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 الملخص:
شهد النظام السياسي الفلسطيني مجموعة من المتغيرات الداخلية، أدت إلى تأزيم بنياته ومؤسساته على 

دائل جديدة ب المستوى القانوني والسياسي، مما دفع الباحثين في الحقل السياسي الفلسطيني إلى البحث عن
 إلعادة إصالحه في ظل المطالبات الداخلية والخارجية.

ومن هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة لربط وتحليل العالقة بين التنظيم اًلنتخابي واإلصالح السياسي 
كمدخل من المداخل األساسية إلصالح واستقرار النظام السياسي الفلسطيني، فأصبح النظر إلى اآللية 

كمخرج من المخارج المطروحة لحل أزمة النظام السياسي في ظل انسداد أفق الحل في النسق  اًلنتخابية
 السياسي الفلسطيني.

وخلصت الدراسة إلى أن التنظيم اًلنتخابي المناسب ًلبد أن يراعي البيئة المجتمعية وظروفه الخاصة، 
رة تغير لك أوصت الدراسة بضرو فكل نظام سياسي يختلف تنظيمه اًلنتخابي طبقا لمعاييره الخاصة؛ لذ

النظام اًلنتخابي الفلسطيني إلى النظام الفردي باألغلبية النسبية لما سيحقق من تمثيل حقيقي للمواطنين في 
مؤسسات الحكم، مع إشراك كافة الفاعلون غير الرسميون داخل النظام السياسي لمناقشة النظام اًلنتخابي 

 ي والوحدة الوطنية.األنسب والذي يحقق اإلصالح السياس
Summary: 

The Palestinian political system has witnessed a series of internal changes that 

have led to the aggravation of its structures and institutions on the legal and 

political levels. This has led researchers in the Palestinian political field to search 

for new alternatives to reform it under internal and external demands. 

Hence, this study is an attempt to link and analyze the relationship between 

electoral organization and political reform as an entry point for the reform and 

stability of the Palestinian political system .The electoral mechanism became a 

way out of the proposed solutions to solve the crisis of the political system in light 

of blocking the horizon of the solution in the Palestinian political arena.  
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The study concluded that the appropriate electoral organization must take into 

account the community environment and its special circumstances, each political 

system differs electoral organization according to its own criteria; Therefore, the 

study recommended that the Palestinian electoral system should be changed to the 

individual system by the relative majority of what will achieve real representation 

of citizens in the institutions of government, with the involvement of all non-

official actors within the political system to discuss the most appropriate electoral 

system that achieves political reform and national unity. 

 النظام السياسي، اإلصالح السياسي، الديمقراطية، اًلنتخابات، النظم اًلنتخابية.الكلمات المفتاحية: 
 مقدمة:

ا آلية ها الحكام إلى السلطة السياسية، ومن بينهعرفت البشرية منذ القدم أساليب مختلفة يصل عن طريق
 (1)التي يمكن اعتبارها مبدأا أساسياا للمشاركة الديموقراطية للشعب في السلطة القائمة.اًلنتخاب؛ 
تعد اًلنتخابات المدخل الرئيسي للتحول نحو النهج الديمقراطي السليم، لكونها آلية مشروعة نحو حيث 

ها إلى حويلتالسلطة، وبرمجة رغبات المواطنين ومطالبهم إلى صناع القرار في الدولة لالتداول السلمي على 
ة تتوافق مع تطلعات الشعب، وأداة لحسم التناقضات والصراعات داخل المجتمع من خالل يمخرجات سياس

 (2)تمع.جاشراكهم في الحكم بمن يمثلهم من النواب وفقا لألوزان السياسية لكافة القوى السياسية في الم
صالحه ًل بد أن يحقق الحرية والمشاركة كما أ ن أي تغيير منشود في بنية النظام السياسي القائم وا 

على قاعدة التمثيل، ولتحقيق ذلك يتوجب على النظام السياسي امتالك آليات  ةالسياسية والديمقراطية القائم
ح توجهات طية التي تساهم في المشاركة بتصحيالتطوير واإلصالح الذاتي، مع نشر الثقافة السياسية الديمقرا

 ،من خالل القيام بتعديالت دستورية جوهرية وا عادة مأسسة النظام على أسس ديمقراطيةوذلك السلطة القائمة، 
  .انتخابات شفافة ونزيهة تثبت قيم الديمقراطية وحكم الشعب عن طريق اجراء

ام اًلنتخابي من الموضوعات التقليدية للقانون ومن هنا يبقى النقاش العام حول مزايا وعيوب النظ
ناءا على من نظام سياسي آلخر با تختلف نتائجه حيثالدستوري، لكون هذه العملية معقدة وليست بسيطة، 

طبيعة النظام اًلنتخابي المطبق. فقضية اختيار النظام اًلنتخابي األنسب للنظام السياسي من أهم القرارات 
يقي، ألهميته في تحقيق اًلستقرار السياسي والوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع ألي نظام ديمقراطي حق

ًلهتمامات عن ا بعيداا  يتم تحقق اًلستمرارية والديمومةالتي كان اختيار النظم اًلنتخابية  ككل، فقديماا 
لى اختيار إ أصبح ينظر ،السياسية، ومع تطور النظم السياسية وتأثير التفاعالت الداخلية بهذه العملية

                                                                 

 .11، ص 2035هادي مشعان ربيع، "دراسات في الديمقراطية وحقوق اإلنسان"، دار الجنان للنشر والتوزيع،  (1)
مقارنة"، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي  دراسة-زهيرة بن علي، "دور النظام اًلنتخابي في إصالح النظم السياسية  (2)
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النظام اًلنتخابي بأكثر واقعية مع مراعاة األزمات السياسية الحاصلة في النظام القائم، إذ يتأثر تغير النظام 
اًلنتخابي بعاملين اثنين، نرجع األول إلى افتقار القوى السياسية في المجتمع لماهية النظم اًلنتخابية وما 

فاصيل القوى السياسية بت معرفةامل الثاني يمكن ارجاعه إلى يمكن أن يفرزه نظام انتخابي عن ذاك، والع
ويدفعون باتجاه تكريس نظام انتخابي معين يحقق لهم ما يتالءم مع مصالحهم  ،النظم اًلنتخابية وعملياتها

ير السلطة، أو قد يتم اختيار نظام انتخابي دون األخذ بتلك المعاي آلياتالحزبية والشخصية في السيطرة على 
مل العملية ة سياسية على مجثكار  عنه و ينتجأاختيار النظام، قد ينتج عنه الصالح للحياة السياسية  وقت

 (1)الديمقراطية برمتها.
 مشكلة الدراسة:

، فرض علينا اا وخارجي داخلياا  بنياتهفي ظل تأزم إن الحالة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني 
كمدخل من مداخل اإلصالح السياسي وطريق لبناء الوحدة الوطنية البحث في الطرق البديلة إلصالحه 

أصبح النظر إلى آلية اًلنتخاب كمخرج وحل لألزمة الراهنة في  وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، لذلك
 ،هذه اًلنتخابات العامة التشريعية منها والرئاسية قد تكون مخرج لهذه األزمةفظل انسداد أفق الحل السياسي، 

 .الفلسطينيةمن خالل عدالة التمثيل لكافة القوى السياسية الفلسطينية المتواجدة في الساحة 
من هذا المنطلق تحاول الدراسة البحث في تأثير النظم اًلنتخابية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، 

على  أسيساا وت .المجتمعيالديمقراطي مدخال لإلصالح السياسي و اًلنتخابي على أساس اعتبار آليات العمل 
 التالي: التساؤل الرئيس ما سبق يمكن طرح

صالحه؟  إلى أي مدى ساهمت النظم اَّلنتخابية الفلسطينية في عملية استقرار النظام السياسي وا 
 ويتفرع عن التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤَّلت الفرعية التالية:

  النظام  االمرتكزات األساسية التي يقوم عليهوما هي ما مدى تأثير النظم اًلنتخابية على الحياة السياسية؟
 اًلنتخابي األنسب لكل نظام سياسي؟

  القانوني لنظام اًلنتخابات الفلسطينية، ومدى موائمته مع طبيعة النظام السياسي لديها؟ اإلطارما هو 
  الدستورية التي تحول دون إصالح النظام السياسي الفلسطيني؟ وهل هي ما هي اًلشكاليات القانونية و

 راجعة لطبيعة النظام اًلنتخابي المطبق أم هناك أسباب أخرى حالت دون ذلك؟
 فترة الراهنة؟ما هي مبررات ودوافع إصالح النظام اًلنتخابي الفلسطيني في ال 
 

 أهمية الدراسة:
لة في المتغيرات الحاص باب موضوعية تفرض نفسها في ظلإن أهمية هذه الدراسة تنبع من عدة أس

، وأدت 2007البيئة الداخلية للنظام السياسي الفلسطيني، بفعل ما أفرزته اًلنتخابات التشريعية الثانية عام 
                                                                 

-35، ص 2، ط2030أندرو رينولد، بن ريلي، أندرو إيليس، "أشكال النظم اًلنتخابية"، المؤسسة الدولية للديمقراطية واًلنتخابات،  (1)
37. 
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إلى تأزم كافة بنيات النظام السياسي القائم، لذلك تحاول هذه الدراسة مناقشة مسألة التنظيم اًلنتخابي 
باإلصالح السياسي كمدخل من مداخل إصالح النظام برمته، ومن هنا تنبع أهمية الدراسة العلمية وعالقته 

 والعملية من خالل العناصر الرئيسية التالية:
تناقش هذه الدراسة موضوع يثير الجدل في النظام السياسي الفلسطيني في ظل الغموض الذي يعيشه  .3

 ته؛النظام من أزمة شرعية ومشروعية تهدد بنيا
 بارها مدخالا على اعت ةمن خالل اتباعها المقاربة النظرية وتأطيرها للنظم اًلنتخابيأيضا همية األتنبع و  .2

  .من مداخل اًلصالح السياسي
 تبرز هذه الدراسة العالقة بين اًلنتخابات والديمقراطية واًلستقرار السياسي للنظام الفلسطيني. .1
فهم فلسفة وطبيعة التنظيم اًلنتخابي، من خالل توضيح تساعد الباحثين في الحقل السياسي على  .4

 المرتكزات األساسية التي يقوم عليها كل نظام انتخابي بما يتناسب مع النظام السياسي المرجو إصالحه.
توضيح كافة اإلشكاليات القانونية المتعلقة بالتنظيم اًلنتخابي، والتي تعيق إصالح النظام السياسي  .5

 ن استقرار النظام.الفلسطيني وتحول دو 
 أهداف الدراسة:

 كشف عن مجموعة من العناصر أهمها:تهدف هذه الدراسة إلى ال
التعرف على أنواع النظم اًلنتخابية في العالم المعاصر بشكل عام وعلى النظم اًلنتخابية المطبقة في  .3

لعملية المنظمة لالنظام السياسي الفلسطيني بشكل خاص، مع تسليط الضوء على اأُلطر القانونية 
 اًلنتخابية في فلسطين، لفهم خصوصية الحالة الفلسطينية.

التعرف على أسس وركائز بناء النظام اًلنتخابي المناسب لكل نظام على حدة، لمعرفة ما هو النظام  .2
اًلنتخابي المناسب في فلسطين في المرحلة القادمة. مع بيان العالقة الترابطية بين النظام اًلنتخابي 

 ًلستقرار السياسي في الحالة الفلسطينية.وا
 إبراز أهمية اًلصالح السياسي وتأثيره على البيئة السياسية والثقافية والمجتمعية. .1
 وضع رؤية مستقبلية لطبيعة النظام اًلنتخابي المناسب للحالة الفلسطينية. .4

 الدراسة: تفرضيا
 تحاول هذه الدراسة اختبار صحة الفروض التالية:

 عالقة طردية بين تطبيق التنظيم اًلنتخابي المناسب واًلستقرار السياسي للنظام.هناك  .3
 طالما هناك تعددية سياسية في النظام السياسي الفلسطيني قلت قدرة النظام على تحقيق اًلستقرار. .2
 عملية التداول السلمي على السلطة هي التي تعطي للنظام شرعية سياسية تفضي إلى اًلستقرار السياسي .1

 والوحدة الوطنية.
 إن الفراغ المؤسسي للدولة عامل محفز للتداول غير السلمي على السلطة. .4
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 الدراسة: يةمنهج
لية تحليل موضوعي إلشكالتم اًلعتماد في هذه الدراسة على بعض المناهج العلمية قصد الوصول 

داخل بنية  فهم كافة التفاعالتتحليل النظم لكونه األنسب لالدراسة وتساؤًلتها، من خالل اًلستعانة بمنهج 
النظام، على اعتبار أن خاصية التداول السلمي على السلطة بآلية اًلنتخابات هي مدخل إصالحي من 

 مدخالت النظام السياسي.
إلى جانب ذلك تم اًلستعانة بالمنهج القانوني التحليلي من أجل معرفة كافة اًلشكاليات القانونية 

 يق اًلصالح السياسي.والدستورية التي تعيق تحق
 خطة الدراسة:
 . التنظيم اَّلنتخابي في فلسطينالمبحث األول: 

 المطلب األول: ماهية ومرتكزات النظام اًلنتخابي. 

 المطلب الثاني: أنواع النظم اًلنتخابية الديمقراطية وتطبيقاتها على الحالة الفلسطينية. 

 المبحث الثاني: النظم اَّلنتخابية مدخل إلصالح النظام السياسي الفلسطيني. 
 المطلب األول: اإلطار القانوني العام المنظم لالنتخابات الفلسطينية.  

 المطلب الثاني: إصالح النظام اًلنتخابي مدخل لإلصالح السياسي وبناء الوحدة الوطنية.  

 األول بحثالم

 التنظيم اَّلنتخابي في فلسطين

ين. والتحليل للنظم اًلنتخابية من قبل الفقه الدستوري في بداية القرن العشر بدأت عملية اًلهتمام بالدراسة 
، وثقافياا  صادياا واقت واجتماعياا  وقد تنوعت وتعددت هذه النظم بالتزامن مع تطور البيئة المحيطة بها سياسياا 

مناسب لخلق و فكل نظام سياسي تفرض عليه بيئته الداخلية اتخاذ نظام انتخابي مناسب لطبيعة تكوينها، 
بيئة تجمع كافة الفاعلون الرسميون وغير الرسميون بالدولة، من أجل الحفاظ على استقرار النظام السياسي 

صالحه في حالة عدم اًلستقرار.  (1)وا 
رادة النظام السياسي في تشكيل بيئة  وبذلك، يكشف النظام اًلنتخابي المختار بشكل صريح طبيعة وا 

 استغاللها تم نإ اآلليات التي من ةمجموع تتشكل منطبيعة النظام اًلنتخابي  عمل النظام ومؤسساته، آلن

                                                                 

 .135، ص 2، ط2033نعمان أحمد الخطيب، "الوجيز في النظم السياسية"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (1)
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ة في نظام الحكم، وبصورة أخرى يتم معرفة طبيعة وشكل جوهريرات يخلق تأثتبشكل ممنهج ومحسوب س
 (1)مؤسسات الدولة إذا تم معرفة معطيات النظام اًلنتخابي السائد في الدولة.

التركيز على ماهية النظام اًلنتخابي، لمعرفة المرتكزات  حثهذا المبمن خالل ذلك، سنحاول في 
األساسية التي يقوم عليها لنجاحه في النظام السياسي، ومدي الترابط التفاعلي بين هذه النظم والعملية 

 الديمقراطية بشكل عام في النظم السياسية، وفقا للتقسيم التالي:
 المطلب األول

 اَّلنتخابيماهية ومرتكزات النظام 

وغير  نيالنظام السياسي بفاعليه الرسمي كوناتتعد النظم اًلنتخابية من أهم العوامل المؤثرة على كافة م
وعلى العملية الديمقراطية بالدولة ككل، لذلك تصبح مركز للمنافسات بين العديد من األطراف  ينالرسمي

اخلية زيادة المكاسب المستقبلية المتوقعة من والقوى داخل النظام، إذ يحاول كل طرف من أطراف البيئة الد
 (2)خالل النظام اًلنتخابي األنسب أو األكثر مناسبة ألهدافه المتوقعة.

 الفرع األول: النظم اَّلنتخابية والعملية اَّلنتخابية

عرف النظام اًلنتخابي على أنه مجموعة من القواعد الفنية واألساليب المستعملة قصد عرض المرشحين 
لناخبين، وعرفها "دافيد فاريل" بأنها: "النظام الذي يحدد الطريقة التي يتم من خاللها تحويل األصوات على ا

إلى مقاعد في عملية انتخاب سياسيين لشغل مناصب عامة"، وهنا يميز فاريل بين نظامين هما النظام 
تي يقصد بها لنظام اًلنتخابي الأما "ديتر نوهلن" فتحدث عن التفويض في ا ة،اًلنتخابي والقوانين اًلنتخابي

"الكيفية التي يعبر على أساسها الناخبون عن تفضيالتهم سواء ألحزاب أو مرشحين، بحيث يتم تحويل هذه 
التفضيالت بعد ذلك إلى تفضيل"، وقد وضعت الموسوعة الدولية للعلوم اًلجتماعية مجموعة من المؤشرات 

 لتالي:لتعريف النظام اًلنتخابي وهي على الشكل ا
 .طبيعة الوحدة أو المنظمة التي تجري فيها اًلنتخابات 
 .المعيار الذي على أساسه يتم إعطاء وزن لصوت على أخر في العملية اًلنتخابية 
 .نطاق الوحدات أي المنظمة التي يتم تقسيمها بهدف تنظيم العملية اًلنتخابية 
 في العملية اًلنتخابية. الطريقة المتبعة لتحديد خيارات الناخبين وكيفية تسجيلهم 
 صوات إلى قرارات في النظام اًلنتخابي.توضيح عملية تحويل األ 

                                                                 

، بدون 3تحرير كرم خميس، "الديمقراطية واًلنتخابات في العالم العربي"، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، طتقديم عالء شلبي،  (1)
 .45سنة، ص 

 .21، ص 2036هالة محمود عبد العال، "تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية"، دار العربي للنشر والتوزيع،  (2)
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وفي هذا السياق عرف "أندرو رينولدز" النظم اًلنتخابية بأنها ترجمة لكافة األصوات المدلى بها في 
وقد  (1)نتخابية.ة اًلواألحزاب المشاركة في العمليوالمرشحين اًلنتخابات إلى مقاعد تفوز بها القوى السياسية 

تعريف شامل للنظم اًلنتخابية بقوله: "بأنها الوسائل واألساليب الفنية التي يتم  "محمد عاشور مهدى"قدم 
إتباعها عند فرز أصوات الناخبين وتحديد الفائزين وغيرها من إجراءات اًلنتخابات، تبعا ًلعتبارين أساسيين 

 هذه الصدد يتم التمييز بين اًلنتخاب الفردي أو اًلنتخاب بالقائمة، وهما: عدد المقاعد المتنافس عليها، وفي
وأما اًلعتبار الثاني في تعدد طرق اًلنتخاب فيتمثل في: كيفية تحديد الفائز بنتيجة اًلنتخاب باألغلبية أو 

 (2)اًلنتخاب بالتمثيل النسبي".
الذي يرتكز على مجموعة من األسس  ومن هنا تأتي أهمية اختيار النظام اًلنتخابي األنسب في الدولة،

 لنجاحه، أهمها:
  يجب على النظام اًلنتخابي أًل يخرج عن مبدأ المشروعية، وأن يستجيب لما هو مقرر في الدستور

 والقانون، انطالقا من حق الجميع في المساواة والعدالة دون تفرقة في الحقوق والواجبات.
 الحقيقي لهيئة الناخبين؛ قائم على الموضوعية والشفافية  قيام النظام اًلنتخابي على قاعدة التمثيل

ألن بعض مخرجات العملية اًلنتخابية قد تأتي بأحزاب كبيرة  ،والعدالة، مع معالجة أزمة التمثيل أيضاا 
وفي نفس الوقت تعمل على إقصاء األحزاب  ،وتحصل على مجالس منتخبة ،لها أغلبية في المجتمع
 (3)ات، لذلك كما قلنا يجب مراعاة طبيعة البنية المجتمعية للدولة.الصغيرة الممثلة باألقلي

  توافر عقد سياسي بين السلطة والطبقة السياسية والناخبين، قائم على احترام إرادة الناخب وما تفرزه
 صناديق اًلقتراع.

  ذ بداية اًلنتخابية، أي منأن تمر مجمل العملية اًلنتخابية بقاعدة النزاهة والشفافية منذ بداية العملية
د أسماء الناخبين مروراا بتنظيم اللجان التي توزع البطائق اًلنتخابية، إلى عملية اًلقتراع وفرز يتقي

 األصوات وا عالن النتائج.
  وجود فاعلون غير رسميون بالنظام يعترف هذا األخير بهم، ويمنحهم حرية القيام بدورهم المنوط بهم

الجمعيات و النقابات المهنية والعمالية، و ومن أهم هذه القوى األحزاب السياسية، في الحياة السياسية، 
إشراك كافة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في العملية اًلنتخابية منذ بدايتها مع  المدنية المستقلة.

 لية برمتها.محفظ حرية المراقبة على العت ةإلى نهايتها، وفقا لما هو مقرر لها، بناءا على قوانين تنظيمي
                                                                 

ميدانية"، رسالة  دراسة- 2032-3117م، "أثر النظم اًلنتخابية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني إبراهيم خليل إبراهيم البز  (1)
 .20، ص 2034ماجستير في العلوم السياسية، جامعة األزهر، غزة، 

 للمزيد حول التعريفات المعطاة للنظم اًلنتخابية، أنظر، هالة محمود عبد العال، "تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية"، (2)
 .24-21مرجع سابق، ص 

نتوري قسنطينية، عة ملرقم رشيد، "النظم اًلنتخابية وأثرها على األحزاب السياسية في الجزائر"، رسالة ماجستير في القانون العام، جام (3)
 .35-34، ص 2007-2005الجزائر، 
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  عند وضع النظام اًلنتخابي يجب مراعاة البيئة الداخلية وتركيبة المجتمع اًليديولوجية والدينية والعرقية
 (1)والقبلية واللغوية.

إلى جانب هذه األسس العامة، هناك أسس وعوامل تفرضها طبيعة النظام السياسي، وديناميكيته، واألهداف 
 :تاليكالوهي  ؛المرجوة من وضعه

  وضع مجموعة من المعايير توضح طبيعة ما يراد تحقيقه أو تجنبه حسب طبيعة البيئة الداخلية للنظام
 (2)السياسي ومكوناته، أي يوضح طبيعة البرلمان والحكومة المنشودة من وراء وضع النظام اًلنتخابي.

 جي، انعكاس الواقع أليديولو تحقيق مستويات التمثيل المختلفة، وهي كاآلتي: التمثيل الجغرافي، التوزيع ا
الحزبي السياسي، والتمثيل الوصفي أو التصويري )اًلجتماعي(، بحيث يشمل التمثيل كافة فئات الشعب 

 في المجلس التشريعي.
  توفير الحوافز لتحقيق المصالحة المجتمعية، من خالل تصميم نظام انتخابي كأداة إلدارة الصراعات

 الداخلة في المجتمع.
  من حصولها على اًلستقرار ممع تمكينه للمساءلة،من الحكومات والممثلين المنتخبين إخضاع كل 

 والكفاءة.
  تحفيز قيام أحزاب سياسية تعبر عن طبيعة المجتمع، بدًل من إقصاء األحزاب الصغيرة في بعض النظم

 السياسية.
 إلقليمية امة قائمة على أسس دستورية وقانونية، خصوصا القوانين اجعل العملية اًلنتخابية عملية مستد

 (3)الدولية ذات الصلة والمتفق عليها.
ماعية، أن ينسجم مع بيئته اًلجتو أن النظام اًلنتخابي الذي يحدده القانون ًل بد في إطار ما سبق نرى و 

دأ لدولة، باإلضافة إلى سيادة مبداخل ا حياة السياسيةلضمان تمثيل كافة الجماعات والفئات المشكلة لل
الحياد، أي حياد الجهة المشرفة على العملية اًلنتخابية منذ بداية إشرافها على عملية تسجيل الناخبين 

ى صحة شرافها علاإلى  ز األصوات وا عالن النتائج، ووصوًلا ر بإدارة عملية اًلقتراع وف مروراا  ،والمرشحين
 اًلنتخابات ونتائجها.

 ل المطروح، ما هي العالقة الترابطية بين النظم اًلنتخابية والديمقراطية في النظم السياسية.ويبقى السؤا
 الفرع الثاني: التنظيم اَّلنتخابي وعالقته بالديمقراطية في النظم السياسية

 بالمعنى الدقيق، لكون الديمقراطية هدف ليست العالقة بين اًلنتخابات والديمقراطية عالقة تالزمية
واًلنتخابات وسيلة أو آلية من اآلليات الديمقراطية وليست الوحيدة، وفي نفس الوقت ًل يوجد ديمقراطية 

                                                                 

 .13هالة محمود عبد العال، "تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية"، مرجع سابق، ص  (1)
 .330تقديم عالء شلبي، تحرير كرم خميس، "الديمقراطية واًلنتخابات في العالم العربي"، مرجع سابق، ص  (2)
 وما بعدها. 21تقديم عالء شلبي، تحرير كرم خميس، مرجع سابق، ص  (3)
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 ؟بدون انتخابات والعكس صحيح، ولكن يبقى السؤال المطروح هل اًلنتخابات مؤشر على وجود الديمقراطية
ألحيان لم يتم ففي بعض ا ؛خية السابقة في نظمنا السياسية سنشهد عكس ذلكإذا تم الرجوع لألمثلة التاريف

 (1)تتويج الديمقراطية من مدخل اًلنتخابات، واًلنتخابات نفسها لم تؤدي إلى الديمقراطية.
حسب طبيعة النظام السياسي اختلفت وسائل إسناد السلطة من دولة إلى دولة ومن نظام إلى آخر  إن

الوسائل غير ) ارسة السيادة فيه، فتم تقسيمها إلى أنظمة مصدر سيادتها غير انتخابيالسائد وكيفية مم
( كالنظام الفردي ونظام حكم القلة والنظام الثوري أو اًلنقالبي، وأغلب هذه األنظمة هي أنظمة ةديمقراطيال

ما يميز كلي، و  أيضا على شكل ملكية أو جمهورية ذات مضمون ليبرالي أو وحديثاا  وحكومات عرفت قديماا 
سناد بعض هيئاته ولكن هذه السمة ليست إهذه األنظمة أن البعض منها يأخذ باألسلوب اًلنتخابي في 

أما  (2)مطلقة، أي يمكن أن يكون بنية النظام مبني على هيئات انتخابية وبعض الهيئات غير انتخابية؛
 (3)ا:فيمكن تقسيمها إلى ثالث صور أهمه  األنظمة التي مصدر سيادتها اًلنتخابات )الوسائل الديمقراطية(

ي المباشرةـ: تعتبر هذه الصورة من أقدم صور الديمقراطية والت الديمقراطية-المباشرنظام الحكم السياسي  -أ
مباشرة دون وسيط وفي كافة المجاًلت التنفيذية والتشريعية والقضائية، أي هو  لنفسهتمثل حكم الشعب 
لحجم ان واحد، ولكن هذا األمر يمكن قبوله في المجتمعات الصغيرة ذات ينفذ في آو الذي يقترح ويشرع 

 (4)فيصعب تطبيق هذه الصورة عليه. المعاصرةقليل، أما في مجتمعاتنا ال السكاني
الديمقراطية النيابية: يقصد بهذه الصورة تمثيل أو انتداب بعض النواب من قبل الشعب  -النظام التمثيلي -ب

بين صاحب السلطة وهو الشعب وبين  الديمقراطيةإذ تفرق هذه  (5)نيابة عنه،لممارسة السلطة باسمه 
من يمارسها وهم النواب الممثلين في المجالس التشريعية، أي تتمحور مهمة الشعب فقط بانتخاب من 

وصالحيات مالية  ،وتتركز صالحياتهم في سن القوانين (6)يمثله وينتهي دوره الوظيفي في بنية النظام؛
 ية كالموافقة على الموازنة العامة للدولة وفي نفس الوقت المراقبة على مهام السلطة التنفيذية طبقاا وسياس

                                                                 

 .32تقديم عالء شلبي، تحرير كرم خميس، مرجع سابق، ص  (1)
 .44، ص 3127حسان محمد شفيق ألعاني، "األنظمة السياسية والدستورية المقارنة"، مطبعة جامعة بغداد،  (2)
 .243ياسية"، مرجع سابق، ص نعمان أحمد الخطيب، "الوجيز في النظم الس (3)
طبقت هذه الصورة من صور الديمقراطية في المدن اليونانية القديمة كمدينة أثينا، حيث إن الشعب يجتمع عدة مرات في العام  (4)

 .241-242الواحد لمناقشة كافة األمور الحياتية العامة. نعمان أحمد الخطيب، "الوجيز في النظم السياسية"، مرجع سابق، ص: 
 .2ناصر بن سعيد بن سيف السيف، "الديمقراطية مفهومها والموقف منها"، دار البصرة، بدون سنة، ص 

في األسس والمقومات والسياق  دراسة-المدنيعلي عبود المحمداوي، حيدر ناظم محمد، "مقاربات في الديمقراطية والمجتمع  (5)
 .37، ص 3، ط2033التاريخي"، دار صفحات للدراسات والنشر، 

 .41حسان محمد شفيق ألعاني، "األنظمة السياسية والدستورية المقارنة"، مرجع سابق، ص  (6)



 

111 
 

الدستور، ويجب التوضيح أن هذه الصالحيات تختلف من نظام سياسي آلخر حسب طبيعة  هلما يحدد
  (1)كل دولة ونظام الحكم فيها.

 يسمى هذا النظام بالنظام المختلط حيث يجمع بين مباشرة:المباشر أو الديمقراطية شبه الالنظام شبه  -ت
ويقوم على انتخاب نواب ينوبون عنهم مع احتفاظهم بحق  (2)الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية،

التدخل المباشر لممارسة السيادة عن طريق مجموعة من المظاهر والوسائل منها، حق اًلقتراع الشعبي، 
وتوجد بعض المظاهر األخرى كحق إقالة النائب وحق حل البرلمان  (3)،عتراضاًلوحق اًلستفتاء، وحق 

حتل مكانة مرموقة في فترة القرن التاسع ار أن هذا النموذج يوحق عزل رئيس الجمهورية. ويجب التذك
حدة األمريكية وبعض مقاطعات اًلتحاد السويسري، إًل أنها المتعشر ووجدت تطبيقاته في الوًليات 

 (4)في فترة القرن العشرين. واسعاا  تشاراا عرفت ان
يتبين أن اًلنتخابات هي المحور األساسي للعملية الديمقراطية، وآلية من آليات  ،مما سبق اا انطالق

فال يمكن اًلقتصار على اًلنتخابات وحدها بل هناك آليات أخرى للعمل الديمقراطي،  ،النظام الديمقراطي
فهي ليست غاية بل شرط ضروري لضمان مشاركة كافة المواطنين في حق تقرير مصيرهم في اختيار 

  (5)نظامهم السياسي واًلقتصادي واًلجتماعي بحرية كاملة.
لديمقراطي ًل في آلياتها وًل في نظمها، فاختالف النظم ًل يوجد نموذج واحد للعمل ا يمكن القول أنه

السياسية أعطى المجال لتنوع النظم اًلنتخابية بين الدوائر الفردية والقوائم النسبية والمغلقة، ويظل هذا التنوع 
أمر مشروع ما دامت تراعي السياق الثقافي واًلجتماعي واًلقتصادي السياسي للنظام الحاكم، ألنها تساعد 

، وهذا نية النظامن داخل بين السياسيينوع الفكري لدى الفاعلتلى اًلستقرار السياسي في ظل اًلختالف والع
ما سيتم توضيحه في المطلب التالي من خالل شرح وتوضيح أنواع النظم اًلنتخابية بشكل عام، والنظام 

نية، وفي نفس سياسية الفلسطيالسياسي الفلسطيني بشكل خاص، لمعرفة طبيعة النظام المطبق في الحالة ال
الوقت شرح ماهية النظام اًلنتخابي األنسب للنظام السياسي الفلسطيني في ظل عدم اًلستقرار السياسي 

 الذي يكتنف مؤسساته.

                                                                 

 .247نعمان أحمد الخطيب، "الوجيز في النظم السياسية"، مرجع سابق، ص  (1)
 .54عاني، "األنظمة السياسية والدستورية المقارنة"، مرجع سابق، ص حسان محمد شفيق أل (2)
، ص 2030مجموعة مؤلفين، "الديمقراطية في الحياة الداخلية لألحزاب السياسية العربية"، ندوة، مركز القدس للدراسات السياسية،  (3)

13. 
ي في العالقة بين الديمقراطية واإلعالم وطبيعة اإلعالم الديمقراط دراسة-واًلتصالحسين علي إبراهيم الفالحي، "الديمقراطية واإلعالم  (4)

 .42، ص 3، ط3415-2034ووظائفه"، دار غيداء للنشر والتوزيع، 
لنشر الحرة العادلة"، الجزء الثاني، فراديس ل اًلنتخابات-الديمقراطيةديفيد بيتهام وكيفن بويل، ترجمة غريب عوض، "مدخل إلى  (5)

 .5، ص 3، ط2006ن، والتوزيع، البحري
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 .: أنواع النظم اَّلنتخابية الديمقراطية وتطبيقاتها على الحالة الفلسطينيةالمطلب الثاني

 ًلنتخاباعرفت المجتمعات السياسية المعاصرة نظماا انتخابية متنوعة، كنظام اًلنتخاب الفردي، ونظام 
بالقائمة، والتمثيل النسبي والمختلط، وهي نظم يصلح بعضها لمجتمعات، وًل يصلح لمجتمعات أخرى، وقد 

ي مر بها، لمراحل التاريخية التشهد النظام السياسي الفلسطيني مجموعة من النظم اًلنتخابية بالتوازي مع ا
 ونستعرض في هذا المطلب أنواع هذه النظم اًلنتخابية، والتركيز على طبيعتها في الحالة الفلسطينية.

 الفرع األول: أنواع النظم اَّلنتخابية

 ومن أهم انواع النظم اًلنتخابية ما يلي:
ين عندما يتم اختيار مرشح واحد من المرشحنظام اًلنتخاب الفردي: يكون النظام اًلنتخابي الفردي أوًلا: 

 نفي الدائرة اًلنتخابية، وتقسم في هذه الحالة الدولة إلى دوائر انتخابية متساوية مع عدد النواب الذي
 ،ويسمى هذا النظام بنظام الفائز األول (1)سيتم انتخابهم، وًل يحق للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد،

بر عدد من األصوات يفوز بالمقعد، وًل يشترط لفوزه الحصول على أكثر من ن المرشح الذي يفوز بأكأل
نصف عدد األصوات المشاركة في انتخابات الدائرة، ويستخدم هذه النظام في الدوائر ذات المقعد الواحد 

ويقسم هذا النظام الفردي إلى قسمين،  (2)مكن أن يكون المرشحون ذات صبغة حزبية أو مستقلين،يو 
 هما:

رف نتيجة ن المرشح يعاًلسم أل اام اًلنتخاب الفردي باألغلبية النسبية )على دورة واحدة(: سميت بهذنظ –
عادة، ويتم على أساس األغلبية البسيطة أو النسبية، ويعمل هذه النظام إ اًلنتخاب من الدورة األولى دون 

األصوات التي  األصوات الصحيحة دون النظر إلى مجملمن على أساس الحصول على أكبر عدد 
 حصل عليها باقي المرشحين، فال يشترط هنا الحصول على األغلبية المطلقة.

ألولى، نتهي من الدورة اتنظام اًلنتخاب الفردي )على دورين(: إن العملية اًلنتخابية في هذا النظام ًل  –
لنظام الفردي با بل يتطلب إجراء اًلنتخابات مرة أخرى لذلك تسمى على دورين أو دورتين، ويسمى أيضاا 

باألغلبية المطلقة، ألنه يشترط لفوز المرشح الحصول في الدور األول على األغلبية المطلقة لألصوات  
على ذلك ن ي(، فإذا حصل أحد المرشح3+%50( أي )3الصحيحة المعطاة في الدائرة )النصف +

ل على ي الدورة الثانية من يحصويفوز ف ثانية،ن لم يحصل يتم إعادة اًلنتخابات مرة  ا  ، و عتبر فائزاا ا 
 (3)األغلبية النسبية وليست األغلبية المطلقة كما في الدورة األولى.

                                                                 

 .132نعمان أحمد الخطيب، "الوجيز في النظم السياسية"، مرجع سابق، ص  (1)
 .14هالة محمود عبد العال، "تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية"، مرجع سابق، ص  (2)
دراسة حول أثر النظام اًلنتخابي على -2006-3123صالح عبد الرزاق الخوالدة، "مشاركة المرأة األردنية في الحياة السياسية  (3)

 .43ص  3، ط2036مشاركة المرأة األردنية في اًلنتخابات النيابية"، دار الخليج للصحافة والنشر، عمان، 
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نظام اًلنتخاب بالقائمة: يقصد بهذا النظام تقدم عدد من المرشحين تجمعهم أفكار وأهداف ثانياا: 
واحدة كممثلي األحزاب في قائمة واحدة، وتطرح هذه القائمة على المرشحين ًلختيار القائمة  اوأيديولوجي

قائمة من ضلمرشحين تقديم نفسه لالنتخابات دون أن ُيكون ألحد امن بين القوائم األخرى، وًل يجوز 
، وعلى الناخب نواببقانون، وتكون الدوائر اًلنتخابية كبيرة يمثلها عدد من ال قاا تحدد بعدد األعضاء مسب

مة آخر يقوم الناخب باختيار قائ نىفي هذا النظام اًلختيار بين عدة مرشحين في هذه الدائرة، وبمع
سماء المرشحين في الدائرة التابعة لها هذه القائمة، وقد قسمت القوائم حسب حرية أتضم عدد من 

 (1)؛ةالناخبين إلى قوائم مغلقة وقوائم مفتوحة وقوائم المزج أو الحر 
 ثالثة أقسام، وهي:ويمكن تقسيم هذا النظام إلى 

اًلنتخاب بالقائمة باألغلبية النسبية: يسمى هذا النظام بنظام اًلنتخاب الفردي ذات األغلبية البسيطة،  –
وبموجبه تفوز القائمة الحاصلة على أعلى عدد من األصوات الفائزة باًلنتخابات، دون النظر إلى القوائم 

حصلت على األصوات، فاألصوات التي حصل عليها المرشحين في القائمة توزع على األخرى التي 
فعلى الرغم من مزايا  (2)عدد المقاعد وتحدد نصيبها والمرتبة التي حصل عليها المرشحون في القائمة،

هذا النظام في تخفيف العبء على المرشحين في اختيار ناخبيهم ضمن القوائم، إًل أنه يعاب عليه عدم 
سماء، الحق في ترتيب األله تمكين الناخب من قبول أو رفض القائمة التي تقدمها األحزاب كما ليس 
 (3)ويمكن القول ان هذا النظام يجعل الناخب يختار برامج وليس أشخاص.

اًلنتخاب بالقائمة باألغلبية المطلقة: يشترط هذا النوع من أجل الفوز في اًلنتخابات ضرورة حصول  –
( أي 3+%50) ــفي القائمة على األغلبية المطلقة من عدد األصوات الصحيحة وتقدر بالمرشحين 

عاد ت عدم تحقيق هذه األغلبية ةأكثر من النصف، وبذلك تكون القائمة فائزة بالدورة األولى، وفي حال
ة لبيوتسمى نظام األغ ،من األصواتعدد اًلنتخابات مرة أخرى بين القائمتين الحاصلتين على أكبر 

أكبر من األصوات هو الحاصل على كافة المقاعد  دعلى جولتين، والحاصل في الجولة الثانية بعد
 (4)المحصل عليها في الدائرة اًلنتخابية.

نظام اًلنتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي: يمنح هذه النظام لكل حزب أو كل قائمة عدد من المقاعد  -
صل عليها في اًلنتخابات، ويطبق هذا النظام بالقائمة في البرلمان يتناسب مع عدد األصوات المح

ويضمن هذا النظام التمثيل النسبي لألقليات واألحزاب الصغيرة في كل دائرة طبقا للنسبة  (5)وبدونها،
                                                                 

 .17اسية في اًلنتخابات البرلمانية"، مرجع سابق، ص هالة محمود عبد العال، "تقييم الدعاية السي (1)
 .16هالة محمود عبد العال، مرجع سابق، ص  (2)
دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة"، دار مجدًلوي -ثامر كامل محمد الخزرجي، "النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة (3)

 .242، ص 3، ط2004للنشر والتوزيع، عمان، 
 .124نعمان أحمد الخطيب، "الوجيز في النظم السياسية"، مرجع سابق، ص  (4)
، 2001، 3فهد بن صالح بن عبد العزيز العجالن، "اًلنتخابات وأحكامها في الفقه اإلسالمي"، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط (5)

 .15ص 
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ائرة انتخابية وتطبيقه، فلو افترضنا أن د تمثيلهالصحيحة المحصل عليها، ويتميز هذا النظام بسهولة 
صوت  7000مقاعد، وحصلت القائمة األولى على  30ائم انتخابية على تتنافس فيها ثالث قو 
صوت، فيكون توزيع المقاعد العشرة  3000صوت والقائمة الثالثة على  1000والقائمة الثانية على 

على الشكل التالي حسب نسبة األصوات التي حصلت عليها القائمة، أي تحصل القائمة األولى 
مدى سهولة هذا النظام  تبينهنا ي (1)مقاعد والثالثة على مقعد واحد؛ 1مقاعد والثانية على  7على 

مكن أن يفي تمثيل الفئات المهمشة والصغيرة في ظل وجود أحزاب كبيرة  تهفي التطبيق ومدى أهمي
م هو أن هذا النظا لتسيطر على النظام السياسي عند تطبيق أنظمة انتخابية أخرى. ويمكن القو 

يث حالديمقراطي الحقيقي لكونه يسمح لألقليات المشاركة في الحياة السياسية األقرب إلى النظام 
 يتطلب وعي سياسي وثقافي بالعملية اًلنتخابية برمتها وأهدافها. 

ونظام التمثيل  )الدوائر( التمثيل باألغلبية نظام بين ما يجمع انتخابي نظام النظام المختلط: هوثالثاا: 
 (2) ًلحقاا.، وسيتم الحديث عنه بالتفصيل )القوائم( النسبي

 الفرع الثاني: النظم اَّلنتخابية المتعاقبة في النظام السياسي الفلسطيني

شهد النظام السياسي الفلسطيني مجموعة من النظم اًلنتخابية المتعاقبة، والتي تمت بالتوازي مع المراحل 
أوسلو وصوًلا للمرحلة الراهنة، إًل أن اإلشكال الحاصل  التاريخية التي مر بها هذا النظام، بدءاا من اتفاقية

ن تم تعديلها وتغييرها لم يتم العمل بها لغاية اآلن، وهو ما سنوضحه في هذا الفرع.  أن هذه النظم وا 
من أعضاء المجلس التشريعي وفق  77يتم انتخاب  طبقا لهذا النظام :نظام التمثيل النسبي )القوائم(أوًَّل: 
، حيث يتم الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، بحيث ًل تظهر ل النسبيالتمثي نظام

نما يظهر أسماء القوائم اًلنتخابية ويكون للناخب الحق في اختيار  أسماء المرشحين في أوراق اًلقتراع، وا 
حيث ًل ًلنتخابية ذاتها، بيتم ترتيب أسماء المرشحين في كل قائمة وفق إرادة القائمة او  قائمة واحدة فقط.

مرشحاا، مع التزام القائمة بتضمين األسماء الثالثة األولى  77يقل عدد المرشحون عن سبعة وًل يزيد عن 
بامرأة واحدة على األقل، وامرأة واحدة على األقل في كل أربعة أسماء تلي ذلك، وامرأة واحدة على األقل لكل 

ة يتم توزيع المقاعد على القوائم اًلنتخابية بطريقو  نهاية القائمة. خمسة أسماء تأتي بعد ذلك، وهكذا حتى
)نسبة الحسم( أو  %2نسبية وفق طريقة "سانت لوغي"، بحيث يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 

أكثر من األصوات الصحيحة للمقترعين عدد من المقاعد يتناسب وعدد األصوات التي حصلت عليها على 
 (3)وز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة مرشحي تلك القوائم وفق ترتيبهم فيها.مستوى الوطن، ويف

                                                                 

 .126ز في النظم السياسية"، مرجع سابق، ص . نعمان أحمد الخطيب، "الوجي40لرقم رشيد، "مرجع سابق"، ص:  (1)
 .360، ص 3، ط3112سعاد الشرقاوي، "النظم السياسية في العالم المعاصر"، دار النهضة العربية،  (2)
 Www.Elections.Psراجع في ذلك، موقع لجنة اًلنتخابات المركزية اإللكتروني  (3)
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النسبي )القوائم(،  )الدوائر( ونظام التمثيل نظام بين نظام التمثيل باألغلبيةيجمع هذا ال المختلط: النظامثانيًا: 
يق الرضا لتحقوذلك للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التعددية السياسية في تمثيل المجلس التشريعي، 

مركزية وبحسب اللجنة ال السياسية المؤدية لالستقرار السياسي والمجتمعي، ةاألكبر والتوافق في الحيا
 سكانها، انتخابية بحسب عدد لكل دائرة المقاعد من عدد تخصيص على ينص القانون  هذا فإن لالنتخابات

 نظام بحسب القوائم خالله مشاركة عدد من من ميت واحدة انتخابية الوطن دائرة يعتبر فإنه الثاني القسم أما
 (1)النسبي. التمثيل
 المجلس التشريعي بهدف توسيع المشاركة قبل من إقراره بعد الفلسطينية السلطة قبل من النظام هذا اعتمدوقد 

فساح المجال للقوى واألحزاب الصغيرة أن تشارك في العملية ، و الفلسطينية والفصائل للقوى السياسية ا 
 (2) .السياسية

تم  2007وبفعل المتغيرات الحاصلة في بنية النظام السياسي الفلسطيني بعد اًلنتخابات التشريعية الثانية 
 ليصبح- 2033وثيقة الوحدة الوطنية الصادرة في القاهرة عام  توقيع بعد-اًلنتخابيإعادة النظر في النظام 

بنظام  %25وبنظام القوائم،  %65 القائم، فيكون النظام المختلط أسس شريعية على تقيام اًلنتخابات ال
في دائرة دائرة انتخابية إحدى عشر  37، مع تقسيم الوطن إلى %2نسبة الحسم ب فيه وحددت  ،الدوائر

 (3)الضفة الغربية وخمسة دوائر بقطاع غزة.
وينحصر مقاعد  77مقعدا بدل  11وبالنظر إلى النظام اًلنتخابي المقترح سنجد أن مقاعد القوائم ستكون 

ن الصعوبة في كيفية توزيعها على الدوائر اًلنتخابية الستة عشر وفقا لعدد مكتمقعدا، وهنا  11الدوائر في 
تجاوز عدد سكانها أضعاف دوائر حصلت على مقعد واحد وتساوت يالتي  ح مثالنجد دائرة رف إذالسكان، 

ينتج مما س ،مقعد أخر لدائرة رفح سنتجاوز عدد الدوائر المحددة ولو أضفنا ،معها في عدد المقاعد الموزعة
إشكالية توافقية وقانونية، لذلك يجب النظر والدراسة في آلية وضع النظام اًلنتخابي الذي من واجباته مراعاة 

 (4)التقسيم المكاني والسكاني في توزيع المقاعد.
جة ما وصل إليه النظام من ديمقراطية تشاركية من خالل ما طرح يتبين أن النظام اًلنتخابي يعكس در 

حقيقية في الحكم وصنع القرارات، لذلك تنوعت النظم اًلنتخابية ما بين نظام انتخابي فردي، ونظام انتخابي 
شكل أوسع ب بالقائمة، ونظام انتخابي قائم على التمثيل النسبي، من هنا سنحاول توضيح ماهية هذه النظم

                                                                 

دراسة ميدانية"، مرجع - 2032-3117إبراهيم خليل إبراهيم البزم، "أثر النظم اًلنتخابية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني  (1)
 .11سابق، ص 

خليل محمد محمود أبو عرب، أثر اًلنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي الفلسطيني، جامعة النجاح،  (2)
 .62، ص 2002اجستير، رسالة م

 http://cutt.us/McwGH، منشور على الموقع اإللكتروني التالي: 2033اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، القاهرة،  (3)
 .54إبراهيم خليل إبراهيم البزم، مرجع سابق، ص  (4)
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على النظم اًلنتخابية المطبقة في فلسطين لمعرفة طبيعة وماهية هذه النظم ومدي  مع التركيز مما ذكر،
 .مبحث التاليتناسبها مع بيئته الداخلية المجتمعية، في ال

يبقى السؤال المطروح ما هو النظام اًلنتخابي األنسب للحالة الفلسطينية وخصوصيتها التي تختلف عن و 
اإلصالح السياسي وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز مبادئ الديمقراطية  األنظمة السياسية األخرى؟ بما يحقق

 .كفل إخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزمتهالذي يو  ،التشاركية
 المبحث الثاني: النظم اَّلنتخابية مدخل إلصالح النظام السياسي الفلسطيني

 عاصرةمإحدى سمات األنظمة السياسية الهي  يةاًلنتخابالنظم المشاركة في الحياة السياسية عن طريق  إن
ذات الطابع الديمقراطي، وهي مبدأ من مبادئ العملية الديمقراطية ألي دولة وطنية حديثة، ومنه يمكن معرفة 
طبيعة النظام السياسي هل هو نظام ديمقراطي قائم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، أم نظام 

السلطوية واحتكار العملية السياسية، لذلك تعتبر المشاركة السياسة أحد الركائز  استبدادي شمولي قائم على
األساسية لتحديد السلوك السياسي لألفراد من خالل الحق باًلنتخابات والترشح والتصويت أو اًلهتمام 

إحدى  ية هياباًلنتخفالعملية  (1)لتأثير على صانعي القرار في الدولة.لبالقضايا السياسية في محاولة منهم 
سب هذه ًل يمكن أن تكتو الطرق الديمقراطية التي يمكن اًلستناد عليها في بناء نظام سياسي ديمقراطي، 

تراعي حق المشاركة السياسية لكافة أفراد المجتمع،  (2)عادلة، السمة إًل بوجود نظام انتخابي وتعددية سياسية
يمقراطية حقوق والواجبات، فهو الركيزة األساسية لمفهوم الدويحفظ حق الترشح للمواطنين والمساواة بينهم في ال

التمثيلية والمؤدي إلى اإلصالح السياسي واًلجتماعي واإلداري واًلقتصادي في الدولة، ومفسدة هذه العملية 
 (3)سيؤدي إلى إفساد مجمل بنيان النظام السياسي الداخلي والخارجي.

ي والقانوني العام للعملية اًلنتخابية في فلسطين، مع إبراز ، سنحاول توضيح اإلطار النظر ذلكمن خالل 
 العالقة بين النظام اًلنتخابي واإلصالح السياسي للنظام السياسي الفلسطيني.

 الفلسطينية : اإلطار القانوني العام المنظم لالنتخاباتالمطلب األول

والقانوني في البحوث العلمية في الوقوف على كافة المفاهيم المستخدمة في  تكمن أهمية اإلطار المفاهيمي
الدراسة، وتبيان األهمية العلمية للدراسة محل الموضوع، لذلك تم التطرق إلى التطور القانوني للنظم اًلنتخابية 

يئة عمل ب السياسية بشكل عام، ولإلطار القانوني المنظم لالنتخابات الفلسطينية بشكل خاص، لتوضيح

                                                                 

 .26هادي مشعان ربيع، "دراسات في الديمقراطية وحقوق اإلنسان"، مرجع سابق، ص  (1)
( رابح زغوني، "النظام اًلنتخابي كمؤشر لقياس إرادة اإلصالح السياسي في ديمقراطيات المودة الثالثة: الجزائر نموذجاا"، المجلة 2)

 .42، ص 2037خريف، -، صيف52-53العربية للعلوم السياسية، العدد 
دراسة مقارنة"، جامعة أبي بكر بلقايد، أطروحة دكتوراه، كلية -زهيرة بن علي، "دور النظام اًلنتخابي في إصالح النظم السياسية  (3)

 .32، ص 2035-2034الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
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التنظيم اًلنتخابي منذ نشأته إلى اليوم وللوقوف على كافة اًلشكاليات القانونية والدستورية المسببة ألزمة 
 النظام السياسي الفلسطيني.

 الفرع األول: التقنين القانوني للتنظيم االنتخابي

 من يتم التي الوسيلةهي  اًلنتخابات فإن (1)الشعب، حكم جوهرها في تعني الديمقراطية كانت إن
 الشعب بواسطتها يختار آلية والدورية الحرة والنزيهة اًلنتخابات توفر ما وبقدر الشعب، اختبار إرادة خاللها
 أن إذ ولإلصالح، والمحاسبة للمساءلة وسيلة تعتبر انهفإ لممارسة الحكم، عنه من ينوبون  أو ممثليه
 قبل من ومساءلتهم طريق لمحاسبتهم هو جديدة انتخابات في الشعبيةًلختبار اإلرادة  دورياا  الحكام إخضاع

 لم ديمقراطي ما بأنه حكم نظام أن ينعت يمكن وًل بدون انتخابات، ديمقراطية ًل آخر، الشعب. بمعنى
  (2)ونزيهة ودورية. حرة انتخابات خالل من الحكم في المواطنون  يشارك

 Alan Pollوقد طرح مجموعة من المفكرين القانونيين تعاريف عدة لمصطلح اًلنتخاب، فقد عرفها 

"الوسيلة التي يختار المواطنون بواسطتها ممثليهم الذين يمارسون عليهم قدرا من الضبط"، وعرفها : بأنها
Jan Pier Cot   وJan Pier Monee رة اشرة أو غير مباش"الفعل الذي يختار به الشعب بصورة مب: بأنها

اصفا تعريفا عاما للعملية اًلنتخابية برمتها و  "مجدي محمد"من يتولون السلطة السياسية في المجتمع"، وقدم 
إياها بالعملية المعقدة التي تحتوي على فعاليات بحاجة لضوابط قانونية لتعزيز مبادئ وحدة المنهج والتطبيق 

 "إلماممحمد عبد هللا ا"بل كافة شركاء العملية اًلنتخابية، وعرفها والعدالة لمجمل اإلطار اًلنتخابي من ق
"إجراء قانوني يحدد نظامه ومكانه في دستور أو برنامج أو ًلئحة ليختار على مقتضاه شخص أو : بأنها

 (3)أكثر لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو نحو ذلك".
 متها،والعملية اًلنتخابية بر  لمفهوم ومصطلح اًلنتخابات على الرغم من اختالف التعريفات المعطاةو 

إًل أنها تعتبر أحد الصور الديمقراطية لمشاركة الشعب في المجتمع، وحق من حقوقه في أن يحكم نفسه 
ياسي بين الحاكم الس اًلتصالبنفسه، ووسيلة لترسيخ الديمقراطية في المجتمع، كما وتعتبر شكل من أشكال 

والمحكومين. هذه القيمة المعطاة لالنتخابات ًل يمكن تحقيقها إًل بوجود نظام انتخابي يضمن للناخب حق 
داري في بنية النظام.  اًلقتراع وللمترشح حق الترشح، فهو الركيزة اًلساسية ألي اصالح سياسي واجتماعي وا 

ين هذا ، يبقى السؤال هل تم تضماًلنتخابانونية لمسألة ما ذكر، حول التعاريف الفكرية والق بإلى جان
 والدولية؟ الوطنية في القوانين والمواثيق وتقنينه الحق

                                                                 

 .240-37، ص 1، ط2030حميد حنون خالد، "األنظمة السياسية"، بغداد، المكتبة القانونية،  (1)
 .344سعاد الشرقاوي، "النظم السياسية في العالم المعاصر"، مرجع سابق، ص  (2)
 .37-35هالة محمود عبد العال، "تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية"، مرجع سابق، ص  (3)
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ة ألي الديمقراطي للعمليةلمواطنين في إدارة شؤونهم العامة مدخل جوهري اهنا يمكن القول، أن مشاركة 
، ففي المادة 3142اإلنسان الصادر عام نظام سياسي، وركيزة أساسية من ركائز اإلعالن العالمي لحقوق 

 منه أكد على:  23
ما بواسطة ممثلين يختارون في  العامة"لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون  -أ لبلده، إما مباشرة وا 

 حرية.
 لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.  -ب
لى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجري إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتج -ت

دوريا باًلقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو إجراء مكافئ من حيث 
 (1)ضمان حرية التصويت".

 25المادة  نم أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نص في الفقرة األولى والثانية
ما بواسطة ممثلين يختارون على  أن: "للمواطن الحق في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وا 

ين باًلقتراع العام وعلى قدم المساواة ب في حرية، وأن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجري دورياا 
 (2)الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

اإلعالن العالمي لمعايير انتخابات حرة ونزيهة الصادر عن البرلمان الدولي في باريس عام  أشار كما
"سلطة الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها فقط من الشعب، كما يعبر عن ذلك في انتخابات : إلى أن 3114

مارس حقه ب أن يحرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على أساس التصويت السري العادل، ويحق لكل ناخ
 (3)في التصويت مع اآلخرين، وأن يكون لصوته نفس الثقل ألصوات اآلخرين وأن تضمن سرية اًلقتراع".

 الفرع الثاني: اإلطار القانوني المنظم لالنتخابات الفلسطينية

ن مكانت البدايات األولى لوضع األطر القانونية المنظمة لالنتخابات في الحياة السياسية الفلسطينية 
خالل النص في بنود اتفاقية أوسلو على حق اًلنتخاب، وحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثلين لهم 

كما أكدت على تمكين الشعب الفلسطيني في الضفة  (4)ضمن مجلس منتخب يطلق عليه المجلس التشريعي،
اشرة وحرة ية عامة ومبالغربية وقطاع غزة، من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديمقراطية، وستجري انتخابات سياس

                                                                 

 .3142( وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادرة عام 1)
ص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق واًلنضمام بموجب قرار الجمعية العامة العهد الدولي الخا (2)

 .3167مارس  21، وبدء بالنفاذ بتاريخ 3177ديسمبر -كانون  37(، المؤرخ في 23-ألف )د 2200لألمم المتحدة 
 .302تخابات في العالم العربي"، مرجع سابق، ص تقديم عالء شلبي، تحرير كرم خميس، "الديمقراطية واًلن  (3)
، صيف 21، العدد 7مضر قسيس، "اًلنتخابات الفلسطينية: إشكالياتها وقضايا تقرير المصير"، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد  (4)

 .20، ص 3115
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تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام  ،للمجلس
  (1)العام.

وتم  ،القاهرة في الخاصة بإجراء اًلنتخابات بالمباحثات البدء على الطرفين بين اًلتفاق تم وعليه،
حول  المرحلية اإلسرائيلية-الفلسطينية في إطار اًلتفاقية باًلنتخابات، الخاص الثاني الملحق على التوقيع
 هذا وبموجب، 3115 سبتمبر 22 بتاريخ في واشنطن الموقعة ،) طابااتفاق  (غزة وقطاع الغربية الضفة

تلك  على وبناءا  .السلطة الوطنية الفلسطينية التشريعي ولرئاسة للمجلس اًلنتخابات جرت البروتوكول
 في مجملها خطوات عملية إلجراء اًلنتخابات، اتسمت الفلسطينية في الوطنية شرعت السلطة اًلتفاقيات،

بشأن اًلنتخابات، وتعاقبت إصدار  3115لسنة  31 رقم القانون  ، صدر٢٩٩١ ديسمبر ١ بالسرعة، فبتاريخ
 (2)الواحدة تلو األخرى. باًلنتخابات الخاصة المراسيم الرئاسية
زة الضفة الغربية وقطاع غ تتم تبني نظام األغلبية النسبية، وقسم 31ن اًلنتخابات رقم وبموجب قانو 

زيادة أعضاء مع  (3)دائرة انتخابية ًلنتخاب أعضاء المجلس التشريعي بثالثة وثمانين عضو، 37إلى 
للناخب الحق ويتيح نظام األغلبية  ،3115لعام  37المجلس التشريعي إلى ثمانية وثمانين طبقا لقانون رقم 

فق و و  (4)في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته اًلنتخابية أو أقل،
هذا النظام يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى األصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة 

صوات التي يحصل عليها المرشح الفائز سواء انتخابية، إذ ًل يعطي هذا النظام أهمية كبيرة إلى عدد األ
 (5)كانت كثيرة أو ضئيلة، أي أنه ًل يشترط الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين.

يجابية هذا النظام إًل أنه خلق مجموعة من اًلنتقادات لكونه غير مناسب للحالة إعلى الرغم من و 
األحزاب الصغيرة، وعدم تساوي أصوات الناخبين في بعض الفلسطينية، آلن هذا النظام يستبعد تمثيل 

الدوائر، ففي دوائر انتخابية يتم التصويت لعشرة أشخاص والبعض اآلخر يتم التصويت لمرشح واحد، كما 
لى ع نتخاب من خالل انتخاب أشخاص بناءا أن الطبيعة العشائرية للمجتمع الفلسطيني طغت على آلية اًل

م على برنامجه السياسي والتنظيمي، لذلك من الطبيعي أن يت ائري والمناطقي بعيداا سري والعشانتمائهم األ

                                                                 

 .21-26خليل محمد محمود أبو عرب، "مرجع سابق"، ص  (1)
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، "اًلنتخابات الفلسطينية"، تقرير تقييمي لمرحلة ما قبل اًلنتخابات يتضمن نتائج الرقابة التي  (2)

)حالة محافظات  2004نفذها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان على عمليات إعداد سجل الناخبين خالل الربع األخير من العام 
 .34قطاع غزة(، ص 

"، صدر عن لجنة اًلنتخابات 2005كانون الثاني  1جنة اًلنتخابات المركزية، فلسطين، "تقرير حول اًلنتخابات الرئاسية الثانية ل (3)
 .21، ص 2005آذار  10المركزية، رام هللا، 

 .42إبراهيم خليل إبراهيم البزم، مرجع سابق، ص  (4)
 .53ص  حميد حنون خالد، "األنظمة السياسية"، مرجع سابق، (5)
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ر يلنظام اًلنتخابي ليتناسب مع طبيعة التغيير في الحياة السياسية الفلسطينية التي تعتبر أساس لتغياتغيير 
 (1)النظام اًلنتخابي.

 ظل يتُعقد ف أول انتخابات ٢٩٩١ يناير في جرت التي والتشريعية الرئاسية اًلنتخابات كانتلقد 
 هامة في الفلسطينية تحوًلت األراضي شهدت" عرفات ياسر "الرئيس وفاة الوطنية الفلسطينية، ومع السلطة

جراء انتخابات ، و 2005 عام رئيساا  "محمود عباس"انتخاب  أبرزها كان الفلسطيني، النظام السياسي تشريعية ا 
 (2).2007عام 

 لدى القوى وضوح الرؤيا وعدم اًلستقرار، بعدم الرئاسية اًلنتخابات أعقبت التي الفترة اتسمتوقد 
 وتعثرت وفوضى السالح، منياأل واًلقتصادية والفلتان والسياسية األمنية طراباتلالض نتيجة السياسية،
 الفلسطينية قوى األمن بعد فشل خاصة (3)األمنية، األجهزة بناء وهيكلة إلعادة الفلسطينية السلطة محاوًلت

هذه األحداث مهدت إلشراك حركة حماس في اًلنتخابات القادمة، فكان حوار القاهرة  ؛القانون  فرضفي 
 شاركت فيه كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية باإلضافة لحركتي الجهاد اإلسالمي وحركة حماس، ذيال

وعة من اًلصالحات في مؤسسات واتفقت على مجم (4)،2005اتفاق بين الفصائل عام  هأسفر عن الذي
السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير، مع إجراء اًلنتخابات المحلية والتشريعية في موعدها 

األساس تم تغيير النظام اًلنتخابي الفلسطيني ليكون على هيئة نظام مختلط، وعليه تم  االمحدد، وعلى هذ
 (5).2007عام إجراء اًلنتخابات التشريعية الثانية 

عمد الرئيس محمود عباس في البداية إلى تعديل قانون اًلنتخابات على أساس التصويت للقوائم ًل 
نتقادات ًلقت العديد من اًل ةغزة دائرة انتخابية واحدة، هذه الخطو قطاع و  الغربية لألفراد، مع اعتبار الضفة

لى عضائها كانت تتخوف من عدم القدرة عفحركة فتح وأ  ،فتح وحماس ًلعتبارات سياسية تيمن قبل حرك
الدخول في القائمة، وحماس كانت تري أن القوائم المفتوحة أفضل للحصول على أصوات ذات اًلعتبارات 

                                                                 

 .50إبراهيم خليل إبراهيم البزم، "مرجع سابق"، ص  (1)
، إبراهيم خليل 6، ص 2007، ربيع 77، العدد 36علي الجرباوي، "فلسطين والمرحلة الجديدة"، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد  (2)

 .42-40إبراهيم البزم، "مرجع سابق"، ص 
الفلسطينية الثانية: )الرئاسية، والتشريعية، والحكم المحلي("، المركز الفلسطيني للبحوث خليل الشقاقي وجهاد حرب، "اًلنتخابات  (3)

 .31-35، ص 2006السياسية والمسحية، رام هللا، كانون ثاني 
جراء اًلن (4) خابات تتم اتفاق الفصائل المجتمعة في القاهرة على خمسة بنود، وهي: إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وا 

المحلية والتشريعية في مواعيدها، مع استمرار مسلسل التهدئة داخل البيئة الداخلية للنظام الفلسطيني، وكذلك نحو إسرائيل، للمزيد 
، أنظر، خليل الشقاقي وجهاد حرب، "اًلنتخابات الفلسطينية الثانية: )الرئاسية، والتشريعية، والحكم 2005حول اتفاق القاهرة 

 .36رجع سابق، ص المحلي("، م
 .310تقديم عالء شلبي، تحرير كرم خميس، "الديمقراطية واًلنتخابات في العالم العربي"، مرجع سابق، ص  (5)
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دل القانون على إعطاء الناخب الحق في اختيار أعضاء المجلس التشريعي وهنا تم التوافق وعُ  ؛غير السياسية
 (1)قائمة والنصف األخر بنظام الترشح الفردي.على أساسي اختيار نصفهم بنظام ال

وعلى هذا األساس وطبقا للمتغيرات واألحداث السابقة، صدرت مجموعة من القوانين المنظمة للعملية 
 اًلنتخابية وهي على الشكل اآلتي:

النظام اًلنتخابي  ، حيث اعتمد فيه2005( لسنة 1رقم ) أقر المجلس التشريعي قانون اًلنتخابات العامة -أ
المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام األغلبية النسبية )الدوائر(، ونظام التمثيل النسبي )القوائم(، كما 

عضواا وفق  77م انتخاب عضواا، يت 312حدد القانون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بـ 
وفق نظام التمثيل النسبي )القوائم(، وحدد اآلخرين عضواا  77نظام األغلبية النسبية ويتم انتخاب الـ 

مقاعد للمسيحيين ضمن نظام الدوائر يتم تحديدها  7آلية إلشراك المرأة في القوائم اًلنتخابية، وخصص 
 (2)بمرسوم رئاسي.

األكبر في مقاعد المجلس التشريعي، وهذه راجع لنظام اًلنتخابات، وعليه فازت حركة حماس بالحصة 
من أصوات الناخبين، أما بالنظام  % 40 بــ فقد نالحظ أن حركة حماس طبقا لنظام القوائم لم تفز إًل

، وهنا يتبين مدى تحكم النظام اًلنتخابي 77مقعد  من أصل  45الدوائر فقد حصلت على  -الفردي 
افترضنا أن النظام اًلنتخابي قائم على أساس الدوائر لربحت حركة حماس  وراطية برمتها، فلبالعملية الديمق

خر والعكس صحيح، وهنا يتبين موقف الناخبين من التصويت للقائمة أي للحزب والتصويت آمقعد  45
 (3)لألفراد ربما يكون التصويت لهم دون اعتبارات حزبية.

نية عام الفائزين بالدوائر والقوائم في اًلنتخابات التشريعية الثا التاليالشكل التوضيحي  يبينوعليه 
2007.(4) 

                                                                 

 .2، ص 2007، ربيع77، العدد 36فيصل حوراني، "مفاجأة اًلنتخابات الفلسطينية"، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد  (1)
قراءة إحصائية وسياسية في نتائج اًلنتخابات التشريعية -عمان، "حماس تستلم السلطة من فتح مركز دراسات الشرق األوسط،  (2)

 .1، ص 2007كانون الثاني/ يناير  25الفلسطينية الثانية"، 
. تقديم عالء شلبي، تحرير كرم خميس، "الديمقراطية واًلنتخابات 4فيصل حوراني، "مفاجأة اًلنتخابات الفلسطينية"، مرجع سابق، ص  (3)

 .313في العالم العربي"، مرجع سابق، ص 
، ماجد 122ص  . خليل الشقاقي وجهاد حرب، "المرجع السابق"،31مركز دراسات الشرق األوسط، عمان، "المرجع السابق"، ص  (4)

 .11، ص 2007، ربيع 77، العدد 36كيالي، "الحسابات السياسية لالنتخابات الفلسطينية"، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 
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بشأن اًلنتخابات العامة، ويقضي إلى اعتماد  2006لسنة  3أصدر الرئيس الفلسطيني قرار بقانون رقم  -ب

طينية سمبدأ التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي )نظام القوائم( باعتبار األراضي الفل
والذي جرت بموجبه  2005( 1دائرة انتخابية واحدة، بدًلا من النظام المختلط المحدد في القانون رقم )

، وعليه سيتم انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي 2007اًلنتخابات التشريعية األخيرة في يناير 
سبية وفق م اًلنتخابية بطريقة نوفق قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، وتوزع المقاعد على القوائ

تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد تتناسب مع عدد األصوات التي  طريقة "سانت لوغي"، بحيث 
 حصلت عليها على مستوى الوطن.

 2005لسنة  1نظام الجولتين ًلنتخاب الرئيس الفلسطيني، علماا أن القانون رقم  أيضا تبنى القرارو 
ة في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتمد نظام الجولتين على أساس كان يعتمد نظام األكثري

(، لذلك إذا لم يحصل أي مرشح على %50اشتراط حصول المرشح الفائز على أغلبية األصوات )أكثر من 
نا هيتم اللجوء إلى جولة ثانية بين المرشَحين الحاصلين على أعلى األصوات، و  األغلبية المطلقة لألصوات

 (1) الثانية.يفوز المرشح الحاصل على أغلبية أصوات الجولة 
التي و  ،حاولنا في هذه الفقرة توضيح اًلشكاليات التي تعاني منها مؤسسات السلطة الفلسطينية الناشئة

يرجع إليها بعض أسباب هذا الضعف، وهشاشة المأسسة على مستوى المجلس التشريعي وكذلك السلطة 
السلطة التنفيذية، باإلضافة إلى العوامل الخارجية التي ساعدت على إبقاء هذا الضعف القضائية لحساب 

في بنيات النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، باعتبار أن النظام السياسي عبارة عن مجموعة أفعال 
 ياسي.سوأدوار متداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض في حالة ضعف بنية من بنياته يتأثر سائر النسق ال

                                                                 

ما تم طرحه فيما يتعلق بالنظام اًلنتخابي الفلسطيني منشور على موقع لجنة اًلنتخابات المركزية على الموقع اإللكتروني  (1)
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سب ختيار النظام اًلنتخابي األناآللية التي يتم فيها ا ما هي: المطروحالسؤال  من خالل ما ذكر، يبقى
لسطين، لمعرفة طبيعة النظام اًلنتخابي في ف نموذجاأي نظام سياسي، مع تطبيقها على الحالة الفلسطينية أل

 وهل هو المناسب في ظل عدم اًلستقرار السياسي التي تعيشه الحياة السياسية الفلسطينية. 
 المطلب الثاني: إصالح النظام اَّلنتخابي مدخل لإلصالح السياسي وبناء الوحدة الوطنية

في  حورياا م ل بنية وبيئة النظام السياسي دوراا يلعب العامل السياسي والتحوًلت واألحداث السياسية داخ
حركية هذه المتغيرات واألحداث تدفع ب تتحديد وتوجيه طبيعة النظام اًلنتخابي األنسب للنظام، فكلما كان

الحاجة إلى ضرورة التسريع في بناء نظام انتخابي يناسب طبيعة  تكلما كان ،استقرار النظام مسريعة وعد
كية السياسية الموجودة، لتجنب األزمات المستقبلية إن وقعت والحالية إن وجدت، لما المرحلة وطبيعة الحر 

يخلقه تغير النظام اًلنتخابي من تأسيس لمبدأ المساواة والحرية وقيم الديمقراطية التشاركية، ويعزز دور 
هر العالقة بين النظام وهنا تظ (1)األحزاب السياسية بما يتماشى مع المبادئ السائدة والقائمة والمرجو منها.

السياسي والنظام اًلنتخابي ومفهوم اإلصالح السياسي القائم على المشاركة الشعبية السياسية ورفع تمثيله 
ليشمل كافة المكونات المجتمعية، فال يمكن الحديث عن اإلصالح السياسي دون الحديث عن اإلصالح 

 ل عام التي تحدد بدورها العالقة بين الفرد وهذهالتشريعي والمؤسساتي، ومنظومة القيم المجتمعية بشك
 (2)المؤسسات.

 الفرع األول: دوافع إصالح النظام اَّلنتخابي الفلسطيني

من  ، وهي اًلنتقالبثالثة اتجاهاتقد حدد اًلصالح السياسي في منطقة الوطن العربي بشكل عام ل
نظام سياسي مغلق إلى نظام سياسي مفتوح، واًلنتقال من الشرعية التقليدية إلى الشرعية الحديثة، أو اًلنتقال 

 سوده التعددية السياسية والمنافسة الحرةتمن حياة سياسية قائمة على عدم اًلستقرار والعنف إلى نظام 
ا مالحالة الفلسطينية بصورة خاصة، لذلك نطرح التساؤل التالي: فما هو اًلتجاه المطبق في  (3)،الديمقراطية

عقالنية  ؟ وهل هناك دوافع ومبرراتهي مبررات ودوافع إصالح النظام اًلنتخابي الفلسطيني في هذه المرحلة
 لإلصالح تتجه إلعادة اًلستقرار السياسي في النظام السياسي الفلسطيني؟

 القانونية دوافعالأوًَّل: 
ف األساسي ألي نظام انتخابي هو تحقيق العدل والمساواة بين الناخبين والمنتخبين على حد إن الهد 

سواء، فلو رجعنا لكافة النظم اًلنتخابية المطبقة في الحياة السياسية الفلسطينية لوجدنا مسألة المساواة نسبية 
                                                                 

 .32-36لرقم رشيد، "النظم اًلنتخابية وأثرها على األحزاب السياسية في الجزائر"، مرجع سابق، ص  (1)
"، جامعة 2031-3111باسل أحمد ذياب عامر، "أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين  (2)

 .312، ص 2034النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، 
 .65، ص 3، ط2006عبد اإلله بلقزيز، "في اإلصالح السياسي والديمقراطي"، الشركة العالمية للكتاب،  (3)
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ا من النظام المختلط، وغيرهوليست متساوية ومطلقة، فعدم عدالة نظام تمثيل األغلبية النسبية، وكذلك 
األنظمة اًلنتخابية المقررة ًلحقا، والتي بينا مبررات فشلها في النظام السياسي الفلسطيني، وما وصلنا إليه 
من انقسام سياسي، خلق الحاجة إلى إعادة النظر في القانون األساسي الفلسطيني القائم على نظام التعددية 

ل بين ولكن ضرورة الفص ،ة النضال الوطني ضد اًلحتالل ومازال صالحاا الذي كان صالحا في فتر  ،الحزبية
هذه المرحلة ومرحلة البناء المؤسساتي للدولة التي بحاجة إلى تغيير نظام التعددية السياسية في النظام 

والتي أدت إلى تهميش الكيانات السياسية الصغيرة المعارضة، والنظر في ضرورة  ،السياسي الفلسطيني
، لما أنتجته هذه القوانين 2006قانون لألحزاب، ومراجعة النظام اًلنتخابي الحالي المقرر بقانون عام وضع 

مجمل الحياة السياسية واًلقتصادية واًلجتماعية وحتى الثقافية، وفي نفس  ىمن أوضاع خطيرة انعكست عل
لنظر عادة اإ نشود، لذلك وجب الوقت هذه األنظمة غير عادلة وغير منصفة للحكم الديمقراطي الرشيد والم

بالدستور، وقانون األحزاب، ونظام اًلنتخابات، وقانون اإلعالم، ولجنة اًلنتخابات، وفي ظل الوضع 
نية نقترح تشكيل مجلس وطني انتقالي ينظر في كافة المسائل القانو  ودستورياا  سياسياا  المتأزمالفلسطيني 

فلسطيني تخرج الحالة السياسية الفلسطينية والمجتمع ال ،إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية تمهيداا 
 عام. 20زمته التي قاربت على أمن 

نتقالية نتيجة فشله في إدارة المرحلة اًل هذه المبررات والدوافع مشروعة في ظل نظام سياسي مأزوم داخلياا 
لمؤسساتية ا ة الحياة المعيشية في ظل الفساد المؤسساتي وترهل البنىللشعب الفلسطيني، وفشله في إدار 
نتيجة فشله في تحقيق التسوية السياسية للقضايا الجوهرية للشعب  المكونة لمشروع الدولة، وخارجياا 

الفلسطيني، التي أفضت إلى ضياع أراضي الضفة الغربية والقدس، وأدخلت النظام السياسي نفسه في أزمة 
صعب الخروج منها في ظل متغيرات إقليمية ودولية حكمت قراره السياسي، لذلك ضرورة العودة إلى جديدة ي

ساسية الداعمة على المستوى الخارجي، فال قوة األلا ألنها ،إعادة تنظيم البيئة الداخلية من نظام ومؤسسات
ضرورة  جية، وهذا يحيلنا إلىيمكن تحقيق قرار سياسي خارجي دون وجود استقرار داخلي داعم للقرارات الخار 

 ت النظام.باقي مؤسسا إلصالحتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق الديمقراطية التشاركية اًلنتخابية كمدخل 
تحقيق الصالح العام، وهي وسيلة  ووبشكل عام يمكن القول أن الهدف األساسي من اًلنتخابات ه

ممارسة السياسية بناءا على النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لها، ووسيلة إلضعاف سلطة الحاكم لل
وتقوية حريات المحكومين، فالنائب بالمجلس التشريعي ًل ينوب الدائرة التي  ممثليهمالمستبد، بعد اختيار 

حقيق ق الصالح العام وليس توضحنا هي تحقيأانتخبته بل يمثل األمة ككل، لذلك مهمته األساسية كما 
مصالحه الحزبية والشخصية، فاختيار النائب يتم على أساس البرامج السياسية والحزبية التي يرى فيها 

لرغباته وطموحاته السياسية من خالل البرامج والمشاريع العامة التي تتبناها الدولة، ويكون  المواطن تحقيقاا 
ع هذه البرامج والسياسات العامة للدولة، التي يرى فيها ركيزة شرك المواطن في وضأبصورة غير مباشرة 
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الة والمساواة ولتحقيق الديمقراطية القائمة على العد ،أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية والسياسية واًلقتصادية
 والتشارك في صناعة القرار السياسي، فالنظام اًلنتخابي هو الركيزة لتحقيق هذه الغايات المرجوة.

 السياسية دوافعالانيًا: ث
إن الوضع السياسي التي اتسم به النظام السياسي الفلسطيني منذ نشأته طبقا ًلتفاق اوسلو إلى اليوم،  

خلق عدم استقرار سياسي في الحياة السياسية الفلسطينية كونه ناتج عن متغيرات دولية وليس وليد بيئته، 
في تكريس التعددية الحزبية غير التشاركية في باقي األحزاب والقوى السياسسية األخرى،  مما ساهم ًلحقاا 

ة على كاف حزاب في فلسطين، مما انعكس سلباا حزاب ينظم عمل األوهذا ناتج عن عدم وجود قانون لأل
ا عام هلبنية النظام عن طريق اًلنتخابات وفوز  اإلسالميةمؤسسات النظام السياسي بعد دخول الحركات 

ًلنقسام سياسي بين طرفين ذات برامج سياسية مختلفة، وهذا ما يبرهن أن  ، وهو ما أدى ًلحقاا 2007
اإلشكالية األساسية ليست في النظام اًلنتخابي بقدر ما هو الثقافة المجتمعية السائدة والتنشئة غير الممأسسة 

الف إلى جانب اختالعمل الديمقراطي، على قبول الفكر التشاركي لخدمة نظام سياسي على أسس وآليات 
تحقيق هذا األمر يدفعنا إلى النظر بتغير النظام اًلنتخابي لالبرامج السياسية كلياا بين الفاعلين في النظام، 

الحي ولكن يمكن اعتباره مدخل إص ،ما يمكن تحقيقه في ظل أزمة نظام يصعب حله فقط بالنظام اًلنتخابي
 في هذه الفترة بالذات.

لسطينية لو تم تطبيقها بعقالنية وواقعية سياسية في الحالة الف األفكار األساسية التي تم طرحها سابقاا  هذه
ألخرجت النظام السياسي والحياة السياسية الفلسطينية من أزمتها الراهنة، لذلك تم الربط بين النظام اًلنتخابي 

 .في هذه الدراسة ووحدة واستقرار النظام
دة إصالح النظام السياسي وتحقيق الوحمن آليات تبرير كون النظام اًلنتخابي آلية  ومن هنا ًل بد من

 :الوطنية، وهي على الشكل اآلتي
إن انتخاب أعضاء المجلس التشريعي على معايير التمثيل الديمقراطي الحقيقي، سيؤدي إلى تفعيل دور  -أ

ية كحقوق فة القواعد القانونية الديمقراطالمجلس البرلماني والقيام بدوره الوظيفي المنوط به بتشريع كا
قرار ميزانية الدولة بما  دارة المال العام وا  اإلنسان والحريات العامة، وتكريس مبدأ الفصل بين السلط، وا 

الوطنية العليا، والتصديق على البرامج والسياسات المقدمة من قبل الحكومة،  المصلحةيتناسب مع 
لثقة منها في وسحب اعليها، ة التنفيذية، وتوقيع المسؤولية السياسية وأيضا الرقابة على أعمال السلط

 حالة عدم القيام بمهامها على أكمل وجه. 
يمكن للمجلس التشريعي أن يعيد توجهات المؤسسات المجتمعية واألهلية بما يتناسب مع حاجيات البنى  -ب

تقاللية هيئات دون التأثير في اسساسية للمجتمع الفلسطيني، من خالل سن قوانين تنظم عمل هذه الاأل
هذه المؤسسات، على اعتبار المجلس التشريعي مجلس نيابي ينوب عن الشعب في إدارة حياته المعيشية 

 وقيمه المجتمعية.
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يحق للمجلس التشريعي طرح مشاريع القوانين والمصادقة عليها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع  -ت
د موعد إجرائها بما يضمن حريات وحقوق المواطنين، وكافة الفلسطيني، كقانون اًلنتخابات وتحدي

 القوانين الدولية الضامنة للحقوق والحريات.
يؤدي اختيار النظام اًلنتخابي المناسب إلى التقليل من الصراعات الدائرة عن طريق إدارتها، فقد تدفع  -ث

ؤيدين، قواعد أوسع من الم حزاب السياسية إلى التوجه نحوبعض النظم اًلنتخابية في ظروف معينة األ
أي خارج النطاق األضيق لمؤيديهم اًلعتياديين، من خالل توسيع برنامج الحزب ليشمل فئات أوسع 

ية، ومنها و أيديولوجأو حول أطر قبلية وعشائرية أللحيلولة دون تقوقع هذه األحزاب حول مؤيديها فقط 
 مصالحة المجتمعية المرغوبة.ستقلل الصراعات الدائرة في النظام السياسي وسيحقق ال

إن تمكين الحكومة في ظل نظام ديمقراطي تمثيلي مستقر يؤدي إلى تفعيل مبدأ المحاسبة والمسائلة،  -ج
 اًلنتخابية. بوعودهموفي نفس الوقت مسائلة الممثلين من قبل الشعب الذين ًل يفون 

عية ذات الركائز التقليدية إلى شر  يجدد مصادر شرعية النظام القائم من خالل اًلنتقال بها من الشرعية -ح
 ديمقراطية دستورية قائمة على العقد اًلجتماعي واًلختيار الحر والنزيه لممثلي الشعب.

يؤسس النظام اًلنتخابي لركائز الحكم الرشيد من خالل إدارة سلطاته السياسية منها واًلقتصادية  -خ
الح األفراد والجماعات ويحفظ حقوقهم والمؤسساتية، من خالل اآلليات الديمقراطية التي تحقق مص

القانونية على حد سواء، وتؤسس لمبدأ العدالة والمساواة والشفافية والمحاسبة والمشاركة، وتعزيز سلطة 
 الحق والقانون.

األساسي  قهذا األخير هو الش إفرازاتهناك عالقة وطيدة بين التنمية السياسية والنظام اًلنتخابي، آلن  -د
 .، فال يمكن تحقيق التنمية السياسية دون وجود نظام سياسي شرعي مستقر مسند شعبياا لتحقيق التنمية

إن العملية اًلنتخابية الديمقراطية قادرة على خلق نظام سياسي فلسطيني يتميز بالمساءلة والمحاسبة  -ذ
من خالل تغير الدور الوظيفي للمجلس التشريعي، من خالل خلق نظام المجلسين كآلية من آليات 

 اًلستقرار السياسي وتعزيز مبدأ المحاسبة والتعاون بين السلطات.
تعمل اًلنتخابات على تنظيم توزيع السلطة في النظام السياسي وتمنع احتكار آلية العنف المشروع  -ر

وتفرض التداول على السلطة بشكل دوري دون إحداث عدم استقرار لبنياته، إلى جانب إحداث تغيير 
 سية الحاكمة.فكري في النخب السيا

صالح النظام السياسي لكون و أهمية اًلصالح اًلنتخابي من خالل ما ذكر، نبرر مبدأ الربط بين  ا 
مخرجات هذه العملية ترسخ القنوات المالئمة إلعادة بناء مؤسسات النظام بشكل أكثر ديمقراطية ودستورية 

األنظمة  قصد به الفصل التام كما فيبين مؤسسات الدولة، هذا الفصل ًل ن اتعلى مبدأ الفصل بين السلط
س االتعاون والتكامل بين مؤسسات الحكم الديمقراطي التي هي روح وأس حشوب برو مالرئاسية، ولكن فصل 
 األنظمة الديمقراطية.
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 الخاتمة:

من خالل تحليلنا لكافة موضوعات الدراسة يتبين أن التنظيم اًلنتخابي يختلف من دولة إلى أخرى طبقا 
ت نسجم مع بيئته اًلجتماعية، لضمان تمثيل كافة الجماعات والفئايبد أن  لبيئة الداخلية للدولة، وًللظروف ا
النظام اًلنتخابي درجة ما وصل إليه النظام من ديمقراطية  ، كما ويعكسداخل الدولة حياة السياسيةالمشكلة لل

 .تشاركية حقيقية في الحكم وصنع القرارات
 دراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها:انطالق مما سبق خلصت ال

 أوًَّل: النتائج
إصالح النظم اًلنتخابية يؤثر بشكل إيجابي على تركيبة مؤسسات الدولة وعالقتها بمبدأ الفصل بين إن  .1

 وشكل الحكم والنظام المتبع. اتالسلط

صالحه ًل بد أن يحقق  .2 ية الحرية والمشاركة السياسإن أي تغيير في بنية النظام السياسي القائم وا 
 .والديمقراطية

في  حورياا م يلعب العامل السياسي والتحوًلت واألحداث السياسية داخل بنية وبيئة النظام السياسي دوراا  .2
  دولة.تحديد وتوجيه طبيعة النظام اًلنتخابي األنسب لل

اعي العام السلوك اًلجتم مبادئ وأفكار الديمقراطية، ويضبطو يعمل النظام اًلنتخابي على تأصيل أسس  .4
 .والمحلي واًلتجاه به لتكون ثقافة مجتمعية بين المواطنين على المستوى الوطني

إًل أنه خلق مجموعة من اًلنتقادات  3117التمثيل النسبي المطبق عام  نظام يجابيةإعلى الرغم من  .5
ا أن الطبيعة اب الصغيرة، كملكونه غير مناسب للحالة الفلسطينية، آلن هذا النظام يستبعد تمثيل األحز 

 .العشائرية للمجتمع الفلسطيني طغت على آلية اًلنتخاب

 ،تغيير النظام اًلنتخابي أفرزت عدم اًلستقرار السياسي في الحالة الفلسطينية التي عايشت فترةال إن .6
تطبيق  هايعالج كافة اًلشكاليات التي أفرز ليدعو إلى إعادة النظر في النظام اًلنتخابي الذي األمر 

بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة وتغيراتها  الوحدة الوطنية، وليحقق 2007في النظام اًلنتخابي 
 الداخلية والخارجية.

في حالة تم تغيير النظام اًلنتخابي بما يتناسب مع طبيعة الحالة الفلسطينية الراهنة، يمكن أن يكون  .1
أن تنجح العملية اًلنتخابية في إطار التوافق بين القوى  مدخل إلصالح المنظومة ككل على مراحل، بعد

 السياسية أوًلا، واًلحتكام إلى القانون والدستور وما ستفرزه نتائج اًلنتخابات ثانياا.
إن المشكلة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني هي مشكلة سياسية باألساس بين الفاعلين في  .8

رامج والمرجعيات لكافة القوى في الحياة السياسية هي التي أدت إلى تأزيم النظام السياسي، فاختالف الب
 النظام السياسي، فاللجوء إلى العملية اًلنتخابية في ظل عدم التوافق سيؤدي إلى نفس النتيجة السابقة.
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 ثانيًا: التوصيات
ضرورة تعديل قانون اًلنتخابات الفلسطيني واعتماد النظام اًلنتخابي الفردي باألغلبية النسبية، مع تقسيم  .3

شح واحد يتم اختيار مر ، وعليه إلى دوائر انتخابية متساوية مع عدد النواب الذي سيتم انتخابهمالدولة 
 .من المرشحين في الدائرة اًلنتخابية

قائمة، لتفادي الصراعات بين القوى السياسية واألحزاب الكبرى في النظام عدم تطبيق نظام اًلنتخاب بال .2
 السياسي الفلسطيني.

إذا لم يتم انتهاء اًلنقسام فضرورة التوافق على النظام اًلنتخابي القادم والتسليم بكافة نتائجه حفاظاا  .1
 على الصالح العام.

ممارسة لهي وسيلة ل اًلنتخاباتفعام، تحقيق الصالح اليجب أن يكون الهدف من إصالح النظام هو  .4
السياسية بناءا على النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لها، ووسيلة إلضعاف سلطة الحاكم المستبد، 

 وتقوية حريات المحكومين، فالنائب بالمجلس التشريعي ًل ينوب الدائرة التي انتخبته ممثليهمبعد اختيار 
 .بل يمثل األمة ككل

إشراك كافة الفاعلين غير الرسميين في النظام السياسي من قوى وأحزاب ومؤسسات مجتمع العمل على  .5
 مدني وأساتذة جامعات في وضع النظام اًلنتخابي المناسب، بما يتماشى مع الوضع الراهن الفلسطيني.
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