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 خـالل   رئاسيةيثري احلديث اجلاري خبصوص تعديل القانون االساسي يف حال فشل اجراء انتخابات             
لرئيس السلطة الوطنية املؤقت إلجرائها بسبب رفض اسرائيل        ) الستني يوما  (األساسيا القانون   هاملهلة اليت مينح  
 دن الفلسطينية ورفع احلواجز أو منع سكان القدس الشرقية من املشاركةعدم انسحاهبا من املب سواء ،السماح هبا

اختيار رئيس السـلطة    / التعديل املطلوب أهو االقتصار على تغيري طريقة انتخاب          وه ما. عدة تساؤالت فيها،  
يس احلكومة   باجتاه النظام الربملاين ومنح رئ      أي تعديله  اسي بأكمله يتطوير النظام الس   ىلإ أم حنن حباجة     ؟الوطنية

 .األساسيالقانون املنصوص عليها يف  الفعلية كافة صالحيات رئيس السلطة الوطنية
اسـتحداث منصـب     املتمثل ب  19/3/2003ساسي بتاريخ    للقانون األ   الدستوري 1التعديلشكل   لقد

 جملـس   فصل مؤسسة رئاسـة   ل سواء السياسي   بنية النظام ة تطورا هاما يف      الفلسطيني السلطةرئيس للوزراء يف    
 وأىل ثنائية السلطة التنفيذية يف السلطة الفلسطينية مـن جهـة،            الوزراء عن مؤسسة الرئاسة وبالتايل الوصول إ      

 .فهوم املساءلة الربملانية من جهة أخرىمل
دد املهـام   من حيث حت  أوال  " للنظام السياسي الفلسطيين  "وفر التعديل الدستوري صورة أوضح      حيث  

وثانيا من حيث   .ا رئيس احلكومة والصالحيات اليت تبقت لدى رئيس السلطة الوطنية         والصالحيات اليت يتمتع هب   
إذ أضحت إمكانية سحب الثقة من احلكومة ورئيسـها         . قدرة اجمللس التشريعي يف الرقابة على أعمال احلكومة       

طنية باعتبـاره   ممكنا بعد أن كان متعذراً قبل هذا التعديل، إذ كان ال ميكن سحب الثقة من رئيس السلطة الو                 
منتخباً من الشعب صاحب احلق بذلك، أما يف ظل وجود رئيسا للحكومة مسؤوال عن أعماهلا أمـام اجمللـس                   

 . إعمال مبدأ املسؤولية السياسية على أعمال احلكومة الفردية منها والتضامنية، وبالتايلالتشريعي
 

 صالحيات رئيس السلطة الوطنية وفقا ألحكام القانون االساسي
حيظى بصالحيات  " 2003بعد تعديل عام    "بقي رئيس السلطة الوطنية وفقا ألحكام القانون االساسي         

 :هامة يف النظام السياسي، وهي كما يلي
 .)39املادة  (القائد األعلى للقوات الفلسطينية .1
د ممثلـي   اعتمإني ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول واملنظمات الدولية واهليئات األجنبية وينهى مهامهم،             يعت .2

 )40املادة ( .هذه اجلهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
 )41املادة ( . خالل ثالثني يوماً،من اجمللس التشريعي بعد إقرارهااحملالة اليه  القـوانني إصدار .3
 30(ريع القوانني احملالة اليه من اجمللس التشريعي شريطة أن يكون ذلك خالل املهلة القانونيـة                احق رد مش   .4

 )41املادة  (.ومشفوعة مبالحظاته وبأسباهبا) يوما
 )42املادة  (.حق العفو اخلاص عن العقوبة أو ختفيضها .5
إصدار قرارات هلا قوة القانون يف حاالت الضرورة اليت ال حتتمل التأخري يف غـري أدوار انعقـاد اجمللـس                     .6

 )43املادة ( .، شريطة عرضها يف أول جلسة للمجلس التشريعيالتشريعي

                                                 
طلب رئيس السلطة الوطنية من اجمللس التشريعي إجراء تعديل دستوري على القانون األساسي الستحداث منصب رئيس الوزراء يف جلسة اجمللس املنعقدة   1

وقد أقر اجمللس يف اليوم نفسه التعديل املطلوب بالقراءتني األوىل والثانية ورفعه للرئيس الفلسطيين وجرت قراءة ثالثة . 10/3/2002نة رام اهللا يف مبدي
 .19/3/2003  بناء على طلب الرئيس الفلسطيين، ومت نشره باجلريدة الرمسية بتاريخ16/3/2003بتاريخ 
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 )45املادة  ( . رئيس الوزراء بتشكيل حكومتهاختيار وتكليف .7
 )45املادة .(استقالتهقبول أو حق اقالة رئيس الوزراء   .8
 )45املادة . (دعوة جملس الوزراء لالنعقاد جملس الوزراء طلب منال .9

. يفته أو بسببهااحلق يف إحالة رئيس الوزراء إىل التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظ         .10
 )75املادة (

 )93املادة . (  شريطة مصادقة اجمللس التشريعي على تعيينه حمافظ سلطة النقدنيعيت .11
 )96املادة . (  شريطة مصادقة اجمللس التشريعي على تعيينه رئيس ديوان الرقابة املالية واإلداريةنيعيت .12
 )107املادة . (قضاءاألعلى لل تنسيب من اجمللس  النائب العام بناًء علىتعيني .13
إعالن حالة الطوارئ عند وجود هتديد لألمن القومي بسبب حرب أو غـزو أو عصـيان مسـلح أو                   حق   .14

 .حدوث كارثة طبيعية ملدة ال تزيد عن ثالثني يوماً
 

 صالحيات رئيس جملس الوزراء 
 :مجاهلا مبا يليإ ومنحه جمموعة من الصالحيات اليت ميكن 19/3/2003الدستوري بتاريخ التعديل دث حاست
طلب عقد جلسة خاصة )65املادة .(اختيار أعضاء جملس الوزراء واالعالن عن أمساء التشكيلة احلكومية .1

 )66املادة (للمجلس التشريعي ملنح الثقة للحكومة 
 )68املادة (.تعديل جملس الوزراء أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه .2
نعقاد يف جلسته األسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة دعوة جملس الوزراء لال .3

 )68املادة (.الوطنية، ويضع جدول أعماله
 )68املادة  (.ترؤس جلسات جملس الوزراء .4
 )68املادة  (.إدارة كل ما يتعلق بشؤون جملس الوزراء .5
 )68ملادة ا (.اإلشراف على أعمال الوزراء واملؤسسات العامة التابعة للحكومة .6
 )68املادة (. إصدار القرارات الالزمة يف حدود اختصاصاته وفقاً للقانون .7
 )68املادة  (.توقيع اللوائح أو األنظمة اليت يصادق عليها جملس الوزراء .8
 )68املادة  (.يقوم رئيس الوزراء بتعني نائب له من بني وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه .9

 .اء إىل التحقيقاحلق يف إحالة أي من الوزر .10
 

 صالحيات جملس الوزراء
 : من القانون االساسي على صالحيات جملس الوزراء وهي) 69(تنص املادة 

 .وضع السياسة العامة يف حدود اختصاصه، ويف ضوء الربنامج الوزاري املصادق عليه من اجمللس التشريعي .1
 .ةتنفيذ السياسات العامة املقررة من السلطات الفلسطينية املختص .2
 .وضع املوازنة العامة لعرضها على اجمللس التشريعي .3
 .إعداد اجلهاز اإلداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل الالزمة، واإلشراف عليه ومتابعته .4
 .متابعة تنفيذ القوانني وضمان االلتزام بأحكامها، واختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك .5
 . اجلهاز اإلداري لواجباهتا واختصاصاهتا، والتنسيق فيما بينهااإلشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات .6
 .مسؤولية حفظ النظام العام و األمن الداخلي .7
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أعاله، وسياساهتا يف جمال تنفيذ ) 7 و6(مناقشة االقتراحات مع اجلهات املختلفة ذات العالقة بالفقرتني  .8
 .اختصاصاهتا

أو ما يف حكمها من وحدات اجلهاز اإلداري اليت يشملها إنشاء أو إلغاء اهليئات واملؤسسات والسلطات . أ .9
 .اجلهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون

 .تعيني رؤساء اهليئات واملؤسسات واإلشراف عليها وفقا ألحكام القانون.     ب
يذي كافة، وما يف حتديد اختصاصات الوزارات واهليئات والسلطات واملؤسسات التابعة للجهاز التنف .10

 .حكمها
 )70املادة . (ياحلق يف التقدم مشروعات القوانني إىل اجمللس التشريع .11
 )70املادة  (.إصدار اللوائح واختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني .12

 لرئيس الوزراء الفلسطينيةالقانون األساسي صالحيات تسيري األعمال التنفيذية واإلدارية للسلطة يعطي 
لكن طبيعة االتفاق االنتقايل يعطي . لس الوزراء فيما يقتصر دور رئيس السلطة على صالحيات حمدودة وحمددةجمو

 واملفاوضات  اخلارجيةةالسياسب ملنظمة التحرير الفلسطينية وبالتايل لرئيس جلنتها التنفيذية كافة الصالحيات املتعلقة
 .مع إسرائيل

مسائل عديدة ملتبسة أو متضاربة يف نصوص القانون األساسي مع  أبقى القانون األساسي املعدلكما أن 
 القانون األساسي مسؤولية ضع يف حني ي. فيما يتعلق باألمن واملسؤولية عن األجهزة األمنية خاصةقوانني أخرى

هو أن رئيس السلطة ) 39(، تنص املادة )69املادة (حفظ النظام العام واألمن الداخلي على عاتق جملس الوزراء 
 بتعيني رئيس هيئة الرقابة العامة وهناك تعارض مع قوانني أخرى مثل تلك املتعلقة. ةالقائد األعلى للقوات الفلسطيني

 .وحمافظ سلطة النقد
نص القانون األساسي املقر من اجمللس  . حول كيفية تعيني النائب العام قائما كما أن اخلالف ما زال

قام حبذف نشر يف اجلريدة الرمسية لكن النص الذي  ، التشريعي على التعينيمصادقة اجمللس على ضرورةالتشريعي 
 ، للمجلس التشريعيما استمر التعارض واالختالف بني نصوص القانون األساسي والنظام الداخليك. هذه املصادقة

اسي تناسب مع التعديل على بنية النظام السيتفل املشرع عن تعديل بعض النصوص لويف بعض األحيان غ
 من 56 للمادة الوزراء وفقا، فقد أبقى موافقة رئيس السلطة الوطنية شرطا لتقصري املدة الستجواب الفلسطيين

 .74وليس رئيس السلطة كما جاء يف املادة  يف حني أن الوزراء مسولني أمام رئيس احلكومة األساسيلقانون ا
 لتطوير النظام إمنا ،يتركز على تعديل شخصي  الساسي جيب أنوبالتايل فإن أي تعديل قادم للقانون األ

ويكون من قبل اجمللس التشريعي الوطنية انتخاب رئيس السلطة فيه  يكون .ربملاينالنظام ال باجتاهالسياسي الفلسطيين 
 رئيس احلزب أو الكتلة النيابية اليت فازت بأغلبية املقاعدتكليف على يقتصر له دور رمزي يف احلياة السياسية حبيث 

، وقبول أوراق اعتماد سفراء الدول العفو اخلاصيف ق وعلى احل الوزراء، برئاسة جملس يف اجمللس التشريعي
يسود "ساس النظام الربملاين هو أن رئيس الدولة أ و.واملنظمات األجنبية، وإصدار القوانني دون حق االعتراض عليها

يف  وباء العمل السياسي والتنفيذي املتعلقة بالسلطةفة أعيف املقابل يتحمل رئيس الوزراء واحلكومة كا ".وال حيكم
 .  من قبل اجمللس التشريعيخيضع للمساءلة الربملانية الذي الوقت 

 
 


