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ترحيب

باسم ائتالف أمان واملؤسسات االعضاء فيه ، مفتاح، امللتقى الفكري العربي، مواطن، 
الفلسطيني  امليزان حلقوق االنسان واملجلس  الفلسطيني-بال تريد(، مركز  التجارة  )مركز 
للعالقات اخلارجية أرحب بكم في املؤمتر السنوي المان والذي يأتي هذا العام حتت عنوان« 

للخروج من أزمة النظام السياسي احلالي: نظام دميقراطي رئاسي ام برملاني لفلسطني؟.

اصيلة وري��ادي��ة من  فلسطينية  م��ب��ادرة  أم��ان«  وامل��س��اءل��ة-  النزاهة  أج��ل  »االئ��ت��الف من 
مجموعة من املنظمات األهلية أنشات عام �000، وحصلت أمان على عضوية كاملة في 
منظمة الشفافية الدولية العام املاضي باعتبارها فرع فلسطني املعتمد كثالث دولة عربية حتصل 

على العضوية الكاملة بعد لبنان  واملغرب. 

والسؤال اليوم هو دور االئتالف واهتمامه باملوضوع وأهداف املؤمتر:

لم يأتي عقد املؤمتر من فراغ وإمنا تتويجا للحوارات التي استمرت طيلة العام املاضي 
تقارير  بثالثة  املدني، واجملت  القوى واألح��زاب واملجتمع  فيها ممثلون عن  والتي شارك 

تلخص »االشكالية في الفصل بني السلطات في النظام السياسي الفلسطيني« وتشمل:

وضع السلطة التنفيذية )مجلس الوزراء والرئاسة(.  

وضع السلطة التشريعية )خاصة ما بعد االنتخابات األخيرة وما ترتب عليها(  

د. حنان عشراوي، رئيس مجلس ادارة أمان
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وضع السلطة القضائية )االصالح، وتقدمي مشروع قانون السلطة القضائية(  

)القوة  السلطة  ت��وزي��ع  ف��ي  ال��ت��وازن  م��دى  فحص  إل��ى  والتقارير  احل���وارات  هدفت 
الرقابة  فعالية  الفلسطيني وفحص  السياسي  النظام  الثالث في  السلطات  ( بني   power
لنظام  أساسي  كمتطلب   check and balances نظام  أوجدت  ما  واذا  بينها  املتبادلة 

الى: التقارير في هذا املجال  دميقراطي شفاف ومساءل ومستقر، وقد هدفت 

  دراسة مدى متتع كل سلطة بصالحيات ومسؤوليات اساسية ولكن غير مطلقة

  مدى وجود شفافية في اجراءات عملها

  وجود آليات ملزمة ملساءلة العاملني فيها 

ومبا ان ائتالف أمان يعنى بتكريس قيم ومفاهيم النزاهة وآليات املساءلة والشفافية في 
مختلف مناحي احلياة الفلسطينية، ومبا ان النظام الدميقراطي يتطلب إيجاد نظم وهيكليات 
ملمارسة السلطة ومختلف مؤسساتها وضمان ضوابط رقابة وحوافز مهنية، ومبا أن احلكم 
النظام السياسي  املّلح معاجلة قضية  الرشيد يعتمد على تكامل جميع مكوناته، اصبح من 
الفلسطيني وتعريف طبيعته الرئاسية ام البرملانية أم املختلطة، ليس باعتبارها وسيلة للخروج 
الفلسطينية  للقضية  التاريخي  السياق  مجمل  ضمن  وإمن��ا  فحسب،  احلالية  األزم���ة  م��ن 
متارس  حضارية  دميقراطية  دولة  نحو  املستقبلية  الفلسطينية  الكيانية  متطلبات  واستشراف 

سيادتها مبسؤولية ومساءلة.

 يعاني النظام السياسي الفلسطيني من ارث صعب وواقع أصعب:

ذاتية  عقبات  واجه  الدولة  بناء  متطلبات  إلى  الثورة  وممارسات  عقلية  من  فالتحول    
وخارجية، وأثر سلبا على نشوء السلطة الوطنية وأدائها في مختلف املجاالت.

واملستوطنات  اجل��دار  وبناء  وحصار  وعنف  قمع  من  االح��ت��الل  مم��ارس��ات  أن  كما    
واالجتياحات واالغتيال واالختطاف يشكل اطارًا معيًقا بل وهداما وتدخاًل سلبيًا 

في جميع مناحي احلياة الفلسطينية ناهيك عن عملية البناء
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الدولية  واملساءلة  ال��ردع  غياب  في  ايضا  نفسه  عن  عبر  السلبي  اخلارجي  والتدخل    
ملمارسات إسرائيل االحتاللية وغير القانوينة.

  وفي غياب عملية سالم او تسوية قادرة على التدخل في الواقع وتغيير الديناميكية 
السائدة وإعطاء الشعب الفلسطيني بصيصا من األمل في االنعتاق

على  التغييرات  الج���راء  الضغط  ف��ي  ال��دول��ي  املجتمع  تدخل  ومباشر  ف��ظ  وبشكل    
النظام السياسي والقانون األساسي بناء على أولويات خارجية من ناحية، ومعتمدا 
“الشخصنة” الصارخة من ناحية أخرى، وكلنا نذكر تفضيل النظام البرملاني عندما كان 
ياسر عرفات رئيسا والنظام الرئاسي على ضوء االنتخابات األخيرة أما اللجوء على 
املقاطعة واحلصار والعقوبات اجلماعية على ضوء االنتخابات األخيرة فقد شكل ضربة 

قاضية مبصداقية “الدميقراطية” على النموذج األمريكي واحملافظني اجلدد.

كما ان وجود شخصية تاريخية رمزية مهيمنة في املرحلة السابقة-الرئيس الراحل   
ياسر عرفات- ادى إلى دمج أو تداخل ما بني السلطات، بل وإلى سيطرة السلطة 
التنفيذية على حساب السلطيتني التشريعية والقضائية، اضافة على اضعاف سلطة 

االعالم واحلريات واحلقوق العامة.

الرئيس  بني  العالقة  في  وحاليا  سابقا  االشكالية  فإن  املختلط  النظام  وج��ود  وفي   
ورئيس الوزراء وما تاله من ازدواجية ومنافسة واستقطاب ساهمت في اضعاف 

النظام بشكل عام واضعفت نظام املساءلة بشكل خاص.

التشويه في النظام السياسي الناجم عن كل هذه العوامل باالضافة إلى الغموض الكامن 
في تعريف وتوزيع الصالحيات في ظل النظام املزدوج، ادى على عدم التمكن من ممارسة 
التشريعي بشكل سوي أو كامل، وأوجد فرع من  الرقابة واملساءلة من قبل املجلس  مهام 

السلطة التنفيذية خارج اطار املساءلة وهي الرئاسة.
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»ام���ان« على وج��ود نوعني من  بها  قامت  التي  ال��دراس��ات واألب��ح��اث  اظ��ه��رت  وق��د 
الفساد:

املال  املنصب وسوء استغالل  العليا من سوء استخدام  املؤسسات واملراكز  �.  عانت 
تضارب  اط��ار  في  السلطة  ممارسة  وم��ن  ال��رش��اوي(  على  احلصول  فيها  العام)مبا 

املصالح وتغليب املصلحة اخلاصة والذاتية.

مع  العالقة  واحمل��اب��اة)ف��ي  واحملسوبية  الواسطة  ظاهرة  انتشار  من  املجتمع  عانى   .�
السلطة واحلصول على حقوق ومكاسب وامتيازات وحماية .. الخ(

واالصالح،  للتدخل  خاصة  احلاحية  هناك  األخيرة،  األزمة  امتداد  ظل  وفي  واآلن، 
وللتخلص من مسببات وممارسات وتبعات الفساد:

على  وليس  احلكومة  على  التغيير  يجري  للسلطة،  السلمي  ال��ت��داول  مفهوم  في   .�
التغيير على توافق وطني ومفهوم  بأكمله، ويقوم هذا  السياسي  النظام  أو  الدولة 

دميقراطي للمشاركة- وليس احملاصصة اواالستئثار واالستحواذ.

تبقى مبادئ وأسس النظام السياسي والتزاماته ركيزة لكل حكومة ومصدر استقرار   .�
النظام، بينما تعمل احلكومة في اطار السياسات التطبيقية واإلدارية.

الوطنية، ال بد من معاجلة بعض  الوحدة  العمل على تشكيل حكومة  على ضوء   .�
املدنية والدبلوماسية  املعتمدة على تسييس األجهزة األمنية واخلدمة  الفساد  أنواع 

وما شابه وتوزيع االمتيازات فصائليا واقصاء املجتمع املدني بكل مكوناته.

املؤمتر، ومن خالل األوراق وامل��داوالت اخلروج بحلول جذرية  نأمل من خالل هذا 
تساهم في معاجلة اشكاالت النظام وفي صياغة اتفاق أو إجماع وطني للعودة إلى اعالن 

االستقالل دون استباق األمور حيث نّص اإلعالن على نظام دميقراطي برملاني.
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لألحزاب  املشاركة،  واألط���راف  احلضور  جلميع  الشكر  بجزيل  أتقدم  النهاية،  وف��ي 
والقوى والكتل البرملانية، ملؤسسات املجتمع املدني، للباحثني والشركاء ولكل من ساهم 
وسيساهم في اجناح هذا املؤمتر، وبشكل خاص العاملني في أمان واملؤسسات الشريكة، 

د. عزمي الشعيبي-املنسق العام لالئتالف امان.

كذلك نشكر دعم احلكومتني النرويجية والهولندية كذلك برنامج األمم املتحدة االمنائي 
واالحتاد األوروبي.
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العالقة بين السلطات الثالث في 
النظام السياسي الفلسطيني

عضو  مواطن-  مؤسسة  عام  مدير  بيرزيت،  جامعة  االنسان-  وحقوق  الدميقراطية  في  املاجستير  برنامج  استاذ  جقمان:  جورج  د.    �

ائتالف  امان
�  السيد عصام يونس: املدير التنفيذي ملركز امليزان حلقوق االنسان، غزة

افتتاح اجللسة: د. جورج جقمان�
                         السيد عصام يونس�

الفلسطينية عام �994 كان لدينا أربعة نظم  الوطنية  السلطة  في واقع األمر منذ نشوء 
سياسية:

حتى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ظ��ل  ف��ي  انشأ  ال��ذي  النظام  مبعنى   ال��رئ��اس��ي:  النظام   
استحداث منصب رئيس وزراء في العام ��00، في هذه الفترة كان النظام السياسي 
صالحيات  حينه  في  عرفات  ياسر  الراحل  للرئيس   كان  و  الشكل،  حيث  من  رئاسيا 

أوسع مما قد تعطى ألي رئيس في النظم الرئاسية املختلفة:

 ثم كان هناك ما يسمى بالنظام الرسمي السياسي أي الوزارات املختلفة والدوائرواملكاتب 
املختلفة التي لها صالحيات سياسية، مبعنى صالحيات اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة 
صالحيات  غالبا  الصالحيات  هذه  كانت  الفلسطيني،  املجتمع  ومتس  بالسياسات  أو 

شكلية، والسبب في ذلك وجود نظام سياسي ثالث.

  النظام الثالث ميكن أن يسمى بالنظام الفعلي وليس بالنظام الرسمي، وهو قد تشكل من 
محاور ارتباط وحلقات مترابطة أفقيا وعموديا، أفقيا مجموعات ترتبط ببعضها البعض 
مبصالح وعالقات، ثم عموديا مبعنى أنها كانت تستمد نفوذها وقوتها في نهاية األمر من 
الراحل  الرئيس  الفعلي- أقصد في حينه  السياسي  النظام  أو  الفعلية  السلطة  رأس هرم 
ياسر عرفات- وهذا يفسر ملاذا كان مبقدور مدير عام في وزارة مثال ان يكون له سطوة 
ونفوذ أكبر من الوزير في بعض احلاالت، أو أن يكون مدير مكتب أو قسم في وزارة 
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ما له نفوذ أكبر من املدير العام ان كان له ارتباطات أقرب ضمن هذه احللقات مع قمة 
الهرم.

  مع استحداث منصب رئيس وزراء في عام ��00 خاصة بعد وفاة الرئيس عرفات اصبح 
لدينا نظاما هجينا، نظاما كما يقال برأسني وهو النظام التي أشارت اليه د. حنان.

ال أدري أي من النظم األربعة سيتحدث عنه د. علي اجلرباوي ولكن آمل أن اكون قد 
مهدت له الطريق فليتفضل مشكورا.

د. جورج جقمان
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إن القضية األساسة هو أننا نريد نظاما سياسيا ثابتا ومستقرا لفلسطني، ولغاية اآلن ال 
يوجد مثل هذا النظام، النظام السياسي الفلسطيني احلالي ال يعاني من مشكلة التصنيف أو 
الشكل فحسب، ولكن يعاني من ناحية املضمون باألساس، فاخللل ال يكمن بعدم وجود 
فصل للسلطات ألن النظام السياسي مختلط أو أن النظام يجب أن يكون رئاسي أو برملاني، 

وكأنه ال وجود لسياق بروز النظام السياسي واسس لوجوده.

إن اخللل يكمن في عدم ترسخ السلطات أصال في النظام السياسي الفلسطيني، النظام 
السياسي احلالي في فلسطني هو نظام »مقلقز«، لم يتم لغاية اآلن التأصيل له، ليس عمليا 
قوية  أسانيد  أو  قواعد  أو  ألسس  مستند  غير  هشا،  نظاما  يبقى  سوف  لذلك  نظريا،  وامنا 
األس��اس،  األص��ل، من  تنبع من  وامن��ا  التفاصيل  في  تكمن  فاملشكلة ال  لذلك  وراسخة، 
التحدث املفرط عن الدميقراطية والتحدث املفرط عن احلكم الرشيد ال يؤدي بالضرورة إلى 

وجود مثل هذا احلكم.

اذا أردنا احلديث عن األساس، ملاذا  وصل النظام السياسي الفلسطيني لوضعه احلالي، 
وملاذا طرحت أن معاجلة املوضوع ال تأتي من الدخول في التفاصيل، مبعنى أي نظام سياسي 
نريد؟ بل مبعنى في التأصيل للنظام السياسي الفلسطيني من ناحية الفكرة والنظرية ومن ناحية 
املنطلق، ففي اجلواب على هذا التساؤل  ذكرت، د. حنان في تقدميها بعض االجابات، 
ولكنني أود التركيز على األسباب التي اوصلتنا إلى النظام السياسي احلالي، والتي يجب 
معاجلتها ليتم تخطي املرحلة، فاحلل لألزمة ال يكمن في تغيير النظام  من مختلط إلى برملاني 
او من برملاني إلى رئاسي، ألن األزمة كامنة في عدة قضايا أعمق من شكل النظام، تتضمن 

هذه القضايا مايلي:

النظام السياسي الحالي للسلطة 
الوطنية الفلسطينية

       تقدمي: د. علي اجلرباوي3 

�  د. علي جرباوي: عميد كلية احلقوق في جامعة بيرزيت
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أواًل: النشأة 

وفي النشأة يوجد أربعة عوامل أساسية: 

إن هذا النظام أو النظم األربعة التي ذكرها د. جورج ، أنشأت باتفاق مع أطراف خارجية   
ذات��ه،  بحد  وغاية  هدفا  يكن  لم  النظام  أن  مبعنى  سياسية،  تسوية  إل��ى  التوصل  بهدف 
النظام وخصوصا  املشاركة في وضع هذا  تهتم األط��راف  لم  لتحقيق غاية،  وامنا وسيلة 
األطراف اخلارجية بكينونته وتطورها، وامنا انصب الهدف على أقلمة هذا النظام خلدمة 
عملية التسوية املطلوبة، لذلك مت حتوير وحتويل هذا النظام عند املراحل املفصلية وعندما 
بنظام مختلط السلطات،  الفلسطيني  السياسي  النظام  التسوية ذلك، بدأ  تطلبت عملية 
مبعنى ان االتفاقية املرحلية كانت تتضمن أن نظامنا هو مختلط السلطات، ثم مت التصرف 
مع النظام، ولم يتم التأصيل له، وامنا مت التصرف معه ومنه، وكأنه نظام رئاسي، وكان 
ذلك  من األطراف اخلارجية سعيا للتوقيع على تلك االتفاقيات، مبعنى أنها أعطت املجال 
للرئيس عرفات إلنشاء نظام رئاسي بهدف احلصول منه على التوقيع في ذلك الوقت وليس 
مبعنى أنهم يريدون خلق نظام سياسي رئاسي في فلسطني، ومن ثم انتقل املوضوع إلى 
حتديد الرئيس برئيس وزراء، حيث مت تقسيم السلطة التنفيذية بعد ان فشلت قمة كامب 
ديفيد باقتناص التوقيع من الرئيس، فتم حتوير النظام في املراحل املختلفة خدمة للهدف 
اخلارجي الذي أوجد له، مبعنى أنه في هذه النقطة بالتحديد أي بالنشأة لم يجلس أي من 

األطراف الفلسطينية للحوار بشأن النظام السياسي الذي نريد.

  إن النظام السياسي الفلسطيني أقيم بشكل انتقالي حتت االحتالل ملدة محددة من الزمن 
فأصبحت مفتوحة، أي انهارت االنتقالية وأصبحت العملية وكأنها دائمة، ولكن هذا 
النظام عندما شكل حتت االحتالل فإنه كان هناك ضغوط من االحتالل نفسه، مت خالل 
إلى  تدمير محتواه  الوقت  النظام وعمد االحتالل في نفس  الوقت احلفاظ على شكل 
االشكاليات  وكل  سيادة،  دون  يعمل  احلالي  السياسي  النظام  فإن  وعليه  ومضمونه، 

املتعلقة بذلك يجب اخذها باالعتبار منذ النشأة ولغاية اآلن.
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  ان النظام السياسي انتقل ما بني الثورة والدولة فهو يتغير حسب احلاجة، فهل نحن في 
مرحلة حترر وطني أو في مرحلة بناء الدولة؟ ان كل مرحلة من املرحلتني لها متطلبات 
ناحية  من  فقط  ليس  مختلط  النظام  يجعل  بينهما  املزج  األخ��رى،  املرحلة  عن  مختلفة 
شكل النظام برملاني أو رئاسي، ولكن من حيث املرحلة التي يتم فيها عمل هذا النظام، 
في  أننا  نقول  آخر  امر  اقتضى  واذا  سياسي،  حترر  مرحلة  في  أننا  نقول  ما  مرحلة  ففي 
النظام، لذلك  املنبثق عنه هذا  انتقائية في األساس  بناء الدولة، مما يجعل هناك  مرحلة 
لم تتأصل ولم تترسخ عملية قواعد بناء الدولة، فمثال في قضية االغلبية أو االقلية في 
التحرير  منظمة  فصائل  مسألة  فورا  لدينا  تبرز  رئاسي  أو  برملاني  سواء  السياسي  النظام 
كما هو واضح في تشكيل احلكومة احلالية، وعند احلديث عن وضع قانون لألحزاب 
السياسية نواجه التحذير من وضع قانون لألحزاب ألن املرحلة هي مرحلة حترر وطني 

وليست مرحلة بناء الدولة، ان هذه االنتقائية هي اشكالية في النشأة.

  االرث السابق، وهنا سنتحدث عن املعايير-معايير النظام السياسي- هل املعايير للنظام 
املهنية والكفاءة واملساءلة واحملاسبة والشفافية؟ فهل هذه  الدولة هي  بناء  السياسي في 

هي املعايير للنظام السياسي الناشىء، أم أن العنوان هو الوالء والشخصنة؟ 

ثانيًا: قيادة النظام السياسي الفلسطيني

محوره  ك��ان  السياسي  النظام  ه��ذا  االن،  لغاية  أوسلو  منذ  املرحلة  عن  احت��دث  وهنا 
داخليا  االط��الق ال  االهتمام على  يتم  لم  النظام ،  كارزمية، هي محور وصمغ  شخصية 
من قبل الشخصية الكارزمية وال خارجيا من رعاة هذا النظام بفاعلية بناء املؤسسات، هناك 
العديد من املؤسسات في هذا النظام، ولكن أحتدث هنا عن الفرق بني الشكل واملضمون، 
سيادة  لتحقيق  التأصيل  يتم  لم  الغائبة،  هي  فعاليتها  لكن  عديدة  مؤسسات  يوجد  حيث 
القانون، لم يتم فصل حقيقي للسلطات، أو وجود قضاء فاعل ومستقل، بل على العكس 
مت احلاق كل ما جرى بناءه في هذا النظام خلدمة الشخصية الكارزمية، وبالنسبة للخارج 
الزبائنبة  على  احلكم،  تقليدية  على  النقطة  هذه  في  االتكاء  ومت  التسوية،  مشروع  خلدمة 
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فصل  عن  احلديث  من  الفائدة  هي  ما  العطايا،  على  قائم  سياسي  نظام  فوجد  والعطايا، 
السلطات في نظام اصله قائم على أمور مختلفة متاما؟

ثالثًا: الممارسة 
إن النظام السياسي الفلسطيني الذي أوجد بعد اوسلو وحتى اآلن اقلم خلدمة الفصيل 
الواحد املوجود في السلطة في بيروقراطيته، وفي خدمته املدنية، في منطلقاته وفي آليات 
عمله، هذا نظام يعرف في العلوم السياسية بنظام املغنم، مبعنى أن النظام السياسي يصبح 
مغنما للفصيل احلاكم، أصبح اآلن لدينا استقطاب ومصلحة ضيقة ما بني فصيلني وحركتني 
كبيرتني وما بني كل الفصائل األخرى، وعندما فازت حركة حماس وظننا أنه سيكون هناك 
تغيير واصالح ، ظهر بأنه ليس هناك تغيير واصالح بل هناك محاصصة، هل تعتقدون أن 
هذا النظام سواء رئاسي أو برملاني سيعمل بشكل فاعل عندما يجلس فصيل او فصيلني او 
عدد من الفصائل ويأخذو بالتقاسم بينهم على املراكز ؟ ان التغيير يحصل عندما يأتي فصيل 
اسس  وضع  خالل  من  التغيير  طرح  يتم  وعليه  خاطئة،  كانت  السابقة  األسس  ان  ويقول 
اخرى سليمة ليتم وضع الرجل املناسب في املكان املناسب، وليس من خالل تقاسم املراكز 
واملواقع، ان هذه املمارسة تأكد أن األساس لم يختلف، و أن االشكالية تكمن في األصل 

وليس في الشكل.

رابعًا: البوتقة 

وهنا اعني املجتمع، البوتقة املجتمعية التقليدية، العالم ثالثية، النظام املجتمعي الذي 
انهارت فيه املنظومة القيمية االيجابية، منو مشاعر احلمائلية والعشائرية واملناطقية، التفكك 
في املجتمع الذي ال يراه أحد، هذا االنهيار التام، املصالح اخلاصة الضيقة...  هذه العوامل 
كافة أدت إلى استغالل النظام وتطويعه خلدمة مصالح مفتتة عن املصلحة العامة، ان النظام 
التي توضح الطريق، بل على  املنارة  الفلسطيني لم يستطع لغاية اآلن أن يشكل  السياسي 
العكس فقد استبيح من اجلميع، واجلميع هو فصائل ومجتمع وعشائر وقبائل وحمائل، 

جميعها حتاول أن تستبيح هذا النظام.
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خامسًا: االطار الزمني 

وتقاليد  أع��راف  له  يخلق  أن  يستطع  لم  العمر،  مقتبل  في  نظام سياسي  أن هذا  مبعنى 
القوانني  كافة  لدينا  فليس  بقوانني،  حتل  األم��ور  كل  أن  بالضرورة  فليس  ايجابية،  جديدة 

املنظمة، والقوانني املوجودة غير مطبقة، ولكن ايضا ال يوجد لدينا العرف.

أخيرًا :
  إن النظام الدميقراطي ال يفصل بني سلطاته أفقيا فحسب، مبعني أن هذا الفصل غير 
أن  مبعنى  أي  عموديا،  ويفصل  سلطاته،  بني  ما  أفقيا  يفصل  الدميقراطي  فالنظام  ك��اف، 
املستوى السياسي يجب أن يكون مفصوال عن املستوى االداري، فإذا لم يتم الفصل بني 
املستوى السياسي واالداري فإن النظام لن يفيده ان كان نظاما رئاسيا أم برملانيا، أو كان هناك  

فصل سلطات رسميا أم لم يوجد.
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4  ورقة العمل خالصة ملجموعة من التقارير تعالج اشكاليات  الفصل بني السلطات الثالث في النظام السياسي الفلسطيني قام بإعدادها 

كل من  الدكتور أحمد أبو دية والسيد جهاد حرب وبإشراف الدكتور عزمي الشعيبي املنسق العام ألمان، ميكن االطالع على التقارير من 
خالل  صفحة أمان االلكترونية   www.aman-palestine.org     أو احلصول على نسخ من مقر امان. 

5  د. أحمد ابو دية: استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس

اشكالية العالقة بين السلطات الثالث 
في النظام السياسي الفلسطيني 

المختلط.
إعداد: ائتالف أمان4

تقدمي: د. أحمد أبو دية5

يساعد حتقيق الفصل املتوازن بني سلطات النظام السياسي الثالث )التنفيذية والتشريعية 
والقضائية( وتفعيل الرقابة املتبادلة بينها واحترام كل منها لالختصاصات الوظيفية املنوطة 
بالسلطة األخرى وفقا للقواعد الدستورية والقانونية املعتمدة في بناء نظام النزاهة الوطني 

على اعتبار أن أعمدة النزاهة في هذا النظام تقوم أساسا على:

برملان منتخب ذو صالحيات في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية  

سلطة قضائية مستقلة، نزيهة، قادرة على تطبيق القانون واحملاسبة والبت في أية قرارات   
إدارية صادرة من هذه السلطات.

عن  مسؤولة  للجمهور،  اخلدمات  تقدمي  على  وق��ادرة  منظمة،  فّعالة،  تنفيذية  سلطة   
جمع اإليرادات العامة وصرفها بشفافية وفقا لقرارات السلطة التشريعية.

هذه الورقة ملخص لدراسة مفصلة صدرت في ثالث تقارير حول موضوع الفصل بني 
السلطات في النظام السياسي الفلسطيني واإلشكاليات التي برزت في هذا املجال. وهذه 

التقارير هي:
السلطة  الفلسطيني– ح��ال��ة  ال��س��ي��اس��ي  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  ال��س��ل��ط��ات  ب��ني  ال��ف��ص��ل  إش��ك��ال��ي��ة   

التشريعية.
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إشكالية الفصل بني السلطات في النظام السياسي الفلسطيني– حالة السلطة القضائية.  
التنفيذية  السلطة  الفلسطيني– حالة  السياسي  النظام  السلطات في  الفصل بني  إشكالية   

)مؤسستا الرئاسة ومجلس الوزراء(.
السياسي  النظام  في  السلطات  بني  الفصل  »مبدأ  مراجعة  امل��ذك��ورة  التقارير  تناولت   
الفلسطيني« ضمن السلطات الثالث. واعتمدت على مفهوم أن مبدأ الفصل بني السلطات 
يقوم على أساس اقتسام السلطة والقوة في الدولة بني األطراف الثالث بشكل متوازن ومبا 
األط��راف  رقابة  عن  بعيدا  املمنوحة  السلطة  لهذه  املمارسة  في  التفرد  منها  ألي  يسمح  ال 
األخرى، واعتمدت التقارير في وصفها للنظام السياسي الفلسطيني باعتباره نظاما سياسيا 
مّشوه  انتقائي  بشكل  والرئاسي  البرملاني  النظامني  وخصائص  سمات  بني  يخلط  مختلطا 

وليس نظاما برملانيا خالصا أو نظاما رئاسيا واضحا.

مبدأ الفصل بين السلطات
أوال: السلطة التنفيذية

مؤسستي  قبل  من  الفلسطيني  السياسي  النظام  في  التنفيذية  السلطة  وظائف  مت��ارس 
رئيس  أن  من  وبالرغم  العامة.  املؤسسات  من  عدد  إلى  إضافة  ال��وزراء  ومجلس  الرئاسة 
السلطة الوطنية يعتبر رئيس السلطة التنفيذية بشكل عام إال أن معظم الصالحيات التنفيذية 
الفعلية متارسها احلكومة )مجلس الوزراء( وتتحمل احلكومة املسؤولية السياسية عن أعمالها 

أمام الرئيس وأمام املجلس التشريعي وذلك بعد تعديل القانون األساسي عام ��00.
املتتبع للنصوص القانونية املنظمة لعمل السلطة التنفيذية )القانون األساسي والتشريعات 
األخرى ذات العالقة( والتطبيقات العملية لها، ويالحظ وجود تداخل وتناقض بني هذه 
النصوص  لهذه  التفسيرات  تعدد  يتيح  مما  الوضوح  عدم  أو  األحيان  بعض  في  النصوص 
بشأن الصالحيات املمنوحة ملؤسسة الرئاسة أو ملؤسسة مجلس الوزراء وبني كل منها وبقية 
السلطات األخرى، واألمر الذي يجعل من مبدأ ممارسة السلطة بيسر وسهولة على ضوء 
السلطات  مع  عالقاتها  وفي  التنفيذية  السلطة  إطار  في  واضح  غير  املمنوحة  الصالحيات 

األخرى، وفيما يلي بعض اإلشكاليات في هذا املجال:
القانون  تعديل  -عند  الفلسطيني  املشرع  اجت��اه  من  الرغم  على  مطلقة:  تنفيذية  سلطة   .�
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السلطة  لرئيس  التنفيذية  الصالحيات  تقليص  نحو   �00� عام  الفلسطيني  األساسي 
الوطنية وحتويلها إلى مجلس الوزراء املسؤول أمام الرئيس واملجلس التشريعي إال أن 
السلطة عمليا ووفقا إلحكام  بيد رئيس  التنفيذية  العديد من الصالحيات  أبقى  املشرع 
العديد من القوانني اخلاصة األخرى الناظمة لعمل بعض املؤسسات التنفيذية في حني 
أبقي الرئيس غير خاضع لرقابة ومساءلة املجلس التشريعي باعتباره منتخب مباشرة من 
الرئاسة  ملؤسسة  مباشرة  تتبع  التي  التنفيذية  املؤسسات  أيضا  ذلك  ويشمل  اجلمهور، 
وم��وارد  استثمارات  من  العام  امل��ال  إدارة  اإلع���الم،  قطاع  األمنية،  األج��ه��زة  )بعض 
طبيعية، واحملافظني( وجعل الرئيس بحصانته عن املساءلة غطاًء مينع مساءلة املؤسسات 

التابعة له.
إذا كان األخير ملزم  ال��وزراء وما  السلطة وبني رئيس  العالقة بني رئيس  عدم وضوح   .�
بتوجهات رئيس السلطة ومواقفه السياسية، وكذلك عدم وضوح طبيعة عالقة ودور 
الرئيس في العديد من القضايا من قبل اإلشراف على قوات األمن والرقابة على أعمال 
األجهزة األمنية، ووجود التداخل في األدوار بني الرئيس ومجلس الوزراء في العديد 
من الصالحيات مثل تعيني كبار املوظفني في السلطة الوطنية، وإنشاء املؤسسات العامة 
ومجاالت  جديدة  عناصر  وأض��اف  التنفيذية  ال��ق��رارات  من  العديد  عّطل  مما  وتبعيتها 
للصراع على النفوذ وشّكل أرضية التخاذ قرارات عديدة خارج إطار القانون والنظام 

العام مما عقد املساءلة املوضوعية لكل منهما.
التنفيذية  السلطة  عالقة  إطار  في  التشريع  مجال  في  التنفيذية  السلطة  دور  في  املبالغة   .�
تفسير  في  االختالف  أهمها:  من  اإلشكاليات  من  العديد  تبرز  التشريعية  السلطة  مع 
النصوص القانونية التي متنح الرئيس حق إصدار قوانني بقرارات أو كيفية التعامل مع 
القوانني التي ترد من قبل الرئيس، واإلشكاليات املتعلقة بنشر القوانني وإعداد اللوائح 

التنفيذية وإقرارها والتي تتحكم بها السلطة التنفيذية.

التدخل في أعمال السلطة التنفيذية في إطار العالقة مع السلطة القضائية متلك السلطة   .4
مجال  في  الصالحيات  من  العديد  العام(  والنائب  العدل  ووزي��ر  )الرئيس  التنفيذية 
تعطيل عمل القضاء بسبب التداخل بشأن تعيني القضاة وحتديد أماكن عملهم ونقلهم 
أو حتديد مواقع احملاكم أو مرجعية النائب العام، واإلشراف اإلداري على العاملني في 
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ثانيا: السلطة التشريعية

التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإقرار املوازنة العامة هي الوظائف األصيلة 
ال��وزراء( والسلطة  التنفيذية )الرئاسة ومجلس  للسلطة التشريعية ومع ذلك تشارك السلطة 
إص��دار  بشأن  بوضوح  ذل��ك  وب��رز  االختصاصات،  ه��ذه  في  التشريعي  املجلس  القضائية 
إداري��ة كانت موضع خالف دستوري، وكذلك جرى  بقرارات  الرئيس  قبل  تشريعات من 
تعطيل استكمال إصدار تشريعات أقرها املجلس التشريعي أو جرى تعديل عليها أثناء طباعتها 
)الوقائع( من قبل وزير العدل أو ديوان الفتوى والتشريع وكذلك جرى جتميد متابعة التحقيقات 
الرسمية بشأن مخالفات لبعض املسؤولني جرى الكشف عنها من قبل املجلس التشريعي، 

ويعود ذلك بسبب تبعية النائب العام للسلطة التنفيذية وبشكل محدد لسلطة الرئيس. 

أو  الناظمة  القانونية  النصوص  الناجتة عن عدم وضوح  العديد من اإلشكاليات  وتبرز 
الفصل  مبدأ  على  يؤثر  ما  وهو  التطبيق  في  النصوص  لهذه  األط��راف  بعض  جت��اوز  بسبب 

املتوازن بني السلطات والرقابة املتبادلة بينها، وميكن ابرز أهم هذه اإلشكاليات فيما يلي:

إعداد  في  والتنفيذية  التشريعية  السلطتني  بني  للتعاون  وامللزمة  الواضحة  اآللية  غياب   .�
املجال، مثل  السلطتني في هذا  التعاون بني  أهمية  بالرغم من  القوانني  وإق��رار مشاريع 
إقرار األجندة التشريعية املتفق عليها بني اجلانبني كل عام، واحترام املواعيد الزمنية امللزمة 

واملتعلقة باإلجراءات التشريعية سواء من قبل املجلس أو من قبل السلطة التنفيذية.

املجلس  إل��ى  العامة  امل��وازن��ات  ق��وان��ني  مشاريع  بتقدمي  التنفيذية  السلطة  ال��ت��زام  ع��دم   .�
التشريعي في مواعيدها القانونية وكذلك عدم تقدميها احلساب اخلتامي ملعظم السنوات 
املالية السابقة، وعدم عرضها ملعظم اتفاقيات القروض التي وقعتها مع أطراف خارجية 
أعاق  مما  األساسي،  القانون  ألحكام  تطبيقا  عليها  للمصادقة  التشريعي  املجلس  إلى 

عملية اإلصالحات املالية التي تعتمد مبدأ الشفافية.

احملاكم، حيث تشكل هذه املوضوعات محل صراع بني السلطتني التنفيذية والقضائية، 
ويعود ذلك عدم وضوح حدود دور السلطة التنفيذية والذي يرتكز أساسا بعدم املساس 

باستقاللية القضاء بشكل عام وعمل القاضي وحكمه بشكل خاص.



��

ثالثا: السلطة القضائية

عانت السلطة القضائية من مشكلة ضعف االستقاللية معظم فترة السلطة الوطنية وذلك 
الضغوط على  التنفيذية وممارسة  السلطة  القضاء من قبل  السافر في شؤون  التدخل  نتيجة 
ونزاهته  القضاء  استقاللية  مس  الذي  األمر  عنهم،  الصادرة  األحكام  على  للتأثير  القضاة 
وثقة اجلمهور الفلسطيني به لفترة طويلة، إال انه ومع إقرار قانون السلطة القضائية وإنشاء 
مجلس القضاء األعلى استعاد القضاء الفلسطيني بعض استقالليته، ومع ذلك فان هناك 

العديد من اإلشكاليات التي بقيت قائمة في هذا املجال وهي:

الرسمية  اجلريدة  في  املجلس  من  املقرة  القوانني  نشر  بإجراءات  املتعلقة  اإلشكاليات   .�
)الوقائع الفلسطينية( بعد املصادقة عليها من الرئيس، حيث يفتح املجال لتغييرات على 

بعض األحكام أثناء الطباعة!!!..

عدم إلزام السلطة التنفيذية باجناز اللوائح التنفيذية للقوانني اجلديدة املقرة من املجلس   .4
أو مرور وقت طويل قبل إعدادها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، مما عطل تطبيقها 
العمل  الستمرار  الفرصة  وأت��اح  عمليا  التشريعية  السلطة  دور  جوهر  عطل  وبالتالي 

بالتشريعات القدمية.

التابعة ملجلس الوزراء  الرقابي للمجلس التشريعي على املؤسسات غير  5. تعطيل األداء 
الرقابة واملساءلة عليها،  التابعة للرئاسة، حيث أن املجلس ال ميلك صالحيات  وتلك 
إضافة إلى إشكالية تبعية النائب العام لسلطة الرئيس األمر الذي يوقف استكمال الرقابة 

على أعمال السلطة التنفيذية باحملاسبة.

إن غياب النصوص الدستورية التي توضح آلية مساءلة املجلس التشريعي لرئيس السلطة 
الوطنية واملؤسسات التابعة له رغم الصالحيات التنفيذية التي يتمتع بها يخلط بني الرئيس 
العام.  امل��ال  تستخدم  والتي  التنفيذية  الطبيعة  ذات  املؤسسات  هذه  وبني  منتخبة  كشخصية 
وبشكل عام فإن هذا النظام ال يسمح للمجلس التشريعي ممارسة صالحياته األصلية بشأن 

التشريع والرقابة بشكل فّعال، مما يضعف العملية الدميقراطية واحملاسبة املبنية على املساءلة.
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وجود فهم خاطئ ملفهوم استقالل القضاء لدى البعض، فقد فهم عدد من قادة السلطة   .�
القضائية معنى عدم خضوع جهاز القضاء ألي نوع من الرقابة أو املساءلة التي يحددها 
القانون األساسي والقوانني اخلاصة بشأن العمل العام، حيث ال يستثني أحدا من االلتزام 
السلطة  إخضاع  أهمية  واملثال  طرف.  كل  خصوصية  مراعاة  من  بد  ال  كان  وإن  بها، 
القضائية لقواعد العمل السليم على املستويني املالي واإلداري ويبدو ذلك واضحا فيما 
يثار من جدل حول اجلهة التي تتولى تقدمي موازنة السلطة القضائية لوزارة املالية أو بروز 
بعض الدعوات إلى عدم أحقية املجلس التشريعي في مناقشة موازنة السلطة القضائية 

من حيث اإليرادات والنفقات واالكتفاء بإقرارها كرقم غير قابل للنقاش.

على  ص��راع  إل��ى  بينها  املتبادلة  والرقابة  السلطات  بني  امل��ت��وازن  الفصل  مفهوم  حّت��ول   .�
على  ال��ص��راع  ف��ي  واملتمثلة  القضائية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  ب��ني  الصالحيات 
القضاة في جهاز  العاملني من غير  صالحيات اإلشراف اإلداري على احملاكم وتبعية 
القضاء فاملادة 47 من قانون السلطة القضائية لسنة ��00 تعطي وزير العدل اإلشراف 
اإلداري على جميع احملاكم وتعطي في الوقت ذاته لرئيس كل محكمة اإلشراف على 
القضاة العاملني بها وعلى سير العمل فيها، وما زال هذا النص محل خالف في تفسيره 

بني اجلانبني مما اضعف من آليات املساءلة وفي متابعة هؤالء العاملني وتقييم أدائهم.

عدم احترام السلطة التنفيذية أحكام القضاء من خالل امتناعها في كثير من األحيان عن   .�
تنفيذ هذه األحكام وعلى وجه اخلصوص قرارات محكمة العدل العليا خاصة إذا كانت 

هذه األحكام تتعارض مع توجهاتها ورغباتها.
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الخالصة:

يستخلص من اإلشكاليات املتعددة التي سبق ذكرها عدة نتائج أهمها:

النتيجة األولى: عدم قدرة النظام السياسي الفلسطيني على ضمان ممارسة آليات الرقابة   
التطبيق  في  أو  القانونية  النصوص  في  النظر عما جاء  والفعالة بغض  املتبادلة  واملساءلة 
من قبل السلطات الثالث، أو فيما بينها  بسبب طبيعة النظام السياسي املختلط املطبق، 
فالنظام البرملاني يضع أسس واضحة للعالقة بني السلطات واليات الرقابة املتبادلة بينها، 
وكذلك احلال بالنسبة للنظام الرئاسي، حيث الصالحيات اخلاصة بكل سلطة وآليات 

الرقابة واملساءلة بينها واضحة ومحددة.

إن العالقة بني السلطات الثالث في الواقع الفلسطيني من الصعوبة والتعقيد بسبب النظام 
البرملاني  النظام  أس��س  وبعض  الرئاسي  النظام  أس��س  بعض  بني  يجمع  ال��ذي  املختلط 
بشكل عشوائي وانتقائي ال يساعد في بناء نظام مساءلة فّعال، ويزداد األمر صعوبة كون 
النظام الفلسطيني ناشئ وغير مكتمل بسبب استمرار احلالة االنتقالية في ظل االحتالل 

والتداخل بني دور املنظمة ودور السلطة الوطنية والقائمني عليهما.

النتيجة الثانية: غياب التوازن في توزيع الصالحيات بني السلطات في النظام السياسي   
الفلسطيني، حيث تغول السلطة التنفيذية بشقيها )الرئاسة ومجلس الوزراء( على السلطتني 

التشريعية والقضائية وفقا للنصوص القانونية أو بسبب التطبيق على حد سواء.

النتيجة الثالثة: إن الغموض في النصوص وعدم الوضوح في توزيع الصالحيات أسهم   
بشكل ملحوظ في حتول الصراع على الصالحيات داخل السلطات الثالث وفيما بينها 
إلى صراع حقيقي في أعقاب االنتخابات التشريعية األخيرة التي أدت إلى سيطرة حماس 
على مجلس الوزراء وبقاء السيطرة لفتح على مؤسسة الرئاسة األمر الذي بات يشكل 
خطرا على املجتمع الفلسطيني وعلى فكرة النظام الدميقراطي القائم على التعددية التي 

يطمح لها هذا املجتمع في حال تكرار واستمرار مثل هذه النتائج .

وعليه فإن أمان ترى ضرورة مراجعة طبيعة النظام السياسي املختلط، ليس فقط للتأكد 
من تضمني آليات املساءلة ومبادئ الشفافية مبا يخلق بيئة تساعد على التصدي للفساد، وإمنا 

أيضا لضمان استقرار النظام السياسي وسهولة حتوله إلى دولة فّعالة ذات جدوى.
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لهذا  االع��داد  في  فقط  ليس  بذلته  الذي  اجلهد  على  ألمان  الشكر  بجزيل  اتقدم  بداية 
في  اليوم  يجري  الذي  للبحث  األس��اس  وشكلت  تشكل  التي  امل��ادة  إع��داد  في  بل  اللقاء 
قضية مهمة جدا، وأشكر على وجه اخلصوص كل من د. أحمد ابو دية واألستاذ جهاد 
حرب على اجلهد الذي بذاله في اعداد الوثائق املتصلة باملوضوع قيد البحث. في التعقيب 

على املداخالت التي قدمها األخوة في اجللسة األولى، هناك عدة مالحظات:

بداية ال ميكن االختالف مع ما ذهب اليه د. علي اجلرباوي في مداخلته بأن املوضوع   
أن  ميكن  ال  األداء  ضعف  أو  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  األداء  بقصور  يتصل  فيما 
يعزى إلى عدم  كفاية الفصل أو التوزان بني السلطات األساسية في هذا النظام، على 
كمبدأ  صحته  في  النقاش  ميكن  ال  السلطات  بني  املتوازن  الفصل  مبدأ  ان  من  الرغم 
أما  الفلسطيني،  السياسي  النظام  في  األساسية  االشكالية  يشكل  ال  ولكنه  اساسي، 
األهمية  كبيرة من  أخرى على درجة  هناك قضايا  أو ضعفه  األداء  بقصور  يتصل  فيما 
تنبغي معاجلتها، مبدأ فصل السلطات ال نقاش فيه، ولكن األساس أن يتم ذلك وفق 
ضوابط تهدف بكل تأكيد إلى ضبط عمل كل من السلطات كل على حدة، وعمل هذه 
السلطات كمجموع، ضمن اطار يكفل توازن معقول بني األدوار املختلفة التي تؤديها 
الدستوري  املبدأ  حتقيق  وهو  هام  معيار  العمل  هذا  يقود  أن  ويجب  السلطات،  هذه 

القائم على والقائل بأن الشعب هو مصدر السلطات.

  ومن هنا أيا كان شكل النظام السياسي القائم أو الذي ميكن اعتماده، أو الذي ميكن 
اعتماده بعد تطوير النظام القائم يجب أن تلعب املساءلة من حيث امكانيتها ومن حيث 

تعقيب 
النائب: د. سالم فياض6

6  النائب الدكتور سالم فياض، وزير املالية
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ممارستها الدور الرئيسي في تقييم هذا النظام من حيث الكفاءة و األداء وكذلك الكيفية 
التي تتم فيها هذه املساءلة.

النظام  نحو  التحول  باجتاه  هامة  خطوة  خطا  الفلسطيني  السياسي  النظام  أن  شك  ال   
هذه  ولكن   ،�00� ع��ام  في  االساسي  القانون  تعديل  مت  عندما  البرملاني  السياسي 
ان  البرملاني،  الدميقراطي  النظام  نحو  التحول  باجتاه  كاملة  خطوة  تكن  لم  اخلطوة 
النظام  في  السلطات  بني  املتوازن  الفصل   عدم  يسببه  ال��ذي  األداء  وضعف  القصور 
السياسي الفلسطيني سوف يعاجلان عندما يتم التحول بشكل تام نحو النظام البرملاني، 
ان هناك خطوة هامة اتخذت في هذا املجال في العام ��00 وان كانت غير مكتملة.

أحمد،  د.  قدمها  التي  الرئيسية  أم��ان  ورق��ة  في  وردت  التي  التوصيات  مجمل  في   
وراءها  احلقيقي  املعنى  من  للتأكد  عندها  التوقف  من  بد  ال  التي  القضايا  بعض  يوجد 
يوجد  باملوازنة،  يتعلق  فيما  والسلطة  املنظمة  بني  الفصل  موضوع  صحيح،  بشكل 
مفهوم معني هنا ويجب ان نكون عمليني في هذا املجال، بحيث ال يعني ذلك فصل 
التمويل، حيث أن التطور والتسلسل التاريخي لنشوء السلطة من حيث كونها ترتيب 
ال  موضوع  برملاني  دميقراطي  نظام  باجتاه  التطور  موضوع  بأن  التذكير  أريد  انتقالي، 
يجب  بل  االنتقالية،  املرحلة  هذه  في  الوقت  من  الكثير  كقرار  عليه  نصرف  أن  يجب 
ترك هذا القرار إلى ما بعد قيام الدولة املستقلة، كل هذه اخلطوات االعدادية من شأنها 
تقوية املؤسسات ومتكيننا من التمهيد واملساعدة في الوصول إلى هذا الهدف، ولكن 
أن هذا  السلطة  موازنة  املنظمة عن  موازنة  أن فصل  الوقت  في هذا  يفهم  أن  ال يجب 
له  قائم  نظام سياسي  يوجد  املنظمة، حيث  أعمال  أن متول  السلطة ال يجب  أن  يعني 

خصائص وميزات تاريخية يجب مراعاتها وأخذها بعني االعتبار.

هناك عدة قضايا  البرملاني،  الدميقراطي  النظام  نحو  كامل  بشكل  التحول  يتم  أن  إلى 
الطريق  ستمهد  والتي   ، معاجلتها  يجب  احلالي  النظام  اداء  بتحسني  يتعلق  فيما  عملية  
دميقراطي  نظام  ال��ى  التحول  نحو   �00� ع��ام  ب��دأت  التي  اخل��ط��وة  اك��م��ال  ف��ي  وتساعد 

برملاني:
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امل��ؤس��س��ات  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  حثيث  بشكل  بالعمل  ي��ق��وم  ال��وط��ن��ي��ة  السلطة  أداء  حت��س��ني   
السلطة  النظر عن  السلطة بغض  املؤسسي لكافة مؤسسات  البنيان  الفلسطينية، تقومي 
القضائية  السلطة  مؤسسات  ك��اف��ة  يشمل  مب��ا  امل��ؤس��س��ات،  ه��ذه  ضمنها  تعمل  ال��ت��ي 
والتنفيذية والتشريعية، وهنا يجب ان يركز عمل مؤسسات السلطة املختلفة وبالدرجة 
من  للتأكد  املختلفة  السلطة  مؤسسات  أداء  مراجعة  على  التشريعي  املجلس  األول��ى 
سالمة البنيان املؤسسي وقوته ومنعته، ألنه أي كان شكل النظام السياسي الفلسطيني 
الذي سيعتمد في نهاية املطاف، فإنه ال ميكن أن يكون فاعال مبا فيه الكفاية وقادرا على 
األداء إال اذا كانت مؤسساته املكونة له قوية وفاعلة وقادرة، لذلك يجب أن نركز من 
بني  توازن كاف  النقاش في مدى وجود  بدال من  اجلانب،   العملية على هذا  الناحية 
املؤسسات  قوة  بد من  بالفصل ال  توازنه  النظام ودرجة  فمهما كان شكل  السلطات، 

هيئاتها. بكامل 

بد  ال  األساسي  القانون  في  املواد  بعض  هناك  حاليا،  املوجود  القانوني  االطار  ضمن   
من التركيز عليها واالحتكام اليها بشكل أكثر وضوحا مما مت في السابق، فمثال هناك 
املادة 69 من القانون األساسي، حيث من الضرورة فحص املؤسسات التي أنشات في 

السلطة الوطنية على ضوء ما جاء في تلك  املادة  في القانون األساسي.

قبل  م��ن  اليها  االحتكام  ف��ي  ت��ردد  هناك  ك��ان  األس��اس��ي  القانون  م��ن   6� امل��ادة  ايضا 
إلى  اشير  التحديد  املادة، وهنا على وجه  أهمية هذه  الرغم من  املتعاقبة على  احلكومات 
السلطة  لرئيس  ما  عدا  وفيما   « وصريح  واضح  بشكل  يقول  الذي  امل��ادة  تلك  في  النص 
الصالحيات  تكون  األس��اس��ي  القانون  يحددها  تنفيذية  ومهام  صالحيات  من  الوطنية 
واالحتكام  ج��دا  مهمة  م��ادة  ه��ذه   « ال���وزراء  مجلس  اختصاص  من  واالداري���ة  التنفيذية 
وتفعيلها،  املادة  هذه  إلى  االحتكام  غياب  في  نشأت  التي  املشاكل  من  الكثير  يحل  اليها 
املساءلة  من  جعل  بشكل  والهيئات  السلطات  من  عدد  انشاء  عن  الناجمة  املشكلة  منها 
ممارسة في غاية من الصعوبة كونها تابعة للرئاسة دومنا حتديد للكيفية التي تتم بها مساءلة 
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قبل  من  اليها  االحتكام  عن  عزوف  أو  تردد  هناك  كان  هامة  مادة  هذه  املؤسسات،  هذه 
وهذا  امل��ادة،  ه��ذه  تفعيل  من  بد  ال  األساسي  القانون  تعديل  بعد  املتعاقبة،  احلكومات 

سيساعد كثيرا في حل املشاكل.

ذكرته  الذي  املوضوع  واضحا  يكن  لم  فاذا  املساءلة،  موضوع  على  التركيز  من  بد  ال   
والهيئات،  املؤسسات  انشاء  حيث  من  األساسي  القانون  من   69 باملادة  يتعلق  ما  في 
أوضح ان أي مؤسسة أو هيئة تنشا في السلطة الوطنية يجب ان تنشأ بقانون ان ينص 
بشكل من األشكال على الوسائل التي تتم فيها مساءلة هذه املؤسسة، أي أن املوضوع 
ال يقتصر فقط على من ميلك حق انشاء هذه املؤسسة أو الهيئة وامنا على العناصر التي 

يتضمنها القانون والتي توضح الكيفية التي تتم بها املساءلة بشكل سليم.

املبدأ، حيث  استعمال هذا  في  افراط  يوجد هناك  املالي واالداري،  مبدأ االستقالل    
كل محاولة لسن قانون يتصل بإنشاء هيئة أو مؤسسة جند أنه بشكل تقريبا تلقائي ينص 
املسألة يجب  املالي واالداري”، هذه  االعتبارية واالستقالل  بالشخصية  “تتمتع  على 
أن يتنبه لها املجلس التشريعي، وعليه يجب مراجعة كافة املؤسسات والهيئات املنشأة 
بقانون بهذا اخلصوص، وعليه يجب التمييز والتفريق بني ما يسمى في قانون املوازنة 
التوسع في  العامة«، يجب عدم  العامة رقم 7 لعام �998 ب »املؤسسة« و»املؤسسة 
اطار  خ��ارج  القانون  مبوجب  املؤسسة  ألن  املؤسسة  صفة  ومؤسسات  هيئات  اعطاء 
املوازنة العامة، حيث يوجد هناك عدد ولكنه عدد محدود جدا من املؤسسات العامة 
التنبه  التي تنطبق عليها هذه الصفة ويكون عندها استقالل مالي واداري وعليه يجب 
لهذه القضية، أوال في سن قوانني جديدة وثانيا في مراجعة ما هو قائم من هذه القوانني 
التي حتكم عمل بعض املؤسسات والهيئات للتأكد من أنه ال يوجد افراط في استعمال 

التعبير. هذا 

تام بهدف حتييد اجلهاز  القانون بشكل  انه  يجب تطبيق  الوظيفي، حيث  حتييد اجلهاز   
األمني،  أو  املدني  املجال  في  ذلك  كان  س��واء  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  الوظيفي 
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السياسية ولكن في واقع األمر نحن  التعددية  هذه قضية اساسية، فنحن نتحدث عن 
التعددية  هذه  مع  للتعامل  كاف  استعداد  لدينا  وليس  مؤهلني  غير  مؤسسية  ناحية  من 
فيما  عشراوي  حنان  ود.  اجلرباوي  علي  د.  كلمة  إلى  بسرعة  هنا  وأشير  السياسية، 
يتعلق باحملاصصة وغيره، طبعا هذا خطأ كبير وأساس العمل يجب أن يكون فيه جهد 

حقيقي منصب على موضوع حتييد اجلهاز الوظيفي مدني كان أم عسكري.

ايضا هناك عدد من االجراءات االدارية سوف أذكرها بشكل سريع وان كان االختصار 
ال يقلل من اهميتها:

فيما يتعلق بالسلطة القضائية وعملها، من املهم اعادة احياء ما يسمى باللجنة التوجيهية   
انشات مبرسوم رئاسي وقامت بعمل مهم  اللجنة  القضاء والعدل، هذه  لتطوير قطاع 
اللجنة  ه��ذه  أن  حيث  يبدأ،  لم  املجال  ه��ذا  في  العمل  بينما  قائمة،  تعد  لم  ولكنها 
بناء على مراجعة ودراسة للعديد من القضايا،  الهامة  التوصيات  العديد من  وضعت 
القضاء في  متعلقة مبمارسة  قائمة، وهناك قضية هامة جدا  تعد  لم  اللجنة  ولكن هذه 
أن  إلى  اللجنة  هذه  تفعيل  يقتضي  وكفؤ  وقادر  وفعال  نزيه  بشكل  لعمله  املرحلة  هذه 

تبدأ توصياتها بأن ترى النور.

القضائية  السلطة  أيضا  أشمل  وهنا  حاليا،  القائم  املؤسسي  الضعف  حالة  ظل  في   
فلسطني  في  املؤسسي  البناء  عملية  ان  التنفيذية،  السلطة  إلى  باالضافة  والتشريعية 
وبالذات املساءلة من حيث االمكانية واملمارسة تستفيدان بشكل كبير من قيام مؤسسة 
للسطة  العامة  السياسات  االص���الح،  امل��ؤس��س��ي،  البناء  عملية  مبتابعة  تعنى  أهلية 
به  تقوم  أن  ميكن  العمل  ه��ذا  وخ��الف��ه،  االجتماعي  بالشأن  يتعلق  فيما  الفلسطينية 
مؤسسات أهلية قائمة، وهنا أصر على كلمة أهلية، اذا كان هذا الكالم يعود بالناس 
إلى تذكر جلنة االصالح، فأنا ال أحتدث عن جلنة االصالح باملفهوم الذي كانت قائمة 
فيها أي متثيل للحكومة،  أهلية مستقلة ال يوجد  عليه سابقا، بل أحتدث عن مؤسسة 
هذا  في  منطلقي  ولكن  قانون  ول��ه  واملساءلة  للرقابة  دي��وان  يوجد  أن��ه  صحيح  حيث 
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او  دي��وان  وج��ود  املهم  من  أن��ه  وحيث  ضعيفة،  ع��ام  بشكل  املؤسسة  ه��ذه  أن  من  ينبع 
األداء  وضعف  بها  منر  التي  الضعف  حالة  ض��وء  في  ولكن  النوع،  ه��ذا  من  مؤسسة 
والضعف املؤسسي، من املهم جدا وجود هيئة أهلية مستقلة تعنى بهذه القضايا بشكل 
والتوصيات     االعداد  ناحية  من  تقدم  ما  وكفاءة  تقدم  ما  نوع  من  قوتها  وتكتسب  عام 
هو  ما  وحتقيق  االص��الح  باجتاه  ضاغط  عام  رأي  تشكيل  من  متكنها  خالل  ومن  الخ. 

مطلوب. 

حيث  املجال،  هذا  في  األهلية  املبادرات  لتشجيع  طريقة  في  التفكير  يجب  وعليه     
يوجد بعض املؤسسات القائمة منها ما يعقد برعايتها اليوم هذا اللقاء وهي مؤسسة أمان 
رمبا  لكن  لها،  والترويج  الصالح  احلكم  وأسس  مبادىء  تعزيز  في  كبير  بجهد  تقوم  التي 

يقتضي األمر أكثر مما تقوم به مؤسسة امان لوحدها.

إل��ى موضوع  أش��ي��ر  أول��وي��ة، وه��ن��ا  ال��ق��وان��ني يجب أن تعطى  م��ن  ه��ن��اك ع��دد  ي��وج��د   
األحزاب، صحيح أن الوضوع الفلسطيني لم يستقر بعد من حيث املرحلة التي نأمل 
القوانني  بعض  وجود  من  بد  ال  ولكن  الدولة،  وقيام  الوطني  التحرر  الى  تفضي  بأن 
هامة  قضية  السياسية  األح��زاب  عمل  ينظم  لألحزاب  قانون  سن  عملنا،  تنظم  التي 

جدا.

القوانني  عليه  تنص  ما  االعتبار  بعني  آخ��ذا  األم��ن،  مبوضوع  تتصل  األخ��رى  املسألة    
املؤسسة  لعمل  املنظمة  األخ��رى  والقوانني  تأكيد  بكل  األس��اس��ي  القانون  املختلفة، 
تعدد  موضوع  وه��و  اغالقه  محاولة  في  النظر  يجب  ف��راغ  يوجد  أن��ه  أعتقد  األمنية، 
األمنية  لألجهزة  عام  قائد  منصب  استحداث  اقتراح  ميكن  وهنا  تبعيتها،  و  األجهزة 
ملجلس  أو  الداخلية  لوزير  تابعا  ك��ان  س��واء  لألجهزة  األمني  العسكري  اجل��زء  مبعنى 
الوزراء، أعتقد أنه من املفيد لضمان التسيق وتكامل األداء أن يتم استحداث منصب 
قائد أعلى أو من مياثله، أنا ال أحتدث فقط عن املرجعية فلتبقى املرجعية كما هي ولكن 
فيه اجتهادات متعددة ومرجعيات متعددة بل يجب  أن يكون  العمل األمني ال يجوز 

أن يكون فيه وحدة، وعليه قد يكون من املفيد النظر في هذه القضية.
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أخيرا أعتقد أنه آن اآلوان للنظر بشكل جدي في سن تشريع ينظم حمل السالح متهيدا   
لوضع  األوان  آن  الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  الرسمي  االطار  في  حلصره  ووصوال 
الوطنية  للسلطة  الرسمي  االطار  في  حلصره  وصوال  السالح  حلصر  عليه  متفق  تصور 
املجتمعي  السلم  على  احلفاظ  باالمكان  أن��ه  الظن  الوهم  من  ان��ه  حيث  الفلسطينية، 
والتخلص من االقتتال الداخلي واحلرب األهلية من خالل التحدث عن ذلك فقط. 

شكرا جزيال.
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نقاش ومداخالت 

طالل عوكل –كاتب ومحلل سياسي/ غزة : أود طرح مالحظتني:  

أتفق مع الدكتور علي اجلرباوي فيما يتصل بأننا أمام تأصيل وليس أمام تفاضل ولكن   -
فيما يتعلق  بالتأصيل، اغفل املداخلون حتى اآلن أن النظام السياسي الفلسطيني ليس 
هو فقط السلطة الوطنية الفلسطينية، النظام السياسي الفلسطيني يشمل منظمة التحرير 
السلطة  ألزم��ة  ستتم  التي  املعاجلات  كل  أن  وسنرى  األساسية،  بالدرجة  الفلسطينية 
الفلسطينية لن حتل األزمة ما لم يتم معاجلتها في االطار العام ابتداء من منظمة التحرير 

الفلسطينية مرورا بالسلطة الوطنية ومؤسساتها.

األقل  على  راسخ  خيار  هو  الدميقراطي  اخليار  أن  من  متأكدون  جميعا  كنا  ان  ادري  ال   -
من قبل الفاعلني الرئيسيني في فلسطني، هذا األمر أنا اشك في انه خيار راسخ وهناك 
نافذة في  بوجود رؤى  يتصل  األمر  املبدا،  املوضوع من حيث  للتأصيل في هذا  حاجة 
وفيما  األساسية،  بالدرجة  السياسي  النظام  بوظيفة  يتصل  فيما  عليها  املجتمع مختلف 
أطيافها   مبختلف  السياسية  القيادة  أن  برأيي  أنا  واملجتمع،  القيادة  بني  بالعالقة  يتصل 
لرؤاها تؤصل  املجتمع، هي في سلوكها ووفقا  بالنسبة الدارة  تقدمي  تلعب دورا غير 
للعالقات والبنية االجتماعية العشائرية، وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة غائب عنها 

البعد املبادر التقدمي والبعد القيادي للقيادة الفلسطينية، وشكرا.

  د. ممدوح العكر – املفوض العام للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن رام الله:

 بالنسبة ملا اشار له د. علي في تعريفه وتشخيصه للنظام السياسي، من الواضح أنه ولد 
مشوه في السياق والنشأة واألدوات واملؤسسات القائمة عليه والبيئة والبوتقة، وهنا أضيف 
نقطة على مداخلة  د. علي وهي أنه ليس فقط ان هذا النظام  ولد مشوها بل أيضا أدى إلى 
تشويه متواصل في املجتمع، يعني عندما نتحدث عن انهيار املؤسسة املدينة في املجتمع، 
فهذا من نتائج النظام نفسه أي بفعل فاعل ، أيضا بالنسبة إلى شيوع الفصائلية والعشائرية  
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استمرار  إلى  ستؤدي  أيضا  والتي  احملاصصة  وهو  اآلن  اليه  انتهينا  وما  الخ   .. واجلهوية 
وتأكيد كل العملية.

وهنا سؤالي ل جرباوي: على ضوء هكذا تشويه متأصل منذ البداية وحتى التداعيات 
فما  الصالحه  أمل  ال  كان  واذا  احلالي؟  للنظام  اص��الح  لعملية  مجال  هناك  هل  احلالية، 
البديل؟ واذا كان هناك مجال الصالح النظام فما هي املفاصل العملية؟ أين ميكن وضع اليد 
على قضايا عملية وليست نظرية، وهنا أنا أؤيد ما ذكره د. سالم فياض فيما يتعلق بالهيئة 
األهلية.....، لكن ايضا يبقى هناك قضية األمن، حيث أن أهم حتدي يواجه املجتمع 

الفلسطيني هو انه ماذا نفعل باألمن سواء باألجهزة أو عقيدة األمن ؟؟؟  وشكرا.

  النائب راوية الشوا - غزة:

معقد  موضوع  فهو  للموضوع  بالنسبة  العظيم،  اجلهد  هذا  على  ام��ان  ملؤسسة  شكرا   
ما  العالقة  نحو  األنظار  أوجه  أن  الطويلة  البرملانية  جتربتي  خالل  من  أود  ولكن  وشائك، 
والتي  والشد  واملشاكل  املعيقات  من  الكثير  سادها  التي  والتنفيذية  التشريعية  السلطة  بني 
أدركناه جميعا، رمبا اجلمهور لم يكن يدرك حجم االشكالية في هذه العالقة، ولكن نحن 
كنواب في التشريعي كنا نعيش أزمات كبيرة مما أعاق عمل املجلس التشريعي الذي كان له 
الباع الطويل والتصميم على أن يقوم بدوره املبدأي بشكل جيد، ولكن بالنظر إلى املجلس 
املاضي مقارنة باملجلس احلالي جند انه في املاضي كنا نشكو من قضية اللون الواحد، وهذا 
اليوم  التنفيذية،  السلطة  الواحد هو الذي حدد صالحيات املجلس وامكانية مراقبة  اللون 
نحن بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية واجلميع يرحب بذلك، وهي ال شك لها داللة في 
سياق السياسة، ولكن في مفهوم الرقابة فسوف تأخذنا الى اشكاليات جديدة، فمن الذي 
سوف يراقب من؟ ومن الذي سوف يزيد من مجاملة من؟ وهنا نحن أيضا في مأزق من 
حيث اعادة بناء املؤسسة، وهنا نحن بحاجة إلى معارضة في داخل املجلس من أجل املراقبة 
واملساءلة، من اجل طرح كافة األسئلة التي تطرح في اللقاء، وذلك من أجل الوصول إلى 
النظام السياسي القائم على البناء املؤسسي ليكون قادر على حتمل املسؤولية، هذه مالحظة 
أرجو من اجلميع تذكرها وهي أننا ايضا قد نخطأ مرة أخرى وقد ندمر هذا املجلس فيكون 

أداة غير فاعلة في املسألة الرقابية، وشكرا للجميع.
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  أ. احمد املبيض، قاضي احملكمة العسكرية – رام الله 

في التعقيب على ما جاء في مداخلة الدكتور علي اجلرباوي من حيث ان النظام السياسي   -
التغيير  بأن فرض  التذكير  اود  القوى اخلارجية،  للتحرير وإمالء من  الفلسطيني خضع 
الوزراء  باستحداث منصب رئيس  تينت كانت  العام  ��00وم��ا تضمنها من خطة  في 
واعطائه صالحيات تنفيذية واسعة، وفي نفس الوقت اعطاء وزير الداخلية صالحيات 

متكنه من قيادة األجهزة األمنية حتى وصلنا على ما يسمى اآلن ب”الفوضى اخلالقة”.

أود التأكيد على مداخلة د. سالم فياض فيما يتعلق بأن ضرورة اصالح األجهزة األمنية   -
استراتيجيتنا  عليها  تقوم  أن  يجب  التي  األمنية  العقيدة  إلى  الوصول  بداية  منا  تقتضي 

املقبلة، وشكرا.

- النائب األستاذ جميل مجدالوي - غزة:  

الدور  نظام  طابع   هو  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لواقع  الناظم  واالط��ار  العام  الطابع   -
والوظيفية السياسية وهذا أصل الداء، حتسني األداء في هذا النظام ممكن ومطلوب ولكنه 
املطلوب  النظام  حتقيق  من  الشعب  هذا  متكن  لن  التي  والوظيفة  بالدور  مسقوفا  سيظل 
بغض النظر عن الشكل الذي ميكن ان نتوافق عليه لنظامنا سواء نظام دميقراطي رئاسي 
أم برملاني أم مختلط، ألن سقف الدور والوظيفة لهذا النظام اذا بقيت كما هي لن متكنا 

من حتقيق النظام املرغوب فيه.

وفي هذا اتفق مع قضية التأصيل التي قدمها د. علي، وفي تقديري أن التأصيل املطلوب   -
هو املراجعة النقدية لطابع  الدور والوظيفية التي نريدها من نظام السلطة ومكونات هذا 
النظام، مبا في ذلك االستعداد لبحث هذا النظام في أصله، والعديد من األمور تفتح 
املجال لطرح كافة األسئلة بدون أي تردد، ان الدعوة للتأصيل لدور النظام يدعوني إلى 
التحذير من التجاذب القائم االن، ومن االتفاق الذي بلوره هذا التجاذب، ابتداء من 
بعض جسور الوساطة والتواصل بني الطرفني املتجاذبني واملتقاتلني واملتقاسمني االن، 
واملكان الذي شكل القابلة واحلاضنة لهذا االتفاق مبدلوالته السياسية وغير السياسية، 
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ثم االتفاق نفسه وما يشير اليه من سياسة ومن محاصصة وتوزير  ستقود ليس فقط إلى 
تكريس نظام املغنم الراهن، ولكن توسيع نطاقه مبا سيطوي على األرجح أي صفحات  
للمساءلة اجلدية عن كل امللفات السوداء السابقة، واضعاف وتبهيت املساءلة التي ميكن 
ان حتدث في الوضع الراهن وفي املستقبل القريب، وهذا ميكن ان يحول أي حديث في 
التفاصيل عن طابع النظام والسلطات والفصل فيما بينها إلى حديث شكلي لن يؤثر في 

واقع احلياة العملية، وشكرا.

أ. خليل الرفاعي- مستشار قانوني/ مجلس الوزراء - رام الله  

أن  باعتقادي  التي طرحها،  املسائل  بالكثير من  يتعلق  فيما  اتفق مع د. علي اجلرباوي   -
مبعنى  احلالي،  الوضع  في  ألوانها  سابقة  البرملاني  أم  الرئاسي  السياسي  النظام  مسالة 
ان هناك الكثير من القضايا التي يجب أن تكون مقدمات لها، على سبيل املثال مفهوم 
الشراكة ومبدأ الشراكة الذي ينقصه الكثير من املبادىء والثوابت، اليوم يدور احلديث 
عن حكومة وحدة الوطنية وعن شراكة وتوافق وهو موضوع اهم للبحث والدراسة من 
موضوع النظام السياسي البرملاني أو الرئاسي، حيث األهم ان يكون دميقراطي ثم يأتي 

في األهمية الثانية موضوع الرئاسي أم البرملاني.

  األستاذ حمدي شقورة – املركز الفلسطيني حلقوق االنسان/ غزة: 

-   ان األزمة التي نعيشها في السلطة الوطنية الفلسطينية هي ازمة سياسية من الطراز األول 
قبل ان تكون قانونية، فاملشكلة ال تتعلق بالصالحيات بقدر ما تتعلق باملشكلة السياسية 
األول،  املقام  في  قانونية  وليست  سياسية  حلول  هي  لها  احللول  ان  واعتقد  القائمة، 

باختصار شديد سأحتدث في ثالث نقاط ذات طابع سياسي واداري في ذات الوقت:

القائمة، اظن أن جزء كبير من  املشكلة  به د. علي حول تأصيل  ابني على ما حتدث     -
الذي ال يتحمل بطبيعته احلالية األزمات  القائم  النظام  السياسية هي من طبيعة  األزمة 
السياسية على غرار تلك التي نعيشها في الوقت الراهن، منذ البداية كان نظاما مفصال 
بطريقة محددة ووفق رؤية محددة وللوصول إلى حالة محددة، حيث كان من املفترض 
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أكبر  تعدد  اخ��رى  كبيرين وفي ح��االت  احل��االت حزبني  برملاني هناك رمبا في بعض  أم 
لألحزاب ولكن في كل األحوال من يتعاقب على احلكم ال نشعر بفجوات سياسية قائمة 
كبيرة  اختالفات  هناك  يكون  قد  وفتح،  بني حماس  اآلن  نعيشها  التي  تلك  غرار  على 
بنوع اخلالف  على قضايا اجتماعية وسياسية ولكن في كل األح��وال اخلالف ال يكون 
األيدولوجي احلاد الذي نعيشه اليوم، وبالتالي هذا جزء كبير من املشكلة، الدميقراطية 
اذا في رأيي ال حتتمل االستقطاب الشديد في احلياة احلزبية، واالنتقال السلمي للحكم 

ال يحتمل وجود فجوات كبيرة بني األحزاب التي تتداول احلكم.

في  محاصصة  م��ن  يجري  فيما  واحل��ض��ور  علي  د.  حت��دث  باحملاصصة،  يتعلق  فيما   -
احلكومة اجلديدة في الوزارات واالدارات املختلفة، األمر يتعلق مبيراث اثنا عشر عاما 
تكرس فيه ومت بناء املؤسسة من لون سياسي قائم على اقصاء االخرين جميعا، وبالتالي 
بعد اثنا عشر عاما أي جهة تأتي إلى احلكم من الطبيعي أن تعيد النظر في هذه احلسابات، 
حتدث اجلميع حاليا وفي غير هذا اللقاء عن عمليات اقصاء وغيرها، ولكن هذا يتعلق 
بامليراث القائم واحلديث يدور عن جسم قوامه آالف األشخاص احملسوبني على ادارات 
احلكومة ويتلقون رواتب من احلكومة ولكن جميعهم من لون سياسي واحد قدر ان يتم 

اقصاء اآلخرين، وما يجري حاليا بالتأكيد يعكس جزء من هذه املشكلة، وشكرا.

أن تنتهي املرحلة االنتقالية بحلول العام �999، االن تعثرت عملية التسوية ولم يتم 
الوصول إلى احلل النهائي، وبالتالي في تلك الفترة رافقها صعود لرؤى أخرى، واعني 
التسوية،  بداية عملية  القائدة مع  لم تكن احلركة  التي  بالتحديد حركة حماس حتديدا 
هذه  فرضت  اذا  التحرير  منظمة  قيادة  في  الوحيدة  للرؤية  ما  بطريقة  تفرد  هناك  وكان 
العملية، وبالتالي صعود حركة حماس كان يعني بروز رؤى اخرى ال حتتملها السلطة 

الوطنية الفلسطينية بطبيعتها كما قدر لها ان تنشأ.

للنقطة  واستكماال  الفلسطينية  السلطة  في  القائمة  احلزبية  التعددية  أو  التنوع  طبيعة  في   -
بني  الكبيرة  الفجوات  يحتمل  ال  الدميقراطي  النظام  دميقراطي،  نظام  أي  في  األول��ى، 
األحزاب السياسية الرئيسية، في أي جتربة أو في أي منوذج دميقراطي سواء كان رئاسي 
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  أ. جميل املطور- سلطة جودة البيئة/ رام الله 

إن احلكومة والسلطة والنظام السياسي احلالي هو نتيجة والدة غير طبيعية تعكس ازمة   -
احملاصصة  وعقلية  فيها  العمل  وآلية   وتكوينها  وتشكيلها  باألساس  التحرير  منظمة 
التي  الدولية  والتدخالت  اسرائيل  مع  االتفاقيات  أزمة  تعكس  ايضا  فيها،  والكوتات 
حكمت هذا االتفاق، وبالتالي النتيجة جاءت مشوهة كما نحن نعيش اآلن، لكن ايضا 
جاء  كما  السياقات  كافة  االعتبار  بعني  األخذ  دون  بكاملها  مرحلة  محاكمة  الظلم  من 
في مداخلة د. علي ، وانا اتفق معه في مداخلته ولكن انبه اال انه يجب عدم محاكمة 
اللحظة بعقلية اللحظة، حيث أنه يوجد سياق يجب أخذه بعني االعتبار مع عدم اغفال 

االخطاء والشوائب التي رافقت هذه العملية بكاملها.

-  اعتقد أنه ال ميكن الوصول إلى نظام دميقراطي سواء برملاني أو رئاسي  لفلسطني دون 
وجود بيئة دميقراطية، دون ادوات عمل سياسية دميقراطية، طاملا ادوات العمل السياسية 
الفلسطينية للفصائل ما زالت غير دميقراطية فال ميكن أن نحلم بوجود نظام دميقراطي 
في فلسطني، الن كافة فصائلنا غير دميقراطية، ال مع نفسها وال مع شعبها، وبالتالي 
التشريعي  املجلس  في  دميقراطي  عمل  ادوات  الدميقراطية،  والتربية  الدميقراطية  البيئة 
واحلكومة وفي الرئاسة توصل الى نظام دميقراطي حقيقي على األرض، هذه مسالة في 

غاية األهمية وعلينا ان نعترف بذلك صراحة دون خشية او ريب.

إنني  مع تأصيل النظام كما تفضل د. علي مع أهمية االجابة على السؤال احلائر الذي ما   -
زال يطرق رؤوسنا وعقولنا يوميا، اين نحن؟ في حلظة معينة اشتباك ومواجهة ومقاومة 
وفي حلظة اخرى بناء ودولة ومؤسسات وقوانني، أرجو من كافة النخب االجابة على 

هذا السؤال.

مستقلة،  كبيرة،  اهلية  مؤسسة  اقامة  في  س��الم  د.  م��ب��ادرة  مع  ان��ا  األخ��ي��ر،  االق��ت��راح   -
وبدون  لتراقب  او  لتراجع  أو  لتحاسب  النظام  وحتترم  نفسها  وحتترم  شفافة  متوازنة، 

مرسوم رئاسي. وشكرا.
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   النائب الدكتور مروان ابو راس -غزة: 

ال أعتقد ان هناك اشكالية في النظام السياسي احلالي املكتوب، لكن االشكالية في النظام   -
السياسي املطبق على أرض الواقع، نريد آلية عملية حقيقية واقعية لتطبيق النظام املكتوب.

كذلك ال اعتقد بأن مؤسسة أهلية سيكون لها قيمة وفائدة كبيرة في توجيه النظام السياسي   -
الفلسطيني كله، وامنا نحن نحتاج إلى مقترحات حللول واقعية عملية أرجو ان يتمخض 
هذا اليوم عن هذه املقترحات التي توجه بطبيعة احلال إلى النظام السياسي برمته بأقسامه 

الثالث القضائية والتشريعية والتنفيذية ومن بينها الرئاسة واحلكومة، شكرا لكم.

  األستاذ عماد الفالوجي – جامعة فلسطني/ غزة: 

-    أؤكد على كل ما قاله د. علي ولكن لدي فقط مالحظة، ونحن مقبلون على حلظة 
توافق وطني بني اغلبية الفصائل الفلسطينية، هل نعتبر أن املرحلة املقبلة من هذا التوافق 
فرصة كبيرة العادة النظر في صياغة النظام السياسي الفلسطيني؟ حيث أن اجلميع من 
السياسي  للنظام  النقدية  املراجعة  ض��رورة  على  يتفق  خارجها  أو  احلكومة  داخ��ل  هو 
من  خليط  نحن  متكاملة،  سياسية  سلطة  لسنا  اننا  االعتبار  بعني  االخذ  مع  الفلسطيني 

استقالل واحتالل، الضفة لها وضعها اخلاص املختلف عن غزة.

اثني على مبادرة د. فياض بأن يأخذ املجتمع املدني واملنظمات األهلية دورها في املرحلة   -
القادمة، وأنا أؤكد بأن الفصائل الفلسطينية لم تتمكن لغاية اآلن من لعب دور أساسي 
ومحوري في صياغة النظام السياسي الفلسطيني، املنظمات األهلية التي هي خارج نطاق 
الضغط الداخلي الفصائلي هي األقدر وعلى ميينها ويسارها الفصائل الفلسطينية العاملة.

-  إن املرحلة القادمة اذا احسنا استغاللها هي مرحلة العادة النظر والتأصيل لنظام سياسي 
فلسطيني يكون مقبول وقادر على املزاوجة بني الواقع املعاش وبني النظرية التي نحسن 

تشخيصها، وشكرا.
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     ايفا عالونة- مدير املركز الوطني ألمراض الدم «ابقراط«/ رام الله

اطار  غياب  ظل  في  دميقراطية  اس��س  على  سياسي  نظام  بناء  ميكن  هل  األول  السؤال   -
واسس نظرية، وايضا في ظل غياب السيادة واالستقالل ؟ 

ميكن  كيف  وال��س��ؤال  ج��دا،  عامة  حلول  ه��ي  احل��ل��ول  معظم  أن  أرى  الثاني  ال��س��ؤال    -
تطبيقها، هناك العديد من احللول التي تقول بأنه يجب مراجعة هذا النظام وفق اسس 

واضحة ومحددة، والسؤال من سيوضح هذه األسس ومن سيحددها؟وشكرا.

   انتصار الوزير/ النائب في املجلس التشريعي

اود االشارة الى ان املجلس التشريعي السابق كان له دور رقابي ومحاسبي اكبر وامتنى ان 
يخلى سبيل اعضاء الزمالء من اعضاء التشريعي واعضاء البلديات.

-  ينبغي ان تكون احملاسبة من خالل الوحدة الوطنية حيث ان الشراكة السياسية هي اساس 
الي عمل من اجل حماية الوطن واالتفاق السياسي مدخل لفرض االمن والشعب كله 

يعاني من الفلتان االمني وال ميكن السيطرة عليه اال  من خالل االتفاق السياسي.

في  وامن��ا  فيها  ليست  املشكلة  السابق  التشريعي  املجلس  قبل  من  اق��رت  التي  القوانني   -
التطبيق.

آمل ان يكون هذا املوضوع اساسي لتحييد قوى االمن عن االلتزامات واالنتماء احلزبي   -
حتى يكون االمن في خدمة الوطن.

وان  الفلسطينية  الساحة  في  العشائري  النظام  من  باالنتهاء  كثيرًا  نهتم  ان  يجب  اخيرًا   -
نلتفت لسيادة القانون حتى يكون اجلميع حتت مظلة القانون.

محمد محامي في وزارة العدل -غزة:   

أود توضيح نقطة لم يتم التطرق لها وهي تعريف النظام السياسي، وهنا أوضح ان الهدف   -
من النظام السياسي هو الوصول لنظام يضمن بقاء الكيان، وبالتالي جناح النظام السياسي 
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أ. رشا عمارنة، الشؤون القانوينة - وزارة العمل   

خالل  من  لها  احللول  ووض��ع  األزم��ة  تشخيص  هو  املؤمتر  ه��ذا  من  الهدف  أن  فهمت 
البرملاني الذي يحدد صالحيات كافة السلطات بشكل  النظام الرئاسي أو  االختيار بني 
واضح ومحدد، لكني أعتقد انه كان هناك بعض احملاور التي كانت غائبة في املداخالت 

من خالل عرض األزمة وطرح احللول لها، وهي:

برأسني،  لدينا سلطة  السياسي عندما اصبح  النظام  في  اتضحت  السياسية  إن مشكلتنا   -
هذه املشكلة ليست فقط ألن نظام احلكم غير واضح، بل املشكلة في األصل هي هل 
منظمة  ابرمتها  اتفاقية  نتيجة  هي  السلطة  ان  اتفقنا  ف��إذا  االدارة؟  أو  احلكم  لها  السلطة 
التحرير مع اجلانب االسرائيلي برعاية دولية، هنا تنتفي عندنا أننا نريد حكما ألن احلكم 
يتطلب سيادة، والسيادة هنا ناقصة وبالتالي نحن في هذه احلالة ال نحكم بل ندير حكم 

ذاتي أيضا بطريقة مشوهة ألننا ليس لدينا مقومات ايضا للحكم الذاتي.

واحملور الثاني الذي مت جتاهله كثيرا والذي كان يجب البحث فيه وهو السبب األساسي   -
ما  والربط  الصالحيات  وضوح  عدم  بل  السياسي  النظام  ليس  للسلطة  الرأسني  لبروز 

أو فشله يعني جناح املجتمع أو فشله، وهذا يبني اهمية هذا املؤمتر ويبني ض��رورة صدق 
املشاركني فيه، هنا اود طرح حل عملي بسيط وهو االستفادة من الدول التي متكنت من 

الوصول الى نظام سياسي عبر جتربة تستطيع من خاللها تقدمي النصح لغيرها من الدول.

-  ال شك في ان النظام السياسي الفلسطيني احلالي غير واضح وهو مشوه، وعليه فلو كان 
لدينا نظام دميقراطي برملاني بالكامل على الرغم من ان املادة اخلامسة في القانون األساسي 
وضحت ان النظام السياسي الفلسطيني هو نظام برملاني، إال أن هناك العديد من القواعد 
القانونية التي تدل على عكس ذلك، فلو كانت طبيعة النظام السياسي الفلسطيني برملاني 
فأي نقص في القانون األساسي ميكن العودة بها للقواعد العامة، وكذلك األمر اذا كان 
رئاسيا، ولكن كيف سيكون األمر اذا كان النظام مشوه فكيف سيتم تعويض النقص؟ 
وبالتالي فإنه بغض النظر عن شكل النظام السياسي يجب وضع القواعد القانونية التي 

متنع وجود نقص في هذا املجال.
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بني املنظمة كجهة أبرمت االتفاقيات وأنشأت التزامات على السلطة، وبني هذه السلطة 
األكبر  احمل��ور  يشكل  ال��ذي  األس���اس  احمل��ور  أن  مبعنى  املنظمة  لهذه  ول��ي��دة  باعتبارها 
االتفاقيات  أبرمت  التي  التحرير  ما بني منظمة  العالقة  األزمة هو وضوح  للخروج من 
وكونت التزامات هذه االتفاقيات على السلطة وبني السلطة، ومن ثم نأتي الى السلطة 

لنقرر هل هي نظام ادارة أم نظام حكم؟؟ .

أؤكد اقتراح د. سالم بانشاء هذه الهيئة االهلية ولكن يبقى السؤال ما مدى الزامية هذه   -
الهيئة اذا لم تكن رسمية؟ وشكرا.
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بطريقتني  فالوجي  عماد  واألستاذ  الشوا  راوي��ة  األستاذة  من  كل  ذكرته  ما  بني  سأربط   
النظر  إلع���ادة  ف��رص��ة  يعتبر  ال��ت��واف��ق  ه��ذا  ه��ل  الوطنية  ال��وح��دة  حيث  م��ن  مختلفتني، 
والتأصيل مجددا؟ أم انها تأكيد للمغنم مبعنى أن احملاصصة هي األساس وكيفية تقسيم 
املغامن املوجودة؟ من سيراقب من؟ كما ذكرت السيدة راوية، أنا باعتقادي أن الرقابة هي 
ليست رقابة من أشخاص فقط وامنا هي رقابة منظومة، هي نظام مبعنى أنه يجب أن تكون 
هناك ضوابط موضوعية موجودة في النظام السياسي، وهي تلقائيا تضبط وضع النظام، 
فعندما نقول فصل السلطات فإن فصل السلطات ال يضمن من قبل األشخاص، بل من 
طبيعة النظام أساسا )كيفية تفصيل النظام ( من حيث نوعية الضوابط املوضوعة في هذا 
النظام، وأنا باعتقادي أن هذه الضوابط يوجد بها خالال كبيرا وهي أصال غير موجودة 

في أماكن عديدة من النظام احلالي.

للتأصيل،  هنا سأعود  األستاذ جميل مجدالوي،  ملداخلة د. ممدوح وتعقيب  بالنسبة    
النظر عن طبيعته من  الفلسطيني بغض  السياسي  النظام  بد من وجود  اذا كان ال  مبعنى 
باملناسبة قد كتب سابقا عن ضرورة حل  حيث هل هو تسيير أعمال أم غير ذلك-وأنا 
تتبادر في  التي  القضية  اذا كان ال بد من وج��وده فال بد من اصالحه،  السلطة- ولكن 
بعملية  عاما واجلميع مشغول  اثنا عشرة  يزيد عن  نظام عمره ال  أن  مباشرة هي  الذهن 
النظام؟ هل إلرض��اء  ه��ذا  مل��اذا مت وض��ع  فيه،  يعني وج��ود خلل هائل  اصالحه وه��ذا 
االخرين؟ هل إلرضاء اسرائيل؟ هل إلرضاء اخلارج ليقوم بعملية توزيع األموال على 
الشعب الفلسطيني؟ أم هل هناك حاجة موضوعية؟ اذا اردنا لهذا النظام أن يستمر في 
الوجود ال بد ان يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، بحيث يتم اعادة بناء مؤسسسات 

السلطة حسب األولوية ملصالح الشعب.

التعقيب على المداخالت

د. علي جرباوي
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د. أحمد ابو دية:

ب��وض��وح حجم  ت��ب��رز  امل��ش��ارك��ني  م��ن قبل  اث��ي��رت  ال��ت��ي  ك��ل االش��ك��ال��ي��ات والتعليقات 
االشكالية التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، صحيح أننا اختلفنا في أن تعديل 
شكل النظام إلى رئاسي أم برملاني او غيره قد يحل االشكالية وقد ال يحلها، أو اننا يجب ان 
نبدأ باستمرار في عملية بناء املؤسسات أو في اصالح النظام ككل، إال أننا في النهاية توصلنا 
إلى حجم املشكلة القائمة، وليس هناك مجال للتغاضي عنها، ويبدو أن هناك فرصة مواتية 
في الوقت الراهن ملراجعة هذا النظام وذلك من خالل التوافق على شكل جديد لهذا النظام 
أو على ضرورة توضيح العالقات بني سلطاته، ووضوح آلليات املساءلة والرقابة املتبادلة 
فيه، واحترام كل سلطة لدور السلطات األخرى، والتعامل مع الفجوات املوجودة فيه، و 

هذه هي القضايا الهامة التي يجب وضع حد لها، وشكرا.

د. سالم فياض

املالحظة األولى تتعلق مبدى الزامية أو الزام الهيئة األهلية التي ميكن ان تنشأ والتي متت   
الهيئة الرسمية قد تكون احداها، ولكن هذا  اثاراتها سابقا، وهنا يوجد عدة خيارات 
اخليارعليه اعتبارات، اخليار اآلخر وهو املؤسسة الرسمية التي اتضح من خالل التجربة 
السابقة  انها ال ميكن أن تكون فاعلة، وهنا الميكن االستهانة بقدرة مؤسسة اهلية من هذا 
النوع على العمل في هذا املجال، من حيث التأثير الذي ميكن أن حتدثه من خالل نوعية 
ما قد تقدمه منوذجا أو من خالل املشاركة الشعبية التي ميكن ان تتأتى على الدور الذي 
ميكن ان حتدثه هذه الهيئة، حيث أن هيئة خارج اطار السلطة يزداد مبررات وجودها في 

حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات السلطة حاليا.

القضية الثانية واملتعلقة في التمييز بني احلكم واالدارة: بالرغم من ظروف النشأة التي   
مرت بها السلطة، إال أنني هنا ال أتفق في  موضوع التمييز بني احلكم واالدارة، فنحن 
لم نحكم بالطريقة الصحيحة ولم ندير أيضا بالطريقة الصحيحة، وهنا تبرز املشكلة، 

وعليه يجب التركز على أن نقوم مبا نقوم به بالشكل الصحيح حكما وادارة.
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النقطة األخيرة املتعلقة باألمن وهنا نعم أعتقد ان عقيدة األمن وفلسفة األمن، مثله مثل   -
أي مواضيع اخرى تتعامل معها السلطة بحاجة على فلسفة تقود التشريع والعمل، تقود 
األداء، األمن ال يختلف عنها، ودون تعقيد املوضوع ميكن االتفاق على فلسفة بسيطة 
لألمن وهي توفير األمن للوطن واملواطن بغض النظر عن القضايا األخرى التي حتكم 
املوضوع، ولكن اعتقد أن هذا املوضوع يستحق أولوية بأن يطرح بهذا الشكل وهو توفير 

األمن للوطن واملواطن، وشكرا.
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الجلسة الثانية

افتتاح وادارة الجلسة 
النائب خالدة جرار، االستاذ طالل عوكل

النظام الديمقراطي الرئاسي
تقدمي: د. ناصر أبو العطا

النظام الديمقراطي البرلماني

إعداد وتقدمي: د. سمير عوض

النظام الديمقراطي الرئاسي والنظام الديمقراطي البرلماني 
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الدميقراطي  والنظام  الرئاسي  الدميقراطي  النظام  استعراض  سيتم  اجللسة  ه��ذه  ف��ي 
الفلسفة في جامعة األقصى-  العطا-أستاذ  أبو  ناصر  للدكتور  البرملاني، سنستمع خاللها 
والدكتور سمير عوض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، ورمبا نترك للنقاش ليحدد 
هل املطلوب هو حتديد شكل النظام أم حتديد مضمون النظام، وهل أن الدميقراطية تتطلب 

حتديد شكل للنظام أم أن الشكل يشكل جتلي ملضمون هذا  النظام الذي نسعى اليه.

النظام الديمقراطي الرئاسي والنظام 
الديمقراطي البرلماني 

افتتاح وإدارة الجلسة

النائب خالدة جرار، االستاذ طالل عوكل7

7   السيد طالل عوكل: محلل وكاتب سياسي، غزة
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النظام الديمقراطي الرئاسي*

8   السيد منعم خميس مخلف: باحث عراقي في العلوم السياسية واالستراتيجية.

إعداد: أ. منعم خميس مخلف8

9 استند مقدم  الورقة )د. ناصر أبو العطا( بشكل كامل الى بحث االستاذ  منعم خميس والتي كانت بعنوان » الشكل املستقبلي للنظام 
السياسي العراقي - دراسة مقارنه للنظام اجلمهوري- الرئاسي، البرملاني، حكومة اجلمعية النيابية- الفرص والبدائل « وميكن االطالع 

على مادة البحث من خالل املوقع االلكتروني :  
�0 د. ناصر أبو العطا: استاذ الفلسفة – جامعة االقصى

تقدمي9 :  د. ناصر أبو العطا�0

8   السيد طالل عوكل: محلل وكاتب سياسي،غزة

مقدمة عامة 
نتائج  الفلسطينية حتوالت وأحداث سياسية عنيفة منذ االعالن عن  شهدت االراضي 
لهذه  ك��ان  وق��د   ،  �006 يناير  من  والعشرين  اخلامس  في  الثانية  التشريعية  االنتخابات 
التحوالت واالحداث بقدر ارتباطها باعتبارات املصالح والسياسات والتحالفات الدولية 
السياسية  وال��ق��وى  االط���راف  وأه���داف  أفكار  تالقي  أو  وت��ض��ارب  جهة،   من  واالقليمية 
آث��ارًا شملت  والسلطة  املجتمع  إدارة شئون  كيفية  في  أخرى  املختلفة من جهة  الفلسطينية 
مجمل نواحي احلياة في أراضي السلطة الفلسطينية، ومن بينها النواحي السياسية التي ميكن 

أن تعبر عنها بداللة الفاعلية السياسية واالستقرار السياسي.
وكان من أبرز مظاهر التحول السياسي في فلسطني دخول احلركة االسالمية ) حماس ( 
احلقل السياسي الفلسطيني املتشكل في أعقاب توقيع اتفاقية اوسلو وفي حدوث االنقالب 
نتائج  ف��ي  عنه  التعبير  م��اج��رى  وه��و  السياسيني،  الفاعلني  ب��ني  ال��ق��وة  م��وازي��ن  ف��ي  الكبير 
االنتخابات التشريعية الثانية، حيث اسفرت النتائج عن فوز كبير حلركة حماس مكنها من 

تشكيل احلكومة العاشرة للسلطة الفلسطينية .
إن من شأن دخول حماس الى قلب النظام السياسي، وتبوء قيادته أن يدشن بداية عهد 
جديد من احلياة السياسية الفلسطينية لها سماتها وخصائصها املختلفة، واذا كان استقرار 
أن  املؤكد  غير  من  فإنه  التحوالت  من  املزيد  يتطلب  جديد  وضع  على  الفلسطيني  النظام 

يتحقق استقرار في السنوات القادمة.

http://www.mcsr.net/activities/005.html
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 تنطلق هذه الورقة من فرضية مفادها ما إذا كانت هناك عالقة بني طبيعة وشكل النظام 
السياسيني من جهة أخرى، وما هي  والفاعلية واالستقرار  الفلسطيني من جهة  السياسي 
هو  ق��وي،  سلطة  رئيس  قوامه  ال��ذي  رئاسي  النظام  سيكون  هل  مبعنى  العالقة  هذه  نوعية 
الذي  البرملاني  اجلمهوري  النظام  أم  اجلديدة؟  املرحلة  في  البالد  شئون  ادارة  في  االفضل 
تدرج  ونظام  النيابية  اجلمعية  حكومة  نظام  أم  البرملان؟  مع  القوة  بنفس  ال��وزارة  فيه  تكون 

السلطات هو األفضل؟.

واتساقًا مع ما سبق فإننا ننطلق من فرضية قوامها » أن هناك عالقة موجبة بني شكل نظام 
احلكم من جهة والفاعلية واالستقرار السياسيني من جهة اخرى ، مبعنى انه كلما كان نظام 
فاعليه  بني  القوة  وتبدل عالقات  وتغير  املجتمع،  في  التحوالت  لطبيعة  احلكم مستوعبًا، 
وللتاريخ السياسي للمجتمع والتحديات التي تواجه، كلما كان قادرًا على حتقيق االستقرار 

السياسي الذي يتبعه استقرار داخلي عام. 

يجمع املراقبون على أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية املرتقبة لن حتل ازدواجية االدوار 
بني الرئاسة وأي حكومة كانت، دون اعادة النظر في النظام السياسي الفلسطيني القائم، 
أو دون اللجوء الى تعديل القانون األساسي في محاولة إلعادة التوازن بني السلطات حيث 
يعاني النظام السياسي الفلسطيني من اشكاليات متعددة في موضع العالقة بني السلطات 
الثالث بشكل عام ، وبشكل خاص بني طرفي السلطة التنفيذية، وهذا ما تبني على خلفية 
حالة  الى  الصالحيات  على  اخل��الف  موضوع  وتطور  الثانية  التشريعية  االنتخابات  نتائج 
أشبه بالصراع على السلطة منذ انتخابات يناير �006، حيث دفع هذا التطور الى تدهور 
االوضاع الداخلية نتيجة الشتداد حدة املنافسة والصراع بني وفتح وحماس مما الى سقوط 
فوز  من  عام  خالل  حصلت  متفرقة  صدامات  في  الطرفني  من  واجلرحى  القتلى  عشرات 

حماس في االنتخابات .

النظام الرئاسي

حكم  نظام  إل��ى  الشكل  حيث  م��ن  العالم  دول  م��ن  دول��ة  أي  ف��ي  احلكم  أنظمة  تقسم 
أنظمة دكتاتورية وأنظمة  إلى  الدميقراطية  ملكي ونظام حكم جمهوري ومن حيث صورة 
دميقراطية، وهناك أنواع متعددة للدميقراطية ) دميقراطية مباشرة، دميقراطية شبه مباشرة، 
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تنفيذية،  تشريعية،   ( الثالث  السلطات  بني  العالقة  تنظيم  حيث  ومن   ) نيابية  دميقراطية 
قضائية ( إلى النظام الرئاسي والنظام البرملاني ونظام حكومة اجلمعية النيابية، وفي الفقرة 

التالية سوف نتطرق إلى مفهوم النظام الرئاسي ومتطلباته.
 إن النظام الرئاسي هو نوع من أنظمة احلكم يضع الهيئة التنفيذية بيد رئيس الدولة وهو 
رئيس الصفوة احلاكمة يعاونه مجموعة وزراء يعدون مبثابة مستشارين »وأحيانًا يطلق عليهم 
أسم سكرتير كما هو احلال بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية« ويكون رئيس الدولة هو 
رئيس احلكومة بالوقت نفسه، ويكون غير مسؤول سياسيًا أمام السلطة التشريعية، ويختار 

رئيس الدولة »احلكومة« من قبل الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويعطي البعض تعريف للنظام الرئاسي فيرى إنه »ذلك النظام الذي ترجح فيه كفة رئيس 

الدولة في ميزان السلطات«، )محمد كامل ليله،�968، 568(.
ويقوم النظام الرئاسي على مجموعة من األسس وله مجموعة من املميزات كما أن له 
عيوب بالوقت نفسه، وقد يصلح هذا النموذج للسلطة الوطنية الفلسطينية وقد ال ينجح. 

وعلى هذا األساس سنتناول هذه الفقرات أدناه:-
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أسس ومتطلبات النظام الرئاسي
إن النظام الرئاسي يقوم على مجموعة من األسس واملتطلبات التي يتميز بها عن غيره 

من األنظمة السياسية األخرى وميكن اإلشارة إلى هذه األسس واملتطلبات باآلتي:-
�. وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

�. الفصل شبه املطلق بني السلطات. 
السلطات األخرى  تدخل من  الدولة دون  رئيس  بيد  »احلكومة«  ال��وزراء  اختيار  �.يكون 

ويكونون مسؤولون أمامه فقط. 
4.املرونة احلزبية.

نشأة وتطور النظام الرئاسي
واضعي  على  كبير  تأثير  السلطات  بني  الفصل  في  ومونتسكيو«  لوك  آلراء«  كان  لقد 
أساس  على  السياسي  نظامهم  فأقاموا  سنة�787  في  األمريكية  املتحدة  الواليات  دستور 
ذلك املبدأ وقد كان قصد واضعي الدستور األمريكي اعتماد الفصل املطلق بني السلطات 
نسبي  فصل  عن  أسفرت  قررها  التي  الدستورية  النصوص  أن  غير  بينها،  املساواة  وحتقيق 
العمل قد أدى إلى رجحان كفه السلطة  التداخل في االختصاصات كما إن  سمح ببعض 
التنفيذية ممثلة برئيس الدولة، وهذا النظام يختلف اختالفًا كبيرًا عن األنظمة املسماة خطأ 
بالرئاسية مثل بعض نظم دول أمريكا الالتينية أو مصر وهي ليست بذات املعنى القانوني 

والسياسي في الواليات املتحدة األمريكية. 

النموذج األمريكي في احلكم والدميقراطية األمريكية أدى  وبتوالي األحداث وانتشار 
إلى  النموذج األمريكي، لكن احلقيقة تشير  نقل  العالم  العديد من دول  إلى محاولة  ذلك 
بسبب  ألخر  بلد  من  تختلف  ألسباب  ذاك  مسعاها  في  تنجح  لم  العالم  بلدان  من  الكثير 
ال��خ،  وال��دي��ن��ي��ة...  والثقافية  واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية  املعطيات  اخ��ت��الف 
عليها، ويجب  االجتماعية وليس حدثًا طارئًا  البيئة  وليد  السياسي هو  والنظام  فالدستور 
قد  الرئاسي  بالنظام  آخذت  التي  الدساتير  من  وغيره  األمريكي  الدستور  أن  إلى  اإلش��ارة 
 Siprit of Laws القوانني  كتابة روح  »مونتيسكيو« وخصوصًا  بآراء  كبير  تأثرت بشكل 

الذي بني فيه نظريته اخلاصة مببدأ الفصل بني السلطات.
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وميكن تناول هذه األسس واملتطلبات وفقًا ملجموعة محاور وكما يأتي:

1. وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
بني  ويجمع  الشعب،  قبل  من  منتخب  دول��ة  رئيس  وج��ود  على  الرئاسي  النظام  يقوم 
صفة رئيس الدولة ورئيس احلكومة وقد قصد واضعوا الدستور األمريكي مثاًل بذلك حتقيق 
التنفيذية بيد رئيس  التنفيذية والسلطة التشريعية فقد ركزوا السلطة  املساواة ما بني السلطة 
الدولة املنتخب من الشعب، ولذلك أصبح في مركز متعادل مع البرملان الذي يستمد سلطته 
أن  أثبت  العملي  الواقع  ليله،�968، 570( لكن  الشعب هو األخر. )محمد كامل  من 
النائب  بينما  غالبيته،  بتأييد  ويتمتع  بأكمله  الشعب  ممثل  أنه  إذ  الرئيس  لصالح  متيل  الكفه 
في البرملان وإْن كان ممثل الشعب بأكمله إال إنه ال يتمتع باألغلبية إال في دائرته االنتخابية 
والتطور العلمي والثقافي أدى إلى ازدياد دور السلطة التنفيذية وتزايد اختصاصها مع جعل 

الرئيس يتمتع بقوة ونفوذ في مواجهة البرملان.
طريق  عن  وذل��ك  النيابية  الهيئة  وليست  اجلمهورية  رئيس  ينتخب  من  هو  الشعب  إن 
رئيس  نفسه  هو  الدولة  رئيس  فإن  مباشر-لذا-  غير  أم  مباشرًا  أك��ان  س��واء  العام  االقتراع 
التنفيذية  احلكومة وهذا يعني أنه ال يوجد فصل بني منصبي رئيس الدولة ورئيس السلطة 

»رئيس احلكومة«.
يتمتع  و  ال��وق��ت،  بنفس  ويحكم  يسود  ال��دول��ة«  »رئيس  الرئيس  أن  سبق  مما  ويتضح 

بصالحيات وسلطات واسعة جدًا.

 2. الفصل شبه املطلق ما بني السلطات 
إن األساس الذي يقوم عليه النظام الرئاسي هو مبدأ الفصل بني السلطات ولهذا املبدأ 
الدولة  وظائف  توزيع  ض��رورة  افالطون  رأى  إذ  االغريق  فالسفة  إل��ى  يعود  ق��دمي  تاريخ 
وأعمالها املختلفة على هيئات متعددة مع إقامة التوازن والتعادل بينهما حتى ال تستبد هيئة 
باحلكم في الدولة فتضطرب أحوالها ويؤدي ذلك إلى حدوث ثورات وانقالبات... الخ 
لذلك نرى أن افالطون قد  رأى ضرورة فصل وظائف الدولة وفصل الهيئات التي متارسها 
عن بعضها على أن تتعاون كلها للوصول إلى الهدف النهائي أو الرئيسي للدولة وهو حتقيق 
النفع العام للشعب وفي سبيل عدم انحراف هيئات احلكم عن اختصاصها وأهدافها تقرر 

لها بعض الوسائل الرقابية فيما بينها.
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ومع إن البعض يرى أن النظام الرئاسي يقوم على الفصل التام بني السلطات. )محمد 
يقصدون  وهم  السلطات  بني  الفصل  عبارة  استخدموا  إنهم   .)55� ليله،�968،  كامل 
مجرد توزيع السلطات بني هيئات مختلفة دون أن يستلزموا إقامة فصل جامد أو حواجز 

منيعه بني تلك الهيئات. )عبد الغني بسيوني،�985، �79(.

لقد تصور رجال الثورة الفرنسية أن الدولة التي ال تقوم على مبدأ فصل السلطات تفقد 
أساسها الدستوري وفسروا مبدأ الفصل بني السلطات مبعنى الفصل التام واملطلق واجلامد 
السلطات،  تتولى هذه  التي  الهيئات  بني  تداخل  أو  تنفي كل عالقة  إذ  السلطات،  بني  ما 
مجرد  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  من  الفرنسية  الثورة  رج��ال  يجعل  لم  وذاك  ه��ذا  وف��وق 
وسيلة لتحديد السلطة أو ضمانة حلريات األفراد بل وجدوا فيه مبدأ قانونيًا يسند إلى عد كل 
وظيفة من وظائف الدولة جزءًا منفصاًل ومستقاًل عن أجزاء السيادة األخرى وتأسيسًا لذلك 
تأسس أول دستور للثورة الفرنسية في �- أيلول��79 الذي جعل كل سلطة مستقلة متامًا 
عن السلطات األخرى متأثرًا بالدستور األمريكي، وهذا ما أدى في فرنسا إلى االستبداد 

وقمع احلريات وإقامة أبشع صور اإلرهاب. )ثروت بدوي،�975، ���(.

إن النظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل بني السلطات لذلك جند الدستور األمريكي 
االحتادية  احملكمة  نظام  تعديل  إمكانية  عدم  على  وينص  باالنتخاب  القضاة  اختيار  يجعل 
إمكانية اجلمع بني  نفسه، وكذلك عدم  الدستور  بتعديل  إال وفقًا لألوضاع اخلاصة  العليا 
العضوية البرملانية واملنصب الوزاري في مقابل عدم مسؤولية الرئيس والوزراء سياسيًا أمام 
ملجلس  أو  الشيوخ  ملجلس  بالنسبة  سواء  البرملان  حل  باملقابل  للرئيس  يحق  وال  البرملان، 
)ث��روت  الصفه.  بهذه  ال��ب��رمل��ان  مجلس  جلسات  يحضروا  أن  ل��ل��وزراء  وليس  ال��ن��واب، 

بدوي،�975، ��4(.

فلرئيس  االستثناءات  بعض  له  توجد  وإمنا  مطلقًا  فصاًل  ليس  األمر  حقيقية  في  ولكن 
ولكنه  البرملان،  عليها  واف��ق  التي  القوانني  مشروعات  على  االع��ت��راض  حق  اجلمهورية 
اعتراض توفيقي فقط إذ إن البرملان يستطيع إقرار القانون الذي اعترض عليه الرئيس وجعله 
نافذًا مباشرًة دون اشتراط موافقة الرئيس في حالة موافقة ثلثي أعضاء البرملان على املشروع، 
وفي املقابل يقر الدستور األمريكي بعض االمتيازات ملجلس الشيوخ ميارسها جتاه السلطة 
السفراء  مثل  الدولة  موظفي  كبار  بعض  لتعيني  الشيوخ  مجلس  موافقة  فيستلزم  التنفيذية 
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4- املرونة احلزبية. 
إذ إن النظام الرئاسي يتطلب توافر درجة عالية من املرونة احلزبية، أي عدم التصويت 
الكثير  متتلك  التشريعية  السلطة  إن  اجل��واب  مل��اذا؟  التساؤل  يثور  واح��دة وقد  ككتلة حزبية 
من السلطات ومن بينها السلطة املالية، واحلكومة ال تنبثق من حزب األغلبية البرملانية في 
النظام الرئاسي أي قد يكون رئيس حزب رئيس الدولة ال يستند إلى أغلبية حزبية مماثلة في 
التنفيذية، ولتكن تتعلق بأمور  البرملان، فإذا حصل تصويت ملسألة ما تقدمت بها السلطة 
كان  البرملان  داخل  للحكومة  معارضة  وهناك  حزبية  وصرامة  انضباط  هناك  وكان  مالية. 
التصويت حتمًا سيكون لغير صالح احلكومة، مما يعني حدوث نوع من اجلمود احلكومي 
وعدم قدرة احلكومة على العمل وبالتالي إلغاء مبدأ الفصل بني السلطات أما في حالة املرونة 

احلزبية فان النائب ال ُيلزم بالتصويت مع اجتاه حزبه بشكل قاطع.

وعلى هذا األساس نرى إن األحزاب في الواليات املتحدة األمريكية أحزاب ال تقوم 
اإلداري��ة  املناطق  بعض  على  السيطرة  إل��ى  تهدف  وإمن��ا  واجتماعية  ايدلوجيه  قاعدة  على 

والسياسية. )عامر فاخوري،�004، 98(.

وقضاة احملكمة االحتادية العليا وكذلك ضرورة موافقته في مسألة املعاهدات واالتفاقات 
الدولية. )عبد الغني بسيوني،�985، �80(.

ال��وزراء »احلكومة« بيد رئيس الدولة فقط دون تدخل من السلطات  يكون اختيار   -� 
األخرى ويكونون مسؤولون أمامه فقط. 

الشيوخ  مجلس  مبوافقة  اال  يتم  ال  الدولة  موظفي  كبار  تعني  أن  بينا  وإْن  سبق  إننا  مع 
أن  األمريكية-  املتحدة  الواليات  في  وخصوصًا  الرئاسية  األنظمة  في  عرفًا  جرى  قد  فإنه 
يقوم رئيس الدولة دون تدخل من احد بتعيني وزراءه أو مساعدية وهو يعينهم كما يحق له 
إقالتهم دون تدخل من احد وهكذا ظفرت السلطة التنفيذية متمثله بشخص رئيس الدولة 
ب��دوي،�975، �98(. ويسيطر الرئيس  بصالحيات واسعة وسلطات عظيمة. )ثروت 
متامًا على وزراءه ويخضعون له ولهم سلطات استشارية فقط معه،  ومن جهة أخرى فإن 
الوزراء ال يسألون أمام أي جهة أخرى عدا مؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئيس، وإْن كان هناك 
املسألة اجلنائية التي يرى البعض إنها قد تتحول إلى مسؤولية سياسية إذا كانت األمور قد 

سارت بهذا الشكل وذلك االجتاه. )موريس دوفرجيه، بال تاريخ،96(. 
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 مزايا وعيوب النظام الرئاسي
والعيوب  املزايا  من  مجموعة  األخ��رى  السياسية  األنظمة  من  كغيره  الرئاسي  للنظام 

وميكن إيجازها باآلتي:- 

أ- المزايا.

�. توفير االستقرار السياسي ملرحلة انتخابية كاملة. )محمد كامل ليله،�968، 597(.
�. تأمني استقرار احلكومة بغض النظر عن االجتاهات احلزبية املعارضة.

حرية  للبرملان  يوفر  املقابل  وف��ي  احلكومة  وحرية  احلكومة  لعمل  أفضل  فرصة  يوفر   .�
)نادية  املالية.  املسائل  في  يتركز  أب��رزه��ا  لعل  مهمة  سلطة  فللبرملان  واملناقشة  احلركة 

املختار،��00، �0(.
4. إن الرئيس في النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرة وهيبة مهمة ألنه مرشح األمة ومنتخب 

من األمة بشكل مباشر وهذا ما يعفي الرئيس من الوالءات الضيقة.
5. إنه نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الدميقراطية املتكامله والتي يكون فيها مستوى 

النضوج والوعي السياسيني عاليًا. )د.ثناء فؤاد عبد الله،�997، �56(. 
ب - العيوب. 

�. إن تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بني السلطات غير ممكن ألنه يعني كالفصل 
بني أجزاء اجلسم البشري، الن االتصال بني السلطات الثالث اتصااًل عضويًا.

�. إنه يلغي مبدأ املسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب من املسؤولية وصعوبة معرفة 
املسؤول احلقيقي عن اخلطأ. 

املان كجيلنك  الفقهاء/  مثل بعض  للسيادة، وذهب آخرون  فيه جتزئة  أن  يرى روسو   .�
إلى هدم  يؤدي  السلطات  بني  الفصل  إن  القول،  إلى  ديكي  العميد  والفرنسي  والباند 

وحدة الدولة. )راجع أحسان املفرجي وآخرون،�990، 75(.
وهيمنة  التنفيذية  السلطة  استبداد  أي  اجلنوب  عالم  دول  في  االستبداد  إلى  يؤدي  أنه   .4

الرئيس سياسيًا ودستوريًا في احلياة الوطنية وإعادة انتخابه ألكثر من مرة.
5. ويذكر بعض املفكرين العرب أن األنظمة العربية وبشكل عام هي نظم محافظة وهي 
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النظام السياسي  بتغيير قمة  النقيض من النصوص الدستورية والقانونية ال تسمح  على 
من  األده��ى  إن  بل  العام،  ال��رأي  ملطالب  وكاستجابة  سلمي  بنحو  األساسية  والهياكل 
ذلك إنه ليس هناك تغير ألي نظام سياسي عربي قد مت بصورة سلمية ومن خالل عملية 
الطبيعية.  الوفاة  أو  املسلح  العنف  طريق  عن  إما  التغير  يكون  وإمنا  سلمية،  دميقراطية 
الدستوري  الغطاء  من  يزيد  الرئاسي  فالنظام  ولذلك   .)�6� اجلمل،�984،  )يحيى 

والقانوني لالستبداد بالسلطة والديكتاتورية. 

إمكانية تطبيق النموذج فلسطينيًا:
إن تطبيق النظام الرئاسي في السلطة الفلسطينية ستكون له آثار ايجابية وأخرى سلبية، 
من  األنظمة  من  النوع  ذلك  صالحية  مدى  حول  ال��رأي  إعطاء  الفقرة  هذه  في  وسنحاول 

فلسطني، وستكون هذه الفقرة مبثابة استنتاجات حول مدى الصالحية من عدمها.

 أ- اآلثار االيجابية:

�. ميكن أن يلعب الرئيس في النظام الرئاسي بعد انتخابه من غالبية الشعب دورًا رئيسًا في 
تعزيز الوحدة الوطنية ال سيما إن كان يحظى بتأييد مهم من قبل معظم أطياف ومكونات 

الشعب الفلسطيني إذ ينظر إليه كرمز للوحدة الوطنية.

�. إن وجود سلطة تنفيذية قوية برئاسة الرئيس سيساعد على تخطي حواجز اجلمود القانوني 
والبيروقراطي والعمل بسرعة وديناميه ال سيما في مجال اتخاذ القرارات امللحة .

إلى  يساعد  الفلسطيني  الشعب  أطياف  أغلبية  بتأييد  يتمتع  جمهورية  رئيس  وج��ود   .�  
التخفيف إلى حد ما من األزمات السياسية الداخلية التي ميكن أن حتدث في ظل وجود 
عدد هائل وكبير من األحزاب السياسية املتقاربة من حيث موازين القوة والتأثير بشكل 
السياسي  االستقرار  ويهدد  الفلسطينية  للحكومة  السياسي  األداء  من  كثيرًا  يضعف 

واألمني في حالة األنظمة السياسية األخرى.

القدرة على حتقيق  املنفلتة بقوة، وتكون له  أنه سيساعد على معاجلة األوضاع األمنية   .4
اخلدمات األساسية الن املرحلة الراهنة حتتاج إلى عمل سريع وقوي.
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ب- اآلثار السلبية.
�. ميكن أن يؤدي النظام الرئاسي الذي يقوم على تخويل سلطات واسعه للرئيس في حالة 
استلهامه نسقًا ال روحًا فضاًل عن ضعف اجلهاز املؤسسي وأجهزة املراقبة على أعمال 

احلكومة إلى نشوء نظام تسلطي .
الدولة مما يعني كبح  ال��وزراء أمام رئيس  النظام سيؤدي إلى إضمحالل سلطة  �. إن هذا 

اآلراء املعارضة وتعدد اآلراء. 
بصفته  البرملان  أم��ام  واسعة  بصالحيات  الرئيس  متتع  إلى  النظام  هذا  تطبيق  ي��ؤدي  قد   .�
منتخب من قبل الشعب بشكل مباشر، فان ذلك سيحد من اإلمكانية العملية للبرملان في 
مراقبة ومحاسبة الرئيس ووزراءه أو حتى محاولة إسقاطه إذ سيكون الرئيس متمترسًا 
توظيف  إمكانية  من  يحد  أن  ميكن  وبشكل  السلطات  بني  اجلامد  الفصل  مبدأ  خلف 

القدرات الكامنة واملتحركة املختلفة التي تنطوي عليها البيئة الداخلية الفلسطينية .
ال  مؤقت  كحل  فلسطني  في  يطبق  أن  ممكن  الرئاسي  النظام  إن  القول  ميكن   إجمااًل 
تكاثر  وظاهرة  السياسي  النضج  ودرج��ة  السياسي  الوعي  ضعف  وبسبب  فحاليًا  ج��ذري 

األحزاب واحلركات والتكتالت السياسية ال نستطيع تطبيق النظام البرملاني. 
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املتحدة  والواليات  إسرائيل  من  كل  أعلنت  الفلسطينية  التشريعية  اإلنتخابات  عقب 
طوقا  عليها  وفرضت  للحكومة،  مقاطعتها  األوروب��ي،  اإلحت��اد  دول  ومعظم  األمريكية، 
وباألخص  عليها،  اخلارجية  الشروط  وف��رض  احلكومة  إخضاع  سبيل  في  احلصار،  من 

االعتراف بإسرائيل.
احلكومة  قدمت  وقد  احلالية.  الفلسطينية  السلطة  بأزمة  احلكومة  زج  باجتاه  دفع  هذا 
والتي  امللحة  املجاالت  مختلف  في  عامة  ومشاريع  خططًا  )السابقة(  العاشرة  الفلسطينية 
عزمت احلكومة على معاجلتها على الفور. وأهم هذه األوضاع وأكثرها إحلاحًا كان حالة 
الفلتان األمني الذي أعاق عمل املؤسسة الفلسطينية في كافة مجاالتها وبخاصة في املجال 
املطروحة  السياسي األمني. ميكن جتاوز جزء رئيسي من األزمة احلالية من خالل احللول 
داخليًا بدًء باإلصالح املؤسساتي وتعزيز املسائلة والشفافية داخل األطر واملؤسسات  وإنتهاًء 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي حالة التناحر وحتقن الدم الفلسطيني متهيدًا إلنهاء احلصار 
الدولي و حتسني األوضاع املعيشية وتعالج املسائل السياسية العالقة. يجب صياغة برنامج 

سالم محدد ومنطلق بداية من املصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.    
بني  م��ا  يصل  مفتوحًا  ج��س��رًا  يشكل  أن  ميكن  الرئاسة  مؤسسة  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  إن 
البيت  أوراق  ترتيب  بإعادة  الفلسطينية ويقوم حينها  التحرير  الفلسطينية ومنظمة  احلكومة 
الفلسطيني وصواًل إلى توزيع فاعل لألدوار ما بني م.ت.ف واحلكومة ومؤسسة الرئاسة.  
إال أن النظام الدستوري املعمول به حاليا في فلسطني ال يعطي، إلى حد ما، الرئاسة تلك 
الصالحية املطلقة في جسر الهوة ما بني احلكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.  
حيث أن النظام الدستوري يقوم على أساس التوازن ما بني صالحيات الرئيس وصالحيات 
احلكومة، أو ما يسمى بالنظام املختلط والذي يأخذ من أسس النظام البرملاني وأسس النظام 
الرئاسي.  وللمرور على النظام الفلسطيني املعرف بالنظام املختلط والذي كما ذكر سابقا 

هو مزيج من النظام البرملاني والرئاسي. 

النظام الديمقراطي البرلماني.. 
آراء وإقتراحات

اعداد وتقدمي: د. سمير عوض��

��  د. سمير عوض: استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت
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النظام البرلماني
هيئتني  بني  »السلطة«  احلكم  فيه  ينقسم  احلكم  أنظمة  من  ن��وع  هو  البرملاني  النظام  إن 
احدهما احلكومة أو مجلس الوزراء »الوزارة« وثانيهما البرملان الذي يتم انتخاب أعضاءه 
من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق احلكومة، ويجوز فيه للبرملان سحب الثقة من احلكومة، 
السلطات،  بني  والتوازن  التعاون  يعتمد  نظام  إذًا  فهو  البرملان،  حل  للحكومة  يجوز  كما 

وعلى مسؤولية احلكومة أمام البرملان.

وهناك من يعرف النظام البرملاني بشكل موجز ويرى بأنه ذلك النظام الذي يتضح فيه بوضوح 
التوازن والتعاون بني السلطات التشريعية والتنفيذية. )اسماعيل مرزه،�969، �75(.

وله  متطلبات  يتطلب مجموعة  البرملاني على مجموعة من األسس كما  النظام  ويقوم 
في  النظام  هذا  تطبيق  باالمكان  يكون  وقد  نفسه  بالوقت  والعيوب،  املزايا  من  مجموعة 
العراق كنموذج بيد أنه يحمل في طياته فرص الفشل كذلك، وعليه سنتناول املوضوع في 

الفقرات أدناه:-

 نشأة وتطور النظام البرلماني
من املعروف إن نشأة النظام البرملاني ومهده األول كانت بريطانيا، وقد حتددت أسسه 
وخصائصه ومميزاته فيها، وقد مر النظام البرملاني بتطورات كثيرة وفترة طويلة قبل أن يستقر 
على الشكل الذي هو عليه اليوم، وكذلك احلال بالنسبة للدول التي اقتبست النظام البرملاني 
فنرى تفاوتًا واضحًا في تطبيقات هذا النموذج.  لقد مر النظام البرملاني بتطورات عديدة 
التاريخ السياسي لبريطانيا نفسها فمن امللكية املطلقة في  كانت موازية ومتناغمه مع تطور 
العصور الوسطى إلى امللكية املقيدة منذ القرن الثالث عشر إلى النظام البرملاني الذي أخذ 
صورته الكاملة في القرن التاسع عشر، فبعد أن كان امللوك في العصور الوسطى يتمتعون 
بسلطات مطلقه أخذت هذه السلطات تنكمش قلياًل حتى تضاءلت متامًا وأصبحت مجرد 
سلطات إسميه أو رمزية وكان التطور األخير نتيجة تقرير املسؤولية الوزارية امام البرملان، 
وانتقال سلطات امللك إليهم وفي ظل حكومة أسرة »هانوج« التي وليت عرش بريطانيني 
من سنة�7�4 إلى سنة��87 والتي عجز ملوكها عن مباشره سلطاتهم واضطروا ألسباب 

مختلفة أن يتركوها بيد الوزراء )ثروت بدوي،�975، ��9(.
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إن تطور وجناح التجربة البريطانية في النظام البرملاني كشكل من أشكال األنظمة السياسية 
املوجودة في دول العالم إلى اآلخذ بهذا الشكل ألنظمتهم السياسية ولكن اختالف البيئة الداخلية 
واخلارجية لهذه الدولة أو تلك قد كان لها دور بارز وواضح في جناح أو عدم جناح هذه التجربة 

ولعل فشل التجربة البرملانية العراقية في عشرينات القرن املنصرم خير دليل على ذلك. 

أسس ومتطلبات النظام البرلماني
يقوم النظام البرملاني على مجموعة من األسس واملتطلبات التي يتميز بها عن غيره من 

األنظمة السياسية األخرى وميكن إيجاز هذه األسس واملتطلبات وكما يأتي:-

�.وجود ثنائية اجلهاز التنفيذي. 

�.وجود تعاون وتوازن ما بني السلطات. 

�.وجود نوع من الصرامه احلزبية أو االنضباط احلزبي. 

     وميكن تناول هذه األسس واملتطلبات بشيء من التفصيل وكما يأتي:- 
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وجود ثنائية الجهاز التنفيذي
إن ذلك يعني وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة احلكومة، وتكون املسؤولية السياسية 
البرملان وهذا  أمام  تضامنية  ال��وزارة مسؤوله مسؤولية  احلكومة، وتكون  عاتق  ملغاة على 
يفضي بطبيعة احلال إلى وجود رئيس دولة بغض النظر سواء أكان ملكًا أم رئيسًا للجمهورية، 
غير مسؤول سياسيًا أي يسود وال يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية ولكن رئيس الدولة 
يسأل جنائيًا في األنظمة اجلمهورية “عكس األنظمة امللكية التي تعد امللك منزه عن اخلطأ 

وبالتالي عن املسؤولية”.

ولذلك تبعًا لوظيفة الرئيس تلك انقسم الفقه بشأن دور الرئيس إلى قسمني قسم يرى 
الدستور  أن  ي��رى  وقسم  حقيقة،  سلطات  أي  ممارسة  يستطيع  ال  وأن��ه  ال��دور  ذل��ك  سلبية 
الغني  )عبد  ال���وزارة،  مع  التنسيق  بعد  خصوصًا  والسلطات  الصالحيات  بعض  له  يسند 

بسيوني،�985، �00(. 

أما اجلهاز التنفيذي الثاني فهو احلكومة أو الوزارة، حيث أنها هي التي تضطلع بأعباء 
احلكم بوصفها احملور الرئيس للسلطة التنفيذية في النظام البرملاني لذلك فاملسؤولية السياسية 
الكاملة تقع على عاتقها أمام الهيئة النيابية، ولذلك فاملسؤولية الوزارية تعد بالفعل حجر 
جوهره  النظام  هذا  يفتقد  وبدونها  بنائه  في  األساسي  والركن  البرملاني  النظام  في  الزاوية 
وتتغير طبيعته وهذه املسؤولية قد تكون جماعية تضامنية أو فردية تتعلق بوزير أخر، وتعني 
العامة  السياسة  تكون مسؤولة مبجموعها عن  ال��وزارة  إن  اجلماعية  أو  التضامنية  املسؤولية 
التي تسير عليها أمام البرملان ويلزم احلصول على تأييده لها وإذا اعترض البرملان على هذه 
السياسة ولم يوافق عليها فإن هذا يعني سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها مبجموعها، أما 
املسؤولية الفردية فتتعلق مبسؤولية وزير واحد عن تصرفاته اخلاصة بإدارة وزارته، وسحب 
 .)�99 بسيوني،��99،  الغني  )عبد  ال��وزارة،  من  استقالته  تقدمي  عليه  يحتم  منه  الثقه 

وكذلك أنظر صكبان حميد املفرجي وآخرون،�989، �00(.

وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات
السلطات مرن غير  بني  ما  توزيع االختصاصات  أن  يعني  فهو  األس��اس  لهذا  فالنسبة   
اقتراح  التنفيذية احلق في  التشريع فإن للسلطة  التشريعية بوظيفة  السلطة  قيام  جامد، فمع 
السلطة  أعمال  مراقبة  في  احلق  التشريعية  للسلطة  فإن  وباملقابل  عليها  والتصديق  القوانني 
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هذه  العالقة  وتنظيم  التنفيذية،  السلطة  تقدمها  التي  االتفاقيات  على  والتصديق  التنفيذية 
بني السلطتني يكون قائمًا على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخل بني السلطتني، 
للبرملان احلق في  البرملان لالنعقاد وحتى حله، وكذلك  التنفيذية احلق في دعوة  فللسلطة 
استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن الوزارة أي تقرير املسؤولية الوزارية، 

)عبد الغني بسيوني،��99، �95(.

البرملانية  باألغلبية  الفائز  احل��زب  أن  حيث  بريطانيا  في  ج��دًا  واضحًا  األم��ر  هذا  ولعل 
هو الذي يشكل احلكومة، ورئيس الوزراء يكون رئيس احلزب الفائز باألغلبية البرملانية، 
وهنا تظهر وشائح العالقة الواضحة ما بني احلكومة »بوصفها جزءًا من السلطة التنفيذية« 

والبرملان »بوصفه جزءًا من السلطة التشريعية«.

وجود نوع من الصرامه الحزبية أو االنضباط الحزبي

وهو مطلب أساسي آخر، إذ يتطلب النظام البرملاني نوع من االنضباط احلزبي ألنه وكما 
قلنا فإن احلزب الفائز باألغلبية البرملاني هو الذي يشكل احلكومة وبالتالي فإن احلكومة.. 
ومن الناحية النظرية سوف تتمتع بأغلبية برملانية مساندة مما يسهل عمل احلكومة، وقد يثور 
فإنه في حالة  البرملان  بيد  مثاًل  املالية  السلطة  إن  نعرف  فاجلواب ألننا وكما  ملاذا؟  التساؤل 
وجود انضباط حزبي قد تكون أية خالفات وعدم التزام نائب من حزب األغلبية بالتصويت 
ملشروع احلكومة سيؤدي إلى نوع من اجلمود في العمل احلكومي. ولذلك نرى انه مبرور 
باالنضباط  تتميز  أنها  نرى  البرملاني  النظام  تتبع  ولكونها  البريطانية  األح��زاب  فإن  الوقت 
املفرطه في بعض األحيان. )عامر فاخوري،�004، 99(.  العالي بل واملركزية  احلزبي 
وكأنهما  والتنفيذية،  التشريعية  للسلطتني  كامل  دمج  هناك  سيكون  أنه  يعني  ال  هذا  لكن 
جهاز واحد يعني انعدام املعارضة ألنه وإْن كانت هناك أغلبية برملانية مؤيدة للحكومة لكن 
الفائز باألغلبية  “حكومة احلزب  تنتقد أعمال احلكومة  التي  املعارضة  هذا  ال يلغي وجود 

البرملانية” إضافة إلى التقاليد الدميقراطية املترسخه منذ زمن طويل لهذه األنظمة.

بيد إن هذا الكالم وإن أنطبق على الدول املتقدمة دميقراطيًا لكنه ال ينطبق في حقيقة األمر 
على الدول ذات التجربة السياسية احلديثة والتي تفتقد إلى اجلذور الدميقراطية والى ترسيخ قواعد 

وأحوال ممارسة العمل احلكومي بأسلوب دميقراطي. )رياض عزيز هادي،�989، ���(.
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مزايا وعيوب النظام البرلماني
للنظام البرملاني جملة من املزايا التي يتسم بها بيد إن ذلك ال يلغي كونه يحمل في طياته 

من العيوب واألمور السلبية أيضًا وميكن إيضاح ذلك وكما يلي:-

المزايا:

مكملة  منها  ك��اًل  تعد  ال��ت��ي  ال��ث��الث  السلطات  ب��ني  احلقيقي  التفاعل  إل��ى  ي���ؤدي  إن��ه   .�
لألخرى. 

إنه يرسخ الدميقراطية ومينع االستبداد.   .�
إن هناك املسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من اخلطأ السياسي وسهولة معرفة   .�

املسؤول احلقيقي عن اخلطأ.
4.  إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.

العيوب:- 

إنه قد يؤدي في دول عالم اجلنوب إلى ظاهرة عدم االستقرار للحكومة، )رياض عزيز   .�
هادي،�989، ���(.

في ظل االجتاهات احلزبية املعارضة واملتضاربة من الصعوبة مبكان احلصول على تأييد   .�
قوي لعمل احلكومة ، )نادية املختار،��00 ،��(.

الهيبة  يتمتع بشعبية كبيرة كشخص مما قد ال يفضي عليه من  إن رئيس احلكومة قد ال   .�
والرمزية العالية كرمز لألمة. 

إن احلكومة ستكون خاضعة لتأثير جماعات مصالح مهمة وستكون الوالءات الضيقه   .4
حزبيًا طافية على السطح.

إن نظام غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية احلديثة فهو يحتاج إلى وعي وإدراك   .5
سياسيني عاليني، إضافة إلى تعمق التجربة احلزبية. 

صحيح أن القانون منح الرئيس صالحيات واسعة وجعله رئيس السلطة التنفيذية والوطنية 
ومت انتخابه من الشعب حيث ال ميكن محاسبته برملانية أي يتعذر ذلك مما ترتب علي ذلك 
إضعاف لسلطة املجلس الرقابية علي السلطة التنفيذية وال يضع القانون أي بنود من شأنها متنع 
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تسخير موارد املؤسسات أو السلطة خلدمة الرئيس في االنتخابات والن الرئيس الفلسطيني 
رئيس اكبر فصيل سياسي » حركة فتح « و لكن ثاني أكبر حزب في البرملان مما أدى إلى احلد من 

سلطاته في توجيه البرملان نحو رغباته واحتياجاته.
وميكن القول أن هذا النظام السياسي الفلسطيني  هو نظام  مختلط، فال هو بنظام رئاسي 
خالص كالنظام األمريكي، وال هو نظام برملاني نقي كالنظام البريطاني، وبالقطع ليس هو 
نظام فرضته األحداث واملعطيات.   كما ويجب  السويسري. وهو  كالنظام  نظام جمعية 
نفسه  يحكم  أن  يستطيع  الشعب  يعد  ولم  ابتعد  قد  املباشرة  الدميوقراطية  زمن  أن  نقرر  ان 
بنفسه. واستعيض عن هذه الدميقراطية املباشرة بدميقراطية شبه مباشرة برملانية. حيث غدا 
البرملان ممثال للشعب ونائبا عنه في كل ما ميلك الشعب من صالحيات. وحتى ال يطغى 
البرملان على غيره من السلطات الثالث، أو تطغى إحدى السلطات الثالث على غيرها من 
الدستوري  املبدأ  وأقر  التشريعية،  السلطة  مع  متوازنة  التنفيذية  السلطة  غدت  السلطات، 

الشهير بالفصل بني السلطات.

السلطة  ومحاسبة  مراقبة  هما  رئيسيني  بعملني  تقوم  التشريعية  السلطة  ألن  ون��ظ��را 
التنفيذية من جهة، وسن القوانني من جهة أخرى، وبالتالي متلك صالحية حجب الثقة عن 
احلكومة، فإن الدساتير أحيانا كإطار تاريخي متنح رأس السلطة التنفيذية حق حل السلطة 
التشريعية والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.  وال حتتوي كل الدساتير على احلق في حل 
أنه أمر مختلف عليه نصا وعمال.  وإذا ما توجهنا للقانون األساس  إذ  التشريعية  السلطة 
الفلسطيني في نسخته األخيرة املنقحة والسارية املفعول، جند أنها احتوت مادة يتيمة واحدة 
تتحدث عن مسألة حل املجلس التشريعي وهي املادة ���من الباب السابع الذي عنون ب� 
»أحكام حالة الطوارئ«. وقد نصت على أن »ال يجوز حل املجلس التشريعي الفلسطيني 

أو تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب«.

وبقراءة متعمقة وتعقب نصوص القانون األساس الفلسطيني )ق أ ف( برمتها، جند أن 
املشرع الفلسطيني لم يتضمن نصوصا يعالج حل املجلس التشريعي الفلسطيني )املجلس(. 
ويجب أن نقر بخطورة هذه الصالحية وأهميتها الكبيرة وبالتالي فهي حتتاج إلى نص يقررها 
الدستور ويضع ضوابطها وإال كانت قضية غائمة عائمة مرهونة بأوضاع وظروف لم يرغب 

املشرع في تقنينها أو تبويبها.
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وبقراءة متعمقة لنص املادة ��� من القانون األساس جند أن املشرع الفلسطيني قد أقر 
ذات النص في نسختي القانون األساس دومنا تغيير أو تعديل أو تبديل وهذا يعني أن املشرع 
هذه  وضع  املشرع  أراد  ولو  املجلس.   حل  جواز  بعدم  ومطلقة  راسخة  حقيقة  تأكيد  أراد 
وضع  كما  خاص  نص  في  لوضعه  األم��ر  هذا  ليقرر  الوطنية  السلطة  رئيس  بيد  الصالحية 
كثيرا من الصالحيات الدستورية املشار إليها في الباب الثالث حيث أشار إلى صالحيات 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو وضعه في الباب الرابع أو اخلامس. واألمر الطبيعي 
التي سارت عليه دساتير كثيرة في دول العالم أن نصوص حل املجلس التشريعي ترد حينما 
يحجب البرملان الثقة عن احلكومة، فتقوم احلكومة ممثلة برئيس السلطة التنفيذية في إجراء 
مضاد بحل البرملان والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خالل فترة زمنية محددة. وهذا أمر 

لم تشر إليه ال من قريب وال من بعيد نصوص القانون األساس.
ال��وزراء  مجلس  ملنح  منحاز   �00� لعام  املعدل  األساسي  القانون  أن  واضحا  ويبدو 
الذي  الباب اخلامس  إليه صراحة مواد  الوزراء صالحيات واسعة، وهذا ما تشير  ورئيس 
يتحدث عن صالحيات احلكومة. بل إن صالحيات رئيس السلطة عمال بنصوص الباب 
وتكليفه  ال���وزراء  رئيس  اختيار  تتعدى  ال  وه��ي  البروتوكولية  القواعد  إل��ى  أق��رب  الثالث 
السفراء واستقبالهم  القوانني وتعيني  استقالته،   وإصدار  وإقالته وقبول  بتشكيل احلكومة 

ومنح العفو اخلاص عن عقوبة املجرمني وليس له سلطة أخرى.
الدستوري  النظام  يحترم  أن  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  على  وذاك  هذا  وفوق 
ال  املخالفة  ومبفهوم  الرئاسي.  قسمه  ضمن  الفلسطيني  الشعب  مصالح  ويرعى  والقانون 
عليهم  يسمو  فاجلميع  والقانون.  الدستوري  النظام  يخالف  أن  كان  أي  أو  للرئيس  يجوز 

القانون وال يسمون عليه وبخاصة القانون األسمى في أي إقليم في العالم.

الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني 
والتنفيذية  )التشريعية  السلطات  فصل  مبدأ  على  الفلسطيني  األساسي  القانون  يؤكد 
أن  الثانية على  املادة  الفلسطينية، حيث ينص في  للسلطة  السياسي  النظام  والقضائية( في 
والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  طريق  عن  وميارسها  السلطات  مصدر  “الشعب 
على أساس مبدأ الفصل بني السلطات على الوجه املبني في هذا القانون األساسي”. كما 
“ نظام احلكم في فلسطني نظام دميقراطي نيابي يعتمد  أن املادة اخلامسة منه تنص على أن 
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النظام  خصائص  من  الفلسطيني  السياسي  النظام  السلطات  بني  الفصل  هذا  ويقرب 
السلطة  رأس  وهو  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لرئيس  املباشر  االنتخاب  لكن  البرملاني، 
به من مهامها، ومنحه حق االعتراض على مشاريع  بأس  التنفيذية ومسؤول عن جزء ال 
القوانني التي يقرها املجلس التشريعي، وحقه في إعالن حالة الطوارئ في حاالت معينة 
السياسي  النظام  مبالمح  تصبغه  التشريعي،  املجلس  ح��ل  سلطة  منحه  ع��دم  م��ن  بالرغم 
الرئيس محدودة. وبالتالي  التشريعية على  الفصل جامدا والرقابة  الرئاسي، حيث يكون 
السلطات  فصل  مبدأ  مفهوم  إل��ى  استنادا  الفلسطيني،  السياسي  النظام  إن  القول  ميكن 
والعالقة بينها، ليس نظاما برملانيا خالصا وليس نظاما رئاسيا خالصا، وإمنا هو نظام سياسي 

مختلط )نصف رئاسي نصف برملاني( يجمع بني خصائص النظامني البرملاني والرئاسي.

إقالة حكومة األغلبية 
منح القانون األساسي رئيس السلطة صالحية حق إقالة احلكومة دون أي قيد دستوري 
)املادة 45(، ثم يختار رئيس وزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وقد يكون رئيس وزراء جديًدا 
يتم  ما  مثل  أو  السابقة  احلكومة  نفس  تشكيل  يتم  وقد  )امُل��َق��ال(،  السابق  الرئيس  نفس  أو 

على التعددية السياسية واحلزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابًا مباشرًا من ق�بل 
الشعب، وتكون احلكومة مسؤولة أمام الرئيس واملجلس التشريعي الفلسطيني.

أن الفصل بني السلطات الثالث في النظام السياسي الفلسطيني، وفقا ألحكام القانون 
األساسي، هو فصل مرن ونسبي وليس فصال مطلقا. فالتشريع، مبراحله املختلفة، تشترك 
فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية، واجلمع بني الوزارة وعضوية املجلس التشريعي ممكن، 
واملجلس التشريعي يعتمد بيان احلكومة ومينح الثقة للحكومة، ومجلس الوزراء مسؤول 
مسؤولية تضامنية أمام املجلس التشريعي، واملجلس يحق له حجب الثقة عن أي وزير أو 
يصادق  التشريعي  واملجلس  العامة  املوازنة  يضع  ال��وزراء  ومجلس  ال��وزراء،  مجلس  عن 
القضاة  وأن  القضائية مستقلة،  السلطة  أن  األساسي على  القانون  ينص  عليها.  في حني 
مستقلون؛ ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن السلطة القضائية تتولى الرقابة 
على دستورية القوانني واللوائح، والرقابة على أعمال اإلدارة العامة وقراراتها، في حني أن 

السلطة التشريعية تقر القوانني واملوازنات اخلاصة بعمل السلطتني التنفيذية والقضائية. 
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طرحه من حكومة مستقلة أو تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية، وكل هذه قرارات تستند 
إلى القانون، ولكن األمر عملّيًا ال يخلو من قيد أو استحقاق واقعي، وهو وجود حكومة 
األغلبية النيابية والتي تعد بحق قيًدا سياسّيًا على رئيس السلطة، إذ إنه وقبل أن يقرر إقالة 
يبني قراره على حسابات قانونية دقيقة تكمن في كيفية مواجهة حكومة  احلكومة عليه أن 
األغلبية النيابية، فهو إذا أقال حكومة األغلبية يقع قراره حتت رقابة السلطة التشريعية ذات 
األغلبية النيابية، فهي من ستمنح الثقة أو حتجبها عن احلكومة اجلديدة، ويغدو هذا احلل 
غير عملي وإن كان قانونّيًا ألن األغلبية النيابية ال تتخلى عادة عن حكومتها إضافة إلى أن 
إقالة احلكومة القائمة ال يكف يدها عن ممارسة صالحياتها الوزارية، بل تبقى تسير أعمال 
إلى حني تشكيل  القانون األساسي  املادة )78( من  أعمال( وفق  تسيير  احلكومة )حكومة 
إقالة  بني  الفترة  خالل  أنه  مبعنى  التشريعي.  املجلس  من  الثقة  ومنحها  اجلديدة  احلكومة 
احلكومة القائمة وتسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومته اجلديدة ومنحها الثقة من املجلس 
التشريعي متارس احلكومة التي أقالها الرئيس صالحياتها الدستورية كحكومة تسيير أعمال 
تنفيذية دون كف يدها لئال تغدو املرافق واحلياة السياسية واملعاشية للشعب في حالة جمود 
وتعطيل. وفي حال فشل الرئيس في تقدمي حكومة حتظى بثقة البرملان تبقى احلكومة احلالية 

في موقعها حكومة للسلطة الفلسطينية حتى يشكل حكومة حتظى بثقة البرملان.

 حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة 
من القواعد واملبادئ العامة في القانون والفقه الدستوري أن الصالحيات محددة فيه على 
سبيل احلصر، وأنه ال صالحية بدون نص، وقد حظر القانون األساسي وفي املادة )���( 
على أي جهة كانت حل املجلس التشريعي في احلالة الطارئة )ظرف استثنائي( وعليه فإذا كان 
حل املجلس في الظرف االستثنائية محظور فإنه ال يجوز حله في الظروف العادية وال حتى 
من قبل رئيس السلطة، باإلضافة إلى أن املجلس التشريعي هو من ميثل الشعب )األمة( وهو 
انتخابه وقبل ممارسة مهام  التشريع والرقابة، وعلى رئيس السلطة بعد  الوالية في  صاحب 
منصبه أن يقسم اليمني القانونية أمام املجلس التشريعي )بوصفه ممثاًل لألمة وإرادتها( )م/�5( 
من القانون األساسي، وليس على أي عضو من أعضاء املجلس التشريعي أن يقسم اليمني أمام 
رئيس السلطة، وال ميلك رئيس السلطة محاسبة املجلس التشريعي وال أحًدا من أعضائه ألن 
املجلس التشريعي هو النائب عن الشعب في ممارسة صالحياته والشعب هو مصدر السلطات 
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الثالث )م/�( من القانون األساسي، فيما ميلك املجلس التشريعي سحب الثقة أو حجبها عمن 
يرشحهم رئيس السلطة ملناصب حسب صالحياته الدستورية مبن فيهم رئيس الوزراء وذلك 
حسب املواد )79،78،77،67،66( من القانون األساسي، كما يتمتع املجلس التشريعي 
بحق املصادقة على اعتبار مركز رئيس السلطة شاغًرا وفق الشروط الدستورية املنصوص عليها 
في املادة )�7( من القانون األساسي، وعندها يتولى رئيس املجلس التشريعي مهام رئاسة 

السلطة الوطنية حلني انتخاب رئيس سلطة جديد خالل ستني يوًما.
التشريعي من احلل، وعليه فال ميكن   وبالتالي نحن أمام حصانة مطلقة على املجلس 
حل املجلس وإجراء انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي لعدم وجود سند قانوني في ذلك، 
باإلضافة إلى أن رئس السلطة عليه احترام القانون األساسي والقوانني السارية وميتنع عليه 
جتاوز سيادة القانون وفق املادة )�5( من القانون األساسي. وفي حال قام بذلك فهو يعرض 
موقعه السياسي ومركزه القانوني للخطر واملساءلة ألن مثل هذا التجاوز قد يعتبر مظهًرا من 

مظاهر فقدان األهلية القانونية للقيام مبهام الرئاسة حسب القانون األساسي.
 وقراره في حل املجلس أن حصل غير قابل للنفاذ ملخالفته القانون األساسي، وعلى 
شاركت  حال  وفي  مجال،  أي  في  معه  التجاوب  عن  االمتناع  املعنية  التنفيذية  السلطات 
األجهزة التنفيذية أو احلكومة الرئيس في هذا اإلجراء فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية 
التي جتعلها مصدًرا لالخالل بسيادة القانون وجتاوز إرادة األمة املمثلة باملجلس التشريعي.

انتخابات  إلى  والدعوة  الوطنية  السلطة  رئيس  استقالة 
رئاسية جديدة

إلى  استقالته  تقدمي  الوطنية  السلطة  لرئيس  األساسي  القانون  من  املادة )�7(  أجازت 
املجلس التشريعي، وتعتبر االستقالة نافذة إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي، 
تزيد على ستني  السلطة مؤقًتا ملدة ال  التشريعي مهام رئاسة  يتولى رئيس املجلس  وعندها 
االنتخاب  لقانون  وفًقا  رئيس جديد  انتخابات حرة ومباشرة النتخاب  يوًما جتري خاللها 
ساري املفعول. وبالتالي يكون خيار استقالة رئيس السلطة الوطنية والدعوة إلى انتخابات 
رئاسية جديدة مستنًدا إلى القانون. حيث ميكن للشعب اختيار رئيس جديد منسجم أكثر 
األزمة  وجت��اوز  السلطة  أعمال  لتسيير  التشريعي  املجلس  في  النيابية  األغلبية  اجتاهات  مع 

القانونية والسياسية القائمة أو االجتاه إلى النظام الرئاسي البحت.
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الفلسطيني على ضمان ممارسة  السياسي  النظام  قدرة  نرى عدم  الواقع،  وعلى أرض 
أو  القانونية  النصوص  في  جاء  عما  النظر  بغض  والفعالة  املتبادلة  واملساءلة  الرقابة  آليات 
في التطبيق من قبل السلطات الثالث، أو فيما بينها  بسبب طبيعة النظام السياسي املختلط 
املطبق، فالنظام البرملاني يضع أسس واضحة للعالقة بني السلطات واليات الرقابة املتبادلة 
بينها، وكذلك احلال بالنسبة للنظام الرئاسي، حيث الصالحيات اخلاصة بكل سلطة وآليات 

الرقابة واملساءلة بينها واضحة ومحددة.

كما أن العالقة بني السلطات الثالث في الواقع الفلسطيني من الصعوبة والتعقيد بسبب 
النظام املختلط الذي يجمع بني بعض أسس النظام الرئاسي وبعض أسس النظام البرملاني 
بناء نظام مساءلة فّعال، ويزداد األمر صعوبة كون  بشكل عشوائي وانتقائي ال يساعد في 
االحتالل  ظل  في  االنتقالية  احلالة  استمرار  بسبب  مكتمل  وغير  ناشئ  الفلسطيني  النظام 

والتداخل بني دور املنظمة ودور السلطة الوطنية والقائمني عليهما.

النظام  في  السلطات  بني  الصالحيات  توزيع  في  التوازن  غياب  ذل��ك،  إلى  باإلضافة 
السياسي الفلسطيني، حيث تغول السلطة التنفيذية بشقيها )الرئاسة ومجلس الوزراء( على 

السلطتني التشريعية والقضائية وفقا للنصوص القانونية أو بسبب التطبيق على حد سواء.

بشكل  أسهم  الصالحيات  توزيع  في  الوضوح  النصوص وعدم  في  الغموض  أن  كما 
ملحوظ في حتول الصراع على الصالحيات داخل السلطات الثالث وفيما بينها إلى صراع 
حقيقي في أعقاب االنتخابات التشريعية األخيرة التي أدت إلى سيطرة حماس على مجلس 
الوزراء وبقاء السيطرة لفتح على مؤسسة الرئاسة األمر الذي بات يشكل خطرا على املجتمع 
الفلسطيني وعلى فكرة النظام الدميقراطي القائم على التعددية التي يطمح لها هذا املجتمع 

في حال تكرار واستمرار مثل هذه النتائج.

وعليه فإننا ترى ضرورة مراجعة طبيعة النظام السياسي املختلط، ليس فقط للتأكد من 
بيئة تساعد على التصدي للفساد، وإمنا  آليات املساءلة ومبادئ الشفافية مبا يخلق  تضمني 

أيضا لضمان استقرار النظام السياسي وسهولة حتوله إلى دولة فّعالة ذات جدوى.

إجمااًل ميكن القول إن النظام الرئاسي ممكن أن يطبق في فلسطني كحل مؤقت ال جذري 
تكاثر األحزاب  السياسي وظاهرة  النضج  السياسي ودرجة  الوعي  فحاليًا وبسبب ضعف 



7�

واحلركات والتكتالت السياسية ال نستطيع تطبيق النظام البرملاني، وإال ُكنا كل شهر بدون 
حكومة، تسقط وزارة لتشكل أخرى بسبب املقاطعة الدولية ومنوذج ايطاليا ليس عنا ببعيد 
املطبق  البرملاني  النظام  أن  من  بالرغم  املاضي.   القرن  وسبعينات  ستينات  في  وخصوصًا 
حاليا في بريطانيا يعتبر نظاما ناجحا إال أن هنالك أمثلة أخرى من الدول مثل نيجيريا التي 
ما زالت تعاني من حرب أهلية وهي متتلك نظامًا برملانيًا مماثاًل لذلك النظام في بريطانيا، 
ورمبا يرجع الفرق في احلالتني إلى وجود ثقافة سياسية لبرالية وتقاليد دميقراطية عريقة في 
احلالة األولى وعدم وجودها في احلالة الثانية. يجب أن ال يكون منطلق النظام الفلسطيني 
الوحيد هو محاولة وضع نظام مثالي على الورق، بل محاولة إيجاد نظام سياسي قادر على 
اإلجابة على األسئلة املطروحة على الطاولة اآلن. فعمل النظام البرملاني إصدار التشريعات 
وتعديل وإصالح القوانني، باإلضافة إلى إقرار امليزانية ومراقبة ومسائلة السلطة التنفيذية. 
من الواضح أن النظام البرملاني ال يحافظ عمليًا على مسألة فصل السلطات، إذ أن رئيس 
فرق  وال  التنفيذية،  السلطة  رئيس  أي  احلكومة،  رئيس  نفسه  هو  الكبرى  البرملانية  الكتلة 
بني الشخصيات األساسية في احلكومة والبرملان.  بينما النظام الرئاسي يرتكز على فصل 
الرئيس والتي ال تضم أعضاًء  التي يختارها  بناءًا على قرارات احلكومة  السلطات ويعمل 
“قوانني” والنظام الرئاسي هو نظام” قرارات”. وفي  البرملاني هو نظام  برملانيني. فالنظام 
التي  الرئيسية  القضايا  في  ومستعجلة  طارئة  ق��رارات  إلى  بحاجة  نحن  الفلسطينية  احلالة 
نواجهها، ولسنا بحاجة إلى قوانني وتشريعات جديدة، هذا مع العلم أن القوانني ال تطبق 
بالثقافة.  وفي  متاما  مرتبط  األمر  الراهنة، ولكن  األمني  الفلتان  بسبب حالة  فلسطني  في 
ظل الثقافة الفلسطينية السائدة، فان النظام الرئاسي يبقى مجرد وسيلة لتحقيق اإلستقرار 
واخلروج من األزمة احلالية.  وعليه نستطيع القول إن النظام الرئاسي نظام ناجح في البيئة 
السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية الفلسطينية و قد ال يكون مالئمًا لبيئة أخرى مثل البيئة 

العراقية.
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نظام برلماني أم نظام رئاسي  لفلسطين؟
توجهات و رؤى بعض القوى السياسية األساسية

افتتاح وادارة الجلسة
النائب قيس عبد الكرمي

السيد محسن أبو رمضان��

��  السيد محسن أبو رمضان: مدير مركز التطوير الزراعي، غزة

النائب قيس أبو ليلى:
ملداخالت  فيها  استمعنا  التي  السابقة  للجلسات  استكمال  والتي هي  اجللسة  نبدأ هذه 
احللول  اقتراح  وليس  التحليل  جانب  احل��االت  معظم  في  أخ��ذت  لكنها  وض��روري��ة  هامة 
السياسية  للتيارات  فيها ممثلون  التي يشارك  نأمل في هذه اجللسة  املواقف، نحن  أو حتديد 
الرئيسية أن يكون هناك تركيز على احللول بناء على التحليل والتقييم للوضع الراهن، وهنا 
أريد أن استبق املداخالت التي ستقدم من األخوة املداخلني بإثارة بعض النقاط التي أعتقد 
اننا بحاجة الى اجابات ملموسة عليها والتي تتجاوز ثنائية برملاني ام رئاسي بعض الشيء:

أوال: علينا األخذ بعني االعتبار أن النظام السياسي الفلسطيني ال يقتصر على السلطة   
الوطنية الفلسطينية، بل هو مفهوم أوسع يضم أيضا مجمل احلركة السياسية الفلسطينية 
ومؤسستها الرسمية التي كانت قائمة وما زالت وهي منظمة التحرير الفلسطينية، آمل 
أن يؤخذ هذا األمر بعني االعتبار، ألنه وفي اطار السلطة الوطنية  ال بد من معاجلة هذه 

املسألة املتعلقة مبنظمة التحرير وعالقتها بالسلطة الوطنية.

ثانيا: اجلميع ركز على أننا في مرحلة تتداخل فيها مهمة النضال من اجل التحرر الوطني   
التي  القاعدة  أن  الفلسطينية، ال شك  الدولة  قيام  املؤسسات على طريق  بناء  مع مهمة 
حتكم هذه املرحلة هي قاعدة الشراكة أو املشاركة في القرار، الن أي قرار يتخذ من اية 
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جهة قيادية مبا فيها القيادات التشريعية ينعكس فيها مصير الشعب بأكمله رمبا لسنوات 
القرار أصوب،  كان  كلما  القرار  في  املشاركة  دائرة  اتسعت  كلما  ذلك  ورمبا ألجيال، 
املشكلة التي كانت قائمة أن املشاركة تعني التوافق، وقاعدة التوافق جتعل األغلبية رهينة 
بفيتو األقلية، لذلك كان ال بد من تصحيح هذا النظام من خالل اللجوء إلى الوسائل 
الدميقراطية في حتديد أوزان املشاركة، أي أوزان كل طرف من األطراف املعنية بعملية 
املشاركة، لذلك اعتقد ان اصالح نظامنا السياسي ال ينبغي أن يكون اصالحا دستوريا 
يكون  أن  ينبغي  وامنا  الدستور،  او  األساسي  النظام  أو  االساسي  القانون  مبعنى  فقط، 
االصالح باجتاه ان التمثيل النيابي يجب ان يعبر بشكل أكثر دقة في التعبير عن االجتاهات 

األساسية في صفوف الشعب، وهذا يعني اصالح النظام االنتخابي أيضا.

ثالثا: النظام الذي نعيش فيه سواء كان في اطار املنظمة أم السلطة، ليست املشكلة فيه   
هي املفاضلة بني ان يكون رئاسيا أم برملانيا، بل املشكلة الرئيسية فيه والتي تعتبر املدخل 
الخراجنا من األزمة هي التناقضات الكامنة في هذا التظام، وهذه التناقضات تبدأ من 
أن القانون األساسي ينص على مرجعية منظمة التحرير للسلطة الفلسطينية وهو مبدا من 
املبادىء التي يقوم عليها القانون األساسي، لكنه ال يحدد آليات ممارسة هذه املرجعية، 
لذلك هنا دائما نقع في تناقض برز في الفترة األخيرة بشكل أكثر حدة الن طبيعة األغلبية 
مؤسستها  تكوين  وحتديدا  السلطة  تكوين  عن  اختلفت  املنظمة  ومؤسسات  تكوين  في 
ان  هي  الثانية  املسألة  النقطة،  هذه  معاجلة  من  بد  ال  اصبح  لذك  واحلكومة،  التشريعية 
هذا النظام ليس برملانيا وليس رئاسيا وال مختلط، وهنا اشير إلى تلك املادة في القانون 
النظام وهي تقول أن »النظام السياسي هو نظام دميقراطي  التي تعرف طبيعة  األساسي 
وتكون  الشعب  من  مباشرة  الرئيس  فيه  وينتخب  السياسية  التعددية  على  يقوم  برملاني 
احلكومة مسؤولة امام الرئيس واملجلس التشريعي«، وهذا يعني في سطور ثالثة سلسة من 
التناقضات التي ال سبيل إلى جالئها إال اذا كان الرئيس يحصل على اغلبية كاملة وليست 

جزئية في املجلس التشريعي، وهذا يضع عدد من التساؤالت التي ال بد من جالئها.

والذين  مداخلينا،  على  املطروح  السؤال  هو  التناقضات  هذه  ازال��ة  كيفية  فإن  وبالتالي   
سيكون أولهم النائب مروان ابو راس من كتلة حماس البرملانية، والزميل عيسى قراقع 

النائب في املجلس التشريعي عن حركة فتح البرملانية.
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السيد محسن ابو رمضان 

منذ اعالن وثيقة االستقالل التي أكدت على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني مبا انه 
أكدت  باللغة،  أو  بالدين  أو  باجلنس  التمييز  قاعدة  على  يقوم  وال  التعددية  على  يحافظ 
الوثيقة بان النظام هو نظام برملاني، ولكن جرت منذ تاريخ اعالن االستقالل حتى اآلن مياه 
كثيرة بالنهر عبر تشكيل السلطة الوطنية عام  �994 وما صاحبها من انتخابات اولى عام 
�996 للمجلس التشريعي، والتعديالت التي متت على القانون االنتخابي مؤخرا والذي 
يجمع ما بني التمثيل املختلط والنسبي، ولكن بقيت ازمة تداخل الصالحيات بني الرئاسة 
وبني النظام الذي يجب أن يسمح للجميع في اطار التعددية واملشاركة في تركيبة البرملان، 
وفي اطار التجاذبات بني الرئاسة واحلكومة التي أدت الى احتقان في بنية النظام واحلركة 
الوطنية الفلسطينية مبجملها، وأيضا يجب أن جنيب على سؤال كيف ميكن ان يكون النظام 
السياسي الفلسطيني مدخال لعملية االصالح والبناء الداخلي وخطوة على طريق نيل احلرية 

واالستقالق وتقرير املصير؟

نترك احلديث للدكتور  مروان ابو راس ليقدم لنا تصور حركة حماس حول طبيعة النظام 
او  البرملاني  النظام  التي نعيش، هل هو  به ليخرجنا من طبيعة االحتقان واألزمة  املرغوب 
الرئاسي أو النظام الذي يجمع بينهما؟ وكيف ميكن أن يكون البرملان الفلسطيني  خطوة على 
طريق اعادة هيكلة وبناء كل مكونات النظام مبا فيها منظمة التحرير كقائدة للكفاح الوطني 
البرملان فضاءا واسعا  يكون  أن  الوطنية، وكيف ميكن  اهدافنا  الفلسطيني في سياق حتقيق 
يعزز املشاركة لكافة االجتاهات خارج اطار التهميش واالقصاء، او خارج سيطرة حزب أو 
حزبني على تركيبته مبا يتيح املجال لكافة القوى والفعاليات املشاركة ضمن قانون التمثيل 

النسبي الذي يعطي املجال للمشاركة والتمثيل.
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النائب مروان أبو راس

تعقيب كتلة حماس البرلمانية

املفيد  اللقاء  لهذا  تنظيمه  على  أم��ان  إئتالف  نشكر  بداية  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
والفعال، والذي نرجو ان يكون كذلك منتجا ومؤديا للغرض الذي من أجله مت تنظيمه، 
ونشكر كذلك جمع املشاركني واحلاضرين واملتابعني واملهتمني، وان دل ذلك فإمنا يدل على 
الغيرة الواضحة على مصير هذا الوطن وهذا الشعب وعلى حقوقه، احلقيقة ما سمعناه أن 
الكثير من احلزم املعلوماتية الضخمة التي سيقت في هذا اليوم العلمي مما يجعل املوضوع 

يحتاج إلى دراسة علمية واسعة.
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 بالنسبة للنظام السياسي الفلسطيني فإن النظام جيد ومحترم وله كل التقدير، دعوني 
أشير إلى ما أكده كل املداخلني تقريبا أننا في بداية تأسيس النظام السياسي الفلسطيني كنا 
نعاني من نظام مختلط، لكنه كان مختلطا بأشياء أخرى حيث كان يجمع بني الديكتاتورية 
تغطية  إل��ى  يهدف  ك��ان  ألن��ه  كبيرا  خطرا  يشكل  ك��ان  اجلمع  وذل��ك  الشكلية،  والبرملانية 
ممارسات وقرارات معنية، ثم جاء تأسيس النظام السياسي اجلديد فيما بعد بتأسيس منصب 
رئيس الوزراء حتى يوضع حدا للدكتاتورية في النظام السياسي، وفعال مت ذلك وان كان 
بضغط امريكي واسرائيلي إال أنه مت استخراج رئاسة الوزراء من خالل تعديل القوانني وهذا 
بحد ذاته جيد، لكننا وجدنا أنفسنا نواجه صالحيات متداخلة بني الرئيس ومجلس الوزراء 
وعليه مت وضع قوانني تضبط هذا التداخل، كما ان نص املادة اخلامسة من القانون األساسي 
واضح في أن النظام السياسي في فلسطني هو نظام برملاني مختلط، وهنا الجند مشكلة في 

هذه املادة حيث أن النظام برملاني ويتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب.

أيضا هناك قضية في غاية األهمية تخص الشعب الفلسطيني، وهنا نريد ان نتفق على 
أنها  العبارة ال أرى  اذا ما سمحتم لي ، فعبارة الفصل بني السلطات هذه  مصطلح جديد 
مناسبة وال أرى أن لها وجود في أي دولة في العالم، ال يوجد فصل بني السلطات بل هناك 
تكامل بني السلطات، كيف يتم الفصل بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وكيف يتم 
السلطات وليس فصل وذلك  بني  تكامل  والتشريعية، هناك  القضائية  السلطة  بني  الفصل 
اما قضية الصالحيات فالقانون  الدولة متكاملة في عطاءها وأدائها وحيويتها.  حتى تبقى 

يحدد هذه الصالحيات وتنتهي القضية.

فيما يتعلق بنص املادة اخلامسة من القانون األساسي ال أرى في هذه املادة تناقضا مخال، 
مارست عملها  ما  اذا  يقيلها  ان  يستطيع  الرئيس ألنه  امام  فعال مسؤولة  احلكومة هي  ألن 
بطريقة مخلة بالنظام وبالقانون، لكن صالحيات الرئيس محددة في مواد أخرى من القانون 
في املادة 47، وهنا ال يوجد أي تناقض في القانون بل هناك حتديد واضح للصالحيات، 
وعليه ال اشكالية في النظام السياسي بل هناك اشكالية في تطبيق القانون وليس في النظام 
السياسي نفسه، وهنا أنا أعتقد أننا نرهق أنفسما في البحث عن نظام سياسي لن جند افضل 
النظم  أفضل هذه  أننا من  لوجدنا  السياسية من حولنا  النظم  الى  نظرنا  لو  أننا  بدليل  منه، 
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النظام  في  وليس  التطبيق  في  فالقضية  كذلك،  وحكوماتيا  وتشريعا  ورئاسيا  دميقراطيا 
السياسي نفسه، فلو أردنا أن نذكر مناذج على ذلك، جند أن الرئيس أبو مازن عندما استلم 
رئاسة الوزراء كان مقيدا بصالحيات للرئيس، وعندما اصبح رئيسا قيد رئيس الوزراء مبا 
كان يقيده به الرئيس سابقا، فإذا هذه اشكالية كبيرة، نحن نريد وعي سياسي أكثر مما نحن 

بحاجة إلى نظام سياسي جديد.

كذلك هناك الكثير من املصطلحات واالشارات ومن املعلومات التي أعتقد أنها بحاجة 
أننا نخبة فال يجب أن  افترضنا  ما  اذا  أنه  إلى قضية وهي  انبه  أن  أريد  إلى تصحيح، وهنا 
منارس النفاق السياسي، نحن نستند في كثير من ممارساتنا في النظام السياسي البرملاني إلى 
النظام االسرائيلي، وهذا النظام هو مختلط من عدة نظم جاءت بها هذه الدولة وان كنا ال 

نعترف فيها كدولة ولكننا نعترف انها متارس نظام سياسي محترم.

 التشكيلة املوجودة في البرملانات التي يتمخض عنها تشكيل حكومة هذا امر عاملي ولم 
يقتصر على دولة دون اخرى، اذا فقضية أن نستورد نظام سياسي يفيد ويخدم هذا الشعب 
أو  بريطاني  أو  فرنسي  نظام  استوردنا  بأننا  انفسنا  نبقى جنلد  ان  عيبا، وال يجوز  ليس  هذا 
غيره، فالنظام املوجود حاليا نظام محترم ونستطيع ان نحكم أنفسنا به بشكل جيد، وجود 
تداخل وتناقض وعدم وضوح في النصوص والتفسيرات فهذا أمر طبيعي ألنه جهد بشري 
وليس كالما ربانيا، اذا كان الناس يختلفون في تفسير اآليات القرانية فهل سيتفقون  في 

تفسير الكلمات البشرية، وسيكون هناك دائما ثغرات والتعديالت لن تتوقف.

املهم كم طبقنا من هذا النظام وكم أخذنا منه من قيم وفوائد، نحن كما أكد اجلميع منثل 
اختالطا في كل شيء سواء في البنية االجتماعية او في البنية السياسية، وسواء على صعيد 
العمل املقاوم، فنحن جنمع بني التحرر والبناء، جنمع بني ادارة الدولة والعشائرية، وجنمع 
بني كل هذه املعطيات االجتماعية، وعليه يجب أن نتعاطى مع هذا الكل بكليته وال يجوز 
أن نفصل األمور عن بعضها، ولكن هذا يحتاج إلى تنظيم والى ادارة حكيمة وإلى اخلروج 

من العباءة الفصائلية التي أدت إلى ما ادت اليه في اآلونة األخيرة.
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 أيضا هناك عبارة سمعتها حتتاج إلى وقفة وهي« االنهيار التام في النظام االجتماعي«،  
النظام االجتماعي؟ األمر على العكس فنظامنا االجتماعي نظام  التام في  أين هو االنهيار 
العائالت على االحترام  أفراد  تربى  ما  استغل ووجه واذا  ما  اذا  العشائري  والنظام  قوي، 
التي تشهد على  الكثير من احلاالت  التاريخ  قوة، وفي  يعطينا  فهذا  الوطن  املتبادل وحب 
اسر  بها  التي ال يوجد  الغربية  املجتمعات  البنية االجتماعية هناك  في  الضعف في  ذلك، 
شرعية، نحن لدينا حلمة اجتماعية ال نظير لها في العالم ألن األسرة موجودة والعائالت 
موجودة، ولكن هذا يحتاج إلى استغالل ايجابي وأن ال يستغل بشكل سلبي لتدمير وحتطيم 

جوانب أخرى من البنية االجتماعية.

في كثير مما سمعناه، هناك عبارات انشائية ال يجب أن نبقى نركز عليها، نريد حلول 
هذه  مثل  من  بنتيجة  نخرج  حتى  قوية  واقعية  عملية  حلوال  نستخلص  ان  نريد  عملية، 
احلوارات، كذلك نريد ان نشير بأدب إلى حد ما إلى النظم العربية الرئاسية وامللكية التي 
يوجد بها النظام البرملاني ضعيف ال يصبوا اليه املجتمع الذي يريد املشاركة في اختيار ممثليه، 
اننا  أعتقد  فال  املصير  وتقرير  السيادة  منلك  ال  واننا  التحرر  مرحلة  في  شعب  اننا  قلنا  ف��إذا 

وحدنا كذلك وهنا رمبا تدركون متاما ما الذي ارمي اليه.

 أعتقد بأن هناك ظلم وقع على حركة حماس في بعض املداخالت التي سمعناها، وهنا 
دعوني أتساءل ما الذي نريده من حركة حماس؟ هناك اتهامات بأن حركة حماس تفردت 
بالسلطة وهنا أريد أن أسأل هل حكمت حركة حماس حتى تتفرد بالسلطة؟ فحركة حماس 
لم تعطى الفرصة لتعطي النموذج في التغيير واالصالح، وبالتالي ال يجب أن يكون التقييم 

بهذا الشكل.
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واخيرا  أود طرح  التوصيات التالية: 

إشراك الرئاسة للنخب السياسية في صياغة العملية السياسية دون النظر إلى الفصائلية  

سبيل  على  السياسية  العملية  صياغة  ف��ي  السياسية  للنخب  كذلك  احلكومة  إش���راك   
االستشارة 

التركز على عالج االشكاليات   

ضرورة التركيز على املمارسة في األداء االداري من قبل كافة السلطات  

ضرورة االتفاق على احلقوق والثوابت ولو باحلد األدنى التي ال يجب االختالف عليها  

اجلميع  بني  والتكامل  التكافل  على  والعمل  واالجتماعي  الديني  الوعي  على  التركيز   
ذلك سيقضي على  األهلية، ألن  واملؤسسات  الدولة  قبل  من  مكثفة  برامج  من خالل 

العشائرية التي تستغل استغالال سلبيا في بعض األحيان.

لها  تكون  مؤسسات  وليس  الرسمية  املؤسسات  على  اهلية  رقابية  جلان  وضع  ض��رورة   
صالحيات، لن يكون هناك أي صالحية ألي مؤسسة أهلية تفرض رأيها على الدولة 

ومن ثم التوجيه والنصح واالرشاد على ذلك.

  البد من اعادة النظر في أن يبقى للمنظمة السيادة على السلطة، وهذه اشكالية طرحها 
اجلميع، املنظمة لها السيادة على السلطة والسلطة هي الدولة فال ندري إذا كانت املنظمة 
هي أكبر من الدولة او ان الدولة أكبر من املنظمة، وهذه اشكالية حتتاج إلى حسم والى 
حل ويجب أن يكون عليها اجماع، وأنا ال أقصد بذلك إلى الغاء دور املنظمة وامنا إلى 
اعادة توزيع األدوار وتنظيم هذه العالقة حتى يتكامل اجلهد برمته خلدمة هذا الوطن، 

والسالم عليكم ورحمة الله.
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أواًل: من حيث املفهوم

احلديث عن نظام سياسي لدولة معينة ال يقتصر فقط كما هو مطروح على بيان شكل   .�
احلكومة فيها بل يلزم أيضًا حتليل نظامها االجتماعي واالقتصادي والسياسي، منظورًا 
اليه في احلاضر وفيما سيكون عليه في املستقبل وتأثيرها على القوى الرسمية ومباشرتها 
ملهام السلطة وعالقة هذه األخيرة باألفراد من ناحية أخرى، مبعنى قيام فكرة جديدة ال 

تستند الى اجلانب الشكلي في السلطة بقدر ما تعتمد على مجاالت نشاطها.

التي حتدد  العامة ووسائل سيرها هي  السلطة  التي تعني نظام  الدستورية  القواعد  تعد  ولم 
وحدها النظام السياسي في الدولة بل يحدده أيضًا مفهوم احلاكم ملركز الفرد وأغراض 
النشاط الفردي وتنظيم العالقات االجتماعية، حتى ميكن القول ان القواعد الدستورية 
االجتماعية  فلسفته  احلاكم  بها  يحقق  التي  االداة  اال  ماهي  العامة  السلطة  تنظم  التي 
النظام  فإن  مختلطًا  أو  رئاسيًا  أو  برملانيًا  احلكم  نظام  كان  س��واء  االقتصادية  وسياسته 
تنظيم  في  ودوره��ا  االجتماعية  لفلسفتها  وفقًا  أساسًا  يتحدد  امنا  الدولة  في  السياسي 

إقتصادها القومي وأثر اجلماعة في توجيه السلطة.

النظام السياسي في تعريفه املكثف جدًا: هو كيفية ممارسة السلطة في الدولة، ونحن   .�
كفلسطني لم ننجز االستقالل وال بناء دولة بل نخضع لالحتالل وتخضع كافة املوارد 
تأثير  يقع حتت  نظام سياسي  أن أي  ما علمنا  اذا  الطبيعية لسيطرة االحتالل  والثروات 
باملجمل  التي هي  والتكنولوجية  والسياسية  االقتصادية والعسكرية واألمنية  املتغيرات 

االمكانيات الدائمة أو شبه دائمة لقوة وضعف أي نظام سياسي في أي دولة.

بعدم  الفلسطيني  للشعب  املفترض  السياسي  النظام  على  مؤثر  عامل  أكبر  هو  واالحتالل 
خلق استقرار سياسي وسلب كل االمكانيات من بني يديه لهذا فاحلديث عن نظام سياسي 

النائب عيسى قراقع

تعقيب كتلة فتح البرلمانية
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سابق ألوانه، وأفضل احلديث عن نظام ادارة احلياة العامة الفلسطينية في ظل االحتالل من 
خالل سلطة مقيدة وتفتقد الى السيادة في سبيل تعزيز صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني 

لتحقيق االستقالل.

أي نظام سياسي يستند الى وجود مجتمع مدني، وتشكيل املجتمع املدني يتم بعد بناء   .�
الدولة، وفي ظل االحتالل أصبحت مقولة اطالق مجتمع مدني على املجتمع السياسي 
الفلسطيني مقولة نظرية وهنا يجب التحديد بصراحة مجتمع مدني، أم مجتمع وطني 

يواجه االحتالل.

بعبارة أخرى تلخص  فيه،  السائد  للنظام احلزبي  انعكاس  اال  ما هو  نظام سياسي  أي   .4
االحزاب السياسية أكثر من أي شيء آخر مقومات احلياة السياسية كافة فالنظم السياسية 
احلديثة تظل غالبًا نظمًا حزبية سواء كانت ليبرالية أو سلطوية او شمولية أو تعددية أو 
احلياة  تغيب  حيث  الفلسطيني  السياق  مع  للتعامل  متكاملة  دميقراطية  فال  أح��ادي��ة، 
الدميقراطية داخل هذه التنظيمات اضافة الى وجود أزمة وخلل في برامجها املرتبكة بني 
مهام البناء الدميقراطي ومهام التحرر الوطني، ويلزم اذًا التمييز بني تعددية الفصائل أو 
التيارات في اطار حركة التحرر الوطني وهي على أهميتها في املرحلة الوطنية ليست 

مؤشرًا دميقراطيًا وبني أحذ أركان النظام السياسي والدميقراطي وهو التعددية احلزبية.

ثانيا: سؤال المؤتمر نظام رئاسي أو برلماني...؟

االجابة تتكون من جانبني:

اجلانب األول: اختار لدولة فلسطني احملررة واملستقلة مستقباًل نظامًا دميقراطيًا برملانيًا 
صورة  يعكس  احلالة  هذه  في  البرملان  ألن  النسبي،  بالتمثيل  االنتخابات  نظام  خالل  من 
املجتمع وميثله وألن البرملان الذي ميثل املجتمع عن طريق التمثيل النسبي هو األقدر على 
أسس  ويضع  فعال  مساءلة  نظام  تطوير  على  واألق��در  النواحي،  كافة  من  املجتمع  تطوير 
واحدة  سلطة  يد  في  الدولة  وظائف  تركيز  ومينع  الثالث  السلطات   بني  للفصل  واضحة 
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املتبادل  التوازن والتعاون  الشرعية ويكفل  ويحد من االستبداد السلطوي والفساد وحتقيق 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.

النظام  في شكل  منها  أكثر  األزمة دستورية  ان  يبدو  احلالي  الواقع  في  الثاني:  اجلانب 
السياسي ويتجسد في الواقع احلالي وعلى ضوء االشكاليات بني مؤسسة الرئاسة ومؤسسة 
مجلس الوزراء بعدم حتقيق مبدأ الفصل بني السلطات الثالث التي تعتبر من أهم مكونات 

أي نظام سياسي وعلى ضوء ذلك أقترح:

إجراء حتديث وتعديل على القانون األساسي وعلى تعديل النظام الداخلي للمجلس   .�
للتداخل  نصوصها  أتاحت  التي  املشرعة  القوانني  من  م��واد  أحكام  وعلى  التشريعي 
في الصالحيات لتحقيق الفصل الواضح في الصالحيات وازالة الغموض عن بعض 
موادها ووضع لوائح وقوانني لتنظيم العالقة بني الرئيس ومجلس الوزراء، اذا ما علمنا 
ان هذا االشتباك في الصالحيات جاء على أرضية نزاع ما قبل االنتخابات األخيرة مما 

ترك ثغرات وعدم توازن وتبادلية رقابية بني السلطات.

وأن تكون هذه التعديالت احملددة بدقة أكثر قربًا من النظام البرملاني تعطي صالحيات أكثر 
للسلطة التشريعية على طريق تأسس نظام برملاني خالص.

�.الفصل بني السلطة الوطنية املقيدة بصالحياتها واحملددة بوظائفها واملسقوفة باتفاقيات 
للشعب  أساسي  كممثل  م.ت.ف  وب��ني  وغ��زة(  )الضفة  واليتها  في  واملقيدة  اوسلو 
للشعب  املصيرية  القضايا  في  القرار  تتخذ  والتي  تواجده  أماكن  كل  في  الفلسطيني 
الفلسطيني بعد اجراء اصالح مؤسسات املنظمة على أسس دميقراطية وتطويرها وجتاوز 
الصبغة التمثيلية الفصائلية التي حكمت تشكيل مؤسسات وأطر م.ت.ف منذ أواخر 
الستينات الى صبغة أخرى وأكثر تالؤمًا مع املهام املطروحة عليها راهنًا، ومن األهمية 
للشعب  اجلامعة  التشريعية  املؤسسة  باعتباره  الفلسطيني  الوطني  املجلس  دور  تعزيز 
الفلسطيني في مختلف أمكان وجوده وذلك بتحديد عضويته باالنتخاب املباشر من قبل 
التجمعات الرئيسية للشعب الفلسطيني ووفق اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في تشكيل 
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املجلس والهيئات املنبثقة عنه وبالتالي يتم حل العالقة بني السلطة الفلسطينية في الضفة 
وغزة وبني املؤسسة التشريعية والتنفيذية ل� م.ت.ف ويتصدر مهام هذا املجلس اقرار 
دستور لدولة فلسطني يعكس مضمون وروحية ما ورد في اعالن االستقالل الفلسطيني 
عام �988 وبالتالي أن تقتصر وظائف نظام السلطة على ادارة شؤون احلياة في مناطق 
ولتصبح  والتفاوضي  السياسي  الشق  م.ت.ف  تتولى  بينما  والقدس  وغ��زة  الضفة  

السلطة احدى أدوات م.ت.ف في االراضي احملتلة.
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  أ. عماد موسى- محافظة سلفيت:

أريد أن اضيف إلى مداخلة د. علي اجلرباوي الذي شخص النظام السياسي تشخيصا 
دقيقا، لكن حبذا لو انه تطرق ملوضوع النظام السياسي ونشأته من منظور العوملة السياسية، 
النظام األفغاني والنظام العراقي والنظام الفلسطيني  اننا جند في املنطقة ثالثة نظم وهي  اذ 
احملاصصة  األمني،  ،االنفالت  ،املقاومة  االحتالل  التشابه  وعناصر  العوملة  منظور  من 
السياسية، فقدان السيادة واالستقالل، الدميقراطية مبقاييس العوملة واالحتراب الداخلي، 
والسؤال : من هو منشأ هذه النظم؟ وما هي الوظيفة التي أنشأت من أجلها هذه النظم؟ 
وما هو الدور املنوط بها؟ من هنا نالحظ أن االقليم اجلغرافي للدول الثالث تتنازعه ثالثة 
انظمة، االحتالل املعفى من مسؤولياته، املقاومة التي ترفض االحتالل والنظام السياسي 
وأن  انتخابية،  وقوانني  لها  دساتير  الثالثة  االقاليم  ه��ذه  في  أنشأ  وال��ذي  املنتخب  القائم 
االنتخابات أجريت بعيدا عن حق تقرير املصير، فاإلنسان في هذه األقاليم الثالثة مسلوب 
االرادة، فاقد حلقه في تقرير املصير، ولكن كيف ميكن لنا في مؤمتر كهذا أن نناقش النظام 

السياسي الفلسطيني بعيدا عن منشأه ألول مرة؟ وشكرا.

  مشارك من غزة:

النظام  أصبح  بل  املؤسساتي  اجلانب  على  مقتصرا  السياسي  النظام  تعريف  يعد  لم   -
بالنسبة  أما  السلطة،  من  أوس��ع  مفهوما  ويحمل  وأوس��ع  أشمل  مفهوما  يحمل  السياسي 
للنظام السياسي بشكل عام فكل نظام سياسي يأتي نتاجا لتحوالت اجتماعية قيمية لذلك 
املجتمع، وبالتالي يكون وليد بيئة معينة، فبالتالي يجب أن يكون هذا النظام تعبيرا صادقا 
العوامل  لتلك  نتيجة  ج��اء  أيضا  هو  األمريكي  السياسي  للنظام  بالنسبة  القيم،  ه��ذه  عن 
فالواليات املتحدة األمريكية مكونة من عدة واليات هي أشبه بدولة داخل دولة، وبالتالي 

نقاش ومداخالت
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جاء النظام السياسي الحداث توازن بني هذه الواليات فكان هذا النظام لصيقا بالتحوالت 
التي مرت بها الواليات املتحدة األمريكية.

-   على ضوء ما ذكر وحتديدا ما طرحه د. ناصر أبو العطا أن النظام السياسي هو وليد 
للبيئة التي جاء فيها، بالنسبة للنظام السياسي الفلسطيني يجب أن نأخذ العديد من النقاط، 
أوال فرادة احلالة الفلسطينية من كون النظام يعاني من حدة الضغوطات اخلارجية باالضافة إلى 
االحتالل، ثانيا من ناحية تعدد هذا النظام ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة وما بني مؤسسة متثل 

جميع الفلسطينيني في الشتات وفي الداخل، أيضا من ناحية حداثة التجربة الفلسطينية.

-   السؤال هو هل املطلوب حاليا أن نحدد شكل وصيغة النظام السياسي ما بني رئاسي 
أم برملاني؟ أم يجب أن يكون هذا النظام نتاج حتوالت وجتارب منر فيها نحن كفلسطينيني؟ 
املجال  نترك  وأن  نريده  الذي  السياسي  النظام  ما  حاليا  نحدد  أن  املتعجل  من  أنه  يعتبر  أال 

للصيغة القائمة أن تثبت مرونتها على هذه التجربة؟ وشكرا.

  وفاء حمايل: مدير عام الشؤون القانونية في وزارة التخطيط، رام الله 

املؤمتر، وهو لنخرج من األزمة واجلميع متفق على  الذي يطرحه  السؤال  إلى  سأعود 
وجود أزمة، هل نظام رئاسي أم برملاني لفلسطني؟ حقيقة االجابة على هذا التساؤل في ظل 

معطيات أريد تلخيصها سريع:

وبالتالي ال  للدولة،  انتقالي وصوال  ترتيب  انها  يتفق اجلميع على  الوطنية  السلطة    -
النظام  ففي  السيادة،  منلك  ال  حقيقة  ألننا  برملاني  أم  رئاسي  نظام  عن  نتكلم  ان  نستطيع 
البرملاني رئيس يسود وال يحكم، وبالتالي هذا  النظام  الرئاسي رئيس يحكم ويسود وفي 
الطرح اصال غير موجود، وفي ظل أن القانون األساسي في املادة اخلامسة يتحدث عن نظام 
دميقراطي برملاني، وهنا أريد التركيز على اننا ندور في دائرة الدميقراطية وليس الثيوقراطية، 
وانا هنا أريد أن أستعني بعبارة ذكرها قيس أبو ليلى في مؤمتر سابق، تكمن في حتديد وظيفة 
السلطة وبالتالي وظيفة أجهزتها، مبعنى اذا استطعنا ان نحدد معالم هذا الكيان واستطعنا  
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واملسؤوليات  الصالحيات  نوسع  ان  نستطيع  بالتالي  السلطة،  ومحتوى  فحوى  نحدد  أن 
ونخرج من هذه االزمة، وبغير ذلك أعتقد ان حكومة الوحدة الوطنية اذا لم يتم التوصل 

الى توافق ستكون املسمار األخير في نعش النظام السياسي الفلسطيني.

  أ.اسماعيل جبر، استاذ قانون وقانون دستوري في اجلامعة االسالمية، غزة: 

-  بالنسبة ملوضوع املؤمتر، كنت امتنى أن ال يكون املوضوع هو هل نظام رئاسي أم برملاني 
ما نريد ، بل كان يجب أن يكون املوضوع كيف نحترم النظام السياسي في فلسطني.

-   احلقيقة أن قضية نظام رئاسي أم برملاني، هذا واضح في املادة اخلامسة من القانون 
تندرج  املادة  السياسية، وهذه  التعددية  يقوم على  نيابي  نظام دميقراطي  أنه  األساسي على 
سواء  النيابي  النظام  مفهوم  في  الدستوري  الفقه  حول  واملفاهيم  العناوين  من  الكثير  حتت 
انه  نرى  فعال  األساسي  القانون  م��واد  على  اطالعنا  في  احلقيقة  ولكن  ال،  أم  برملاني  كان 
نظام برملاني محض، صحيح أنه أعطى كثير من الصالحيات للرئاسة ولكن الصالحيات 
الرئاسية بغض النظر عن كيفية اعطاء هذه الصالحيات من املجلس التشريعي للرئيس في 
عهد حكومة ابو مازن، لكننا أمام نظام سياسي وفق نظام برملاني بدليل املادة 69 بفقراتها 

التسع أعطت الصالحيات الكاملة إلدارة دفة الدولة بكاملها للحكومة.

-   الصالحيات التي اعطيت لألخ الرئيس أوردها القانون األساسي وهي ال تختلف 
كثيرا عن الصالحيات املعطاة للرئيس في النظم البرملانية النيابية العاملية، فهي لو اطلعنا على 
نصوص املواد من �9 إلى 45 ونهاية في املادة �07 نرى أنها تعطي مفهوم للنظام البرملاني 

في مسألة التعيينات، القناصل والدبلوماسني..  الخ.

  عالء أبو طه- معهد دراسات التنمية غزة :

بالنسبة لعنوان املؤمتر كنا نأمل من جميع املداخلني بصفتهم نخبة انتاجا أو اعماال ألفكار 
جديدة حيث أننا لسنا بحاجة ألساتذة علم اجتماع وعلوم سياسية بقدر ما نحن محتاجون 
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إلى علماء في كال املجالني يستطيعون انتاج أفكار جديدة نستطيع من خاللها ان نوائم بني 
املداخالت  تلك  مطابقة  نستطيع  حد  أي  فإلى  احلاكم،  النظام  وطبيعة  الفلسطيني  الواقع 
الفلسطيني، وكيف ميكن  نظامنا  السياسية مع  النظم  بها األخوة حول  التي حتدث  النظرية 
تصنيفه؟ وما هي املشاكل التي حتول دون وضوح آلية العمل القانوني في النظام السياسي 
يكون  لكي  السياسي  النظام  في  معينة  ش��روط  تتوفر  أن  الضروري  من  وهل  الفلسطيني؟ 

رئاسي أم برملاني؟ وشكرا.

  د. رفيق أبو عياش، استاذ قانون دستوري ، جامعة القدس:

- هناك خلط كبير في املفاهيم املتعلقة بالنظام السياسي البرملاني والرئاسي واملختلط أو 
نظام حكومة اجلمعية، هذا اخللط سببه هو نص املادة اخلامسة التي اشار اليها اجلميع، هذه 
املادة ال  املعومة والتي وضعت رمبا ألمر في نفس يعقوب، ألن هذه  املادة  املادة سأسميها 
حتدد ما هو النظام النيابي، حيث أن النظام النيابي هو ثالثة انواع معروفة في العالم، وهي 

البرملاني ، الرئاسي ونظام حكومة اجلمعية املعمول به اآلن فقط في سويسرا.

-  ردا على زميلي أستاذ القانون الدستوري في غزة ال ميكن حتديد شكل النظام السياسي 
استنادا الى نص دستوري واحد أو لنص مادة في القانون الدستوري، املسألة األخرى أننا 
تناسينا في هذا املؤمتر مسألة هامة جدا لكي نحدد كيفة حتديد طبيعة النظام السياسي وهي 
نقطة قانونية دستورية بحتة، وهي املسؤولية الوزارية التي لم يتطرق لها أحد، في النظام 
السياسي الفلسطيني عندما تشكلت احلكومة الفلسطينية األولى كنت على يقني وأكاد أجزم 
وأخالف زميلي أستاذ القانون الدستوري بأننا نحن أمام نظام شبه رئاسي وليس نظام برملاني، 
وذلك ألن رئيس الدولة في النظام البرملاني يسود وال يحكم وهذه األنظمة البرملانية التي تقع 
فيها كل املسؤولية على عاتق احلكومة ويكون فيها رئيس الدولة غير مسؤول اطالقا، اذا ال 
ميكن ان نكون امام نظاما برملانيا، وعليه حتى اجيب على التساؤل نحن أمام أي نظام؟ نحن 

أمام نظام مختاط أو شبه رئاسي كما هو احلال في فرنسا، وشكرا.
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  أ. فاتنة وظائفي، وزارة شؤون املرأة، رام الله 

بالنسبة للمؤمتر فهو هام جدا في الوقت الراهن وذلك بسبب اجلدل الدائر في الساحة 
الفلسطينية واخلالفات والتناقضات التي أفرزت صراعات في قطاع غزة على الصالحيات 
وصعوبة الفصل بني السلطات الثالث، لذلك كان للمؤمتر أهمية كبيرة في هذا الوقت حتى 
يثير جدل في املجتمع الفلسطيني خاصة وأننا مازلنا من خالل املداخالت السابقة نختلف 
أن  املداخالت  من  فهمت  وقد  برملاني،  أم  رئاسي  هو  هل  الفلسطيني  النظام  طبيعة  على 
النظر عن  النظام بغض  الفلسطينية، وأهم ما في هذا  النظام هو نظام اداري يدير الشؤون 
شكله  انه يجب أن تتوفر فيه الشفافية واملساءلة ومراقبة آللية عمله، ألن اخللل في عمل 
السلطة بغض النظر عن القيود املفروضة عليها  سيرهق الشعب الفلسطيني، وبالتالي حتى 
نعزز صمود الشعب الفلسطيني نحن بحاجة إلدارة هذا النظام بشكل جيد حتى نتمكن من 
الصمود وبناء الدولة، وعليه ليس هناك خطأ في اخضاع النظام السياسي الفلسطيني لنقاش 

منذ اآلن وحتى قيام الدولة وبناء نظام سياسي، وشكرا.

   النائب وليد عساف
في  ألن��ه  مختلط،  نظام  ان��ه  فلسطني  ف��ي   السياسي  النظام  شكل  من  نظري  وجهة    -
حالنا مت انتخاب الرئيس من الشعب وبالتالي أخذ سلطة مشروعة مكنته من احلصول على 
صالحيات واسعة منحت له في القانون، وبالتالي فالنظام مختلط لكنه مييل إلى الرئاسي اكثر 
منه إلى البرملاني، وهنا اقترح ايضا ان يبقى نظاما مختلطا، لكن علينا ضبط الصالحيات في 
القانون األساسي حتى ال يبقى هناك تناقضا بني مواد متنح الرئيس صالحيات معينة ومتنح 

مثلها للحكومة.

-  النقطة األخرى هي أن سبب األزمة التي منر بها هو النظام االنتخابي الذي ال يقوم 
على النسبية الكاملة، بينما هناك كتل سياسية تشارك فيه، مما يسمح بأن تشكل احدى الكتل 
أغلبية في البرملان األمر الذي يعيق دوره الرقابي على احلكومة، وبالتالي يجب تعديل قانون 
االنتخابات إلى قانون نسبي كامل حتى يتمكن املجلس التشريعي من ممارسة دوره في الرقابة 

على احلكومة وليس في التغطية على احلكومة.
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والعراقي  األفغاني  وهي  املنطقة  في  الثالث  السياسية  النظم  حول  اخيرة  مالحظة    -
العراقي  النظام  ألن  الفلسطيني،  للنظام  كبير  ظلم  املقارنة  هذه  في  أرى  أنا  والفلسطيني، 
واألفغاني جاء بعد احتالل مباشر بينما جاء النظام الفلسطيني نتيجة ثورة عمرها 40 عاما، 

وكان فيها من التضحيات الكثير، وشكرا.
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  النائب مروان أبو راس، عن كتلة حماس البرملانية:

 ما زلنا نتسائل أي نظام سياسي نريد، وهنا اقول أن النظام الذي نريد هو النظام احلالي 
ولكن يجب تطبيقه، ولألسف ما زلنا نحوم حول املشكلة دون ايجاد حل. وشكرا.

   النائب عيسى قراقع عن كتلة فتح البرملانية: 

في البداية وحتى ال يتحول حديثنا الى ترف فكري، فهدف اخضاع أي نظام للنقاش 
باحلرية واألمان  الفلسطيني  للشعب  الوطنية  اآلم��ال واألح��الم  مهما كان شكله هو حتقيق 
كما  حتويلنا  في  جنح  من  هناك  أن  يبدو  ولكن  والدميقراطية،  والتنمية  والرفاه  واالستقالل 
صورة  جتميل  مت  السجن” فمهما  إدارة  على  يختلفون  “سجناء  إلى  بشارة  عزمي  د.  قال 
النظام السياسي احللم، ماذا يفيد امام حالة التدهور التي مير بها الشعب الفلسطيني؟ فمهما 
كانت صورة هذا النظام جميلة ففي تقديري يجب التركيز على تعزيز الوحدة الوطنية وبناء 
ال��وزارة  فيها  تعتقل  قد  وزارات  على  االختالف  من  بدال  اعداءنا،  مواجهة  في  مؤسساتنا 
السلطة  بني  اجلمع  في  العبث  من  حالة  في  نعيش  فنحن  حاليا،  ج��اري  هو  كما  بأكملها 
واملقاومة، وبني االحتالل و التمسك بأمور شكلية، وبالتالي يجب تغيير األمور باجتاه آخر 
وهو بناء وحدة وطنية فلسطينية وشراكة سياسية حقيقية، نستطيع من خاللها مواجهة كافة 

التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وشكرا. 

   النائب قيس ابو ليلى، عن كتلة البديل البرملانية:

 أريد أن اشير إلى نقطة قد يكون فيها شيء من االلتباس، فحتى اآلن الدولة هي منظمة 
الفلسطيني  الوطني  املجلس  لها  واعلن  اسسها  التي  فلسطني  دول��ة  هي  الدولة  التحرير، 
واتخذ لها في سياق هذا االعالن قرارا بأن تكون اللجنة التنفيذية للمنظمة مبثابة احلكومة 
الكامل وانتخاب حكومتها اجلديدة، والسلطة  يتم اعالن دستورها  أن  لدولة فلسطني إال 

التعقيب على المداخالت
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هي سلطة احلكم الذاتي في الضفة الغربية مبا فيها القدس وفي قطاع غزة، هذا هو الشكل 
او  ذل��ك  صوابية  م��دى  عن  النظر  بغض  اآلن  حتى  الفلسطيني  السياسي  للنظام  القانوني 
خطئه، وعندما نذهب مثال إلى اجلامعة العربية جنلس وراء يافطة تقول دولة فلسطني متثلها 
متثلها  فلسطني  مفوضية  جند  املتحدة  االمم  في  احلال  وكذلك  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
منظمة التحرير الفلسطينية مبوجب قرار اجلمعية العامة، هذا هو النظام القانوني الذي أعتقد 
انه من املهم بالنسبة لنا جميعا، رمبا يكون هذا النظام بحاجة إلى مراجعة، ولكن انا اعتقد 
ان هذا النظام ليس فقط قضية دستورية وامنا هو قضية لها عالقة بوحدة الشعب الفلسطيني 
في الوطن والشتات ووحدة متثيله، لذلك يجب أن نأخذ بعني االعتبار هذه القضية عندما 

نتعاطى مع مسأله كهذه.
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كلمة الختام

د.عزمي الشعيبي، املنسق العام الئتالف أمان

بداية سأعرض عليكم املنهجية التي سنتعامل بها مع نتائج املؤمتر، والتي تتضمن مراجعة 
كافة املداخالت من قبل مكتب أمان، ومن ثم سوف يتم  صياغة ورقة نتائج بناء على احلوار 
الذي دار بني املشاركني، ثم يتم  التحضير الجتماع مصغر على طاولة مستديرة ندعوا فيه 
األط��راف،  كافة  قبل  من  تبلورت  التي  األساسية  االجتاهات  لعرض  األساسية  األط��راف 

وذلك لالجابة على التساؤل حول اآللية التي سنسلكها للتعامل مع هذه النتائج.

مهتمة  أم��ان  أن  باعتبار  ليس  امل��وض��وع  ه��ذا  وأث��رن��ا  تعرضنا  قد  أم��ان  ائتالف  في  نحن 
التي  واالستطالعات  الدراسات  خالل  من  مراجعاتنا  اطار  في  وامنا  السياسية،  باجلوانب 
أعدتها أمان، باالضافة على كافة اجلهود التي بذلت خالل السنوات املتواصلة فيما يخص 
موضوع مكافحة الفساد، وذلك من خالل البحث عن األسباب التي أبطأت عملية املعاجلة 

ملوضوع الفساد.

اية شكوك  بأنه اليوجد   وهنا اسمحوا لي االخ��وان في حركة حماس ان أؤكد علمنا 
لدينا في أن االخوان في حركة حماس لم يريدوا ان يكافحوا الفساد، فحملتهم االنتخابية 
وليس  اساسي،  موضوع  الفساد  موضوع  كان  لديهم  األول��وي��ات  ترتيب  وفي  وأدبياتهم 
فقط االخوان في حركة حماس بل أيضا اجلمهور الفلسطيني أراد بانتخابه حلركة حماس 
أن يوصل هذه الرسالة، حيث كان احد اشكال ومبررات انتخاب حركة حماس موضوع 
ورغ��م  لديهم،  املتوفرة  النوايا  كافة  رغ��م  احل��رك��ة  ف��ي  االخ���وان  ولكن  الفساد،  مكافحة 
تصريحهم بأن النظام جيد، لم يستطيعوا أن يقودوا هذه احلملة ملكافحة الفساد، وفي رأيي  
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عن احد اسباب ذلك هو ما توصلنا له في أمان من خالل دراساتنا أن هناك اشكاليات جدية 
في طبيعة النظام التي جعلت األولويات تتبدل، ويصبح هناك صراع على السلطة بدال من 
النوايا لذلك،  بالرغم من وجود  الفساد سواء لدى حركة فتح أو حماس  أولوية مكافحة 
وهنا لو نظرنا جلهد حركة حماس في مكافحة الفساد جند أنه شبه معدوم، ويعود جزء كبير 
من اسباب ذلك إلى اشكالية النظام السياسي الفلسطيني وعدم وضوحه، وهناك مؤشرات 

واضحة على ذلك.

مجموع  ففي  احلالي،  السياسي  النظام  في  اشكالية  أي  يوجد  ال  أنه  صحيحا  فليس   
املداخالت بغض النظر عن املقدمات اشار اجلميع إلى وجود اشكاليات، قد نختلف على 
طبيعتها او حجمها أو مدى تأثيرها،  ومنها قضية العالقة بني املنظمة والسلطة وهنا أنا مع 
والعالقة بني  الشامل،  السياسي مبفهومه  النظام  اخذ  إلى ض��رورة  اش��اروا  الذين  االخ��وان 
املنظمة والسلطة، موضوع االشكالية في املنظمة واالصالح فيها، موضوع االشراف على 
األجهزة األمنية، موضوع املؤسسة األمنية ووضعها ومكانها في النظام، موضوع املساءلة 
واحملاسبة لعدد واسع من املؤسسات العامة التي بحكم القانون الفلسطيني مرتبطة مبؤسسة 

الرئاسة، ويقوم بتعيينها الرئيس وال يوجد آلية ملساءلة هذه املؤسسات.

هناك  كان  األساسي  القانون  نصيغ  أن  قررنا  فعندما  عنه،  نعلن  أن  يجب  تاريخ  هناك 
الرئيس عرفات، ألنه في  تقول ال حتاولوا ذلك في ظل وجود  النظر  العديد من وجهات 
مرحلة غير واضح فيها اين تتجه الدولة من الصعب عمل قانون ودستور ، وفي ظل وجود 
الرئيس عرفات من الصعب جدا على كل املشرعني واملنظرين القانونيني أن يصيغوا قانون 

يستوعب الرئيس عرفات كانت وجهة نظر مطروحة.

البداية كان  انه منذ  أريد ان أوضح  القانون األساسي، وهنا   لكننا عملنا على صياغة 
في  القانون  بقي  االساسي  القانون  صياغة  متت  فعندما  وموضوعية،  جدية  اشكالية  هناك 
التشريعي عمل على صياغته  الرغم من أن املجلس  األدراج ملدة سنوات ولم يخرج على 
في العام �997 لكنه نشر في اجلريدة الرسمية عام ��00، ولم يكن ذلك بسبب االحتالل 
الذي  آنذاك  القائم  الفلسطيني  السياسي  النظام  بل ألن  اخلارجية،  الضغوط  بسبب  وليس 
بيضاء،  صفحة  على  نعمل  نكن  لم  وحتييده،  الغاءه  السهل  من  يكن  لم  طويل   تاريخ  له 
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وعندما أعدنا صياغته كان عبارة عن آراء وأفكار أفراد، ولم جتلس القوى السياسية لغاية 
اآلن ملناقشته وصياغته.

آراء  هناك  أن  النظام جند  فتح حول  في حركة  أعضاء  نستمع آلراء  أن  مثال  أردن��ا  واذا 
مختلفة ومتعددة بشأنه، فلم تعمل احلركة على صياغة موقف موحد من النظام السياسي 

الفلسطيني.

 كذلك بالنسبة لالخوان في حركة حماس، فما سمعناه اليوم من األخ في احلركة عضو 
النظر  النظام محترم وجيد، وال داعي العادة  أن  أبو راس من  النائب  التشريعي   املجلس 
فيه، فإذا كان هذا الرأي يعكس توجه حركة حماس فنتمنى أن نقرأه في أدبياتهم القادمة، 
ولكننا نتمنى بأن يخضع ما طرحه اليوم األخ النائب أبو راس لنقاش في داخل احلركة منذ 
اليوم لتحديد موقف رسمي وجدي حلركة حماس من النظام السياسي الفلسطيني، ألنه قد 
يكون من الصعوبة االرجتال بسرعة بأنه ال يوجد اشكالية في هذا النظام، اذا كان ال يوجد 
اشكالية في هذا النظام يعني هذا أن هناك اشكالية في األفراد، فكيف نطمئن نحن الشعب 
لم  اذا  اجليد  احلالي  النظام  باألمس في ظل  الذين تصارعوا  األف��راد  بأن هؤالء  الفلسطيني 

يحدث تغيير في النظام بأن ال يتصارعوا مجددا؟.

النصوص  لنفس  قانونية مختلفة  تفسيرات  هناك  وأن  اشكاليات  هناك  ان  أؤكد  وعليه 
وذلك ليس بسبب االنحياز املطلق من قبل القانونيني بل بسبب عدم وضوح في الصياغات 
املوجودة في هذا النظام، بل ليس بسبب عدم وضوحها بل بسبب عدم قدرتنا على صياغتها 
في ذلك الوقت، وأنا من الذين عملوا على صياغة القانون األساسي، وأنا الذي صغت 
املادة املتعلقة بصالحيات مجلس الوزراء، وقمت بوضعها بهذه الصياغة ليس بسبب عدم 
قدرتي على ازالة التعارضات بل ألنه كان هناك طرفني على الطاولة ولم يكن هناك اتفاق، 
وبالتالي كان ال بد من حلول وسط وموائمة بني طرفني يجري الصراع بينهم حول طبيعة 
الصالحيات التي ستمنح للرئيس وتلك التي ستمنح ملجلس الوزراء، فإذا كان هذا الصراع 
الواحد وهو حركة فتح فهل سنقتنع أن االخ��وان في حركة حماس وفتح  في ظل احلزب 

سيتفقون على تفسير هذه النصوص؟
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ما أخذنا  اذا  أمامها على األقل  التوقف  بد من  أن هناك اشكالية كبيرة ال  أكرر   وعليه 
اننا نتحدث عن قانون  بعني االعتبار أن النظام السياسي أشمل من السلطة، وعلى اعتبار 
االنتخابات ومنظمة التحرير والعالقة بني املنظمة والسلطة، واليوم طرح االخوان موضوع 

األحزاب وقانون األحزاب وغيرها من القضايا التي لها عالقة مباشرة بالنظام السياسي.

الى وجود  اشكالية، قد نختلف على طبيعتها وحجمها   إن كافة املداخالت اشارت 
ولكن نحن نريد ان نؤكد لكم كمؤسسة معنية في محاربة الفساد أننا على األقل نحن نؤكد 
ان هناك اشكالية في موضوع املساءلة، فنحن ال نستطيع ان نساؤل السيد الرئيس وال أي 
من املؤسسات التي تتبع للسيد الرئيس، فال يوجد في القانون آليات ملساءلتها، والبرملان 
باغلبية حركة حماس لم يستدع السيد الرئيس محمود عباس ليساءله ألنه ال يستطيع ذلك، 
يدار  العامة  األم��وال  من  ان جزء  من  وفتح  بني حماس  االتفاق  ما مت  اذا  نساؤل  اذا كيف 
من مكتب الرئيس فكيف نساؤل ونتابع ونتأكد من االلتزام بالقوانني؟ لذلك يجب أن ال 

نستسهل ونقبل بالقول أنه ال يوجد لدينا اشكالية في النظام السياسي.

موضوع  من  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  موقف  وه��ي  األخيرة  للنقطة  انتقل  وهنا   
السلطة، ليس صحيحا ان هذا النظام  وضع وسط ضغوطات وتفاعالت لم نكن مدركني 
لها، فعندما دعينا إلى املجلس املركزي في اجلزائر حتدث الرئيس ياسر عرفات بشكل واضح 
السلطة،  الدولي من هذه  يريده االسرائيليون واملجتمع  النظر عما  »أنه بغض  فيه  لبس  ال 
نحن كفلسطينيني نريد ان نحول هذه السلطة إلى دولة« ورد عليه ابو مازن في ذلك »أن هناك 
مخاطرة كبيرة ، فمن املمكن أن نذهب إلى دولة، وايضا أن نذهب كذلك إلى الدمار«، 
مبعنى أن املوضوع لم يأت في سياق اعتباطي، بل فكرة بناء السلطة وحتويلها باألمر الواقع 
الواقع  الدولة من خالل األمر  الرئيس ياسر عرفات، مبعنى فرض  إلى دولة كانت فلسفة 
وحتويل السلطة إلى دولة، ولم نسمع أي من األحزاب الفلسطينية يختلف في هذا الرأي 
في حتويل السلطة إلى دولة، فنحن قبل العام �999 عندما اقتربت نهاية الفترة االنتقالية، 
كان السؤال يتضمن هل نعلن الدولة كما كانت في اطار املنظمة على األرض الفلسطينية 
اخلاضعة للسلطة أم ال؟ ولم يكن هذا موضوع خالف بني األطراف السياسية، وقد فشلنا 
في حتويل السلطة والدولة ألسباب مختلفة، لكن جزء من هذه االسباب نتحمله نحن في 

أداءنا وليس االسرائيليني، لذلك آن األوان اليوم ملراجعة شاملة، وشكرا.
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وجود  الى  بها  تقدموا  اساسية  توصيات  عدة  خالل  ومن  املؤمتر  في  املشاركون  أعلن 
مشاكل جدية ناجمة عن النظام السياسي الفلسطيني املختلط )الرئاسي البرملاني(، واكدوا 
للدولة  األنسب  السياسي  النظام  شكل  على  وطني  وباتفاق  واض��ح  حتديد  ض��رورة  على 
الفلسطينية العتيدة، واعادة صياغة االحكام التي حتدد طبيعة هذا النظام وتزيل التناقضات 
في الصالحيات والنصوص القانونية مبا يساهم في استقرار العالقات وتقوية دور السلطات 
الثالث الداخلية، وتوزيع الصالحيات بشكل متوازن وبشكل يضمن الرقابة املتبادلة فيما 
وبناء  الوطني  التحرر  في  الفلسطيني  املجتمع  اه��داف  حتقيق  آليات  بني  يوائم  ومبا  بينهما 

الدولة. 

ومن هنا تظهر احلاجة الى تنظيم حوار وطني بني كافة األطراف من أجل إقرار طبيعة 
الفلسطينيني  وهموم  حاجات  يلبي  سياسي  نظام  إل��ى  الوصول  لضمان  السياسي  النظام 

عمومًا.

كذلك أهمية حتديد طبيعة العالقة ما بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، 
وطبيعة العالقة بني مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء بشكل يحافظ على املنظمة ويفَعل 

السلطة ويعزز النظام الدميقراطي البرملاني بديال عن النظام املختلط.

إن بناء املؤسسات القوية والفاعلة متّكن أي نظام سياسي من القيام بدوره بشكل فّعال 
املؤسسات  عمل  مراجعة  إل��ى  املنتخب  التشريعي  املجلس  م��ب��ادرة  خ��الل  من  وصحيح، 

الخالصة
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وفحص مكامن اإلخفاقات وتقوية املناعة الداخلية لتلك املؤسسات. اضافة لدعم وتأييد 
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإلصالح تتولى عملية مراجعة وتصويب اداء وتطوير مؤسسات 
السلطة الوطنية وتقوية البناء املؤسساتي، وضرورة املراجعة لعمل مؤسسات السلطة الوطنية 
وتطوير األداء فيها مبا يخلق دولة املؤسسات والقانون ويخضع اجلميع للمساءلة واحملاسبة 
على  إصالح  على  العمل  ضرورة  كذلك  الرقابي،  التشريعي  املجلس  دور  ويعّزز  ويدعم 

السلطة القضائية واعادة بناءها. 

حترير  اساسها  إص��الح  خطة  على  واالعتماد  ف��ورًا  األمنية  املؤسسة  إلص��الح  ال��دع��وة 
واخضاعها  واحلرفية  املهنية  نحو  السياسية  التجاذبات  من  فيها  والعاملني  االمنية  املؤسسة 

للمستوى السياسي واعادة النظر في اعدادها الكبيرة غير املبررة. 
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  املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي و الدميقراطية- مفتاح
info@miftah.org: البريد االلكتروني

   www.miftah.org: الصفحة الكترونية
رام الله  - هاتف : �989490-�0 فاكس :�0�-�98949

القدس   - هاتف �585�84-�0  فاكس 0�-58�5�84 

  امللتقى الفكري العربي-القدس 
info@multaqa.org : البريد االلكتروني
www.multaqa.org الصفحة الكترونية

هاتف :6�64774-�0 فاكس : 0�-6�64��8

   مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد
 info@paltrade.org : البريد االلكتروني
www.paltrade.org :الصفحة الكترونية

تلفون : ��408�8-�0  فاكس: 0�-�408�70

   املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية-مواطن
muwatin@muwatin.org :البريد االلكتروني

www.muwatin.org: الصفحة الكترونية
هاتف :�95��08-�0  فاكس:0�-�960�85 

أعضاء ائتالف أمان
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  مركز امليزان حلقوق االنسان

 info@mezan.org :البريد االلكتروني
 www.mezan.org: لصفحة الكترونية

هاتف :��8�044-08 فاكس:08-�8�0447  

  املجلس الفلسطيني للعالقات اخلارجية/غزة

cfr-pal@hotmail.com. :البريد االلكتروني 
www.cfr-pal.org: الصفحة الكترونية

هاتف : �8�66�7-08    فاكس : 08-�8�66�7

 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-أمان 

aman@aman-palestine.org :البريد االلكتروني
www.aman-palestine.org:الصفحة الكترونية

هاتف : �974949، �989506-�0  ،فاكس :0�-�974948


