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 *عاصم خليل

 

 :ةدستوري  الدور الدساتير المكتوبة في تأجيج األزمات 
 **ةكحالة دراسي   2006بعد وصول حركة حماس للحكم عام  ةالفلسطيني  السلطة 

 

 مةمقد  ال

ة السياسطي  بجطذور ازممطة  ، حنط  هتطهم  ةالفلسططنني  للسلطة  السياسي  موضوع هذه الدراسة هو النظام 
ل ططد وهططلز ازممططة  .بشطط   تططام الفلسطططنني   السياسططي  ة الهططي هصههططره، وا رهططا تلطط  مسططه ب  النظططام الحالي طط

. فمطص ناحيطة، سطيطرز ةالفلسططنني  والطذ  شطتد اتشطهبال المسطل ن بطنص الفهطا    2007الحالية ُذروهتا تطام 
. ومططص ناحيططة ةالفلسطططنني  اجتططم  السططلطة    المسططلحة ضططد  مططص لططست اسططهلدام ال ططو   غططم  حمططاع تلطط   طططاع 

منططذ ذلططل  الغربي ططة الضططف ةهحططز  يططاد  الططر يع محمططود تبططاع فططي ح ططم  ةالفلسطططنني  ز السططلطة الططرا اسططهمر  
. وفططي الفلسططنني   الهشطرعصي  ننص طد المجلطع  وبطدوص اص   ،ةة و طراراز ح ومي ططمطص لطست مراسطيم ر اسطي   ،الحطنص

 ةالفلسططنني  "ازرض ه حطد  تلط  ان طمص اإل ليم الذ  هصهبره  طراراز ازمطم المه   الو ز ذاهه، ب ي الكياناص جمءا  
باتهبطار فلسططنص لغايطاز  2012تطام  ةالصام طة لطم نهغنطر نهنجطة  طرار الجمصي ط وهو وضع  انوني   – ة"المحهل  
 تا دولة غنر تضو. ة تل  ان  ة الصام  الجمصي  

                                                           
 ال انوص في جامصة بنرمعز. ارل فياسهاذ مش *

والهطادر  تطص جامصطة ننوعطورل، مطبصطة جامصطة  دسطهور   ة لل طانوص الة الدولي  ة في المجل  لنمع  جة تص هذه الدراسة باللغة اإلنظترز للمؤلف نسلة اولي   **
راء الصططر  صس ططة، وبمططا نططهس م مططع الُ ططاز ذاز الضططوء بصططض المسططهجد   فططية، جططرا هحططدن  هططذه الدراسططة بصططد هحضططنرها باللغططة الصربي طط . و ططدكسططفوردا

ضططافاز وهوضططيحاز  ططد هكططوص مناسططبة لطبيصططة الدراسططة باللغططة الصربي طط هططدل  ضططمص ح طط  ة لم طط  هططذه الدراسططاز والهططي الم هبططة الصربي طط ف ططروذلططل ل ؛ةوا 
 لسط سع تل  النسلة ازهلي ة باتنجلنمع ة، انظر: النظرع ة الدسهورع ة.

Asem Khalil, ‘Beyond the written constitution: Constitutional crisis of, and the institutional deadlock in, the 
Palestinian political system as entrenched in the basic law’, International Journal of Constitutional Law, Vol. 11 
No. 1 (2013): 34–73. 
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

ازسط لة والشط ول امدادز منذ ذلل الحنص، 
 .المه لطذ ة بصض اإلجراءاز والملاوف حوت شرتي  

 الضطططف ةفطططي  المه لطططذ جطططراءاز اإلفمطططص جتطططة هنطططال 
محمطود  ،ةالفلسططنني  ب  ر طيع السطلطة مص     الغربي ة
)م ططططط   هطططططدار ال طططططراراز ب طططططانوص،  نشطططططاء  ،تبطططططاع

الهططي وح ومهططه لطط، ،  الططة الطططوار ، ح ومططة  نفططاذ ح
منططططططذ  الهشططططططرعصي  لطططططم هحهطططططط  تلطططططط    ططططططة المجلططططططع 

فطي  المه لطذ جطراءاز ، اإللطرا اومص جتة  .2007
هنطططال ، ايضطططا   .حمطططاعحر طططة بططط  مطططص     غطططم   ططططاع 

ر  حطوت مطدا مشطروتية الهغننطراز فطي  نطهساؤتز  
)م ططط   غطططم  فطططي  ططططاع  ال ضطططا ي  و  ال طططانوني  النظطططام 

 1،غططم   طططاع ب لططا    ضططاء اتلطط  للهصنططنص مجلططع 
هصننص ال ضا  واتضاء النيابطة الهصدن  تل  آلياز و 

طط لطط  نحططو مما طط ، ا نططرز هسططاؤتز تلطط، .  ة، الصام 
،   طططط    الفلسطططططنني   السياسططططي  ق بالنظططططام فيمططططا نهصل طططط

فطططي  ةدسطططهورع  الوالهرهنبطططاز  ازساسطططي  ودور ال طططانوص 
الهسب  في هذا الهدام )والطرع ة الهي يم طص فنتطا 

يسططططططاتد تلطططططط  و ططططططف ذلططططططل  اص   ازساسططططططي  لل ططططططانوص 
الهطططدام بطططنص ازططططراف المهنامتطططة ، باإلضطططافة الططط  

الهحرعططططططر  منظ مططططططةو  ةالفلسطططططططنني  مسططططططه ب  السططططططلطة 
 ةالفلسططططططططنني  نفسططططططتا، وجططططططدوا الدولططططططة  ةالفلسطططططططنني  
م اني   ةالمسه بلي    .ة اسهمرار وجودهاوا 

لططذ هططذه الدراسططة مططص ازممططة فططي النظططام هه  
ن طططططة انطططططس  فططططي  ةالفلسطططططنني  للسططططلطة  السياسططططي  
ل  مطا  م تا في بصض ازحياص سهه د   ان  ت   هحلنلتا؛ 

هططا، ء  لطط  مططا ورا سططهصود الططرا  واحيانططا   ،بصططد ازممططة
بال در الطسمم لهطدتيم الُحجطل المطروحطة. وبتطذا لطص 

                                                           
 لطا   هفحة المجلع ازتل  لل ضطاء السع تل  ط  للممعد، يم ص ات 1

   http://www.hjc.gov.ps/arتل  الرابط الهالي:  غم  ب طاع 

تطططا حطططد  نهصامططط  الباحططط  مطططع هطططذه ازممطططة تلططط  ان  
ن  لارج تطص الهطارع،،   حطد  حهط  فطي سطيا   مطاوا 

ططة ولي الباحطط  اهمي ططص. وبتططذا ُنططمصططن   ة للسططيا  لاه 
طط الصططام   ز فيططه هططذه ازممططة مططص اجطط  هسططليط الططذ  هم 

 صة تل  المحل، الضوء تل  ال ضايا الح ي ية الوا
ولططططيع ف ططططط تلطططط  ال ضططططايا الهططططي ا ططططارز الن اشططططاز 

راف طز الهطي ممطة ازة هلل لاه   في حننه ةدسهورع  ال
وهططططططوت حر ططططططة حمططططططاع  لطططططط  الح ططططططم مططططططص لططططططست 

  .2006ة تام انهلاباز ديم راطي  

الملطططاوف المرهبططططة  فطططي هطططذا السطططيا ،  ص  
الهصامطط   والططذ  ت نططهم   الفلسطططنني   السياسططي  بالنظططام 

ذاهطططه بططط  بوهطططفه  ه هطططدف بحطططد  مصطططه هنطططا تلططط  ان ططط
لهطططنع ال طططرار سطططواء اكطططاص  مس مطططا   وببسطططاطة هرهنبطططا  

ر فنتطا ا  هلل ال راراز الهي يصب  ام  انونيا ؛  سياسيا  
بططالهصبنر فنتططا تططص تططص هطبنططق ال ططانوص  لوص ؤو المسطط

ص  وحنططط   2.نفسطططه  رادهتطططم بمطططا يسطططمن بطططه ال طططانوص 
ر تططص اإلراد  يصب ططة الديم راطي ططفططي ازنظمططة ال ططانوص 
 ،مص لست مم لطي الشطص ه ن  س   نهم   ذ وال، ةالشصبي  

ة، الصام  بصندا  تص الن اشاز  تاد   الشص  نب    فإص  
 ططة   المهصل  سططواء هلططل المرهبطططة بالهشططرعصاز او حه طط

النماتطططططططاز الهصامططططططط  مطططططططع  ، فنطططططططهم  الدسطططططططهوربهنفنطططططططذ 

                                                           
  rule by lawنهطين اتحهكطام لل طانوص ) هة الدسهور فطي ان طمص اهمي  هك 2

الح طم  راد  الح ومة ل نطود ال طانوص  باإلضطافة  لط  هم طنص )ا ، هلضع 
  )ُيسهلدم ال طانوص  شط   مطص rule through lawمص لست ال انوص )

 Rule ofاشط ات الح طم . هططذا هطو المصنطط  المطمدوج لسططياد  ال طانوص )
law  .  

Ulrich K. Preuss, The political meaning of 
constitutionalism, in CONSTITUTIONALISM, 
DEMOCRACY AND SOVEREIGNTY: AMERICAN 
AND EUROPEAN PERSPECTIVES 11, 16 (R. 
Bellamy ed., Avebury 1996).  

http://www.hjc.gov.ps/ar/
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 (2017/1ة )القانونّيسلسة أوراق عمل بريزيت للدراسات 

ة سططططططططططاز الرسططططططططططمي  مططططططططططص لططططططططططست المؤس   ةدسططططططططططهورع  ال
 الدسطهور نفسطهة الهطي وردز فطي الش لي  جراءاز واإل

ططططططط ة الشطططططططص  فطططططططي هطططططططذه دوص الحاجطططططططة لهطططططططدل  تام 
 . المنامتاز

 ةدسطهورع  الة و السياسطي  النماتطاز  لكص بما اص  
تا مص لست اآلليطاز الطوارد  فطي الدسطهور حل   لم نهم  
  بطرع ة اتحهكام للسسح وفرض الرا  بال و   ب  هم  
هططذه الدراسططة هططدافع تططص ف ططر   ة الجانطط ، فططإص  احادي طط

 فططي هططميم ا    نوضططع مجططددا   الشططص  نجطط  اص   اص  
. الفلسطنني   السياسي  ق بالنظام مهصل   دسهور   ن اش 

ة نهنجططططة منط ي طططط ههططططذ ففططططي نتايططططة المطططططاف، الططططيع
مهططططططنر  البه رعططططططر  نصالفلسطططططططننن   لستهططططططراف بحططططططق  

هصلطططي  مطططص ذلطططل، سطططهحاوت هطططذه الدراسطططة اص   هطططم  واز
والدسهور في و ز تس فيه ضطجنل هوز ال انوص 

بطططالرغم  ا  السطططسح بطططنص ازططططراف المهنامتطططة فلسططططنني  
إلسطرا نلي  امطص اسطهمرار اتحطهست 

فطي و ططز وذلطل  3
سطح تما  نهم   الشرتي ةمص ال انوص و  نبدو فيه اص  س  

م الهططي ه ططد   ةالفلسطططنني  والفهططا   حططما  بطط  ازمططص    
صططة ة، مهطل  السياسططي  ملهلططف الططذرا ع لهبرعططر  راراهتططا 

للحهططوت تلطط   ازساسططي  ال ططانوص   لطط بططر ر رجصططي 
تططا والهططي هظتططر للصيططاص برن   ،و هبرعططر زفصططالتمادتططم 
 افيططططا  ي ططططوص هططططذا سططططببا   دوص اص   – ةدسططططهورع  غنططططر 

 . يمنصتم مص هنفنذها

فشططط   ي هطططرح الباحططط  فطططي هطططذه الدراسطططة اص  
فطططططططي هسططططططططوية النماتطططططططاز بططططططططنص  ازساسططططططططي  ال طططططططانوص 

                                                           
 في هذه الدراسة:  مشابتا   تا  نجد هوج   3

David Dyzenhaus, Intimations of legality amid the 
clash of arms, 2 INT’L J. CONST. L. 244, 244 
(2004). 

ة ي طططواجتمهتطططا الح وم ةالفلسططططنني  سطططاز السطططلطة مؤس  
الهطي  ةدسطهورع  البسطب  ازدواز  ا  يم ص هفسطنره جم ي ط

مطططص اح طططام وآليطططاز  ةالفلسططططنني  هسطططهلدمتا السطططلطة 
، والهططططي ورد ذ رهططططا بازسططططاع ةدسططططهورع  سططططاز ومؤس  

 .الفلسطنني   ازساسي  في ال انوص 

ة جوهرع طططاز شططط الي   وجطططود اإلشطططار   لططط    ص  
ت نجططط  هفسطططنره  الفلسططططنني   ازساسطططي  فطططي ال طططانوص 

 دسططهور  ازساسططي  لططرفض ال ططانوص ه دتططو  تلطط  ان طط
وفطروع الح ومطة.  ةالفلسططنني  يح م السطلطة م هو  
 ازساسططي  ال ططانوص  هططذا ت يصنططي ايضططا  بططرص    مططا اص  

 دسطهور   ر ال طانوص الت يهلن  ن طة انطس  لهططو  
واضطن مر ان ار  ذلل مص شرنه  ص   ذ  ، الفلسطنني  

ة والهطططي ة الفاتلطططة المصني طططالسياسطططي  الجتطططاز  ص  اوهطططو 
هططططي اطططططراف النططططماع هسططططهمر فططططي اسططططهلدام ال ططططانوص 

مطططص اجططط  هبرعطططر موا فتطططا المهنا ضطططة مطططع  ازساسطططي  
 نة.مصن   ةدسهورع  مسا   

 ازساسطططططططي  تطططططططص رفططططططض ال طططططططانوص  توضططططططا  
نوضطع  ما ننبغي اص   تي الباح  اص  ، ند  الفلسطنني  

 طططة والمهصل  هطططو بصطططض اتفهراضطططاز اللاط طططة  جانبطططا  
هطططططططططه م انهطططططططططه ودوره، واهمن  ، وبازساسطططططططططي  بال طططططططططانوص 

، وطرع ة هفسطنر الفلسطنني   ال انوني  بالنسبة للنظام 
ل وهطبنطططق بنطططوده واح امطططه. بمصنططط  آلطططر، ت يشططط   

هنططال اهميططة لدراسططة ازممططة الهططي    بططرص  1الباحطط  )
؛  مططا ةالفلسطططنني  سططلطة لل السياسططي  هصههططر النظططام 

ة السياسططططي  هلططططل ازممططططة    بططططرص  2ل ايضططططا  )ت يشطططط   
طط ؛  مططا ةدسططهورع  ال النظرع ططةة مططص ناحيططة ال ططانوص و متم 

نص السياسن    الفاتلنص 3) ا  برص  لنر ت نن ر الباح  ا
بمطا مص طوت   ولوص اههمامطا  نُ الر يسنص في النماع ال ا م 

. بطط  تلطط  الص ططع ازساسططي  ال ططانوص  نططرد فططي نطط   
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ة مططص ذلططل، هنطلططق هططذه الدراسططة مططص افهططراض هططح  
تططاءاز وسططي هفي الباحطط  فططي د  امططا ورد اتططسه مططص 
ي هوضطططططططين سطططططططب   بولطططططططه لهلطططططططل جطططططططمء تحطططططططق فططططططط

 از. اتفهراض

طططططم هطططططذا الدراسطططططة بالم ابططططط  تلططططط  وجطططططه  هر  
صهبططر فنتططا ال ططانوص الطططر  الهططي يُ تلطط   اللهطو 
 ازساسي  ولماذا فش  ال انوص  ؛فصس   ا  متم   ازساسي  
ة تل  الرغم مص اسهمرار السياسي  النماتاز  في ح   

واسططططهمرار اسططططهلدامه  ازساسططططي  اتههمططططام بال ططططانوص 
 ةدسططهورع  الاللبططر  بططالرغم مطص اص  - ساسططي  ا مرجطع 

طططط تلطططط   لططططم يحهططططو   ازساسططططي  ال ططططانوص  اص  د تلطططط  هؤ  
الهطي ة السياسطي  ازممطة  لحط   مناسبة  ةدسهورع  ادواز 

منططططططططذ انهلابططططططططاز  ةالفلسطططططططططنني   تهططططططططفز بالسططططططططلطة
2006 . 

الهي ممة اسهلدام از هجدر اإلشار   ل  اص  
راف ططز وهططوت حمططاع للح ططم ومططا هططسه مططص احططدا  

ذاز  دسططططهور   ف ططططط  ذرعصططططة لهطططططوعر هحلنطططط  يططططرهي 
حطططططوت دور الدسطططططاهنر الم هوبطططططة فطططططي  نظطططططر   ططططططابع 

. لططذلل سيسططص  الباحطط  ةدسططهورع  ال  ازممططاز هجن طط
ططططط ة الهطططططي مطططططص لوضطططططع تطططططدد مطططططص المسحظطططططاز الصام 

فطططي  ةدسطططهورع  هكطططوص مطب  طططة تلططط  نظطططم  المم طططص اص  
بشططط    والصطططالم الصربطططي   –الصطططالم  مطططصامطططاكص الطططرا 

ة واتههمططططططام ضطططططوء ال ططططططوراز الصربي ططططط فططططططي -لطططططا   
 . المهماند بالدساهنر الم هوبة

هطططذه الدراسطططة لطططيع الطططذ مو طططف هطططدف   ص  
او  ةدسططططهورع  ة حططططوت  ضططططايا مططططص اللسفططططاز الف تي طططط

جدنطططد لفتطططم  "بطططراديغم"ا هطططراح ة، بططط  نماتطططاز سياسطططي  
 وا    – الفلسطططططططططنني   ازساسططططططططي  وهفسططططططططنر ال ططططططططانوص 

هططططذا النمططططوذج  اتهبططططار .  ذا مططططا هططططم  دسططططهور م هططططو 

يسطططططاهم فطططططي هسطططططليط  م انطططططه اص  إبف، مناسطططططبا  ومفنطططططدا  
 الهطي نطهم   ةدسهورع  الالضوء تل  الصدند مص ازس لة 

 الضططططف ة) ةالفلسطططططنني  فططططي اراضططططي السططططلطة ن اشططططتا 
.  غططططم    او سططططيطر  حر ططططة حمططططاع ) طططططاع الغربي ططططة

رشطاداز  اضف  ل  ذلل، سنرسطم البطراديغم الجدنطد 
نجططاد طرع تططا لللططروج  جدنططد  هسططاتد السططلطاز فططي 

 ة. الحالي   ةدسهورع  ال ةالفلسطنني  مص اممة السلطة 

ل طططططد هناولطططططز هطططططذه ة ومطططططص حنططططط  المنتجي ططططط
وبالهالي  ،ةالفلسطنني  الدراسة النظام الحالي للسلطة 

انه لطططططز ضطططططمص نططططططا  مطططططا يسطططططميه الطططططبصض تطططططا فإن  
بططططالمصن  الططططد نق، لهمننططططمه تططططص  ةدسططططهورع  ال النظرع ططططة
طططططم الطططططنتل الوهطططططفي   4ة.السياسطططططي  الفلسطططططفة  تلططططط   ر  

ة، حنططططط  الهطططططارع، والح طططططا ق اتحهمطططططاتز الجوهرع ططططط
ططططط ططططط 5والمصطططططاننر.ة ف الص سني طططططهلف  م لتطططططذا السطططططب  ر  

                                                           
4 See Martin Loughlin and Neil Walker, Introduction, 
in THE PARADOX OF CONSTITUTIONALISM 1, 2 (Martin 
Loughlin & Neil Walker eds., 2007). 

 ،  ص  الدسطهورع ةة بالنسبة آللرعص، وهذا هطو الطنتل الوحنطد المم طص للنظرع ط
 لطططرا، ا   نهمنطططم تطططص غنطططره مطططص ازسطططالن  المم نطططة از الطططنتل الوهطططفي  
 .الفلسفي  ، او ةالمفاهيمي  ، او النتل المصيار   

D. J. Galligan, The Paradox of Constitutionalism or 
the Potential of Constitutional Theory, 28 OX. J. 
LEGAL STUD. 343, 244–246 (2008). 
5 See Loughlin & Walker, Introduction, at 2. 

ة، ي ا ننص مص لططو  الهفسطنر: الهحلنلي طلهح نق هذا الطموح، يم ص هول  
فنتطططا هحلنططط  ازف طططار والمفطططاهيم الهطططي هحطططد  فطططي الممارسطططة،  والهطططي نطططهم  
ططة  انوني ططواجهماتي طط ة م بشطط    بنططر تلطط  البحططو  الهجرعبي ططة، والهططي ههر  
ة" وهطي ال انوني طة اسهلدام "اتجهماتي   ه هم  ة. هجدر المسحظة برن  الهطبي ي  

  Law and Society  وفطي الو طز نفسطه )sociolegalهشطنر  لط  )
 النظرع ططةم ضططمص    ططنتل مهمن ططGalligan  تنططه جاليغططاص )الططذ  هحططد  
ة لمصرفطة هذا النتل يسهفند مص البحطو  الهجرعبي ط ة.  ص  الوهفي   الدسهورع ة

 انظر:ة. ة الصملي  طرع ة سنر ازمور في الممارسة مص الناحي  
Galligan, The Paradox, at 346. 

ت مطص نطدور حطوت ازسطلو  ازو  ا النتل المصهمد في هذه الدراسطة فتطو ام  
 )والطططذ  نطططدل  ضطططمص الطططنتل الوهطططفي   ازسطططلو  الهحلنلطططي   الهفسطططنر، ا   

 



 كحالة دراسية 2006بعد وصول حركة محاس للحكم عام  الفلسطينّيةالسلطة : توبة يف تأجيج األزمات الدستورّيةدور الدساتري املك

 

5 
 (2017/1ة )القانونّيسلسة أوراق عمل بريزيت للدراسات 

 -"السياسططططططي  الباحطططططط  فططططططي هحلنلططططططه تلطططططط  "النظططططططام 
الطرع ة الهي  ق  ش   الح ومة، ا   بمفتومه الضن  

 فنتا فه  السلطاز ال س ، والطرع ة الهي نهم   نهم  
، والر ابططططة فنتططططافنتططططا ممارسططططة السططططلطاز والهشططططارل 

جطططططططراء الهطططططططوامص بننتطططططططا  وفطططططططي ال واتطططططططد  -تلنتطططططططا وا 
هجميصتطططا وهنسطططي تا  ة الهطططي هطططم  ال انوني طططسطططاز والمؤس  

  6.ةالفلسطنني  للسلطة  ازساسي  في ال انوص 

 السياسططي  به نططيم النظططام  ت  سططي وم الباحطط  او  
 ازساسططططي  فططططي ضططططوء ال ططططانوص  ةالفلسطططططنني  للسططططلطة 

 السياسي  هذا النظام  اص   نا  ، مبن  2003لصام ت المصد  
ططططنهضططططم   لمططططاذا لططططم يسططططاتد  حا  ص بططططذور فنا ططططه، وموض 

فطططي  دار  الهطططراع تلططط  السطططلطة  ازساسطططي  ال طططانوص 
تي بططنص الفهططا   المهنافسططة. بطط  تلطط  الص ططع، نططد  

سططططاهم فططططي وهططططوت  ازساسططططي  ال ططططانوص  الباحطططط  اص  
                                                                                       

  فططططي او الفلسططططفي   او المفططططاهيمي   والططططذ  نلهلططططف تططططص الططططنتل المصيططططار   
، وهططي الطرع ططة الهططي يصهمططدها بالصططاد  ف تططاء ال ططانوص الدسططهورع ة النظرع ططة

ططالوضططصي   وص بالصططاد  اسططلو  الهفسطططنر هبن ططفن ا ف تططاء ال ططانوص الطططوا صي  . ام 
. بلهططططو  اسططططلو  الهحلنطططط  المصهمططططد فططططي هططططذه ال ططططانوني   اتجهمططططاتي  

بطط  ف تططاء ال ططانوص تططا الوسططنلة المصهمططد  مططص    م تلطط  ان   ططد  الدراسططة والهططي هُ 
از؛ هلططل الهططي روانهططاص مم نهططاص فططي ازدبي طط -بالصططاد  –، هنططال الوضططصي  

  وازلطرا Hans Kelsenاز هطانع  نلسطص )هصهمطد تلط  آراء ونظرع ط
 .H.L.Aات    هطارز ) شاز اهطهي هلل الهي هصهمد تل  آراء ونظرع  

Hart  ة سططططهلتم ال انوني ططططمنشططططوراز الف نتططططنص تططططص الوضططططصية  ص    ، حنطططط
ي طوص" )مطص الناحيطة  ص  االن اش المصهمد في هذه الدراسة حطوت "مطا نجط  

 .الفلسطنني ةللسلطة  السياسي  ة  النظام ال انوني  
فطططي الوا طططع، هطططو ا طططر  مطططا ي طططوص  لططط  دسطططهور  ازساسطططي  ال طططانوص   ص   6

ة فطططي ممارسطططة از اجتطططم  الح ومطططة الر يسطططد هطططسحي  م هطططو ، فتطططو يحطططد  
ة، وعطنظم تس اهتطا مطع بصضططتا ال ضطا ي  و  الهنفنذي طةة، و الهشطرعصي  السطلطاز 

ايضططططا  ا مططططة مططططص الح ططططو   ازساسططططي  ص ال ططططانوص الططططبصض.  مططططا نهضططططم  
ضطمص  ازساسطي  الطرع ة الهي يم ص بتا هصدن  ال طانوص م از وعنظ  ع  والحر  

ة. ة وال انوي طططططم  تطططططص  جطططططراءاز هبنططططي الهشطططططرعصاز الصادي ططططط جططططراءاز مهمن ططططط
 للهوسع، انظر:

ASEM KHALIL, THE ENACTMENT OF CONSTITUENT 
POWER IN THE ARAB WORLD: THE PALESTINIAN CASE 
(PIFF Etudes et Colloques. 47, 2006). 

سطططه هرح  لططط  طرعطططق مسطططدود.  طططم  السياسطططي  النظطططام 
يم طططططص اسطططططهلدامه  ملهلفطططططا   ا  هحلنلي ططططط  ططططططارا  الدراسطططططة 

 السياسططططططططططي  تسططططططططططهلس   ططططططططططراء  بدنلططططططططططة للنظططططططططططام 
مطططا  لططط  رؤا جدنطططد      لططط  حطططد  ، وعطططؤد  الفلسططططنني  
 ةالمسططططططه بلي   ةالفلسطططططططنني  للدولططططططة  السياسططططططي  للنظططططططام 

. هسطهند اسطهنهاجاز الباحط  بشطرص )المطل  ال اني 
تل  اوجه  م هوبا   باتهباره دسهورا   ازساسي  ال انوص 

الططرا فططي ودسططاهنر  ازساسططي  الهشططابه بططنص ال ططانوص 
هطططيغز بطرع طططة ت هفنطططد فطططي هندسطططة نظطططام  الصطططالم
ل، ا ب  هذا وذ. )المطل  ال ال   مهماسل سياسي  

الهطططي ُنبنططط  تلنتطططا  ةسطططنهم ه طططديم اتفهراضطططاز ال س ططط
 ت .مهص هذه الدراسة )المطل  ازو  

 

للسببلطة  ةدسببري    الالزمببة : المطلببا ال  

   ةالفلسطيني  

بهفسطططططنر ازسطططططبا  وراء  ت  او  نبطططططدا الباحططططط  
 ةالفلسططططططططنني  للسطططططططلطة  السياسططططططي  اسططططططهلدام النظطططططططام 

حططططططوت النظطططططططام  دسطططططططهور   للن ططططططاش ال ن طططططططة بدايطططططططة 
 ذلطططططل بصطططططدسطططططي وم الباحططططط  . الفلسططططططنني   السياسطططططي  

 ةالفلسططططنني  للسطططلطة  السياسطططي  بدراسطططة اممطططة النظطططام 
تطا اممططة ازممطة تلطط  ان  اسطبا  اتهبططار هلطل وهفسطنر 
ال طططططططانوص  اص  الباحططططططط  بن ص ن، سططططططط. والنطططططططرا  ةدسطططططططهورع  
له  ةالفلسطنني  السلطة  الذ  يصهبر دسهور   ازساسي  

 تس ة مباشر  بتذه ازممة. 

 ةالفلسطيني  طالق من السلطة نال . 1

تلططططططط  اسطططططططهلدام الطططططططبصض  طططططططد يصهطططططططرض  
 ن طططططة بدايططططة لهحلنطططط  النظططططام  ةالفلسطططططنني  السططططلطة 
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مفتططططططططوم  . وسططططططططند توص بططططططططرص  الفلسطططططططططنني   السياسطططططططي  
 ة او انطططواع الح ومططططة بالصطططاد  نططططهم  السياسططططي  ازنظمطططة 

ضطططططمص  ططططططار  دسطططططهور   اسطططططهلدامه فطططططي ال طططططانوص ال
ليسطططز دولطططة  ةالفلسططططنني  ص السطططلطة  حنططط  الطططدوت. 

فلطططططططططيع باإلم طططططططططاص  ذص اسطططططططططهلدام السطططططططططلطة  بصطططططططططد
 ططططططططد يصهططططططططرض آلططططططططروص  7.بازسططططططططاع ةالفلسطططططططططنني  

 ، وهطططططو اص  تطططططاء ملهلطططططف همامطططططا  مرهكطططططمعص تلططططط  اد  
 لتطططططا هنظطططططيم داللطططططي   ةالفلسططططططنني  الهحرعطططططر  منظ مطططططة

 ونتططططا  ةالدولي ططططة بالفاتلي ططططع يح متططططا  الططططدوت وههمه طططط
 وبمططططا اص  . الفلسطططططنني    الشططططص  ر هم  ططططهحططططر   حر ططططة  

ضططططططز هططططططي مططططططص فو   ةالفلسطططططططنني  الهحرعططططططر  منظ مططططططة
لح طططم المنطططاطق الهطططي انسطططحبز  ةالفلسططططنني  السطططلطة 

 السياسططي  الن اشططاز حططوت النظططام  سططرا ن  فططإص   منتططا 
فططططي هنحهططططر بحسطططط  هططططؤتء  نجطططط  اص   الفلسططططنني  

 توضططا   ةالفلسطططنني  الهحرعططر  منظ مططة ة  هي لي طط دراسططة  
مططططع لططططروص آفططططق . و ططططد نه  ةالفلسطططططنني  تططططص السططططلطة 

سب   تم نروص اص  نهنجة اتتهراضن ص الساب نص ولكن  
ذلططططططل ي مططططططص فططططططي ضططططططرور  الهر نططططططم تلطططططط  الدولططططططة 

اإلتططططسص تنتططططا فططططي  هلططططل الهططططي هططططم   – ةالفلسطططططنني  
او الهطططي حهطططلز تلططط   طططرار  1988الجما طططر تطططام 

طططططالجمصي ططططط ة باتهبارهطططططا دولطططططة مرا ططططط  او هلطططططل ة الصام 
وص الفلسططططططططططننن  الهطططططططططي يسطططططططططص   ةالمسطططططططططه بلي  الدولطططططططططة 
 إلنشا تا.

                                                           
الهحرعطططر  منظ مطططةو  الفلسطططنني ة يططام السطططلطة  يفهططرض الباحططط  هنططا بطططرص   7

ة يشطنر  لط  "فلسططنص"  دولطة ة الصام  باسههدار  رار هادر تص الجمصي  
فططي اإلطططار   ا  ر شططن، لططم يغن طط2012حططد  تططام مططم المه  غنططر تضططو فططي از

ص  وم انهتطططا الدولي ططط الفلسططططنني ةالنطططاظم للسطططلطة  دسططهور   ال ا  ا تملي طططاد   ة وا 
هططذا   اص  ة.  ت  از الدولي طط لطط   بططوت انضططمام فلسطططنص فططي بصططض اتهفا ي طط
الهصطططرض لطططه فطططي هطططذه  سطططي وص موضطططوع دراسطططة الطططرا  رعبطططة ولطططص نطططهم  

ابطططو د طططة، حطططد  بشطططرص فلسططططنص: الدراسطططة. للممعطططد حطططوت  طططرار ازمطططم المه  
، سياسطاز محمد. " رار الجمصية الصامة بشرص مر م فلسطنص فطي ازمطم 

 .48-31 : 2012) 22تدد 

طط حطط  لططاذ البار سططب  اه  مططا سططنرد ادنططاه يفس 
 ن ططة بدايططة تنطد الحططدن  تططص  ةالفلسطططنني  للسطلطة 
 . الفلسطنني   السياسي  النظام 

السطططططططططططططلطة  ، تلطططططططططططط  الططططططططططططرغم مططططططططططططص اص  ت  او  
ليسطططز دولطططة ذاز سطططياد ، وبالهطططالي، ت  ةالفلسططططنني  

ذاز سططططياد   لدولططططة دسططططهورا   ازساسططططي  ال ططططانوص  يصططططد  
دسططهور وجططود  افهططراض اص    اص   ت  ، بططالمصن  الططد نق

د  يفيطططططة ممارسطططططة يحططططد   دسطططططهور   او نظطططططام م هططططو  
، وطرع ططططططة فهططططططلتا وهصاونتططططططا الح ومططططططة لسططططططلطاهتا
فطططططي  ططططططار دولطططططة ذاز مم طططططص  ور ابهتطططططا المهبادلطططططة،

فططي سطواء اسطاع،  لطيع لططهف طط هططو افهطراض سطياد  
فطططي  طططططار الممارسططططة  وا ةدسططططهورع  ال النظرع ططططة ططططار 

لوجطططططود  يطططططاص  . فالسطططططياد  ليسطططططز شطططططرطا  ةدسطططططهورع  ال
ة ة، هنفنذي طيح م مص لطست سطلطاز هشطرعصي   سياسي  

حططططططاد ة. هم  طططططط  الططططططدوت ازتضططططططاء فططططططي اته  و ضطططططا ي  
الم ططات ازوضططن تلطط  ذلططل، وهنططال ام لططة  الفططدرالي  

حططططططاد ة  اته  ص  يانططططططاز فططططططو  وطني ططططططالططططططرا ههضططططططم  
"مناطق الح م  ةالفلسطنني  . هح م السلطة ازوروبي  
" تططططططص طرعططططططق سططططططلطة هشططططططرعصية )المجلططططططع الططططططذاهي  
 ، سطططططلطة هنفنذيطططططة )الطططططر يع الفلسططططططنني   رعصي  الهشططططط

والح ومطططططة ، سطططططلطة  ضطططططا ية )المحطططططاكم ، ونظططططططام 
يسططهصاص بططه مططص اجطط  هنظططيم الصس ططة بططنص  دسططهور   

الفروع الملهلفة للح ومة وسلطاهتا الملهلفة، سواء 
ت. يم ططططططططص  ام  دولططططططططة ذاز سططططططططياد  كانططططططططز هشطططططططط   ا

مص ، تل  الرغم ازساسي  برص ال انوص  صذ تاء د  ات
ه يصمططط   ان ططت   سططياد ، از لدولطططة ذ ا  ه لططيع دسططهور ان طط

ال طططانوص  .  ص  ةالفلسططططنني  ه دسطططهور للسطططلطة تلططط  ان ططط
هططططو بم ابططططة دسططططهور م هططططو : نهوهططططه  ازساسططططي  

ه ال طططانوص جامطططد  ويشطططبه الدسطططهور، ويصمططط  تلططط  ان ططط
تليطططه وتيطططة  اإل لطططيم الطططذ  همهطططد  ازسطططم  فطططي نططططا  
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ص بن  هُ سططمططص ذلططل،  مططا  . وازهططم  ةالفلسطططنني  السططلطة 
 لسته ططططاد بططططرص   ةدي ططططج، هنططططال اسططططبا  ه الدراسططططةهططططذ

 ةالفلسطططططططططططنني  نص والمحططططططططططاكم الح ططططططططططومن   صفنالمططططططططططوظ  
نهصطططططططاملوص مطططططططع ال طططططططانوص  والجمتطططططططور بشططططططط   تطططططططام  

 تل  هذا ازساع.  ازساسي  

الهحرعططر لططدنتا  منظ مططة ح ي ططة اص   ،  ص   انيططا  
المجلع فطن ارهطا.  بنية هشبه بنيطة الدولطة، ت يم طص 

فطططي  برلمطططاصهطططو هن طططة هشطططبه ال الفلسططططنني   الطططوطني  
ة. هصمططططط   سطططططلطة هنفنذي ططططط الهنفنذي طططططةاللجنطططططة الطططططدوت و 

 طانوص ت وبطاز هطبطق ة محطاكم تسط رع   هنال ايضا  
. ةالفلسطططططنني  الهحرعططططر  منظ مططططةهططططادر تططططص   ططططور   

 اجتطم الصس طة بطنص نطدل  موضطوع  وتليه يم طص اص  
ال ططططططانوص الر يسططططططة ضططططططمص ح طططططط  الهحرعططططططر  منظ مططططططة

 السياسططططططططي  النظططططططططام بالهططططططططالي ضططططططططمص و  .دسططططططططهور   ال
 ةالفلسططنني  هش ن  السلطة   اص  ت   ،       الفلسطنني  

حنطط  اهططبحز وضططع هططذه الن اشططاز تلطط  المحططل 
  ههصامططط  مطططع ت مطططر  وزو   ةالفلسططططنني  اجتطططم  السطططلطة 
تلطططط   ا  فلسطططططنني   هطبططططق  انونططططا  ص و نسطططط اص فلسطططططننن  
همطططططططارع  ةالفلسططططططططنني  ة. فالسطططططططلطة ارض فلسططططططططنني  

 منظ مططةسططلطهتا، وبغططض النظططر تططص تس هتططا مططع 
ة، ، مططص لططست سططلطاز هشططرعصي  ةالفلسطططنني  الهحرعططر 

 منظ مطةب نطز  . تندما حطد  ذلطل،ةة و ضا ي  هنفنذي  
هتميشططططتا  ه هططططم  موجططططود  ولكن طططط ةالفلسطططططنني  الهحرعططططر 
. حنطططط  ةدسططططهورع  الة الن اشططططاز ا  مططططص مر مع ططططهططططدرعجي  

محطططور منطططذ نشطططر  هه" ةدسطططهورع  الال ضطططايا "اهطططبحز 
ة، بطرع ة ممارسة السلطة الصام   ةالفلسطنني  السلطة 
ة، وا ططططر ذلططططل تلطططط  ال ضططططا ي  و  الهنفنذي ططططةة و الهشططططرعصي  
 نص الذنص هح متم هذه السلطاز. الفلسطننن  

 ةالفلسططنني  لبطر  السطلطة  هحين اص  ،  ال ا  
ول  هطي سطلطة ح طم ازهلهلف تطص لبطر  الدولطة. فط

وهططحين ذاهططي بننمططا ازلنططر  هططي  يططاص ذو سططياد . 
تططططططو ف - ملهلفططططططةسططططططهكوص  ةدسططططططهورع  السططططططع از اص  

فططططي الحالططططة ازولطططط ، والدسططططهور  ازساسططططي  ال ططططانوص 
اسططططططبا   ص   ا ت   8فططططططي الحالططططططة ال انيططططططة. الفلسطططططططنني  

                                                           
داز "دسطططططهور" فطططططي سطططططيا  "الدولطططططة الصمططططط  تلططططط  هحضطططططنر مسطططططو   هطططططم   8

. ومططع ذلططل، لططم 1988ز فططي الجما ططر فططي تططام  " والهططي انشططالفلسطططنني ة
از اوسططططلو، مططططع ازلططططذ بصططططنص  بصططططد اهفا ي ططططة  ت  داز ازولي ططططهظتططططر المسططططو  

ننطططهل  مطططع اسطططرا ن  بفرضطططتا ومطططا ازُ فا ي طططاته   اتتهبطططار ال نطططود الهطططي ه طططومُ 
لدولططة ذاز  لططيع دسططهورا   ازساسططي  ال ططانوص  تنتططا مططص ح ططا ق جدنططد .  ص  

ذا  هططططم   ، ويم ططططص اص  سططططياد ؛ فتططططو انه ططططالي    يسططططهبدت بالدسططططهور حالمططططا )وا 
 ازساسططي  ال ططانوص  الفلسطططنني   الهشططرعصي  هرسططيع الدولططة. اتهمططد المجلططع 

طططط1997فططططي تططططام  بطططط  الططططر يع السططططابق ز المهططططاد ة تليططططه مططططص    ، وهم 
 2003هصدنلطططه فطططي و طططز تحطططق )فطططي تطططام  . وهطططم  2002فطططاز تطططام تر 
المفصوت في ازراضي الهي ه طع هحطز سطيطر    ، وت نمات سار   2005و

طط 1999ة فططي تططام هشطط ن  لجنططة  انوني طط . وهططم  الفلسطططنني ةالسططلطة  ة بمتم 
هحضططنرا  للدولططة. حنطط  تططن ص ياسططر ترفططاز  الفلسطططنني  هططياغة الدسططهور 

لطة مطص للجنة. وهرلفطز اللجنطة مطص مجموتطة مؤه   الومعر نبن  شص  ر يسا  
ططالفلسطططننن  نص ال ططانونن  نص و دسططهورع  ال فططا  مططع    لطط  اه  نص، وذلططل بصططد الهوه 

اتنهتططاء  ة مططص اللبططراء. و ططد هططم  ة لهشطط ن  لجنططة اسهشططارع  الجامصططة الصربي طط
، فطططططي حطططططنص 2001شطططططبا   14فطططططي  الفلسططططططنني   د  الدسطططططهورمطططططص مسطططططو  

هطو محطور  نفسطه انتارز هماما  المفاوضاز مع  سرا ن . ل د  اص الن   
د  هططدار  )هططم   2003المراجصططاز فططي تططام  ال انيططة وال ال ططة تلطط   المسططو 

الهطططوالي ،  مطططا ا طططار اتههمطططام تلططط  السطططاحة الدوليطططة  رسطططاع متطططم نحطططو 
م للنطط ، "تمليططة هحضططنر الدسططهور ة. للممعططد: تاهطط  امططة دولططة فلسطططنني  

الفلسططططططنني وطرع طططططة  هابهطططططه: لمطططططاذا   نطططططف  ولمطططططاذا اآلص " دراسطططططاز، 
نا اص بطراوص، د  الدسهور مهاح ضمص: مسو   . ن   223-242: 2009

 الفلسطططنني  )رام هللا: المر ططم  ال ال ططة  المسططو د مسططود  دسططهور فلسطططنص )
ر ايضطا  تلط  الهطفحة مهوف   . وهو 2003ة، ة والمسحي  السياسي  للبحو  
 ة الهالية:اإللكهروني  

http://www.constitutionnet.org/files/constitution_of_p
alestine-3rd_draft-comments_of_nathan_brown-
arabic.pdf  

 :في  ها  نا اص براوص  نجاده فيم ص  ،ةنجلنمع  اما بالنسلة اإل
NATHAN BROWN, THE THIRD DRAFT 
CONSTITUTION FOR A PALESTINIAN STATE: 
 

http://www.constitutionnet.org/files/constitution_of_palestine-3rd_draft-comments_of_nathan_brown-arabic.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/constitution_of_palestine-3rd_draft-comments_of_nathan_brown-arabic.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/constitution_of_palestine-3rd_draft-comments_of_nathan_brown-arabic.pdf
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للسططططططططلطة  ازساسططططططططي  الباحطططططططط  لل ططططططططانوص  اسططططططططهلدام
 ةالفلسططنني  بدت مشطروع الدسطهور للدولطة  ةالفلسطنني  

 مجموتهنص مص ازسبا . نرهكم تل  

ولطط  بالطرع ططة سططبا  ازهططرهبط مجموتططة از
لط   سطاز تطاد : حنط  همنط  الهي هصم  فنتطا المؤس  

 ةالفلسطططنني  ممارسططة الحفططاى تلطط  الططذاز، والسططلطة 
سة الرا. حن  مؤس   ةلم هلهلف في نتجتا تص اي  

لططططوح  فططططي   نططططر مططططص ازحيططططاص، بطططط  ومنططططذ  نشططططاء 
 السياسططططي  مر ططططم ال  طططط   ، بططططرص  ةالفلسطططططنني  السططططلطة 

 لط  السطلطة  ةالفلسططنني  الهحرعطر  منظ مطةهحوت مص 
ن طططططططة  ازساسططططططي  واهططططططبن ال ططططططانوص  9،ةالفلسطططططططنني  

                                                                                       

TRANSLATION AND COMMENTARY (Palestinian 
Center for Policy and Survey Research, 2003). 

هفصنطط  لجنططة دسططهور جدنططد  فططي السططنواز   ططد هططم  ه هجططدر اإلشططار   لطط  ان طط
طططط  لطططط   الفلسطططططنني ةالهحرعططططر  منظ مطططةو  الفلسطططططنني ةه السططططلطة السطططاب ة لهوج 

حططد  تسههططدار  ططرار اتتهططراف بفلسطططنص  دولططة غنططر تضططو ازمططم المه  
النسططططلة الجدنططططد  لططططم ههططططدر بصططططد تططططص هططططذه   اص  .  ت  2012فططططي الصططططام 

ة بلهطو  و  تلط  هصطديسز جوهرع طهحهط ع اص  اللجنة ومص غنطر المهو  ط
 ن اشتا في هذه الدراسة.  ال ضايا الهي نهم  

 الفلسططططنني ةسطططاز الهطططي راف طططز هرسطططيع السطططلطة روايطططة بنطططاء المؤس    ص   9
تلط  روايطاز الطرا   نطر   ازساسطي  ة اتهمطاد ال طانوص طغز لطست تملي ط

م طط  لطططا  اتسططه ست او الهحرعططر والططذ  اهططبن مططص مواضططيع الطططرام 
ال ططا م تلطط  دولهططنص وف ططا ل ططرار  تططا طغططز ايضططا  تلطط  الحطط    ططديم  مططا ان  ال

ليسططططز موضططططوع اههمططططام هططططذه الدراسططططة.  ال ضططططايا هططططذه ولكططططص   -اله سططططيم 
الهحرعطر  منظ مطةتل   الفلسطنني ةلمصرفة الممعد تص هر نر  نشاء السلطة 

الشطط ا ي، "مسططه ب  الديم راطيططة فططي فلسطططنص ، انظططر: للنطط  الفلسطططنني ة
از الصس طة بطنص منظمطة الهحرعطر الفلسططننية والسطلطة نظر  ل   شط الي  بال

. 62-59 ،  . 1997) 16-15السياسطططططططة الفلسططططططططننية الوطنيطططططططة"، 
هيسططططنر  بصططططة، "فططططي  شطططط الية الصس ططططة بططططنص منظمططططة الهحرعططططر الفلسطططططننية 

 16-15السياسطططططة الفلسططططططننية  مجلطططططةوالسطططططلطة الوطنيطططططة الفلسططططططننية"، 
(1997 ، 68-80. 

Lamis Andoni, The PLO at the Crossroads, 21 
JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 54 (1991); 
Omar M. Dajani, Stalled between Seasons: the 
International Legal Status of Palestine during the 
Interim Period, 26 DENVER JOURNAL OF 
 

ن ططططططططاش بططططططططنص الفهططططططططا   وازحططططططططما   ة ز   محورع طططططططط
الطططرغم مططص اإلشطططار  الهططرعحة  لططط  تلطط  ة. السياسططي  

 10ة،لططست الفهططر  اتنه الي طط ازساسططي  سططرعاص ال ططانوص 
السططابق، ياسططر ترفططاز،  الفلسطططنني  الططر يع   اص   ت  

اه الططططططذ  هبن طططططط – ازساسططططططي  هططططططاد  تلطططططط  ال ططططططانوص 
ف ططط  - 1997تططام  الفلسططنني   الهشططرعصي  المجلطع 
ا  بصد  س  سنواز مص انهتطاء ) 2002في الصام 

تا فهطر  تل  ان   د  اهس  اللمع سنواز" المحد  "مد  
 هططدار  و ططد هططم  .  ة بموجطط  اهفا يططاز اوسططلونه الي ططا

 2003تطططام  ازساسطططي  نسطططلة مصدلطططة تطططص ال طططانوص 
 تنطططططدما هطططططم  تسطططططهحدا  منهططططط  ر طططططيع الطططططومراء. و 

 دلططططات  هططططم   2005تططططام  ازساسططططي  هصططططدن  ال ططططانوص 
طططالبنطططود ال ة المجلطططع ة بهحدنطططد الوتيطططة لصضطططوي  لاه 

ولر اسطططة السطططلطة بطططرربع سطططنواز )بصطططدما  الهشطططرعصي  
 وبالهططططططالي، فططططططإص   11د  مسططططططب ا  . انططططططز غنططططططر محططططططد  

لنتططططا فططططي  ، والهططططي  طططاص ُننظططططر ةالفلسطططططنني  السطططلطة 
و اة" هطططة" او "انه الي طططتطططا سطططلطة "مؤ   اتهططط  تلططط  ان  

                                                                                       

INTERNATIONAL LAW AND POLICY 27 (1997); 
Jamil Hilal, PLO Institutions: The Challenge Ahead, 
23 JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 46 (1993); 
Ali Jarbawi, Palestinian Politics at a Crossroads, 25 
JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 29 (1996). 

"يصمططططط  برح طططططام هطططططذا : 2003ازساسططططي  مطططططص ال طططططانوص  115المططططاد   10
مططد  المرحلطططة اتنه اليططة ويم طططص همدنططد الصمططط  بططه  لططط   ال ططانوص ازساسطططي

 حطططنص دلطططوت الدسطططهور الجدنطططد للدولطططة الفلسططططننية حنطططم الهنفنطططذ". الطططن   
 http://muqtafi2.birzeit.edu: ر تل  المو ع اتلكهروني  مهوف  

ق برح ططططططام والمهصل طططططط 2005 ازساسططططططي    مططططططص ال ططططططانوص 1المططططططاد  ) ص    11
  . و طد 3) 47و  36لطة )المطواد المصد   2003ت المصد   ازساسي  ال انوص 

  بصطططد الهصطططدن   طططاآلهي: "مطططد  ر اسطططة السطططلطة 36  )المطططاد      اهطططبن نططط
الوطنية الفلسطننية هطي اربطع سطنواز، ويحطق للطر يع هرشطين نفسطه لفهطر  

مططططص دورهططططنص  ر اسططططية  انيططططة تلطططط  اص ت يشططططغ  منهطططط  الر اسططططة اك ططططر
  الهصططدن  السحططق هططو  ططاآلهي: "مططد  المجلططع 3) 47مههططالنهنص". المططاد  

الهشططرعصي اربططع سططنواز مططص هططارع، انهلابططه وهجططر  اتنهلابططاز مططر   طط  
 اربع سنواز بهور  دورعة".

http://muqtafi2.birzeit.edu/
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ع منتططا ة"، اهططبحز مططع الو ططز هجربططة نهو  طط"مرحلي طط
 لفهر  اطوت.  هسهمر   اص  

ة   فططي حططات نشططر  دولططة فلسطططنني  ، حه طط انيططا  
 مططططا هططططي الصططططاد  بالنسططططبة للططططدوت  –ع ه ت نهو  ططططفإن طططط

مص  وسياسي   دسهور   للق نظام  نهم   اص   –الجدند  
ططططط ا اإلشطططططار   لططططط  "البدايطططططة الجدنطططططد " الهطططططي الصطططططدم. ام 

سطططططهرافق  يطططططام الدولطططططة المسطططططه لة ذاز السطططططياد  فتطططططو 
ة لإلشطططار   لططط  بدايططط ضطططرور    د ليطططات  طططانوني  مجطططر  
  ببنطططاء الدولطططة. وتليطططه جدنطططد نهم  ططط سطططهور   د رتهططط
ا ة مم طط   لي ططه ططوم الدولطة بططالهلل   ع بططرص  هو  ططه ت نُ فإن ط

 12ة سططاب ة.سططاهي  ة ومؤس  هططو  ططا م مططص انظمططة  انوني طط
الدولططة سططهبني ت محالططة تلطط  مططا هططو موجططود  ولكططص  

سع الهي وضصز السطلطة والموجود هي هلل از –
السطططططلطة  ُمصظمتطططططا. بمصنططططط  آلطططططر،  ص   ةالفلسططططططنني  
، سططططططهكم  سططططططي  ومؤس    نظططططططام  ططططططانوني   ةالفلسطططططططنني  

وجودهططا دالطط  دولططة فلسطططنص ومططص لسلتططا. وبتططذا 
 نططططهم   ه مططططص غنططططر المم ططططص بصططططد  يططططام الدولططططة اص  فإن طططط

الططططططططذ   السياسططططططططي  و  دسططططططططهور   اسه هطططططططات النظططططططططام ال
 وبمطططا اص   13.ةالفلسططططنني  وضطططصز اساسطططاهه السطططلطة 

سطططه وم ت محالطططة بهططط   شططط    ةطنني  الفلسطططالسططلطة 
 ، فطإص  ةالفلسططنني  للدولة  دسهور   وال السياسي  النظام 

                                                           
: 118  هذه اآللية بموجط  مطا ورد فطي المطاد   ازساسي  اتهمد ال انوص  12

انوص ازساسطططي المصطططدت هظططط  سطططارعة "فيمطططا ت نهصطططارض واح طططام هطططذا ال ططط
ال ططواننص واللططوا ن وال ططراراز المصمططوت بتططا فططي فلسطططنص  بطط  الصمطط  بتططذا 

د  مسطططو   ال ططانوص  لططط  اص هصطططدت او هلغطط  وف طططا  لل طططانوص". مططص الظطططاهر اص  
  مشططابتا  مططا يظتططر فططي المططاد     نتجططا  ههبن طط الفلسطططنني ةالدسططهور للدولططة 

فططططي ممارسططططة الههاهططططاهتا وف ططططا  : "هسططططهمر المؤسسططططاز الرسططططمية 189
لل واتططد الدسططهورعة وال انونيططة الهططي هنظمتططا  لطط  حططنص  هططدار الهشططرعصاز 

 . 64الهي ي هضنتا الدسهور". براوص، مسود ، 
13 Nasser H. Aruri & John J. Caroll, A New 
Palestinian Charter, 23 JOURNAL OF PALESTINE 
STUDIES 5, 8 (1994). 

طططططططط ةاي طططططططط  السياسططططططططي  ة بطبيصططططططططة النظططططططططام دراسططططططططة متهم 
هكطوص تلط   ة، تلنتا اص  للدولة المسه بلي   الفلسطنني  

للسططططططططططططلطة  السياسططططططططططططي  بالنظططططططططططططام  سع  ططططططططططططاف   ط طططططططططططط
  14.ةالفلسطنني  

منطططططق الف ططططر   نجططططد اص   يم ططططص للططططبصض اص  
الطرغم مطص تلط  ه الساب ة غنر م نع. فسطند توص برن ط

للسطططلطة  السياسطططي  النظطططام  ة مطططا سطططبق  لططط  اص  هطططح  
ا  فططي ال يططام بمططا ه ططوم بططه  ططد فشطط  تملي طط ةالفلسطططنني  

فططططي  السياسططططي  فنظامتططططا  ؛ةالسياسططططي  تططططاد  ازنظمططططة 
ططات. هبصططا   ازساسططي  مططرم ، و انونتططا  لططذلل،  غنططر فص 
ه مططص غنططر المفنططد وضططع السططلطة سيسهللهططوص برن طط

 السياسطي    النظطام  ن ططة بدايطة فطي هرم ط ةالفلسطنني  
ه مطص المسططهحن  ة .  ن ط)المسططه بلي   ةالفلسططنني  للدولطة 

 طططة بالوضطططع الطططراهص الشططط ول المهصل   نضطططع جانبطططا   اص  
 ازساسططي  فشطط  ال ططانوص   اص  .  ت  ةالفلسطططنني  للسططلطة 
)وهطططي    طط    ةالفلسطططنني  للسططلطة  ازساسططي  والنظططام 

ه طططططوم بازسططططاع تلططططط   م حججططططا  مططططة لمططططص ي طططططد  الم د  
  ت ي طططود بالضطططرور  للنهنجطططة الم هرحطططة. ففطططي الشطططل  

يسططططططهنهل مططططططص  الم ابطططططط ، يم ططططططص لشططططططل  آلططططططر اص  
  الفلسطططنني   السياسططي  مططة اتططسه )فشطط  النظططام الم د  
ه سطططططب  آلطططططر لسههمطططططام بتطططططذا النظطططططام لهحلنططططط  برن ططططط

في هوفنر  طار  ازساسي  نوص السب  وراء فش  ال ا

                                                           
والهططططي يصهبرهططططا الباحطططط  "الروايططططة  - الفلسطططططنني  لدسططططهور د  امسططططو    ص   14

 ة" الر يسة الهي همهلكتا دولة فلسطنص، تل  از   فطي  ططار حط   الرسمي  
تطططص الطرع طططة  ت نلهلطططف   نطططرا   ازساسطططي  ال طططانوص  ُهظتطططر اص   -الطططدولهنص 

تطططا فلسططططنص، وتطططص الطرع طططة الهطططي يم طططص فنتطططا مشطططار ة فنالهطططي  طططد هبطططدو 
دار  السطططططلطة د  لططططط  مسطططططو   هطططططذنص المفتطططططومنص يم طططططص  رجاتتمطططططا   ص   .وا 

ططططالفلسطططططنني  الدسططططهور  ة مططططص ، حنطططط   انططططا فططططي مر ططططم المنا شططططاز الصام 
 الفلسطططططططططنني  د  الدسططططططططهور . ومنططططططططذ اتهمططططططططاد مسططططططططو  2003 لطططططططط   2001
مططع مططا ورد فططي  ة مما لططة واح ططام مهشططابتة بشطط   تططام  سططاز سياسططي  لمؤس  

 .ازساسي  ال انوص 



 عاصم خليل

 

10 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

جطططراء هطططوامص بننتطططا وحططط     نطططاظم له سطططيم السطططلطاز وا 
نص بططططططططالطر  الهططططططططراتاز بططططططططنص الفططططططططاتلنص الر يسططططططططن  

ا بلهو  الصنو  الظاهر  للصياص في ة. ام  السلمي  
هذه الدارسطة  ، فإص        الفلسطنني   السياسي  النظام 

هصهطمم المشططار ة فططي هحلنلططه وذلططل ه ططديما  لمططا يم ططص 
 السياسطططي  و  دسطططهور   ي طططوص تليطططه شططط   النظطططام ال اص  

 المسه بلية.  ةالفلسطنني  للدولة 

  ةالفلسطيني  للسلطة  السياسي  أزمة النظام . 2

" في ةدسهورع  الللط"ال ضايا  الدور الر يع  ص  
هططططو دور  ةالفلسطططططنني  طة لة للسططططالمنا شططططاز الداللي طططط

، تنططدما  امططز 2007ه يسططبق تططام ن طط   بططارم. حه طط
مططططا اهططططبن يصطططططرف فططططي  حططططدا الروايطططططاز بحمططططاع 

 غططططططم  اتن ططططططس  فططططططي  طططططططاع ه المتيمنططططططة تلطططططط  ان طططططط
 ةالفلسططططنني  نشطططاء السطططلطة  وهداتياهطططه، ويصطططود لفهطططر  

طططط 1994تططططام  بططططدء ة الهططططي راف ططططز والن اشططططاز الصام 
 ازساسطططططي  النظطططططام داز ازولططططط  مطططططص هطططططداوت المسطططططو  

)الططططذ  اهططططبن تح ططططا  ال ططططانوص  ةالفلسطططططنني  للسططططلطة 
. ففططططططي السططططططنواز  ةالفلسطططططططنني  للسططططططلطة  ازساسططططططي  

الهاليططة، بططداز ن اشططاز مما لططة فططي و ططز انهلابطططاز 
، وبططططداز الجتططططود 1996لصططططام  الهشططططرعصي  المجلططططع 

د  ال ططانوص  . وبصططد تطام واحططد، ازساسطي  لوضطع مسطو 
بطططإ رار ال طططانوص  الفلسططططنني   الهشطططرعصي   طططام المجلطططع 

دهه ال ال طططططة  ازساسطططططي   الطططططرغم مطططططص تلططططط  فطططططي مسطططططو 
الطططر يع  لطططا   ، وبشططط   الهنفنذي طططةم اومطططة السطططلطة 
الططططذ  لطططم يهططططاد  تلططط  ال ططططانوص  -ياسطططر ترفطططاز 

ة  ضطططططي  حننتطططططا  انطططططز هنطططططال . 2002صطططططام ال  حه ططططط
 ةالفلسطنني  السلطة وضع وهي  ،تل  المحلالرا 

ططططة بصططططد انهتططططاء المرحلططططة اتنه الي طططط  لطططط    دوص الهوه 
 مع  سرا ن .  فا  نتا ي  اه  

  الططططرا هحططططز مططططر   ازساسططططي  تططططاد ال ططططانوص 
ازضططططططواء تنططططططدما  انططططططز هنططططططال حاجططططططة لهرهنبططططططاز 

 -لهحدنططد سططلطاز الططر يع ور ططيع الططومراء ةدسططهورع  
اسططططططهحدا تا فططططططي تططططططام  هلططططططل ازلنططططططر  وظيفططططططة هططططططم  و 

المصطططدت  ازساسططي  ي ال ططانوص هبن ططط حنطط  هططم   ،2003
بصططططططد وفططططططا  الططططططر يع   الططططططرا .  ومططططططر  2003للصططططططام 
ططططط 2004ام نتايطططططة الصططططط ترفطططططاز ز الصطططططود  حنططططط  هم 

 سططلمي  النه ططات لهنظططيم ات ازساسططي  زح ططام ال ططانوص 
 60  الطط للسلطة للر يع الجدنطد المنهلط  لطست مطد  

. فطي الفلسططنني   ازساسطي  تلنتا ال انوص  الهي ن   
 ةدسطهورع  الي بصض الهصطديسز هبن   ، هم  2005الصام 

طططططمال " بطططططنص   بصطططططد " جمطططططاع وطنطططططي  ة، وهطططططذه المطططططر  تم 
بالنسطططططططططبة لشططططططططط   النظطططططططططام  ةالفلسططططططططططنني  الفهطططططططططا   
، وهطططو مطططص بطططنص الهصطططديسز الهطططي  انطططز اتنهلطططابي  
ة لضططططططماص مشططططططار ة حر ططططططة حمططططططاع فططططططي ضططططططرورع  

 . 2006ة بداية الصام الهشرعصي   اتنهلاباز

منطططططذ فطططططوم حمطططططاع فطططططي اتنهلابطططططاز تطططططام 
تلطططططططططط   ةدسططططططططططهورع  الفططططططططططز المنا شططططططططططاز ، هك   2006

از الططططططر يع مططططططص جتططططططة ور ططططططيع الططططططومراء هططططططسحي  
مص جتة  الفلسطنني   الهشرعصي  والح ومة، والمجلع 

ة الطططرا. وهشطططم  ال ضطططايا الهطططي نو شطططز: المسطططؤولي  
ططططططتلطططططط   ططططططو   ة، واللدمططططططة از ازمططططططص، ازمططططططوات الصام 

تطططام  غطططم  لططط،. وبصطططد ان طططس  حمطططاع فطططي  ة، المدني طط
 لحططططططق   ةدسططططططهورع  الهمدنططططططد المنا شططططططاز  ، هططططططم  2007

ي  تططسص حالططة الطططوار  وهشطط ن  ح ومططة الططر يع فطط
لحالطة    ال س نص نوما  طوار . ات بز المنا شاز مد  

الطططوار ، منا شططة وضطططع ح ومططة الطططوار ، سطططلطة 
ة ح ومطططططة الطططططر يع فطططططي  هطططططدار المراسطططططيم، وشطططططرتي  

فططي  طططاع  ح ومططة هسططننر اتمططات  ،ةسططماتن  هني طط 
تفا تططططططا مططططططص إر الططططططر يع با، بططططططالرغم مططططططص  ططططططر غططططططم  
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وهصنططططططنص ر ططططططيع ومراء جدنططططططد )سططططططسم  مسططططططؤولياهتا
 . ومططص بططنص ال ضططايا الر يسططة ازلططرا حططق  اض في طط

، الفلسطططططنني   الهشططططرعصي  المجلططططع  الططططر يع فططططي حطططط   
ل  انهلابطاز مسطب ة.  الدتو  ال  اسهفهاء، والدتو  

ة نفستا هحطز المجتطر،  مطا الر اسي  ُوضصز الوتية 
  مطر   لتا. ة اتنهلاباز الم بلة والجدوت الممني  تملي  

ط، و ةالفلسططنني  الهحرعطر  منظ مطةتادز الرا  ة لاه 
 .ا  سر ي ا  سياسي   ، تتبا  مص لست المجلع المر م   

ه لططيع هنططال سططوا تططدد الجططدنر بالططذ ر ان طط
المح مططة الصليططا وهططلز محططدود مططص ال ضططايا الهططي 

هذه ومص بنص  15الصليا. ةدسهورع  البهفهتا المح مة 
 طططانوص السطططلطة  ةدسطططهورع  ب لطططا   ال طططرار الال طططراراز: 

لسطنة  5)ال رار ر م  2005لصام  15ة ر م ال ضا ي  
 الهشططرعصي  لططذه المجلططع  ططرار اه   ةدسططهورع   ، 2005

ة الجدنططططططد  حمططططططاع ، )ب يططططططاد  ازغلبي طططططط الفلسطططططططنني  
إلبططططططات جميطططططع اإلجطططططراءاز الهطططططي  امطططططز بتطططططا دور  

لسططططنة  1السططططاب ة )ال ططططرار ر ططططم  الهشططططرعصي  المجلططططع 
الططططذ  و لذهططططه المح مططططة  ، و ال ططططرار الططططذ  اه  2006
ة إلتططاد  النظططر لططيع لططدنتا وتيططة  ضططا ي   هن ططااتهبططر 
 منظ مطططة ص تططصص ا نططنص هطططادرع   طططانونن   ةدسططهورع  فططي 

 )وهمططا  ططانوص الص وبططاز ال ططور    ةالفلسطططنني  الهحرعططر 

                                                           
صليطا ولكنطه ال الدسهورع ة ل   نشاء المح مة  ازساسي  ل د دتا ال انوص  15

 .  لطط  حططنص ذلططل ه ططوم 103ة ليحططددها ال ططانوص )المططاد  هططرل هططذه ال ضططي  
الصليطططا.  الدسطططهورع ةبمتطططام المح مطططة  الدسطططهورع ةالمح مطططة الصليطططا بهطططفهتا 

 الدسططهورع ة نشططاء المح مططة مططص لططست  ططانوص المح مططة  ه  ططد هططم  تلمططا  برن طط
، نظططم ال ططانوص ازساسططي  . همامططا م طط  ال ططانوص 2006لسططنة  3 الصليططا ر ططم

ة تطص السطلطة تطا مسطه ل  ة، ولكن  ة مر مع طالمح مة تل  شط   هن طة  ضطا ي  
وهططططو  -الطططر يع    هطططارع،  هابطططة هططططذه الدراسطططة، لطططم ي طططم  ة. وحه طططال ضطططا ي  

بهصنطططنص ال ضطططا   –الصليطططا  الدسطططهورع ةالملطططوت بهصنطططنص اتضطططاء المح مطططة 
الصليطططا غنطططر جطططاهم  للصمططط  بصطططد  مح مطططة  الدسطططهورع ةح مطططة وبالهطططالي فالم

 ة.مسه ل  

 . 1979لصطططام  اإلجرا ططي   و ططانوص الص وبططاز ال ططور   
ص الصططدد المحططدود مطططص ال ضططايا الهطططي وهططلز  لططط   

الصليططا  ةدسططهورع  الالمح مططة الصليططا بهططفهتا المح مططة 
 مصظطم ال ضطايا "السطالنة" وازك طر  لحاحطا   يصني اص  

اسطهيصابتا  تطا، او هطم  حلُ  هي مهنامع تلنتطا او  طد هطم  
فطططي ُاططططر الطططرا بمطططا فطططي ذلطططل، ولكطططص لطططيع تلططط  

طططططسطططططبن  الحهطططططر، الم ة م ططططط  وسطططططا   نهطططططدياز الصام 
 16اتتسم.

 السياسي  الدستور وشكل الحكومة والنظام . 3

ططططططط مصظطططططططم ال ضطططططططايا  فيطططططططه، اص   ا ت شطططططططل  مم 
 ضطططططططايا المطروحطططططططة اتطططططططسه هر ططططططط   لططططططط  وهطططططططفتا 

تططططططططا هططططططططرهبط بممارسططططططططة السططططططططلطاز "، زن  ةدسططططططططهورع  "
مطططص ذلطططل  ة. وازهطططم  ال ضطططا ي  و  الهنفنذي طططةة و الهشطططرعصي  

 ةالفلسطنني  ة ممارسة اجتم  السلطة تا هبن ص شرتي  ان  
 طاص فطي الو طز تننطه نص. الفلسططننن  لسلطاهتا تلط  

مطص الدسطاهنر الحدن طة  جطمءا   "الفه  بنص السلطاز"
مطططططص  16منطططططذ فهطططططر  طوعلطططططة. حنططططط  اتلنهطططططه المطططططاد  

   ونططه 1789لح ططو  اإلنسططاص ) اإلتططسص الفرنسططي  
وهطططو مطططا  17دسطططهور. تنطططه فطططي ا    ت غنططط    تنهطططرا  

 – 18ايضططططا   الفلسطططططنني   ازساسططططي  هضططططمنه ال ططططانوص 
 .ةة وازجنبي  م   الك نر مص الدساهنر الصربي  

                                                           
بصططض ال ططراراز  الدسططهورع ةل ططد هططدرز تططص المح مططة الصليططا بهططفهتا  16

ططططازلطططرا ولكن   لة تططططص الوهططططف الموجططططود هنططططا تططططا لططططم هلططططرج فططططي المحه 
 مطططص ال طططراراز الهطططي هطططم    نطس طططا   الدسطططهورع ةلهوجتطططاز المح مطططة بهطططفهتا 

 ض لتا. الهصر  
17 Preuss, The Political, at 17. 

الشطططططص  : "2003للطططططدوت  ازساسطططططي  مطططططص ال طططططانوص  2  المطططططاد   هطططططن    18
 الهنفنذي ططةة و الهشططرعصي  مهططدر السططلطاز ويمارسططتا تططص طرعططق السططلطاز 

ة تلطط  اسططاع مبططدا الفهطط  بططنص السططلطاز تلطط  الوجططه المبططنص ال ضططا ي  و 
 الفلسططنني ةل طة للدولطة د  الدسطهور ال امسطو    ص   .ازساسطي  في هذا ال انوص 
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الفهطططططط  بططططططنص السططططططلطاز هططططططو  ضططططططفاء  ص   
بحنططط   تلططط  نظطططام غنطططر هرمطططي   سطططي  الططططابع المؤس  

فططططططروع تلطططططط  هن سططططططم فيططططططه سططططططلطة الدولططططططة الواحططططططد  
ه نططططنص هططططذه المرسسططططة فططططي دسططططهور  الح ومططططة. نططططهم  

لسططلطة الدولططة  م هططو ، وبالهططالي  نهططاج نظططام اف ططي  
د  الهي هي "نظام الهنسنق الد نق بنص ال طوا المحطد  

 لهنهل شب ة مص اتتهمطاد المهبطادت والطدا ر    ا  وظيفي  
الفهطططط  بطططططنص السططططلطاز هطططططو  لططططذا، فطططططإص   19."ه رعبططططا  

ه يضطططططع ال اتطططططد  الهطططططي "زن ططططط 20،للدسطططططهر  ضطططططرور   
"هح م الحاكم" دوص اللجطوء  لط  ف طر  السطلطة الصليطا 

ة الهطي هسطيطر تلط  الحطاكم، وبالهطالي الهطي ازحادي  
ة ل اتططططد  سياسططططي   هصمطططط  بوهططططفتا الضططططامص النتططططا ي  

امططططر  ازساسططططي  ال ططططانوص  وبالهططططالي فططططإص   21."منظ مططططة
ص مصظطم ه ي طن  ، زن طالسياسي  لمنا شة النظام  اساسي  

د الشط   الطذ  هصهمطد هحطد  سطاز الهطي ال واتد والمؤس  
 ة الح م.تليه تملي  

                                                                                       

ه طططططوم الصس طططططة بطططططنص  ذ : 64  مما ططططط  فطططططي المطططططاد   اتهمطططططدز تلططططط  نططططط   
ططط ة فطططي ممارسطططة الههاهطططاهتا ة ال س طططة تلططط  اتسطططه سلي  السطططلطاز الصام 

 ت  اساع مبدا الفهط  والهصطاوص والهطوامص فيمطا بننتطا. ولطيع لسطلطة اص  
همططارع الههاهططاز اسططندز  لطط  سططلطة الططرا وف ططا  زح ططام الدسططهور." 

 .   23براوص، مسود ، 
19 Preuss, The Political, at 17. 

تلطط  الططرغم مططص تططدم وجططود مططص يسططهلدم هططذه الكلمططة فططي ازدبيططاز  20
الباحططططططططططط  يسطططططططططططهلدم "الدسطططططططططططهر "  هرجمطططططططططططة لمفتطططططططططططوم   اص  ة،  ت  الصربي ططططططططططط

(constitutionalismالهطططي نطططهم   الدسطططهورع ةا افضططط  مطططص  . الدسطططهر  هنططط 
اسططهلدامتا احيانططا ،  ططوص ازلنططر   ططد هلططهلط تلطط  ال ططار  مططع الهططفة لمططا 

 ، فططي الو ططز الططذ  هشططنر فيططه constitutionalهططو مططرهبط بالدسططهور )
ة السياسططططي  الدسطططهر   لطططط  ذلططططل النظطططام الططططذ  نهبنطططط  مجموتطططة مططططص الم طططط  

ال طواننص،  دسطهورع ةبطة تلط  الصليا، ومنتا الفه  ما بنص السلطاز، والر ا
واحهرام ح و  اإلنساص وحرعاهطه. لن طاش مفتطوم الدسطهر ، يم طص مراجصطة: 

" ططانوص" الهشططرعع و" ططانوص" الحرعططة: هطط  الديم راطيططة بططدن  تاهططم للنطط ، 
)رام هللا: مؤسسطططططة مطططططواطص لدراسطططططاز الديم راطيطططططة،  تطططططص ح طططططم ال طططططانوص 

2013  .  
21 Preuss, The Political, at 17.  

  مططططص مسطططهمد   ازساسطططي  ة ال طططانوص اهمي ططط  ص  
 ه الطن   ، بمصن  ان  ةالفلسطنني  السلطة   ونه دسهور  

سطاز ص ال واتطد والمؤس  الم هو  الطذ  ي طن   دسهور   ال
والهططططي  انططططز موضططططوع الن اشططططاز  الموجططططود  مسططططب ا  

طططططططط ططططططططسططططططططاز فططططططططي الوا ططططططططع المؤس    ص   22ة.الصام  ة، متم 
ططة هُ سططاهي  واتلهسفططاز المؤس   فالدسططاهنر  23.فر ططا    ُ د  ح 

طططط ة هلصطططط  ازساسططططي  ة السياسططططي  سططططاز المؤس   ة زص  متم 
طططمت دورا   ا فطططي الطرع طططة الهطططي يصمططط  بتطططا المجهمطططع م 

ر الدسهور فصل  سبن  الم ات نؤ    .السياسي  والنظام 
فططي هحدنطططد مطططص يمطططارع السطططلطة ومطططص ت يمارسطططتا، 

يسطاتد  24ة.السياسطي  نلسطر فطي اللصبطة  اومص نطربن 
شطططط   الدسطططططهور ايضططططا  فطططططي وضططططع شططططط   ال طططططواننص 

 25ص هو فطي السطلطة.والسياساز، بغض النظر تم  
م الصس طة ههميم الدسطهور نطنظ   اص  مص ذلل،  وازهم  

ه بططططنص الدولططططة وازفططططراد فططططي المجهمططططع، وبالهططططالي فإن طططط
تططططا نططططوع مططططص الص ططططد  لنتططططا تلطططط  ان   ننظططططر   يم ططططص اص  

ة رم بططنص مططص هططو موجططود فططي الوظيفططة الح ومي ططالمبطط
 26والشص .

 ازساسطططي  تلطط  الطططرغم مطططص وظيفطططة ال طططانوص 
ه  ان ط ت  بم ابة الدسهور والهصام  مصطه بتطذه الهطفة، 

هنص ملهلفهططنص. ففططي دسططهورع  يصططرض وجتهططنص ا  تملي طط
                                                           

22 Bruce Ackerman, Revolution on a Human Scale, 
108 YALE L. J. 2279, 2285 (1999). 
23 Maurice Duverger, Arend Lijphart, & Gianfranco 
Pasquino, A new political system, 31 EUR. J. POL. 
RESEARCH 125, 128 (1997). 
24 See Niclas Berggren, Nils Karlson, & Joakim 
Nergelius, Introduction, in: WHY CONSTITUTIONS 
MATTER vii (Niclas Berggren, Nils Karlson, & 
Joakim Nergelius eds., 2000). 
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ر لألطططراف المهنامتططة لغططة مشططهر ة الو ططز الططذ  وف طط
لهططططرطنر ال ضططططايا الحاسططططمة بطرع ططططة مفتومططططة لكططططس 

فطططططي متمتطططططة  ازساسطططططي  الططططططرفنص، سطططططاهم ال طططططانوص 
طططططط ا فططططططهن المجططططططات ل هططططططات اتمطططططط  بططططططنص الن ططططططاش، مم 

 طططد  ازططططراف. وتلططط  الطططرغم مطططص وضطططصه إلجطططراءاز  
ه احهططوا  ان ططهكططوص م بولططة  حططد ادنطط  للطططرفنص،  ت  

 تطا هطرذص لططرف  تهبطار تلط  ان  اتتل  اح ام يم ص 
مطططص  مطططا اتن ضطططاض تلططط  الططططرف اآللطططر. وازهطططم  

ر النظططططام ههططططو   مططططا هططططم   ه غالبططططا  ذلططططل، فططططي حططططنص ان طططط
بط  الفطاتلنص مطص     الشرتي ة ردا  إلضفاء  دسهور   ال

ه لطوص الشطص ، فإن طتم يم   توص ان  نص الذنص ند  السياسن  
النظططام  يصهططرف بططرص   ع الطططرف اللاسططر زص  ت يشططج  

نهطططططططططرجم  راد  الشطططططططططص ، متمطططططططططا  طططططططططانوا  دسطططططططططهور   ال
  27نبغضوص النهنجة.

 

 لفلسطين؟  سياسي   أي نظام  : المطلا الثاني

ن اش الهوجتاز الف تية الملهلفة ت  او   سنهم  
، وا ططر ذلططل تلطط  النظططام الشططرتي ةبلهططو  انططواع 

، مططططع الهر نططططم وانططططواع الح ومططططة الملهلفططططة السياسططططي  
ه ديم  بصد ذلل سنهم  . الوضصي   ال انوني  تل  النتل 

 الر اسطي  ة زشط ات الح ومطة )الههنيفاز الكسسطي ي  
  وه ديم النموذج الجدند الذ  ل ي رواجطا  البرلماني  و 

فططططططي   نططططططر مططططططص الططططططدوت المصاهططططططر  )النظططططططام شططططططبه 
ن طططاش  سطططنهم   ،تلططط  هلطططل المصطططاننر  . بنطططاء  الر اسطططي  
 هططططططططور واوجططططططططه ال الفلسطططططططططنني   السياسططططططططي  النظططططططططام 

اتهمطططططاد الطططططنتل  فطططططي حطططططات هطططططم   ،فيطططططهالموجططططود  فطططططي 

                                                           
27See, Ackerman, Revolution, at 2285. 

  ازساسي   مدل  لهفسنر ال انوص  الوضصي   ال انوني  
 . الفلسطنني  

  السياسي  ة النظام . شرعي  1

، اله لنططد    لمدرسططة ال ططانوص الطبيصططي   لسفططا  
ال ططططانوص  ة اص  ال انوني ططططة هفهططططرض المدرسططططة الوضططططصي  

 ة دوص اص  مططص ناحيططة  انوني طط شططرتيا   يم ططص اص ي ططوص  
 28بالضطططططرور  مطططططص ناحيطططططة الس يطططططة.ا  شطططططرتي  ي طططططوص 
ص الشطططط لنص مططططص بططططنص هططططذن   "رعهشططططارد فططططالوص "م ويمن طططط

ططط الشطططرتي ة ة هصهمطططد تلططط  ال انوني ططط الشطططرتي ة ة اص  بحج 
مجموتطططططططططططة واحطططططططططططد  مطططططططططططص اتلهبطططططططططططاراز )ال واتطططططططططططد 

ة تلطط  ة مبني ططازلس ي طط الشططرتي ةبننمططا  29ة ،ال انوني طط
وجطططططططططدار   الطططططططططرا )الهبرعطططططططططر ازلس طططططططططي  مجموتطططططططططة 
م فططططططالوص بططططططنص مططططططا يسططططططم  يمن طططططط  ططططططم   30اتحهططططططرام .

ازدنططططط  مطططططص  از الحطططططد  ة ونظرع طططططاز الم الي طططططالنظرع ططططط
ة الم الي ط النظرع طةهكطوص  ا اص  ة، فإم طازلس ي   الشرتي ة

ة. ة موضطوتي  ة م الي طمسهند  تلط  المواف طة او نظرع ط
ة هصهمطد تلط  المصطاننر ة الموضطوتي  الم الي   النظرع ةف

                                                           
28 See, Richard H. Fallon, Legitimacy and the 
Constitution, 118 HARV. L. REV. 1787, 1801 
(2005). 

ة ال انوني طط الشططرتي ةاو تططدم  الشططرتي ةلططط "رعهشططارد فططالوص: "هصهمططد  ووف ططا   29
، تلط  شطرتي   هو ايضطا   ة. فما هو  انوني  ال انوني  ة تل  ال واتد المصيارع  

ة...  طد هكطوص فطي بصطض ازحيطاص لاط طة ال انوني طال طراراز  الرغم مطص اص  
ة ة  واتطططد  انوني طططالتجمطططة تلططط  شطططرتي   ة.  ص  ههطططبن غنطططر شطططرتي   دوص اص  

المرجططططع ."  اف طططة ةال انوني طططة ت ه طططوم بهبرعرهطططا ازلططططاء هصنطططي  دانطططة  وي ططط
 .1794السابق، 

لرعهشطططارد فطططالوص: تنطططدما يسطططهلدم هطططذا المهططططلن فطططي المصنططط   ووف طططا   30
او احهطططرام  هكطططوص وظيفهتطططا الهبرعطططر ازلس طططي   الشطططرتي ة ، فطططإص  ازلس طططي  
  لو  اص يحظ  نظطام او  طرار مطا بهرننطد واسطع، او  ذا ة. حه   ي  اتسهح ا

 شططرتي   ة، ف ططد ي ططوص غنططر  ال انوني ططمططص الناحيطة   طاص ال ططرار  ططرارا  هططحيحا  
المرجطططع  .ا  ر الس ي ططط طططاص غنطططر مبطططر   ذا هطططذا  بموجططط  المفتطططوم ازلس طططي  

 .1796السابق، 
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ة للصدالططططططططة، بغططططططططض النظططططططططر تططططططططص مواف ططططططططة النتا ي طططططططط
ططططط ة ال ا مطططططة تلططططط  الم الي ططططط النظرع طططططةا المح طططططومنص. ام 

هلطططططططل المواف طططططططة  طططططططد  تطططططططا هفهطططططططرض اص  المواف طططططططة، فإن  
ططططام افهراضططططي   ة   انططططز ح ي ي طططط اُتطنططططز، سططططواء   ا ة. ام 

 31ة،ازلس ي ططط الشطططرتي ةازدنططط  مطططص  از الحطططد  نظرع ططط
الحيططططططا   اص   افهططططططراضالصططططططاد  مططططططص والهططططططي هنطلططططططق ب

ة الكرعمطططططططة سطططططططهكوص مسطططططططهحنلة مطططططططص دوص اإلنسطططططططاني  
ة ة لتطا شطرتي  ال انوني طالطنظم  ح ومة، فتي هصهبطر اص  

ة تنطططططدما "هكطططططوص تادلطططططة بمطططططا فيطططططه الكفايطططططة الس ي ططططط
الطططدتم مطططص اول طططل الطططذنص هلضطططع لتطططم فطططي  لهسطططهحق  

بطططططططدا   يم طططططططص بلوغتطططططططا  ةغيطططططططا  افضططططططط  اي ططططططط ظططططططط   
 32".ا  وا صي  

ق ل ططططط جطططططراء همننطططططم آلطططططر فيمطططططا نهصويم طططططص 
ططططاتجهماتي طططط الشططططرتي ةب ة اتجهماتي طططط الشططططرتي ةا ة. ام 

يم طص  ال انوني  النظام  فتي هصني اص   بمصناها ال و   
الطدتم زسططبا   او يسطهحق   هبرعطره او اتهبطاره مناسططبا  

امطططط   تلطططط الطططرا غنططططر اللطططوف مططططص الص وبطططاز او 
ة اتجهماتي ط الشطرتي ةا ة. ام طهح نق م اس  شلهي  

د  ذتطاص   مطص مجطر  بمصناها الضطصنف، فتطي مسطهمد  
طططططط ة ة للشططططططرتي  ة. يم ططططططص  رجططططططاع النسططططططلة ال وي ططططططالصام 

ه يفهططرض ن طط ، حنطط  "مططاكع فنبططر"لطط   ة اتجهماتي طط
ة هفه ر اتجهماتي   الشرتي ةالنسلة الضصيفة مص  اص  

ة لهركنطداز مطص  د نرضط، الصام ط  ذ ؛لألسع الكافية
هططططططذه الصططططططاد  او للمهططططططلحة السططططططلطة ف ططططططط لوجططططططود 

 33الذاهية.

                                                           
. ارد فطالوص ة ودتطم مطص رعهشطتا حهلز تلط  افضطلي  هلل الهي نبدو ان   31

 .1803انظر: المرجع السابق، 
 .1798انظر: المرجع السابق،  32
 .1796-1795المرجع السابق،  انظر: 33

موجطططود فطططي الف طططر  السطططاب ة، الهمننطططم لل وف طططا  
  مططططص اإلجططططراءاز ة المسططططهمد  ال انوني طططط الشططططرتي ة فططططإص  

نص ت هصهمططد مططص جانطط  المططوظفنص الصمططومن   المه لططذ 
 بطدت   ة، ولكص  ة او اتجهماتي  ازلس ي   الشرتي ةتل  

فطوص مص ذلل هصهمد تل  انسجام مطا ي طوم بطه الموظ  
 ص   . ر  مسطب ا  ة الم طر  ال انوني طوص مطع ال واتطد الصمومن ط

فططططة للدسططططهور بططططالمصن  ة )المؤل   ال انوني ططططهططططذه ال واتططططد 
از فططططروع الح ومططططة   هصططططن ص حططططدود هططططسحي     المططططاد  
د طرع طططططة اجتطططططم  الدولطططططة فطططططي هحدنطططططد حطططططدود وهحطططططد  

نططوع مطططص نظططام الضطططوابط للطططق  ططم  ، بصضطططا  بصضططتا 
والهوامنطططططاز. ل طططططد  امطططططز غالبيطططططة الطططططدوت المصاهطططططر  
بهطططططططدوعص هطططططططذه ال واتطططططططد الم هوبطططططططة، غنطططططططر المرنطططططططة، 

، وهطو الدسطهور هشطرعصي   والموجود  تل  ش   ن   
ه . ت نج  هفسنر ما سبق تل  ان  بالمصن  الش لي  

ال طططططططانوص  اص  ة ال انوني طططططططة يصنطططططططي بالنسطططططططبة للوضطططططططصي  
)فطي بصطض الطنظم، تلط   نتطم  ف ط هو مطا  الوضصي  

سططططططبن  الم ططططططات، الصططططططرف، نططططططوفر مصططططططاننر هططططططالحة 
نص . وهططو ت فنص الصمططومن  لألفصططات المشططروتة للمططوظ  

يصنططي ايضططا، اص فططي  طططار ال ططانوص الوضططصي، ف ططط 
هططططططو ال ططططططانوص الهططططططادر بموجطططططط  هشططططططرعع  مططططططا نتططططططم  

(legislated laws تلططط  سطططبن  الم طططات، فطططي(  
ند  طططانوص الصمطططوم، بصطططض البلطططداص الهطططي هرلطططذ بططططه ال

 ال طططططانوني  فطططططي النظطططططام  ر يسطططططا   هلصططططط  السطططططوابق دورا  
ة فطي الوضطصي   ما نتطم   اص   المصني . هذا يصني ايضا  

ة هو ليع ف ط الدسهور الم هو ، وهذا هو ال انوني  
 ايضططططا   الدسطططهور ، ولكطططص  الدسطططهور بطططالمصن  الشططط لي  

)بصططططططض الططططططدوت م طططططط  المملكططططططة  بططططططالمصن  المططططططاد   
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  بططالمصن  حه طط  سططرا ن  ت هملططل دسططهورا  حططد  او المه  
 34 .الش لي  

ططططوص الوضططططصن  ال ططططانونن  سططططُيصن   وص وص المتهم 
م المططططططططنظ   دسططططططططهور   بالنظططططططططام ال السياسططططططططي  بالنظططططططططام 

للح ومططة. فتططذه ال واتططد هططي المصططاننر الهططي هسططاتد 
ة  او ال انوني  )مص الناحية  الشرتي ةفي هحدند حدود 

فنص بالنسطططططططططططبة زفصطططططططططططات المطططططططططططوظ   الشطططططططططططرتي ةتطططططططططططدم 
نص نص الوضطططططططططصن  ال طططططططططانونن  هطططططططططؤتء  نص.  ص  الح طططططططططومن  

 الشططططططرتي ةراضططططططنص ب -تلطططططط  ازرجططططططن -سططططططي ونوص 
ازدنطط  مططص  ة بمصناهططا الضططصنف وبالحططد  اتجهماتي طط
تططططططا موجططططططود  فططططططي جميططططططع ة، زن  ازلس ي طططططط الشططططططرتي ة
 ة ال ا مة: بالنسبة لبصض هؤتء نهم  ال انوني  ازنظمة 
الضططصنف تلطط   ة بالحططد  اتجهماتي طط لشططرتي ةااتهبططار 

) مطططا ي طططوت  ال طططانوني  ه امطططر وا طططع سطططابق للنظطططام ان ططط
ة نبنططططي منظومططططة  انوني ططططان ططططه  نلسططططص، والططططذ  نبططططدو 

ة ازسطططططططططططم  مهكاملطططططططططططة تلططططططططططط  ال اتطططططططططططد  المصيارع ططططططططططط
(grundnormة ازساسططططططي  ة   او ال اتططططططد  المصيارع طططططط
(basic norm والهطي يفهطرض وجودهطا، دوص اص  

يحططاوت فتططم ال اتططد  ازسططم   ططرمر وا طططع  اص   انهجططر  
تططا ليسططز مسططرلة باتهبططار ان   ال ططانوني  سططابق للنظططام 

اتهبططططططار   . بالنسططططططبة آللططططططرعص نططططططهم  اساسططططططا  ة  انوني طططططط
تططططططططططا الممارسططططططططططة ة تلطططططططططط  ان  اتجهماتي طططططططططط الشططططططططططرتي ة
 ruleة )تلط  اسطاع  اتطد  اتتهطراف )اتجهماتي ط

of recognition  رز، د  ما ي وت ها ، والهي ههحد
                                                           

طط 34 طططام  ة للدسطططهور ال انوني طط الشطططرتي ةة والمرهبطططة با بالنسطططبة للمسططرلة المتم 
بلهطططو  ال اتطططد    ، او بشططط   اهطططم  نفسطططه )الدسطططهور بطططالمصن  الشططط لي  

 Grundnorm or Basic) ة"ازساسطي  ة ازسطم  او "ال اتطد  المصيارع ط
Norm)  ( ما اطلق تليه  نلسطص، او  اتطد  اتتهطراف the rule of 

recognition  ططط ،  مطططا سطططماها هطططارز، فتطططذه  ل تطططا ة ولكن  تطططا مسطططا   متم 
ملهلفططة تططص موضططوع الدراسططة وبالهططالي ت يصططد الباحطط  مططص لططست هططذه 

 ا  . الدراسة بالهطر  لتذه المس

حه  نوتطا و د  35ب  الجمتور .بش    بنر مص    
ة رادي طط الس ةال انوني طط  ة تلطط  مسطم  ال انوني ططة الوضطصي  

(legal nonvolitionism  منتمططا بنطط    ططس     زص
نظطططام  واتطططده تلططط  الو طططا ع والممارسطططة اتجهماتيطططة 

"اسطططططططع ال واتطططططططد  نتمطططططططا يهطططططططر اص تلططططططط  اص   حنططططططط  
فطي و طا ع  ههبلطور بشط   اساسطي   ة يم طص اص  ال انوني  

م تططص افصططات او ة، والهططي ههمن ططالممارسططة اتجهماتي طط
 36تص هصبنر  راد  احد ما."

مطططططططص اتن سطططططططام فطططططططي الوا طططططططع  يصهبطططططططر  ططططططط   
نص بالنسطططة للوضطططصن   ا  والممارسطططة اتجهماتيطططة منط ي ططط

ة تل  ال انوني  ازنظمة  توص برص  نص الذنص ند  ال انونن  
. ومغل ططططططة، وم هفيططططططة ذاهيططططططا  تططططططا  لنلططططططة الفجططططططواز، ان  

يم طططص اتهبطططاره   بطططالهمننم بطططنص مطططا وسطططي وص الهحطططد  
 ص     ططذلل.ومطا هطو لطيع  ال طانوني  مطص النظطام  ا  جطمء

ص يم لتمطططا ة اللطططذن  النطططوتنص الملهلفطططنص مطططص الوضطططصي  
ف اص بالطرع ة الهطي يفسطراص بتطا  نلسص وهارز ت نه  

                                                           
واحططد هجططاه طبيصططة ال ططانوص. فبالنسططبة زوسططهص:  ت نوجططد نتططل وضططصي   35

ال ططططانوص تبططططار  تططططص اوامططططر )ازوامططططر المغلفططططة بالهتدنططططد  ي ططططوم بإهططططداره 
ة" م هططططارز تح ططططا  مططططا بططططنص "ال واتططططد ازولي ططططهططططاح  السططططياد . ول ططططد من طططط

اف" تل  ضطرور  الحاجطة  لط  "ح طم اتتهطر  اهر   ة".  م  و"ال واتد ال انوي  
تلنتططا هططارز  مططص اجطط   والططذ  هططو  بططوت انظمططة المسططؤولنص ) مططا اهططر  

. امطططا بالنسطططبة لطططط نلسص، والطططذ  بنططط  نظرعهطططه تلططط  انجطططاد نظطططام  طططانوني  
 تطص الف طر الكطانطي   ) ونطه منشطق   واضحا   ملهلف الهسفا   اساع نظر   

ة يم ططص فتمتططا مططص ال انوني طط  ، فجميططع ال واتططد neo-Kantianالجدنططد )
 تططططططاء الهفطططططويض للمسطططططؤوت لفطططططرض الص وبطططططاز، فطططططي حطططططنص اص حنططططط  
ة او ال اتطد  ازسطم  ة هصهمد تل   اتد  اساسي  ال انوني  ة ال واتد هسحي  

 انظر: . افهراضتا ساب ا   )والهي هم  
Brian H. Bix, Legal Positivism, in THE BLACKWELL 
GUIDE TO THE PHILOSOPHY OF LAW AND 
LEGAL THEORY 29, 32–33 (Martin P. Golding & 
William A. Edmundson eds., 2005). 
36 Frank I. Michelman, Constitutional Authorship by 
the People, 74 NOTRE DAME L. REV. 1605, 1613. 
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  ضططططططططمص النظططططططططام normة ) دراج  اتططططططططد  مصيارع طططططططط
هسططهوفي  لتططارز، نجطط  لل اتططد  اص   . فهبصططا  ال ططانوني  

ب   اتد  وضصتا مص   مصاننر اتتهراف، والهي هم  
طط  rule of recognition. 37تهططراف )ة لسلاه 

طططا ي طططوص مطططص  ا بالنسطططبة لكنلسطططص، فالمصيطططار النتطططا ي  م 
ومطططع ذلطططل،  38ة.ازساسطططي  ة لطططست ال اتطططد  المصيارع ططط

منتمططا ي ططر   النظططام   ططس   فططي نتايططة المطططاف، فططإص  
 system ofة )لنظططام  واتططد مصيارع طط ال ططانوني  
norms  متمطططططططة الف ططططططططه   ، و سهمطططططططا نجطططططططادت بططططططططرص

(jurisprudence  مطططططططا هطططططططو   حل طططططططيهطططططططف و ي   اص
لطذلل،  ؛ وف طا   ي وص  وليع ما نج  اص  ) انوص البلد 

ال واتد ال ا مة ف ط، وليع ال طيم، هطي مطص ه طع  فإص  
 39ضمص الهها  الف ه.

لألنظمططططططططة  لتططططططططذا الططططططططنتل الوضططططططططصي   وف ططططططططا  
وهطططططو الطططططنتل المسطططططهلدم فطططططي از سطططططام  –ة السياسطططططي  

، ازساسططي  ال ططانوص  فططإص   –الهاليططة مططص هططذه الدراسططة 
ه دسطططهور مطططص  بططط  السطططلطة والطططذ  ُيصامططط  تلططط  ان ططط

هطي م،  مطا ، هطو تبطار  تطص  طانوص نهمن طةالفلسطنني  
ماز. مصظطططططم ال طططططواننص الحدن طططططة، بطططططا نهنص مطططططص المن ططططط

                                                           
37 JAN-ERIK LANE, CONSTITUTIONS AND 
POLITICAL THEORY 138–139 (1996). 
38 See LANE, Constitutions, at 138–139. 

 انظر: المرجع السابق. 39
ة ة اله لندي طططيم ططص ايضطططا الص طططور تلطط  نتطططل مما ططط  فططي المطططذاه  الفرنسطططي  

 لسياد  الدولة تل  النحو الطذ  ترضطه الف يطه البطارم  ارعطه د  مطالبر 
(Carré de Malberg  طططم ططط  هطططذه النظرع ططط  .  ص ر  يمطططة از ت هفس 

دور تلطططم ال طططانوص  مطططا  ة. وبالهطططالي، فطططإص  ة الديم راطي طططالسياسطططي  ازنظمطططة 
 .ر تنططططه د  مططططالبر  ي ههطططر تلطططط  وهططططف  واتطططد ومبططططاد  ال ططططانوص تب ططط

 انظر:
Yasuo Hasebe, Constitutional borrowing and political 
theory, 1 INT.L J. CONST. L. 224, 230 (2003). 

والهي هصني  40،ازول  هي وضصية ال انوص الحدن 
  الح ي ططة   الملممططة لل ططانوص هططي ليسططز  ططو  ال ططو   بططرص  

ططط ن  المهره     ف ال طططانوص، مطططا هطططي سطططلطة مؤل طططلة فيطططه، وا 
هصبنططر هومططاع هططوبم: السططلطة وليسططز  تلطط  حططد   او

 ,auctoritas“ال ططواننص ) الح ي طة هططي الهططي هسططص  
non veritas facit legem.”. 41 م  ا المن ططام ط

 الشططططططططرتي ةال انيططططططططة فتططططططططي فهطططططططط  ازلططططططططس  تططططططططص 
(legality. 42  بتطذا المصنط  هكططوص الطاتطة لل ططانوص

دوص اص هكطططططوص  ه ذاز ططططططابع مؤسسطططططي  واجبطططططة زن ططططط
ة  ططططد اسططططع الس ي طططط ةهنططططال حاجططططة لسحهجططططاج بريطططط

 43.يسهند ت ويسهند  لنتا ال انوص ا

                                                           
هططططو مهطططططلن لتططططذا النططططوع مططططص ال ططططانوص الططططذ   ال طططانوص الوضططططصي    ص   40

 او فلسطفي   هه الملممة لطيع بسطب  محهطوا دننطي  يحه  تل  سلطهه و و  
ع ولططيع بسططب   ونتططا هص ططع ه النططد مصننططة بطط  لكونتططا هطططادر  او م ططد  

 انظر:  .legitimate law-giver) الشرتي ةتص مشر  ع نهحل  ب
Preuss, The Political, at 13. 
41 Quoted in id. at 14. 

تطا ان  تلط  فتطا باإلشار   ل  نظرعة هانم  لسطص تطص ال طانوص والهطي تر   42
ة، فالتطططدف الحهطططر  بشططط   تطططام... " نظرع ططط ة ال طططانوص الوضطططصي  نظرع ططط

اإلجابطططة  النظرع طططةمنتططا هطططو مصرفطططة ووهطططف موضطططوتتا.  ذ هحطططاوت هطططذه 
تلططط  السطططؤات مطططا ال طططانوص و نطططف هطططو ال طططانوص، ولطططيع  نطططف ننبغطططي اص 

 انظر: ة.ال انوني  ه تلم ال انوص، وليع السياسة ي وص.  ن  
HANS KELSEN PURE THEORY OF LAW 1 (Max Knight 
trans., 1967). 
 بلططه ب  نططر، للططط  اوسططهص فطططي محاضططراهه الشططتنر  حطططوت تلططم ال طططانوص 

ة": "وجططود ال ططانوص شططيء، وحسططص او ال انوني ططة لوضططصي  والمصروفططة باسططم "ا
سططوء محهططواه فتططو شططيء آلططر. البحطط  فططي وجططود ال ططانوص او تدمططه هططو 

ة مفهرضطة ا البح  في مدا انطبا  ال طانوص مطع  اتطد  مصيارع طشيء، ام  
ال ططانوص، الموجططود فططي الوا ططع، هططو  مسططب ا  فتططذا موضططوع بحطط  آلططر.  ص  

ه  طد نلهلطف د ت نرو نا، وتل  الرغم مص ان طه   انوص، تل  الرغم مص ان  
 لنا او اسهتجاننا.، الذ  نبني تليه إلتطاء ه ب  تص الن   

Quoted in Bix, Legal, at 29–30. 
43 See Preuss, The Political, at 14. 
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، هنططال دسططهور   المططص وجتططة نظططر ال ططانوص 
طرع طططة ه سطططيم السطططلطاز  مفنطططد  فيمطططا نلططط    نمطططاذجُ 

ة. ال ضطا ي  و  الهنفنذي ةة، الهشرعصي  بنص فروع الح ومة 
اشططط ات الح ومطططة هطططي ببسطططاطة تبطططار   وتليطططه، فطططإص  

فنتططا ممارسططة مبططدا الفهططط   تططص طططر  ملهلفططة نطططهم  
، السياسطي  النظام  بنص السلطاز. بصبار  الرا، فإص  

د  ة، هطو مطرادف للطرع طة المحطد  ال انوني طمص الناحية 
فهطططط  السططططلطاز. واك ططططر ازنظمططططة  فنتططططا الهططططي نططططهم  

ص ا. اللططذالر اسططي  و  البرلمططاني   :صاهمططا النظامطط شططنوتا  
داص سص شططط لنص ملهلفطططنص للح ومطططة بحنططط  يحطططد  يمططط   

 44تطططططا.ص لهشططططط ن  الح ومطططططة وحل  ص مهصارضطططططن  هي لطططططن  
اص لها هططططططتما تلطططططط  ص الطرع هططططططاص هسططططططهمد  هططططططاها

الهطططططوالي مطططططص شططططط   نظطططططام الح ومطططططة فطططططي الوتيطططططاز 
ططالمه   لة جطذورهما فططي الهططارع، حطد  وبرعطانيططا والمهره 

والنظطططام  )تلططط  الهطططوالي، فطططي نظاميمتطططا الجمتطططور   
  واشططططط ات الدولطططططة )تلططططط  الهطططططوالي، الدولطططططة الملكطططططي  

د  .حادي  اته    ة والدولة الموح 

مططا نلفططز اتنهبططاه فططي الططدوت المصاهططر  هططو 
 -)والططذ  ا  بحهطط ا  ر اسططي   ا  نظامطط  مططا ههبن طط ا  ر نططاد تططا ان  

ه ي وم الباح  بهحدنده تل  ان   -ومص اج  الهبسيط
حد   او تل  غرار ش   الح ومة في الوتياز المه  

ه ده الباح  تل  ان  بحز )والذ  يحد   نظام برلماني  
حططد  . تلطط  غططرار شطط   الح ومططة فططي المملكططة المه  

مصظطم الطدوت لطدنتا الك نطر مطص  مص ذلل، فطإص   وبدت  
  النظططططططام شططططططبه ال واسططططططم المشططططططهر ة مططططططع مططططططا يسططططططم  
                                                           

44 Cindy Skach, The "newest" separation of powers: 
Semipresidentialism, 5 INT.L J. CONST. L. 93, 95-
6 (2007). 

، وهططو مهطططلن ابهدتططه مططورعع دوفنرجيططه الر اسططي  
(Duverger مطططططططص اجططططططط   1980،45  فطططططططي الصطططططططام

ة سطططططه دسطططططهور الجمتورع طططططوهطططططف النظطططططام الطططططذ  اس  
منططططططم  هططططططذه الف ططططططة او   ص   46اللامسططططططة فططططططي فرنسططططططا.

ه مططططة، هططططو ان ططططالنمطططوذج او النططططوع ال الطططط  مططططص الح و 
  اص  ص.  ت  ص ات نطططنص اآللطططرع  يضطططم تناهطططر النظطططامن  

مططا  هبططه دوفنرجيططه سططاتد بشطط   واضططن فططي هحدنططد 
مجموتططة مططص اآلليططاز والمؤسسططاز الهططي همنططم هططذا 

 ةالبرلماني ططططة، النظططططام الجدنططططد تططططص ازنظمططططة اله لندي طططط
 47سواء. ة تل  حد  الر اسي  و 

نظطام       نجادت برص   يم ص لشل  ما اص  
هطبنططططق  ح ططططم هططططو فرعططططد مططططص نوتططططه، وبالهططططالي فططططإص  

النمططاذج المططذ ور  اتططسه لططص ي ططوص مفنططدا ؛ بططدت مططص 
                                                           

45See Duverger, Lijphart, & Pasquino, A new, at 
126. 

هطو فططي الوا طع لططيع بنظطام جدنططد. فتطو  ططديم  الر اسططي  النظطام شطبه   ص   46
مططا بطنص الحطر  الصالميططة ازولط  وال انيططة  ة الفايمططار )المانيطا  طدم جمتورع ط

تلط   يطهدوفنرج اده تح طة تل  ما نبدو لما حطد  ت لبر  هارعلي  وهي او   –
هطو وضطع النظرعطاز حطوت  يطه. مطا جطاء بطه دوفنرجه نظطام شطبه ر اسطي  ان  

مطص اشط ات الح ومطة. ومطع ذلطل، و مطا  مهمنطما   الموضوع، واتهباره شط س  
انهشططاره السططرعع، واهمنهططه المهمانططد  منططذ   ، فططإص  Skachدز سطط اهش )حططد  

سط و  جططدار بططرلنص هططو مطا نجصلططه احططد  شطط   مطص اشطط ات الفهطط  بططنص 
 انظر: .السلطاز

Skach, The “newest” separation, at 96, 98. 
   امططز الك نططر مططص الططدوت مططا بصططد Osiatynskiبالنسططبة زوسياهنسطط ي )

 انظر: .ا  انهلابتم شصبي   ة مع رؤساء نهم  ة بللق انظمة برلماني  الشنوتي  
Wiktor Osiatynski, Paradoxes of Constitutional 
Borrowing, 1 INT.L J. CONST. L. 244, 260 (2003). 

 النظرع طططططةنب ططططط  ضطططططصنف الوجطططططود ضطططططمص  الر اسطططططي  النظطططططام شطططططبه  لكطططططص  
، بطططالرغم مطططص شطططصبنهه الصاليطططة وبطططالرغم مطططص  ونطططه مطططص ناحيطططة الدسطططهورع ة

ة، الدسططهر ، از مططص وجتططة نظططر الديم راطي ططلإلشطط الي   ا  م نططر ة وتمليططة نظرع ط
 انظر:ة. السياسي  ة و ة المدني  ازساسي  از ع  وحماية الحر  

Skach, The “newest” separation, at 94–95. 
47 See Duverger, Lijphart, & Pasquino, A new, at 
129. 



 عاصم خليل

 

18 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

نظططام بغططض  فحطط   طط    نططهم   ذلططل، ي هططرح هططؤتء اص  
  ص   48د  مسططب ا.مططص النمططاذج المحططد   ةالنظططر تططص اي طط

م طط  هططذه المسحظططاز جططدنر  باتههمططام بشطط   تططام 
ططط حطططوت ازنظمطططة  م الممعطططد مطططص الن اشطططاز ونتطططا هحف 

ه شططط   حنططط  ُيصامططط   ططط  نظططام تلططط  ان ططط ةدسططهورع  ال
لططططدا  فرعططططد مططططص اشطططط ات الح ومططططة. مططططع ذلططططل، فططططإص  

م   ظتطططار زشططط ات الح ومطططة من ططط ةدسطططهورع  الالنمطططاذج 
هططذا  الطططر  الملهلفططة للفهطط  بططنص السططلطاز؛ وعططهم  

مططص لططست المسططاتد  فططي ههططننف اشطط ات الح ومططة 
د تلططط  ضطططوء ذلطططل ازنظمطططة الملهلفطططة، حنططط  هحطططد  

هطططططدف هطططططذه الدراسطططططة هطططططو  ة الملهلفطططططة.  ص  السياسطططططي  
  بصطططططض ة الهطططططي هطططططؤد  السياسطططططي  سطططططاز همننطططططم المؤس  

المتطططام المشطططهر ة لجميطططع الطططنظم الهطططي هصمططط  بشططط   
م وناهتططا وآلياهتططا الملهلفططة  جنططد، ولهبيططاص  نططف اص  
فططي بن ططة سياسططية  السياسططي  هضططمص اسططه رار النظططام 

 49مهغنر .

 ة الرصنيفات الكالسيكي   . 2-1

 الر اسطططططططططططططططططططططططططططططططططططي  فطططططططططططططططططططططططططططططططططططي النظطططططططططططططططططططططططططططططططططططام 
(Presidentialism  ا   ، نلصطط  الططر يع دورا  اساسططي

ة، وفططططي ة هنفنذي ططططع بسططططلطة  جرا ي ططططه نهمه ططططوذلططططل زن طططط
ططط ا فطططي النظطططام الو طططز نفسطططه، هطططو ر طططيع الدولطططة. ام 

                                                           
 هور   دسططط  م ططط  هطططذا المو طططف فطططي ال طططانوص الللممعطططد حطططوت مطططص نهبن ططط 48

 :، انظرالم ارص 
Mark Tushnet, The Possibilities of Comparative 
Constitutional Law, 108 YALE L. J. 1225, 1269–
1285 (1999).  

وهذا هو النتل الطذ  يم طص اص نطدل  ضطمص مطا اطلطق تليطه الطبصض  49
  وذلططططل لوهططططف واحططططد  مططططص  ططططس  functionalismة" )ه "الوظيفي ططططبرن طططط

فطططي ا  م طططاص آلطططر والطططذ   الدسطططهورع ةططططر  مم نطططة لم ارنطططة الهجطططار  
انظطر: المرجطع السطابق،  دسطهور وطنطي. يساتد في هفسنر  ط    يم ص اص  
1238. 

، فنلهلطططططف ر طططططيع الدولطططططة تطططططص السطططططلطة البرلمطططططاني  
الهي هكطوص مطص الههطا  مجلطع ومراء.  الهنفنذي ة

يمارع سلطهه ف طط  حن  يم ص لمجلع الومراء اص  
 ذا ما  س    ة البرلمطاص، وهصهمطد  وهطه تلط  ال  طة 

البرلمطططاص )والهطططي يم طططص   ليطططهنتطططا ول    الهطططي نُ المسطططهمر  
، نفسططططه حجبتططططا تنططططه فططططي ا  و ططططز . وفططططي الو ططططز

ة ي  هدتو تنهلاباز برلمان برص   ي وص للح ومة الحق  
طططط ة المهبادلططططة بططططنص السططططلطهنص هططططذه الهبصي طططط ر .  ص  مب  

ة غا بطططططة فطططططي النظطططططام الهشطططططرعصي  والسطططططلطة  الهنفنذي طططططة
ططططططططوالهططططططططي هُ  الر اسططططططططي   د  د مسططططططططب ا  فهططططططططراز محططططططططد  د   ح 

ة البرلمططططاص، بحنطططط  ة ولصضططططوي  الر اسططططي  لسنهلابططططاز 
 ة.باع هلل المواتند بد   ننبغي اه  

، يم طططططططططص اتهبطططططططططار الح ومطططططططططة اد   بمصنططططططططط  
ططططة البحهططططة تلططط  ان  الر اسطططي   مة )بططططنص تططططا ح ومطططة م س 

الح ومطططططة فطططططي  الطططططر يع والبرلمطططططاص ، فطططططي حطططططنص اص  
ط البرلماني  النظام  د  )هابصطة البحز هطي ح ومطة موح 

ة ة، بمصنطط  للحططم  الططذ  يملططل اغلبي ططلحططم  ازغلبي طط
س الم اتد فطي البرلمطاص . فطي الو طز الطذ  يصهمطد   ط

 السططلطاز؛ حنط  ا بططزص تلط  الفهطط  بطنص النظطامن  
ططسططواء برن   ص تلطط  حططد  االنموذجطط اتص تمططا نظامططاص فص 

 .السياسي  بش   تام ويضمناص اتسه رار 

لذلل، هنال نوتاص مص المصاننر الهطي  وف ا  
البحططططططز تططططططص النمططططططوذج  الر اسططططططي  م النمططططططوذج همن طططططط

ت لططططططططه تس ططططططططة المصيططططططططار ازو  فالبحططططططططز.  البرلمططططططططاني  
هحدنططد ال ططاني فططي  ، فططي حططنص نططهم  الهنفنذي ططةبالسططلطة 

ة. ففي الهشرعصي  مع السلطة  الهنفنذي ةتس ة السلطة 
حد ر يع الدولة والسلطة البحز، نه   الر اسي  النظام 
ر طيع الطبسد. فطي  -في شل  واحد وهو الهنفنذي ة

ة فططي بوجططود امدواجي طط البرلمططاني  م النظططام حططنص نهمن طط
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الملططل او -: فتنططال ر ططيع الدولططة الهنفنذي ططةالسططلطة 
، دوص ممارسططططة رممعططططا   والططططذ  نلصطططط  دورا   -لططططر يعا

 الهنفنذي ططططةالسططططلطة   ص ة حنطططط ة فصلي ططططسططططلطة هنفنذي طططط
ب  مص ت ُهمارع  ت مص     البرلماني  بموج  النظام 
امططططططططام البرلمططططططططاص )ا  مططططططططص  بطططططططط   ي ططططططططوص مسططططططططؤوت  

طططططالكابنننطططططز، ا  الح ومطططططة بطططططالمصن  الضطططططن   ا ق . ام 
   د نططططططق وبشطططططط ا  ق منط ي ططططططالمصيططططططار ال ططططططاني، فنهصل طططططط

ت، وهططططططططو مططططططططدا وجططططططططود اتهمططططططططاد او بالمصيططططططططار ازو  
ة الهشطططططرعصي  اسطططططه ست مهبطططططادت، مطططططا بطططططنص السطططططلطهنص 

 50.الهنفنذي ةو 

 ،  ت  ا  ص نظرع  تل  الرغم مص همننم المصيارع  
ذا اردنططططا اص ي ططططوص لتمططططا المصيططططارع   اص   ص مططططع ذلططططل وا 

ضطططرورعاص لوجطططود احطططد  تمطططا مصطططا  مصنططط  )بمصنططط  ان  
اسطططه ست  ططط   يم طططص فهطططلتما:  ص  ص ، ت النمطططوذجن  

  ذا  انز مص الر يع والبرلماص ت يم ص هح ي ه  ت  
هكمططططص فططططي شططططل  واحططططد وهططططو  الهنفنذي ططططةالسططططلطة 

اتتهمططاد المهبططادت بططنص  ر ططيع الدولططة، فططي حططنص اص  
 ة ت يم ططص هح ي ططه  ت  الهشططرعصي  و  الهنفنذي ططةالسططلطهنص 

تطططططططص السطططططططلطة   ذا  طططططططاص ر طططططططيع الدولطططططططة منفهطططططططس  
للمصيارعص ننبطع  هذا الهماسل المنط ي   ص   . الهنفنذي ة

مططص اللططسف بططنص الح ومططة والدولططة، وبططنص فططرع مططص 
ص ر ططططيع الدولططططة  الح ومططططة ور ططططيع الدولططططة. حنطططط  

نرمططططم  لططططط  وحطططططد  الدولططططة، والطططططر يع، ت يم طططططص اص 
مططططططص فططططططروع الح ومططططططة مططططططص دوص  يصهمططططططد تلطططططط  ا   

 ه ويض وحد  وسياد  الدولة تل  هذا النحو.

بصبار  الرا، نج  النظر  لط  المصيطارعص و 
 ذا مططططا اردنططططا اص ي ططططوص لتمططططا مصنطططط   ات نططططنص مصططططا  

                                                           
50 See Skach, The “newest” separation, at 95–96. 

والطططططذ  يم طططططص اص ي طططططوص  السياسطططططي  ضطططططمص النظطططططام 
هذا المبدا،  ص  وا  د . ح ومة من سمة او ح ومة موح  

م النظطام ننص ع تل  شط   الح ومطة، وهطو مطا يمن ط
تطططص النظطططام  بموجططط  النمطططوذج ازمنر طططي   السياسطططي  

  ص  . بموجطططططططططططط  النمططططططططططططوذج البرعطططططططططططططاني   ياسططططططططططططي  الس
بطططنص هطططذنص الشططط لنص  جميصتطططا اتلهسفطططاز ازلطططرا 

مطططططص الح ومطططططة ليسطططططز سطططططوا تبطططططار  تطططططص النهطططططا ل 
 حط    ة. وبالهالي نطدتي الباحط  بطرص  ة واله ني  المنط ي  

ة ت ههصطططارض مطططع مفتطططوم البرلمطططاص هطططو مسطططرلة ه ني ططط
ن   الفهططط  بطططنص السطططلطاز فطططي حطططد   مطططا ننطططدرج ذاهطططه، وا 

ص النمطططوذج ال طططاني مطططص الح ومطططة الهطططي هصهمطططد ضطططم
ط  . د  )النمطوذج البرعططاني  تل  مبدا الح ومطة الموح 

طططط مططططص دوص ههططططوعز  الهنفنذي ططططةا ممارسططططة السططططلطة ام 
 مططاص لمططنن ال  ططة ت نهصططارض ايضططا  لمسططبق مططص البر 

ذاهطططه،  مطططع مفتطططوم الفهططط  بطططنص السطططلطاز فطططي حطططد  
ن   ت شطط   مططص اشطط ات الح ومططة مططا هنططدرج ضططمص او  وا 

بموجططططططط  نظطططططططام  السياسطططططططي  والهطططططططي ههبنططططططط  النظطططططططام 
طططططططططط . مة، ا  النمططططططططططوذج ازمرع ططططططططططي  الح ومططططططططططة الم س 

 ططة ة المهصل  الصدنططد مططص المسططا   اله ني طط وبالهططالي، فططإص  
ة لتا مصن  دال  نمطوذج مصطنص بالسلطاز الملهه  

مص الح ومة او نموذج آلر ف ط مطص لطست  ونتطا 
ا اص تطا  م طد )ا  ان  المحطد   لسياسطي  امص النظام  جمءا  

طططططط مة تلطططططط  هكططططططوص ضططططططمص نمططططططوذج الح ومططططططة الم س 
ططططاو نمططططوذج الح ومططططة ، ةالطرع ططططة ازمرع ي طططط د  الموح 

 ة .تل  الطرع ة البرعطاني  
 نميذج جد د؟ . 2-2

م النظططططططططام شططططططططبه لدوفنرجيططططططططه، نهمن طططططططط وف ططططططططاُ 
ب س ة مسمن ر يسة هي: انهلطا  الطر يع  الر اسي  

، سطططلطاز الطططر يع الواسطططصة، ووجطططود بطططات هراع الصطططام  
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، الهنفنذي طططططةر طططططيع ومراء وومراء يمارسطططططوص السطططططلطة 
يسطططططططهمروا  ة والطططططططذنص يم طططططططص اص  والسطططططططلطة الح ومي ططططططط

ه لططططططيع هنططططططال بالصمطططططط  فططططططي مناهططططططبتم طالمططططططا ان طططططط
جططاء غنططرهم مططص الف تططاء  51مصارضططة مططص البرلمططاص.

بمصاننر الرا ملهلفطة مطص اجط  همننطم النظطام شطبه 
سطططططلطة هصنطططططنص ر طططططيع الطططططومراء او ، م ططططط  الر اسطططططي  

  52البرلماص. السلطة في ح   

لطططططم ي ططططص مطططططص بنططططاء تلطططط  هطططططذه المصططططاننر، 
دوفنرجيططططه نفسططططه لططططم يصهبططططر "نموذجططططه  المفططططاج  اص  

ة ه فرعد مص نوتطه بالنسطبة للجمتورع طالجدند" تل  ان  
ن  الفرنسطططي   يسطططهلدم لوهطططف  مطططا ايضطططا  ة اللامسطططة، وا 

 53ة.ازلماني ططة فططايمر سططهة انظمططة بمططا فنتططا جمتورع طط
ع بتا هذا النمطوذج  بنطر  وهطو المرونة الهي نهمه    ص  

مطا جصلططه ننطبططق تلط  غنططره مططص الطنظم الهططي ليسططز 
ة بحهططططططة. وحنطططططط  ه ططططططدم ة بحهططططططة وت برلماني ططططططر اسططططططي  

تمطططططا حطططططد  تلططططط  ان  حطططططد  والمملكطططططة المه  الوتيطططططاز المه  
سص تلطططط  الهططططوالي شطططط لي الح ومططططة ص يمطططط   انموذجطططط
ة ه فطططي حالطططة الجمتورع ططط ان ططط،  ت  البرلمطططاني  و  الر اسطططي  
لمطا  مم نطا    م طات  ة اللامسة، فتي ليسطز  ت  الفرنسي  

يم ططص اص ي ططوص فيططه احططد ازشطط ات الك نططر  المم نططة 
  مطططص فطططر  وهطططو مطططا ي ل ططط – الر اسطططي  للنظطططام شطططبه 

يم طص اص ُيضطاف  ا  واحد ا  ات هناع مص  ونتا نموذج
ة السياسططططططططي  ة لألنظمططططططططة  لطططططططط  الههططططططططنيفاز اله لندي طططططططط

 . ةالبرلماني  ة و الر اسي  
                                                           

51 See Duverger, Lijphart, & Pasquino, A new, at 
130. 

 .130انظر: المرجع السابق،  52
فطي  الر اسطي  باحهسا  البلداص ذاز النظطام شطبه  يهبالطبع  ام دوفنرج 53

از مطص ال طرص الصشطرعص. ي  ة في ال مانننالو ز الذ   ه  فيه ور هه البح ي  
نرلنطدا،  يسطلندا، اسهراليا، فنلنطدا، امص  وازنظمة ازلرا هي هلل في     

 .126ق، انظر: المرجع الساب البرهغات.

)ر طططططططيع  الهنفنذي طططططططةة السطططططططلطة امدواجي ططططططط  ص  
ة ور طططيع الطططومراء  جصلطططز بصطططض الف تطططاء الجمتورع ططط

-premier" )الر اسطي  ت/لوص اسم "الومعر ازو  يفض  
presidential  الر اسي  مص "شبه    بدت( "semi-
presidential  هططططذا ازلنططططر يحمطططط  هطبي ططططا    ، زص 

النظام الذ  ي ع في منههف المسطافة س لنوع مضل  
وهطططو بالضطططبط مطططا اراد  54.البرلمطططاني  بطططنص الر اسطططة و 

 لطط  دوفنرجيططه اشططار  بططه. فططي الوا ططع،هجن   هجيططر دوفن
وت نهططف  نموذجططه الجدنططد لططيع نهططف ر اسططي   اص  

ن  برلمططططططاني   ة الر اسطططططططي  مطططططططا نهنطططططططاو  بططططططنص مراحططططططط  ، وا 
ة طالمطططا الر اسطططة وازغلبي ططط . فتطططو ر اسطططي  ةالبرلماني طططو 

هنهمطططي  لططط  نفطططع الحطططم  او ات طططهسف؛  ةالبرلماني ططط
تنططططدما ي ططططوص فططططي انططططد  احططططما  او  وهططططو برلمططططاني  

هحدنططد هططذا الهنططاو  مططص  نططهم   55ا هسفططاز مصارضططة.
، اله النططططد ةدسططططهورع  الراز: ال واتططططد  بطططط  اربصططططة مهغن طططط

ة لألغلبي ططط السياسطططي  ص ة، والم طططو  السياسطططي  والظطططروف 
والصس طة بطنص الطر يع وهطذه ، الهشطرعصي  في المجلع 

نموذج شطبه  ص  انرا نبدو اص دوفنرجيه  56ة.ازغلبي  
 ولكطص   واحطد اسياسطي   اللح م هو لطيع نظامط الر اسي  

ملهلفطة مطص الح ومطة. وعبطدو  مظلة جامصة زشط ات  
حنطط  هططذا اتسططهنهاج نبنطط  تلطط  هنططا ض ذاهططي:  اص  

دوفنرجيطططه تطططص نموذجطططه  شططط   ملهلطططف مطططص نطططدافع 
ططططططم  الالح ومططططططة، مططططططع آلياهططططططه الممن ططططططاشطططططط ات  ة لاه 
يهطف نظامطه  نفسطه ساز، ولكص فطي الو طزوالمؤس  

                                                           
 .126انظر: المرجع السابق،  54
 .127انظر: المرجع السابق،  55
 .126انظر: المرجع السابق،  56
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تبطار  تطص انظمطة  ةالح ي في ه الجدند برن   السياسي  
 57!لنظام واحد ا  واحد نموذجا  وليع   ،دمهصد  

النمططططططوذج شططططططبه  نوافططططططق الباحطططططط  تلطططططط  اص  
هططو تبططار  تططص شطط   ملهلططف مططص اشطط ات  الر اسططي  

 ةالح ومططططة ويحهططططاج  لطططط  هططططرطنر فططططي  طططططار نظرع طططط
ه ، بهطططرف النظطططر تطططص ح ي طططة ان طططمس مطططة ةدسطططهورع  

 اص في ازه  تبار  تص هحرعطف بسطيط مطص احطد 
ه انشطط  بتططدف شططم  ن طط   او  ططس النظططامنص، او حه طط

سططططططاز واآلليططططططاز مططططططص ازنظمططططططة الصدنططططططد مططططططص المؤس  
سططططططبن  الم طططططات، فطططططي حالططططططة ازلطططططرا،  مطططططا، تلططططط  

الباحططططط  ت   اص  ات   58ة.ة فايمطططططار ازلماني طططططجمتورع ططططط
الططرغم مططص ذلططل، تلطط  الهفسططنر السططا د تلطط  نوافططق، 

 شطططط   ملهلططططف مططططص  الر اسططططي  لهفططططر د النظططططام شططططبه 
اشططط ات الح ومطططة بنطططاء تلططط  مطططا همطططز اإلشطططار   ليطططه 

ة" لشططط   ة والمنط ي طططه "النهطططا ل اله ني طططسطططاب ا  تلططط  ان ططط
الح ومططة، والهططي ت هكفططي إلنشططاء نظططام  ص مططصمصططن  

د المصطططططططالم. بتطططططططذا المصنططططططط ، يم طططططططص محطططططططد   سياسطططططططي  
  لطططو حه ططط ه برلمطططاني  ههطططننف نظطططام مصطططن ص تلططط  ان ططط

بننمططا يم ططص آللططر اص  59 ططاص لديططه ر ططيع منهلطط ،
حه  لو احهوا تل  ر يع غنر  ي وص شبه ر اسي  

فططي الوا ططع، و مططا  60.منهلطط  بطرعططق ات هططراع الصططام  
  بططنص شطط   الح ومططة الباحطط  يفططر   ا ، فططإص  ورد سططاب 

                                                           
. نوافططق تلطط  هططذا اتسططهنهاج المحهمطط   Lijphartلنجفططراز ) نبطدو اص   57

 .127المرجع السابق، 
58 See LANE, Constitutions, at 196. 

انهلططططا  الططططر يع مططططص لططططست  فططططي النمسططططا تلطططط  سططططبن  الم ططططات، نططططهم   59
لتططذا  ا  ات هططراع الصططام، ولكططص مططع ذلططل ت يم ططص اتهبططار ذلططل النظططام ر اسططي  

 السب  ت غنر. 
 دسططهور   الهصططدن  ال نططهم   ص  اهططذا مططا  ططاص تليططه الحططات فططي فرنسططا  بطط   60

ليهطططططبن انهلطططططا  ر طططططيع  1962فطططططي الصطططططام  بموجططططط  اسطططططهفهاء شطططططصبي  
 الصام.  مص لست ات هراع الشصبي   ة نهم  الجمتورع  

سططططاز و نططططوع مططططص  مجموتططططة مططططص اآلليططططاز والمؤس  
م النظططططططام مططططططا يمن طططططط ا .  ص  فهطططططط  السططططططلطاز المهبن طططططط

ه نهبنطط  ن ططز، لططيع الر اسططي  الجدنططد، شططبه  السياسططي  
تططص ذلططل  د  بطط   ونططه توضططا  سططة محططد  ة او مؤس  آلي طط
د فيطه الباحط  السططمة وهطذا هطو الم طاص الطذ  يحطد   -

يصططططططي للطططططر يع  – الر اسطططططي  م  للنظطططططام شطططططبه الممن ططططط
م ، بططططالهمامص مططططع الهر نططططم تلطططط  اف ططططار م انطططة مهمن طططط

، واإلراد  الشططططصبية، الوطني ططططةومفططططاهيم م طططط  السططططياد  
ة ة )وجميصتطططططططا مفطططططططاهيم فرنسطططططططي  والسططططططلطة الهرسيسطططططططي  

 . في الهنظنر لتا في الف ه الفرنسي   او هم  المهدر 
ذه اتلهسفططاز مططا يضططفي تلطط  هططهططذا هططو الح ي ططة 

ة وعجصط  منتطا الهسفطاز هي لي طط ما  ة مصنط  ممن طاله ني ط
 شططط   مطططص اشططط ات الح ومطططة،  مهكاملطططة هصمططط  مصطططا  

ة ازلطرا. السياسطي  بحن  يم ص همننمها تطص الطنظم 
 ا  فرعطد الر اسطي  هي   النظطام شطبه  بتذا المصن ، يصد  

ة فطططي ه نطططدل  فطططي امدواجي طططن ططط مطططص نوتطططه مطططص حنططط  
، حنططططط  يسطططططيطر الطططططر يع تلططططط  الهنفنذي طططططةالسطططططلطة 

، دوص اتتهماد تلط  الهنفنذي ة طاتاز مص السلطة 
)وهططططو مططططا يصططططادت  الوطني ططططةة ههططططوعز   ططططة الجمصي طططط

 الهنفنذي ططططططططططةالسططططططططططلطهنص اسططططططططططه ست الر اسططططططططططة تططططططططططص 
، فططي الههططا  للططر يعة  ولكططص بوجططود الهشططرعصي  و 

او المجلططع  الوطني ططةة حطط  الجمصي ططلنططة، ظططروف مصن  
مطططططنن هطططططذه  نطططططهم   ةالبرلماني ططططط)فطططططي ازنظمطططططة  النيطططططابي  

ة الح ومطططططة مطططططص لطططططست  م اني ططططط السطططططلطة للح ومطططططة
ططططط   هلطططططل اآلليطططططاز  . هشططططط   ر الطططططدتو  تنهلابطططططاز مب  

  نوتطططا  مطططص تطططا هشططط   زن   مهمنطططما   سطططاز نظامطططا  والمؤس  
م لصامطط   الطط  فططي الفهطط  بططنص السططلطاز والهططي ه ططد  

النظطام الجدنطد، وهطو "الططر يع". والطذ  ي طع بططنص )او 
فطي الدولطة،  الهنفنذي طةة و الهشرعصي  اتل   مص ازجتم  

ه تنهططر ال بططاز واتسططه رار فططي م تلطط  ان ططوهططو ي ططد  
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بموجطططط  هططططذا النظططططام ت هططططمات الح ومططططة  61النظططططام.
)مما نجص  مص المم طص  ةالبرلماني  هصهمد تل  ال  ة 

ف مطص حطم  لمجلطع الطومراء اص نهطرل   ا  وتملي ط ا  نظرع ط
البرلمطططاص  آلطططر غنطططر حطططم  الطططر يع ، فطططي حطططنص اص  

ه فطي يصهمد تل  الطر يع الطذ  يسطهطيع ازلنطر حل ط
هطاص لتمطا نة. هاهاص النهنجهاص اله نن  ظروف مصن   ظ   

نهبنططط  مبطططدا الح ومطططة  مصنططط  دالططط  نظطططام برلمطططاني  
طط فططي  الفرنسططي    النظططام د . ولتططذا السططب  يسططم  الموح 

ة مص لنططططططططة" ه "برلماني ططططططططبصططططططططض ازحيططططططططاص تلطططططططط  ان طططططططط
(rationalized parlamentarism حنط  يفتطم  

از آلي ططتططا هصنططي الباحطط  هنططا  لمططة "مص لنططة" تلطط  ان  
تطا وجطود م  هوا  السياسطي  هساتد تل  اسه رار النظام 

فطي النظطام   ضافي   صام  اسه رارسة الر اسة  مؤس  
تام  اسطه رار وهطو . فشل  الر يع هو السياسي  

 الطططن    ص   اهططس ، حنطط   مططا يمنططم النظططام الفرنسطططي  
للدسططهور والنظططام  حاميططا  يشططنر  لطط   ونططه  دسططهور   ال
 منه. المسهمد   دسهور   ال

  ةالفلسطيني  "شكل الحكومة" في السلطة . 3

" السياسططططططططي  ل ططططططططد  انططططططططز مسططططططططرلة "النظططططططططام 
طط الفلسطططنني    62.ةالفلسطططنني  ة محططور الن اشططاز الصام 

 فطططيلططط  اتلطططهسف لطططيع ف طططط  وص الفلسططططننن  يمنططط  
 نهبنططططوه، ولكططططص ايضططططا   نططططوع النظططططام الططططذ  ننبغططططي اص  

 الحططططططالي   السياسططططططي  تلطططططط   يفيططططططة ههططططططننف النظططططططام 
هطذا الللطط  الباحط  بطرص  . ي هطرح ةالفلسططنني  للسلطة 

                                                           
61See Skach, The “newest” separation, at 97, 104. 

الحططالي  السياسططي  جربططاو ، "النظططام انظططر تلطط  سططبن  الم ططات: تلططي  62
لللططططروج مططططص اممططططة النظططططام "، فططططي: امططططاص، الفلسطططططنني ة الوطني ططططةللسططططلطة 

"برلمطططططططططاني" السياسططططططي الحططططططالي: نظططططططام ديم راطططططططي "ر اسطططططططي" ام نظططططططام 
 .18-14 ،  . 2007 ، )4/3/2007)مؤهمر  لفلسطنص 

از الهططي ههصامطط  هططو الللططط بططنص الرواي طط جم ططي  سطببه 
لمطططا هطططو ه هوهطططنف تلططط  ان ططط السياسطططي  مطططع النظطططام 

  مطططع هلطططل الهطططي ههصامططط  مطططع descriptive طططا ص )
ي ططططططططططططوص  الططططططططططططذ  ننبغططططططططططططي اص   السياسططططططططططططي  النظططططططططططططام 

(prescriptive  –  ا  الللطططط بطططنص مطططا هطططو  طططا ص
الللطط  ي طوص.  ص   وبنص ما سي وص او مطا ننبغطي اص  

بطططنص هطططاهنص الطططروانهنص هطططو امطططر مؤسطططف مطططص ناحيطططة 
ص افهراضطططاز الهطططوجتنص واسططط لهتما  ة حنططط  منتجي ططط

جاباهتما ملهلفة  لي    . ف طد ا  ضافة  ل  مصطياهتما وا 
للسطططططططلطة  السياسطططططططي  النظطططططططام  جطططططططادت الطططططططبصض بطططططططرص  

 ه ننبغططططي اص  ، او ان ططططهططططو نظططططام ر اسططططي   ةالفلسطططططنني  
، او ه نظام برلماني  ي وص  ذلل؛ وآلروص، نروص ان  

ي طططوص  طططذلل. بننمطططا اشطططار الططططبصض  ه ننبغطططي اص  ان ططط
، مص لطص، شطبه ر اسطي   ه نظطام برلمطاني  اآللر  ل  ان  

ه ننبغطي اص تط  ان طاو نظام ملهلط، او منتم مص اد  
ص السؤات الذ  يطرح نفسه هو  نف  ي وص  ذلل. 

 السياسططططي  النظططططام  ازساسططططي  د اح ططططام ال ططططانوص يحططططد  
    فيما نلي بصض ازف ار.ةالفلسطنني  للسلطة 

،  مططططططططا ةالفلسطططططططططنني  ، ر ططططططططيع السططططططططلطة ت  او  
، منهلبطططططوص مططططص  بططططط  الهشططططرعصي  اتضططططاء المجلطططططع 

 الغربي طة الضطف ة)الموجطودوص فطي  الفلسطنني  الشص  
 . هسطططططهبصد غطططططم  ة و ططططططاع بمطططططا فيطططططه ال طططططدع الشطططططر ي  

ة المهبادلططة السياسططي  ة اتنهلابططاز المباشططر  المسططؤولي  
سطططططططططهنص )الر اسطططططططططة والمجلطططططططططع بطططططططططنص هطططططططططاهنص المؤس  

الر يع ت يحهطاج ل  طة المجلطع   : ا  اص  الهشرعصي  
ت بحططططط    مطططططا ان ططططط الهشطططططرعصي   المجلطططططع  ه غنطططططر ملطططططو 
 الر اسططي  تي الططبصض بططرص النظططام نططد   ذ . الهشططرعصي  

بتطططططذا النظطططططام. ولكطططططص، النظطططططام  شطططططبتا  هطططططو ازك طططططر 
البحز ت ي ب  بوجود شرعل في السلطاز  الر اسي  
مططع ر ططيع ومراء، وح ومططة،  مططا هططو فططي  الهنفنذي ططة
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 البحططز الر اسططي  . فالنظططام ةالفلسطططنني  حالططة السططلطة 
  ذص.  ةالفلسطنني  ت ننطبق تل  الحالة 

ر يع ومراء  اوالهي نراست –، الح ومة انيا  
سططهحد  المنهطط  فططي هصططديسز ال ططانوص ا )منططذ اص  

الههاهطططططاز  مجلطططططع  التططططط –  2003 ازساسطططططي  
وهططططططططططططي الههاهططططططططططططاز منفهططططططططططططلة تططططططططططططص  – ومراء

. يم ططططط  ةالفلسططططططنني  الههاهطططططاز ر طططططيع السطططططلطة 
ة، وهططو ة وادارع ططهنفنذي ططمجلططع الططومراء اتلطط  سططلطة 

، والذ  ي طوص تلط  الهشرعصي  مسؤوت امام المجلع 
هن ططة برلمططاص بمجلططع واحططد. يم ططص الهيططار الططومراء 

او مطططططص لارجطططططه، بططططططدوص  الهشططططططرعصي  مطططططص المجلطططططع 
ة المجلططططططع لطططططط  اتسططططططه الة مططططططص تضططططططوي   حططططططاجهتم 
م انيططططططة الجمططططططع بططططططنص الصمطططططط  فططططططي   :  ص  الهشططططططرعصي  

متمهطططي البرلمطططاص والح ومطططة هطططو مطططص ممايطططا النظطططام 
 الر اسططططي  اتهجططططاه الم ابطططط ، النظططططام فططططي . البرلمططططاني  

، مطططططع وجطططططود بصطططططض الر اسطططططي  ) مطططططا النظطططططام شطططططبه 
  نجصططططط  مطططططص از هنفنطططططذ ذلطططططلفطططططي آلي ططططط اتلهسفطططططاز

يصمط  فطي الو طز  ص  االمسهحن  لصضو في البرلماص 
النظطططام  ص  فطططإ. بتططذا المصنططط ، نفسططه  صضطططو برلمطططاني  

 ص   ، حنطط  بحهططا   ا  برلماني طط   نظامططا  ت يم  طط الفلسطططنني  
ت نوجطططد فيطططه الههطططا  للطططر يع  البرلمطططاني  النظطططام 

بطططططاتتهراض تلططططط  الهشطططططرعصاز ) مطططططا فطططططي الحالطططططة 
 ، او ي ططوص لططه الههططا   تططسص حالططة ةالفلسطططنني  

  ال ططططانوص، وهصنططططنص الطططططوار ، واتهمططططاد  ططططراراز ب ططططو  
فنص وال ضطططططا ، بمطططططا فطططططي ذلطططططل  ضطططططا   بطططططار المطططططوظ  

الصليططططا، دوص  ةدسططططهورع  الالمح مططططة الصليططططا والمح مططططة 
ة سططلطة الططرا. بطط  اي ططالحهططوت تلطط  مواف ططة مططص    

البحططططططططز ت نهسططططططططامن مطططططططططع  البرلمططططططططاني  النظططططططططام  ص   
وت نهسطططامن مططططع  الهنفنذي ططططةة فططططي السطططلطة اتمدواجي ططط

والتن ططططة  الهنفنذي ططططةالفهطططط  الهططططارم بططططنص السططططلطهنص 

لطططططيع  البرلمطططططاني  ة. ولطططططذلل، فطططططإص النظطططططام الهشطططططرعصي  
 . الجوا  الها   ايضا  

نططططة فططططي الف ططططر  ماز المبن  ، بصططططض المن طططط ال ططططا  
. فططططي الر اسططططي  السططططاب ة موجططططود  فططططي النظططططام شططططبه 

، والطططططذ  ةالفلسططططططنني  الوا طططططع، فطططططإص ر طططططيع السطططططلطة 
مع مجلع  الهنفنذي ةننهل  مباشر ، نه اسم السلطة 

ة هي الحات فطي الطرع طة هذه اتمدواجي   ص    الومراء.
ف . بحنططط  ههطططرل  الر اسطططي  فطططي النظطططام شطططبه  ةالفرنسطططي  

ت وتدد مطص الطومراء بننمطا الكابنننز مص الومعر ازو  
ه محل ط ة مجلع الومراء ويحط   نراع ر يع الجمتورع  

ا فطي ال طانوص بطه. ام طت ف طط فطي حطات هغن  الطومعر ازو  
سططهلدماص ي، فالح ومططة و"مجلططع الططومراء" ازساسططي  

صنياص الشيء ذاهه. وعراع مجلع الومراء يتما و رن  
ر ططيع الططومراء ولططيع ر ططيع  ةالفلسطططنني  فططي الحالططة 

. فططي الو ططز تننططه مططنن ال ططانوص ةالفلسطططنني  السططلطة 
ر ططيع السططلطة سططلطة  هططدار  الفلسطططنني   ازساسططي  

ع ر طططيع  ططراراز او مراسطططيم دوص اتلهططمام برلطططذ هو يطط
مططص الططومراء تلطط   راراهططه ومراسططيمه.  الططومراء او ا   

نططططططة، سططططططلطة وللططططططر يع وحططططططده، هحططططططز ظططططططروف مصن  
  ال ططططططانوص ) ططططططرار  هططططططدار ال ططططططراراز الهططططططي لتططططططا  ططططططو  

يصلططص حالططة الطططوار ،  ب ططانوص ، او الططذ  يم ططص اص  
الططر يع يمططارع  ومططا  لطط  ذلططل. بصبططار  الططرا، فططإص  

لطططططست  ة" مباشطططططر  ولطططططيع مطططططص"هطططططسحياز هنفنذي ططططط
مسططاتد   مجلططع الططومراء. فططي احسططص ازحططوات، نططهم  

بططط  مجلطططع الطططومراء، وهطططو مطططا يصنطططي الطططر يع مطططص    
الططر يع ت يحهططاج مواف ططة مجلططع الططومراء  اص   ايضططا  

مططع  لممارسططة هططسحياهه. وهططذا بططدوره نللططق هشططابتا  
هطذا  ، تلط  الطرغم مطص اص  ازمنر طي   الر اسطي  النظام 

 اسه ناؤه في البداية. الههننف هم  
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ازم لططة المطططذ ور  فطططي الف طططراز السطططاب ة،  طططد 
ق بالطرع طة الهطي ر اترهبطال الملحطوى فيمطا نهصل طهفس  

للسططططلطة  السياسططططي  نوهططططف بتططططا النظططططام  ننبغططططي اص  
از ذاز الصس طة. او ههنيفتا في ازدبي ط ةالفلسطنني  

  لط  حطد  -اترهبطال  هشنر ازم لة في الوا ع  لط  اص  
نهنجطططة تنصطططدام الوضطططوح الموجطططود فطططي هطططو  - بنطططر

. ف نطططف يم ننططا  ذص، اص نهطططن ف ازساسططي  ال ططانوص 
  اإلجابة تل  هذا السؤات ليسز الفلسطنني  النظام 

تلططط  ه نطططيم  ننططططو  مطططا ن  ا  . و مجطططرد همطططرعص اكطططاديمي  
ع بسطلطة الطرع ة الهي يصم  بتا النظطام، ومطص نهمه ط

لطططر. اآللطططاذ ال طططرار، ومطططص الطططذ  يسطططيطر وعرا ططط  اه  
  بصبططار  الططرا،  ص اتههمططام بموضططوع تس ططاز ال ططو  

بططنص ملهلططف فططروع الح ومططة ي همطط  بالضططرور  فططي 
، الشطططططططرتي ةبحططططططط  مواضطططططططيع مرهبططططططططة بالهم نططططططط ، و 

 ة.ة اإلجراءاز الح ومي  وشرتي  

 أوجه القصور في المنهج الوضعي . 4

هنطططططاوت الجطططططداتز  فطططططي هطططططذا ال سطططططم، سطططططنهم  
طططططط . ةالفلسطططططططنني  ز فططططططي السططططططلطة ر  الملهلفططططططة الهططططططي ج 

اتسه زش ات الح ومطة،  ةوباسهلدام النماذج ال س 
ه ططديم حلططوت مم نططة وم ارنهتططا مططع هلططل الهططي  سططنهم  

وال طواننص ازلطرا النافطذ .  ازساسطي  ي طدمتا ال طانوص 
ت فططططي الجططططدات المهم طططط  بسططططلطة ر ططططيع نهم طططط  ازو  

الدولطططططة )الملطططططل او الطططططر يع  للطططططدتو  الططططط  اسطططططهفهاء 
الططططر يع فططططي الططططدتو   ؛ وعهنططططاوت ال ططططاني حططططق  بي  شططططص

 ة مسططططب ة؛ وال الطططط  نهنططططاوت حططططق  تنهلابططططاز برلماني طططط
الطططر يع فطططي هشططط ن  ح ومطططة ططططوار  دوص ههطططوعز 

 ب  البرلماص.مسبق لمنن ال  ة مص    

مة هنطا واضطحة وهطرعحة.  ذا الحجة الم د  
 ا  برلماني ططط ةالفلسططططنني  للسطططلطة  السياسطططي   طططاص النظطططام 

حططططد ، سططططهكوص تلطططط  غططططرار المملكططططة المه   ، ا   بحهططططا  
جططططططاه: ت ازجوبطططططة تلطططططط  ازسططططط لة اتططططططسه بتطططططذا اته  

جطططراء انهلابطططاز مسطططب ة؛ ت يم طططص  م جطططو  اسططهفهاء؛ نُ 
للح ومة ممارسة الههاهطاهتا دوص   طة البرلمطاص. 

يشطططططبه  الفلسططططططنني   السياسطططططي  امطططططا  ذا  طططططاص النظطططططام 
الموجططططططود فططططططي الوتيططططططاز  زالبحطططططط الر اسططططططي  النظططططططام 

جطططططططاه آلطططططططر: ت حطططططططد ، سطططططططي وص المنططططططط   لططططططط  اه  مه  ال
السططططططططلطة  اسططططططططهفهاء، ت انهلابططططططططاز مسططططططططب ة،  ت اص  

طططططةالبرلماني طططططت هحهطططططاج لل  طططططة  الهنفنذي طططططة  ا  ذا هطططططم  . ام 
تلط  انطه نظطام  الفلسططنني   السياسطي  هصرعف النظطام 
ة، فطططططالجوا  تلططططط  الطرع طططططة الفرنسطططططي   شطططططبه ر اسطططططي  

ة اني طططططططسططططططي وص هنططططططال  م  ،: نصططططططمسططططططي وص ملهلفططططططا  
سطططي وص هنطططال انهلابطططاز مسطططب ة،  ،لسسطططهفهاء، نصطططم

ططططططططططط باإلضطططططططططططافة  لططططططططططط  اص      امططططططططططط  الطططططططططططر يع نهحم 
از فططي حالططة الطططوار . ل ططد فشطط  ال ططانوص الهططسحي  
مطططص  بلهطططو  ا     ونطططه لطططم نهلطططذ  طططرارا   ازساسطططي  

اتطططسه فهطططرل جميطططع اتحهمطططاتز  ةالمواضطططيع ال س ططط
 الفلسططنني   السياسطي  مفهوحة، وبالهطالي هطرل النظطام 

 في مرم . 

، فطططططططامز حمطططططططاع فطططططططي 2006فطططططططي الصطططططططام 
ف ر طيع السطلطة  ل طوتنطدما ة. الهشرعصي  اتنهلاباز 
، محمططططود تبططططاع، الهططططابع لحر ططططة فططططهن، ةالفلسطططططنني  

ة، الهطططططابع لحر طططططة حمطططططاع، هشططططط ن  سطططططماتن  هني ططططط 
 ص للصيططططططاص بططططططرص  هبططططططن   ةالفلسطططططططنني  ح ومططططططة السططططططلطة 

الهصايش بنص الفهنلنص الكبنرعص والملهلفنص جطدا  لطم 
ة سططماتن  هني طط رفضططز ح ومططة حنطط  . ي ططص مم نططا  

فطي برنامجتطا،  ةالفلسططنني  الهحرعطر  منظ مطةة مرجصي  
طططط  منظ مطططططةل را  مططططع المجلطططططع المر ططططم   ا للططططق هطططططوه  مم 

اتتهططراف  ؛  مططا رفضططز ايضططا  ةالفلسطططنني  الهحرعططر 
اب ة؛ وبالهططالي لالفطططز از سطططة اهفا ي ططبإسططرا ن  او اي ططط
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ة الهطي هنظطر ة الدولي طالشرو  الهطي هفرضطتا الرباتي ط
ح ومططة  ةلتططا  شططرو  ت غنطط  تنتططا لستهططراف بري طط

طططه  ة، ول  فلسططططنني   اته لطططز  63ة.ي المسطططاتداز الدولي طططل  
مططططص مطططص حمططططاع   سطططرا ن  اك ططططر مطططص اربصططططنص نا بططططا  

. الفلسططنني   الهشطرعصي  ة المجلطع المنهلبنص لصضوي  
نص للمشططار ة فططي اتسططهفهاء الفلسطططننن  ودتططا الططر يع 

الططططذ   ططططاص مططططص الم ططططرر ت ططططده فططططي نولنططططو  الشططططصبي  
 ازساسططططي  ت نوجططططد شططططيء فططططي ال ططططانوص  2006.64
الططططر يع فططططي هنفنططططذ هلططططل اإلجططططراءاز،  ق بحططططق  نهصل طططط

فه بطرع طططططة غنطططططر وانه طططططدز حمطططططاع الطططططر يع لههطططططر  
 ة. انوني  

فطططي  مبطططد ي  فطططا  حمطططاع وفطططهن ته  وهطططلز 
طططططط تلطططططط    رهططططططا ، ظتططططططرز 2007بدايططططططة الصططططططام  ةم  

 .ةسطماتن  هني ط نراستا جدند  ة وطني  ح ومة وحد  
 امططططز حمططططاع حنطططط   ططططاص للح ومططططة حيططططا   هططططنر  

  فططططي حمعططططراص بططططال و   غططططم  باتسططططهيسء تلطططط   طططططاع 
بح ططم  غططم  ز بالسططيطر  تلطط   طططاع واسططهمر   2007

الوا ططع منططذ ذلططل الحططنص. اتلططص الططر يع تبططاع حالططة 
د فطططططي اهه  مطططططا هطططططو محطططططد  لهطططططسحي   وف طططططا  الططططططوار  
 ، وشططططط    114-110)المطططططواد  ازساسطططططي  ال طططططانوص 

ا ال ططانوص ام ط 65اض.ح ومطة جدنطد  بر اسطة سطسم في ط

                                                           
للممعطططد حطططوت الحهطططار الطططذ  فرضططططه المجهمطططع الطططدولي تلططط  حر ططططة  63

بططططست الحسططططص، "لمططططاذا يحاهططططر الصططططالم ح ومططططة ، غططططم  حمططططاع و طططططاع 
حمططاع   تططاد  بنططاء المشططروع الططوطني الفلسطططنني او المططوز والهسشططي" 

 .40-34 ،  . 2006) 67مجلة الدراساز الفلسطننية 
ة فططططق الفهططططيسص تلطططط  البططططدء فططططي تملي ططططحنطططط  اه   ؛لططططم نططططهم اتسططططهفهاء 64

  هطططارع، شطططيء جدنطططد حه ططط وت نوجطططد ا    ،الهفطططاوض مطططص اجططط  المهطططالحة
  هابة هذه الدراسة. 

ومطططة  هكلنطططف رامطططي الحمطططدهللا بهشططط ن  الح هطططم   2013فطططي الصطططام   65
  هطططارع، للطططومار  حه ططط ر يسطططا  اض ومطططا مات تطططص سطططسم في ططط بطططدت   الفلسططططنني ة

 .  هذه الدراسة هابة 

ف طططططاص هطططططامها  حططططوت موضطططططوع "ح ومطططططة  ازساسططططي  
ه لططم نهنططاوت مسططرلة مططص ذلططل، ان طط الطططوار ". وازهططم  

مططد  ح ومططة الطططوار  مططا بصططد مططد  حالططة الطططوار  )
حططططات، رفضططططز حمططططاع  ة . فططططي اي ططططا  نومطططط س ططططنص ال

ة، وواهطط  تططا غنططر  انوني طط ططراراز الططر يع، مصهبططر  ان  
ة، ح طططم سططماتن  هني طط فططي حر ططة حمططاع،  ال يططاد   
ططغططم   طططاع  ف ه  ل ططن طط ة ح ومهططه. بطط  دا شططرتي  ، مؤ  

اتضاء جدد لح ومهه، منذ اص انسطح  الطبصض او 
 لمرسوم الر يع.  بلز اسه الهه، وف ا  

مطططص فهطططر  الططططوار ،  وص ال س طططنهتططط  النطططوم ا
فططططططا  بططططططنص حمططططططاع اه   الهوهطططططط   لطططططط  ا    ولططططططم نططططططهم  

ه طططديم المسطططاتداز  لي  و  اتطططاد المجهمطططع الطططد   66وفطططهن.
 الغربي طططططة الضطططططف ةفطططططي  ةالفلسططططططنني  ة للسطططططلطة الدولي ططططط

، غطططم   ططططاع  بر اسطططة محمطططود تبطططاع، فطططي حطططنص اص  
ب  حر ة حمطاع، ال ابع هحز سيطر  هارمة مص    

الصدنطد مطص نطوا  حمطاع  الحهطار. ظط   ظ   هحطز 
لطططم  الهشطططرعصي  ة، والمجلطططع فطططي السطططجوص اإلسطططرا نلي  

. وهنططططا ُا نططططرز مسططططرلة فيمططططا  ذا  ططططاص لططططر يع نص ططططدن
نطططدتو تنهلابطططاز مسطططب ة. مطططر  الطططرا،  السطططلطة اص  

بشطططططططططرص هطططططططططذه  ا  هطططططططططامه ازساسطططططططططي   ططططططططاص ال طططططططططانوص 
 67المسرلة.

                                                           
ج مطططاص، ""حمطططاع" و"فطططهن": هطططراع بطططرامل ام هطططراع للممعطططد: جطططورج  66

-54 ،  . 2006) 68مجلطة الدراسطاز الفلسططننية تل  السطلطة "، 
58  . 
مطص لطست ه ننطد  اإلشار  الوحند  حوت هطذا الموضطوع ذ طرز سطلبا    ص   67

 بطرص   ازساسطي  ، حن  ورد فطي ال طانوص سلطة الر يع لست فهر  الطوار  
ا نطططططاء حالطططططة  الهشطططططرعصي  المجلطططططع  يحططططط    ر طططططيع السطططططلطة ت يسطططططهطيع اص  

ططط ر طططيع السطططلطة ت  ر الطططبصض هطططذه الجملطططة تلططط  اص  الططططوار . ول طططد فس 
  مطع وجطود حالطة الططوار  وبالهطالي حه ط الهشطرعصي  المجلع  يسهطيع ح   

مططص ت يسططهطيع  ص   ة  ذ الطبيصي ططه فططي الظططروف يحل طط فتططو ت يسططهطيع اص  
ططط بموجططط   ر الطططن   ازك طططر ت يسطططهطيع از ططط . لكطططص الطططبصض اآللطططر فس 
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مططططططا هططططططو اك ططططططر اهميططططططة، هططططططو اص ال ططططططانوص 
ق بططططاإلجراءاز فيمطططا نهصل طططط لططططم ي طططص مفنططططدا   ازساسطططي  
لططذز منططذ اتن ططس  الططذ  حططد  فططي  طططاع الهططي اه  

. واهط  الطرفطاص  جطراء اتمطالتم،  ط  فطي جطمء غم  
 الضطططف ةمطططص ازراضطططي الوا صطططة هحطططز سطططيطرهه. فطططي 

، يح متطططططططا الطططططططر يع بالمراسطططططططيم وال طططططططراراز الغربي طططططططة
 ، ولططم نططهم  غططم  ب ططانوص. بننمططا ح مططز حمططاع  طططاع 

 السياسططي  النظططام وهطط  ة. الر اسططي  نططق المراسططيم هطب
، تلطططط  از طططط  ا  مسططططدود ا  طرع طططط ةالفلسطططططنني  للسططططلطة 

ططططط  نظطططططام سياسطططططي   . ازساسطططططي  لل طططططانوص  د، وف طططططا  موح 
 ازساسطططططي  بالنسططططبة لف تططططاء ال طططططانوص،  ططططاص ال ططططانوص 

بم ابطططططة لنبطططططة امططططط : حنططططط  بطططططدا غنطططططر  طططططادر تلططططط  
اتسطططططططططططهجابة للظطططططططططططروف الجدنطططططططططططد  واتحهياجطططططططططططاز 

 ة. السياسي  

هنططططال  نططططرا الباحططط  بططططرص  الصمطططط   ذص  مطططا 
ت، سبنلنص مم ننص للهصامط  مطع الوضطع ال طا م. ازو  

ططططط ص   مطططططص المم طططططص ال طططططوت  ز مطططططص ممارسطططططاز مطططططا هم 
ي وص هنال ما نطدتمتا مطص  ة نفذز دوص اص  ح ومي  

ططط د  مسطططب ا   واتطططد محطططد   ا نجصططط  وبشططط   هطططرعن، مم 
ة. ل انوني طاة مطص الناحيطة هذه الممارساز غنر شرتي  

د  مسطب ا  للهركند هنا، ليع الم هود بال واتطد المحطد  
 الدسطططططهور فحسططططط   ذ يم طططططص اص   مطططططا ورد فطططططي نططططط   

 هكططوص هلططل ال اتططد  بموجطط  نتططل ال ططانوص الوضططصي  
ططططط 68.ايضطططططا  لطططططارج الدسطططططهور بطططططالمصن  الشططططط لي   ا ام 

                                                                                       

 لحط     باحطة   تم نطروص فطي الطن   ن   مفتوم الملالفة ليسهنهل الص ع حن  
اله ننططد الوحنططد هططو حلططه  ة زص  فططي الظططروف الطبيصي طط الهشططرعصي  المجلططع 

 ه نند مع موات حالة الطوار . ا ناء حالة الطوار . وبالهالي نموت هذا ال
لطططط   يصنططططي هططططذا الصططططود   ص  ا، مططططص المم ططططص الفلسطططططنني  فططططي السططططيا   68

الدسطططاهنر ال ديمطططة الهطططي  انطططز مفروضطططة تلططط  فلسططططنص، او تلططط  جطططمء 
لطم ي طص  طد  ردنطي  الدسطهور از ص   . الفلسططنني ةمنتا،  ب  هرسطيع السطلطة 

 دسطططططهور   م ال  جطططططمءا  مطططططص النظطططططاالغطططططي بشططططط   هطططططرعن، وبالهطططططالي يشططططط   
 

هكططططططوص هططططططذه  الطرع ططططططة ال انيططططططة فتططططططي ال بططططططوت بططططططرص  
الممارسططططاز غنططططر منهططططو  تلنتططططا هططططراحة مططططص 

تططا د  بشطط   مسططبق وهططرعن ولكن  لططست  اتططد  محططد  
الذ   السياسي  هنسجم مع ش   الح ومة او النظام 

ططططةالفلسطططططنني  اه السططططلطة ههبن طططط ا يصنططططي فططططي حططططات . مم 
هلطططططل  بطططططرص     ططططط    السياسطططططي  انسطططططجامتا مطططططع النظطططططام 

غنطططر  اإلجطططراءاز  طططد ت هكطططوص بالضطططرور   جطططراءاز
  ة. بالنسطططبة لمطططص نهبن طططال انوني طططشططرتية مطططص الناحيطططة 

طط  ه ال ططاني مططا هططو تلطط  المحططل هنططا لططيع  ططرارا  الهوج 
.  رار سياسطي   هبالمصن  الد نق للكلمة، ولكن ا   انوني  

                                                                                       

 سطططنجادت بطططرص   حطططدا  ا ص  ا)تلططط  الطططرغم مطططص  الغربي طططة الضطططف ةفطططي  ال طططانوني  و 
للهشططابه مططص حنطط   ا  ضططمني    ططد الغطط  الدسططهور ازردنططي   ازساسططي  ال ططانوص 

طططط ، فمرسططططوم دسططططهور فلسطططططنص، ال ططططانوص غططططم  ا فططططي  طططططاع الموضططططوع . ام 
 لططم نططهم   غططم  ل طططاع  دسططهور   ، واإلتططسص بالنظططام الغططم  ل طططاع  ازساسططي  

مططططع حفطططط   –وعنطبططططق تلنتططططا  غططططم   لغاؤهططططا بشطططط   هططططرعن فططططي  طططططاع 
 .  الغربي ةة بالنسبة للضف   ما ننبطق تل  الدسهور ازردني   -اتلهسفاز 

للصططود   لطط   نجططد مططدلس   ة  ططنتل يم نططه اص  ال انوني ططة   الوضططصي  مططص نبهن طط
فيمططا  ذا  بططوت سططرعانتا، للبحطط   ، فططي حططات هططم  الدسططهورع ةهلططل النهططو  
)بموجط  مطا  الفلسططنني ةر وجود سلطة لطر يع السطلطة  اص هنال ما نبر  

ي ططططوص هنططططال مططططص الههاهططططاز لملططططل ازردص فططططي الدسططططهور  يم ططططص اص  
بالنسطططبة لمرسطططوم دسطططهور فلسططططنص، الحطططاكم ي مالسطططا، المنطططدو  ازردنطططي  
ططط  وبالهطططالي يُ غطططم  بالنسطططبة ل ططططاع  المهطططر    اإلدار    ه ر ذلطططل تلططط  ان طططفس 

. بط  الفلسططنني ةاسهمرار لهلل اتلههاهاز في شل  ر يع السطلطة 
از   زجوبة مرضية بلهطو  اإلشط الي  ه سي وص مص المم ص الهوه  ن   

بالطططدتو   لطططر يع طططة بسطططلطة االم طططار  فطططي هطططذه الدراسطططة والمهصل   الدسطططهورع ة
هحهططط  تلططط    ططططة  ، هصنططططنص ح ومطططة ططططوار  بططططدوص اص  تسطططهفهاء شطططصبي  

هطذا  .  ص  الهشطرعصي  ، وسلطة الر يع في ح  المجلطع صي  الهشرعالمجلع 
مططططرهبط بشطططط   مص ططططوت مططططع  هططططرار ف تططططاء ان ططططه الهف نططططر والهحلنطططط  نبططططدو 

ف هطططناع ال طططرار فطططي الدولطططة نههطططر   تلططط  ضطططرور  اص   ال طططانوص الوضطططصي  
د  بشطط   مسططبق. موضططوع هططذه ة محططد  بنططاء تلطط   واتططد ومصططاننر  انوني طط
المشطط لة  مططا سططه دمه هططو اص   ص   ص حنطط  الدراسططة نهجططاوم هططذا الهحلنطط  مطط

يسططططاتد فططططي  اص   لططططيع فططططي اتسططططهنهاجاز الهططططي يم ططططص للططططنتل الوضططططصي  
بطططط  م مططططص    الوهططططوت  لنتططططا بطططط  فططططي الططططنتل نفسططططه وفططططي المفتططططوم الم ططططد  

ومططا هطططو غنططر ذلطططل.  ا  نص بلهطططو  مططا يصهبطططر  انونططنص الوضططصن  ال ططانونن  
وذلطل  ال طانوني   ل الوضطصي   بطدن  تطص الطنت ةال انوني طة ه ديم الوا صي ط سنهم  

ة، ولكططص هططذا الططنتل السياسططي  م ارنططة مططع  ،ا  اتهبططاره  انونططلهمننططم مططا يم ططص 
 ه ديم ازسبا  الموجبة لرفضه تح ا  ايضا .  ايضا  سنهم  
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 نة، يحهاج المسطؤولوص اص  ه في ظروف مصن  ن   حن  
ي ططرروا مططا هططو ال ططانوص مططص اجطط  اص ي ونططوا  ططادرعص 

ة، وممارسططططة تلطططط  الح ططططم، واداء الواجبططططاز اإلدارع طططط
تم يسطن وص ة. وتندما يفصلطوص ذلطل، فطإن  السلطة الصام  
  والهطي ببسطاطة د  )ذاز ططابع سياسطي   راراز محطد  

 هنش  ال انوص.

ة بالطرع ططططة ال انوني ططططة فتططططم الوضططططصي    ذا هططططم  
ه مطص المطرجن في هذه الدراسطة، فإن ط هصرعفتا الهي هم  

وص هططططذا الططططنتل ي ططططوم ف تططططاء ال ططططانوص الططططذنص نهبن طططط اص  
ت اتططططسه. بالنسططططبة لتططططؤتء مططططص ازو   بالهيططططار الحطططط   

ف حيطططططات ي طططططوص هنطططططال حاجطططططة للههطططططر   المم طططططص اص  
الوضطططططع الطططططراهص وتطططططدم وجطططططود اجوبطططططة م نصطططططة فطططططي 

، لكططططططص بالنسططططططبة لتططططططؤتء ليسططططططز ال طططططانوص الوضططططططصي  
مرهبطططة  الشططرتي ةة  ذ ال انوني طط لشططرتي ةاالمسطرلة هططي 

نص بطالهوافق السياسطن  برفصات المسؤولنص  و ي ا   ارهباطا  
فطططططي  او تلططططط  از ططططط    د  سطططططاب ا  مطططططع ال واتطططططد المحطططططد  

ة وص الوا صي طهفسنراهتا. امطا ف تطاء ال طانوص الطذنص نهبن ط
ال ططاني.  نلهططاروا الحطط    ة  ططنتل فيم ططنتم اص  ال انوني طط
هنال مجاتز جدند  هحهاج  هؤتء برص    ب     تندما ي  

طط ة فنتططا دوص دتططم مططص  اتططد  لهططدل  السططلطاز الصام 
نتا سياسة فحسط  بط  و تم ت يصهبر ، فإن  ر  ساب ا  م ر  

 يصهبرونتا الطرع ة الهي ُيسص فنتا ال انوص. 

 ؟استعارة نظام سياسي  : الثالثالمطلب 

ال طططططططانوص  اظتططططططرز فطططططططي ا سطططططططام سطططططططاب ة اص  
لوضططططططع الحططططططدود بططططططنص   افيططططططا   لططططططم ي ططططططص   ازساسططططططي  

الههاهطططططاز ملهلطططططف فطططططروع الح ومطططططة؛  مطططططا لطططططم 
ة ه اسططططم  ضططططي   فططططي حطططط    ازساسططططي   يسططططاتد ال ططططانوصُ 

  ا  او حه ططططططالسطططططلطة بطططططنص اططططططراف مهنطططططاحر  سياسطططططي  

المساتد  في هجن   المواجتاز بنص اجتطم  السطلطة 
الملهلفة. وتند و وع النماتاز، لم نوفر  ةالفلسطنني  
تططا. وبصبططار  ازدواز المناسططبة لحل   ازساسططي  ال ططانوص 

مطططص  لطططم ي طططص جطططمءا   ازساسطططي  ال طططانوص  الطططرا، فطططإص  
ن  الحططط    ه ن ططط مطططص المشططط لة. حنططط   مطططا،  طططاص جطططمءا  ؛ وا 

ها  والذ  لطم نطدل  ضطمص ا  مشو  وضع نظاما  سياسي  
 مص النماذج الموجود  للح ومة. ا   

تلطططططط  اح ططططططام  ازساسططططططي  احهططططططوا ال ططططططانوص 
ططمهنا ضططة جاهططاز شططاراز ملهلطططة باه   ا يصطططي ، مم 

تططططص الصدنططططد مططططص ال ضططططايا  ملهلفططططة. وسطططط ز ايضططططا  
طططط     نهسططططن  حهططططاج الهصامطططط  مصتططططا حه ططططية الهططططي المتم 

يصمططط . هططط  يم طططص اتهبطططار هطططذا الهشطططويه  للنظطططام اص  
الططذ   الفلسطططنني   السياسططي  هططو لهوهططية النظططام 

ي طوص هطذا  همنمه تطص غنطره مطص ازنظمطة  يم طص اص  
ة ازساسططي  ة هططذه هططي ال ضططي  ، ولكططص ليسططز هططحيحا  

تلط  از طط  لططيع فططي هططذه المرحلططة مططص الهحلنطط .  -
 ططططد فشطططط  فططططي  ازساسططططي  ال ططططانوص  ص  االمسططططرلة هططططي 

هطططوفنر مصطططاننر واضطططحة بشطططرص شططط   الح ومطططة فطططي 
 تي هططططططذه الدراسططططططة بططططططرص  . هططططططد  ةالفلسطططططططنني  السططططططلطة 

  بنطر بسطب  الطرع طة الهطي هطم   ربال  اص  ل  حطد  اإل
ص فطي نطه دُ  : حنط  ازساسطي  ص فنتا هياغة ال انو  و 

 ة.في  فنتا نس، الدساهنر بطرع ة هصس   تهر نهم  

  ةدستوري  الاإلستعارة . 1

ذا  يمنطط  البططاح وص لصططدم المواف ططه تلطط  مططا 
سطططططاز  طططططاص اسطططططهلدام نهطططططو  او اف طططططار او مؤس  

امر م بطوت وعجط  هشطجيصه، او هو ة جنبي  ادساهنر 
الصدنططد مز  ذا مططا نجطط  م اومهططه ورفضططه. ول ططد ُ ططد  

فططططي  ة حهمططططا  تططططا مصيارع ططططمططططص الحجططططل المص ولططططة ولكن  
  "اتسطططططهصار  يسطططططم   هطططططالن او ضطططططد مطططططا يم طططططص اص  
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 النظرع ططططةة تلطططط  الططططرغم مططططص ازهمي طططط 69."ةدسططططهورع  ال
ة الملطططططاوف الكامنطططططة او جدي ططططط ،لم ططططط  هطططططذا الن طططططاش

وراءهطططا، لطططص ي طططوص موضطططوع هطططذه الدراسطططة منا شطططة 
هذه  وبما اص  . ةدسهورع  الالح مة مص وراء اتسهصار  

 بنطططططر،  الدراسطططططة هطططططي بازسطططططاع وهطططططفية  لططططط  حطططططد  
وهصهمططد تلطط  الو ططا ع، ي هفططي الباحطط  هنططا بالهركنططد 

النهططططططططططو ، وازف ططططططططططار، والمؤسسططططططططططاز  تلطططططططططط  اص  
هنه   بالفصط  مطص دولطة  لط  الطرا. ومطص  ةدسهورع  ال

تططا ظططاهر  واسططصة اتنهشططار فططي الم نططر لسههمططام، ان  
 الدوت المصاهر .

طططهسطططهلدم الدسطططاه د  نر الم هوبطططة اح طططام موح 
ططبشطط   مهمانططد، وهللططق مؤس   ل سططاز مما لططة، وههمس 

 ةدسطططططهورع  البالم ططططط  والمبطططططاد  والمطططططذاه  والنمطططططاذج 
هصهبططر  الصليططا المما لططة. فططي هططذا السططيا ، يم ططص اص  

منه، لتطا  ما هو تم  ت مفر  اتسهصار  مص ولة، ورب  

                                                           
 انظر تل  سبن  الم ات، م اتز حوت  ضاياز مب ر : 69

Lee Epstein & Jack Knight, Constitutional borrowing 
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از الططرا موضططحنص اسططبا  رفضططتم للهططور  غنططرهم يسططهلدم مهطططلح
   اتسهصار . انظر تل  سبن  الم ات:ر تنتا ة الهي هصب  المجامع  

Kim Lane Scheppele, Aspirational and Aversive 
Constitutionalism: The Case for Studying Cross-
constitutional Influence Through Negative Models, 1 
INT.L J. CONST. L. 296, 297 (2003); Sujit Choudhry, 
Migration as a New Metaphor in Comparative 
Constitutional Law, in THE MIGRATION OF 
CONSTITUTIONAL IDEAS 1, 20 (Sujit Choudhry ed., 
2006); Mark Tushnet, Returning with Interest: 
Observations on Some Putative Benefits of Studying 
Comparative Constitutional Law, 1 U. PA. J. CONST. 
L. 325, 325 (1998). 

ولكطططططص، لتطططططذا السطططططب  نفسطططططه، لطططططيع  70مطططططا نبررهطططططا.
تططا او ان   71ه ت يم طص اتسططهغناء تنتطا،بالضطرور  ان طط

  هشططططط    يم طططططص اص   72بطططططس مشطططططاك  ون طططططا  ضطططططصف.
، مصضطططططلة مطططططص وجتطططططة نظطططططر ةدسطططططهورع  الاتسطططططهصار  

 73.ةدسهورع  ال النظرع ة

ة هططدوعص دسططهور جدنططد، مططا اطل ططز تملي طط ل  
توص ب هابهطه ببسطاطة مطص ازلطف  لط  ت ي وم المشطر  

وا ع ازمر، "ت احد نبدا ب هابطة الدسطهور  فيالياء: 
ملهلفطة  ةدسهورع    ذ يسهلدموص مواد   74مص الهفر،

ص نهطو  دسطاهنر  ن طة انطس : وهو مطا نهضطم  
  موا نطططططق ة، وحه طططططة سطططططاب ة، دسطططططاهنر اجنبي طططططوطني ططططط
 هطططا غي الدسطططهور ت ة، اص  وازك طططر اهمي ططط 75ة.دولي ططط

 ا  هنططال تططدد يحهططاجوص إلتططاد  الهططراع الصجلططة، "زص  
ططط ةدسطططهورع  المطططص ازف طططار واآلليطططاز  ا  محطططدود ة، الصام 

 76ر  منذ بصض الو ز."وهي مهوف  

سطططططاع ليطططططاراز واضطططططصي الدسطططططهور ت اه   ص   
 مططططا يم ططططص ايضططططا  ن  ا  هكططططوص ف ططططط بسططططب  اتسططططهصار . و 

ص الهيططططار او وا   77بططططه.رفضططططه او هجن   تلطططط  مططططا هططططم  
 ي وص محفطما   مصن ص يم ص اص   دسهور   رفض نموذج 

                                                           
70 See Carlos F. Rosenkrantz, Against Borrowings 
and Other Nonauthoritative Uses of Foreign Law, 1 
INT.L J. CONST. L. 269, 282 (2003); Rosenkrantz, 
Against Borrowings, at 277.  
71 Tushnet, Returning, at 333. 
72 See Osiatynski, Paradoxes, at 245. 
73 See Rosenkrantz, Against Borrowings, at 282. 
74 See Osiatynski, Paradoxes, at 244. 
75 See LANE, Constitutions, at 195. 
76 See Osiatynski, Paradoxes, at 244.  
77 See Rosenkrantz, Against Borrowings, at 289–
290, citing Scheppele. 
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 78.ا    دنني طط، او حه ططا  ، هارعلي ططا  ، سياسططي  ا  ، ف رع ططا    افي طط
هكططططوص اتسططططهصار  لحاجططططاز  ورغططططم ذلططططل، يم ططططص اص  

ص الهشطططابه فطططي المشططاك  وازهطططداف يم طططص اة: تملي طط
وازك طططر  79ليطططاز مهشطططابتة.آ   لططط  حلطططوت و نطططؤد   اص  

ططططاهمي طططط  هنالططططل ام لططططة تلطططط  اص   ا سططططبق، هططططو اص  ة مم 
طط يم ططص اص   ةدسططهورع  اسططهصار  او رفططض نمططاذج  ر يفس 

ططة الهارعلي ططللللفي طط بشطط    بنططر هبصططا   ة، ة المصني ططة لألم 
بصطططططططاده  والهططططططي حططططططاوت واضطططططططصو الدسططططططهور الجدنططططططد 

  80تنتا.

اتسطططططططهصار  مم نطططططططة، بطبيصطططططططة الحطططططططات،  ص   
هكوص نهنجة لمهالن مهساند  بنص اول ل  فيم ص اص  

ويم طططص  81الطططذنص وضطططصوا او واف طططوا تلططط  الدسطططهور.
مططططططص حنطططططط   الص ططططططور تلطططططط  حططططططاتز اك ططططططر هطرفططططططا  

هكططططوص نهنجططططة  مططططص اص   ، بططططدت  ةدسططططهورع  الاتسططططهصار  
ة،  انطز نهنجطة مباشطر  للتمعمطة فطي لمداوتز ح ي ي ط

الحر . ففي الوا طع، وفطي   نطر مطص الحطاتز، هبطدا 
ة وضطططع الدسطططهور هحطططز  شطططراف مباشطططر مطططص ي طططتمل

  فطططي الو طططز الطططذ  ت ة، او حه طططالسطططلطاز ازجنبي ططط
ة هسطيطر سطيطر  ة ازجنبي طاز الصسط رع  همات فيه ال طو  

مططا هللطط    املططة تلطط  الططبسد. هططذه الظططاهر  غالبططا  
                                                           

78 See Osiatynski, Paradoxes, at 248; See Julian 
Go, A Globalizing Constitutionalism? Views from the 
Postocolony, 1945–2000, in CONSTITUTIONALISM AND 
POLITICAL RECONSTRUCTION 89, 92 (Saïd Amir 
Arjomand ed., 2007). 
79 See Rosenkrantz, Against Borrowings, at 280. 
80 See Jeremy Sarkin, The Effect of Constitutional 
Borrowings on the Drafting of South Africa’s Bill of 
Rights and Interpretation of Human Rights 
Provisions, 1 U. PA. J. CONST. L. 176, 178 (1998); 
See Rosenkrantz, Against Borrowings, at 281. 
81 See Osiatynski, Paradoxes, at 245; 259. 

ذلطططططل الدسطططططهور ي طططططوص   لططططط  اتهمطططططاد دسطططططهور ولكطططططص  
دسطططططهورا  مفروضطططططا . م طططططط  هطططططذه الهجطططططار  لدسططططططاهنر 

ة روضططة حططد ز بططوهنر  اكبططر منططذ الحططر  الصالمي ططمف
ال انيطططططة. مطططططع ذلطططططل، يم طططططص الص طططططور تلططططط  هجطططططار  
مما لة، حس  م هض  الحات، في و ز سابق مطص 

بالحهططوت فططي الصدنططد مططص  وهسططهمر   82ذلططل ب  نططر،
 الدوت المصاهر . 

ي ططوص  اص   فططي الصدنططد مططص الحططاتز، يم ططص
تلططط   بططط  الصطططالم اللطططارجي  الضطططغط الممطططارع مطططص    

مطططص  بطططدت   ةدسطططهورع  الالطططدوت تلهيطططار احطططد ازنظمطططة 
  فطي  . مع ذلطل، وحه طنظام آلر، ا   او اك ر حد  

مططص "الدسططاهنر المفروضططة،"  فططا  الحططاتز ازك ططر هطر  
ة تلطططططط  درجططططططة مططططططص لنهحططططططاف  المجهمصططططططاز ازهطططططط

مططططا  المشططططار ة. فططططي الوا ططططع، وضططططع الدسططططهور غالبططططا  
ة ل  المحلي  ي وص نهنجة لنوع مص الهفاوض بنص الن

ة، مطص الهي اسه مرز في السلطة في الفهر  اتنه الي  
ة ذاز السطيطر  الكاملطة او جتة، والسلطاز ازجنبي ط

 الجم ية تل  البسد، مص جتة الرا.

نططه ت هططمات المر معططة فططي اتلطط  الططرغم مططص 
وهشططط ن  ال طططانوص  الوطني طططةة ال انوني طططهصرعطططف الطططنظم 

الططططططدولي، فططططططإص دوت ال ططططططرص الحططططططاد  والصشططططططرعص ت 
بموجطططط   الوطني طططةيم نتطططا اص هطططدتي باسططططم السطططياد  
  Westphalianالهصرعطططططف اله لنلطططططد  الوسطططططهفالي )

انتا همهلل السلطة المطل ة تلط  رتاياهطا. فطي هطذا 
واحطططد نبططدو واضطططحا. لطططم يصطططد  ءالسططيا ، هنطططال شطططي

ف طط تلط  انتطا  مطا  مص المم ص النظر في الدساهنر
هطططم فرضطططتا او انتطططا اهطططنلة، زنطططه ت نوجطططد دسطططهور 

                                                           
82 See id. at 248–289; See Hasebe, Constitutional, 
at 224. 
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نططه  ططد ُفططرض  ليططة،  مطططا ت  مصاهططر يم ططص ال ططوت 
اهطن   ليطة   نطه نوجد دسهور مصاهر يم طص ال طوت

 83ايضا .

 دستوري  استعارة نموذج . 2

بغططض النظططر تططص الهشططابه بططنص النهططو  
 ةدسطهورع  الالملهلفة، فإص انهشطار ازف طار  ةدسهورع  ال

، م طططططط  الفهطططططط  بططططططنص ةدسططططططهورع  الاو الم طططططط  الصليططططططا 
السططططططلطاز، والح ومططططططة الهم نليططططططة، ومططططططؤلرا سططططططياد  
ال ططانوص وحمايططة ح ططو  اإلنسططاص، هططي مططا يصططد امططرا 
بطططططططارما. وفطططططططي الصطططططططالم المصاهطططططططر، حنططططططط  هكهسططططططط  

اهطبحز اإلشطار   84الدساهنر الم هوبة اهمية بالغة،
                                                           

83See Frederick Schauer, On Migration of 
Constitutional Ideas, 37 CONN. L. REV. 907, 907 
(2005). 

اتهباره تل  نحو مهماند افض  وسطنلة لألمطم  في الدوت المصاهر  نهم   84
 انظر:. الدسهورع ةالجدند  "لهدوعص" الهماماهتا وهسوياهتا 

Saïd Amir Arjomand, Constitutional Development 
and Political Reconstruction from Nation-Building to 
New Constitutionalism, in CONSTITUTIONALISM AND 
POLITICAL RECONSTRUCTION 3, 6–7 (Saïd Amir 
Arjomand ed., 2007). 

ططاهططبن مططع الو ططز  هبنططي دسططهور م هططو  تلمططا  بططرص   بحنطط   ه تططالمي  هوج 
 نظر:اللدوت حدن ة النشر .  الشرتي ةيساهم في  ضفاء 

Bruce Ackerman, The Living Constitution, 120 
HARV. L. REV. 1737, 1800 (2007). 
اما في المجهمصاز ما بصد اتسهصمار فطإص الدسطهور الم هطو  ي طدم تلط  

  Sathyamurthy. بالنسطططبة لسطططا يامنر ي )السياسطططي  انطططه ادا  للهماسطططل 
نهطين انه طات سطلع  اص مص المهو ع اص ه وم الدساهنر بدور مطمدوج، ممطا 

ومططنظم مططص النضططات ضططد اتسططهصمار الطط  الح ططم الططذاهي المسططه  ، وفططي 
الو ططز نفسططه هططوفنر الفرهططة للسططلطة ال ا مططة اتسططهفاد  مططص بصططض  مططار 

)المحليطططططة  الشطططططرتي ةاتسطططططه ست الطططططوطني، مؤسسطططططاز الدولطططططة الجدنطططططد ، و 
 انظر:والدولية ، والسياد . 

T. V. Sathyamurthy, The Constitution as an 
Instrument of Political Cohesion in Postcolonial 
States: The Case of India, 1950-1993, in DESIGNS 
 

 ةدسططهورع  ال لطط  هططذه المبططاد  المشططهر ة فططي الو ططا ق 
تلطط   الشططرتي ةة؛ فتططي ادا  إلضططفاء لطططو  ضططرورع  

 الجدند او نظام الح م الجدند. السياسي  النظام 

يشططار  لطط  هططذه  ه ي فططي اص  هططذا ت يصنططي ان طط
  الم هطططو  حه ططط دسطططهور   ال الم ططط  الصليطططا فطططي الطططن   

طة ق. مطع ذلطل، للدسطهور الم هطو  اهمي طههح    ة لاه 
 يم طططص لطططه اص    ونطططه يسطططتم فطططي  نشطططاء نظطططام فاتططط 

ال واتطططططد والطططططنظم  يسطططططهوت  هطططططذه الم ططططط  الصليطططططا.  ص  
بطططط  جمصتططططا وهنسططططي تا مططططص     ، والهططططي هططططم  ةدسططططهورع  ال

الدسططططهور، هصمطططط  ف ططططط فططططي حالططططة  نشططططاء م طططط  هططططذا 
الهياره مص بطنص تطدد مطص ازنظمطة  النظام والذ  هم  

ذا ما هبن   ز دولة ما الفه  بنص ازلرا المم نة. وا 
د الطرع طططططة الهطططططي هطططططدار بتطططططا السطططططلطاز  مبطططططدا ُيحطططططد  

ص الدسططططهور ازح ططططام نهضططططم   واص   الح ومططططة، فططططس بططططد  
ذاز الهطلة وعنشطط  الدسططهور الطنظم السممططة لهفصنطط  
                                                                                       

FOR DEMOCRATIC STABILITY: STUDIES IN VIABLE 
CONSTITUTIONALISM 147, 147 (A. I. Baaklini & H. 
Desfosses eds., 1997). 

لدسططاهنر الططدوت المسططهصم ر ، هوهطط  اسططهنادا  لطط  دراسططة هجرعبيططة م ارنططة 
جو  ل  اص "ح ي ة اص جميع البلداص المسهصمر  اتهمطدز دسطاهنر م هوبطة 
هشططنر  لطط  انططه بحلططوت منههططف ال ططرص الصشططرعص، تنططد بدايططة اتسططهصمار، 
 انز ا  دولة هدل  النظام ت بد واص ي وص لطدنتا دسطهور و ي طة منفطرد  

 انظر:مص اج  اص هكوص امة شرتية." 
Go, A Globalizing, at 92. 
هططذا مططا يفسططر لمططاذا حهطط  المملكططة المهحططد ، والهططي  انططز هارعليططا بططدوص 
دسطططططهور م هطططططو ، شطططططجصز تمليطططططة هطططططدوعص الدسطططططاهنر فطططططي المسطططططهصمراز 
السططاب ة، حهطط   بطط  اص هح ططق اتسططه ست، وسططاتدز فططي هشطط ن  دسططاهنر 
م هوبططة فططي ازراضططي الوا صططة هحططز وتنهتططا م طط  شططر  ازردص )ال ططانوص 

 ، وفلسططططنص هحطططز 1947، ودسطططهور 1928و  1923لصطططام  ازساسطططي  
 وهصديسهه . 1922اتنهدا  البرعطاني )مرسوم دسهور فلسطنص للصام 

  فإص هنال  س  مراح  لصملية بنطاء Dahrendorfبحس  دارعندوف )
 الدولة واوت هذه المراح  هو تملية  هابة الدسهور. 

R. DAHRENDORF, REFLECTIONS ON THE REVOLUTION IN 
EUROPE (1990) cited in Go, A Globalizing, at 111. 
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نجطططططاح اتسطططططهصار   هطططططذا المبطططططدا. بصبطططططار  الطططططرا،  ص  
ت يصهمططد تلطط  هبنططي اح ططام او  واتططد او  ةدسططهورع  ال

ه يصهمطد مص ذلطل، فإن ط نة. ب  بدت  مصن   ةدسهورع  نظم 
ل   درهتا تل  هح نق اهداف المسهصنرعص، والهي ت

  85سوف هلهلف مص بلد  ل  آلر.

. ازمططور هبططدو اك ططر هص نططدا   مططع ذلططل، فططإص  
ففطططي الوا طططع، وتلططط  الطططرغم مطططص اوجطططه الهشطططابه بطططنص 

مطططططص النمطططططاذج  ا  هنطططططال تطططططدد ال واتطططططد والطططططنظم، فطططططإص  
ال ادر  تلط  هح نطق اهطداف المبطدا نفسطه.  ةدسهورع  ال

ه ت فططططإذا الهططططارز دولططططة مططططا فهطططط  السططططلطاز، فإن طططط
محالطططططة، سطططططهكوص اللططططططو  الهاليطططططة هحدنطططططد النمطططططوذج 

 الهياره. الذ  سنهم   دسهور   ال

وغالبططا مططا همنطط  الططدوت  لطط  اتسططهصار  مططص 
 المهاحطططططططة. والنهنجطططططططة هطططططططي اص   ةدسطططططططهورع  الالنمطططططططاذج 

،" ا  اشطه ا تا جم ي ط او نطهم   هم   ةدسهورع  ال"مصظم النظم 
 Cherylباسه ناء ما هطلق تليه شنرع  ساوندرم )

Saunders ة" السياسططططططططططططططي    "اسطططططططططططططسف ازنظمطططططططططططططة
حططد  حططد  والوتيططاز المه  والموجططود  فططي المملكططة المه  

طا  ذا  طاص هطذا اتد   86وفرنسا.  تطاءبغض النظطر تم 
 ما ي طوص هطحيحا   ه غالبا  ، فإن  هحين ام باط  هو
الكسسطي ية هواهط  اسطهلدام  ةدسطهورع  ال النظرع ة اص  

النمططططططططططاذج )البراديغمططططططططططاز  الكسسططططططططططي ية المهاحطططططططططططة 
ر  تلطططط  اسطططططاع ة المهطططططوف  السياسططططي  لههططططننف الطططططنظم 
الفهططط  والهصطططاوص والر ابطططة فنتطططا  الطرع طططة الهطططي نطططهم  
 . ةالمصني   في الدولةالمهبادلة للسلطاز 

                                                           
 .Tushnet, Returning, at 327–329للهوسع، انظر:  85

86 Osiatynski, Paradoxes, at 244.  

 ذا  طططاص هح نطططق اهطططداف المسطططهصنرعص  افيطططا  
، فتططططط  ةدسطططططهورع  الل يطططططاع مطططططدا نجطططططاح اتسطططططهصار  

سطي وص مططص المفنططد مصرفططة مططا هططي الشططرو  الواجطط  
مصطططنص يسطططهوت   دسطططهور   تسطططهصار  نمطططوذج  هطططاؤ  يفا

  هكطوص اسطهصار  ناجحطة  الفه  بنص السطلطاز حه ط
و نطططططف يم طططططص اص هكطططططوص اسطططططهصار  شططططط   الح ومطططططة 

ة ناجحة  هنال حاجطة له طديم مصيطار لي  المرغوبة تم
. دسطططهور   ة اسطططهصار  النمطططوذج الجدنطططد لنجطططاح تملي ططط

يم طططص هصرعطططف هطططذا المصيطططار تلططط  انطططه  طططدر  النظطططام 
تلط   درهطه ايضطا    الفوضط  و المسهصار تل  هجن ط

 .ومسه ر    نشاء نظام فات  ت سني  

  مططططططع هطبنططططططق المصيططططططار مططططططع ذلططططططل، وحه طططططط
بطططرص اشططط ات الح ومطططة الجدنطططد، مطططص المم طططص ال طططوت 

فطي الحفطاى تلط   المهاحة هكوص ناجحطة بشط   تطام  
نوع مص اتسه رار، تل  از   في بلد المنشر )وهو 

ط ر جاذبنهطه بالنسطبة للطدوت ازلطرا الهطي هطي ما يفس 
ص فططي مصططن   دسططهور   تلطط  اسططهصداد تسططهصار  نمططوذج 

ت . يرهي الهحد  ازكبر مطص اتتهطراض الم ام ازو  
شطط   مصطططنص مططص الح ومططة فططي بلطططد  تلطط  اص نجططاح

 ر الهططارعلي  المنشططر هططو  لطط  حططد  بنططر نهنجططة للهطططو  
البلططد، ازمططر الططذ   ططد نجصطط  نظامتططا  لططذللد المحططد  

  هذه غنر مهوافق مع هجربة بلداص الرا".  د هؤد  
، ة ه وم تل  الشل  ة بنا  ل  الرجوع  ل  نظرع  الحج  

لطططيع برشططط ات الح ومطططة فحسططط ، بططط  باتسطططهصاراز 
 .بش   تام   ةدسهورع  لا

هطططو مطططص  الر اسطططي  شططط   الح ومطططة شطططبه  ص   
 87ة.ال انوني ططبطنص الليططاراز المهاحططة لهططا غي الططنظم 

                                                           
87 See Duverger, Lijphart, & Pasquino, A new, at 
129. 
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هطذا الليطار  ومص الم نر لسههمام، مع ذلطل  لط  اص  
ويم طص ال طوت  88اك ر للدوت المصاهطر . با  محب  نبدو 

وسططططنلة  اطصططططة لهحدنططططد لمططططاذا  ةه لططططيع هنططططال اي ططططن طططط 
بصطططططض هطططططانصي الدسطططططهور نلهطططططاروص النظطططططام شطططططبه 

 ةدسططططهورع  ال، او لمطططاذا نلهططططاروص اتسطططهصار  الر اسطططي  
م ت. يم ططططططص لشططططططل  مططططططا اص ي ططططططد  فططططططي الم ططططططام ازو  

الحجططططل الهططططي هتططططدف لهشططططويه سططططمصة النظططططام شططططبه 
، سطواء  طاص ذلطل  شط   مصطنص مطص اشط ات الر اسطي  

لبلطد الطذ  اسطهصاره. ومطع الح ومة او  نظام مس طم ل
  مططططططع هططططططذا الططططططهحف  هجططططططاه اتسططططططهصار  ذلططططططل، حه طططططط

، او هجططططططاه النمططططططوذج شططططططبه بشطططططط   تططططططام   ةدسططططططهورع  ال
بنطاء  ،  د نجد مطص الهطص  اتلطهسف بطرص  الر اسي  

شطط   آلططر مططص اشطط ات  هططذا النظططام )م لططه م طط  ا   
)والططذ  ت يصنططي  ي ططوص ناجحططا   الح ومططة  يم ططص اص  

 .  ه  د ننجن دا ما  ان  

ص هطو سطؤات السؤات الطذ  ب طي لطدننا اآل  ص  
 الر اسي  بسيط: ما الذ  نجص  اسهصار  النظام شبه 

 دسططهور     و مططا نططرا بصططض ف تططاء ال ططانوص الناجحططا  
   "تمطططططططس  نهطل ططططططط الر اسطططططططي  اص بنططططططاء النظطططططططام شطططططططبه 

بشطط   جنططد مططص التندسططة  ما  ، ومهططم  ، هادفططا  واضطحا  
ففططططططي م طططططط  هططططططذا  89ة".ال انوني ططططططوالططططططنظم  ةدسططططططهورع  ال

السططططيا ، ههططططبن  هابططططة الدسططططهور مناسططططبة لههططططميم 
هططططذا ازمططططر  نظططططام مصططططنص. وهططططذا لططططيع لنططططدتي بططططرص  

)تلط  الطرغم مطص  ا  مسطه ر   ا  سياسطي   سوف ننهل نظامطا  
ي طططوص  طططذلل للسطططب  نفسطططه . مطططا  ه ت يسطططهبصد اص  ان ططط

                                                           
88 See Bruce Ackerman, The New Separation of 
Powers, 113 HARVARD LAW REVIEW 633 (2000); 
Skach, The “newest” separation. 
89 See Duverger, Lijphart, & Pasquino, A new, at 
129. 

هطططنجن اتسطططهصار   ه مطططص اجططط  اص  يصنيطططه ذلطططل هطططو ان ططط
تمططط  مطططا يم طططص  نطططهم   اص  ه مطلطططو  ، فإن طططةدسطططهورع  ال

". بصبطططار  ةدسطططهورع  الة و سطططاهي  هسطططمنهه "التندسطططة المؤس  
، وظيفطططي   الطططرا، مطططص اجططط  هرسطططيع نظطططام سياسطططي  

هلطططل سطططهكوص اللططططواز  تي هطططؤتء الف تطططاء بطططرص  نطططد  
وص هططذا الططنتل اول ططل الططذنص نهبن طط باتتططا.  ص  الططسمم اه  

 لطط  دراسططة  نططف يصمطط   طط  نظططام  فططي حاجططة حهمططا  
 شطط   مططص اشطط ات الح ومططة الططذ  هططم   ضططمص  ططانوني  

هبني  ة نهم  اسهصارهه، باإلضافة  ل  البح  في  يفي  
 سطططططططططططاز وآليطططططططططططاز لهح نطططططططططططق هطططططططططططذه الوظطططططططططططا فمؤس  

(functions   اسطططططططططططهصار   ؛ فبالنسططططططططططبة لتطططططططططططم، هصطططططططططططد
 ة ف ط  ذا ما هطم  ة منط ي  ال انوني  ساز وال واتد المؤس  

ربطتططططططا بالوظططططططا ف الهططططططي  انططططططز هططططططدور فططططططي للططططططد 
  90المسهصنرعص تندما اسهصاروا.

هططططططياغة الدسططططططهور  فططططططي هططططططذا السططططططيا  اص  
ة حنططط  ي طططوص لطططدا الدسطططهور هكهسططط   يمطططة  ضطططافي  

طط ة، ة اساسطططي  سططاز  انوني ططة  نشطططاء مؤس  الم هططو  متم 
د السطلطاز د الصس ة بنص فروع الح ومطة، وهحطد  هحد  

 ال واتططططططد )والهطططططططي هطططططططم   ص    91ب ططططططط  منتطططططططا. المنوطططططططة
                                                           

90 See Tushnet, Returning, at 338. 
مططططرهبط  الدسططططهورع ةهططططذا الططططنتل  لطططط  اتسططططهصار   فططططس منططططا  مططططص اص   91

ططط ة، ولطططيع بمجموتطططة مطططص اتفهراضطططاز حطططوت دور الدسطططاهنر بهطططفة تام 
او  هصبنطططر تطططص التويطططة  فطططي  طططدرهتا ودورهطططا  إططططار الس طططي  بالضطططرور  

 انظر: .الوطني ة
Seth F. Kreimer, Invidious Comparisions: Some 
Cautionary Remarks on the Process of 
Constitutional Borrowing, 1 U. PA. J. CONST. L. 640, 
644, 648 (1999). 

جطططططاه هطططططو الم اومطططططة الكليطططططة ته  ا فططططي  لهطططططا الحطططططالهنص، وفطططططي الوا طططططع، فططططإص  
اتسهصار  لتا مطا نبررهطا  ص  ا. تل  الص ع مص ذلل، الدسهورع ةلسسهصار  

الدسطهور  نظطام هشطغن :  ص  افي   نر مص ازحيطاص تلط  اسطاع افهطراض 
ر ه نططوف  " ططد ي ططوص الدسططهور مشططابه لنظططام الهشططغن  لجتططام الكمبنططوهر زن طط

بطططط  ا ال طططراراز المو و ططططة مطططص    مططططص لسلتططط ة الهططططي نطططهم  ازساسطططي  البرمجطططة 
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 نطة والهطي هطم  مصن   ةدسهورع  هفهنلتا مص لست اح ام 
اسططططهصارهتا مططططص مهططططادر ملهلفططططة  هططططي مجططططرد ادا  

 سططططي  هسططططاتد تلطططط  فتططططم م طططط  هططططذا الههططططميم المؤس  
(institutional  لطططططذلل، ولضطططططماص نجطططططاح   . ووف طططططا

نمطططططططوذج مسطططططططهصار للح ومطططططططة )م ططططططط  النظطططططططام شطططططططبه 
ي اسططططهصار   واتططططد ه مططططص غنططططر الكططططاف ، فإن ططططالر اسططططي  

د م ططططات تلطططط  نططططة والهططططي يم ططططص اص هكططططوص مجططططر  مصن  
تا ولتذا السب  نفسه ت تس طة اسهصار  ناجحة، لكن  
مصيطططار  مطططص ذلطططل، فطططإص   مطططا بطططدت  ن  ا  لتطططا بالموضطططوع. و 

ة" الوظيفي ططط مطططةُ نجطططاح ال واتطططد المسطططهصار  هطططي "المسء  
 92اسهصارهه. لما نهم  

الناجحطططططة للنظطططططام  ةدسطططططهورع  الاتسططططهصار    ص  
سطططططهصهمد بشططططط    بنطططططر تلططططط   طططططدر   الر اسطططططي  شطططططبه 

ة ال انوني طسطاز الدسهور تل   ضطفاء ال واتطد والمؤس  
 مسططه ر   دسططهور   د  مططص اجطط   نشططاء نظططام منططم  مهفططر  
ذا  طططططاص هنطططططال ان ططططططاع functionalوفاتططططط  )  . وا 

جمططططع وهنسططططنق  ضططططم  يبططططنص هططططنع الدسططططهور )الططططذ  
، وم هططو   رسططمي  د  فططي دسططهور  ابططز  واتططد محططد  

 ، فططططإص  ةدسططططهورع  الة و سططططاهي  ومططططا بططططنص التندسططططة المؤس  
 ة. فات  ومسه ر سهكوص  ش الي     امة نظام سياسي  

                                                                                       

ة، لهحدند مه  هكوص م   هذه ازتمطات مشطروتة. وفطي السياسي  الجتاز 
هططططذا الجانطططط ، ننبغططططي الح ططططم تلطططط  الدسططططهور وهفسططططنره مططططص حنطططط  مططططدا 

نظططططام هشططططغن  "جنططططد" لجتططططام  مبنططططوهر  ص  إ. فططططسططططاهي  فصالنهطططه ودوره المؤس  
انظطططر:  كمبنططوهر.د   لططط  اليصمطط  ب فطططاء  ود ططة فطططي  نجططام المتطططام المحططد  

 .641المرجع السابق، 
92 See Tushnet, Returning, at 337. 

 " ةدستوري  ال"البستنة . 3

حنططط   93نصطططيش فطططي تطططالم هسطططوده الصولمطططة:
 تولمططة الدسططاهنر الم هوبططة بشطط   مهمانططد، وعططهم   نططهم  

تلطططط  نحططططو  ا  دولي طططط جصطططط  امططططر هططططنع الدسططططهور امططططرا  
اوجطططططه الهشطططططابه بطططططنص الدسطططططاهنر  ص  انجطططططد  94مهمانطططططد.
الفططوار  موجططود   نجططد اص   فططي الو ططز نفسططهمهكططرر ، 

وتططاد  مططا هكططوص مهططحوبة مططع تططدم هجططانع  ايضططا  
ف نططططف  95.ةدسططططهورع  الواآلليططططاز  دسططططهور   ال ططططانوص ال

ططططبططططنص يم ططططص للمططططرء الهوفنططططق   ص مهنا ضططططهنصهنن  لاه 
نططططططرا الباحطططططط  اص هططططططاهنص  لدسططططططاهنر المصاهططططططر   ل
ططال   الصولمططة ت هططؤد   ص  اهنص مهططرابطهنص بسططب  ن  لاه 
لططططط  التيمنطططططة الكاملطططططة. ب لمطططططاز الطططططرا، هفهطططططرض  

ة وتلطططططططط  ة ال  افي ططططططططالصولمطططططططة الهركنططططططططد تلطططططططط  الذاهي ططططططط
 . الوطني ةة اتسه نا ي  

الهشطططططططابه بططططططططنص  ص  فططططططططإفطططططططي هططططططططذا السطططططططيا ، 
طط -الدسططاهنر ة الم هوبططة منتططا، هططو امططر بططارم. لاه 

 بش   ر يعوعرجع  س  مضل   ولكص، هذا الهشابه يصد  
 96 لطط  الطرع ططة الهططي  هبططز فنتططا الدسططاهنر الجدنططد .

ططططط المصاهطططططر   ةدسطططططهورع  البالحر طططططة نص بالنسطططططبة للمتهم 
                                                           

93 See: J Meyer et al, World Society and the Nation 
State, in THE GLOBALIZATION READER 84 (F. J. 
Lechner & J. Boli eds., 2004). 
94 Khalil, The Enactment, 157-9. 

هططو  دسططهور   احططد ازسططبا  لهفسططنر تططدم الهجططانع فططي ال ططانوص ال  ص   95
  إلتطططاد  هصرعفتطططا د تس اهنطططا  مطططواطننص، و طططدرهنا المسطططهمر  مططمعل هصطططد   ص  ا"

 غنر مهجانع".  دسهور   وهش نلتا وهياغهتا، هو ما نجص  ال انوص ال
Rosenkrantz, Against Borrowings, at 282. 

ططط  ص   96 الدسطططاهنر الهطططي اتهمطططدز لطططست "الصتطططد بنص ف تطططاء ال طططانوص المتهم 
هطذه ظطاهر  فنتطا ه طار  وهباتطد فطي  ص  ا" يسحظوص الدسهورع ةالجدند مص 

فنتطا  الو ز نفسه. ويشرحوص هذا بالمناسبة مطص لطست الطرع طة الهطي نطهم  
 تم  الدساهنر الجدند . 
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وعوغسططططسفيا  نهي  حططططاد السططططوفالهططططي هلططططز انتيططططار اته  
 فطططططططططإص   ،97از ال طططططططططرص الصشطططططططططرعص ي  سطططططططططاب ا  )هسطططططططططصنن

ة هطططياغة المهططططلحاز المسطططهلدمة لوهطططف تملي ططط
: تطططططاتلططططط  ان  الدسطططططاهنر المصاهطططططر  وهحضطططططنر هلطططططل 

"اسطططهلدام مطططا هطالطططه  syncretism 98ة" )"الهوفي ي ططط
" ةدسطططططططططططططهورع  ال"البسطططططططططططططهنة  bricolage ،99النطططططططططططططد" )

(constitutional gardening 100  السطططططر ة"
" ةدسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططهورع  الة دبي ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاز
(constitutionalplagiarism 101 او حه طططططططططططططططططططططططط  

 اتططجميصهشططنر  وهططي   distortion .102) "الهشططويه"
     هطططططياغة   لططططط  حطططططات الطططططدوت المصاهطططططر  حنططططط  هطططططهم  

او  تططططططططاد  هططططططططياغة الدسططططططططاهنر )بحسطططططططط  الحالططططططططة  
ة، بحسط  مطا ة واجنبي طة وا  ليمي طمحلي ط باسهلدام مطواد  

هططو مهطططاح بسطططتولة اك طططر،  مططا يحهططط  تنطططد  جطططراء 

                                                           
الدسططططاهنر  هططططو  بطططط  ذلططططل ب  نططططر. هططططحين اص   دسططططهور   النسطططط، ال ص    97

رز بالدسططاهنر السططاب ة ة، فططي ات ططا  ال ططوراز،  ططد هططر   ة والفرنسططي  ي ططازمرع 
سطططاز المرهبططططة بالح ومطططة . ،  مجموتطططاز مطططص المؤس     )بطططالمصن  المطططاد  

ة ازولطط ، ومطع ذلطل، فططي الدسطاهنر الم هوبططة الهطي ات بطز الحططر  الصالمي ط
ة دبي طططنطططا نحهططط  تلططط  هطططور  واسطططصة لمطططا هطططو مم طططص فطططي السطططر ة ازن  إف

 .LANE, Constitutions, at 196انظر:  .الدسهورع ة
98 See Go, A Globalizing. 

بط    هي مهطلن مرلوف لصلماء اتجهمطاع مطص    Bricolage لمة ) 99
  ، والطططذ   هططط  اص  Claude Lévi-Strauss لطططود ليفطططي شطططهراوع )

هو ما نلي: "افص  مطا هرعطد بمطا  bricoleurالهف نر مص وراء ما ي وم به 
... الهطي هو في "مهناوت الند"، وهذا يصنطي مجموتطة مطص ازدواز والمطواد  

ص، مشططروع مصططن      رلططيع لتططا تس ططة بالمشططروع الحططالي، او فططي الوا ططع بطط
جططط  هجدنطططد او   طططراء اولكطططص هطططو نهنجطططة طار طططة لجميطططع المناسطططباز مطططص 

 الملموص."
Quoted in Tushnet, The Possibilities, 1285-6. 
100 According to Rett R. Ludwikowski, cited in 
Osiatynski, Paradoxes, at 267. 
101 See LANE, Constitutions, at 196. 
102 See Osiatynski, Paradoxes. 

  فطي المحهطلة  لط  هجمطع الهرجماز، وهو ما نؤد  
  .سهور   داح ام مهنا ضة في نفع الن  ال

مص يسهلدم "البسهنة  هجدر اإلشار   ل  اص  
" او تطص ةدسطهورع  المها تص "التندسطة " يمن  ةدسهورع  ال

ة مراتططة ازتضططاء. شططرح رعططز لودوي وسططط ي تملي طط
(Rett R. Ludwikowski الفططر  بطططنص هطططذه  

  تمططططططط  المتنطططططططدع او الجطططططططراح المفطططططططاهيم: "نهطل ططططططط
هتمطططا ع  ة؛ وبالهطططالي مطططدا حر  ص مطططص الد  طططمسطططهوا مصطططن  

 فطططططي الهجربطططططة هكطططططوص محطططططدود . فطططططي الم ابططططط ، فطططططإص  
نص لم يحاولوا بناء منهجاهتم مص دسهورع  نص الالبسهانن  

  مراتة اجتم  في او حه   الهبارها جندا   ناز هم  م و  
مططططص ذلطططل،  ططططانوا  بططططة. فبطططدت   ا نطططاز اجهماتيطططة مدر  

نجمصططططوص البططططذور مططططص ملهلططططف الحططططدا ق وي ومططططوص 
غطططططاء نبططططاهي حططططي  بمراتهتططططا،  طصططططة  طصططططة، فططططي

ص مططططص ال واتططططد والمصططططاننر  ومهغنطططر باسططططهمرار وعهكططططو 
الحدا ق الجدند  ت هشطبه   ص   ة.ال انوني  ساز والمؤس  

ة، فلططططدنتا ة اله لندي ططططة او البرعطاني ططططالباحططططاز الفرنسططططي  
 مطمج هطذه اللهطا   مصطا   ة ملهلطة، وعطهم  شلهي  

والهطططططططططي هنطططططططططهل تطططططططططص ملهلطططططططططف ازذوا  وال  افطططططططططاز 
 103وازنما ."

هططي نهنجططة  ةدسططهورع  السططواء  انططز البسططهنة 
او الواتيططططة  اتسططططهصار  غنططططر الناجحططططة او الضططططصيفة

  الهحرعطططططططططف اتسطططططططططهصار  او حه طططططططططتطططططططططدم او  ا  ذاهي ططططططططط
ططططد المهصم 

طططط 104 ا فتططططو لططططارج نطططططا  هططططذه الدراسططططة. ام 
بططس طصططم:  دسططهور   النهنجططة فططس هططمات نفسططتا: ُمنططه ل 

د النمطططاذج المهاحطططة او وهطططو نهنجطططة لطططيع ف طططط لهصطططد  
 د المهطططالن الهطططي تلططط  المحطططل، ولكطططص ايضطططا  لهصطططد  

                                                           
103 Quoted in id. at 267. 
104 See Osiatynski, Paradoxes, at 244, 250, 251. 
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ة الهي هسهلدم إلنهاج دساهنر م هوبة. هحو  للصملي  
سططططططاز ومؤس   واف ططططططارا   الدسططططططاهنر المصاهططططططر  اح امططططططا  

ة. تطططص اتلهسفطططاز اله ني ططط فضطططس   ةدسطططهورع   انونيطططة 
شططط   مطططص اشططط ات الح ومطططة   ططط    لطططذلل، فطططإص   ووف طططا  

 يحهططو  تلطط  بصططض اللهططا   الهططي هجصلططه فرعططدا  
ما نرجع  لط  حدا طة  هذا الهمنم نادرا   ص   مص نوته؛ 

ن  ال انوني ططال واتططد والططنظم  مططا نرجططع  لطط  الطرع ططة ة، وا 
هططططذه  ص    105ص.هجميصتططططا فططططي نظططططام مصططططن   الهططططي نططططهم  
الطططذ  مطططص  تطططص النظطططام الكلطططي   فضطططس   -الهفاهطططن  

هكطوص  -مع انظمطة الطرا  ي وص مشهر ا   ص  االمم ص 
ر تلطططططط  نظططططططام،  مططططططا بالضططططططبط هططططططؤ    د  لكطططططط   محططططططد  

  106هفسنره.

ر لماذا، تند الهيار نظام شطبه هذا ما يفس  
تلط  سطبن  الم طات، ي طوص هنطال الصدنطد مطص  ر اسي  

ق بمططدا الهططسحياز ة فيمططا نهصل ططاتلهسفططاز اله ني طط
ة، وتس ططططة البرلمططططاص مططططع مجلططططع الططططومراء، الر اسططططي  

لططاذ ليططاراز ملهلفططة اه   مططص ذلططل، نططهم   لطط،. وازهططم   
ططة الال انوني ططسططاز بالنسططبة لططبصض المؤس   ة والهططي متم 

 السياسطي  النظطام   طوص  ي  ت غن  تنتا فطي نظطام مطا ل  
هططططططذا  . يصططططططد  ا  ومنط ي طططططط ا  ، ومهماسطططططط وفططططططاتس امسططططططه ر 

والططذ   فططي حالططة "مجلططع الدولططة" الفرنسططي   هططحيحا  
ة، وفططططي ة فططططي ازمططططور اإلدارع ططططلديططططه سططططلطة  ضططططا ي  

الططذ  يمططارع الههاهططاهه فططي  دسططهور   المجلططع ال
مططص لططست الر ابططة السح ططة  را  الر ابططة السططاب ة ومططؤل  

ططضططمص  جططراءاز  ة. وتلطط  الص ططع مططص ذلططل، لاه 
، الر اسططي  الططدوت الهططي هسططهصنر نظططام الح ومططة شططبه 

 ة ملهلفططة همامططا  هلهططار نظططم  انوني طط المم ططص اص   مططص

                                                           
105See id. at 254; LANE, Constitutions, at 196–197.  
106 See Osiatynski, Paradoxes, at 245. 

، تطص طرعطق اسطهحدا  مح مططة ةدسطهورع  الللمراجصطة 
، دسططططهور   مططططص مجلططططع  فططططي النظططططام بططططدت   ةدسططططهورع  

ة مباشطر  فطي الر ابطة تلط  والهي لدنتا سلطة  ضا ي  
ال واننص واحيانا  بطصص مباشر مطص ازفطراد.  ةدسهورع  
طط ص الحُ  الصدنططد  رغم مططص اص  ه تلطط  الططة هنططا هططي ان ططج 

ظتططر زص ي ططوص لططدنتا النظططام شططبه همططص الططدوت  ططد 
سططططططوا تططططططم  ططططططد اس  ح ي ططططططة ان    اص  ،  ت  نفسططططططه الر اسططططططي  
، يصنطي دسطهور   مص مجلطع  ، بدت  ةدسهورع  لمح مة 

بتططم لططيع هططور  طبططق ازهطط   لططا   النظططام ال اص  
 .للنظام الفرنسي  

ططططططط  ص   ز فنتطططططططا هطططططططياغة الطرع طططططططة الهطططططططي هم 
ه، بالنسططبة للسططلطة هشططنر  لطط  ان طط ازساسططي  ال ططانوص 

 ، لطططططططم هكطططططططص تمليطططططططة هطططططططياغة الطططططططن   ةالفلسططططططططنني  
الططرا فططي  ةدسططهورع  ملهلفططة تططص هجططار   دسططهور   ال

هلطططل  نطططاهل   ص    107.ةدسطططهورع  الالصهطططر الحطططدن  مطططص 
                                                           

107 See Khalil, The Enactment, at 216–221. 
منطذ نشطرهه،  ازساسطي  ة هطياغة ال طانوص تملي ط نا اص بطراوص هفاهطن    ق  و   

 مططا  ازساسطي  ه  طد شططرح المنطهل وهططو فطي مهنططاوت النطد )ال ططانوص وعبطدو ان طط
نهنجططة    جم يططا  الفلسطططنني   الهشططرعصي  بطط  المجلططع مططص     اتهمططاده النططرا   هططم  

: "الفلسطططننوص ازساسطي  بط  مططص هطاغوا ال طانوص المسطهلدمة مطص     المطواد  
ططاو   بططدؤواالططذنص  ة هططياغة دسططهور... انطل ططوا مططع الو ططا ق السططاب ة ت  متم 

اله لنططد  ن طططة انطططس . ومططع ذلططل، مططا جصطط  وضططصتم غنططر تططاد ، هططو 
مططص الوحططد   ه يفه ططر لكطط   ن ططا ت   ، فصلطط  الططرغم مططص  ونططه لهططبا   دسططهور   ال

نص ت هكمططص بافه ططارهم اله النططد المشطط لة بالنسططبة للفلسطططننن   ص   والوضططوح. 
 .Brown, Constituting, at 34ما لدنتم الك نر. ن  ا  و  الدسهورع ة

ومشططروع  ازساسططي  داز سططاب ة لل ططانوص لممعططد مططص المصلومططاز حططوت مسططو  
 ، انظر بش   تام:الفلسطنني  الدسهور 

Anis Al-Qasem, Commentary on Draft Basic Law for 
the Palestinian National Authority in the Transitional 
Period, VII PALESTINE YBK. INT’L. L. 187 (1992–
4); Anis Al-Qasem, The Draft Basic Law for the 
Palestinian National Authority, in THE ARAB-
ISRAELI ACCORDS: LEGAL PERSPECTIVE 101 
(E. Cotran & M. Chibli eds., 1997); Aruri & Caroll, A 
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ر ة. فتو لم نطوف  في غاية اإلش الي      الهجربة هو ن  
  اشطنططرف   تططاء  ط    ة بحنط  نطهم  هسوياز ح ي ي ط

  ه نطؤد  مطص ذلطل، فإن ط فا . ب  بدت  مص اج  اته   ما
مجموتطططة لمطططا يم طططص اتهبطططاره ليطططارا    بطططوت  ططط     لططط 
ة او السياسطططططططي  فططططططي مجططططططات مططططططا )ال ضططططططايا  فططططططا  مهطر  

ة مططططط س   م ابططططط   بطططططوت اآللطططططرعص بليطططططار ات ههطططططادي  
از او ع ططططف فططططي مجططططات آلططططر )الح ططططو  والحر  مهطططططر  

الفضطططاء ة  وه طططذا. )ننظطططر الططط  ازحطططوات الشلهطططي  
د  ه ا سطططام او مسطططاحاز مهصطططد  ، هنطططا، تلططط  ان طططالصطططام  

ة فطي النتايطة ما ننهل تص هذه الصملي ط 108وملهلفة ،

                                                                                       

New; Zaha Hassan, The Palestinian Constitution 
and the Geneva Accord: The Prospects for 
Palestinian Constitutionalism, 16 FLORIDA 
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 897 (2004); 
Adrien K. Wing, The Palestinian Basic Law: 
Embryonic Constitutionalism, 31 CASE WESTERN 
RESERVE J. INT’L LAW 383 (1999). 

بتطططذا المصنططط ، نطططدتي الباحططط  تلططط  سطططبن  الم طططات اص اإلشطططار   لططط   108
لطططم ُي هطططد بطططه بالضططططرور  ا   ازساسطططي  اإلسطططسم والشطططرعصة فطططي ال طططانوص 

 الفلسططنني ةوالسطلطة  الفلسططنني ةالهحرعطر  منظ مطةهغننر في طرع ة ادرال 
بطططالمصن   ا  للسطططلطة الهطططي يمارسطططانتا. فبطططدت مطططص ذلطططل،  طططاص حطططس هوفي ي ططط

مططص الشططص   جططمء لجططذ  الُمشططار  ليططه فططي هططذه الدراسططة، وهططذا ضططرور   
لططططدمل حمططططاع ضططططمص فططططي مرحلططططة تح ططططة  ا  ، و ططططاص ضططططرورع  الفلسطططططنني  

ة )فمططططططص الم نططططططر لسههمططططططام اص نسحطططططط  اص البرنططططططامل السياسططططططي  ة الصملي طططططط
لهتا حر طة حمطاع وهي ال ا مة الهي شط    –للهغننر واإلهسح  اتنهلابي  

إلدلططططططات  وتططططططدا  هضططططططمنز  - 2006ة تطططططام الهشططططططرعصي  فطططططي اتنهلابططططططاز 
لطي: تلط  مطا ن   والهي هن   2) 4، الماد  ازساسي  هغننراز في ال انوص 

"مبططاد  الشططرعصة اتسطططسمية مهططدر ر يسططي للهشطططرعع". وهفضطط  حمطططاع 
بدت مص ذلل اص ههطبن المرجصيطة للشطرعصة شطبنتة بمطا ورد فطي الدسطهور 

مطططص البرنطططامل اتنهلطططابي  5المهطططر . انظطططر تلططط  سطططبن  الم طططات ال سطططم 
ل ا مططططططططططططططططططططططططططة "الهغننططططططططططططططططططططططططططر واتهططططططططططططططططططططططططططسح". المهاحططططططططططططططططططططططططططة فطططططططططططططططططططططططططططي: 
http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThrea

d&id=128  
المرافق لوهوت حر طة حمطاع  لط   السياسي  و  للممعد حوت الجدت الدنني  

الحططططرو ، "حمططططاع فططططي الح ططططم: جططططدت  الح ططططم، يم ططططص مراجصططططة: لالططططد 
 ، 2007) 2، تطدد سياسطازمجلطة والهراع تل  الشرتية الفلسطننية"، 

 

هططذا الهوفنططق بططنص  ص   ملططيء بالهنا ضططاز.  هططو نطط   
 نهطططاج هر نبطططة جدنطططد  بططط  هطططو المصه طططداز ت يصنطططي 

بطططططنص اطروحطططططة ون يضطططططتا. ونهنجطططططة  هجطططططاور تفطططططو   
مطططص اح طططام هطططذا  ا  اي ططط تطططاء بطططرص  لطططذلل، ت يم طططص اتد  

)حنططط   ت يم طططص اتسطططهغناء تنطططه دسطططهور   ال الطططن   
حطذف الصدنطد مطص ازح طام الم نطر  للجطدت،  فصطس   نهم  

 ضططططافة  نططططهم   ببسططططاطة ، فططططي حططططنص مططططص المم ططططص اص  
بصضطططتا فطططي مراحططط  ملهلفطططة مطططص وضطططع الدسطططهور: 

  ا نطاء الههطوعز. ا ناء الهياغة، الن طاش، او حه ط
 الباحطط  يسططهنهل هنططا بططرص   ه ططذا ببسططاطة. لططذلل فططإص  

ال طططططرار الوحنطططططد الطططططذ  ي طططططوم بطططططه واضطططططصو الدسطططططهور 
لططططاذ  ططططراراز   اه  المصاهططططر هططططو، فططططي الوا ططططع، هجن طططط

، حاسطططمة بلهطططو  بصطططض ازح طططام دالططط  الطططن   
 فططا  بشططرص الططن   وذلططل فططي سططبن  الهوهطط   لطط  اه  

.    

                                                                                       

 تليططه  حمططاع والح ططم: دلططوت النظططام ام الهمططرد؛ باسططم المبنططد ، 9-18
  .2010)رام هللا: المر م الفلسطنني للبحو  السياسية والمسحية، 

الطططذ  يشطططنر  لططط   الن طططاش بشطططرص هطططياغة الطططن     مطططا نطططرا الباحططط  اص  
ططس  فطي ، لم هصالل تل  اإلاإلسسم والشرعصة يغطي  ضية اك ر دهاء  

لطططاذ ال طططراراز )مطططر  الطططرا، نسحططط  هجنططط  واضطططن ته   ازساسطططي  ال طططانوص 
 ة حنط  هطم  الحاسمة  وهو موضوع الفه  فطي  ضطايا ازحطوات الشلهطي  

ق باسطططهمرار تمططط  ة فيمطططا نهصل طططال ضطططا ي  ة السطططلطة الحفطططاى تلططط  امدواجي ططط
ة . بصبططططار  ة )للطوا ططططف المسططططيحي  )للمسططططلمنص  والدنني طططط الشططططرتي ةالمحططططاكم 

، ل ططد  ططاص اك ططر اهميططة ب  نططر هنظططيم الفلسطططنني ةالططرا وبالنسططبة للسططلطة 
ك طططر مطططص لمطططع ال ضطططايا اة المهصل طططة بالسطططلطة الجدنطططد  السياسطططي  ال ضطططايا 

 . هططذا هططو الحططات ا  ، و  افي ططا  ، اجهماتي ططا  الحساسططة جططدا  )تنططد الحططدن  دنني طط
ملهلفة ت هطمات هنطبطق  ة ) واننصبالنسبة لط: )ا   ضايا ازحوات الشلهي  

ة، بننمطططا بالنسطططبة للمسطططلمنص، هنطططال نوتطططاص مطططص تلططط  الطوا طططف المسطططيحي  
  ل ططاع ، واآللر )المهطر   الغربي ة الضف ة  في ال واننص، واحد )ازردني  

وازردنطي   ؛ )    انوص الص وباز، حن   طواننص اتنهطدا  البرعططاني  غم  
 .الغربي ة الضف ةو   غم  ت همات سارعة تل  الهوالي في  طاع 

http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThread&id=128
http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThread&id=128
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 األساسي  ما وراء القانون . 4

 ذا  طططاص تطططرض طرع طططة هطططياغة الدسطططاهنر 
يم ططططص هطبي ططططه تلطططط   الجدنططططد  فططططي الصهططططر الجدنططططد

نططرا الباحطط  بططرص هططذا حنطط   – الفلسطططنني  السططيا  
 اص   ه سططططي وص مططططص السططططذاجة جططططدا  ن ططططإ، فمم ططططص جططططدا  

تلطط  انططه تبططار  تططص  ازساسططي  ننظططر  لطط  ال ططانوص 
جابططاز جططاهم ،  مططا لططو انططه يظتططر تلطط   مجموتططة 

ه مشروع شام  ومهماسل او انطه  طاص نهطاج  راد  ان  
 109.ة، محدد  سلفا  ت سني  

تلططط  نحطططو ت يم طططص  ن طططاره، فمطططص المم طططص 
ططططططط     لططططططط  هفسططططططططنراز مص ولطططططططة فيمطططططططا نلطططططططط   الهوه 

. ويم ططص ازساسططي  الهنا ضططاز الهططي هواجططه ال ططانوص 
اص هشططططم  هططططذه، مططططص بططططنص امططططور الططططرا، هفسططططنراز 

نرا الباحط  بطرص  110ل،. ة، ة، غاياهي  ة، سيا ي  ي  نه  
لم طط   وسططنلة للهوهطط   لط  هفسططنر ذ ططي   هنطال دا مططا  

الصدنططد مططص  ص   ، يم ططص ال ططوت، هططذه الفوضطط . ايضططا  
يم طص  -فطرادا   ذا الطذز  – ازساسطي  اح ام ال انوص 

لتا النجاح في نظم الرا. مع ذلطل، وبشط   تطام، 
                                                           

طططةيم طططص  ضطططافة مسحظطططة  109 هنطططا، هنطبطططق تلططط  جميطططع الدسطططاهنر  متم 
بطط  وضططصه مططص     الم هوبططة. فالدسططهور الم هططو    ططانوص هططو هشططرعع نططهم  

ة الصطططاد  اجتطططم  ح ومي طططفطططي يطططه بصطططض ازفطططراد ويسطططاهم فطططي هطططياغهه وهبن  
 طططانوص نسطططجام الات ي طططوص دافصطططه  تنطططدما يضطططع  انونطططا   عُ ملهلفطططة. والمشطططر  

فحس  ) ما هو الحات بالنسبة لل اضطي تلط  سطبن  الم طات ، بط  هدفصطه 
ططبالصططاد  اههمامططاز الططرا  ططمتم  ة او هح نططق ة، م طط  هح نططق سياسططاز تام 

ة مرغوبة. وبالهالي ت ي وص هطاجع المشطرع تنطد وضطع غاياز اجهماتي  
ال طا م. وتليطه، لطيع مطص  ال انوني  يح ق اتنسجام مع النظام  الهشرعع اص  

 و مططا ا    – دسططهور    الح مطة بم ططاص تنطد محاولططة فتطم مططا نطرد فططي نط   
 ال طططانوني  ة والهماسطططل واتنسطططجام البحططط  تطططص الص سني ططط نطططهم   اص   –هشطططرعع 

 انظر:  ال ا م. السياسي  و  ال انوني  بالضرور، تل  ضوء اإلطار 
Edward L. Rubin, Law And and the Methodology of 
Law, 3 WIS. L. REV. 521, 550–551 (1997).  

 .559انظر: المرجع السابق،  110

ت يم ططططص اص  ازساسططططي  نطططرا الباحطططط  بططططرص ال طططانوص 
مسطططه ر  يسطططاهم فطططي  نشطططاء نظطططام سياسطططي ت سنطططي  

 وفات .

ة لله ططططططدم لطططططططو  ابصططططططد فططططططي هنططططططال  م اني طططططط
 ازساسططططططي  محاولططططططة الهبططططططار ال ططططططانوص   ص  الهحلنطططططط : 

طططط ة مهماسطططط ة هططططو بذاهططططه لطططططر ومحاولططططة  نجططططاد  ه 
 صربططططجسططططيم، فمططططص غنططططر الهططططحين ال ططططوت  منتجططططي  
 -آلططططر دسططططهور    نطططط    او ا   - ازساسططططي  ال ططططانوص 

مهكطططامس ،  ا  وت سني ططط شطططامس   يم ططط  بالضطططرور  نظامطططا  
 ا  ت سني ططط ططططا  ر ملط  وعطططوف   ه نللطططق نظامطططا  فطططاتس  وان ططط

ر  لشططططط   الح ومطططططة الم طططططر   ، وف طططططا  السياسطططططي  للصمططططط  
هذا اتفهراض اللطاط  هطو مطا نجصلنطا  ص    111.سلفا  

ههطططميمه )بغطططض النظطططر  الدسطططهور  طططد هطططم   نصه طططد اص  
هذا هو اتفهراض  مه . نرا الباح  برص  ص هم  تم  

 ا سطبق، فطإص  مم   الذ  نلمم رفضه بالمطلق. انطس ا  
مطططص  ف طططر  الدسطططهور  رفضططط   ططططار للح ومطططة ت بطططد  

 112ي تنتا.الهلل  

                                                           
ة ازلنطططر  هطططذا اتفهطططراض يم طططص اص نرجطططع الططط  الفلسطططفة اللنبرالي ططط ص    111

 rational) الص سنطططي   مطططص الصامططط  الفطططرد    ر  بالططططابع الم طططالي  المهطططر   
individual actor ،وص اللنبرالن طططنطططهل ا . وبنطططاء تلططط  هطططذا اتفهطططراض

هتم هطططذا ة الهطططارمة. فمهطططدر  طططو  ة الهحلنلي طططة مطططص الد  طططاز مصيارع طططنظرع ططط
، مهططدر ضططصفتم بالنسططبة نفسططه ، فططي الو طزة هططي ايضططا  ة مصيارع طط نظرع ط
ه ، ُننظطر  لط  المجهمطع تلط  ان طنفسطه . في هذا اتهجاهالدسهورع ةة للنظرع  

هاسيسطتا  لدولطة هطم  ا ا "مهطنصة". ويفهطرض اص  " والدولة تل  انت  "طبيصي  
 انظر:نة محدود . ب  المجهمع لغرض هلبية اهداف مصن  مص    

Martin Loughlin, Constitutional Theory: A 25th 
Anniversary Essay, 25 OX. J. LEGAL STUD. 183, 187 
(2005). 

بموضططوع   ، والططذ  نتططهم  Griffinبطالمصن  الططذ  دافططع تنططه جطرعفنص ) 112
ططالدسططهر  ازمرع ي طط ة فططي فتططم الدسططهر  ازمرع ي طط د جططرعفنص بططرص  ة: حنطط  نؤ  
هارعلتطططا غنطططر مهواهططط  وغنطططر    ه بططط  ف طططر  اص  نهطل ططط  طارهطططا الهطططارعلي  

الدسططططهور  بازممططططاز وبالهططططالي ضططططرور  هططططرل ف ططططر  اص   مهلطططط مهماسططططل وم
 لصم  الح ومة.  ا  يش    طارا م الي  
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مططا هططي الف ططر  الهطططي هططدافع تنتططا هطططذه  ص ذ
فطي الوا طع، يظتطر الطنتل المصهمطد هنطا  الدراسة هنطا 

اسططططهلدام المططططنتل  ه نتططططل هططططدمنر ،  ذ نططططهم  تلطططط  ان طططط
مططططص اجطططط  ه ويضططططه تح ططططا . ت نجطططط  اص  الوضططططصي  

ططط ه نجططط  رفطططض ال طططانوص ر مطططا ورد هنطططا تلططط  ان طططيفس 
ن   ازساسططي   مططا مططا نجطط  رفضططه تلطط  هططذا النحططو، وا 

هطططططو اتفهراضطططططاز الكامنطططططة وراء هفسطططططنراز ال طططططانوص 
، والهططي هصاملططه بطرع ططة هصهبططره فنتططا هصبنططرا  ازساسططي  

 ة بالضرور  وهحدنطد نظطام مصهطومتص  راد  ت سني  
 تص اللطر.

ه مطططص اجططط  تي الباحططط  هنطططا برن طططلطططذلل، نطططد  
فتم آلياز فه  السلطاز، والمشار ة بتا والهوامص 

، ةالفلسططنني  بنص فروتتا، في مناطق تم  السلطة 
، ازساسطي  يحهاج المرء للنظر  ل  مطا وراء ال طانوص 

 113نفستا. ةالفلسطنني     ل  ما وراء السلطة وحه  

                                                                                       

Cited in Howard Gillman, From Fundamental Law to 
Constitutional Politics - And Back, 23 LAW & SOC. 
INQUIRY 185, 193 (1998). 

ذلططل تططص طرعططق ازلططذ بصططنص اتتهبططار: ا   ططواننص مططا  نططهم   يم ططص اص   113
. غططم  و طططاع  الغربي ططة الضططف ةالمصمططوت بتططا فططي  الفلسطططنني ةبطط  السططلطة    

لح ططططو  اإلنسططططاص  ولي  ، بمططططا فططططي ذلططططل ال ططططانوص الططططد  ولي     ال ططططانوص الططططد  
فطي ه رعطر المهطنر فطي ضطوء  طرار  . ج  الحق  الدولي   وال انوص اإلنساني  

الططدولهنص. وضططع السج ططنص، انصططدام  الصططود  فططي ضططوء حطط    اله سططيم، حططق  
والطدور الطذ   الفلسططنني ةالهحرعطر  منظ مطةة، والمواطنة؛ د  م انطة الجنسي  

بالنسططبة لدولططة فلسطططنص.  ، ولكططص ايضططا  الفلسطططنني ةهلصبططه بالنسططبة للسططلطة 
، والهي ههجطاوم ال طراء  السطاذجة غم  /  طاع  الغربي ة الضف ةه  مصضلة 

تطططا مرهبططططة ف طططط بطططاللسف بطططنص حر هطططي فطططهن وحمطططاع. و  ا طططر تلططط  ان  
 امطة الدولطة  ه بصطد ، و نف ان طالفلسطنني   السياسي  اتحهست تل  النظام 

  او تلطططط  المجهمططططع ت يصنططططي بالضططططرور  نتايططططة اتتهمططططاد تلطططط   سططططرا ن
لفلسطططنص ت يسططهند فحسطط   السياسططي  . لسهططة ال ططوت  ص النظططام الططدولي  

، او تس ططة الططر يع الفلسطططنني   الهشططرعصي  تلطط  تس ططة الططر يع بططالمجلع 
 منظ مطةب الفلسططنني ةبمجلع الومراء، ولكطص نهصلطق ايضطا بصس طة السطلطة 

فطططي  الفلسطططنني ةلططة مططع الدو  نفسططتا، وتس هتمططا مصططا   الفلسطططنني ةالهحرعططر 
 

ه  لط  ان ط اإلشطار ز هم  في از سام الساب ة، 
ة، هنال  بوت  ل  وجود ال انوني  ة   في الوضصي  حه  

   ذا ة. ولذلل، حه طد  لل واتد المصيارع  مهادر مهصد  
مططططا  ططططاص لدسططططهور "م هططططو " اهميططططة  بنططططر  بالنسططططبة 

 ه لططططيع المهططططدر ان ططططت   ، لف تططططاء ال ططططانوص الوضططططصي  
لهنظطططيم سطططنر  ر  مسطططب ا  ة م ططر  الوحنططد لمصطططاننر  انوني ططط

تمططططط  الح ومطططططة. وتليطططططه  طططططد يمنلطططططوص للبحططططط  تطططططص 
  بنيططططة ة الهططططي هشطططط   ازساسططططي  ال واتططططد والممارسططططاز 

فيمططا  ذا  انططز هططذه    نططرا  الح ومططة، دوص اتههمططام 
 ةدسططهورع  الال واتطد والممارسطاز مشططمولة فطي الو ي طة 

  114ة.الرسمي  

، ف تاء ال انوص الوضصي   فإصبتذا المصن ، 
، ي طططوص لطططدنتم منطططوت للنظطططر نصالطططوا صن  ل طططانوص  مطططا 

الم هطو ، مطص اجط   تططاء الرسطمي  لارج الدسهور 
  الدسططهور ، والططذ  يم  ططللدسططهور المططاد    راكبطط ومص 

تنهططرا  واحططدا  ف ططط. سططيمنلوص ايضططا  منططه الم هططو  
للططذها   لططط  مطططا هطططو ابصططد مطططص الدسطططهور الم هطططو . 

طططم هططذا ال سطططم هططذا اته   ططو ططد دت  ه مطططص ة ان طططجطططاه، بحج 
، يحهطاج ةالفلسططنني  اج  فتم ش   ح ومطة السطلطة 

. ازساسططي  المططرء للططذها   لطط  مططا هططو وراء ال ططانوص 
نص، لططيع ال ططانوص نص الططوا صن  ولكططص، بالنسططبة لل ططانونن  

تا الطرع ة الهي نههرف ، ب   ن  الذ  نتم   ازساسي  
 ال طططانوني   ص   وص والمحطططاكم. فطططوص الصمومن طططبتطططا الموظ  
الطططرغم مطططص، او ربمطططا بسطططب ، تططططدم ، تلططط  الطططوا صي  

بصس ططاز ال ططو  الهططي  ، نتططهم  دسططهور   ال هحدنططد الططن   
                                                                                       

طالفلسططننن  المسه ب ، وتس ة  س هتم بفلسطنص الهارعليطة وب ة اننمطا نص  رم 
  انوا.

114 See Ernest A. Young, The Constitutive and 
Entrenchment Functions of Constitutions: A 
Research Agenda, 10 U. PA. J. CONST. L. 399, 403. 
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هطو الطذ   السياسي  . فالنظام السياسي    النظام هش   
 ص في الدسهور الم هو . ، وليع النظام المدو  نتم  

 

 الخاتمة

 ل طططططططد بطططططططن ص الباحططططططط  اص الطططططططنتل الوضطططططططصي  
الدراسطة هطو نتطل  في هطذههصرعفتا  بالطرع ة الهي هم  

. وت نرجطع ةالفلسططنني   اهر بالنسبة لحالة السلطة 
شطيء  بط   ط   ذلل ف ط بسطب  الطنتل نفسطه، ولكطص    

 بتططططا والطرع ططططة الهططططي نططططهم   ازساسططططي  بسططططب  ال ططططانوص 
هطططياغة الدسطططاهنر فطططي ح بطططة جدنطططد  مطططص الدسطططهر . 
وفططي الوا ططع، ل ططد اسططهفاد الباحطط  مططص اتسططهنهاجاز 

الم طارص بشطرص  دسطهور   ال طانوص ال   لنتطا الهي هوه  
هطططططياغة الدسطططططاهنر فطططططي جميطططططع انحطططططاء الصطططططالم فطططططي 

ه مطص المم طص از، ونا ش الباحط  ايضطا  ان طالهسصنني  
جاهطططططاز مما لطططططة الهحرعفطططططاز فطططططي اه   نسطططططهنهل اص   اص  

نجدها فطي  ة هياغة الدساهنر والهي يم ص اص  تملي  
طططططن   .  ص  ازساسطططططي  ال طططططانوص  م ب ونطططططه  تطططططذا نهمن ططططط ا  ه 

ودوص  115تل  الك نر مص الهنا ضاز، يب ن في ي  هو 
ك نطططر مطططص الن طططا  الهطططي هحهطططاج  لططط  الر فطططي ي طططر   اص  

 طططططرار حاسططططططم؛ وت يص ططططططع بالهطططططالي رؤيططططططة مهكاملططططططة 
 . الفلسطنني   السياسي  ة للنظام ومهرابطة وت سني  

ما الطذ  نجط  تملطه  هط  مطص المم طص اص 
او منتجيطططة بدنلطططة لصلطططم ال طططانوص  بطططديس   ن هطططرح نتجطططا  
ة فهط    بالضرور  تص فرضطي  نهلل   ص  اوالف ه دوص 

 "  تلطططط  الططططرغم مططططص اص  " تططططص "ازلس ططططي  ال ططططانوني  "
ة هططي لططارج ال انوني ططة النمططاذج البدنلططة مططص الوضططصي  

                                                           
115 See Go, A Globalizing. 

الباحطططط  سططططي هفي هنططططا   اص  نطططططا  هططططذه الم الططططة،  ت  
 بذ ر بصض الم ارباز المم نة:

ة ال انوني ططططططة هكططططططوص الوا صي طططططط ، يم ططططططص اص  اوت   
ططططططط الطططططططوا صي   ال طططططططانوني  مفنطططططططد ، ف م تلططططططط  سطططططططلول نر  

. فيصهبروص ال انوني  المسؤولنص الذ  ندنروص النظام 
هططو مططرادف لصمطط  ال ضططا  )فططي  ال ططانوني  النظططام  اص  

نص ة  والبنرو راطن  ال انوني  ة ة للوا صي  النسلة ازمرع ي  
نص ال طانونن  نص صن  الوا  ص   ة . )في النسلة اتس ندنافي  

ة تلطم متم ط نص فطي اص  ال انونن  نص ف وص مع الوضصن  نه  
ص ال ططيم؛ ال ططانوص هططي تططدم اتنلططرا  فططي ال ططرار بشططر

وص الوا صن ط نص، يصه دن  ومع ذلل، تل  ت ع الوضص
ططططططن   الهر نططططططم ننبغططططططي اص   وص اص  ال ططططططانونن   تلطططططط      نه 

  ص   116ة و/او  ططراراز المحططاكم.هحلنطط  آليططاز  انوني طط
ه مهوافططق مططع المططنتل م  هططذا الططنتل هكمططص فططي ان ططمن طط

هنطططا. مطططع ذلطططل، مطططا  طططد  للهح نطططق الطططذ  هطططم   الهحلنلطططي  
مطص اتههمطام  ر، هطو التطدف مطص الهحلنط : فبطدت  نؤ   

نص ال ططططانونن  ) مطططا  د  سطططلفا  ة المحطططد  بال واتطططد المصيارع ططط
ة وص باآللي ططططططال ططططططانونن  وص الوا صن طططططط نص  نتططططططهم  الوضططططططصن  
باح  طبصا ،  ما يفصط    نطر مطص ة. ندرل الال انوني  

ة طرع هطططططي الهح نططططططق )الهحلنلي طططططط ف تطططططاء ال ططططططانوص، اص  
   socio-legalة )اجهماتي طططططططططططططططططططططططططط-ةال انوني ططططططططططططططططططططططططططو 

ة  لططط  نظطططر  هحهطططاج الطططرؤا الهحلنلي ططط 117مهكطططاملهنص.
ة والهطي لطيع مهكاملة تل  اسطاع البحطو  الهجرعبي ط

                                                           
116 See LANE, Constitutions, at 196. 

"... دمططل الوا ططع والنظرعطططة فططي الدراسطططاز  نططدرل الباحطط  ايضطططا، اص   117
ال انونية ما مات غنر مهجانع وم نر للجطدت النطوم  مطا  طاص  بط   مطاننص 

 انظر:  تاما."
Armin von Bogdandy, The Past and Promise of 
Doctrinal Constructivism: A Strategy for Responding 
to the Challenges Facing Constitutional Scholarship 
in Europe, 7 INT’L J. CONST. L. 364, 380 (2009). 
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بوسططع الباحططط  هوفنرهطططا لغايططاز هطططذه الدراسطططة. لكطططص 
ة اتسططططططهفاد  مططططططص البيانططططططاز الهجرعبي ططططططمططططططص المم ططططططص 

هطططاز ازلطططرا، م ططط  المهاحطططة الناهجطططة تطططص الهله  
ة، تلطططططم اتجهمطططططاع، او ات ههطططططاد السياسطططططي  الصلطططططوم 

  118ة.زبحا  مسه بلي  

ة يم ص رفضتا ال انوني  ة   الوا صي  ، حه   انيا  
سططبا  الهططي  مططنتل، ولكططص زسططبا  الططرا غنططر از

طططهُ    ذ يم طططص للمطططرء اص   ة.ال انوني طططة الوضطططصي   م ضطططد  د    
 ططد  ةالفلسطططنني  للسططلطة  السياسططي  النظططام  يسحطط  اص  

المهطططالن  وهططط  بالفصططط   لططط  طرعطططق مسطططدود وبطططرص  
ة جصلطططز مططص الهطططص  المهضططاربة لألططططراف المصني طط

ططط فطططا  حطططوت هشطططارل السطططلطة. يم طططص لططط  اه     الهوه 
للمنا شططططططاز  فططططططا  اك ططططططر هطر   لططططططذ مو فططططططا  نه   للمططططططرء اص  

 الفلسطططططططططنني   السياسطططططططي  حطططططططوت النظطططططططام  ةدسطططططططهورع  ال
ة فايمطططار  نمطططوذج باسطططهلدام م طططات دسطططهور جمتورع ططط

)بططططططارديغم  لهحلنطططططط  ازممططططططة الحاليططططططة فططططططي السططططططلطة 
ططططططط ص    119.ةالفلسططططططططنني   ية هطططططططذا البطططططططراديغم لطططططططيع  ض 

ن   ططللم ارنططة، وا  م اسطط لة ملهلفططة. مططا بم ابططة وضططع يحف 
مطططططص  بطططططدت   - ي طططططوص  ات هطططططراح هنطططططا اص   ص  ابمصنططططط ، 

اإلجابطططططططاز المم نطططططططة تلططططططط  ازسططططططط لة     رفطططططططض  ططططططط
 الهطططططططططي فطططططططططي  لططططططططط  الن طططططططططاش الطططططططططداللي   ةدسطططططططططهورع  ال

ة" ا  الرجططططوع  لطططط  "ال واتططططد المصيارع طططط -الفلسطططططنني  
وص لإلجابطططة ال طططانونن  وص  مطططا يفصططط  الوضطططصن   )همامطططا  

                                                           
از اتسطططهفاد  مططططص ح طططوت الططططرا للدمطططة ح طططط  للممعطططد حطططوت  نجابي طططط 118

 سع تل : ة يم ص اإلط  ال انوني  ة ال انوص دوص الهللي تص المنتجي  
Rubin, Law And, at 565. 
119 See generally Arthur J. Jacobson & Bernard 
Schlink, Introduction Constitutional Crisis The 
German and the American Experience, in WEIMAR A 
JURISPRUDENCE OF CRISIS 1 (Arthur J. Jacobson & 
Bernard Schlink eds., 2000). 

تلطططططط  السططططططؤات: "مططططططاذا ي ططططططوت ال ططططططانوص "  او  لطططططط  
 مططططططططا يفصطططططططط   النهططططططططا ل )همامططططططططا   ع    ططططططططو  ه  از ل  السططططططططلو ي  
وص لإلجابططططة تلطططط  السططططؤات:"ماذا ال ططططانونن  وص الوا صن طططط

او ال اضططي "    ف الصمططومي  يم طص اص يفصطط  الموظ ط
المشط لة  تي بطرص  نطد   بدت مطص ذلطل، يم طص للمطرء اص  

مطططص اإلجابطططاز  هكمطططص فطططي ازسططط لة المطروحطططة بطططدت  
ة فايمطططار المصططططا . سطططوف يسطططاتد بطططراديغم جمتورع ططط

: انطططططص الشطططططص  همامطططططا  تلططططط  ططططططرح اسططططط لة ملهلفطططططة 
  مطص الطذ  ةدسطهورع  مص هذه الن اشاز ال الفلسطنني  

لتم، ولمطاذا  ي رر لتم وتنتم و نف  مص الذنص يم   
اسه ناؤه   ة ومص نهم  السياسي  ة مص يشارل في الصملي  

  مطص الفلسططنني  ومطص هطو غنطر  الفلسطنني  مص هو 
ومطا  السياسطي  هو الهدنق ومص هو الصدو  مطا هطو 

  ال انوني  هو 

 نجططادت بططرص    بططدن   الطط ، يم ططص للمططرء اص  
بطططط  رونالططططد مز مططططص     مططططا  ططططد   -مسططططرلة "الح ططططو " 

  فطي "الطذ الح طو  Ronald Dworkinدور طنص )
 Taking Rights" )تلططططط  محمططططط  الجطططططد  

Seriously  مططططص  120هططططذه الفجططططو ،   طططططط يم نتططططا سططططد
و طد نهناسط   121ص.مصطن   لطست اتهمطاد نتطل هفسطنر   

از ال رعبططة م طط  مططا ف ططر دور ططنص وغنططره مططص النظرع طط
حططططططططططططططوت   Habermas) ورد لططططططططططططططدا هابنرمططططططططططططططاع

ة السياسططططططي  ة و ازهططططططوت المشططططططهر ة للح ططططططو  المدني طططططط
                                                           

120 See RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 
(1977). 

 اص   زنطه نطدرلبطع فطي ال طانوص م الباح  بنص المفتطوم والطنتل المه  يمن   121
  ontologicalة )هنص ملهلفهطططططنص تلططططط  المحطططططل: الوجودي طططططهنطططططال  ضطططططن  

 . فتمططا بالضططرور  مرهبطهططاص، ولكنتمططا epistemologicalة )والمصرفي طط
او  نظططام  ططانوني    اللططسف حطوت مططا هططو 1بحاجطة لصططدم الللططط بننتمططا: )

  النططماع حططوت مططا هططي المنتجيططة المس مططة لصلططم ال ططانوص. 2ص و)نهكططو   مططم  
 .LANE, Constitutions, at 138 انظر:
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(co-originality thesis، 122  ر امع لطذ  الهطو 
ة. ة ال اني طبصد الحطر  الصالمي ط في تلم ال انوص  حد 

ة، فطططي الللفي ططط ة" هطططي دا مطططا  فظطططا ع "اآلتز البشطططرع  ف
ة  نظرع ط ةدسطهورع  الر وانهشطار هطو  وهر نر ذلل تل  

لح ومطططة المحطططدود  هطططي واحطططد  ف طططط مطططص لة سياسطططي  
وضطع  ص  إفط  مع هذا الطنتل البطدن ، حه  و هداتياهتا. 

حططوت الدسططهور فططي فلسطططنص هططو مشططروع  ازالنظرع طط
 النمططططططططططاذج زص   بشطططططططططط   اساسططططططططططي  طمططططططططططوح، وذلططططططططططل 

هططي  ةدسططهورع  ال النظرع ططةالمهاحططة فططي  )البراديغمططاز 
 بنطططططططر محورهطططططططا الدولطططططططة. فطططططططي الحالططططططططة   لططططططط  حطططططططد  
الممعططططد . م لططططو  هسلسطططط  ازحطططدا   ص  ، ةالفلسططططنني  
 لطططرا هحهطططاج  لططط   جابطططة:  لططط  ا   ازسططط لة مطططص از

ة  بطططط  هرسططططيع مططططدا مططططص المم ططططص بنططططاء ديم راطي طططط
مطص  هم ننتاالح ومة  ب  سلطاز مص  الدولة والحد  

مططدا مططص المم ططص بنططاء "الدولططة     لطط  ا   هصمطط  اص  
ي ططططوص  هحططططز اتحططططهست،  بطططط  اص   ا  نظرع ططططة" اللنبرالي طططط

وجططدز،  هنططال دولططة مسططه لة  مططا هططي الصس ططة،  ص  
ة، وا  امطططططططة ة اللنبرالي طططططططالديم راطي ططططططط، ةدسطططططططهورع  البطططططططنص 
 الدولة 

اتكهفطططططاء بطططططرفض  هطططططم   ،الدراسطططططةفطططططي هطططططذه 
لة وغنطططر المنهجطططة الهطططي هتطططيمص اتفهراضطططاز المضطططل  

هحدنططططده  الططططذ  نططططهم   السياسططططي  تلطططط  مفتططططوم النظططططام 
ة. ال انوني طة لوضطصي  ل ةازساسطي  اتفهراضطاز بموج  

هذه ازس لة:  ليع هنال مساحة  افية لمصالجة     
ة   هطططططططياغة نظرع طططططططاإلجابطططططططة تلنتطططططططا ههطل ططططططط ص    ذ 

ططمهكاملططة،  ةدسططهورع   مناسططبة  ةدسططهورع   ةنظرع طط ةلاه 
 .ة بش   تام  لدوت الصربي  ل، او الفلسطنني  سيا  لل

                                                           
 .Loughlin, Constitutional, at 192للممعد انظر:  122
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