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الملخص باللغة العربية

تسعى هذه الرسالة للبحث في اإلطار الذي يفسر وجود اختالفات في تطبيقق مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ومقا
ينققتن عنققه مققن اختصاصققات وصققالحيات لألشققخاص والمؤسسققات ،فققي ظققل التققوتر القققائم فققي العالقققة ب ققين
مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل في الحالة الفلسطينية ،بالرغم مقن التمسقا الواضقح بمؤسسقة الفصقل بقين
السققلطات ومبققدأ اسققتقالل القضققاء .ففققي الوقققت الققذي يققرفل مجلققس القضققاء األعلققى تققدخل و ازرة العققدل باسققم
اسققتقالل القضققاء ،تطالققب و ازرة العققدل بممارسققة مققا ت قراه دورهققا الطبيعققي فققي إدارة مرفققق عققام بهققذه األهميققة،
وهمققا توجهققان يؤديققان إلققى نتققائن مغققايرة مققن حيققث طبيعققة العالقققة بققين مؤسسققات قطققاع العدالققة .وف قي هققذا
البحث ،سنتبنى مفهوما للفصل بين السلطات يقوم على مبدأ رئيس هقو "تقييقد الحكومقة" بحيقث ال تحتكقر فيقه
جهقة مققا جميققل السقلطات فققي يققدها وسقيتم قيققاس مواقققف مؤسسققات قطقاع العدالققة علققى ضقوء هققذا المبققدأ ،مققن
خالل البحث في اإلطار المفاهيمي ،واإلرث الققانوني ،والتوجهقات ذات الطقابل السياسقاتي والتقي تتغيقر بتغيقر
األش ققخاص الم ققدافعين عنه ققا ،والت ققي تؤس ققس ،وغيره ققا كثيق قرة ال يمك ققن حص ققرها ف ققي بح ققث واح ققد ،للتوجه ققات
المختلفة حول مفهوم وممارسة الفصل بين السلطات واستقالل القضاء التي ينادي به الطرفان.

ولبلقو ذلقا اسققتخدم الباحقث المققنهن الوصقفي التحليلققي لد ارسقة مفهقوم الفصققل بقين السققلطات ،إذ ققام بمراجعققة
كتاب ققات وأدبي ققات بع ققل المفكق قرين ح ققول التط ق ّقور الت ققاريخي للفص ققل ب ققين الس ققلطات واس ققتقالل القض ققاء ،وأه ققم
واألس ققس والمب ققادل الت ققي يقوم ققان عليه ققا .كم ققا اس ققتخدم الم ققنهن الت ققاريخي لتحلي ققل التط ققور الت ققاريخي لمؤسس ققة
الفصققل بققين السققلطات وكيفيققة التعامققل مققل مبققدأ اسققتقالل القضققاء فققي فلسققطين منققذ فت قرة االنتققداب البريطققاني

ط

وص ق قوالً إلق ققى عهق ققد السق ققلطة الوطنيق ققة الفلسق ققطينية ،وذلق ققا مق ققن خق ققالل الرجق ققوع إلق ققى الدسق ققاتير المختلفق ققة للق ققدول
االسقتعمارية التققي حكمققت فلسققطين وتحليقل نصوصققها والرجققوع إلققى األدبيقات ذات العالقققة والتققي تطرقققت إلققى
هذا الموضوع .كما تم اسقتخدام المقنهن الوصقفي ،لوصقف حالقة د ارسقية ،مقن خقالل د ارسقة الحالقة القائمقة فقي
الواقل الفلسطيني في عهد السلطة الوطنية الفلسقطينية ،فقي إطقار موضقوع فصقل السقلطات واسقتقالل القضقاء
في ظل العالقة بين و ازرة العدل ومجلس القضاء األعلى ،من خقالل د ارسقة وتحليقل التشقريعات المختلفقة ذات
العالقققة ،والد ارسققات والتقققارير ذات الصققلة بموضققوع الفصققل بققين السققلطات واسققتقالل القضققاء فققي مؤسسققات
السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ،وتسققليط الضققوء علققى دور وصققالحيات كققل مققن و ازرة العققدل ومجلققس القضققاء
األعل ققى بقط ققاع العدال ققة وبالخص ققوص موض ققوع إدارة الس ققلطة القض ققائية؛ لخدم ققة الغاي ققة الت ققي يس ققعى الباح ققث
للوصول إليها.

ولبلو ذلا المسعى ،جرى تقسيم الرسالة إلى ثالثة فصول :فصقل أول تنقاول فيقه الباحقث مفهقوم الفصقل بقين
السققلطات ،وفصققل ثق ا
قان تنققاول في قه الباحققث الحققديث عققن التطققورات التاريخيققة لمؤسسققة الفصققل بققين السققلطات
ومققدى ضققمان تطبيققق مبققدأ اسققتقالل القضققاء فققي الواقققل الفلسققطيني ،وفصققل ثالققث تنققاول فيققه الباحققث العالقققة
بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل كحالة للدراسة.

وقققد توصققل الباحققث إلققى جملققة مققن النتققائن ،أهمهققا :انققه لققيس هنققاا مفهققوم واضققح وثابققت لمبققدأ الفصققل بققين
السقلطات ،إال أن الغايقة الرئيسقية منققه تتمثقل فقي توزيقل وظققائف الدولقة علقى هيئقات منفصققلة تسقتقل كقل منهققا

ي

عن األخرى بمباشقرة وظيفتهقا لمنقل االسقتبداد والقتح ّكم وتركيقز السقلطة فقي يقد هيئقة واحقدة ،بغقل النظقر عقن
أسلوب أو آلية تطبيقه.
واتضح أن مبدأ استقالل القضاءُ ،يعد أحد النتائن الحتمية والمنطقية لظهور مبدأ الفصل بقين السقلطات ،ممقا
تطور على مفهقوم الفصقل بقين السقلطات بحيقث يكقون فيقه احتقرام مبقدأ اسقتقالل القضقاء جقزءاً
ُيدلل على قيام ّ
ال يتج أز من المفهوم .وتبين أن عدم وجقود مفهقوم واضقح لمبقدأ الفصقل بقين السقلطات سقاهم بقيقام فهقم ُمغقاير
للفصل بين السلطات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتبين أن فلسطين والفلسقطينيين عرفقوا إرثقاً تاريخيقاً متمقثالً بخبقرات تاريخيقة مختلفقة لمأسسقة حالقة الخلقط بقين
السلطات ،حملقت وزره السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية ،األمقر القذي سقاهم فقي قيقام "حالقة الخلقط" الموجقودة لقدى
السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن تطبيق الفصل بين السلطات على أرل الواقل.
وتبين أن التشريعات التي تحكم العالققة بقين مجلقس القضقاء األعلقى وو ازرة العقدل ،تعتبقر أحقد المقؤثرات التقي
سققاهمت باحتققدام الص قراع بققين الجهتققين .كمققا أن األشققخاص (ممثلققي كققل مققن طرفققي الن قزاع) والسققلطات التققي
يمثلونهاُ ،يعتبرون أحقد المقؤثرات التقي سقاهمت باحتقدام النقزاع بقين مجلقس القضقاء األعلقى وو ازرة العقدل ،مقن
خالل قيام كل من ممثلي السلطتين التنفيذيقة والقضقائية بالتنقافس علقى تحقيقق السقيطرة علقى القطقاع العقدلي،
األمققر ال ققذي أدى بالنتيج ققة إل ققى توجي ققه مسققار ك ققل م ققنهم نح ققو تبن ققي تفسققيره الخ ققاص لمب ققدأ الفص ققل الس ققلطات
واسققتقالل القض ققاء .واتض ققح أن جميققل ه ققذه الم ققؤثرات والمس ققببات سققاهمت ف ققي قي ققام فهققم ُمغ ققاير للفص ققل ب ققين
السلطات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،مما أدى في المحصلة إلى إعاققة إمكانيقة نجقاح مؤسسقة
الفصل بين السلطات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
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Problems of the Separation of Powers and Independence of the Judiciary in
Palestine: Conflict of Powers in the Justice Sector “The Relationship between
the High Judicial Council and the Ministry of Justice as Case Study”

Abstract

This thesis seeks to explain the differences in the application of the Separation of
Powers, and the resulting functions and powers to the people and institutions in light
of the tension in the relationship between the High Judicial Council (HJC) and the
Ministry of Justice (MOJ) in the Palestinian case in spite of the obvious adherence to
the principle of Separation of Powers and of the Judicial Independence. While HJC
rejects the intervention of MOJ arguing that it violates the vested principle of Judicial
Independence, MOJ demands to exercise its role in the management of this important
part of the public sector; the two have taken the lead to different results in terms of the
nature of the relationship between the institutions of the justice sector.
In this thesis, the researcher adopts a concept of separation of powers that is based
on the principle of limited government, where no party has to monopolize all
authorities. The actions of the justice institutions will be measured in light of this
principle, through the in depth research of the conceptual framework, legal and
legislative legacy, and policy orientations of those defending them. All these
establishes, along with many others that cannot be confined to a single search, the
different orientations regarding the concept and practice of Separation of Powers and
Judicial Independence principles which are advocated by the two parties.

To achieve this, the researcher has used the descriptive analytical method to study
the concept of Separation of Powers and Judicial Independence, as reviewed in the
literature and writings of some intellectuals on the historical development of these
concepts, and the most important fundamentals on which they are based. The
researcher has also used the historical method to analyze the historical development
of the separation of powers principle and how to deal with the principle of judicial
independence in Palestine since the British Mandate up to the establishement of the

ل
Palestinian National Authority by referring to the constitutions of various colonial
countries that ruled Palestine. The researcher also analyzed the texts and referred to
the relevant literature which touched this subject, to describe a case study through
studying the existing Palestinian situation in reality in the era of the Palestinian
National Authority, under the theme of Separation of Powers and Judicial
Independence in light of the relationship between MOJ and the HJC, through studying
and analyzing the various legislation, studies and reports relevant to the subject of
these two principles in the institutions of the Palestinian National Authority, and to
shed light on the role and powers of both MOJ and HJC in the justice sector, in
particular the issue of judicial power management; to serve the idea the researcher
seeks to achieve.

To achieve this endeavor, the thesis has been divided into three chapters; the first
chapter dealt with the essence of separation of powers and judicial independence
principles, the second chapter dealt with the historical developments of the separation
of powers principle and the extent of ensuring the application of the principle of judicial
independence in the Palestinian reality, the third chapter dealt with the dispute
between MOJ and HJC on the separation of powers in the era of the Palestinian
National Authority and its causes.

The researcher has reached a number of results, some of the most important results
arethe following: there is no clear and consistent concept of the principle of separation
of powers, however, its main purpose is represented in the distribution of state
functions on separate entities independent from each other to prevent tyranny, control
and concentration of power in the hands of one entity, regardless the method or
mechanism to be applied.

It turned out that the principle of the judicial independence, is one of the logical and
certain results for the emergence of the principle of separation of powers, which
demonstrates the evolution of the concept of separation of powers so that the respect
for the principle of judicial independence is an integral part of the concept. Therefore,

م
it turns out that the absence for a clear concept of the principle of separation of
powers contributed to the creation of a different understanding of the separation of
powers in the institutions of the Palestinian National Authority.

In addition, it turns out that Palestine and the Palestinians knew a historical heritage
represented by different historical experiences to institutionalize the concentration of
powers that the Palestinian National Authority inherited, which contributed to a state of
confusion of powers in the Palestinian National Authority, and which explains the
different narratives of the MOJ and HJC concerning the separation of powers.

Moreover, the legal texts governing the relationship between HJC and MOJ are
contributed in heating up the conflict between the two sides. Also, the individuals who
represent both sides in the dispute, and the institutions they represent, also
contributed in heating up the conflict between the HJC and the MOJ, through
competing between the representatives of the executive and the judiciary to take over
control the justice sector. As a result, each party adopted its own interpretation of the
principles of separation of powers and judicial independence. Moreover it was clear
that all these grounds contributed to establishing a different understanding of the
separation of powers in the institutions of the Palestinian National Authority, which led
ultimately to hinder the potential success of the institution of the separation of powers
in the Palestinian territories.

1

مقدمة
منققذ بققدأ اإلنسققان بالبحققث عققن حيققاة هانئققة فققي المجتمققل الققذي يحيققى فيققه دون أن يكققون معرض قًا ألن تنتهققا
حقوققه وحرماتقه ،سقعى إلقى وضقل القواعققد التقي تكقبح جمقاح مقن يمتلكققون الققوة ويعتققدون أنهقم فقوق الجميققل؛
لذلا فقد وجد اإلنسان القانون ،والخضوع لقه بقات يسقمى بمبقدأ سقيادة الققانون ،أي ال أحقد فقوق الققانون سقواء
مققن الحكققام أو المحكققومين ،فققالجميل خاضققعون فققي مققا لهققم مققن حقققوق ومققا علققيهم مققن واجبققات إلققى حك ققم
القققانون الققذي ُيبق ّقي ن حقققوق وواجبققات الحكققام والمحكققومين ،ولمققا كانققت هنققاا وظققائف أساسققية للدولققة الحديثققة،
ُحددت في الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية .فقد وصقل التط ّقور إلقى أن أصقبحت إدارة
الدولقة موكلققة إلققى ثققالث سققلطات أوكلققت لكققل منهققا إحققدى الوظققائف األساسققية سققالفة الققذكر ،فوجققدت السققلطة
التش قريعية التققي تولققت مهمققة سققن التش قريعات المنظمققة للشققؤون المختلفققة بالدولققة ،ووجققدت السققلطة التنفيذيققة
للقيقام بمهقام تنفيذيققة تتمثقل بقالحكم واإلدارة ووضققل السياسقات العامقة ،كمققا وجقدت السقلطة القضققائية للبقت فققي
أي ن قزاع ينشققأ وفق قاً للتش قريعات السققارية س قواء بققين األف قراد أنفسققهم أو بققين األف قراد والدولققة .ومققن هنققا ظهققرت
الحاجققة إلققى مبققدأ آخققر إلققى جانققب مبققدأ سققيادة القققانون أال وهققو مبققدأ الفصققل بققين الس قلطات ،ف ق ن بنققاء نظققام
سياسققي ديمق ارطققي يتطلققب توزيع قاً متوازنقاً لسققلطات النظققام السياسققي بأطرافهققا الققثالث - ،التنفيذيققة والتش قريعية
والقضققائية  -وتققأمين عالقققة تكامليققة بينهققا ،وذلققا مققن خققالل تفعيققل الرقابققة المتبادلققة بينهققا ،واحتقرام كققل منهققا
لالختصاصققات الوظيفي ققة المنوطققة بالس ققلطات األخققرى وفق ققا للقواعققد الدس ققتورية والقانونيققة المعتم ققدة ،واعتم ققاد
الشفافية في عمل كل منهقا فقي ظقل وجقود نظقم مسقائلة فعالقة ،ممقا يقوفر بيئقة تؤسقس لوجقود نظقام ديمق ارطقي
ينعم باالستقرار والنزاهة.
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ومققن هنققا جققاء مبققدأ الفصققل بققين السققلطات والققذي يعققد مققن أهققم دعققائم المجتمققل الققديمقراطي الخاضققل لسققيادة
القققانون ،حيققث ارتققبط باسققم الفيلسققوف السياسققي الفرنسققي مونتسققكيو والققذي كققان لققه الفضققل فققي إب ق ارزه كمبققدأ
أساسي لتنظيم العالقة بين السلطات العامة فقي الدولقة ،وكوسقيلة لتفتيقت السقلطة ومنقل تركيزهقا فقي يقد سقلطة
واحدة على نحو يهدد حريات األفراد ويعرل حقوقهم للخطر.
ولكقن وعلققى الققرغم مققن أن القققانون وان كققان يققنظم عالققات األفقراد بققين بعضققهم الققبعل وبيققنهم وبققين الدولققة،
ويحقققق العدالققة للجميققل ،إال انققه قققد يسققبب ظلم قًا لبعضققهم ،ومققن هنققا بققرزت الحاجققة إلققى جهققة مختصققة فققي
الفصل في أي نزاع يثور حول أي مقن الققوانين المطبققة ،وأن تحقاول هقذه الجهقة تطبيقق الققانون بالققدر القذي
يحققق أكبققر قققدر مققن العدالقة لألفقراد ،وحتققى تتحقققق العدالقة المطلوبققة ،كققان ال بققد مقن أن تتمتققل السققلطة التققي
تت ققولى سقققلطة الفصقققل فق ققي الن ازعقققات بالققققدر الكقققافي مقققن االسقققتقالل القققذي يمكنهقققا مقققن أداء واجبهق ققا بحريق ققة
وانصقاف ،ومققن العسقير علققى القضقاء القيققام بمهمتقه هققذه ،إال فقي ظققل نظقام قققانوني يحتقرم اسققتقالله ويصققون
ضققماناته ،ومققن هنققا كققان ظهققور مبققدأ اسققتقالل القضققاء كأحققد نتققائن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ومبققدأ سققيادة
القانون ،مؤكدًا على ضرورة احترام السقلطات األخقرى فقي الدولقة للسقلطة القضقائية وعقدم التقدخل فقي شقؤونها
واستقاللها.

وبخص ققوص الواق ققل الفلس ققطيني فعل ققى ال ققرغم م ققن نق ققل العدي ققد م ققن الص ققالحيات للس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية
بموجققب اتفاقيققة "أوسققلو" ،ف نققه مققا ي قزال خاضققعًا لسققيطرة االحققتالل اإلس قرائيلي بالعديققد مققن األشققكال ،فسققيادة
السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية وسققيطرتها علققى أ ارضققيها ورعاياهققا ولققدت منقوصققة نتيجققة التفاقيققة "أوسققلو" التققي
قسقمت األ ارضقي المحتلققة عقام  1607إلقى ثققالث منقاطق (أ ،ب ،ج) فقي انتقققاص مباشقر للسقيادة الفلسققطينية
ّ
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تبنققى النظققام السياسققي الفلسققطيني مبققدأ
عليهققا .وفيمققا يتعلققق بمبققدأ الفصققل بققين السققلطات فققي فلسققطين ،فقققد ّ
الفص ققل ب ققين الس ققلطات ،إذ ت ققم ال ققنص بالق ققانون األساس ققي الفلس ققطيني عل ققى اعتب ققاره أساسق قًا لنظ ققام الحك ققم ف ققي
فلسقطين ،كمقا ض ّقمن المشققرع الفلسقطيني فقي القققانون األساسقي وبعقل الققوانين األخققرى ،العديقد مقن األحكققام
الت ققي ت ققنظّم قواع ققد الفص ققل ب ققين الس ققلطات بتحدي ققد الص ققالحيات الرئيس ققية المس ققندة لك ققل س ققلطة م ققن الس ققلطات
الثالث ،باإلضافة إلى منحها صالحيات ثانوية تكفل فرل الرقابة المتبادلة بينها.
تبني هذا المبدأ ،إال أن العديد مقن اإلشقكاليات المتعلققة بموضقوع الفصقل بقين السقلطات اسقتمرت
وبالرغم من ّ
بالهيمنقة علقى النظقام السياسقي وتحديققداً منقذ بدايقة المرحلقة االنتقاليقة ،والتققي تمثّلقت فقي عقدم وضقوح دور كققل
من هذه السلطات فيما يتعلق بالصالحيات واالختصاصات المسندة لهقا ،وعقدم شقفافية إجقراءات وآليقات تنفيقذ
هذه االختصاصات ،باإلضافة إلى سيطرة السلطة التنفيذيقة علقى بقاقي السقلطات وانتهاكهقا لصقالحياتهم .وققد
بدا ذلا واضحاً عند صدور قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسقنة  2002وتشقكيل مجلقس القضقاء األعلقى،
حيققث احتققد الخققالف بققين و ازرة العققدل ومجلققس القضققاء األعلققى بخصققوص اإلش قراف اإلداري علققى المحققاكم،
مما انعكس على مفهوم استقالل القضاء بالنسبة لمجلس القضقاء األعلقى ،وققد طالقب عقدد كبيقر مقن القضقاة
ممثلين بمجلس القضاء األعلى بأن يمارسوا سلطتهم باعتبارهم منفصلين عن السقلطات األخقرى تحقت مفهقوم
االستقالل المطلق للقضاء.

إشكالية الرسالة:
إن اإلشكالية القائمة في هذا الموضوع تتمثل بوجود اخقتالف حقول الصقالحيات بقين مؤسسقات قطقاع العدالقة
فققي أ ارض ققي الس ققلطة الوطنيققة الفلس ققطينية وتحدي ققداً مجلققس القض ققاء األعل ققى وو ازرة العققدل .فف ققي الوق ققت ال ققذي
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يرفل مجلس القضاء األعلى تدخل و ازرة العدل باسم استقالل القضقاء ،تطالقب و ازرة العقدل بممارسقة مقا تقراه
دورهقا الطبيعققي فقي إدارة مرفققق عققام بهقذه األهميققة ،وهمققا توجهقان يؤديققان إلقى نتققائن مغققايرة مقن حيققث طبيعققة
العالقة بين مؤسسات قطقاع العدالقة .فقي هقذا البحقث ،سقنتبنى مفهومقاً للفصقل بقين السقلطات يققوم علقى مبقدأ
رئققيس هققو "تقيي ققد الحكومققة" بحيققث ال تحتك ققر فيققه جه ققة مققا جميققل الس ققلطات فققي يققدها وس ققيتم قيققاس مواق ققف
مؤسس ققات قط ققاع العدال ققة عل ققى ض ققوء ه ققذا المب ققدأ .ويغي ققب ف ققي ه ققذا النق ققاش البح ققث ف ققي اإلط ققار المف ققاهيمي،
واإلرث القققانوني ،والتوجهققات ذات الطققابل السياسققاتي والتققي تتغيققر بتغيققر األشققخاص المققدافعين عنهققا ،والتققي
تؤسققس ،وغيرهققا كثي قرة ال يمكققن حصققرها فققي بحققث واحققد ،للتوجهققات المختلفققة حققول مفهققوم وممارسققة الفصققل
بين السلطات واستقالل القضاء الذي ينادي به الطرفان .فبالرغم مقن التمسقا بمؤسسقة الفصقل بقين السقلطات
إال أن النظ ققام السياس ققي الفلس ققطيني وص ققل إل ققى نقط ققة أق ققرب للقطيع ققة أو االس ققتقاللية التام ققة ب ققين مؤسس ققات
العدالة المختلفة ،وهو ما يؤدي إلى عكس المبادل التي تقوم عليها مؤسسة الفصل بقين السقلطات وهقي خلقق
مقيققدة ( )Limited Governmentمققن جهقة ،وفاعلققة ( )Functional Governmentمققن جهققة
حكومقة ّ
أخرى.

أسئلة الرسالة:
سوف ُيجيب الباحث في هذه الرسالة عن السؤال الرئيسي ،وهو :مقا هقو اإلطقار القذي يفسقر وجقود اختالفقات
في تطبيقق مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ومقا ينقتن عنقه مقن اختصاصقات وصقالحيات لألشقخاص والمؤسسقات
في الحالة الفلسطينية ،بالرغم من التمسا الواضح بمؤسسة الفصل بين السلطات ومبدأ استقالل القضاء؟
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لإلجابة على هقذا السقؤال نتسقاءل عقدداً مقن التسقاؤالت الفرعيقة المقسقمة إلقى ثقالث مجموعقات وهقي :األسقئلة
النظرية ،والمؤسساتية ذات الطابل التاريخي ،والتحليلية.
أما المجموعة األولقى وهقي مجموعقة األسقئلة النظريقة ،فهقي :مقا هقي التطقورات التاريخيقة لمفهقوم الفصقل بقين
الس قلطات؟ كيققف ت ققم النظققر إل ققى مفهققوم الفص ققل بققين السققلطات بالكتاب ققات والنظريققات القانوني ققة؟ كيققف س ققاهم
مقيققدة؟ مقا هقو المقصققود باسقتقالل القضقاء؟ مققا هقي العالققة بققين
الفصقل بقين السقلطات بمأسسققة فكقرة حكومقة ّ
اسققتقالل القض ققاء والفص ققل ب ققين الس ققلطات؟ كي ققف س ققاهم مب ققدأ اس ققتقالل القض ققاء ب نش ققاء فكق قرة حكوم ققة مقي ققدة؟
وتُش ق ّكل اإلجابققة علققى هققذه التسققاؤالت األرضققية التققي ننطلققق مققن خاللهققا لإلجابققة علققى الس قؤال الرئيسققي ،فققال
ُيمكن فهم المؤثرات التي تُؤسس للتوجهات المختلفة حول نظرية وممارسة فصل السقلطات دون اإلجابقة علقى
األسئلة السابقة التقي تب ّقين مفهقوم الفصقل بقين السقلطات والتطقورات التاريخيقة التقي مقر بهقا ،وتوضقيح العالققة
بينه وبين مبدأ استقالل القضاء ،للوصول إلى فكرة وجود تطور على مفهقوم الفصقل بقين السقلطات يكقون فيقه
احترام مبدأ استقالل القضاء جزءاً ال يتج أز من المفهوم.

أمققا المجموعققة الثانيققة فتحتققوي علققى مجموعققة مققن األسققئلة المتعلقققة بققالتطور التققاريخي لمؤسسققة الفصققل بققين
السققلطات والتعامققل مققل مبققدأ اسققتقالل القضققاء وآليققات المحافظققة عليققه كمبققدأ فققي فلسققطين منققذ فت قرة االنتققداب
البريطققاني وصقوالً إلققى عهققد السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ،وهققي :كيققف تققم تطبيققق مبققدأ الفصققل بققين السققلطات
ال إلقى عهقد
فقي الممارسقة خقالل حققب الحكقم المختلفقة التقي مقرت بهقا فلسقطين منقذ االنتقداب البريطقاني وصقو ً
السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية؟ كيققف تققم التعامققل مققل مبققدأ اسققتقالل القضققاء فققي الممارسققة خققالل حقققب الحكققم
المختلفققة التققي مققرت بهققا فلسققطين منققذ االنتققداب البريطققاني وصقوالً إلققى عهققد السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية؟ مققا
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هققو األثققر الققذي خلفتققه الققدول التققي حكمققت فلسققطين خققالل حقققب الحكققم المختلفققة ،لققدى الفلسققطينيين حققول
الفصل بين السلطات بالمفهوم والممارسقة؟ وفقي اإلجابقة علقى هقذه التسقاؤالت مقا يسقاهم بتسقليط الضقوء علقى
الخبرات المختلفة التي عرفها الفلسطينيون حول الفصقل بقين السقلطات خقالل الحققب المختلفقة التقي مقرت بهقا
فلسققطين نتيجققة للققدور االسققتعماري للققدول المحتلققة والتققي حكمققت فلسققطين خققالل تلققا الفت قرات .وتكمققن أهميققة
اإلجابققة علققى هققذه المجموعققة مققن األسققئلة بمحاولققة تحديققد المفهققوم الققذي تبنتققه السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية
للفص ققل ب ققين الس ققلطات نتيج ققة للخبق قرات التاريخي ققة الت ققي س ققبقتها ،إذ ال يمك ققن التقص ققي ح ققول الم ققؤثرات الت ققي
ساهمت بتفاقم النزاع بقين مجلقس القضقاء األعلقى وو ازرة العقدل ،إال بعقد تحديقد المفهقوم القذي تبنتقه مؤسسقات
السلطة الوطنية الفلسطينية ،للفصل بين السلطات نتيجة لإلرث التاريخي الذي سبقها.

والمجموعة الثالثة من األسقئلة تحتقوي علقى عقدد مقن األسقئلة التحليليقة وهقي :مقا هقي الصقراعات القائمقة بقين
السققلطتين التنفيذيققة والقضققائية فققي منققاطق السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ،وكيققف أثققرت علققى الممارسققة العمليققة
فسققرت كققل مققن السققلطة القضققائية ،والسققلطة التنفيذيققة مفهققوم الفصققل بققين السققلطات بشقققيه
فققي الواقققل؟ كيققف ّ
حققول الرقابققة المتبادلققة واسققتقالل القضققاء ،مققا هققي أهققم المققؤثرات والمسققببات للنقزاع القققائم بققين مجلققس القضققاء
األعلى وو ازرة العدل؟
وتُعتبققر هققذه األسققئلة أهققم مجموعققة مققن األسققئلة المطروحققة ،وأكثرهققا ارتباطققا بحققل اإلشققكالية واإلجابققة علققى
السقؤال الرئيسقي ،وذلقا مققن خقالل إبقراز لققب الن ازعقات القائمقة بقين السققلطتين التنفيذيقة والقضقائية ،والتوجهققات
المختلف ققة ألطق قراف النق قزاع وتحليله ققا ،واألس ققباب الكامن ققة وراء تعطق قل مؤسس ققة الفص ققل ب ققين الس ققلطات ب ققالواقل

7

الفلسطيني بالرغم من التمسا بالمبدأ ،بهدف الوصول إلى معرفقة المقؤثرات التقي سقاهمت فقي اسقتمرار النقزاع
القائم بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل.

أهمية الرسالة:
وتكمققن أهميققة البحققث فققي هققذه اإلشققكالية ،بأنققه يسققاعد فققي فهققم حالققة الجمققود القائمققة فققي النظققام السياسققي
الفلس ققطيني والمتمثل ققة بانع ققدام دور القض ققاء ف ققي ح ققل الن ازع ققات القائم ققة ب ققين الس ققلطتين التشق قريعية والتنفيذي ققة،
والمحافظ ققة عل ققى اس ققتقالليته بص ققورة منعزل ققة ع ققن الس ققلطات األخ ققرى ،والوق ققوف عل ققى األس ققباب الكامن ققة وراء
تعطققل مؤسسققة الفصققل بققين السققلطات فققي الحالققة الفلسققطينية بققالرغم مققن وجققود الرغبققة المتمثلققة بتبنققي نظققام
سياسي ال تحتكر فيه جهة ما لجميل السلطات متمركزة في يدها .وذلا مقن خقالل البحقث فقي المقؤثرات التقي
تؤس ققس للتوجه ققات المختلف ققة ح ققول الفص ققل ب ققين الس ققلطات ومب ققدأ اس ققتقالل القض ققاء ب ققالمفهوم والممارس ققة ،ف ققي
العالقة بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل.

منهجية الرسالة:
سققوف يتّبققل الباحققث المققنهن الوصققفي التحليلققي فققي إعققداد هققذه الرسققالة ،بدايققة سققوف يسققتخدم الققنهن النظققري
به ققدف تحدي ققد المف ققاهيم م ققن خق قالل مراجع ققة كتاب ققات بع ققل المفكق قرين ح ققول الفص ققل ب ققين الس ققلطات وتط ق ّقوره
قدء بالحققديث عققن الفصققل بققين السققلطات بالفقققه الدسققتوري
التققاريخي ،واألسققس والمبققادل التققي يقققوم عليهققا ،بق ً
التقليققدي والققذي يتحققدث عققن فكقرة الفصققل المطلققق بققين السققلطات مققن خققالل د ارسققة آراء المفكقرين الققذين نققادوا
لتبنققي الفصققل المطلققق بققين
بالفصققل المطلققق بققين السققلطات ،باإلضققافة إلققى د ارسققة بعققل التطبيقققات العمليققة ّ
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السلطات بالفقه الدستوري التقليدي ،وصقوالً إلقى الحقديث عقن الفصقل بقين السقلطات بالفققه الدسقتوري الحقديث
والققذي يتحققدث عققن فك قرة الفصققل المققرن بققين السققلطات ،مققن خققالل د ارسققة آراء المفك قرين الققذين نققادوا بالفصققل
المققرن بققين السققلطات مثققل "مونتيسققكيو" ،باإلضققافة إلققى د ارسققة بعققل التطبيقققات العمليققة لتبنققي مبققدأ الفصققل
المققرن بققين السققلطات بالفقققه الدسققتوري الحققديث .ومققن ثققم الحققديث عققن فكقرة قيققام حكومققة مقيققدة تبعقاً لمؤسسققة
الفصققل بققين السققلطات ،والتققي نتوقققل مققن خققالل د ارسققتها الحصققول علققى تصق ّقور واضققح حققول تطق ّقور مفهققوم
الفصل بين السلطات ووجهات النظر المختلفة حقول جقوهر الفصقل بقين السقلطات .وذلقا فقي محاولقة إلثبقات
عدم وجود مفهوم واضح وثابت للفصل بين السلطات .وبعقد د ارسقة اإلطقار المفهقومي للفصقل بقين السقلطات،
سققيتم الحققديث عققن العالقققة بققين مفهققوم الفصققل بققين السققلطات ومبققدأ اسققتقالل القضققاء ،مققن خققالل مراجعققة
األدبيات ذات العالقة بكل منهم ،للتوصل إلى أهم أوجه التالققي والتضقال بقين هقذين المبقدأين ،لنصقل إلقى
فكقرة قيققام تطققور واضققح علققى مفهققوم الفصققل بققين السققلطات يكققون فيققه احت قرام مبققدأ اسققتقالل القضققاء جققزءاً ال
يتج أز من المفهوم.

وسقيتم اسقتخدام القنهن التقاريخي لتحليقل التطقور التقاريخي لمؤسسقة الفصقل بقين السقلطات وكيفيقة التعامقل مقل
مبققدأ اسققتقالل القضققاء وآليققات المحافظققة عليققه كمبققدأ فققي فلسققطين منققذ فت قرة االنتققداب البريطققاني وص قوالً إلققى
عهققد السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية .وذلققا مققن خققالل الرجققوع إلققى الدسققاتير المختلفققة للققدول االسققتعمارية التققي
حكم قت فلسققطين وتحليققل نصوصققها والرجققوع إلققى األدبيققات ذات العالقققة والتققي تطرقققت إلققى هققذا الموضققوع،
لمحاولة تحديد كيفية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات فقي الممارسقة خقالل حققب الحكقم المختلفقة التقي مقرت
بها فلسطين منذ االنتداب البريطاني وصوالً إلى عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ،إضقافة إلقى محاولقة تحديقد
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كيفيققة التعامققل مققل مبققدأ اسققتقالل القضققاء فققي الممارسققة خققالل حقققب الحكققم المختلفققة التققي مققرت بهققا فلسققطين
ال إلققى عهقد السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية .وذلققا فقي محاولققة لفهققم حالققة الجمققود
منقذ االنتققداب البريطققاني وصقو ً
فققي النظققام السياسققي الفلسققطيني ،وتعطّققل مؤسسققة الفصققل بققين السققلطات ،مققن خققالل إب قراز وتوضققيح حالققة
الخلققط الموجققودة حققول الفصققل بققين السققلطات بققالمفهوم والممارسققة ،والتققي سققاهم فققي قيامهققا اإلرث التققاريخي
المتمثل بقيام حالة "الخلط بين السلطات" والذي حملت وزره السلطة الوطنية الفلسطينية.

وسققيتم اسققتخدام نهققن د ارسققة حالققة ،مققن خققالل د ارسققة الحالققة القائمققة فققي الواقققل الفلسققطيني فققي عهققد السققلطة
الوطنيققة الفلسققطينية ،لد ارسققة اإلطققار القققانوني لموضققوع فصققل السققلطات واسققتقالل القضققاء مققن خققالل د ارسققة
وتحليقل التشقريعات المختلفقة ،ذات الصقلة بموضقوع فصقل السقلطات واسقتقالل القضقاء فقي مؤسسقات السققلطة
الوطنيققة الفلسققطينية ،وتسققليط الضققوء علققى الواق ققل الفلسققطيني ،لبيققان دور وصققالحيات كققل مققن و ازرة الع ققدل
ومجلققس القضققاء األعلققى بقطققاع العدالققة بصققورة عامققة ،واإلش قراف علققى المحققاكم بصققورة خاصققة .وذلققا مققن
خالل دراسة وتحليل نصوص القانون األساسي الفلسطيني ،وقانون السقلطة القضقائية رققم ( )1لسقنة ،2002
وغيرهققا مققن الق قوانين والق ق اررات ذات الصققلة بالسققلطة القضققائية ،وذلققا فققي محاولققة لفحققص مققا إذا كققان هنالققا
مشكلة في النصوص أصالً ،أدت إلى تفاقم النزاع بين أطرافه.

كمقا سقنعمل علقى عقرل الصقراع الققائم بقين السقلطتين التنفيذيقة والقضقائية فقي الواققل الفلسقطيني ،مقن خققالل
سنوضقح وجهقات نظقر
الرجوع إلقى الد ارسقات والتققارير التقي أجرتهقا كقل مقن السقلطتين بهقذا الخصقوص .كمقا
ّ
ك ققل م ققن الس ققلطتين التنفيذي ققة والقض ققائية بخص ققوص مفه ققوم فص ققل الس ققلطات بش قققيه ح ققول الرقاب ققة المتبادلق ققة
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واستقالل القضاء ،من خالل دراسة التقارير والدراسات التي أجرتها كقل مقن السقلطتين بهقذا الشقأن ،باإلضقافة
إلى دراسة التققارير المعقدة مقن جهقات أخقرى محايقدة بهقذا الخصقوص ،واجقراء مققابالت مقل أشقخاص ممثلقين
ألطراف النزاع القائم بين السلطتين التنفيذية والقضائية .وذلا فقي محاولقة للوققوف علقى المسقببات والمقؤثرات
التققي أدت إلققى تفققاقم الن قزاع القققائم بققين الطققرفين ،وفح قص فرضققية كققون األشققخاص وتوجهققاتهم ذات الطققابل
السياس ققاتي ،أح ققد الم ققؤثرات الرئيس ققية باس ققتمرار الصق قراع الق ققائم ،به ققدف التوص ققل أخيق ق ًار إل ققى ح ققل لإلش ققكالية
المطروحة في هذه الرسالة.

فرضية الرسالة:
هناا تطبيق مغاير للفصل بين السلطات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسقطينية ،تعقود أسقبابه لعقدم وجقود
مفهققوم واضققح للفصققل بققين السققلطات ،ولققإلرث التققاريخي الققذي ورثتققه السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ،وغمققول
النصقوص القانونيققة ،ومققؤثرات ذات طققابل سياسقاتي مرتبطققة بتغيققر القققائمين علقى تلققا المؤسسققات ،تققؤدي فققي
ومقيقدة فققي منقاطق السقلطة الوطنيققة
المحصقلة إلقى إعاققة الفصققل بقين السقلطات مقن التأسققيس لحكومقة فاعلقة ّ
الفلسطينية.

مراجعة األدبيات:
نظ ًار ألهمية موضوع الفصل بين السلطات واستقالل القضاء ،ولالحتدام النقزاع الققائم بقين السقلطتين التنفيذيقة
والقض ققائية ،ت ققم إع ققداد بع ققل الد ارس ققات والكتاب ققات القانوني ققة بش ققأن ه ققذه الموض ققوع .وعن ققد مراجعتن ققا لق قبعل
األدبيققات التققي تناولققت موضققوع الفصققل بققين السققلطات بصققورة عامققة ،الحظنققا أنهققا جميعهققا حاولققت اإلجابققة
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على األسئلة التالية :لماذا نتحدث عن الفصل بين السلطات؟ من هقم أهقم المفكقرين القذين نقادوا بالفصقل بقين
الس ققلطات؟ وم ققا ه ققي األس ققس والمب ققادل الت ققي يق ققوم عليه ققا الفص ققل بق قين الس ققلطات بالفق ققه الدس ققتوري التقلي ققدي؟
فتتحققدث بصققورة أساسققية عققن نشققأة مبققدأ الفصققل بققين السققلطات وتطو ارتققه مققن الفصققل المطلققق بققين السققلطات
بالفقققه الدسققتوري التقليققدي 1،إلققى فك قرة الفصققل المققرن بققين السققلطات ،والتققي تناولققت جققوهر مبققدأ الفصققل بققين
السقلطات والتطق ّقور التققاريخي للفصققل بققين السققلطات بصققورة عامققة ،وأهققم التطبيقققات العمليققة لمبققدأ الفصققل بققين
السققلطات علققى مققر العصققور 2،ومققن خققالل د ارسققة هققذه األدبيققات سققنتم ّكن مققن الحصققول علققى تصق ّقور واضققح
حقول تطق ّقور مفهققوم الفصققل بققين السققلطات ووجهققات النظقر المختلفققة حققول جققوهر الفصققل بققين السققلطات ،ممققا
ُيشكل األرضية التي سننطلق من خاللها إلعداد هذه الرسالة.

أم ققا األدبي ققات الت ققي تُع ققالن مس ققالة اس ققتقالل القض ققاء ،فتُح ققاول اإلجاب ققة عل ققى التس ققاؤالت التالي ققة :م ققا ه ققي أه ققم
ضقمانات القاضقي؟ مقا هقو مفهقم اسقتقالل القضقاء؟ كيققف يسقاهم مفهقوم اسقتقالل القضقاء بتحقيقق العقدل؟ فقققد
تناولت الدراسات المتعلققة بهقذا الموضقوع مفهقوم اسقتقالل القضقاء ،واألسقس التقي يققوم عليهقا كأحقد ضقمانات
القضاة.
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وبققالرجوع إلققى هققذه األدبيققات السققابقة مققا ُيسققاهم بوضققل األسققس التققي سققنبني عليهققا الرسققالة لحققل اإلشققكالية
المطروحققة .فاألدبيققات المشققار إليهققا سققابقاً تتحققدث عققن جققوهر مبققدأ الفصققل بققين السققلطات واسققتقالل القضققاء
بصورة عامة ،وبصورة مستقلة ،وهنا سنعمل على تحديد نققاط التققاطل بقين مفهقومي اسقتقالل القضقاء وفصقل
السلطات ،في محاولة لتوضيح العالقة بينهما.
1

خليل هيكل ،بناء وتنظيم الدولة في األنظمة المعاصرة (القاهرة  :دار النهضة.171 ،)1666 ،

3

فاروق الكيالني ،استقالل القضاء (بيروت :دار المؤلف.22 ،)1666 ،
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عدنان الجليل " ،مبدأ الفصل بين السلطات وحقيقة أفكار مونتسيكيو" ،مجلة الحقوق  ،6عدد .114 ،)1671( 2
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أم ققا بخص ققوص األدبي ققات ذات العالق ققة بالفص ققل ب ققين الس ققلطات ب ققالواقل الفلس ققطيني ،فتُح ققاول اإلجاب ققة عل ققى
التس ققاؤالت التالي ققة :م ققا م ققدى األخ ققذ بمب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات ف ققي فلس ققطين من ققذ قي ققام الس ققلطة الوطني ققة
الفلسققطينية؟ مققا هققي اإلشققكاالت التققي واجهققت تطبيققق مبققدأ الفصققل بققين السققلطات بققالواقل الفلسققطيني بشققكل
عققام؟ ومققا هققي الثققار المترتبققة علققى اإلشققكاليات المتعلقققة بتطبيققق مبققدأ الفصققل بققين السققلطات؟ وقققد تضققمنت
هقققذه الد ارسق ققات والتقق ققارير المتعلققققة بتطبيق ققق مبق ققدأ الفصقققل بق ققين السق ققلطات بقققالمجتمل الفلسق ققطيني العديق ققد مق ققن
تطرقققت معظققم الد ارسققات المتعلقققة
التوصققيات للعمققل علققى الحققد مققن النقزاع القققائم بققين السققلطات الققثالث .وقققد ّ
بد ارسققة واقققل الفصققل بققين السققلطات بققالمجتمل الفلسققطيني بصققورة عامققة ،إلققى الحققديث عققن إشققكاليات الفصققل
ب ققين الس ققلطات ب ققالواقل الفلس ققطيني ،وف ققي ه ققذا الس ققياق ت ققم مراجع ققة التق ققارير المع ققدة م ققن مؤسس ققة أم ققان بش ققأن
إشققكاليات الفصققل بققين السققلطات فققي النظققام السياس ققي الفلسققطيني ،إذ تضققمنت هققذه التقققارير الحققديث ح ققول
أسباب الخالف بين السلطات الثالث في فلسطين.
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ففقي د ارسققة هقذه التقققارير مقا ُيسققاهم برسقم صققورة واضقحة لواقققل الخالفقات القائمققة حقول الفصققل بقين السققلطات
بققين السققلطات الققثالث بققالمجتمل الفلسققطيني ،ممققا ُيسققاعدنا فققي د ارسققة اإلشققكالية المطروحققة بشققأن الخققالف
القائم بين السلطتين التنفيذية والقضائية ،كجزء من السلطات الثالث داخل النظام السياسي الفلسطيني.
أما األدبيات التي تسلط الضوء على الخالف القائم بين السلطتين القضائية والتنفيذيقة ،مقن اخقتالف لوجهقات
النظققر حققول مفهققوم اس ققتقالل القضققاء وتققأثير ذل ققا علققى سققير قطققاع العدال ققة بققالمجتمل الفلسققطيني ،فتح ققاول
اإلجابققة عل ققى األسققئلة التالي ققة :مققا ه ققي اإلشققكاليات القائم ققة بققين الس ققلطة التنفيذيققة ممثل ققة بققو ازرة الع ققدل وب ققين
السلطة القضائية ممثلقة بمجلقس القضقاء األعلقى؟ مقا هقي الثقار المترتبقة علقى الخقالف الققائم بقين السقلطتين
0

أحمقد أبققو ديقة وجهققاد حقرب ،الفصققل المتقوازن بققين السققلطات فقي النظققام السياسقي الفلسققطيني :السقلطة التشقريعية (رام اهلل :االئقتالف مققن أجققل
النزاهة والمسائلة – أمان.1 ،)2440 ،
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التنفيذيققة والقضققائية علققى سققير قطققاع العدالققة فققي فلسققطين؟ مققا هققو موقققل السققلطة القضققائية ودورهققا بالنظققام
السياسققي الفلسققطيني؟ مققا هققي صققالحيات وزارة العققدل فيمققا يتعّلققق بسققير قطققاع العدالققة بشققكل عققام واإلش قراف
علققى المحققاكم بش ققكل خققاص؟ وف ققي هققذا الصققدد ت ققم مراجعققة تقري ققر أمققان بخصققوص إش ققكاليات الفصققل ب ققين
السققلطات (حال ققة الس ققلطة القضققائية) ،وال ققذي عم ققل عل ققى تصققويب الض ققوء عل ققى عققرل الخ ققالف الق ققائم ب ققين
السققلطتين التنفيذيققة والقضققائية ممثلت قين بققو ازرة العققدل ومجلققس القضققاء األعلققى بشققكل خققاص ،باإلضققافة إلققى
النتققائن المترتبققة علققى هققذا الخققالف وتأثيرهققا علققى سققير قطققاع العدالققة 1.إال أن هققذه الد ارسققة قققد عملققت علققى
وصف واقل النزاع القائم دون البحث بمسبباته والمؤثرات التي تُساهم في استم ارره.
وب ققالرجوع إل ققى األدبيقققات السق قابقة ذات العالق ققة بموضق ققوع رس ققالتنا ،نالح ققظ أن معظمهقققا عم ققل عل ققى عق ققرل
المشقكلة القائمققة بقين السققلطتين التنفيذيقة والقضققائية وبيقان آثارهققا علقى القطاعققات المتعلققة بهققا ،بصقورة تققوحي
بأن حقل المشقكلة بنقاء علقى رؤيقة أي مقنهم يحققق العدالقة ،إال أنهقا لقم تتط ّقرق إلقى البحقث فقي المقؤثرات تقدفل
بهم إلى اتخاذ هذه التفسيرات.
وهنا تبرز اإلضافة التي ستقدمها هذه الرسقالة ،وذلقا مقن خقالل البحقث فقي المقؤثرات التقي تؤسقس للتوجهقات
المختلفة حول الفصل بين السلطات واستقالل القضاء بالمفهوم والممارسقة ،فقي ظقل النقزاع الققائم بقين مجلقس
القضاء األعلى وو ازرة العدل ،لتكون األساس الذي يمكن االنطقالق منقه لوضقل بعقل الحلقول المقترحقة لحقل
المشكلة القائمة بين السلطتين القضائية والتنفيذية في دراسات قادمة.

1

أبقو ديقة وجهققاد حقرب ،الفصققل المتقوازن بققين السقلطات فققي النظقام السياسقي الفلسققطيني:السقلطة القضققائية (رام اهلل :االئقتالف مققن أجقل الن ازهققة
والمسائلة – أمان.2 ،)2447 ،
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المساهمة:
إن الحققديث عققن الفصققل بققين السققلطات وتحديققدًا موضققوع الفصققل بققين السققلطات واسققتقالل القضققاء ،يققتم مققن
خق ققالل د ارسقققة واقق ققل الن ازعقققات القائمقققة بق ققين السقققلطات القققثالث وآثارهق ققا علق ققى سق ققير قطق ققاع العدالق ققة بق ققالمجتمل
التعمقق بأسقاس المشقكلة،
الفلسطيني ،باإلضافة إلى
التطرق إلى مسببات هذه المشكلة بصقورة سقطحية ودون ّ
ّ
فالد ارس ققات الس ققابقة المع ققدة به ققذا الش ققأن تعامل ققت م ققل الفص ققل ب ققين الس ققلطات كمفه ققوم ثاب ققت ومطل ققق ،إال أن
المنهجي ققة الت ققي س ققيتم اس ققتخدامها هن ققا ف ققي د ارس ققة ه ققذا الموض ققوع مختلف ققة ،ألنن ققا س ققنتعامل م ققل الفص ققل ب ققين
يتغيققر بققاختالف أنظمققة الحكققم والقققوى السياسققية الحاكمققة .ولغايققات هققذه
السققلطات كمفهققوم نسققبي غيققر ثابققت ّ
الدراسة سنتبنى مفهوماً للفصل بين السلطات يقوم على مبدأ رئقيس هقو "تقييقد الحكومقة" بحيقث ال تحتكقر فيقه
جهة ما جميل السلطات في يدها وسيتم قياس مواقف مؤسسات قطاع العدالة على ضوء هذا المبدأ.

تقسيم الرسالة:
سققوف يققتم تقسققيم الرسققالة إلققى ثالثققة فصققول ،ففققي الفصققل األول سققوف يققتم الحققديث عققن مفهققوم الفصققل بققين
السققلطات ،فققي حققين سققوف يخصققص الفصققل الثققاني للحققديث عققن التطققورات التاريخيققة لمؤسسققة الفصققل بققين
السلطات ومدى ضمان تطبيق مبدأ استقالل القضاء في الواققل الفلسقطيني ،وسقوف يخصقص الفصقل الثالقث
للحديث عن العالقة بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل كحالة للدراسة.

أمققا الفصللل األول ،سققوف يخصققص للحققديث عققن مفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،وهققذا يتطلققب الحققديث عققن
التطقورات التاريخيققة لمفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،مققن خقالل التطققرق إلققى الحققديث عققن نشققأة مفهققوم الفصققل
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مقيققدة تبع قاً
بققين السققلطات بالفقققه الدسققتوري التقليققدي ،ومفهققوم الفصققل بققين السققلطات ومأسسققة فك قرة حكومققة ّ
لألنظمقة السياسققية المختلفقة .باإلضققافة إلقى الحققديث عقن مبققدأ اسقتقالل القضققاء والعالققة بمفهققوم الفصقل بققين
السققلطات ،مققن خققالل التطققرق إلققى الحققديث عققن مفهققوم اسققتقالل القضققاء ،باإلضققافة إلققى الحققديث عققن مبققدأ
استقالل القضاء ومفهوم الفصل بين السلطات وفكرة إنشاء حكومة مقيدة.
وأما الفصل الثاني ،سوف ُيخصقص للحقديث عقن التطقورات التاريخيقة لمؤسسقة الفصقل بقين السقلطات ومقدى
ضمان تطبيق مبدأ اسقتقالل القضقاء فقي الواققل الفلسقطيني ،وهقذا يتطلقب الحقديث عقن الفصقل بقين السقلطات
قبل االحتالل اإلسرائيلي عام  ،1607والحديث عن الفصل بين السلطات بعد االحتالل اإلسرائيلي.
وأمققا الفصللل الثالللث سققوف يخصققص للحققديث عققن العالقققة بققين مجل قس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل كحالققة
للد ارس ققة ،وه ققذا يتطل ققب الح ققديث ع ققن تط ققورات النق قزاع الق ققائم ف ققي قط ققاع العدال ققة بع ققد نش ققأة الس ققلطة الوطني ققة
الفلسطينية ،والحديث عن المؤثرات والمسببات للنزاع القائم بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل.
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الفصل األول
مفهوم الفصل بين السلطات
ال شققا فققي أن سققند السققلطة الحاكمققة فققي إل قزام المحكققومين بالخضققوع ألوامرهققا قققد تطق ّقور مققل تقققدم البش قرية
وتط ق ّقور عالق ققة الرعي ققة بالح ققاكم ،وأص ققبح ه ققذا الخض ققوع يج ققد تفس ققيره ف ققي أن الس ققلطة تُعتب ققر ق ققوة ناش ققئة م ققن
الجماعة ،ورغم أن النظرة قد تغيرت من حيث وسائل إسناد السلطة إلقى الحكقام بواسقطة الشقعب ،ف نهقا ظلقت
كمققا كانققت فققي العهققود الغققابرة سققلطة مطلقققة تقققوم علققى أسققاس دينققي ،وعنققدما جققاء القققرن الثققامن عشققر ،تققم
حيقز الواققل،
الفصل بين السقلطة وشقخص الحقاكم وذلقا عنقدما بقدأت أفكقار فالسقفة الققانون فقي الظهقور إلقى ّ
والسق ّقيما فققي مجققال تأسققيس السققلطة وطققرق إسققنادها ،وأيقققن الفكققر السياسققي أن السققلطة أيققا كققان نوعهققا تسققتمد
سند شرعيتها من رضاء الشعب .وكان أول ما امتقدت إليقه يقد اإلصقالح موضقوع السقيادة وحظقر تركيزهقا فقي
يد واحدة ،ونتيجة لذلا تحولت الدولة من استبدادية إلقى قانونيقة ،وفقي ظقل هقذه التطقورات ظهقر مبقدأ الفصقل
بين سقلطات الدولقة لضقمان عقدم تركيزهقا فقي يقد شقخص أو سقلطة مقا ،كمقا ظهقر مبقدأ اسقتقالل القضقاء إلقى
جانب مبدأ الفصل بين السلطات ،مؤكدًا علقى ضقرورة احتقرام السقلطات األخقرى فقي الدولقة للسقلطة القضقائية
وعدم التدخل في شؤونها واستقاللها .وفي هذا الفصل سنقوم بالحديث عن مفهوم الفصقل بقين السقلطات ،مقن
خققالل مبحثققين نخصققص األول للح ققديث عققن التطققورات التاريخيققة لمفه ققوم الفصققل بققين السققلطات ،والمبح ققث
الثاني للحديث عن مبدأ استقالل القضاء والعالقة بمفهوم الفصل بين السلطات.
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المبحث األول
التطورات التاريخية لمفهوم الفصل بين السلطات
يعققد مبققدأ الفصققل بققين السققلطات واحققداً مققن أهققم المبققادل الدسققتورية التققي قامققت عليهققا األنظمققة الديمقراطيققة
المعاصقرة ،والقذي يققوم علقى فكقرة منقل اسقتئثار أي سقلطة مقن السقلطات القثالث تشقريعية كانقت أو تنفيذيققة أو
قضقائية ،بالمهقام والصققالحيات المققررة للسققلطات القثالث أو لسقلطة محققددة بقذاتها .ولفهققم التطقورات التاريخيققة
التي مر بها مفهوم الفصقل بقين السقلطات والقذي ترجقل جقذوره التاريخيقة إلقى فتقرة مقا قبقل المقيالد إبقان عصقر
الفلسققفة اإلغريقيققة ،سققنقوم بالحققديث عققن التطققورات التاريخيققة لمفهققوم الفصققل بققين السققلطات فققي هققذا المبحققث
م ققن خق ققالل مطلبق ققين :نخصقققص األول للحقققديث عقققن نشقققأة مفهق ققوم الفصقققل بق ققين السقققلطات بالفق ق قه الدسق ققتوري
مقي ققدة تبعق قًا لألنظم ققة
التقلي ققدي ،والث ققاني للح ققديث ع ققن مفه ققوم الفص ققل ب ققين الس ققلطات ومأسس ققة فكق قرة حكوم ققة ّ
السياسية المختلفة.

المطلب األول
نشأة مفهوم الفصل بين السلطات
سنقوم في هذا المطلب بالحقديث عقن نشقأة مفهقوم الفصقل بقين السقلطات بالفققه الدسقتوري التقليقدي مقن خقالل
ثالثة فروع ،نخصص األول للحديث عن ظروف نشأة مبدأ الفصل بين السقلطات ،والثقاني للحقديث عقن مبقدأ
الفصقل بققين السققلطات فققي العصققر اإلغريقققي ،والثالققث للحقديث عققن ظهققور مبققدأ الفصققل بققين السققلطات بالفقققه
الدستوري التقليدي وتطبيقاته.
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الفرع األول
ظروف نشأة مبدأ الفصل بين السلطات
قبققل الخققول بالحققديث عققن مفهققوم الفصققل بققين السققلطات كققان ال بققد لنققا مققن مراجعققة تققاريخ الفكققر اإلنسققاني
للوقوف على ظروف نشأة أحد أهم المبادل التقي حقاول الفكقر بلورتهقا فقي سقبيل الحفقاظ علقى ك ارمقة اإلنسقان
والحد من االستبداد ،وهو الفصل بين السلطات .فقد عانى اإلنسان الكثير من المآسي مقن أخيقه اإلنسقان ،إذ
ك ققان محكومق قًا بشق قريعة الغ ققاب ،شق قريعة الق ققوة ،والت ققي ال تت ققيح أي مج ققال لإلنس ققان وكرامت ققه ،إال بالق ققدر ال ققذي
يتماشى مل مصالح من بيده سلطة القرار.
إال أن اإلنسقانية لقم تتقققدم فقي بلقورة مفققاهيم القواعقد اليلققة إلقى حمايقة حقققوق اإلنسقان ،وذلقا لسققبب وجيقه هقو
عققدم وجققود دولققة تنبثققق عنهققا سققلطة متجققردة تهققدف لكققبح عامققل أساسققي فققي الطبيعققة ،أال وهققو حققب الققذات
والتسلط.

0

وبالرغم من أن بعل المجتمعات البشرية عرفت منذ القدم كياناً ما ُعقرف بالدولقة المدنيقة فقي بقالد اإلغريقق،
إال أن ذلا الكيان بقي قاص ًار عن تحقيق ما هو مرجو منه.
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وقق د سقاد لفتقرة طويلققة فقي التقاريخ مفهقوم خققاطا للدولقة امتزجقت فيقه الدولققة بشخصقية الحقاكم ،منقذ أن ُعرفققت
الدول القديمة في عهود ما قبل التاريخ ،وققد اسقتمر انقدماج الدولقة فقي شخصقية الحقاكم السياسقي حتقى نهايقة
العصققور الوسققطى ،وتحديققداً حتققى قيققام الثققورة الفرنسققية لعققام  ،1776حيققث بققدأ هققذا المفهققوم الخققاطا للدولققة
باالنتهاء.

7

0

أمين صليبا ،دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون " دراسة مقارنة" (لبنان :المؤسسة الحديثة للكتاب.10 ،10 ،)2442 ،

7

محمد عبد الوهاب ،األنظمة السياسية (بيروت :منشورات الحلبي.17 ،)2441 ،

7

المرجل السابق.17 ،
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وبالتققالي فقققد قامققت فلسققفة الحكققم كمققا هققو واضققح فققي تلققا الحقققب الزمنيققة ولغايققة عقققود ليسققت ببعيققدة ،علققى
أساس فكرة ومبدأ الحكم المطلق للفرد ،أي على أسقاس أنمقاط الحكقم التقي يسقتأثر ويجمقل مقن خاللهقا الحقاكم
الف ققرد بي ققده ،مختل ققف وجمي ققل الس ققلطات والمه ققام السياس ققية والمدني ققة ،فضق قالً ع ققن الس ققلطة الديني ققة ف ققي بع ققل
األحيان.

6

وقد سقادت فقي تلقا الفتقرة الحكومقات االسقتبدادية،

14

وكقرد فعقل علقى اسقتمرار تسقلط اإلدارة الملكيقة والققائمين

عليهققا ضققد الم قواطن الفرنسققي وتعققديها علققى وحقوقققه وحرياتققه ،فقققد قامققت الثققورة الفرنسققية عققام  ،1776والتققي
عملت على تأسيس مفهوم الدولة الحديثة ،هذه الدولة التي هدفت إلى صيانة حققوق اإلنسقان وحرياتقه ،والتقي
أجمققل أهققل الفقققه علققى تسققميتها بالدولققة القانونيققة،

11

وتقققوم علققى ثالثققة مبققادل رئيسققية هققي :مبققدأ الدسققتورية،

ومبققدأ السققيادة فققي الدولققة ،ومبققدأ سققمو البرلمققان 12.إال أن العقب قات فققي وجققه ضققمانة حقققوق اإلنسققان وحرياتققه
تتغيقر ،وذلقا بسقبب مقا قامقت عليقه هقذه الدولقة مقن مبقادل أدت
من الظلقم واالسقتبداد ،بقيقت علقى حالهقا ولقم ّ
إلى قيام األكثرية بممارسة نوع من الطغيان على من هو خقارج سقربها ،عقرف "بطغيقان األغلبيقة" ،مقن خقالل
العمل بمبدأ سيادة البرلمان ،وهو أحد أهم المبادل التي تققوم عليهقا الدولقة القانونيقة .فققد أثبتقت التجقارب عققم

6
تطوره (رام اهلل :مؤسسة الحق.21 ،)2444 ،
ناصر الريس ،القضاء في فلسطين ومعوقات ّ
 14وهي الحكومة التي ال تخضل فيها السلطة الحاكمة للقانون ،بل على العكس تكون إرادتها هي القانون الواجب االتباع من جانب األفراد ،دون

مقيقد مقن حيقث الوسقيلة وال مقن حيقث الغايقة
أن تخضل لحكمه ،وبناء على ذلا يكون الحاكم في الحكومة االستبدادية مطلق التصرف غير ّ

في تصرفاته .وبالتالي ف نه ال مجال للحديث عن حقوق وحريات األفراد فقي ظقل هقذه الحكومقات ،ألن هقذه الحققوق والحريقات ال وجقود لهقا،

يقيده ،وال يخضل أيضا ألي رقابة قضائية .عبد الوهاب ،األنظمة السياسية.121 ،
طالما أن الحاكم ال يخضل ألي قانون ّ
11أُطلقق عليهققا الدولققة القانونيققة أو الدولققة الشققرعية ألن أجهزتهققا تعمققل وفققق الققانون ،السقّقيما السققلطات اإلداريققة منهققا وفققق الققوانين التققي تشققرعها
12

السلطة التشريعية ،وهي تمثل الكيان الذي تم بلورته في العقود التي تلت الثورة الفرنسية .صليبا ،دور القضاء الدستوري.70-10 ،

المرجل السابق.30 ،34 ،

21

النظريققات التققي أعطققت للقققانون والمشققرع السققيادة دون سقققف أو حققدود .فعلققى الققرغم مققن أهميققة مبققدأ سققيادة
البرلمان إال أن هذه السيادة مرفوضة عندما تكون حقوق اإلنسان وحرياته على المحا.

13

وف ققي محاول ققة للح ققد م ققن الظل ققم واالس ققتبداد ال ققذي عان ققت من ققه البشق قرية عل ققى م ققر العص ققور ،فق ققد س ققعى الفك ققر
اإلنسقاني إلقى تطققوير مفهقوم الدولققة مقن الدولققة القانونيقة إلقى دولققة الققانون ،التققي جقاءت ترجمققة حرفيقة للكلمققة
األلمانيققة ) ،(Rechtsstaatوتقققوم دولققة القققانون علققى ثالثققة مبققادل رئيسققية هققي :مبققدأ سققمو الدسققتور ،ومبققدأ
تسلسل القواعد القانونية ،والرقابة على دستورية القوانين.

10

فدولة القانون هي شعار سياسقي ونظريقة دسقتورية هقدفها تنظقيم العالققة بقين الحقاكم والمحكقومين 11،كمقا أنهقا
تشترا مل الدولة القانونية في عدة أمور.

10

ولكققن فققي غيققاب دولققة القققانون يبقققى الحققديث عققن الحريققات والحقققوق مجققرد ه قراء ،ألننققا نكققون ضققمن دولققة
استبدادية حيث ال يلتزم حكامها بقواعد القانون وال يخضعون ألحكامه ،أو دولة البوليس التقي تشقكل النققيل
13
10

صليبا ،دور القضاء الدستوري.70 ،73 ،

ال يجققب أن تُفهققم دولققة القققانون علققى أنهققا صققورة متطققورة أو معمقققة عققن الدولققة القانونيققة ،إذ تبقققى مبققادل الدولققة القانونيققة أساسققية لقيققام دولققة
القانون إال أنها وحدها ال تكفي ،فدولة القانون ال تعتمقد علقى مبقدأ الدسقتورية بقل تققوم علقى مبقدأ سقمو الدستور ق والقذي يمقنح تسلسقل القواعقد

القانونية قراءة مختلفة عما كانت عليه في الدولة القانونية .إال أن سمو الدستور يبقى حب اًر على ورق إذا ما بقي دون رقابة على دستورية ما

يصدر عن المشقرع العقادي القذي ققد يتعقدى علقى الدسقتور بقل ويتجقاوز مقا ورد فيقه" .عاصقم خليقل" ،دور الرقابقة الدسقتورية فقي تعزيقز دولقة

11

القانون :الحالة الفلسطينية" (ورقة قدمت إلى مؤتمر دولي أعدته و ازرة العدل الفلسطينية .فلسطين .20-21 :تشرين األول.0 ،)2447 ،

يتم هذا التنظيم من خالل إيجقاد عالققة متوازنقة بقين طرفقي العالققة ،فالحقاكم كأحقد طرفقي العالققة وممقارس للسقلطة يرغقب بتغليقب ضقرورات
ممارسقة السقلطة ،والمحكققومين باعتبقارهم الطقرف الخققر لهقذه العالقققة يرغبقون بتغليقب ضققمانات الحققوق والحريقات العامققة ،ولكقن ضققرورات

ممارسققة السققلطة تتجلققى مققن خققالل التقييققد القوارد سياسققي ًا وقانونيق ًا علققى الحقققوق والحريققات العامققة ،فققي حققين أن ضققمانات الحقققوق والحريققات
العامة تتجلى من خالل التقييد القانوني والسياسي للسلطة .بسام دلة" ،دولة القانون الضرورة والمقدمقة للشقروع فقي التنميقة" (شقباط ،)2412

10

.http://www.mokarabat.com/s559.htm

تش ققترا الدول ققة القانوني ققة ودول ققة الق ققانون م ققن حي ققث ض ققرورة تس ققيير ش ققؤون الحك ققم بموج ققب الق ققانون ،وه ققي م ققن األساس ققيات الت ققي تق ققوم عليه ققا
الديمقراطيات المعاصرة .إال أن الدولة القانونية ال تعترف ب مكانية تحديد اإلرادة العامة ،كما يقررها ممثلو الشعب .في الوققت القذي كرسقت

فيه دولة القانون لمفهوم سمو الدستور الذي احتل قمة الهرم القانوني ،ويعترف ب مكانية وجود تحديات على المشرع أيض ًا ،وهو بالتالي يقبل

بوجود رقابة على ما يصدر من قبل المشرع .خليل ،دور الرقابة الدستورية.0 ،

20

لدول ققة الق ققانون طالم ققا أن س ققلطاتها ليس ققت ملزم ققة ب ققاحترام قواع ققد الش ققرعية ،وك ققل م ققن م ققارس الس ققلطة ف ققي أي
مجتمققل ال ب ققد م ققن أن يقققل تح ققت إغق قراء إس ققاءة اسققتعمالها ،وم ققن الض ققروري إذن منققل الس ققلطة م ققن التص ققرف
العشوائي واخضاعها لضوابط معينة وذلا عن طريق القاعدة القانونية.

17

عبققر بع ققل الفقققه بقول ققه "مبققدأ فصققل الس ققلطات هققو قب ققل كققل شققيء ،مب ققدأ تقنينققي دس ققتوري هققادف إل ققى
وقققد ّ
اسققتبعاد التسقّلط وصققون الحريققات" 17.وبالتققالي اعتُبقر هققذا المبققدأ أسققاس حمايققة الحقققوق والحريققات ،وأحققد أهققم
المبققادل التققي قامققت عليهققا دولققة القققانون ،وان كققان ُيطبققق وفققق مفققاهيم وآليققات مختلفققة ،إال أنققه ُيشققكل قاعققدة
مشققتركة مققا بققين كافققة النصققوص الدسققتورية فققي الدولققة الديمقراطيققة ،ولققه دور أساسققي فققي تققدعيم الققدفاع عققن
حقوق اإلنسان وحرياته.
والبقد مققن اإلشققارة إلققى أن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ُيعتبقر مققن المبققادل المشققتركة التققي تقققوم عليهققا كققل مققن
دولة القانون والدولة القانونية ،ألن كقالً منهمقا تسقعى فقي النهايقة لصقون وحمايقة حققوق اإلنسقان وحرياتقه وان
بوسققائل مختلفققة" 16،إذ يكققون الفصققل عمودي قًا فققي حققال الدولققة القانونيققة ،حيققث يكققون القققانون الصققادر عققن
البرلمان على قمة الهرم ،وتكون للسلطة التنفيذية مكانة دونية في خلقق القواعقد القانونيقة فقي الوققت القذي يقتم
فيققه تغييققب القضققاء واعتبققاره دون السققلطتين الرئيسققيتين ،أمققا فققي دولققة القققانون فالفصققل بققين السققلطات يكققون
أفقيق قاً حي ققث ي ققتم وض ققل السق قلطات ال ققثالث عل ققى نف ققس المس ققتوى م ققن حي ققث ض ققرورة التزامه ققا جميعق قاً بم ققا ي ققرد

17عيسى بيرم ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان (بيروت :دار المنهل اللبناني.117 ،)1667 ،
17
16

صليبا ،دور القضاء الدستوري.141-144،

محمد السنارى ،النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة (القاهرة( :د.ن).127 ،)2441 ،

22

بالدسقققتور .وهق ققذا يعنق ققي بق ققأن القق ققانون يبقق ققى تعبي ق ق اًر عق ققن اإلرادة العامق ققة ولكق ققن بالقق ققدر الق ققذي ينسق ققجم فيق ققه مق ققل
الدستور".

24

بنققاء علققى مققا سققبق يتق ّقبن لنققا أن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ظهققر نتيجققة ظققروف تاريخيققة تعاقققب فيهققا حكققام
صقالحون وطققالحون حكمقوا القبالد علققى مققر التققاريخ ،وكقان ُمعظمهققم يسققيئون اسقتخدام السققلطة ،فكققان الحققاكم
أو الملققا أو اإلمب ارطققور  -بغققل النظققر عققن تسققميته  -هققو المسققئول عققن صققنل الققرار والقققائم علققى تنفيققذه
والمشق ّقرع والقاضققي .ومققن هنققا جققاءت فك قرة فصققل السققلطات بققين هيئققات متعققددة مسققتقلة بعضققها عققن الققبعل
بهدف تحقيق التوازن ممقا يتقيح لهقذه الهيئقات مراقبقة بعضقها القبعل وتقدارا أي محاولقة لالنفقراد بالسقلطة أو
بس ققوء اس ققتغالل ه ققذه الس ققلطة م ققن قب ققل ف ققرد أو هيئ ققةُ ،بغي ققة من ققل الظل ققم واالس ققتبداد ،وص ققون الحق ققوق وكفال ققة
الحريات.

الفرع الثاني
مبدأ الفصل بين السلطات في العصر اإلغريقي
التطور التاريخي لمفهوم ومدلول مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،يمكننقا الققول بقأن مبقدأ الفصقل بقين
على صعيد
ّ
السققلطات كمضققمون وفلس ققفة سياسققية ،ترج ققل جققذوره األولققى إل ققى فت قرة م ققا قبققل المققيالد ،وعل ققى وجققه التحدي ققد
لعص ققر الفلس ققفة اإلغريقي ققة ،الت ققي ن ققادى فالس ققفتها عمليق قاً به ققذا المب ققدأ كم ققا يتض ققح م ققن تحل ققيالتهم وتص ققوراتهم
المفترل والواجب قيامها على صعيد المجتمل.
لمفهوم وماهية السلطة ُ
فعلققى صققعيد أعمققال كققل مققن الفيلسققوف أفالطققون ( )Platoومققن بعققده تلميققذه أرسققطو (ُ ،)Aristotleنالحققظ
اسققتناد هقؤالء الفالسققفة إلققى فكقرة وفلسققفة الفصققل فققي المهققام والصققالحيات المناطققة بكققل سققلطة مققن السققلطات
24

خليل ،دور الرقابة الدستورية.6 ،

23

القائم ققة عل ققى ص ققعيد المجتم ققل ،وه ققم بص ققدد تحدي ققد ماهي ققة ومفه ققوم النظ ققام السياس ققي األمث ققل ف ققي حك ققم وادارة
الدولة.

21

إذ أوضح أفالطون أن وظائف الدولة يجب أن تتقوزع علقى هيئقات مختلفقة مقل إقامقة التقوازن بينهقا،

لكق ققي ال تنفق ققرد إحق ققداها بق ققالحكم ،األمق ققر الق ققذي يق ققؤدي إلق ققى وقق ققوع االضق ققطرابات والثق ققورات للتمق ققرد علق ققى هق ققذا
االستبداد.

22

إذ يرى أفالطون "أن الدولقة كالكقائن الحقي تققوم علقى قلقب ورغبقة وعققل ،واذا كانقت هقذه جميعقاً

تتعقاون لحفققظ الكقائن الحققي ،فيلقزم لتحقيققق التقوازن فققي حيقاة الكققائن الحقي خضققوع القلقب والرغبققة للعققل .وفققي
المدينة السياسية يجب أن يكقون الفالسقفة وهقم سقلطة التفكيقر والتوجيقه – العققل – فقي القمقة ،ويخضقل القلقب
وهم الجند والمحاربون ،والرغبة التي يمثلها الزراع والتجار لحكومة الفالسفة".

23

علققى ضققوء د ارسققة هققذه األفكققار ،نجققد أنهققا ال تعبققر عققن فك قرة الفصققل بققين السققلطات بصققورة واضققحة ،وعلققى
الرغم من ذلا فقد جاءت بشيء من تقسيم الهيئات ودرجاتها ،وعدم تركيزها في يد شخص أو هيئة.

أمققا أرسققطو الققذي اعتب قره الققبعل أول مققن نققادى بمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،حيققث ذهققب إلققى التمييققز بققين
ثققالث وظققائف أساسققية بسققبب مققا كققان يجققري عليققه العمققل فققي المققدن اإلغريقيققة ،فققأجهزة الحكققم تفرقققت بققين
مجا لس الشعب ومجالس الشيوخ والحكام ،والمحاكم ،وهذه الوظائف هي المداولقة واألمقر والعدالقة .وان كانقت
وظيفققة األمققر تطققابق السققلطة التنفيذيققة ،والعدالققة تطققابق وظيفققة القضققاء ،إال أن وظيفققة المداولققة عنققده فض قالً

21

طعيمة الجرف ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون (القاهرة :مكتبة القاهرة الحديثة.07 ،)1603 ،

23

طعيمة الجرف ،نظرية الدولة واألسس العامة للتنظيم السياسي (القاهرة :مكتبة القاهرة الحديثة.007 -000 ،)1600 ،

22

عبد الغني عبد اهلل ،النظم السياسية والقانون الدستوري (اإلسكندرية :منشأة المعارف.177 ،)1667 ،

24

ع ققن وظيفته ققا المتمثل ققة بس ققن القق قوانين ،ي ققدخل ف ققي إطاره ققا ك ققل م ققا يتعل ققق بالسق قلم والح ققرب وابق قرام المعاه ققدات
واصدار أحكام اإلعدام والمصادرة ،باإلضافة إلى ممارسة الرقابة على أجهزة المدينة األخرى.

20

على ضوء ما تقدم نجد أن أرسطو "لم تشغله مشكلة توزيقل السقلطات موضقوعياً بققدر مقا شقغلته فكقرة التمييقز
بين مختلف مظاهر نشاط األجهزة المختلفة بالمدينة ،إال أنه كان أكثر واقعيقة مقن أفالطقون فقي فكقرة التمييقز
ب ققين مظ ققاهر األنش ققطة الت ققي تق ققوم به ققا األجهق قزة المختلف ققة بالمدين ققة ف ققدعوة أرس ققطو ل ققم تك ققن دع ققوة إل ققى تقس ققيم
الوظائف حسقب طبيعتهقا القانونيقة .ولمقا كقان الفصقل بقين السقلطات ال يمكقن تحقيققه مقا لقم يكقن هنقاا تقسقيم
لوظائف الدولة ،ف ن دعوته تظهر لنا أنها مهدت السبيل لهذا المبدأ".

21

بعد أن تطرقنا إلى األفكار التي نادى بها كقل مقن أفالطقون وأرسقطو ،بخصقوص فصقل السقلطات وتقسقيمها،
نالحظ أنها لم تجسد مبدأ الفصل بقين السقلطات ولقم تُعبقر عقن جقوهر مضقمونه بصقورة واضقحة ،إال أن هقذه
حيز الوجود.
األفكار قد مهدت السبيل لوالدة هذا المبدأ ،وخروجه إلى ّ
كمقا أن تصققورات وآراء أفالطقون وأرسققطو ،المتعلقققة بقالتوزيل الثالثققي الختصاصققات السقلطات الواجققب قيامهققا
علققى ص ققعيد الدول ققة ،ل ققم تج ققد طريقهققا نح ققو التطبي ققق العمل ققي لتعارض ققها مققل أنظم ققة الحك ققم االس ققتبدادية الت ققي
عرفتها األنظمة السياسية في مختلف الحضارات التي تلت تلا الحقبة من الزمن.

20
21

أدمون رباط ،الوسيط في القانون الدستوري العام ،الجزء الثاني (بيروت :دار العلم.102 ،)1671،

صالح الزواهرة ،مبدأ فصل السلطات بين الواقل النظري والتطبيق العملي دراسة مقارنة (الجامعة األردنية :رسالة ماجستير.7 ،7 )1663 ،

25

الفرع الثالث
ظهور مبدأ الفصل بين السلطات بالفقه الدستوري التقليدي وتطبيقاته
اه ققتم الشق قراح والفالس ققفة من ققذ ق ققديم ال ققزمن ب ظه ققار مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات بس ققبب م ققا ك ققان يمثل ققه تركي ققز
السققلطات مققن اسققتبداد لحقققوق األف قراد وحريققاتهم ،وهققو المبققدأ الققذي سققاد أنظمققة الحكققم طقوال العصققور القديمققة
وخققالل العص ققور الوس ققطى ،وفققي ه ققذا الف ققرع س ققنتناول الحققديث ع ققن مب ققدأ الفص ققل بققين الس ققلطات عن ققد فقه ققاء
وفالس ققفة الفق ققه الدس ققتوري التقلي ققدي ،فقب ققل مونتس ققكيو ) (Montesquieuك ققان للع ققالم االنجلي ققزي ج ققون ل ققوا
) (John Lockالفضققل فققي شققرح وعققرل مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،إذ عبققر عققن هققذا المبققدأ بنظريققات
عامة ،أما مونتسقكيو فققد أعطقاه مفهومقاً محقدداً جعقل هقذا المبقدأ ُينسقب إليقه ،مقن خقالل ُحسقن عقرل المبقدأ
ودقة صياغته ،وسنقوم بالحديث عن موقف جقان جقاا روسقو ) (Jean-Jacques Rousseauالمعاصقر
لمونتسكيو في كتابه الشهير العقد االجتماعي ) (Social Contractالصادر عام .1702

20

أو اال :جون لوك
عبققر عققن هققذا المبققدأ
ُيعتبققر لققوا هققو أول مققن كتققب عققن فصققل السققلطات فققي النظققام النيققابي ،وهققو أول مققن ّ
بنظريققات عامققة فققي كتابققه المشققهور التجربققة فققي حكومققة مدنيققة

(The Two Treatises of Civil

قس ققم ل ققوا
) Governmentالصق قادر ع ققام  ،1064وال ققذي وض ققعه بع ققد الث ققورة البريطاني ققة لع ققام  .1077فق ققد ّ
مهمات الدولة إلى ثالث :مهمة تشريعية ،ومهمة تنفيذيقة ،ومهمقة اتحاديقة ،وأخيق ًار مهمقة التقاج ،ويقرى أن مقن
الضقروري الفصقل بققين المهمقة التشقريعية عقن التنفيذيقة لكققي يتسقنى لألخيقرة القيقام بمهمتهقا وهققي السقهر علققى

20
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26

مصققالح الشققعب اليوميققة وتنفيققذ الققوانين ،كمققا يققرى أن هنققاا خط ق اًر مققن تركيققز هققاتين المهمتققين فققي يققد واحققدة
خوفًا من الغرور المزروع في الغريزة اإلنسانية.

27

ويرى لوا أنه من الضروري تحقيق الفصقل بقين السقلطتين التشقريعية والتنفيذيقة ،وذلقا ب سقناد كقل منهمقا إلقى
هيئققة خاصققة مسققتقلة ،وذلققا العتبققارين ،األول :أن تركيققز السققلطة فققي يققد هيئققة واحققدة يققؤدي إلققى االسققتبداد،
وعليققه يجققب توزيققل هققذه السققلطات علققى عققدة هيئققات ت ارقققب كققل منهققا السققلطة األخققرى .والثققاني :أن السققلطة
التشق قريعية يختل ققف طبيع ققة عمله ققا ع ققن عم ققل وموق ققف الس ققلطة التنفيذي ققة 27.وي ققرى ل ققوا ض ققرورة إع ققالء شق قأن
السققلطة التش قريعية علققى السققلطات األخققرى سق ّقيما السققلطة التنفيذيققة ،وذلققا ألهميققة دورهققا فققي المجتمققل وألنهققا
تمثل نواب الشعب.

26

أمققا بالنسققبة للسققلطة القضققائية فلققم يعتبرهققا لققوا كسققلطة مسققتقلة مققن سققلطات الدولققة ،وتفسققير ذلققا مققن جانققب
لوا هو أن القضاة في عصره كانوا خاضعين لسلطة الملا مباشرة وقابلين للعزل بواسطته.

34

علققى ضققوء مققا سققبق ُنالحققظ أن لققوا عمققل علققى إب قراز فك قرة ضققرورة فصققل السققلطات ،مققل تحقيققق التعققاون
والرقابة فيما بينها ،مقل إعقالء شقأن السقلطة التشقريعية وتقرجيح كفتهقا علقى السقلطة التنفيذيقة مقل مقنح السقلطة
التنفيذية قسطاً من السلطة التقديرية ،واهماله للسلطة القضائية واستقالل القضاء .وبالتقالي فق ن لقوا اسقتطاع
أن يوضح فائدة تقسيم السلطات ،ولكنه لم يتوصل إلى تحرير نظرية واضحة المعالم بهذا الشأن.
27
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26

إن إعالء شأن السلطة التشريعية ،ال يعني أن السلطة التنفيذية ستكون مجرد تابل للسلطة التشريعية تقتصر مهمتها على تنفيذ أوامر المشقرع

27
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ونواهيه ،فال شا أن مصلحة الجماعة تقتضي وجوب إعطاء السلطة ققد اًر مقن االختصقاص التققديري تُمارسقه فقي الحقاالت التقي لقم يكقن ققد

توقعها المشرع ،أي في حاالت الطوارل ،التقي تتطلقب حلقوالً أكثقر م ارعقاة طبققاً للظقروف الخاصقة .عقدي الكيالنقي ،تأصقيل وتنظقيم السقلطة

34

(عمان :دار البشير.140 ،)1677 ،
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27

ثاني ا :مونتسكيو
يعققود الفض ققل األول ف ققي إب قراز مب ققدأ الفص ققل ب ققين السققلطات وتحدي ققد معالم ققه إلققى مونتس ققكيو ،وذل ققا ب عطائ ققه
مفهوماً محدداً ظهر في مؤلفه الشهير روح القوانين ) (L'Esprit des Loisالصادر سنة .1707
لقققد مهّققد مونتسققكيو ل ارئققه حققول السققلطات بتعريققف بسققيط لمفهققوم الحريققة ،فققذكر "أن الحريققة السياسققية تتواجققد
غالباً في الحكومات المعتدلة ،ولكن هذا التواجد ليس مطلقاً ،فهقي ال توجقد فقي ظقل هقذه الحكومقات المعتدلقة
إال عنققد انعققدام سققوء اسققتعمال السققلطة" 31.ويققرى أن "الغايققة األساسققية ألي نظققام مققن ُنظققم الحكققم ينبغققي أن
تكققون تحقيققق الحريققة ،لكققن الحريققة –كمققا يققرى مونتسققيكيو -ال يمكققن تحقيقهققا فققي نظققام حكققم تكققون السققلطات
فيه متمركقزة فقي يقد فقرد واحقد أو هيئقة واحقدة حتقى وان كانقت تلقا الهيئقة منتخبقة مقن قيقل الشقعب ،بقل يمكقن
تحقيققق الحريققة إذا وزعققت وظققائف الدولققة علققى هيئققات مختلفققة بحيققث تحققول كققل منهققا دون اسققتبداد األخققرى
وتكون رقيبة عليها".

32

وقد أوضح مونتسكيو أنه يوجد في كل دولقة ثالثقة أنقواع مقن السقلطة ،السقلطة التشقريعية ،والسقلطة التنفيذيقة،
والسلطة القضائية ،وعمل على تفصيل المهام التي تتوالها كل سلطة من هذه السلطات الثالث.

33

فالسققلطة التش قريعية لديققه تتكققون مققن مجلسققين :مجلققس ديمق ارطققي يتكققون مققن الن قواب الممثلققين للشققعب ،ويققتم
اختيارهم بطريقة االقتراع العام ،وآخر ارستقراطي يتشكل من النبالء ،إضافة إلى كونه مجلساً وراثياً.
أمققا السققلطة التنفيذيققة والتققي يسققميها السققلطة المنفققذة للقققانون العققام ،فيققدخل فققي اختصاصققها إعققالن الحققرب
والسقالم ،وايفققاد واسقتقبال البعثققات الدبلوماسقية ،واقامققة األمققن العقام ومنققل الغقزو الخققارجي ،ويقدعو إلققى وضققل
هذه السلطة بين يدي الملا لتحقيق الحرية.
31
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32

الجليل ،مبدأ الفصل بين السلطات.114 ،

28

والس ققلطة القض ققائية أس ققماها بالس ققلطة المنف ققذة للق ققانون الخ ققاص ،وحص ققر اختصاص ققها ف ققي ف ققل المنازع ققات،
وتوقيققل العقوبققات علققى المجققرمين ،كمققا أنهققا تتشققكل مققن قضققاة منتخبققين مققن الشققعب ،وهنققاا بعققل الحققاالت
التي ُيعطى فيها االختصاص القضائي إلحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

30

وينطلق مونتسكيو من هذا التقسيم الثالثي إلى القول بأنه إذا اجتمعقت السقلطة التشقريعية مقل التنفيذيقة فقي يقد
ش ققخص واح ققد ،أو ترك ققزت ف ققي هيئ ققة واح ققدة ،س ققتنتهي الحري ققة ويع ققم الظل ققم واالس ققتبداد .وذل ققا ألن الح ققاكم أو
المجلس سيقوم بسن قوانين استبدادية وتنفيذها بطريقة اسقتبدادية كقذلا ،وبالتقالي سيضقيل كقل شقيء إذا تقولى
نفققس الشققخص ،أو ذات الهيئققة النيابيققة ،أو حتققى الشققعب ،هققذه السققلطات الققثالث ،التققي تسققن الق قوانين ،وتلققا
المنفذة لها والتي تفل في الجرائم والمنازعات.

31

وأوضقح مونتسقكيو أن هقذه السقلطات هققي فقي ذات المسقتوى يتمتقل كققل منهقا باالسقتقالل العضقوي والققوظيفي،
فكقل منهققا تتقوازى مققل األخققرى دون أن تعلققو إحققداها علققى األخققرى .وبعكققس لققوا فق ن السققلطة القضققائية لققدى
مونتسققكيو لهققا اسققتقاللها علققى خققالف إهمققال لققوا لهققا .كمققا أن السققلطة التش قريعية ال تعلققو وال تققرجح عل ققى
السلطة التنفيذية كمقا ادعقى لقوا .كمقا أعطقى للسقلطة القضقائية االسقتقاللية والحقق بمراقبقة تصقرفات وأعمقال
السلطة التنفيذية التي تخالف قواعد القانون حتى لقو كانقت تلقا التصقرفات صقادرة مقن أعلقى الحكقام بالدولقة،
وذلا على عكس فكرة امتيازات الملا االستثنائية التي نادى بها لوا.

30
31
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29

إضافة إلى ذلا اهتم مونتسكيو ب براز فكرة أن الفصل بين السقلطات القثالث هقو فصقل مقرن يسقمح بققدر مقن
التعققاون بققين السققلطات المتكافئققة ،ويسققمح بالققذات بالرقابققة المتبادلققة بينهققا ،علققى نحققو يضققمن تحقيققق الحريققة
وسيادية المشروعية بالدولة.
وبذلا ف ن الفصل بين السلطات بحسب أفكار مونتسكيو السابقة يحقق أمرين:

30

 .1يكون لكل سلطة من السلطات الثالث حق البت والتقرير وحدها في المسائل الداخلة في اختصاصها.
 .2يكون لكل سلطة "قدرة المنل" بمعنقى ققدرتها علقى دفقل السقلطة األخقرى مقن الخقروج عقن حقدودها أو عقن
اختصاصها ،ومن هنا جاءت عبارة أن السلطة تحقد السقلطة أو السقلطة ت ارققب السقلطة األخقرى لضقمان عقدم
انحرافها.

على ضوء ما تقدم نجد أن مونتسكيو أعطقى مفهومقاً أكثقر وضقوحاً وتحديقداً لهقذا المبقدأ ،فققد تف ّقوق علقى مقن
سبقه في حسقن عرضقه ودققة فهمقه لقه ،ولقذلا ُنسقب إليقه هقذا المبقدأ ،علقى القرغم مقن أن عقدداً مقن المفكقرين
والفقهاء قد سبقوه في الدعوة إليه أو مهدو الطريق لذلا.

وعل ققى عك ققس م ققا س ققبق ،فيم ققا يتعلّ ققق بأفك ققار مونتس ققكيو ح ققول الفص ققل ب ققين الس ققلطات ،يط ققرح ش ققارلز ايزم ققان
)Eisenmann

 (Charlesتفس ققي اًر يختل ققف عمققا ين ققادي بققه الكثي ققرون مققن أن مونتس ققكيو هققو واض ققل مب ققدأ

الفصققل بققين السققلطات ،وانققه قققد كق ّقرس هققذا المبققدأ فققي كتابققه روح الق قوانين فققي الفصققل السققادس مققن الكتققاب
الحققادي عشققر ،تحققت عنقوان "دسققتور إنجلت قرة" ،إذ يققرى ايزمققان أنققه إذا مققا عققدنا إلققى الفص قل السققادس المشققار
إليه أعاله ،سنالحظ أن مونتسكيو كان يصقف مؤسسقات ثقالث تُمقارس سقلطات متشقابهة فقي بعقل األحيقان
30
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31

ولكنها كانت تتوازن أكثر مما كانت تتعارل فيما بينهقا .أي أن مونتسقكيو لقم يكقن يطمقح إلقى تكقريس نظريقة
وجقود ثققالث سق لطات بققل كقان يشققدد علققى ضقرورة الفصققل بقين ثققالث وظققائف ،ومقن شققأن ذلقا احتقرام تطبيققق
القوانين وحرية المواطنين .وفي مطلق األحوال ف نه لم يحدد العالقات التي يجب أن تحكم هذه الوظائف.

37

وفي ذات السياق حاول بعل الفقهاء تفسير وتحليل ما قصده مونتسكيو من خالل عبارة فصل السلطا ت،
وقد جاء ذلا بصورة متوافقة مل ما تم طرحه سابقًا ،وذلا وفقًا لما يلي :فبغل النظر عن االصطالح
التقليدي لهذه لعبارة "فصل السلطات"  ،ف ن ما قصده مونتسكيو هو مسألة الحد من السلطات أكثر مما هي
مسألة الفصل بينها ،وذلا تبعا لتوزيل وظائف الدولة على المؤسسات األساسية صاحبة القرار فيها.
ويصبح فصل السلطات بمعنى تقسيمها مل اإلبقاء على االتصال فيما بينها وتعاونها دون المساس
باستقاللية الواحدة عن األخرى ،وهذا االستقالل يتطلب مرونة ،ألن االستقالل هو في القرار أو العمل
وليس في السيادة ،حيث نفهم بالسيادة سيادة المؤسسة األم أو الدولة ،وعمل السلطات عمل متوازن ولكن
مكمل لبعضه البعل.
لذلا ف ن فصل السلطات بالمعنى الذي أشرنا إليه يؤمن رقابة فعالقة مقن قبقل أي سقلطة علقى األخقرى ،ويحقد
من إساءة استعمالها لوظيفتها ألنه " ال سبيل لمنل إساءة استخدام السقلطة إال بوسقائل قويقة مناسقبة فقال يوققف
(سقلطة اإلسقاءة) إال سقلطة مثلهقا" ،عنققدها يتقوفر تطبيقق الققانون بطريققة صققحيحة ويكقون فقي صقالح اسققتقرار
المجتمل وتأمين حقوق المواطنين.

37

37

نبيل رعد ،استقاللية القضاء (بيروت :المؤسسة الحديثة للكتاب .20 ،)2443 ،نقالً عنCharles Eisenmann, in Mélange Carré :

37
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de Malberg (pp, 1933), 163.

30

وهن ققا ك ققان ال ب ققد م ققن اإلش ققارة إل ققى قي ققام الوالي ققات المتح ققدة األمريكي ققة بتبن ققي ه ققذا االتج ققاه ف ققي تفس ققير أفك ققار
مونتسكيو بعد الثورة األمريكية ،وصدور الدسقتور األمريكقي عقام  ،1777مقن خقالل تأثرهقا بمقا جقاء بقاألوراق
الفدرالية،

36

فيما يتعلق بالفصل بين السلطات.

فبالرجوع إلى ما جاء "بقاألوراق الفدراليقة" حقول الفصقل بقين السقلطات ُنالحقظ أنهقا نقادت باألخقذ بنظقام الرقابقة
المتبادلققة بققين السققلطات المختلفققة (Balances

and

 )Checksأو كمققا ُيطلققق عليققه :نظققام "الحق قواجز

والموازنققات" والققذي يتضق ّقمن قيققام السققلطات الققثالث بممارسققة الرقابققة المتبادلققة علققى بعضققها ،بحيققث ال يمكققن
ألحدها أن تتجاوز األخرى وتصبح أقوى مما يجب.

04

وب ققالعودة إل ققى م ققا ج ققاء "ب ققاألوراق الفدرالي ققة" والس ققيما األوراق ُ 01،11-07نالح ققظ أن ماديس ققون ()Madison
يؤكد على أهمية مبدأ الفصل بين السلطات ،والذي يجقب أن يكقون قائمقًا علقى نظقام الرقابقة المتبادلقة المشقار
إليه أعاله.

02

ويرى ماديسون أن مونتسقكيو ققد نقادى بمبقدأ الفصقل بقين السقلطات لقيس كوسقيلة إلقامقة حكومقة علقى درجقة
م ققن الكف ققاءة تق ققوم عل ققى التميي ققز الموض ققوعي ب ققين الوظ ققائف ال ققثالث التقليدي ققة للدول ققة وه ققي التشق قريل والتنفي ققذ
والقضاء ،وانما باعتباره وسيلة إلى حماية الحقوق والحريات الفردية للمواطنين ضد استبداد السلطة.
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03

"األوراق الفدراليققة" :كتبهققا ثالثققة مققن أعققالم الفكققر السياسققي األمريكققي وهققم :جققيمس مادسققون” ،“J. Madisonوالكسققندر هققاملتون “A.

” ،Hamiltonوجقان جقي” .“J. Jayوققد نشقرت هقذه األوراق التقي بلقه عقددها  71ورققة فقي الصقحف المحليقة فقي واليقة نيويقورا مخاطبقة
أهالي تلا الوالية منذ النصف الثاني من عام  1777وحتى منتصف  1777تقريب ًا.

A. Hamilton, J. Madison, and J. Jay, The Federalist Papers (New York: Clinton Rossiter, 1961).

M.J.C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), 117.
The Federalist Papers, nos 47-51.
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Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, 208.
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سقعيد علققي ،حقيقققة الفصققل بققين السققلطات فققي النظققام السياسققي والدسقتوري للواليققات المتحققدة األمريكيققة (جامعققة عققين شققمس :رسققالة دكتققو ارة،
.03 ،)1666
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وقد أخذ الدستور األمريكي لعام  1777بمبدأ الفصل بين السلطات ،بمفهوم الفصل الجامقد الققائم علقى نظقام
الرقابققة المتبادلققة ،وان لققم يققنص علققى ذلققا ص قراحة فققي أي موضققل منققه ،وذلققا لقيامققه بتوزيققل االختصاصققات
الدستورية على ثالث سقلطات مسقتقلة هقي التنفيذيقة والتشقريعية والقضقائية ،حيقث تتقولى األولقى تنفيقذ الققوانين
بينما تقوم الثانية بسن تلا القوانين فقي حقين تققوم السقلطة األخيقرة بتفسقيرها وتطبيقهقا ،بحيقث تققوم كقل سقلطة
من هذه السلطات بمراقبة األخرى لمنل تعسفها واستئثارها بالسلطة.

00

ويمكققن القققول بأنققه إلققى جانققب تققأثر واضققعي الدسققتور األمريكققي بمققا جققاء بققاألوراق الفدراليققة بخصققوص تبنققي
ُ
الفصقل الجامقد بققين السقلطات كمقا أشقرنا أعقاله ،فقققد كقان للظقروف السياسققية للواليقات المتحقدة فققي تلقا الفتقرة
دورها الكبير باألخذ بهذا المبدأ على هذا الوجه.

01

وبعقد أن تطرقنقا إلقى اتجقاهين مختلفقين لتفسقير أراء مونتسقكيو حقول مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،وبعقد د ارسققة
وتفنيقد األفكققار التققي يقققوم عليهققا كققل مققن االتجققاهين ف ننققا وان كنققا نتوافققق مققل مققا جققاء فققي أراء االتجققاه الثققاني
مققن أن " االسققتقالل هققو فققي الق قرار أو العمققل ولققيس فققي السققيادة ،حيققث نفهققم بالسققيادة سققيادة المؤسسققة األم أو
الدول ققة" إال أنن ققا ال نؤي ققد م ققا ج ققاء ب ققه أنص ققار ه ققذا االتج ققاه ،م ققن أن مونتس ققكيو ن ققادى بالفص ققل العض ققوي ب ققين
الوظققائف أكثققر مققن الفصققل بققين السققلطات ،فقققد اعتقققدوا أن الحكومققة والبرلمققان والقضققاء كققل منهققا هيئققة لهققا
وظيفة معينة ،فعلى البرلمان أن يشرع القوانين ،وعلى الحكومقة أن تققوم بتنفيقذه ،وعلقى القضقاء أن يحكقم فقي
المنازعات التي تنشأ أثناء تنفيذ القوانين.

00
01

علي ،حقيقة الفصل بين السلطات.01 ،

كان النظام السياسي للوال يات المتحدة في العهد االستعماري البريطاني يقوم على أساس الفصل التام بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية ،وكقان
ذلا نتيجة أن القائمين على الوظيفة التنفيذية وهم حكام المستعمرات يعينون من قبل التاج ،بينما ُيمارس السلطة التشريعية ممثلون منتخبون
من قبل الشعب .المرجل السابق.03 ،
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واذا مققا أمعنققا النظققر بهققذه األفكققار سق ُقنالحظ قيققام كققل سققلطة بممارسققة عملهققا باعتبارهققا مرفق قاً عام قاً أو هيئققة
تؤدي وظيفة عامة ،ف نها ستحدد نفسها بهذه الوظيفة ،وتقتصر على مجرد القيام بهذه الوظيفة.
واذا كانت كل سلطة سياسية ،ستجد أن سبب وجودهقا هقو الوظيفقة التقي تمارسقها ،ف نهقا سقتنغلق علقى نفسقها
لمجرد أداء هذه الوظيفة ،وتمنل نفسها من التدخل في أعمال السلطة المجاورة لها.
وبالتالي فق ن تفسقير هقذا المبقدأ علقى هقذا النحقو مقن شقأنه أن يقؤدي بالضقرورة قيقام فكقرة الفصقل المطلقق بقين
السققلطات ،وبالتققالي وضققل الح قواجز بققين السققلطات وعققدم إمكانيققة قيققام رقابققة متبادلققة فيمققا بينهققا .وهققذا مققا لققم
يقصققده مونتسققكيو عنققد المنققاداة بمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،فققي كتابققه روح الق قوانين تحققت عن قوان "دسققتور
انكلتق ار" ،فقققد كققان متققأث اًر بالنظققام اإلنجليققزي القققائم علققى التعققاون بققين السققلطات ،فالغايققة مققن فصققل السققلطات،
هققي تنظققيم تلققا السققلطات المختلفققة بشققكل تكققون األجه قزة الممسققكة بهققا مرتبطققة إحققداها بققاألخرى ،بحيققث ال
يسققتطيل كققل واحققد منهققا أن يقققوم بشققيء علققى حققدى ،ودون أي رقابققة تحققده وتوقفققه عنققد تعسققفه فققي اسققتخدام
الصالحيات الممنوحة له.
ويبققدي بعققل الفقهققاء أن محق ّقرا فك قرة الفصققل بققين السققلطات عنققد مونتسققكيو ،كققان فققي ثالثققة أفكققار مترابطققة
ُ
هققي -1 :كيققف نحمققي الحريققة بعققدم إسققاءة اسققتعمال السققلطة -2 .كيققف نمنققل إسققاءة اسققتعمال السققلطة عققن
طريق أيجاد حكومة معتدلة -3 .كيف نتوصل إلى حكومة معتدلة عن طريق الفصل بين السلطات.

00

يتضقح لنققا ممققا سققبق أنققه لقيس هنققاا مفهققوم واضققح وثابققت لمبقدأ الفصققل بققين السققلطات ،إذ الحظنققا أن أفكققار
مونتسكو حول الفصل بقين السقلطات ،والقذي اعتُبقر أفضقل الجميقل فقي حسقن عقرل هقذا المبقدأ ودققة فهمقه،
القققت تفسققيرات مختلفققة ومتناقضققة مققن قبققل الفقهققاء والبققاحثين .وأخي ق اًر ُنشققير إلققى أنققه بعيققداً عققن المناقشققات
والخالفات التي ثارت بشأن بيقان المقصقود بمبقدأ فصقل السقلطات ،فق ن الغايقة منقه هقي توزيقل وظقائف الدولقة
00

بشير العبيدي" ،مبدأ الفصل بين السلطات"( ،شباط .http://www.madarik.net/mag5and6/15.htm ،)2412

34

علقى هيئقات منفصققلة تسقتقل كقل منهققا عقن األخقرى بمباشقرة وظيفتهقا لمنقل االسققتبداد والقتح ّكم وتركيقز السققلطة
مقيقدة ،علقى نحقو مقا سقنبينه عنقد الحقديث
في يد شقخص أو هيئقة واحقدة ،ويقتم ذلقا مقن خقالل إقامقة حكومقة ّ
المقيقدة فقي هققذا
مقيققدةُ ،
ونشقير إلقى أن مقا نقصقده بالحكومقة ّ
عقن :الفصقل بقين السقلطات وفكقرة إنشقاء حكومقة ّ
الص ققدد ،ه ققو الس ققلطات الق قثالث (التنفيذي ققة والتشق قريعية والقض ققائية) ول ققيس حكوم ققة الس ققلطة التنفيذي ققة (مجل ققس
الوزراء).

ثالث ا" :جان جاك روسو"
يبدو أن موقف جقان جقاا روسقو بشقأن مبقدأ الفصقل بقين السقلطات يشقوبه بعقل الغمقول ،وققد انقسقم الفققه
واختلف بشان موقفه من هذا المبقدأ ،فهقل هقو مقل هقذا المبقدأ أم ضقده؟ فققد ذهقب القبعل إلقى أن روسقو مقن
أنصققار هققذا المبققدأ،

07

بينمققا ذهققب الققبعل الخققر إلققى عكققس ذلققا 07،إال إننققا نققرى أن روسققو لققم يكققن مققن

أنصار مبدأ الفصل بين السلطات القائم على وجود استقالل وتوازن وتعاون بين السلطات الثالث.

06

رابع ا :تطبيق الفصل بين السلطات بالفقه الدستوري التقليدي
عبققرت عققن م ارحققل مختلفققة تققم تحديققدها مققن قبققل الفقققه الدسققتوري
إن ّ
تبنققي آليققة تطبيققق الفصققل بققين السققلطات ّ
والنظريققة الدسققتورية ،فقققد اختلفققت الققدول فققي طريقققة تطبيقهققا للفصققل بققين السققلطات وتعاطيهققا مققل مضققمونه
07

أنظر ،عبد الوهاب ،األنظمة السياسية.177 ،

06

وكبل كالً من السلطتين التنفيذية والقضائية ،وبالتالي ال نكون أمام سقلطات ثقالث متسقاوية
ُنالحظ أن "روسو" أطلق العنان للسلطة التشريعية ّ
أو متوازية في القيمة واألهميقة علقى غقرار مقن يقتضقيه مبقدأ الفصقل بقين السقلطات القذي يتطلّقب االعتقراف بسقلطات متوازيقة ت ارققب بعضقها

07

أنظر ،المرجل السابق .177 ،والزواهرة ،مبدأ فصل السلطات.17 ،

البعل .ومن ناحية أخرى ف ن السلطة القضائية هي تابعة للسلطة التنفيذية وتُعد أحد فروعهقا ،وبالتقالي ال يمكقن الحقديث عقن مبقدأ الفصقل
بين السلطات في ظل عدم استقالل السلطة القضائية ،وبالتالي نخلص إلى القول بان "روسو" لقم يكقن مقل مبقدأ الفصقل بقين السقلطات الققائم
على وجود استقالل وتوازن وتعاون بين السلطات الثالث في الدولة.

35

وأسسقه الفلسققفية ،فلققم تتفققق علققى اعتمققاد آليققة واحققدة ومحققددة بشققأن كيفيققة تطبيققق وتجسققيد مفهققوم الفصققل بققين
السققلطات ،وقققد تباينققت منققاهن وأسققاليب الققدول عملي قًا فققي تطبيققق هققذا المبققدأ بأنمققاط مختلفققة ومتغققايرة ومققن
ضمنها ما ُعقرف بالفققه الدسقتوري التقليقدي بقنمط الفصقل المطلقق أو الجامقد بقين السقلطات ،لكونقه يققوم علقى
تبني أسلوب الفصل التام بقين السقلطات القثالث علقى صقعيد الدولقة ،بحيقث تخقتص كقل سقلطة مقن السقلطات
الثالث بنشاط وظيفي حصري محدد.

14

وق ققد أخ ققذ ه ققذا المب ققدأ ب ققالظهور والتطبي ققق العمل ققي عل ققى ص ققعيد المجتمع ققات السياس ققية ف ققي أعق ققاب الث ققورتين
األمريكيققة والفرنسققية ،فقققد تققأثر دسققتور الواليققات المتحققدة لعققام  1777بهققذا المبققدأ عبققر تطققورات تاريخيققة ،إذ
تققأثر واضققعو دسققتور الواليققات المتحققدة بأفكققار مونتسققكيو حققول هققذا المبققدأ ،وان لققم يققتم الققنص عليققه ص قراحة
ضمن أحكام الدستور ،إال أنه تم األخذ به وتطبيقه بحسقب مقا جقاءت بقه نصقوص الدسقتور بخصقوص مهقام
السقلطات الققثالث بالدولققة ،وقققد تققم األخققذ بمبققدأ الفصقل التققام بققين السققلطات ،أي بمعنققى الفصققل الجامققد ،علققى
نح ققو يح ققول دون التع ققاون ب ققين س ققلطات الدول ققة 11،وذل ققا كم ققا ّبين ققا س ققابقاً ف ققي مع ققرل الح ققديث ع ققن أفك ققار
مونسيكيو حول مبدأ الفصل بين السلطات.

قجل رجقال الثققورة الفرنسقية مبقدأ الفصققل بقين السقلطات فققي إعقالن حققوق اإلنسققان
وفقي فرنسقا بلقد مونتسققكيو س ّ
والم قواطن الصققادر فققي  20أغسققطس  /آب عققام  ،1776فنصققت المققادة السادسققة عشققر منققه علققى أن" :أي
مجتمق ققل ال تكق ققون فيق ققه الحقق ققوق مكفولق ققة ،أو فصق ققل السق ققلطات محق ققددًا ،هق ققو مجتمق ققل لق ققيس لق ققه دسق ققتور علق ققى

14

الريس ،القضاء في فلسطين.22 ،

Vile, Constitutionalism, 83, 84.
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اإلطقالق".

12

وقققد أخقذ أول دسققتور فرنسقي عقققب الثقورة ،وهققو دسقتور عققام  1761بهقذا المبققدأ بصقورة الفصققل

الجامد "المطلق" بين السلطات ،على نحو يحول دون التعاون بينها ،على خقالف مقا دعقا إليقه مونتسقكيو مقن
تحقيقق للتعققاون والرقابققة المتبادلققة.

13

ولقققد تققم تبريققر األخققذ بهقذا الققنمط فققي العالقققة مققا بققين السققلطات الفرنسققية

الققثالث إبققان الثققورة ،بتبريق قرات عديققدة أهمهققا تناسققب نم ققط الفصققل المطلققق مققل توجه ققات الثققورة القائمققة عل ققى
ضرورة منح السلطة التنفيذية المكونة بالمطلق من أنصار وأعضاء الثقورة وقياداتهقا هامشقًا واسقعًا مقن الحريقة
والقققدرة علققى اتخققاذ الق ق اررات وتنفيققذها دون أن يكققون للسققلطات األخققرى المشققكوا فققي والئهققا وانتمائهققا للثققورة
القدرة على وقف هذه الق اررات أو التأثير على تنفيذها.

10

ومن جهة أخرى يعتقد البعل أن أساس الخلط القذي ققام فقي فرنسقا بعقد الثقورة الفرنسقية والمتمثقل بتبنقي مبقدأ
الفص ققل الجام ققد ب ققين الس ققلطات ،ه ققو ت ققأثير أفك ققار المفك ققر الفرنس ققي ألكس ققي دو توكفي ققل

De

(Alexis

) ،Tocquevilleوالتققي بلورهققا فققي كتابققه الديمقراطيققة فققي أمريكققا ) (Democracy in Americaلعققام
 ،1731والذي حقق نجاحاً سريعاً في فرنسا،

11

بعد قيامه بزيارة أمريكقا وتقأثره بالنظقام الدسقتوري السقائد فيهقا،

والقائم على تطبيق مبدأ الفصل الجامد بين السلطات.

10

12

السنارى ،النظرية العامة للقانون.041 ،

10

لققد كققان لحداثقة الثققورة الفرنسققية التقي لققم يسقتقر وضققعها السياسققي بعقد ،أثقره الواضققح فقي اختيققار النظقام السياسققي الجديققد القذي أوجدتققه الثققورة

13

الوهاب ،األنظمة السياسية.162 ،

ألسلوب الفصل المطلق "الجامد" بين السلطات على صعيد الدولة ،لكون حداثة الثورة وعدم استقرار المؤسسات اإلدارية ومؤسسة الجيش في

كبققل السققلطة التنفيذيققة الحاملققة ل اريققة الثققورة
فرنسقا ،قققد حتمققت علققى الثققورة تبنققي نظقام يتناسققب والوضققل السياسققي الجديققد الققذي يتطّلقب أن ال تُ ّ
والتغيير ب جراءات قانونية وادارية قد تنتقص من صالحياتها ومهامها لصالح السلطات األخرى ،مما قد يحول من إمكانية ممارسقتها لقدورها

11
10

األساسقي فقي تثبيقت اسققتقرار الثقورة ونظقام الحكققم الجديقد القذي ُوجققد علقى صقعيد فرنسقا .أنققور رسقالن ،القوجيز فققي القنظم السياسقية (القققاهرة:
مكتبة النهضة العربية.226 ،)1674 ،

جوزيف أبستاين ،ألكسي دو توكفيل :المرشد إلى الديمقراطية ،ترجمة سمية الشامي (القاهرة :كلمات عربية للترجمة والنشر.7 ،)2414 ،

ُيذكر أن "توكفيل" قبل زيارته للواليات المتحدة وتفاعله مل تلا التجربة الجديدة كان غير متحمس للديمقراطية كفكرة؛ فهو ُمتأثر بوالده المؤيد
للنظام القديم والملكية ولم يكن يثق ب مكان نجاح فكرة الديمقراطية وشعارات الثورة مثل الحرية ،والمساواة .المرجل السابق.10 ،13 ،

37

ويذكر أن توكفيل لم ُيسافر إلى أمريكا وحده -كما يعتقد القبعل -بعقد أن عمقل فقي مجقال القضقاء فقي عهقد
ُ
الملقا لقويس فيليقب ،بقل ققام بالسقفر هقو وقاضقي آخقر ُيقدعى جقول دو بومقون )،(Jules de Beaumont
فققد جقاء هقو وبومقون بفكقرة السقفر إلقى أمريكقا الشقمالية لد ارسقة نظقام العقوبقات بالسقجون فقي الجمهوريقة
الجديقدة ،وققد وافققت الحكومقة آنقذاا علقى السقماح بحصقول توكفيقل وبومقون علقى إجقازة لمقدة ثمانيقة عشقر
قهر للبحقث فقي طقرق معاملقة المجقرمين فقي أمريكقا ،إال أنهمقا فقي حقيققة األمقر ذهبقا لغايقات أخقرى بحسقب
ش ًا
أقوال توكفيل ،تتمثل بمعرفة ماهيقة الجمهوريقة الكبيقرة ،ولمقاذا ُيمكقن تأسقيس النظقام الجمهقوري فقي مكقان وال
يمكقن ذلقا فقي مكقان آخقر ،ود ارسقة مختلقف منقاحي اإلدارة العامقة ،بقل وتقأليف كتقاب يققدم مفهومقاً دقيققاً عقن
األمريكيين ،ويرسم شخصية أمريكا ويحلل ظروفها.

17

وفقي وققت الحقق حصقال وهمقا فقي الطريقق إلقى أمريكقا علقى نسقخة عققن الوثيققة الفدراليقة (The
) Federalistوكتقاب كينقت ) (kentعقن الققانون األمريكقي )،(Commentaries on American Law
وكانا مفيدين للغاية ،وهكذا بدءا ببطء فقي تكقوين أفكقار أوليقة عقن البلقد القذي هقم بصقدد زيارتقه،

17

وققد كقان

اهتمقامهم األساسقي منصقبًا علقى رصقد األحقوال االجتماعيقة والسياسقية ،المتمثلقة بكيفيقة معيشقة النقاس ،ومقا
الذي يؤمنون به ،وكيفية التخطيط لآللية التي تدار بها الحكومة ،وكيفية عمل تلا اللية.
وعلى الرغم من اشتراا كل من توكفيل وبومون في السفر إلى أمريكا إلى أن توكفيل هو من قام بتأليف
كتاب الديمقراطية في أمريكا بعد عودته إلى فرنسا ،والذي قام بكتابته وهو يضل القارل الفرنسي نصب

17
17

المرجل السابق.32 -21 ،

عندما وصل توكفيل وبومون إلى الواليات المتحدة كان عدد سكانها يبله نحو  13مليون نسمة موزعين على أربل وعشرين والية ،وقد بلغت
مجمل المدة التي قضاها "توكفيل" و"بومون" في أمريكا  271يوم ًا .المرجل السابق.32 ،

38

دائما على المقارنة ،فكان يكتب عن الواليات المتحدة دون
عينيه ،فمثلما ُيالحظ الكثيرون فقد اعتمد توكفيل ً
أن يبعد إنجلت ار وفرنسا عن عقله.

16

فهذا الكتاب جمل بين التوثيق والتحليل واالنطباعات الشخصية والمقارنة بين نموذجين ،لذلا اعتبر عمله
رائداً في مجاله ألنه جمل التاريخ واالجتماع والسياسة إلى جا نب الفلسفة التي اعتمدت نهن المقارنة
الستنتاج سلسلة توصيفات لتجربة جديدة تمارس عمليًا في مكان بعيد عن أوروبا .وقد بات توكفيل من
المؤيدين للديمقراطية في نسختها األميركية ،وتحمس لتطبيقها في فرنسا ،وقد أثار كتابه ضجة كبيرة في
فرنسا ،وأشعل مجموعة نقاشات طالت سلسلة حقول سياسية وفلسفية واجتماعية آنذاا.

04

وبالتالي ف ن تأثر توكفيل بالنظام السياسي السائد في أمريكا ،وقيامه بنشر أفكاره في فرنسا عقب قيام الثورة
الفرنسية ،كان أساس الخلط الذي تم في فرنسا ،والذي أدى إلى تطبيق الفصل الجامد بين السلطات على
الطريقة األمريكية ،فقد ساهمت أفكار توكفيل بقيام التباسات حول هيكل الحكومة ،والنظام السياسي القائم،
وأسست لفكرة قيام الفصل الجامد بين سلطات الدولة الثالث على غرار النظام السياسي السائد في
أمريكا.

01

غيققر أنققه سققرعان مققا تبققين أن ذلققا الفصققل المطلققق قققد أدى إلققى االسققتبداد والطغيققان وقمققل الحريققات ،واقامققة
أبشل صقور اإلرهقاب ،وذلقا ألن انفقراد كقل هيئقة مقن الهيئقات القثالث بسقلطة مقن السقلطات دون أن تشقاركها
فيها هيئة أخرى ،ودون أن تكون خاضعة لرقابقة أو تقدخل غيرهقا مقن الهيئقات ،يفقتح المجقال أمقام تلقا الهيئقة

16
04

أبستاين ،المرشد إلى الديمقراطية.01 -33 ،

وليد نويهل" ،الحرية ال تعني المساواة :توكفيقل مكتشقف الديمقراطيقة األميركيقة" ،صقحيفة الوسقط البحرينيقة ،ع  24( 1077أبريقل ،)2447
.12

Vile, Constitutionalism, 141-151.
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لالستبداد والتحكم ،ألنها لن تجد أمامهقا هيئقة أخقرى تققف فقي طريقهقا أو تحقول بينهقا وبقين الطغيقان 02.ومقن
أجقل ذلقا ،فقققد عقدلت الدسقاتير الفرنسققية الالحققة علقى فكقرة الفصقل المطلقق بققين السقلطات ،وأخقذت بالفصققل
النسبي المرن الذي يسمح بوجود قدر من التعاون بين الهيئقات العامقة المختلفقة ،دون أن يقؤدي ذلقا إلقى حقد
إلغاء الفواصل بينها أو تمكين إحدى الهيئات من السيطرة على باقي الهيئات واخضاعها إلرادتها.

03

علققى ضققوء مققا تقق ّقدم وبعققد أن تطرقنققا فققي هققذا المطلققب إلققى الحققديث عققن نشققأة مفهققوم الفصققل بققين السققلطات
بالفقققه الدسققتوري التقليققدي ،تبققين لنققا أن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ظهققر كسققالح مققن أسققلحة الكفققاح ض ققد
الحكومققات ا لمطلقققة التققي كانققت تعمققد إلققى تركيققز جميققل السققلطات بققين يققديها ،وكوسققيلة للققتخلص مققن اسققتبداد
الملوا وسلطتهم المطلقة ،وققد الحظنقا أنقه لقيس هنقاا مفهقوم واضقح وثابقت لمبقدأ الفصقل بقين السقلطات مقن
خققالل د ارسققة أفكققار الفالسققفة الققذين نققادوا بهققذا المبققدأ ،فحتققى أفكققار مونتسققكيو حققول الفصققل ب قين السققلطات،
والذي اعتُبقر أفضقل الجميقل فقي حسقن عقرل هقذا المبقدأ ودققة فهمقه ،الققت تفسقيرات مختلفقة ومتناقضقة مقن
قبل الفقهاء والباحثين ،إال أن الغاية الرئيسية منقه هقي توزيقل وظقائف الدولقة علقى هيئقات منفصقلة تسقتقل كقل
منهققا عققن األخققرى بمباش قرة وظيفتهققا لمنققل االسققتبداد والققتح ّكم ،وعققدم تركيققز السققلطة فققي يققد شققخص أو هيئققة
واحدة ،بغل النظر عن أسلوب أو آلية تطبيقه.

02

حسققن البحققري ،الرقابققة المتبادلققة بققين السققلطتين التش قريعية والتنفيذيققة كضققمان لنفققاذ القاعققدة الدسققتورية (جامعققة ع قين شققمس :رسققالة دكتققو ارة:

03

عبد الوهاب ،األنظمة السياسية.162 ،

.02 ،)2440

41

المطلب الثاني
مقيدة تبعا لألنظمة السياسية المختلفة
مفهوم الفصل بين السلطات ومأسسة فكرة حكومة ّ
بعققد أن تناولنققا الحققديث عققن نشققأة مفهققوم الفصققل بققين السققلطات بالفقققه الدسققتوري التقليققدي بالمطلققب السققابق،
مقيقدة تبعقاً لألنظمقة
سنقوم في هذا المطلب بالحديث عن مفهوم الفصقل بقين السقلطات ومأسسقة فكقرة حكومقة ّ
السياسية المختلفة ،من خقالل فقرعين ،نخصقص األول للحقديث عقن مضقمون الفصقل بقين السقلطات ،والثقاني
للحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات وفكرة إنشاء حكومة مقيدة تبعًا لألنظمة السياسية.

الفرع األول
مضمون الفصل بين السلطات
أوالا :تعريف الفصل بين السلطات
فققي مع ققرل الح ققديث ع ققن مض ققمون مبققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات ،فك ققان ال بققد لن ققا م ققن تعري ققف الفص ققل ب ققين
السلطات بالمعنيين القانوني والسياسي.
فقد أُطلق تعبير مبدأ الفصل بين السلطات على معنيين متباينين ،أحدهما سياسي والخر قانوني.
أما المعني السياسي فالمقصود به هو " عدم تركز سلطات الدولقة فقي قبضقة شقخص أو هيئقة واحقدة ،بمعنقى
أن الشققخص الواحققد ال يجققوز أن يتققولى أكثققر مققن وظيفققة واحققدة مققن وظققائف الدولققة الققثالث ،التشقريل والتنفيققذ
والقضققاء .ألن التركيققز يققؤدي بطبيعققة الحققال إلققى إسققاءة اسققتخدام السققلطة ،والققى اسققتبداد الشققخص أو الهيئققة
المتعين عدم الجمل بين السلطات".
القائمة على مباشرتها ،وللحيلولة دون تحقيق ذلا كان من
ّ

00

هاني الطعيمات ،حقوق اإلنسان (عمان :دار الشروق.301 ،)2441 ،

00

40

أمققا المعنللى القللانوني " فيتعلققق بطبيعققة العالقققة بققين السققلطات المختلفققة فققي الدولققة ،فيختلققف مققن دولققة ألخققرى
تبعقًا ل الخقتالف فقي تفسققير هقذا المبقدأ ،والققذي ترتقب عليقه اخققتالف تطبيقق الدسقاتير لققه ،وبالتقالي فقي توزيعهققا
لوظق ققائف الدولق ققة بق ققين السق ققلطات تبع ق قاً الخق ققتالف واضق ققعي هق ققذه الدسق ققاتير فق ققي تفسق ققيرهم لمبق ققدأ الفصق ققل بق ققين
السلطات".

01

ثانيا :الفصل بين السلطات بمفهوميه المرن والجامد
نشأ خقالف بقين فقهقاء الققانون العقام حقول مفهقوم أو مقدلول مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،فقالبعل فهمقه علقى
أنقه يعنقي الفصقل المطلقق بقين السققلطات ،وأن هقذا هقو السقبيل الوحيقد لتحقيققق غايقة المبقدأ األساسقية فقي منققل
وطبقق فقي عقدد غيقر قليقل
التعسف واالستبداد بالسلطة .وهذا التفسير ،قد ذاع وانتشقر فتقرة مقن القزمن ،وسقاد ّ
بينن ققا ف ققي مع ققرل الح ققديث ع ققن التطبيق ققات العملي ققة لمب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات بالفق ققه
م ققن الدس ققاتير ،كم ققا ّ
الدسققتوري التقليققدي بالمطلققب السققابق ،إال أن الغالبيققة العظمققى مققن الفقهققاء قققد فهمققت المبققدأ علققى نحققو آخققر،
ال مل التوازن والتعاون ما بقين السقلطات ،وهقو التفسقير القذي
وهو أنه يعني الفصل المرن أو النسبي ،أي فص ً
يأخذ به في هذه األيام معظم أساتذة فقه القانون العقام،

00

علقى القرغم مقن تمسقا بعقل الفقهقاء بفكقرة الفصقل

الجامد ،القائم على فكرة "الرقابة المتبادلة" ،القائم في الواليات المتحدة األمريكية حتى هذه اللحظة.
سنتعرل بصورة وجيزة إلى آراء كل من الفريقين:
وفيما يلي
ّ

01
00

الطعيمات ،حقوق اإلنسان.302 ،

البحري ،الرقابة المتبادلة.04 ،
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 .2مضمون فكرة الفصل الجامد "المطلق" بين السلطات:
سقادت هقذه الفكقرة فقي الحقبقة التقي أعقبقت الثقورة الفرنسقية مباشقرة كمقا ّبينقا سقابقًا ،فققد فهقم رجقال تلقا الثقورة
ومقن عاصقرهم مقن الفقهقاء مبقدأ الفصقل بقين السقلطات علقى أنقه فصقل جامقد ومطلقق ،أي أن كقل سقلطة مقن
سقققلطات الدولقققة الق ققثالث يج ق قب أن تباشق ققر اختصاصق ققاتها اسق ققتقالالً ،وال تتقققدخل فق ققي اختصاصقققات السق ققلطات
األخرى .وقد استندوا في تفسيرهم إلى أن األمة صاحبة السيادة تملا ثقالث سقلطات ،وكقل سقلطة تمثقل جقزءاً
ال مققن هققذه
ال مققن أج قزاء السققيادة التققي تملكهققا ،وعنققدما تختققار األمققة ممثليهققا ف نهققا تفققول كق ً
ال ومسققتق ً
منفصق ً
الس ققلطات إل ققى هيئ ققة عام ققة مس ققتقلة ومتخصص ققة ،فتف ققول إح ققدى ه ققذه الهيئ ققات األم ققة ف ققي ممارس ققة الس ققلطة
التشقريعية ،واألخققرى فققي ممارسققة السققلطة التنفيذيققة ،والثالثققة فققي ممارسققة السققلطة القضققائية؛ وهققذه الوظققائف
القثالث ليسققت مجققرد اختصاصققات مختلفققة تصققدر عقن سققلطة واحققدة ،ولكنهققا سققلطات مسققتقلة تعبققر كققل منهققا
عن جانب من جوانب السيادة ،وتمارس نشاطاً متمي اًز ومستقالً.

07

ويترتب على ذلا ،قيام فصل مطلقق بقين هقذه السقلطات القثالث ،وحصقر كقل سقلطة منهقا فقي نقوع معقين مقن
النشققاط ،وعليققه ،ذهققب أنصققار هققذا االتجققاه إلققى القققول بققأن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات يقققوم علققى قاعققدتين
تكمقل إحقداهما األخقرى :فهقو يققوم أوالً علقى قاعقدة التخصقص القوظيفي ،فتتعقدد الهيئقات العامقة بققدر تعقدد
سلطات الدولة ،وتختص كل منها بأعمال سلطة معينة من هذه السلطات ،ويقوم ثانيقاً علقى قاعقدة االسقتقالل
العضققوي ،فتعققد كققل هيئققة مققن هققذه الهيئققات مس قاوية لغيرهققا ومسققتقلة عنهققا ،وال يجققوز أن تتققدخل إحققداها فققي
أعمال األخرى.

07

وبخصوص التطبيق العملي لهذا المفهوم للفصل بين السلطات فققد تطرقتقا إلقى ذلقا سقابقًا

فققي مع ققرل الحققديث ع ققن أفكققار مونتسق قكيو وتبنققي الوالي ققات المتحققدة األمريكي ققة لمفهققوم الفص ققل الجامققد ب ققين
07
07

هيكل ،بناء وتنظيم الدولة.177 ،
المرجل السابق.177 ،
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الس ققلطات ،و أيضق قاً أثن ققاء الحقققديث ع ققن التطبيق ققات العمليقققة لمب ققدأ الفص ققل بق ققين الس ققلطات بالفق ققه الدسق ققتوري
التقليدي.

06

 .1مضمون فكرة الفصل المرن بين السلطات "التفسير الحديث":
تقوم فكرة الفصل النسبي أو المرن بين السلطات العامقة علقى أسقاس أن "سقلطة الدولقة تمثقل وحقدة ال تتجق أز"،
غيققر أن للدولققة وظققائف ثققالث هققي الوظيفققة التشقريعية والوظيفققة التنفيذيققة والوظيفققة القضققائية ،وهققذه الوظققائف
الثالث يجب أن توزع على هيئقات ثقالث ،بحيقث تكقون هنقاا هيئقة تخقتص بممارسقة التشقريل ،وهيئقة تخقتص
بممارسة أمقور التنفيقذ ،وهيئقة تباشقر الوظيفقة القضقائية؛ غيقر أن تلقا الهيئقات عنقدما تباشقر تلقا الوظقائف ال
تباشققرها ،باعتبارهققا سققلطات منفصققلة يمثققل كققل منهققا جانب قًا مققن جوانققب السققيادة ،بققل باعتبارهققا مجموعققة مققن
االختصاصققات تص ققدر م ققن سققلطة موح ققدة ه ققي سققلطة الدول ققة ،وه ققذه االختصاصققات ال يمك ققن الفص ققل بينه ققا
فصالً مطلقاً لسببين:
السبب األول :أن هذه االختصاصات جميعًا إنما تمقارس ألجقل تحقيقق الصقالح العقام ،وبنقاء عليقه ف نقه يجقب
أن يقوم تعاون وتنسيق بين الهيئات التقي تباشقرها ،وذلقا ألجقل تحقيقق تلقا الغايقة .والسقبب الثقاني :مفقاده أن
هقذه االختصاصققات ،يتقداخل بعضققها مقل الققبعل الخققر لدرجقة ال تسققمح بالفصقل بينهققا فصقالً مطلققاً ،وبنققاء
عليه يجب أن تكون هناا درجة معينة من المشاركة في ممارستها بقين الهيئقات العامقة المختلفقة ،شقريطة أال
تؤدي تلا المشاركة إلى إلغاء الفواصل القائمة بينها ،أو تركيز السلطة في يد و ا
احدة منها.
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وقققد ذهققب معظ ققم فقهققاء القققانون الع ققام إلققى أن المفهققوم الص ققحيح لمبققدأ الفصققل ب ققين السققلطات الققذي قص ققده
مونتسكيو هو الفصل المتوازن بقين السقلطات العامقة القثالث فقي الدولقة ،مقل قيقام ققدر مقن التعقاون فيمقا بينهقا
لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ،ووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وققوف كقل سقلطة عنقد حقدودها دون أن
تتجاوزها أو تعتدي على سلطة أخرى؛

71

في محاولقة إليجقاد حقل مقا لنقيضقين همقا السقلطة والحريقة 72.وذلقا

كما أشرنا سابقًا في معرل الحديث حول أفكار مونتسكيو بشان الفصل بين السلطات.

بناء على ما تق ّقدم فق ن الفصقل المقرن هقو الفصقل المتقوازن فقي توزيقل الصقالحيات والمسقؤوليات مقل قيقام ققدر
مققن التعققاون بققين سققلطات الدولققة الققثالث ،لتنفيققذ وظائفهققا فققي توافققق وانسققجام بشققكل يحققد مققن هيمنققة أي منهققا
على الشأن العام .وذلا على عكس الفصل المطلق الذي يجعل من كل هيئقة سقلطة منعزلقة تمامقًا عقن بقاقي
السققلطات ،فتمققارس اختصاصققاتها بطريقققة مسققتقلة قققد تمكنهققا مققن إسققاءة اسققتعمالها ،ألن السققلطة المسققتقلة ال
تج ق ققد أمامهق ق ققا عائق ق ق قاً يمنعهق ق ققا م ق ققن االسق ق ققتبداد ،فالسقق ققلطات األخقق ققرى ال تس ق ققتطيل أن تتقق ققدخل فق ق ققي ممارسق ق ققتها
ال مقن أن يكقون هقذا
الختصاصاتها ،وبالتالي ال تستطيل أن تحول بينها وبقين ممارسقة الطغيقان ،ومقن ثقم ،بقد ً
الفصققل المطلققق ضققمانة ضققد الققتح ّكم واالسققتبداد ،ف نققه يهيققا الفرصققة للققتحكم واالسققتبداد ،إال أن هققذه مجققرد
ادعاءات فقد ينجح تطبيقق مبقدأ الفصقل بقين السقلطات بمفهومقه الجامقد فقي بعقل األمكنقة واألزمقان ،ويقؤدي
إلى إقامة نظام سياسي تُصان فيه الحقوق والحريات ،مثل الواليات المتحدة األمريكية.
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الفرع الثاني
مبدأ الفصل بين السلطات وفكرة إنشاء حكومة مقيدة تبعا لألنظمة السياسية

مقيدة تبع ا لمبدأ الفصل بين السلطات
أوالا :مأسسة فكرة إنشاء حكومة ّ
تنقسققم الحكومققات مققن حيققث تركيققز السققلطة فققي يققد شققخص أو هيئققة واحققدة ،أو توزيعهققا علققى هيئققات متعققددة
مقيدة.
إعما ً
ال لمبدأ الفصل بين السلطات ،إلى حكومات مطلقة ،وحكومات ّ
والحكومة المطلقة هي" :الحكومة التي تتركز فيها السلطة فقي يقد شقخص واحقد ،أو هيئقة واحقدة ،مقل خضقوع
هذا الشخص أو تلا الهيئة في ممارسة السلطة إلى الققانون .وهقذا النقوع مقن الحكومقات يختلقف بهقذا الوضقل
عن الحكومة االستبدادية ،التي ال تخضل في ممارسة سلطتها للقانون".

73

قوزع فيهققا السققلطات علققى هيئققات مختلفققة ،تققتم ّكن مققن خاللهققا كققل
المقيققدة هققي" :الحكومققة التققي تق ّ
أمققا الحكومققة ّ
سققلطة مققن مراقبققة السققلطة األخققرى ،فتحققد مققن إمكانيققة مخالفتهققا ألحكققام القققانون أو االنح قراف عققن مقاصققده،
مجسقدة فققي تطبيقهقا مبققدأ الفصقل بققين السقلطات ،الققذي نقادى بققه فقهقاء القققانون الدسقتوري وعلققى أرسقهم الفقيققه
الفرنسقي مونتسققكيو ،وذلقا لتحقيققق الغايقات واألهققداف المنشقودة مققن األخقذ بققه علقى أسققاس أن السقلطة تُ ارقققب
وتوقف السلطة وتمنعها من أي تعتدي عليها".
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وتتّخذ هذه الحكومة تطبيقات متعقددة فقي األنظمقة السياسقية القائمقة علقى أسقاس مبقدأ الفصقل بقين السقلطات،
كالنظ ققام الرئاس ققي ،والنظ ققام البرلم ققاني سق قواء ك ققان ملكيق قًا أو جمهوريق قًا ،والش ققبه رئاس ققي ،ول ققذلا فق ق ن الملكي ققات
المقيدة.
الدستورية التي تتوزع فيها السلطة بين الملا والبرلمان تُعتبر مثاالً للحكومات ّ

71

علققى ضققوء مققا تقق ّقدم ف ق ن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات باعتبققاره مبققدأ قققانوني يهققدف إلققى توزيققل وظققائف الدولققة
األساسية على سلطات الدولة القثالث التنفيذيقة والتشقريعية والقضقائية ،بطريققة تكفقل اسقتقاللية وتخصقص كقل
سققلطة مققن ه ققذه السققلطات بممارس ققة مهامهققا ،مققن خ ققالل الت قزام ك ققل مققن السققلطات ال ققثالث بالمهققام الوظيفي ققة
المحددة لها على وجه القطل ،فضقالً عقن التزامهقا بواجقب االمتنقاع عقن التقدخل فقي مهقام وصقالحيات غيرهقا
قدخل فقي
من السلطات إال في الحاالت التي أقر القانون صراحة لسلطة محددة بذاتها بجواز قيام مثل هقذا الت ّ
قوزع فيهققا السققلطات علققى
مقيقدة تق ّ
أعمقال واختصاصققات غيرهققا مققن السققلطات ،ققد أسققس لفكقرة إنشققاء حكومققات ّ
هيئات مختلفة ،بحيث تقتم ّكن مقن خاللهقا كقل سقلطة مقن مراقبقة السقلطة األخقرى ،فتحقد مقن إمكانيقة مخالفتهقا
ألحكام القانون؛ وبالتالي ترسيخ الحرية ومنل االستبداد الناجم عقن اسقتئثار السقلطة وتجميعهقا فقي يقد شقخص
مقيققدة تبع قاً لمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،مققا هققو إال وسققيلة لتحقيققق
أو هيئققة .وعليققه ُنالحققظ أن قيققام حكومققة ّ
المقيققدة يجقب أن تكقون فقي نفققس
غايقة تتمثقل بحمايقة الحقققوق والحريقات ،ممقا يقدفعنا إلققى الققول بقأن الحكومقة ّ
الوقت "حكومة فاعلة" أي أن تعمل علقى اتخقاذ كافقة اإلجقراءات الالزمقة لتطبيقق الفصقل بقين السقلطات ومنقل
االسققتئثار بالسققلطة مققن قبققل شققخص أو هيئققة ،لحمايققة الحقققوق والحريققاتعلى أرل الواقققل؛ وبالتققالي ف ق ن قيققام
حكومة ُمقيدة دون أن تكون فاعلة ،يعني عدم قيام مؤسسة الفصل بين السلطات.
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مقيقدة تبعقاً لألنظمقة السياسقية ،كقان
وفي معرل الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات وفكرة إنشاء حكومة ّ
البد لنا من التطرق إلى موضوع الرقابة على دستورية القوانين وتأسيس مفهوم جديد لمبدأ فصل السلطات.
فكيققف أسسققت الرقابققة علققى دسققتورية الق قوانين لمفهققوم جديققد لمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،وهققل يتوافققق ذلققا
مقيدة؟
المبدأ طبقاً لهذا المفهوم مل فكرة إنشاء حكومة ّ
إن الققول بقأن الرقابققة علقى دسقتورية الققوانين ققد أسسققت لمفهقوم جديقد لمبققدأ الفصقل بقين السققلطات لقم يسققتنبط
مققن العققدم ،ب ققل مققن احتكققام القاض ققي الدسققتوري لل ققنص الدسققتوري ،ومققن خ ققالل تفسققير هققذا المب ققدأ بمققا يلب ققي
التغيرات التقي طالقت المجتمعقات المحكومقة بطبيعتهقا التجدديقة ،بحيقث فقرل علقى القاضقي الدسقتوري إعقادة
النظ ققر حت ققى بمب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات وال ققذي ربم ققا اعتبق قره ال ققبعل مب ققدأ ثابتق قاً ،باعتن ققاق فكق قرة أن عالق ققة
السلطات بالدولة محكومة برغبة وارادة األطراف السياسية الفاعلة بالدولة.

70

فقد رأى بعل الفقه " أن نظرية الفصقل بقين السقلطات التقي ظهقرت لتحقد مقن سقلطة الحكقام المطلققة ولتحقيقق
الحريقة كققان البقد لهققا مققن أن تتط ّقور ،لتأخققذ شققكالً جديقداً مققل ترسقيخ مبققادل الحريققة ،علقى اعتبققار أن القاعققدة
عبقر هقذه
الحقوقية لم تعد تبدو كشيء ثابت وشبه ّ
متغيقرة ومتحركقة كالمجتمعقات البشقرية التقي تُ ّ
مقدس إذ أنها ّ
القاعققدة عققن تطلعاتهققا تعبي ق اًر كققامالً".

77

فمققن غيققر المنطقققي أن يبقققى هققذا المبققدأ محاط قاً بهالققة مققن التقققديس

حي ققال المتغيق قرات الت ققي لحق ققت بالمجتمع ققات الديمقراطي ققة الحديث ققة ،ف ققال ب ققد م ققن أن يتط ققور ليواك ققب تط ققورات
مجتمعات العصر الحديث .مما دفل بعل الدول الديمقراطية كفرنسقا إلقى تغييقر جقذري فقي نظرتهقا إلقى مبقدأ
الفصل بين السلطات من خالل اعتماد دستور جديد ال يقتصقر دوره فققط علقى تفعيقل اسقتقاللية سقلطة كانقت
مغيبققة وهققي السققلطة القض ققائية ،ب قل ب يجققاد س ققلطة جديققدة فرضققت نفسققها باس ققم اإلرادة العامققة المتجسققدة ف ققي
ّ
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الدستور ،فقد كان مبقدأ الفصقل بقين السقلطات علقى حقد تعبيقر العالمقة جيقزي ( )G.Jezeمبقدأ باتجقاه واحقد،
ال ُيفققرل علققى المشققرع الن القققانون لققه مققن القققوة مققا يؤهلققه للتققدخل فققي كافققة المجققاالت .وعليققه ف ق ن جميققل
السق ققلطات محكومق ققة بهرميق ققة تتربق ققل علق ققى أرسق ققها السق ققلطة التش ق قريعية ،أي بمعنق ققى أننق ققا أمق ققام فصق ققل عمق ققودي
للسلطات ،سقفه األعلى نقص الققانون مقل تغييقب كلقي للقنص الدسقتوري القذي ُيعتبقر النقاظم األساسقي لهيكليقة
ال فققي الغايققة التققي مققن
النظققام السياسققي .وعليققه ف ق ن حجققب الققنص الدسققتوري ،وعققدم االحتكققام إليققه أوجققد خل ق ً
أجلهققا وجققد مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،الهققادف إلققى اسققتبعاد هيمنققة أي سققلطة علققى نظيرتهققا مققن السققلطات
األخرى في الدولة ،حرصاً علقى حققوق األفقراد وحريقاتهم مقن جمقل مختلقف الوظقائف فقي سقلطة واحقدة .لقذلا
توافق الفقه على استبعاد التطبيق الجامد لمبدأ الفصل بين السقلطات ،بحيقث سقعى الفققه الحقديث إلقى اعتمقاد
مفهققوم الفصققل المققرن بققين السققلطات والققذي يقققوم علققى اعتبققاره وسققيلة يققتم مققن خاللهققا الت قوازن بققين الهيئققات
المختصققة والمسققتقلة ،ولكققن عنققد الحققديث عققن "التعققاون والت قوازن" البققد أن يكققون هنققاا مرجعيققة تفققرل هققذا
تنب ققل من ققه ه ققذه المرجعي ققة لت ققأمين ذل ققا
التق قوازن ،وم ققن أج ققل ذل ققا وج ققد ال ققنص الدس ققتوري ليك ققون المنب ققل ال ققذي ُ
"التعاون والتوازن" ،وهذه المرجعية هقي "القاضقي الدسقتوري" مقن خقالل القيقام بالرقابقة علقى دسقتورية الققوانين،
كي تكون الحارس لحسن تطبيقق كافقة قواعقد الدسقتور وعقدم مخالفتهقا شقكالً ومضقموناً .وتبعقاً لقذلا أصقبحت
النظرة الحديثة تتجه إلى وصقف آخقر لمبقدأ الفصقل بقين السقلطات ُيمكقن تلخيصقه بأنقه فصقل أفققي ،ال ُيمكقن
مققن خاللققه أن تق ّقدعي أيققة سققلطة بتفوقهققا علققى غيرهققا ،فحتققى السققلطة التش قريعية ال ُيمكنهققا التفكيققر بانته ققاا
الدستور إذ يتحتم عليها إتباع آلية متوازنة في التشريل تخضقل للمبقادل الدسقتورية .وان هقذا الخضقوع ألحكقام
الدس ق ققتور م ق ققن الس ق ققلطة التشق ق قريعية أو التنفيذي ق ققة أو القض ق ققائية ،ل ق ققم يك ق ققن ليوج ق ققد دون الرقاب ق ققة عل ق ققى دس ق ققتورية
القوانين.
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طبقق قًا لم ققا س ققبق فق ق ن مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات بمفهوم ققه الح ققديث تبعق قًا لقي ققام الرقاب ققة الدس ققتورية ،وفقق قًا لم ققا
قوزع فيهقا السققلطات علققى هيئققات مختلفقة ،بحيققث تققتم ّكن مققن
أوضقحناه أعققاله يعققزز لفكقرة قيقام حكومققة م ّقيققدة تُق ّ
خاللها كل سلطة مقن مراقبقة السقلطة األخقرى ،فتحقد مقن إمكانيقة مخالفتهقا ألحكقام الققانون ،بصقورة أكثقر مقن
مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه التقليدي ،وذلا من خالل تقييد السقلطات القثالث بصقورة أكبقر مقن خقالل
احتكامهققا وخضققوعها ألحكققام الدس ققتور ،وعققدم إمكانيتهققا لمخالف ققة أحكامققه ،تبع قًا لقي ققام الرقابققة علققى دس ققتورية
القوانين ،والتي أضافت رقابة أخرى علقى السقلطات القثالث إضقافة إلقى الرقابقة المتبادلقة التقي ُينقادي بهقا مبقدأ
الفصل بين السلطات ،لحماية حقوق اإلنسان وحرياته.

ثاني ا :األنظمة السياسية المعاصرة تبع ا لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات
لم تتفق الدول بخصوص آليقة فهقم ماهيقة مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،وطريققة تعاطيهقا مقل مضقمونه وأسسقه
الفلسفية ،ولم تتمكن من اعتماد آلية واحدة ومحددة بشأن كيفية تطبيقق وتجسقيد مفهقوم الفصقل بقين السقلطات
على صعيد سلطاتها الثالث ،فقد اختلفت وتباينت مناهن وأساليب الدول عملياً فقي تطبيقق هقذا المبقدأ لتسقتقر
في نهاية األمر على ثالثة أنماط أو اتجاهات مختلفة من األنظمة الديمقراطية المعاصرة.

76

إن األنظم ققة الديمقراطي ققة الحديث ققة ه ققي بص ققفة أساس ققية أنظم ققة نيابي ققة ،أي تأخ ققذ بالديمقراطي ققة النيابي ققة ،والت ققي
ال مقن أن ُيحكقم مباشقرة،
انتشرت باعتبارهقا األسقلوب العملقي الممكقن لتحقيقق مبقدأ سقيادة الشقعب ،فالشقعب بقد ً
ُيمققارس الحكققم والسققلطة بأسققلوب غيققر مباشققر بواسققطة نوابققه المنتخبققين فققي البرلمققان ،وقققد تطق ّقور هققذا النظققام
نحقو تحقيقق ُمباشقرة الشقعب لقبعل مظققاهر السقيادة باالشقتراا مققل البرلمقان ،وهقذا هققو نظقام الديمقراطيقة شققبه
76

الريس ،القضاء في فلسطين.23 ،

51

المباشرة التي تأخذ بها بعل الدول الحديثة ،وان هقذه األنظمقة تنقسقم فيمقا بينهقا إلقى ثالثقة أنظمقة ديمقراطيقة
على أساس نظرتها لمبدأ الفصل بين السلطات.

74

فقققد انتهجققت الدسققاتير المختلفققة مواقققف متباينققة مققن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،وقققد اتجققه الفقققه إلققى التمييققز
بين ثالث صور مقن األنظمقة السياسقية منظقو اًر إليهقا مقن زاويقة الفصقل النسقبي بقين السقلطات ،أي مقن حيقث
مدى ما يقوم بينها من عالقات وروابط ،ف ذا قامت العالقات بين السلطات علقى أسقاس المسقاواة كقان النظقام
ويسققمى النظققام بحكومققة
برلماني قًا ،واذا كانققت الغلبققة والمكانققة األعلققى للس قلطة التنفيذيققة سققمي النظققام رئاسققيًاُ ،
الجمعية إذا كانت الهيئة التشريعية هي المهيمنة على غيرها من الهيئات.

71

وتبع قاً لظققروف كققل دولققة ،اختلققف واضققعو دسققاتيرها فققي مققدى تفسققير وتطبيققق مبققدأ الفصققل بققين السققلطات،
وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وعليه نجقد أن العالققات والقروابط بقين هقذه السقلطات تختلقف مقن
دولة ألخرى.

فالنظللام الرئاسللي الققذي أنشققأه الدسققتور األمريكققي ،فققي الواليققات المتحققدة األمريكيققة ،والققذي أراد بققه تقريققر مبققدأ
فصققل السققلطات المطلققق ،يقضققي باسققتقالل كققل هيئققة عققن األخققرى إلققى أقصققى درجققة ممكنققة وتوزيققل السققلطة
علققى هققذه الهيئققات ،األمققر الققذي ال يحقققق التعققاون بققين هققذه الهيئققات المختلفققة ،وهققذا يتحقققق بوجققود سققلطة
تنفيذية من اختصاص الرئيس ،وسلطة تشريعية ُيباشقرها الكقونغرس بمجلسقيه ،وأخيق اًر سقلطة قضقائية تُمارسقها
المحاكم القضائية.
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الزواهرة ،مبدأ فصل السلطات.24 ،
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50

ويقذهب بعققل الفقهقاء إلققى أن النظقام الرئاسققي ينقدرج تحققت القنظم السياسققية التقي تأخققذ بمبقدأ الفصققل المطلققق
التام بين السقلطات،

73

وعلقى ذلقا أرسقى الدسقتور األمريكقي مبقدأين :مبقدأ االسقتقالل العضقوي لكقل سقلطة،

ومبدأ التخصص الوظيفي.

70

71

إال أننا نرى بأن النظام الرئاسي يأخذ بالفصل شبه المطلق بين السلطات ،فققد أُدخقل علقى هقذا النظقام بعقل
االسققتثناءات لقاعققدة الفصققل التققام بققين السققلطات ،طبققًا لمققا سققنبينه الحققًا ،ممققا جعققل الققبعل يعتبقره مققن ُنظققم
التعاون بين السلطات.
وفقي هققذا النظقام يكققون الرجحقان لكفققة السقلطة التنفيذيققة ،إذ يققوم هققذا النظقام علققى وحقدة السققلطة التنفيذيققة ،إذ
يجمققل رئ ققيس الدول ققة بققين يدي ققه كاف ققة ص ققالحيات واختصاصققات الس ققلطة التنفيذي ققة فهققو رئ ققيس الدول ققة ورئ ققيس
الحكومقة،

70

وبققذلا تكققون سققلطات رئققيس الجمهوريققة واسقعة ،فهققو ُيعققين السققكرتيريين ويعقزلهم ،وال ُيسققألون إال

أمامه وحده ،فهم غير مسئولين أمام البرلمان.
أمققا بشققأن العالقققة مققا بققين السققلطتين التنفيذيققة والتشقريعية طبققاً لهققذا النظققام ،فتتمثققل بعققدم إمكانيققة الجمققل بققين
المنص ققب ال ققوزاري وعض ققوية البرلم ققان فالس ققكرتيريون المع ققاونون للق قرئيس ل ققيس م ققن حقه ققم أن يكونق قوا أعض ققاء
بالبرلمان في نفس الوقت ،كما ال يجوز لهم دخول البرلمان لشرح سياسقة القرئيس أو القدفاع عنهقا ،ولقيس مقن
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يقصد باالستقالل العضوي أن تكون كل سلطة من سلطات الدولة الثالث ،السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،مستقلة

عن السلطتين األخريين ،وخاصة في مجال التكوين والحل .فرئيس الواليات المتحدة ينتخب بواسطة الشعب وال يمكن مساءلته أمام البرلمان.

والكونجرس يتم اختيار أعضاءه من الشعب وال يملا الرئيس األمريكي حل البرلمان .ثامر الخزرجي ،النظم السياسية الحديثة والسياسات

71

العامة (عمان :دار مجدالوي.204 ،)2440 ،

يقصد بالتخصص الوظيفي أن تختص كل سلطة من السلطات الثالث بوظيفة معينة بذاتها .فال يجوز ألي سلطة أن تجاوز وظيفتها إلى

غيرها مما يدخل في اختصاص سلطة أخرى .المرجل السابق.204 ،
86نشيرهناإلىأنهاليوجدحكومةبالمعنىالموجودبالدولذات األنظمةالبرلمانية،أيبمعنىمؤسسةتمثلحكومةتضمعدةوزراء،فما
ُيطلق عليهم الوزراء بالنظام البرلماني ليسوا اال مجرد مساعدين للرئيس في النظام الرئاسي ،يأتمرون بأمره وينفذون سياسته بشكل كامل
لذلا فهم ليسوا وزراء إنما هم سكرتيريون .انظر ،الخطيب ،الوسيطفيالنظمالسياسية.365،

52

حققق رئققيس الجمهوريققة اقتقراح الققوانين علققى البرلمققان ،وال توجققد رقابققة مققن البرلمققان علققى رئققيس الجمهوريققة أو
السكرتيريين فرئيس الجمهورية غير مسئول سياسيًا أمام البرلمان وكذلا ال يجقوز للبرلمقان أن يوجقه أسقئلة أو
استجواب للسكرتيريين فهو ال يمنحهم الثقة وبالتقالي لقيس لقه حقق حجقب الثققة عقنهم ،ولقيس للسقلطة التنفيذيقة
أية رقابة على البرلمان فال يجوز لرئيس الجمهورية حق دعوة البرلمان الجتماعاتقه السقنوية العاديقة أو تأجيقل
اجتماعاته أو فضها كذلا ال يجوز للرئيس حق حل البرلمان.

77

ولكققن بققالرغم مققن المفهققوم النظققري للفصققل الجامققد والمنبثققق عققن الققنص الدسققتوري طبق قًا لمققا بينققاه أعققاله ،ف ق ن
الرقابقة علقى دسقتورية الققوانين ،مققن خقالل اجتهقادات المحكمقة العليقا قققد لعبقت دو اًر أساسقياً فقي تبقديل الناحيققة
التطبيقيققة لمبققدأ الفصققل الجامققد للسققلطات المعتمققد فققي النظققام الرئاسققي ،ألن المتطلبققات السياسققية والقانونيققة
تفرل نفسها على المبدأ ،ولهذا جاءت اجتهادات المحكمة العليا في أمريكقا لتعطقي مبقدأ الفصقل الجامقد بقين
السلطات منهجية جديدة.

77

ففي ضوء هذه االجتهادات ف ن التداخل بين أعمقال السقلطتين التنفيذيقة والتشقريعية أصقبح قائمقاً وان كقان فقي
نطاق أضيق ،كتفويل الكونغرس لرئيس الدولة بعل صالحياته التشقريعية ،ومقا يتعلقق بصقالحيات القرئيس
الدست ورية حقول نشقر الققوانين ،وحققه فقي الفيتقو ،فقرئيس الجمهوريقة يملقا الحقق فقي االعتقرال علقى القق اررات
الصققادرة مققن الكققونجرس وال يسققتطيل التغلققب علققى اعت ارض ققات ال قرئيس إال بع قد عققرل الق ق اررات عليققه ثاني ققة
وموافقته عليها بأغلبية الثلثين.

76

وفققي مقابققل هققذه االجتهققادات ُيقققرر الدسققتور بعققل االمتيققازات للكققونغرس تجققاه رئققيس السققلطة التنفيذيققة ،إذ
يج ققب أخ ققذ رأي مجل ققس الش ققيوخ فيم ققا يتعل ققق بالسياس ققة الخارجي ققة ،كم ققا يج ققب الحص ققول عل ققى موافقت ققه عل ققى
77
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53

المعاهدات واالتفاقيات التي يعقدها رئيس الجمهورية ،فضال عن ضرورة موافقتقه علقى تعيقين كبقار المقوظفين
وقضققاة المحكمققة العليققا ،إضقافة إلققى الموافقققة علققى الموازنققة التققي تعققدها السققلطة التنفيذيققة ،وصققالحية االتهققام
الجنائي ،إذ منح الدستور األمريكي لمجلس النواب حق اتهام رئيس الدولة وكبار الموظفين الفدراليين.

64

وفققي إطققار حققاالت تققدخل الكققونغرس ف قي صققالحيات ال قرئيس فهنققاا بعققل الحققاالت التققي لققم تققرد بالدسققتور
ولكققن التطبيققق العملققي أوجققدها :مثققل دور األحقزاب السياسققية النشققيط ذات النظققام الحزبققي الثنققائي والققذي يقققيم
جس ًار من التواصل بين القرئيس وأعضقاء الكقونغرس ،إضقافة إلقى تكقوين اللجقان البرلمانيقة المتخصصقة والتقي
تتابل رسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها على المستويين البرلماني والتنفيذي.

61

يتضققح لنققا ممققا سققبق ،التأكيققد علققى الفك قرة التققي طرحناهققا أعققاله ،المتمثلققة بقيققام النظققام الرئاسققي علققى فك قرة
الفصل شبه المطلق ،وليس الفصل المطلق بين السلطات ،وذلا لقيام بعل االسقتثناءات عليقه فقي ظقل هقذا
النظققام كمققا ّبينققا أعققاله ،وذلققا أن منطققق الفصققل المطلققق يسققتبعد أيققة اسققتثناءات ،وهققو أمققر يتعققذر تحقيقققه.
وب ققذلا فق ق ن تطبي ققق مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات طبقق قاً للنظ ققام الرئاس ققيُ ،يع ققزز لفكق قرة قي ققام حكوم ققة مقي ققدة وال
يتنقاقل معهققا ،فهنقاا نققوع مقن التقداخل والتقييقد ،وان كققان فقي نطققاق ض ّقيق بققين صقالحيات كققل مقن السققلطة
التنفيذية والسلطة التشقريعية فقي هقذا النظقام ،هاتقان السقلطتان اللتقان تحتكمقان ألحكقام الدسقتور ،إضقافة علقى
وجود المحكمة العليا ،بوصفها الدرع الحامي لهذا الدستور من خالل إعمال الرقابة على دستورية القوانين.

64
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الجليل ،مبدأ الفصل بين السلطات.120 ،

الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية.372 ،

54

أمققا النظللام البرلمللاني فهققو ذلققا النظققام الققديمقراطي الققذي نشققأ فققي انجلتقرا ،ويقققوم علققى وجققود مجلققس منتخققب
ويطلقق علقى المجلقس المنتخقب فقي النظقام البرلمقاني :البرلمقان ،ومقن
يستمد سلطته من الشعب الذي انتخبهُ ،
هنا جاءت تسمية هذا النظام.
ويقوم على فصل مرن أو نسبي بين السلطتين التشريعية والتنفيذيقة ،ولقيس فصقالً مطلققاً بينهقا ،بحيقث يتحققق
في هذا النظام تعاون ورقابة متبادلة بين السلطات ،إذ يفترل النظقام البرلمقاني تسقاوي كقل سقلطة مقن هقاتين
السققلطتين مققل األخققرى دون أدنققى تبعيققة أو سققيطرة إلحققداهما علققى األخققرى ،وهققذا التسققاوي يعنققي مققن ناحيققة
أخرى ضرورة التعاون بينها.

62

كما يقوم هذا النظام على ثنائية السلطة التنفيذيقة ،إذ يوجقد رئقيس دولقة ،سقواء أكقان ملكقاً أم رئقيس جمهوريقة،
ال والحكومقة
يسود وال يحكم والى جواره يوجد رئيس وزراء أو الوزير األول يتقولى مسقئولية الحكقم ويكقون مسقئو ً
أمام البرلمان.

63

وفققي النظققام البرلمققاني تُمققارس كققل مققن السققلطتين التش قريعية والتنفيذيققة أعمققاالً تعتبققر أساس قاً مققن اختصققاص
األخققرى ،فالبرلمققان يجققب أن ُيصققادق علققى المعاهققدات واالتفاقيققات التققي تعقققدها الحكومققة ،كمققا انققه لققه الحققق
فققي بسققط رقابتققه علققى السياسققة الخارجيققة ومباشقرة بعققل األعمققال اإلداريققة ،وفققي ُمقابققل ذلققا تمتلققا الحكومققة
حق اقتراح القوانين واصدار اللوائح التنظيمية على اختالف أشكالها.
ومققن ناحيققة أخققرى فق ن ك قالً مققن السققلطتين تمتلققا وسققائل معينققة تسققتطيل بهققا التققأثير علققى األخققرى ،فأعضققاء
البرلمققان له ققم الح ققق فققي تش ققكيل لج ققان للتحقيققق ف ققي مختل ققف القضققايا العام ققة ،وله ققم الحققق أيض ققا ف ققي توجي ققه
األسئلة واالستجوابات إلى أعضاء الو ازرة .إضافة إلى ذلا يملقا البرلمقان حقق سقحب الثققة مقن الحكومقة مقل
62
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55

ما يترتب على ذلا من وجقوب تققديم اسقتقالتها .وفقي ُمقابقل ذلقا تملقا الحكومقة الحقق فقي القدعوة النتخابقات
برلمانية مبكرة ،إضافة إلى دعوة البرلمان لالنعقاد ،وفل دوراته.

60

أمققا بخصققوص أثققر الرقابققة علققى دسققتورية الق قوانين علققى تطققوير مبققدأ الفصققل بققين السققلطات وتطبيقققه بالنظققام
البرلمققاني ،فقققد بققات توزيققل الصققالحيات بققين السققلطتين التشقريعية والتنفيذيققة ثانويقاً حيققال السققهر علققى ضققمانة
الحقققوق والحريققات ،أي بمعنققى أن مسققألة فصققل السققلطات أصققبحت بشققكل مققا ُمسققتبدلة بمسققألة أعمققق تتعلققق
بمضمون ضمانة الحقوق والحريات.

61

فالفصققل بققين السققلطات بمفهومققه الكالسققيكي قققد حققل مكانققه مبققدأ جديققد يختصققر مبققدأ الفصققل بققين سققلطتين
س ققلطة األكثري ققة أو س ققلطة الدول ققة ،وس ققلطة المعارض ققة ،أي بمعن ققى أن التطبي ققق العمل ققي لمب ققدأ الفص ققل بق ققين
السلطات بالنظام البرلماني قد أصبح قائمًا على التمييز بين سلطة الفعل وسلطة المراقبة.

60

وبققذلا ف ق ن التطبيققق الحققديث لمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ينطلققق مققن نظققام األح قزاب فققي الدولققة ف ق ذا كققان ال
يوجد سوى حزب واحد أو فريق ُمسقيطر واحقد ،يشقغل أفقراده فقي وققت واحقد سقلطتي التشقريل والتنفيقذ ،فعنقدها
يكقون الفصققل الققانوني الققذي اعتمققده الدسقتور مجققرد وهقم ،أمققا إذا كققان هنقاا حزبققان أو تعقدد أحقزاب ،فعنققدها
ُيمكققن القققول بوج قود تقوازن مققا بققين حققزب األكثريققة القققابل علققى السققلطة ،وحققزب األقليققة المعققارل .وبحسققب
المفهوم الحديث لمبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقه في ظقل هقذا النظقام ،فق ن السقلطتين التشقريعية والتنفيذيقة
تنتميققان إلققى المجتمققل السياسققي ،دون انتفققاء ألهميققة الققدور الققذي تؤديققه السققلطة القضققائية م قن خققالل تطبيققق
القوانين واألنظمة في حماية أفراد المجتمل ،أال أن الجهة التي تمقارس الرقابقة علقى دسقتورية الققوانين تكتسقب
مكانققة أعلققى مققن مكانققة السققلطات الققثالث ،مققن خققالل قيامه قا بالرقابققة الدسققتورية إلل قزام كافققة سققلطات الدولققة
60

الجليل ،مبدأ الفصل بين السلطات.123 ،
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المرجل السابق.106-100 ،
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صليبا ،دور القضاء الدستوري.101 ،

56

باالحتك ققام لل ققنص الدس ققتوري عن ققد إعم ققال ص ققالحياتها الدس ققتورية ،ف ققي س ققبيل المحافظ ققة عل ققى احتق قرام حق ققوق
المحكومين.

67

وبققذلا تكققون السققلطات الققثالث موزعققة بشققكل أفقققي ،ويحكمهققا الققنص الدسققتوري الققذي ُيعتبققر األسققاس لتحديققد
ش ققرعية األعم ققال المنبثق ققة عنه ققا ،وب ققذلا يتب ق ّقين لن ققا أن تطبي ققق مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات سق قواء بمفهوم ققه
الكالسيكي أو بمفهومه الحديث يتوافق مل فكرة قيام حكومة ُمقيدة وال يتناقل معها.

أمققا نظللام حكومللة الجمعيللة ذلققا النظققام الققديمقراطي الققذي نشققأ فققي سويس قرا ،فهققو نظققام يقققوم علققى إخضققاع
السققلطة التنفيذيققة للسققلطة التشق قريعية بحيققث تكققون الحكوم ققة تحققت رقابققة البرلمققان مباشق قرة وتابعققة لققه 67،مم ققا
يقدفعنا إلقى اسققت بعاد الحقديث عقن هققذا النظقام فققي ظقل الحقديث عققن تطبيقق مبقدأ الفصققل بقين السققلطات ،إذ ال
يأخققذ هققذا النظققام بمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،فسققلطات الدولققة فققي هققذا النظققام غيققر متوازيققة بشققكل أفقققي،
ويعود ذلا على تغليب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في هذا النظام.

يتبين لنا ممقا سقبق أعقاله أن تلقا األنظمقة القثالث ،تتحقدد بنقاء علقى آليقة تطبيقق مبقدأ الفصقل بقين السقلطات
ّ
في كل منها ،وبصفة خاصة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إل ققى جان ققب األنظم ققة السياس ققية الت ققي تطرقن ققا إليه ققا أع ققاله فق ققد عاش ققت بع ققل ال ققدول تجرب ققة األنظملللة الشلللبه
00
ونشقير هنقا إلقى أن فرنسقا ال تعقد نموذجقًا لهقذا النظقام السياسقي علقى غقرار الواليقات
رئاسية ،ومنهقا فرنسقاُ ،
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صليبا ،دور القضاء الدستوري.106-101 ،

عبد الوهاب ،األنظمة السياسية.317 ،

ُنشير هنا إلى أن أمر تسمية هذا النظام "بالشبه رئاسي" غير محسوم في فرمسا نفسها حتى تاريخ نقاش هذه الرسالة ،فالعديد مقن الققانونيين
يرون أنه نظام برلماني وان كان الرئيس ينتخب مباشرة من قبل الشقعب ،ويقذهب السياسقيون إلقى الققول أنقه نظقام شقبه رئاسقي .ويطلقق علقى

57

المتحققدة التققي تمثققل نموذج قاً للنظققام الرئاسققي ،بققل تُعققد أحققد األمثلققة لهققذا النظققام الققذي أخققذت بققه العديققد مققن
تتميققز هققذه األنظمققة بواقعققة أن رئققيس الدولققة ُينتخققب بققاالقتراع الشققامل المباشققر عققادة ،ولكققن لققيس
الققدول ،إذ ّ
بالضرورة ،وأنه يمتلا بعقل الصقالحيات التنفيذيقة التقي تتجقاوز صقالحيات رئقيس القدول البرلمانيقة ،غيقر أن
الحكومة تبقى موكلة لو ازرة مشكلة من رئيس وزراء ،ووزراء ُيمكن عزلهم عبر تصويت البرلمان.

144

وتقققوم هققذه األنظمققة الشققبه رئاسققية علققى وجققود رئققيس لققه صققالحيات تنفيذيققة كبي قرة ،كمققا فققي النظققام الرئاسققي،
وعل ققى رئ ققيس حكوم ققة يق ققود حكوم ققة ُيمك ققن للبرلم ققان عزله ققا ،فالبرلم ققان يم ققنح الثق ققة للحكوم ققة ،كم ققا أن رئ ققيس
الجمهوريقة – أو الدولققة أو أيقاً كانققت تسقميته -هققو فققط مققن لقه صققالحية حقل البرلمققان بالقدعوة إلققى انتخابققات
مبكقرة ،وفققي هققذا النظقام إذا كانققت األكثريققة البرلمانيققة ُمغقايرة لحققزب القرئيس ،فتكققون هنقاا رقابققة مققن البرلمققان
علققى ق ق اررات ال قرئيس الصققادرة عبققر مجلققس الققوزراء ،أي أن ال قرئيس ُيمققارس صققالحياته فققي هققذا النظققام إلققى
جانققب الققوزير المخققتص أي بمعنققى أن ال قرئيس ُيمققارس صققالحياته مققن خققالل الققوزراء ،إال أن ال قرئيس يبقققى
محصققناً وغيققر قابققل للمسققاءلة والعققزل مققن قبققل البرلمققان بينمققا يققتم ُمسققائلة الققوزراء مققن قبققل البرلمققان ،وبالتققالي
ميق ققز هق ققذا النظق ققام هق ققو وجق ققود ال ق قرئيس كعنصق ققر االسق ققتقرار بالنظق ققام السياسق ققي لتنظق ققيم العالقق ققة بق ققين
ف ق ق ن مق ققا ُي ّ
الفاعلين.

141

ففقي فرنسققا مقثالً والتققي تُعتبققر بمثابقة المثققال التقليققدي للنظقام الشققبه رئاسققي ،فق ن رئققيس الدولققة هقو مققنظم أكثققر
من كونه حاكم ،إذ ُيمكنه إعادة القوانين أمقام البرلمقان لد ارسقتها مقن جديقد ،كمقا يمكنقه حقل الجمعيقة الوطنيقة،
هذا النظام عدة تسميات :نظام برلماني أو شبه رئاسقي أو شقبه برلمقاني .انظقر ،يوسقف العاصقي ،النظقام الساسقي الفرنسقي .انظقر ،مقوريس
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وحتققى أن يلجققأ إلققى االسققتفتاء ،كمققا ُيمكنققه أن يختققار رئققيس الققوزراء الققذي يبققدو لققه قققاد اًر علققى الحصققول علققى
دعققم أغلبيققة برلمانيققة ،كمققا أنققه ُيشققارا فققي التش قريل والحكققم فققي حققالتين :عنققد تعيققين كبققار المققوظفين ،وعبققر
سلطاته االستثنائية في التشريل في حالة الضرورة.
وتنققتن المي قزة شققبه الرئاسققية فققي فرنسققا عققن انتخققاب ال قرئيس وسققلطاته والحققد مققن صققالحية البرلمققان ،إذ يققتم
انتخ ققاب رئ ققيس الجمهوري ققة لخم ققس س ققنوات ب ققاالقتراع الش ققامل المباش ققر ،ويمل ققا ص ققالحيات ال يملكه ققا رئ ققيس
الدولقة فقي األنظمققة البرلمانيقة ،كحقققه فقي اللجقوء إلققى االسقتفتاء ،وحقققه فقي حقل الجمعيققة الوطنيقة دون موافقققة
الحكومققة ،وقيامققه برئاسققة مجلققس الققوزراء ويليققه الققوزير األول ،وتكققون الحكومققة مسققئولة أمققام البرلمققان ،الققذي
يسققتطيل إرغامهققا علققى االسققتقالة بحجققب الثقققة عنهققا ،فققال تسققتطيل الحكومققة أن تحكققم إذا لققم تحصققل عل ققى
أغلبي ققة ف ققي الجمعي ققة الوطني ققة ،مم ققا ُيحق ققق ميق قزة تتمث ققل بالتط ققابق ب ققين التوج ققه السياس ققي لألغلبي ققة البرلماني ققة،
والتوجه السياسي للرئيس الذي ُيقيم وحدة وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

142

ونشير هنا إلى أن النظام السياسي الفلسطيني هو أقرب ما يكون إلقى النظقام الشقبه رئاسقي ،إلقى حقد مقا ،وان
ُ
كققان هققذا األمققر غيققر محسققوم بصققورة واضققحة ويكتنفققه بعققل الغمققول ،وقققد تعققددت الراء بشققأنه ،إال أننققا
بالتطرق إلى هذا الموضوع الحقاً في معرل الحديث عن الواقل الفلسطيني.
سنقوم
ّ

143

بنققاء علققى مققا سققبق فق ن هققذا النظققام السياسققي –الشققبه رئاسققي -إلققى جانققب كققل مققن النظققام البرلمققاني والنظققام
قوزع فيهققا السققلطات علققى هيئققات مختلفققة ،تققتم ّكن مققن
مقيققدة ،تق ّ
الرئاسققي ،يتوافققق أيض قاً مققل فك قرة قيققام حكومققة ّ
خاللها كل سلطة من مراقبة السلطة األخرى ،وذلقا مقن خقالل مقا أوضقحناه بشقأن العالققة مقا بقين السقلطتين
التنفيذية والتشريعية في هذا النظام.

 142دوفرجيه ،المؤسسات السياسية.270-207 ،
 013انظر،الفصلالثاني،المبحثالثاني،المطلبالثاني،الفرعالثاني.

59

يتضققح لنققا مققن خققالل جميققل مققا سققبق ،أن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ظهققر كسققالح مققن أسققلحة الكفققاح ضققد
الحكوم ققات المطلق ققة الت ققي كان ققت تعم ققد إل ققى تركي ققز جمي ققل الس ققلطات ب ققين ي ققديها ،إال أن مفه ققوم الفص ققل ب ققين
متغيقر بققاختالف األنظمققة السياسققية مققن حيقث تطبيقققه ،ممققا يعققزز لفكقرة
السقلطات ،نسقبي ولققيس مطلققق ،وهققو ّ
إمكانيققة البحققث فققي ُمعطياتققه العينيققة ومققدى إمكانيققة تطققويره ،ليواكققب تطققورات مجتمعققات العصققر الحققديث،
ويقدحل فكقرة اعتبققاره أحققد المبققادل المطلققة والغيققر قابلققة للبحققث فققي معطياتهقا .وقققد الحظنققا أنققه لققيس هنققاا
مفهققوم واضققح وثابققت لمبققدأ الفصققل بققين السققلطات مققن خققالل د ارسققة أفكققار الفالسققفة الققذين نققادوا بهققذا المبققدأ،
فحت ققى أفك ققار مونتس ققكيو ح ققول الفص ققل ب ققين الس ققلطات ،الق ققت تفس ققيرات مختلف ققة ومتناقض ققة م ققن قب ققل الفقه ققاء
والبققاحثين .إال أننققا نعققاود التأكيققد علققى أن الغايققة الرئيسققية مققن هققذا المبققدأ؛ هققي توزيققل وظققائف الدولققة علققى
هيئ ققات منفص ققلة تس ققتقل ك ققل منه ققا ع ققن األخ ققرى بمباشق قرة وظيفته ققا ،وتق ققوم ك ققل منه ققا بممارسق قة الرقاب ققة عل ققى
مقيقدة
األخرى ،لمنقل االسقتبداد وعقدم تركيقز السقلطة فقي يقد شقخص أو هيئقة واحقدة ،مقن خقالل إقامقة حكومقة ّ
وفاعلة ،بغل النظر عن أسلوب أو آلية تطبيقه.

61

المبحث الثاني
مبدأ استقالل القضاء والعالقة بمفهوم الفصل بين السلطات
ُيعققد مبققدأ اسققتقالل القضققاء أحققد النتققائن المنطقيققة لظهققور مبققدأ الفصققل بققين السققلطات الققثالث ،الققذي جققاء كمققا
سبق وأسلفنا لوضل معالم واضحة ومحددة لحدود مهقام واختصاصقات كقل سقلطة مقن السقلطات القثالث علقى
صعيد المجتمل بما في ذلا السلطة القضائية ،وفي هذا المبحث سنقوم بالحديث عقن :مبقدأ اسقتقالل القضقاء
والعالقققة بمفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،مققن خققالل مطلبققين ،نخصققص األول للحققديث عققن مفهققوم اسققتقالل
القض ققاء ،والث ققاني للح ققديث ع ققن مب ققدأ اس ققتقالل القض ققاء ومفه ققوم الفص ققل ب ققين الس ققلطات وفكق قرة إنش ققاء حكوم ققة
مقيدة.

المطلب األول
مفهوم استقالل القضاء
ُيعتبققر اسققتقالل القضققاء هققدف خالققد لحقيققق العدالققة فققي المجتمققل ،فرضققته إرادة الشققعوب الح قرة التققي قوضققت
عه ققود االس ققتبداد ،لتُش ق ّقيد مكانه ققا مؤسس ققات الق ققانون تحقيق ق قًا للعدال ققة واإلنص ققاف ،وف ققي ه ققذا المطل ققب سق ققنقوم
بالحديث عن م فهوم مبدأ استقالل القضاء من خالل فرعين ،نخصص األول للحديث عقن ظقروف نشقأة مبقدأ
استقالل القضاء ،والثاني للحديث عن تعريف استقالل القضاء.

60

الفرع األول
ظروف نشأة مبدأ استقالل القضاء
إن ظهققور مبققدأ اسققتقالل القضققاء جققاء نتققاج كفققاح مريققر قامققت بققه الشققعوب فققي نضققالها المسققتمر مققن أجققل
ضمان العدالة ،والقضاء على الظلم والطغيان ،إذ كان الحقاكم فقي األنظمقة السياسقية القديمقة يتمتقل بسقلطات
ال ح ققدود له ققا ،فكان ققت الس ققلطات القض ققائية والتنفيذي ققة والتشق قريعية تت ققداخل جميعق قاً ف ققي ش ققخص الح ققاكم ،فك ققان
الحكقام هقم مشقرعوا وقضقاة الشقعوب القديمقة ،فيفصققلون فقي الخصقومات ويعرضقون علقى النقاس أفكقا ًار مزيفققة
باعتبارها عدالة السماء ،دون إمكانية االحتجاج عليها.
فقق ققد قامق ققت الثق ققورة الفرنسق ققية مق ققن أجق ققل الق ققدفاع عق ققن الحقق ققوق والحريق ققات ،والقضق ققاء علق ققى الظلق ققم واالسق ققتبداد،
واالسقتخفاف بالقضقاء القذي كقان ققد فققد اسقتقالله آنقذاا ،وبعقد قيقام الثقورة الفرنسقية وظهقور مبقدأ الفصقل بققين
السلطات ،نشأ مبدأ اسقتقالل القضقاء ،فكقان هقذا المبقدأ خطقوة رائعقة خطتهقا البشقرية فقي ميقدان حمايقة حققوق
األفراد والحد من الظلم والطغيان.

140

إذ لم يكن مبدأ الفصقل بقين السقلطات معروفقًا فقي التشقريعات القديمقة فققد كانقت السقلطة حققًا شخصقيًا للحقاكم
فيمارس اختصا صاتها كافة ويستأثر بجميل امتيازاتها ،وبقذلا لقم تكقن هنقاا سقلطة قضقائية مسقتقلة عقن بقاقي
السلطات ،وبعقد ظهقور مبقدأ الفصقل بقين السقلطات القذي يسقتهدف الفصقل بقين هيئقات الدولقة الحاكمقة بحيقث
تختص كل هيئة بوظيفة من وظائف الدولقة القثالث ،مقل قيقام ققدر مقن التعقاون فيمقا بينهقا لتنفيقذ وظائفهقا فقي
توافق وانسجام ،ظهر مبدأ استقالل القضاء كنتيجة لظهور مبدأ الفصل بين السلطات.

140
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62

فاستقالل القضاء ضرورة البقد منهقا لحمايقة مبقدأ سقيادة الققانون والحقرص علقى تأكيقده وتعميققه وحمايتقه .فق ن
ما يهقدر الققانون فقي المجتمقل ويجعقل السقلطة التنفيذيقة تعلقو علقى الققانون وتققوم بتفسقيره وفققًا التجاهاتهقا هقو
عدم وجود قضقاء مسقتقل بالدولقة ،ولقذلا ُيعتبقر اسقتقالل القضقاء دعامقة أساسقية لحمايقة مبقدأ سقيادة الققانون،
وللقض ققاء عل ققى أش ققكال القه ققر السياس ققي واالجتم ققاعي ،وض ققمان تطبي ققق الحك ققام والمحك ققومين لحك ققم الق ققانون،
ال ،ف نقه يكقون قضقاء منحقا ًاز ال يققدر علقى
فعندما يكون القضاء تابعًا إلحدى مؤسسات الدولة وال يكون مسقتق ً
أداء العدالة.

140

إذن فق ن اسققتقالل القضققاء جققاء نتيجققة لتطق ّقور تققاريخي فقي محاربققة الظلققم ،والققدفاع عققن الحقققوق والحريققات .إذ
ُيعققد مبققدأ اسققتقالل القضققاء عققن السققلطتين التش قريعية والتنفيذيققة أحققد النتققائن الحتميققة والمنطقيققة لظهققور مبققدأ
الفصل بين السلطات الثالث ،ذلقا المبقدأ القذي أضقحى المحقور الرئيسقي القذي تقدور مقن حولقه عمليقة تنظقيم
السلطات العامة في الدولة الديمقراطية الحديثة.

147

وق ققد ب ققات م ققن المسق قلّم ب ققه ف ققي جمي ققل الدس ققاتير لل ققدول الديمقراطي ققة إض ققفاء االس ققتقالل الت ققام للقض ققاء بالنس ققبة
للسققلطتين التنفيذيققة والتش قريعية .وهكققذا أخققذت فك قرة مبققدأ اسققتقالل القضققاء تتبلققور ،وقققد تكق ّقرس هققذا االسققتقالل
نص ققت عل ققى وض ققل ض ققمانات للقض ققاء وحماي ققة مب ققدأ اس ققتقالل القض ققاء
ف ققي إعالن ققات حق ققوق اإلنس ققان الت ققي ّ
وصيانته من االعتداء.

147
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الفرع الثاني
تعريف استقالل القضاء
القضققاء هققو الجهققة التققي تخققتص بفققل المنازعققات بمقتضققى القققانون س قواء كانققت هققذه المنازعققات واقعققة بققين
األفراد أو بينهم وبين الحكومة ،واعطاء الحقوق ألصحابها.
وطبيعة العمل القضائي تقتضي أن تكون السقلطة التقي تُمقارس القضقاء مسقتقلة ومحايقدة ،فققد كشقفت تجقارب
تجمقل السقلطات القثالث التشقريعية والتنفيذيقة والقضقائية فقي
األمم أن أخطر مقا ُيهقدد اإلنسقان فقي حرياتقه هقو ّ
الدولة في يد واحقدة ،كمقا تقتضقي طبيعقة هقذا العمقل أن يكقون القضقاة أنفسقهم مسقتقلين ال سقلطان علقيهم فقي
أعمالهم لغير القانون والضمير.

146

قأن لهققذه العبققارة معنققى ثنققائي ،أو مفهققوم مققزدوج،
وبخصققوص مققدلول عبققارة اسققتقالل القضققاء ،يمكننققا القققول بق ّ
فمققن جانققب أول يعنققي اسققتقالل القضققاء بحسققب مفهققوم (االسققتقالل المؤسسققي) :وجققوب والزاميققة قيققام السققلطة
القضائية بصفتها سلطة من سلطات الدولقة القثالث ،بممارسقة مهامهقا ووظيفتهقا علقى صقعيد المجتمقل بمعقزل
عققن السققلطات األخققرى "التش قريعية والتنفيذيققة" ودون أي تققدخل أو اعتققداء مققن هققذه السققلطات علققى آليققة عمققل
ونشاط الهيئات القضائية.

114

و ُنشير هنا أن هذاا امفهوذوه هذو امفهوذوه امتقليذي مفدذيأ اقذتقال امق،ذاأن وأنذ

دوذاا امفننذ وتحييذذياف ميفذا يتنلذذا دقيذاه امقذذلئي امق،ذاسيي دففارقذي فوافوذذا دفنذ ل خذذن امقذلئا ا

ذذر ن

يتنارض فع امهصل دين امقلئا ن خل نحو فا قندين الحقا ف.
وفي هقذا الصقدد فققد طقرح المفكقر شقارل ديبقاش ) (Charls Debbaschفكقرة جديقدة حقول طبيعقة القضقاء،
عنقدما اعتبقر الجهقاز القضقائي كمرفقق إداري عقام ُيق ّقدم خدمقة عامقة ،والقضقاة ليسقوا إال مقوظفين وفقق الئحققة

146
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64

خاصققة بهققم ،وبهققذه الصققفة ُيصققبح القضققاة بحسققب وجهققة نظ قره ضققمن الم ارفققق اإلداريققة العامققة التابعققة إداري قاً
للسققلطة التنفيذي ققة.

112

إال أنن ققا نتع ققارل م ققل صققحة ه ققذا الط ققرح لم ققا ب ققه مققن خ ققروج ع ققن فكق قرة مب ققدأ اس ققتقالل

القضاء ،فعلى الرغم من أننا نتوافق مل اعتبار القضقاء مرفققاً عامقاً يقؤدي خدمقة عامقة ،إال أننقا نقرى أن لهقذا
المرفق خصوصية تحتاج إلى نوع من االستقاللية ،ف ذا اعتبرناه ضقمن الم ارفقق اإلداريقة العامقة التابعقة إداريقاً
وبصورة تامة إلى السلطة التنفيذية ،ف ن ذلقا سقيؤثر حتمقًا علقى االسقتقاللية التقي يتمتقل بهقا هقذا المرفقق ،مقن
خققالل سققيطرة السققلطة التنفيذيققة علققى القضققاء ،وبالتققالي التق ّقدخل فققي شققؤونه ،األمققر الققذي يتنققاقل مققل مبققدأ
استقالل القضاء.
وبخصوص الوجه الخر لما تعنيه عبارة استقالل القضاء بحسب مفهقوم (االسقتقالل الشخصقي) :ف نقه يمكننقا
القققول بققأن هققذه العبققارة تعنققي ضققرورة امتنققاع الغيققر عققن التققدخل فققي أعمققال القضققاة الفرديققة حققال اضققطالعهم
بمهام وظيفتهم المتمثلة بالفصل فقي القضقايا المعروضقة أمقامهم ،وعقدم والتقأثير علقى قق ارراتهم كقأفراد .وبعبقارة
أخ ققرى يعن ققي اس ققتقالل القض ققاء م ققن ه ققذه الزاوي ققة "ض ققرورة امتن ققاع الغي ققر ع ققن الت ققدخل ح ققال ش ققروع القاض ققي
بممارس ققته لمهم ققة النظ ققر والبح ققث ف ققي ال ققدعاوى المرفوع ققة أمام ققه بقص ققد الت ققأثير علي ققه ،وم ققن ث ققم ص ققرفه ع ققن
االحتكام المطلق للقانون ولما تمليه عليه مقتضيات العدالة واإلنصاف".

113

وقد جاءت أغلب تعريفات مبدأ استقالل القضقاء تُفيقد بأنقه ":قاعقدة تقنظم عالققة السقلطة القضقائية بغيرهقا مقن
سققلطات الدول ققة ،قائمققة عل ققى أسققاس ع ققدم التققدخل م ققن قب ققل بققاقي س ققلطات الدولققة ف ققي أمققور القض ققاء ،وذل ققا
ب عطائه سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات".

110

112

خليل عبد الحميد " ،مبدأ استقالل القضاء بين النظرية والتطبيق" ،مجلة كلية المأمون ،عدد .132 :)2414( 10
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ويق ق ققوم مب ق ققدأ اس ق ققتقالل القض ق ققاء عل ق ققى ثالث ق ققة عناص ق ققر أساس ق ققية ه ق ققي :الحي ق ققاد ،والتخص ق ققص ،وحري ق ققة الق ق قرأي
واالجتهاد.

111

انطالققاً ممققا سققبق فق ن مبققدأ اسققتقالل القضققاء س قواء كققان بمظهقره األول أو بمظه قره الثققاني ،أصققبح جققزءاً مققن
يعقد مقن الجقائز إنكقاره فقي أيقة دولقة متمدنقة وققد أصقبح تطبيقق هقذا المبقدأ هقو الشقرط
الضمير اإلنساني ،ولم ُ
الحتمي لتأمين العدالة وحماية الحقوق والحريات والقضاء على الظلم واالستبداد.

110

ولكي يقتم تكقريس وتثبيقت مبقدأ اسقتقالل القضقاء كحقيققة ولكقي يقتم تفعيلقه عمليقًا ،لجقأت القدول عبقر دسقاتيرها
إلى النص العام على العديقد مقن الضقمانات األساسقية التقي تكفقل هقذه االسقتقاللية ،وتكقريس وجقوب احترامهقا
واالبتعققاد عققن المسققاس بهققا ،وذلققا مققن خققالل تضققمين الدسققتور المبققادل العامققة والخطققوط العريضققة لماهيققة
اختصققاص وصققالحيات كققل سققلطة مققن السققلطات الققثالث دون أن يتققدخل فققي تفاصققيل الققنص علققى تفرعققات
وجزئيات ع مل ومهام هذه السلطات ،حيقث جقرت العقادة فقي هقذا الخصقوص أن يحيقل الدسقتور مسقألة تنظقيم
وض ققبط تفاص ققيل اختص ققاص وآلي ققة عم ققل ونش ققاط الس ققلطة القض ققائية وح ققدود ممارس ققتها لمهامه ققا فضق قالً ع ققن
الضق ققمانات األساسق ققية التق ققي تكفق ققل اسق ققتقاللها ،للق ق قوانين العاديق ققة التق ققي يق ققتم وضق ققعها واصق ققدارها تحديق ققدًا لهق ققذا
األمر.

117

ولكققن إذا كنققا نتحق ّقدث عققن اسققتقالل القضققاء فمققا هققي حققدود ذلققا االسققتقالل ،فهققل هققو اسققتقالل مطلققق أم أنققه
استقالل نسبي ،وما هي العالقة ما بين الفصل بين السلطات ومبدأ استقالل القضاء؟
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أنظر ،الكيالني ،استقالل القضاء.07-34 ،
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المطلب الثاني
مبدأ استقالل القضاء ومفهوم الفصل بين السلطات وفكرة إنشاء حكومة مقيدة
بعققد أن ّبينققا فققي المطلققب السققابق مفهققوم مبققدأ اسققتقالل القضققاء ،مققن خققالل الحققديث عققن ظققروف نشققأة مبققدأ
استقالل القضاء ،باإلضافة إلى الحديث عن تعريف استقالل القضقاء ،سقنقوم فقي هقذا المطلقب بالحقديث عقن
مبدأ استقالل القضاء ومفهوم الفصل بين السلطات وفكقرة إنشقاء حكومقة مقيقدة ،مقن خقالل فقرعين ،نخصقص
األول للحققديث عققن العالقققة بققين مبققدأ اسققتقالل القضققاء ومفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،والثققاني للحققديث عققن
مقيدة.
مبدأ استقالل القضاء وفكرة إنشاء حكومة ّ

الفرع األول
العالقة بين مبدأ استقالل القضاء والفصل بين السلطات
ُيعققد مبققدأ اسققتقالل القضققاء ،أحققد النتققائن الحتميققة والمنطقيققة لظهققور مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،والققذي جققاء
كمققا ّبينققا سققابقًا ،لوضققل معققالم واضققحة ومحققددة لحققدود مهققام واختصاصققات كققل سققلطة مققن السققلطات الققثالث
على صعيد المجتمل ،بما في ذلا السلطة القضائية.

117

وفي محاولة لفهم هذه العالقةُ ،ن ّبين بأنه قد تم األخذ بمبدأ الفصقل بقين السقلطات القذي صقا وبلقور مفهومقه
النظري مونتسكيو ،كضمانه ليس لعدم تركيز السلطات في يد شخص الحاكم أو الهيئقة الحاكمقة فحسقب ،بقل
لتمكين السلطة القضائية مقن أداء وظيفتهقا علقى نحقو مسقتقل عقن تقدخل السقلطتين التنفيذيقة والتشقريعية .فق ذا
كانت السلطة القضائية منضمة إلى سقلطة التشقريل فيكقون ذلقا تعسقفاً تجقاه حققوق المقواطنين وحريقاتهم ،ألن

117
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القاضققي ُيصققبح فققي هققذه الحالققة مشققرعاً،

116

فصققل الق قوانين علققى ه قواه ،وبمققا يققتالءم مققل مصققالحه ،مققل مققا
ُ
في ّ

يترتققب علققى ذلققا مققن إصققدار الق قوانين وفققًا للحققاالت الفرديققة ،ممققا يجردهققا مققن العموميققة والتجريققد ويخضققعها
لأله قواء والميققول الخاصققة،

124

سيصققار إلققى
ممققا يعنققي عققدم إمكانيققة الحققديث مبققدأ سققيادة القققانون ،بققل لربمققا ُ

الحديث عن "مبدأ سيادة القضاء".
أمققا إذا كانققت السققلطة القضققائية منضققمة إلققى السققلطة التنفيذيققة ،ف ق ن القاضققي سققيمثل فققي هققذه الحالققة سققلطة
الحققاكم الطاغيققة ،ممققا ُيشققكل الخطققر األكبققر عل قى حيققاة وحقققوق األف قراد وحريققاتهم.

121

فيقققوم ب صققدار ق قوانين

غيقر عادلققة وتطبيقهققا بطريققة تعسققفية ،وفققي هقذه الحالققة سققيكون القضقاء هققو العصققا التقي يضققرب بهققا الحققاكم
المستبد ،بل وأحد أدوات تسلّط السلطة التنفيذية تجاه المجتمل ،وبالتالي تسققط الغايقة التقي قصقدها مونتسقكيو
مققن المنققاداة بتطبيققق مبققدأ الفصققل بققين السققلطات لمحاربققة االسققتبداد وعققدم تجميققل السققلطة فققي يققد شققخص أو
هيئة لحماية الحقوق والحريات.
وعلقى ضققوء مقا سققبقُ ،يمكقن القققول بأنقه ال يمكققن الحقديث عققن تطبيقق مبققدأ الفصقل بققين السقلطات بققأي نظققام
سياسققي مققا لققم تكققن السققلطة القضققائية ،مسققتقلة عققن السققلطتين التشقريعية والتنفيذيققة ،وذلققا ألن تحقيققق جققوهر
مبقدأ الفصققل بققين السقلطات ال يتحقققق إال بتطبيققق مبققدأ اسقتقالل القضققاء ،وبققذلا يكقون مبققدأ اسققتقالل القضققاء
جزًء ال يتج أز مفهوم الفصل بين السلطات ،وبالتالي ال يمكن الحديث عن قيام مؤسسقة الفصقل بقين السقلطات
فقي أي نظققام سياسققي إال بوجققود سقلطة قضققائية مسققتقلة إعمققاالً لمبققدأ اسققتقالل القضققاء ،وبكلمققات أخققرى نققرى
أنققه قققد بققات هنققاا تطق ّقور علققى مفهققوم الفصققل بققين السققلطات بحيققث يكققون فيققه احت قرام مبققدأ اسققتقالل القضققاء
جزءاً ال يتج أز من المفهوم.
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يطبقق الضقوابط والمقوازين ،فق ن اسقتقالل القضقاء يمثقل
وتعزي اًز لما سبق ،ف ذا كان مبدأ الفصل بين السقلطات ّ
األهمية القصقوى فيقه ،واذا كقان الدسقتور هقو روح األمقة فقان السقلطة القضقائية هقي القق ّقيققمة علقى هقذه القروح،
يودعها المواطنون ثققتهم فيمقا يتعلقق بحكقم الققانون ،وبمقا أن حكقم الققانون هقو جقوهر نظقام الحكقم الدسقتوري،
فال يمكن لهذا النظام أن يقوم بدون سقلطة قضقائية تُمقارس وظيفتهقا باسقتقاللية .وبكلمقات أخقرىُ ،يشقكل مبقدأ
استقالل القضاء اللبنة األولى في النشأة الدستورية ،وهقذا يتعلقق بشقكل أساسقي بقالحقوق األساسقية والحريقات،
وعليقه حقين تكقون السقلطة القضقائية مسقتقلة ومعزولقة عقن ضقغوطات المصقالح القويقة فقي المجتمقل ،وتقتمكن
مققن إرسققاء العققدل مققن دون خققوف أو م ارعققاة أو محابققاة ألحققد ،وتصققبح أفضققل ضققامن ليعققيش النققاس تحققت
مظلققة حكققم القققانون ،إذ يعققد حكققم القققانون والقق ّقيم عليققه المتخققذ شققكل السققلطة القضققائية المسققتقلة ،أسققاس قيققام
العدل واإلنصاف.

122

وبعد أن بينا أن تحقيق مبدأ الفصقل بقين السقلطات ال يمكقن أن يكقون إال بوجقود مبقدأ اسقتقالل القضقاء ،فهقل
يمكننا الحديث عن تطبيق مبدأ استقالل القضاء دون قيام مبدأ الفصل بين السلطات؟

بالرجوع إلى ظروف نشأة كل من مبدأ الفصقل بقين السقلطات ومبقدأ اسقتقالل القضقاء والتقي تطرقنقا إليهقا فيمقا
سققبق ،يتبق ّقين لنققا أن ك قالً مققن المبققدأين نشققأ نتيجققة كفققاح مريققر فققي محاربققة الظلققم والطغيققان ،مققن أجققل تحقيققق
العدالقة وضققمان الحفققاظ علققى الحقققوق والحريققات ،وتحقيققق مبققدأ سققيادة القققانون ،أي أنهمققا نشققئا فققي ظققل نفققس
الظقروف ،وهمقا ويسقيران معقًا فقي اتجقاه بوصقلة واحقدة .وبقذلا يكقون ظهقور مبقدأ اسقتقالل القضقاء ،هقو نتققاج
حيقز الوجقود ،والقذي اعتبقر أحقد أهقم مقومقات دولقة الققانون،
ظهور مبدأ الفصل بين السلطات واسقتق ارره علقى ّ
وأحد أهم متطلبات قيام األنظمة الديمقراطية ،فقد بات من المؤكد أن وجود سلطة قضائية مسقتقلة تتقيح للفقرد
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مقاضقاة السقلطات العامقة فقي أي تصقرف مخقالف للققانون ،يعنقي قيقام دولقة الققانون ،كمقا يعنقي حمايقة حققوق
الم قواطن وحرياتققه ويحققول دون قيققام نظققام دكتققاتوري ،ممققا ُيعققزز القناعققة بسققيادة القققانون واإليمققان بدسققتورية
الدولة .أما عندما يختفقي مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،والقذي ُيعقزز لفكقرة عقدم اسقتئثار السقلطة وتجميعهقا بيقد
شققخص أو هيئ ققة ،فانققه ال يمك ققن تصق ّقور وج ققود سققلطة قض ققائية مسققتقلة ف ققي مواجهققة م ققن يتربققل عل ققى ع ققرش
السقلطة التنفيذيققة .وعليققه يمكننقا القققول أنققه لقوال قيققام مبققدأ الفصقل بققين السققلطات والقذي نققادى بتفتيققت السققلطة
وعققدم االسققتئثار بهققا ،لمققا وجققد مبققدأ اسققتقالل القضققاء ،ولبقينققا تحققت حكققم األنظمققة االسققتبدالية القائمققة علققى
تجميل السلطة بيد فرد ُيمارس سطوته على كافة المحكومين.
واذا كنققا نتحققدث عققن مبققدأ اسققتقالل القضققاء كنتيجققة لمبققدأ فصققل السققلطات فعققن أي اسققتقالل نتحققدث؟ فهققل
المقصود هنا االستقالل المطلق أم استقالل نسبي للسقلطة القضقائية عقن السقلطتين التشقريعية والتنفيذيقة ،فق ذا
كان مبدأ استقالل القضاء يعني تحصين السلطة القضائية من التدخل ،فهل هذا المبقدأ يعنقي االنفصقال التقام
للقضاء أو التحرر المطلق له عن باقي السلطات؟
وفي معرل اإلجابة على هذا التساؤل ف نه ال بد لنا مقن التعقرل لموضقوع حقدود اسقتقالل القضقاء وفققًا لمقا
يلي:
بداية ال بد لنا من تحديقد فيمقا إذا كقان اسقتقالل القضقاء وسقيلة أم غايقة بحقد ذاتهقا ،فق ذا مقا قلنقا إنهقا غايقة –
جقدالً– ف ننقا ققد نسقمح بقالتحرر المطلقق أو االنفصقال التقام للقضقاء ممقا ُينقذر بقيقام اسقتبداد ُمحتمقل للقضقاء،
بصقورة مقا ُيعقرف بنشقوء حكومقة القضقاة ،أمققا إذا قلنقا أن االسققتقالل وسقيلة تهقدف إلقى تحقيقق سقيادة القققانون
وحماية الحقوق والحريات ،ف ن استقالل القضاء بهذا الوصقف ال يتعقدى حقدود عقدم التقدخل بشقؤونه مقن قبقل
باقي السلطات من دون أن يصل إلى حد االنفصال أو االنعقزال .فاالسقتقالل يعنقي عقدم خضقوع القضقاء فقي
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عملققه إال لسققلطة القققانون بحيققث يكققون عمققل القضققاء فققي سققبيل إق قرار الحققق والعققدل خاضققعاً لمققا يمليققه عليققه
الق ققانون وض ققمير القاض ققي واقتناع ققه الح ققر الس ققليم .اس ققتنادًا له ققذا ف ققأن مب ققدأ اس ققتقالل القض ققاء ال ُيلغ ققي عالق ققة
سيما وأن السلطة التشريعية تمقارس دو اًر مهمقاً فقي تنظقيم القضقاء مقن
السلطة القضائية بغيرها من السلطاتّ ،
دور بمققا يخققتص بالشققؤون اإلداريققة ألعضققاء
خققالل إصققدار التش قريعات ،كمققا أن السققلطة التنفيذيققة تمققارس اً
الهيئات القضائية ،واصدار العفو الخاص.

123

فاالسقتقالل المطلقق ،سقيؤدي فقي النهايقة إلقى انهيقار الدولقة وعجقز مؤسسقات الدولقة عقن أداء واجباتهقا بشققكل
فيتق ققيح إمكانيق ققة الرقابق ققة المتبادلق ققة( ،فالسق ققلطة توقق ققف السق ققلطة) كم ق قا يق ققذهب
طبيعق ققي ،أمق ققا االسق ققتقالل النسق ققبي ُ
مونتسكيو ،على أن تكقون هنقاا رقابقة متبادلقة بينهقا منعقا لتعسقف أي سقلطة مقن هقذه السقلطات فقي اسقتعمال
الص ققالحيات المق ققررة له ققا .فق ق ن الرقابقققة المتبادل ققة ب ققين س ققلطات الدول ققة ،ال تتعقققارل م ققل مب ققدأ الفص ققل بق ققين
السققلطات كمققا ّبينققا سققابقاً ،الن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ال يعنققي فققي صققورته القانونيققة الحديثققة ،الفصققل
المطلق بين السلطات ،إذ تحكمقه حاليقاً فكقرة النسقبية ،فقال يوجقد فصقل مطلقق وال اسقتقالل مطلقق أليقة سقلطة
من سلطات الدولة عن السلطات األخرى ،واستقالل القضاء محكوم بهذه الفكرة أيضقًا .فاألصقل أنقه ال يجقوز
التدخل في شقؤون القضقاء أو التقأثير علقى أحكامقه بأيقة صقورة مقن الصقور كمقا ذكرنقا سقابقاً ،إال أن اسقتقالل
القضاء ليس مقصوداً لذاته ،بقل هقو شقرط لضقمان تحقيقق العدالقة ،ولقذا تتقيح فكقرة االسقتقالل النسقبي إمكانيقة
ويتققيح االسققتقالل النسققبي صققالحيات قانونيققة ألي سققلطة مققن
الرقابققة المتبادلققة والتعققاون بققين هققذه السققلطاتُ .
السل طات تجاه السلطات األخرى ،لكي ال يتحول القضاء بدوره إلى مؤسسقة دكتاتوريقة تققود إلقى الفسقاد ،والقى
نشققوء نققوع مققن الدكتاتوريققة المؤسسققاتية التققي تُفقققد التعققاون الققالزم بققين هققذه السققلطات مرونتققه بعققدم أخققذ أي
سقلطة مقن هققذه السقلطات االعتبققارات التقي تهققم السقلطة األخققرى ،ولكقي ال يتحققول القضقاء بققدوره إلقى مؤسسققة
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مغلقققة ،ف ق ن قيققام نققوع مققن الرقابققة مققن قبققل السققلطتين التنفيذيققة والتش قريعية علققى سققلطة القضققاء ،بقيققام التققدخل
التدخل اإليجابي ،يمثل صمام األمان لذلا.
السلبي دون
ّ

120

وعليققه ف ق ن اسققتقالل القضققاء بحسققب المفهققوم الحققديث ال يعنققي االنفصققال عققن السققلطات األخققرى فققي الدولققة
فمثققل ذلققا االنفصققال ال وجققود لققه داخققل الدولققة الواحققدة ،وانمققا يعنققي اسققتقالل القضققاء ،أنققه هققو وحققده الققذي
يستقل بالفصل في المنازعات وبالحكم بالعقوبات.

121

يتبين لنا أن مبدأ استقالل القضاءُ ،يعد أحد النتائن الحتميقة والمنطقيقة لظهقور مبقدأ الفصقل
في ضوء ما تقدم ّ
بين السلطات ،وبذلا ف ن مبدأ استقالل القضاء ال ُيعد مبدأ مستقالً عن مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،بقل ُيعقد
جققزءاً منققه ،وعليققه ف ق ن العالقققة مققا بققين المبققدأين هققي عالقققة جققزء مققن كققل ،وهققي عالقققة تكامليققة فكققل مققن
المبدأين ُيكمل بعضه الخر ،وبالتالي ال يمكن تطبيق أي من منها على صعيد الواقل دون تطبيق الخر.
تبين لنا أن مبدأ استقالل القضاءُ ،يعد وسيلة لضقمان حمايقة الحققوق والحريقات وقيقام العقدل واإلنصقاف،
كما ّ
ولققيس غايققة بحققد ذاتققه ،وان االسققتقالل المقصققود ،بحسققب المفهققوم الحققديث ،هققو االسققتقالل النسققبي ،أي أن
القضاة وهم يؤدون أعمالهم ال يخضعون في ذلا إال للقانون وحده .مما يعنقي اسقتقالل القاضقي بالفصقل فقي
المنازعات دون قيام أي تدخل من أي سلطة أو شخص ،أو تقأثير عليقه أثنقاء قيامقة بعملقه ،مقل قيقام نقوع مقن
قدخل السققلبي
الرقابققة المتبادلققة علققى السققلطة القضققائية مققن قبققل السققلطتين التش قريعية والتنفيذيققة أي بمعنققى التق ّ
التدخل اإليجابي؛ وليس االستقالل المطلقق ،والقذي يعنقي التحصقين المطلقق للسقلطة القضقائية كمؤسسقة
دون
ّ

120

فق ق ق ققارس عبق ق ق ققد الكق ق ق ق قريم " ،اسق ق ق ققتقالل السق ق ق ققلطة القض ق ق ق ققائية وت ق ق ق قوازن السق ق ق ققلطات داخ ق ق ق ققل الق ق ق ققدول" (ش ق ق ق ققباط http://www.dorar- ،)2412

121

مق ق ق ق ق ق ق ق ق قريم الكن ق ق ق ق ق ق ق ق ققدري " ،تقري ق ق ق ق ق ق ق ق ققر ع ق ق ق ق ق ق ق ق ققن دور مجل ق ق ق ق ق ق ق ق ققس األم ق ق ق ق ق ق ق ق ققة ف ق ق ق ق ق ق ق ق ققي تعزي ق ق ق ق ق ق ق ق ققز اس ق ق ق ق ق ق ق ق ققتقالل القض ق ق ق ق ق ق ق ق ققاء" (ش ق ق ق ق ق ق ق ق ققباط ،)2412

.aliraq.net/threads/14781

.http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1347lvdl

72

وأف قراد ،مققن أي تق ّقدخل أو حتققى رقابققة ،ممققا قققد يققؤدي إلققى قيققام حكومققة القضققاة ،ونشققوء نققوع مققن الدكتاتوريققة
المؤسساتية.

الفرع الثاني
مقيدة
مبدأ استقالل القضاء وفكرة إنشاء حكومة ّ
بعققد أن تطرقنققا إلققى مفهققوم اسققتقالل القضققاء وعالقتققه بمبققدأ الفصققل بققين السققلطات فيمققا سققبق ،ف ننققا نتسققاءل
حول ما إذا كان مبدأ استقالل القضاء ُيعزز لفكرة قيام حكومة مقيدة ،أم يتناقل معها؟
بداية ُنشير إلى أن السلطة القضائية المكونة مقن المحقاكم بمختلقف أنواعهقا ودرجاتهقا ،تُمثقل إحقدى السقلطات
الثالث بالدول الحديثقة القائمقة علقى النظقام القديمقراطي ،وتوكقل لهقا وفققًا لمبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،وظيفقة
ح ققل الن ازع ققات القانوني ققة ،الناجم ققة ع ققن تطبي ققق القق قوانين ومحاكم ققة منتهك ققي تل ققا القق قوانين ،ف ققال ش ققا ف ققي أن
المجتمقل اإلنسقاني بغيقر سقلطة تنظمقه عنققد قيقام الن ازعقات مقا بقين أفقراده؛ هقو مجتمقل تعمقه الفوضقى ،فعنققدما
يسقتطيل المجققرم أن ينجقوا مققن يقد العدالققة ،وعنقدما يعجققز المظلقوم عققن الوصقول إلققى حققه ،يفقققد األفقراد ثقققتهم
بالدولققة وتعققم الفوضققى بققالمجتمل ،وبالتققالي كققان ال بققد مققن قيققام السققلطة القضققائية بققدورها فققي تطبيققق وتفسققير
القوانين على الحاالت التي تُعرل أمامها ،لحماية حقوق األفراد وحرياتهم.
يتدخل لحل النزاعات القائمة بين األفراد ،أو بين األفراد والحكومقة ،مقن خقالل تطبيقق
فالقاضي هو وحده من ّ
وتفسير القواعد العامة المجقردة علقى الحقاالت التقي تُعقرل أمامقه بعكقس السقلطتين التشقريعية والتنفيذيقة ،فقال
يج ققوز لغي ققر القض ققاء القي ققام به ققذه المهم ققة والت ققي ي ققتم إس ققنادها ل ققه بموج ققب الدس ققتور ،إذ يق ققوم القض ققاة بف ققل
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النزاعات من خالل تطبيق وتفسير القوانين الصادرة عن السلطة التشقريعية ،والسياسقات التقي ترسقمها السقلطة
مجردة تنطبق على الحاالت التي تتوافر فيها شروط انطباقها.
التنفيذية (الحكومة) ،والتي تمثل قواعد عامة ّ
" إذ ال يستطيل القضاء العمل دون قواعد ،والقاعدة معدة للتطبيقق والسقريان العقامين ،فقال توجقد قاعقدة ُمالئمقة
ممي قزة" 120.أي ال بققد مققن
تمام قاً للس قريان أو للحسققم ،إال فققي الحالققة الخاصققة التققي لهققا دائم قاً ظققروف خاصققة ّ
وجود قواعد قانونية لتسقيير شقؤون القضقاء ،لتطبيقق هقذه القواعقد التقي تتصقف بقالعموم والتجريقد ،علقى جميقل
األشخاص والحاالت التي تتوفر فيها شروط انطباقها فقط.
فعنققدما يختققار أي شققخص مخالفققة هققذه القواعققد العامققة المجققردة وانتهاكهققا ،ف نققه ينصققاع ب رادتققه تحققت حكققم
القضققاء لتطبيققق القاعققدة القانونيققة التققي تنطبققق وتققتالءم مققل حالتققه ،وال يجققوز ألي سققلطة أخققرى غيققر السققلطة
ال لمبققدأ اسققتقالل القضققاء ،ممققا يعنققي وجققوب امتنققاع السققلطة التنفيذيققة عققن
القضققائية القيققام بهققذه المهمققة إعمققا ً
ممارسققة مهققام النظققر فققي الن ازعققات التققي تققدخل ضققمن اختصققاص وصققالحيات القضققاء ،إضققافة إلققى حظققر
قدخل هققذه السققلطة فققي مهمققة الفصققل فققي المنازعققات أو سققير اإلجقراءات المحققددة للتقاضققي ،مققن خققالل قيققام
تق ّ
الحكومة بتغيير القواعد والسياسات بما يتالءم مل ظروف األفراد .وبالتالي فق ن القضقاء يمنقل تعسقف السقلطة
التنفيذية مقن خقالل إعمقال مبقدأ اسقتقالل القضقاء وفققاً لمقا بينقاه أعقاله ،ممقا يقتالءم مقل فكقرة الحكومقة المقيقدة
القائمة على توزيل السلطة بحيث تتم ّكن من خاللها كل سلطة من مراقبة السلطة األخرى.
باإلض ققافة إل ققى م ققا تق ق ّقدم فق ق ن اس ققتقالل الس ققلطة القض ققائية ع ققن الس ققلطة التشق قريعية يس ققتوجب امتن ققاع الس ققلطة
التشريعية عن استغالل صالحياتها كسلطة مالكة لحق وضقل التشقريعات ،فقي سقن واققرار تشقريعات تحقد مقن
فعالية السلطة القضائية أو تنتقص من استقاللها ،كما يقتضي على السقلطة التشقريعية أن تمتنقل عقن إصقدار
أي قانون إذا ما كان القصقد منقه التحايقل علقى اسقتقالل القضقاء ،ك صقدار تشقريعات تمقس القضقايا المنظقورة
120

يورام دينشطاين ،أسس القضاء ،ترجمة دار عربسا للنشر (حيفا :مركز دراسات المجتمل العربي.33 ،)1667 ،

74

أمام المحاكم بهدف تغيير اتجاهات الحكم في مثقل هقذه القدعاوى 127.وكقذلا عقدم جقواز سقريان الققانون بقأثر
رجعي كي ال تعمل السقلطة التشقريعية علقى تغييقر ظقروف اإلفقراد ،لتطبيقق أو عقدم تطبيقق بعقل النصقوص
عليهم ،مما يعني أن القضاء يمنقل تعسقف السقلطة التشقريعية أيضقاً مقن خقالل إعمقال مبقدأ اسقتقالل القضقاء،
وفقاً لما أوضحناه أعاله ،مما ُيعزز لفكرة قيام حكومة مقيدة.
كما أن مبدأ استقالل القضاء ،ال يعني بأي شقكل مقن األشقكال قيقام مقذهب "القضقاء الحقر" والقذي يقضقي أن
يكققون القاضققي متحققر ًار تمام قًا مققن قيققود القققانون 127،إذ أن مبققدأ اسققتقالل القضققاء ُيقققيم نوع قًا مققن القيققود حتققى
قدخل أو التققأثير عل ققى قي ققامهم
علققى القض ققاة أنفسققهم ،فص ققحيح أن القض ققاة مسققتقلون ف ققي علمهققم وال يج ققوز الت ق ّ
بأعمققالهم مققن قبققل أي شققخص أو سققلطة ،إال أنهققم بالنهايققة محكوم قون بحكققم القققانون الققذي ال يجققوز لهققم أو
لغيققرهم مخالفتققه ،ذلققا القققانون الصققادر عققن السققلطة التش قريعية فققي إطققار ض قوابط السياسققات العامققة للدولققة،
وعليققه ف ق ن القاضققي يكققون محكوم قاً بالفلسققفة السياسققية التققي يقققوم عليهققا النظققام ،وبالتققالي فحتققى القاضققي لققه
التقيقد باألحكقام القواردة بالققانون واحتقرام
درجة من التقييد ،مقن خقالل احتكامقه لحكقم الققانون ،إذ يتوجقب عليقه ّ
اإلج قراءات الواجققب اتباعهققا أثنققاء السققير بالققدعاوى المنظققورة أمامققه ،فعلققى سققبيل المثققال ال يجققوز لققه األخققذ
باألدلة التي ال تخضل لشروط القانون وتكون مخالفة ألحكامه.
كما أن هناا بعل المقيدات األخرى للقضقاة ،ومقن أهمهقا مبقدأ التقاضقي علقى درجتقين ،والقذي ُيمثقل تقييقداً
للقضققاة مققن خققالل إعمققال الرقابققة علققى القضققاة مققن المؤسسققة ذاتهققا ،إذ يقققوم علققى فك قرة الرقابققة علققى أعمققال
القضاة ،من قبل قضقاة المحكمقة األعلقى درجقة ،فق ذا أخطقأ القاضقي فقي إصقدار الحكقم فق ن هنقاا مقن يفسقخ
ق ارره ويصوبه؛ وبذلا تمثل هذه الرقابة أحد المقيدات على القضاء من قبل السلطة القضائية ذاتها.
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قدخل
كما تمتلا السلطة التنفيذية في معظم دول العالم صالحيات فيما يتعلّق بتعيقين القضقاة ،وتفسقير هقذا الت ّ
يعود إلى أن األفكار والمبقادل التقي يسقير علقى هقديها القضقاة فقي إصقدار أحكقامهم هقي تلقا التقي تُعبقر عقن
الفلسفة السياسية السائدة ،ففي ُمختلف األنظمة السياسية السائدة يلتزم القضقاة بالخضقوع للققوانين والتشقريعات
المعبق قرة ع ققن الفلس ققفة السياس ققية
المعب قرة ع ققن السياس ققات العام ققة للدولق قة والت ققي ترس ققمها السققلطة التنفيذي ققة ،تل ققا ُ
واالجتماعيققة واالقتصققادية للنظققام الحققاكم ،وبالتققالي فمققن البققديهي أن يققتم اختيققار القضققاة مققن بققين األشققخاص
الققذين ُعرف قوا ب خالصققهم للنظققام السياسققي القققائم 126،وعليققه ُيشققكل هققذا النققوع مققن الرقابققة تقييققدًا آخققر للس قلطة
القضققائية .وبالتققالي تتبلققور لنققا فك قرة أن القضققاء محك ققوم بحكققم القققانون ،والسياسققات العليققا للدولققة التققي يق ققوم
عليه ققا الق ققانون باعتب ققاره مق قرآة للمجتم ققل ،إض ققافة إل ققى تقيي ققده بن ققوع م ققن الرقاب ققة م ققن قب ققل المؤسس ققة – الس ققلطة
القض ققائية  ،-ورقاب ققة م ققن قب ققل مؤسس ققات أخ ققرى ،كالس ققلطة التنفيذي ققة بمق قا له ققا م ققن ص ققالحيات تتعل ققق بتعي ققين
مقيدة.
القضاة ،مما ُيعزز لفكرة قيام حكومة ّ
بنققاء علققى مققا تقق ّقدم يتق ّقبن لنققا أن مبققدأ اسققتقالل القضققاء بحسققب المفهققوم الحققديث الققذي تطرقنققا إليققه فيمققا سققبق،
مقيققدة قائمققة علققى توزيققل السققلطة بحيققث تققتم ّكن مققن خاللهققا كققل سققلطة مققن مراقبققة
ُيعققزز لفك قرة قيققام حكومققة ّ
السلطة األخرى ،فتبعاً لمبدأ استقالل القضاء تنشقأ قيقود علقى كقل مقن السقلطتين التنفيذيقة والتشقريعية تجقاه مقا
يتعلّققق بمهققام القضققاء فققي تطبيققق وتفسققير الققوانين لحققل الن ازعققات القائمققة أمامققه .ومققن ناحيققة أخققرى فق ن مبققدأ
اسققتقالل القضققاء يتضق ّقمن تقييققد القضققاة أنفسققهم مققن خققالل احتكققامهم للقققانون والسياسققات العامققة للدولققة وقيققام
رقابة عليهم من قبل السلطة القضائية ذاتها ،ورقابة من السلطات األخرى ،وبقذلا فق ن مبقدأ اسقتقالل القضقاء
مقيدة وما تقوم عليه من فلسفة وأفكار.
يسير جنباً إلى جنب مل فكرة قيام حكومة ّ
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الفصل الثاني
التطورات التاريخية لمؤسسة الفصل بين السلطات
ومدى ضمان تطبيق مبدأ استقالل القضاء في الواقع الفلسطيني
بعققد أن تطرقنققا إلققى ماهيققة مفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،ومبققدأ اسققتقالل القضققاء ،فققي الفصققل السققابق ،مققن
خالل الحقديث عقن إطقار المفهقوم النظقري لكقل منهمقا ،فققد توصقلنا إلقى أن مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ظهقر
كسالح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة ،والتي كانقت تعمقد إلقى تركيقز جميقل السقلطات بقين يقديها،
وكوسقيلة للققتخلص مققن اسققتبداد الملققوا وسقلطتهم المطلقققة ،وقققد الحظنققا أنققه لقيس هنققاا مفهققوم واضققح وثابققت
لمبدأ الفصل بين السلطات؛ من خالل دراسة أفكار الفالسقفة القذين نقادوا بهقذا المبقدأ ،فحتقى أفكقار مونتسقكيو
حول الفصل بين السلطات ،القت تفسيرات مختلفة ومتناقضة من قبل الفقهاء والبقاحثين .وتب ّقين لنقا أن الغايقة
الرئيسية من هذا المبدأ هي توزيل وظائف الدولقة علقى هيئقات منفصقلة تسقتقل كقل منهقا عقن األخقرى بمباشقرة
وظيفتها عن األخرى ،وممارسة رقابة متبادلة فيما بينها ،لمنل االستبداد والتح ّكم ،وعدم تركيقز السقلطة فقي يقد
مقيقدة مقن جهقة ،وفاعلقة مقن جهقة أخقرى ،بغقل النظقر عقن
شخص أو هيئة واحدة ،من خالل خلقق حكومقة ّ
أسقلوب أو آليقة تطبيققه .إضققافة إلقى عقدم إمكانيققة الحقديث عقن تطبيققق مبقدأ الفصقل بققين السقلطات بقأي نظققام
سياسققي م ق ا لققم تكققن السققلطة القضققائية ،مسققتقلة عققن السققلطتين التشقريعية والتنفيذيققة ،وذلققا ألن تحقيققق جققوهر
مبقدأ الفصققل بققين السقلطات ال يتحقققق إال بتطبيققق مبققدأ اسقتقالل القضققاء ،وبققذلا يكقون مبققدأ اسققتقالل القضققاء
جققزًء ال يتج ق أز مفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،ممققا ُيققدلل علققى قيققام تطق ّقور علققى مفهققوم الفصققل بققين السققلطات
بحيث يكون فيه احترام مبدأ استقالل القضاء جزءاً ال يتج أز من المفهوم.
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وفققي هققذا الفصققل سققنقوم بالحققديث عققن التطققور التققاريخي لمؤسسققة الفصققل بققين السققلطات بققالواقل الفلسققطيني،
فقققد توالققت علققى فلسققطين العديققد مققن األنظمققة السياسققية منققذ عهققد االنتققداب البريطققاني وحت قى قيققام السققلطة
الوطنيققة الفلسققطينية ،والتققي انبثققق عنهققا عققدة دسققاتير مختلفققة تُققنظم العالقققة بققين السققلطات الققثالث التنفيذيققة
ونشقير هنقا إلقى أننقا لقم نتطقرق إلقى الحقديث عقن فتقرة الحكقم العثمققاني
والتشقريعية والقضقائية فقي تلقا العهقودُ ،
على فلسطين ،وقمنا بالحديث عن فلسطين في عهد االنتداب البريطاني مباشرة ،ألن فلسقطين فقي هقذه الفتقرة
أصققبحت ألول م قرة وحققدة إداريققة وسياسققية واحققدة .إذ سققنقوم بتنققاول التطققورات التاريخيققة لمؤسسققة الفصققل بققين
السلطات ومدى ضمان تطبيق مبدأ استقالل القضاء في الواقل الفلسطيني ،من خقالل اسقتعرال آليقة تطبيقق
مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات عل ققى ارل الواق ققل وم ققدى ض ققمان تطبي ققق مب ققدأ اس ققتقالل القض ققاء عل ققى ص ققعيد
المنظوم ققة القانوني ققة الت ققي حكم ققت فلس ققطين ،خ ققالل الحق ققب التاريخي ققة المختلف ققة الت ققي ش ققهدتها فلس ققطين ب ققد ًء
باالنتققداب البريطققاني ولغايققة قيققام السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ،وذلققا فققي محاولققة لفحققص قيققام إرث تققاريخي
للخلققط ب قين السققلطات حملققت وزره السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ،ممققا أدى إلققى فشققل قيققام مؤسسققة قائمققة علققى
الفص ققل ب ققين الس ققلطات رغ ققم التمس ققا الواض ققح به ققا م ققن خ ققالل اإلش ققارة الدس ققتورية له ققا ،وذل ققا بفح ققص ع ققدة
فرضيات وهي .1 :أنه لم يكن هناا إعالن واضح لمبدأ الفصل بين السلطات كمبقدأ دسقتوري ملقزم لسقلطات
الدولققة جميع قاً أو لنظققام الحكققم فيهققا .2 ،وأن الققنص علققى الفصققل بققين السققلطات أو اإلشققارة لوجققود سققلطات
ثققالث لققم يرافقققه توزيققل اختصاصققات الدولققة الققثالث علققى جهققات مختلفققة لضققمان عققدم تركيققز السققلطات بيققد
مؤسسقة أو جهققة أو شققخص .3 ،وأن هققذا اإلرث التقاريخي أثققر علققى السققلطة الوطنيقة الفلسققطينية خاصققة فققي
بققداياتها وقبققل إصققدار القققانون األساسققي الفلسققطيني عققام  .0 ،2442بعققد عققام  2442لققم يققتم إقامققة مؤسسققة
قائمة على الفصل بين السلطات ،بل تم انتهاا مبقدأ الفصقل بقين السقلطات بقالرغم مقن اإلشقارة الواضقحة لقه،
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وبالرغم من التمييز بقين سقلطات ثقالث ألسقباب مرتبطقة بطريققة النظقام .وسقيتم تنقاول هقذا الفصقل مقن خقالل
مبحثقين :نخصقص األول للحقديث عقن الفصقل بققين السقلطات قبقل االحقتالل اإلسقرائيلي عقام  ،1607والثققاني
للحديث عن الفصل بين السلطات بعد االحتالل اإلسرائيلي عام .1607

المبحث األول
الفصل بين السلطات قبل االحتالل اإلسرائيلي عام 2060
سنقوم في هذا المبحث بالحقديث عقن التطقور التقاريخي لمؤسسقة الفصقل بقين السقلطات ومقدى ضقمان تطبيقق
مبققدأ اسققتقالل القضققاء فققي الواق ققل الفلسققطيني منققذ فت قرة االنتققداب البريط ققاني وحتققى عققام  ،1607مققن خ ققالل
مطلبققين :نخصققص األول للحققديث عققن فت قرة االنتققداب البريطققاني ،والثققاني للحققديث عققن فتققرة الحكققم األردنققي
على الضفة الغربية واإلدارة المصرية على قطاع غزة.

المطلب األول
فترة االنتداب البريطاني
خالل فترة الضعف العثماني ،ظهرت أفكار وتنظيمات عربية النفصال العرب عن الدولة العثمانية ،ترأسها
الشريف حسين بن علي الهاشمي،

134

وقد استغلت بريطانيا انقسام العرب عن اإلمبراطورية العثمانية،

فعندما أدركت بريطانيا دخول الدولة العثمانية الحرب ضد الحلفاء ،تخّلت عن سياستها التقليدية اتجاه
اإلمبراطورية العثمانية ،والتي كانت قائمة على أساس ضمان بريطانيا سالمة األراضي العثمانية ،مقابل
حماية مصالح بريطانيا في الطرق التجارية إلى الهند ،وقررت التفاول مل العرب الستمالتهم والتحالف
134

أنظر ،دورين إنجرامز ،ترجمة عبد الرحيم الرفاعي" ،أوراق فلسطينية" (المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة.13 ،)2441 :

79

معهم ضد الدولة العثمانية.

131

وبعد ذلا أجرت بريطانيا مفاوضات مل كل من فرنسا وروسيا  -دون علم

العرب  -للوصول إلى اتفاق ثالثي لتقسيم تركة الدولة العثمانية ،وهو ما عرف باتفاق "سايكس -بيكو".

132

وقد تراكمت الت عهدات في ذمة بريطانيا؛ فبعد تعهدها للعرب بالسيادة على فلسطين ،ولفرنسا وروسيا ب قامة
إدارة دولية في فلسطين ،التزمت بتعهد آخر يناقل تعهداتها السابقة ،عرف بوعد بلفور.

133

وفي عام  1617تم ّكن الجيش البريطاني من احتالل الجزء الجنوبي من فلسطين ،بواسطة حملة عسكرية
سمّيت بالحملة المصرية ،وفرضت اإلدارة العسكرية على فلسطين،

130

وبقيت فلسطين تحت اإلدارة

العسكرية حتى عقد مؤتمر سان ريمو في  21ابريل  ،1624إذ قرر المجلس األعلى للحلفاء منح بريطانيا
التي ُجعلت مسئولة عن تنفيذ وعد بلفور ،االنتداب على فلسطين.

131

131

أنظر ،إنجرامز ،أوراق فلسطينية.10،11 ،

133

في الثاني من نوفمبر عام  ،1617فوضت الحكومة البريطانية وزيقر خارجيتهقا آرثق ر بلفقور إلصقدار وعقد للحركقة الصقهيونية عقرف باسقمه،

132

أنظر ،باسم التميمي ،بريطانيا والقضية الفلسطينية (الخليل :المركز الدولي للدراسات واإلعالم.147 ،)2441 ،

يوجهه إلى اللورد روتشيلد ،يبلغه فيه أن " حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين،
وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيقق هقذه الغايقة" .وتعقود أصقول هقذا الوعقد إلقى العقام  1776حيقث عققد مقؤتمر بقازل ،وتقم فيقه اقتقراح إقامقة
وطن قومي لليهود مدعين بالجذور التاريخية لهذا الوطن ،حيث كان هم الصهاينة األكبر هو الحصقول علقى وثيققة دوليقة ينطلقق بهقا اليهقود

لتأسققيس "دولققتهم" فققي ظققل القققانون ،أمققا السياسققة البريطانيققة فقققد هققدفت إبققان الحققرب العالميققة األولققى إلققى خلققق كتلققة تشققرف وتسققيطر عليهققا

بريطانيا بين البحر المتوسط والخلين العربي ،وال تنازعها فيها دولقة كبقرى أخقرى ،علقى أن تكقون خطقوط مواصقالتها سقليمة متصقلة .أنظقر،

130

إنجرامز ،أوراق فلسطينية.32 ،

أنظر ،كامل خلة ،فلسطين واالنتداب البريطاني ( 1636 -1422طرابلس :المنشأة العامة للنشر والتوزيل.00 ،)1672 ،

Feras Milhem, The Origins and Evolution of Palestinian Sources of Law (Vrije University Brussel :Doctoral
131

Thesis, 2004), 53, 54.

فقد نصت المادة ( )61من معاهدة الصلح التي تمت بين فرنسا وانجلت ار من ناحية وتركيا من ناحية أخرى ،في  20ابريل 1624م ،على ما
يلي" :يوافق األطراف الساميون المتعاقدون تطبيقا لنص المادة ( )22من ميثاق عصقبة األمقم ،علقى مقنح إدارة فلسقطين ضقمن الحقدود التقي
تقرهقا الققدول الحليفقة الرئيسققية ،إلقى دولققة منتدبقة تنتخبهققا القدول المققذكورة ،وتكقون الدولققة المنتدبقة مسققؤولة عقن تنفيققذ التصقريح الققذي أصققدرته

الحكومة البريطانية في  2نوفمبر  ."...1617وتنص المادة ( )22من ميثاق عصبة األمم والتي تعتبقر األسقاس الققانوني القذي يرتكقز عليقه

نظام االنتداب ،على " :أن بعل الجماعات التي كانقت تابعقة فيمقا مضقى لإلمبراطوريقة العثمانيقة والتقي بلغقت درجقة مقن الرققي يمكقن معهقا

اال عتراف بكيانها ،تعتبر مستقلة بشرط أن تمدها بالمشورة والمعونة اإلدارية دولة منتدبة إلى أن تصقبح ققادرة علقى حكقم ذاتهقا بقذاتها ،حيقث
يكون لهذه الجماعات األحقية في اختيار الدولة المنتدبة".

81

وفي األول من يوليو عام  1624انتهت اإلدارة العسكرية وقامت على أنقاضها اإلدارة المدنية،
صدور صا االنتداب عن البالط الملكي،

137

130

وتالها

وقد جاء صا االنتداب البريطاني على فلسطين في 27

مادة ،كان معظمها لصالح اليهود والوطن القومي اليهودي في فلسطين،

137

وبالتالي يتضح لنا أن السياسة

البريطان ية خالل فترة االنتداب على فلسطين كانت ملتزمة بفكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ،ولم
تدعي السعي نحو تحقيق األمن
تكن بريطانيا في تلا الفترة كما هي عليه في الوقت الحاضر كدولة ّ
واالستقرار ،فهل أثر ذلا التوجه على بناء مؤسسة قائمة على الفصل بين السلطات في ظل فترة االنتداب
البريطاني على فلسطين؟

130

أخققذت بريطانيققا علققى عاتقهققا تنفيققذ السياسققة البريطانيققة بجعققل فلسققطين وطنقاً قومي قاً لليهققود ،وقققد كققان لتحويققل اإلدارة العسققكرية إلققى إدارة مدنيققة

انعكاسات سياسية تدلل على وجود مشروع سياسي قائم وهو وضل فلسطين تحت االنتداب البريطاني وانفقاذ مقا جقاء فقي وعقد بلفقور ،وققد جقرى

ذلا كله قبل أن توافق عصبة األمم رسمياً على صقا االنتقداب البريطقاني لفلسقطين والقذي تقم إقق ارره فقي  20يوليقو  .1622وتقم تعيقين هربقرت

قميت
صقموئيل منقدوباً سقامياً لفلسقطين ،علمقاً أن لقه أصقوالً يهوديقة ،وقامقت اإلدارة المدنيقة وفققا للمخطقط البريطقاني والمصقالح الصقهيونية ،وس ّ
الحكومة الجديدة باسم "حكومة فلسطين" ،وكان إلقى جانقب المنقدوب السقامي مجلقس تنفيقذي يتقولى هقو رئاسقته ،وهقذا هقو أهقم تغييقر حقدث فقي

ونشقير إلقى أن تشقكيل اإلدارة المدنيقة بمؤسسقاتها الجديقدة
ظل اإلدارة المدنية ،حيث ُمنحت صالحية اقتراح مشاريل القوانين لمجلس استشاريُ .
في فلسطين جاء مخالفا للقانون الدولي ،ذلا ألن دستور فلسطين الذي يقرر تشكيل الحكومة وتنظيمها لم يصدر إال في عقام  ،1622أي بعقد
تأسيس الحكومة بعاميين ،وخالل هذه المدة كان صقا االنتقداب ال يقزال قيقد البحقث .أنظقرMilhem, The Origins and Evolution, . ،

137

56

قدمت الحكومة البريطانية -بعد أخذها بعين االعتبار التعديالت المالئمة -المسودة النهائية لصا االنتداب البريطاني لفلسطين إلى البرلمان
البريطاني ،القذي رفقل بقدوره المصقادقة عليقه ،وتقم حسقم األمقر بقأن تققرر عقدم الحاجقة لمصقادقة البرلمقان علقى صقا االنتقداب حيقث قبلتقه

الحكومة ووافق مجلس عصبة األمم على مواده ،وهكذا فقد تم فرل االنتقداب البريطقاني علقى فلسقطين فقي  20يوليقو  ،1622وأصقبح نافقذ

137

المفعول في  26سبتمبر  ،1623وفي الواقل كانت النصوص األساسية لصقا االنتقداب ققد ُوضقعت موضقل التنفيقذ قبقل ذلقا التقاريخ ،وذلقا
منذ صيف عام  ،1624حينما حلّت اإلدارة المدنية محل اإلدارة العسكرية .خلة ،فلسطين واالنتداب البريطاني.66 ،
كان مرسقوم دسقتور فلسقطين هق و الدسقتور االسقتعماري القذي حكمقت بموجبقه فلسقطين طقوال فتقرة االنتقداب البريطقاني ،وققد تضقمنت المقدمقة
نققص تص قريح بلفققور ،ومصققادقة عصققبة األمققم علققى انتققداب بريطانيققا علققى فلسققطين مققل تخويلهققا مسققؤولية تنفيققذ التص قريح ،وتأكيققد "الصققلة

التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين ،واألسقب اب التقي تقدعو إلقى إعقادة إنشقاء وطقنهم الققومي فقي تلقا القبالد" ،وققد تقم تنقاول إنشقاء

الوطن القومي اليهودي في المواد 2( :و  0و  0و  7و  11و  )22منه ،والتي شكلت مخطط ًا متكامال لتحقيق ذلا مقن النقواحي السياسقية

واإلدارية واالقتصادية والثقافية .التميمي ،بريطانيا والقضية الفلسطينية.37 ،

80

تم إصدار مرسوم دستور فلسطين عن البالط الملكي البريطاني في اليوم العاشر من شهر آب عام
 ،1622في خضم فوضى تشريعية ودستورية مرت بها البالد بعد وقف العمل بالدستور العثماني لعام
 1647في فلسطين ،وقد تم إصدار هذا المرسوم بطريقة أسلوب المنحة ب رادة ملكية بريطانية ،وهو
األسلوب الذي يكون فيه الدستور وليد إرادة الملا أو رئيس الدولة أو الجمهورية وحده ،ويهدف عادة إلى
تعزيز الحكم المطلق واالستبداد والتعسف بالحقوق والحريات،

136

وقد تألف مرسوم دستور فلسطين لعام

 1622من حيث الشكل واإلطار من ثماني فصول موزعة ومقسمة على تسعين مادة قانونية ،عالجت
مختلف القضايا المتصلة باإلدارة البريطانية على فلسطين ،فضالً عن صالحيات ومهام السلطات الثالث
المناط بها مهمة هذه اإلدارة،

104

وقد اعتُبر هذا المرسوم إعالناً سياسيا وأداة قانونية.

101

ولكن هل كان

هناا إشارة أو إعالن واضح لمبدأ الفصل بين السلطات في ظل مرسوم دستور فلسطين كمبدأ دستوري
ملزم لسلطات الدولة جميعاً ونظام الحكم فيها ،وفي حال تمت اإلشارة لوجود سلطات ثالث ،فهل رافق ذلا
توزيل الختصاصات سلطات الدولة الثالث على جهات مختلفة من الناحية النظرية وعلى أرل الواقل
لضمان عدم تركيز السلطة بيد جهة أو شخص أو هيئة؟
ف ققي محاول ققة لإلجاب ققة عل ققى ه ققذه التس ققاؤالت وب ققالرجوع إل ققى مرس ققوم دس ققتور فلس ققطين ،وبخص ققوص ال ققنص أو
اإلشارة بصورة واضحة إلى مبدأ الفصل بين السلطات ،يتبين لنا من خقالل مراجعقة أحكقام ونصقوص مرسقوم
136

فتحي الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين مل شرح المبادل الدستورية العامة (غزة :مطابل المقداد.173 ،)2440 ،

104

أنظر ،مرسوم دستور فلسطين لسنة  ،1622نشر بالعدد الغير اعتيادي من ققوانين فلسقطين "مجموعقة درايتقون –االنتقداب البريطقاني" بتقاريخ

101

يعتبقر مرسقوم دسقتور فلسقطين إعالنقاً سياسقياً ألنقه جقاء ليؤكقد علقى الهقدف مقن االنتقداب البريطقاني ،وهقو إقامقة وطقن ققومي لليهقود وترسقيخ

.3343 ،1637/1/22

الوجود اليهودي وذلا تنفيذاً لوعد بلفور ،أما عن كونه أداة قانونية ،فقد جاء ليوكل إلى الدولة المنتدبة العمل على تحقيق التق ّقدم االقتصقادي

والسياسي واالجتماعي ،وتنظيم السلطات الثالث ،وبذا تتحمل الدولة المنتدبة مسؤولية مزدوجة ،قانونية وسياسية .ومقا ُيعقزز لفكقرة كقون هقذا
الدستور أداة سياسية ،هو كونه دستو اًر مكتوباً ،على خالف الدستور االنجليقزي العرفقي ،وذلقا فقي محاولقة لتعزيقز إقامقة وطقن ققومي لليهقود

فقي فلسقطين Milhem,The Origins and Evolution, 53. .وأنظقر ،الوحيقدي ،التطقورات الدسقتورية فقي فلسقطين مقل شقرح المبقادل،

.120

82

دستور فلسطين،

102

عدم وجود أي أثقر للحقديث عقن مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،كمبقدأ دسقتوري ملقزم لنظقام

الحكم السائد.
ونقرى أن عقدم القنص علقى تبنقي مبققدأ الفصقل بقين السقلطات ضقمن أحكققام مرسقوم دسقتور فلسقطين يعقود إلققى
توجهقات دولقة االنتققداب (بريطانيقا) بتكقريس إقامقة وطققن ققومي لليهققود فقي فلسققطين مقن خققالل تركيقز سققلطات
الدولقة الققثالث بيقد المنققدوب السققامي علقى نحققو مققا سقنبينه الحققًا ،وذلققا فقي محاولققة لمنققل بنقاء مؤسسققة قائمققة
عل ققى الفص ققل ب ققين الس ققلطات ،للحيلول ققة دون بن ققاء مؤسس ققات الدول ققة وتطوره ققا ،واس ققتمرار بقائه ققا تح ققت الحك ققم
المطلق.

103

أما بخصوص اإلشارة إلقى السقلطات القثالث وكيفيقة توزيقل اختصاصقاتها فبقالرجوع إلقى أحكقام مرسقوم دسقتور
ظم السلطات الثالث واختصاص كل منها على النحو التي:
فلسطين ُنالحظ أنه قد ن ّ
تتجسققد بالحققاكم العسققكري فققي عهققد
فبخصققوص السلللطة التنفيذيللة فقققد كانققت قبققل مرسققوم دسققتور فلسققطين
ّ
اإلدارة العس ققكرية ،أمقققا فق ققي عه ققد اإلدارة المدنيقققة فققققد تمثل ققت السقققلطة التنفيذيقققة بش ققخص المنقققدوب السق ققامي،
ويساعده مقوظفين خبقراء جقاءوا مقن مسقتعمرات بريطانيقة مختلفقة ،وتشقمل عبقارة المنقدوب السقامي وفققًا للمقادة
الثانيققة مققن مرسققوم الدسققتور كققل شققخص يقققوم ب ق دارة حكومققة فلسققطين،

100

ثققم جققاء مرسققوم دسققتور فلسققطين

ونظقم السقلطة التنفيذيقة المنقاط بهققا إدارة وتسقيير األ ارضقي الفلسقطينية بموجقب الفصققل الثقاني منقه ،فقي المقواد
( ،)10-0حيث أعطت هذه المواد المندوب السامي السقلطة المطلققة دون أن يشقاركه أحقد ،وممقا يقوحي بقأن
االنجليز قاموا بوضل فلسطين على شكل المسقتعمرات البريطانيقة ،فالمنقدوب السقامي هقو الحقاكم المطلقق فقي

102

أنظر ،مرسوم دستور فلسطين لسنة .1622

100

الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين.170 ،

Milhem, The Origins and Evolution, 91.

143

83

فلسطين ويتصل بوزير المستعمرات مباشرة،

101

ويساعده مجلس تنفيذي تقتصقر مهمتقه علقى المشقورة ،يتقألف

مقن أشققخاص يرضققى عققنهم الملققا حسققب نققص المققادة العاشقرة مققن مرسققوم دسققتور فلسققطين 100.وبققذلا يكققون
النظققام الققذي تحققدد للمنققدوب السققامي فققي دسققتور سققنة  1622نظام قاً مققن نققوع خققاص ،خققارج عققن األصققول
العامة لألنظمة السياسية المعروفة.

107

وبالت ققالي فق ققد ح ققدد المرس ققوم األحك ققام المتعلق ققة بكيفيقققة تك ققوين الس ققلطة التنفيذي ققة وطريق ققة ممارس ققتها وقيامهق ققا
بوظيفتها وصالحيات واختصاصات هذه السلطة المختلفة ،ومن أبرز الصقالحيات التقي أوكلقت إلقى المنقدوب
السقامي هقي :السققلطة الواسقعة وجميقل الحقققوق علقى األ ارضققي العموميقة،
أية قطعة منها،

106

107

وسقلطة هبققة األ ارضقي أو تققأجير

وله أيضا سلطة تعيين الموظفين وعزلهم 114،وسلطة مقنح العفقو العقام ،واسققاط الغ ارمقات

النقدية والمصادرات 111،وغيرها من الصالحيات.

112

وعلققى ضققوء مققا تقققدم ،يتضققح لنققا أن المنققدوب السققامي يتمتققل بصققالحيات واسققعة فققي رسققم وتنفيققذ السياسققة
العامة للحكومقة البريطانيقة فقي فلسقطين ،وبالتقالي لقم يوجقد فقي ذلقا الوققت سقلطة تنفيذيقة بقالمفهوم المتعقارف
عليقققه بقققالنظم السياسق ققية البرلمانيقققة- ،وعلق ققى نحق ققو مخقققالف للنظقققام السياسق ققي البريطقققاني الققققائم علق ققى النظق ققام

101

منصب بالحكومة الريبطانية ،شغله "ونستون شرشل" ،في تلا الفترة ،ويقوم باإلشراف على المستعمرات البريطانية.

107

يتمثل هذا النظام بأن الملا هو صاحب االختصاص بتعيين المندوب السامي أو القائد العام أو من يقوم مقامه إلدارة حكومة فلسطين ،وان

107

أنظر ،المادة ( ،)12مرسوم دستور فلسطين لسنة .1622

114

أنظر ،المواد ( ،)11،10المصدر السابق.

112

أنظر ،المادة ( ،)1المصدر السابق.

100

أنظر ،المواد ( ،)11-0مرسوم دستور فلسطين لسنة .1622

هققذا األخيققر ُيمققارس صققالحياته مققن أجققل تنفيققذ أحكققام صققا االنتققداب ،وفقق ًا للتعليمققات التققي تصققدر إليققه بمرسققوم مققن ملققا بريطانيققا .فتحققي
الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين ( 1661 -1617غزة :مطابل الهيئة الخيرية.242،241 ،)1660 ،

106

أنظر ،المادة ( ،)13المصدر السابق.

111

أنظر ،المادة ( ،)10المصدر السابق.

84

البرلماني -والتي تتشكل عادة من ملقا أو رئقيس ،وحكومقة ،وانمقا شقملت صقالحيات المنقدوب السقامي جميقل
اختصاصات السلطة التنفيذية.

أما بخصقوص السلطة التشلريعية فققد نقص الفصقل الثالقث مقن مرسقوم دسقتور فلسقطين ،علقى تشقكيل سقلطة
تشريعية تتكون من مجلس واحد هو المجلس التشريعي،

113

ويرأس هذا المجلس المندوب السامي.

110

إال أن هذا مقا لقم يحصقل ،فلقم يقتم إنشقاء مجلقس تشقريعي لممارسقة مهامقه المنصقوص عليهقا بمرسقوم دسقتور
فلسققطين ،حيققث اسققتمرت سققلطة التشقريل بيققد المنققدوب السققامي منققذ فققرل اإلدارة العسققكرية والققى حققين انتهققاء
االنتداب البريطاني.

111

أمققا بخص ققوص ص ققالحيات المجل ققس التشق قريعي وفقق قًا لنصققوص مرس ققوم دس ققتور فلس ققطين ،فق ققد ك ققان للمجل ققس
التشققريعي السققلطة أو الصققالحيات التامققة فققي إصققدار مققا تققدعو إليققه الضققرورة مققن الق قوانين مققن أجققل السققالم
والنظام وحسن إدارة الحكم فقي فلسقطين ،دون إخقالل بالسقلطات المنوطقة بالملقا أو المحقتفظ لقه بهقا فقي هقذا
المرسوم ،مل مراعاة الشروط والقيود المقررة من قبله عند إصدار تلا القوانين.

113

110

يتألف هذا المجلس من اثنين وعشرين عضوًا باإلضافة إلى المندوب السامي ويكقون عشقرة مقن هقؤالء األعضقاء مقوظفين ،واثنقا عشقر مقنهم
أعضاء غير موظفين ،يتم انتخقابهم مقن الشقعب وفقق ًا لمرسقوم يصقدره المنقدوب السقامي .أنظقر ،المقواد ( ،)21( ،)16( ،)17مرسقوم دسقتور

فلسطين لسنة .1622

110

أنظر ،المادة ( ،)26المصدر السابق.

110

أنظر ،المادة ( ،)17مرسوم دستور فلسطين لسنة .1622
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85

كمقا خولقت تلقا النصققوص المنقدوب السقامي حقق فققل المجلقس أو حلقه ،وكقذلا عققدم جقواز العمقل بققالقوانين
الصققادرة عققن المجلققس دون موافقققة وتصققديق المنققدوب السققامي مققل حقققه باالحتفققاظ بققبعل الق قوانين الصققادرة
عن المجلس التشريعي إلى حين موافقة واجازة الملا البريطاني.

117

ويتضح لنا مما ورد أعاله أن المرسوم ققد أق ّقر للمنقدوب السقامي وبشقكل صقريح وواضقح امقتالا الصقالحيات
المطلقة في ممارسة مهام التشريل ووضل واصدار الققوانين التقي يقرى أو يستصقوب ضقرورة س ّقنها ،ممقا يعنقي
أن صالحيات المجلس التشريعي كانت بيد المندوب السامي.
أمقا علققى صقعيد الواقققل العملققي ،فعنقدما دعققا المنقدوب السققامي هربققرت صقموئيل إلققى انتخابقات تشقريعية ،فق ن
العقرب ققرروا مقاطعقة هقذه االنتخابقات فيمقا لقم يعارضقها اليهقود،

117

وبقالرغم مقن مقاطعقة االنتخابقات ،فققد تققم

عقققدها وش ققارا فيهققا بع ققل العققرب ،إال أن ققه تققم اس ققتقالة بعققل األعض ققاء ،مسققلم وث ققالث مسققيحيين ،ونتيج ققة
السققتقالتهم تققم اإلعققالن بق قرار صققادر عققن المكتققب االسققتعماري فققي لنققدن أن االنتخابققات باطلققة والغيقة ،وبعققد
ذلا كان هناا محاوالت متعددة لتشقكيل المجلقس التشقريعي إال أن جميعهقا بقاءت بالفشقل 116.ونتيجقةً لقرفل
الشققعب الفلسققطيني االشققتراا فققي هققذا المجلققس ،فقققد قامققت سققلطات االنتققداب بتعققديل الدسققتور والغققاء الم قواد
( )30-17وحصر السلطة التشريعية بيد المندوب السامي فولد هذا المجلس ميتاً.

104

وفققي العققام  1622تققم تأسققيس مجلققس استشققاري هدفققه تقققديم المشققورة بخصققوص مشققاريل الق قوانين 101،وفققي
 1623/0/1شكل المندوب السامي مجلسقاً استشقارياً جديقداً يضقم  7مسقلمين و 2مسقيحيين و 2يهقود ،ولكقن

117

أنظر ،المواد ،)27( ،)20( ،)21( ،)20( ،)22( :مرسوم دستور فلسطين لسنة .1622

116

المرجل السابق.170 ،

101

يتكققون هققذا المجلققس مققن  14مققوظفين بريطققانيين ،و 14أشققخاص معينققين ( 0مسققلمين 3 ،مسققيحيين 3 ،يهققود) ،ويجتمققل المجلققس برئاسققة

117

للمزيد حول أسباب مقاطعة العرب لهذه االنتخابات ،أنظر ،خلة ،فلسطين واالنتداب البريطاني.172 ،

104

أُلغيت هذه المواد بمرسوم دستور فلسطين "المعدل" لسنة 1636م.

المندوب السامي في مقر الحكومة بالقدس ،وكان هذا المجلس نشيط ًا جدًا ،ففقي عقام  1622عققد المجلقس  7جلسقات ،ونقاقش  33مشقروع

86

سبعة أعضاء عرب استقالوا من هذا المجلس ،وعليه لم ينجح المجلس بعقد أشقهر مقن تشقكيله ،وققد كقان مقن
مهامه صياغة القوانين التي يتم المصادقة عليها من المندوب السامي.

102

وفي  1631/6/1كان هناا محاولة جديدة إلنشاء مجلس تشريعي ،إال أن هذه المحاولة باءت بالفشل.

103

وخالصة القول أنقه لقم يقتم إنشقاء سقلطة تشقريعية علقى أرل الواققل ققادرة علقى ممارسقة المهقام التشقريعية فقي
تلا الفترة على الرغم من المحاوالت العديدة إلنشائها ،كما أن سقلطات وصقالحيات المجلقس التشقريعي كانقت
بيد المندوب السامي ،فقد أقر المرسوم للمندوب السامي وبشكل صريح وواضقح امقتالا الصقالحيات المطلققة
في ممارسة مهام التشريل ،ووضل واصدار القوانين التي يرى أو يستصوب ضرورة س ّقنها ،وهقذا مقا كقان فعقالً
علققى أرل الواقققل؛ فقققد اسققتمرت السققلطة التش قريعية بيققد المنققدوب السققامي منققذ فققرل اإلدارة العسققكرية والققى
حقين انتهقاء االنتقداب البريطقاني ،وبالتقالي فق ن العالققة بقين السقلطتين التشقريعية والتنفيذيقة كانقت معدومقة فقي
تلا الفترة ،مما ُيعزز لفكرة انتفقاء تطبيقق مبقدأ الفصقل بقين السقلطات وعقدم إمكانيقة الحقديث عقن وجقود فصقل
للسلطات أساساً ،في ظل غياب أحد السلطات القثالث علقى أرل الواققل أثنقاء فتقرة االنتقداب البريطقاني علقى
فلسطين.

أما بخصقوص السلطة القضلائية ،فققد نظّقم مرسقوم دسقتور فلسقطين ماهيقة السقلطة القضقائية ومضقمونها فقي
وضققح مققن خاللهققا تشققكيالت المحققاكم وأنواعهققا ودرجاتهققا ،والق قوانين
الفصققل الخققامس منققه فققي ( )26مققادةّ ،
أقر  32منها .لكن عرب فلسطين رفضوه سنة  1623فلم ُيكتب لهذا المجلس الحياة واالستمرار .خلة ،فلسطين واالنتداب البريطاني.172 ،
والوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين.247 ،
103
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162

يتكون هذا المجلس من  ،27عضو  1أعضقاء مقنهم معينقين رسقمياً و 11معينقين غيقر رسقميين و 12منتخبقين ،وققد كانقت المعارضقة عليقه

من قبل اليهود ،اما العرب فقد وافقوا عليه إذ كان من الممكن لهقذا المجلقس أن يسقتجوب سياسقات الحكومقة ،وأيضقاً كقان لقه دور فقي إققرار

الموازنقة ،وبالتققالي فققد رفضققه اليهقود العتقققادهم أن بريطانيقا تراجعققت عقن وعققدها بمقنحهم وطققن ققومي فققي فلسقطين ،وبالتققالي لقم تققنجح فكقرة

إنشاء هذا المجلس.Milhem, The Origins and Evolution, 56 .

87

الواجبققة التطبيققق أمامهققا،

26

وقققد كققان للنظققام القضققائي زمققن االنتققداب البريطققاني سققمات كافيققة لتميي قزه عققن

نظ ققام القض ققاء العثم ققاني والبريط ققاني ،فق ققد ك ققان مزيج ققا م ققن ع ققدة أنق قواع م ققن المح ققاكم بعض ققها يش ققبه المح ققاكم
ويالحقظ علقى هقذا
العثمانية وبعضها يشبه المحاكم البريطانية ،وبعضها الخر فرضته ظروف الواققل آنقذااُ ،
التنظيم القضائي األمور التالية:
 بقيت بعل المحاكم العثما نية قائمة مل إجراء تعديالت طفيفة مثل محاكم الصلح ،والمحاكم المركزيةبصفتها محكمة بداية ،ومحكمة االستئناف التي كانت جزءا من المحكمة العليا ،كما بقيت المحاكم الدينية
كما هي.
 تم استحداث بعل المحاكم التي تشبه المحاكم البريطانية ،مثل نظام استئناف األحكام من فلسطين إلىمجلس الملا الخاص في لندن ،ومثل المحكمة االمبريالية ،ومحكمة الجنايات والمحكمة الصناعية.
 كما وجدت بعل المحاكم التي ال عالقة لها بالمحاكم العثمانية أو المحاكم البريطانية ،وجاء ذلااستجابةً لظروف المجتمل الفلسطيني من ناحية ،أو استجابةً لظروف االنتداب كسلطة محتلة تعنى
بالمحافظة على كيانها وتحقيق أهدافها ،مثل المحاكم العسكرية ،والعشائرية ،ومحاكم األراضي.

101

 يأخذ مرسوم دستور فلسطين بنظام القضاء المزدوج حيث يتم الفصل في المنازعات بين جهتين هما جهةالقضاء العادي ،وجهة القضاء اإلداري.
 إن ترتيب وتشكيل جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها يكون بأمر يصده المندوب السامي بتوقيعه. -تعيين القضاة وعزلهم أو نقلهم يكون بالكيفية والشروط التي يقررها المندوب السامي.

100

أنظر ،المواد ( )07-37من مرسوم دستور فلسطين لسنة .1622

100

فتحي الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين.211 ،

101

100

معتز قفيشة ،تنظيم القضاء ومدى استقالل السلطة القضائية في عهد االنتداب البريطاني قي فلسطين (بيرزيت( ،د.ن).3 ،)1667 ،

88

ولكن ما مدى ضمان تطبيق مبدأ استقالل القضاء زمن االنتداب البريطاني؟
وجقد منصققب قاضققي القضققاة فققي عهققد االنتققداب البريطقاني علققى فلسققطين وكققان قاضققي القضققاة يتققولى العديققد
مققن المهققام القضققائية مثققل إصققدار أصققول المحاكمققات لمختلققف أن قواع المحققاكم بعققد موافقققة المنققدوب السققامي،
وندب ونقل القضاة من محكمة إلى أخرى ،وتعيين مرجل للنظر فقي القضقايا فقي حالقة التنقازع فقي الصقالحية
بق ققين المحق ققاكم ،وكقققان قاضق ققي القضق ققاة رئيس ق قًا للمحكمق ققة العليق ققا 107.وققققد وضق ققل المنقققدوب السقققامي المستشق ققار
يحض ققر مش ققاريل
القضققائي اليه ققودي (نورمققان بينت ققوش) وكققان يق قرأس المحكم ققة العليققا ،وه ققو أيض قًا ال ققذي كققان ُ
الققوانين ويقدير المحقاكم الشقرعية ،وعلقى القرغم مققن وجقوده؛ إال أن صقالحيات المنقدوب السقامي كانقت واسققعة
فيما يتعلّق بعمل السلطة القضائية ،وبالتالي ُيعد قاضقي القضقاة عبقارة عقن موظقف لقدى السقلطة التنفيذيقة وال
يملققا صققالحيات قضققائية مققؤثرة علققى غي قره مققن القضققاة كتعييققنهم وعقزلهم 107،وغيرهققا مققن الصققالحيات التققي
يمكن في حال وجودها ،الحديث عن اعتبقار قاضقي القضقاة صقاحب الصقالحية باإلشقراف علقى القضقاء.

106

ومن ضمن الصالحيات الواسعة للمندوب السامي تجاه السلطة القضائية ،ما يلي:
 تعين القضاة :أُعطي المندوب السامي صالحية تعيين القضاة ،وأعطي صالحية تعيين رؤسقاء التنفيقذ القذينُيعمققد إلققيهم تنفيققذ أوامققر وقق ق اررات المحققاكم 174.وبالتققالي كققان المنققدوب الس ققامي هققو صققاحب الصققالحية ف ققي
تعيين القضاة وفقاً للتعليمات التي يتلقاها من الملا،

171

وعليه فق ن القضقاة يجقب أن يكونقوا مقواليين للمنقدوب

السامي.

107

قفيشة ،تنظيم القضاء .34 ،وأنظر ،المواد ( ،)11( ،)06مرسوم دستور فلسطين ،لسنة .1622

106

من األمثلة على هذه الصالحيات :اإلشراف على القضاة والمحاكم ،وتأديب القضاة ،ونقلهم وندبهم دون تدخل من المندوب السامي.

171

قفيشة ،تنظيم القضاء.20 ،

107

ُنشير إلى أنه كان يحق لقاضي القضقاة أن ُيعقين بصقفة مؤقتقة قاضقياً مقن المح كمقة العليقا فقي المحكمقة المركزيقة ،ويجقوز لقه تعيقين قاضقي
صلح في المحكمة المركزية .أنظر ،المادة ( )2/10قانون المحاكم لسنة  .1604وأنظر ،قفيشة ،تنظيم القضاء.34 ،20 ،

174

أنظر المواد ( ،)10،11مرسوم دستور فلسطين لسنة .1622
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 تحديلللد صلللالحية القضلللاة :األصققل أن صققالحية القضققاة تخضققل للقققانون وذلققا حسققب نققوع المحققاكم ،ولكققنالمندوب السقامي تقدخل فقي صقالحية القضقاة بحيقث كقان لقه الحقق فقي حصقر صقالحية قضقاة الصقلح والحقد
منها .فقد ُينقص من صالحية القاضي فيصبح غير قادر على أداء وظيفته بشكل جيد.

172

وفققا لمقا يققرره المنقدوب السقامي مقن وققت لخقر بقأمر يصقدره ،ويققوم
 تشكيل المحاكم :يكون تشقكيل المحقاكم ًبالتوقيل على ذلا القرار الذي من خالله يقوم بتعين مكان المحاكم واعدادها.

173

 المصلللادقة عللللى األحكلللام وتنفيلللذها :أعطققي المنققدوب الس ققامي اسققتنادًا ألحكققام نص ققوص الدسققتور المختلف ققةبمفرده حق المصادقة على أحكام اإلعدام،

170

وباإلضافة إلى ذلقا يحقق لقه وققف تنفيقذ أي حكقم صقادر عقن

القضققاء والغققاءه ،ولققيس هققذا فحسققب ،وانمققا يحققق للمنققدوب السققامي فض قالً عققن ذلققا إسقققاط الغ ارمققات النقديققة
المقيد عن أي شريا أو مجرم قد أديقن مقن قبقل أي محكمقة
والمصادرات واستخدام حقه في العفو المطلق أو ّ
أو ققال ،فضقالً عقن حققه بتنزيقل مقدد األحكققام الصقادرة عقن المحقاكم بمختلقف درجاتهقا ،ويسقتطيل أن يؤجققل
تنفيذه للمدة التي يستصوبها.

171

أمققا علققى صققعيد الجانققب العملققي علققى أرل الواقققل ،فأنققه يالحققظ أيض قًا تققدخل المنققدوب السققامي فققي عمققل
السققلطة القضققائية ،ففققي التقققارير التققي كانققت ترسققلها الحكومققة االنتدابيققة إلققى اللجنققة االنتدابيققة الدائمققة التابعققة
لألمم المتحقدة عقن فلسقطين لعقام  ،1631يتب ّقين فيهقا أن المنقدوب السقامي ققام بتخفقيل عقوبقات عقن أحكقام
ص ققدرت ع ققن المحكم ققة.

170

كم ققا ك ققان المن ققدوب الس ققامي يق ققوم بع ققزل القض ققاة مت ققى يش ققاء م ققن خ ققالل ممارس ققة

172

أنظر ،المادة ( )1من قانون صالحية محاكم الصلح رقم ( )01لسنة .1607

170

أنظر ،المادة ( ،)07المصدر السابق.

170

مثققال علققى ذلققا :فقققد حكمققت المحكمققة البدائيققة علققى  70شققخص أمققام هققذه المحكمققة كققان مققنهم  14محكققومين باإلعققدام ،فخ ّفققل المنققدوب
أيضقا محكمقة الجنايقات حكمقت علقى  3أشقخاص باإلعقدام وبعقد مصقادقة اسقتئناف الجنايقات
السامي حكمين باإلعدام إلى السقجن المؤبقد ،و ً

173

أنظر ،المادة ( )36من دستور فلسطين لسنة .1622

171

الريس ،القضاء في فلسطين.33 ،
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صققالحية تأديققب القضققاة ،فققي ظققل عققدم وجققود هيئققة معينققة تُمققارس صققالحية تأديققب القضققاة الققذين يتجققاوزون
حقدود وظققائفهم 177.وكققان المنققدوب السققامي ُيشققكل محققاكم خاصققة –كمققا يشققاء -مققن أجققل الفصققل فققي قضققايا
خاصة على وجه السرعة 177.وبالتالي ال ُيعتبقر وجقود منصقب قاضقي القضقاة مؤشق اًر علقى اسقتقالل القضقاء،
فقققد ق ققام المن ققدوب الس ققامي بممارس ققة التققدخل ف ققي عم ققل القض ققاء ،مم ققا ُيشققكل انتهاكق قاً ص ققارخاً لمب ققدأ اس ققتقالل
القضاء.
وعليه ف ن المندوب السامي فقي عهقد االنتقداب البريطقاني ققد أُعطقي الحقق بالتقدخل فقي المحقاكم بشقكل واسقل
كما تبين مما سبق ،سواء أكان من الناحية النظرية والتي تتمثقل (بالدسقتور والققانون) أو علقى صقعيد الجانقب
العملي ،وبذلا فق ن القضقاء زمقن االنتقداب لقم يسقلم مقن التقدخالت الخارجيقة المتمثلقة بالسقلطة التنفيذيقة القذي
ال مققن
ي أرسققها المنققدوب الس قامي .وعليققه ُيمكننققا القققول بققأن وضققل ومكانققة السققلطة القضققائية لققيس أفضققل حققا ً
وضققل ومكانققة السققلطة التش قريعية ،ج قراء حجققم التققدخالت والصققالحيات التققي أقرهققا مرسققوم دسققتور فلسققطين
حيال السلطة القضقائية والتقي أدت إلقى عمليقاً إلقى تهمقيش هقذه السقلطة وتحجقيم دورهقا ومكانتهقا علقى صقعيد
الواقل.
على ضوء ما سبق ،يتضح لنا أنه ال يمكن الحديث عن وجود فصل للسلطات أساسًا في ظل فترة االنتداب
البريطاني على فلسطين ،بل ال يمكن الحديث عن وجود سلطات ثالث قائمة على أرل الواقل وان تمت
غيبة وغير قائمة على أرل
اإلشارة إليها ضمن أحكام مرسوم دستور فلسطين ،فالسلطة التشريعية كانت م ّ
الواقل طوال فترة االنتداب البريطاني على فلسطين ،كما أن صالحيات السلطات التنفيذية والتشريعية
علققى ذلققا ،قققام المنققدوب السققامي بتخفققيل أحققد هققذه األحكققام الققثالث إلققى المؤبققد .محمققد خريسققات ،وزهيققر اللطيققف ،تقققارير بريطانيققة عققن

177
177

فلسطين وشرق األردن (عمان :مكتبة الشباب.140 )2442،

قفيشة ،تنظيم القضاء.21 ،

في عام  1630وقعقت اضقطرابات فقي  0/16فتأسسقت محكمقة خاصقة يقوم  ،1/0أي بعقد أسقبوعين فققط مقن هقذه االضقطرابات ،وذلقا مقن
أجل محاكمة األشخاص الذين شاركوا فيها .قفيشة ،تنظيم القضاء.27 ،

90

والقضائية ،قد تركزت في يد المندوب السامي البريطاني ،وبالتالي ف ن ما تم اعتبارها سلطات ضمن أحكام
مجرد إدارات وأجهزة خاضعة وتابعة لسلطة وهيمنة
مرسوم دستور فلسطين في تلا الفترة ،ليست أكثر من ّ
المندوب السامي كممثل للسلطة التنفيذية ،مما نتن عنه فقدان األسس التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين
السلطات؛ وبالتالي لم يكن في فلسطين إبان تلا الفترة استقالل للقضاء ،كون تطبيقه مرهون بقيام مؤسسة
الفصل بين السلطات التي ال يمكن الحديث عنها أساسًا في تلا الفترة ،وبسبب التدخالت والصالحيات
التي أقرت للمندوب السامي حيال السلطة القضائية ،وبالتالي انتفاء تطبيق واعمال مبدأ استقالل القضاء
في تلا الفترة .مما يؤسس لبداية نشأة ومأسسة إرث تاريخي للخلط بين السلطات منذ قيام االنتداب
البريطاني على فلسطين ،األمر الذي ربما يعود ألسباب سياسية ،للعمل على عرقلة بناء مؤسسة ديمقراطية
قائمة على الفصل بين السلطات ،وبقاء الفلسطينيين تحت أشبه ما يسمى بالحكم المطلق ،تهيئة إلقامة
وطن قومي لليهود في فلسطين.

المطلب الثاني
فترة الحكم األردني على الضفة الغربية واإلدارة المصرية على قطاع غزة
سققنتناول فققي هققذا المطلققب الحققديث عققن الفصققل بققين السققلطات ومققدى ضققمان تطبيققق مبققدأ اسققتقالل القضققاء
زمققن الحكققم األردنققي علققى الضققفة الغربيققة واإلدارة المص قرية علققى قطققاع غ قزة مققن خققالل فققرعينُ ،نخصققص
األول للحقديث عققن :الفصققل بققين السققلطات ومققدى ضققمان تطبيققق مبققدأ اسققتقالل القضققاء زمققن الحكققم األردنققي
على الضفة الغربية ،والثاني للحديث عن :الفصل بين السلطات ومقدى ضقمان تطبيقق مبقدأ اسقتقالل القضقاء
زمن اإلدارة المصرية على قطاع غزة.

92

الفرع األول
فترة الحكم األردني على الضفة الغربية
ت ققم توحي ققد الض ققفتين الش ققرقية والغربي ققة ف ققي ع ققام  ،1614وكان ققت الض ققفة الغربي ققة ق ققد وض ققعت تح ققت الحك ققم
العسكري األردني في الفترة الواقعة بين  17أيار  1607وحتى  2تشرين الثقاني  ،1606حيقث أعلقن الجقيش
العربققي األردنققي فققي  16أيققار  1607مسققئوليته علققى كققل المنققاطق الخاضققعة لسققيطرته ،مطبققاً قققانون الققدفاع
األردني لسنة  ،1631واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
وفققي  20أيققار ،1607أصققدر الحققاكم العسققكري العققام األردنققي إعققالن رقققم ( )2والققذي أبقققى بموجبققه س قريان
الق قوانين المعمققول بهققا فققي فلسققطين ،إال مققا تعققارل منهققا مققل قققانون الققدفاع لسققنة  .1631وبعققد ذلققا أصققدر
ع ققدة إعالن ققات لتسق قيير أم ققور ال ققدوائر الحكومي ققة والمح ققاكم النظامي ققة والش ققرعية والمذهبي ققة ،واس ققتمرت الض ققفة
الغربية تحت الحكم العسكري إلى  2تشرين الثقاني ،1606وققد اسقتُبدل الحكقم العسقكري بق دارة مدنيقه بموجقب
قققانون ُعققرف باسققم قققانون تعققديل اإلدارة العامققة فققي فلسققطين رقققم ( )07لسققنة  ،1606حيققث أعطيققت للملققا
جميقل الصقالحيات التقي كانقت ممنوحقة لملقا بريطانيققا علقى فلسقطين بموجقب دسقتور فلسقطين لسققنة .1622
ول ققم يقتص ققر ذل ققا عل ققى ص ققالحيات المل ققا البريط ققاني فحس ققب ،ب ققل ش ققملت الص ققالحيات الممنوح ققة للمن ققدوب
السققامي البريطققاني وللققوزراء البريطققانيين ،كمققا منحققه سققلطة تعيققين أشققخاص لتققولي أعبققاء اإلدارة فققي فلسققطين
لمنصققب الحققاكم اإلداري العققام أو بققأي لقققب آخققر يفققول إليققه جميققل سققلطاته ،واصققدار التعليمققات الضققرورية
لتنفيذ تلا السلطات والصالحيات.

176

176

معهد الحققوق ،الم ارحقل االنتقاليقة لنققل السقلطات والصقالحيات وتغييقر المسقميات وأثرهقا علقى التشقريعات السقارية (بيرزيقت :معهقد الحققوق،

.7 ،)2447

93

وبموجقب هققذا القققانون بقيققت جميقل الققوانين واألنظمققة المعمققول بهققا فقي فلسققطين وكققذلا األوامققر والتشقريعات
األخرى التي صدرت عن الملا أو الحاكم العسكري أو اإلداري سارية المفعول.

174

وبعد ذلا ارتبطت إدارة الضفة الغربية بو ازرة الداخلية مباشرة ،بعد أن تم إلغقاء الحكقم اإلداري فقي  10كقانون
األول لعام  ،1606بموجب اإلرادة الملكية بشأن تطبيق قانون اإلدارة العامة في فلسطين لسنة .1606

171

حيث أصبح متصرفوا األلوية يتبعون في جميقل أعمقالهم بقوزير الداخليقة ،القذي لقه الحقق باإلشقراف علقى هقذه
األعمال بمعونة مدير اإلدارة في تلا المنطقة.

وفقي أعققاب ذلقا تقم وضققل الدسقتور األردنقي لعقام  1612القذي صققادق عليقه الملقا وأمقر ب صقداره بتققاريخ 7
كققانون الثققاني مققن العققام  ،1612علققى خلفيققة ق قرار مققؤتمر أريحققا لعققام  1614الخققاص بوحققدة الضققفة الغربيققة
مققل المملكققة األردنيققة الهاشققمية،

172

حيققث اقتضققت التطبيقققات العمليققة لهققذه الوحققدة ،ضققرورة ووجققوب اسققتبدال

الدستور األردني الققائم ،بدسقتور جديقد ُي ارعقي ويأخقذ بعقين االعتبقار مقا اسقتجد مقن أحقداث وتطقورات سياسقية
وادارية على صعيد األردن .وققد تك ّقون هقذا الدسقتور مقن حيقث الشقكل مقن تسقعة فصقول موزعقة علقى حقوالي
 127مادة عالجت وتناولت في أحكامها مختلف الجوانب اإلدارية والسياسية للدولة.

173

ولكن هل كان هناا إشارة أو إعالن واضح ل لفصل بين السلطات في ظل أحكام الدستور األردني كمبدأ
دستوري ملزم لسلطات الدولة جميعاً ونظام الحكم فيها ،وفي حال تمت اإلشارة لوجود سلطات ثالث ،فهل

174

رجا شحادة ،إعالن المبادل والنظام القانوني في الضفة الغربية (القدس :الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية.23 ،)1660 ،

172

عققد مقؤتمر أريحققا فقي شققهر  12عقام  ، 1614ودعقا المققؤتمرون إلقى وحققدة الضقفة الغربيققة مقل الضقفة الشقرقية تحقت قيققادة المملكقة األردنيققة

173

أنظر ،الدستور األردني لعام  ،1612منشور في العدد ( )1436من الجريدة الرسمية األردنية ،بتاريخ .3 ،1610/1/7

171

اإلرادة الملكية بشأن تطبيق قانون اإلدارة العامة في فلسطين( ،www.adaleh.com ،تم الدخول إلى الموقل بتاريخ .)2412/1/1
الهاشمية.

94

رافق ذلا توزيل الختصاصات سلطات الدولة الثالث على جهات مختلفة من الناحية النظرية وعلى أرل
الواقل لضمان عدم تركيز السلطة بيد شخص أو هيئة؟
وفققي محاولققة لإلجابققة علققى هققذه التسققاؤالت وبققالرجوع إلققى الدسققتور األردنققي لعققام  ،1612وبخصققوص الققنص
أو اإلشققارة بصققورة واضققحة إلققى الفصققل بققين السققلطات ،يتبققين لنققا مققن خققالل مراجعققة أحكققام ونصققوص هققذا
الدستور،

170

أنه ليس هناا نص صريح على تبني الفصل بين السلطات ضمن أحكامه.

أما بخصوص اإلشارة إلى السلطات الثالث وكيفية توزيل اختصاصاتها فبالرجوع إلى أحكام الدستور
األردني لعام ُ 1612نالحظ أنه أشار إلى وجود سلطات ثالث تشريعية ،وتنفيذية ،وقضائية،

171

ونشير
و ُ

هنا إلى أنه وبالرجوع إلى المواد التي أشارت إلى وجود السلطات الثالث ضمن أحكام الدستور ،نالحظ أنها
نصت على أن السلطة التشريعية تناط بمجلس األمة والملا ،وبخصوص السلطة التنفيذية فهي مناطة
بالملا ويتوالها بواسطة وزرائه ،أما بخصوص السلطة القضائية فتتوالها المحاكم على اختالف درجاتها
دون أي إشارة للمل ا ،األمر الذي يدلل على محاولة التقديم لتبني مبدأ استقالل القضاء من الناحية
النظرية ،في المواد التي تناولت اإلطار العام للسلطات الثالث .وقد رافق ذلا توزيل اختصاصات سلطات
سنبينه فيما يلي:
الدولة على هذه السلطات الثالث القائمة على التعاون المشترا فيما بينها ،على نحو ما ّ

فبخصقوص السللطة التنفيذيللة فققد كانقت ُمناطققة بموجقب الدسقتور بالملقا والتققي ُيمارسقها بواسقطة وز ارئققه،
إذ ي قرأس الملققا الدولققة وهققو مصققون مققن كققل مسققؤولية،

170

أنظر ،الدستور األردني لعام .1612

170

أنظر ،المادة ( ،)20الدستور األردني لعام .1612

171

أنظر ،المواد ( ،)27( ،)20( ،)21المصدر السابق.

177

أنظر ،المادة ( ،)34المصدر السابق.

177

170

ولققه الصققالحية العليققا فققي إدارة الققبالد والمصققادقة

95

على القوانين،

177

أحكام الدستور.

وعقد االتفاقيات والمعاهدات الدولية،

176

والعديد من الصقالحيات المنصقوص عليهقا ضقمن

164

وعلققى ص ققعيد العالقققة ب ققين السققلطة التنفيذي ققة والسققلطة التشق قريعية يظهققر ت ققأثير وتققدخل الس ققلطة التنفيذيققة ف ققي
أعمال ومهام السقلطة التشقريعية مقن خقالل إققرار الدسقتور وتأكيقده علقى حقق هقذه السقلطة فقي اقتقراح الققوانين
ال عققن حقهققا فققي ممارسققة مهمققة التش قريل وسققن واصققدار الق قوانين
وحقهققا فققي التصققديق عليهققا واصققدارها ،فض ق ً
والتشق قريعات المؤقت ققة ف ققي ح ققاالت الض ققرورة الت ققي تمن ققل وتحق قول دون انعق ققاد البرلم ققان أو ف ققي ح ققاالت انح ققالل
البرلمان.

161

وتظهر تدخالت السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشقريعية أيضقاً مقن خقالل امقتالا السقلطة

التنفيذيقة لحققق دعقوة البرلمققان لالنعقققاد فقي أدواره غيققر العاديقة واالسققتثنائية فضقالً عقن حقهققا فقي طلققب تأجيققل
هذا االنعقاد ،وحق تعيين أعضاء مجلس األعيان.

162

ونشققير هنققا إلققى أن عققدد الق قوانين المؤقتققة التققي تققم إصققدارها بققالفترة مققا بققين  1607 -1612هققو مققا ُيقققارب
ُ
 744تش ق قريل.

163

ممق ققا يعنق ققي تق ققدخل السق ققلطة التنفيذيق ققة وطغيانهق ققا علق ققى صق ققالحيات واختصاصق ققات السق ققلطة

التشريعية المنصوص عليها بالدستور بصورة كبيرة ومباله فيها.
وبالتالي ُنالحظ أنه على الرغم من قيام سلطة تشريعية على أرل الواقل إال أن الدسقتور ققد مقنح صقالحيات
واسعة للملا تجاه السلطة التشريعية ممقا أدى إلقى سقيطرة السقلطة التنفيذيقة علقى التشقريعية ،ممقا يعنقي انتفقاء
تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.

177

أنظر ،المادة ( ،)31الدستور األردني لعام .1612

164

أنظر ،المواد ،)36( ،)37( ،)30( ،)30( :المصدر السابق.

162

أنظر ،المادة ( ،)77المصدر السابق.

176

أنظر ،المادة ( ،)33المصدر السابق.

161

أنظر ،المواد ،)61( ،)60( ،)63( ،)61( :المصدر السابق.
Milhem, The Origins and Evolution of Palestinian, 205.

193

96

أما بشأن العالقة ما بين السلطة التنفيذية مل السقلطتين القضقائية ،فنجقد أيضقاً بقأن هنقاا تقداخالً فقي العالققة
مقا بقين هقاتين السقلطتين ،ويظهقر هققذا التقداخل فقي العديقد مقن الجوانققب أهمهقا امقتالا السقلطة التنفيذيقة لحققق
تعيققين القضققاة وع قزلهم وحققق العفققو الخققاص ،وتخفققيل العقوبققات ،فض قالً عققن ضققرورة تصققديق هققذه السققلطة
على بعل العقوبات قبل تنفيذها "كحكم اإلعدام".

160

أما بخصوص السلطة التشريعية فتُمارس هذه السلطة صالحياتها وفقًا لهذا الدستور مقن قبقل مجلقس األمقة
الققذي يتققألف مققن مجلققس األعيققان ومجلققس الن قواب،

161

ويخققتص مجلققس األمققة بصققالحية إعققداد مشققروعات

الق قوانين واق قرار مشققروعات الق قوانين التققي تُعققرل مققن رئققيس الققوزراء ،كققذلا خققول الدسققتور كققل عضققو م ققن
أعضاء مجلس األعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء األسئلة واالستجوابات حول أي من األمور العامة.

160

وقققد تققم تشققكيل البرلمققان ،حيققث بققدأت الخط قوات العمليققة إلج قراء االنتخابققات النيابيققة بعققد حققل مجلققس الن قواب
اعتبا اًر من كانون الثاني عام  ،1614بموجب إرادة ملكية بتاريخ  ،1606/12/13مقن أجقل إجقراء انتخابقات
جديقدة تشقمل الضقفتين ،وعقين يقوم  11نيسقان  1614موعقدًا لالنتخابقات ،والتقي تشقكل علقى أساسقها مجلققس
النواب ،أما بخصوص مجلس األعيان فقد تشكل من  24مقعد خصص  7منها للفلسطينيين.

167

قدخل السق ققلطة
وبخصق ققوص العالقق ققة مق ققا بق ققين السق ققلطتين التش ق قريعية والتنفيذيق ققةُ ،نالحق ققظ إمكانيق ققة ومشق ققروعية تق ق ّ
التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية ،من خالل نص الدستور صراحة على حق السقلطة التشقريعية بالتقدخل
ال عقن إقق ارره بحقق هقذه السقلطة
في أعمال السلطة التنفيذية ،واإلطالع على مسار ونتائن هقذه األعمقال ،فضق ً
160

أنظر ،المواد ،)67( ،)36( ،)37( :الدستور األردني لعام .1612

160

أنظر ،المادة ( ،)60المصدر السابق.

161

أنظر ،المواد ( ،)07( ،)00( ،)03( ،)02المصدر السابق.

167

عصام سخنيني" ،ضم فلسطين الوسطى إلى شرق األردن" ،مجلة شؤون فلسطينية ،عدد .71 ،)1670( 04

97

فققي الرقابققة الدائمققة علققى أعمققال الحكومققة والتققدخل إذا مققا تبق ّقين لهققا تجققاوز أو انح قراف الحكومققة أو أي مققن
أعضائها عن المهام الموكلة إليها.

167

أمقا بشقأن العالقققة بقين السققلطة التشقريعية والسققلطة القضقائية ،فق ن للسقلطة التشقريعية سقن الققوانين التقي تققنظم
السلط ة القضقائية ،إضقافة إلقى تقدخل البرلمقان فقي بعقل قق اررات السقلطة القضقائية عقن طريقق إصقدار ققانون
العفو العام ،إضافة إلى إصدار القوانين التي تطبقها المحاكم بالنزاعات المطروحة أمامها.

166

أمق قا بخص ققوص السللللطة القضلللائية ،فتت ققولى المح ققاكم عل ققى اخ ققتالف أنواعه ققا ودرجاته ققا الس ققلطة القض ققائية،
وتص ققدر أحكامه ققا وفقق قاً ألحك ققام الق ققانون باس ققم المل ققا،

244

وق ققد ح ققرص الدس ققتور األردن ققي لع ققام  1612عل ققى

اس ققتقالل الس ققلطة القض ققائية ع ققن الس ققلطتين التنفيذي ققة والتشق قريعية ،حي ققث ن ققص عل ققى أن القض ققاة مس ققتقلون ال
سققلطان علققيهم فققي قضققائهم لغيققر القققانون،
ب ق رادة ملكيققة وفققق أحكققام الق قوانين،

242

241

ويققتم تعيققين قضققاة المحققاكم النظاميققة والشققرعية ،ويققتم ع قزلهم

وتتققولى السققلطة القضققائية المحققاكم النظاميققة والدينيققة والخاصققة ،وهققي

مفتوحة للجميل ،ومصونة من التدخل في شؤونها.

167

243

تدخل السلطة التشريعية شكل الرقابة الدائمة على أعمال الحكومة جراء امتالكها لحق ُمساءلة الحكومة عن مدى التزامها بتنفيقذ السياسقة
يأخذ ّ
وتقيدها بما تطرحه الحكومة مقن بقرامن وتوجهقات حقال تققدمها للبرلمقان بطلقب منحهقا الثققة .وفقي حقال التأكقد مقن عقدم مطابققة أعمقال
العامةّ ،
الحكومة وانسجامها مل هذه السياسة أو حال وجود قرينة على تقصير الحكومقة أو أي مقن القوزراء ،يحقق للسقلطة التشقريعية طقرح حجقب الثققة

عققن الحكومققة ككققل أو الققوزراء المققدانين بالتقصققير أو االنح قراف وتجققاوز السققلطة .أنظققر ،الم قواد ،)60( ،)10( ،)13( ،)11( :مققن الدسققتور
األردني لعام .1612

166

عادل الحياري ،القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني (عمان :دار غانم.727 ،)1672 ،

241

أنظر ،المادة ( ،)67المصدر السابق.

243

أنظر ،المواد ( ،)141( ،)66المصدر السابق.

244

أنظر ،المادة ( ،)72من الدستور األردني لعام .1612

242

أنظر ،المادة ( ،)98المصدر السابق.

98

وتُمققارس المحققاكم النظاميققة صققالحية القضققاء علققى جميققل األشققخاص فققي جميققل الم قواد المدنيققة والجزائيققة بمققا
فيهققا الققدعاوى التققي تقيمهققا الحكومققة ،أو تُقققام عليهققا باسققتثناء المقواد التققي يفققول الدسققتور أو أي تشقريل آخققر
نافذ المفعول حق القضاء إلى محاكم دينية أو خاصة .وتطبق المحاكم النظاميقة الققوانين النافقذة المفعقول فقي
األردن ،باس ققتثناء المس ققائل المتعلق ققة باألجان ققب (الحقوقي ققة والتجاري ققة) الت ققي نص ققت الع ققادة ف ققي الع ققرف ال ققدولي
بتطبيق قانون بالد أخرى بشنها بالكيفية التي ينص عليها القانون.

240

أمققا بخصققوص مققدى إمكانيققة الحققديث عققن قيققام مبققدأ اسققتقالل القضققاء علققى أرل الواقققل ،ف ننققا ُنالحققظ أن
الدسققتور األردنققي لعققام  ،1612تحق ّقدث عققن تشققكيل المحققاكم وهققي المحققاكم النظاميققة والدينيققة والخاصققة،

241

وترا تحديد درجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بققانون خقاص 240،وفقي ضقوء ذلقا صقدر ققانون
تشكيل المحاكم رقم ( )20لسنة ،1612

247

وتضمن النص على أن تشكيل محاكم الصقلح والمحقاكم البدائيقة
ّ

فققي أي ل قواء أو أي مكققان ،يكققون بنظ ققام ُيق قره مجلققس الققوزراء بموافق قة المل ققا.

247

وعليققه نققرى أن تققرا أم ققور

القضقاء وخاصقة فيمقا يتعلقق بتشقكيل المحقاكم ،إلققى األنظمقة التقي تصقدرها السقلطة التنفيذيقة ،أمقر ال يتماشققى
م ققل مب ققدأ اس ققتقالل القض ققاء ،فك ققان الب ققد م ققن تنظ ققيم ش ققؤون القض ققاء بق ققانون يض ققمن اس ققتقاللهم ،وع ققدم ت ققدخل
السلطة التنفيذية في أعمالهم.

وبعققد أن تطرقنققا إلققى تنظققيم السققلطات الققثالث وفق قاً ألحكققام الدسققتور األردنققي لعققام  ،1612فقققد الحظنققا أنققه
تضققمن الققنص علققى وجققود ثققالث سققلطات إضققافة إلققى وجققود عالقققة متبادلققة بققين هققذه السققلطات الققثالث وفق قًا
240

أنظر،المواد ( ،)143( ،)142الدستور األردني لعام .1612

240

أنظر ،المادة ( ،)144المصدر السابق.

247

أنظر ،المواد ( ،)0( ،)3المصدر السابق.

241

أنظر ،المادة ( ،)66المصدر السابق.

247

أنظر ،قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )20لسنة .1612

99

لنصققوص وأحكققام هققذا الدسققتور ،ممققا ُيوهمنققا بأنققه قققد تققم األخققذ بمبققدأ الفصققل بققين الس قلطات بمفهومققه المققرن،
الققائم علقى التعقاون والمشققاركة اإليجابيقة بقين السققلطات القثالث عنقد ممارسقتها لمهامهققا ،وعقدم تركيقز السققلطة
في يد شخص أو هيئة.
فعلققى الققرغم مققن كققون الدسققتور األردنققي لعققام  1612قققد أخققذ بمبققدأ الفصققل بققين السققلطات بمفهومققه المققرن
ظاهريًا" ،إال أن آلية توزيل هذه السلطات وطبيعة صالحياتها وحدود ونطاق هقذه الصقالحيات ققد تركقزت بيقد
السققلطة التنفيذيققة ،فالملققا كمققا هققو واضققح مققن أحكققام الدسققتور ال يمتلققا حققق التققدخل والمشققاركة فققي ممارسققة
الصققالحيات واالختصاصققات التققي تنققدرج ضققمن اختصاصققات وصققالحيات السققلطات األخققرى فحسققب ،وانمققا
أضققحى الملققا عملي قاً باالسققتناد ألحكققام الدسققتور ونصوصققه المختلفققة المالققا الفعلققي للسققلطات والصققالحيات
ال عمقا أقرتقه
المناطة بالسلطات األخرى جراء الكم الهائل مقن االختصاصقات والصقالحيات المناطقة بقه ،فضق ً
لقه أحكققام ونصققوص الدسققتور مققن وسقائل ضققغط وتققأثير مختلفققة علققى السقلطات األخققرى ،باإلضققافة إلققى الكققم
الهائل من االستثناءات التي تم تكبيل صالحيات ومهام السلطات األخرى بها لصالح الملا".

246

وعلي ققه ُيمك ققن الق ققول ب ققأن دس ققتور س ققنة  1612وان ك ققان يأخ ققذ بمب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات ظاهريق قًا إال أن ققه
وب معققان النظققر فققي أحكققام ونصققوص هققذا الدسققتور نسققتطيل القققول بققأن أحكققام ونصققوص هققذا الدسققتور قققد
أسس ققت لس ققيطرة الس ققلطة التنفيذي ققة ممثل ققة "بالمل ققا" ،وطغيانه ققا عل ققى ب ققاقي الس ققلطات م ققن خ ققالل الص ققالحيات
واالختصاصققات التققي ُيمارسققها الملققا علققى أرل الواقققل ،األم ققر الققذي يتنققافى مققل جققوهر مبققدأ الفصققل ب ققين
تمسققا الدسقتور باألخققذ بهققذين
السقلطات مققن جهقة ،ومبققدأ اسققتقالل القضقاء مققن جهققة أخقرى ،علققى القرغم مققن ّ
المبقدأين ظاهريقاً بصققورة تقوحي إلققى قيامقه بتبنقيهم والعمققل بهقم .وبالتققالي ُيمكقن الققول بأنققه لقم يققتم األخقذ بمبققدأ
الفصققل بققين السققلطات ضققمن أحكققام هققذا الدسققتور أو علققى أرل الواقققل فققي ظققل فت قرة الحكققم األردنققي علققى
246

الريس ،القضاء في فلسطين.30 ،

011

الضقفة الغربيققة؛ وبالتققالي لققم يكققن هنققاا اسققتقالل للقضققاء فققي تلققا الفتقرة ،كققون اسققتقالل القضققاء مرهققون بقيققام
مؤسسققة الفصققل بققين السققلطات .وعليققه نالحققظ أن فتقرة الحكققم األردنققي علققى الضققفة الغربيققة قققد حافظققت علققى
حالققة الخلققط بققين السققلطات التققي أسققس لهققا االنتققداب البريطققاني علققى فلسققطين ،وذلققا مققن خققالل عققدم إقامققة
مؤسسة قائمة على الفصل بين السلطات في تلا الفترة نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

الفرع الثاني
فترة اإلدارة المصرية على قطاع غزة
كان من نتائن حرب عام 1607م ،أن أصبحت المنطقة المعروفة اليوم بقطاع غقزة جقزءاً منفصقالً تمامقاً مقن
النق قواحي السياس ققية واالجتماعي ققة واالقتص ققادية والقانوني ققة ع ققن بقي ققة أجق قزاء فلس ققطين ،ودخ ققل ه ققذا الج ققزء م ققن
فلسطين تحت اإلدارة المصرية.

214

وبع ق ققد دخ ق ققول الققق قوات المصق ق قرية قط ق ققاع غق ق قزه أص ق ققدر وزي ق ققر البحري ق ققة المصق ق قرية األم ق ققر رق ق ققم ( )227بت ق ققاريخ
 1607/6/7القاض ققي بتعي ققين ح ققاكم إداري ع ققام للمن ققاطق الخاض ققعة لرقاب ققة القق قوات المصق قرية ف ققي فلس ققطين
(قطاع غزة) وأناط به ممارسات العديد من الصالحيات والسقلطات ،وققد كقان لقه سقلطات وصقالحيات واسقعة
فققي السققلطات الققثالث التنفيذيققة والتش قريعية والقضققائية ،وبداي قةً أصققدر الحققاكم العققام المصققري األمققر رقققم ()0
بتاريخ  1حزيران /يونيو عام  ،1607أبقى بموجبه على سريان جميقل التشقريعات والققوانين التقي كقان معمقوالً
بها في فلسطين خالل االنتداب البريطاني.

214
211

الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين.041 ،

211

فراس ملحم وسامر الفارس ،أسس التشريل في فلسطين( ،جامعة بيرزيت( :د.ن).67 ،)1667 ،

010

وبعد ذلا جاء أمر وزير الحربيقة رققم ( )270الصقادر بتقاريخ  ،1606/7/7فاسقتبدل نقص المقادة الثانيقة مقن
األمققر رقققم ( ،)227أعققاله وخققول الحققاكم العققام جميققل السققلطات والصققالحيات التققي كققان يمارسققها المنققدوب
السققامي وقاضققي القضققاة ،وكققذلا سققلطات إصققدار أوامققر لهققا قققوة القققانون لتنظققيم مختلققف جوانققب الحيققاة فققي
محافظات غزه.

212

وقد أُلحق قطاع غزة رسميًا ب دارة الحكومقة المصقرية فقي أعققاب توقيقل الهدنقة المصقرية اإلسقرائيلية فقي شقهر
شقباط عقام  1606فقي رودوس ،وققد قامقت الحكومقة المصقرية بعقد ذلقا وبتكليقف مقن الجامعقة العربيقة بق دارة
المنققاطق الفلسققطينية الخاضققعة لرقابققة الق قوات المص قرية والتققي أصققبحت تُعققرف فيمققا بعققد بقطققاع غ قزة ،حيققث
أصق ققبحت الحكومقققة المص ق قرية مسقققئولة عق ققن كقققل مقققا يتعلقققق بشق ققؤون هق ققذه المنطققققة ومنهقققا الشق ققؤون القانونيق ققة
والدسققتورية ،وتققم التحضققير لسققن قققانون أساسققي لقطققاع غقزة 213.وبالفعققل تققم إصققدار القققانون األساسققي لقطققاع
غقزة رققم  211فققي  11مقايو  ،1611وكقذلا اإلعققالن الدسقتوري لقطققاع غقزة فقي مققارس سقنة  1602لتنظققيم
أوضاع قطاع غزة من الناحية الدستورية والقانونية.

210

وبخص ققوص مكان ققة مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات وم ققدى ض ققمان تطبي ققق مب ققدأ اس ققتقالل القض ققاء زم ققن اإلدارة
المصرية على قطاع غزة ،سنقوم ببحث هقذا الموضقوع فقي إطقار أحكقام ونصقوص كقل مقن الققانون األساسقي
لعام  ،1611والنظام الدستوري لعام .1602

212
213

معهد الحقوق ،المراحل االنتقالية لنقل السلطات.11 ،

إن العالققة بققين مصققر والفلسقطينيين فققي قطققاع غقزة كققان يشققوبها كثيققر مقن التققوتر قبققل عقام ( 1612قبققل ثققورة الضقباط األحقرار) إذ تققم قمققل
الفققدائيين الفلسققطينيين الققذين يعملققون ضققد إسقرائيل ،ولكققن فققي عققام  1612حصققلت ثققورة الضققباط األحقرار ،وبعققد عققام مققن تققولي جمققال عبققد
الناصقر الحكقم ،تحسقنت العالققة بقين الفلسققطينيين واإلدارة المصقرية وبسقبب هقذا التحسقن فققي العالققة اسقتجابت الحكومقة المصقرية لمطالققب

210

الفلسطينيين ،وعملت على التحضير لسن قانون أساسي لقطاع غزةMilhem, The Origins and Evolution, 113. .

فتحي الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين.040 ،041 ،

012

أوالا :القانون األساسي لعام 2055
في ظل الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات فترة سريان القانون األساسي لعام  1611على قطاع غزة،
فهل كان هناا إشارة أو إعالن واضح لمبدأ الفصل بين السلطات في ظل أحكام القانون األساسي لعام
 1611كمبدأ دستوري ملزم لسلطات الدولة جميعًا ونظام الحكم فيها ،وفي حال تمت اإلشارة لوجود سلطات
ثالث ،فهل رافق ذلا توزيل الختصاصات سلطات الدولة الثالث على جهات مختلفة من الناحية النظرية
وعلى أرل الواقل لضمان عدم تركيز السلطة بيد شخص أو هيئة؟

وفقي محاولققة لإلجابققة علققى هقذه التسققاؤالت وبققالرجوع إلققى الققانون األساسققي لعققام  ،1611وبخصققوص الققنص
أو اإلشارة بصورة واضحة إلى مبدأ الفصل بين السلطات ،يتبين لنا من خقالل مراجعقة أحكقام ونصقوص هقذا
القققانون،

211

عققدم وجققود أي أثققر للحققديث عققن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،كمبققدأ دسققتوري ملققزم لنظققام الحكققم

السائد.

أم ققا بخص ققوص اإلش ققارة إل ققى السقققلطات ال ققثالث وكيفي ققة توزي ققل اختصاصقققاتها فب ققالرجوع إل ققى أحك ققام القق ققانون
األساس ققي لع ققام ُ 1611نالح ققظ أن نص ققوص الب ققاب الث ققاني م ققن الق ققانون األساس ققي المتعلق ققة باألحك ققام العام ققة
للسققلطات الققثالث عملققت علققى توضققيح جهققات االختصققاص والصققالحيات لهققذه السققلطات ،وقققد تمققت اإلشققارة
إلى وجود سقلطات ثقالث تشقريعية ،وتنفيذيقة ،وقضقائية 210،إذ يتقولى السللطة التنفيذيلة الحقاكم اإلداري العقام

211
210

أنظر ،القانون األساسي رقم ( )221لعام  ،1611نشر بالعدد الغير اعتيادي ،بتاريخ .340 ،1617/2/21
أنظر ،المواد ( ،)11( ،)14( ،)6المصدر السابق.

013

مقل المجلققس التنفيققذي،

217

ويتققألف المجلقس التنفيققذي مققن الحققاكم اإلداري العقام رئيسقاً ونائققب الحققاكم العققام إن

وجد ،ومديري اإلدارات األخرى ،ويتم تعيين هؤالء بقرار من وزير الحربية المصقري 217،ويكقون لهقذا المجلقس
الصالحية في وضل اللوائح الالزمة لتنظيم القوانين بما ال يتضمن تعقديالً فيهقا أو تعطقيالً لهقا ،أو إعفقاء مقن
تنفيققذها 216،كمققا ُيرتققب المجلققس التنفيققذي المصققالح العامققة،

224

وتعيققين المققوظفين وعقزلهم علققى الوجققه المبققين

فققي الق قوانين ،إضققافة إلققى أن القققانون األساسققي قققد خق ّقول المجلققس التنفيققذي أن ُيصققدر الق ق اررات التققي لهققا قققوة
القانون في األحوال غير العادية التي تتطّلب اتخاذ التدابير العاجلة والمتعلققة بقاألمن العقام والنظقام ،علقى أن
ال تكققون تلققا القق ق اررات مخالفققة للق ققانون األساسققي ،وينته ققي العمققل بهققذه القق ق اررات بق قرار يص ققدر مققن المجل ققس
التنفيذي.

221

ويتولى السلطة التشريعية الحاكم اإلداري العام مل المجلقس التشقريعي،

222

وينعققد المجلقس التشقريعي بقدعوة

مقن الحقاكم اإلداري العققام ،كمقا لقه الصققالحية فقي فققل انعققاد المجلقس التشقريعي بعقد انتهائقه مققن النظقر فققي
المسائل الواردة بجدول األعمال،

223

ويعمل المجلس التشقريعي علقى إققرار الققوانين ،وال تكقون سقارية المفعقول

217

أنظر ،المادة ( ،)6القانون األساسي لعام .1611

216

أنظر ،المادة ( ،)16المصدر السابق.

221

أنظر ،المادة ( ،)21المصدر السابق.

217

أنظر ،المادة ( ،)17المصدر السابق.

224

أنظر ،المادة ( ،)24المصدر السابق.

222يتألف المجلس التشريعي من الحاكم اإلداري العام رئيساً ،وأعضاء المجلس التنفيقذي وعضقوية كقل مقن رؤسقاء بلقديات غقزة وخقانيونس وعقدد
مقن أعضقائها ،ورؤسقاء المجققالس القرويقة فقي قطققاع غقزة لمقدة ثققالث سقنوات ،وأربعقة أعضققاء ينتخقبهم المجلقس التنفيققذي مقن الالجئقين لمققدة

ثققالث سققنوات ،إضققافة إلققى سققبعة أعضققاء ينتخققبهم المجلققس التنفيققذي مققن أهققالي القطققاع مققل م ارعققاة تمثيققل بعققل المهققن كالطققب والتعلققيم

223

والمحاماة والتجارة والزراعة .أنظر ،المواد ،)23( ،)14( :المصدر السابق.

أنظر ،المادة ( ،)20المصدر السابق.

014

إال بتص ققديق الح ققاكم اإلداري الع ققام ،ونش ققرها ف ققي الجري ققدة الرس ققمية،

220

كم ققا يح ققق للمجل ققس التنفي ققذي أو أي

عضققو م ق ن أعضققاء المجلققس التش قريعي حققق اقتق قراح الق قوانين ،وتسققري أحكققام الق قوانين مققن وقققت نفاذه ققا ،وال
يترتب عليها أثر فيما وقل قبله ما لم ينص القانون على خالف ذلا.

221

يتبن لنا وبصورة واضحة عدم الفصل بقين السقلطتين التنفيذيقة والتشقريعية فقرئيس السقلطة
ومن خالل ما سبق ّ
التنفيذي ققة يت ققولى رئاس ققة الس ققلطة التشق قريعية ،كم ققا أن المجل ققس التشق قريعي يض ققم ف ققي ذات ققه المجل ققس التنفي ققذي،
وبالتقالي ال يمكققن القققول بقأن هنققاا فصققل للسققلطات ،بقل إن هنققاا خلققط للسققلطات يققؤدي إلققى طغيققان السققلطة
التنفيذية وتجميل السلطة بيدها.
ومقن الناحيقة العميلقة علققى أرل الواققل فق ن الحيقاة البرلمانيققة لقم تُمقارس فقي قطققاع غقزة إال فقي عققام ،1617
فقققد تققم إجقراء انتخابققات عققام  ،1617وتققم تشققكيل مجلققس تشقريعي مققن بعققل األعضققاء المنتخبققين ،والققبعل
الخر بطريق التعيين من الذين تم اعتبارهم األشخاص الفاعلين في قطقاع غقزة ،واسقتمر هقذا المجلقس ثقالث
سققنوات ،ولققم يكققن لهققذا المجلققس أنظمققة داخليققة تُققنظّم أعمالققه علققى الوجققه الصققحيح ،وقققد تققذمر الجمهققور مققن
طريقققة تشققكيل المجلققس التش قريعي بققالتعيين والققذي اقتصققر عملققه علققى المجققامالت فققي المناسققبات واألعي ققاد
الوطنية والدينية.

220

وتتققولى السللللطة القضلللائية بحسققب القققانون األساسققي لعققام  ،1611المحكمققة العليققا والمحققاكم األخققرى وفق قاً
لألحكام التي ينص عليها القانون األساسي والققوانين األخقرى 227،وققد نصقت مقواد الفصقل ال اربقل مقن الققانون

220

أنظر ،المادة ( ،)20القانون األساسي رقم ( )221لعام .1611

220

فتحي الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين.047 ،040 ،

221

أنظر ،المواد )34( ،)26( :المصدر السابق.

227

أنظر ،المادة ( ،)11القانون األساسي رقم ( )221لعام .1611

015

األساسي على أن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون 227،ويقتم تعيقين القضقاة -وهقم
غيققر قققابلين للعققزل -ونقلهققم بالكيفيققة والشققروط التققي يقرهققا القققانون،
اختصاصاتها واإلجراءات المتبعة أمامها بقانون،
بموافقة وزير الحربية.

234

226

ويققتم ترتيققب جهققات القضققاء وتحديققد

وكذلا ال ينفذ حكم اإلعدام الصادر مقن أيقة محكمقة إال

231

ومن الناحية العملية فقد استحوذ رئيس السلطة التنفيذية منفردًا علقى حقق تعيقين القضقاة ونقلهقم وعقزلهم ،دون
أن يكققون للسققلطة القضققائية أي مشققاركة فققي هققذا الجانققب ،ممققا يتعققارل مققل مبققدأ اسققتقالل القضققاء ،ومققل مققا
جاء في نص القانون األساسي الذي أحقال تعييقنهم وعقزلهم بالشقروط والكيفيقة التقي يقررهقا الققانون 232.وعليقه
ف ق ن مبققدأ اسققتقالل القضققاء لققم ُيققالق حيققز التطبيققق الفعلققي علققى أرل الواقققل ،وذلققا بسققبب ممارسققات رئققيس
السققلطة التنفيذيققة تجققاه السققلطة القضققائية فققي تلققا الفت قرة وخاصققة فيمققا يتعّلققق بآليققة تعيققين القضققاة ممققا يجق ّقرد
ويحتّم تبعيتهم للسلطة التنفيذية.
القضاة من استقالليتهم ُ
على ضوء ما سبق يتبين لنا من نصوص الققانون األساسقي لعقام  ،1611أنقه وبقالرغم مقن نصقه علقى وجقود
السققلطات الققثالث ،فلققم يكققن هنققاا فصققل بققين السققلطات ،حيققث أن رئققيس السققلطة التنفيذيققة هققو رئققيس السققلطة
التشريعية ،وهو المخول بدعوة المجلقس التشقريعي لالنعققاد ،ولقه الحقق بفقل جلسقاته حتقى وان كقان فقي ظقل
انعقاده ،كما أن أعضاء المجلس التنفيقذي هقم أعضقاء فقي المجلقس التشقريعي ،وهقم المخولقون بانتخقاب بقاقي
األعض ققاء ،مم ققا يتع ققارل م ققل ح ققق الش ققعب ف ققي أن ينتخ ققب ممثلي ققه ف ققي المجل ققس التشق قريعي ،وأن يك ققون له ققم

227

أنظر ،المادة ،)31( :القانون األساسي رقم ( )221لعام .1611

234

أنظر ،المادة ،)32( :المصدر السابق.

232

صبحي العامودي ،مقومات وضمانات استقالل القضاء في فلسطين (جامعة القدس :رسالة ماجستير.31 ،)2442 ،

226

أنظر ،المادة ،)33( :المصدر السابق.

231

أنظر ،المادة ،)37( :المصدر السابق.

016

االسق ققتقالل عق ققن السق ققلطة التنفيذيق ققة 233.باإلضق ققافة إلق ققى تبعيق ققة السق ققلطة القضق ققائية للسق ققلطة التنفيذيق ققة ،بسق ققبب
الص ققالحيات المعط ققاة لق قرئيس الس ققلطة التنفيذي ققة ،وبالت ققالي ل ققم ي ققتم إنش ققاء مؤسس ققة قائم ققة عل ققى الفص ققل ب ققين
السققلطات فققي تلققا الفت قرة ،ممققا يعنققي اسققتمرار حالققة الخلققط بققين السققلطات التققي أسققس لهققا االنتققداب البريطققاني
على فلسطين ،أثناء فترة اإلدارة المصرية على قطاع غزة في الفترة الممتدة ما بين .1602 – 1607

ثانيا :اإلعالن الدستوري لعام 2061
ص قدر اإلعققالن الدسققتوري لقطققاع غ قزة عققام  ،1602مققن قبققل رئققيس الجمهوريققة العربيققة المتحققدة –جمهوريققة
مصققر العربيققة حالي قاً– تلبيققة لتط قورات األحققداث والموجبققات السياسققية،

230

التققي تقتضققي إتاحققة الفرصققة لنظققام

ال مققن النظققام الصققادر بمقتضققى القققانون األساسققي رقققم ( )211لسققنة  ،1611وتماشققيًا مققل
دسققتوري جديققد بققد ً
آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،تقم إلغقاء الققانون األساسقي لعقام  1611ضقمناً مقن خقالل
قيام المشرع بتنظيم الموضوع من جديد ،وبذلا أصقبحت الواليقة الدسقتورية علقى قطقاع غقزة للنظقام الدسقتوري
الصادر عام .1602

231

وفي ظل الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات فترة سريان النظام الدستوري لعام  1602على قطاع غزة،
فهل كان هناا إشارة أو إعالن واضح لمبدأ الفصل بين السلطات في ظل أحكام النظام الدستوري لعام

233
230

العامودي ،مقومات وضمانات استقالل القضاء.31،

تتمثل هذه التطورات بمطالبة أهالي غزة بتمثيل أكثقر للفلسقطينيين فقي الحيقاة السياسقية ،إضقافة إلقى مطالبقة العقراق لكقل مقن األردن ومصقر

ب قامة دولة فلسطينية ،فقام جمال عبد الناصر بمنح الفلسطينيين دستو اًر أكثر ديمقراطية وأكثر مشاركة بالحياة السياسيةMilhem, The .

231

Origins and Evolution, 114.

تناولت ديباجة هذا النظام التأكيد على الوحدة الجغرافية لألراضي الفلسطينية ،وعلقى أن قطقاع غقزة لقيس أكثقر مقن جقزء مقن هقذه األ ارضقي،

وكقذلا التأكيققد علققى وحققدة الشققعب الفلسققطيني بغققل النظققر عققن أمققاكن تواجققد واقامققة أفقراده .أنظققر ،اإلعققالن الدسققتوري لعققام  ،1602نشققر
بالعق ققدد الغيق ققر اعتيق ققادي مق ققن الوقق ققائل الفلسق ققطينية المق ققؤرخ فق ققي  ،000 ،1602 /3/26وتعق ققدل بق ق قرار رئق ققيس الجمهوريق ققة الصق ققادر بتق ققاريخ

 .1602/1/26الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين.026 ،

017

 1602كمبدأ دستوري ملزم لسلطات الدولة جميعًا ونظام الحكم فيها ،وفي حال تمت اإلشارة لوجود سلطات
ثالث ،فهل رافق ذلا توزيل الختصاصات سلطات الدولة الثالث على جهات مختلفة من الناحية النظرية
وعلى أرل الواقل لضمان عدم تركيز السلطة بيد شخص أو هيئة؟
وفي محاولة لإلجابة على هذه التسقاؤالت وبقالرجوع إلقى أحكقام اإلعقالن الدسقتوري لعقام  ،1602وبخصقوص
ال ققنص أو اإلش ققارة بص ققورة واض ققحة إل ققى مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات ،يتب ققين لن ققا م ققن خ ققالل مراجع ققة أحك ققام
ونصققوص هققذا الدسققتور،

230

عققدم وجققود أي أثققر للحققديث عققن الفصققل بققين السققلطات ،كمبققدأ دسققتوري ملققزم

لنظام الحكم السائد.
أمقققا بخصق ققوص اإلشقققارة إلق ققى السق ققلطات القققثالث وكيفيقققة توزيق ققل اختصاصق ققاتها فبقققالرجوع إلق ققى أحكق ققام النظق ققام
الدسققتوري لع ققام ُ 1602نالح ققظ أن نصققوص الب ققاب الثال ققث مققن الق ققانون األساس ققي المتعلقققة باألحك ققام العام ققة
للسلطات الثالث قد جاءت لتوضيح جهات االختصاص والصالحيات لهذه السقلطات ،وققد تمقت اإلشقارة إلقى
وجق ققود سق ققلطات ثق ققالث تش ق قريعية ،وتنفيذيق ققة ،وقضق ققائية،

237

إذ يتق ققولى الحق ققاكم اإلداري العق ققام رئاسق ققة السلللللطة

التنفيذيللة بق قرار مققن رئققيس الجمهوريققة العربيققة المتحققدة ،ويعاونققه المجلققس التنفيققذي ويتققألف مققن الحققاكم العققام
رئيس قاً 237،ومققديري الشققؤون القانونيققة والداخليققة واألمققن العققام والماليققة واالقتصققاد والتعلققيم والصققحة واألشققغال
والشؤون البلدية ،والشقؤون االجتماعيقة ،وأمقور الالجئقين والشقؤون المدنيقة،

236

ويعمقل المجلقس التنفيقذي علقى

وضققل الل قوائح الخاصققة بتنفيققذ الق قوانين بمققا ال يتضققمن تعققديالً فيهققا أو تعطققيالً علققى الوجققه المبق ّقين فققي هققذا

230

أنظر ،اإلعالن الدستوري لعام .1602

237

أنظر ،المادة ( ،)11المصدر السابق.

237

أنظر ،المواد ( ،)17( ،)10( ،)11المصدر السابق.

236

أنظر ،المادة ( ،)20المصدر السابق.

018

الق ققانون،

204

كم ققا يرت ققب المجل ققس التنفي ققذي المص ققالح العام ققة ،ويت ققولى تعي ققين الم ققوظفين وعق قزلهم عل ققى الوج ققه

المبقين فققي القققانون 201،ولققه سققلطة إصقدار القق اررات التققي لهققا قققوة الققانون إذا اقتضققت األحقوال اتخققاذ التققدابير
العاجلة والتي ال تحتمقل التقأخير ،ولكقن يجقب عرضقها علقى المجلقس التشقريعي عنقد انعققاده ،وتظقل نافقذة مقا
لم يقرر المجلس التشريعي إلغاءها.

202

ويالحظ علقى النصقوص المتعلققة بالسقلطة التنفيذيقة فقي النظقام الدسقتوري لعقام  ،1602أنهقا جقاءت متشقابهة
ُ
مل ما جاء في المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في القانون األساسقي لعقام  ،1611باسقتثناء الحقق فقي إلغقاء
الق اررات التي لها قوة القانون في الظروف الطارئة الصادرة مقن المجلقس التنفيقذي ،ففقي دسقتور  1602تكقون
هققذه الصققالحية ،مققن اختصققاص المجلققس التش قريعي ،بخققالف مققا جققاء فققي شققأنها فققي القققانون األساسققي لعققام
 1611يكون إلغاؤها من اختصاص المجلس التنفيذي والذي سبق توضيحه.

ويتققولى السلللطة التشللريعية الحققاكم العققام مققل المجلققس التش قريعي،

203

ويتققألف المجلققس التش قريعي مققن اثنققين

وعش قرين عض قوًا ينتخققبهم األعضققاء المنتخبققون لعضققوية اللجققان المحليققة لالتحققاد القققومي العربققي الفلسققطيني
بقطققاع غقزة ،وفققاً لقواعققد وشققروط نظققام االنتخققاب الققذي يصققدر عققن الحققاكم العققام إضققافة إلققى عشقرة أعضققاء
يققتم اختيققارهم بق قرار مققن الحققاكم العققام مققن بققين الفلسققطينيين ذوي الكفايققة ،الققذين تتققوفر فققيهم شققروط الترشققيح
لعضقوية اللجققان المحليقة لالتحقاد القققومي ،كققذلا أعضقاء المجلققس التنفيققذي،

200

كمقا يقققوم المجلققس التشقريعي

علققى إق قرار الق قوانين ،ومققن ثققم المصققادقة عليهققا مققن قبققل الحققاكم العققام وقققد خققول الدسققتور أعضققاء المجلققس
204

أنظر ،المادة ( ،)20اإلعالن الدستوري لعام .1602

202

أنظر ،المادة ( ،)27المصدر السابق.

200

أنظر ،المادة ( ،)34المصدر السابق.

201

أنظر ،المادة ( ،)27المصدر السابق.

203

أنظر ،المادة ( ،)10المصدر السابق.

019

التنفي ققذي وأي عض ققو م ققن أعض ققاء المجل ققس التشق قريعي ح ققق اقتق قراح القق قوانين،

201

وح ققق المس ققاءلة ألعضق ققاء

قدخل أعضققاء المجلققس التش قريعي فققي األعمققال التققي
المجلققس التنفيققذي مققن قبققل المجلققس التش قريعي ،ومنققل تق ّ
تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.

200

وقد تم إجراء االنتخابات التشريعية في قطاع غزة للمقرة الثانيقة وتقم تشقكيل مجلقس تشقريعي جديقد ،وققد مقارس
هذا المجلس صالحية إصدار القوانين وعمل على إصدار عدد من القوانين لم تتجقاوز العشقرين ققانون ،ومقن
بينها قانون الشركات لعام  ،1600وقانون العمل لعقام  ،1600وققانون المقواد المخقدرة لسقنة  ،1602وققانون
الوصية الواجبة لسنة  ،1602وغيرها.

207

وتظهر تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية وتحديقداً للحقاكم العقام فقي العديقد مقن األمقور أهمهقا ،إشقراف
الحقاكم العقام علققى تكقوين وتشقكيل المجلققس التشقريعي القذي يتكققون حسقب أحكقام الدسققتور مقن اثنقان وأربعققون
عضواً ،نصفهم مقن أعضقاء السقلطة التنفيذيقة ومقن يختقاره الحقاكم العقام لعضقوية المجلقس ،وفضقالً عقن ذلقا
يظه ققر ت ققأثير الس ققلطة التنفيذي ققة عل ققى مس ققار عم ققل ونش ققاط الس ققلطة التشق قريعية ف ققي ام ققتالا الس ققلطة التنفيذي ققة
ال عقن تأجيقل جلسقاته إذا
وتحديدًا الحاكم العقام لحقق دعقوة المجلقس لالنعققاد وحقق تأجيقل موعقد انعققاده ،فضق ً
ما كان في دور االنعقاد الفعلي.

207

وبالتققالي تعتب ققر السققلطة التشق قريعية جققزءاً م ققن السققلطة التنفيذي ققة وال يمكققن الح ققديث عققن قي ققام سققلطة تشق قريعية
مستقلة تمارس رقابتها على السلطة التنفيذية ،وعليه ال يمكن الحديث عن تطبيقق مبقدأ الفصقل بقين السقلطات
حتى بعد تطبيق دستور عام .1602

201
200

أنظر ،المواد ( ،)03( ،)02اإلعالن الدستوري لعام .1602
أنظر ،المواد ( ،)01( ،)00المصدر السابق.

207

أنظر ،المواد ( ،)37( ،)30اإلعالن الدستوري لعام .1602

Milhem, The Origins and Evolution, 114,115.

247

001

أما بخصقوص السلطة القضلائية فققد نقص دسقتور عقام  1602علقى أن القضقاة مسقتقلون وال سقلطان علقيهم
في قضائهم لغير القانون ،وال يجوز ألية سلطة التدخل فقي القضقايا أو فقي شقؤون العدالقة،

206

كمقا أن تعيقين

القضققاة يك ققون بالكيفي ققة وبالش ققروط الت ققي يقرره ققا القققانون ،وي ققتم ترتي ققب جه ققات القض ققاء وتحدي ققد اختصاص ققاتها
واإلجراءات المتبعة أمامها بقانون.

214

فعلققى الققرغم مققن نققص الدسققتور الص قريح علققى اسققتقالل القضققاة وحظققر التققدخل فققي أعمققالهم مققن السققلطات
األخققرى ،إال أن الطريقققة التققي أقققر مققن خاللهققا الدسققتور آليققة تعيققين القضققاة ،قققد جققردت عملي قًا القضققاة مققن
اسققتقالليتهم ،وحتمققت تبعققتهم للسققلطة التنفيذيققة ،ج قراء امققتالا هققذه السققلطة لحققق تعيققين القضققاة ونقلهققم مققن
مناصبهم.

211

ورغم نص وتأكيد النظام الدستوري صراحة على ضقرورة وجقود ققانون خقاص بالسقلطة القضقائية ،يعمقل علقى
تنظققيم هققذه الس ققلطة وشققؤونها المختلفققة ،كط ققرق تعيققين القضققاة وعق قزلهم ونقلهققم وغيرهققا م ققن األمققور المتعلق ققة
بشقؤون السقلطة القضقائية ،فقققد خلقت التشقريعات الالحقققة للدسقتور مقن أي ققانون خققاص بهقذه السقلطة ،ولققيس
ذلققا فحسققب بققل لققم يققتم طققرح أي مشققروع خققاص بهققذا القققانون .ولققذلا ترتققب علققى غيققاب مثققل هققذا القققانون
المفت ققرل وض ققعه واص ققداره بحينه ققا ،إبق ققاء آلي ققة تعي ققين القض ققاة والمع ققايير المح ققددة لكيفي ققة اختي ققارهم وت ققرقيتهم
وع قزلهم ونقلهققم ،خاضققعة للنصققوص العامققة التققي تضققمنها النظققام الدسققتوري ،ومققن ثققم بقيققت هققذه الصققالحية
ُمناطة بالسلطة التنفيذية وتحديداً برئيس هذه السلطة (الحاكم العام) والذي أضحى بقالنظر لخلقو الدسقتور مقن

206

أنظر ،المادة ( ،)11اإلعالن الدستوري لعام .1602

211

أنظر ،المواد ( ،)11( ،)11المصدر السابق.

214

أنظر ،المواد ( ،)11( ،)12المصدر السابق.

000

أي نققص أو مضققمون نققاظم لماهيققة األسققس والمعققايير الواجققب اعتمادهققا واالسققتناد عليهققا فققي ممارسققة هققذه
الصالحية محكومًا دون أدنى شا برغباته الشخصية.

212

ومن جهة أخرى ،يظهر تأثير السلطة التنفيذيقة علقى أعمقال السقلطة القضقائية فقي امقتالا الحقاكم العقام لحقق
إسقاط العقوبات الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها أو تخفيفها.

213

ويالحظ هنا أن هناا أوجه تشابه واختالف بين ما جاء فقي الققانون األساسقي لعقام  1611ودسقتور ،1602
ُ
ووجه التشابه هو عضوية أعضاء المجلس التنفيذي في المجلس التشريعي ،ولكن وجه االخقتالف بينهمقا هقو
أن المجل ققس التشق قريعي ينتخ ققب الق قرئيس والوكي ققل ل ققه ،بحس ققب دس ققتور  ،1602ف ققي ح ققين أن رئ ققيس المجل ققس
التشريعي وفقاً للقانون األساسي لعام  ،1611هو الحقاكم العقام كمقا سقبق توضقيحه ،كمقا تضقمن دسقتور عقام
 1602مواد أكثر في مجال الحقوق والحريات ،واتاحة فرصة أكبر للفلسطينيين للمشاركة بالحياة السياسية.

علقى ضقوء مققا سقبق يتضقح لنققا عقدم قيقام مؤسسققة قائمقة علقى الفصققل بقين السقلطات يحتققرم فيهقا تطبيقق مبققدأ
استقالل القضاء في قطاع غزة ،حتى بعد إصدار دستور عقام  ،1602فقرغم إقق ارره بوجقود السقلطات القثالث،
كمقا هقو واضقح مقن أحكقام البققاب الثالقث ومقواده المختلفقة ،ورغقم الققنص صقراحة علقى مبقدأ اسقتقالل القضققاء،
إال أنقه ال يمكققن الحققديث أساسقاً عققن قيققام مبققدأ الفصققل بققين السققلطات فققي ظققل وجققود سققلطة تشقريعية وسققلطة
قضققائية تابعققة للسققلطة التنفيذيققة ،وذلققا مققن خققالل وجققود سققلطة تش قريعية تضققم فققي ذاتهققا السققلطة التنفيذيققة،
وجق قراء الص ققالحيات والمه ققام الواسق ققعة الت ققي أناطه ققا ب ق قرئيس الس ققلطة التنفيذي ققة (الحق ققاكم الع ققام) عل ققى حسق ققاب
السقلطات األخقرى التقي أضققحت كمقا هقو ثابقت مققن أحكقام ونصقوص الدسقتور ليسققت بقأكثر مقن إدارات تابعققة
212
213

الريس ،القضاء في فلسطين.04 ،

أنظر ،المادة ( ،)23اإلعالن الدستوري لعام .1602

002

للحاكم العام وخاضعة لسلطته واشرافه .ممقا يعنقي اسقتمرار حالقة الخلقط بقين السقلطات علقى قطقاع غقزة حتقى
بعد تبني دستور عام  ،1602هذه الحالة التقي أسقس لهقا االنتقداب البريطقاني علقى فلسقطين ،واسقتمرت أثنقاء
فترة اإلدارة المصرية على قطاع غزة في الفترة الممتدة ما بين .1602 – 1607

وعلققى ضققوء مققا سققبق ُنالحققظ أن فلسققطين والفلسققطينيين عرف قوا إرث قًا تاريخي قًا لحالققة الخلققط بققين السققلطات فققي
الفت قرة الممتققدة مققا قبققل االحققتالل اإلس قرائيلي لعققام  ،1607وذلققا فققي ظققل عققدم تبنققي أي دسققتور مققن دسققاتير
األنظمققة التققي حكمققت فلسققطين ،الققنص أو اإلعققالن ص قراحة عققن تبنققي الفصققل بققين السققلطات كمبققدأ دسققتوري
مل ققزم لكاف ققة س ققلطات الدول ققة ونظ ققام الحك ققم فيه ققا .وك ققذلا ف ققي ظ ققل ع ققدم وج ققود س ققلطات ث ققالث يرافقه ققا توزي ققل
اختصاصات الدولة على جهات مختلفة لضمان عدم تركيزها بيد شخص أو هيئقة فقي ظقل األنظمقة المختلفقة
التي حكمت فلسطين وفقاً لما بيناه سابقاً؛ هذا الخلقط أسقس لقه االنتقداب البريطقاني وتقم الحفقاظ عليقه واسقتمر
فقي كققل مقن الضققفة الغربيقة أثنققاء فتقرة الحكقم األردنققي علقى الضققفة الغربيققة ،وفقي قطققاع غقزة إبققان فتقرة اإلدارة
المصرية لقطاع غزة.

003

المبحث الثاني
الفصل بين السلطات بعد االحتالل اإلسرائيلي عام 2060
سنقوم في هذا المبحث بالحقديث عقن التطقور التقاريخي لمؤسسقة الفصقل بقين السقلطات ومقدى ضقمان تطبيقق
مبققدأ اسققتقالل القضققاء فققي الواق ققل الفلسققطيني منققذ عققام  1607وحت ققى الن ،مققن خققالل مطلبققين :نخص ققص
األول للحققديث عققن فت قرة االحققتالل اإلس قرائيلي للضققفة الغربيققة وقطققاع غقزة ،والثققاني للحققديث عققن فتقرة السققلطة
الوطنية الفلسطينية.

المطلب األول
فترة االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة
فقي صقباح يقوم االثنقين الموافققق  1يونيقو سقنة  1607أعلنقت جمهوريققة مصقر العربيقة أن العقدوان اإلسقرائيلي
قد بدأ حيث شنت إسرائيل حرباً على الدول العربية المجاورة ،وبعد التوقيل على وققف إطقالق النقار ،تقم إنهقاء
المعركققة الحربيققة بققاحتالل كققل ا لمنققاطق المتبقيققة مققن فلسققطين والتققي كانققت خاضققعة لكققل مققن الحكققم األردنققي
(الض ققفة الغربي ققة) ،واإلدارة المصق قرية (قط ققاع غق قزه) ،وبه ققذه الس ققيطرة أص ققبحت ك ققل فلس ققطين تح ققت الس ققيطرة
اإلسرائيلية.

210

وقققد أصققدر الحققاكم العسققكري اإلسقرائيلي بعققد يققومين مققن بققدء االحققتالل المنشققور رقققم ( )1بشققأن تقلققد السققلطة
مققن قبققل الجققيش ،والققذي جققاء فيققه "إن جققيش الققدفاع اإلس قرائيلي دخققل اليققوم إلققى المنطقققة وتقلققد زمققام الحكققم

210

الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين مل شرح المبادل.000 ،

004

إلق قرار األمققن والنظققام العققام فققي المنطقققة"،

211

حيققث تولققت السققلطة العسققكرية اإلس قرائيلية زمققام الحكققم واإلدارة

فيه ققا ،وقام ققت بتعطي ققل الكثي ققر م ققن التشق قريعات الس ققائدة فيه ققا قب ققل ه ققذا الت ققاريخ ،والت ققي تتع ققارل م ققل القق ق اررات
الص ققادرة م ققن س ققلطات الح ققاكم العس ققكري ،حي ققث قام ققت ب ص ققدار مجموع ققة م ققن األوام ققر والمناش ققير العس ققكرية
تناولت مختلف الصالحيات واالختصاصات لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

210

وفي ظل الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات فترة االحتال ل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ،وفي
محاولة إلثبات استمرار حالة الخلط بين السلطات في ظل هذه الفترة ،نطرح التساؤالت التالية :فهل كان
هناا إشارة أو إعالن واضح لمبدأ الفصل بين السلطات في ظل أحكام التشريعات السارية في تلا الفترة،
كمبدأ دستوري ملزم لسلطات الدولة جميعًا ونظام الحكم فيها ،وفي حال تمت اإلشارة لوجود سلطات ثالث،
فهل رافق ذلا توزيل الختصاصات سلطات الدولة الثالث على جهات مختلفة من الناحية النظرية وعلى
أرل الواقل لضمان عدم تركيز السلطة بيد شخص أو هيئة؟

وفققي محاولققة لإلجابققة علققى هققذه التسققاؤالت ،وبخصققوص الققنص أو اإلشققارة بصققورة واضققحة إلققى مبققدأ الفصققل
بققين السققلطات ،فنبق ّقين فققي هققذا الصققدد أن إس قرائيل قامققت بققاحتالل كققل مققن الضققفة الغربيققة وقطققاع غ قزة ،وقققد
كانت معظم األوامر العسكرية وخاصة في بدايات االحقتالل اإلسقرائيلي جقاءت لتؤسقس للمشقروع االسقتيطاني
وتمكققين االحققتالل اإلس قرائيلي مققن السققيطرة علققى أكبققر قققدر ممكققن مققن األ ارضققي الفلسققطينية 217،وبالتققالي لققم

211

المنش ققور رق ققم ( )1لس ققنة  ،1607منش ققور بالع ققدد ( )1م ققن المناش ققير واألوام ققر والتعيين ققات (االح ققتالل اإلسق قرائيلي -الض ققفة الغربي ققة) بت ققاريخ

210

الوحيدي ،التطورات الدستورية في فلسطين مل شرح المبادل.000 ،

217

(.3 )1607/7/11

معهد الحقوق ،اإلصالح القانوني في فلسطين :تفكيا االستعمال وبناء الدولة (بيرويت :معهد الحقوق.03 ،)2446 ،

005

تققأتي مققن أجققل إصققالح أح قوال السققلطات فققي الدولققة المحتلققة ،لكونهققا صققادرة عققن سققلطة احققتالل ،وعليققه ال
يمكن الحقديث عقن قيقام األوامقر العسقكرية بقالنص أو اإلشقارة إلقى مبقدأ الفصقل بقين السقلطات كمبقدأ دسقتوري
ملزم لسلطات الدولة جميعاً ونظام الحكم فيها.
أمققا بخصققوص قيققام سققلطات ثققالث يرافقهققا توزيققل اختصاصققات الدولققة الققثالث علققى جهققات مختلفققة لضققمان
عققدم تركيققز السققلطات بيققد شققخص أو هيئققة ،فقققد كققان توزيققل السققلطات الققثالث واختصاصققاتها فققي ظققل فت قرة
االحتالل اإلسرائيلي إلى ما قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كما يلي:
فبخصققوص السلللطة التنفيذيللة فقققد نصققت الفق قرة ( )2مققن المنشققور العسققكري رقققم ( )2علققى تركيققز السققلطة
التنفيذيققة فققي يققد الحققاكم العسققكري اإلس قرائيلي ،والمتمثلققة فققي الحكققم واإلدارة ،وتعيققين المققوظفين فققي المنطقققة
ويعاونققه فققي ذلققا مجموعققة مققن رؤسققاء الققدوائر
العربيققة المحتلققة عققام ( 1607الضققفة الغربيققة وقط قاع غ قزة)ُ ،
العسكريين إلدارة الشؤون المدنية المختلفة مثل الصحة والتعليم واالتصاالت والمواصالت.

217

فبع ققد خض ققوع األ ارض ققي الفلس ققطينية لالح ققتالل اإلسق قرائيلي ،ت ققم وض ققل ال ققبالد بي ققد ق ققادة المن ققاطق العس ققكريين،
وتحول نظام الحكم إلى نظام عسكري ،اشتمل على قسم عسكري ،وقسم مدني.

216

وبتققاريخ  7تشقرين الثققاني  ،1671صققدر األمققر العسققكري رقققم ( ،)607الققذي أطلققق عليققه أمققر بشققان تأسققيس
إدارة مدنية ،وبهقذا شقكلت إدارة مدنيقة داخقل الحكقم العسقكري اإلسقرائيلي فقي الضقفة الغربيقة ،وتقم تشقكيل هقذه
اإلدارة في قطاع غزة بموجب األمر العسكري رققم ( )721لسقنة  ،1671وققد احقتفظ الحقاكم العسقكري لنفسقه

217
216

المنشور العسكري رقم ( )2الصادر في  17يونيو  ،1607الفقرة (.)2

اشتمل جهاز الحكم العسكري على قسم عسكري ،يهتم بمتابعة األمور العسكرية واألمنيقة ،وقسقم مقدني يخقتص بتنفيقذ القق اررات الصقادرة عقن
القوزراء ،وكانققت اإلدارة العسققكرية تتبققل مباشقرة و ازرة القدفاع اإلسقرائيلية ،وكانققت اإلدارة العسققكرية تنقسققم إلقى ثققالث قنقوات :قنققاة القيققادة ،قنققاة

الهيئة وهي قناة االستشارات ،والقناة المهنية التي تنتقل األوامر بواسطتها في مختلف االتجاهقات .أمقا قسقم اإلدارة المدنيقة فانقسقم إلقى ثالثقة

فقروع :الفقرع االقتصققادي ،وفقرع اإلدارة والخقدمات ،وفققرع المواصقالت والسققياحة ،وكقان يقرأس كققل فقرع مققن هقذه الفقروع ضققابط أركقان .معهققد
الحقوق ،اإلصالح القانوني في فلسطين.00 ،

006

بكاف ققة الص ققالحيات التشق قريعية والقض ققائية ف ققي ح ققين أعط ققى رئ ققيس اإلدارة المدني ققة ص ققالحيات تنفيذي ققة فق ققط،
انحصقرت فقي تطبيققق التشقريعات الصقادرة عققن الققوات العسقكرية اإلسقرائيلية الناظمقة لشقتى المجققاالت وققد تققم
تعيين البروفيسور (مناحيم ميلسون) في هذا المنصب.

204

وبالتقالي تقم خلقق هيئقة حاكمقة جديقدة بموجقب هقذا

األمر.

أما بخصقوص السلطة التشلريعية ،فققد جقاء فقي مضقمون الفققرة ( )2مقن المنشقور العسقكري رققم ( )2أيضقًا،
أنها خولت الحاكم العسقكري سقلطة التشقريل ،والقذي نقتن عنقه إلغقاء أي وجقود للسقلطة التشقريعية العربيقة التقي
كانقت فقي الضقفة الغربيقة وقطقاع غقزة قبقل هقذا التقاريخ ،حيقث أنقه قققام ب صقدار العديقد مقن األوامقر والمناشققير
تطبققق
العسققكرية التققي تناولققت مختلققف جوانققب الحيققاة فققي الضققفة الغربيققة وقطققاع غ قزة ،وهققي بمثابققة ق قوانين ّ
عليها ،والتي عطلت بدورها الكثير من القوانين التي كانت سقارية المفعقول قبقل  1يونيقو  201،1607وفققاً لمقا
جققاء فققي نققص الفق قرة ( )1مققن هققذا المنشققور ،الققذي نققص علققى سقريان الق قوانين المطبقققة فققي المنققاطق المحتلققة
قب ققل ع ققام  1607بالق ققدر ال ققذي ال يتع ققارل في ققه م ققل األوام ققر والمناش ققير العس ققكرية الت ققي تص ققدر م ققن الح ققاكم
العسكري.

202

فبموجب هذا المنشور أصبح القائد العسكري هو السلطة التشقريعية ،واألوامقر الصقادرة عنقه بمثابقة ققوانين ،إذ
ت ق ققرى اإلدارة اإلسق ق قرائيلية أن األوام ق ققر العس ق ققكرية ه ق ققي بمثاب ق ققة تشق ق قريل أساس ق ققي يقاب ق ققل إجق ق قراءات البرلم ق ققان أو
الققوانين 203.وعليققه ف نققه خققالل فتقرة الحكققم العسققكري اإلسقرائيلي علققى الضققفة الغربيققة وقطققاع غقزة ،لققم يصققدر

204

المرجل السابق.07 ،

202

أنظر ،الفقرة ( ،)2( ،)1المنشور العسكري رقم (.)2

201

المرجل السابق.11 ،

203

شحادة ،إعالن المبادل.31 ،

007

أي تشريل باألسلوب المعهود من خالل برلمان ،كما حدث في الحقب التي سقبقت حقبقة االحقتالل اإلسقرائيلي
للضفة الغربية وقطاع غزة.
وعليه يتضح لنا تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بصورة واضحة ،فالحقاكم العسقكري يجمقل بقين يديقه
الس ققلطة التنفيذي ققة والس ققلطة التشق قريعية ،ويق ققوم بمه ققام التشق قريل الت ققي م ققن المفت ققرل أن تك ققون م ققن اختص ققاص
السققلطة التش قريعية ،األمققر الققذي اسققتمر س قواء قبققل قيققام اإلدارة المدنيققة أو بعققدها ،وبالتققالي ال يمكققن الحققديث
عن قيام سلطات ثالث توزع فيها اختصاصات الدولقة لضقمان عقدم تجميعهقا فقي يقد شقخص أو هيئقة ،وعليقه
ال يمكقن الحقديث أساسقاً عقن مبقدأ الفصققل بقين السقلطات فقي ظقل عققدم وجقود سقلطة تشقريعية تمقارس مهامهققا
الدستورية بصورة مستقلة ودون تبعية لسلطة أخرى.

أما بخصوص السلطة القضائية فقد أحقدث االحقتالل اإلسقرائيلي تغيقرات جوهريقة علقى الجهقاز القضقائي فقي
المش ققار إلي ققه
الض ققفة الغربي ققة وقط ققاع غق قزة ،فبع ققد أن أص ققدر الح ققاكم العس ققكري اإلسق قرائيلي المنش ققور رق ققم (ُ )2
سققابقًا ،فقققد بققات الحققاكم العسققكري بموجققب الفق قرة ( )2مققن هققذا المنشققور يتققولى الصققالحيات القضققائية ،وقققد
أصبح الضابط المسئول عن القضاء هو األكثر نفوذاً فيمقا يتعلقق بالمحقاكم وققد آلقت إليقه جميقل الصقالحيات
واالمتيازات التي يخولها القانون األردني لوزير العدل.

200

وكقان لألوامققر العسقكرية الصققادرة عقن السققلطات العسقكرية اإلسقرائيلية أثقر جققوهري علقى النظققام القضقائي فققي
كقل مقن الضقفة الغربيقة وقطقاع غقزة ،ففيمقا يتعّلقق بالضقفة الغربيقة فققد صقدر األمقر العسقكري رققم ()314

201

والققذي عق ّقدل بشققكل كبيققر علققى القققانون األردنققي رقققم ( )2بشققأن اسققتقالل القضققاء ،وقققد كققان مققن شققأن هققذه
200
201

رجا شحادة ،قانون المحتل :إسرائيل والضفة الغربية (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.73 ،)1664 ،

أنظر ،األمر العسكري ،رقم ( ،)314لسنة .1606

008

عرفتقه الديباجققة
التعقديالت نقققل الصقالحيات التققي كانقت منوطققة بقوزير العققدل إلقى "الشققخص المسقئول" والققذي ّ
بأنققه "كققل مققن يعينققه القائققد العسققكري ألغ قرال هققذا األمققر" ،باإلضققافة إلققى اسققتبدال المجلققس القضققائي الققذي
ُشققكل بموج ققب القققانون بلجن ققة يعينه ققا قائققد المنطق ققة وع ققادة مققا تتك ققون مققن أفق قراد عس ققكريين ،إضققافة إل ققى نق ققل
الصقالحيات التأديبيقة التققي كقان يمارسقها المجلققس القضقائي ،إلقى محكمققة خاصقة يعينهقا قائققد المنطققة؛ وكققان
نتيج ققة ه ققذه التغييق قرات ظه ققور نظ ققام قض ققائي خاض ققل تمامق قًا للقائ ققد العس ققكري ،وب ققذلا فق ققد ه ققدمت الس ققلطات
اإلسقرائيلية اسققتقالل الجهققاز القضققائي ،وبققذلا أصققبح القضققاة مجققرد مققوظفين عققاديين دون حمايققة أو حصققانه
قضائية.

200

إضققافة إلققى ذلققا كققان مققن أبققرز التغييقرات التققي أجريققت علققى الجهققاز القضققائي فققي الضققفة الغربيققة هققو إلغققاء
محكمة التمييز 207،بموجب األمر العسكري رقم (.)36

207

ومن التغييرات التي أجريت على النظام القضائي إلغاء نظام التفتيش على المحاكم الذي كقان قائمقاً فقي عهقد
الحكم األردني ،مما أدى إلى تشجيل الفساد وانعدام الكفاءة.

206

وقققد تققم إنشققاء محققاكم عسققكرية إس قرائيلية فققي الضققفة الغربيققة بموجققب األمققر العسققكري رقققم ( )3الققذي اسققتُبدل
ب قاألمر رقققم ()377

200
207

274

ُمنحققت العديققد مققن االختصاصققات ،وفققي حققال حققدوث ن قزاع بققين صققالحيات محكم قة

شحادة ،إعالن المبادل.16 ،

إن إلغاء محكمة التمييز ترا آثا اًر سلبية على أعمال الجهاز القضائي ،حيث أنها كانت المرجل األعلى لمحاكم االستئناف والبداية والصلح،
مما ترتب عليه زيادة األعباء على محكمة االستئناف ،إضافة إلى ذلا كان رئيس وأعضاء هذه المحكمة يقومون بأداء مهام على درجة من

األهمية ،مثل تعيين القضاة وتأديب القضاة والموظفين ،ومراجعة الشكاوي ،وكانوا يألفون إلى جانب بعل القضاة مجلس ًا خاص ًا تُحال إليقه
بعل القوانين ذات األهمية لتفسقيرها .رجقا شقحادة وجونقاث كتقاب ،الضقفة الغربيقة وحكقم الققانون ،ترجمقة وديقل خقوري (بيقروت :دار الكلمقة

للنشر.7 ،)1672 ،

207

أنظققر ،األمققر العسققكري رقققم " ،"36لسققنة  ،1607والمعققدل بققاألمر العسققكري رقققم " ،1674 ،"012منشققور بالعققدد  ،21المناشققير واألوامققر

206

شحادة ،إعالن المبادل.16 ،

274

والتعيينات“ الضفة الغربية".

أنظر ،األمر العسكري رقم ( )377لسنة .1674

009

عسكرية ومحكمة مدنية ،ف ن المسقئولين العسقكريين اإلسقرائيليين هقم القذين يبتقون فقي هقذا النقزاع .وعمليقاً فققد
أعطيت المحاكم العسكرية صالحيات واسعة في عدد مقن القضقايا ومقن ضقمنها قضقايا المقرور ،والمخقدرات،
الثار ،والضرائب وغيرها.

271

وفققي قطققاع غ قزة أبقققى االحققتالل اإلس قرائيلي علققى تشققكيل المحققاكم النظاميققة كمققا كانققت عليققه بعهققد االنتققداب
البريطققاني ،مققن حيققث وجققود المحكمققة العليققا ،والمحققاكم المركزيققة ،ومحققاكم الصققلح ،وكققذلا المحققاكم الدينيققة
القائمققة 272،وفققي قطققاع غ قزة ف ق ن الحققاكم العسققكري اإلس قرائيلي أيض قًا لققم يحققافظ علققى اسققتقالل القضققاء ،وقققد
خلققق قاعققدة قانونيققة للتققدخل فققي تطبيققق العدالققة ،وذلققا مققن خققالل األوامققر العسققكرية التققي عققدلت العديققد مققن
قار س ققلبية كبي ققرة عل ققى
القق قوانين المحلي ققة الجاري ققة ،وأعط ققت الجه ققاز العس ققكري ص ققالحيات هائل ققة ،ك ققان له ققا آث ق اً
اسققتقالل القضققاء ،ومققن هققذه األوامققر مققا يتعّلققق بتوسققيل صققالحيات المحققاكم العسققكرية وسققحب القضققايا مققن
المحاكم ،والتفتقيش القضقائي القذي انعقدم ،فعلقى غقرار مقا حقدث بالضقفة الغربيقة فققد صقدر فقي القطقاع أوامقر
مماثلة بمضمونها ،ولكن بأرقام وتواريخ مختلفة.

273

ونشققير هنققا بخصققوص وضققل المحققاكم المدنيققة بالضققفة والقطققاع خققالل فتقرة االنتفاضققة األولققى ،إلققى أن لجققان
ُ
اإلصقالح

271

270

ققد لعبقت دو اًر مهمقاً فقي القضقاء ،وأصققبح القضقاء غيقر النظقامي هقو المرجعيقة األولقى واألخيقرة

شحادة ،الضفة الغربية وحكم القانون.16 ،

272

منققى رشققماوي ،النظققام القضققائي المققدني فققي الضققفة الغربيققة وقطققاع غقزة الحاضققر والمسققتقبل ،تقريققر صققادر عققن اللجنققة الدوليققة للحقققوقيين،

273

عدنان عمرو ،اإلدارة المحلية في فلسطين ( 2446- 1714رام اهلل( :د.ن).326 ،)2446 ،

270

(جنيف ،اللجنة الدولية للحقوقيين مركز استقالل القضاة والمحامين.34 ،)1660 ،

لجان اإلصالح :جهقة وطنيقة يحقتكم إليهقا النقاس لحقل ن ازعقاتهم كجهقة قضقائية غيقر نظاميقة ،نشقأت خقالل فتقرة االنتفاضقة األولقى ،لتمقارس
ال وطني ًا عن المحاكم آنذاا.
اإلصالح باعتباره نشاط ًا نضالي ًا ،وبدي ً

021

القادرة علقى حقل الن ازعقات بقين النقاس ،وبقذلا أصقبحت بعقل الصقالحيات التنفيذيقة للمحقاكم تمتلكهقا اللجقان
الشعبية ،وبذلا استبعدت تنفيذ األوامر العسكرية وأصبحت بمنزلة إدارة بديلة إلدارة االحتالل.

271

وعليه يتبين لنا أنه لم يكن هناا استقالل للقضاء في ظل فترة الحكم اإلسقرائيلي علقى الضقفة الغربيقة وقطقاع
غزة ،فقد مارس ضابط العدلية كما أشرنا سابقاً الصالحيات الخاصة بشؤون القضاء.

يتبين لنا بأنه لم يتم األخقذ بمبقدأ الفصقل بقين السقلطات أو بمبقدأ اسقتقالل القضقاء فقي ظقل
بناء على ما سبق ّ
فتق قرة االح ققتالل اإلسق قرائيلي عل ققى الض ققفة الغربي ققة وقط ققاع غق قزة ،ف ققال يمك ققن الح ققديث أساسق قاً ع ققن الفص ققل ب ققين
السقققلطات فق ققي ظقققل قيقققام السقققلطة التنفيذيقققة ممثلقققة الحق ققاكم العسق ققكري اإلس ق قرائيلي ،بالهيمنقققة علق ققى السق ققلطتين
التشقريعية والقضققائية ،وتغييققب دورهمققا ،مققن خققالل إناطققة صققالحياتهما ومهامهققا األساسققية بالسققلطة التنفيذيققة،
بموجب األوامر العسكرية اإلسرائيلية في تلا الفترة.

علققى ضققوء جميققل مققا سققبق يتبققين لنققا ،عققدم قيققام مؤسسققات قائمققة علققى الفصققل بققين السققلطات ،وعققدم وجققود
آليقات لضققمان تطبيققق اسقتقالل القضققاء فققي المؤسسققات التقي قامققت بققالواقل الفلسققطيني فقي الفتقرة الممتققدة منققذ
فت قرة االنتققداب البريطققاني ،إلققى فت قرة االحققتالل العسققكري اإلس قرائيلي لفلسققطين ،ممققا شققكل إرث قاً تاريخي قاً متمققثالً
بخبقرات تاريخيقة مختلفققة لمأسسقة حالققة الخلقط بقين السققلطات ،التقي تمثلققت بعقدم تبنقي أي دسققتور مقن دسققاتير
األنظم ققة الت ققي حكم ققت فلس ققطين ،ال ققنص أو اإلع ققالن صق قراحة ع ققن تبن ققي مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات كمب ققدأ
دسققتوري ملققزم لكافققة سققلطات الدولققة ونظققام الحكققم فيهققا ،وكققذلا فققي ظققل عققدم وجققود سققلطات ثققالث يرافقهققا
271

معهد الحقوق ،اإلصالح القانوني في فلسطين.16 ،

020

توزيل اختصاصات الدولة علقى جهقات مختلفقة لضقمان عقدم تركيزهقا بيقد شقخص أو هيئقة ،فقي ظقل األنظمقة
المختلفة التي حكمت فلسطين ،هذا الخلط الذي أسقس لقه االنتقداب البريطقاني ،وتقم الحفقاظ عليقه واسقتمر فقي
كققل مققن الضققفة الغربيققة أثنققاء فت قرة الحكققم األردن ققي علققى الضققفة الغربيققة ،وفققي قطققاع غ قزة إبققان فتق قرة اإلدارة
المصرية لقطاع غزة ،وحقافظ عليقه االحقتالل اإلسقرائيلي فقي كقل مقن الضقفة الغربيقة وقطقاع غقزة إلقى مقا قبقل
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبمققا أن فلسققطين والفلسققطينيين عرف قوا خب قرات مختلفققة مققن الفصققل بققين السققلطات أو الخلققط بققين السققلطات،
نتيجة مساهمة الدول المختلفة التي حكمت فلسطين خالل حقب الحكم المختلفقة التقي شقهدتها فلسقطين ،فهقل
أثر هذا اإلرث التاريخي على فهم وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية؟

022

المطلب الثاني
فترة السلطة الوطنية الفلسطينية
بعققد أن ّبينققا وجققود إرث تققاريخي يتمثققل بقيققام حالققة الخلققط بققين السققلطات منققذ االنتققداب البريطققاني إلققى مققا قبققل
قي ققام الس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية ،فف ققي ه ققذه الجزئي ققة س ققنقوم بفح ققص الفرض ققيات المتمثل ققة ب ققأن ه ققذا اإلرث
التاريخي أثر على السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة فقي بقداياتها وقبقل إصقدار الققانون األساسقي الفلسقطيني
عققام  ،2442وأنققه حتققى بعققد عققام  2442لققم يققتم إقامققة مؤسسققة قائمققة علققى الفصققل بققين السققلطات ،بققل تققم
انتهقاا مبققدأ الفصقل بققين السقلطات بققالرغم مقن اإلشققارة الواضققحة لقه ،وبققالرغم مقن التمييققز بقين سققلطات ثققالث
ألسباب مرتبطة بطريقة النظام.
وفي هذا المطلب سنقوم بالحديث عن التطور التاريخي لمؤسسة الفصل بقين السقلطات ومقدى ضقمان تطبيقق
مبق ق دأ اسقققتقالل القض ققاء فق ققي الواق ققل الفلسق ققطيني فق ققي ظ ققل السقققلطة الوطني ققة الفلسق ققطينية ،م ققن خق ققالل فق ققرعين،
نخصص األول للحديث عن الفصل بين السلطات قبل سقن الققانون األساسقي الفلسقطيني (،)2442-1660
والثاني للحديث عن الفصل بين السلطات بعد سن القانون األساسي الفلسطيني.

الفرع األول
الفصل بين السلطات قبل سن القانون األساسي الفلسطيني ( )1991-200
في ظل الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات فترة بدايات قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وقبل صدور
القانون األساسي ،فهل كان هناا إشارة أو إعالن واضح لمبدأ الفصل بين السلطات في تلا الفترة كمبدأ
دستوري ملزم لسلطات الدولة جميعًا ونظام الحكم فيها؟

023

لقد أدى اتفاق إعالن المبادل "اتفاقية أوسلو" المؤرخة في  13أيلول  ،1663واتفاق غزة – أريحا في
القاهرة المؤرخ في  ،1660/1/0إلى إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في معظم أنحاء غزة وبعل أجزاء
الضفة الغربية ،لممارسة مهمة الحكم الذاتي وفقًا لتلا االتفاقيات .ولم تؤد هذه االتفاقيات إلى توحيد أو
تغيير النظم القانونية لكل من غزة والضفة الغربية ،وكما رأينا سابقًا فقد كانت جميل السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية تتركز في يد الحكومة اإلسرائيلية العسكرية ،وفي عام  1671تم نقل بعل
الصالحيات لإلدارة المدنية ،وبموجب االتفاقية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة المؤرخة في 27
أيلول  ،1661تم نقل الصالحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى "المجلس" (أي السلطة الوطنية
الفلسطينية) ،وبالتالي سيحصل المجلس على صالحيات تشريعية وفقاً للمادتين ( ،)6،7من إعالن
ويمارس
المبادل ،وسيكون مسؤو ً
ال عن جميل الصالحيات التشريعية والتنفيذية ،والمسؤوليات المنقولة إليهُ ،
المجلس صالحياته التشريعية وفقًا للمادة ( )17من االتفاقية المرحلية ،ويتولى الرئيس وأعضاء المجلس
(وهم الوزراء بالسلطة الوطنية الفلسطينية) ممارسة السلطة التنفيذية ،إذ يتم تعيينهم من بين األعضاء
المنتخبين بالمجلس التشريعي بحسب المادة (/0/1ب) من االتفاقية المرحلية.

270

ونشقير هنققا إلققى أن تنظققيم السققلطة علققى هققذا النحققو ،جقاء شققبيهاً بهيكليققة منظمققة التحريققر،
ُ

277

مققن حيققث عققدم

الفصقل بققين السقلطات التشقريعية والتنفيذيقة ،فمجلققس السقلطة يشققبه المجلقس الققوطني ،والسقلطة التنفيذيققة تشققبه
اللجنقة التنفيذيقة لمنظمقة التحريقر،

270
277

277

وبالتققالي فق ن هيكليقة كقل مقن منظمققة التحريقر بحسقب نظامهقا األساسققي

معهد الحقوق ،اإلصالح القانوني في فلسطين.71 ،

بحسب المادة ( )7من النظام األساسي لمنظمة التحرير ،ف ن المجلس الوطني هو السقلطة العليقا لمنظمقة التحريقر ،وهقو القذي يضقل سياسقة
المنظمة ومخططاتها وبرامجها ،وبحسب نص المادة  13مقن النظقام ذاتقه فق ن انتخقاب جميقل أعضقاء اللجنقة التنفيذيقة يقتم مقن قبقل المجلقس
الوطني ومن بين أعضائه ،بينما يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة ذاتها.

Asem Khalil, Constitutional Framework of the Future Palestinian State: Synthesis of Leading Palestinian

Thinking and Puplic Perceptions (Ramallah: Birzeit University, 2008), 12.
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024

و"المجلققس" بحسققب اتفاقيققات أوسققلو كانققت أقققرب إلققي نظققام الجمعيققة بسويس ق ار حيققث تكققون للسققلطة التش قريعية
السق ققيطرة الك املق ققة عل ق ققى السق ققلطة التنفيذي ق ققة بعكق ققس طريق ق ققة الفصق ققل ب ق ققين السق ققلطات ف ق ققي األنظمق ققة البرلماني ق ققة
والرئاسية 276،ونرى بأن هقذا التشقابه يعقود إلقى اإلرث المتمثقل بمفقاهيم قيقادات منظمقة التحريقر حقول سقلطات
الحك ققم ،وال ققذين انخرطق قوا ف ققي مؤسس ققات الس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية ،وش ققاركوا باالتفاقي ققات الت ققي آدت إل ققى
قيامهققا .وبالتققالي ُيمكققن القققول أنققه كققان لقيققادات منظمققة التحريققر إلققى جانققب الخبقرات التاريخيققة التققي تناولناهققا
سققابقًا -أثققر كبيققر فققي توجيققه النظققام السياسققي الفلسققطيني وفق قًا لمفققاهيمهم الخاصققة وخب قراتهم المكتسققبة والتققي
عادة ما كانت تعكقس توجهقات الثقورة الفلسقطينية المتمثلقة بتحريقر األ ارضقي الفلسقطينية المحتلقة ،دون إعطقاء
األولويققة لالهتم ققام ببني ققة مؤسسققات الدول ققة ،وبن ققاء مؤسس ققة قائمققة عل ققى الفص ققل بققين الس ققلطات ،وخاص ققة ف ققي
بدايات قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفيمقا يتعلّقق بقالقوانين والتشقريعات السقارية ،بمقا فقي ذلقا األوامقر العسقكرية التقي سقنتها إسقرائيل ،فققد نقص
اتفقاق (غقزة – أريحقا) علقى بققاء الققوانين واألوامقر العسقكرية التقي تقم العمقل بهقا فقي المنقاطق المحتلقة سقارية
المفعقول.

274

غيقر أن االتفاقيقة الفلسقطينية اإلسقرائيلية المرحليقة حقول الضقفة الغربيقة وقطقاع غقزة والمعروفقة

أيضاً (بأوسلو  )2قد ألغت هذا القيد التشريعي ،ولكنها أبقت على قيد آخر هو عقدم جقواز صقدور تشقريعات
عقن السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية تعقدل أو تلغقي ققوانين سقارية أو أوامقر عسقكرية ،والتقي تفقوق واليقة السقلطة
الوطنيقة الفلسقطينية أو التقي تكقون مخالفقة ألحكقام إعقالن المبقادل أو االتفاقيقة نفسقها أو أيقة اتفاقيقة يقتم

276
274

عاصم خليل ،معالم الدولة الفلسطينية المستقبلية (بيرزيت :معهد الحقوق.17 ،)2447 ،

أريققان الفاصققد ،آليققات المسققاءلة وسققيادة القققانون فققي فلسققطين ،تقريققر صققادر عققن الهيئققة المسققتقلة لحقققوق المقواطن (رام اهلل ،الهيئققة المسققتقلة
لحقوق المواطن.17 ،)1667 ،

025

التوصقل إليهقا بقين الطقرفين خقالل المرحلقة االنتقاليقة.

271

كمقا ُنشقير هنقا إلقى أن الحقاكم العسقكري اإلسقرائيلي

قيطبق التشقريعات
سيبقي على الصالحيات والمسؤوليات التشريعية والقضائية والتنفيذيقة الضقرورية ،كمقا أنقه س ّ
ُ
اإلس قرائيلية علققى المسققتوطنين والمسققتوطنات فققي الضققفة الغربيققة وقطققاع غ قزة ،بموجققب المققادة (/0/17أ) مققن
االتفاقيقققة المرحليق ققة.

272

وبالتق ققالي فقق ققد عكسقققت هق ققذه االتفاقيق ققات سياسق ققة تسق ققتند إلق ققى مق ققنح الحق ققد األدنق ققى مق ققن

الصقققالحيات للفلسق ققطينيين ،وفق ققي المقابق ققل لقققم يق ققزل المصقققدر الحقيقق ققي للسقققلطات ،فق ققي يقققد الحق ققاكم العسق ققكري
اإلسرائيلي.

273

بنققاء علققى مققا سققبق ُنالحققظ عققدم وجققود أي إشققارة أو نققص علققى مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،كمبققدأ دسققتوري
ملزم لسلطات الدولة ونظام الحكم فيها ،في هقذه الفتقرة .بقل نالحقظ أن اتفاقيقة أوسقلو واالتفاقيقات التقي مهقدت
لقيقام السققلطة الوطنيققة الفلسقطينية قققد عملققت علقى المحافظققة علققى اسقتم اررية حالققة الخلققط بقين السققلطات التققي
كانققت قائمققة منققذ فت قرة االنتققداب إلققى مققا قبققل والدة السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ،وذلققا مققن خققالل القيققود التققي
فرضقتها هقذه االتفاقيققات علقى السقلطة الوطنيققة الفلسقطينية وخاصققة مقا يتعلقق بالصققالحيات التشقريعية ورفققل
أي تش ق قريعات مخالف ق قة التفاقيقققة أوسق ققلو ،ومق ققنح الحق ققد األدنق ققى مقققن الصق ققالحيات للفلسقققطينيين ،ليبقق ققى الحق ققاكم
العسكري اإلسرائيلي المصدر الحقيقي للسلطات ،ب بقائه علقى الصقالحيات والمسقؤوليات التشقريعية والقضقائية
والتنفيذي ققة الض ققرورية ،وذل ققا ف ققي محاول ققة لإلبق ققاء عل ققى حال ققة الخل ققط ب ققين الس ققلطات .باإلض ققافة إل ققى اإلرث
المتمثل بمفاهيم قيادات منظمة التحرير حول سلطات الحكقم ،والقذين انخرطقوا فقي مؤسسقات السقلطة الوطنيقة

271

أنظر ،اتفاقية إعالن المبادل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في واشنطن بتاريخ  ،1661/6/27منشورات دائرة المفاوضات بالسلطة الوطنية

272

معهد الحقوق ،اإلصالح القانوني في فلسطين.71 ،

273

الفلسطينية.1661 ،

المرجل السابق.77 ،

026

الفلس ققطينية ،وش ققاركوا باالتفاقي ققات الت ققي أدت إل ققى قيامه ققا ،مم ققا س ققاهم باس ققتمرار حال ققة الخل ققط ب ققين الس ققلطات
والحيلولة دون قيام مؤسسة الفصل بين السلطات.
وفقي أيقار عقام  1660أصقدر رئقيس منظمقة التحريقر الفلسقطينية ،والقذي أصقبح رئقيس السقلطة الوطنيقة
الفلسقطينية ،مقن تقونس الققرار رققم (،)1

270

والقذي تض ّقمن القنص علقى اسقتمرار العمقل بقالقوانين واألنظمقة

واألوامققر التققي كانققت سققارية المفعققول قبققل تققاريخ  1607/0/1فققي األ ارضققي الفلسققطينية .ممققا يققوحي بققأن
األوامر العسكرية اإلسرائيلية لم تعد سارية بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي نيسان عقام  1661أصقدرت السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية "قانونقاً" ذكقر بشقكل واضقح ،وعلقى العكقس مقن
القرار الصادر في عام  ،1660بأن تبقى القوانين التي تستخدمها أجهزة السلطة وكل الذين يطبقون القوانين
حتى أيار  1660هي القائمة والسارية ،إضقافة إلقى نققل الصقالحيات والسقلطات القواردة بهقذه التشقريعات إلقى
السلطة الوطنية الفلسطينية.

271

ومل التراجل عن الموققف القذي تبنقاه الققرار الرئاسقي الصقادر سقنة  ،1660فققد تقم التأكيقد علقى اسقتمرار نفقاذ
األوامر العسقكرية اإلسقرائيلية التقي حافظقت علقى الخلقط بقين السقلطات أثنقاء فتقرة االحقتالل اإلسقرائيلي ،وذلقا
فققي محاولققة للهيمنققة علققى سققلطات الدولققة واحتكارهققا فققي يققد رئققيس السققلطة التنفيذيققة ،ممققا أدى إلققى اضققطراب
فققي التعامققل مققل البيئققة القانونيققة السققائدة آنققذاا ،والمتمثلققة بققاإلرث التققاريخي مققن الق قوانين المختلفققة ،واألوامققر

270

القرار رقم ( ،)1لسقنة  ،1660منشقور فقي العقدد األول مقن الوققائل الفلسقطينية .1" :يسقتمر العمقل بقالقوانين واألنظمقة واألوامقر التقي كانقت
سارية المفعول قبل تاريخ  1607/0/1في األراضي الفلسطينية" الضفة الغربية وقطاع غزة "حتى يتم توحيدها .

 .2تستمر المحاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختالف درجاتها في مزاولة أعمالها طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها.

 .3يستمر السادة القضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كل في دائرة اختصاصه وفقاً للقوانين.

ويبله من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية".
 .0يسري هذا القرار اعتبا اًر من تاريخه ّ
 271قانون رقم ( ،)1لعام  ،1661المقادة (”:)1تقؤول إلقى السقلطة الفلسقطينية السقلطات والصقالحيات القواردة فقي التشقريعات والققوانين والم ارسقيم
والمنشورات واألوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل التاسل عشر من أيار لعام ."1660

027

العسكرية اإلسرائيلية ،وبعل القوانين الصادرة عن منظمة التحريقر بقالمنفى.

270

ممقا يؤسقس السقتمرار اإلرث

التققاريخي المتمثققل بحالققة الخلققط بققين السققلطات وتققأثر السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية بهققذا اإلرث ،فققي بققداياتها،
نبين مرة أخرى الدور الذي لعبته قيادات منظمة التحريقر فقي الحفقاظ علقى هقذا اإلرث القذي يتماشقى مقل
وهنا ّ
تبنقي
مفاهيمهم لمبقدأ الفصقل بقين السقلطات والقذي انعكقس علقى السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية فقي بقداياتها قبقل ّ
القانون األساسي.
ولكن في ظل اإلشارة لوجود سلطات ثالث ،فهل رافق ذلا توزيل الختصاصات سقلطات الدولقة القثالث علقى
جهات مختلفة لضمان عدم تركيز السلطة بيد شخص أو هيئة؟
لق ققد انعك ققس غي ققاب التنظ ققيم الدس ققتوري ف ققي بداي ققة عه ققد الس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية عل ققى العالق ققة م ققا ب ققين
السققلطات الققثالث للسققلطة الفلسققطينية ،نتيجققة لالتفاقيققات السياسققية بققين منظمققة التحريققر الفلسققطينية والحكومققة
اإلسرائيلية ،والتي جاءت لتؤسس للعالقة بين إسقرائيل ومنظمقة التحريقر الفلسقطينية ،دون أن تب ّقين العالققة مقا
بققين الس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية المؤسس ققة ح ققديثاً وب ققين مواطنيه ققا أو توض ققح العالق ققة ب ققين س ققلطاتها ال ققثالث
(التشريعية والتنفيذية والقضائية) ،بشكل واضح.
وقد كانت السلطة التنفيذية تتألف من هيئة تضقم ( )20عضقواً تمقارس جميقل السقلطات التشقريعية والتنفيذيقة
وفق قاً لمققا نصققت علي قه المققادة ( )0مققن اتفققاق غ قزة – أريحققا عققام .1660

277

وقققد ورثققت السققلطة التنفيذيققة منققذ

إنش ققاء الس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية ممثل ققة بالرئاس ققة والحكوم ققة ،الكثي ققر م ققن ال ققدوائر والهيئ ققات الحكومي ققة م ققن

270
277

الفاصد ،آليات المساءلة وسيادة القانون.24 ،

أنظر ،المادة ( ،)0اتفاقية القاهرة "اتفاقية غزة – أريحا" لعام  ،1660الموقعة بالقاهر.

028

اإلدارة المدني ققة اإلسق قرائيلية،
الفلسطينية.

277

كم ققا وورث ققت ك ققذلا خبق قرة واس ققعة ف ققي اإلدارة السياس ققية م ققن منظم ققة التحري ققر

276

وبعدها جاءت االتفاقية المرحلية المبرمة عام  ،1661والتي خولت السلطة التنفيذية تقرير إجراءاتها
الداخلية وعمليات صنل القرار،

264

ووضعت هذه االتفاقية أغلب الصالحيات في يد الرئيس ،فله صالحيات

إصدار المراسيم القانونية في جميل المجاالت واجراء التعيينات في الخدمة المدنية والشرطة واقامة وحل
المؤسسات العامة.

261

ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام  1660كانت السلطة التنفيذية ملحقة بمؤسسة الرئاسة ،فلم تكن
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء بشكل منفصل ومستقل ،بل كانت تعقدها في مكتب الرئاسة.

262

ومنذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية نجحت السلطة التنفيذية في الخمس سنوات التالية إلنشائها ب قامة
فعال على أرل الواقل،
مجلس وزاري ّ

263

وعملت كذلا على إجراء انتخابات عامة للرئاسة والمجلس

التشريعي عام  ، 1660ورغم هذه النجاحات ف ن السلطة التنفيذية كانت تتدخل في عمل السلطات األخرى
وتعمل على تهميشها ،خاصة في مجال الرقابة على أعمالها ،فأضعفت رقابة السلطتين التشريعية
والقضائية على أعمالها مما ساعد على منحها نوعاً من الحصانة ،وتفشي الفساد.

260

277

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،التقريقر السقنوي ال اربقل ،تقريقر صقادر عقن الهيئقة المسقتقلة لحققوق اإلنسقان (رام اهلل :الهيئقة المسقتقلة لحققوق

276

يزيد صايه وخليل الشقاقي ،تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية (نيويورا :مجلس العالقات الخارجية.11 ،)1666 ،

261

صايه والشقاقي ،تقوية مؤسسات الدولة.11 ،

اإلنسان.147 ،)1667 ،

264

أنظر المادة ( )1من االتفاقية المرحلية لعام  ،1661مصدر سابق.

262

أحمققد أبققو ديققة وجه قاد حققرب ،الفصققل المت قوازن بققين السققلطات فققي النظققام السياسققي الفلسققطيني :السققلطة التنفيذيققة :مجلققس الققوزراء (رام اهلل:

263

صايه والشقاقي ،تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية.11 ،

260

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".10 ،)2440 ،

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوي الرابل.07 ،

029

أما بخصوص السلطة التشريعية فلم يرد في اتفاقيات أوسلو أي ذكر للمجلس التشريعي بوصفه جها ًاز
ال عن مجلس السلطة ،وانما كان هناا إشارة إلى مجلس سلطة الحكم الذاتي وكان لهذا المجلس
مستق ً
صالحيات تشريعية ،إلى جانب صالحياته التنفيذية ،ولكن نتيجة لتفاهمات مل الجانب اإلسرائيلي ،فقد تم
انتخاب المجلس التشريعي األول عام ،1660

261

بناء على االنتخابات التشريعية واستجابةً لالتفاقية
ً

المرحلية لعام  ،1661أما قبل ميالد هذا المجلس أي ما بين عام ( )1661-1660كانت صالحية إعداد
التشريعات وصياغتها من اختصاص ديوان الفتوى والتشريل التابل للسلطة التنفيذية،
( )0لسنة  1661بشأن إجراءات إعداد التشريعات.

260

وفقًا للقانون رقم

267

وقد تم تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني عام  1660من  77عضواً ،وبسبب الظروف السياسية تم
إقامة مقرين له األول في رام اهلل والثاني في قطاع غزة ،وقد تحددت مدة واليته حتى نهاية الفترة
267
ونشير إلى أن الفترة االنتقالية قد انتهت بحكم القانون في الرابل من أيار عام .1666
االنتقالية،
ُ

266

وقد كان النظام الداخلي للمجلس التشريعي هو اإلطار القانوني الناظم لعمله في هذه الفترة ،سواء العمل
التشريعي أو الرقابي ،فنص هذا النظام على آلية سن القوانين والتي تمر بمراحل عدة قبل إقرارها من
المجلس.

344

261

معهد الحقوق ،اإلصالح القانوني في فلسطين.110 ،

267

كان ديوان الفتوى والتشريل يدرس اقتراحات القوانين التقي تحقال إليقه مقن القو ازرة أو الجهقة المختصقة ،ومقن ثقم يرفقل توصقياته إلقى أمقين عقام

260

معهد الحقوق ،المراحل االنتقالية لنقل السلطات.24 ،

مجلس الوز ارء الذي يقوم ب حالتها إلى لجنقة و ازريقة تشقكل بققرار رئاسقي حتقى تققدم توصقياتها ومقترحاتهقا إلقى مجلقس القوزراء ،ومقن ثقم يققوم

مجلس الوزراء ب بداء رأيه فيها قبوالً أو رفضاً أو تعديالً ،ومن ثم تحال إلى ديوان الفتوى والتشريل ثانية لوضعها في صيغتها النهائية .أنظر،

267

القانون رقم ( )0لسنة  ،1661بشأن إجراءات إعداد التشريعات.
صايه والشقاقي ،تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية.16 ،

 266في شهر مايو أيار  1666انتهت الفترة االنتقالية التي ُحقددت مقدتها بخمقس سقنوات بموجقب اتفاقيقات أوسقلو عقام  .1660الهيئقة المسقتقلة
لحقققوق اإلنسققان ،التقريققر السققنوي السققادس ،تقريققر صققادر عققن الهيئققة المسققتقلة لحقققوق اإلنسققان (رام اهلل :الهيئققة المسققتقلة لحقققوق اإلنسققان،
.17 ،)2444

031

وعلى الرغم من النص على هذه المراحل سابقة الذكر ،بموجب النظام الداخلي للمجلس التشريعي ،إال أن
الواقل العملي ُيظهر أن السلطة التنفيذية لم تعترف بهذا النظام الداخلي كمرجل معتمد لتنظيم العالقة بين
السلطات ،مما جعلها تسيطر على عملية التشريل ،والمصادقة على مشاريل القوانين ،فكانت تصادق على
ما تشاء منها وتهمل ما تشاء.

341

أما بالنسبة الختصاص المجلس التشريعي الرقابي في هذه الفترة،

342

فقد قام المجلس التشريعي بمهامه

الرقابية جزئيًا ،فمنح الثقة للحكومة مرتين في عام  ،1660وعام  ،1667وطالب بتعديل وزاري عام
 ،1667إال أن هذا االختصاص الرقابي بقي ناقصًا في هذه الفترة وخاضعًا للسلطة التنفيذية ،فكانت
السلطة التنفيذية تمنل المجلس التشريعي من ممارسة صالحية الرقابة على أعمالها بشكل كبير،

343

ورغم

قيام المجلس التشريعي ببعل مهامه سواء التشريعية أو الرقابية إال أنه كان هناا معيقات حالت دون

344
341

أنظر المواد ،)71( ،)07( ،)01( :من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

في الواقل قام المجلس منقذ تشقكيله بمهامقه التشقريعية ،فققام بسقن ققوانين فقي ظقل عقدم وجقود ققانون أساسقي وقواعقد دسقتورية ،وبالتقالي حقاول

توحيد القوانين التي كانت سارية (العثمانية ،االنتدابية ،المصرية ،األردنية) في الضفة الغربية وقطاع غزة ،فقام ب قرار  33قانون ًا منذ إنشائه
وحتققى نهايققة المرحلققة االنتقاليققة عققام  ،2444صققادق القرئيس ياسققر عرفققات علققى  20قانونققا منهق ًقا ،مثققل قققانون الخدمققة المدنيققة ،وبقققي هنققاا
مشاريل قوانين دون أن تصدر وتنفذ ،باإلضافة إلى القانون األساسي الذي ظل مجمداً بين عامي  .2442 -1667الهيئقة المسقتقلة لحققوق

342

اإلنسان ،التقرير السنوي الرابل .14 ،والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوي الرابل.02 ،

ُيبقين النظققام الققداخلي للمجلقس هققذا االختصققاص ووسققائله ،فقالمجلس يقققوم بتحديققد السياسقات العامققة مققن خققالل إققرار خطققة التنميققة والموازنققة
السنوية العامة والمصادقة على االتفاقيات ،ويشمل كذلا الرقابة على تنفيذ الحكومة للسياسات العامة والقوانين ،وتتنوع وسائل الرقابة ما بين

طرح األسئلة وتقديم التوصيات وتوجيه اللوم واالستجواب وحجب الثققة .أنظقر ،النظقام القداخلي للمجلقس التشقريعي ،المقواد، )70( ، )71( :

343

(.)77( ، )77

كثيق ًار مقا كققان القوزراء يرفضققون المثقول أمقام لجققان المجلقس التشقريعي أو أنهقم يوافققوا علقى المثقول أمامققه بصقفتهم الفرديققة لحضقور جلسققات

االستماع إال أن هذا غير ملزم للسلطة التنفيذية ،وكقذلا لقم تققدم األخيقرة فقي أحيقان كثيقرة معلومقات أو وثقائق يطلبهقا المجلقس التشقريعي أو

لجانه مما أدى إلى الحد من قدرته على مراقبة األداء التنفيذي ،إضافة إلى أن المجلس التشريعي كان يستخدم وسائل الرقابة الضعيفة مثقل

توجيه األسئلة واللوم والتوصيات ،ولم يستخدم وسائل فاعلة ومؤثرة مثل حجب الثقة ،وكان السبب الرئيسي في ذلا هو هيمنة حزب القرئيس

ياسر عرفات في المجلس التشريعي (حركقة فقتح) .عزيقز ،تقداخل الصقالحيات .11 ،صقايه والشققاقي ،تقويقة مؤسسقات السقلطة الفلسقطينية،

 .01 ،07والهيئققة المسققتقلة لحقققوق اإلنسققان ،التقريققر السققنوي الخققامس ،تقريققر صققادر عققن الهيئققة المسققتقلة لحقققوق اإلنسققان (رام اهلل :الهيئققة
المستقلة لحقوق اإلنسان.16 ،)1666 ،

030

قيامه الكامل بمهامه.

340

وتبعاً لما سبق يظهر لنا مدى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ،بما

ُيخالف مبدأ الفصل بين السلطات.

أم ققا بخص ققوص السللللطة القضلللائية ،فق ققد ك ققان للمح ققاكم المدني ققة الفلس ققطينية ف ققي فتق قرة ت ققولى الس ققلطة الوطني ققة
الفلسطينية ،خلفية مشتركة ولكن كقان لكقل منهقا إرث منفصقل نتيجقة الضقم األردنقي للضقفة الغربيقة وخضقوع
قطقاع غقزة لقإلدارة المصقرية ،وكانقت الخلفيقة المشقتركة لهقذه المحقاكم تكمقن فقي االسقتخدام المسقتمر لقبعل
القوانين العثمانية واالنتدابية البريطانية.

341

وقد كانت السلطة القضائية في الفترة السابقة على سن القانون األساسي تعاني من تدهور كامل منذ إنشاء
السلطة الوطنية الفلسطينية ،ولم يصدر قانون ُينظم هذه السلطة وعالقتها مل غيرها من السلطات ،فلم يتم
إصدار قانون النظام القضائي رغم الموافقة عليه من المجلس التشريعي في عام .1667
وققد أصقدر القرئيس الفلسقطيني بتقاريخ  2444/0/1الققرار ( )26لعقام ، 2000

347

340

شق ّكل بموجبقه مجلقس

القضقاء األعلقى األول فقي السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية ،وققد نقص الققرار المقذكور علقى تشقكيل المجلقس مقن
أحد عشر عضواً .وقد هدف القرار المذكور إلى توحيقد مرجعيقات إدارة السقلطة القضقائية فقي كقل مقن الضقفة
الغربية وقطقاع غقزة ،والتقي كانقت تحقتكم إلقى ققوانين فقي الضقفة الغربيقة تختلقف عنهقا فقي قطقاع غقزة ،وذلقا

340

أنظر ،جميل هالل ،النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو :دراسة تحليلية نقدية (رام اهلل :المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "مواطن"،

 .177-177 ،)2440وأنظققر :يونثققان كتققاب”،االتفاقيققات السياسققية المرحليققة "،فققي وثققائق المققؤتمر الفلسققطيني األول للتش قريعات "نحققو بنققاء
استراتيجية تشريعية فلسطينية" (رام اهلل :مؤسسة الحق.10 ،)2443 ،

341

أريان الفاصد ،آليات المساءلة وسيادة القانون.37 ،

347

أنظر ،المرسوم الرئاسي رقم ( ،)26لسنة  ،2444بشأن تشكيل مجلس القضاء األعلى.

340

صايه والشقاقي ،تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية.74 ،

032

قدخل
الختالف النظقام الققانوني والقضقائي السقاري فقي ك ّقل منهمقا .كمقا هقدف الققرار المقذكور إلقى الح ّقد مقن ت ّ
و ازرة العدل التي كانت تُشرف على إدارة المحاكم و إدارييها وشؤون القضاة.

347

وقد كانت السلطة التنفيذية تهيمن على السلطة القضائية بشكل كبير ،خاصة في الوقت الذي لم يكن فيه
مجلس القضاء األعلى قد أُنشا في تلا الفترة ،بحيث تولى عمل هذا المجلس ،السلطة التنفيذية ممثلة بكل
من رئيس السلطة الوطنية ،ووزير العدل الذي كان يقوم بالتعيين واإلقالة والطرد للقضاة ،باإلضافة إلى
إنشاء المحاكم واغالقها.

346

وعليه ،ال ُيمكن الحديث عن تبني وتطبيق مبدأ استقالل القضاء في تلا الفترة بسبب تدخالت السلطة
التنفيذية في أعمال السلطة القضائية ،التي كانت في هذه الفترة تقوم بالتدخل في شؤون السلطة القضائية
بأشكال مختلفة؛ مما أدى إلى عدم استقرار القضاء وزعزعته.
فقد قامت السلطة التنفيذية بتشكيل محاكم أمن الدولة التابعة لها ،مما ُيعتبر مساسًا خطي ًار بمبدأ الفصل بين
السلطات،

314

ف ن قيام السلطة التنفيذية بخلق قضاء استثنائي على خالف القضاء الطبيعي لألفرادُ ،يشكل

انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات ،والذي يحظر على أي سلطة من السلطات الثالث أن تحتكر السلطة
وتستأثر عليها ،من خالل القيام بأعمال تُعتبر من االختصاصات األصيلة للسلطات األخرى ،باستثناء
االختصاصات الثانوية التي تكفل فرل الرقابة المتبادلة فيما بينها .فمحاولة قيام السلطة التنفيذية ب يجاد
قضاء استثنائي ُيعزز فرل هيمنتها وسطوتها على باقي السلطات ،من خالل التعدي على السلطة
التشريعية بانتهاكها للتشريعات التي سنتها ،والتي تكفل حق المتهم باللجوء إلى قاضيه الطبيعي ،وذلا من
خالل قيامها ب يجاد قضاء بديل لهذا القضاء ،باإلضافة إلى مساسها بهيبة السلطة القضائية واالعتداء على
347

مجلس القضاء األعلى ،التقرير السنوي الخامس (رام اهلل ،مجلس القضاء األعلى.31 ،)2446 :

314

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوي الرابل.70 ،

346

عزيز ،تداخل الصالحيات.02 ،

033

مبدأ استقالل القضاء ،من خالل سحب اختصاصاتها كسلطة ذات اختصاص أصيل بمحاكمة األفراد
المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي بخلق أنظمة قضائية استثنائية.
ولم تتدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية فحسب ،وانما لم تقم باحترام أحكامها وق ارراتها بعدم
بتنفيذها ،أو تنفيذها بطريقة انتقائية.

311

بعد التطرق إلى واقل كل سلطة من السلطات الثالث قبل صدور القانون األساسي الفلسطيني ،يتبين أن
محاولة إنشاء نظام سياسي فلسطيني في تلا الفترة كانت وسيلة لتحقيق غاية وليس هدفًا بحد ذاته ،فكانت
الغاية منه "التسوية السياسية"  ،وبالتالي أُعطي الرئيس الراحل ياسر عرفات حق إنشاء نظام رئاسي بهدف
الحصول على توقيعه على اتفاقيات التسوية ،وبالفعل تم التصرف مل النظام السياسي الفلسطيني على
أساس أنه نظام رئاسي في تلا الفترة.

312

وهنا ُنشير إلى أنه حتى باألنظمة الرئاسية هناا فصل بين

السلطات ،إال أن النظام السياسي الفلسطيني في هذه الفترة كان ُيعاني من هيمنة رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ،وتدخل السلطة التنفيذية واعتدائها على القضاء ،وبالتالي استمرار قيام حالة الخلط بين
السلطات ،مما يجعل هذا النظام غير مؤهل لتسميته بالنظام الرئاسي.
وبالتالي كان النظام السياسي عند إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ال يأخذ بالفصل بين السلطات من
خالل سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات ،وتركيز كل السلطات في يد رئيس السلطة الوطنية
وحكومته .ففي ظل ذلا النظام السائد آنذاا مارست السلطة التنفيذية سيطرتها على مجمل العملية
السياسية واإلدارية والتشريعية والقانونية ،وعطلت استقاللية السلطات والتعاون فيما بينها عن طريق هيمنتها
311

أنظر ،الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوي الرابل.61 ،

 312علققي الجربققاوي " ،النظققام السياسققي الحققالي للسققلطة الوطنيققة الفلسققطينية" ف قي " :صقراع الصققالحيات وغيققاب المسققؤوليات فققي السققلطة الوطنيققة
الفلسطينية" )رام اهلل :االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "امان".11 ،)2447 ،

034

على المجلس التشريعي وتحديد دوره وسلبه صالحياته ،وذلا بسبب سيطرة حزب فتح على غالبية مقاعد
المجلس التشريعي.

313

تدخل السلطة التنفيذية في صالحيات السلطة القضائية والمساس
إضافة إلى ّ

باستقاللها ،وقيامها باالستحواذ على صالحيات مجلس القضاء األعلى ب شرافها على إقامة واغالق المحاكم
والتعيين والترقية والنقل والطرد للقضاة 310،واقامة ومحاكم أمن الدولة التابعة للسلطة التنفيذية.
على ضوء ما سبق وعلى الرغم من وجود مؤسسة تتبنى الفصل بين السلطات الثالث في تلا الفترة ،كأحد
األسس التي تقوم عليها الدستورية المعاصرة ،من خالل إقامة سلطات الدولة الثالث على أرل الواقل رغم
افتقارها إلطار دستوري ينظمها،

311

يتبين لنا عدم األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات أو إعمال مبدأ استقالل
ّ

القضاء على أرل الواقل في بدايات قيام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ما قبل صدور القانون األساسي
الفلسطيني .وذلا بسبب هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات ،األمر الذي أدى إلى تغييب تطبيق
مبدأ الفصل بين السلطات من الناحية العملية؛ وبالتالي عدم تطبيق مبدأ استقالل القضاء على أرل
الواقل ،في ظل غياب إطار دستوري ،وقاعدة دستورية محددة تحكم العالقة بين السلطات الثالث
نتوصل إلى أن اإلرث التاريخي المتمثل بقيام حالة الخلط بين السلطات ،أثر على
وتضبطها .وبالتالي
ّ
السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة في بداياتها ،والى ما قبل إصدار القانون األساسي الفلسطيني عام
 ،2442ونتن عن ذلا عدم بناء مؤسسة تقوم على الفصل بين السلطات في تلا الفترة.

313

غسان يوسف ،أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية بعقد االنتخابقات التشقريعية الثانيقة (جامعقة النجقاح

310

صايه والشقاقي ،تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية.73 -71 ،

الوطنية :رسالة ماجستير.01 ،)2446 ،

Asem Khalil, "Constitutionalism in Palestine: From a Basic Law to a Text- Based- Institutional Practive,

and Backward", (http://ssrn.com/abstract=1588045), 7.

315

035

الفرع الثاني
الفصل بين السلطات بعد سن القانون األساسي الفلسطيني
إن الحديث عن اإلطار القانوني الناظم لمبدأ الفصل بين السلطات ما بعد القانون األساسي يحتم علينا أن
نتتبل التطورات التي مر بها القانون األساسي والتعديالت المهمة التي طرأت عليه.
ّ
بعد االنتخابات التشريعية والرئاسية األولى عام  ،1660كان من الضروري إعادة صياغة مسودة القانون
األساسي لتتالءم مل الواقل الجديد ،وعليه قامت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بدور رئيسي في
تحضير النسخة األخيرة التي قام المجلس التشريعي بمناقشتها وتبنيها بالقراءة الثالثة في  ،1667/14/2إال
حيز
أن الرئيس عرفات قام ب صدار القانون األساسي بعد مضي خمس سنوات في  ،2442/1/26ليدخل ّ
التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في .2442/7/7

310

ومن ثم تم تعديل القانون األساسي عام  2443فتم استحداث منصب رئيس الوزراء ،وهذا ساعد على حل
إشكالية مهمة أال وهي إشكالية وضل كل الصالحيات التنفيذية في يد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
المنتخب مباشرة من الشعب والغير خاضل للمسائلة أمام المجلس التشريعي ،ويعتبر التعديل الحاصل عام
 2443باستحداث منصب رئيس الوزراء صورة من صور االتجاه نحو الفصل بين السلطات في النظام
السياسي الفلسطيني ،وبالتالي تم نقل معظم السلطات التنفيذية ليد رئيس الوزراء والحكومة المسائلة أمام

310

اختلفت وجه ات النظر حول سبب تردد الرئيس عرفات في إصدار القانون األساسي طوال هذه السنوات ،إال أن التبرير الرسمي لهذا التأخير
كان في اعتبار الرئيس عرفات بأن قضية الدستور ليست مسألة تخص المجلس التشريعي وحيهن بل هي قضية جميل الفلسطينيين ،إال أننا

نققرى أن السققبب الحقيقققي وراء تققأخير إصققدار القققانون األساسققي هققو أن القققانون األساسققي يُعتبققر بمثابققة إطققار دسققتوري يُققنظم عمققل السققلطات
القثالث ،وبالتقالي فق ن إصقداره ُي ّقيققد اختصاصقات القرئيس ويحقد مققن صقالحياته ،فكيقف للقرئيس أن ُيصقادق علققى ققانون يحققد مقن صققالحياته
أجل إصدار هذا القانون الهام لكي يتمتل بالحرية في
وخاصة في تلا الفترة المعروفة بالفترة االنتقالية لسلطة في طور إنشاء دولة ،فبالتالي ّ

ممارسة صالحياته تجاه السلطات الثالث ،دون أي تقييد .خليل ،معالم الدولة الفلسطينية.13 ،

Feras Milhem, The Constitutional System of the Palestinian National Authority (Ramalla: Passia, 2006),
129.

036

المجلس التشريعي.

317

وفي عام  2441تم تعديل القانون األساسي فيما يتعلق بمدة والية رئاسة السلطة

الوطنية الفلسطينية فأصبحت هذه المدة أربل سنوات ،ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية ،أما
بالنسبة للمجلس التشريعي فمدة واليته هي أربل سنوات من تاريخ انتخابه وتجري االنتخابات مرة كل أربل
سنوات بصورة دورية.
وفي ظل الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات بعد صدور القانون األساسي الفلسطيني ،فهل كان هناا
إشارة أو إعالن واضح لمبدأ الفصل بين السلطات في ظل القانون األساسي الفلسطيني كمبدأ دستوري ملزم
لسلطات الدولة جميعًا ونظام الحكم فيها ،وفي حال تمت اإلشارة لوجود سلطات ثالث ،فهل رافق ذلا
توزيل الختصاصات سلطات الدولة الثالث على جهات مختلفة من الناحية النظرية وعلى أرل الواقل
لضمان عدم تركيز السلطة بيد شخص أو هيئة؟

وفققي محاولققة لإلجابققة علققى هققذه التسققاؤالت ،وبخصققوص الققنص أو اإلشققارة بصققورة واضققحة إلققى مبققدأ الفصققل
بين السلطات ،يتبين لنا وبقالرجوع إلقى أحكقام الققانون األساسقي الفلسقطيني وتعديالتقه ،أنقه ققد أشقار إلقى مبقدأ
الفصققل بققين السققلطات كمبققدأ دسققتوري ملققزم لسققلطات الدولققة ونظققام الحكققم السققائد ،إذ نققص علققى أن الشققعب
الفلسطيني مصدر السلطات ويمارسها عقن طريقق السقلطات التشقريعية والتنفيذيقة والقضقائية علقى أسقاس مبقدأ
الفصل بين السلطات.

317
317

317

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة التشريعية.2 ،

أنظر المادة ( ،)2القانون األساسي الفلسطيني المعدل ،لعام .2443

037

ونشققير هنققا إلققى أن الفلسققطينيين قققد لج قأوا للدسققتور المكتققوب – القققانون األساسققي فققي الحالققة الفلسققطينية –
ُ
بالعقام  ،2442مقننققين الفصقل بققين السققلطات بعقد أن اختققاروا أهققم معالمقه حتققى قبققل تبنقي القققانون األساسققي،
من خالل إقامة سلطات الدولة الثالث على أرل الواقل رغم افتقارها إلطار دستوري ينظمها.

316

وبقققالرجوع إلق ققى أحكق ققام القق ققانون األساسق ققي وتعديالتق ققه نجق ققد أنقققه نظق ققم السق ققلطات الق ققثالث وأعطق ققى كق ققل سق ققلطة
صالحيات لتقوم بها ،ولكقن قبقل البقدء بالحقديث عقن العالققة بقين السقلطات ضقمن أحكقام هقذا الققانون ،والتقي
يتحق ققدد علق ققى أساسق ققها النظق ققام السياسق ققي القق ققائم ،البق ققد لنق ققا مق ققن التطق ق ّقرق إلق ققى الحق ققديث عق ققن النظق ققام السياسق ققي
الفلسطيني ،فما هو النظام السياسي القائم في فلسطين؟
ُنشير بداية إلقى أننقا لقم نتنقاول الحقديث عقن القنظم السياسقية خقالل حققب الحكقم المختلفقة علقى فلسقطين ،ألن
مختلف الدساتير في تلا الحقب ،وكمقا أوضقحنا فيمقا سقبق لقم تتبنقى القنص أو اإلشقارة إلقى مبقدأ الفصقل بقين
ا لسقلطات كمبقدأ دسقتوري ملقزم لسققلطات الدولقة ونظقام الحكقم فيهقا ،علققى عكقس الققانون األساسقي القذي أشققار
إليقققه بصق ققورة ص ق قريحة وواضقققحة ،فق ققال يكمقققن الحق ققديث عقققن النظقققام السياسق ققي الققققائم دون قيق ققام الفصق ققل بق ققين
السلطات ،فالنظام السياسي ليس إال توصيفًا لطريقة الفصل بين السقلطات ،إذ تتحقدد طبيعقة النظقام السياسقي
ويع ققرف مش ققروع الدس ققتور النظ ققام السياس ققي
الق ققائم بن ققاء عل ققى طبيع ققة العالق ققة ب ققين س ققلطات الدول ققة ال ققثالثُ ،
الفلس ققطيني عل ققى أن ققه "نظ ققام "برلم ققاني ني ققابي ديمق ارط ققي" 324بينم ققا ُيش ققير الق ققانون األساس ققي إل ققى كون ققه "نظ ققام
نيابي".

321

إال أن نوع النظام السياسي سقواء كقان نظقام رئاسقي أو برلمقاني ،يعتمقد علقى نقوع الفصقل الموجقود

بققين السققلطات ،لققذلا وصققف الكثيققر مققن المحللققين النظققام السياسققي الفلسققطيني ،بعققد تعققديل القققانون األساسققي
عام  ،2443واستحداث منصب رئيس القوزراء ،بأنقه نظقام "مخقتلط" ألنقه شقبيه باألنظمقة البرلمانيقة مقن حيقث
324
321

أنظر ،المادة ( ،)7مشروع الدستور الفلسطيني.

أنظر ،المادة ( ،)1القانون األساسي الفلسطيني ،المعدل لعام .2442

Khalil, Constitutionalism in Palestine, 7.

319

038

مسققؤولية الحكومققة أمققام المجلققس التش قريعي ،ولكنققه أيض قاً قريققب مققن األنظمققة الرئاسققية مققن حيققث االنتخققاب
المباشر لرئيس الدولة وعدم مسؤوليته أمام المجلس التشريعي.

322

ويققرى الققبعل أن النظققام السياسققي الفلسققطيني هققو أقققرب مققا يكققون إلققى النظققام السياسققي الفرنسققي القققائم علققى
النظقام "الشقبه رئاسقي" ،إال أن هنققاا بعقل االختالفقات بقين هققذين النظقامين ،فللقرئيس اختصاصقات تنفيذيققة،
إال أنه يمارسها مباشرة على خالف النظام الشبه رئاسقي مي مرنقذان إذ ُيمقارس القرئيس صقالحياته مقن خقالل
الوزراء أي أن الرئيس ُيمارس صالحياته إلى جانب الوزير المخقتص ،وفقي النظقام الفلسقطيني هنقاا سقلطتين
تنفيققذيتين (الرئاسققة ،ورئققيس الققوزراء) أمققا فققي فرنسققا ف ق ن ال قرئيس هققو مققن ي قرأس مجلققس الققوزراء ويحققل مكانققه
ال ققوزير األول .كم ققا ان ققه ل ققم ي ققتم ال ققنص بالق ققانون األساس ققي الفلس ققطيني عل ققى إمكاني ققة ح ققل البرلم ققان وال ققدعوة
النتخابات مبكرة على غرار النظام الفرنسي.

323

وعليه ُنالحقظ أن النظقام السياسقي الفلسقطيني ققد أخقذ أجقزاء مبتقورة مقن األنظمقة السياسقية المختلفقة ،وبالتقالي
ليس هناا جواب واضقح وصقريح لماهيقة النظقام السياسقي الفلسقطيني الققائم ،إال أننقا نقرى أنقه أققرب مقا يكقون
إلققى النظققام السياسققي "الشققبه رئاسققي" ،وان اختلققف فققي بعققل األمققور عققن النظققام السياسققي الفرنسققي ،إال أن
فرنسا ال تُشكل نموذجاً للنظام الشبه الرئاسي ،بل تُعد أحد األمثلة على هقذا النظقام القذي تأخقذ بقه العديقد مقن
الدول.

320

أمققا بخصققوص توزيققل اختصاصققات سققلطات الدولققة الققثالث علققى جهققات مختلفققة لضققمان عققدم تركيققز السققلطة
بيقد شققخص أو هيئققة ،وكيفيققة توزيقل هققذه االختصاصققات ،وطبيعققة العالقققة القائمقة بقين هققذه السققلطات ،ومققدى

322

خليل ،معالم الدولة الفلسطينية المستقبلية.22 ،

Khalil, Beyond the Written Constitution, 17,18.

323

Ibid, 19.

324

039

إمكانيققة الحققديث عققن مؤسسققة قائمققة علققى الفصققل بققين السققلطات علققى أرل الواقققل ،فقققد نظققم هققذا القققانون
األساسي صالحيات واختصاصات السلطات الثالث كما يلي:

نظّقم الققانون األساسققي السللطة التنفيذيللة ،وب ّقين بأنهقا األداة التنفيذيققة واإلداريقة العليقا التققي تضقطلل بمسققئولية
تنفيققذ الب قرامن والخطققط التققي تقرهققا السققلطة التش قريعية ،ويتوالهققا رئققيس السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ويسققاعده
مجلس الوزراء للقيام بأعماله على أكمل وجه.

321

وقد كان هناا خلط في السلطات ما بين الرئيس والحكومة ،قبل سن القانون األساسي الفلسطيني عام
 ،2442كما أشرنا سابقًا ،وقد ظل هذا الخلط موجوداً إلى أن تم استحداث منصب رئيس الوزراء عام
 2443بعد تعديل القانون األساسي ،بحيث تم تحديد اختصاصات كل من رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء ،وبالتالي تم تحديد صالحيات معينة لرئيس السلطة واحالة معظم
الصالحيات إلى م جلس الوزراء برئاسة وزرائه ،والذي كان محمود عباس آنذاا ،وبالفعل أصبح مجلس
الوزراء يعقد جلساته بصورة دورية بشكل منفصل عن اجتماعات القيادة الفلسطينية وتم وضل نظام داخلي
للمجلس وبناء عليه تم تشكيل لجان و ازرية دائمة.

320

وقد جاء تعديل القانون األساسي عام  ،2443ليتماشى مل ضغوطات دولية كبيرة مورست على السلطة
الوطنية الفلسطينية،

327

وينص القانون األساسي على اختصاص الرئيس بمهام تنفيذية يمارسها على الوجه

321

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوي الثامن ،تق ريقر صقادر عقن الهيئقة المسقتقلة لحققوق اإلنسقان (رام اهلل :الهيئقة المسقتقلة لحققوق

320

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة التنفيذية :مجلس الوزراء.0 ،

327

اإلنسان.121 ،)2442 ،

مورست ضغوطات دولية على السلطة الفلسطينية لتبدأ عملي ة تحجقيم صقالحيات القرئيس الفلسقطيني ،ياسقر عرفقات ،وذلقا عقن طريقق خلقق

منصب رئيس القوزراء .وققد احتقل تقاسقم الصقالحيات بقين رئقيس السقلطة ورئقيس القوزراء مكانقة خاصقة فقي النقاشقات الدسقتورية التقي سقبقت

041

المبين في القانون األساسي ،وفيما عدا ما لرئيس السلطة من اختصاصات تنفيذية تكون هذه الصالحيات
من اختصاص مجلس الوزراء.

327

ويمكقن الققول أن الققانون األساسقي ققد جقاء مبتقو اًر بسقبب ورود صقالحيات تنفيذيقة لقرئيس السقلطة دون أن
ُ
يكون الرئيس جزءاً من مجلس الوزراء ودون أن يلزم القانون األساسقي رئقيس السقلطة بالحصقول علقى توقيقل
رئيس الوزراء أو الوزير المختص على ما يتم اتخاذه من إجراءات لضقمان مسقؤولية األخيقرين أمقام المجلقس
التشريعي.

326

ومن بين المهام األساسية لرئيس السقلطة إصقدار الققوانين وهقو مقا نظمتقه المقادة ( )41مقن الققانون األساسقي
امهلقذئيني المعقدل ،كمقا أن المقادة نفسقها تُلقزم بنشقر الققوانين فقور إصقدارها فقي الجريقدة الرسقمية وهقو شقرط
أساسي لسريانها ،أما دخولها حيز التنفيقذ فيقتم بعقد ثالثقين يومقًا مقن تقاريخ نشقرها ،مقا لقم يقنص الققانون علقى
خققالف ذلققا 334.وقققد نققص القققانون األساسققي المعققدل علققى أن لقرئيس السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية صققالحية
إصدار القوانين.
لها قوة القانون".

331

كما منح القانون األساسي لرئيس السلطة الوطنيقة الفلسقطينية صقالحية إصقدار "قق اررات

332

وتلققت تعققديل القققانون األساسققي عققام  ،2443وقققد اعتبققر الققبعل رحيققل القرئيس عرفققات عققن السققاحة السياسققية بمثابققة نهايققة مرحلققة "القيققادة
الكارزمية" والمرور إلى مرحلة المؤسساتية .خليل ،معالم الدولة الفلسطينية.20 ،23 ،

327

أنظر ،المواد ( ،)03( ،)37القانون األساسي المعدل.

334

أنظر ،المادة ( ،)01القانون األساسي الفلسطيني المعدل.

326

عاصم خليل ،صالحيات السلطة التنفيذية وامتيازاتها وحدودها :السلطة الفلسطينية حالة دراسية( ،بيرزيت( :د.ن) .6 ،)2414

331

إن رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي يصدر الققوانين بعقد إقرارهقا مقن المجلقس التشقريعي الفلسقطيني خقالل ثالثقين يومق ًا مقن تقاريخ إحالتهقا
إليقه ،ولقه أن يعيقدها إلقى المجلقس خقالل ذات األجقل مشقفوعة بملحوظاتقه وأسقباب اعت ارضقه ،واال عقدت مصقدرة وتنشقر فقو ًار فقي الجريقدة

الرسمية .وهذا يعني بأنه يجوز لرئيس السلطة االعترال على مشاريل القوانين التي يحولهقا إليقه المجلقس التشقريعي شقريطة أن يققوم بقذلا

خالل ثالثين يوم من تحويل مشروع القانون إليه ،وأن يعيده إلى المجلس التشريعي خالل هذه المدة مشفوعة بمالحظاتقه وأسقباب اعت ارضقه،

وعليه ف ن عدم احترام األجل والشروط الواردة في هذه الفقرة يفقد رئيس السلطة حق االعترال على مشقاريل الققوانين .أنظقر ،المقادة (،)01

332

القانون األساسي الفلسطيني المعدل.

ال ،حاالت الضقرورة
منح القانون األساسي رئيس السلطة الفلسطينية صالحية إصدار" ق اررات لها قوة القانون ،إال أنه حدد ذلا بشرطين :أو ً

التي ال تحتمل التأخير ،وثاني ًا ،في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي ،إال أن تقدير توفر هذه الشروط يعود لرئيس السلطة ،كونه السلطة

040

باإلضافة إلى دور الرئيس فقي عمليقة التشقريل ،تقرا الققانون األساسقي والتشقريعات األخقرى مسقاحات واسقعة
لتقدخل رئقيس السقلطة بقالمجلس التشقريعي كمؤسسقة .فقرئيس السقلطة هقو مقن يفتقتح القدورة العاديقة األولقى
للمجلس ،ويلققي بيانقه االفتتقاحي.

333

كمقا ونقص النظقام القداخلي للمجلقس التشقريعي بقأن انعققاد المجلقس فقي

دورته العادية السنوية يتم أيضاً بدعوة من رئيس السلطة الوطنية 330،ولكنه لم ينص علقى صقالحية للقرئيس
بقدعوة المجلقس التشقريعي إلقى االنعققاد فقي دورة "غيقر عاديقة" إال أن النظقام القداخلي يتحقدث عقن إمكانيقة
انعققاد المجلقس فقي "جلسقة طارئقة"

331

أو فقي "جلسقة سقرية"

330

بنقاء علقى طلقب رئقيس السقلطة الوطنيقة،

باإلضافة إلى رئيس المجلس ،أو طلب كتابي مقدم من ربل أعضاء المجلس.
أمققا بخصققوص عالقققة رئققيس السققلطة بالسققلطة القضققائية ،ف ق ن تعيققين القضققاة بحسققب نققص المققادة ( )67مققن
القققانون األساسققي المعققدل ،يكققون بالكيفيققة التققي يققنص عليهققا قققانون السققلطة القضققائية ،وبققالرجوع إلققى قققانون
السقلطة القضقائية ،فققد نقص علقى أن شقغل الوظقائف القضقائية يكقون بققرار مقن رئقيس السقلطة الوطنيقة
الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى ،وفق ما ورد من معايير وشروط في قانون السقلطة
القضقائية نفسقه 337،كمقا إن إعقارة القاضقي إلقى الحكومقات األجنبيقة أو الهيئقات الدوليقة يقتم بققرار مقن رئقيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ،بتنسيب من مجلس القضقاء األعلقى 337،كمقا يصقدر تنفيقذ الققرار الصقادر بعقزل
القاضقي (متقى صقار نهائيقاً) بمرسقوم مقن رئقيس السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية ،ويعقد العقزل نافقذا مقن تقاريخ
المختصة ب صدارها .وكونها صادرة عن الجهاز التنفيذي وليس السلطة التشريعية فيجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة له

333

إلقرارها واال زال ما كان لها من قوة القانون .أنظر ،المادة ( ،)03القانون األساسي الفلسطيني المعدل.

أنظر المادة ( ،)12المصدر السابق.

330

أنظر ،المادة ( ،)10النظام الداخلي للمجلس التشريعي ،لسنة .2444

330

أنظر المادة ( ،)21المصدر السابق.

331

أنظر المادة ( ،)22القانون األساسي الفلسطيني المعدل.

337

أنظر ،المادة ( ،)17قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  ،2442المنشور في العدد ( )04من الوقائل الفلسطينية ،بتاريخ ،2442/1/17

337

أنظر ،المادة ( ،)20قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

.6

042

صدور هذا القرار.

336

وينص قانون السلطة القضائية على أنه يتم تشكيل مجلس قضاء أعلى انتققالي بققرار

مقن رئقيس السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية 304،وققد أصقدر القرئيس عرفقات مرسقومًا رئاسقيًا،
مجلس القضاء األعلى المشكل،

302

301

يقضقي باعتبقار

بمثابة مجلس قضاء أعلى انتقالي طبقاً للمفهقوم القوارد فقي المقادة ()71

من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442
كمقا نقص ققانون المحكمقة الدسقتورية العليقا علقى أن تعيقين رئقيس وأعضقاء المحكمقة يقتم بققرار مقن رئقيس
السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية بالتشقاور مقل مجلقس القضقاء األعلقى ووزيقر العقدل بالنسقبة للتشقكيل األول
للمحكمة وبتنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بالنسبة للتعيينات في المرات التالية.

303

كمقا أن رئقيس السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية هقو مقن يعقين النائقب العقام بققرار منقه بنقاء علقى تنسقيب مقن
المجلقس األعلقى للقضقاء،

300

وهقو مقن لقه حقق العفقو الخقاص عقن العقوبقة أو تخفيضقها،

يصادق على أحكام اإلعدام الصادرة عن أي محكمة.

301

وهقو القذي

300

أما بخصوص صالحيات مجلس الوزراء فقد كانت هذه الصالحيات إما تكون من اختصاص رئيس
الوزراء منفردًا كما هو الحال في اختصاصه بتشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالته أو قبول استقالة أي

336

أنظر ،المادة ( ،)11قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

301

المرسوم الرئاسي رقم ( )11لسنة .2442

303

أنظ ققر المق ققادة ( ،)1قق ققانون المحكمق ققة الدس ققتورية العليق ققا ،رقق ققم ( ،)3لسق ققنة  ،2440المنشق ققور بالع ققدد ( )02مق ققن الوقق ققائل الفلسق ققطينية ،بتق ققاريخ

300

أنظر المادة ( ،)70القانون األساسي الفلسطيني المعدل.

300

أنظر المادة ( ،)146المصدر السابق .والمادة ( )046من قانون أصول المحاكمات الجزائية رققم ) (3لسقنة  ،2441المنشقور بالعقدد ()37

304

أنظر ،المادة ( ،)71المصدر السابق.

302

بموجب المرسوم الرئاسي رقم ( )2لسنة .2444

301

.63 ،2440/3/21

أنظر المادة ( ،)02المصدر السابق.

من الوقائل الفلسطينية ،بتاريخ .60 ،2441/6/1

043

عضو فيه،

307

وادارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء،

وغير ذلا من االختصاصات الواردة في القانون األساسي وقوانين أخرى،

314

هذا باإلضافة إلى قيام مجلس الوزراء منفرداً بوضل الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي،

311

العامة التابعة للحكومة،

306

307

واإلشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات

ومتابعة تنفيذ القوانين وضمان االلتزام بأحكامها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلا.

312

كما يقوم مجلس الوزراء بصالحيات مشتركة فيما بينه وبين غيره من المؤسسات ،مثل اشتراكه مل المجلس
التشريعي بصالحيات مذكورة في القانون األساسي،

313

مثل وضل الموازنة العامة لعرضها على المجلس

التشريعي ،واقتراح مشاريل القوانين واعداد السياسات الخاصة بالضرائب العامة وغيرها .باإلضافة إلى
صالحيات أخرى مذكورة في قوانين متعددة.

310

علققى ضققوء مققا سققبقُ ،نالحققظ وجققود عالقققة مشققتركة مققا بققين السققلطة التنفيذيققة وكققل مققن السققلطتين التش قريعية
والقضائية وفقاً لما جاء ضمن أحكام القانون األساسي ،مما ينسجم مل فكرة الفصل المرن بين السلطات.

307

المادة ( ،)1\07القانون األساسي الفلسطيني المعدل.

306

المادة ( ،)1\07المصدر السابق.

307

المادة ( ،)0\07المصدر السابق.

314

مثققل :قققانون الخدمققة لقققوى األم قن رقققم  7لسققنة  ،2441وقققانون التقاعققد العققام رقققم ( )7لسققنة  ،2441وقققانون الخدمققة المدنيققة رقققم ( )0لسققنة
 ،1667وقانون السلا الدبلوماسي رقم ( )13لسنة  ،2441قانون اإلحصاءات العامة رقم ( )1لسنة  ،2444وقانون المواصفات والمقاييس

311
312

رقم ( )0لسنة  ،2444وغيرها.

المادة ( ،)3\06القانون األساسي الفلسطيني المعدل.
المادة ( ،)1\06المصدر السابق.

313

أنظققر ،الم قواد ( ،)7\76 ،3\70 ،74 ،3\06 ،00المصققدر السققابق .وأنظققر ،أبققو ديققة وحققرب ،الفصققل المت قوازن بققين السققلطات فققي النظققام

310

مثقال علققى ذلقا ،قق انون الكسققب غيقر المشققروع بحيقث يعققين رئققيس هيئقة الكسققب غيققر المشقروع بققرار مقن رئققيس السققلطة وبنقاء علققى تنسققيب

السياسي الفلسطيني :السلطة التنفيذية :مجلس الوزراء.7 ،

مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي .أنظقر ،المقادة ( ،)3مقن ققانون الكسقب غيقر المشقروع ،رققم ( )1لسقنة  ،2441المنشقور بالعقدد

( )13من الوقائل الفلسطينية ،بتاريخ .110 ،2441/2/27

044

أما بخصوص السلطة التشريعية :فيعتبر المجلس التشريعي استنادًا إلى الفقرة األولى من المادة ( )07من
الباب الرابل من القانون األساسي الفلسطيني المعدل ،بأنه السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب ،وجاءت
الفقرة الثانية من نفس المادة لت بين اختصاصات هذا المجلس أال وهي اختصاصات تشريعية وأخرى
رقابية.

311

ففي كل األنظمة السياسية يقوم المجلس التشريعي بهاتين الوظيفتين ،ويشكل القانون األساسي والنظام
الداخلي للمجلس التشريعي اإلطار القانوني الذي ينظم هاتين الوظيفتين للمجلس ،حيث نصت المادة
( )2\07على أنه " بما ال يتعارل مل أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية
والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي" ،إال أن السلطة التشريعية ال تنفرد لوحدها بالقيام بهذه
االختصاصات ،فتتدخل السلطتين األخريين وهما التنفيذية والقضائية في عملها.

310

وعليققه ف ق ن هنققاا اختصاص قان للسققلطة التش قريعية بموجققب القققانون األساسققي الفلسققطيني ،وهمققا :االختصققاص
التش قريعي 317،واالختصققاص الرقققابي،

317

وبالتققالي يتضققح لنققا قيققام عالقققة مشققتركة بققين السققلطتين التش قريعية

والتنفيذيققة قائمققة علققى التعققاون المشققترا والمتبققادل بققين السققلطتين ،ممققا ينسققجم مققل الغايققة م قن الفصققل ب ققين
السلطات ،من الناحية النظرية.

311

أنظر ،المادة ( ،)1،2/07القانون األساسي الفلسطيني المعدل.

317

للمزيققد حققول االختصققاص التش قريعي للسققلطة التش قريعية فققي فلسققطين ،أنظققر ،الم قواد ،)07( ،)07( ،)01( :مققن النظققام الققداخلي للمجلققس

310

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة التشريعية.0 ،

التشريعي .وأنظر ،المواد ،)74( ،)10( :من القانون األساسي الفلسطيني المعدل .وأنظر أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في
النظام السياسي الفلسطيني :السلطة التشريعية .0 ،وأنظر ،عزيز كايد ،الفصل بقين السقلطات فقي النظقام الفلسقطيني ،رام اهلل :االئقتالف مقن

317

أجل النزاهة والمساءلة "أمان".22 ،21 ،)2441 ،

للمزيققد حققول االختصققاص الرقققابي للسققلطة التش قريعية فققي فلسققطين ،أنظققر ،الم قواد ،)70( ،)17( ،)10( :مققن القققانون األساسققي الفلسققطيني

المعدل .وأنظر ،المقواد ،)71( ،)17( :مقن النظقام القداخلي للمجلقس التشقريعي .وأنظقر ،جهقاد حقرب ،دور المجلقس التشقريعي الرققابي علقى
أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالقضاء (رام اهلل :المركز الفلسطيني المحاماة والقضاء "مساواة" .01 ،)2443 ،وأنظر ،كايد ،الفصقل بقين

السلطات.27 ،

045

أمققا بخص ققوص السللللطة القضلللائية :فق ققد تض ققمنت أحكققام الب ققاب ال ارب ققل م ققن الق ققانون األساس ققي ،ال ققنص عل ققى
ويحققدد القققانون طريقققة تشققكيلها
اسققتقالل السققلطة القضققائية وتتوالهققا المحققاكم علققى اخققتالف أنواعهققا ودرجاتهققا ُ
واختصاصققاتها 316،وأن القضققاة مسققتقلون ال سققلطان علققيهم فققي قضققائهم لغيققر القققانون وال يجققوز أليققة سققلطة
الت ققدخل ف ققي القض ققاء أو ش ققؤون العدال ققة،

304

إض ققافة إل ققى ن ققص الق ققانون األساس ققي عل ققى إنش ققاء مجل ققس أعل ققى

للقضاء ُيبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعقد سقير العمقل فيقه ،ويؤخقذ أريقه فقي مشقروعات الققوانين
التققي تققنظم أي شققأن مقن شققؤون السققلطة القضققائية،

301

وسققنتناول الحققديث عققن إنشققاء مجلققس القضققاء األعلققى

واإلطار القانوني إلنشائه ،وتشكيله ،وصالحياته ،في معرل الحديث عن النقزاع الققائم بقين السقلطة التنفيذيقة
ومجلس القضاء األعلى ضمن الفصل الثالث.
ويح ق ققدد الق ق ققانون
كم ق ققا أج ق ققاز إنش ق ققاء مح ق ققاكم إداري ق ققة للنظ ق ققر ف ق ققي المنازع ق ققات اإلداري ق ققة وال ق ققدعاوي التأديبي ق ققةُ ،
اختصاصاتها واإلجقراءات المتبعقة أمامهقا،

302

وكقذلا نقص علقى تشقكيل محكمقة دسقتورية عليقا بققانون للنظقر

فقي دسقتورية الققوانين واللقوائح أو القنظم وغيرهقا وتفسقير نصقوص الققانون األساسقي والتشقريعات ،والفصقل فققي
تن ققازع االختص ققاص ب ققين الجه ققات القضق قائية وبق ققين الجه ققات اإلداري ققة ذات االختص ققاص القض ققائي 303.وفق ققي
السققياق ذاتققه جققاء نققص المققادتين األولققى والثانيققة مققن قققانون السققلطة القضققائية ليؤكققد علققى اسققتقالل السققلطة
القضقققائية مقققن جهقققة واسق ققتقالل القضقققاة مقققن جهق ققة أخقققرى ،دون أي تقققدخل واعتق ققداء مقققن السقققلطات األخق ققرى
التشريعية والتنفيذية.

300

316

أنظر ،المادة ( ،)67القانون األساسي الفلسطيني المعدل.

301

أنظر ،المادة ( ،)144المصدر السابق.

303

أنظر ،المادة ( ،)143المصدر السابق.

304

أنظر ،المادة ( ،)67المصدر السابق.

302

أنظر المادة ( ،)142المصدر السابق.

300

أنظر المادة ( ،)2( ،)1قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

046

وعلى الرغم من نص القانون األساسي على استقالل القضقاء ضقمن أحكامقه إال أن اسقتقالل القضقاء المشقار
إليه أعاله ال يعني -كما أشرنا سابقًا -االستقالل المطلقق ،وال يعنقي عقدم وجقود صقلة أو عالققة بقين السقلطة
القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية ،فالسقلطة القضقائية تحكقم بموجقب الققوانين والتشقريعات التقي تضقعها
السققلطة التش قريعية بمققا فيهققا قققانون السققلطة القضققائية نفسققه ،والسققلطة التنفيذيققة هققي التققي تقققوم بتنفيققذ األحكققام
الصادرة عن السلطة القضائية ،وهكذا ف ن العالقة بين السلطات الثالث تققوم علقى الفصقل النسقبي ،والتعقاون
المشترا ،والرقابة المتبادلة ،دون أن تؤثر إحداها على عمل األخرى.

301

ومقن خققالل مراجعققة نصققوص بعققل الققوانين ،نجققد أن السققلطة القضققائية تقققوم بعملهقا إمققا منفققردة مثققل قيامهققا
بعمليقة الفصققل فقي القضققايا ،أو أن تقققوم بعملهقا مققل ضققرورة مصقادقة رئققيس السققلطة الوطنيقة الفلسققطينية كمققا
في إيقاع عقوبة اإلعدام التي تحتاج إلى مصادقة الرئيس.

300

أو أن تقوم بأعمالها بالمشاركة مل مجلس الوزراء (و ازرة العدل) كما في حالة إعداد موازنة السلطة
القضائية التي تكون من اختصاص السلطة القضائية ،إال أنها مجبرة على إحالتها إلى وزير العدل إلجراء
المقتضى القانوني وفقًا ألحكام قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية ،وهذا ما جاء في نص المادة ( )3من
قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

307

علققى ضققوء مققا تقققدم يتبققين لنققا مققن خققالل مراجعققة أحكققام القققانون األساسققي الفلسققطيني أنققه قققد تضققمن األخققذ
بمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،مققن خققالل الققنص عليققه ص قراحة كمبققدأ دسققتوري ملققزم لسققلطات الدولققة ونظققام
الحكم ،كما أنقه أشقار إلقى وجقود سقلطات ثقالث رافققه توزيقل اختصاصقات الدولقة القثالث علقى جهقات مختلفقة
لضقمان عققدم تركيققز السققلطات بيققد مؤسسققة أو جهققة أو شقخص ،وقققد تضققمنت أحكققام القققانون األساسققي إقامققة
301

كايد ،الفصل بين السلطات.10 ،

307

أنظر ،المادة ( ،)3قانون السلطة القضائية رقم ( ،)1لسنة .2442

300

أنظر ،المادة ( ،)146القانون االساسي الفلسطيني المعدل .والمادة ( ،)046قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة .2441

047

عالققة مشققتركة ومتبادلقة بققين السقلطات الققثالث ،ممقا يعنققي األخقذ بمبققدأ الفصقل بققين السقلطات وفققق األسققلوب
المققرن للفصققل بققين السققلطات القققائم علققى إقامققة الت قوازن والتعققاون بققين السققلطات الققثالث ،فالتش قريل ،بمراحلققه
المختلف ققة ،تش ققترا في ققه الس ققلطتان التشق قريعية والتنفيذي ققة ،والمجل ققس التشق قريعي يم ققنح الثق ققة للحكوم ققة ،ومجل ققس
الوزراء مسئول مسؤولية تضامنية أمام المجلقس التشقريعي ،والمجلقس التشقريعي يحقق لقه حجقب الثققة عقن أي
وزير أو عن مجلس الوزراء ،ومجلقس القوزراء يضقل الموازنقة العامقة والمجلقس التشقريعي يصقادق عليهقا ،كمقا
أن السققلطة القضققائية تتققولى الرقابققة علققى أعمققال اإلدارة العامققة وق ارراتهققا فققي حققين أن السققلطة التش قريعية تقققر
القوانين والموازنات الخاصقة بعمقل السقلطة التنفيذيقة والقضقائية ،كمقا نجقد أن الققانون األساسقي الفلسقطيني ققد
حققرص علققى التأكيققد علققى مبققدأ اسققتقالل القضققاء ضققمن أحكامققه ،والمتمثققل فققي اسققتقالل القضققاة فققي قضققائهم
ضمن إطار القانون ،وعدم جواز قيام أية جهة بالتدخل في شؤون القضاة.
وعليققه ُن الح ققظ أنققه ت ققم األخ ققذ بمبققدأ الفص ققل ب ققين السققلطات م ققن الناحيققة النظري ققة بع ققد سققن الق ققانون األساس ققي
الفلسقطيني عققام  ،2442ولكققن هققل تققم إقامققة مؤسسققة قائمقة علققى الفصققل بققين السققلطات ،مققن الناحيققة الفعليققة
على أرل الواقل في تلا الفترة؟
علققى الققرغم مققن تبنققي القققانون األساسققي الفلسققطيني لمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،ومبققدأ اسققتقالل القضققاء مققن
الناحيققة النظريققة ،إال أن هنققاا العديققد مققن اإلشققكاليات التققي ثققارت مققن الناحيققة العمليققة وخاصققة فيمققا يتعلققق
بطبيعققة العالقققة بققين السققلطة التنفيذيققة والسققلطتين التشقريعية مققن جهققة ،والقضققائية مققن جهققة أخققرى؛ ممققا أدى
طل قيام مؤسسة قائمة على الفصل بين السلطات ،وعدم احترام وتطبيق مبدأ استقالل القضاء فيها.
إلى تع ّ
وان العالق ققة ب ققين الس ققلطة التشق قريعية والس ققلطة التنفيذي ققة بع ققد إص ققدار الق ققانون األساس ققي تظه ققر م ققدى هيمن ققة
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ،وذلا من خالل خلق إشكاليات متعددة ،ومن ضمنها مقا يلقي :عقدم

048

وضققل أولوي ققات تش قريعية للمجل ققس التش قريعي ف ققي التش قريعات الواج ققب إعققدادها باالتف ققاق المسققبق م ققل مجل ققس
الوزراء ،ويعود ذلا إلى أن القو ازرات ال تققوم بقدورها ب عقداد مسقودات مشقاريل وتققديمها لمجلقس القوزراء ليققوم
األخير ب حالتها إلى المجلس في بداية كل دورة تشقريعية 307.إضقافة إلقى عقدم التقزام السقلطة التنفيذيقة بوضقل
األنظمة واللقوائح التنفيذيقة للققوانين المققرة مقن المجلقس التشقريعي أو تأخرهقا لفتقرات ،فققد جقاءت المقادة (-07
 )06مقن الققانون األساسققي المعقدل لتقنص علققى أن وضقل األنظمققة واصقدارها مقن مسققؤوليات مجلقس الققوزراء
ورئيسققه.

306

إضققافة إلققى عققدم االلت قزام بالم قدة الزمنيققة المحققددة بنصققوص القققانون األساسققي والنظققام الققداخلي

للمجلققس التش قريعي والمتعلقققة بققاإلجراءات التش قريعية.

374

إضققافة إلققى عققدم تحديققد مققدة معينققة لنشققر مشققاريل

الققوانين مققل أن القققانون األساسققي والنظققام الققداخلي نصققا علققى أن القققانون ينشققر فققور إصققداره ،هققذا باإلضققافة
إلققى هيمنققة ال سققلطة التنفيذيققة علققى عمليققة النشققر خاصققة وأن الجهققة التققي بيققدها صققالحية نشققرها هققي دي قوان
الفتوى والتشريل التابل لو ازرة العدل تحت ذرائل مختلفة منها عقدم تقوافر المقوارد الماليقة للنشقر 371.إضقافة إلقى
ذلققا ف قرغم نققص القققانون علققى األساسققي الفلسققطيني علققى صققالحية إصققدار الق قوانين مققن قبققل رئققيس السققلطة
الفلسطينية بعد إقرارها من المجلس التشقريعي وفقق األجقل المحقدد "شقهر مقن تقاريخ رفعهقا" 372لقم يلتقزم رئقيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ب صدار بعل القوانين المقرة من المجلقس التشقريعي ،ولقم يقتم تققديم أي اعتقرال
أو مالحظات عليهقا أو رد الققانون إلقى المجلقس التشقريعي،

373

فمقن ناحيقة فق ن مشقروع الققانون يصقبح قانونقاً

307

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة التشريعية.1 ،

374

مثل حالة عدم التزام لجان المجلس بالمدة الزمنية المحددة لتقديم تقاريرها حقول المناقشقة العامقة للمشقاريل المحالقة إليهقا مقن رئاسقة المجلقس

306

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة التنفيذية :مجلس الوزراء.14 ،

والمحددة بأسبوعين ،فقد كانت هذه المشاريل تبقى لقديهم سقنوات عقدة .أبقو ديقة وحقرب ،الفصقل المتقوازن بقين السقلطات فقي النظقام السياسقي
الفلسطيني :السلطة التشريعية.1 ،

 371كايد ،الفصل بين السلطات.22 ،
372انظر،المادة()40منالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدل.
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049

وينفققذ بعققد ثالثققين يوم قاً إال أن الق قوانين خلققت مققن نصققوص تبق ّقين كيفيققة إصققدار مثققل هققذه المشققاريل والجهققة
المختصقة بقذلا ،ممققا أدى إلقى أزمقة وصقراع بقين السقلطتين التشقريعية والتنفيذيقة بهقذا الشققأن 370.إضقافة إلققى
ع ققدم مراجع ققة المجل ققس التشق قريعي للقق ق اررات بق ققانون الت ققي يص ققدرها رئ ققيس الس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية عن ققد
انعقققاده،

371

لققيس هققذا فحسققب وانمققا ال يلتققزم ال قرئيس عنققد إصققداره لهققذه الق ق اررات بالشققروط ال قواردة فققي المققادة

( )03من القانون األساسي المعدل ،فال ُيظهر بشكل واضح إذا كقان هنقاا ضقرورة إلصقدارها أم ال.

370

كمقا

أصبح رئيس السلطة الوطنيقة الفلسقطينية خقارج رقابقة المجلقس التشقريعي رغقم أن لقه صقالحيات واسقعة ال بقد
بمقابلها أن يكون هناا رقابقة تقوازي هقذه الصقالحيات،

377

فقرغم أن التعقديل الدسقتوري عقام  2443والقذي تقم

بموجبق ققه اسق ققتحداث منصق ققب رئق ققيس الق ققوزراء ونقق ققل صق ققالحيات كبي ق قرة لق ققه ،إال أنق ققه تق ققم اإلبقق ققاء علق ققى بعق ققل
الصالحيات التنفيذية لرئيس السلطة دون وضل طريقة للرقابة عليه.

377

أمققا بخصققوص العالقققة مققا بققين السققلطتين التنفيذيققة والقضققائية بعققد صققدور القققانون األساسققي لعققام ،2442
وق ققانون الس ققلطة القض ققائية رق ققم ( )1لس ققنة  ،2442فق ققد عان ققت الس ققلطة القض ققائية م ققن ض ققعف االس ققتقاللية،
خاصقققة وأن السقققلطة التنفيذيقققة كانق ققت تتقققدخل بعملهقققا وتضق ققغط عليهقققا بشق ققكل كبيقققر ،ممق ققا خلقققق العديق ققد مق ققن
اإلشكاليات والتي سيتم مناقشة بعضها فيما يلي ،وارجاء الحقديث عقن بقيتهقا فقي معقرل الحقديث عقن النقزاع
القققائم بققين و ازرة العققدل ومجلققس القضققاء األعلققى .ومققن ضققمن هققذه اإلشققكاليات مققا يلققي :إن أهققم اإلش قكاليات
المتعلقة بعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات واسقتقالل القضقاء ،هقو عقدم احتقرام السقلطة التنفيذيقة لألحكقام

370

كايد ،الفصل بين السلطات.24 ،

370

كايد ،الفصل بين السلطات.21 ،

377

أحمد أبو دية" ،إشكالية العالقة بين السلطات الثالث في النظام السياسي الفلسقطيني المخقتلط"" فقي صقراع الصقالحيات وغيقاب المسقؤوليات

371

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة التشريعية.0 ،

377

خليل ،صالحيات وامتيازات وحدود السلطة التنفيذية.6 ،

في السلطة الوطنية الفلسطينية (رام اهلل :االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  -أمان .21،)2447

051

القضائية التي تصدرها السلطة القضائية ،ففي كثير من األحيان امتنعت السقلطة التنفيذيقة عقن تنفيقذ األحكقام
وبقاألخص تلقا األحكقام التقي تتعقارل مقل توجهاتهقا ورغباتهقا ،ممقا يعقزز الفسقاد بسقبب غيقاب تطبيقق أحكقام
القض ققاء 376،رغ ققم أن الق ققانون األساس ققي أك ققد ف ققي الم ققادة ( )140عل ققى أن األحك ققام القض ققائية واجب ققة التنفي ققذ
واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيقل تنفيقذها علقى أي نحقو جريمقة يعاققب عليهقا بقالحبس والعقزل مقن الوظيفقة إذا
ك ققان الم ققتهم موظفق قًا عامق قًا أو مكلفق قًا بخدم ققة عام ققة.

374

إض ققافة إل ققى هيمن ققة الس ققلطة التنفيذي ققة عل ققى الس ققلطة

القضقائية عنقد إصقدارها ألحكامهقا سقواء مقن أجقل اإلسقراع فقي إنهققاء بعقل الن ازعقات ،أو مقن أجقل أن يكققون
الحكم مواتياً لمصلحة السلطة التنفيذية ،وهذا بالتأكيد أدى إلى عدم احترام مبدأ الفصقل بقين السقلطات ،ومبقدأ
اسققتقالل القض ققاء 371.إض ققافة إل ققى قي ققام رئ ققيس السققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية ب ص ققدار قق ق اررات بقق قوانين متعلق ققة
بالشققأن القضققائي،

372

ال
ومققا قققام بققه ال قرئيس فققي هققذا الصققدد مققن تغييققر بالبنيققة القانونيققة للقضققاء ،يعققد تققدخ ً

بالسلطة القضائية واستقاللها.

373

إضافة إلقى قيقام القضقاء االسقتثنائي كمحقاكم أمقن الدولقة التقي تتبقل السقلطة

التنفيذيققة فققي تشققكيلها واختصاصققاتها ،باإلضققافة إلققى محاكمققة المققدنيين أمققام المحققاكم العسققكرية ،ممققا ُيشققكل
قداء عل ق ققى اختصاص ق ققات مح ق ققاكم القض ق ققاء الع ق ققادي ،وانتهاكق ق قًا لمب ق ققدأ الفص ق ققل ب ق ققين الس ق ققلطات ،واس ق ققتقالل
اعت ق ق ً
القضاء.

370

376
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371

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة القضائية.1 ،

374

أنظر ،المادة ( ،)140القانون األساسي الفلسطيني المعدل.

372

أصقدر القرئيس خمسققة قق اررات بققوانين متعلقققة بالشققأن القضققائي بالعقام  ،2440وهققي :تعققديل قققانون السقلطة القضققائية ،قققانون معققدل ألحكققام
قانون تشكيل المحاكم النظامية ،قانون معدل ألحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،قانون معدل لقانون االجراءات الجزائية،

373
370

قانون محكمة الجنايات الكبرى.

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني:السلطة القضائية.0 ،
كايد ،الفصل بين السلطات.01 ،

050

وعليققه ،ونظ ق اًر لمققدى هيمنققة السققلطة التنفيذيققة علققى السققلطة القضققائية وتققدخلها بأعمالهققا كمققا ّبينققا أعققاله ،ف ق ن
ذلا يمس بمكانة مبدأ استقالل القضاء من جهة ،ومبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى.

يتبق ّقين لنققا ممققا سققبق مققدى تققدخل السققلطة التنفيذيققة فققي أعمققال كققل مققن السققلطتين التش قريعية والقضققائية ،علققى
الرغم من النص الصريح على تبني مبدأ الفصل بين السلطات ،ومبدأ استقالل القضقاء ضقمن أحكقام الققانون
األساس ققي الفلس ققطيني ،مم ققا ُيؤك ققد عل ققى أن ققه حت ققى بع ققد ص ققدور الق ققانون األساس ققي ع ققام  2442ل ققم ي ققتم إقام ققة
مؤسسة قائمة على الفصل بين السلطات ،بالرغم مقن اإلشقارة الواضقحة لهقذا المبقدأ ،وبقالرغم مقن التمييقز بقين
سلطات ثالث تمارس اختصاصات الدولة المختلفة ،وتربطها عالقات مشتركة.

على ضوء مقا سقبق يتقبن لنقا بأنقه لقم يقتم األخقذ بمبقدأ الفصقل بقين السقلطات أو إعمقال مبقدأ اسقتقالل القضقاء
على أرل الواقل ،مقن خقالل بنقاء مؤسسقة قائمقة علقى الفصقل بقين السقلطات يقتم مقن خاللهقا إعمقال واحتقرام
مبدأ استقالل القضاء ،في ظل فترة السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية سقواء فقي بقداياتها بقالفترة التقي سقبقت إصقدار
القانون األساسي الفلسطيني ،أو بالفترة التي تلت إصقدارة .ويمكقن الققول بقأن حالقة الجمقود القائمقة فقي النظقام
السياسقي الفلسققطيني وأسققباب فشقل قيققام مؤسسققة قائمقة علققى الفصققل بقين السققلطات رغققم التمسقا الواضققح بهققا
من الناحية النظريقة ،سقاهم بحدوثقه اإلرث التقاريخي السقابق المتمثقل بمأسسقة حالقة الخلقط بقين السقلطات بقدل
الفصل بينها ،والقذي حملقت وزره السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية ،بحيقث ُيمكقن الققول بقأن هقذا اإلرث يجعقل مقن
السقلطة الوطنيققة الفلسققطينية تميقل نحققو الخلققط بققين السقلطات مققن خققالل محافظتهققا وابقائهقا علققى حالققة الخلققط
الموروثقة مققن السققابق ،حيققث تبق ّقين لنققا مققن خققالل د ارسققتنا للتطققورات التاريخيققة لمؤسسققة الفصققل بققين السققلطات

052

ومقدى ضققمان تطبيقق مبققدأ اسققتقالل القضقاء فققي الواققل الفلسققطيني منققذ عهقد االنتققداب البريطقاني وصقوالً إلققى
عهققد االحققتالل اإلس قرائيلي ،عققدم تطبيققق مبققدأ الفصققل بققين السققلطات أو اسققتقالل القضققاء ،ضققمن مؤسسققات
الس ققلطة خ ققالل حق ققب الحك ققم المختلف ققة الت ققي م ق ّقرت به ققا فلس ققطين ،األم ققر ال ققذي ع ققزز قي ققام فكق قرة "الخل ققط ب ققين
مقيقدة لمنقل االسقتئثار
السلطات" بدل الفصل بينها عمالً بمبدأ الفصل بقين السقلطات مقن خقالل إقامقة حكومقة ّ
بالسلطة؛ مما ساهم بقيام "حالقة الخلقط" الموجقودة لقدى السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية بشقأن تطبيقق الفصقل بقين
السلطات على أرل الواقل ،وحال دون بناء مؤسسة قائمة على الفصل بين السلطات يقتم مقن خاللهقا فقرل
واعمال آليات لضمان استقالل القضقاء فقي عهقد السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية .ونقرى أن هقذا اإلرث التقاريخي
قققد أسققس باإلضققافة إلققى مققؤثرات أخققرى ،للتوجهققات المختلفققة حققول مفهققوم وممارسققة الفصققل بققين الس ققلطات
واسقتقالل القضقاء التققي ينقادي بهقا كقل مققن مجلقس القضققاء األعلقى وو ازرة العققدل ،وبالتقالي ُيعققد أحقد المققؤثرات
التققي سققاهمت بتطق ّقور الن قزاع الق قائم بققين مجلققس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل ،والققذي سققيتم الحققديث عنققه فققي
الفصل الثالث.

053

الفصل الثالث
العالقة بين مجلس القضاء األعلى ووزارة العدل كحالة للدراسة
بعققد أن تطرقنققا إلققى التطققورات التاريخيققة لمؤسسققة الفصققل بققين السققلطات ومققدى ضققمان تطبيققق مبققدأ اسققتقالل
القض قاء فققي الواقققل الفلسققطيني ،فقققد تبق ّقين لنققا بأنققه لققم يققتم األخققذ بمبققدأ الفصققل بققين السققلطات أو إعمققال مبققدأ
استقالل القضاء على أرل الواقل ،من خالل بناء مؤسسة قائمة على الفصقل بقين السقلطات يقتم مقن خاللهقا
إعمققال واحتق قرام مب ققدأ اس ققتقالل القضققاء ،خ ققالل جمي ققل الحق ققب التاريخي ققة السققابقة لفتق قرة حك ققم الس ققلطة الوطني ققة
المغقاير لتطبيققق
الفلسقطينية ،ممققا خلقق إرثقاً تاريخيقاً حملققت وزره السقلطة الوطنيققة الفلسقطينية مققن خقالل الفهققم ُ
مبقدأ الفصققل بققين السققلطات ،وبالتققالي عققدم إعمققال وتطبيقق مبققدأ اسققتقالل القضققاء علققى أرل الواقققل فققي ظققل
فترة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفققي ظققل ه قذه التطققورات علققى صققعيد مفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،نشققأ ن قزاع وتققوتر بققين السققلطة التنفيذيققة
ممثلة بو ازرة العدل ،والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء األعلى منذ إنشائه ،بشقأن تطبيقق مبقدأ اسقتقالل
ووزرة العدل.
القضاء ضمن مؤسسة الفصل بين السلطات في العالقة ما بين مجلس القضاء األعلى ا
وفي هذا الفصل سنقوم بالحديث عن النزاع القائم بين و ازرة العدل ومجلس القضاء األعلقى حقول تطبيقق مبقدأ
الفصققل بققين السققلطات فققي عهققد السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ومسققبباته ،مققن خققالل مبحثققين :نخصققص األول
للحققديث عققن النق قزاع القققائم فققي قط ققاع العدالققة بعققد نش ققأة السققلطة الوطنيققة الفلس ققطينية .والثققاني للحققديث ع ققن
المؤثرات والمسببات للنزاع القائم بين و ازرة العدل ومجلس القضاء األعلى.
وفققي محاولققة ل قربط موضققوع الن قزاع القققائم بمفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،فقققد ّبينققا فيمققا سققبق أن مبققدأ الفصققل
قوزع فيه قا وظققائف الدولققة الرئيسققية علققى هققذه
بققين السققلطات بمفهومققه المققرن يقتضققي وجققود سققلطات ثققالث تق ّ

054

السققلطات ،مققل قيققام عالقققة مشققتركة ومتبادلققة بققين هققذه السققلطات قائمققة علققى الت قوازن والتعققاون لضققمان عققدم
تركيز السلطة في يد جهة أو هيئة ،وفي ظل تبني القانون األساسقي الفلسقطيني لمبقدأ الفصقل بقين السقلطات،
بقل حتقى أن الفلسققطينيين تبنقوا فكقرة الفصقل بققين السقلطات قبققل صقدور القققانون األساسقي،

371

فق ن ذلقا يعنققي

المفتقرل تشقكيل مجلققس القضقاء األعلقى وممارسقته ألعمالقه وفققاً للنمقوذج القذي يتماشقى مقل تطبيققق
أنقه مقن ُ
مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات ،وذل ققا م ققن خ ققالل قي ققام عالق ققة متبادل ققة ومش ققتركة م ققل و ازرة الع ققدل فيم ققا يتعل ققق
باختصاص ققاتها وص ققالحياتها تج ققاه الس ققلطة القض ققائية كمؤسس ققة .أي بمعن ققى أن اس ققتقالل القض ققاء كمؤسس ققة
دعامته األساسقية هقي إعمقال مبقدأ الفصقل بقين السقلطات وفققاً لمقا يعنيقه هقذا المبقدأ مقن مفهقوم ودالالت وفققاً
لمققا أوض ققحناه س ققابقاً ،أم ققا االس ققتقالل الحقيق ققي فه ققو اس ققتقالل القاض ققي بشخص ققه وم ققا يتعل ققق بالقض ققاة أنفس ققهم
وقققدرتهم علققى صققناعة قق ارراتهم بتجققرد تققام ودون أي تققأثير مققن أي شققخص أو سققلطة ،فلققيس مققن المعقققول أن
تكققون كققل سققلطة فققي الدولققة إمبراطوريققة منفصققلة تمامقاً بشققكل مطلققق عققن غيرهققا مققن السققلطات ،األمققر الققذي
يتنققافى مققل وحدانيققة الدولققة وسققلطانها .وفققي هققذا الفصققل سققنعمل علققى د ارسققة مققدى قيققام تبنققي ُمغققاير لتطبيققق
الفصققل بققين السققلطات ،واسققتقالل القضققاء ،فققي العالقققة القائمققة بققين السققلطة القضققائية ممثلققة بمجلققس القضققاء
األعلقى والسققلطة التنفيذيققة ممثلققة بقو ازرة العققدل ،ومققدى مسققاهمة غمقول النصققوص القانونيققة ،والمققؤثرات ذات
الطابل السياساتي ،في تفاقم التوتر القائم حول مفهوم وممارسة الفصل بقين السقلطات واسقتقالل القضقاء ،بقين
الطقرفين .ولتحقيقق ذلقا سقنعمل علقى فحقص عقدة فرضقيات ،وهقي .1 :قيقام فهقم ُمغقاير لقدى مجلقس القضققاء
األعلققى حققول الفصققل بققين السققلطات واسققتقالل القضققاء أثققر علققى العالقققة بققين و ازرة العققدل ومجلققس القضققاء
األعلق ققى .2 .هيمنقققة السقققلطة التنفيذي ق ق ة بأجهزتهقققا المختلفقققة وخاصقققة األجه ق قزة األمنيقققة ،وقيامهقققا بالعديق ققد مق ققن
االنتهاكققات فققي بدايققة المرحلققة االنتقاليققة بحققق بققاقي السققلطات وخاصققة السققلطة القضققائية سققاهم باحتققدام حققدة
371

أنظر ،الفصل الثاني ،المبحث الثاني ،المطلب الثاني ،الفرع األول.

055

التوتر بعد إنشاء مجلس القضاء األعلى ،من خالل قيام وتوجهات ونوايقا لقدى مجلقس القضقاء األعلقى تقدعوا
إلققى ا سققتقال كامققل لمجلققس القضققاء فققي إدارة شققؤون السققلطة القضققائية ورفققل أي تققدخل مققن جانققب السققلطة
التنفيذية ،ودون أي التزام من جانب المجلس بالخضوع للمسائلة .3 .غمول النصوص القانونيقة التقي تحقدد
العالققة مققا بقين و ازرة العققدل ومجلققس القضقاء األعلققى سقاهمت باسققتمرار ذلققا النقزاع .0 .قيققام كقل مققن ممثلققي
السققلطتين التنفيذيققة والقضققائية بالتنققافس علققى تحقيققق السققيطرة علققى القطققاع العققدلي ممققا يققؤدي بالنتيجققة إلققى
تعزيققز رأس المققال االجتمققاعي لققدى كققل مققنهم ،أدى إلققى توجيققه مسققار كققل مققنهم نحققو تبنققي تفسققيره الخققاص
لنظريتي فصل السلطات واستقالل القضاء.

المبحث األول
النزاع القائم في قطاع العدالة بعد نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية
إن العدي ققد مقققن اإلش ققكاليات المتعلققققة بتطبيقققق مب ققدأ الفصقققل ب ققين السقققلطات اسقققتمرت بالهيمن ققة علق ققى النظق ققام
السياسققي الفلسققطيني منققذ قيققام السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية وبدايققة المرحلققة االنتقاليققة ،ومققن هققذه اإلشققكاليات
قيقام نق ازع بققين السقلطتين التنفيذيققة والقضقائية بشقأن تطبيققق مبقدأ اسققتقالل القضقاء ضقمن مؤسسققة الفصقل بققين
السققلطات ،وبحسققب مققا جققاء فققي مقابلققة مققل إب قراهيم البرغققوثي يتمثققل هققذا النقزاع بقيققام مجلققس القضققاء األعلققى
بتبني فكرة االستقاللية التامقة والمطلققة عقن أجهقزة السقلطة التنفيذيقة وخاصقة و ازرة العقدل ،وال يقزال هقذا النقزاع
قائم قًا حتققى لحظققة نق قاش هققذه الرسققالة ،وان كققان هنققاا هققدوء بهققذا الن قزاع فققي هققذه األيققام -المقصققود تققاريخ
المقابلققة الموثّقققة.-

370

ولفهققم طبيعققة هققذه العالقققة بققين مجلققس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل فققال بققد لنققا مققن

التطرق إلقى التطقورات التاريخيقة التقي مقر بهقا التقوتر الققائم فيمقا بيقنهم .فبعقد تشقكيل مجلقس القضقاء األعلقى،
ّ
370

مقابلة مل إبراهيم البرغوثي ،مدير مركز "مساواة" الستقالل القضاء والمحامين ،مركز مساواة ،رام اهلل.2412/0/22 ،

056

احتققد الخققالف ب ققين و ازرة العققدل ومجلققس القض ققاء األعلققى بخصققوص اإلشق قراف اإلداري علققى المحققاكم ،مم ققا
انعكققس علققى مفهققوم اسققتقالل القضققاء بالنسققبة لكققل مققن السققلطة القضققائية ممثلققة بمجلققس القضققاء األعلققى،
والسلطة التنفيذية ممثلة بو ازرة العدل ،وكان إلصدار قانون السلطة القضقائية رققم ( )1لسقنة  ،2442أثقر فقي
طبيع ققة العالق ققة ب ققين الجهت ققين ،بحي ققث م ققنح ه ققذا الق ققانون اختصاص ققات ل ققو ازرة الع ققدل تج ققاه الس ققلطة القض ققائية
كمؤسسة ،ضمن نصوصه وأحكامه.

وفققي هققذا المبحققث سققنقوم بالحققديث عققن تطققورات احتققدام النقققاش حققول تطبيققق مفهققوم الفصققل بققين السققلطات
ومبدأ استقالل القضاء في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ،من خالل مطلبين نخصقص األول للحقديث عقن
العالقققة بققين السققلطة التنفيذيققة والسققلطة القضققائية قبققل إنشققاء مجلققس القضققاء األعلققى ،والثققاني للحققديث عققن
النزاع القائم في قطاع العدالة بعد إنشاء مجلس القضاء األعلى.

المطلب األول
العالقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية قبل إنشاء مجلس القضاء األعلى
قبققل الحققديث عققن ماهيققة العالقققة بققين السققلطة التنفيذيققة والسققلطة القضققائية بققالفترة التققي سققبقت إنشققاء مجلققس
القضققاء األعلققى ،فققال بققد لنققا مققن التطققرق بدايققة إلققى الحققديث ع قن اإلطققار القققانوني النققاظم للعالقققة مققا بققين
السققلطتين التنفيذيققة والقضققائية وتحديققدًا العالقققة بققين و ازرة العققدل والسققلطة القضققائية خققالل الفت قرة الممتققدة منققذ
قيام السلطة الوطنية الفلسقطينية إلقى إنشقاء مجلقس القضقاء األعلقى .فققد اختلفقت الققوانين التقي نظمقت الشقأن
القضققائي فققي كققل مققن الضققفة الغربيققة وقطققاع غ قزة فققي تلققا الفت قرة ،حيققث كققان قققانون المحققاكم االنتققدابي رقققم

057

( )31لسققنة  377،1604وقققانون المحققاكم رقققم ( )27لسققنة  377،1620هققي الق قوانين النافققذة فققي قطققاع غ قزة،
بينما كان قانون استقالل القضقاء األردنقي رققم ( )16لسقنة ،1611

376

وققانون تشقكيل المحقاكم النظاميقة رققم

( )20لسنة  364،1612هي القوانين النافذة في الضفة الغربية.
وقد منحت المادة ( )17من قانون تشقكيل المحقاكم النظاميقة رققم ( )20لسقنة  ،1612لقوزير العقدل صقالحية
تققولى التفتققيش علققى المحققاكم والقضققاة والنيابققة العامققة.

361

وفيمققا يتعلققق بالصققالحيات التأديبيققة بحكققم قققانون

اس ققتقالل القض ققاء رق ققم ( )16لس ققنة  1611ال ققذي ك ققان ناف ققذًا ف ققي الض ققفة الغربي ققة ،فق ق ن ل ققوزير الع ققدل كام ققل
الصققالحيات التأديبيققة علققى القضققاة وأعضققاء النيابققة العامققة ،حيققث أن لققوزير العققدل تنبيققه القضققاة إلققى كققل مققا
يققل مققنهم مخالفقاً لواجبققاتهم أو مقتضققيات وظيفقتهم،

362

كمققا أن لقه أن يطلققب مققن المجلقس القضققائي أن يققأمر

بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمقة عقن جريمقة وقعقت منقه،

363

كمققا أن لققه أن يطلققب مققن النائققب العققام إقامققة الققدعوى التأديبيققة ويعلققم المجلققس القضققائي بهققذا الطلققب وذلققا
بموجب المادة ( )31من هذا القانون.

360

أما فيما يخص صالحيات وزير ال عدل في إدارة المحاكم وحق اإلشراف اإلداري عليها فقد نصت المادة
( )31من قانون استقالل القضاء رقم ( )16لسنة  1611الذي كان نافذًا في الضفة الغربية على أن "لوزير

377

قانون المحاكم االنتدابي رقم ( )31لسنة  ،1604الوقائل الفلسطينية العدد .107 ،1432

376

قانون استقالل القضاء األردني رقم ( )16لسنة  ،1611الجريدة الرسمية األردنية العدد .301 ،1611/0/10 ،1220

361

أنظر المادة ( ،)17المصدر السابق.

363

أنظر المادة ( ،)30المصدر السابق.

377

قانون المحاكم رقم ( )27لسنة  ،1620الوقائل الفلسطينية العدد .31 ،10

364

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )20لسنة  ،1612الجريدة الرسمية األردنية العدد .116 ،1612/3/26 ،1141

362

أنظر المادة ( ،)32قانون استقالل القضاء رقم ( )16لسنة .1611

360

أنظر المادة ( ،)31المصدر السابق.

058

العدلية حق اإلشراف اإلداري على جميل المحاكم والقضاة"،

361

كما أن لوزير العدل وفقا لقانون تشكيل

المحاكم النظامية رقم ( )20لسنة  1612دور ومسؤولية في متابعة بعل القضايا التي تكون على قدر من
األهمية والخطورة أو أن التحقيق فيها ذو شأن أو كان من رأي وزير العدل لزوم اإلسراع فيها.

360

أم ققا ف ققي قط ققاع غق قزة فق ققد ك ققان النظ ققام القض ققائي مختلفق قاً عن ققه ف ققي الض ققفة الغربي ققة ،حي ققث أن ق ققانون المح ققاكم
االنتدابي رقم ( )31لسنة  1604هو الذي بقي نافذًا حتى بعد رحيل االنتداب البريطقاني ،ومقن المعقروف أن
هققذا القققانون يضققل تعيققين القضققاة وتشققكيل المحققاكم ،وكافققة شققؤون القضققاء ومققوظفي المحققاكم ،بيققد المنققدوب
السقامي البريطققاني والققذي اعتبققر ممققثالً للسققلطة آنققذاا 367،ومقن ثققم رئققيس الجمهوريققة والحققاكم العققام فققي عهققد
اإلدارة المصق قرية ،ث ققم قائ ققد المنطق ققة اإلسق قرائيلي ،وبالت ققالي ُيمك ققن الق ققول أن ه ققذه الص ققالحيات انتقل ققت لق قرئيس
السقلطة فقي بدايقة عهقد السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية  -باعتبقاره رأس السقلطة التنفيذيقة فقي تلقا الفتقرة  ،-قبقل
إلغاء هذا القانون صراحة.
أم ققا بخص ققوص العالق ققة ب ققين الس ققلطتين التنفيذي ققة والقض ققائية عل ققى ص ققعيد الواق ققل العمل ققي قب ققل إنش ققاء مجل ققس
القضاء األعلقى ،فققد كانقت السقلطة التنفيذيقة تتقدخل فقي صقالحيات واختصاصقات السقلطة القضقائية وتهقيمن
عليهقا فققي تلقا الفتقرة ،فلققم تصقادق السققلطة التنفيذيقة ممثلققة بقرئيس السقلطة الوطنيققة الفلسقطينية ،علققى مشققروع
الق ققانون المتعل ققق بالس ققلطة القض ققائية ،ال ققذي واف ققق علي ققه المجل ققس التشق قريعي الفلس ققطيني ،وت ققم إحالت ققه بت ققاريخ
 1667/12/1لقرئيس السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية التخققاذ اإلج قراءات القانونيققة واصققداره بصققورة رسققمية ،وقققد
كققان ذلققا القققانون يعققزز اسققتقالل القضققاء الفلسققطيني ومبققدأ سققيادة القققانون ،ويققدعو إلققى إنشققاء مجلققس قضققاء

361

المادة ( ،)31قانون استقالل القضاء رقم ( )16لسنة .1611

367

أنظر المواد ( ،)16(،)17( ،)17( ،)10( ،)13( ،)2قانون استقالل القضاء رقم ( ،)31لسنة  ،1604المنشقور بالعقدد  1432مقن الوققائل

360

المادة ( )12فقرة (/1ح) ،قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )20لسنة .1612
الفلسطينية (االنتداب البريطاني) ،بتاريخ .111 ،1607/7/21

059

أعلققى 367.وهنققا نققرى أن قيققام رئققيس السققلطة باسققتخدام صققالحياته المتعلقققة ب صققدار الق قوانين ،وقيامققه بتققأخير
صقدور هقذا الققانون وفاققًا لصقالحياته ،هقو وسقيلة الحتفقاظ القرئيس بصقالحياته وصقالحيات السقلطة التنفيذيققة
تج ققاه الس ققلطة القض ققائية ،ف ققي محاول ققة لعرقل ققة قي ققام ق ققانون ي ققدعوا إلنش ققاء مجل ققس إلدارة الس ققلطة القض ققائية -
مجلققس القضققاء األعلققى  ،-ويعمققل علققى تنظققيم العالقققة بققين السققلطتين التنفيذيققة والقضققائية فيمققا يتعلققق ب ق دارة
السلطة القضائية ،مما يحد من صالحيات السلطة التنفيذية وصقالحياته بهقذا الشقأن .وققد أدى انتققاد السقلطة
التشريعية للسلطة التنفيذية على إهمالها التوقيل على ذلقا الققانون ،إلقى اسقتقالة وزيقر العقدل فقريح أبقو مقدين،
األمر الذي خلق نوعاً من عدم الثقة بين السلطات القثالث ،ممقا دفقل رئقيس السقلطة الوطنيقة إلقى إقالقة رئقيس
المحكمقة العليققا وقاضققي القضققاة قصققي العبادلققة ،فققي شققهر كقانون الثققاني لعققام  ،1667واسققتقالة النائققب العققام
فققايز أبققو رحمققة ،فققي شققهر نيسققان عققام  ،1667بسققبب التققدخالت والضققغوطات التققي تعققرل لهققا مققن قبققل
األجهزة األمنية في السلطة الوطنية.

366

وفي محاولة لتحديد طبيعة العالقة بين السلطتين القضائية والتنفيذيقة بصقورة أكبقر ،ف ننقا نقورد بعقل مظقاهر
تعدي السلطة التنفيذية األخرى على السلطة القضائية ،وذلا لفحص جزئية من الفرضقية المتمثلقة بقأن هيمنقة
السقلطة التنفيذيققة بمختلققف أجهزتهققا وخاصققة األجهقزة األمنيققة ،وقيامهققا بالعديققد مققن االنتهاكققات ببدايققة المرحلقة
االنتقالية بحق باقي السلطات وخاصقة السقلطة القضقائية ،سقاهم باحتقدام النقزاع الققائم بقين السقلطتين التنفيذيقة
ممثلة بو ازرة العدل ،والقضائية ممثلة بمجلس القضاء األعلى بعد إنشائه ،ومقن هقذه االنتهاكقات والتعقديات مقا
يلي:

367
366

الريس ،القضاء في فلسطين.71 ،74 ،

أحمد سعيد" ،تجربة الديمقراطية الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي" (نيسان .http://www.dctcrs.org/s2636.htm ،)2412

061

 قيام السقلطة التنفيذيقة بمنقل تشقكيل مجلقس قضقائي أعلقى ،لكقي يققوم بمهمقة تنظقيم شقؤون القضقاء الفلسقطينيمققن حيققث :التعيققين والنقققل والترقيققات ،كمققا هققو موجققود فققي معظققم الققدول .فققي حققين قامققت السققلطة التنفيذيققة
ممثلققة بققوزير العققدل الفلسققطيني ،بهققذا العمققل ،مققن دون علققم رئققيس المحكمققة العليققا وقاضققي القضققاة فققي تلققا
الفترة.

044

 قي ققام بع ققل مؤسس ققات الس ققلطة التنفيذي ققة بالت ققدخل ف ققي ش ققؤون القض ققاء الفلس ققطيني ،مث ققل وزارة الع ققدل وديق قوانالموظفين.

041

 -وجققود قضققاء اسققتثنائي ك محققاكم أمققن الدولققة ،ال يخضققل للسققلطة القضققائية بققل للسققلطة التنفيذيققة مباش قرة.

042

ويشققرف عليققه ضققباط يعملققون فققي األجه قزة األمنيققة ،وهققذا ال يتفققق مققل مبققدأ الفصققل بققين السققلطات كمققا أش قرنا
سققابقًا .باإلضققافة إلققى تققدخل جهققات أخققرى تابعققة للسققلطة التنفيذيققة فققي حققل الن ازعققات بققين الم قواطنين كجهققة
موازية للسلطة القضائية.

043

 044سعيد" ،تجربة الديمقراطية الفلسطينية".
041

مثققال علققى ذلققا :تققدخل دي قوان المققوظفين فققي شققؤون القضققاة فققي  17كققانون ثققاني عققام  ،1667واحالققة قاضققي القضققاة قصققي العبادلققة إلققى
التقاعد ،من دون أن يكون له الحق في ذلا .كما خفل درجة أحد القضاة بتقاريخ  0تشقرين أول  ،1667علمقاً بقأن هقذه األعمقال ال تقدخل
فقي طبيعققة عمققل ديقوان المققوظفين ،ممققا جعققل محكمققة العققدل العليققا تصقدر حكمققا تبطققل فيققه هققذا الققرار .الجمعيققة الفلسققطينية لحمايققة حقققوق

اإلنسققان والبيئققة "قققانون" ،تقريققر عققن أوضققاع العدالققة فققي منققاطق السققلطة الفلسققطينية( 1667/6/34 – 1667/14/1 :القققدس :الجمعي ققة
الفلسقطينية لحمايقة حقققوق اإلنسقان والبيئققة "ققانون" .12-7 ،)1667 ،للمزيققد مقن األمثلقة حققول تقدخل مؤسسققات السقلطة التنفيذيققة فقي شققؤون

القضققاء فققي تلققا الفت قرة ،أنظققر ،الجمعيققة الفلسققطينية لحمايققة حقققوق اإلنسققان والبيئققة "قققانون" ،اسققتقالل القضققاء فققي منققاطق السققلطة الوطنيققة

042
043

الفلسطينية( 1666/6/34 – 1667/14/1 :القدس :الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة "قانون".24-17 ،)1666 ،

أنظر ،الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان ،تقرير عن أوضاع العدالة.31 ،

مثل قيام المحافظات التابعة للسلطة التنفيذية بحل النزاعات بين المواطنين كجهة موازية للسلطة القضائية رغما عن المتخاصمين ،فقد قامت
القدوائر القانونيقة بالمحافظققات فقي عقام  1667بالبققت فقي مئقات القضققايا سقواء تلققا التقي وصقلتها مققن األطقراف أنفسقهم ،أو تلققا التقي أجبققر
األطراف على المثول أمامها والقبول بحكمها بعد إجبارهم على توقيل ما تسميه ب "صا تحكيم" ،وقد كانوا يبررون قيامهم بذلا ،بعدم وجود

قضقاء فاعققل ،وعققدم وجققود تنفيققذ فاعقل فققي تلققا الفتقرة ،والحاجققة إلقى السققرعة فققي البققت بالقضققايا .أنظقر ،الجمعيققة الفلسققطينية لحمايققة حقققوق

اإلنسققان والبيئققة "قققانون" ،تقريققر عققن أوضققاع العدالققة فققي منققاطق السققلطة الفلسققطينية( 1666/6/34 – 1667/14/1 :القققدس :الجمعي ققة
الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة "قانون".30 ،)1666 ،

060

 عققدم مسققاهمة السققلطة التنفيذيققة فققي تنفيققذ ق ق اررات المحققاكم ،عققن طريققق أجهزتهققا ،ممققا يفقققد السققلطة القضققائيةالمصداقية واالحترام عند الرأي العام الفلسطيني.

040

على ضوء ما سبق وبعد إسققاط الضقوء علقى واققل العالققة مقا بقين السقلطة التنفيذيقة وخاصقة و ازرة العقدل مقل
السلطة القضائية قبقل إنشقاء مجلقس القضقاء األعلقى ،لوصقف مقا هقو كقائن بصقورة أكثقر مقن التطقرق إلقى مقا
يجققب أن يكققون ،فقققد تلمسققنا سققعي السققلطة التنفيذيققة فققي تلققا الفت قرة بمختلققف مؤسسققاتها ومكوناتهققا ،لتهمققيش
السقلطة القضققائية وحجقب حصققانة االسققتقالل عنهقا ،مققن خقالل االنتهاكققات المختلفققة التقي قامققت بهقا فققي تلققا
الفتق قرة .فه ققل أث ققرت ه ققذه الممارس ققات عل ققى العالق ققة م ققا ب ققين الس ققلطة التنفيذي ققة ممثل ققة ب ققو ازرة الع ققدل والس ققلطة
القضائية ممثلة بمجلس القضاء األعلى بعد إنشائه؟

040

مثل قيام أجهزة الشرطة بتوقيف المواطنين إداريا من دون محاكمة ،حيث يققوم مقدير الشقرطة باعتققال المقواطنين بموجقب "إجقراءات إداريقة "
وليست إجراءات قضائية ،على الرغم من صدور قرار عن المحكمة العليا باإلفراج عنهم .مما يظهر وكأن هناا مؤسسة أخرى في السقلطة
هي التي تقرر مدى صحة ق اررات المحكمة العليا ،مما يقلل من أهمية القضاء ودوره داخل السلطة .باإلضافة إلى قيام األجهزة األمنية مثل

جهازي المخابرات العامة واألمن الوقائي ،بأعمقال الضقبط القضقائي فقي قضقايا جنائيقة ،وقيقامهم باعتققال المقواطنين مقن دون مقذكرة اعتققال
صقادرة عقن النائقب العقام .وقققد ققام النائقب العقام بقاإلفراج عققن  11معقتقال فقي  11آب عقام  ،1667إال أنقه أعيققد اعتققالهم بعقد سقاعتين مققن
اإلفراج عنهم ،كما اعتقل معهم مدير مصلحة السجون الذي نفذ قرار النائب العام ونائبه ،بسبب اإلفراج عن المعتقلين دون إذن من األجهزة

األمنية .أنظر ،الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة "قانون" ،تقرير عن أوضاع العدالة.30- 17 ،

062

المطلب الثاني
النزاع القائم في قطاع العدالة بعد إنشاء مجلس القضاء األعلى
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بعد عام  2444ب صدار رزمة من الققوانين ،التقي تُقنظم السقلطة القضقائية
وهو بحقد ذاتقه خطقوة إيجابيقة ،وكقان مقن أهقم هقذه الققوانين الققانون األساسقي الفلسقطيني لعقام  2442والقذي
يزودنا بمرجعية قانونية للفصل بين السلطات القثالث وتحديقد سقلطات ووظقائف كقل منهقا وحقدودها .وققد كقان
هنالا ققوانين أخقرى كقان لهمقا أهميقة كبقرى علقى السقلطة القضقائية وهقي :ققانون أصقول المحاكمقات المدنيقة
والتجاريقة رققم ( )2لسقنة  041،2441القذي تقم تعديلقه بققانون رققم ( )1لسقنة ،2441
الجزائيقة رققم ( )3لسقنة ،2441

047

040

وققانون اإلجقراءات

وققانون تشقكيل المحقاكم النظاميقة الفلسقطيني رققم ( )1لسقنة ،2441

الذي تم تعديلقه بققانون رققم ( )2لسقنة ،2441

046

047

وققانون السقلطة القضقائية رققم ( )1لسقنة  014،2442كمقا

تم مؤخ اًر تبني قانون معدل للسلطة القضائية عام  011،2441إال أن المحكمة العليقا  -وألول مقرة  -أعلنقت
عدم دستوريته بصفتها محكمة دستورية ،بسبب مخالفة إجرائية ،ال تتعلق بالمحتوى.

041

012

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  ،2001الوقائل الفلسطينية العدد  ،37بتاريخ .1 ،2441/6/1

040

الققانون رقققم ( )1لسققنة  2441بتعقديل قققانون أصققول المحاكمققات المدنيقة والتجاريققة رقققم ( )2لسقنة  ،2441الوقققائل الفلسققطينية العققدد ،11

047

قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة  ،2441الوقائل الفلسطينية العدد .60 ،2441/6/1 ،37

046

الققانون رققم ( )2لسقنة  2441بتعقديل بعقل أحكقام ققانون تشقكيل المحقاكم النظاميقة رققم ( )1لسقنة  ،2441الوققائل الفلسقطينية العقدد ،10

047

.7 ،2441/0/27

قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )1لسنة  ،2441الوقائل الفلسطينية العدد .276 ،2441/6/1 ،37
.31 ،2441/0/23

014

قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  ،2442الوقائل الفلسطينية العدد .0 ،2442/1/17 ،04

012

مخالفة نص المادة ( )144من القانون األساسي الفلسطيني والتقي نصقت علقى أن ينشقأ مجلقس أعلقى للقضقاء ويبقين الققانون طريققة تشقكيله

011

قانون السلطة القضائية رقم ( )11لسنة  ،2441الوقائل الفلسطينية العدد .33 ،2441/11/6 ،04

ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شان مقن شقؤون السقلطة القضقائية بمقا فقي ذلقا النيابقة
واختصاصه وقواعد سير العمل فيه ُ
العامة" إال أن المجلس التشريعي قام بمناقشته واق ارره بالقراءات الثالث دون أن ُيؤخذ رأي مجلس القضاء األعلى فيه.

063

وقد كان لهذه القوانين أث اًر إيجابياً على واقل السلطة القضائية وذلا ألنها :أنهت ثنائية التنظيم القضقائي فقي
فلسقطين ،إضقافة إلقى إنهقاء تعقدد التشقريعات الناظمقة للسقلطة القضقائية الفلسقطينية ،إذ حلقت هقذه الققوانين
مكقان تلقا المتعاقبقة فقي تقاريخ الفلسقطينيين المعاصقر ،إضقافة إلقى إنهقا تحقد مقن تبقاين المصقطلحات
التشريعية والقانونية.

013

وبعقد أن تطرقنققا بالمطلققب السققابق إلققى الحققديث عققن العالققة مققا بققين السققلطة التنفيذيققة والسققلطة القضققائية قبققل
إنشاء مجلس القضاء األعلى ،سنقوم في هذا المطلب بالحديث عقن النقزاع الققائم حقول تطبيقق مفهقوم الفصقل
بققين السققلطات ومبققدأ اسققتقالل القضققاء بعققد إنشققاء مجلققس القضققاء األعلققى مققن خققالل فققرعين نخصققص األول
للحديث عن اإلطار القانوني والمؤسسي لمجلس القضاء األعلى ،والثاني للحديث عقن النقزاع الققائم بقين و ازرة
العدل ومجلس القضاء األعلى.

الفرع األول
اإلطار القانوني والمؤسسي لمجلس القضاء األعلى
أوالا :اإلطار القانوني لمجلس القضاء األعلى
أصدر الرئيس الفلسطيني بتاريخ  2444/0/1القرار رقم ( )26لعام  010،2444والذي شق ّكل بموجبقه مجلقس
القضقاء األعلقى األول فقي السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية ،وققد سقبق ذلقا الققرار الرئاسقي رققم ( )20لسقنة
 011،1666وقد نص القرار المذكور على تشكيل المجلس من أحد عشر عضوًا .وققد هقدف الققرار المقذكور
013

عاصم خليل ،النظام القضقائي الفلسقطيني ومحقاوالت اإلصقالح ،ورققة ققدمت خقالل مقؤتمر محقامون بقال حقدود ،بعنقوان" دور محقامي حققوق

010

أنظر ،المرسوم الرئاسي رقم ( )26لسنة .2444

011

اإلنسان في إسرائيل واألراضي الفلسطينية – تبادل الخبرات المهنية" ،الرام 7 :نيسان .2006

أنظر ،المرسوم الرئاسي رقم ( )20لسنة .1666

064

إلى توحيد مرجعيات إدارة السلطة القضائية في جناحي السلطة الوطنيقة؛ الضقفة الغربيقة وقطقاع غقزة ،والتقي
كانقت تحقتكم إلقى ققوانين فقي الضقفة الغربيقة تختلقف عنهقا فقي قطقاع غقزة ،وذلقا الخقتالف النظقام الققانوني
كل منهما ،كما هدف القرار المذكور بحسب ادعاء مجلس القضاء األعلقى ،إلقى الح ّقد
والقضائي الساري في ّ
تدخل و ازرة العدل التي كانت تُشرف على إدارة المحاكم وادارييها وشؤون القضاة ،وتتعسف في اسقتخدام
من ّ
تلا الصالحيات خالفًا لمبادل استقالل القضاء وسيادة القانون والفصل بين السلطات.

010

وق ققد ت ققم تش ققكيل مجل ققس القض ققاء األعل ققى المؤق ققت ف ققي  2444/0/1بموج ققب مرس ققوم رئاس ققي ،م ققن ك ققل م ققن:
رضوان األغا رئيساً وفايز القدوة ،وحمقدين العبادلقة ،وجميقل العشقي ،سقامي صرصقور ،وزهيقر خليقل ،ومحمقد
عوني الناظر ،وزهير الصوراني ،وعيسى أبو شرار ،وعماد سليم ،وعمر أبو لبدة.
وبعد إصدار قانون السلطة القضائية لسنة  ،2442وفي إطار تطبيقق المقادة ( )71منقه ،والتقي نصقت علقى
تشقكيل مجلقس قضقاء أعلقى انتققالي مؤققت لمقدة عقام،

017

أصقدر القرئيس الفلسقطيني بتقاريخ 2442/0/27

المشق ّكل فقي العقام  2444مجلسقاً
المرسقوم الرئاسقي رققم ( )11والقذي نقص علقى اعتبقار المجلقس القضقائي ُ
انتقاليا لغايات ما ورد في النص المذكور.

017

وتطبيققاً للمقادة ( )37مقن ققانون السقلطة القضقائية 016،أصقدر القرئيس الفلسقطيني بتقاريخ 2443/1/10
المرسوم الرئاسي رقم ( )7القاضي بتشكيل مجلس القضاء األعلى الدائم ،والمكقون مقن ( )6أعضقاء،

024

وققد

تقم تشققكيل مجلقس القضققاء األعلققى القدائم ولققم تجقر أيققة تغييقرات علقى اختصاصققات المجلقس أو طريققق العمققل
فيه .ولكن تم إجراء تعديالت على بنية المجلس عام  2441بتعيين رئيس جديد للمجلقس (عيسقى أبقو شقرار)
010

مجلس القضاء األعلى ،التقرير السنوي الخامس32 ،

017

أنظر ،المرسوم الرئاسي رقم ( ،)11لسنة .2442

024

أنظر ،المرسوم الرئاسي رقم ( ،)7لسنة .2443

017

أنظر ،المادة ( )71قانون السلطة القضائية رقم ( ،)1لسنة .2442

016

أنظر ،المادة ( )37قانون السلطة القضائية رقم ( ،)1لسنة .2442

065

بعد استقالة األستاذ زهير الصوراني .وبعقد مقن مقرور سقت سقنوات علقى تشقكيل مجلقس القضقاء األعلقى ،فققد
قام ب قرار الئحة قواعد عمله واختصاصاته وفقا ألحكام القانون حيث نشرت فقي الجريقدة الرسقمية بالعقدد 07
الصققادرة ف ققي .2440/14/16

021

لكققن المجل ققس ل ققم يضققل أغل ققب الل قوائح التنفيذي ققة الت ققي نققص عليه ققا ق ققانون

السققلطة القضقائية حيققث يتوجققب إصققدار حقوالي ( )24الئحققة تنفيذيققة وفقققا لتقققديرات اللجنققة التوجيهيققة لتطققوير
القضققاء والعدالققة باسققتثناء أربعققة لقوائح صققدرت فققي العققدد ( )07مققن الجريققدة الرسققمية هققي :الالئحققة التنفيذيققة
للمكت ققب الفن ققي ،وقواع ققد مباشق قرة مجل ققس القض ققاء األعل ققى الختصاص ققاته ،ومدون ققة الس ققلوا القض ققائي ،والئح ققة
التفتيش القضائي.

022

وبتققاريخ  2446/12/1أصققدر ال قرئيس محمققود عبققاس مرسققوماً رئاسققياً يقضققي بتعيققين المستشققار فريققد الجققالد
رئيسًا لمجلس القضاء األعلى،

023

خلفًا للقاضي عيسى أبو شقرار القذي أحيقل للتقاعقد بعقد بلوغقه سقن التقاعقد

القانونية بموجب القرار رقم ( )137لسنة .2446

020

ثانيا :تشكيل مجلس القضاء األعلى
يختلف شكل إدارة القضاء من دولة إلى أخرى ،وذلا بحسب النظام القانوني والقضقائي السقائد فيهقا .فالقدول
التقي تتبنقى النظقام الققانوني "األنجلوسكسقوني" تُنقيط بقرئيس المجلقس والقذي يتقألف مقن القضقاة فققط كافقة
الصقالحيات المتصقلة بق دارة السقلطة القضقائية ،ومقن هقذه القدول (بريطانيقا) 021،ويمكقن ربقط تشقكيل مجلقس

021

أنظقر ،ققرار مجلققس القضققاء األعلققى رقققم ( )2لسققنة  ،2440بشققأن قواعقد مباشقرة مجلققس القضققاء األعلققى الختصاصققاته ،منشققور فققي العققدد

022

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة القضائية.11 ،

020

أنظر ،المرسوم الرئاسي رقم ( ،)137لسنة  ،2446المنشور بالعدد  ،70من الوقائل الفلسطينية ،بتاريخ .21 ،2446/12/27

( )07من الوقائل الفلسطينية ،بتاريخ .70 ،2440/0/16

023

أنظر ،المرسوم الرئاسي رقم ( ،)137لسنة  ،2446المنشور بالعدد  ،70من الوقائل الفلسطينية ،بتاريخ .22 ،2446/12/27

021

مجلس القضاء األعلى ،التقرير السنوي الخامس.31 ،

066

القضقاء فقي بريطانيققا مقن القضققاة فققط ،مققل القنمط السقائد فققي النظقام األنكلوسكسققوني الققائم علققى إعقالء شققأن
الس ققلطة القض ققائية م ققن خ ققالل تبن ققي نظ ققام "القض ققاء الموح ققد" ،ونظ ققام "السق قوابق القض ققائية" .والمقص ققود بنظ ققام
الس قوابق القضققائية" :أن القضققاة فققي ظققل النظققام القققانوني العققام أو قققانون العمققوم ) (Common Lawهققم
الذين يصنعون الققانون بحيقث يبقت القضقاة فقي القضقايا وفقق القواعقد القائمقة التقي يحقددونها فقي قضقايا سقبق
الحكققم فيهققا" 020.وقققد طُّبققق هققذا النظققام فققي بريطانيققا مققل بدايققة القققرن التاسققل عشققر 027،وذلققا لظهققور الحاجققة
إلققى توحيققد األحكققام والمعرفققة اليقينيققة للقواعققد القانونيققة ،ويرجققل تقريققر هققذا المبققدأ بصققورة صققارمة إلققى عققام
 ،1767حينمققا قققرر مجلققس اللققوردات

027

تقييققد نفسققه باألحكققام التققي أصققدرها بالماضققي ،وقققد فعلققت محكمققة

االسققتئناف االنجليزيققة نفققس الشققيء ،وقققد اسققتمر التطبيققق الصققارم لهققذا المبققدأ حتققى عققام  ،1600حينمققا قققام
مجلس اللقوردات بمقنح نفسقه الحريقة فقي مواجهقة أحكامقه السقابقة فقي حقاالت اسقتثنائية 026.أمقا نظقام القضقاء
الموحد القائم في النظام األنجلوسكسوني ،فيقوم "على وجود جهة قضائية واحدة في الدولة هقي جهقة القضقاء
االعتيقادي ،وتتقولى الفصقل فقي أنقواع المنازعقات كافقة سقواء مقا ينشقأ منهقا بقين األفقراد أو بيقنهم وبققين اإلدارة،

020
027

هانس أوليه ،أي نظام قانوني لفلسطين؟ (بيرزيت :مركز الحقوق.10 ،)1661 ،

في هذا النظام يستطيل القاضي أن يطور ويخلق القواعد القانونية الملزمة في ضوء الحالة المعروضة عليه دون أن ينتظر سن قانون جديقد

مقن قبققل البرلمقان ،أي أن الجهققاز القضقائي يتجققاوز صققالحياته الدسقتورية المعتققادة عنقدما يشققرع الققوانين فقي حققين أن صقالحياته تتمثققل فققي

تطبيقق الققانون .أنظقرDavid Kelly and Gary Slapper, English legal System (London: Cavendish Publishing ،

027

Limited, 1993) 25.

ترجققل أصققول قضققاء مجل ق س اللققوردات إلققى النظققام القققانوني التقليققدي فققي انكلت قرا ،فبرلمققان انكلت ق ار الققذي يطلققق عليققه بالكسققون اسققم "محكمققة

البرلمان" قد تم تأسيسه على غرار محكمقة الملقا (مجلقس العقرش) ويبقدو أن تطقور الوظيفقة التشقريعية لهقذا البرلمقان لقم يترتقب عليقه اختفقاء

صفته القضائية التي ظلقت صقفة أساسقية لكقل المؤسسقات التقي خرجقت مقن األصقل المشقترا وهقو محكمقة الملقا (مجلقس العقرش) .أنظقر،

026

حسن عبد الحميد ،قاعدة السابقة القضائية في النظم األنجلوأمريكية (القاهرة :دار النهضة العربية.231 ،)2443 ،

المرجل السابق.374 ،306 ،

067

أي بمعنققى أن تتققولى الس ققلطة القضققائية ممثل ققة فققي محاكمه ققا علققى اخ ققتالف أنواعهققا ودرجاته ققا وعلققى أرس ققها
محكمة النقل مهمة الفصل في القضايا المدنية واإلدارية جميعها سواء".

034

وتتسل سلطة المحاكم في إنكلت ار علقى أعمقال اإلدارة ،حتقى أن بعقل الفقهقاء يشقبه سقلطة القضقاء البريطقاني
علققى اإلدارة بالسققلطة الرئاسققية.

031

وهققذا الوضققل الققذي يتمتققل فيققه القضققاء بسققلطانه الكبيققر إزاء اإلدارة يققؤدي

قر بقاإلدارة
إلى اعتبار اإلدارة هيئة تابعة للقضقاء ،األمقر القذي حمقل بعقل الفقهقاء إلقى نعقت اإلدارة فقي إنجلت ا
القاضية ،بسبب هيمنة القضاء عليها.

032

وبققذلا نققرى أن تشققكيل مجلققس القضققاء األعلققى فققي بريطانيققا مققن القضققاة فقققط برئاسققة رئققيس المحكمققة العليققا،
يعود لطبيعة النظام السائد في بريطانيا ،بحيث يكون فيه للقضاء سلطات تشريعية واسقعة مقن خقالل السقوابق
القضققائية ،ورقابققة صققارمة علققى السققلطة التنفيذيققة (اإلدارة) تصققل إلققى الحققد الققذي اعتبققرت فيهققا اإلدارة تابعققة
للقضاء من خالل تبني نظام القضاء الموحد.

أما في الدول التي تتبنى النظام القانوني "الالتيني" ف نها تُنقيط بمجلقس ُمشق ّكل مقن القضقاة ،إلقى جانقب بعقل
األشخاص مقن غيقر القضقاةُ ،يعقرف بمجلقس القضقاء األعلقى أو المجلقس األعلقى للقضقاء ،صقالحيات إدارة
قب علقى متابعقة
السقلطة القضقائية ،مقل إعطقاء بعقل الصقالحيات المحقدودة لقو ازرة العقدل ،والتقي تنص ّ

034
031

ماجد الحلو ،القضاء اإلداري (اإلسكندرية :دار المطبوعات.73 ،)1671 ،

تتسل سلطة المحاكم في إنكلت ار على أعمال اإلدارة ،فال تقتصر على مراقبة مشروعية هذه األعمال ،وانما يمكن أن تتناول مالءمتها وتصل
إلى حد توجيه أوامر إلى اإلدارة بالقيام بعمل معين أو االمتناع عنه ،والتعقيب على أعمالها ،ولدى القضاء من الوسقائل القانونيقة مقا يمكنقه

032

بوساطته إجبار اإلدارة على احترام أرادته وتنفيذ أوامره وأحكامه .الحلو ،القضاء اإلداري.71 ،

محمد ليلة ،الرقابة على أعمال اإلدارة (القاهرة :دار الفكر العربي.160 ،)1671 ،

068

احتياجات القضاء مل السلطة التنفيذية والتسريل في تلبيتها دون التدخل في شؤون القضاة ،ومقن هقذه القدول
معظم الدول العربية كمصر ودول المغرب العربي واألردن.

033

المشرع
أما بخصوص النموذج الذي تم تبنيه بخصوص مجلس القضاء األعلى في فلسطين ،فنشير إلى أن
ّ
الفلسطيني قد تبنى نظاماً قانونياً وقضائياً أقرب إلى النظام "الالتيني" منه إلقى النظقام "األنجلوسكسقوني" وققد
أناط صالحية إدارة القضاء ،بمجلس ُمش ّكل من القضاة ،إلى جانقب بعقل األشقخاص مقن غيقر القضقاة وهقم
النائب العام ،ووكيل و ازرة العدل ،يسمى مجلس القضاء األعلى.

030

إال أننققا نققرى أن النمققوذج المعتمققد لتشققكيل مجلققس القضققاء األعلققى فققي فلسققطين كققان خليطقاً بققين النمققوذجين،
ونشير هنا إلى أنه يختلف عن النموذج المعتمد في فرنسا ،ففي فرنسا يتقألف مجلقس القضقاء األعلقى بحسقب
تعديل  27تموز  ،1663من هيئتين واحدة ترعى شؤون القضاء والثانية تهتم بشقؤون النيابقة العامقة ،ويتقألف
هققذا المجلققس مققن عققدة أعضققاء ينتمققون إلققى قطاعققات مختلفققة ،ويت أرسققه رئققيس الجمهوريققة بصققفته الدسققتورية
كحققامي السققتقاللية القض قاء ،ويتققولى وزيققر العققدل دور نائققب ال قرئيس ويحتققوي علققى سققتة أعضققاء مققن النيابققة
العامة ،إضافة إلى ستة قضاة ،يتم انتخابهم من قبل زمالئهم كل أربل سنوات ،كمقا يتقألف مقن مستشقار لقدى
مجلققس شققورى الدولققة والققذي يققتم انتخابققه مققن قبققل الجمعيققة العموميققة ،وكققذلا مققن ثققالث شخصققيات ال تنتمققي
إ ل ققى الوسقققط القضقققائي ويق ققتم تعييقققنهم مقققن قبقققل رئق ققيس الجمهوريقققة ورئق ققيس مجلقققس الشقققيوخ ورئق ققيس الجمعيق ققة
الوطنيققة.

031

وبحسققب تعققديالت الدسققتور الفرنسققي لعققام  ،2447يتققألف مجلققس القضققاء األعلققى مققن هيئتققين

واحققدة ترعققى شققؤون القضققاء والثانيققة تهققتم بشققؤون النيابققة العامققة ،ويقرأس التشققكيلة المختصققة بشققؤون القضققاء
033

مجلس القضاء األعلى ،التقرير السنوي الخامس.31 ،

031

أنظر المادة ( ،)01من الدستور الفرنسي لعام  ،1617وتعديالته .وأنظر ،رعد ،استقاللية القضاء.01،04 ،

030

المرجل السابق.33 ،

Wim Voermans and Pim Albers, “Councils for the Judiciary in EU Countries” (Strasbourg: Council of

Europe, 2003), available at: (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1271172), 39.

069

الرئيس األول لمحكمة النقل ،وتضم في عضويتها خمسة قضاة من قضقاة محكمقة القنقل ،وقاضقي النيابقة
العامة ،ومستشار دولة ُيعينه مجلقس الدولقة ،ومحقام ،وسقت شخصقيات مؤهلقة ال تنتمقي إلقى البرلمقان وال إلقى
ويعق ّقين كققل مققن رئققيس الجمهوريققة ورئققيس الجمعيققة الوطنيققة ورئققيس
النظققام القضققائي وال إلققى النظققام اإلداريُ .
مجلققس الشققيوخ ،شخصققين مققؤهلين لعضققوية هققذه الهيئققة .وي قرأس التشققكيلة المختصققة بشققؤون النيابققة العام ققة
النائ ققب الع ققام ل ققدى محكم ققة ال ققنقل ،وتض ققم خمس ققة م ققن قض ققاة النياب ققة العام ققة ،وقاض ققي م ققن قض ققاة محكم ققة
النقل ،والمحامي ومستشار الدولة والشخصيات الست المؤهلة ،المنصوص عليهم بالفقرة السابقة.

030

وهنا ُنالحظ أن مجلقس القضقاء األعلقى فقي فرنسقا ُيعقد أحقد أجهقزة السقلطة التنفيذيقة إلدارة السقلطة القضقائية،
كققون رئققيس مجلققس القضققاء األعلققى هققو رئققيس الدولققة ،ونائققب ال قرئيس هققو وزيققر العققدل ،وبالتققالي ال يعتبققر
سققلطة قضققائية مققن الناحيققة الشققكلية ،كمققا ُنشققير إلققى أن مجلققس القضققاء األعلققى فققي النظققام األنجلوسكسققوني
يمثل سلطة تنفيذية حتى لو كان مشكالً من القضاة فقط ،وذلا من حيث القق اررات والممارسقات اإلداريقة التقي
يقوم بها والتي يتم النظر بها أمام محكمة العدل العليا في حال شابها أي عيب من العيوب.

ونشققير هنققا إل قى أن العديققد مققن الققدول العربيققة اتجهققت إلققى أن يتققولى رئققيس الدولققة رئاسققة المجلققس القضققائي
ُ
األعلق ق ق ق ق ق ققى وينق ق ق ق ق ق ققوب عنق ق ق ق ق ق ققه فق ق ق ق ق ق ققي ذلق ق ق ق ق ق ققا وزيق ق ق ق ق ق ققر العق ق ق ق ق ق ققدل ،أو أن يت ق ق ق ق ق ق قواله وزيق ق ق ق ق ق ققر العق ق ق ق ق ق ققدل أساس ق ق ق ق ق ق قاً.
ففققي اإلمققارات :تققنص المققادة ( )2مققن قققانون السققلطة القضققائية علققى أن رئققيس المجلققس القضققائي هققو وزيققر
العدل.

030

037

أنظ ققر ،الم ققادة ( )01م ققن الدس ققتور الفرنس ققي لع ققام  ،1617المعدل ققة بتع ققديل  ،2447بت ققاريخ  23يولي ققو http://www.conseil- .2447
constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe_version_mai2009.pdf constitutionnel.fr/conseil

037

(كانون األول .)2412

أنظر المادة ( ،)3قانون السلطة القضائية اإلماراتي ،رقم ( )3لسنة .1673

071

وك ققذلا الح ققال ف ققي س ققوريا :إذ ت ققنص الم ققادة ( )01م ققن ق ققانون الس ققلطة القض ققائية ف ققي الم ققادة ( )01عل ققى أن:
(يؤلققف مجلققس القضققاء األعلققى علققى الوجققه التققي :رئققيس الجمهوريققة ينققوب عنققه وزيققر العققدل رئيسقًا والنائبققان
األقققدمان ل قرئيس محكمققة الققنقل (عض قواً) ،ومعققاون الققوزير لققو ازرة العققدل (عض قواً) ،والنائققب الع قام (عض قواً)،
ورئيس إدارة التفتيش القضائي (عضواً)

037

وال يختلف الحال في اليمن :فقد نصقت المقادة ( )140مقن ققانون السقلطة القضقائية علقى أن( :يشقكل مجلقس
القضاء األعلى على النحو التالي :رئيس مجلس الرئاسة رئيسًا ،وزيقر العققدل عضوًا.)...

036

أم ققا ف ققي ليبي ققا :فق ققد نص ققت الم ققادة ( )3م ققن ق ققانون نظ ققام القض ققاء ف ققي الب ققاب ( )2المتعل ققق ب ققالمجلس األعل ققى
للهيئ ققات القض ققائية عل ققى أن( :يش ققكل المجل ققس األعل ققى للهيئ ققات القض ققائية عل ققى النح ققو الت ققالي :أم ققين اللجن ققة
الشعبية العامة للعدل (وزير العدل) رئيسًا.)...

004

وف ققي ت ققونس ي ققنص الفص ققل ( )1/0م ققن ق ققانون نظ ققام القض ققاء عل ققى أن( :يتق ق أرس رئ ققيس الجمهوري ققة المجل ققس
األعل ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققى للقض ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققاء ال ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققذي يت ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققألف م ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققن :وزي ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققر الع ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققدل نائ ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققب الق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قرئيس.)...

001

وفي الجزائر ينص قانون المجلس األعلى للقضاء في مادتقه ( )3علقى أن( :يتقرأس المجلقس األعلقى للقضقاء
رئيس الجمهورية ويتشكل من -1 :وزير العدل نائباً للرئيس.)...

002

أمقا فقي فلسقطين فبموجقب الققانون األساسقي الفلسقطيني المعقدل لعقام  ،2443وققانون السقلطة القضقائية رققم
( )1لسقنة  ،2442وققانون تشقكيل المحقاكم النظاميقة رققم ( )1لسقنة  ،2441فق ّن الجهقة المختصقة بق دارة

037

أنظر ،المادة ( ،)01قانون السلطة القضائية السوري ،رقم ( )67لسنة .1601

004

أنظر ،المادة ( ،)3قانون نظام القضاء الليبي ،رقم ( )0لسنة .2440

002

أنظر ،المادة ( ،)3قانون المجلس األعلى للقضاء الجزائري ،رقم ( )12-0لسنة .2440

036

أنظر ،المادة ( ،)140قانون السلطة القضائية اليمني ،رقم ( )1لسنة .1664

001

أنظر ،المادة ( ،)1/0قانون نظام القضاء التونسي رقم ( )10لسنة .1607

070

شقؤون مكونقات السقلطة القضقائية هقي :مجلقس القضقاء األعلقى.

003

وققد نصقت المقادة ( )73مقن ققانون

السقلطة القضقائية المقذكور علقى أن .1" :ينشقأ بمقتضقى أحكقام هقذا الققانون مجلقس للقضقاء ُيسقمى مجلقس
القضقاء األعلقى ،ويمقارس صقالحياته وفققاً للققانونُ .2 .يشقكل مجلقس القضقاء األعلقى مقن :رئقيس المحكمقة
العليققا رئيس قاً ،أقققدم ن قواب رئققيس المحكمققة العليققا نائب قاً ،واثنققين مققن أقققدم قضققاة المحكمققة العليققا تختارهمققا هيئققة
المحكمة العليا ،ورؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام اهلل ،والنائب العام ،ووكيل و ازرة العدل".

000

وعليه يتضح لنا أن الققانون األساسقي الفلسقطيني والققوانين األخقرى ذات الصقلة بالشقأن القضقائي ،ققد أناطقت
ونالحقظ أن هقذا المجلقس ال
اختصاص إدارة السلطة القضائية ،إلى مجلس ُيسمى "مجلقس القضقاء األعلقى"ُ ،
يتكققون مققن القضققاة فقققط ،إذ ُيشققارا كققل مققن النائققب العققام ،ووكيققل و ازرة العققدل فققي تشققكيل هققذا المجلققس إلققى
جانققب القضققاة أعضققاء المجلققس بحسققب أحكققام القققانون .وبنققاء علققى مققا سققبق ،يكققون مجلققس القضققاء األعلققى
في فلسطين ممثالً للسلطة القضائية ،بحيث يرأسه رئيس المحكمة العليقا علقى غقرار النظقام األنجلوسكسقوني،
ولكنقه يختلققف مققل هققذا النظقام بأنققه يضققم فققي عضقويته أشققخاص مققن خققارج القضقاة النائققب العققام ووكيققل و ازرة
العققدل علققى الققرغم مققن أنققه يتكققون ُمعظققم أعضققائه مققن القضققاة .ومققن جهققة أخققرى ُنالحققظ أن تشققكيل مجلققس
القضاء األعلى في فلسطين يختلف عقن تشقكيل مجلقس القضقاء األعلقى فقي معظقم القدول التقي تأخقذ بالنظقام
الالتيني ،والذي يرأسه رئيس الدولة ،ويكون وزير العدل نائبأ له ،إال أنقه يتشقابه مقل هقذا النظقام فقي أنقه يضقم
فققي عضققويته القضققاة وأشققخاص مققن غيققر القضققاة .وبالتققالي يتق ّقبن لنققا أن النمققوذج المعتمققد لتشققكيل مجلققس
القضاء األعلى في فلسقطين هقو نظقام "هجقين" أي خلقيط بقين النظقامين الالتينقي واالنجلوسكسقوني مقن حيقث
تشكيل مجلس القضاء األعلى لدى كل منهم،
003
000

مجلس القضاء األعلى ،التقرير السنوي الخامس.32،31 ،

المادة ( ،)37قانون السلطة القضائية ،رقم ( )1لسنة .2442

072

وهنققا نؤكققد أن مجلققس القضققاء األعلققى فققي فلسققطين يمثققل سققلطة تنفيذيققة إلدارة الشققؤون القضققائية مققن حيققث
الق ق اررات والممارسققات اإلداريققة المختلفققة التققي يقققوم بهققا ،والتققي مققن المفتققرل أن يققتم النظققر بهققا أمققام محكمققة
العققدل العلي ققا فققي ح ققال شققابها أي عي ققب مققن العي ققوب ،وعققدم جق قواز تحصققينها كونه ققا مققن األعم ققال والقق ق اررات
اإلداريققة الغيققر قابلققة للتحصققين .األمققر الققذي يققتالءم مققل مفهققوم الفصققل بققين السققلطات مققن حيققث عققدم ج قواز
استئثار السلطة ،وقيام الرقابة المتبادلة على عمل السلطات فيما بينها.
ونشققير هنققا إل ققى أن تشققكيل مجل ققس القضققاء األعل ققى فققي فلس ققطين جققاء عل ققى غ قرار تش ققكيل مجلققس القض ققاء
ُ
األعل ققى المص ققري ،باس ققتثناء عض ققوية وكي ققل و ازرة الع ققدل ف ققي فلس ققطين ،إذ يتش ققكل مجل ققس القض ققاء األعل ققى
المصققري مققن :رئ ققيس محكمققة الققنقل رئيسق قاً ،وعضققوية كققل م ققن :رئققيس محكمققة اس ققتئناف القققاهرة ،والنائ ققب
العام ،وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقل ،وأقدم اثنين من رؤساء محاكم االستئناف األخرى.

001

إضققافة إلققى أنققه يتشققابه مققل تشققكيل مجلققس القضققاء األعلققى بققاألردن ،مققن حيققث أنققه يت أرسققه رئققيس محكمققة
التمييقز ويضقم فقي عضققويته القضقاة ،وأشقخاص مققن غيقر القضقاة وهقم :النائققب العقام ،ووكيقل و ازرة العققدل .إذ
يتشققكل مجلققس القضققاء األعلققى بققاألردن مققن :رئققيس محكمققة التمييققز رئيسققا وعضققوية كققل مققن رئققيس محكمققة
العققدل العليققا نائب قاً لل قرئيس ،ورئققيس النيابققة العامققة لققدى محكمققة التمييققز ،وأقققدم قاضققيين فققي محكمققة التمييققز،
ورؤساء محاكم االستئناف ،وأقدم مفتشي المحاكم النظامية ،واألمين العام لو ازرة العدل ،ورئقيس محكمقة بدايقة
عمان.

001
000

000

أنظر ،المادة ( ،)77قانون مجلس القضاء األعلى المصري ،رقم ( )00لسنة .1672
أنظر ،المادة ( ،)0قانون استقالل القضاء األردني ،رقم ( )11لسنة .2441

073

وهنققا نتسققاءل مققا إذا كققان باإلمكققان تشققكيل مجلققس القضققاء األعلققى فققي فلسققطين علققى غ قرار مققا ذهبققت إليققه
فرنسا والعديد من الدول العربية ،بحيث يكون رئيس الدولة هقو رئقيس مجلقس القضقاء األعلقى ،وهقل يتعقارل
ذلا مل مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقالل القضاء؟
بناء على ما توصلنا إليه في معرل الحديث عن اإلطار النظري لكل مقن مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ومبقدأ
استقالل القضاء ،فقد تبين لنقا أن إقامقة مؤسسقة الفصقل بقين السقلطات يقتضقي منقل اسقتئثار وتجميقل السقلطة
مقيققدة وفاعلققة .وأنققه قققد بققات هنققاا تطق ّقور علققى مفهققوم الفصققل
بيققد شققخص أو هيئققة مققن خققالل إيجققاد حكومققة ّ
بققين السققلطات بحيققث يكققون فيققه احت قرام مبققدأ اسققتقالل القضققاء جققزءاً ال يتج ق أز مققن المفهققوم ،أي بمعنققى عققدم
إمكانيققة الحققديث عققن قي ققام مؤسسققة الفصققل ب ققين السققلطات فققي أي نظققام سياس ققي إال بوجققود سققلطة قض ققائية
ال لمب ققدأ اس ققتقالل القض ققاء .لك ققن قي ققام س ققلطة قض ققائية مس ققتقلة ال يعن ققي بالض ققرورة قي ققام س ققلطة
مس ققتقلة إعم ققا ً
قضققائية منفصققلة تمام قاً عققن بققاقي سققلطات الدولققة بصققورة مطلقققة ،فهققذا االسققتقالل ال ُيلغققي عالقققة السققلطة
القضقائية بغيرهققا مققن السققلطات فققي حققال قيامهققا كسقلطة مسققتقلة بققين السققلطات الققثالث .فاالسققتقالل المقصققود
هققو االسققتقالل الشخصققي ،أي بمعنققى عققدم خضققوع القاضققي فققي عملققه إال لسققلطة القققانون ،وضققرورة امتنققاع
الغير عن التدخل فقي أعمقال القضقاة الفرديقة حقال اضقطالعهم بمهقام وظيفقتهم المتمثلقة بالفصقل فقي القضقايا
المعروضققة أمققامهم ،وعققدم والتققأثير علققى ق ق ارراتهم كققأفراد .ولضققمان االسققتقالل الشخصققي للقاضققي ف ق ن قيققام
السقلطة القضقائية كسققلطة ثالثقة مسقتقلة أي بمعنققى االسقتقالل المؤسسقيُ ،يشققكل الضقمان لهقذا االسققتقالل،

007

ولكن هذه االستقاللية ال تعني االستقالل المؤسسقي المطلقق للسقلطة القضقائية عقن بقاقي السقلطات ،وال تعنقي
بالضققرورة تشققكيل إدارة السققلطة القضققائية برئاسققة رئققيس المحكمققة العليققا ،فقيققام رئققيس الدولققة أو وزيققر العققدل
007

للمزيد حول نقاش مدى ضقرورة اعتبقار القضقاء سقلطة حقيقيقة ،أنظقر ،هقاير نصقر" ،فقي السقلطة القضقائية وفصقل السقلطات" (كقانون األول

.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=152441 ،)2412

074

برئاسققة الجهققة التققي تُققدير السققلطة القضققائية ،ال يعنققي اإلخققالل باالسققتقالل المؤسسققي أو الشخصققي للسققلطة
القض ققائية ،ف ققي ح ققال تش ققكيل مجل ققس القض ققاء أو الجه ققة الت ققي ت ققدير الس ققلطة القض ققائية –بغ ققل النظ ققر ع ققن
تسقميته -مققن هيئقة تضققم عققدة أعضققاء مققن بيققنهم عقدد مققن القضققاة ،فقال ينفققرد رئققيس المجلققس أو نائبققه بق دارة
السلطة القضائية أو اتخاذ الق اررات اإلدارية كونها تحتاج إلى أغلبية معينقة مقن قبقل أعضقاء المجلقس .وعليقه
بغل النظر عن الجهة التي تقوم برئاسقة إدارة السقلطة القضقائية سقواء كقان رئقيس الدولقة أو رئقيس المحكمقة
العليققا ،فم ققا ُيهمن ققا ه ققو ض ققمان حماي ققة اس ققتقالل القضققاء ،وال ققذي م ققا ه ققو بالنهاي ققة إال وس ققيلة لض ققمان وحماي ققة
الحقوق والحريات.
وعليه ف ن تشكيل مجلس القضاء األعلى برئاسقة رئقيس الدولقة ال يتنقاقل مقل مبقدأ الفصقل بقين السقلطات أو
مبققدأ اسققتقالل القضققاء .أمققا ع قن مققدى إمكانيققة تش ققكيل مجلققس القضققاء األعلققى فققي فلسققطين برئاسققة رئ ققيس
السلطة الوطنية الفلسطينية على غرار ما ذهبت إليه العديد من الدول ،فهو أمقر مشقروع مقن الناحيقة النظريقة
كمققا ّبينققا أعققاله ،كققون مجلققس القض ققاء األعلققى فققي فلسققطين ُيشققكل س ققلطة ثالثققة مسققتقلة ،ويضققم عققدداً م ققن
القضاء في عضوية إدارة المجلس ،وبالتالي ال يمكن أن ينفرد رئقيس الدولقة فقي حقال رئاسقته للمجلقس باتخقاذ
القق ق اررات اإلداري ققة والقي ققام باإلعم ققال اإلداري ققة المختلف ققة للمجل ققس ،كونه ققا تح ققاج إل ققى موافق ققة أغلبي ققة أعض ققاء
المجلس الحاضرين إلصدارها 007،ولكن أمر مدى مالئمة قيامقه علقى أرل الواققل مسقألة تتوققف علقى مقدى
إمكانية احترام مبدأ استقالل القضاء في حال تشكيل مجلس القضاء األعلقى بهقذا الشقكل ،وهقي مسقألة نسقبية
تتغير باختالف األنظمة الحاكمة والقائمين عليها.

448انظر،المادة(،)4/41قانونالسلطةالقضائيةرقم()0لسنة.2112

075

الفرع الثاني
النزاع القائم بين وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى
تبين لنا فيما سبق في معرل الحديث عن العالقة ما بين السقلطتين التنفيذيقة والقضقائية بعقد صقدور الققانون
األساسي الفلسطيني ،مدى استمرار هيمنة السلطة التنفيذية علقى السقلطة القضقائية حتقى بعقد إصقدار الققانون
األساسققي وانشققاء مجل ققس القضققاء األعلققى ،م ققن خققالل قيققام الس ققلطة التنفيذيققة بالعديققد م ققن االنتهاكققات بح ققق
السلطة القضائية ،مما أثار العديد من اإلشكاليات التي تطرقنا ليها سابقًا 006،ومقن بقين هقذه اإلشقكاليات قيقام
صراع بين و ازرة العقدل ومجلقس القضقاء األعلقى ،منقذ إنشقاء مجلقس القضقاء األعلقى وحتقى تقاريخ نققاش هقذه
الرسالة.

وبعد أن تطرقنا إلى الحديث عقن اإلطقار المؤسسقي ألحقد أطقراف النقزاع وهقو مجلقس القضقاء األعلقى فقال بقد
مقن التطقرق إلقى اإلطقار المؤسسقي للطقرف الخقر بقالنزاع الققائم وهقي و ازرة العقدل ،فققد أُسسقت و ازرة العقدل
الفلسقطينية مقل بقدايات عهقد السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية عقام  ،1660وتعاققب علقى إدارة شقؤون القو ازرة عقدة
وزراء عقدل ،وتعقد القو ازرة أحقد أجهقزة العقدل الرئيسقية لكونهقا حلققة الوصقل مقا بقين السقلطتين التنفيذيقة
والقضقائية فقي شقؤون العقدل والقضقاء ،وتققوم علقى أهقداف تعزيقز العقدل وترسقيخ سقيادة الققانون وتطقوير
التشقريعات الفلسقطينية.

006
014

014

وققد لعبقت القو ازرة منقذ نشقأتها دو اًر فقي تعزيقز مبقادل العقدل والققانون ،إال أن هقذا

أنظر ،الفصل الثاني ،المبحث الثاني ،المطلب الثاني ،الفرع الثاني ،ثالثاً.

معين البرغوثي ،تقرير حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدل في العام ( 2441رام اهلل :الهيئقة الفلسقطينية المسقتقلة لحققوق المقواطن،

.61 ،)2440

076

الدور كان متواضعاً في ظل ضعف اإلمكانيات الماديقة والبشقرية للقو ازرة ،وبسقبب اسقتمرار الخالفقات مقا بقين
الو ازرة ومكونات قطاع العدالة األخرى ،وعلى رأسها مجلس القضاء األعلى.

011

وفي محاولة إلسقاط الضوء على النزاع القائم بين و ازرة العقدل ومجلقس القضقاء األعلقى نب ّقين أنقه علقى القرغم
مقن تشقكيل مجلقس القضقاء األعلقى بعقد سقريان ققانون السقلطة القضقائية ،عقدة مقرات كقان آخرهقا بالعقام
 ،2446إال أن شقرعية تشقكيل المجلقس كانقت تمثقل إشقكالية بقين الققانونيين والجهقات ذات العالققة بالشقأن
القضقائي عنقد مناقشقة أي أمقر يتعلقق بالقضقاء .فخقالل العقام  2441لقم يجقر أي تغييقر علقى اختصاصقات
المجلس أو طريقة العمل فيه ،بينما طرأت بعل التغييرات على تشكيله ،ومقن ذلقا عقدم وجقود تمثيقل لقو ازرة
العقدل بعقد شقغور منصقب وكيقل القو ازرة وعقدم تعيقين وكيقل جديقد فقي تلقا الفتقرة،

012

وبالتقالي شقغور عضقوية

وزرة العققدل فققي تشققكيلة المجلققس ،وعققدم إشقراا النائققب العققام أو مققن يمثلققه وفق قاً للقققانون فققي اجتماعققات
وكيققل ا
المجلقس وخاصقة خقالل فتقرة تقولي القاضقي عيسقى أبقو شقرار رئاسقة مجلقس القضقاء األعلقى 013،األمقر الققذي
يقودنا إلى القول بعدم مشروعية تشكيل ذلقا المجلقس فقي تلقا الفتقرة لمخالفتقه الصقريحة ألحكقام المقادة ()37
مقن قققانون السققلطة القضقائية رقققم ( )1لعققام  ،2442والتققي تتضقمن الققنص علققى عضقوية كققل مققن وكيققل و ازرة
العققدل والنائ ققب العققام ض ققمن تشققكيل مجل ققس القضققاء األعل ققى.

010

إال أن مجلققس القض ققاء األعلققى ك ققان يعق ققد

011

البرغوثي ،تقرير حول حالة السلطة القضائية.61 ،

013

مقابلة مل القاضي سامي صرصور ،نائب رئيس مجلس القضاء األعلى ،مجلس القضاء األعلى ،رام اهلل ،بتاريخ .2412/0/1

012

المرجل السابق.01 ،

010

أنظر المادة ( ،)37قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

077

اجتماعاتققه مققن القضققاة فقققط بصققورة دائمققة وخاصققة خققالل الفت قرة المشققار إليهققا أعققاله 011،األمققر ال قذي ُيشققكل
مخالفة صريحة ألحكام المادة ( )37من قانون السلطة القضائية وتغييبها على أرل الواقل.
كما ونشير هنا إلى أن رئيس مجلس القضاء األعلى ،قد ققدم اسقتقالة احتجاجيقة إلقى رئقيس السقلطة الوطنيقة
الفلسطينية بعد مصادقة الرئيس علقى ققانون السقلطة القضقائية لعقام  2441الحتوائقه علقى مخالفقات دسقتورية
بحسب ادعائه .وبتاريخ  2441/12/21تم تعيين القاضي عيسقى أبقو شقرار رئيسقًا لمجلقس القضقاء األعلقى،
وقد شهدت العالقة بين مجلس القضاء والسلطة التنفيذية توت ًار عاليًا فقي تلقا الفتقرة سقاهمت بقه حالقة الفلتقان
األمني التي شهدتها األراضي الفلسقطينية والتقي طالقت رمقوز القضقاء وأجهقزة العقدل األخقرى كأعضقاء النيابقة
والمحامين.

010

أمقا علقى صقعيد عالققة المجلقس مقل و ازرة العقدل فلقم يطق أر عليهقا أي تط ّقور ،وظلقت حالقة التنقازع علقى
الصقالحيات قائمقة خصوصقاً فيمقا يتعلقق بموضقوعي إدارة المحقاكم والتفتقيش القضقائي،

017

فققد كقان الجهقاز

القضائي ومن ذ مأسسة مجلس القضاء األعلى محل نزاع بين و ازرة العدل ومجلس القضقاء األعلقى ،وققد تبنقى
مجلس القضاء األعلى منذ إنشائه فكرة قيام جهاز قضائي يهقدف إلقى االسقتقاللية التامقة والكاملقة عقن أجهقزة
السقلطة التنفيذيقة وخاصقة و ازرة العقدل ،بحيقث تكقون لققه ميزانيتقه الخاصقة ،وق ار ارتقه الخاصقة فقي تنظقيم شققؤون
القضاة وانتدابهم واعارتهم واحالتهم إلى التقاعد ،واشراف مباشر على الجهاز اإلداري في المحاكم.

017

455مقابلة مل القاضي سامي صرصور.

456البرغوثي ،تقرير حول حالة السلطة القضائية.01 ،
017
017

المرجل السابق.02 ،

عبق ق ق ق ققد الق ق ق ق ققرحمن أب ق ق ق ق قو النصق ق ق ق ققر "،اسق ق ق ق ققتقالل القضق ق ق ق ققاء الفلسق ق ق ق ققطيني مهمق ق ق ق ققة أساسق ق ق ق ققية" (نيسق ق ق ق ققان http://www.palestine- ،)2412
.info.com/arabic/palestoday/press/new6/esteqlal.htm

078

هققذا إلققى جانققب محاولققة تحصققين الجهققاز القضققائي مققن عققدم التققدخل مققن جانققب السققلطة التنفيذيققة أو األجه قزة
األمنيققة فققي التققأثير علققى القضققاة إلصققدار ق ق اررات معينققة أو التققدخل فققي شققؤون عملهققم المباشققر ،وتبع قًا لققذلا
عمل مجلس القضاء األعلى على قطل الصلة تماماً مل و ازرة العدل.

016

وفي الجانب الخر كانت السلطة التنفيذية والتي إن كانت تسلّم بجزئية عدم التقدخل فقي التقأثير علقى القضقاة
بأشخاصققهم إلصققدار ق ق اررات معينققة ،أو التققدخل فققي ش قؤون عملهققم المهنققي مققن الناحيققة النظريققة ،إال أنهققا لققم
تكن تسلم باألمور األخرى المتعلقة بالميزانيقة أو اإلشقراف علقى الجهقاز اإلداري فقي المحقاكم أو انتقداب ونققل
القض ققاة واح ققالتهم للتقاع ققد،

004

وبالتقققالي أص ققبحنا أم ققام ن ق قزاع ق ققائم ب ققين أه ققم مكونقققات قط ققاع العدال ققة بق ققالواقل

الفلسطيني.
وفي محاولة إلسقاط الضوء على واقل النزاع القائم بقين و ازرة العقدل ومجلقس القضقاء األعلقى بصقورة معمققة،
نبين ما يلي:
لقم يقتمكن وزيقر العقدل مقن القيقام بالعديقد مققن المهقام والصقالحيات التقي تضقمنها ققانون السقلطة القضقائية فققي
إطققار تطبيققق الفصققل المققرن بققين السققلطة القضققائية والسققلطة التنفيذيققة علققى أسققاس خضققوع كافققة السققلطات
ألحك ققام الق ققانون ال ققذي ي ققنظم الص ققالحيات والمه ققام المنوط ققة بك ققل س ققلطة .فف ققي إط ققار ص ققالحية وزي ققر الع ققدل
بمتابعققة المخالفققات التققي تقققل مققن القضققاة لواجبققاتهم ومقتضققيات وظيفققتهم،

001

فلققم يمققارس وزيققر العققدل هققذا

االختصققاص ،وذلققا يعققود لعققدم وجققود آليققة تمكققن وزيققر العققدل مققن العلققم بمخالفققات القضققاة واالطققالع علققى

016

أبو النصر "،استقالل القضاء الفلسطيني".

004

المرجل السابق.

001

أنظر المادة ( ،)3/07قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

079

سقلوكهم ومخالفقاتهم الوظيفيقة ،أو االطققالع علقى تققارير التفتققيش علقى القضقاة ،سقواء التفتققيش العقام القذي يققتم
بشكل دوري أو التفتيش الخاص على بعل القضاة الذي يتم في العادة بناء على شكاوى معينة.

002

وبالتققالي ال يمكققن لققوزير العققدل ممارسققة أي مققن اختصاصققاته التأديبيققة علققى القضققاة بسققبب مققا يمكققن وصققفه
بحجققب الرؤيققة عنققه مققن قبققل مجلققس القضققاء الققذي يققرفل إطالققاً تمكققين وزيققر العققدل مققن ممارسققة مثققل هققذه
االختصاصققات بذريعققة اسققتقالل السققلطة القضققائية كمققا يفس قره مجلققس القضققاء ،كمققا أن شققغور منصققب وكيققل
و ازرة العدل في تلا الفتقرة ،وبالتقالي عقدم مشقاركته فقي اجتماعقات مجلقس القضقاء األعلقى بصقفته عضقوًا فقي
تشققكيلة المجلققس؛ زاد مققن حالققة انقطققاع الققو ازرة عققن مجلققس القضققاء األعلققى ،وسققاهم فققي عققدم إطّققالع الققو ازرة
على األمور المتعلقة بالشأن القضائي بأي شكل من األشكال.

003

وبخصققوص صققالحية وزيققر العققدل بطلققب التحقيققق مققل القضققاة،

000

فلققم يققتمكن وزيققر العققدل مققن ممارسققة هققذا

االختصققاص وذلققا بسققبب عققدم تزويققد الققوزير بع قرائل االتهققام التققي تسققتدعي التحقيققق مققل القاضققي تمهيققدا
إلقامة الدعوى التأديبية عليه.

001

وبخصوص صالحية وزير العدل بطلب إقامة الدعوى التأديبية على القضاة،

000

فلم يستطل وزير العدل

القيام بهذا الدور الذي يتطلب منه ابتداء العلم بالمخالفات التي تقل من القضاة ونتائن التحقيق معهم،
وبالتالي يعتبر دور وزير العدل تراكميا في مجال تأديب القضاة ،ف ذا كان الوزير ال يمكنه العلم بالمخالفات

002

علي أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل وفق أحكام القانون (و ازرة العدل (د.ن).12 )2446،

000

أنظر المادة ( ،)2/06قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

000

أنظر المادة ( ،)1/06قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

003

المرجل السابق.12 ،

001

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.13 ،

081

التي تقل من القضاة ،وال يمكنه االطالع على تقارير التفتيش القضائ ي ،وال يمكنه القيام بدوره في طلب
التحقيق مل القضاة ،ف نه بالنتيجة ال يمكنه طلب إقامة الدعوى التأديبية على القضاة.
وفيمقا يتعلققق بصقالحية وزيققر العققدل بطلقب وقققف القاضققي عقن العمققل،

007

007

فق ن هققذا الققدور لقوزير العققدل أيضققا

مرتبط بما ورد أعقاله مقن صقالحيات تأديبيقة لقوزير العقدل علقى القضقاة ،حيقث أن وزيقر العقدل مسقتبعد تمامقًا
عققن الش ققأن ال ققوظيفي واإلداري للقض ققاة ،وبالت ققالي فه ققو مسققتبعد ع ققن ك ققل م ققا يخ ققص مخالف ققاتهم الوظيفي ققة ،وال
يمكنققه متابعققة هققذه المخالفققات دون وجققود آليققة معينققة يققتمكن مققن خاللهققا متابعققة الشققأن الققوظيفي والسققلوكي
للقضققاة ،حيققث أن طلققب وقققف القاضققي عققن العمققل مققن المفتققرل أن يقققوم بققه وزيققر العققدل وذلققا بققالنظر لمققا
يققدره القوزير مقن مقدى انعكقاس حالققة التحقيقق مقل القاضقي علقى حسققن أدائقه ونزاهتقه وحياديتقه ،ويققوم الققوزير
بطلب وقف القاضي عن العمل أثناء إجراءات التحقيق مل القاضي عقن جريمقة منسقوب إليقه ارتكابهقا ،وذلقا
مراعاة لمقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة.

006

وبخصوص صالحية وزير العدل فيما يتعلق بندب القضاة للعمل بأعمال غير قضقائية،

074

فلقم يمقارس وزيقر

العقدل هققذا االختصققاص علققى النحققو القوارد فققي القققانون 071،وهنقا يجققدر التنويققه أنققه يقققل علققى عققاتق الحكومققة
وأجهزة السلطة التنفيذية مخاطبة وزير الع دل بشقأن طلقب نقدب قاضقي للقيقام بأعمقال قضقائية غيقر عملهقم أو
باإلضققافة إليققه أو للقيققام بأعمققال قانونيققة حسققب مققا تقتضققيه المصققلحة الوطنيققة ،ويقققوم وزيققر العققدل بمخاطبققة
مجلس القضاء للحصقول علقى موافقتقه وبعقد ذلقا يصقدر ققرار النقدب ،ومقن الواضقح عمليقا أنقه فقي كثيقر مقن

007

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.13 ،

006

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.13 ،

071

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة القضائية.0 ،

007

أنظر المادة ( ،)17قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

074

أنظر المادة ( ،)3/23قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

080

الحققاالت يققتم مخاطب ق ة رئققيس مجلققس القضققاء األعلققى مباش قرة مققن قبققل أجه قزة السققلطة التنفيذيققة لنققدب قاضققي
للقيام بأعمال قانونية حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية ،وخاصة فقي مجقال عضقوية بعقل لجقان التحقيقق
التي تقرر تشكيلها األجهزة التنفيذية ،وعضوية بعل لجان التعيين والمقابالت للوظيفة الحكومية.
أمقا بخصقوص صقالحية وزيقر العقدل بطلقب اجتمقاع مجلقس القضقاء األعلقى،

073

072

فلقم يقتمكن وزيقر العقدل مقن

ممارسة هذه الصالحية ،وقد شهد العام  2441 – 2440عدة طلبات من وزير العقدل لعققد اجتمقاع لمجلقس
القضاء ،إال أن مجلس القضاء لم يجتمل بناء على طلب وزير العدل على اإلطالق.

070

أما بخصوص صالحية وزير العدل باعتماد مشروع الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية،

071

حيث أن

مجلس القضاء األعلى يتولى إعداد مشروع الموازنة واحالته إلى وزير العدل إلجراء المقتضى القانوني وفقًا
ألحكام قانون تنظيم الموازنة والمالية العامة ،فقد شهد تقديم الموازنة من خالل وزير العدل إشكالية تتمثل
بأن مجلس القضاء لم يلتزم في بعل السنوات بتقديم الموازنة لوزير العدل ،وعلى سبيل المثال فقد قدم
مجلس القضاء األعلى في األعوام ،2447 ،2440 ،2441 :مشروع الموازنة لو ازرة المالية مباشرة ،ولم
يتم تقديمها من خالل وزير العدل.

070

072

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.10 ،

070

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.10 ،

073

أنظر المادة ( ،)2/04قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

071

أنظر المادة ( ،)2/3قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

 070أبقو ديقاا ،واققل واختصاصقات و ازرة العققدل .11 ،أبقو ديقة وحقرب ،الفصققل المتقوازن بقين السقلطات فققي النظقام السياسقي الفلسقطيني :السققلطة
القضائية.7 ،

082

وهذا الوضل القائم كقا ن لقه تقأثيره علقى الجهقاز القضقائي فقي أنقه لقم يكقن هنقاا أي تطقور ققد حقدث فقي عمقل
الجهققاز القضققائي خققالل فت قرة السققلطة الوطنيققة بققل يمكققن القققول أنققه ت ارجققل إلققى الققوراء ،ممققا يققؤثر سققلبًا علققى
منظومة قطاع العدالة في الوقل الفلسطيني.

077

علققى ضققوء مققا سققبق ،نققرى أن مجلققس القضققاء األعلققى قققد فه قم مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،بصققورة ُمغققايرة
وعمققل علققى تطبيققق مبققدأ اسققتقالل القضققاء بصققورة ُمبققاله بهققا وصققلت إلققى حققد االسققتقاللية المطلقققة لمؤسسققة
السققلطة القضققائية ،األمققر يتنققافى مققل مبققدأ اسققتقالل القضققاء الققذي ُينققادي باسققتقالل القاضققي بشخصققه وعققدم
التقدخل بققه أو التققأثير عليقه أثنققاء قيامققه بأعمالققه ،ال باسقتقالل السققلطة القضققائية كمؤسسقة بصققورة مطلقققة عققن
بققاقي سققلطات الدولققة ،كمققا أنققه يتنققافى مققل مبققدأ الفصققل بققين السققلطات بمفهومققه المققرن ،والققذي يقضققي ب قامققة
نوع من العالقة المشتركة والمتبادلة بين سلطات الدولة وليس انفصالها عن بعضها بصقورة مطلققة .أمقا علقى
صعي د ما يجقب أن يكقون فقي العالققة مقا بقين مجلقس القضقاء األعلقى وو ازرة العقدل ،ف ننقا نقرى أنقه يجقب قيقام
عالقة مشتركة قائمة علقى التعقاون والتكامقل علقى صقعيد العالققة بقين هقاتين الجهتقين ،بمقا يقتالءم مقل أحكقام
الم ققنظم له ققذه العالق ققة م ققن جه ققة ،وبم ققا ي ققتالءم م ققل مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات كأح ققد أه ققم المب ققادل
الق ققانون ُ
الدسققتورية .وذلققا علققى الققرغم مققن أن هنالققا حجققة ال يمكققن االسققتهانة بهققا فيمققا يتعلّققق بققرفل تققدخل السققلطة
التنفيذي ققة ف ققي األم ققور اإلداري ققة المتعلق ققة بالوظيف ققة القض ققائية ،والت ققي تتمث ققل "ب ققأن الس ققلطة التنفيذي ققة وف ققي ح ققال
حظيت بدور في التدخل بقاألمور اإلداريقة المتعلققة بالشقأن القضقائي ،ف نهقا سقتعمل علقى إفسقاح المجقال أمقام
الواسققطة والمحسققوبية والسققيطرة السياسققية ،بغيققة التققدخل بصققورة مباش قرة أو غيققر مباش قرة فققي صققلب إج قراءات

077

أبو النصر" ،استقالل القضاء الفلسطيني".

083

التقاضققي" 077.ومققن جهققة أخققرى "ال يمكققن إنكققار قيققام حجققة قويققة ضققد إعطققاء القضققاة دو اًر مطلق قاً فققي إدارة
الوظيفققة القضققائية ،فتحققت ذريعققة اسققتقالل القضققاء قققد ينشققأ نققوع مققن التضققامن فيمققا بققين القضققاة أو نققوع مققن
العصبية القضائية ،بحيقث يتعقذر معقه إعمقال الرقابقة ،أو ضقمان الموضقوعية والشقفافية فقي القق اررات اإلداريقة
المتعلقة بمؤسسة القضاء".

076

إال أننققا نؤك ققد عل ققى أن اسققتئثار مجل ققس القض ققاء األعلققى بق ق دارة الوظيف ققة القضققائية بص ققورة مطلق ققة ،ال ُيش ققكل
المفهقوم الحقيققي السققتقالل القضقاء ،ويتعققارل مقل بنققاء مؤسسقة الفصققل بقين السققلطات التقي تهقدف إلقى منققل
مقيققدة يققتم فيهققا تقييققد سققلطات الدولققة ،مققن خققالل قيققام رقابققة متبادلققة
اسقتئثار السققلطة ،مققن خققالل بنققاء حكومققة ّ
بين السلطات الثالث .وبالتالي ف ن قيام مجلقس القضقاء األعلقى بمنقل قيقام هقذه الرقابقة وقيامقه بق دارة الوظيفقة
القضققائية بصققورة مطلق ققة ،والعمققل علققى فص ققل السققلطة القضققائية بص ققورة مطلقققة عققن ب ققاقي السققلطات تح ققت
ذريعة استقالل القضاء ،يؤدي بالنتيجة إلى قيام فهم ُمغاير لمبدأ الفصل بين السلطات واستقالل القضاء.

على ضوء ما سبق في بداية هذا المبحث نرى أن هيمنة السلطة التنفيذية بمختلقف أجهزتهقا وخاصقة األجهقزة
األمنيققة ،واسققتبدادها وقيامهققا بالعديققد مققن االنتهاكققات ببدايققة المرحلققة االنتقاليققة بحققق بققاقي السققلطات وخاصققة
السققلطة القضققائية ،سققاهم باحتققدام النقزاع القققائم بققين السققلطتين التنفيذيققة ممثلققة بققو ازرة العققدل ،والقضققائية ممثلققة
بمجل ققس القض ققاء األعل ققى عن ققد إنش ققائه ،وذل ققا م ققن خ ققالل قي ققام الس ققلطة القض ققائية بتبن ققي مفه ققوم ُمغ ققاير لمب ققدأ
اسققتقالل القضققاء ضققمن مؤسسققة الفصققل بققين السققلطات بعققد إنشققاء مجلققس القضققاء األعلققى ،أي بتبنققي فك قرة
االستقاللية التامة والمطلققة عقن أجهقزة السقلطة التنفيذيقة وخاصقة و ازرة العقدل ،كنتيجقة لإلطقار القذي مقرت بقه
077
076

كميل منصور ،استقالل القضاء في فلسطين (بيرزيت ،معهد الحقوق.10 ،)2411 ،
المرجل السابق.10 ،

084

العالقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية ومقا تضقمنته مقن انتهاكقات مقن قبقل السقلطة التنفيذيقة بحقق السقلطة
القضائية في بدايات السلطة الوطنية الفلسطينية وقبل إنشاء مجلس القضاء األعلى.
وبينققا
وبعققد أن قمنققا ب سقققاط الضققوء علققى الن قزاع القققائم بققين كققل مققن و ازرة العققدل ومجلققس القضققاء األعلققىّ ،
بعققل المققؤثرات التققي سققاهمت فققي هققذا الن قزاع القققائم ،إال أن هنققاا مققؤثرات أخققرى سققاهمت فققي اسققتمرار هققذا
النزاع فكان البد لنا من معرفة هذه المسببات والمؤثرات.
فمققا هققي هققذه المققؤثرات والمسققببات التققي سققاهمت باحتققدام هققذا النقزاع القققائم بققين كققل مققن و ازرة العققدل ومجلققس
القضاء األعلى؟

085

المبحث الثاني
المؤثرات والمسببات للنزاع القائم بين مجلس القضاء األعلى ووزارة العدل
سنقوم في هذا المبحقث بالحقديث عقن المقؤثرات والمسقببات للنقزاع الققائم حقول المفهقوم والممارسقة للفصقل بقين
السققلطات ومبققدأ اسققتقالل القضققاء فققي الواقققل الفلسققطيني مققن خققالل مطلبققين :نخصققص األول للحققديث عققن
"النصققوص" كأحققد المققؤثرات حققول الن قزاع ،والثققاني للحققديث عققن "األشققخاص/السققلطة" كأحققد المققؤثرات حققول
النزاع.

المطلب األول
"النصوص" كأحد المؤثرات حول النزاع
فق ققي هقققذا المطلقققب سق ققنعمل علق ققى د ارسقققة وتحليق ققل نصق ققوص الققققانون األساسق ققي الفلسق ققطيني ،وققققانون السق ققلطة
القضققائية رقققم ( )1لسققنة  ،2002وغيرهققا مققن الق قوانين والق ق اررات ذات الصققلة بالسققلطة القضققائية ،وذلققا فققي
محاولة لفحص ما إذا كان هنالا مشكلة في النصقوص أصقالً ،أدت إلقى تفقاقم النقزاع بقين أط ارفقه .وذلقا فقي
محاول ققة إلثب ققات فرض ققية أن غم ققول النص ققوص القانوني ققة الت ققي تح ققدد العالق ققة م ققا ب ققين و ازرة الع ققدل ومجل ققس
القضاء األعلى ساهمت باستمرار النزاع.
فققد تعققددت التشقريعات الفلسققطينية ذات العالقققة بالقضقاء،

074

ومققا يهمنقا فققي هققذه التشقريعات هققو :التشقريعات

الناظمققة للعالقققة مققا بققين مجلققس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل تحققت إطققار مبققدأ اسققتقالل القضققاء كجققزء مققن
مبدأ الفصل بين السقلطات ،ومقن هقذه التشقريعات الققانون األساسقي الفلسقطيني ،باعتبقاره المرجعيقة فقي تحديقد
074

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001الذي تم تعديله بقانون رقم ( )1لسقنة  ،2441وققانون اإلجقراءات الجزائيقة

رققم ( )3لسقنة  ،2441وققانون تشقكيل المحقاكم النظاميقة الفلسقطيني رققم ( )1لسقنة  2441القذي تقم تعديلقه بققانون رققم ( )2لسقنة ،2441

وقانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

086

صققالحيات واختصاصققات السققلطات الققثالث وتحديققد ماهيققة العالقققة القائمققة بققين هققذه السققلطات ونطققاق هققذه
العالقققة وحققدودها ،وبققالرجوع إلققى أحكققام القققانون األساسققي الفلسققطيني نجققد أنققه قققد ارعققى فققي أحكامققه مبققدأ
الفصققل بققين السققلطات 071،ومبققدأ اسققتقالل القضققاء،

072

إضققافة إلققى أنققه قققد نققص علققى إنشققاء مجلققس للقضققاء

األعلققى ُيشققترط التشققاور معققه بشققأن مشققروعات الق قوانين ذات الصققلة بالسققلطة القضققائية 073.بيققد أن القققانون
األساسققي لققم يققنظم العالقققة بققين مجلققس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل بصققورة مفصققلة ،إذ تبنققى الققنص علققى
المبادل العامة بخطوط عريضة وترا تفصيل طبيعة العالقة للقوانين ذات العالقة بالسلطة القضائية.
وب ققالرجوع إل ققى القق قوانين ذات العالق ققة بالس ققلطة القض ققائية ،وتحدي ققداً ق ققانون الس ققلطة القض ققائية رق ققم ( )1لس ققنة
 ،2442والققذي نققص علققى إنشققاء مجلققس القضققاء األعلققى ،وهققو القققانون الققذي ُيققنظم العالقققة مققا بققين مجلققس
يتبين لنا أن هذا القانون لم ينص إال على أحكام عامقة فيمقا يتعّلقق بتنظقيم
القضاء األعلى وو ازرة العدل ،ف نه ّ
مس ققألة اس ققتقالل القض ققاء ،إذ يكتف ققي بس ققرد مب ققادل فضفاض ققة تتس ققم ف ققي بع ققل األحي ققان ب ققالغمول واإلبه ققام،
وخاص ققة ف ققي الجوان ققب الت ققي تتعل ققق بتعي ققين القض ققاة وتقي ققيم أدائه ققم ،وت ققرقيتهم ،وادارة المح ققاكم عل ققى المس ققتوى
المركزي ،وتوزيل المسؤوليات بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل.

070

وب سقاط الضوء على أحكام ونصوص هذا القانون ولبيقان حالقة الغمقول التقي اكتنفقت أحكامقه وخاصقة فيمقا
يتعلققق باإلش قراف اإلداري علققى المحققاكم ،فبققالرجوع إلققى نققص المققادة ( )07فق قرة ( )1منققه والتققي تققنص علققى:
"لوزير العدل اإلشراف اإلداري على جميل المحاكم ،ولرئيس كقل محكمقة اإلشقراف علقى القضقاة العقاملين بهقا

071

أنظر المادة ( ،)2القانون األساسي الفلسطيني المعدل ،لعام .2443

073

أنظر المادة ( ،)144المصدر السابق.

072

أنظر المادة ( ،)67المصدر السابق.

070

منصور ،استقال القضاء في فلسطين.22 ،

087

وعلققى سققير العمققل فيهققا".

071

وفققي محاولققة لتفسققير هققذه المققادة ف ق ن لققوزير العققدل صققالحية اإلش قراف اإلداري

على جميل المحاكم ،أي بمعنى المسؤولية علقى المقوظفين اإلداريقين وكقل مقا يتعلقق بالشقؤون اإلداريقة والفنيقة
لهققذه المحققاكم ،ومققن ناحي ققة أخققرى تعطققي هققذه الم ققادة ل قرئيس كققل محكمققة ص ققالحية اإلش قراف علققى القض ققاة
الع ققاملين به ققا وس ققير العم ققل فيه ققا ،ولك ققن ه ققل تعن ققي عب ققارة "وس ققير العم ققل فيه ققا" األم ققور المتعلق ققة بق ق جراءات
التقاضققي فقققط ،أم أنهققا تشققمل األمققور اإلداريققة والفنيققة فققي هققذه المحققاكم لتمتققد إلققى اإلش قراف علققى المققوظفين
اإلداريين في المحكمة وفي حقال كقان األمقر كقذلا فق ن "اإلشقراف اإلداري" الممنقوح لقوزير العقدل ققد يتنقاقل
م ققل "اإلشق قراف عل ققى س ققير العم ققل بالمحكم ققة" الممن ققوح لرئيس ققها؛ األم ققر ال ققذي ي ققؤدي إل ققى الغم ققول واإلبه ققام
والتنققاقل ،لع ققدم وض ققوح م ققا ج ققاء ف ققي ه ققذه الم ققادة بش ققأن ص ققالحية اإلشق قراف اإلداري عل ققى المح ققاكم بص ققورة
صق قريحة وواض ققحة ،مم ققا ُيفس ققح المج ققال أم ققام ت ققأويالت متع ققددة لتكييق قف الص ققالحيات واالختصاص ققات .وق ققد
خضققعت هققذه المققادة إلققى تققأويالت متباينققة مققن قبققل كققل طققرف مققن أط قراف الن قزاع ،إذ تتمثققل إدارة المحققاكم
بمسققتويين اثنققين :أولهمققا المسققتوى الققوطني ،ويتققألف مققن دائ قرة مركزيققة تتققولى المسققؤولية العامققة علققى جميققل
المق قوارد البشق قرية باس ققتثناء القض ققاة ،وحوس ققبة إدارة ال ققدعاوى ،والمب ققاني واألجهق قزة؛ وثانيهم ققا مس ققتوى المحكم ققة
نفسقها ،إذ يتققولى القاضقي رئققيس المحكمقة مسققؤولية إدارة محكمتققه ويوجقد اتفققاق عقام بهققذا الخصققوص ،إال أن
ثمة جدل قائم حول تولي إدارة المحاكم علقى المسقتوى المركقزي القوطني.

070

فقالحجن التقي تؤيقد مقنح السقلطة

التنفيذية هذه ال صالحية تتمثل في أن إدارة المحاكم تندرج ضمن المهقام التقي تققل ضقمن المسقؤولية السياسقية
– التنفيذيققة ،وهققي تيسققير الوصققول إلققى العدالققة وتققأمين احتياجققات القضققاء ليققتمكن مققن القيققام بمهامققه باعتبققاره
يققدم خدمققة عامقة ،باإلضققافة إلقى أن هققذه المهقام تسققتلزم كفقاءة وفعاليققة ومتابعقة إداريققة ،واذا مقا اتجققه القضققاة
071

المادة ( ،)1/07قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

486منصور ،استقالل القضاء في فلسطين.17 ،

088

إلق ققى االهتمق ققام الجق ققدي بالمسق ققائل ذات الطق ققابل اإلداري والفنق ققي مثق ققل توظيق ققف الط ق قواقم المسق ققاندة ،أو اختيق ققار
برمجيات تكنولوجيا المعلومات ،أو صيانة مباني المحاكم ،فهقذا ققد ُيشقغلهم عقن التركيقز علقى تأديقة وظيفقتهم
األساس ققية.

077

أم ققا ال ققذين يس ققاندون ت ققولي مجل ققس القض ققاء مس ققؤولية ه ققذه المس ققائل ،فيس ققتندون عل ققى حجت ققين

رئيسققيتين أوالهمققا" :أنققه لققيس علققى القضققاة أو علققى مجلققس القضققاء األعلققى التعامققل المباشققر مققل مثققل هققذه
األمققور ،فهققي مققن اختصققاص دائ قرة إداريققة مركزيققة يقققل علققى عاتقهققا رفققل التقققارير ذات العالقققة إلققى مجلققس
القضاء كي يزودها بالتوجيهقات العامقة .وثانيهمقا :أنقه لقيس مقن الحكمقة إعطقاء هقذا القدور للسقلطة التنفيذيقة،
ألنققه قققد يتققيح لهققا تخصققيص تسققهيالت أو منعهققا عققن بعققل القضققاة ،أو بعققل المحققاكم ،علققى أسققاس غيققر
موضققوعي ،غيققر أن مؤيققدي دور السققلطة التنفيذيققة يسققتطيعون الققرد علققى هققذه الحجققة األخي قرة ،بققأن مجلققس
القضاء قد يتبل هو أيضًا النهن التقديري غير الموضوعي ذاته".

077

وهنقا نقرى أنقه كقان مقن الواجققب تحديقد هقذا االختصقاص بصقورة أكثقر وضققوحاً لتجنقب الخقول فقي مثقل هققذه
التفسيرات التي تتبناهقا كقل جهقة بمقا يتوافقق مقل مصقالحها تحقت ذريعقة تحقيقق العدالقة .وبالتقالي يتبقين لنقا أن
ققانون السققلطة القضقائية لققم ُيبقين محققددات العالقققة بقين و ازرة العققدل ومجلقس القضققاء األعلقى بصققورة واضققحة
ووافيققة ،وخاصققة فيمققا يتعّلققق بموضققوع اإلش قراف اإلداري علققى المحققاكم ،والققذي ُيعتبققر أحققد أهققم اإلشققكاليات
القائمة بين طرفي النزاع.
إضافة إلى ما سقبق فق ن أحكقام ققانون السقلطة القضقائية لسقنة  2442تُمثقل إشقكالية أخقرى فيمقا يتعلقق بنقدب
القضاة ،إذ نصت المادة ( )23من ذات القانون علقى "يكقون نققل القضقاة أو نقدبهم بققرار مقن مجلقس القضقاء
األعلققى ،ويعتبققر تققاريخ النقققل أو النققدب مققن تققاريخ التبليققه بققالقرار .اسققتثناء ممققا ورد فققي الفققرتين أعققاله يجققوز
487منصور ،استقالل القضاء في فلسطين.17 ،
077

المرجل السابق.17 ،

089

نققدب القاضققي مؤقتققا للقيققام بأعمققال قضققائية غيققر عملققه أو باإلضققافة إليققه أو للقيققام بأعمققال قانونيققة متققى
اقتضت ذلا مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى".
وهنققا نالحققظ أن عموميققة هققذا الققنص ،وغيققاب إج قراءات مكتوبققة وواضققحة ومعلنققة لنققدب القضققاة فققي الجهققاز
القضائي بشكل عام .وعدم وجود الئحة تنظم العالقة مل وزيقر العقدل فيمقا يتعلقق بن ققدب القاضقي مؤقتقاً للقيقام
بأعمال قضائية غيقر عملقه ،أو باإلضقافة إليقه ،أو للقيقام بأعمقال قانونيقة متقى اقتضقت ذلقا مصقلحة وطنيقة،
بق قرار مققن وزيققر العققدل بعققد موافقققة مجلققس القضققاء األعلققى .كمققا أن عققدم وضققوح عبققارة "متققى اقتضققت ذل قا
مصلحة وطنية" يشكل مدخال لتدخل وزير العدل في تحديد أماكن عمل القضاة والمحقاكم التقي يعملقون فيهقا،
ويفسح المجال أمقام وزيقر العقدل للتققدم بطلبقات النققل والنقدب بصقورة تربقا مجلقس القضقاء األعلقى ،حتقى لقو
لققم يوافققق مجلققس القضققاء األعلققى علققى ذلققا ،وحتققى لققو كققان دور وزيققر العققدل دو ًار إداري قًا .علم قًا أن قققانون
تشكيل المحاكم النظامية

076

ينص على انتداب القضاة كحقق لمجلقس القضقاء األعلقى ،ولقم يتطقرق لالسقتثناء

الذي ورد في قانون السلطة القضائية والذي يمنح دو اًر لوزير العدل بشأن ندب القضاة.

064

إضقافة إلققى ذلققا ،فق ن نققص المققادة ( )06مقن قققانون السققلطة القضققائية لعققام  ،2442يتصققف بالعموميققة دون
وضل أي محددات ،مما يخلق إشكالية بين وزير العدل ومجلقس القضقاء األعلقى ،إذ تقنص المقادة ( )06منقه
على" :تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من وزيقر العقدل أو مقن رئقيس
المحكمقة العليقا أو مقن رئقيس المحكمقة التقي يتبعهقا القاضقي".

076

أنظر ،المادة ( ،)31قانون تشكل المحاكم النظامية رقم  1لسنة .2441

061

المادة ( ،)06قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

064

061

وهنقا نالحقظ أن عقدم تحديقد مجقاالت طلققب

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة القضائية.0 ،

091

وزيققر الع ققدل إقام ققة دعققوى تأديبي ققة عل ققى القضققاة م ققن ش ققأنه أن يفسققح المج ققال لت ققدخل السققلطة التنفيذي ققة تج ققاه
القضاة ،وقد يؤدي إلى تهديد القضاة برفل دعوى تأديبية بحقهم للضغط عليهم في مسألة ما.

062

وفقي محاولققة مققن قبققل مجلققس القضققاء األعلققى لتالفققي المشقاكل الناجمققة عققن تفسققير هققذا القققانون ،فقققد أصققدر
المجلققس خمسققة ق ق اررات خققالل سققنة  ،2440وهققي الققرار رقققم ( )1بشققأن الالئحققة التنفيذيققة للمكتققب الفنققي،

063

القذي تشقتمل مسقؤولياته علقى اسقتنباط المبقادل القانونيققة مقن األحكقام القضقائية التقي يتبناهقا المجلقس ،واجق ارء
األبحققاث واعققداد مشققاريل الق قوانين لمصققلحة المجلققس؛ والق قرار رقققم ( )2بشققأن قواعققد مباش قرة مجلققس القضققاء
األعلقى الختصاصققاته؛ 060والققرار رقققم ( )3بشقأن مدونققة السقلوا القضققائي؛ 061والققرار رقققم ( )0بشقأن الئحققة
التفتيش القضائي؛ 060والقرار رقم ( )1بشأن الئحة تحديد أقدمية القضاة.

067

وقد ظهرت الحاجة إلى إحداث تغييرات في ققانون السقلطة القضقائية لسقنة  ،2442لمقا أصقبح ثابتقًا مقن عقدم
قققدرة هققذا القققانون علققى خلققق نققوع مققن االسققتقرار فققي الواقققل العملققي ،فقققد أثققار تطبيققق هققذا القققانون تفسققيرات
واجتهقققادات عديق ققدة مق ققن مختلق ققف األط ق قراف ،وظهق ققرت العديق ققد مق ققن اإلشق ققكاليات بسق ققبب عق ققدم وضق ققوح بعق ققل
النصوص الواردة فيه خصوصًا في إطار العالقة بين مجلقس القضقاء وو ازرة العقدل ،كمقا جقاء هقذا الققانون -
كمققا أشقرنا سققابقاً -بنصققوص ذات طبيعققة عموميققة ،ولققم تُضققل حتققى اللحظققة أي لقوائح تنفيذيققة لققه ،وقققد بققدأت
أولى المحاوالت إلحداث التغيير عبر طرح الحكومة لمشروع قانون معدل لققانون السقلطة القضقائية فقي بدايقة
العقام  ،2441هقدف إلقى تعقديل بعقل نصقوص الققانون األصقلي علقى نحقو محقدود ولكنقه لقم يققر .ثقم تقاله

062

أبو دية وحرب ،الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني :السلطة القضائية.6 ،

060

أنظر ،قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )2لسنة  ،2440بشأن الئحة قواعد مباشرة مجلس القضاء األعلى الختصاصاته.

060

أنظر ،قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )0لسنة  ،2440بشأن الئحة التفتيش القضائي.

063

أنظر ،قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )1لسنة  ،2440بشأن الالئحة التنفيذية للمكتب الفني.

061

أنظر ،قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )3لسنة  ،2440بشأن مدونة السلوا القضائي.

067

أنظر ،قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )1لسنة  ،2440بشأن الئحة تحديد أقدمية القضاة.

090

محاولقة جديقدة انطلققت مقن التفقويل القذي أعطقاه الققرار الرئاسقي عبقر وضقل ققانون معقدل قدمتقه الحكومقة
كمشقروع ققانون معقدل إلقى المجلقس التشقريعي بتقاريخ  ،2441/0/17وققد اتسقم المشقروع بالشقمولية بحيقث
استلهم نصوص القانون األصلي هيكالً ومضموناً ،كما تم إدخال تعديالت أساسقية تركقزت فقي جوانقب معينقة
بما يتجاوز مواطن الخلل في القانون األصلي ،ومن أبرز سمات ذلا المشقروع أنقه تضقمن أحكامقا بتوضقيح
مفهوم اسقتقالل القضقاء والمعقايير الدوليقة المرتبطقة بقذلا ،كمقا ققام بتوسقيل عضقوية مجلقس القضقاء األعلقى
وادخقال عناصقر غيقر قضقائية إلضقفاء الشقفافية علقى عمقل المجلقس وحمايتقه مقن أي تقدخل فقي المسقتقبل.
ونقص علقى تشقكيل أمانقة عامقة وتشقكيل لجقان لمجلقس القضقاء بغيقة مأسسقة عملقه ،كمقا اسقتحدث منصقب
مدير المحاكم ،وعمل على وضل إجراءات ومعايير واضحة ومحددة لتعيين القضاة وأعضاء النيابقة العامقة.
ولعقل مقن أبقرز سقماته توضقيحه لصقالحيات كقل مقن مجلقس القضقاء األعلقى وصقالحيات و ازرة العقدل علقى
نحو محدد ،وأيضا إدخاله تعديال هاما في مجال موازنة السلطة القضائية.

067

وكان من نتقائن ققراءات ومقداوالت المجلقس التشقريعي للمشقروعين المعقدلين أعقاله ،إققرار المجلقس فقي نهايقة
ونشقير هنقا إلقى أن إققرار
المطاف بالقراءة الثالثة لققانون جديقد خقاص بالسقلطة القضقائية ولقيس قانونقا معقد ً
الُ .
مشققروع قققانون السققلطة القضققائية لعققام  2441قققد انطققوى علققى صققعوبات كثيقرة ،حيققث أن األمققر كققان يتطلققب
الت عامققل مققل مشققروع القققانون المعققدل المعققد مققن قبققل و ازرة العققدل والمحققال مققن مجلققس الققوزراء إلققى المجلققس
التش قريعي والققذي كققان قققد أُقققر بققالقراءة األولققى مققن قبققل المجلققس التش قريعي بتققاريخ  ،2441/3/14باإلضققافة
إلى المشروع الذي ُيعتبر توفيقيًا بين األطراف والمعد مقن قبقل اللجنقة التوجيهيقة لتطقوير القضقاء والعقدل التقي
ت ققم تش ققكيلها بقق قرار قق قرار مجل ققس ال ققوزراء رق ققم (/17/41م.و/أ.ق) بت ققاريخ  2441/41/31وبمرس ققوم رئاس ققي

067

البرغوثي ،تقرير حول حالة السلطة القضائية.33 ،

092

بتاريخ  ،2441/3/10والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء واحالته ،بقرار مجلقس القوزراء رققم
(/46/14/40م.و/أ.ق) بتاريخ  2441/40/17إلى المجلس التشريعي إلق ارره.
وققد تققم إققرار مشقروع القققانون المعققدل بققالقراءة الثانيقة بتققاريخ  2441/7/21الققذي حقاول دمققن مشققروع القققانون
المقققر بققالقراءة األولققى ومشققروع القققانون المعققد مققن قبققل اللجنققة التوجيهيققة ،وتققم إق ق ارره بققالقراءة الثالثققة مققن قبققل
المجل ققس التشق قريعي بت ققاريخ  ،2441/14/1وت ققم توقي ققل الق ققانون م ققن قب ققل رئ ققيس الس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية
بتققاريخ  ،2441/14/11ونشققر فققي الجريققدة الرسققمية (الوقققائل الفلسققطينية) بتققاريخ  2441/11/6ليبققدأ العمققل
به اعتبا اًر من ذاا التاريخ.

066

والواضقح أن صقدور الققانون الجديقد "ققانون السقلطة القضقائية رققم ( )11لسقنة  144،2441أثقار العديقد مقن
التساؤالت سواء من ناحية الطريقة اإلجرائية التقي أققر بهقا فقي المجلقس التشقريعي ،ومقن ثقم تصقديقه واحالتقه
للنشر من قبل الرئيس ،أو من حيث مضمونه واألسس والمفاهيم والسياسات التي شملها هذا الققانون ،األمقر
الذي جعله موضل اختالف بين الجهات المعنية به ،مما أثار جدالً واسقعاً بقين األوسقاط القانونيقة والسياسقية
والمجتمعيقة .فمقن جهقة اعتبرتقه اللجنقة التوجيهيقة غيقر منسقجم مقل الصقيغة التقي توافقق عليهقا مختلقف
وسقل مقن
األطقراف والتقي رفعقت كمشقروع مقن الحكومقة ،بينمقا اعتبرتقه و ازرة العقدل إنجقا اًز للقو ازرة ،باعتبقاره ققد ّ
اختصاصات و ازرة العدل وفصلها بصورة واضحة ،ولم يقف األمر عنقد هقذا الحقد فالقضقاء ققال كلمتقه أيضقاً،
وققد كانقت كلمتقه هقي الفيصقل والكلمقة األخيقرة ،حيقث أصقدرت المحكمقة الفلسقطينية العليقا بصقفتها محكمقة
دستورية ق ار ًار بتاريخ  141،2441/11/27حكمت فيه بعدم دستورية قانون السقلطة القضقائية رققم ( )11لسقنة

066

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.1 ،

141

أنظر ،قرار المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية ،رقم ( )1لسنة .2441

144

نشر بالوقائل الفلسطينية العدد  ،04المؤرخ في .2441/11/6
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 ،2441واعتباره كأن لم يكن ،مما أثار مقن جديقد جقدالً واسقعاً حقول ققرار المحكمقة وتبعاتقه وانقسقمت الراء
ما بين مؤيد للقرار 142،ومعارل له.

143

وان إلغاء قانون السلطة القضائية الجديقد ،يجعقل مقن العبقث القدخول فقي تفصقيالته وتقييمقه وبيقان أثقره ،ومقا
نقود اإلشقارة إليقه فققط هقو أن إلغقاء هقذا الققانون مقن شقأنه إعقادة العمقل بققانون السقلطة القضقائية الققديم لسقنة
 ،2442وال ققذي ل ققم يس ققعف تنظ ققيم العالق ققة ب ققين مجل ققس القض ققاء وو ازرة الع ققدل بص ققورة واض ققحة ،مم ققا يعن ققي
استمرار اإلشكالية بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل بسبب غمول نصقوص ققانون السقلطة القضقائية
رققققم ( )1لسق ققنة  ،2442والق ققذي ال ي ق قزال مطبق ق قاً حتق ققى هق ققذه اللحظق ققة ،كمق ققا أن قيق ققام رئق ققيس السق ققلطة الوطنيق ققة
الفلسطينية ب صدار القرار بققانون رققم ( )2لسقنة  2440بشقأن تعقديل ققانون السقلطة القضقائية رققم ( )1لسقنة
 2442والققذي تققم إلغققاؤه فيمققا بعققد،

140

يؤكققد علققى الحاجققة الماسققة لتعققديل قققانون السققلطة القضققائية السققاري

بمجمله ،لما يحتويه من غمول ونقص وفقاً لما بيناه أعاله.

وعلققى ضققوء مققا سققبق فقققد توصققلنا إلققى أن قققانون السققلطة القضققائية رقققم ( )1لسققنة  ،2442تضققمن أحكام قًا
مبهمة وفضفاضة حول العديد من المسائل ذات الصلة بالعالقة ما بقين مجلقس القضقاء األعلقى وو ازرة العقدل
فيمق ا يخقص صقالحيات واختصاصققات كقل مقنهم بالسققلطة القضقائية ،ممقا سقاهم باحتققدام النقزاع بقين الجهتققين،
قدخل م ققن جان ققب و ازرة الع ققدل،
وكان ققت النتيج ققة قي ققام مجل ققس القض ققاء األعل ققى بق ق دارة مهن ققة القض ققاء دون أي ت ق ّ
142

أنظقر ،موقققف المستشقار زهيققر الصقوراني ،رئققيس مجلقس القضققاء األعلقى سققابقاً ،القذي اعتبققر إققرار مشققروع ققانون السققلطة القضقائية بشققكله

143

مققن أبققرز الجهققات المعارضققة لهققذا الق قرار المجلققس التش قريعي الفلسققطيني ،أنظققر ،تقريققر اللجنققة القانونيققة فققي المجلققس التشقريعي حققول ق قرار

140

الق ق قرار بق ق ققانون رق ق ققم ( )2لس ق ققنة  2440بش ق ققأن تع ق ققديل ق ق ققانون السق ققلطة القض ق ققائية رق ق ققم ( )1لس ق ققنة  ،2442ملغ ق ققي صق ق قراحة (أي ق ققار،)2412

الحالي سيدفل للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية ،صحيفة األيام.7 ،2441/14/12 ،

المحكمة العليا بشأن قانون السلطة القضائية لسنة .2441

.http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2006&MID=15073&lnk=2
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بحيث استأثر المجلس على إدارة المحقاكم ،وققام بالتعامقل مقل و ازرة الماليقة بصقورة مباشقرة فقي جميقل المسقائل
المتعلقة بموازنة القضاء.

المطلب الثاني
"األشخاص/السلطة" كأحد المؤثرات حول النزاع
بعققد أن قمنققا بالحققديث عققن النصققوص كأحققد المققؤثرات التققي سققاهمت باحتققدام النقزاع بققين و ازرة العققدل ومجلققس
القضاء األعلى ،سنقوم في هقذا المطلقب بالحقديث عقن األشقخاص (ممثلقي كقل مقن طرفقي النقزاع) والسقلطات
التقي يمثلونهققا ،كأحقد المققؤثرات التققي سقاهمت باحتققدام هقذا التنققازع .وذلققا فقي محاولققة إلثبقات فرضققية أن قيققام
كقل مقن ممثلقي السقلطتين التنفيذيققة والقضقائية بالتنقافس علقى تحقيقق السققيطرة علقى القطقاع العقدلي ممقا يققؤدي
بالنتيجققة إلققى تعزيققز رأس المققال االجتم قاعي

141

لققدى كققل مققنهم ،أدى إلققى توجيققه مسققار كققل مققنهم نحققو تبنققي

تفسيره الخاص لنظريتي فصل السلطات واستقالل القضاء.
وفي ظل الحقديث عقن مفهقوم الفصقل بقين السقلطات واسقتقالل القضقاء ،وتحديقدًا العالققة بقين مجلقس القضقاء
األعلى وو ازرة العدل ،نرى أنه من الضقروري التوفيقق بقين اعتبقارين مهمقين همقا :اسقتقالل القضقاء مقن جهقة،
والمسائلة القائمة على الرقابة المتبادلة والموضوعية ،مقن جهقة أخقرى ،بمقا يضقمن نشقوء نظقام قضقائي يتمتقل
باالستقالل ويخضل للمساءلة والمحاسبة في آن معاً.
141

يعققرف بييققر بورديققو )(Pierre Bourdieu

رأس المققال االجتمققاعي ) (social capitaبأنققه كققم المقوارد الواقعيققة أو المحتملققة التققي يققتم

الحصقول عليهققا مقن خققالل امقتالا شققبكة مقن العالقققات الدائمقة المرتكقزة علقى الفهقم والقوعي المتبققادل ،وذلقا فققي إطقار االنطقواء تحقت لقواء

جماع ق ق ق ق ققة معين ق ق ق ق ققة ،فاالنتم ق ق ق ق ققاء لجماع ق ق ق ق ققة م ق ق ق ق ققا يم ق ق ق ق ققنح ك ق ق ق ق ققل عض ق ق ق ق ققو م ق ق ق ق ققن أعض ق ق ق ق ققائها س ق ق ق ق ققنداً م ق ق ق ق ققن الثق ق ق ق ق ققة واألم ق ق ق ق ققان الجم ق ق ق ق ققاعي.
ويعتمد حجم رأس المال االجتماعي الذي يتحصل عليه فاعل معين على حجم شبكة العالقات التي يمكنه إدارتها بكفاءة ،ويعتمد كذلا على

كم رؤوس األموال األخرى كرأس المال الثقافي والرمزي واالقتصادي التي يمتلكها الفاعلون الخرون المشاركون في شبكة العالقات .أنظر:

حسق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققني عبق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققد العظق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققيم " ،ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قراءة فق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققي سوسق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققيولوجيا بييق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققر بورديق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققو" (أي ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققار،)2412

.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=277688
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وان اختالف وجهات النظر حول التوفيق بين الفصل بين السلطات واستقالل القضاء ،بين ممثلي أطراف
النزاع (و ازرة العدل ،ومجلس القضاء األعلى) ،يرجل وفقًا لرؤية كل منهم وتوجهاته بما يتالءم مل تفسيره
الخاص ألحكام القانون بخصوص صالحيات واختصاصات كل من مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل،
وذلا وفقًا لقناعاتهم لتفسير مبدأي الفصل بين السلطات واستقالل القضاء بما يخدم مصالح المؤسسة التي
يمثلونها،

140

وذلا في محاولة لتحقيق السيطرة على قطاع العدالة مما يؤدي بالنتيجة إلى تعزيز رأس المال

االجتماعي لدى كل منهم ،على نحو ما سنبينه فيما يلي:
إذ ينادي ممثل مجلس القضاء األعلى (رئيس مجلس القضاء األعلى) "باالستقالل الكامل للسلطة
القضائية" ،ويرى أن " استقالل السلطة القضائية يعني بالضرورة خضوع العاملين فيها لمجلس القضاء
األعلى إداريا وفنيًا ،كونهم األقدر على إدارة شؤون القضاء وتحديد احتياجاته اللوجستية ،وقد أثبتت التجربة
العملية خالل  14سنوات الماضية هذا األمر" .وكان من توصيات المؤتمر الثاني إلدارة المحاكم بعنوان
"إدارة المحاكم تعزيز فعالية الهيئات القضائية وخدمات الجمهور" ،التأكيد على ضرورة اإلسراع في خطوات
عملية لتحقيق االستقالل اإلداري والمالي للسلطة القضائية.

147

ويقدم تفسيره الستقالل القضاء ،باالستقالل
ومن جهة أخرى يرى ممثل و ازرة العدل (وزير العدل آنذاا)ُ ،
النسبي بما يتوافق مل الفصل المرن بين السلطات ،إذ يرى أن "أن إدارة المحاكم هي نقطة تعاون وتوافق
بين و ازرة العدل ومجلس القضاء األعلى".

140
147

147

منصور ،استقالل القضاء في فلسطين.30 ،

الجققالد :العدالققة هققدف سققام يجققب علينققا أن نكققرس الجهققود لتحقيقهققا ،خققالل مققؤتمر إدارة المحققاكم الثققاني تحققت عنقوان 'إدارة المحققاكم تعزيققز

لفعاليق ق ق ق ق ق ق ق ق ققة القضق ق ق ق ق ق ق ق ق ققاء وخق ق ق ق ق ق ق ق ق ققدمات الجمهق ق ق ق ق ق ق ق ق ققور' فق ق ق ق ق ق ق ق ق ققي مدينق ق ق ق ق ق ق ق ق ققة بيق ق ق ق ق ق ق ق ق ققت لحق ق ق ق ق ق ق ق ق ققم ،بتق ق ق ق ق ق ق ق ق ققاريخ ( ،2412/1/14أي ق ق ق ق ق ق ق ق ق قار،)2412

147

.http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=130688

حسن عبد الجواد" ،بيت لحم :المشاركون يناقشون استراجية مجلس القضقاء ومأسسقة السقلطة القضقائية"( ،أيقارhttp://www.al- ،)2412
.ayyam.com/article.aspx?did=191282&date=5/12/2012
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فبالرغم من تبني مبدأ الفصل بين السلطات وااللتقزام بتطبيقق مبقدأ اسقتقالل القضقاء فقي فلسقطين وبقالرغم مقن
وج ققود ق ققانون ي ققنظّم العالق ققة ب ققين ك ققل م ققن و ازرة الع ققدل ومجل ققس القض ققاء األعل ققى بخص ققوص تنظ ققيم الس ققلطة
القضققائية – بغققل النظققر عققن مققدى فاعليققة هققذا القققانون ،-إال أن الممارسققات العمليققة عكسققت قيققام أط قراف
النق قزاع بتطبي ققق نص ققوص ه ققذا الق ققانون وف ققق تفس ققيراتهم المختلف ققة ،وخاص ققة الس ققلطة القض ققائية ممثل ققة بمجل ققس
وتبنققي
القضققاء األعلققى ،وذلققا مققن خققالل تبنققي التفسققيرات والقيققام بالممارسققات المخالفققة ألحكققام هققذا القققانونّ ،
فهققم ُمغققاير لمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،إلققى الحققد الققذي فهققم فيققه مجلققس القضققاء األعلققى ،اسققتقالل القضققاء
على أنه اسقتقالل كامقل لمجلقس القضقاء فقي إدارة شقؤون القضقاء دون أي تقدخل مقن السقلطتين التشقريعية أو
التنفيذية ،وخاصقة و ازرة العقدل فيمقا يتعلقق باإلشقراف اإلداري علقى المحقاكم 146،وبعبقارة أخقرى فققد سقاد توجقه
ب ققين أوس ققاط القض ققاة ُيش ققدد عل ققى مب ققدأ الفص ققل ب ققين الس ققلطات دون اإلقق قرار بض ققرورة تفعي ققل نظ ققام الضق قوابط
والتوازن والتعاون فيما بقين السقلطات القثالث،

114

علقى القرغم مقن نقص ققانون السقلطة القضقائية السقاري علقى

بعل االختصاصات لوزير العدل تجاه إدارة شؤون القضاء.
وفققي محاولققة إلسقققاط الضققوء علققى ممارسققات ممثلققي كققل مققن و ازرة العققدل ومجلققس القضققاء األعلققى بالتنققافس
للسققيطرة علققى قطققاع العدالققة مققن خققالل العمققل علققى توسققيل اختصاصققات وصققالحيات مؤسسققاتهم ،وتعزيققز
االنفصق ق ققال بق ق ققين مق ق ققا ُيمكق ق ققن أن ُنطلق ق ققق عليهق ق ققا "إقطاعيقق ققات" بقطق ق ققاع العدالقق ققة ،وتوسقق ققيل حقق ققدود صق ق ققالحياتها
واختصاصاتها على حساب األركان األخرى ،مما يؤدي بالنتيجقة إلقى تعزيقز رأس المقال االجتمقاعي لقدى كقل
نبين ما يلي:
منهمّ ،
146
114

مقابلة مل القاضي سامي صرصور.

منصور ،استقالل القضاء في فلسطين.30 ،
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قققام مجلققس القضققاء األعلققى بعققدة خط قوات واج قراءات فققي محاولققة منققه لتحقيققق السققيطرة علققى قطققاع العدالققة،
ال قائمقًا بذاتقه ،فققد ققام مجلقس القضقاء األعلقى مقن خقالل المحكمقة
وجعل مجلس القضاء األعلقى كيانقًا مسقتق ً
العليققا بصققفتها محكمققة دسققتورية ب لغققاء قققانون السققلطة القضققائية رقققم ( )11لسققنة  ،2441مققن خققالل الطعققن
الدسققتوري رقققم ( )1لسققنة  ،2441إذ حكمققت المحكمققة بعققدم دسققتورية قققانون السققلطة القضققائية رقققم  11لسققنة
 2441المنشور بالعدد الستين من الوقائل الفلسقطينية الصقادر فقي  6نقوفمبر لسقنة  ،2441واعتبقاره كقأن لقم
يكققن ،بسققبب مخالفققات إجرائيققة 111.وهنققا ُيمكققن القققول بققأن مجلققس القضققاء األعلققى مققن خققالل المحكمققة العليققا
بصققفتها محكمققة دسققتورية ،كققان الخصققم والحكققم فققي الطعققن الدسققتوري إللغققاء قققانون السققلطة القضققائية رقققم
( )11لسققنة  ،2441كمققا نشققير هنققا إلققى أن هققذه الم قرة األولققى التققي يققتم فيهققا إلغققاء قققانون مققن قبققل المحكمققة
العليا بصفتها محكمة دستورية لعدم دستوريته ،واعتباره كأن لم يكن.

كما تقدم رئيس مجلس القضاء سنة  2447بمشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة
،2442

112

يحاول من خالله إلغاء المادة ( )07أعاله والغاء معظم مواد قانون السلطة القضائية التي

تعطي صالحيات لوزير العدل في إدارة الشأن القضائي ،إال أن هذا المشروع لم يتم إق ارره.

113

وفي محاولة أخرى من قبل رئيس مجلس القضاء إللغاء اختصاصات وزير العدل الواردة في قانون السلطة
القضائية رقم ( )1لسنة  2442فقد تقدم بطعن دستوري رقم  2446/2في منتصف سنة  2446ضد رئيس

111

قرار المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية ،رقم ( )1لسنة  ،2441بتاريخ .2441/11/27

113

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.17 ،

112

أنظر ،مشروع قانون السلطة القضائية لعام  ،2447المعدل لقانون السلطة القضائية رقم ( )1لعام ،2442

098

السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي وموضوع ه الطعن بدستورية المواد التي وردت في قانون
السلطة القضائية المتعلقة بصالحيات وزير العدل.

110

وفققي مجققال التش قريعات الثانويققة فقققد تقققدم رئققيس مجلققس القضققاء سققنة  2446بكتققاب لققديوان الفتققوى والتش قريل
لنش ققر اللق قوائح الت ققي أص ققدرها مجل ققس القض ققاء ،وه ققي الئح ققة الع ققاملين ف ققي الس ققلطة القض ققائية والئح ققة التنظ ققيم
اإلداري لمجلققس القضققاء الصققادرة عققن مجلققس القضققاء ،إال أن وزيققر العققدل قققد رفققل نشققر هققذه الل قوائح فققي
الوقائل الفلسطينية 111،بداعي أن هذه اللوائح مخالفة للمقادة ( )07فققرة ( )1مقن ققانون السقلطة القضقائية رققم
( )1لسققنة  2442التققي نصققت علققى أن "لققوزير العققدل اإلش قراف اإلداري علققى جميققل المحققاكم ،ول قرئيس كققل
محكمققة اإلش قراف علققى القضققاة العققاملين بهققا وعلققى سققير العمققل فيهققا"،
مققن القققانون األساسققي المعققدل لسققنة ،2443

117

110

كمققا نصققت المققادة ( )06فق قرة ()0

علققى أن مققن اختصاصققات مجلققس الققوزراء" إعققداد الجهققاز

اإلداري ،ووضل هياكله ،وتزويده بكافة الوسائل الالزمة ،واإلشراف عليقه ومتابعتقه" ،كمقا أنهقا مخالفقة لقق اررات
مجلقس الققوزراء بهقذا الخصققوص ،حيقث أن اللقوائح تتحقدث عققن العقاملين اإلداريققين فقي المحققاكم القذين يقعققون
ضمن اختصاص و ازرة العدل والحكومة ،وليس من اختصاص مجلس القضاء األعلى.
وكق ققذلا ف ق ق ن مجلق ققس الق ققوزراء يخق ققتص بالتأكق ققد مق ققن تطق ققابق األنظمق ققة والل ق قوائح مق ققل القق ققانون ،حيق ققث أن مق ققن
اختصاصققات مجلققس الققوزراء متابعققة تنفيققذ الق قوانين وضققمان االلت قزام بأحكامهققا وذلققا وفقققا للمققادة ( )06فق قرة
( )1مققن القققانون األساسققي المعققدل،

117

علمققا أن إصققدار الل قوائح هققو مققن اختصققاص مجلققس الققوزراء بموجققب

110

قرار المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية ،رقم ( )2لسنة .2446

110

المادة ( ،)07قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2442

117

المادة ( ،)1/06المصدر السابق" ،أن من اختصاصات مجلس الوزراء :متابعة تنفيذ القوانين وضمان االلتقزام بأحكامهقا ،واتخقاذ اإلجقراءات

111

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.17 ،

117

المادة ( ،)0/06القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة .2443
الالزمة لذلا".

099

مادة ( )74من القانون األساسي المعدل،

116

ولكون هذه اللوائح تجقرد وزيقر العقدل مقن اختصاصقاته المحقددة

في القانون ،ف ن وزير العدل قد رفل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسقمية التقي تشقرف عليهقا الحكومقة مقن
خالل و ازرة العدل.

124

إضافة إلى ما سبق ،الممارسقات التقي قامقت بهقا السقلطة القضقائية ممثلقة بمجلقس القضقاء األعلقى ،مثقل منقل
وزيقر العققدل مقن ممارسققة اختصاصققاته التأديبيقة تجققاه القضققاة ،وقيقام مجلققس القضققاء األعلقى بعققرل الموازنققة
علققى و ازرة الماليققة مباشقرة دون اعتمادهققا مققن وزيققر العققدل ،وغيرهققا مققن الممارسققات التققي ذكرناهققا سققابقًا والتققي
حالت دون قيام وزير العدل بممارسة صالحياته واختصاصاته وفقاً لما جقاء فقي ققانون السقلطة القضقائية رققم
( )1لسنة  ،2442على نحو ما بيناه فيما سبق.

121

علقى ضققوء مققا ورد أعقاله مققن إجقراءات وممارسقات قققام بهققا مجلقس القضققاء األعلققى ،ف ننقا ُنالحققظ أن الهققدف
منهققا هققو محاولققة الحققد مققن صققالحيات وزيققر العققدل فيمققا يتعلّققق ب ق دارة شققؤون القضققاء ،والعمققل علققى توسققيل
ص ققالحيات رئ ققيس مجل ققس القض ققاء األعل ققى ،بم ققا يتواف ققق م ققل تحقي ققق الس ققيطرة عل ققى القط ققاع الع ققدلي للس ققلطة
القضققائية وممثليهققا ،ممققا يققؤدي بالمحصققلة إلققى تعزيققز رأس المققال االجتمققاعي لققدى ممثلققي السققلطة القضققائية،
وتعزيز االستقاللية التي ُينادي بها القضقاة أثنقاء ممارسقتهم لعملهقم ،والتقي تُمثّقل ثقروة اجتماعيقة لتشقكيل مهنقة
ذات استقاللية تكفل تشكيل حقل مستقل بهم في فلسطين.

116

المادة ( ،)74القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  " ،2443لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين

124

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.17 ،

121

واصدار اللوائح واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانين".

أنظر ،الفصل الثالث ،المبحث األول ،المطلب الثاني ،الفرع الثاني.

211

وعلقى الجانققب الخققر ،وفققي محاولقة إلسقققاط الضققوء علققى ممارسققات و ازرة العقدل وممثليهققا ،فققي محاولققة مققنهم
من أجل توسيل صالحيات و ازرة العقدل والتنقافس علقى تحقيقق السقيطرة علقى قطقاع العدالقة ،ممقا زاد مقن حقدة
النزاع بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل ،نبين ما يلي:
فقققد قققام وزيققر العققدل مققن خققالل و ازرة العققدل بالعققام  ،2441بالعمققل علققى إعققداد مشققروع قققانون معق ّقدل لقققانون
السققلطة القضققائية رقققم ( )1لسققنة  ،2442حيققث تققم إق قرار مشققروع القققانون المعققدل لقققانون السققلطة القضققائية
المعققد مققن قبققل و ازرة العققدل والمحققال مققن مجلققس الققوزراء إلققى المجلققس التش قريعي ،بققالقراءة األولققى مققن قبققل
المجلقس التشقريعي بتقاريخ ،2441/3/14

122

وققد كقان هقذا المشقروع يشقتمل علقى اختصاصقات أوسقل لقوزير

العدل فيما يتعلقق بق دارة المحقاكم والتفتقيش القضقائي ،أكثقر ممقا شقمله ققانون السقلطة القضقائية لسقنة .2442
فبقالرجوع إلقى أحكققام ققانون السققلطة القضقائية رقققم ( )11لسقنة  2441والققذي حكمقت المحكمققة العليقا بصققفتها
محكمققة دسققتورية باعتبققاره غيققر دسققتوري واعتبققاره كققأن لققم يكققن ،فقققد تضققمنت المققادة ( )64منققه الققنص علققى
اختصاصققات و ازرة العققدل،

122
123

123

وقققد جققاءت هققذه االختصاصققات بصققورة أوسققل وأكثققر تفصققيالً ممققا كانققت عليققه

أبو دياا ،واقل واختصاصات و ازرة العدل.1 ،

المادة ( ،)64قانون السلطة القضائية رقم ( )11لعام  ،2441ملغي صراحة -1 :تيسير وصول كل مواطن إلى القضاء بصفته مرفق عام،
من حيث تجسيد حق المواطن في إمكانية التقاضي دون عناء ،وفي تلقي معونة قضائية إن لزم األمر ،وفقي الحصقول علقى فصقل للقضقايا

في مهلة معقولة ،وعلى تنفيذ لألحكام الصادرة ،وذلا دون تمييز في العرق أو الجنس أو السن أو الدين أو الثروة أو مكان اإلقامة.

 -2القيقا م بققدور صققلة الوصققل بققين أجهقزة السققلطة التنفيذيققة والسققلطة القضقائية بمققا فيققه المجققاالت المتعلقققة بعمققل النيابققة العامققة وم اركققز التأهيققل
واإلصالح وتنفيذ األحكام.

 -3السعي لتوفير الموارد الالزمة للعمل القضائي.

 -0إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام قانون رسوم قانون رسوم المحاكم النظامية رقم ( )1لسنة 2443.
 -1تلقي شكاوي الجمهور.

 -0اعتماد المترجمين والمحكمين والخبراء لدى المحاكم.

210

بقققانون السققلطة القضققائية لسققنة  ،2442والققذي لققم يتضققمن الققنص ص قراحة علققى صققالحيات واختصاصققات
و ازرة العدل بصورة واضحة ومفصلة.

120

كم ققا تض ققمنت الم ققادة ( )61م ققن ق ققانون الس ققلطة القض ققائية رق ققم ( )11لس ققنة  2441ال ققنص عل ققى ص ققالحيات
واسقعة ومفصقل ة لقوزير العقدل ،مثقل القنص بصقورة صقريحة وواضقحة علقى صقالحيته باإلشقراف اإلداري علققى
جمي ققل الم ققوظفين الع ققاملين ف ققي المح ققاكم فيم ققا يتعل ققق بتعيي ققنهم وت ققرقيتهم ون ققدبهم واع ققارتهم ونقله ققم واج ققازاتهم،
والحص ققول عل ققى ال ققدعم الق ققدولي للس ققلطة القض ققائية ،وانشق ققاء مق ققار المح ققاكم وصق ققيانتها وت ققأمين حاجتهق قا مق ققن
تجهيق قزات ومع ققدات ،وغيره ققا م ققن المه ققام.

121

بخ ققالف م ققا ك ققان الح ققال علي ققه بق ققانون الس ققلطة القض ققائية لس ققنة

 ،2442والققذي تض ققمن الققنص عل ققى بعققل المه ققام واالختصاصققات ل ققوزير العققدل 120،بص ققورة مبهمققة وغي ققر
واضقحة،

127

وهنقا نققرى أن قيقام و ازرة العققدل ووزيرهقا باإلققدام علققى مثقل هققذه الخطقوة وان كقان ُيسقاهم فقي حققل

اإلشققكاليات الناجمققة عققن غمققول أحكققام قققانون السققلطة القضققائية لسققنة  ،2442إال أننققا ومققن جهققة أخققرى،
ُنالحققظ أن هققذا اإلج قراء ُيمثققل محاولققة وزيققر العققدل توسققيل حققدود صققالحياته واختصاصققاته فيمققا يتعلّققق ب ق دارة

120
121

أنظر ،قانون السلطة القضائية رقم ( )1لعام .2442

المادة ( ،)61قانون السلطة القضائية رقم ( )11لعام  ،2441ملغي صراحة :مهام وزير العدل على النحو التالي:

 -1العمقل علقى ضقمان عقدم التقدخل فقي شقؤون القضقاء ،ومسقاندة أجهقزة السقلطة التنفيذيقة للعمقل القضقائي ،تثبيتقاً لحكقم وسقيادة الققانون ويكققون
صلة الوصل بينها وبين مجلس القضاء األعلى.

 -2أن يكون صلة الوصل مل الهيئات والمؤسسات األجنبية فيما يتعلق ب برام االتفاقيات لتأمين احتياجات السلطة القضائية وتطويرها.

 -3تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية لدى الدول األخرى ،من حيقث متابعقة االلت ازمقات الدوليقة للسقلطة فقي مجقال التعقاون القضقائي ،والحصقول
على الدعم الدولي للسلطة القضائية.

 -0إنشاء مقار المحاكم وصيانتها وتامين حاجتها من تجهيزات ومعدات ،وأنظمة معلومات (أتمتة).
 -1اإلشراف اإلداري على جميل الموظفين العاملين في المحاكم فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وندبهم واعارتهم ونقلهم واجازاتهم ،بما ال يتعارل
مل خضوع الموظف اإلداري العامل في المحاكم في عمله اليومي إلشراف وتوجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها.

 -0اإلش راف اإلداري على النيابة العامة.

120

أنظققر قققانون السققلطة القضققائية رقققم ( )1لسققنة  ،2442المقواد،)17( ،)2/06( ،)1/06( ،)1/07( ،)2/04( ،)1/33( ،)3/23( ،)2/3( :

127

أنظر ،الفصل الثالث ،المبحث الثاني ،المطلب األول.

( ،)1/71( ،)1/01( ،)3/00( ،)2/00( ،)2/02المتعلقة بصالحيات وزير العدل.

212

الشأن القضائي ،وبغل النظر عن كون هذا األمر ُيشقكل خطقوة إيجابيقة أم ال ،فق ن مثقل هقذا التوجقه يقتالءم
مل محاولة تحقيق قدر أكبر من السيطرة على قطاع العدالة.

ومن جهة أخرى قام وزير العدل بالعمل على توسقيل صقالحياته المتعقلقة بالشقؤون القضقائية مقن خقالل اتخقاذ
إج قراءات عمليققه لمحاولققة جعققل المعهققد القضققائي الفلسققطيني تابع قًا لققو ازرة العققدل ،فقققد عمققل وزيققر العققدل علققى
إصدار قرار من خالل مجلس الوزراء إلنشاء المعهد القضائي الفلسقطيني وجعلقه تابعقًا لقو ازرة العقدل ،وبالفعقل
فقققد أصققدر مجلققس الققوزراء الق قرار رقققم ()2443 /36

127

والققذي يقضققي بققأن تنشققا و ازرة العققدل معهققد يسققمى

المعه ققد القض ققائي الفلس ققطيني ويش ققرف عل ققى تس ققيير عمل ققه مجل ققس إدارة ويق قرأس مجل ققس إدارت ققه وزي ققر الع ققدل،
ويصققدر وزيققر العققدل ققرار بتعيققين مققدير ونائققب مققدير للمعهققد ،ويعققين المققوظفين الالزمققين ،ولققه أن يتعاقققد مققل
أية جهة محلية أو خارجية لتوفير الكادر الالزم للعمل في المعهد.
إال أن مجلس الوزراء واستنادا إلى المقادة ( 126)06مقن الققانون األساسقي المعقدل رأى أن يقنظم عمقل المعهقد
بقققانون ولققيس بنظققام وأصققدر ق قرار رقققم (/27/46م.و/أ.ق) لسققنة  2440بتققاريخ  2440/7/1ب نشققاء المعهققد
القض ققائي الفلس ققطيني عل ققى أن ي ققنظم بق ققانون ،وت ققم إحال ققة مش ققروع ق ققانون المعه ققد القض ققائي الفلس ققطيني إل ققى
المجلققس التشقريعي بق قرار مجلققس الققوزراء رقققم (/27/14م.و/أ.ق) لسققنة  2440بتققاريخ  ،2440/7/1وقققد تققم
قبول المشروع بالمناقشة العامة لدى المجلس التشريعي بتاريخ .2440/14/1

127
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أنظر ،قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة .2443

الق ققانون األساس ققي الفلس ققطيني المع ققدل لع ققام  ،2443الم ققادة ( :)6/06يخ ققتص مجل ققس ال ققوزراء بم ققا يل ققي-6 :أ -إنش ققاء أو إلغ ققاء الهيئ ققات
والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز اإلداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التقابل للحكومقة ،علقى ان يقنظم كقل منهقا

بقانون.

ب -تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعاله واإلشراف عليها وفقا ألحكام القانون.
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وقققد تققم افتتققاح المعهققد القضققائي فققي نهايققة العققام  2447بتققاريخ  2447/11/10حيققث تققم إنشققاء المعهققد فققي
مقر و ازرة العدل في رام اهلل.
وعلى أث ر تعطل عمل المجلس التشريعي صدر مرسوم رقم ( )0لسنة 2447م بشأن المعهد القضائي
بتاريخ  ،2447/43/41ووفقًا لهذا المرسوم يرأس وزير العدل مجلس إدارة المعهد ،وتكون للمعهد شخصية
اعتبارية وموازنة مستقلة ترفق بموازنة و ازرة العدل ،ويعين مدير المعهد بقرار من رئيس السلطة الوطنية
بناء على تنسيب وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
الفلسطينية ً
كما صدر نظام المعهد القضائي الفلسطيني بقرار مجلس الوزراء رقم ( )7لعام  2447بتاريخ
.2447/1/20
ومن المالحظ أن قرار مجلس الوزراء بنظام المعهد القضائي الفلسطيني رقم ( )0لسنة  2447الصادر
بتاريخ ُ ،2447/1/20يخالف في بعل مواده المرسوم الرئاسي رقم ( )0لسنة  2447بشأن المعهد
القضائي الصادر بتاريخ ،2447/3/1

134

وان هذه التناقضات بين مرسوم المعهد الصادر عن رئيس

ال
ال تشريعيًا عاج ً
السلطة الوطنية الفلسطينية وبين نظام المعهد الصادر عن مجلس الوزراء تستدعي تدخ ً
إلزالة التناقل بين المرسوم والنظام.
134

فقد نصت مادة ( )2فققرة ( )1مقن مرسقوم رققم ( )0لسقنة  2447بشقأن المعهقد القضقائي الصقادر بتقاريخ  2447/43/41علقى أن "ينشقأ معهقد
يسمى "المعهد القضائي" وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ترفق بموازنة و ازرة العدل" .وخالفا لذلا نصت المادة ( )17فقرة ( )1من
قرار مجلس الوزراء بنظقام المعهقد القضقائي الفلسقطيني رققم ( )0لسقنة  2447الصقادر بتقاريخ  2447/1/20علقى أن "يكقون للمعهقد شخصقية
اعتباريقة ذات اسقتقالل مقالي واداري وموازنققة مسقتقلة ترفقق بموازنققة السقلطة القضقائية" ،كمققا نصقت مقادة ( )17فققرة ( )1مقن ذات ققرار مجلققس

الوزراء على أن "ترصد المخصصات الالزمة لتغطية نفقات المعهد في بند خاص يدرج في موازنة السلطة القضائية".

وكذلا نصت المادة ( )7من مرسوم رقم ( )0لسنة  2447بشأن المعهد القضائي على أن "يعين مدير المعهد بقرار مقن رئقيس السقلطة الوطنيقة
بناء على تنسيب وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة" .وخالفا لذلا نصت مادة ( )7فقرة
الفلسطينية ً
( )1من قرار مجلس الوزراء بنظام المعهد القضقائي الفلسقطيني رققم ( )0لسقنة  2447علقى أن "يتقولى إدارة المعهقد قاضقي ال تققل درجتقه عقن
قاضقي اسققتئناف ويعقين بققرار مققن مجلقس القضققاء بنققاء علقى تنسققيب رئققيس مجلق س القضققاء األعلققى لمقدة سققنة قابلققة للتجديقد ومصققادقة مجلققس

الققوزراء" .أنظققر ،الم قواد ( ،)7( ،)1/2مرسققوم رقققم ( )0لسققنة  ،2447بشققأن المعهققد القضققائي ،بتققاريخ  .2447/43/41وأنظققر ،الم قواد (،)7

( )1/17( ،)1/17من قرار مجلس الوزراء بنظام المعهد القضائي الفلسطيني رقم ( )0لسنة  ،2447الصادر بتاريخ .2447/1/20
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وهنققا ُنالحققظ تققأثير عالقققات القققوة لققدى كققل مققن مجلققس القضققاء وو ازرة العققدل علققى التش قريعات الصققادرة بشققأن
تنظيم المعهد القضائي لتوسيل صالحيات كل منهم على حساب الخر ،فقد تب ّقين لنقا االخقتالف الواضقح فقي
تبعية المعهد وموازنته ،بين كل من المرسوم الرئاسي وقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المعهد القضائي.
وبناء على ما سبق نستنتن أن وزير العدل في ذلا الوقت يبدو وأنه يحصل على ما يريقد مقن خقالل عالقاتقه
برئيس السلطة ،ومجلس الوزراء – السلطة التنفيذية  -أقرب لمتطلبات وحاجات مجلقس القضقاء األعلقى فيمقا
يتعّلققق بموضققوع إدارة المعهققد القضققائي ،مققن خققالل حرصققه علققى أن تكققون إدارة المعهققد القضققائي بيققد مجلققس
القضقاء .ولكقن فقي محصقلة األمققر ،مقا ُيهمنقا فقي هققذه الجزئيقة هقو ُمحاولقة إظهققار سقعي وزيقر العقدل لتوسققيل
حدود صالحياته على حساب مجلس القضاء األعلى فيما يتعلق ب دارة المعهد القضقائي ،مقن خقالل اسقتخدام
عالقات ققه م ققل رئ ققيس الس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية .األم ققر ال ققذي يتواف ققق م ققل فكق قرة س ققعي وزي ققر الع ققدل لتوس ققيل
صالحياته في قطاع العدالة وخاصة في األمور المتعلقة ب دارة القضاء.
قاء عل ققى م ققا ق ققام ب ققه وزي ققر العق قدل م ققن ممارس ققات ف ققي محاول ققة من ققه لتوس ققيل ح ققدود
عل ققى ض ققوء م ققا س ققبق ،وبن ق ً
صققالحياته واختصاصققاته فيمققا يتعّل ققق ب ق دارة الشققأن القض ققائي ،ف ق ن مثققل هققذا التوج ققه يققؤدي بالمحصققلة إل ققى
تعزيقز رأس المقال االجتمقاعي لقدى وزيقر العقدل ضقمن مكونقات قطقاع العدالقة ،ممقا ُيسقاهم بالنتيجقة باسقتمرار
التنازع على الصالحيات بين كل م ن و ازرة العدل ومجلس القضاء األعلى ضمن قطاع العدالة في فلسطين.

وللتأكيققد علققى كققون األشققخاص ممثلققي كققل مققن أط قراف الن قزاع ،أحققد المسققببات التققي سققاهمت باحتققدام التنققازع
بققين كققل مققن مجلققس القضققاء العلققى وو ازرة العققدلُ ،نالحققظ أنققه بققاختالف األشققخاص ممثلققي كققل مققن أط قراف
الن قزاع ،اختلفققت العالقققة بققين مجلققس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل ،إذ ازدادت حققدة التققوتر بققين الطققرفين فققي
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الفتقرة التققي كققان فيهققا القاضققي عيسققى أبققو شقرار رئيسقاً لمجلققس القضققاء األعلققى ،والققدكتور علققي خشققان وزي ق اًر
للعققدل ،إذ اشققتدت حققدة التنققازع بققين الطققرفين ،وكققان هنققاا انقطققاع بالتعامققل وانعققدام بالتواصققل ،بققين كققل مققن
131
تغيقر رئقيس مجلققس
مجلقس القضقاء األعلقى وو ازرة العقدل فقي تلقا الفتقرة ،ولكقن بقاختالف المناصقب ،ومقل ّ

القضققاء األعلققى واسققتالم القاضققي فريققد الجققالد لهققذا المنصققب ،انخفضققت حققدة التنققازع بققين الطققرفين ،وان لققم
تنتهققي بعققد ،وأصققبح هنققاا مققذكرات تفققاهم بالوقققت الحققالي بققين كققل مققن مجلققس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل
إلنهققاء الخالفققات واإلشققكاليات القائمققة بيققنهم ،وذلققا باعتبققار أن القاضققي فريققد الجققالد كققان وزي ق ًار للعققدل فققي
وقت سابق.

132

إال أنه ومن الناحية العملية الزال مجلس القضاء األعلقى ُينقادي باالسقتقالل المطلقق لمجلقس القضقاء األعلقى
ويمققارس اإلشقراف اإلداري علقى المققوظفين بالمحققاكم ويعمققل علققى تغييققب نققص
مقن الناحيقة اإلداريققة والماليققةُ ،
المققادة ( )07مققن قققانون السققلطة القضققائية رقققم ( )1لسققنة  2442بالممارسققة العمليققة علققى أرل الواقققل تحققت
شققعار "أهققل مكققة أدرى بشققعابها" أي أن مجلققس القضققاء ،والقضققاة داخققل كققل محكمققة ،أدرى مققن وزيققر العققدل
واإلدارات المختص ققة باإلشق قراف عل ققى المح ققاكم التابع ققة ل ققو ازرة الع ققدل ،ب ققأحوال الم ققوظفين اإلداري ققين بالمح ققاكم
المختلفة ،وبالتالي يقوم رئيس كل محكمة باإلشراف اإلداري على الموظفين اإلداريين في محكمته.

133

تبين لنا أن األشخاص (ممثلي كل من طرفي النقزاع) والسقلطات التقي يمثلونهقاُ ،يعتبقرون
على ضوء ما سبق ّ
أحد المؤثرات التي ساهمت باحتدام التنازع بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العقدل ،مقن خقالل قيقام كقل مقن
ممثلي السقلطتين التنفيذيقة والقضقائية بالتنقافس علقى تحقيقق السقيطرة علقى القطقاع العقدلي ممقا يقؤدي بالنتيجقة

131

مقابلة مل القاضي سامي صرصور ،نائب رئيس مجلس القضاء األعلى ،مجلس القضاء األعلى ،رام اهلل ،بتاريخ .2412/0/1

133

مقابلة مل القاضي سامي صرصور.

132

المرجل السابق.
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إلققى تعزيققز رأس المققال االجتمققاعي لققدى كققل مققنهم ،األمققر الققذي أدى إلققى توجيققه مسققار كققل مققنهم نحققو تبنققي
تفسيره الخاص لنظريتي فصل السلطات واستقالل القضاء.

تبين لنا قيام تبني ُمغاير لتطبيق الفصل بين السلطات ،واستقالل
بناء على ما تم تناوله في هذا الفصل ّ
القضاء ،في العالقة القائمة بين السلطة الق ضائية ممثلة بمجلس القضاء األعلى والسلطة التنفيذية ممثلة
بو ازرة العدل ،ساهمت في تعزيزه ممارسات السلطة التنفيذية وخاصة األجهزة األمنية تجاه السلطة القضائية
في بداية المرحلة االنتقالية وقبل إنشاء مجلس القضاء األعلى ،وغمول النصوص القانونية ،وتوجهات
ذات الطابل سياساتي تتغير بتغير األشخاص المدافعين عنها .وجميل هذه المؤثرات ،أسست للتوجهات
المختلفة حول مفهوم وممارسة الفصل بين السلطات واستقالل القضاء الذي ينادي به الطرفان ،مما ساهم
في تفاقم النزاع القائم بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة العدل في الواقل الفلسطيني منذ إنشاء مجلس
القضاء األعلى ،هذا النزاع الذي الزال مستم اًر حتى تاريخ نقاش هذه الرسالة .مما يؤدي بالنتيجة إلى عدم
ومقيدة ،وبالتالي إعاقة إمكانية نجاح مؤسسة الفصل بين السلطات في
إمكانية تأسيس حكومة فاعلة
ّ
مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
ونشير هنا إلى أننا تطرقنا إلى بعل المؤثرات التي أسست للتوجهات المختلفة حول مفهوم وممارسة
ُ
الفصل بين السلطات واستقالل القضاء ،وساهمت بتوتر العالقة ما بين مجلس القضاء األعلى وو ازرة
العدل .إال أن هناا مؤثرات وأسباب أخرى كثيرة -إلى جانب ما تناولناه من مؤثرات -ال يمكن حصرها في
بحث واحد وهي بحاجة إلى دراستها في أبحاث أخرى قادمة.
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وفقي ظققل الحققديث عققن هققذا النقزاع ومسققبباته ،فقققد أدى النقزاع القققائم إلققى تغييققب حكققم القققانون واالعتمققاد علققى
سياسققة الحكققم الواقققل ،وواقققل الحققال ُيشققير إلققى تغييققب كامققل لققدور و ازرة العققدل بشققأن تنظققيم القضققاء ،باسققتثناء
الرئاسققة الفخريققة لمعهققد القضققاء والققذي ال يمققس بصققلة بصققالحيات و ازرة العققدل الرئيسققية المنصققوص عليهققا
بققانون السقلطة القضققائية .كمقا أن اسققتمرار النقزاع أدى إلققى تغييقب كامققل لصقالحيات وزيققر العقدل بخصققوص
النياب ققة العام ققة وانحص ققار تبعيته ققا بالنائ ققب الع ققام فق ققط ،وتكق قريس النائ ققب الع ققام كمرجعي ققة عل ققى أرل الواق ققل.
باإلضققافة إلققى تحق ّقول أط قراف منظومققة العدالققة الرسققمية إلققى مققا يشققبه مؤسسققات منفصققلة ،شققبيهة بمؤسسققات
المجتمل المدني في أدائها لمهامها بصورة منفصلة ومستقلة.
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مقابلة مل إبراهيم البرغوثي.
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الخاتمة
إن اسققتمرار الن قزاع القققائم بققين مجلققس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل فققي قطققاع العدالققةُ ،يمث قل إشققكالية قائمققة
بحاج ققة إل ققى إبرازه ققا واس قققاط الض ققوء عليه ققا .وق ققد قمن ققا ف ققي ه ققذه الد ارس ققة باس قققاط الض ققوء عل ققى ه ققذا النق قزاع
والمققؤثرات الت ققي س ققاهمت باس ققتم ارره ،م ققن خ ققالل د ارس ققة موض ققوع إش ققكاليات الفص ققل ب ققين الس ققلطات واس ققتقالل
القضاء في فلسطين :تنازع الصالحيات في قطقاع العدالقة "العالققة بقين مجلقس القضقاء األعلقى وو ازرة العقدل
كحالة للدراسة" ،فقي ثالثقة فصقول تحقدثنا خاللهقا عقن مفهقوم الفصقل بقين السقلطات ،بالفصقل األول ،وتطرقنقا
فيققه إلققى التطققورات التاريخيققة لمفه ققوم الفصققل بققين السققلطات ،وتحققدثنا خالل ققه عققن نشققأة مفهققوم الفصققل ب ققين
مقيقدة تبعقاً لألنظمقة السياسققية المختلفققة.
السقلطات ،وعققن مفهقوم الفصققل بقين السققلطات ومأسسققة فكقرة حكومققة ّ
ونشقير هنقا إلقى أننقا لقم نتطقرق إلقى موضقوع الفصقل بقين السقلطات لقدى الفالسقفة العقرب ،وذلقا لقلقة الم ارجقل
ُ
بهقذا الخصققوص ،ولققيس ألن الفالسقفة العققرب لققم يتبنقوا الحققديث عققن الفصقل بققين السققلطات ،وققد بققدا الحققديث
عققن الفصققل بققين السققلطات خققالل هققذا البحققث بأنققه نتققاج أفكققار غربيققة بحتققه ،األمققر الققذي ُيشققكل ثغ قرة تحتققاج
لبحققث إضققافي بهققذا الموضققوع فققي د ارسققات أخققرى تتنققاول البحققث فققي موضققوع الفصققل بققين السققلطات لققدى
الفالسفة العرب.
كمققا تحققدثنا فققي هققذا الفصققل عققن مبققدأ اسققتقالل القضققاء والعالقققة بمفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،وتحققدثنا فيققه
عققن مفهققوم مبققدأ اسققتقالل القضققاء ،وعققن مبققدأ اسققتقالل القضققاء ومفهققوم الفصققل بققين السققلطات وفك قرة إنشققاء
حكومة مقيدة.
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وتحققدثنا بالفصققل الثققاني عققن التطققورات التاريخيققة لمؤسسققة الفصققل بققين السققلطات ومققدى ضققمان تطبيققق مبققدأ
اس ققتقالل القضقققاء فق ققي الواقق ققل الفلس ققطيني ،مقققن خق ققالل الحقققديث عقققن الفص ققل بق ققين السقققلطات قبق ققل االحق ققتالل
اإلسق قرائيلي ع ققام  ،1607وال ققذي وتطرقن ققا خالل ققه إل ققى الفص ققل ب ققين الس ققلطات فتق قرة االنت ققداب البريط ققاني عل ققى
فلسقطين ،وفتقرة الحكقم األردنققي علقى الضققفة الغربيققة واإلدارة المصقرية علققى قطقاع غقزة .وتحقدثنا عققن الفصققل
بين السلطات بعد االحقتالل اإلسقرائيلي ،وتطرقنقا خاللقه إلقى فتقرة االحقتالل اإلسقرائيلي للضقفة الغربيقة وقطقاع
غزة ،وفترة السلطة الوطنية الفلسطينية.

ثققم تحققدثنا بالفصققل الثالققث عققن العالقققة بققين مجلققس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل كحالققة للد ارسققة ،وتطرقنققا
خالله إلى النزاع القائم في قطقاع العدالقة بعقد نشقأة السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية ،والمقؤثرات والمسقببات للنقزاع
القائم بين و ازرة العدل ومجلس القضاء األعلى حول المفهوم والممارسقة للفصقل بقين السقلطات ومبقدأ اسقتقالل
القضاء في الواقل الفلسطيني.

ويخلص الباحث من هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
 أن مبدأ الفصل بين السلطات ظهر كسالح من أسلحة الكفاح ضقد الحكومقات المطلققة التقي كانقت تعمقد إلقىتركيز جميل السقلطات بقين يقديها ،ومقن هنقا جقاءت فكقرة فصقل السقلطات بقين هيئقات متعقددة مسقتقلة بعضقها
عن البعل ،بهدف تحقيق التوازن مما يتيح لهذه الهيئات مراقبة بعضها القبعل وتقدارا أي محاولقة لالنفقراد
بالسقلطة أو بسققوء اسققتغالل هققذه السققلطة مققن قبققل فققرد أو هيئققةُ ،بغيققة منققل الظلققم واالسققتبداد ،وصققون الحقققوق
وكفالة الحريات.
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 انققه لققيس هنققاا مفهققوم واضققح وثابققت لمبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،إذ أن أفكققار مونتسققكيو حققول الفصققل بققينالسقلطات ،والققذي اعتُبققر أفضققل الجميققل فققي حسققن عققرل هقذا المبققدأ ودقققة فهمققه ،قققد القققت تفسققيرات مختلفققة
ومتناقض ققة م ققن قب ققل الفقه ققاء والب ققاحثين .إال أن ققه بعي ققداً ع ققن المناقش ققات والخالف ققات الت ققي ث ققارت بش ققأن بي ققان
المقصققود بمبققدأ فصققل السققلطات ،ف ق ن الغايققة الرئيسققية منققه هققي توزيققل وظققائف الدولققة علققى هيئققات منفصققلة
تسققتقل كققل منهققا عققن األخققرى بمباشقرة وظيفتهققا لمنققل االسققتبداد والققتح ّكم وتركيققز السققلطة فققي يققد هيئققة واحققدة،
بغل النظر عن أسلوب أو آلية تطبيقه.
 إن مبدأ الفصل بين السلطات باعتبقاره مبقدأ ققانوني يهقدف إلقى توزيقل وظقائف الدولقة األساسقية علقى سقلطاتقوزع فيهقا السقلطات علقى
مقيقدة ت ّ
الدولة الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية ،قد أسس لفكرة إنشقاء حكومقات ّ
هيئات مختلفة ،بحيث تقتم ّكن مقن خاللهقا كقل سقلطة مقن مراقبقة السقلطة األخقرى ،فتحقد مقن إمكانيقة مخالفتهقا
ألحكام القانون.
متغيققر بققاختالف األنظمققة السياسققية مققن حيققث
 أن مفهققوم الفصققل بققين السققلطات ،نسققبي ولققيس مطلققق ،وهققو ّتطبيق ققه ،مم ققا يع ققزز لفكق قرة إمكاني ققة البح ققث ف ققي ُمعطيات ققه العيني ققة وم ققدى إمكاني ققة تط ققويره ،ليواك ققب تط ققورات
مجتمع ققات العصقققر الحقققديث ،ممقققا يقققدحل فك ق قرة اعتبقققاره أح ققد المبقققادل المطلققققة وغيقققر القابلقققة للبحق ققث فق ققي
معطياتها.
 لم تتفق الدول بخصوص آليقة فهقم ماهيقة مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،وطريققة تعاطيهقا مقل مضقمونه وأسسقهالفلسفية ،ولم تتمكن من اعتماد آلية واحدة ومحددة بشأن كيفية تطبيقق وتجسقيد مفهقوم الفصقل بقين السقلطات
على صعيد سلطاتها الثالث ،فقد اختلفت وتباينت مناهن وأساليب الدول عملياً فقي تطبيقق هقذا المبقدأ لتسقتقر
في نهاية األمر على ثالثة أنماط أو اتجاهات مختلفة من األنظمة الديمقراطية المعاصرة.
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 أن مبدأ استقالل القضاءُ ،يعد أحد النتائن الحتمية والمنطقيقة لظهقور مبقدأ الفصقل بقين السقلطات ،وبقذلا فق نال عققن مبققدأ الفصققل بققين السققلطات ،بققل ُيعققد جققزءًا منققه ،وعليققه ف ق ن
مبققدأ اسققتقالل القضققاء ال ُيعققد مبققدأ مسققتق ً
العالقة ما بين المبدأين هي عالقة تكامليقة فكقل مقن المبقدأين ُيكمقل بعضقه الخقر ،وبالتقالي ال يمكقن تطبيقق
أي من المبدأين علقى صقعيد الواققل دون تطبيقق الخقر ،ممقا ُيقدلل علقى قيقام تط ّقور علقى مفهقوم الفصقل بقين
السلطات بحيث يكون فيه احترام مبدأ استقالل القضاء جزءًا ال يتج أز من المفهوم.
 إن عققدم وجققود مفهققوم واضققح لمبققدأ الفصققل بققين السققلطات سققاهم بقيققام فهققم ُمغققاير للفصققل بققين السققلطات فققيمؤسسقات السقلطة الوطنيققة الفلسقطينية ،ممققا أدى فقي المحصققلة إلقى جانقب مققؤثرات أخقرى إلققى إعاققة إمكانيققة
نجاح مؤسسة الفصل بين السلطات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
 أن فلسطين والفلسطينيين عرفقوا إرثقًا تاريخيقًا لحالقة الخلقط بقين السقلطات ،وذلقا فقي ظقل عقدم قيقام مؤسسقاتقائم ققة عل ققى الفص ققل ب ققين الس ققلطات ،وع ققدم وج ققود آلي ققات لض ققمان تطبي ققق اس ققتقالل القض ققاء ف ققي المؤسس ققات
المختلفققة التققي قامققت بققالواقل الفلسققطيني فققي الفت قرة الممتققدة منققذ فت قرة االنتققداب البريطققاني ،إلققى فت قرة االحققتالل
ال بخبقرات تاريخيققة مختلفققة لمأسسققة حالققة الخلققط
العسققكري اإلس قرائيلي لفلسققطين .ممققا شققكل إرثقًا تاريخي قًا متمققث ً
بققين السققلطات ،التققي تمثلققت بعققدم تبنققي أي دسققتور مققن دسققاتير األنظمققة التققي حكمققت فلسققطين ،الققنص أو
اإلعالن صراحة عن تبني مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري ملزم لكافة سقلطات الدولقة ونظقام الحكقم
فيهققا ،وك ققذلا ف ققي ظ ققل ع ققدم وج ققود س ققلطات ث ققالث يرافقه ققا توزي ققل اختصاص ققات الدول ققة عل ققى جه ققات مختلف ققة
لضققمان عققدم تركيزهققا بيققد شققخص أو هيئققة ،فققي ظققل األنظمققة المختلفققة التققي حكمققت فلسققطين .هققذا الخلققط
أسس له االنتداب البريطاني ،وتم الحفقاظ عليقه واسقتمر فقي كقل مقن الضقفة الغربيقة أثنقاء فتقرة الحكقم األردنقي
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علق ققى الضقققفة الغربيقققة ،وفق ققي قطق ققاع غ ق قزة إبقققان فت ق قرة اإلدارة المص ق قرية لقطق ققاع غ ق قزة ،وحقققافظ عليق ققه اإلحق ققتالل
اإلسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ما قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
 لم يتم بناء مؤسسة قائمة على الفصل بين السلطات يتم من خاللها احت ارم مبقدأ اسقتقالل القضقاء علقى أرلالواق ققل ،ف ققي ظ ققل فتق قرة الس ققلطة الوطني ققة الفلس ققطينية سق قواء ف ققي ب ققداياتها ب ققالفترة الت ققي س ققبقت إص ققدار الق ققانون
األساسي الفلسقطيني ،أو بقالفترة التقي تلقت إصقداره .وان حالقة الجمقود القائمقة فقي النظقام السياسقي الفلسقطيني
طل قيام مؤسسة قائمة على الفصل بين السلطات ،رغم التمسا الواضح بهقا مقن الناحيقة النظريقة،
وأسباب تع ّ
سققاهم بحدوثققه اإلرث التققاريخي المتمثققل بمأسسققة حالققة الخلققط بققين السققلطات بققدل الفصققل بينهققا ،بحيققث ُيمكققن
القققول بققأن هققذا اإلرث يجعققل م ققن السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية تميققل نح ققو الخلققط بققين السققلطات مققن خ ققالل
محافظتهققا وابقائهققا علققى حالققة الخلققط الموروثققة مققن السققابق ،باإلضققافة إلققى توجهققات قيققادات منظمققة التحريققر
الققذين انخرط قوا بالسققلطة عنققد قيامهققا ،هققذا األمققر حملققت وزره السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ،وسققاهم فققي قيققام
"حالققة الخلققط" الموجققودة لققدى السققلطة الوطنيققة الفلس ققطينية بشققأن تطبيققق الفصققل بققين السققلطات عل ققى أرل
الواقل.
 أن هيمنة السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها وخاصقة األجهقزة األمنيقة ،وقيامهقا بالعديقد مقن االنتهاكقات ببدايقةالمرحلة االنتقالية بحق بقاقي السقلطات وخاصقة السقلطة القضقائيةُ ،يعتبقر مقن األسقباب التقي سقاهمت باحتقدام
النق قزاع الق ققائم ب ققين الس ققلطتين التنفيذي ققة ممثل ققة ب ققو ازرة الع ققدل ،والقض ققائية ممثل ققة بمجل ققس القض ققاء األعلق قى عن ققد
إنشائه ،وذلا من خالل قيام السقلطة القضقائية بتبنقي مفهقوم ُمغقاير لمبقدأ اسقتقالل القضقاء بعقد إنشقاء مجلقس
القضاء األعلى ،أي بتبني فكرة االستقاللية التامة والمطلقة عن أجهزة السقلطة التنفيذيقة وخاصقة و ازرة العقدل،
كنتيجة لإلطار الذي مرت به العالقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
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 أ ن التشق قريعات الت ققي تحك ققم العالق ققة ب ققين مجل ققس القض ققاء األعل ققى وو ازرة الع ققدل ،تعتب ققر أح ققد الم ققؤثرات الت ققيساهمت باحتقدام النقزاع بقين الجهتقين ،وخاصقة ققانون السقلطة القضقائية رققم ( )1لسقنة  ،2442القذي تضقمن
أحكام قاً مبهمققة وفضفاضققة حققول العديققد مققن المسققائل ذات الصققلة بالعالقققة مققا بققين مجلققس القضققاء األعلققى
وو ازرة العققدل ،فيمققا يخققص صققالحيات واختصاصققات كققل مققنهم ب ق دارة السققلطة القضققائية ،ممققا سققاهم باحتققدام
قدخل مققن
الن قزاع بققين الجهتققين؛ وكانققت النتيجققة قيققام مجلققس القضققاء األعلققى ب ق دارة مهنققة القضققاء دون أي تق ّ
جانب و ازرة العدل ،بحيث استأثر المجلس علقى إدارة المحقاكم ،وققام بالتعامقل مقل و ازرة الماليقة بصقورة مباشقرة
في جميل المسائل المتعلقة بموازنة القضاء.
 أن األشخاص (ممثلي كل من طرفي النزاع) والسقلطات التقي يمثلونهقاُ ،يعتبقرون أحقد المقؤثرات التقي سقاهمتباحتقدام النقزاع بققين مجلققس القضققاء األعلققى وو ازرة العققدل ،مقن خققالل قيققام كققل مققن ممثلققي السققلطتين التنفيذيققة
والقضقائية بالتنقافس علقى تحقيقق السقيطرة علقى القطقاع العقدلي ،ممقا ينقتن عنقه تعزيقز رأس المقال االجتمقاعي
لدى كل منهم ،األمر الذي أدى بالنتيجة إلقى توجيقه مسقار كقل مقنهم نحقو تبنقي تفسقيره الخقاص لمبقدأ الفصقل
السلطات واستقالل القضاء.

بناء على ما توصل إليقه الباحقث مقن نتقائن ،فق ن هقذه النتقائن تقؤدي بالمحصقلة النهائيقة إلقى الققول بقأن هنقاا
فهقم ُمغقاير للفصققل بقين السققلطات فقي مؤسسقات السققلطة الوطنيقة الفلسققطينية ،تعقود أسقبابه نتيجققة لعقدم وجققود
مفهققوم واضققح للفصققل بققين السققلطات ،ولققإلرث التققاريخي الققذي ورثتققه السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية ،وعالقققات
وتوجهقات ذات طققابل سياسققاتي مرتبطققة بتغيقر القققائمين علققى تلققا المؤسسقات ،أدت فققي المحصققلة إلققى إعاقققة
ومقيدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
الفصل بين السلطات من التأسيس لحكومة فاعلة ّ
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بغققل النظققر عققن مققدى صققحة مققا يتبنققاه كققل مققن أط قراف الن قزاع مققن تفسققيرات لمبققدأ الفصققل بققين السققلطات
واسققتقالل القض ققاء ض ققمن مؤسس ققة الفص ققل ب ققين الس ققلطات ف ققي الواق ققل الفلس ققطيني ،فق ققد ق ققام الباح ققث ف ققي ه ققذا
البحققث ،ب سقققاط الضققوء علققى واقققل المققؤثرات التققي سققاهمت بتفققاقم حققدة الن قزاع بققين مجلققس القضققاء األعلققى
ونشققير هنققا إلققى أن هنققاا
وو ازرة العققدل ،وبالتققالي تعطققل مؤسسققة الفصققل بققين السققلطات بققالواقل الفلسققطينيُ ،
مققؤثرات أخققرى ،ال يمكققن حصققرها فققي بحققث واحققد ،سققاهمت فققي التأسققيس للنقزاع القققائم بققين الطققرفين .وقققد تققم
الحققديث عققن هققذه المققؤثرات فققي محاولققة لتوضققيح مسققببات الققداء ووصققف مققا هققو كققائن ،دون وضققل الحلققول،
واقت قراح مققا يجققب أن يكققون ،لتكققون هققذه الد ارسققة األسققاس الققذي يمكققن االنطققالق منققه القت قراح بعققل الحلققول
وبن ققاء تص ققورات عملي ققة ف ققي محاول ققة لح ققل المش ققكلة القائم ققة ب ققين الس ققلطتين القض ققائية والتنفيذي ققة ف ققي الواق ققل
الفلس ققطيني ،ف ققي د ارس ققات أخ ققرى قادم ققة تتبن ققى وض ققل حل ققول مناس ققبة لم ققا يج ققب أن يك ققون ،بغ ققرل اس ققتكمال
الحديث عن موضوع الفصل بين السلطات في فلسطين ،وبالخصوص حالة السلطة القضائية.
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قائمة المصادر والمراجع:

أوال :باللغة العربية
قائمة المصادر:
التشريعات:
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 فلسطين .المرسوم الرئاسي رقم ( ،)137لعام ( .2446الوقائل الفلسطينية :العدد  ،70تاريخ  .)2446/12/27ص.22 فلسطين .المرسوم الرئاسي رقم ( ،)137لعام ( .2446الوقائل الفلسطينية :العدد  ،70تاريخ  .)2446/12/27ص.21 فلسققطين .ق قرار مجلققس الققوزراء رقققم ( )0لعققام  2447بنظققام المعهققد القضققائي الفلسققطيني( .الوقققائل الفلسققطينية :العققدد ،72تاريخ  .)2447/1/20ص .72
 فلسققطين .مرسققوم رقققم ( )0لعققام  ،2447بشققأن المعهققد القضققائي( .الوقققائل الفلسققطينية :العققدد  ،70تققاريخ .)2447/0/24ص.10
 فلسطين .قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )1لسنة  ،2440بشأن الئحة تحديد أقدميقة القضقاة( .الوققائل الفلسقطينية :العقدد ،07تاريخ  .)2447/3/7ص .176
 فلسقطين .ققرار مجلقس القضققاء األعلقى رقققم ( )1لسققنة  ،2440بشقأن الالئحققة التنفيذيقة للمكتققب الفنقي( .الوقققائل الفلسققطينية:العدد  ،07تاريخ  .)2440/14/16ص .01
 فلسق ققطين .ق ق قرار مجلق ققس القضق ققاء األعلق ققى رقق ققم ( )2لسق ققنة  ، 2440بشق ققأن الئحق ققة قواعق ققد مباش ق قرة مجلق ققس القضق ققاء األعلق ققىالختصاصاته( .الوقائل الفلسطينية :العدد  ،07تاريخ  .)2440/14/16ص .70
 فلسققطين .ق قرار مجلققس القضققاء األعلققى رقققم ( )3لسققنة  ،2440بشققأن مدونققة السققلوا القضققائي( .الوقققائل الفلسققطينية :العققدد ،07تاريخ  .)2440/14/16ص .71
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لتوثي ق ق ققق التشق ق ق قريعات ت ق ق ققم اعتم ق ق ققاد طريق ق ق ققة التوثي ق ق ققق ا لت ق ق ققي تقترحه ق ق ققا مكتب ق ق ققة الحق ق ق ققوق ف ق ق ققي جامع ق ق ققة بيرزي ق ق ققت ،للمزي ق ق ققد يمك ق ق ققن مراجع ق ق ققة:
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=363
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 فلسققطين .ققرار مجلققس القضققاء األعلققى رقققم ( )0لسققنة  ،2440بشققأن الئحققة التفتققيش القضققائي( .الوقققائل الفلسققطينية :العققدد ،07تاريخ  .)2440/14/16ص .73
 فلسقطين .قققانون المحكمققة الدسقتورية العليققا ،رقققم ( )3لعققام ( .2440الوققائل الفلسققطينية :عققدد  .02تققاريخ .)2440/3/21ص.63
 فلسققطين .قققانون السققلطة القضققائية رقققم ( )11لعققام ( .2441الوقققائل الفلسققطينية :عققدد  .04تققاريخ  )2441/11/6ص.33"ملغي صراحة".
 فلس ققطين .ق ققانون الكس ققب غي ققر المش ققروع رق ققم ( )1لع ققام ( .2441الوق ققائل الفلس ققطينية :ع ققدد  .13ت ققاريخ .)2441/2/27ص.110
 فلسطين .النظام الداخلي للمجلس التشريعي( .الوقائل الفلسطينية :العدد  ،00تاريخ  .)2443/7/10ص.06 فلسطين .المرسوم الرئاسي رقم ( ،)7لعام ( .2443الوقائل الفلسطينية :العدد  ،00تاريخ  .)2443/7/10ص.11 فلسطين .قرار مجلس الوزارء رقم ( )36لعام ( .2443الوقائل الفلسطينية :العدد  ،70تاريخ  .)2446/12/27ص.21 فلسطين .الققانون األساسقي الفلسقطيني المعقدل لعقام ( .2443الوققائل الفلسقطينية :العقدد الممتقاز  .2تقاريخ .)2443/3/16ص.7
 فلسطين .المرسوم الرئاسي رقم ( ،)11لعام ( .2442الوقائل الفلسطينية :العدد  ،03تاريخ  .)2442/6/1ص.32 فلسطين .قانون السلطة القضائية رقم ( )1لعام ( .2442الوقائل الفلسطينية :عدد  .04تاريخ  .)2442/1/17ص.6 فلس ققطين .ق ققانون تش ققكيل المح ققاكم النظامي ققة رق ققم ( )1لع ققام ( .2441الوق ققائل الفلس ققطينية :ع ققدد  .37ت ققاريخ .)2441/6/1ص.276
 فلسقطين .ققانون أصقول المحاكمقات الجزائيقة رققم ) (3لعقام ( .2441الوققائل الفلسقطينية :عقدد  .37تقاريخ .)2441/6/1ص.60
 فلسطين .المرسوم الرئاسي رقم ( ،)6لعام ( .2444الوقائل الفلسطينية :العدد  ،30تاريخ  .)2444/3/16ص.61 فلسق ققطين .القق ققانون رق ق ققم ( )0لعق ققام  .1661بش ق ققأن إج ق قراءات إعق ققداد التشق ق قريعات( .الوقق ققائل الفلس ق ققطينية :العق ققدد  ،0ت ق ققاريخ .)1661/1/0ص.11
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 فلسطين .قانون رقم ( ،)0لعام ( .1661الوقائل الفلسطينية :العدد  ،0تاريخ  .)1661/1/0ص.17 فلسطين .القرار رقم ( )1لعام ( .1660الوقائل الفلسطينية :العدد  ،1تاريخ  .)1660/11/24ص.14 االحتالل اإلسرائيلي /الضفة الغربية .األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ( )377لسنة ( .1674منشورات المقتفي). االحتالل اإلسرائيلي /الضفة الغربية .األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ( )314لعام ( .1606منشورات المقتفي). االحتالل اإلسرائيلي /الضفة الغربية .األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ( )314لعام ( .1606منشورات المقتفي). االحتالل اإلسرائيلي /الضفة الغربية .األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ( )36لعام ( .1607منشورات المقتفي). االحتالل اإلسرائيلي /الضفة الغربية .األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ( )2لعام ( .1607منشورات المقتفي). االحتالل اإلسرائيلي /الضفة الغربية .األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ( )1لعام ( .1607منشورات المقتفي). فلس ق ققطين /اإلدارة المصق ق قرية .اإلع ق ققالن الدسق ق ققتوري لع ق ققام ( .1602الوق ق ققائل الفلس ق ققطينية :العق ق ققدد الغي ق ققر اعتي ق ققادي ،تق ق ققاريخ .)1602/3/26ص.000
 فلسققطين /اإلدارة المص قرية .القققانون األساسققي رقققم ( )221لعققام ( .1611الوقققائل الفلسققطينية :العققدد الغيققر اعتيققادي ،تققاريخ .)1617/2/21ص.340
 األردن .ققانون اسققتقالل القضقاء رقققم ( )16لعققام ( .1611الجريقدة الرسققمية األردنيقة :العققدد  ،1220تققاريخ .)1611/0/10ص.301
 ملقذذذئين .ق ققانون تش ققكيل المح ققاكم النظامي ققة رق ققم ( )20لس ققنة ( .1612الجري ققدة الرس ققمية األردني ققة :الع ققدد  ،1141ت ققاريخ .)1612/3/26ص.116
 فلسطين /االنتداب البريطقاني .ققانون اسقتقالل القضقاء رققم ( ،)31لعقام ( .1604الوققائل الفلسقطينية :العقدد  ،1432بتقاريخ .)1607/7/21ص.111
 فلس ق ققطين /االنتق ق ققداب البريطق ق ققاني .ق ق ققانون المحق ق ققاكم رقق ق ققم ( ،)27لعق ق ققام ( .1620مجموع ق ققة درايتق ق ققون :العق ق ققدد  ،27بتق ق ققاريخ .)1637/1/22ص.030
 فلسطين /االنتياب امدريئاني .مرسوم دستور فلسطين لعقام "( .1622مجموعقة درايتقون – االنتقداب البريطقاني :العقدد الغيقراعتيادي من قوانين فلسطين .تاريخ  .)1637/1/22ص .3343
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األحكام القضائية:
 -فلسطين .المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية .الطعن الدستوري رقم ( )1لسنة .2441

قائمة المراجع:
 أبودياا ،علي .واقل واختصاصات و ازرة العدل وفق أحكام القانون .و ازرة العدل (د.ن).2414 ، أبقو ديققة ،أحمقد ،جهققاد حقرب ،الفصققل المتقوازن بقين السقلطات فققي النظقام السياسققي الفلسقطيني :حالققة السقلطة القضققائية .راماهلل :االئتالف من أجل النزاهة والمساءبة "أمان"".2447 ،

 أبققو ديققة ،أحمققد" .اشققكالية العالقققة بققين السققلطات الققثالث فققي النظققام السياسققي الفلسققطيني المخققتلط" فققي صقراع الصققالحياتوغياب المسؤوليات في السلطة الوطنية الفلسطينية .رام اهلل :االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".2447 ،

 أبو دية ،أحمد ،جهاد حرب .الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسقي الفلسقطيني :حالقة السقلطة التنفيذيقة :مجلقسالوزراء .رام اهلل :االئتالف من أجل النزاهة والمساءبة "أمان".2440 ،
 أبو دية ،أحمد ،جهاد حرب ،الفصقل المتقوازن بقين السقلطات فقي النظقام السياسقي الفلسقطيني :حالقة السقلطة التشقريعية .راماهلل :االئتالف من أجل النزاهة والمساءبة "أمان".2440 ،
 أبققو النص ققر ،عبققد ال ققرحمن" .اسققتقالل القض ققاء الفلسققطيني مهم ققة أساسققية" (نيس ققان http://www.palestine- ،)2412.info.com/arabic/palestoday/press/new6/esteqlal.htm
 أبسقتاين ،جوزيققف .ألكسققي دو توكفيققل :المرشققد إلققى الديمقراطيققة ،ترجمققة سقمية الشققامي .القققاهرة :كلمققات عربيققة للترجمققةوالنشر.2414 ،
 إنجرامز ،دورين ،ترجمة عبد الرحيم الرفاعي" .أوراق فلسطينية" .القاهرة :المجلس األعلى للثقافة.2441 ، -أوليه ،هانس ،أي نظام قانوني لفلسطين؟ .بيرزيت :مركز الحقوق.1661 ،
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 البحقري ،حسقن .الرقابققة المتبادلقة بققين السقلطتين التشقريعية والتنفيذيققة كضقمان لنفققاذ القاعقدة الدسقتورية .جامعققة عقين شققمس:رسالة دكتوراه.2440 ،
 البرغوثي ،معين .تقرير حول حالة السلطة القضائية ومنظومقة العقدل فقي العقام  .2441رام اهلل :الهيئقة الفلسقطينية المسقتقلةلحقوق المواطن.2440 ،
 بيرم ،عيسى .الحريات العامة وحقوق اإلنسان .بيروت :دار المنهل اللبناني.1667 ، بسيوني ،عبد الغني .مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي .بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية( ،د.س). -الجليل ،عدنان .مبدأ الفصل بين السلطات و حقيقة أفكار مونتسكيو .مجلة الحقوق  ،9عدد .)1985( 2

 الجربققاوي ،علققي ،النظققام السياسققي الحققالي للسققلطة الوطنيققة الفلسققطينية فققي "ص قراع الصققالحيات وغيققاب المسققؤوليات فققيالسلطة الوطنية الفلسطينية" .رام اهلل :االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة – "أمان".2447 ،

 الجمعيققة الفلسققطينية لحمايققة حقققوق اإلنسققان والبيئققة "قققانون" .تقريققر عققن أوضققاع العدالققة فققي منققاطق السققلطة الفلسققطينية: .1667/6/34 – 1667/14/1القدس :الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة "قانون".1667 ،
 الجرف ،طعيمة .مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون .القاهرة :مكتبة القاهرة الحديثة.1603 ، الجرف ،طعيمة .نظرية الدولة واألسس العامة للتنظيم السياسي .القاهرة :مكتبة القاهرة الحديثة.1600 ، دوفرجي ققه ،م ققوريس .المؤسس ققات السياس ققية والق ققانون الدس ققتوري ،ترجم ققة ج ققورج س ققعد( .د،م) :المؤسس ققة الجامعي ققة للد ارس ققاتوالنشر.1662 ،
 دل ق ق ق ق ق ق ق ققة ،بس ق ق ق ق ق ق ق ققام " .دول ق ق ق ق ق ق ق ققة الق ق ق ق ق ق ق ق ققانون الض ق ق ق ق ق ق ق ققرورة والمقدم ق ق ق ق ق ق ق ققة للش ق ق ق ق ق ق ق ققروع ف ق ق ق ق ق ق ق ققي التنمي ق ق ق ق ق ق ق ققة" (ش ق ق ق ق ق ق ق ققباط ،)2412.http://www.mokarabat.com/s559.htm
 دينشطاين ،يورام .أسس القضاء ،ترجمة دار عربسا للنشر .حيفا :مركز د ارسقات المجتمقل العربقي.1667 ،الهيئقة المسقتقلةلحقوق اإلنسان .التقرير السنوي الثامن ،تقرير صقادر عقن الهيئقة المسقتقلة لحققوق اإلنسقان .رام اهلل :الهيئقة المسقتقلة لحققوق
اإلنسان.2442 ،
 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .التقرير السنوي السادس ،تقرير صادر عقن الهيئقة المسقتقلة لحققوق اإلنسقان .رام اهلل :الهيئقةالمستقلة لحقوق اإلنسان.2444 ،
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 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .التقرير السنوي الخامس ،تقرير صادر عن الهيئقة المسقتقلة لحققوق اإلنسقان .رام اهلل :الهيئقةالمستقلة لحقوق اإلنسان.1666 ،
 الهيئقة المسقتقلة لحقققوق اإلنسقان .التقريقر السققنوي ال اربقل ،تقريقر صققادر عقن الهيئقة المسققتقلة لحققوق اإلنسقان .رام اهلل :الهيئققةالمستقلة لحقوق اإلنسان.1667 ،
 هيكل ،خليل .بناء وتنظيم الدولة في األنظمة المعاصرة والنظام اإلسالمي .القاهرة :دار النهضة.1999 ، هالل ،جميل .النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو :دراسة تحليلية نقدية .رام اهلل :المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيقة"مواطن".2440 ،
 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .التقرير السنوي الخامس ،تقرير صادر عن الهيئقة المسقتقلة لحققوق اإلنسقان .رام اهلل :الهيئقةالمستقلة لحقوق اإلنسان.1666 ،
 الوحيدي ،فتحي .التطورات الدستورية في فلسطين مل شرح المبادل الدستورية العامة .غزة :مطابل المقداد.2440 ، الوحيدي ،فتحي .التطورات الدستورية في فلسطين  .1661 -1617غزة :مطابل الهيئة الخيرية.1660 ، الوحيدي ،فتحي .أص ول الفكر السياسي وتطور األشكال المختلفة ألنظمة الحكم المعاصرة .غزة( :د.ن) .1661 وليققد نققويهل ،الحريققة ال تعنققي المسققاواة :توكفيققل مكتشققف الديمقراطيققة األميركيققة (البح قربن :صققحيفة الوسققط البحرينيققة ،ع - 1077الجمعة  24أبريل .)2447
 موق ق ق ق ققل "وفق ق ق ق ققا"" .الجق ق ق ق ققالد :العدالق ق ق ق ققة هق ق ق ق ققدف سق ق ق ق ققام يج ق ق ق ق ق ب علينق ق ق ق ققا أن نكق ق ق ق ققرس الجهق ق ق ق ققود لتحقيقهق ق ق ق ققا" (أيق ق ق ق ققار ،)2412.http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=130688
 الزواهق قرة ،ص ققالح .مب ققدأ فص ققل الس ققلطات ب ققين الواق ققل النظ ققري والتطبي ققق العمل ققي د ارس ققة مقارن ققة .الجامع ققة األردني ققة :رس ققالةماجستير.1663 ،
 الحلو ،ماجد .القضاء اإلداري .اإلسكندرية :دار المطبوعات.1671 ، حقرب ،جهققاد .دور المجلققس التشقريعي الرققابي علققى أعمققال السققلطة التنفيذيقة المتعلقققة بالقضققاء .رام اهلل :المركققز الفلسققطينيالمحاماة والقضاء "مساواة".2443 ،
 -الحياري ،عادل .القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني .عمان :دار غانم.1672 ،
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 -الطعيمات ،هاني .حقوق اإلنسان .عمان :دار الشروق.2441 ،

 يوسققف ،غسققان .أثققر ازدواجيققة السققلطة علققى التنميققة السياسققية فققي السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية بعققد االنتخابققات التش قريعيةالثانية .جامعة النجاح الوطنية :رسالة ماجستير.2446 ،

 كت ققاب ،يونث ققان” .االتفاقي ققات السياس ققية المرحلي ققة" ف ققي وث ققائق الم ققؤتمر الفلس ققطيني األول للتشق قريعات "نح ققو بن ققاء اس ققتراتيجيةتشريعية فلسطينية" .رام اهلل :مؤسسة الحق.2443 ،
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