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 الملخص باللغة العربية

 

ر الذي يفسر وجود اختالفات في تطبيقق مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ومقا اإلطا هذه الرسالة للبحث فيتسعى 

التقققوتر الققققائم فقققي العالققققة بقققين فقققي ظقققل ، ينقققتن عنقققه مقققن اختصاصقققات وصقققالحيات لألشقققخاص والمؤسسقققات

، بالرغم مقن التمسقا الواضقح بمؤسسقة الفصقل بقين في الحالة الفلسطينية مجلس القضاء األعلى ووزارة العدل

ففققي الوقققت الققذي يققرفل مجلققس القضققاء األعلققى تققدخل وزارة العققدل باسققم  .سققتقالل القضققاءالسققلطات ومبققدأ ا

اسققتقالل القضققاء، تطالققب وزارة العققدل بممارسققة مققا تققراه دورهققا الطبيعققي فققي إدارة مرفققق عققام بهققذه األهميققة، 

ي هقققذا وفقق. وهمققا توجهققان يؤديقققان إلققى نتقققائن مغققايرة مقققن حيققث طبيعققة العالققققة بققين مؤسسقققات قطققاع العدالقققة

بحيقث ال تحتكقر فيقه " تقييقد الحكومقة"مفهوما للفصل بين السلطات يقوم على مبدأ رئيس هقو  نىسنتبالبحث، 

مققن  ،جهقة مققا جميققل السقلطات فققي يققدها وسقيتم قيققاس مواقققف مؤسسققات قطقاع العدالققة علققى ضقوء هققذا المبققدأ

بل السياسقاتي والتقي تتغيقر بتغيقر خالل البحث في اإلطار المفاهيمي، واإلرث الققانوني، والتوجهقات ذات الطقا

األشقققخاص المققققدافعين عنهققققا، والتقققي تؤسققققس، وغيرهققققا كثيقققرة ال يمكققققن حصققققرها فقققي بحققققث واحققققد، للتوجهققققات 

 .المختلفة حول مفهوم وممارسة الفصل بين السلطات واستقالل القضاء التي ينادي به الطرفان

 

عققة مراجب ققامإذ ، مفهقوم الفصققل بقين السققلطاتلدراسقة  اسققتخدم الباحقث المققنهن الوصقفي التحليلققي ولبلقو  ذلقا

وأهقققم  واسقققتقالل القضقققاء، لفصقققل بقققين السقققلطاتكتابقققات وأدبيقققات بعقققل المفكقققرين حقققول التطقققّور التقققاريخي ل

م المقققنهن التقققاريخي لتحليقققل التطقققور التقققاريخي لمؤسسقققة كمقققا اسقققتخد .مبقققادل التقققي يقومقققان عليهقققاواألسقققس وال

فققي فلسققطين منققذ فتققرة االنتققداب البريطققاني لقضققاء مبققدأ اسققتقالل ا وكيفيققة التعامققل مققل الفصققل بققين السققلطات



 ط

 

وصققققواًل إلققققى عهققققد السققققلطة الوطنيققققة الفلسققققطينية، وذلققققا مققققن خققققالل الرجققققوع إلققققى الدسققققاتير المختلفققققة للققققدول 

االسقتعمارية التققي حكمققت فلسققطين وتحليقل نصوصققها والرجققوع إلققى األدبيقات ذات العالقققة والتققي تطرقققت إلققى 

اسقتخدام المقنهن الوصقفي، لوصقف حالقة دراسقية، مقن خقالل دراسقة الحالقة القائمقة فقي  تم اكم .هذا الموضوع

موضقوع فصقل السقلطات واسقتقالل القضقاء  فقي إطقار ،السلطة الوطنية الفلسقطينيةالواقل الفلسطيني في عهد 

ختلفقة ذات ، من خقالل دراسقة وتحليقل التشقريعات المالعالقة بين وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى في ظل

السققلطات واسققتقالل القضققاء فققي مؤسسقققات  بققين فصققلالذات الصققلة بموضققوع والتقققارير العالقققة، والدراسققات 

دور وصققالحيات كقققل مقققن وزارة العققدل ومجلقققس القضقققاء علقققى ، وتسققليط الضقققوء السققلطة الوطنيقققة الفلسقققطينية

التقققي يسقققعى الباحقققث  ايقققةالغ؛ لخدمقققة السقققلطة القضقققائيةوبالخصقققوص موضقققوع إدارة  األعلقققى بقطقققاع العدالقققة

 .للوصول إليها

 

مفهقوم الفصقل بقين أول تنقاول فيقه الباحقث  فصقل: رى تقسيم الرسالة إلى ثالثة فصولولبلو  ذلا المسعى، ج

التطققورات التاريخيققة لمؤسسققة الفصققل بققين السققلطات  الحققديث عققن الباحققث هوفصققل ثققانا تنققاول فيقق ،السققلطات

العالقققة  لباحققثفققي الواقققل الفلسققطيني، وفصققل ثالققث تنققاول فيققه اومققدى ضققمان تطبيققق مبققدأ اسققتقالل القضققاء 

 .بين مجلس القضاء األعلى ووزارة العدل كحالة للدراسة

 

انققه لققيس هنققاا مفهققوم واضققح وثابققت لمبققدأ الفصققل بققين : وقققد توصققل الباحققث إلققى جملققة مققن النتققائن، أهمهققا

لدولقة علقى هيئقات منفصققلة تسقتقل كقل منهققا توزيقل وظققائف اتتمثقل فقي السقلطات، إال أن الغايقة الرئيسقية منققه 



 ي

 

عن األخرى بمباشقرة وظيفتهقا لمنقل االسقتبداد والقتحّكم وتركيقز السقلطة فقي يقد هيئقة واحقدة، بغقل النظقر عقن 

   .أسلوب أو آلية تطبيقه

واتضح أن مبدأ استقالل القضاء، ُيعد أحد النتائن الحتمية والمنطقية لظهور مبدأ الفصل بقين السقلطات، ممقا 

دلل على قيام تطّور على مفهقوم الفصقل بقين السقلطات بحيقث يكقون فيقه احتقرام مبقدأ اسقتقالل القضقاء جقزءًا يُ 

بقيقام فهقم ُمغقاير الفصقل بقين السقلطات سقاهم  ن عدم وجقود مفهقوم واضقح لمبقدأوتبين أ .ال يتجزأ من المفهوم

  .السلطة الوطنية الفلسطينيةللفصل بين السلطات في مؤسسات 

فلسطين والفلسقطينيين عرفقوا إرثقًا تاريخيقًا متمقثاًل بخبقرات تاريخيقة مختلفقة لمأسسقة حالقة الخلقط بقين أن وتبين 

الموجقودة لقدى " حالقة الخلقط"قيقام  سقاهم فقياألمقر القذي  ،السقلطة الوطنيقة الفلسقطينيةالسلطات، حملقت وزره 

 .قلبشأن تطبيق الفصل بين السلطات على أرل الوا السلطة الوطنية الفلسطينية

أن التشريعات التي تحكم العالققة بقين مجلقس القضقاء األعلقى ووزارة العقدل، تعتبقر أحقد المقؤثرات التقي وتبين 

والسققلطات التققي ( ممثلققي كققل مققن طرفققي النققزاع)أن األشققخاص كمققا . سققاهمت باحتققدام الصققراع بققين الجهتققين

س القضقاء األعلقى ووزارة العقدل، مقن يمثلونها، ُيعتبرون أحقد المقؤثرات التقي سقاهمت باحتقدام النقزاع بقين مجلق

خالل قيام كل من ممثلي السلطتين التنفيذيقة والقضقائية بالتنقافس علقى تحقيقق السقيطرة علقى القطقاع العقدلي، 

لمبقققدأ الفصقققل السقققلطات األمقققر القققذي أدى بالنتيجقققة إلقققى توجيقققه مسقققار كقققل مقققنهم نحقققو تبنقققي تفسقققيره الخقققاص 

فهقققم ُمغقققاير للفصقققل بقققين  سقققاهمت فقققي قيقققام باتمقققؤثرات والمسقققبأن جميقققل هقققذه الواتضقققح  .واسقققتقالل القضقققاء

في المحصلة إلى إعاققة إمكانيقة نجقاح مؤسسقة  ىأد ، مماالسلطة الوطنية الفلسطينيةالسلطات في مؤسسات 

 .السلطة الوطنية الفلسطينيةالفصل بين السلطات في مناطق 

 


