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  الشكر والعرفان
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  صدق اهللا العظيم

  53اآلية  -النحل سورة 

بعد شكر اهللا سبحانه وتعالى على توفيقه بإنجاز هذا البحث المتواضع، البد لي أن أتقدم بالشكر 
الملك الريماوي المشرف الرئيسي لما أبداه من دعم ومتابعة في إعداده بعد ما  الجزيل للدكتور عبد

القيته من صعوبات في إنجازه بسبب قلة وندرة األبحاث التي تناولت موضوع هذا البحث بالدراسة 
  .األمر الذي كان يحيطني بشيء من اإلحباط أحيانا

  

الدوام يساندوني ويحثوني على المضي قدماً  وال أنسى هنا عائلتي وجميع أصدقائي الذين كانوا على
  .أن يكون بمثابة شكر وتقدير لهم على هذه المساندة افي إنجازه متمني

  

  :الباحث

  أنيس محمد سعيد أبو سباع

  

  

  



 

 ج 

  الملخص 
  

تناولت هذه الدراسة التنظيم القانوني لألحزاب السياسية في فلسطين في إطار التشريعات القانونية 
وتركزت هذه الدراسة على الفترة  فلسطين قبل وبعد قيام السلطة الفلسطينية الوطنية،التي طبقت في 

  .الممتدة من سقوط الدولة العثمانية وحتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية
  

هدفت هذه الرسالة إلى البحث في اإلطار القانوني الناظم لألحزاب السياسية في مناطق السلطة 
التشريعات التي كانت مقرة وسارية المفعول في فلسطين التي جاءت ضمن  الفلسطينية في ظل تعدد

حقب زمنية متعاقبة نتيجة تعدد السلطات التي توالت على حكم فلسطين ابتداء من الدولة العثمانية، 
  . وانتهاء بالسلطة الوطنية الفلسطينية

  
ل دراسة النصوص القانونية تم استخدام منهجية الوصف التحليلي المقارن في هذه الدراسة، من خال

التي يتشكل منها اإلطار القانوني، مع عقد مقارنة بين هذه النصوص والنصوص القانونية الناظمة 
  .لألحزاب السياسية في بعض الدول

  
خلصت هذه الدراسة إلى جملة من االستنتاجات كان أهمها وجود قصور واضح في النصوص 

في فلسطين، وعدم وجود ضمانات كافية أمام األفراد تمكنهم من  القانونية الناظمة لألحزاب السياسية
حرية ممارسة العمل الحزبي، مع وجود سلطات واسعة لدى جهة اإلدارة ممثلة بوزارة الداخلية 
ومجلس الوزراء من شأنها أن تمس بشكل كبير في حرية العمل الحزبي، ووجود تعارض في هذه 

جتهاد من أجل إقرار قانوناً جديداً لألحزاب السياسية النصوص وعدم ترابط بينها، ووجوب اال
  .يتماشى مع مقتضيات المصلحة الوطنية، وضمان حرية العمل الحزبي
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Abstract 
 

The present study explores the status of legal organization of the political parties in 
Palestine in the context of Palestinian legislations in-force in Palestine before and after the 
establishment of the Palestinian National Authority. This study will mainly focus on the 
era extending from the fall of the Ottoman Empire until the establishment of the PNA. 

 

The present thesis aims at investigating the legal framework governing political parties in 
the PNA territories in light of multiplicity of legislations which were valid in Palestine 
through a number of successive eras as a result of multiplicity of governments which reign 
over Palestine in the Past. 

 

Comparative analytical methodology was applied in analyzing the legal texts comprising 
the legal framework. The study provides comparison between these texts and the legal 
texts organizing political parties in some countries. 

 

The study concludes that there is a clear lack in the legal texts organizing political parties 
in Palestine and the fact that there are not enough guarantees that enable individuals to 
freely practice partisan work in light of the multiplicity of management bodies such as 
Ministry of Interior and the Cabinet which may considerably affect the freedom of partisan 
work. Also, the existing legal texts lack coherence and mostly contradictory articles. 
Therefore, the study recommends the need to formulate a new law for political parties that 
is in line with the requirements of national interest and guarantees the freedom of partisan 
work. 
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  :المقدمة
  

انتزاع أكبر قدر ممكن من الحقوق والحريات في مقابل ما  إلىسعت الشعوب على مدار العصور 
متع به السلطة الحاكمة من حق ممارسة العنف المنظم لحماية الصالح العام، ولتحقيق أعلى مستوى ت

من الديمقراطية داخل مجتمعاتها السياسية، والتي تتجسد من خالل إيمان األنظمة السياسية بحقوق 
سلطات، لمضمون الشعب مصدر ال األفراد، وبتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق بشكل فعلي، تجسيداً

السلطة باسمه، ونيابة عنه، فكان أن شاع  اليمارسووالذي له أن يوكل من يشاء من الممثلين 
االقتراع العام، األمر الذي ساهم في والدة نمط سياسي حديث يكون للبرلمان الدور األساسي فيه، 

لذي فرض لى دخول فئات وألوان سياسية جديدة كانت مهمشة في ظل األنظمة القديمة، األمر اإو
آليات جديدة لتسيير الحياة السياسية، واالعتماد على أصوات الناخبين بشكل أساسي من أجل 
الوصول إلى المناصب السياسية، واإلمساك بسلطة الحكم، األمر الذي أدى إلى ظهور ما يعرف 

شأة نظم باللجان االنتخابية، والكتل البرلمانية، ومن ثم ظهور األحزاب السياسية الذي ساهم في ن
  .ديمقراطية حديثة

  

، وأداة من األدوات التي تساهم في بناء الديمقراطيكانت األحزاب السياسية نتيجة من نتائج التطور 
تطلب من متطلبات بناء المجتمع الديمقراطي، وانعكاس لمدى حيوية وفاعلية النظام السياسي، وم

اة وتكافؤ الفرص والتعددية السياسية دولة الديمقراطية التي تسود فيها مبادئ الحرية والمساو
من  والحزبية ضمن دولة المواطنة الصالحة، وال يمكن لهذا أن يتحقق إال إذا استند على عدداً

المبادئ واألسس كسيادة حكم القانون ودولة المؤسسات والمواطنة كعالقة عضوية فاعلة بين 
شكل الطرق السلمية والديمقراطية ن تُ، وأ...الديني والحزبي مالمواطنين بغض النظر عن انتمائه

  .)1(الوسيلة واألداة الشرعية الوحيدة للوصول إلى السلطة
  

في أداء ووظائف األحزاب السياسية داخل النظام  صاحب التطور على النظم السياسية، تطوراً
ر السياسي، حيث لم يقتصر هدفها الوصول إلى السلطة فقط، بل تعدى ذلك إلى العديد من األدوا

من الدول ألهمية  إدراكاًوهداف األخرى ذات األثر على مجمل النظام السياسي سلبا وإيجابا، واأل

                                                           

 –دراسة قانونية تحليلية مقارنـة، مطبعـة سـيام     -مولود مراد محي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن - 1
  .7، ص2007سليمانية، الطبعة األولى 
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األدوار التي يمكن أن تلعبها األحزاب السياسية في الحياة السياسية أصبحت تضع لها األسس 
لحزبي، واألصول التي يتم بناء عليها اعتماد وتأسيس األحزاب السياسية، وتنظيم ممارسة العمل ا

وذلك من خالل إيجاد إطار قانوني ناظم كفيل بأن تصبح أداة فعالة في سبيل ممارسة الديمقراطية 
الفاعلة والمساهمة في إيجاد مناخ مناسب للحياة السياسية واالجتماعية، ويعمل على تحويل 

وقانونيا،  االنقسامات والتباينات الطبيعية في المجتمع ووضعها ضمن إطار تنافسي منظم سياسياً
  . واعتبارها من ضمن محركات النشاط السياسي في الدولة

  

الدولة على وضع الضمانات الدستورية والتشريعية التي تضمن أن تعمل  من األهميةمن هنا يكون 
احترام الحقوق والحريات والمساواة بين األفراد، وبين الجماعات قبل األحزاب السياسية بغض 

  .وتوجهاتها الفكرية وبرامجها السياسية ما دامت في إطار األنظمةالنظر عن لونها السياسي 
  

دون تنظيم قانوني يني والعمل الحزبي الذي ال يزال تأتي هذه الدراسة في سياق الواقع الفلسط
 من هو فلسطين في السياسية لألحزاب القانوني التنظيم واضح، وال يخفى على احد من أن موضوع

 إصدارنحو  تجاهاالبتعاد عن اال إلىالتي أدت  القانونية والسياسية، حيتينالنا من الشائكة المسائل
عدم إمكانية اإليفاء بالمتطلبات القانونية للعمل الحزبي، مثل نظام ل ،لألحزاب السياسية قانونٍ

العضوية الذي يؤدي إلى كشف انتماءات األفراد، والتي قد تعرضهم إلى المالحقة واالعتقال بتهمة 
نتماء من قبل االحتالل اإلسرائيلي، والكشف عن مصادر التمويل وغيره من القضايا األخرى هذا اال

  . التي تشكل في ظل االحتالل تهما يالحق مرتكبوها
 

وجدت حالة من التوافق لدى مختلف القوى واألحزاب سواء كانت حاكمة أو في صفوف  الهذ
السياسية باستثناء ما أوردته  األحزاب لعمل التنظيم القانوني موضوع تجميد على المعارضة،

نصوص القوانين الخاصة باالنتخابات سواء العامة أو المحلية من معالجة خاصة لبعض القضايا 
  .التي تضمن للقوى واألحزاب أن تتقدم وتشارك في العملية االنتخابية بصفتها تلك

  
العمل  الباحثين والمهتمين في واجهةفي معائقًا  تقف أالنبغي ي ،سباباأل بأن هذه الباحث مع اعتقاد

التنظيم  غياب حالة ألن الخصوصية الفلسطينية، مع تتعاطىالتي  بداعيةاإل حلولال إيجادعلى 
على مجمل النظام السياسي، ألنها ستدفع  آثاره سلبيةلألحزاب السياسية ستكون  السليم القانوني
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ألحكام القانون، ومن  لحزبية المشكلة وفقاًاألفراد ألن يمارسوا العمل السياسي خارج المؤسسات ا
بأمن وسالمة  تضرلوجود تنظيمات غير شرعية  الممكن أن يتخذ ذلك شكل العمل السري، وسبباً

  .النظام السياسي
  

األكثر تأثيراً على  يجد الباحث بأنهاومقارنة لدور وعمل األحزاب مع أي عمل مجتمعي آخر  
تتمتع لما تتمتع به من تماسك ذاتي ووحدة فكرية وتنظيمية، ولما المسار السياسي في الدولة، وذلك 

، وهي تساهم في صد السلطة، ومنعها من توجيه الرأي العام وقيادتهبه من إمكانيات في تكوين و
في تتداول وممارسة السلطة، والرقابة على  رئيسياً التمادي في االستبداد بحق األفراد، وتلعب دوراً

جميعها ، وضاغطة في توجيه السلطة قوىوتلعب ك ،وتمثيل الناخبينلمرشحين اأدائها، واختيار 
السياسي، وأحد أهم مصادر التقدم والبناء الحضاري في  وفعال في االتجاه جداً ةعناصر هام

  .مختلف مجاالتها، السياسية واالجتماعية واالقتصادية
  

  :أهمية الدراسة
  

ي لألحزاب السياسية في إطار العمل على إيجاد بيئة تنبع أهمية دراسة موضوع التنظيم القانون 
  :قانونية تضمن

  

قيام أحزاب تقوم على الوالء الوطني تعزيز أواصر الوحدة واالبتعاد عن األحزاب والوالءات  .1
  .وعدم اإلضرار بالقيم والمصالح الوطنية ،الضيقة العائلية العشائرية

وعدم التمترس  ،واالنقياد لنتائج العمل الديمقراطي التقييد بالدستور والقوانين واألنظمة المعتمدة .2
 إلىالوصول وراء فرض الرؤى وااليدولوجيات الخاصة بالحزب لدى الفوز باالنتخابات و

  .السلطة
بأن يكون لدى الدولة دور واضح علني من  اعلة في المجتمعالتعامل مع األحزاب كمؤسسات ف .3

 .لحظة تأسيسها وممارسة نشاطها
كان موقعها في  ب السياسية من المساهمة في رسم السياسات العامة في الدولة أياًتمكين األحزا .4

النظام السياسي، حاكمة أم في صفوف المعارضة من خالل وجود أطر قانونية تكفل لها القيام 
 .بدورها
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  :الدراسة إشكالية
  

نظمة القانونية الذي ورث جملة من التشريعات واألالدراسة لطبيعة الوضع الفلسطيني تستجيب هذه 
، وهي تمس بمختلف المفعول ، والتي الزال بعضها ساريالوطنية الفلسطينية ةطلسالسابقة لقيام ال

 األحزابتشكيل المجاالت، ومنها تلك التي تمس ممارسة بعض الحقوق والحريات مثل الحق في 
عن مدى ثارة تساؤل أمام هذا الحال كان البد من إ، البحث هذاموضوع  إليهاالسياسية واالنتساب 

، لإلجابة على هذا إليهاالسياسية واالنضمام  األحزابتوافر إطار قانوني ناظم للحق في تشكيل 
فصل (التنظيم القانوني لألحزاب السياسية قبل نشوء السلطة الوطنيةالتساؤل سوف نتناول بالبحث 

  ).فصل ثاني(ة والتنظيم القانوني لألحزاب السياسية بعد نشوء السلطة الوطني، )أول
  

  :اإلطار الزمني للدراسة
  

لمراحل التاريخ  ومراحل مختلفة وفقاً ظهر العمل الحزبي الفلسطيني بشكل مبكر، وعايش ظروفاً
 تلك المراحل، إال أن هذه الدراسة سوف وفق مختلفاً الفلسطيني، وشهد العمل الحزبي تنظيماً
 بشكل أساسي تتركزوس وء السلطة الفلسطينية،سية قبل نشتتعرض للتنظيم القانوني لألحزاب السيا

  .على التنظيم القانوني لألحزاب السياسية الفلسطينية في عقب نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية
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   :تمهيد
                                                                                           

الثقافية  بالمتغيرات متأثرةوتطورت بمرور الزمن، السياسية  ألحزابتعريفات الخاصة باالتعددت 
في تعريف األحزاب  تعددهذا ال يعود، )1(والتقاليد واالقتصادية والدستورية واالنتخابية، واألعراف

 اًتبعالسياسية إلى االختالف في الزاوية التي ينظر منها المتخصصون إلى األحزاب السياسية، 
يتناولونها من حيث تاريخ نشأتها وكيفية هذه النشأة، بينما  ، فالمؤرخون مثالًهال الدارسدوافع ل

والوسط السياسي الذي تتواجد فيه، وسمات وأشكال العالقات  ةبيئال ةيتناولها علماء السياسة لدراس
ضوية ، وشروط العهااألحكام المنظمة لعمل لتحديد فيتناولونهاالقانونيين أما التي تسود فيما بينها، 

  .)2(فيها، واختيار قادتها، واألحكام المنظمة لنشأتها وحلها
  

عبارة عن تنظيم لعملية انتخاب األفراد "عرف األحزاب السياسية بأنها فتالزاوية التنظيمية  أما من
، ومن )3("جل انتخاب هؤالء المرشحينأمن خالل تعريفهم بمرشحي الحزب، وتحفيزهم ودفعهم من 

في ذلك زاوية  ، مغلباًسياسياً نه تيار يمثل رأياًأعلى اعتبار  حزب السياسيعرف الزاوية أخرى 
الفكر أو الرأي على التنظيم، كان مؤدى هذا االتجاه نفي أي تمييز بين الحزب والكتلة والجماعة 

  . )4(...والطائفة
  

فراد الذين أنها عبارة عن تنظيم لمجموعة من األ علىتعريف األحزاب السياسية،  تمبذات االتجاه 
سياسية واحدة، وتعمل على نشر هذه األفكار ضمن نظام سياسي قائم بهدف حشد  اًيتبنون أفكار

التأييد لهذه األفكار وبالتالي الفوز بالسلطة من أجل وضع هذه األفكار موضع التنفيذ أو على األقل 
  .)5(التأثير في القرار السياسي لخدمة هذه األفكار

  

مجموعة من الناس المنظمين "أنه عبارة عن ب عرف الحزب السياسيف يدولوجيةاالزاوية المن  أما
لحزب اعرف ، في حين "الذين يعملون على خدمة الوطن من خالل ما يؤمنون به من مبادئ وأفكار

                                                           

  .260- 259، ص1986السياسية والدستورية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد  األنظمةحسان محمد شفيق العاني، . د - 1
إدارة السلطة، دار مجدالوي  إستراتيجيةعاصرة في دراسة م -كامل ثامر محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة السياسات العامة.د - 2

  .209، ص2004للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى 
إدارة السلطة، المرجع  إستراتيجيةدراسة معاصرة في  -كامل ثامر محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة السياسات العامة.د - 3

  .209السابق، ص 
  .109، ص 1991السياسية، مطبعة دار الحكمة، بغداد  األنظمةعلي غالب العاني، . صالح جواد الكاظم ، د. د - 4
  .122سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، ص   - 5
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م مجموعة من األفراد الذين ضعلى أنه تنظيم دائم ي ما يؤديه من وظائف السياسي بناء على
لمشروعة من أجل الوصول إلى الحكم أو الحفاظ عليه، ويؤخذ على هذا بالطرق ا يتعاونون معاً

ك للوصول إلى السلطة، علما أن هنالسعي من أجل ابا السياسي أنه حصر وظيفة الحزب تعريفال
العديد من الوظائف األخرى لألحزاب السياسية، وهي ذات أهمية أعلى من وظيفة الوصول للسلطة، 

  .)1(كوين الرأي العام والتأثير فيهوعلى رأس هذه الوظائف هي ت
 

على وجوب توافر أربعة خصائص أو شروط في  جاء مرتكزاحديث للحزب السياسي  وفي تعريف
 ليسفالحزب السياسي  ،خاصية االستمرارية :، وهي)2(ه المؤسسة لكي تعتبر حزبا سياسياهذ

لحزب السياسي إذا ما غاب وينتهي وجود ا ،مجموعة من األفراد الذين يجتمعون على أفكار معينة
لحزب على كافة فئات المجتمع والتقسيمات اإلدارية شمل افي ،خاصية الشمولية، وعنه مؤسسه

 لخاصية السعي للسلطة ، وتحقيقاًمساك بالسلطة أو التأثير في قراراتهالإل وأن يسعىألجزاء الدولة، 
خالل الحصول على  ناسي مالسيجل الحصول على التأييد أالبد أن تتمتع بخاصية السعي من 

  . المساندة الشعبية
  

 :هو ينطوي على عنصرينفالسياسية،  مع المعنى الحديث لألحزابأكثر انسجاما هذا التعريف كان 
جل الوصول للسلطة أبفعالية من والعمل  ،عنصر التنظيم الذي يساعدها على الوصول للهيئة الناخبة

السياسي فهي تنظيم في خدمة فكرة تتمثل في تحقيق  وتنفيذ برنامجها السياسي، وعنصر المشروع
 تعريف أنه يمكنب، من هنا يجد الباحث )3(بحد ذاتها المشروع السياسي بشكل أفضل وليست هدفاً

وأفكار يسعون من  بمبادئمجموعة من األفراد المنظمين والذين يؤمنون : أنهعلى الحزب السياسي 
   .أو بالتأثير في قراراتها ةبالسلط اإلمساكأجل تنفيذها من خالل 

  

ى المحلي في إذ ليس لها انتشار على المستو ،السياسية عن الجماعات البرلمانية األحزابتتميز  بهذا
ن كانت طبيعته سياسية، إال أنها ال تسعى إلى إعن النوادي السياسية، التي وو كافة أقاليم الدولة،

                                                           

إدارة السلطة، المرجع  إستراتيجيةدراسة معاصرة في  -اسات العامةكامل ثامر محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة السي.د - 1
  .210السابق، ص 

  .256، ص 1986حسان محمد شفيق العاني، األنظمة السياسية والدستورية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد . د - 2
ة في إستراتيجية إدارة السلطة، المرجع دراسة معاصر -كامل ثامر محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة السياسات العامة.د - 3

  .212السابق، ص 
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مساك بالسلطة ، وهي ال تتقدم بمرشحين ال تسعى لالفهي أيضا جماعات الضغط  وعن، السلطة
عنها للفوز بالمناصب المنتخبة في النظام السياسي، وإنما تكتفي فقط بالتأثير على من يمسكون 

تعظم أن بالسلطة من أجل تحقيق مصالح هذه الجماعات، وتساهم في التأثير بالرأي العام من أجل 
  .)1(فرص بعض المتنافسين أو معارضتهم

 

معروفة حتى القرن التاسع عشر سوى في بريطانيا  االمتقدم ذكرهللتعريفات  وفقاحزاب لم تكن األ
لبثت أن بدأت باالنتشار في جميع دول العالم مع اختالف في  ، ثم ما)2(والواليات المتحدة األمريكية

وإنما وجدت في ظل االنتخابات،  له، يكن مخططاًلم ويرى البعض بأن ظهورها نشأتها، طريقة 
 أو من خاللمن خالل اللجان االنتخابية التي تعمل على تقديم الدعم والمساندة لمرشحيها،  لكوذ

نعكس بدوره على لجانهم االنتخابية في القاعد، الذي ي النواب المجموعات البرلمانية، بين تالمتقاربا
  .)3(السياسية األحزاب لكُشَتَوبالتالي 

  

البرلمانية، أو من خالل تنظيم الهيئات  تتقارباالن خالل مت يطلق على األحزاب السياسية التي نشأ
ألنها نشأت من داخل البرلمان أو من داخل هيئة الناخبين،  الناخبة لنفسها بأنها ذات نشأة داخلية،

طلق على األحزاب التي تنشأ خارج البرلمان، أو هي األصل في نشأة األحزاب السياسية، بينما يو
النقابات أو  اب ذات النشأة الخارجية، كاألحزاب التي تنشأ نتيجة نشاطالهيئة الناخبة، باألحز

 تكونبهذا اإلطار . )4(نتيجة لتطور جمعيات سياسية أو حرفية أوالجماعات الدينية أو السرية، 
دول العالم الثالث التي كانت أو الزالت ترزح تحت االحتالل ذات نشأة خارجية، ولم أحزاب معظم 

، بل كان من أجل العمل على إنشاء أنظمة مستقلة، ولترسيخ حياة ، أو برلمانياًابياٌيكن باعثها انتخ
  .)5(دستورية

  

                                                           

إلويتز، الرى، نظام الحكم في الواليات المتحدة األمريكية، ترجمة جابر سعيد عوض، الطبعة العربية األولى، الجمعية المصرية لنشر  - 1
  .75، ص 1996. المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة

، دار وائل 2001 األولى، النظم السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة األمريكية، الطبعة حافظ علوان حمادي الدليمي. د - 2
  .94األردن، ص  -للطباعة والنشر، عمان

جورج سعد، بيروت، المؤسسة . األنظمة السياسية الكبرى، ترجمة د - موريس دوفرجية، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري - 3
  . 70، ص 1992راسات والنشر والتوزيع، الجامعية للد

  .256، ص 1986حسان محمد شفيق العاني، األنظمة السياسية والدستورية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد . د - 4
  .96حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة األمريكية، المرجع السابق،ص . د - 5
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مستوى السياسية، فكلما ارتفع  ألحزاباونمو الديمقراطية مستوى ارتباط بين  وجوديالحظ 
ة الحاجة ع حق االقتراع الشعبي العام، كلما ازداد نمو األحزاب السياسية لزيادأي اتس ،ةالديمقراطي

، األمر الذي يدفع في كثير من األحيان إلى ازدياد التقارب بين الجماعي والعلنيإلى العمل 
الجماعات والكتل البرلمانية المتقاربة من أجل العمل بشكل جماعي من أجل الفوز بأصوات 

جل أن من يف بالمرشحين، ودفع الناخبيالناخبين، فيبدأ العمل على تشكيل اللجان االنتخابية للتعر
  .)1(التصويت لهم، األمر الذي يشكل بداية لتشكل أحزاب سياسية جديدة

  

قصد والتي ي ،لدرجة ديمقراطية النظام السياسي مقياساً يشكل وجود تعددية حزبيةمن ناحية أخرى 
مخاطبة الرأي تجمع الحق في التعبير عن نفسه، والحرية التي تعطي الحق ألي بمعناها العام بها 
ثالثة أحزاب فأكثر في الدولة قادرة  إلى وجود الذي يشيرالمعنى الخاص ب وبصورة مباشرة، أ العام

بأنها النظام الذي  والتي تعرف في الثنائية الحزبيةكذلك الحال ، )2(على االستمرارية والمنافسة
ية التي البرلمان باألغلبيةتنحصر فيه عملية التنافس بين حزبين كبيرين، يتمكن أحدها من الفوز 

جانبهما  إلىأخرى صغيره تمكنه من تشيكل الحكومة بمفرده، وال يتنافى هذا مع وجود أحزاب 
  .)3(ولكنها ضعيفة التأثير

  

بين النظام الديمقراطي والتعددية السياسية، إذ ال يمكن بأن هناك عالقة وطيدة  يرى الباحثمن هنا 
سمح فيها تصور وجود ديمقراطية ال يفال يالفصل بينهما، فال قيام ألحدهما دون وجود اآلخر، 

 لحزب الواحداب عدم االعتراف إلى فقهاء القانون الدستوري الغربي دفعبالتعدد السياسي، وهذا ما 
حتى يعتبر حزبا سياسيا ن الحزب السياسي ، ألةالديكتاتوري األنظمة، وهو من سمات حزبا سياسيا

م قداألخرى من خالل المشاركة في االنتخابات والت يجب أن يدخل في تنافس مع غيره من األحزاب

                                                           

ريس ديفروجيه ، األحزاب السياسية، ترجمة علي مقلد عبد المحسن سعد ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، شركة األمل للطباعة مو - 1
  .7-6، ص 2011 -القاهرة –والنشر 

، اإلصدار نعمان أحمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى. د - 2
  . 395، ص 2009الخامس، 

، مرجع السابقدراسة قانونية تحليلية مقارنة، ال -مولود مراد محي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن - 3
  . 162ص 
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 وهذا ال، ، وأن يكون هناك تداول سلمي للسلطةعلى الفوز بالمناصب المنتخبةمرشحين للتنافس ب
  .)1(االنتخابات من خالل معها يتداول السلطةالحزب الواحد لعدم وجود أحزاب أخرى  يتحقق مع

  

نظام الحكم  إذ يصف فيهاألول،  هبابفي  ما جاءل وفقاً ديةينص القانون األساسي على الحق في التعد
أنه قد ثار خالف حول دقة هذا  علماً ،)2(بأنه ديمقراطي نيابي، وبأنه يعتمد على التعددية السياسية

، وانه القانون األساسي لشكل نظام الحكممن هذا الوصف مع  ال يتفقف الوصف لنظام الحكم،
 األساسيمن القانون ) 34( على سبيل المثال المادة ألخرى فيهيتناقض مع كثير من النصوص ا

في حين التي تتحدث عن االنتخاب المباشر لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،  2003المعدل لعام 
 تلطمخ نظامبأنه يصفونه و البرلمان،النظام البرلماني يكون انتخاب الرئيس من قبل  ه فيأن
على له أسس يقوم عليها، أن نظام الحكم الديمقراطي ومعلوم ب ،)3()ياًبرلماني رئاسي وليس برلمان(

بحرية إنشاء المؤسسات السياسية كاألحزاب السياسية، وحرية الرأي والتعبير، وما ال  السماح ارأسه
والتعددية تكون  السياسية األحزاب شكيليكون الواجب إال به فهو واجب، وبالتالي فإن الحق في ت

  . )4(نظام الديمقراطيمن موجبات ال
  

أن  ،القانون األساسي بالحق في التعددية السياسيةيؤدي إقرار أن  يشار هنا أنه ليس بالضرورة
 النتيجة ستكون وجود تعدد حزبي وسياسي بشكل تلقائي، بل يبقى تحقق التعددية الحزبية رهناً

صة ببعض الدول مثل العامل بمجموعة من العوامل المعقدة والمتداخلة، وقد تكون هذه العوامل خا
التاريخي واألعراف والمعتقدات، واالنقسامات االجتماعية والطبقية داخل المجتمع، فمثال تعود خلفية 

للمقاومة التي كانت تبديها األرياف الديمقراطية اتجاه  اًانعكاس "اسكندنافيا"نشأة األحزاب في 
نشأة األحزاب السياسية على خلفية االنقسام وفي بلجيكا كانت  المدن،االرستقراطية المحافظة في 

                                                           

  .108السياسية، المرجع السابق، ص  األنظمةعلي غالب العاني، . صالح جواد الكاظم، ود. د - 1
  .2003من القانون األساسي  المعدل لعام ) 5(مادةال - 2
القضايا الخالفية في مشروع دستور دولة فلسطين، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، /عزيز كايد، قضايا دستورية. أ - 3

  .27، ص 2004) ابريل( نيسان
الوطن العربي، الدين والسياسة والديمقراطية، الطبعة األولى،  سعده، الديمقراطية ومعوقات التحول الديمقراطي في  أبومخيمر . د - 4

  .24شمس، ص -والمشاركة الديمقراطية اإلنسانمركز حقوق  إصدار،  2007تشرين أول 
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قف االنقسام في الموساهم الناشئ من الخالف بين المدرسة الدينية والمدرسة العلمانية، وفي ايرلندا 
  .)1(األولى حزبيةال في وجود االنقساماتمن بريطانيا العظمى 

  

ياسية، ففي ظل النظم الرئاسية في إمكانية وجود التعددية الس أيضاً يلعب شكل النظام السياسي دوراً
بينما ال يحكم سيطرته على السلطة  ،على السلطة التنفيذيةمن السيطرة  حزب سياسييتمكن قد 

التشريعية، وتؤدي النظم الرئاسية في الغالب إلى إيجاد أحزاب سياسية يتصف تماسكها الهرمي 
على المناصب التنفيذية وما  سيطرهو من يبالضعيف النعدام المصالح االنتخابية، ألن الرئيس 

رئيس جمهورية، ورئيس ( مقارنة بالنظم البرلمانية، أو النظم المختلطة يتصل بها من تعيينات
همزة ، وتشكل األحزاب تماسكاًيتنامى دور البرلمان ويكون االلتزام الحزبي أكثر  التي، )وزراء

هي لك ورأى بأن النظم البرلمانية ينما ذهب البعض إلى خالف ذبوصل بين الناخبين والقيادات، ال
  .)2(تؤدي إلى أحكام سيطرة حزب واحد واستبعاد بقية األقلياتمن 

  

ية تعددوجود خاصة لكل نظام سياسي من شأنها أن تؤثر على  ك أسباباًلن هنايجد الباحث بأ
عي الذي يؤدي الثقافي والفكري واالجتماانعكاس للتباين  إالذلك أن التعددية السياسية ماهي  سياسية،

تقودها النخب السياسية لتمثيل هذه التباينات من  والدة تكتالت وأطر اجتماعية سياسية متعددة إلى
كون نتائج هذا االنقسام سلبية من ت، وقد ، قد تكون متقاربة أو متباعدة)3(خالل التنافس السياسي

ايجابية تؤدي إلى قيام تعددية ، وقد تكون نتائجه النظام السياسي وتفكك ةشرذم إلىشأنها أن تؤدي 
  .)4(سياسية، وبناء مجتمع ديمقراطي تعددي تحترم فيه الحقوق والحريات

  

 قعي، إذ )5(تؤثر على التعددية الحزبية من شأنها أنعوامل تقنية تتمثل بالنظام االنتخابي  هنالك
 ،الحزبي النظام هيكل على الحفاظ أو /و تشكيل في التي تساهم العواملهم أ ضمناالنتخابي  النظام
تحالفات الأو تؤخّر تكوين  فهي يمكن أن تشجع ،)6(األحزاب وأحجامها هذه بتعدد يتعلق فيما خاصة

                                                           

  .213موريس ديفريجية، األحزاب السياسية، المرجع السابق، ص  - 1
  .19مكتب سياسات التطوير، ص  –فريق الحكم الديمقراطي  –ئي دليل للعمل مع األحزاب السياسية، برنامج األمم المتحدة اإلنما - 2
  . 122دراسة قانونية تحليلية مقارنة، ص  -مولود مراد محي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن - 3
  .108السياسية، المرجع السابق، ص  األنظمةعلي غالب العاني، . صالح جواد الكاظم، ود. د - 4
  .215موريس ديفريجية، األحزاب السياسية، المرجع السابق، ص  - 5
عدنان عوده ، النظام االنتخابي الفلسطيني وتأثيره على النظام السياسي والحزبي ، دائرة السياسة والحكم ، المركز الفلسطيني للبحوث  - 6

  9، ص 2004) مارس (، آذار  والمسحيةالسياسية 
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قاعدة واسعة وإبداء نزعة  حزاب، كما يمكن أن تحفّز األحزاب والجماعات على امتالكاألبين 
، ونظرا ألهمية النظام )1(العائلياإلثني أو  توفيقية، أو على العكس، يمكن أن تستثير شعور االنتماء

ختيار النظام االنتخابي لمساومات، ايخضع تحديد فرص المتنافسين على الفوز،  االنتخابي على
منها ما يكون أكثر  ، فتأخذالسياسية ومفاضالت بين األنظمة المختلفة، بناء على مصلحة األطراف

  .)2(ألقل ديمقراطية، وخصوصا في النظم اوإقصاء معارضيهاتحقيقا لمصالحها، 
  

في مدى تأثيرها  تتلخص طبيعة العالقة بين النظم االنتخابية والنظم الحزبية يخلص الباحث إلى أن 
  على )األكثرية( نظم األغلبية على وجود وتعدد األحزاب السياسية وحجم تمثيلها، ففي حين تعمل

 وذ أألغلبيالنظام  وخصوصاً ،"الحزبين نظام "تقليص عدد األحزاب وإنتاج الثنائية الحزبية
سياسية تتعدد  نظم إنتاج إلى أقرب تكون النسبي التمثيل فإن نظم التصويت على الجولة الواحدة،

  .)3(األحزاب فيها
  

  :أثر األحزاب السياسية على النظام السياسي
  

  :اآلثار االيجابية للعمل الحزبي -أ
  

من األدوار التي يكون لها األثر الكبير في إنتاج  تقوم األحزاب السياسية في أي نظام سياسي بالعديد
نظام سياسي ديمقراطي مستدام، وذلك لدورها الهام الذي تلعبه في سبيل تعزيز المشاركة السياسية 
لدى األفراد، وفي التعبير عن إرادتهم وتنظيم التنافس فيما بينهم من خالل العملية االنتخابية ضمن 

لى تحويل االنقسامات الطبيعية في المجتمع إلى انقسامات منظمة ، وتعمل ع)4(مستوى من الوعي
، كما منهاوتشرح لهم التوجهات السياسية للحكام وطبيعة موقفها ، لالختالفسياق الطبيعي الضمن 

وتعمل األحزاب على شرح وتوضيح توجهاتها وفكرها السياسي الذي تتبناه للجمهور من أجل 

                                                           

نسخه ) IDEA(النظم االنتخابية ، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  أشكال، وآخرونيلي اندروإيليس اندرو رينولدز بن ر - 1
  . 20، تعريب أيمن أيوب ص ومنقحةجديدة 

مشروع  ،الكواري خليفة، منسق ومحرر علي العربية األقطار، االنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات في أحمد الديين وآخرون - 2
  .40، ص  2009) فبراير (، شباط ت، بيرواألولى الطبعة، العربية الوحدةدراسات الديمقراطية في البلدان العربية ، مركز دراسات 

  .108السياسية، المرجع السابق، ص  األنظمةعلي غالب العاني، . صالح جواد الكاظم، ود. د - 3
التابع لمنظمة األمن والتعاون في  اإلنسانمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق : ناشرالسياسية، ال األحزابتوجيهية لتنظيم  مبادئ - 4

  .17، ص 2011أوروبا، وارسو سترارسبورغ 
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، )1(المتاحة أمامهم وبالتالي تحديد اختياراتهم من بين المرشحينتوضيح أكثر للخيارات السياسية 
بذلك من أي منظور حزبي،  ةمتحرر حقيقيةوينبغي على األحزاب السياسية أن تقدم معلومات 

  .)2(واالبتعاد عن الذاتية الحزبية
  

دد األكبر العتقدم من هي وساسية بين الحكام والمحكومين، األوصل الحلقة السياسية األحزاب تكون 
هي التي تقوم بالحجم األكبر من أنشطة وفعاليات والمناصب التمثيلية، رشحين للتنافس على من الم

الناخبون النتخاب الوجهاء الذين في الغالب يتوجه سبدون هذا الدور و ،)3(الدعاية االنتخابية
يتعرفوا لن وهم، التعرف على مرشحين آخرين يلبون رغباتهم وطموحات يتمكنوا منولن  ،يعرفونهم

  .)4(توجهات المرشحينعلى 
جانب برامجها االنتخابية إلى مرشحيهمن خالل  السياسي الحزبعلى الجمهور في الغالب عرف تَي ،

تهيئة هؤالء  تعمل علىو، ها على الفوزويساعد الذين المرشحيناختيار على تحرص فهي لذا 
بمثابة المدارس التي تتخصص في السياسية  زاباألحتكون بهذا والممثلين لتولي المنصب التمثيلي، 

 نجدهامنطلق حرصها على االستمرار في الحياة السياسية، ومن ، )5(تهيئة وإعداد القادة السياسيين
األخرى، من أجل والجماعات والفعاليات االجتماعية تعمل على فتح قنوات اتصال مع األحزاب 

تحقيقها من العمل على جل أمن  ،الذين ينتمون لها النواببها تزود لتحسس توجهات الرأي العام، 
استمراريتها، الحصول على ثقتهم و ، لضمان)6(ضمن الهيئات التمثيلية التي انتخبوا لعضويتها همقبل
تأكيد مصداقيتها أمامهم وحسن اختيارها لمصلحة الناخبين لنوابها  بهما يقوم  بالمقابلنقل وت

على تزويد ممثليها باألفكار السياسية ليقوموا بطرحها ومناقشتها بذات السياق تعمل ، و)7(لمرشحيها
  .)8(ضمن المؤسسات التي يتمتعون بعضويتها للمساهمة في معالجة المشكالت العامة

                                                           

  .75المرجع السابق، ص األحزاب السياسية، ، دوفرجيةموريس  - 1
في إستراتيجية إدارة السلطة، المرجع دراسة معاصرة  -كامل ثامر محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة السياسات العامة.د - 2

  .214-213السابق، ص 
  .127المرجع السابق، ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، سعيد بو الشعير،  - 3
  .75المرجع السابق، ص األحزاب السياسية، ، دوفرجيةموريس  - 4
دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة، المرجع  -ات العامةكامل ثامر محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة السياس.د - 5

  .215السابق، ص 
  .104ص  ، المرجع السابق،األمريكيةحافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة . د - 6
  .127لمرجع السابق، ص ا القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،  سعيد بو الشعير، - 7
، ص 2012األردن، الطبعة األولى  –عمان  -قحطان أحمد الحمداني، المدخل إلى العلوم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع. د - 8

268.  
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قوم ليصفوف المعارضة،  مكانهفيكون بالفوز بالسلطة الحظ  السياسي أحياناً يحالف الحزب قد ال
رضة قيمة وأثر في ا، وحتى تكون لهذه المععلى أدائهاه النقد يبدور المراقب ألداء الحكومة، و توج

أن تكون قادرة من ب اقتراح البديل المناسب،االنتقادات من  تخلو هذهالنظام السياسي، يجب أن ال 
موقعها في المعارضة أن تطرح البديل المناسب، والذي ستعمل على تنفيذه إذا ما قدر لها أن تصبح 

من ، ألن الحاكمة والحلول محلها فقطفي إسقاط األحزاب  هدف المعارضة فال  ينحصرفي الحكم، 
بأنه ال يمكن للمعارضة أن يتاح لها أن  تقديرنالنظام السياسي، مع شأن هذا أن يؤدي إلى فشل ا

تلعب هذا الدور إال بقدر ما يتمتع به النظام السياسي من مستوى ديمقراطي تكون فيه الحقوق 
  .)1(والحريات مصانة

  

  :اآلثار السلبية للعمل الحزبي - ب
  

على االنتماء االنتماء الحزبي  عندما يطغى خصوصاً، أيضاًالسلبية دوار من بعض األاألمر يخلو  ال
أحيانا  مواقف األحزابقد تتخذ هذه ، وي للمفاضلةاالنتماء الحزبي المعيار األساسيكون ، فالوطني

وقد يكون من  ،اًماليه دعمبالح الذين يقومون أصحاب المصنزوال عند رغبات بعض المؤسسات و
انعدام االستقرار داخل المجتمع، و، االنقسامات الداخليةتعزيز نتائج تغليب المصلحة الحزبية 

تعزيز فرصها، وتقليل فرص منافسيها إلى بناء رأي عام لإذا لجأت األحزاب السياسية  خصوصاً
2(عن خصومها السياسيين د بث دعاية ومعلومات مضللةمضلل من خالل تعم(.  

  

وال ينظرون إلى األمور إال  الضيقة، همحزبالحزب أسرى لمصالح  نواباالنتماء الحزبي  جعلي
 تخدم مواقف ال توافق قناعاتهم الشخصية، وال ايتبنوبهم الحال إلى أن  قد يصلوبنظرة الحزب، 
  . )3(المصلحة العامة

  

ا الحزبية على الصعيد بالممارسة الديمقراطية في حياته األحزابلم تلتزم إذا  يزداد األمر سوءاً
كان يتم تسيير شؤون الحزب، واتخاذ قراراته من قبل أقلية تحكم السيطرة عليه، وبالتالي الداخلي، و

                                                           

، المرجع دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة -كامل ثامر محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة السياسات العامة.د - 1
  .213السابق، ص 

  .270قحطان أحمد الحمداني، المدخل إلى العلوم السياسية، المرجع السابق، ص . د - 2
  .18-17، ص 1992صالح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية، دار اإلعالم العربي، الطبعة األولى، . د - 3
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تكون هذه األحزاب، وما تفرزه من ممثلين عن الحزب في حال فوزها بالبرلمان أو الحكومة 
الحكم، وال يكون نا نكون أمام صورة من صور الدكتاتورية في مسخرة لمصالح هؤالء القلة، أي أن

ن عن الشعب بأكمله، وإنما لتمثيل هذه األحزاب من قبل تلك األقلية ممثلي المفروزينالنواب 
ن من تلك القلة المسيطرة على الحزب، حتى ال يتم طردهم من الحزب، أو عدم ووموجه ونمأمور

األمر الذي سيكون له انعكاس سلبي على مستوى  إعادة ترشيحهم مرة أخرى عن الحزب،
  .)1(الديمقراطية

  

إلى زيادة تحكم األحزاب بمساحة الحرية المتاحة للنواب الذين ينتمون يساعد شكل النظام االنتخابي 
إذا اتخذ شكل القائمة االنتخابية، واعتبر الوطن دائرة  النظام النسبي وخصوصاً ففي ظللها، 

تم تقسيمه إلى دوائر انتخابية كبيرة، فإن هذا من شأنه أن يباعد بين عضو  انتخابية واحدة، أو
أكثر للحزب السياسي في انتخابه  البرلمان وجمهور الناخبين من ناحية، ويجعل العضو مديناً

ووصوله لقبة البرلمان، فالحزب هو من قام بإدراج اسمه ضمن قوائمه االنتخابية، والحزب 
 للقائمة االنتخابية، األمر الذي يشعر النائب أنه ممثالً األصواتتجنيد  السياسي هو األقدر على

  .)2(للحزب الذي ينتمي إليه، وليس للهيئة الناخبة
  

األحزاب السياسية بصورتها الحالية كان النواب المنتخبين يعملون بشكل حر ومستقل قبل أن تتطور 
أصبح  يعرف في البرلمانات بالكتل  مع ظهور ما عن بعضهم، إال أن هذا األمر اختلف حالياً

البرلمانية، حيث تعمل هذه الكتل على اختيار أعضاء اللجان البرلمانية، وتنظم نشاطات األعضاء 
تكون لنهاية انعدام استقاللية العضو، والذين يتبعون للحزب في البرلمان، ويكون مؤدى ذلك في ا

وليس أمام الناخبين الذين قاموا بانتخابه، ويترتب مسؤوليته األساسية في عمله البرلماني أمام حزبه، 
أن مناقشة القرارات البرلمانية تتم داخل الحزب، وبشكل أكثر دقة في قيادة  على ذلك أيضاً

، ومسألة التصويت على هذه القرارات داخل البرلمان ماهي إال )الهيئة اإلدارية أو التنفيذية(الحزب
م نشاطات البرلمانيين التي تنظالكتل البرلمانية  ورظهوضوحا مع  ، ويزداد هذا األمر)3(مسألة شكلية

من مقدرة النائب على التصويت برأيه نحو القضايا الذي يحد الذين ينتمون للحزب إلى الحد 

                                                           

  .270السياسية، المرجع السابق، ص  قحطان أحمد الحمداني، المدخل إلى العلوم. د - 1
  .398، ص 2011-نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية . د - 2
  .138، المرجع السابق، ص األمريكيةحافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة . د - 3
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في األحزاب  برغبات حزبه وخصوصاً المطروحة تحت قبة البرلمان بحرية، ويكون مقيداً
  . )1(الجامدة

  

وذلك بسبب تعمد الحزب الحاكم  ،قد ال تسلم من النتائج السلبية أيضاً حتى أن اإلدارة العامة
ذ بعين ؤخَاستئصال الموظفين العموميين واستبدالهم بآخرين ممن ينتمون لذلك الحزب، ودون أن ي

االعتبار معيار الكفاءة في ذلك األمر الذي سيؤثر بال شك على مستوى كفاءة اإلدارة العامة في 
جورج واشنطن أحد الرؤساء األمريكيين سلبيات الحزبية على شكل مخاوف الدولة، ويلخص 

تتلخص بأن الروح الحزبية من شأنها أن تعطل البرلمان، وتضعف اإلدارة العامة، وأنها ستؤجج 
  .)2(روح العداوة والفرقة بين إفراد الشعب، وتشيع االضطرابات بينهم، ويسهل التدخل الخارجي

  

 اهامد يعتمدعلى النظام السياسي،  للتعددية الحزبية انعكاسات أخرى أكثر عمقاًإن إلى هذا باإلضافة 
لنوعية نظام الحكم في النظام السياسي، فمثال تؤدي التعددية الحزبية في األنظمة البرلمانية إلى  تبعاً

ان، عدم امتالك رئيس و مجلس الوزراء أغلبية حزبية تكفل لهم المساندة في قراراتهم داخل البرلم
األمر الذي من شأنه أن يجعل رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجرد تابعين ومنفذين للقوانين التي 
تقرها األحزاب المؤتلفة، ومنساقين لتلبية رغبات هذا االئتالف، فيكون البرلمان في هذه الحالة 

ية عرضة صاحب السلطة، والسلطة التنفيذية مجرد تابعة، وكثيرا ما تكون الوزارات االئتالف
لالنهيار بسبب الخالفات الحزبية، بينما يكون أثرها في النظام الرئاسي مختلفا، ذلك ألن الرئيس 

إذا كان يتمتع بشخصية مميزة عن حزبه، وبسبب حجم صالحياته الدستورية، فإنها  خصوصاً
  .)3(تتعاظم في مواجهة برلمان متعدد حزبيا وغير متماسك

  

                                                           

  .77ص المرجع السابق،  ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري،دوفرجيةموريس  - 1
  .272 -271قحطان أحمد الحمداني، مدخل إلى العلوم السياسية، المرجع السابق، ص . د - 2
  .397، ص 2011-نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية . د - 3
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  :الفصل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السلطة الوطنيةقيام التنظيم القانوني لألحزاب السياسية قبل 
  

األحزاب السياسية الفلسطينية في ظل ظروف تاريخية كان لها كبير األثر على تكوينها  تنشأ
الشتات الذي سببه وبنائها الفكري والتنظيمي، وعلى رأس هذه المؤثرات حالة االنتداب واالحتالل، و

االحتالل، بحيث أدت إلى قيام أحزاب سياسية مقاومة، وضعت نصب عينيها هدف تحرير وإقامة 
، وأمام عدم وجود تنظيم قانوني واضح لألحزاب السياسية خالل مراحل دولة فلسطينية مستقلة

دراسة لأهمية فإن هناك  ،أي نظام سياسيمن أجل فهم وتحليل وتطور النظام السياسي الفلسطيني، 
، ألنه ينبني على ذلك اإلرث تحديد معالم ذلك النظامذلك اإلرث التاريخي الذي تطور في ظله 

تكوين الوعي الفردي و ،في نفسية حيث تلعب الخلفية التاريخية وال شك دورا هاماًالنظام السياسي، 
، وال لتالي نظامه السياسيوباوالجماعي، وبالتالي على تكوين قناعاته وتوجهاته الفكرية والسياسية 

وإنما تُبعث فيها الحياة كلما تهيئة أحداث أو ظروف  ،تنتهي هذه الخلفية التاريخية بمرور الزمن
  .)1(معينة

  

                                                           

ألوائل للطباعة والنشر، حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوربا الغربية والواليات المتحدة األمريكية، دار ا. د - 1
  .17، الطبعة األولى، ص 2001عمان
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ينية قبل من هنا تأتي أهمية دراسة السياق التاريخي الذي نشأت في ظله األحزاب السياسية الفلسط
تنظيم قانوني واضح بخصوص األحزاب  في ظل غياب ، خصوصاًنشوء السلطة الفلسطينية

  .)1(التي كانت تضعها بنفسهاالسياسية، واحتكام األحزاب السياسية الفلسطينية على األنظمة الداخلية 
  

حيث كانت نواة ظهورها عقب سقوط الدولة ظهرت األحزاب السياسية الفلسطينية بشكل مبكر، 
 مبحث( تنظيما بمقاومة االحتالل اإلسرائيليثم اقترن ظهورها بشكل أكثر ) أول بحثم( العثمانية

  ).ثاني
  

  :1948الحركة الوطنية الفلسطينية من سقوط الدولة العثمانية وحتى العام : األول بحثمال
  

لالنتداب البريطاني تحت لالحتالل البريطاني ومن ثم خضعت فلسطين عقب سقوط الحكم العثماني 
المستوى الذي يؤهلها أن تستقل وتصبح دولة  إلىقى مبرر مساعدة هذه الشعوب واألخذ بيدها لتر

 أالذي هي األمرالقوانين تتم من قبل دولة االنتداب،  وإصدارمستقلة، حيث أصبحت إدارة الحكم 
مطلب ( ، وصبغتها بسمات خاصة)مطلب أول( لظروف خاصة أثرة على نشأة األحزاب السياسية

  ).ثاني
  
  :1948ياسية من سقوط الدولة العثمانية وحتى العام الس األحزابظروف نشأت : األول مطلبال

  
ذلك السياق الذي عاشه الفكر العربي على إثر أزمته التي  ضمنظهرت الحركة الوطنية الفلسطينية 

عاشها نتيجة سقوط الدولة العثمانية وبداية االستعمار الغربي وبحثه عن هويته وكيانه السياسي، 
مر الواقع والبحث عن هويته القطرية بدولة وطنية، وبين توجه بين الخضوع لأل حيث كان منقسماً

إسالمي ال يقر بذلك الواقع، ثم مالبث الفكر السياسي الفلسطيني أن تحول ليبدأ بالتمايز عن محيطه 
، حيث بدء بعقد العديد من )2(املم يصل إلى درجة التمايز بشكل ت ولكن 1918العربي منذ العام 
في القدس، واتسمت ) 1919/  10/2-  27/1مر العربي الفلسطيني األول المؤت(المؤتمرات مثل 

                                                           

  .125ص المرجع السابق، لطفي الخولى، االنتفاضة والدولة الفلسطينية،  - 1
حول المفهوم : دراسة بنيوية، التيار الثالث في السياق الفلسطيني" : التيار الثالث"نظام السياسي الفلسطيني وتيسير محيسن ، ال - 2

  .20، ص  2007جامعة بيرزيت،  –والتطبيقات في التنمية والديمقراطية برنامج دراسات التنمية 
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نضاالت الحركة الفلسطينية في تلك الفترة بالسلمية لمواجهة المشروع الصهيوني وعملت على إقناع 
البريطانيين من أجل العدول عن وعد بلفور، وذلك لعدم قدرة هذه الحركة على مواجهة البريطانيين 

جود تحالف بين البريطانيين والشريف حسين خالل الحرب العالمية األولى، بوسائل عنفيه ولو
  . )1(ها بأي ثمناللوتمسكت الحركة الوطنية الفلسطينية بحقها بكامل فلسطين وباستق

  

مارست الحكومة البريطانية التضليل المتعمد على العرب بخصوص وعد وزير خارجيتها آرثر 
، حيث قدم الشريف حسين استفسارا بهذا )2(يهود في فلسطينبلفور لليهود بإقامة وطن قومي لل

الخصوص للمندوب السامي البريطاني في القاهرة بعد أن تكشفت معلومات عنه من قبل البالشفة 
الذين استولوا على السلطة في روسيا، فكان الرد من قبل مصدر الوعد وزير الخارجية البريطاني 

، حيث تم إبالغ الشريف حسين بعدم رغبة الحكومة )3(التأكيد غامضا ومضلال وال يحتمل النفي وال
  .البريطانية بخضوع شعب آلخر في فلسطين، فقام بطمأنة العرب بهذا الخصوص

  

لم تطفئ هذه التطمينات شكوك العرب اتجاه المواقف البريطانية، لذلك اتجهوا إلى تأسيس لجان 
لبريطانية، وتعاملت هذه اللجان مع بريطانيا مسيحية لمقاومة السياسات والمخططات ا –إسالمية 

عبارة عن دعوات سلمية وهي كطرف ثالث في معادلة الصراع، وكانت المواجهة مع هذا الطرف 
بخصوص إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين،  هامن أجل الرجوع عن وعودها ومخططات

بواجباتها في هذا اإلطار من أصبحت هذه اللجان النواة لظهور التنظيمات السياسية، كما وقامت 
  . )4(خالل العمل على رفع وتعميق مستوى الوعي لدى األفراد بخطورة المشروع الصهيوني

  

كانت هذه اللجان تتشكل من الوجهاء واألعيان والمالكين ورجال األعمال ورجال الدين، وكانت 
التجاه السلمي في مواجهة ترفع شعار الوحدة العربية واالستقالل، واتخذت في نشاطها اتجاهين، ا

                                                           

ها المعاصرة، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت محسن محمد صالح ، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطورات. د -1
  .45-44هـ، ص 1433-م 2012لبنان، طبعة مزيدة ومنقحة،  –

، تم )22(فايز صايغ، االستعمار الصهيوني في فلسطين، مركز البحوث بمنظمة التحرير الفلسطينية، مطبوعات أفريقية آسيوية. د - 2
  .51اآلسيوية، القاهرة، ص  اإلفريقيةظمة تضامن الشعوب النشر من السكرتارية الدائمة لمن

محمد اشتية، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، مراجعة زيد أو العال، مجلة السياسات، معهد السياسات العامة، رام . د - 3
  .187، مطبعة مؤسسة األيام، ص 2009) 8(اهللا

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، دار نشر )1949منذ فجر التاريخ حتى سنة (سياسيالياس شوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين ال - 4
  .375، ص 1996ديسمبر /بيروت ، كانون أول  -اليوجد، الطبعة األولى 
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بريطانيا تمثلت في الدعوة للرجوع عن وعودها لليهود، واالتجاه التصادمي في مواجهة المستوطنين 
اليهود، وتمت المحافظة على صالتها وتواصلها مع الحركة القومية العربية في دمشق، إال أنها لم 

واستشعار  مار على الوطن العربي،تدم طويال، فبعد تكشف حقيقية وعد بلفور وإحكام يد االستع
أصبحت  ،)1(1918الصهيونية على خلفية زيارة البعثة الصهيونية لفلسطين العام  األطماعخطورة 

ويركز كل  ،الحركة القومية العربية في دمشق توجه نشاطاتها نحو التخلص من هذا االستعمار
االتصال والتواصل بينها،  طرف على حل مشكالته الخاصة على مستواه القطري وتضائل مستوى

ويتضح هذا  ،ومن هنا كان اهتمام الحركة الوطنية الفلسطينية يتركز على صد المشروع الصهيوني
من خالل القرارات التي صدرت عن المؤتمر األول لها المنعقد في القدس والنشرات والعرائض 

جمعية العربية الفلسطينية، التي كانت تصدرها وتقدمها للمؤتمرات، وفي ذات اإلطار تم إنشاء ال
وبعد انهيار الدولة العربية في دمشق وترسيم الحدود بين االنتداب البريطاني المفروض على 
فلسطين واالنتداب الفرنسي الذي يسيطر على سوريا انقطعت العالقات بين الحركة الوطنية 

  .)2(الفلسطينية والحركة العربية األم في دمشق ودخلت في مسار جديد
  

عاق االنتداب البريطاني من خالل ما انتهجه من سياسات بحق الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم أ
بدستور مقترح تقدمت بريطانيا كدولة انتداب  1922السياسية وبناء مؤسساته السياسية، ففي العام 

 22تشريعي ليمثل الشعب الفلسطيني، على أن يتكون هذا المجلس من  ينص على تأسيس مجلس
عشر  يتعينهم من المندوب السامي، واثن ، عشرة أعضاء منهم يكونون بريطانيين يتماًعضو

اإلسالمية وتمثل بثمانية أعضاء، والمسيحية وتمثل  :منتخبين موزعين على الديانات الثالثة
بعضوين، واليهودية وتمثل بعضوين أيضا، وأمام هذه التركيبة التي البد أن تعمل ضد مصلحة 

المجلس بهذه التركيبة بين  اان احتمال أن يكون التحالف في هذلرجح يني نظراًالشعب الفلسط
، أمام التحالف المقابل بين )اثنا عشر عضوا(الممثلين اليهود والبريطانيين الذين سيشكلون األغلبية 

                                                           

  .4، ص 1980مصر  –حتى الحرب العالمية الثانية، مكتبة الخاجى 1936من ثورة -عادل حسن غنيم، الحركة الوطنية الفلسطينية. د - 1
  .379 -378الياس شوفاني، المرجع السابق، ص  - 2
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 يتوقع أن تكون القوانين والتشريعات التي وبالتالي ال) ة أعضاءعشر(سيحييناألعضاء المسلمين والم
  . )1(الشعب الفلسطيني ملبية لرغبات ومصالحسيصدرها هذا المجلس 

  

بسبب السياسات التي قامت بها حكومة االنتداب البريطاني الهادفة إلى تثبيت االستيطان الصهيوني 
بعدم جدوى المطالبة الموجهة إلى  وإقامة وطنهم القومي كان يتنامى لدى الفلسطينيين شعوراً

بالرجوع عن وعودها نحو اليهود، وأنها لن تفي بالتزاماتها كدولة انتداب ببناء الحكومة البريطانية 
يحتاج إلى مقاومة على قدم  دولة للفلسطينيين بل أصبح يتعزز لديهم شعور بأن بريطانيا تمثل عدواً

البداية في هذه المقاومة المزدوجة، حيث تم  1929المساواة مع اليهود، وكان لثورة البراق سنة 
يه األعمال الجهادية ضد اليهود والبريطانيين، وامتدت الثورات ضد البريطانيين باعتبارهم توج

وفي هذه الفترة كان أول ظهور لألحزاب السياسية  ،أصل البالء واليهود خالل فترة الثالثينات
  .)2(الفلسطينية

  

زي ويساوي الخطر يوا أمام هذه الحالة التي أصبحت بريطانيا بالنسبة للفلسطينيين تمثل خطراً
، وانفصال الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي )3(نه يجب العمل على مقاومتهما معاأوالصهيوني 

جل االستقالل، وتنامي الخطر أهمه الخاص المتمثل في النضال من في  الذي أصبح منهمكاً
ر، فكان البدء االستيطاني الصهيوني، كان البد من العمل على تنظيم الجهود لمواجهة هذه األخطا

بتأسيس الجمعيات اإلسالمية المسيحية التي تولت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع 
  .)4(الحركة العربية في دمشق

  

كما وتم تأسيس األحزاب السياسية الفلسطينية، فظهرت العديد من األحزاب السياسية الخاصة 
عربي وحزب مثل حزب االستقالل والحزب البفلسطين التي حظي بعضها بالتأييد الجماهيري 

حزب اإلصالح، وحزب الحركة الوطنية، يذكر أن بعض هذه األحزاب الشباب وحزب الدفاع، و

                                                           

 -المجلس التشريعي الفلسطيني عشرة أعوام من غياب المسائلة، دراسة تحليلية نقدية للمجلس التشريعي خالل العقد األول من عمره - 1
، ص 2006مايو / ألولى ، ال يوجد دار نشر، الطبعة ا)42(، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، سلسلة الدراسات رقم2006 -1996

20 -21.  
  .47محسن محمد صالح، مرجع سابق، ص .د - 2
  .96م، الرياض، ص 1983هـ 1403أحمد ياغي، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، دار المريخ للنشر، طبعة  إسماعيل. د - 3
  .88ص  أحمد ياغي، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، المرجع السابق، إسماعيل. د - 4
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لى جانب األحزاب السياسية تم إ، و)1(حافظ على امتداده واتصاالته العربية مثل حزب االستقالل
تقوم بتنظيم القطاعات الجماهيرية  البدء بتأسيس النقابات والمنظمات ومختلف التشكيالت التي

، إال )2(المختلفة من عمال وشباب ونساء وفالحين ورجال أعمال وغيرها من القطاعات الجماهيرية
أن هذه الجمعيات لم تكن فاعله بالمستوى المطلوب لمواجهة الخطرين، االنتداب البريطاني 

م تكن معبرة عن إرادة الشعب كونها واالستيطان الصهيوني، وذلك بسبب بنائها الطبقي، وألنها ل
  .)3(غير منتخبة

  

  :سمات األحزاب السياسية في عهد االنتداب البريطاني: الثاني مطلبال
  

تضح بأن االنتداب البريطاني وبشكل متعمد لم يقم بواجباته كدولة منتدبة ببناء حياة سياسية في ا
ى قدم المساواة وهي الفلسفة التي قام على فلسطين تضمن لجميع األفراد بالمشاركة والتأثير فيها عل

وهي إحداث تنمية لدى الشعوب الواقعة تحت سلطة االنتداب في مختلف المجاالت  ،أساسها االنتداب
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمؤسساتية حتى تكون قادرة في النهاية على إدارة شؤونها 

حياة السياسية على الطبقات والنخب التي كانت في ، حيث كانت تقتصر المشاركة في ال)4(بنفسها
األصل موجودة في عهد الدولة العثمانية والتي استفاقة عقب االنتداب البريطاني على واقع جديد 
أفقدها مصدر شرعيتها في زمن الحكم العثماني فكانت مستعدة الستعادة هذه المكانة بالتعاون مع 

ناصب والوظائف العليا مقتصرة على فئة معينة من الشعب االنتداب البريطاني، فكانت جميع الم
، وذلك واضح من بعض القوانين التي سنها المندوب السامي البريطاني والتي كانت )5(الفلسطيني

  .)6(لممارسة بعض الحقوق السياسية كأن يكون مسددا لمبلغ معين من الضرائب مالياً تضع شرطاً
  

                                                           

مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان، العدد السابع والعشرون،  -تسامح،1939-1922زهير الدبعي، األحزاب الفلسطينية منذ العام - 1
  .60، ص 2009السنة السابعة، كانون أول 

، مجلة الجامعة 1933-1932 النشأة التاريخية والممارسة السياسية، -عدنان أبو عامر، حزب االستقالل العربي في فلسطين. أ - 2
  .229، ص 2006، يونيه 255 -225المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، ص ) سلسلة الدراسات اإلنسانية(اإلسالمية

الجماهيرية  - ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس 1939-1922كامل محمود خلة، فلسطين واالنتداب البريطاني . د - 3
  .195، ص 1981 -1391ليبية االشتراكية الشعبية، الطبعة الثانية، العربية ال

  .15-14المجلس التشريعي الفلسطيني عشرة أعوام من غياب المسائلة، المرجع السابق، ص  - 4
  .20-17المجلس التشريعي الفلسطيني عشرة أعوام من غياب المسائلة، المرجع السابق، ص  - 5
  .1926لسنة ) 45(من قانون انتخابات البلدية رقم) ف ج 4(والمادة) ف د 3(دة انظر على سبيل المثال الما - 6



 

22 

سياسية  في العهد البريطاني عنه في ظل الدولة العثمانية، حيث يختلف حال الحقوق والحريات اللم  
بأن القوانين العثمانية كانت تجيز تأسيس الجمعيات، وجعلت ذلك ال يتوقف على  كان واضحاً
تكون هذه الجمعيات  أنالحكومة بعد التأسيس فقط، ولكنه لم يجز  بإعالماكتفت  وإنماالترخيص، 

يطور االنتداب السياسية، ولم  األحزابتأسيس  لي يكون محظوراً، وبالتا)1(ذات طبيعة سياسية
وكان المثال الساطع  ،الحقيقية ألفراد الشعب الفلسطيني اإلرادةالبريطاني مؤسسات عامة تتمثل فيها 

في حين  ،)2(الشعب إلرادةعلى ذلك خلل التمثيل في المجلس التشريعي المفترض أن يكون الممثل 
تغاضى عن ممارسات معينة لليهود من خالل الوكالة اليهودية التي كانت وت كانت تعطي حقوقاً

تساهم في صنع سياسات االنتداب البريطاني حتى وصل األمر بها إلى التأثير في تشكيل حكومة 
، )3(بعدد من اليهود البريطانيين المتعاطفين مع الصهيونية األحياناالنتداب وزجت في كثير من 

، كما وتعاملت بريطانيا مع الشعب )4(الممارسات بالصبغة القانونيةوكانت تصبغ بعض هذه 
المكفولة لهم بهذه الصفة كسكان  حقوقبال مواطنين متمتعين أنهمالفلسطيني ليس على اعتبار 

لفلسطين، أو كجزء من دولة عربية كبرى، وهذا واضح بكل جالء من خالل وصف وعد  أصليين
، أو بالقطاع اآلخر من السكان وفقا )5( )المقيمة في فلسطين ةغير اليهودي طوائفبال( بلفور لهم

  .)6( فلسطين على األمم عصبة فرضته الذي االنتداب صكل
  

تها بكافة ريطانية التي دفعت بالشعب لمواجهثم مالبث أن تطور األمر نتيجة الممارسات الب 
طر التقليدية التي أصبحت ال وتم إنشاء األحزاب السياسية لسد العجز في التنظيمات واأل ،قطاعاته

تفي بطموحات ونضاالت الشعب الفلسطيني، ولتنظيم هذه المشاركة وليكون الكل الفلسطيني 
وإقامة الدولة  ألتهويدياالنتداب وإيقاف المشروع الصهيوني  إنهاءفي الكفاح من أجل  منخرطاً

                                                           

  .من قانون الجمعيات العثماني) 4، 2(المواد - 1
  .1922من مرسوم دستور فلسطين لسنة ) 21، 20(المادة - 2
  .410الياس شوفاني، المرجع السابق، ص  - 3
صحة  إلثبات، وهو قانون 1928لسنة ) 38(رقم  أبيبصحة أعمال مجلس بلدة تل  تإثبامن قانون ) 4(انظر على سبيل المثال المادة - 4

  .لغايات كهذه أبيبالمحلي ولتقرير حدود منطقة تل  أبيباألعمال التي قام بها مجلس تل 
  .342الياس شوفاني، المرجع السابق، ص  - 5
، دمشق، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ألخوريلهام بشارة ، ترجمة ا1983 - 1876، فلسطين والفلسطينيون1991باميال آن سميث،  - 6

  .58، ص 1991الطبعة األولى 
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ه المواجهة بكل جالء في ثورة الفلسطينية المستقلة على كافة التراب الوطني الفلسطيني وتجلت هذ
  .)1(1936عام 

  

 أنرغم شعورها بالخطر االستيطاني الصهيوني والدور البريطاني الراعي لهذا المشروع إال 
القيادة والتنظيم  إلىالسياسية الفلسطينية المتعددة التي ظهرت في تلك الفترة افتقدت  األحزاب

 أساسبلية لتفرقها بين حزبين كبيرين قاما على بالصفة الق األحزابالكافيين، كما واتصفت هذه 
) المعارضة(نسبة آلل الحسيني والفريق اآلخر نشاشيبي ) المجلسية(قبلي، سمي فريق منهم بالحسيني

مزيد من إضعاف  إلى، وقد استغل االنتداب البريطاني هذا الشرخ مما أدى )2(نسبة آلل النشاشيبي
  . )3(الحركة الوطنية الفلسطينية

  

كانت متفقة حول الموقف في زمن االنتداب البريطاني فبخصوص البرامج السياسية لألحزاب  أما
فكرة وأجمعت جميعها على رفض  البالد من التوسع الصهيوني، إنقاذ من المشروع الصهيوني،

، ولكنها كانت مختلفة بخصوص االنتداب البريطاني، وكان التباين الوطن القومي لليهود في فلسطين
ما يكون نتيجة الخالفات الشخصية بين قيادات هذه  غالباً األحزاببرامج السياسية لهذه في ال

األحزاب، وغاب الطابع الديمقراطية عن الممارسة الداخلية بين األحزاب وباستثناء حزب االستقالل 
  .)4(تركز على الصعيد القطري الفلسطيني فقط األحزابفقد كانت هذه 

  

قا أمام بناء وتطور حياة حزبية فلسطينية على ئت بها حكومة االنتداب عاشكلت السياسات التي قام
حيث منعت الفلسطينيين من عقد مؤتمر تنظيم االجتماعات العامة  منعأسس صحيحة، فهي كانت ت

، وعندما قام الفلسطينيون بتنظيم مظاهرة في حيفا عام المظاهراتحظرت تنظيم و، لهم في يافا
 ،عشرين متظاهر وأصابتتخدام السالح وكانت النتيجة استشهاد اثنين، تمت مقاومتها باس 1921

من أدوات وجميعها  كما وقيدت حرية الرأي والتعبير من خالل تشديد رقابتها على الصحف العربية

                                                           

  .230-227عدنان أبو عامر، المرجع السابق، ص . أ - 1
 مركز، 2009، مجلة تسامح، العدد السابع والعشرون، السنة السابعة، كانون أول 1918الفلسطينية منذ العام  األحزابزهير الدبعي،  - 2

  .60، ص اإلنسان لدراسات حقوق رام اهللا
  .93أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  إسماعيل. د - 3
  .451-411الياس شوفاني، المرجع السابق، ص  - 4
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 العمل الحزبي وضروراته
، وقامت بحل بعض المجالس واللجان واعتقال ونفي بعض )1(

لعرفية وأجازت لنفسها توقيف أي شخص، وفرضت الغرامات ا األحكام، كما وأعلنت )2(النشطاء
 أحكامهالجماعية، وكانت المحاكمات تتم للنشطاء والثوار أمام القضاء العسكري والذي اتسمت 

  .)3(بالتعسفية
  

استخدمت الحركة الوطنية الفلسطينية عدة أساليب من أجل تحقيق أهدافها، تراوحت بين األساليب 
التي كان يتم التباحث من خاللها عقد المؤتمرات  األساليبوكان أبرز هذه ة، السلمية وغير السلمي

حول الخطوات والخطط والقرارات التي تساعد على تحقيق طموح الشعب الفلسطيني بتحقيق حقوقه 
المشروعة، منها على سبيل المثال المؤتمر الخامس الذي تم عقده في مدينة نابلس، والذي جاء على 

لندن برئاسة السيد موسى كاظم الحسيني ممثال للشعب  إلىالفلسطيني الذي ذهب  لوفد خلفية عودة ا
لشرح القضية الفلسطينية، والتقدم بالمطالب الفلسطينية للحكومة البريطانية والتي تلقى  الفلسطيني

استجابة وصدر على إثرها الكتاب األبيض من الحكومة البريطانية الذي جددت فيه دعمها لليهود، 
، وتحديد هجرة اليهود مجلس تشريعي وإنشاءبلفور لليهود،  اخارجيتهوأكدت على وعد وزير 

بالقدرة االقتصادية للبالد على االستيعاب، حيث رفض هذا الكتاب من قبل مؤتمر نابلس وتمت 
  .)4(دعوة المواطنين لعدم المشاركة بانتخابات المجلس التشريعي المقترح

   
لى توعية األفراد بخطورة المشروع الصهيوني وتبعات التفكك وانقسام ع وعملت الحركة الوطنية

بتوجيه الخطابات والكتب لالحتجاج على موقف معين، وباإلشراف  ، وكانت تقوم)5(الحركة الوطنية
 1936العام  إضرابلليهود، واإلضراب مثل  األراضيلمنع تسريب  األراضيعلى عملية بيع 

(يوماً 174الشهير الذي استمر 
بسبب عدم  ، ومن خالل العمل الدبلوماسي الذي كان ال يلقى نجاحاً)6

القول انه لم توجد  جمل يمكنفهمهم، وبالم إساءةوزن وتقدير للفلسطينيين العرب أو بسبب  إعطاء
منظمات الو حزاباألالتشكيالت من  تمكنركزية للشعب الفلسطيني، ولم تخالل هذه الفترة سلطة م

                                                           

  .90أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  إسماعيل. د - 1
  .474الياس شوفاني، المرجع السابق، ص  - 2
دمشق،  –ي تاريخ القضية الفلسطينية، منشورات جامعة دمشق، مطبعة الداودي ف ، المرجعمحمد حبيب صالح. سمر بهلوان، د . د - 3

  .195، ص  1997-1998
  .92أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  إسماعيل. د - 4
  .181المرجع السابق، ص  محمد حبيب صالح،. سمر بهلوان، د . د  - 5
  .56- 55فايز صايغ، المرجع السابق، ص . د - 6
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وتمثيل  ،ت سد الفراغ الناتج عن غياب السلطة المركزية التعبير عن نفسهاهيئات التي حاولالو
الثورة والكفاح المسلح طريقا  إلىتوجهات من تمثل بشكل ديمقراطي، مما أوصلهم نتيجة لذلك 

  .)1(لتحقيق الحقوق
  

ن من مشكلة لغايات تسهيل حياة المواطنياالحتالل البريطاني  بدايةكانت الجمعيات التي تشكلت في 
خالل أيجاد ممثلين لهم للتعامل مع سلطة االحتالل، فكانت تتشكل بحكم الضرورة، ولم يكن لها 

أن كان  إلىهنالك تواصل فيما بينها، أنظمة أو قانون، وكانت تتركز في المدن الرئيسية، ولم يكن 
هيوني عام التحول على إثر استشعار الفلسطينيين للخطر الصهيوني على خلفية زيارة الوفد الص

الجمعيات ( تشكيل تنظيمات سياسية عرفت بـ إلىبرئاسة وايزمن، حيث كانت البداية  1918
  .)2(السياسية األحزاب فكانت النواة لتشكل، )المسيحية اإلسالمية

  

، فهي لم تكن الحديث لألحزاب السياسيةلمعنى في تلك الفترة  وفقا ل السياسية األحزاب لم تكن 
عدم وجود سلطة سياسية بسبب طرح برامج انتخابية لجمهور الناخبين على لمثال قادرة على سبيل ا

العائالت ذات  أبناءمركزية للشعب الفلسطيني يتم التنافس عليها باالنتخاب، وكان أعضائها من بين 
تسمية هذه األحزاب بأسماء  إلىحتى وصل األمر النفوذ، أو من بين النخب التي تعيش في المدن، 

وتبعا لذلك لم تكن تتم عملية اختيار قيادات هذه األحزاب باالنتخاب، ، )حسيني، نشاشيبي( تالعائال
كانت هذه  وإنما، وال تجري اجتماعات دورية لهيئاتها األحزابفلم تجرى انتخابات داخلية في هذه 

، وكانت برامج هذه توصيات إصدار إلىاالجتماعات تجرى في حال رغبة قياداتها لحاجتهم 
   .)3(الصهيونية األطماعمتشابهة وتتركز حول تحقيق االستقالل، ومقاومة  حزاباأل
  
  
  
  

                                                           

لجرباوي، رياض الريس للكتب ، ا1939-1920قراءة جديدة في المصادر البريطانية،  -لسطين قبل الضياعواصف عبوشي، ف - 1
  .120-119والنشر، ص 

  .16 -7، ص 1980حتى الحرب العالمية الثانية، مكتبة الخانجي،  1936من ثورة  -عادل حسن غنيم، الحركة الوطنية الفلسطينية. د - 2
  .17حتى الحرب العالمية الثانية، المرجع السابق، ص  1936من ثورة  -كة الوطنية الفلسطينيةعادل حسن غنيم، الحر. د - 3
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  :وحتى قيام السلطة الوطنية 1948الحركة الوطنية الفلسطينية من العام : الثانيمبحث ال
  

من حقيقة أن األحزاب السياسية ماهي إال نتاج الحراك المجتمعي وما يتداخل مع هذا  انطالقاً
ثرات تساهم في تشكيله، وفي طبيعة توجهاته، وأكبر هذه المؤثرات وال شك اختالف الحراك من مؤ

تستمد  وبشكل خاص إذا كانت هذه السلطة ال ،طبيعة السلطة التي تتولى الحكم في هذا المجتمع
بسلطة األمر الواقع والذي تتجلى صورته باالحتالل  وإنماشرعيتها من الشعب مصدر السلطات، 

التنظيم القانوني لممارسة الحقوق والحريات كالحق في الذي سيكون له انعكاسه على  بالقوة، األمر
الذي ينسحب على طبيعة ومظاهر الحالة الحزبية  األمر، )مطلب أول( السياسية األحزاب تأسيس
  ).مطلب ثاني( أيضا

  

  :طة الوطنيةوحتى قيام السل 1948التنظيم القانوني لألحزاب السياسية من العام : المطلب األول
  

نتيجة الضربات  إنهاكتضعف بسبب ما أصابها من  1939بدأت الثورة الفلسطينية بعد العام 
من قبل االنتداب البريطاني، ولما قام به االنتداب من سياسات  إليهاواألعمال التي وجهت 

عمرات وزير المست إلىأيضا بكتاب مكدونالد نسبة يعرف الذي و األبيضللكتاب  إعالنه وخصوصاً
دولة فلسطينية يتشارك  إنشاءيقوم على فكرة  نص على حل منفرد للقضية الفلسطينيةالبريطاني، وي

انقسام في المواقف بين وما رافق هذا من  ،)1(1949فيا العرب واليهود بنسبة كل منهما في عام 
الذي  نهاكاإلالذي كان له األثر على تشرذم الموقف الفلسطيني، ونتيجة  األمررفض القبول وال

، 1936الشعب الفلسطيني بشكل عام بسبب الثورة المتواصلة واإلضراب الطويل في العام  أصاب
وهو الحرب العالمية الثانية حيث توقفت الثورة خالل  األكبر األثروهناك عامل جديد كان له 

أن الحرب وكان الجو السائد هو ترقب ما ستسفر عنه الحرب، حيث ساد اعتقاد لدى العرب ب
، ولكنها بقية تعاني من حالة االنقسام وساد صراع بين )2(بريطانيا سوف تقدم لهم تنازالت كبيرة

  .)3(حول اختيار من يتزعم قيادة الحركة الوطنية األحزابقيادات 
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عن 181رقم وهو صدور قرار التقسيم  ،نه حدث تطور دولي جديد أثر على الحركة الوطنيةأإال 
من قبل الفلسطينيين وتجسد هذا الرفض  م المتحدة، لقي قرار التقسيم رفضاًالجمعية العمومية لألم

اليهود كانوا قد بنوا خططهم واستعداداتهم لردة الفعل  أنبشن الهجمات على القوات الصهيونية، إال 
ك اتفاق بأن تقوم بمقتضاه بريطانيا بتنفيذ انسحاب لبالتنسيق مع االنتداب البريطاني، حيث كان هنا

والبقاء في المناطق العربية لتقيد  ،يجي من المناطق اليهودية لتمكينهم من حرية الحركة والتسلحتدر
العربية فقاموا في سبيل  األراضيكبر قدر من ألتمكين اليهود من االستيالء على حرية العرب و

لكنها و ،دخول فلسطين لحماية العرب إلىذلك بارتكاب أفظع الجرائم مما اضطر الجيوش العربية 
وعدم  ،نتيجة لعدة ظروف مجتمعة منها التواطؤ البريطاني مع اليهود 1948منية بالهزيمة عام 

  .)1(توحيد القيادة لهذه الجيوش وضعف التجهيزات العسكرية لهذه الجيوش
  

مؤسسة سياسية  مع عدم وجودتشتيت الشعب الفلسطيني  إلى) النكبة( 1948أدت هزيمة العام 
ة على توجيه وتنظيم الشعب الفلسطيني نحو أهداف محددة، حيث لم يكتب النجاح قادرمركزية تمثله 

التي كان أحد الفلسطينية بحدودها التاريخية، و األراضيلمحاولة تأسيس دولة فلسطينية على كافة 
 فشلها عدم اعتراف معظم الدول العربية بها، ولعدم قدرتها على بسط سيادتها إلىالتي أدت  سباباأل

، سطينفل تجزأت إلىالذي أدى في النهاية  على األرض، والستمرار الهجوم الصهيوني فعليبشكل 
  .)2(أصبح التمثيل الفلسطيني بيد الدول العربيةو
  

من الهيئات واألحزاب السياسية الفلسطينية التي كانت تسعى  عدداً 1948عام النكبة  بعدتشكل 
ظيم وتحضير الشعب الفلسطيني من أجل الكفاح تثبيت الهوية الفلسطينية، وتن إلىبشكل أساسي 

في زمن االنتداب البريطاني واستمر بعد النكبة، مثل  الستعادة فلسطين، ومن هذه ما كان قائماً
جسم  إيجادبهدف  1946الهيئة العربية العليا التي تشكلت بمبادرة من جامعة الدول العربية في العام 

في  تياسية الفلسطينية، ونشطالس األحزابئة باعتراف كافة ممثل للكل الفلسطيني، حظيت هذه الهي
حكومة عموم فلسطين التي لم تلقى  وشكلتتمثيل الشعب الفلسطيني وتوثيق صالته باألمة العربية، 

الهاشمية التي أجرت اتصاالت بالدول العربية لحشد الدعم من أجل  األردنيةالقبول من المملكة 
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ضم الضفة  إعالن إلىهذه الخطوة، سارعت  إجهاضن أجل رفض المشروع، وبذات السياق م
  .)1(الغربية لها تحت التاج الهاشمي

  

ظهر تباين في المواقف بين األحزاب السياسية الفلسطينية والقوى والفعاليات بخصوص ضم الضفة 
الدول دها في ذلك جميع وأي ،الغربية للمملكة األردنية، فرفضت الهيئة العربية العليا هذه الوحدة

العربية باستثناء العراق، وعقدت في سبيل حشد الدعم والتأييد لهذه الوحدة العديد من المؤتمرات 
التي دعي إليها بعض الشخصيات المرموقة في المجتمع الفلسطيني مثل مؤتمر عمان بتاريخ 

  .)2(، وأريحا في شهر كانون األول من العام نفسه1/10/1948
  

الثة أجزاء، الجزء األكبر من فلسطين تحت سيطرة اليهود الذي ث إلىأصبحت فلسطين مجزئة 
وإنما تم ضم جزء للمملكة  ،المتبقيين بفلسطينيتهما الجزأينقيام دولتهم عليه، ولم يحتفظ  أعلنوا

اسم فلسطين من اسم البالد، واعتبار المواطنين في  إسقاطالهاشمية، وقرر الملك عبد اهللا  األردنية
، 1922مرسوم دستور فلسطين لعام  إلغاء، وتم )3(مواطنين أردنيين هاضمالمناطق التي تم 

، وخضع جزء للحكم العسكري )4(هي السارية على هذه المناطق األردنيةالتشريعات  وأصبحت
، فأصبح بال دولة وال جنسية، وفقد معنى المواطنة نتيجة )5(ثم للحكم اإلداري )قطاع غزة(المصري

  .و اسم فلسطين عن خارطة العالملتقسيم وطنه فلسطين ومح
  

الحركة الوطنية الفلسطينية عادة لتنبعث من جديد في بداية الخمسينات، ساعد  أنرغم الشتات إال 
على ذلك االنخراط والمشاركة من الفلسطينيين في العمل السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

، في ذات )6(ر والكويت والسعوديةوسوريا ومص األردنفي  وخصوصاً ،العربية األقطاروبعض 
الفترة كان نجم الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فلسطين يخبو شيئا فشيئا نتيجة منعها من العمل 
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 إجراءوالتي قامت بعدة تصرفات لترسيخ هذا الضم مثل  األردن إلىفي الضفة الغربية بسبب الضم 
ألردن، وبسبب قرار مصر بمنعها من ممارسة انتخابات برلمانية مناصفة بين الضفة الغربية وا

  .)1(مصر والتضييق الذي مورس عليها هناك إلىعملها في غزة ونقلها 
  

لطبيعة هذه  كان لقيام الكيان الصهيوني أثره على طبيعة العالقات الدولية والسياسية، وذلك نظراً
من منطلق أنهم قومية واحدة فلسطين هي أرض الميعاد، وأن يهود العالم  أن إلىالدولة التي تنظر 

فلسطين واإلقامة فيها، أدى ذلك باألحزاب السياسية إلى  إلىيعودوا  أنوشعب واحد من حقهم 
استشعار درجة الخطورة التي تشكلها األطماع الصهيونية التوسعية في المنطقة العربية، وأصبح 

  .)2(لسطينيينعلى رأس برامجها السياسية تحرير فلسطين وحق العودة لالجئين الف
  

سادت العالقات العربية البينية التشاحن وعدم االنسجام خالل تلك الفترة، وكان لهذه الحالة 
انعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية، تولد لدى الفلسطينيين قناعة بأن انتمائهم لألحزاب 

نية، وكذلك الحال بالنسبة وال يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم الوط ،لعربية والعمل من خاللها غير مجدا
على الضفة الغربية، أو  األردنلالحتواء من النظام العربي سواء من خالل الضم الذي مارسته 

من قبل مصر لقطاع غزة، أو بالتمثيل السياسي من قبل جامعة الدول العربية، وكذلك الحال  اإلدارة
وش العربية، لذا تم االتجاه بالنسبة للعمل العسكري من خالل االنخراط ضمن صفوف بعض الجي

وبعث الحياة في الكينونة الفلسطينية، لذا تمت  ،يم الشعب الفلسطينينظت إعادةنحو العمل على 
، وتم خالل هذه الفترة تشكيل عدد كبير من التنظيمات )3(تشكيل التنظيمات الفلسطينية إلىالمبادرة 

حتى ذهب البعض  ،على عدد قليل جداً وبعضها اآلخر كان يقتصر ،التي كان لبعضها مد جماهيري
عدم وجود أي  إلى إشارةحد وصف أن بعض التنظيمات كان يقتصر على آلة كاتبة فقط في  إلى

وإنما كانت تستخدم في العادة  ،أسمائهاامتداد جماهيري لها، لم تستخدم التنظيمات كلمة حزب في 
عض االختالف والتباين بين هذه ورغم وجود ب ،)4(كلمات أخرى مثل حركة أو جبهة أو منظمة

من هنا كان  .أجمعت على دحر هذا االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أنهاإال  األحزاب
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في  هاماً لالحتالل تأثيرا واضحا في شكل النظام السياسي الفلسطيني، حيث شكل العمل المسلح دوراً
وفي بناء الوجدان والفكر الوطني الفلسطيني، حيث بناء الحركة الوطنية المستقلة للشعب الفلسطيني، 

فكانت هذه التنظيمات تؤمن بأن ، )1(عن الشخصية واالنتماء الوطني وتعبيراً أصبح الفدائي رمزاً
  .)2(تحرير فلسطين طريقه هو العمل المسلح بشكل أساسي، وأن هذا بالدرجة األولى شأن فلسطيني

  

ل الحزبي الفلسطيني وباألنشطة السرية التي تنفذها، ومع العربية تنامي العم األنظمةاستشعرت 
والتي  ،بسبب ما قام به من أعمال عدوانية على الحقوق العربية اإلسرائيليتصاعد الصراع العربي 

 إلىالعربية  األنظمة، ذهبت أمريكياً الذي لقي دعماً األردنكانت ذروتها بتحويل مجرى نهر 
لشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، فكانت البداية في العام جسم يتولى تمثيل ا إيجادضرورة 

والتي تمثلت بتوصية من وزارة الخارجية المصرية لجامعة الدول العربية للعمل على  ،1959
تأسيس منظمة  إلىأن تكللت بالدعوة  إلى، ثم توالت الجهود والدعوات )3(الهوية الفلسطينية إبراز

جامعة الدول العربية بمبادرة من الرئيس عبد الناصر مقدمة  إشرافالتحرير الفلسطينية تحت 
، وجرى تكليف )4(1964في كانون أول من العام  القاهرةالجتماع جامعة الدول العربية المنعقد في 

السيد أحمد الشقيري بالتشاور مع الدول العربية والشعب الفلسطيني حول الطريقة المناسبة إليجاد 
  .)5(طينيكيان يمثل الشعب الفلس

  

عن تأسيس منظمة التحرير في اجتماع شارك فيه مائتي عضو  28/5/1964يوم  اإلعالنتم 
يمثلون مختلف التجمعات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وبحضور الملك حسين 

بدعم ملك األردن، وحضور كافة وزراء الخارجية العرب باستثناء السعودية التي قاطعت المؤتمر، و
تجسد ذلك من خالل القرار الجمهوري القاضي بتعديل  من الرئيس المصري جمال عبد الناصر

المنظمة  أنالتأسيس  إعالن، وأشير في )6(منظمة التحرير وإنشاءالوضع الدستوري لقطاع غزة 
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لم الشتات الفلسطيني، وأنها ستكون بمثابة  إلىليست حكومة، وال تمارس السيادة، وإنما تهدف 
لكيان السياسي الذي سيجسد الوحدة لكل الشعب الفلسطيني، وأنها ستكون الممثل لطموحاته وعلى ا

  .)1(مختلف األصعدة
  

 أنإال  ،جتماع تأسيس منظمة التحرير وافتتاحه للمؤتمرالملك حسين ا األردنورغم حضور ملك  
غربية، ووافق رئيس وأصرت على االحتفاظ بضم الضفة ال ،تحفظها على هذا الكيان أبدت األردن

بيانا بهذا  إذاعةوأكد على هذه الموافقة من خالل  ،منظمة التحرير في حينه على هذا التحفظ
  .)2(الخصوص بصوته عبر اإلذاعة األردنية

  

التي وقعت تحت احتالل دولة األخرى من الشعوب  الحالة الفلسطينية عن غيرهل هنالك خصوصية
اللجوء والعيش خارج وطنه بشكل  إلىأدى بالشعب الفلسطيني  اإلسرائيليألن االحتالل ، أجنبية

بخالف قصري نتيجة للسياسات التي انتهجتها المنظمات الصهيونية والجيش العسكري اإلسرائيلي، 
من هنا كان البد الشعوب األخرى التي رضخت لالحتالل األجنبي وهي التزال مقيمة في وطنها، 

عن الدولة  ، ويكون بديالً)في الوطن والشتات(الفلسطيني من البحث عن كيان معنوي يضم الكل
تم بأن ي األمروصل ف لهذا الكيان المعنوي، جسدالمالمسلوبين، فكانت منظمة التحرير والوطن 

الشعب في حالة هي عبارة عن ، وإنما فقط ليس كمؤسسة أوجدها الشعب الفلسطيني هاصفو
 إلىلمنظمة التحرير الذي يشير  األساسيوص النظام بكل وضوح نص دلل عليه، وهذا ما ت)3(التنظيم

المنظمة تتشكل من بين الفلسطينيين وأن جميع الفلسطينيين هم أعضاء طبيعيون في هذه  أن
  .)4(المنظمة

  

دعائم، جهاز  أربعةمنذ انطالقتها وصفت منظمة التحرير نفسها بأنها كيان ثوري يقوم على 
ل السالح من خدمة وطنهم، وجهاز سياسي لخدمة القضية عسكري مهمته تمكين القادرين على حم
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الدولي، والجهاز الفلسطينية ولتمثيلها من الناحيتين الدعائية واإلعالمية على الصعيدين العربي و
  .)1(م الصندوق القومي الفلسطينيضالشعبية، والجهاز المالي الذي ي م التنظيماتضالتنظيمي الذي ي

  

بشكل عام مع وجود بعض  فلسطينياً وقبوالً رير الفلسطينية ترحاباًقيام منظمة التح إعالن لقي
التحفظات لدى البعض على قيادتها وأساليب عملها، ويستثنى من ذلك الهيئة العربية العليا التي لم 

هذا الكيان تتنافى مع المسعى الفلسطيني الذي كان يريد  إنشاءتعترف بالمنظمة، متذرعة بأن طريقة 
الخاص بشكل ديمقراطي وعن طريق االنتخاب وليس عن طريق التعيين الذي ترى فيه أنشاء كيانه 

، وكذلك حركة فتح وحركة القوميون العرب وبعض التنظيمات السرية الذين )2(بعض الشبهات
تشرك  أنسجلوا انتقاداً على نهج وتعامل المنظمة مع الحكومات العربية واألجنبية والى ضرورة 

  .)3(المنظمات الثورية في رسم سياستهاالمنظمة الحركات و
  

المؤسسات الفلسطينية السياسية والعسكرية واالقتصادية  إليها أنظمتالمنظمة  إعالنبعد 
المنظمة، وبالتالي أصبحت ككيان سياسي تتألف  إنشاءواالجتماعية والثقافية التي كانت قائمة قبل 

ة العليا في المنظمة ويتولى وضع السياسات من برلمان يتجسد في المجلس الوطني الذي يمثل السلط
والبرامج لنشاطات المنظمة، وسلطة تنفيذية تجسدها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي تأتي في 
المرتبة الثانية من حيث القوة بعد المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ البرامج والسياسات 

 فيأمامه، ويتبع للجنة التنفيذية عدد من المكاتب الموزعة  ولةمسؤ التي يقرها المجلس الوطني وهي
عدة دول في العالم تقوم بمثابة سفارات لفلسطين في هذه الدول، كما ويتبع للجنة التنفيذية دائرة 

وثقافة ومركز بحوث وعدد من المؤسسات األخرى، وللمنظمة وزارة مالية تتمثل بالصندوق  إعالم
الذي يصبح رئيسه بمجرد تعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية، ويتولى توفير القومي الفلسطيني 

التمويل المالي للمنظمة وأجهزتها وفقا للميزانية المقرة من المجلس الوطني، وللمنظمة جيش يتمثل 
  .)4(بجيش التحرير الفلسطيني
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بوتقة واحدة، وهذا توحيد كل الجهود والنضاالت الفلسطينية ضمن  إلىسعت المنظمة منذ تأسيسها 
لمنظمة التحرير،  األساسيما تظهره العديد من نصوص مواد الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام 

أن تتصدر  إلىشكل هذا الهدف عامل شك وتخوف لدى بعض التنظيمات الفلسطينية التي طمحت 
ن بعض القوى نوع من التجاذب بي إيجاد إلىهي تنظيم الشعب الفلسطيني، أدى هذا في النهاية 

وأن بعض هذه الحركات كانت  الفلسطينية حول موضوع قيادة وتنظيم الشعب الفلسطيني، خصوصاً
تحقيق الهدف األسمى المتمثل بتحرير فلسطين، بال تلبي طموحاتها  أنهاتنظر إلى منظمة التحرير 
 ،ألنظمة العربيةلقرار الفلسطيني غير خاضع للوصاية من قبل ايكون ا أنفكانت هذه الحركات تريد 

متحررة حتى اللحظة من هذه الوصاية، لهذا قامت  لم تكنقه منظمة التحرير التي تحقوهذا ما لم 
  . )1(تفجير الثورة واإلعالن عن نفسها وخطها السياسي إلىهذه الحركات بالمسارعة 

  

قضية الفلسطينية في تاريخ ال جديداً للجيوش العربية أمام إسرائيل مفترقاً 1967شكلت هزيمة العام 
 األنظمةأثر سلبي على  امة التحرير الفلسطينية، وكان لهذأدى إلى إحداث التغيرات على منظ

للحرب في  والتجهيز العسكري اإلعدادشعوبها باعتبارها لم تقم بواجبها من حيث  أمامالعربية 
ال تزال ملتزمة باعتبارها كانت  نصيبا من هذا األثر التحرير لمنظمةمواجهة إسرائيل، وكان 

، بالمقابل تعززت مكانة المنظمات الفدائية التي سلكت  بمواقف األنظمة العربية وتأتمر بأمرها
ثر هذه إللشعب الفلسطيني، كما وتشكل على طريق الكفاح المسلح وزادت من شرعية تمثيلها 

  .  )2(سرية عن تنظيمات كانت اإلعالنتم من التنظيمات الفدائية الجديدة والهزيمة العديد 
  

في الوضع القانوني بحيث أصبحت فلسطين جميعها واقعة تحت سلطة االحتالل،  كما شكلت تحوالً
ويفترض أن يلتزم المحتل بالقانون الدولي الذي يحدد التزامات دولة االحتالل، وعلى رأس هذه 

ذا من أولى االلتزامات عدم المساس بالقوانين التي كانت سارية عشية االحتالل، ولكن كان ه
التشريعات المعدلة والملغية للتشريعات السارية  بإصدارااللتزامات التي أخل بها االحتالل، حيث بدأ 

   .)3(عسكرية تصدر باسم قائد قوات الجيش أوامرعلى شكل 
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 إلىبدأت المنظمات الفدائية تنادي بإعادة بناء منظمة التحرير وعقدت لذلك مؤتمرات وتشكلت لجان 
مئة لتدخله كافة  أعضائهتفاق على تشكيل المجلس الوطني في دورته الرابعة ليصل عدد تم اال أن

، وتم في هذه الدورة إدخال تعديالت على بعض مواد الميثاق القومي، فتمت )1(التنظيمات الفدائية
ر التعديالت التأكيد على استقاللية القرا أهمتسميته بالميثاق الوطني الفلسطيني، وكان من  إعادة

العربية، وتعزيز مبدأ القطرية  األنظمةالفلسطيني وتقرير مصيره بنفسه واالبتعاد به عن تجاذبات 
مع توجهات بعض  على قدر من التكاملية مع الوحدة العربية تمشياً اإلبقاءالوطنية الفلسطينية مع 

عطافة في القوى، وكذلك النص على أن الكفاح المسلح هو الطريق لتحرير فلسطين مما يشكل ان
الكفاح المسلح، ورفض التسوية السياسية  إلىعمل منظمة التحرير لينقلها من العمل الدبلوماسي 

، كما وتم الفصل بين رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية وتم االتفاق )2(لقضية فلسطين وقرار التقسيم
لدورة الخامسة التي اللجنة التنفيذية باالنتخاب من قبل المجلس في ا أعضاءيتم تعيين  أنعلى 

  .)3(لها المرحوم ياسر عرفات انتخبت فيها اللجنة التنفيذية بالتزكية والتي انتخبت رئيساً
  

دخول  إلىأدت وعلى الميثاق تستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة،  إدخالهاكانت التعديالت التي تم 
قيادتها، منها حركة فتح التي من الحركات والمنظمات الفلسطينية في المنظمة ومن ثم تولت  عدداً

اشترطت لدخولها أن هذا ال يعني موافقتها على طريقة إدارة المنظمة، واستقاللية المنظمة عن 
  .)4(جميع الحكومات العربية، واحتفاظها بشخصيتها المستقلة وتشكيالتها السرية

  

مر العمل الفدائي ضد كما توقعت، وإنما است إسرائيلالكفاح المسلح ضد  1967لم تنهي حرب العام 
فقرروا التوجه العام  اإلسرائيليينعبر حدود دول الجوار، وشكل هذا عامل قلق لدى  إسرائيل
هذا ل األردنيةلضرب معاقل الفدائيين هناك، تنبه الفدائيين والحكومة  األردنية ضيااألرنحو  1968

كانت المواجهات مع الجيش و ،هذا الهجوم األردنيالتوجه، صد الفدائيون الفلسطينيون والجيش 
كانت نتيجة هذه عليها معركة الكرامة نسبة لموقعها،  أطلقتتم وجها لوجه في معركة  اإلسرائيلي

خسائر فادحة، وقام  تكبد أنالنار بعد  إطالقبوقف  لبا، وطاإلسرائيليالجيش  المعركة هزيمة
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ديدة للجنة التنفيذية برئاسة المجلس الوطني عقب المعركة بعقد دورته الخامسة وانتخب قيادة ج
المرحوم ياسر عرفات، وشكلت المنظمة منذ تلك الفترة الحاضنة لجميع القوى والتنظيمات 

، والساحة السياسية لكافة القوى والفصائل الفلسطينية حيث ضمت بنية المنظمة المؤسسات )1(الفدائية
  .)2(ةوالتشكيالت التي تتشكل منها الدولة، فكانت الدولة بدون دول

  

التي  األسسيجاد صيغة تتضمن على من إالدورة السادسة للمجلس الوطني تمكنت الفصائل بعد 
الذي تتجسد فيه  اإلطارتحكم وتنظم التعاون فيما بينها، واعتبرت المنظمة بموجب هذه الصيغة 

ايا المتفق على القضايا التي تمس بأمن الثورة وبالقض إجماعيالوحدة الوطنية، وعلى االلتزام بشكل 
تتعامل بها من خالل ما تراه من  أنعليها، أما القضايا التي ال يتم االتفاق عليها فيكون للفصائل 

الذي يعني أن المنظمة أصبح لها دور أكبر من حيث سلطة التنظيم والرقابة  األمروجهت نظرها، 
  .)3(على العمل الحزبي

  

ير فلسطين ورفض أي تسويات سلمية، ولكن منظمة التحرير بالكفاح المسلح طريقا لتحر تتمسك
، 1967المنظمات الفدائية بقيادة منظمة التحرير، وبعد هزيمة الجيوش العربية عام  إمساكبعد 

العربية مع الوجود اليهودي في فلسطين كأمر واقع، وأمام تزاحم مشاريع  األنظمةوتعاطي بعض 
المقدم  اإلسرائيليل مشروع وزير الخارجية الحلول السلمية المطروحة لحل القضية الفلسطينية مث

العربية مع  األنظمة، وتعاطي بعض )4(للجمعية العامة، ومشروع الملك حسين ومشروع روجرز
هذه المشاريع، أصبحت هذه التنظيمات أمام هذه الوقائع تعيد النظر بقراراتها، وأصبحت بعضها 

ظهور مالمح لتحول منظمة  إلىذه الظروف تؤمن أنه البد من التعايش مع الوجود اليهودي، أدت ه
الجديدة مثل  تاألطروحاالتحرير عن برنامجها السياسي، تمثلت على سبيل المثال بظهور بعض 

الدولة الديمقراطية التي يتعايش فيها العرب واليهود، والذي تم تبنيه كشعار من قبل المجلس الوطني 
  .)5(في دورته الثامنة
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وقبول من كافة الفصائل  إجماعالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير محل  لم تكن حالة التحول في
حركة فتح والجبهة  أساسيالفلسطينية، فظهر تيار مؤيد لهذا التحول عرف بتيار القبول مثلته بشكل 

الديمقراطية وبعض المنظمات اليمينية واليسارية، وتيار الرفض تصدرته الجبهة الشعبية القيادة 
خروج الجبهة الشعبية  إلىة العربية وجبهة النضال الشعبي، أدى اختالف المواقف العامة والجبه

لرفضها البرنامج السياسي الجديد  القيادة العامة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تأكيداً
  .)1(للمنظمة

  

احتدام  إلىها أدت حالة االنقسام بين مواقف التنظيمات الفدائية الفلسطينية والدول العربية من ورائ
والسويسرية  األمريكيةبعد قيام الجبهة الشعبية باختطاف الطائرات  الخالف واالقتتال وتحديداً

في األردن، وكانت أهم الدوافع للقيام بهذه العملية هو إلفشال الحلول )) الثورة((وتفجيرها في مطار 
بشن هجوم  األردنيم الجيش االستسالمية من وجهت نظر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث قا

 إلىفي النهاية  أدىما  األردنية األراضيعسكري على معاقل التنظيمات الفدائية المتواجدة على 
  .)2(وبالتالي فقدت أهم خطوط المواجهة مع العدو اإلسرائيلي األردنيةرحيلها عن الساحة 

  

آخر في  للحركة السياسية منعطفاًبالنسبة للتنظيمات الفلسطينية و األردنيةشكل الخروج من الساحة 
تقييم وقراءة الرؤية السياسية لكال الفريقين الذي ينادي بالبعد  إعادةفي  تاريخها، وكانت سبباً

النضال الفلسطيني، وبين الفريق الذي يؤمن بالبعد ) فلسطنة(أو كما وصفه البعض بـ ،القطري
ي وليس قطري فلسطيني فقط، وكان كل القومي باعتبار القضية الفلسطينية قضية أمن قومي عرب

فريق يرمي بالالئمة على الفريق اآلخر لتفسير أسباب خسارة الساحة األردنية، وسجلت بعض 
  .)3(وهو انقسام هذه التنظيمات، وشدة التنافس فيما بينها ،آخر لهذه الهزيمة التنظيمات سبباً

  

ضد إسرائيل، فبالرغم من خسارة  خطر العمليات الفدائية األردنلم ينهي خروج المنظمة من 
ترتيب أوضاعها على الساحة اللبنانية  عادةأكمنطلق للعمليات الفدائية، فإن المنظمة  األردنيةالساحة 

من ذي قبل، واستمرت في شن عملياتها العسكرية،  إسرائيلوأصبحت أكثر قوة وخطورة على 
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اتجاه المنادين باألمن القطري واستفادة من تجربتها في األردن، وتم حسم الموقف بخصوص 
واألمن القومي بتغليب االتجاه األول، وابتعدت عن االحتكاك بالنظام اللبناني بداعي اختالف 

من سكانه فلسطينيين ولبنان ذي التركيبة % 70الذي كان  األردنالظروف بالنسبة للفلسطينيين بين 
مع الساحتين بذات النظرة، وبذات المساحة  تتعامل أنالمختلفة التي ال تسوغ للتنظيمات الفلسطينية 

والخشية من  األردنمن حرية التواجد والظهور العلني، إال أنه ومع مرارة تجربة الخروج من 
تكرارها في لبنان وجدت التنظيمات الفلسطينية نفسها مضطرة لبناء عالقات مع بعض القوى 

ناحية عملية متدخلة في الشأن الداخلي  اللبنانية لحماية تواجدها هناك، ما يعني انه أصبحت من
  .)1(اللبناني

  

لم تتوقف محاوالت المساس بشرعية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني على مختلف 
يظهر عدائها لمنظمة التحرير بشكل علني  أالعربية التي بد األنظمةالجبهات، سواء من جانب بعض 

بضم الضفة الغربية، وكذلك من  األطماع، والستمرار أيلول إحداثعلى خلفية  األردنيمثل النظام 
وفقدان التأييد من قبل مواطني المناطق المحتلة عام  ،الذي رأى في أحداث أيلول اإلسرائيليالجانب 
فرصة للبحث عن قيادة محلية من سكان المناطق المحتلة تكون بديلة عن  األردنيللنظام  1967

تسوية للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، من  إيجادمعها من أجل  يتم الحوار أنمنظمة التحرير يمكن 
انتخابات للمجالس المحلية، ومارست في سبيل نجاح مخططها ذلك  إجراءهنا بدأ التفكير في 

 إقناعهمعلى القيادات المحلية التي رفضت الدخول والمشاركة في هذه االنتخابات، فحاولت  ضغوطاً
  .)2(تارة أخرى بعاداإلسفر أو تارة والتهديد بحرمانهم من ال

  

 األراضيقيادة بديلة لها من داخل  إيجادرفضت منظمة التحرير واألردن هذه االنتخابات خشية 
البلدية تشكل  أنالمحتلة هذه االنتخابات باعتبار  األراضيالمحتلة، في حين أيدت بعض قيادات 

ي، وتساهم في التخفيف عن معاناة المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تقدم خدمات للشعب الفلسطين
تجديد الدماء في هذه المجالس بعد مضي  إلىك حاجة لالفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل، وأن هنا

  .)3(قرابة التسع سنوات على انتخاباتها
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النظر والبحث في  إعادةأمام هذه المحاوالت الرامية للمساس بالتمثيل السياسي لمنظمة التحرير تم 
نظر رتيب البيت الداخلي، فبحث في توحيد الفصائل الفلسطينية ومنع تشرذمها، حيث كان يكيفية ت

في منظمة التحرير المتضخم عامل تشرذم وتفكك للوحدة داخل  ألفصائليالتعدد  إلىمن قبل البعض 
وراء هذا التضخم في  أن إلىنظر منظمة التحرير وللتمثيل الفلسطيني، خصوصا انه كان ي إطار

التدخالت العربية التي أوجدت ودعمت بعض هذه الفصائل لتخدم سياساتها  ألفصائليعدد الت
هذه الحالة ولو بشكل قصري، في حين وجد  إنهاءوتوجهاتها الخاصة، وأنه البد من العمل على 

آخرون في هذا التعدد ظاهرة طبيعية تنسجم مع حالة الشتات التي يعيشها الشعب الفلسطيني،  وأن 
  .)1(برنامجا سياسيا مشتركا وآلية تنظيمية ديمقراطية للعمل المشترك إيجادهنا المهم 

  

ترتيب أوضاعها وتقوية بنائها الداخلي، وزادت من ترابطها مع  إعادةنجحت منظمة التحرير في 
جانب  إلىالمحتلة، وأكدت على أهمية العمل السياسي  األراضيقواعدها الشعبية وخصوصا في 

جميع االتحادات والمنظمات الشعبية،  إليهام ضجل الحقوق الوطنية، كما وانأمن  النضال العسكري
وتم توحيد كافة الفصائل تحت جبهة فلسطينية موحده، وتم التأكيد خالل المؤتمر الثاني عشر 

التي تنسحب منها إسرائيل، وبحل  األراضيللمجلس الوطني على قبول قيام سلطة وطنية على 
من  1974عام  المتحدة، كما وانتزعت لنفسها اعترافاً األممعلى ضوء قرارات  القضية الفلسطينية

، )2(كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني اإلسالميةانعقاد مؤتمر قمة الدول  أثناء اإلسالميةالدول 
في قمة الرباط من العام نفسه، وبنفس العام حققت منظمة التحرير  وباعتراف الدول العربية أيضاً

 إلقاءوتم  ،المتحدة األممارا على الساحة الدولية بقبولها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني لدى انتص
خطاب فيها من قبل رئيس المنظمة آنذاك المرحوم ياسر عرفات، وبدأ منذ ذلك العام بروز كيان 

  .)3(سياسي وسياسة مستقلة للشعب الفلسطيني على الساحة الدولية تمثله منظمة التحرير
  

ت منظمة التحرير من خالل انخراطها في المنظومة الدولية لنفسها مركزا متقدما كشخص من أوجد
أشخاص القانون الدولي واكتسبت حقوقا كانت مقتصرة على الدول، كما وأحدثت تحوال في الفكر 

وفقا للحدود  األراضيالسياسي الفلسطيني الذي كان يؤمن بحتمية زوال دولة إسرائيل وتحرير كافة 
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الموافقة على إقامة دولة في الحدود التي رسمها قرار التقسيم، وكانت منظمة التحرير  إلىتاريخية ال
  . )1(أول حركة تحرر تتمتع بصفة المراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة

  

حيث كان بانتظارها بعض االنتكاسات أهمها اتفاقية  لم تهنأ منظمة التحرير بهذه االنتصارات طويالً
ومصر، حيث حملت في طياتها عدة معان لها أثر كبير على  إسرائيلمب ديفيد التي عقدت بين كا

القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير، فهي من جانب أخرجت مصر كدولة رئيسية في الصراع 
 ،التي تعتمد مبدأ الخطوة خطوة األمريكية اإلسرائيليةللسياسة  العربي اإلسرائيلي، وشكلت نجاحاً

للحل الشامل، واألكثر خطورة كان التهميش لمنظمة  الصراع وصوالً أطرافنفراد بالحلول مع واال
  .)2(في الحل كممثل للشعب الفلسطيني ومنح هذا الدور لألردن التحرير وعدم اعتبارها طرفاً

  

 لياإلسرائيفي لبنان، واالجتياح  األهليةتعرضت منظمة التحرير النتكاسة جديدة نتيجة الحرب كما و
تونس وبالتالي خسرت  إلىوانتقلت  ،1982بإخراج المنظمة منها العام  إسرائيلللبنان حيث نجحت 

آخر خطوط التماس مع فلسطين، وخسرت بنيتها التحتية المدنية والعسكرية نتيجة العدوان 
جاد منظمة التحرير من لبنان، وإي إخراج، وكان الهدف الرئيسي من هذا االجتياح هو )3(اإلسرائيلي

بعد أن يتم  اإلسرائيليمدنية تمهيدا للحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا للتصور  إدارة
  .)4(القضاء على سيطرة منظمة التحرير فيها

  

بها على أثر الحرب األهلية، واالجتياح  ألمتذهبت منظمة التحرير نتيجة حالة الضعف التي 
ة التفكير في برنامجها السياسي لتبدأ بالتقرب من النظام اإلسرائيلي، والخروج من لبنان، بإعاد

عن اجتماع  إعالنإلنهاء الصراع مع إسرائيل، حيث صدر  األمريكيةوالقبول بالخطة  األردني
نفدرالي مع األردن، وفي ذات والمجلس الوطني في دورته السادسة عشرة بقبول فكرة االتحاد الك

لتجسيد فكرة الوفد المشترك  1985لتحرير واألردن عام اتفاق بين منظمة ا إبرامتم  اإلطار
  .)5(الملك حسين في نفس العام إلغائها أعادوالكنفودرالية التي مالبث أن 
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الرجوع عن فكرة الدولة الفلسطينية على كل  إلىثر التطورات المحيطة أقامت المنظمة على 
قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية  القبول بفكرة إلىفلسطين يعيش فيها الجميع من كل األديان، 

 إلىمنظمة التحرير  إعادة إلىبروز جبهة رفض تهدف  إلىجنب، أدى هذا التوجه  إلىتعيشان جنبا 
مسارها الصحيح والعدول عن الحلول السلمية، دعمت هذه الجبهة من العراق وتزعمتها الجبهة 

النضال الشعبي، والجبهة الشعبية القياد كل من جبهة التحرير العربية، جبهة  إليهاالشعبية وانضم 
هذه  أنموازية لمنظمة التحرير إال  هذه الجبهة حاولت بناء مؤسسات أنالعامة، واألمر الهام هنا 
خرجت من  أن، ثم ما لبثت الجبهة الشعبية )1(عمل منظمة التحرير إعاقةالمؤسسات لم تنجح في 

صفوف منظمة التحرير مع  إلى توعاد ،يرانيةاإلهذه الجبهة بسبب موقفها من الحرب العراقية 
  .)2(تسجيل تحفظ على البرنامج المرحلي للمنظمة أقل حدة من موقفها السابق

  

 الدولية المحيطة وخصوصاً األوضاعأمام االنتكاسات التي تعرضت لها منظمة التحرير، وبسبب 
مام العربي بالقضية تطورات الحرب العراقية اإليرانية، انعكس كل ذلك على مستوى االهت

المستوى الثاني، انعكس هذا الهبوط على مستوى ومدى شرعية تمثيل  إلىالفلسطينية وجعلها تهبط 
منظمة التحرير، وعمدت بعض الدول العربية في استغالل هذه الظروف من أجل المساس بشرعية 

قضية الفلسطينية لتتصدر لم يدم طويال حيث عادة ال األمر، إال أن هذا )3(منظمة التحرير وتهميشها
تحت قيادة منظمة التحرير  1987االهتمام العربي والدولي مع اندالع االنتفاضة الشعبية عام 

بالتنسيق مع قيادة االنتفاضة داخل األراضي المحتلة والتي أطلقت على نفسها القيادة الوطنية 
كممثل شرعي ووحيد للشعب  الموحدة لالنتفاضة لتستعيد بذلك منظمة التحرير مكانتها وشرعيتها

تشكل القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة لم يلغي وجود اختالف وتعددية في  أن، إال )4(الفلسطيني
التوجهات السياسية للفصائل التي تتشكل منها هذه القيادة، فهي لم تتوحد بالكامل حول البرنامج 

 ،اإلطاربرنامج السياسي ضمن هذا السياسي والنضالي، بل استمر التعدد في وجهات النظر وال
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بعض  إصدارالعلن وتجلى هذا بوضوح من خالل  إلى أحياناًوكانت تصل حدة هذا االختالف 
  .)1(له لبيانات منفردة لتعبر فيها عن وجهت نظرها السياسية نحو قضية معينة المكونةالفصائل 

  

جبهات الشعبية، والديمقراطية، تشكلت منظمة التحرير عشية اندالع االنتفاضة من حركة فتح، وال
بالرغم من استعادتها وتعزيزها  ، والتحرير العربية، وحزب الشعب،والنضال الشعبي الفلسطيني

لمكانتها كقائد وممثل للشعب الفلسطيني، فإنها لم تكن القوة السياسية الوحيدة في قيادة أالنتفاضة، 
 أيضاً منظمة التحرير دوراً إطارضمن حيث لعبت بعض القوى السياسية األخرى غير المنضوية 

التي تضم كل من الجبهة الشعبية القيادة العامة،  اإلنقاذفي قيادة االنتفاضة، مثل فصائل جبهة 
  .)2(، والحزب الشيوعي الثوري"الصاعقة"وحركة فتح االنتفاضة، وطالئع  حرب التحرير الشعبية 

  

على الساحة الفلسطينية  اًجديد اًسياسي اًديد يمثل لونمع بدايات اندالع االنتفاضة برز تيار فلسطيني ج
وهو التيار اإلسالمي، حمل هذا التيار على نحو معين اختالف واضح بين نهج منظمة التحرير 

لفكر ونهج منظمة التحرير، وشكل  معاكساً والفصائل الوطنية من حيث الفكر السياسي ما مثل تياراً
ظمة التحرير وللفصائل الوطنية، مع اإلشارة هنا أن هذا التيار الجديد لم لتيار من موازياً بالتالي تياراً
واإلستراتيجية النضالية والسياسية نحو  ،في فكره وتطلعاته نحو القضية الفلسطينية يكن موحداً

تحرير فلسطين، وكان يتجلى هذا االختالف من خالل استمرار إصدار الفصيالن البارزان في هذا 
وحركة الجهاد اإلسالمي لبياناتهما خالل " حماس"من حركة المقاومة اإلسالمية  التيار وهما كل

  .)3(االنتفاضة بشكل منفصل
  

 ،إطارهارغم حالة االختالف الفكري بين منظمة التحرير وغيرها من القوى غير المنضوية في  
ختالف استغالل ذلك اال إلىالرامية  اإلسرائيليةالمخططات  إفشالومن منطلق الحرص على 

وحتى الشيوعية باإلعالن عن  اإلسالميةالتيارات اإلسالمية، قامت كافة التنظيمات من  وخصوصاً
ن لم إة بسياسة وقيادة منظمة التحرير ونفسها كجزء من حركة الشعب الفلسطيني، وأنها ملتزم

  . )4(خارجها توبقي إليهام ضتن
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تكريس استقاللية القرار الفلسطيني وإنهاء  ىإلاالنتفاضة ونجاح منظمة التحرير في قيادتها  أسهمت
العربية واإلسرائيلية تتعلق باألراضي الفلسطينية وبشكل خاص من  األنظمةأية ادعاءات ألي من 

النظام األردني الذي كان ال يزال يبدي الرغبة في ضم الضفة الغربية للمملكة تحت التاج الهاشمي، 
فك االرتباط مع  1988المرحوم الحسين بن طالل عام  ناألردوتكلل هذا االستقالل بإعالن ملك 

الضفة الغربية، ثم اتبعتها منظمة التحرير في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني بإعالن 
للفراغ الذي أحدثه فك االرتباط، وتم تكليف اللجنة التنفيذية بدور  االستقالل من العام نفسه سداً

  .)1(ينية على األرضالحكومة لحين قيام الدولة الفلسط
  

والتي  ،إحياء المبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية أمامفتحت االنتفاضة الباب مرة أخرى 
لمصالح  ومنع امتدادها لدول الجوار ما يشكل تهديداً ،كان الدافع من ورائها احتواء االنتفاضة

منظمة التحرير والقوى الفلسطينية  بمزيد من التقبل لدى والدول الغربية، كما وساهمت أيضاً أمريكا
يجب أن يكون لها برنامج وهدف سياسي يقطف ) االنتفاضة( لهذه المبادرات باعتبار أن الثورة

، وأهم ما ))شولتس((ثمارها، يأتي في مقدمة هذه المبادرات مبادرة وزير الخارجية األمريكية 
من خالل وفد  اإلسرائيليالعربي ك مفاوضات لحل النزاع لتضمنته هذه المبادرة أن يكون هنا

  .)2(لهذه المفاوضات األساس 242مشترك فلسطيني أردني، وأن يكون قرار 
  

حوار داخلي فلسطيني حول مبادرة فلسطينية تكون  إدارةمن أجل  ودافعاً شكلت هذه المبادرات سبباً
راف بإسرائيل، ، واالعت242بخصوص بعض القضايا الهامة مثل القرار  واضحة المعالم وتحديداً

وشارك في هذا الحوار كافة الفصائل بشكل مباشر وغير مباشر، وبرزت خالفات بين مواقف 
الفصائل بهذا الخصوص، حتى تم حسم الخالف رغم بقاء التباين بالمواقف في الدورة التاسعة 

بشكل على القبول بقرار التقسيم، و عشرة للمجلس الوطني بإعالن االستقالل الذي انطوى ضمناً
، وبشكل ، ومن هنا بدأت االتصاالت الفردية غير الرسمية أحياناً)3(338و 242صريح بقرار 

رسمي مع بعض ممثلي منظمة التحرير وبعض الفصائل الفلسطينية مع الجانب اإلسرائيلي حتى تم 
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حكم  مهد لقيام) أسلو(إلى اتفاق مبدئي  وصوالً) مدريد( التمهيد إلى عقد مباحثات السالم مباشرة
  .مرحلياً) السلطة الفلسطينية( ذاتي

  
  :وحتى قيام الحكم الذاتي 1948مالمح الحالة الحزبية خالل الفترة من : المطلب الثاني

  

انعكست حالة قسمت وتجزئة فلسطين، وتشتت الشعب الفلسطيني على عدة أقطار على الحالة 
ونشاطاتها ومواقفها مع هذه  أعمالهايق تقوم بتنس أنالفلسطينية  األحزابعلى  الحزبية، فكان لزاماً

مع الحرص على عدم التدخل في  )1(ن تتعاطى مع ما يشوب عالقتها من تباين أحياناًأو ،األقطار
  .)2(بالسرية  األحزابالشؤون العربية، واتسمت أعمال ونشاطات هذه 

  

الحتالل اإلسرائيلي بسبب ا األرضالفلسطينية وفقدان  األحزابفيها  تكان لحالة الشتات التي نشأ
حالة  إلى باإلضافةهذا  كيبة وخصائص هذه األحزاب، والحالة العربية بشكل عام انعكاسها على تر

، والتي 1948الفلسطينية التي كانت تقود الحركة الوطنية قبل العام  األحزابالتي منيت بها فشل ال
هذه األسباب كانت سببا في كل فريقين،  إلىقسمت الشعب الفلسطيني  إلىكانت متنازعة وأدت 

لعمل الحزبي وخصوصا مع نجاح الثورة الجزائرية التي كانت عبارة عن لالحركات  رفض بعض
تحقيق الهدف ال تستطيع الحزبية ورأت أن حزبي،  أساسوليس على  ،انخراط شعبي في الثورة

حركة تسمو على  الذي ينشده الشعب وهو التحرر ودحر االحتالل، لذا كانت ترى نفسها عبارة عن
الذين يلتقون حول معتقدات معينة، وأن  األفراداالنتماءات الحزبية التي هي عبارة عن مجموعة من 

الشعب، بينما الهدف الذي  أفرادأو مصالح فئة أو طبقة معينة من  أهدافتحقيق  إلىتسعى  األحزاب
وال  ،األرضتحرير  أو فئة وهو ،تسعى حركات التحرر لتحقيقه هو هدف للجميع وليس لطبقة

في فكر حركة فتح بشكل  عقدي أو خالفه، وهذا ما كان ماثالً أساسيكون بينهم أي تنازع على 
 إلىخاص التي نادت بالخروج على الحزبية واالنضمام ضمن صفوفها كحركة تحرر تسعى 

 ي المشاركة الجميع من أجل التحرير وليس كحزب سياسي يتم من خالله المشاركة في الحكم الذ
  .)3(يوجد بعد بسبب االحتالل

                                                           

  .6حزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القومية األمانة العامة، المرجع السابق، ص  - 1
  .24عصام الدين فرج، المرجع السابق، ص . د - 2
  .120السابق، ص  ، المرجع1993-1908دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني  -ماهر الشريف، البحث عن كيان - 3
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انبعاث الهوية الفلسطينية ممثلة بالكيان الذي تجسده منظمة التحرير كان الشعب الفلسطيني  إعادةبعد 
الفلسطينية، بينما  األراضيوتستعيد كافة  إسرائيلييبني اآلمال على الجيوش العربية في أن تباغت 

، 1967الفلسطينية العام  األراضيتالل ما تبقى من باح إسرائيلحيث قامت  ،الذي حدث هو العكس
من بعض الدول العربية، فكان ذلك بالنسبة للحركات والمنظمات الفلسطينية  أجزاءوكذلك احتالل 

لقيادة منظمة التحرير باعتبارها من تبعيات وإنتاج األنظمة العربية  لألنظمة العربية، وفشالً فشالً
 ،األنظمةعلى هذه  آمالال تبني  أنللتنظيمات والقوى الفلسطينية  افعاًومتأثرة بسياساتها، كان ذلك د

وأن تعتمد على نفسها في تحرير فلسطين، وكان االتجاه لديها عن قصد أو غير قصد بالعمل على 
المستوى القطري، وهذا ما يتضح لنا من أدبيات حركة فتح التي رأت بأن النضال القطري المدخل 

وري الجماعي ألمتماسك، لذلك قامت باإلعالن عن الكفاح المسلح الطريق التدريجي للعمل الث
 العربية، لذا قامت أيضاً األنظمةلتحرير فلسطين، وألن تتحرر من التبعية في قراراتها ألي من 

ببسط سيطرتها على منظمة التحرير لتكون قادرة على رسم سياساتها وتحديد مسارها بشكل مستقل 
  .بالتالي استقاللية القرار الفلسطينيعن أي تأثير عربي و

  

هذا لم يصل حد انصهارها  أنرغم انضواء كافة التنظيمات الفدائية ضمن منظمة التحرير إال 
المنظمة، بل حافظت على استقالليتها ووجودها وفكرها السياسي،  إطاروذوبان شخصيتها ضمن 

التعددية السياسية  أنمة، بمعنى وكان لها أن تمارس طرح فكرها وتوجهاتها ضمن مؤسسات المنظ
منظمة التحرير الفلسطينية وهذا ما تجسده مواد الميثاق الوطني  إطاروالحزبية كانت حاضرة في 

  .)1(بكل وضوح
  

ويؤكد الواقع العملي من خالل دورات المجلس الوطني على النهج الديمقراطي والقيادة الجماعية في 
وجود درجة من التقارب واالتفاق بين هذه التنظيمات حتى اتخاذ القرارات، وال يتنافى هذا مع 

يه التوافق على برنامج سياسي موحد عرف بالنقاط العشرة والذي اختلفت عل إلى األمروصل بها 
مبدأ قبول إقامة سلطة وطنية على أي جزء يتم تحريره، مثل هذا المبدأ  الحقا، وتضمن هذا البرنامج

  .)2(باتجاه قبولها بالتسوية السلميةأولى الخطوات لمنظمة التحرير 
  

                                                           

  .من الميثاق الوطني الفلسطيني) 8(المادة - 1
  .80-79عصام الدين فرج، منظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق، ص . د - 2
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رغم سيطرت حركة فتح على قيادة منظمة التحرير إال أن هذا ال ينفي وجود محاور وتحالفات بين 
التنظيمات داخل إطار المنظمة، أهمها المحور الذي كانت تقوده حركة فتح ومساندة تنظيم الصاعقة 

لى أثر الخالف بين فتح وسوريا استجد محور ، وع1979العام  إلى 1969الموالي لسوريا من عام 
جديد يتشكل من حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، ما يمثل بشكل مشابه لحالة 
األحزاب الحاكمة والمعارضة داخل البرلمانات، لم يلغي وجود هذه المحاور حالة التوافق والوحدة 

ن يتم صياغة كافة المقررات داخل المنظمة بشكل كا إبقائهاعلى  الوطنية داخل المنظمة وحرصاً
التباين في تفسيرها ما دفع البعض للمناداة بضرورة  إلىعام وفضفاض وال يتم الحسم بها، ما أدى 

خروج البعض من اللجنة التنفيذية لتلعب  إلىالحسم في الموضوعات الخالفية حتى وان أدى ذلك 
  .)1(دور المعارضة

  

ك تعددية لبأنه كان هنا ،وبالخصوص تجربة منظمة التحرير ،لعرض المتقدممن خالل ا يجد الباحث
ن كانت منتقصة، إو ،منظمة التحرير إطارسياسية وحزبية وممارسة ديمقراطية على نحو معين في 

ذلك أن المجلس الوطني والذي ينبغي أن يقوم بدور السلطة التشريعية أو البرلمان الذي تتمثل فيه 
، )2(ي تتمثل من خالل اختياره لممثليه في المجلس الوطني عن طريق االنتخابإرادة الشعب الت

ولكن وبسبب تعذر إجراء االنتخابات تم اختيار أعضائه عن طريق التعين لحين تهيؤ الظروف 
، وكان يتم زيادة عدد هؤالء األعضاء من قبل المجلس وفقا )3(المناسبة إلجراء االنتخابات
  .)4(التحرير و الوحدة الوطنيةلمقتضيات مصلحة معركة 

  

 اتمنتخبون من قبل الفصائل أو الهيئ األصلومع األخذ بعين االعتبار بأن هؤالء األعضاء هم في  
حوالي  س الوطني الذي نجح في عقدالمجل أن مع العلمحادات التي يمثلونها، العامة للجمعيات واالت

مماثل من عقد الفصائل لمؤتمراتها العامة،  عدداًيقابله  يكن لم ،عشرين جلسة على مدى ثالثين عاماً
فمثال عقدت حركة فتح مؤتمرها العام خمس مرات فقط، وعقدت الجبهة الشعبية مؤتمرها العام 
ثالث مرات، وكل من الجبهة الديمقراطي الحزب الشيوعي مرتين، في حين لم تعقد بعض الفصائل 

                                                           

الجالء ، القاهرة، الطبعة األولى  ارعالتجارية للتوزيع ش األهراممدريد، مطابع  إلى الطريق -أحمد نافع، من ملف القضية الفلسطينية  - 1
  .18، ص 1993 -هـ 1414

  .من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية) 5(المادة - 2
  .من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية) 6(المادة - 3
  .التحرير الفلسطينيةمن النظام األساسي لمنظمة ) 32(المادة - 4
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مستوى الديمقراطية الداخلية،  نيدلة واضحة على تدال الذي يعطي األمر، )1(مؤتمرها العام نهائيا
  .والتداول على المناصب القيادة داخل هذه الفصائل

  

من خالل استعراض مسيرة وتكون الفصائل الفلسطينية أن هذه النشأة والمشاركة في  للباحثيتبين 
أة والمشاركة، وإنما الحياة السياسية الفلسطينية لم يكن نتاج حالة دستورية وقانونية تنظم هذه النش

كانت من خالل المشاركة الثورية والمسلحة التي أعطت حق المشاركة في القرار السياسي والعمل 
لسنة  15السياسية األردني رقم  األحزاب، ورغم صدور قانون على الساحة السياسية الفلسطينية

خالل  الفترة، وخصوصاً خالل تلك الفترة، إال أن هذا القانون لم نجد له تطبيق خالل هذه 1955
، )2(اإلسرائيلي، حيث أصبحت صالحيات التشريع لقائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيليفترة االحتالل 

وإنما كانت تحتكم للوائحها الداخلية التي كانت  ،حزاباألقانون ل ال تحتكمهذه األحزاب  تنفكا
  .)3(تضعها بنفسها

  

الفترة التي أعقبت نكبة العام  إليها خاللية واالنضمام السياس األحزاب إنشاءلم تكن مسألة تنظيم 
بالرغم من وجود الدستور  ،وحتى نشوء السلطة الوطنية خاضعة ومنظمة بشكل قانوني 1948
، وجعل مسألة تنظيم )4(إليهاالسياسية واالنضمام  األحزاب تأسيسالذي يعترف بالحق في  األردني

، 1955لسنة  15السياسية رقم  األحزابهذا الدستور قانون ذلك ألحكام القانون، حيث صدر تنفيذا ل
في فترة  خالل هذه الفترة، وخصوصاً فعلياً إال أن هذا القانون من الناحية العملية لم يشهد تطبيقاً

ين للفصائل محق ويقدم لمحاكمه العسكرية المنتالذي كان وال زال يال اإلسرائيلياالحتالل 
هذا الحال،  مأمااالنتماء يشكل جريمة تستوجب المالحقة لفاعلها،  الفلسطينية، باعتبار أن هذا
الباحث يجد من  السياسية المذكور خالل هذه الفترة، إال أن األحزابوبالرغم من وجود قانون 

القانوني المنظم للعمل الحزبي في الفصل التالي، كونه  اإلطاربأن يتم تناوله بالبحث ضمن األنسب 
نشوء السلطة الوطنية، باعتبار أن لهذا القانون مفعوله خالل هذه  عقبت تي يتحدث عن الفترة ال

  .الفترة
  

                                                           

  .168عصام الدين فرج، منظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق، ص. د - 1
  .1967كانون أول  19، )4رقم ) (تعليمات إضافية(، األمر التفسيري 188من األمر العسكري رقم ) 1( المادة - 2
  .125االنتفاضة والدولة الفلسطينية، ص لي، لطفي الخو - 3
  .1952من الدستور األردني لعام ) 2فقرة  16( المادة - 4
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  ملخص الفصل األول
  

وأدى إلى انقسامه بين متعاطي مع  ،أثر االنتداب البريطاني على طبيعة الفكر السياسي الفلسطيني
تها تسلك الطرق السلمية لها، وكان نضال الحركة الوطنية بسبب قلة إمكانيا الحالة الواقعية ومنكراً

في مقاومة االنتداب  البريطاني، وكانت بريطاني تمارس التضليل بخصوص وعودها لليهود 
بتمليكها وتمكينها من إقامة وطن قومي في فلسطين، من هنا كان البدء في تأسيس لنواة للعمل 

ا وأطماع اليهود، إال الحزبي من خالل تأسيس اللجان اإلسالمية المسيحية لمقاومة سياسات بريطاني
أن عضوية هذه اللجان لم تكن مفتوحة أمام كافة الطبقات في المجتمع الفلسطيني، بل اقتصرت على 
الوجهاء واألعيان والمالكين ورجال الدين وما شابههم، ورفعت شعار الوحدة والوطنية واالستقالل، 

لتواصل بدء يضعف نتيجة انشغال وحافظة على تواصلها مع محيطها العربي والقومي، إال أن هذا ا
  .كل قطر بحاله، وبتخلصها من االنتداب

  

تعمد االنتداب البريطاني إحباط وتعطيل ممارسة األفراد لحقوقهم السياسية وبناء مؤسساتهم التي 
في مجال تأسيس األحزاب السياسية، حيث كانت تحضر  تعبر عنهم وتلبي احتياجاتهم وخصوصاً

وهي  ،وتشدد رقابتها على حرية الرأي والعمل الصحفي ،امة والمظاهراتتنظيم االجتماعات الع
من مستلزمات تأسيس األحزاب السياسية وممارسة نشاطاتها، إال أن هذا لم يثني الفلسطينيين  جميعاً

سياسية التي كانت تحظى بمستوى من التأييد الجماهيري، وكذلك األمر  عن تأسيس أحزاباً
والجمعيات، إال أن السمة الغالبة على هذه التشكيالت كانت ضعفها في بخصوص تأسيس النقابات 

مواجهة الخطر الصهيوني، ومقاومة االنتداب البريطاني، والسمة األبرز أنها بقية مقتصرة على 
من االعتبار لدى  طبقة معينة، وكان ال يتم اختيارها من خالل االنتخاب األمر الذي افقدها قدراً

  .نها ال تعبر عن إرادتهم الحقيقيةأفراد المجتمع كو
  

ساهمت الحرب العالمية الثانية والممارسات البريطانية في إنهاك الحركة الوطنية واستكملت فصول 
، وبالرغم من ذلك كان نمو في تشكل األحزاب السياسية على إثر 1948هذا اإلنهاك بهزيمة العام 

في مواجهة الخطر الصهيوني، وكانت هناك  النكبة من منطلق تنظيم وتحضير المجتمع الفلسطيني
إلى تأسيس مؤسسات سياسية تمثل الفلسطينيين مثل حكومة عموم فلسطين التي كانت قبل  محاوالت

النكبة، وانتهى األمر بتأسيس منظمة التحرير بمبادرة من الرئيس المصري وجامعة الدول العربية، 
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ا موقف المملكة األردنية الهاشمية التي كانت إال أن هذه المحاوالت لم تسلم من تحديات أبرزه
ترغب وقامت بضم الضفة الغربية للمملكة، وكان لهذا انعكاس على وحدة الموقف الفلسطيني بهذا 

  .الخصوص، فأصبحت الضفة الغربية خاضعة للحكم األردني، وقطاع غزة لإلدارة المصرية
  

ألحزاب العربية وسياسة االحتواء العربي تم بسبب عدم اقتناع الفلسطينيين بجدوى العمل من خالل ا
البحث عن إعادة تشكيل أحزاب سياسية فلسطينية تعبر وتلبي طموحات الشعب الفلسطيني، حيث 
شهدت هذه المرحلة تشكيل العديد منها تحت عدة مسميات مثل حركة وجبهة، وكانت تؤمن بأن 

ن هذا الذي كان يعطيها الشرعية، ومثلت ويمكن القول أ ،الكفاح المسلح هو الطريق لتحرير فلسطين
منظمة التحرير في تلك المرحلة الكيان المعنوي للشعب الفلسطيني الذي تمثلت فيه السلطة 
التشريعية ممثلة بالمجلس الوطني، وبالسلطة التنفيذية ممثلة باللجنة التنفيذية التي يتبع لها عدد من 

ت على توحيد الصف الفلسطيني وضم جميع لمالمكاتب واللجان التي تساعدها في عملها، وع
الحركات والفصائل، والتأكيد على استقاللية القرار الفلسطيني، وحازت على االعتراف بها كممثل 

  زت ككيان سياسي ممثالًالمتحدة وبر األمملعربية واو اإلسالميةشرعي ووحيد للشعب من الدول 
  .للشعب الفلسطيني على الساحة الدولية

  

حافظت على استقالليتها  أنهاواء كافة التنظيمات الفدائية ضمن منظمة التحرير إال رغم انض
ووجودها وفكرها السياسي، وكان لها أن تمارس طرح فكرها وتوجهاتها ضمن مؤسسات المنظمة، 

منظمة التحرير الفلسطينية ورغم  إطارالتعددية السياسية والحزبية كانت حاضرة في  أنبمعنى 
تح على قيادة منظمة التحرير إال أن هذا ال ينفي وجود محاور وتحالفات بين سيطرت حركة ف

يدلل  التنظيمات داخل إطار المنظمة، على غرار األحزاب الحاكمة والمعارضة داخل البرلمانات، ما
منظمة التحرير إال أنها لم ترقى للمستوى  إطارعلى وجود ممارسة ديمقراطية على نحو معين في 

لممثليهم ذلك أن  داألفرابه الدساتير الحديثة في الدول الديمقراطية، فمسألة اختيار الذي تنادي 
المجلس الوطني والذي ينبغي أن يقوم بدور السلطة التشريعية أو البرلمان الذي تتمثل فيه إرادة 
الشعب التي تتمثل من خالل اختياره لممثليه في المجلس الوطني عن طريق االنتخاب، ولكن 

تعذر إجراء االنتخابات تم اختيار أعضائه عن طريق التعين لحين تهيؤ الظروف المناسبة وبسبب 
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إلجراء االنتخابات، وكان يتم زيادة عدد هؤالء األعضاء من قبل المجلس وفقا لمقتضيات مصلحة 
  .معركة التحرير والوحدة الوطنية

  

تحرير تحدد اآلليات والشروط منظمة ال إطاروجود قواعد قانونية واضحة في  يتبين للباحثولم 
السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية، فهي لم تكن نتاج حالة  األحزابالمنظمة لنشأة 

دستورية وقانونية تنظم هذه النشأة والمشاركة، وإنما كانت من خالل المشاركة الثورية والمسلحة 
على الساحة السياسية الفلسطينية، بالرغم من  التي أعطت حق المشاركة في القرار السياسي والعمل

، وجعل إليهاالسياسية واالنضمام  األحزاب تأسيسالذي يعترف بالحق في  األردنيوجود الدستور 
 15السياسية رقم  األحزابلهذا الدستور قانون  مسألة تنظيم ذلك ألحكام القانون، حيث صدر تنفيذاً

خالل هذه الفترة،  فعلياً احية العملية لم يشهد تطبيقاً، إال أن هذا القانون من الن1955لسنة 
ن ميزال يالحق ويقدم لمحاكمه العسكرية المنتالذي كان وال اإلسرائيليفي فترة االحتالل  وخصوصاً

هذا  أماللفصائل الفلسطينية، باعتبار أن هذا االنتماء يشكل جريمة تستوجب المالحقة لفاعلها، 
  .السياسية المذكور خالل هذه الفترة األحزابنون الحال، وبالرغم من وجود قا
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  :الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : السياسية بعد قيام السلطة الفلسطينية لألحزابالقانوني تنظيم ال
  

لت سلطة الحكم التي تو بسبب تعدد السلطاتتشريعات سابقة لنشأتها طينية السلطة الفلس ورثت
السياسية  األحزابومنها قانون  والتشريع قبل قيامها، ومن هذه التشريعات مابقي ساري المفعول

اتفاقيات السالم المرحلية التي ساهمت في  إلى باإلضافةهذا  ،1955لسنة ) 15(رقم  األردني
ر الذي يقتضي البحث في القانوني لمختلف الجوانب والموضوعات القانونية، األم اإلطارتشكيل 

، )مبحث أول(إليهاالقانوني الناظم للحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام  اإلطارمكونات 
  ).مبحث ثاني(لهذا الحق اإلطاروما هي الحدود القانونية التي يرسمها هذا 

  

  :إليهاالسياسية واالنضمام  األحزابالقانوني لتأسيس  اإلطار: ولاألمبحث ال
  

من عـدد مـن    إليهاالقانوني المنظم للحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام  اإلطارل يتشك
 ، واالتفاقيات المرحليـة )مطلب أول( القواعد القانونية ابتداء من القانون األساسي والمواثيق الدولية

  ).مطلب ثالث( التشريعات العاديةو ،)مطلب ثاني(
  

  :مواثيق الدوليةالقانون األساسي وال: المطلب األول
  

فهو وفقا ، للتعريف أساسا معيار المتخذتبعا الختالف الالقانون الدستوري  هنالك اختالف في تعريف
ة وما جاء بها من نصوص الوثيقة الدستوريعتبر تف، باالعتماد على الشكلف رعشكلي يال معيارلل

التي تحتويها هذه الوثيقة، ية ، أي أن الدستور هو مجموعة القواعد الدستورفي التعريف األساسهي 
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في هذا التعريف أنه يجعل من تعريف الدستور مختلف من بلد آلخر تبعا الختالف  واإلشكالية
الدساتير فيها، وحتى في البلد الواحد في حال تغيير دستوره، كما يهمل هذا التعريف بعض 

ورية كالنصوص المتعلقة الموضوعات ذات الصفة الدستورية والتي ال تنص عليها الوثيقة الدست
من الوثيقة على موضوعات ليست ذات صفة ضالبرلمان، وبالمثل قد تت وألعضاءباالنتخاب للرئيس 

دستورية كالنصوص الجزائية والمالية، وأخيرا فإن هذا التعريف ال يفي بتعريف الدستور في البالد 
البالد ذات الدساتير  اليوجد فيها دستور مكتوب، ويتجاهل العرف الدستوري حتى فيالتي 

  .)1(المكتوبة
  

ما  إلىالموضوعي فإنه ال يتم االعتماد على الوثيقة الدستورية أساسا للتعريف، بل لمعيار ل أما وفقا
فكل ما يتعلق بنظام الحكم هو دستوري بحسب جوهره سواء أوردته الوثيقة الدستورية أم لم تورده، 

مجموعة القواعد األساسية التي تحدد شكل الدولة، ( بأنهيكون تعريف الدستور ، )2(هي دستورية
وتضع الضمانات وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات األساسية التي تحدد شكل الدولة، 

  .)3()فراد، وتنظم سلطاتها العامة، مع بيان اختصاصات هذه السلطاتاألساسية لحقوق األ
  

أعلى مرتبة في سلم التشريعات الفلسطينية،  2003يحتل القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
، وعليه فإنه ال يجوز ألي قانون مخالفة أحكام القانون األساسي، إذ )4(فهو بمثابة الدستور المؤقت

على أن نظام الحكم في فلسطين هو نظام  يعتبر المحدد لنوع وشكل نظام الحكم، حيث نص
والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً  ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية

  .)5(ولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطينيؤمن قـبل الشعب، وتكون الحكومة مسمباشراً 
  

                                                           

  .448-447ص -م 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري: الدكتور نعمان احمد الخطيب -1
  .449ص، المرجع السابق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري: الدكتور نعمان احمد الخطيب  -2
  .255ص  ،م2009 –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –النظم السياسية والقانون الدستوري : الدكتور عبد الكريم علوان -3
  .  2003من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام " 115"المادة  -  4
  .  2003من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام " 5"المادة  -  5
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كما ويشكل اإلطار القانوني لمختلف أنواع الحقوق والحريات وفي المقدمة منها الحقوق السياسية، 
المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم على وجه  حيث نص على أن للفلسطينيين حق

   -:)1(الخصوص الحقوق اآلتية 
  

  .تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقاً للقانون  .أ 
 .تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون  .ب 
بات الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقاً التصويت والترشيح في االنتخا  .ج 

 .للقانون
 .تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص  .د 

عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة والمواكب . هـ
  .والتجمعات في حدود القانون

 

بحق األفراد بالمشاركة السياسية وفي تشكيل األحزاب السياسية قر أد قالقانون األساسي بهذا يكون 
مع مبادئ الديمقراطية  ينسجم هذابشكل صريح، وبالتعددية الحزبية والسياسية  ،واالنضمام إليها

أن السلطة ستعمل على "وينص القانون األساسي على وحقوق اإلنسان التي تقرها المواثيق الدولية، 
أن من أهم  و، )2("المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية حقوق اإلنساناالنضمام لكافة 

حقوق اإلنسان األساسية التي أقرت بها المواثيق والمعاهدات الدولية هي الحق في تشكيل الجمعيات 
ضمن القانون األساسي إقرار  حق، ويشكل النص على هذا ال)3(حزاب السياسية واالنضمام إليهاواأل
  .حماية لحق األفراد في تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليهاو
  

أصبحت حماية حقوق اإلنسان من االلتزامات التي يقع على عاتق الدول االلتزام بتحقيقها وتمكين 
األفراد من ممارستها، إذ باتت هذه الحقوق تنال اليوم درجة أعلى من الحماية عن ذي قبل من 

لتحقيق هذه الحماية، وابرز هذه اآلليات التشريعات الداخلية للدول، والتي  خالل اآلليات المقررة 
يجب أن تكون منسجمة مع حقوق اإلنسان التي تقر بها المواثيق والمعاهدات الدولية وإعالنات 

                                                           

  .  2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام  من" 26"المادة  -  1
  .2003 ممن القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعا )10(المواد  - 2
ة لعام واالجتماعية والثقافي االقتصاديةلحقوق الخاص بامن العهد الدولي ) 22(من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة ) 20(المادة - 3

1966.  
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حقوق اإلنسان، ثم آليات المراقبة والمتابعة الدولية للتحقق من تطبيق الدول لهذه الحماية، مثل 
اقبة المنبثقة عن هيئة األمم المتحدة كاللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التي تقوم بمتابعة هيئات المر

، وتلقي 1966مدى إيفاء الدول اللتزاماتها المحددة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 
، )1(لتزامالبعض بخصوص إيفائها لهذا اال هاالتقارير الخاصة بذلك من الدول األطراف اتجاه بعض

كما وتؤكد محكمة العدل العليا على القيمة اإللزامية لحقوق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم المتحدة 
  .)2(لما جاء في قرارها بخصوص حجز الرهائن األمريكيين في إيران اتجاه الدول وفقاً

  

سان الفردية الحق في تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها ليس من ضمن حقوق اإلن يأتي
من الحقوق  من وجوه حقوق اإلنسان الجماعية، حيث تقوم على ممارسة نوعاً فقط، وإنما وجهاً

يجد الباحث بأن القاسم المشترك للحزب السياسي، المتقدمة للتعريفات  فوفقاًالفردية بشكل جماعي، 
 األفكارتجسيد هذه ويسعون ل على رأي أو أكثريتفقون  نيذمجموعة من األفراد ال بينها هو وجود

حرية الرأي ممارسة  وجه من أوجه هيف، ضمن قرارات السلطة أو التأثير فيها على أقل تقدير
والتي تتألف من  ،بصورة جماعية، وهو من الحقوق التي تصدرتها الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان

د الدولي الخاص بالحقوق ، والعه1948ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966المدنية والسياسية لعام 

، حيث يؤكد ميثاق األمم المتحدة على الحقوق المتساوية لحقوق اإلنسان وحرياته )3(1966لعام 
من حقوق اإلنسان األساسية على  ، وفي حقه في تقرير المصير، ومعلوم أن)4(األساسية دون تفرقة

  .أقل تقدير الحق في حرية الرأي واالنتماء السياسي، وبالتالي تشكيل األحزاب السياسية
  

يشكل النص في القانون األساسي على الحق بتشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها ضمانة 
، تنبع هذه الضمانة من المكانة خاصة بيد األفراد في ممارسة هذا الحق في مواجهة السلطات العامة

التي يتمتع بها ضمن تدرج القواعد القانونية، فهو يسمو على كافة القواعد القانونية األخرى وال 

                                                           

اني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، رام اهللا، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، أيار القانون الدولي اإلنس. نزار أيوب، معد - 1
  .43-42، ص 2003

دار الشروق،الطبعة الثانية،  أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،. د - 2
  .69، ص  القاهرة

  .36،  القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص نزار أيوب - 3
  .1945من ميثاق األمم المتحدة لعام ) 3فقرة  1( المادة - 4
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، لذلك فإنه )1(قيم توازن مابين ممارسة هذه الحقوق وتنظيم السلطة لهذه الممارسةيمخالفته، ويجوز 
  .)2(ي والحضارة يتمتع بها النظام السياسيينظر إلى أن وجود الدستور داللة على درجة الرق

  

جملة من القواعد القانون األساسي  يقر، للحق بتشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها اًإسناد
واألصول الدستورية المتطـورة التي تشكل معا المبادئ الدستورية العامة، سواء فيما يتصل 

اختالفها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على 
توضيح الحدود  من خالل تمييز، أو فيما يخص مبدأ سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطات

الفاصلة بين اختصاصات كل منها، بحيث تكفل لها االستقاللية من ناحية، والتكامل في األداء من 
  .)3(حماية للمصلحة العامة ناحية أخرى

  

تشكل مسألة تضمين الدساتير على الحقوق السياسية التي تعلي من مكانة الفرد، سمه من سمات 
سياق التطور الذي شهدته النظم السياسية، وذلك حتى تكون هذه النظم في الدساتير الحديثة تأتي 

مبادئ  مع أكثر انسجاماًو ب مصدر السلطات،انعكاس لإلرادة الحرة لألفراد باعتبارهم المكون للشع
ينظم ويجمع قواه من خالل  أنوالذي له ، )نفسه بنفسه(الديمقراطية التي تقوم على حكم الشعب 

وتعبر عنها،  حزاب السياسية التي تتبنى أفكارهكوين األتتأسيس النقابات، واالتحادات، والجمعيات، و
سياسية المعاصرة، ال بل في النظم ال طبيعياً جلها، من هنا كانت األحزاب السياسية حقاًأوتناضل من 

 .)4(وضرورة من ضرورياتها
  

، وعلى )5(تهاممارسل ووضع القواعد المنظمةللتشريعات العادية الدساتير والقوانين األساسية تحيل 
الباب الثاني منه للنص على الحقوق والحريات القانون األساسي الفلسطيني  أفردساس هذا األ

                                                           

  .7م، اليوجد دار نشر، ص 2009 - هـ 1430،األولى، الطبعة )النظرية العامة(حسن مصطفى البحيري، القانون الدستوري. د - 1
( في الدساتير العربية المعاصرة نموذج اإلنساند علي الصليبي، بحث بعنوان الضمانات التشريعية والقضائية لحماية حقوق محم. د - 2

الدستورية العربية المنعقد في جمهورية مصر  األنظمةفي  اإلنسانمؤتمر حقوق  إلىمقدم ) المعاصر األساسيالدستور الفلسطيني 
  .1، ص 2006آذار  16 -14، أسيوط – أسيوطالعربية، جامعة 

  .2003مقدمة القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام  -3
  .117حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة األمريكية، المرجع السابق، ص . د - 4
  .58م، ص 2000ع السابق، أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرج. د - 5
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من الدساتير التي تقر بهذه الحقوق لمواطنيها، مثال ذلك الدستور يتوافق في ذلك مع كثير  ،)1(العامة
األردني الذي يجيز لألفراد االجتماع وتشكيل الجمعيات واألحزاب السياسية بشكل صريح، ويشترط 
فيها أن تكون غاياتها مشروعة وتسلك في سبيل تحقيقها الوسائل السلمية، ويترك للقانون أن ينظم 

، واألمثلة على مثل هذه الحقوق كثيرة، مثل حرية تأسيس الصحف )2(ردهاإنشائها ومراقبة موا
، حيث ال يمكن االنطالق من هذه )4(، وحق التنظيم النقابي، وحق اإلضراب)3(وسائر وسائل اإلعالم

حدد تأكثر تفصيال  وانينصدور ق تهالحقوق مباشرة، وإنما يلزم لممارسالنصوص لممارسة هذه ا
تكون مسألة تنظيم  أن ، وهذا ما تطلبه القانون األساسي، حيث نص علىتهاممارس مضمون وشرائط

  .  )5(األحزاب السياسية وفق للقانون
  

وبشكل شبه  ،)6(النص على الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها بشكل مباشر جاء
عددية السياسية عندما تم النص بأن شكل الحكم ديمقراطي نيابي يعتمد على الت مباشر أيضاً

بشكل ضمني في أكثر من مادة، مثال ذلك النص على أن الشعب مصدر السلطات، و، )7(والحزبية
، ففي هذا )8(التشريعية والتنفيذية والقضائية :وانه يمارس هذه السلطات من خالل السلطات الثالث

ى األسلوب والطريقة إقرار ضمني بحق تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها، ألنه لم ينص عل
اعي من الشعب عن إرادته، فله أن يعبر بشكل فردي، وله أن يعبر عنها بشكل جم يعبر فيها التي

طر تلتزم بفكر واتجاه معين، و من ضمن هذه األطر والتشكيالت أخالل الدخول في تشكيالت و
  .الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية

  

سلسلة من  تشكلت يرى الباحث بأنها في القانون األساسيالواردة الحقوق والحريات  ومن خالل تتبع
مجال  ال ، فمثالًلى المساس ببقية المبادئ األخرىالمساس بأحدها بالضرورة إيؤدي مترابطة، 

                                                           

بتاريخ  2العدد الممتاز  الفلسطينية،، المنشور في الوقائع 2003الفلسطيني المعدل لعام  األساسيمن القانون  33 إلى 9المواد من  - 1
19/3/2003.  

  .1952من الدستور األردني لسنة ) 16( المادة - 2
  .2003سنة من القانون األساسي المعدل ل) 1الفقرة  27( المادة - 3
  .2003من القانون األساسي المعدل لسنة )  3،4الفقرات  25( المادة - 4
  .2003من القانون األساسي المعدل لسنة ) 1الفقرة  26( المادة - 5
  .2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام ) 26(من المادة ) 1(الفقرة  - 6
  .2003عدل لعام القانون األساسي الفلسطيني الم) 5(المادة  - 7
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لم يكن  إذا، موضوع هذه الدراسة في تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها للحديث عن الحق
لحق تشكيل فهذا بمثابة إلغاء ضمني عتقاد، أو حرية الرأي والتعبير، حق في حرية الفكر واالهنا 

مجموعة من األفراد الذين  وجودالحزب السياسي من مقومات تشكل األحزاب السياسية، ألن 
أو أفكار موحدة، وهو كذلك وجه من أوجه ممارسة حرية الرأي والتعبير بشكل  اًيعتنقون فكر

الفكر واالعتقاد إلى إلغاء التعددية، وبإلغاء التعددية نكون قد ألغينا  جماعي، كما ويستتبع إلغاء حرية
النظام الديمقراطي، ألن روح الديمقراطية، ولبنتها األساسية هي التعددية، فبدون تعددية ال وجود 

  .)1(للديمقراطية
  

نسان حقوق اإل إلىأصبح ينظر ومن منطلق توسيع دائرة الحماية الدستورية للحقوق والحريات، 
دستورية بطبيعتها، ألن جوهرها حماية قيم الحياة المشتركة للمجتمع  حقوقاًعلى أنها األساسية 

النص عليها في الوثيقة الدستورية، فهي تستمد  إلىبشقيها الموضوعية والنفسية، ودون الحاجة 
د الدولة وجودها من فكرة حقوق اإلنسان، ومبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، وأن أساس وجو

القانونية مبني على احترام مبادئ حقوق اإلنسان األساسية، وبهذا االتجاه ذهبت محكمة العدل العليا 
المساس بالحقوق المنصوص عليها في  إلىفي مصر، إذ اعتبرت الحقوق التي يؤدي المساس بها 

ن الحقوق، من ذلك دستورية، وقضت بعدم دستورية القوانين التي تمس بهذا النوع م الدستور حقوقاً
عدم جواز أن ينص قانون المحاماة على منع فئة معينة من المحامين من مزاولة مهنة المحاماة أمام 

لمبدأ دستوري وهو حق المتهم في أن يختار محاميه  المحاكم الجزائية أو االبتدائية، وذلك إعماالً
   . )2(الذي يثق به

  

على كافة األحكام واإلجراءات القانونية التي تتعلق أن يتضمن القانون األساسي  مكنالم من غير
يلمح والقوانين األساسية فإنه  كما هي وظيفة الدساتيربتنظيم أي حق من الحقوق التي يكفلها، وإنما 

األكثر تفصيال  ويترك للقوانين العادية أن تضع له النصوص ،لهذا الحق من خالل النص عليه
عقب النص على أي من الحقوق في نهاية النص عبارة يورد  ما اكثيرلذا فهو  ؛لممارسة هذا الحق

أو في حدود القانون وغيرها من العبارات  ووفقا ألحكام القانون، أو مع مراعاة أحكام القانون،

                                                           

  .28أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص . د - 1
  .64أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص . د - 2
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هذه العبارات كانت صيغة و. )1(األخرى المرادفة التي تحيل للقانون لينظم ممارسة حق من الحقوق
فضفاضة مثل استخدام عبارة شريطة عدم مخالفة النظام  ر من األحيانفي كثي في القانون األساسي
إيراد مثل هذه العبارات من شأنه أن يفتح  لذا كانت محال لالنتقاد كون أن ،)2(العام واآلداب العامة

وبالتالي االنتقاص من هذه الحقوق  غير مبررة، نفيذية ألن تضع قيوداًأمام السلطة الت الباب واسعاً
بالنظام العام تارة، وباآلداب العامة تارة أخرى، فال يكفي النص على الحق في تشكيل متذرعة 

األحزاب السياسية والتعددية السياسية، وإنما يجب أن ينتظر حتى يتم إصدار قانون جديد لألحزاب 
  . )3(السياسية حتى يتم الحكم فيما إذا كان سيتم تكريس مبدأ التعددية أم ال

  

من الحقوق  سبة للقانون فقد ال تتسع نصوصه لكافة األحكام التفصيلية لممارسة حقاًكذلك األمر بالن
، ولكن وفي التي تصدر بمقتضاهللوائح التنفيذية  يةصيلالتفتحديد القضايا يترك  لذا من الممكن أن

فإن القانون وما يصدر بناء عليه من لوائح تنفيذية يجب أال تتعارض مع القانون  ،جميع األحوال
  .)4(وإال فيحكم بعدم مشروعيتها) التشريع العادي( األساسي، أو القانون

  

  :اتفاقيات السالم المرحلية: المطلب الثاني
  

بعد تردد واختالف قامت منظمة التحرير بحسم الموقف بخصوص الخالف من مبدأ االعتراف 
دولة فلسطينية على  بإسرائيل، والدخول في مفاوضات مباشرة والقبول بحكم ذاتي فلسطيني وإقامة

الذي أدى إلى تحوالت في عدة للقرارات الدولية، األمر  ما يتم تحريره من األراضي الفلسطينية وفقاً
 هالنظام السياسي الفلسطيني، وهيئ التأثير على شكل هذا البحث أهمها وارتباطا بموضوع ةأصعد

  . نيةلمناخ سياسي جديد ذو تأثير مباشر على الحالة الحزبية الفلسطي
  

 فر شروط األهلية في طرفيهاأن تتويجب ، أو الدولي أي اتفاق سواء على صعيد القانون الداخليوك
  ).ثاني فرع( قانونية على طرفيه اًآثار االتفاق اهذ حتى يرتب، )أول فرع(

                                                           

  .2003المعدل لسنة  األساسيقانون من ال) 19،20(المواد  - 1
  .2003المعدل لسنة  األساسيمن القانون ) 18( المادة - 2
) ابريل(عزيز كايد، القضايا الخالفية في مشروع دستور دولة فلسطين، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، نيسان. أ - 3

  .36، ص 2004
دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة، المرجع السابق، ص  - لحديثة السياسات العامةكامل ثامر محمد الخزرجي، السياسية ا.د - 4

283-284.  
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 :مدى األهلية القانونية لمنظمة التحرير في إبرام معاهدات دولية: األول لفرعا
  

يكون طرفيه متمتعين باألهلية القانونية لترتيب آثاره، لذا يرى الباحث أن هنالك  كأي اتفاق البد أن
القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلبرام اتفاقيات دولية معترف  هليةمدى توافر األأهمية لبحث 

 ستبرمه من اتفاقيات ستكون السند وذات أثر قانوني من وجهت نظر القانون الدولي، ألن ما ،بها
القانوني الذي يؤسس لنشأة الدولة الفلسطينية المستقلة، وألنه سيكون لهذه االتفاقيات آثار على شكل 

  .النظام السياسي الحقاً
  

الحالة أو الوضعية أو المركز الذي "قصد بالشخصية القانونية من وجهت نظر القانون الدولي بأنها ي
لقواعد القانون الدولي وليس من نظام  اجبات وفقاًيخول صاحبه أهلية اكتساب الحقوق وااللتزام بالو

قواعد قانونية رضائية مع غيره من  إنشاء، ومعنى ذلك أن يكون بمقدور هذا الكيان "قانوني آخر
  .)1(ن يخاطب بالقواعد القانونية الدولية بشكل مباشر وليس من خالل وسيطأمماثلة، والكيانات ال

  

القانونية الدولية بعدة مراحل، فاقتصر في العصور القديمة تدرج االعتراف واإلقرار بالشخصية 
مدة طويلة  األمرواستقر هذا  ،على الدول فقط على الملوك واألمراء، ثم أصبح فيما بعد مقتصراً

عضوي، وذلك من خالل  أساسيقوم على  :على معايير، المعيار األول اًمن الزمن، وكان هذا مبني
هو  :ة وهي الشعب واإلقليم والسلطة السياسية، والمعيار الثانيللدول األساسيةتحقق العناصر 

نه ينقصها االعتراف، فهو اعتراف أإال  تكون الدولة قائمة عضوياً أناالعتراف، فمن الممكن 
نه أ، إال )2(توافرت عناصر الدولة إذاللشخصية القانونية للدولة، وينبغي أال يتم االعتراف إال  منشئ

ن، وبلغ التطور أقصى درجاته ليعترف بكيانات ذات وضع خاص مثل الفاتيكا راألمتم التوسع في 
ك نوع من لثر الحرب العالمية الثانية لمساعدة الشعوب الرازحة تحت االحتالل، فأصبح هناإعلى 

االعتراف التمهيدي الذي يعترف بالشخصية القانونية لكيانات مثل حكومات المنفى والثوار 
 ،قانونية اًبواقع معين يترتب عليه آثار إقراررة يكون هذا االعتراف بمثابة ومحاربين وحالة الثو

                                                           

وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد القانون واختالل القوى والموازين،  اإلسرائيليمحمد عبد السالم سالمه، الصراع الفلسطيني . د - 1
في ضوء القواعد القانونية الدولية، شبكة المعلومات  اإلسرائيليةمقدمات السالم الفلسطينية  دراسة قانونية لقضايا المرحلة النهائية من

  .19-18، ص 2001جامعة عين شمس ، الطبعة األولى  –الجامعية 
ى والموازين، وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد القانون واختالل القو اإلسرائيليمحمد عبد السالم سالمه، الصراع الفلسطيني . د  - 2

  .22المرجع السابق، ص 
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والدة دولة جديدة، استفادة حركات التحرر من مضمون هذا التوسع في  إلىيؤدي  أنومن الممكن 
  .)1(االعتراف بالشخصية القانونية مثل منظمة التحرير الفلسطينية

  

ير االعتراف بالشخصية القانونية لبعض الكيانات من تبرتم طرح عدة نظريات ومقترحات فقهية ل
بتقسيم أشخاص القانون الدولي من غير الدول، أطلق مناداة ال تاألطروحامن بين هذه  ،غير الدول

، )المدرسة االشتراكية والغربية( عن مقاربة بين مدرستين فقهيتين عليه الهيئات العامة وهو عبارة
كات التحرر التي كانت تناضل ضد الحكم النازي ضمن الهيئات حر إدخاللهذا الطرح تم  ووفقاً

مقارنة بين وضعية ال ومن خالل وحكومات المنفى، األوربيةالتحرر جانب حركات  إلى اإلقليمية
من حق منظمة  فإنه ،المحاربين الفرنسيين خالل الحرب العالمة الثانية وبين منظمة التحرير

يقوم على خلفية كان االعتراف بهؤالء المحاربين  نية، وذلك ألنتع بالشخصية القانوتتم أنالتحرير 
 وهذا يتطابق تماماً ،تواجدوا وليس بوصفهم حكومة منفى أينماالفرنسيين  األحراريمثلون جميع  أنهم

المحاربين الفرنسيين  أنمع وضعية منظمة التحرير، ويرد على المناهضين لهذا التوجه من باب 
لم  وهو ما ،اإلقليمالفرنسية أي على جزء من  على بعض المستعمراتكانوا آنذاك يسيطرون 

العبرة هنا بأن حركة التحرر مرتبطة أن ؤكد الكثير من الفقهاء يتوافر في منظمة التحرير، في
وبدونه تفقد صفتها وشخصيتها  ،وهو الهدف من وجودها ،باإلقليم وتناضل من أجل استرداده

نص عليه الميثاق الوطني  من خالل ما في منظمة التحرير نظرياً فعالًالقانونية، وهذا ما هو متحقق 
من خالل ما قامت به من خطوات ونضاالت في سبيل دحر االحتالل وتقرير  ، وفعلياً)2(الفلسطيني

هذا استبدال هذه السيطرة بالسيطرة على الشعب،  إلىذهب البعض بذات االتجاه يالمصير، و
طارئ وال يرتب أي  أمربقى كامنة في الشعب وأن االحتالل ماهو إال السيادة ت أن إلىباإلضافة 

لمحو وطمس الهوية الفلسطينية بمرور الزمن،  ألية مدعيات، ومنعاً مع هذا وسداً ، وتمشياً)3(آثار
فتنتقل من جيل  األجيالتتوارثها  أصيلةنجد أن الميثاق الوطني نص على أن الهوية الفلسطينية هي 

  .)4(جيل إلى
  

                                                           

  .109بلوماسية التحرر الوطني التجربة الفلسطينية، المرجع السابق، ص ، رشاد توام - 1
  .من الميثاق الوطني الفلسطيني) 25، 24( المواد - 2
  .111-110دبلوماسية التحرر الوطني التجربة الفلسطينية، المرجع السابق، ص م، رشاد توا - 3
  .من الميثاق الوطني الفلسطيني) 5،6( دةالما - 4
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عزز اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني من مكانتها وسهل 
وافتتحت لها  ،التعامل معها من بقية دول العالم بهذا المعنى، وحازت على اعتراف من معظم الدول

مكاتب في هذه الدول عوملت كسفارات، وكان يتم دعوة المنظمة لحضور عدد من المؤتمرات 
، وفي عدد من المؤتمرات التي كانت 1973وعام  1964ية مثل قمة دول عدم االنحياز عام الدول

تعقدها الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ودعيت لحضور مناقشات الجمعية العامة 
لذات الخصوص، ثم تطور وضع منظمة التحرير في هيئة  األمنالخاصة بفلسطين وكذلك مجلس 

عضو كامل العضوية بدون الحق في  إلىليرتقي من مستوى مراقب  1988ام المتحدة ع األمم
الدولة، كل تلك أمور ال  إعالنالتصويت، ثم اتبعت ذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة بالموافقة على 

تدع مجاال للشك من االعتراف لمنظمة التحرير بالشخصية واألهلية القانونية إلبرام المعاهدات 
  .)1(الدولية واالتفاقيات

  

فإن الشخصية الدولية لفلسطين هي أصيلة وموجودة قبل وجود وقيام إسرائيل، وهي  اإلطاروبذات 
مساوية لغيرها من الدول العربية التي كانت ترضخ تحت سلطة االنتداب كاألردن وسوريا ولبنان، 

قعة تحت االنتداب، وإنما وكما هو معلوم فإن سلطة االنتداب ال تلغي الشخصية القانونية للدولة الوا
تنحصر وظيفة الدولة المنتدبة في تقديم النصح والمساعدة للدولة الواقع عليها االنتداب حتى تصبح 

والتي توجب على دولة  ،نفسها بشكل مستقل، وهذا ما تؤكده مواد صك االنتداب إدارةقادرة على 
، واالنضمام لكافة )2(ن أي جزء منهوعدم التنازل ع ،فلسطين إقليماالنتداب المحافظة على كامل 

المواثيق والمعاهدات الدولية التي فيها مصلحة لفلسطين، وفي هذا داللة واضحة على احتفاظ 
فلسطين بشخصيتها الدولية، وينسحب هذا على منظمة التحرير باعتبارها الممثل لهذه الشخصية 

  .)3(استردادها واستقاللها إلىوكحركة تحرر تسعى 
  

  

                                                           

وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد القانون واختالل القوى والموازين،  اإلسرائيليمحمد عبد السالم سالمه، الصراع الفلسطيني . د - 1
  .32المرجع السابق، ص 

  .1922تموز  24 المتحدة في األمممن صك االنتداب على فلسطين الصادر عن عصبة ) 5( المادة - 2
وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد القانون واختالل القوى والموازين،  اإلسرائيليمحمد عبد السالم سالمه، الصراع الفلسطيني . د - 3

  .36المرجع السابق، ص 
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  :لألحزاب السياسية التنظيم القانوني أثر اتفاقيات أوسلو على: لثانيا لفرعا
  

والمقدمات التي ستكون عليها االتفاقية  األسسكاتفاق سالم مبدئي يتضمن على  أوسلويأتي اتفاق 
والشكل الذي  األسسالنهائية للسالم، من هنا تأتي أهمية هذا النوع من المعاهدات، فهي التي تحدد 

اتفاقيات  إبرامك العديد من التجارب العالمية التي كان يتم فيها لالمعاهدة النهائية، وهناستقوم عليه 
بين فرنسا وايطاليا  1859زيروخ لالتفاقية التي مهدت  "فيال فرنكا"مبدئية للسالم مثل معاهدة 

والتي يفرضها عادة الطرف  ،والنمسا، وهي تختلف عن الشروط األولية التي تسبق المفاوضات
المعاهدات المبدئية للسالم هي  إلىنظر المنتصر على الطرف المهزوم، ومن الناحية القانونية فإنه ي

معاهدات قانونية مثلها مثل أي معاهدة دولية، وال يجوز التعديل على بنودها إال بموافقة أطرافها، 
فيذ، أو في حال وصلت ذات طبيعة مؤقتة تنتهي بدخول االتفاقية النهائية حيز التن أنهاوما يميزها 

الفشل،  إلىلألسس المتفق عليها في االتفاقية المبدئية  المفاوضات الخاصة باالتفاقية النهائية وفقاً
اتفاقية نهائية بشكل  إلىوهي تتماشى والظروف التي عقدت في ظلها والتي يصعب التوصل معها 

  .)1(مباشر دون الدخول في اتفاقية مبدئية
  

لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ولمبدأ حسن النية في  اعد القانون الدولي، وتنفيذاًودون المخالفة لقو
تتمتع بالقوة القانونية الملزمة ) مقدمات السالم(فإن المعاهدات المبدئية للسالم تنفيذ المعاهدات،

ا ألطرافها، حيث يصبح لها قوة القانون في نظامها القانوني الداخلي، وبناء عليه تكون نصوصه
  .)2(وال يجوز تجاوزها أو مخالفتها األطرافملزمة للسلطات العامة ولألفراد في الدول 

  

 آثارها القانونية المباشرة على النظام القانوني الداخلي الفلسطيني نظراً أوسلومن هنا يكون التفاقية 
دولي، وألنها إللزامية نصوصها كاتفاقية دولية مكتملة الشروط كونها ال تخالف قواعد القانون ال

القانونية لاللتزام بالواجبات،  األهليةالقانون الدولي ذوي  أشخاصتمت بالتراضي بين شخصين من 
لألسس التي ينص عليها هذا  والتمتع بالحقوق التي ترتبها تلك االتفاقيات على األطراف، ووفقاً

                                                           

انون واختالل القوى والموازين، وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد الق اإلسرائيليمحمد عبد السالم سالمه، الصراع الفلسطيني . د - 1
  .46المرجع السابق، ص 
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قلة على ضوء قراري قيام دولة فلسطينية مست إلىيفضي  أناالتفاق فإن االتفاق النهائي يجب 
  .)1(338و  242 األمنمجلس 

  

 تشتمل، وهي كاتفاق مرحلي واحد إليهاينظر  و على عدة مالحق وبرتوكوالتسلواتفاقية أجاءت 
وألنها ملزمة لعدد كبير من الجوانب والموضوعات،  أسساًعلى عدد من النصوص التي تضع 

من النظام  ءاًنها تصبح جزأل، وول طرفيهابقب إال عليهاتعديالت  إدخال أيةال يجوز و لطرفيها،
القانوني الداخلي لكال الطرفين، وال يجوز مخالفتها ال من قبل السلطات العامة وال من قبل األفراد، 

بشكل غير مباشر وفقا لما سيتم تناوله كان ، وإن ا البحث مع موضوع هذهذه االلتزامات  والرتباط
  .يتاآل بحثفي الم

  

  :لتشريعاتا: المطلب الثالث
  

القانونية والشروط  األحكامبيان الدستورية على  التي تتعلق بحق من الحقوق التشريعات عملت
، )فرع أول( الحق الدستوري، وقد يصدر قانون خاص بتنظيم ممارسة ة هذه الحقوقلمباشر المنظمة

  )فرع ثاني(والشروط القانونية لممارسة هذا الحق موزعة على عدة قوانين  األحكامتكون وقد 
  

  :1955لسنة ) 15( رقم األردني قانون األحزاب السياسية: ولالفرع األ
  

ممارسة  في  األفرادتنظيما لحق  1955لسنة ) 15( رقم األردني قانون األحزاب السياسيةيأتي 
الحق  األردنيحيث كفل الدستور  ،إليهاالسياسية واالنضمام  األحزابحقهم الدستوري في تأسيس 

وهذا يتطابق مع القانون  ،)2(السياسية وترك للقانون أن ينظم طريقة ذلك األحزابفي تأليف 
، )3(الذي أقر بهذا الحق أيضا لألفراد وجعل مسألة تنظيم الممارسة وفقا ألحكام القانون األساسي

يعني  فهذا القانون األساسي،من نطوي على تنظيم لحق من الحقوق األساسية بناء على إحالة يكونه ف
الخ، ...تنظيم ممارسة هذا الحق بوسيلة قانونية أخرى كوضع لوائح أو أنظمة أو قراراتدم جواز ع
  .الحق وسمو بمكانة هذاقانونية ضمانة في هذا و

                                                           

  . 1995أيلول،  28، بتاريخ كولومبيالموقعة في واشنطن، مقاطعة ا) أسلو ب(يراجع في ذلك ديباجة االتفاقية االنتقالية  - 1
  .1952من الدستور االردني لعام ) 3و 2ف  16(المادة - 2
  .2003من القانون االساسي المعدل لسنة ) 26(المادة - 3
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، بل هذا المنظم لحق دستوريقانون لنه ال يجوز صدور الئحة تنفيذية لأليس المقصود مما تقدم 
م بعدم قانونية تلك الالئحة لمخالفتها للقانون، ألن مخالفة جائز ما دام يجيز القانون ذلك، وإال فيحك

ال تشكل مخالفة للدستور، وإنما  من الدستور إحالةالصادر لتنظيم حقا دستوري بناء على القانون 
  .)1(، إال إذا كانت هذه الالئحة تنتهك الحق الدستوري الذي كفله الدستورقانونيةمخالفة 

  

صادر قبل  إال أنههذا القانون تنظيما لحق كفله القانون األساسي،  أن يصدر السياق الطبيعيكان 
 أبانالذي كان ساري المفعول  األردنيبموجب الدستوري  بكثير األساسيصدور القانون 

لألحزاب  جديدا لم يصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تأسيسه قانوناً، و)2(صدوره
إال  1997قدم مسودة مشروع لقانون األحزاب السياسية عام السياسية، مع العلم أن مجلس الوزراء 

ولم يسير المجلس التشريعي باإلجراءات المطلوبة إلقرارها وتحويلها إلى  ،أنها بقيت مجمدة
هو القانون الساري  1955لسنة ) 15(، وبالتالي فإن قانون األحزاب السياسية األردني رقم)3(قانون

، مع العلم أن هذا القانون ساري المفعول في الضفة الغربية وال )4(كونه لم يلغى بموجب قانون جديد
للحكم المصري لدى صدور القانون المذكور، وهذا ما  الذي كان خاضعاً )5(يسري على قطاع غزة

يشكل أولى اإلشكاليات التي تواجه تطبيق هذا القانون، باإلضافة إلى إشكاليات أخرى تنطوي على 
   .تي ذكرهاتطبيق هذا القانون سيأ

  

السياسية  األحزاببتشكيل تقتصر وظيفة قانون األحزاب السياسية على تنظيم ممارسة الحق 
أن تخل بجوهر هذا الحق، أو أن تقيده، من خالل المغاالة دون وال تنشئه ابتداء،  إليهاواالنضمام 

األحزاب قانون  على و ماينطبقفي وضع القيود والمحددات الالزمة لممارسة هذا الحق، وه
ن أحق دستوري، وكألحزاب السياسية يتعامل مع الحق في تشكيل ا مالسياسية المذكور، فهو ل

السلطة  جانب من على أنه تنازلتعامل مع هذا الحق وظيفته تتجسد في تنظيم ممارسة الحق، بل 
، ودون مفلوتة لتصادر هذا الحق متى شاءت السلطة التنفيذية ترك يدف، األفرادلصالح  التنفيذية

                                                           

  .56أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص . د - 1
  .1952من الدستور األردني لعام ) 2فقرة  16(المادة - 2
، إصالح قانون االنتخابات وتنظيم األحزاب السياسية في فلسطين، مجموعة خبراء، الضفة الغربية )  IFES(تقرير لمؤسسة آيفس - 3

 .2007مارس  -وغزة، آذار
  .2003من القانون األساسي المعدل لعام ) 118( المادة - 4
  )المقتفي(ع في فلسطينالقضاء والتشري منظومة -5
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خاضعة لسلطة وزير  إداريةالسياسية عبارة عن وحدات  األحزاب، وكأن رقيب عليها في ذلك
  .الداخلية المباشرة

  

م ممارسة تنظ التيبخصوص القوانين تقدما شهدت التجربة الفلسطينية في المجال التشريعي  
مثل قانون  القوانين األفراد لحقوقهم التي يكفلها القانون األساسي، وحسم الخالف في بعض هذه

فقط على  انونالقدور  قصرتم بحيث  ،)1(لصالح األفراد في مواجهة السلطة التنفيذية الجمعيات
، الحق امن أنشأ هذ وه ولة بموجب القانون األساسي، وأنه ليستنظيم ممارسة األفراد لحقوقهم المكف

، وهم ليسوا بحاجة إلى تقديم شاءوامارسة حقهم الدستوري هذا متى وأن لألفراد االستفادة من م
منهم عن الرغبة في ممارسة هذا الحق،  ترخيص لممارسة هذا الحق، إنما طلب تسجيل إعالناً

، أن اًوليس المطالبة بهذا الحق، ومن نتائج جعل ممارسة الحق تحتاج إلى تسجيل وليس ترخيص
يها لمنع هذه الممارسة يجعل األصل هو حق الممارسة وأن على الحكومة في حال وجود أسباب لد

يعطي السلطة التقديرية للسلطة أن تتقدم باعتراض، بخالف الوضع في حال الترخيص الذي 
  .)2(يجعل عبء االعتراض على عاتق األفراد في حال رفضت الحكومة منح الترخيصالتنفيذية، و

  
لحزب السياسي لالترخيص المسبق  1955لسنة ) 15(قانون األحزاب السياسية األردني رقميشترط 

يكتفى فقط بتقديم طلب الترخيص أو التسجيل ليكون جائزا  ممارسة نشاطاته، وال له حتى يجوز
، ويمكن أن يعزى )3(ال بعد استالم إشعار بقبول الطلبإهذه األنشطة،  بل ال تكون جائزة ممارسة 

الحقبة التي صدر  ذلك إلى طبيعة ومساحة الحقوق والحريات التي كان يتمتع بها األفراد في تلك
  .فيها هذا القانون

  

  :األحزاب السياسية لتنظيمالتشريعات غير المباشرة : الفرع الثاني
  

تتأثر ممارسة العمل الحزبي بمجموعة من القوانين باإلضافة إلى القانون األساسي، وقانون 
يمكن التطرق  رة الاألحزاب السياسية، والتي تشكل مجتمعة البيئة القانونية للعمل الحزبي، وهي كثي

                                                           

  .بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات االهلية 2000لسنة ) 1(من قانون رقم ) 1،2ف  4(  المادة - 1
، تحرير "دراسات ومالحظات نقدية"عزمي الشعيبي، عالقة القانون األساسي بقانون المطبوعات والنشر، قانون المطبوعات والنشر . د - 2

  .4، ص 1999لسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام اهللا، حزيران عمار دويك، الهيئة الف. د
  1955لسنة ) 15(رقم قانون األحزاب السياسية األردني من) 6( المادة - 3
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موضوع ب ارتباطاًتأثيرا وبأكثر هذه القوانين  الباحث كتفييسفليها مجتمعة في سياق هذا البحث، إ
فقرة (، وفي مقدمة هذه القوانين قانون االنتخاباتالسياسية واالنضمام إليها األحزابالحق في تشكيل 

  ).ةثانيفقرة (المطبوعات والنشر ، وقانون)أوال
  

  :قانون االنتخابات: ولىالفقرة األ
  

رئاسة السلطة الفلسطينية، االنتخابات  مبتنظيعنى نتحدث هنا عن قانون االنتخابات العامة والذي ي
التنظيم القانوني لألحزاب السياسية دون الحديث  في بحثال ال يمكنوعضوية المجلس التشريعي، إذ 

عن غيرها من التشكيالت األخرى كالنقابات األحزاب السياسية أهم ما يميز عن قانون االنتخابات، ف
هذه الغاية لتحقيق  األساسيوالطريق بسلطة الحكم،  لإلمساكتسعى  أنهاوجماعات الضغط وخالفه، 

القرار اعترف ، حيث هو االنتخابات التي يرسم طريقها وقواعد المشاركة فيها قانون االنتخابات
السياسية بالمشاركة في  األحزاببحق   مةبشأن االنتخابات العا 2007لسنة  1بقانون رقم 

  .)1(االنتخابات بقوائم انتخابية
  

حقين من نوع واحد، ل تنظيمهما من حيثالسياسية  األحزابيلتقي كل من قانون االنتخابات وقانون ف
 العمل الحزبي، تنظيماً، والحق في ممارسة وتصويتاً فحق المشاركة في االنتخابات، ترشيحاً

، وألن األحزاب السياسية تسعى إلى )2(الحقوق السياسية المقررة لألفراد والجماعات ، منوانضماماً
الوصول إلى السلطة لتنفيذ برامجها، وألن الطريق الدستوري والقانون لذلك هو االنتخابات، فإن 
قانون االنتخابات هو الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الترشح واالنتخاب، أي أنه ينظم عملية 

  .افس على السلطة وإعالن الفائز بهاالتن
  

كما يتقاطع القانونين في أكثر من جانب، ففي حين  ينص قانون األحزاب على مصادر التمويل 
مصادر النص على قانون االنتخابات باإلضافة إلى  فإن، )3(المسموح بها لتمويل األحزاب السياسية

به لتمويل الحمالت االنتخابية للقوائم  ينص على السقف المالي المسموحفإنه التمويل المسموح 
االنتخابية والمرشحين، كما ويلزم األحزاب المشاركة أن تقدم تقريرا ماليا توضح فيه مصادر تمويل 

                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة  1القرار بقانون رقم من ) 1(المادة  - 1
  .2003المعدل لعام  األساسيمن القانون ) 3و 1ف  26( المادة - 2
  .1955لسنة  15رقم  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 4ف 10(المادة  - 3



 

66 

أن  االنتخابات المركزية لجنةاالنتخابية، مع جواز أن تشترط  الحملة االنتخابية لمرشحيها وقوائمها
ق حسابات قانوني، من هنا يشكل قانون االنتخابات نوعا من تكون هذه التقارير مدققة من قبل مدق

، ومعروف أن الالعب األكبر الذي يؤثر في )1(بة المالية على األحزاب السياسيةإطار المتابعة والرقا
العملية االنتخابية هم األحزاب السياسية، فهم من يقوم بتقديم القسم األكبر من المرشحين للمنافسة 

ثيلية، ويقومون بتعبئة وتوجيه الناخبين للمشاركة في العملية االنتخابية على المناصب التم
  .والتصويت على نحو معين، وهم من يصادق بشكل فعلي على نتائج العملية االنتخابية

  

في التأثير على النظام السياسي  محورياً من القوانين التي تلعب دوراً اًويشكل قانون االنتخابات واحد
، ذلك ألن م االنتخابيلذي يتضمن على النصوص القانونية التي تحدد شكل النظاوالحزبي، فهو ا

ر يفي تكوين شكل نظام الحكم ومسألة الوصول للسلطة، فأي تغي هاماً النظام االنتخابي يلعب دوراً
 ي الحلقات التي تتصل بنظام الحكمفي شكل النظام االنتخابي من شأنه أن يحدث تغييرا في باق

صول للسلطة، لذا توصف عملية انتقاء النظام االنتخابي بأنها مسألة سياسية باألساس مسألة الوو
وليست مسألة فنية، فاختيار النظام االنتخابي يحدد بشكل فعال توزيعة المقاعد داخل البرلمان، 
وبالتالي الحزب أو األحزاب التي ستصل على السلطة، أي أنه يؤثر بشكل فعال في التركيبة 

  .)2(داخل النظام السياسيالحزبية 
  

من هنا تنبع األهمية لقانون االنتخابات والقواعد القانونية األخرى المرتبطة به بالنسبة لألحزاب 
بالنسبة للتنظيم القانوني لألحزاب السياسية، كونها ترتبط بشكل وثيق بالتنظيم  السياسية، وتحديداً

الوضع القانوني لألحزاب السياسية في القانوني لألحزاب السياسية في فلسطين، ولخصوصية 
فلسطين نظرا لعدم وجود قانون لألحزاب السياسية في فلسطين سوى قانون األحزاب السياسية 

واقتصاره  ،في قطاع غزة األردني مع ما يعانيه من قصور تشريعي من حيث عدم سريانه جغرافياً
وانب التي تتعلق باألحزاب على الضفة الغربية فقط، ولقصور نصوصه عن معالجة كافة الج

لتنظم بعض الجوانب القانونية  حظ بأن قوانين االنتخابات حملت نصوصها أحكاماًيالالسياسية، 

                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم ) 69( المادة - 1
، )IDEA(نتخابات، أشكال النظم االنتخابية، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واال2005أندرو رينولدز بن ريلي أندرإيليس وآخرون، - 2

  .22-20ترجمة أيمن أيوب، المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ص 
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آخر ينظم هذه الجوانب،  وهذا منطقي في ظل عدم وجود قانونٍالخاصة باألحزاب السياسية، 
  .والنسجام موضوعها مع ذات السياق القانوني لالنتخابات

  

الرغم من احتواء قوانين االنتخابات على بعض النصوص القانونية التي تنظم مشاركة إال أنه وب
لتنظيم العمل الحزبي، حيث ال  عد كافياًاألحزاب السياسية في العملية االنتحابية، إال أن هذا ال ي

ور يقتصر دور األحزاب السياسية فقط على المشاركة في العملية االنتخابية، وإنما يتعدى هذا الد
ن الديمقراطية تبدأ من داخل األحزاب السياسية، أالدول التي تؤمن بالديمقراطية، وفي  خصوصاً

فاإلطار القانوني لألحزاب السياسي في ظل قانون األحزاب السياسية ال يتوقف على التنظيم 
ة، وإنما الخارجي لألحزاب السياسية كتنظيم مشاركتها في االنتخابات للتنافس على المناصب التمثيلي

ن تغني هذه النصوص عن ، وبالتالي ل)1(يمتد إلى تنظيم الديمقراطية الداخلية لألحزاب السياسية
) 15( لألحزاب السياسية يقوم مقام قانون األحزاب السياسية األردني رقم مستقٍل حديث وجود قانونٍ

  .في الضفة الغربية دون قطاع غزة الذي الزال سارياً 1955لسنة 
  

انين االنتخابات مسألة العمل الحزبي لغايات المشاركة في العملية االنتخابية، وذلك من نظمت قو
جل تمكينها من تقديم مرشحين وقوائم انتخابية بصفة حزبية تحت اسمها وشعارها من أجل التنافس أ

ي على المناصب التمثيلية ابتداء من منصب رئاسة الدولة، وانتهاء بعضوية المجالس المحلية، ولك
لدى لجنة االنتخابات المركزية، بصفتها  يتمتع الحزب السياسي بهذا الحق، يجب أن يكون مسجالً

  .)2(الجهة المختصة بتنظيم االنتخابات واإلشراف عليها واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك
  

التي تتم  الواردة في القوانين االنتخابية ليست تلكعملية تسجيل األحزاب السياسية  من هنا تكون
لدى الجهات الرسمية المختصة في الدولة، بقصد الترخيص لها بممارسة النشاطات السياسية التي 

للداللة على عملية تسجيل األحزاب لغايات المشاركة في  بل، النظام السياسينون ويجيزها القا
ق نتيجة تسجيلها وما يتبع ذلك من حقو ،العملية االنتخابية كشرط لتقديم قوائمها وتسمية مرشحيها

سياسية، وهذا ما تؤكده إجراءات لجنة االنتخابات المركزية  واعتمادها من قبل اللجنة أحزاباً

                                                           

، الضفة الغربية ) IFSE(السياسية لفلسطين، مؤسسة أيفس األحزابقانون االنتخابات وتنظيم  إصالحعمار دويك، تقرير بعنوان . د - 1
  .2007نيسان  –وغزة، آذار 

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1(نون رقممن القرار بقا) 9( المادة - 2
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الخاصة بتسجيل األحزاب السياسية لديها، حيث تشترط لقبول تسجيل الحزب السياسي لدى اللجنة 
لجنة فقا إلجراءات هة الرسمية لذلك وبهذه الصفة لدى الجهات الرسمية، والج أن يكون متمتعاً

وزارة الداخلية  ادرةهي وزارة الداخلية، حيث يشترط إرفاق شهادة تسجيل صاالنتخابات المركزية 
  .)1(مع طلب التسجيل

  

قوانين االنتخابات اعترفت بالقوائم االنتخابية كشكل من أشكال الممارسة الجماعية  يرى الباحث بأن
س التشريعي أو المجالس المحلية، ومنحت لألحزاب للحق في التنافس على الفوز بمقاعد المجل

الحق في ولألفراد العاديين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح السياسية، واالئتالفات الحزبية، 
باألحزاب السياسية من خالل منحها هذا  ، وبالرغم من اعترافها ضمناً)2(تشكيل القوائم االنتخابية

ا يحدد المقصود باألحزاب السياسية، حيث تورد القوانين في الحق، إال أننا ال نجد في نصوصها م
على تعريف بالمصطلحات المستخدمة في نصوصها تساعد على  حتويالعادة مادة للتعريفات ت
  .فهمها وتحديد مقاصدها

  

قانون االنتخابات العامة تشكل المدخل األساسي  بالرغم من ذلك فال زالت تلك القوانين وخصوصاً
  لغايات تمكينها من التنافس على المناصب المنتخبة، لتتمكن مل الحزبي، وخصوصاًلممارسة الع

، وبهذا اإلطار نجد أن القوانين لها تنفيذ رؤيتها وبرامجها وطموحات مؤيديها والمنضمينمن 
حيث . )3(االنتخابية تعاملت مع األحزاب السياسية كقوائم انتخابية وأعطتها نفس الحقوق والواجبات

مصطلح قوائم انتخابية لإلشارة إلى حزب أو ائتالف أحزاب أو مجموعة من الناخبين  ماتخداستم 
، ثم يشير )4(التي تتشكل من أجل المشاركة في االنتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية أو المحلية

ن هذه ، وبالتالي تكو)5(القانون إلى أن عملية تسجيل القوائم تكون سابقة لعملية تسمية المرشحين
التسمية غير متوافقة مع هذا اإلطار، فهي تكون قوائم انتخابية عندما تتقدم بقوائم مرشحين باسمها، 

                                                           

  .1955لسنة  15من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 3الفقرة  5( المادة - 1
  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1(بقانون رقم والمادة) 44الفقرة  4( المادة - 2
  .االنتخابات العامةبشأن  2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم) 50( المادة - 3
بشأن االنتخابات العامة ومن قانون انتخاب مجالس الهيئات  2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقمة والماد)  4فقرة  4، 1( المواد - 4

  .2005لسنة ) 10( المحلية رقم
  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم) 2، 1فقرات  47( المادة - 5
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بأحزاب سياسية االنتخابات المركزية لجنة ألنسب أن تسمى لدى تسجيلها لدى وبالتالي كان من ا
  .)1(خصوصا وأنها تستطيع أن تتقدم بعد تسجيلها بمرشحين لمنصب رئاسة الدولة

  

في كثير االنتخابات المركزية لجنة عملية تسجيل الهيئات الحزبية لدى طابق وبالرغم من تأنه إال 
 بل هنالك أنهما واحد،بيعني  فإن هذا ال، )2(من أحكامها وشروطها مع تسجيل القوائم االنتخابية

  .الل هذه الدراسةخ السياسية، وهذا ما سيتم توضيحه الحقا واألحزابختالف بين القوائم االنتخابية ا
  

  :1995بشأن المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة  9قانون رقم : الفقرة الثانية
  

السياسية،  األحزابحرية الرأي والتعبير من أكثر الحقوق المرتبطة بالحق في تشكيل  الشك بأن
سعون أو رأي معين، ويالذين تجمعهم فكرة  فرادمن األمجموعة  يتطلب وجودألن الحزب السياسي 
التأثير  األقلأو على  األفكارالسلطة لتنفيذ هذه  إلىالذي يوصلهم  الحزبي نشاطلتحقيها من خالل ال

، من هنا تكون األدوات التي تمارس بها حرية الرأي األفكارفي قرارات السلطة نحو تحقيق هذه 
الوسائل التي ت دواهذه األأهم  الالزمة لممارسة العمل الحزبي، ومن تاألدواوالتعبير من ضمن 

، ويأتي على اختالفها اإلعالمالتعبير عن الرأي، كالمهرجانات، والمسيرات، ووسائل  هايتم من خالل
قانون المطبوعات والنشر من ضمن القوانين التي تساهم في تنظيم األدوات المستخدمة في التعبير 

ير ونشرها بأي قالب أو شكل، والحق في الرأي والتعبير، سواء بتلقيها، أو بنقلها للغعن الرأي، 
  .)3(المواثيق الدولية أو مسموع من الحقوق التي كفلتها مرئي، أو مطبوع،

  

لعمل  شكالهاأمن هنا ومن منطلق األهمية التي تشكلها المطبوعات المستخدمة في النشر بمختلف 
ية لدى السياس باألحزابالنشر أحكاما خاصة  و قانون المطبوعاتيفرد السياسية،  األحزاب

استخدامها للمطبوعات كوسيلة لنشر مبادئها وأفكارها ومواقفها، حيث كفل القانون لألحزاب 
تملك  من خالل الطبيعيين األشخاصجانب  إلىالحق في ممارسة العمل الصحفي السياسية 

                                                           

، الضفة الغربية ) IFSE(عمار دويك، تقرير بعنوان إصالح قانون االنتخابات وتنظيم األحزاب السياسية لفلسطين، مؤسسة أيفس. د - 1
  .2007نيسان  –وغزة، آذار 

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1( من القرار بقانون رقم) 50( المادة - 2
  .المدنية والسياسية الدولي للحقوقمن العهد ) 19( المادة - 3
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لما يحدده قانون  ، وجعل أحكام ذلك وفقاً)1(المطبوعات الصحفية من صحف ومجالت وخالفه
ال يشترط أن  الطبيعيين، فمثالً األشخاصببعض األحكام المختلفة عن  وخصهاوالنشر،  المطبوعات

للغة التي تصدر بها  اًومتقن أن يكون صحفيا، تحرير المطبوعة الخاصة بالحزب ولمسؤيكون 
له أن يشغل وظيفة  وأجاز، فيما يشترط ذلك بالنسبة لمحرر المطبوعة غير الحزبية، المطبوعة

  .)2(يفةأخرى في الصح
  

من  ، ومنحها مزيداًالعمل الحزبيممارسة السياسية في  األحزاببذات السياق ومن منطلق تعزيز 
 األحزابعلى  تيسيراًو، فإن القانون أهدافهاتحقيق الوسائل التي تساعدها في القدرة على استخدام 

ألدنى لرأس المال من الحد ا إصدارهاالتي يرغب الحزب في المطبوعات الصحفية  يستثنيالسياسية 
، إال أن هذا القانون بالرغم من )3(سواء الخاص بالمطبوعة الصحفية اليومية أو غير اليومية

التسهيالت المذكورة، فإنه يتضمن على بعض القيود التي تقيد من حرية الصحافة الحزبية، وبالتالي 
تنظيم القانوني لألحزاب لالما سيتم توضيحه لدى بحث حدود  يساهم في تقييد العمل الحزبي وفقاً

  .السياسية
  

                                                           

  1995بشأن المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة  9من قانون رقم ) 3فقرة  17(و) 5( و) فقرة هـ 4( المواد - 1
  .1995بشأن المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة  9من قانون رقم ) 2فقرة  11( المادة - 2
  .1995نشر الفلسطيني لسنة بشأن المطبوعات وال 9من قانون رقم ) فقرة ج 21( المادة - 3
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  :ألحزاب السياسيةالقانوني لتنظيم الحدود : الثاني بحثالم
  

القانوني لألحزاب السياسية بالقانون األساسي، وباتفاقيات أوسلو، وبالقوانين العادية  تنظيماليتأثر 
تنظيم لا لدودح وهي تضع، 1955لسنة  15السياسية األردني رقم  األحزابوعلى رأسها قانون 

، )ثاني مطلب( ، وتنظيم عملها)أول مطلب( ، من حيث تنظيم النشأةالسياسية ألحزابالقانوني ل
  ).ثالث مطلب( وتنظيم الرقابة

  

  :تنظيم النشأةحدود : األول مطلبال
  

فرع ( ، والتفاقيات أوسلو)فرع أول(ألحزاب السياسية وفقا للقانون األساسيل القانونية نشأةالم ظنَتُ
  ).فرع ثالث( ، وللقوانين العادية)انيث
  

  :تنظيم نشأة األحزاب السياسية وفقا للقانون األساسي: ولالفرع األ
  

يقر القانون األساسي لألفراد بالعديد من الحقوق السياسية، ومن أهم هذه الحقوق الحق في ممارسة 
بممارسة العمل الحزبي ، و)1(ومناصرة وخالفه شكاله، من تأسيس وانضمامالعمل الحزبي بمختلف أ

أخرى من خالل ما تضمنته نصوصه  وبشكل ضمني أحياناً والسياسي، وذلك بشكل صريح أحياناً
وحقوق أخرى تأتي من ضمن متطلبات العمل الحزبي كالحق في حرية الرأي والتعبير،  مبادئمن 
  .لما تم توضيحه سالفاً وفقاً

  

خالل المرحلة  يقوم مقام الدستور بشكل مؤقت ساسياألباعتبار القانون  ،الدساتير ما هي وظيفةوك
 المساس  مع عدمالحق ويترك للتشريع العادي أن ينظم ممارسة هذا الحق  إلىلمح ي، فإنه )2(االنتقالية
ن كان الحق الذي يمسه ليس إبعدم الدستورية، حتى و ، وإال فإن هذا القانون يكون مشوباًهبمضمون

لقانون الدستوري بشكل مباشر، وإنما تمس بحق من الحقوق التي من الحقوق التي ينص عليها ا

                                                           

  .2003من القانون األساسي المعدل لسنة ) 26( المادة - 1
  .2003من القانون االساسي المعدل لسنة ) 115( المادة - 2
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الجتهاد محكمة  المساس بحق من الحقوق التي كفلها الدستور، وذلك وفقاً إلىيؤدي المساس بها 
  .)1(العدل العليا بمصر

  
 :تنظيم نشأة األحزاب السياسية وفقا التفاقيات أوسلو :الفرع الثاني

  

التعليق عليها من الناحية السياسية،  ليس بهدف أوسلوص اتفاقيات دراسة نصو يؤكد الباحث بأن
وإنما من أجل الوقوف على ما تضمنته من أحكام قانونية من شأنها التأثير على القانون الداخلي، 
وتحدث التزامات سواء بالنسبة للمؤسسات العامة، أم باتجاه األفراد لدى ممارستهم لحقوقهم 

سياسية، أو  أحزاباًلدى ممارستهم لحقوقهم لدى قيامهم بإنشاء وتشكيل  حديداًالسياسية، وبشكل أكثر ت
  .واألنشطة الحزبية األعمالباالنضمام إليها، ولدى ممارسة 

  

 بإعادةالمتعلقة  )واي ريفر(آثار اتفاقيات أوسلو واالتفاقيات الالحقة لها مثل اتفاقية  الباحث صنفي
مباشرة وغير مباشرة، أما  :نوعين من اآلثار إلى )2(غربيةمن مساحة الضفة ال% 13االنتشار في 

شبه ثنائي، حيث انقسمت مواقف  حزبياً غير المباشرة فهي تتمثل بأن هذه االتفاقيات أوجدت نظاماً
لها تتزعمه حركة فتح، وموقف معارض  لهذه االتفاقيات موقف مؤيد إلى السياسية تقريباً األحزاب

، حيث الزال طبيعة الحال ال يلغي أن النظام الحزبي مازال تعددياًتتزعمه حركة حماس، وهذا ب
أن يتشكل من كل قسم منهما  إلىمن األحزاب، ولم يصل األمر  م كل من هذين القسمين لعددضي

  .لنصبح أمام ثنائية حزبية حقيقية سياسياً حزباً
  

انون الداخلي بشكل عام، وذلك أما اآلثار المباشرة فهي تكمن في النتائج المترتبة على النظام الق
والمؤسسات،  األفرادمن النظام القانوني الملزم لجميع  اًباعتبار أن هذه االتفاقيات تصبح جزء

 أنهالألحكام المنظمة لألحزاب السياسية، إال  اًمباشر اًاالتفاقيات لم تتضمن ذكرهذه  أنوبالرغم من 
لسياسية التي تؤثر في الحق بممارسة لممارسة بعض الحقوق ا تضع حدوداً نصوصاً تضمنت 

  .العمل الحزبي باعتبارهما من نفس النوع، وألنها تأتي من ضمن مستلزمات ممارسة هذا الحق
  

                                                           

  .63أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص . د - 1
-28، تاريخ الزيارة  info.com/arabic/analysis/1998/17_11_98.htm-www.palestine المركز الفلسطيني لإلعالم -2 

6-2014.  
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بحق الفلسطينيين  اإلقرارهو  هذا البحثبموضوع  وأهم ما تضمنته نصوص اتفاقيات أوسلو اتصاالً
، )1()للسلطة(تنفيذي للمجلس  ورئيسن خالل انتخاب مجلس تشريعي بممارسة حقوقهم السياسية م

القيام السياسية التي يقع من ضمن وظائفها  األحزابن أبرز أدوات ممارسة هذا الحق هو تشكيل ألو
لرأي العام نحو القضايا العامة مثل الترشح واالنتخاب في االنتخابات العامة، لبالتعبئة والتوجيه 

المناصب السياسية من خالل االنتخاب ، أو ب الفوز كبر علىالسياسية المتنافس األ األحزابوتشكل 
على األقل المؤثر الرئيسي فيها من خالل قدرتها على تقديم وتأهيل أكبر عدد من المرشحين، وحمل 

  .وتحفيز مؤيديها ومناصريها للمشاركة في العملية االنتخابية
  

 نصالسية، فبالرغم من عدم تتضمن اتفاقيات أوسلو على نوع من التنظيم القانوني لألحزاب السيا
محددات ها تضمنت على أنالتنظيم القانوني لألحزاب السياسية، إال  ةلأمسعلى بشكل مباشر 

هي ذات طبيعة ملزمة للسلطات العامة ولألفراد على و، التقيد بهاالسياسية  األحزابالتزامات على و
تنظيم القانوني لألحزاب السياسية ولة عن الؤيه فإنه على السلطات العامة المسحد سواء، وبناء عل

االلتزام بالحدود القانونية التي تتضمنها نصوص اتفاقيات أوسلو، فعلى السلطة التشريعية في حال 
قانون يتعلق بالتنظيم القانوني لألحزاب السياسية أن تأخذ بعين االعتبار هذه  إصداررغبتها في 

ت، وعلى السلطة التنفيذية أن تتأكد من اكتمال االلتزامات والحدود التي تبينها نصوص االتفاقيا
وأعمال  أنشطةالشروط القانونية في الحزب السياسي، ومن بقاء هذه الشروط طيلة قيامه، وبمراقبة 

  . من القانون الداخلي ءاًاالتفاقيات الموقعة باعتبارها جزالحزب السياسي للتأكد من توافقها مع 
  

السياسية االلتزام بها من وجهة  األحزاباقيات والواجب على ومن االلتزامات الواردة في االتف
، ودون وزنها أو تحليلها من الوجهة السياسية، هي االعتراف بوجود أيضاالنظر القانونية الصرفة 

الصادر عن الجمعية العامة لألمم  181للحدود التي رسمها قرار التقسيم  وفقاً إسرائيلدولة 
والرسائل المتبادلة بين الطرفين والتي تضمنت على " 2"أسلواقية المتحدة، وهذا ما أكدته اتف

يجب أال ف وألن هذه االتفاقية ملزمة للسلطات العامة ولألفراد على السواء،، )2(االعتراف المتبادل

                                                           

  . 1995أيلول،  28، بتاريخ كولومبياالموقعة في واشنطن، مقاطعة  2من اتفاقية أوسلو 1المادة الثانية فقرة  - 1
الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة،   اإلسرائيليةاالتفاقيات : دار الجليل للنشر، اتفاقيات أوسلو . مؤلف ومن في حكمهال - 2

  .10، ص1998دار الجليل، الطبعة األولى  - عمان



 

74 

الداخلية لألحزاب السياسية وبرامجها السياسية مع هذا االعتراف، وال يجوز  األنظمةتتعارض 
  .عدم االعتراف بحدود قرار التقسيم أساسقوم على اعتماد وتسجيل حزب ي

  

جاء  من االتفاقيات الحقاً ن بعقد عدداو فقط، حيث قام الطرفعند اتفاقيات أوسل األمرولم يتوقف 
اتفاق تعرف بوالتي  )1("واي ريفر"بعضها ببعض االلتزامات اإلضافية، وفي المقدمة منها اتفاقية 

، الفلسطينيةفي بعض المناطق  سرائيلي، حيث نصت على إعادة انتشار الجيش اإل"واي بالنتيشن"
عن  ةالخارجظمات اإلرهابية وعلى قيام السلطة بترتيبات أمنية تقوم بها السلطة ومنها مالحقة المن

من أكثر هو لعمل الحزبي، وحرية االمساس ب إلىؤدي م من شأنه  أن ين االلتزاالقانون، فهذا
 "اإلرهاب"بمحاربة العنف و تحميل السلطة التزاماًي، فعلى النشاط الحزب االلتزامات حساسية وتأثيراً

زب السياسي القيام بأي نشاط يمكن على الح وراًظيكون مح يعني أنه من خالل وضع خطة لذلك، 
يتصف بالعنف، وبكل ما من شأنه أن يفسر دعوة  أو تحريض  أو عمالً إرهابياً أن يفسر نشاطاً

وألنه مصطلح  ،"اإلرهاب"للمقصود بمصطلحي العنف و االتفاقية لم تضع تعريفاً أن علماً .للقيام به
، فإن هذا من شأنه لتحديد معناه إليهستناد وال يوجد معيار موضوعي يمكن اال ىمن معن أكثريحتمل 

العمل  من أجل المساس بحرية ستغلت أنيمكن كثير من التفسيرات التي قد ل أن يفتح الباب واسعاً
   .)2(الحزبي

  

، مثل االلتزام بالسعي من حيث استخدمت عبارات مماثلة، اتفاقية طابا أيضاتكرر هذا الحال في 
، وتعزيز التسامح بين الطرفين من خالل االمتناع عن التحريض، وبث أجل تعزيز التفاهم المتبادل

  .)3(الدعايات العدائية ضد بعضهما البعض
  

منح ملحق اتفاقية أوسلو الخاص باالنتخابات لحق االنتخاب بشكل عام وشامل لجميع الفلسطينيين 
، والرأي كما هو )4(...االجتماعي األصلبغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو الرأي أو 

                                                           

نقال عن الموسوعة الحرة ويكيبيديا  على الرابط  - 1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%

88%D8%A7%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B1_(1998( 12/7/2014، تاريخ ازيارة.  
م، ص 1999اآلمال والتحديات، دار الشروق، الطبعة األولى  -ش، مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينيةالسفير طاهر شا - 2

68.  
  .1995سبتمبر  28من اتفاقية طابا الموقعة بتاريخ ) 22(المادة(من  1الفقرة  - 3
  .أوسلو أ من البرتوكول الخاص باالنتخابات الملحق باتفاقية/1المادة الثانية الفقرة  - 4
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 لألفرادلهذه االتفاقيات  يكون وفقمعلوم يشمل الرأي واالنتماء السياسي أي الحزبي، من هنا 
في ممارسة العمل  األفرادضمني بحق  إقرارممارسة حقهم في االنتخاب، وبذلك  الحق فيالحزبيين 
  .الحزبي

  

فيشترط  مة لممارسة العمل الحزبي،الخاص باالنتخابات بعض الشروط الالز أسلوق اتفاقية ححدد مل
التي يمكن اعتبارها ممارسة  األشكاللجواز العمل الحزبي أن ال ينطوي على أي شكل من 

 األعمال إطارللعنصرية أو يشجع عليها، كما ويشترط أن يكون العمل والنشاط الحزبي ضمن 
  .)1(المشروعة، وبالطرق الديمقراطية

  

الرئاسة وعضوية المجلس (ي التنافس للفوز بالمناصب التمثيليةوبمنح األحزاب السياسية الحق ف
بحقها في تولي ممارسة الحكم، وتنفيذ برامجها ورؤاها الخاصة  إقرار، يكون في هذا )التشريعي

، وبمشروعية ممارسة نشاطها الحزبي لشرح والترويج ألفكارها إلقناع والتأثير في قرارات السلطة
حجم مؤيديها ومناصريها، ويتجلى ذلك من خالل منحها الحق في بها من اجل زيادة  األفراد

ممارسة حقها في أنشطة الدعاية االنتخابية والقيام بالحمالت االنتخابية، وبعقد االجتماعات العامة، 
جل استقطاب أكبر قدر من أح برامجها والترويج ألفكارها من والمهرجانات الجماهيرية لشر

 ضمنياً ، وفي هذا اعترافاً)2(ناخبين من أجل الفوز بالمناصب التمثيليةالمؤيدين والفوز بأصوات ال
السياسية  األحزابتشكيل في لممارسة الحق  التفاقيات بحق من الحقوق الالزمةمن ا أيضاً

  . وهو الحق في التجمع إليهاواالنضمام 
  

  :تنظيم نشأة األحزاب السياسية وفقا للقوانين العادية: الفرع الثالث
  

القوانين العادية العمل الحزبي إما بشكل مباشر من خالل النص على أحكام مباشرة تتعلق  تنظم
، و بشكل غير )فقرة أولى( 1955لسنة ) 15( باألحزاب مثل قانون األحزاب السياسية األردني رقم

  ). فقرة ثانية(مباشر من خالل القوانين االنتخابية 
  

                                                           

  .من البرتوكول الخاص باالنتخابات الملحق باتفاقية أوسلو 2المادة الثالثة الفقرة  - 1
  .أ من البرتوكول الخاص باالنتخابات الملحق باتفاقية أوسلو/1المادة الرابعة الفقرة  - 2
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 قانون األحزاب السياسية األردني رقم إلىياسية استنادا تنظيم نشأة األحزاب الس: الفقرة األولى

  :1955لسنة ) 15(
  

قبل صدور القانون  1955لسنة ) 15(ردني رقماألحزاب السياسية األقانون بالرغم من صدور 
لتنظيم الحق  األساسيالقانون  إليهبكثير، فإن هذا القانون يعتبر القانون الخاص الذي يحيل  األساسي

مادة  14وهو مع قلة عدد مواده حيث اقتصر على ، إليهاالسياسية واالنضمام  حزاباألفي تشكيل 
تتعلق بالحزب التي  شروط، والسياسيال حزبالقبول تسجيل  فقط، إال أنه تضمن على شروط

السياسي من حيث غاياته، ووسائله في تحقيق تلك الغايات، ونظامه الداخلي، وأخرى تتعلق 
 األحكامألعمارهم وأعدادهم، وجنسياتهم، وخلو سجالتهم من  ألدنىابمؤسسيه من حيث الحد 

  .الجزائية من نحو معين
  

فمن حيث الغاية، يشترط القانون أن تكون غايات الحزب السياسي مشروعة، وهذا شرط طبيعي إذ 
غير مشروعة مهما بلغت  من غير المنطقي أن يجيز أي نظام ألي كيان بأن يقوم بممارسة أعماالً

ؤخذ على هذا الشرط أنه فضفاض، ويتخوف بأن تتوسع ، وما ي)1(ة الديمقراطية في ذاك النظامدرج
جل التضييق وعدم التوسع في أألحزاب السياسية من في تفسيره السلطة المختصة باعتماد وتسجيل ا

، وكما وأن األعمال المشروعة وغير المشروعة متغيرة ومتطورة وتختلف من ممارسة هذا الحق
  .زمان إلى آخر

  

من  إليهويشترط أن تكون الوسائل التي تمارس فيها األحزاب السياسية نشاطاتها لتحقيق ما تصبو 
وجود األحزاب السياسي والترخيص لها بالعمل ف، )2(أهداف سلمية، وأن ال تخالف نظمها الدستور

ولكن مهما بلغت درجة الديمقراطية فهذا ال يعني هو نظام ديمقراطي،  اًمعين اًمؤشر على أن نظام
تحمي  أنالحق لألحزاب السياسية بالقيام بممارسات غير ديمقراطية، فمن واجب السلطة  إعطاءأن 

أصال  األحزابيجب أن تكون أعمال ووسائل  الديمقراطية، وتمنع أية ممارسة تمس بها، وبالتالي
ل تحقيق مع النهج الديمقراطي، وال تستخدم األساليب والوسائل غير الديمقراطية من أج ةتوافقم

  .ن تحترم نظمها الدستور الذي يحدد إطار الحقوق والحريات للنظام بشكل عامأأهدافها، و

                                                           

  .1952لسنة ) 15(من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 3(المادة  - 1
  .1952لسنة ) 15(من قانون األحزاب السياسية األردني رقم )3(المادة  - 2
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ي تسـاعد  يقصد بالوسائل الديمقراطية أو الدستورية هنا، جميع الوسائل التي يجيزها القانون، والت
في تعبئة واستقطاب الجماهير نحو برامجها، مثل الحق في تنظيم االجتماعـات العامـة،    األحزاب

والترشح واالقتراع، وحرية الرأي، واستخدام كافـة وسـائل اإلعـالم، وغيـره مـن الوسـائل       
  .)1(المشروعة

  

، على أن يكون طلب التسجيل بأربع نسخ من النظام األساسي للحزب إرفاقيوجب القانون أن يتم 
، حيث ال يمكن التحقق من مدى اكتمال الشروط القانونية في الحزب )2(فيه عنوانه للتبليغ واضحاً

، الذي يوجب القانون فيه أن يتضمن على اسم الحزب األساسيالسياسي، إال من خالل نظامه 
يات التي أسس غراض والغاالفروع، وأسماء المؤسسين له، واألالسياسي، وعنوان مقره الرئيسي و

جلها الحزب، وكيفية اكتساب عضويته وفقدها، واختيار هيئته التنفيذية، وميعاد اجتماع جمعيته أمن 
  .)3(العمومية، وموارده وقيمة اشتراكات األعضاء، وكيفية حله وأيلولة أمواله

  

، وتضع بعض القوانين )4(أما بخصوص المؤسسين، فيشترط أن ال يقل عددهم عن عشرة أعضاء
أدنى لعدد المؤيدين لتأسيس الحزب السياسي، وتتمثل  اًذا الشرط مع تفاوت فيما بينها حدجانب ه إلى

 ك عدداًلأهمية هذا الشرط بأنه يعطي داللة ومؤشر بأن هناك جدية في تأسيس هذا الحزب، وأن هنا
ل تنفيذ وتطبيق من األفراد الذين يعتنقون نفس األفكار ما يؤهلهم لتشكيل حزب سياسي يمثلهم من أج

  .هذه األفكار والمعتقدات
  

يثبت وجود  السياسية دون االشتراط عليها بأن تقدم ما األحزاب إلىالترخيص  رى الباحث بأني
من شأنه أن لى تمثيلها والدفاع عن أفكارها، قاعدة جماهيرية لها تستحق أن تمثل بحزب سياسي يتو

تبعات ومخاطر  وأن لهذاالسياسية،  األحزابنوع من ازدحام الساحة بعدد كبير من هذا ال إلىيؤدي 
سيكون له انعكاس سلبي على النظام ويأتي على رأسها تشتت الرأي العام لدى الجمهور وتشرذمه، 

  .السياسي ككل
  

                                                           

  .106-105علي غالب العاني، األنظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د الكاظم و د - 1
  .1952لسنة ) 15( من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 5(المادة  - 2
  .1955لسنة ) 15( من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 7(المادة  - 3
  .1952لسنة ) 15( من قانون األحزاب السياسية األردني رقم)  2فقرة  7و  1(المواد - 4
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السياسية على النظام السياسي بشكل عام، وحتـى ال يفـتح البـاب أمـام      األحزابوألهمية وأثر 
 األحـزاب في النظام السياسي الداخلي من خالل الدخول فـي تأسـيس   التدخالت الخارجية للتأثير 
المؤسسين ممن يحملون الجنسـية   األعضاءلهذا اشترط أن يكون  ومنعاً السياسية، فإن القانون سداً

عامل مواطني الضفة الغربية كمواطنين أردنيـين، وبالتـالي فهـم     األردن أن، ومعلوم )1(األردنية
على سريان هذه القـوانين عقـب نشـوء     اإلبقاءانون أيضا، ويعزز ذلك مقصودين بأحكام هذا الق

  .تعتبر قوانين فلسطينية، ويقصد باألردني هنا الفلسطينيوعليه ، )2(السلطة الفلسطينية
  

الشرط، وهو من باب قصر ممارسة الحقوق السياسية على هذا من الطبيعي أن يورد القانون مثل 
حماية ، وذلك انطالقا من الحرص على )3(األجانبمارسته من قبل مواطني الدولة فقط، وال يباح م

بالسلطة  اإلمساكالسياسية هو  األحزاب إنشاءمن  األساسيحيث أن الهدف السيادة الوطنية للدولة، 
أو حتى التأثير في قراراتها، فإن معنى الترخيص لمن ال يحملون الجنسية بتأسيس أحزاب سياسية 

بالسلطة داخل الدولة وإصدار القرارات باسمها أو على األقل  اإلمساكانب يعني منح الترخيص لألج
التنازل عن السيادة المستقلة للدولة التي من السمات ب هذا القبول معنىوالتأثير بهذه القرارات، 

  .المميزة للدولة التي تحرص على صونها وحمايتها من أي اعتداء أو انتقاص
  

الذين ينضمون للحزب السياسي  األعضاءينسحب على ن شأنه أن من هذا الشرط فإ الباحث وبرأي
) األردنيين(، وال يقتصر فقط على المؤسسين فقط، وذلك ألن القانون ينص على حق أيضاً بعد قيامه

ألسياسية ومعلوم أن الحزب يتألف في كل لحظة من جميع أعضائه مؤسسـين   األحزابفي تأليف 
في ممارسة هذا الحق، متـوافرة أيضـا بحـق     األجانبن منع كانوا، أم منضمين، وألن الغاية م

الجدد الذين ينضمون الحقا لتأسيسه، والذين من الممكن إن سمح لهم أن يصـبحوا فـي    األعضاء
  .لحظة معينة هم المتحكمين بالحزب السياسي

  

                                                           

  .1955لسنة ) 15(من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 3( المادة  - 1
  .2003المعدل لعام  األساسيمن القانون ) 118(المادة - 2
دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة، المرجع  -سياسية الحديثة السياسات العامةكامل ثامر محمد الخزرجي، النظم ال .د - 3

  .236السابق، ص 
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كنها لممارسة بعض الحقوق، ول معينٍ فق معظم التشريعات على تحديد عمرٍفتت أما من حيث العمر
تتفاوت في تحديد العمر المحدد لتولي منصب معين، مع اتفاقها على زيادة هذا العمر كلمـا زادت  

، فيشترط أن يكون عمـر  )1(أهمية ومستوى الحق المراد ممارسته أو المنصب التمثيلي المراد شغله
سـيمارس   فيمن ، وثمانية عشر عاماً)2(ن عاماًيوعشر اًالمؤسسين للحزب السياسي واحد األعضاء

رئاسـة السـلطة الوطنيـة    من سيترشـح ليتـولى منصـب    لأربعين عاما و ،)3(حقه في االقتراع
أما عضوية المجالس المحليـة   ،)5(لعضوية المجلس التشريعي وعشرين عاماً ةثماني، و)4(الفلسطينية

  .)6(فهي خمس وعشرين عاما
  

، وهذا الشرط من )7(ن سنةحدى وعشريإالمؤسسين عن  األعضاءأن ال يقل عمر أي من  شترطفي
، أو المؤسسين للحزب السياسي وال يمتد إلى األعضاء المنتمين األعضاءالواضح أنه يقتصر على 

، ويفهم هذا من مضمون القانون، حيث ترك لألحزاب أن تحدد الذين يلتحقون بالحزب بعد تأسيسه
يتم أن  هميةأنه كان من األث ويرى الباح، )8(شروط االلتحاق بالحزب السياسي في نظامها األساسي

سياسي، ألن العمل الحزبي يتعلق بحق ببلوغه االنضمام  لحزب  ح للشخصسمذي يالعمر ال تحديد
من الحقوق الدستورية التي يتأثر بممارسته مجمل النظام السياسي، ما يستدعي أن ينظر في مسألة 

والذي من  ،يهم تؤهلهم لذلكرجة من النضج لدعمر من يسمح لهم بممارسة هذا العمل لضمان د
المشرع  إليهالمؤسسين على نحو ما ذهب  األعضاءيكون أقل من العمر المشترط في  أنالممكن 
ثمانية عمر ال لمن يبلغ من أجازالسياسية الجديد لهذه المسألة، حيث  األحزابفي قانون  األردني

  .)9(االنتساب لحزب سياسي عشر عاماً
  

                                                           

 األولى،الطبعة  اهللا،رام / عمان  والتوزيع،دار وائل للنشر  مقارنة،دراسة  االنتخابات،الوجيز في نظام  غزوي،د محمد سليم محمد  - 1
  .97م، ص 2000/ـه1420

، 2009يونيو  ،NDIالمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية  الجماعية،القانوني لخوض االنتخابات  ،15الد مسعود، محمد الحاج.د -  2
  .21ص

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم ) فقرة ب 27( المادة - 3
  .نتخابات العامةبشأن اال 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم ) 2فقرة  36( المادة - 4
  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم ) 2فقرة  45( المادة - 5
  . وتعديالته  2005لسنة  10، من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم  15ص ) أ(فقرة  18مادة  - 6
  .1955 لسنة) 15(رقم  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 2ف7( المادة - 7
  .1955لسنة ) 15(رقم  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 4ف7( المادة - 8
  .2012لعام  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 18( المادة - 9
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لمن يخرق قوانين وأوامر  األشكالفي ممارسة السلطة بأي شكل من وال يتصور أن يعطى الحق 
المؤسسون  األعضاءال يكون أي من  أنهذه السلطة سيما في القضايا الجزائية، فيشترط القانون 

قابل للنقض بأي صورة من الغير المقصود هنا الحكم النهائي و، )1(بجناية أو بجنحة أخالقية اًمحكوم
  .الصور

  

 األعضاءكان هذا يشترط في األعضاء المؤسسين، فهل ينطبق ذات الشرط على  إذااؤل يثار هنا تس
على  بأن هذا الشرط ينطبق أيضاًيجد الباحث ضمون بعد قيام الحزب أيضا؟، المنتمين أو الذين ين

الذين يلتحقون بالحزب السياسي بعد نشوءه حيث أن أهمية توافر هذا الشرط في المؤسسين ال تقل 
ية توافره في الملتحقين أو المنتمين، فإذا كان الهدف من هذا الشرط هو عدم فتح الباب أمام عن أهم

المجال لهم باالنتماء إلى األحزاب  إتاحةوالسوابق في شؤون الحكم من خالل  األحكامإشراك ذوي 
 أمورالسياسية، فإن هذا ينطبق على كل من المؤسسين الذين يتصور أن يكونوا هم من يتولى 

دارة إن يتوقع أن يصبحوا هم من يتولون الحزب في لحظة معينة، وعلى المنتمين الجدد للحزب الذي
كان من األمر هذا من وجهة نظر الباحث فإن وتسيير شؤون الحزب السياسي في لحظة معينة، و

قبيل السهو، أو النقص التشريعي، والذي ينبغي أن تتم معالجته لخطورته، وعدم توافقه مع روح 
 .)2(القانون، والمصلحة العامة

  

قـديم  ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية ت قانون على الراغبين في تشكيل حزب سياسيويوجب ال
 ذلك من خالل متصرف اللواء، وتشمل كلمة المتصـرف هنـا وفقـاً   الطلب إلى وزير الداخلية، و

، وتمثـل  )4(مسـتوى المحافظـة  الذي يمثل أعلى سلطة تنفيذية على  )3(لتعريفات القانون المحافظ
المحافظة المستوى األول في التقسيم اإلداري، ثم يلي هذا المستوى اللواء، ثم األقضية، والمسـتوى  
األخير هو النواحي وفقا لنظام التشكيالت اإلدارية األردني الذي الزال ساري المفعول في الضـفة  

م المذكور، إال أنها اعتمدت فقط المسـتوى  ، علما أن السلطة وان أبقت على سريان النظا)5(الغربية

                                                           

  .1955لسنة ) 15(رقم  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 2ف7( المادة - 1
المؤسسين بشكل متساوي بخصوص عدم  واألعضاءالمنتسبين  األعضاءمع  2012م لألحزاب السياسية لعا األردنيتعامل القانون  - 2

  . لكليهما الحكوميةحيث اشترط عدم  المحكومية
  .1955لسنة ) 15( من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 2( المادة - 3
  .1966لسنة ) 1( من نظام التشكيالت اإلدارية رقم) 3( المادة - 4
  .1966لسنة ) 1( من نظام التشكيالت اإلدارية رقم) 2( المادة - 5
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طلـب   يكـون تقـديم  ، وبالتالي )1(األول من التقسيمات اإلدارية المذكورة، وهو مستوى المحافظة
التسجيل من خالل محافظ المحافظة التي يقع في نطاقها الجغرافـي المركـز الرئيسـي للحـزب     

  . السياسي
  

د تقديمه لطلب التسجيل، وإنما يجب عليه االنتظار وال يجوز أن يباشر الحزب السياسي عمله بمجر
عـن قـانون    اًالسياسية متـأخر  األحزاب، وبهذا يكون قانون )2(لحين صدور القرار بقبول تسجيله

لهذا الحق، وال يحتاج  األفرادبممارسة  في حق تأسيس الجمعيات رهناً األساسالجمعيات الذي جعل 
الحالي يسجل خطوة متقدمة في هـذا   األردنيأن القانون  علماًموافقة، بل يكتفى فقط بالتبليغ،  إلى

الترويجية لحزبهم  األنشطةأن يباشروا بعض  ، بحيث يجيز للراغبين بتأسيس حزب سياسيالمجال
التسجيل خـالل   إجراءاتبرغبتهم تلك، على أن يستكملوا  األحزابلجنة تسجيل  إخطارمن تاريخ 

  .)3(اإلخطارستة شهور من تاريخ 
  
  :)4(القرار بشأن طلب تسجيل الحزب السياسي على ثالثة مستويات إصدارتم ي
  

من  يوماً وذلك خالل خمسة عشر ،ويكون بإبداء الرأي لوزير الداخلية ،على مستوى المحافظ األول
 .إليهتاريخ وصوله 

  

مجلـس  على مستوى وزير الداخلية الذي يقوم بعمل التوصيات بخصوص الطلب ويرفعـه ل  الثاني
 .إليهمن تاريخ وصوله  يوماً لوزراء وذلك خالل خمسة عشرا
  

الثالث ويكون على مستوى مجلس الوزراء والذي يقوم باتخاذ القرار بخصوص طلـب التسـجيل   
  .ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً

  

                                                           

  .38، ص 2003المحامي باسم بشناق، معد، التنظيم اإلداري للمحافظات في فلسطين، رام اهللا، مؤسسة الحق، تشرين أول  - 1
  .1955لسنة ) 15(من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 6(المادة - 2
  .2012لعام  األردنيالسياسية  حزاباألمن قانون ) فقرة أ 7( المادة - 3
  .1955لسنة ) 15(من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 5( المادة - 4
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 أعمالهيعترف القانون للحزب السياسي بعد تسجيله بالشخصية المعنوية، ويجيز له أن يبدأ بممارسة 
، ما يالحظ هنا أن القانون وحيث أنه لم يحـدد مـدة   )1(بعد استالمه إلشعار القبول وليس قبل ذلك

 لم يحدد مـا  لمجلس الوزراء يصدر فيها قراره بقبول أو رفض تسجيل الحزب السياسي، فإنه أيضاً
ة هو مصير الحزب السياسي فيما لو لم يصدر مجلس الوزراء قراره بالقبول أو الرفض خالل مـد 

  .)2(معينة على غرار ما تنص عليه بعض القوانين في حاالت مشابهة
  

  :مالحظتين على عملية إصدار القرار بطلب تسجيل الحزب السياسي سالفة الذكر ويسجل الباحث
  

رأيـه   األولليبـدي المسـتوى    يوماً في أن القانون حدد مدة خمسة عشر وتتمثل األولىالمالحظة 
أخرى ليبدي المسـتوى الثـاني توصـياته     يوماً ني، وخمسة عشرالطلب للمستوى الثابخصوص 

يحدد مدة للمستوى الثالـث ليصـدر   الباحث أن القانون  جديستوى الثالث واألخير، في حين لم للم
فيذية يمنحهـا القـدرة   للسلطة التن قراره بخصوص الطلب والذي يكون نهائيا، األمر الذي يفتح باباً

كـان مـن   سة هذا الحق، من خالل المماطلـة والتسـويف، ولهـذا    مماراألفراد في  بحقللتحكم 
سدا لهذا الباب على سقف زمني إلصدار القرار بطلب تسجيل  األردنيالمشرع ينص أن  الضروري

  .)3(لم يصدر القرار خالل تلك المدة، يكون طلب التسجيل مقبول حكماً وإذاالحزب السياسي، 
  

وص تحصين القرار النهائي الذي يصدره مجلـس الـوزراء   فهي تتمثل بخص ،أما المالحظة الثانية
بخصوص طلب التسجيل من الطعن، فهذا يشكل مخالفة صريحة للقانون األساسي، فصحيح نـص  

على بقاء سريان القوانين التي كان يعمل بها قبل العمل بالقانون األساسي، إال أن  األساسيالقانون 
النص على تحصين قرار مجلس الوزراء هذا يشـكل  و ،)4(هذا مشروط بعدم التعارض مع أحكامه

أن يتم النص فـي القـوانين علـى     األساسي، حيث ال يجوز وفقا ألحكام القانون دستوريةمخالفة 
، وهذا ما ينطبق على قرار مجلس الـوزراء  )5(تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء

                                                           

  .1955لسنة ) 15(من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 6، 4( المواد - 1
ة أن تصدر قرارها برفض أو قبول ، حيث أوجبت على اللجن2005لسنة ) 9(من قانون رقم) 57(مثال ذلك ما نصت عليه المادة  - 2

طلب الترشيح خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وأنه يعتبر مقبول حكما في حال لم يصدر قرار برفضه خالل خمسة عشر يوما من 
  .تاريخ تقديمه

  .2012لعام  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) فقرة ب 14( المادة - 3
  .2003المعدل لعام  ساسياألمن القانون ) 118( المادة - 4
  .2003المعدل لعام  األساسيمن القانون ) 2فقرة  30( المادة - 5
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التسـجيل، وصـالحية مجلـس     إجراءاتالمذكور، وبالتالي يبقى سريان النص كما هو بخصوص 
لقبول أو رفض الطلب، ولكن هذا القرار يكون قابال للطعن فيه  اإلداريةالوزراء النهائية من الناحية 

  .أمام القضاء
  

 قرار مجلس الوزراء بخصوص طلب تسجيل الحزب السياسي لرقابة القضاء نوعـاً  إخضاعيشكل 
مل الحزبي، فكما هو معلوم فإن مجلس الوزراء هنا يمثل من الحماية القانونية للحق في ممارسة الع

لتنفيـذ   إليهالسياسية الوصول  األحزابالذي تسعى  األهدافمن  السلطة التنفيذية، والذي يمثل هدفاً
بـأن   أو محفـزاً  لتضارب المصالح الذي سيشكل دافعاً سياساتها وخططها، وبهذا سيكون هذا محالً

 أحزابلحزب الحاكم، بأن يقوم بالتضييق على عملية اعتماد وتسجيل با يقوم مجلس الوزراء ممثالً
  .سياسية جديدة قد تنافسه على سلطاته

  

، كان هذه القرارات للرقابة القضائية، وبذات السياق أيضاً إخضاعلذا فإنه كان من المنطقي أن يتم  
د جهة أخرى غير السياسية بي األحزابأيضا أن توضع صالحيات قبول ورفض تسجيل  األنسبمن 

للسلطة محل الصراع، تكون أكثر حيادية وال تتضارب مصالحها مع  مجلس الوزراء بصفته ممثالً
الجديد قام بتوسـيع   األردنيأن القانون  وجود أحزاب سياسية تكون على عالقة تنافسية معها، علماً

اللجنة جهات أخـرى   السياسية، وادخل في هذه األحزاباللجنة المختصة بالنظر في طلبات تسجيل 
، وممثل عـن مؤسسـات المجتمـع    اإلنسانجانب السلطة التنفيذية، مثل المفوض العام لحقوق  إلى

  .)1(السياسية األحزابعن تسجيل  ولةالمسؤالمدني، ما يشكل ضمان أكثر لحيادية الجهة 
  

يحـدد  حيـث  حياة الحزب السياسـي،   وإنهاءوفي مقابل تنظيم النشأة، يتطرق القانون لتنظيم حل 
ذاتية لحل الحزب السياسي الطريقة تكون ال، إجباريةذاتية و  القانون طريقتين لحل الحزب السياسي

عليهـا فـي نظامـه     وإنهاء حياته متروكة للحزب السياسي بشكل كامل، حيث يكون منصوصـاً 
ظـة  مـن لح  األساسـي تكون هذه الطريقة ذاتها التي نص عليها النظام  أناألساسي، ومن الممكن 

حياة الحزب بعد تسجيله، حيث يجيز القانون للحـزب   أثناءفي  تأسيس الحزب، أو تم تعديلها الحقاً
تقـوم   أنللحزب بعد تسجيله شـريطة   األساسيبان يقوم بإدخال التعديالت التي يراها على النظام 

                                                           

  .2012لعام  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) فقرة أ 9( المادة - 1
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من تاريخ  وماًي بهذه التعديالت خالل خمسة عشر) فالمتصر(اللجنة التنفيذية للحزب بإبالغ المحافظ
 .، وال يحدد القانون أية شروط أو قيود لهذه الطريقة في حل الحزب)1(هذه التعديالت

  

تكون بحكم القانون، وهي تكون بيد ذات الجهة التي أصـدرت  لحل الحزب فجبارية أما الطريقة اإل
زراء، ، وذلك في حال نسب وزير الداخلية بذلك لمجلـس الـو  )مجلس الوزراء( قرار قبول تسجيله

التي  األسبابوتوافرت القناعة لدى مجلس الوزراء بوجوب حل الحزب السياسي مع توافر أي من 
بالشروط التي يتطلبها  اإلخالل األسبابيحددها القانون لحل الحزب السياسي، ويأتي من ضمن هذه 

ن تبقى هذه القانون في الحزب السياسي لقبول تسجيله ابتداء، حيث يشترط لبقاء الحزب السياسي، أ
غير  اًأو أن ينتهج أسلوب ،الشروط قائمة طيلة فترة حياته، فال يجوز أن تصبح غاياته غير مشروعة

على نظامه األساسي ليصبح مخالفـا للدسـتور، أو ارتكـب     أو تبديالً سلمي، أو أن يجري تعديالً
  . )2(الحزب نفسه مخالفة لنظامه األساسي

  

الذي هو باألساس  األساسييحاسب الحزب على مخالفته لنظامه  هنا أن القانونالباحث الحظه يما 
للحزب بمثابة الدستور  األساسيصنيعة الحزب نفسه، وهذا أمر ال يجافي المنطق، إذ يعتبر النظام 

للحزب الذي قُبل تسجيله بناء على محتوياته وبالتالي ال يجوز مخالفته، وكأن الحـزب السياسـي   
أساسه، خروجا منه على قرار قبول تسجيله، وبالتالي بطالن هـذا   بمخالفة دستوره المرخص على

  .الترخيص
  

تلعبـه األحـزاب    أنالسياسية في الحياة السياسية، وما يمكـن   األحزابمن القانون لدور  وتقديراً
التـي تقـدمها    األحـزاب تكون بيانات هذه  أنالسياسية من دور فيها، فإن المشرع يحرص على 

السياسية للمحافظ ووزير الداخلية ومجلس الوزراء صحيحة، وبخالف ذلك  باألحزابموجب قانون 
 خطورة هذا السبب للحل كونه فضفاضاًمدى ل الباحث ، مع تقدير)3(فإن هذا سيعرض الحزب للحل

البيانات التي يشكل الخلل فيها درجة من الخطورة ترقى ألن تكون لمدى أهمية ولم يحدد معيارا أو 
لجهة  متروك تقديرهامسألة خطورة واألهمية لسياسي، خصوصا وأن تقدير هذه السببا لحل الحزب ا

                                                           

  .1955لسنة ) 15( من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 3ف  9( المادة - 1
  .1955لسنة ) 15( األحزاب السياسية األردني رقممن قانون ) 2، 1ف  10( المادة - 2
  .1955لسنة ) 15(رقم  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 3ف  10( المادة - 3
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، والتـي يمكـن   تقـدير الائية تكون أكثر موضوعية في ، وليس لجهة قض)وزارة الداخلية( إدارية
  .اشد عقوبة بحق الحزب السياسي، إال وهي عقوبة الحل إليقاعكسبب يرقى كمبرر  إليهااالستناد 

  

ما تبين له بأن هـذا   إذابحل الحزب السياسي  ون لمجلس الوزراء أن يصدر قراراًكما ويجيز القان
، ينطوي هذا السبب علـى أهميـة فـي    )1(مادية أو معنوية من مصدر أجنبي إعاناتالحزب يتلقى 

تابعـة   األحزابيجعل هذه  أجنبيحماية استقاللية وسيادة الدولة، فالسماح بتلقي الدعم من مصدر 
لما يحدده لها هذا المصدر في رسم أهدافها وسياساتها، وبالتالي التـأثير   األشكالمن ومتأثرة بشكل 

  .على استقاللية القرار السياسي داخل الدولة ككل
  

تثير طريقة وأسباب حل الحزب السياسي المتقدمة الكثير من عالمات االستفهام، فهي تجعل الحزب 
، وهـي  مان واالستقرار لتهديده بعقوبة قاسية دائمـاً في حالة من انعدام الشعور باأل السياسي دائماً

حياته بالحل، سيما وأن هذه الطريقة لحل الحزب السياسي سلطة تحكمية بيد السـلطة   إنهاءعقوبة 
التنفيذية، وال مراجعة لها في قرارها هذا، ولتنافي ذلك مع التقدم على مستوى الحقوق والحريـات،  

بموجب حكم قضائي بناء  إالسلطة حل الحزب السياسي ال تكون جعل  إلى ذهبت التشريعات حديثاً
، والشك تحقق هذه الطريقة في )2(السياسية األحزابعلى دعوى مقدمة من الجهة المختصة بتسجيل 
 إليهـا التي تسـتند   األسبابتبين جهة الترخيص  أنالحل ضمانه هامة من عدة جوانب، فهي تجبر 

السياسية لتقديم دفاعها بخصـوص   األحزاب أمامتفسح المجال للمطالبة في حل الحزب السياسي، و
  .جهة محايدة تتحلى بقدر أعلى من الموضوعية أمامالمزاعم الداعية لحلها وذلك 

  

المعنوية من جهة خارجية كسـبب لحـل    اإلعاناتالتوقف عنده هنا أن القانون ذكر  إلىما يحتاج 
 اإلعانـات ، أمـا  ها، وتلمسها بشكل واضح تقريبـاً الحزب السياسي، فاإلعانات المادية يمكن تقدير
ال يمكن  اإلعاناتمن  كبير من الخطورة، فهذا النوع المعنوية هنا فهي بتقديرنا تنطوي على جانب

لمعايير موضوعية، وهي متروكة القتناع وتقدير مجلس الوزراء بعـد تنسـيب وزيـر     إخضاعه
 األحـزاب لتقليص ومحاصرة الحق فـي تأسـيس     تكون مدخالً أنالداخلية، وبالتالي من الممكن 

                                                           

  .1955لسنة ) 15(رقم  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 4ف  10( المادة - 1
  .2012 ملعا األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) فقرة أ 34( المادة - 2
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أو المعارضـة   المناهضـة لألحزاب السياسية ذات البرامج  ، وخصوصاًإليهاالسياسية واالنتساب 
  .لسياسات الحكومة

  

وهو ارتكاب أية مخالفة ألحكـام قـانون    ،لحل الحزب السياسي عاماً في النهاية يورد القانون سبباً
 نه يتضمن على عدد من األحكامأا القانون مع قلة عدد مواده إال هذ األحزاب السياسية، ومعلوم أن

ألحكام القانون األساسي، بسبب  السياسية المكفول وفقاً األحزابالمساس بحق تشكيل  إلىالتي تؤدي 
، وهي ليست على ذات المستوى من األهمية، إذ ال تشـكل  ارتكاب بعض المخالفات ألحكام القانون

الحزب بالتبليغ عن تعديل بسيط في نظامـه   تقصيرذو أهمية بالقانون، مثل  اًمخالفة بعضها مساس
  .يوماً ي خالل مدة تتجاوز الخمسة عشراألساس

  

وباعتبار أن حل الحزب أقسى عقوبة ممكن إيقاعها بشخص معنوي الرتكابه مخالفه معينة، نجد بأن 
، أو مخالفتـه  زب لنظامه األساسي مـثالً في استخدام هذه العقوبة، فمخالفة الح القانون يغالي كثيراً

لحكم من أحكام القانون قد يكون فيه بعض المغاالة وعدم تناسب لحجم العقوبة مع حجم المخالفـة  
لحل الحزب السياسي يجب أن تكـون علـى    أحيانا، إال إذا فسرنا أن هذه المخالفة حتى تعتبر سبباً
بب لحل الحزب، ومع عدم وجود محددات أو درجة من الجسامة حتى يقتنع بها مجلس الوزراء كس

وال  حل الحزب يبقى المعيار شخصـياً  إلىمعايير لتحديد درجة وجسامة تلك المخالفات التي تؤدي 
  .يخلو من مخاطر المس بالحقوق والحريات

  

حـل الحـزب    إلىعلى القانون أنه لم يستخدم التدرج في العقوبات، بل ذهب مباشرة  سجل أيضاًي
ليس إنذاره بوجوب تصويب وضعه خالل مدة معينة، أو حرمانه من بعض االمتيـازات  السياسي و

  .العقوبات أنواعذلك من  إلىالتي تعطى لألحزاب وما 
  

مع تنظيم الحق في حريـة تأسـيس    متناسب غير من وجهة نظر الباحث هذا القانون بالتالي يكون
قد بالغ في  الباحث بأنه جديري في ذلك، بل حقيقا للحق الدستوت إليهاالسياسية واالنضمام  األحزاب

من خالل  لباحثدرجة التقييد، واالنتقاص من هذا الحق، وهذا ما تأكد ل إلىهذا التنظيم حتى وصل 
بشكل أكثر وضـوحا  تمادي هذا القانون  الحزب السياسي، ويتأكد وإنهاءاستعراض شروط تأسيس 

من خالل وضـعه   إليهاسياسية واالنضمام في وضع ضوابط ممارسة الحق في تأسيس األحزاب ال
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، والتي أصبحت تتشدد فـي  )1(لتوجهات الممارسات الدولية في ذلك وفقاً األوجهفي الفحص ثالثي 
تحقيق وفحص القوانين للتأكد من مدى مناسبتها ومالئمتها في تنظيم الحقوق والحريـات العامـة،   

  .ظيم وحماية المصلحة العامةمن مضمونها، وتحقيق التوازن بين التن إفراغهاوعدم 
  

وهو يتمثل بضرورة أن  :على ثالثة أجزاء، الجزء األول إليهالمشار  األجزاءيقوم الفحص الثالثي 
عليه في القانون وبشكل محدد وواضح ال يحتمل التأويل، وكما تقدم معنا  اًيكون هذا القيد منصوص

لـدى   لجزء من الفحص الثالثـي، وخصوصـاً  فإن القيود التي أوردها القانون ال يتحقق فيها هذا ا
تحتمـل الكثيـر مـن    ياسي، حيث اتضح لنا بأنها تحديده لألسباب التي يجوز فيها حل الحزب الس

  .التأويل، وعدم التحديد
  

تحقيق الصـالح العـام     إلى هادفاً يمن الفحص الثالثي فهو أن يكون القيد القانون أما الجزء الثاني
ذا الجزء أيضا كسابقه ال يتحقق في هذا القانون، فهل يشكل التـأخر فـي   بالحماية، وه ركونه أجد

 للحزب السياسي مساسا بالصالح العام، وبالتالي ليكون سبباً األساسيالتبليغ عن التعديل في النظام 
وهو أن يكون القيد ضروريا لمجتمع ديمقراطـي،   :في حل الحزب السياسي، والجزء الثالث أيضاً

ون بعـد  ينطبق على الجزء األول والثاني من الفحص، وبالتالي فـإن هـذا القـان    فينطبق عليه ما
قيود ال تتوافق والتوجهات والممارسات بأن ما تضمنه من ضوابط و للفحص الثالثي نجد إخضاعه

  .من مضمونه إليهاالسياسية واالنضمام  األحزابالدولية كونها تفرغ الحق في تأسيس 
  

  :لقوانين االنتخابات أة األحزاب السياسية وفقاًتنظيم نش :الفقرة الثانية
  

لسنة ) 13( ون االنتخابات رقمقامت السلطة الفلسطينية بإصدار قان السالم المرحلية التفاقيات تنفيذاً
مع ما تضمنته نصوص االتفاقيات والبرتوكول المحلق بها الخاص  ، والذي جاء انسجاماً)2(1995

المرجعية لهذا القانون  أوسلو، فشكلت اتفاقيات )االنتقالية( مرحليةباالنتخابات من حيث الطبيعة ال
  .)3(في ذلك الوقت الذي يقوم بوظيفة الدستور الذي لم يكن موجوداً األساسيوليس القانون 

                                                           

  .39، ص2013عصام عابدين، والمحامي ناصر الريس، معدان، مؤسسة الحق، . دليل حول الشرطة الفلسطينية وحقوق اإلنسان، د - 1
  .1995الوقائع الفلسطينية، العدد الثامن، ديسمبر  - 2
للبحوث السياسية والمسحية، دائرة السياسية عدنان عودة، النظام االنتخابي الفلسطيني وتأثيره على النظام الحزبي، المركز الفلسطيني  - 3

  .15، ص2004) مارس( والحكم، آذار



 

88 

الفلسطيني في الداخل والشتات،  أكد على وحدة الشعبفإنه لما جاء في ديباجة هذا القانون،  وفقاً
 إنكارات على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف ال يعني بأي حال اقتصار االنتخاب أنو

حقوق الفلسطينيين في الشتات في ممارسة حقهم في االنتخاب، وأنهم سيتمكنون من ممارسة حقهم 
على  اإليضاحيةبموضوع دراستنا نص القانون في المذكرة  هذا حال عودتهم للوطن، واتصاالً

وأعضاء المجلس  الرئيس أنى التعددية السياسية، وينص القانون على وعل األحزابحرية تكوين 
 األساسيالنظام  إلىفي المجلس الوطني الفلسطيني باالستناد  أعضاءن سيكونون يالتشريعي المنتخب

  .)1(لمنظمة التحرير الفلسطينية
  

وجود قانون  السياسية، رغم األحزابجاء هذا القانون بمعالجة قانونية لمسألة تسجيل واعتماد 
، وكانت الشروط والمتطلبات القانونية )2(لألحزاب السياسية الزال ساري المفعول بموجب القانون

ولم  ،لهذا القانون عبارة عن متطلبات إجرائية بسيطة لعملية اعتماد وتسجيل حزب سياسي وفقاً
ظ بأن هذه تتعرض للقضايا والشروط الموضوعية الواجب توافرها في الحزب السياسي، فيالح

المعالجة ليست كافية وال تعالج كافة النواحي الخاصة باألحزاب، فهي لم تتطرق على سبيل المثال 
السياسية، أو مسألة عقد االجتماعات الدورية الخاصة بالحزب،  األحزابمسألة العضوية في  إلى

  .)3(لحزبيةواالنتخابات الداخلية واجتماعات الحزب وغيره من القضايا المتصلة بالحياة ا
  

بأن المعالجة التي قدمها هذا القانون اقتصرت على بعض الجوانب الضرورية لتمكين  الباحث ديؤكو
السياسية من المشاركة في العملية االنتخابية، من خالل تمكينها من تقديم مرشحين يمثلونها  األحزاب

عي تحت اسمها وشعارها، للتنافس على منصبي رئاسة السلطة الفلسطينية ولعضوية المجلس التشري
 ، فعملية التسجيل وفقاً)4(ويتأكد لنا هذا من خالل ربط عملية التسجيل بعملية ومدة الترشح فقط

ألحكام هذا القانون جاءت لتنفذ ضمن حيز زمني مؤقت يمتد من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي 
  .)5(خاباتبانتهاء مدة الترشح التي يحددها المرسوم الرئاسي الداعي لالنت

  
                                                           

  .1995بشأن االنتخابات، الوقائع الفلسطينية، العدد الثامن، ديسمبر  1995لسنة ) 13( من قانون رقم) 1( فقرة) 3( المادة - 1
  .1994لسنة  1من القرار رقم ) 1( المادة - 2
  .1995بشأن االنتخابات، الوقائع الفلسطينية، العدد الثامن، ديسمبر  1995لسنة ) 13( قممن قانون ر) 49( المادة - 3
  .بشأن االنتخابات 1995لسنة ) 13(من قانون رقم) 2، 1( فقرة) 48( المادة - 4
  .بشأن االنتخابات 1995لسنة ) 13(من قانون رقم) 3( فقرة) 49( المادة - 5
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زمنيـة   فترةومعالجة ل جاء تعاطياًقد  بشأن االنتخابات العامة  1995رقم لسنة  قانوناليكون هذا ب
، فكان المبتغى من نصوص هذا القانون هي فقط لتنظيم أول انتخابـات لـرئيس ومجلـس    مرحلية

القانون ما هو مصير ولم يبين  الستحقاقات اتفاقيات أوسلو، تشريعي منتخب للمرحلة االنتقالية وفقاً
تلك التي لـم يحالفهـا    المسجلة والمعتمدة عقب انتهاء العملية االنتخابية، وخصوصاً األحزابهذه 

  .الحظ بالفوز
  

لسـنة  ) 9(بصدور القانون رقم) بشأن االنتخابات 1995لسنة  13قانون رقم (ي القانون السابق لغُأ
ن هذا القـانون اعتمـد النظـام    فإ فارقة هنا، وللم)1(بشأن االنتخابات العامة بشكل صريح 2005
) القـوائم (النظام النسبي ة النسبيةأألغلبيلنظام المجلس التشريعي، فأضاف  أعضاءالنتخاب  المختلط

المجلس  أعضاءمن % 50ينتخب أصبح لينتخب بموجبه نصف أعضاء المجلس التشريعي، بحيث 
من خالل نظـام  ) عضواً 66( اآلخرين %50، والـاألغلبيةمن خالل نظام ) عضوا66ً( التشريعي

هذا القانون يحتاج لتطبيقه بشكل ناجح أن يكون هناك بناء حزبي قائم  أن، ومعلوم )2()النسبي(القوائم
ها تنظيم لـه  أنالسياسية باعتبار  األحزابقادر على تقديم قوائم انتخابية على مستوى الوطن، ألن 

لى تشكيل قوائم انتخابية من مرشحين مـن مختلـف   المنتشرون على مستوى الوطن أقدر ع أتباعه
المناطق، والقدرة على تجنيد الدعم لهذه القوائم مقارنة باألفراد، وطبيعي أن وجود بناء حزبي منظم 

مقومات، أولى هذه المقومات وجود تنظيم قانوني لهذا البناء، ورغم غيـاب   إلىيحتاج بالضرورة 
) 13( القانون رقـم  صراحةً لغىَأهذا القانون  فإن ،ياسيةوجود تنظيم قانوني واضح لألحزاب الس

 األحـزاب قانونية تعالج عملية تسجيل واعتمـاد   بشأن االنتخابات، ولم يورد نصوصاً 1995لسنة 
القانون الملغي من نصوص بهذا الخصوص، مع العلم أن هناك حاجـة   أوردهعما السياسية عوضاً 

في الشق  لتنفيذ انتخابات المجلس التشريعي خصوصاً إلى تلك النصوص تظهر بشكل أكثر وضوحاً
اعتراف القانون بحق  مع للنظام النسبي، خصوصاً فقاًالمجلس التشريعي و أعضاءالمتعلق بانتخاب 

  .)3(األحزاب السياسية بتقديم قوائم انتخابية تحمل اسمها وشعارها
  

                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة  )9( من قانون رقم) 116( المادة - 1
  .بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9( ، من قانون رقم)1الفقرة  3( المادة - 2
  .بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9( ، من قانون رقم)فقرة أ 55( المادة - 3
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 صريح بصدور القرار بقانون رقمبشأن االنتخابات العامة بشكل  2005لسنة  9ُألغي قانون رقم 
أن القرار بقانون المذكور لم يتضمن أيضا كسابقه  ، علماً)1(بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1(
على معالجة واضحة لعملية تسجيل األحزاب ) بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة  9قانون رقم (

في انتخاب أعضاء المجلس ) القوائم( ي الكاملالسياسية بشكل عام، بالرغم من اعتماده النظام النسب
لنظام التمثيل النسبي الكامل النتخاب المجلس التشريعي  األفراد وفقاً أمامالتشريعي، حيث لم يبقى 

ل الدخول ضمن المجلس التشريعي، إال من خال إلىالذي اتخذ شكل القوائم المغلقة فرصة للوصول 
افس على الفوز بأصوات الناخبين في كافة أرجاء الوطن، ومعلوم ن هذه القوائم تتنأقوائم انتخابية، و

 اآلخرين نهمأقراالدخول مع  إلى األفرادعلى القيام بذلك، ما يدفع  األقدرالسياسية هي  األحزاب أن
وتوجهاتهم معهم من أجل توفير المقدرة على خوض االنتخابات  أفكارهمالذين تتقارب  األفرادمن 

 اكون هذيالسياسية، و األحزاب بها التي تنشأمن الطرق  احدةتمثيلية، وهي ووالفوز بالمناصب ال
  .ذا نشأة داخلية األحزابالنوع من 

  

لوجود تنظيم قانوني واضح لمسألة تسجيل األحزاب السياسـية،   حاًتكون الحاجة أكثر وضوبالتالي 
ي منظم قادر علـى تقـديم   يعتمد بشكل أساسي على وجود بناء حزب) القوائم( فنظام التمثيل النسبي

أعطـى الحـق لألحـزاب    ) القرار بقانون( قوائم انتخابية على مستوى الوطن، سيما وأن القانون
، ولكنه لم يعرف المقصود باألحزاب السياسية وال اإلجراءات أو )2(السياسية بتشكيل قوائم انتخابية

قلل من االمتيازات التي كان يمنحها  المتطلبات القانونية لتسجيل واعتماد األحزاب السياسية، ال بل
بأسماء وتواقيع  السياسية معفاة من إرفاق كشف األحزابالقانون السابق لألحزاب السياسية، فلم تعد 

  .)3(ثالثة آالف ناخب ممن يؤيدون ترشح قائمتها االنتخابية
  

، )4(عة أخرىاالنتخابات الرئاسية والتشريعية األولى مشاركة من قبل بعض الفصائل ومقاط شهدت
السياسية خالل  األحزابوثائق أو سجالت توضح كيف تمت عملية اعتماد وتسجيل  ال يوجد هإال أن

وباالعتماد على الوثـائق الخاصـة    ،في االنتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية أماهذه االنتخابات، 
                                                           

  .نتخابات العامةبشان اال 2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم ) 5، 1فقرة  119( المادة - 1
  .بشان االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم ) 1(المادة - 2
  .بشان االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم ) أ/2فقرة  50( المادة - 3
 –) الرئاسية، التشريعية، والحكم المحلي(انية سمير عوض، البيئة السياسية في فترة ماقبل االنتخابات، االنتخابات الفلسطينية الث. د -4

  .18لسياسية والمسحية، ال يوجد دار نشر، ص ا وجهاد حرب، المركز الفلسطيني لألمان، ألشقاقيخليل .، تحرير د2006 -2005
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 إجـراءات ت بوضع واعتمـاد  بلجنة االنتخابات المركزية، التي تولت تنظيمها، يتبين لنا بأنها قام
السياسية لغايات المشاركة في العملية االنتخابيـة، ألن القـانون    األحزابخاصة باعتماد وتسجيل 

  .)1(منحها الحق في هذه المشاركة من خالل تشكيل قوائم انتخابية بصفة حزبية
  

 1995لسنة  13قانون االنتخابات رقم  علىعملية التسجيل  في إجراءات لجنة االنتخاباتاستندت 
أن يكون  األولأساسيين،  شرطينلتسجيل الحزب السياسي لديها  اشترطت حيثبشأن االنتخابات، 

لدى وزارة الداخلية، أما الثاني فيتمثل بوجوب تقديم طلب تسجيل من ممثل  الحزب السياسي مسجالً
المؤيدة لبيانات الطلب،  مرفقاتللنموذج المعتمد من قبلها مرفقا ببعض ال الحزب السياسي للجنة وفقاً

ن الهدف من هذا التسجيل هو لتمكينها من المشاركة في االنتخابات من خالل مرشحين وقوائم أو
على حقها في االسم والشعار، كان يجب  الحفاظيحملون اسمها وشعارها، لذا ولغايات تمكينها من 

ونة عن رمزها أو شعارها، على الهيئة الحزبية أن ترفق مع طلب تسجيلها لدى اللجنة صورة مل
  .واشترط في هذا الشعار

  

ألحكام  م عن فتح باب اعتماد الهيئات الحزبية لديها وذلك وفقا8/2004ًاللجنة في شهر  أعلنت
لدى  بشأن االنتخابات، والذي كان يشترط أن يكون الحزب مسجالً 1995لسنة ) 13( القانون رقم

ة من المشاركة في االنتخابات وتسمية مرشحيها تحت وزارة الداخلية حتى تتمكن الهيئة الحزبي
  .)2(اسمها وشعارها

  

قامت باعتماد كافة  أنهاتقدم العديد من الهيئات الحزبية بطلبات اعتماد لدى اللجنة، وتشير السجالت 
كتاب من وزير الداخلية مؤرخ بتاريخ  إلى سياسية استناداً فصائل منظمة التحرير أحزاباً

للجنة االنتخابات والذي يفيد باعتبار كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية  وجهالم م،5/8/2004
في موضوع االنتخابات،  األساسن يتم التعامل معها على هذا أ، وسياسية قائمة رسمياً أحزاب

ولعدم توفر مرجع أو سجل لدى اللجنة يوضح من هي الفصائل المعتمدة في منظمة التحرير، قامت 
فصائل  أسماءم تطلب منه تزويد اللجنة بقائمة 7/8/2004يد وزير الداخلية بتاريخ بمخاطبة الس

                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم ) 4فقرة  4( المادة - 1
  .بشأن االنتخابات 1995لسنة ) 13( من قانون رقم) 1( الفقرة) 48( المادة - 2
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منظمة التحرير الفلسطينية، وتستوضح منه عن الوضع القانوني للحركات والفصائل غير المنضوية 
  .منظمة التحرير الفلسطينية إطارتحت 

  

يد الوزير يتضمن قائمة بأسماء من الس م ردا14/8/2004ًبتاريخ  االنتخابات المركزية لجنةتلقت 
حركة التحرير (وهي ) فصائل( ية، وحصرها بثمانية أحزابفصائل منظمة التحرير الفلسطين

، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، )فتح( الوطني الفلسطيني
الشعبي، حزب االتحاد الديمقراطي جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة النضال 

، ثم اتبع وزير الداخلية الكتاب المذكور بكتاب آخر )، وحزب الشعب الفلسطيني)فدا( الفلسطيني
فصائل  أسماءالجبهة العربية الفلسطينية ضمن قائمة ) فصيل( إضافة طالباً 24/8/2004بتاريخ 

الفصائل بموجب الكتب المذكورة  منظمة التحرير لتصبح تسعة فصائل، حيث اعتبرت اللجنة هذه
عن االستيضاح  اإلجابةمن وزارة الداخلية بحكم المسجلة لدى وزارة الداخلية، ولكن لم تتم 

  . بخصوص الوضع القانوني للفصائل غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير
  

فيه عن كيفية الداخلية تستفسر ر للسيد وزي آخر م بإرسال كتاب15/8/2004ٍة بتاريخ قامت اللجن
منظمة  إطارالتعامل مع الحركات والفصائل غير المسجلة في وزارة الداخلية وغير المنضوية تحت 

السياسية المسجلة لدى وزارة الداخلية  األحزاب أسماءوكذلك االستفسار عن  ،التحرير الفلسطينية
لية بخصوص هذا اللجنة لم تتلق ردا من وزير الداخ أنإال . غير فصائل منظمة التحريرمن 

  . الموضوع 
  

م كانت اللجنة قد اجتمعت وقررت التوجه للسيد رئيس السلطة الوطنية بشأن 22/8/2004بتاريخ 
م كانت قد تقدمت 23/8/2004منظمة التحرير الفلسطينية، وبتاريخ  إطارخارج  األحزابتسجيل 

لما بأنها ليست من فصائل حماس بطلب تسجيل هيئة حزبية لدى اللجنة ع اإلسالميةحركة المقاومة 
  .منظمة التحرير الفلسطينية وال يوجد لها شهادة تسجيل من وزارة الداخلية 

  

 إبالغه، وتم )عمار أبو( مع السيد رئيس السلطة آنذاك المرحوم ياسر عرفات اجتمعت اللجنة الحقاً
موافقته على  أبدىقد تقدمت بطلب تسجيل هيئة حزبية الذي ) حماس( اإلسالميةبان حركة المقاومة 

وبناء على تلك الموافقة الشفهية، وباالعتماد على الموافقة الحكمية من وزارة الداخلية على . تسجيلها
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حيث  ،)1(قبول تسجيلها لمضي خمسة أيام دون رد منها على استفسار اللجنة بهذا الخصوص
سة أيام دون بمثابة القبول اعتبرت اللجنة هذا االستفسار بمثابة تقديم طلب بالتسجيل، ومضي الخم

 المادة إلىقرارها بالرفض باالستناد  إلصدارلمضي المدة القانونية المحددة لوزارة الداخلية الضمني 
موافقة  وبرأي الباحث فإن، بشأن االنتخابات 1995لسنة  13من قانون القانون رقم ) 2فقرة  52(

وإن كانت ذات قيمة  وني،ذات أثر قان تسجيل حركة حماس ليسترئيس السلطة الضمنية على قبول 
سلطة تنفيذية، إال أن القانون حدد صالحية  أعلىألنه حتى وإن كان الرئيس هنا يمثل  سياسية،

رفض أو قبول تسجيل الحزب السياسي بمجلس الوزراء فقط، أما بخصوص وزارة الداخلية هنا 
لحركة لديها حزبا سياسيا، ومضي فإنه يمكن اعتبار سكوتها على استفسار اللجنة بشأن تسجيل ا

وعليه هذا اجتهاد في محله ويوافق روح القانون، و المدة القانونية لذلك دون رد بمثابة قبول ضمني،
اعتماد الهيئات الحزبية المسجلة من حيث السند القانوني لتسجيلها لدى اللجنة  أساسيمكن تصنيف 

  -:هي  أصنافثالثة  إلى
  

لدى  مسجلة رسمياً أحزاباًفلسطينية وبالتالي كانت تعتبرها اللجنة بأنها فصائل منظمة التحرير ال  .أ 
  .الداخليةوزارة الداخلية بناء على كتاب السيد وزير 

سياسية غير منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية لكن تم تسجيلها  أحزاب أوفصائل   .ب 
من الرئيس مثل حزب الخالص  قرار إلىباالستناد " بأخرى  أوفي وزارة الداخلية بطريقة 

  " .بقرار من وزير الداخلية مثل المبادرة الوطنية الفلسطينية  أووحزب الخضر 
منظمة التحرير الفلسطينية وغير مسجلة لدى وزارة الداخلية  إطارفصائل غير منضوية تحت   .ج 

 .حماسوتقدمت بطلب تسجيل لدى لجنة االنتخابات المركزية مثل 
  

نة االنتخابات المركزية قامت بتنفيذ االنتخابات الرئاسية الثانية بموجب أحكام بأن لج يشير الباحث
بشأن االنتخابات، وقامت بالتحضير لالنتخابات التشريعية الثانية وفقا  1995لسنة ) 13( قانون رقم

عن بدء  أعلنتحيث  ،ألحكام هذا القانون أيضا، ومن هذه التحضيرات اعتماد الهيئات الحزبية
، لما هو موضح سابقاً وفقاً 2004من العام  8ل طلبات تسجيل الهيئات الحزبية في شهر استقبا

بشأن  2005لسنة ) 9( ألحكام القانون رقم ولكنها قامت بتنفيذ االنتخابات التشريعية الثانية وفقاً

                                                           

أي قانون " في ظل الواقع الفلسطيني الخاص عمار دويك، اإلطار القانوني لتسجيل األحزاب السياسية ألغراض االنتخابات العامة،. د - 1
  .36-20ص، 2006ولى شباط أمان ، الطبعة األ -لألحزاب السياسية نريد؟ منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمسائلة
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س االنتخابات العامة الذي جاء بناء على اتفاق القاهرة بين كافة الفصائل بما فيها حركتي حما
االنتخابات التشريعية والمحلية، وإجراء بعض   إجراءوالجهاد اإلسالمي، الذي اتفق فيه على 

  .)1(التعديالت الالزمة على قانون االنتخابات وبشكل خاص اعتماد النظام االنتخابي المختلط مناصفة
  

) 2005/2006( ثانيةلا مها بتنفيذ االنتخابات التشريعيةلجنة االنتخابات المركزية حتى قيا تتواجهلم 
ألن اللجنة كانت قد انتهت لغايات تنفيذ االنتخابات  ،السياسية األحزاببإشكالية قانونية في اعتماد 

لسنة ) 13( السياسية في ظل سريان نصوص القانون رقم األحزابالتشريعية الثانية من اعتماد 
النتخابات التشريعية الثانية بعد ، وان القانون الجديد جاء لتنفيذ االعامة بشأن أالنتخابات 1995

في ظل قانون قديم،  سليماً قانونياً السياسية، فهي اكتسبت مركزاً األحزابانتهاء اللجنة من تسجيل 
أو تعديل هذا المركز، ال بل اعترف القانون الجديد باألحزاب  إلغاءولم ينص القانون الجديد على 

من تقديم كشفا مع طلب القائمة المقدم  إعفائهال السياسية المسجلة وخصها ببعض االمتيازات مث
 11/9/2005بتاريخ  ، لذا اتخذت اللجنة قراراً)2(منها بأسماء و تواقيع ثالثة آالف مؤيد لترشحها

باإلبقاء على األحزاب السياسية المعتمدة من السابق في ظل القانون الملغي، وعدم اعتماد هيئات 
األحزاب التي ترغب بالمشاركة في االنتخابات كقوائم انتخابية  حزبية جديدة، وان يتم التعامل مع

  .)3(بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9(من قانون رقم 54ألحكام المادة  وفقاً
  

باعتبارها الجهة المختصة بوضع اإلجراءات الالزمة لتنظيم وتنفيذ االنتخابات، والعتراف قـانون  
في المشاركة في االنتخابات، وترك للجنة وضـع اإلجـراءات   االنتخابات بحق األحزاب السياسية 

الكفيلة بتحقيق هذه المشاركة، فإن اللجنة وضعت إجراءات تسجيل األحزاب السياسـية، وعاملتهـا   
مع القوانين االنتخابية التي وضعتها في  بشكل متقارب من تسجيل القوائم االنتخابية، وذلك انسجاماً

مت بإسقاط الشروط واإلجراءات القانونيـة الخاصـة بتسـجيل القـوائم     نفس المرتبة، لذا فإنها قا
االنتخابية على عملية تسجيل األحزاب السياسية، مع اختالف بسيط بينهما من حيث وجود بعـض  

  .المتطلبات اإلضافية على تسجيل األحزاب السياسية في مقابل تسجيل القوائم االنتخابية

                                                           

  . 16سمير عوض، البيئة السياسية في فترة ما قبل االنتخابات، المرجع السابق، ص . د - 1
  بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9(من قانون رقم) أ/2الفقرة  16(  المادة - 2
المنعقد في مقر اللجنة في رام اهللا مع غزة عبر  2005أيلول  11قرار اللجنة الوارد في محضر اجتماعها الخامس واألربعين، بتاريخ  - 3

  ).الفيديو كونفرنس(االتصال المرئي 
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للنمـوذج   لدى اللجنة أن يتقدم بطلب تسجيل للجنة وفقـاً  يشترط لمن يرغب بتسجيل حزب سياسي
أن طلب تسجيل الحزب السياسي يختلف عن طلـب تسـجيل قائمـة     المعتمد من قبل اللجنة، علماً

انتخابية، وال يغني طلب تسجيل الحزب السياسي المتقدم، عن تقديم طلب تسجيل وترشـح قائمـة   
، وذلك في حال رغبة الحزب السياسي بالمشاركة )1(لجنةانتخابية وفق النموذج المعد لذلك من قبل ال

 .في العملية االنتخابية من خالل الترشح بقائمة انتخابية
  

باسـم ورمـز أو شـعار     ، و)دستور الحزب( يرفق طلب تسجيل الحزب السياسي بنظامه الداخلي
م و األحـزاب، فـال   عن غيره من القوائ للحزب السياسي أو القائمة االنتخابية، بحيث يجعله مميزاً

يستخدم  أو قائمة انتخابية للتسجيل لدى اللجنة أن سياسياً يجوز وفقا إلجراءات اللجنة أن يتقدم حزباً
 .لدى اللجنة أو األحزاب السياسية المسجلة مسبقاً االنتخابية اسم أو شعار أي من القوائم

  

ة والمعتمدة لدى اللجنة فقط، بل يقر ال تقتصر هذه الحماية القانونية على األحزاب السياسية المسجل
أو  هااسـم علـى   القانون بهذه الحماية لألحزاب التي لم تقم بالتسجيل لدى اللجنة بالحفـاظ أيضـا  

للقانون قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية لدى اللجنة إذا كان طلبها يتضمن  ، فال يجوز وفقاًهاشعار
ر مسجلة لدى اللجنة، ويشترط فقط أن تكون هذه على اسم أو شعار قائمة أخرى حتى وإن كانت غي

للحماية المقررة لألحزاب  في هذا توسيعاًالباحث رى ي، و)2(القوائم معروفة في األراضي الفلسطينية
السياسية تفوق في هذا الجانب تلك التي يوفرها قانون األحزاب السياسية، حيث ال يـوفر قـانون   

األحزاب المسجلة فقط، وفي تقديرنا أن هذا توسع محمـود  األحزاب السياسية الحماية السم ورمز 
 من المشرع يأتي من باب التعاطي مع طبيعة المرحلة الحالية التـي تحـول دون وجـود قانونـاً    
لألحزاب السياسية يشتمل على مختلف الجوانب لتنظيم العمل الحزبي، وعلى رأس هذه الجوانـب  

 وف من المالحقة من االحتالل، األمر الذي يبقي كثيـراً يأتي مسألة العلنية في العمل الحزبي، والخ
  .غير قادرة على االلتزام بالمتطلبات القانونية لعملية التسجيل من هذه األحزاب القائمة واقعياً

  

مع ضرورة التذكير هنا أن القانون نص على الحماية للقوائم االنتخابية بهذا الخصوص، ولـم يـتم   
حزاب السياسية، إال أن إجراءات اللجنة قررت هذه الحمايـة لألحـزاب   ذكر الحماية بهذا الشأن لأل

                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1( من القرار بقانون رقم) 50( المادة - 1
  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1( من القرار بقانون رقم) 53( المادة - 2



 

96 

السياسية أيضا، مستندة بذلك إلى معاملة القانون في أكثر من مناسبة لألحزاب السياسـية والقـوائم   
االنتخابية بذات المعاملة، باإلضافة إلى أن النص الخاص بشروط الرمز أو االسم والشعار يشير إلى 

إلى حماية رموز وأسماء وشعارات األحزاب السياسية، ويتضح هذا بكل جالء حينما اتجاه المشرع 
يقرر هذه الحماية لقوائم انتخابية غير مسجلة لدى اللجنة، واكتفى فقط بأن تكون هذه القوائم معروفة 
في األراضي الفلسطينية، ومعلوم أن القوائم االنتخابية ال توجد وال تتشكل إلى فـي ظـل العمليـة    

النتخابية، وخالل الفترة القانونية المحددة لذلك، ومن خالل تقديم طلب تسـجيل علـى النمـوذج    ا
المخصص لذلك من قبل اللجنة، وبغير ذلك ال نكون أمام قائمة انتخابية تتحقق لها الحماية وفقا لهذا 

، إال إذا )يةالقراءة الحرف(لظاهر النص  النص، وبالتالي يصبح من المستحيل تطبيق هذا النص وفقاً
سياسي ، ألن  دى اللجنة على أنها حزبحملنا المعنى المقصود من القائمة االنتخابية غير المسجلة ل

هذه الشهرة والظهور بحيث أصبحت معروفة على مستوى األراضي الفلسطينية ال يعقل أن تتحقق 
الواقـع، ألن أسـاس    على أرض الزالت غير قائمة لقائمة انتخابية غير مسجلة لدى اللجنة، ألنها 

 .)1(وجودها تقديم طلب تسجيل لدى اللجنة وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل اللجنة
  

مع الحالة الواقعية لوضعية األحزاب السياسية التي  الصادرة عن اللجنة متعاطية اتاإلجراء جاءت
ـ   تحافظ، وفيه قصورال يزال تنظيمها القانوني  عارها، ولـم  على حقوقها في حماية اسـمها أو ش

يشترط لهذه الحماية سوى أن يكون هذا الحزب معروفا في األراضي الفلسطينية، كما وال يجوز أن 
 .)2(لها أو أنه تابع حكومياً يكون الرمز أو الشعار موحيا بأنه شعاراً

  

مباشرة على البرامج االنتخابيـة الخاصـة بـاألحزاب والقـوائم      التشريعات في العادة قيوداًتضع 
تخابية، تتسع هذه الشروط وتضيق بحسب النظام السياسي ومستوى الحريـات وغيرهـا مـن    االن

ما تنص معظم التشريعات على اشتراط عـدم معارضـة    المؤثرات داخل الكيان السياسي، وغالباً
لى عدم بث بـذار الفرقـة واالنشـقاق داخـل     إألحكام القانون والنظام العام، والبرنامج االنتخابي 

  .المجتمع
  

                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1(ار بقانون رقممن القر) 50(المادة - 1
  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم) 53(المادة - 2
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ال أن المشرع الفلسطيني لم ينص على مثل هذه الشروط المقيدة للبرنـامج االنتخـابي لألحـزاب    إ
السياسية في القوانين االنتخابية، رغم اشتراطه ضرورة إرفاق البرنامج االنتخابي لدى التقدم بطلب 

ددات للبرنـامج  محك خاصة بالدعاية االنتخابيةاللقانونية اعتماد المحددات اإال أنه يمكن . )1(الترشح
يسعى من خالل الترويج ألفكاره وما يؤمن به من رؤى وتوجهات ي ، ألن الحزب السياساالنتخابي

عبارة عن الدعاية االنتخابية وهي  أنشطةالفوز بثقة الجمهور، وتتجلى عملية الترويج هذه في  إلى
وفكرها ومعتقداتها  ،)2(نتخابيةالنشاطات التي تقوم بها القوائم االنتخابية واألحزاب لشرح برامجها اال

ال يجوز القيام به أثناء ممارسـة   ما ن حيث المنطقإلى تنفيذها في حال انتخابها، فمالتي ستسعى 
 عليـه ضمن هذا البرنامج، وابتداء  أن يكونالدعاية االنتخابية لشرح البرنامج االنتخابي، ال يجوز 
بية، تكون هي نفسها القيود علـى البرنـامج   فما نص عليه القانون بخصوص قيود الدعاية االنتخا

دسـتور  ( ، وهي تكون من ضمن القيود الواجب التقيد بها في النظام الـداخلي للحـزب  االنتخابي
  .)الحزب

  

علـى أسـاس طـائفي أو     والنظام الداخلي للحزب وعليه فإنه ال يجوز أن يقوم البرنامج االنتخابي
، أو يتضمن على إثـارة للنعـرات   سام داخل المجتمعح الفرقة واالنقعنصري أو أن ينادي ببث رو

  .)3(القبلية أو الدينية، أو يتضمن على دعوات للطعن باألحزاب األخرى أو أحد أعضائها
  

قوانين االنتخابات مع قانون األحزاب السياسية الساري بخصوص تحديـد   تساهم وتنسجم نصوص
سية، وذلك بمناسبة مشـاركتها فـي العمليـة    مصادر التمويل الجائزة قانونا لتمويل األحزاب السيا

نتخابيـة  االنتخابية، حيث تختلف الدول في طريقة تحديدها لمصادر التمويل الخاصة بـالحمالت اال 
، فمن الدول من يخصص من الخزينة العامة للحكومة جزء لموازنـة األحـزاب   لألحزاب والقوائم

مـن موازنتهـا    اًجان االنتخابية جزءتشرف عليه إحدى الوزارات، وفي بعض البلدان تخصص الل
لتمويل األحزاب السياسية، إال أن اغلب هذه الدول تحظر التمويل األجنبي كما هـو الحـال لـدى    

بية من داخل فلسـطين أو  والذي يحظر الحصول على التمويل من مصادر أجن ،المشرع الفلسطيني

                                                           

  . بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم) ب/50/2( المادة - 1
االنتخابات المحلية  االنتخابية،الدعاية  أحكامنة االنتخابات الفلسطينية مثل نشرة وفقا للتعريفات التي أوردتها النشرات الصادرة عن لج - 2

  .2013 \3\3تاريخ الزيارة  www.elections.ps، وموقع اللجنة االلكتروني  2012
  .نتخابات العامةبشأن اال 2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم) 1،6،8ف /66( المادة - 3
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باشرة، وكذلك الحال بالنسبة للتمويل سواء كان بصورة نقدية أم عينية، مباشرة أم غير مخارجها، و
، حيث ال يجوز أن يتم تمويل الدعاية االنتخابية من األمـوال  من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية

  .)1(الخاصة بالسلطة الفلسطينية
  

التبرعات من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الفلسطينيين المقيمين في  تلقي بذلك يكون جائزاًو
أو الخارج، ولهذا الشرط أهمية تكمن في حماية استقاللية القرار السياسي الداخلي من أن يتم الداخل 

للتأثير على التوجهات  أو أفراداً العبث فيه من قبل جهات أجنبية من خالل استمالت أحزاباً
  . والسياسات العامة بالوجهة التي تخدم مصالح هذه الجهات األجنبية

  

االنتخابية واألحزاب السياسية التي تشارك بقوائم مرشحين في االنتخابات  ويلزم القانون القوائم
العامة أو المحلية، أن تفصح عن مصادر تمويل حملتها االنتخابية، بأن تقدم للجنة خالل مدة أقصاها 

مفصالً بجميع مصادر التمويل التي  مالياً شهر من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات النهائية، كشفاً
  .عليها والمبالغ التي أنفقتها أثناء الحملة االنتخابية حصلت

  

ف المالي عن المحاسبية القانونية للتحقق من صحة الكش األساليبكما ويجيز القانون للجنة أن تتبع 
من خالل مـدقق   أن تلزم القوائم بتقديم كشفها المالي مدققاً األمرن تطلب إمصادر التمويل حتى و

  .)2(حسابات قانوني
  

ألحكام القرار بقانون  ما أن اللجنة لغاية اللحظة لم تقم بتنفيذ أية انتخابات رئاسية أو تشريعية وفقاًعل
 وفقـاً لفلسـطينية  السـلطة ا بقانون والذي أصدره رئـيس  ، ولكن هذا القرار 2007لسنة ) 1(رقم

التـي  لصالحياته في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي، ودون الخوض في الحيثيات والظروف 
دفعت إلصداره، ومدى توافر الشروط القانونية لذلك، فإن أحكام هذا القرار بقانون تطـال مسـألة   

لمقاربة التي أجراها البعض بـين األحـزاب   ى البناءاً عانوني لألحزاب السياسية وذلك التنظيم الق
، ويـأتي  )3(لواجبـات السياسية والقوائم االنتخابية وأجاز لهما التمتع بذات الحقوق وااللتزام بذات ا

، حيـث  )السياسية والقوائم االنتخابية األحزاب( المبرر لهذه المقاربة قياسا على مساواة القانون لهما
                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1( من القرار بقانون رقم) 1ف /68( المادة - 1
  .2007لسنة ) 1( من القرار بقانون رقم) 2،3ف /68( المادة - 2
  .36-20ص  المرجع السابق، عمار دويك، اإلطار القانوني لتسجيل األحزاب السياسية ألغراض االنتخابات العامة،. د - 3
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يعامل القوائم االنتخابية المعتمدة واألحزاب السياسية بشكل متساوي، وكأنهما مصطلحين مترادفين 
ام التي تضمنتها نصوصه حيث كانت يحمالن نفس الداللة، وهذا واضح من خالل الكثير من األحك

تورد هذه النصوص ذكر األحزاب السياسية والقوائم االنتخابية وتخاطبهما بنفس الحقوق والواجبات، 
  . )1(وفي أكثر من موضع

  

القوائم االنتخابية  أنبأن ال مجال العتبار يرى  هوجاهة هذه المقاربة، فإنعلى  الباحث اتفاق رغم
) الترشح(ا شيء واحد، فمخاطبة القانون لهما في هذا الموضوع القانونيواألحزاب السياسية هم

واحد، فاألحزاب السياسية شيء، والقوائم االنتخابية شيء آخر،  أنهمابذات األحكام القانونية ال يعني 
فكثيرا ما كان القانون يخاطب شخصين بذات األحكام القانونية في وضعية قانونية معينة، وال يكون 

فشروط وإجراءات تسجيل القوائم  من نوع واحد، أو ذات الشيء، أنهمالك بالضرورة مؤدى ذ
السياسية في الحزب  األحزاباالنتخابية وفقا لقانون االنتخابات، تختلف عن تلك التي يتطلبها قانون 

  .السياسي، وذلك من عدة نواحي
  

إلى  )المحافظ(المتصرف ي يقدم من خاللفمن ناحية اإلجراءات فإن طلب تسجيل الحزب السياس
وزبر الداخلية، الذي يقوم بدوره برفعه لمجلس الوزراء التخاذ القرار برفض أو قبول، ويكون 

وال يحتاج  )3(، أما طلب تسجيل القائمة االنتخابية فإنه يقدم للجنة االنتخابات المركزية)2(قراره نهائيا
  .المحكمة مامأويكون قرارها خاضعا للطعن سجيل لدى جهة أخرى، إلى ت

  

هذا التمايز أيضا بشكل أكثر وضوحا من خالل ما ذهبت إليه محكمة العدل العليا بعدم للباحث يتأكد 
أحقية تقديم دعوى باسم القائمة االنتخابية من خالل ممثلها، كونها ال تتمتع بالشخصية االعتبارية، 

ابية حق الطعن في النتائج، وإنما منح أن القانون لم يمنح القائمة االنتخاعتبار ب هذا قرارهامبررة 
، في حين منح القانون الشخصية )4(حق الطعن بهذا الخصوص لكل ناخب، وللمرشحين أو وكالئهم

                                                           

  .بشان االنتخابات العامة على سبيل المثال 2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم ) 5فقرة  39(  المادة - 1
  .1955لسنة  15من قانون األحزاب السياسية األردني رقم ) 5( المادة - 2
  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 1( من القرار بقانون رقم) 48( المادة - 3
  .531/2010محكمة العدل العليا في الدعوى رقم قرار   - 4
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االعتبارية لألحزاب السياسية بعد تسجيلها، ما يجعل لها الصفة القانونية بالتقاضي والمخاصمة 
  .)1(تي يجيزها القانونباسمها، والقيام بكافة األعمال القانونية األخرى ال

  

وبذات اإلطار فإن إجراءات الترشح الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية تفيـد بـأن القـوائم    
االنتخابية من الممكن أن تكون حزبية، ومن الممكن أن تكون مستقلة وهو األصل، بحيـث تكـون   

عن نفسها كقائمة حزبيـة إال   القوائم االنتخابية كأصل عام قوائم مستقلة، وأنها ال تستطيع أن تعلن
، )2(بإرفاق كتاب من ممثل الحزب المعتمد لدى اللجنة بقبول ترشح القائمة باسم الحزب الذي يمثلـه 

وفي هذا داللة أيضا على اختالف القائمة االنتخابية عن الحزب السياسي، ويتأكد هذا الفهـم مـن   
بات المركزيـة، فهـو لـيس متطلبـا     خالل إجراءات تسجيل األحزاب السياسية لدى لجنة االنتخا

الستكمال إجراءات تسجيل واعتماد الحزب السياسي قانونا، وال ينشىء هذا التسجيل حزبا سياسيا، 
وإنما يكون فقط لغايات المشاركة في االنتخابات بقوائم انتخابية بصـفة حزبيـة وتحـت أسـهما     

السياسية، والقوائم االنتخابيـة،   بالرغم مما تقدم من شروط وإجراءات لتسجيل األحزاب .وشعارها
وهي متطابقة لكل منهما باعتبار أن القوائم االنتخابية يمكن اعتبارها أحزابا سياسـية كمـا ذهـب    

، فإننا نرى بأن هذه الشروط واإلجراءات التي جاءت بها قوانين االنتخابات وان كانـت  )3(البعض
كما ويمكن أن تمهـد لعمليـة تسـجيل    . تشكل أرضية مناسبة لوالدة وتشكل أحزاب سياسية جديدة

واعتماد األحزاب السياسية، إال أنها ليست كافية، وذلك من عدة جوانب، فعملية التسجيل هنا كمـا  
تقدم هي غائية مرحلية، فهي تتم من أجل التمكن من المشاركة في العمليـة االنتخابيـة، وتسـمية    

مها وشعارها، أو بشكل فردي فـي التنـافس   مرشحيها الذي يمثلونها ضمن قوائم انتخابية تحمل اس
  .على منصب الرئاسة

  

فمن الممكن أن تكون القائمة االنتخابية قائمة مستقلة، بمعنى أنها ال تنتمي أو تمثل حزبا سياسـيا،  
كأن تكون مشكلة من مجموعة األكاديميين، أو من أصحاب المهن أو الحرف المستقلين، وقد تكون 

سياسي، وال يمنع أن تكون القائمة ممثلة لحزب سياسي أن تتضمن علـى   هذه القائمة ممثلة لحزب

                                                           

  .1955لسنة  15من قانون األحزاب السياسية األردني رقم ) 4( المادة - 1
  .2011االنتخابات المحلية  -النشرة اإلرشادية الموجزة حول تسجيل وترشح القوائم االنتخابية الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية - 2
، الضفة الغربية ) IFSE(السياسية لفلسطين، مؤسسة أيفس األحزابقانون االنتخابات وتنظيم  إصالحرير بعنوان عمار دويك، تق. د - 3

  .2007نيسان  –وغزة، آذار 
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مرشحين مستقلين، أو العكس بأن يقوم مجموعة من النشطاء الحزبيين، أو األشخاص الذين ينتمون 
التي ينتمون إليهـا، فالـذي    أحزابهمألحزاب سياسية من أن يشكلوا قوائم انتخابية مستقلة، ال تمثل 

زبية عن غير الحزبية وفقا إلجراءات لجنة االنتخابات المركزيـة، هـو اعتـراف    يميز القوائم الح
الحزب السياسي بتمثيل القائمة االنتخابية له، وذلك من خالل إرفاق كتاب مع طلب تسجيل القائمـة  

  .االنتخابية يفيد بقبول ترشح القائمة االنتخابية بهذه الصفة
  

االنتخابية غير المسجلة لدى اللجنة الحق في الحفاظ على  ويؤخذ على القانون هنا انه يعطي للقوائم
 عروفة في األراضـي الفلسـطينية، و  اسمها أو شعارها، ورمزها االنتخابي، مادام أن هذه القوائم م

كيف يستقيم هذا مع قائمة غير مسجلة لدى اللجنة أن تكون معروفة، وأن الجهـة المسـئولة عـن    
بل كيف تكون هناك قائمة انتخابية وهي غير مسجلة أصال لـدى   تسجيلها لم تقم بتسجيلها بعد، ال

  .كجهة مختصة بتسجيل واعتماد القوائم االنتخابية اللجنة
  

وتفيد إجراءات تسجيل األحزاب السياسية لدى لجنة االنتخابات بأنها الزالت تتطلب ذات اإلجراءات 
 يوجد، وال )بشأن االنتخابات 1995نة لس 13قانون رقم (  القانونية التي نص عليها القانون القديم

، والزالت تتطلـب لتسـجيل   )1(في هذا مخالفة قانونية كونها تأخذ بإجراءات قانون ملغي صراحة
الحزب السياسي لديها أن يكون مسجال ابتداء لدى وزارة الداخلية، علما أن وزارة الداخلية أوقفـت  

ـ  ) ترخيص(عملية تسجيل  اء فـي رسـالة مـن قبلهـا بتـاريخ      األحزاب السياسية وفقا لمـا ج
تشير فيها إلى ) الحزب الوطني الديمقراطي(م، وجهت للجنة ردا على طلب تسجيل 30/11/2004

أنها توقفت عن تسجيل األحزاب السياسية لحين صدور قانون األحزاب السياسية والذي لم يصـدر  
  .ه الدراسةلغاية تاريخ إعداد هذ

  

نيا آخر على األحزاب السياسية بشكل غير مباشر،  وذلك علـى  يضيف القرار بقانون متطلبا قانو
شكل التزام من مرشحيها سواء لمنصب الرئاسة أو لعضوية المجلس التشريعي ، بحيث يكون مـن  
شروط المرشح أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيـدا للشـعب الفلسـطيني،    

                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9(من القانون رقم) 116(المادة  - 1
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، يحمل هذا االلتزام في طياته معـانٍ ودالالت  )1(نون األساسيوبوثيقة إعالن االستقالل وبأحكام القا
  .سياسية وقانونية، والذي يعنينا في هذا المقام الداللة القانونية لهذه االلتزامات

  

والداللة القانونية لذلك أن األحزاب السياسية ملزمة حتى تتمكن من ممارسة حقها في التنافس على 
من خالل تقديم مرشحين ) ب الرئاسة وعضوية المجلس التشريعيمنص( الفوز بالمناصب التمثيلية

للفوز بهذا المناصب يمثلونها ويحملون رمزها أو شعارها االنتخابي، أن تعترف بمنظمة التحرير 
وبوثيقة إعالن االستقالل وبأحكام القانون   شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني،الفلسطينية ممثال

  .ام يكون بشكل غير مباشر كما أوضحنا سالفااألساسي، وإن كان هذا االلتز
  

) دستوره( تسجيل حزب سياسي ال ينص نظامه الداخليقبول أوال هل يجوز  البد من التساؤل هنا،
تقالل على االعتراف بمنظمة التحرير ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني؟، وبوثيقة إعالن االس

من ضمن الشروط القانونية لقبول تسجيل الحزب  ، أي هل أصبح هذاوبأحكام القانون األساسي؟
  .السياسي؟

  

يمكن القول بأنه ال يشترط لقبول تسجيل الهيئة الحزبية أن يـنص نظامهـا    النص ظاهرمن حيث 
القرار ( على االلتزام المذكور، فهذا الشرط كما هو واضح بموجب نص القانون) دستورها( الداخلي
ذا يكون في ظل العملية االنتخابية لدى تقدمهم بطلبات ترشح ألي التزام على المرشحين، وه) بقانون

 من المناصب سواء الرئاسة أم عضوية المجلس التشريعي، وسواء أكان هذا المرشح مرشحا حزبيا
، أم مرشحا مستقال، وبالتالي فإن هذا االلتزام يتفعل داخل العملية االنتخابيـة  )يمثل حزب سياسي(

  . لب الترشح ويجمد تطبيقه بانتهاء هذه العمليةوتحديدا لدى التقدم بط
  

 بأن األحزاب ملزمة لكي يقبل تسجيلها أن يكـون واضـحا فـي نظامهـا الـداخلي      يرى الباحث
، وفي برامجها االنتخابية، القبول بهذا االلتزام، وذلك سواء في فترة الترشح أم خارجها، )دستورها(

خاب وتقلد المناصب العامة من أسمى الحقوق السياسـية  فمعلوم أن ممارسة الحق في الترشح واالنت

                                                           

  .االنتخابات العامة ةبش 2007لسنة ) 1(من القرار بقانون رقم ) 4الفقرة  51( المادة - 1
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، والوسيلة الديمقراطية أمام األحزاب السياسية مـن أجـل   )1(المقررة لألفراد والجماعات السياسية
  .تحقيق هدف اإلمساك بمقاليد الحكم

  

المنافسة  األساسيةإضافة لكل ما تقدم وكما تبين فإن أهم ما يميز األحزاب السياسية أن من أهدافها 
، حتى يتسنى لها أن تنفيذ ما تـؤمن بـه مـن رؤى    )الحكم(والسعي من أجل الوصول إلى السلطة

وأفكار قد تكون انتخبت ووصلت للحكم بناء عليها، وبدون هذا الهدف ال يعتبـر حزبـا سياسـيا،    
، )2(اباتوالطريق األساسي للوصول إلى السلطة وفقا للنظام القانوني الفلسطيني هو من خالل االنتخ

وبالتالي فإن االنتخابات تأتي ضمن الممارسات الضرورية لألحزاب السياسية لتحقيق أهدافها، ومن 
ناحية أخرى فإن األحزاب السياسية تمثل من خالل مرشحيها قوائم وأفراد، وبالتـالي مـن غيـر    

  .ذا االلتزامالمنطقي أن يكون المرشح محمل بالتزام قانوني ويكون حزبه الذي يمثله في حل من ه
  
  : تنظيم العملحدود : الثاني مطلبال
  

 اإلطـار السياسية يكون بذات  األحزابعلى ذات المنوال بخصوص تنظيم النشأة، فإن تنظيم عمل 
واتفاقيات أوسلو، وبالقوانين العادية، وباعتبار أن القانون  األساسيالقانوني الذي يتكون من القانون 

القانوني الدستوري، وبطبيعة الحال فإنها تقوم بالنص  اإلطاريشكالن  واتفاقيات أوسلو معا األساسي
على الحقوق والحريات، وتترك للقوانين أن تنظمها، حيث ال تتسع نصوصها إليراد كل الشـروط،  

شروطا  إيرادوالمحددات القانونية الالزمة لممارسة تلك الحقوق والحريات، ولكن ال يمنع ذلك من 
تقديرا ألهميتها، من ذلك نجد بأن القانون األساسي يكفل حرية العقيدة وممارسة وذلك  أحيانامعينة 

  .)3(الشعائر الدينية، ويقرن هذه الحرية بشرط عدم مخالفتها للنظام العام، واآلداب العامة
  

أما بخصوص بعض الحقوق والحريات األخرى، مثل الحقوق والحريات الخاصة بالحق في تشكيل 
والحقوق المتصلة بها مثل حرية الرأي، فإننا نجد بأن تنظيمها تـرك للقـوانين    السياسية األحزاب

                                                           

  .2003المعدل لسنة  األساسيمن القانون ) 1الفقرة 26( المادة - 1
  .2003المعدل لسنة  األساسيمن القانون ) 1 فقرة 48(و) 34( المواد - 2
  .2003المعدل للعام  األساسيمن القانون ) 28( المادة - 3
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لسـنة  ) 15( ، وينظم عمل األحزاب السياسية حاليا بقانون األحزاب السياسية األردني رقم)1(العادية
   .، وببعض النصوص القانونية التي جاءت في القوانين االنتخابية1955

  

الحزبي،  ون األحزاب السياسية األردني يرسم حدودا لممارسة العملقان الباحث يجد بأن فإن وعليه
عن  اإلعالمب، ولم يتم االكتفاء )2(فال يجيز أن يمارس العمل الحزبي دون وجود موافقة مسبقة

وال يخالف أحكام  تأسيس الحزب فقط، حيث يشترط أن يكون العمل الحزبي متسما بالطرق السلمية
ن اعتبارا كبيرا للنظام الداخلي للحزب السياسي، حيث يتعامل معه باعتباره ويقيم القانو، )3(الدستور

تحلل الحكومة  إلىعقدا تم بموجبه منح الترخيص للحزب السياسي بناء عليه، وأن مخالفته تؤدي 
لهذا السبب بناء على قرار بذلك من مجلس الوزراء  منحالمن هذا الترخيص ويصبح الحزب 

، فأحكام النظام الداخلي للحزب التي وضعها بنفسه، تشكل حدودا )4(ليةوبتنسيب من وزير الداخ
  .وأنشطتهلممارسة الحزب ألعماله 

  

ألهمية النظام الداخلي، واعتباره المقياس الذي يتم بموجبه تحديد مدى التزام  الباحث ومع تقدير
 أعمالمشروعية  الحزب بحدود ما رخص له بالعمل في نطاقه، فهو يشكل بذلك أداة واضحة لقياس

الحزب السياسي من عدمها، إال أن هذا يعتبر تحديدا يتجاوز المنطق في األمور، فمن الطبيعي أن 
تتغير األهداف والغايات التي يكافح الحزب السياسي من أجل تحقيقها، وتغيرها مرتبط بتغير 

لدى أفراد المجتمع،  من تغير في االحتياجات والرغبات اوما يصاحبهاألوضاع السياسية، واألزمنة 
السياسية المتماشية مع هذه الرغبات واالحتياجات، علما أنه  األحزابوتوجهات  تغاياوبالتالي 

النظام الداخلي، فهي التصل بكل  إعدادبهذه الغايات واألهداف لدى  اإللماممهما بلغت درجة 
ن األنسب أن يتم االكتفاء بكل المتغيرات التي يمكن أن تحدث، وكان م اإللمامدرجة  إلىاألحوال 

  .غايات الحزب السياسي ألحكام القانونمخالفة بالنص على عدم 
  

                                                           

  .2003المعدل للعام  األساسيمن القانون ) 28( المادة - 1
  .1955لسنة ) 15( من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 6( المادة - 2
  .1955لسنة ) 15( من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 3( المادة - 3
  .1955لسنة ) 15( من قانون األحزاب السياسية األردني رقم) 10( المادة - 4
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القانوني  اإلطارقانون المطبوعات والنشر باعتباره يساهم في تشكيل  إلىوبالعودة مرة أخرى 
الناظم لألحزاب السياسية، فإن نصوصه تساهم في تنظيم حدود العمل لألحزاب السياسية على وجه 

المعلومات  إلىتقييد، فهو ال يقدم ضمانات كافية لألحزاب السياسية لكي تتمكن من الوصول ال
الجمهور ليساعدها في تبني رأي عام يساند مواقفها، حيث  إلىلوضعها في القالب المناسب لتقديمها 

ورد الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها على شكل نصوص عامه يشوبها بعض 
، ولكنه لم يحدد )1(و من ناحية منح حق الحصول على المعلومات من مصادرهاالغموض، فه

تقدير ومدى التعاون   إلىهذه المعلومات، وترك األمر  إلىاآلليات التي تكفل للصحفي بالوصول 
  .)2(الذي من الممكن أن تبديه الجهة الرسمية المعنية بهذا الشأن

  

شأنه أن يشكل مساس بالحرية الصحفية، خصوصا بقيد من  المطبوعات والنشر قانونأتي ثم ي
الحرية  مبادئلألحزاب السياسية، حيث يحضر نشر كل ما من شأنه أن يشكل تعرضا مع 

فإن جميع هذه  الباحث تقديروفقا ل، و)3(، واحترام الحقيقةاإلنسانوالمسؤولية الوطنية، وحقوق 
ها بأداة قياس، فهي ال تتضمن ال يمكن التحقق مناكيب غامضة المصطلحات هي مصطلحات وتر

على معايير تساعد على ذلك، وهذا من شأنه أن يشكل عائقا وتحديا حقيقيا خصوصا في مواجهة 
ورائها السلطة  تختبئالمعارضة، حيث تشكل هذه المصطلحات منطقة ضبابية يمكن أن  أحزاب

ي بخصوص ووالتوع الحاكمة وتحد من قدرة معارضيها من األحزاب على ممارسة دورهم الرقابي
المساس بالعمل الحزبي، وبالممارسة  إلىسياسات السلطات العامة في الدولة، األمر الذي يؤدي 

  . الديمقراطية
  

يكرر القانون في أكثر من مرة مثل هذه القيود على العمل الصحفي، فمثال اليجيز القانون نشر 
لمذاهب التي يكفلها القانون، أو التي تسيء تحقر من الديانات واالتي السرية، أو  األمنيةالمعلومات 

للوحدة الوطنية، وتبث بذور الفرقة واالنشقاق داخل المجتمع، أو من شأنها أن تثير الضغائن 
، وغيرها من العبارات )4(بين الطوائف واألفراد، وتضر بسمعة األفراد وحرياتهم واألحقاد

                                                           

  .1995لفلسطيني لسنة من قانون المطبوعات والنشر ا) فقرة ج 4( المادة -1
  .1995من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة ) 6( المادة -2
  .1995من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة ) 7( المادة -3

  .1995من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة ) 37( المادة - 4
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د الحكومة لتقييد حرية العمل الحزبي، من هنا بي أداةتشكل  أنالفضفاضة التي كما تقدم من الممكن 
  .يتضح لنا جليا مدى تأثير قانون المطبوعات والنشر في التنظيم القانوني لألحزاب السياسية

  

بشأن االنتخابات  2007لسنة  1رقم  القرار بقانون(كما وتدخل النصوص الواردة في القانون 
القانوني لألحزاب السياسية، فال يشترط أن يكون  ضمن النصوص القانونية الخاصة بالتنظيم) العامة

التنظيم القانوني لشأن معين واردا ضمن قانون منفرد خاص بهذا الشأن، فيجوز أن تكون النصوص 
القانونية الخاصة بالتنظيم القانوني لألحزاب السياسية موزعة في أكثر من قانون وليست مجموعة 

صوص كافية وشاملة لوضع تنظيم قانوني لألحزاب ضمن قانون واحد، وإذا ما كانت هذه الن
السياسية فال داعي إلصدار قانون مستقل خاص باألحزاب السياسية، وعليه يكون هذا االلتزام من 

  .ضمن القواعد القانونية واألحكام الخاصة بالتنظيم القانوني لألحزاب السياسية
  

باحترام ملزمة خالل ممارستها لنشاطاتها  األحزاب السياسية وفقا ألحكام القرار بقانون كذلك فإن
ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني،  كنتيجة العترافها بها منظمة التحرير الفلسطينية قرارات 

ومن ثم أن يجاز  تسجيل الحزب السياسيليس من المنطقي أن يوضع التزام معين كشرط لقبول إذ 
لتزام، وهذا يتشابه مع شرط حسن السيرة ما يخالف مضمون هذا اال ممارسة لسياسيالحزب ل

والسلوك مثال لقبول شخص ما لوظيفة معينة، فهل يجوز أن تتسم ممارسة هذا الشخص بعد تقلده 
  .للوظيفة بخالف هذا الشرط

  

لغاء هذا االلتزام ال يعني بحال إأن القيام بنشاطات مشروعة قانونيا لتعديل أو  إلىيشير الباحث هنا 
بمشروع قانون من خالل نوابه أن يتقدم  لحزبيجوز ل فإنهشرط، وللتوضيح أكثر مخالفة لهذا ال

ال يجعل الحزب خارجا عن يعدل أو يلغي هذا االلتزام أو أن يصوت على مثل هذا المشروع، فهذا 
  .إلغاءهيناضل بالطرق المشروعة من أجل تعديله أو  أنوله حدود هذا االلتزام، 

  

 حيثلعمل الحزبي، ساهمت في تقييد اأكثر النصوص  للسالم من حليةاالتفاقيات المركانت نصوص 
عبارات غامضة وفضفاضة، من شأنها أن تقيد العمل الحزبي، وما تجدر  على هانصوصتضمنت 

قوانين، أو مراسيم بقوة القانون تعزز من  إصدارمالحظته أن هذه االتفاقيات قد تكون دافعا وراء 
على حدود العمل الحزبي، كالنص على  التضييقالنهاية في مصلحة هذه االلتزامات التي تصب في 
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عدم جواز التحريض على خرق االتفاقيات التي تم توقيعها بين منظمة التحرير والدول الشقيقة أو 
السياسية من النضال ضد هذه  األحزاب، ال يتنافى هذا مع ماتقدم من جواز قيام )1(األجنبية
لى تعديل النصوص القانونية التي تنص عليها، وذلك بالطرق من خالل العمل ع تااللتزاما

المشروعة، من جماعات ضغط، وتكوين رأي عام مناصر لهذا الموقف، وخالفه من الوسائل 
  .المشروعة واألساليب

  
   :تنظيم الرقابة: الثالث مطلبال
  

مارسة الحقوق مما ال شك فيه أنه مهما بلغت درجة الديمقراطية في مجتمع من المجتمعات فإن م
والحريات تبقى خاضعة لبعض الضوابط القانونية لضمان عدم االنحراف في ممارسة هذه الحقوق 
عن األهداف التي رسمها المجتمع لنفسه وإدراجها في وثيقته الدستورية، من خالل وجود جهات 

مغاالة في هذه ، وحتى ال تتم ال)فرع أول( تتولى عملية الرقابة على ممارسة تلك الحقوق والحريات
  ). فرع ثاني( تحديد لمجاالت هذه الرقابة الرقابة البد من

  
  :الجهة المختصة بالرقابة: الفرع األول

  

السياسية بعد قبول تسجيلها، وممارسة أعمالها،  األحزابيعطي القانون صالحية مراقبة التزام 
ون يمنح الوزير صالحيات واسعة لوزير الداخلية أو من ينيبه الوزير للقيام بذلك، ويالحظ أن القان

لتمكينه من إعمال رقابته على األحزاب السياسية، حيث يجيز للوزير االطالع على السجل الخاص 
التي يوجب  اإلجبارية، علما أن هذا السجل هو من المتطلبات )2(بالحزب السياسي في أي وقت يشاء

لقانون البنود التي يجب أن يشتمل عليها للحزب تنظيمه، كما ويحدد ا اإلداريةالقانون على الهيئة 
ة، مؤسسيه وأعضائه ومقررات هيئته التنفيذي وأسماءهذا السجل، وهي تتعلق بنظام الحزب، 

  .)3(مصروفاتهو
  

                                                           

  .بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض م،1998لسنة ) 3(من المرسوم الرئاسي رق) 1(المادة  - 1
  .1955لسنة  15رقم  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 2فقرة  9( المادة - 2
  .1955لسنة  15رقم  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 1فقرة  9( المادة - 3
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 السياسية حتى ال يساء استخدام هذا الحق الدستوري، إال أن األحزابمع أهمية إعمال الرقابة على 
جهة تكون  إلىالسياسية  األحزابيتم إيكال مسألة الرقابة على يرى أنه كان من األنسب أن  الباحث

أكثر قبوال مثل تشكيل لجنة مشكلة من الحكومة وجهات أخرى مستقلة مثل مؤسسات المجتمع 
مدى الرقابة المسموح بأن  الباحث يالحظ ، كما واإلنسانالمدني ذات العالقة بالديمقراطية وحقوق 

به واسعة، فهي تمتد لتشمل جوانب تمس باستقاللية وخصوصية الحزب بها لوزير الداخلية أو من يني
السياسي، وهي رقابة مشددة على العمل الحزبي، وهي ال تتناسب مع حرية العمل الحزبي، فهذا 
الشكل من الرقابة من شأنه أن يلغي أية حصانة للعمل الحزبي في مواجهة تعسف السلطة التنفيذية، 

متروك وفقا لرأي ورغبة وزير الداخلية أو من  األحزابمقرات  ىإلخصوصا وأن أمر الدخول 
السياسية، نوعية البيانات التي يباح  األحزابينبه، وما يزيد من المساس بحصانة وخصوصية 

االطالع عليها والتي قد تكون متعلقة بخطط واستراتيجيات الحزب المستقبلية التي تساعده لتحقيق 
صا في مرحلة معينة على عدم اطالع المنافسين عليها، وقد يكون من أهدافه، وقد يكون الحزب حري

كان ينتمي لحزب منافس، وباختصار فإن الرقابة بشكلها الحالي من  إذابين هؤالء الوزير نفسه 
شأنها أن تمنح أداة يمكن بواسطتها أن يتم التضييق على العمل الحزبي وخصوصا ألحزاب 

  .المعارضة
  

جدها أصبحت تحد من يحاليا في القوانين الحديثة، بل  هذا التشدد في الرقابةمثل  يجد الباحثوال 
الصالحيات شبه المطلقة للسلطة التنفيذية، وتعطي مزيدا من الحصانة لألحزاب السياسية، فأصبح ال 

السياسية، أو االطالع على وثائقه ومراسالته، ووسائل اتصاله  األحزابيجوز مثال اقتحام مقرات 
  . )1(جب حكم قضائيإال بمو

  

السياسية التي تشارك في االنتخابات بشكل  األحزابقانون االنتخابات العامة التزام على أضاف 
غير مباشر من خالل مرشحيها، يتمثل بااللتزام بمنظمة التحرير ممثال شرعيا ووحيدا، وبوثيقة 

، ؟قبة احترام هذا االلتزاماالستقالل، وبالقانون األساسي، فمن هي الجهة المسئولة عن مرا إعالن
ومن هي الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بشأن هذا االلتزام، وما هي النتائج أو الجزاءات 

  المترتب على مخالفة أو عدم التقييد بهذا االلتزام؟

                                                           

  .2012ة لسن 16السياسية األردني رقم  األحزابمن قانون ) فقرة أ 23( المادة - 1
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لإلجابة على هذا التساؤل ينبغي اإلجابة على تساؤل آخر، وهو هل ما يدور الحديث عنه هنا مسألة 
 لتزامااستمرار جنة االنتخابات التحقق من ق باالنتخابات؟، فإذا كان األمر كذلك يكون على لتتعل

هي محكمة متعلقة به ، وتكون المحكمة المختصة بنظر المنازعات الالحزب السياسي بهذا االلتزام
ي قضايا االنتخابات، وهي من المحاكم الخاصة التي تتشكل بموجب مرسوم رئاسي لغايات النظر ف

ليس من الموضوعات التي تتعلق  األمرهذا  أن يراه الباحث، والذي )1(المنازعات االنتخابية
باالنتخابات وان كانت نتائجه لها انعكاس على موضوع االنتخابات، ذلك ألن القانون جعل 

لدى تقديم طلب الترشح،  وافر الشروط القانونية في المرشحاختصاص اللجنة فقط التحقق من ت
مسألة استمرار  أماخطي من كل مرشح يفيد بقبوله لهذا االلتزام،  إقرارذلك من خالل تقديم ويكون 

  .احترامه لهذا االلتزام فهي ليست من صالحيات اللجنة
  

ليس من ضمن المنازعات التي تختص بنظرها محكمة قضايا االنتخابات، ألن القانون  ذا االلتزاموه
تعلق النوع األول بالطعون المقدمة إللغاء أو تعديل يحدد اختصاصها بنوعين من الطعون، ي

القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية، وهذا ال ينطبق على هذا االلتزام، فهو ليس بقرار 
التي نص القانون على تقديمها لتلك  األخرىصادر عن اللجنة، أما النوع الثاني فيتعلق بالطعون 

لم ينص على تقديم مثل هذا الطعن لها،  يتضح للباحث أنهلقانون ، وبمراجعة نصوص ا)2(المحكمة
، )3(هذا باإلضافة إلى أنها محكمة مؤقتة وليست دائمة تتشكل مع الدعوة لالنتخابات وتنتهي بانتهائها

مختصة بنظر هذه الطعون، كونها ) محكمة قضايا االنتخابات(وبالتالي ال تكون محكمة مؤقتة 
ألحزاب السياسية ال تتشكل فقط من أجل المشاركة في الحدث االنتخابي تتصل بموضوع دائم، فا

فقط، وإنما تتشكل لتمارس نشاطها بشكل مستمر، سواء في الحدث االنتخابي أم في خارجه، و قد 
كان  إذايحدث الدافع لتقديم الطعن االنتخابي داخل الحدث االنتخابي أو خارجه، فال يفيد هنا 

  .تقديم دعوى تتعلق بشأن األحزاب إلىة قد ال تكون موجودة لدى الحاجة االختصاص لمحكمة مؤقت
  

                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 19(من القرار بقانون رقم) 20( المادة - 1
  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 19(من القرار بقانون رقم) 1فقرة  24( المادة - 2
  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 19(من القرار بقانون رقم) 1الفقرة  14( المادة - 3
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، ألن هـذا  )1(وهو كذلك ليس من الجرائم االنتخابية التي يكون االختصاص فيها للمحاكم النظاميـة 
التي نص القانون على اعتبارها أفعاال تشكل جرائم انتخابيـة رتـب علـى     األفعالليس من  األمر

ين، فحيث حصر القانون وعدد الجرائم االنتخابية فال مجال للقياس عليها تطبيقـا  مقترفيها جزاء مع
المشرع وحـده المخـتص    أن، ومقتضى تطبيق هذا المبدأ، )ال جريمة وال عقوبة إال بنص(لمبدأ 

التي تعد جرائم ويحدد الجزاءات المترتبة على هذه األفعال، وال يجوز للقاضـي أن   األفعالبتحديد 
  .)2(بة ألي فعل حتى وان كان يمثل هذا الفعال تجاوزا ألي التزام من أي نوع كانيبتكر عقو

  

بداية في مدى تـوافر  محكمة المختصة بنظر هذه الدعوى، البحث عن ال إلى األمر الباحث يقود هذا
لمحاكم النظامية، ودون البحث بشـكل تفصـيلي فـي    من قبل اوى هذه الدعنظر االختصاص في 

جعل اختصاص هذه المحـاكم وفقـا   يالقانون  اكم ألن المجال ال يتسع هنا، فإناختصاص هذه المح
لمعيارين، معيار قيمي، ومعيار نوعي، بحيث نص على اختصاص محاكم الصـلح بـالنظر فـي    

، و جعل لها اختصاص نوعي في جملة )3(الدعاوي التي ال تتجاوز قيمتها العشرة آالف دينار أردني
، وينعقد االختصاص بنظر الدعاوي النوعية األخرى )4(النظر عن قيمتهامن الدعاوي النوعية بغض 

التي لم يتم ذكرها لمحكمة البداية، و الدعاوي التي تتجاوز قيمتها العشرة آالف دينار أردني أو مـا  
القانون حدد اختصاص محكمـة   أن، بمعنى )5(يعادلها، يكون االختصاص في نظرها لمحكمة البداية

  .الحصر، وجعل الوالية العامة لمحكمة البداية الصلح على سبيل
  

بأن كل من محكمة الصلح ومحكمة البداية ليستا مختصتين بنظر هذه الدعوى، كونها  الباحثستنتج ي
المذكور ألي منهما، فهي ليست دعوى يمكن تقدير قيمتها ماليا،  ألقيميال تدخل ضمن االختصاص 

النوعية المذكورة ضمن اختصاص هاتين المحكمتين، وهي ال تندرج ضمن أي واحدة من الدعاوي 
االختصاص سيكون في نظر هذه الدعوى بال شك هو لمحكمة العدل العليا، ويتأكد لنا  أنمؤدى هذا 

هذا من حيث موضوع هذه الدعوى، فهي كما تقدم ليست جريمة، وهي أيضـا ليسـت مـن بـين     
                                                           

  .بشأن االنتخابات العامة 2007لسنة ) 19( من القرار بقانون رقم) 2فقرة  24( ادةالم - 1
شارع المتنبي، -بغداد القانونية،العامة في قانون العقوبات، المكتبة  المبادئسلطان عبد القادر الشاوي، . علي حسن الخلف، ود. د - 2

  .30ص
المنشور  ، 2001لسنة ) 2(محاكمات المدنية والتجارية رقم  قانون أصولديل بتع 2005لسنة ) 5(من قانون رقم) 1فقرة  1( المادة - 3

  .8، ص  27/6/2005من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  55دد ع ،5/9/2001بتاريخ 
  .2001لسنة ) 2(من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 39( المادة - 4
  .2001لسنة ) 2(محاكمات المدنية والتجارية رقم من قانون أصول ال) 1فقرة 41( المادة - 5
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فيها لمحكمتي الصلح والبداية، وإنما هـي   الدعاوي المدنية أو التجارية التي ورد ذكر االختصاص
بالتزام قانوني، وبحسب القـانون   اإلخاللعبارة عن طعن يتعلق بمخالفة ألحكام القانون ناتج عن 

  .)1(فاالختصاص بنظر هذا الطعن هو لمحكمة العدل العليا
  

خاصة بهذا  أما بخصوص الجزاءات المترتبة على مخالفة هذا االلتزام، فلم يورد القانون أحكاما
الخصوص سواء بحق الرئيس أو العضو المنتخب، أم بحق قائمته االنتخابية أو حزبه السياسي الذي 
ينتمي إليه، وبالتبعية فهو لم يحدد الجهة التي تتولى مسؤولية متابعة استمرار التقييد بهذا االلتزام، 

عن تسجيل  المسئولةالرسمية والذي أراه بأن هذا من مسؤولية وزارة الداخلية باعتبارها الجهة 
  .السياسية األحزاب

  

  :حدود الرقابة: الفرع الثاني
  

كما تقدم فإن القانون يمنح وزير الداخلية أو من ينيبه الوزير صالحية الرقابة والمتابعة ألعمال 
  ).فقرة ثانية(، ومضمونها)فقرة أولى(األحزاب السياسية، وهي صالحيات واسعة بحسب توقيتها

  
 :من حيث التوقيت: األولىالفقرة 

  

 1955لسنة ) 15(رقم  األردنيالسياسية  األحزابواردة في قانون وفقا للصالحيات الواسعة ال
لوزير الداخلية فإنه يجوز له في كل وقت يراه مناسبا أن يدخل إلى مقر الحزب الرئيسي الذي يتم 

ت التي يتضمنها هذا السجل، االحتفاظ فيه بسجله الخاص، وذلك من اجل مراقبة كافة الموضوعا
  .علما أن هذا السجل كما تقدم هو سجل وجوبي على الحزب السياسي أن ينظمه

  

وال يحتاج الدخول إلى مقر الحزب الرئيسي لهذه الغاية إلى وجود إذن مسبق من أية جهة قضائية 
من االستعداد وتوفير أو غيرها، وال حتى إلى تبليغ للحزب بنية القيام بهذه الزيارة قبل وقت ليتمكن 

المتطلبات الالزمة لذلك، والذي أراه بأن في ذلك إطالق ليد السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية 

                                                           

من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  38، المنشور في العدد 2001لسنة ) 5(من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 39( المادة - 1
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التي تمثل عادة سلة القمع، وممكن أن هذا الحال كان يتماشى في ظل الحقبة الزمنية التي صدر فيها 
  .حريات المتاح في هذه الحقبةهذا القانون، ولكنه بالمطلق أصبح ال يتماشى وهامش ال

  

كما وتشكل مسألة أن تكون حسابات الحزب السياسي في كل يوم وفي كل لحظة زمنية معينة مدققة 
من قبل مدقق حسابات قانوني مسألة فيها الكثير من اإلرهاق لألحزاب السياسية، خصوصا وأن 

مة قد تصل إلى حل الحزب عدم انجازها لهذه الحسابات بالشكل المطلوب سيعرضها لعقوبة جسي
السياسي، األمر الذي يعتبر مغاالة وتشديد على األحزاب السياسية إلى حد الذي يتنافي مع كفالة 

  .القانون األساسي لهذا الحق
  

للوزير أو من ينيبه أن  يجيز  1955لسنة  15رقم  األردني السياسية األحزابوحيث أن قانون 
 اًملتزمفي كل وقت اليزال تحقق بأن الحزب لل لسياسييطلع على مصروفات وواردات الحزب ا
ويشمل ، )1(أن يتلقى تمويال من مصادر أجنبيةالسياسي بحدود القانون في ذلك، فال يجوز للحزب 

، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمنح للحزب السياسي تمويل الحملة االنتخابيةذلك أيضا 
للجنة الحزب السياسي لحملته االنتخابية  تمويل ةوعيمشرالرقابة للتحقق من  صالحيةالقانون 

يبين مصادر تمويل لها االنتخابات المركزية، من خالل إلزام القوائم والمرشحين بتقديم كشفا ماليا 
أن تطلب أن يكون ذلك الكشف مدققا من قبل مدقق حسابات لجنة الحق بالحملة االنتخابية، ول

بهذا  )السياسية واالنتخابات األحزاب( قض بين القانونينأي تنا ال يجد الباحثو، )2(قانوني
الخصوص، ولكن ما يثير التساؤل هنا، هل يمنع على وزير الداخلية أن يسأل الحزب السياسي عن 
إيراد هذه الموارد والمصروفات في ضمن بند الواردات والمصروفات في السجل الخاص بالحزب 

المركزية؟، وإذا كان الجواب بالنفي، فهل يجبر أن يكون باعتباره من صالحيات لجنة االنتخابات 
هذا البند مدقق من قبل مدقق حسابات قانوني كبقية البنود خصوصا إذا لم تتطلب اللجنة أن يكون 

  .هذا الكشف مدققا من قبل مدقق حسابات قانوني؟
  

ة للرقابة على بند بأن الصالحيات الممنوحة لوزير الداخلي تشير القراءة السطحية لنصوص القانون
الواردات والمصروفات الخاصة بالحزب السياسي جاءت ضمن نص عام، وأن الصالحيات بالرقابة 

                                                           

  .1955لسنة  15رقم  األردنيالسياسية  األحزابمن قانون ) 4فقرة  10( المادة - 1
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على مصادر تمويل الحمالت االنتخابية منحت للجنة جاءت ضمن نص خاص، وإعماال لقاعدة أن 
اصة بالحملة الخاص يعقل العام، فإنه ال يجوز للوزير أن يطلب كشفا بالواردات والمصروفات الخ

االنتخابية، وال يجبر الحزب السياسي على تقديم هذا البند في سجل الحزب مدققا من قبل مدقق 
  .حسابات قانوني

  

خالف ذلك، فمسألة الكشف الواجب تقديمه للجنة عن مصروفات ومصادر تمويل  ويرى الباحث
ابية، وتقع ضمن صالحيات اللجنة، الحملة االنتخابية صحيح أنها مسألة قانونية تتعلق بالعملية االنتخ

ومسألة أن يكون هذا الكشف لغايات االنتخابات مدققا من قبل مدقق حسابات قانوني أمر متروك 
لرأي ورغبة اللجنة، فإن هذا ال يتنافى مع حق الوزير أو من ينيبه في أن يتحقق من واردات 

ذه الواردات والمصروفات تلك الحزب ومصروفات في كل نشاطاتها، وال يوجد استثناء من ضمن ه
المتعلقة بالحمالت االنتخابية التي يخوضها الحزب في االنتخابات، سواء بشكل مباشر أم غير 
مباشر من خالل مرشحيه، فهي من قبيل الذمة المالية للحزب السياسي الخاضعة في كل حين 

صروفات واضحة في سجالت للصالحيات الرقابية لوزير الداخلية، وبالتالي فيجب أن تكون هذه الم
  .الحزب، ومدققة من قبل محاسب قانوني وفقا للقانون

  
  :مضمون الرقابة :الفقرة الثانية

  

على نسق الصالحيات المطلقة من حيث التوقيت، يمنح القانون صالحيات شبه مطلقة للرقابة على 
إليه سابقا، تشتمل  عمل األحزاب السياسية من حيث مضمون ومدى هذه الرقابة، فكما تمت اإلشارة

صالحيات الرقابة هذه على موضوعات يمكن أن يؤدي االطالع عليها إلى اإلضرار بمصلحة 
الحزب السياسي، خصوصا إذا كان هذا الحزب من األحزاب المعارضة للحزب الحاكم الذي يقود 

السجل الحكومة، و رغم أن القانون يحصر الرقابة بإجازة االطالع للوزير أو من ينيبه على 
  .الخاص بالحزب السياسي

  

إال أن هذا السجل على جانب كبير من األهمية بالنسبة للحزب السياسي، وذلك ألنه  يجب أن 
يتضمن وفقا للقانون على عدد من البنود التي تتعلق بعمل الحزب السياسي، فيجب أن يتضمن على 

نفيذية، مع إلزام الهيئة التنفيذية نظام الحزب السياسي، وأسماء أعضائه ومؤسسيه وأعضاء هيئته الت
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للحزب بإطالع الوزير على أي تعديالت تطرأ على هذه البيانات وعلى مركز الحزب وفرعه 
ونظامه األساسي، وسجل مقررات الهيئة التنفيذية للحزب والتي ينظر لها على أساس أنها العقل 

  .)1(المدبر للحزب السياسي
  

السياسي خاضعة لرقابة وزير الداخلية، ابتداء من منح  وبالتالي تكون جميع تصرفات الحزب
التنفيذية أو تغييرها، وموارده ومصروفاته، وما يتخذه من  تهالعضوية ألعضاء جدد، وانتخاب هيئ

مقررات والتي قد تتعلق بخطط الحزب المستقبلية، وأمام هذه الصالحيات الرقابية التي للوزير على 
ا ال نكون أمام أحزاب سياسية تتمتع باستقالليتها، وإنما نكون أشبه ما األحزاب السياسية اعتقد بأنن

الداخلية، وتخضع إداريا بشكل مباشر لوزير الداخلية،  وزارةيكون أمام أجسام فرعية ضمن هيكلية 
لوال أنه ينقصها أن يقوم الوزير باتخاذ القرارات باسم األحزاب، وان يحدد لها خططها وبرامجها، 

  .عليهاوالمصادقة 
  

تشكل هذه الرقابة المشددة عائقا حقيقيا أمام تطور العمل الحزبي، وال تساعد األحزاب السياسية أن 
تقوم بدورها الطبيعي في النظام السياسي، فمثال الوضع الطبيعي ألحزاب المعارضة أن تقوم 

األداء، ولها أن  بمراقبة األداء الحكومي، وأن توجه له االنتقاد في حال وجود قصور معين في هذا
تحشد الرأي العام لمقاومة االنحراف في أداء الحكومة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما يلزم من 
إجراءات وخطط وقرارات، وال يتصور نجاحها بذلك مع وجود هذا المستوى من الرقابة المشددة 

  .على العمل الحزبي
  

السياسية فيه درجة من التشدد، حيث  األحزابيالحظ الباحث بأن مضمون ومستوى الرقابة على 
ل ال تجيز امثال على سبيل أصبحتفأصبحت تبتعد عن مثل هذا التشديد،  الحديثةيالحظ أن القوانين 

االطالع على وثائق ومراسالت ومقررات الحزب إال بموجب أمر قضائي، وكذلك الدخول إلى 
ور ممثل عن الحزب، أو في مقرات األحزاب إال بموجب إذن من المدعي العام وبحضوره وحض

يعتبر باطال كل إجراء مخالف لذلك مع تحميل المسؤولية المدنية والجزائية  الإالجرم المشهود، و
  .)2(على مرتكب ذلك الفعل
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  خالصة الفصل الثاني
  

حقب زمنية  إلىقانونيا يتميز بانتمائه  إطارا إنتاج إلىأدت مراحل الحكم التي مرت على فلسطين 
الموقعة بين ابقة لنشوء السلطة الوطنية، ومتأثرة بمضمون االتفاقيات المرحلية للسالم متمايزة وس

السياسية  األحزابالقانوني الناظم لتأسيس  اإلطار، وبالنتيجة تشكل وإسرائيلمنظمة التحرير 
، ولحدود ماجاء في االتفاقيات 2003لعام  األساسيوممارسة أعمالها للقانون  إليهاواالنضمام 

، وبشكل غير مباشر 1955لسنة  15رقم  األردنيالسياسية  األحزابرحلية للسالم، ولقانون الم
 األحزابلعدد من التشريعات العادية األخرى التي تتطرق لتنظيم بعض الجوانب التي تؤثر في نمو 

السياسية وتحدد لها حدود ممارستها ألنشطتها التي تساعدها على تنفيذ خططها وبرامجها وإيصال 
  .، وعلى رأس هذه التشريعات قانون االنتخابات، و قانون المطبوعات والنشروبث فكرهارسائلها 

  

السياسية  األحزابقانوني لتنظيم الحق القانوني في تنظيم نشأة  إطارمن الناحية الشكلية وجود 
سي دستوري يتكون من القانون األسا إطاريتمثل بوجود  ألنشطتهاوممارستها  إليهاواالنضمام 

واالتفاقيات المرحلية، تنبثق عنه تشريعات عادية أكثر تفصيال يدلل على وجود إطار قانوني مكتمل 
، فصحيح أن القانون اإلشكالياتوكافي لتنظيم هذا الحق الدستوري، إال أن هذا اإلطار اعترته بعض 

قانون عادي أقر بهذا الحق بشكل مباشر لصالح األفراد وترك مسألة تنظيم ممارسته ل األساسي
السياسية الساري المفعول هو قانون  باألحزابه، فإن القانون الخاص ينبغي أن يصدر تنفيذا ألحكام

، وهو أوال لم يصدر عن الهيئة التشريعية المنتخبة 1955لسنة  15رقم  األردنيالسياسية  األحزاب
لة نسبيا، ما جعل هذا بفترة زمنية طوي األساسيوالممثلة إلرادة الشعب، وسابق لصدور القانون 

القانون غير معبر عن طموحات ورغبات أفراد الشعب، وال يتماشى وروح هذا العصر الذي حفل 
، ويقتصر سريانه على الضفة مقدار من التقدم على مستوى الحقوق والحريات لصالح األفراد

  .الغربية فقط
  

وضعت قيودا على ممارسة  إال أنها للحق في ممارسة العمل الحزبي، االتفاقيات المرحليةلم تتنكر 
حيث أوردة التزامات على السلطة الوطنية يكتنفها الكثير من الغموض  السياسية ألنشطتها األحزاب

  .، والعنف وغيرها من العبارات المماثلةاإلرهاب إلىوغير القابلة للقياس مثل االلتزام بعدم الدعوة 
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على قلة عدد مواده بجملة من القواعد القانونية التي الساري  األردنيالسياسية  األحزابجاء قانون 
السياسية المكفول، ولم يعمل على تنظيم هذا  األحزابشكلت قيدا على الحق الدستوري بتأسيس 

نتاج لحقبة زمنية التمنح مساحة للحقوق والحريات الخاصة باألفراد في الحق، فكانت أحكامه 
ثير من الصالحيات الواسعة على حساب حقوق األفراد، ، بل كانت تتمتع السلطة بكةالسلطمواجهة 

لذا فهو غير مناسب بالمطلق للتطبيق في هذه الحقبة، وال أدل على ذلك من ذهاب المشرع األردني 
إلغائه و إصدار قانونا جديدا أكثر من مرة لألحزاب السياسية تتجاوز في أحكامها كثيرا أحكام  إلى

  .ا لديناهذا القانون الذي ال يزال ساري
  

 إفساحالسياسية على استقاللية السلطة السياسية في الدولة، ويحول دون  األحزابيحافظ قانون 
 إلىالسياسية كمدخل للوصول  األحزاببقراراتها من خالل استغالل  أجنبيةالمجال لتدخل جهات 

يحملون الجنسية، السلطة، أو التأثير في قراراتها على األقل، فيقصر هذا الحق على األفراد الذين 
إال أن هذا القانون بالغ في الصالحيات الممنوحة للسلطة ما شكل ويحضر تلقي الدعم الخارجي، 

قيدا على ممارسة هذا الحق، حيث أجبر األفراد على وجوب تقديم طلب بالترخيص لهم في ممارسة 
قابة عليه في ذلك هذا الحق ابتداء، وجعل أمر قبول أو رفض هذا الترخيص لمجلس الوزراء وال ر

غير الجائز ن من أي نوع، وحصن هذا القرار من الطعن أمام القضاء بالرغم من أنه قرار إداري م
  .تحصينه من الطعن بموجب أحكام القانون األساسي

  

الممنوحة لوزير واسعة بناء على الصالحيات المن األحزاب قانون األحزاب السياسية  يجعل
، اإلداريةخاضعة لسلطات الوزير الدارية اإلتشكيالت إحدى ال كأنهااسية الداخلية على األحزاب السي

ينيبه  نفهو يلغي أي حصانة لألحزاب السياسية في مواجهة وزير الداخلية، بحيث يجيز له أو لم
مقرات الحزب وتفتيشها، واالطالع على سجالتها الخاصة، وما تتضمنه من قرارات  إلىبالدخول 

، كل ذلك صرفها، ومصادر تمويله وأوجه اإلداريةوأسماء أعضائه وهيئته  خاصة بمستقبل الحزب،
، وله أن يوصي بحل مسبق بذلك إذنوجود  إلىالوزير ودون الحاجة  يرتئيهفي الوقت الذي 

  .الحزب لمجلس الوزراء والذي يكون قراره بهذا الشأن نهائيا
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وخصوصا في ظل العملية االنتخابية،  السياسية األحزابساهمت القوانين االنتخابية بتنظيم عمل 
حيث نظمت كيفية مشاركتها واعتمادها، وتقديم قوائم انتخابية تحمل اسمها وشعارها، وكان هناك 

من حيث تحديدها لمصادر التمويل المسموح  األردنيالسياسية  األحزابتوافق بينها وبين قانون 
هذه القوانين لم تتضمن على القواعد بها، وآلية التحقق من مواردها وأوجه الصرف، إال أن 

السياسية، فهي تضع القواعد القانونية المنظمة  األحزابنون القانونية الكافية العتبارها بديال لقا
تمارس  أنسياسية مرخص لها  أحزابالمشاركتها في العملية االنتخابية فقط، وليس لغاية اعتمادها 

  .العمل الحزبي في الحياة العامة
  

قانونا جديدا لألحزاب السياسية  بإقرارأن المشرع الفلسطيني بالرغم من عدم قيامه ب لباحثيستنتج ا
 األشخاصالسياسية ومنحها امتيازات في مقابل غيرها من  األحزابفإنه تعامل بخصوصية مع 

السياسية من خصوصية في  لألحزابالطبيعية واالعتبارية، وهذا كان واضحا من خالل ما منح 
 بإصداررأس مال لقبول ترخيص فلم يتطلب القانون ، 1995 طبوعات والنشر لسنةقانون الم

  .األشخاصمطبوعة معينة باسم الحزب على نحو ما هو مطلوب من غيرها من 
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  خاتمهال
  

السياسية على صعيد التحول نحو الديمقراطية، واإلعالء من شأن  األنظمةالتطور الذي شهدته  أن
الذي أدى إلى تعزيز مستوى الحقوق  األمرمن ممارسة حقوقه وحرياته، الفرد من خالل تمكينه 

والحريات العامة إعماال لمفهوم الشعب مصدر السلطات، كان ذلك من األسباب الرئيسية لظهور 
كالحق في  السياسية باعتبارها وجها من أوجه ممارسة جملة من الحقوق بصورة جماعية، األحزاب

  .لتعبير، والحق في االجتماع وغيرها من الحقوق المتصلةحرية االعتقاد، والرأي وا
  

السياسية أداة من األدوات التي يتمكن األفراد من خاللها المشاركة في الحكم، وفي  األحزابكانت 
صنع القرار أو التأثير فيه، فهي بمثابة المعبر عن االختالف واالنقسامات في داخل المجتمع بصورة 

القانونية المشروعة، فهي بذلك تساهم في حل  واألطرلتزمة بالضوابط ديمقراطية كونها تكون م
وجه أالصراع واالختالف داخل المجتمع، وتضعه ضمن سياق االختالف الطبيعي، ووجها من 

  .التعددية ليس إال
  

السياسية مؤشرا ومقياسا للحكم على مستوى الديمقراطية الذي تتمتع به أي من  األحزاباعتبرت 
وإيصالها للسلطة  األفرادم، وهي بمثابة القناة األكثر فعالية للتعبير عن رغبات وآراء أنظمة الحك

الحاكمة، أو صياغتها ضمن البرامج االنتخابية ، وحشد الدعم والتأيد لها ليتم  وضعها موضع التنفيذ 
م ضمن خطط الحكومة، كما وتعمل باتجاه آخر من خالل العمل على إحداث رأي عام، أو موقف عا

تأثيرا  األكثراتجاه أي من القضايا العامة، من هنا بات ينظر لألحزاب السياسية على أنها التنظيمات 
السياسية، فهي من ناحية أخرى تساهم في رفد النظام السياسي بالقيادات والكوادر  األنظمةعلى 

ات العامة، ذلك السياسية المؤهلة، والقادرة على تولي مناصب العامة، والقادرة على رسم السياس
ألنها المصدر للعدد األكبر من المرشحين الذين يتنافسون على تولي المناصب العامة، وخصوصا 

وتأهيل هؤالء القادة، وتتولى مسؤولية متابعة  إعدادمن خالل االنتخابات، وهي التي تشرف على 
وبين الجمهور، وبذات  بينهم واآلراءالرسائل  إيصالأدائهم بعد توليهم المنصب العام، وتعمل على 

اإلطار فهي تتولى عملية التوعية للجماهير نحو القضايا العامة، لمساعدتهم في اتخاذ الموقف 
  .وإدراكالمناسب منها بناء على وعي 
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ديمقراطية  القرين للديمقراطية، كما عبر البعض عن هذه العالقة بأن ال األحزابمن هنا كانت 
يرتبط بوجود  السياسية ال األحزابأن وجود  إاليمقراطية، بدون أحزاب، وال أحزاب بدون د

التي تساهم في وجود  ىاألخرنصوص قانونية مكتوبة فقط، بل يرتبط األمر بعدد من المؤثرات 
بناء حزبي تعددي، إلى جانب وجود تلك النصوص التي تضمن وتكفل لألفراد الحق في ممارسة 

مدى وجود القابلية لدى المجتمع  األمور، ومن هذه إليهاحرية تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام 
سياسية تعددية، وذلك من خالل وجود تعدد وانقسام داخل هذا المجتمع من أي نوع،  أحزابلقيام 

اجتماعي ،طبقي، أم اقتصادي وغيره من أوجه التعدد واالنقسام األخرى، وتشكل آلية االنتخاب التي 
ون شغل المناصب العامة واحدة من أهم المؤثرات التي تساهم في يتم من خاللها اختيار من يتول

  .تعددية حزبية إيجاد
  

داخل النظام السياسي، سواء من موقعها كحزب وسلبية ايجابية  االسياسية أدوار األحزابتؤدي 
حاكم أو مشارك في الحكم، أم من خالل وجودها في صفوف المعارضة، فهي كحزب حاكم تقوم 

الذين انتخبوها على برنامجها االنتخابي الذي وجدوا فيه المعبر عن  األفرادوتوجهات بتنفيذ رغبات 
دورها هذا قد ينقلب إلى دور سلبي على مجمل النظام السياسي وذلك إذا غلبت  أنتوجهاتهم، إال 

الناخبين عن  وإبعادمن شأنها على الصالح العام، وجهدت من أجل الفوز  وأعلتمصالحها الحزبية، 
ومرشحيها، كما ومن  األحزابالمنافسة إلى بث معلومات كاذبة ومضللة بحق تلك  األحزابيد تأ

الممكن أن يؤدي التشدد والغلو في ممارسة الحزبية الضيقة إلى تعطيل مسيرة العمل الحكومي من 
خالل تعطيل قراراتها إذا سيطرت على سلطة القرار في البرلمان وخصوصا إذا كنا أمام أنظمة 

باختالف نوع الحكم، يختلف السياسية على النظام السياسي،  األحزابمانية، مع التأكيد بأن تأثير برل
البرلمانية، فهو  األنظمةحين نجد دورها يتعاظم في ي رئاسي أم برلماني، أم مختلط منهما، فف

م في ظل الرئاسية، ويساعدها في ذلك أيضا شكل النظام االنتخابي، فهي تتعاظ األنظمةفي  يتضاءل
  .األغلبيةفي ظل نظم  يتضاءلالنسبية خصوصا إذا ما اتخذ شكل القائمة االنتخابية، بينما  األنظمة

  

السياسية داخل  األحزابعلى منوال غيرها من أنظمة الحكم، وانطالقا من أهمية الدور الذي تلعبه 
نوني ينظمه، ويحدد ما لها السياسية الفلسطينية محكوما بإطار قا األحزابالنظام السياسي، كان عمل 

وعليها من حقوق وواجبات، رغم أن التحليل الواقعي وبسبب ما تقدم معنا في مقدمة هذه الدراسة 
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 اإلطارنجد بأن التنظيم الفعلي للعمل الحزبي ال يتم وفقا للقواعد القانونية التي يشتمل عليها 
المباشرة فهي تلك  أماخرى غير مباشرة، من قواعد قانونية مباشرة وأ اإلطارالقانوني، ويتشكل هذا 

التي تتعلق بضمان ممارسة هذه الحق لألفراد كحق دستوري، والذي يتحقق بالقانون األساسي، 
حيث كفل هذا الحق بشكل صريح لدى تعداده للحقوق السياسية المكفولة لألفراد، وترك أمر تنظيم 

رقم  األردنيهو قانون األحزاب السياسية  ممارسة هذه الحق من خالل القانون، فكان هذا القانون
، وهو سابق لقيام السلطة الفلسطينية بكثير، ولم تصدر بعد قيامها قانونا جديدا 1955لسنة  15

والذي لم  1998على مقترح تقدم به مجلس الوزراء العام  األمرلألحزاب السياسية، واقتصر 
  .ردني المذكور هو الساري المفعوليتحول إلى قانون منذ ذلك الحين، ليبقى القانون األ

  

وال يقتصر التنظيم القانوني لألحزاب السياسية على القواعد القانونية المباشرة فقط وفقا لما تقدم، 
يتأثر هذا التنظيم بعدد من القواعد القانونية األخرى التي من شأنها أن تحد أو توسع من  وإنما

ممارسة هذا  إفراغة تمس بشكل يمكن أن تؤدي إلى ممارسة هذا الحق، علما أن أي قاعدة قانوني
إلى التنظيم القانوني  واألقربالحق من مضمونه تعتبر غير دستورية، وكان القانون غير المباشر 

لألحزاب السياسية هو قانون االنتخابات، كونه يتضمن على القواعد القانونية التي تحدد اآللية التي 
ية من المشاركة في العملية االنتخابية، والتنافس على المناصب تتمكن من خاللها األحزاب السياس

، والوسيلة التي تضع برامجها ورؤاها ضمن برنامج وقرارات أهدافهاالتمثيلية التي تمثل واحدا من 
  .الحكومة

  

تضمن قانون المطبوعات والنشر على قواعد قانونية تساهم في التنظيم القانوني لألحزاب السياسية، 
الراغبين بالترخيص  األشخاصي حقوقا تفضيلية لألحزاب السياسية في مقابل غيرها من فهو يعط
مطبوعة من نوع معين، سواء من حيث رأس المال المقبول للترخيص، أو الجزاءات التي  إلصدار

من  ايجابيتترتب على ارتكاب مخالفات معينة، والحل والتوقيف وغيرها من العقوبات، وهذا توجه 
  .السياسية األحزاببيئة قانونية تساعد على قيام ونمو  إليجادفلسطيني من شأنه أن يمهد المشرع ال

  

جاء تطور العمل الحزبي الفلسطيني ضمن سياق تاريخي كان له أثرا بالغا على نشأة وهوية 
السياسية، بداية من الدولة العثمانية، حيث شكل سقوط الدولة العثمانية وخضوع فلسطين  األحزاب

تداب البريطاني أحدى مراحل تشكل الفكر السياسي الفلسطيني، فبدأ التمايز عن محيطه العربي لالن
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ولكن ليس بالشكل الكامل، وكان العمل السياسي يتم على شكل عقد المؤتمرات، ثم تطور على شكل 
أخذ السياسية، و األحزابالمسيحية، والتي شكلت فيما بعد النواة لظهور  اإلسالميةتأسيس اللجان 

 األعيانالعمل السياسي في تلك الفترة الطابع الطبقي ، حيث كانت تقتصر عضوية هذه اللجان على 
، ورجال الدين، وكانت تبقي على تواصلها مع محيطها األعمالمن الوجهاء والمالكين، ورجال 

  .العربي
  

ها الوطني العربية بهم األقطارومع ازدياد وتسارع وتيرة الخطر الصهيوني، وبسبب انشغال 
الخاص، ضعف التواصل القطري، ما دفع القوى السياسية الفلسطينية إلى االلتفات أكثر إلى وضعها 
الوطني، والبحث عن كيان سياسي مستقل، والتخلص من سلطة االنتداب البريطاني الذي حرم 

 اإلسالميةت الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية بحرية، وبدء في تلك الفترة بتأسيس الجمعيا
المسيحية والتي أصبحت تلعب دور القيادة الفلسطينية، وتعمل بالتنسيق مع الحركة العربية في 

السياسية الفلسطينية التي كانت تفتقر إلى التنظيم بالقدر  األحزابدمشق، وفي النهاية كان ظهور 
  .الكافي

  

ن من نتائجها شتات للشعب ، التي كا1948حتى بعد نكبة العام  األحزاباستمر وجود بعض هذه 
العربية من العمل السري للقوى الفلسطينية  األنظمةالفلسطيني على عدة دول، وتحت وطأة تخوف 

، تمت المبادرة إلى تشكيل منظمة التحرير اإلسرائيليالتي ظهرت عقب النكبة لمقاومة االحتالل 
كافة القوى السياسية في  إليها وانضمت، 1967الفلسطينية، والتي أعيد تشكيلها عقب هزيمة العام 

أحد مراحلها، وشكلت الوطن المعنوي للشعب الفلسطيني،  وحازت على االعتراف الدولي بها 
بعض التعديالت على  إدخالكحركة تحرر وطني، وبهذه الصفة وكممثل للشعب الفلسطيني وبعد 

  .بلت مبدأ الدولتين لحل الصراع، وقاإلسرائيليميثاقها قامت بتوقيع االتفاقيات المرحلية مع الجانب 
  

أحدثت اتفاقيات أوسلو واالتفاقيات الالحقة بها التزامات قانونية من نوع خاص بشأن التنظيم 
السياسية، وهي التزامات على كافة السلطات داخل السلطة الفلسطينية التقيد بها،   لألحزابالقانوني 

السياسية، فهي من ناحية منحة الحق  بحزالألوإن كانت هذه االتفاقيات لم تتعرض بشكل مباشر 
االنتماء،  أنواعللجميع بالمشاركة في الحكم من خالل االنتخابات بغض النظر عن أي نوع  من 

هي التي تساهم بالحجم األكبر من هذه المشاركة، سواء من خالل تقديم  األحزابومعروف أن 
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الذي يجعلها تدفع بالجماهير للدخول  األمر المرشحين، أو من خالل المساندة التي تقدمها لمرشحيها
  .والمشاركة بأكبر قدر ممكن

  

ومن ناحية أخرى فإن هذه االتفاقيات رتبت التزامات على جانب كبير من الضبابية، وبشكل خاص 
اتفاقية واي رفير والتي تلزم الطرفين بالتعاون من أجل محاربة أي دعوات للتحريض، أو بث أي 

اية العدائية، والسعي من أجل تعزيز التفاهمات المتبادلة، والتسامح، وغيرها من الدع أنواعنوع من 
بها أو عدمه، ما يشكل مدخال لتقييد والتضييق على  اإليفاءااللتزامات التي اليمكن التحقق من مدى 

العمل الحزبي الذي يقوم بشكل أساسي على توضيح وتوعية وتعبئة الرأي العام حول مختلف 
  .لماسة بحقوقه وحياته، وليس أسمى من هذه مسألة االتفاقيات بين الطرفينالقضايا ا

  

من علو قواعده على  هبما يمثل األساسيأما على صعيد التشريعات الداخلية فهي ابتداء من القانون 
وانضمام،  إنشاءبقية القواعد القانونية كونه يقوم مقام الدستور، فهو يعطي الحق بالعمل الحزبي من 

لة لهذا الحق دون أي الدستورية التي تساهم في مساندة الممارسة الكام المبادئويقرر جملة من كما 
الحق في التجمع، وحرية الرأي والتعبير، والمعتقد وغيرها الكثير من الحقوق التي  انتقاص، مثل

قانون تعتبر من مستلزمات العمل الحزبي، والتي تعتبر حقوقا دستورية حتى ولو كانت واردة ضمن 
  .تمس بحق دستوري أنهاعادي ما دام 

  

إلى قانون عادي يتولى تنظيم الجوانب الخاصة بممارسة هذا الحق،  األساسيثم يحيل القانون 
القانون األساسي، فإن القانون الذي  إحالةوحيث أنه لم يصدر قانونا لألحزاب السياسية بناء على 

، 1955لسنة  15حزاب السياسية األردني رقم مازال ساري المفعول بهذا الخصوص هو قانون األ
سياسية بمناسبة تنظيمها  األحزابوبعض القوانين األخرى التي تعرضت بشكل غير مباشر لتنظيم 

إليها، مثل القوانين  واالنضمامالسياسية  األحزابلحق من الحقوق األخرى ذات الصلة بحق تشكيل 
  .ن االجتماعات العامةاالنتخابية، وقانون المطبوعات والنشر، وقانو

  

السياسية  األحزابمن خالل دراسة ومناقشة النصوص القانونية الواردة في قانون  يتضح للباحث
السياسية  األحزابتشكيل (ستوري يتجاوز وظيفته كقانون منظم لممارسة حق دأنها ب األردني

ثيرا مسألة تنظيم ممارسة ، وانه يتجاوز كاألساسيالمكفول بموجب أحكام القانون  )إليهاواالنضمام 
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من مضمونه، ويتأكد لنا ذلك بشكل جلي من خالل الفحص الثالثي  وإفراغههذا الحق إلى حد تقيده، 
  .األوجه وفقا للمعايير الدولية

  

قد يكون هذا القانون انعكاس لمستوى الحريات السياسية التي كان مسموح بها في تلك الحقبة من 
ن، إال أنه بالتأكيد أصبح ال يتماشى مع هذه الحقبة التي حدث فيها الزمن التي صدر فيها القانو

تطور كبير على مستوى الحقوق والحريات بالرغم من وجود بعض المؤثرات التي من شأنها أن 
تدني من سقفها والتي يأتي في مقدمتها بقاء االحتالل، كما وأن تطبيقه بصورته الحالية من الممكن 

أو قد تصل إلى االستحالة أحيانا، وتكون محل رفض واستهجان،  أن يواجه صعوبة بالغة،
، واالطالع على سجالتها، لذا األحزابوخصوصا فيما يتعلق بمسألة الرقابة، والدخول إلى مقرات 

  .تطبيق معظم  نصوص هذا القانونلتهميش وإهمال متعمد  يتبين للباحث بأن هناك
  

د قانونية تساهم في تشكيل اإلطار القانوني لألحزاب رغم احتواء بعض القوانين األخرى على قواع
السياسية، إال أنها ال يمكن أن ترقي بمستوى التنظيم القانوني لألحزاب السياسية يتماشى مع 

في  األساسيالحقوق والحريات،  ويتوافق مع المعايير الدولية والقانون  إليهالمستوى التي وصلت 
د تعددية حزبية داخل المجتمع الفلسطيني، وألن دورها بالغ ذلك، وألنه اليمكن التغاضي عن وجو

وصي ي الباحث األهمية واألثر على بناء النظام السياسي والديمقراطي الفلسطيني بشكل عام، لذا فإن
  :بمايلي

  

االجتهاد وإعمال الفكر القانوني من أجل إيجاد قانونا لألحزاب السياسية بديال عن هذا القانون  .1
سياسية عصري يساهم في  أحزابمع الواقع الفلسطيني، ويكون نموذجا لقانون  يكون متعاطيا

نظام سياسي تكفل فيه حرية العمل الحزبي، ومن الممكن أن يصاغ هذا القانون بعد  إيجاد
وثيقة شرف  إيجادالتشاور مع مختلف القوى السياسية، وأن يتم التمهيد لهذا القانون من خالل 

قانون  إلىيتم ترجمتها  أنزم بها، وتنظم العمل الحزبي، والتي ممكن تتلالسياسية  األحزاببين 
يكون هذا القانون مرحليا، وال يتضمن على كافة  أنوتطويرها، ويكون من المناسب أيضا 

لممارسة العمل الحزبي، وإنما تقتصر على  أتباعهاالقواعد واألصول الواجبة على األحزاب 
تدخل  أنالذي يستطاع تنظيمه في هذه المرحلة، ويكون متاحا  ىاألدنالجوانب التي تمثل الحد 

 .الحقا ليصبح قانونا مكتمال واإلضافاتعليه التعديالت 
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معالجة قانونية تضمن للفصائل واألحزاب السياسية  إلىضرورة أن يتم التطرق في هذا القانون  .2
فلسطيني، وأصبح لها بعض المزايا باعتبارها مارست العمل السياسي، وشاركت في النضال ال

نضمها، ومؤيدوها، ورموزها وشعاراتها، وذلك على غرار االجتهاد التشريعي الوارد في قوانين 
االنتخابات، الذي جعل لألحزاب السياسية ميزة على غيرها سواء المسجلة أو غير مسجلة ولكن 

  .الشعب أفرادلدى  الشهرةبلغت درجة من  
 

هذا القانون هو تنظيم العمل الحزبي، وليس وضع القيود  أن يكون المحور الذي يدور حوله .3
، إليهامن مضمونه، بأن يجعل حرية تأسيس األحزاب السياسية، واالنضمام  وإفراغهعليه، 

، هي األصل في األمور، والتقييد أمر استثنائي، وتجسيدا لذلك البد أن يكون أنشطتهاوممارسة 
فقط على غرار ما هو الحال بالنسبة لتسجيل  إلعالما، أو األخباريكون تسجيل الحزب من خالل 

 .الجمعيات
 

جهة أكثر حيادية وقبوال، وأن ال يكون  إلىيوكل القانون مسألة تسجيل األحزاب السياسية  أن .4
في المصالح لديها، والتي من الممكن أن تكون خليط من عدة جهات، ومن ضمنها  تضاربهناك 

كيلها بما يضمن استقاللية قرارها، وأن تكون قراراتها السلطة التنفيذية، على أن يكون تش
  .خاضعة للطعن أمام القضاء، وضمن مدد زمنية معقولة

 

 إليهاالسياسية، وأعضائها، وأن ال يكون الدخول  األحزابأن يتم منح حصانة لمقرات، ووثائق  .5
امها بأنشطة بناء على أمر قضائي وألسباب تبرر ذلك، وأن تعطى ميزة على غيرها لدى قي إال

معينة، مثل االجتماعات العامة، والمهرجانات، والمسيرات، بحيث يتعزز ثقافة، وفهم لدى 
في إطار الطبيعي،  تأتيمن قبل األحزاب السياسية  األنشطةالسلطة التنفيذية أن ممارسة هذه 

ات وأنه مرخصا لها القيام بهذه األنشطة من ضمن ثنايا تسجيلها، واعتمادها من قبل الجه
قيامها بواجباتها الميسرة  أساسسياسية، وأن دور السلطة التنفيذية يقوم على  أحزاباالمختصة 

  .لتنفيذ هذه األنشطة
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