارتبطت مشاركة  الفمسطينية،المنظمة شكمت ىاجسا لمختمؼ التنظيمات السياسية  ةليفاستقبل"
ىذه التنظيمات في مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية بإجراء مجموعة مف التغييرات في بنى 

مما ساىـ في  وطنية،س كانت أشبو بعممية إعادة بناء لمؤسساتيا لكف عمى أس المنظمة،وىياكؿ 
 .(46: 2010)أبو مطر،امعة لمنظمة التحرير الفمسطينية"تعزيز الصفة التمثيمية والوطنية الج

"ولقد سبؽ قياـ منظمة التحرير الفمسطينية عدة ارىاصات كيانية عمى المستوى الفمسطيني، 
ىو ما بدا واضحا حممت في طياتيا مبلمح تبمور حقؿ سياسي فمسطيني منذ منتصؼ الخمسينيات، و 

نشاء بعض المؤسسات لتنظيـ الفمسطينييف،  في مساعي الحركة الوطنية الفمسطينية إلعادة بناء وا 
والتغمب عمى واقع التشتت والمجوء، وتجمى ذلؾ في تأسيس مجموعة مف المنظمات الفدائية 

العمنية كالييئات والتنظيمات السرية، أبرزىا حركة فتح، إلى جانب العديد مف الروابط والجمعيات 
 .((ww.fatehforums.com"طغى عمى نشاطيا العمؿ السياسي والنقابية والثقافية التي ةاليالعم

 سياسي كياف لبمورة محاولة ،ـ1964عاـ تأسيسيا عند الفمسطينية التحرير منظمة فقد شكمت
 ولمدفاع إنسانية، قضية إلى الفمسطينية القضية تحويؿ محاوالت لمواجية الفمسطيني، لمشعب تمثيمي
 المنظمات قوة وتنامي ،ـ1967عاـ العرب ىزيمة بعد، "فالمسموبة الفمسطيني الشعب حقوؽ عف
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 بنية في تغييرات وأجرت التحرير، منظمة إلى المنظمات تمؾ دخمت المسمحة، الفمسطينية والفصائؿ
 السياسي اـالنظ بمورة الجديد بمضمونيا التحرير منظمة المنظمة، وجسدت وبرنامج وىيكؿ

 التي المتنوعة الفمسطينية السياسية التيارات يجمع الذي اإلطار وأصبحت المعاصر، الفمسطيني
 لتحقيقيا تسعى موحدة عامة أىداؼ حوؿ الفمسطينييف وتوحيد الوطنية، اليوية بعث عمى عممت

 التي المسمحة شعبية الفصائؿ بفعؿ تمثيمية وصفة جماىيرية وقاعدة شعبيا وقبوال تأييدا واكتسبت
 .(52: 1998 )ىالل،"الفمسطينية والشعبية االجتماعية القوى واسعة بصورة تمثؿ
 تشريعية مؤسسة تمتمؾ إذ الدوؿ، نمط عمى التحرير منظمة ومؤسسات ىياكؿ تأسست ولقد"     
 الخطط، وتضع السياسات ترسـ والتي لممنظمة اعميال السمطة يمثؿ الذي الوطني المجمس ىي

 التنفيذية المجنة أف كما .ذلؾ تعذر إذا إال لممنظمة، األساسي النظاـ حسب مباشر بشكؿ وينتخب
 الشعب وتمثؿ التحرير، منظمة في اعميال التنفيذية السمطة تمثؿ الوطني، المجمس مف تنتخب التي

 ةصبلحي وليا الوزارات، بمقاـ ىي التي المختمفة المنظمة دوائر عمى اإلشراؼ وتتولى الفمسطيني،
صدار وضع  إلى إضافة الوطني، المجمس قرارات تنفيذ عمى واإلشراؼ لمعمؿ، المنظمة الموائح وا 
: 1980)حوراني،وغيرىا" وعسكرية ةاليوم واجتماعية وسياسية اقتصادية ومؤسسات دوائر وجود
18.) 
جمعية :" أف الاليكالتاصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرار كاف نصو ـ 1974وفي عاـ      

العامة وقد نظرت في قضية فمسطيف، وقد استمعت إلى بياف منظمة التحرير الفمسطينية ممثمة شعب 
ذ يقمقيا عميؽ القمؽ أنو لـ يتـ،  فمسطيف، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خبلؿ المناقشة، وا 

ذ تعترؼ بأف مشكمة البلجئيف ال فمسطينييف ال حتى اآلف التوصؿ إلى حؿ عادؿ لمشكمة فمسطيف وا 
تزاؿ تعرض السمـ واألمف الدولييف لمخطر، واعترافًا منيا بأف الشعب الفمسطيني قد منع مف التمتع 
ذ تسترشد بمقاصد الميثاؽ ومبادئو.  بحقوقو غير القابمة لمتصرؼ، ال سيما حقو في تقرير مصيره، وا 

ذ تشير إلى قراراتيا المتصمة بالموضوع، والتي تؤكد حؽ ال فمسطيني في تقرير شعب الوا 
 *(1974....")قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،مصيره..

وبموجب ىذا القرار اكتسبت منظمة التحرير ميمة التمثيؿ السياسي والدبموماسي في المحافؿ      
قد ال و  ،الدولية ممثمة لمشعب الفمسطيني، ومف ىنا اكتسب رئيسيا الراحؿ ياسر عرفات صفة رئيس

نما ما اقتضتو الحاجة في حينيا بأف يكوف ىناؾ ممثبل  يكوف رئيسا لدولة بمقتضى القانوف، وا 
 لمشعب.
ساىمت منظمة التحرير الفمسطينية مع غيرىا مف فصائؿ المقاومة األخرى  1987"وفي عاـ      
 إلى األجندة العالمية مف جديد بعد القضية الفمسطينية التي أعادت 1987االنتفاضة األولى عاـ  في

سنوات مف اإلىماؿ السياسي، وكاف مف أىـ نتائج ىذه االنتفاضة إضافة إلى الخسائر المادية التي 

                                                 
 . 22/11/1974الصادر في  29( الدورة 3236قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ ) - *
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ألحقتيا بإسرائيؿ أف أزالت الخوؼ مف صدور الشباب الفمسطيني وأعادت خيار المقاومة المسمحة 
 .(13: 2007)صالح، إلى صدارة الحموؿ المطروحة لحؿ المشكمة الفمسطينية"

لكؿ ما سبؽ ذكره أف اكتسب الفمسطينييف مف الناحتيف السياسية والدبموماسية ثقبل في لقد كاف      
المحافؿ الدولية، واكتسب الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، قوة شعبية باإلضافة إلى القوة السياسية 

 .ـ1974والدبموماسية التي تمتع بيا بعد إعبلف األمـ المتحدة عاـ 
 اتفاقية وىي واإلسرائيمي، الفمسطيني الطرفيف بيف وقعت قيةاتفا أوؿ ـ كانت1993 عاـ وفي

 .)أوسمو( ةالياالنتق الذاتية الحكومة ترتيبات حوؿ المبادئ إعبلف
 ىدفيا الطرفيف بيف ستتـ التي المفاوضات أفّ  *األولى مادتيا في تمؾ االتفاقية "ىذا وتناولت     

ومجمس الحكـ  الوطني المجمس أف   االتفاقية رتاعتب حيث "فمسطينية  ةاليانتق ذاتية حكومة قامةإ
 رة،مباش انتخابات بموجب الفمسطيني لمشعب ةالياالنتق الذاتية الحكومة سمطة يشكبلف الذاتي،

  .(8: 1998 الراميني،) وتنفيذية" تشريعية صبلحيات المنتخب ولممجمس
 القدس فييا بما الضفة، في الفمسطيني لمشعب المجمس ىذا يكوف أفّ  "ولقد تـ االتفاؽ عمى     
 ستتـ التي سنوات، بخمس المبادئ بإعبلف التشريعي والمجمس الذاتية الحكومة مدة حددت وقد وغزة،
 الدائـ، فالوضع (338)**و (242) مجمس األمف قراري أساسيا والتي الدائمة، التسوية خبلليا
 الفمسطيني" األساسي القانوف في ةاليتقاالن المرحمة مدة تحدد ولـ السابقيف، لمقراريف تطبيًقا سيكوف

 .(132 :2011)حجاب،
لممجمس  وحرة مباشرة عامة، انتخابات ستجري أن و أوسمو اتفاقية مف الثالثة المادة "وتضمنت     

 وقد باالتفاقية، المرفؽ لمممحؽ األمر وتركت وصيغتيا، االنتخابات كيفية تحدد ولـ الفمسطيني،
حؽ  القدس فمسطينيو وشروطيا( االنتخابات صيغة حوؿ رتوكوؿب (والمسمى الممحؽ أعطى

 يتعمؽ ما وكؿ االنتخابات، عمى واإلشراؼ االنتخابي النظاـ أف إلى الممحؽ أشار وقد االنتخاب،
 االنتخابي لمنظاـ تغيير أيّ  إفّ  وكذلؾ الطرفيف، بيف ما اتفاقية تغطييا أفّ  يجب االنتخابية بالعممية
 ***قية".باتفا يكوف أفّ  يجب
 خبلؿ تتـ أف يجب االنتخابات أفّ  حددت فقد أوسمو، اتفاقية مف الثالثة المادة إلى "وبالرجوع     
 13/10 في النفاذ حيز االتفاقية دخمت وقد النفاذ، حيز االتفاقية دخوؿ مف األولى األشير التسعة

 ولكفـ( 1994يوليو شير في أقصى كحد االنتخابات تتـ أف المفترض مف فكاف (ـ1993/
  ةاليانتق تمييديةٌ  خطوةٌ  االنتخابات أفّ  (3) المادة مف) 3 (الفقرة أشارت وقد تتـ، لـ االنتخابات

                                                 
ضمف عممية  الفمسطينية-( مف اتفاؽ أوسمو أف ىدؼ المفاوضات االسرائيمية 1تسوية دائمة، فقد وضحت المادة ) إلىتؤدي  ةاليانتقاؽ ييدؼ الى اقامة ترتيبات االتف - *

رة لفتزة، غع اطقي فػي الضػفة الغربيػة وفمسػطينية، المجمػس المنتخػب لمشػعب الفمسػطين ةاليػانتقالسبلـ في الشرؽ األوسط، مف بيف أمور أخري، إقامة سػمطة حكومػة ذاتيػة 
 . 338و 242ف ألمس امجمراري قس ساأعمى ـو ئمة تقداية ولى تسؤدي إتوات وسن سلخموز اتتجانتقالية ال ا

( 338والقػرار )( 1967ويخص انسحاب القوات اإلسرائيمية مف االراضي التي احتمت في النػزاع االخيػر وىػو صػادر عػاـ) 242مف اوسمو، وقرار مجمس االمف  1ـ-** 
 242ويدعو الى تطبيؽ القرار  1973النار عمى كافة جبيات حرب اكتوبر إطبلؽ( ويدعو الى وقؼ 1973وىو قد صدر عاـ )

 حوؿ صيغة االنتخابات وشروطيا( البروتوكوؿ)اوسمو مف الممحؽ األوؿ التفاقية  3-1مف  المواد-*** 
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 واحدة انتخابية دورة عف تحدثت االتفاقية فإف   اليوبالت الفمسطيني، لمشعب المشروعة الحقوؽ لتحقيؽ
 . (121: 2011 )حجاب،"اآلف حتى المستمرة ةالياالنتق المرحمة في

 التي المواضيع باستثناء الصبلحيات جميع ولو وغزة، الغربية الضفة عمى الوالية ولممجمس"     
 الدائـ، الوضع قضايا تفاقية اوسموا مف (5) المادة حددت وقد الدائـ، الوضع مفاوضات ستتناوليا

 جيراف مع فوالتعاو  العبلقات الحدود، األمنية، الترتيبات المستوطنات، البلجئوف، )القدس،ي،وى
 حوؿ المبادئ إلعبلف عميو المتفؽ المحضر وفي مشترؾ( اىتماـ ذات أخرى ومسائؿ آخريف،
 النظر فييا، المنتخب المجمس عمى يحظر التي المسائؿ حددت ،ةالياالنتق الذات حكـ ترتيبات
 مشروط التشريع، وىذا سمطة ولممجمس) واإلسرائيميوف العسكرية، المواقع المستوطنات، القدس،(وىي

 إنشاء في أثر أوسمو التفاقية كاف المفعوؿ، السارية العسكرية واألوامر لمقوانيف الطرفيف بمراجعة
 .(122: 2011)حجاب،  "الذاتي( الحكـ )سمطة الفمسطينية الوطنية السمطة
 المخوليف الفمسطينييف إلى السمطة نقؿ سيتـ أن و إلى أوسمو اتفاقية مف (6) المادة "وأشارت     
 غزة اتفاقية ونظمت، الفمسطينييف إلى نقمو سيتـ ما حددت أن يا إال المخولوف، ىـ مف تشر ولـ بذلؾ،
 الوطنية السمطة ستتكوف حيث التشريعي، المجمس انتخاب حيف إلى الوطنية السمطة وضعية وأريحا

 منيا تنفيذية،و  تشريعية صبلحيات لدييا عضًوا وعشروف أربعة قواميا واحدة، ىيئة مف الفمسطينية
 أيُ  يكوف أف عمى التشريعات، مف وغيرىا وأنظمة، وقوانيف، أساسية، قوانيف يتضمف تشريع إصدار
 .(91: 2009)قسيس، "وأريحا غزة اتفاقية بنود مع منسجًما الفمسطينية السمطة عف يصدر تشريع
 العسكرية واألوامر قوانيفال )أفّ  عمى نصت الذكر سابقة االتفاقية مف السابعة المادة مف (9) والفقرة
 تعدؿ، لـ ما ثابتة تبقى سوؼ االتفاؽ، ىذا توقيع قبيؿ أريحا، ومنطقة غزة قطاع في المفعوؿ ةساري
  .االتفاؽ( ىذا مع يتفؽ بما تمغى أو

 واألوامر القوانيف إلغاء أو تعديؿ، حؽ ضمنا الوطنية السمطة أعطت االتفاقية فإف   اليوبالت"     
ف، المفعوؿ اريةالس العسكرية  السمطة رئيس دور حصرت قد أوسمو اتفاقية مف (18) المادة وا 
 :بما يأتي التشريعي التنفيذية
 .القوانيف اقتراح صبلحية .1
 .المجمس يتبناىا التي القوانيف إصدار صبلحية .2
 .الثانوية التشريعات إصدار صبلحية .3
 .(114 :2009)قسيس،المؤقتة" القوانيف أو الضرورة لوائح إصدار وصبلحية .4
(، وفتح 18/3المادة )الفمسطينية " كما منح االتفاؽ المرحمي موقعا خاصا لرئيس السمطة      

المجاؿ أماـ انتخابو بصورة مباشرة ومختمفة عف المجمس رغـ كونو عضوا فيو، وتـ منحو صبلحيات 
ة إصدار تشريعية:)صبلحية مبادأة التشريعات، أو تقديـ مقترحات تشريعية لممجمس، وصبلحي

 .(23: 1998الخالدي،) تشريعات تتبناىا المجمس، وصبلحية إصدار تشريعات ثانوية("
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"ىذا ولقد ألـز االتفػاؽ المرحمػي رئػيس السػمطة التنفيذيػة بعػد إصػدار تشػريعات تبناىػا المجمػس،       
شػريعات إذا كاف ىذه التشريعات تقع ضمف أحكاـ البنػد الػذي يػنص عمػى أف التشػريعات، بمػا فييػا الت

التي تعدؿ أو تمغي قوانيف سارية أو أوامر عسكرية التػي تفػوؽ واليػة المجمػس، أو التػي تكػوف مخالفػة 
بػػػيف الطػػػرفيف خػػػبلؿ  اإلييػػػألحكػػػاـ إعػػػبلف المبػػػادئ، أو ىػػػذه االتفاقيػػػة أو أيػػػة اتفاقيػػػة يمكػػػف التوصػػػؿ 

  "*ب( ،/أ18/4 مػػػػػػػػػادةال)باطمػػػػػػػػػة ، لػػػػػػػػػف تكػػػػػػػػػوف سػػػػػػػػػارية المفعػػػػػػػػػوؿ وسػػػػػػػػػتكوف ةاليػػػػػػػػػاالنتقالمرحمػػػػػػػػػة 
 .(77: 1998)ىالل، 

 المطمب الثاني
 م1996السياسي الفمسطيني بعد عام مقومات النظام 

بنية النظاـ السياسي الفمسطيني ـ تطورا في 1994أحدث قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية في العاـ 
لية عمى نظرا إلى سماتيا الكيانية والسياسية، حيث أنشأت العديد مف المؤسسات ذات الصبغة الدو 

األراضي الفمسطينية التي أعادت )إسرائيؿ( االنتشار منيا، حيث إف ذلؾ يعد بداية تجربة فمسطينية 
لممارسة السمطة والحكـ في األراضي الفمسطينية، والقياـ بشكؿ مباشر بإدارة شئوف الشعب 

وجودىا خارج الفمسطيني، وىذا األمر لـ تكف تستطع القياـ بو منظمة التحرير الفمسطينية بسبب 
ىذه األراضي ثانيا، باإلضافة  عمىاألراضي الفمسطينية أوال ثـ بسبب تواجد االحتبلؿ اإلسرائيمي 

قميمي،  اعتبار أنيا نواة الدولة  عمىإلى ما حظيت بو السمطة الوطنية مف اىتماـ دولي وعربي وا 
 الفمسطينية القادمة. 

وجود العديد مف التحوالت في دور  إلىعمى أىميتو "ىذا ولقد أدي قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية 
المؤسسات الرئيسية في النظاـ السياسي الفمسطيني وكذلؾ البنية االجتماعية لمفمسطينييف في مناطؽ 

 إلى السمطة الفمسطينية التحرير منظمة مف القرار صناعة عممية انتقمت حيثالفمسطينية السمطة 

 السمطة، تسيطر عمى التي ذاتيا ىي ،المنظمة عمى المسيطرة زالرمو  نفس بقاء مع لكف الفمسطينية

 .(85: 2010 )أبو مطر، "بيف الكيانيف األدوار في الخمط مف حالة إلىاألمر الذي أدي 
 بروز إلى أدى الذي األمر الكيانيف، عرفات ياسر الراحؿ الرئيس بترأس كاف المشترؾ "إال أف القاسـ

 كانت التي التحرير منظمة دور عمى- الفمسطينية األراضي اخؿد محصورة كانت التي-السمطة دور

 .(26: 2008 )جقمان، الوطنية" لمسمطة األوسع واإلطار المرجعية تعد
ولقد ترتب عمى ذلؾ انو تـ التعامؿ مع السمطة باعتبارىا أساسا لبناء دولة، حيث تحولت إلى سمطة 

 بيف الطرفيف حسب اتفاقية اوسمو.مركزية تعمؿ عمى اساس تنفيذ االتفاقيات السياسية 

                                                 
و يشػطب قػوانيف أو أوامػر عسػكرية سػارية، يتجػاوز واليػة المجمػس أو ال يتوافػؽ مػع مضػاميف إعػبلف المبػادئ )اتفػاؽ إف أي تشريع، بما فػي ذلػؾ التشػريع الػذي يعػدؿ أ- *

 ،، ويعتبػر بػاطبًل مػف األسػاسةاليػفع، سػيكوف بػدوف ةاليػاالنتقبيف الطػرفيف خػبلؿ المرحمػة  إليوأوسمو(، ومع ىذا االتفاؽ )أي اتفاؽ طابا( أو أي اتفاؽ آخر يجري التوصؿ 
 في القسـ )ب( منيا: اليالتلفقرة ذاتيا مف نفس المادة تقوؿ ا

ا مػػا جػػاء فػػي الفقػػرة أعبله".)عبػػد الكػػريـ عمييػػ"إف رئػػيس السػػمطة التنفيذيػػة لممجمػػس لػػف يصػػادؽ عمػػى تشػػريعات متخػػذة مػػف قبػػؿ المجمػػس إذا كانػػت ىػػذه التشػػريعات ينطبػػؽ 
 .(145: ص1995وآخروف، 
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في حيف كاف النظاـ السياسي لمؤسسات السمطة عمى األرض يعيش أدنى مستويات شرعيتو "     
بفعؿ فقداف قاعدة اإلجماع الفمسطيني حوؿ األىداؼ والوسائؿ، األمر الذي ولد الحاجة إليجاد 

 بديبل لقاعدة ةالسمطة الفمسطيني يوعمالنظاـ السياسي الذي تييمف  إليوجديد لمشرعية يستند مصدر 
يجاد وسائؿ  اإلجماع، وىذا المصدر ىو االنتخابات العامة، أي الشرعية الدستورية الديمقراطية، وا 
 "ةجديدة لمييمنة عمى الحقؿ السياسي، وعمى مختمؼ مناحي الحياة العامة في األراضي الفمسطيني

 .(76: 1998)ىالل، 
 عمى) الفمسطينية الوطنية السمطة لدى يكف لـ( ـ 2002) عاـ اسياألس القانوف صدور فقبؿ     
 اختصاص كؿ حدود ويبيف سمطاتيا، وينظـ تصرفاتيا، ويحكـ ،عميو تسير دستورٌ ( اً عميفاألقؿ 

 فالسمطة الفمسطينية التشريع  مجاؿ في التنفيذية، السمطة اختصاص لحدود تبيانو عف سمطة، فضبل
 في مجاؿ التشريع التنفيذية في السمطة بو تقـو الذي الدور نحدد أفّ  ويمكف ،مدسترةٍ  غيرُ  إذف،

 كؿ باختصاص يقتضي الذي السمطات، بيف الفصؿ مبدأ روح مف يستوحي أفّ  يمكف مما فمسطيف،
 الدولة. في األخرى لمسمطات األخرى الوظائؼ تاركة محددة بوظيفة سمطة

مع أوسمو منعطفًا نوعيًا تمثؿ في قياـ سمطة "في طوره الثاني، دخؿ النظاـ السياسي الفمسطيني 
فمسطينية عمى إقميميا، األمر الذي جعؿ الصراع األساسي يدور حوؿ حدود ىذا اإلقميـ وشكؿ 

  طور عمى النظام الحزبي:تومن التغيرات التي شيدىا ىذا ال، عميوالسيادة الوطنية 
بناء قوة أمنية، واالستناد إلى قاعدة متعددة ك اتآليإعادة إنتاج ىيمنة حركة فتح باستخداـ  )أ(

دارة المواجية مع االحتبلؿ، واحتواء التشكيبلت التقميدية وبالصراع لمييمنة عمى  تنظيمية، وا 
 مؤسسات المجتمع المدني.

 .ساراليصعود تنظيمات اإلسبلـ السياسي، وتراجع ممحوظ في تنظيمات  )ب(
ؤيدة ومشاركة في السمطة الفمسطينية في تشكؿ النظاـ الحزبي في ىذا الطور مف قوى م )ج(

 .(115: 1998 )ىالل،"ادىامقابؿ قوى معارضة تأخذ عمى السمطة عدـ شرعيتيا وفس
 كاف ـ 2003 عاـ األساسي القانوف تعديؿ وقبؿ عرفات ياسر الراحؿ الرئيس حقبة "وفي

 الحكومة، ورئاسةالسمطة  رئاسة يديو بيف ويجمع الشعب، مف منتخب الرئيس أف عمى يقـو النظاـ
 السمطات بيف والتعاوف مبدأ التوازف عمى أيًضا ويقـو الرئاسي، النظاـ ركائز مف األولى الركيزة وىو
 .(7 :2000 ،إدعيس) "مختمط أماـ نظاـ نحف اليوبالت البرلماني، النظاـ ركائز مف ركيزة وىي

ـ، بينما شاركت 1996عمى كؿ حاؿ لـ تشارؾ قوى المعارضة في االنتخابات العامة عاـ  
أبرز ىذه القوى )حماس والجبيتيف الشعبية والديمقراطية( في االنتخابات التشريعية الثانية عاـ 

 ـ، دوف أف يطرأ تغيير حقيقي عمى طبيعة السمطة الفمسطينية مف حيث المحددات والقيود.2006
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 :البناء السياسي لمسمطة الفمسطينية
طيني، أو البنيػػػة السياسػػػية لمسػػػمطة الفمسػػػطينية منػػػذ قياميػػػا لقػػػد كػػػاف النظػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػ

، نظاما مختمطا مف العناصر الرئاسية والبرلمانية المتواجدة جنبا إلى جنب، وكاف الجانب ـ1994عاـ
الرئاسي في ىذه النموذج ظاىرا مف خبلؿ رئيس السػمطة ومكتبػو الػذي تحػوؿ إلػى "مؤسسػة الرئاسػة". 

المجمػس التشػريعي( الػذي لػو سػمطة سػف القػوانيف )منتخػب ثؿ بوجػود مجمػس أما الجانب البرلماني فتم
لى جانبيما توجد المؤسسة القضائية.  وتوجيو السياسات العامة، وا 

 إف ىػػذه التركيبػػة الرسػػمية مػػف حيػػث وضػػعيا القػػانوني والمؤسسػػاتي ىػػي تركيبػػة ديمقراطيػػة 
تجمياتيا فػي بقيػة منػاحي الحيػاة المؤسسػية ، و ةعميالف)عمى االقؿ مف الناحية النظرية(، لكف مسمكيتيا 

لمنظػػاـ ىػػي محػػؿ نقػػد واسػػع النطػػاؽ لجيػػة افتقارىػػا لمديمقراطيػػة والمعػػايير المؤسسػػية التػػي مػػف شػػأنيا 
 ترسيخ وتعزيز الديمقراطية.

أف فيػػػـ وتحميػػػؿ بنيػػػة وسػػػمات النظػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػطيني، يبقػػػى منقوصػػػا إذ ظػػػؿ بمعػػػزؿ عػػػف فيػػػـ 
والدوليػػػة التػػػي أثمػػػرت اتفاقػػػات التسػػػوية السياسػػػية، وأفضػػػت إلػػػى نشػػػوء السػػػمطة المتغيػػػرات اإلقميميػػػة 

وأثرت في بنيتيا، وفي تفػاعبلت النظػاـ السياسػي الفمسػطيني فػي ظميػا، بمػا فػي ذلػؾ دور  ةالفمسطيني
، اتفاقيػػة القػػاىرة، والتفاىمػػات األخػػرى المرتبطػػة بيػػا( فػػي 2و1القيػػود المترتبػػة عمػػى االتفاقيػػات )اوسػػمو

 ير عمى بنية ىذا النظاـ وسماتو.التأث
" ومف الواضح أف ىذه التغيرات اإلقميمية والدولية ترافقت مػع تفػاقـ األزمػات االجتماعيػة واالقتصػادية 
في العالـ العربي، وتراجع دور القوى الديمقراطية، مقابؿ زيادة تأثير ونفوذ القوى اإلسبلمية األصولية 

وحدة الفقر، األمر الذي مكف  ،ربية الحاكمة في ظؿ تفاقـ البطالةالتي قدمت نفسيا بديبل لؤلنظمة الع
 "ة مػػػف الشػػػرائح االجتماعيػػػة الفقيػػػرةواسػػػتقطاب فئػػػات واسػػػع ومحميػػػاً  ىػػػذه القػػػوى مػػػف التصػػػاعد إقميميػػػاً 

 (.54: 2005)عرفات،
ا أف عمييػلقد أقيمت السمطة الفمسػطينية وتسػممت مياميػا فػي ظػؿ ظػروؼ بالغػة التعقيػد، بحيػث كػاف 

تاحػػػة المجػػػاؿ أمػػػاـ  إلػػػىنػػػي مؤسسػػػات عامػػػة تتسػػػـ بػػػالحكـ الصػػػالح والرشػػػيد تب جانػػػب الديمقراطيػػػة، وا 
نيوض مجتمع مدني تعددي، فػي ظػؿ نظػاـ اقتصػادي يقػـو عمػى السػوؽ الحػرة، وذلػؾ حسػب اتفاقيػة 

ا بنػاء نظػاـ سياسػي تعػددي، وصػوف سػيادة وحكػـ عمييػأوسمو ووجيػة نظػر الػدوؿ المانحػة، كمػا كػاف 
والسير قدما في العمميػة السياسػية مػع )إسػرائيؿ(، كػؿ ذلػؾ فػي جػو سياسػي مشػحوف بػالتوتر  القانوف،

والعنػػؼ بحكػػـ اسػػتمرار وجػػود االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي عمػػى معظػػـ منػػاطؽ الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة 
 داخمية التفاقية أوسمو وقياـ السمطة الفمسطينية.وجود معارضة فمسطينية ومدينة القدس، وبسبب 

 التػي لتمػؾ مشػابية تومسػؤوليا صػبلحيات ذات كانػت الفمسػطيني الكيػاف مؤسسػات تشػكيؿ ميػة"فعم

 إلى السمطة تشكيؿ أدى كما الخارجي، واألمف الخارجية بالسياسة المتعمقة تمؾ عدا ما دولة أية تمتمكيا

 السػابؽ فػي الفمسػطيني السياسػي المركػز عػاش أف بعػد واالستقبلؿ باليوية الفمسطيني اإلحساس تعميؽ

 .(7: 1996)الشقاقي، "ةالعربي الدوؿ لمتطمبات وخضع بالمنفى
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 والخطاب األولويات غياب بعد سيما ال السياسي النظاـ وضوح عدـ مف حالة خمؽ إلى أدى األمر "ىذا

 واالنتخابػات اإلنسػاف وحقػوؽ والمواطنػة الديمقراطيػة تشػمؿ السياسػي النظػاـ بنيػة باتػت إذ السياسػي،

 والتنميػة واإلعػبلـ الصػحافة وحريػة القضػاء ةليواسػتقبل والتنفيذيػة التشػريعية السػمطة بػيف والعبلقػة

 السياسػي النظػاـ لتكػويف الممحػة القضػايا مػف وغيرىػا االقتصػادي والنظػاـ ـعمػيالت وبػرامج االقتصػادية

 .(69: 2008)ابوعرب، "الفمسطيني
-المرحميػةأوسػمو واالتفاقيػة  اتفاقيػة-الفمسػطينيةشكمت مف خبللو السػمطة " أف اإلطار الذي ت

مػػػف العوامػػػؿ الحاسػػػمة فػػػي تقريػػػر بنيػػػػة ىػػػذه السػػػمطة وسػػػماتيا المؤسسػػػاتية، وتحديػػػد أولوياتيػػػػا  كػػػاف
السياسػػػػػية، وسياسػػػػػاتيا االجتماعيػػػػػة واالقتصػػػػػادية واألمنيػػػػػة، فقػػػػػد ترتػػػػػب عمػػػػػى االتفاقيػػػػػة سمسػػػػػمة مػػػػػف 

، التي فرضػت قيػودا عمػى السػمطة الناشػئة واإلدارية والسياسية والتنموية ةاإلجراءات والتدابير التنظيمي
)السـبع، "قتصػادية ومػا يتػوفر ليػا مػف مػوارداال تيالياسػتقبلحدت مف قدراتيا السياسية والتنموية، ومف 

1996 :196.) 
لقد أدى التركيز عمػى العمميػة السػممية إلػى صػرؼ االىتمػاـ الفمسػطيني عػف البنػاء المؤسسػي 

يػػز عمػػى األمػػف عمػػى حسػػاب القػػانوف وقضػػايا حقػػوؽ اإلنسػػاف وضػػمانات ممارسػػة الديمقراطيػػة والترك
في الضفة الغربية وقطاع غزة بعض الحقوؽ  فوالديمقراطية، مع أف اتفاؽ المبادئ قد منح لمفمسطينيي

مػػػف الجيػػػات المدنيػػػة والعسػػػكرية اإلسػػػرائيمية، إلػػػى جانػػػب تحديػػػد سػػػمطتو التنفيذيػػػة  إليػػػوالتػػػي سػػػتنقؿ 
 .والتشريعية وأجيزتو القضائية

العامػؿ الرئيسػي فػي عشػية توقيػع اتفاقيػة أوسػمو  التحرير الفمسطينية منظمةومثمت أوضاع  "
المتشكؿ الحقا، فقد تركػت سػماتيا البنيويػة السياسػية لمسمطة الفمسطينية تحديد معالـ النظاـ السياسي 

ا إلييػػػ ، وخاصػػػة سػػػمات المركزيػػػة الشػػػديدة التػػػي وصػػػمتالياالنتقػػػوالتنظيميػػػة بصػػػماتيا عمػػػى النظػػػاـ 
وتعمقت بفعؿ ضػعؼ دور قػوى المعارضػة وتراجػع قاعػدتيا التنظيميػة، األمػر  المنظمة بشكؿ تراكمي

 .(27: 1998)الجرباوي، "اسي لمشروع قيادة المنظمة الذي لـ يمكنيا مف تشكيؿ بديؿ سي
حػػد سػػمات النظػػاـ السياسػػي فػػي عيػػد السػػمطة، وبخاصػػة "وقػػد انتقمػػت ىػػذه المركزيػػة لتصػػبح أ

وارتباطيػػا تاريخيػػا بشخصػػية قياديػػة مركزيػػة ة بظػػاىرة شخصػػانية العمػػؿ السياسػػي ات الصػػمالسػػمات ذ
وكاريزمية ذات استئثار كامؿ ومطبؽ عمى اتخاذ القرار السياسي الفمسطيني، فقد كػرس أسػموب قيػادة 
المنظمة االرتباط بيف العمؿ السياسي والتنظيمي وبيف شخصيات قيادية وزعامػات عمػى رأس فصػائؿ 

ظمػػة، وكانػػت الشخصػػية األكثػػر تػػأثيرا واألوسػػع نفػػوذا فػػي ىػػذه البنيػػة ىػػي شخصػػية ياسػػر عرفػػات المن
 .(31: 1998)صايغ،  ت وأماؿ الشعب الفمسطيني"الذي اكتسب صفة القائد الرمز المجسد لتطمعا

"ومػػف المعػػروؼ أف السػػمطة الكاريزميػػػة تقػػؼ موقفػػا مناىضػػا لممأسسػػػة كونيػػا سػػتكبؿ القػػػرار 
الكاريزمي، لذا ال تجد في ظميا فصػبل بػيف السػمطات، وال مجػاال لنشػوء عمميػة سياسػية  الفردي لمزعيـ

ديمقراطية أو قياـ نظاـ سياسي ديمقراطي، وقد ساىـ واقع الخمط والتداخؿ بيف مؤسسات وىيئات كؿ 
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 "ر خارج نطاؽ ىذه المؤسسات مجتمعةمف المنظمة والسمطة في تعزيز سمات المركزية الشديدة بالقرا
 .(28: 1998)الجرباوي، 

 -المناصب القيادية في المنظمة والسمطة الراحؿ ياسر عرفات بيف رئاسة أعمىلقد جمع الرئيس      
، ورئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، والقائد األعمى رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية

ًة كبيػرًة إلػى جانػب مػا تمتػع بػو مػف شػرعية لػـ بيػده قػو  جعػؿ مما -لمقوات المسمحة، ورئيس حركة فتح
ـ كرئيس منتخب، بؿ كذلؾ مف حقيقػة 1996تأت فحسب مف نجاحو في االنتخابات التى جرت عاـ 

جمعػػػػو لممواقػػػػع القياديػػػػة فػػػػي النظػػػػاـ السياسػػػػي الفمسػػػػطيني، وكػػػػزعيـ وقائػػػػد تػػػػاريخي لمحركػػػػة الوطنيػػػػة 
بػػؿ فػػي بعػػض األحيػػاف كانػػت ىػػي القػػانوف، الفمسػػطينية، ممػػا جعػػؿ مػػف بعػػض تصػػرفاتو فػػوؽ القػػانوف 

، أي محورية الفػرد فػي العمميػة السياسػية واتخػاذ القػرار السياسػي، فقػد وبذلؾ تعزز نمط مركزية القائد"
باتت عممية صنع القرارات مرتبطة بأشخاص ال بمناصب تراتبيػة وأدوار ىيكميػة فاعمػة ومنظمػة عمػى 

البنيػة الرسػمية، وأصػبح الجسػـ الفاعػؿ فػي المؤسسػة  اسس عقبلنية، وحمت البنية غير الرسػمية محػؿ
أسػاس  ىليس ىو المنصوص عميو في الموائح بؿ المتحقؽ بحكػـ األمػر الواقػع وتحولػت الشخصػنة إلػ

         (.   28: 1998لمعممية السياسية")الجرباوي،
ظػؿ  العامػة فػيسمات المركزية واالستئثار بػالقرار السياسػي وبصػنع وتنفيػذ السياسػات  إف تعمؽ     

بحكـ استمرار سيطرة حركػة فػتح  السمطة الفمسطينية أثر بشكؿ كبير عمى النظاـ السياسي الفمسطيني
عمػػػػى ىػػػػذا النظػػػػاـ مسػػػػتفيدة مػػػػف ىيمنتيػػػػا عمػػػػى مؤسسػػػػات ومػػػػوارد السػػػػمطة وعمػػػػى القػػػػرار السياسػػػػي 

رة فػػي ىػػذه البرجوازيػػة المػػؤث اعميػػال" ودفعػػت القيػادة لممنظمػػة،  اعميػػالواالقتصػادي وبيروقراطيػػة المراتػػب 
كبػر عمػى التػأثير فيػو، فػدعمت اتجاه مركزة القرار الوطني خارج إطار المنظمة، مما سيمنحيا قػدرة أب

 .(25: 1998)صايغ،لى ممثموىا فيو السمطة السيادية"تشكيؿ كياف سياسي مستقؿ يتو 
 مما المعالـ، حواض غير الفمسطيني السياسي النظاـ جعؿ في ساىمت بالقرار التفرد "إف عممية

 مػف حالػة يعػيش وبػات التخػبط، مػف لفتػرة عػانى الػذي النظػاـ ىػذا بناء عمى تطغى الفردية السياسة جعؿ
 بتنشئة يتعمؽ فيما الرؤيا وضوح عدـ إلى أدى األمر ىذا البعض، بعضيا مع األوراؽ وخمط االزدواجية

 تمثػؿ والػذي لػذلؾ بػوادر وجػود مػف الػرغـ عمػى الفمسػطينية، السػاحة عمػى الديمقراطيػة التحػوالت وبػروز

 .(77: 1996)االزعر،"الفمسطينية األرض عمى منتخب فمسطيني تشريعي مجمس أوؿ بإقامة
 منظمة دور نتياءا أبرزىا تغيرات مف الفمسطيني عانى السياسي أف نذكر أف النظاـ وال يفوتنا

 التػي الوطنيػة السػمطة محميػا وحمػت طويمػة، سػنوات النظػاـ ىػذا عمػى ىيمنػت التػي التحريػر الفمسػطينية

 مرجعيػة وجػود بعػدـ تػأثر الػذي الفمسػطيني القػرار ازدواجيػة إلػى أدى ممػا وخارجيػا، داخميػا بػدورىا قامػت
 أدى الػذي األمػر وخارجيػا، داخميػا الفمسػطينية السػاحة عمػى السياسػي النػزاع مػف حالة خمؽ مما محددة،

 مػف فالفمسػطينيي الؼآ عػودة خمفتيػا التػي فػرازاتاإل أف شػكمي، كمػا كإطػار التحريػر منظمػة بقػاء إلػى

 بػيف الجػدؿ مػف حالػة خمػؽ ،فمسػطيني نظػاـ إنشػاء عمػى والعمػؿ غزة، قطاع في تمركزىـ خاصة الخارج

 .والقطاعالفمسطينية  الضفة بيف السيما الداخؿ في الفمسطينييف
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 البلمؤسسػاتية، األبويػة القيػادة وسػيادة والشػممية بالتعصػب الفمسطيني الحزبي النظاـ كما واتسـ"
 كبيػر بشػكؿ يبػرز بػدأ الػذي الفمسػطينية، والفصػائؿ القػوى بػيف والمسػاومات التناحر خبلؿ مف برز وىذا

 عمػى قػادر بشػكؿ السياسػية التعدديػة بروز عدـ إلى أدى األمر ىذا بينيا فيما الفصائؿ تعامؿ خبلؿ مف

 القائمػة القػوى بمػوازيف التمسػؾ بضػرورة تتسػـ كانػت الفصائؿ بيف العبلقات وأف السيما التغيير، تحقيؽ

 (.78: 1996)االزعر،المشتركة" المصالح ومراعاة
عمػى مػا جػاء فػي نصػوص  بنػاءً  ـ،1996 عػاـ فػي األوؿ التشػريعي المجمػس انتخابػات وجػرت

 اتفاقيػػة اوسػػمو بػػيف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كممثػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني ودولػػة )اسػػرائيؿ(، مػػواد

، إلػى أف جػاءت االنتخابػات التشػريعية الثانيػة لػو القانونيػة الواليػة انتيػاء رغـ سنوات لعدة قاءهب واستمر
ـ والتػػػي حصػػػدت فييػػػا حركػػػة المقاومػػػة االسػػػبلمية حمػػػاس أغمبيػػػة مقاعػػػد المجمػػػس 2006فػػػي ينػػػاير 
 التشريعي. 

 نظػاـ لتشػكؿ البدايػة نقطػة شػكمت األولػى التشػريعي المجمػس انتخابػات أف الباحػث ويـرى
 االنتخابػات بسػقؼ ىػذه ارتبػاط فػي تكمػف المعضمة لكف المنتخبيف، ممثميو اختيار عمى يعمؿ فمسطيني

 التحريػر الفمسػطينية منظمػة بػيف االتفاقيػات فػي جػاء بمػا التقيػد الفمسػطينييف يمػـز الػذي المبػادئ إعػبلف

 .الفمسطيني السياسي النظاـ تطور أماـ حاجزا يشكؿ مما و)إسرائيؿ(،
 

 الثلثالمطمب ا
 مقومات النظام السياسي الفمسطيني بعد صدور القانون الساسي وتعديالتو

إف تحقيؽ الفصؿ المتوازف بيف سمطات النظاـ السياسي الثبلث)التنفيذية والتشريعية 
والقضائية( وتفعيؿ الرقابة المتبادلة بينيا واحتراـ كؿ منيا لبلختصاصات الوظيفية المنوطة بالسمطة 

،  لمقواعد الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة يساعد عمى بناء نظاـ النزاىة الوطنياألخرى وفقا 
ف مف شير مايو مف التاسع والعشري ولقد صدر القانوف األساسي الفمسطيني في مدينة راـ اهلل بتاريخ

عف  ، وأكد عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات واف الشعب مصدر ىذه السمطات ويمارسياـ2002العاـ 
طريؽ السمطات الثبلث، وأكد عمى أف نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي نيابي يعتمد عمى 
التعددية السياسية والحزبية، ورئيس السمطة ينتخب مباشرة مف الشعب، وتكوف الحكومة مسئولة أماـ 

 الرئيس والمجمس التشريعي المنتخب عمى حد سواء.
 

شعبي عمى الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، والمطالب وأماـ الضغط الدولي واإلقميمي وال
باستحداث منصب رئيس وزراء لمسمطة الفمسطينية "وتحديد صبلحياتو والضوابط القانونية والسياسية 
الناظمة لعممو وتوضيح شكؿ العبلقة التي تربطو برئيس السمطة الوطنية الفمسطينية والسمطة 

                                                 
   الحد الذي ال تعود القوة في يد سمطة واحػدة، ويصػبح كػؿ مػف يشػغؿ منصػبا عامػا مسػؤوال عػف عممػو  األفقية إلىتوسيع قاعدة المحاسبة يقـو نظاـ النزاىة الوطني عمى

  عمى نحو منفصؿ في حمقة متصمة، كما يقـو عمى برنامج إصبلح كمي يشمؿ جميع القضايا والمجاالت المتصمة بنظاـ الحكـ.
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مر إعادة ترتيب بعض األحكاـ الواردة في القانوف التشريعية، وبموجب ىذا التعديؿ اقتضي األ
مف ىنا جاءت ضرورة تعديؿ القانوف ، (10: 2007)مركز الميزان سمسمة القوانين،األصمي"

 لصدوره. اليالتاألساسي في العاـ 

تحوالت ىامة في بنية النظاـ ـ  2003"ولقد أحدث تعديؿ القانوف األساسي الفمسطيني عاـ      
النشأة وذلؾ باتجاه األخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات، حيث تـ استحداث منصب السياسي حديث 

رئيس الوزراء المسؤوؿ أماـ رئيس السمطة الوطنية والمساءؿ في الوقت ذاتو مف قبؿ المجمس 
ءلة أماـ المجمس وتـ نقؿ معظـ السمطات التنفيذية ليد رئيس الوزراء والحكومة المسا التشريعي،

الدستورية الناتجة عف تولي ىذه السمطات مف قبؿ رئيس السمطة  اتالياإلشكحد أوبذلؾ تـ تجاوز 
)ابو دية  المنتخب مباشرة مف قبؿ الشعب وغير الخاضع لممساءلة أماـ المجمس التشريعي"

متعددة في  اتاليإشك، إال أف النظاـ السياسي الفمسطيني لـ يستطع معالجة (9:  2006وحرب،
مطات تمثمت في عدـ وضوح صبلحية كؿ طرؼ في شأف مف شؤوف الحكـ موضوع العبلقة بيف الس

وعبلقة ىذا الطرؼ مع األطراؼ األخرى بيذا الشأف وفي أحياف أخرى تتداخؿ الصبلحيات 
أف غالبية القوانيف التي  وجية نظرنا، وأحد أىـ األسباب في ذلؾ مف بينيا واالختصاصات فيما
ألساسي وتعديبلتو مما أوجد تعارضًا بيف نصوص ىذه عمى صدور القانوف ا صدرت كانت سابقة

ألف و يتطمب سرعة عبلجنري فيو خمبًل القوانيف وبعض نصوص القانوف األساسي، األمر الذي 
القانوف األساسي ىو األولي باإلتباع والتطبيؽ إعمااًل لمبدأ سمو الدساتير عمي اعتبار أف القانوف 

 ر لحيف صدوره.األساسي الفمسطيني يقـو مقاـ الدستو 
 

شريعية الثانية "ووظؼ ىذا التداخؿ في الصراع عمى السمطة في أعقاب االنتخابات الت
بعد أف حصمت حركة حماس عمى أغمبية مقاعد المجمس التشريعي وتمكنت ـ 25/1/2006بتاريخ 

شكؿ مف تشكيؿ الحكومة برئاسة القيادي في الحركة إسماعيؿ ىنية، لتنتقؿ حركة فتح والتي كانت ت
 .(23: 2007)نوفل،"عارضة ألوؿ مرة منذ تأسيس السمطةحزب السمطة إلى الم

      
"ومما زاد مف توظيؼ ىذه الحالة في الصراع عمى السمطة والقيادة أف حركة فتح بقيت تتولى      

رئاسة السمطة الوطنية مف خبلؿ الرئيس محمود عباس حيث أصبح الصراع يدور بيف حزبيف 
في رئاسة السمطة واألخر في رئاسة الحكومة ورئاسة المجمس التشريعي  أحدىمامفيف وبرنامجيف مخت

الوزارات وامتد اإلشكاؿ كذلؾ إلى داخؿ السمطتيف التشريعية والقضائية وفيما بينيا وداخؿ 
 .(122: 2006)عبد اليادي،"والمؤسسات العامة ذاتيا

 
النظاـ السياسي الفمسطيني يعود ف السبب المباشر والظاىر لمصراع بيف السمطات في إ "

إلى عدـ تحديد صبلحيات كؿ سمطة منيا بشكؿ دقيؽ في القانوف األساسي والقوانيف واألنظمة ذات 
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العبلقة بعمميا، إضافة إلى أسباب أخرى ليذا الصراع مف قبيؿ التداخؿ في بعض الصبلحيات بيف 
 السمطة األخرى في الممارسة الواقعية السمطات أو نتيجة لتجاوز احدىا )عدـ احتراميا( لصبلحيات

، "األمر الذي يثير العديد مف التساؤالت حوؿ مدى فيـ واحتراـ مبدأ الفصؿ بيف (33: 2007)نوفل،
السمطات مف قبؿ الشخصيات المركزية في النظاـ السياسي الفمسطيني وفكرة ومفيـو التبادؿ السممي 

ة فتح إلى حركة حماس مقبوؿ عمى المستوى لمسمطة _ بالرغـ مف أف انتقاؿ السمطة مف حرك
الرقابة المتبادلة  ةاليفعومدى التوازف في توزيع الصبلحيات بيف السمطات الثبلث ومدى  -الحكومي

بينيا مما شكؿ بيئة عمؿ في القطاع العاـ سمحت لؤلحزاب الحاكمة باستخداـ المواقع العامة 
جر  اتآليلمصالح حزبية في غياب  اءات شفافة، وأدى ذلؾ في بعض األحياف إلى مساءلة فعالة وا 

قات الطبيعية بيف مختمؼ شؿ عمؿ بعض المؤسسات العامة بسبب االحتقاف وانقطاع العبل
 .(35: 2006)عبد اليادي،"السمطات

 
 : الفمسطينيالفصل بين السمطات في النظام السياسي 

يعية والتنفيذية "يؤكد القانوف األساسي الفمسطيني عمى مبدأ فصؿ السمطات )التشر 
الشعب {والقضائية( في النظاـ السياسي لمسمطة الفمسطينية، حيث ينص في المادة الثانية عمى أف 

مصدر السمطات ويمارسيا عف طريؽ السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عمى أساس مبدأ 
مادة الخامسة منو ، كما أف ال}الفصؿ بيف السمطات عمى الوجو المبيف في ىذا القانوف األساسي

نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي نيابي يعتمد عمى التعددية السياسية  {تنص عمى أف 
 مسئولةوتكوف الحكومة  ،وينتخب فيو رئيس السمطة الوطنية انتخابًا مباشرًا مف قػبؿ الشعب ،والحزبية

 .(38: 2007)نوفل، "}أماـ الرئيس والمجمس التشريعي الفمسطيني
 
في النظاـ السياسي الفمسطيني، وفقا ألحكاـ القانوف  بيف السمطات الثبلثالفصؿ ف إ"

فالتشريع، بمراحمو المختمفة، تشترؾ فيو  .ىو فصؿ مرف ونسبي وليس فصبل مطمقااألساسي، 
والمجمس  السمطتاف التشريعية والتنفيذية، والجمع بيف الوزارة وعضوية المجمس التشريعي ممكف،

ومجمس الوزراء مسؤوؿ مسؤولية تضامنية أماـ  بياف الحكومة ويمنح الثقة لمحكومة، التشريعي يعتمد
ومجمس المجمس التشريعي، والمجمس يحؽ لو حجب الثقة عف أي وزير أو عف مجمس الوزراء، 

 .(10: 2006وحرب، أبوديو) ا"عمييالوزراء يضع الموازنة العامة والمجمس التشريعي يصادؽ 
 

ال   لقانوف األساسي عمى أف السمطة القضائية مستقمة، وأف القضاة مستقموفا في حيف تحدث     
وأف السمطة القضائية تتولى الرقابة عمى دستورية القوانيف  ـ في قضائيـ لغير القانوف،عمييسمطاف 

والموائح، والرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العامة وقراراتيا، في حيف أف السمطة التشريعية تقر القوانيف 
 الموازنات الخاصة بعمؿ السمطتيف التنفيذية والقضائية.و 
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مف خصائص يجعمو يقترب النظاـ السياسي الفمسطيني في ىذا الفصؿ بيف السمطات و  "
وىو رأس السمطة  رئيس السمطة الوطنية الفمسطينيةالمباشر لنتخاب اال لكف-البرلمانيالنظام 

حؽ االعتراض عمى مشاريع القوانيف التي منحو و ، التنفيذية ومسؤوؿ عف جزء ال بأس بو مف مياميا
بالرغـ مف عدـ منحو  إعبلف حالة الطوارئ في حاالت معينةوحقو في يقرىا المجمس التشريعي، 

 ، حيث يكوف الفصؿ جامداً النظام السياسي الرئاسي بمبلمح تصبغو-التشريعيسمطة حؿ المجمس 
 . (41: 2006ادى،)عبد الي" والرقابة التشريعية عمى الرئيس محدودة

 
ف النظاـ السياسي الفمسطيني، استنادا إلى مفيـو مبدأ فصؿ السمطات أيمكف القوؿ  اليوبالت

نما ىو نظاـ سياسي مختمط خالصا نظاما رئاسيا يسولخالصا والعبلقة بينيا، ليس نظاما برلمانيا  ، وا 
، وربما يكوف  ئاسيرلماني والر يجمع بيف خصائص النظاميف الببرلماني(  نصؼ-)نصؼ رئاسي 

الحاؿ في نظاـ الحكـ في الجميورية الفرنسية، كما  عميوقرب الى النظاـ شبو الرئاسي كما ىو أ
 سياتي الحديث عنو الحقا.
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 المبحث الثالث
 طرق اختيار رئيس الدولة  

إلى أف معظميا يدخؿ ضمف  لمنصب الرئيس عمى الرغـ مف وجود عدة تسميات
حيث يتـ اختيار الحاكـ مف قبؿ الشعب أو مف يمثمو ولفترة زمنية محدودة ، االنتخابية النظـ تعريؼ

يتـ اختيار الحاكـ بعدة طرؽ و  ه،قابمية تجديدىا وفؽ دستور كؿ دولة عمى حدتحديد يتـ تحديدىا و 
عمى أو  كالنموذج األمريكي مف مرحمة واحدة االنتخابدستور كؿ دولة منيا:  عميوحسب ما ينص 

عميو و  ،التركي موذجكالن البرلماف المنتخب شعبياً مف خبلؿ  أو االنتخابوذج الفرنسي كالنم مرحمتيف
 في فمسطيف. مف امريكا وفرنسا وتركيا وأخيراً  سنتطرؽ إلى اختيار رئيس الدولة في كبلً 

 
 المطمب الول

 المريكية اختيار رئيس الدولة في الواليات المتحدة طريقة 
 نػػػاطت أف األمريكيػػػةادة الثانيػػػة مػػػف دسػػػتور الواليػػػات المتحػػػدة مػػػف المػػػ الفقػػػرة األولػػػىتضػػػمنت 
، الػػذي يتقمػػد منصػػبو لمػػدة أربعػػة سػػنوات، ويػػتـ األمريكيػػة رئيس الواليػػات المتحػػدةبػػالسػػمطة التنفيذيػػة 

 : اليالتانتخاب الرئيس، وكذا نائبو الذي يتـ اختياره لممدة نفسيا، عمى النحو 
المجمػػػس التشػػػريعي فييػػػا عػػػددًا مػػػف النػػػاخبيف يكػػػوف  يف كػػػؿ واليػػػة بالطريقػػػة التػػػي تحػػػددىاتعػػػ

غيػر أنػو ال  ،يمثموف ىذه الوالية فػي الكػونجرس لكؿ مف الشيوخ والنواب الذيف الياإلجممساويًا لمعدد 
صػب فػي حكومػة الواليػات امن وفيشػغم مف الذيفيجوز ألي عضو بمجمس الشيوخ أو النواب، أو أي 

  .في الييئة الناخبة اءعضأ واائدًا أف يعينع ـعمييدر تتطمب الثقة أو تالمتحدة 
      
ويعطػوف  ،اخبوف في الواليات التػي يتبعونيػاالن انتخاب الرئيس األمريكي عبر اجتماع ةآلي"وتتـ      

أصػػواتيـ بواسػػطة االقتػػراع السػػري لشخصػػيف، أحػػدىما عمػػى األقػػؿ غيػػر مقػػيـ فػػي الواليػػة نفسػػيا. ثػػـ 
األشخاص الذيف تػـ التصػويت ليػـ، وعػدد األصػوات التػي حصػؿ يقوموف بوضع قائمة بأسماء جميع 

ائمػة ويشػيدوف بصػحتيا، ويرسػمونيا ويوقعػوف عمػى ىػذه الق" ،(42: 2002)المـدرس،"ا كػؿ مػنيـعميي
لى رئػيس مجمػس يتػو و  دة، وموجيػة إلػى رئػيس مجمػس الشػيوخمختومة إلى مقر حكومة الواليات المتح

حصػاء عػدد األصػوات ويصػػبح مجمػس الشػيوخ والنػو  الشػيوخ بحضػور أعضػاء اب فػػتح جميػع القػوائـ وا 
بيػػة عػػدد الشػػخص الػػذي يحصػػؿ عمػػى أكبػػر عػػدد مػػف األصػػوات رئيسػػًا، إذا كػػاف ىػػذا العػػدد يمثػػؿ أغم

ذا حصؿ أكثػر مػف شػخص عمػى مثػؿ ىػذه األغمبيػة، وحصػؿ كػؿ مػنيـ  ،أعضاء الناخبيف المعينيف وا 
يـ ي ىػػػذه الحالػػػة أف يختػػػار واحػػػدًا مػػػنعمػػػى عػػػدد متسػػػاٍو مػػػف األصػػػوات، فػػػإف عمػػػى مجمػػػس النػػػواب فػػػ

 .(87: 7987)خميل، "باالقتراع السري ليكوف رئيساً 
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ذا لػػـ يحصػػؿ أي شػػخص عمػػى األغمبيػػةو  "      فػػإف مجمػػس النػػواب يقػػـو بالطريقػػة نفسػػيا باختيػػار  ،ا 
الرئيس مف بػيف الخمسػة الػذيف حصػموا عمػى أكبػر عػدد مػف كػؿ واليػة صػوت واحػد ويتشػكؿ النصػاب 

ليػػذا الغػػرض مػػف عضػػو أو أعضػػاء يمثمػػوف ثمثػػي الواليػػات، ويتحػػتـ الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة القػػانوني 
وفي كؿ حالة يصبح الشخص الػذي يحصػؿ عمػى  ،واليات حتى يتسنى إتماـ االختيارأغمبية جميع ال

أكبػػر عػػدد مػػف األصػػوات رئيسػػًا، ولكػػف عنػػد اختيػػار الػػرئيس تؤخػػذ األصػػوات بالواليػػات بحيػػث يكػػوف 
ذا حػػدث وتسػػػاوت األصػػػوات  ،لػػرئيس، نائبػػػًا لمػػػرئيسلييئػػػة الناخبػػة، بعػػػد اختيػػػار الممثمػػي أصػػػوات ا وا 

الممنوحة لشخصيف أو أكثر، يتولى مجمس الشيوخ اختيار نائب الرئيس مف بينيـ عف طريؽ االقتراع 
 (727: 2000)نسيب، "السري.
يـ عمػى أف يكػوف ذلػؾ الػذي يػدلوف فيػو بأصػوات ـواليػو  الكونجرس توقيت اختيار النػاخبيف ويحدد     
 .(636: 7996ن، يوآخر  ىاممتون)" في جميع أنحاء الواليات المتحدة واحداً  ـوالي
 

 :االمريكية الشروط الواجب توافرىا في رئيس الواليات المتحدة
ال يحػػؽ ألي شػػخص، فيمػػا عػػدا المػػواطف المولػػود فػػي الواليػػات المتحػػدة أو الشػػخص الػػذي "

موافقػػة عمػػى ىػػذا الدسػػتور أف يصػػير مػػؤىبًل لشػػغؿ منصػػب الرئاسػػة  يكػػوف قػػد أصػػبح مواطنػػًا. وقػػت ال
كما أنو لف يكوف صالحًا ليذا المنصب أي شخص لـ يبمغ مف العمر خمسة وثبلثيف عامًا، ولػـ يكػف 

 .(664: 7996ن، ي)ىاممتون وآخر "مقيمًا لمدة أربعة عشر عامًا داخؿ الواليات المتحدة
      
"أقسػـ )أو  :اليالتػأو القسػـ  مػيفاليأف يػؤدي  عميػوقمد مياـ منصبو، فػإف وقبؿ أف يبدأ الرئيس ت"     
ننػػي  بكػػؿ أؤكػػد( خشػػوع أننػػي سػػأتولى بكػػؿ إخػػبلص القيػػاـ بأعبػػاء منصػػب رئػػيس الواليػػات المتحػػدة، وا 

سػػػػػػػػػأحافظ عمػػػػػػػػػى دسػػػػػػػػػتور الواليػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػدة، وأحبػػػػػػػػػو وأدافػػػػػػػػػع عنػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي وسػػػػػػػػػعي 
 .(54: 7982)الشرقاوي،وطاقتي"

 
ي حالة تنحية الرئيس مف منصبو. أو وفاتو، أو اسػتقالتو، أو عجػزه عػف القيػاـ بميػاـ وأعبػاء وف"     

باء إلى نائب الرئيس ويمكف لمكونجرس في حالػة تنحيػة، أو وفػاة عصب تنقؿ ىذه المياـ واألىذا المن
يس. أو استقالة، أو عجز كؿ مف الرئيس ونائب الرئيس أف يقرر مف الذي يتػولى عندئػذ منصػب الػرئ

 . جديد يقـو ىذا الشخص بأعباء المنصب حتى تزوؿ حالة العجز أو يتـ انتخاب رئيس عميووبناء 
ويحصؿ الرئيس مقابؿ خدماتو، وفي أوقات محددة، عمى مكافأة ال تزاد أو تخفض خػبلؿ الفتػرة التػي 

ت المتحػدة، يتـ انتخابو ليا، وال يحؽ لو أف يحصؿ خبلؿ ىػذه الفتػرة عمػى أي مرتػب آخػر مػف الواليػا
  .(665: 7996، نيوآخر  )ىاممتون"مف أي والية مف والياتيا أو
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 المطمب الثاني
 في الجميورية الفرنسيةالدولة رئيس طريقة اختيار 

تعد الجميورية الخامسة في فرنسا محاولة لمتوفيؽ بيف النظاـ البرلماني والنظاـ الرئاسي ، وليذا      
أثر األزمة السياسية والتقمبات الحكومية  عمىالمحاولة جاءت  تعرؼ بالنظاـ شبو الرئاسي وىذه

الناتجة عف تبني النظاـ البرلماني في فرنسا، فمف المعروؼ أف الجميورية الثالثة التي استمرت منذ 
ـ وحتي سقوطيا بيزيمة فرنسا حيث كانت الحرب الكونية الثانية سببًا في انتيائيا، "ففي 5781عاـ 

ـ نظامًا 5491ـ كانت جميورية برلمانية ثـ اقاـ دستور5491لمية الثانية سنة بداية الحرب العا
اف جاء دستور الجميورية الخامسة والذي صدر في الرابع مف  إلىبرلمانيًا، مقرونًا بتعدد األحزاب 

وجو الخصوص مركز رئيس  عمىـ حيث تميز بتقوية السمطة التنفيذية و 5417أكتوبر مف العاـ 
حد جعمو رئيسًا لمحكومة، لذا نجد  إلىف ىذه التقوية لمركز رئيس الجميورية ال تصؿ الجميورية، لك

في النظاـ الفرنسي رئيسًا لمجميورية ورئيسًا لموزراء، وفضبًل عف ىذه الخاصية البرلمانية فقد ابقي 
ـ ر ذلؾ مف أىمسئولية رئيس مجمس الوزراء السياسية اماـ البرلماف، حيث يعتب عمىـ 5417دستور

    (.921: 5441)الوحيدي،"المبلمح البرلمانية
 
 ،استفتاء أقّر مبدأ انتخاب رئيس الجميورية مباشرة مف الشعبـ  5412جرى عاـ ىذا ولقد "

حتى ذلؾ التاريخ كاف أعضاء البرلماف ومجمس الشيوخ المجتمعيف سويا ينتخبوف رئيس الجميورية. 
اب رئيس الجميورية مباشرة مف الشعب لـ تعرؼ الذي أقر انتخ 5412أكتوبر  27ومنذ استفتاء 

 1إلى  8الذي خّفض والية رئيس الجميورية مف  2111مؤسسة الرئاسة سوى تعديؿ ىاـ واحد عاـ 
 .(207: 2070)دبس، "سنوات

 
ينتخب رئيس الجميورية الفرنسية باالقتراع العاـ المباشر بالتصويت الفردي وبغالبية "ىذا و      

أف يحصؿ  وينبغي ،) سنوات سابقا )سبعيف لوالية مف خمس سنوات قابمة لمتجديد األصوات مف جولت
والبلغية، أي نصَؼ  الفارغةالفائز عمى الغالبية المطمقة لؤلصوات المحتسبة بعد استبعاد البطاقات 

 .(728: 2002)ربيع، "في الجولة األولى أو الجولة الثانية واحداً  األصوات زائداً 
 -ىي: روط الواجب توافرىا في مرشح الرئاسة مع العمـ بأف الش

. كما يجب االنتخابعاما عمى األقؿ وأف يستوفي شروط ممارسة حؽ  22 هيكوف عمر  " أف
ىذا الشرط  منَتَخب لدى المجمس الدستوري، وييدؼ 111عمى كؿ مرشح إيداع قائمة تتضمف توقيع 

 .(705: 2002)ربيع، "إلى الحد مف المرشحيف لمدعابة
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ذ" ا لـ يحصؿ أي مف المرشحيف عمى الغالبية المطمقة مف الجولة األولى تنظـ جولة ثانية وا 
 ويتأىؿ إلى الجولة الثانية المرشحاف المذاف حصبل عمى أعمى ،يوما عمى األكثر 51مرور  بعد

 .(58: 2072،وبسيوني ىالل)"نسبتيف في الجولة األولى
 27إثر استفتاء جرى يـو  5412نوفمبر  1ومنذ التعديؿ الدستوري الذي أقر يـو      "
، تشكؿ األراضي الفرنسية دائرة انتخابية واحدة، وىذا يعني أف كؿ الفرنسييف المسجميف 5412أكتوبر

وتنظـ االنتخابات بدعوة مف  عمى الموائح االنتخابية يشاركوف في انتخابات رئيس الجميورية 
كثر مف انتياء والية الرئيس يوما عمى األ 35يوما عمى األقؿ و 21الحكومة قبؿ 

  .(113:  1995)المصدق،"اليالح
 

 -لقد كاف ذلؾ التعديؿ الدستوري ذو أىمية في التاريخ السياسي الفرنسي فحتى ذلؾ التاريخ"و      
كانت المؤسسة الدستورية الوحيدة المتمتعة بالصبغة الديمقراطية  -ـ 1962أكتوبر مف العاـ  28

تراع العاـ ىي البرلماف ، ولذا كانت أقوى مؤسسات الدولة، وعمى وجو التحديد نتيجة الختيارىا باالق
ـ، وكاف اليدؼ مف ىذا 1958أقوى مف السمطة التنفيذية رغـ كؿ التدعيـ الذى أتى بو دستور سنة 

ـ ىو إعطاء رئيس الجميورية نفس القوة المعنوية التي يتمتع بيا البرلماف، 1962التعديؿ لسنة 
بو يتـ بواسطة الشعب مباشرة، إذ أف الفكرة األساسية التي يدور حوليا دستور سنة وجعؿ انتخا

ـ وسياسة الجنراؿ ديجوؿ ىي، تقوية السمطة التنفيذية ال لحساب رئيس 1962ـ وتعديؿ 1958
نما لحساب رئيس الجميورية   (.421: 1995")الوحيدي، الوزراء وا 

 
يخضعوف فييا لقاعدة المساواة  ممثمييـودىا المترشحوف و ممة انتخابية يقويسبؽ االقتراع حىذا      

فيما يتعمؽ باستعماؿ وسائؿ اإلعبلـ التابعة لمدولة واألماكف المخصصة لمنشر والدعاية وال يجوز 
لمشركات المساىمة في تمويؿ الحممة الرئاسية، إذ تقـو سمطة إدارية مستقمة بالتدقيؽ بعائدات ونفقات 

 . ائدات ونفقات الحمبلت االنتخابيةاألحزاب السياسية وبع
   

االنتخابية  : المجنة الوطنية لحسابات الحممة"والييئة المنظمة إلجراءات االنتخابات تدعى     
كما توجد قواعد أخرى منيا: تقديـ حسابات حممة المرشحيف بما فييا العائدات  والتمويبلت السياسية

يوما  11الػ االنتخابات، إلى المجمس الدستوري وخبلؿ  عشر شيرا التي تسبؽ االثنيوالنفقات خبلؿ 
كما ُحّدد سقؼ لنفقات الحممة  ،ىذه الحسابات في الجريدة الرسميةويجري نشر  االنتخاباتالتي تمي 

 (.97 :2002)ربيع، "االنتخابية لكؿ مرشح لمرئاسة
   

مميوف  251149ولى وبػلمدورة األ مميوف يورو 511511بمبمغ  2118وُحّدد ىذا السقؼ عاـ "     
ىامة لؤلحزاب السياسية تتراوح قيمتيا  ةاليم الدولة عمى ىذا األساس إعانات تمنح الثانييورو لمدورة 
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بالمائة مف  1الذيف يحصموف عمى نسبة تتجاوز  ا. فالمرشحوفعمييحسب النتائج التي حصمت 
 مف المبمغ المقرر، أي ما بالمائة 11الحصوؿ عمى  األصوات في الدورة األولى يخولوف حزبيـ

 "مميوف يورو لممرشح في الدورة الثانية 511848أو  مميوف يورو لمدورة األولى 71172قيمتو 
 (.729: 2002)بوعوني، 

   
 21بالمائة مف األصوات فتكوف نسبة اإلعانة  1نسبة  يحصموف عمى أما المرشحوف الذيف ال"     

يورو. وأخيرا لضماف أكبر قدر مف  7171211ألولى أي ا بالمائة مف المبمغ األساس في الدورة
لمحياة السياسية وتدقؽ في ممتمكات المنَتَخبيف في  ةاليالمبالشفافية  الشفافية، ىناؾ ىيئة ثانية تيتـ

 (.703: 2002 )ربيع، "نيايتيا بداية والية الرئيس وفي
ر السياسي، وتشرؼ المجنة الوطنية عبلوة عمى التمويؿ، تقـو الدولة بالسير عمى احتراـ التعبي     

 لمراقبة الحممة االنتخابية عمى ضبط الوقت المخصص لممرشحيف في اإلذاعة وعمى التمفاز. 
 

وُيمنع نشر نتائج  ،ار مف الجيازيف اإلداري والقضائيتتألؼ ىذه المجنة مف قضاة كب"و      
خرى، شجعت الدولة عمى إنشاء مف ناحية أ خبلؿ األسبوع السابؽ لبلنتخابات استطبلعات الرأي

، آخذة بعيف االعتبار الصبلت القائمة بيف الشخصيات العامة انترنتالمنتدى القانوني عمى شبكة 
يشكؿ ىذا المنتدى، ثمرة التفكير  ،التطور السريع ليذه التكنولوجياتوالخاصة عمى الشبكة و 

واستخداـ ىذا الحيز مف سؽ لقواعد دائما لمحوار والتفكير وييدؼ إلى تطوير متنا الجماعي، حيزاً 
، وضعت الدولة لحث األحزاب السياسية عمى احتراـ المساواة بيف 2111ومنذ عاـ  ،االتصاالت

الجنسيف في تسمـ مياـ واليات سياسية، نظاـ تخفيض اإلعانات في حاؿ عدـ احتراـ مبدأ التعادؿ 
 .(777: 7995)المصدق، "بيف المرشحيف مف الرجاؿ والنساء
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 المطمب الثالث
 الجميورية التركية الرئيس في اختيارطريقة 

 تـ خمػع آخػر السػبلطيف ي ذلؾ العاـ وفـ 5422حتى عاـ العثماني كانت تركيا مركًزا لمحكـ"
، بعػد ـ5429 نيائًيػا فػي العػاـ الخبلفػة مصػطفى كمػاؿ أتػاتورؾ ألغػىحيػث ، محمد السادس العثمانييف

الحػرب العالميػة  وشػيدت تركيػا بعػد، "(mango,2004: 158) ـ"5422 أف ألغػي السػمطنة فػي العػاـ
، وأعمػػف تركيػػا جميوريػػة فتػػولى رئاسػػتيا "أبػػو األتػػراؾ" والتػػي تعنػػي أتػػاتورؾ حركػػة قوميػػة قادىػػا األولػػى
 اً د، وأرسػى أيضػفػي الػببل عممػاني ، وقػد تمكػف مػف إحػبلؿ نظػاــ5427 ، حتى وفاتو عاــ5422 عاـ

بػػػػػػػػػػاألحرؼ  مػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػادات الغربّيػػػػػػػػػػة إلحاًقػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػببلد بأوروبػػػػػػػػػا ومنيػػػػػػػػػػا واسػػػػػػػػػتبدؿ الكتابػػػػػػػػػػة اً عػػػػػػػػػدد
 .(Goodwin,2003:87)"البلتينية العربية

-ـ5422"فقػػد قػػاـ مصػػطفي كمػػاؿ أتػػاتورؾ بإلغػػاء السػػمطنة والخبلفػػة فػػي المػػدة الواقعػػة بػػيف 
ـ، ومنع 5429والذي أكد التعميـ العمماني في عاـ  ـ، وكانت النتيجة تبني قانوف توحيد التعميـ5429

ـ واألخػػػذ بمعػػػالـ القػػػوانيف الغربيػػػة محػػػؿ القػػػوانيف 5429ارتػػػداء غطػػػاء الػػػرأس الػػػديني والحجػػػاب عػػػاـ
ـ، وتغيػر يػـو العطمػة مػف 5427ـ، وتبديؿ األبجدية العربيػة بأبجديػة التينيػة عػاـ5421اإلسبلمية عاـ

ـ"  5429لمػػػػػػػػرأة حقػػػػػػػػوؽ المسػػػػػػػػاواة مػػػػػػػػع الرجػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػاــ، ومػػػػػػػػنح ا5421الجمعػػػػػػػػة إلػػػػػػػػي األحػػػػػػػػد عػػػػػػػػاـ
 .(591: 2155)النعيمي،

تسػػتند اإلدارة فػػي تركيػػا عمػػى أسػػس اإلدارة مػػف المركػػز واإلدارة المحميػػة وىنػػاؾ تكامػػؿ ىػػذا و 
تشػػريعي وقػػانوني فػػي الدولػػة، والسػػمطة المركزيػػة المكونػػة مػػف رئاسػػة الػػوزراء والػػوزراء ىػػي المفوضػػة 

 لتكامؿ.عف تحقيؽ ىذا ا والمسئولة
لى جانب اإلدارة المركزية، تتولى اإلدارات المحمية الخاصة والبمديات والقػرى، وغيرىػا مػف " وا 

التنظيمػػات اإلداريػػة اإلقميميػػة التػػي ليػػا مياميػػا وصػػبلحياتيا وممتمكاتيػػا، تنفيػػذ الخػػدمات العامػػة فػػي 
والمؤسسػػات المحميػػة  الػػببلد. ولمحيمولػػة دوف أف تكػػوف المصػػالح الحزبيػػة ذات تػػأثير عمػػى التنظيمػػات

واإلقميمية، وأف ال تكوف ىناؾ ممارسات تتنافى مػع حقػوؽ المسػاواة بػيف األفػراد، فقػد تػـ اعتمػاد نظػاـ 
أساسيا احتراـ القانوف ومبادئ التكافؤ، إذ تحقؽ ىذه الوصػاية « الوصاية اإلدارية»إشرافي تحت اسـ 

 .(bal,idris,2004: 174)"إلدارة المحميةوااإلدارية ميمة التواصؿ بيف مؤسسات اإلدارة المركزية 
 الدستور التركي:

أوؿ دسػػتور فػػي ذلػػؾ كػػاف و ، شػػيد العيػػد العثمػػاني بدايػػة تدشػػيف الحركػػة الدسػػتورية فػػي تركيػػا"
الذي تـ اإلعبلف عنػو بمرسػـو مػف السػمطاف عبػد الحميػد الثػاني ودخػؿ « القانوف األساسي»العيد ىو 

وؿ دسػػتور لمدولػػة التركيػػة الحديثػػة فأصػػبح سػػاري المفعػػوؿ عػػاـ أّمػػا أ ،ـ5781حّيػػز التنفيػػذ فػػي عػػاـ 
 حدد ـ5422أكتوبر 24أدخؿ فيو تعديؿ بتاريخ و « قانوف التشكيبلت األساسية»تحت مسمى  ـ5425

  .(hale, 1994:14) "جميورينظاـ الحكـ بأنو 
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ت تعػديبلـ عبارة عف دستور مؤقػت وأدخمػت عميػو العديػد مػف ال5425وكاف دستور عاـ  ىذا
بمناسػػبة إعػػبلف الجميوريػػة، وكانػػت معظػػـ التعػػديبلت قػػد احتػػوت عمػػى تأكيػػدات قاطعػػة عمػػى حصػػر 
السمطات التشريعية واالجرائية في المجمس الوطني التركي الكبير الػذي كػاف يعػد أنػو الممثػؿ الشػرعي 

 لؤلمة.والوحيد 
ىػذا الدسػتور وتػأثر  ـ5429ؾ فػي العػاـ لػديػد وكػاف ذوكاف أتاتورؾ قد شرع بعمؿ دستور ج"

ـ وكػػػذلؾ الدسػػػتور البولنػػػدي لعػػػاـ 5781بػػػروح القػػػوانيف الدسػػػتورية لمجميوريػػػة الفرنسػػػة الثالثػػػة لمعػػػاـ 
لمبادئػو وقػد جػرت تعػػديبلت  ـ وتجسػيداً 5425لدسػتور وامتػداداً  ـ مكمػبلً 5429ويعػد دسػتور  ـ،5425

ار المػػػواد ـ وكانػػػت حػػػوالي سػػػبع مػػػرات بيػػػدؼ حػػػرؼ مسػػػ5429كثيػػػرة عمػػػى الدسػػػتور التركػػػي لعػػػاـ 
أجػؿ تكػريس مفيػـو عممانيػة  الدستورية التي تحدثت عػف اسػبلمية الدولػة وتنفيػذ األحكػاـ الشػرعية مػف

  (.542: 2155النعيمي، الدولة" )
كضػرورة ألوؿ مػرة « فصػؿ السػمطات»بنى مبػدأ تـ والذي 5415بعد ذلؾ تـ إعداد دستور عاـ و "    

وجػػػوب عػػػدـ  اً وبػػػذلؾ أصػػػبح حكمػػػ ،مف الدسػػػتوروأدرجػػػت المحكمػػػة الدسػػػتورية ضػػػ ،دسػػػتورية حيويػػػة
ولػػػرئيس الجميوريػػػة صػػػبلحية إعػػػادة القػػػوانيف ، معارضػػػة القػػػوانيف مػػػع الدسػػػتور أمػػػرًا ال منػػػاص منػػػو

              "الخاصػػػػػػة بتغييػػػػػػر الدسػػػػػػتور إلػػػػػػى المجمػػػػػػس لمراجعتيػػػػػػا مػػػػػػف جديػػػػػػد أو طرحيػػػػػػا لبلسػػػػػػتفتاء الشػػػػػػعبي
( Goodwin, 2003:87.) 

أيمػوؿ 52ـ النافذ حاليًا فقد جاء في أعقاب استيبلء الجيش عمى الحكػـ فػي5472أما دستور عاـ     
ؿ الحكومة في معالجػة المشػكبلت السياسػية واالقتصػادية فش كاف مف أىـ أسبابو" والذيـ 5471عاـ 

فػػي الدولػػة وعػػدـ فعاليػػة جيػػاز الشػػرطة واالنبعػػاث المفػػاجئ لمحركػػة اإلسػػبلمية فػػي السػػموؾ السياسػػي 
، ومحاولة تمؾ الحركة االنخراط فػي الجػيش بيػدؼ الوصػوؿ لممناصػب القياديػة وقمػب الداخمي التركي

جمعيػػة  افتتػػاحتشػػريف أوؿ تػػـ 22، وفػػي نظػػاـ الحكػػـ العممػػاني والتخمػػي عػػف مبػػادئ أتػػاتورؾ العممانيػػة
اليػػػػػػًا مػػػػػػع مػػػػػػا طػػػػػػرأ عميػػػػػػو مػػػػػػف تعػػػػػػديبلت السػػػػػػاري ح لتقػػػػػػـو باإلعػػػػػػداد لمدسػػػػػػتور الجديػػػػػػد استشػػػػػػارية

  (.298: 2077")النعيمي،الحقة

تػػـ اجػػراء تعػػديبلت عديػػدة عميػػو، وتحديػػدا فػػي االمػػور ـ 5472منػػذ اعتمػػاد الدسػػتور فػػي عػػاـ و      
المتعمقػػػة باالمتثػػػاؿ لقػػػوانيف االتحػػػاد األوروبػػػي المعتمػػػدة فػػػي إطػػػار مفاوضػػػات االنضػػػماـ حيػػػث شػػػيد 

لتنفيذيػة، وتػـ فػرض العػودة إلػى نظػاـ برلمػاني موحػد وتػـ تقويػة السػمطة ا منيا الدستور تغيرات جذرية
وال تػزاؿ ىنػػاؾ تغيػػرات عديػػدة يػػتـ اجراءىػػا مػػف  ،قيػود جديػػدة عمػػى تحديػػد الحقػػوؽ والحريػػات األساسػػية

 طرؼ المجمس عمى الدستور ضمف ىذا السياؽ.
فعمػى سػبيؿ ، أف الدستور التركي مػف أكثػر الدسػاتير التػي أجريػت عمييػا تعػديبلت تجدر اإلشارة     

أىػـ التعػديبلت مف قد تـ تعديمو سبع مرات خبلؿ ستة وثبلثيف عاـ، و كاف  ـ5429دستور المثاؿ فإف
 تعديؿ ديانة الدولة مف اإلسبلـ إلي العممانية. إلى يدؼتكانت تمؾ التي 
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 المجمس الوطني التركي الكبير
 ،كػػػػػي الكبيػػػػػػر "الممثػػػػػؿ الوحيػػػػػد لؤلمػػػػػػة"، يعتبػػػػػر المجمػػػػػػس الػػػػػوطني التر ـ٢ٕٔٔوفًقػػػػػا لدسػػػػػتور"      

مػػػػػػػى وجػػػػػػػود نػػػػػػػص عـ ٢٢ٔٔيػػػػػػػة الدسػػػػػػػتور الثػػػػػػػاني ليػػػػػػػا عػػػػػػػاـ عت الجميوريػػػػػػػة التركوضػػػػػػػ مادعنػػػػػػػو 
وىمػػػػػػا المجمػػػػػػس الػػػػػػوطني ومجمػػػػػػس شػػػػػػيوخ الجميوريػػػػػػة يػػػػػػتـ انتخػػػػػػابيـ  برلمػػػػػػاف بمجمسػػػػػػيف تشػػػػػػريعييف

ويشػػػػػكؿ ىػػػػػذيف  عضػػػػػًوا مػػػػػنيـ مػػػػػف قبػػػػػؿ الػػػػػرئيس ١ٔيػػػػػار مػػػػف خػػػػػبلؿ تصػػػػػويت عػػػػػاـ بينمػػػػػا يػػػػػتـ اخت
ة فػػػػػػػي السػػػػػػػمطة التشػػػػػػػريعي والػػػػػػػذي يعػػػػػػػد كبيػػػػػػػرالمجمسػػػػػػػيف التشػػػػػػػريعييف المجمػػػػػػػس الػػػػػػػوطني التركػػػػػػػي ال

وىػػػػي  وفقػػػػًا لممػػػػادة السػػػػابعة مػػػػف الدسػػػػتوريمارسػػػػيا باسػػػػـ الشػػػػعب و صػػػػبلحية التشػػػػريع  الػػػػببلد ويممػػػػؾ
ؿ السػػػػػػػػػمطة التشػػػػػػػػػريعية لممجمػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػوطني التركػػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػػر حيػػػػػػػػػث  صػػػػػػػػػبلحية ال تفػػػػػػػػػوض تخػػػػػػػػػو 

 ")البرلمػػػػػػػػػػػػػػػػاف( نيابػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػػػػعب التركػػػػػػػػػػػػػػػػي وىػػػػػػػػػػػػػػػػذه السػػػػػػػػػػػػػػػػمطة ال يمكػػػػػػػػػػػػػػػػف تخويميػػػػػػػػػػػػػػػػا 
(http://www.trtarabic.tv/ar) . 

 
ؿ انتخابػػػػػػػات نائبػػػػػػػًا ينتخبػػػػػػػوف خػػػػػػػبل 111ويتػػػػػػػألؼ المجمػػػػػػػس الػػػػػػػوطني التركػػػػػػػي الكبيػػػػػػػر مػػػػػػػف "      

ويحػػػػػػػؽ لممجمػػػػػػػس إصػػػػػػػدار قػػػػػػػرار بػػػػػػػإجراء انتخابػػػػػػػات مبكػػػػػػػرة أو تأجيػػػػػػػؿ  تجػػػػػػػري كػػػػػػػؿ أربعػػػػػػػة أعػػػػػػػواـ
ويجػػػػوز  ابػػػػات قبػػػػؿ انقضػػػػاء األعػػػػواـ األربعػػػػةاالنتخابػػػػات لمػػػػدة عػػػػاـ بسػػػػبب الحػػػػرب وتجديػػػػد االنتخ

فقػػػػػًا لمشػػػػػروط المبنيػػػػػة فػػػػػي الػػػػػذىاب إلػػػػػى انتخابػػػػػات جديػػػػػدة إذا مػػػػػا قػػػػػرر رئػػػػػيس الجميوريػػػػػة ذلػػػػػؾ و 
 عنػػػػػػػد حػػػػػػػدوث شػػػػػػػواغر فػػػػػػػي أعضػػػػػػػاء المجمػػػػػػػس كمػػػػػػػا يجػػػػػػػوز إجػػػػػػػراء انتخابػػػػػػػات تكميميػػػػػػػة الدسػػػػػػػتور

ال يجػػػػػػػػوز إجػػػػػػػػراء و  واحػػػػػػػػدة فقػػػػػػػػط فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ فتػػػػػػػػرة انتخابيػػػػػػػػة وتجػػػػػػػػري االنتخابػػػػػػػػات التكميميػػػػػػػػة مػػػػػػػػرة
ويمثػػػػؿ النػػػػواب ، ي حالػػػػة بقػػػػاء عػػػػاـ واحػػػػد عمػػػػى موعػػػػد االنتخابػػػػات العامػػػػةاالنتخابػػػػات التكميميػػػػة فػػػػ

  (http://www.invest.gov.tr) "الشعب بالكامؿ ويؤدوف اليميف قبؿ شغؿ المنصب
 

 السمطة التنفيذية في تركيا:
كػػوف مػػف رئػػيس الجميوريػػة ومجمػػس ميػػز السػػمطة التنفيذيػػة فػػي تركيػػا بثنائيػػة البنيػػة حيػػث تتتت
والمؤسسػػات  العػػالي التعمػػيـرط أيضػػًا ضػػمف السػػمطة التنفيذيػػة مؤسسػػات مثػػؿ مؤسسػػات وتنخػػ"الػػوزراء 

لمثقافػة والمغػة  العػاليالمينية ذات الصفة العامة ومؤسسة اإلذاعػة والتمفزيػوف التركيػة ومجمػع أتػاتورؾ 
 (.http://www.trtarabic.tv) "والتاريخ ورئاسة الشؤوف الدينية

 
  رئيس الجميوريةكيفية انتخاب 

يػػتـ و  ،وريػػة التركيػػة ووحػػدة الشػػعب التركػػيرئػػيس الجميوريػػة ىػػو رئػػيس الدولػػة ويمثػػؿ الجمي"  
انتخاب الرئيس في انتخابات عامة بيف أعضاء المجمػس الػوطني التركػي الكبيػر الػذيف يجػب أف تزيػد 

طنيف عاًمػػا وأف يكونػػوا قػػد أكممػػوا تعمػػيميـ العػػالي أو يػػتـ انتخابػػو بػػيف عمػػـو المػػوا ٠ٓأعمػػارىـ عمػػى 
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تبمػغ مػدة حكػـ الػرئيس خمػس سػنوات  ،لمتطمبات ومؤىميف ليصبحوا نواًبػااألتراؾ الذيف يستوفوف ىذه ا
 ((http://www.invest.gov.tr "وال يمكف ترشيحو إال لفترتيف فقط عمى األكثر

يسمح بانتخاب رئيس  ـ تعديبلً 2118مارس 51ىذا وقد أقر المجمس الوطني التركي الكبير في     
تعديؿ الدستور  رفض )أحمد سيزر( يورية عبر االنتخاب المباشر، ولكف الرئيس التركي حينياالجم

ذلؾ كاف لمتوجو لصناديؽ االقتراع و ليذا الغرض، وفيما بعد وجيت الدعوة إلى الناخبيف األتراؾ 
 "حيث كاف التعديؿ ،ـ2118تشريف األوؿ أكتوبر مف العاـ25حوؿ تعديؿ الدستور بتاريخ لمتصويت 

يدور حوؿ انتخاب رئيس الجميورية مف قبؿ الشعب وليس عف طريؽ المجمس الوطني، وتقميص 
مدة الرئاسة مف سبع الي خمس سنوات، وتقميص مدة العضوية في البرلماف)المجمس الوطني( مف 

 (.  406: 2077)النعيمي،%"81خمس الي أربع سنوات، وقد وافؽ الناخبوف عمي ذلؾ بنسبة
 

 -: يوريةالجمميام رئيس 
الػػػذي يراقػػػب مػػػدى سػػػبلمة تطبيػػػؽ " فيػػػو ،  لميـــام التشـــريعيةا رئػػػيس الجميوريػػػةمػػػف ميػػػاـ 

فػػي الحػػاالت التػػي يراىػػا ضػػرورية  كػػذلؾالدسػػتور وأداء أجيػػزة الدولػػة مياميػػا بشػػكؿ منسػػؽ ومتنػػاغـ، 
عادتيػا إلػى المجمػس لمر ك اجعتيػا دعوة المجمس الوطني التركي الكبيػر إلػى االنعقػاد، ونشػر القػوانيف وا 

قامػػػة الػػػدعاوى لػػػدى المحكمػػػة الدسػػػتورية  مػػػف جديػػػد، وطػػػرح التعػػػديبلت الدسػػػتورية لبلسػػػتفتاء العػػػاـ، وا 
بػػدعوى أف القػػوانيف والمراسػػيـ التػػي تحظػػى بقػػوة القػػوانيف والنظػػاـ الػػداخمي لممجمػػس تتعػػارض كميػػًا أو 

نتخابات المجمس الػوطني جزئيًا مف الناحية الشكمية أو مف األساس مع الدستور، واتخاذ قرار تجديد ا
 .(http://www.trtarabic.tv) "لكبير عند توافر الشروط المطموبةالتركي ا

تعييف رئيس الػوزراء والػوزراء المقتػرحيف مػف قبػؿ رئػيس الػوزراء،  "فيي: أّما ميامو التنفيذية
دات الدوليػػة إيفػػاد ممثمػػي دولػػة تركيػػا إلػػى الػػدوؿ األجنبيػػة، واسػػتقباؿ ممثمػػييـ، المصػػادقة عمػػى المعاىػػ

س مجمس األمف القومي ومجمس الوزراء عند االقتضاء، التوقيع عمػى المراسػيـ والقػرارات، أونشرىا، تر 
إصػػدار العفػػو عػػف بعػػض المحكػػوميف عنػػد تػػوافر الشػػروط المطموبػػة، تعيػػيف أعضػػاء ورئػػيس مجمػػس 

 ورؤساء الجامعات. اليالع ـعميالتتفتيش الدولة، وانتخاب أعضاء مجمس 
 .(hale,1994:14)"العميافي اختيار أعضاء المحاكـ  فتنحصر سبة لميامو القضائيةأّما بالن

 ومما سبق يتضح اآلتي:
  السػػػمطة التنفيذيػػػة فػػػي تركيػػػا ثنائيػػػة البنيػػػة، حيػػػث تتكػػػوف مػػػف رئػػػيس الجميوريػػػة ومجمػػػس

 الوزراء، أي أف ىناؾ رئيس لمجميورية ورئيس لمجمس الوزراء.
  ويمثػؿ وحػدة الشػعب التركػي وينتخػب مػف قبػؿ أعضػاء رئيس الجميورية ىو رئيس الدولػة

، وتبمػغ مػدة حكػـ الػرئيس عػاـ91المجمس الوطني التركي الكبير الذيف تزيد أعمػارىـ عػف 
 خمس سنوات بعد أف كانت سبع سنوات.
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  عبد اهلل ال يتـ ترشيح الرئيس إال لفترتيف عمى األكثر، ولقد وصؿ الرئيس التركي الحالي
حيػػث كػػاف مرشػػح حػػزب العدالػػة والتنميػػة، بعػػد أف فػػاز فػػي الجولػػة  إلػػي سػػدة الحكػػـ، جــول

 ـ.27/8/2118والتي أجريت يوـالثالثة النتخابات المجمس الوطني التركي الكبير 

  السػػػػمطة التشػػػػريعية أي البرلمػػػػاف فػػػػي تركيػػػػا تتمثػػػػؿ فػػػػي المجمػػػػس الػػػػوطني التركػػػػي الكبيػػػػر
مصت بعد أف كانت خمس نوات حيث قس أربعة عضو يتـ انتخابيـ كؿ 111والمكوف مف

مبكػػرة لممجمػػس أو حتػػى تأجيميػػا بقػػرار مػػف رئػػيس  سػػنوات، ويجػػوز إجػػراء انتخابػػات جديػػدة
 الجميورية وطبقًا لمدستور.

والتػي سػتجري فػي آب أغسػطس القػادـ مػف  أف االنتخابات الرئاسػية المقبمػةال يفوتنا أن نذكر     
مػػػرئيس مػػػف الشػػػعب ولػػػيس عػػػف طريػػػؽ العػػػاـ الجػػػاري سػػػوؼ تػػػتـ عػػػف طريػػػؽ االنتخػػػاب المباشػػػر ل

  المجمس الوطني(، بعد التعديبلت الدستورية التي أجريت بيذا الشأف.)البرلماف 
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 المطمب الرابع                                       
 الفمسطينية. مطةطريقة اختيار رئيس الس

لقد ، و  مف حيث المنصب فيياسياسية شخصية  ىـىو أ رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
التي أبرمت بيف منظمة التحرير الفمسطينية اتفاقية أوسمو  عمىبناء المنصب ىذا  ئأنش

ـ برعاية أمريكية وروسية، وأوؿ مف شغؿ ىذا المنصب 5442وحكومة)إسرائيؿ( في سبتمبر مف العاـ
مة التحرير الفمسطينية وىو مف ىو الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات لكونو كاف رئيسا لمنظ

أف أجريت  إلىاالتفاقية عف الجانب الفمسطيني وشغؿ ىذا المنصب بتمؾ الطريقة  عمىوقع 
قتراع االعف طريؽ  ـ حيث تـ اختياره رئيسا لمسمطة5441عاـ والتشريعية في الاالنتخابات الرئاسية 

رئاسة السمطة الفمسطينية ىي مدة  حددحيث ثـ جاء القانوف األساسي  مباشر مف قبؿ الشعبال
القانوف مف  21ممادة وذلؾ طبقا ل ويتـ انتخاب الرئيس بعد ذلؾ وفقا لمقانوف ةالياالنتقالمرحمة 

بتعديؿ بعض مواد القانوف ـ 2111( لسنة 2ثـ جاء القانوف رقـ)، ـ 2112األساسي المعدؿ لسنة 
مطة الفمسطينية ىي أربع سنوات، ويحؽ لتصبح مدة رئاسة الس 21األساسي المعدؿ وبالتحديد المادة 

  *.تيفاليمتتلمرئيس ترشيح نفسو لفترة رئاسية ثانية عمى أال يشغؿ منصب الرئاسة أكثر مف دورتيف 
الرئيس إلى ممارسة شخصية يتطرؽ إلى إمكانية عودة لـ القانوف  ف البلفت لمنظر أفوم

سواء بالعودة لترشيح نفسو بعد مرور  ومنصب سيادي بعد انتياء دورات رئاستفي الحياة السياسية 
في روسيا  غرار ما يحدث عمىمدة معينة، أو حتى تقمد أي منصب حكومي كرئيس وزراء مثبل، 

الحسباف مف تدارؾ ىذا األمر وأخذه في  إلىـ، األمر الذي يدعو 2111سبيؿ المثاؿ منذ العاـ عمى
ف كاف قد يفيـ مف ترؾ ىذا األ مر أف األصؿ في األشياء اإلباحة، إال أننا قبؿ المشرع الفمسطيني، وا 

 نري أال يترؾ ىذا األمر لبلجتياد والتأويؿ بؿ يجب أف ينظـ بنص واضح وصريح.

 
 الرئيس أىمية الترشيح لمركزأوال: 

 :في المرشح لمركز الرئيس يشترط- 7
 .)أ( أف يكوف فمسطينيا

 المحدد إلجراء االقتراع. ـواليي )ب( أف يكوف أتـ الخامسة والثبلثيف مف العمر أو أكثر ف
)ج( أف يكوف لو عنواف إقامة محدد في المنطقة، ويقصد بعنواف اإلقامة المحدد أي مكاف إقامة 

 يممكو المرشح أو يستأجره ويشغمو.
 )د( أف يكوف مسجبل في جدوؿ الناخبيف وتوفرت فيو الشروط الواجب توفرىا لممارسة حؽ االنتخاب.

 ب الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة االنتخابات المركزيةأف ُيقدـ طم يجب- 2
 )ا( مف ىيئة حزبية مسجمة لدى لجنة االنتخابات المركزية.

                                                 
*
 .انًُشٕزجتانٕقائغانفهع ٍٍُحانلإٌَاألظاظًٔذؼدٌ ذّٔ
 -( لسنة 9( مف قانوف االنتخابات الفمسطينية رقـ )82المادة )2005 
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)ب( مف أي شخص مدرج اسمو في جدوؿ الناخبيف وتوفرت فيو شروط الترشيح المبينة في الفقرة 
 ( أعبله.5)

و بقائمة تحتوي عمى تأييد )ج( عمى كؿ مرشح مستقؿ لمركز الرئيس أف يتقدـ مع طمب ترشيح
 خطي مف خمسة آالؼ ناخب عمى األقؿ. 

ض الدعاية اغر أبأف المشرع لـ يضع ضوابط لشروط الترشح تمنع  ما سبقيتضح من خالل 
مثمما ىو الحاؿ في القانوف الفرنسي الذي اشترط عمى المرشح أف  الشخصي اإلعبلميوالترويج 

 ، أيضا لـ يتطرؽ القانوف في حاؿ تساوي مرشحيفعضو بالمجمس الدستوري (500)يجمع توقيع 
كيؼ سيكوف الحاؿ وكيؼ سيتـ اختيار شخص واحد مف المرشحيف ليصبح رئيس  في عدد األصوات

الدستور األمريكي  إليوذىب  ام إلىويرى الباحث بأف يذىب قانوف االنتخابات الفمسطينية   مسمطة،ل
عف طريؽ االقتراع  سمطةيعي باختيار رئيس الفي حاؿ تساوي مرشحيف بأف يقـو المجمس التشر 

رادتيـ واختيارىـ تعكس رؤية الشعب الذي يمثمونو بناًء عمى المباشر، كونيـ ممثميف عف الشعب ، وا 
  .انتخاب الشعب ليـ إلى جانب أف الشعب ىو مصدر السمطات 

 بوليا مف قبؿ ثمثيوق توأو في حالة استقال تويعتبر منصب رئيس السمطة شاغرا في حالة وفاىذا و "
المجمس التشريعي أو في حالة اعتباره غير قادر عمى أداء ميامو وذلؾ مف خبلؿ قرار مف  أعضاء

رئيس  يقـو ىذا المنصب في حالة شغور ، و المجمس التشريعيأعضاء وموافقة ثمثي  اعميالالمحكمة 
يوما يجب  11بأداء وظائؼ ومياـ رئيس السمطة لفترة ال تتجاوز  المجمس التشريعي الفمسطيني

 .(74: 2008 )الخالدي،"لمسمطة خبلليا إجراء انتخابات حرة ومباشرة الختيار رئيس جديد

 الفمسطينية السمطة بأسماء من شغل منصب رئيسقائمة 
 

 إلى منالفترة  الرئيس

 2119نوفمبر  55 5449يوليو  1 ياسر عرفات

 2111يناير  51 2119نوفمبر  55 "موقت" روحي فتوح

 2111يناير 51 اسمحمود عب
 انتيائياعمى الرغـ مف واليتو  تمدد

 2114يناير 4 بتاريخ

 (www.elaph.com 2070المصدر )
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 طمبات الترشيحثانيا: 
 :تسجيؿ المرشحيف لمركز الرئيس

 . يجب تسجيؿ المرشحيف لمركز الرئيس لدى لجنة االنتخابات المركزية.5
ي الموعػػػد المحػػػدد لػػػذلؾ فػػػي المرسػػػـو الػػػداعي إلجػػػراء . يبػػػدأ تسػػػجيؿ المرشػػػحيف لمركػػػز الػػػرئيس فػػػ2

 االنتخابات ويستمر عمى مدى اثني عشر يوما وال تقبؿ طمبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة.
كتػأميف  ةاليػالم. عمى مف يرشح نفسو لمركػز الػرئيس أف يػدفع ثبلثػة آالؼ دوالر أمريكػي إلػى وزارة 2

 ت.يعاد لو في حالة فوزه في االنتخابا
 . ال يجوز ألي ىيئة حزبية ترشيح أكثر مف مرشح واحد لمركز الرئيس.9
. تقدـ طمبات الترشيح لمركػز الػرئيس إلػى لجنػة االنتخابػات المركزيػة عمػى النمػاذج الخاصػة بػذلؾ، 1

 ويشترط في طمب الترشيح:
  .رقـ تسجيؿ اسمو في جدوؿ الناخبيف)أ( أف يتضمف اسـ المرشح الكامؿ وعمره وعنوانو و 

يكػػوف الطمػػب موقعػػا مػػف ممثػػؿ الييئػػة الحزبيػػة المسػػجمة لػػدى لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة، ويرفػػؽ )ب( 
 بصورة عف شيادة التسجيؿ التي أصدرتيا تمؾ المجنة ليذه الييئة.

. تقـو لجنة االنتخابات المركزية بتسجيؿ طمبات الترشيح لمركز الرئيس المقدمة ليا وتصدر شيادة 1
ذا كاف الطمب مستوفيا الشروط  ،ساعة وتاريخ تقديمو الطمب ورقـ تسجيمو لدييا لكؿ طالب تتضمف وا 

 ا في ىذا القانوف تقرر لجنة االنتخابات المركزية قبولو.عمييالمنصوص 
ا فػػي ىػػذا عمييػػ. ال يجػػوز قبػػوؿ طمبػػات الترشػػيح التػػي ال تتػػوافر فييػػا شػػروط الترشػػيح المنصػػوص 8

وجب عمى لجنة االنتخابات المركزية أف تبيف أسباب ذلؾ خطيا القانوف، وفي حالة رفض أي طمب يت
 وبالتفاصيؿ.

إذا لػػـ تبمػػغ لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة ُمقػػدـ الطمػػب قرارىػػا برفضػػو بعػػد  عميػػو. يعتبػػر الطمػػب موافقػػا 7
عمػى أعمػى ؿ وفي بند آخر مف قانوف االنتخابات يعتبػر "مػف يحصػ خمسة أياـ مف تاريخ تقديمو ليا.

 .االنتخابات ىو الفائز في ىذهاألصوات 
 

نقوؿ أننا تناولنا في ىذا الفصؿ الحديث عف األنظمة السياسة المختمفة وتطبيقاتيا في عدة  وختاماً 
دوؿ، وتـ استعراض مقومات النظاـ السياسى الفمسطينى طبقًا لتمؾ األنظمة السياسية مرورًا بكافة 

ا النظاـ السياسى محاوليف المقارنة بيف طريقة التي أثرت في تكويف وتشكيؿ ىذالمراحؿ الزمنية 
اختيار رئيس الدولة في عدد مف البمداف عبر أنظمتيا السياسية المختمفة وصواًل إلى طريقة اختيار 
شخصية الرئيس في فمسطيف، ووجدنا أف النظاـ السياسى الفمسطيني ىو أقرب ما يكوف إلى نظاـ 

                                                 
 -(لسنة 9( مف قانوف االنتخابات الفمسطينية رقـ )83المادة )2005 
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دستور الجميورية الخامسة ـ والذى أطمؽ عميو 5417لعاـ  الجميورية الفرنسية الحالي عبر دستورىا
   وىو نظاـ شبو رئاسي.

وفى الفصؿ التالي وىو الثاني في ىذه الدراسة سيتـ الحديث عف االختصاصات السياسية لرئيس 
السمطة الفمسطينية والتى ستتناوؿ االختصاصات في المجاالت التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع 

  لى عبلقة الرئيس بالسمطات الثبلث.التطرؽ إ
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 ثاَيانانفظم 

 االختظاطاخ انضياصيح نزئيش انضهطح
  الفمسطينيةرئيس السمطة التنفيذية لختصاصات االالمبحث الول: 

 المطمب الول: عالقة رئيس السمطة بالحكومة والجيزة المنية
 يس الوزراءالفرع األوؿ: عبلقة رئيس السمطة برئ

 الفرع الثاني: عبلقة رئيس السمطة بمجمس الوزراء )الحكومة(
 الفرع الثالث: االختصاصات التي يمارسيا الرئيس بمشاركة مجمس الوزراء

 الفرع الرابع: عبلقة رئيس السمطة باألجيزة األمنية
 إعبلف حالة الطوارئ اختصاص رئيس السمطة بالفرع الخامس: 

 ص رئيس السمطة في إصدار الموائحالمطمب الثاني: اختصا
 الفرع األوؿ: الموائح التنفيذية
 الفرع الثاني: الموائح التنظيمية

 رئيس السمطة التشريعية ل ختصاصاتاالالمبحث الثاني: 
 المطمب الول: االختصاصات التشريعية لرئيس السمطة في الظروف العادية

 الفرع األوؿ: اقتراح القوانيف
 صديؽ عمى القوانيفالفرع الثاني: الت

 الفرع الثالث: االعتراض عمى القوانيف
 الفرع الرابع: حؽ إصدار القوانيف ونشرىا

 لبلنعقاد المجمس التشريعيدعوة الفرع الخامس: 
 المطمب الثاني: االختصاصات التشريعية لرئيس السمطة في الظروف االستثنائية

 الضرورة حالة في لمرئيس الفرع األوؿ: االختصاصات التشريعية
 الطوارئ حالة في لمرئيس الفرع الثاني: االختصاصات التشريعية

 ةالمطمب الثالث: القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السمطة وفقا لحاالت الضرور 
 الواجب توافرىا في القرارات بقانوف الشروطالفرع األوؿ: 

 الفرع الثاني: اآلثار المترتبة عمى القرارات بقانوف
 رئيس السمطة ل القضائيذات الشأن ختصاصات االلث: المبحث الثا

 لرئيس السمطة ذات الشأف القضائيالمطمب األوؿ: ماىية االختصاصات 
 األحكاـ القضائية والعفو عف العقوبة عمىالمطمب الثاني: التصديؽ 

 المطمب الثالث: عبلقة رئيس السمطة بمجمس القضاء األعمى
 اعميالبالمحكمة الدستورية  المطمب الرابع: عبلقة رئيس السمطة
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 ثانيالفصل ال
 االختصاصات السياسية لرئيس السمطة

مػػا تضػػمنتو اتفاقيػػة أوسػػمو مػػف نصػػوص بشػػأف إجػػراء انتخابػػات لممجمػػس الفمسػػطيني  عمػػىبنػػاء      
، تػػـ 1995بموجػػب قػػانوف االنتخابػػات لعػػاـ و  -بحسػػب االتفاقيػػة–وانتخػػاب رئػػيس لمسػػمطة الفمسػػطينية

ـ ونػتج عنيػا فػوز الػرئيس الراحػؿ ياسػر 1996األولي في العػاـ ت الرئاسية والتشريعية إجراء االنتخابا
، وقػػد وكػػذلؾ انتخػػاب ألعضػػاء المجمػػس التشػػريعي عرفػػات كػػأوؿ رئػػيس منتخػػب لمسػػمطة الفمسػػطينية

أف ، عمػى ـ 1996( مف مشروع القانوف األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية لعاـ 34نصت المادة )
ومباشػػرًا وتكػػوف مػػدة رئاسػػة السػػمطة الوطنيػػة ىػػي  رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة انتخابػػًا عامػػاً  انتخػػاب)يػػتـ 

  (، عمى أف يتـ انتخاب الرئيس بعد ذلؾ وفقًا لمقانوف.ةالياالنتقالمرحمة 
      
رئيس  ميامو التنفيذية بصفتوالرئيس المنتخب  مارسووفؽ أحكاـ القانوف األساسي الفمسطيني، ي     

ي السػػمطة لػػدي الػػدوؿ ثمػػممعػػيف الػػذي يالقائػػد األعمػػى لمقػػوات الفمسػػطينية وىػػو ، وىػػو طنيػػةو السػػمطة ال
 والمنظمػػػات الدوليػػػة والييئػػػات األجنبيػػػة وينيػػػي ميػػػاميـ ويعتمػػػد ممثمػػػي ىػػػذه الجيػػػات لػػػدي السػػػمطة،

االختصػاص باختيػار رئػيس يممػؾ مػف وىػو بػدوره ويصدر القوانيف بعد إقرارىا مف المجمػس التشػريعي 
أف مجمػس الػوزراء يسػاعد الػرئيس  عمػى، كما أكد القػانوف األساسػي  بتشكيؿ الحكومةء وتكميفو الوزرا

في أداء ميامو وممارسة سمطاتو، كما لو فػي حػاالت الضػرورة إصػدار قػرارات ليػا قػوة القػانوف األمػر 
يػػة الػػذي يجعػػؿ مػػف رئػػيس السػػمطة مرجعيػػة أساسػػية لمسػػمطة التنفيذيػػة، ويمنحػػو سػػمطة السياسػػة الخارج

 .*الفمسطينيةويبقيو القائد األعمى لمقوات 

      
المرجػػع الػػرئيس لتحديػػد ىويػػة النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني،  ويعتبػػر القػػانوف األساسػػي وتعديبلتػػو      

نػص  ـ2002وبتتبع التعديبلت التي طرأت عمى القانوف األساسي نبلحػظ أف القػانوف األساسػي لسػنة 
( التػػي 50شػػخص رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية اسػػتنادا إلػػى المػػادة ) عمػػى اختػػزاؿ السػػمطة التنفيذيػػة فػػي

التػػي تضػػطمع بمسػػؤولية وضػػع  اعميػػالالسػػمطة التنفيذيػػة ىػػي األداة التنفيذيػػة واإلداريػة ) نصػت عمػػى أف
البرنامج الذي تقره السمطة التشريعية موضع التنفيذ، ويتوالىػا رئػيس السػمطة الوطنيػة ومجمػس الػوزراء 

واستنادًا  عميو ـ2003و وبالتعديؿ الذي جري عاـ إال أن )يفي ىذا القانوف األساس عمى النحو المبيف
المجمػػس التشػػريعي صػػبلحية تعػػديؿ القػػانوف األساسػػي بموافقػػة أغمبيػػة  فقػػد أعطػػت و( منػػ111لممػػادة )

تعديؿ القانوف األساسي وذلؾ باسػتحداث منصػب رئػيس الػوزراء فػي السػمطة  مما أتاحثمثي أعضائو، 
شػػػكؿ  بيػػػافصػػػبلحياتو وكافػػػة الضػػػوابط القانونيػػػة والسياسػػػية الناظمػػػة لعممػػػو، وت حيضػػػنية وتو الفمسػػػطي

 عػػاـفػػإف تعػػديؿ  اليوبالتػػ، التشػػريعيةالسػػمطة كػػذلؾ بالعبلقػػة التػػي تربطػػو بػػرئيس السػػمطة الفمسػػطينية و 
                                                 

 القانوف األساسي(مف  46، 45، 43، 41، 40، 39، 38، 34 )المواد  *
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 يرئاسػأعاد صياغة النظاـ السياسي الفمسطيني مف النظاـ الرئاسي المطمؽ إلى نظػاـ شػبو ـ  2003
، كمػػا ويمػػارس رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية العػػدد  قبػػؿ رئػػيس السػػمطةرئػػيس الػػوزراء مػػف  عػػيفحيػػث ي

األكبر مف صبلحياتو الدستورية والقانونية بمشاركة السمطات األخرى  منيا ما يحتاج إلى تنسيب مف 
، شػػفةإحػػدى السػػمطات، ومنيػػا مػػا يتطمػػب مصػػادقة السػػمطة التشػػريعية عمػػى قراراتػػو )منيػػا قػػرارات كا

( فإف القانوف األساسي الفمسػطيني أخػذ بمبػدأ التعػاوف مػا بػيف السػمطات الػثبلث ومنيا قرارات منشأة
التشريعية والقضائية وكذلؾ التنفيذية )بشقييا رئيس السمطة ورئيس الحكومة(، وبفكرة الرقابة المتبادلة 

ى لمقيػاـ باختصاصػاتيا إلى حٍد ما  بحيث تتطمب ممارسة صبلحيات كػؿ سػمطة مشػاركة سػمطة أخػر 
)أي بمعنى أف كؿ سمطة ال تستطيع أف تستأثر بصبلحيات منفردة ومطمقة في مجاؿ مػف المجػاالت 

 دوف الحاجة إلى تدخؿ مف السمطات األخرى(.
      
لكػػػف حداثػػػة تجربػػػة النظػػػاـ السياسػػػي فػػػي الحكػػػـ وخصوصػػػا بعػػػد تعػػػديؿ القػػػانوف األساسػػػي عػػػاـ      
رأس السػمطة التنفيذيػة الػرئيس ورئػيس الػوزراء، وتحديػدا مػف حػزبيف  ىعمـ، ووجود شخصيتيف 2003

مبػػػدأ الفصػػػؿ بػػػيف  عمػػػىـ، ألقػػػي بظبللػػػو  2006متعارضػػػيف بعػػػد االنتخابػػػات التشػػػريعية الثانيػػػة عػػػاـ 
السػػمطات ، "األمػػر الػػذي أدى الػػى إثػػارة جػػدؿ وخػػبلؼ حػػوؿ صػػبلحيات الػػرئيس ممػػا يتطمػػب مراجعػػة 

مقدمتيا صبلحيات رئيس السمطة وذلػؾ بيػدؼ تحديػد الصػبلحيات صبلحيات السمطات الثبلث وفي 
لكؿ سمطة بشكؿ واضح إضافة إلى بمورة قواعد التعاوف والعبلقة بيف السمطات باإلضافة إلى العبلقة 
بػػػيف رئػػػيس السػػػمطة ورئػػػيس الػػػوزراء حيػػػث أثبتػػػت التجربػػػة العمميػػػة أف بيئػػػة الصػػػراع غمبػػػت المصػػػالح 

المصػػػػػمحة العامػػػػػة عنػػػػػد اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات العامػػػػػة لػػػػػدى األطػػػػػراؼ  الحزبيػػػػػة وأحيانػػػػػا الشخصػػػػػية عمػػػػػى
المتصػػػارعة، وعػػػزز ىػػػذا التوجػػػو ثقافػػػة الواسػػػطة والمحسػػػوبية والػػػوالءات المصػػػمحية مػػػا يشػػػكؿ وصػػػفة 

   "دلػػػة والموضػػوعية إلػػػى سياسػػػة مناكفػػػةالرقابػػػة المتبا اتآليػػحيػػػث تتحػػػوؿ  ،منعشػػة لمفسػػػاد بشػػػكؿ عػػاـ
 .(5: 2006)أبو دية وحرب، 

      
كمػػػػػا أف عػػػػػدـ وجػػػػػود نصػػػػػوص واضػػػػػحة ومحػػػػػددة فػػػػػي القػػػػػانوف األساسػػػػػى لتحديػػػػػد صػػػػػبلحيات      

ومراجعػػة صػػبلحيات سػػمطات الدولػػة وعػػدـ معالجػػة  ،واختصاصػػات كػػؿ مػػف الػػرئيس ورئػػيس الػػوزراء
سػػابقًا، إذ مػػف الممكػػف أف تجػػري انتخابػػات رئاسػػية  تنتػػائج أسػػوأ ممػػا حػػدثإلػػى سػػوؼ يػػؤدي  الػػثبلث

تى بػػػػػرئيس لمسػػػػػمطة مػػػػػف المعارضػػػػػة الحالية)حركػػػػػة حمػػػػػاس أو حتػػػػػي الجيػػػػػاد وتشػػػػػريعية جديػػػػػدة وتػػػػػأ
اإلسػبلمي( وتكػػوف رئاسػػة الػوزراء فػػي يػػد الحػػزب الػذي يمسػػؾ بزمػػاـ رئاسػة السػػمطة حاليًا)حركػػة فػػتح( 

                                                 
 تنشػئ مركػزا قانونيػا جديػدا بػؿ تعمػف عػف ىػذا المركػز القػانوني كقػرار تشػكيؿ مجمػس القضػاء األعمػى بحيػث يعمػف الػرئيس تشػكيمة القػرارات الكاشػفة ىػي القػرارات التػي ال 

 ا في القانوف.عمييالمجمس التي ىي حكما منصوص 
   ة واإلدارية. إلىتعييف رئيس ديواف الرقابة المالقرارات المنشأ ىي القرارات التي تنشأ مراكز قانونيا جديدا كمرسـو إنشاء مجمس األمف القومي وقرار 
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واالسػػتقطاب وتغميػػب المصػػالح وىنػػا لػػف تسػػير األمػػور عمػػى مػػا يػػراـ وسػػتبقى حالػػة المناكفػػة السياسػػية 
   العامة ىي مف يسيطر عمي المشيد السياسى الفمسطيني. الحزبية عمي المصمحة 

 
ىػػذا ويتمتػػع رئػػيس السػػمطة بموجػػب القػػانوف األساسػػي والقػػوانيف العاديػػة األخػػرى بمجموعػػة مػػف      

االختصاصات يمارس بعضيا دوف الرجوع ألي سمطة أخرى سواء لمتشاور أو التنسيب أو المصادقة 
سسػػات الدسػػتورية األخػػرى سػػواء لمتنسػػيب أو المصػػادقة حيػػث والػػبعض األخػػر يحتػػاج الػػى تعػػاوف المؤ 

 :      اليوكالتسيتـ الحديث عف ىذه األمور في ثبلثة مباحث 
 .التنفيذية لرئيس السمطة الفمسطينية : االختصاصاتاألوؿالمبحث 
 .التشريعية لرئيس السمطة الفمسطينية : االختصاصاتالثانيالمبحث 
 . الفمسطينية لرئيس السمطة ات الشأن القضائيذ : االختصاصاتالثالثالمبحث 
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 المبحث الول
 االختصاصات التنفيذية لرئيس السمطة الفمسطينية

نػػػػص القػػػػانوف األساسػػػػي لمسػػػػمطة الوطنيػػػػة عمػػػػى أف الشػػػػعب الفمسػػػػطيني مصػػػػدر السػػػػمطات،     
أسػػػاس مبػػػدأ الفصػػػؿ بػػػيف  يمارسػػػيا عػػػف طريػػػؽ السػػػمطات التشػػػريعية والتنفيذيػػػة والقضػػػائية وعمػػػى

كما أف نظػاـ الحكػـ فػي فمسػطيف نظػاـ ديمقراطػي نيػابي يعتمػد عمػى التعدديػة السياسػية  السمطات،
والحزبيػػة وينتخػػب فيػػو رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة انتخابػػًا مباشػػرًا مػػف قػػػبؿ الشػػعب، وتكػػوف الحكومػػة 

أف مبػػدأ سػػيادة القػػانوف مسػػئولة أمػػاـ رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة والمجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني، كمػػا 
أسػػػاس الحكػػػـ فػػػي فمسػػػطيف، وتخضػػػع لمقػػػانوف جميػػػع السػػػمطات واألجيػػػزة والييئػػػات والمؤسسػػػات 
واألشخاص، وقد نّظـ القانوف األساسي لمسمطة الوطنيػة كافػة أوجػو العبلقػة بػيف السػمطات الػثبلث 

تكػػوف الوظيفػػة  بموجػػب مبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات يفتػػرض أفالتشػػريعية والتنفيذيػػة والقضػػائية، و 
التنفيذيػػػة بمجاالتيػػػا وتفرعاتيػػػا كافػػػة مػػػف ميػػػاـ رئػػػيس السػػػمطة التنفيذيػػػة ورئػػػيس الػػػوزراء وأعضػػػاء 

 :اليالت، وتأسيسا عمى ذلؾ سنتناوؿ موضوع ىذا المبحث في مطمبيف وعمى النحو الحكومة
 

 المطمب الول: عالقة رئيس السمطة بالحكومة والجيزة المنية.
 

 ختصاص رئيس السمطة في إصدار الموائح.المطمب الثاني: ا
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 المطمب الول                                           
 عالقة رئيس السمطة بالحكومة والجيزة المنية 

في ىذا المطمب عف عبلقة رئيس السمطة برئيس الوزراء ونتناوؿ حدود ىذه  سنناقش     
الرئيس بمجمس الوزراء واالختصاصات التي يمارسيا الرئيس  عبلقة إلىالعبلقة، ثـ نتطرؽ 

مناقشة عبلقة الرئيس باألجيزة األمنية وما بيا مف أمور  عمىبمشاركة مجمس الوزراء عبلوة 
ذا شائكة، وأخيرًا نتناوؿ بالحديث اختصاص رئيس السمطة بإعبلف حالة الطوارئ وحدود ى

 .ةاليالت، وذلؾ في الفروع االختصاص
 

 ع الولالفر 
 عالقة رئيس السمطة برئيس الوزراء

 إصػبلح بعمميػات لمقيػاـ يػة،دولالو  الشػعبية والضػغوط لممطالبػات الفمسػطينية السػمطة اسػتجابت     
 ،االنتخابػاتقػانوف و  األمنيػة واألجيػزة السػمطات بػيف والفصػؿ ةاليػوالم الدستورية في الجوانب وتغيير

ت كانػ اإلصػبلحاتبعض المطالبات الدولية بإجراء تمؾ  اءور  مف الحقيقي اليدؼ أف مف عمى الرغـو 
مػف أجػؿ إضػعاؼ سػمطاتو  الفمسػطيني بيػا الػرئيس يتمتػع التػي اتاصػصختاال تقمػيص إلػىتيػدؼ 

 وأداء بنية تطويرو  بذريعة إصبلح الوزراء إلى مجمس منيا كبير جزء تحويؿوالتقميؿ مف نفوذه بحجة 
 عمػى التغييػرات إجػراء وبػيف السػممية فػي العمميػة تقػدـ أي يفبػ الػربط تػـ أنػو حتػي ةالفمسطيني السمطة
 فػي األىػـ الخطػوة وكانػت دة،فمسػطينية جديػ قيػادة يجػادفػي محاولػة إل الفمسػطيني السياسػي النظػاـ
 المعػدؿ األساسػي القػانوف وبعػدىا ،ـ 2002 عػاـ األساسػي القػانوف صػدور ىػي اإلصػبلح عمميػات

 ـ.2005ما تمي ذلؾ مف تعديؿ عاـ عمىعبلوة  ـ2003 عاـ رئيس الوزراء منصب باستحداث

( أف يختار رئػيس السػمطة رئػيس 45) فمقد تضمف التعديؿ في القانوف األساسي وبالتحديد المادة     
الوزراء، ويكمفو بتشكيؿ الحكومة التي تساعده )رئيس السمطة( في أداء ميامو وممارسة سمطاتو، ولو 

 يطمب منو دعوة مجمس الوزراء لبلنعقاد. أف يقيمو أو يقبؿ استقالتو ولو أف

( مػػف القػػانوف األساسػػي المعػػدؿ عػػف المػػدة التػػي يجػػب خبلليػػا اف يقػػـو 65ولقػػد تحػػدثت المػػادة )     
رئيس الوزراء بعد التكميؼ بتشكيؿ الحكومة وعف وجوب قياـ رئيس السمطة باسػتبدالو بػآخر فػي حػاؿ 

لمكمؼ نفس اإلجراءات والمدد السابقة، كما تضمنت رئيس الوزراء الجديد ا عمىإخفاقو بحيث تنطبؽ 
( مػف القػانوف ذاتػو أنػو وفػور اختيػاره وتكميفػو مػف قبػؿ رئػيس السػمطة، يتقػدـ رئػيس الػوزراء 66المادة )

بطمػػػب إلػػػى المجمػػػس التشػػػريعي لعقػػػد جمسػػػة خاصػػػة لمتصػػػويت عمػػػى الثقػػػة بالحكومػػػة بعػػػد االسػػػتماع 
  ي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.واالنتياء مف مناقشة البياف الوزاري الذ
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عمػى الفصػؿ المطمػؽ بػيف سػمطة رئػيس الػوزراء ومنصػب رئػيس  المعػدؿيؤكد القانوف األساسي و      
لػرئيس السػمطة  يالقػانوف األساسػفي السمطة الفمسطينية ، وقد تجمى ذلؾ في تخصيص الباب الثالث 

وىػػو مػػا )الحكومػػة( ممثمػػة بمجمػػس الػػوزراء الفمسػػطينية بينمػػا تعّمػػؽ البػػاب الخػػامس بالسػػمطة التنفيذيػػة 
منصػػب  ةلياسػػتقبلأيضػػا مػػف مظػاىر ، المركػػزيف عمػى المسػػتوييف الييكمػػي والػوظيفي ةلياسػػتقبليعكػس 

القػػانوف األساسػػي صػػراحة فػػي  عميػػورئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية عػػف منصػػب رئاسػػة الػػوزراء مػػا نػػص 
التػػي تضػػطمع بمسػػؤولية وضػػع  اعميػػالداريػػة ( بػػأف مجمػػس الػػوزراء ىػػو األداة التنفيذيػػة واإل63المػػادة )

وفيمػػػا عػػػدا مػػػا لػػػرئيس السػػػمطة الوطنيػػػة مػػػف  البرنػػػامج الػػػذي تقػػػره السػػػمطة التشػػػريعية موضػػػع التنفيػػػذ،
ت التنفيذيػػػػػة واإلداريػػػػػة مػػػػػف اصػػػػػختصااال اختصاصػػػػػات تنفيذيػػػػػة يحػػػػػددىا القػػػػػانوف األساسػػػػػي، تكػػػػػوف

نػػوط بيػػا ممارسػػة السػػمطة التنفيذيػػة أي أف مجمػػس الػػوزراء ىػػو الجيػػة الم، اختصػػاص مجمػػس الػػوزراء
 .ولرئيس السمطة مياـ تنفيذية محددة

 
 تتعمػػؽ تفصػػيبلت أيػػة مػػفقػػد خػػبل  الفمسػػطيني األساسػػي القػػانوفوتجػػدر اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف      

 ىذا يمثؿ أف إلزامية ومدى الحكومة بتشكيؿ المرشح تكميؼ عند باالعتبار أخذىا يجب التيجراءات باإل

 لػـ كمػا البرلمانيػة، الكتػؿ بػيف المػداوالت بعػد التكميػؼ يػتـ أف أو البرلمػاف فػي ألغمبيػةا حػزب المرشػح

 قبيػؿ مػف المكمػؼ الػوزراء بػرئيس السػمطة رئػيس عبلقػة توضػح نصػوص يػةأ األساسػي القػانوف يتضمف

 أعضاء عرض إلزامية ومدى المكمؼ، الوزراء لرئيس قضايا مف التكميؼ كتاب يتضمنو ما إلزامية مدى

 لنيػؿ التشػريعي المجمػس عمػى عرضػيا قبػؿ الػرئيس عمػى المكمػؼ الػوزراء رئػيس يشػكميا التػي كومػةالح

 التشػريعي، المجمس عمى عرضو قبؿ الوزاري البياف عمى موافقتو أو الرئيس اطبلع الزامية ومدى الثقة،

 والمجمػس ةالحكومػ ورئاسػة جية مف السمطة رئاسة قبؿ مف لمتأويؿ مجاال التساؤالت ىذه كؿ شكمت فقد

الثانيػػة  ي وخصوصػػا بعػػدما تمخضػػت عنػػو نتػػائج االنتخابػػات التشػػريعيةأخػػر  جيػػة مػػف التشػػريعي
حزيػػػػراف  االنقسػػػػاـ الػػػػذي وقػػػػع فػػػػي يونيػػػػو/ إلػػػػىمػػػػف خبلفػػػػات سياسػػػػية أدت  ـ ومػػػػا تبعيػػػػا2006عػػػػاـ
 ـ.2007عاـ
 

مػػذكرة قانونيػػة المجنػػة القانونيػػة لممجمػػس التشػػريعي فػػي قطػػاع غػػزة قػػدمت وال يفوتنػػا أف نػػذكر أف      
، وكػاف ذلػؾ بنػاًء الجمع بيف رئاسة السمطة ورئاسػة مجمػس الػوزراءإمكانية حوؿ  ـ8/2/2012بتاريخ 
أبو )مف قبؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس  عميواتفاؽ المصالحة الفمسطيني الذي تـ التوقيع  عمى
خػامس مػف فبرايػر شػباط ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ في الدوحة يػـو ال( مازف
ـ بحضور ورعاية أمير قطر وسمي ىذا االتفاؽ باتفاؽ الدوحػة ولػـ يطبػؽ حتػي اآلف، ولنػا اف 2012

مف  دستورية في الجمع بيف منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس السمطةال اتالياإلشك نوضح بعض
 خبلؿ المقارنة بيف تمؾ المذكرة ونصوص القانوف األساسي المعدؿ باآلتي:
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 )فػور عمػىوالتػي نصػت ( مػف القػانوف األساسػي 65اسػتنادا إلػى المػادة ) :التكميـفن حيث م -1
الفمسػػطينية يتػػولى رئػػيس الػػوزراء تشػػكيؿ حكومتػػو خػػبلؿ ثبلثػػة الوطنيػػة تكميفػػو مػػف قبػػؿ رئػػيس السػػمطة 

 ؟سػيكمؼ الػرئيس برئاسػة الحكومػةالػذي  مػف :ىنا يثار التساؤؿ اليوبالت ...(أسابيع مف تاريخ اختياره
 ومف سيتابع المدد الزمنية التي قيدىا القانوف األساسي؟

رئػػيس  يدأف )يػػؤ ( مػػف القػػانوف األساسػػي عمػػى 67المػػادة ) نصــت :مــيناليأداء  مــن حيــث -2
، وىػػػػذا يػػػػدفعنا إلػػػػى ...(الدسػػػػتورية  مػػػػيفاليأمػػػػاـ رئػػػػيس السػػػػمطة الوطنيػػػػة  أعضػػػػاء حكومتػػػػوالػػػوزراء و 
  سيؤدييا؟؟ وأماـ مف ميفالي سيؤدي الرئيس كيؼ التساؤؿ:

إلػػى مسػػؤوليتو أمػػاـ المجمػػس التشػػريعي، فقػػد  إضــافة :الــوزراءمســؤولية رئــيس  مــن حيــث -3
مسػػػؤولية رئػػػيس الػػػوزراء والػػػوزراء أمػػػاـ رئػػػيس  المعػػػدؿ( مػػػف القػػػانوف األساسػػػي 74ت المػػػادة )تضػػػمن

عػف  )الرئيس(سػيتولى محاسػبة رئػيس الػوزراء فمػف، السمطة الوطنية عف أعمالو وعػف أعمػاؿ حكومتػو
 وكيؼ ستتـ ىذه المساءلة؟ يف؟نصباؿ حكومتو في ظؿ الجمع بيف المأعم

السػمطة ( مػف القػانوف األساسػي الحػؽ لػرئيس 75منحػت المػادة ) :اإلحالة لمتحقيقمن حيث  -4
مػػف جػػرائـ أثنػػاء تأديتػػو أعمػػاؿ وظيفتػػو أو  إليػػوإحالػػة رئػػيس الػػوزراء إلػػى التحقيػػؽ فيمػػا قػػد ينسػػب  فػػي

ي الجية التػي ىومف  ؟الرئيس تتـ محاسبةنوف، وفي ىذه الحالة كيؼ سالقا بسببيا وذلؾ وفقا ألحكاـ
 ذلؾ؟وبأي صفة سيكوف  ستحاسبو؟

عنػد  -1)أنػو عمى( مف القانوف األساسي 79المادة ) نصت :الوزراءحجب الثقة عن رئيس  -5
التشػػريعي باألغمبيػػة المطمقػػة ألعضػػائو بحجػػب الثقػػة عػػف رئػػيس الػػوزراء، أو عنػػو وعػػف  قيػػاـ المجمػػس

ضاء حكومتو مجتمعيف يقدـ رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية بديبًل خبلؿ ميمة أقصاىا أسبوعاف أع
مػػف الػػرئيس تقػػديـ بػػديبًل عػػف نفسػػو  اىػػذه الحالػػة سػػيكوف مطموبػػفػػي و  ...(تبػػدأ مػػف تػػاريخ حجػػب الثقػػة

 .لنفسو 
ىناؾ  أف إالسمطة حوؿ الجمع بيف رئاسة الوزراء ورئاسة ال اتاليإشكومع كؿ ما تقدـ ذكره مف      

حقبػػة الػػرئيس  إبػػافحػػاالت قػػد حػػدثت بالفعػػؿ فػػي ىػػذا الشػػأف وبالتحديػػد فػػي جميوريػػة مصػػر العربيػػة 
محمد حسني مبارؾ حيث تـ  سابؽرية وكذلؾ في حقبة الرئيس الالسادات وفترة حكمو كرئيس لمجميو 

بلثة مرات وىػي ث 1971الجمع بيف منصب رئاسة الجميورية ورئاسة مجمس الوزراء في ظؿ دستور 
 :اليكالت
السادات رئاسػة مجمػس الػوزراء  أنورـ حيث تولى الرئيس محمد 1973مارس  27: في المرة الولى"

تشػكيؿ الػوزارة تحػت رئاسػتو  وأعػاد 1974ابريػؿ  25بجوار منصبو األصمي لرئاسة الجميوريػة حتػى 
 ـ.1974في ذلؾ التاريخ حتى سبتمبر 

ـ حيػث تػولى الػرئيس محمػد أنػور السػادات رئاسػة مجمػس الػوزراء 1980مػايو  14: فػي المرة الثانيـة
 ـ.1980\10\6بجوار منصبو األصمي وذلؾ حتى وفاتو في 
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 الػوزراء يػـوـ حيث تولى الرئيس محمد حسني مبارؾ رئاسػة مجمػس  1980\10\6 : فيالثالثةالمرة 
نمػاة اغتيػاؿ الػرئيس محمػد أنػور السػادات ولػـ يكػف فػي ذلػؾ الوقػت رئيسػا لمجميوريػ كػاف نائبػا لػػو ،  وا 

 .(236: 2008المجيد، )عبد"ـ1982ولقد استمر في رئاستو لممجمس حتى يناير 
   

الرئيس محمد أنور السادات في المرة األولى الجمع بيف المنصبيف بقولو اف ىناؾ  رَ ىذا ولقد برً      
نحف نعيش ىػذه المحظػات لحظات مف التاريخ ال بد وأف يتحمؿ الرئيس قدره بنفسو ويفعؿ ما يريده، و 

مػػػا وافقػػػتـ حضػػراتكـ عمػػػى ىػػػذا أف تشػػكؿ لجنػػػة لوضػػػع  إذاالػػوزارة  أتػػػولىويبقػػى وضػػػعا واحػػدا حينمػػػا 
اقػػع دسػػتورنا الموجػػود الف نظامنػػا رئاسػػي يسػػمح بػػو و ضػػوابط المسػػألة الدسػػتورية أمػػاـ الشػػعب ، مػػف 

تشكيؿ لجنػة خماسػية مػف ىذا ب إعبلنووضمف نطاؽ الدستور وقاـ الرئيس محمد أنور السادات عقب 
بػيف أعضػاء المػؤتمر المشػترؾ ، لوضػع ضػوابط المسػػألة الدسػتورية عػف أعمػاؿ رئػيس الدولػة بصػػفتو 

 . *رئيسا لمجمس الوزراء )حؽ السؤاؿ واالستجواب وسحب الثقة( ووضعت المجنة تقريرا بذلؾ
 

ف ليرفػػع المعانػػاة عػػف كمػػا بػػرر الػػرئيس محمػػد أنػػور السػػادات فػػي المػػرة الثانيػػة جمعػػو لممنصػػبي"     
وحينيػا أعمػف الػرئيس محمػد أنػور السػادات أمػاـ مجمػس الشػعب أنػو  ،الرخػاء إلػىالجماىير والوصػوؿ 

تقػػػػديـ تقريػػػػر لمجمػػػػس لجنػػػػة خاصػػػػة لدراسػػػػتو و  إلػػػػىسػػػػيتولى رئاسػػػػة مجمػػػػس الػػػػوزراء وأحيػػػػؿ البينػػػػات 
 .(238: 2008")عبد المجيد،الشعب

 
 فأنػػو يحػػؽ لػػرئيس الجميوريػػة أف يجمػػع بػػي إلػػىتشػػكيميما  ىػػذا ولقػػد انتيػػت المجنتػػاف المتػػاف تػػـ     
 :ةاليالتجمس الوزراء لؤلسباب مبو ورئاسة صمن
التنفيذيػة  ةالسػمطمػف الدسػتور والتػي تػنص عمػى أف يتػولى رئػيس الجميوريػة  (137لممػادة ) طبقا-1"

 ويمارسيا عمى الوجو المبيف في الدستور(.
يضػػع  أفالتػػي تعطػػي الحػػؽ لػػرئيس الجميوريػػة ( مػػف الدسػػتور و 156، 138)لممػػادتيف طبقػػا  -2

 تنفيذىا.ولة باالشتراؾ مع مجمس الوزراء ويشرفاف عمى دالعامة لم ةالسياس

عطػائيـحؽ رئيس الجميورية في تعييف الوزراء ورئيسػيـ  -3 مػف  142مناصػبيـ طبقػا لممػادة  وا 
 الدستور.

الجمسػػات التػػي  حػػؽ رئػػيس الجميوريػػة فػػي دعػػوة المجمػػس لبلنعقػػاد وحضػػور جمسػػاتو ورئاسػػة -4
: 2008مػػػف الدسػػتور" )عبػػػد المجيػػػد، 153وحػػػؽ طمػػب التقػػػارير مػػف الػػػوزراء طبقػػػا لممػػادة  يحضػػرىا،

238.) 

                                                 
 (237: 2008ـ.)عبد المجيد، 1973مارس  27جريدة األىراـ بتاريخ   *
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" كذلؾ فقد أخذ فػي االعتبػار الظػروؼ الخاصػة االسػتثنائية التػي تؤكػد حقػو فػي تػولي أعبػاء  -5
كاممػة وبنفسػو، ففػي  رئاسة مجمس الوزراء، والتي تمر بيا الببلد وممارسة وظائفو وسمطاتو الدسػتورية

، وفػػي المػػرة الثانيػػة أفػػادت المجنػػة أف متطمبػػات الرخػػاء قػػد )إسػػرائيؿ(المػػرة األولػػى كانػػت الحػػرب مػػع 
القادمػػة، حتػػى يكػػرس الجػػزء  ةاسػػتوجبت مػػف رئػػيس الجميوريػػة أف يػػرأس الجيػػاز التنفيػػذي فػػي المرحمػػ

منصػػب رئػػيس الجميوريػػة  جػػو نشػػاط الدولػػة لتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ، باإلضػػافة الػػى تمتػػعو األكبػػر مػػف أ
)عبـــد "بأىميػػػة كبيػػػرة فػػػي المرحمػػػة الزمنيػػػة المعاصػػػرة، وعمػػػى األخػػػص فػػػي مجػػػاؿ العبلقػػػات الدوليػػػة

 (.238 :2008المجيد،

أنو قد  إلىالنظاـ الرئاسي باإلضافة  إلىالدستور يسمح بالجمع بيف المنصبيف ألنو يميؿ  أف -6
 افرؤسػاء الػدوؿ قػد منحػو  الػوزراء،ة فقػط لػرئيس أعطي الواليػة والممارسػة لػرئيس الدولػة وفػتح الممارسػ

 .(239: 2008)عبد المجيد،وليست رمزية "  ةعميفبذلؾ سمطات وصبلحيات أكثر مف ذي قبؿ 

تػػػولى إنػػػو بخصػػػوص وفيمػػػا يخػػػص الحالػػػة الفمسػػػطينية وبنػػػاء عمػػػى مػػػا جػػػاء فػػػي اتفػػػاؽ الدوحػػػة ف     
 اتالياإلشػػك إغفػػاؿ، ومػػع عػػدـ اليحػػالجانػػب منصػػبو  إلػػىالػػرئيس الفمسػػطيني منصػػب رئػػيس الػػوزراء 
أف   نقـوللمتحقيػؽ وحجػب الثقػة ،  واإلحالػةوالمسػئولية  مػيفاليسابقة الذكر فيما يتعمؽ بالتكميؼ وأداء 

بالجمع بيف المنصبيف يتطمب تعديبل ألحكػاـ ونصػوص  (مازف أبو)قياـ السيد الرئيس محمود عباس 
دوف انعقػػاد المجمػػس التشػػريعي  جػػراؤهإديؿ ال يمكػػف مػػواد القػػانوف األساسػػي الفمسػػطيني ومثػػؿ ىػػذا التعػػ

منذ األحداث  وىو المعطؿ أصبلً  ،المجمس أعضاءأغمبية ثمثي  -وموافقة األغمبية النسبية ألعضائو 
 ـ.2007االنقساـ في يونيو حزيراف مف العاـ  إلىالتي أدت 

      
بيػذا الشػأف ، وخصوصػا رسػـو رئاسػي م إصػدارحػدوث ذلػؾ عػف طريػؽ  إمكانيةعمى أف ىناؾ      

توافػؽ بػيف الفصػيميف الكبيػريف بنػػاء عمػى اتفػاؽ الدوحػة ومباركػة بػػاقي  عميػػوأف مثػؿ ىػذا الجمػع جػرى 
ىنػػػا أف الجمػػػع فػػػي المنصػػػبيف ىػػػو خػػػروج عػػػف أحكػػػاـ  اإلشػػػارةالفصػػائؿ واألطػػػر التنظيميػػػة ، وتجػػػدر 

ـ 2003مسػػػطيني عػػػاـ القػػانوف األساسػػػي فػػي ضػػػوء التعػػديبلت التػػػي جػػػرت عمػػى النظػػػاـ السياسػػي الف
ـ والتي قضت بالفصؿ بيف منصب رئاسة السمطة ورئاسة الوزراء، ومع كؿ ذلؾ  2005وتعديؿ عاـ 

فانػػو فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة ولكػػوف تمػػؾ الحكومػػة التػػي ستشػػكؿ برئاسػػة السػػيد محمػػود عبػػاس سػػتكوف 
ية والمجمػػس حكومػػة مينيػػة مسػػتقمة ومؤقتػػة ومػػف أبػػرز مياميػػا التحضػػير النتخابػػات رئاسػػية وتشػػريع

 الوطني وتطبيؽ اتفاؽ المصالحة وتوحيد المؤسسات الفمسطينية.
      
وفيمػػا يخػػص المشػػكبلت الدسػػتورية التػػي قػػد تنػػتج عػػف ىػػذا الجمػػع بػػيف المنصػػبيف فإننػػا نػػرى أف      

ىناؾ حموؿ قد تساعد في تجاوز ىذه المسألة لمواجية بعض المشكبلت الدستورية والقانونية في حاؿ 
 د المجمس التشريعي وتـ تعديؿ القانوف األساسي ومف ىذه الحموؿ:لو انعق
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أنػػو باإلمكػػاف تعيػػيف نائػػب لػػرئيس الػػوزراء يقػػـو بتقػػديـ برنػػامج الػػوزارة الػػى المجمػػس التشػػريعي  -1
بحيث توجو ليذه الشخصية األسئمة واالستجوابات وطمبات ابػداء الػرأي فػي  أمامو،ويتحمؿ المسئولية 

ية الػػػرئيس الػػػذي ىػػػو رئػػػيس الػػػوزراء ، وذلػػػؾ ال يحػػػوؿ دوف احتفػػػاظ الموضػػػوعات بػػػدال عػػػف شخصػػػ
المجمػػػس التشػػػريعي فػػػي إعمػػػاؿ مسػػػئولية الػػػوزارة اذا توصػػػؿ الػػػى التصػػػويت عمػػػى حجػػػب الثقػػػة عػػػف 
الحكومػة بػأف توجػو لػػيس الػى شػخص الػرئيس بصػػفتو رئػيس الػوزراء بػؿ الػػى نائبػو  وىػو نائػب رئػػيس 

 الوزراء.

لؾ النظاـ السياسي الفمسطيني يجعؿ فيو نظاما شبيو بالنظاـ األساسي وكذ أحكاـ القانوفاف  -2
ممػػا يتػػيح لمػػرئيس التمتػػع بسػػمطات  الكممػػة،المخػػتمط فػػبل ىػػو رئاسػػي صػػرؼ وال برلمػػاني بكػػؿ معنػػى 

توقيػػع بصػػفتو  إلػػىفػػي توقيعاتػػو عمػػى أنػػو أصػػدر مػػا يحتػػاج  اإلشػػارة إلػػىحقيقػػة يمارسػػيا دوف حاجػػة 
 ء.الرئاسية أو بصفتو رئيسًا لموزرا

الجمع بيف ىذيف المنصػبيف لػف ييػدد مبػدأ ثنائيػة السػمطة التنفيذيػة ألف ىػذا الجمػع لػف  إفثـ  -3
فيػذه حالػة عارضػة اقتضػتيا ظػروؼ  فقػط،يكوف بصفة دائمة بؿ مؤقتػة لمرحمػة مػف المراحػؿ الزمنيػة 

أف،  ونرى أف مثؿ ىذا العمؿ يجب أف ينطوي تحت القاعدة الشػرعية التػي تقػوؿ بزواليا،معينة تزوؿ 
 )الضرورات تبيح المحظورات( ما داـ ىناؾ توافؽ وطني عمى ىذه الضرورة وأنيا مؤقتة.



 الفرع الثاني
 عالقة رئيس السمطة بمجمس الوزراء

فػػور قػػدـو طبلئػػع القػػوات الفمسػػطينية إلػػى قطػػاع غػػزة ووصػػوؿ الػػرئيس الفمسػػطيني الراحػػؿ ياسػػر      
الراحؿ المجمس التنفيذي المكوف مف عػدد  و، شكؿ الرئيسعرفات إلى مدينة غزة تطبيقًا التفاقية أوسم

مف الوزراء يرأسو بنفسو إلدارة األمور المالية واإلدارية وتسيير األمور الخدماتية لمحياة في قطاع غزة 
 ىذا المجمس فيما بعد مسمى القيادة الفمسطينية. عمىومدينة أريحا وأطمؽ 

      
 مػف وتيػرب واضحة، قانونية وقواعد ضوابط جرى دوف قد زراءمجمس الو  عمؿ كاف أسموبولقد "     

 ضػمت التػي "الفمسػطينية القيػادة" سػمي وفضػفاض إطػار واسػع إيجػاد خػبلؿ مػف والمسػاءلة المحاسػبة

 التحرير منظمة مؤسسات بعض ورؤساء لحركة فتح والمجنة المركزية التنفيذية والمجنة الحكومة أعضاء

 عمػى واألمنيػة السياسية القضايا عمى االىتماـ تركيز عمى ىذه القيادة تعمم ، وقد الفمسطينية والسمطة

 جعميػا مباشػرة الفمسػطيني الػرئيس قيػادة تحت وجودىا أف ، كما االجتماعية واالقتصادية المياـ حساب

والػوزارات  الػوزاري المجمػس صػبلحيات تيميش في دورىا إلى إضافة والمساءلة، خاضعة لممحاسبة غير
 .(64: 2010 دلي،ا)الع المختمفة"
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يتكػوف مػف عػدد مػف الػوزارات المدنيػة وقػد كػاف تـ تشكيؿ مجمس الػوزراء الػذي خبلؿ تمؾ الفترة "     
اختمػػؼ عػػدد الػػوزارات خػػبلؿ ىػػذه المػػدة تبعػػًا لتغيػػر الحكومػػات فقػػد شػػيدت ىػػذه المػػدة تشػػكيؿ خمػػس 

سبب في تغير عدد الوزارات إلػى أنػو ويرجع ال ،عف األخرى وزرائياحكومات، وكؿ وزارة اختمؼ عدد 
إال أنػو تمػت المصػادقة "لـ يرد نص قانوني ضمف مشروع القانوف األساسػي يحػدد عػددًا معينػًا لػذلؾ، 

وقػػد حػػدد القػػانوف األساسػػي المقػػر عػػدد أعضػػاء مجمػػس  2002أيػػار  29عمػػى القػػانوف األساسػػي فػػي 
اء وف بموجبيػا وفػرض أال يتجػاوز عػدد أعضػالوزراء، والطريقػة التػي يعينػوف بيػا أو يقػالوف أو يسػتقيم

  .(2: 2004")أبودية،مجمس الوزراء تسعة عشر وزيراً 
 

 عمػى أكثػر برلمانيػة سػمات إضػفاء إلػى األساسػي عمػى القػانوف أدخمػت التػي التعػديبلت ولقػد أدت     

 حيث الرئاسة، مؤسسة عف الوزراء مجمس مؤسسة فصؿ "إذ جرى الفمسطينية، لمسمطة السياسي النظاـ

حيػث كػاف يتػولى ضػمنيا  ، عرفػات، ياسػر الراحػؿ الفمسػطيني إبػاف حقبػة الػرئيس  متعػذرا ذلػؾ كػاف
التنفيذيػة  الػرئيس اختصاصػات مػف التعػديبلت تمػؾ ولقػد قمصػت نفػس الوقػت، في الوزراء رئيس منصب
 اعميػالإلداريػة وا التنفيذيػة األداة وىػو )الحكومػة( الػوزراء مجمػس إلػى منيػا ميًمػا جػزءا وأحالػت الواسػعة،

 ما لرئيس وفيما عدا التنفيذ، موضع التشريعية السمطة تقره الذي البرنامج وضع بمسؤولية تضطمع التي

 الصػبلحيات التنفيذيػة تكػوف األساسػي، القػانوف يحػددىا تنفيذيػة اختصاصػات مػف الفمسػطينية السػمطة

 .(65: 2009 )يوسف، "الوزراء مجمس اختصاص مف واإلدارية
 

شَكؿ مجمػس  الوزراء،ـ وتـ استحداث منصب رئيس 2003دؿ القانوف األساسي عاـ د أف عُ وبع     
اختصاصػات الوزراء الطرؼ األساسي لمسمطة التنفيذية إلى جانب مؤسسة الرئاسػة، وبػذلؾ تػـ تحديػد 

 مف مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجمس الوزراء. كؿ
المختمفػة التػي تحكػـ العبلقػة بػيف رئػيس "ولقد أوضحت نصوص القانوف األساسػي الضػوابط القانونيػة 

السمطة الوطنية ورئيس الحكومة مف جية والعبلقة بػيف السػمطات الػثبلث فػي السػمطة الفمسػطينية مػف 
جية أخرى، ولكنيػا لػـ تكػف واضػحة فػي بعػض الجوانػب وخمقػت نػوع مػف تػداخؿ االختصاصػات بػيف 

الرئاسػة ومجمػس الػوزراء فػي مجػاالت الجيات المختمفة في السمطة الوطنيػة، وبػاألخص بػيف مؤسسػة 
 "فػػػػػي السػػػػػمطة الوطنيػػػػػة اعميػػػػػالالعمػػػػػؿ المختمفػػػػػة كالمجػػػػػاؿ األمنػػػػػي ومجػػػػػاؿ تعيػػػػػيف ذوي المناصػػػػػب 

 .(16: 2006)ادعيس،
 التنفيذية االختصاصات تمؾ وتحويؿ التنفيذي المجاؿ في الرئيس صبلحيات لتقميص "ورغـ الميؿ     

بيػد  بقيت التنفيذية االختصاصات مف الكثير أف إال والمساءلة، لممراقبة يخضع الذي الوزراء إلى مجمس
 بعػض المؤسسػات لعمػؿ المنظمػة القػوانيف فػي لمػرئيس تنفيذيػة اختصاصػات وجػود إلػى إضافة الرئيس،

 األساسػي إقػرار القػانوف قبػؿ أقػرت منيػا كثيػرا إف إذ األساسػي، القػانوف مػع متعارضػة بصػورة التنفيذيػة،

 الػرئيس بيػد واسػعة وميمػة تنفيذيػة اختصاصػات ، ومػع ذلػؾ بقيػت(69 :2009)يوسـف، وتعديمػو"
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 القيػاـ فػي ينفػرد اختصاصػات وسػمطات، منيمػا لكػؿ رأسػيف، ذات التنفيذيػة السػمطة جعػؿ ما الفمسطيني

 آخر. جزء تنفيذ في معا ويتشاركاف منيا بجزء
يس السػمطة الوطنيػة عػف رئػ إليػو"وزاد مف ىذه التداخبلت اختبلؼ الحزب السياسي الػذي ينتمػي      

الحزب الذي شكؿ الحكومة الفمسطينية وضـ العدد األكبر مػف أعضػاء المجمػس التشػريعي وذلػؾ بعػد 
وجػػود العديػػد مػػف مظػػاىر تجػػاذب االختصاصػػات  إلػػىاالنتخابػػات التشػػريعية الثانيػػة االمػػر الػػذي أدي 

يػػػػرا بػػػػأمف المػػػػواطف بػػػػيف مختمػػػػؼ المؤسسػػػػات التػػػػي تتشػػػػكؿ منيػػػػا السػػػػمطة الوطنيػػػػة، والتػػػػي مّسػػػػت كث
 .(56: 2006)بشناق، "ي وىددت النظاـ العاـ في المجتمعالفمسطين
"وفيمػػا يخػػص حجػػب الثقػػة عػػف الحكومػػة التػػي يمكػػف أف يمارسػػيا المجمػػس التشػػريعي، فقػػد أجػػاز      

لعشرة أعضاء مف المجمس التشريعي أف يتقػدموا بطمػب  (79، 78، 77القانوف األساسي في مواده ) 
بالحكومػػة أو بأحػػد الػػوزراء، ويترتػػب عمػػى حجػػب الثقػػة عػػف رئػػيس الػػوزراء أو عػػف أحػػد  لطػػرح الثقػػة

أعضاء حكومتو انتياء واليتيـ، وعند انتياء والية رئيس الػوزراء وأعضػاء حكومتػو يمارسػوف أعمػاليـ 
وال يجػػػوز ليػػػـ أف يتخػػػذوا مػػػف القػػػرارات إال مػػػا ىػػػو الـز  -تسػػػيير أعمػػػاؿ -مؤقتػػػا باعتبػػػارىـ حكومػػػة 

ا مػف عمييػقة ي لتسػيير األعمػاؿ التنفيذيػة، وذلػؾ إلػى حػيف تشػكيؿ الحكومػة الجديػدة والمصػادوضرور 
 .(25: 2006ي،)البرغوث "قبؿ المجمس التشريعي

 عالقة رئيس السمطة بالوزراء والموظفين العموميين: 

ات "لػػـ تتضػػمف البلئحػػة الداخميػػة لمجمػػس الػػوزراء تفاصػػيؿ كثيػػرة حػػوؿ عبلقػػة مجمػػس الػػوزراء بالسػػمط
(* التي جاءت بعنواف  22األخرى ) مؤسسة الرئاسة، السمطة التشريعية، السمطة القضائية( فالمادة )

ف أاألخػػػرى بشػػػ ميمػػػة االتصػػػاؿ بالجيػػػات تبميػػػغ القػػػرارات والتوصػػػيات(، أوكمػػػتاالتصػػػاؿ والمتابعػػػة) 
رئػيس إلػى  ،ولياوراؽ الخاصة بالمجمس وتػداأعماؿ المجمس وقراراتو وتوصياتو واستفساراتو وتقديـ األ

 "راء بتكميػػػؼ مػػف رئػػػيس مجمػػس الػػػوزراءمجمػػس الػػوزراء أو األمػػػيف العػػاـ أو رئػػػيس ديػػواف رئػػػيس الػػوز 
إلػػى قيػػاـ رئػػيس مجمػػس الػػوزراء بإرسػػاؿ * (24كػػذلؾ أشػػارت المػػادة )، (22: 2006حــرب،أبوديــو و )

تػولي أمػيف  نسخة عػف وقػائع جمسػات مجمػس الػوزراء إلػى رئػيس السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية، وكػذلؾ
 **عاـ مجمس الوزراء تبميغ التوصيات وتعميـ القرارات عمى الجيات المعنية بيا.

                                                 
. 2يات أو استفسػارات. . يقـو الرئيس أو األميف العاـ أو رئيس الديواف )بتكميؼ مف الرئيس( باالتصاؿ مع اآلخريف فيما يختص بأعماؿ المجمس مف قػرارات أو توصػ1.*

. ال يجػػوز ألي مػػف األعضػػاء تػػداوؿ األوراؽ الخاصػػة 3ال يجػػوز لغيػػر الػػرئيس واألمػػيف العػػاـ أو رئػػيس الػػديواف )بتكميػػؼ مػػف الػػرئيس( تعمػػيـ األوراؽ الخاصػػة بػػالمجمس. 
  جمس بالنتائج المترتبة عمى ذلؾ.. يتابع الرئيس أو مف يكمفو تنفيذ القرارات مع الجيات المعنية ويعمـ أعضاء الم4بالمجمس خارجة إال بموافقة الرئيس. 

فػي مقػدمتيا مكػاف  أ. يقـو األميف العػاـ بتػدويف الوقػائع والقػرارات وبإعػداد مسػودة محاضػر الجمسػات. ب. تعطػى محاضػر الجمسػات أرقامػا متسمسػمة لكػؿ سػنة ويػذكر - *
ا مػف المجمػس. د. يػوزع األمػيف عمييػلعػاـ عمػى محاضػر الجمسػات بعػد المصػادقة ا. ج. يوقػع الػرئيس واألمػيف اعمييػوزماف الجمسة والحضور والغياب والجية التػي سػتوزع 

أعمػاؿ المجمػس. و. يرسػؿ العاـ المحاضر عمى الػوزراء قبػؿ يػومي عمػؿ عمػى األقػؿ مػف موعػد انعقػاد الجمسػة القادمػة. ىػػ. يحفػظ األمػيف العػاـ جميػع السػجبلت المتعمقػة ب
 مطة الوطنية الفمسطينية، ويبمغ األميف العاـ التوصيات، ويعمـ القرارات عمى الجيات المعنية بيا.الرئيس نسخة عف وقائع الجمسات إلى رئيس الس

، والمرسػـو الرئاسػي رقػـ 2003البلئحػة الداخميػة لمجمػس الػوزراء، الصػادرة بموجػب القػانوف األساسػي المعػدؿ لسػنة  بشػأف 2003( لسنة 5قرار مجمس الوزراء رقـ )- **
 .2003/ 27/7ؿ مجمس الوزراء، راـ اهلل بتشكي 2003لسنة  21
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 الفرع الثالث
 االختصاصات التي يمارسيا الرئيس بمشاركة مجمس الوزراء

يمػػػػػارس مجمػػػػػس الػػػػػوزراء العديػػػػػد مػػػػػف االختصاصػػػػػات بالتعػػػػػاوف والتػػػػػداخؿ مػػػػػع رئػػػػػيس السػػػػػمطة      
ؼ نتناوؿ االختصاصات المشتركة وفقػا لمقػانوف االساسػي وكػذلؾ وفقػا الفمسطينية، وفي ىذا الفرع سو 
 :اليالتلمقوانيف األخرى وعمى النحو 

 *االختصاصات المشتركة وفقا لمقانون الساسي: -1
(، 65بعد اف يػتـ تكميػؼ رئػيس الػوزراء بتشػكيؿ الحكومػة مػف قبػؿ رئػيس السػمطة بحسػب المػادة)     

ورية اماـ الرئيس، ُيػدعى مجمػس الػوزراء لبلنعقػاد مػف قبػؿ رئػيس الدست ميفالييؤدي اعضاء الحكومة 
الوزراء أو بناء عمى طمب رئيس السمطة، وتكوف مسؤولية رئيس الػوزراء أمػاـ رئػيس السػمطة الوطنيػة 

 عف أعمالو وأعماؿ حكومتو.

لػػى رئػػيس لػػرئيس الػػوزراء والػػوزراء الخاصػػة بيػػـ وبػػأزواجيـ إ ةاليػػالمعمػػى اف يػػتـ تقػػديـ إقػػرارا بالذمػػة 
مف جرائـ أثناء تأديتو  إليووفيما يخص إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيؽ فيما ينسب  الوطنية،السمطة 

ويقاؿ رئيس الوزراء مف قبؿ رئػيس السػمطة ف قبؿ رئيس السمطة الوطنية أعماؿ وظيفتو تتـ االحالة م
 الوطنية.

 ن الخرى:االختصاصات المشتركة بين الرئيس ومجمس الوزراء في القواني -2

 بػيف عدـ انسػجاـ ىناؾ أف نرى اعميال الوظائؼ في التعييف مجاؿ في االختصاصات بخصوص     
 الرئاسػة بػيف مؤسسػة تنػازع وحصػؿ المسػألة، بيػذه يتصػؿ فيمػا األساسػي والقػانوف الفمسػطينية القوانيف
 في الخبلؼ شقة إلى توسيع وأدت بالموظؼ ضرَرا ألحؽ ما الفئات تمؾ تعييف عمى الحكومة ورئاسة
 . الفمسطينية السمطة

 وفيما يمي نورد القوانيف المنظمة ليذه االختصاصات:

 م:2000لسنة  4قانون اإلحصاءات العامة رقم  .1
ويعيف بقرار مف رئػيس  5المركزي لئلحصاء وفقا ألحكاـ المادة  زينسب مجمس الوزراء رئيس الجيا 

 السمطة الفمسطينية. 
 

 م: 2000لسنة  6يس رقم قانون المواصفات والمقاي .2
االقتصػػػاد الػػػوطني( مػػػػدير عػػػاـ مؤسسػػػػة  )وزيػػػػرينسػػػب رئػػػيس مؤسسػػػػة المواصػػػفات والمقػػػاييس      

 ويعيف بقرار مف رئيس السمطة الوطنية. 5المواصفات والمقاييس حسب المادة 
 
 
 

                                                 
 ( مف القانوف األساسي الفمسطيني.83، 80، 75 ،74،68، 67)نصوص المواد  راجع- *
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 م وتعديالتو:1998لسنة  8قانون الخدمة المدنية رقم  .3
فئػات -الفئػة الخاصػة-اعميػالية ثبلث فئات مف المػوظفيف الفئػة تضمنت مواد قانوف الخدمة المدن     

أخرى، وستقتصر دراستنا عمى الفئة الخاصة التي تكوف مف اختصاصات الرئيس إما الفئات األخرى 
 دراستنا.فميس مف موضوع 

 أوال: تعيين شاغمي الفئة الخاصة في السمطة التنفيذية
. وتمتػاز فػي السػمطة الوطنيػة الفمسػطينيةبدرجػة وزيػر ىناؾ فئة وظيفيػة خاصػة يعػيف شػاغموىا       

إجراءات التعييف في المناصب التي تتكوف منيا الفئة الخاصة باالشتراؾ بيف الرئاسة ومجمس الوزراء 
، ومف (66: 2006)جبارين، والمجمس التشريعي في تقاسـ األدوار بيف التنسيب والتعييف والمصادقة"

  تعييف ما يمي:األمثمة عمى ىذا النوع مف ال
مػػف القػػانوف األساسػػي  96/3أشػػارت المػادة  واإلداريــة: ةاليــالم"تعيــين رئــيس ديــوان الرقابــة  -أ 

واإلداريػة يػتـ بقػرار مػف رئػيس السػمطة الوطنيػة  ةاليػالمإلى أف تعييف رئيس ديواف الرقابػة  2003لعاـ 
 4حػيف نّصػت المػادة  فػي ،(6: 2006)بشناق، "صادقة المجمس التشريعي الفمسطينيالفمسطينية وبم

عمػى أف رئػيس الػديواف يعػيف بقػرار مػف  2004لسنة  15رقـ  واإلدارية ةاليالممف قانوف ديواف الرقابة 
مبيػػة رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة بنػػاء عمػػى تنسػػيب مػػف مجمػػس الػػوزراء وبعػػد المصػػادقة عمػػى تعيينػػو باألغ

 .(74: 2006)جبارين، "المطمقة لممجمس التشريعي
المذكورة أنو يعيف نائب رئيس الديواف بقرار مػف مجمػس  4مف المادة  2شارت الفقرة " في حيف أ     

مػػف ذات المػػادة يعػػيف المػػدير العػػاـ بقػػرار مػػف مجمػػس  3الػػوزراء بتنسػػيب مػػف رئػػيس الػػديواف. والفقػػرة 
 .(18: 2006)البرغوتي، "واإلدارية الماليةابة الوزراء بتنسيب مف رئيس ديواف الرق

ىنػػاؾ عػػدـ انسػػجاـ فػػي النصػػوص بػػيف القػػانوف األساسػػي وقػػانوف ديػػواف الرقابػػة  ، أفيتضــح مــن ذلــك
واإلدارية، وخصوصًا فيمػا يتعمػؽ بالجيػة المختصػة بالتنسػيب. ففػي الوقػت الػذي نػص القػانوف  ةاليالم

التعييف يكوف مف قبؿ رئيس السمطة الوطنية دوف تنسيب مف مجمس الوزراء، نص أف األساسي عمى 
 ةاليػػالمعمػػى ضػػرورة تنسػػيب مجمػػس الػػوزراء المرشػػح لمنصػػب رئػػيس ديػػواف الرقابػػة القػػانوف الخػػاص 

 عميػوواإلدارية. لػذا، مػف الضػروري أف يػتـ تعػديؿ القػانوف الخػاص بالػديواف لكػي ينسػجـ مػع مػا نػص 
 واإلدارية. ةاليالمالقانوف األساسي فيما يتعمؽ بإجراءات تعييف رئيس ديواف الرقابة 

مػػف القػػانوف األساسػػي،  * (69وفقػػًا ألحكػػاـ المػػادة )مــوظفين العــام: "تعيــين رئــيس ديــوان ال -ب 
يعيف رئيس ديواف الموظفيف العاـ بقرار مف مجمس الوزراء. وبحسب قانوف الخدمة المدنية، يتـ تعييف 

شػػػريعي باألغمبيػػػة المطمقػػػة رئػػػيس ديػػػواف المػػػوظفيف مػػػف قبػػػؿ مجمػػػس الػػػوزراء ومصػػػادقة المجمػػػس الت
 .(67 :2006)بشناق، "ألعضائو

وفي حاؿ رفض المجمس التشريعي المصادقة عمى المرشح لمنصب رئيس الديواف يقدـ مجمػس       
الوزراء بديبل آخػر خػبلؿ مػدة أقصػاىا أسػبوعاف مػف تػاريخ رفػض المجمػس التشػريعي المصػادقة عمػى 

 ** تعيينو.
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 ف الموظفيف. ، أنو ال يوجد أي دور لرئيس السمطة الوطنية في تعييف رئيس ديواويتضح من ذلك
 "تعيين رئيس ىيئة مكافحة الكسب غير المشروع -ج 

، يعيف رئيس ىيئة مكافحة ـ2005( لسنة 1مف قانوف الكسب غير المشروع رقـ ) 3/2بحسب المادة 
الكسب غير المشروع بقرار مف رئيس الدولة بنػاء عمػى تنسػيب مجمػس الػوزراء ويصػادؽ عمػى تعيينػو 

 .(19: 2006)ادعيس، "مبية المطمقةيعي الفمسطيني باألغالمجمس التشر 
 المػػادةىػػذا القػػانوف جػػاء مخالفػػًا لمػػا ورد فػػي القػػانوف األساسػػي فػػي  يالحــظ أنوفػػي ىػػذا الصػػدد،      

والتي تشير إلى أف إنشاء الييئات والمؤسسات العامة وتعييف رؤسائيا ىي مف صبلحيات  ( منو69)
ميز بخصوصية معينػة تميزىػا عػف المؤسسػات مجمس الوزراء. وبما أف ىيئة الكسب غير المشروع تت

العامة األخرى، خصوصًا وأنيا تمارس دورًا رقابيا عمػى كافػة الجيػات فػي السػمطة الوطنيػة، فإنػو مػف 
الضروري أف يتضمف القانوف األساسي نصا خاصًا بيذه الييئػة، يرفػع مػف مسػتوى إجػراءات تشػكيميا 

 وتعييف رئيسيا.
 

 تعيين محافظ سمطة النقد -د 
( عمػػى أف يعػػيف محػػافظ سػػمطة النقػػد بقػػرار مػػف رئػػيس 93يػػنص القػػانوف األساسػػي فػػي المػػادة )"     

( 2ينص قانوف سمطة النقد رقـ )و وُيصاَدؽ عمى تعيينو مف قبؿ المجمس التشريعي.  ،السمطة الوطنية
ء ( عمى أف يعيف محافظ سمطة النقد بقرار مف رئيس السمطة الوطنية بنػا15في المادة ) 1997لسنة 

 .(22: 2006)البرغوتي، "عمى تنسيب مف مجمس الوزراء
 إذ يػػتـ التعيػػيف ،محػػافظ سػػمطة النقػػديػػا اختمفػػت فػػي إجػػراءات تعيػػيف أن ،مػػف ىػػذه النصػػوص يتضــح

فقًا لمقانوف األساسي، أما فػي قػانوف سػمطة النقػد بمشاركة رئيس السمطة الوطنية والمجمس التشريعي و 
وىنػا أيضػًا يظيػر عػدـ  .الوطنية بناًء عمى تنسيب مجمس الػوزراءفيتـ التعييف مف قبؿ رئيس السمطة 

 االنسجاـ بيف القانوف األساسي والقانوف الخاص بسمطة النقد.
أما مجمس إدارة سمطة النقد، الذي يتكوف مف ثمانية أعضاء غير المحافظ، فيتـ تعيينو مف قبؿ "     

( مػػف قػانوف سػػمطة 15حسػب المػػادة رقػـ )ف ،رئػيس السػػمطة الوطنيػة بنػػاء عمػى تنسػػيب جيػات مختمفػػة
النقد، يتـ تعييف نائب المحافظ بقرار مف رئيس السمطة الوطنية بناء عمى تنسيب مف مجمس الوزراء، 

. ةاليػالمبقرار مف رئيس السمطة الوطنيػة بنػاء عمػى تنسػيب مػف وزيػر  ةاليالمويتـ تعييف مندوب وزارة 
: عضويف بقرار مف رئيس السمطة الوطنيػة، اليالتالنحو أما باقي أعضاء المجمس فيتـ تعيينيـ عمى 

وثبلثػػة أعضػػاء بقػػرار مػػف رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة وتنسػػيب مجمػػس الػػوزراء، وعضػػو واحػػد بقػػرار مػػف 
 .(16: 2006)أبوديو وحرب، "طنية وتنسيب مف محافظ سمطة النقدرئيس السمطة الو 
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 الجياز المركزي لإلحصاء تعين رئيس" -ه 
تعيػػيف رئػػيس الجيػػاز المركػػزي  ـ2000( لسػػنة 4قػػانوف اإلحصػػاءات العامػػة رقػػـ ) لقػػد تضػػمف      

عمػػػى أف يػػػتـ  الوطنيػػػة،بقػػػرار مػػػف رئػػػيس السػػػمطة و لئلحصػػػاء بنػػػاء عمػػػى تنسػػػيب مػػػف مجمػػػس الػػػوزراء 
 .(146: 2007)العمصي، "(6مف ذوي الكفاءة والخبرة )مادة  اختياره
( مػػف القػػانوف األساسػػي التػػي تخػػّوؿ مجمػػس 69بالمقارنػػة بػػيف ىػػذا الػػنص ونػػص المػػادة )نجــد و      

ا يكوف نص عمييالوزراء تشكيؿ المؤسسات العامة ووحدات الجياز اإلداري المختمفة وتعييف القائميف 
  .القانوف األساسي ويمزمو التعديؿ ( المذكور متعارض مع نص6المادة )

 مؤسسة المواصفات والمقاييس تعين رئيس" -و 
، ـ 2000( لسػنة 6حسب قػانوف المواصػفات والمقػاييس رقػـ )وبقاييس، مؤسسة المواصفات والم     
مػػف ىػػذا  (5المؤسسػػة ىػػو وزيػػر الصػػناعة حسػػب نػػص )المػػادة ىػػذه رئػػيس و  ،رئػػيس ومػػدير عػػاـليػػا 

 "القانوف أما مديرىا العاـ فيعيف بقرار مف رئيس السمطة الوطنية بناء عمى تنسيب مف رئيس المؤسسة
 (.59: 2006)جبارين،

( مػف القػانوف األساسػي سػالفة الػذكر 69) أيضػا، ىنػاؾ تعػارض مػا بػيف المػادة في ىذا الصـددو      
 والقانوف المذكور. 

 
 سمطة الميـاه"تعين رئيس  -ز 

عمى أف رئيس سمطة المياه يعيف بقرار مف رئػيس السػمطة ـ  2002( لسنة 3ينص قانوف المياه رقـ )
رئػيس السػمطة الوطنيػة نفسػو أصػبًل الػذي يرأسػو  الوطنية بناء عمى تنسيب مف مجمس المياه الوطني،

 .(24: 2006)البرغوتي،"ب رئيس سمطة المياه بنفس الطريقة(، كما يعيف نائ14بحكـ القانوف )مادة 
وىػػـ  ،تعيػػيف رؤسػػاء المؤسسػػات والييئػػات العامػػة فػػي السػػمطة الفمسػػطينيةممػػا سػػبؽ، أف يتضــح      

تمثػػػؿ فػػػي التعػػػارض بػػػيف القػػػانوف األساسػػػي وبعػػػض ت يواجػػػو مشػػػكمة قانونيػػػةشػػػاغمي الفئػػػة الخاصػػػة، 
فالقػػػػانوف األساسػػػػي المعػػػػدؿ يمػػػػنح صػػػػبلحية تعيػػػػيف رؤسػػػػاء المؤسسػػػػات  الخاصػػػػة األخػػػػرى، القػػػػوانيف

(، بينمػػا تمػػنح بعػػض 69والييئػػات والسػػمطات العامػػة فػػي السػػمطة الفمسػػطينية لمجمػػس الػػوزراء )مػػادة 
 ء بعض ىذه المؤسسات والييئات. القوانيف رئيس السمطة الوطنية صبلحية تعييف رؤسا

المذكورة أعبله والقوانيف األخػرى التػي تتعػارض  تعديؿ القوانيف يضرور أنو مف ال نجد ومن ىنا     
 .مع القانوف األساسي لكي تنسجـ معو
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 والفئات الخرى في قانون الخدمة المدنية اعميالالتعيين لشاغمي الفئة  ثانيًا: 
فػي األراضػي الفمسػطينية وفقػا راء اإلشػراؼ العػاـ عمػى شػؤوف الخدمػة المدنيػة يتولى مجمػس الػوز      

يتػػولى مجمػػس  (التػػي تػػنص عمػػى 1998مػػف قػػانوف الخدمػػة المدنيػػة الفمسػػطيني لسػػنة  3لػػنص المػػادة 
 -يمي: الوزراء اإلشراؼ العاـ عمى شؤوف الخدمة المدنية في فمسطيف ولو في سبيؿ ذلؾ القياـ بما 

 

جػدوؿ الرواتػب والعػبلوات كممػا اقتضػت الضػرورة ذلػؾ فػي ضػوء الدراسػات  إعادة النظػر فػي .1
لمدولة وتقديـ االقتراحات بشأنيما إلػى المجمػس التشػريعي  ةاليالمالخاصة بتكمفة المعيشة واإلمكانيات 

 ا. عمييلممصادقة 
تحديػػػد قيمػػػة عػػػبلوات االختصػػػاص والنػػػدرة والمخػػػاطرة أو أيػػػة عػػػبلوات أخػػػرى ومسػػػتحقييا،  .2

لضػػػوابط والمعػػػايير لصػػػرفيا بنػػػاًء عمػػػى مػػػا يعرضػػػو ديػػػواف المػػػوظفيف بالتنسػػػيؽ مػػػع الػػػدوائر ووضػػػع ا
 الحكومية والجيات المختصة.

وضػػػػع أيػػػػة مشػػػػروعات لخدمػػػػة مصػػػػمحة المػػػػوظفيف وتطويرىػػػػا بمػػػػا يكفػػػػؿ تػػػػوفير االطمئنػػػػاف  .3
 واالستقرار المادي واالجتماعي والنفسي ليـ.

 اعات الدواـ فييا وأياـ العطؿ الرسمية. تحديد أياـ العمؿ في الدوائر الحكومية وس .4
  ) القانوف.إصدار الموائح والقرارات األخرى المخولة لو بمقتضى ىذا  .5

وبحسب القانوف األساسي، يعتبر ديواف المػوظفيف العػاـ األداة التنفيذيػة لمجمػس الػوزراء فػي ىػذا      
أحكاـ قانوف الخدمػة المدنيػة وغيػره المجاؿ، حيث يعتبر الديواف الجية المكمفة باإلشراؼ عمى تطبيؽ 

مف التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية، ويحؽ لػديواف المػوظفيف العػاـ مراجعػة القػرارات المتخػذة مػف 
ا متػى عمييػقبؿ الوزارات والييئات العامة والمؤسسات الحكومية المتعمقػة بالوظيفػة العامػة واالعتػراض 

ذلػػؾ مػػف اإلجػػراءات التػػي يتوالىػػا فػػي سػػبيؿ التنميػػة  كانػػت مخالفػػة لمقػػوانيف مػػف وجيػػة نظػػره، وغيػػر
  * اإلداري.اإلدارية وتطوير الجياز 

( مف قانوف الخدمة المدنية، يعتبر ديواف الموظفيف الجيػة المختصػة بػالتعييف 7وبحسب المادة )     
 في الفئات مف األولى وحتى الخامسة.

الرواتػػب والعػػبلوات كممػػا اقتضػػت الضػػرورة إعػػادة النظػػر فػػي جػػدوؿ مجمػػس الػػوزراء  "كمػػا يتػػولى     
لمدولػػػة وتقػػػديـ االقتراحػػػات  ةاليػػػالمذلػػػؾ فػػػي ضػػػوء الدراسػػػات الخاصػػػة بتكمفػػػة المعيشػػػة واإلمكانيػػػات 

تحديػػد قيمػػة عػػبلوات االختصػػاص والنػػدرة كػػذلؾ  ،اعمييػػبشػػأنيما إلػػى المجمػػس التشػػريعي لممصػػادقة 
وابط والمعػػػايير لصػػػرفيا بنػػػاًء عمػػػى مػػػا والمخػػػاطرة أو أيػػػة عػػػبلوات أخػػػرى ومسػػػتحقييا، ووضػػػع الضػػػ

إصدار الموائح  . ولو كذلؾيعرضو ديواف الموظفيف بالتنسيؽ مع الدوائر الحكومية والجيات المختصة
  .(20: 2006)ادعيس، قانوف الخدمة المدنية"والقرارات األخرى المخولة لو بمقتضى 

شأف تعييف شػاغمي الفئػات مػف الثانيػة "أما في مجاؿ التعييف، ورغـ وضوح النصوص القانونية ب     
وحتػػػى الخامسػػػة، والتػػػي يتػػػولى التعيػػػيف فييػػػا ديػػػواف المػػػوظفيف العػػػاـ بالتنسػػػيؽ مػػػع الػػػدائرة الحكوميػػػة 
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المعنيػػة، وفػػي الفئػػة األولػػى التػػي يتػػولى التعيػػيف فييػػا مجمػػس الػػوزراء بنػػاء عمػػى تنسػػيب رئػػيس الػػدائرة 
يات قػػػػػػػد ظيػػػػػػػر فػػػػػػػي تعيػػػػػػػيف شػػػػػػػاغمي الفئػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػة، إال أف الغمػػػػػػػوض والتنػػػػػػػازع فػػػػػػػي الصػػػػػػػبلح

  .(89: 2006)بشناؽ،"اعميال
يعػيف بػاقي رؤسػاء الػدوائر الحكوميػة ( مف قانوف الخدمػة المدنيػة عمػى أف 16فقد نصت المادة )     

  "بناًء عمى تنسيب مف مجمس الوزراءبقرار مف رئيس السمطة الوطنية  اعميالالمستقمة مف الفئة 
 ات القانوف عمى أنو: مف ذ( 17مادة )ونصت ال

مػا يعادليػا مػف خػارج الػدائرة  أو- اعميػاليعيف الوكبلء والمديروف العػاموف مػف مػوظفي الفئػة ) .1
 مف رئيس السمطة الوطنية وبناًء عمى تنسيب مف مجمس الوزراء. بقرار-الحكومية

كوميػة يعيف موظفو الفئة األولى بقرار مف مجمس الوزراء بناًء عمى تنسػيب رئػيس الػدائرة الح .2
  (.المختص

فػي الػدوائر الحكوميػة  اعميػال( جاءت بقاعدة عامة في تعييف الفئػات 16، أف المادة )يتضح مما سبق
، وجعمت التعييف فييا مف صبلحيات رئيس السمطة (A1,A2,A3,A4) ةاليالموىـ شاغموا الدرجات 

 الوطنية الفمسطينية، وبتنسيب مف مجمس الوزراء. 
وجعمػت  اعميػالا، فقػد ميػزت بػيف الػوكبلء والمػدراء العػاميف فػي الفئػة إلييالمشار ( 17أما المادة )     

 ةاليػالمصبلحية تعيينيـ بيد رئيس السمطة الوطنية بعد تنسيب مجمس الوزراء، وىػـ شػاغموا الػدرجات 
A1,A2,A3,A4 في حيف حصرت الفقرة الثانية تعييف الفئة األولى بيد مجمس الوزراء بتنسيب مف .

 .  A,B,C ةاليالملدائرة الحكومية، وىـ شاغموا الدرجات رئيس ا
عػػػف مجمػػػس الػػػوزراء قػػػرار بشػػػأف الوصػػػؼ الػػػوظيفي  ـ2004وتأكيػػػدًا لػػػذلؾ، صػػػدر خػػػبلؿ العػػػاـ      

منػػػو عمػػػى أنػػػو،  4/4نّصػػػت المػػػادة ، ـ2004لسػػػنة  144فػػػي الػػػوزارات تحػػػت الػػػرقـ  اعميػػػاللممناصػػػب 
سػػاعد والمػػدير العػػاـ )لػػئلدارة العامػػة( مػػا جػػاء فػػي المػػادة ينطبػػؽ عمػػى تعيػػيف وكيػػؿ الػػوزارة والوكيػػؿ الم

بحسػػب التعػػديؿ األخيػػر  اعميػػال)الفئػػة ( مػػف قػػانوف الخدمػػة المدنيػػة بالنسػػبة لتعيػػيف الفئػػة األولػػى 17)
 :اليالتوذلؾ عمى النحو لقانوف الخدمة المدنية(، 

اء عمػػػى تنسػػػيب عػػػيف وكيػػػؿ الػػػوزارة والوكيػػػؿ المسػػػاعد بقػػػرار مػػػف رئػػػيس السػػػمطة الوطنيػػػة بنػػػي (أ
 مجمس الوزراء وتوصية الوزير المختص.

 ف )لئلدارات العامة( بقرار مف مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير.يالعام اءيعيف المدر  (ب
 

( مػػف القػػػانوف األساسػػي عمػػى مػػا يمػػي: )مجمػػس الػػػوزراء 63وفػػي ىػػذا الصػػدد، نصػػت المػػادة )      
التػػػي تضػػػطمع بمسػػػؤولية وضػػػع البرنػػػامج الػػػذي تقػػػره  اعميػػػلا)الحكومػػػة( ىػػػو األداة التنفيذيػػػة واإلداريػػػة 

السػػمطة التشػػريعية موضػػع التنفيػػذ، وفيمػػا عػػدا مػػا لػػرئيس السػػمطة الوطنيػػة مػػف اختصاصػػات تنفيذيػػة 
 يحددىا القانوف األساسي، تكوف الصبلحيات التنفيذية واإلدارية مف اختصاص مجمس الوزراء(.
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في الدولة في مجاؿ اإلدارة، وبما  اعميالالوزراء السمطة  سمىذه المادة، نجد أنيا اعتبرت مج وبتحميل
أف التعيػػيف ىػػو مػػف مسػػائؿ اإلدارة وىػػو فػػي ذات الوقػػت مػػف المسػػائؿ التنفيذيػػة لػػذا ال بػػد مػػف تقسػػيـ 

 التعييف وفقًا لمقانوف األساسي والقوانيف الخاصة إلى نوعيف: 
فػػي القػػانوف األساسػػي، ونصػػوص فػػي حالػػة وجػػود نصػػوص صػػريحة وخاصػػة بػػالتعييف النــوع الول: 

  :مشابية في القوانيف الخاصة
القػػػانوف األساسػػػي، كونػػػو يسػػػمو عمػػػى غيػػػره مػػػف القػػػوانيف  عميػػػوفإنػػػو ال بػػػد مػػػف احتػػػراـ مػػػا نػػػص      

الخاصػػة األخػػرى، فػػإذا كػػاف األصػػؿ أف مجمػػس الػػوزراء مخػػتص فػػي تعيػػيف مػػوظفي الفئػػات المختمفػػة 
 أنػػو ال بػػد مػػف احتػػراـ النصػػوص الخاصػػة الػػواردة فػػي القػػانوف المحػػددة فػػي قػػانوف الخدمػػة المدنيػػة، إال

 ا.إلييوالتي سبؽ اإلشارة  اعميالاألساسي حوؿ تعييف عدد مف المناصب 
فػػي حػػاؿ عػػدـ وجػػود نصػػوص خاصػػة فػػي القػػانوف األساسػػي ووجػػود نصػػوص خاصػػة النــوع الثــاني: 

ي القػػوانيف مػػا لػػـ تتعػػارض مػػع يػػتـ تطبيػػؽ النصػػوص الموجػػودة فػػ التعييف فػػي القػػوانيف ذات العبلقػػة،بػػ
 ( مف القانوف األساسي.69)النص العاـ المذكور في المادة 

 
 : م2005 لسنة 13رقم قانون السمك الدبموماسي .4

حيػػث تعيػػيف مػػوظفي السػػمؾ الدبموماسػػي ( مػػف قػػانوف السػػمؾ الدبموماسػػي 7لقػػد تضػػمنت المػػادة )     
 أف: عمىنصت المادة سالفة الذكر 

عادتػػػو لممقػػػر بقػػػرار مػػػف الػػػرئيس بنػػػاء -التعيػػػيف: أ)يكػػػوف  تنسػػػيب مػػػف  عمػػػىالسػػػفير وتسػػػميتو ونقمػػػو وا 
 الوزير.

 باقي موظفي السمؾ أو نقميـ أو إعادتيـ لممقر بقرار مف الوزير.(-ب
القانوف االساسي وبصريح النص بخصوص تعييف السفراء والقناصؿ ( مف 40المادة )وتضمنت      
نيػػاء الميػػاـ فقػػط، ولػػيس اإلدارة  تمػػؾ المػػادة مػػف القػػانوف حػػددتحيػػث  صػػبلحيات الػػرئيس بػػالتعييف وا 

  والمتابعة.
 مػف وزيػر الخارجيػة تنسػيب عمىالذي يعينو الرئيس بناًء  السفير باستثناء-مما سبؽ أنو  يتضح     

يكوف لوزير الخارجية وىو عضو في مجمس الوزراء القرار بتعييف أو نقؿ أو إعادة مػوظفي السػمؾ  –
فػػاف تػػدخؿ الػػرئيس فػػي أمػػور تخػػص بػػاقي مػػوظفي السػػمؾ الدبموماسػػي ال  اليوبالتػػلممقػػر  الدبموماسػػي

  .يتعدى تدخبًل تشاوريًا أي انو حؽ اصيؿ لوزير الخارجية كعضو في مجمس الوزراء
 

 الختصاصات الرئيس في مواجية مجمس الوزراء: عمى ما تقدـ نورد تمخيصاً  وتأسيساً 
  دعوة مجمس الوزراء لبلنعقاد. –قبوؿ استقالة  –إقالة  –تكميؼ 
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ات اصػصاختات وعدـ دسػتورية أي قػانوف أو ممارسػة تضػيؼ صصاختتحديد اال ونرى بأن يتم     
، ىػذا المجػاؿ ات سػمطات أخػرى أو تمنػع إصػدار قػوانيف ناظمػة فػياصصاختجديدة لمرئيس أو تمغي 

تمػؾ ت بمعيار المصمحة العامة، وعدـ التعّسؼ في اسػتعماؿ صاصاختارتباط ىذه االب إال فيما يتعمؽ
 اعتبار أف الضرورة تقدر بقدرىا.  عمى، وأف تكوف بالقدر البلـز صاتختصااال
 

 الفرع الرابع
 عالقة رئيس السمطة بالجيزة المنية

، التصػػالو بالحيػػاة رعاصػػالمفػػي المجتمػػع  والمسػػئوليف المػػواطنيفيحتػػؿ األمػػف مكانػػًا بػػارزًا بػػيف      
واألمػػف مطمػػب أساسػػي لمجماعػػة والدولػػة، داخميػػًا  واالسػػتقرار،يػػوفره مػػف طمأنينػػة النفػػوس  بمػػاو  وميػػةالي

 االسػػػػػتقرار تحقيػػػػػؽل فػػػػػاألمف ييػػػػػدؼوخارجيػػػػػًا، أيػػػػػًا كػػػػػاف تكوينيػػػػػا السياسػػػػػي أو فكرىػػػػػا األيػػػػػديولوجي، 
مواطنيػو، وذلػؾ مػف  والحمايػة لكػؿ ةعمػى نحػو يحقػؽ السػبلمة والصػيان ياسػيألي كياف سواالطمئناف 
سػبلمة األرض و  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ،يـسبلمة وصيانة مصالحخبلؿ كفالة 
 .اموأسباب قوتي ماوجودى مقومات وحماية والمجتمع،

سػػػؤولية كافػػػة مؤسسػػػات السػػػمطة إف عمميػػػة خمػػػؽ اسػػػتقرار أمنػػػي داخػػػؿ أي كيػػػاف سياسػػػي ىػػػو م     
الحاكمة، وحتى يتـ تحقيقػو يجػب تػوفر العديػد مػف المقومػات األساسػية، ومػف بينيػا يمػـز تػوافر أجيػزة 
 أمنية منظمة وفؽ قوانيف تكوف متوافقة فيما بينيا وقادرة عمى تنفيذ القوانيف وتحقيؽ األمف لممواطنيف.

مطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية بموجػػػب اتفاقيػػػة إعػػػبلف "فقػػػد بػػػدأ تنظػػػيـ الجوانػػػب األمنيػػػة فػػػي أراضػػػي السػػػ
المبػػػادئ، المعروفػػػة باسػػػـ اتفاقيػػػة أوسػػػمو، بػػػيف منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية و)إسػػػرائيؿ( فػػػي واشػػػنطف 

ال  ةاليػانتق، ىذه االتفاقية التي أنشأت بموجبيا السمطة الفمسطينية لفترة ـ1993أيموؿ عاـ  13بتاريخ 
، الػػذي يعػػد ـ1994أيػػار عػػاـ  5وقيػػع عمػػى اتفػػاؽ القػػاىرة بتػػاريخ سػػنوات وتػػبل ذلػػؾ الت تتجػػاوز خمػػس

بمثابة اإلطػار التنفيػذي لوثيقػة إعػبلف المبػادئ المػذكورة، وتبػع ذلػؾ أيضػًا التوقيػع عمػى عػدة اتفاقيػات 
تنفيذية لوثيقة إعبلف المبادئ سالفة الذكر، تناولت الجوانػب األمنيػة فػي العبلقػة بػيف الطػرفيف، أىميػا 

 "ـ1998، واتفاقيػػػة واي ريفػػػر الموقعػػػة عػػػاـ ـ1995أيمػػػوؿ عػػػاـ  28شػػػنطف الموقعػػػة بتػػػاريخ اتفاقيػػػة وا
 .(1: 2007)بكرون،

قويػة، مػف أجػؿ ضػماف  لقد تضمنت اتفاقية أوسمو في جانبيا األمني إنشاء قوة شرطة فمسػطينية     
بمسػؤولية الػدفاع  النظاـ العاـ في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تسػتمر )إسػرائيؿ( فػي االضػطبلع

 الشػػرطة تنظػػيـ( 3، فػػي المػػادة )ـ1994لعػػاـ  القػػاىرة ضػػد التيديػػدات الخارجيػػة، وتناولػػت اتفاقيػػة
 األمػف فػظح ذلػؾ فػي بمػا العاديػة، الشػرطة بوظػائؼ القيػاـ وىي ،ياووظائف ياواجبات وحددت الفمسطينية

  :ىي فروع بعةبأر  وحددتيا الفمسطينية الشرطة وتكويف بنية ، كما تناولت االتفاقيةالعاـ والنظاـ الداخمي
 



 
101 

إلػى  1994ة لعػاـ القػاىر  اتفاقيػةوأضػافت  ،المػدني الػدفاع المخػابرات، العػاـ، األمػف المدنيػة، الشػرطة
يقػاع مضػايقات اعميي يترتب قد التي األعماؿ منعاتفاقية أوسمو   وأعمػاؿ اإلرىػاب ومحاربػة عقوبػات، وا 

، الشػرطة عػاتؽ عمػى تقػع عاديػة أخػرى ميػاـ بػأي والقيػاـ ؼ،العنػ أعمػاؿ عمػى التحػريض ومنػع العنػؼ،
عبػػػد الحمػػػيـ ) الفمسػػػطينيةلمفػػػروع األخػػػرى لمشػػػرطة كمػػػا أضػػػافت فرعػػػي األمػػػف الوقػػػائي وأمػػػف الرئاسػػػة 

 .(2 :2013،واخروف
وبعػد ممارسػة السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية لمياميػا وفػؽ االتفاقػات الموقعػة  من الناحيـة العمميـة     

 الػوطني، األمػف المدنيػة، الشػرطةاألجيػزة األمنيػة ليصػؿ إلػى عشػرة أجيػزة رئيسػية وىػي:  ازداد عػدد

 الشػرطة العسػكرية، االسػتخبارات المػدني، الػدفاع الرئاسػة، أمػف الوقػائي، األمػف العامػة، المخػابرات

 عػف مسػتقؿ ، االرتبػاط العسػكري، واألمػف الخػاص، ولقػد عممػت كافػة األجيػزة األمنيػة بشػكؿالبحريػة

 الغربيػة الضػفة فػي الواحػد الجيػاز فػروع تعمػؿ وأحيانػالسنوات عدة بعد قيػاـ السػمطة الوطنيػة،  عضياب

 .غزة قطاع في قريناتيا عف مستقؿ بشكؿ
غمب ىذه األجيزة ميػاـ بعضػيا الػبعض بسػبب عػدـ وجػود التشػريعات الناظمػة "ىذا ولقد أدت أ      

ؿ الصػبلحيات فيمػا بعػد بتػداخ عميوأصبح يطمؽ  لصبلحياتيا والمحددة لمياميا بشكؿ واضح، والذي
أمػػا فيمػػا يخػػص تبعيػػة األجيػػزة األمنيػػة فقػػد كانػػت تتبػػع بشػػكؿ مباشػػر وكامػػؿ  بػػيف األجيػػزة األمنيػػة،

د األعمػى لكافػة لرئيس السمطة الوطنية الفمسطينية، وتعتبره مرجعيتيػا الرئيسػية والمباشػرة باعتبػاره القائػ
 .(47: 2006)بشناق،األجيزة األمنية"

ـ، ونتيجػة 2002واستمرت وضعية األجيزة األمنية وتبعيتيػا عمػى ىػذا النحػو حتػى بدايػة العػاـ       
إلػػػػى مػػػػا أفرزتػػػػو االنتفاضػػػػة الفمسػػػػطينية الثانيػػػػة عمػػػػى الواقػػػػع السياسػػػػي واألمنػػػػي الفمسػػػػطيني، ونتيجػػػػة 

يجػػة أيضػػًا لمطالبػػات داخميػػة نحػػو إصػػبلح األجيػػزة األمنيػػة وتنظػػيـ اختصاصػػاتيا بشػػكؿ واضػػح، ونت
لحاقيػػا بػػرئيس  لضػػغوطات سياسػػية خارجيػػة، عمػػى رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة لتوحيػػد األجيػػزة األمنيػػة وا 

 بدأت -اليالتىذا المنصب الذي استحدث في النظاـ السياسي الفمسطيني في العاـ -مجمس الوزراء، 

 إصػبلح ؿ نحػوالعمػب، ـ2004 -ـ2002  عػاـ مػف الممتػدة الفتػرة خػبلؿ الفمسػطينية الوطنيػة السػمطة

 أداء عمػى رتثّػأ والتػي بينيا، اتاصصختاال تداخؿ عف الناجمة المشكبلت حدة وتقميص األمف، أجيزة

، وفػي ىػذه الفتػرة ليػا التػابعيف األفػراد ةعميػوفا منيػا، الكبيػر العػدد ىػذا ةعميػفا مػف تدّ وحػ األجيػزة، ىػذه
 عػاـ ففػية، األمنيػ األجيزة وحيدت بخصوص الفمسطينية الوطنية السمطة رئيس عف قرارات عدة درت"ص

 الوقػائي األمػف أجيزة بإلحاؽ يقضي ـ، والذى2002( لعاـ 12رقـ ) رئاسيال مرسـوال صدرـ  2002

 يقضػي رئاسػي رسػـومـ  17/7/2004 بتػاريخ صػدر كمػا، الداخميػة بػوزارة المػدني والػدفاع والشػرطة

 واألمػف العامػة، والمخػابرات لػوطني،ا األمػف ىػي أجيػزة، ثبلثػة فػي جميعيػا األمنيػة األجيػزة بتوحيػد

 .(48: 2006 )بشناق، ("المدني والدفاع الوقائي واألمف الشرطة (يضـ الذي الداخمي
وتػػبل ذلػػؾ، إقػػرار المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني لعػػدد مػػف التشػػريعات بيػػدؼ تنظػػيـ ميػػاـ وعمػػؿ      

ؿ رئػيس السػمطة الوطنيػة وىػي: بعض األجيزة األمنية الفمسطينية المختمفػة، ومػف ثػـ إصػدارىا مػف قبػ
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لسػنة  17ـ، قانوف المخابرات العامػة رقػـ 2005لسنة  8قانوف الخدمة في قوى األمف الفمسطينية رقـ 
ـ، وتعديبلتو في العاـ 2004لعاـ  16ـ، قانوف التأميف والمعاشات لقوى األمف الفمسطيني رقـ 2005
 ـ. 2005
شريعات سابقة صػدرت عػف السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية "وتعتبر ىذه التشريعات باإلضافة إلى ت     

، وقػانوف اإلجػراءات ـ1998مثؿ القانوف األساسي الفمسطيني وتعديبلتو، وقػانوف الػدفاع المػدني لعػاـ 
ـ، األسػػػػاس القػػػػانوني والمرجػػػػع األساسػػػػي لتحديػػػػد صػػػػبلحيات األجيػػػػزة األمنيػػػػة 2001الجزائيػػػػة لعػػػػاـ 

 (.2 :2013 د الحميم وآخرون،)عب الفمسطينية المختمفة ومرجعيتيا"
ـ نصػػت )رئػػيس السػػمطة 2003( مػػف القػػانوف األساسػػي المعػػدؿ لسػػنة 39ففػػي حػػيف أف المػػادة )     

( مػػػف نفػػػس القػػػانوف قيػػػدت ذلػػػؾ 63الوطنيػػػة ىػػػو القائػػػد األعمػػػى لمقػػػوات الفمسػػػطينية( إال أف المػػػادة )
ألمنية وغير مباشر لعدد االختصاص بمعناه المطمؽ وجعمت منو اختصاص مباشر لبعض األجيزة ا

وذلػػؾ ألنيػا نصػػت عمػى اآلتػي: )مجمػػس الػوزراء ىػػو  اً عميػفمنيػا، وأخػرى اختصاصػػًا فخريػًا أكثػػر منػو 
 ةالتػػي تضػػطمع بمسػػئولية وضػػع البرنػػامج الػػذي تقػػره السػػمطة التشػػريعي اعميػػالاإلدارة التنفيذيػػة واإلداريػػة 

ة يحػػػددىا القػػػانوف األساسػػػي، تكػػػوف موضػػػع التنفيػػػذ وفيمػػػا عػػػدا مػػػا لمػػػرئيس مػػػف اختصاصػػػات تنفيذيػػػ
 الصبلحيات التنفيذية واإلدارية مف اختصاص مجمس الوزراء(. 

"بمعنى أف االختصاصات التنفيذية التي تدخؿ ضمف نطاقيا االختصاصػات األمنيػة تػـ تقييػدىا      
مقيػػدة ( والتػي جػاءت أيضػػًا كتأكيػد وتوضػيح الختصاصػػات الػرئيس التنفيذيػة ال63وفقػًا لػنص المػػادة )

( مػػػف القػػػانوف األساسػػي والمتضػػػمنة أف يمػػػارس رئػػيس السػػػمطة الوطنيػػػة 38والتػػي وردت فػػػي المػػادة )
 .(2: 2007 )بكرون، مى الوجو المبيف في ىذا القانوف"ميامو التنفيذية ع

الفمسػػطينية الثانيػػة  فػػي االنتخابػػات التشػػريعية -حمػػاس–قػػب فػػوز حركػػة المقاومػػة اإلسػػبلمية "وع     
ـ، وفي ظؿ حكـ السمطة الوطنية الفمسطينية، بدأ الجػدؿ حػوؿ تبعيػة 25/1/2006تاريخ جرت ب التي

األجيػػزة األمنيػػة الفمسػػطينية، فبعػػد إعػػبلف النتػػائج سػػارع بعػػض قػػادة األجيػػزة األمنيػػة بػػالقوؿ أف تبعيػػة 
ـ بعػض النػواب الجػدد مػف حركػة حمػاس، عمػيياألجيزة األمنية تعػود لػرئيس السػمطة الوطنيػة فيمػا رد 

بػػأف تبعيػػة األجيػػزة األمنيػػة لمجمػػس الػػوزراء مػػف خػػبلؿ وزيػػر الداخميػػة واألمػػف الػػوطني، وأنػػو قػػد جػػرى 
 .(56: 2006)ابو دية وحرب، "ميا بموجب قوانيف ومراسيـ رئاسيةحسـ ىذه التبعية وتنظي

"ثػػػـ ازدادت حػػػدة الجػػػدؿ والخػػػبلؼ حػػػوؿ التبعيػػػة واالختصاصػػػات بػػػيف رئػػػيس السػػػمطة ومجمػػػس      
ـ بتعيػػيف مػػدير عػػاـ لؤلمػػف الػػداخمي بنػػاًء عمػػى 20/2/2006بقيػػاـ الػػرئيس الفمسػػطيني بتػػاريخ الػػوزراء 

ـ، حيػث لػـ يػتـ قبػوؿ 16/2/2006تنسيب مجمس الوزراء المنتيية واليتػو فػي جمسػتو المنعقػدة بتػاريخ 
ىػػذا التعيػػػيف مػػف الحكومػػػة الجديػػدة عمػػػى أسػػػاس أف ىػػذا التعيػػػيف يتطمػػب تنسػػػيبًا مػػف مجمػػػس الػػػوزراء 
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ــة ) ".، ولػػيس السػػابؽ المنتييػػة واليتػػو قانونػػا، ويمػػارس أعمالػػو كحكومػػة "تسػػيير أعمػػاؿاليحػػال ابــو دي
 *.(56: 2006، وحرب

وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ سػػيتـ التطػػرؽ إلػػى اختصاصػػات رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية فػػي النقػػاط الػػثبلث       
 :ةاليالت
 .مقانون الساسيل اختصاصات رئيس السمطة الفمسطينية في المجال المني وفقاً -
 .اختصاصات رئيس السمطة الفمسطينية وفقًا لقانون الخدمة في قوى المن الفمسطينية-
 .اختصاصات رئيس السمطة الفمسطينية وفقًا لقانون المخابرات العامة-
 

 لمقانون الساسي: اختصاصات رئيس السمطة الفمسطينية في المجال المني وفقاً  أوال:

ـ عمػى أف ) نظػاـ الحكػـ فػي  2003لقانوف األساسي لمسػمطة الفمسػطينية لعػاـ ( مف ا5تنص المادة )
فمسػػطيف نظػػاـ ديمقراطػػي نيػػابي يعتمػػد عمػػى التعدديػػة السياسػػية والحزبيػػة وينتخػػب فيػػو رئػػيس السػػمطة 
الوطنيػػة انتخابػػًا مباشػػرًا مػػف قبػػؿ الشػػعب وتكػػوف الحكومػػة مسػػئولة أمػػاـ الػػرئيس والمجمػػس التشػػريعي 

يمارس رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية السمطة التنفيذية نيابة عػف الشػعب، ويسػاعده و   الفمسطيني(
وفقػػػَا لمقػػػانوف األساسػػػي  السػػػمطة رئػػػيس يعتبػػػرفػػػي أداء ميامػػػو التنفيذيػػػة مجمػػػس الػػػوزراء )الحكومػػػة( و 

، وىنػػاؾ عػػف الحفػػاظ عمػػى سػػبلمة واسػػتقبلؿ الػػببلد ووحػػدة أراضػػييا المعػػدؿ والقػػوانيف النافػػذة مسػػئوال
 لعديد مف الصبلحيات األمنية لرئيس السمطة وفؽ القانوف األساسي، أىميا:ا
رئػػػيس السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية القائػػػد األعمػػػى لمقػػػوات الفمسػػػطينية، ولقػػػد عػػػّرؼ القػػػانوف  - أ

( القػػوات الفمسػػطينية بأنيػػا قػػوات األمػػف والشػػرطة وأنيػػا قػػوة نظاميػػو 84األساسػػي المعػػدؿ فػػي المػػادة )
ة فػػػي الػػػببلد وتنحصػػػر وظيفتيػػػا فػػػي الػػػدفاع عػػػف الػػػوطف وخدمػػػة الشػػػعب وحمايػػػة وىػػػي القػػػوة المسػػػمح

المجتمع والسير عمى حفظ األمف والنظاـ العاـ واآلداب العامة وتؤدي واجبيا في الحدود التي رسميا 
 تنظـ قوات األمف والشرطة بقانوف. ي احتراـ كامؿ لمحقوؽ والحريات و القانوف ف

( مػػػف القػػػانوف األساسػػػي المعػػػدؿ إعػػػبلف حالػػػة 110قػػػًا لممػػػادة )لػػػرئيس السػػػمطة الفمسػػػطينية وف - ب
الطوارئ بمرسـو عند وجػود تيديػد لؤلمػف القػومي بسػبب حػرب أو غػزو أو عصػياف مسػمح أو حػدوث 
كارثة طبيعية لمدة ال تزيد عف ثبلثيف يومًا ويجوز تمديػد حالػة الطػوارئ لمػدة ثبلثػيف يومػًا أخػرى بعػد 

، ىػػذا وسػػيتـ الحػػديث عػػف حالػػة الطػػوارئ سػػطيني بأغمبيػػة ثمثػػي أعضػػائوموافقػػة المجمػػس التشػػريعي الفم
 في الفرع التالي وبالتفصيؿ.

 
 

                                                 
ـ والتي صدر عنيا قرار بتنسيب شخصية لشغؿ منصػب مػدير عػاـ األمػف الػداخمي كانػت 2006فبراير16أف جمسة مجمس الوزراء السابؽ بتاريخ  إلىتجدر اإلشارة ىنا  *
أف تقـو الحكومة  عمىـ والذي تضمف خطاب التكميؼ لمسيد إسماعيؿ ىنية بتشكيؿ الحكومة الجديدة 2006فبراير22ـ بتاريخ 2006( لسنة9بقة لممرسـو الرئاسي رقـ )سا
والخػاص 2006لسػنة14مرسػـو الرئاسػي رقػـمارس ال29إلىالت ـواليـ وتبعيا في 2006مارس28بتسيير األعماؿ لحيف نيؿ ثقة المجمس التشريعي والتي تمت بتاريخ ةاليالح

 بتعييف وزراء الحكومة الجديدة. 
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 ثانيا: وفقًا لقانون الخدمة في قوى المن الفمسطينية: 
ـ فػإف رئػيس السػمطة الوطنيػة 2005لسػنة  8وفقًا لقانوف الخدمة في قػوى األمػف الفمسػطينية رقػـ      

( مف القػانوف مػف: قػوات 3عمى لقوى األمف والتي تتألؼ كما جاء في المادة )الفمسطينية ىو القائد األ
األمف الوطني وجػيش التحريػر الػوطني الفمسػطيني، قػوى األمػف الػداخمي، المخػابرات العامػة، وأيػة قػوة 
أو قػػوات أخػػرى موجػػودة أو تسػػتحدث تكػػوف ضػػمف إحػػدى القػػوى الػػثبلث. وتشػػمؿ أىػػـ اختصاصػػاتو 

 :اليالتوكف األمنية وفقا لمقانو 
( مف قانوف الخدمة في قوى األمف القائػد 8يعيف رئيس السمطة الفمسطينية بقرار وفقا لممادة ) - أ

عػّرؼ القػانوف فػػي  فقػػط، ولقػدالعػاـ لؤلمػف الػوطني لمػػدة ثػبلث سػنوات ويجػوز التمديػػد لػو لسػنة واحػدة 
اختصاصػاتيا برئاسػة  ( األمف الوطني بأنػو )ىيئػة عسػكرية نظاميػة، تػؤدي وظائفيػا وتباشػر7المادة )

وزير األمف الوطني وتحت قيادة القائد العاـ، وىو الذي يصدر القػرارات البلزمػة إلدارة عمميػا وتنظػيـ 
  شئونيا كافة وفقا ألحكاـ القانوف واألنظمة الصادرة بمقتضاه(.

 ( مف قانوف الخدمة في قوى األمف مدير11يعيف رئيس السمطة الفمسطينية بقرار وفقا لممادة) - ب
عػػاـ األمػػف الػػداخمي لمػػدة ثػػبلث سػػنوات ويجػػوز التمديػػد لػػو لسػػنة واحػػدة فقػػط، وبتنسػػيب مػػف مجمػػس 

األمف الداخمي بأنو )ىيئػة أمنيػة نظاميػة، تػؤدي وظائفيػا ( 10الوزراء، ولقد عّرؼ القانوف في المادة )
يصػػػدر  وتباشػػػر اختصاصػػػاتيا برئاسػػػة وزيػػػر الداخميػػػة وبقيػػػادة مػػػدير عػػػاـ األمػػػف الػػػداخمي وىػػػو الػػػذي

 القرارات البلزمة إلدارة عمميا وتنظيـ شئونيا كافة(.
مػف قػانوف الخدمػة فػي قػوى األمػف المػذكور،  16يعيف رئيس السمطة الفمسطينية، وفقا لممادة  - ت

 مدير شئوف الضباط لقوى األمف.
 

 ثالثا: وفقًا لقانون المخابرات العامة:
لرقابػػػة عمػػػى المخػػػابرات العامػػػة وفقػػػا لقػػػانوف المتابعػػػة واإلشػػػراؼ واالفمسػػػطينية رئػػػيس السػػػمطة يتػػػولى 

سػػػمطة الوطنيػػػة فيػػػي ىيئػػػة أمنيػػػة نظاميػػػة تتبػػػع رئػػػيس ال ـ،2005( لسػػػنة 17المخػػػابرات العامػػػة رقػػػـ )
لػو لسػنة واحػدة  يعيف رئػيس المخػابرات العامػة لمػدة ثػبلث سػنوات، ويجػوز التمديػد(، و 2الفمسطينية )ـ

(، أمػا نائػب رئػيس المخػابرات فيعػيف 4ئواًل أمامػو )ـفقط بقػرار مػف رئػيس السػمطة الوطنيػة ويكػوف مسػ
 (.6بقرار مف رئيس السمطة الوطنية وبتنسيب مف رئيس المخابرات )ـ

 
تنظػيـ ميػاـ وعمػؿ بعػض األجيػزة  إلػىأقر المجمس التشريعي عددا مف التشػريعات تيػدؼ "ولقد      

( 8)في قوى األمف الفمسػطينية رقػـ  الرئيس ومنيا قانوف الخدمة ا مف قبؿعميياألمنية وتمت الموافقة 
قػانوف التػأميف والمعاشػات  إلػىإضافة  ـ2005لعاـ ( 17)العامة رقـ ، وقانوف المخابراتـ2005لعاـ 

حيػػػث تعتبػػػػر ىػػػذه التشػػػػريعات ـ  2005وتعديبلتػػػو فػػػػي العػػػاـ ـ 2004لعػػػاـ  (16)لقػػػوى األمػػػف رقػػػػـ 
عديبلتو وقانوف اإلجراءات الجزائية األساس القانوف األساسي وت التشريعات السابقة مثؿ إلىباإلضافة 
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 "ت األجيػػػػػػػػزة األمنيػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػة ومرجعياتيػػػػػػػػااصػػػػػػػػاصاخت لتحديػػػػػػػػد يوالمرجػػػػػػػػع األساسػػػػػػػػ يالقػػػػػػػػانون
 .(1: 2007)بشناؽ،

 األمف قوى في الخدمة وقانوف األساسي القانوف في القانونية النصوص وضوح عدـ: نخمص بالقول ان
 اآلتي: إلىأدت  وىرميتيا ومرجعيتيا األمنية األجيزة تبعية تحدد تيال ـ2005 لسنة (8) رقـ الفمسطينية

 عاقػة الخبلفػات مػف لمزيػد مصػراعيو عمػى البػاب فػتح  يتمسػؾ فػالرئيس لمسػمطة، السػممي االنتقػاؿ وا 

 تتمسػؾ والحكومػة الفمسػطينية، لمقػوات أعمػى قائػدا لكونػو نظػرا األمنيػة األجيػزة قيػادة فػي بصػبلحيتو

 .والنظاـ العاـ األمف عمى لممحافظة األمنية األجيزة رةإدا في بصبلحياتيا

 وقػانوف األساسػي لمقػانوف فوفقػاً  ،األمنيػة األجيزة في لمتعيينات الناظـ القانوني اإلطار وضوح عدـ 

 بعػض قػادة تعيػيف صػبلحية لمػرئيس فػإف ـ2005( لسػنة 8) رقـ الفمسطينية األمف قوى في الخدمة

 كبػار أحػد تعيػيفقػرار  صػدور أف يػروف األساسي القانوف مفسري ضبع أف ورغـ، "األمنية األجيزة

دورا  كونػو يعػدو ال الػرئيس دور وأف لمػرئيس تبعيتػو بالضػرورة يعنػي ال رئاسػي بمرسػـو المػوظفيف
 لمرئيس تعود المباشرة تبعيتيـ أف األمنية األجيزة قادة لدى االعتقاد يسود مازاؿ ذلؾ، ورغـ رسميا،

 .(2: 2007)بشناؽ، "نيـتعيي قرار يصدر الذي

 
 الفرع الخامس

 *ن حالة الطوارئ إعال اختصاص رئيس السمطة ب
لػػى فرضػػيا حسػػب القػػانوف احالػػة تضػػطر السػػمطات الشػػرعية داخػػؿ الدولػػة  ىػػيحالػػة الطػػوارئ      

حتػػى  أوخارجيػػة  أوتعػػرض الشػػعب لخطػػر جسػػيـ بسػػبب حػػروب داخميػػة  اسػػتثنائية أوضػػاعلمواجيػػة 
والعسػكرية  األمنيػة األجيػزةالمدنيػة معالجتيػا لوحػدىا لػذا يػتـ مػنح  اإلدارةعجز كوارث طبيعية بحيث ت

لمعالجػػػة  الضػػػرورةحسػػػب  ولمنػػػاطؽ معينػػػةلفتػػػرة مؤقتػػػة يحػػػددىا القػػػانوف  إضػػػافيةصػػػبلحيات  لمدولػػػة
حالة الطػوارئ مػف أخطػر الػنظـ القانونيػة التػي يمكػف أف تػؤثر  ويعتبر إعبلفاالستثنائي، ىذا الوضع 

 األساسي.التي كفميا القانوف  والحريات العامةؽ عمى الحقو 
ف اتفقػػت جميعيػػا فػػي أف ىػػذه الحالػػة معػػدة أساسػػا "     ولقػػد اختمفػػت تعريفػػات الفقػػو لحالػػة الطػػوارئ وا 

ا تجعػؿ أثرىػا مختمفػا عمييػإال أنيا تختمؼ بمػا تطمقػو مػف أوصػاؼ  سريعة،لمواجية ظروؼ استثنائية 
  .(105: 2012)أبو كميل ،"قانوني باختبلؼ ىذه األوصاؼ في النظاـ ال

فقػد  ،قانونيػة أو دسػتورية ال تعػرؼ حػدوداً  ،مطمقػةعتبر أف حالة الطوارئ حالة "فمف الفقياء مف ي    
عرفوىا أنيا تمؾ الحالة التي يمكف مف خبلليا مجاوزة المبادئ الدستورية االعتيادية لمواجية الظروؼ 

قيػػاء إلػػى أف حالػػة الطػػوارئ تتميػػز بػػثبلث سػػمات أساسػػية االسػػتثنائية بينمػػا ذىػػب جانػػب آخػػر مػػف الف
 وىي:

                                                 
 317،ص1993و جمعو طراء و يقاؿ طرأ األمر أي حدث فجأة ، المعجـ الوجيز، مجمع المغة العربية، الغريب،و الطارئ ىو  الحادثة،الطوارئ جمع طارئ و ىي   *
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ال يكػػوف ثمػػة مجػػاؿ  ومبادئػػو حتػػى: أنػػو نظػػاـ شػػرعي يقػػره الدسػػتور وينظمػػو القػػانوف مبينػػا معالمػػو أوالً 
 الشرعية.فيو نظاـ ال يخرج عف إطار  واليوى،لمرأي 
جود العمة أو عدميا وىي الظػروؼ يدور وجودا وعدمًا مع و  وعدمو بعّمة، فيو: أنو يرتبط وجوده ثانياً 

 االستثنائية.
: يتضػػػمف توسػػػيعا الختصاصػػػات وسػػػمطات السػػػمطة التنفيذيػػػة حتػػػى تسػػػتطيع مواجيػػػة الظػػػروؼ ثالثػػػاً 

  (.30: 2010،بدوي) االستثنائية "
مػػػف الممكػػػف لنػػػا أف نعػػػرؼ حالػػػة الطػػػوارئ بأنيا)نظػػػاـ خػػػاص يػػػتـ إدراجػػػو ضػػػمف  ومـــن جانبنـــا     

لمواجيػػػة أوضػػػاع اسػػػتثنائية تمػػػر بػػػالببلد  إليػػػونوف األساسػػػي ويػػػتـ المجػػػوء نصػػػوص الدسػػػتور أو القػػػا
السػمطة التنفيذيػة عمػا  يتضمف مػنح سػمطات وصػبلحيات إضػافية وغيػر عاديػة تتركػز فػي تقويػة نفػوذ

وال يػتـ المجػوء إلػى ىػذا النظػاـ الخػاص إال لمواجيػة في الظػروؼ العاديػة،  عميومنصوص ىو متبع و 
عمى أف تخضػع  بانتياء المبرر الذى وجد ألجمو،ية وينتيى العمؿ بيذا النظاـ تمؾ الظروؼ االستثنائ

 كافة اإلجراءات المتخذة خبلؿ تمؾ الفترة إلى الرقابة تحسبا مف التعسؼ واإلفراط في التعامؿ( .
"وفيما يخص الحالة الفمسػطينية قصػد المشػرع الفمسػطيني بحالػة الطػوارئ أنيػا الظػروؼ الطارئػة التػي 

بلمة الببلد سواء أكانت ىذه الظروؼ خارجيػة كػالحرب أو داخميػة كاضػطراب األمػف العػاـ أو تيدد س
حدوث كارثة طبيعية، وقد منح القانوف األساسي في ىذه الحالة الرئيس سمطات خاصة تحػد بيػا مػف 

 .(32 :2005)عاصم،"لمجابية تمؾ الظروؼ غير العادية الحريات العامة
 

    الة الطوارئ في فمسطينالتأصيل القانوني إلعالن ح
وذلػؾ منػذ زمػف ي طبقت في فمسػطيف حالػة الطػوارئ، لقد تناولت الدساتير والقوانيف األساسية الت     

( مػػف 89ـ ، فقػػد نصػػت المػػادة )2003االنتػػداب البريطػػاني حتػػى صػػدور القػػانوف األساسػػي المعػػدؿ 
شػريعات ( ولكنيػا لػـ تتنػاوؿ ـ عمػى أف ) لمممػؾ سػمطة اصػدار الت1922مرسـو دستور فمسػطيف عػاـ 
فػإف صػبلحية التشػريع تكػوف فػي األحػواؿ العاديػة كمػا فػي األحػواؿ  اليوبالتػالفترة التي يصدر فييػا ، 

ـ قػانوني 1939االستثنائية ودوف أي قيود ، وبنػاء عمػى ذلػؾ أصػدر ممػؾ بريطانيػا العظمػى فػي عػاـ 
ثنػػى عشػػر مػػادة تضػػمنت مػػنح الممػػؾ سػػمى بقػػانوف سػػمطات الطػػوارئ )الػػدفاع( وتضػػمف ىػػذا القػػانوف ا

 صبلحيات وسمطات واسعة لتحقيؽ المصمحة العامة .
 أحكػػػػاـ لمقػػػػبضمنيػػػػا وضػػػػع  ،ويبلحػػػػظ عمػػػػى ذلػػػػؾ القػػػػانوف إعطائػػػػو صػػػػبلحيات موسػػػػعة لمممػػػػؾ     

فمقػد تضػمف ىػذا القػانوف أنػو يسػرى لمػدة عػاـ كامػؿ  ،ومحاكمة األشخاص الذيف يخالفوف ىذا القانوف
( مػف ذلػؾ 11ا العاـ عف طريػؽ قػرار يصػدره وذلػؾ بحسػب مػا جػاءت بػو المػادة )ولمممؾ أف يمدد ىذ

 لـ تحدد المدة الزمنية التي سيقـو الممؾ بتحديدىا. اليوبالت ،القانوف
ـ والصادر في فترة االنتداب البريطاني نجد أف 1936لسنة  74وباالطبلع عمى قانوف العقوبات رقـ 

ذا اعتقػػػد المنػػدوب السػػامي فػػي أي وقػػت بوجػػود اضػػػطراب ( منػػو نصػػت عمػػى اآلتػػي )إ74/1المػػادة)
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صناعي خطر في فمسطيف مف شأنو أف يضر أو ييػدد التجػارة والصػناعة مػع أيػة بػبلد أخػرى أو فػي 
يفاء لغاية ىػذه مف فيو أف فمسطيف في حالة طوارئ، فيجوز لو أف يصدر منشورا يع ،فمسطيف نفسيا وا 

 حيف إلغائو(. المادة يبقى ىذا المنشور معموال بو إلى
ويتضح مف ىذه المادة أف قرار إصدار المنشور المعمف فيو حالة الطوارئ فػي فمسػطيف مػف قبػؿ      

غالبػػػا  وسػػيكوف ذلػػػؾالمنػػدوب السػػػامي ال يػػذكر فيػػػو مػػػدة سػػريانو بػػػؿ يظػػؿ سػػػاريا إلػػػى أف يػػتـ إلغائػػػو 
وجػود  وكػذلؾ عػدـارئ عمى ىذا النص عدـ تحديد فترة سرياف حالة الطو  وبالتالي يعاببمنشور آخر 

لمرقابة عمى األعماؿ التػي تصػدر مػف قبػؿ المنػدوب السػامي أو مػف يفوضػو خػبلؿ فتػرة الطػوارئ  ةآلي
 الطوارئ.وىذا مخالؼ بالطبع لمفيـو حالة 

( 255) رقػػـ غػػزة لقطػػاع األساسػػي القػػانوف فػػي ففػػي زمػػف اإلدارة العربيػػة المصػػرية ورد     
 المػادة نصػت وقػد (15،46تػاف )الماد وىمػا الطػوارئ، ةحالػ تتحػدثاف عػف مادتػاف ـ1955لسػنة

 (، الحربيػة وزيػر موافقػة بعػد ويمغييػا العرفيػة، األحكاـ يعمف العاـ اإلداري ما يمي )الحاكـ عمى(15)
 إلػى تػدعو التػي األسػباب أو الطػوارئ، حالػة بشػأف مػاتعميالت إصػدار لػو يحػؽ َمػف تتناوؿ المادة ولـ

ن مػا قيػود، مػف العرفيػة األحكػاـ تتناولػو مػا أو العرفيػة، إعػبلف األحكػاـ  اإلداري لمحػاكـ أعطػت وا 
لغائيا الطوارئ، حالة صبلحية إعبلف  الحػؽ التنفيذيػة السػمطة يعطػي وىػذا معينػة، مدة تحديد دوف وا 

 ا"عمييػدسػتورية  قيػود يوجد فبل ومدتيا، الطوارئ حالة أسباب تحديد وفي صبلحياتيا، في في التوسع
أنو )ال يجػوز بػأي حالػة مػف األحػواؿ  عمىفقد نصت ) 46) المادة وأما (،158: 1998)الصوارني،

تعطيؿ حكـ مف أحكاـ ىذا القانوف األساسي إال أف يكوف وقتيًا في زمف الحرب أو أثناء قياـ األحكاـ 
 الوجو المبيف في القانوف (. عمىالعرفية 
تناوؿ حالة الطوارئ والجية  ـ1955لسنة) 255) رقـ غزة "وبذلؾ يكوف القانوف األساسي لقطاع     

كػذلؾ ررات إعػبلف األحكػاـ العرفيػة، أنو لـ يبيف أسباب ومب عميوالتي تتولي إعبلنيا، ولكف ما يعاب 
لغػػاء حالػػة الطػػوارئ دوف الرجػػوع  السػػمطة التشػػريعية،  إلػػىأعطػػي الحػػاكـ اإلداري صػػبلحية إعػػبلف وا 

ف ما ذكر في نػص المػادة )ودوف تحديد المدة الزمنية إلعبلف حالة الطو  ( مػف ذات القػانوف 46ارئ وا 
نمػػػػػػا ىػػػػػػي سػػػػػػبب لتقييػػػػػػد وتعطيػػػػػػؿ القػػػػػػانوف األساسػػػػػػي"عػػػػػػد سػػػػػػببًا إلعػػػػػػبلف األحكػػػػػػاـ العرفيػػػػػػةال ي  ، وا 

  .(132: 2011)حجاب،
 األساسػي، القػانوف أحكاـ تعطيؿ تقييد عنواف تحت ( سابقة الذكر46جاءت المادة ) "كذلؾ فقد     

اإلحكػاـ  إعػبلف أو الحػرب، ـ بسػبب1955لسػنة األساسػي القػانوف أحكػاـ عطيػؿت أجػازت فيػذه المػادة
 األحكػاـ العرفيػة، وقيػاـ الحػرب، زمػف بػيف المشػرع فصػؿ وىنػا وقتًيػا، التعطيػؿ ىػذا ويكػوف العرفيػة،
 عمػى األحكػاـ العرفيػة أف تعمػف يمكػف التي األسباب مف تعتبر ال الحرب حالة أف ذلؾ مف ويستشؼ

 (.    162: 1998ي،)الصوارن أثرىا"
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ـ فقػػػد جػػػاء أكثػػػر وضػػػوحا مػػػف القػػػانوف األساسػػػي 1962أمػػػا النظػػػاـ الدسػػػتوري لقطػػػاع غػػػزة لعػػػاـ     
( أف الحػاكـ اإلداري 22ة )، حيػث تضػمنت المػادفي جانػب أحكػاـ الطػوارئ ـ1955لسنة ( 255)رقـ

  .يعمف حالة الطوارئ وينيييا دوف رجوع إلى وزير الحربيةالعاـ 
      
أنػػػو )ال يجػػػوز بػػػأي حػػػاؿ  ى( عمػػػ1962مػػػف النظػػػاـ الدسػػػتوري لسػػػنة ) (72كمػػػا نصػػػت المػػػادة )     

تعطيػؿ حكػػـ مػػف أحكػاـ ىػػذا النظػػاـ الدسػػتوري إال أف يكػوف ذلػػؾ وقتيػػا فػػي زمػف الحػػرب أو أثنػػاء قيػػاـ 
 .القانوف(حالة الطوارئ عمى القضية المبينة في 

الػػة الحػرب مػػف ضػمف أسػػباب ومبػػررات ر قػػد جعػؿ ح"وبػذلؾ يكػػوف النظػاـ الدسػػتوري سػابؽ الػػذك     
النظػػػػاـ  عمػػػػىـ، ولكػػػػف مػػػػا يؤخػػػػذ 1955لسػػػػنة( 255) الػػػػة الطػػػػوارئ بعكػػػػس القػػػػانوف األساسػػػػي رقػػػػـح

زمنيػػة وشػػروط وقيػػود حالػػة  إعػػبلف الطػػوارئ بػػدوف تحديػػد مػػدة عمػػىـ أنػػو نػػص 1962الدسػػتوري لسػػنة
: 2012)أبـو كميـل ، "ذات القػانوف سابقة الػذكر مػف (22، وىذا ما اتضح مف نص المادة )الطوارئ
108).  
مارسػيا  وقػد القػانوف، قػوة ليػا أوامػر إصػدار سػمطة المصػري العػاـ اإلداري لمحػاكـ "ولقػد كػاف     

أوقػات  فػي بالػذات، غػزة قطػاع فػي الحيػاة جوانػب مختمػؼ تنظػيـ بيػدؼ القػوانيف، مػف العديػد وأصػدر
كػاف  فقػد ولئلنصػاؼ، العامػة المصػمحة اتلمقتضػي أو القػانوني، الػنص غيػاب عنػد أو الطػوارئ،
 عامػة، تعسػؼ بصػورة بيػا يكػف ولػـ العامػة، المصػمحة أو لضػرورة قاً ضػيِ  الصػبلحيات ىػذه اسػتخداـ
 .(162: 1998الصوارني،)"النسبي بالمفيـو السمطة باستخداـ

      
فاع المطبػؽ فػي قػانوف الػدا عمييػكاف ذلؾ في قطاع غزة أما في الضفة الغربية فمقد كػاف مطبقػا      

الذي منح السمطة التنفيذية المتمثمة في الممؾ صبلحيات واسعة ـ( و 1935األردف والصادر في عاـ )
 منيا: 

 يمي:منح الممؾ وضع األنظمة الخاصة بقانوف الدفاع حيث تناولت ىذه األنظمة ما  -1

ذلؾ اجيػزة  والصور الشمسية ووسائؿ المواصبلت بما في والخرائطوالكتابات مراقبة النشرات  - أ
  .اعمييالراديو واإلشراؼ 

القػػبض عمػػى األشػػخاص الػػذيف تعتبػػر أفعػػاليـ مضػػرة بسػػبلمة شػػرؼ األردف، ولمممػػؾ تػػوقيفيـ  - ب
وتفيػػػيميـ ومنػػػع دخػػػوليـ إلػػػى شػػػرؽ االردف أو إبعػػػادىـ منيػػػا، وتفتػػػيش ىػػػؤالء االشػػػخاص أو تفتػػػيش 

 عقاراتيـ 

كـ االبتدائية أو قضػاة الصػمح أو محاكمة مف يرتكب أفعاؿ ضد أنظمة الدفاع مف قبؿ المحا -2
 الدفاع.المحاكـ ذات الصبلحيات المستعجمة التي تكمؼ مف قبؿ سمو األمير بمقتضى أنظمة 
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 ةاليػالممف يرتكب الجرائـ المخالفة ألنظمة الػدفاع باألشػغاؿ الشػاقة أو السػجف أو الغرامػة  معاقبة-3 
  .فييا قصد مساعدة العدو لى اإلعداـ في حاؿ يثبتإمع العمـ أف العقوبة قد تصؿ 

زالػة األبنيػة ألعػراض الػدفاع  مصادرة-4 األشياء محؿ أداة الجريمة التي ارتكبت بيػا الجريمػة وىػدـ وا 
 *.وعقوبة اإلبعاد ال تحتاج إلى جـر أو محاكمة بؿ اف يأمر االمير بذلؾ

وفي الضفة الغربية ـ والذي كاف مطبقا في األردف 1952ومف الجدير ذكره أف الدستور االردني لعاـ 
ليػا مػف العػػدو اإلسػرائيمي، وتضػػمف ىػذا الدسػتور مػػادتيف تتحػدثاف عػػف بلـ بعػػد احت 1967حتػى عػاـ 

             حالػػػػػة الطػػػػػارئ و سػػػػػمطات الممػػػػػؾ فػػػػػي إعبلنيػػػػػا واإلجػػػػػراءات المتبعػػػػػة حينيػػػػػا وذلػػػػػؾ فػػػػػي المػػػػػادتيف
ـ 1935الػػدفاع لسػػنة ( عػػبلوة عمػػى مػػا كػػاف يطبػػؽ عمػػى الضػػفة الفمسػػطينية مػػف قػػانوف125،124 )

 **.والذي كاف يعطي الممؾ سمطات واسعة
االحػتبلؿ  بيػد غػزة وقطػاع الغربيػة الضػفة سػقوط ـ 1967عاـ حزيراف حرب عف "وفيما بعد نتج     

 تحكميػا وقطػاع غػزة، الغربيػة لمضػفة إسػرائيمي احػتبلؿ فتػرة ـ ىػي 1967 بعد ما فالفترة اإلسرائيمي،
 (.33: 1998 )قبطي، ـ" 1967 عاـ قبؿ المفعوؿ سارية كانت التي القوانيف عف مختمفة قوانيف

قطػاع غػزة والضػفة الغربيػة بمػا فييػا  عمى"وفور احتبلؿ )اسرائيؿ( لؤلراضي العربية واستيبلئيا       
ـ بػػدأت )اسػػرائيؿ( تنفيػػذ 1967يونيػػو/حزيراف5القػػدس وشػػبو جزيػػرة سػػيناء وىضػػبة الجػػوالف فػػي حػػرب 

ـ اتخػػػذت الكنيسػػػت االسػػػرائيمي قػػػرارا 27/6/67بدايػػػة االحػػػتبلؿ، ففػػػي  مخططيػػػا بشػػػأف القػػػدس منػػػذ
وبأغمبية مائة عضو مف أصػؿ مائػة وعشػريف عضػوا بمػد التشػريعات واالختصػاص القضػائي واالدارة 

الجػػزء الشػػرقي مػػف القػػدس العربيػػة وذلػػؾ تحػػت شػػعار إعػػادة توحيػػد المدينػػة المقدسػػة،  إلػػىاالسػػرائيمية 
  (.384:2000 ،)أبو النصر معيا )إسرائيؿ( كجزء مف الدولة" ومنذ ذلؾ التاريخ تعاممت

 
األراضػػي الفمسػػطينية باالسػػتحواذ عمػػى صػػبلحية  الحتبلليػػااألوؿ  ـواليػػفمقػػد بػػدأت إسػػرائيؿ منػػذ      

فػػي  مػػا يقابمػػو بػػالنص الحرفػػيأمػػرا عسػػكريا فػػي الضػػفة الغربيػػة و  التشػػريع إذ أصػػدر الحػػاكـ العسػػكري
 *لتشريع لقائد المنطقة أو مف يفوضو.قطاع غزة أعطى صبلحية ا

 شػػديد،"وقػػد مػػارس الحػػاكـ العسػػكري ىػػذه الصػػبلحية التشػػريعية فػػي بدايػػة عيػػد االحػػتبلؿ بحػػذر      
يكػػوف  وكػػأف العسػػكري،يبحػػث عػػف المبػػررات األمنيػػة إلصػػدار أوامػػره و تسػػييؿ إجػػراءات األمػػر  وكػػاف

                                                 
 الدفاع.( مف قانوف 5،4،2انظر نصوص المواد ) - *
ـ عمػى أنػو: )إذا حػدث مػا يسػتدعي الػدفاع عػف الػوطف فػي حالػة وقػوع طػوارئ  فيصػدر قػانوف باسػـ الػدفاع 1952( مػف الدسػتور األردنػي لسػنة 124تػنص المػادة ) - **

يػة، لتػأميف الػدفاع عػف الػػوطف و تعطػى بموجبػو إلػى الشػخص الػذي يعينػو القػانوف التخػاذ التػدابير واإلجػراءات الضػرورية بمػا فػي ذلػؾ صػبلحية وقػؼ القػوانيف الدولػة العاد
 =في حاؿ حدوث طػوارئ -1أنو ) عمى(125يكوف قانوف الدفاع نافذ المفعوؿ عندما يعمف عف ذلؾ بإدارة ممكية تصدر بناء عمى قرار مف مجمس الوزراء (،وتنص المادة)

كافية لمدفاع عف المحكمة ، فممممؾ وبناء عمى قرار مجمس الوزراء أف يعمف بإدارة خطيرة يعتبر معيا أف التدابير و اإلجراءات بمقتضى المادة السابقة ليذا الدستور غير =
قػد تقتضػي الضػرورة  مػاتعميتعند إعبلف األحكاـ العرفية، لمممػؾ أف يصػدر بمقتضػي إدارة ممكيػة أي  -2ممكية األحكاـ العرفية في جميع أنحاء المممكة أو أي جزء منيا.

قطع النظر عف أحكاـ أي قانوف بو و يظؿ جميع األشخاص القائميف لتنفيذ تمؾ العمميات لممسئولية القانونية التي تترتػب عمػى أعمػاليـ بيا ألغراض الدفاع عف المحكمة ب
 ية بقانوف خاص وضع ليذا الغاية(.إزاء أحكاـ أي القانوف ، إلى أف يعفو مف تمؾ المسئول

    يتعمػػؽ بالمنطقػػة أو بسػػكانيا تخػػوؿ مػػف اآلف إلػػى  فقػػط واإلدارة ممػػاالتعيػػيف  التشػػريع، الحكػػـ،حيات صػػبلحية مػػف صػػبل )كػػؿ( إذ نػػص عمػػى 2األمػػر العسػػكري رقػػـ )  *
 .تمارس مف قبمي أو مف قبؿ مف أعينو لذلؾ أو مف يعمؿ بالنيابة عنى(و 
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أخػػذت تشػػرع  إذ أف السػػمطاتمر طػػويبل، أف ىػػذا الحػػاؿ لػػـ يسػػت إلػػى األمػػر ضػػروريا ألسػػباب أمنيػػة،
 ،ولػػـ يعػػد الحػػاكـ العسػػكري فػػي حاجػػة لمبحػػث عػػف مبػػرر إلصػػدار أوامػػره بحريػػة وعمػػى نطػػاؽ واسػػع،

) بمقتضػػػى الصػػػبلحية المخولػػػة لػػػي : ةاليػػػالتبالصػػػيغة أوامػػػره الحػػػاكـ العسػػػكري أصػػػبح يصػػػدر  حيػػػث
 .(109 :1982،و كتاب شحادة)"يمي:(بصفتي قائد المنطقة آمر بما 

      
كاف ىذا ما تـ إتباعو مف قبؿ سمطات االحتبلؿ بحؽ مدنية القدس الشػريؼ أمػا بخصػوص مػا       
التػػػي )اسػػرائيؿ( المنػػاطؽ المػػدارة و  عميػػوىػػػو مػػا أطمقػػت جػػو فػػي بػػاقي األراضػػي الفمسػػطينية و تػػـ انتيا

ة قبضػتيا عمػى " فمقػد أحكمػت السػمطات العسػكرية اإلسػرائيمي ،خضعت لما عرؼ باسـ اإلدارة المدنيػة
الشػػػئوف اإلداريػػػة فػػػي بػػػاقي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة عبػػػر جيػػػاز إداري يقػػػؼ عمػػػى رأسػػػو قائػػػد 

ويقػـو بتعيػيف  ،لمشػرع وىػو رئػيس الييئػة التنفيذيػةفيػو ا ،وىو صاحب السمطة الرسػمية فييػا ة،المنطق
/ تشػريف 11ة في سرائيميىذا المبدأ األساسي الذى اعتمدتو السمطات اإل ،الموظفيف والقضاة المحمييف

إذ يقسػـ الجيػاز اإلداري  المنطقػة ىػو رأس الجيػاز التنفيػذي، ومػف ثػـ فػإف قائػدـ 1968أوؿ /أكتػوبر 
 كاتػػب المدنيػػة التػػي تعمػػؿ بإشػػرافو،يقػػـو عمػػى رأس كػػؿ فػػرع ضػػابط مسػػئوؿ عػػف نشػػاط الم إلػػى فػػروع،

ات اإلسػرائيمية، وعمػى رأس كػؿ نظائرىػا فػي الػوزار مػع  وتتطابؽ عدد وأسماء المكاتػب بصػفة أساسػية،
ـــو النصـــر)"ي لمػػػوزارة اإلسػػػرائيمية ذات الصػػػمةوىػػػذا الموظػػػؼ ممثػػػؿ مػػػدن مكتػػػب موظػػػؼ، : 2000،أب

387.) 
صدار التشريعو       يقاؼ العمؿ بو عمؿ مف أعماؿ السيادة يكوف لو  ا  لغاؤه وا  مدولة صاحبة تعديمو وا 

وما االحتبلؿ إال حالة  حتبلؿ لمدولة األصؿ،ة في حالة االولذا كانت السياد" السيادة عمى االقميـ،
فاالحتبلؿ ال يؤدي إلى نقؿ السيادة مف  الدولي،ا آثار قانونية يحددىا القانوف عمييواقعية تترتب 

نما يعطييا صبلحيات  باالحتبلؿ،الدولة صاحبة السيادة الشرعية عمى االقميـ إلى الدولة القائمة  وا 
 (. 55: 1969فودة،)فدولة االحتبلؿ تدير وال تحكـ"  ،ميـ المحتؿمؤقتة ومحددة مف أجؿ إدارة اإلق

      
فقد ورد في نص المادة  لبلحتبلؿ،تعريؼ كره في ىذا المجاؿ توضيح مفيـو و ومف الجدير ذ     

ـ عمى أنو:)يعتبر 1907( مف اتفاقية الىاي الرابعة الخاصة بقوانيف وأعراؼ الحرب البرية لعاـ 42)
وال يمتد االحتبلؿ إال إلى  األعداء،عندما يوضع بصفة واقعية تحت سمطة جيش االقميـ محتبل 

"فاالحتبلؿ ىو تمكف قوات محاربة وتكوف قادرة عمى ممارستيا(  السمطة،التي تقـو فييا ىذه  ـالياألق
 .(826: 1993 )أبو ىيف، "ةعميفكمو أو بعضو بصفة  عميومف دخوؿ إقميـ العدو والسيطرة 

انت التعريفات ليذا المفيـو " فإنيا تتفؽ عمى وجود عناصر معينة لحالة االحتبلؿ وميما ك     
 الحربي وىي:

إلقميـ الدولة األخرى أو جزء حالة حرب أو نزاع مسمح بيف قوات دولتيف واحتبلؿ إحداىما  قياـ-1
 .منو
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تحت  ضي دولة أخرى وتضعيامؤقتة تحتؿ فييا قوات مسمحة أجنبية أرا ةعميفحالة  قياـ-2
نما ىو حالة  سيطرتيا،  واقعية.فاالحتبلؿ الحربي ليس مركزا قانونيا وا 

وتكوف الدولة قد أخضعت اإلقميـ المحتؿ  مف قبؿ قوات االحتبلؿ، ةعميفأف تتـ حالة سيطرة  يجب-3
 (.368: 2000)أبو النصر، لسيطرتيا العسكرية "

حقوقا  عميوويترتب  الدولي،ال يغفمو القانوف فإنو  واقعيا،"وبالرغـ مف أف االحتبلؿ يمثؿ مركزا      
: 1938)جنينو، وينتيي بانتياء الحرب" المحتؿ،لكنو مركز مؤقت وال ينقؿ ممكية االقميـ  وواجبات،

652.) 
 وىما:فوفقا ألحكاـ القانوف الدولي "فإنو يترتب عمى االحتبلؿ أمراف ىاماف 

ميـ المحتؿ إلى الدولة المحتمة فاالحتبلؿ ال يسبب ال يترتب عمى االحتبلؿ انتقاؿ ممكية االق :الول
فإنو يظؿ تحت سيادة صاحب السيادة  المحتؿ،فقدانًا لمسيادة، وبالرغـ مف المركز الواقعي لئلقميـ 

فاالحتبلؿ إقميـ  التشريعي،ولو الحؽ في ممارسة بعض االختصاصات كاالختصاص  ،عميوالشرعية 
وكذلؾ  الجنائية،وخاصة القوانيف  اإلقميـ،ولة صاحبة ال يمنع استمرار خضوعو لقوانيف الد

ولكف ىذه الصعوبات ال  ذلؾ،ولكف تثور صعوبات بشأف تطبيؽ  والقضائي،االختصاص اإلداري 
 (. 369: 2000تمغى المبدأ")أبو النصر،

شرعية الحربي ال يؤدى إلى نقؿ السيادة مف الدولة صاحبة السيادة ال "فإف االحتبلؿ ،عميوبناًء و      
 التصرفات،وال يجوز لو التصرؼ بو بأي شكؿ مف أشكاؿ  باالحتبلؿ،عمى اإلقميـ إلى الدولة القائمة 

نما يمنحو سمطات مؤقتة ومحددة لدولة االحتبلؿ مف أجؿ إدارة اإلقميـ الخاضع لبلحتبلؿ"  وا 
 (.15: 1979)عامر،
ىذا االختصاص يكوف بشكؿ مؤقت،  ولكف دارة اإلقميـ المحتؿ، : "اختصاص دولة االحتبلؿ بإالثاني

وىذا مف المبادئ التي استقرت في لعاـ والحياة العامة في اإلقميـ، وذلؾ لممحافظة عمى النظاـ ا
ـ بالقوؿ ) ما دامت قد انتقمت سمطة 1907الئحة الىاي لعاـ  إليوالقانوف الدولي ، وىو ما تشير 

متوفرة في حدود سمطتو قـو بكؿ اإلجراءات الإلى المحتؿ، فعمى األخير أف ي اً عميفصاحب الشرعية 
المحافظة عمى القوانيف المطبقة في ذلؾ البمد ما لـ  عميوو السترجاع وتثبيت النظاـ العاـ واألمف، 

يحؿ دوف ذلؾ مانع مطمؽ( مما يخوؿ االحتبلؿ بعض االختصاصات اإلدارية والقضائية والتشريعية 
 .(369: 2000،)أبو النصر لموفاء بيذا االلتزاـ"

أصدر رئيس األراضي الفمسطينية بموجب اتفاؽ أوسمو "  إلىوبعد قدـو السمطة الفمسطينية      
ـ يقضي باستمرار العمؿ 1994( لسنة 1ـ قرارًا يحمؿ رقـ )20/5/1994السمطة الفمسطينية بتاريخ 

الغربية وقطاع  الضفة-ـ في األراضي الفمسطينية 5/6/1967بالقوانيف واألنظمة السارية قبؿ تاريخ 
 . (5: 2006 ،وحرب )ابو دية "أف يتـ توحيدىا إلى-غزة
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وىػػػذا يعنػػػي اف كافػػػة األوامػػػر والقػػػرارات والقػػػوانيف التػػػي أصػػػدرتيا قػػػوات االحػػػتبلؿ فػػػي االراضػػػي      
تػػاريخ صػػدور قػػرار الػػرئيس تعتبػػر الغيػػة حكمػػا  وحتػػىـ 5/6/1967الفمسػػطينية خػػبلؿ الفتػػرة مػػا بػػيف 

 وقانونا. 

أف بػػدأ  إلػػىـ، 5/7/1994السػػمطة التنفيذيػػة منػػذ  داليػػمقتػػولى مجمػػس السػػمطة الفمسػػطينية قػػد لو      
سػػمطة حيػػث تػػولي ذلػػؾ المجمػػس ـ 7/3/1996 المنتخػػب ممارسػػة ميامػػو بتػػاريخ المجمػػس التشػػريعي

إصػػدار التشػػريعات المنظمػػة لمختمػػؼ أوجػػو الحيػػاة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، فػػي إطػػار توحيػػد النظػػاـ 
 القضائي الفمسطيني. القانوني و 

كمػػػا تػػػـ إلغػػػاء الكثيػػػر مػػػف األوامػػػر العسػػػكرية التػػػي أصػػػدرىا االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي فػػػي الضػػػفة "      
ـ مػا 2004بمػغ عػددىا حتػى نيايػة عػاـ  التػي-ىػدفت التشػريعات الجديػدة حيػث  غزة،الغربية وقطاع 

القػػػانوف فػػػي األراضػػػي تنظػػػيـ الحيػػػاة وبمػػػورة وحػػػدة  إلػػػى-أخػػػرىتشػػػريعات  778قػػػانوف،  138يقػػػارب 
الفمسػػػػطينية، كمػػػػا ركػػػػزت ىػػػػذه التشػػػػريعات الجديػػػػدة، عمػػػػى األمػػػػور السياسػػػػية، اإلداريػػػػة، التنظيميػػػػة، 

 (5: 2006 ،وحرب )ابو دية "وغيرىا. ـعميوت، األراضي، الخدمات مف صحة ةاليالمالتجارية، 

 اً عميػفاألقػؿ  عمى ينيةالفمسط السمطة لدى يكف لـ( ـ 2002) عاـ االساسي القانوف صدور وقبؿ     
 حػػػػدود ويبػػػػيف سػػػػمطاتيا، ويػػػػنظـ تصػػػػرفاتيا، ويحكػػػػـ ويػػػػنظـ حػػػػاالت الطػػػػوارئ، عميػػػػو تسػػػػير دسػػػػتورٌ 

 سمطة. كؿ اختصاص
 األساسػي المعػدؿ القػانوف مف السابع الباب في الطوارئ حالة أحكاـ الفمسطيني المشرع وقد نظـ     
 .(114) المادة إلى (110) المادة مف ـ، 2003لسنة 

 في حاالت الطوارئ:  ةاليالت د( البنو 110وأورد القانوف األساسي الفمسطيني في المادة)
 طبيعيػة كارثػة حػدوث أو مسػمح عصػياف أو غػزو أو حػرب بسػبب القػومي لؤلمػف تيديػد وجػود عنػد .1

 .يوًما ثبلثيف عف تزيد ال لمدة الوطنية السمطة رئيس مف بمرسـو الطوارئ حالة إعبلف يجوز

 بأغمبية الفمسطيني التشريعي المجمس موافقة بعد أخرى يوًما ثبلثيف لمدة الطوارئ الةح تمديد يجوز .2

 .أعضائو ثمثي

 والفتػرة يشػمميا التػي والمنطقػة اليػدؼ عمػى بوضػوح الطػوارئ حالػة إعػبلف مرسػـو يػنص أف يجػب .3

 .الزمنية

 حالػة أثنػاء اتخػذت التػي بعضػيا أو كميػا والتػدابير اإلجػراءات يراجػع أف التشػريعي لممجمػس يحػؽ .4
 أييمػا التمديػد جمسػة فػي أو الطػوارئ حالػة إعػبلف عقػب المجمػس عنػد اجتمػاع أوؿ لػدى وذلػؾ الطػوارئ

جراء أسبؽ  .الشأف بيذا البلـز االستجواب وا 

الحقػػػوؽ  عمػػػىعػػػدـ جػػػواز فػػػرض أي قيػػػود  عمػػػى( مػػػف ذات القػػػانوف 111كمػػػا تضػػػمنت المػػػادة )     
 تحقيؽ اليدؼ المعمف في مرسـو إعبلف حالة الطوارئ.والحريات إال بالقدر الضروري والبلـز ل
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أف:)تمغػػػي جميػػػع  عمػػػى( 114ومػػػف الجػػػدير ذكػػػره أف القػػػانوف االساسػػػي الفمسػػػطيني نػػػص فػػػي المػػػادة)
االحكاـ التي تنظـ حاالت الطوارئ المعموؿ بيا في فمسطيف قبػؿ نفػاذ ىػذا القػانوف االساسػي بمػا فػي 

 ـ(.1945ئ( االنتدابية لعاـ ذلؾ أحكاـ أنظمة الدفاع المدني )الطوار 
أف ىنػػاؾ نقصػػػا وعػػدـ وضػػوح فيمػػا يتعمػػؽ بحػػػدود صػػبلحيات الػػرئيس خػػبلؿ فتػػػرة  ويتضــح لنــا     

 مػػواد مػػف ؽعميػػتخاصػػة صػػبلحية الػػرئيس فػػي  شػػأففػػي ىػػذا ال صػػراعوىػػو مػػا فػػتح المجػػاؿ لم الطػػوارئ
ت فػػػي عػػالتػػى وقغػػزة قطػػاع فقػػد قػػاـ الػػرئيس بػػإعبلف حالػػة الطػػػوارئ بعػػد أحػػداث  ،القػػانوف األساسػػي

تيديػًدا لؤلمػف القػومي، كمػا قػرر الػرئيس إقالػة الحكومػة عمػى اعتبػار انػو حػؽ  باعتبارىػاـ 2007يونيو
 مف القانوف األساسي، وكمػؼ د. سػبلـ فيػاض بتشػكيؿ حكومػة إلنفػاذ (54)أحكاـ المادة  لمرئيس وفؽ

 حالة الطوارئ تمارس عمميا دوف نيؿ الثقة مف المجمس التشريعي.
عمػػػي البػػػاب السػػػابع مػػػف القػػػانوف األساسػػى والػػػذي كػػػاف بعنػػػواف أحكػػػاـ حالػػػة الطػػػوارئ  وبػػاالطبلع    

( منو نجد أف المشرع اشترط إلعػبلف حالػة الطػوارئ وجػود حالػة أو وضػع 110،111) ومرورًا بالمواد
اسػػػتثنائي خػػػاص وكػػػرس ىػػػذا المفيػػػـو بعبػػػارة )عنػػػد وجػػػود تيديػػػد لؤلمػػػف القػػػومي...( فػػػي حػػػيف وردت 

ت تيديد األمف القومي عمػي سػبيؿ التحديػد والحصػر ولػيس عمػي سػبيؿ المثػاؿ وىػى: حالػة وقػوع حاال
، ونري أف المشرع في حرب أو حالة الغزو أو العصياف المسمح وأخيرًا حالة حدوث الكوارث الطبيعية

بحيػث تحديده لتمؾ الحاالت إنما أراد كؼ يد الرئيس ومنعو مف إسػاءة اسػتخداـ السػمطة الممنوحػة لػو 
ال أعتبػػػر إعػػػبلف حالػػػة  ال يممػػػؾ إعػػػبلف حالػػػة الطػػػوارئ إال وفقػػػًا لمحػػػاالت المػػػذكورة آنفػػػًا وبالتحديػػػد، وا 

 الطوارئ مخالفًا لمقانوف وبالتالي باطبًل.
ـ ومػػػا تبعػػػو مػػػف إعػػػبلف حالػػػة 2007وبخصػػػوص مػػػا حػػػدث فػػػي قطػػػاع غػػػزة فػػػى يونيػػػو حزيػػػراف      

مسػػمحة، تصػػنؼ مػػف وجيػػة نظرنػػا ضػػمف حالػػة  اضػػطرابات داخميػػةالطػػوارئ والػػذى نػػتج عػػف حػػدوث 
العصػػػػياف المسػػػػمح والتػػػػى وردت ضػػػػمف الحػػػػاالت التػػػػى تيػػػػدد األمػػػػف القػػػػومي بػػػػالخطر، ولكػػػػف تمػػػػؾ 
االضطرابات المسمحة التي جاءت تحت بند حالة العصياف المسمح وتسببت في إعبلف حالة الطوارئ 

ولكػف حالػة الطػوارئ امتػدت  -صػرىادوف الدخوؿ في طوؿ ىذه المدة أو ق-توقفت بعد فترة مف الزمف
( كمػا امتػدت لتزيػد عػف مػدة الثبلثػيف 110لتزيد عف مػدة الثبلثػيف يػـو المنصػوص عمييػا فػي المػادة )

يومػػًا التاليػػة والتػػى يجػػوز أف تمػػدد فييػػا حالػػة الطػػوارئ بعػػد موافقػػة المجمػػس التشػػريعي بأغمبيػػة ثمثػػي 
دتيا مػا نػص عميػو القػانوف األساسػى، ولػـ أعضائو، وىا نحف أماـ حالػة طػوارئ تجػاوزت فػي طػوؿ مػ

يراعػػػى فػػػي تمديػػػدىا اإلجػػػراءات الواجػػػب إتباعيػػػا، كمػػػا أف ىنػػػاؾ قيػػػودًا عػػػدة فرضػػػت عمػػػى الحقػػػوؽ 
والحريػات األساسػية تجػػاوزت القػدر الػػبلـز والضػروري لتحقيػػؽ اليػدؼ مػػف إعػبلف حالػػة الطػوارئ، فمػػا 

التػي  ديػدىا لمػدة تزيػد عػف مػدة السػتيف يومػاً ىو الوضع القانوني ليػذه الحالػة؟ وىػؿ ىنػاؾ مبػررات لتم
 التشريعي؟يختص بيا الرئيس والمجمس 

عمػااًل لػنص المػادة )      ( مػف 110وردًا عمى ىذه التساؤالت أرى أنو ومف الناحية النظريػة البحتػة وا 
س أو سواًء كاف ذلؾ لمػرئي القانوف األساسى أنو ال يجوز أف تمتد حالة الطوارئ ألكثر مف ستيف يوماً 
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( مػف حيػث لػزـو تضػمف 3لممجمس التشريعي، كما أف القيود التي أوردتيا المادة المذكورة فػي الفقػرة )
المرسػػػـو اليػػػدؼ والمنطقػػػة التػػػي يشػػػمميا والفتػػػرة الزمنيػػػة، كانػػػت بيػػػدؼ وضػػػع قيػػػود عمػػػى صػػػبلحيات 

حقيػؽ اليػدؼ مػف لؤلفػراد إال بالقػدر الػبلـز لتالرئيس في ىذا الشأف وعدـ المساس بػالحقوؽ والحريػات 
حالة الطوارئ، كما أف ىذه الصبلحية الممنوحػة لمػرئيس منحػت لػو بشػكؿ اسػتثنائي لمعالجػة حالػة أو 
ـً بػػالببلد، فػػبل لػػزـو لمتوسػػع فػػي ىػػذا االسػػتثناء الممنػػوح لمػػرئيس حتػػي ال ُتَمػػس  ظػػرؼ غيػػر عػػادي أَلػػ

جػراءات الحقػوؽ والحريػػات، ثػـ إف تعطيػػؿ بعػػض مػواد القػػانوف األساسػى نظػػرًا لفعال ىػػذه الحالػػة يػػات وا 
 مف الممكف نسبو لحالة الطوارئ لكونو استثناء، واألصؿ ىو عدـ التوسع في ىذا االستثناء.

كمػػا أنػػو ال يجػػوز ربػػط مػػدة سػػرياف حالػػة الطػػوارئ بظػػروؼ غيػػر محػػددة كانتيػػاء حالػػة العصػػياف      
 المسمح ألف في ذلؾ مخالفة لصريح القانوف.

أعمنت بموجبو حالة الطوارئ  والذي، ولكف إذا عدنا لواقع ما حدث النظريةكاف ذلؾ مف الناحية      
 نجد اآلتي:

: لـ يكف باإلمكاف إنياء حالة العصػياف المسػمح أو التنبػؤ بػزمف انتيائيػا لتحديػد مػدة سػرياف حالػة أوالً 
 الطوارئ.

كامػؿ النصػاب  : إف أعماؿ واجتماعات المجمس التشريعي كانػت قػد تعطمػت بسػبب عػدـ انعقػادهثانياً 
نظرًا لؤلوضاع األمنية وحالة االضطرابات المسػمحة ومػا نػتج عنيػا، وبالتػالي ال وجػود فعمػي لممجمػس 

عنػد انعقػاد جمسػة التمديػد التشريعي لكي يراجع التدابير واإلجراءات التػي اتخػذت أثنػاء حالػة الطػوارئ 
 ية لحالة الطوارئ.عقب انتياء الحالة كونيا لـ تنتو بانتياء المدة القانون حتىأو 
ديد حالة الطوارئ لمدة ثبلثيف يـو تالية لممدة األولي غير قابؿ لمحديث فيػو بسػبب : إف مسألة تمثالثاً 

 عدـ انعقاد المجمس التشريعي حسبما ذكر آنفًا.
 : لقد رافػؽ إعػبلف حالػة الطػوارئ قيػاـ رئػيس السػمطة بإقالػة الحكومػة عمػى أثػر األحػداث المؤسػفةرابعاً 
بتقديـ استقالتيـ مف  مف الوزراءكبير وقياـ عدد  ية التي صاحبت ونجمت عف العصياف المسمحوالدام

عضوًا في المجمس التشريعي وشغؿ منصب  وكاف-فياضالحكومة، وقاـ الرئيس بتكميؼ السيد/سبلـ 
ف دوف حكومة إلنفاذ حالة الطوارئ وتسيير األمور الحياتيػة والخدماتيػة لممػواطني بتشكيؿ-الماليةوزير 

 عرضيا عمى المجمس التشريعي طبقًا لمقانوف لنيؿ الثقة، بسبب تعطؿ أعمالو حسبما ذكر آنفًا.
حالػة مػف عػدـ إمكانيػة تطبيػؽ النصػوص ذات مف كؿ تمؾ الظروؼ والمبلبسػات نجػد أف ىنػاؾ      

حالػػة العبلقػػة والػػواردة فػػي القػػانوف األساسػػى، ثػػـ إف تعطيػػؿ العمػػؿ بتمػػؾ النصػػوص كػػاف بسػػبب تمػػؾ ال
 الخاصة العصية عمى االستدراؾ والتى ألمت بالمجتمع الفمسطيني بشكؿ مفاجئ.

     
نقػػػوؿ أننػػػا بحاجػػػة ماسػػػة وممحػػػة إلػػػى إنيػػػاء حالػػػة االنقسػػػاـ التػػػى نتجػػػت عػػػف أحػػػداث  وختامـــاً       
ـ إلنياء كؿ تمؾ التجاوزات والمخالفات التى مست القانوف األساسى والتى كانت وجػاءت 2007يونيو
انية فػػػي منػػػاطؽ السػػػمطة الفمسػػػطينية، إال مبػػػررات تسػػػيير الحيػػػاة السياسػػػية واالجتماعيػػػة واإلنسػػػتحػػػت 
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جانػػب أننػػا كشػػعب الزاؿ يػػرزح تحػػت االحػػتبلؿ، ويعػػاني مػػف اجتياحاتػػو وعممياتػػو العسػػكرية المتكػػررة 
 لػديناو تحت مظمة وحمايػة جيشػو،  والمقدسات الممتمكاتاألرواح و مستوطنيو عمى  جماعاتوتعديات 

المتعػػددة،  الفمسػػطينيةوالتنظيمػػات مجموعػػات مسػػمحة غيػػر نظاميػػة تحػػت بنػػد أذرع عسػػكرية لمحركػػات 
 واردة، األمني ض حاالت االنفبلتإف حدوث بعلذا يجب أخذ ىذا األمر بعيف االعتبار مف حيث 

ف ومثػؿ ىػػذه الحػػاالت كػػاف يحػػدث بالفعػػؿ سػػابقًا، ومنعػػًا لتكرارىػػا مػػف جديػػد وتكييفيػػا تحػػت بنػػد عصػػيا
مسػمح األمػػر الػػذي سيسػتدعي قيػػاـ الػػرئيس بػػإعبلف حالػة الطػػوارئ، ومنعػػًا لمػدخوؿ فػػي إشػػكاليات ىػػذه 

 اص يخػػتص بػػإعبلف حالػػة الطػػوارئ يوضػػح ضػػوابط إعبلنيػػسػػف قػػانوف خػػا الحالػػة مجػػددًا، نػػري لػػزـو
ويػػنظـ سػػمطات الػػرئيس خبلليػػا، واالسػػتفادة مػػف األحػػداث التػػى وقعػػت ومػػواطف الخمػػؿ والقصػػور التػػى 

، وعػػدـ الػػنص عمػػى ىػػذه الحالػػة فػػي عػػدد مػػف المػػواد عتػػرت نصػػوص المػػواد المتعمقػػة بحالػػة الطػػوارئا
                         ضمف القانوف األساسى.

 
 المطمب الثاني

 اختصاص رئيس السمطة في إصدار الموائح
 تعػددت وقػد، التنفيذيػة السػمطة عػف صػادر تشػريعي قػانوني عمؿ عف "البلئحة" اصطبلح يعبر     

 .القانوني العمؿ ىذا عمى ُأطمقت التي التسميات
 الفرعيػة التشػريعات أو األنظمػة، أو الحكوميػة، التشػريعات أو التنظيمية، اإلدارية بالقرارات تفسمي "
 القػانوني السػند حيػث مػف متنوعػة، تمػؾ الحكوميػة التشػريعية واألعمػاؿ، المػوائح أو الثانويػة أو

 تػنظـ التػي المسػتقمة األنظمػة أو المػوائح فينػاؾ ،منيػا المرجػوة والغايػة يػة،القانون وتيػاقو  إلصػدارىا،
 فػي ومسػتندة قػانوف، أي عػف بمعػزؿ المختمفػة، القانونيػة الشػؤوف مػف شػأنا بموجبيػا التنفيذيػة السػمطة
 (96: 1992)الطيراوي،  ".الدستور إلى مباشرة إصدارىا

 اسػتنادا االسػتثنائية الظػروؼ فػي التنفيذيػة مطةالسػ عف تصدر التي الضرورة لوائح ىناؾ أف كما    
 المػوائح وىنػاؾ، قػانوف أي عػف وبمعػزؿ مباشػرة، الدستور إلى تستند أيًضا وىي الضرورة، نظرية إلى

 .محدد لقانوف تنفيًذا تصدر أنيا أي التطبيؽ، موضع القانوف وضع أجؿ مف تصدر التي التنفيذية
 ىػذه بػيف يفػرؽ أنػو غير، إداري قرار شكؿ في التنفيذية لسمطةا عف التنفيذية الموائح تصدر"ىذا و    

 ال بصػفاتيـ األفػراد تخاطػب عامػة قواعػد تتضػمف التػي البلئحيػة، أو التنظيميػة اإلداريػة القػرارات
 أشػخاص أو وتتعمػؽ بشػخص عامػة قواعػد تتضػمف ال التػي الفرديػة، اإلداريػة القػرارات وبػيف بذواتيـ،
 خصوصػا عػدة، جوانػب فػي االخػتبلؼ ىػذا وتظيػر أوجػو ،التوظيػؼ رارقػ مثػؿ بصػفاتيـ، ال بذواتيـ
 (83: 1993)قاسم،  ."وانتيائيا فييا، الطعف ونشرىا، القرارات بنفاذ ىذه منيا المتعمقة
 التنفيذيػة لمػوائح عنػد إعػدادىا القواعػد أو األسػس بعػض مراعػاة التنفيذيػة السػمطة عمػى "ويتوجػب

 رسػميا التػي الحػدود تتجػاوز ال الوقػت نفػس وفػي تطبيػؽ القػانوف، البلئحػة أف تيسػر لمقوانيف، فيجػب
 منو، أعمى تشريع مف مخالفة درجة األدنى التشريع يمنع الذي التشريعات، تدرج بمبدأ وأف تمتـز ليا،
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 أمػاـ مشػروعيتيا فػي لمطعػف البلئحػة تعػرض مػف االلتػزاـ بػذلؾ، عػدـ عمػى يترتػب قػد مػا تعػي وأف
 ىذا القانوف، التي حددىا الجية قبؿ مف البلئحة بإصدار التنفيذية السمطة تمتـز أف كما يجب القضاء
 والمسػائؿ الجزائيػة، لمنصػوص البلئحػة بتضػميف العامػة المتعمقػة باألسس االلتزاـ ضرورة إلى إضافة
لغائيا، ونشرىا، بنفاذ البلئحة، المتعمقة   (14: 2003)جمال الدين،  ".وضعيا وتاريخ وا 

ا أف ىناؾ نوعيف مف الموائح األولي تنفيذية والثانية تنظيمية وسػوؼ نتحػدث عػف ومما سبؽ يتضح لن
 كؿ منيا في فرع مستقؿ.

 الفرع الول: الموائح التنفيذية.
 الفرع الثاني: الموائح التنظيمية. 

 
 الفرع الول

 الموائح التنفيذية
 التكميمية أو التفصيمية القواعد التي تتضمف البلئحة أنيا عمى التنفيذية البلئحة مف الممكف أف نعرؼ

 .القانوف تنفيذ لتيسير البلزمة
 ال التشػريعية السػمطة ألف المػوائح، ذلػؾ ىػذه مثػؿ إصػدار الحػاالت معظػـ في القوانيف تنفيذ "ويتطمب

 المتعمقػة التفصػيمية القواعػد كػؿ إدمػاج مػف يمكنيػا مػا بشػؤوف التنفيػذ والخبػرة الوقت مف بالعادة تممؾ
 القواعػد عمػى فػي القػوانيف بػالنص المشػرع يكتفػي ليػذا ذاتيػا، القػوانيف صػمب فػي نيفبتنفيػذ القػوا
 لبلئحػة فيتركيا بالتنفيذ الخاصة القواعد أما لمحقوؽ والواجبات، المقررة األساسية والمبادئ األصولية

 عنصًرا كونيا يتحدد مف التنفيذية البلئحة نطاؽ أف يعني ىذا بالتنفيذ. المختصة تضعيا السمطة التي
 األصػمي الحكػـ لتنفيػذ البلزمػة التفصػيمية وتتضػمف األحكػاـ لػو، تنفيػذا وضػعت الػذي لمقػانوف مكمػبل

 .(19: 2006)ادعيس، في القانوف" عميو المنصوص
 :ةاليالت النقاط في التنفيذية، وضع الموائح في بيا االلتزاـ الواجب الحدود إجماؿ يمكف عامة، وبصورة

 .لتنفيذ القانوف الزمة التنفيذية البلئحة في ردةالوا األحكاـ تكوف "أف .1
 مػف غيػره أو التنفيػذ تضػعو موضػع الػذي القػانوف تعػديؿ التنفيذيػة البلئحػة شػأف مػف يكػوف أال .2

 .القوانيف
 مػف غيػره أو التنفيػذ تضػعو موضػع الػذي القػانوف تعطيػؿ التنفيذيػة البلئحػة شػأف مػف يكػوف أال .3

 .القوانيف
 غيره أو التنفيذ موضع تضعو القانوف الذي تنفيذ مف اإلعفاء لتنفيذيةا البلئحة شأف مف يكوف أال .4
 .القوانيف مف
 بعػض لتنفيػذ البلزمػة فتضػع اإلجػراءات القػانوف، أحكػاـ بعػض التنفيذيػة البلئحػة تتجاىػؿ أال .5

 .(19: 2006)ادعيس، اآلخر" البعض وتترؾ أحكامو،
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 يذية:رئيس السمطة الفمسطينية في وضع الموائح التنف اختصاص
مػف  (73) فنصػت المػادة ،أعطت بعض القوانيف رئيس السمطة الفمسطينية سمطة وضع لوائح تنفيذية

يضػع المجمػس أي مجمػس إدارة سػمطة النقػد األنظمػة ) عمػى:ـ 1997لسػنة  2قانوف سػمطة النقػد رقػـ 
 (.فمسطينيةالقانوف، وتصدر بقرار مف رئيس السمطة الوطنية ال والقرارات البلزمة لتطبيؽ أحكاـ ىذا

بعد مصادقة رئيس السمطة الفمسػطينية عمػى القػانوف األساسػي وتعديبلتػو، يصػبح  ونيتضح مف ذلؾ أ
فقد أعطى القانوف المذكور  ،ىذا القانوف ىو الحاسـ في تحديد الجية المخولة بوضع الموائح التنفيذية

 (58)زراء، فنصػت المػادة سمطة وضع المػوائح التنفيذيػة إلػى رئػيس السػمطة الفمسػطينية أو مجمػس الػو 
لرئيس السمطة الوطنية ولمجمس الوزراء التقدـ إلى المجمس التشريعي بمشروعات القوانيف )منو عمى: 

صدار الموائح واتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ القوانيف يخػتص )عمػى أف  (72)كما نصت المػادة  (،وا 
 .(بأحكاميا، واتخاذ اإلجراءات البلزمة لذلؾمجمس الوزراء بمتابعة تنفيذ القوانيف وضماف االلتزاـ 

 التنفيذية: الالئحة بوضع المختصة السمطة
 ىػذه تخوليػا التػي النصػوص الدسػتورية مػف التنفيذيػة الموائح وضع في حقيا التنفيذية السمطة "تستمد

ف حتػى الحػؽ بيػذا وتتمتػع القػوانيف، المّكمفػة بتنفيػذ السمطة باعتبارىا الصبلحية،  القػانوف يػنص لػـ وا 
 بموجبيػا تفػوض نصوصػا بالعػادة الدسػاتير تنفيذيػة، وتتضػمف لػوائح إصػدار ضػرورة صػراحة عمػى

 .(15: 2002 )راضي، "لمقوانيف التنفيذية الموائح وضع التنفيذية صبلحية السمطة
 الجميوريػة رئػيس ريصػد (أف ـ عمػى1971 المصػري لسػنة الدسػتور مػف( 144) المػادة فقػد نصػت

 يفوض ولو أف تنفيذىا، مف إعفاء أو ليا تعطيؿ أو تعديؿ فيو ليس بما لتنفيذ القوانيف البلزمة الموائح
  لتنفيذىا.( البلزمة يصدر القرارات مف القانوف يعيف أف ويجوز إصدارىا، في غيره

 المػوائح وضػع فػي رئػيس الجميوريػة حػؽ األمريكيػة المتحػدة الواليػات فػي القػانوني الفقػو "كمػا يرجػع
بحكػـ  الػرئيس، لسمطات طبيعًيا امتدادا الحؽ ىذا مف الدستور، ويعتبر الثانية لممادة قوانيفلم التنفيذية
 ميمػة سويسػرا فػي ويسػند الدسػتور القػوانيف، بتنفيػذ والمّكمػؼ التنفيذيػة لمسػمطة األعمػى الػرئيس كونػو
 (.15: 2002 )راضي، ("الحكومة (اليالفيدر  إلى المجمس التطبيؽ موضع القوانيف وضع
 إلػى الػوزراء التقػدـ أنػو )لمجمػس عمػى منػو) 70) المػادة نصػت فقػد الفمسػطيني األساسػي القػانوف أمػا

صػدار القػوانيف بمشػروعات التشػريعي المجمػس القػوانيف(  لتنفيػذ البلزمػة اإلجػراءات المػوائح واتخػاذ وا 
تػزاـ االل وضػماف القػوانيف تنفيػذ بمتابعػة الػوزراء مجمػس يخػتص (عمػى أف 69/5 المػادة كػذلؾ نصػت
 ) .لذلؾ البلزمة اإلجراءات واتخاذ بأحكاميا،

 رئػيس عػف البلئحػة أف تصػدر ،الول :التنفيذيػة المػوائح إصػدار جيػة بشػأف بػدائؿ ثبلثػة ىنػاؾ إذن 
 أف والثـاني األصػؿ ىػو وىػذا ،التنفيذيػة السػمطة باعتبارىمػا قمػة ىػـر رئػيس الػوزراء عػف أو الدولػة
 ذاتػو القػانوف أف يحػدد والثالـث إصػدارىا فػي الػوزراء مػف غيػره الػوزراء أو رئػيس رئيس الدولة يفوض
 .التنفيذية البلئحة إصدار صبلحية تممؾ التي الجية
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 الفرع الثاني
 الموائح التنظيمية

لقد ضّمف المشرع الفمسطيني فػي القػانوف األساسػي الفمسػطيني بعػض األحكػاـ التػي تػنظـ قواعػد      
يات الرئيسػية المناطػة بكػؿ مػف السػمطة التشػريعية والسػمطة الفصؿ بػيف السػمطات حيػث حػدد الصػبلح

القضػػػائية والسػػػمطة التنفيذيػػػة، فقػػػد ُأسػػػند إلػػػى السػػػمطة التشػػػريعية صػػػبلحية إقػػػرار القػػػوانيف إضػػػافة إلػػػى 
ا إقػػػرار إلييػػػالرقابػػػة عمػػػى أعمػػػاؿ السػػػمطة التنفيذيػػػة )مجمػػػس الػػػوزراء والجيػػػاز التنفيػػػذي( وكػػػذلؾ اسػػػند 

عمػاؿ نح السػمطة القضػائية صػبلحية الفصػؿ فػي المنازعػات، والرقابػة عمػى األالموازنػة العامػة، كمػا مػ
 اإلدارية لمسمطة التنفيذية.

"ىػػذا ولقػػد أسػػند القػػانوف األساسػػي لمجمػػس الػػوزراء الصػػبلحيات المتعمقػػة باإلشػػراؼ عمػػى جميػػع      
صدار الموائح التنظيمية وحفظ النظاـ الع اـ واألمف الداخمي وبمورة األعماؿ العامة التنفيذية واإلدارية وا 

نفاقيػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػداد الموازنػػػػػػػػػػػػػػة وا                           "السياسػػػػػػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػػػػػػة وتنفيػػػػػػػػػػػػػػذىا وجبايػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػواؿ العامػػػػػػػػػػػػػػة وا 
 (. 8: 2006،وحرب دية بوأ)

صػػػدار القػػػوانيف المقػػػرة مػػػف المجمػػػس       ولػػػرئيس السػػػمطة اختيػػػار وتكميػػػؼ رئػػػيس مجمػػػس الػػػوزراء وا 
ا خبلؿ ثبلثيف يوما، وتعييف السػفراء والمعتمػديف الفمسػطينييف  وقبػوؿ يعميالتشريعي وحؽ االعتراض 

اعتماد السفراء والممثميف األجانب، كما أعطى الرئيس حؽ تعييف بعض كبار المسػئوليف فػي السػمطة 
ومنحو منصب القائد األعمى ومنحو حؽ إعبلف حالة الطوارئ وحػؽ العفػو الخػاص عػف المحكػوميف، 

اسػػػي رئػػيس الػػوزراء مسػػػؤوؿ أمػػاـ رئػػيس السػػػمطة ومسػػاءؿ فػػي الوقػػػت ذاتػػو مػػػف واعتبػػر القػػانوف األس
  *المجمس التشريعي، واعتبر رقابة السمطة التشريعية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية أمرا أساسيا.

بعػد نيايػة ذكػر وشػرح نصػوص القػانوف األساسػي بخصػوص اختصاصػات الػػرئيس  ويتضـح لنـا     
ف أف المنحػػى العػػاـ الػػذي قصػػده المشػػرع الفمسػػطيني بشػػأف اختصاصػػات التنفيذيػػة انػػو وعمػػى الػػرغـ مػػ

الرئيس كاف يتسـ بتقميص اختصاصات الرئيس التنفيذية مف حيث التدخؿ المباشر، واكتفى بأف جعؿ 
رئػػػيس الحكومػػػة مسػػػؤوؿ أمامػػػو وأبقػػػى بيػػػد الػػػرئيس اختصاصػػػات تنفيذيػػػة محػػػددة، إال أف المشػػػرع لػػػـ 

بػيف الػرئيس والحكومػة فػي أداء كمييمػا لميامػو التنفيذيػة وفقػا ألحكػػاـ  يوضػح الحػدود الفاصػمة لمعبلقػة
( مف القانوف األساسي، وفي نفس الوقت منح المشرع الرئيس اختصاصات تنفيذية واسعة 46المادة )

في القوانيف األخرى المنظمة لعمػؿ بعػض المؤسسػات التنفيذيػة بشػكؿ يتعػارض مػع القػانوف األساسػي 
ود ذلػػؾ ألف ىػػذه القػػوانيف فػػي معظميػػا قػػد أقػػرت قبػػؿ تعػػديؿ القػػانوف األساسػػي فػػي ىػػذا المجػػاؿ، ويعػػ

 بإنشاء منصب رئيس الوزراء.
 
 

                                                 
 مف القانوف األساسي الفمسطيني( 45-40)المواد مف  *
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المتعمقة بنصوص القانون بخصوص صالحيات الرئيس التنفيذية  اتالياإلشكويمكن لنا أن نمخص 
 :اليالتعمى النحو 

 :العالقة بين رئيس السمطة ورئيس الوزراء 
اختيار رئيس الوزراء مف قبؿ الرئيس ومػدى إلزامػو بقضػايا ومواقػؼ يحػددىا  عدـ وضوح كيفية      

الػػرئيس مسػػبقا، كمػػا ال يمػػـز القػػانوف األساسػػي رئػػيس السػػمطة بػػإجراء مشػػاورات مػػع الكتػػؿ البرلمانيػػة 
لممشػػاركة واسػػػتمزاج رأييػػا فػػػي اختيػػار رئػػػيس الػػوزراء قبػػػؿ تكميفػػو بتشػػػكيؿ الحكومػػة مػػػف جيػػة ومػػػدى 

 ئيس الوزراء بتوجييات رئيس السمطة.ضرورة التزاـ ر 
ـ أف المجمػػػػس التشػػػػريعي 2003 ىػػػػذا ولقػػػػد جػػػػاء فػػػػي مقدمػػػػة القػػػػانوف األساسػػػػي المعػػػػدؿ لسػػػػنة     

قػػد ارتػػأى أثنػػاء مناقشػػة القػػانوف األساسػػى المعػػدؿ أف ال ضػػرورة إلضػػافة بعػػض العبػػارات الفمسػػطيني" 
قالة واس تقالة مف قبؿ رئيس مجمس الوزراء عمى المتعمقة بعرض كؿ ما يتعمؽ بالحكومة مف تشكيؿ وا 

أف ىذا األمر عرفًا سياسيًا أجمع عميو المجمس أثناء  رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية وذلؾ باعتبار
 :2007لحقــوق اإلنســان، مركـز الميــزان")وففػػي مػتف القػػانمناقشػاتو دوف حاجػة إلػػى إفػراده فػػي مػادة 

11.) 
ف مف المفترض أف يتـ تنظيـ ليذا األمر، ألف ما حدث مف مف حيث أنو كا ولنا في ذلك رأي       

المجمػس التشػريعي فػي االنتخابػات التشػريعية فوز كتمػة اإلصػبلح والتغييػر بنصػيب األسػد مػف مقاعػد 
األخيػػرة ألقػػى بظبللػػو عمػػى العبلقػػة بػػيف رئػػيس السػػمطة ورئػػيس الػػوزراء الػػذي تػػـ اختيػػاره مػػف األغمبيػػة 

يا وبرنامجيا االنتخابي متناقض مع نيج وسياسػة رئػيس السػمطة بصػفتو البرلمانية والتى كانت سياست
رئيس حركة فتح التى ليػا نيػج مغػاير وأسػموب مختمػؼ فػي إدارة حكػـ السػمطة، األمػر الػذي أدي إلػى 

التػػى تسػػببت فػػي تػػأخير تشػػكيؿ الحكومػػة العاشػػرة  عوائػػؽالسػرعة االخػػتبلؼ فػػي الػػرؤى وكػػاف مػػف أىػػـ 
زاـ( باالتفاقيػػات الموقعػػة أو)االحتػػراـ( والتػػي أصػػرت عمييػػا حركػػة حمػػاس وبسػػبب معضػػمة كممػػة )االلتػػ

عبر حكومتيا التى شكمت بعد فوزىػا فػي االنتخابػات األخيػرة، األمػر الػذى يػدعو إلػى النظػر فػي ىػذه 
بتوجييػػات رئػػيس السػػمطة إلبقػػاء نػػوع مػػف التفػػاىـ  ضػػرورة أف يمتػػـز رئػػيس الػػوزراءالمسػػألة مػػف حيػػث 
ي حػدود القػانوف لحسػف إدارة وقيػػادة السػمطة التنفيذيػة لؤلعمػاؿ المنوطػة بيػا تجسػػيدًا والتنػاغـ بينيمػا فػ

:) يسػػاعد مجمػػس الػػوزراء ( مػػف القػػانوف األساسػػي المعػػدؿ والتػػي نصػػت عمػػى46لمػػا جػػاء فػػي المػػادة )
سػمطاتو عمػى الوجػو المبػيف فػي ىػذا القػانوف األساسػي ( ومجمػس الرئيس في أدائو لميامػو وممارسػتو ل

 .( مف القانوف األساسي يتكوف مف رئيس الوزراء وعدد مف الوزراء64ء حسبما عرفتو المادة )الوزرا
      
سػػػػة يػػػػؤتي ثمػػػػاره ويسػػػػاعد فػػػػي فػػػػي أداء الحكومػػػػة والرئا واالنسػػػػجاـوالتفػػػػاىـ  االخػػػػتبلؼإف عػػػػدـ      

سػػػاؾ بدفػػػة ملػػػى األداء المثػػػالي أو الػػػبلـز والمطمػػػوب منيمػػػا كمكػػػونيف لمسػػػمطة التنفيذيػػػة لئلالوصػػػوؿ إ
إال مػف خػبلؿ الصحيح لخدمة الػوطف والمػواطنيف، وىػذا األمػر ال يتػأتى  األمور وتوجيييا في االتجاه

نوف األساسػػػي تػػنص عمػػػى وجػػػوب التػػزاـ رئػػػيس الحكومػػػة اواضػػحة وصػػػريحة فػػػي القػػ إيجػػاد نصػػػوص
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ممثمػي  بتوجييات رئيس السمطة ومواقفو السياسية، ووجوب قياـ رئيس السػمطة بػإجراء المشػاورات مػع
يشػػػػترط أف تكػػػػوف ىػػػػذه  إذ ال ،شخصػػػػية رئػػػػيس الػػػػوزراء اختيػػػػارالكتػػػػؿ البرلمانيػػػػة المختمفػػػػة بغػػػػرض 

ـ مػػػف 2006ة مػػػف الحػػػزب الفػػػائز باألغمبيػػػة البرلمانيػػػة ألف الحالػػػة التػػػي حػػػدثت فػػػي العػػػاـ يالشخصػػػ
ممكػف أف تتكػرر بشػكؿ معكػوس، بػأف يكػوف رئػيس الػوزراء مػف ومػف ال ،الممكف أف تتكػرر مػرة أخػرى

حركة فتح ورئيس السمطة مف حركة حماس، أو أف يكوف كػبل الشخصػيتيف مػف كتمتػيف مختمفتػيف فػي 
عمػى أدائيػـ ممػا يػؤدي  واالخػتبلؼيطر المناكفة وعدـ التعػاوف تالي ستسالبرامج والرؤى السياسية وبال
     ؿ.في تطبيؽ وتنفيذ البرامج السياسية وىذا ما حصؿ بالفع واختبلؼإلى تنازع في الصبلحيات 

  
 :حق الرئيس في إجراء استفتاء 

"عدـ وضوح صبلحية الرئيس بشأف إجراء االستفتاء حيػث أف إصػدار الػرئيس مراسػيـ دوف سػند      
قانوني واضح في القانوف األساسي كمرسـو تحديد موعد االستفتاء عمى وثيقة الوفػاؽ الػوطني )وثيقػة 

 حركػة حمػاس" االتشػريعي المػذيف تػتحكـ بقرارييمػاألسرى( عمى خبلؼ رأي الحكومة وأغمبية المجمػس 
 .(14 :2004،دية )أبو
عػرض موضػوع ىػػاـ ىػو أسػموب مػف أسػػاليب الديمقراطيػة شػبو المباشػرة الغػػرض منػو  فاالسػتفتاء     

عمى الشعب ألخذ رأيو فيو، ذلؾ أف الشعب ىو مصدر السمطات، ومف ثـ يػتـ السػماح لػو بالمشػاركة 
المتعمقة بشػأف مػف شػئوف الدولػة مػف خػبلؿ الموافقػة عمػى ىػذه القػرارات مػف في صنع القرارات الميمة 

 عدمو.
ىنػػػاؾ مػػػف يعتبػػػره مػػػف وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف نظػػػاـ االسػػػتفتاء يحقػػػؽ المبػػػادئ الديمقراطيػػػة إال أف      

الناميػة والػدوؿ ذات المتخمفػة و المآخذ التى تؤخذ عمػى دسػاتير الػدوؿ التػى أخػذت بػو وبالتحديػد الػدوؿ 
 االسػػػتفتاء فػػػي الػػػدوؿ الديمقراطيػػػة إجػػػراء وذلػػػؾ ألف، القميػػػؿ والمتواضػػػع فػػػي مجػػػاؿ الديمقراطيػػػةالحػػظ 
مفيػػػـو الديمقراطيػػػة عمػػػى  اليامػػػة وتأكيػػػداً إلػػػى الشػػػعب السػػػتفتائو فػػػي أمػػػر مػػػف األمػػػور  اً رجوعػػػيعتبػػػر 

عمػػااًل ليػػا فػػي الوقػػت ذاتػػو،  طػػراؼ ممارسػػة حقيقيػػة وتتعػػدد فييػػا األحيػػث تمػػارس فييػػا الديمقراطيػػة "وا 
السياسػية التػي تسػػتند إلػى الشػعب، كمػػا تتمتػع فييػا الصػػحافة ووسػائؿ اإلعػبلـ األخػػرى بالقػدر الكػػافي 
لمحريػػة وىػػذا عمػػى عكػػس الحػػاؿ فػػي الػػدوؿ المتخمفػػة والتػػي تفتقػػد الػػوعي السياسػػي والمفػػاىيـ الحقيقيػػة 

قراطي، وعػػدـ وجػػود بالديمقراطيػػة لعوامػػؿ عػػدة منيػػا انتشػػار األميػػة، وعػػدـ تمرسػػيا عمػػى الحكػػـ الػػديم
، ومػف ثػـ الطريػؽ الػذي تريػده السػمطات الحاكمػة فػي الدولػة إلػىحرية فػي وسػائؿ اإلعػبلـ التػي توجػو 

مػػػف  واالنتقػػاصالسػػتفتاء فػػي مثػػػؿ ىػػذه الػػدوؿ يكػػوف سػػبيبًل لمزيػػػد مػػف الحكػػـ المطمػػؽ  االلتجػػاءفػػإف 
فػي ىػذه الحالػة  االسػتفتاءمبػدأ  ومػف ثػـ فػإف اعمػاؿ الديمقراطية واإلرادة الشعبية باسـالحريات اليامة 
 (.713 :2009)صادق،لف يؤتي ثماره" 

أف يسػتفتي الشػعب فػي األمػور  االسػتفتاءىذا ويممؾ رئيس الدولة في الدساتير التي تػنص عمػى      
المجمس النيابي مف  أو موافقةً  اً إذن يأخذالميمة المتعمقة بمصمحة الببلد دوف اف يقيد ىذا الرئيس بأف 
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، ذلػػؾ أف ىػػذا األخيػػر قػػد يكػػوف وسػػيمة ميمػػة لحسػػـ الخػػبلؼ الناشػػئ بػػيف االسػػتفتاءء ىػػذا عمػػى إجػػرا
جػراء  وعمومػا فػإف  ،جديػدة انتخابػاتالرئيس والمجمس النيابي دونما حاجًة إلى حؿ المجمس النيػابي وا 

 لمرئيس وغير مجبر عميو. اختياريىو إجراء  االستفتاء
ذا كػػػاف الشػػػعب ىػػػو مصػػػدر السػػػمطات إال      وف تمػػػؾ السػػػمطات شػػػئ يمػػػارسيمكػػػف لػػػو أف  أنػػػو ال وا 
ال ألدى ذلؾ لفساد كبير حيث ال يتصور أف يتولى الشعب إنشاء المؤسسات وتنظيميابنفسو وال  ،، وا 

صػػػدار األحكػػػاـ عمػػػى  ،قانونيػػػة يعػػػدؿ أو يمغػػػى نصوصػػػاً  أف ينشػػػئ أو وال اف يتػػػولى ميمػػػة القضػػػاء وا 
نمػا ف ىػذا الشػعب ىػو مػػف يختػار مػف يمثمػػو ألداء و أقصػد بػػأف الشػعب مصػدر السػمطات ىػػ نفسػو، وا 

               كافة المياـ السياسية والتشريعية والقضائية.
فػػى الحقيقػػة أف القػػانوف األساسػػى الفمسػػطينى قػػد خػػبل مػػف أي حػػديث عػػف االسػػتفتاء األمػػر الػػذي و     

الػػوطني لوفػػاؽ تفتاء عمػػى وثيقػػة ايجعػػؿ المرسػػـو الرئاسػػي الػػذي صػػدر عػػف الػػرئيس فيمػػا يخػػص االسػػ
ــامــن  رنػػظ موضػػع ف كػػاف حتػػىألنػػو ، وجيــة نظرن الموضػػوع المطػػروح لمحػػديث عنػػو ىػػاـ، ولكػػف  وا 

أمػػػػاـ خمػػػػو أي حػػػػديث عنػػػػو فػػػػي القػػػػانوف األساسػػػػي وأمػػػػاـ معارضػػػػة المجمػػػػس  أىميتػػػػو تقػػػػؼ عػػػػاجزة
رفػػض الحكومػػة  وأمػػاـ-عميػػوىنػػا المعارضػػة التػػى تنشػػأ بعػػد عػػرض ىػػذا الموضػػوع  وأقصػػد-التشػػريعي
       التنفيذية.   السمطة-الرئيسشكؿ مع والتي ت

 :اإلشراف عمى قطاع المن 
عػػدـ وضػػػوح دور الػػػرئيس بشػػػأف اإلشػػراؼ عمػػػى قػػػوات األمػػػف والرقابػػة عمػػػى أعمػػػاؿ األجيػػػزة  -1

ـ 25/9/2005األمنيػػة كإصػػدار الػػرئيس لمرسػػـو إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس األمػػف القػػومي الصػػادر فػػي 
يػػاـ أعضػػاء المجمػػس ممػػا يسػػمب مػػف الحكومػػة ووزيػػر والػػذي مػػنح الػػرئيس نفسػػو صػػبلحيات تحديػػد م

فػػإف  عميػػوا فػػي قػػانوف الخدمػػة لقػػوى األمػػف، و عمييػػالداخميػػة واألمػػف الػػوطني صػػبلحياتو المنصػػوص 
إعفاء الحكومة مف المساءلة أماـ المجمس التشريعي عف المسؤولية عف أجيزة األمف يغّيػب المسػاءلة 

تػيح  لؤلجيػزة األمنيػة التػدخؿ فػي الحيػاة العامػة فػي ظػؿ ليذه األجيزة مف قبػؿ المجمػس التشػريعي، وي
ازدواجيػػة المرجعيػػة وغيػػاب الشػػفافية والمسػػاءلة حيػػث أف الػػرئيس ال يخضػػع إلػػى مسػػاءلة حقيقيػػة أمػػاـ 
المجمس التشريعي كونو منتخبا مما يجعؿ قطاع كبير مف السمطة التنفيذية )األجيزة األمنية( والمقدرة 

لىبحو  إطػار رقابػة المجمػس التشػريعي مػا يخػؿ بمبػدأ الرقابػة المتبادلػة ويعػزز  ألػؼ منتسػب خػارج 70ا 
 مف فرص الفساد في ىذه األجيزة.

يزيػػػد إلحػػػاؽ المؤسسػػػات األمنيػػػة بػػػالرئيس فػػػي ظػػػؿ غيػػػاب نظػػػاـ مسػػػاءلة مػػػف فػػػرص الفسػػػاد  -2
(مػف قػانوف الخدمػة لقػوى األمػف  7ومظاىره ويضعؼ الدور الرقابي لممجمس التشريعي تػنص المػادة )

ـ أف األمػػف الػػوطني ىيئػػة عسػػكرية تػػؤدي وظائفيػػا وتباشػػر اختصاصػػاتيا برئاسػػة وزيػػر 2005نة لسػػ
( منػو عمػى أنػو يعػيف رئػيس السػمطة 8األمف الوطني وتحػت قيػادة القائػد العػاـ فػي حػيف تػنص المػادة)

القائػػػد العػػػاـ لؤلمػػػف الػػػوطني دوف تنسػػػيب أو استشػػػارة وزيػػػر األمػػػف الػػػوطني بتعيينػػػو، ممػػػا قػػػد يحػػػدث 
دارتيػا والتواصػؿ مػا بػيف خبل فات ما بيف الوزير وقائد قوات األمػف الػوطني حػوؿ قيػادة قػوات األمػف وا 
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القيادة السياسية )الحكومة( واألمف الوطني وىو ما يجعػؿ ىػذه القػوات غيػر خاضػعة لممسػاءلة ورقابػة 
يػة وتخضػع الحكومة والمجمس التشريعي، ويتيح التنافس عمى تعييف القائد العاـ عمػى أسػس غيػر مين

لمػػػوالءات الشخصػػػية والفئويػػػة والواسػػػطة، وكػػػذلؾ األمػػػر بالنسػػػبة إلػػػى تعيػػػيف رؤسػػػاء الييئػػػات ومػػػدراء 
مػف قػانوف الخدمػة  9المديريات وقادة المناطؽ العسكرية والممحقوف العسػكريوف تطبيقػا ألحكػاـ المػادة 

 .لقوى األمف، وبخاصة في ظؿ الصراع ما بيف حركتي فتح وحماس عمى الصبلحيات
 

 في تعيين كبار الموظفين في السمطة الوطنية: اتالياإلشك
واإلداريػة  ةاليػالممحددة واضحة ومعمنة لتنسيب مجمػس الػوزراء لػرئيس ديػواف الرقابػة  ةآليال توجد -1

ومحافظ سمطة النقد حيث يمنح القانوف األساسي رئيس السػمطة تعيػيف بعػض رؤسػاء الييئػات العامػة 
واإلدارية ومحافظ سػمطة النقػد، لكػف المشػرع  ةاليالمي كرئيس ديواف الرقابة بمصادقة المجمس التشريع

الفمسطيني في قانوف الخدمة المدنية والقوانيف الخاصة المنظمة لمييئػات العامػة أخػذ بمشػاركة مجمػس 
ا فػػػي القػػػانوف عمييػػػالػػػوزراء لػػػرئيس السػػػمطة فػػػي إجػػػراءات تعيػػػيف رؤسػػػاء الييئػػػات العامػػػة المنصػػػوص 

مف جية، ومف جية ثانية منح رئيس السمطة مشاركة مجمس الوزراء في تعيػيف رؤسػاء  األساسي ىذا
ىيئات عامة أخرى وتعييف كبار موظفي السػمطة الػذيف ال يتطمػب عرضػيـ عمػى المجمػس التشػريعي، 
األمر الذي أدى إلى ظيػور بعػض مظػاىر الفسػاد فػي ىػذه التعيينػات التػي أخػذت شػكؿ المحابػاة فػي 

 ؤوليف، وشكؿ الواسطة في تعييف صغار الموظفيف.تعييف كبار المس
ة تعيػػػػيف مػػػػوظفي الفئػػػػة الخاصػػػػة آليػػػػـ وتعديبلتػػػػو 1998يحػػػػدد قػػػػانوف الخدمػػػػة المدنيػػػػة لسػػػػنة  لػػػػـ-2

منو والتي تشمؿ المستشاريف بدرجة وزيػر فػي حػيف اشػترط فػي تعيػيف  9ا في المادة عمييالمنصوص 
مف رئػيس السػمطة بنػاء عمػى تنسػيب مػف مجمػس ( صدور قرار التعييف A1-A4) اعميالموظفي الفئة 

( مػف 9الوزراء، وفي إطػار الصػراع عمػى السػمطة مػا بػيف الرئاسػة والحكومػة، يخمػؽ اسػتغبلؿ المػادة )
قانوف الخدمػة المدنيػة إمكانيػة تعيػيف مستشػاريف بدرجػة وزيػر دوف ضػوابط ممػا يخمػؽ مناصػب عامػة 

 غير مساءلة مف قبؿ المجمس التشريعي.  
دد القػػوانيف آجػػاال محػػددة إلصػػدار رئػػيس السػػمطة القػػرارات التػػي تسػػتوجب تنسػػيب مجمػػس لػػـ تحػػ -3

الوزراء فيما يتعمؽ بتعيينات كبار موظفي السمطة سواء في الخدمة المدنية أو قوات األمػف، كمػا أنيػا 
 لػػـ تحػػدد مػػا إذا كػػاف لػػرئيس السػػمطة حػػؽ االعتػػراض "الفيتػػو" عمػػى ىػػذه التعيينػػات، أو إمكانيػػة سػػرياف

ا، وكيفية عبلج الخبلفات ما بيف رئيس عمييالتعيينات في أجؿ محدد في حاؿ عدـ مصادقة الرئيس 
السػػػمطة ومجمػػػس الػػػوزراء فػػػي ىػػػذا الشػػػأف، ثػػػـ إف عػػػدـ تحديػػػد الفتػػػرة مػػػا بػػػيف تنسػػػيب مجمػػػس الػػػوزراء 

صػدار الػػرئيس لقػػرار التعيػيف فػػي إطػػار الصػػراع بػيف الحكومػػة والػػرئيس يفػتح المجػػاؿ أمػػاـ المن سػػبيف وا 
البػػػدء فػػػي العمػػػؿ قبػػػؿ اسػػػتكماؿ اإلجػػػراءات القانونيػػػة لمتعيػػػيف مػػػا يجعػػػؿ قػػػرارات اإلدارة مشػػػكوؾ فػػػي 
 قانونيتيا، ويتيح المجاؿ لبروز الوالءات الفئوية والشخصية عمى حساب المينية والمصمحة العامة. 
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فػي أداء ميامػو يوضح المشرع الفمسطيني الحدود الفاصمة بيف مساعدة مجمس الػوزراء لمػرئيس  لـ-4
مف القانوف األساسي ومدى إلزامية تنسيب مجمس الوزراء لمحافظ سمطة النقد  46وفقا ألحكاـ المادة 

واإلداريػة، ومػا بػيف الصػبلحيات المنفػردة التػي يتمتػع بيػا مجمػس الػوزراء  ةاليػالمورئيس ديواف الرقابػة 
 مف القانوف األساسي. 69لمادة بصفتو مسئوال عف اإلدارة العامة واألمف الداخمي حسب أحكاـ ا

 
 الناجمة عن تبعية بعض المؤسسات العامة لمرئيس: اتالياإلشك

ة لمساءلتيا دور المجمس آلييضعؼ إلحاؽ بعض المؤسسات العامة بالرئيس في ظؿ غياب  -1
مػف القػانوف األساسػي تحػدد مسػؤولية مجمػس الػوزراء عمػى  (69ي الرقابي، بػالرغـ أف المػادة )التشريع
مكانيػػة إنشػػاء أو إلغػػاء المؤسسػػات العامػػة وفقػػا لمحاجػػة واسػػتجابة لممرحمػػة كافػػة  المؤسسػػات العامػػة وا 

والبرنامج الحكومي، لكف الرئيس قاـ بإنشاء مؤسسات جديدة أو تحويؿ مرجعية مؤسسات ىي ضػمف 
دارة المعابر لمسؤوليتو بسػبب عػدـ تعػاوف أ طػراؼ مسؤولية مجمس الوزراء كييئة اإلذاعة والتمفزيوف وا 

دولية بما فييا )إسرائيؿ( مع حكومة حماس مف ناحية ومحاولػة لمسػيطرة عمػى مراكػز نفػوذ مػف ناحيػة 
أخرى بتشجيع مػف أطػراؼ محميػة ودوليػة ممػا يخمػؽ ازدواجيػة مؤسسػات تمػارس نفػس الميػاـ الوزاريػة 

 مطة.التابعة لمجمس الوزراء وىي غير مساءلة مف المجمس التشريعي بسبب تبعيتيا لرئيس الس
مباشرة لمكتب الرئيس مساءلة المجمس التشػريعي ليػـ وفػي  فاإلبقاء عمى تبعية المحافظي يضعؼ-2

مػف  المحػافظيف، ويجعػؿنفس الوقت يسمب مف وزير الداخمية )الحكومة( صبلحيات ىامة يتمتػع بيػا 
 فة. المحافظيف مؤسسات موازية لؤلجيزة التابعة لمحكومة ومرجعيات ليا في المحافظات المختم

 
 عدم وضوح محددات العالقة بين رئيس السمطة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير: 

"أدى استخداـ الرئيس لصبلحياتو المزدوجة كونو رئيس السمطة ورئػيس المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة      
اسػػػتخدـ ىػػػذا التػػػداخؿ فػػػي منػػػع محاسػػػبة المجمػػػس التشػػػريعي  دالتحريػػػر إلػػػى تػػػداخؿ بػػػيف الػػػدوريف، وقػػػ

ؤوليف عديػػديف يعممػػوف كسػػفراء بحجػػة تبعيػػتيـ لكػػادر منظمػػة التحريػػر وليسػػوا مػػف كػػادر السػػمطة لمسػػ
كمػا ، مما يوفر بيئة مناسبة النتشار أشكاؿ مختمفػة لمفسػاد، ومكانػا غيػر خاضػع لممسػاءلة الفمسطينية

فػػػي الصػػػراع الػػػدائر عمػػػى الصػػػبلحيات بػػػيف رئاسػػػة السػػػمطة ومجمػػػس  ـواليػػػيسػػػتخدـ  أف ىػػػذا التػػػداخؿ
 .(14: 2004)أبو دية ،لوزراء"ا

لحكومػػة المتمثمػػة بػػرئيس ابعبلقتػػو مطة و تناولنػػا فػػي ىػػذا المبحػػث االختصاصػػات التنفيذيػػة لػػرئيس السػػ
طبقا  مجمس الوزراء إلى جانب االختصاصات التي يمارسيا الرئيس بمشاركة مجمس الوزراءالوزراء و 

ارض بػػيف عػػدد مػػف نصػػوص القػػوانيف حيػػث وجػػدنا بعػػض التعػػ ،القػػوانيف األخػػرىلمقػػانوف األساسػػي و 
ينػػا زَ األمػػر الػػذى يوجػػب تعػػديميا بأسػػرع وقػػت ممكػػف وعَ  ،األخػػرى مػػع نصػػوص مػػواد القػػانوف األساسػػي

ذلؾ إلى أف معظـ تمؾ القوانيف أصدرت في وقت سابؽ عمى صدور القانوف األساسي، وفيمػا يخػص 
يجػػب أف تػػنظـ بقػػانوف خػػاص الحالػػة إلػػى أف ىػػذه الػػرئيس بػػإعبلف حالػػة الطػػوارئ توصػػمنا  اختصػػاص
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طينية خصوصػية الحالػة الفمسػلحساسيتيا و  مستقؿ بيا دوف االكتفاء بعدة مواد تنظـ ىذه الحالة نظراً و 
ى جانػب لػرئػيس السػمطة صػبلحياتو فػي ىػذه الفتػرة إالتعسؼ عند ممارسة وذلؾ تجنبا مف االنحراؼ و 

األخيػػػر بالقضػػػايا  التػػػزاـورة وجػػػوب وضػػػع آليػػػة تحكػػػـ عبلقػػػة الػػػرئيس بػػػرئيس الػػػوزراء مػػػف حيػػػث ضػػػر 
كامػػؿ بػػيف المواقػػؼ اليامػػة التػػى يحػػددىا الػػرئيس بشػػكؿ مسػػبؽ لضػػماف تحقيػػؽ االنسػػجاـ الئيسػػية و الر 

رامج بػػيف كػػبل بػػالاخػػتبلؼ الػػرؤى و ات السياسػػية و بػػمنعػػا لحػػدوث حالػػة التجاذشػػقي السػػمطة التنفيذيػػة و 
ب ، ألف مصػمحة الػوطف يجػب أف تغمػالشخصيتيف بحسب الدوافع التنظيمية التى ينحػدر منيػا كمييمػا

 التنظيمية .عمى المصالح الحزبية و 
ريعية لػرئيس سػيتناوؿ موضػوع االختصاصػات التشػ والذيف فسوؼ نطرؽ باب المبحث الثاني أما اآل

  السمطة الفمسطينية.
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 المبحث الثاني
 رئيس السمطة ل التشريعيةختصاصات اال

 حيػػػث المجمػػػس التشػػػريعي، انتخػػػاب حػػػيف إلػػػى الوطنيػػػة السػػػمطة وضػػػعية ريحػػػاوأ غػػػزة اتفاقيػػػة نظمػػػت
 صػبلحيات لػدييا وعشػروف عضػًوا أربعػة قواميػا واحدة، ىيئة مف الفمسطينية الوطنية السمطة ستتكوف
 مػػػػف وغيرىػػػػا وقػػػػوانيف، وأنظمػػػػة، أساسػػػػية، قػػػػوانيف يتضػػػػمف تشػػػػريع إصػػػػدار منيػػػػا وتنفيذيػػػػة، تشػػػػريعية

 غػػزة اتفاقيػػة بنػػود مػػع الفمسػػطينية منسػػجًما السػػمطة عػػف يصػػدر تشػػريع أيُ  يكػػوف أف عمػػى التشػػريعات،
 واألوامػر القػوانيف إلغػاء أو تعػديؿ، حػؽ ضػمنا الوطنيػة السػمطة أعطػت االتفاقيػة فإف   اليوبالت وأريحا،

ف. المفعػػػوؿ العسػػػكرية السػػػارية السػػػمطة  رئػػػيس دور حصػػػرت أوسػػػمو قػػػد اتفاقيػػػة مػػػف( 18) المػػػادة وا 
 :بما يأتي ريعيالتش التنفيذية

 .القوانيف اقتراح صبلحية .1

 .المجمس يتبناىا التي القوانيف إصدار صبلحية .2
 .الثانوية التشريعات إصدار صبلحية .3

 .المؤقتة القوانيف أو الضرورة لوائح إصدار وصبلحية .4

مجمػس  عػف مسػتقبل جياًزا بوصفو التشريعي لممجمس ذكرٍ  أيُ  أوسمو اتفاقيات في يرد لـ اليوبالت    
صػػبلحيات  المجمػػس ليػػذا وكػػاف الػػذاتي، الحكػػـ سػػمطة مجمػػس إلػػى إشػػارة ىنػػاؾ كانػػت إن مػػا لسػػمطة،ا

تـّ انتخاب  فقد اإلسرائيمي، الجانب مع لتفاىمات نتيجة التنفيذية، ولكف صبلحياتو جانب إلى تشريعية
 رئيس. بشكؿ التشريعي بالعمؿ مختص وىو ،1996األوؿ عاـ  التشريعي المجمس

 فػي سػواء فػي التشػريع كبيػًرا دوًرا لػو كاف "فقد الفمسطيني، السياسي النظاـ في الرئيس ضعو  عف وأم ا
 السػػػمطة رئػػػيس صػػػدر عػػػف قػػػد المثػػػاؿ، سػػػبيؿ فعمػػػى االسػػػتثنائية، الظػػػروؼ فػػػي أو العاديػػػة، الظػػػروؼ
 يفبػ تسػمياتيا تعػددتْ  منشػوًرا قػراًرا( 850) عػف يزيػد مػا مياميػا السػمطة تسمـ منذ الفمسطينية الوطنية
 الػرئيس عػف صػدر قػد كػاف عمػا ىذا عدا ـ،2002 عاـ حتى الخ،... الرئاسي والقرار بقرار، المرسـو

: 2002)عبيدات،  انتخابو" حيف إلى المجمس التشريعي انتخاب قبؿ الحكـ شؤوف لتسيير قوانيف، مف
5.) 

التػػػي جػػػرت فػػػي وفػػػي أعقػػػاب اإلعػػػبلف الرسػػػمي عػػػف النتػػػائج النيائيػػػة لبلنتخابػػػات التشػػػريعية الثانيػػػة 
ـ، نػػتج عنيػػا أف الفػػائز بأغمبيػػة مقاعػػد المجمػػس 2006الخػػامس والعشػػريف مػػف كػػانوف ثػػاني مػػف عػػاـ 

ىو حزب جديد، لـ يكف قد شارؾ في انتخابات المجمس التشريعي األوؿ فػي العػاـ  132التشريعي الػ 
كػػاف يتمتػػع الحػػزب الػػذي  عميػػوـ، ولػػو برنػػامج سياسػػي جديػػد مختمػػؼ عػػف البرنػػامج الػػذي سػػار 1996

باألغمبية في المجمس التشريعي األوؿ والذي فاز رئيسو بمنصب رئيس لمسمطة الفمسطينية في التاسع 
ـ، األمر الذي أثار الكثير مف التساؤالت حوؿ إمكانية ممارسة كؿ مف الحزب 2005مف كانوف ثاني 

األساسػػػي لمسػػػػمطة  الجديػػػد ورئػػػيس السػػػػمطة الوطنيػػػة صػػػػبلحياتيما الدسػػػتورية التػػػػي تضػػػمنيا القػػػػانوف
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الفمسطينية، وىؿ سيتمكف كبلىما مف العمؿ سويا، وتمكيف المجمس التشريعي مف أداء الدور الرقػابي 
، والسؤاؿ األىـ ىؿ تمكنت األذرع المختمفة لمسمطة الفمسػطينية بتطبيػؽ مػا تضػمنو ةعميبفاوالتشريعي 

 نيـ.القانوف األساسي مف أحكاـ مبينة لطبيعة العبلقة القانونية بي
 

 : اليكالتوعمى ذلك نقسم ىذا المبحث الى ثالثة مطالب 
  : االختصاصات التشريعية لرئيس السمطة في الظروؼ العادية. المطمب الول

  االختصاصات التشريعية لرئيس السمطة في الظروؼ االستثنائية.المطمب الثاني: 
 . ةا لحاالت الضرور القرارات بقانوف الصادرة عف رئيس السمطة وفقالمطمب الثالث: 
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 المطمب الول
 االختصاصات التشريعية لرئيس السمطة في الظروف العادية

انتخػاب  قبػؿ مػا مرحمػة بمػرحمتيف، مػر الفمسػطينية الوطنيػة السػمطة عيػد فػي السياسػي النظػاـلقػد مػر 
المطمػب  ىػذا وفػي ـ 2002 لسػنة األساسػي القػانوف صػدور بعػد مػا ومرحمػة التشػريعي، المجمػس

 ودور الػرئيس منيمػا، مرحمػة كػؿ مقومػات حيػث مػف الػذكر، السػابقتي المػرحمتيف عػف تحدثنسػ
ا ثػـ عمييػعبر خمسة فروع نتحدث فييا عف اقتراح القوانيف والتصديؽ واالعتػراض  خبلليما التشريعي

 حؽ اصدارىا ونشرىا وأخيرًا عف انعقاد المجمس التشريعي وذلؾ تباعا.
 

 الولالفرع 
 اقتراح القوانين

ف كاف ال يمثؿ المرحمة الحاسمة في  التشريعية،العممية  األولى في" اقتراح القوانيف ىو الخطوة  وا 
ويحدد  ،تشريعفيو الذي يضع األسس األولى في ال واضحة،ولكنو مع ذلؾ لو أىمية  القانوف،حياة 

 .(316: 1984)أبو زيد ،وموضوعو "مضمونو 
مف السمطة التشريعية بصفتيا صاحبة االختصاص  الولى ثبلثة،انيف يكوف بطرؽ واقتراح القو      

مف السمطة التنفيذية لما ليا مف دراية وخبرة بصفتيا تطبؽ  الثانيةو التشريعات،األصيؿ في سف 
القانوف وبحكـ معرفتيا المباشرة باحتياجات المجتمع وما يتضح مف قصور ونقص أو غموض في 

نجد صداه في نصوص القانوف األساسي التي تكفؿ حؽ  الذياألمر  عميالفتطبيؽ القوانيف عند ال
 *.أف يكوف اقتراح القوانيف حقا مشتركا تباشره كؿ مف السمطتيف والثالثة الوزراء،االقتراح لمجمس 

التي تتعمؽ بميزانية  ةاليالموحؽ االقتراح حؽ واسع النطاؽ يشمؿ جميع القوانيف بما فييا القوانيف 
"وىذا الحؽ يساوي بيف االقتراحات المقدمة مف مجمس الوزراء واالقتراحات  لدولة وقوانيف الضرائب،ا

الداخمي لممجمس  /أ ( مف النظاـ65المقدمة مف أعضاء المجمس التشريعي وذلؾ وفقا لنص المادة )
ف نص المادة عمى ذلؾ يحؽ لمجمس الوزراء اقتراح جميع القوانيف دوف استثناء، أل التشريعي، وبناءً 

 ( سالؼ الذكر لـ يحدد ماىية االقتراحات والمشاريع التي يجب أف يتقدـ بيا مجمس الوزراء،65)
مة مف قبؿ أعضاء وكذلؾ بالنسبة إلى االقتراحات والمشاريع المقد ،لذلؾ يؤخذ المطمؽ عمى إطبلقو

)أبو قدـ بيا العضو"فمـ يحدد ماىية االقتراحات والمشاريع التي يجب أف يت ،المجمس التشريعي
 .(36: 2012،كميل
( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى اآلتي: 67قد نصت المادة )ىذا و      

)يجوز لعضو أو أكثر مف األعضاء أو أية لجنة مف لجاف المجمس اقتراح مشروع أو تعديؿ أحد 
باألسباب الموجبة والمبادئ األساسية عمى ويحاؿ كؿ اقتراح مرفقا  ،القوانيف المعموؿ بيا أو إلغاؤه

                                                 
 لتشريعي الفمسطيني.مف النظاـ الداخمي لممجمس ا 65راجع نص المادة  - *
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فإذا رأى المجمس بعد استماع لرأي المجنة قبوؿ االقتراح  ،المجنة المختصة في المجمس إلبداء الرأي
أحالو إلى المجنة القانونية لوضعو في مشروع قانوف متكامؿ لتقديمو لممجمس في الدورة نفسيا أو 

 التي تمييا(.
القػػوانيف فػػي السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية بمػػرحمتيف زمنيتػػيف الفتػػرة األولػػى مػػرت عمميػػة تشػػريع و       

ـ(، والفتػػرة 1996) ـ( إلػػى حػػيف انتخػػاب المجمػػس التشػػريعي1994أريحػػا -)غػػزة ىػػي التػػي تمػػت اتفػػاؽ
 -تباعَا: ـ حتى اآلف وفيما يمي نستعرض تمؾ المراحؿ 1996الثانية ىي مف 

 
 قبل انتخاب المجمس التشريعي وصدور القانون الساسي: أوال: حق الرئيس في اقتراح القوانين

"يبلحػػظ انػػو وفػػي الفتػػرة األولػػى بموجػػب االتفاقيػػة الفمسػػطينية اإلسػػرائيمية، جعمػػت سػػمطة التشػػريع      
( عضػػوا بمػػف فػػييـ 24والتنفيػػذ مػػف اختصػػاص ىيئػػة واحػػدة، ىػػي السػػمطة الفمسػػطينية المكونػػة مػػف )

فمـ تكف إال سمطة واحػدة تتػولى الصػبلحيات التشػريعية والتنفيذيػة،  رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية،
إلػى حػيف تنصػيب المجمػس التشػريعي، وبموجػب القػانوف  اليانتقػعمى أف تكوف تصػرفاتيا ذات طػابع 

نقػػػؿ السػػػمطات والصػػػبلحيات، الػػػذي أصػػػدره رئػػػيس السػػػمطة، أشػػػرؾ  بشػػػأفـ( 1995( لسػػػنة )5) رقػػػـ
 .(136: 2011)حجاب،  سف التشريعات" مجمس الوزراء مع الرئيس في عممية

      
"ولقػػد اكتفػػت االتفاقيػػة المرحميػػة، واتفػػاؽ )غػػزة أريحػػا(، باإلشػػارة إلػػى السػػمطة الفمسػػطينية بكامػػؿ      

ال توجػد نصػوص تشػريعية  اليوبالتػتبيف كيفيػة صػدور التشػريع،  ةآليىيئتيا، ولكنيا خمت مف تحديد 
نمػػػا تصػػػدر معينػػػة  ةليػػػآلالتشػػػريعات بمصػػػادقة الػػػرئيس، دوف أف تخضػػػع  تػػػنظـ العمميػػػة التشػػػريعية، وا 
( بشػػػأف إعػػػداد إجػػػراءات التشػػػريعات، حيػػػث تعػػػد 1995لسػػػنة  4لسػػػنيا، إلػػػى أف صػػػدر القػػػانوف رقػػػـ )

الوزارة أو الجية المختصة مشروعات القوانيف، وتحػاؿ إلػى ديػواف الفتػوى والتشػريع لصػياغتيا بالشػكؿ 
دخاؿ ما يراه مف تعديبل ت، ثـ يرفعيا إلى أميف عاـ مجمس وزراء السمطة ويحيميا إلى لجنة المبلئـ وا 

وزارية لدراسة المشروع، وتقدـ التوصيات، ثـ تعاد لديواف الفتػوى والتشػريع ليرفعيػا إلػى رئػيس السػمطة  
 .(19)ممحم، د.ت:  إلصدارىا ونشرىا في الجريدة الرسمية"

      
أيػة إشػارة إلػى  تخاب المجمػس التشػريعي، لػـ يتضػمفان"ويبلحظ أف ىذا القانوف الذي صدر قبؿ      

بعػد -التػي يمكػف بموجبيػا ةليػاآلذلؾ المجمس، ولـ يحدد وقتا وال ظرفا معينا لنفػاذ أحكامػو، فمػـ يػذكر 
 "بإقرارىػػا أو تعػػػديميا أو إلغائيػػػا عػػرض القػػػوانيف التػػي صػػػدرت قبػػػؿ انتخابػػو، ليقػػػـو-انتخػػاب المجمػػػس

 .(198: 2002)عبيدات،
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 : حق الرئيس في اقتراح القوانين بعد انتخاب المجمس التشريعي وصدور القانون الساسي:ثانيا
( مػػػف النظػػػػاـ 67( مػػػػف القػػػانوف األساسػػػي المعػػػػدؿ والمػػػادة )71( والمػػػادة )56"بحسػػػب المػػػادة )     

 وفإن ػ اليوبالتػ التشػريعي، والحكومػة، المجمس حؽ الداخمي لممجمس التشريعي، فاف اقتراح القوانيف مف
 بمقتػرح التشػريعي لممجمػس لمرئيس التقدـ يبيح أو يمنع ذكره، السابؽ األساسي القانوف في نٌص  يوجدُ  ال

 طريػؽ عػف التشػريع يمرر أف لمرئيس البرلمانية، يمكف الكتؿ خبلؿ ومف أن و إال معيف، مشروع أو قانوف

 .(25: 2006)بكيرات، ا"إليي ينتمي التي الكتمة أو الحزب،
 فػيمكف فػتح، مػف البرلمػاف فػي برلمانيػة كتمػة ُوتوجػد فػتح، لحركػة ينتمػي الػرئيس سبيؿ المثػاؿ فعمى     

بػاقتراح  تتقػدـ أف الحكومػة مػف يطمػب أف فممػرئيس وكػذلؾ خبلليػا مػف القػانوف مشػروع أف يمػرر لمػرئيس
 .البرلماف إلى معيف مشروع
 مػف خػبلؿ المدنيػة الخدمػة قػانوف عمػى تعػديبلت بتمريػر عرفػات ياسػر الراحػؿ الػرئيس قػاـ "وقػد      

 البرلمػاف مػف خػبلؿ العاصػمة ومشػروع األجانػب، تّممػؾ قػانوف مشػروع بتمريػر قػاـ الحكومػة، وكػذلؾ

 عمػى السػمطة الوطنيػة لميزانيػة الختػامي والحسػاب الموازنػة، مشػروع بتقػديـ التنفيذيػة السػمطة وانفػردت

 ويجػب السػمطة، المتعمقػة بميزانيػة ةاليػالم ائؿالمسػ بعػرض وحػدىا الحػؽ ليػا أف   أي التشػريعي، المجمػس

 بداية مف شيريف قبؿ التشريعي، إلى المجمس العامة الموازنة قانوف مشروع يقدـَ  أف الوزراء مجمس عمى

 (.99: 1998)الراميني، "ةاليالم السنة
 لتشػريعيا المجمػس وأعضػاء الػوزراء مجمػس قبػؿ مػف تػـ اقتراحيػا التػي القػوانيف نسػبة أف "وُيبلحػظ     

 .(132: 2011حجاب، ") متعادلة تقريًباـ 2006-ـ1996 العاـ بيف ما الفترة خبلؿ
سيتـ شرحيا الحقا في مطمػب تحػت عنػواف القػرارات  ـ وما بعدىا 2006وفيما يخص الفترة مف      

 بقانوف الصادرة عف الرئيس نظرا لحساسية المرحمة.
 مػف النظػاـ( 73 (المػادة عالجتيػا فقػد األساسػي، القػانوف تنقػيح أو تعػديؿ القتػراح بالنسػبة "وأمػا     

 فػي مكتوًبػا وموضػوعا االقتػراح طمػب يقػدـ (أفّ  عمػى ـ فنصػت 2000 التشريعي لعػاـ لممجمس الداخمي

 الحػؽ ليػا التػي إف  الجيػة القوؿ االقتراح فيمكف لو مف تحدد لـ المادة أفّ  ( وبما.إيضاحية. ومذكرة مواد

 يتطمػب تعػديؿ وأي القػانوف األساسػي، تعػديؿ اقتػراح فػي الحػؽ ليػا العاديػة، قػوانيفال مشػاريع اقتػراح فػي

بحسػب القػانوف األساسػي الفمسػطيني، فػإف الجيػة التػي التشػريعي  المجمػس أعضػاء ثمثػي أغمبيػة موافقػة
أو  تممػػؾ وضػػع الفكػػرة األساسػػية لمقػػانوف واقتػػراح مشػػروعات القػػوانيف ىػػي عضػػو المجمػػس التشػػريعي

 .(72: 2007)العمصي،"اء، وليس لرئيس السمطة الوطنية وضع مشروعات القوانيفمجمس الوزر 
 

( مف القانوف األساسي لمسمطة الوطنية عمى أنػو )لكػؿ عضػو مػف أعضػاء 56وقد نّصت المادة)     
إلى السمطة التنفيذية بكؿ الطمبات الضرورية والمشروعة البلزمة لتمكينػو  التقدـ-1المجمس الحؽ في:

القوانيف، وكؿ اقتراح تـ رفضو ال يجوز إعادة تقديمو في نفػس  اقتراح-2ة ميامو النيابية. مف ممارس
األسػػئمة واالسػػتجوابات إلػػى الحكومػػة أو إلػػى أحػػد الػػوزراء، ومػػف فػػي  توجيػػو-3دور االنعقػػاد السػػنوي.
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 إليػػو حكميػػـ، وال يجػػوز مناقشػػة االسػػتجواب إال بعػػد مػػرور سػػبعة أيػػاـ مػػف تقديمػػو إال إذا قبػػؿ الموجػػو
االسػػػتجواب الػػػرد والمناقشػػػة حػػػااًل أو فػػػي أجػػػؿ أقػػػؿ، كمػػػا أنػػػو يجػػػوز تقصػػػير ىػػػذا األجػػػؿ فػػػي حالػػػة 

 االستعجاؿ إلى ثبلثة أياـ بموافقة رئيس السمطة الوطنية(.
التي يػتـ بيػا تقػديـ مشػاريع اآللية  ـ2000"ىذا وقد رسـ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي لعاـ      

لمجمس التشريعي، بحيث سمح النظاـ بتقديـ مشروع القانوف مف عضو واحد أو القوانيف مف أعضاء ا
 (.12: 2006، إدعيس) "مجاف الدائمة في المجمس التشريعيمجموعة أعضاء أو مف إحدى ال

ومػف الناحيػػة العمميػة، يكػػوف بإمكػػاف رئػيس السػػمطة الوطنيػػة أف يتقػدـ بػػأي مشػػروع قػانوف يقترحػػو إلػػى 
 في المجمس التشريعي. إليوحد نواب الحزب الذي ينتمي المجمس التشريعي عبر أ

 
 الفرع الثاني

 التصديق عمى القوانين
فيػو  ،قػوؽ الممنوحػة لػو فػي مجػاؿ التشػريعيعتبر حػؽ التصػديؽ الممنػوح لمػرئيس مػف ضػمف الح     

 مػىع، ويترتػب عميػوالقػانوف الػذي سػنو البرلمػاف، أو عػدـ موافقتػو  عمػىيعني أف لمرئيس حؽ الموافقػة 
نتيجػػة لعػػدـ اكتمػػاؿ أطػػواره ومراحػػؿ  عميػػوالقػػانوف مػػف جانػػب الػػرئيس القضػػاء  عمػػىرفػػض التصػػديؽ 

فػػي مجػػاؿ ممارسػػة العمػػؿ التشػػريعي  اً عميػػف تكوينػػو، كمػػا ويعتبػػر ىػػذا االختصػػاص لمػػرئيس اختصاصػػاً 
اؿ والمختص بو البرلماف بشكؿ أساسي، ومشاركتو في ىذا المجاؿ تكوف بإقرار القانوف، بحيث في ح

 لـ يتـ ذلؾ، ال يمكف ليذا القانوف أف يري النور.
في العممية التشريعية، وال يممؾ البرلماف تعطيمػو ًا مطمقالممنوح لمرئيس يعد حقًا "وحؽ التصديؽ      

ميوريػػػة حػػؽ التصػػػديؽ عمػػػى ـ عمػػػى رئػػيس الج1971ولقػػػد أنكػػر الدسػػػتور المصػػري لسػػػنة أو إيقافػػو، 
عدامػػوقبػػر القػػانوف  ىإلػػيػػؤدي  ذلػػؾ الحػػؽف أل القػػوانيف بينمػػا اعتػػرؼ ذلػػؾ الدسػػتور لمػػرئيس بحػػؽ  ،وا 

االعتراض عمى القػوانيف، عمػى اعتبػار أف ىػذا الحػؽ األخيػر ىػو أمػر نسػبي يسػتطيع مجمػس الشػعب 
فيتغمب عمى اعتراض الػرئيس بأغمبيػة ثمثػي المجمػس التغمب عميو حينما ُيرسؿ القانوف إليو مرة أخري 

 (.772: 2009)صادق،ورية إال أف يصدر القانوف" وال يكوف أماـ رئيس الجمي
وبػدوف ىػذا الجػزء تبقػى صػياغات  ،التشػريعيةكجزء أساسي مػف العمميػة يعطى لمرئيس  حؽىذا الو    

فإذا رفض الرئيس التصػديؽ  ،المجمس التشريعي مفتقرة إلى اإللزاـ الذي ىو جزء مف القاعدة القانونية
ذا الرفض مبني عمى وقائع وجيية كمخالفة ىػذا القػانوف أو بحيث كاف ى –عمى مشروع قانوف معيف 

ذلؾ  فيؤدى-فيياتكوف الدولة طرفًا تفاقيات دولية العراؼ المحمية أو الدولية أو لمدستور أو األبعضو 
 يكف.ف لـ أتبار مشروع القانوف كإلى اع
ي العممية التشريعية، ولقد وقع خبلؼ بيف كبار فقياء القانوف العاـ حوؿ مدى أىمية التصديؽ ف     

ومف ىؤالء الفقياء وبالتحديد الكتاب األلمػاف " مػف رأى فػي التصػديؽ جػوىر السػمطة التشػريعية، ألنػو 
يعطػػى القػػانوف صػػفة القاعػػدة القانونيػػة اإلجباريػػة، أمػػا الفقػػو الفرنسػػي فقػػد فػػرؽ بػػيف محتػػوى  الػػذيىػػو 
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لتصػديؽ معنػاه أف القػانوف ال يوجػد إلػى أف حػؽ ا دوجـي، حيػث ذىػب العميػد عميوالقانوف والتصديؽ 
إرادتػػي المجمػػس والػػرئيس األعمػػى لمدولػػة، فػػالمجمس يقػػـو بعمػػؿ النصػػوص ورئػػيس السػػمطة  باتحػػادإال 

أف عمؿ البرلماف ورئػيس الدولػة  إلىكاريو دي مالبيرج التنفيذية يعطييا صفة النفاذ ،ويذىب األستاذ 
بمفردىا ال تكفى إليجاد القانوف ، ولكف ذلؾ ال ينصب عمى شيء واحد ىو أف إرادة المجمس النيابي 

،فالتصديؽ يقتصر أثره  عميومف القيمة التشريعية إف لـ يصدؽ  اليخيعنى أف مشروع القانوف المقر 
: 1982،)الوحيــــدي"أي صػػػػفة جديػػػدة عميػػػػوعمػػػى إعطػػػػاء القػػػانوف القيمػػػػة التكميميػػػػة دوف أف يضػػػفى 

142).  
 

 الطبيعة القانونية لحق التصديق:
فمػنيـ مػف رأى انػو "عمػبل مػف أعمػاؿ السػػمطة  ،طبيعػة القانونيػة لحػؽ التصػػديؽختمػؼ الفقيػاء فػي الا 

يخػوؿ لػرئيس الدولػة سػمطة وقػؼ القػانوف  الػذي إذ أنػو الحػؽ ،ال يمكف فصمو عنيا وبالتاليالتشريعية 
مطة مػػنيـ مػػف عػػده عمػػبًل مػػف أعمػػاؿ السػػو  ،يحػػوؿ دوف اكتمالػػو يىػػو األمػػر الػػذو  ،عميػػوبػػاالعتراض 

التنفيذيػة ألنػو يعتبػر الوسػيمة التػي يػتمكف بمقتضػػاىا رئػيس الدولػة مػف وقػؼ نفػاذ القػانوف إذا اعتػػرض 
 .(215: 2009،)صادق "عميو
فيمػػا ذىػػب الػػبعض اآلخػػر إلػػى تأييػػد العمميػػة التشػػريعية لحػػؽ التصػػديؽ ،إذ أنػػو وفػػي حػػاؿ قيػػاـ "     

لسػػبب مػػا فػػإف ذلػػؾ يػػؤدى إلػػى إعادتػػو  عميػػورئػػيس الدولػػة بػػاالعتراض عمػػى قػػانوف مػػا أثنػػاء التصػػديؽ 
 عميػولمبرلماف لكي يعيد النظر فيو عمى ضوء األسباب التي قامت لػدى رئػيس الدولػة أثنػاء التصػديؽ 

وىو األمػر الػذى قػد يػؤدى إلػى إعادتػو لمبرلمػاف لكػى يعيػد النظػر فيػو فػي ضػوء األسػباب التػي قامػت 
تعػديؿ أو رفػض مر الذى يؤدى إلى إحػداث تغييػر أو وىو األ ،عميولدى رئيس الدولة أثناء التصديؽ 

ىو ما يبػرز بمػا ال يػدع مجػاال لمشػؾ أىميػة التصػديؽ كعمػؿ مػف أعمػاؿ السػمطة لمقانوف مف أساسو و 
 .(250: 1996 ،)عبد الوىاب التشريعية "

إذ أف اسػػتخداـ حػػؽ  ،ويختمػػؼ حػػؽ التصػػديؽ بيػػذا المعنػػى عػػف حػػؽ االعتػػراض عمػػى القػػوانيف"      
بشػأنو عمػى ضػوء األسػباب التػي  البرلمػاف ليتػداوؿراض يؤدى إلى إعادة القانوف مػرة أخػرى إلػى االعت
وىػػذا الحػػؽ فػػي االعتػػراض الصػػادر مػػف رئػػيس الدولػػة باعتبػػاره رئيسػػا لمسػػمطة  ،ا االعتػػراضعمييػػبنػػى 

 .(216: 2009،)صادق التنفيذية ليس حقا تشريعيا وال يجعمو عضوا مشتركا في العممية التشريعية"
مػػػع ذلػػػؾ فػػػإف الفقيػػػاء االنجميػػػز أطمقػػػوا عمػػػى حػػػؽ الممػػػؾ فػػػي التصػػػديؽ عمػػػى القػػػوانيف حػػػؽ و "      

وحػؽ االعتػراض الػذى يمارسػو الممػؾ أثنػاء قيامػو بالتصػديؽ  (Absolute veto) االعتراض المطمػؽ
ا أعيػد إذ عميػوعمى القوانيف قد يكوف نسبيا إذا مػا رفػض الممػؾ القػانوف مؤقتػا إال أنػو يمكػف أف يوافػؽ 

يػؤدى إلػى إعػداـ القػانوف أو أمػا االعتػراض المطمػؽ ىػو الػذى  ،لمبرلماف إلعػادة إقػراره بأغمبيػة خاصػة
 عميوفإنو ال يمكف إعادة القانوف مرة أخرى إلى الوجود عف طريؽ البرلماف ما لـ يوافؽ  اليبالتو  ،قبره

  .(352: 1953،ي)صبر  الممؾ "



 
132 

، سػنتطرؽ ي فمسػطيف طبقػًا لمػا جػاء فػي القػانوف األساسػيقبؿ أف نتطرؽ الى حػؽ التصػديؽ فػو      
عف حؽ التصديؽ في كبًل مف بريطانيا وفرنسا مف باب إثراء الموضوع واالطبلع عمى ما  فى عجالة

 ورد في ىذيف الدولتيف العريقتيف في ىذا الشأف.
 -: بريطانياحق التصديق في 

مػػع بػػروز مبػػادئ النظػػاـ بيػػد أنػػو و  ،التػػاج أيػػديسػػمطات سػػابقا تتركػػز فػػي " لقػػد كانػػت جميػػع ال     
البرلماني وما ارتبط بو مف ظيور نظاـ الحزبيف داخؿ مجمس العمـو الذي تتشكؿ منو الحكومػة وىػو 

 البرلمانيػػة،الحكومػػة الممثمػػة مػػف األغمبيػػة  أيػػديمػػا أدى إلػػى تركػػز السػػمطتيف التشػػريعية والتنفيذيػػة فػػي 
اتػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػابقة ومنيػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػؽ رفػػػػػػػػػض التصػػػػػػػػػديؽ أو ممػػػػػػػػػا أدى إلػػػػػػػػػى فقػػػػػػػػػداف الممػػػػػػػػػؾ لجميػػػػػػػػػع امتياز 

 .(51: 1993االعتراض")فيمي،
مػػف  وكػػاف آخػػرـ 1707أف ممػػوؾ انجمتػرا لػػـ يسػػتخدموا ىػػذا الحػؽ ابتػػداء مػػف عػاـ  ويشػار إلػػى"      

ـ 1707عػاـ  األسػكتمنديةعندما رفضت التصديؽ عمى مشػروع المميشػيا  "Annآن "استخدمو الممكة 
 عميػػػوأي قػػػانوف وافػػػؽ  وممكػػػات انجمتػػػراالتػػػاريخ لػػػـ يػػػرفض ممػػػوؾ  بعػػػد ىػػػذاو بعػػػد اقػػػراره مػػػف البرلمػػػاف 

  .(2017: 2009)صادق،البرلماف "
"ولذلؾ فإف أغمب الفقياء يؤكدوف أف ىذا الحؽ لـ يعد إال آثارا لوقائع كانت قائمػة فػي الماضػي      

حتػى أف أحػد  ،وفنوال يممػؾ الممػؾ اآلف حػؽ رفػض التصػديؽ عمػى أي قػا ،وبعد ذلؾ لـ يعد لو وجود
التشػريعية حيػث ذىب إلى أف الممؾ لـ يعد لو دور فػي السػمطة  بيحوتيدعى  الذيو الفقياء االنجميز 

حػػؽ  ـ إلػػى أف1810كػػاف ذلػػؾ عػػاـ و  إســكويتكمػػا ذىػػب فقيػػو آخػػر يػػدعى  ،فقػػد حقػػو فػػي الػػرفض
  .(170: 1997 ،الظفيري)"Annدفف مع الممكة آف "االعتراض أو الفيتو قد مات و 

 
 -فرنسا: التصديق في حق 
ـ ال يمػػػنح رئػػػيس الدولػػػة حػػػؽ اعتػػػراض مطمػػػؽ 1958لسػػػنة  اليالحػػػالفرنسػػػي فػػػي ظػػػؿ الدسػػػتور    

نمػػػا يعطيػػػو القػػػانوف حػػػؽ اعتػػػراض تػػػوفيقي بمعنػػػى سػػػمطة ة قيامػػػو بالتصػػػديؽ عمػػػى القػػػوانيف و بمناسػػػب ا 
راط أغمبيػػة معينػػة االعتػراض المؤقػػت عمػػى القػػانوف عمػػى أف يعػػاد إلػى البرلمػػاف إلعػػادة إقػػراره دوف اشػػت

يفقػده أىميتػو حيػث ال  الػذيوبذلؾ يمكف إقراره بنفس األغمبية التي تمت فػي المػرة األولػى وىػو األمػر 
           يكػػػػػػػوف االعتػػػػػػػراض فعػػػػػػػػاال إال إذا تطمػػػػػػػب الدسػػػػػػػػتور أغمبيػػػػػػػة معينػػػػػػػػة إلقػػػػػػػراره فػػػػػػػػي المػػػػػػػرة الثانيػػػػػػػػة "

  .(85د.ت:  بركات،)
فيذية في القانوف الفرنسي تمتمؾ العديد مف االمتيازات التػي ىناؾ مف ذىب إلى أف "السمطة التنو      

تجعؿ حؽ االعتراض قميؿ االستعماؿ بؿ يندر استعمالو إال في أوضاع خاصة مثؿ تصحيح صػيانة 
 .(290: 1987)حسين،"ط دوف أف يتعدى ذلؾ إلى مضمونياالقوانيف فق

كػػػو رئػػػيس الدولػػػة فػػػي القػػػانوف "إال أف ىنػػػاؾ مػػػف رأى أف البحػػػث عػػػف حػػػؽ التصػػػديؽ الػػػذى يمم     
الفرنسي لـ يعد لو قيمة مف الناحية العممية و السبب في ذلؾ ىػو أف وضػع رئػيس الدولػة اختمػؼ فػي 
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ـ  وأصػػبح يمتمػػؾ العديػػد مػػف السػػمطات التػػي لػػـ تكػػف مػػف قبػػؿ ، فيػػو يتػػدخؿ 1958ظػػؿ دسػػتور سػػنة 
الػوزراء األمػر الػذى يمكنػو مػف بصورة فعالة في مجاؿ اقتراح القوانيف وبحكـ رئاستو لجمسػات مجمػس 

الموافقة أو االعتراض عمى مشػروعات القػوانيف التػي يػتـ اقتراحيػا مػف البدايػة وىػو األمػر الػذى يػؤدى 
لقػػػػػػػػػػػػػوانيف بعػػػػػػػػػػػػػد اقرارىػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف إلػػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػػدرة اسػػػػػػػػػػػػػتعمالو لسػػػػػػػػػػػػػمطتو فػػػػػػػػػػػػػي االعتػػػػػػػػػػػػػراض عمػػػػػػػػػػػػػى ا

 .(1997:182)الظفيرى،"البرلماف
وفرنسػا أضػحى أمػرًا غيػر معمػوؿ بػو وغيػر متبػع حؽ التصديؽ في بريطانيا مما سبق يتضح لنا أن 

أمػػػا اآلف فسػػػوؼ نتحػػػدث عػػػف حػػػؽ التصػػػديؽ فػػػي فمسػػػطيف لنػػػري مػػػا ىػػػي حػػػدود  فػػػي كػػػبل البمػػػديف،
 اختصاص الرئيس في الحؽ في التصديؽ عمى القوانيف. 

 
 -فمسطين: حق التصديق في 

و  (70المػػػادتيف )نػػػص مػػػف القػػػانوف األساسػػػي الفمسػػػطيني و  (41بػػػاالطبلع عمػػػى نػػػص المػػػادة )     
  -اآلتي: يتضح لنا ( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي 71)
إقػػرار مشػػروع القػػانوف بػػالقراءة الثالثػػة أو حتػػى بعػػد مضػػى اسػػبوعيف مػػف اقػػرار ذلػػؾ المشػػروع  بعػػد-1

بالقراءة الثانية يتـ إحالة ذلؾ المشروع عبر رئيس المجمس التشريعي إلى رئيس السمطة الوطنية ليقـو 
أف يصػػدر ىػػذا  عميػػوفػػإف رئػػيس السػػمطة  عميػػوو  الرسػػمية،ألخيػػر بإصػػداره تمييػػدا لنشػػره فػػي الجريػػدة ا

 المشروع.المشروع بصيغة القانوف خبلؿ ثبلثيف يـو مف تاريخ إحالة ىذا 
السمطة إعادة مشروع القانوف خبلؿ مػدة الثبلثػيف يػـو سػالفة الػذكر إلػى المجمػس التشػريعي  لرئيس-2

ال، أي إف لػػـ  عميػػوو او مبلحظاتػػو عمػػى ىػػذا المشػػروع أو حتػػى أسػػباب اعتراضػػو مشػػفوعًا بتوصػػيات وا 
يعد الرئيس مشروع القانوف لممجمػس تحػت أي سػبب مػف األسػباب سػالفة الػذكر خػبلؿ المػدة المػذكورة 

 الرسمية.في الجريدة  وينشر فوراسابقا فإف المشروع يعتبر صادرًا بصيغة قانوف 
فإف المجمس ينظر  عميوشروع القانوف لممجمس التشريعي ولـ يصادؽ حاؿ رد رئيس السمطة م في-3

في أسباب الرد مف حيث المبلحظات والتوصػيات عػف طريػؽ مناقشػتيا مػف قبػؿ المجمػس أي مناقشػة 
 المبلحظات.تمؾ 
ا فػي المجمػس عمييػالمبلحظات أو التوصيات أو أسباب االعتراض بشكؿ عاـ يتـ التصػويت  تمؾ-4

مػػػف مبلحظػػػات قانونػػػًا ونشػػػر فػػػي  عميػػػورت تمػػػؾ المبلحظػػػات اعتبػػػر المشػػػروع ومػػػا باألغمبيػػػة فػػػإف أقػػػ
 الرسمية.الجريدة 

القانوف األساسي في ىذا الشأف أغمبية ثمثي أعضػاء المجمػس أمػا النظػاـ الػداخمي لممجمػس  اشترط-5
 المطموبػػػة األغمبيػػػةيتضػػػح منػػػو االخػػػتبلؼ فػػػي  الػػػذيفقػػػد اكتفػػػى باألغمبيػػػة المطمقػػػة لممجمػػػس األمػػػر 

العتبػػار المشػػروع قانونػػا نافػػذا لينشػػر فػػي الجريػػدة الرسػػمية وىػػو مػػا يػػدعو إلػػى إعػػادة النظػػر فػػي تمػػؾ 
النصػػػوص بحيػػػث أف أي قػػػانوف أو تشػػػريع يجػػػب أال يتعػػػارض مػػػع أي نػػػص مػػػف نصػػػوص القػػػانوف 
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األساسي تجسيدا لمبدأ سمو الدسػاتير عمػى اعتبػار أف القػانوف األساسػي يعتبػر بمثابػة الدسػتور لحػيف 
 الفمسطيني.الدستور  ارإصد

نمػا ىػو حػؽ اعتػراض  ومما سبق نستنتا أن       حؽ رئػيس السػمطة فػي االعتػراض لػيس مطمقػا وا 
تػػوقيفي أي اعتػػراض مؤقػػت عمػػى مشػػروع القػػانوف عمػػى أف يعػػاد إلػػى البرلمػػاف إلعػػادة إقػػراره بحسػػب 

ء المجمس عمى ىذه مع اشتراط موافقة أغمبية أعضا عميوالمبلحظات والتوصيات وأسباب االعتراض 
يصػػدر فػػورا فػػي الجريػػدة الرسػػمية مػػع مبلحظػػة تفػػاوت ال اعتبػػر المشػػروع قانونػػا نافػػذا و المبلحظػػات وا  

فػػي النظػػاـ الػػداخمي  (71 ،70( فػػي القػػانوف األساسػػي ونػػص المػػادة )41األغمبيػػة بػػيف نػػص المػػادة)
بحيػث إذا مضػت  ،نسػبيبشػكؿ  فعػاالً  لممجمس التشريعي، مما يجعؿ لتصديؽ الرئيس واعتراضو أمراً 

عنػػدىا يعتبػػر المشػػروع  عميػػويػػـو دوف أف يصػػدؽ الػػرئيس المشػػروع أو يعتػػرض ( 30)المػػدة القانونيػػة
 وينشر في الجريدة الرسمية.    قانوناً 
 :اليالتما تقدـ فإننا سنتحدث في ىذا الفرع عمى النحو  عمىوفي ىذا الصدد وبناء      
 القـانون وصـدور المجمـس التشـريعي انتخـاب قبـل قـوانينال عمـى التصـديق فـي الـرئيس حـق :أوالً 

 الساسي.
 وصـدور القـانون التشـريعي المجمـس انتخـاب بعـد القـوانين عمـى التصـديق في الرئيس حق :ثانًيا

 الساسي.
 
 القـانون وصـدور المجمـس التشـريعي انتخـاب قبـل القـوانين عمـى التصـديق فـي الـرئيس حـق :أوالً 

 الساسي:
  :أىميا مف قانوف (23)صدر المرحمية واالتفاقية ،) وأريحا غزة( اتفاقية بموجب

 إلػى بقطاع غزة والقروية البمدية الشؤوف إدارة صبلحيات نقؿ ـ بشأف1994لسنة( 1) رقـ قانوف .1
 .المحمي الحكـ وزارة
 .بغزة اعميال المحكمة والية مد ـ بشأف1994( لسنة2)رقـ قانوف .2
 .والصبلحيات السمطات نقؿ بشأف ـ1994 لسنة (5) رقـ قانوف .3
 اتفاقػات مػع تتعػارض التػي العسػكرية واألوامر القرارات بعض بإلغاء ـ1995لسنة (2(رقـ قانوف .4

 .السبلـ
 السػادس الػذي القػانوف ىػذا وكاف التشريعات إعداد إجراءات بشأف ـ1995 لسنة( 4) رقـ قانوف .5

 أخذت ىذا القانوف صدور ومع يتبعيا، معينة إجراءات إتباع دوف الوطنية، السمطة رئيس عف يصدر
 .معينة ةيلآ وفؽ تصدر القوانيف

 االنتخابات. ـ بشأف1995 لسنة( 13) رقـ قانوف .6
سػبعة  إال الفمسػطينية، الوطنيػة السػمطة مجمػس دوف الػرئيس مػف السػابقة القػوانيف صػدرت وقػد"     
 رقػـ القػانوف أوليػا كػاف الفمسػطينية، الوطنيػة السػمطة مجمػس موافقػة بعػد الػرئيس، مػف صدرت قوانيف
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 السػمكية بشػأف االتصػاالت) 3 (رقػـ القػانوف وآخرىػا االسػتثمار، تشػجيع بشػأف ـ1995 لسػنة (6)
 إجػراءات بشػأف ـ1995 لسػنة( 4)رقػـ القانوف صدور مف وبالرغـ اليوبالت ـ1996 لسنة والبلسمكية

 أصػدر أن ػو نجػد زراء،الػو  مجمػس بعػد موافقػة القوانيف إصدار الرئيس يعطي والذي التشريعات، إعداد
ن مػػا صػػػدرت ،*السػػمطة مجمػػس موافقػػة دوف قػػوانيف الػػرئيس         "مباشػػػرة الػػرئيس مػػف وا 
 .(138: 2011)حجاب،
فإن ػو  بالتشػريع، المختصػة السػمطة وىػو-البرلمػاف غيػاب حالػة فػي-العػالـ دسػاتير فػي ىػو كمػا"و      
         "عميػػو التنفيذيػػة السػػمطة فعػػ الصػػادرة القػػوانيف عػػرض يجػػب برلمػػاف،ال تشػػكيؿ حالػػة وفػػي

 (.24: 1995مرسي، )
 إال التشريعي، المجمس تشكيؿ قبؿ ما الفترة في صدرت التي القوانيف كؿ عرض يتـ لـ إال أن و      "

( 9) رقػـ الفمسػطيني والنشػر المطبوعػات وقػانوف االسػتثمار، تشػجيع قػانوف منيػا عػدة قػوانيف،
 .(89: 1999)أبو ىنود، "ـ1995لسنة

 المرحمػة اتفاقيػات مػف مشػروعيتيا وتسػتمد الكممػة بمعنػى قػوانيف ىػي القػوانيف ىػذه أف رىنـو       
 .انتخابو لحيف عف المجمس نيابة تشريعية صبلحيات ممارسة التنفيذية السمطة خولت التي ةالياالنتق
 :منيا القرارات مف العديد الرئيس عف وصدر"     
 واألوامػر العسػكرية واألنظمػة بػالقوانيف العمػؿ باسػتمرار القاضػي ـ 1994 لسػنة (1) رقػـ قػرار 1- 
 يػتـ أف إلػى غػزة وقطػاع الغربيػة، الضػفة فػي ـ 1967 /5/6 تػاريخ قبػؿ المفعوؿ، سارية كانت التي

 .توحيدىا
 (.68: 2007العمصي،ـ")العا النائب صبلحيات ـ بشأف1995لسنة) 287) رقـ قرار2- 
 

 وصـدور القـانون التشـريعي المجمـس انتخـاب بعـد القـوانين عمـى التصـديق في الرئيس حق :ثانًيا
 الساسي:

 :يأتي ما عمى ـ 2003 لسنة المعدؿ األساسي القانوف مف( 41 (المادة تنص
خػبلؿ  الفمسػطيني التشػريعي المجمػس مػف إقرارىػا بعػد القػوانيف الوطنيػة السػمطة رئػيس يصػدر .1

مشػفوعة  األجػؿ ذات خػبلؿ المجمػس إلػى يػدىايع أف ولػو ،إليػو إحالتيػا تػاريخ مػف يوًمػا ثبلثػيف
ال وأسبابيا، اعتراضو بمبلحظاتو  الرسمية. الجريدة في فوًرا وتنشر مصدرة، اعتبرت وا 

والشػروط  لؤلجػؿ وفًقػا التشػريعي، المجمػس إلػى القػانوف مشػروع الوطنيػة السػمطة رئيس رد   إذا .2
ثمثػي  بأغمبيػة ثانيػة أقػر ه فػإذا التشػريعي، المجمػس فػي ثانيػة مناقشػتو تعػاد السػابقة، الفقػرة فػي الػواردة

  .الرسمية الجريدة في فوًرا وينشر قانوًنا، اعتبر أعضائو،

                                                 
انػب االسػرائيمي منيػا لحػيف مجمس رئاسي تشكؿ بموجب اتفاقية اوسمو لمدة خمس سنوات عمى اف يتولى ادارة )غزة واريحا( وباقي المدف الفمسطينية التي يتـ انسحاب الج*

 رئاسية.انتخاب مجمس تشريعي وانتخابات 
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 رئػيس المجمػس قبػؿ مػف ُيرفػع القػانوف، لمشػروع الثانيػة القػراءة التشريعي المجمس فعندما ينيي      
 الرئيس، يقـو سيادة إلى مشروعال يصؿ فعندما "سابقة الذكر، المادة ألحكاـ الرئيس استناًدا سيادة إلى

 أي وذلػؾ إلبػداء لمرئاسػة  القانونيػة بالشػؤوف يسػتعينوف والػذيف القػانونييف، المستشػاريف إلػى بإحالتػو
 تكوف ما غالباً ، التعديبلت وىذه المشروع، إلى إدخاليا ضرورة الرئيس يرى تعديبلت، أو مبلحظات،

 يعطيو ما وىذا }ألن و منتخب الشعب إلرادة ممثؿ فيو { الرئيس عميو انتخب الذي البرنامج عمى بناءً 
 يحتػـر أي عموديػا، منسػجًما انسػجاـ القػانوف مشػروع يكػوف أف ويجػب والشػرعية، القػوة مصػدر

 ".األخػرى لمقػوانيف المنظومػة التشػريعية مػع أي أفقًيػا، انسػجاًما منػو، ومنسػجًما األعمػى التشػريعات
  (.58: 2005 )بكيرات،

  :حالتيف أماـ نكوف الرئيس عمى القانوف مشروع عرض وعند
 مشروع القػانوف، مف صفحة كؿ عمى الرئيس يوقع مبلحظات، حيث الرئاسة لدى يكوف أال .1

 ديػواف الفتػوى رئػيس إلػى برسػالة الموقعػة النسػخة وترفػؽ الرئاسػة، ديػواف رئػيس توقيػع جانػب إلػى
صداره توقيعو بعد األجؿ خبلؿ الرسمية الجريدة في لنشره والتشريع،  .وا 

 الوطنية إلى السمطة رئيس مف برسالة فيعاد المشروع، عمى مبلحظاتٌ  الرئاسة لدى أو يكوف .2
 يأخػذ المجمػس أف إّمػا وىنػا لممشػروع، الثالثػة القػراءة أمػاـ نكػوف وىنػا التشػريعي، المجمػس رئػيس

ما المبلحظات، بيذه التشريعي  السػمطة، ئػيسر  مبلحظػات رد   المجمػس اختػار فػإذا بػو، يأخذ ال أف وا 
قػرار المبلحظػات، ىػذه لػرد  كأغمبيػة تتػوفر ثمثػي األعضػاء أف فيجب  المجمػس كمػا رفعػو المشػروع وا 
 التجربػة فػي الحالػة ىػذه حصػمت أف يسػبؽ الرسػمية،" ولػـ فػي الجريػدة فوًرا وينشر إلصداره، مرة أوؿ

ذا الفمسطينية،  برسػالة التشػريع يرفػؽ كػاآلتي: اإلجراء يكوف أف فيفترض في المستقبؿ، حصمت ما وا 
 كمػا التشريع، يوقع أف الرئيس وعمى والتشريع، الفتوى ديواف رئيس إلى المجمس التشريعي رئيس مف

الجريػدة  فػي فػوًرا وينشػر قانوًنػا، ويصػبح الرسػمية، الجيػات إلػى ويرسػمو ويصػدره مػرة، أوؿ إليػو أحيػؿ
 .(58: 2005)بكيرات،الرسمية." 

عػاـ  مػف الػرئيس وأصػدرىا الفمسػطيني التشػريعي المجمػس أقرىػا التػي فالقػواني عػدد ىػذا ويبمػغ"     
المحميػػة  الييئػػات مجػػالس انتخػػاب بقػػانوف تبػػدأ قػػانوف (94ـ )2005عػػاـ ـ إلػػى 1996
 فػػي الفمسػػطينية  بتػػاريخ اعميػػال الدسػػتورية المحكمػػة بقػػانوف ـ وتنتيػػي16/12/1996بتػػاريخ
  مػف يػـو بعػد إصػدارىا، تػـ قػوانيف ىنالػؾ أف نجػد القػوانيف ىػذه قػراءة خػبلؿ ـ ومػف29/12/2005

وتـ إصداره  ،ـ15/12/1997 في الرئيس إلى أحيؿ فقد النقد  سمطة قانوف مثؿ الرئيس، إلى إحالتيا
 قػانوفمثػؿ سػنة   مػدة إصػدارىا حػيف إلػى إحالتيػا تػاريخ قػارب مػا ومنيػا ـ16/12/1997إلػى فػي 
            "28/5/1998صػػػدر فػػػي وأ 4/6/1997فػػػي  الػػػرئيس إلػػػى أحيػػػؿ فقػػػد المدنيػػػة  الخدمػػػة

 (.2: 2006 )تقرير صادر عن المجمس التشريعي،
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 الفرع الثالث
 االعتراض عمى القوانين

 إليػػومشػػروع القػػانوف المحػػاؿ  عمػػى حػػؽ االعتػػراض ىػػو سػػمطة منحػػت لػػرئيس الدولػػة لبلعتػػراض      
 مف البرلماف بعد أف يكوف قد أقره.

نمػػا  إلػػىحػػؽ التصػػديؽ بكػػوف أثػػره ال ينصػػرؼ  ىعمػػ"ويتميػػز حػػؽ االعتػػراض        إلػػىسػػف القػػانوف وا 
نمػا  عمىالقانوف فبل يترتب  عمىنفاذه، بحيث إذا ما اعترض رئيس الدولة  اعتراضو سػقوط القػانوف وا 

عػػادة عرضػػو   اليوبالتػػنفػػاذه،  عمػػىالبرلمػػاف الػػذي يممػػؾ حينئػػذ أف يصػػر  عمػػىإيقػػاؼ نفػػاذه فحسػػب وا 
األوضاع والقواعد التي يتضمنيا الدستور،  عمىوكؿ ذلؾ مع المحافظة  إسقاط اعتراض رئيس الدولة

نمػػا  عميػػووليػػذا فػػاألثر الػػذي يتركػػو اعتػػراض رئػػيس الدولػػة ىػػو اثػػر نسػػبي ال يترتػػب  انعػػداـ القػػانوف وا 
يكػوف األمػر مجػرد اعتػراض تػوقيفي مؤقػت، إمػػا إللغػاء القػانوف إذا كػاف مخالفػا لمدسػتور، أو لفحصػػو 

صداره"لممرة الثانية    .  (143: 1982 )الوحيدي،إلعادة صياغتو وا 
"ولكػػف يجػػوز لمػػرئيس، فػػي غيػػر القػػوانيف الدسػػتورية وقػػوانيف الميزانيػػة، أف يعيػػدىا إلػػى البرلمػػاف      

بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف تفاصػػػػيؿ  فييػػػػا،( يومػػػػا مشػػػػفوعة بأسػػػػباب اعتراضػػػػو، إلعػػػػادة النظػػػػر 30خػػػػبلؿ)
ف مػػنح  ةاليػػالتاإلجػػراءات  الػػرئيس ىػػذا الحػػؽ يجعػػؿ النظػػاـ السياسػػي يقتػػرب مػػف ليػػذا االعتػػراض، وا 

 .(27: 7002)صالح، النظاـ الرئاسي الذي يتجو نحو ترسيخ سمطات الرئيس"
وأسػباب  مبلحظاتػو، يبػدي أفّ  عميػوو  يومػا،( 30) ىػي القػوانيف عمػى الػرئيس اعتػراض "ومػدة     

 )فكــري،"الجريػػدة الرسػػمية اعتراضػػو، فػػإف لػػـ ُيعػػدىا خػػبلؿ ىػػذا األجػػؿ، اعتبػػرت مصػػدرة، وتنشػػر فػػي
2008 :186). 
ومف كؿ ما سبؽ يتضح لنا أنو عند إحالة القانوف لرئيس السمطة الفمسطينية لمصادقتو والتوقيػع      
 -أمريف: فإنو ليس أماـ الرئيس إال أحد  عميو

فػػبل يعػػد ىنػػا  -ممػػا يعنػػى عػػدـ تصػػديقو -أف يعتػػرض الػػرئيس عمػػى مشػػروع القػػانوف  -األمػػر األوؿ :
فضػػا لمتصػػديؽ و لكػػف ذلػػؾ يعػػد رفضػػا مؤقتػػا ،حيػػث يكػػوف لمػػرئيس بعػػض المبلحظػػات والتحفظػػات ر 

عمى ىذا المشروع وىنا نكوف أماـ ما يسػمى بػاالعتراض الجزئػي و لكػف إذا كػاف االعتػراض مػف قبػؿ 
الػػرئيس عمػػى مشػػروع القػػانوف بكاممػػو إذا عػػد غيػػر مبلئمػػا أو مخالفػػا لمدسػػتور أو القػػانوف األساسػػي أو 

االعتػػػراض  اليوبالتػػػاؾ أسػػػباب أو اعتبػػػارات سياسػػػية أو دينيػػػة أو الوضػػػع العػػػاـ ال يسػػػمح بػػػإقراره ىنػػػ
ولكػػف مػػا ىػػو دور  ،فينػػا تكػػوف أمػػاـ حالػػة مػػف االعتػػراض الكمػػى عمػػى مشػػروع القػػانوف ،عميػػوالكامػػؿ 

 البرلماف في ىذه الحالة ؟
( مػف 41عمػى المػادة )و تشريعي ( مف النظاـ الداخمي لممجمس ال71باالطبلع عمى نص المادة )     

القػػػػانوف األساسػػػػي الفمسػػػػطيني يتضػػػػح لنػػػػا أنػػػػو فػػػػي حالػػػػة االعتػػػػراض الجزئػػػػي ينػػػػاقش المجمػػػػس تمػػػػؾ 
 ،مػرئيس ضػمف مشػروع القػانوف لمتصػػديؽالمبلحظػات والتحفظػات فػإف أخػذ بيػا تعػدؿ وترسػػؿ مجػددا ل

اىميػا بعػد التصػويت وفي حاؿ وجد المجمس أف تمؾ المبلحظات والتحفظات ليست في محميػا يػتـ تج
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 عميػوأما في حالة االعتراض الكمي فإنػو يػتـ العمػؿ عمػى التصػويت  ،عمى ذلؾ بأغمبية ثمثي أعضائو
بيذه األغمبية صدر القانوف دوف موافقة الػرئيس  عميوبأغمبية ثمثي أعضاء المجمس فإف تـ التصويت 

 وينشر في الجريدة الرسمية.
لقػػانوف عمػػى الػػرئيس ولػػـ يقػػـ الػػرئيس بتصػػديقو ولػػـ يقػػـ كػػذلؾ إذا عػػرض مشػػروع ا الثػػاني:األمػػر      

يػـو  (30فػإذا مػرت مػدة اؿ) ،سواء كميا أو جزئيػا بػأف كػاف مشػفوعا بأيػة مبلحظػات عميوباالعتراض 
فػإف ىػذا األمػر يعتبػر بمثابػة  ،ا في القانوف األساسي دوف إعادتو لممجمس التشػريعيعمييالمنصوص 

ىػي الوقػائع قانونػا يػتـ إصػداره ونشػره فػي الجريػدة الرسػمية و ويعػد  تصديؽ ضمني لو مف قبػؿ الػرئيس
 الفمسطينية.

وبػيف ( مػف القػانوف األساسػي المعػدؿ 41تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ تعػارض بػيف نػص المػادة )     
وذلؾ بخصػوص األغمبيػة المطموبػة مػف أعضػاء  ،النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ( مف71) المادة

مػف القػانوف االساسػي  41/2فبينمػا تػنص المػادة  القػانوف،يعي عند رد الرئيس لمشػروع المجمس التشر 
 إذ نصتعمى انو ).... فإذا أقر بأغمبية ثمثي أعضائو اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية( 

ة ).... فػػػإذا أقػػػره باألغمبيػػػة المطمقػػػ ( مػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي لممجمػػػس التشػػػريعي عمػػػى انػػػو71المػػػادة )
 الرسمية(في الجريدة  وينشر فورالممجمس اعتبر نافذا 

( 41يدعو إلى تعديؿ النظاـ الداخمي لممجمػس التشػريعي ليتناسػب مػع نػص المػادة ) الذياألمر      
مف القانوف األساسي وذلؾ منعا ليػذا التعػارض إذ باألصػؿ يجػب أال تتعػارض أي مػادة مػف مػواد أي 

وف األساسػػي ترسػػيخا لمبػػدأ سػػمو الدسػػاتير عمػػى اعتبػػار أف القػػانوف قػػانوف مػػع أي مػػادة مػػف مػػواد القػػان
 صدوره.األساسي يقـو مقاـ الدستور الفمسطيني إلى حيف 

 المجمس إلى قانونيف مشروعيف إعادة تـ ـ(2006 العاـ إلى ـ1996العاـ (بيفوفي الفترة ما  "     
 وىما: الرئيس إلى إحالتيما التشريعي بعد

 وأحيػؿ إلػى الػوزراء، مجمػس قبػؿ مف المشروع ىذا اُقترح وقد المدني، افالطير  قانوف مشروع .1
، ويبلحظ أف الػرئيس راعػى 19/4/2001، وتمت إعادتو إلى المجمس في 16/4/2001في  الرئيس

 مؤسسػات قػرار، يخػص بأي لممجمس عبلقة ال أف اإلعادة سبب كاف وقد المدة القانونية لبلعتراض،
 .الطيراف ةسمط مثؿ التنفيذية، السمطة

وأحيػؿ  التشػريعي، المجمػس فػي أعضػاء قبؿ مف اقتراحو تـ وقد الشيداء، أسر حقوؽ مشروع .2
")كايػد، .الفمسػطينية التحريػر لمنظمػة المركػزي المجمػس إلى القانوف إحالة ـ وقرر6/9/2005لمرئيس 
أحيمػت  التػي فالقػواني مشػاريع فعػدد "العمميػة، الناحيػة مػف أمػا النظريػة، الناحيػة مػف ىػذا (،82د.ت: 
 النحػو مشػاريع عمػى (7) ـ2006-1996 عػاـ بػيف مػا الفتػرة في اعميي التوقيع يتـ ولـ الرئيس، إلى

 :اآلتي
فػي  الػرئيس إلػى إحالتػو تػـ وقػد فمسػطيف، فػي لمعقػارات األجانػب تممُّػؾ تنظػيـ قػانوف مشػروع .1
 ـ.4/10/1997
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ـ   وقػػد لمبتػػروؿ، الفمسػػطينية العامػػة الييئػػة قػػانوف مشػػروع .2  الػػرئيس إلػػى حالتػػوإ تػػ
 .ـ7/12/1997في
 .ـ9/4/2000في  الرئيس إلى إحالتو تـ وقد اإلدارية، التشكيبلت قانوف مشرع .3
 .ـ30/5/2004في الرئيس إلى إحالتو تـ وقد القدس، أمانة قانوف مشروع .4
إلى  إحالتو تـ وقد الفمسطينية، الوطنية السمطة رئيس وتعويضات مخصصات قانوف مشروع .5

 ـ.8/12/2005الرئيس في 
 .ـ2/1/2006في  الرئيس إلى إحالتو تـ وقد العاـ، التقاعد لقانوف معدؿ مشروع .6
 "ـ15/1/2006فػي  الػرئيس إلػى إحالتػو تػـ وقػد والصػناعية، التجاريػة الغػرؼ قػانوف مشػروع .7

 .(143: 2011)حجاب،
 وفات األجؿ ي،التشريع لممجمس إعادتيا يتـ ولـ ا،عميي التوقيع يتـ لـ المشاريع ىذه أف ويتضح     
 إال ممزًمػا لمكافػة، قانوًنػا يكوف ال المشروع بأف عمًما قانوني، غير الوضع وىذا إصدارىا، دوف اعميي
 .الرسمية الجريدة في نشره تـ إذا
 

 الفرع الرابع
 حق إصدار القوانين ونشرىا

مػؿ التنفيػذي األوؿ عمبل تشريعًيا، إن و عمؿ تنفيػذي، بػؿ الع ليس-الحقيقةفي –إصدار القوانيف       
القػػػانوف، فالقػػػانوف قػػػد اكتممػػػت لػػػو عناصػػػره، بعػػػد فػػػوات مرحمػػػة االعتػػػراض، وأصػػػبح واجػػػب  حيػػػاةفػػػي 

 التنفيذ.

بمعنػػى أف  ،"وحػػؽ اإلصػػدار يعتبػػر أمػػرا إلػػى الجيػػاز الحكػػومي والسػػمطة التنفيذيػػة بتنفيػػذ القػػانوف     
صػداره ونشػره فػي الجريػدة الرسػمية "و  عميػوالوجود القانوني لمتشريع يعتد بو بعػد توقيػع الػرئيس  أبـو ) ا 

 (. 47 :2012،كميل
الصػػػفة  يضػػػفي"وىنػػػاؾ مػػػف يػػػرى أف اإلصػػػدار مػػػف مكونػػػات وأركػػػاف العمميػػػة التشػػػريعية لكونػػػو      

لذلؾ ال يمكف لمبرلماف أف يتغمػب عمػى إرادة  تشريعيا،الرسمية عمى القانوف باعتبار أف التصديؽ حقا 
يعية تتركز في التصديؽ حيث يمارس الػرئيس ىػذا الحػؽ باعتبػاره عضػوا الرئيس بؿ إف السمطة التشر 

 .(482: 2000،فيمي) في السمطة التشريعية"
إال أف ىناؾ اتجاه معاكس ليذا الػرأي" يعتبػر أف اإلصػدار ال يعػد عمػبل تشػريعيا بػؿ إف القػانوف      
قرار البرلماف  ينتيي أي أنو يعتبر  ، يمـز إال نفاذهفاإلصدار ىنا حسب ىذا الرأي ال لو،عند وضعو وا 

: 1985،)الجمـــل فيػػو العمػػػؿ التنفيػػذي االوؿ فػػي حيػػػاة القػػانوف" ،تشػػريعياً عمػػبل إداريػػا ولػػيس عمػػػبل 
220).  
ف لػػـ تكػػف عمػػبًل تشػػ       ،ريعيًا خالصػػًا فيػػي أقػػرب إلػػى ذلػػؾوىنػػاؾ مػػف يػػرى" أف عمميػػة اإلصػػدار وا 

 ،وأنػو ال يممػؾ إال إصػدار القػانوف ،ريػة بيػذا الشػأفبحيث ال يممؾ رئػيس السػمطة التنفيذيػة سػمطة تقدي
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إال بعػػػد ثػػػار لمقػػػانوف مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة فػػػبل آ عميػػػوو  ،بػػػدف اإلصػػػدار غيػػػر مكتمػػػؿ قانونيػػػاً فالقػػػانوف 
 .(389: 2004 ،)فكرى اإلصدار والنشر"

عمػبل  فػبل يعتبػر ،كما أف ىناؾ مف اعتبر أف اإلصدار لػيس عمػبل تشػريعيا وكػذلؾ لػيس تنفيػذيا     
ار عمؿ إجباري تشريعيا ألف "ممارسة االختصاص التشريعي تتطمب حرية إظيار اإلرادة بينما اإلصد

فيػو لػيس مػف  ،مػف جيػة أخػرى فػإف اإلصػدار ال يضػيؼ شػيئا جديػدا عمػى القػانوفو  ،بالنسبة لمػرئيس
عمػػػػؿ العمػػػؿ التشػػػريعي بػػػأكثر مػػػف اعتبػػػػار وضػػػع الصػػػيغة التنفيذيػػػة عمػػػػى األحكػػػاـ القضػػػائية مػػػف ال

ف كػاف مػف الوجيػة الشػكمية مػف ا  وليس اإلصػدار عمػبل مػف أعمػاؿ السػمطة التنفيذيػة ألنػو و  ،القضائي
وبعبارة أوضح أف اإلصدار  ،اعماؿ التنفيذ فيو في الواقع عمؿ سابؽ لتنفيذ القانوف بالمعنى الصحيح

 نػػوع خػػاص " ونتيجػػة ذلػػؾ أف اإلصػػدار عمػػبل مػػف ،لػػيس تنفيػػذا لمقػػانوف بػػؿ ىػػو جعػػؿ القػػانوف نافػػذا
 .(362: 1949،)صبري
ــاومػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ  عميػػوو        عمػػيالفأف عمميػػة اإلصػػدار تعتبػػر شػػيادة رسػػمية بػػالوجود  يتضــح لن

 :صدار تتضمف اآلتيفإف عممية اإل اليوبالت ،وىذه الشيادة تصدر عف الرئيس وليس غيره لمقانوف،
بػػػإقراره مػػػف أضػػػحى فػػػي النيايػػػة لمقػػػانوف يعنػػػى تسػػػجيؿ لػػػو فػػػي سػػػجؿ القػػػوانيف بعػػػد أف  اإلصػػػدار-1

شػػيادة مػػيبلد تنطػػوي عمػػى أنػػو مػػر  وأصػػبح لػػوشػػأنو شػػأف غيػػره مػػف القػػوانيف  ونػػفإالمجمػػس التشػػريعي 
 والقانوف.االجراءات التي حددىا النظاـ  وفي حدودبجميع المراحؿ التي مف الضروري أف يمر بيا 

ىػػذا  ووجػػوب تنفيػػذبضػػرورة اإلصػػدار لمقػػانوف يعنػػى أف ىنػػاؾ أمػػرا قػػد صػػدر مػػف رئػػيس السػػمطة  -2
 القانوف.

الحػػؽ قػػد  وأف ىػػذا عميػػواإلصػػدار لمقػػانوف يعنػػى ضػػمنيا تنػػازؿ الػػرئيس عػػف حقػػو فػػي االعتػػراض  -3
 القانوف.انتيى بصدور 

فبعد انتياء المجمس التشػريعي مػف نقػاش مشػروع القػانوف، يحيمػو إلػى رئػيس السػمطة الفمسػطينية      
 ف القانوف األساسي لمسمطة الوطنية عمى أنو: ( م41) إلصداره وفي ذلؾ نّصت المادة

رئيس السمطة الوطنية القػوانيف بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي الفمسطيني خبلؿ ثبلثيف  يصدر-1)
، ولػػو أف يعيػػدىا إلػػى المجمػػػس خػػبلؿ ذات األجػػؿ مشػػفوعة بمبلحظاتػػػو إليػػػويومػػًا مػػف تػػاريخ إحالتيػػا 

ال اعتبػػرت مصػػدرة وتن رد رئػػيس السػػػمطة  إذا-2شػػر فػػػورًا فػػي الجريػػدة الرسػػمية. وأسػػباب اعتراضػػو وا 
الوطنيػػة مشػػروع القػػانوف إلػػى المجمػػس التشػػريعي وفقػػًا لؤلجػػؿ والشػػروط الػػواردة فػػي الفقػػرة السػػابقة تعػػاد 
مناقشتو ثانية في المجمػس التشػريعي، فػإذا أقػره ثانيػة بأغمبيػة ثمثػي أعضػائو أعتبػر قانونػًا وينشػر فػورًا 

 ة(.في الجريدة الرسمي
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وبحسػػػب الػػػنص المػػػذكور، يكػػػوف مػػػف اختصاصػػػات رئػػػيس السػػػمطة الفمسػػػطينية القيػػػاـ بػػػاإلجراء      
بػػدء نفػػاذه فػػي حػػؽ الجميػػع، وىػػو إجػػراء  اليوبالتػػلصػػيرورة القػػانوف منتييػػا،  *الدسػػتوري قبػػؿ األخيػػر

 إصدار القانوف. 
اء تعػديبلت عمػى مشػروع "ولكف إذا اقترح رئيس السمطة الفمسطينية عمى المجمػس التشػريعي إجػر      

القانوف ولـ يصدره، ال يكوف بإمكاف المجمس التشريعي تجاوز مقترحات رئيس السمطة الوطنية، ألنػو 
الػػرئيس إال إذا أقػػره المجمػػس مػػرة أخػػرى مػػف ثمثػػي أعضػػاءه،  عميػػوال يمكنػػو تمريػػر أي قػػانوف يعتػػرض 

 . (74: 2007 )العمصي، سواء بالمقترحات التي طمبيا رئيس السمطة أو بدونيا"
"وفي األغمب، لف يحصؿ أي مشروع قانوف عمى أغمبية ثمثي أعضاء المجمػس التشػريعي إذا لػـ      

تكف العممية التشريعية في المجمس التشريعي ستسير وفؽ المجرى الطبيعي، ألف الحزب الذي حصؿ 
ف كػػاف بإمكانػػو أف يقػػر أي قػػانوف بػػالقر  اءة العامػػة واألولػػى عمػػى أغمبيػػة مقاعػػد المجمػػس التشػػريعي، وا 

والثانية التي تحتاج إلى أغمبية أعضاء المجمس الحاضريف فقط، لف يحصؿ في األغمب عمػى أغمبيػة 
ثمثي أعضاء المجمس، ولف يكوف بإمكانو أف يقر مشروع القانوف ثانية بعد رده مف قبؿ رئيس السمطة 

 (.64: 2002")عبيدات،عميوالوطنية مطالبا بإجراء بعض التعديبلت 
 إف ىذا األمر قد يصؿ بالمجمس التشريعي مف أجؿ القياـ بميامو التشريعية إلى أحد أمريف:     

: أف يتوصػػػؿ أعضػػػاء المجمػػػس التشػػػريعي )وبػػػاألخص، الحزبػػػاف الرئيسػػػياف المشػػػكبلف "المـــر الول
( إلى صيغة توفيقية ُتمّكف مف وضع مشروع القانوف 119/132لممجمس وعدد أعضائيـ في المجمس 

لصيغة التي تتفؽ ورأي أغمبية ثمثي أعضاءه وتكفؿ عدـ تعرض مشػروع القػانوف لموفػاة بسػبب عػدـ با
 "عميػوحصولو عمى أغمبية الثمثيف فيما لػو رده رئػيس السػمطة الوطنيػة مطالبػا بػإجراء تعػديبلت معينػة 

 (.183: 2006)بكيرات،
مجمػس التشػريعي عنػدما ال يصػدر :" أف يعطؿ رئيس السػمطة الوطنيػة الػدور التشػريعي لمالمر الثاني

ا، وال يػػػتمكف المجمػػػس مػػػف عمييػػػمشػػػاريع القػػػوانيف، ويعيػػػدىا إلػػػى المجمػػػس مطالبػػػا بػػػإجراء تعػػػديبلت 
، عدـ إقرار أي قانوف، ىذا عمى فػرض أف كافػة اليوبالتالحصوؿ عمى أغمبية ثمثي أعضاءه إلقرارىا 

: 2011)حجـاب، ا"عمييػإجراء تعػديبلت مشاريع القوانيف سوؼ يردىا رئيس السمطة الوطنيػة مطالبػا بػ
148.) 
 يتعطؿ العمؿ التشريعي لممجمس، فإنو مف الضروري اعتماد أحد حميف: أالومف أجؿ      

مػف القػانوف األساسػي، بحيػث تصػبح  (41: أف يصار إلى تعديؿ الفقرة الثانيػة مػف المػادة)الحل الول
فقػة ثمثػػي أعضػاء المجمػػس التشػريعي حتػػى تعػديبلت رئػػيس السػمطة الوطنيػػة ىػي التػػي بحاجػة إلػػى موا

إذا أقػػر المجمػػس التشػػريعي مبلحظػػات رئػػيس  قػػر، ولػػيس مشػػروع القػػانوف بالكامػػؿ، وفػػي ىػػذه الحالػػةتُ 

                                                 
ينية( اإلجػراء األخيػر الواجػػب إتباعػو لصػيرورة القػػانوف نافػذا بحػؽ الجميػػع. وبغػض النظػر عمػػا إذا كػاف النشػر يعتبػػر يعتبػر النشػر فػي الجريػػدة الرسػمية )الوقػائع الفمسػػط -*

قرينػة العمػـ بالقػانوف، ولػف تتحقػؽ  إجراًء دستوريا أـ إداريا بحسب الفقو الدستوري السائد في ىذا الشأف، يبقى المقصود مف النشػر فػي الجريػدة الرسػمية لمدولػة تحقيػؽ قرينػة
  (.قينياليوليس العمـ العمـ بالقانوف ىذه إال بالنشر الرسمي. كما أنو ليس مف المعقوؿ أف يطبؽ القانوف عمى األفراد دوف أف تتحقؽ عمى األقؿ قرينة العمـ )
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السػمطة الوطنيػة بأغمبيػة ثمثػػي أعضػاءه، يصػبح مشػػروع القػانوف مقػّرا بالتعػػديبلت التػي اقترحيػا رئػػيس 
عػػػف رئػػػيس السػػػمطة الوطنيػػػة، وينشػػػر فػػػي  السػػػمطة الوطنيػػػة، ويصػػػدر حكمػػػا، ودوف أف يصػػػدر فعػػػبل

 الجريدة الرسمية مباشرة. 
"وأما إذا لـ تقر التعديبلت المقترحة بأغمبية الثمثيف تسقط ىذه التعديبلت، ويستمر وجود القانوف      

 الذي أقره المجمس التشريعي مف السابؽ، وينشر في الجريدة الرسمية )الوقائع الفمسطينية(.
 

يصػار إلػى تطبيػؽ أكثػر دقػة ويتنػاغـ مػع التجػارب المحيطػة فػي تنفيػذ مبػدأ الفصػؿ  : أفالحل الثـاني
يكػوف مػف حػؽ  وأال( مػف القػانوف األساسػي الفمسػطيني، 2) في المادة عميوبيف السمطات المنصوص 

نما يكوف دوره ىو إليورئيس السمطة الوطنية إبداء أي مبلحظات عمى مشاريع القوانيف التي ترفع  ، وا 
ألمػػػػػر بنشػػػػػرىا فػػػػػي الجريػػػػػدة صػػػػػادقة عمػػػػػى القػػػػػوانيف المقػػػػػّرة مػػػػػف قبػػػػػؿ المجمػػػػػس التشػػػػػريعي وافقػػػػػط الم
 .(48 :2006)البرغوثي،الرسمية"

 
 نشر القوانين:

عمميػػة نشػػر القػػوانيف ىػػي عبػػارة عػػف إخبػػار العامػػة بػػو ليكونػػوا عمػػى عمػػـ بػػو قبػػؿ وضػػعو موضػػع      
تمحؽ بعمميػة اإلصػدار وال تػدخؿ ضػمف  فيي عممية مادية محضة الواقع،التنفيذ وتطبيقو عمى أرض 

 التشريع.أعماؿ 
" ويعتبر النشر المرحمة األخيرة التي يمر بيا التشريع ليصبح ممزما وواجب التطبيؽ عمى جميع      

الجميػور أـ ال وذلػؾ  عميػوىنا افترض العمـ بالقانوف بمجرد النشر سػواء اطمػع و  بأحكامو،المخاطبيف 
وألف إجػراء النشػر يفتػرض عمػـ  ،تي تقضى بأف الجيؿ بالقانوف ال يعتبر عذراوفؽ القاعدة القانونية ال

 فالنشر أسػاس مػف أسػس العدالػة ،قووتفترض العدالة عمـ الناس بالقانوف قبؿ تطبي ،الجميور بالقانوف
 .(51: 2012،)أبو كميل"

قتضى ذلؾ أف معظـ وم ،افتراض العمـ بالقانوف بمجرد النشر ىو افتراضًا غير منطقياً ونرى أن      
إف ىنػػػاؾ مػػػف ال يعمػػػـ بوجودىػػػا بػػػؿ  ،النػػػاس ال يطمعػػػوف عمػػػى جريػػػدة الوقػػػائع وىػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية

ومػػا قاعػػدة أف ال يعتػػد بالجيػػؿ بالقػػانوف إال لػػدرء المفسػػدة التػػي تنػػتج عػػف تػػذرع الػػبعض فػػي  ،أصػػبلً 
ىذا األمػر نػرى ضػرورة اتخػاذ وفي  ،مواقؼ معينة بعدـ عمميـ بالقانوف تفاديا لممساءلة بشتى أنواعيا

إجراءات أسمييا تكميمية لعممية النشر فػي الجريػدة الرسػمية والتػي فػي الغالػب ال يعمػـ بيػا إال مػف ىػـ 
ميتموف في ىذا الشأف مف الدارسيف والباحثيف والقانونييف والمحاميف والقضاة ومػف ييميػـ ىػذا األمػر 

وأقتػػرح اإلعػػبلف عػػف  ،لػػى عمميػػـ مثػػؿ ىػػذا األمػػربػػاقي فئػػات المجتمػػع بالفعػػؿ قػػد ال يصػػؿ إ اليوبالتػػ
وبػػذلؾ قػػد  (خػػذوا عممػػا أييػػا العامػػة)النشػػر لمقػػانوف عػػف طريػػؽ وسػػائؿ اإلعػػبلـ واإلذاعػػات تحػػت بنػػد 

 عميػونصؿ إلى أكبر شريحة ممكنة يتـ إعبلميـ بأف ىناؾ قانونا قد نشر ولمف أراد العمـ بيػذا األمػر 
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ى أمػػر اإلعػػبلف دائػػرة العبلقػػات العامػػة التابعػػة لػػديواف الفتػػوى عمػػى أف يتػػول ،مراجعػػة الجريػػدة الرسػػمية
 والتشريع بوزارة العدؿ.

 فرعيػػػػػػػػاً  أـ تشػػػػػػػريعاً  عاديػػػػػػػػاً  "والنشػػػػػػػر واجػػػػػػػب لكػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػواع التشػػػػػػػريع سػػػػػػػػواء كػػػػػػػاف دسػػػػػػػتوراً          
  .(60: 2003،)الشامي"

النتداب البريطاني إلػى درجت منذ زمف ا الفمسطينية(وعممية النشر في الجريدة الرسمية )الوقائع      
كاف مطبقػا فػي الضػفة الغربيػة فػي عيػد  والذيـ 1952فالدستور األردني الصادر عاـ  ،اليالحوقتنا 

القػانوف عمػى أف )يسػرى مفعػوؿ  و( منػ93/2الحكـ األردني أوجب نشر التشريع حيث نصػت المػادة )
رسػمية إال إذا ورد نػص خػاص مرور ثبلثيف يوما عمى نشره في الجريدة البإصداره مف جانب الممؾ و 

 .آخر(في القانوف عمى أف يسرى مفعولو حتى تاريخ 
ـ عمى 1962( مف دستور 70في عيد اإلدارة العربية المصرية عمى قطاع غزة نصت المادة )و      

أف )تكوف القوانيف نافذة في قطاع غزة بعد ثبلثيف يوما مف تاريخ نشرىا فػي الجريػدة الرسػمية لمقطػاع 
 .القوانيف(ىذا الميعاد أو المدة بنص صريح في تمؾ  صرويجوز ق
منػػو، عمػػى أف تُنشػػػر  116ـ فػػي المػػادة 2003ولقػػد تضػػمف القػػانوف األساسػػي الفمسػػطيني لسػػنة     

وبالعػادة، "ال يكػوف  * القوانيف فور إصدارىا في الجريدة الرسمية لمسمطة الوطنية )الوقائع الفمسػطينية(
فػػي الجريػػدة الرسػػمية دخؿ فػػي مسػػألة نشػػر القػػوانيف، ألف إجػػراء النشػػر لػػرئيس السػػمطة الوطنيػػة أي تػػ

إداريًا تقـو بو الجيات اإلدارية المختصة )مجمس الوزراء(، وال يتدخؿ فيو رئيس السػمطة  يعتبر إجراءً 
وعمميػػػًا، تتبػػػع الجريػػػدة الرسػػػمية لمسػػػمطة الوطنيػػػة ديػػػواف الفتػػػوى  ،(96: 2002)عبيـــدات، الوطنيػػػة"

، يتػابع مجمػس الػػوزراء مسػألة نشػر القػوانيف، كػػإجراء اليوبالتػبػع الػديواف مجمػس الػػوزراء والتشػريع، ويت
 تنفيذي لمقانوف األساسي الذي ينّص عمى مسألة النشر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ني، وتنشر فور إصدارىا في الجريدة الرسمية، ويعمؿ مف القانوف األساسي لمسمطة الوطنية عمى اآلتي: "تصدر القوانيف باسـ الشعب العربي الفمسطي 116نّصت المادة  *

  بيا بعد ثبلثيف يومًا مف تاريخ نشرىا ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ"
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 الفرع الخامس
 لالنعقاد المجمس التشريعي دعوة

 التشػػريعي المجمػػس أعضػػاء ينتخػػب حيػػث المنتخبػػة، التشػػريعية السػػمطة ىػػو التشػػريعي المجمػػس     
 كػػؿ مػػرة وتجػػري االنتخابػػات انتخابػػو، تػػاريخ مػػف سػػنوات أربػػع واليتػػو ومػػدة ومباشػػرا، حػػًرا عاًمػػا انتخاًبػػا
 واليػػػة وتنتيػػػي مػػػدة تشػػػريعية ورقابيػػػة، ميػػػاـَ  التشػػػريعي ويتػػػولى المجمػػػس دوريػػػة، بصػػػورة سػػػنوات أربػػػع

الباحػث  ويػرى الدسػتوري، فمػيالي الجديد المنتخػب المجمس أعضاء أداء عند القائـ التشريعي المجمس
 :اليوكالتاف يقسـ الفرع الى قسميف 

 اوال: انعقاد المجمس التشريعي وفض دوراتو.
 ثانيا: حؿ المجمس التشريعي.

 
 اوال: انعقاد المجمس التشريعي:

 ،*بيانػػو االفتتػػاحي ويمقػػي لممجمػػس األولػػى العاديػػة الػػدورة بافتتػػاح الفمسػػطينية السػػمطة رئػػيس يقػػـو     
 الػػذي الثػػاني، األسػػبوع بدايػػة فػػي العاديػػة األولػػى دورتػػو فػػي االجتمػػاع، إلػػى التشػػريعي المجمػػس ويػػدعو
 بدعوة المجمس وَيعقدُ  ،** شامؿ بإلقاء خطاب الجمسة ويفتتح لبلنتخابات، الرسمية النتائج إعبلف يمي
 األولى تبدأ شير،أ أربعة فترة مدة كؿ فترتيف، عمى السنوية، العادية دورتو الوطنية السمطة رئيس مف
 وينعقػػػد ،(أيمػػػوؿ) شػػػير مػػػف األسػػػبوع األوؿ فػػػي والثانيػػػة مػػػارس( آذار) شػػػير مػػػف األوؿ األسػػػبوع فػػػي

 أو المجمػس، رئػيس أو السػمطة الوطنيػة، رئػيس مػف طمػب عمػى بنػاءً  طارئػة جمسػة فػي كػذلؾ المجمس
 يعتبػػر جتمػػاع،اال ىػػذا الػػرئيس إلػػى يػػدعُ  لػػـ فػػإذا المجمػػس، أعضػػاء عػػدد ربػػع مػػف مقػػدـ كتػػابي طمػػب

 جمسػة إلى المجمس يدعى الدعوة، وكذلؾ طمب في المحدديف والزماف بالمكاف حكًما منعقًدا االجتماع
 أعضػاء ربػع طمػب أو الػرئيس الوطنيػة، أو السػمطة رئػيس طمػب عمػى ،بنػاءً  خاصػة حػاالت في سرية

 جمسػػة فػػي جػػريت أمامػػو، الموضػػوع المطػػروح فػػي المناقشػػة كانػػت إذا مػػا المجمػػس يقػػرر ثػػـ المجمػػس،
 مػف واثنػاف السػرية، مؤيػدي مػف فيػو اثنػاف يشػترؾ مناقشػة، بعػد القػرار ىػذا يصػدر و سرية، أـ عمنية،

 معارضييا. 
 يحػػؽوال  التشػػريعي، المجمػػس زيػػارة مػػف الفمسػػطينية الوطنيػػة السػػمطة رئػػيس يمنػػع نػػٌص  يوجػػد "وال     
 مف ،بطمب يتقدـ  أف الفمسطينية الوطنية ةالسمط لرئيس أف   إال البرلماف، أعماؿ في االشتراؾ لمرئيس
كمػا لػـ يتضػمف القػانوف األساسػي التشريعي،  المجمس أعماؿ جدوؿ في َيردْ  لـ موضوع، مناقشة أجؿ

امتنػاع الػرئيس عػف افتتػاح الػدورة البرلمانيػة  أو النظاـ الداخمي نصوصا قانونية تعالج األمر في حالػة
المجمػػػػس  دوراتمفيػػػػـو دور الػػػػرئيس فػػػػي افتتػػػػاح  فػػػػي ةاليإشػػػػكدوف أي مبػػػػرر قػػػػانوني، ممػػػػا احػػػػدث 

                                                 
 ( مف القانوف االساسي المعدؿ. 52) المادة* 

  ـ2000( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي لسنة 2** المادة)
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     بعػػػػػػػد تػػػػػػػولي المجمػػػػػػػس التشػػػػػػػريعي الجديػػػػػػػد ميامػػػػػػػو" مخػػػػػػػبلؼ لالتشػػػػػػػريعي وىػػػػػػػو مػػػػػػػا أصػػػػػػػبح محػػػػػػػبل 
 .(58:  2008)فكري،

أنو)إذا شػغر مركػز رئػيس السػمطة الوطنيػة فػي أي  عمى( مف القانوف األساسي 37/2ونصت )المادة 
يتػػولى رئػػيس المجمػػس التشػػريعي ميػػاـ  -االسػػتقالة أو فقػػد األىميػػة الوفػػاة أو  –مػػف الحػػاالت السػػابقة 

رئيس السمطة لمدة ال تزيد عف ستيف يوما تجري خبلليا انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رئيس جديػد 
ــا وقفــةوفقػػا لقػػانوف االنتخابػػات الفمسػػطيني(،  ــا ىن لػػـ يتضػػمف القػػانوف األساسػػي نصوصػػا حيػػث  ولن

تمتعػو بكافػة صػبلحيات الػرئيس المنتخػب، و مػا يعنػي المؤقػت، وىػ توضح صػبلحيات رئػيس السػمطة
كثيػػػػػػر مػػػػػػف الػػػػػدوؿ عمػػػػػػى اسػػػػػػتثناء بعػػػػػػض الصػػػػػػبلحيات  واف كػػػػػاف الفقػػػػػػو الدسػػػػػػتوري قػػػػػػد جػػػػػرى فػػػػػػي

باعتبػػار تػػولي ىػػذا المنصػػب مرحمػػة لتسػػيير األعمػػاؿ وسػػد  ةاليػػاالنتقت راواالختصاصػػات خػػبلؿ الفتػػ
 الدستوري فقط. راغالف

 
 تشريعي:ثانيا: حل المجمس ال

البرلمانػات، ويػأتي  عمػىيعد حؿ المجمس النيابي مف أىـ أنواع الرقابة التي تمارسيا السمطة التنفيذية 
ذلؾ في مقابػؿ الحػؽ الممنػوح لمسػمطة التشػريعية فػي تقريػر مسػئولية الحكومػة أو أحػد الػوزراء، والحػؿ 

جػراء انتخابػات جديػدة الختيػار  لمبرلماف يعني إنياء عممػو قبػؿ انتيػاء مػدة واليتػو المحػددة بالدسػتور وا 
ممثمػػي الشػػعب فػػي المجمػػس النيػػابي وىػػذا مػػا يجعػػؿ حػػؽ الحػػؿ مػػف أىػػـ الوسػػائؿ الرقابيػػة فػػي مواجيػػة 

سػقاطياالسمطة التشريعية ، ليتحقػؽ ، وىو يقابؿ ما تممكو األخيرة ِقَبؿ الحكومة مف حؽ سػحب الثقػة وا 
لمجمػػػس المحمػػػوؿ أنفسػػػيـ فػػػي االنتخابػػػات وال ضػػػير فػػػي أف يرشػػػح أعضػػػاء ا التػػػوازف بػػػيف السػػػمطتيف،

 الجديدة ليكونوا نوابا في المجمس الجديد حاؿ إعادة انتخابيـ.   
 ونظرًا لخطورة ىذا الحؽ فقد قيد بعدة ضوابط ىي:     
 الحؽ يمارسو رئيس الدولة فقط وال يجوز لو أف يفوض بو غيره كرئيس الوزراء مثبًل. ىذا -1
 الحؿ إال عند الضرورة وىو وحده مف يقدر ىذه الضرورة. ال يمجأ الرئيس الستعماؿ حؽ  -2

 عػػدـ جػػواز حػػؿ المجمػػس النيػػابي الجديػػد لػػنفس ذات السػػبب الػػذي حػػؿ المجمػػس السػػابؽ مػػف أجمػػو -3
 .إرادة الشعب عمىال يعتبر ذلؾ تحايبًل  حتى

فػػػي مػػػدة محػػػددة  يجػػػب أف يتضػػػمف قػػػرار الحػػػؿ الصػػػادر عػػػف الػػػرئيس الػػػدعوة النتخابػػػات جديػػػدة -4
ومػػف الممكػػف أف تكػػوف تمػػؾ المػػدة ىػػي ذات المػػدة التػػي تحػػدد إلجػػراء االنتخابػػات  ويمػػةوليسػػت ط

   حيف شغور منصب رئيس الدولة.
نمػا توجػد  "بيد أف حؽ حؿ المجمس النيابي ليس حقًا مطمقًا يمارسػو رئػيس الدولػة فػى كػؿ حالػة وا 

 إذا توافرت ومنيا:حاالت معينة يمجأ رئيس الدولة إلى حؿ البرلماف 
قياـ نزاع بيف الوزارة والبرلماف وىي الحالػة التػي يقػرر فييػا المجمػس النيػابي مسػئولية الػوزراء  الةح-1

 ويرفع تقرير بذلؾ إلى رئيس الدولة حيث يممؾ األخير ىنا إسقاط الوزارة أو حؿ المجمس.
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 ظيػػور مسػػألة ىامػػة يتوقػػؼ عمييػػا تغييػػر جػػوىري فػػي نظػػاـ االنتخػػاب أو القػػانوف األساسػػي حالػػة-2
 (.778: 2009صادق،أو إذا تعمقت بمسألة تمس سبلمة الببلد") لمببلد
إذا وجػػدت حالػػة مػػف حػػاالت عػػدـ التجػػانس داخػػؿ الكتػػؿ البرلمانيػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى خمػػؽ مشػػاكؿ  "-3

 عديدة داخؿ المجمس النيابي يجد معو الرئيس المجوء لحؽ الحؿ لمعالجة مثؿ ىذا األمر.
اف كطريقػة دفػاع عػف حقوقػو أو آرائػو التػى يعتقػد مػف وجيػة نظػره أف حالة قياـ الرئيس بحؿ البرلم-4

 .الشعب يؤيده فييا
حالة حؿ البرلماف بقصد إيجاد أغمبية برلمانية ثابتة لكفالة اسػتقرار الحكػـ ولمنػع األزمػات الوزاريػة -5

   (.317: 1988الطماوي،المتكررة")
سحب الثقة مف قبؿ المجمس النيابي يحتاج مف قبؿ رئيس الدولة أو حؽ إف استخداـ حؽ الحؿ "     

إلى مرونة وميارة في طريقو استعماليا ووقػت اسػتعماليا كػذلؾ، ألف تغميػب أحػدىما عمػى اآلخػر مػف 
شػػأنو إحػػداث تغييػػر جػػوىري فػػي طبيعػػة نظػػاـ الحكػػـ، ألف كثػػرة سػػحب الثقػػة مػػف الحكومػػة يضػػعفيا 

كوف لنظاـ حكومة الجمعية، واسػتخداـ حػؽ ويخضعيا لرغبات البرلماف فيجعؿ نظاـ الحكـ أقرب ما ي
جانػػب الحػؿ بإسػراؼ بجعػؿ مػػف البرلمػاف مجػرد مظيػػر خػادع لمديمقراطيػة وتتحػوؿ بػػذلؾ السػمطة إلػى 

    (.770: 2000الحمو،السمطة التنفيذية التى تمارس اختصاصات شبو مطمقة في الدولة")
و )ال يجػوز حػؿ المجمػس التشػريعي أن عمىالفمسطيني  األساسي( مف القانوف 113ولقد نصت المادة)

أو تعطيمو خبلؿ فتػرة حالػة الطػوارئ( وىنػا نبلحػظ بػأف ىػذا الػنص الصػريح بعػدـ إجػازة حػؿ المجمػس 
 عمىىؿ يمكف األخذ ىنا بمفيـو المخالفة لما جاء في نص المادة السابقة  ولكنخبلؿ فترة الطوارئ، 

ال يجػوز فعمػو فػي حالػة الطػوارئ ال يجػوز أـ أف مػا  الطػوارئ؟أنو يجوز حؿ المجمػس فػي غيػر حالػة 
 فعمو في غيرىا مف الحاالت؟

أف حالة الطوارئ ىي حالة خاصة احاطيا المشرع بنوع مف الحماية نظرا لحساسيتيا مف  ونري      
جية ومنعا مف اسػتغبلؿ مثػؿ ىػذه الحالػة مػف قبػؿ السػمطة التنفيذيػة بػاالنحراؼ أو التعسػؼ أو إسػاءة 

حػػؿ المجمػػس  وز لػػرئيس السػػمطةأنػػو يجػػ نــريف جيػػة اخػػري، وتأسيسػػا عمػػى ذلػػؾ اسػػتعماؿ السػػمطة مػػ
 خػبلؿ-عبػارةالتشريعي متي تطمب األمر ذلؾ ولكػف باسػتثناء حالػة الطػوارئ، ونػرى أف مبػرر إضػافة 

سػػبيؿ الحصػػر والتقييػػد فقػػط، إال أف فكػػرة حػػؿ المجمػػس التشػػريعي مػػف قبػػؿ  عمػػىجػػاء  –فتػػرة الطػػوارئ 
ـ التي يمكف اف يػتـ االسػتناد إلييػا تحػت 2007اث التي وقعت يونيو/ حزيراف الرئيس عمى أثر األحد

بند عدـ تجانس الكتؿ البرلمانية أو بند كفالة استقرار الحكـ أو حتى طريقػة دفػاع الػرئيس عػف حقوقػو 
وآرائػػو التػػي يعتقػػد مػػف وجيػػة نظػػره أف الشػػعب يؤيػػده فييػػا أو أف تمػػؾ الحدثػػة قػػد تعمقػػت بمسػػألة تمػػس 

لػػػببلد، فػػػإنني أرى أف عػػػدـ االنسػػػجاـ بػػػيف الكتػػػؿ البرلمانيػػػة فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي لػػػـ يكػػػف سػػػبلمة ا
إذ أف حركة حماس عف طريؽ كتمة التغيير واالصػبلح حصػدت أغمبيػة المقاعػد فػي المجمػس موجودًا 

التشريعي مما مكنيػا مػف أف تشػكؿ حكومػة وتنػاؿ ثقػة البرلمػاف )الحكومػة العاشػرة( وبالتػالي لػـ يتػوفر 
رط عػػدـ التجػػانس ثػػػـ موضػػوع حػػؿ المجمػػس لػػػـ يكػػف حػػبل بحػػد ذاتػػػو لمػػتخمص مػػف األغمبيػػة التػػػي شػػ
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حصدتيا حركة حماس بؿ بالعكس كاف مػف الممكػف أف تعػاد االنتخابػات وتحصػؿ حمػاس عمػى عػدد 
أكبػػػر مػػػف المقاعػػػد نظػػػرا لمتعػػػاطؼ الشػػػعبي الػػػذي ستسػػػتفيد منػػػو مػػػف جػػػرار مػػػا سػػػوؼ تسػػػميو التعػػػدي 

االنتخابػات، كمػا أف حركػة فػتح لػـ تكػف وقتيػا مرتبػة ومييئػة ومسػتعدة لخػوض  واإلفتات عمػى شػرعية
انتخابات لممرة الثانية وتحصػد فييػا عمػى نسػبة أعمػى مػف المقاعػد فكانػت فكػرة الحػؿ فػي غيػر محميػا 
اطبلقا، ثـ إف إعبلف حالة الطوارئ ووقوع حالة االنقساـ واستقالة الوزراء مف حكومػة الوحػدة الوطنيػة 

كػػانوا مػػف حركػػة فػػتح والمحسػػوبيف عمييػػا ومػػا لحقػػو مػػف إقالػػة الحكومػػة وتشػػكيؿ حكومػػة تسػػيير الػػذيف 
أعماؿ في الضفة الغربية برئاسة سبلـ فياض، وما تبع ذلػؾ مػف حالػة االنشػطار بػيف جنػاحي الػوطف 

وال يوجػػد مبػػرر مػػف وبالتػػالي أصػػبح حكمػػا ال يعمػػؿ ي أدى إلػػى عػػدـ إمكانيػػة انعقػػاد المجمػػس التشػػريع
لممجمػس كانػت سػتكوف فػي غيػر  ثـ إف حمو والدعوة إلى انتخابات جديدة طالما أنو محموؿ حكماً  حمو

محميػػا نظػػرًا ألف حركػػة حمػػاس كانػػت بالفعػػؿ قػػد سػػيطرت عمػػى زمػػاـ األمػػور فػػي قطػػاع غػػزة ومنيػػا 
مػػف خبللػو إجػػراء االنتخابػػات فػي قطػػاع غػػزة دوف موافقتيػػا  ؿاألمػور األمنيػػة المػػر الػذي كػػاف سيسػػتحي

 مؾ لـ تكف لتحدث.  وت
 
 

 المطمب الثاني
 االختصاصات التشريعية لرئيس السمطة في الظروف االستثنائية

نمػا منػاط تطبيقػو  فػييطبػؽ  الػذيإذا كاف نظاـ حالة الطوارئ ليس بالنظاـ       الظػروؼ العاديػة، وا 
 ءات العاديػػة، فمػػردقوانيف واإلجػػراتعجػػز السػػمطة التنفيذيػػة عػػف مواجيتيػػا بػػال التػػيالظػروؼ االسػػتثنائية 

 لو ىو وجود مثؿ تمؾ الظروؼ. والداعيتطبيقو 
)كعػػدواف مػػف دولػػة أخػػرى أو التيديػػد يػػدد الػػببلد تأخطػػار خارجيػػة ت فػػيىػػذه الظػػروؼ قػػد تتمثػػؿ      

أو  جماعػػة قبػػؿصػػوره أخطػػار داخميػػة )كعصػػياف مسػػمح مػػف  فػػيا(، وقػػد تكػػوف عمييػػبػػإعبلف الحػػرب 
ضػػرا  –زلػػزاؿ  –ب عػػاـ(، أو قػػد تتخػػذ صػػوره كػػوارث طبيعتػػو )كفيضػػافالتيديػػد باضػػطرابات داخميػػة وا 

 سيوؿ .... الخ(. –براكيف 
تيدد كيػاف الدولػة، ولػيس بالنظػاـ  التي االستثنائيةومف ثـ فيو نظاـ لمعالجة ومواجية الظروؼ      

األمػف  الداعية لتطبيقو وىو الحفاظ عمػى االستثنائيةالظروؼ  بزواؿالدائـ، فيو لو طابع مؤقت يزوؿ 
عادةوالنظاـ العاـ   قبؿ تمؾ الظروؼ. عميوالى ما كانت  األمور وا 

، بمعنػى أنػو لػيس ىنػاؾ مػا يمػـز إلػى المجػوء الوجوبيبيد أنو يبلحظ أف ىذا النظاـ ليس بالنظاـ      
 إليػػو، فيمجػػأ االسػػتثنائيةالعاديػػة ال تسػػتطيع مواجيػػة الظػػروؼ  واإلجػػراءاتإال إذا كانػػت الوسػػائؿ  إليػػو
 الضرورة، لمواجية تمؾ الظروؼ. عند
حيػػث تفتػػرض ىػػذه النظريػػة قيػػاـ خطػػر جسػػيـ وحػػاؿ ييػػدد كيػػاف الدولػػة وأنظمتيػػا، وال تجػػدي        

القواعػػد القانونيػػة التػػي وضػػعت لمظػػروؼ العاديػػة فػػي مواجيتػػو، ويعنػػي ىػػذا أف نظريػػة الضػػرورة تقػػـو 
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متيا مف ناحية، ووجوب احتػراـ قواعػد عمى التعارض بيف اعتباريف: المحافظة عمى كياف الدولة وسبل
 القانوف والحقوؽ والحريات المكفولة مف ناحية أخرى.

 فرعيف:وفي ضوء السياؽ المتقدـ، سوؼ نتحدث في ىذا الموضوع في  
 الضرورة. حالة في لمرئيس االختصاصات التشريعية :الولالفرع 

 رئ.الطوا حالة في االختصاصات التشريعية لمرئيس الفرع الثاني:
 

 الفرع الول
 الضرورة حالة في لمرئيس االختصاصات التشريعية

 لرئيس أنو:) عمى نصت حيث الضرورة حالة المعدؿ األساسي القانوف مف( 43( المادة نظمت       
 التشريعي، المجمس انعقاد أدوار غير في التأخير تحتمؿ ال التي الضرورة حاالت في الوطنية السمطة
 بعػد يعقػدىا جمسػة أوؿ فػي المجمػس التشػريعي عمػى عرضػيا ويجػب القػانوف، وةقػ ليا قرارات إصدار
ال القرارات، ىذه صدور  التشػريعي المجمػس عمػى عرضػت إذا القػانوف، أمػا قوة مف ليا كاف ما زاؿ وا 
 . ) القانوفقوة  مف ليا فو يك ما زاؿ ُيقرىا ولـ السابؽ النحو عمى

 أن يػا حػاالت توفرىػا، حػاؿ تعتبػر التػي الحػاالت ىػي مػا دتحػد لػـ أن يػا المػادة ىػذه مػف ويتضػح      
 حالة حاالت، وليست ىي اليبالت التأخير، تحتمؿ ال التي الضرورة حاالت إلىت أشار  فقط ضرورة،
ن مػا واحػدة،  فػي ىػذه الحػاالت معالجػة الممكػف مػف كػاف فػإذا وممحػة، عاجمػة حػاالت عػدة اجتمػاع وا 
 أداة خػبلؿ مػف طريػؽ الػرئيس عػف إلصػدارىا موجػب فػبل يعيالتشر  المجمس خبلؿ مف عادي تشريع

 .القانوف بقوة قرارات سميت تشريعية،
 فيي حالة الضرورة، في القانوف قوة ليا التي القرارات يصدر مف ىو الوطنية السمطة ف رئيس"إ     

 خالصة صبلحية غيره، وىي دوف الوطنية السمطة لرئيس األساسي القانوف منحيا تشريعية، صبلحية
 مثؿ تقدير في ليساعدوه أو بالحكومة بمستشاريو، يستعيف وقد يمارسيا، تقديرية سمطة وىي لمرئيس،

 .(19)ممحم، د.ت: الحالة" ىذه
 التػي ليػا لمقػرارات إصػداره فػي الػرئيس عمػى تػرد قيود عدة فيناؾ( 43) المادة مضموف وحسب     
 :وىي الضرورة، حالة في القانوف قوة

صػدار الضػرورة حالػة إفّ  إذ :زمنػيال القيػد 1-" المجمػس  غيػاب حالػة فػي إال يػتـ ال القػرارات، وا 
 يستطيع ال اليوبالت منعقد، غير المجمس أف حالة في أو االنعقاد، أدوار بيف فيما أي التشريعي،
 (198: 2008)فكري، ".التشريعي المجمس انعقاد حاؿ في القرارات، ىذه مثؿ إصدارَ  الرئيس
 في المجمس التشريعي عمى عرضيا يجب الرئيس، ُيصدرىا التي والقرارات :البرلمانية ابةالرق قيد 2-"
 األجؿ، احتراـ يجب مف القرارات، مجموعة أو قرارا، أصدر قد الرئيس كاف وسواء يعقدىا، جمسة أوؿ

 مػس،المج عمػى عرضػيا وبعػد إن ػو قػوانيف، إذ لمشػاريع مقترحػات وكأنيا القرارات، ىذه اعتبار ويمكف
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: 2002عبيـدات،القػوانيف") مشػاريع ا لمقترحػاتعمييػ التصػويت يػتـ التػي ةباآلليػ اعمييػ التصػويت يتـ
165.) 
 مػا يقرىػا، زاؿ ولػـ التشػريعي، المجمػس عمػى القػانوف قػوة ليػا التػي القػرارات ىػذه عرضػت "فػإذا     
 لممراكز ريعي، وبالنسبةالتش المجمس إقرار عدـ تاريخ مف أي المستقبؿ في القانوف قوة مف ليا يكوف

 .قائمة تبقى إقرارىا والمتمثؿ بعدـ التشريعي المجمس قرار صدور قبؿ القرارات نظمتيا التي القانونية
 وصػفة اإللػزاـ صػفة القانونيػة، وتفقػد قوتيػا ىػذه تفقػد المجمػس عمػى القػرارات ىػذه تعػرض لػـ فػإذا

 (.12: 2008 )فكري، التشريع"
 إصدار تــ 2009عاـ نياية لغاية ـ2007 في يونيو المنتخب تشريعيال المجمس تعطؿ "ومنذ     

  (.163: 2011)حجاب، الضرورة" حالة إلى استناًدا القانوف، بقوة قرارا( 36)
 الػى أف اسػتنادا الضػرورة، حالػة ظػرؼ تحػت الػرئيس مػف صػدرت بقػوانيف القػرارات ىػذه "أف     

 ال يمنػع ىػذا ولكػف االحػتبلؿ سػمطات قبػؿ مف فالبرلما أعضاء بعض اعتقاؿ بسبب معطؿ البرلماف
 مبرر أعضائو ال تغيب أفّ  كما النصاب، مف األعضاء ىؤالء يستبعد أف عمى البرلماف، اجتماع مف
 . (14: 2008،فكري)"اجتماعاتو حضور البرلماف عضو واجبات أوؿ أفّ  ذلؾ ،لو

تنتيػي،  متػي وتحديػد األساسػي القػانوف فػي الضػرورة حػاالت تحديػد مػف األولػى كػاف ّأنػو ونـرى     
 ادوار غيػر القػرارات فػي اصػدار عمػى بنصػيا ،البرلمػاف حػؿ حالػة اسػتبعدت( 43(المػادة أف ويبلحظ
 حالػة أثنػاء حػؿ البرلمػاف بعػدـ جػواز األساسػي القانوف مف( 113(المادة أشارت وقد المجمس، انعقاد

يكػوف ذلػؾ  أف يقتػرح ،البرلمػاف لحػؿ يػةإمكان وتوفرت األساسي، القانوف تـ تعديؿ حاؿ وفي الطوارئ،
 .شعبي استفتاء بعد الحؿ
 أف عمػى حيػث نصػت( 43(نػص المػادة وردت فػىكممػة  عمػىأف يجري تعديؿ بسػيط  ونريكما      

 المجمػس انعقػاد أدوار فػي غيػر التػأخير تحتمػؿ ال التي الضرورة حاالت في الوطنية السمطة لرئيس)
حيػث  ،اً منعقػد المجمػس إذا كػاف ضػرورة حالػة ىنالػؾ أف اعتبػار فيمكػ ال أنػو يعنػي وىػذا التشػريعي(،

 .التشريعي انعقاد المجمس أدوار غير )وفي( لتصبح حرؼ )الواو( إضافةأقترح 
 األولػى فكػاف مػف ،التشػريعي المجمػس يعقػدىا جمسػة أوؿ فػي القػرارات عػرض تطمػب فالمػادة وكػذلؾ
 األجدر ّأنو مف كما ،التشريعي مف قبؿ المجمس اتالقرار  تمؾ البت في خبلليا يجب التي المدة تحديد
 وأخيػرا بتسػوية نتائجيػا، لمبرلمػاف السػماح مػع رجعػي بػأثر الحالػة ىػذه فػي القػانوف قػوة زواؿ تقريػر
 .القرارات تمؾ تجاه البرلماف صمت حالة معالجة
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 الفرع الثاني
 الطوارئ حالة في لمرئيس االختصاصات التشريعية

: مػػػرتيف مػػػف خػػػبلؿ مرسػػػوميف فػػػي منػػػاطؽ السػػػمطة الفمسػػػطينية الطػػػوارئ حالػػػة بلفإعػػػ تػػػـ قػػػدل      
 أف ويبلحػػػػظ ـ2007 لسػػػػنة( 9) رقػػػػـ الثػػػػاني والمرسػػػػـو ،(2003) لعػػػػاـ( 18) رقػػػػـ األوؿ  المرسػػػػـو

، كممػػة ذكػػر عمػػى يػػأت القػػانوف االساسػػي لػػـ  بحػػد ولكػػف المصػػطمح( 1/ 110) المػػادة فػػي إال مرسػػـو
 ـ(،2009ينػاير12فػي ) الطبػي فمسػطيف مجمػع مرسـو ذلؾ مثاؿ أخرى، يفقوان في استعمالو تـ ذاتو
صػػػدارىا، التشػػػريعات إعػػػداد ةآليػػػ نظػػػـ عنػػػدما األساسػػػي القػػػانوف فػػػإف القانونيػػػة، الناحيػػػة ومػػػف  حػػػدد وا 

 ذكػرٌ  فييمػا يوجػد ال وىاتػاف المادتػاف،(  43) و(  41) المواد إطار في التشريعية الرئيس صبلحيات
 دوف تمػػارس الصػػبلحية ىػػذه فػػإف   اليوبالتػػ_   الطػػوارئ حالػػة إعػػبلف باسػػتثناء_  التشػػريعي لممرسػػـو
 المحكمػػة إلػػى الرجػػوع دوف المراسػػيـ التشػػريعية، ىػػذه بػػبطبلف الحكػػـ يمكػػف ال أن ػػو إال قػػانوني، موجػػب

( ضػػمف نصػػوص مػػواد القػػانوف  موفًقػػا المشػػرع يكػػف فمػػـ الدسػػتورية، عنػػد إغفالػػو إدراج كممػػة )مرسػػـو
 .االساسي
 مف األساسي المعدؿ القانوف مف السابع الباب في الطوارئ حالة أحكاـ الفمسطيني المشرع ونظـ     
 يمكف التي األسباب (110) مف المادة( 1) الفقرة في المشرع وعدد( 114) المادة إلى( 110( المادة
 أو حػرب، )بسػبب المثػاؿ ال الحصػر عمػى سػبيؿ األسػباب وىػذه الطػوارئ، حالة إعبلف أساسيا عمى
 .) طبيعية كارثة حدوث أو مسمح، عصياف أو غزو
 مػف الطػوارئ حالػة إعػبلف فػإف اليوبالتػ رئاسػي، مرسػـو بموجػب الطػوارئ حالػة "ويكػوف إعػبلف     

 ليػا، الموجبػة األسػباب تػوافر مع حتى الحالة، ىذه بإعبلف ممـز غير وىو وحده، اختصاص الرئيس
يومػا،  ثبلثػيف عمػى الطػوارئ حالػة مػدة تزيػد أال ويجػب حػده،و  الػرئيس لتقػدير تخضػع فحالػة الضػرورة

، أو تكػوف أف فمػف الممكػف األدنػى، دوف فقػط األعمػى سػقفيا حػدد فالمشػرع يومػا،  عشػرَ  لخمسػة ليػـو
 موافقػة ثمثػي أخػذ يشػترط أخػرى، يومػا ثبلثػيف لمػدة المرسػـو تمديػد أردنػا فإذا يوما، ثبلثيف إلى وىكذا

 (.35: 2005أبو سعادة،) التشريعي" أعضاء المجمس
 حالػة وتبقػى يومػا، الثبلثػوف تنتيػي فربمػا ،التمديػد مػدة تحػدد أال األفضػؿ مػف كػاف أن ػو ونـرى       
 يعمػف أف أو التمديػد، مػدة التشػريعي المجمػس أف ُيحػدد األولػى مف فكاف قائمة، العصياف أو الحرب،
 حديد تمؾ المدة.، ويترؾ لممجمس أمر تمحددة غير لمدة الطوارئ حالة الرئيس
 الطػوارئ، إعػبلف حالػة مرسػـو ىدؼ يوضح أف الرئيس عمى أوجبت المادة، نفس مف( 3(الفقرة وفي

 المػدة يوضػح األخػرى، وأف دوف منطقػة عمػى الطػوارئ حالػة أف تعمػف فػيمكف يشػمميا، التي والمنطقة
 لمعػودة تػدابير تػـ اتخػاذ قد تكوف أف يفترض الفترة ىذه وخبلؿ يوما، ثبلثيف عف تزيد ال التي الزمنية
 اجتمػاع أوؿ فػي المجمػس التشػريعي يراجعيػا واإلجػراءات التػدابير ىػذه وكػؿ ،عميػو كػاف مػا إلػى

 اجتمػع فػإف بعػدىا، أو الثبلثػيف يومػا خػبلؿ يكػوف قػد الػذي الطػوارئ، حالػة إعػبلف بعػد لممجمػس،
 إال يحصؿ، لف التمديد إف   ًياالتمديد، ومنطق طمب عند يجتمع، تراجع لـ فإف التدابير، المجمس تراجع
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المجمػس  عمػى يجػب التػي الفتػرة لػـ يحػدد المشػرع فػإف   اليوبالتػ ،أسػبؽ أييمػا يومػا الثبلثػيف انتياء بعد
 عمػى (110المػادة) مف) 4)نصت الفقرة فقد الضرورة، حالة في اتخذت التي التدابير مراجعة خبلليا

 حالة أثناء اتخذت التي بعضيا أو والتدابير كميا، ت،اإلجراءا ُيراجع أف التشريعي لممجمس أن و)يحؽ
 التمديػد، جمسػة فػي أو الطػوارئ، حالػة عقػب إعػبلف المجمػس عنػد اجتمػاع أوؿ لػدى وذلػؾ الطػوارئ،

جػراء أسػبؽ؟ أييمػا  لمتمديػد، ُيعػرض لػـ المرسػـو أف افترضػنا فمػو بيػذا الشػأف(، الػبلـز االسػتجواب وا 
ليسػت  فتػرة بعػد المجمػس ينعقػد وربمػا المجمػس، يعقػده أوؿ اجتمػاع لػدى تكػوف المراجعػة فػإف   اليبالتػ

عدد ال يسػتياف  أف خصوًصا السيطرة عف خارجة ألسباب تقديرىا، نستطيع ال مدة بعد أو بالقصيرة،
الحػاؿ منػذ  عميػواإلسػرائيمية، عػبلوة عمػى مػا ىػو  السػجوف فػي المجمػس التشػريعي أعضػاء بػو مػف

 ف انعقاد المجمس التشريعي.ـ بشأ 2007االنقساـ في يونيو 
، االسػتجواب إجػراء عمػى نصػت قػد الفقرة ىذه ونبلحظ أف      مػف  اآلتػي، السػؤاؿ وىنػا ُيطػرح الػبلـز

 الرئيس اختصاص مف الطوارئ ىي حالة فإعبلف ؟االستجواب وما ىو موضوع ؟استجوابوالذي سيتـ 
 نستطيع ال إرادتو مف الشعب ويمثؿ منتخب الرئيس أف   وبما إعبلنو، في منفردة سمطة لو أي وحده،

قبػؿ  مػف المتخػذة واإلجػراءات التػدابير عمػى فيكػوف االسػتجواب الطػوارئ، حالػة إعػبلف عػف اسػتجوابو
 مجمػس أف مما سبؽ يتضػح باالستجواب، سيقـو مف ىو المجمس التشريعي أف   وبما ،الوزراء مجمس
 إعػبلف عمػى الحقػة رقابػة برلمانيػة ىػيال فالرقابػة حصػؿ ذلػؾ، إف سػيتـ اسػتجوابو مػف ىػو الػوزراء

،  عمػى أصػدر التػي الظػروؼ جديػة تمػؾ عمػى رقابػة لممجمػس يكػوفَ  أفْ  األفضػؿ مػف وكػاف المرسػـو
 .المرسـو أساسيا
    {  الخ ...يراجع أف التشريعي لممجمس يحؽ {عبارة إلى وخصوًصا المادة إلى النظر خبلؿ ومف    

ف   ة،بالرقاب المجمس تمـز ال بّأنيا يتضح  .عدميا مف بالمراقبة لممجمس يكوف الخيار وا 
 

خػبلؿ فتػرة انعقػاد المجمػس  الطػوارئ حالػة إعػبلف لمػرئيس يحػؽ ىػؿ التسػاؤؿ اآلتػي، يتبػادر وىنػا     
 التشريعي أو في حاؿ عدـ انعقاده؟

 منعقػدا مػف حػاؿ كػوف المجمػس الطػوارئ، حالػة إعػبلف حػؽ لمػرئيس كػاف إذا مػا القػانوف يحدد لـ     
 أوؿ الطػوارئ، فػي حالػة أثنػاء اتخػذت التػي التػدابير مراجعػة لممجمػس أف عمػى نػص   ولكػف عدمػو،
 القػانوف مػف (113( المػادة قػراءة وعنػد التسػاؤؿ، عمػى بػالجواب كفيمػةٍ  غيػرُ  المػادة وىػذه لػو، اجتمػاع

 فترة بلؿخ أو تعطيمو الفمسطيني، التشريعي المجمس حؿ يجوز ال ) أن و عمى تنص والتي األساسي،
 بالتمديػد، المختص المجمس ىو فإف ،) 110 (المادة مف( 2 (لمفقرة بالرجوع وكذلؾ ) الطوارئ حالة
 ولكػف انعقػاد، حالػة فػي والمجمػس التشػريعي يكػوف الطػوارئ حالػة إعػبلف بػأف توحي المادة ىذه وكأف
 حالػة تعمػف ؿىػ الحالػة ىػذه منعقػد، ففػي غير المجمس ويكوف لحظة، أي حالة حرب في تحدث ربما

 ؟تعمف ال أـ الطوارئ
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 الحقػوؽ عمػى الحفػاظ عمػى الفمسػطيني المشػرع حػرص الطػوارئ حالػة "نجػد ىنػا أنػو خػبلؿ     
بالقػدر  إال األساسػية، والحقػوؽ الحريػات عمػى قيػود فػرَض  يمكػف ال إن ػو والحريػات لممػواطنيف حيػث

أو  معينػة، أمػاكف إلػى التنقػؿ دـعػ أو التجػوؿ، منػع مثػؿ الطػوارئ، حالػة إلنيػاء والػبلـز الضػروري
 تحػدد ذلػؾ" التػي الجيػة ومػف الضػروري، غيػر ىػو ومػا الضػروري، ىػو مػا تحديػد يػتـ ولػـ التفتػيش،
 (.29: 1998)الراميني،

 ،الضػرورةحالػة  في بيا المسموح تمؾ تفوؽ الطوارئ حالة في المتاحة السمطات أف لنا ويتضح     
 إذا الفػرض العكسػي، وفػي ،الضػرورة بمػوائح العمػؿ عػف غنػيي الطػوارئ حالػة إعػبلف فّ فػإ اليوبالتػ

 حالػة تبػرر إعػبلف أف مػف أدنػى الحادثػة األخطػار أف ذلػؾ مفػاد فػاف ،(43(بالمػادة العمػؿ اسػتدعي
 .الطوارئ
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 المطمب الثالث
 ةالقرارات بقانون الصادرة عن رئيس السمطة وفقا لحاالت الضرور 

 تّبنػي إجػراءات عػف تّبنييػا إجػراءات تختمػؼ اليوبالتػ ستثنائيةا تشريعات بقانوف القرارات تعتبر      
 األصؿ مف استثناء الدولة رئيس قبؿ مف االستثنائية التشريعات ُتسف، و القوانيف أوة العادي التشريعات

 قياـ البرلماف بسنيا، حيث تؤوؿ إلى رئيس السمطة سمطة التشريع في بعض األحواؿ.  وىو
ونيػة عمػػى ىػذا النػوع مػػف التشػريعات القػػوانيف المؤقتػة كمػا ىػػو الحػاؿ فػػي "وتطمػؽ بعػض األنظمػػة القان

األردف، وتعػػرؼ ىػػذه األنظمػػة بالمراسػػيـ التشػػريعية كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي لبنػػاف وسػػوريا، والف القػػوانيف 
المؤقتة أو المراسيـ التشريعية، كما تسػمى فػي بعػض الػدوؿ، تصػدر مػف قبػؿ السػمطة التنفيذيػة كونيػا 

شريع، ولو بشكؿ مؤقت او في ظروؼ استثنائية، فإف ممارسة ىذا االختصػاص ال تعػد مالكة حؽ الت
 (.5: 2000 )مصطفى،عمبل تنفيذيا، بؿ يعد عمبل تشريعيا بحتًا "

ف العاديػة التشػريعات قبيػؿ مػف بقػانوف القػرارات وتعتبػر      المخولػة بصػبلحية  الجيػة اختمفػت وا 
حية أصػػيمة لممثمػػي الشػػعب سػػواء أكػػاف مجمػػس نيػػابي أو إصػدارىا، فعمػػى الػػرغـ مػػف أف التشػػريع صػػبل

مجمس تشريعي أو ميما كانت التسمية، إال أف ىناؾ صبلحية استثنائية بإصػدار تشػريعات الضػرورة 
 بقػوة قػرار أو مؤقت قانوف بخصوصيا المتبعيف فقيا، " وبحسب المصطمحيف عميوكما ىو متعارؼ 

شػريعات العاديػة، كونيػا تسػتند إلػى صػبلحية دسػتورية مػف قبيػؿ الت الضػرورة تشػريع يعتبػر القػانوف
ا صػػراحة إلصػدار مثػؿ ىكػػذا تشػريع فػي حػػاالت الضػرورة والتػي يكػػوف فييػا المجمػػس عمييػمنصػوص 

 فػي المجمػس عمػى التشػريع ىػذا عػرض غير منعقد، كما أف ىناؾ شروط واجب توافرىا مػف اىميػا ،
ال زاؿ ماليػػا مػػف قػػوة ال أوؿ قػػانوف، ولممجمػػس أف يقرىػػا أو يعػػدليا أو أف ال جمسػػة يعقػػدىا المجمػػس وا 

 .(15: 2009، )قسيس"قوؽ والمراكز القانونية المكتسبةيقرىا، كؿ ذلؾ عمى أال يؤثر في الح
 أعػداد فػي تباعػاً  ـ نشػرت2007ما بعد حزيراف  الفترة في الصادرة بقانوف القرارات أف "ويبلحظ     
 الوقػائع مػف ممتػاز فػي عػدد صػدرا بقػانوف قػراريف نػاؾى أف عمػى الفمسػطينية، الوقػائع مػف ةاليػمتت

 قػرارات تتعػارض مػع أرقامػاً  يحمػبلف بقػانوف القػراراف وىػذاف الػوزراء، مجمػس عػف صػادر الفمسػطينية
 الذي سيخمؽ األمر والتشريع، الفتوى ديواف عف الصادرة الفمسطينية الوقائع أعداد في منشورة بقانوف
 "التطبيػػؽ الواجػب لمقػانوف الرجػػوع حػيف الفمسػطيني القضػاء ىولػد التنفيػػذ فػي كبيػراً  إشػكاالً 

 (.45: 2008)طوقان،
 الموضوع سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف:وفي حديثنا حوؿ 

 الفرع األوؿ: الشروط الواجب توافرىا في القرارات بقانوف.
 الفرع الثاني: اآلثار المترتبة عمى القرارات بقانوف. 
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 الفرع الول
 جب توافرىا في القرارات بقانونالوا لشروطا

 رئػيس ليمػارس توافرىػا يجػب اً شػروط المعػدؿ األساسػي القػانوف مػف (43)المػادة لقػد تضػمنت     
 النحو عمى الشروط ىذه تمخيص ويمكف القانوف، بقوة قرارات بإصدار فمسطينية اختصاصوال السمطة
 :اآلتي

 .التأخير تحتمؿ ال ضرورة حالة ىناؾ تكوف أف .1
 .التشريعي المجمس انعقاد أدوار غير في بقانوف القرار يصدر أف .2
أف يعػػرض ىػػذا القػػرار بقػػانوف عمػػى المجمػػس التشػػريعي فػػي أوؿ جمسػػة يعقػػدىا بعػػد صػػدور ىػػذا  .3

 القرار بقانوف.
بقػانوف وشػروط الحقػة  القػرار لصػدور سػابقة شػروط ىنػاؾ أف نجػد الشػروط، ىػذه اسػتقراء "مػف     

ـز وجودىما قبؿ صدور القػرار بقػانوف، أمػا الشػرط الثالػث فيجػب تحققػو لصدوره فالشرطيف االولييف يم
في أوؿ جمسة يعقدىا المجمس التشريعي بعػد صػدور القػرار بقػانوف، وحيػث انػو ال يوجػد خػبلؼ عمػى 
توافر الشرط الثاني مف حيث عدـ انعقاد المجمس التشريعي فيما بعد األحداث التػي وقعػت فػي قطػاع 

وكما أف المجمس التشريعي الجديد لـ يقر أي تشريع في الفترة مػا بػيف توليػو ، 2007غزة في حزيراف 
واليتػػو ،وفتػػػرة عػػػدـ انعقػػػاده، وبمػػػا أف الشػػػرط الثالػػث موقػػػوؼ عمػػػى انعقػػػاد المجمػػػس التشػػػريعي بجمسػػػة 

لمتعمػػؽ بحالػػة الضػػرورة سػػيتـ مناقشػػة الشػػرط األوؿ ا عميػػوقانونيػػة دسػػتورية وفقػػا لؤلصػػوؿ والقػػانوف، ف
 .(14)كايد، د.ت: " هومدى توفر 

 اليامة الشروط مف الرئيس مف القانوف بقوة قرار إلصدار الضرورة حالة توفر شرط "ىذا ويعتبر     
فػػي القػػانوف األساسػػي المعػػدؿ ،حيػػث أف ىػػذا الشػػرط يعػػد صػػبلحية مفتوحػػة يعػػود  اعمييػػ المنصػػوص

ط ليذه الصػبلحية التقديريػة لمرئيس تقديرىا، كما أف القانوف األساسي المعدؿ لـ ينص عمى أي ضواب
 الشػرط تػوفر وجػوب مػع التػأخير تحتمػؿ ال ضػرورة سػوى الػنص عمػى وصػؼ ىػذه الحالػة بأنيػا حالػة

التشػريعي فػي خػارج ادوار انعقػاده، واف يػتـ عػرض القػرار بقػانوف عمػى  المجمػس يكػوف أف وىػو الثػاني
 .(21: 2008)طوقان،"قدىا بعد صدور ىذا القرار بقانوفالمجمس التشريعي في أوؿ جمسة يع
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 الفرع الثاني
 اآلثار المترتبة عمى القرارات بقانون

القػػرارات بقػػانوف تصػػدر فػػي ظػػروؼ اسػػتثنائية عػػف جيػػة ليسػػت بحسػػب األصػػؿ مختصػػة بػػذلؾ      
المسػػػاس بمراكػػػز  إلػػػىكونيػػػا تصػػػدر فػػػي حػػػاالت وظػػػروؼ ليسػػػت عاديػػػة وذلػػػؾ مػػػف شػػػأنو أف يػػػؤدي 

حقػػوؽ وحريػػات وضػػع ليػػا القػػانوف والدسػػتور حمايػػة واحتػػراـ وفػػرض  عمػػىوأوضػػاع قانونيػػة وتتعػػدي 
ا، ثػـ إف عمميػة صػدورىا تكػوف فػي منػآي عػف رقابػة الشػعب عمييػا سياج لضػماف عػدـ اإلفتئػات عميي

وممثميو ليا، األمر الذي يجعميا قد تخػالؼ مبػادئ دسػتورية، وغيرىػا مػف اآلثػار التػي مػف الممكػف أف 
 ما يمي نعرض ألىـ ىذه اآلثار:    اإللغاء، وفي إلىتؤدي بيا 

إمكانية مخالفة ىذه القرارات بقانوف لمبادئ دستورية، كوف ىذه القرارات بقانوف تصدر خبلؿ فترة ". 1
 يفترض أنيا استثنائية مف حيث وجود حالة ضرورة.

. إضػػػػعاؼ المركػػػػػز القػػػػػانوني لمصػػػػػدر ىػػػػػذه القػػػػػرارات بقػػػػانوف، مػػػػػف حيػػػػػث كثػػػػػرة عػػػػػددىا وضػػػػػعؼ 2
 (112: 2009)قسيس، "مواضيعيا.

 التعدي عمى صبلحية أصيمة لممجمس التشريعي، أال وىي صبلحية التشريع. ".3

خمػػؽ إشػػكاؿ  اليوبالتػػ. عرضػة ىػػذه القػػرارات بقػانوف لئللغػػاء عنػػد عرضػيا عمػػى المجمػػس التشػريعي 4
مشػػاكؿ  مػػف عميػػوفػػي التعامػػؿ مػػع المراكػػز القانونيػػة المتكونػػة مػػف ىػػذه القػػرارات بقػػانوف، ممػػا سػػيترتب 

 لدى عدة جيات كالقضاء مثبًل.

. تغييب دور الرقابة الشعبية في عمميػة إصػدار القػرارات بقػانوف أو فػي المرحمػة البلحقػة لصػدورىا، 5
 .(25: 2008)طوقان،"لمجتمع المدني القياـ بيذا الدورىذا إذا استثنينا استطاعة مؤسسات ا

فػػػي عػػػدـ االنسػػػجاـ مػػػع  ةاليإشػػػكوجػػػود  ةاليػػػاحتمإضػػػعاؼ النظػػػاـ القػػػانوني السػػػاري مػػػف حيػػػث ". 6
     "ريعات متعارضػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػالج نفػػػػػػػػػػس الموضػػػػػػػػػػوعالتشػػػػػػػػػػريعات السػػػػػػػػػػارية، أو أف تصػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػدة تشػػػػػػػػػػ

 (115: 2009قسيس،)
بحســب  2007القــرارات بقــانون التــي صــدرت عــن الــرئيس بعــد حزيــران بعــض عــرض وفيمــا يمــي 

ــك الطبيعتيــا، وأســبابيا، وتوقيتيــا  ــع تم ــانون نظــرا لضــخامة مــع مراعــاة عــدم ذكــر جمي ــرارات بق ق
 *عددىا:

ا الراضـي الفمسـطينية بعـد الحـداث التـي إلييـقرارات بقانون نابعـة عـن الحالـة التـي آلـت  .1
 بقانون:حدثت في قطاع غزة، ومن ىذه القرارات 

 بشأف قانوف رسـو طوابع الواردات وقانوف طوابع الواردات. 2007( لسنة 3)بقانوف رقـ  قرار• 

حركػة حمػاس الخارجػة  (ميميشػيات)بشأف حظر القوة التنفيذيػة و ـ2007( لسنة 4ف رقـ )بقانو  قرار• 
 عمى القانوف.

                                                 
 الفمسطينية.واالدارية في اراضي السمطة  ةاليالمـ كانت لتنظيـ الحياة 2007وف التي صدرت عف الرئيس بعد حزيرافنشير ىنا الى اف معظـ القرارات بقان - *
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بقانون تنظم الموازنة العامـة لمسـمطة الفمسـطينية، وبعـض المـور الخـرى فـي السـمطة  اتقرار   .2
 :الوطنية

 ( لسنة 7قرار بقانوف رقـ )ـ2007 ةاليالمبشأف الموازنة العامة لمسنة  ـ2007. 

 ( لسنة 4قرار بقانوف رقـ )ـ.2008بشأف الموازنة العامة لسنة  ـ2008 

 ( لسنة 1قرار بقانوف رقـ )العامة.بشأف االنتخابات  ـ2007 
 ( لسنة 3قرار بقانوف رقـ )رقػـ  ةاليػالمبشأف تعديؿ قانوف تنظيـ الموازنة العامة والشؤوف  ـ2008
 ـ.1998( لسنة 7)

 ( لسنة 11قرار بقانوف رقـ )بشأف األمف الوقائي ـ2007. 

 ( لسػػنة 12قػػرار بقػػانوف رقػػـ )بشػػأف المصػػادقة عمػػى الييكػػؿ التنظيمػػي وجػػدوؿ تشػػكيبلت  ـ2007
 .واإلدارية ةاليالمالوظائؼ لديواف الرقابة 

 ( لسنة 1قرار بقانوف رقـ )بشأف تنظيـ ممارسة حؽ اإلضراب في الخدمة المدنية ـ2008.  

 لمور االقتصاديةقرارات بقانون ذات العالقة با .3

 بشػأف المصػادقة اتفاقيػة قػرض لػدعـ التجمعػات السػكانية  ـ2007( لسػنة 2) قرار بقانوف رقػـ
 .الفمسطينية المحاصرة

 ( لسنة 5قرار بقانوف رقـ )ـ2005( لسنة 7بشأف تعديؿ قانوف التقاعد العاـ رقـ ) ـ2007. 

 ( لسنة 6قرار بقانوف رقـ )ت االجتماعيةبشأف إلغاء قانوف التأمينا ـ2007. 

 ( لسنة 8قرار بقانوف رقـ )ـ.2005( لسنة 20بشأف تعديؿ قانوف التأميف رقـ ) ـ2007 

 ( لسػػػنة 10قػػػرار بقػػػانوف رقػػػـ )بشػػػأف المصػػػادقة عمػػػى اتفاقيػػػة القػػػرض المقدمػػػة مػػػف  ـ2007
 .الحكومة األلمانية

 ( لسنة 13قرار بقانوف رقـ )بشأف اإلعفاء الضريبي ـ2007. 

 ( لسنة 1قرار بقانوف رقـ )ـ.2005( لسنة 7بشأف تعديؿ قانوف التقاعد العاـ رقـ ) ـ2008 

 ( لسػػػػنة 2قػػػرار بقػػػانوف رقػػػـ )( لسػػػػنة 17بشػػػأف تعػػػديؿ قػػػانوف ضػػػػريبة الػػػدخؿ رقػػػـ ) ـ2008
 ـ.2005

 ( لسنة 6قرار بقانوف رقـ )اتركبشأف تعديؿ قانوف الش ـ2008. 

  بشػػأف المصػػادقة عمػػػى  ـ25/5/2008الصػػادر بتػػػاريخ  ـ2008لسػػنة ( 7)قػػرار بقػػانوف رقػػػـ
اتفاقيتي القػرض المبػرمتيف مػع البنػؾ اإلسػبلمي لمتنميػة بشػأف مشػروع الػربط الكيربػائي بػيف جميوريػة 

 مصر العربية وقطاع غزة.
  ؿ األمواؿيبشأف مكافحة غس ـ2008( لسنة 8)قرار بقانوف رقـ. 

 
 
 



 
157 

 المبحث الثالث
 لرئيس السمطة ذات الشأن القضائياالختصاصات 

وتتوالىػػا المحػػاكـ عمػػػى عمػػى أف السػػمطة القضػػائية مسػػتقمة الفمسػػطيني نص القػػانوف األساسػػي يػػ     
ـ فػي قضػائيـ لغيػر عمػيي، وأف القضػاة مسػتقموف، وال سػمطاف * (97)مػادة اختبلؼ أنواعيػا ودرجاتيػا 

 وأف القضػػاة. ** (98القػانوف، وال يجػػوز أليػػة سػػمطة التػػدخؿ فػػي القضػاء أو فػػي شػػؤوف العدالػػة )مػػادة 
غيػػر قػػابميف لمعػػزؿ وأف قػػانوف السػػمطة القضػػائية يحػػدد كيفيػػة تعيػػيف القضػػاة ونقميػػـ وانتػػدابيـ وتػػرقيتيـ 

ـ 2002لسػػنة  1رقػػـ ( مػػف قػػانوف السػػمطة القضػػائية 1، أكػػدت المػػادة )سػػياؽوفػػي نفػػس الومسػػاءلتيـ. 
( 82) مػػادة، فيمػػا تػػنص ال( عمػػى اسػػتقبلؿ القضػػاة2، وأكػػدت المػػادة )السػػمطة القضػػائية عمػػى اسػػتقبلؿ

القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عف تنفيذىا أو تعطيؿ  األحكاـ) أفمف قانوف السمطة القضائية عمى 
ا بالحبس، والعػزؿ مػف الوظيفػة إذا كػاف المػتيـ موظفػا عامػا عمييتنفيذىا عمى أي نحو جريمة يعاقب 

المحكمػة المختصػة، وتضػمف أو مكمفا بخدمة عامة، ولممحكـو لو الحؽ في رفع الػدعوى مباشػرة إلػى 
 . ) لوالسمطة الوطنية الفمسطينية تعويضا كامبل 

( مػػف القػػانوف األساسػػي وجػػوب إنشػػاء مجمػػس قضػػاء أعمػػى وأحالػػت 100ىػػذا وتضػػمنت المػػادة )     
( منػػو تشػػكيمتو ومػػنح مجمػػس القضػػاء األعمػػى 37إلػػى قػػانوف السػػمطة القضػػائية الػػذي تضػػمنت المػػادة )

 راؼ عمى مرفؽ القضاء وتسيير أعمالو.صبلحيات عديدة في اإلش
 وفي ضوء ما تقدم سوف نتناول الحديث في ىذا المبحث في مطمبين:  

 لرئيس السمطة.  عنوان: ماىية االختصاصات ذات الشأن القضائيالول ب
 الحكام القضائية والعفو عن العقوبة.  عمىأما الثاني فبعنوان: التصديق 

                               :         اليالتالنحو  عمىو 
 

 المطمب الول
 لرئيس السمطة ذات الشأن القضائيماىية االختصاصات 

تنظيميػػة  اختصاصػػاتاالختصاصػػات التػػي تعطييػػا التشػػريعات الفمسػػطينية لمػػرئيس ىػػي  تعتبػػر     
مػف  ىو حسف سير السمطة القضائية ونظاـ العدالة في فمسطيف، وحتى يكػوف ىنػاؾ نػوع اليدؼ منيا
في جيود جميع األطػراؼ خدمػة لمصػمحة المػواطنيف وحقػوقيـ مػف خػبلؿ وجػود قضػاء نزيػو  التضافر

 ا في القانوف.عمييوفاعؿ وكفؤ يمثؿ صماـ أمف وأماف لمحقوؽ والحريات المنصوص 
إف االختصاصات المعطاة ألي طرؼ ال يجػوز بػأي حػاؿ مػف األحػواؿ أف تسػتغؿ بصػورة مػف شػأنيا 

القضػاء، كمػا إف ممارسػة تمػؾ االختصاصػات البػد مػف  ةعميػفا مػف تحػد ولػو جزئيػاً  تعطيؿ العدالة أو
 ا.عمييالمتعارؼ  والمبادئوتقيد بمجموعة مف األسس  ظـأف تن
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بموضػوع  احتواىػاالتشػريع الػذي  ارتبػاطنقسـ ىػذه االختصاصػات بػالنظر إلػى مػدى أىميتيػا ومػدى وت
 وتتمثل في اآلتي: ات الرئيسيةاالختصاص وىو الولقسميف  السمطة القضائية إلى

 تعييف النائب العاـ." - أ
 .التعييف في الوظائؼ القضائية )القضاة( - ب
 اتخاذ قرار بإعارة القاضي إلى الحكومات األجنبية أو الييئات الدولية. - ت
إصدار مرسـو بتنفيذ القػرار الصػادر بعػزؿ القاضػي )متػى صػار نيائيػا(، فػي حػاؿ العقوبػات  - ث

 التأديبية.
 (22: 2006)البرغوتي، ".الياالنتقتشكيؿ مجمس القضاء األعمى إصدار قرار  - ج

 االختصاصات الثانوية وتمثمت في اآلتي: والثاني
 التصديؽ عمى حكـ اإلعداـ الصادر عف أي محكمة ليكوف الحكـ قاببل لمتنفيذ." - أ
 بعد تنسيبيا مف مجمس القضاء األعمى. االنتخاباتاإلعبلف عف تشكيؿ محكمة قضايا  - ب
يس ىيئػػة مكافحػػة الكسػػب غيػػر المشػػروع التػػي يخضػػع أعضػػاء السػػمطة القضػػائية تعيػػيف رئػػ - ت

 والنيابة العامة لقانونيا.
واإلداريػػة التػػي يخضػػع أعضػػاء السػػمطة القضػػائية والنيابػػة  ةاليػػالمتعيػػيف رئػػيس ديػػواف الرقابػػة  - ث

 العامة وموظفوىا لقانونو.
 أماـ الرئيس. ميفالي اعمياليؤدي رئيس المحكمة  - ج
 .(23: 2006)البرغوتي،"أماـ الرئيس ميفالييؤدي النائب العاـ  - ح

 تنسيب شاغمي الوظائؼ القضائية:  - خ

( مف قػانوف السػمطة 18وفقا ألحكاـ المادة )الوظائؼ القضائية  شاغمي نسب مجمس القضاء األعمىي
 .بقرار مف رئيس السمطة الوطنية الفمسطينيةالقضائية لتعيينيـ 

مف قانوف  (63)والمادة ( مف القانوف األساسي 107المادة)فقا ألحكاـ تنسيب النائب العاـ: و  - د
ـ، ينسب مجمس القضػاء األعمػى النائػب العػاـ لتعيينػو بقػرار مػف رئػيس 2002السمطة القضائية لسنة 

 السمطة، ومصادقة المجمس التشريعي.

 تنسيب أعضاء محكمة قضايا االنتخابات: - ذ

 مجمػس القضػػاء األعمػػىـ ينسػػب 2005لسػنة  9نتخابػػات رقػػـ ( مػػف قػانوف اال29وفقػا ألحكػػاـ المػادة) 
 بتعيينيـ. مرسـو رئاسيأعضاء محكمة قضايا االنتخابات إلصدار 

 ترقية القضاة: - ر

( مػػف قػػانوف السػػمطة القضػػائية 41يتػػولى مجمػػس القضػػاء األعمػػى ترقيػػة القضػػاة وفقػػا ألحكػػاـ المػػادة ) 
  القانوف.( مف ذات 18) سب المادةح عمى أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة 2002لسنة 

 نقؿ القضاة:  - ز
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( مػػف قػػانوف 22) وفقػػا ألحكػػاـ المػػادة يكػػوف نقػػؿ القضػػاة أو نػػدبيـ بقػػرار مػػف مجمػػس القضػػاء األعمػػى
 ـ.2002السمطة القضائية لسنة 

ت تنسػػيب ليػػاغيػػاب إجػػراءات واضػػحة ومعمنػػة ومحػػددة آل نالحــظومػػف نصػػوص القػػانوف السػػابقة      
لقضػػائية مػػف قبػػؿ مجمػػس القضػػاء األعمػػى إلصػػدار قػػرارات التعيػػيف مػػف قبػػؿ رئػػيس شػػاغمي الوظػػائؼ ا

السػػمطة لمحػػد مػػف تعطيػػؿ رئػػيس السػػمطة إقػػرار التعيينػػات ولتوضػػح سػػمطات رئػػيس السػػمطة فػػي مجػػاؿ 
التعيػػيف وبخاصػػة أف رئػػيس السػػمطة عػػيف عػػددا مػػف القضػػاة دوف تنسػػيب مػػف مجمػػس القضػػاء األعمػػى 

 لجية صاحب التعييف )رئيس السمطة(. تيـلياستقبلية ويفقد القضاة مما قد يضعؼ السمطة القضائ
 القضاة عزل-س 
ـ، بمرسػـو 2002لسػنة  1مف قانوف السمطة القضائية رقـ  55وفقا ألحكاـ المادة  يعزل القضاة     

)متػى صػار الصادر عف مجمػس التأديػب تنفيذ قرار عزؿ القاضي الوطنية لرئيس السمطة يصدر مف 
 .يعتبر العزؿ نافذا مف تاريخ صدور ىذا القرارنيائيا( و 

ـ 2006"رئيس السمطة الفمسطينية اصدر خمسة قرارات بقوانيف في فبراير  أن إلىتجدر االشارة      
معػدؿ ألحكػاـ فػي قػانوف تشػكيؿ  فتتعمؽ بالشأف القضائي وىػي تعػديؿ قػانوف السػمطة القضػائية وقػانو 

ـ فػػي قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة، وقػػانوف المحػػاكـ النظاميػػة، وقػػانوف معػػدؿ ألحكػػا
معدؿ لقانوف اإلجراءات الجزائية، وقانوف محكمة الجنايات الكبرى، وبغض النظر عف مدى دسػتورية 

 الختصاصػػاتو ىػػذه بإحػػداث تغييػػرات فػػىإصػػدار ىػػذه القػػرارات بقػػوانيف، فػػإف اسػػتخداـ رئػػيس السػػمطة 
القضػػائي واعتبػػار  بل فػػي السػػمطة القضػػائية وميػػددا السػػتقرار الجيػػازالبنيػػة القانونيػػة لمقضػػاء يعػػد تػػدخ

 "لتنفيذيػػة )رئػػيس السػػمطة والحكومػػة(مػػف الصػػراع عمػػى السػػمطة بػػيف طرفػػي السػػمطة ا ىػػذا التػػدخؿ جػػزءً 
 (.14: 2006)أبوديو وحرب،

 أف تدخبلت الرئيس بتعديؿ بعض النصوص في عدد مف القػوانيف ظيػر واضػحًا وجميػًا بعػد وأري    
والتي أسفرت عػف أغمبيػة برلمانيػة ـ ، 2006في نياية ينايرإعبلف نتائج االنتخابات التشريعية الثانية 

التػػدخؿ لتعزيػػز سػػمطاتو والحػػد مػػف السػػمطات الممنوحػػة  إلػػى-الػػرئيسأي -لحركػػة حمػػاس، ممػػا دعػػاه 
تػدخبلت ميمػا ، وىػذه الكمػا سػنري الحقػاً  المجمس التشػريعيأيضًا و  لمجمس الوزراء والسمطة القضائية

غيػر دسػتورية ومخالفػة لمبػدأ الفصػؿ بػيف السػمطات الػذي  فيػي-ورد فيمػا بعػدكما سن–كانت مبرراتيا 
بقائػػو فػػي  تبنػػاه القػػانوف األساسػػي وانتياكػػًا لمبػػدأ اسػػتقبلؿ القضػػاء والمحافظػػة عمػػى نزاىتػػو وحياديتػػو، وا 

  عف الصراعات والتنازع عمى السمطة. منأى
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 المطمب الثاني
 الحكام القضائية والعفو عن العقوبة عمىالتصديق 

 
  اإلعدامالمصادقة عمى حكم 

( مػػف قػػانوف اإلجػػراءات 409( مػػف القػػانوف األساسػػي وأحكػػاـ المػػادة )109) وفقػػا ألحكػػاـ المػػادة     
حكػـ اإلعػداـ الصػادر عػف  عمىية يصادؽ ، فإف رئيس السمطة الفمسطينـ2001لسنة  3الجزائية رقـ 

( بأف القانوف لـ يحدد ميمة قانونية معينة 109أية محكمة فمسطينية، ويتضح كذلؾ مف نص المادة )
مػػا يمػػنح رئػػيس  المحػػاكـ الفمسػػطينيةف عػػحكػػـ اإلعػػداـ الصػػادر لمصػػادقة رئػػيس السػػمطة عمػػى تنفيػػذ 

مػة أو إلػى مػا ال نيايػػة، وقػد ينتيػي إلػى صػػدور ؿ تنفيػذ الحكػـ إلػى فتػػرة طوييػػعطالسػمطة القػدرة عمػى ت
 .كما سنري الحقا ،الخاص عفوبالقرار 
أنواعيػا منػذ  بمغ مجموع أحكاـ اإلعداـ الصادرة عف المحاكـ الفمسطينية عمى اختبلؼ"ىذا ولقد      
حكمًا، فػي حػيف لػـ تنفػذ  14( حكمًا، نفذ منيا 66ما مجموعو ) 2010ولغاية نياية عاـ  1994عاـ 

لػـ و ، كمػا عمى ىػذه األحكػاـ مصادقة رئيس السمطة الفمسطينيةباقي األحكاـ لعدة أسباب منيا عدـ 
( أحكػاـ لكنيػا لػـ 5( حكمًا، إضافة إلى مصػادقتو عمػى )36الفمسطينية عمى ) يصادؽ رئيس السمطة
 تػػػػػػػـ تخفػػػػػػػيض حكمػػػػػػػيف صػػػػػػػدرا بحػػػػػػػؽ اثنػػػػػػػيف مػػػػػػػف األحػػػػػػػداث واسػػػػػػػتبدؿ الحكػػػػػػػـ تنفػػػػػػػذ، فػػػػػػػي حػػػػػػػيف

ــا نــري  ومــع ذلــك، (52 :2007)ســحويل،"بالسػػجف أنػػو يجػػب أف يػػتـ إجػػراء تعػػديؿ عمػػى نػػص فإنن
يػػػتـ خبلليػػػا مصػػػادقة رئػػػيس  ( مػػػف القػػػانوف األساسػػػي يتضػػػمف تحديػػػد مػػػدة زمنيػػػة معقولػػػة109المػػػادة)

السمطة الفمسطينية عمى تنفيذ الحكـ الصادر باإلعداـ حتي ال يؤدي ذلؾ إلي تأخير تنفيذ الحكػـ مػدة 
سػنة ميبلديػة مػف تػاريخ صػيرورة الحكػـ ر ليػذا التػأخير، وأقتػرح أف تكػوف المػدة طويمة دوف وجود مبر 

قطعػػي وبػػات واسػػتنفاذه كافػػة درجػػات التقاضػػي بمػػا فييػػا الطعػػف بػػالنقض، إذ أف فتػػرة العػػاـ قػػد تكػػوف 
( مػػف القػػانوف 109كافيػػة لتحقيػػؽ الغايػػة مػػف الميمػػة القانونيػػة الممنوحػػة لمػػرئيس بموجػػب نػػص المػػادة)

كافة اعتباراتيا التي سوؼ يتـ الحػديث عنيػا الحقػًا، عمػى أف يػتـ تنفيػذ الحكػـ فػور مػرور األساسي وب
الحكػػـ عمػػى غػػرار المػػدة الزمنيػػة الممنوحػػة مػػدة السػػنة دونمػػا حاجػػة إلػػي مصػػادقة الػػرئيس عمػػى تنفيػػذ 

( مػػف 41لمػرئيس لبلعتػراض عمػػى القػانوف المحػاؿ إليػػو لمتصػديؽ مػػف المجمػس التشػريعي طبقػػًا لممػادة)
 ( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني.71، 70لقانوف األساسي الفمسطيني والمواد)ا

أف مدة السنة المذكورة ىي الحد األقصى لمصادقة الرئيس عمى تنفيذ العقوبة،  ال يفوتنا أن نذكر    
و عػػف ممارسػػة حقػػو بػػالعف حتػػىبمعنػػي أنػػو ال يوجػػد مػػا يمنػػع الػػرئيس مػػف التصػػديؽ عمػػى الحكػػـ أو 

      قبؿ مرور مدة السنة المذكورة. العقوبة
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 حق العفو عن العقوبة أو تخفيضيا:
مػف تنفيػذ العقوبػة كميػا أو  عميػوالعفو عف العقوبة ىو العفو الخػاص ويقصػد بػو إعفػاء المحكػـو      

 *بعضيا أو إبداليا بعقوبة أخؼ بناء عمى مرسـو صادر مف رئيس السمطة.
ذا العفو محو الصفة الجزائية لمسموؾ وال يمس حكـ اإلدانة فيظػؿ منتجػا آثػاره "وليس مف شأف ى     

فقػد ذىػب الفقػو السػائد فػي  )لػيس مػف موضػوع دراسػتنا( أمػا العفػو العػاـ بالعقوبػة،عدا ما يتعمؽ منيػا 
العالـ العربي إلى أنو العفو الذي يمحو عف السموؾ صفتو اإلجرامية بأثر رجعي ويجعمو غير مجازيًا 

 "المقترفػػػػػػة ويزيػػػػػػؿ آثارىػػػػػػا الجنائيػػػػػػة ، أي يعطػػػػػػؿ أحكػػػػػػاـ قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػات بالنسػػػػػػبة لمجريمػػػػػػةميػػػػػػوع
 .(1109: 2009جرادة،)

 :وىنالؾ شروط عدة ال بد مف توافرىا في العفو الخاص منيا
 العفو الخاص يمنح بمرسـو صادر عف رئيس الدولة." •
 ة.ال يمنح العفو الخاص إال بعد اكتساب الحكـ الدرجة القطعي •
العفػػو الخػػاص شخصػػي يمػػنح إلػػى شػػخص معػػيف مػػف النػػاس يػػذكر اسػػمو بدقػػة فػػي مرسػػـو  •

 العفو.
ما العفو أالعفو الخاص ال يمس الجريمة وىو ال يؤثر إال في العقوبة فيمغييا أو يخفؼ منيا  •

 العاـ يشمؿ الجريمة والعقوبة.
 ال يشمؿ العفو الخاص إال العقوبات األصمية. •
 الشخصية. عميووؽ المجني ال يمس العفو الخاص بحق •
 .(2: 2009)تيشوري،"التدابير االحترازية واإلصبلحية ال يشمؿ العفو الخاص •

عػف العقوبػة أو  ( مػف القػانوف األساسػي لػرئيس السػمطة حػؽ العفػو الخػاص42وبحسب المادة )      
باعتباره   السمطة رئيس عف يصدركونو نظاـ العفو الخاص فإف ىناؾ مف انتقد تخفيضيا، ومع ذلؾ 

 بػيف الفصػؿ مبػدأ عمػى االعتداء اليوبالت القضائية السمطة اختصاص في التنفيذية السمطة مف تدخبل
 مػػف أسػػاس عمػػى إنمػا بػػؿ تحكمػػاً  سػمطتو يسػػتعمؿ ال الػػرئيس ألف مػردود القػػوؿ ىػػذا أف إال"، السػمطات

 والعفػو القاضػي، طبقيػاوي العقوبػة أوليا يقرر حيف والقاضي الشارع بيا يسترشد التي االعتبارات ذات
 يعتػػدي ال وىػو العقوبػة، تطبيػػؽ عػدـ فػي تكػوف المجتمػػع مصػمحة أف الدولػة رئػػيس يقػدر حػيف يصػدر
نما القضاء سمطة عمى  إصػبلح استطاعتو غير في فيغدو حوزتو مف األمر يخرج حيف عممو يكمؿ وا 
 لمسػػػمطة ممػػػثبل باعتبػػػاره الدولػػػة رئػػػيس عػػػف العفػػػو يصػػػدر وال ، فيػػػو جػػػداؿ ال نحػػػو عمػػػى ثبػػػت عيػػػب

     "القضػػػػػػػػػائية السػػػػػػػػػمطة بينيػػػػػػػػػا ومػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمطاتيا بكػػػػػػػػػؿ لمدولػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػثبلً  باعتبػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػؿ ، التنفيذيػػػػػػػػػة
 .(2: 2009)تيشوري،

                                                 
فػبل يكػوف  الجريمة،أما العفو العاـ أو العفو عف  العقوبة،مف القانوف األساسي الفمسطيني عمى أنو " لرئيس السمطة الوطنية حؽ العفو الخاص عف  42نصت المادة  - *
 ال بقانوف ".إ
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وكػذلؾ  ،اسػتعمالو فػي الحػؽ صاحب ناحية مف فردي إجراء ىو الخاص إف العفو مكف القوؿي"و      
 أيضاً  فردي إجراء أنو بمفرده، كما يمارسو فقط الدولة لرئيس مقرر حؽ فيو منو، المستفيد ناحية مف

 بػالمحكـو الشػفقة اعتبارات إلى يستند ال فيو ،حؽ وليس لو منحة أنو باعتبار وذلؾ لممستفيد بالنسبة
نمػػا ،عميػػو  أف الدولػػة رئػػيس تقػػدير فػػي تحمػػؿ العامػػة، المصػػمحة مػػف مسػػتمدة اعتبػػارات عمػػى يبنػػى وا 

 .(266.ت:)رزق، د"العقوبة تنفيذ عدـ في ىي المجتمع مصمحة
 

ن كانت لنا كممة ىنا   لتحقيػؽ عنيػا غنػى ال وسيمة يعد األحياف بعض في الخاص إف العفو فنقولوا 
 غيػرو  العاديػة بػالطرؽ لمطعػف قابمػة غيػر بأحكػاـ أخطػاء مػف القضػاء فيػو يقػع قػد مػا إلصػبلح العدالة

 اسػػػػتجابتو بتػػػػتث بعػػػػد اف عميػػػػو المحكػػػػـو لمكافػػػػأة وسػػػػيمةقػػػػد يكػػػػوف  الخػػػػاص العفػػػػو اف العاديػػػػة، كمػػػػا
 حيػث منيػا المتبقػي الجػزء تنفيػذ مػف فيعفػى العقوبػة مف جزء تنفيذ أثناء االجتماعي التأىيؿ لمتطمبات

 ذات الحديثػة القانونية األنظمة مف الخاص العفو نظاـ يعد لذلؾ التنفيذ، الستمرار محؿ ىناؾ يعد لـ
 خصوصا في العصر الحديث. عنيا غنى ال والتي األىمية

 
 اإلعدام عقوبة عمى العفو في ئيسر ال سمطة
 في الرئيس إف سمطة ف نقوؿنستطيع أ الخاص العفو لنظاـ تقييـ مفتناولناه  ما كؿ بعدانو و  الحقيقة
 قضػائية سػمطة ىػي (،42) مػادة األساسػي القػانوف فػي عميػو المنصػوص الخػاص العفػو حؽ استخداـ
 -ة: اليالت لؤلسباب وذلؾ

 والتػػػي القضػػػائية األخطػػػاء إلصػػػبلح وسػػػيمة وىػػػو لعدالػػػةا لتحقيػػػؽ سػػػيبؿ ىػػػو الخػػػاص العفػػػو •
 .العادية وغير العادية بالطرؽفيو  لمطعف مجاؿ وال اً بات أصبح قد الحكـ يكوف أف بعد تكتشؼ

نمػا القضاء سمطة عمى يعتدي ال الرئيس •  ة األخيػرحػوز  مػف األمػر يخػرج حػيف عممػو يكمػؿ وا 
 .فيو جداؿ ال نحو عمى ثبت عيب إصبلح استطاعتو غير في صبحفي
 بحيػػث العقوبػػة تطبيػػؽ فػػي لػػو المرسػػومة الحػػدود تعػػدي يسػػتطيع وال القػػانوف يطبػػؽ القاضػػي •

 وقد سمطتو حدود بو تسمح ال خاص حؿ إلى تحتاج والتي المسائؿ بعض مواجية أحياناً  عميو يتعذر
 روراتوضػػ العقوبػػة ضػػرورة بػػيف الموازنػػة حػػؽ إناطػػة ىػػو المسػػألة ليػػذه الوحيػػد الحػػؿ أف المشػػرع وجػػد

 .الميمة ىذه لمثؿ مؤىمة الببلد في اعمي جيةب المصمحة
 هباعتبػػار  بػػؿ التنفيذيػػة السػػمطة عػػف ممػػثبلً  باعتبػػاره لػػيس الػػرئيس عػػف يصػػدر الخػػاص العفػػو •

 .القضائية السمطة بينيا ومف سمطاتيا بكؿ لمدولة ممثبلمنتخبا مف الشعب و 
 ضػػرورة بػػيف موازنتػػو خػػبلؿ مػػف واعتػػداؿ بحكمػػة الحػػؽ ىػػذا يسػػتعمؿ الػػرئيس أف شػػؾ فػػي ال •

ال المصػػمحة وضػػرورات العقوبػػة  المجتمػػع مؤسسػػات فسػػاد بسػػبب المجتمػػع فػػي والفسػػاد الظمػػـ سػػاد وا 
 .العادؿ ؿقتالمس بالقضاء يعنيمف  أوؿ ىو والرئيس
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 بػػػبعض يتمتػػػع أنػػػو عمػػػى قياسػػػاً  القضػػػائية السػػػمطات بعػػػض لمػػػرئيس يكػػػوف أف مػػػانع مػػػف ال •
 .التشريعية والصبلحيات السمطات

العفػػػو الخػػػاص لػػػو كػػػذلؾ طبيعػػػة سياسػػػية، لصػػػدوره عػػػادة فػػػي بعػػػض المناسػػػبات الدينيػػػة أو  •
 جانب أنو وسيمة إنسانية. إلىالسياسية، 

                                                         
 

 المطمب الثالث
 عالقة رئيس السمطة بمجمس القضاء العمى

ـ مػف رئػيس 2002لسػنة  1وجب قانوف السمطة القضائية رقػـ "يتشكؿ مجمس القضاء األعمى بم     
نائبػػا، وقاضػػييف مػػف أقػػدـ قضػػاة المحكمػػة  اعميػػالرئيسػػا، وأقػػدـ نػػواب رئػػيس المحكمػػة  اعميػػالالمحكمػػة 

، ورؤسػػػػػػػػػػػاء محػػػػػػػػػػػاكـ اسػػػػػػػػػػػتئناؼ القػػػػػػػػػػػدس وغػػػػػػػػػػػزة وراـ اهلل، والنائػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػاـ ووكيػػػػػػػػػػػؿ وزارة اعميػػػػػػػػػػػال
 (. 28: 2008العدؿ")طوقاف،

لقانوف األساسي عمى أف السػمطة القضػائية مسػتقمة، وأف القضػاة مسػتقموف ال سػمطاف نص اولقد      
ومػػف اختصاصػػيا الحكػػـ فػػي قضػػايا الخػػبلؼ عمػػى الحقػػوؽ  (98)ـ ـ فػػي قضػػائيـ لغيػػر القػػانوفعمػػيي

، وال يجػػػػوز أليػػػػة سػػػػمطة التػػػػدخؿ فػػػػي القضػػػػاء أو فػػػػي شػػػػؤوف والحكػػػػـ فػػػػي الجػػػػرائـ وتػػػػأميف العدالػػػػة
وأف السػػػمطة القضػػػائية مسػػػؤولة عػػػف أعمػػػاؿ  ،ىػػػا المسػػػؤولة األولػػػى عػػػف تحقيقيػػػا( باعتبار 98)ـالعدالػػػة

 اإلدارة العامة وقراراتيا باعتبارىا المسؤولية الثانية عنيا.
ويمارس مجمػس القضػاء األعمػى بعػض صػبلحياتو منفػردا والػبعض اآلخػر بحاجػة إلػى مصػادقة      

العدؿ(، كما أف القانوف األساسي تحدث عف رئيس السمطة وجزء منيا بمشاركة مجمس الوزراء )وزير 
أخػػػذ رأي مجمػػػس القضػػػاء األعمػػػى فػػػي مشػػػروعات القػػػوانيف التػػػي تػػػنظـ أي شػػػأف مػػػف شػػػؤوف السػػػمطة 

 (.100القضائية بما في ذلؾ النيابة العامة )ـ
 ـ عمى االتي:2002لسنة1( مف قانوف السمطة القضائية رقـ 18ونصت المادة )     
ضائية بقرار مف رئيس السمطة الوطنيػة الفمسػطينية بنػاء عمػى تنسػيب مػف شغؿ الوظائؼ الق يكوف-1

 -يمي: مجمس القضاء األعمى وفقا لما 
 التعييف ابتداء. بطريؽ-أ
 عمى أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة. الترقية-ب
 مف النيابة العامة. التعييف-ج
 مف الدوؿ الشقيقة. االستعارة-د
( مػػف ىػػذا القػػانوف 16ا فػػي المػػادة )عمييػػكافػػة الشػػروط المنصػػوص فػػي القاضػػي المسػػتعار  يشػػترط-2

 فيما عدا شرط الجنسية الفمسطينية شريطة أف يكوف عربيا.
 التعييف أو الترقية مف تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلؾ. يعتبر-3
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 :ةاليالتوبناء عمى ما سبق يمكن لنا أن نوضح بعض المور 

نيػاء واليتػو أظيػر تعيػيف النائػب العػا"لقد       مػدى وجػوب التنسػيب مػف قبػؿ مجمػس  فػي ةاليإشػكـ وا 
القضػػػػاء األعمػػػػى، حيػػػػث شػػػػكؿ طمػػػػب الػػػػرئيس فػػػػي رسػػػػالة رئػػػػيس ديػػػػواف الرئاسػػػػة الفمسػػػػطينية بتػػػػاريخ 

مف رئيس مجمس القضاء األعمى تنسيب شخصية لمنصب النائب العاـ وتنسيب آخػر  11/9/2005
فػػي جيػػاز القضػػاء وتعارضػػا مػػع مبػػدأ اسػػتقبلؿ تػػدخبل  -ؿشػػكً -اعميػػاللمنصػػب قاضػػي فػػي المحكمػػة 

مػػا يتػػيح اسػػتخداـ الػػوالءات الشخصػػية فػػي موضػػوع  ،فػػي القػػانوف األساسػػي عميػػوالقضػػاء المنصػػوص 
 وتعييف النائب العاـ، واعتبارىا ورقػة ضػغط عمػى النائػب العػاـ خاصػة فػي ظػؿ عػدـ وجػود حصػانة لػ

فػػي سػػير  طمبػػات السػػمطة التنفيذيػػة لمتػػأثير مػػف اإلقالػػة ممػػا يػػوفر بيئػػة مناسػػبة لمفسػػاد خاصػػة بتنفيػػذ
   .(13: 2006)ابوديو وحرب،"العدالة
إصدار قرار تعييف شاغمي الوظائؼ القضائية بتنسيب مف مجمس حؽ إف منح رئيس السمطة ثـ      

القضاء األعمى يعتبر تدخبل في أحد شؤوف السػمطة القضػائية، حيػث أنػو قػد يقػر التعيينػات القضػائية 
بمعنى وضع فيتو )اعتراض( دوف أي ضوابط محددة أو فتػرة زمنيػة معينػة إلصػدار قػرار  أو يرفضيا

التعييف، )عمما أف الغاية مف اتخاذ ىذا اإلجراء باعتبار أف قرار الرئيس ىو قرار كاشؼ لقرار مجمس 
القضاء األعمى صػاحب االختصػاص األصػيؿ فػي تعيػيف شػاغمي الوظػائؼ القضػائية( ممػا يفقػد دور 

 لقضاء األعمى في مجاؿ تعييف القضاة والتدخؿ في سير إجراءات تعييف القضاة.مجمس ا
عمػػى الػػرغـ مػػف أف قػػرار عػػزؿ القضػػاة يصػػدر عػػف مجمػػس التأديػػب المحػػدد فػػي قػػانوف السػػمطة و      

أف مػػنح رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة إصػػدار مرسػػـو بتنفيػػذ القػػرار الصػػادر بعػػزؿ القاضػػي  القضػػائية، إال
يعػػد تػػدخبل فػػي عمػػؿ السػػمطة القضػػائية خاصػػة فػػي حػػاؿ عػػدـ إصػػدار الػػرئيس )متػػى صػػار نيائيػػا( 

أف القانوف لـ يحدد فترة زمنية معينة إلصدار المرسـو و  التأديب، وخصوصامرسـو تنفيذ قرار مجمس 
 ما قد يخرج ىذه الصبلحية عف إطار اإلجراء الشكمي إلعبلف القرار.م ،الرئاسي

رئيس السمطة الوطنية حؽ العفو الخػاص عػف العقوبػة  منحقد دؿ القانوف األساسي المعومع أف      
السمطات، ويشكؿ مدخبل لتدخؿ بيف فصؿ الينطوي عمى خرؽ لمبدأ قد لكف ىذا الحؽ  ،أو تخفيضيا

قيمػػة فػػي  اتجعػػؿ مػػف قػػرارات المحػػاكـ غيػػر ذاالمػػر الػػذي قػػد يرئػػيس السػػمطة فػػي قػػرارات المحػػاكـ، 
  لشكؿ المطموب.با توفير العدالة وتطبيؽ القانوف

ف مػػنح رئػػيس السػػمطة التصػػديؽ عمػػى حكػػـ اإلعػػداـ الصػػادر مػػف أيػػة محكمػػة أ ختامــًا فإننــا نــري     
لتنفيذه دوف تحديد ميمة قانونية معينة، قد يعطؿ تنفيذ الحكـ إلى فترة طويمة أو إلى ما ال نياية، وقػد 

تػدخبل فػي  اليوبالتػو تعطيميػا، ينتيي إلى صدور قرار عفػو، ممػا يشػكؿ تػدخبل فػي قػرارات المحػاكـ أ
قد يعرض السمـ األىمي والمجتمعي لمخطػر، حيػث مػف الممكػف ، األمر الذي أعماؿ السمطة القضائية

 أف يدفع ذلؾ ذوي المجني عميو إلى الثأر واالنتقاـ مف الجاني أو حتى مف ذويو.
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 المطمب الرابع
 اعميالعالقة رئيس السمطة بالمحكمة الدستورية 

 تشكيؿ عمى القوانيف دستورية القضائية عمى الرقابة بفكرة تأخذ التي الدوؿ بعض دساتير نص"ت     
 .(53 :2004")الوحيدي،الرقابة بميمة لمقياـ ،اعميال بالمحكمة الدستورية تسمى خاصة محكمة
 ، 1931 لسػػنة االسػػباني كالدسػػتور األوروبيػة، الػػدوؿ مػػف دسػػاتير عػدد األسػػموب بيػػذا أخػػذ "وقػد     

 والدسػػػػتور ، 1949لسػػػػنة  االتحاديػػػػة ألمانيػػػػا جميوريػػػػة ودسػػػػتور ،ـ1947 لسػػػػنة الياإليطػػػػوالدسػػػػتور 
 المحكمػػػة قػػػانوف عمػػػى الجميوريػػػة رئػػػيس ووافػػػؽ الػػػوطني، المجمػػػس أجػػػاز بمقتضػػػاه الػػػذي السػػػوداني
 (48)رقػػـ القػػانوف لػػو تنفيػػًذا صػػدر الػػذي ـ1971 لسػػنة المصػػري ، والدسػػتورـ1998 لسػػنة الدسػػتورية

 عمػػى بالرقابػػة غيرىػػا دوف وجعميػػا مختصػػة اعميػػال الدسػػتورية المحكمػػة بإنشػػاء القاضػػي ،ـ1979 لسػنة
: 1978أخرى")البػػاز، ناحيػػة مػػف القانونيػػة النصػػوص وتفسػػير مػػف ناحيػػة، والمػػوائح القػػوانيف دسػػتورية
651). 
 البػػاب يفػػ اعميػػال الدسػػتورية المحكمػػة الفمسػػطيني بفكػػرة األساسػػي القػػانوف أخػػذ أخػػرى، ناحيػػة مػػف     

 و( منػػ103المػػادة ) تػػنص حيػػث (،104و 103) المػػواد فػػي القضػػائية بالسػػمطة منػػو الخػػاص السػػادس
 أنو: عمى
 :في وتتولى النظر بقانوف اعمي دستورية محكمة تشكؿ-1)
  وغيرىا. النظـ أو والموائح القوانيف دستورية - أ
  والتشريعات. األساسي القانوف نصوص تفسير - ب
 ذات االختصػػاص اإلداريػػة الجيػػات وبػػيف القضػػائية الجيػػات بػػيف تنػػازع االختصػػاص فػػي الفصػػؿ - ت

 .القضائي
 المترتبػة واآلثػار اإلتبػاع واجبػة واإلجػراءات اعميػال المحكمػة الدسػتورية تشػكيؿ طريقػة القانوف يبيف-2 

 اعميػال المحكمػة أف )تتػولى عمػى ذاتػو األساسي القانوف ( مف104) المادة نصت كما عمى أحكاميا(،
 اختصاص في داخمو تكف لـ ما ،اعميال الدستورية اإلدارية والمحكمة لممحاكـ المسندة المياـ كؿ مؤقًتا

 ( .النافذة لمقوانيف وفًقا أخرى جية قضائية
 يعتبػر الػذي اعميػال الدسػتورية المحكمة رئيس تعييف اتآليو  شروط القضائية السمطة قانوف يحدد لـ"و 
نمػ األعمى، القضاء مجمس رئيس ذاتو ىو  المحكمػة رئػيس بتعيػيف الفمسػطينية السػمطة رئػيس ينفػردا وا 

 ليػذه ممارسػتو كيفيػة تحػدد ضػوابط وجػود دوف) األعمػى القضػاء مجمػس سرئػي (اعميػال الدسػتورية
 معػيف سياسػي لػوف مػف التعيػيف عمميػة فػي يسػتغؿ أف شػأنو مػف األمػر ىػذا إف وحػدودىا، الصبلحية

عمميػة تعيػيف القضػاة  عمػى ذاتػو األمػر ؽبػوينط، ةلمسػمط السػممي التػداوؿ عمميػة عمػى يػؤثر بشػكؿ
 (.48: 2009وعزليـ")قسيس،
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إطبلقػو فمقػد  عمػىإال أف ىذا التفرد في تعييف رئيس المحكمة الدسػتورية مػف قبػؿ رئػيس السػمطة لػيس 
تضػػمف قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية اف يػػتـ ىػػذا التعيػػيف بالتشػػاور مػػع مجمػػس القضػػاء األعمػػى ووزيػػر 

 ـ.2006لسنة 3( مف قانوف المحكمة الدستورية رقـ5بما جاءت بو المادة )العدؿ، وذلؾ حس
 السػمطة رئػيس مػف المقدمػة المبلحظػات األخيػرة جمسػاتو فػي التشػريعي المجمػس تنػاوؿ"ولقػد 
، التعػديبلت تمػؾ المجمػس واقػر الدسػتورية، المحكمػة قػانوف مشػروع لتعػديؿ الفمسػطينية الوطنيػة
تعيػػيف أعضػػاء  عمػػى التشػػريعي المجمػػس مصػػادقة شػػطب التعػػديبلت ابػػرز ىػػذه مػػف  وكػػاف

 ءةرابػػالق المقػػر األصػػمي الػػنص افولقػػد كػػ ،(30: 2006.")البرغــوتي، الدسػػتورية المحكمػػة
 مػف بقػرار يػتـ المحكمػة وقضػاة رئػيس تعيػيف (أف عمػى يػنص التشػريعي المجمػس مػف الثانيػة
 ويصػادؽ األعمػى ضػاءالق مجمػس مػع بالتشػاور الػوزراء مجمػس مػف تنسػيب عمػى بنػاء الػرئيس
 الجديػد الػنص أصػبح بينمػا ،(التشػريعي المجمػس ألعضػاء المطمقػة باألغمبيػة تعييػنيـ عمػى
 :أف عمى ينص الجمسة تمؾ في المقر

 السػمطة رئػيس مػفبقػرار  وقضػاتيا المحكمػة رئػيس بتعػيف لممحكمػة األوؿ التشػكيؿ يػتـ-1)
  .العدؿ ووزير األعمى القضاء مجمس مع بالتشاور الفمسطينية، الوطنية

 مػف تنسػيب عمػى بنػاء الفمسػطينية الوطنيػة السػمطة رئػيس مػف بقػرار المحكمػة وقضاة رئيس يعيف-2
 ، وسوؼ نوضح فيما الحقًا وجية نظرنا في ىذا التعديؿ.(اعميال الدستورية لممحكمة العامة الجمعية

 
 -الدستوري: اختصاصات الرئيس في القضاء 

 فيما يمي:"وتتمثؿ تمؾ االختصاصات      
إصدار قرار التشكيؿ األوؿ بتعييف رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بالتشاور مع مجمس القضاء  -

 *األعمى ووزير العدؿ.
مػػػف الجمعيػػػة العامػػػة  إصػػػدار قػػػرار تعيػػػيف رئػػػيس وقضػػػاة المحكمػػػة الدسػػػتورية، بنػػػاء عمػػػى تنسػػػيب -

 .اعمياللممحكمة الدستورية 
 بناء عمى طمب مف الجمعية العامة لممحكمة.لمحكمة الدستورية عضو ار قرار إنياء خدمة اصدإ -

 استقالة عضو المحكمة الدستورية في حالة االنقطاع عف العمؿ. بقبوؿ إصدار قرار -
رئػيس المجمػس لرئيس وقضاة المحكمة الدستورية يكوف أماـ الػرئيس بحضػور كػؿ مػف  ميفاليأداء  -

 .التشريعي ورئيس مجمس القضاء األعمى

                                                 
، حيػث أف نػص المشػروع المقػر بػالقراءة عميػومػف المجمػس التشػريعي لممصػادقة  إليػوتـ إضافة ىذا االختصاص بعد أف رد الرئيس الفمسطيني مشروع القانوف الػذي رفػع  *

مجمػػس الػػوزراء بالتشػػاور مػػع مجمػػس القضػػاء األعمػػى الثانيػػة مػػف المجمػػس كػػاف يػػنص عمػػى أف تعيػػيف رئػػيس وقضػػاة المحكمػػة يػػتـ بقػػرار مػػف الػػرئيس بنػػاء عمػػى تنسػػيب مػػف 
ألف المصػادقة عمػى التعػديبلت  ويصادؽ عمى تعيينيـ باألغمبية المطمقة ألعضائو. ويشار ىنا إلى أف إصدار القانوف أثار خبلفا ما بيف المجمػس التشػريعي الجديػد والقػديـ

لممجمػػس التشػػريعي، كمػػا ألغػػت اختصػػاص  إليػػولتشػػريعية، وألف التعػػديبلت ألغػػت االختصػػاص المنػػوه المقدمػػة مػػف الػػرئيس جػػاء خػػبلؿ الجمسػػة التػػي تمػػت بعػػد االنتخابػػات ا
 المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية القرارات والمراسيـ الرئاسية.
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تفسػػػير نصػػػوص القػػػانوف األساسػػػي والقػػػوانيف فػػػي حػػػاؿ التنػػػازع حػػػوؿ حقػػػوؽ مػػػرئيس حػػػؽ طمػػػب ل -
ب التفسػػػػػير لممحكمػػػػػة مػػػػػف وزيػػػػػر عمػػػػػى أف يقػػػػػدـ طمػػػػػ السػػػػػمطات الػػػػػثبلث وواجباتيػػػػػا واختصاصػػػػػاتيا

 .(18: 1998")الدجاني،العدؿ
 

 قػد اعميػالالدسػتورية  المحكمػة رئػيس وأعضػاء بتعيػيف نيةيطفمسػال السػمطة رئػيس قيػاـ أف ىونـر      
يكػػوف لػػو مػػػا يبػػرره مػػػف حيػػث أف منصػػػب رئػػيس المحكمػػػة يجػػب أف تتػػػوافر فيػػو صػػػفات عػػدا صػػػفتو 

مف مياـ دستورية في حالة خمو منصب الرئيس أو عجزه عف أدائو  إليوالقضائية باعتبار ما قد يسند 
 عيالمجمػػس التشػػريألعمالػػو ألي سػػبب ، حيػػث أنػػو قػػد يتػػولى منصػػب الرئاسػػة مؤقتػػًا فػػي حػػاؿ كػػاف 

مػػنحبًل ، أو فيمػػا إذا رغػػب رئػػيس المجمػػس التشػػريعي فػػي ترشػػيح نفسػػو لمنصػػب الػػرئيس أو حػػاؿ دوف 
تػولي  إلػى العميػائيس المحكمة الدسػتورية توليو ىذا المنصب أي مانع قانوني ، األمر الذي قد يدفع ر 
حالػة أف يرشػح أال يكوف لػو فػي ىػذه ال عمىرئاسة السمطة مؤقتا لحيف إتماـ إجراءات انتخاب الرئيس 

نفسو لمرئاسة ، ومع ذلؾ نجد اف السمطة التشريعية وىي المنتخبػة مػف قبػؿ الشػعب وتنػوب عنػو لػيس 
طالما أف ىذه الشخصية قد تشغؿ فػي مرحمػة  اعميالليا أي دور في اختيار رئيس المحكمة الدستورية 

أنو كػاف يتوجػب الػنص  ،ؿالقو  إلىمف المراحؿ ولو لفترة محدودة منصب الرئاسة األمر الذي يدعونا 
دور في اختيار أو ترشيح أو حتي تنسيب شخصية رئيس المحكمة  لممجمس التشريعيأف يكوف  عمى

 . اعميالالدستورية 
 

مػػف الجػػػدير ذكػػػره أف ىنػػػاؾ العديػػد مػػػف الدسػػػاتير التػػػي أوردت كيفيػػة تنظػػػيـ و تشػػػكيؿ المحكمػػػة      
والػذي  الياإليطـالدسـتور ألمر، ومف تمؾ الدسػاتير الدستورية باعتبار إشراؾ كافة السمطات في ىذا ا

قاضػػػيا حيػػػث يختػػػار رئػػػيس  15( منػػػو عػػػف أف المحكمػػػة الدسػػػتورية تتكػػػوف مػػػف 135تحػػػدثت المػػػادة)
العاديػة والمحكمػة اإلداريػػة  اعميػالالجميوريػة ثمػثيـ ، ويختػار البرلمػاف ثمػثيـ وتختػار كػؿ مػف المحكمػة 

عشػر  االثنػييعػيف أعضػاء المحكمػة الدسػتورية  الذيالممؾ ىو  فإف إسبانياثمثيـ الباقي، "وفي  اعميال
ولكف بناء عمى اقتراح كؿ مف : مجمس النواب يقترح أربعة أعضاء ، ومجمس الشػيوخ يقتػرح أربعػة ، 

تشػكؿ المحكمػة  البرتغـالوالحكومة تقترح اثنيف ، والمجمس العاـ لمسمطة القضػائية يقتػرح اثنػيف، وفػي 
ر قاضػػيا تتػػولى الجمعيػػة النيابيػػة تعيػػيف عشػػرة أعضػػاء ، أمػػا الثبلثػػة البػػاقيف الدسػػتورية مػػف ثبلثػػة عشػػ

تشػػكؿ محكمػػة الضػػمانات الدسػػتورية مػػف تسػػعة  البيــروفيػػتـ تعيػػنيـ مػػف قبػػؿ ىػػؤالء العشػػرة ، و فػػي 
 .(64: 2004)الوحيدي ،أعضاء " 

لػػوزاف ، وتعتبػػر  فػػي ةاليػػالفيدر تخػػتص بالرقابػػة عمػػى دسػػتورية القػػوانيف المحكمػػة "وفــي سويســرا      
ـ 29/5/1954الصػػادر فػػي  اليالفيػػدر أعمػػى ىيئػػة قضػػائية فػػي سويسػػرا وتػػـ إنشػػاءىا طبقػػا لمدسػػتور 

الجمعيػػة ( والتػػي تضػػمنت أف ىػػذه المحكمػػة تتكػػوف مػػف ثبلثػػيف قاضػػيا تنتخػػبيـ 113بموجػػب المػػادة )
 9ف الصػادر فػي فقػد نظػـ القػانو  –قبػؿ التقسػيـ  – تشيكوسـموفاكيا وفػي ،االتحادية لمدة ست سػنوات
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جراءاتيػػػاـ إنشػػػاء المحكمػػػة 1920مػػػارس سػػػنة  حيػػػث نػػػص عمػػػى تشػػػكيؿ  ،الدسػػػتورية واختصاصػػػيا وا 
اء المحكمة الدستورية مف سبعة أعضاء يعيف رئيس الدولة ثبلثة أعضاء مف بينيـ رئيس المحكمة بن

 اعميػالة اإلداريػة المحكمو  اعمياليختار قضاة كؿ مف المحكمة القضائية عمى اقتراح الجمعية الوطنية و 
                  .(64: 1978 ،األربعة أعضاء الباقيف ")الباز

لسػػنة  (3)رقػػـ  اعميػػال( مػػف قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية 2فإنػػو وفقػػا لػػنص المػػادة ) وفــي فمســطين     
وتنعقد ىيئػة المحكمػة  ،التي نصت عمى )تؤلؼ المحكمة مف رئيس ونائب لو وسبعة قضاةو ـ 2006

  .باألغمبية(وتصدر قراراتيا  ،وستة قضاة عمى األقؿمف رئيس 
فإف عدد قضػاة ىػذه المحكمػة وحسػب نػص المػادة المػذكورة ىػو تسػعة قضػاة بمػف فػييـ  اليوبالت     

المػادة رئيس المحكمة أما بخصػوص تعيػيف ىػؤالء القضػاة فػإف ذلػؾ وحسػب مػا ىػو واضػح مػف نػص 
يعيف ىؤالء القضاة سواء التشكيؿ األوؿ أو فيما  فإف الرئيس أي رئيس السمطة ىو مف (5/2 ،1/ 5)

 أمػػا ،العػػدؿبعػػد حيػػث فػػي التشػػكيؿ األوؿ يكػػوف التعيػػيف بالتشػػاور مػػع مجمػػس القضػػاء األعمػػى ووزيػػر 
 .اعميالالتعييف فيما بعد فيكوف مف الرئيس بناء عمى تنسيب مف الجمعية العامة لممحكمة الدستورية 

فقد أبقي عمػى  ،حكرًا عمى الرئيس لوحدهليس المحكمة يكوف أف تعييف قضاة ىذه  ويتضح مما سبق
مشاركة السمطة القضائية في التعييف تجت بند التشػاور مػع مجمػس القضػاء األعمػى، وكػذلؾ مشػاركة 
ف  الحكومة في ذلؾ التعييف والمتمثمة في وزير العدؿ الذي يػتـ التشػاور معػو فػي ىػذا الشػأف كػذلؾ، وا 

بعػػدما تسػػمـ المجمػػس التشػػريعي السػػابؽ فػػي  فػػي ىػػذا التعيػػيف قػػد جػػاء المجمػػس التشػػريعي إشػػراؾ عػػدـ
حيػث وكمػا  ،عػض التعػديبلت عمػى مشػروع القػانوفمبلحظات رئيس السػمطة بػإجراء ب األخيرةجمساتو 

بعػد أف  اعميػالسبؽ ذكره شطبت مصادقة المجمس التشريعي عمػى تعيػيف أعضػاء المحكمػة الدسػتورية 
باألغمبيػػة  اعميػػالف يصػػادؽ عمػػى تعيػػيف قضػػاة المحكمػػة الدسػػتورية كػػاف الػػنص فػػي مشػػروع القػػانوف أ

المطمقػػة ألعضػػاء المجمػػس التشػػريعي، كػػذلؾ تناولػػت التعػػديبلت إلغػػاء صػػبلحية المحكمػػة الدسػػتورية 
بشػكؿ نيػائي بػالنظر فػي دسػتورية القػرارات والمراسػيـ الرئاسػية، حيػث كػاف الػنص األصػمي المقػر مػػف 

لثانيػػة يمػػػنح المحكمػػػة صػػبلحية النظػػػر فػػػي دسػػتورية القػػػرارات والمراسػػػيـ المجمػػس التشػػػريعي بػػػالقراءة ا
 الرئاسية. 

الرئيس عباس حينيا استشعر الخطر الذي سيتيدد  أفإال  وال نجد تفسيرا لذلك من وجية نظرنا     
وفػوز حركػة بعػد اإلعػبلف عػف نتػائج االنتخابػات التشػريعية الثانيػة المجمس التشػريعي المنتخػب حػديثًا 

، وأنػػو أراد بيػػذه الخطػػوة أاًل يجعػػؿ مػػف مصػػادقة المجمػػس اس بأغمبيػػة مقاعػػد المجمػػس التشػػريعيحمػػ
التشريعي عمى تعييف القضاة عائقًا، فيما لػو تػأثر المجمػس بػأي خطػوات عقابيػة مػف جانػب االحػتبلؿ 

 تجاذبػػػات اإلسػػػرائيمي، وىػػػذا مػػػا حػػػدث فعػػػبًل، وكػػػذلؾ تجنيػػػب المشػػػيد الفمسػػػطيني مػػػا قػػػد يحػػػدث مػػػف
 بيف مؤسسة الرئاسة والرئيس مف جية، وبيف المجمػس التشػريعي مػف جيػة أخػرى، سياسية  اعاتوصر 

الحصػوؿ  إمكانيػةوربما كذلؾ تحسػبًا مػف عػدـ  ،يذه األغمبيةب ا المجمسعمييالحالة التي أضحى عد ب
و مػا تػـ فػي ىػذا الشػأف ربمػا يعػد انػ أف وىذا ما يـدعونا لمقـول ،مطمقة ألعضاء المجمس أغمبيةعمى 
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توجو محمود مف حيث أف مبلحظات رئيس السمطة بشطب مصادقة المجمس التشريعي عمى التعييف 
حػدث مػف اعتقػاؿ لنػواب تعرض لو المجمس مػف ىػزات عنيفػة عقػب مػا وخصوصًا بعد ما  أكمياآتت 

كتمة التغيير واإلصػبلح مػف قبػؿ االحػتبلؿ اإلسػرائيمي وكػذلؾ لحالػة االنقسػاـ التػي وقعػت بعػد أحػداث 
وبػػذلؾ نعتبػػر أف خصوصػػية الحالػػة الفمسػػطينية قػػد فرضػػت نفسػػيا  ،ـ2007ر حزيػػراف مػػف العػػاـ شػػي

عػػدـ تشػػكيميا وممارسػػتيا لعمميػػا  عمػػى اليوبالتػػ، اعميػػالعمػػى كيفيػػة اختيػػار قضػػاة المحكمػػة الدسػػتورية 
 أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف تعديؿ ىػذا القػانوف فيمػا بعػد كونػو لػيس إال ومن وجية نظرنا، اآلف حتى

قػانوف عػادي ال يحتػاج إلػى أغمبيػة نسػبية مػػف أعضػاء المجمػس فػي حػاؿ اسػتقرت األوضػاع القانونيػػة 
جػػػراء االنتخابػػػات الرئاسػػػية  والبرلمانيػػػة والسياسػػػية فػػػي أراضػػػي السػػػمطة الفمسػػػطينية بعػػػد المصػػػالحة وا 

 والتشريعية واستقرار األوضاع عمى النحو المرجو.
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 انثانثانفظم 

انضهطح. انذتهٌياصيح نزئيشظاطاخ االخت

 وتطورىا وعالقتيا بالمفاىيم الخرى المبحث االول: الدبموماسية
 .وتطورىا التاريخي مفيـو الدبموماسية المطمب االول:

 .بالقانوف والعبلقات الدوليةالدبموماسية عبلقة  :الثانيالمطمب 
 ممارسة الدبموماسية في األنظمة السياسية: الثالثالمطمب 

 الفمسطينية المبحث الثاني: اختصاصات الرئيس طبقا لقانون منظمة التحرير
 االختصاصات الدبموماسية لمرئيس واالعتراؼ بالمنظمة.المطمب الول: 
 الدبموماسية الفمسطينية واالنتفاضة األولى. المطمب الثاني:
 .1994القرارات الدبموماسية لرئيس المنظمة قبؿ  المطمب الثالث:

 الثالث: االختصاصات الدبموماسية لرئيس السمطة حسب القانون الدبموماسي المبحث
 الفمسطينية. الوضع القانوني لمسفارات والممثميات بعد قدـو السمطة المطمب الول:
 الفمسطينية.رئيس منذ قدـو السمطة الأىـ القرارات الدبموماسية التي اتخذىا  المطمب الثاني:
 س الدبموماسي في عممية التفاوضدور الرئي المطمب الثالث:

المبحث الرابع: االختصاصات الدبموماسية لرئيس السمطة بعد حصول فمسطين عمى دولة 
 مراقب.

 األثر الدبموماسي الذي تركو القرار برفع فمسطيف إلى صفة دولة مراقب.المطمب الول: 
 .األممي لقرارا عمى ترتبةالم نتائجال المطمب الثاني:
 السمطة.االختصاصات الدبموماسية لرئيس  عمىالقرار  أثرث: المطمب الثال

 
 
 
 
 
 
 

 



 
171 

 لثالفصل الثا
 لرئيس السمطةدبموماسية صاصات الاالخت

أعمى يحدده دستورىا ويمثميا في عبلقاتيا مع الدوؿ األخرى، فػرئيس الدولػة  لكؿ دولة رئيس
ثػات الدبموماسػية والقنصػمية ويبػـر يرسػؿ ويسػتقبؿ البعو  أماـ غيرىا مػف الػدوؿىو الممثؿ األوؿ لدولتو 

 .اعمييويصادؽ  المعاىدات واالتفاقيات الدولية
جػػرى العػػرؼ عمػػى التػػزاـ الدولػػة بػػأف تخطػػر الػػدوؿ األخػػرى بشػػخص رئيسػػيا وألقابػػو وعمػػى ولقػػد       

" ىػػػذه الػػػدوؿ االعتػػػراؼ بػػػو كممثػػػؿ أعمػػػى لمدولػػػة، لػػػو سػػػمطات واسػػػعة فػػػي ميػػػداف العبلقػػػات الدوليػػػة، 
براميا والتصديؽ س مرئيسفم ا، وفي بعػض األحػواؿ كمػا عمييمطة التفاوض بشأف المعاىدات الدولية وا 

ا تعػػديؿ فػػي عمييػػفػػي معاىػػدات الصػػمح والتحػػالؼ والتجػػارة والمبلحػػة وجميػػع المعاىػػدات التػػي يترتػػب 
كمػػا يعتمػػد رئػػيس الجميوريػػة ممثمػػي الػػدوؿ األجنبيػػة  ،أراضػػي الدولػػة، أو التػػي تتعمػػؽ بحقػػوؽ السػػيادة

لػػػرئيس الدولػػػة فػػػي بعػػػض األنظمػػػة الدسػػػتورية دور رئيسػػػي فػػػي مباشػػػرة ىػػػذه السػػػمطات و  ،لسياسػػػييفا
ويعاونو في أدائو ليذه المياـ وزير الخارجية والمبعػوثيف الدبموماسػييف فػي حػيف يكػوف وزيػر الخارجيػة 

 .(14: 2010)طشطوش، "و المسئوؿ األوؿ في ىذه المجاالتفي ظؿ أنظمة أخرى ى
يس الدولة بمركػز خػاص باعتبػاره الممثػؿ األعمػى لمدولػة فػي عبلقاتيػا الخارجيػة ويكػوف لذلؾ يتمتع رئ

شخصػػػو محػػػؿ رعايػػػة خاصػػػة مػػػػف سػػػائر الػػػدوؿ األخػػػرى، ويتمتػػػػع ايضػػػا بمجموعػػػة مػػػف االمتيػػػػازات 
والحصانات التي تكفؿ لو الرعاية واالحتػراـ وعػدـ المسػاس بسػيادة الدولػة التػي يرأسػيا ويحظػى رئػيس 

 الحتراـ والرعاية سواء أكاف عمى إقميـ دولتو أو عمى إقميـ دولة أخرى.الدولة بيذا ا
 لبلختصاصات الدبموماسػية لػرئيس السػمطة اليالح الواقع ليعالج الفصؿ ىذا وبناء عمى ما تقدـ جاء

 فقػد لػذلؾ، النظػاـ السياسػي الفمسػطيني ويعيشػيا عاشػيا التػي والظػروؼ األحػداث الػدائرة إلػى مسػتندا
 :ةاليالت المباحث لىإ قسـ الفصؿ

 وتطورىا وعالقتيا بالمفاىيم الخرى المبحث االول: الدبموماسية
 .التاريخي ىاتطور و  مفيـو الدبموماسية المطمب االول:
 بالقانوف والعبلقات الدولية.الدبموماسية عبلقة  المطمب الثاني:
 .ممارسة الدبموماسية في األنظمة السياسية المطمب الثالث:

  
 الفمسطينية لثاني: اختصاصات الرئيس طبقا لقانون منظمة التحريرالمبحث ا

 االختصاصات الدبموماسية لمرئيس واالعتراؼ بالمنظمة.المطمب الول: 
 الدبموماسية الفمسطينية واالنتفاضة األولى. المطمب الثاني:
 .1994القرارات الدبموماسية لرئيس المنظمة قبؿ  المطمب الثالث:
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 مقانون الدبموماسيطبقا ل: االختصاصات الدبموماسية لرئيس السمطة المبحث الثالث
 الفمسطينية. الوضع القانوني لمسفارات والممثميات بعد قدـو السمطة المطمب الول:
 الفمسطينية.رئيس منذ قدـو السمطة الأىـ القرارات الدبموماسية التي اتخذىا  المطمب الثاني:
 موماسي في عممية التفاوضدور الرئيس الدب المطمب الثالث:

دولة  صفة المبحث الرابع: االختصاصات الدبموماسية لرئيس السمطة بعد حصول فمسطين عمى
 مراقب.

 األثر الدبموماسي الذي تركو القرار برفع فمسطيف إلى صفة دولة مراقب.المطمب الول: 
 .األممي لقرارا عمى ترتبةالم نتائجال المطمب الثاني:
 السمطة.االختصاصات الدبموماسية لرئيس  عمىالقرار  أثر المطمب الثالث:
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 الولالمبحث 
 وتطورىا وعالقتيا بالمفاىيم الخرى الدبموماسية

 االجتمػاع أف وبعضػيا وضػح واإلنسػاني البشػري التجمػع عػف تحػدثت كثيػرة نظريػات جاءت
 ولػيس جماعػات فػي العػيش فػي ورغبتػوالطبيعة  مخاطر مف اإلنساف خوؼ بسبب كاف لمبشر األوؿ
 .ليا يتعرض المخاطر التي يواجو أف يستطيع لكي منفردا
 فيػو تسػود كانػت في جماعات العيشب اإلنساف رغبة بسبب وجد الذي االجتماعي النظاـ فيذا "     

 العبلقػات ىنػاؾ فكانػت، الحاجػات واخػتبلؼ تنػوع المصػالح بسػبب ذلػؾ مػف بػد ال وكػاف العبلقػات
فػي  رغبػة والحاجيػات لمسػمع تبػادؿ مػف اقتصػادية وعبلقػات وتػزاور زواج ومصػاىرة مػف ماعيػةاالجت

 والحػروب المعػارؾ اشػتممت عمػى التػي والعسػكرية األمنيػة العبلقات ذلؾ إلى أضؼ ،العيش استمرار
 التجمعات مع والتحالفات عنيا العدواف ا وصدعميي االعتداء مخاطر مف السكانية التجمعات وحماية

 الذي المجتمع وطبيعة يتبلءـ مستوى بسيط عمى كاف بعد بؿ دوليا طابعا لـ يأخذ ذلؾ كؿ ،مجاورةال
 .(209: 2010)طشطوش، آنذاؾ" قائما كاف
 أىميػا مػف كاف والتي الدولية اليامة األحداث ىو الدولية بالعبلقات االىتماـ لزيادة دفع مما فإ     
 مجػاؿ فػي تطػورات مػف صػاحبيا ومػا والثانيػة لمتيف األولػىالعا الحربيف ىو الماضي القرف بداية في

األحػداث  مػف وغيرىػا العالميػة التحػرر وحركػات والتكنولوجيػة العمميػة التجػاري والثػورة والتبػادؿ التسػمح
 اليامة.
 كانػت وقػد بيػا تػدار طػرؽ ووسػائؿ إلػى تحتػاج الػدوؿ بػيف والصػبلت العبلقػات ىػذه أف شؾ وال     
 باسػـ عرفػت والتػي والحكومات الدوؿ بيف والتمثيؿ واالتصاؿ التفاوض عممية يى الوسائؿ ىذه أبرز

 .الدبموماسية
ىذا وتعتبر الدبموماسية واحدة مف أىـ الظواىر المعاصرة، فيي تمثؿ العبلقات بػيف الػدوؿ وىػي      

وبػيف العػالـ أيضًا أداة ميمة ورئيسية مف أدوات تنفيذ السياسػة الخارجيػة لمػدوؿ وحمقػة االتصػاؿ بينيػا 
الرغـ مف الدور الياـ لمدبموماسػية فػي العبلقػات الدوليػة، إال أف ىنػاؾ قػدرًا كبيػرًا مػف  عمىالخارجي، و 

التػػػداخؿ الكبيػػػر بينيػػػا وبػػػيف المفػػػاىيـ األخػػػرى مثػػػؿ  عمػػػىالخمػػػط والغمػػػوض الػػػذي يحػػػيط بيػػػا، عػػػبلوة 
المفػػػػاىيـ التػػػػػي قػػػػػد تخػػػػػتمط القػػػػانوف الػػػػػدولي والقػػػػػانوف الدبموماسػػػػػي والسياسػػػػة الخارجيػػػػػة وغيرىػػػػػا مػػػػػف 

زالة ىذا الخمط والغموض وإلبراز ىذه النقاط بالدبموماسية،     :اليالتػسػيتـ تقسػيـ المبحػث عمػى النحػو وا 
 .التاريخي ىاتطور و  مفيـو الدبموماسية المطمب االول:
 .عبلقة الدبموماسية بالقانوف والعبلقات الدولية المطمب الثاني:
 .موماسية في األنظمة السياسيةممارسة الدب المطمب الثالث:

 ممارسة الدبموماسية في األنظمة السياسية :الرابعالمطمب 
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 الولالمطمب 
 وتطورىا التاريخي مفيوم الدبموماسية

 الكممػة مػف مشػتقة كممػة الدبموماسػية بػأف" المجػاؿ ىػذا فػي والمفكػريف البػاحثيف اغمػب يتفػؽ
 الرسػائؿ تعنيػو فيمػا تعنػي كانت والتي، الوثيقة أو يةالمطو  تعني والتي (Diploma)دبموما  ونانيةالي

 العيػد فػي معروفػا كػاف مػا مػع ينسػجـ المعنػى وىػذا، والرؤسػاء الممػوؾ تبادليػا بػيف يتـ التي المطوية
 التعامػؿ كػاف يػتـ والتي والسفر المرور جوازات بيا يقصد كاف والتي الكممة ليذه معنى الروماني مف

 .(9: 2002نة، )شباالشكؿ" مطوية وىي فييا
 وبػالمعنى الدبموماسػية اصػطبلحا تعريػؼ أمػا الكممػة ليػذه المغػوي المعنػى كػاف سػبؽ مػاإف 

ومػع أننػا سػبؽ وأف عرفنػا الدبموماسػية وأوردنػا والبػاحثيف،  لممفكػريف ومتعػددة كثيػرة آراء ففيػو الحػديث
 ىػذه سػماع عنػد انػو واقػعالوفػي  اىػا،معن توضػيح بيػدؼ العديد مف التعريفات ليا إال أننا نعرفيا ىنا

 وقػد عػاـ بشػكؿ بالسياسػة أو السياسػية بػالعمـو ارتباط مباشػر ليا أف السامع لذىف يتبادر فانو الكممة
بػؿ  الدوليػة بالعبلقػات صػمة ذات أنيػا أي ،الػدوؿ بػيف بالعبلقػات تػرتبط ليػا بأنيػا فيمػو السػامع يحػدد

 أف يريد عندما وميةالي في حياتو الكممة ذهى يستخدـ الناس مف كثيرا أف حيث ،عاـ بشكؿ بالعبلقات
 انػو عنػو فيقػوؿ واضػحة ولباقػة ةاليػع بكفػاءة أداء ميمتػو عمػى وقػادراً  التعامػؿ فػي لبقػاً  إنسػانا يصػؼ
، غيػر وميػةالي حياتنػا فػي كثيػرا ونبلحظػو نسمعو وىذا التعامؿ في وفف لديو قدرة أي دبموماسي إنساف
 فػي وميػةاليالحيػاة  مجػاؿ فػي تؤديػو ومػا الدبموماسية لفف غرةمص صورة ىو المتداوؿ ىذا المعنى أف

 .والشعوب األمـ بيف العبلقات ميداف
 ومػا، مفكػر كػؿ نظر حسب وجية وذلؾ المصطمح ليذا التعاريؼ تنوعت فقدسابقًا  أشرنا كماو      
 :التعاريؼ ىذه ومف ،ىذا التعريؼ فييا أطمؽ التي والظروؼ األسس ىي

 لعبلقاتيػا إدارتيػا فػي غمػار الػدوؿ بػيف تجػري التػي والتفػاوض التمثيػؿ عمميػة": تعنػي الدبموماسػية
 .(315: 1986، الىغ) "الدولية
 بتنظػيـ تيػتـ والشػكميات التػي والمراسػـ واإلجػراءات الدوليػة واألعػراؼ القواعػد مجموعػةوتعنػي "     

 السياسػية المفاوضػات إجػراء وفػف ...والممثمػيف الدبموماسػييف الدوليػة والمنظمات الدوؿ بيف العبلقات
 .(3: 1983 ،دوبوي)"والمعاىدات االتفاقات وعقد الدولية المؤتمرات واالجتماعات في
)طشطوش،  "الحكومات االتصاؿ بيف عممية أنيا :"كيناف جوف "األمريكي الدبموماسي الخبير يعرفياو 

2010: 213). 
فػي  الدولػة مصػالح رعايػة أسػموب أو رجيػةالخا العبلقػات إدارة فػف "ىػيأنيػا:  عمػىوىنػاؾ مػف يعرفيػا 

")التػابعي، األخر الػدوؿ مػع عبلقاتيػا تنظػيـ فػي تتبعيػا الدولػة التػي السياسػية بالياألسػ الخػارج وىػي
 .(24د.ت: 
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 المسػتحيؿ" انتظػار بػداًل مػف الممكػف عمػى الحصػوؿ فػف "أنيػا ات وأكثرىا اختصاراً تعريفال فضؿأ ومف
 .(7: 2002)شبانة،
 والتمثيػؿ التفػاوض فػي موضػوع يصب ومعظميا الدبموماسية لمفيـو التعاريؼ مف ثيرالك ىناؾ     
 الممقػى الشػخص قبؿ مف الميمة ىذه أداء وكيفية العبلقات والمفاوضات ىذه إدارة وكيفية الدوؿ بيف
 إلنجاح البلزمة واألدوات لمفنوف الدبموماسي ومدى قدرتو ومدى امتبلكو وىو ىذا الواجب عاتقو عمى
 .الميمة هىذ

"فيي ال تقتصر عمى ذلؾ النوع التقميدي المتمثؿ بشخصية السفير أو بنشاط البعثػة الدبموماسػية      
نما توسعت وأخذت أشكااًل وأنماطًا مختمفة، وتمثؿ ذلؾ التوسع فػي حقػؿ الدبموماسػية التقميديػة التػي  وا 

اعيػػػػة والتػػػػي ىػػػػي دبموماسػػػػية بػػػػدأت تشػػػػمؿ البعثػػػػات والقنصػػػػميات والممثميػػػػات إلػػػػى الدبموماسػػػػية الجم
المػػؤتمرات والمنظمػػات الدوليػػة لتعمػػؿ عمػػى تعزيػػز العبلقػػات الدوليػػة وتنفيػػذ وتحقيػػؽ أىػػداؼ السياسػػة 
الخارجية ألي دولة مف الدوؿ مف خبلؿ المحادثات حوؿ مختمؼ المواضيع التي تيـ الدوؿ المشاركة 

 .(14: 2001)حسن، في تمؾ المؤتمرات والمنظمات الدولية"
وقػد ظيػر تػأثير الدبموماسػية فػي تحقيػؽ أىػداؼ السياسػة الخارجيػة فػي عقػود الحػرب البػػاردة "  

متمثبًل في نجاح الواليات المتحدة بتسخير العامؿ الدبموماسي إلى جانب قوتيا االقتصادية والعسكرية 
تراتيجييف ففي العالـ المعاصػر أصػبح لزامػًا عمػى المخططػيف االسػ السابؽ،الحتواء االتحاد السوفييتي 

تحميػػؿ األوضػػاع الدبموماسػػية وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بعمميػػة تػػوازف القػػوى قبػػؿ اسػػتخداـ القػػوة السػػاحقة لحسػػـ 
 ( 4: 2005، إخميس) الوضع.
ألف ، السػػياؽ االسػػتراتيجي لتعمػػؿ فػػي إطػػاره  ومػػف جانػػب آخػػر يجػػب عمػػى الدبموماسػػية أف تفيػػـ     

كدبموماسػػية القمػػة   متعػػددة ا لتتطػػور وتظيػػر أشػكاالً الدبموماسػية لػػـ تعػػد إبػراـ اتفاقيػػات فقػػط بػػؿ تعػدتي
التػػي تظيػػر مػػف خػػبلؿ االجتماعػػات التػػي يعقػػدىا رؤسػػاء الػػدوؿ فيمػػا بيػػنيـ لمناقشػػة العبلقػػات الثنائيػػة 
والقضايا الدولية ، "فقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسػيمة لوضػع حمػوؿ جذريػة أو اتفاقيػات ىامػة بػيف 

وؿ بما لػدييـ مػف صػبلحيات واسػعة تسػاعد عمػى تػوفير الوقػت والجيػد الدوؿ حيث أف لقاء زعماء الد
وسػػػرعة الوصػػػوؿ إلػػػى قػػػرارات ىامػػػة ، وجػػػدير بالػػػذكر أف معظػػػـ االتفاقيػػػات الدوليػػػة اليامػػػة التػػػي تػػػـ 

ا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة وكػػاف ليػػا أثػػر عمػػى مجػػرى العبلقػػات الدوليػػة كانػػت ثمػػرة إلييػػالتوصػػؿ 
                    ىػػػػػػػػػػو دبموماسػػػػػػػػػػية األزمػػػػػػػػػػات" دوؿ ، والشػػػػػػػػػػكؿ اآلخػػػػػػػػػػر لمدبموماسػػػػػػػػػػيةدبموماسػػػػػػػػػػية القمػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػ

(ocw.kfupm.edu.sa )  النشػاط الدبموماسػي الػذي يوجػو "، ويقصػد بيػذا النػوع مػف الدبموماسػية
دارة األزمػػػػات الدوليػػػػة أصػػػػبحت إدارة ىامػػػة فػػػػي العبلقػػػػات الدبموماسػػػػية  لحػػػؿ أزمػػػػة دوليػػػػة طارئػػػة ، وا 

أف المجتمػػػع الػػػدولي المعاصػػػر معػػػرض باسػػػتمرار ألزمػػػات سياسػػػية مختمفػػػة نتيجػػػة المعاصػػػرة، ذلػػػؾ 
لبلختبلفػػات العقائديػػة، والسياسػػية، واالقتصػػادية بػػيف الػػدوؿ ولعػػدـ مقػػدرة أو رغبػػة الػػدوؿ فػػي اسػػتخداـ 

 (. towS, 2000 :58) القوة العسكرية لوضع حد لؤلزمات "
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ج لمتػػػوتر بػػػيف الػػػدوؿ ، "وأمػػػا الػػػنمط اآلخػػػر لػػػذلؾ جػػػاءت دبموماسػػػية األزمػػػات كبػػػديؿ لمحػػػرب وكمخػػػر 
لمدبموماسية المعاصرة فيػي دبموماسػية التحالفػات وىػي تعنػي النشػاط الدبموماسػي الػذي يكػرس إلنشػاء 
تحالفات عسكرية أو تكتبلت سياسية، ولقد ظير ىذا النمط مف الدبموماسية نتيجة لزيادة اتجاه الػدوؿ 

لطبيعػػػػة الفوضػػػػوية وصػػػػراع القػػػػوة فػػػػي المجتمػػػػع الػػػػدولي نحػػػػو التحالفػػػػات والتكػػػػتبلت، ولقػػػػد فرضػػػػت ا
المعاصر أىمية التحالفات العسكرية ، كما أف التكتبلت السياسية أصبحت أداة لزيادة النفوذ السياسي 

 . (16: 2001)حسن،"لممجموعات الدولية والدوؿ القوية في المجتمع الدولي
أىميػػػة ألمػػػف الدولػػػة ونفوذىػػػا فمقػػػد ولمػػػا كػػػاف لمتحالفػػػات العسػػػكرية والتكػػػتبلت السياسػػػية مػػػف 

حظيػػػػت باىتمػػػػاـ خػػػػاص فػػػػي المجػػػػاؿ الدبموماسػػػػي يفػػػػوؽ االىتمامػػػػات األخػػػػرى، "فالدبموماسػػػػية فػػػػي 
تنظػيـ وتػدعيـ وترسػيخ  إلػىالمجتمعات المعاصرة تمعب دورًا قياديًا بارزاً، وتيدؼ في تحميميا النيػائي 

ي حيػز ضػيؽ، ولكػف ابسػط معانييػا يعنػي العبلقات بيف الػدوؿ وليػا معػاٍف عديػدة ال يمكػف حصػرىا فػ
مثػؿ دبموماسػية القمػة  -كما سبؽ اإلشػارة –التمثيؿ والمفاوضة والحماية واإلعبلـ، وليا أسماء عديدة 

والدبموماسػػػػػػية الشخصػػػػػػية ودبموماسػػػػػػية المنظمػػػػػػات الدوليػػػػػػة، كػػػػػػاألمـ المتحػػػػػػدة والمنظمػػػػػػات الدوليػػػػػػة 
 ونسكواليبية والثقافة والعمـو المعروفة عالميًا باسـ المتخصصة التابعة ليا ومنظمة األمـ المتحدة لمتر 

ومنظمػػػػة األغذيػػػػة والزراعػػػػة )الفػػػػاو(، ومنظمػػػػة العمػػػػؿ الدوليػػػػة ومحكمػػػػة العػػػػدؿ الدوليػػػػة وغيرىػػػػا مػػػػف 
المنظمات الدولية المتخصصة والتابعة لؤلمـ المتحدة، ودبموماسػية المنظمػات اإلقميميػة مثػؿ الجامعػة 

 .(tow,S 0200 17:) "لبلتينية ومنظمة االتحاد األفريقيالعربية ومنظمة دوؿ أمريكا ا
ومع انتشار شبكة العبلقات الدولية وتطور العمؿ الدبموماسي واتخاذه أنماطًا متعددة تطورت 
الدبموماسية لتصبح ليس فقط نظامػًا لمتواصػؿ السياسػي الخػارجي بػيف الػدوؿ، بػؿ نسػؽ مػف الممارسػة 

بػػؿ تركة بينيػػا، سػػواء أكانػػت اقتصػػادية أو ثقافيػػة أو عمميػػة، والسػػموؾ يسػػتيدؼ تنظػػيـ المصػػالح المشػػ
أصػػػبحت الدبموماسػػػية تشػػػكؿ ضػػػرورة لكػػػؿ دارس لمعبلقػػػات الدوليػػػة والسياسػػػة الخارجيػػػة السػػػيما مػػػع 
ظػػػاىرتي العولمػػػة وسػػػيادة النظػػػاـ أحػػػادي القطبيػػػة الػػػذي تقػػػوده الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، وبفضػػػؿ 

فػي العػالـ قػػادرة عمػى التعػاوف مػع الػدوؿ األخػرى وتحقيػؽ أىػػدافيا الدبموماسػية لقػد أصػبحت كػؿ دولػة 
بعيػدًا عػف الحػروب واالسػتغبلؿ مػف بشكؿ مف أشكاؿ الدبموماسية التي تحقػؽ مصػالح كافػة األطػراؼ 

 .جؿ عالـ أكثر أمناً أ
عػػدد كبيػػر مػػف البلعبػػيف الػػدولييف أصػػبحوا يػػؤثروف فػػي العبلقػػات الدوليػػة  ـواليػػويوجػػد ىػػذا "
ختمفػػة كمحطػػات التمفػػزة الفضػػائية والبنػػوؾ الدوليػػة والمنظمػػات الدوليػػة المتعػػددة وجماعػػات وبأشػػكاؿ م

 ةآليالضغط السياسية والمرجعيات الدينية والييئات الدولية والمنظمات اإلقميمية والتي تستوجب وجود 
بػر الوسػائؿ سياسػتيا الخارجيػة ع الدولػة تنفيػذدبموماسية فعالة لتعمؿ في ىذا الوسػط المعقػد لتسػتطيع 

وكػػػػؿ ذلػػػػؾ يؤكػػػػد أىميػػػػة تبنػػػػي أعمػػػػى مسػػػػتويات مػػػػف الدبموماسػػػػية  ،الدبموماسػػػػية المناسػػػػبة باليواألسػػػػ
  .(184 :2000 ")محمد،المؤثرة



 
177 

 مع اشرنا وكما التمثيؿ والتفاوض ظيرتمف  األدوات وبيذه المعنى بيذا الدبموماسية أف والواقع     
، بنػي اإلنسػاف بػيف الحػرب بدايػة ىػي كانػت والتػي يخالتػار  فػي جريمػة أوؿ اإلنسػاف وارتكابػو ظيػور
 خػائؼ غيػر مطمئنػا مسػتقرا وكيانػو ويعػيش ذاتػو ليحقػؽ وىػدوء بسػبلـ لمعػيش اإلنسػاف رغبػة وبسػبب
جػراء التحالفػات عقػد مػف بػد ال كػاف النػاس مػف حولػو ممػف  أنػواع مختمػؼ وتوقيػع المفاوضػات وا 

 إلػى يقودنػا الػذي األمػر ،الػدور ىػذا ويػؤدي عمػؿال ىػذا يمػارس مػف إلػى كمػو يحتػاج وىػذا االتفاقيػات
 .ىاتطور لمدبموماسية وكيفية  التاريخية جذورال عمىالتعرؼ  ضرورة

 التطور التاريخي لمدبموماسية
 وجػدت أف منػذف ،ادـ بنػي قػدـ قديـ ىي أسموب المختمفة ومظاىرىا بأشكاليا الدبموماسية فإ
 فمنيػا ،مختمفػة اتخػذت مسػارات العبلقػاتىػذه و  ،اتالعبلقػ نشػأت الجماعػات والقبيمػة وكونػت األسػرة

 التفاوض إلى تحتاج المسارات ىذه وكؿ واألمنية وغيرىا والعسكرية والثقافية واالجتماعية االقتصادية
 .واستمرارىا إدامتيا اجؿ مف

 يػتـ كػاف حيػث"الػبعض  بعضػيا مػع تعامبلتيػا فػي والشػعوب األمػـ إليػو تمجػأ كانت ما وىذا
 والحصوؿ ما مسألة في رأييـ ببلدىـ وتوضيح نظر وجيات لعرض وذلؾ والمبعوثيف ءالسفرا إرساؿ
  .(12: 2002)شبانة،  ليـ" اآلخر المفاوض الطرؼ مف الجواب عمى

 كاف حيث، واألمنية والحربية العبلقات العسكرية تنظيـ بشأف التفاوض في جميا ذلؾ ويتضح
 مػا اتفاقيػة أو معاىػدة أو معينػة ىدنػو عمػى لحصػوؿوا إيقػاؼ القتػاؿ اجػؿ مػف المبعػوثيف إرسػاؿ يػتـ

كػانوا  ومفاوضػوف رسػؿ التفػاوض فػي بػرع وقػد، "المتحػاربيف الطػرفيف بػيف األمػف والسػمـ إحػبلؿ بقصد
 مػف وغيرىػا وبعػد النظػر والموىبػة والميػارة المباقػة يمتمكػوف ،حكػاميـمعػروفيف فػي ببلدىػـ ولػدي 

و". عممػػ فػي النجػاح تحقيػؽ اجػػؿ مػػف الميمػػة بيػذه يقػـو لمػف والضػرورية اليامػة تالصػفا
 (.215: 2010طشطوش،)

 ومارسػتيا والحضػارات بػاختبلؼ الػدوؿ ووسػائميا بيااليأسػ واختمفػت الدبموماسػية تطػورت لقػد     
 الحيػاة نظػـ بتطػور الدوليػة العبلقػات وتطػورت .الػداخمي والخػارجي الصػعيديف عمػى واألمػـ الشػعوب

األدوات  اسػتخداـ إلػى والصػيد الرعػي مػف اإلنسػاف انتقػؿ حيػث افيػةواالجتماعيػة والثق االقتصػادية
 القديمة حياة الحضارات وتتبع والطيف الحجر بيوت إلى انتقالو الى إضافة الطيي في النار واستخداـ
  :فمثبل والشعوب األمـ ىذه بيف سائدة وموجودة كانت العبلقات اف عمى كبيرة داللة يعطينا

 وعػدـ القػوة فػي التػوازف عمػى مبػدأ تقػـو كانػت الجػوار دوؿ مػف غيرىػا مػع الفرعونيـة مصـر عالقات"
 (5: 1971)بدوي،  ا.عميي والسيطرة بالتفوؽ لغيرىا السماح
 معاىػدات وتوقيػع البعثػات الدبموماسػية بتبػادؿ تتسػـ عبلقاتيا كانت فقد: اإلغريق عيدفي  ماأ"     
 زاؿ ما ىامة بنود عمى المعاىدات ىذه واشتممت فةالمختم ونانيةالي المدف بيف والصمح والحرب السمـ

  .(9: 2010)طشطوش،الحاضر"  حتى عصرنا وجود لو بعضيا
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والقواعػد الدبموماسػية، حيػث وصػمت  داليػالتقفقد ورثت عػف اإلغريػؽ  الدبموماسية الرومانيةأما "     
دوليػػة لمصػػمحة الدولػػة مسػػتوي متقػػدـ، وقػػد كػػاف تطػػور العبلقػػات ال إلػػىالدبموماسػػية فػػي عيػػد الرومػػاف 

خضػاع الشػعوب األخػرى وكيفيػة اسػتيعابيا، ولجػأت رومػا  عمػىالرومانية التػي قامػت  مبػدأ السػيطرة وا 
تحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ مػػف خػػبلؿ المعاىػػدات والتحالفػػات بػػيف رومػػا وغيرىػػا مػػف المػػدف والشػػعوب  إلػػى

 (. 45د.ت: ،")السامرائيأمرىا، حيث أبقت ليا نوعًا مف الحكـ الذاتي عمىالمغموبة 
"ولقد عني الروماف بالمحفوظات الدبموماسية حيث ظير في عيدىـ أفراد متخصصػوف فػي عمػـ      

 .(32: 1994")أحمد، الوثائؽ والمحفوظات الدبموماسية
جيػػػازًا مكمفػػػًا بالشػػػئوف الخارجيػػػة ونظمػػػوه تنظيمػػػًا محكمػػػًا، واىتمػػػوا فػػػي جمػػػع "كمػػػا أنشػػػأ الرومػػػاف     

لمفاوضػػػة والتمثيػػػؿ، وظيػػػرت فػػػي زمػػػانيـ السػػػفارات الدائمػػػة وكػػػانوا يػػػزودوف جانػػػب ا إلػػػىالمعمومػػػات 
  (.25: 1989،)خمف صارمة قبؿ سفرىـ لمقياـ بمياميـ" ماتعميبتالسفراء 
 القواعػد تضػع كانػت حيػث العبلقات الدولية ميمة الكنيسة تولت فقد الوسطى العصور في أما"     

 في الحرب تحريـ وقرار والرىباف الديف رجاؿ حماية مثؿ جيةوالسياسية الخار  الدولية لمشؤوف المنظمة
 حيػث رسػوؿ السػبلـ كونػو الدوليػة العبلقػات خطػوط رسػـ فػي كبير دور لمبابا وكاف أياـ السنة بعض
 .  (340 :2008)زىرة،  والتقدير" باالحتراـ تحظى أرائو كانت
 قػدف "، اإلسبلـ مجيء حتى قبؿ اسيدبموم تاريخ ليـ كاف العرب اف الى يشير العربي وتاريخنا     
 الصػعيد عمػى سػواء المختمفػة بأنواعيػا إقامػة العبلقػات خػبلؿ مػف الدبموماسػي العمػؿ العػرب مػارس
 بحكػـ ليػـ المجػاورة الػدوؿ مػع والتفػاعبلت الػروابط ببنػاء قػاموا الخػارجي، حيػث الصػعيد أو الػداخمي

 وسبأ حمير بيـ مثؿ المحيطة األطراؼ دوؿ مع العبلقات فأنشأوا، المكاني والتقارب الموقع الجغرافي
 الػببلد" ىػذه فػي تعػيش كانػت التػي إفريقيػا والشػعوب وبػبلد فػارس وبػبلد الطبيعيػة سػوريا وبػبلد ومعيف

 .(215: 0201)طشطوش،
قامػة لبلتصػاؿ وسػيمة كأفضػؿ الرسػؿ العـرب واستخدـ       لينقػؿ الرسػوؿ يرسػموف العبلقػات فكػانوا وا 
 يحقػؽ مػا إلػى وصػوالً  اآلخػر الطػرؼ مػع اآلراء التفػاوض وتبػادؿ ويجػري ما ةقضي في نظرىـ وجية
 .مف اجمو ذىب الذي اليدؼ
 فػييـ تتػوفر كانػت الرجػاؿ الػذيف الميمػة ليػذه يسػتخدموف حيػث بمكػاف الػذكاء مف العرب "وكاف     

 السػميـ ؽوالنطػ المظيػر وحسػف المباقػة، بغيػرىـ ومنيػا تتػوفر ال التػي والشػروط الصفات مف مجموعة
وال  حكيمػا أرسػؿ)قػديمًا  العػرب قالػت وقػد والػذكاء والفطنػة والػدىاء والحكمػة والرزانػة الشخصػية وقػوة

 .(26)التابعي، د.ت:  اآلخريف" عمى التأثير في وقوي سحري مفعوؿ ليا الحكمة الف وذلؾ )توصو
 وعػدـ الرسػوؿ تػراـاح العػرب عػادة مػف كػاف ولقػد ."البػيف يفسػد السػوء سػفير" :أيضػا اقػواليـ "ومػف

كرامػو }الحصػانة {إيذائػوأو  عميػو االعتػداء  الصػفات الطيبػة جػوىر مػف نػابع وىػذا اسػتقبالو وحسػف وا 
 (348: 2008)زىرة،  العربي" اإلنساف بيا يتمتع كاف التي
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صػمى اهلل  الرسػوؿ اتبػع تطػويره حيػث عمػى الدبموماسػي وعمػؿ العمؿ عزز اإلسالم جاء "وعندما     
 المجػاورة الػدوؿ وأمػراء ممػوؾ إلػى لنقػؿ رسػائمو والسػفراء والمبعػوثيف الرسػؿ إرسػاؿ سػيمةوسػمـ و  عميػو

 المتينػة األلفػاظ وانتقػاء والدقػة المباقػة فػي جديػدة باليأسػ المختمفػة مسػتخدما بأطرافيػا العربيػة لمجزيػرة
 لدوؿ اإلسبلميةا عبلقات تطوير في األكبر األثر لو كاف مما الرسائؿ ىذه كتابة في والقوية والمؤثرة

 .(28)التابعي، د.ت:  الدوؿ" مف بغيرىا
 بػؿ ـعمػيي يعتػدي الرسػؿ وال يحتػـر زاؿ ومػا كػاف اإلسػبلـ أف اليامػة الدبموماسػية األسػس ومػف     
 وال والميثػاؽ العيػد يػنقض ال ديػف ألف اإلسػبلـ اإلسػبلـ دار فػي واالطمئنػاف باألمػاف يتمتعػوف كػانوا
 دار إلى المبعوث أو السفير دخوؿ فبمجرد ،المعتديف يحب ال ألف اهلل دييعت وال والوعد العيد يخمؼ
 .يغادرىا أف إلى وأماف في عيد فيو اإلسبلـ

 
 نيالمطمب الثا                                      

 ةلدوليوالعالقات االقانون بالدبموماسية عالقة 
 عمىمصالحيا وتعقدىا مضطرة لبلنفتاح  ليس بإمكاف الدوؿ العيش في عزلة، وىي بحكـ تطور     

فكػػرة العبلقػػات  عمػػىبعضػػيا، لتبػػادؿ المنػػافع خدمػػة لمصػػالح شػػعوبيا، مػػف ىنػػا تنطػػوي الدبموماسػػية 
مجموعػػة مػػف الخطػػط تتبناىػػا فػػي عبلقاتيػػا مػػع غيرىػػا مػػف الػػدوؿ لتمػػارس بػػذلؾ  إلػػىالخارجيػػة، فتمجػػأ 

بػػيف أشػػخاص القػػانوف الػػدولي، فالدبموماسػػية ىػػذا فػػإف الدبموماسػػية تمػػارس  عمػػىالسياسػػة الخارجيػػة، و 
تؤسػػس لمقػػانوف الػػدولي العػػاـ، بينمػػا األخيػػر يػػنظـ الدبموماسػػية ويضػػمف اسػػتمراريتيا، ومػػف المؤكػػد أف 
الدبموماسية تتحرؾ ضمف أصػوؿ وقواعػد عامػة ممزمػة لؤلطػراؼ الدوليػة، وتقنػيف وتنظػيـ ىػذه القواعػد 

فالقانوف الدبموماسي ىو ذلؾ الجػزء األساسػي مػف  اليالتوبضمف أحكاـ ممزمة ىي القانوف بحد ذاتو، 
الدبموماسػػػػػية، وىػػػػػذه األخيػػػػػرة ال يمكػػػػػف أف تػػػػػتـ وتمػػػػػارس أىػػػػػدافيا إال بػػػػػالترابط مػػػػػع أحكػػػػػاـ القػػػػػانوف 
الدبموماسػػػي، والتػػػاريخ الدبموماسػػػي يتنػػػاوؿ دراسػػػة ماضػػػي الدبموماسػػػية وييػػػتـ بتتبػػػع مراحميػػػا المختمفػػػة 

راحػؿ، فعػف طريقػو يػتـ معرفػة مجريػات السياسػة الدوليػة حسػبما كانػت ودور الدبموماسػييف فػي ىػذه الم
فػػي الماضػػي، كمػػا أف الدبموماسػػية واالسػػتراتيجية وجيػػاف متكػػامبلف لفػػف واحػػد ىػػو فػػف السياسػػة، فيمػػا 

أف الدبموماسػػية ىػػي مػػف تحػػدد العػػدو والصػػديؽ، وتحػػدد  عمػػىخاضػػعتاف لممصػػمحة الوطنيػػة، عػػبلوة 
الحػرب إذا لػـ تفمػح فػي  إلػىالدبموماسية تغير سياسة الدولػة مػف السػمـ كذلؾ حالة الحرب، إذ بموجب 

 تنفيذ سياستيا بالطرؽ السممية.      
عبلقة الدبموماسية بالقانوف الدولي والدبموماسي وكذلؾ بالسياسة  عمىوفي ىذا المطمب سوؼ نتعرؼ 

 :اليالتالنحو  عمىالخارجية والتاريخ الدبموماسي والحرب واالستراتيجية وذلؾ تباعًا و 
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  :القانون الدوليو  الدبموماسية
لمدبموماسػػية صػػمة وثيقػػة وتػػأثير متبػػادؿ مػػع القػػانوف الػػدولي الػػذي يشػػكؿ قواعػػد السػػموؾ بػػيف الػػدوؿ،  

وتمعػػب الدبموماسػػػية دورًا رئيسػػػيًا فػػػي عمميػػػة تكػػػويف قواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي، سػػػواء كانػػػت تمػػػؾ القواعػػػد 
ثير الدبموماسية عمى القانوف الدولي بظيػور المعاىػدات الجماعيػة أو وتصاعد تأ"اتفاقيات أـ أعراؼ، 

نمط وشكؿ الدبموماسية المتبعة  بحسبالشارعة ويتوقؼ تأثير الدبموماسية عمى تطور القانوف الدولي 
القػانوف الػدولي ، ومػف جانػب آخػر يكػوف تػأثير القػانوف الػدولي عمػى الدبموماسػية  مبادئوعمى طبيعة 

الوسػػػػائؿ السػػػػممية لحػػػػؿ المنازعػػػػات الدوليػػػػة ، وتشػػػػمؿ تمػػػػؾ الوسػػػػائؿ المفاوضػػػػات  عػػػػف طريػػػػؽ تنميػػػػة
والمسػػاعي الحميػػدة والتحقيػػؽ وىػػذه كميػػا وسػػائؿ دبموماسػػية، والتػػأثير اآلخػػر يكػػوف مػػف ناحيػػة اتسػػاع 

ظيور المنظمات الدولية والذي  عدنطاؽ الدبموماسية وذلؾ بسبب التطور الذي شيده القانوف الدولي ب
وسػػػػائؿ الدبموماسػػػػية التقميديػػػػة المتمثمػػػػة بالبعثػػػػات الدبموماسػػػػية والقنصػػػػمية والمفاوضػػػػات  إلػػػػىأضػػػػاؼ 
حيػػػث منحػػػت المػػػؤتمرات الدوليػػػة واجتماعػػػات  -دبموماسػػػية المنظمػػػات الدوليػػػة والمػػػؤتمرات  -الثنائيػػػة

 المنظمات الدولية فرصة كبيرة لممثمي الدوؿ لمزيػد مػف المباحثػات غيػر الرسػمية ومناقشػة الكثيػر مػف
 (.2: 2005شعيا، )إ "المسائؿ واتخاذ القرارات المشتركة بصددىا

 
فيي تمارس بيف أشخاص القانوف  اليوبالتفكرة العبلقات الخارجية،  عمىإف الدبموماسية تنطوي      

الػػػػدولي العػػػػاـ وىػػػػي الػػػػدوؿ المسػػػػتقمة والمنظمػػػػات الدوليػػػػة والشػػػػعوب التػػػػي تناضػػػػؿ مػػػػف أجػػػػؿ الحريػػػػة 
ذا كانػػت الدبموماسػػية كعمميػػة تفػػاوض رع مػػف فػػروع القػػانوف الػػدولي العػػاـ، واالسػػتقبلؿ وىػػي كػػذلؾ فػػ "وا 

ىػػي التػػي ترسػػي قواعػػد القػػانوف الػػدولي العػػاـ مػػف خػػبلؿ االتفاقيػػات والمعاىػػدات والعػػرؼ، فػػإف القػػانوف 
 ىػو-الحقػاً سػيأتي تعريفػو  حيػث-الػدوليالدولي العاـ مػف خػبلؿ أحػد فروعػو وىػو القػانوف الدبموماسػي 

 (.41: 2001عامر، )أبو ىذه الدبموماسية"مف سينظـ 
نسػػػتنتج أف العبلقػػة بػػػيف الدبموماسػػية والقػػػانوف الػػدولي العػػػاـ ىػػي عبلقػػػة تكامميػػة فػػػاألولي  عميػػوو      

 تؤسس لمثانية بينما الثانية تنظـ االولي وتضمف استمراريتيا.  
 

 الدبلوماسية والتاريخ الدبلوماسي:

حيػػػة العمميػػػة شػػقيف األوؿ تػػػاريخي و الثػػػاني تنظيمػػي ، وال بػػػد لكػػػؿ "لدراسػػة الدبموماسػػػية مػػف النا     
مشػػػػتغؿ بالشػػػػئوف الدبموماسػػػػية أف يطػػػػرؽ كػػػػبل الشػػػػقيف وأف يحػػػػيط إحاطػػػػة كاممػػػػة بمضػػػػمونيا وذلػػػػؾ 
باإلضػػػافة إلػػػى دراسػػػتو لمقواعػػػد القانونيػػػة الدوليػػػة العػػػاـ وألحكػػػاـ المعاىػػػدات المنظمػػػة لمعبلقػػػات بػػػيف 

خي لمدبموماسػػية ىػػو التػػاريخ الدبموماسػػي والشػػؽ التنظيمػػي ىػػو القػػانوف مختمػػؼ الػػدوؿ ، فالشػػؽ التػػاري
 .(20: 2005،)أبو ىيف الدبموماسي"
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ذا كاف"و       فػي ذات الوقػت نتػاج التػاريخ  فإنػو، عػاـالقانوف الدبموماسي جزءا مػف القػانوف الػدولي ال ا 
فإنيػػا تمتمػػؾ أيضػػا تاريخػػًا  ،وبػػةوانعكػػاس لتقميػػد قػػديـ ، وبػػامتبلؾ الدبموماسػػية قواعػػدىا العرفيػػة والمكت

أي –فيػػو ال يػػذكر  ،يعػػرؼ بالتػػاريخ الدبموماسػػي الػػذى ييػػتـ أوال بوصػػؼ تطػػور العبلقػػات بػػيف الػػدوؿ
 ،سػػػوى األحػػػداث الكفيمػػػة بالتػػػأثير فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة الخاصػػػة بكػػػؿ منيػػػا -التػػػاريخ الدبموماسػػػي

دبموماسػػي يرتكػػز عمػػى تسمسػػؿ المفاوضػػات وبالمقارنػػة مػػع تػػاريخ العبلقػػات الدوليػػة نجػػد أف التػػاريخ ال
ذا  ،في حيف أف تاريخ العبلقات الدولية يبحث عف أسػبابيا ويػدرس قواىػا العميقػة ،وعرض الحوادث وا 

تتبمػػور فػػي  ،نظرنػػا إلػػى التػػاريخ الدبموماسػػي مػػف عمػػو شػػاىؽ أمكػػف تجميعػػو فػػي سمسػػمة أحػػداث سػػائدة
 .(43: 2007)الشامي، مرحمة زمنية معينة بتسوية دولية كبيرة"

   
و يتنػاوؿ وىػ ،جتماعيػة ويعتبػر فرعػًا مػف فروعيػا"ويدخؿ التػاريخ الدبموماسػي فػي عػداد العمػـو اال     

فيعنى بتتبع المراحؿ المختمفة التي مرت بيا وبتبياف ما حققػو الدبموماسػيوف  ،الدبموماسية في ماضييا
فعػػػف طريػػػؽ التػػػػاريخ  ،وبفػػػي كػػػؿ مػػػف ىػػػذه المراحػػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ العبلقػػػات البشػػػرية ومصػػػػائر الشػػػع

الدبموماسػػػي يمكػػػف معرفػػػة مجريػػػات السياسػػػة الدوليػػػة فػػػي الماضػػػي واتجاىاتيػػػا ودوافػػػع الحػػػروب التػػػي 
طريػؽ  عػف الحػروبوكيػؼ تػـ لمػدوؿ بعػد تمػؾ  ،وقعت بيف مختمؼ الدوؿ وباألخص الحروب الكبػرى

 (.21: 2005 ، )أبو ىيف أف تعيد تنظيـ المجتمع الذى تعيش فيو" ،المفاوضات والمعاىدات
  :القانون الدبموماسيو  الدبموماسية
أشػخاص  بػيف عبلقاتالوأىميػة دورىا في  ؾ وظيفتياادر إيتحقؽ في  الدبموماسية ف مضموفإ
كانت الدبموماسية عبارة عػف  إذاولي العاـ والذي مف أحد فروعو القانوف الدبموماسي، لذلؾ القانوف الد

 الدبموماسػي يضػـالدوؿ التي تنظـ العمؿ الدبموماسي فاف القانوف القواعد البروتوكولية والعبلقات بيف 
، لػذلؾ فػإف ية بيف أشخاص القانوف الدولي العاـاسمدبمو القواعد القانونية التي تيتـ بتنظيـ العبلقات ال

القػػػانوف الدبموماسػػػي ىػػػو تقنػػػيف لؤلعػػػراؼ والقواعػػػد التػػػي تنظميػػػا الدبموماسػػػية بػػػيف اشػػػخاص القػػػانوف 
 الدولي.
فػػإف القػػانوف الدبموماسػػي يعتبػػر "ذلػػؾ الفػػرع مػػف فػػروع القػػانوف العػػاـ الػػذي يعنػػي بتنظػػيـ  عميػػوو       

االتصاؿ الخارجي بيف الدوؿ وبياف وسائؿ تمثيؿ كؿ منيا ِقبؿ أو لدي غيرىا، كما يعني ببياف كيفية 
اعػػده أساسػػًا مػػف إدارة الشػػئوف الدوليػػة وكيفيػػة التشػػاور والتفػػاوض فييػػا، وىػػذا القػػانوف يسػػتمد أغمػػب قو 

العػػرؼ، ومػػف صػػفاتو أنػػو غيػػر جامػػد وقابػػؿ لمتطػػور وفػػؽ الظػػروؼ واالحتياجػػات تسػػتجد فػػي محػػيط 
 .(21: 2005)أبوىيف، العبلقات الدولية"

 بصػفة الػذي يتنػاوؿ الػدولي القػانوف مػف الفػرع ذلػؾ ىػو الدبموماسي القانوف اف :فودريو براديو يقوؿو "
 .(41: 2011)قادري،  وؿ"لمد الخارجية العبلقات تنسيؽ خاصة
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 بصورة خاصػة ييتـ الذي العاـ القانوف مف فرع ىو الدبموماسي القانوف أف :جينيو ويقوؿ" كما      
 وطريقػة الشػؤوف الدوليػة وادارة الخػارج فػي تمثيميػا صػيغ لمػدوؿ، الخارجيػة العبلقػات وتقنػيف بممارسة

 .  (18: 2005، إخميس)" المفاوضات قيادة
ا وصؼ القانوف الدبموماسي ترمي كميا لتنظيـ وسائؿ عمييمجموعة القواعد التي يطمؽ "ثـ إف       

ممارسة الدولة لمعبلقات التي ترتبط بيا وفقًا لمقانوف الدولي ولممعاىدات المختمفة بالدوؿ األخرى 
وبالمجتمع الدولي، فيو الذي يبيف لنا كؿ ما يتعمؽ بممثمي الدولة في المحيط الدولي مف حيث 

   ـ مف واجبات وما ليـ مف حقوؽ وامتيازات"عمييصفتيـ واختصاصيـ والسمطات المخولة ليـ وما 
 (.22: 2005أبوىيف،)

كما يبيف لنا القانوف الدبموماسي كيفية ممارسة النشاط الدبموماسي مف حيث إدارتو المركزية "      
مف حيث اإلجراءات والمراسـ  وأجيزتو الخارجية وحدود اختصاص كؿ منيا والعبلقة بينيا، وكذا

الخاصة باألعماؿ والتصرفات الدبموماسية مف اتصاالت ومفاوضات ومؤتمرات واجتماعات دولية 
            (.110 د.ت:)السامرائي،  ذلؾ" إلىوما 
 

 :الدبموماسية والعالقات الدولية
بلقػات ـ إقامػة العتقـو الدبموماسية بدور ىاـ فػي نطػاؽ العبلقػات الدوليػة، حيػث بواسػطتيا تػت

والتوفيػػؽ بػػيف المصػػالح  ،افػػة الشػػئوف التػػي تيػػـ مختمػػؼ الػػدوؿوعػػبلج ك ،السياسػػية الدوليػػة وتػػدعيميا
"فعػػػف طريػػػؽ الدبموماسػػػية يتيسػػػر حػػػؿ المشػػػكبلت أو تسػػػوية  ،متعارضػػػة ووجيػػػات النظػػػر المتباينػػػةال

شا تستطيع كؿ دولة أف  ،ضاوعف طريؽ الدبموماسية أي ،عة الود وحسف التفاىـ بيف الدوؿالخبلفات وا 
إذف ىػػي بمثابػػة اإلدارة لكػػؿ  فالدبموماسػػية ،نفوذىػػا فػػي مواجيػػة الػػدوؿ األخػػرى توطػػد مركزىػػا وتعػػزز

بلئػؽ ا وأف تتبػوأ المركػز الإلييػاذا أحسنت استخداميا فإنيا تحصؿ عمى كؿ المزايا التي تسػعى  ،دولة
ؿ ىػػو التوفيػػؽ بػػيف الدبموماسػػية االو ويعتبػػر كثيػػر مػػف المحممػػيف اف ىػػدؼ  ،بيػػا فػػي المجتمػػع الػػدولي

 (.31 :2001،)أبو عامر"ت بينيا مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼفتح مسالؾ لبلتصاالخبلفات الدوؿ و 
"فالزيػادة المتواصػمة فػي حجػـ االتصػاالت بػيف  ،ثـ إف ىدؼ العبلقات الدولية والدبموماسػية واحػد     

خؿ بػػػيف المصػػػالح القوميػػػة لمػػػدوؿ، حيػػػث زاد الشػػػعوب والػػػدوؿ المختمفػػػة أدت إلػػػى بػػػروز ظػػػاىرة التػػػدا
اعتمادىا عمى بعضيا في مختمؼ المجاالت، االقتصادية والسياسية والعمميػة والثقافيػة وغيرىػا، وبنػاء 
عمػػى ذلػػؾ فػػإف الدولػػة المعاصػػرة لػػـ تعػػد قػػادرة عمػػى عػػزؿ نفسػػيا عػػف األحػػداث والتفػػاعبلت السياسػػية 

ليػػذه األحػػداث مػػف مسػػاس بطريقػػة مباشػػرة أو غيػػر مباشػػرة  الدوليػػة التػػي تتجػػاوز الحػػدود االقميميػػة لمػػا
بمصػػالحيا القوميػػة أو أمنيػػا القػػومي أو مركزىػػا االسػػتراتيجي أو سػػيادتيا القوميػػة أو كيانيػػا االقميمػػي، 
ف ىذا الواقع وضع عمى الدبموماسػية دورا أكبػر مػف العبلقػات السياسػية لتمتػد إلػى مختمػؼ الميػاديف  وا 

 .(118.ت: )السامرائي، د األخرى"
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تتباعػػػد أو تمتقػػػى  ،"ثػػػـ إف العبلقػػػات الدوليػػػة ال تقػػػـو إال بػػػيف كيانػػػات سياسػػػية قائمػػػة بالفعػػػؿ
والعبلقػػات  ،نػػات عمػػى قيػػاـ عبلقػػات فيمػػا بينيمػػاومػػف ثػػـ تعمػػؿ تمػػؾ الكيا ،وتتفػػؽ أىػػدافيا ،مصػػالحيا

روب والصراعات حػوؿ العدائية ممثمة في النزاعات والح فالعبلقات، سمميةالدولية قد تكوف عدائية أو 
والعبلقات السممية الوديػة تتعػاوف فييػا تمػؾ الكيانػات عمػى تطػور العبلقػات  ،أىداؼ أو مصالح معينة

 "بتبادؿ المصالح العامة و الخاصة وتوثيؽ الصبلت ،وتعزيز الروابط بيف شعوبيا ،السممية فيما بينيا
 (.17: 1990،)النبراوى
 

( أف العبلقات بيف الدوؿ تعبر عف نفسيا في Raymound Aronريموند أروف ) " ويؤكد
شخصيتيف رمزيتيف، ىما  -يسمييا -تصرفات، وبتصرفات خاصة، ىي تصرفات شخصيف

يعمبلف في صورة تامة ليس بوصفيما عضويف  -فقط رجبلف  -الدبموماسي والجندي، ىناؾ رجبلف 
نما بوصفيما ممثميف لمجماعات التي ينتمياف  موماسي السفير في ممارسة وظائفو الدب ،اإلييعادييف، وا 

ة التي ىو الوحدة السياسي ،والجندي في ساحة المعركة ،وحدة السياسية التي يتحدث باسمياىو ال
تمؾ العبلقات التي  ،اإلييالدولية ويرمزاف  السفير والجندي يعايشاف العبلقات ،يقتؿ باسميا نظيره

 .(32 :2001،)أبو عامر ة والحرب "تتمخص مف حيث ىي عبلقات بيف الدوؿ في الدبموماسي
 

  :الدبموماسية والسياسة الخارجية
لمفيـو الثاني إذ أف ا ،مفيـو السياسة الخارجية أقؿ شموال مف مفيـو العبلقات الدولية

"وتعرؼ السياسة الخارجية بأنيا مجموعة النوايا التي تدفع  ،نظريا وتاريخيا ،يتضمف بعدا مزدوجا
مف السموؾ أو أنيا الخطة أو مجموعة الخطط لمسياسة الخارجية أو القرارات  بالدولة إلى نمط معيف

 واالستراتيجيات التي تعتمدىا ليذا الغرض " باليواألسأو الغايات التي ترنو الدولة إلى إنجازىا 
 .(25: 1991،)الرمضاني

 قاتيا مع"كما وتعرؼ السياسة الخارجية لدولة بأنيا النيج أو الخطة التي تتبناىا في عبل
مف نشاط دولي يتجو  وىي عمى حد تعبير مارسيؿ مارؿ جزء ،غيرىا مف أعضاء الجماعة الدولية

وذلؾ عمى  ،بمعنى آخر ىي النشاط الذى يتناوؿ القضايا التي تطرح ما وراء الحدود، نحو الخارج
بيا عبلقات وباعتبار أف الدبموماسية ىي العممية السياسية التي تتحقؽ  ،عكس السياسة الداخمية

أساسيا  بؿ وتشكؿ جزءاً  ،الدولة ومصالحيا فإنيا تصبح عمى عبلقة وطيدة مع السياسة الخارجية
عداد ليا  ،سية أداة تنفيذ لمسياسة الخارجيةفبقدر ما تعتبر الدبموما ،منيا بقدر ما تكوف أداة تحضير وا 

 .(45: 2007)الشامي، في ذات الوقت"
بينما الدبموماسية ىي العممية  ،ىي جوىر العبلقات الدوليةفالسياسة الخارجية لمدولة إذف 

"وىكذا يبدو الفارؽ األساسي بيف المفيوميف في كممتيف :  ،جبيا يتـ تنفيذ السياسة الخارجيةالتي بمو 
فإف السياسة الخارجية ، بعبارة أخرى ،األولى تعنى الجوىر أو المضموف والثانية تعنى األسموب
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أما الدبموماسية ليست غاية في ذاتيا بؿ وسيمة أو ، فيـو المتطمبات القوميةأو م ،تستند عمى فكرة
العقؿ والمصمحة، وتبادؿ  باليأسوتسعى الدولة مف خبلليا المجوء إلى ، أداة و ليست ىدفا بؿ أسموبا

إنيا  ،أو المجوء إلى استخداـ القوة العسكرية بيف الدوؿ السيادية ،المصالح دوف نشوب المنازعات
كالة التي تسعى مف خبلليا السياسة الخارجية لتحقيؽ أىدافيا ومصالحيا القومية باالتفاؽ وليس الو 

 (.15: 2002،")شراببالحرب أو استخداـ القوة العسكرية 
 

تتأثر طبيعتيا بكمية القدرات  ،"فالسياسة الخارجية تتطمع إلى تحقيؽ أىداؼ محددة
معيف وأف األىداؼ تختمؼ فيما بينيا مف حيث أىميتيا  الموضوعية والذاتية المتاحة لمدولة في وقت

ولذلؾ فإف أي تصرؼ لمدولة ينبغي أف يكوف مرتبطا بيدؼ واضح ليس لدى  ،وبعدىا الزمنى
ف وضوح اليدؼ  ،بؿ لدى المنفذيف الرئيسييف أي الدبموماسييف ،المخططيف لبلستراتيجية وحسب وا 

ف حاجة الدولة لمتفاعؿ مع  ،ديدة لموصوؿ إلى الغايةوتحقيقو يكمف في ابتكار الوسائؿ والصيغ الج وا 
 (.42: 1991،")الرمضانيفالسياسة الخارجية إذف تتسـ بصفة االستمرارية  ،غيرىا تتسـ بديمومتيا

 
وعمى ذلؾ فإف الدبموماسية ىي األخرى ذات صفة دائمة لتنفيذ مستجدات السياسة الخارجية،      

 تقرير األىداؼ القومية في السياسة الخارجية ىي:"وأىـ المعايير التي تتحكـ في 
 لمدولة.الشخصية القومية  -1
 القومية.االحتياجات  -2
 العاـ.الرأي  -3
 األىداؼ.عامؿ القوة أو االمكانات في تحديد  -4
 المصالح.جماعات  -5
 المسئولة.نمط الزعامة السياسية  -6
 القومية.دور االيديولوجية في تقرير األىداؼ  -7
 (.154: 1991)مقمد،السائدة "طبيعة الظروؼ الدولية  -8

وبشكؿ عاـ ىناؾ مبلحظة جديرة بالتنويو وىي:" إف وظيفة الدبموماسية ال تتوقؼ بنشوب أو 
ف اختمفت طبيعتيا أثناء وقت  ،بؿ تظؿ قائمة وقد تصبح أكثر إلحاحا مف ذي قبؿ ،اندالع الحرب وا 

فيي تتخمؿ  الخارجية،ية لمسياسة فتظؿ الدبموماسية األساس والركيزة األساس ،الحرب عف وقت السمـ
 (. 16: 2002 ،)شرابكافة العبلقات بيف الدوؿ "

مف كؿ ما سبؽ أف السياسة الخارجية والدبموماسية ىما مفيوماف مترابطاف رغـ  ونستنتا     
تقـو بتزويد صانعي الثانية بينما  نظرية،أداة تشريعية  فالولى األخرى،اختبلؼ كؿ منيما عف 
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خارجية بالمعمومات التي تمكنيـ مف القياـ بمياميـ وىذا الجيد يميد لعممية صنع السياسة السياسة ال
، فالسياسة الخارجية جوىر العبلقات الدولية وىو ما ة وال يدخؿ ضمف نطاؽ ىذه العمميةالخارجي

خارجية، يجعؿ منيا أداة تشريعية، بينما الدبموماسية ىي العممية التي يتـ بموجبيا تنفيذ السياسة ال
إلي فالدبموماسية إذف ليست غاية أو ىدفًا في حد ذاتيا، بؿ ىي أداة أو وسيمة اليدؼ منيا المجوء 

   أساليب العقؿ والمصمحة وتبادؿ المصالح دوف المجوء إلي الحرب ونشوب المنازعات.
ياسة أف مف أىـ مظاىر العبلقة بيف الدبموماسية والس في ىذا الشأف يمكف القوؿ وأخيرا     

ومدى تأثير ىذا الطابع أو ذاؾ عمى  ،لطابع السرى والعمني لمدبموماسيةالخارجية ىو ما يتعمؽ با
فالكؿ يعرؼ الظروؼ واألسباب التي أحاطت بالحرب العالمية  ،ـ وتنفيذ السياسة الخارجية لمدوؿرس

مطالبة بإلغاء فمقد كانت أولى ىذه النتائج ال ،نتائج التي أسفرت عنيا ىذه الحرباألولى، وال
 ،نحو تبنى دبموماسية عمنية مكشوفةواالتجاه  ،رية المقصودة قبؿ الحرب وأثناءىاالمعاىدات الس

رة المفاوضات السرية التي سيطرت عمى سياسات الدوؿ طواؿ فتاالتفاقات السرية أو  اإلقبلع عفو 
لموضوع ال بد أال نغفمو في  وىذا االمر يقودنا بالضرورة إلى التطرؽ ،ما قبؿ الحرب العالمية األولى

 ىذا المجاؿ أال وىو الفرؽ بيف الدبموماسية السرية و سرية الدبموماسية .
 

 الدبموماسية:الدبموماسية السرية وسرية 
كالمعاىدات  ،لقد بات مف المعروؼ أف السياسة الخارجية ألي دولة ال يمكف االلتزاـ بيا سراً 

وذلؾ عمى الرغـ مف وجود اتجاه دائـ ومستمر  ،ـ بمكنونياف تعمف لمشعب ويعمأواالتفاقيات فيجب 
بيف الدوؿ لعقد اتفاقيات ومعاىدات بينيا تبقى طي الكتماف وخصوصا في المواضيع ذات الصبغة 

 .يةوالطبيعة األمن
 السابؽ،لكف ىذا النوع مف االتفاقيات السرية لـ يعد لو األىمية التي كانت تعطى لو في "     

لـ يعد يسمح بإبقاء مثؿ ىذه االتفاقات مدة  البعض،ات الدولية وتداخميا مع بعضيا وتطور العبلق
بفضؿ تطور  المواطنيف،ستعرؼ ىذه االتفاقات السرية مف  آجبًل،فعاجبًل أـ  الكتماف،طويمة طي 

األوضاع الديموقراطية في ىذا البمد أو ذاؾ وىذا ما أكده عيد عصبة األمـ وميثاؽ األمـ المتحدة 
  (.49: 2007،)الشاميما بعد "في

فإف سرية الدبموماسية  ،"فإذا كانت الدبموماسية السرية قد طويت صفحتيا وأصبحت غائبة
فمقد واجيت الدبموماسية  ،ما زالت قائمة في العبلقات الدولية وخاصة المفاوضات والمحادثات الدولية

 بد مف التمييز بيف سرية الدبموماسية ففي ىذا المجاؿ ال ،انتقادات شتى بصدد طابعيا الخفي والسري
إذ أف الدبموماسية السرية لـ تعد منيجًا إال في أذىاف الذيف يعيشوف أوىاـ  ،والدبموماسية السرية
وعيود المعاىدات والمفاوضات التي ترافقت مع مرحمة الدبموماسية  ،دىااليوتقالقروف الماضية 

العالمية األولى أما سرية الدبموماسية فيي الشرط  الماسونية المحترفة والتي استمرت حتى الحرب
وال يمكف أبدًا أف  ،الذى ال يمكف التخمي عنو أبدًا دوف حدوث مرارة واستياء ،الضروري لكؿ مفاوضة
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نزيؿ سرية المفاوضات بيف عبلقات البشر سواء عمى الصعيد الداخمي أو الدولي فيي الضمانة 
 .(50: 2007")الشامي، الوحيدة لمنجاح

 
 لماذا ال يمكن التخمي عن سرية الدبموماسية أو المفاوضات؟ 

، اعميالوفي ظؿ سيطرة مبدأ مصمحة الدولة  ،ود مصالح دولية متشابكة ومتصارعة"في ظؿ وج     
ال يمكف التعاطي في إدارة الشئوف الدولية بشكؿ بسيط وغير مسئوؿ خاصة وأف إجراء أية 

تدفع بالشخص الذى  ،تتداخؿ فييا عدة عوامؿ ،ة معقدةيمفاوضات أو محادثات دولية ىي عمم
( في سرية Gray)غرايفمقد قاؿ المورد  ،ةاليعيمارس ىذه الميمة أف يتحمى بمقدرة وأىمية 

اؾ سرية فين ،مما ال يمكف الجير بو أو إذاعتوالمفاوضات بأنو: في الشئوف الخارجية ثمة كثير 
ج عبلقات مع ببلد أخرى وأسرارىا ال تخصنا بالذات حيث أننا نعال ،يجب أف تكوف إلى حد معيف

وكثيرا جدا ما تفضى إذاعة المفاوضات قبؿ األواف إلى  ،ترؾ فييا مع دولة أجنبية أو أكثرولكننا نش
 (.235: 1973)نيكولسون، أف ترغب الدولة األخرى في قطع المفاوضات"

 
أمريكػا  -يات المتحدة األسبؽ فػي كتابػورئيس الوال ننيكسورتشارد وفي ىذا الشأف يقوؿ السيد/      

عف االحتفاظ بالسرية التامػة لممفاوضػات " أف األمػريكييف بػالغريزة يتجػاوبوف مػع  -والفرصة التاريخية
ا فػي العمػف، غيػر أف إلييػدعوة الػرئيس )ولسػوف( التػي تنػادي باالتفاقيػات المفتوحػة التػي يػتـ التوصػؿ 

اتفػػاؽ بصػػورة سػػرية فإنػػو لػػف يكػػوف  إلػػىمػػا لػػـ يػػتـ التوصػػؿ السػػرية ضػػرورية لنجػػاح عمميػػة السػػبلـ، و 
في العمف، وبدوف السرية لف يشعر أي طرؼ بحرية تقديـ الصػيغ لحمػوؿ  عميوىناؾ ما يمكف االتفاؽ 

ذا ما تسربت المواقؼ التفاوضية  بحيث يعًرض ذلؾ المسؤوليف  -وسائؿ اإلعبلـ إلىوسط محتممة، وا 
الفػور بمطالبيمػػا  عمػػىفػإف الجػػانبيف سػوؼ يتمسػكاف  -فػي الػػداخؿىجمػات وانتقػػادات المعارضػة  إلػى

      (.211: 1992كسون،ي)ن القصوى"
 

 الدبموماسية والحرب:                                            
قدر ما ىي العبلقة بيف الدبموماسية والسياسة الخارجيػة ىػي عبلقػة وطيػدة فػإف العبلقػة  عمى

حرب ىي كذلؾ، بؿ تعتبر أنيا عبلقة عضوية أيضًا، غيػر أف لكػؿ منيمػا منيجػًا بيف الدبموماسية وال
خاصًا، فالحرب ىي استمرار لسياسة الدولة ولكف بوسائؿ أخري أي بوسػائؿ عنيفػة، فينػاؾ مػف يقػوؿ 
عف المجوء لمعنؼ والحرب أنو استبداؿ القمـ بالسيؼ، "ومف البدييي القوؿ إف الحرب ال يمكف ليا أف 

عمػـ اسػتخداـ القػوات المسػمحة  عمػىضمف دائرة تكتيؾ محدد واسػتراتيجية معينػة، تقػـو األولػي  تتـ إال
وعمػى ىػذا األسػاس  ة لمحرب،استخداـ المعارؾ تبعا لؤلىداؼ المرسوم عمىفي المعركة وتقـو الثانية 
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تعتبر الحرب ىي شكؿ مف العنؼ لو صفة أساسية ىي أنػو شػكؿ منيجػي ومػنظـ يتعمػؽ بالجماعػات 
 (.43: 1981لتي تقـو بيا والصور التي تديرىا بيا ")قنواتي، ا

"وىناؾ مف يقوؿ أف السياسػة التػي تنتيجيػا دولػة معينػة وطبقػة معينػة داخػؿ ىػذه الدولػة قبػؿ 
الحرب بزمف طويؿ تستمر حتما أثناء الحرب عمػى يػد نفػس الطبقػة وكػؿ مػا تغيػر ىػو أسػموب العمػؿ 

مػػػا لطريػػػؽ السػػػمـ،لػػػة وأىػػػدافيا تػػػدفع إفالسياسػػػة العامػػػة لمدو  اليوبالتػػػفقػػػط  ومػػػا  مػػػا لطريػػػؽ الحػػػرب وا 
فػػػإف الدبموماسػػػية تمػػارس ميمتيػػػا أثنػػػاء  عميػػوو  ة التحضػػػير والتنفيػػذ ليػػػذه السياسػػػة،الدبموماسػػية إال أدا

 ف أف الحػرب دوف سياسػة أمػر مسػتحيؿ،وىػذا مػا قػاؿ بػو نػابميوف مػ لسمـ كما تمارسيا أثناء الحػرب،ا
 (46: 2007،)الشاميأمر مطموب لبقاء البشرية"  ولكف السياسة دوف حرب

 وفػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ عبلقػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػة بالمفاوضػػػػػػػػة كوظيػػػػػػػػؼ دبموماسػػػػػػػػية يقػػػػػػػػوؿ ألػػػػػػػػف ببلنتػػػػػػػػي 
(Alan Plantey إف السياسػػة ىػػي التػػي" )،وىػػي التػػي  المفاوضػػات،وتقػػود وتحػػيط  وتقػػرر، تحضػػر

نسػػػبة لمميمػػػة التػػػي وىػػػي أيضػػػا تنشػػػئ عبلقػػػة الدبموماسػػػية بػػػالحرب وذلػػػؾ بال وغرضػػػيا،تحػػػدد ىػػػدفيا 
وىػػي التػػي تؤلػػؼ شػػبكات الصػػداقات  وتيػػديـ أو غمبػػة، ووقايػػة،تمنحيػػا لممعركػػة مػػف ىجػػـو أو دفػػاع 

وىي التي تختار الخصـ أو الحميؼ وذلػؾ حسػب تقػدير ي مف خبلليا تأخذ األمة مكانيا، والمنافع الت
 (.Plantey, 1980:542) "الدولة.عاٍؿ لمصالح 

الحرب كما أنيا استمرار لمجيػود الدبموماسػية بوسػائؿ أخػرى كوسػيمة  وبناء عمى ما سبؽ فإف
فػإذا كانػت الحػرب  تحققيػا،العنؼ فإف المفاوضات ىي استمرار لمسياسة باعتمادىا عمى النتائج التي 

فػبل سػبلـ دوف تسػوية وال تسػوية دوف مفاوضػة عبػر  فإف الدبموماسية ىي فف االقنػاع، ىي فف االكراه
 الدبموماسية.

 
 :لدبموماسية واالستراتيجيةا

، عديف األساسييف في سموؾ الحكوماتاالستراتيجية ىي بالتحديد فف تحقيؽ االنسجاـ بيف الب
" ويعبر ىذا  ف رجؿ سياسة ورجؿ حرب في آف معًا،فرجؿ السياسة ىو ذلؾ الذى باستطاعتو أف يكو 

 حػػػػػدات السياسػػػػػية األخػػػػػرى،ارة مػػػػػع الو الفػػػػػف عػػػػػف ذاتػػػػػو بواسػػػػػطة الدبموماسػػػػػية عمػػػػػى أنيػػػػػا إدارة التجػػػػػ
اسػػػػػية وجيػػػػػاف الدبمومدارة العامػػػػػة لمعمميػػػػػات العسػػػػػكرية، فاالسػػػػػتراتيجية و واالسػػػػػتراتيجية عمػػػػػى أنيػػػػػا اال

بؿ إف االستراتيجية والدبموماسية في نظرية وحدة السياسة الخارجية ليست إال  متكامبلف لفف السياسة،
ألخػرى ياسة ىو فػف ادارة التعامػؿ مػع الػدوؿ اوفف السكامبلف لفف واحد ىو فف السياسة، الوجياف المت

ومػف وحػدة فػف السياسػة تػأتى فكػرة تكامػؿ االسػتراتيجية والدبموماسػية  عمى مقتضى المصػالح القوميػة،
                      فكػػػػػػػػػػؿ منيمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػف يتكامػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػػر كمظيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف مظيػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػف السياسػػػػػػػػػػة الواحػػػػػػػػػػدة"

 (.37: 2001 ،عامر )أبو
تعمػػػؿ فػػػي ظػػػروؼ  -الدبموماسػػػية واالسػػػتراتيجية -ىػػػاتيف األداتػػػيف"ومػػػع أف كػػػؿ واحػػػدة مػػػف 

تختمػػػؼ عػػػف الظػػػروؼ التػػػي تعمػػػؿ فػػػي ظميػػػا األخػػػرى حيػػػث تسػػػتخدـ الدبموماسػػػية فػػػي زمػػػف السػػػمـ، 
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ففػي زمػف  ،إال أف أيػًا منيػا ال تسػتبعد األخػرى بصػورة نيائيػة ،وتستخدـ االستراتيجية في زمػف الحػرب
لدولة مػا إلػى التمػويح فػي تعامميػا مػع قيػادة دولػة أخػرى باسػتخداـ القػوة السمـ قد تمجأ القيادة السياسية 

كمػا أف االتصػاالت  إلى قدرتيا عمػى الػدخوؿ فػي الحػرب، أو القياـ ببعض األعماؿ العسكرية لئلشارة
    الدبموماسػػية قػػد تتخمػػؿ بشػػكؿ أو بػػآخر العمميػػات العسػػكرية التػػي تجػػرى بػػيف دولتػػيف ألسػػباب معينػػة"

 .(38: 2001،)أبو عامر
يصػػير قواميػػا الخػػاـ فػػي  الػػذيىػػي عقػػؿ الدولػػة  وقتػػو،كػػؿ لػػو –فالدبموماسػػية كاالسػػتراتيجية 

لػدولي عمػى فػي المجػاؿ ا ويتحسػف اسػتخدامياثـ يقدر قوة ىذه الطاقة  ،طاقة فعالة في المجاؿ الدولي
 مقتضى مصالحو القومية.

 
 :الدبموماسية كمينة

فػػف، فيػػي فػػي ذات الوقػػت مينػػة وليػػذه المينػػة أسػػموب إذا كانػػت الدبموماسػػية تتحػػدد كعمػػـ وك
وأدوات وتقنيات وىي كعمـ شأنيا شاف أي عمـ تيدؼ عف طريؽ الوظائؼ التي يمارسيا الدبموماسييف 
الػػػػى تحقيػػػػؽ أغراضػػػػيا وأىػػػػدافيا االمػػػػر الػػػػذي يجعػػػػؿ مػػػػف الدبموماسػػػػية مينػػػػة أو وظيفػػػػة أو سػػػػمكًا لػػػػو 

 خصائصو وقواعده الخاصة بو.
ظائؼ تنمو وتتطور عبر المراحؿ التي تمر بيا الدبموماسية تاريخًيا، تضػيؽ فػي أوقػات وىذه الو      

الحروب واألزمات نوعًا ما، وتعود لتتسع لتكوف الركيزة االساسية لرسـ السياسػة الخارجيػة لؤلشػخاص 
 في القانوف الدولي وخصوصًا في أوقات السمـ والرخاء.

وحمػػؿ السػػبلح، وكممػػة الدبموماسػػية  ـعمػػيوالتمحامػػاة " فالدبموماسػػية مينػػة تمػػتيف كالقضػػاء وال
تعنػػي كػػؿ مػػا لػػو صػػمو بالعبلقػػات الدوليػػة وىػػي مينػػة يػػتـ تعمميػػا مػػع الوقػػت وبمػػرور الػػزمف اذ لػػيس 
بإمكػاف أي فػرد وشػػخص اف يكػوف جػػديرًا ومتمتعػا بموىبػػة الكشػؼ عنيػػا  بالحػدس، إضػػافة الػى العمػػـ 

السػػػمؾ، اال اف ىنػػػاؾ معرفػػػة االشػػػكاؿ والعػػػادات  الػػػذي يمكػػػف عنػػػد االقتضػػػاء اف يكتسػػػب مػػػف خػػػارج
والرجػػاؿ، والتػػي ال يمكػػف أف تكتسػػب اال مػػف خػػبلؿ الممارسػػة والتػػي يسػػتحيؿ بػػدونيا النجػػاح فػػي أي 
شيء تقريبا، وىكػذا يبػدو أف العمػـ وحػده ال يكفػي لممارسػة واحتػراؼ العمػؿ الدبموماسػي، بػؿ البػد مػف 

 .(51: 2007)الشامي، لكي تمتيف الدبموماسية" امتبلؾ الخبرة والتجربة الى جانب العمـ
المحترفيف، "حيػث سػيكوف مػف  الثانياليواه و الولوىنا يمكف المقارنة بيف صنفيف مف الدبموماسييف 

المستحب دائما اف يصرؼ السياسة الخارجية ألية دولة كبيرة محترفوف ذوو درايػة ومػراف فػي عمميػـ، 
ـ وال يعػػزى األمػػر الػػى مجػػرد عمػػيييثبتػػوف أنيػػـ غيػػر أىػػؿ لبلعتمػػاد وأف الدبموماسػػييف اليػػواه كثيػػرا مػػا 

وبسػبب قصػر  لمغػرور-الياويالدبموماسي  لكف-حكوماتيـافتقارىـ الى المعرفة والخبرة التي قد تؤذي 
ىو عرضػو لمسػعي وراء النصػر السػريع ويميػؿ بسػبب عػدـ ثقتػو بنفسػو الػى الشػؾ العنيػؼ  عممو،مدة 

 (.88: 1973كولسون،)ني والى التحمس بإفراط"
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 المطمب الثالث                                       
 ممارسة الدبموماسية في االنظمة السياسية

رئيس الدولة ىو رأس السمطة العامة ينوب عنيا ويباشر إدارة شئونيا في الداخؿ ويعبر عف 
، عبلقاتيا مع مختمؼ الدوؿ وىو بذلؾ يعتبر أسمي ممثؿ لدولتو في شخصيتيا القانونية في الخارج،

ىذه المنزلة وىذه االختصاصات تتفاوت ضيقًا  عمىويمارس تبعًا لذلؾ اختصاصاتو الدبموماسية بناًء 
واتساعًا، تتعاظـ تمؾ الممارسة في النظاـ الرئاسي وتتقمص وتضيؽ في النظاـ البرلماني وتكاد ال 

االختصاصات التي يمارسيا الرئيس في تذكر في النظاـ المجمسي، وفي ىذا المطمب سنتحدث عف 
األنظمة الثبلثة في الفرع األوؿ ثـ نتحدث في الفرع الثاني عف أجيزة الدولة األخرى التي تمارس 

 : اليالتالنحو  عمىالعمؿ الدبموماسي و 
    

 الولالفرع 
 و رئيس الحكومةأاالختصاصات الدبموماسية لرئيس الدولة 

 (البرلمانية الحكـ نظـ في) الحكومة رئيس أو (الرئاسية الحكـ نظـ في) الدولة رئيس يتولى"
 والممثؿ لمدولة األعمى الرئيس بصفتو الدولة، داخؿ مف والقنصمية الدبموماسية العبلقات إدارة

 وبالطبع الدولي القانوف صعيد عمى أو الداخمي، القانوف صعيد عمى ذلؾ كاف سواء ليا الرئيسي
 "األخرى العالـ دوؿ مف غيرىا مع دولتو بيا ترتبط التي والقنصمية ماسيةالدبمو  العبلقات صعيد عمى

 .(49: 2008)حمودة، 
 أو بنفسو والقنصمية الدبموماسية العبلقات شئوف إدارة الدولة رئيس يتولى :الرئاسي النظام فيف     

 ؤتمراتالم ويحضر الدبموماسية، التصريحات إصدار يتولى الذي فيو خارجيتو، وزير بمساعدة
 .الدولية واالتفاقيات المعاىدات عمى ويوقع الدولية

بإدارة  اعميف"فرئيس الدولة في النظاـ الرئاسي التقميدي يبدو وكأنو السمطة الوحيدة المتحكمة      
الشئوف الخارجية وتصريؼ األمور الداخمية لمدولة، وما السمطات األخرى إال مجرد أدوات تنفيذية 

 (.25: 2119ا في الواليات المتحدة األمريكية")الشكري،لسياسات الرئيس كم
 والدبموماسية الدولية العبلقات إدارة في الرئاسي النظاـ ظؿ في واسعة سمطات ولمرئيس"
 يغضب أو يثور أف يمكف أحياناً  الرئيس ألف بأثرىا، الدولة عمى خطورتو األمر وليذا والقنصمية
 لمساف دائماً  تحتاج التي الدبموماسية قواعد طبيعة عم تتفؽ ال أفعاؿ أو تصريحات عنو وتصدر

 أخطار أو جسيمة أضراراً  أحياناً  دولتو عمى يجمب ما وىذا الدبموماسية، واألعصاب الدبموماسي
 ورأي قوية، ديمقراطية مؤسسات ذات الرئاسي النظاـ ىذا ظؿ في الدولة تكوف أف يجب لذلؾ محققة،
 .(505)الشافعي، د.ت:"الدبموماسية لمعبلقات ارتوإد طريؽ لمرئيس ينير وجرئ حر عاـ
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 نيكسون ريتشارد األمريكي الرئيس إجبار مف األمريكي العاـ الرأي بو قاـ ما ذلؾ عمى مثاؿ وخير
 في الرئيس تورط ثبت حيث" ووترجيت، فضيحة في تورطو بسبب ـ5489 عاـ االستقالة عمى
 عند وقانونية أخبلقية جريمة وىي ارض،المع الديمقراطي الحزب مقر عمى والتجسس تصالتن

 أف بؿ ـ،4/7/5489 في فعبلً  قدميا التي باالستقالة وطالبو نيكسوف ضد ثار الذي األمريكي الشعب
 أو الشييرة القضية ىذه في تورطو بسبب جنائياً  نيكسوف بمحاكمة أيضاً  طالب األمريكي الشعب

 (253: 7975ولية،مجمة السياسة الد)"ليا الشائع االسـ حسب الفضيحة
 

في النظاـ الرئاسي، فرئيس  عميويختمؼ الحاؿ في ىذا النظاـ عما ىو  البرلماني النظام فيو       
ر إال النذ ةعميالفالدولة في النظاـ البرلماني " يبدو مجرد رمزًا لوحدة الدولة ال يممؾ مف الصبلحيات 

بلدىا إال صبلحيات رمزية يممؾ الكثير مف ، فممكة بريطانيا مثبًل ليس ليا في إدارة شئوف بسيرالي
الصعيد الداخمي إال افتتاح  عمىالموظفيف التنفيذييف صبلحيات تفوقيا، فميس لممكة بريطانيا 

لقاء خطاب العرش، ودوليًا ليس ليا إال استقباؿ المبعوثيف الدبموماسييف األجانب  جمسات البرلماف وا 
صدار مرسـو تعيي االختيار مف قبؿ الحكومة ليمثؿ المممكة  عميوف مف وقع المعينيف في المممكة، وا 

   (.37: 2004)الشكري، المتحدة في الخارج"
 

 بطريقة أو بنفسو والقنصمية الدبموماسية العبلقات إدارةفي ىذا النظاـ  الرئيس يتولى الو  "
 أحد أو يةالخارج وزير أو الوزراء رئيس شخص في تتمثؿ مباشرة غير بطريقة يتوالىا بؿ مباشرة،
 مف الدبموماسية العبلقات إدارة مباشرة غير أو مباشرة بطريقة الرئيس يقـو الحالتيف كمتا في، و الوزراء
 يستقبؿ الخارج، إلى الوطنييف والسفراء الدبموماسييف المبعوثيف بإرساؿ فيقـو (العاصمة) الدولة داخؿ
 مدة نياية عند كذلؾ ويستقبميـ لدولة،ا إلى الموفديف الدبموماسييف األخرى الدوؿ ومبعوثي سفراء

 (.50: 2008)حمودة،  "الدبموماسي العمؿ في خدمتيـ
 رؤساء باستقباؿ ونوعو الحكـ نظاـ حسب الحكومة رئيس أو الدولة رئيس أيضاً  ويقـو"

 أو دبموماسية زيارات في دولتو إلى ترد التي األجانب الحكومات ورؤساء واألمراء والمموؾ الدوؿ
 مف كمو وىذا دوليـ، في األشخاص ىؤالء مع الزيارات بتبادؿ بالمثؿ ويقـو الدوؿ، ىذه ارجيةخ وزراء
 يعود الذي األمر الدبموماسية العبلقات وتحسيف الدوؿ، ىذه بيف الودية الدولية العبلقات تنمية أجؿ
 السياسية االتالمج في دولي تعاوف أقصى المتبادلة الزيارات ىذه مثؿ لتحقيؽ الدوؿ ىذه عمى بالنفع

 (.50: 2008)حمودة،  "الدوؿ ىذه بيف والثقافية واالقتصادية
 :اآلتية بالحصانات الدبموماسية لمعبلقات مباشرتو أثناء الدولة رئيس ويتمتع

 يجوز وال بزيارتيا، يقـو التي لمدوؿ الوطنية القوانيف عميو تطبؽ ال: الرئيس شخص حرمة" (5
 ويمثؿ لدولتو رمز الرئيس ىذا ألف القضائية، اإلجراءات مف ذلؾ غير أو احتجازه، أو ،عميو القبض
 .الدولية العبلقات في تاـ واستقبلؿ سيادة ليا التي الدولة ىذه
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 يشكؿ فعبلً  ارتكب ولو حتى يزورىا التي لمدولة الوطني لمقضاء الخضوع مف الرئيس إعفاء (2
 ما وأقصى يزورىا، التي الدولة تقبلؿواس سيادة يمس فعبلً  ارتكب أو الوطني، لمقانوف طبقاً  جريمة
 إال الغالب في يتـ ال ذلؾ الببلد مغادرة منو تطمب أف ىو الحالة ىذه في تستقبمو التي لمدولة يمكف
: 2002)عامر،  "الدولة ىذه واستقبلؿ وسبلمة أمف يمس خطيراً  فعبلً  الزائر الرئيس ارتكب إذا

642). 

 مركزه عمى يتوقؼ األمر فإف المدني، الوطني لمقضاء جنبيةاأل الدولة رئيس عو لخض وبالنسبة"     
 مف إعفاءه عف حديث فبل ولذلؾ ويباشرىا، الدعوى يرفع الذي فيو مدعياً  كاف فإذا الدعوى، في

 األصؿ فإف عميو مدعياً  كاف إذا أما الدعوى، ىذه إجراءات بدأ الذي ىو ألنو المدني الوطني القضاء
 ىذه عف الرئيس تنازؿ إذا إال الوطني، المدني لمقضاء الخضوع مف عفاءإ بحصانة الرئيس يتمتع أف

 لـ بما التمسؾ يصح ال إنو قيؿ ولذلؾ المدنية، القضائية الدعوى عميو ترفع أف وقبؿ الحصانة
 (57: 2008)حمودة،  .ذاتو الرئيس بو يتمسؾ
 الموضوع بيذا صمة ذات قراراً  ىامبورج دورة في ـ5745 عاـ الدولي القانوف مجمع أصدر وقد     
 الحاالت في األجانب لمرؤساء الخاصة التصرفات في بالنظر تختص الوطنية المحاكـ أف فيو جاء
 : اآلتية

 .الدولةإقميـ  في موجودة منقوالتمتعمقة بالبالنسبة لمدعاوي  وحتى العقارية عاويدمل أواًل: بالنسبة"

إقميـ الدولة يشترؾ فييا حكومات أو رؤساء  عمىة مفتوح تركاتب ثانيًا: بالنسبة لمدعاوي الخاصة
 ـ.إلييدوؿ أجنبية بوصفيـ ورثة أو موصي 

 .قضاء اإلقميميال اختصاص ثالثًا: في حالة قبوؿ الحكومة أو الرئيس األجنبي اختيارياً 
في اإلقميـ،  األجنبي رئيسال قع مفو ضار  فعؿمستحقة نتيجة ال اتالتعويض دعاويرابعًا: بالنسبة ل

                 "السيادة أعماؿ مف عمؿ عف تجةنا أضراركف ال تقبؿ دعاوي التعويضات عف ل
 .(48: 2005)أبو ىيف،

 النظام المجمسي أو نظام حكومة الجمعية:وفى       
في ىذا النظاـ فإف رئيس الدولة بالمقارنة باألنظمة السابقة يعتبر أكثر ضعفًا  مف حيث التمتع      

)مجمس الوزراء( يرأس اجتماعات المجمس، ولكف  اليالفدر ، "فبصفتو رئيسًا لممجمس باالختصاصات
أعضاء المجمس اآلخريف، بؿ وليس لو مف االختصاصات ما يفوؽ  عمى ةعميفليس لو أي سمطة 

بيا باقي األعضاء إال ما يتعمؽ بإدارة الجمسات وتنظيميا، ودوليًا، ليس لو إال استقباؿ الممثميف 
ف الدبموماسييف، مع مبلحظة أف ليس لو تعييف سفراء الدولة أو مبعوثييا الدبموماسييف في والمبعوثي

السفر  عميوالدوؿ األخرى وليس لو تمثيؿ دولتو في الخارج أو في المؤتمرات الدولية، بؿ إنو محظور 
 (.37: 2004)الشكري، لزيارة دولة أخري بصفتو رئيسًا لبلتحاد"
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 الفرع الثاني
 االخرى المسئولة عن العمل الدبموماسيدولة أجيزة ال

 عف نتجت التي العالـ، في الدوؿ عدد زيادة نتيجة والقنصمية الدبموماسية العبلقات زادت
 عاـ المتحدة األمـ منظمة إنشاء بعد وخاصة االستعمار وتصفية الوطني التحرر حركات كثرة

 والمحتمة المستعمرة الشعوب وحؽ عماراالست وتصفيو التحررية الحركات ىذه تبنت والتي ـ،5491
نشاء المصير تقرير حؽ عمى الحصوؿ في  الحكـ نوع الشعوب ىذه فييا تختار بيا خاصة دوؿ وا 

 .خارجي أجنبي تخؿ دوف تحكميا التي الحكومات وشكؿ
زاء  قادرة الداخمية الدولة أجيزة تعد لـ الدبموماسية العبلقات في المضطردة الزيادة ىذه وا 

 لذلؾ المتناىية، وغير المتعددة الداخمية الحكـ بأمور النشغاليا نظراً  العبلقات، ىذه إدارة عمى وحدىا
 المختمفة الدولية العبلقات إدارة عمى تساعدىا خارجية لمدولة أجيزة إنشاء إلى ضرورية الحاجة كانت
 .الدائـ الدبموماسي لمتمثيؿ العالـ إدراؾ بعد وخاصة الخارج، مف

ة تتبع وزارة الخارجية في الدولة نفسيا، وسنتناوؿ الحديث في ىذا الفرع عف وىذه االجيز 
منصب وزير الخارجية الذي ينظـ ويدير العمؿ الدبموماسي، ثـ نتحدث عف البعثات الدبموماسية التي 

 :اليالتالنحو  عمىتنفذ وتباشر الدبموماسية في الببلد الموجودة فييا وذلؾ 
 الخارجية وزيرأوال: 
 أي فإف اليوبالت والدبموماسية، الخارجية عبلقتيا في لدولتو الرسمي الممثؿ ىو الخارجية وزير     

 الدوؿ وحكومات دولتو حكومة بيف الوصؿ ىمزة وىو دولتو، عف صادر كأنو عنو يصدر تصريح
 والبعثات حكومتو وزارات وبيف األخرى، الدوؿ حكومات ووزارات حكومتو، وزارات وبيف األجنبية

 .الخارج في الوطنية لدبموماسيةا
 

 التي ماتعميالت الخارج في الدبموماسية الدولة بعثات تبميغ الخارجية وزير عاتؽ عمى ويقع"     
 العاـ الدولة صالح تحقيؽ أجؿ مف يائضو  وفي اعميي بناءً  تتصرؼ لكؿ السياسية القيادة تصدرىا
 ولتودل ممزمة تكوف الدولة خارجية وزير فع تصدر التي التصريحات أف عمى الدولي العرؼ واستقر
 لذلؾ والدبموماسية، الدولية الخارجية عبلقاتيا في ولمدولة الدولة لرئيس والمباشر األوؿ الممثؿ كونو
 في الشرقية جرينبلند قضية في الصادر حكميا في الدولي لمعدؿ الدائمة المحكمة قررت
 باسـ الخارجية وزير مف الصادرة اإلجابة" أف والنرويج الدنمارؾ بيف النزاع في ـ21/9/5422

 يمثميا التي الدولة تمـز إنما اختصاصو، في تدخؿ مسألة في أجنبي دبموماسي ممثؿ إلى حكومتو
 وزير مف الصادرة اإلجابة أو التصريح أف أساسو اإللزاـ وىذا (،199: 2112)عامر،"زيرو ال ىذا

 .الدولة دةإرا عف التعبير في الحؽ لو عمف صدر الخارجية
 الذي الوحيد الوزير فإنو والدبموماسية، الدولية العبلقات في بو يقـو الذي الدور ألىمية ونظراً      
 .بو العالـ وحكومات دوؿ باقي بإببلغ وتقـو الدولة باسمو تسميو
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 واالمتيازات الحصانات بذات رسمية مياـ في دولتو خارج هوجود أثناء الخارجية وزير ويتمتع     
عفائو ومسكنو، شخصو حرمة مف الدولة رئيس بيا يتمتع التي  الجنائي لمقضاء الخضوع مف وا 

 بالحصانة التمسؾ في وحقو الوطني، العقوبات قانوف حسب لجريمة ارتكابو حالة في الوطني
 بيف الفرؽ أف بيد، "الحصانة ىذه عف التنازؿ أو ضده ترفع التي المدنية الدعاوى في القضائية
 رئيس بالمقارنة مع الخارج في وجوده عند الخارجية وزير بيا يتمتع التي واالمتيازات تالحصانا
 أما خاصة، إجازات أو رسمية زيارات في كاف سواء الحاالت كؿ في بيا يتمتع الرئيس أف الدولة
  (.55: 7987)ابو ىيف،  "فقط رسمية بمياـ قيامو حالة في إال بيا يتمتع فبل الخارجية وزير
 
 يا: البعثات الدبموماسية ثان

 إدارة بواسطتيا تستطيع التي لمدولة الخارجية األجيزة ىي الدبموماسية البعثات كانتلطالما      
الحديث عف  إلى، األمر الذي يدعونا األخرى العالـ دوؿ باقي مع والقنصمية الدبموماسية عبلقاتيا
مف حيث مفيوميا  الخارج في الدبموماسية الدولة عبلقات تدير كأجيزة الدبموماسية لبعثاتىذه ا

 : اليالتالنحو  عمىوتعيينيا والحصانات واالمتيازات الممنوحة ليا وذلؾ بإيجاز و 
 

 الدبموماسية البعثاتمفيوم 
 ىذه بيف الدبموماسية العبلقات إلدارة األخرى الدوؿ إلى بإرساليا الدوؿ تقـو التي البعثات ىي     
 أو سياسية كانت سواء المجاالت كافة في بينيا المشتركة والمصالح نافعالم تحقيؽ أجؿ مف الدوؿ
 وامتيازات وحصانات وحقوؽ اختصاصات الدبموماسية البعثات وليذه"، غيرىا أو ثقافية أو تجارية
البعثة الدبموماسية البد وأف  ،يال المرسمة الدوؿ ومصالح وأىداؼ أىدافيا تحقيؽ أجؿ مف بيا تتمتع

ا عمـ الدولة الموفدة كما يرفع ىذا العمـ عمييرا مناسبا في عاصمة الدولة المستقبمة، يرفع تتخذ ليا مق
أيضا عمى مسكف رئيس البعثة وعمى سيارتو، كما ال يفوتنا أف نشير إلى أف لمقر البعثة ورئيسيا 

                     ا أدائيا لمياميا"عمييتساعدىا وتسيؿ  وأعضائيا حصانات وامتيازات معينة
 (.647: ص7998)عبد الحميد، 

 
 تعيين البعثة الدبموماسية

لكؿ دولة الحرية في اختيار وتعييف مبعوثييا الدبموماسييف الذيف يتمتعوف بالقدرة والكفاءة عمى تمثيميا 
ا التشريع الداخمي لكؿ دولة، عمييلدى الدوؿ األخرى، ويتـ ذلؾ عادة وفؽ إجراءات معينة ينص 

تستطيع تعييف رئيس البعثة الدبموماسية إال بشرط محدد وىو ضرورة الحصوؿ مسبقا  ولكف الدولة ال
عمى موافقة الدولة المراد اعتماده لدييا، أو بتعبير آخر ينبغي أف يكوف ذلؾ الشخص مرغوبا فيو 
لدى تمؾ الدولة، فقبؿ أف تقـو الدولة باعتماد شخص كرئيس لبعثتيا لدى الدولة األخرى ينبغي أف 

ب مف ىذه الدولة ما إذا كانت تقبؿ ىذا الشخص أوال، ويعرؼ ذلؾ باسـ التحري كما ينبغي لتمؾ تطم
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الدولة أف تحصؿ عمى موافقة الدولة األجنبية عمى تعييف شخص ما كرئيس لبعثتيا الدبموماسية 
في ـ 5415لدييا، ويعرؼ ذلؾ باسـ الموافقة، وقد عبرت عمى ذلؾ اتفاقية فيينا لسنة

عندما نصت عمى أنو : ) يجب عمى الدولة المعتمدة التأكد مف قبوؿ الدولة المعتمد (9/5)المادة
 .لدييا لمشخص المزمع اعتماده رئيسا لمبعثة المنشأة فييا (

 
 الحصانات واالمتيازات لمبعثات الدبموماسية

سية في حدود يكفؿ القانوف الدولي المعاصر لمدبموماسييف وغيرىـ مف أعضاء البعثات الدبموما "     
نات وامتيازات معينة ىامة ومتعددة مصدرىا العرؼ المدوف مف بعد في اتفاقية فينا امعينة حص

البعثات الخاصة التي أقرتيا الجمعية العامة  اتفاقيةوفي ـ 5415لمعبلقات الدبموماسية المبرمة عاـ 
ـ بيا عمى أتـ وجو إلييعيود وغايتيا تمكيف المذكوريف مف أداء المياـ المـ 5414لؤلمـ المتحدة عاـ 

 .(75: 7994حمد، ")أممكف
الحصانة  الحرمة الشخصية أو باسـفي طميعة ىذه الحصانات الدبموماسية ما يعرؼ يأتي و      

"وىي مف أقدـ الحصانات التي يتمتع بيا المبعوث الدبموماسي، وباقي الحصانات متفرعة  ،الشخصية
 ( مبلمح ىذه الحصانة وىي:21، 24)يف المادتعنيا، وتحدد اتفاقية فينا في 

 حرمة شخص المبعوث الدبموماسي.-
 حرمة سكف المبعوث الدبموماسي.-
  (.602: 2070)أبو النصر، "التنقؿ لممبعوث الدبموماسيحرمة  -

عدـ جواز القبض عمى الدبموماسي أو احتجازه والتزاـ الدولة  وىالحصانة الشخصية ويقصد ب     
قد يقع عمى  اعتداءكافة االجراءات الكفيمة بحمايتو مف أي  واتخاذتو باحتراـ المستقبمة بمعامم

فيينا لمعبلقات الدبموماسية أو  اتفاقيةوبالرغـ مف عدـ النص في " ،شخصو أو حريتو أو كرامتو
اتفاقية البعثات الخاصة عمى أي قيد أو استثناء يحد مف عمومية واطبلؽ ما يتمتع بو الدبموماسي 

شخصية فالراجح في فقو القانوف الدولي العاـ أنو مف الجائز وفي حالة الدفاع الشرعي أو  مف حرمة
الضرورة القصوى دوف غيرىما أف يقبض عمى الدبموماسي أو يحتجز إذا كاف في حالة تمبس بغرض 

الدولة منعو مف ارتكاب احدى الجرائـ البالغة الخطر والتمييد لممبادرة بترحيمو عمى الفور خارج اقميـ 
 (.645: 7998)عبد الحميد،  "المعنية
أف القبض عمى الدبموماسي أو احتجازه في غير حاالت الضرورة  ىناؾ مف يرى عمى أية حاؿ"     

القصوى أو الدفاع الشرعي يعتبر إخبلال خطيرا غير مغتفر بقاعدة دولية راسخة ومستقرة مما يوجب 
نزاؿ أشد العقاب المناس االعتذارعمى الدولة المعنية تقديـ  ب إلى الدولة التي يتبعيا الدبموماسي وا 

 . (5: 2070 )كتي، "بالمسؤوؿ مف رعاياىا عف القبض أو االحتجاز
ذات الحماية ( 21) أما عف حرمة سكف المبعوث الدبموماسي، فقد أقرت اتفاقية فينا في المادة     

دبموماسي وىذا باعتباره جزءًا مف الحصانة لمقر إقامة المبعوث ال-المقررة لمقر البعثة الدبموماسية
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ا إلييفبل يحؽ لمدولة الموفد " الشخصية التي يتمتع بيا المبعوث، وال ينفصؿ عف حرمة شخصو، 
المبعوث اتخاذ أي اجراءات ضد مقر إقامة المبعوث الدبموماسي مف اقتحاـ أو تفتيش أو اتخاذ أي 

المقرة لشخصو، وتشمؿ ىذه الحصانة أوراقو  مسكنو استكمااًل لمحصانة عمىإجراءات قضائية 
ومراسبلتو، وكذلؾ متعمقاتو الشخصية وسيارتو وحقائبو، كما يشمؿ األمر محؿ إقامتو المؤقت، وفيما 
يتعمؽ بحرمة التنقؿ فإف الحصانة الدبموماسية أقرت ألجؿ قياـ المبعوث الدبموماسي بميامو ولخدمة 

 .(603: 2070النصر، )أبو داخؿ إقميـ الدولة الموفد لدييا" ىذه الوظيفة، وأىميا ىي حرية التنقؿ
مع مراعاة قوانينيا ولوائحيا الخاصة )أنو  عمى( مف اتفاقية فينا 21) تنص المادةىذا و      

بالمناطؽ التي تحـر أو تنظـ دخوليا ألسباب تتعمؽ باألمف الوطني تكفؿ الدولة المعتمد لدييا لجميع 
 إقميميا(.  عمىؿ والمرور أعضاء البعثة حؽ التنق

كما أف ىناؾ أنواع أخري مف الحصانات المقرة لمبعثة الدبموماسية تتمثؿ في الحصانة القضائية 
 التي ال يتسع المجاؿ لذكرىا. ةاليالمواإلعفاءات 

 العبلقات تدير التي والخارجية الداخمية الدولة أجيزة عف الحديث في القول وخالصة
 عبلقاتيا في لببلده األوؿ لممثؿا ىو الحكومة رئيس أو الدولة رئيس أف ة،والقنصمي الدبموماسية
 وزير وأفأو مختمطًا،  برلمانياً  أو كاف رئاسياً  الحكـنظاـ  طبيعة حسب والدبموماسية الخارجية

 فو يتمتع وأنيـ الدبموماسية، العبلقات إدارة فيأو رئيس الوزراء  الدولة لرئيس الممثؿ ىو خارجيةال
 استقبلؿ مف تنبع الحصانات وىذه دولتيـ، خارج وجودىـ عند واالمتيازات الحصاناتكبير مف قدر ب

 بإدارة وكذلؾ لتسييؿ القياـ بمياميـ ووفقًا لمبدأ المعاممة بالمثؿ، فيـ مف يقوموا دولتيـ، وسيادة
 بيما المنوط افيم والقنصمية الدبموماسية البعثات أما الدولة، داخؿ مف الدبموماسية الدولة عبلقات

 .وشعبيا الدولة ىذه لصالح الخارج مف العبلقات ىذه إدارة
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 المبحث الثاني
 الفمسطينية طبقا لقانون منظمة التحريرالفمسطيني اختصاصات الرئيس 

 التػي االسػتحقاقات مػف جممػة التػأثير صػعيد عمػى منظمـة التحريـر الفمسـطينية تجربػة في ُيقرأ

المكتسػبات  تمػؾ اقتصػار لقاعدة كسراً  اعتُبر فيما الدولية، المنظومة عمى انفتاحيا نتيجة اعميي تحّصمت
 مػف كثيػر فػي الفمسـطينيةمنظمة التحريـر  وكانت بؿ األخرى، الدولية الشخصيات دوف لمدوؿ كحقوؽ

ف ،حركات التحرر الوطني بقية لمرور الطريؽ شؽ الذي األحياف الِمعوؿ  قبميا تصؿ أف لجميعيا قدر وا 

 المصير. الحرية وتقرير إلى
ممػا  أكثػر األفػراد، وميػارات وعفويػة والخطػأ، التجربػةأ الفمسطينية مبػد الدبموماسية لذلؾ "اعتمدت      

فػإف ىػذه  اليوبالتػ، المتخصصػة لمطػواقـ والمينػي الجمػاعي والعمػؿ االسػتراتيجي التخطػيط اعتمػدت
 متحػررة لممتغيػرات الدوليػة، السػريعة االسػتجابة مػف)ؼ.ت.ـ (مّكنػت قػوة، نقطة شكمت ما بقدر التمقائية

 أخطػاء إلػى قػادت نقطػة ضػعؼ مثمػت فإنيػا فييػا، الدبموماسػية الحركػة تثقػؿ التي الدولة بيروقراطية مف

 .(2: 2013)توام، فادحة" استراتيجية
فقد كانت قضية فمسػطيف تنػاقش فػي األمػـ المتحػدة كقضػية الجئػيف، ولكػف األمػـ المتحػدة بػدأت      

تغيػػر موقفيػػا تػػدريجيا باتجػػاه االعتػػراؼ بحقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني، وكانػػت الػػدورة الرابعػػة والعشػػروف 
لمجمعيػػة العامػػة، بمثابػػة نقطػػة تحػػوؿ ىامػػة فػػي موقػػؼ المنظمػػة العالميػػة، إذ تحػػدثت الجمعيػػة العامػػة 

 ، عػػػف كيػػػاف وطنػػػي متميػػػز1969كػػػانوف األوؿ  10)ب( بتػػػاريخ  2535ألوؿ مػػػرة فػػػي قراراىػػػا رقػػػـ 
 لمشعب الفمسطيني.

 فػي المركػز بقيػت لكنيػا الػدولي، االعتػراؼ فػي األوؿ بػالمركز حظيػت (ؼ.ت.ـ) كػوف حقيقػة إف     

 الدبموماسػي، الداعمػة لمعمػؿ الفاعمػة القػوة مرّكبػات فقػدت كونيػا إلػى يعػود المصػير، تحقيػؽ فػي األخير

 . لموضوعمركب لفيـ جزئيات وابعاد ا نحو عمى الموضوع يتناوؿ المبحث وىذا
 :اليكالت المبحث إلى ثبلث مطالبىذا ـ يقستـ توالستعراض ىذه النقاط سي

 االختصاصات الدبموماسية لمرئيس واالعتراؼ بالمنظمة.المطمب الول: 
 الدبموماسية الفمسطينية واالنتفاضة األولى. المطمب الثاني:
 ـ.1994عاـ القرارات الدبموماسية لرئيس المنظمة قبؿ المطمب الثالث:
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 المطمب الول
 االختصاصات الدبموماسية لمرئيس واالعتراف بالمنظمة

الػدولي  الشػخص بصػفتيا الػدوؿ عمػى ُمحتكػراً  نشػاطاً  طويمػة، لعقػود الدبموماسػية، ممارسػة بقيػت     
لمدولػة، "انخرطػت  إضػافة آخػريف ألشػخاص دوليةال ةعميبالفا وباالعتراؼ الدولية المنظومة في الوحيد

 الدبموماسػي، مراوحػة النشػاط الدولي في النظاـ في الوليدة الدولية حركات التحرر الوطني الشخصية
 يتبػوأه الػذي بػات لممركػز كػاف الػدولي، وقػد لمنظػاـ المكونػة العناصػر بمجمػؿ والتػأثر التػأثير بػيف

 أف توصػؼ واسػتحقت -بيػا يقومػوف بػاتوا التػي دوارولػؤل الػدولي، القػانوف فػي الجػدد األشػخاص
 فػي ثػراء وحيويػة األكثػر العنصر بأنيا رويتر، أمثاؿ مف البعض قبؿ مف- بيا تدخؿ التي العبلقات
 ؼ..ت.ـ ، وخصوصاً (142: 2013)توام، لو" تقدـ عامؿ إنيا الدولي، المجتمع
صػاحبة  الػدوؿ غيػر مػف رى،األخػ الكيانػات حػؽ حػوؿ مطػّوؿ وواقعػي، فقيػي، خػبلؼ "وبعػد     

 أي مػف تمكػيف عمػى والممارسػة الػرأي مػف عػريض جانػب اسػتقر الدبموماسػي، بالتمثيػؿ السػيادة،
 وبػات الحػؽ، ىػذا ممارسػة مػف  )حركات التحـرر الـوطنيو دولية منظمات( الدولي القانوف أشخاص

 التطػور ىػذا فػي يػرى مػف وىنػاؾ ،وحدىا بالدوؿ المرتبطة السيادة ال القانونية الشخصية المعيار ىو
حركـات  تجػاه سياسػي موقػؼ عػف التعبيػر فػي الػدوؿ بعػض رغبػة بفعػؿ كػاف أنػو)الػنص غيػاب )فػي

 القانونيػة بالشخصػية الحركػات ىػذه بتمتػع ايػلآ ارتباطا وليس خصوصا، ف.ت.م، و التحرر الوطني
 (.56: 2001)الجاسور، آخروف" تكييفو حاوؿ الذي النحو الدولية، عمى

ف ، حتػػى و أشػػخاص القػػانوف الػػدوليتعػػد شخصػػًا مػػف ؾ مػػف يػػرى أف المنظمػػات الدوليػػة وىنػػا      لػػـ ا 
 لكونيا" ،اتفاقياتيا خارج نطاؽ القانوف الدوليتعتبر ال  اليوبالت، الدوؿباقي بشخصية قانونية ك تتمتع

تعقػدىا  تتـ وفقا ألحكامو وتيدؼ إلى إحػداث آثػار قانونيػة فػي المجػاؿ الػدولي، كاتفاقيػات المقػر التػي
مع دوؿ المقر، واالتفاقيات الدولية التي تعقدىا المنظمات الدولية والتي تقػع ضػمف المنظمات الدولية 

اختصاصيا، وقد اقر مؤتمر االمػـ المتحػدة لقػانوف المعاىػدات بػيف الػدوؿ والمنظمػات الدوليػة أو بػيف 
المعاىػػدات المبرمػػة بػػيف ـ اتفاقيػة جديػػدة خاصػػة ب1986مػػارس  21المنظمػات الدوليػػة وحػػدىا بتػػاريخ 

الدوؿ والمنظمات الدولية أو بيف ىذه األخيرة وبعضيا، وبػذلؾ تكػوف جميػع المعاىػدات بػيف أشػخاص 
ـ ولمعػػػػاـ 1969ا اتفاقيػػػات فينػػػا لمعػػػاـ عمييػػػخاضػػػعة لقواعػػػد مفصػػػمة احتػػػوت  االيػػػحالقػػػانوف الػػػدولي 

 (.69: 2014)أبو النصر،  ـ"1986
رر الػػوطني والمنظمػػات الدوليػػة تعػػد مػػف أشػػخاص القػػانوف بػػأف حركػػات التحػػ ممــا ســبق يتضــح     

 الدولي وليا شخصية قانونية دولية شأنيا شأف الدوؿ األخرى. 
 القػومي الميثػاؽ بحقبػة تتمثػؿ األولػى  :رئيسػتيف حقبتػيف بػيف التمييػز إلػى أف يصػار ويجػب    "

 قيػاـ منذ استمرت وقد، نفيذيةوالت السمطتيف التشريعية لرئاسة المدمج الشقيري أحمد وحكـ الفمسطيني
 أماـ( 1967 ديسمبر / أوؿ كانوف( استقالة الشقيري وحتى ،) ـ1964 يونيو / حزيران) في ف.ت.م

 وحػااًل  القػومي، لمميثػاؽ معػداًل  جػاء الػذي الػوطني الفمسػطيني الميثػاؽ بحقبػة فتتمثػؿ الثانيػة، الحقبػة
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 بػدوف عربيػا وطنػا فمسػطيف تعػد ولػـ االسػتقبلؿ، إلػى الفمسػطينية وتطمعيػا اليوية عمى اومركزً  مكانو،
نما تخصيص،  (.30: 2013 )توام،الفمسطيني" لمشعب العربي وطنا وا 

ة التحرير فقد لممنظمة، وإلبراز دبموماسية منظم األساسي لمنظاـ تعديؿ الميثاؽ تعديؿ رافؽ وقد       
فتػػرة مػػف قيػػاـ االنتفاضػػة االولػػى خصصػػنا لم بأننػػاأف نقسػػـ ىػػذا المطمػػب إلػػى فػػرعيف مػػع العمػػـ  رتأينػػاا

النحػػػو  عمػػػىحتػػػى قيػػػاـ السػػػمطة مطمػػػب مسػػػتقؿ نظػػػرا لمنشػػػاط الدبموماسػػػي الممحػػػوظ فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة، و 
 :اليالت
 

 م1974الفرع االول: الفترة ما قبل تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية حتى العام 
 م 1987عام لى قيام االنتفاضة الو  حتى-م1974الفرع الثاني: الفترة من العام 

 
 الفرع الول

 م1974حتى العام  منظمة التحرير الفمسطينية ما قبل تأسيسالفترة 
 )ـ1964 ـعػا قبػؿ الدبموماسػي النشػاط)الفمسػطينية  الشػعبية لمدبموماسػية األبػرز اإلنجػاز "كػاف

 لدبموماسيةبإقناع ا تحقؽ الذي اإلنجاز وىو الرسمية، الدبموماسية إنجازات أولى لتكوف ،ف.ت.م تأسيس

 لمػدوؿ العربيػة الناصػر، عبػدالػرئيس جمػاؿ  نظػاـ ودعػـ لمشػقيري الفردية شبو الجيود بفعؿ الفمسطينية،

ف لمشػعب الفمسػطيني، كممثػؿ معيػا والتعامػؿ ،ف.ت.م تأسػيس عمػى بالموافقػة ،)األردف وخصوصػا(  وا 

 .(33: 2013)توام، بعد" فيما كثيراً  الخناؽ اعميي وضّيقت ناكفتيا
 السػنوات األولػى فػي السػري الثػوري العمؿ فترة خبل فيما الدبموماسية، "شّكمت ،*القدوة ناصر رأيب     

: 2013تـوام،) "السػتينيات نيايػة مػع ف.ت.م ؿ الخارجيػة السياسػة فػي األولػى األىميػة الثػورة، النطبلقػة
 مػا ىػو بقػدر سػية،بالدبموما توصؼ ال دولية عبلقات مف ف.ت.م أو لمثورة كاف فما ذلؾ قبؿ "أما ،(33

 السػائدة السمة الثوريػة اعميي غمبت التي وميماتو وأدواتو وسائمو لو الخارجية، العبلقات في ثوريا نشاطا

 .(79: 1999)فياض، آنذاؾ"  الغالبة الثورية بالمسمكية واتصفت
 قة سػوىالسػاب الشػعبية الدبموماسية تجارب عف ترث لـ ف.ت.م أف الطرح ىذا يبرر، أو يعزز، "ما     

 والمذكرات، بدبموماسية الوفود تسميتو عمى اصطمح ما خبلؿ مف المتواضعة، التفاوضية الخبرات بعض

 العربيػة الدبموماسػيات لصػالح بعػض عممػت التػي الفمسػطينية البشػرية المػوارد بعػض وجػود إلػى إضػافة

 ؿ الجديػدة يػادةالق ثػـ السػعودي. بتسػمـ ومػف السػوري الدبموماسػي السػمؾ فػي الشػقيري أحمػد كتجربػة

                                                 
شقيقة الرئيس الفمسطيني السابؽ ياسر  ىو سياسي ودبموماسي فمسطيني ووزير الخارجية الفمسطيني األسبؽ ورئيس مجمس أمناء مؤسسة عرفات منذ تأسيسيا وابف *

ـ، حصؿ عمى شيادة في طب األسناف مف جامعة 1969ـ وانتقؿ إلى ليبيا مع أسرتو والتحؽ بصفوؼ حركة التحرير الفمسطيني فتح عاـ1953عرفات، ولد بغزة عاـ 
ـ حيث عينو ياسر عرفات 1986بدأ عممو الدبموماسي منذ عاـ  ـ،1986ـ وحتى عاـ1981ـ، انتخب عضوًا في المجمس المركزي ؿ ـ. ت. ؼ عاـ1979القاىرة عاـ

ـ، تسمـ حقيبة الخارجية الفمسطينية منذ 2003ـ وحتي عاـ1991مساعدًا لمممثؿ الدائـ لمنظمة التحرير الفمسطينية )زىدي الطرزي( وقد تسمـ مكاف األخير عاـ
بشكؿ فاعؿ في تحريؾ قضية في األمـ المتحدة ضد الجدار العازؿ الذي أقامتو)اسرائيؿ(، حيث ـ في حكومة أحمد قريع، ولقد ساىـ القدوة و 2005ـ وحتي2003إبريؿ

 نتج عف ىذه الجيود قرار محكمة العدؿ الدولية ببلىاي بعدـ شرعية الجدار ووجوب تعويض المتضرريف الفمسطينييف منو. 
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 ،ف.ت.م فػي السياسػية الػدائرة اختصػاص ضػمف الخارجيػة عبلقتيػا توّحػد الفصػائؿ أخػذت ،ف.ت.م
 .(34: 2013 )توام، الخارجي" لمعمؿ المركزية اإلدارة بصفتيا
 العقػد خػبلؿ ليػا تحققػت التػي المحػدودة الدبموماسية والمكاسب الخبرة مف القيادة استفادت ىذه وقد"     

 مػف اسػتفادت بػدورىا التػي فػتح، حركػة وخصوصػا فصػيؿ بكػؿ الخاصػة العبلقػات خػبلؿ مػف السػابؽ،

 قبيػؿ مػف مؤسسػات التي مثمتيا الفمسطينية الطبلبية الحركة عف كممثميف قادتيا ألبرز الدولي الحضور

 ةالطبلبيػ الحركػة شػاركت حيػث  لطمبػة فمسػطيف العػاـ واالتحػاد القػاىرة، فػي الفمسػطينييف الطمبػة رابطػة
 المحافػؿ مػف جممػة فػي السػتينيات،  أواخػر الغربيػة أوروبػا فػي الطػبلب قيػاـ ثػورة مواكبػة الفمسػطينية،

 األربعػيف لزىػاء التسػعينيات مطمػع حتػى يؤسس أف العاـ لبلتحاد وكاف عضويتيا وحصمت عمى الدولية

 .(39: 2005)خميفة،  "العالـ قارات مختمؼ في فرعا موزعة
-ـ1964 الفتػرة ىذه خبلؿ عموما، الفمسطينية والدبموماسية الدبموماسييف عوثيفالمب عمى أخذوقد "     
 ومنطػؽ متفقػة تبػدو التػي السػمة الدبموماسػية، بالصػفات التمتػع مػف أكثػر الثوريػة الػروح تجسػيدـ 1974

 الثػوري، العمػؿ الدبموماسػية بتسػويؽ ىػدؼ تحديػد عػف ناىيؾ الدبموماسية، التجربة وحداثة الثورية البيئة

 المرحمة ىذه عمى يطمؽ أف يبرر لمبعض ما ذلؾ في وربما ،واإلعبلمي والمادي العسكري الدعـ وتوفير

 النشاط عمى البعض أخذ وقدـ 1972-1965 الثورية الدبموماسية أو الثورية الدعاية دبموماسية وصؼ

 الكيػاف مع التعاطؼ حلصال العالمي العاـ الرأي مف تنفير لجانب الفترة، ىذه خبلؿ الثوري، الدبموماسي

 .(208: 2006)ابو الوفا،  والترىيب" لتصريحات الوعيد نظرا الصييوني،
 مفيػـو الدبموماسػية تحػت تحديدا يصنؼ ما الفترة، تمؾ خبلؿ الفمسطينية، الدبموماسية أدوات مفو      

  الفمسطينية. السياسية الثقافة منيا يشتؽ فيما ويشتؽ الشعبية،

 الطبلبيػػة عمػػى الخبليػػا "االعتمػػادالدبموماسػػية الشػػعبية فػػي تمػػؾ الفتػػرة  باليأسػػثػػـ إف مػػف أىػػـ      

 نشاط خبلؿ مف ومرئية بؿ ومسموعة، مقروءة مف المتاحة وسائمو بمختمؼ اإلعبلـ واستخداـ ،ةاليوالعم

 مختمػؼ فػي ثػوار فمسػطينييف وأدبػاء والثقػافي لفنػانيف الفنػي المنتػوج وانتشػار الفمسػطينية، الثورية السينما

 ومنحوتػات مطػرزات مػف الفمسػطيني الشػعبي منتوجػات الفمكمػور جانػب إلػى واألدب، الفػف مجػاالت

تجػارب  في ىاـ حضور دائما لؤلدب كاف وقد ،الشعبية والدبكة والعروض الفمكمورية الفمسطينية والكوفية
 .(82: 1990)عبد الحق،  الوطني" التحرر
 والشػعبي لممقاومػة الرسػمي التأييػد وحركػات أحيانػا العربيػةو  الفمسػطينية اتاليػالج لعبػت "كػذلؾ     

 ،ف.ت.م ؿ المضيؼ لبناف، البمد في الديمقراطية لمبيئة كاف كذلؾ ،الصدد ىذا في ميماً  دوراً  الفمسطينية
 ف.ت.م تسػاعد أف المتوسػط، البحر األبيض عمى المفتوح الجغرافي الموقع إلى إضافة باألردف، مقارنة
 .(33: 1985)نمر،  "ةاليوفعحرية  أكثر بشكؿ الدولية صاالتاالت إجراء عمى
فػي  ف.ت.م إيػبلء مػف الػرغـ فعمػى األطػراؼ، متعػددة والدبموماسػية المتحػدة األمػـ صػعيد ما عمػىأ"     
 األربعػة خػبلؿ سػنواتيا تسػتطع لػـ أنيػا إال المسػمح، الكفػاح تفػوؽ أىميػة الدبموماسػي لمعمؿ عيدىا بداية

 بتسػمـ يتحقػؽ بػدأ األمػر الػذي الػدولي، واألفػؽ اإلقميمػي المحػيط تجػاه العربػي نطػاؽال كسػر مػف األولػى
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 العػاـ األمػيف إلػى مراسػمة بػبلغ أو أوؿ أرسػمت التػي الحركػة وىػي ، ـ1969 عػاـ القيػادة دفػة فػتح حركػة

 بطمبيػا العسػكرية، عمػى انطبلقتيػا أشػير سػتة عقػب أي ، ـ1965 يونيػو  /حزيػراف فػي المتحػدة، لؤلمػـ

 .(12: 1989)مزيودات،  الفمسطينية" القضية حوؿ مداوالت أي في راكياإش
 فيػو، ال نفكػر مػف آخػر :بأنيػا قولػو عنػو ينقػؿ مػف فينػاؾ المتحػدة، لؤلمػـ الشػقيري رؤيػة حػوؿ "أمػا     

نما قيمتيا، مف انتقاصا  الشعب الفمسطيني بواسطة بؿ بواسطتيا يتـ لف فمسطيف تحرير بأف العتقادنا وا 

نمػا قضػية فمسػطيف اسػميا قضػية المتحػدة األمػـ فػي يوجػد ال أنػو ذلػؾ ،العػرب أشػقائو نةوبمعاو   ىنػاؾ وا 

غاثة الجئيف قضية  فػي ليػا مكتبػا ف.ت.م افتتػاح يشػير إلػى مػف ىنػاؾ المقابؿ، وفي، البلجئيف ىؤالء وا 

 .(15: 1989)عكاوي،  " 1965العاـ مطمع منذ المتحدة األمـ مقر مف بالقرب نيويورؾ،

 الفتػرة، فقػد ىذه خبلؿ المصير تقرير في الفمسطيني الشعب حؽ مف الدولي بالموقؼ يتعمؽ "وفيما     

 فػي الفمسػطينيةالقضػية  تعػاطي فػي ىامػة تحػوؿ نقطػة ـ1969 ديسػمبر/ أوؿ كػانوف العاشػر مػف شّكؿ

 بتنظػيـ يفبقيػاـ الفمسػطيني وارتباطػا المػذكور، التػاريخ فػي .عامػا 17 لمػدة غيابيػا بعػد المتحػدة، األمػـ

: 2013)تـوام، "اإلسػرائيمي عمػى الجػيش الكرامػة معركػة فػي ومنتصػرة مػؤثرة كقػوة ،ف.ت.م فػي أنفسػيـ
38). 

 وتبػع  ،لمتصػرؼ غيػر القابمػة فمسطيف شعب بحقوؽ مقراً  (2535 )رقـ العامة الجمعية قرار صدر      

 المصػير، تقريػر فػي حقػو الفمسػطيني رسػميا لمشػعب تكػرس أخػذت التػي القػرارات مػف جممػة القػرار ىػذا

 ممثمػيف دعػوة إلػى ُيشير مف وىناؾ، "الكفاح المسمح رأسيا وعمى المصير تقرير وسائؿ مختمؼ بانتياج

 لمجمعيػة السياسػة المجنػة فػي الفمسػطينية مناقشػة القضػية فػي لممشػاركة ، ـ1970 عػاـ ،ف.ت.م عػف

 عمػى أمػا ،ف.ت.م ب مبكػر يضػمن اعتػراؼ عػف يعبر فإف ذلؾ الحادثة ىذه صحت حاؿ وفي العامة،

 يػد ليػا وتقدـ ،ف.ت.مب  تعترؼ عربية غير دولة أوؿ الشعبية الصيف فكانت الثنائية، العبلقات صعيد

 .(38: 2013)توام، الستينيات" منتصؼ الثورة انطبلقة منذ مبكرا بدأت وقد العوف،
 رفيعػة المسػتوى، لسػوفيتيةا الشخصػيات وبعض الشقيري بيف مبكرة لقاءات الفترة ىذه شيدت "كما     

 لصػدى ارتػدادا قػاببل لمتحقيػؽ بػات الػذي األمر دبموماسي، اختراؽ أي عف تسفر لـ المقاءات ىذه أف إال

 دعميػا الػذي الناصػر عبػد الرئيس وتقربيا مف ،ف.ت.م لقيادة الفدائية الفصائؿ واستبلـ الكرامة، معركة

عػاـ  انقػبلب عقػب )اليوى السوفيتي(  الجديد السوري النظاـ دعـ إلى باإلضافة السوفييت، لدى وزّكاىا
 وقػدـ ، ـ1968 عػاـ منتصػؼ موسػكو إلػى زيػارة فػي اصػطحب عرفػات قػد الناصػر عبػد وكافـ 1966

 والعتػاد باألسػمحة ف.ت.م يػزودوف السػوفييت وبػدأ ،الزيػارة ىػذه عمػى إثػر االيػم دعمػاً  لعرفػات تيالسػوفي

 منتصؼ ىناؾ دائمة دبموماسية بعثة تثبيت إلى وصوال موسكو إلى الزيارات الرسمية وتتابعت الحربي،

 .(76: 1989)سرحان،  السبعينيات"
 مبكػرا تنبيػت التػي حركـات التحـرر الـوطني أبػرز  )ف.ت.م( الفمسػطينية التحريػر منظمػة كانػت     

 مرحمي،ال السياسي البرنامج بموجبـ 1974العاـ في فأعمنت" الدولية، المنظومة االنخراط في لضرورة

 في الفكر جوىريا تحوال يعتبر الذي األمر فمسطيف، مف يتحرر جزء أي عمى وطنية سمطة قبوليا بإقامة
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 كامػؿ وتحرير تدمير إسرائيؿ، حتمية عمى المساومة عدـ يعمف كاف الذي الرسمي، الفمسطيني السياسي

حركـات التحـرر  أولػى ف.ت.م التحػوؿ "كانػت ليػذا وكنتيجػة ذاتػو العػاـ وفػي .التاريخيػة فمسػطيف جغرافيػا
حركـات  أغمػب ولحقتيػا لؤلمػـ المتحػدة، العامػة الجمعيػة في المراقبة العضوية عمى تحصؿ التيالوطني 

حركـات  أسيمت التأثير، صعيد عمى .لذلؾ المؤىؿ اإلقميمي االعتراؼ عمى حازت التيالتحرر الوطني 
 عمػى والتػأثير الػدولي، قواعػد القػانوف بعػض تطػوير فػي الدبموماسػي نشػاطيا خبلؿ مفالتحرر الوطني 

حقاؽ المصير مصالحيا بتقرير يخدـ وفيما عاـ، بشكؿ الدولية العبلقات مستويات  الوطني استقبلليا وا 

   .(16: 2002)فضل،  "خاص بشكؿ
 بمعنػى التػأثر، صػعيد عمػى الػدولي فػي النظػاـ حضػورحركـات التحـرر الـوطني  ؿ كػاف كػذلؾ"     

 بتنازليػا وذلػؾ بػو، المػؤثر بػالطرؼ- الػدولي عمػى النظػاـ وانفتاحيا الدبموماسي طيانشا نتيجة- اتصافيا

 الدوليػة، المنظومػة فػي االنخػراط مقابػؿ التنظيمػي، فػي فكرىػا المؤسسػة مبادئيػا مػف جممػة عػف ميادنػة

 نتػائج بػيف وبالمقاربػة .الدوليػة العبلقػات وتحالفػات الػدولي قواعػد القػانوف عميػو اسػتقرت بمػا متػأثرة

 و عمومػاحركات التحـرر الـوطني  انخػراط لنتاج قراءة تقديـ باإلمكاف يصار) والتأثير التأثر (المستوييف
 .  (34: 2007)صبح،  ".والخسارة الكسب مردود الدولي، بمعايير النظاـ في خصوصا ف.ت.ـ

وبػػدء الحػػديث عػػف المباحثػػات  1973طػػرأت تحػػوالت سياسػػية أفرزتيػػا حػػرب  1973فبعػػد حػػرب      
وانقسػػػػمت الفصػػػػائؿ الفمسػػػػطينية بعػػػػد حػػػػرب  اإلسػػػػرائيمي،والحمػػػػوؿ السياسػػػػية إلنيػػػػاء الصػػػػراع العربػػػػي 

 اتجاىيف:إلى  ـ1973
"رفػػػض الحمػػػوؿ السياسػػػية كافػػػة ورفػػػض مػػػؤتمر جينيػػػؼ وقػػػرارات مجمػػػس األمػػػف ورفػػػض الػػػدعوة  -1

شػعبية إلقامة حكومة فمسطينية مؤقتة وشكؿ ىذا االتجاه جبية الرفض الفمسطيني مػف الجبيػة ال
: 2004")عػػدواف، ـ1974جبيػػة النضػػاؿ الشػػعبي سػػنة و  العربيػػة،جبيػػة التحريػػر  العامػػة،القيػػادة 
215). 

االتجاه اآلخر ال يعارض التسوية السياسية والحموؿ السياسية الدبموماسية إلقامة كياف فمسطيني  -2
  .المحتمة عمى األراضي التي يتـ تحريرىا حتى تكوف قاعدة انطبلؽ نحو تحرير باقي األراضي

      
أماـ ىذه التحوالت والتطورات تػـ عقػد جمسػة لممجمػس الػوطني الفمسػطيني لتحديػد الموقػؼ "     

-العشػػرالنقػػاط  برنػػامج-الفمسػػطيني وتػػـ إقػػرار البرنػػامج السياسػػي المرحمػػي أو مػػا يعػػرؼ باسػػـ 
ية الشػػعب ىػػذا البرنػػامج يػدعو إلػػى التأكيػػد عمػى رفػػض التعامػػؿ مػع قضػػ الفصػائؿ،كافػػة  بموافقػة

قامػة سػمطة  الفمسطيني كمشكمة الجئيف واستخداـ الكفاح المسػمح لتحريػر األراضػي الفمسػطينية وا 
 ضػػي الفمسػػطينية التػػي يػػتـ تحريرىػػا"الشػػعب الوطنيػػة المسػػتقمة المقاتمػػة عمػػى كػػؿ جػػزء مػػف األرا

 .(215: 2004)عدوان، 
تحريػػر عربيػػا ودوليػػا وفػػي سػػنة ىػذه القػػرارات سػػاىمت فػػي ترسػػيخ الحضػػور السياسػي لمنظمػػة ال"      
 عقد اجتماع مصري سوري فمسطيني صدر بياف مشترؾ عمى أثره اتفقوا عمى ما يمي:ـ 1974
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 جزئية.عدـ قبوؿ أي محاولة لتحقيؽ أي تسويات  -1
 العربي.تعزيز التضامف  -2
 المستقمة.تأكيد إقامة السمطة الوطنية الفمسطينية  -3

 الفمسطيني.لمشعب  دعـ ـ ت ؼ بوصفيا الممثؿ الشرعي والوحيد -4

   .(19: 2010)حمدان، "المصير لمشعب الفمسطيني عمى أرضوتأكيد حؽ تقرير  -5

أعمػػف العػػرب فػػي قمػػتيـ عػػدـ ـ حيػػث 1974 عػػاـ "تػػوج ىػػذا االنتصػػار السياسػػي فػػي قمػػة الربػػاط     
إمكانيػػة إيجػػاد حػػؿ لمقضػػية الفمسػػطينية دوف مشػػاركة ـ ت ؼ بػػدور أساسػػي واعترفػػت القمػػة بمنظمػػة 

حرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني ىذا األمر مد ـ ت ؼ بمزيػد مػف التأكيػد الت
العػػػػالمي باعتبارىػػػػػا الممثػػػػػؿ الشػػػػػرعي والوحيػػػػػد لمشػػػػعب الفمسػػػػػطيني خاصػػػػػة بػػػػػيف دوؿ العػػػػػالـ الثالػػػػػث 

 )احمـــد"اإلسػػػبلمي ودوؿ عػػػدـ االنحيػػػاز تعػػػاوف، الاإلفريقػػػي االتحػػػادلمنظمػػػات التابعػػػة ليػػػا منظمػػػة وا
 .(356: 2004خرون، آو 

وافقػػت عمػػى إدراج القضػػية كبنػػد مسػػتقؿ لػػيس تحػػت بنػػد الشػػرؽ  المتحػػدة،عمػػى صػػعيد األمػػـ أمػػا      
األوسط، وتـ دعوة ـ ت ؼ كممثؿ لمشعب الفمسطيني إلػى االشػتراؾ بمػداوالت الجمعيػة العامػة بشػأف 

  القضية.
 السباب التي جعمت منظمة التحرير تذىب إلى المم المتحدة

"بعػػد اعتػػراؼ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة بمنظمػػة التحريػػر كممثػػؿ وحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي قمػػة      
–بإشػراؾ منظمػة التحريػر فػي الحػوار األوروبػي  14/11/1974، طالبػت فػي 1974الرباط في سنة 

، 14/2/1975العربي، وعارضت الدوؿ األوربية في البداية ذلؾ، ولكف تسػوية دبمػف التػي وقعػت فػي 
ت صيغة مفاوضات بيف فريقيف ال بيف دوؿ، بحيػث يتػاح لمنظمػة التحريػر االنػدماج فػي الفريػؽ أوجد

مباشػر بػيف العػرب واألوروبيػيف، الالعربي، غير أف الواليات المتحدة عارضت ذلؾ الشكؿ مف الحػوار 
 .(72: 1998)قاسم،  "ال تكوف عمى عمـ بذلؾ فحسب بؿ أف تستشار أيضاأإذ فرضت 

ياسػػػر عرفػػػات بصػػػفتو رئيسػػػا لمجنػػػة التنفيذيػػػة إللقػػػاء كممػػػة فػػػي الػػػدورة الػػػرئيس الراحػػػؿ  "وتػػػـ دعػػػوة    
مؤكدا عمػى حقػوؽ العامة في ذلؾ العاـ ، وصدر قرار الجمعية ـ1974 مف العاـ المنعقدة في نوفمبر

الشعب الفمسطيني غير القابمة لمتصػرؼ وطالبػت الجمعيػة األمػيف العػاـ بػأف يقػيـ اتصػاالت مػع ـ ت 
كؿ الشؤوف المتعمقة بقضية فمسطيف ومنح ـ ت ؼ مركز مراقب في كافػة ىيئػات ومؤسسػات ؼ في 

 .(275: 2004)عدوان، " منظمة الدوليةال
حػػػوؿ حػػػؽ  3236عمػػػى قػػػراريف تػػػاريخييف: القػػػرار رقػػػـ ـ 22/11/1974التصػػػويت فػػػي  جػػػرى"و      

منظمػػػػة التحريػػػػر  حػػػػوؿ إعطػػػػاء 3237الشػػػػعب الفمسػػػػطيني فػػػػي تقريػػػػر مصػػػػيره، والقػػػػرار الثػػػػاني رقػػػػـ 
الفمسػػػػطينية وضػػػػع المراقػػػػب الػػػػدائـ فػػػػي األمػػػػـ المتحػػػػدة ولػػػػـ تتوصػػػػؿ الػػػػدوؿ األوربيػػػػة فػػػػي المجموعػػػػة 
االقتصػػادية األوربيػػة، إلػػى التفػػاىـ حػػوؿ المعنػػى الػػذي تعطيػػو الحقػػوؽ المشػػروعة لمشػػعب الفمسػػطيني 

مبعثػػر، إذ ، وصػػوتت عمػػى القػػرارات فػػي ترتيػػب ـ6/10/1973الػػوارد فػػي بيػػاف بروكسػػؿ صػػادر فػػي 
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يطأيدت فرنسا وايرلندا  دعوة منظمة التحرير إلى المشاركة في أعمػاؿ الجمعيػة العامػة، غيػر أف  االيوا 
ثمػػاني دوؿ أوروبيػػة فػػي المجموعػػة االقتصػػادية صػػوتت ضػػد القػػرار المتعمػػؽ بوضػػع منظمػػة التحريػػر 

اسػبانيا، التػي لػـ كمراقب دائـ في األمـ المتحدة، في حيف أف فرنسا امتنعػت عػف التصػويت وصػوتت 
 .(29: 2010 )حمدان،"ه المجموعة آنذاؾ لصالح القراريفتكف عضوا في ىذ

فتح المجمػس الػوطني الفمسػطيني  مجػاال واسػعا أمػاـ المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر ىذا ولقد "     
الفمسػطيني وبدأت بذلؾ مرحمة جديدة مف النشاط الدبموماسػي  ،لمتحرؾ عمى المستوى الدولي والمناورة

اعترفػػػػت العديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿ بمنظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية التػػػػي أقامػػػػت بػػػػدورىا المكاتػػػػب والبعثػػػػات و 
منظمات دولية مختمفة وأصبحت عضوا مراقبا التحرير في الدبموماسية في دوؿ كثيرة ودخمت منظمة 

ا الوصػوؿ بصػورة فتحت آفاؽ سياسية ودبموماسػية أمػاـ المنظمػة ممػا ىيػأ ليػو  في ىيئة األمـ المتحدة
أدى ىػػذا إلػػى حيػػث  أيسػػر إلػػى الػػرأي العػػاـ العػػالمي خاصػػة فػػي دوؿ العػػالـ الثالػػث والػػدوؿ االشػػتراكية

ومػػنح الشػػعب الفمسػػطيني حػػؽ تقريػػر المصػػير  ،مطالبػػة واسػػعة عمػػى المسػػتوى العػػالمي إلحقػػاؽ الحػػؽ
 .(382: 2004خرون، وآ حمدأ)ـ "1967مف األراضي المحتمة عاـ  (إسرائيؿ)وانسحاب 

تعتبػػر الػػدورة الرابعػػة والعشػػروف لمجمعيػػة العامػػة نقطػػة تحػػوؿ ىامػػة فػػي موقػػؼ المنظمػػة تجػػاه و      
 ،الجئػيف فقػط مجػرد قضػيةقضػية فمسػطيف ىػي  المؤسسة تعتبرحيث كانت ىذه  الفمسطينية،القضية 

ولكف في ىذه الدورة تحدثت صػراحة عػف كيػاف وطنػي متميػز لمشػعب الفمسػطيني وأكػدت عمػى حقػوؽ 
 شعب فمسطيف غير قابمة لمتصرؼ.

فريقيػػا وأمريكػػا البلتينيػػة وانضػػماميا لعضػػوية       ومػػع انتصػػار حركػػات التحػػرر الػػوطني فػػي أسػػيا وا 
وحقػػوؽ الوطنيػػة فػػي أحػػدث ذلػػؾ اخػػتبلال فػػي تػػوازف القػػوى لصػػالح الشػػعب الفمسػػطيني  المتحػػدة،األمػػـ 

رصػػػيد ودعػػػـ لمقضػػػية الفمسػػػطينية فػػػي  وأصػػػبحت الػػػدوؿ التػػػي نالػػػت اسػػػتقبلليا بمثابػػػةاألمػػػـ المتحػػػدة 
  .كما سيأتي ذكره الحقاً  المحافؿ الدولية

اعتبػرت الجمعيػة أف احتػراـ حقػوؽ الشػعب  ،"وفي قرارىػا الصػادر عػف الػدورة الخمسػة والعشػروف     
الفمسػػطيني الغيػػر قابمػػة لمتصػػرؼ ىػػو عنصػػر ال غنػػى عنػػو فػػي إقامػػة سػػبلـ عػػادؿ ودائػػـ فػػي الشػػرؽ 

 .(277: 2004 )عدوان، "األوسط
 الحصػري(مجمػس األمػف جمسػات فػي ) خػاص بوضػع(  المشػاركة إلػى ف.ت.م يػتعِ كمػا ودُ  "     

 كانػت التػي الحقػوؽ واالمتيػازات مػف لجممػة واكتسػابيا ، ـ1982 عػاـ لبنػاف أحػداث بخصػوص )بالدوؿ

 شػرعية بػاحتراـ ،ومطالبتيػا بػؿ ال باعترافيا، ؼ.ت.ـ فخبرتيا، بو المؤثر وضعية أّما ،الدوؿ عمى حكراً 

موضػع  كانػت التػي القػرارات وىػي الفمسػطينية، والقضػية فمسػطيف بتقسػيـ العبلقػة ذات القػرارات الدوليػة
 كانت ) التأثر(الثانية الوضعية أف فيو شؾ ال ومما .ف.ت.م وأدبيات ـاليوتع أبجديات في األوؿ الشجب

 .(215: 2004)المجذوب، التأثير( " ( األولى الوضعية إحقاؽ سبيؿ في
ؼ ومؤسسػاتيا إلػى لبنػاف . ت. بعػد أحػداث أيمػوؿ األسػود انتقمػت ـأنػو و  إلىوىنا تجدر اإلشارة      

 .وانتقؿ العمؿ العسكري بيا وكانت ىناؾ حالة مف التوافؽ بيف الفصائؿ الفمسطينية كافة
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 الفرع الثاني
 م1987 عام قيام االنتفاضة الولى حتى-م1974من العام الفترة 

 تحػت الػبعض ليػا ويػؤرخ الفمسػطينية، لمدبموماسػية الػذىبي العصػر بفتػرة المرحمػة ىػذه "توصؼ

 مػف ىػذه الفتػرة خػبلؿ حققتػو لمػا ،الثوريػة الواقعيػة دبموماسػية أو ، الفمسػطينية الكيانيػة دبموماسػية اسػـ

 مىع بحصوليا النظاـ الدولي، في ف.ت.م مكانة بتثبيت والعسكري، السياسي الصعيديف عمى انجازات

 اسػتراتيجيتيا تػدعيـ إلػى الفمسػطيني، إضػافة لمشػعب ووحيػدا شػرعيا ممػثبل ودوليػا إقميميػا بيػا االعتػراؼ

 صفييما، إلى ف.ت.م كسب عمى تنافسا السوفيتي، المذاف واالتحاد الصيف نحو شرقا باالتجاه العسكرية

 مػف عربػي تحمػؿ الفمسػطينية الدبموماسػية اإلنجػازات ىػذه وقػد قابػؿ، وسياسػية فكرية عداوة عمى باتا وقد

 .(59: 2000)محمود،  الفمسطينية" بالقضية االلتزاـ
 وضػغط واألوروبػي، العربػي الضػغط تركيػز عمػى ف.ت.م ؿ الدبموماسية االستراتيجيات "قامت

 فػي جػدوؿ الفمسػطينية الدولػة إدراج بيدؼ المتحدة، الواليات عمى واقتصادياً  سياسياً  الثالث، دوؿ العالـ

 ،242 بالقرار االعتراؼ يتمثؿ بعدـ مزدوج تكتيؾ اعتمد اليوبالت ،كمحاور أىميتيا وتأكيد ،اتالمفاوض
: 1988)االشـعل،"أخػرى جيػة لمتفػاوض مػف مجػاؿ لفػتح والسػعي جيػة، مػف المصػير بتقريػر والمطالبػة

64). 
 لسياسػيةالتصػفية ا تحاشػي المرحمػة ىػذه خػبلؿ الفمسػطينية الدبموماسػية عمى غمبإثر ذلؾ  عمىو      

 الػبعض التػي دفعػت السػمة لبنػاف، مػف الخػروج عقػب الثػورة قػوات تشػتت إثػر والجسػدية، والدبموماسػية

 ع.الواق األمر دبموماسية أو الذات عمى المحافظة دبموماسية اعميي ليطمؽ
 أساسػياً  ركنػاً  الجغرافيػة، لمقاعػدة وخسػارتيا ـ1982  عػاـ لبنػاف مػف بخروجيػا ف.ت.م فقػدتىػذا و      
 مػع األردف، دبموماسػي تحػالؼ ؼأليبتػ عنيػا لمتعػويض فسػعت" الدبموماسػية، اسػتراتيجيتيا عميػو تكػزتر 

 كامب السادات التفاقية توقيع أثر عمى معيا العبلقات ُجمدت التي مصر مع محدودة مصالحة وبإجراء

 زعمػاء قادىػا التػي ـالسبل مف مشاريع جممة السابقة، الفترة ونياية الفترة، ىذه بداية مع ظير كما، ديفيد

-1981 العربيػة فػاس قمػة مشػروع تطػور إلػى الػذي فيػد األميػر كمبػادرة رسػمية عربيػة وأخػرى ييػود،
 بصبلحيات دبموماسية أركاف لقيادة لعرفات العاـ المقر تحويؿ الفترة ليذه المميزة السمات ومف ،ـ1982

 التواجػد الغػرب بتوسػيع مػع اتالعبلقػ عمػى والتركيػز السياسػية، الػدائرة تيمػيش حسػاب عمػى واسػعة

غػداؽ السػرية، القنػوات إلى إضافة العمني الدبموماسي  الفمسػطينية، البعثػات الدبموماسػية عمػى األمػواؿ وا 

)جـوف، الدوليػة" الزيػارات في القيادة السياسية وانيماؾ األساسية، العواصـ في المتواجدة تمؾ وخصوصا
1993 :131).   
فمسػطيف  مػنح التطػورات أبػرز مػف كػاف األطػراؼ، متعػددة والدبموماسػية ةالمتحػد األمػـ صعيد "عمى     

 جػاء قػرار العػالمي المسػتوى وعمػىـ  1983 العػاـ فػي االنحياز عدـ لحركة الدائـ الرئيس نائب منصب

 مػف منظمػة بػدال -فمسػطيف  -اسػـ وباسػتعماؿ الفمسػطينية، الدولػة بػإعبلف العمػـ بأخػذ العامػة الجمعيػة

 تشػغمو الػذي كانػت المراقػب بوضػع اإلخػبلؿ دوف المتحػدة، األمػـ منظومػة فػي  ينيةالفمسػط التحريػر
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 مػؤتمراً   ـ1983عػاـ صػيؼ فػي عقػدت قػد الفتػرة ىػذه بدايػة فػي المتحػدة األمػـ كانػت قدلو ىذا  ،ف.ت.م

 العػاـ صػيؼفػي  جنيػؼ فػي ذلػؾ وكػاف الفمسػطينية، بالقضية الوعي لزيادة فمسطيف بقضية خاصاً  دولياً 

 .(48: 2013)توام،  "جنيف بإعالن عرؼ ما عنو صدر وقد ، ـ1983
 شيدت الدبموماسية، فقد المكاسب مف جممة مف الفترة ىذه تخؿُ  لـ الثنائية، العبلقات صعيد وعمى     

 مػف كثيػر فأصػبحت تػرتبط ونوعػًا، كمػاً  الفمسػطيني الدبموماسػي التمثيػؿ فػي زيػادة ،ـ1984 عػاـ منػذ

 مرتبطػة منيػا كثيػر فػي أف كانػت بعػد المضػيفة، الػدوؿ لدى الخارجية بوزارة لممنظمة الخارجية المكاتب

 أوروبيػة دولػة أوؿ كانػت إسػبانيافنجػد فػي ىػذا الشػأف أف  ،الصػداقة وحركػات االجتماعيػة بالمنظمػات

 مػنح التػالي  العػاـوشػيد  ،ـ1985 العػاـ فػيوكػاف ذلػؾ  كػامبلً  دبموماسػياً  وضػعاً  المنظمػة تمػنح غربيػة

 عمما، الحصانة باستثناء الدبموماسية البعثات بيا تتمتع التي التسييبلت جميع في مدريد ف.ت.م مكتب

 االعتػراؼبريػر خطوتيػا التػي تضػمنت لت أخػرى خطػوات بػيف مػف جػاءت قػد اإلسبانية الخطوة بأف ىذه

 بانيا،إسػ قبػؿ مػف دائػـ وتأجيػؿ جفػاء طػوؿ بعػد العػاـ، ذلػؾ في الدولتيف بيف السفراء وتبادؿ (إسرائيؿ)ب

 كػؿ ، ونشػير كػذلؾ إلػي أفاألوروبيػة االقتصػادية المجموعػة إلػى إسبانيا دخوؿ مع متزامنا جاء وىو ما

يط مػف فرنسػا  إلػى مكتػب مػف لػدييا ف.ت.م تمثيػؿ رفػع إلػىـ 1989 العػاـ مطمػعقػد ذىبػت فػي  االيػوا 

سة والػذي يتضػمف ، ونحيؿ لبلستزادة في ىذا الشأف إلي الجدوؿ الوارد في مبلحؽ الدراعامة مفوضية
 ـ بدولة فمسطيف.  1988نوفمبر عاـ  15قائمة اعترافات الدوؿ بعد إعبلف االستقبلؿ في 

 
 

 المطمب الثاني
 الولى دبموماسية الفمسطينية واالنتفاضةال

 الصػمة ذات األمػور كافػةو العمػؿ الدبموماسػي  ف ت. ـ.فػيالسياسػية  الػدائرةلقػد باشػرت      
 واإلشراؼ لدييا، الدوؿ وسفراء مبعوثيف اعتماد أوراؽ حيث قبوؿ مف ،ممنظمةل الدبموماسية بالعبلقات

 بميػاـ تضػطمع كمػا، دبموماسػية عبلقػات معيػا تقػيـ التػي لػدى الػدوؿ وسػفاراتيا ممثمياتيػا عمػؿ عمػى
 ناىيؾ المجاالت، شتى في العالـ دوؿ مختمؼ مع ف.ت.م الناظمة لعبلقات االتفاقيات لعقد الترتيب

 لعبلقػات السياسػي البرنػامج وتطبيػؽ المختمفػة، الػدوؿ فػي الشػعب الفمسػطيني مصػالح رعايػة عػف
           .العالـ بدوؿ ف.ت.م

 السياسية، وقد الدائرة رئيس مسمى ويحمؿ التنفيذية، المجنة أعضاء أحد السياسية الدائرة رأسقد و "   
 في ف.ت.م الدائرة بتمثيؿ رئيس طمعويض الفمسطينية لمخارجية وزيرا بصفتو الدوؿ مف العديد عاممتو
دارة الدولية، المحافؿ  الخاصػة الرسػمية صػياغة الوثػائؽ عمػى ويشػرؼ الثنائية، الدولية المفاوضات وا 

 المرتبطػة الدوليػة االتفاقيات عمى تنفيذ ويشرؼ الخارج، في ف.ت.م وحقوؽ مصالح يرعى كما .بيا
 أوراؽ ويمػنحيـ الخػارج، فػي والممثميف الدبموماسػييف السفراء تعييف يقترح اإلداري الصعيد وعمى، بيا

 .(41: 1990)عبد الحق،  ليـ" الدبموماسية المقرة بالحصانات تمتعيـ ويتابع االعتماد،
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عبلنيػا االنتفاضػة "وبقيػاـ      شاشػات  عمػى الفمسػطيني الطفػؿ صػورة وظيػور ،ف.ت.م ؿ الػوالء وا 
 التعاطؼ والدعـ مف جديدة دفعة عمى الفمسطينية يةالقض حصمت بالحجر، الدبابة يقاـو وىو التمفاز

 عمػى فػي السػيطرة تنفػذىا بحكػـ ف.ت.م مػع الحػوار لبػدء بإيجابيػة تػراوغ إسػرائيؿ وأخػذت الػدولييف
 /شػباط منػذ السػمات الرسػمية بعػض أخػذت قػد السػري االتصػاؿ قنػوات وكانػت ،الػداخؿ فػي األوضاع
 ربيػع فػي وصػمت الفمسػطينية الدبموماسػية فوقيػا حاممػة االنتفاضػة قاطرة أف إالـ ذلؾ، 1988 فبراير
 ىجـو السبلـ أماـ األمريكية اإلدارة وضعتيا التي المصدات بسبب وذلؾ مسدود طريؽ ـ إلى1989

 عف نقؿ وعندىاـ  1988نوفمبر /ثاني تشريف في الوطني المجمس أطمقو الذي المشروع الفمسطيني،
 .(174: 2002)عكاوي، العسكري"  العمؿ تجميد ارانيي ةاليباحتم بالتيديد تصريحو عرفات

 
وقػػػدرتيا عمػػػى التػػػأثير ثبػػػت التجربػػػة وثػػػوؽ العبلقػػػة بػػػيف قػػػوة المنظمػػػة شػػػعبيًا أأنػػػو لقػػػد  وىنـــا نـــري    

االنتفاضة الشعبية الكبرى في نيايػة شرارة انطمقت  أف بعدالدولية، فاإلقميمية و الساحة في الدبموماسي 
 اطلتققامت قيادة المنظمة با، وطنياً  تحررياً كاف ومضمونيا  جماىيرياً  اً ، حيث كاف طابعـ1987عاـ 
تمػؾ االنتفاضػة أخبػار ممػا جعػؿ مقػاموس الػدولي، لاالنتفاضػة وأدخمػت مصػطمح النػوعي،  لحدثىذا ا

و وجػػػونجحػػػت االنتفاضػػة فػػػي إظيػػار ال، اإلقميميػػة والدوليػػةوكػػاالت األنبػػػاء تحتػػؿ العنػػاويف الرئيسػػػية ل
 مػػػف خػػػبلؿ  الفمسػػػطيني شػػػعبالبػػػرز و  -ىػػػو الوجػػػو الحقيقػػػي لػػػوو –لبلحػػػتبلؿ عسػػػكري االسػػػتعماري وال

 مظيػرًا مػف خػبلؿ  ،عنيفػةبسػيطة ال تعػد وسػائؿ سػممية بوسػائؿ  اً مقاومػ اً شػعبأطفاؿ الحجارة  انتفاضة
وبشػكؿ مكػافح إلػي تحقيػؽ  ياً عاسػمواجيػة بطػش وظمػـ وقيػر االحػتبلؿ العمؿ الجماىيري المنظـ فػي 

  .بالحرية واالستقبلؿ الفمسطيني شعبالأىداؼ 
"لقػػد انعكػػس المسػػار الػػوطني والػػديمقراطي لبلنتفاضػػة عمػػى وثيقػػة االسػػتقبلؿ التػػي أعمنتيػػا قيػػادة      

والتػػي ـ 1988/  11/  15المنظمػة فػػي دورة المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني التػي عقػػدت بػػالجزائر فػػي 
و في برنامج وأىداؼ وثيقة االستقبلؿ مػف أسميت دورة االنتفاضة حيث برزت أىداؼ شعبنا وانتفاضت

وضػػػماف حػػػؽ شػػػعبنا  ـ،1967حيػػػث التأكيػػػد عمػػػى إقامػػػة الدولػػػة فػػػي حػػػدود الرابػػػع مػػػف حزيػػػراف عػػػاـ 
بالسػػيادة وتقريػػر المصػػير إضػػػافة إلػػى تػػأميف حػػػؽ عػػودة البلجئػػيف وفػػؽ قػػػرار الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػػـ 

 .(17: 2010رمضان،  أبو) "194رقـ المتحدة 
 اليوبالتػػالػػزخـ الشػػعبي الػػذي أعطتػػو االنتفاضػػة الجماىيريػػة فػػي تعزيػػز مكانػػة المنظمػػة  سػػاىـو  "     

تحويػؿ  إلػى-االسػتقبلؿدولػة بوثيقػة  120مكانة الدبموماسية الفمسطينية، حيث أدى اعتراؼ أكثر مف 
قر مقرات البعثات الدبموماسية إلى سفارات في معظـ الدوؿ التي اعترفت بالوثيقة، كما جرى افتتاح م

- 88لممنظمة في واشنطف بعد المباحثات التي تمت بيف المنظمة والسفير األمريكي في تونس عػاـ 
 .(176: 2002")عكاوي، ومف مكانتيا الدبموماسية بالعالـاألمر الذي عزز مف قوة المنظمة  ،89

سـتين فػي حينيػا مسػتر  السػويد خارجيػة وزيػر دعػوة جػاءت المتشػنجة الظػروؼ "وفػي ىػذه     
 فػي المقػاء عقػد وقػد ييوديػة،—أمريكيػة وشخصػيات ف.ت.م عػف ممثميف بيف اجتماع لعقد رسونأند
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 لمتطمعػات ُممبػي بتصػريح المقػاء وخػرج ،ـ1988العػاـ ديسػمبر مػف الثػاني كػانوف مطمػع سػتوكيولـ
 وأمػاـ ،ـ 1989 العػاـ ربيػع وفػي، السػبلـ عمميػة الػدخوؿ فػي خطػى عمػى ف.ت.م لقيػادة المرحميػة
 الػوطني الميثػاؽ تضػميف بخصػوص موقفػو لػيعمف )الزائػر( عرفػات عمػى الفرنسػي ؼالمضػي إلحػاح
 الىبػ أو قػديـ بمعنػى ، Caduc الفرنسػية الوطني بالمفظػة الميثاؽ عرفات وصؼ ،(إسرائيؿ (لتدمير

 .(452: 2002)سميم،  وحمفائيا" (إسرائيؿ) قبؿ مف مراوغة لفظية اعتبر فيما الزمف، عميو عفى أو
 مػع رسػمي حػوار ببدء قرارىا األمريكية اإلدارة أعمنت ـ1988 ديسمبر /األوؿ كانوف 14 فيو "     
لمػرئيس  صػحفي مػؤتمر خػبلؿ لمحػوار األمريكيػة بالشػروط الفمسػطيني القبػوؿ عقػب ،ف.ت.مقيػادة 
 االتصػاؿ غيػر قنػوات سػاىمت الػبعض وبػرأي وأشػير سبؽ كما ذاتو، ـوالي صباح جنيؼ في عرفات
 بيف الطرفيف، المتبادلة الشكوؾ تعميؽ إلى عربية بوساطات المتحدة والواليات ف.ت.م بيف المباشرة
 أخػرى مػف جيػة الوسػيط لمصػالح وفقػا مضػمونيا وتحػوير جيػة، مػف الشػفافية اعتمادىا بسبب وذلؾ

 اعترافيػا بػإعبلف ف.ت.م مػع دبموماسػية عبلقػات تقػيـ التػي الػدوؿ أغمػب أخػذت االستقبلؿ وبإعبلف
 ووصػؿ سػفارات إلػى درجػة لػدييا الفمسػطيني التمثيػؿ رفػع إلػى منيا كثير وذىبت ينية،الفمسط بالدولة
 .(22: 1995)ربيع، دولة" مئة مف أكثر فمسطيف بدولة تعترؼ التي الدوؿ عدد

 ممارسػة ،ـ1989 بعػد فمسػطيف واجيػة خمػؼ ،(ـ.ت.ؼؿ) كػاف التػاريخي السػياؽ ذلػؾ فػي "      
قامػة الدبموماسػية البعثػات إيفػاد بمعنػى ،**السػمبي دوف *اإليجػابي التمثيػؿ الدبموماسػي  السػفارات، وا 

الدولػة  لكػوف نظػرا قميمػة، حػاالت فػي إال الدائمػة، الدبموماسػية البعثػات اسػتقباؿ عمػى وعػدـ المقػدرة
 السػمطة الفمسػطينية أقيمػت أف إلػى معػيف إقمػيـ عمػى لمسيطرة افتقر الذي الكياف ىذا ولطبيعة محتمة،
 (.69: 2013الفمسطينية")تواـ، األرض بعض عمى
 اعترفت التي الدوؿ عدد وتراوح والواقعي، القانوني بيف ،(ف.ت.م) ب االعترافات "لذلؾ تنوعت     

دبموماسيا  وضعا مكاتبيا منحت دولة 87-61منيا دولة، 130-100 بيف فمسطيف، بيا، وبدولة
  (.210: 1988)االشعل،. (كامبل وىو ما يشكؿ أكثر مف عدد الدوؿ التي تعترؼ ب)إسرائيؿ

 عمػى الدبموماسػي التمثيػؿ اقتصػار ،(ف.ت.م) ؿ الدبموماسػية العبلقػات مشػيد عمػى لقػد غمػب     
 تمػؾ بعثػات تسػتقبؿ أف دوف الػدوؿ، إلػى دبموماسػية لبعثػات إيفادىػا بمعنػى السػمبي، اإليجػابي دوف

 بػيف قيادتيػا تنقمػت التػي (ف.ت.م (ؿ الجغرافػي التشػتت لواقػع نتيجػة الػدوؿ، وكمػا قمنػا سػابقًا، وذلػؾ
 عواصـ عربية. ثبلث مف أكثر

 بالتعامػؿ مػع العواصػـ تمػؾ فػي المقيمػة بعثاتيػا تخػّوؿ كانػت الػدوؿ تمػؾ فػإف األغمػب وعمػى      "
 في السوفيتي االتحاد مف قبؿ (ف.ت.م (لدى إيجابي تمثيؿ لوجود لوحظ إشارات ىذا وقد ،(ف.ت.م)

 الدائمة البعثات مف كؿ تمثيميا الدبموماسي في الفمسطينية التجربة خبرت الثمانينيات، كما عقد نياية

                                                 
، مركػػػز السػػػبلـ لمثقافػػػة الدبموماسػػػية، إخميسو يػػػدعى "حػػػؽ التمثيػػػؿ اإليجػػػابي".) ة األجنبيػػػةولػػػيتمثػػػؿ فػػػي مقػػػدرة الدولػػػة عمػػػى إرسػػػاؿ مبعػػػوثيف دبموماسػػػييف لػػػدى الد - *

http://www.siironline.org /(  
 )المرجع السابؽ(". يتمثؿ في مقدرة الدولة عمى استقباؿ او قبوؿ مبعوثيف دبموماسييف لمدوؿ األجنبية لدييا ويدعى "حؽ التمثيؿ السمبي  - **
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 األزمة بسبب التسعينيات، مطمع بعثاتيا الدائمة تقميص إلى (ف.ت.م (اضطرار ذلؾ ومف والمؤقتة،
 لمػرئيس كػاف كمػا مؤقتػة، ببعثػات عنيا ، واالستعاضةبعثة 95إلى دبموماسية بعثة 101، مف ةاليالم
 قياسػي لػرقـ تسػجيمو عنػو عػرؼ إذ المسػتوى التمثيمػي، عمػى بػارز دبموماسػي نشػاط تلراحػؿ عرفػاا

 (.31: 2007)صبح، الخمسة" الدوؿ فييا رؤساء التقى واحد، يـو في دوؿ خمس بزيارتو
 الطػرؼ يعمػف أف مػا الفمسػطينية، التجربػة بخصػوص إجمػاال، الدبموماسػي التمثيػؿ ويبػدأىػذا "     

 المضػيفة، الدولػة عاصػمة فػي ليػا مكتبػا افتتاح مف (ف.ت.م) تمكيف عمى الطرفاف يتفؽ اآلخر، أو
مكاتػب  نظػاـ( ليػا الػداخمي القانوف ألحكاـ وفقا بعثتو، وتشكيؿ البعثة، رئيس بتعييف) ف.ت.م)فتقـو 

 خصوصػػا" والدبموماسػػي العػػاـ الػػدولي القػػانوف فػػي العامػػة القواعػػد مػػع وانسػػجاماً  ،)ف.ت.م
 (.20: 1981)قاسم،
لػذات  اآلخػر والطػرؼ (ف.ت.م (بػيف تجميػدىا أو الدبموماسػية العبلقػات إنيػاء مسػألة تخضػعو  "     

 التطبيقػي وعمى الصػعيد يالدول العرؼ وفي الدبموماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية في العبلقة ذات األحكاـ

 فػي معيػا تارتبطػ التػي مػف الػدوؿ وأي (ف.ت.م (بػيف صػريح، بشػكؿ الدبموماسػية، العبلقػات تنقطػع لـ

ف  -اإلشػارة إليػو مػا سػبقت نحػو عمػىـ  1979 العػاـ فػي مصر باستثناء  -دبموماسية عبلقات  كانػت وا 

 األنظمػة مػف عػدد مػع العبلقػات بػاف تػوترإ العبلقػات فػي التجميػد حػاالت مػف عػدد خبػرت قد (ف.ت.م)

 إلى ترؽ لـ أنيا إال اإليرانية، – العراقية إّباف الحرب إيراف إلى باإلضافة وليبيا، وسوريا كاألردف العربية،

  .(163: 2010)االغا، الدبموماسية" العبلقات قطع مستوى
ؼ عمػػػى عضػػػوية المراقػػػب فػػػي جممػػػة مػػػف المنظمػػػات الدوليػػػة،  ت. ؿ ـ.و حصػػػتػػػوج ذلػػػؾ بلقػػػد و      

ىدت الدبموماسية الفمسطينية لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة في اج ـ1988وبإعبلف االستقبلؿ عاـ "
المنظمات، مراوحة بيف النجاح والفشػؿ فػي ظػؿ مواجيػة دائمػة مػع الواليػات المتحػدة التػي ذىبػت تمؾ 

القواعػػد المنطبقػػة عمػػى صػػفة الدولػػة بموجػػب القػػانوف الػػدولي: قضػػية منظمػػة )إلصػػدار وثيقػػة بعنػػواف 
ة ؼ بالمطالبػ ت. ، وراحػت ترفقيػا كممحػؽ بجميػع مػذكراتيا المناىضػة لجيػود ـ.(التحرير الفمسطينية

 .(9: 1990)عبد الحق، . بالعضوية الكاممة في المنظمات الدولية
 15 ( الصػادر فػي 43/  177وبيذا الخصوص عّمؽ البعض عمى قػرار الجمعيػة العامػة رقػـ )      

أنو قد ترؾ ثغرة "، بتعديؿ اسـ منظمة التحرير الفمسطينية إلى فمسطيف، ـ1988كانوف أوؿ/ ديسمبر 
    ليسػػػت فمسػػػطيف، ىػػػي الممثػػػؿ الشػػػرعي لمفمسػػػطينييف، وىػػػو مػػػا حاولػػػتؼ، و  ت. بنصػػػو عمػػػى أف ـ.

تداركو بطمب تعديؿ الفقرة الثالثة مف ذلؾ القرار، التي تضمنت ذلؾ، ولكف دوف جدوى،  (ؼ ت. ـ.)
إذ سػػجؿ االنحيػػاز الػػدولي لصػػالح فمسػػطيف، فػػي الوقػػت الػػذي صػػدر فيػػو ىػػذا القػػرار، تػػأثرا بػػالموقؼ 

س عرفات تأشيرة لدخوؿ الواليات المتحدة لمتحدث في الجمعية العامة، أعمى األمريكي بعدـ منح الرئي
درجاتػػو بالتصػػػويت لقػػػرار نقػػؿ أعمػػػاؿ الجمعيػػػة إلػػى جنيػػػؼ بأغمبيػػػة سػػاحقة، مقابػػػؿ صػػػوتي الواليػػػات 

فػػػي ىػػػذا الجػػػػو  (ف ت. م.) وقػػػد كػػػاف بوسػػػع (معركػػػة التأشػػػيرةب) فيمػػػا عػػػرؼ (إسػػػرائيؿ)المتحػػػدة و
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)عبــد  أف تػػؤثر فػػي الصػػيغة النيائيػػة لمقػػرار المػػذكور" -سػػب تعبيػػر أحػػدىـ ح –التضػػامني  اليالكرنفػػ
 . (195: 1990الحق، 

وكػػاف مػػف شػػأف ىػػذه الحادثػػة أف تػػؤخر تمتػػع دولػػة فمسػػطيف بمركػػز المراقػػب فػػي الجمعيػػة العامػػة      
 ب القػرارج، بمو ـ2012تشريف ثاني/ نوفمبر  29أربع وعشريف عاما، إلى أف تحقؽ ذلؾ مؤخرا، يـو 

 بتقسػيـ 181)رقػـ ف لصػدور قػرار الجمعيػة العامػة ، مصادفة الذكرى الخامسة والسػتي(67/  19)رقـ 
 الحقا. عميوب يعقتـ التوىو التطور الذي سي ـ(1947فمسطيف عاـ 

تمؾ في ظؿ مواجية عنيفة مف قبؿ الواليات المتحدة  (ف ت. م.)جاءت جيود ومحاوالت ولقد "     
لمتيف حشدتا عددًا مف الدوؿ في صفيما، وقد كاف لساف حاؿ الواليات المتحدة ا (إسرائيؿ)و األمريكية

وبػذلؾ فقػد  (أقػرر ، حسػنا فأنػااليمػأنػت بحاجػة إلػى )في ىػذه المعػارؾ مفػاد المثػؿ األمريكػي الشػيير 
، (ف ت. م.)تجػػػػاه أي مػػػػف المنظمػػػات التػػػػي تقبػػػػؿ بعضػػػػوية  ةاليػػػػالمىػػػّددت دائمػػػػا بوقػػػػؼ التزاماتيػػػا 

 .(133: 1993جوف، ية الكاممة لدولة فمسطيف، بعد إعبلف االستقبلؿ")وخصوصا العضو 

 

كانت  ونسكواليفبخصوص  ،راوحت نتيجة المعارؾ بيف كسب وخسارة محدوديف لكبل الطرفيفو "     
ـ 1989، وحاولػت جاىػدة فػي العػاــ1974قد حصمت عمى العضوية المراقبة فييػا عػاـ  (ف ت. م.)

الكاممػػة تحػػت اسػػـ دولػػة فمسػػطيف، إال أف ضػػغوطات كبيػػرة مورسػػت  تطػػوير عضػػويتيا إلػػى العضػػوية
 -إذ كانػػػت الواليػػػات المتحػػػدة ،مػػػف ذلػػػؾف  ت. م.ومجمسػػػيا التنفيػػػذي لعػػػدـ تمكػػػيف  ونسػػػكواليعمػػػى 

، احتجاجػػا عمػػى إعػػادة انتخػػاب مػػديرىا أحمػػد ونسػػكواليقػػد جمػػدت عضػػويتيا فػػي  -تيػػا بريطانيػػاتبعو 
فييػا، وأخػذت  ةاليػالمليا نتيجة وقػؼ مسػاىماتيا  ةاليمة أزمة ، مسببـ1985مختار أمبو مطمع العاـ 
   "(ف ت. م.)لعودتيػػػػا بالمسػػػػاومة بػػػػيف ذلػػػػؾ وعػػػػدـ االسػػػػػتجابة ؿ  ونسػػػػكواليالحقػػػػا تسػػػػتغؿ دعػػػػوات 

 .(165: 2010)االغا، 
عمػػى تطمينػػات بحشػػػدىا لؤلغمبيػػة التصػػويتية المطموبػػػة  (ف ت. ـ.)حصػػػوؿ "وعمػػى الػػرغـ مػػف      

 ـ1990 أي عػاـ عمى العضوية إلى المؤتمر المقبؿبادرت إلى طمب تأجيؿ التصويت  لذلؾ، إال أنيا
 .(197 :1990)عبد الحق، ا التأجيؿ"عميي، وبعض البمداف التي تمّنت ونسكواليلدفع الحرج عف 

 -حينيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى جػػػػػػػػائزة ترضػػػػػػػػية مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ التصػػػػػػػػويت باإلجمػػػػػػػػاع ف  ت. م."وحصػػػػػػػػمت      
 ميػػةعميالتخاصػػيف بػػالتراث الثقػػافي فػػي القػػدس المحتمػػة، والمؤسسػػات  عمػػى قػػراريف -إسػػرائيؿ()باسػػتثناء

، واالسػتفادة الكاممػة ونسػكواليوالثقافية في األراضي المحتمة، إضافة إلػى إشػراكيا فػي مختمػؼ أنشػطة 
صػػػحيفة ليمونػػػد  عميػػػووىػػو الوضػػػع الػػػذي أطمقػػت  ،الثقافيػػػة والتقنيػػػة ونسػػكواليمػػف بػػػرامج ومسػػػاعدات 

 ،، وفي منتصؼ الطريؽ بيف وضع المراقب ووضػع الدولػة العضػو(بيف -بيف وضع مؤقت)الفرنسية 
سنة، إلى أف حصمت فمسطيف مؤخرا عمى العضوية الكاممة فػي  22إال أف نياية الطريؽ طالت لمدة 

معركتيا  ـ1989في عاـ  (ف ت. م.)ـ، ىذا فيما خسرت 2011نياية تشريف أوؿ/ أكتوبر  ونسكوالي
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صحة العالمية، وىي المنظمة التي تشكؿ إسيامات الواليات المتحدة فييا في طمب عضوية منظمة ال
 .(58: 2013 )توام، قريب ربع الموازنة"

 
 كثيػر مػف إعجػاب محػط الفمسػطينية الدبموماسػية فيػو بقيػت الػذي الوقػت فػي كمػو ذلػؾ يػأتي     

 سػية التعرجػاتدبموما الػبعض عميػو أطمػؽ مػا خػبلؿ مػف ؼ.ت.ـ اسػتطاعت إذ"والبػاحثيف المػراقبيف
zag) -(zig التشػدد واالعتػداؿ بػيف المناوبػة خػبلؿ مػف الحيػاة، قيػد عمػى وقضػيتيا ذاتيػا تبقػي أف ،
 النتيجػة فػي الفمسػطينية بخسػارتيا الدبموماسػية سػمؾ عمػى محسػوبيف ىػـ مػف إقػرار مػف الػرغـ وعمػى
 الدبموماسػي العمػؿ جػاؿم بالفعػؿ فػي تفػّوؽ الفمسػطيني الجانب أف يروف أنيـ إال اآلف، حتى النيائية

 (.2013:58 )توام، "اإلسرائيمي الجانب عمى والسياسي
ـــــري      ـــــا ن أف مػػػػػا قيػػػػػؿ مػػػػػف قبػػػػػؿ مػػػػػف ىػػػػػـ محسػػػػػوبيف عمػػػػػى سػػػػػمؾ الدبموماسػػػػػية  ومـــــن جانبن

قػػػػػرارىـ بخسػػػػػارتيا، فػػػػػأري أف مجػػػػػرد إقػػػػػرارىـ ىػػػػػـ ذاتيػػػػػـ بػػػػػأف الجانػػػػػب الفمسػػػػػطيني  الفمسػػػػػطينية وا 
العمػػػػػؿ الدبموماسػػػػػي فيػػػػػذا أكبػػػػػر دليػػػػػؿ عمػػػػػى نجػػػػػاح تفػػػػػوؽ عمػػػػػى نظيػػػػػره اإلسػػػػػرائيمي فػػػػػي مجػػػػػاؿ 

الدبموماسػػػػػية الفمسػػػػػطينية ولػػػػػيس خسػػػػػارتيا، وذلػػػػػؾ نظػػػػػرًا لمػػػػػدعـ الػػػػػدولي الكبيػػػػػر مػػػػػف دوؿ الغػػػػػرب 
ثػػػػػـ إف الجيػػػػػود الدبموماسػػػػػية التػػػػػي أثمػػػػػرت عػػػػػف  ،صػػػػػاحبة القػػػػػرار والنفػػػػػوذ لصػػػػػالح دولػػػػػة الكيػػػػػاف

ي التاسػػػػع والعشػػػػريف دولػػػػة عضػػػػو بصػػػػفة مراقػػػػب فػػػػي األمػػػػـ المتحػػػػدة  فػػػػحصػػػػوؿ فمسػػػػطيف عمػػػػى 
ليػػػػػو أكبػػػػػر دليػػػػػؿ عمػػػػػى أف الدبموماسػػػػػية الفمسػػػػػطينية لػػػػػـ تخسػػػػػر إذ أف ىػػػػػذا  2012مػػػػػف نػػػػػوفمبر

خفػػػػػاؽ لمعمػػػػػؿ الدبموماسػػػػػي  اإلنجػػػػػاز لػػػػػـ يكػػػػػف ليحصػػػػػؿ لػػػػػو كػػػػػاف عمػػػػػى أرضػػػػػية فشػػػػػؿ وخسػػػػػارة وا 
الفمسػػػػػػطيني السػػػػػػابؽ، إذ النجػػػػػػاح يولػػػػػػد النجػػػػػػاح والعكػػػػػػس صػػػػػػحيح، ولكػػػػػػف فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ الوصػػػػػػوؿ 

بػػػػػػيف العمػػػػػػؿ الدبموماسػػػػػػي و والمطمػػػػػػوب يجػػػػػػب أف تػػػػػػتـ المزاوجػػػػػػة والجمػػػػػػع إلػػػػػػي النجػػػػػػاح المرجػػػػػػ
والعمػػػػؿ العسػػػػكري ؼ)إسػػػػرائيؿ( دولػػػػة ال تعػػػػرؼ إال لغػػػػة القػػػػوة وال يمكػػػػف أف تتنػػػػازؿ عػػػػف شػػػػيء 
ممػػػػػػػا أخذتػػػػػػػو مػػػػػػػف الفمسػػػػػػػطينييف إال بػػػػػػػالقوة، وأكػػػػػػػرر المزاوجػػػػػػػة والجمػػػػػػػع بػػػػػػػيف العممػػػػػػػيف ولػػػػػػػيس 

لمفيػػػػػػػـو الػػػػػػػذي تسػػػػػػػعي دولػػػػػػػة الكيػػػػػػػاف االقتصػػػػػػػار عمػػػػػػػى واحػػػػػػػد دوف اآلخػػػػػػػر، حتػػػػػػػي ال نكػػػػػػػرس ا
لفرضػػػػػو وزرعػػػػػو فػػػػػي عقػػػػػوؿ الغػػػػػرب والػػػػػدوؿ ذات النفػػػػػوذ وىػػػػػو أف مقاومػػػػػة الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني 
لبلحػػػػػتبلؿ بغػػػػػػرض الحصػػػػػوؿ عمػػػػػػى حقوقػػػػػو المشػػػػػػروعة ونيػػػػػؿ الحريػػػػػػة واالسػػػػػتقبلؿ ىػػػػػػو إرىػػػػػػاب 

موجو ضد اإلسرائيمييف ودولتيـ التى قامت عمى أرضنا أرض فمسطيف التاريخية.

إذا كانػػػػػت ممارسػػػػػة العمػػػػػؿ الدبموماسػػػػػي مػػػػػف  استعراضـــــنا ليـــــذا المطمـــــب نجـــــد أنـــــو ومـــــن
أعمػػػػػػػاؿ السػػػػػػػيادة تمارسػػػػػػػو الػػػػػػػدوؿ المسػػػػػػػتقمة المعتػػػػػػػرؼ بيػػػػػػػا، أي باعتبارىػػػػػػػا نشػػػػػػػاطا مؤسسػػػػػػػاتيًا 
يمػػػػػػارس بعػػػػػػد قيػػػػػػاـ الدولػػػػػػة، فػػػػػػإف الدبموماسػػػػػػية فػػػػػػي حالتنػػػػػػا الفمسػػػػػػطينية اسػػػػػػتثناًء لمقاعػػػػػػدة، فيػػػػػػي 

نظيراتيػػػػػػا فػػػػػػي معظػػػػػػـ دوؿ العػػػػػػالـ، حيػػػػػػث انيػػػػػػا  نشػػػػػػأت وتطػػػػػػورت فػػػػػػي ظػػػػػػروؼ مختمفػػػػػػة عػػػػػػف
نشػػػػأت فػػػػي ظػػػػؿ عػػػػدـ وجػػػػود كيػػػػاف فمسػػػػطيني مسػػػػتقؿ ذي سػػػػيادة، كػػػػذلؾ لػػػػـ تعمػػػػؿ مػػػػف داخػػػػؿ 
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نمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف داخػػػػػػػػؿ أراضػػػػػػػػي الغيػػػػػػػػر، وقػػػػػػػػد اخػػػػػػػػذ العمػػػػػػػػؿ الدبموماسػػػػػػػػي  األراضػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػطينية وا 
لفمسػػػػطينية الفمسػػػػطيني بالتوسػػػػع والتطػػػػور واحتػػػػؿ موقعػػػػًا مرموقػػػػًا فػػػػي العمميػػػػة النضػػػػالية والثػػػػورة ا

زاحػػػػـ خبلليػػػػا العمػػػػػؿ العسػػػػكري والتنظيمػػػػي، فبػػػػػالرغـ مػػػػف الظػػػػروؼ الصػػػػػعبة والمراحػػػػؿ المعقػػػػػدة 
التػػػػػػػػي واجيػػػػػػػػت العمػػػػػػػػؿ السياسػػػػػػػػي والدبموماسػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػطيني، إال أف الدبموماسػػػػػػػػية الفمسػػػػػػػػطينية 
اسػػػػػتطاعت عبػػػػػر مػػػػػػر العقػػػػػود مػػػػػف الػػػػػػزمف أف تحقػػػػػؽ انجػػػػػازات ونجاحػػػػػػات كبيػػػػػرة عمػػػػػى صػػػػػػعيد 

فاسػػػػػتطاعت كسػػػػػب األصػػػػػدقاء والػػػػػرأي العػػػػػاـ الػػػػػدولي إلػػػػػى صػػػػػؼ القضػػػػػية العبلقػػػػػات الدوليػػػػػة، "
الفمسػػػػطينية وأثبتػػػػت عػػػػدالتيا لمجميػػػػع بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ بعػػػػض شػػػػرائح المجتمػػػػع اإلسػػػػرائيمي وبمغػػػػت 
ذروة انجػػػػػػػػػػازات الدبموماسػػػػػػػػػػية الفمسػػػػػػػػػػطينية خػػػػػػػػػػبلؿ االنتفاضػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػى، وكػػػػػػػػػػاف لخصوصػػػػػػػػػػية 

الميمػػػػػػػات الرئيسػػػػػػػية لمدبموماسػػػػػػػية القضػػػػػػػية الفمسػػػػػػػطينية دور ميػػػػػػػـ فػػػػػػػي تحديػػػػػػػد اليػػػػػػػدؼ الػػػػػػػدائـ و 
الفمسػػػػػػػطينية، األمػػػػػػػر الػػػػػػػذي جعميػػػػػػػا متميػػػػػػػزة بخصوصػػػػػػػياتيا عػػػػػػػف بػػػػػػػاقي الدبموماسػػػػػػػيات الثوريػػػػػػػة 

    التقميدية لمختمؼ الببلد.

 
 المطمب الثالث

 م1994 عام القرارات الدبموماسية لرئيس المنظمة قبل
 عمى التنفيذية، ناصبوالم المسميات مف لجممة عرفاتالرئيس الراحؿ  جمع مف الرغـ عمى

 وديكتاتوريػة واسػعة بسػمطات يتمتػع- كثيػريف بشػيادة – الرجؿ يكف لـ "،إليو سبؽ وأشير الذي النحو
بنػاء  طبيعػة أسػيمت وقػد، ف.ت.م اعمييػ تحسػب التػي الثالػث العػالـ بمػداف قػادة بيػا يتمتع كتمؾ التي

المجمػس  باختصاصػات عبلقػة لػو فيمػا وبالتحديػد فييػا، القػرار صػنع مسػتويات وتعػدد ،(ف.ت.م)
 اليوبالتػبالسػمطة،  لمػرئيس الكمػي االسػتفراد دوف الحيمولػة فػي التنفيذيػة، بالمجنػة وعبلقتػو الػوطني
 قػرار الػوطني، وأبرزىػا المجمػس قبػؿ مػف والمصػيرية اليامػة القػرارات جميػع اتخػذت فقػد "،االسػتبداد
، (ف.ت.م (سػمطة فػي المركزيػة عػدـ سػاىمت فقػد كػذلؾـ ،  1991 عػاـ السػبلـ عمميػة فػي الػدخوؿ
 1994)الفـار،  المعارضػة" سػحؽ إلػى االستبداد اليادؼ نشوء عدـ عمى القسري، التشتت واقع بفعؿ
 :21). 

معاممػة  إلػى الصػعيد ىػذا عمػى يشػار ،الػرئيس ب الخاصة واالمتيازات بالحصانات يتعمؽ فيماو "     
 المسػتقمة مػف الػدوؿ رؤسػاء معاممػة ،االيػت يففمسػط دولة ورئيس ،(ف.ت.م) ؿ التنفيذية المجنة رئيس
 االمتيػازات مراعاة ىػذه أف إال ،تفتيشو أو حريتو تقييد وعدـ الرسمي، لمبرتوكوؿ وفقا االستقباؿ حيث
 ومضػيقة بعضػيا موسعة لػدى فتجدىا حدة، عمى كؿ دولية منظمة أو دولة بكؿ مرتبطة غالبا بقيت
 (.113: 1991،)عكاوي اآلخر" البعض لدى
 األغمػب فػػي تختمػؼ فػػبل الفمسػطينية، الدبموماسػية البعثػة وميػاـ عمػػؿخصػوص ب أمػا     

 بشػكؿ الدبموماسػية الممثميػات بيػا تضػطمع التػي الميػاـ فػي إليػو اإلشػارة سػبقت عمػا األعػـ
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 فػػي خاصػػة جيػػودا يتطمػػب ككػػؿ (ؼ ت. ـ.) ؿ الدبموماسػي طبيعػػة النشػاط أف إال، عػاـ
 فػػي ىميػػا جػػؿ الفمسػػطينية الدبموماسػػية الممثميػػات إذ وضػػعت التحرريػػة، القضػػية خدمػػة

 جػاء وقػد (ؼ.ت.ـ (لمسػالؾ والمناصػرة التأييػد وكسػب الفمسػطينية، لمقضػية الػدعـ اسػتقطاب
 الشػعبة اختصاصػات ضػمف ،ؼ.ت.ـ مكاتػب فػي نظػاـ الميػاـ ىػذه مػف جممػة عمػى الػنص

 .ـ1968 لسنة يةالفمسطين التحرير لمنظمة األساسي مف النظاـ*)ج/9 المادة( السياسية
 

  أىم النشاطات الدبموماسية لرئيس المنظمة:
الػػرئيس بػػدعوة مػػف  ـ1964 فػػي العػػاـ مػػؤتمر القمػػة العربػػي فػػي العاصػػمة المصػػرية القػػاىرة عقػػد     

، وكمػؼ المػؤتمر ممثػؿ منظمة التحريػر الفمسػطينية أنشئت"حيث ، جماؿ عبد الناصر آنذاؾ المصري
فمسػػطيف أحمػػد الشػػقيري باالتصػػاؿ بالفمسػػطينييف وكتابػػة تقريػػر عػػف ذلػػؾ يقػػدـ لمػػؤتمر القمػػة العربػػي 

، فقاـ أحمد الشقيري بجولػة زار خبلليػا الػدوؿ العربيػة واتصػؿ بالفمسػطينييف فييػا، وأثنػاء جولتػو اليالت
قومي والنظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسػطينية، وتقػرر عقػد مػؤتمر تـ وضع مشروعي الميثاؽ ال

فمسطيني عاـ، وقاـ الشػقيري باختيػار المجػاف التحضػيرية لممػؤتمر التػي وضػعت بػدورىا قػوائـ بأسػماء 
اسػـ  عميػوالذي أطمؽ ـ 1964يونيو2إلى مارس28مف  المرشحيف لعضوية المؤتمر الفمسطيني األوؿ

 .(14: 2005)الحوت،  المجمس الوطني الفمسطيني األوؿ لمنظمة التحرير الفمسطينية"
ف عػف قيػاـ منظمػة التحريػر عػبلاإل، و ممػؤتمرًا لب أحمد الشػقيري رئيسػاانتخ تـىذا المؤتمر في و      

الميثاؽ القومي لممنظمة، وانتخب الشقيري رئيسػًا و النظاـ األساسي عمى  ةصادقتمت المالفمسطينية، و 
، لمجنػة الدائمػةالخمسػة عشػر عضاء األالمؤتمر باختيار مف قبؿ  وفيكمتـ تلمجنة التنفيذية لممنظمة، و 

 .(/http://www.wafainfo.ps) " و
قدـ الشقيري تقريرًا عف إنشاء المنظمة، ـ 1964 سبتمبر 5 "وفي مؤتمر القمة العربي الثاني في     

ووافػؽ المػؤتمر عمػى مػا  ،تعبئػةكد فيو عمى النواحي العسكرية والتنظيميػة لتحقيػؽ تحريػر فمسػطيف والأ
تفرغ الشػقيري لمجنػة التنفيذيػة لممنظمػة فػي القػدس، ، و لممنظمة اليالمنجزه الشقيري وأقر تقديـ الدعـ أ

شػرؼ عمػى إنشػاء الػدوائر الخاصػة بيػا وتأسػيس مكاتػب أووضع أسس العمؿ واألنظمة في المنظمة و 
جػػيش التحريػػر  الجيػػاز العسػػكري تحػػت اسػػـشػػرؼ عمػػى بنػػاء أو كمػػا ليػػا فػػي الػػدوؿ العربيػػة واألجنبيػػة 

 .(16: 2005)الحوت، "الفمسطيني

                                                 
التعػػاوف مػع األجيػزة الرسػمية والييئػات الشػعبية فػي سػػبيؿ  —2المنظمػة بحكومػة القطػر الػذي يعمػؿ فيػػو المكتػب عمػى أسػاس ميثػاؽ المنظمػة وأىػدافيا. توثيػؽ عبلقػة  - *

تنسػيؽ  —5فمسػطيف.  دراسػة التطػورات واألحػداث السياسػية وأثرىػا بالنسػبة لقضػية —4متابعة تطورات القضػية الفمسػطينية والشػؤوف المتصػمة بيػا.  —3تحرير فمسطيف. 
العمػؿ عمػى كشػؼ المػؤامرات االسػتعمارية والمطػامع  —6جيود أبناء فمسػطيف السياسػية فػي سػبيؿ خدمػة قضػيتيـ وتحريػر وطػنيـ فػي نطػاؽ منظمػة التحريػر الفمسػطينية. 

حباط المحاوالت التي تستيدؼ تصفية قضية فمسطيف أو تحويميا عف حقيقتيا أو اإلضرار بيا.  الصييونية وا 
العمؿ عمى مكافحة التسمؿ الصييوني والسياسي واالقتصادي واتخاذ تدابير المقاطعػة بالتعػاوف مػع  —8تأييد الحركات التحريرية لمشعوب المناضمة ضد االستعمار.  —7

 «لقضية فمسطيف وتعريفيا بحقيقة ىذه القضية.  االتصاؿ بالبعثات السياسية والعمؿ عمى كسب تأييدىا وتأييد حكوماتيا وشعوبيا —9األجيزة الرسمية والييئات الشعبية. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_1964_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_1964_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 4 إلػػػػػى مػػػػػايو31 "وفػػػػػي دورة المجمػػػػػس الػػػػػوطني الفمسػػػػػطيني الثانيػػػػػة التػػػػػي عقػػػػػدت بالقػػػػػاىرة فػػػػػي     
قريرًا حوؿ إنجازات المجنة التنفيذية ثـ قػدـ اسػتقالتو مػف رئاسػة المجمػس ، قدـ الشقيري تـ1965 يونيو

 "فقبميػػػػػػػػػػػػا المجمػػػػػػػػػػػػس، وجػػػػػػػػػػػػدد رئاسػػػػػػػػػػػػتو لمجنػػػػػػػػػػػػة التنفيذيػػػػػػػػػػػػة ومنحتػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػؽ اختيػػػػػػػػػػػػار أعضػػػػػػػػػػػػائيا
(http://www.wafainfo.ps)/. 

 ؼ،.ت.ـ في التنفيذية السمطة تمثؿفيي وفي ىذا السياؽ يجب اف نشرح دور المجنة التنفيذية،      
 شػخص جمػع "وقػد المسػتقرةو  المسػتقمة السياسػية األنظمة الحكومة في أو الوزراء مجمس بمثابة يوى

 المجمسػيف دورات عػف الصػادرة القػرارات مػف جممػة بموجػب ،)ياسػر عرفػات( التنفيذيػة المجنػة رئػيس
 اإلعػبلـ وسػائؿ وخصوصػا كثيػريف، دفعػت أخػرى مناصػب أو عػدة مسػميات والمركػزي، الػوطني
 عميػو يػنص لػـ الػذي المنصػب وىػو الفمسػطينية التحرير منظمة رئيس صفة عميو يطمقوا فأ الغربية،
 أمػرا باعتبػاره المركػزي، أو الوطني المجمس قرارات مف أي بو تأتِ  ولـ ؼ،.ت.ـ األساسي ؿ النظاـ
لقػوات  العػاـ القائػد أبرزىػا ومػف المناصػب، تمػؾ أف إال األساسػي، النظػاـ تعػديؿ إلػى بحاجػة دسػتورياً 
 فييػا اعتبػر الواقػع حالػة فػي شػكمت فمسػطيف دولػة ورئػيس األعمػى العسػكري المجمػس ورئػيس الثػورة
 .(81: 2013، )توام "(ف. ت. م) ؿ رئيساً  عرفات

 تشريعيأي سند  عف البحث فإف "الخارجية واالختصاصات الدبموماسية، بالسياسة يتعمؽ فيماو       
 النظػاـ فػي الػرئيس، أو العػاـ، القائػد أو لتنفيذيػة،ا المجنػة الدبموماسػية لػرئيس الميػاـ بخصػوص
 اضػطمع ما تظير ةعميالف الممارسة أف إال وشحيحة ضيقة بنتائج قد جاء ،(ف. ت .م (ؿ الدستوري

  الحكومػات ورؤسػاء الػدوؿ، رؤساء عادة بيا يقـو التي بالمياـ تمؾ، صفاتو بحكـ مجمؿ عرفات بو
 ؼ.ت.ـ إلػى وتصػرفاتو إرادتػو إسػناد ذلػؾ ومػف ،المسػتقرة السياسػية األنظمػة فػي (رؤسػاء الػوزراء)

           "الشخصػػية وتصػػريحاتو الدوليػػة لتصػػرفاتو والسياسػػية القانونيػػة لمنتػػائج ذاتيػػا، وتحمميػػا
 . (35: 1986)العاني، 

 يكػوف وبػذلؾ، الػدوؿ برؤسػاء أسػوة يمثمػو، الػذي لمكيػاف األوؿ الدبموماسػي يعتبػر ذلػؾ فػي "وىػو     
 تحكـ إجراءات مف ذلؾ إلى وما اعتماد، أوراؽ إلى بحاجة ليس تمؾ صفتو بحكـ الدبموماسينشاطو 
 رئػيس الدبموماسػية، باسػتثناء بميامػو معاونتػو فػي أصػبًل  يعممػوف الذي الدبموماسييف، ببقية االعتراؼ
 وضػاتالمفا إجػراء الػرئيس بيػا يضطمع التي واالمتيازات االختصاصات أبرز ومف ،السياسية الدائرة

 ألحكػاـ القػانوف وفقػا ويعامؿ الدوؿ، لرؤساء المقرة الدبموماسية بالحصانات والتمتع وعقد االتفاقيات،
 وُيستقبؿ )المناظرة) الدوؿ رؤساء قبؿ مف المخاطبة حيث مف الدوؿ، رؤساء بمعاممة الخاصة الدولي

 .(392: 2011)الخطيب، المعتادة" البرتوكوؿ داليوتق لممراسـ وفقا وُيودع وُيستضاؼ
عرفات بصفتو رئػيس المجنػة التنفيذيػة لممنظمػة فػي مػؤتمر القمػة الرئيس الراحؿ شارؾ ىذا ولقد "     

فػي الجزائػر، حيػث قػرر ـ 1973الرابع لػدوؿ حركػة عػدـ االنحيػاز الػذي عقػد فػي الخػامس مػف أيمػوؿ 
             ني"المػػػػػػػػػػػؤتمر االعتػػػػػػػػػػػراؼ بمنظمػػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػر الفمسػػػػػػػػػػػطينية ممػػػػػػػػػػػثبًل وحيػػػػػػػػػػػدًا لمشػػػػػػػػػػػعب الفمسػػػػػػػػػػػطي

 (.219: 2004)المجذوب، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
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ياسػر عرفػات والوفػد الفمسػػطيني المرافػؽ لػو باسػتقباؿ حافػػؿ الراحػػؿ حظػي ـ 1974"وفػي شػباط/      
فػػػي الىػػػور بباكسػػػتاف، حيػػػث شػػػارؾ فػػػي مػػػؤتمر القمػػػة اإلسػػػبلمي، والػػػذي أعمػػػف أف منظمػػػة التحريػػػر 

 .(133: 1993)جوف،  "الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني
 13أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي  ىامػػاً  تاريخيػػاً  ألقػػى الػػزعيـ الفمسػػطيني خطابػػاً ولقػػد "     

أكد فيو أف القضية الفمسطينية تػدخؿ ضػمف القضػايا العادلػة لمشػعوب  ـ1974نوفمبر/ تشريف الثاني 
اإلسػػػرائيمية العدوانيػػػة ضػػػد الشػػػعب التػػػي تعػػػاني مػػػف االسػػػتعمار واالضػػػطياد، واسػػػتعرض الممارسػػػات 

الفمسطيني، وناشػد ممثمػي الحكومػات والشػعوب مسػاندة الشػعب الفمسػطيني فػي تقريػر مصػيره والعػودة 
وفي ختػاـ كممتػو قػاؿ "إننػي جئػتكـ بغصػف الزيتػوف مػع بندقيػة الثػائر، فػبل تسػقطوا الغصػف  ،إلى دياره

  .(220: 2004)المجذوب،  مف فمسطيف"الحرب تندلع مف فمسطيف والسمـ يبدأ  يدي،األخضر مف 
 ف.ت.م وجػدت ا"عنػدم وىػوياسػر عرفػات الراحؿ قد يحسب لمرئيس  اً خر آ اً دبموماسي اً نجاز إ

 السياسي التعويض مف حد أدنى لتحقيؽ تراوغ كانت ولكنيا لبناف، مف الخروج سوى أماميا ليس وأن
 لبناف في المتبقي الفمسطيني ؽ بالوجوديتعم فيما وخصوصا المتحدة، الواليات مع رسمي حوار بإجراء
ف -أرادت ما ليا يتحقؽ لـ - الخروج عقب  المتحدة الواليات قبؿ مف واقعي باعتراؼ كانت حظيت وا 

 المبعػوث بوسػاطة ،إليػو قػادت التػي النػار، والمفاوضػات إطػبلؽ وقػؼ اتفػاؽ بموجػب (إسػرائيؿ)و
  .(Al-Jubeir, 1987:118) حبيب" فيميب األمريكي

 السياسي والدبموماسي اإلنجاز بعض ؽيحقت عمى عرفاتالرئيس الراحؿ ياسر  ارصر إ نجد ىنا     
 ومقػاتمي لخروجػو رسػمية دوليػة مراسػـ برتوكػوؿ ترتيػب إلػى فػذىب لبنػاف، مػف بخروجػو المعنػوي

طػبلؽ أرادىػا التػي بالصػورة يخػرج أف لػو وكػاف ،(ف.ت.م) ، إذ أنػو كػاف وأثنػاء دوراف رحػى الحػرب وا 
وسػػػقوط القػػذائؼ وفػػػي ظػػؿ مجابيػػػة آلػػػة الحػػرب اإلسػػػرائيمية عمػػى القطػػػر المبنػػاني حينيػػػا لمفتػػػؾ النػػار 

بالمقاومة الفمسطينية ومف يساندىا ولمنيؿ مف إرادتيا وصػمودىا، كػاف يفكػر فػي خػروج مشػرؼ والئػؽ 
 .بتمؾ القوات، خروج بمظاىر انتصار ال ىزيمة ربح ال خسارة، وكاف لو ذلؾ

 أدؽ عمػى حصػولو عمػى عمومػا، الحػرص، شػديد كػاف عرفػاتالراحػؿ  رئيسالػ أف إلػى يشـار     
 مػف  أيػاـ 10 لمػدة بقػي أنػو لبنػاف، مػف الخػروج بخصػوص يػذكر وىػو"الدوليػة،  البرتوكػوؿ تفاصػيؿ
 الفمسطينية الثورة وقوات خروجو موكب الدولييف مراسـ الوسطاء مع يناقش  -حصار يـو 88 أصؿ
 المرافقػة ونانيةالي والبعثة العسكرية العسكرية، والتحية ) قواتو يرغ مف( الشرؼ حرس مف لبناف، مف
 :بقولػو ذلػؾ ويبػرر فمسػطيف عمػـ ترفػع وىػي ،ونػافالي إلػى ستقمو التي لمباخرة مواكبة وسفف رجاؿ مف
نمػا عرفػات ياسػر لشػخص ال نوقشػت المراسػيـ ىػذه كػؿ)  فاسػتحقت وصػمدت قاتمػت مدينػة لرمػز وا 

نمػا شخصػيا بػي تعمػؽي ال فػاألمر ،فػرض شػروطيا األمػر الػذي  (،شػعبي أبنػاء مػف األجيػاؿ بكرامػة وا 
 الشػكمية المكاسػب عمػى التركيػز فػي عمومػا، الرسػمي، المسػمؾ الفمسػطيني انتقػاد إلػى الػبعض دعػا

 الجيػاز وكفػاءة عمػؿ عمػى سػمبي انعكػاس ليػا الرمػزي، ورأى الكيػاني المػدلوؿ ذات واالستعراضػية،
 . (81 :1999فياض، (  "الدبموماسي
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أف تمؾ المكاسب الشػكمية واالستعراضػية كانػت ليػا مػا يبررىػا وىػو بػث الػروح  ومن جانبنا نري      
المعنوية في مقاتمي المقاومة الفمسطينية ومف ناصرىـ، وخروجيـ بمظيػر المنتصػريف ال الميػزوميف، 

والحػرب والعػدواف عمػى  وكذلؾ أمػاـ الػرأي العػاـ المراقػب، وأف الغطرسػة اإلسػرائيمية وطػوؿ مػدة القتػاؿ
مقاتمي المنظمة، لـ تفمػح فػي ثنػي إرادتيػـ والنيػؿ مػف صػمودىـ فػي وجػو آلػة الحػرب اإلسػرائيمية، ومػا 

أنػو موضػع نظػر، إذ أف مػف صػميـ  فـإنني أريالسمبي لكفاءة الجياز الدبموماسػي  االنعكاسقيؿ عف 
والبروتوكوليػػة لمظيػػور بمظيػػر عمػػؿ الجيػػاز الدبموماسػػي ىػػو مراعػػاة اإلجػػراءات والخطػػوات الشػػكمية 

عطائو حقػو فػي صػموده وتضػحياتو وخروجػو بعػد طػوؿ  المنتصر في النزاؿ وتحسيف صورة المقاتؿ وا 
    تمؾ الحرب منتصرًا رافعًا رأسو يتطمع إلي ساحة أخرى يقاتؿ منيا وعبرىا ويقاـو االحتبلؿ وظممو.

      
خ لتحرير الفمسطينية ياسر عرفات فػي جنيػؼ بتػاري"بعد خطاب رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة ا      
أصوات بالدولة  (104)ـ، اعترفت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بأكثرية 1988كانوف األوؿ عاـ 13

الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس، ورفعت مستوى التمثيؿ الدبموماسي لمنظمة التحرير مف مجرد 
مة، وتماشيًا مع ىذا الوضع الجديد استبدلت يافطػة منظمػة محت مراقب لدولةعضو مراقب إلى عضو 

ا عمييػػػػالتحريػػػػر فػػػػي األمػػػػـ المتحػػػػدة وغيرىػػػػا مػػػػف المنظمػػػػات الحكوميػػػػة الدوليػػػػة بيافطػػػػة أخػػػػرى كتػػػػب 
 .(175: 2002)عكاوي،  )فمسطيف("

 
 ـ واسػتعداده1988عػاـ الجزائػر دورة بعػد الدبموماسػي لمػرئيس ياسػر عرفػات خاصػة النشػاط "إف     
قامػة حػوار ،اإلرىػاب ونبػذ ،338و 242 الدوليػة وبػالقرارات (إسػرائيؿ)ب عتػراؼلبل  الواليػات مػع وا 

 الشعب لحقوؽ متنكرة عمى أنيا العالمي، العاـ الرأي أماـ تتكشؼ (إسرائيؿ (جعؿ األمريكية، المتحدة
 .(89: 2007)برىم،  السبلـ" طريؽ في السير مف ليا بد ال وانو الفمسطيني،

 
 )دبموماسػية أركػاف قيػادة( ؿ عرفػاتمػرئيس ل العػاـ المقر تحويؿ الفترة ليذه المميزة السمات "ومف     

 الغرب بتوسػيع مع العبلقات عمى والتركيز السياسية، الدائرة تيميش حساب عمى واسعة بصبلحيات
غػداؽ السػرية، القنػوات إلػى إضػافة العمنػي الدبموماسػي التواجػد  ماسػيةالبعثػات الدبمو  عمػى األمػواؿ وا 

 الزيػارات فػي القيػادة السياسػية األساسية، وانيماؾ العواصـ في المتواجدة تمؾ وخصوصا الفمسطينية،
 .(156: 1996)فياض، " الدولية

 
الػرئيس الشػعبي اسػتطاع اف يسػتثمرىا  وكفاحيػا وديمومتيػا الفمسػطينية االنتفاضػة تػأثير أف كما      
 أنيػا عمػى الفمسػطينية القضػية إلػى طػراؼ النظػراأل جميػع عمػى فػرضبشػكؿ ياسػر عرفػات الراحػؿ 
 .معيا التعامؿ ويجب عادلة قضية
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 لثالمبحث الثا                                      
 مقانون الدبموماسيل طبقااالختصاصات الدبموماسية لرئيس السمطة 

طينية وبحقػوؽ ، اعتراؼ واضح بمنظمة التحرير الفمسػـ1993أوسمو سنة  اتفاقيةلقد جسدت      
تػػاريخ إعػػبلف قيػػاـ  وىػػو - ـ1948أرضػػو منػػد حػػرب النكبػػة سػػنة  احتمػػتالشػػعب الفمسػػطيني الػػذي 

أوسػػمو لمسػػبلـ نقطػػو مركزيػػة فػػي قيػػاـ سػػمطة فمسػػطينية عمػػى أرض  اتفػػاؽوشػػكؿ  -(إسػػرائيؿ)دولػػة 
فمسػػطيف معتػػرؼ بيػػا عالميػػا، وأصػػبحت حقيقػػة ال لػػبس فييػػا عمػػى الخارطػػة الدوليػػة وفػػي ضػػمير 

قامتػػو لدولتػػو المسػػتقمة  االعتػػراؼعػػالـ، عبػػر ال وفػػي بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره وا 
مطالػػب ثبلثػػة سػػيناقش األوؿ وضػػع السػػفارات والممثميػػات  إلػػىاستعراضػػنا ليػػذا المبحػػث سنقسػػمو 

قبػؿ قػدـو السػمطة أمػا الثػػاني فسػيتناوؿ أىػـ القػرارات الدبموماسػية التػػي صػدرت عػف رئػيس السػػمطة 
سيتضمف الثالث الحديث عف دور رئيس السمطة في مجاؿ المباحثات والتفاوض واالتفاقيات بينما 

 :  التاليعمى النحو و  الدولية،
 قدـو السمطة الفمسطينية. الوضع القانوني لمسفارات والممثميات بعد  المطمب الول:

 لسمطة الفمسطينية.منذ قدـو ارئيس الأىـ القرارات الدبموماسية التي اتخذىا المطمب الثاني: 
 دور الرئيس في إجراء المباحثات والمفاوضات وتوقيع االتفاقيات الدولية. المطمب الثالث:
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 المطمب الول
 قدوم السمطة الفمسطينيةيات بعد الوضع القانوني لمسفارات والممثم

عنػػػدما أعمػػػف عػػػف قيػػػاـ السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية، بػػػدأت القيػػػادة الفمسػػػطينية فػػػي إقامػػػة وبنػػػاء      
ومؤسسػػػات  األمنيػػػة،المؤسسػػػات الوطنيػػػة بدايػػػة مػػػف المؤسسػػػات الحكوميػػػة ومنيػػػا الػػػوزارات واألجيػػػزة 

 المجتمع المدني ودعـ مؤسسات القطاع الخاص.
س الراحؿ ياسر عرفات الى انشاء وزارة التخطيط والتعاوف الدولي وذلؾ لبلضطبلع بالمياـ عمد الرئي

 الذي نص عمى االتي:  1994لسنة  26الدبموماسية وذلؾ مف خبلؿ القرار رقـ 
 تشكؿ وزارة التخطيط والتعاوف الدولي وتضـ الدوائر واألقساـ اآلتية:  (1مادة )

إدارة الخطػػة  ،دارة المؤشػػرات الوطنيػػة والمتابعػػةإ ،التخطػػيط المكػػانيالتخطػػيط: إدارة  وأقسػػاـ دوائػػر-1
إدارة بنػاء  ،ة التخطيط التأشيري لمقطاع الخاصإدار  ،ـوأولويات الدع اليالمإدارة التخطيط  ،الحكومية
 إدارة التخطيط العممية والتكنولوجية. ،وتطوير األطر والكفاءات البشرية المؤسسات

رة . إدا3 ،. إدارة الشػػؤوف اإلسػػرائيمية2 ،. إدارة العبلقػػات الدوليػػة1 ،ف الػػدوليوأقسػػاـ التعػػاو  دوائػػر-2
 . إدارة العبلقات الثقافية والعممية والمؤسسات غير الحكومية. 4 ،المؤتمرات الدولية واإلقميمية

-الػػوزير  مكتػػب- األمػػف-الحاسػػوب  قسػػـ- البروتوكػػوؿ- ةاليػػالمالعػػاـ ويشػػمؿ: الشػػؤوف  الػػديواف-3
 .االعبلـ-القانونية  الشؤوف

  .الوطني لئلدارة المنتدى-4
  .الوطني لمحاسبات المركز-5

 .يسري ىذا القرار اعتبارًا مف تاريخو ويبمغ مف يمـز لتنفيذه
 

ولعبػػت وزارة التخطػػيط والتعػػاوف الػػدولي دورا مباشػػرا فػػي مجػػاؿ التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة      
مػػف إعػػداد كافػػة تمكنػػت ة واإلدارة العامػػة لمػػدعـ الفنػػي فػػي الػػوزارة ومػػف خػػبلؿ الدبموماسػػية الفمسػػطيني

الوثػػػائؽ والمسػػػتندات التػػػي قػػػدمت إلػػػى المجتمػػػع الػػػدولي والمؤسسػػػات الدوليػػػة لمتعريػػػؼ بحػػػدود الدولػػػة 
الوثػػائؽ التػػي قػػدمت إلػػى محكمػػة الىػػاي تمػػؾ  أىػػـمػػف وكػػاف " الفمسػػطينية وتػػاريخ القضػػية الفمسػػطينية،

لتػػي عمػػى ضػػوئيا تػػـ إصػػدار الفتػوى الدوليػػة التػػي تؤكػػد عمػػى أف إقامػػة الجػػدار واـ 2004الدوليػة عػػاـ 
الفاصؿ غيػر شػرعي واف الضػفة الغربيػة والقػدس الشػرقية ىػي إقمػيـ محتػؿ وعمػى دولػة االحػتبلؿ عػدـ 

وبقيػت وزارة التخطػيط تقػدـ .إجراء أي تغيرات ديموغرافية أو ثقافية أو ماديػة فػي داخػؿ اإلقمػيـ المحتػؿ
السػػػنوات الماضػػػػية الخطػػػط المتوسػػػػطة المػػػػدى فػػػي جميػػػػع قطاعػػػات الشػػػػعب الفمسػػػػطيني عمػػػى مػػػػدى 

واألرض الفمسػػػػطينية، كمػػػػا أف وزارة التخطػػػػيط قػػػػدمت مػػػػف خػػػػبلؿ اإلدارة العامػػػػة لممسػػػػاعدات مئػػػػات 
المشاريع إلى الدوؿ المانحة وتمكنت وزارة التخطيط مف توفير التمويؿ الػبلـز مػف قبػؿ الػدوؿ المانحػة 

 .(2: 2012)االعور،  األراضي الفمسطينية"لممشاريع في 
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الرئيس تػـ  عميوـ ووافؽ 2012-5-9"وفي التعديؿ الوزاري الذي اقره السيد سبلـ فياض بتاريخ      
، وتـ اسناد المياـ الدبموماسية بالكامؿ الى ةاليالمالغاء وزارة التخطيط والتعاوف الدولي ودمجيا بوزارة 

 .(http://www.karamapress.com ) وزارة الخارجية"
"وبالرجوع إلى الييكؿ التنظيمي لوزارة الخارجية الفمسػطينية نبلحػظ أف مػف خػبلؿ االطػبلع عمػى      
شػػارتيا وبشػػكؿ واضػػح إلػػى تبنػػي القيػػاـ بالميػػاـ الدبموماسػػية بصػػورة صػػريحة، و ورسػػالة الػػوزارة،  ةرؤيػػ ا 

تحقيػػؽ مزيػػد مػػف دمقرطػػة العبلقػػات  حيػػث جػػاء فييػػا: " القيػػاـ بػػأداء دبموماسػػي متواصػػؿ والعمػػؿ عمػػى
الدوليػػة وتعميػػؽ التعػػاوف فػػي كافػػة المجػػاالت بمػػا فػػي ذلػػؾ االقتصػػادية والتجاريػػة والثقافيػػة فػػي عالمنػػا 
      الواحػػػػد، والتعامػػػػؿ االيجػػػػابي مػػػػع األجنػػػػدة الدوليػػػػة والميػػػػاـ الجماعيػػػػة الممقػػػػاة عمػػػػى عػػػػاتؽ المجتمػػػػع"

 .(16: 2010رمضان، أبو)
العمميػة الدبموماسػية ف بػارزٌ  الخارجيػة الفمسػطينية دورٌ رة السػابقة ُنبلحػظ أف لػوزارة لفقػومف خبلؿ ا     

رؤيػة الػوزارة ورسػالتيا، كمػا ويتضػح لنػا ىػذا الػدور مػف خػبلؿ في الفمسطينية وذلؾ مف خبلؿ ما جاء 
ماسػي وباإلضافة إلػى ذلػؾ تػـ إصػدار قػانوف السػمؾ الدبمو  ،المياـ الموكمة ليا والواردة ضمف ىيكميتيا

تكامػػػؿ األداء الدبموماسػػػي الفمسػػػطيني وبخاصػػػة بػػػيف الػػػدائرة  ، وذلػػػؾ فػػػي إطػػػارـ2005لسػػػنة  13رقػػػـ
 السياسية في منظمة التحرير الفمسطينية ووزارة الشؤوف الخارجية في السمطة الوطنية الفمسطينية.

القػانوف )أف: وباستقراء نصوص ىذا القانوف، نبلحظ أف ديباجة القانوف قد احتوت عمى مقدمػة تفيػد بػ
الدبموماسػػي الفمسػػطيني يمثػػؿ خطػػوة بالغػػة األىميػػة فػػي طريػػؽ تطػػوير السػػمؾ الدبموماسػػي الفمسػػطيني 
الػػذي أنشػػأتو منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عبػػر الػػدائرة السياسػػية، ويػػأتي ذلػػؾ فػػي إطػػار تكامػػؿ األداء 

وزارة الشػؤوف الخارجيػة فػي الفمسطيني وبخاصة بيف الدائرة السياسية في منظمة التحريػر الفمسػطينية و 
وأف اقػػرار المجمػػس التشػػريعي لقػػانوف السػػمؾ الدبموماسػػي الفمسػػطيني ال  ،السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية

يشػػكؿ مساسػػًا أو انتقاصػػًا مػػف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية باعتبارىػػا الممثػػؿ الشػػرعي والوحيػػد لمشػػعب 
ؾ التزامػػػػا بمػػػػا ورد فػػػػي مقدمػػػػة القػػػػانوف الفمسػػػػطيني وىػػػػي مرجعيػػػػة السػػػػمطة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية، وذلػػػػ

 .(األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية

( مػف القػانوف والتػي تضػّمنت ميػاـ وزارة الخارجيػة التػي 3إال أننا وبالنظر إلػى مػا جػاء بالمػادة )     
 :اليالتعمى النحو ورد النص رئيس السمطة الوطنية  يقـو بتعينيا ضمنياً 

 اعميػاللخارجيػة الفمسػطينية وتنفيػذىا بمػا يخػدـ المصػالح الوطنيػة اإلسياـ في وضع السياسػة ا -1)
 لمشعب الفمسطيني.

تمثيؿ فمسطيف خارجيًا وتعزيز العبلقػات الفمسػطينية مػع الػدوؿ والمنظمػات الدوليػة واإلقميميػة  -2)
سبلميا ودوليًا.  عربيًا وا 

داريػػاً  -3) نػػات والتػػنقبلت وفقػػًا ، بمػػا فػػي ذلػػؾ التعيياً اليػػوم اإلشػػراؼ عمػػى جميػػع البعثػػات سياسػػيًا وا 
 لمقانوف.

 تنمية وتطوير التعاوف الدولي مع فمسطيف وتمثيؿ فمسطيف لدى الجيات الخارجية. -4)
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رعايػة مصػالح الفمسػطينييف فػي الخػارج، وتعزيػز العبلقػة معيػـ وتعميػؽ تواصػميـ مػع شػػعبيـ  -5)
 ووطنيـ.

 (.اعتماد جواز السفر الدبموماسي وفقًا لنظاـ يصدر عف مجمس الوزراء -6)

أصػبحت تممػؾ حصػة األسػد فيمػا يتعمػؽ  وزارة الخارجيػةوباالطبلع عمػى ىػذه الميػاـ نبلحػظ أف      
، ممػػا يتعػػارض مػػع االدعػػاءات التػػي جػػاءت بمقدمػػة يػػابالميػػاـ الدبموماسػػية وقػػد اسػػتأثرت عمػػى معظم

ي القػػانوف مػػف أف إقػػرار القػػانوف ال ُيشػػكؿ مساسػػًا بميػػاـ منظمػػة التحريػػر فػػي ىػػذا الشػػأف وأنػػو يػػأتي فػػ
 إطار تكامؿ المياـ بيف الدائرة السياسية بالمنظمة ووزارة الخارجية الفمسطينية.

األمػػر الػػذي انعكػػس عمػػى أرض الواقػػع فػػي ىػػذه األيػػاـ، فقػػد أصػػبحت الػػدائرة السياسػػية لمنظمػػة      
التحرير قسمًا ىامشيًا مف خبلؿ إلحاقيا بمؤسسات السػمطة الفمسػطينية، األمػر الػذي أدى إلػى تبلشػي 

 رىا بإطار العمؿ الدبموماسي الفمسطيني.دو 

"حيث توجو رئيس الدائرة السياسية بمنظمػة التحريػر، بطمػب رسػمي لػوزارة الشػؤوف الخارجيػة فػي      
بػػوزارة  اً اليػػومالسػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية يتضػػمف مطالبتػػو بإلحػػاؽ الػػدائرة السياسػػية فػػي تػػونس إداريػػًا 

ة تضػـ أسػماء المػوظفيف األساسػييف فػي الػدائرة السياسػية مطالبػًا الخارجية الفمسطينية، كما أرسؿ قائم
باعتمادىا مف قبؿ رئيس السمطة الفمسطينية، ووزير الخارجيػة، لتغييػر ىويػة الكػادر الػوظيفي اإلداري 

مػبلؾ وزارة الشػؤوف الخارجيػة، وقػد خضػع  إلػىوالدبموماسي الذي يعمؿ مػع الػدائرة السياسػية وتحويمػو 
المػػوظفيف وبيػػنيـ نخبػػة مػػف قػػادة الػػدائرة السياسػػية ومنظمػػة التحريػػر لػػوزارة الخارجيػػة  ىػػؤالءمػػف الكثيػػر 

الفمسػػػطينية، وتػػػـ تحػػػويميـ مػػػف وظيفػػػة مػػػدراء فػػػي الػػػدائرة والمنظمػػػة إلػػػى وظيفػػػة سػػػفراء ومستشػػػاريف، 
  .(15: 2011)ابو صوي،  المعتمدة في القانوف الدبموماسي الوضعي الساري"

      
ة الخارجيػة ى ال يجب تجاىميا ىنا أف إلحاؽ الدائرة السياسية لمنظمػة التحريػر بػوزار والحقيقة الت      

ىػػو أمػػر مثيػػر لمدىشػػة واالسػػػتغراب، إذ أف  وزارات السػػمطة الفمسػػطينية إحػػدىالفمسػػطينية والتػػى ىػػي 
اسػػػتحواذ السػػػمطة عمػػػى عمػػػؿ السػػػمؾ الدبموماسػػػي الفمسػػػطيني واخضػػػاعو لسػػػيطرتيا اإلداريػػػة والماليػػػة 

سية يعد إفراغًا لدور الدائرة السياسػية لممنظمػة وبالتػالي لػـ تعػد قائمػة، وبنػاًء عمػى ذلػؾ ىػؿ مػف والسيا
المحكومة باتفاقات أوسمو مع دولة االحتبلؿ لتسيير األمػور الحياتيػة -صبلحيات السمطة الفمسطينية 

طة الفمسطينية تنظيـ العمؿ الدبموماسي في الخارج، وىؿ مف صبلحيات السم-والتنظيمية في مناطقيا
تبقػي ليػا صػبلحيات، أـ أف السػمطة  المنبثقة عف اتفاؽ وقعتو منظمػة التحريػر مػع دولػة االحػتبلؿ أف

 ورثت المنظمة في ىذا المضمار، وكيؼ يممؾ أف يرث الفرع أصمو في وجود ىذا األخير.
الوحيػد لمشػعب الممثػؿ الشػرعي و  باعتبارىػا م. ت. فإف ذلؾ األمر يشكؿ مساسًا وانتقاصػًا مػف      

، واألخيػػرة ال تحمػػؿ مشػػروعًا سياسػػيًا وقانونيػػًا ونضػػاليًا الفمسػػطيني، وىػػي مرجعيػػة السػػمطة الفمسػػطينية
فمسطينيًا، بؿ تحمؿ مشروع إدارة مرافؽ ومنشآت السمطة مف خبلؿ منظمة التحرير وتمثيميا لممشروع 
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دوليػة وال تممػؾ أف تسػتحوذ عمػى الوطني الفمسطيني، فيي ال تممؾ أي مقومات الشخصية القانونيػة ال
 صبلحيات ليست مف مقوماتيا السياسية والقانونية.

أف منظمػػػة التحريػػػر ىػػػي مػػػف أنشػػػأت السػػػمطة الفمسػػػطينية باعتبارىػػػا نتػػػاج أف نػػػذكر وال يفوتنػػػا       
، وبعمػػػؿ مقارنػػػة بػػػيف الشخصػػػية القانونيػػػة الدوليػػػة لممنظمػػػة والمركػػػز اإلسػػػرائيمي-الفمسػػػطينياالتفػػػاؽ 

وني لمسمطة، نجد أف السمطة ليس لدييا القدرة القانونية الدولية عمػى حمػؿ عػبء ىػذا الممػؼ، وال القان
، فالشخصػػػية القانونيػػػة تثبػػػت لمنظمػػػة التحريػػػر وقػػػدرتيا عمػػػى تحمػػػؿ يجػػػوز ليػػػا ذلػػػؾ سياسػػػيًا وقانونيػػػاً 

 األعباء في ذلؾ.
اجده وال تقتصر عمى مف ىـ "ثـ إف منظمة التحرير تمثؿ الشعب الفمسطيني في كافة أماكف تو       

عمى األرض الفمسطينية فقط ومف ثـ فإف تمثيؿ السمطة وقدرتيا القانونية محدودة ومقتصرة عمػى مػف 
ىػػػػـ عمػػػػى األرض الفمسػػػػطينية فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة وقطػػػػاع غػػػػزة وىنػػػػاؾ حػػػػديث يطػػػػوؿ حػػػػوؿ سػػػػكاف 

 (.642: 2010أبو النصر،القدس")
لسػمؾ الدبموماسػي واإلشػراؼ عمػى ماليتػو ويػؿ اتمالفمسػطينية بأف قيػاـ السػمطة  تجدر اإلشارة إلػى     
ُيخِضػع العمػؿ الدبموماسػي  ع السمطة لتمويؿ الػدوؿ المانحػة مػف شػأنو أفأف يتوقؼ، ألف خضو  يجب

والمعػػايير التػػى تمتػػـز بيػػا السػػمطة تبعػػًا لػػذلؾ، األمػػر الػػذي يوجػػب  برمتػػو لمشػػروط واالعتبػػارات الدوليػػة
              الدبموماسي ليكوف تحت عباءة المنظمة.ضرورة إعادة ممؼ العمؿ 

      
فػػػي مجػػػاؿ  اً ميمػػػ تحػػػوالً ـ  2005( لســـنة 13رقـــم )قػػػانوف السػػػمؾ الدبموماسػػػي  قػػػد ُأعتبػػػرىػػػذا و      

العبلقػػات الدوليػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية، ففػػي الوقػػت الػػذي كانػػت فيػػو الممثميػػات والبعثػػات الدبموماسػػية 
حرير الفمسطينية، أصبحت تتبع بشكؿ أو بآخر لرئيس السمطة الفمسطينية الفمسطينية تمثؿ منظمة الت

حيػػث يعػػيف السػػفير بقػػرار مػػف رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة بتنسػػيب مػػف وزيػػر الخارجيػػة  ،ووزارة الخارجيػػة
  *ويعييف باقي موظفي السمؾ الدبموماسي بقرار مف وزير الخارجية.

القانونيػػػة أمػػػاـ الػػػرئيس بحضػػػور وزيػػػر  مػػػيفاليية كمػػػا يػػػؤدي السػػػفير وأعضػػػاء البعثػػػة الدبموماسػػػ     
 **الخارجية، كتأكيد عمى تبعية البعثة الدبموماسية الفمسطينية لمسمطة الوطنية.

عمى أثر توقيع اتفاؽ أوسمو إلى  ـ1994لقد أدى تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية بعد عاـ و "     
ـ السياسػي الفمسػطيني برمتػو، فقػد تػـ إعطػاء الثقػؿ تحوالت في بنية الحركة الوطنية الفمسطينية والنظا

األكبػػر لمسػػمطة وتػػـ تيمػػيش ىيئػػات ومؤسسػػات ـ. ت. ؼ التػػي تػػـ اسػػتخداميا ألىػػداؼ سياسػػية فػػي 
إبػػاف زيػػارة الػػرئيس  ـ1996ي عقػػدت فػػي غػػزة عػػاـ تػػحػػددة، مثػػؿ دورة المجمػػس الػػوطني المناسػػبات م

ؽ الػوطني بحيػث ينسػجـ مػع الظػروؼ السياسػية وذلػؾ بيػدؼ تعػديؿ الميثػا ،األمريكي األسبؽ كمنتػوف
 .(38: 2011صوي، أبو) "الجديدة وسياؽ التسوية الذي ارتبط بمنيج اتفاؽ أوسمو

                                                 
 مف قانوف السمؾ الدبموماسي. 7وفقًا لممادة  - *
 مف قانوف السمؾ الدبموماسي. 9وفقًا لممادة  - **
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 ـ1975وقػػد ترافػػؽ ذلػػؾ مػػع قػػرار الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة الػػذي ألغػػى القػػرار السػػابؽ عػػاـ      
الثمػػػار اليامػػػة التػػػي قطفتيػػػا  ؾ كإحػػػدىلػػػعتبػػػر الحركػػػة الصػػػييونية حركػػػة عنصػػػرية وذكػػػاف يوالػػػذي 

 مف توقيع اتفاؽ أوسمو.  (إسرائيؿ)
وزيػػػادة االىتمػػػاـ وتػػػأثير وثقػػػؿ السػػػمطة فػػػي بنيػػػة النظػػػاـ السياسػػػي  (ـ. ت. ؼ)إف تيمػػػيش ثػػػـ       

الفمسػػػطيني إضػػػافة إلػػػى إلغػػػاء القػػػرار الخػػػاص بالصػػػييونية كحركػػػة عنصػػػرية أدت إلػػػى تراجػػػع عمػػػؿ 
ينية بالشتات حيػث سػاد انطبػاع بػأف ىنػاؾ انفراجػًا وقػد اقتربػت عمميػة السفارات والدبموماسيات الفمسط

"وقػػػػد حػػػػدث ىػػػػذا االنطبػػػػاع تحػػػػت مبػػػػرر  اإلسػػػػرائيمي -التسػػػػوية باتجػػػػاه إنيػػػػاء الصػػػػراع الفمسػػػػطيني 
ؼ وحكومػػات إسػػرائيؿ المختمفػػة، حيػػث اضػػعؼ  ت. المباحثػػات والمفاوضػػات المسػػتمرة بػػيف قيػػادة ـ.

مػػى إقنػػاع الػػرأي العػػاـ بضػػرورة عػػزؿ إسػػرائيؿ كدولػػة احػػتبلؿ تمػػارس ىػػذا الوضػػع قػػدرة الفمسػػطينييف ع
مػػػف التمييػػػز العنصػػػري، وتبمػػػور تصػػػور عػػػالمي بػػػأف  اتآليػػػو االسػػػتيطاف والتيويػػػد والتطييػػػر العرقػػػي 

الفمسػػػطينييف واإلسػػػرائيمييف يسػػػعوف إلغػػػبلؽ الممػػػؼ الفمسػػػطيني وتحقيػػػؽ التسػػػوية وبخاصػػػة فػػػي ظػػػؿ 
النطباعػػات التػػي كانػت تشػػيعيا اإلدارة األمريكيػػة عػف مسػػار التسػػوية الرعايػة األمريكيػػة لممفاوضػات وا

 .(18: 2010رمضان،  أبو) وبأف األمور تتجو باتجاه االنفراج والحؿ"

"كمػػا أدى تيمػػيش مؤسسػػات وىيئػػات ـ. ت. ؼ إلػػى إضػػعاؼ السػػفارات والبعثػػات الدبموماسػػية،      
تدرج شيريًا  ةاليمة ليست أكثر مف بنود حيث أصبح الثقؿ الرئيسي لصالح السمطة وأصبحت المنظم

عمى موازنة السمطة، وأصبح السفراء وممثمو البعثات الفمسػطينية بالشػتات ال يممكػوف المػواد السياسػية 
جراءاتػػػو العنصػػػرية تحػػػت مظمػػػ ة المفاوضػػػات الضػػػرورية لمجابيػػػة االحػػػتبلؿ وممارسػػػاتو التوسػػػعية وا 

 .(3: 2008اسات االقميمية،)المركز الفمسطيني لمدر "الجارية بيف الطرفيف

لقد تضخـ جياز السمطة مف وزارات وأجيزة أمنية وترىمػت أجيػزة وىيئػات ـ. ت. ؼ وانعكػس و "     
ذلؾ بالضرورة عمى السفارات والبعثات الدبموماسية، التػي أصػبح دورىػا تمثيميػًا رسػميًا وغيػر فاعػؿ أو 

اتفػػػاؽ أوسػػػمو وسػػػياؽ التسػػػوية بػػػيف  مػػػؤثر لصػػػالح القضػػػية الفمسػػػطينية، بسػػػبب اشػػػتراطات وتػػػداعيات
الطػرفيف وحالػػة االخػػتبلؼ الػػذي أبػػرزه االتفػػاؽ عمػػى مكانػػة القضػػية التػػي بػػدأت تفقػػد بعػػدىا التوحيػػدي، 
وبدأ يبرز الشقاؽ والخبلؼ في بنيػة الحركػة الوطنيػة وبخاصػة مػع بػروز نشػاط حركػة حمػاس كممثػؿ 

ىػي والجيػاد اإلسػبلمي فػي بنيػة وتركيبػة  ألكبر حركات اإلسبلـ السياسي في الوطف، وعدـ انػدماجيا
الوطنيػػػة  الفعاليػػػاتالمنظمػػػة إضػػػافة لبلسػػػتمرار فػػػي عػػػدـ االتفػػػاؽ عمػػػى رؤيػػػة وسياسػػػة توحيديػػػة بػػػيف 

 .(1: 2006)المركز الفمسطيني لحقوق االنسان، "واإلسبلمية المختمفة

 
بػدأ ىػذا الوضػع  ،م. ت. فتكويف السمطة فيما يتعمؽ ب  تي صاحبت"وبسبب حالة التيميش ال     

يسحب نفسو عمى السػفارات الفمسػطينية بالخػارج، حيػث تراجعػت حػدة الدافعيػة وأصػبح عمميػا روتينيػًا 
ونمطيػػػػًا وتقميػػػػديًا يقتصػػػػر عمػػػػى المناسػػػػبات واالتصػػػػاالت الرسػػػػمية مػػػػع الجيػػػػات الحكوميػػػػة بالبمػػػػداف 

إذا أدركنػا أف وزارة  المضيفة، وبدا الترىؿ والضعؼ يرسـ معالمو عمى عمؿ تمػؾ السػفارات، وبخاصػة
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التخطيط والتعاوف الدولي قد أصبحت تعمؿ كوزارة خارجية فػي إطػار ثقػؿ السػمطة وزيػادة وزنيػا عمػى 
 .(160: 2001)السيد، حساب المنظمة ومؤسساتيا وسفاراتيا وبعثاتيا الدبموماسية بالخارج"

      
الفمسػػطينية الػػذي ارتػػبط بطػػوؿ  والحركػػة الوطنيػػة م. ت. فولعػػؿ طػػوؿ الفتػػرة الزمنيػػة لمنشػػأ وتطػػور 

تقػود  ةعميػفالفترة الزمنية لوجود موظفي السفارات والمقرات الدبموماسية، في ظؿ عدـ تحقيؽ انجػازات 
ز العديػػد مػػف المظػػاىر و وبػػر "إلػػى تحويػػؿ السػػمطة إلػػى دولػػة قػػد أدى إلػػى ترىػػؿ العديػػد مػػف السػػفارات، 

ت رسػمية مػع األنظمػة السياسػية لمبمػداف المضػيفة، السمبية منيػا انػدماج الممثمػيف الدبموماسػييف بعبلقػا
وذلػػؾ عمػػى قاعػػدة اسػػتثمار الموقػػع والنفػػوذ خدمػػة لممصػػالح الذاتيػػة، وقػػد تتػػرجـ ذلػػؾ أيضػػا فػػي طبيعػػة 
المشاريع التجارية والربحية التي كاف ينفذىا بعض المتنفذيف مػف الدبموماسػييف الفمسػطينييف وذلػؾ فػي 

اؿ األعمػػػاؿ ومػػػع أصػػػحاب النفػػػوذ السياسػػػي، األمػػػر الػػػذي عكػػػس البمػػػداف المضػػػيفة بالتعػػػاوف مػػػع رجػػػ
انطباعػػًا سػػمبيًا عػػف أداء الممثمػػيف الدبموماسػػييف فػػي ظػػؿ تصػػاعد االنتقػػادات الخاصػػة بوجػػود ظػػاىرة 

 (2: 2006،الفمسطيني لحقوق االنسان المركز)"ف .ت .مالفساد في التركيبة الداخمية لمسمطة وفي 

أف قيػاـ وزارة الخارجيػة الفمسػطينية بقيػادة العمميػة الدبموماسػية نػا سػابقًا وكمػا ذكر  نرى عميووبناء      
الفمسػػطينية كممثمػػة لمدولػػة الفمسػػطينية ليػػو أمػػر يتنػػافى مػػع قواعػػد القػػانوف الػػدولي، وأنػػو يجػػب اإلبقػػاء 
دارة العممية الدبموماسية ممثمة بدائرتيا  عمى منظمة التحرير الفمسطينية كصاحب الحؽ في ممارسة وا 

منظمػػة لت التػػي ترمػػي إلػػى نقػػؿ صػػبلحيات الػػدائرة السياسػػية لتفاىمػػاعػػدـ قانونيػػة ا اليوبالتػػالسياسػػية، 
لى وزارة الخارجية الفمسطينية، لكوف السػمطة الفمسػطينية بحػد ذاتيػا ال تعػدو أف تكػوف جيػازا إالتحرير 

تفيمنا لقيػاـ السػمطة مف أجيزة منظمة التحرير وىي غير قائمة عمى الصعيد الدولي، مع اإلشارة إلى 
ىػذه الخطػوة المتمثمػة بنقػؿ الصػبلحيات المتعمقػة  عمػىباإلقػداـ  -مػف الناحيػة السياسػية  –الفمسطينية 

بالتمثيػػػؿ الدبموماسػػػي والعبلقػػػات الدوليػػػة إلػػػى وزارة الخارجيػػػة، باعتبارىػػػا ُتشػػػّكؿ أحػػػد مظػػػاىر السػػػيادة 
دولية في سبيؿ تثبيت قيػاـ الدولػة الفمسػطينية الخارجية، وتحقؽ مغنمًا سياسيًا عمى صعيد العبلقات ال

 المستقمة.
ا عمػػى أثػػر أحػػداث عمييػػبعػػد حسػػـ موضػػوع السػػفارات لصػػالح اسػػتمرارية سػػيطرة قيػػادة المنظمػػة و "     

قطػػاع غػػزة التػػي أخرجػػت حركػػة حمػػاس عػػف إطػػار المنافسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالسػػفارات الخارجيػػة، حيػػث 
ع الػدولي بالتعامػؿ مػع حمػاس كحركػة محظػورة وخارجػة فرض الحصار عمػى القطػاع واسػتمر المجتمػ

عػػػف الشػػػػرعية والقػػػػانوف حيػػػث اسػػػػتمرت سياسػػػػة مقاطعػػػة الحركػػػػة وعػػػػدـ االعتػػػراؼ بيػػػػا وفػػػػؽ شػػػػروط 
الرباعيػػػػة، حيػػػػث حػػػػددت األخيػػػػرة شػػػػروطًا لبلعتػػػػراؼ بالحركػػػػة مجسػػػػدة بإدانػػػػة اإلرىػػػػاب واالعتػػػػراؼ 

  .(22: 2010رمضان،  أبو) "وبينياة ، واإلقرار باالتفاقات الموقعة بيف المنظم(إسرائيؿ)ب
إف خروج حركة حماس عف إطار المنافسة فػي مجػاؿ السػفارات والبعثػات الدبموماسػية لػـ ينػو ثـ      

فقد اسػتمر الخػبلؼ بػيف الػدائرة السياسػية لممنظمػة برئاسػة عضػو المجنػة  ،الصراع عمى تمؾ السفارات
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ارجيػػػة الفمسػػػطينية التابعػػػة لحكومػػػة تسػػػيير األعمػػػاؿ التنفيذيػػػة السػػػابؽ فػػػاروؽ القػػػدومي وبػػػيف وزارة الخ
 برئاسة د. فياض والمدعومة مف قبؿ الرئيس ابو مازف في ذلؾ الوقت.

حاوؿ القدومي التأكيد عمى تبعية السفارات لصػبلحياتو عمػى اعتبػار أف السػفارات ىػي مػف ولقد "     
ـ ىيئػػات المنظمػػة وفػػي سػػياؽ اختصػػاص المنظمػػة إال أنػػو فشػػؿ فػػي إطػػار اسػػتمرارية تيمػػيش واسػػتخدا

 .(23: 2010رمضان،  أبو) ترسيخ الثقؿ والوزف لصالح السمطة ووزاراتيا ومنيا وزارة الخارجية"

 
ومف الميـ اإلشارة إلى أف محاوالت أولية تمت باتجاه إجراء تغييرات في السػفراء فػي نيايػة عػاـ      
زايػد يػة وتركيبػة السػمطة والمنظمػة وت، حيث نشطت األصوات التي تطالػب باإلصػبلح فػي بن ـ2005

االنتخابػات بعػد الػرئيس عرفػات وتسػمـ الػرئيس أبػو مػازف لمرئاسػة  استشػيادارتفاع تمؾ األصػوات بعػد 
فقػد تػـ االسػتغناء عػف بعػض السػفراء المتقاعػديف وكبػار السػف وغيػر " ـ، 2005التي جرت في ينػاير 

د بػػبعض الطاقػػات الشػػابة الجديػػدة، التػػي حاولػػت القػػادريف عمػػى مواكبػػة التغييػػر والتطػػور، وتػػـ التجديػػ
إحداث عمميات مف التغيير إال أف تمؾ المحاوالت بقيت دوف سياسػة منيجيػة وبصػورة رسػمية وتسػتند 
إلى نشاط السفير ذاتو، كما أف تمؾ المحػاوالت اصػطدمت بمصػالح فئػات وشخصػيات نافػذة متواجػدة 

صػػالح وعػػدـ التصػػادـ مػػع إسػػرائيؿ أضػػعفت مػػف دور كمػػا أف سياسػػة الت ،تاريخيػػًا فػػي بنيػػة السػػفارات
السفارات رغـ التغيرات الشكمية ولكػف اليامػة التػي تمػت بػبعض منيػا عبػر تعيػيف طاقػات جديػدة ذات 
طػابع شػبابي وحيػػوي، بػداًل مػػف تمػؾ المتقادمػة والتػػي أصػبحت غيػػر قػادرة عمػى التواصػػؿ حيػث أثبتػػت 

 "ةيشػخاص ولكػف بػالنيج والسػموؾ واألداء بصػورة رئيسػالتجربة اف التغيير ال يكمف فقط فػي تغييػر األ
 . (55، 2011)عاصي، 
الػػي أف قيػػاـ المنظمػػة بػػاالعتراؼ بإسػػرائيؿ ونبػػذ العنػػؼ واعتبارىػػا شػػريكًا فػػي عمميػػة  نشػػير ىنػػا       

ـ ألقي بظبللو عمى سياسػة وطػابع عمػؿ السػفارات 1993السبلـ طبقًا الستحقاقات اتفاؽ أوسمو لمعاـ 
القضية الفمسػطينية عدالة  وعمىأثر سمبًا عمى العمؿ الدبموماسي  ، ممالدبموماسي بشكؿ عاـوالعمؿ ا

 برمتيا.   
غيػػاب أي دور لممجمػػس مػػف  مػػا ترتػػب عميػػوو  القائمػػة حاليػػاً السياسػػي وبسػػبب حالػػة االنقسػػاـ        

غػػزة، وبسػػبب  نية والثانيػػة فػػيلمشػػعب الفمسػػطيني األولػػي بالضػػفة الفمسػػطي التشػػريعي ووجػػود حكػػومتيف
الحصػػار المفػػروض عمػػى قطػػاع غػػزة، لػػيس بإمكػػاف حركػػة حمػػاس وغيرىػػا مػػف األطػػر السياسػػية غيػػر 

مػػف  المنضػػوية تحػػت غطػػاء منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية المشػػاركة فػػي العمػػؿ الدبموماسػػي الخػػارجي
إلػػى  خػػبلؿ السػػفارات والقنصػػميات ومكاتػػب التمثيػػؿ المختمفػػة لػػدى الػػدوؿ المضػػيفة، األمػػر الػػذي أدى

إيجػاد مكاتػب خاصػػة لحركػة حمػػاس فػي عػػدد مػف الػدوؿ التػػى ليػا عبلقػػات خاصػة معيػػا تمػارس مػػف 
األعمػاؿ التػػي تريػدىا بعيػػدًا عػف السػػفارات ومكاتػب التمثيػػؿ الفمسػطينية، األمػػر الػذي أدي إلػػى  خبلليػا

القضػية تشتيت الجيود وتشويو المشيد الفمسطيني وتعميؽ االنقساـ وما يتبػع ذلػؾ مػف أعمػاؿ تضػر ب
الفمسطينية وبالجيود المبذولة لبلرتقاء بالعمؿ الدبموماسي الفمسطيني، مما يدعو إلى إعادة النظر في 
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عػػادة لػػـ شػػمؿ  ىػػذا األمػػر وبكػػؿ جديػػة مػػف خػػبلؿ العمػػؿ الجػػاد والحثيػػث نحػػو سػػرعة إنيػػاء االنقسػػاـ وا 
بػػة عمػػى أعمػػاؿ السػػمطة المجمػػس التشػػريعي وتفعيمػػو ألداء دوره المنػػاط بػػو بشػػكؿ عػػاـ وكػػذلؾ فػػي الرقا

نياًء لحالػة التفػرد الحاليػة بػالقرار الدبموماسػي  التنفيذية ومنيا أمر السفارات والممثميات بالخارج منعًا وا 
الفمسػػػػطيني وانخػػػػراط حركػػػػة حمػػػػاس وغيرىػػػػا مػػػػف الفصػػػػائؿ فػػػػي منظمػػػػة التحريػػػػر والمجمػػػػس الػػػػوطني 

      .القائمة االنقساـحالة ، ولف يحدث ذلؾ إال بإنياء الفمسطيني
 

 المطمب الثاني
 الفمسطينية السمطةمنذ قدوم رئيس الأىم القرارات الدبموماسية التي اتخذىا 

رئيس الدولة ىو ممثميا األصيؿ في مواجية الدوؿ األخرى، ينوب عنيا ويمثميا في إدارة 
النظاـ شئونيا داخميًا وخارجيًا، وصفة التمثيؿ ىذه تثبت لو بمجرد تنصيبو رئيسًا بغض النظر عف 

السياسي لمدولة وأيًا كانت طبيعة قانونيا، والمعتبر في مجاؿ العبلقات الدولية وجود رئيس يمارس 
اختصاصاتو، دوف أي اعتبار لكيفية ممارستو لمياـ منصبو، منفردًا أـ بمشاركة الحكومة أو 

 البرلماف، فيذا شأف داخمي لكؿ دولة.   
فقد كاف  ،بلحيات الرئيس في المجاؿ الدوليا تأثيرىا عمى صولكف المبادئ الديمقراطية كاف لي"     

 ،بقراراتو الفردية ويمـز دولتو ،الداخؿ والخارج الرئيس في الماضي يستحوذ عمى كافة الصبلحيات في
 ،الرئيس في مجاؿ العبلقات الدوليةالمبادئ الديمقراطية ورسوخيا أصبحت تقمص دور  ولكف تعزيز

 ،ثؿ األوؿ والجياز الرئيسي لمدولةولكنو ما زاؿ يعتبر ىو المم ،مييثتم دور عمى دوره قتصروا
 ويتمتع باختصاصات محددة يقرىا القانوف الدولي منيا اعتماد رؤساء البعثات القنصمية لدولتو في

عبلف الحرب ،الخارج واالشتراؾ في  ،لتو في المؤتمرات والقمـ الدوليةوتمثيؿ دو  ،وتوقيع الصمح ،وا 
 .(585 :2070، ر)ابو النص "منظمات الدوليةاجتماعات ال

بعد ياسر عرفات الذي اتخذه الرئيس الراحؿ كاف القرار الدبموماسي القانوني االبرز  ىذا ولقد     
وزارة التخطيط والتعاوف الدولي التي كانت مف احدى مياميا  بإنشاء قطاع غزة أف أمر إلىلو و وص

 باستثناء ،سند قانوني يحدد اطار العمؿ الدبموماسي لموزارةدوف لكف ذلؾ قد تـ  ،العمؿ الدبموماسي
 ،و قانونيةأدارية إ جراءاتإي أ ولـ يتضمف النشاط الدبموماسي لمرئيس ،الرئيس وتوجيياتو ماتعميت
الفترة تنحصر في تمؾ بزماـ االمور الدبموماسية والبروتوكولية لمسمطة، لذلؾ كانت  اً ممسككاف كونو ل

  التكريمية.الجوائز البروتوكولية  عمىالحصوؿ ت أو توقيع االتفاقيا
ياسر عرفات بعد انشاء السمطة الراحؿ ىـ االنشطة التي قاـ بيا الرئيس أويمكف تمخيص      

 في اآلتي: والمتمثمة
ياسر عرفات مع اسحاؽ رابيف بتوقيع اتفاؽ السبلـ في الراحؿ قاـ ـ 5449"في الرابع مف مايو     

لتوقيع مع تـ ا 5449مايو28تفاؽ الفمسطيني لتنفيذ الحكـ الذاتي لمفمسطينييف وفيالقاىرة عمى اال
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 عرفات ناؿ 5449اتفاقية نقؿ السمطات لمفمسطينييف بالضفة، وفي اكتوبر الجانب االسرائيمي عمى
                                 . (http://www.moqatel.com")مسبلـل نوبؿجائزة السبلـ الدبموماسية االسبانية، جائزة 

في طابا ـ 5441عاـسبتمبر  29وقع في  الراحؿ عرفات "واستكماال لممسيرة الدبموماسية لمرئيس     
مع الجانب االسرائيمي باألحرؼ االولى عمى اتفاؽ توسيع لمحكـ الذاتي، وفي سابقة تحدث ألوؿ مرة 

في الواليات المتحدة االمريكية،  وديةيالي ةاليالجمع زعماء  مف العاـ نفسو اجتمع عرفات في اكتوبر
      تسمـ عرفات جائزة اخرى لمسبلـ منحتيا لو وسائؿ االعبلـ االلمانية" مف ذات العاـ وفي نوفمبر

( http://www.mofap.gov.ps)/. 
، نشطت الدبموماسية ـ5441سنة ( إسرائيؿ)في أعقاب وصوؿ بنياميف نتنياىو لمحكـ في "و      

األوروبية إلنقاذ عممية السبلـ بعدما شعرت أف المفاوضات السممية شاركة الدبموماسية الفمسطينية بم
بعد لقائو بالراحؿ  Malcolm Rifkind حينيا في خطر، وعبر عف ذلؾ وزير الخارجية البريطاني

ف و  ،إنو يجب عدـ السماح لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط بالفشؿ)الذي صرح قائبًل: عرفات ا 
ف لغة الحكومة الجديدة قوية:و مة إسرائيمية جديدة يطرح تحديًا جادًا وصوؿ حكو  ال اتفاؽ حوؿ  ا 

وأكد أف استمرار  (،الجوالف أو القدس، ال نقاش حوؿ الدولة الفمسطينية، أو توسيع المستوطنات
توج ذلؾ و ، الموقؼ اإلسرائيمي عمى ذلؾ النحو، يجعؿ مف الصعب جدًا العودة إلى المفاوضات

 ـ22/1/5441في  ةالياإليطخبلؿ انعقاد قمتو في مدينة فمورنسا  االتحاد األوروبي باف اعمف النشاط
 ومبدأ بحؽ الفمسطينييف بتقرير مصيرىـ-عمى وجوب دعـ السبلـ العادؿ والدائـ، خاصة بما يتعمؽ

 .(5: 2072مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،)مع كؿ ما يترتب عمى ذلؾ" األرض مقابؿ السبلـ
  

وأصبح البياف الصادر عف قمة فمورنسا ىو المحطة الرئيسة في انطبلؽ الدور األوروبي في "     
وأشار البياف إلى  ،ا الحقاً عمييعممية السبلـ في الشرؽ األوسط، والمرجعية السياسية التي يستند 

ًا مع إسياميا استعداد دوؿ االتحاد األوروبي لمعب دور نشط الستئناؼ المفاوضات، يكوف منسجم
، كما ويحسب ايضا لمرئيس الراحؿ ياسر عرفات الرئيس في العممية السممية اليوالماالقتصادي 

جاءت بمبادرة أوروبية، وذلؾ ـ 5448عاـ  الشراكة الوروبية المتوسطية اتفاقيةكنشاط دبموماسي 
 ،ار السياسي واألمنيبدافع المصالح التي أممت عمى أوروبا ضرورة البدء بالحوار مف أجؿ االستقر 

المرجع السابق، ")ذلؾ أف السبلـ في حوض المتوسط ال يمكف فصمو عف السبلـ في الشرؽ األوسط
 .(الموضع السابق

وتضمف اتفاؽ الشراكة األوروبية المتوسطية المقترحة في مؤتمر برشمونة الذي عقد في "     
ؿ المتوسطية لعقد اتفاقات شراكة أو إجراء مفاوضات بيف االتحاد األوروبي والدو  ـ27/55/5441

، ومع منظمة التحرير ـ21/55/5441في  (إسرائيؿ)اتحادات جمركية، حيث جرى توقيع اتفاقية مع
ونتج عف اتفاقية الشراكة األوروبية ، ـ29/2/5448الفمسطينية نيابة عف السمطة الفمسطينية في 

لمقضية الفمسطينية عمى الصعيديف االقتصادي المتوسطية، زيادة الدعـ الذي يقدمو االتحاد األوروبي 
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أدى ذلؾ إلى اعتراؼ  اليوبالتوالسياسي، حيث كانت السمطة الفمسطينية أحد أطراؼ االتفاقية، 
االتحاد بحؽ الفمسطينييف بأف يكوف ليـ كياف مستقؿ، لو شرعية التوقيع عمى االتفاقيات التي تدعـ 

الزيتونة مركز )"ى اتصاؿ بالمنظومة األوروبيةة عمقضاياىـ، وتجعؿ منيـ دولة شرؽ أوسطي
 (.7: 2072لمدراسات واالستشارات،

عرفات مادليف اولبرايت وزيرة الخارجية االمريكية الرئيس الراحؿ ـ سمـ 5447سبتمبر 52"وفي       
 رفافنقاط إلنقاذ عممية السبلـ، وتدخمت الواليات المتحدة االمريكية ووقع الط أربعوثيقة فمسطينية مف 

 "ـ5447اكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبر  22عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واي ريفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيني واالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيمي 
(http://www.moqatel.com). 

، أي بعد ـ29/51/5447منذ  وعرفات حرص الراحؿ مرئيسوما يوضح الحنكة الدبموماسية ل"     
ـ عرضًا كامبًل ومفصبًل لمفاوضات واي ببلنتيشف إلى يـو مف توقيع اتفاؽ واي ريفر، عمى أف يقد

، وعدـ اقتصار األمر رؤساء الدوؿ والحكومات األوروبية المجتمعيف في مدينة بورتسشاش النمساوية
 (.6: 2072)مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، عمى الواليات المتحدة االمريكية"

 
 إليو يَ عِ ة انعقد المجمس الوطني الفمسطيني، ودُ بغز  5447كانوف األوؿ/ديسمبر  59في "     

ازدانت شوارع ، وتحوؿ إلى مناسبة تخدـ القضية الفمسطينية دولياً  واتخذ الحدث بعداً  ،الرئيس كمينتوف
عبلـ الفمسطينية واألميركية، واستُقبؿ كمينتوف في المطار مف قبؿ الرئيس اإلوسائؿ غزة وغطتيا 

 (./http://www.yaf.ps )"الرسمية التي تميؽ بالحدث ، وبكؿ المراسـعرفات شخصياً 

ِبَحث األعضاء  ف الراحؿ عرفات قاـ في ذلؾ االجتماع لممجمس الوطنيأ إلىتجدر اإلشارة ىنا      
بعض الكممات والعبارات مف ميثاؽ منظمة التحرير الفمسطينية والتي كانت شطب عمى التصويت ل

ضافة عبارة أو كممة نبذ العنؼ ضد  تدعو الي عدـ االعتراؼ ب )إسرائيؿ( والسعي إلنياء وجودىا وا 
لمضغط األمريكي واإلسرائيمي، وما  )اسرائيؿ( باعتبارىا شريؾ في عممية السبلـ، وكاف لو ذلؾ تمبيةً 

       حينيا إال ليشيد عمى ذلؾ.دعوة كمنتوف 
باراؾ بتاريخ زراء السابؽ رئيس الو عرفات و الرئيس الراحؿ الذي جمع في االجتماع الشاؽ "و       
طالب عرفات بتطبيؽ اتفاقية "واي ببلنتيشف" التي تيرب ـ في معبر بيت حانوف،  5444يوليو55

اقترح عمى عرفات االنتقاؿ فورا لمباحثات و لكف باراؾ تيرب ايضا بطريقة اخرى  نتنياىو مف تطبيقيا،
بيف عرفات وباراؾ فتوسط كمينتوف زادت الخبلفات ، و المرحمة النيائية األمر الذي رفضو عرفات

بمصر  وقع عرفات وباراؾ باألحرؼ األولى في شـر الشيخ  ،ـ5444أيموؿ/سبتمبر  9وفي ، بينيما
وبعد أف وقع عرفات،  ،كاف قد تأخر تنفيذىا كثيرا ةاليانتقما يمكف اعتبارىا االتفاقية األخيرة لمرحمة 

نوّقع اتفاقا، ونبدأ المباحثات مف أجؿ تطبيقو،  ،الجنوف ىذا النظاـ يسبب لنا( :ةاليالتأبدى المبلحظة 
(" ؾاليدو ،ثـ نوّقع مذكرة ال يطبؽ إال جزء منيا، وىكذا  وتطوؿ ىذه المباحثات إلى ما ال نياية

 (.55: 2070تقرير وزارة اإلعالم الفمسطينية، )

http://www.moqatel.com/
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يؿ كمينتوف حؿ ، حاوؿ الرئيس بـ2000 عاـ وخبلؿ الشيور األخيرة لو في البيت االبيض     
جمع حاوؿ جاىدًا إنجاز ذلؾ، فو  نيائيا حبلً -كاف يعمف كما-والفمسطينييف فاإلسرائيمييالمشكمة بيف 

ورئيس  ريبلند( الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات،يفي المصيؼ الرئاسي في كامب ديفيد )في والية م
 رة لموصوؿ لحؿ شامؿ ونيائي،في محاولة أخي ، اييود باراؾ، لمدة اسبوعيف كامميف(اسرائيؿ)وزراء 

فمح في ممارسة الضغط ، وكاف السبب في ذلؾ ىو أف اإلدارة األمريكية لـ تُ لكف المفاوضات فشمت
عمى الجانب اإلسرائيمي لتطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو مع الجانب الفمسطيني مكتفية بممارسة الضغط  

لذي ُعَد في حينو نكوصًا عما اتِفَؽ عميو، عمى الرئيس عرفات لقبوؿ ما قدمو الجانب اإلسرائيمي، وا
لموصوؿ لحؿ عادؿ ينيي الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي،  وأقؿ بكثير مما قبمت بو القيادة الفمسطينية

مما يكرس مفيـو مفاده أف اإلدارة األمريكية لطالما كانت تيدؼ إلي إدارة الصراع الفمسطيني 
الشرؽ األوسط لتنفيذ منطقة مييف وتسييؿ تواجدىـ في اإلسرائيمي، حفاظًا عمى مصالح اإلسرائي

نياؤه.     أىدافيا وغاياتيا ولتحقيؽ مصالحيا، وليس حؿ الصراع وا 
      
مف أبو مازف كؿ عرفات الرئيس الراحؿ المفاوض باإلضافة الى  الفمسطيني ضـ الوفد"ىذا ولقد    

وزير  ، ونبيؿ شعثير اإلعبلـ والثقافةوز  )محمود عباس(، وأبو عبلء )أحمد قريع( وياسر عبد ربو
، وحسف وزير الحكـ المحمي والمتحدث باسـ الحكومة وصائب عريقات التخطيط والتعاوف الدولي

عصفور، وأكـر ىنية، ويوسؼ عبد اهلل الحارس الشخصي لعرفات الذي لـ يمعب أي دور في 
 ،تولي المسائؿ االقتصاديةالذي  ، ومحمد رشيدرئيس األمف الوقائي المفاوضات، ومحمد دحبلف

كما أحضر الطرفاف معيما استشارييف واختصاصييف، وقد (، 2: 2151،سويتشر ")ونبيؿ أبو ردينة
ائز وباستثناء غيث العمري )االردني الح ،سمح لمطرفيف باصطحاب اثني عشر مستشارًا رسميًا فقط

 شيادة الحقوؽ مف جامعة جورج تاوف( تـ السماح لعدد قميؿ مف ىؤالء المستشاريف بالقياـ بزيارات
و االجتماعات االستراتيجية، وحتى تمؾ كانت تتطمب إذنًا خاصًا أمتقطعة مف أجؿ اإلفادة السريعة 

لمتكرر مف وقد كاف لمنع المستشاريف ا ،مف األميركييف عمى أسس محدودة ولكؿ حالة عمى حدة
عمى قدرة الفريؽ الفمسطيني في تقديـ دفوع  ثر ضارأبوساطة دنيس روس غالبًا( دخوؿ كامب ديفيد )

 .(2: 2070،سويتشر ) "وردود قانونية في الوقت المبلئـ
دفعت الرئيس الراحؿ ياسر عرفات لممزاوجة بيف  ،ـ2000فشؿ مفاوضات كامب ديفيد عاـ "إف      

اسموبي النضاؿ، الكفاح المسمح مف طرؼ، والمفاوضات مف طرؼ آخر، وقد دفع حياتو ثمنًا ليذا 
 (.4: 2013")فراعنة، الخيار
ف ُسِمَي كذلؾ إال أنو ُيَعد إنجازًا دبموماسيًا يسجؿ  إال أننا نري      أف فشؿ تمؾ المفاوضات وا 

وبقائو محافظًا عمى  واإلمبلءات األمريكية واإلسرائيميةلمضغوط رفات في رفضو لمرضوخ لمراحؿ ع
       الثوابت الوطنية وعدـ التفريط بيا تحت أي ظرؼ.

http://palestine.assafir.com/author.asp?aid=309
http://palestine.assafir.com/author.asp?aid=309
http://palestine.assafir.com/author.asp?aid=309
http://palestine.assafir.com/author.asp?aid=309
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ـ، حقؽ عرفات انجازًا دبموماسيًا ميمًا كاف قد عمؿ كثيرًا مف اجمو، 2000"وفي أواخر شباط / فبراير
لثاني في الفاتيكاف، وقعت اتفاقية بيف السمطة الفمسطينية وبيف ففي أعقاب لقاء مع البابا يوحنا ا

الكرسي الرسولي توصي بإيجاد حؿ عادؿ لمسألة القدس وتنص عمى اف القرارات أحادية الجانب 
)تقرير وزارة  التي مف شانيا تغيير طابعيا الخاص مرفوضة عمى الصعيد األخبلقي والشرعي"

 (.56، 2010اإلعالم الفمسطينية: 
 

زيارة الحـر القدسي الشريؼ  عمىعزمو الميكود ارئيؿ شاروف  حزبزعيـ  أعمف األثناء تمؾوفي      
الزيارة وما قد يترتب  بإتماـعرفات إلى تحذير رئيس الوزراء باراؾ مف خطورة السماح الرئيس فسارع 
نفذ شاروف ( و إسرائيؿ)صاغية في  ناً الكف نصيحة عرفات لـ تمؽ أذ ،ا مف تفجر لؤلوضاععميي

أيموؿ/سبتمبر تحت حراسة نحو ثبلثة االؼ مف قوات األمف اإلسرائيمية ونجح في 28زيارتو يـو 
استفزاز الفمسطينييف الذيف رفضوا الزيارة وخرجوا في تظاىرات واسعة جوبيت بقمع وحشي مف 

الثانية وجرحى وبذلؾ اندلعت االنتفاضة الشعبية  القوات اإلسرائيمية ما أسفر عف سقوط شيداء
 .وليدخؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي مرحمة جديدة

 التي شنتيا المقاومة كجزء مف العمؿ الدبموماسي مع أف عرفات سارع إلى إدانة اليجمات"و      
لدى اإلدارة  واسعةً  لوصمو باإلرىاب كانت تجد اصداءً  اإلسرائيميةبأشد العبارات إال أف الحممة 

إسرائيؿ ىي حاممة طائرات )قاؿ نائب وزير الدفاع االميركي  ولفيتزبول و حتى أف  األميركية،
أنو يؤيد قطع -ديؾ تشيني-حينيا  وأعمف نائب الرئيس األميركي ،(صديقة وعرفات إرىابي معاد

 .(/http://www.yaf.ps)" العبلقات مع عرفات ومنظمة التحرير الفمسطينية
إقامة اإلدارة األمريكية تعمـ أنو البد مف  عرفات كانت الراحؿالعداء الواضح تجاه  رغـأنو  نريو      

تشريف  10وفي  ي ُمِمح،لِ وَ بعد أف أصبح ذلؾ مطمب دُ  (إسرائيؿ)دولة فمسطينية إلى جانب 
عف  ، وأماـ الجمعية العامة لؤلمـ الػمتحدة، أعمف الرئيس األميركي جورج بوشـ2001الثاني/نوفمبر

با إلى جنب داخؿ حدود آمنة ومعترؼ بيا، طبقا لمقرارات الدولية تأييده لوجود دولتيف تتعايشاف جن
 ،تبذؿ كؿ جيدىا مف أجؿ عودة الطرفيف إلى مائدة الػمفاوضات مؤكدا أف الواليات الػمتحدة سوؼ

األمـ الػمتحدة وقت الذي كاف حاضرا في مقر  ،بعرفات عمى تجنب المقاء بوشومع ذلؾ أصر 
 الكتفاء بمقاءإلي ا عرفاتحينيا  اضطر حيث ،وتعيداتو لئلسرائيمييف حفاظًا عمى التزاماتوالخطاب،

الذي يؤكد أف اإلدارات األمريكية المتعاقبة كانت وال  األمر، كولن باولوزير الخارجية االميركية 
متجاىمًة حقوؽ الفمسطينييف واستحقاقاتيـ تزاؿ تسعي إلدارة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي وليس حمو 

بعرض الحائط قرارات األمـ المتحدة التي تنص عمى حؽ الشعب العربي الفمسطيني في  وضاربةً 
قامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس، وكؿ ذلؾ كاف  مف أجؿ خدمة الحرية وتقرير المصير وا 

  مصالحيا في منطقة الشرؽ األوسط.   
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وأعمف عف وقؼ إطبلؽ  لعامة،ألقى عرفات كمػمة فمسطيف أماـ الجمعية ا ،اليالت ـواليوفي "     
إف إقامة دولة  وأضاؼ: ،عميوالنار مف طرؼ واحد، مؤكدا أنو سيبذؿ ما بوسعو مف أجؿ الػمحافظة 

 ،فمسطينية مستقمة والقدس عاصمة ليا ىو صماـ األماف، ودعامة رئيسية لبلستقرار في الػمنطقة
لكف دعوات عرفات لـ ، ال رجعة عنووأكد أف الشعب الفمسطيني قد اختار السبلـ كخيار استراتيجي 

 .(/(http://www.yaf.ps  "تجد صدى ليا عند شاروف أو بوش
دوف أف يتمكف عرفات مف حضورىا ألف  عقدت القمة العربية في بيروتـ 26/3/2002وفي      

 في حاؿ غادرىا لحضور القمة. شاروف ىدد بأنو لف يسمح لو بالعودة إلى األراضي الفمسطينية
المبادرة العربية لمسبلـ والتي تعرب عف  المبادرة السعودية التي أصبحت رسمياً   أقرت القمةو     "

 الكامؿ مف االراضي العربية انسحابيااالستعداد العربي إلقامة عبلقات عادية مع إسرائيؿ بعد 
قامة الدولة الفمسطينية أف الرئيس بطريقتو الخاصة ال سيما و   عمى المبادرة  ورد شاروف ،المحتمة وا 

بعد سػاعات مف انتػياء و  ًا،المبناني اميؿ لحود رئيس القمة رفض قياـ عرفات بمخاطبة القمة" تمفزيوني
"السور الواقي" في كافة   ، أمَر شاروف بإطبلؽ عمميةـ2002آذار/مارس  28وفي  القمػة العربيػة

ت، الذي يترأس منظمة إرىابية، ، تعتبر إسرائيؿ عرفافصاعداً  ـواليأنحاء الضفة الغربية، وقاؿ: مف 
 في مقره ومبلحقة السمطة الفمسطينية في كؿ مناطقيا، وأضاؼ أنو يعتـز عزؿ عرفات كمياً  عدوا ليا،

: 2010)تقرير لوزارة اإلعالم الفمسطينية،  لو" واعدًا بأف تكوف العمميات عمى نطاؽ ال سابؽ
63.)   
االراضي الفمسطينية لممشاركة في القمة العربية عرفات بمغادرة مرئيس الراحؿ ولـ يسمح ل"     

وطالب  ا في كممة متمفزة جدد فييا التزامو بسبلـ الشجعاف،إلييفتحدث  22/5/2004بتونس يـو 
)تقرير لوزارة اإلعالم ") إسرائيؿ)ومراقبة ما تقـو بو  يالفمسطينبقوة دولية لحماية الشعب 

 (.66: 2010الفمسطينية،
ـ وعمى إثر اضطراب وتردي الوضع الصحي لمرئيس عرفات ونقمو 2119العاـ وفي نوفمبر مف     

في فرنسا فارؽ الحياة متأثرًا بما تعرض لو مف عممية تسميـ بحسب المشفى الفرنسي الذي لمعبلج 
ف كانت كؿ الدالئؿ والمؤشرات تدؿ عمى تورط  توفي بو، ولـ يعرؼ مصدرىا وال المتسبب بيا وا 

كف مف سيحاكميا عمى ذلؾ، وبدأت بعد ذلؾ مرحمة جديدة في الصراع )إسرائيؿ( في ذلؾ ول
  الفمسطيني اإلسرائيمي مرحمة الرئيس عباس والمقاومة السممية ومحاربة استخداـ العنؼ وكما سنري.

بعد استشياد الرئيس – الوطنية لمسمطة رئيساً  عباس محمود الرئيس انتخاب ـ ١ٕٓٓ عاـ "وشيد     
ذات  شيد لمحكومة كما رئيساً  قريع أحمد الرئيس، وأبقى بناء الشعب الفمسطيني،بأغمبية أ-عرفات 

 عباس، محمود فييا الرئيس وأعمف المصرية، الشيخ شـر مدينة في إسرائيمية فمسطينية قمة أوؿ العاـ

 إسرائيؿ وتعيدت سنوات أربع منذ المستمرة أعماؿ العنؼ وقؼ شاروف، أرئيؿ اإلسرائيمي الوزراء ورئيس

وفي نفس العاـ تـ  (،8: 2005)جريدة الحياة الفمسطينية، الضفة" مدف في خمس مف باالنسحاب
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اصدار أوؿ قانوف دبموماسي فمسطيني، األمر الذي قد يعتبره البعض االنجاز الدبموماسي االبرز 
 .االيتوكما سيمي  عميولمرئيس محمود عباس مع كؿ ما أخذ 

  م 2005سنةل 73دبموماسي رقم سمك القانون ال 
 52أصدر رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية محمود عباس قانوف السمؾ الدبموماسي رقـ      
لتحديد قواعد  2111نوفمبر4ـ والذي نشر في الوقائع الفمسطينية في العدد الستوف بتاريخ 2111لسنة

وف وأحكامو، ومف العمؿ الدبموماسي الفمسطيني ووفقًا ألسس ىامة مف الواجب أال يحيد عنيا القان
حقيقة ذات أىمية قانونية وسياسية، وىي أف السمطة  عمىتأكيد ال "القانوف ىوىذا ما ورد في  أىـ

، ةاليوالمالوطنية الفمسطينية استحوذت عمى السمؾ الدبموماسي، وأخضعتو لسيطرتيا اإلدارية 
أنيا أفرغت مف مضمونيا وبالتأكيد السياسية، ومف ثـ ال مجاؿ لمحديث عف الدائرة السياسية، إذ 

لـ تعد قائمة، وىذا يسير في نفس االتجاه الذي رسمو  اليوبالتاإلداري والقانوني، وكذلؾ السياسي، 
 .(128: 2151بو النصر،أ)ـ"2111قانوف  عميووسار 

 ما تكوف تبريراً  قرب، بؿ دخؿ بمقدمة ىي أكما ىو متبع القانوف لـ يبدأ بالتعريفاتوىذا       
قانوف التمثيؿ الدبموماسي ، )يمثؿ مقدمة القانوف الدبموماسي الفمسطيني، وبدأ بالنص ه،إلصدار 

 ـ.)أنشأتو طريؽ تطوير السمؾ الدبموماسي الفمسطيني الذي  عمىخطوة بالغة األىمية  الفمسطيني
ي يأتو  إليواالستمرار في حمؿ المياـ الموكمة  عمىعبر الدائرة السياسية بحيث يكوف قادرًا  (ت. ؼ

ووزارة الشئوف  (م. ت. ف.)ذلؾ في إطار تكامؿ األداء الفمسطيني وبخاصة بيف الدائرة السياسية في 
 الخارجية في السمطة الوطنية الفمسطينية(. 

 
إذ وردت كتقديـ ألىداؼ إصدار ىذا مف قبؿ  ،قدمة ىي جزء ال يتجزأ مف القانوفإف ىذه الم"     

ارات سياسية لرؤية المشرع لمنظمة التحرير وكيفية تطوير أداء السمطة الوطنية الفمسطينية وطرح شع
، كما وعبرت مقدمة القانوف عف البعد التاريخي لمسمؾ العمؿ الفمسطيني نحو األىداؼ الوطنية

الدبموماسي الفمسطيني الذي تـ إنشاؤه عبر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية، وتري في 
داء الفمسطيني بيف الدائرة السياسية لممنظمة وبيف وزارة الشئوف الخارجية ىذا القانوف تكامؿ األ

 (. 628: 2070بو النصر،أ)"لمسمطة،... 
وبالحديث عف تكامؿ األداء بيف المنظمة ودائرتيا السياسية مف جية وبيف السمطة ووزارة     

لمذكور نجدىا قد خمت نصوص وأحكاـ قانوف السمؾ الدبموماسي ا عمىخارجيتيا، فإنو وباالطبلع 
أنيا جميعيا تحدثت عف  إلىمف أي حديث عف منظمة التحرير ودائرتيا السياسية باإلضافة 

صبلحيات يممكيا رئيس  إلىالصبلحيات الممنوحة لرئيس السمطة ووزير خارجيتو ودوف أدني إشارة 
ؿ الصبلحيات القانونية كام عمىالمنظمة أو رئيس الدائرة السياسية، "مما يشكؿ مصادرًة واستحواذًا 

كاف مف ، و الدبموماسي في الخارج ودوف مشاركة مف أي جية كانت لمتمثيؿ ةاليوالموالسياسية 
لوزارة  اليوالمالممكف أف نعتبر أف تكامؿ االداء يتمثؿ في توزيع األدوار في قضية اإلشراؼ اإلداري 
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في توجيو المواقؼ السياسية وتحديد الشئوف الخارجية، وأف يظؿ اإلشراؼ السياسي لمنظمة التحرير 
السياسة العامة بشأنيا، أو أي صيغة خبلقة يمكف إتباعيا في ىذا الشأف، ولكف مف الواضح أنو ال 

  "مف تكامؿ األداء الذي ورد مقدمة لمقانوف ىذا كمومكاف لوجود المنظمة أو دائرتيا السياسية، فأيف 
 (.630: 2070بو النصر،)أ

تتبع نصوص ىذا القانوف انتقاص مف دور منظمة التحرير والتي ىي الممثؿ  مف ويتضح كما     
الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني أماـ كافة الدوؿ والمحافؿ الدولية ال ينازعيا في ذلؾ جية 

المياـ الموكمة لمبعثات الدبموماسية فيي تقـو بتمثيؿ الشعب  إلىفمسطينية أخري، وبالنظر 
الحو والتفاوض باسمو داخؿ األراضي الفمسطينية وخارجيا، وباالطبلع مجددًا الفمسطيني ورعاية مص

نصوص قانوف السمؾ الدبموماسي نجد أف التمثيؿ الدبموماسي باسـ السمطة الفمسطينية ورئيسيا  عمى
ووزير خارجيتيا، مما يعني أنو وبعد صدور ىذا القانوف ال يوجد أدني تمثيؿ لممنظمة وخصوصًا أف 

السمطة الفمسطينية، وكما ىو  ةاليممبلؾ السمؾ الدبموماسي تدفع مف قبؿ وزارة  عمىف ىـ مرتبات م
 معروؼ أف مف يممؾ الماؿ يممؾ القرار.    

الصبلحيات التي ناضؿ مف أجميا الكؿ الفمسطيني وراكـ النضاؿ  عمى"إف ىذا القانوف استحوذ      
منظمة التحرير مف خبلؿ االعتراؼ الدولي الصعيد الدولي حسمتيا  عمىالفمسطيني استحقاقات 

واإلقميمي بيا كممثؿ لمشعب الفمسطيني يأتي ىذا القانوف ليشطب ىذا الدور عف منظمة التحرير 
بو ليعطيو لمسمطة الوطنية الفمسطينية التي ال تتمتع بمركز قانوني يؤىميا لمقياـ بيذا الدور") أ

 (.122: 2151النصر،
إقصاء لدور المنظمة عف العمؿ الدبموماسي والسياسة الخارجية الفمسطينية،  "ويعد ىذا القانوف      

الدولة الفمسطينية عبر السمطة الفمسطينية كواقع قانوني وسياسي لو  إلىويعد خطوة في التحوؿ 
محدداتو في إطار اتفاقات دولية واعتراؼ وتعاطي دولي مع ىذا الواقع، فالسمطة الفمسطينية ال تممؾ 

صبلحيات ليست مف  عمىقومات الشخصية القانونية الدولية، وال تممؾ أف تستحوذ أي مف م
 (. 635: 2070)أبو النصر،مقوماتيا السياسية والقانونية "

لسنا ضد إصدار ىذا القانوف بصفتو ينظـ السمؾ الدبموماسي ويخضعو  ومع كل ما ذكر فإننا     
جعية القانونية والسياسية قواًل وعمبًل، فالتصريحات د المر عامة ومجردة، ولكف ال بد مف تحديألحكاـ 

أف منظمة التحرير ىي المرجعية السياسية والقانونية  عمىوالمنظور السياسي العاـ يدؿ  وميةالي
والمواقؼ في التصريحات لمسمطة الوطنية، فأيف ذلؾ مف التطبيؽ العممي والقانوني، فيذه الضبابية 

 .وخيمةستكوف ليا عواقب 
كما أف ىناؾ مف يري أف إصدار ىذا القانوف ىو خطوة نحو إضعاؼ منظمة التحرير      

 إلىالفمسطينية وتعزيز فكرة قيادة السمطة لمشعب الفمسطيني، وىو جزء مف خطة سياسية تيدؼ 
أنيا ىي بالفعؿ مف يتابع عمؿ السفارات والممثميات  مع-الفمسطينيشطب تمثيؿ المنظمة لمشعب 



 
232 

سمب دور ميـ لمنظمة  عمىالمؤسسات بالسمطة كجزء مف ىدؼ كبير يعمؿ  وربط-الخارجفي 
 *التحرير الممثمة لمكؿ الفمسطيني في حيف أف السمطة ال تمثؿ إال الضفة والقطاع.

في ىذا الموضوع نقوؿ بأف المشرع الفمسطيني عندما أقر ىذا القانوف ىؿ كاف  ختام القول     
و عند سف ىذا القانوف ييدؼ ويتجو لنياية مطاؼ المشروع يدرؾ أف مثؿ ىذا النيج الذي انتيج

السياسي والقانوني لمقضية الفمسطينية، وىؿ كاف المشرع يدرؾ اإلستشراقات المستقبمية ليذا القانوف، 
لمنشر عف مثؿ ىذا األمر، حيث ال نجد مف خبلؿ  عميووىؿ غفؿ السيد الرئيس عندما صادؽ 

وأسسو القانونية، واستفراد مف قبؿ السمطة بقرار التمثيؿ الدبموماسي أحكاـ ىذا القانوف إال كؿ تنكر 
ف ىذا كما ويبرز ذلؾ أ يضًا مف خبلؿ الصبلحيات والمسؤوليات المخولة ليا بموجب القانوف، وا 

قرار التمثيؿ الدبموماسي يجب إيقافو والحد منو ألنو لو انعكاساتو  عمىاالستحواذ مف قبؿ السمطة 
مؿ الدبموماسي الفمسطيني والشخصية القانونية الفمسطينية، كما أف منظمة التحرير الع عمىالخطيرة 

الفمسطينية ولكونيا الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني في كافة أماكف تواجده، فيي ال 
فإف تمثيؿ  عميواألرض الفمسطينية فقط، و  عمىمف ىـ في مناطؽ السمطة أو مف ىـ  عمىتقتصر 

 سكاف الضفة والقطاع فقط. عمىتيا القانونية محدودة ومقتصرة السمطة وقدر 
ضرورة الغاء ىذا القانوف بحيث تصدر مضموف نصوصو وأحكامو والتي  إلىمف ذىب  ونؤيد     

نية، حيث صادرة عف منظمة التحرير الفمسطي ماتعميتتنظـ العمؿ الدبموماسي الفمسطيني في صورة 
في بحث لو بعنواف )التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني بيف  صرعبد الرحمن أبو النأكد الدكتور 

عادة  إلىإعادة االعتبار المنظمة والسمطة( عمى ضرورة  الدائرة السياسية لممنظمة لمقياـ بدورىا وا 
ا الوزارة ووزير الشئوف الخارجية في السمطة، كما أف عمييالصبلحيات لتمؾ الدائرة والتي استحوذت 

يجب أف يتوقؼ ويحاؿ ىذا  تواليم عمىينية لمسمؾ الدبموماسي واإلشراؼ تمويؿ السمطة الفمسط
أدائو ويتماىى  عمىالتمويؿ واإلشراؼ لمنظمة التحرير، حتي ال يخضع لمدوؿ المانحة بشكؿ يؤثر 

 .مع شروطو واعتباراتو، كما يحدث أحيانًا مع السمطة الفمسطينية
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 المطمب الثالث
 في عممية التفاوضلمرئيس الدبموماسي دور ال

ف تطبيقيػػا العممػػي يعنػػي العمػػؿ إالمعنػػى األكػػاديمي الػػدقيؽ لمفيػػـو الدبموماسػػية فػػ جانػػب إلػػى
تعظػػػيـ المصػػػالح الوطنيػػػة لػػػدى اآلخػػػريف، وعمػػػى أنيػػػا التحسػػػس الػػػدقيؽ لمكػػػامف مػػػف أجػػػؿ السياسػػػي 

سياسية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ الوطنيػة، اذ كػاف ىػذا المقيػاس االستفادة مف الفرص االقتصادية وال
 الدبموماسػػػيةمدرسػػػة  فيػػػؿ، كافػػػة المػػػدارس الدبموماسػػػية، وعمػػػى ىػػػذه األرضػػػية عميػػػوىػػػو الػػػذي تعمػػػؿ 

فػػػي جممػػػة المفاوضػػػات التػػػي جػػػرت )الدبموماسػػػية الرسػػػمية  خاصػػػةً و فػػػي العقػػػود األخيػػػرة  الفمسػػػطينية
وىنػػا ال بػػد التنويػػو أف  ،الوطنيػػة لمشػػعب الفمسػػطيني  عظػػيـ المصػػالحلت اتآليػػو والشػػعبية( لػػدييا أدوات 
الفمسػػػػػطينية، لػػػػػيس طػػػػػاقـ السػػػػػفراء والػػػػػوزارات والػػػػػدوائر السياسػػػػػية الدبموماسػػػػػية المقصػػػػػود بالمدرسػػػػػة 

اف صح التعبير الذي تقـو بو كافة مكونات المجتمع ككؿ التحرير بؿ ىو العمؿ الدبموماسي  لمنظمة
 -المػػػػػدني بمػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػف األحػػػػػزاب، والسػػػػػمطة الوطنيػػػػػة، ومنظمػػػػػة التحريػػػػػرالمجتمػػػػػع  - الفمسػػػػػطيني

وسنستعرض في السطور القادمة قدرة المفاوض الفمسطيني عمى تحمؿ الضغوط الدبموماسية التي قػد 
 و مف رئيس المنظمة نفسو.أطراؼ خارجية أمف  عميوتمارس 
بػػدأ االسػػتيطاف ـ 1967طينية عػػاـ فبعػػد أشػػير قميمػػة مػػف احػػتبلؿ إسػػرائيؿ لبقيػػة األراضػػي الفمسػػ     
اإلسرائيمي في تمؾ المناطؽ، وقامت إسرائيؿ بػاإلعبلف عػف ضػـ القػدس الشػرقية رسػميًا ليػا،  ودياليي

بالمقابػػػؿ اتخػػػذت األمػػػـ المتحػػػدة، سػػػواء منيػػػا مجمػػػس األمػػػف أو الجمعيػػػة العامػػػة، عػػػدة قػػػرارات تػػػدعو 
وفي الوقت نفسو  "، طاف، وترفض ضـ القدسإسرائيؿ لبلنسحاب مف األراضي المحتمة، وُتديف االستي

استمر الصراع بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف وتصاعدت عمميات المقاومة ضػد االحػتبلؿ اإلسػرائيمي 
وبأشكاؿ مختمفة، إلى أف تـ االتفاؽ عمى عقد مؤتمر دولي لمسبلـ في الشػرؽ األوسػط فػي مدريػد فػي 

القػػوى جػػذريًا لصػػالح الغػػرب حيػػث كػػاف االتحػػاد  ( وذلػػؾ فػػي ظػػروؼ تغيػػر فييػػا ميػػزافـ1991عػػاـ )
 .(325: 2013،)تواـ"السوفيتي عمى وشؾ االنييار

      
وبعد أف تـ االعتراؼ  بمنظمة التحرير الفمسػطينية كممثػؿ شػرعي لمشػعب الفمسػطيني، مارسػت       

ذي يؤكػػد أف منظمػػة التحريػػر نشػػاطاتيا الدبموماسػػية مػػع الػػدوؿ األخػػرى، كػػأي دولػػة مسػػتقمة، األمػػر الػػ
الجيػػة المختصػػة بممارسػػة النشػػاط الدبموماسػػي كجيػػة ممثمػػة لمشػػعب الفمسػػطيني ىػػي منظمػػة التحريػػر 

"وذلؾ ألف دولة فمسطيف ال تزاؿ تقبع تحت االحػتبلؿ اإلسػرائيمي، وقػد كػاف مػف الطبيعػي  الفمسطينية،
اـ التػػػي كػػػاف مػػػف نتيجػػػة ىػػػذا الوضػػػع غيػػػر العػػػادي أف تقػػػـو منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية بكافػػػة الميػػػ

 عميػػوالمفتػػرض أف تقػػـو بيػػا دولػػة فمسػػطيف فػػي مجػػاؿ العبلقػػات الدبموماسػػية واالتصػػاالت الخارجيػػة، و 
تكوف الجية الوحيدة المختصة بالتمثيؿ الدبموماسي لمفمسطينييف ىي منظمػة التحريػر الفمسػطينية دوف 

                ي ىػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػاؿ"أي منػػػػػػػػازع، وتمعػػػػػػػػب الػػػػػػػػدائرة السياسػػػػػػػػية لمنظمػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػر الػػػػػػػػدور األبػػػػػػػػرز فػػػػػػػػ
 .(11: 2011)ابو صوي، 
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تعتػرؼ بمنظمػة التحريػر الفمسػطينية، جػرى تمثيػؿ  (إسػرائيؿ)في مؤتمر مدريػد، وحيػث لػـ تكػف و      
لمنظمػػػة التحريػػػر فػػػي داخػػػؿ األراضػػػي المحتمػػػة بقيػػػادة  فاليمػػػو الوفػػػد الفمسػػػطيني مػػػف ِقبػػػؿ أشػػػخاص 
بػػد الشػػافي وذلػػؾ بتعيػػيف مػػف المنظمػػة نفسػػيا، كمػػا لػػـ حيػػدر ع/شخصػػية وطنيػػة معروفػػة ىػػي الػػدكتور

عمػى أف يكػػوف الوفػد الفمسػطيني مسػػتقبًل فجػرى وضػعو تحػػت المظمػة السياسػية لموفػػد  (إسػرائيؿ)توافػؽ 
 األردني.
واشنطف "عمى إثر مؤتمر مدريد جرت مفاوضات مباشرة بيف الوفديف الفمسطيني واإلسرائيمي في      

تمّسؾ فييا الوفد الفمسطيني برئاسة د. عبد الشافي بضػرورة أف يػتـ  ة( جمس11أو 9حيث جرت في )
وقؼ االستيطاف في األراضي المحتمة إذا ما ُأريد لممفاوضات أف تتقدـ، عمى اعتبار أنو ال يمكف أف 
يسػػػػتمر التوسػػػػع اإلسػػػػرائيمي فػػػػي األراضػػػػي الفمسػػػػطينية فػػػػي الوقػػػػت الػػػػذي ُيفتػػػػرض أف تكػػػػوف نتيجػػػػة 

 (إسػرائيؿ)لكف الذي تبيف فيما بعد ىػو أف ، االحتبلؿ اإلسرائيمي لتمؾ األراضي المفاوضات فيو إنياء
ؿ ثػميفي واشنطف، وفي نفػس الوقػت يػتـ التفػاوض مػع وفػد  -العمني–ت تفاوض الوفد الفمسطيني كان

منظمػػة التحريػػر بصػػورة سػػرية، ولػػـ يعمػػـ بػػذلؾ حتػػى الوفػػد الفمسػػطيني المفػػاوض فػػي واشػػنطف إلػػى أف 
  .(9: 2010")البرغوثي،  ـ1993باتفاقية أوسمو عميوؽ بيف الطرفيف فيما اصطمح ُأعمف االتفا

 انييػار حيػث ،بالعزلػة الفمسػطينية القيػادة فيػو شػعرت وقػت فػي واشػنطف في االتفاقية تمؾ توقيع "تـ     

 عػالـ،ال فػي الوحيػد القطػب إلسػرائيؿ االسػتراتيجي الحميػؼ المتحػدة، الواليات وتجسيد االتحاد السوفيتي،

 أخػذت الفمسػطينية بالقضػية غيرىػا مػف أكثػر المعنيػة العربيػة الػدوؿ أف الفمسػطينييف إلػى شػعور إضػافة

     "يػامع منفػردة اتفاقيػات إيجػاد أجػؿ مػف) إسػرائيؿ) مػع منفػرداً  عممػت صػمحاً  التػي بمصػر تمحػؽ
لفمسػطينية، بػؿ مػا ذكػر فقػط ىػو مػا سػبب الشػعور بالعزلػة لمقيػادة ا يكػف ولػـ، (10: مرجع السـابق)ال

وموقػػؼ القيػػادة الفمسػػطينية مػػف ذلػػؾ وتػػأثيره السػػمبي  كانػػت حػػرب الخمػػيج الثانيػػة وغػػزو العػػراؽ لمكويػػت
عمى القضػية الفمسػطينية وفقػداف الػدعـ السياسػي والمػالي مػف دوؿ الخمػيج  وغيرىػا مػف الػدوؿ العربيػة 

الخمػػيج األخػػرى، ممػػا  وطػػرد الفمسػػطينييف مػػف الكويػػت والتضػػييؽ عمػػييـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي بعػػض دوؿ
 شكؿ ضغطًا ودفعًا لمقيادة الفمسطينية لمتعامؿ مع مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاؽ أوسمو.

 بعػد الفمسػطينية األراضػي فػي ليا مكاف إيجاد تحاوؿ الخارج في الموجودة الفمسطينية القيادة كانت     

 مػأزؽ فػي برمتػو الفمسػطيني الػوطني المشػروع وضعت المحاولة ىذه أف إال وجييا في ضاؽ الخارج أف

 في المطمؽ االختبلؿ ىو والفمسطينييف اإلسرائيمييف بيف التفاوض عممية في األساسية المشكمةف "، كبير

 تحتػاج وىػي ،(إسػرائيؿ) بيػد رىينػة الواقػع فػي الفمسػطينية فالسػمطة، اإلسػرائيمييف القػوى لصػالح ميػزاف

 الوفػد اإلسػرائيمية الحػواجز أوقفػت مػا وكثيػراً  خصػية،الش أفرادىػا حركػة فػي اإلسػرائيمية حتػى لمموافقػة

 القيػادة تػدخؿ بعػد إال بالػدخوؿ ليػـ تسػمح ولػـ القػدس، فػي اإلسرائيمييف ذاىب لمفاوضة وىو الفمسطيني

  .(12: 2010)البرغوثي، "القنصمية األمريكية  أو اإلسرائيمية
ضػػػد  تواصػػػمت العمميػػػات الفمسػػػطينية وفيمػػػا كانػػػت الػػػػمباحثات حػػػوؿ االتفاقيػػػات تػػػراوح مكانيػػػا، "     

، وبػدأ ةاليػفعلػػمحادثات أكثػر  (سػرية) وفتح عرفات ورابيف قناة ثانية في ذلؾ الوقت، أىداؼ إسرائيمية



 
235 

غيػػر أف الػػػمطالب اإلسػػرائيمية بخصػػوص األمػػف أثػػارت  ،1994العمػؿ بيػػا منػػذ كػػانوف األوؿ/ديسػػمبر 
عػػػبلء" مػػػف ىػػػذه  "أبػػػو فاوضػػػات أحمػػػد قريػػػعممثمػػػو فػػػي المعرفػػػات  حػػػذرو  ،مػػػرة أخػػػرى خبلفػػػات كبيػػػرة

فػػي ربيػػع ، و النقطػػة، مشػػيرا إلػػى أف اإلصػػرار اإلسػػرائيمي عمػػى موضػػوع األمػػف ىدفػػو تبريػػر االسػػتيطاف
ياسػػػر عرفػػػات الػػػرئيس الراحػػػؿ " وأخػػػذ  2"أوسػػػمو   تكثفػػػت الػػػػمباحثات حػػػوؿ اتفاقيػػػةـ 1995وصػػػيؼ
، ويكسػػب أحيانػػا يفػػاوض، الحػػاؿ فػػي معظػػـ الوقػػت، بجػػدار ، كمػػا ىػػو يصػػطدـ كػػذلؾوكػػاف  ،ويسػػاـو

  (.50: 2010)تقرير وزارة االعالم ، "الرفض اإلسرائيمي
ثػارة زخػـ محمػي واقميمػي ودولػي لمتغمػب عمػى ذلػؾ  ،بػارع فػي التصػدي الػرئيس الراحػؿ كاف      بػؿ وا 

، وحػػيف 1995ومػػف ذلػػؾ مػػثبل، أثنػػاء الػػػمرحمة األخيػػرة مػػف الػػػمفاوضات فػػي طابػػا، صػػيؼ " ،الػػرفض
خريطػة إعػادة انتشػار الجػيش اإلسػرائيمي فػي الضػفة الغربيػة، غػادر مائػدة الػػمفاوضات  يوعمعرضت 
، كمػػا أوضػػح لمصػػحافييف، أف يوافػػؽ عمػػى إجػػراء ال يتضػػمف أي عميػػوكػػاف مػػف الػػػمستحيؿ  ،غاضػػبا

كانػػت ىػػذه الخريطػػة تمثػػؿ كانتونػػات ، و تواصػػؿ جغرافػػي بػػيف مػػدف الضػػفة الغربيػػة السػػبع أو بػػيف قراىػػا
وبضػػغط مػػف  االنتشػػار،ي منطقػػة سػػوؼ تكػػوف السػػمطة فييػػا لئلسػػرائيمييف حتػػى بعػػد إعػػادة متجػػاورة فػػ
 "مبارؾ، وافؽ عمى العودة إلى التفاوض، وتمكف مف انتزاع بعض التعديبلتالسابؽ  المصري الرئيس

 .(50: 2010تقرير وزارة االعالم ،)
إعػبلف المبػادئ سػالفة الػذكر، تناولػت  "وتبع ذلؾ أيضًا التوقيع عمى عدة اتفاقيات تنفيذيػة لوثيقػة     

أيمػػػوؿ عػػػاـ  28الجوانػػػب األمنيػػػة فػػػي العبلقػػػة بػػػيف الطػػػرفيف، أىميػػػا اتفاقيػػػة واشػػػنطف الموقعػػػة بتػػػاريخ 
 (.46: 2006)بشناق،  "1998، واتفاقية واي ريفر الموقعة عاـ 1995
ياسر عرفات، ؿ الرئيس الراحبعد فشؿ قمة كامب ديفيد ضاعفت إسرائيؿ مف حمبلتيا عمى "و      

وتواصمت فعبل في القدس وتؿ ابيب دوف  ،عرفات عمى مواصمة المفاوضاتالراحؿ  ومع ذلؾ أصر
ىا الدولة الفمسطينية عف موعد إعبلفتأجيؿ  إلىاضطرت السمطة الفمسطينية و ، تسجيؿ اي تقدـ

 (.17: 2013)الحزي، "آخر إشعار إلىـ 2000سبتمبر عاـ  13المقرر في 
رئػػيس الػػوزراء حينيػػا بتكميػػؼ مػػف الػػرئيس  ، اجتمػػع" أبػػو مػػازف"ـ 2003زيراف/يونيػػو ح 4فػػي "و      

االبػػف جػػورج بػػوش الػػرئيس األمريكػػي السػػابؽ شػػاروف و رئػػيس الػػوزراء السػػابؽ و  الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات
سػػفر عنػػو أي شػػيء ميػػـ، ، لكػػف ىػػذا االجتمػػاع لػػـ يفػػي العقبػػة والػػػممؾ عبػػد اهلل الثػػاني عاىػػؿ االردف 

عرفػات لمرئيس الراحػؿ  وبدا واضحاً  ،الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي صاالت مقطوعة بيفقيت االتبو 
عرفػػػات فػػػي الراحػػػؿ ، ودعػػػا طػػػواؿ حياتػػػو ضػػػد الفمسػػػطينييف عميػػػوينفػػػذ فقػػػط مػػػا اعتػػػاد  -شػػػاروف–أف 

بوقػؼ  (إسػرائيؿ)مجمػس األمػف الػدولي إلػى إصػدار قػرار يمػـز 2004الخامس مف تشريف األوؿ/اكتوبر
ضػػػد الشػػػعب الفمسػػػطيني وبوقػػػؼ اسػػػتخداميا االسػػػمحة المحرمػػػة دوليػػػا وانتياكيػػػا لممقدسػػػات عػػػدوانيا 

وأكػػػد عرفػػػات اف االتصػػػاالت الرسػػػمية مػػػع الحكومػػػة  ،طفػػػاؿالمسػػػيحية واالسػػػبلمية وقتػػػؿ النسػػػاء واال
 (.http://www.yaf.ps) "اإلسرائيمية مقطوعة

http://www.yaf.ps/
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 السػمطة عبلقػة فػيجػذر وال مػدال مػف الػرغـ عمػى الماضػية السػنوات طيمػة تالمفاوضػا اسػتمرت     
 أف إال ،عرفػاتالراحػؿ  الػرئيس وحكػـ االنتفاضػة فتػرة فػي وبخاصػة اإلسػرائيمية الفمسػطينية بالحكومػة

 الرئيس زمف في -دقتو عدـمف وجية نظر الكثيريف ثبت  - وتفاؤالً  زخمًا جديداً  اكتسبت المفاوضات
 المفاوضات. يى استراتيجيتودائمًا أف  ُيعمف لذيا عباس محمود
 إييػود ومػع اإلسػرائيمييف، مػع إلػى التفػاوض عبػاس محمػود ذىػب الػرئيس النيج، ىذا قاعدة "وعمى     

 أي عػف تسػفر أف دوف مػف السػنتيف، عمى زادتسرية  جمسات معو وعقد شاروف، الذي خمؼ أولمرت
 أي -ديفيد  كامب في ُعرضت كما -لمتسوية  الستراتيجيةا إسرائيؿ( (رؤية عمى اإلصرار إالّ  جديد،
 اتجػاه فػي اإلسػرائيمية المطالػب وتوسػيع المسػتعمرات، بنػاء عمػى واإلصػرار الغربيػة، الضػفة اقتسػاـ
 (.9: 2010)الحسن، "القدس
ذا      العمػف،  إلػى السػرية المطالػب نقػؿ نتنيػاىو خمفػو بنيػاميف فػإف سػرية، أولمػرت مطالػب كانػت وا 
وأضػاؼ  مرجعيػة، دوف ومػف مسػبقة، شػروط مػف دوف مباشرة مفاوضات عمى اإلصرار اإليي ؼوأضا
 .دولة إسرائيؿ بييودية مسبقاً  الفمسطيني االعتراؼ طمب اإليي

 الرؤسػاء عنػو ُيعمػف مػا العػادة فػي تتبنػى الفمسػطينية السػمطة فػإف النوايػا حسػف إثبػات أجػؿ "ومػف     

 أف عباس الرئيس ردد طالما لذلؾ لمتنفيذ قاببلً  ويكوف إسرائيؿ( (رجيح ذلؾ لعؿ ليـ األمريكييف كمطمب

ـ  2008  نيايػة حتػى الفمسػطينية الدولػة بإقامػة بوش الرئيسرؤية  تحقيؽ ىو السياسة الفمسطينية ىدؼ
 مػف شػيء أي يتحقػؽ أف دوف ـ2008 العػاـ انتيػى أف بعػد -ذلػؾ بعػد الػذي جػرى الجديػد الشػيء أف إال

عبلنػو المتحػدة، لمواليػات جديػداً  رئيسػاً  الػرئيس أوبامػا انتخػاب ىػو -الرؤيػا تمػؾ  إزاء جديػد توجػو عػف وا 

 مػع المتحػدة الواليػات تقػارب وضػرورة المتبػادؿ االحتػراـ فيمػا أسػماه يتمثػؿ األوسػط والشػرؽ المسػمميف

 (.13: 2006)البرغوثي،  المنطقة" شعوب
 ىو الفمسطينييف عمى الضغط أف يرى الذي ياألصم وضعو إلى األمريكي الموقؼ "بعد ذلؾ تراجع     

 الػرئيس تراُجػع لكف إسرائيؿ عمى الضغط مف النتائج حيث مف واألضمف الفعؿ، حيث ردود مف األسيؿ

 عػف وأعمػف أوبامػا، موقػؼ تبنػى قػد كػاف الػذي عبػاس محمػود الػرئيس تراُجػع مػف أسيؿ كثيػرا كاف أوباما

 والتجميػد التوقػؼ أو تجميػده، وبػيف االسػتيطاف، توقػؼ ذاإ إال المفاوضػات الفمسطينييف إلػى ذىاب عدـ

 (.http://www.al-akhbar.com )كبير" فرؽ
 ىكػذا المفاوضػات إلػى العػودة يسػتطيع ال ناحيػة مف فيو صعب، وضع في عباس الرئيس "أصبح     

 أوبامػا، دعػا كمػا االسػتيطاف بتجميػد إال ليػا عودتػو عػدـ جيػاراً  أعمػف قػد كػاف أف بعػد أي محفػزات، دوف

 وال ب)إسرائيؿ(، الفمسطينية السمطة لعبلقة المرسومة الخطوط يتجاوز أف يمكف ال الوقت نفسو في وىو

 مػف بػد يكػف لػـ ىنػا ومػف الوحيػدة، االسػتراتيجية أنيػا عمػى وتكػراراً  مػراراً  استراتيجيتو المعمنة تغيير يمكنو

 .(13: 2010)البرغوثي، مخرج" عف البحث
بينمػػا سػػمؾ الػػرئيس أبػػو مػػازف، خيػػارًا واحػػدًا يتمثػػؿ بالمفاوضػػات، مػػع دعواتػػو الدائمػػة لبلنحيػػاز و "     

مػػع رفضػػو الحػػاـز لخيػػار العمػػؿ و متقطعػػة ومتعثػػرة، والتػػي كانػػت نحػػو االحتجاجػػات الشػػعبية المدنيػػة 

http://www.al-akhbar.com/node/21685
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المفاوضات في ظؿ ادارة الرئيس محمود عباس في أنابوليس،  المسمح، جرت ثبلث جوالت فاشمة مف
جولة واحدة في ظؿ ادارة الرئيس الراحؿ ياسر  إلىإضافة وفي عماف، وفي عيد والية أوباما األولى، 

 (.15: 2013)فراعنة، ـ " 2000سنة عرفات في كامب ديفيد
ثػارة الػزخـ المحمػي  تجدر االشارة ىنػا إلػى أف الػرئيس الراحػؿ عرفػات كػاف بارعػاً        فػي التصػدي وا 

واإلقميمي والدولي لمتغمب عمى الرفض والصمؼ والتعنت اإلسرائيمي، فكاف يزاوج بػيف العمػؿ السياسػي 
والعسكري وكأف العمؿ العسكري كاف لو مفتاح ىو الوحيد مف يحممو، ولطالما كاف ييدد بوقؼ تعميؽ 

يػػؽ مسػػدود وىػػو مػػف أطمػػؽ العنػػاف النػػدالع العمػػؿ العسػػكري عنػػدما كانػػت تصػػؿ المفاوضػػات إلػػى طر 
ىادفػػًا مػػف وراء ذلػػؾ الضػػغط عمػػى  ـ2000انتفاضػة األقصػػى بعػػد فشػػؿ مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد عػػاـ 

الجانبيف األمريكي واإلسرائيمي لتحسيف شروط المفاوضػات، مسػتعمبًل الدبموماسػية إلػي جانػب التمػويح 
محمػػػود عبػػػاس يعتمػػػد عمػػػى العمػػػؿ السياسػػػي ، فػػػي حػػػيف أف نيػػػج الػػػرئيس أحيانػػػاً بػػػالقوة واسػػػتعماليا 

وىػػذا الػػنيج مػػف وجيػػة نظرنػػا ثبػػت عػػدـ دقػػة االعتمػػاد  ،والمقاومػػة السػػممية والدبموماسػػية الناعمػػة فقػػط
فالعػػدو اإلسػػرائيمي دائمػػًا يعتمػػد عمػػى المراوغػػة والمماطمػػة والتسػػويؼ والتنصػػؿ مػػف  عميػػو بشػػكؿ منفػػرد

يصػػػمح معػػػو إال القػػػوة والتيديػػػد باسػػػتعماليا مػػػع ضػػػرورة االلتزامػػػات والمواثيػػػؽ والعيػػػود ومثػػػؿ ذلػػػؾ ال 
        توفرىا.
، بدأت جمسات التفاوض الفمسطيني االسرائيمي في واشنطف، ـ2013 عاـ تموزمف  30اؿفي "و      

تحت الرعاية األميركية، في ظؿ مواقؼ اسػرائيمية متطرفػة، وفػي ظػؿ رفػض فمسػطيني واسػع مػف قبػؿ 
 ومع ذلػؾ"حماس والجياد االسبلمي، الرافض لموقؼ الالقومي، اضافة الى و  سارياليفصائؿ التياريف 

أصػػر الػػرئيس أبػػو مػػازف التجػػاوب مػػع الرغبػػة األميركيػػة، والضػػغوط العربيػػة، السػػتئناؼ المفاوضػػات، 
رغـ عدـ التجاوب مع الشروط الفمسطينية المعمنة المتمثمة ببدء التفػاوض مػف حيػث انتيػت فػي جولػة 

 بػاإلقرار، والمطالبػة بوقػؼ االسػتيطاف سػواء فػي القػدس أو الضػفة، والمطالبػة  ـ2007أنابوليس عػاـ 
، واطبلؽ سراح أسػرى ـ1967االسرائيمي أف ىدؼ التفاوض ىو استعادة األرض المحتمة في حزيراف 

 (.15: 2013)فراعنة،  "1993الحرية المعتقميف منذ ما قبؿ اتفاؽ أوسمو 
التفػاوض عنػد الػرئيس محمػود عبػاس والتػي وصػفيا بمرحمػة اسػموب مرحمػة  بـالل الحسـن"ويرصد    

 فمسػطينية مواقػؼ اختتػاـ المشػيد، ويضػيؼ بػاف اسػتراتيجية التفاوضػية لمػرئيس عبػاس اسػتندت إلػى

 بػالخطط التقيػد خػبلؿ مػف السعي نحػو تحقيػؽ سػبلـ شػامؿ مػف وجيػة نظػر فمسػطينية جديدة، جوىرىا

 :يمي بما التفاوضي نيجو الرئيس عباس ددوح (،بوش )وعد الطريؽ و خريطة تطرحيا التي
 .انياء مظاىر االنتفاضة المسمحة :أوالً 
  .فقط والمفاوضات المفاوضات، منيج اعتماد :ثانياً 

 تنفػذ لػـ أف إسػرائيؿ عمػى والتركيػز ،"الطريػؽ خريطػة" مػا ىػو وارد فػي خطػة كؿ بتطبيؽااللتزاـ  :ثالثاً 

 .اعميي يترتب مما شيئاً 
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 الحكومػة سػبلـ رئػيس إلػى تنفيػذىا أمػر أوكػؿ التسػوية والتفػاوض، لمػنيج موازيػة طػةبخ السػير :رابعـاً 

  (.9: 2010)الحسن،االقتصادي" السبلـ-يسمىما  خبلؿ مف لمتسوية السعي عمى تقـو فياض،
أف الػػرئيس محمػػود عبػػاس يعمػػف وفػػي كػػؿ مناسػػبة وفػػي كػػؿ محفػػؿ أف  مــن وجيــة نظرنــا نــرىو      
 االنتخابيكاف ذلؾ متضمنا في برنامجو الفمسطينية و  ىالرؤ ضات لتحقيؽ تعتمد منيج المفاو  توسياس
منذ توليو رئاسة السمطة الفمسطينية بعد االنتخابػات الرئاسػية التػى نجػح فييػا فػي و  عميو، انتخبالذى 
دعػـ فكػرة  إال أنػو ،فقػط المفاوضػاتفاوضػات و ىػو نيػج المأال ؽ نفػس الػنيج ـ وىػو يطبػ2005يناير 

فػػي الضػػفة  بالتحديػػدتييئػػة األراضػػي الفمسػػطينية و كػػذلؾ عمػػؿ لو لبلحػػتبلؿ، ية مػػة السػػمموأسػػموب المقاو 
القيػػػادة  تبػػػذللقػػػد و  ،حػػػدةاألمػػػـ المتو  األمػػػف لمتوجػػػو إلػػػى مجمػػػس الغربيػػػة ألف تقػػػـو فييػػػا دولػػػة تمييػػػداً 

دولػػة بصػػفة عضػػوية اليونسػػكو ثػػـ عمػػى أثمػػرت عػػف حصػػوؿ فمسػػطيف عمػػى  كبيػػرة الفمسػػطينية جيػػوداً 
ارات في العديد مف الػدوؿ السفإلى تعديؿ وضعية مكاتب التمثيؿ و  باإلضافةاألمـ المتحدة  مراقب في
لػػى الفمسػػطيني و  الػػداخمينػػرى أف الػػرئيس عبػػاس يجػػب أف يمتفػػت إلػػى ترتيػػب البيػػت و  الغربيػػة، سػػرعة ا 

مػا  ة المفاوض الفمسطيني، فكثيػراأضعؼ مف قو طينية و انياء االنقساـ الذى أضر كثيرا بالقضية الفمس
ال يمكػػف أف و  فالفمسػػطينييتػػذرع الطػػرؼ االسػػرائيمي أثنػػاء المفاوضػػات أف الػػرئيس عبػػاس ال يمثػػؿ كػػؿ 

 المعارضة الفمسطينية .تفاؽ عمى شعبو دوف موافقة حماس و يمرر أي ا
اوض مػػع ىػػو السػػبيؿ الوحيػػد لػػدعـ الػػرئيس فػػي عمميػػة التفػػ الػػداخميإف ترتيػػب البيػػت الفمسػػطيني      

صػبلح مػا أفسػده االنقسػاـ و تطػوير مؤسسػاتو ر تفعيػؿ و الجانب اآلخر عب  الزاؿ كػذلؾ،لمقيػاـ بػدورىا وا 
عػػادة ضػػخ الػػدماء فػػي منظمػػة التحريػػر والمجمػػس الػػوطني عبػػر االنتخابػػات لتضػػـ كافػػة  الفمسػػطينية وا 

االنحيػػاز الكامػػؿ مػػف قبػػؿ ـ و فػػي ظػػؿ الػػدعف عمػػى القيػػادة الفمسػػطينية و ثػػـ إألػػواف الطيػػؼ الفمسػػطيني، 
قيادتػػو حمفػػاء حقيقػػيف لمشػػعب الفمسػػطيني و  يبحػػث عػػفعميػػو ف لمجانػػب االسػػرائيمي فػػإاألمريكيػػة  االدارة

فػػي تسػػتطيع أف تػػؤثر حػػدة و بعػػض الػػدوؿ التػػى ال تػػدور فػػي فمػػؾ الواليػػات المتالروسػػية و يػػة ر الجميو ك
 ياومصػالحفي سبيؿ تخفيػؼ حػدة االنحيػاز األمريكػي تجػاه اسػرائيؿ أو الضغط عميو القرار األمريكي 

مػػػف جانػػػب القيػػػادة الفمسػػػطينية وكافػػػة وكػػػذلؾ العمػػػؿ الػػػدؤوب  وعػػػدـ إتبػػػاع سياسػػػة الكيػػػؿ بمكيػػػاليف،
 غير القانونيةة العنصرية و فضح الممارسات االحتبللية االسرائيميعمى اظيار و المؤسسات الفمسطينية 

  بحؽ األشخاص واألمبلؾ والمقدسات.
حػت عبػر الجيػود الدبموماسػية سػطينية والحػؽ يقػاؿ نجفي ىذا الشأف أف القيػادة الفم وختام القول     
أف فمسػػطيف دولػػة تحػػت االحػػتبلؿ عمػػى حػػدود  ،ة فػػي اآلونػػة األخيػػرة فػػي تكػػريس مفيػػـو مفػػادهالحثيثػػ

والتقميػؿ مػف شػأنو ودوره ـ، وميما حاوؿ العديدوف مف تقزيـ ىذا اإلنجاز 1967الرابع مف حزيراف عاـ
نكار استحقاقاتو. ىذا اإلنجاز ال يمكف إال أفوتأثيره   تجاىمو أو إنكاره وا 
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 الرابعالمبحث                                        
 دولة مراقب ى صفةلرئيس السمطة بعد حصول فمسطين عماالختصاصات الدبموماسية 

يذ ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة العضوية الكاممة عمى الدوؿ التي تمتـز بتنف4قصرت المادة ) لقد  "     
ولػػذلؾ اسػػتثنيت لفتػػرة ليسػػت بالقصػػيرة الػػدوؿ المحايػػدة التػػي  ،امػػات العضػػوية الػػواردة فػػي الميثػػاؽالتز 

يمنعيا حيادىا مف تنفيذ التزامات الميثاؽ الذي يشرعف اسػتعماؿ القػوة تطبيقػا ألحكػاـ الفصػؿ السػابع، 
ولػذلؾ كمػو جػاء  ،يير الحكومية، وحركػات تحػرر وطنػكذلؾ استثنيت المنظمات الدولية الحكومية وغ

 .( Rensmann, 2010:6 ")ابتكار العضوية المراقبة التي لـ يتضمنيا الميثاؽ
      
نظاـ العضوية المراقبة تجاه الدوؿ غير األعضاء، ومف ثـ لكيانات دولية لـ تستقر ليا بعد  أ"بد     

العضػػوية المراقبػػة، أولػػى الػػدوؿ التػػي تحظػػى ب كانػػت سويسػػراف ،صػػفة السػػيادة واالعتػػراؼ الػػدولي بيػػا
قػِرر الحصػػوؿ عمػى العضػػوية ، لتُ ـ2002ولتسػتمر مختػػارة حتػى العػػاـ ـ 1946فػي العػػاـ  وذلػؾ مبكػػراً 

 .(15: 1989)مزيودات، وقد تبعتيا عدد مف الدوؿ التي حظيت الحقا بالعضوية الكاممة" ،الكاممة
      
حتػى ىػذا و  ،مػى ىػذا الصػعيدؼ األولػى مػف بػيف حركػات التحػرر الػوطني ع ت. "وقد كانػت ـ.      

اتفاقية فيينا بشأف تمثيػؿ الػدوؿ  ال يوجد تقنيف لنظاـ العضوية المراقبة بشكؿ عاـ، إذ لـ تحصؿ ـوالي
عمػػى التصػػديقات البلزمػػػة  ـ 1975 لسػػنة فػػي عبلقاتيػػا مػػع المنظمػػات الدوليػػة ذات الطػػابع العػػالمي

( وذلػؾ عمػى األغمػب بسػبب كونيػا 2/  89دولػة فقػط )مػادة  35بأنيا تتطمب مصادقة  لنفاذىا، عمماً 
حركات التحرر الوطني ذات الوضػع المراقػب، و تساوي قانونا بيف شكؿ تمثيؿ الدوؿ كاممي العضوية 

وخصوصػػػػا مػػػػف حيػػػػث االمتيػػػػازات والحصػػػػانات، والتػػػػي كػػػػاف مػػػػف أشػػػػد معارضػػػػييا الػػػػدوؿ المضػػػػيفة 
 .( (Rensmann, 2010:9لممنظمات الدولية، وخصوصا الواليات المتحدة األمريكية"

      
وبذلؾ يبقى تنظيـ العضػوية المراقبػة وتمثيميػا منوطػًا بتجربػة كػؿ منظمػة دوليػة عمػى حػدة، التػي      

نظاـ  –وبذلؾ جاءت نشأتو  ،تتحكـ مؤسساتيا الدستورية بمنح ومنع العضوية المراقبة تبعًا لكؿ حالة
مقتضػػػيات الحاجػػػة ومػػػا تقتضػػػيو  فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة خصوصػػػا، بطريقػػػة عشػػػوائية ووفػػػؽ -العضػػػوية
 الظروؼ .

، أربعػػة قػػرارات متشػػابية بشػػأف  1986 — 1980فقػػد أصػػدرت الجمعيػػة العامػػة، بػػيف األعػػواـ      
  مركز المراقب والتسييبلت واالمتيازات التي يتمتع بو.

       
الدوليػة قبػؿ  وفي خطوة تؤكد موقؼ األمـ المتحدة مف القضية الفمسطينية والذي حددتو المنظمة     

ـ والػػذي تضػػمف إنشػػاء دولػػة 1947فػػي العػػاـ  181أكثػػر مػػف سػػتة عقػػود عنػػدما أصػػدرت القػػرار رقػػـ 
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واسػػتجابة لممسػػاعي الحثيثػػة التػػي قامػػت بيػػا السػػمطة الفمسػػطينية بغػػرض تعزيػػز وتطػػوير  -فمسػػطينية
عيػػا السػػػابع قػػررت الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي اجتما -الموقػػؼ القػػانوني لمقضػػية الفمسػػطينية

العالمي لمتضػامف مػع الشػعب الفمسػطيني بقرارىػا  ـواليـ والذي يوافؽ 2012نوفمبر29والستيف بتاريخ 
 ( قبوؿ فمسطيف عضوًا مراقبًا في المنظمة بأغمبية ساحقة مف معظـ دوؿ العالـ. 67/19رقـ)

واضػح فػي خدمػة  القضػية الفمسػطينية ومكاسػب تسػاىـ بشػكؿ عمػىوليذا القرار آثار دبموماسية ىامػة 
التمثيػػؿ الدبموماسػػي الفمسػػطيني، وتػػؤثر فػػي االختصاصػػات الدبموماسػػية لػػرئيس السػػمطة الفمسػػطينية، 

 :ةاليالتىذا المبحث الى المطالب تقسيـ  إلىاألمر الذي يقودنا 
 صفة دولة مراقب.بفمسطيف  قبوؿمقرار بلاألثر الدبموماسي المطمب الول: 
  .األممي لقرارا عمى رتبةتالم نتائجال المطمب الثاني:
 .الفمسطينيةفي االختصاصات الدبموماسية لرئيس السمطة األممي القرار  ثرأالمطمب الثالث: 
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 المطمب الول
 صفة دولة مراقببفمسطين  قبولمقرار بلالثر الدبموماسي 

ينطػوي عمػى درجػة معينػة مػف االعتػراؼ مػف حركـات التحـرر الـوطني إف منح مركز المراقػب ؿ      
قػػد جػػاء ىػػذا المركػػز لو " ،جانػػب المجتمػػع الػػدولي ككيانػػات متنػػازع بينيػػا، ودوؿ االسػػتعمار واالحػػتبلؿ

تيجػػػة لجيػػػود األمػػػـ ، نخصوصػػػاف  ت. م.، و حركـــات التحـــرر الـــوطني الػػػذي باتػػػت تشػػػغمو عمومػػػا
، إضػػافة إلػػػى البػػػروز بحركػػػات التحػػرر الػػػوطنيالمتحػػدة وحممتيػػػا فػػي تصػػػفية االسػػتعمار، واىتماميػػػا 

 9 :2010) "ـ1994-1982مػػػػف  عصػػػػرىا الػػػػذىبي ىفػػػػ (ف ت. م.)النػػػػوعي الػػػػذي ظيػػػػرت بػػػػو 
Rensmann,).                 

مػـ المتحػدة بعػد أف فقػدت األمػؿ فػي أف التحػرؾ فػي األ ةآليػلجأت السمطة الفمسطينية إلػى ولقد "     
في البػدء كػاف الػرفض  ،التفاوض ةآليتقدـ ليا حكومة الكياف الصييوني أي شيء يسمح بالعودة إلى 

الصػػييوني الحػػاـز لوقػػؼ االسػػتيطاف كشػػرط السػػتئناؼ المفاوضػػات، والحقػػًا كػػاف الػػرفض أيضػػًا مػػف 
، 2011مػايو19أوبامػا فػي خطابػو بتػاريخ نصيب أساس التسوية الذي طرحو الرئيس األمريكي باراؾ 

 .(42: 2012)وادي،  "ـ1967وىو العودة إلى حدود عاـ 
األمـ المتحدة أف قررت الجمعيػة العامػة  إلىوبالفعؿ نتج عف الجيد الدبموماسي الكبير والمجوء       

العػػالمي  ـو اليػػـ والػػذي يوافػػؽ 2012نػػوفمبر29لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي اجتماعيػػا السػػابع والسػػتيف بتػػاريخ 
( قبوؿ فمسطيف عضوًا مراقبًا في المنظمة بأغمبية 67/19لمتضامف مع الشعب الفمسطيني بقرارىا رقـ)

 ساحقة مف معظـ دوؿ العالـ.
 

 وضع العضو المراقب في المم المتحدة
"تحظي الدولة العضو المراقػب فػي منظمػة األمػـ المتحػدة بمركػز قػانوني أدنػي مػف ذلػؾ المركػز الػذي 

و الدوؿ كاممة العضوية في ىذه المنظمػة، حيػث يسػمح ليػا نظػاـ العمػؿ بالمنظمػة بالمشػاورة تحظي ب
القػػرارات، وال تػػتـ معاممتيػػا  عمػػىبعػػض اإلجػػراءات، لكنيػػا ال تصػػوت  عمػػىفػػي الحػػوارات، والتصػػويت 

قػػػرار، أو إحالػػػة حالػػػة أو موقػػػؼ لمييئػػػات  عمػػػىكدولػػػة أبػػػدًا، حيػػػث ال يحػػػؽ ليػػػا أف تطمػػػب التصػػػويت 
االت والمنظمات التابعة لؤلمـ المتحدة، ولف يسمح النتخابيا لمناصب أو أف تتولي مناصب في والوك

          (. 113: 2013)سالمة،فالمراقبة تعني المشاركة وتوضيح وجية النظر" اليوبالتىذه الييئات، 
ؿ واألكثػر اتسػاقًا لـ يكف بديؿ المجوء إلى األمـ المتحدة ىو الوحيد بطبيعة الحاؿ، ولكنو األسػيو      

التحػػرؾ الفمسػػطيني إلػػى رفػػع  وىػػدؼَ  ،السػػمطة الفمسػػطينيةقيػػادة الػػذي تػػؤمف بػػو  مػػع مبػػدأ المفاوضػػات
وىػػو "فػػي المنظمػػة العالميػػة، مراقبػػًا ىػػذه الدولػػة عضػػوًا لتكػػوف مكانػػة فمسػػطيف مػػف منظمػػة إلػػى دولػػة، 

لمقضػية الفمسػطينية فػي مواجيػة السػمطة الفمسػطينية لتحسػيف الموقػؼ القػانوني  إليػوالذي لجأت  مراأل
لمحقوؽ المقررة لمشعب الفمسطيني، ولممواثيػؽ واألعػراؼ المسػتقرة، بػؿ  ةاليالمتتاالنتياكات اإلسرائيمية 
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أيضًا لبلتفاقات الدولية الممزمة لدوؿ االحتبلؿ بعدـ تغييػر الوضػع القػانوني والميػداني لؤلراضػي التػي 
  (.112: 2013)سالمة، تحتميا"
ف ىػػذا االسػػتحقاؽ تػػأخر عػػف إفمسػػطيني، بػػؿ لمشػػعب ال اً طبيعيػػ اً اسػػتحقاق ىػػذه الخطػػوة تعػػد          
 جمبيف قبوؿ فمسطيف كدولة، يشكؿ سحابة مميئة بالغيث السياسي والدبموماسػي الػدولي، وسػا  و  موعده

ف مكف مف مبلحقة مجرمي الحرب اإلسػرائيمييإنو سي وقة السياسة والمنظمات الدولية، بؿالخير في أر 
مػػف  اً كبيػػر  جػػزءً  حقػػؽ-مراقػػب دولػػة-االعتػػراؼىػػذا ف إ، لػػذلؾ فػػأمػػاـ كافػػة المؤسسػػات الدوليػػة األخػػرى

ليا حسػابات كثيػرة عمػى الجانػب و  قرار يخطو لؤلماـ خطوات جيدة،ال شؾ أف ال إذ الحمـ الفمسطيني،
 .والدبموماسي القانوني والجانب السياسي

التػػػي أقامػػػت راضػػػي ف األيف ىػػػي لمفمسػػػطينييف، وأفمسػػػطأرض الشػػػعب الفمسػػػطيني يػػػؤمف أف إف      
 ، ولكػػف فػػي التعامػػؿ الػػدولي،ممموكػػة لمفمسػػطينييف وتػػـ احتبلليػػاىػػي أراضػػي ا )إسػػرائيؿ( دولتيػػا عمييػػ

ومػف دوؿ عديػدة وكثيػرة وليػذه الػدوؿ ثقػؿ فػي الميػزاف السياسػي تعد دولة معترؼ بيا دوليػًا  (إسرائيؿ)
وصاحبة نفوذ في تمؾ الدوؿ وغالبًا ما تؤثر  منتشرة-الموبي-واالقتصادي العالمي، وجماعات الضغط

 عمػػػىفػػػي جيػػػات إصػػػدار القػػػرارات والمواقػػػؼ الدوليػػػة فػػػي تمػػػؾ الػػػدوؿ، األمػػػر الػػػذي سػػػيؤثر بالتأكيػػػد 
 التصويت في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.   

حػػػدة لصػػػالح رفػػػع "لػػػذلؾ تباينػػػت ردود الفعػػػؿ الدوليػػػة عمػػػى تصػػػويت الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ المت     
مسػػتوى التمثيػػؿ الفمسػػطيني فػػي المنظمػػة الدوليػػة إلػػى صػػفة دولػػة مراقػػب غيػػر عضػػو، فبينمػػا انتقػػدت 

سرائيؿ وكندا الخطو  ، بػالتزامف مػع ة، ثمنت دوؿ أخرى التصويت األممػيالواليات المتحدة األميركية وا 
التنديػػد بقػػػرار حػػدة إلػػى فقػػػد سػػارعت الواليػػات المت ،دعػػوات إلػػى طرفػػي النػػزاع السػػتئناؼ المفاوضػػات

              " عراقيػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػبلـ ويضػػػػػػػػػع-مجػػػػػػػػػدٍ وغيػػػػػػػػػر  مؤسػػػػػػػػػؼ-وصػػػػػػػػػفتو بأنػػػػػػػػػو الجمعيػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة، و 
 .(58: 2012)وادي، 

ورغـ أف )إسرائيؿ( اعتبرت ىذا القرار تيديدًا استراتيجيًا لوجودىا، لكونو يتحدث عف دولػة فمسػطينية، 
ف كانت ببل أرض أو حدود أو سيادة، إال ا القرار عمييأف الدالالت السياسية والقانونية التي ينطوي  وا 

ىػػػي مػػػا يقمػػػؽ الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي، " فبينمػػػا أراد الطػػػرؼ الفمسػػػطيني أف تنتيػػػي عمميػػػة التفػػػاوض مػػػع 
قامػػة الدولػػة الفمسػػطينية  إلػػىاالحػػتبلؿ  األراضػػي الفمسػػطينية، إال أف )إسػػرائيؿ(  عمػػىتقريػػر المصػػير وا 

معظـ األرض  عمىمية السبلـ، يأتي في مقدمة ذلؾ فرض السيطرة السياسية أرادت شيئًا آخر مف عم
القػدس الموسػعة  عمػىالفمسطينية عبر سياسات التيويد واالستيطاف وتكريس ييودية الدولة، والسػيطرة 

مدينػػػة ييوديػػػة غيػػػر قابمػػػة لمقسػػػمة، وتػػػدمير مقومػػػات االسػػػتقبلؿ الفمسػػػطيني، وبنػػػاء الدولػػػة المسػػػتقمة، 
 (.18: 2013)المدلل،المنطقة"  عمىؽ والييمنة االستراتيجية اإلسرائيمية وضماف التفو 

       
شػػيدت الفتػرة التػػي أف القػػرار الػذي رفػػع صػفة التمثيػؿ الػػى صػفة دولػػة مراقػب  لقػد نػػتج عػفو ىػذا      
تطػورات ممحوظػة فػي إقامػة عبلقػات دبموماسػية ممحوظػة وتبػادؿ المبعػوثيف الدبموماسػييف وصػوال  وتمت
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رات فمسػػطينية فػػي الخػػارج، بعػػد أف تػػـ اقامػػة عبلقػػات دبموماسػػية عمػػى مسػػتوى السػػفراء وفػػتح سػػفإلػػى إ
ال بػد مػف اإلشػارة  عميػوو  ،يا مف مسػتوى التمثيػؿ القنصػمي إلػى درجػة البعثػات الدبموماسػية الدائمػةعرف

إلػػػى نمػػػوذج مػػػف بعػػػض ىػػػذه الػػػدوؿ التػػػي سػػػارعت بػػػاالعتراؼ بدولػػػة فمسػػػطيف ورفػػػع مسػػػتوى التمثيػػػؿ 
 :اليكالتوىي  المستقمة،إسوة بالدوؿ  سفارة،قنصمي إلى مستوى ال
لى درجة سفارة وذلؾ بتاريخ إمندا، يقرراف رفع التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني لدييما نالدانمارؾ وف" .1
  .(/http://www.maannews.net) "ـ2013مايو 4
بتػػػػاريخ  ، حيػػػػثإلػػػػى مسػػػػتوى سػػػػفارة االيػػػػإيطثيػػػػؿ الدبموماسػػػػي الفمسػػػػطيني فػػػػي "رفػػػػع مسػػػػتوى التم .2
أوراؽ اعتمػػاده إلػػى الػػرئيس  ســبري عطيــة، سػػمـ السػػفير الفمسػػطيني لػػدى رومػػا السػػيد 2013ينػػاير11

ضػوء رفػع مسػتوى تمثيػؿ المفوضػية  ا، عمػىاليػإيطكػأوؿ سػفير فمسػطيني لػدى  نـابولي تـاتو الياإليط
عمػى  الياإليطػحيػث أكػد الػرئيس  متبادلػة بػيف الطػرفيف ئمػةثػة دبموماسػية داالفمسطينية إلى مستوى بع

رفع المستوى التمثيؿ الفمسطيني في ببلده خبلؿ مؤتمر صحفي عقده في روما مػع نظيػره الفمسػطيني 
 .( www.wafa.ps") الرئيس محمود عباس

التمثيػػؿ الفمسػػطيني فػػي  احتجاجػػا شػػديد الميجػػة عمػػى قيػػاـ النػػرويج برفػػع (إسػػرائيؿ)كمػػا أبػػدت  "     
، أف بػبلده  يوىـانس سـتورهأوسمو مف وفد عاـ إلػى وفػد دبموماسػي وقػد أعمػف وزيػر خارجيػة النػرويج 

قػػررت رفػػع التمثيػػؿ الدبموماسػػي الفمسػػطيني إلػػى مسػػتوى سػػفارة كاممػػة ، وذلػػؾ خػػبلؿ مػػؤتمر صػػحفي 
قيؿ( ، ويعتبػػر القػػرار عقػػده فػػي أوسػػمو مػػع رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية بالضػػفة سػػبلـ فيػػاض )المسػػت

  .(www.alhayat-j.com/newsite)النرويجي إنجازا لمشعب الفمسطيني"
بدولػة فمسػطيف  وفرنسا وقبرص االعتراؼألوروغواي اما أف أعمنت كؿ مف بعدأيضًا ذلؾ كاف "و      

س لـويكػذلؾ أعمػف الػرئيس البرازيمػي  ،ورفع مسػتوى التمثيػؿ الدبموماسػي إلػى سػفارة ـ1967في حدود 
فتػرة  انتيػاءوقد أثار ىذا اإلعبلف الػذي جػاء قبػؿ  الفمسطينية،بالدولة  اعترافو، عف إيناسي ودا سيمفا

 (إسػرائيؿ) اسػتياءأثػار  ،روسـيفديممـا الحكـ لمرئيسػة البرازيميػة المنتخبػة  وتسميمو مقاليدواليتو بشير 
 (.115: 2013)وادي، الشديد "
عمػػى عضػػوية األمػػـ المتحػػدة مػػف شػػأنو تعزيػػز السػػبلـ  جػػدر اإلشػػارة إلػػى أف حصػػوؿ فمسػػطيفت     

الصػػادرة عػػف  تالقػػراراالعػػالمي وذلػػؾ نظػػرا إلػػى سػػيولة إثبػػات ىػػذا الحػػؽ ال سػػيما أف ىنػػاؾ عشػػرات 
مجمػػس األمػػف الػػدولي والعديػػد مػػف التوصػػيات الصػػادرة عػػف الجمعيػػة العامػػة، إضػػافة إلػػى ذلػػؾ دعػػـ 

مـ المتحدة وكذلؾ تقارير المنظمات الدولية التي مجمس حقوؽ اإلنساف والوكاالت المتخصصة في األ
 اإلسرائيمي. االحتبلؿيومية ضد الفمسطينييف مف طرؼ دولة  انتياكاتتؤكد عمى حصوؿ 

 عمػىيتوجب استثماره  إنجازاً -مراقب دولة- إلى-مراقب كياف-مفاالرتقاء بمكانة فمسطيف  "ويعد     
ونيػػػة، فمػػػثبًل أصػػػبح األسػػػري الفمسػػػطينيوف فػػػي سػػػجوف مختمػػػؼ الصػػػعد: السياسػػػية والدبموماسػػػية والقان

اإلطػبلؽ  عمػىاالحتبلؿ أسري دولة محتمػة محتجػزيف لػدي دولػة االحػتبلؿ، فضػبًل عػف النتيجػة األىػـ 

http://www.maannews.net/
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وىي أف ذلؾ اإلنجاز خطوة مرحمية في طريؽ الغايػة الكبػرى وىػي إعػبلف فمسػطيف دولػة حػرة مسػتقمة 
 (.  145: 2013ة السياسة الدولية،)مجم كاممة العضوية في المنظمة الدولية"

بالطبع سػيكوف انضػماـ فمسػطيف بصػفة دولػة )مراقػب( إلػى االتفاقيػات والمعاىػدات الدوليػة مػف و      
خػػػبلؿ الييئػػػات التعاقديػػػة، حيػػػث ُيتػػػرؾ ذلػػػؾ لطبيعػػػة االنضػػػماـ إلػػػى االتفاقيػػػة أو المعاىػػػدة، ويتطمػػػب 

ا الفػرؽ بػيف انضػماـ الدولػة الكاممػة العضػوية االنضماـ الحصوؿ عمى األغمبية في تمؾ الييئات، وىذ
حيػػػث إف الػػػدوؿ الكاممػػػة العضػػػوية تنضػػػـ إلػػػى اتفاقيػػػات "فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة والدولػػػة بصػػػفة مراقػػػب، 

ومعاىدات حقوؽ اإلنساف وما يصدر عف الجمعية العامة دوف الحاجػة إلػى إجػراءات التصػويت التػي 
دوؿ عديػدة بصػفة دولػة مراقػب قبػؿ أف تصػبح تمتعػت سػبؽ وأف تمر بيا الدوؿ بصػفة مراقػب، حيػث 

يطعضػػوًا فػػي المنظمػػة الدوليػػة، ومػػف أمثمػػة ذلػػؾ سويسػػرا والنمسػػا وفنمنػػدا  ، ومػػف الفوائػػد ابػػافاليو  االيػػوا 
القانونيػػة تجػػاوز مسػػألة فمسػػطيف دولػػة فػػي الممارسػػة العمميػػة، حيػػث كػػاف يؤجػػؿ دخػػوؿ فمسػػطيف فػػي 

التصػػويت عمػػى عضػػوية  ونسػػكواليؿ المثػػاؿ تأجيػػؿ العديػػد مػػف المؤسسػػات الدوليػػة، ومنيػػا عمػػى سػػبي
، وىذا بالطبع ما حصؿ مع عضوية ، في حينوفمسطيف في مؤتمرات عديدة بسبب الوضع الفمسطيني

  .(2: 2011)عز الدين، "فمسطيف في منظمة الصحة العالمية
ي تحظػي بيػذه "وبقبوؿ عضوية فمسطيف كدولة مراقب في األمـ المتحدة، تصبح الدولة الثانية الت    

 10الماىيػػػػة بعػػػػد دولػػػػة الفاتيكػػػػاف، وكػػػػاف االتحػػػػاد السويسػػػػري قػػػػد أصػػػػبح دولػػػػة كاممػػػػة العضػػػػوية فػػػػي 
ا السمطة الفمسطينية، لذا يتوقع عمييـ بعد أف كاف يحظى بالعضوية ذاتيا التي حصمت 2002سبتمبر

 إلػىلدولػة الفمسػطينية تفضػي الحقػًا با ةاليػانتقالعديد مف المراقبيف أف تكوف الخطة الفمسػطينية محطػة 
   (.2013:113")سالمة، مصاؼ العضوية الكاممة في المنظمة األممية

 
جػػػوديف. جيػػػؿ، أسػػػتاذ القػػػانوف الػػػدولي فػػػي جامعػػػة أكسػػػفورد، " أف  ويػػػرى البروفيسػػػور جػػػاي س.     

الخطػوة لتعزيػز الوجػود الفمسػطيني فػػي األمػـ المتحػدة عػف طريػؽ إقامػػة الدولػة تحمػؿ خطػر التشػػتيت، 
ث تمثؿ الدولة الشػعب فػي إطػار األمػـ المتحػدة، ومنظمػة التحريػر الفمسػطينية تمثػؿ الشػعب خػارج حي

األمـ المتحدة ومثؿ ىذا التقسيـ لمتمثيؿ يتعارض مع الوضع القائـ ومع نية المجتمع الدولي األصػمية 
ذه الظػروؼ عند االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية، ويكمف التحدي في الحفاظ عمى الوحدة في ى

الفريدة ىؿ يمكف تحقيؽ ذلؾ، إذا تـ تحديد الشكؿ المناسب لمكممات، إال أف المرجعية األساسية تبقى 
مػػف  عميػػولمتمثيػػؿ يتطمػػب الموافقػػة  ةاليػػالحإرادة الشػػعب، وأي تغييػػر ضػػمني فػػي الترتيبػػات المؤسسػػية 

  "اليالحػػػػػػػي خػػػػػػػبلؿ التعبيػػػػػػػر عػػػػػػػف اإلرادة الشػػػػػػػعبية، ثػػػػػػػـ يميػػػػػػػو مػػػػػػػا يعػػػػػػػادؿ االعتػػػػػػػراؼ الػػػػػػػدول

(http://www.hebron.edu). 

أكػػػد عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لمجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف الػػػدكتور/ ربػػػاح مينػػػا أنػػػو ولقػػػد      
وافقػػت  ،)عنػػدما توجيػػت فمسػػطيف لؤلمػػـ المتحػػدة بطمػػب عضػػوية دولػػة مراقػػب فػػي المؤسسػػة الدوليػػة

 دة عمى مواقفيا الدائمة وىي:مؤك ةاليالتالجبية عمى ىذا التوجو ولكنيا ابرزت النقاط 
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أف يكوف الطمب مقدـ باسـ منظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني في  التأكيد*
الػوطف والشػتات ولػيس باسػـ السػمطة الفمسػطينية التػي تػدير الشػأف الفمسػطيني فػي قطػاع غػزة والضػػفة 

                    وكاف ذلؾ.                                    ،الغربية

 
منيػا  التػي شػردواعمى أف ىذا الطمب ال ينفي حؽ الشعب الفمسطيني في العودة إلػى ديػارىـ  التأكيد*

 ( والخاص بحؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف.194حسب القرار )
 
عمى وجوب أخذ الحذر عند تحديد حدود الدولػة مػف الوقػوع فػي أخطػاء قػد تػؤدى إلػى المػس  التأكيد*
 ؽ العودة. بح

وبيذه الشروط الثبلثة يصبح قبوؿ فمسطيف كعضو مراقب ىو موقؼ ايجابي ويتخطى السمبيات      
التي قد تنتج وال شؾ أف ىدؼ أمريكا وبعض الدوؿ المتحالفة معيما ىو انياء تمثيؿ منظمة التحرير 

طينييف، وىػذا ىػو لمشعب الفمسػطيني لمػوطف والشػتات كخطػوة ىامػة نحػو إنيػاء قضػية البلجئػيف الفمسػ
محػػػرؾ ىػػػاـ فػػػي كػػػؿ التحركػػػات السياسػػػية والدبموماسػػػية والمفاوضػػػات الفمسػػػطينية ؿ)اسػػػرائيؿ( برعايػػػة 
أمريكيػػػة، ومػػػف ناحيػػػة أخػػػرى، أدركػػػت القيػػػادة الفمسػػػطينية أف تحقيػػػؽ اليػػػدؼ الفمسػػػطيني بإقامػػػة دولػػػة 

فػي المرحمػة الراىنػة  فمسطيف الديمقراطية عمى كامؿ حدود فمسطيف التاريخيػة ىػو أمػر صػعب تحقيقػو
ـ سياسػة المراحػؿ، وىػذه السياسػة تسػتوجب مػف وجيػة 1974لذلؾ انتيجت منظمة التحرير منذ العاـ 

نظػػر الجبيػػة الشػػعبية الحػػذر دومػػا مػػف أال َتِمػػس السياسػػة المرحميػػة باليػػدؼ االسػػتراتيجي، وىنػػا كػػاف 
وكػػػذلؾ التمسػػػؾ بالشػػػعب  والتمسػػػؾ بحػػػؽ العػػػودة -مػػػف قبمنػػػا –الموقػػػؼ بعػػػدـ االعتػػػراؼ ب)اسػػػرائيؿ( 

 الفمسطيني في الوطف والشتات .
وىنػػا أيضػػا كػػاف تقػػديـ الطمػػب بعضػػوية فمسػػطيف كدولػػة مراقبػػة فػػي األمػػـ المتحػػدة باسػػـ منظمػػة      

 والشتات.التحرير التي نرى بأنيا ممثؿ لمشعب الفمسطيني في الوطف 

مػا يجػب أف تحػذر منػو القيػادة  ( وىػذا194وىنا أيضػا جػاء التمسػؾ بحػؽ العػودة حسػب القػرار )     
بعػػدـ الوقػػوع فػػي الخطػػأ المقصػػود وغيػػر المقصػػود، بشػػطب منظمػػة  ،الفمسػػطينية المعنيػػة بالمفاوضػػات

التحرير كممثؿ لمشعب الفمسػطيني فػي الػوطف والشػتات، وقصػر تمثيميػا عمػى السػمطة الفمسػطينية فػي 
بيػذا نتخطػى فمسػطينيًا مػا ُسػِمَى الداخؿ، وىذا يجب أف ينسػحب عمػى مسػئولية المنظمػة عػف الدولػة و 

 بالمحظور .
ىػػو إنيػػاء صػػفة تمثيػػؿ  األوؿ: ف:الياحتمػػإف قبػػوؿ فمسػػطيف كعضػػو مراقػػب يمكػػف أف يػػؤدى إلػػى      

نيػػاء قضػػية البلجئػػيف وحػػؽ  وىػػذا ىػػو  العػػودة،منظمػػة التحريػػر لمشػػعب الفمسػػطيني فػػالوطف والشػػتات وا 
االتجاه مؤًيد مػف بعػض الفمسػطينييف الػذيف يبػالغوف  وقد يكوف ىذا وحمفائيـ،ىدؼ )اسرائيؿ( وأمريكا 

 الواقعية.في 
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ىو أف تكوف ىذه الخطوة إيجابية باتجاه تحقيؽ اليدؼ المرحمي لمشعب الفمسطيني بإقامة  الثاني:
وىذا يحصؿ إذا تمسكنا  االستراتيجي،ـ كخطوة نحو اليدؼ 1967دولة فمسطيف عمى حدود عاـ 
التمسؾ بحؽ العودة وبصفة المنظمة كممثؿ لمشعب الفمسطيني في بعدـ االعتراؼ ب)اسرائيؿ( و 

 *(والشتاتالوطف 
 

                                          
 المطمب الثاني

 القرار الممي ترتبة عمى صدورالم نتائاال
مبية لقد ترتب عمى القرار االممػي نتػائج عػدة منيػا ايجابيػة تخػدـ الوضػع الفمسػطيني الجديػد، ومنيػا سػ

ال يصب في مصمحتيا تطور الوضػع الفمسػطيني  جية أطراؼا مف تعامؿ مف عمييلما سوؼ يترتب 
ومركػػزه فػػي االمػػـ المتحػػدة، ويقػػؼ عمػػى رأس ىػػذه األطػػراؼ )اسػػرائيؿ( ومػػف خمفيػػا الواليػػات المتحػػدة 

 االمريكية الحميؼ االستراتيجي والدائـ ليا.
وىػو  الولتبت عمى ىذا القػرار االممػي فػي فػرعيف وفي ىذا المطمب سوؼ نستعرض النتائج التي تر 

المكاسب الدبموماسية والسياسية والقانونية التي تمخضت عف ىذا القرار بعد الوضع الجديػد لفمسػطيف 
سوؼ نتطرؽ فيو الى المخػاطر والتحػديات التػي سػتواجييا أو مػف  الثانيالدولة العضو المراقب، أما 

 ذلؾ.وضع القانوني الجديد ليا في األمـ المتحدة، وفيما يمي فمسطيف بعد ال الممكف أف تواجييا
 األممي.المكاسب المترتبة عمى صدور القرار  الفرع االول:
 المخاطر والتحديات التي ستواجييا فمسطيف بعد القرار األممي.  الفرع الثاني:

                                              
 الولالفرع 

 بة عمى صدور القرار المميالمكاسب المترت
بموجب اتفاقية جنيؼ الرابعة سيكتسب وضع فمسػطيف الجديػد الصػفة القانونيػة الممزمػة بمواجيػة      

ـ والػذي يػدرج 1977كافة الدوؿ المتعاقدة، واألمر ذاتو سينطبؽ عمػى نصػوص اتفاقيػات جنيػؼ لعػاـ 
ا القػػانوف الػػدولي االنسػػاني عمييػػي االحػػتبلؿ االجنبػػي واألنظمػػة العنصػػرية ضػػمف الحػػاالت التػػي يسػػر 

ـ حيػث 1969( مػف اتفاقيػة فيينػا لقػانوف المعاىػدات الدوليػة عػاـ 38بكاممو، ويؤكد ذلؾ نص المػادة )
كمػػا أكػػدت ىػػذه الحقيقػػة القانونيػػة المجنػػة  تشػػكؿ ىػػذه القواعػػد أعرافػػًا دوليػػة تعتػػرؼ بيػػا سػػائر الػػدوؿ، "

ا إلييػػاسػػرائيؿ( التػػذرع بعػػدـ انطبػػاؽ القواعػػد المشػػار الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر، ومػػف ثػػـ فػػبل تسػػتطيع )
( 49ووفقػا لػنص المػادة )، عمى األجزاء التي ال تزاؿ )اسرائيؿ( تحتميا مف قطاع غزة والضػفة الغربيػة

مػػف اتفاقيػػات جنيػػؼ الرابعػػة لحمايػػة المػػدنييف، فانػػو يحظػػر النقػػؿ الجبػػري او الجمػػاعي وكػػذلؾ ترحيػػؿ 
                                                 

 مقابمة شخصية سبؽ  اإلشارة ليا. *
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المحتمػػة الػػى منطقػػة القػػوة المحتمػػة أو الػػى بمػػد آخػػر، بغػػض النظػػر عػػف  األفػراد المحميػػيف مػػف المنطقػػة
فممدولػػة الفمسػػطينية، ولمػػدوؿ األطػػراؼ فػػي االتفاقيػػة الرابعػػة أيضػػا فضػػبل عػػف المجنػػة  اليوبالتػػالػػدوافع  

المحػددة فػي االتفاقيػة عمػى  اتليػلآلالدولية لمصميب األحمػر الواليػة القانونيػة فػي حمػؿ اسػرائيؿ، وفقػا 
 (.113: 2013)سالمة، الكامؿ عف ىذه االنتياكات" التوقؼ
ف ترقيػػػػة المركػػػػز القػػػػانوني لفمسػػػػطيف فػػػػي االمػػػػـ المتحػػػػدة مػػػػف شػػػػأنيا تغييػػػػر النظريػػػػة السياسػػػػية إ     

والقانونيػػة لمقضػػية الفمسػػطينية فػػي أروقػػة المنظمػػة األمميػػة خاصػػة الجمعيػػة لؤلمػػـ المتحػػدة باعتبارىػػا 
مف  ةاليانتقاألمـ األعضاء بالمنظمة، "حيث يعتبر ىذا القرار خطوة المنبر العاـ الذي تمثؿ فيو باقي 

دولػة  16مرحمػة العضػوية الكاممػة، وىنػاؾ شػواىد تاريخيػة عديػدة ؿ إلػى -مراقػب غيػر عضػو –دولة 
دولػة كاممػة العضػػوية، وىػي سويسػرا، كوريػػا  إلػىمػرت بيػذه المرحمػة مػػع اخػتبلؼ فػي عمميػة االنتقػػاؿ 

، فمنػدا، النمسػا، االيػإيط، جميورية فيتناـ الجنوبية، ابافالي، ةاليالشمحادية، كوريا الجنوبية، ألمانيا االت
أف األمػر  إلػىألمانيا الديمقراطية، الكويت، إسبانيا، فيتناـ الموحدة، بنغبلدش، موناكو، وىو ما يشػير 

 (.        21: 2013)المدلل، ليس قانونيًا محضًا، بؿ ىو أمر سياسي في معظمو"
      
ـ والقاضي بقبوؿ دولة فمسطيف عضو مراقب 2012\11\29ف قرار الجمعية العامة بتاريخ "إ      

دولة عف التصويت 41أصوات وامتناع  9صوت ومعارضة 138في األمـ المتحدة وذلؾ بأغمبية 
ف اعتراؼ المجتمع نجد أ لدولة في األمـ المتحدة، وفي ىذا السياؽا أدى إلى أف تأخذ فمسطيف مكاف

والذي جاوز المائة دولة، ورتب وجود  (إسرائيؿ)دولي بإعبلف الدولة الفمسطينية قد فاؽ االعتراؼ بال
 .(292: 2014النصر، )أبو"التمثيؿ الدبموماسي بيف دولة فمسطيف والدوؿ األخرى

وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف ىػػذا القػػرار قػػد خمػػؽ مركػػزًا قانونيػػًا وسياسػػيًا ال يمكػػف نكرانػػو ويجػػب عمينػػا      
فمسػطينييف اسػتثماره جيػدًا، كمػا وأف ىػذا القػرار يثيػر العديػد مػف القضػايا واإلشػكاليات باإلضػافة إلػػى ك

 االمتيازات عمى الصعيد الدولي وعمى الصعيد المحمي. 
ــدولي      ــى الصــعيد ال ىػػذا القػػرار يحقػػؽ العديػػد مػػف االمتيػػازات لعػػؿ أىميػػا االنضػػماـ إلػػى  إففػػ عم

 القانونيػة الشخصػية فمسػطيف سػيمنح التمثيػؿ رفػع ية بصفتيا دولػة، كمػا إفاالتفاقات والمعاىدات الدول

 بمػا الدوليػة المعاىػدات غالبيػة فػي تكوف طرفػا أف ليا وسيسمح ، "الدولي القانوف بموجب كدولة الكاممة

 عمى القضاء معاىدة الجنايات الدولية، لمحكمة األساسي روما نظاـ األربعة، جنيؼ معاىدات ذلؾ في

 اليبالت تصبح ونيسكوالي في العضوية عمى حصمت فمسطيف أف المرأة، وحيث ضد التمييز شكاؿأ كافة

 التمييػز أشػكاؿ جميػع عمػى لمقضػاء الدوليػة االتفاقيػة :ومػف بينيػا المعاىػدات ليػذه لبلنضػماـ مؤىمػة

المدنيػػػػة والسياسػػػية وغيرىػػػػا مػػػػف المعاىػػػػدات  بػػػػالحقوؽ الخػػػػاص الػػػدولي والعيػػػد العنصػػػري
 (.33: 2012)عريقات، "واالتفاقيات

تنضـ إلى االتفاقيات والمواثيؽ الدولية المتعمقػة دولة فمسطيف  سيجعؿ ياألمم ىذا القراركما إف      
ومف شػأف ذلػؾ تعزيػز حالػة حقػوؽ اإلنسػاف فػي "بحقوؽ اإلنساف، وخاصة المعاىدات التعاقدية منيا، 
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، وايضػا نسػاف التػابع لؤلمػـ المتحػدةإمكانية أف تصبح عضوًا في مجمس حقوؽ اإل مف خبلؿ فمسطيف
 "يمػػػػػػنح الفمسػػػػػػطينييف الحػػػػػػؽ فػػػػػػي الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى الجػػػػػػػنسية سػػػػػػواء فػػػػػػي الػػػػػػداخؿ أو فػػػػػػي الشػػػػػػتات

 (.2: 2012)الغندور،
إف مػػػا جػػػاء فػػػي ىػػػذا القػػػرار باإلضػػػافة إلػػػى أنػػػو يمثػػػؿ نصػػػرًا سياسػػػيًا فإنػػػو يمثػػػؿ أساسػػػًا قانونيػػػًا      

ف قػػرار مجمػػس االمػػف رقػػـ  "الفمسػػطيني،لبلعتػػراؼ بالدولػػة الفمسػػطينية عمػػى التػػراب  الصػػادر  1397وا 
ـ والػػذي يػػدعو إلػػى قيػػاـ دولػػة فمسػػػطينية إلػػى جانػػب دولػػة )إسػػرائيؿ( ىػػو قػػػرار  2002\3\13بتػػاريخ 

ف قبػػػوؿ لدولػػػة فمسػػػطيف، ثػػػـ إ  -انوف الػػػدوليوفقػػػا ألحكػػػاـ القػػػ -قػػػانوني باكتمػػػاؿ االركػػػاف القانونيػػػة 
ـ يؤكػػد 2012نػػوفمبر29بنػػاًء عمػػى قػػرار الجمعيػػة العامػػة فػػي  فمسػػطيف دولػػة مراقػػب فػػي االمػػـ المتحػػدة

اكتماؿ أركاف الدولة الفمسطينية، ومف ثـ َلُزـ تذليؿ العقبات السياسية والواقعية والتي تحوؿ دوف ذلؾ، 
والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي االحػػػتبلؿ االسػػػرائيمي واالجػػػراءات االسػػػرائيمية والتػػػي تتنػػػاقض مػػػع القػػػانوف الػػػدولي 

ـ، والتػي تحػوؿ دوف قيػاـ السػمطة الفمسػطينية وممارسػتيا الختصاصػاتيا 1949عػاـ واتفاقيات جنيؼ ل
 (.293:  2014)أبو النصر،  ومسئولياتيا"

سيضع حدًا لممزاعـ اإلسرائيمية بأف األراضي الفمسػطينية ىػي أراٍض "القرار األممي ىذا إف ثـ        
أنيػا أرض فمسػطينية محتمػة منػذ  عمػىسػابقة ا، وتأكيػد جديػد لكػؿ قػرارات األمػـ المتحػدة العمييػمتنازع 
ـ بمػػػا فييػػػػا القػػػدس، وأنيػػػا أرض الدولػػػػة الفمسػػػطينية الواقعػػػة تحػػػػت االحػػػتبلؿ اإلسػػػػرائيمي 1967عػػػاـ 

 عمػػىوالواجػػب تحريرىػػا وتمكػػيف شػػعبيا مػػف ممارسػػة حقػػو فػػي تقريػػر مصػػيره، ثػػـ إف حصػػوؿ فمسػػطيف 
 "اسػػتعادة األراضػػي التػػي التيميػػا الجػػدارىػػذه الصػػفة يمكػػف االسػػتفادة منػػو فػػي ىػػدـ الجػػدار العػػازؿ و 

(http://alray.ps/www،)  حيػػث مػػف المرتقػػػب أف تقػػـو المجموعػػة العربيػػػة واالسػػبلمية بمطالبػػػة
مجمػس األمػػف ليػدرؾ المسػػألة قيػد النظػػر أمامػػو باتخػاذ التػػدابير المتاحػة بموجػػب ميثػاؽ األمػػـ المتحػػدة 

ى الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة فػػػي حػػػاؿ اخفػػػاؽ المجمػػػس فػػػي اتخػػػاذ أي مػػػف القػػػرارات والمجػػػوء الػػػ
 االنقاذية باتجاه )اسرائيؿ( بشأف الجدار العنصري .

مربػػػػع المفاوضػػػػات الثنائيػػػػة التػػػػي  مػػػػف-فمسػػػػطيف دولػػػػة-كمػػػػا أف ىػػػػذا االعتػػػػراؼ "يخػػػػرج إقامػػػػة      
ب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره، أي أف ا لتحقيػػؽ أىػػدافيا، إلػػى مربػػع حػػؽ الشػػععمييتصر)إسػػرائيؿ(

عادتيا إلى خارطة الجغرافيا ليس نتيجة لممفاوضػات فقػط، بػؿ ىػي عمػؿ يتوافػؽ مػع  ميبلد فمسطيف وا 
ومػػف منطمػػؽ حػػؽ الشػػػعوب فػػي تقريػػر مصػػيرىا، وتصػػػبح  ،يػػػةعية الدولالقػػانوف الػػدولي وقػػرارات الشػػر 

ترتيبات األمنية والضمانات وحؿ قضية وظيفة المفاوضات مف ثـ تتمحور حوؿ مواعيد االنسحاب وال
 (.22: 2013)المدلل، البلجئيف واإلفراج عف االسرى وتحديد االلتزامات والمسؤوليات"

      
ا الجمعيػة العامػة إليي"إف ىناؾ شيئا ميما في ىذا القرار األخير وىو أف الحيثيات التي استندت      

فمسطيف دولة عضو فػي االمػـ المتحػدة، إذ يسػتند في رفع مستوى التمثيؿ ىي مبررات واضحة لقبوؿ 
ـ والقاضػػػي بتقسػػػيـ فمسػػػطيف، وىػػػذا تأكيػػػد لحػػػؽ الشػػػعب  1947( لعػػػاـ 181فػػػي حيثياتػػػو إلػػػى القػػػرار)
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الفمسػػطيني فػػي انشػػاء دولػػة مسػػتقمة فػػي فمسػػطيف، كػػذلؾ اسػػتندت إلػػى إعػػبلف دولػػة فمسػػطيف والصػػادر 
اسـ فمسطيف مف قبؿ الجمعية العامة كمراقب، ـ واعتماد 1988عف المجمس الوطني الفمسطيني لعاـ 

ضػو كامػؿ عكما واستند ىذا القرار إلى عضوية فمسطيف في العديد مف المنظمات الدولية واالقميميػة ك
 (.292:   2014)أبو النصر، العضوية " 

 
العضػػوية بسػػائر الوكػػاالت المتخصصػػة التابعػػة  عمػػىوىػػذا االعتػػراؼ سػػيتيح لفمسػػطيف الحصػػوؿ      
ـ المتحػػدة، فػػيمكف عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ قبػػوؿ عضػػوية فمسػػطيف فػػي منظمػػة الصػػحة العالميػػة عنػػد لؤلمػػ

اقرار طمب العضوية بأغمبية بسيطة مف أصوات الييئة العامػة لممنظمػة، "أمػا منظمػة العمػؿ فتتطمػب 
موافقػػة ثمثػػي المنػػدوبيف بمػػا فػػي ذلػػؾ  ثمثػػا أصػػوات المنػػدوبيف الحكػػومييف لمموافقػػة عمػػى انضػػماـ دوؿ 

مؤىمة لبلنضماـ  اليبالتفإنيا تصبح  ونسكواليجديدة، وحيث اف فمسطيف حصمت عمى العضوية في 
لممعاىدات التي ترعاىا ىذه المنظمة ومف بينيا االتفاقية الدولية  لمقضػاء عمػى جميػع أشػكاؿ التمييػز 

حمايػة المػوروث العنصري والعيد الدولي الخػاص بػالحقوؽ المدنيػة والسياسػية واتفاقيػة األمػـ المتحػدة ل
باالضػطبلع بمسػػئولياتيا القانونيػة الدوليػػة  ونسػػكواليالثقػافي  ومػػف ثػـ يمكػػف لفمسػطيف مطالبػػة منظمػة 

ا والتػي ترتكبيػا اسػرائيؿ فػي األراضػي إلييػتجاه االنتياكػات  الجسػيمة لبلتفاقيػات والمعاىػدات المشػار 
 (.114:  2013)سالمة، ـ"1967التي تحتميا منذ عاـ 

واالقتصػػادية  ميػػةعميوالتاف فمسػػطيف اآلف اختيػػار األنظمػػة االجتماعيػػة والثقافيػػة والسياسػػية "وبإمكػػ     
بحرية، نظرًا الرتباط حؽ تقرير المصير لمشعوب المكافحة باختيار ىذه الشعوب ألنظمتيا المختمفػة، 

سػمو لػػـ فدولػة فمسػطيف اآلف شػخص مػف أشػخاص القػانوف الػدولي، فػالقيود اإلسػرائيمية فػي اتفاقيػات أو 
 (.     24: 2013)المدلل، " تعد سارية المفعوؿ

العضػػػوية فػػػي المنظمػػػة الدوليػػػة مػػػف شػػػأنو أف يعػػػزز فػػػرص مبلحقػػػة  عمػػػى"إف حصػػػوؿ فمسػػػطيف      
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  إلىمجرمي الحرب، حيث أف ذلؾ يسمح بانضماـ فمسطيف 

حيػػث سػػينتيي الجػػدؿ إذا مػػا كانػػت فمسػػطيف دولػػة أـ ال، نظػػاـ رومػػا األساسػػي،  عميػػووفقػػًا لمػػا يػػنص 
النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية، وسػيتيح ليػا ذلػؾ إمكانيػة طمػب إصػدار  إلىواالنضماـ كذلؾ 

يمنح ذلػػؾ لمفمسػػطينييف الحػػؽ بالتوجػػو إلػػى محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فتػػاوي حػػوؿ مسػػائؿ معينػػة، حيػػث سػػ
 ( "إسػرائيؿ)ي أشكاؿ التمييز العنصري دوف الحاجػة إلػى موافقػة إلصدار فتوى في القضايا المتعمقة ف

( http://alray.ps/www.) 
إال أف قبػوؿ دولػػة فمسػػطيف عضػوا مراقبػػا بمنظمػػة األمػـ المتحػػدة ال يعنػػي االنضػماـ تمقائيػػا الػػى       

لجنائيػػة الدوليػػة كيػػاف قػػانوني منفصػػؿ عػػف األمػػـ المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة ب الىػػاي، " فالمحكمػػة ا
وليسػت الجمعيػة العامػة  -المتحدة، وليا نظاـ أساسي خاص بيا، وجمعية الدوؿ األطراؼ بالمحكمػة 

 (.114: 2013ىي التي تقرر استيفاء الدوؿ لشروط العضوية بالمحكمة")سبلمة،-لؤلمـ المتحدة 
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المعاىػػدات الدوليػػة الخاصػػة بالػػدوؿ، بمػػا  إلػػىمسػػطيف ومػػف مزايػػا القػػرار األممػػي كػػذلؾ انضػػماـ ف     
ـ، 1982فييػػا اتفاقيػػة رومػػا لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة، واتفاقػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف، وقػػانوف البحػػار لعػػاـ

الحقوؽ المائية الفمسطينية، واتفاقية  عمىحيث سيكوف ليذا االنضماـ فوائد عديدة وخاصًة في الحفاظ 
جنيػؼ الرابعػػة المعينػػة بحمايػة المػػدنييف تحػػت االحػتبلؿ، "وقػػد قػػاؿ الػػرئيس  واتفاقيػػة ـ،1961فينػا لعػػاـ

أف )مػف حػؽ فمسػطيف االنضػماـ إلػى  /كريستشـان وينـاويزر/السابؽ لمدوؿ المتعاقػدة فػي نظػاـ رومػا 
أيػػة معاىػػدة دوليػػة بمػػا فييػػا نظػػاـ رومػػا لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة، وقانونيػػا فػػور تبنػػي قػػرار الجمعيػػة 

س ىناؾ اية أرضية لرفض عضوية فمسطيف في أي مػف ىػذه المعاىػدات( عممػا بػأف توقيػت العامة لي
 "ةاالنضػػػػماـ ىػػػػو قػػػػرار سياسػػػػػي تُفِعمػػػػو أو ُتؤِجمػػػػو القيػػػػادة الفمسػػػػػطينية بمػػػػا يحقػػػػؽ المصػػػػمحة الوطنيػػػػػ

    (. 26: 2013)المدلل،
مفػػة قػد يَكػػِوف مسػػاحة وال يفوتنػا أف نػػذكر أف انضػماـ دولػػة فمسػطيف إلػػى المنظمػػات الدوليػة المخت     

مواجية مع )إسرائيؿ( وممارساتيا ضد الشعب الفمسطيني وىي معركة سياسية بامتياز يجب التجييز 
واإلعػػداد ليػػا عمػػى أعمػػي المسػػتويات السياسػػية والقانونيػػة، األمػػر الػػذي يحػػتـ عمينػػا ضػػرورة اسػػتخداـ 

مػا لنػا مػف حقػوؽ أو فيمػا عمينػا مػف كأداة مف أدوات الصراع مع االحتبلؿ اإلسرائيمي سػواء فيالقانوف 
       واجبات.
لقد فتح القػرار األممػي آفاقػًا رحبػة فػي الشػأف الدبموماسػي "فأصػبح مػف  فى الشأن الدبموماسيو       

حػػػؽ فمسػػػطيف فػػػي التمتػػػع بالمزايػػػا والحصػػػانات الدبمػػػػوماسية التػػػػي يقررىػػػا القػػػانوف الػػػدولي ألشخاصػػػو 
حػػؽ فػػي إنشػػػاء عبلقػػػات دبمػػػوماسية خػػػارجية مػػع منحيػػا القػػرار الكمػػا  وأىميػػا الحصػػانة الدبموماسػػية

 (.http://alray.ps/www) "الػدوؿ األعػضاء وغير األعضاء والمنظمات األخرى

ويعتبػػر االعتػػراؼ المتبػػادؿ بػػيف الػػدوؿ يعنػػي وجػػود حقػػوؽ وامتيػػازات متبادلػػة بػػيف فمسػػطيف وبػػيف      
 إلػػىيػػة الػػدوؿ التػػي اعترفػػت بيػػا، حقػػوؽ سياسػػية ودبموماسػػية واقتصػػادية وتجاريػػة وثقافيػػة، إضػػافة وبق

ىذه الدولة، كفاعؿ دولي تستطيع أف تقيـ عبلقات، وأف تبني  عمىإمكانية إضفاء الشخصية القانونية 
فمسػػطينية أقػػؿ لبلعتػػراؼ بقيػػاـ دولػػة  ةعميػػالفتعاقػػدات واتفاقيػػات مػػع دوؿ العػػالـ، "وقػػد تكػػوف الػػدالئؿ 

النقيض مف االتفاقيات  عمى -بكثير مف التوقعات الفمسطينية، لكف التي اعترفت بالقرار سوؼ تسعي
درجػة، وىػذا مػا  عمػىأ إلػىرفع عبلقاتيا الدبموماسية الثنائية مػع فمسػطيف  إلى -الفمسطينية اإلسرائيمية

حصانة سيادية، ولممثمييا حصػانة حدث بالفعؿ، والدخوؿ في اتفاقيات ثنائية معيا، أو منح فمسطيف 
درجػػػة سػػػفارة، كمػػػا حػػػدث مػػػع الكثيػػػر مػػػف الػػػدوؿ مثػػػؿ: إيرلنػػػدا،  إلػػػىدبموماسػػػية، ورفػػػع تمثيػػػؿ بعثتيػػػا 

والسػػويد، والنػػرويج، والنمسػػا، وقبػػرص، واسػػتونيا، وتركيػػا، ولبنػػاف، والكويػػت، مػػع التممػػيح مػػف بعػػض 
 إلػىمثيػؿ الػدوؿ األجنبيػة فػي دولػة فمسػطيف، الدوؿ األخرى كفرنسا لرفع التمثيؿ، وفػي المقابػؿ، رفػع ت

جراءات السفر لمفمسطينييف" عمىسفارات وقنصميات لتسييؿ الحصوؿ   2013)المدلل،        الفيزا وا 
:23.) 
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القػػرار األممػػي  عمػػىإف التوجػػو الفمسػػطيني لؤلمػػـ المتحػػدة والحصػػوؿ فػػ وعمــى الصــعيد الــداخمي      
رأسيا حركة حماس، منح الػرئيس عبػاس وحركػة فػتح الشػعور  عمىبتشجيع مف الفصائؿ الفمسطينية و 

التقدـ في عممية المصالحة مػف جيػة، ومػف الجيػة األخػرى،  إلىبالدعـ واإلنجاز، األمر الذي سيدفع 
سيدفع التيـ ويدحض االدعاءات اإلسػرائيمية التػي تحػاوؿ الطعػف فػي قػرار التصػويت، واعتبػاره بػاطبًل 

ف وأف الػػرئيس عبػػاس ال يمثػػؿ كػػؿ الفمسػػطينييف فيػػـ منقسػػموف وليػػـ بػػدعوي أف الفمسػػطينييف منقسػػمو 
ـ التي حددت أف مف ضمف معايير 1933حكومتيف، تحت ذريعة ما جاء في معاىدة)منتيفيديو( لمعاـ

يجب اإلسراع وبكؿ  عميوو  الدولة وأحد أىـ الركائز ىي وجوب أف تكوف حكومة الدولة فاعمة وواحدة،
ألف ذلػؾ مػف شػأنو أال يخػدـ دولػة فمسػطيف بالشػكؿ المطمػوب  ،نقسػاـ الراىنػةإنياء حالػة اال إلىجدية 

 أماـ أي طعف إسرائيمي بيذا القرار األممي أو حتي التذرع بو في جمسات المفاوضات.
أكد عضػو المكتػب السياسػي لمجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف الػدكتور/رباح مينػا:) أنػو مػا ولقد      

طيني ووجػػػػود حكػػػػومتيف فػػػػي شػػػػطري الػػػػوطف يػػػػؤدي إضػػػػعاؼ الموقػػػػؼ مػػػػف شػػػػؾ أف االنقسػػػػاـ الفمسػػػػ
كؿ األصعدة ومف ضمنيا الصعيد القانوني، وىذا يؤكد مسعي إسرائيؿ الدائـ إلفشاؿ  عمىالفمسطيني 

أي خطػػوة قػػد تكػػوف ليػػا إيجابيػػات لصػػالح القضػػية الفمسػػطينية، وأي تجسػػيد لمكيػػاف الفمسػػطيني، ولكػػف 
وحالػػة نشػػأت بػػيف قيػػادة تنظيمػػيف مػػف بػػيف التنظيمػػات الفمسػػطينية، حالػػة االنقسػػاـ ىػػي حالػػة طارئػػة، 

وحقيقًة فإف الشعب الفمسطيني موحد حوؿ التمسػؾ بحػؽ تقريػر المصػير والمطالبػة بكافػة حقوقػو، وأف 
األمـ المتحدة كخطوة إيجابية نحو  إلىجميع الفصائؿ الفمسطينية بما فييا حركة حماس أيدت التوجو 

يػػػػة الفمسػػػػطينية، ومػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػري فػػػػإف كػػػػؿ القػػػػوي السياسػػػػية واالجتماعيػػػػة تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ الوطن
 *الفمسطينية تطالب ليؿ نيار بإنياء االنقساـ واستعادة الوحدة، بما فييما، حركتي فتح وحماس(

ـ 1933تجػػدر اإلشػػارة فػػي ىػػذا الصػػدد أف اتفاقيػػة منتيفيػػديو حػػوؿ حقػػوؽ الػػدوؿ وواجباتيػػا لمعػػاـ      
بػػػػاألوروغواي فػػػػي  منتيفيػػػػديوا فػػػػي المػػػػؤتمر الػػػػدولي السػػػػابع لمػػػػدوؿ األمريكيػػػػة فػػػػي والتػػػػي تػػػػـ توقيعيػػػػ

، وتػـ تسػجيميا فػي اليالتػديسمبر مػف العػاـ  26ـ ودخمت االتفاقية حيز التنفيذ في 1933ديسمبر 26
تكونت ىذه االتفاقيػة مػف سػتة عشػرة ـ حيث 1936يناير عاـ  8مجموعة معاىدات عصبة األمـ في 

أف الدولة لكي تعتبر شخصا مف أشخاص القانوف الدولي يجب أف  *األولىمادتيا  تضمنت في ،مادة
يتوافر فييا أربعة شروط وىي، أف يكوف بيا سكاف دائميف وىي منطقة محددة جغرافيػا واف يكػوف ليػا 

، معتبػرة أف معػايير الدولػة الحديثػة حكومة وأخيرًا القػدرة عمػى الػدخوؿ فػي عبلقػات مػع الػدوؿ األخػرى
الشروط قد تـ تحديػدىا فػي ىػذه المػادة، وحيػث إف كافػة المعػايير والشػروط السػابقة تنطبػؽ عمػى  بيذه

بأنو ليس ىناؾ أي مانع مف أف تعبر فمسطيف دولة شأنيا شأف أي مػف الػدوؿ ليػا  فإننا نرىفمسطيف 
                                                 

 .مقابمة شخصية سبؽ اإلشارة ليا - *
* {The state as a person of international law should possess the following qualifications:( a permanent population; b ) a defined 

territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states}  .  
( http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897). 
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فػػي قػػرار يتعمػػؽ بػػالتيـ واالدعػػاءات االسػػرائيمية التػػي تحػػاوؿ الطعػػف  ا واجبػػات، وفيمػػاعمييػػالتزامػػات و 
أف  نرىفإننا  أثير حوؿ مسألة أف الفمسطينييف منقسموف وليـ حكومتيف التصويت واعتباره باطبل وما

الػػرئيس عبػػاس ىػػو رئػػيس لكافػػة أطيػػاؼ الشػػعب الفمسػػطيني وىػػو رئػػيس منتخػػب فػػي انتخابػػات حػػرة 
معػب ثنائية وتحالػة طارئػة واسػت ونزيية وأف حالة االنقساـ التي تعتري أراضػي السػمطة الفمسػطينية ىػي

إذ أنيػا مػف دولة الكياف االسرائيمي دورًا رئيسيًا في استمرار ىذا االنقساـ وعدـ انيائو والخػبلص منػو، 
ناحية تحذر القيادة الفمسطينية مف التعامؿ والتصالح مع حركة حماس وتصػفيا باإلرىابيػة، فإنيػا مػف 

فمسطيني وأف قطػاع غػزة تسػيطر عميػو ناحية أخري لطالما تشدقت بأف الرئيس عباس ال يمثؿ الكؿ ال
حركة حماس وليس مف الممكف التحدث عنو إال مع مػف يحكمػو، وسػبؽ أف سػؤؿ رئػيس دولػة الكيػاف 

حػرب  والثـاني ـ1948عػاـقيػاـ دولػة )إسػرائيؿ(  الولعف أىـ ثبلثة أحداث مرت في حياتو فأجػاب، 
 فيمػػا يخػػص و  ،ـ2007دث فػػي يونيػػواالنقسػػاـ الفمسػػطيني الػػذي حػػ والثالــثـ 1967األيػػاـ السػػتة عػػاـ 

لػػيس إال تسػػييبًل عمػػى القػػادة الفمسػػطينييف إلدارة فيػػو وجػػود حكػػومتيف فػػي منػػاطؽ السػػمطة الفمسػػطينية 
أف الحكومػػة فػػي جنػػاحي الػػوطف، مػػع مبلحظػػة والحياتيػػة ألبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني  وميػػةاليالشػػئوف 

ت العينيػة والنقديػة لمحكومػة فػي قطػاع غػزة الفمسطينية في الضفة الغربية ترسؿ بػالكثير مػف المسػاعدا
  باإلضافة إلى أف جزء ال يستياف بو مف ميزانيتيا مخصص لقطاع غزة .  

       
لمدولػػة وأف االمػـ المتحػػدة قػػد  محػدداً  القػػانوف الػدولي لػػـ يضػع تعريفػػاً "ف نجػد أوبعػد كػػؿ مػا سػػبؽ      

ا وفيمػا يتعمػؽ عمييكتمؿ العناصر المتعارؼ بالعديد مف الدوؿ بالشخصية القانونية دوف اف ت عترفتا
بالشعب الفمسطيني نجد أف عناصره الداخمية والخارجية مكتممة مف حيث االقمػيـ والشػعب بمػا فيػو مػا 
ىػػػو موجػػػود فػػػي الػػػداخؿ وفػػػي الخػػػارج باإلضػػػافة إلػػػى انتمائػػػو القػػػانوني والسياسػػػي لمنظمػػػة التحريػػػر 

بػػاف عيػػد االنتػػداب البريطػػاني يحػػدد شػػروط الجنسػػية الفمسػػطينية وفمسػػطيف، كمػػا أف قػػانوف الجنسػػية إ
 .(294: 2014")أبو النصر، الفمسطينية

ي تقػػـو بػػذلؾ يػػوال يفوتنػػا أف نػػذكر أف السػػمطة الفمسػػطينية فػػي ممارسػػتيا لػػدورىا وصػػبلحياتيا ف      
 ، واألخيرة ىي التي منحت ذلػؾ لمسػمطة تحػت اشػرافيا ومباشػرتيا، األمػر الػذي(ف ت. .ـ) عفنيابة 

يػػدعونا إلػػى القػػوؿ أنػػو لػػيس ىنػػاؾ مػػف انفصػػاـ بػػيف السػػمطة والمنظمػػة بػػؿ إف األولػػى ىػػي أحػػد أذرع 
ذا نظرنػػػا إلػػػى الصػػػبلحيات والسػػػمطات التػػػي تتمتػػػع بيػػػا  ت. ؼ ومػػػف ضػػػمنيا السػػػمطة  ـ.الثانيػػػة، وا 

ة الفمسطينية نجد أف تمؾ الصبلحيات والسمطات ىػي داخميػة وخارجيػة وتمثػؿ أوجػو السػيادة الفمسػطيني
داخميا وخارجيا، وبناًء عمى ذلؾ فإف االعتراؼ الدولي بدولة فمسطيف كعضو  الفمسطينية عمى االرض

د شػرعيتيا وفقػا لمقػرارات بصفة مراقب يؤكد اكتماؿ أركاف الدولة الفمسػطينية األمػر الػذي يوجػب تجسػي
  .الدولية
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لػػة فمسػػطيف بعػػد الوضػػع الجديػػد أنػػو بػػالرغـ مػػف أف ىػػذا القػػرار األممػػي ال يمػػنح دو  وختامــًا نقــول    
الحػػؽ فػػي التصػػويت فػػي ىيئػػات األمػػـ المتحػػدة بمػػا فييػػا الجمعيػػة العامػػة، كمػػا لػػف يسػػمح بػػأف تترشػػح 
وتنتخب لتتػولي أيػة مناصػب فػي ىػذه الييئػات، إال أف الوضػع الجديػد )دولػة بصػفة مراقػب( سػيمكنيا 

ة، ومحاولة إبداء وجية نظرىا بالقبوؿ مف المشاركة في أعماؿ ومداوالت الجمعية العامة لؤلمـ المتحد
والػرفض لمشػػاريع القػوانيف والقػػرارات، فػػي محاولػة لمتػػأثير فػي مواقػػؼ اآلخػػريف والتنظيػر لوجيػػة النظػػر 

 الفمسطينية، ودفع اآلخريف وحشدىـ لكي يدعموىا ويقفوا خمفيا.            
 الفرع الثاني

 القرار الممي صدوربعد فمسطين  المخاطر والتحديات التي ستواجو
ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف ىػػػذه الخطػػػوة التػػػي نػػػتج عنيػػػا القػػػرار األممػػػي محفوفػػػة بالمخػػػاطر والصػػػعاب     

ىذا  عمىوالتحديات، األمر الذي يستدعي مف القيادة الفمسطينية التحوط لحماية ىذه الخطوة والحفاظ 
، وىػػو مػػا يسػػتدعي المكسػػب السياسػػي والتخطػػيط لمػػا بعػػدىا بيػػدؼ تحقيػػؽ أىػػداؼ شػػعبنا الفمسػػطيني

األرض، وتجييػز وتييئػة البيػت الػداخمي  عمػىضرورة اإلسراع في تنفيذ المصػالحة الوطنيػة وتطبيقيػا 
الساحة اإلقميمية والدولية وخصوصًا ردات الفعؿ التي قد تصدر  عمىألي مخاطر وتحديات ستستجد 

ئيمي، وفيمػػا يمػػي نعػػرض عمػػف لػػيس فػػي مصػػمحتيـ ىػػذا القػػرار وبالتحديػػد الجػػانبيف األمريكػػي واإلسػػرا
 لبعض تمؾ المخاطر والتحديات.   

إف نجاح إعبلف دولػة فمسػطينية كدولػة مراقػب فػي األمػـ المتحػدة، لػف يحمػؿ عمػى األغمػب دالالت "  
عمميػػػة عمػػػى األرض، حيػػػث سػػػيبقى االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي مسػػػتعينًا بمغػػػة القػػػوة، وبالػػػدعـ األمريكػػػي، 

 .(10: 2004)الحمامي،"كياف فوؽ القانوفك( إسرائيؿمع )وبالتعامؿ الدولي 
ف انضػػػماـ فمسػػػطيف لؤلمػػػـ المتحػػػدة كدولػػػة مراقػػػب سػػػتكوف لػػػو أثػػػار ايجابيػػػة عمػػػى الكيػػػاف "ثػػػـ إ     

سيعطيو االنضماـ موقفًا أكثػر تماسػكًا لرفػع الػدعاوى الدوليػة عمػى الفمسػطينييف ضػد  حيثالصييوني 
فػػإف المقاومػػة الفمسػػطينية  اليوبالتػػفمسػػطينية، مػػا يعػػرؼ بأعمػػاؿ العنػػؼ التػػي سػػتأتي مػػف المنػػاطؽ ال

 (.3 :2012)الغندور، "قضائيًا ودولياً  تيابلحقيكوف مف الممكف مس
تفريػػغ القػػرار مػػف محتػػواه، أو فػػرض  إلػػى، فتسػػعي "قػػد تسػػتفز ىػػذه الخطػػوة أطرافػػًا إقميميػػًة ودوليػػةً    

 إلػػىدة األمريكيػػة، ممػػا سػػيؤدي الفمسػػطينييف، وفػػي مقػػدمتيا )إسػػرائيؿ( والواليػػات المتحػػ عمػػىعقوبػػات 
توجيو المزيد مف الضغوط والمقاطعة السياسية واالقتصادية ضد فمسطيف لزيادة كمفة ىذا القرار، ومف 

إرادة ىػػػذه األطػػػراؼ، كمػػػا قػػػد تقػػػـو الواليػػػات المتحػػػدة  إلػػػىثػػػـ ضػػػماف التراجػػػع الفمسػػػطيني واالسػػػتجابة 
بلـ، بنسػخة جديػدة وبشػروط تجعػؿ مػف العضػوية األمريكية بتقديـ مقترحات جديدة إلحيػاء عمميػة السػ

األمػـ المتحػدة والمجتمػع الػدولي مػف تػدويؿ القضػية،  عمػىالجديدة شيئًا رمزيًا فقػط، ولتفويػت الفرصػة 
 (.31 :2013)المدلل، رعايتيا لمعممية السياسية ولممفاوضات" عمىولمحفاظ 

متحػدة قػد يعػرض السػمطة الفمسػطينية إف الحصوؿ عمى دولة غير كاممة العضوية بػاألمـ الثـ  "     
لعقوبػػػات اقتصػػػادية قاسػػػية، فقػػػد طػػػرح الكػػػونغرس األمريكػػػي فػػػي العػػػاـ الماضػػػي مشػػػروع قػػػرار لوقػػػؼ 
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( مميوف دوالر سنويًا، وقد ىػدد وزيػر خارجيػة االحػتبلؿ 500المساعدات عف السمطة، والمقدرة بنحو )
 "     .(10: 2012")الحمامي،  طينيةبحؿ السمطة ووقؼ تحويؿ أمواؿ الضرائب عمى السمطة الفمس

مػف  اإلييػتتخػذ خطػوات مػف طػرؼ واحػد مثػؿ ضػـ كتػؿ االسػتيطاف  (إسػرائيؿ)القػرار سػيجعؿ  ىػذاإف 
)الغنـدور،  "طرؼ واحد، عمػى اعتبػار أف السػمطة الفمسػطينية توجيػت لؤلمػـ المتحػدة مػف طػرؼ واحػد

ة مف أراضييا وشػعبيا سػيمنع فمسػطيف أجزاء كبير  عمى، ثـ إف غياب السيطرة الفمسطينية (4: 2012
 إلػى وذلػؾ يرجػع، (29: 2013)المـدلل، ا كدولػة"عمييػمف تنفيذ بعض الواجبػات القانونيػة المفروضػة 

 عدـ اكتماؿ الوالية القانونية عمى كافة أراضي السمطة الفمسطينية.
ي أف نحػػو يعنػػ ،فقػػط ـ1967عػػاـحػػدود  عمػػىفمسػػطينية بصػػفة مراقػػب  بدولػػة االعتػػراؼف أكمػػا  "   
يشػػكؿ اعترافػػًا قانونيػػًا بدولػػة س ممػػا ،% مػػف أراضػػي فمسػػطيف التاريخيػػة سػػيكوف لمكيػػاف الصػػييوني78

األمػػر الػػذي يتنػػافى مػػع كافػػة األحكػػاـ والشػػرائع والقػػوانيف  األراضػػي الفمسػػطينية، االحػػتبلؿ عمػػى بػػاقي
بالضػػػرورة  عميػػػورتب اإلنسػػػانية والدوليػػػة، ويعتبػػػر تنػػػازاًل غيػػػر مسػػػبوؽ عػػػف فمسػػػطيف التاريخيػػػة وسػػػيت

االعتػػراؼ بييوديػػة الدولػػة عمػػى اعتبػػار أف ىػػذا الكيػػاف الصػػييوني  يفالفمسػػطيني مطالبة)إسػػرائيؿ( مػػف
ــــدور، "كيػػػػاف قػػػػائـ مػػػػع أف مثػػػػؿ ىػػػػذا األمػػػػر ىػػػػو موجػػػػود منػػػػذ إعػػػػبلف االسػػػػتقبلؿ   ،(4: 2012)الغن

 ـ.2002بية عاــ، وكذلؾ اتفاؽ أوسمو والمبادرة السعودية التي أقرتيا القمة العر 1988عاـ
      
فػػي حػػاؿ قيػػاـ دولػػة ـ "ف1948 متواجديف فػػي األراضػػي المحتمػػة عػػاـالػػػ يففمسػػطينيال وفيمػػا يخػػص     

سػػيكوف أمػػاميـ خيػػاراف: إمػػا البقػػاء فػػي ببلدىػػـ مػػع احتفػػاظيـ بالجنسػػية  67فمسػػطيف عمػػى حػػدود الػػػ 
أو أف ، حديثػة كمػواطنيف غربػاءـ وسيتـ معاممتيـ مف قبؿ دولة فمسػطيف العميياإلسرائيمية المفروضة 

يحافظوا عمى جنسيتيـ الفمسطينية كوف القانوف اإلسرائيمي يسمح بازدواجية الجنسية، وفي ىذه الحالة 
سيكوف مطموب مف دولة فمسطيف الحديثة أف تعترؼ بجنسيتيـ وتعامميـ كمواطنيف كاممي األىمية أو 

 (.11: 2012)الحمامي،  "الحديثةأف يختاروا االنتقاؿ مف أراضييـ إلى دولة فمسطيف 
      
ـ 1967 عػاـالخوؼ مػف أف االعتػراؼ بالدولػة الفمسػطينية عمػى حػدود فػ أمػا مػا يخػص البلجئػيف     

وبػذلؾ تضػرب بعػرض الحػائط كافػة القػرارات الدوليػة الخاصػة بحػؽ  تيـسيتضمف الغػاًء ضػمنيًا لقضػي
رح حمػوؿ ليػذه القضػية مػف حيػث التفػاوض حػوؿ طػ اً اليػح، وىذا األمر نجد لو صػدي العودة لبلجئيف

لػػىعػػدد ىػػؤالء البلجئػػيف المنػػوي إعػػادتيـ و  عمػػى أيػػف سػػيعودوف وأيػػف سػػيتـ تػػوطيف مػػف ال يرغػػب فػػي  ا 
ولكننػػا نقػػوؿ وبحػػؽ إف الوضػػع القػػانوني المتمثػػؿ فػػي قيػػاـ العػػودة أو مػػف سػػوؼ لػػف يسػػمح لػػو بػػذلؾ، 

أنػػو حػػؽ فػػردي وجمػػاعي، وبالتػػالي سػػيكوف مػػف الدولػػة الفمسػػطينية ال يػػؤثر عمػػى حػػؽ العػػودة بتاتػػًا، إذ 
حؽ البلجئيف االختيار بػيف العػودة والتعػويض أو التػوطيف والتعػويض فػي الػببلد التػي يرغبػوف والػببلد 
التػػي ترغػػب بػػذلؾ، كمػػا وأف دور وكالػػة غػػوث وتشػػغيؿ البلجئػػيف لػػف يتػػأثر إذ طالمػػا أف حػػؿ مشػػكمة 
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ـ فإف دورىا يجب أف يظؿ 1948لمعاـ ( 194)فقًا لمقرارالبلجئيف الفمسطينييف ال زاؿ عالقا ولـ يحؿ و 
 .قائـ
إف مشػػروع الدولػػة يعنػي تقسػػيـ القػػدس ويشػػكؿ تنػػازاًل كػػامبًل عػػف وفيمػا يخػػص المدينػػة المقدسػػة "فػػ     

سػػيترتب عمػى ىػذه الخطػوة إلغػػاًء ضػمنيًا لكافػة قػػرارات  اليوبالتػحػؽ الفمسػطينييف فػي القػػدس الغربيػة، 
 "غربيػػػػػةالشػػػػػرقية و بشػػػػػقييا المقػػػػػة بحػػػػػؽ الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني فػػػػػي القػػػػػدس موحػػػػػدة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة المتع

 .(4: 2012)الغندور،
ف وضع منظمة التحرير في األمـ المتحدة ىو وضع لـ تتمتػع بػو أي حركػة وتجدر اإلشارة إال أ     

بيػا  تحرر وطني أخرى في تاريخ المنظمة الدوليػة، بػؿ إف منظمػة التحريػر تتمتػع بامتيػازات ال تتمتػع
بعػػض الػػػدوؿ، ألف منظمػػػة التحريػػػر تسػػػتطيع دعػػػوة مجمػػس األمػػػف عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ لبلنعقػػػاد عمػػػى 

( مف النظاـ الداخمي لممجمس المقتصرة عمى الدوؿ، بينما المنظمات األخرى تدعو 37أساس المادة )
( والمقتصػػػرة عمػػػى المنظمػػػات غيػػػر الػػػدوؿ، وكػػػذلؾ تتمتػػػع منظمػػػة 39المجمػػػس عمػػػى أسػػػاس المػػػادة )

لتحريػػر بمقعػػد كامػػؿ فػػي جميػػع المنظمػػات الدوليػػة المنبثقػػة عػػف ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة، وليػػا اعتػػراؼ ا
دبموماسػػي مػػف أكثػػر مػػف مئػػة دولػػة، ويتمتػػع رئيسػػيا فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ باالمتيػػازات المقػػررة لػػرئيس 

يػػا بعضػػوية دولػػة وكػػذلؾ بعثاتيػػا الدبموماسػػية، وتشػػارؾ فػػي الجامعػػة العربيػػة والمنظمػػات المنػػػبثقة عن
كاممة وتقؼ عمى قدـ المساواة مع باقي الدوؿ األعضاء وكذلؾ الحاؿ في منظمػة التعػػاوف اإلسػبلمي 

منظمػػػة  فػػػإف نقػػػؿ تمثيػػػؿ الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة مػػػف اليوبالتػػػودوؿ عػػػدـ االنحيػػػاز، 
ػة التحريػػر فػػي األمػػـ يمغػػي الوظيفػػػة القانونػػػية التػػػي تتمػػػتع بيػػا منظمػػلػػف التحريػػر إلػػى دولػػة فمسػػطيف 

فػػإذا ( كممثػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني، 1974)والمعتػػرؼ بيػػا دوليػػًا منػػذ عػػاـ  ـ1975المتحػػدة منػػذ عػػاـ 
كانػػت المنظمػػة تمثػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني وىػػي الممثػػػؿ الشػػرعي والوحيػػد لػػو فيػػؿ باإلمكػػاف أف تمثػػػؿ 

مػػػًا فػػػي ىػػػذا الصػػػدد يسػػػتدعي أف يكػػػوف ىنػػػاؾ دورًا ىااألمػػػر الػػػذي الشػػػعب الفمسػػػطيني داخػػػؿ دولتػػػو، 
 لؤلكاديمييف وخبراء القانوف وأف يعقد مؤتمر خاص لطرح حموؿ لمثؿ ىذا األمر. 

فقػد تغيػرت وضػعية تمثيمنػا بػاألمـ المتحػدة  " أف ىذا القرار لـ يأت بجديد، يير إال أف ىناؾ مف      
ا وافػؽ الػرئيس ـ، عنػدم1988فمسطيف ثـ دولة فمسػطيف منػذ عػاـ  إلىمف منظمة التحرير الفمسطينية 

ثبلثػػػػة شػػػػروط أمريكيػػػػة وىػػػػي: نبػػػػذ اإلرىػػػػاب، والقبػػػػوؿ بػػػػالقرار األممػػػػي  عمػػػػىالراحػػػػؿ ياسػػػػر عرفػػػػات 
وفيمػا ، عميػوما ىو  عمى، واالعتراؼ ب)إسرائيؿ(، أي أف وضعنا القانوني الرسمي ال زاؿ (242)رقـ

قػائي، بػؿ ىػو فػإف ذلػؾ ال يػتـ بشػكؿ تم لعضػوية فػي وكػاالت األمػـ المتحػدة، ا عمػىيخص الحصػوؿ 
موافقػة مجمػس األمػف،  إلػىمجموعة مف المعايير والشروط، كما أف بعضيا اآلخر يحتػاج  إلىبحاجة 

ومػػػف الممكػػػف أف تتخػػػذ الواليػػػات المتحػػػدة مجموعػػػة مػػػف اإلجػػػراءات بحػػػؽ مؤسسػػػات ووكػػػاالت األمػػػـ 
ت األمػـ العضػوية فػي وكػاال عمػىالمتحدة لمنع عضوية دولة فمسطيف فييا، كما إف السعي لمحصوؿ 

حسػػػػػػػػابات دقيقػػػػػػػػة لمتكمفػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػية والفوائػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػىالمتحػػػػػػػػدة المتخصصػػػػػػػػة، يجػػػػػػػػب أف ينطػػػػػػػػوي 
 (.    30: 2013)المدلل،المرجوة"
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ال شؾ أف الشعب الفمسطيني وقيادتو بعد القرار األممي في وضع  أنونقول  وفي نياية المطاؼ     

وجػػب القػػانوف الػػدولي مػػف أجػػؿ حمايػػة أفضػػؿ لتوظيػػؼ المؤسسػػات الدوليػػة عبػػر األدوات القانونيػػة بم
حقوقػػػو، واإلسػػػراع فػػػي اتخػػػاذ الخطػػػوات البلزمػػػة لتفعيػػػؿ ىػػػذه األدوات مػػػف أجػػػؿ االسػػػتفادة مػػػف الػػػزخـ 

جانػػب ضػػرورة التعجيػػؿ إلتمػػاـ المصػػالحة الوطنيػػة لمتوحػػد  إلػػىالػػدولي المتعػػاظـ لمقضػػية الفمسػػطينية، 
ف ىػػذا مأمػاـ كافػة المخػاطر والتحػديات التػي تواجػو الشػػعب الف سػطيني لمنيػؿ مػف حقوقػو ومكتسػباتو، وا 

، القرار لو أثره السياسي الياـ وىو إفشاؿ كافة مشاريع التصفية التػي كانػت تتيػدد القضػية الفمسػطينية
أو  وتوطيف البلجئػيف فػي أمػاكف تواجػدىـ مف خبلؿ إلحاؽ قطاع غزة بمصر والضفة الغربية باألردف

     سيناء.توطيف الشعب الفمسطيني في شبو جزيرة 
 

 المطمب الثالث
 الفمسطينية في االختصاصات الدبموماسية لرئيس السمطةالممي ثر القرار أ

مف المعروؼ أف قرارات األمـ المتحدة ال تنفذ مف تمقاء ذاتيا وخصوصا إف كانت قرارات       
ال يعني أف فإف صدور قرار االعتراؼ بفمسطيف دولة مراقب  اليوبالتصادرة عف الجمعية العامة، 

الدولة الفمسطينية باتت قريبة المناؿ، فقد يحتاج األمر ليس لجيود دبموماسية شاقة بؿ ربما لمعودة 
عمى القيادة  وبالتالي ،لخيار الكفاح المسمح واالنتفاضة حتى تصبح الدولة واقعا عمى األرض

 فرصة صدور القرار ؿاستغبلو إعادة بناء وتفعيؿ منظمة التحرير  وبسرعة إلي وتجأف تالسياسية 
ألممي ومباشرة استراتيجية جديدة لممفاوضات ولمعمؿ الدبموماسي والسياسي متزامنة مع خطوات ا

إجرائية صدامية مع االحتبلؿ عمى األرض.

أف النظاـ الداخمي لمجمعية العامة نص عمى أف كؿ دولة تري االنضماـ إلى  وكما ىو معمـو     
ديـ طمب بذلؾ متضمنا أف الدولة تقبؿ جميع االلتزامات الواردة في ا تقعميياألمـ المتحدة يجب 

أنو تقدـ كؿ دولة ترغب في  ): اليالت (134)ميثاؽ األمـ المتحدة، حيث جاء في نص المادة 
العضوية لؤلمـ المتحدة إلى األميف العاـ طمبا يتضمف تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد أف الدولة 

محمود عباس  ي السيدفمسطينالرئيس ال، وىذا ما قاـ بو (تزامات الواردة في الميثاؽالمعنية تقبؿ باالل
 .، الذي قوبؿ التيديد باستخداـ الفيتو األمريكيـ 2011في عاـ 
أف الرئيس أوباما قد أعمـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس خبلؿ وتكرس ىذا التيديد في "     

أي خطوة في مجمس األمف، حتى لو اضطرت إلى  لقائيما في نيويورؾ أف واشنطف ستعارض
محمود عباس السيد معركة دبموماسية وىي المعركة التي يقودىا  نشأتوىنا ، استعماؿ حؽ الفيتو

وغضب  استياء إلىاألمر الذي أدي  ،الخارج حركة فتح سواء في الداخؿ أوفي السمطة و وقيادات 
صرؼ أحادي تأف ىذه الخطوة الفمسطينية ىي  عمى اكدو أالكثير مف المسؤوليف اإلسرائيمييف، و 

 .(103: 2013)وادي، سيؤدي في النياية إلى تعقد الموقؼ وتأزمو"و الجانب، وغير مسؤوؿ، 
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غير الصياينة منذ بداية  ودالييب"وتجدر اإلشارة إلى أف أوؿ مف طرح وتبني فكرة االتصاؿ      
د عباس وىو نفسو ميندس مفاوضات أوسمو محمو  السيد اليالحالفمسطيني السبعينيات ىو الرئيس 

 .(3: 2014)ابراش، عمى استمرار المفاوضات مع اإلسرائيمييف" األكثر إصراراً  ـواليوىو 
سي الدولي أدرؾ الرئيس عباس أف نجاح االنضماـ إلى األمـ المتحدة ماوقبؿ المجيود الدبمو "     

صار مف الضروري ترتيب البيت  اليوبالتمرتبط بشكؿ قوي بظيور الشعب الفمسطيني موحدًا، 
الفمسطيني الداخمي، فسارع إلى المصالحة الفمسطينية بتوقيع االتفاؽ بيف فتح وحماس في 

 عميو، وما تبله فيما بعد عبر اتفاؽ الدوحة والذي وقع (2: 2012)الغندور، " بالقاىرة 3/5/2011
اذ خالد مشعؿ وبرعاية ومشاركة الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس األست

ـ أي قبؿ 2012وذلؾ في الخامس مف شباط مف العاـبف خميفة آؿ ثاني  أمير دولة قطر الشيخ حمد
 القرار األممي بعدة أشير. عمىالتصويت 

رئيسيا محمود عباس لـ يتغير و بالطبع بعد كؿ المجيود الدبموماسي الذي قامت بو السمطة و      
الذي ينظـ عمؿ البعثات الدبموماسية في الخارج و  ،الدبموماسي سمؾالشيء في نصوص قانوف 

القرار  لمعرفة مدي تأثيرو  ،في مناطؽ السمطة الفمسطينيةوضوابط ممارسة العمؿ الدبموماسي 
 بعض نصوص مواد إلىالتطرؽ سيتـ الرئيس طبقًا لمقانوف الدبموماسي، اختصاصات  عمىاالممي 
( مف قانوف 2نصت المادة) : اليوكالت الدبموماسي لرئيس السمطة التي تنظـ االختصاصالقانوف 
عمى اف يتـ استحداث البعثات الفمسطينية أو  ـ2005لسنة  (13)الدبموماسي الفمسطيني رقـ السمؾ 

 إغبلقيا بقرار مف الرئيس بناًء عمى تنسيب مف الوزير. 
دوؿ  قرار االممي ألف كؿ دساتيربعد الالمذكورة يطرا تعديؿ عمى نص المادة  ـانو ل جدون     
 تقريبا تعمؿ بنفس المادة واف اختمفت في السياؽ او الصياغة. العالـ
عادتو لممقر ) :فأ( مف نفس القانوف عمى /أ7ونصت المادة )      تعييف السفير وتسميتو ونقمو وا 

يؤدي السفير )ف أعمى  (9، وايضا اشارت المادة )(بقرار مف الرئيس بناًء عمى تنسيب مف الوزير
المكمؼ برئاسة بعثة في الخارج عند تعيينو ألوؿ مرة لرئاسة بعثة في الخارج أماـ الرئيس وبحضور 

أقسـ باهلل العظيـ أف أكوف مخمصًا لموطف ومقدساتو وأف أمثؿ فمسطيف وشعبيا  :اليالت ميفاليالوزير 
 .(شييد بكؿ أمانة وشرؼ، وأف أحتـر الدستور والقانوف واهلل عمى ما أقوؿ

يجوز بقرار مف الرئيس، بناء عمى تنسب مف )التي نصت عمى اف  (34)ما في نص المادة أ     
الوزير أف يعيد إلى أّي شخص مف غير موظفي السمؾ القياـ بأعماؿ وظيفة دبموماسية بصفة مؤقتة 

المكافأة  أو بأداء ميمة خاصة، ويمنح في ىذه الحالة لقب سفير فوؽ العادة مفوض، ويحدد القرار
 .(التي تمنح لو
اف ىذه المادة قد يستفيد منيا الرئيس بعد الزخـ الشعبي والدبموماسي الذي احدثو  ويرى الباحث

السمؾ الدبموماسي  مف خارجشخصو في صدور القرار االممي، فقد ينتدب الرئيس شخص 
ضور جمسات االمـ الفمسطيني في اجتماعاتو الدبموماسية مع المندوبيف العرب او االجانب او ح
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لما قد  بيف وزارة الخارجية ومؤسسة الرئاسة نظراً  ةالياإلشكقد يخمؽ نوعا مف األمر الذي المتحدة، 
مف تداخؿ في االختصاصات الوظيفية، حتى واف تضمنت المادة تنسيب مف مثؿ ىذا العمؿ تمثمو 

 .ةالياإلشكالوزير فالتنسيب ىنا قد ال يكوف حؿ في مواجية 
يجوز بقرار مف الرئيس، بناء عمى تنسيب مف الوزير، . 1)( في نصيا عمى اف 38مادة)وتضمنت ال

تعييف قناصؿ فخرييف في بعض الببلد التي يكوف لفمسطيف مصالح فييا، ويكوف ليـ نفس 
اختصاصات أعضاء بعثات التمثيؿ القنصمي، وال يتقاضى القناصؿ الفخريوف رواتب، ويحدد النظاـ 

 ز منحيا ليـ.المكافآت التي يجو 
. عند الضرورة يجوز بقرار مف الرئيس، بناء عمى اقتراح مف الوزير، إسناد رعاية المصالح 2 

 .(الفمسطينية في بمد أو أكثر إلى الممثؿ القنصمي لبمد صديؽ
إلى حيف ممارسة )وختامية( عمى انو  ةاليانتقفي الفصؿ الحادي عشر )احكاـ  (41)ونصت المادة 

فمسطيف فإف رئيس السمطة الوطنية، رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  السيادة في دولة
 .(ا في ىذا القانوفعمييالفمسطينية يصادؽ عمى كافة قرارات الرئيس المنصوص 

نصوص مواد القانوف الذي ينظـ ويحكـ  عمىعدـ حدوث أي تعديؿ أو تغيير  يتضح مما سبق     
 القرار األممي وبعد صدوره. عمىني وذلؾ بناًء إجراءات العمؿ الدبموماسي الفمسطي

      
ال يفوتنا أف وفى نياية المطاؼ وبعد استعراضنا لمنتائج المترتبة عمى صدور القرار األممي       
أنو وبعد الوضعية الجديدة لدولة فمسطيف وبعد أف تنجز المصالحة الوطنية الفمسطينية نذكر 

لرجاالت السياسة وكبار الفقياء والقانونييف نحو إيجاد صيغة تتـ المرتقبة، يجب أف يكوف ىناؾ دور 
، وبالنسبة لبلنتخابات الرئاسية فيؿ سيتـ بموجبيا االنتخابات الفمسطينية المرتقبة، الرئاسية والتشريعية

أـ سيبقي المنصب كما ىو رئيس انتخاب رئيس لدولة فمسطيف بعد التطور في وضعية الدولة 
االنتخابات التشريعية عمى أساس مجمس تشريعي أـ سيعاد صياغة اسمو سمطة، وىؿ ستجري 

ليتناسب مع رئاسة الدولة ليصبح البرلماف الفمسطيني أو المجمس النيابي الفمسطيني، كذلؾ يجب أف 
تعدؿ نصوص القانوف األساسي تبعًا لذلؾ وأف تحدد العبلقة التي تربط منظمة التحرير الفمسطينية 

حسب الوضعية الجديدة وكافة أذرع ىذه المؤسسة مف مجمس  متيازاتيا بالدولةبكامؿ حقوقيا وا
مركزي ومجمس وطني وغيرىا، األمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة ىذا األمر وبشكؿ ال يمكف 

    تجاىمو أو تأجيمو.
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 اخلامتح
 ةلدبموماسػػية إسػػيامنيػػة السياسػػية واي تعػػالج اختصاصػػات رئػػيس السػػمطة الوطتػػتػػأتي ىػػذه الدراسػػة ال

لوطنيػة ا تحكػـ العبلقػة بػيف مؤسسػات السػمطة بسيطة مف الباحث في توضيح األحكاـ القانونية التػي
وتعػػالج  والقػػوانيف األخػػرى ذات العبلقػػة،وقػػانوف السػػمؾ الدبموماسػػي  مقػػانوف األساسػػيطبقػػًا لالمختمفػػة 

تصاصػػات مؤسسػػة رئاسػػة الدراسػػة الموضػػوع مػػف خػػبلؿ تسػػميط الضػػوء عمػػى جػػوىر العبلقػػة بػػيف اخ
السمطة الوطنية مف جيػة ومجمػس الػوزراء والمجمػس التشػريعي والسػمطة القضػائية، والػدائرة السياسػية 

، وأثػػر ذلػػؾ مسػػطينيلمنظمػػة التحريػػر، ووزارة الخارجيػػة الفمسػػطينية التػػي تمثػػؿ العمػػؿ الدبموماسػػي الف
استثنائية لكوف الشعب الفمسطيني عمى طبيعة النظاـ السياسي الفمسطيني لكونو مر وال زاؿ بظروؼ 

 شعبًا تحت االحتبلؿ. 
 

فمػػف خػػبلؿ التطػػرؽ لمنظػػاـ السياسػػي فػػي فمسػػطيف، نجػػد أف  السػػمطة التنفيذيػػة ممثمػػة بػػرئيس السػػمطة 
الوطنية الفمسطينية، ىي أكثر السمطات الثبلث نصيًبا في االختصاصات والمياـ، فالسمطة التنفيذية 

ذية متعمقة بإدارة مرافؽ الدولة، وتنفيذ قوانيف الدولة، بؿ تمارس جانًبا مف تمارس ليس فقط أموًرا تنفي
الوظيفػػة التشػػريعية والقضػػائية، وىػػذا يػػؤدي إلػػى انكمػػاش الػػدور الػػوظيفي لممشػػّرع، حيػػث يقتطػػع ىػػذا 

 الدور لحساب السمطة التنفيذية.
 عدة نتائج وخرجت بمجموعة مف التوصيات وىما: إلىوقد خمصت الدراسة 

 : النتائا:أوالً 
المجاالت القانونية،  عمىلقد مرت األراضي الفمسطينية بمراحؿ تاريخية متعددة تركت آثارىا  .1

المجاالت األخرى، تمثمت باالنتداب البريطاني، ثـ الحكػـ اإلداري المصػري لقطػاع غػزة،  إلىإضافة 
الفمسػػطينية، وأخيػػرًا قػػدـو  لكافػػة األراضػػي اإلسػػرائيميوالحكػػـ األردنػػي لمضػػفة الغربيػػة، ثػػـ االحػػتبلؿ 

 إلىاتفاؽ أوسمو، والبلفت لمنظر أف معظـ مراحؿ الحكـ السابقة سعت  عمىالسمطة الفمسطينية بناًء 
تحقيؽ غاية كؿ مرحمة مف تمؾ المراحؿ،  إلىتركيز السمطة في يد رأس ىـر السمطة التنفيذية ىادفًة 

ية ومف ضمنيا االختصاصات السياسية بغرض تكريس كافة االختصاصات لمصمحة السمطة التنفيذ
 والدبموماسية.   

فػػي بنيػػة النظػػاـ السياسػػي  ـ تطػػوراً 1994أحػػدث قيػػاـ السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية فػػي العػػاـ  .2
األمػػر الػػذي لػػـ تسػػتطع القيػػاـ بػػو منظمػػة التحريػػر  والسياسػػية،إلػػى سػػماتيا الكيانيػػة  الفمسػػطيني نظػػراً 

 عمػىراضي الفمسطينية أوال ثـ بسبب تواجػد االحػتبلؿ اإلسػرائيمي الفمسطينية بسبب وجودىا خارج األ
قميمػي،باإلضافة إلى ما حظيت بو السػمطة الوطنيػة مػف اىتمػاـ دولػي وعربػي  ثانيا،ىذه األراضي   وا 

 اعتبار أنيا نواة الدولة الفمسطينية القادمة. عمى
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 أوسمو، حيث منحت اتفاقية تغيرًا واضحًا عمى النظاـ السياسي الفمسطيني أوسموشكؿ اتفاؽ  .3
رئيس السػمطة الفمسػطينية حيػث كػاف الػرئيس الفمسػطيني يتمتػع لػـ سمطة التشريع والتنفيذ 1993لعاـ 

بصػػػػبلحيات واسػػػػعة، فػػػػي مختمػػػػؼ المجػػػػاالت حازىػػػػا اسػػػػتنادًا الػػػػى القػػػػوانيف السػػػػابقة عمػػػػى الوجػػػػود 
طاني، وعمى ما َمنح نفسو مف اإلسرائيمي، ومنيا صبلحيات المندوب السامي في عيد االنتداب البري

صػػػبلحيات، واختصاصػػػػات يمكػػػػف إرجاعيػػػا لمظػػػػروؼ االسػػػػتثنائية التػػػػي كانػػػت تمػػػػر بيػػػػا األراضػػػػي 
تسػػػػيير األمػػػػور لحػػػػيف انتخػػػػاب المجمػػػػس التشػػػػريعي الػػػػذي يتػػػػولى ميمػػػػة سػػػػف لظػػػػروؼ الفمسػػػػطينية و 
 التشريعات.

السػمطة الفمسػطينية،  ـ( كاف أوؿ تنظيـ دستوري في عيد 2002)إف القانوف األساسي لسنة  .4
فقد تضمف في نصوصػو مبلمػح نظػاـ حكػـ ديمقراطػي نيػابي، غمبػت فيػو خصػائص النظػاـ الرئاسػي 
بدرجة كبيرة، حيث تػـ اختػزاؿ السػمطة التنفيذيػة فػي شػخص رئػيس السػمطة، وىػذا مػا ظيػر جميػًا مػف 

 ( مف القانوف األساسي.50مضموف نص المادة)
ـ نقمػػػًة نوعيػػػًة وتغيػػػرًا عمػػػى النظػػػاـ 2003لعػػػاـ  األساسػػػي عمػػػى القػػػانوف األوؿشػػػكؿ التعػػػديؿ  .5

السمطة التنفيذية تتكػوف مػف الػرئيس  وأصبحتالسياسي الفمسطيني باستحداث منصب رئيس الوزراء 
ومجمس الوزراء، وقد ُقمَصت صبلحيات الرئيس الفمسطيني، لصالح رئيس الوزراء، ومجمس الوزراء، 

النظػاـ شػبو الرئاسػي، وليشػابو  إلػىفمسػطيني يقتػرب بشػكؿ كبيػر األمر الذي جعؿ النظاـ السياسي ال
 حد كبير نظاـ الحكـ لمجميورية الفرنسية، وبالتحديد دستور الجميورية الخامسة.  إلى
لقػػػد أخػػػذ القػػػانوف األساسػػػي الفمسػػػطيني بمبػػػدأ التعػػػاوف مػػػا بػػػيف السػػػمطات الػػػثبلث التشػػػريعية  .6

الرقابػة المتبادلػة إلػى حػٍد  وبفكػرة-الحكومػةالسمطة ورئػيس  رئيس بشقييا-والقضائية وكذلؾ التنفيذية 
 بمعنػى-باختصاصػاتياما، بحيث تتطمب ممارسة صبلحيات كؿ سمطة مشاركة سمطة أخػرى لمقيػاـ 

أف كػػػؿ سػػػمطة ال تسػػػتطيع أف تسػػػتأثر بصػػػبلحيات منفػػػردة ومطمقػػػة فػػػي مجػػػاؿ مػػػف المجػػػاالت دوف 
 الحاجة إلى تدخؿ مف السمطات األخرى.

تضػػمف القػػانوف األساسػػي نصوصػػا توضػػح صػػبلحيات رئػػيس السػػمطة المؤقػػت، وىػػو مػػا لػػـ ي  .7
يعنػػي تمتعػػو بكافػػة صػػبلحيات الػػرئيس المنتخػػب، واف كػػاف الفقػػو الدسػػتوري قػػد جػػرى فػػي كثيػػر مػػف 

باعتبػار تػولي ىػػذا  االنتقاليػػةالػدوؿ عمػى اسػػتثناء بعػض الصػبلحيات واالختصاصػػات خػبلؿ الفتػرات 
ضػرورة تنظػيـ  إلػىعمػاؿ وسػد الفػراغ الدسػتوري فقػط، األمػر الػذي يػدعو المنصػب مرحمػة لتسػيير األ

 ىذا األمر.
يتمتػػػع رئػػػيس السػػػمطة بموجػػػب القػػػانوف األساسػػػي والقػػػوانيف العاديػػػة األخػػػرى بمجموعػػػة مػػػف  .8

تعػػاوف  إلػػىاالختصاصػػات يمػػارس بعضػػيا دوف الرجػػوع ألي سػػمطة أخػػرى والػػبعض األخػػر يحتػػاج 
 سواء بالتشاور أو التنسيب أو المصادقة.المؤسسات الدستورية األخرى 

وفيمػػا يتعمػػؽ بعبلقػػة رئػػيس السػػمطة بػػرئيس الػػوزراء فمقػػد تضػػمف القػػانوف األساسػػي أف يختػػار  .9
رئيس السمطة رئيس الوزراء، ويكمفو بتشكيؿ الحكومة التي تسػاعده )رئػيس السػمطة( فػي أداء ميامػو 
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لػو أف يطمػب منػو دعػوة مجمػس الػوزراء لبلنعقػاد، وممارسة سمطاتو، ولػو أف يقيمػو أو يقبػؿ اسػتقالتو و 
كما تحدث القانوف عف المدة التي يجب خبلليا اف يقـو رئيس الوزراء بعد التكميؼ بتشكيؿ الحكومة 

رئػيس الػػوزراء  عمػىوعػف وجػوب قيػاـ رئػيس السػػمطة باسػتبدالو بػآخر فػي حػاؿ إخفاقػػو بحيػث تنطبػؽ 
 قة.الجديد المكمؼ نفس اإلجراءات والمدد الساب

واضحة في القانوف األساسي والتي يتحدد مف خبلليا الكيفية التي يػتـ عبرىػا  آليةعدـ وجود  .10
اختيار رئيس الوزراء مف قبؿ رئيس السمطة الفمسطينية، كما ال يمـز القانوف األساسي رئيس السػمطة 

ة رئيس الوزراء قبؿ بإجراء مشاورات مع الكتؿ البرلمانية لممشاركة واستمزاج رأييا في اختيار شخصي
جانب عدـ وضوح مدي التزاـ رئيس الوزراء بتوجييات رئيس السػمطة،  إلىتكميفو بتشكيؿ الحكومة، 

وجػود منػاخ خصػب لممناكفػات السياسػية بػيف الرئاسػة والحكومػة خصوصػًا فػي  إلػىاألمر الػذي أدي 
 الفترة التي أعقبت االنتخابات التشريعية الثانية.  

لػػـ يوضػػح الحػػدود الفاصػػمة لمعبلقػػة بػػيف الػػرئيس والحكومػػة فػػي أداء كمييمػػا  كمػػا أف المشػػرع .11
( مػػف القػػانوف األساسػػي، وفػػػي نفػػس الوقػػت مػػنح المشػػػرع 46لميامػػو التنفيذيػػة وفقػػا ألحكػػاـ المػػػادة )

الرئيس اختصاصات تنفيذيػة واسػعة فػي القػوانيف األخػرى المنظمػة لعمػؿ بعػض المؤسسػات التنفيذيػة 
أف ىػذه القػوانيف فػي معظميػا  إلىانوف األساسي في ىذا المجاؿ، ويعزى ذلؾ بشكؿ يتعارض مع الق

ما قبؿ تعديمو باستحداث منصب رئيس الوزراء.  قد أقرت إما قبؿ صدور القانوف األساسي وا 
 إلػىوفيما يتعمؽ بإمكانية الجمع بيف منصبي رئيس السمطة ورئيس الوزراء توصػمت الدراسػة  .12

التكميؼ ومنيا مػا ىػو  بآليةىذا الجمع، فمنيا ما يتعمؽ  إمكانيةؿ دوف أف ىناؾ صعوبات جمة تحو 
وكػذلؾ مسػئولية رئػيس الػوزراء ومحاسػبتو أمػاـ البرلمػاف وحجػب الثقػة عنػو  اليميفمتعمؽ بكيفية أداء 

حالتػػو لمتحقيػػؽ، وكػػذلؾ تقػػديـ رئػػيس وزراء بػػديؿ فػػي حػػاؿ أخفػػؽ فػػي تشػػكيؿ حكومػػة خػػبلؿ األجػػؿ  وا 
 المضروب.

وضػػوح اإلطػػار القػانوني النػػاظـ لمتعيينػػات فػي األجيػػزة األمنيػػة، فوفقػًا لمقػػانوف األساسػػي عػدـ  .13
وقانوف الخدمة في قوى األمف الفمسػطينية فػإف لمػرئيس صػبلحية تعيػيف قػادة بعػض األجيػزة األمنيػة، 

 فإف –ظؿ غياب نظاـ مساءلة واضح وشفاؼ  وفي-األمر الذي قد ُيَفَسر بتبعيتيـ لمؤسسة الرئاسة 
ذلؾ يزيد مف فرص الفساد ومظاىره، ويخؿ بأداء المجمس التشريعي ويضعؼ دوره الرقابي الذي ىو 

 مف صميـ عممو واختصاصو.
إف ىناؾ نقصا وعدـ وضوح فيما يتعمؽ بحدود صبلحيات الػرئيس خػبلؿ فتػرة الطػوارئ وىػو  .14

د مػػػف القػػػانوف مػػػوا تعميػػػؽمػػػا فػػػتح المجػػػاؿ لمصػػػراع فػػػي ىػػػذا الشػػػأف خاصػػػة صػػػبلحية الػػػرئيس فػػػي 
األساسػػػػي، فقػػػػد قػػػػاـ الػػػػرئيس بػػػػإعبلف حالػػػػة الطػػػػوارئ بعػػػػد أحػػػػداث قطػػػػاع غػػػػزة والتػػػػي وقعػػػػت فػػػػي 

ـ باعتبارىا تيديًدا لؤلمف القومي، كما قػرر الػرئيس إقالػة الحكومػة عمػى اعتبػار انػو حػؽ 2007يونيو
ؿ حكومػة ( مف القانوف األساسػي، وكمػؼ حينيػا د. سػبلـ فيػاض بتشػكي54لو بموجب أحكاـ المادة )
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إلنفاذ حالة الطوارئ ولتمارس عمميػا دوف نيػؿ الثقػة مػف المجمػس التشػريعي والػذي بػدوره تعطػؿ عػف 
 ـ. 2007القياـ بميامو وأداء دوره بسبب االنقساـ الذي ترتب عمى أحداث يونيو

فإنػو  وبالتػاليإعبلف حالػة الطػوارئ مػف اختصػاص الػرئيس وحػده  وبموجػب مرسػـو رئاسػي،  .15
بإعبلف ىذه الحالة، حتى مع توافر األسػباب الموجبػة ليػا، فحالػة الضػرورة تخضػع لتقػدير غير ممـز 

الػػرئيس وحػػده، ويجػػب أف ال تزيػػد مػػدة حالػػة الطػػوارئ عمػػى ثبلثػػيف يومػػا، لكػػف المشػػرع حػػدد سػػقفيا 
األعمى فقط دوف األدنى، فمف الممكف أف تكوف لعدة أياـ، أو لخمسة عشَر يوما، وىكذا إلػى ثبلثػيف 

ا، فػإذا أردنػا تمديػد المرسػـو لمػدة ثبلثػيف يومػا أخػرى، يشػترط أخػذ موافقػة ثمثػي أعضػاء المجمػػس يومػ
التشػػريعي وكػػاف مػػف األفضػػؿ أف ال تحػػدد مػػدة  التمديػػد، فربمػػا تنتيػػي الثبلثػػوف يومػػا، وتبقػػى حالػػة 

يعمػف  الحرب، أو العصياف قائمة، فكاف مػف األولػى أف ُيحػدد المجمػس التشػريعي مػدة التمديػد، أو أف
 الرئيس حالة الطوارئ لمدة غير محددة.

مشاريع القوانيف التي تحاؿ لو مف البرلمػاف لمتصػديؽ  عمىحؽ رئيس السمطة في االعتراض  .16
نما ىو حؽ اعتػراض تػوقيفي أي اعتػراض مؤقػت عمػى مشػروع القػانوف عمػى أف عميي ا ليس مطمقا وا 

مػع اشػتراط  عميػوالتوصيات وأسباب االعتػراض يعاد إلى البرلماف إلعادة إقراره بحسب المبلحظات و 
ال اعتبر المشػروع قانونػا نافػذا ويصػدر فػورا،  موافقة أغمبية أعضاء المجمس عمى ىذه المبلحظات وا 

ثبلثػػوف  -ممػػا يجعػػؿ تصػػديؽ الػػرئيس واعتراضػػو أمػػرا فعػػااًل نسػػبيًا بحيػػث إذا مضػػت المػػدة القانونيػػة
عنػػدىا يعتبػػر المشػػروع قانونػػا وينشػػر فػػي  عميػػوض دوف أف يصػػدؽ الػػرئيس المشػػروع أو يعتػػر  -يومػػا

 الجريدة الرسمية. 
مشػػروع القػػانوف الػػذي  عمػػىيبلحػػظ تفػػاوت األغمبيػػة المطموبػػة عنػػد مناقشػػة اعتػػراض الػػرئيس  .17

( فػػي القػػانوف 41أعػاده لممجمػػس التشػػريعي مشػػفوعًا بمبلحظاتػػو وأسػػباب اعتراضػػو، بػػيف نػػص المػػادة)
حيػػػث األخيػػػر اشػػػترط  التشػػػريعي،فػػػي النظػػػاـ الػػػداخمي لممجمػػػس ( 71 ،70األساسػػػي ونػػػص المػػػادة )

األغمبية المطمقة، بينما اشترط القانوف األساسي أغمبية ثمثي أعضائو، ومع أف القانوف األساسي ىػو 
أف النظاـ الداخمي لممجمس  إلىأف ىذا التعارض يجب أف يزاؿ ونعزوه  إالوالتطبيؽ  باإلتباعاألولي 

 ابقًا عمى صدور القانوف األساسي.  التشريعي كاف صدوره س
أنػػػو )ال يجػػػوز حػػػؿ المجمػػػس التشػػػريعي أو تعطيمػػػو  عمػػػىنػػػص القػػػانوف األساسػػػي الفمسػػػطيني  .18

خػػبلؿ فتػػرة حالػػة الطػػوارئ( وىنػػا نبلحػػظ بػػأف ىػػذا الػػنص الصػػريح بعػػدـ إجػػازة حػػؿ المجمػػس مػػف قبػػؿ 
لمجمػس التشػريعي متػي تطمػب رئيس السمطة خبلؿ فترة الطوارئ، أي أنو يجوز لرئيس السمطة حػؿ ا

جػػاء  –فتػػرة الطػوارئ  خػبلؿ-عبػػارةاألمػر ذلػػؾ ولكػف باسػػتثناء توقيػت حالػػة الطػوارئ، ومبػػرر إضػافة 
 سبيؿ الحصر والتقييد ليس إال.  عمى
رئيس السمطة الوطنية ىو مف يصدر القرارات التي ليا قوة القانوف فػي حالػة الضػرورة، فيػي  .19

نوف األساسي لمرئيس دوف غيره، وىي صبلحية خالصة لمرئيس، وىػي صبلحية تشريعية، منحيا القا
سمطة تقديرية يمارسيا، وقػد يسػتعيف بمستشػاريو، أو بالحكومػة ليسػاعدوه فػي تقػدير مثػؿ ىػذه الحالػة 
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بيػػػدؼ مواجيػػػة الظػػػروؼ الطارئػػػة التػػػي تجتػػػاح الػػػببلد فػػػي غيبػػػة البرلمػػػاف، ويتعػػػذر معيػػػا مواجيتيػػػا 
 ة.بالوسائؿ القانونية العادي

( وجػػوب عػػرض القػػرارات بقػػانوف التػػي يصػػدرىا الػػرئيس فػػي حػػاالت 43لقػػد تضػػمنت المػػادة ) .20
أوؿ جمسة يعقدىا المجمس التشريعي، وكاف مف األولى تحديد المدة التػي يجػب خبلليػا  الضرورة في

فػي كمػا ّأنػو مػف األجػدر تقريػر زواؿ قػوة القػانوف  التشػريعي،البت في تمؾ القرارات مف قبؿ المجمػس 
، وأخيػرا معالجػة حالػة إلغائيػاىذه الحالػة بػأثر رجعػي مػع السػماح لمبرلمػاف بتسػوية نتائجيػا فػي حػاؿ 

 صمت البرلماف تجاه تمؾ القرارات.
وبعػػض نصػػوص القػػانوف  ـ 2002سػػنةلنصػػوص قػػانوف السػػمطة القضػػائية  عمػػىبػػاالطبلع  .21

تعيػيف وعػزؿ  آلليػاتومحػددة  األساسي ذات العبلقة بالشأف القضػائي، نجػد غيػاب إجػراءات واضػحة
الرئيس بعد التنسيب والعػزؿ مػف مجمػس القضػاء األعمػى ممػا قػد  مي الوظائؼ القضائية مف قبؿشاغ

لجيػة صػاحب التعيػيف )رئػيس السػمطة( ويخػرج  اسػتقبلليتيـيضعؼ السػمطة القضػائية ويفقػد القضػاة 
 ىذا االختصاص لمرئيس عف إطار اإلجراء الشكمي.

أف رئػػػيس الدولػػػة أو رئػػػيس الحكومػػػة ىػػػو موماسػػػي مػػػف االختصاصػػػات نجػػػد وفػػػى الشػػػؽ الدب .22
الممثػػؿ األوؿ لػػببلده فػػي عبلقاتيػػا الخارجيػػة والدبموماسػػية حسػػب طبيعػػة نظػػاـ الحكػػـ رئاسػػيًا كػػاف أو 
برلمانيًا أو مختمطًا، وأف وزير الخارجية ىو الممثؿ لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء في إدارة العبلقات 

ة، وأنيـ يتمتعوف بقدر كبير مف الحصانات واالمتيازات عند وجودىـ خػارج دولػتيـ، وىػذه الدبموماسي
الحصػػانات تنبػػع مػػف اسػػتقبلؿ وسػػيادة دولػػتيـ، وكػػذلؾ لتسػػييؿ القيػػاـ بميػػاميـ ووفقػػًا لمبػػدأ المعاممػػة 

بموماسػية بالمثؿ، فيـ مف يقوموف بإدارة عبلقات الدولة الدبموماسية مف داخؿ الدولة، أما البعثات الد
  والقنصمية فيما المنوط بيما إدارة ىذه العبلقات مف الخارج لصالح ىذه الدولة وشعبيا.

أدى اسػػػتخداـ الػػػرئيس لصػػػبلحياتو المزدوجػػػة كونػػػو رئػػػيس السػػػمطة ورئػػػيس المجنػػػة التنفيذيػػػة  .23
لمنظمػػػة التحريػػػر إلػػػى تػػػداخؿ بػػػيف الػػػدوريف، وقػػػد اسػػػتخدـ ىػػػذا التػػػداخؿ فػػػي منػػػع محاسػػػبة المجمػػػس 

في السفارات والقنصميات ومكاتب التمثيؿ المنتشرة عبػر العػالـ، عديديف يعمموف  لمسئوليفلتشريعي ا
بحجػة تبعيػتيـ لكػادر منظمػة التحريػر وليسػوا مػف كػادر السػمطة الفمسػطينية ممػا وخصوصًا السفراء، 

ف ىػػػذا يػػػوفر بيئػػػة مناسػػػبة النتشػػػار أشػػػكاؿ مختمفػػػة لممحابػػػاة، ومكانػػػا غيػػػر خاضػػػع لممسػػػاءلة، كمػػػا أ
التػػػداخؿ اسػػػتخدـ فػػػي الصػػػراع الػػػذي كػػػاف قػػػد دار عمػػػى الصػػػبلحيات بػػػيف رئاسػػػة السػػػمطة ومجمػػػس 

 الوزراء.
فػي إعػداد  مباشػراً  لعبت وزارة التخطيط والتعاوف الدولي والتي تشكمت فػور قػدـو السػمطة دوراً  .24

دار الفتػػوى ـ والتػػي عمػى ضػوئيا تػػـ إصػ2004الوثػائؽ التػي قػػدمت إلػى محكمػة الىػػاي الدوليػة عػاـ 
الدولية التي تؤكد عمى أف إقامة الجدار الفاصؿ غير شرعي واف الضفة الغربية والقدس الشرقية ىي 
إقمػػيـ محتػػؿ وعمػػى دولػػة االحػػتبلؿ عػػدـ إجػػراء أي تغيػػرات ديموغرافيػػة أو ثقافيػػة أو ماديػػة فػػي داخػػؿ 

 اإلقميـ المحتؿ.
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ـ تحػواًل فػي مجػاؿ العبلقػات الدوليػة  2005( لسػنة 13يعتبر قانوف السمؾ الدبموماسػي رقػـ ) .25
لمسػػمطة الفمسػػطينية، ففػػي الوقػػت الػػذي كانػػت فيػػو الممثميػػات والبعثػػات الدبموماسػػية الفمسػػطينية تمثػػؿ 
منظمػػػػة التحريػػػػػر الفمسػػػػػطينية، أصػػػػبحت تتبػػػػػع بشػػػػػكؿ أو بػػػػآخر لػػػػػرئيس السػػػػػمطة الفمسػػػػػطينية ووزارة 

طنيػػة بتنسػػيب مػػف وزيػػر الخارجيػػة ويعػػيف الخارجيػػة، حيػػث يعػػيف السػػفير بقػػرار مػػف رئػػيس السػػمطة الو 
بػػػاقي مػػػوظفي السػػػمؾ الدبموماسػػػي بقػػػرار مػػػف وزيػػػر الخارجيػػػة، كمػػػا يػػػؤدي السػػػفير وأعضػػػاء البعثػػػة 

القانونيػػػػة أمػػػػاـ الػػػػرئيس بحضػػػػور وزيػػػػر الخارجيػػػػة، كتأكيػػػػد عمػػػػى تبعيػػػػة البعثػػػػة  اليمػػػػيفالدبموماسػػػػية 
 الدبموماسية الفمسطينية لمسمطة الوطنية.

التيميش لممنظمة والتػي صػاحبت تكػويف السػمطة، بػدأ ىػذا الوضػع يمقػي بظبللػو بسبب حالة  .26
عمى أداء السفارات الفمسطينية بالخػارج، حيػث تراجعػت حػدة الدافعيػة وأصػبح عمميػا روتينيػًا ونمطيػًا 
وتقميديًا يقتصر عمى المناسبات واالتصاالت الرسمية مع الجيات الحكوميػة بالبمػداف المضػيفة، وبػدا 

والضػػعؼ يرسػػـ معالمػػو عمػػى عمػػؿ تمػػؾ السػػفارات، وبخاصػػة بعػػدما أصػػبحت وزارة خارجيػػة  الترىػػؿ
تعمػػػؿ فػػػي إطػػػار ثقػػػؿ السػػػمطة وزيػػػادة وزنيػػػا عمػػػى حسػػػاب المنظمػػػة ومؤسسػػػاتيا وسػػػفاراتيا وبعثاتيػػػا 

 الدبموماسية بالخارج.
مثمػػػػة لمدولػػػػة إف قيػػػػاـ وزارة الخارجيػػػػة الفمسػػػػطينية بقيػػػػادة العمميػػػػة الدبموماسػػػػية الفمسػػػػطينية كم .27

يجػػب اإلبقػػاء عمػػى منظمػػة التحريػػر  عميػػوالفمسػػطينية ليػػو أمػػر يتنػػافى مػػع قواعػػد القػػانوف الػػدولي، و 
دارة العممية الدبموماسػية ممثمػة بػدائرتيا السياسػية،   وبالتػاليالفمسطينية كصاحب الحؽ في ممارسة وا 

لمنظمػػة التحريػػر إلػػى وزارة  عػػدـ قانونيػػة التفاىمػػات التػػي ترمػػي إلػػى نقػػؿ صػػبلحيات الػػدائرة السياسػػية
الخارجية الفمسطينية، لكوف السمطة الفمسطينية بحد ذاتيا ال تعدو أف تكوف جيازا مف أجيػزة منظمػة 

الفمسػػطينية، فالسػػمطة ال تحمػػؿ مشػػروعًا سياسػػيًا وقانونيػػًا ونضػػاليًا، بػػؿ تحمػػؿ مشػػروع إدارة  التحريػػر
ات الشخصػية القانونيػة الدوليػة، وبالتػالي ال مرافؽ ومنشآت ىذه السمطة، وىي ال تممؾ أي مف مقوم

 .عمى صبلحيات ليست مف مقوماتيا السياسية والقانونية تممؾ االستحواذ
إف المتتبع لنصوص قانوف السػمؾ الدبموماسػي يجػده ينػتقص مػف دور منظمػة التحريػر والتػي  .28

لدولية ال ينازعيا في ذلػؾ ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني أماـ كافة الدوؿ والمحافؿ ا
الميػػاـ الموكمػػة لمبعثػػات الدبموماسػػية فيػػي تقػػـو بتمثيػػؿ الشػػعب  إلػػىجيػػة فمسػػطينية أخػػرى، وبػػالنظر 

الفمسػػػطيني ورعايػػػة مصػػػالحو والتفػػػاوض باسػػػمو داخػػػؿ األراضػػػي الفمسػػػطينية وخارجيػػػا، وبػػػاالطبلع 
اسػي باسػـ السػمطة الفمسػطينية نصوص قانوف السمؾ الدبموماسي نجد أف التمثيػؿ الدبموم عمىمجددًا 

 ورئيسيا ووزير خارجيتيا، مما يعني أنو وبعد صدور ىذا القانوف ال يوجد أدنى تمثيؿ لممنظمة. 
إف إصػػدار ىػػذا القػػانوف ىػػو خطػػوة نحػػو إضػػعاؼ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وتعزيػػز فكػػرة  .29

شػػطب تمثيػػؿ المنظمػػة  إلػػىقيػػادة السػػمطة لمشػػعب الفمسػػطيني، وىػػو جػػزء مػػف خطػػة سياسػػية تيػػدؼ 
 وربػػػط-الخػػارجأنيػػا ىػػي بالفعػػػؿ مػػف يتػػابع عمػػػؿ السػػفارات والممثميػػات فػػػي  مػػػع-الفمسػػطينيلمشػػعب 

سػمب دور ميػـ لمنظمػة التحريػر الممثمػة لمكػؿ  عمىالمؤسسات بالسمطة كجزء مف ىدؼ كبير يعمؿ 
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مػػف ىػػـ فػػي  الفمسػػطيني فػػي حػػيف أف السػػمطة ليسػػت إال ذراع مػػف أذرع المنظمػػة، فيػػي ال تمثػػؿ إال
 .حوؿ سكاف القدسغزة، وىناؾ حديث يطوؿ  قطاعو الغربية الضفة األراضي الفمسطينية في 

لقػػد نػػتج عػػف القػػرار األممػػي الػػذي رفػػع صػػفة التمثيػػؿ الفمسػػطيني الػػى صػػفة دولػػة مراقػػب أف  .30
 شػػيدت الفتػػرة التػػي تمتػػو تطػػورات ممحوظػػة فػػي إقامػػة عبلقػػات دبموماسػػية ممحوظػػة وتبػػادؿ المبعػػوثيف
الدبموماسييف وصوال إلى إقامة عبلقات دبموماسية عمػى مسػتوى السػفراء وفػتح سػفارات فمسػطينية فػي 
الخارج، بعد أف تـ رفعيا مف مستوى التمثيؿ القنصمي إلى درجة البعثات الدبموماسية الدائمػة، حيػث 

يطالياسارعت بعض الدوؿ كالدنمارؾ وفنمندا  التمثيػؿ إلػى  باالعتراؼ بدولػة فمسػطيف ورفػع مسػتوى وا 
مستوى سفارة، أسوة بالدوؿ المستقمة، ويعد ذلؾ خطوة مرحمية في طريػؽ الغايػة الكبػرى وىػي إعػبلف 

 فمسطيف دولة حرة مستقمة كاممة العضوية في المنظمة الدولية.
 

 ثانيا: التوصيات.
 القانوف األساسي: عمى التاليةتوصي الدراسة بإحراء بعض التعديبلت  -1
التعارض الواضح في نصوص مواد بعض القوانيف مع أحكاـ القانوف األساسػي ضرورة إزالة  •

 غيره مف القوانيف لكونو يقـو مقاـ الدستور لحيف صدوره. عمىلمصمحة األخير، ألنو يسمو 
النص الصػريح عمػى حػؽ رئػيس السػمطة الفمسػطينية فػي حػؿ البرلمػاف وذلػؾ إليجػاد نػوع مػف  •

نفيذيػػة والبرلمػػاف، فػػي إشػػارة الػػى حػػؽ األخيػػر فػػي حجػػب الثقػػة عػػف التػػوازف الرقػػابي بػػيف السػػمطة الت
 الحكومة.

يجػػب أف يتطػػرؽ القػػانوف األساسػػي إلػػى إمكانيػػة عػػودة شخصػػية الػػرئيس إلػػى ممارسػػة الحيػػاة  •
السياسية في منصب سػيادي بعػد انتيػاء دورات رئاسػتو، سػواء بػالعودة لترشػيح نفسػو بعػد مػرور مػدة 

 أو حتى تقمد أي منصب سيادي كرئيس وزراء عمى سبيؿ المثاؿ.  معينة لمنصب رئيس السمطة، 
وجوب تحديد الصبلحيات الممنوحة لػرئيس السػمطة المؤقػت الػذي يشػغؿ ىػذا المنصػب حػاؿ  •

المتمثمة بمدة الستيف يوما بصػفتو يسػير أعمػاؿ السػمطة  االنتقاليةشغور منصب الرئيس خبلؿ الفترة 
 حيف انتخاب رئيس جديد. إلى
ة حسػػـ موضػػوع األغمبيػػة البلزمػػة مػػف أعضػػاء المجمػػس التشػػريعي بخصػػوص مناقشػػة ضػػرور  •

مشػػػاريع القػػػوانيف عنػػػد اعادتيػػػا لممجمػػػس لتعػػػديميا، ونػػػري مجػػػاراة القػػػانوف  عمػػػىمبلحظػػػات الػػػرئيس 
األساسػػػي بأخػػػذه بأغمبيػػػة الثمثػػػيف، لكػػػوف مشػػػروع القػػػانوف كػػػاف قػػػد أقػػػره المجمػػػس قبػػػؿ إحالتػػػو لمػػػرئيس 

 لتصديقو.  
أوؿ جمسػػة  الضػػرورة فػػيعػػرض القػػرارات بقػػانوف التػػي يصػػدرىا الػػرئيس فػػي حػػاالت وجػػوب  •

يعقدىا المجمس التشريعي، وتحديد المدة التي يجب خبلليا البت فػي تمػؾ القػرارات مػف قبػؿ المجمػس 
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التشريعي، وتقرير زواؿ قوة تمؾ القرارات في حالة مخالفتيا لمقانوف األساسي بأثر رجعي مع السماح 
 بتسوية نتائجيا في حاؿ الغائيا، ومعالجة حالة صمت البرلماف تجاه تمؾ القرارات. لمبرلماف

ضرورة وضع ضوابط تحدد صػبلحيات رئػيس السػمطة الفمسػطينية فػي إصػدار قػرارات تعيػيف  •
وعزؿ شاغمي الوظائؼ القضائية بعد تنسػيب مجمػس القضػاء األعمػى وعزلػو ليػـ، وذلػؾ بتحديػد فتػرة 

ذاقػػرار التعيػػيف أو العػػزؿ،  زمنيػػة معينػػة إلصػػدار قػػرار التعيػػيف أو  الفتػػرة يصػػدرمػػا تػػـ تجػػاوز ىػػذه  وا 
العػػػػزؿ حكمػػػػًا باعتبػػػػار أف قػػػػرار الػػػػرئيس ىػػػػو قػػػػراٌر كاشػػػػٌؼ لقػػػػرار مجمػػػػس القضػػػػاء األعمػػػػى صػػػػاحب 

  االختصاص األصيؿ في تعييف شاغمي الوظائؼ القضائية.
 

ف نوع خاص يجب أف تحاط مف حالة م اوجوب سف قانوف خاص ينظـ حالة الطوارئ لكوني -2
مف استغبلؿ مثؿ ىذه الحالة مػف قبػؿ  لحساسيتيا مف جية ومنعاً  قبؿ المشرع بنوع مف الحماية نظراً 

أف يتضمف  عمىالسمطة التنفيذية باالنحراؼ أو التعسؼ أو إساءة استعماؿ السمطة مف جية اخري، 
ف حالػػة الطػػوارئ، واختصاصػػات ىػػذا القػػانوف نصوصػػًا واضػػحة ودقيقػػة تػػنظـ أسػػباب ومبػػررات إعػػبل

الرئيس خبلليا ومنحو الحؽ بإصدار قرارات بقانوف خبلليا، وتحديد إجػراءات طمػب تمديػدىا والجيػة 
تعػويض مػف يثبػت تضػرره مػف ىػذه  وآلياتالتى تتولي تقديـ الطمب لتمديدىا، وكذلؾ وضع ضوابط 

 الحالة.
عطائيػا فرصػة ممارسػة ، والتالعميػاوجوب تنفيذ قانوف المحكمػة الدسػتورية  -3 عجيػؿ بتشػكيميا، وا 

أف  عمػػػىدسػػػتورية القػػػوانيف والتشػػػريعات،  عمػػػىدورىػػػا الفاعػػػؿ فػػػي حمايػػػة القػػػانوف األساسػػػي والرقابػػػة 
يراعي تكريس عػدـ تػدخؿ المجمػس التشػريعي فػي تعيػيف رئػيس وأعضػاء ىػذه المحكمػة إعمػااًل لمبػدأ 

ا لتسػػػتطيع عمييػػػعػػػف أي نفػػػوذ لمبرلمػػػاف  الفصػػػؿ بػػػيف السػػػمطات ولضػػػماف إبقػػػاء ىػػػذه المحكمػػػة بعيػػػداً 
 ممارسة أعماليا في الرقابة عمى دستورية القوانيف والتشريعات.

مؤسسػػة الرئاسػػة حتػػى ال تكػػوف فػػي أدائيػػا  عمػػىواضػػحة تتػػولي الرقابػػة  آليػػةضػػرورة وضػػع   -4 
ًا ألعماليػػػا دوف رقابػػػة شػػػعبية عبػػػر نوابػػػو المنتخبػػػيف مػػػف الشػػػعب، ولضػػػماف إجػػػراء االنتخابػػػات وفقػػػ

 لممواعيد المحددة ليا. 
إعادة النظر في موضوع تبعيػة المحػافظيف مباشػرة لمكتػب الػرئيس ألف ىػذا األمػر مػف شػأنو  -5

أف يضػػعؼ مسػػاءلة المجمػػس التشػػريعي ليػػـ وفػػي نفػػس الوقػػت يسػػمب مػػف وزيػػر الداخميػػة )الحكومػػة( 
التابعػػة لمحكومػػة صػػبلحيات ىامػػة يتمتػػع بيػػا المحػػافظيف، ويجعػػؿ مػػنيـ مؤسسػػات موازيػػة لؤلجيػػزة 

 ومرجعيات ليا في المحافظات المختمفة.
إف أزمة الدبموماسية الفمسطينية مرتبطة عضويًا بأزمة منظمة التحرير الفمسػطينية، فإصػبلح  -6

جػػراء االنتخابػػات بيػػا عمػػى قاعػػدة التمثيػػؿ النسػػبي الكامػػؿ وفػػؽ وثيقػػة الوفػػاؽ  عػػادة بنائيػػا وا  األخيػػرة وا 
اف بالضػػرورة فػػي إصػبلح الدبموماسػػية الفمسػػطينية عمػى طريػػؽ تعزيػػز ـ سيسػاىم2007الػوطني لعػػاـ 
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شػػراكو فػػي برنػػامج المنظمػػة الػػذي يجػػب أف يسػػتند إلػػى رؤيػػة كفاحيػػة تصػػوف حقػػوؽ  دور الشػػتات وا 
 شعبنا بالحرية واالستقبلؿ وتقرير المصير والعودة.

شػخص المناسػب إعادة ىيكمة وبناء السػفارات لتصػبح قائمػة عمػى المينيػة فػي إطػار وضػع ال -7
فػػي المكػػاف المناسػػب، وتعزيػػز العبلقػػة مػػع التجمعػػات الفمسػػطينية بالشػػتات، عمػػى أف تتػػولي منظمػػة 

ا عمييػػالتحريػػر أمػػر ىػػذه السػػفارات ومتابعػػة أعماليػػا بعيػػدًا عػػف يػػد السػػمطة الفمسػػطينية التػػي ُبِسػػَطت 
عػػادة النظػػر فػػي ىػػذا القػػانوف مػػف حيػػث ضػػرور  ة إبقػػاء موضػػوع بموجػػب قػػانوف السػػمؾ الدبموماسػػي وا 

الدبموماسية الخارجيػة فػي يػد منظمػة التحريػر عبػر الػدائرة السياسػية بيػا ورفػع يػد السػمطة الفمسػطينية 
عػػػف ىػػػذا االختصػػػاص والنػػػأي بيػػػا عػػػف أي تػػػأثيرات سياسػػػية أو تمويميػػػة قػػػد تتعػػػرض ليػػػا السػػػمطة 

 الفمسطينية. 
عػػػػادة المحمػػػػة والوحػػػػ عمػػػػىضػػػػرورة العمػػػػؿ  -8 دة لممجمػػػػس التشػػػػػريعي سػػػػرعة إنيػػػػاء االنقسػػػػاـ وا 

في صياغتو لمقوانيف بما يحاكي الواقع والخصوصية الفمسطينية  إليوالفمسطيني لتكممة الدور الموكؿ 
 ولممارسة دوره الرقابي الذي أنيط بو وانتخب مف أجمو. 

واخيرًا توصػي الدراسػة بػأف يػتـ البحػث فػى موضػوع أثػر القػرارات بقػانوف الصػادرة عػف رئػيس  -9
فترة تعطؿ عمؿ المجمس التشريعي الناتجة عف االنقساـ عمى النسيج السياسي والقػانوني السمطة في 

 واالجتماعي في االراضي الفمسطينية.
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 : الرسائل العمميةاً ثالث
 رسائل الدكتوراه
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 الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع.
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 .تعمـ اجتماع السياسة، بيرو  ـ(1992) دفرجيو، موريس -3

 .بيروت العادة،ترجمة، سموحي فوؽ  الدولي،القانوف  (1983) رينو جاف دوبوي -4

وكتػػػػػػػػػػاب شػػػػػػػػػػحادة، رجػػػػػػػػػػا،  -5
 جونثاف

الضفة الغربية وحكـ القانوف، ترجمة، وديع خػوري، دار الحكمػة  ـ(1982)
 لمنشر، بيروت.

 عمـ السياسة. ترجمة محمد برجاوي. بيروت. )د.ت( مارسيؿ، بريبوف مارسيؿ -6

امريكػػا والفرصػػػة االخيػػػرة، ترجمػػػة محمػػػد زكريػػػا اسػػػماعيؿ مكتبػػػة  ـ(1992) ، ريتشاردنيكسوف -7
 بيساف، بيروت.

 ترجمة مكتبة االنجمو المصرية. الدبموماسي،تطور المنيج  ـ(1973) ىارولد نيكولسوف، -8

، ألكسػػػػػػػػػػػػػػػػػندرىػػػػػػػػػػػػػػػػػاممتوف،  -9
ماديسػػػوف، جمػػػيس وجػػػاي، 

 جوف

أحمػػػػد  ترجمػػػػة عمػػػػراف أبػػػػو حجمػػػػة، مراجعػػػػة، األوراؽ الفيدراليػػػػة ـ(1996)
 ظاىر، عماف، دار الفارس لمنشر والتوزيع.

10- 
 

 (ـ1977) ىوريو، اندريو
 
 

 ـ(1971)
 

القػػػانوف الدسػػػتوري والمؤسسػػػات السياسػػػية، الجػػػزء األوؿ، ترجمػػػة 
عمى مخموؼ، وشفيؽ حداد وعبد المحسف سعد، الطبعة الثانية، 

 بيروت، األىمية لمنشر والتوزيع.
. ترجمػػػة، عمػػػى 1ياسػػػية. ج القػػػانوف الدسػػػتوري والمؤسسػػػات الس

شػػفيؽ حػػداد، عبػػد الحسػػف سػػعد. بيػػروت، األىميػػة لمنشػػر  مقمػػد،
 والتوزيع.

ترجمػػػػػػة  ،والنتػػػػػػائج األسػػػػػػاليب فعاليػػػػػػة-األدوات- والقيػػػػػػادةاإلدارة  ـ(2001) ويتوف، دافيد كاميروف، تيـ -11
 .باإلماراتمركز الخبرات المينية لئلدارة 

 

 وتقارير دوريات أبحاث منشورة في : اً مساخ
التمثيػػػػػؿ الدبموماسػػػػػي الفمسػػػػػطيني بػػػػػيف المنظمػػػػػة والسػػػػػمطة، بحػػػػػث  (ـ2010) أبو النصر، عبد الرحمف -1

 ء، الجػز 1العػدد ،12دالمجمػمنشور فػي مجمػة جامعػة األزىػر بغػزة، 
 الثاني، يونيو، فمسطيف.

، وحػػػػػػػربأبػػػػػػػو ديػػػػػػػة، أحمػػػػػػػد  -2
 جياد

السػػػػمطة ي، الفصػػػػؿ المتػػػػوازف بػػػػيف السػػػػمطات فػػػػي النظػػػػاـ السياسػػػػ ـ(2006)
 اتدراسػػػػػػػمالمؤسسػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطينية ل ،التنفيذيػػػػػػػة، مؤسسػػػػػػػة الرئاسػػػػػػػة

 الديمقراطية.
عمميػػػػػة اإلصػػػػػبلح فػػػػػي مؤسسػػػػػات السػػػػػمطة الوطنيػػػػػة الفمسػػػػػطينية،  ـ(2004) أبو دية، أحمد -3

 المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية، راـ اهلل.
ة ىػػػػػػؿ مػػػػػػف أفػػػػػػؽ إلصػػػػػػبلحيا، مركػػػػػػز راـ الدبموماسػػػػػػية الفمسػػػػػػطيني ـ(2010) أبو رمضاف، محسف -4

، ، السػػػػػنة الثامنػػػػػة31لدراسػػػػػات حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف، تسػػػػػامح، العػػػػػدد 
 .فمسطيف

سنيا في السمطة الوطنية الفمسػطينية،  آليةو تقرير حوؿ التشريعات  ـ(1999) أبو ىنود، حسيف -5
 ، راـ اهلل، الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف.2ط 
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وضع الفمسػطيني عمػى ضػوء أحكػاـ القػانوف الدبموماسػي الػدولي، ال ـ(2011) أبو صوي، محمود -6
منتػػػػدى بيرزيػػػػت لمدراسػػػػات االسػػػػتراتيجية، معيػػػػد إبػػػػراىيـ أبػػػػو لغػػػػد 

 .، فمسطيفلمدراسات الدولية، جامعة بيرزيت
االختصػػػػػاص التشػػػػػريعي لمسػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة فػػػػػي السػػػػػمطة الوطنيػػػػػة  ـ(2000) دعيس، معفإ -7

، القدس، الجمعية الفمسطينية لحمايػة والتطبيؽ النظرية ،الفمسطينية
 حقوؽ اإلنساف والبيئة القانوف.

 ةالمؤسسػػػػػ فمسػػػػػطيف،ي والتحػػػػػوؿ الػػػػػديمقراطي فػػػػػي النظػػػػػاـ السياسػػػػػ ـ(1996) األزعر، محمد خالد -8
الطبعػة  الفمسطينية لدراسة الديمقراطية مواطف سمسمة اوراؽ بحثية،

 أوؿ.تشريف  ،األولى
المفاوضػػػػات الفمسػػػػطينية اإلسػػػػرائيمية، ىػػػػدؼ أـ وسػػػػيمة، مركػػػػز راـ  ـ(2010) البرغوثي، إياد -9

، ، السػػػػػنة الثامنػػػػػة31لدراسػػػػػات حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف، تسػػػػػامح، العػػػػػدد 
 .فمسطيف

اختصاصػػػات رئػػػيس السػػػمطة الوطنيػػػة بالمقارنػػػة مػػػع اختصاصػػػات  ـ(2006) ، وآخريفالبرغوثي، معيف -10
مسػػمة مجمػػس الػػوزراء والمجمػػس التشػػريعي فػػي المجػػاؿ القضػػائي، س

 ، الييئػػػة الفمسطينيػة المستقمة لحقوؽ المواطف.66تقارير قانونية 
نقديػػػة،  فمسػػػطيف، أوراؽالبنيػػػة القانونيػػػة والتحػػػوؿ الػػػديمقراطي فػػػي  ـ(1998) عمىالجرباوي،  -11

اهلل، مؤسسة مواطف، المؤسسة الفمسطينية لدراسػة الديمقراطيػة، راـ 
 .، فمسطيف، كانوف ثاني1 ط

اإلسػػػػرائيمي، نيػػػػج  –عبلمػػػػات الطريػػػػؽ فػػػػي التفػػػػاوض الفمسػػػػطيني  ـ(2010) ببلؿالحسف،  -12
 االعتداؿ الذي لـ يثمر، بدوف جية نشر.

مركػػز المجمػػس التشػػريعي طبيعػػة عممػػو ودوره وعبلقتػػو بػػالمواطف،  ـ(1998) الراميني، عزت -13
 ، فمسطيف.1طالدفاع عف الحريات، معيد الحقوؽ 

الوظيفة التنفيذية لػرئيس الدولػة فػي النظػاـ الرئاسػي، دراسػة مقارنػة  ـ(1981) الساعدي، حميد -14
الواليات المتحدة األمريكية، البرازيؿ، فنػزويبل، "لمنظـ السياسية في 
 دار عطوة لمنشر. ،تونس ،"العراؽ، مصر، سوريا

أزمػػػة المجتمػػػع السياسػػػي الفمسػػػطيني، فػػػي أزمػػػة الحػػػزب السياسػػػي  ـ(1996) السبع، عماد -15
 راـ اهلل. ،1طيني، مؤتمر مواطف، ط الفمس

بحػػث منشػػور فػػي  فمسػػطيف،االركػػاف الشػػكمية لمتشػػريع العػػادي فػػي  ـ(2003) الشامي، عبد الكريـ -16
 مجمة القانوف والقضاء، العدد الحادي عشر.

الشػػػػػػػػػػقاقي، خميػػػػػػػػػػؿ محػػػػػػػػػػرر  -17
 وآخروف

االنتخابات والنظاـ السياسػي الفمسػطيني، محاضػر جمسػات مػؤتمر  ـ(1995)
االنتخابات والنظاـ السياسي الفمسطيني المنعقد فػي مركػز البحػوث 

 والدراسات مركز البحوث والدراسات الفمسطينية، نابمس.
مسػػػػؤولية رئػػػػيس الدولػػػػة، فػػػػي النظػػػػاـ الرئاسػػػػي والفقػػػػو االسػػػػبلمي،  ـ(2002) المدرس، مرواف -18

 دراسة مقارنة، عماف، دار االعبلـ.
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19- 
 

مراقػػب غيػػر -صػػفة دولػػة  عمػػىاآلثػار السياسػػية لحصػػوؿ فمسػػطيف  (2013) المدلؿ، وليد
( القضػية الفمسػطينية 2في األمـ المتحدة. في وقائع النػدوة)-عضو

سمسػمة -مركز الدراسات السياسية والتنمويػة مشروع تحرر أـ دولة،
 .، غزة، فمسطيفالندوات

 الفمسطيني لحقوؽ المركز -20
 اإلنساف

 ؿ السفارات بالخارج.التقرير السنوي، عم ـ(2006)

المركز الفمسطيني لمدراسػات  -21
 اإلقميمية

 موسوعة المصطمحات والمفاىيـ الفمسطينية. ـ(2008)

 مقارنػػة،الدبموماسػػية بػػيف الفقػػو اإلسػػبلمي والقػػانوف الػػدولي، دراسػػة  ـ(2001) باعمر، أحمد سالـ محمد -22
 دار النفائس لمنشر والتوزيع.

المسؤولية السياسية لرئيس الدولة فػي األنظمػة الدسػتورية المقارنػة،  )د.ت( مدبركات، عمر فؤاد أح -23
 جامعة طنطا.

صبلحيات رئيس السمطة الوطنية بالمقارنػة مػع صػبلحيات مجمػس  (2006)  بشناؽ، باسـ -24
الػػػوزراء والمجمػػػس التشػػػريعي فػػػي المجػػػاؿ األمنػػػي، سمسػػػمة تقػػػارير 

، سػػػػػػػتقمة لحقػػػػػػػوؽ المػػػػػػػواطف، الييئػػػػػػػػػػة الفمسطينيػػػػػػػػة الم66قانونيػػػػػػػة 
 .فمسطيف

بكيػػػػػػػػػػػرات، فػػػػػػػػػػػايز، فيػػػػػػػػػػػاض  -25
محمػػػػػػػود، دوديػػػػػػػف محمػػػػػػػود، 

 سالـ جميؿ

بػػػػيف النظريػػػػة والتطبيػػػػؽ، جامعػػػػة العمميػػػػة التشػػػػريعية فػػػػي فمسػػػػطيف  ـ(2006)
 زيت، معيد الحقوؽ، راـ اهلل، ناديا لمطباعة والنشر.بير 

تقريػػػر صػػػادر مػػػف المجمػػػس  -26
 التشريعي الفمسطيني

مطة الوطنية الفمسطينية، القوانيف ومشاريع القوانيف في المجمس الس ـ(2006)
 .14/2/2006تشريعيال

الفمسػػػػطينية مقاربػػػػات فػػػػي  الػػػػوطني، )التجربػػػػةدبموماسػػػػية التحػػػػرر  ـ(2013) تواـ، رشاد -27
القػػػػػانوف الػػػػػدولي والعبلقػػػػػات الدوليػػػػػة(، منتػػػػػدى بيرزيػػػػػت لمدراسػػػػػات 

سػػػػات الدوليػػػػة، جامعػػػػة االسػػػػتراتيجية، معيػػػػد إبػػػػراىيـ أبػػػػو لغػػػػد لمدرا
 .، فمسطيفبيرزيت

صبلحيات رئيس السمطة الوطنية بالمقارنػة مػع صػبلحيات مجمػس  (2006)  جباريف، سامي -28
الػػػوزراء والمجمػػػس التشػػػريعي فػػػي مجػػػاؿ الخدمػػػة المدنيػػػة، سمسػػػمة 

، ، الييئػػػػػة الفمسطينيػػػة المسػػتقمة لحقػػوؽ المػػواطف66تقػػارير قانونيػػة 
 .فمسطيف

المػػػػػوائح اإلداريػػػػػة، وضػػػػػمانة الرقابػػػػػة القضػػػػػائية، )دراسػػػػػة تحميميػػػػػة(  ـ(2003) يف، ساميجماؿ الد -29
لسػػػػمطة اإلدارة فػػػػي إصػػػػػدار المػػػػوائح التنفيذيػػػػػة، والمػػػػوائح المسػػػػػتقمة 

بالمقارنػػػػػة مػػػػػع فرنسػػػػػا،  عميػػػػػوومػػػػػدى سػػػػػمطة القضػػػػػاء فػػػػػي الرقابػػػػػة 
 منشأة المعارؼ. اإلسكندرية،

فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية. دراسػػة تحميميػػة، مجمػػة جامعػػة الدبموماسػػية  ـ(2001) حديد، حسف محمد -30
 .4تكريت لمعمـو القانونية والسياسية. العدد/
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دراسة لممواثيؽ الرئيسية  1974،1964الفكر السياسي الفمسطيني  ـ(1980) حوراني، فيصؿ -31
وت، مركػػػػػز لمنظمػػػػػة التحريػػػػػر الفمسػػػػػطينية، الطبعػػػػػة األولػػػػػى، بيػػػػػر 

 .الطبعة األولى ،سطينيةالفم األبحاث، منظمة التحرير
حالػػة السػػجوف العربيػػة، تقريػر المنظمػة العربيػة لئلصػبلح الجنػائي  ـ(2007) سحويؿ، وساـ -32

 حوؿ أوضاع السجوف والسجناء في بعض الدوؿ العربية.ـ 2006
مقػاؿ بعنػػواف وضػع قػػانوني جديػػد: فمسػطيف دولػػة مراقػب فػػي األمػػـ  (2013) سبلمة، أيمف -33

، 48، مجمػػػػػد رقػػػػػـ191مجمػػػػػة السياسػػػػػة الدوليػػػػػة، العػػػػػددالمتحػػػػػدة، 
 ، السنة التاسعة واألربعوف، عدد يناير، القاىرة.114-112ص

مركػػػػػػز الزيتونػػػػػػة لمدراسػػػػػػات واالستشػػػػػػارات، التقريػػػػػػر االسػػػػػػتراتيجي  ـ(2007) محسف صالح، -34
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www.ankawa.com/forum/index.php?topic
=191403.0;wap2 

 وزارة التخطيط تحتضر، مقاؿ في وكالة معا اإلخبارية ـ(2012) عمىاألعور،  -5
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور

www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx
?ID=483891 

ىػػػؿ يمكػػػف إصػػػبلح منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، موقػػػع  ـ(2007) لبرغوتي، ايادا  -6 
مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الزيتونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، 

www.alzaytouna.net/permalink/4831.htm 

http://www.palnation.org/
http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897
http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897
http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=191403.0;wap2
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=191403.0;wap2
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=191403.0;wap2
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=483891
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=483891
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=483891
http://www.alzaytouna.net/permalink/4831.htm
http://www.alzaytouna.net/permalink/4831.htm
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عشػػػػروف سػػػػؤاؿ عػػػػف فمسػػػػطيف واألمػػػػـ المتحػػػػدة، مقػػػػاؿ    ـ(2012) الحمامي، إبراىيـ -7
-https://enػهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىمنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 

gb.facebook.com/DrHamami/posts/21837
4721630282 

الحػوت مصير منظمػة التحريػر الفمسػطينية، موقػع شػفيؽ  ـ(2005) الحوت، شفيؽ -8
االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
shafiqalhout.info/seventeen/?p=1111  

العػػػػادلي، أسػػػػامة احمػػػػد  -9
 السيد

مقدمػػػػػػػة فػػػػػػػي عمػػػػػػػـ السياسػػػػػػػية، كميػػػػػػػة االنظمػػػػػػػة والعمػػػػػػػـو  ـ(2010)
السياسػػػػية، جامعػػػػة الممػػػػؾ سػػػػعود، مقػػػػرر منشػػػػور عمػػػػى 
http://faculty.ksu.edu.sa/ 

ـ( دراسػػة قانونيػػة حػػوؿ خطػػوة حصػػوؿ فمسػػطيف 2012)  الغندور، يعقوب -10
عمى صػفة )دولػة غيػر عضػو( بصػفة مراقػب لػدى األمػـ 
المتحػػػػػػػػػػػػػػػدة، وزارة العػػػػػػػػػػػػػػػدؿ، غػػػػػػػػػػػػػػػزة، منشػػػػػػػػػػػػػػػورة عمػػػػػػػػػػػػػػػى 
www.gmo.ps/ar/?page=news&id=8 

صػػػػبلحيات رئػػػػيس السػػػػمطة االمنيػػػػة، مجمػػػػة دنيػػػػا الػػػػراي،  ـ(2007) بكروف، محمد -11
منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
pulpit.alwatanvoice.com/content/print/799
94.html 

العفو العاـ والعفو الخاص والعبلقة بينيما، منشور عمى  ـ(2009) تيشوري، عبد الرحمف -12
http//www.ahewar.org/debat/show.art.asp 

-www.alhayat انتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس، ـ(2005) يةجريدة الحياة الفمسطين -13

j.com/newsite 
 الفمسطينيوف والمعضبلت الثبلث، الدراسػات الفمسػطينية، (ـ2008) جقماف، جورج -14

، منشػػػػػػػػػػػػػػػور عمػػػػػػػػػػػػػػػى  26، ص 76عػػػػػػػػػػػػػػػدد  19مجمػػػػػػػػػػػػػػػد
www.palestine-

studies.org/files/pdf/mdf/10142.pd 
فيبلدلفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا.  المعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة، جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالدبموماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  ـ(2001) حسف، غازي -15

www.philadelphia.edu.jo/academics/g_sab

barini/.../cv%20arabic.pdf 
ىػػذا مػػا جػػرى فػػي مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد الثانيػػة، مجمػػة  ـ(2010) سويتشر، كبليتوف  -16

األولػػػػػػػػى منشػػػػػػػػورة عمػػػػػػػػػى  ة، السػػػػػػػػػن6فمسػػػػػػػػطيف، العػػػػػػػػدد 
palestine.assafir.com/article.asp?aid=309 

    

https://en-gb.facebook.com/DrHamami/posts/218374721630282
https://en-gb.facebook.com/DrHamami/posts/218374721630282
https://en-gb.facebook.com/DrHamami/posts/218374721630282
https://en-gb.facebook.com/DrHamami/posts/218374721630282
https://en-gb.facebook.com/DrHamami/posts/218374721630282
http://faculty.ksu.edu.sa/
http://faculty.ksu.edu.sa/
http://www.gmo.ps/ar/?page=news&id=8
http://www.gmo.ps/ar/?page=news&id=8
http://www.alhayat-j.com/newsite
http://www.alhayat-j.com/newsite
http://www.alhayat-j.com/newsite
http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/10142.pd
http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/10142.pd
http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/10142.pd
http://www.philadelphia.edu.jo/academics/g_sabbarini/.../cv%20arabic.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/academics/g_sabbarini/.../cv%20arabic.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/academics/g_sabbarini/.../cv%20arabic.pdf
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ة والقػػػػػػػػػػػانوف، رئػػػػػػػػػػيس الدولػػػػػػػػػػة مفيومػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػريع ـ(2008) عامر، عادؿ -17
العػػػػػػػػػػػرب،الجمعيػػػػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػػػػة لممتػػػػػػػػػػػرجميف والمغػػػػػػػػػػػوييف   

http://www.wata.cc /.  
عبػػػػػػػد الحمػػػػػػػيـ، حسػػػػػػػف،  -18

 وآخريف
عاما عمى أوسمو: محطة مفصمية في تاريخ القضية  20 ـ(2013)

 /http://arabs48.com، 48الفمسطينية، عرب 
فشػػػػػػػػػػػػػػؿ المفاوضػػػػػػػػػػػػػػات وتغييػػػػػػػػػػػػػػر قواعػػػػػػػػػػػػػػد المعبػػػػػػػػػػػػػػة،    (ـٍ 2013) فراعنة، حمادة -19

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتور األردنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي. 
www.addustour.com 

   المعبة. قواعد وتغيير المفاوضاتفشؿ  
د، البعثات الدبموماسػية والقنصػمية، الحػوار المتمػدف، العػد (ـ2010) محمد عمىكتي، سالـ  -20

منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  2920
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=

204168 
العبلقة بيف منظمػة التحريػر الفمسػطينية وسػبؿ  ةاليإشك   (ـ2007) ممدوح نوفؿ، -21

حميػػػػػػػػػػا، مقالػػػػػػػػػػة منشػػػػػػػػػػورة عمػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػع االلكترونػػػػػػػػػػي 
www.mnofal.ps 

وادي، عبػػػػػػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػػػػػػيـ  -22
 سميماف

وضعية دولة فمسطيف فػي األمػـ  بعنواف:دراسة قانونية    ـ(2012)
المتحدة عمػى ضػوء أحكػاـ القػانوف الػدولي. االسػتحقاقات 
واالسػػػػػتثناءات، مركػػػػػػز راشػػػػػيؿ كػػػػػػوري لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف 

ر المتمػػدف، منشػػور عمػػى ومتابعػػة العدالػػة الدوليػػة، الحػػوا
http://www.ahewar.org/m.asp?i=6214   

 
23-  http://www.aoacademy.com 24-  http://faculty.ksu.edu.sa/ar/Pages/def

ault.aspx 

25-  www.cscoit.com 26-  www.iasj.net 

27-  www.palestineinarabic.com 28-  http://www.maannews.net 

29-  www.wafa.ps 30-  http://www.hebron.edu 

31-  http://alray.ps 32-  http://www.yaf.ps/ya/index.php 

33-  http//www.yaf.ps 34-  www.alhayatj.com 

35-  http://www.altanweer.net/articles

.aspx?id=20087&selected_id=-

200870004&page_size=5&links

=true 

36-  http://www.al-akhbar.com 
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37-  http://www.karamapress.co 

m/arabic/ 

38-  http://www.amin.org 

39-  http://www.arabs48.com/ 40-  http://www.moqatel.com/openshare/i

ndexf.html 

41-  http://www.ahewar.org/debat/nr.

asp 

42-  www.aldiplo.net/diplomacy.htm 

43-  http//www.ankawa.com 44-  http://www.kfupm.edu.sa/department

s/IAS/SitePages/ar/default.aspx 

45-  http://www.wafainfo.ps/ 46-  www.wikipedia.org 

47-  www.elaph.com 48-  http://www.invest.gov.tr/ar-

SA/turkey/factsandfigures/Pages/Leg

alAndPoliticalStructure.aspx 

49-  http://www.trtarabic.tv/ar/turkey-

information/arabia/112-113.htm 

 

50-  http://www.invest.gov.tr/ar-

SA/turkey/factsandfigures/Pages/TR

Snapshot.aspx 

51-  http://www.cksu.com/vb/showthr

ead.php?t=375572 
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 االعتراف الدولي بدولة فمسطين

 اعترافات الدولقائمة 

 اندٔلانرًذؼرسفتدٔنحفهع ٍٍُحػهىانضفحانغستٍحٔق اعغصجٔػاطًرٓاانلدضانشسقٍح 

 اندٔلانرًالذؼرسفتٕ ٕددٔنحفهع ٍٍُحيعرلهح 

 الموقف الرسمي عالقات دبموماسية افتاريخ االعتر  البمد 
  نعـ 1988نوفمبر  16 أفغانستاف  
  نعـ 1988نوفمبر  15 الجزائر  
  نعـ 1988نوفمبر  17 ألبانيا  
  نعـ 1988ديسمبر  6 أنغوال  
  نعـ 2010ديسمبر  6 األرجنتيف  
لىأستر      نعـ — اا 
  نعـ — النمسا  
  نعـ 1992أبريؿ  15 أذربيجاف  
  نعـ 1988نوفمبر  15 البحريف  
  نعـ 1988نوفمبر  16 بنغبلدش  
  نعـ 1988نوفمبر  19 بيبلروسيا  
  نعـ — بمجيكا  
  نعـ 2011سبتمبر  9 بميز  
  نعـ أو قبؿ 1989مايو  بنيف  
  نعـ 1992مايو  27 البوسنة واليرسؾ  
  ـنع 2010ديسمبر  6 البرازيؿ  
  نعـ 1988نوفمبر  17 بروناي  
  نعـ 1988نوفمبر  25 بمغاريا  
  نعـ 1988نوفمبر  21 بوركينا فاسو  
  نعـ 1988نوفمبر  21 كمبوديا  
  نعـ — الكاميروف  
  نعـ — كندا  
  نعـ 1988ديسمبر  1 تشاد  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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 الموقف الرسمي عالقات دبموماسية افتاريخ االعتر  البمد 
  نعـ 2011يناير  7 تشيمي  
  نعـ 1988نوفمبر  20 الصيف  
  نعـ — كولومبيا  
  نعـ 1988نوفمبر  21 جزر القمر  
  نعـ 1988ديسمبر  5 جميورية الكونغو  
  نعـ 2008فبراير  5 كوستاريكا  
  نعـ — كرواتيا  
  نعـ 1988نوفمبر  16 كوبا  
  نعـ 1988نوفمبر  18 قبرص  
  نعـ 1988نوفمبر  18 جميورية التشيؾ  
  نعـ — الدنمارؾ  
  نعـ 1988نوفمبر  17 جيبوتي  
  نعـ 2009يوليو  14 جميورية الدومينيكاف  
  نعـ 2004مارس  1 تيمور الشرقية  
  نعـ 2010ديسمبر  24 اإلكوادور  
  نعـ 1988نوفمبر  18 مصر  

 السالفادور  
أغسطس  25

2011 
  نعـ

  نعـ — إريتريا  
  نعـ — إستونيا  
  نعـ 1989فبراير  4 إثيوبيا  
  نعـ — فنمندا  
  نعـ — فرنسا  
  نعـ 1988ديسمبر  12 الغابوف  
  نعـ 1988نوفمبر  18 غامبيا  
  نعـ 1992أبريؿ  25 جورجيا  
  نعـ — ألمانيا  
  نعـ 1988نوفمبر  29 غانا  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
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 الموقف الرسمي عالقات دبموماسية افتاريخ االعتر  البمد 
  نعـ — ونافالي  
  نعـ 2011سبتمبر  25 غرينادا  
  نعـ 1988نوفمبر  19 غينيا  
  نعـ 1988نوفمبر  21 غينيا بيساو  
  نعـ 2011يناير  13 غويانا  
  نعـ 2013سبتمبر  27 ىايتي  

 ىندوراس  
أغسطس  26

  نعـ 2011

  نعـ 1988نوفمبر  23 المجر  
  نعـ 2011ديسمبر  15 أيسمندا  
  نعـ 1988نوفمبر  18 اليند  
  نعـ 1988نوفمبر  16 إندونيسيا  
  نعـ 1989فبراير  4 إيراف  
  نعـ 1988نوفمبر  15 العراؽ  
  نعـ — إيرلنداجميورية   
  نعـ — إسرائيؿ  
  نعـ — االيإيط  
  نعـ أو قبؿ 2008 ساحؿ العاج  
  نعـ — جامايكا  
  نعـ — ابافالي  
  نعـ 1988نوفمبر  16 األردف  
  نعـ 1992أبريؿ  6 كازاخستاف  
  نعـ أو قبؿ 1989مايو  كينيا  
  نعـ 1988نوفمبر  24 ةاليالشمكوريا   
  نعـ — كوريا الجنوبية  
  نعـ 1988نوفمبر  15 الكويت  
  نعـ 1995نوفمبر  قرغيزستاف  
  نعـ 1988ديسمبر  2 الوس  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
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 الموقف الرسمي عالقات دبموماسية افتاريخ االعتر  البمد 
  نعـ — التفيا  
  نعـ 2008نوفمبر  30 لبناف  
  نعـ 1988نوفمبر  15 ليبيا  
  نعـ — ليتوانيا  
  نعـ — لوكسمبورغ  
  نعـ 1998أكتوبر  23 ماالوي  
  نعـ 1988نوفمبر  15 زيااليم  
  نعـ 1988نوفمبر  28 المالديؼ  
  نعـ 1988وفمبر ن 21 اليم  
  نعـ 1988نوفمبر  16 مالطا  
  نعـ 1988نوفمبر  15 موريتانيا  
  نعـ 1988نوفمبر  17 موريشيوس  
  نعـ — المكسيؾ  
  نعـ — مولدوفا  
  نعـ — موناكو  
  نعـ 1988نوفمبر  22 منغوليا  
  نعـ 2006يوليو  24 الجبؿ األسود  
  نعـ 1988نوفمبر  15 المغرب  
  نعـ 1988ديسمبر  8 موزامبيؽ  
  نعـ 1988نوفمبر  19 ناميبيا  
  نعـ — ىولندا  
  نعـ — يوزيمندان  
  نعـ 1988نوفمبر  16 نيكاراغوا  
  نعـ 1988نوفمبر  24 النيجر  
  نعـ 1988نوفمبر  18 نيجيريا  
  نعـ — النرويج  
  نعـ 1988ديسمبر  13 عماف  
  نعـ 1988نوفمبر  16 باكستاف  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 الموقف الرسمي عالقات دبموماسية افتاريخ االعتر  البمد 
  نعـ 1994أكتوبر  4 غينيا الجديدةبابوا   
  نعـ 2005مارس  25 باراغواي  
  نعـ 2011يناير  24 بيرو  
  نعـ 1989سبتمبر  الفمبيف  
  نعـ 1988ديسمبر  14 بولندا  
  نعـ — البرتغاؿ  
  نعـ 1988نوفمبر  16 قطر  
  نعـ 1988نوفمبر  24 رومانيا  
  نعـ 1988نوفمبر  18 روسيا  

 سانت فينسنت و الغريناديف  
أغسطس  29

2011 
  نعـ

  نعـ 1988نوفمبر  16 السعودية  
  نعـ 1988نوفمبر  22 السنغاؿ  
  نعـ 1988نوفمبر  16 صربيا  
  نعـ 1988نوفمبر  18 سيشؿ  
  نعـ 1988نوفمبر  18 سموفاكيا  
  نعـ — سموفينيا  
  نعـ 1988نوفمبر  15 الصوماؿ  
  نعـ 1995فبراير  15 جنوب أفريقيا  
  نعـ 2011يوليو  14 جنوب السوداف  
  نعـ — إسبانيا  
  نعـ 1988نوفمبر  18 سريبلنكا  
  نعـ 1988نوفمبر  17 السوداف  
  نعـ أو قبؿ 1991يوليو  سوازيبلند  
  نعـ — السويد  
  نعـ — سويسرا   
  نعـ 2011يوليو  18 سوريا  
  نعـ 1994أبريؿ  2 طاجيكستاف  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7_%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 الموقف الرسمي عالقات دبموماسية افتاريخ االعتر  البمد 
  نعـ 1988نوفمبر  24 تنزانيا  
  عـن 2012يناير  18 تايبلند  
  نعـ 1988نوفمبر  15 تونس  
  نعـ 1988نوفمبر  15 تركيا  
  نعـ 1992 تركمانستاف  
  نعـ 1988ديسمبر  3 أوغندا  
  نعـ 1988نوفمبر  19 أوكرانيا  
  نعـ 1988نوفمبر  16 اإلمارات العربية المتحدة  
  نعـ — المممكة المتحدة  
  نعـ — الواليات المتحدة  
  نعـ 2011مارس  15 أوروغواي  
  نعـ 1994سبتمبر  25 أوزبكستاف  

 فانواتو  
أغسطس  21

1989 
  نعـ

  نعـ 2009أبريؿ  27 فنزويبل  
  ـنع 1988نوفمبر  19 فيتناـ  
  نعـ 1988نوفمبر  15 مفالي  
  نعـ 1988 نوفمبر 16 زامبيا  
  نعـ 1988نوفمبر  29 زيمبابوي  
  ال — أندورا  
  ال 2011سبتمبر  22 أنتيغوا و باربودا  
  ال — أرمينيا  
  ال — الباىاما  
  ال — باربادوس  
  ال 1988ديسمبر  25 بوتاف  
  ال 2010ديسمبر  17 بوليفيا  
  ال 1988ديسمبر  19 بوتسوانا  
  ال — ميانمار  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
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 الموقف الرسمي عالقات دبموماسية افتاريخ االعتر  البمد 
  ال 1988ديسمبر  22 بوروندي  
  ال 1988نوفمبر  24 الرأس األخضر  
  ال 1988ديسمبر  23 جميورية أفريقيا الوسطى  
  ال 1988ديسمبر  10 جميورية الكونغو الديمقراطية  
  ال 2011سبتمبر  19 دومينيكا  
  ال أو قبؿ 1989مايو  االستوائيةغينيا   
  ال — فيجي  
  ال 2013أبريؿ  9 غواتيماال  
  ال — كيريباتي  
  ال 2011يونيو  6 ليسوتو  
  ال أو قبؿ 2011يوليو  ليبيريا  
  ال — ليختنشتايف  
  ال — مقدونيا  
  ال 1988نوفمبر  16 مدغشقر  
  ال — جزر مارشاؿ  
  ال — واليات ميكرونيزيا المتحدة  
  ال — ناورو  
  ال 1988ديسمبر  19 نيباؿ  
  ال — باالو  
  ال — بنما  
  ال 1989يناير  2 رواندا  
  ال — سانت كيتس و نيفيس  
  ال — سانت لوسيا  
  ال — ساموا  
  ال — ساف مارينو  
  ال 1988ديسمبر  10 ساو توميو و برينسيب  
  ال 1988ديسمبر  3 وفاليسير   
  ال — سنغافورة  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88_%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
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  ال — جزر سميماف  
  ال 2011فبراير  1 سوريناـ  
  ال 1988نوفمبر  29 توغو  
  ال — تونغا  
  ال — ترينيداد و توباغو  
  ال — توفالو  

 ( http://ar.wikipedia.org/wiki)المصدر 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki
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مقابمة مع عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين الدكتور/ رباح مينا في 
 صباحًا.الساعة العاشرة  27/2/2014مكتبو بغزة يوم 

الفمسػطينية و)اسػرائيؿ( كػاف بداية مف أىـ استيدافات االحتبلؿ وما تبلىػا مػف اتفاقيػات بػيف السػمطة 
رأس منظمة التحرير لتحالؼ وطني يمثؿ جميع أبناء الشعب الفمسطيني فػي الػوطف والشػتات وقيػادة 

وعندما وافقت المنظمة  الفمسطيني،لمشعب الفمسطيني تقوده نحو استرجاع الحقوؽ التاريخية لمشعب 
ارتػأت الجبيػة الشػعبية أف  ـ،1967ـ عمػى حػدود عػاـ 1974عمى مشروع إقامة دولة فمسطيف عػاـ 

 بنقطتيف:ذلؾ يجب أف يرتبط 
 (.األولى: ىي عدـ االعتراؼ ب)إسرائيؿ

 منيػػػا،الثانيػػػة: ىػػػي التمسػػػؾ والمطالبػػػة بتنفيػػػذ حػػػؽ العػػػودة لمفمسػػػطينييف إلػػػى أراضػػػييـ التػػػي ُشػػػِرُدوا 
لشػػػػعب واعتبػػػرت الجبيػػػػة الشػػػعبية أف ىػػػػذا الموقػػػؼ يػػػػواءـ بػػػػيف الواقعيػػػة والسياسػػػػة التػػػي اضػػػػطرت ا

فػي إقامػة فمسػطيف  والتمسؾ بحقنا ـ،1967الفمسطيني الموافقة عمى دولة فمسطينية عمى حدود عاـ 
الديمقراطيػػة كجػػزء مػػف الػػوطف العربػػي يعػػيش فييػػا الجميػػع بالتسػػاوي دوف تمييػػز عمػػى أسػػاس ديػػف أو 

 لػػذياعػػرؽ أو لػػوف وىػػذا يعنػػى أف عػػدـ االعتػػراؼ ب)اسػػرائيؿ( أو التمسػػؾ بحػػؽ العػػودة ىػػو الجسػػر 
 التاريخي.يربط الواقعية السياسية والحؽ 

لكف لؤلسؼ جاءت اتفاقيات أوسمو وما تبلىا مف اتفاقيات لتمس بيذا الموقػؼ وىػذا مػا دفػع الجبيػة 
 اتفاقيات.الشعبية ألف ترفض أوسمو وما تبلىا مف 

قػػت واف الدوليػػة،وعنػػدما توجيػػت فمسػػطيف لؤلمػػـ المتحػػدة بطمػػب عضػػوية دولػػة مراقػػب فػػي المؤسسػػة 
 مؤكدة عمى الموقؼ السابؽ وىي: ةاليالتالجبية عمى ىذا التوجو ولكنيا ابرزت النقاط 

 
*التأكيػػد أف يكػػوف الطمػػب مقػػدـ باسػػـ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كممثػػؿ شػػرعي لمشػػعب الفمسػػطيني 
فػػي الػػوطف والشػػتات ولػػػيس باسػػـ السػػمطة الفمسػػػطينية التػػي تػػدير الشػػأف الفمسػػػطيني فػػي قطػػاع غػػػزة 

                                                       ذلؾ.وكاف  الغربية،ة والضف
 

منيػا  التي شردوا*التأكيد عمى أف ىذا الطمب ال ينفي حؽ الشعب الفمسطيني في العودة إلى ديارىـ 
 ( والخاص بحؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف.194حسب القرار )

 
حديد حدود الدولة مف الوقوع في أخطػاء قػد تػؤدى إلػى المػس *التأكيد عمى وجوب أخذ الحذر عند ت

 بحؽ العودة. 
وبيػػذه الشػػروط الثبلثػػة يصػػبح قبػػوؿ فمسػػطيف كعضػػو مراقػػب ىػػو موقػػؼ ايجػػابي ويتخطػػى السػػمبيات 
التػػػي قػػػد تنػػػتج وال شػػػؾ أف ىػػػدؼ أمريكػػػا وبعػػػض الػػػدوؿ المتحالفػػػة معيمػػػا ىػػػو انيػػػاء تمثيػػػؿ منظمػػػة 

ف والشػتات كخطػوة ىامػة نحػو إنيػاء قضػية البلجئػيف الفمسػطينييف، التحرير لمشػعب الفمسػطيني لمػوط
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وىذا ىػو محػرؾ ىػاـ فػي كػؿ التحركػات السياسػية والدبموماسػية والمفاوضػات الفمسػطينية ؿ)اسػرائيؿ( 
برعايػػة أمريكيػػة، ومػػف ناحيػػة أخػػرى، أدركػػت القيػػادة الفمسػػطينية أف تحقيػػؽ اليػػدؼ الفمسػػطيني بإقامػػة 

ة عمػى كامػؿ حػدود فمسػطيف التاريخيػة ىػو أمػر صػعب تحقيقػو فػي المرحمػة دولة فمسػطيف الديمقراطيػ
ـ سياسػػة المراحػػؿ، وىػػذه السياسػػة تسػػتوجب 1974الراىنػػة لػػذلؾ انتيجػػت منظمػػة التحريػػر منػػذ العػػاـ 

مػػف وجيػػة نظػػر الجبيػػة الشػػعبية الحػػذر دومػػا مػػف أال َتِمػػس السياسػػة المرحميػػة باليػػدؼ االسػػتراتيجي، 
والتمسػػؾ بحػػؽ العػػودة وكػػذلؾ التمسػػؾ  -مػػف قبمنػػا –االعتػػراؼ ب)اسػػرائيؿ( وىنػػا كػػاف الموقػػؼ بعػػدـ 

 بالشعب الفمسطيني في الوطف والشتات .
وىنا أيضا كاف تقديـ الطمب بعضوية فمسطيف كدولة مراقبة في األمـ المتحدة باسػـ منظمػة التحريػر 

 والشتات.التي نرى بأنيا ممثؿ لمشعب الفمسطيني في الوطف 
( وىػػػذا مػػػا يجػػػب أف تحػػػذر منػػػو القيػػػادة 194التمسػػػؾ بحػػػؽ العػػػودة حسػػػب القػػػرار ) وىنػػػا أيضػػػا جػػػاء

بشػطب منظمػة  المقصػود،بعػدـ الوقػوع فػي الخطػأ المقصػود وغيػر  بالمفاوضات،الفمسطينية المعنية 
وقصر تمثيميػا عمػى السػمطة الفمسػطينية فػي  والشتات،التحرير كممثؿ لمشعب الفمسطيني في الوطف 

أف ينسحب عمى مسئولية المنظمة عػف الدولػة وبيػذا نتخطػى فمسػطينيًا مػا ُسػِمَى وىذا يجب  الداخؿ،
 بالمحظور.

ىو إنياء صفة تمثيؿ منظمة  األوؿ: ف:الياحتمإف قبوؿ فمسطيف كعضو مراقب يمكف أف يؤدى إلى 
نيػػاء قضػػية البلجئػػيف وحػػؽ  وىػػذا ىػػو ىػػدؼ  العػػودة،التحريػػر لمشػػعب الفمسػػطيني فػػالوطف والشػػتات وا 

وقػد يكػوف ىػذا االتجػاه مؤًيػد مػف بعػض الفمسػطينييف الػذيف يبػالغوف فػي  وحمفائيـ،يؿ( وأمريكا )اسرائ
 الواقعية.
ىػو أف تكػوف ىػذه الخطػوة إيجابيػة باتجػاه تحقيػؽ اليػدؼ المرحمػي لمشػعب الفمسػطيني بإقامػة  الثاني:

تمسػكنا  وىػذا يحصػؿ إذا االسػتراتيجي،ـ كخطػوة نحػو اليػدؼ 1967دولة فمسػطيف عمػى حػدود عػاـ 
بعػػدـ االعتػػراؼ ب)اسػػرائيؿ( والتمسػػؾ بحػػؽ العػػودة وبصػػفة المنظمػػة كممثػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي 

  والشتات.الوطف 
ىناك مزاعم اسرائيمية تدعى بأن ىذا االعتراف بالدولـة ىـو غيـر قـانوني أو غيـر منطقـي أو غيـر 

 قكمعمـيتبيا، فمـا ىـو واقعي لنو منح لدولة ليست كذلك وأيضا ليس بيا حكومة موحدة تمثل شـع
 ذلك؟ عمى

ال شػػؾ أف االنقسػػػاـ الفمسػػطيني ووجػػػود حكػػومتيف فػػػي شػػطري الػػػوطف يػػؤدى إلػػػى إضػػعاؼ الموقػػػؼ 
الفمسػػطيني عمػػى كػػؿ األصػػعدة ومػػف ضػػمنيا الصػػعيد القػػانوني، وىػػذا يؤكػػد مسػػعى )اسػػرائيؿ( الػػدائـ 

يػاف الفمسػطيني، ولكننػا إلفشاؿ أي خطوة قػد تكػوف ليػا أي ايجابيػات لصػالح القضػية وأي تجسػيد لمك
نػػػرد عمػػػى ذلػػػؾ بػػػأف حالػػػة االنقسػػػاـ ىػػػي حالػػػة طارئػػػة وحالػػػة نشػػػأت بػػػيف قيػػػادة تنظيمػػػيف مػػػف بػػػيف 
التنظيمػػات الفمسػػطينية، وحقيقػػًة فػػإف الشػػعب الفمسػػطيني موحػػد حػػوؿ التمسػػؾ بحػػؽ تقريػػر المصػػير 

دت التوجو إلى األمػـ والمطالبة بكافة حقوقو وأف جميع الفصائؿ الفمسطينية بما فييا حركة حماس أي
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المتحدة كخطوة ايجابية نحو تحقيؽ األىداؼ الوطنية الفمسػطينية، ومػف ناحيػة أخػرى فػإف كػؿ القػوى 
السياسػػػية واالجتماعيػػػة تطالػػػب ليػػػؿ نيػػػار بإنيػػػاء االنقسػػػاـ واسػػػتعادة الوحػػػدة بمػػػا فييمػػػا حركػػػة فػػػتح 

 وحماس.
م مـن حيـث تيميشـو 2005ة لسـن 13ما ىو رأيكم فـي مضـمون قـانون السـمك الدبموماسـي رقـم 

البعثـات  عمـىلدور منظمـة التحريـر الفمسـطينية، وبالتحديـد الـدائرة السياسـية فييـا، فـي اإلشـراف 
 الدبموماسية في الخارج؟ 

ىػو خطػوة نحػو إضػػعاؼ المنظمػة وتعزيػز فكػػرة أف السػمطة ىػي التػي تقػػود الشػعب الفمسػطيني وجػػزء 
وربػػط المؤسسػػات بالسػػمطة، كمػػا أنػػو جػػزء مػػف مػػف خطػػة سياسػػية تيػػدؼ إلػػى شػػطب تمثيػػؿ المنظمػػة 

ىػدؼ يعمػػؿ عمػى سػػمب دور ميػػـ لمنظمػة التحريػػر الممثمػة لمكػػؿ الفمسػػطيني فػي حػػيف أف السػػمطة ال 
 الخارج.تمثؿ إال الضفة والقطاع، فالمنظمة ىي مف يتابع عمؿ السفارات والممثميات في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


