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“الدميقراطية”
السلطة وخطر ِّ
ال َّتداول على ُّ
في مرحلة البداية
بقلم :د .جورج جقمان

مقدمة
السلطة وخطر
ال َّتداول على ُّ
“الدميقراطية” في مرحلة البداية
ِّ
بقلم :د .جورج جقمان

()1
تشهد عدد من الدول العربية ،وبخاصة مصر وتونس ،مرحلة جديدة في حياتها
السياسية يجري فيها “التداول على السلطة” مبعنى جديد وغير معهود سابقاً؛
أي بعد ثورة على النظام القدمي ،حتى لو أن الثورة غير مكتملة بعد في هذين
البلدين .وقد مرت فلسطني قبل ذلك مبرحلة تداول على السلطة بعد انتخابات
املجلس التشريعي في كانون الثاني/يناير  ،2006وشابها ما شابها من عثرات،
ليس جميعها بسبب كون السلطة الفلسطينية حتت االحتالل؛ أي دور العامل
اخلارجي على أهميته .ففي كثير من احلاالت ،مبا في ذلك في مصر وتونس
وفي فلسطني أيضاًُ ،يلقي العامل الداخلي بثقل كبير ،ويولد مشاكل كبرى أحيانا ً
في مسعى التغيير السياسي ،وبخاصة في مرحلة البداية؛ أي بداية التحول نحو
نظام دميقراطي ،وهو املطلب املتوافق عليه من ناحية املبدأ ،وعلى نطاق واسع ،بني
األحزاب الرئيسية في معظم الدول العربية .فحتى السلفيون في مصر املمثلون في
النظام السياسي الذين كانوا قبل عامني أو ما يزيد معادين لهذا النوع من النظام،
أصبحوا اآلن من “أنصاره” ،ولكن مع القيود املعروفة التي يضعونها عليه.
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()2
وقد وضعنا كلمة “دميقراطية” بني مزدوجني للتحذير ،كونها تفهم في كثير من
األحيان بشكل خاطئ ومغلوط في عدد من جوانبها ،كما هو احلال في اخلطاب
السائد من وسائل اإلعالم ،وعند بعض السياسيني في مصر وفي تونس أيضاً.
ويالحظ املرء أن اخلطاب السائد في مصر مثالً ،وبخاصة بني األحزاب والسياسيني
وانتشاره في وسائل اإلعالم ،يرى أن الدميقراطية هي أساسا ً االحتكام إلى
صندوق االنتخابات ،وأن الفائز يحكم .وفي صياغات مختلفة لهذا االعتقاد يبان أن
البعض يفهم األمر كأنه صراع بني غالب ومغلوب ،وأن الغالب له أن يقرر ما يشاء،
وأن األقلية العددية مهما كان حجمها لها أن تقبل ،فقد مت “اإلحتكام إلى صندوق
اإلقتراع” ،وأن هذا هو معنى احلكم.
()3
توجد أسباب عدة لقصور هذا الفهم للدميقراطية .فأوالً ،إن االنتخابات آلية هدفها
التداول السلمي على السلطة ،إضافة إلى متثيل الناخبني؛ أي اإلنابة عنهم ،وهي
محدودة بهذا الغرض .وفي غمرة الصراع الداخلي والتراشق اإلعالمي ،جرى
إضفاء ما يقارب هالة من القداسة على صندوق االقتراع ،وإهمال عناصر أساسية
أخرى من النظام الدميقراطي .هذا بالطبع ال يقلل من أهمية االنتخابات .ولكن
بحد ذاتها ومبعزل عن عناصر أخرى ضرورية لهذا النظام ،قد تؤدي إلى نظام
سلطوي ،أو إعادة إنتاج بعض عناصر النظام السابق للثورة ،األمر الذي يتعارض
مع األهداف املعلنة ملعظم األحزاب في مصر وتونس ،ومعظم الدول العربية ،وفي
فلسطني أيضاً.
ويتفرع من هذا ثانياً ،هالة أخرى من القداسة أضفيت على مقولة “االحتكام إلى
الشعب” ،أو “االحتكام إلى الناخب” ،املواطن؛ مانح الشرعية السياسية في النظام
الدميقراطي .وصحيح أن للشعب أن يقرر ما يريد ،فله أن يقرر مثالً أنه يريد العودة
إلى نظام سلطوي استبدادي ،أو أنه يريد نظاما ً ملكيا ً وراثياً ،أو أنه يريد نظام احلزب
الواحد ،أو أنه يريد للجيش أو لقوى األمن أن حتكم .ولكن ال ميكن للشعب أن يقرر
ما يريد دون أية قيود على قراره إذا كان يريد هو وقياداته نظاما ً دميقراطياً .هذا
النظام يضع قيودا ً على ما ميكن للشعب أن يختار أو يقرر ،تلك القيود التي تشكل
مرتكزات هذا النظام السياسي ،من بينها احلقوق واحلريات املدنية والسياسية التي
مينحها ،وأولها حقوق املواطنة املتساوية.
ثالثاً ،إن العبرة األساسية التي جرى استخالصها من تطور هذا النظام خالل قرون
عدة تتعلق بطبيعة العالقة بني األغلبية واألقلية ،أولها األقلية العددية ،مضاف إليها
“أقليات” 1أخرى؛ سواء أكانت عرقية أم إثنية أم قومية أم دينية أم مذهبية .إن
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العبرة األساسية هذه تكمن في أن إهمال مطالب األقلية مهما كان نوعها ،واالعتقاد
أن األغلبية لها احلق أن حتكم كما تشاء دون اعتبار ملواقف األقلية ومطالبها ،يؤدي
في كثير من احلاالت إلى شرخ داخلي كبير ،وصدع نازف واحتراب داخلي قد ال
تنجو منه الدولة ،إال إذا جرى استخالص العبر الضرورية قبل فوات األوان .وهذا
ما حصل في مصر مثالً ،حول موضوع الدستور ،الذي أقل ما يقال بخصوصه،
إن األغلبية افتقرت إلى احلكمة واخلبرة واملعرفة التاريخية واملقارنة ،األمر
الذي أدى إلى االستقطاب احلاد الذي شهدناه طيلة الفترة التي جرى فيها نقاش
الدستور اجلديد ،وما بعد إقراره .باملقابل ،سعت بعض األوساط في املعارضة إلى
التحالف الضمني على األقل ،مع بعض “فلول” النظام السابق األمر الذي بدوره
أجج الصراع وعمق االستقطاب .ولنا في دول عربية أخرى عبرة ،أبرزها وأكثرها
تطرفاً ،السودان ،واالنفصال الناجم عن الفهم اخلاطئ لدور األغلبية ومسؤوليتها
عن ردم الصدوعات الداخلية أو عدمه.
()4
هذه فقط أمثلة أو عينة من القضايا واإلشكاليات األساسية التي تواجه بعض
الدول في بداية مرحلة التحول السياسي ،وبخاصة إن كان ُيطمح ألن يكون جذريا ً
ودميقراطياً .إضافة إلى هذا ،توجد طائفة كبيرة من القضايا التفصيلية التي تعيق
أو حتى تقف حائلة أمام التداول السلمي على السلطة في بداية مرحلة التغيير
السياسي إن لم يج ِر االلتفات لها ،ستتحول إلى عقبات تؤجج الصراع الداخلي.
وتعنى الدراسات التي يحتويها هذا الكتاب بعدد منها ،وبخاصة تلك التي ميكن
اعتبارها أساسية ،وبنا ًء على التجربة الفلسطينية رغم حداثة عهدها ،ال بل بسبب
ذلك ،أسوة بحداثة التجربة في عدد من الدول العربية .وتعالج هذه الدراسات بعضا ً
من هذه القضايا ،وبخاصة تلك التي تشكل “البنية التحتية” الضرورية ،والتي ال
غنى عنها ألي نظام سياسي يسعى الى أن تتوفر فيه عناصر الدميقراطية ،منها موقع
السلطة القضائية ودورها ،ودور السلطة التنفيذية ،والقيود الضرورية املفروضة
عليها حتى ال “تتغول” وتستحوذ على صالحيات ليست لها كما هو حاصل في
الكثير من الدول العربية ،وموقع ودور املؤسسات العامة غير الوزارية .هذا إضافة
إلى العالقة بني منظمة التحريرالفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ،املوضوع
الذي طال احلديث عنه وأدرج في أكثر من وثيقة لها عالقة برأب الصدع الداخلي،
ولكنه ما زال على حاله ،واالزدواجية والتداخل ما زاال كما هما ،وال أحد يعرف يقينا ً
أين ينتهي دور املنظمة ويبدأ دور السلطة.
وقد يبان أن احلالة الفلسطينية لها وضع خاص نظرا ً لوجود االحتالل املباشر ،وأثره
الواضح على تطور النظام السياسي الفلسطيني ،أو إعاقته ،أو التسبب في انحرافه
عن أهدافه املتوخاة .وهذا وإن كان كله صحيحاً ،توجد أيضا ً عوامل داخلية خاصة
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باألحزاب السياسية واحلقل السياسي الداخلي ,التي كانت كافية وحدها ألن تشكل
عائقا ً أمام التداول السلمي على السلطة ،حتى مبعزل عن الدور املباشر لالحتالل .وقد
يكون من املفارق ،ولكنه ليس من املستغرب ،أن بعض هذه القضايا الداخلية اخلاصة
بفلسطني هي أيضا ً قضايا إشكالية مشتركة مع عدد من الدول العربية حتى دون
وجود احتالل مباشر لها .وأشير هنا إلى قضيتني على سبيل املثال ال احلصر يجري
تناولهما في هذا الكتاب :ما إذا كان من األفضل أن يكون نظام احلكم رئاسيا ً أم برملانياً؛
وطبيعة ودور القطاع العام والوظيفة العمومية من ناحية االنتماء السياسي.
ومن تابع النقاش اجلاري في مصر وفي تونس ،يرى بوضوح تعدد اآلراء حول
ما هو أفضل :النظام البرملاني أم النظام الرئاسي؟ ويلمس أيضا ً التردد احلاصل
والتذبذب أيضا ً في مواقف األحزاب السياسية حول أي خيار أنسب .واخلطر هنا
هو أن األحزاب تنظر أساسا ً إلى مصاحلها ،وتبني مواقفها في الكثير من األحيان
على هذا األساس ،ويشوب هذا أيضا ً قصر النظر واعتبارات مصالح األمد القصير.
فإذا كانت في احلكم بعد الثورة ،مييل تفضيلها باجتاه معني ،وإذا كانت في املعارضة
مييل باجتاه آخر .ولنا في مصر وفي تونس أيضا ً عبرة.
()5
هنا ينشأ التساؤل :ما هو األفضل للوطن دون اعتبار للمصالح احلزبية؟ هذا
سؤال صعب ،قد تتراوح حوله اآلراء حتى لو كانت متجردة من املصالح احلزبية.
ولكن ليس من املستحيل بلورة رأي موزون ينطلق أساسا ً من االلتفات إلى مخاطر
“الدميقراطية” في مرحلة البداية ،أو باألحرى ،فهمها اخلاطئ أنها فقط حكم
األغلبية ،وأن للشعب أن يقرر ما يريد.
إن هذا الفهم اخلاطئ هو املدخل الرئيسي لعدم تفضيل نظام رئاسي كامل ،أو نظام
برملاني كامل .فاخلطر من األول يكمن في إمكانية إعادة إنتاج نظام شبيه بالسابق
باستئثار الرئيس بصالحيات واسعة في سياق ثقافة سياسية وممارسات في
احلكم لم تقطع بعد مع مفردات النظام السابق .ومن املتعذر لها أصالً أن تفعل ذلك
دون مرور الوقت وتبلور ثقافة سياسية جديدة ومراس مختلف ع َّما هو احلال في
معظم الدول العربية .وسيستمر هذا اإلرث الثقيل املتج ِّذر في املمارسات اليومية
“العادية” في أجهزة الدولة املختلفة ووزاراتها ودوائرها ومرافق خدماتها ،وفي
الثقافة السائدة لفترة ليست قصيرة .بالتالي ،هذه جميعها اعتبارات تدخل في
التفكير والترجيح والتوزين واملفاضلة بني النظامني البرملاني والرئاسي.
وفي بعض احلاالت العربية ،كان هذا مدركا ً بوضوح؛ أي احلاجة إلى عدم العودة
إلى نظام رئاسي كامل ،كما ظهر ذلك في النقاشات التي دارت في تونس ،ولكن
غاب عن هذا اإلدراك ،على ما يظهر ،مخاطر نظام برملاني كامل أيضاً.
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فالنظام البرملاني الذي تؤول إليه كل الصالحيات األساسية مع تخصص في
األدوار بني البرملان والسلطة التنفيذية ،مبا فيها الوزارة ،يلزمه وقت ومراس،
وجتارب عسيرة أحيانا ً حتى يستق ّر .وقائمة املخاطر هنا ،صغيرة كانت أم كبيرة،
طويلة جداً .ولنا في مصر أيضا ً عبرة مرة أخرى :نواب جدد ،ال خبرة للعديد منهم،
أو حتى معرفة ،بجوانب مختلفة من أدوارهم ،يعتبرون أن عملهم األساسي هو
أن يشرعوا مبا يرونه مناسبا ً وكما يرتأون .بعضهم ،كما هو احلال عند بعض
السلفيني ،كان لهم موقف معا ٍد للدميقراطية أصالً ،وهاهم يعلنون أنهم اآلن من
أنصارها .شعبوية مفرطة ،وارجتال في تقدمي االقتراحات لتشريعات جديدة،
واملسارعة إلى إضافة عبارة “على أن ال يتعارض مع” بجانب كل بند له عالقة
باحلريات الشخصية والعامة ،وتصور مغلوط عن دور الدولة على أن لها وصاية
أخالقية على املجتمع ،وعلى سلوك األفراد في احليز اخلاص ،وليس فقط في احليز
العام ،ودون حدود معروفة .هذا كله ينذر بعودة الدولة الشمولية التي تتنافى مع
مبادئ الدولة الدميقراطية ،ونظرة للحيز العام وللخاص أيضا ً على أنه -إلى حد
كبير -من احتكار الدولة.
واألمر هذا ،في مرحلة البداية ،لن يقتصر على تيار واحد بعينه فقط ،إذ أن مقولة
“األغلبية تقرر” ،على سبيل املثال ،وان االحتكام هو للشعب “ليقرر ما يريد”،
واسعة االنتشار بني تيارات وأحزاب متنوعة داخل البرملان وخارجه .مرة أخرى،
جند هنا فهما ً مغلوطا ً ملا س ّموه “بالشرعية االنتخابية” إذا كانت هذه الشرعية ال
تقوم على أساس القيم املضمرة في النظام الدميقراطي وركائزه املعروفة واحلقوق
التي ال ميكن مصادرتها دون تغيير طبيعة هذا النظام“ .فاألغلبية تقرر” وصفة
جاهزة لنظام استبدادي جديد قد ال يختلف جوهريا ً عن النظام القدمي ،أسوة مبقوله
أن االحتكام هو للشعب ،وفي بالد نسبة األمية فيها تقارب الثلث مضاف إليها تركة
ثقافية سلطوية واسعة االنتشار ،تسعى إلى صهر الفرد في اجلماعة.
واألمر غير مقصور على اجلانب املتعلق باحلريات الفردية واجلماعية وأسلوب
احلياة .ورمبا هذا اجلانب أقل أهمية من جوانب أخرى .فمثالً ،ما معنى أن يجري
استفتاء الشعب على الدستور اجلديد؟ هل قرأ الدستور كل من اقترع ،وهل من
قرأ فهم ماذا يعني حتديدا ً هذا البند أو ذاك؟ وحتى لو قيل إن املقترع يسترشد
مبواقف األحزاب التي يؤيدها ،وإن هذا يحصل أيضا ً في دول أخرى ،فإن الفارق
يكمن في طول املراس ووجود أعراف وتقاليد تضع قيودا ً على العملية التشريعية
برمتها ،وتوازنات داخل النظام السياسي بفعل مأسسته ،وهو ما يفتقد في مرحلة
البداية .إن اإلشكالية هنا تكمن حتديدا في نقطة البداية .فاعتماد اإلنتخابات قبل
وضع الدستور والتوافق عليه بني النخب السياسية واألطراف الداخلية الفاعلة،
ثم اإلستفتاء على الدستور (وهو من نفس نوع اإلنتخابات كآلية) ،رسخ الشرخ
الداخلي وعمقه ،وأدخل مصر في دوامة عميقة .وقد قيل في سياقات أخرى لكن
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شبيهة ،إذا أردت إجهاض ثورة ،إبداء باالنتخابات .والسبب في ذلك ،كما حصل
في مصر ،أنه بدون اتفاق بني األطراف السياسية الفاعلة عل طبيعة الدولة ودورها
الداخلي واخلارجي ،ولو بحد أدنى من التوافق ،ستتحول اإلنتخابات إلى معركة
حول طبيعة الدولة ،وسيتسع الشرخ الداخلي .إن اإلنتخابات كآلية للتداول على
احلكم تفترض هذا التوافق وتفترض قدر من اإلستقرار في احلكم .لذا ،إنه ملن
األهمية مبكان أن يتم اإلتفاق على الدستور كحد أدنى قبل أية إنتخابات في مرحلة
التأسيس ،أو أن يتم احلكم لفترة ما حتى تكتمل بعض أهداف الثورة األساسية من
قبل جبهة عريضة إن أمكن .وهذا ما لم يحصل في مصر .وقد يكون من املتعذر
أن يحصل في غياب توافق على أهداف الثورة ،أو بعض منها ،أو وجود تصورات
متباينة حول طبيعة الدولة وبون واسع بني التصورات املختلفة حول حدود
احلريات اإلجتماعية وأسلوب احلياة ،كما هو حاصل بني السلفيني و“املدنيني” في
تونس ومصر .وفي ظرف مثل هذا ،سيستمر الصراع الداخلي لسنوات عدة قادمة،
إلى أن يستقر في مراحل غير دائمة بفعل توازن معني للقوى في كل مرحلة.
()6
إن مقولة ابن خلدون (وأستخدمها معكوسة هنا) ،حول اقتداء أو تشبه الغالب
باملغلوب ،خطرة جدا ً في مرحلة البداية .فقد شاهدنا في فلسطني بعد انتخابات
املجلس التشريعي في كانون الثاني/يناير  ،2006وتشكيل أول حكومة بعد
االنتخابات ،كيف كان هناك مسعى حثيث لتوظيف أكبر عدد ممكن من املؤازرين
للحزب الذي شكل احلكومة ،في الوظائف العمومية .وصحيح أن اخلطأ اجللل
اقترف ،وابتدأ من قبل احلزب الذي كانت له أغلبية في املجلس التشريعي السابق
بسعيه إلى تعبئة الوظائف العامة باملوالني واملؤازرين ،إضافة إلى األقرباء
واألصدقاء و“احملسوبني” عليه .وقد قيل عن النظام االقتصادي في مصر في عهد
مبارك إنه “رأسمالية احملاسيب” ،وفي فلسطني كان لدينا نظام “تعيني احملاسيب”
في الوظائف العمومية قبل االنتخابات النيابية في العام  .2006أما أن يتكرر اخلطأ
مرة أخرى ،فهذه كارثة مضاعفة .فال ميكن تأسيس نظام دميقراطي فيه حكم
للقانون ومحاسبة ومساءلة ،ونظام مقاوم للفساد ،دون حتييد الوظائف العامة
من ناحية سياسية حزبية .صحيح أنه توجد مناصب محددة متعارف عليها أنها
تعيني سياسي ،ابتداء من الوزراء ،ولكنها تقف عند حد معني مقصور على عدد
محدود من املناصب العليا في الوزارة ،أو حتى دون أن تطأ ما دون الوزير في
بعض الدول .هذه قضية مدار خالف ونقاش محتدم في مصر أيضاً ،ومن مخاطر
االعتقاد املغلوط أن “األغلبية تقرر” ،ألن لها “شرعية انتخابية”.
لذا ،إنه ملن األهمية مبكان في مرحلة البداية ،كما يسعى ما يحتويه هذا الكتاب ألن
يبني ،أن يجري العمل على قوانني جديدة وما ينبثق عنها من أنظمة ولوائح داخلية
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حتكم أعمال املجالس النيابية اجلديدة والسلطة التنفيذية أيضاً ،تهدف إلى سد أي
ثغرات موجودة أو قد توجد في سياق ممارسة السلطة التنفيذية عملها وتتعلق
بالوظائف العمومية .ففي غياب تقاليد وأعراف وطرق عمل راسخة بفعل طول
عهد املمارسة ،أو كنتيجة الستخالصات مت التوصل إليها ،من الضروري العمل
على وضع نصوص قانونية متنع تسييس الوظائف العامة ،وجتعلها موالية للدولة
وليس للحزب احلاكم ،أو لتقاسم احلصص في ظل “توازن القوى” بني حزبني أو
أكثر .هذه هي إحدى العبر األساسية التي ميكن استخالصها من احلالة الفلسطينية،
والتي ميكن للدول العربية قيد التغيير اإلفادة منها أيضاً.
()7
إن الفصل التاريخي الذي مت في أوروبا في العصر احلديث ،بني احلكم وآليات
احلصول على الثروة بعد توسع النظام الرأسمالي وعوملته تدريجياً ،وظهور
“السوق” كمصدر جديد ورئيسي لتراكم رأس املال ،هو الذي م ّكن الفساد من أن
ُيع َّرف في هذا السياق على أنه استخدام املنصب العام لغرض املنفعة اخلاصة .قبل
ذلك ،لم يكن هذا التعريف ممكنا ً انتشاره نظرا ً ألن القاعدة في املمارسة كانت أن
الطريق لالستحواذ على املنافع والثراء السريع هي من خالل الوصول إلى املنصب
العام ،أو البقاء فيه من خالل التوارث .وليس من قبيل املصادفة أن من يورث احلكم
أو يصل إليه في معظم الدول العربية يتم ّكن بعد ردح قصير من الزمن ،من جمع
ثروة لم تكن ممكنة له دون تطويع القرار السياسي والسياساتي لهذا الغرض.
وليس من قبيل املصادفة أيضا ً أن تتحول الرأسمالية في الكثير من الدول العربية
إلى “رأسمالية احملاسيب” ،فيعاني الشعب واملواطن معاناة مضاعفة :مرة بسبب
أن الرأسمالية في أفضل صورها ليست مصممة لتحقيق العدالة االجتماعية ،ومرة
ألن الرأسمالية املش ّوهة في بلده تُعمق الفقر وتضاعف املعاناة .لذا ،إن احلكم
السلطوي الذي ال يسمح فعالً باملشاركة السياسية إال شكالً هو النمط السائد في
العديد من الدول العربية ،التي حتولت إلى دول يحكمها األمن في شراكة مع املال
والسياسة ،حتى وإن اختلفت شدة القمع والقهر من بلد عربي إلى آخر .فاحلكم
السلطوي هو النظام “األمثل” حلكم هذه الدول لغرض ردع أية محاوالت للتغيير؛
إلى حني حدوث ثورة.
قد نكون اآلن أمام مرحلة جديدة في عدد من الدول العربية ،ولكن يجب أال نتوقع
نتائج سريعة للثورات واالنتفاضات هذه .إنها صيرورة لها مراحل ،وفي كل
مرحلة سيوجد قدر من الوضوح حول سماتها وقضاياها .إن عقودا ً عدة من الزمن
ليست طويلة في عمر الشعوب والدول .غير أن نقطة البداية واالنطالقة لها أهمية
خاصة ،فهي إما تسعف في اإلسراع نحو دمقرطة الدولة ،وإما تعيق هذا املسار،
وإما حترفه باتجّ اه آخر.

الهوامش
 1نضع كلمة "أقليات" بني مزدوجني ،ألن النظام الدميقراطي الذي يتساوى فيه املواطنون من
ناحية املبدأ ،ال يعرف األقليات إال باملعنى العددي .بالتالي ،وجود "أقليات" من نوع آخر في
الكثير من البلدان؛ سواء أكانت مستأثرة باحلكم ،أم مضطهدة ،أم لها مطالب خاصة ،وما شابه،
يعني تلقائيا ً أن النظام السياسي غير دميقراطي ،أو أن الدولة فشلت في تطبيق القانون ،أو أن
القانون نفسه مييز بني املواطنني .يوجد استثناء واحد لهذا يتعلق باألقليات القومية التي لها
مطالب "انفصالية" مبنية على أنها قومية مستقلة من املفترض أن يعبر عنها بإطار سياسي
خاص بها ،قد يأخذ شكل دولة ،في عصر الدول القومية احلالي ،أو شكالً آخر.
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الرئاسية والبرملانية واملختلطة
الواليات املتحدة األمريكية ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وتركيا
وسيم أبو فاشة
مقدمة
تزخر األدبيات السياسية بدراسات مقارنة للنظم السياسية ،فمنذ أعمال بيجوت
( ،)1915وصوالً إلى لينز ( ،)1994مت وضع األسس واملنهجيات التي تقوم عليها
مقارنة النظامني الرئاسي والبرملاني (كنموذجني رئيسيني ،مع دراسة مناذج جتمع
بني كليهما ،فيما عرف باألنظمة شبه الرئاسية ،أو املختلطة) .وقد برزت مسألة
مدى الفصل بني املهام التنفيذية والتشريعية ،ونطاق الصالحيات واملسؤوليات
فيهما كجوهر في دراسة النظامني وحتليلهما.
وفي إطار حتليل العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ،كان هناك ميل واسع
االنتشار العتبار النظام البرملاني أكثر فاعلية ،ويوفر هوامش أوسع للمساءلة (نظرا ً
للدمج بني السلطتني في تشكيلة احلكومة) ،فيما اعتبر النظام الرئاسي أكثر قابلية
للتضييق على العملية الدميقراطية.
إال أن النزعة للتمييز بني النظامني بشكل حدي بدأت باخلبو في السنوات األخيرة ،نظرا ً
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للتوسع في استخدام منهجيات بحثية جتريبية ،استخدمت عددا ً أكبر من املتغيرات
التي يتم حتليل العالقة بني السلطات ،وعمليات صنع القرار ،ودرجة استقرار النظام
الدميقراطي من خاللها ،ففي الوقت الذي ركزت فيه كالسيكيات النظم املقارنة على
العالقة بني السلطات (الفصل والدمج) ،بتنا نشهد حتليل صالحيات السلطة التنفيذية،
والنظام احلزبي ،والنظام االنتخابي ،كعوامل رئيسية في حتديد مختلف العمليات التي
يشهدها النظامان البرملاني والرئاسي ،والحقا ً دخلت منهجيات وعوامل جديدة للتحليل
تركز على التقاطعات بني النظامني (أكثر من تركيزها على االختالفات) مستندة في
ذلك إلى نظريات كاخليار العقالني ،ومجموعات التأثير والضغط ،وغيرهما.
ومن املعروف في مثل هذه الدراسات ،أن هناك حاالت قياسية للنظم املقارنة ،ففي
حني تعتبر بريطانيا منوذجا ً قياسيا ً للنظام البرملاني ،حيث تتشكل احلكومة من
احلزب الذي يحظى باألغلبية البرملانية ،تعتبر الواليات املتحدة النموذج األبرز للنظم
الرئاسية ،حيث تنحصر الصالحيات التنفيذية في رئيس الدولة املنتخب مباشرة
من الشعب ،وتتم دراسة فرنسا كنموذج للنظام املختلط حيث تتوزع الصالحيات
التنفيذية بني رئيس منتخب ،ورئيس للحكومة.
تقدم الدراسة احلالية استعراضا ً ألهم مؤسسات هذه النظم السياسية ،وصالحيات
وتوزيع السلطات بني مكوناتها ،وعالقتها البينية ،وذلك باالعتماد ،أساساً ،على
املدخل املؤسساتي ،مع االستفادة من املداخل احلديثة في حتليل النظم ومقارنتها،
كما تغطي الدراسة النظام السياسي التركي ،بالتركيز على دور املؤسسة العسكرية،
باالستفادة من املداخل السياقية في التحليل ،التي يتعامل التحليل فيها مع السياق
املؤثر في النظام السياسي أكثر من مؤسسات النظام ذاته ،حيث أن التعريج على
النظام السياسي التركي يأتي جلملة من العوامل ،أهمها ،أن النظام السياسي التركي
احلديث يشكل مثاالً مهما ً ملؤسسات الدولة احلديثة خارج سياق الدميقراطيات
الغربية األكثر استقراراً ،التي رسخت فيها املمارسات املؤسساتية والدميقراطية
لفترات طويلة .من جهة أخرى ،متثل املؤسسة العسكرية في تركيا العبا ً رئيسيا ً
يؤثر في استقرار البنى املؤسسية في الدولة ،وتكاد هذه املؤسسة متثل سلطة
فوق سلطات الدولة الثالث ،وهي بالتالي مثال مهم لفهم أدوار النخب في النظم
السياسية على اختالفها ،ووسائل تأثيرها املختلفة ،اجلذرية منها والناعمة.
ويحاول اجلزء األخير من الدراسة ،عقد مقارنة بني مختلف النظم السياسية،
باستخدام أهم االجتاهات املنهجية في دراستها ،التي انتقلت من محاولة الوقوف
على أهم ميزات النظم السياسية ،أو التمييز بينها على قواعد تفضيلية عامة ،أو على
األقل تفضيل بعضها على بعض في جوانب معينة كالدميقراطية ،أو االستقرار،
أو احلكم الرشيد ،وصوالً إلى اجتاهات تعتبر البنية املؤسسية للنظام مجرد عامل
يتفاعل مع شبكة معقدة من العوامل والتفاعالت املؤثرة في حتليل ومقارنة النظم
السياسية من جهة ،وأثر ذلك على السياق الدولتي مبختلف أبعادة من جهة أخرى.
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مداخل مقارنة النظم السياسية

1

املداخل التقليدية :يعتبر املدخل املؤسساتي األهم واألكثر استخداما ً في أدبيات
حتليل النظم السياسية ،ويقوم على مقارنة النظم السياسية من حيث تركيب
مؤسساتها والعالقة بينها ،إذ مييز هذا املدخل بني املؤسسات التنفيذية والتشريعية
والقضائية ،ويضع صالحية كل من هذه املؤسسات والتداخالت والتفاعالت فيما
بينها أساسا ً رئيسا ً في مقارنته للنظم ،حيث ال يلتفت املدخل املؤسساتي كثيرا ً
للمؤسسات األقل رسمية أو اجلماعات التي تساهم عمليا ً في صياغة عمليات النظام
السياسي ،أو مدخالته أو مخرجاته ،حيث يعتبر هذا املدخل مناسبا ً في دراسة
النظم السياسية في أوروبا والواليات املتحدة؛ نظرا ً لالستقرار النسبي الذي حققته
املؤسسات الرسمية في هذه النظم.
املداخل احلديثة :جاءت املداخل احلديثة في دراسة النظم السياسية للتجاوب مع
العديد من املتغيرات ،منها نشوء العديد من النظم السياسية في دول العالم الثالث
(بعد استقاللها عن االستعمار) حيث تشكلت هذه النظم في بيئة أقل استقراراً ،ال
ميكن معها الركون للوصف شبه االستاتيكي الذي يقدمه املدخل املؤسساتي ،حيث
حاولت املدارس اجلديدة في التحليل إدخال الكثير من العناصر السياقية في دراسة
النظم وفهمها .ومن ضمن أهم املداخل احلديثة :مدخل حتليل النظام ،املدخل البنائي
الوظيفي ،وأخيرا ً مدخل االقتصاد السياسي.
يحاول مدخل حتليل النظام التركيز على األفراد ومدخالت النظام ومخرجاته ،أكثر
من التركيز على مؤسسات النظام ذاتها ،حيث اعتبر ايستون النظام السياسي جملة
من التفاعالت املعقدة املؤثرة في صياغة القرار السياسي؛ مبعنى أن منط العالقات
الفردية واجلماعية داخل النظام يلعب دورا ً أكثر محورية في صياغة مخرجات
النظام من هياكله املؤسساتية اجلامدة .ووفقا ً إليستون ،فإن هناك مجموعة من
األنشطة والعمليات املميزة جلميع األنظمة السياسية تعتبر مدخالت النظام (التي
تتفاعل داخل هياكله التي ال تختلف كثيرا ً من نظام إلى آخر) ،في حني أن مخرجات
النظام هي وظائفه .تشكل مطالب املجتمع املدخالت الرئيسية في أي نظام ،الذي
يحاول من خالل سياساته االستجابة لها على شكل قرارات أو أنظمة أو برامج تلبي
هذه املطالب أو معظمها ،ضمن عمليات معقدة تأخذ باحلسبان تباينات هذه املطالب،
واملصالح املختلفة ،واملصادر املتوفرة.
أما املدخل البنائي الوظيفي ،فيعتمد في حتليله للنظم على مفهومني اثنني ،البنى
والوظائف .وتشير البنى في أي نظام إلى الترتيبات التي يتم عبرها تأدية وظيفة
أو أكثر من وظائف النظام ،وعليه يتم مقارنة النظم باستخدام معايير عدة ،كتركيب
البنى املختلفة ،وعالقتها ،ووظائفها .وأخيراً ،يركز مدخل االقتصاد السياسي في
دراسة النظم –وانطالقا ً من الفكر املاركسي حول الدولة -على دور الطبقات داخل
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املجتمع ،وصراعها للسيطرة على الهياكل السياسية املختلفة ،وذلك ضمن إطار
أوسع لفهم دور النظام السياسي في الدولة تبعا ً لنمط اإلنتاج فيها ،وهو في الدولة
الرأسمالية –ضمن هذا الفهم -احلفاظ على احتكار الطبقة الرأسمالية لوسائل
اإلنتاج املختلفة ،وبالتالي يؤدي النظام السياسي دورا ً أداتيا ً في يد طبقة اجتماعية
معينة.

النظام الرئاسي في الواليات املتحدة األمريكية

يعتبر النظام الرئاسي األمريكي املثال األكثر متايزا ً للنظم الرئاسية في العالم ،حيث
مينح الدستور األمريكي الرئيس –وليس مؤسسة الرئاسة أو السلطة التنفيذية -القدرة
على القيادة واحلكم؛ مبعنى أن النظام مينح الرئيس السلطات واملوارد الالزمة لتمثيل
الدولة/األمة ،مع أهمية التشديد هنا ،على أن هذه السلطات تقابلها ضوابط ومحددات
تضع سلطة الرئيس حتت رقابة وثيقة من السلطتني التشريعية والقضائية.
تاريخياً ،تعود نشأة النظام السياسي األمريكي إلى فترة الثورة األمريكية لالستقالل
عن بريطانيا ،وقد متتعت الواليات املتحدة فترة االستعمار البريطاني بقدر أعلى
من احلكم الذاتي مقارنة بغيرها من املستعمرات ،وهو ما أتاح لألمريكيني بلورة
نظامهم السياسي مع نهاية القرن الثامن عشر ،حيث تضمن إعالن االستقالل العام
 1776اخلطوط العامة لشكل احلكم املنشود في الواليات املتحدة األمريكية .ومن
الطبيعي أن النظام السياسي لم يأخذ شكله احلالي خالل تلك الفترة ،إذ لم تكن
مواد النظام (الذي اعتمد في العام  1781كأول دستور) واضحة مبا يكفي في ما
يتعلق بالشخص الذي ستمنح له الصالحيات التنفيذية .مع أهمية املالحظة هنا ،أن
السلطة املركزية في ظل هذا النظام الكونفدرالي كانت ضعيفة مقارنة مع السيادة
2
والسلطات التي تتمتع بها الواليات.
ِ
ميض وقت طويل (العام  )1787حتى عقد مؤمتر دستوري إلعادة النظر في
ولم
الصالحيات الضعيفة للسلطة املركزية ،وبخاصة عبر منح مزيد من القوة للسلطة
املركزية في مجاالت كالضرائب والدفاع .وفي املقابل ،فإن اخلشية من وجود مثل
هذه السلطة “القوية” على حقوق األفراد ،أدى بواضعي التعديالت الدستورية
إلى اعتماد “قانون احلقوق” لتأمني احلقوق واحلريات الفردية .ويالحظ بعض
الباحثني 3هنا ،أن التعديالت الدستورية في تلك الفترة ،كادت تقترب من النموذج
البرملاني (مبا يشبه أن يقوم الكونغرس االحتادي باختيار احلكومة االحتادية)،
وانطالقا ً من ذلك كان أحد التحديات الرئيسية ،طريقة اختيار السلطة التنفيذية،
4
والقوة املمنوحة لها.
ومن الواضح أن الدستور األمريكي صمم بقدر من الغموض أو االختصار ،مبا
يترك مجاالً للتفسير والتعديل 5،وذلك للحيلولة دون اتخاذ قرارات بشكل حاسم أو
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سريع ،ضمن هاجس املشرع إلبقاء السلطات التنفيذية ضمن ضوابط معينة متنعها
من االنزالق إلى االستبدادية ،وتصون حقوق املواطنني وحرياتهم ،ومن هنا جاء
هذا الفصل أو االستقاللية بني سلطات الدولة املختلفة.
املبادئ الرئيسية للنظام الرئاسي األمريكي
درجت معظم أدبيات النظم السياسية على وصف مؤسسات احلكم الرئيسة في النظم
السياسية ،حيث يوحي مثل هذا الوصف مبجرد اختالفات في الشكل املؤسساتي
واملواد الدستورية أو القانونية الناظمة للعالقة بني املؤسسات املختلفة لألنظمة
السياسية .هذا النوع من األدبيات ،ال يقف مبا يكفي أمام العوامل التاريخية املختلفة
(الثقافية واالقتصادية واالجتماعية  )...لنشأة النظم السياسية مبا يعطيها متايزها
عن غيرها ،ليس هذا فحسب ،بل إن الوقوف على مثل هذه العوامل يقوض التساؤل
حول أفضلية نظام سياسي على آخر ،وبخاصة أن النماذج الثالثة املدروسة عادة
نشأت في سياق الدميقراطيات الغربية .وبعيدا ً عن الدخول في هذه العوامل ،ميكن
الوقوف على ثالثة مبادئ رئيسية صبغت النظام الرئاسي األمريكي بتمايزه ،وهي:
 فصل السلطاتعادة ما يعتبر الفصل بني السلطات إحدى أهم سمات النظم الرئاسية (بل يعتبرها
البعض الفارق الوحيد بني النظم الرئاسية والبرملانية) ،حتى أن بعض التجارب
الرئاسية تركز السلطة التنفيذية بيد الرئيس ،غير أن النظام الرئاسي األمريكي
جاء نتاج دستور صاغ العالقات بني السلطات بشكل أعقد من مجرد فصل بني
السلطات ،إال إذا متت قراءة الدستور األميركي بشكل مجتزأ ،إذ يضع الدستور
السلطة التشريعية بيد الكونغرس حسب مادته األولى ،والسلطة التنفيذية بيد
الرئيس حسب املادة الثانية ،والسلطة القضائية بيد احملاكم الفيدرالية مبوجب
املادة الثالثة .ومن هنا يأتي ما ميكن تسميته “اختالف املوظفني”؛ 6مبعنى
عدم جواز تولي شخص أي منصب في أكثر من فرع من فروع احلكم ،مبعنى
منع اجلمع بني مهام رسمية متت ألكثر من واحدة من السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية.
إن قراءة متأنية لهذه املواد وغيرها ،إضافة ملا رسخ من ممارسات دستورية
الحقة ،تفند مثل هذه النظرة ،فالتدقيق والتوازن بني السلطات –على
سبيل املثال -ميوضع الدستور ليكون فوق الرئيس باعتباره قانون األمة،
فالصالحيات املمنوحة للسلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية
ليست مطلقة ،بل تتسم مبحدوديتها متاما ً كما حدد الدستور حريات األفراد
وحقوقهم ،وسلطات حكومات الواليات في عالقتها مع احلكومة الفيدرالية.
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وهنا نعود لنتذكر ،أن وضع الدستور جاء في سياق صراعات سياسية (في
مرحلة االستقالل) كان هاجس املشرعني فيه احليلولة دون تركيز السلطات
في يد أي فرع من الفروع الثالثة ،ولذلك جاء توزيع السلطات بشكل مينح
كل فرع جزءا ً من صالحيات الفرع اآلخر .هذه الديناميكية تبدو واضحة
للعيان مثالً عندما يعني الرئيس أعضاء احملكمة الدستورية العليا ،فإن ذلك
–أي هذا التعيني -يتطلب مصادقة الكونغرس ،وفي الوقت ذاته فإن أعضاء
هذه احملكمة يكون لهم الحقا ً البت في دستورية قرارات الرئيس وتشريعات
الكونغرس.
 التدقيق والتوازنمنذ إرساء القواعد الدستورية الناظمة للعالقات بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية ،لم تشهد هذه األحكام تعديالت إال في حالتني بهدف منح صالحيات
للسلطة التشريعية ضد الرئيس فيما يتعلق بالسياسات ،حيث وضع الدستور
7
العديد من الضوابط على قدرة الرئيس التشريعية.
وفي املقابل يتمتع الرئيس بقدرة على نقض التشريعات الصادرة عن
الكونغرس ،مع أهمية اإلشارة إلى أن النظام هنا يعطي الكونغرس قدرة جتاوز
الفيتو الرئاسي ،نظرا ً لتقاسم االختصاصات في معظم موضوعات احلكم،
ومثال ذلك ،أنه في الوقت الذي يعتبر الرئيس قائدا ً أعلى لقوات اجليش،
يتمتع الكونغرس بالقدرة على إعالن احلرب ،أو حتديد/وقف الدعم املالي عن
اجليش .كما أن الكونغرس يستطيع رد اعتراض الرئيس إن عاد وأقر القانون
بأغلبية يحددها القانون .وعالوة على ذلك ،فإن سلطة الرئيس في السياسة
اخلارجية تتطلب أغلبية في مجلس الشيوخ ،في حني أن سياسات الضرائب
تبدأ بالكونغرس ،الذي أيضا ً ميارس دورا ً ضابطا ً لسلطات احملكمة العليا.
تظهر هذه األمثلة بوضوح العالقة بني السلطات الثالث ،حيث تتمتع كل منها
بصالحيات في مجال معني ،يكون للسلطة األخرى القدرة على الرقابة عليه ،أو
8
إقراره ،أو تعطيله.
إن قراءة سمات النظام الرئاسي األمريكي بفهم كل من التدقيق والتوازن من
جهة ،وفصل السلطات من جهة أخرى ،يقودنا إلى استنتاج مفاده بأن النظام
األمريكي يفصل بني فروع متارس سلطة مشتركة 9،حيث يشترك الرئيس
والكونغرس في كثير من القرارات ،التي تتطلب قبول احملكمة العليا ،ما يجعل
الفهم السائد حول النظام الرئاسي األمريكي بأنه نظام فصل السلطات مجرد
جزء من صورة النظام الكلية ،وإحدى وظائفه التي ال تتم مبعزل عن املبادئ
األخرى للنظام السياسي.
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 طبيعة العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية واملراجعة التشريعيةإحدى أهم ميزات النظام الرئاسي األمريكي هي الطريقة التي صممت بها العالقة
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ،ففي الوقت الذي تعد فيه هذه العالقة أحد
عوامل أزمة النظم الرئاسية في كثير من الدول التي احتذت شكليا ً بالنظام
الرئاسي األمريكي ،حيث تصل العالقة حد املواجهة لدرجة تعطيل مؤسسات
احلكم وصوالً لتهديد االستقرار ،حيث جند في كثير من النظم الرئاسية أن
مثل هذا الوضع أفضى إلعالن حالة الطوارئ أو حل البرملان .في حني أن
النظام الدستوري األمريكي جنح في تصميم العالقة بالشكل الذي يوازن بني
السلطتني ،ويعطي درجة من الثقة بالتزامهما بالقواعد والضوابط الدستورية.
مبوجب الدستور األمريكي ،هناك ما يلزم السلطة التنفيذية بالعمل بانسجام
–إلى حد ما -مع السلطة التشريعية ،وفي املقابل فإن هناك مجاالت عمل
للسلطة التشريعية ال متس بصالحيات الرئيس ،ما يسمح باستمرار عمل
السلطتني في حال الوصول –مؤقتاً -للتباين في املجاالت التي حتتاج ملوافقة
الطرفني .إن منح الدستور للرئيس قوة كافية ملمارسة دوره التنفيذي (على
خالف كثير من النماذج الرئاسية التي تكاد تعطي الرئيس القوة املطلقة) أدت
ً 10
بالنموذج األمريكي إلى أن يكون أحد أكثر النماذج الرئاسية استقرارا.
من جهة أخرى ،تتمتع احملاكم األمريكية على اختالف مستوياتها بسلطة املراجعة
التشريعية؛ أي اعتبار تشريع أو نظام ما ،سواء صدر عن السلطة التنفيذية أو
التشريعية ،باطالً بناء على دستوريته ،مع بقاء الكلمة األخيرة في تفسير الدستور
11
الفيدرالي والبت في دستورية؛ أي من القوانني ،بيد احملكمة الدستورية العليا.
إن كون السلطتني التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (الكونغرس) منتخبتني ،فإن
ذلك يحد من مسؤولية كل منهما أمام اآلخر ،باعتبار أن املسؤولية السياسية
للهيئات املنتخبة هي أمام األمة/جمهور الناخبني .إذ تقف مسؤولية الرئيس
أمام الكونغرس عند املسؤولية اجلنائية فقط ،حيث تكون سلطة اتّهام الرئيس
12
في مثل هذه احلاالت بيد مجلس النواب ،ومحاكمته بيد مجلس الشيوخ.
مكونات احلكم في الواليات املتحدة:

13

 السلطة التشريعيةميارس الكونغرس السلطة التشريعية في النظام السياسي األمريكي ،ويتكون من
مجلسي النواب والشيوخ ،وتعد الطبيعة الفيدرالية للواليات املتحدة العامل األهم
في وجود هذين الفرعني التمثيليني ،حيث يعطي النظام االنتخابي لكل والية عددا ً
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من النواب يتناسب مع عدد سكان كل والية ،فيما تتساوى جميع الواليات بعدد
الشيوخ املمثلني لها في الكونغرس (عضوان لكل والية) ،وذلك حتقيقا ً للتوازن
التمثيلي بني جميع الواليات ،حيث يتم انتخاب مجلس الشيوخ كل ست سنوات،
ويتمتع مجلس الشيوخ بسلطة التصديق على املعاهدات والتعيينات للمناصب
العليا (املقترحة من الرئيس) ،فيما ينتخب مجلس النواب كل سنتني ،ميارس فيها
املجلس الوظيفة التشريعية دون أن يكون للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانني،
مع امتالك الرئيس حق االعتراض على التشريعات كما سنبني الحقاً.
 السلطة التنفيذيةميتلك الرئيس في الواليات املتحدة األمريكية سلطات تكاد تكون األوسع نطاقا ً
ضمن أنظمة احلكم الدميقراطية ،وميكن الوقوف على مصادر سلطاته بالنقاط
التالية:
أ) الدستور ،حيث يعتبر الدستور املصدر األساسي للصالحيات التي يتمتع بها
الرئيس.
ب) قرارات احملكمة العليا :حيث تعتبر قرارات احملكمة العليا املصدر الثاني
لسلطات الرئيس ،وحتديدا ً في احلاالت التي ال يوضح فيها الدستور
صالحيات الرئيس ،ففي حالة التعيينات العليا مثالً ،يعطي الدستور
صالحيات للرئيس بتعيني كبار موظفي الدولة ،إال أنه –أي الدستور -لم
يحدد صالحية الرئيس في إقالتهم وعزلهم ،وهنا يأتي دور احملكمة العليا
التي تعطي الرئيس هذا احلق .وينطبق األمر أيضا ً على حق الرئيس بإعالن
احلرب –وهو حق دستوري -يقابله حقه في إنهاء احلرب كحق استقر
للرئيس مبوجب قرارات احملكمة العليا.
ت) النظام األساسي للكونغرس :كما أعطى النظام األساسي للكونغرس
الرئيس جزءا ً من صالحياته وسلطاته ،ففي الوقت الذي يحدد هذا النظام
نطاق الوالية التشريعية للكونغرس بصياغة اخلطوط العريضة للتشريعات،
أعطى الرئيس حق تفصيل هذه التشريعات ،أو التعبير عنها تفصيليا ً باألوامر
الرئاسية التنفيذية.
ث) وأخيراً ،فإن املمارسات العملية للرئيس التي استقرت عرفيا ً كجزء غير
منصوص عليها قانونياً ،تنال اعترافا ً وشرعية ،كذلك األمر في حاالت
الطوارئ التي تتوسع فيها صالحيات الرئيس.
عملياً ،تنحصر السلطة التنفيذية بالرئيس الذي يتم انتخابه كل أربع سنوات
(ويجوز أن تتم إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية) .إن وجود السلطة
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التنفيذية بيد الرئيس حصرا ً يعني أن النظام هنا ال يعرف الوزارة كمؤسسة
مستقلة (كما في النظم البرملانية التي ميارس فيها رئيس الوزراء وحكومته
السلطة التنفيذية) ،وبالتالي فإن الوزراء/احلكومة في النظام األمريكي ال
يشكلون هيئة لها متايزها أو ذاتيتها ،وإمنا هم مجرد معاونني للرئيس يعينهم
أو يقيلهم متى يشاء ،وهو –أي الرئيس -املسؤول دستوريا ً عن التنفيذ أمام
األمة 14.فعلى املستوى التنفيذي ،يتمتع الرئيس بصالحيات واسعة أهمها:
رئاسته للسلطة التنفيذية ككل ،فجميع اإلجراءات التنفيذية تتخذ باسمه ،وهو
املسؤول عن تطبيق جميع القوانني االحتادية واملعاهدات اخلارجية ،فضالً عن
مسؤوليته في حماية الدستور والقوانني واملمتلكات العامة ،واألمن القومي،
وهو –أي الرئيس -بهذه املسؤولية القائد األعلى للقوات املسلحة ،وإليه تعود
صالحية إعالن احلرب وإيقافها ،وقيادة العمليات احلربية ،والوقوف على
تفاصيلها .وكذلك ،يتمتع الرئيس بصالحيات تنفيذية واسعة فيما يتعلق
بالسياسات اخلارجية لبالده .إذ تعود إليه سلطة رسم السياسات اخلارجية،
وتعيني دبلوماسي الواليات املتحدة في اخلارج ،وتوقيع املعاهدات الدولية (مع
اشتراط موافقة مجلس الشيوخ).
كما يتمتع الرئيس بسلطة تعيني كبار موظفي الدولة املدنيني والعسكريني،
الذين ،وفق القانون ،يصنفون ضمن درجتني (يشترط موافقة مجلس الشيوخ
على تعيينات الدرجة األولى ،فيما يعود للرئيس وحده تعيينات الدرجة الثانية).
ووفق هذه السلطة ،يضمن الرئيس والء الطاقم التنفيذي العامل معه ،وجتانسه
ضمن برنامجه الرئاسي.
 السلطة القضائيةتعتبر محكمة العدل العليا (احملكمة الفيدرالية) السلطة القضائية األعلى في
الواليات املتحدة األمريكية ،وتتمتع بسلطة النظر في دستورية القوانني
أي من حكومات
أي من السلطتني الفيدراليتني ،أو ٍّ
والتشريعات الصادرة عن ٍّ
الواليات ومحاكمها .وتتألف من تسعة أعضاء ،يتمتعون بوزن تصويتي متساوٍ
(إذ ال ميلك رئيس احملكمة صوتا ً مرجحاً).
ميزات النظام الرئاسي األمريكي
بشكل عام ،تقدم أدبيات النظم السياسية أربع خصائص رئيسة ملا ميكن اعتباره
ميزات للنظم الرئاسية ،وهي مصدر الشرعية ،وفصل السلطات (استقالليتها)،
وفاعلية األداء الرئاسي وكفاءته ،وأخيرا ً درجة االستقرار.
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 مصدر الشرعيةفي معظم النظم الرئاسية يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي ،وهو
ما يجعل شرعية الرئيس شرعية شخصية مستمدة من الشعب ،وهو ما ال يحدث
في النظم البرملانية ،حيث تختار الغالبية البرملانية مرشحها لرئاسة الوزراء.
وبالتالي ال يتمتع رأس هرم السلطة التنفيذية الناشئة في النظم البرملانية بوالية
شخصية .ويلعب مصدر الشرعية دورا ً حاسما ً في حتديد مسؤولية رأس
السلطة التنفيذية ،ففي حالة النظم الرئاسية ،فإن الرئيس مسؤول أمام األمة،
في حني أن مسؤولية رئيس الوزراء في النظم البرملانية هي أمام البرملان ،وهو ما
يضيف درجة أعلى من الشرعية والثقة الشعبية في حالة النظم الرئاسية.
 فصل/استقاللية السلطاتإن استقاللية السلطات الثالث في النظم الرئاسية تفسح املجال أمام رقابة
فاعلة لكل سلطة على األخرى ،والتدقيق في إجراءاتها ،وهو ما ال يتم في النظم
البرملانية ،وذلك باعتبار أن السلطة التنفيذية في هذه األخيرة ،هي في األساس
جزء من الغالبية البرملانية ،حيث تبدي األقلية اعتراضها هنا على نحو أقل فاعلية،
إذ أن طلب حجب الثقة الذي يعبر عن رفض األقلية يرد غالبا ً نتيجة حيازة السلطة
التنفيذية على الغالبية البرملانية.
غير أن درجة استقاللية السلطتني التنفيذية والتشريعية عن بعضهما البعض تقل
في واقع املمارسة ،عندما يستطيع حزب واحد الفوز مبنصب الرئيس وبغالبية
برملانية في الوقت نفسه ،هنا تقل ممارسة التدقيق والتوازن من قبل السلطة
التشريعية ،وإن كان أعضاء حزب الرئيس في البرملان أكثر قدرة على إبداء النقد
واالعتراض على رئيسهم في النظم الرئاسية ،ألن الرئيس هنا أقل اعتمادية على
السلطة التشريعية في قراراته كما في النظم البرملانية ،التي حتد من قدرة أعضاء
الكتل البرملانية على مخالفة التوجهات العامة أو السياسات التنفيذية للحكومة،
حتت طائلة الفصل أو التجميد من عضوية احلزب احلاكم.
 فاعلية األداء الرئاسييرى املدافعون عن النظم الرئاسية أن هذه النظم تتسم بقدر أعلى من الفاعلية،
وقدرتها على االستجابة للظروف املختلفة ،باعتبار أن الرئيس في هذه النظم
يتمتع بسلطات أكثر استقاللية من تلك التي يتمتع بها رئيس الوزراء في النظم
البرملانية ،حيث يضطر هذا األخير إلى االحتفاظ بدعم غالبية أعضاء الهيئة
التشريعية ،ما يجعله خاضعا ً للمساومات بشكل شبه دائم.
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في املقابل ،فإن مثل هذا الرأي يغفل حقيقة مهمة أن مثل هذه القدرة الرئاسية على
اتخاذ قرارات حاسمة يحدها عامالن ،أولهما أن سلطة الرئيس التنفيذية في النظم
الدميقراطية ليست منفلتة من عقالها ،إذ هي نتاج عالقة متشابكة مع التشريع من
جهة ،ومن جهة أخرى فهي خاضعة للتدقيق والتوازن في النظم التي حتذو حذو
النظام السياسي األمريكي .ويبدو األمر أكثر تعقيدا ً حني تكون الغالبية البرملانية
من غير حزب الرئيس ،وبخاصة في النظم ثنائية احلزبية ،ففي مثل هذه احلالة،
فإن قدرة الرئيس على تغيير التحالفات أو االئتالفات غير موجودة كما في النظم
احلزبية التعددية.
 درجة استقرار النظاميؤثر كل من مصدر شرعية الرئيس واستقاللية السلطات في النظم الرئاسية
بدرجة االستقرار التي تتمتع بها الكثير من هذه النظم مقارنة بالنظم البرملانية،
وهذا ال يعني أن جميع النظم البرملانية تتصف بعدم استقرارها ،إال أن كثيرا ً من
النظم البرملانية في الدول ذات التعددية احلزبية تعتبر عرضة حلالة من عدم
استقرار االئتالف احلكومي ،وفقدان الغالبية البرملانية (أمثلة ذلك اجلمهورية
الفرنسية الرابعة ،وإيطاليا ،وإسرائيل) .وفي حاالت معينة ،قد يضطر االئتالف
احلكومي في النظم البرملانية للتجاوب مع –ما ميكن اعتباره -ابتزاز األحزاب
الصغيرة وأحيانا ً املتطرفة للدخول في احلكومة ،ما يعني اخلضوع ملساومات
دائمة مع هذه األحزاب ،للحيلولة دون انسحابها من احلكومة ،وبالتالي إمكانية
حجب الثقة عنها.
وعليه ،يعطي النظام الرئاسي قوة للرئيس في مواجهة احتماالت التغيير في
التحالفات البرملانية ،كما مينحه مساحة أوسع للقرار ،وبخاصة إزاء استقالليته
عن السلطة التشريعية من جهة ،ومتتعه بشرعية شعبية مباشرة من جهة
أخرى ،هذه القوة واالستقاللية النسبيتان تصبحان ضرورة ملحة ،وبخاصة
في حاالت الطوارئ.

النظام البرملاني في بريطانيا
تبرز أهمية بريطانيا كنموذج رئيسي في دراسة النظم السياسية ،من سياقها التاريخي
الذي طبعت منحنياته املختلفة الفكر السياسي العاملي ،وطبيعة مؤسسات احلكم
والعالقة بينها ،إذ تقدم بريطانيا حقالً خصبا ً لتطور الدميقراطية فكرا ً وممارسة.
قبل االنتقال إلى أهم مبادئ النظام البريطاني ومكوناته ،جتدر اإلشارة إلى متيز
النظام السياسي البريطاني بوجود دستور غير مكتوب ،يستند إلى خمسة مصادر
رئيسية (األعراف ،املواثيق ،القوانني األساسية ،األحكام القضائية ،تفسيرات
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القوانني) .ويعتبر العرف أهم املصادر الدستورية ،إذ استقرت األعراف القانونية
البريطانية على عدد من القواعد تشكل أساس النظام السياسي ،أهمها أن على امللك
قبول نصيحة احلكومة ،وعدم جواز فرض ضرائب دون الرجوع للبرملان ،وأن هذا
األخير يتكون من مجلسي العموم واللوردات ،وأن زعيم األغلبية في مجلس العموم
هو من يشكل احلكومة.
وتعتبر املواثيق املصدر الدستوري الثاني من حيث األهمية ،حيث حددت ونظمت
سلطات وصالحيات التاج امللكي وحقوق املواطنني .ومن أهم املواثيق التاريخية
التي شكلت معالم الدستور البريطاني املاغنا كارتا ( ،)1215التي تضمنت
التأكيد على أهم القواعد العرفية أعاله ،وعريضة احلقوق ( )1628وشرعة
احلقوق ( )1689اللتان تناولتا صالحيات وسلطات البرملان باعتباره املسؤول
عن القوانني والتشريعات ،إضافة إلى تناولهما احلقوق واحلريات الفردية
للمواطنني.
وتعد القوانني األساسية املصدر الثالث للدستور ،التي صدرت عن البرملان ،ويتمتع
بسلطة تغييرها أو تعديلها .كما تشكل األحكام القضائية والتفسيرات والتعليقات
القانونية الرئيسية املصدرين األخيرين للدستور البريطاني غير املكتوب.
املبادئ الرئيسية للنظام البرملاني البريطاني
يقوم النظام البرملاني في بريطانيا على ثالثة مبادئ رئيسة ،أولهما ثنائية السلطة
التنفيذية ،وثانيها التداخل الوظيفي والعضوي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،
وثالثها التوازن في القوة.
 ثنائية السلطة التنفيذيةتتكون السلطة التنفيذية في النظام البريطاني من امللك ،ورئيس احلكومة .وكون
امللك/ة ال يتمتع بصالحيات تنفيذية فعلية فهو خارج إطار املسؤولية السياسية
واجلنائية .فدور امللك في النظام البريطاني ال يعدو الصالحيات الرمزية،
وأبرزها تعيني رئيس الوزراء الذي ميثل السلطة التنفيذية الفعلية في البالد.
وحتى السلطة امللكية بتعيني رأس السلطة التنفيذية مقيّدة بنتيجة االنتخابات.

وعملياً ،فإن سلطة امللكة تبدو أكثر وضوحا ً في املجال التشريعي ،حيث تتطلب
التشريعات املقرة برملانيا ً املوافقة الشكلية من قبل امللكة ،فيما ال يوجد أي نوع
من التدخل في النشاطات التنفيذية للحكومة .وفي حالة نظم برملانية يتقاسم
سلطتها التنفيذية رئيس ورئيس حكومة ،فإن الرئيس غير مسؤول سياسياً،
لكنه مسؤول جنائيا ً أمام السلطة التشريعية.
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ويشكل رئيس احلكومة املكون التنفيذي الثاني في النظام البرملاني ،حيث يتم
تكليفه من قبل امللك بتشكيل احلكومة ،تبعا ً لنتيجة االنتخابات البرملانية ،وتتحمل
احلكومة املسؤولية عن تنفيذ التشريعات ورسم السياسات العامة ،وبالتالي
تتحمل املسؤولية أمام البرملان (سواء أكانت هذه املسؤولية فردية أم جماعية).
 التداخل الوظيفي والعضوي بني السلطتني التشريعية والتنفيذيةيعد مبدأ فصل السلطات هو القاسم املشترك بني األنظمة السياسية
الدميقراطية ،غير أن طبيعة هذا الفصل حتدد شكل النظام السياسي ،إن كان
رئاسيا ً أو برملانيا ً أو مختلطاً .ففي الوقت الذي يأخذ فيه فصل السلطات في
النظم الرئاسية شكالً يقوم على التمايز الوظيفي والعضوي بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،فإن فصل السلطات في النظام البرملاني يقوم على
التوازن والتداخل بني السلطتني.
ويعتبر اجلمع بني املنصب التشريعي والتنفيذي هو أساس التداخل العضوي في
األنظمة البرملانية ،حيث عادة ما تشكل احلكومات البرملانية من قبل أعضاء الكتلة
األكبر داخل البرملان ،فيما يتضح التداخل الوظيفي بني السلطتني في العديد من
املجاالت ،ميكن الوقوف على أهمها بتصنيفها لفئتني؛ األولى تتعلق باملهام التي
تؤديها السلطة التنفيذية متقاطعة أو متعاونة أو مراقبة للسلطة التشريعية،
وأمثلة ذلك دعوة السلطة التنفيذية النعقاد دورة البرملان أو إنهائها وصوالً
بقدرة احلكومة على حل البرملان والدعوة إلجراء انتخابات تشريعية جديدة،
وقبل ذلك فإن احلكومة هي اجلهة املنفذة النتخابات البرملان .من جهة أخرى،
تتمتع احلكومة بالقدرة على اقتراح القوانني واالعتراض عليها ،وإصدارها عند
إقرارها تشريعياً.
وتنضوي حتت الفئة الثانية ،مجاالت التدخل التشريعي في عمل السلطة
التنفيذية ،ومن أبرز األمثلة هنا حق النواب في استجواب احلكومة أو أحد
وزرائها وصوالً لسحب الثقة –بالتصويت -عن احلكومة أو أحد وزرائها .كما
يحق للبرملان تشكيل جلان تكون كل منها مسؤولة عن التشريعات والرقابة على
إحدى الوزارات.
 التوازن في القوةحيث تقوم فكرة التوازن في القوة على التأثير املتبادل بني السلطتني التنفيذية
والتشريعية ،ففي الوقت الذي يتمتع فيه مجلس العموم بشرعية يستمدها من
الشعب (نتيجة االنتخاب) ،تستطيع احلكومة مساءلته سياسياً ،ويحق ملجلس
العموم سحب الثقة عن احلكومة ،وهو ما يوازنه حق احلكومة في حل البرملان.
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مكونات احلكم في النظام السياسي البريطاني
يتكون النظام السياسي البريطاني من ثالث مؤسسات ،هي التاج (امللكة) ،واحلكومة،
والبرملان .ويشكل كل من التاج واحلكومة السلطة التنفيذية ،مقابل السلطة
التشريعية التي ميثلها البرملان ،مع أهمية اإلشارة إلى أن عددا ً من النظم البرملانية
في اجلمهوريات (مثل إسرائيل وتركيا والهند) ،يلعب فيها الرئيس الدور الرمزي
الذي يلعبه امللك في امللكيات الدستورية (مثل بريطانيا ،وإسبانيا ،والسويد).
15

 التاجيعتبر التاج ،ضمن النظام البريطاني رمزا ً للمؤسسة امللكية (مؤسسة احلكم)،
التي يجسدها شخص امللك .وهنا تبرز واحدة من أهم ميزات نظام احلكم
البريطاني ،فالتاج ليس تعبيرا ً عن امللك أو األسرة امللكية ،بل يرمز ملؤسسات
احلكم جميعها ،التي ال تنتهي مبوت امللك ،وإمنا تستمر وفق ما استقر من
ممارسات عملية وقواعد تاريخية ضابطة للعالقات بني مكونات احلكم .وقد
أدى التطور التاريخي لبريطانيا إلى االنتقال من حالة امللكية املطلقة إلى امللكية
الدستورية ،التي انتقلت مبوجبها سلطات احلكم تدريجيا ً إلى جسم تنفيذي من
خارج األسرة املالكة .وكون امللك ال يحكم ،فقد مت إسقاط أي مسؤولية سياسية
عنه ،كما أسقطت املسؤولية اجلنائية إعماالً ملبدأ رسخ في العرف واملمارسة
التاريخية البريطانية بأن امللك ال يخطئ.
يتمتع التاج بجميع السلطات التنفيذية ،من تعيني جميع كبار موظفي الدولة،
إلى إبرام املعاهدات ،وقيادة اجليش ،واملسؤولية عن احلرب والسالم ،وميارس
الوزراء جميع السلطات التنفيذية للتاج .كما يعتبر التاج جزءا ً من السلطة
التشريعية ،حيث تتوزع الصالحيات التشريعية بني البرملان كهيئة مسؤولة
عن التشريع ،وامللك كسلطة إصدار هذه التشريعات واملصادق النهائي عليها.
وأخيراً ،فإن التاج يتمتع بالسلطة القضائية ،فامللك بوصفه ينبوع العدالة ،يعني
القضاة ويضمن تنفيذ األحكام القضائية.
وفي الوقت الذي يتمتع فيه التاج (بجميع مكوناته) بجميع السلطات داخل
الدولة ،مبا ميثل رمزيا ً استمرار اإلرث التاريخي للملكيات املطلقة ،فيما الشكل
الفعلي والدستوري ملمارسة السلطات داخل الدولة هي ملكية دستورية ،وعليه
فإن امللك يتمتع بسلطات “شكلية” في املجال التشريعي والتنفيذي ،حيث يحتفظ
بسلطة املصادقة على التشريعات أو رفضها ،وتسمية رئيس الوزراء ،فضالً
عن دعوته البرملان لالنعقاد أو حله .إال أن ممارسته لهذه السلطات محكومة
بخيارات األغلبية البرملانية ،وفي املقابل ،فإن مجرد مصادقة امللك عليها مينحها
قدرا ً من الشرعية الرمزية.
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 احلكومةمتارس احلكومة السلطة التنفيذية ،وتكون مسؤولة أمام البرملان عن أعمالها
بشكل فردي أو جماعي ،سياسيا ً وجنائياً ،حيث يتم تشكيل احلكومة وفقا ً
لألغلبية البرملانية ،التي متارس وفق التقاليد العرفية البريطانية جميع املهام
التنفيذية ،بدءا ً من رسم السياسات العامة ،مرورا ً باقتراح مشاريع القوانني،
وصوالً إلى إشرافها على اجلهاز اإلداري العام للدولة .وتتمتع احلكومات
البرملانية عامة بشرعية غير مباشرة ،فعلى الرغم من كون رئيسها وأعضائها
غير منتخبني بشكل مباشر كوزراء ،إال أن انتخابهم كأعضاء برملانيني مينحهم
الشرعية االنتخابية ،تضاف إليها الشرعية الرمزية بتسمية رئيس احلكومة من
قبل امللك ،ما يعني ضمنا ً تخويله الثقة بتشكيل احلكومة.
تقع على عاتق الوزراء مسؤوليتني قانونية وسياسية ،في الشق القانوني ،فإن
أي قرار وزاري يجب توقيعه من وزير واحد على األقل ،لكي يتحمل الوزير
أو الوزراء املسؤولية القانونية عن أي قرار يصادق عليه امللك ،باعتباره غير
مسؤول قانونياً .أما املسؤولية السياسية ،فيمكن فهمها مبعطياتها الثالثة،
األول مسؤولية رئيس الوزراء ووزرائه أمام امللك ،إذ نظريا ً يستطيع امللك
َ
يرض عن أدائها السياسي ،وكون هذه الصالحية امللكية
تغيير احلكومة إن لم
ال متارس فعلياً ،فإن أي حكومة تعمل على االلتزام باخلطوط العامة التي
يحددها التاج امللكي في خطاب العرش .أما املعطى الثاني ،فيتعلق باملسؤولية
اجلماعية للوزارة ،مبعنى أن أي قرار يصدر عن وزير ما يقتضي حالة من
التنسيق والقبول من باقي وزراء احلكومة .وأخيراً ،مسؤولية احلكومة أمام
مجلس العموم ،أي خضوع الوزارة للمساءلة والرقابة البرملانية ،وممارستها
صالحياتها ومسؤولياتها مبوجب الثقة املمنوحة لها من البرملان.
من جهة أخرى ،ثمة عناصر أساسية في التركيب احلكومي البريطاني ،ميكن
إجمالها مبا يلي ،أوالً ،موقع رئيس الوزراء الذي يعتبر رأس هرم احلكومة،
فعلى الرغم من تساوي جميع أعضاء مجلس الوزراء ،فإن هناك هيمنة واضحة
لرئيس الوزراء ،الذي يشرف على عمل وزرائه ،ويسعى إلى حتقيق االنسجام
في األداء احلكومي بشكل عام .وثانياً ،السرية والتضامن احلزبي ،ما يعني
انعقاد جلسات مجلس الوزراء في سرية تامة ،وعدم جواز تسريب أي معلومات
عن املداوالت والنقاشات احلكومية حول أي توجهات أو إجراءات ألي جهة
كانت دون إذن مسبق ،كذلك فإن أي فعل أو تصريح حكومي يجب أن يحظى
بتضامن وتأييد بقية أعضاء الوزارة طاملا انتهى التداول والتصويت داخل
مجلس الوزراء ،األمر الذي يقتضي العنصر األخير ،وهو التجانس السياسي
في التركيبة احلكومية ،وبخاصة إذا كانت حصيلة ائتالف حزبي ،إذ يجب هنا
االتفاق على برنامج سياسي متوافق عليه للحكومة.
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متارس احلكومة ثالث وظائف رئيسية .)1( :صياغة السياسات .)2( .تنفيذ
التشريعات التي يقرها البرملان .)3( .التنسيق بني إدارات الدولة املختلفة واإلشراف
على عملها .وتبدأ صياغة السياسات احلكومية عمليا ً بعد خطاب العرش ،الذي يحدد
التوجهات العامة للدولة على الصعيدين الداخلي واخلارجي ،حيث تعمل اإلدارات
احلكومية على حتويل خطاب العرش إلى سياسات تفصيلية ،تقدمها احلكومة ملجلس
العموم على شكل اقتراحات قوانني ملداولتها وإقرارها تشريعياً .كما تعمل احلكومة
على تنفيذ التشريعات التي يقرها البرملان ،وهنا جتدر املالحظة أن مهمة صياغة
السياسات تعد وظيفة تشريعية (غير مباشرة) للحكومة ،تتبعها الوظيفة التنفيذية
للحكومة مبسؤوليتها عن تنفيذ التشريعات املقرة .والحقاً ،تعمل احلكومة على
التنسيق بني إداراتها املختلفة لضمان تنفيذ السياسات في جميع مرافق الدولة.
ويلعب رئيس الوزراء دورا ً محوريا ً يجعله الشخص األكثر أهمية في احلكومة،
فإليه يعهد بتشكيل احلكومة بوصفه زعيم األغلبية البرملانية ،وهو املخول
بتوزيع احلقائب الوزارية أو إدخال التعديالت الالزمة على حكومته ،كما يترأس
اجتماعات مجلس الوزراء ،ويبت في أجندتها وجدول أعمالها ،ويلعب دورا ً
رئيسا ً في التنسيق بني الوزارات املختلفة وأجهزة الدولة التنفيذية ككل.
بشكل عام ،هناك فهم شائع للنظم البرملانية ،وعلى رأسها النظام البريطاني،
بأنها منحت البرملان سلطات واسعة للحفاظ على درجة أعلى من الدميقراطية،
واحلد من قوة السلطة التنفيذية ،أو على األقل احليلولة دون احتكارها صناعة
القرار في مؤسسات الدولة .غير أن واقع املمارسة السياسية (بعيدا ً عن
منصوص الدساتير) فرض إعادة النظر في هذا الفهم على اعتبار أن هناك العديد
من العوامل السياقية تعزز من سلطة احلكومة على حساب البرملان في بعض
التجارب البرملانية ،ومنها التجربة البريطانية.
إن تداول األغلبية البرملانية في بريطانيا بني حزبني رئيسني ،أدى إلى تشكيل
احلكومة من أحدهما ،ما معناه سيطرة شبه كاملة من قبل أحد هذين احلزبني
على السلطتني التشريعية والتنفيذية ،آخذين باحلسبان هنا مسألة االنضباط
احلزبي ،وسعي كل حزب إلدامة أغلبيته البرملانية –وبالتالي حقه في تشكيل
احلكومة تالياً -ما يقلل من إمكانية خضوع احلكومة لكتلة معارضة قوية
تستطيع إسقاط السياسات احلكومية عبر التصويت ،أو على األقل اإلسهام
في إدخال تغييرات جوهرية في السياسات املقترحة .مع ضرورة اإلشارة
هنا ،إلى أن النظم البرملانية التي تعتمد التعددية احلزبية ،غالبا ً ما تضطر إلى
الدخول في ائتالفات حزبية للوصول لألغلبية البرملانية ،وبالتالي تخضع
في كثير من األحيان ليس للبرملان مبقدار ما هو خضوع لألحزاب الصغيرة
في احلكومة ،بشكل قاد في كثير من التجارب التعددية إلضعاف احلكومات،
وصوالً إلسقاطها ،ما يجعل هذا الشكل من احلكومات أقل استقراراً .إن لكل
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منوذج نقاط قوته وضعفه ،وهو ما حتدده اختالف السياقات (مدخالت النظم
السياسية) أكثر مما تكشفه النصوص الدستورية والقانونية.
كما أن تفويض البرملان السلطة التنفيذية في العديد من املجاالت التشريعية
التفصيلية إلصدار أحكام أو نظم أدى إلى تعزيز الدور التشريعي للحكومة،
مع ما يحمله ذلك من اإلسراع في اإلجراءات من جهة أخرى .وبعيدا ً عن النظام
البريطاني ،فإن وجود قضاء إداري في العديد من النظم السياسية أسهم في
إعطاء مزيد من القوة للجهاز اإلداري للدولة ،حيث أن التقاضي أمام محاكم
مختصة قد يقود حلالة من الالمساواة بني إجراءات وعقوبات احملاكم املدنية
مقارنة باإلدارية منها .وأخيراً ،فإن صالحية احلكومة بحل البرملان ،تعطي
نفوذا ً لألولى على األخيرة (وإن كان يقابل هذا احلق ،حق البرملان بحجب الثقة
عن احلكومة).
 السلطة التشريعية (البرملان)تعود نشأة البرملان البريطاني وشكله احلالي إلى بنيته التاريخية ،إذ رسخ
في العرف البريطاني الذي يشكل دستورها غير املدون توزيع السلطات داخل
النظام البريطاني ،وذلك منذ وثيقة العهد في العام  ،1211حيث احتوت على
ثالث وستني مادة حتدد حقوق النبالء والكنيسة في مواجهة امللك ،إضافة
إلى تناولها القضاء واحلريات واحلقوق .أضيفت إلى العهد األعظم بعد ذلك
وثيقتا احلقوق (كانت أوالهما في العام  ،1628والثانية في العام ،)1689
حيث وسعتا اختصاصات البرملان على حساب السلطات امللكية ،وبخاصة في
املجال املالي.
وتاريخياً ،بدأ البرملان مبجلس استشاري للملك يتكون من طبقة النبالء ،والحقا ً
أصبح يضم هذا املجلس ممثلني عن املقاطعات واملدن البريطانية .ونتيجة
للتعديالت التي دخلت على بنية النظام السياسي ،مت تشكيل مجلسني ،أحدهما
ميثل الطبقة األرستقراطية البريطانية ،تنتقل عضوية نصف أعضائه بالوراثة،
فيما يتم انتخاب النصف اآلخر من قبل أعضاء هذا املجلس ،الذي يعرف مبجلس
اللوردات ،وميارس مهام تشريعية تنحصر باالعتراض على القوانني .في حني
متارس السلطة التشريعية في مجلس العموم املنتخب.
تتلخص سيادة البرملان البريطاني بحقه في إعداد أي قانون أو عدم إعداده.
مبعنى قدرة البرملان غير املقيدة على التشريع ،ما يقود إلى أن ليس ألي سلطة في
احلكم جتاهل أو إلغاء تشريعات البرملان ،وهو ما يعززه أن الدستور البريطاني ال
مييز بني القواعد الدستورية والتشريعات االعتيادية من حيث قوتها وشرعيتها
وإلزامية تنفيذها ،طاملا أقرت هذه التشريعات برملانياً.
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إن سيادة البرملان على اتساع نطاقها ،وما توحيه من أنها مطلقة التصرف ،ال تعني
غياب ضوابط معينة حتول دون حتولها الستبداد البرملان أو تعسفه بالتشريع
مبا ينتهك حقوق املواطنني وحرياتهم ،أو يتجاوز على غيره من مكونات احلكم.
وفي هذا السياق ،تعد القيود األخالقية أحد ضوابط العملية التشريعية ،التي تلتزم
عمليا ً باألخالقيات اإلنسانية العامة ،وأخالقيات الشعب ،والضمير الذاتي ألعضاء
البرملان .كما أن مبدأ سيادة القانون يشكل عامل ضبط آخر ،إذ ال ميكن للتشريع
أ َّيا ً كان ،جتاوز القواعد القانونية األساسية ،كحريات املواطنني وحقوقهم.
يعتبر مجلس العموم البريطاني الهيئة التشريعية األهم في النظام ،وتعد
صالحياته وآليات عمله أساس القياس البرملاني في معظم النظم البرملانية في
العالم .وتعتبر صالحيات مجلس العموم التجسيد العملي ملبدأ السيادة البرملانية
آنف الذكر .وإلى جانب ذلك ،يتمتع مجلس العموم بصالحيات واسعة في املجال
املالي ،متتد لتشمل الرقابة على املال العام ،وإقرار امليزانية العامة للحكومة .من
جانب آخر ،فإن مجلسي العموم ميارس دورا ً رقابيا ً على السلطة التنفيذية ،هذا
إلى جانب صالحيته في منح الثقة أو حجبها عن احلكومة ،ما يعني أن بقاء أي
حكومة رهن بالثقة البرملانية ،ومن هنا يحرص مجلس العموم على تفعيل رقابته
على األداء التنفيذي عبر التقارير احلكومية والوزارية املختلفة من ناحية ،ومن
ناحية أخرى عبر الشكاوى املقدمة من اجلهات املؤسسية أو الفردية ،أو اتجّ اهات
الرأي العام حول قضية ما تتعلق باألداء احلكومي.
أما مجلس اللوردات ،فيتمتع بصالحيات مختلفة عن مجلس العموم ،ففي املجال
التشريعي ،ميكن التمييز بني نوعني من التشريعات؛ التشريعات ذات العالقة
باملجال املالي ،التي ال يتمتع مجلس اللوردات بصالحيات واسعة فيها ،إذ مبجرد
التصويت عليها في مجلس العموم ،ترفع ملجلس اللوردات الذي مينح شهرا ً
واحدا ً إلبداء الرأي ،وإال مت رفع القانون للملك للمصادقة عليه .أما في املجاالت
غير املالية ،فيتمتع مجلس اللوردات بهامش أوسع من التدخل ،نظرا ً للفترة التي
مينحها القانون ملناقشة التشريعات العادية واملصادقة عليها ضمن قراءتني وفي
دورتني انتخابيتني ،ومن الواضح أن صالحيات اللوردات التشريعية في كال
املجالني محدودة إذا ما قورنت بصالحيات مجلس العموم ،وإن كانت من حيث
الشكل تتسع قليالً في التشريعات التي ال تطال القضايا املالية.
 السلطة القضائيةيعتبر التنظيم القضائي البريطاني ،بشكله احلالي ،حديثا ً نسبياً ،إال أن املمارسة
القضائية (شكليا ً وموضوعياً) حتظى باحترام ومكانة بارزة في املجتمع
البريطاني .ومن السمات البارزة هنا ،اختالف التنظيم القضائي في أنحاء اململكة
املتحدة ،إذ تختلف كل من ويلز وإجنلترا عن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية .من
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جهة أخرى ،ال توجد محاكم إدارية في إجنلترا ،وعليه ال يوجد ثمة قانون إداري
منفصل ،باعتبار أن سيادة القانون ال متيز بني املواطنني العاديني واملواطنني
العاملني في أجهزة الدولة .كذلك ال يوجد نظام مراجعة قضائية ،إذ ينحصر
دور القضاء في إعمال القوانني واحلكم مبوجبها ،دون احلق في النظر ملدى
صالحيتها .كما يتميز اجلهاز القضائي في بريطانيا بفاعليته ،وبساطة إجراءاته.
وأخيراً ،تعتبر احملاكم البريطانية احلارس حلريات املواطنني وحقوقهم الراسخة
في األعراف والتقاليد البريطانية ،وتشكل ضمانة لها أكثر من أي نص دستوري
مكتوب في العالم.
وتنقسم احملاكم اإلجنليزية إلى نوعني رئيسيني؛ احملاكم اجلنائية (التي تتدرج
في مستواها حسب نوع القضية ،وأبسط هذه احملاكم ما يسمى مبحكمة الصلح،
وأعالها محكمة اجلنايات) واحملاكم املدنية (التي تتدرج أيضا ً من محاكم
املقاطعات إلى احملكمة العليا حسب نوع القضايا املنظورة).

النظام السياسي املختلط (شبه الرئاسي) في فرنسا

16

نظرياً ،فإن التمييز بني النظامني البرملاني والرئاسي حسب العالقة بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية يضعنا أمام حالة نستطيع معها تصنيف النظم السياسية تبعا ً
لقربها من هذا النموذج أو ذاك ،دون أن يعني ذلك أن هناك فعليا ً وجود خصائص
إستاتيكية يتم التصنيف على أساسها ،إال أن األدبيات في هذا املجال درجت على
اعتبار النموذجني األمريكي والبريطاني أساس هذا القياس ،الستقرار تقاليد
املؤسسات السياسية فيهما أكثر من غيرهما .إن هذا التمييز بني النظم السياسية
–الدميقراطية هنا -بني برملاني ورئاسي (باستخدام بريطانيا والواليات املتحدة
كحاالت قياسية) ليس حديا ً لدرجة اعتبار جميع األنظمة السياسية تتطابق مع هذا
النظام أو ذاك ،وإمنا كما ذكرنا آنفاً ،أن هناك سمات عامة نستطيع معها اعتبار نظام
سياسي ما أقرب للنموذج البرملاني أو الرئاسي.
وهنا ،نستطيع القول إن حالة النظام السياسي الفرنسي –كنموذج قياسي ملا بات
يعرف باألنظمة السياسية شبه الرئاسية -يعتبر أحد األشكال املفصلية في تدريج
النظم بني حدي النظام البرملاني لبريطانيا ،والرئاسي للواليات املتحدة ،باعتباره
نظاما ً برملانيا ً خضع لتعديالت منح الرئيس مبوجبها صالحيات تنفيذية أوسع مما
عليه احلال في النظم البرملانية التقليدية.
وتطلق تسمية النظام شبه الرئاسي أو املختلط ،على األنظمة السياسية التي يتمتع
فيها رئيس الدولة املنتخب بالسلطة التنفيذية إلى جانب حكومة برملانية (يرأسها
الوزير األول أو رئيس للوزراء) تكون مسؤولة أمام البرملان .وتتجلى مظاهر
النفوذ التنفيذي للرئيس باستحواذه على مجاالت تنفيذية يحددها الدستور أو
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القوانني كالسياسة اخلارجية والدفاع .ناهيك عن سلطته في تعيني الوزير األول،
وكبار املوظفني (كأعضاء املجلس الدستوري) ،وسلطة إصدار القرارات خارج إطار
املجال التشريعي ،ما يجعله يشترك مع الرئيس في النظم الرئاسية بهذه الوظائف.
ويحتفظ النظام شبه الرئاسي بالسمات الفارقة التي تتمتع بها معظم النظم
البرملانية ،ومن ضمنها ثنائية السلطة التنفيذية ،بوجود وزير أول/رئيس
وزراء إلى جانب رئيس الدولة ،ومسؤولية احلكومة أمام البرملان ،وقدرة هذا
األخير على سحب الثقة من احلكومة ،إضافة ملشاركة احلكومة جلسات البرملان
ومناقشاته.
مكونات احلكم في النظام السياسي الفرنسي
يجدر التوقف هنا بشيء من التفصيل الستعراض أهم مكونات النظام السياسي
الفرنسي ،والوقوف على صالحيات كل منها ،حيث يتمتع النظام الفرنسي ،كما
معظم النظم شبه الرئاسية ،بتوزيع فريد للسلطة يجمع بني خصائص النظامني
البرملاني والرئاسي.
 السلطة التنفيذيةتتكون السلطة التنفيذية في النظام الفرنسي من كل من رئيس الدولة والوزارة،
حيث ،كما سبق وأشرنا في النظام البرملاني البريطاني ،تتسم النظم البرملانية،
عموماً ،بثنائية السلطة التنفيذية ،حيث يتولى السلطة التنفيذية رئيس للوزراء
إلى جانب رئيس الدولة أو امللك اللذين تكاد تنحصر سلطاتهما في شكليات
رمزية .أما في النظم شبه الرئاسية ،فإن هناك مزاوجة للنموذجني ،الرئاسي
جلهة منحه صالحيات تنفيذية واسعة للرئيس ،والبرملاني جلهة ثنائية السلطة
التنفيذية.
 .1رئيس اجلمهورية

يتقاسم رئيس اجلمهورية السلطات التنفيذية مع رئيس وزرائه ،إال أنه يختص
مبوجب الدستور بقدر أوسع من السلطات باعتباره رأس السلطة التنفيذية،
ناهيك عن متتعه بالشرعية الشعبية (نتيجة االنتخاب املباشر) ،إضافة إلى حق
الرئيس بالدعوة لالستفتاء على قضايا معينة ،وهو ما ميكنه كسب تأييد شعبي
مباشر ،هذا على الرغم من أن القانون يقيد هذا احلق الرئاسي مبوافقة الوزير
األول والبرملان على دعوة الرئيس لالستفتاء ،وأهم القضايا هنا ،إعادة تنظيم
السلطات العامة مثل تغيير النظام االنتخابي ،واملعاهدات الدولية ذات العالقة
باألمة الفرنسية أو هويتها أو مصاحلها العليا.
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وعلى املستوى التنفيذي ،يعني رئيس اجلمهورية رئيس الوزراء/الوزير األول،
كما أن تشكيل الوزارة تتم مبوافقته على ترشيحات الوزير األول ملختلف
احلقائب الوزارية ،كما يحق للرئيس عزل أو تغيير وزير أو أكثر مبوافقة الوزير
األول ،هذا إضافة إلى صالحية الرئيس بتعيني كبار املوظفني في الدولة من
مدنيني أو عسكريني.
من جهة أخرى ،فإن رئيس اجلمهورية هو رأس املؤسسة العسكرية ،فهو
قائد اجليش وأي هيئات مسؤولة عن الدفاع ،يستثنى من ذلك أن الوزير األول
يشاركه مسؤولية الدفاع بنص الدستور .وعلى صعيد السياسة الدولية ،فإن
الرئيس ميثل مصالح األمة اخلارجية ،ولديه صالحية إبرام املعاهدات الدولية.
وال تقتصر صالحيات الرئيس على السلطة التنفيذية ،فانطالقا ً من مبدأ الفصل
بني السلطات ،فإن غالبية املهام التشريعية بيد البرملان ،لكن حتقيقا ً للتوازن
والرقابة ،فإن رئيس اجلمهورية هو املسؤول عن إصدار القوانني بعد رفعها
للحكومة ،ولديه احلق في االعتراض على أي تشريع أو بند من بنوده ،ورده
للبرملان ملناقشة أي تعديالت عليه ،إال أن إقرار البرملان تشريعا ً ما بعد املداولة
الثانية يغلق الباب أمام هذا احلق االعتراضي .ومن صالحيات الرئيس املهمة
هنا ،حل البرملان (اجلمعية الوطنية) الذي يتم مبشاورة كل من الوزير األول،
ورئيس البرملان ،ورئيس املجلس الدستوري ،على أن يقوم في مدة ال تتجاوز
 40يوما ً بتنظيم انتخابات جديدة للحيلولة دون إحداث فراغ تشريعي.
يتمتع رئيس اجلمهورية بصالحيات حصرية في املجال القضائي ،ميكن أن
نصنفها ضمن ثالث فئات؛ األولى أن رئيس اجلمهورية هو الضامن الستقالل
القضاة؛ الثانية أن متتع الرئيس بصالحية تعيني جزء من أعضاء املجلس
الدستوري ،وهو املخول بتحويل أي تشريعات إلى املجلس للنظر في دستوريتها،
إضافة إلى حقه في اقتراح تعديالت دستورية؛ وأخيراً ،يتمتع الرئيس بحق
العفو اخلاص (ويعني إنهاء عقوبة ما أو تخفيضها دون إلغاء اجلرمية ،األمر
الذي يدخل في مفهوم العفو العام وهو اختصاص برملاني).
أخيراً ،أعطى دستور  1958الرئيس صالحيات استثنائية تخوله جتاوز
الصالحيات االعتيادية املنصوص عليها دستوريا ً في الظروف االستثنائية التي
حددتها املادة (“ :)16إذا أصبحت مؤسسات اجلمهورية ،أو استقالل األمة ،أو
سالمة أراضيها ،أو تنفيذ تعهداتها الدولية ،مهددة بخطر جسيم ،ترتب عليه
توقف السير املنتظم لسلطات املادة الدستورية ،كان لرئيس اجلمهورية أن
يتخذ من اإلجراءات ما تتطلبه هذه الظروف بعد استشارة كل من رئيس الوزراء
ورئيس اجلمعية الوطنية ومجلس الشيوخ واملجلس الدستوري ،ويجب أن
يكون الغرض من اإلجراءات التي يتخذها رئيس اجلمهورية أن يؤمن للسلطات
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الدستورية في أقل مدة ممكنة الوسائل الفعالة إلجناز مهام وظائفها ،على أن
يأخذ رأي املجلس الدستوري حيال هذه اإلجراءات ،وفي هذه الظروف يجتمع
البرملان بقوة القانون ،وال يجوز لرئيس اجلمهورية أن يحل اجلمعية الوطنية
خالل ممارسته هذه السلطات االستثنائية”.
 .2احلكومة

يشترك النظام شبه الرئاسي الفرنسي مع النظم الرئاسية (كالواليات املتحدة)
في تطبيق فصل السلطات ،حيث أن وزراء احلكومة من خارج البرملان (وإن متت
تسمية أحد أعضاء البرملان وزيرا ً يفقد عضويته في البرملان) ،إذ ال يجوز اجلمع
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية بيد شخص واحد.
ويرأس احلكومة الوزير األول (رئيس الوزراء) الذي يتولى تنسيق عمل
حكومته ،إضافة إلى مساعدته رئيس اجلمهورية في عدد من املهام التنفيذية.
وتنعقد اجتماعات احلكومة برئاسة رئيس اجلمهورية أو وزيره األول (حيث
يعرف النوع األول من االجتماعات باجتماع مجلس الوزراء ،في حني يعرف
النوع الثاني باجتماع احلكومة) .وميارس الوزير األول مهامه عبر جلان
وهيئات تنبثق عن مختلف األجسام التنفيذية الرئيسية في الدولة ،يعمل الوزير
األول على ترؤسها ،وضمان االنسجام في عملها.
 السلطة التشريعيةيتكون برملان اجلمهورية الفرنسية من اجلمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
ويتمتع البرملان بصالحيات تشريعية ورقابية ،ومن أهم العالمات الفارقة
في السلطة التشريعية الفرنسية ،أن الدستور حدد مجاالت التشريع املمنوحة
للبرملان ،وفي املقابل ترك للشعب نفسه التصويت على تشريعات معينة (باقتراح
رئيس اجلمهورية أو احلكومة) عن طريق االستفتاء العام .وقد أورد الدستور
في مادته الرابعة والثالثني تفاصيل املوضوعات التشريعية للبرملان ،التي
تبدأ باحلقوق الدستورية للمواطنني ،مرورا ً باحلكم احمللي وأنظمة مؤسسات
الدولة ،وصوالً إلى موضوعات الدفاع وامليزانية ،ما يعني أن الدستور وعلى
الرغم من منحه والية تشريعية واسعة للبرملان تكاد تشمل مختلف موضوعات
التشريع ،فإنه لم يترك املجال للبرملان لالجتهاد في طرح موضوعات تتجاوز
ما نص عليه الدستور.
وكما حدد الدستور موضوعات االختصاص التشريعي للبرملان في مادته
املذكورة أعاله ،أعطى الدستور سلطات تشريعية للشعب عن طريق االستفتاء
الشعبي ،أو للحكومة عن طريق تفويض برملاني لها .ففي احلالة األولى ،مت
االستفتاء الشعبي بطلب من رئيس اجلمهورية ،وفي احلالة الثانية تطلب
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احلكومة تفويضا ً برملانيا ً بإصدار أوامر أو أنظمة تأخذ وضعا ً تشريعا ً بعد
إصدارها ومصادقة البرملان عليها.
وإضافة إلى صالحيات البرملان في مجال التشريع ،يتمتع البرملان بصالحيات
قضائية أهمها ،أن البرملان هو اجلهة املخولة بإحالة رئيس اجلمهورية أو أحد
الوزراء إلى محكمة العدل العليا في حالة توجيه تهمة اخليانة العظمى لهم ،هذا
أوالً ،وثانياً ،فإن متديد حالة الطوارئ ملدة تتجاوز اثني عشر يوما ً –املمنوحة
للحكومة -تتم عبر البرملان ،وأخيراً ،يتمتع البرملان بحق العفو العام.
وميارس البرملان كذلك اختصاصات رقابية على األداء احلكومي ،حيث يستطيع
البرملان توجيه األسئلة الشفوية أو املكتوبة للحكومة أو أحد أعضائها ،أو عبر
جلسات االستماع ،حيث تأتي هذه الوسائل الرقابية استجابة لعرائض مقدمة
من املواطنني ،أو بطلب من أحد أعضاء البرملان ،أو جلانه املختصة .كما يحق
للبرملان تشكيل جلان رقابية خاصة .كذلك يتمتع البرملان بصالحية التصديق
على املعاهدات الدولية ،وإعالن احلرب.
 السلطة القضائيةتتكون السلطة القضائية الفرنسية من كل من املجلس الدستوري ،واملجلس
االقتصادي االجتماعي ،ومحكمة العدل العليا ،حيث يختص املجلس الدستوري
في النظر بدستورية القوانني ،والرقابة على االنتخابات والنظر في الطعون
االنتخابية ،والرقابة على صحة اقتراحات القوانني .ويتكون املجلس الدستوري من
رؤساء اجلمهورية السابقني ،وأعضاء معينني .في حني يعمل املجلس االقتصادي
االجتماعي كهيئة استشارية للحكومة والبرملان في املسائل االقتصادية واألمنية،
حيث تتكون عضويته من ممثلني عن النقابات والفئات املهنية املختلفة .أما محكمة
العدل العليا ،فتتمتع باختصاصات استثنائية ،أهمها محاكمة رئيس اجلمهورية،
أي من أعضاء حكومته في حال اتهامهم باخليانة العظمى.
أو ٍّ
ميزات النظام شبه الرئاسي الفرنسي
 مصدر الشرعيةيتمتع الرئيس بسلطات تنفيذية واسعة ،تصل أحيانا ً لدرجة حضوره القوي
تشريعيا ً إلصدار األوامر واملراسيم وحقه في حل البرملان ،حيث أن شرعية الرئيس
في النظام شبه الرئاسي تأتي مباشرة من الشعب؛ مبعنى حصوله على تفويض
شعبي مبمارسة الصالحيات واالختصاصات املنصوص عليها دستورياً.
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 ثنائية السلطة التنفيذيةإن وجود رئيس للحكومة لديه سلطات تنفيذية إلى جانب الرئيس ،يجعل هناك
ثنائية تنفيذية ،تختلف في اختصاصاتها ،ومصدر شرعيتها ومسؤوليتها ،حيث
استعرضنا صالحيات ك ٍّل من رئيس اجلمهورية ووزيره األول واحلكومة.
وبعيدا ً ع ّما يحدده الدستور لكل من رأسي الهرم التنفيذي من اختصاصات ،فإن
شرعية الرئيس االنتخابية تعطيه قوة ونفوذا ً أوسع في مجاالت عدة ،يضاف إلى
ذلك حاجة الوزير األول وحكومته لألغلبية البرملانية ،إذ أن احلكومة مسؤولة
أمام البرملان ،في حني أن مسؤولية الرئيس هي أمام شعبه (الناخبني).
 فاعلية األداءمنح الدستور رئيس اجلمهورية صالحيات واسعة تصبح أوسع من الناحية
العملية إن حظي الرئيس بأغلبية برملانية ،وفي املقابل فإن حدود الفعل احلكومي
باعتبارها املكون الثاني في السلطة التنفيذية تضيق عند وجود أغلبية برملانية من
املعارضة ،وهنا يضطر الرئيس ملسك زمام معظم النشاط التنفيذي للحيلولة دون
اصطدام حكومته باألغلبية املعارضة.

املوازنة العامة كأحد عناصر املقارنة
قبل االنتقال إلى النظام السياسي التركي ،يجدر التوقف برهة عند املوازنة العامة
كعنصر أساسي في مقارنة صالحيات ونطاق قوة السلطات املختلفة في النظم
السياسية ،إذ تعبر املوازنة في أي دولة عن بيان مالي مستقبلي للنفقات واإليرادات
للسنة املالية .وميكن اعتبار امليزانية أحد أهم مصادر القوة في يد أي نظام سياسي،
ومن هنا فإن حدود صالحيات ودور كل من سلطات األنظمة السياسية في إعداد
املوازنة وإقرارها ،متثل أحد أهم مصادر القوة التوزيعية للموارد في الدولة ،هذا
من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإن توزيع الصالحيات املالية على سلطات النظام
السياسي ،تعتبر مركبا ً محددا ً آلليات املساءلة في هذه النظم.
في الواليات املتحدة ،يتم إعداد املوازنة في مكتب مخصص لهذا الغرض يعرف
باسم مكتب إدارة املوازنة ،وبإشراف من مدير لهذا املكتب يعينه رئيس الواليات
املتحدة لفترة غير محددة ودون الرجوع ملجلس الشيوخ .بعد إعداد املوازنة من
قبل املكتبّ ،
واطالع الرئيس وموافقته عليها ،حتال إلى مجلس النواب ،الذي يقوم
بدوره بإرسال جزء النفقات في املوازنة إلى جلنة النفقات ،التي تعمل على تقسيم
هذا القسم من املوازنة على عدد من اللجان الفرعية إلعداد الدراسات التفصيلية،
وإجراء مراجعات موثقة لألرقام ،كما يحق لها دعوة مسؤولني تنفيذيني ملناقشة
وشرح احتياجات إداراتهم .وبعد انتهاء عمل اللجان الفرعية تقوم هذه اللجان
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بإعداد تقاريرها ورفعها للجنة الرئيسية ،التي تقوم بوضع اللمسات األخيرة على
هذا اجلزء من املوازنة وإحالتها إلى مجلس النواب ،الذي يقوم عبر جلنة للنقاش
مبناقشة النفقات بشكل تفصيلي ونهائي ،حيث يحق ملجلس النواب هنا إجراء
التعديالت التي يرى أنها ضرورية قبل رفع ذلك ملجلس الشيوخ.
يقوم مجلس الشيوخ مبراجعة بنود النفقات ،وله احلق في إدخال تغييرات على
مقدارها ،ثم ترسل ملجلس النواب ،وهنا يكون احتماالن؛ األول أن يقوم مجلس
النواب بإقرارها ،أو رفضها وبالتالي إحالتها إلى جلنة مشتركة من النواب والشيوخ
ملراجعتها واالتفاق على كل ما ورد فيها .وبعد مترير مشروع قانون النفقات من
قبل النواب ،يرفع للرئيس للتوقيع عليه ،الذي ال يكون له في هذه احلالة احلق في
أي من البنود ،فيما يستطيع رد مشروع القانون برمته.
االعتراض على ٍّ
األمر ذاته يحصل فيما يتعلق باإليرادات ،وإن اختلفت قليالً آليات ذلك ،حيث يقوم
مكتب املوازنة بإعداد اجلزء اخلاص باإليرادات ،حيث يحصل املكتب على البيانات
الالزمة من وزارة اخلزانة ،ويضع املكتب هنا الضرائب القائمة واملقترحة ،حيث
ترفع للرئيس للموافقة ،وبعد ذلك ترسل إلى مجلس النواب ،الذي يقوم بنقاشها في
جلنة مختصة ،ونقاش التغيرات الضريبية في املجلس ككل ،وبعد إقرار اإليرادات
في مجلس النواب ،ترسل إلى مجلس الشيوخ ،ضمن آلية النفقات نفسها ثم للرئيس
للتوقيع عليها.
وفي بريطانيا يبدأ مشروع املوازنة بإعداد التقديرات ،حيث يتم التعميم من وزارة
اخلزينة إلى جميع اإلدارات لتقدمي تقديراتها لنفقاتها احملتملة في السنة املالية
املقبلة ،حيث تقوم وزارة اخلزينة بالتحقق من التقديرات مبقارنتها بنفقات العام
السابق ،وعبر لقاءات مع مسؤولي اإلدارات للعمل على تخفيض النفقات تفاوضياً،
وبالتوازي مع ذلك تعمل اإلدارات املختلفة على إعداد تقديراتها لإليرادات بغية
الوصول إلى حلول إما باحلد من النفقات ،وإما العثور على مصادر إيرادات جديدة.
وتعمل وزارة اخلزانة (ممثلة بوزيرها) على إعداد املوازنة قبل عرضها على
احلكومة ،التي تقوم –أي احلكومة -مبناقشة بنودها الرئيسية ثم السماح لوزير
اخلزينة بإعدادها بشكلها النهائي .والحقا ً لذلك ،يعرض وزير اخلزينة النفقات
املتوقعة أمام مجلس العموم ،وبعد ذلك يتم عرض املوازنة ككل أمام مجلس العموم،
مبا يعرف بخطاب املوازنة.
بعد خطاب املوازنة ،يعمل مجلس العموم على مناقشة بنود اإلنفاق بشكل منفصل،
حيث يتم تقدمي بنود اإلنفاق بحضور مسؤولي اإلدارات التنفيذية ذات االختصاص،
لعرض ومناقشة تقديراتهم لإلنفاق ضمن موازنة العام القادم املقترحة ،ويتم
التصويت على كل بند على حدة .ومن املهم اإلشارة هنا ،إلى أن أعضاء مجلس
العموم لهم احلق في خفض أو إلغاء أحد بنود اإلنفاق ،دون احلق في زيادتها ،مع
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مالحظة أنه نادرا ً ما وافق الوزراء على خفض أو شطب أحد بنود اإلنفاق املخصصة
لوزاراتهم ،ما يعني باحملصلة أن التغييرات التي يتم إدخالها على مقترح املوازنة
تكون غالبا ً سطحية وال متس جوهريا ً املقترح املقدم للمجلس .كذلك األمر فيما
يتعلق باإليرادات ،إذ يحق ألعضاء مجلس العموم اقتراح إلغاء أو تخفيض أحد
بنود الضرائب ،لكن ليس اقتراح زيادتها ،وتواجه اقتراحات اإللغاء أو التخفيض
عادة بالرفض احلكومي .بعد اعتماد بنود اإليرادات والنفقات ،يتم التصويت على
املوازنة ككل في مجلس العموم ،التي يتم متريرها إلى مجلس اللوردات ،الذي يقرها
دون إبداء تعديالت عليها.
أما في فرنسا ،فقد منح دستور اجلمهورية الرابعة السلطة التشريعية سلطات
واسعة في مجال املوازنة ،وذلك عبر اإلجراءات اخلاصة التي أعطت اجلمعية
الوطنية القدرة على املماطلة في إقرار مشاريع املوازنة ،ومن هنا ،جاء دستور العام
 1958ليحد من هذه اإلجراءات ،حيث كرس دستور اجلمهورية اخلامسة ما ميكن
تسميته املوازنة التنفيذية ،التي تعدها احلكومة وتعرضها على اجلمعية الوطنية
إلبداء املالحظات واقتراح التعديالت ،مبا ال يشمل أي قدرة للجمعية الوطنية على
تخفيض عوائد املوازنة العامة ،أو زيادة اإلنفاق احلكومي.
وعليه ،فإن مشروع املوازنة يتم في الواليات املتحدة عبر إدارة املوازنة ،وحتت
إشراف الرئيس ،ومن ثم للكونغرس أن يقبلها أو يعدلها ،أما في بريطانيا ،فإن
املوازنة املعدة من قبل وزير اخلزينة وبتوجيه رئيس الوزراء ،فتعرض على النواب
إلقرارها ،إذ في حالة رفضها فإن البرملان يواجه احلل بقرار من رئيس الوزراء.
أما في فرنسا ،فتشبه اآلليات املستخدمة فيها تلك املعتمدة في النظام البرملاني
البريطاني فيما يتعلق باملوازنة.

النظام السياسي في تركيا
مبوجب الدستور التركي ،يعرف النظام السياسي بأنه برملاني ،حيث تناط الصالحيات
التشريعية باجلمعية الوطنية التركية (البرملان) ،ويؤدي البرملان دورا ً تشريعيا ً
ورقابيا ً على السلطة التنفيذية املتمثلة مبجلس الوزراء .ويشمل املجال التشريعي
صياغة القوانني ،وتعديلها وإلغاءها ،إضافة إلى اعتماد ميزانية الدولة ،والتصديق على
قرارات احلكومة (كإعالن احلرب ،أو حالة الطوارئ) ،كما أن نفاذ املعاهدات الدولية
يعتمد على موافقة األغلبية البرملانية .ومن هنا ،تشبه صالحيات السلطة التشريعية
في تركيا معظم الصالحيات التي متارسها البرملانات في النظم البرملانية.
كذلك ،تتسم السلطة التنفيذية بثنائيتها ،مبعنى وجود رئيس ورئيس للوزراء.
ينتخب البرملان رئيسا ً للجمهورية (بأغلبية ثلثي األعضاء) ،حيث يجوز انتخاب
رئيس اجلمهورية من بني أعضاء البرملان أو من خارجه .ويعطي الدستور
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التركي رئيس اجلمهورية صالحيات ووظائف في املجاالت التنفيذية والتشريعية
والقضائية .تشريعياً ،يدعو الرئيس إلى انعقاد دورة اجلمعية الوطنية (البرملان)،
ويصادق على نشر القوانني عند اعتمادها رسميا ً من قبل البرملان ،وهو املخول
بالدعوة إلى استفتاء إلجراء تعديالت دستورية ،كما يتمتع بسلطة حتويل
القوانني إلى احملكمة الدستورية للنظر فيها .أما تنفيذياً ،فيعمل الرئيس على
تعيني أو قبول استقالة مجلس الوزراء (وبطبيعة احلال ،فإن تعيني رئيس الوزراء
يخضع لألغلبية البرملانية عملياً) ،كذلك ميكن أن يدعو رئيس اجلمهورية إلى
اجتماع احلكومة برئاسته ،كما يتمتع الرئيس بسلطة تعيني مبعوثي اجلمهورية
الدبلوماسيني ،وقبول أوراق اعتماد ممثلي الدول األجنبية ،كما أنه املخول
بالتصديق على املعاهدات الدولية (الحقا ً لتصويت البرملان) .كذلك متتد سلطات
الرئيس لتشمل املوافقة على تعيني رئيس هيئة األركان العامة للجيش .وأخيراً،
يتمتع الرئيس بسلطات املوافقة أو املشاركة في تعيني أعضاء احملاكم الرئيسية
في اجلمهورية.
ويعني رئيس اجلمهورية رئيس الوزراء من بني أعضاء البرملان ،الذي يعهد إليه
بتشكيل حكومته وعرضها للتصويت .دستورياً ،تعمل احلكومة على تنفيذ
السياسات العامة للدولة ،وتتحمل احلكومة مسؤولياتها أمام البرملان ،حيث تتحمل
املسؤولية اجلماعية على املستوى السياسي ،فيما يساءل كل وزير أمام البرملان
فيما يتعلق باختصاص وزارته.
ويعتبر منصب رئيس الوزراء األكثر أهمية في السلطة التنفيذية ،فهو املسؤول عن
ضمان ممارسة حكومته لصالحياتها ،فضالً عن تنسيقه أعمال احلكومة مبا ينفذ
السياسات العامة ،كذلك يعهد لرئيس احلكومة مسؤولية تنظيم وظائف مؤسسات
الدولة التنفيذية على املستويني املركزي واحمللي.
ومتارس السلطة القضائية في تركيا ضمن مبدأ استقاللية القضاء ،ويلزم
الدستور جميع الهيئات األخرى في الدولة باالمتثال ألحكام القضاء .وتتشكل
بنية القضاء التركي من هيئات قضائية عليا إضافة إلى احملاكم االعتيادية .ويحدد
القانون اختصاصات الهيئات القضائية العليا ،إذ تقوم احملكمة الدستورية بالبت
في دستورية القوانني والتشريعات ،والرقابة على احلسابات العامة لكبار موظفي
الدولة وميزانيات األحزاب السياسية .أما محكمة االستئناف ،فهي املرجعية
األخيرة ملراجعة األحكام القضائية الصادرة عن احملاكم .أما مجلس الدولة،
فيختص بالقضاء اإلداري .يضاف إلى هذه الهيئات القضائية ،املجلس األعلى
وأي من نفقات
للحسابات العامة ،الذي يتمتع بسلطة مراجعة امليزانيات العامةٍّ ،
وإيرادات اإلدارات احلكومية ،فيما تفصل محكمة االستئناف العسكرية في األحكام
الصادرة عن احملاكم العسكرية ،تضاف إلى ذلك محاكم أخرى متخصصة لكل منها
مرجعيتها في الهيئات القضائية سالفة الذكر.
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لعب اجليش في تركيا دورا ً مهما ً في تكوين النظام والثقافة السياسية التركية منذ
العهد العثماني ،وقد عزز اجليش من دوره منذ نشأة اجلمهورية التركية احلديثة
عبر تعزيز استقاللية املؤسسة العسكرية ودورها في عملية التحديث .وبهذا
الدور ،أصبح اجليش يلعب دوره التقليدي في حماية اجلمهورية من أي تهديد
خارجي ،وحماية النظام اجلمهوري من التهديدات الداخلية ،وهو الدور الذي
يعبر عنه عادة بحماية علمانية الدولة وقوميتها ،حيث تقدم املؤسسة العسكرية
17
نفسها هنا كضامن لفكر كمال أتاتورك مؤسس اجلمهورية التركية احلديثة.
وهنا تبدو مكانة املؤسسة العسكرية ودورها موضع الكثير من اجلدل حول
دميقراطية تركيا من جهة ،وقدرة مؤسسات النظام املختلفة على ممارسة دورها
من جهة أخرى.
إن استعراض التداخل في العالقة بني املؤسسات املدنية للدولة واملؤسسة
العسكرية في احلالة التركية ،وإلقاء الضوء على ديناميات الوصاية العسكرية على
النظام السياسي ،واألنشطة املختلفة اخلاصة بالدولة ،يعطي مثاالً حيا ً خاصا ً لفهم
الدميقراطية داخل مؤسسات نظام سياسي من خارج احلاالت القياسية السابقة.
كما أن هذه احلالة تكتسب أهميتها في ضوء العالقة اإلشكالية بني القوى اإلسالمية
في تركيا ،والنخب العلمانية (السيما املؤسسة العسكرية) التي تعتبر نفسها
صاحبة مشروع الدولة القومية والتحديث.

السياق التاريخي لعالقة املؤسسة العسكرية مبؤسسات الدولة
مت إرساء النظام البرملاني التركي منذ دستور العام  ،1876أما التعددية احلزبية
فتعود للعام  .1945وقد شهدت تركيا خالل العقود الستة أربعة انقالبات عسكرية،
كادت تطيح بالتجربة الدميقراطية التركية .وعموماً ،يعتبر التاريخ السياسي
التركي إشكالياً ،ويتسم بطبيعة غير مستقرة .ففي كثير من جتارب الدول حديثة
النشأة لعبت املؤسسة العسكرية دورا ً متعاظما ً إزاء حالة البطء أو اإلخفاق في
حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
وبالعودة إلى السياق التاريخي ،فمع تفكك اإلمبراطورية العثمانية ،بدأ اجليش
بفقدان قدرته على حماية حدود الدولة ،وهنا بدأ نفوذ الباب العالي (السلطان)
باالنحسار ،مبعنى بدأت قوة النظام السياسي باخلبو التدريجي ،ما أعطى مجاالً
للجيش بتعزيز دوره واستقالليته ،هذا على الرغم من أن املؤسسة العسكرية لعبت
سابقا ً أدوارا ً تدخلية في النظام السياسي وصلت لدرجة العصيان وإسقاط عدد من
السالطني .ويعتبر بعض الباحثني أن غياب الطبقة البرجوازية في اإلمبراطورية
العثمانية مهد الطريق أمام تعاظم دور املؤسسة العسكرية باعتبارها األكثر تنظيما ً
وقدرة على قيادة حركة اإلصالح والتغيير ،وعلى الرغم من اختالف وتيرة العالقة
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بني اجليش والنظام العثماني ،اتسم اجليش بالوالء واالنضباط ،وهو ما أعطاه
18
القدرة على البقاء واالستمرارية حتى بعد انهيار اإلمبراطورية.
والحقا ً للعهد العثماني ،عزز اجليش من سلطاته السياسية نتيجة حرب االستقالل
( )1922-1919وبداية تشكيل اجلمهورية ،التي لعب فيها اجليش دور املؤسس
واحلارس للنظام السياسي ذي احلزب الواحد 19.وعلى الرغم من ذلك ،تولد وعي
مبكر لدى النخبة السياسية بأن حضور اجليش في احليز السياسي سيقود إلى
إضعاف وحدة اجليش وانضباطيته ،وهو ما سعى كمال أتاتورك للحيلولة دونه.
وقد جنح هذا التوجه إلى حد ما في إبعاد املؤسسة العسكرية عن املؤسسة احلزبية
للنظام (حزب الشعب اجلمهوري) ،إال أن اجليش حافظ على نفوذه في مجالني؛
األول خطط التنمية االقتصادية في الثالثينيات ،والثاني رفد مؤسسات الدولة
باملهارات الالزمة نظرا ً لكون اجليش على درجة أعلى من املأسسة.
أحد املفاصل املهمة في سياق العالقة بني املؤسسة العسكرية ومؤسسات النظام
السياسي ،إعادة تشكيل النظام السياسي التركي على أساس التعددية احلزبية،
وذلك في اخلمسينيات ،حيث متتع احلزب الدميقراطي بتأييد شعبي واسع ،نتيجة
معارضة الكثيرين لنظام احلزب الواحد ،الذي عمل على االستحواذ على السلطة
في أواسط اخلمسينيات ،ما تسبب في استياء كبير في املؤسسة العسكرية وحزب
الشعب اجلمهوري ،وأدى في ربيع  1960إلى اندالع موجة من االحتجاجات ،وصل
فيها األمر بفشل فرض األحكام العرفية الستعادة النظام 20.إن تهميش احلزب
الدميقراطي للمؤسسة العسكرية أخذ بالتزايد وصوالً إلى إحداث توجهات في
السياسة الدولية دون الرجوع للجيش ،وعلى رأسها دخول تركيا في حلف شمال
األطلسي ،ما دفع اجليش لالنقالب على احلكومة في العام ذاته ،وتعيني حكومة
جديدة حتت اسم جلنة الوحدة الوطنية ،التي فوض لها ممارسة الصالحيات
التشريعية والتنفيذية.
وهنا ،مت تعديل دستور  ،1923حيث مت تبني دستور  ،1961الذي صيغ بطريقة
تطمينية (بأن االنقالب جاء لصالح الدميقراطية) ،وعليه مت التأكيد على احلريات
واحلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،ولضمان عدم هيمنة األغلبية على
احلكم مت تأسيس احملكمة الدستورية ومجلس األمن القومي 21.وعلى الرغم من
هذه التعديالت الدستورية ،حاول اجليش اإلبقاء على سلطته ونفوذه السياسي من
خالل تأسيس مؤسسة عرفت باسم احتاد القوات املسلحة ،التي استمر نفوذها
حتى العام  .1965وقد عملت املؤسسة العسكرية كذلك على تعزيز نفوذها داخل
املؤسسة القضائية ،بشكل يضمن حتييد القضاء عن أي إمكانية حملاسبة املؤسسة
العسكرية أو الرقابة عليها .وخالل السبعينيات ،عاد التوجه للتضييق على حريات
املواطنني 22.ومن جهة أخرى ،ضعفت سلطة احلكومة إزاء تعاظم قوة اجليش،
فتصاعدت حدة االستقطاب السياسي واالجتماعي ،وصوالً إلى أزمة اقتصادية
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أدت إلى انتشار العنف ،ما أدى إلى تدخل عسكري جديد في  ،1980حيث عملت
املؤسسة العسكرية على حل البرملان ووقف نشاط األحزاب والنقابات ،األمر الذي
حظي بتأييد شعبي ،وذلك من أجل إنهاء حالة االضطرابات.
وقد اتسمت بداية الثمانينيات بدور واسع للمؤسسة العسكرية في إدخال تغييرات
جذرية في شتى املجاالت ،مع ترك صالحيات واسعة للرئيس دمييريل في مجال
اإلصالحات االقتصادية ،كما مت تعديل الدستور العام  1983بشكل يفرض
تقييدات دستورية على احلريات واحلقوق األساسية ،ومن جهة أخرى تعزيز
السلطة السياسية للجيش ،وزيادة سلطات الرئيس .وفي ظل هذا النفوذ العسكري،
أجريت انتخابات تشريعية سمح لثالثة أحزاب سياسية بالتنافس فيها ،وفاز فيها
حزب الوطن بقيادة أوزال ،الذي سعى إلى العودة إلى دمقرطة احلياة السياسية
التركية من جهة ،ومحاولة العودة إلى احلكم املدني خالفا ً لرغبات املؤسسة
العسكرية 23.لكن على الرغم من هذا التوجه ،ظلت امليزانية العسكرية مبعزل عن
أي رقابة سياسية أو قانونية ألجهزة الدولة املدنية.
مع منتصف التسعينيات ،بات واضحا ً أن النظام الدميقراطي الذي بناه املدنيون،
لم يكن يتمتع بالقوة الالزمة لالستمرار في خطوات “مدننة” مؤسسات الدولة،
وبخاصة إزاء وحدة املؤسسة العسكرية من جهة ،ومن جهة أخرى التحديات
املتصاعدة التي لم ينجح هذا النظام اجلديد في جتاوزها ،السيما املسألة الكردية
من جهة ،وتصاعد اإلسالم السياسي من جهة أخرى ،ما أدى مرة أخرى إلى انقالب
عسكري “ناعم” في العام  ،1997كرد على فوز حزب الرفاه اإلسالمي (بقيادة
أربكان) في االنتخابات التشريعية قبل ذلك بسنتني.
وقد اعتبرت عدد من النخب املرتبطة باملؤسسة العسكرية أن هذا التدخل جاء كرد
فعل على ما بات يعرف بالتهديد اإلسالمي لعلمانية الدولة ،وأن مثل هذا التدخل
ال يهدف إلى تهديد مؤسسات الدميقراطية بل جعلها قادرة على االستمرار لكن
حتت سلطة العسكر .وبالعودة إلى وصف االنقالب بالناعم ،فقد عملت املؤسسة
العسكرية على االستعانة بوسائل اإلعالم وحتشيد قوى املجتمع ومؤسساته املدنية
للقيام بالضغط إلسقاط حكومة أربكان ،دون التدخل بالقوة العسكرية املباشرة.
وهو ما اعتبر في حينه أداة شرعية بيد املؤسسة العسكرية ،تسمح لها بإحداث
التغيير السياسي دون الفعل املباشر فيه .استغلت املؤسسة العسكرية صعود
حزب الرفاه ،للبدء مبا ميكن تسميته بإعادة هندسة املجتمع التركي بالشكل الذي
يضمن الطابع العلماني له ،وقد شملت اإلجراءات التدخل في احلريات الشخصية
لوقف ما اعتبر أسلمة مظاهر احلياة في تركيا.
منذ أواخر التسعينيات ،بدأت تركيا تشهد حتوالت مهمة في نظامها الدميقراطي،
ودور املؤسسة العسكرية فيه .فمن جهة ،سعت املؤسسة العسكرية إلى احلفاظ
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على دورها كحارس لعلمانية الدولة ،ومن جهة أخرى ،سعت مؤسسات الدولة
التركية إلى حتقيق تغييرات جذرية تتجاوب مع اشتراطات االحتاد األوروبي لقبول
عضوية تركيا فيه .وعلى الرغم من أن هذه االشتراطات لم تنص بوضوح على
قضية هيمنة املؤسسة العسكرية على أجهزة الدولة املدنية ،فإن عددا ً من اإلشارات
املكتوبة وغير املكتوبة (عبر احملادثات واللقاءات) ،أكدت على أهمية “مدننة”
مؤسسات الدولة التركية .وفي هذا السياق ،دخل النظام السياسي التركي في
مرحلة من املساومات الداخلية لتحقيق مزيد من الدمقرطة ،وانفصال املؤسسة
العسكرية عن األجهزة املدنية للدولة ،متثلت أولى هذه اإلجراءات في إبعاد القضاة
العسكريني عن احملاكم ،وزيادة العضوية املدنية في مجلس األمن القومي التركي،
واألهم من ذلك نزع الصالحيات التنفيذية الواسعة عن املجلس ،وحصر صالحياته
24
بتقدمي النصح واالستشارة.
في هذه األجواء التحولية ،برز حزب العدالة والتنمية ،الذي قفز لصدارة املشهد
السياسي كحزب إسالمي يحظى بتأييد واسع ،وهو ما أتاح للحزب وضع مجموعة
من اإلجراءات للحد من النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية ،التي على الرغم من
التحوالت اجلديدة لم تتوقف عن محاولة إضعاف حكومة العدالة والتنمية .مع بقاء
العالقة في إطار من املواجهة املضبوطة على خالف ردود فعل املؤسسة العسكرية
في مراحل سابقة ،حيث سعت املؤسسة العسكرية إلى االعتماد على وسائل ناعمة
الستمرار الدور الذي تلعبه كضامن لعلمانية الدولة.
تركيا من النظام البرملاني إلى اجلدل حول التحول إلى النظام الرئاسي أو شبه
25
الرئاسي
على الرغم من مرور فترة طويلة أخذ فيها نظام احلكم في تركيا الشكل البرملاني،
فإن اجلدل بني النخب السياسية يحتدم حاليا ً حول إمكانية التحول إلى النظام
الرئاسي أو شبه الرئاسي ،وبخاصة إزاء حتميل الكثيرين مسؤولية عدم االستقرار
إلى طبيعة النظام البرملاني ،بوجود فسيفساء حزبية متنوعة .فخالل ثمانني عاماً،
شهدت تركيا احلديثة تشكيل حوالي ستني حكومة ،واعتماد ثالثة دساتير ،كما
شهدت أربعة تدخالت عسكرية كبيرة لتغيير احلكومة.
وكأي نظام برملاني ،فقد مرت احلكومات التركية بحالة ضعف في حالة تشكيلها
من قبل أغلبية برملانية قليلة ،أو عند اتخاذها الشكل االئتالفي ،ما أعاق في كثير من
األحيان عجلة النمو االقتصادي ،وأدى إلى وضع أقرب إلى الشلل احلكومي منه
إلى قدرة احلكومة لوضع برامجها حيز التنفيذ.
وقبل اخلوض في اقتراحات املطالبني بإدخال تعديل جذري على بنية النظام التركي
بتحويله لنظام رئاسي أو شبه رئاسي ،يجدر التوقف عند اعتراضات الذين يرون
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ضرورة إبقاء النظام بشكله احلالي ،إذ يعتبر هؤالء أن النظام الرئاسي يضع
مزيدا ً من السلطات التنفيذية بيد السلطة التنفيذية ،ما قد يقود إلى إعطائها هوامش
سلطوية أوسع ،قد تتحول مع الوقت إلى دكتاتورية ،وبخاصة في دول لم تستكمل
بعد عملية الدمقرطة كتركيا.
وردا ً على هذا اإلدعاء ،يطرح مناصرو التعديل بعض ما أوردته الدراسات حول متتع
النظم الرئاسية بدرجة أعلى من الدميقراطية ،حيث أن انتخاب الرئيس من الشعب
مباشرة يعد ممارسة دميقراطية أرقى من انتخابه من قبل البرملان ،هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى ،فإن النظم الرئاسية أكثر دميقراطية جلهة املساءلة وحتديد هوية
السلطة التنفيذية ،فمن حيث املساءلة ،فإن هناك صعوبة في حتميل املسؤولية ألي
حزب في احلكومات البرملانية ،أو في حالة التعديالت احلكومية املتكررة ،ومن حيث
هوية السلطة التنفيذية ،فإن الناخب ال يعرف من سيكون رئيس الوزراء ،أو مع من
سيتم حتالف البرنامج احلزبي الذي حظي بثقته في حال تشكيل حتالفات برملانية،
وهو األمر الذي ال يضطر الناخب النتظاره في حالة النظم الرئاسية.
أما التعديالت اجلذرية التي يطالب بها منتقدو النظام البرملاني ،وبخاصة فيما
يتعلق باستقرار احلكومات وفاعليتها ،فهي ال تقتصر على التحول إلى نظام
رئاسي أو شبه رئاسي .وعليه ،فإن أحد التعديالت املطلوبة ،مثالً ،هي ترشيد
النظام البرملاني ،ويقع على رأس اإلجراءات الترشيدية احلد من سلطة البرملان
في سحب الثقة ،إلعطاء احلكومة قدرة أوسع على العمل .ويناقش منتقدو التغيير
أن النظام الرئاسي يتعرض للجمود وعدم الفاعلية في حالة أن الرئيس من حزب
مختلف عن حزب األغلبية البرملانية ،األمر الذي يعتبره املطالبون بالتغيير أمرا ً ميكن
أخذه باحلسبان في حالة إجراء التعديالت املطلوبة على بنية النظام ،وبخاصة أن
الفسيفساء احلزبية احلالية في تركيا ،لم تعرف االنسجام في النظام البرملاني
القائم ،فهي في كلتا احلالتني عامل إعاقة لعمل احلكومة ،أو السلطة التنفيذية،
واألهم من ذلك أن اجلمود الذي يطال مؤسسة الرئاسة يبقى أقل حدة من اجلمود
الذي يصيب احلكومة الرتهانها للتحالفات البرملانية ،وإجراءات سحب الثقة أو
انسحاب أحد الكتل املشكلة لها.

نقاش ختامي
بدأت املوجة األولى من دراسة النظم الرئاسية والبرملانية وشبه الرئاسية مع لينز
الذي طرح أن هناك العديد من األدلة التجريبية على أن النظم البرملانية تقود لتوطيد
الدميقراطية أكثر من النظم الرئاسية .وقد فتحت أطروحة لينز اجلدل حول سمات
ومميزات ك ٍّل من النظم السياسية ،حيث اتسمت معظم دراسات النظم السياسية
خالل هذه الفترة مبحاولة الربط بني عاملني ،العامل األول التفسيري/املستقل
وهو نوع النظام السياسي ،والعامل التابع وهو درجة رسوخ النظام الدميقراطي.
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وعلى الرغم من وجود باحثني حاولوا تفنيد اإلدعاء القائل بقدرة النظم البرملانية
على توطيد الدميقراطية أكثر من غيرها من النظم ،بقي هذا االجتاه مهيمنا ً على
دراسات النظم السياسية .مع ضرورة اإلشارة هنا ،إلى أن لينز كممثل لهذه املوجة
من الدراسات ،لم يتناول النظم شبه الرئاسية بالتحليل ،وصرف تركيزه على
النظامني البرملاني والرئاسي ،حيث استندت إدعاءات لينز إلى أن النظم الرئاسية
تفتح املجال واسعا ً للرئيس الحتكار السلطة ،هذا أوالً ،ومن جهة أخرى فإن وجود
رئيس وسلطة تشريعية قد يؤدي إلى تصادم وتنازع في الصالحيات بينهما ،ما
يؤدي إلى تعطل مؤسسات احلكم.
في املوجة الثانية لهذه الدراسات ،أضاف الباحثون عددا ً آخر من العوامل ،حيث
أضيف عامل البنية احلزبية ،وسلطة القيادة إلى نوع النظام كعوامل تفسيرية/
مستقلة ،فيما استبدل العامل التابع حيث بات يركز على احلكم الرشيد أكثر من
الدميقراطية .وقد بدأت هذه املوجة بأعمال ماثيو شوغارت وجون كيري وغيرهما،
الذين انطلقوا من أن ليس ثمة خصائص نقية للنظم السياسية ،فالعالقات داخل
النظم حتكمها عوامل ومتغيرات أكثر من مجرد نوع النظام ،وبخاصة عندما
يتعلق األمر بانعكاس البنية املؤسسية للنظام على املمارسة الدميقراطية ،ليس هذا
فحسب ،بل إن األهم في حتديد شكل النظام السياسي يتعلق باحلكم الرشيد بشكل
عام (ومن ضمن مظاهرة الرئيسة الدميقراطية).
ومن ضمن الدراسات في هذه املوجة ،ما أكد على نتائج لينز ،بأن النظم الرئاسية
شهدت درجة أقل من االستقرار الدميقراطي ،وذلك ،على خالف لينز ،يعود لطبيعة
البنية احلزبية ،إذ ميزت هذه الدراسات بني النظم الرئاسية ثنائية األحزاب ،والنظم
الرئاسية متعددة األحزاب التي عرفت درجة أقل من االستقرار ،إذ قادت التعددية
احلزبية غالبا ً إلى زيادة حدة االستقطاب السياسي واجلمود املؤسسي ،مع األخذ
بعني االعتبار الظروف السياقية االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تلعب
أدوارا ً حاسمة في استقرار النظام أو زعزعته .كما وجهت هذه الدراسات انتقادا ً
رئيسيا ً لدراسات املوجة األولى التي بنيت على ثنائية الشكل املؤسسي للنظم
السياسية ،معتبرة أن هناك العديد من األشكال املؤسسية خارج هذه الثنائية،
وإن كانت جميعها تبحث أساسا ً في توزيع السلطات والعالقة بينها ،إال أن درجة
التوزيع ونوعية العالقات تختلف بني نظام وآخر .وال تتوقف إسهامات املوجة
الثانية عند هذا احلد ،إذ ركزت بعض الدراسات على االختالفات داخل النظم ذاتها.
وتعتبر هذه الدراسات أنه ال ميكن اعتبار النظم الرئاسية –مثالً -تتمتع بالسمات
نفسها ،إذ أن اختالف البنية احلزبية والنظم االنتخابية يؤدي حتما ً إلى اختالفات
في سمات هذه النظم ودرجة االستقرار الذي تتمتع به.
إن االنتقال في دراسة النظم السياسية من تأثيرها على استقرار النظام الدميقراطي،
إلى احلكم الرشيد ضمن املوجة الثانية من الدراسات ،أدى إلى إعادة النظر في
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كثير من مفردات التحليل في دراسات املوجة األولى ،فمثالً أصبح التركيز على
نظام التدقيق والتوازن كأساس للتفريق بني النظامني الرئاسي والبرملاني ،ضمن
املوجة الثانية ،أساسا ً لتحليل مدى فاعلية النظام السياسي ،وقدرته على التجاوب
مع املتغيرات الداخلية والدولية ،إذ أن وظائف أي نظام سياسي تتعدى احلفاظ
على الدميقراطية ،وتطال أساليب احلكم واإلدارة القادرة على إحداث التوازن بني
مختلف املتغيرات.
وباالنتقال إلى املوجة الثالثة من الدراسات حول بنية النظم السياسية ،حتول
التركيز إلى حتليل الفاعلني املتمتعني بحق النقض ،أو فلنقل وكالء النظام .هذا
االجتاه في الدراسات بدأ مع النصف الثاني للتسعينيات .وميكن اعتبار جورج
تسبلس أحد أهم املعبرين عن هذا االجتاه ،حيث متيزت هذه املوجة من الدراسات
بصرامتها املنهجية ،إذ تعتمد على الفاعلني كوحدة حتليل رئيسية ،إضافة إلى
استخدامها منهجية اخليارات العقالنية والبنية املؤسساتية .ويعرف تسبلس
الفاعلني املتمتعني بحق النقض ،بأولئك األفراد أو املؤسسات املؤثرة في النظام
السياسي ،لدرجة قدرتهم على تغيير الوضع القائم ،كاألغلبية البرملانية على سبيل
املثال .وعليه ،يصبح التمييز بني النظم السياسية مبنيا ً على حتليل الفاعلني فيه،
ومدى قدرتهم على إحداث التغيير ،أو الوقوف في وجهه ،بغض النظر إن كان
النظام برملانيا ً أو رئاسيا ً أو مختلطاً.
كما تستخدم ضمن هذا االجتاه من الدراسات مقاربة تعتمد على حتليل اجتاهات
السلطة وتفويضاتها املختلفة ،إذ أن تفويض السلطة التنفيذية يتم من الشعب
إلى الرئيس في النظم الرئاسية ،فيما يتم من الشعب إلى البرملان وصوالً لرئيس
احلكومة في النظم البرملانية ،وهو ما يعني اختالف النظم في طرق أدائها وظائفها،
ووسائل مساءلتها .يضاف إلى ذلك أن النظم السياسية ،على اختالف بنيتها،
تستخدم آليات حتليل لسياساتها وخياراتها املختلفة ،تعتمد على ما يشبه حساب
التكلفة ،ما يجعل النظم السياسية تتشابه في خياراتها ضمن نفس ظروف الربح
واخلسارة ،بغض النظر عن بنيتها املؤسساتية .مع أهمية اإلشارة هنا ،إلى أن
آليات صنع السياسات متثل بحد ذاتها ميدانا ً للتمايز ليس بني النظم تبعا ً لبنيتها
املؤسساتية ،بل بني النظم السياسية بشكل عام ،ما يؤثر على فعاليتها ،ومدى
26
استقرارها ،ودرجة دميقراطيتها.
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*

مقدمة
في حزيران  ،2007وصل النظام السياسي الفلسطيني إلى طريق مسدود ،ولم يعد
قادرا ً على توفير إطار عام إلدارة اخلالفات السياسية بني شركاء احلكم ،وحتديدا ً
بني حركة فتح التي بيدها رئاسة السلطة الفلسطينية ،وحركة حماس التي كانت
تشكل احلكومة ومتلك األغلبية البرملانية .فبعد فترة لم تدم طويالً من املناكفات
القانونية والسياسية التي أعقبت االنتخابات التشريعية العام  ،2006جلأ هذان
الطرفان إلى استخدام العنف حلل خالفاتهما السياسية ،ووقعت أحداث مؤسفة في
قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من  500فلسطيني ،ومتخض عن ذلك سيطرة حركة
حماس على مؤسسات السلطة وأجهزتها في قطاع غزة ،وما أصبح يعرف منذ ذلك
الوقت بحالة االنقسام الفلسطيني ،وهي احلالة املتمثّلة في توقّف أعمال املجلس
التشريعي ،ووجود حكومتني فلسطينيتني ،واحدة في الضفة واألخرى في غزة ،كل
منهما تدعي شرعية دستورية وسياسية ،وجتد لنفسها النصوص القانونية التي
تخدم وتب ّرر وجودها ،وكل منهما متارس أشكال القمع والتضييق واإلقصاء على
عناصر الطرف اآلخر ومؤسساته.
* هذه الورقة هي حصيلة نقاشات وبحث ضمن مجموعة السياسات العامة في مؤسسة مواطن،
التي تكونت ألغراض هذه الورقة من :د .جورج جقمان ،مي اجليوسي ،د .عزمي الشعيبي ،د.
عمار الدويك ،د .عاصم خليل ،هدا العريان .وقد قام بصياغة هذه الورقة د .عمار الدويك.
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وقد سبق هذا االنقسام حصار دولي غير مسبوق على السلطة الفلسطينية في
أعقاب فوز حركة حماس في انتخابات  2006وتشكيلها احلكومة ،وصحب هذا
احلصار خالفات سياسية حادة بني حركتي فتح وحماس .وكان اخلالف على
تفسير القانون األساسي والتنازع على صالحيات احلكومة وصالحيات الرئيس
وعلى السيطرة على األجهزة األمنية العنوان الرئيسي لهذه املرحلة .وقد أظهرت
التجربة البرملانية ،وجتربة احلكم التي تلت انتخابات  ،2006عيوبا ً عميقة في
تصميم نظام احلكم في السلطة الفلسطينية ،بدأت تتكشّ ف بشكل كبير بعد أن
دخلته حركة حماس بشكل رسمي ،في ظل ضعف اآلليات الداخلية القادرة على
الفصل في اخلالفات املتصاعدة بني شركاء احلكم ،وعجز النظام السياسي عن
تقدمي مخارج دستورية ألزمة احلكم التي تلت االنتخابات ،والتي انتهت (أو حسمت
جزئياً) بتسويتها خارج اآلليات الرسمية من خالل استخدام العنف.
كيف تط ّور النظام السياسي الفلسطيني وأخذ شكله احلالي؟ وملاذا؟ وما هي مواطن
اخللل في هذا النظام التي أوصلته إلى ما وصل إليه؟ وما هي آفاق تطوير هذا النظام
مبا يخدم اخلروج من حالة االنقسام واالستعصاء السياسي ،واالتفاق على آلية
قانونية ودستورية إلدارة اخلالفات السياسية بطريقة سلمية وتوجيهها باجتاه
خدمة املصلحة الوطنية؟ حتاول هذه الورقة اإلجابة عن السؤالني األول والثاني
بإيجاز ،في حني تعالج ورقة “املبادئ العامة األساسية للنظام السياسي الفلسطيني
املقترح” السؤال األخير .وفي هذا السياق ،سيتم استعراض املراحل التي مر بها
النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو ،واألساس القانوني والدستوري لكل
مرحلة ومميزاتها ،والعيوب واإلشكاليات األساسية التي برزت في كل مرحلة ،ثم
ستعرض الورقة ،بشكل عام ،ألهم إشكاليات النظام السياسي الفلسطيني ،وتختم
مبجموعة من التوصيات.
سنتبنى في هذه الورقة مفهوما ً ضيّقا ً للنظام السياسي ،وهو شكل ممارسة
ّ
املنظمة له .ذلك أن النظام السياسي
احلكم والنصوص الدستورية والقانونية
هو مفهوم أوسع من مجرد وصف شكل وآلية ممارسة احلكم الذي هو أحد
مك ّونات النظام السياسي .فمفهوم النظام السياسي ،يشمل مؤسسات والعبني
غير احلكومة ،مثل األحزاب السياسية ،ومجموعات الضغط ،ومؤسسات املجتمع
املدني ،واملواطنني ،وغيرها من مجموعات سياسية ،ويحدد عالقة هذه املجموعات
مجتمعة مع بعضها البعض وآليات عملها .فمثالً ،يشمل النظام السياسي
الفلسطيني ،مبفهومه الواسع ،منظمة التحرير الفلسطينية ،والفصائل الفلسطينية
مبا فيها تلك غير املنضوية حتت املنظمة.
وألغراض التبسيط ،فإننا سنستخدم التقسيم األكثر شيوعا ً لألنظمة السياسية الذي
يصنف األنظمة السياسية إلى أنظمة رئاسية وأنظمة برملانية وأنظمة مختلطة (أو
كما يسميها البعض شبه رئاسية أو شبه برملانية) .وميكن تلخيص وصف األنظمة
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الثالثة على النحو التالي :النظام البرملاني تكون فيه احلكومة منبثقة عن البرملان
املنتخب ،وتكون احلكومة ورئيس الوزراء مساءلني أمام البرملان الذي له أن يحجب
الثقة عن احلكومة ورئيسها .وفي هذا النظام ميكن للبرملان أن يحل نفسه ،وأن يقرر
إجراء انتخابات مبكرة ،كما ميكن اجلمع بني منصب الوزير والعضوية في البرملان،
ويكون منصب رئيس اجلمهورية في هذا النظام أقرب إلى املنصب الرمزي ،وتكون له
صالحيات يغلب عليها الطابع البروتوكولي ،ومن الدول التي تأخذ بالنظام البرملاني
بريطانيا ،وايطاليا ،وأملانيا ،وتركيا .أما النظام الرئاسي ،وتعتبر الواليات املتحدة
أهم الدول التي تأخذ بهذا النظام ،فعادة ما يكون الرئيس منتخبا ً مباشرة من قبل
الشعب (وإن كان هذا ليس شرطاً) ما يعطيه شرعية شخصية مستمدة من الشعب،
ويجعله مساءالً أمام األمة أو الشعب مباشرة .ويقوم الرئيس في النظام الرئاسي
بتشكيل حكومته التي ال حتتاج إلى ثقة البرملان ،وال يستطيع البرملان حجب الثقة
عنها ،وال يجوز في هذا النظام اجلمع بني عضوية البرملان والعضوية في احلكومة،
كما يستطيع الرئيس حل البرملان املنتخب .وبالتالي ،فإن الفصل بني السلطات يكون
أكثر وضوحا ً في النظام الرئاسي منه في النظام البرملاني .أما النظام املختلط أو
شبه الرئاسي ،الذي تعتبر فرنسا من أبرز الدول التي تأخذ به ،فيكون الرئيس،
في الغالب ،منتخبا ً من الشعب مباشرة ،وفي الوقت ذاته تكون احلكومة مش ّكلة
من البرملان ومساءلة أمامه ،وتكون للرئيس صالحيات تنفيذية لكن ال يستطيع
ممارستها إال من خالل احلكومة ،أي يقتضي توقيع الوزير املختص على أي قرار
يأخذه رئيس اجلمهورية حتى يتسنى للبرملان مساءلة الوزير الذي وقع على القرار،
ويكون الرئيس حكما ً بني السلطات ،بحيث تكون له صالحية حل البرملان في حال
الوصول إلى حالة استعصاء سياسي بني احلكومة والبرملان.

مراحل تطور النظام السياسي الفلسطيني
م َّر النظام السياسي الفلسطيني منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية العام
 1994على جزء من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى وقوع االنقسام
في حزيران  ،2007مبراحل عدة من حيث املرجعية الدستورية وطبيعة شكل
احلكم .ومن املهم والضروري استعراض هذه املراحل والسمات العامة لكل
مرحلة منها ،واإلشكاليات األساسية التي انطوت عليها .ميكن تقسيم هذه
املراحل إلى أربع ،كما يلي:
 .1من تأسيس السلطة العام  1994إلى إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية
األولى العام 1996
مت تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب اتفاق إعالن املبادئ حول ترتيبات
احلكومة الذاتية الفلسطينية (واملعروف باتفاق أوسلو  ،1وفيما يلي اتفاق إعالن
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املبادئ) املبرم بني منظمة التحرير الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية في واشنطن
في أيلول  .1993وقد تال إعالن املبادئ مجموعة من االتفاقيات أهمها اتفاق نقل
السلطات والصالحيات املوقّع في القاهرة في أيار ( 1994واملعروف باتفاق
“أوسلو  ،”2وفيما يلي اتفاق القاهرة) ،ومن ثم االتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية
املرحلية املوقعة في واشنطن في أيلول ( 1995فيما يلي االتفاقية املرحلية) التي
ألغت اتفاق القاهرة وحلّت مكانه.
تط ّرقت االتفاقيات املذكورة إلى شكل السلطة الفلسطينية وتركيبتها وصالحياتها
وطريقة انتخابها .وباستعراض هذه االتفاقيات ،يظهر لنا التط ّور الذي مر به شكل
السلطة الفلسطينية من مجلس مصغّر مك ّون من  24شخصا ً يجمع الصالحيات
التنفيذية والتشريعية حسب اتفاق القاهرة لسنة  ،1994إلى مجلس تشريعي من
 88عضوا ً تنبثق عنه سلطة تنفيذية مع وجود رئيس للسلطة الفلسطينية منتخب
مباشرة من قبل الشعب ،حسب االتفاقية املرحلية لسنة  ،1995وسنعرض الحقا ً
أسباب هذا التطور وتبعاته.
وفقا ً لرؤية اتفاق إعالن املبادئ ،تتم إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية،
واملسماة املجلس املنتخب (املجلس) للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،لفترة انتقالية ال تتجاوز خمس سنوات تؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على
أساس قراري مجلس األمن  242و( 338املادة  .)1وقد نص اتفاق إعالن املبادئ
على إجراء انتخابات عا ّمة ومباشرة وح ّرة في الضفة الغربية وقطاع غزة للمجلس
(دون أن يحدد عدد أعضائه) الذي يكون هو السلطة التشريعية والتنفيذية ،وذلك
حتت إشراف ومراقبة دولية متفق عليها ،على أن يتم عقد اتفاق الحق حول الصيغة
احمل ّددة لالنتخابات وشروطها (املادة .)3
وبناء على اتفاق إعالن املبادئ ،ق ّرر املجلس املركزي ملنظمة التحرير في دورته
املنعقدة في شهر أكتوبر/تشرين األول  1993في تونس ،تكليف اللجنة التنفيذية
للمنظمة بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في املرحلة االنتقالية من
“عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل واخلارج” .كما ق ّرر املجلس
أن “يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيسا ً ملجلس السلطة الوطنية الفلسطينية” .1والحقا ً جاء اتفاق القاهرة في
سنة  1994لينص على أن تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من أربعة
وعشرين عضواً ،وتكون مسؤولة عن كل الصالحيات التشريعية واملسؤوليات
التنفيذية املنقولة لها مبقتضى هذه االتفاقية ،إضافة إلى إشرافها على السلطة
القضائية (املادة  .)2وبناء على ذلك ،أصدر الرئيس ياسر عرفات القانون رقم
 5لسنة  1995بشأن نقل السلطات والصالحيات الذي نص على أن تؤول إلى
السلطة الفلسطينية جميع السلطات الواردة في التشريعات والقوانني واملراسيم
واملنشورات واألوامر السارية املفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل
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( 1994/5/19املادة  ،)1وأن يصدر الرئيس التشريعات بعد مصادقة املجلس
عليها (املادة  .)2كذلك أصدر الرئيس عرفات قانون رقم ( )4لسنة  1995بشأن
إجراءات إعداد التشريعات الذي نص على أن التشريعات يصادق عليها من قبل
مجلس الوزراء ومن ثم يصدرها الرئيس.
أصدر املجلس خالل هذه الفترة عددا ً من القوانني (حوالي  19قانوناً) بعضها
ذو طابع دستوري مثل قانون بشأن إجراءات إعداد التشريعات لسنة ،1995
وقانون رقم  5لسنة  1995بشأن نقل السلطات والصالحيات املشار إليها،
إضافة إلى قانون مد والية احملكمة العليا في غزة إلى الضفة الغربية لسنة ،1994
وقانون رقم  13لسنة  1995بشأن االنتخابات الذي تض ّمن العديد من األحكام
الدستورية .كما أصدر بعض القوانني املهمة األخرى مثل قانون املطبوعات والنشر
رقم  9لسنة  ،1995وقانون رقم  17لسنة  1995بشأن هيئة الرقابة العامة.
لكن ،بشكل عام ،لم يس َع املجلس خالل هذه الفترة إلى إدخال تغيير جوهري في
البنية التشريعية القائمة ،وإمنا أصدر عددا ً محدودا ً من التشريعات بالقدر الالزم
ملمارسة سلطاته األساسية ،أو للتحضير للمرحلة التالية من خالل سن قانون
االنتخابات رقم  13لسنة  1995وتعديالته 2.واتسمت هذه املرحلة بغياب
الفصل بني السلطات ،وتركيز الصالحيات التنفيذية والتشريعية في يد مجلس
السلطة .ولم يرد في اتفاق إعالن املبادئ أو اتفاق القاهرة اللذين مت تأسيس
السلطة مبوجبهما أي ذكر خاص لرئيس السلطة ،وإمنا كانت تتم اإلشارة دائما ً
إلى “املجلس” .لكن قانون نقل السلطات والصالحيات وقانون إعداد القوانني
أعطيا الرئيس صالحية إصدار القوانني بعد مصادقة املجلس عليها .ال ميكن
في هذه املرحلة احلديث عن نظام سياسي رئاسي أو برملاني ،وإمنا كان نظاما ً
ميكن وصفه بأنه أشبه بنظام “اجلمعية” السويسري ،أو نظام مجلس احلكم
االنتقالي الذي طبق في العراق في أعقاب دخول القوات األمريكية إلى بغداد في
سنة  .2003ولم متتد هذه املرحلة طويالً وانتهت بإجراء االنتخابات التشريعية
والرئاسية في كانون الثاني .1996
أهم إشكاليات هذه الفترة هو غياب املساءلة واملراقبة على عمل املجلس من أية جهة
رسمية أخرى .فقد كان القضاء في تلك الفترة في حالة شبه مدمرة بعد سنوات
من هيمنة اإلدارة املدنية للحكم العسكري اإلسرائيلي عليه ،ولم يكن ميلك القدرة أو
الشرعية الكافية ملمارسة أي دور رقابي على املجلس اجلديد .كذلك من إشكاليات
هذه املرحلة النقص التشريعي الكبير في تنظيم عمل العديد من املؤسسات التي
ظهرت بعد تشكيل السلطة الفلسطينية ،وأهمها األجهزة األمنية التي وصل عددها
في ذلك الوقت إلى أكثر من عشرة أجهزة 3،وعدم وضوح العالقة مع منظمة
التحرير .أغلب هذه اإلشكاليات استمرت بدرجات متفاوتة في املراحل الالحقة
وبعضها ما زال قائماً.
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 .2من انتخابات  1996إلى إصدار القانون األساسي لسنة 2002
شكلت االنتخابات الفلسطينية األولى التشريعية والرئاسية لسنة  1996عالمة
فارقة في النظام السياسي الذي بدأ منذ حينها يتشكل ويأخذ طابعا ً أقرب إلى
النظام السياسي املختلط ،وإن كان ال تنطبق عليه متاما ً صفات النظام املختلط كما
أشرنا إليها .ولفهم شكل النظام السياسي الذي تبلور بعد إجراء االنتخابات العامة
لسنة  ،1996واالعتبارات التي تقف خلف ذلك ،ينبغي العودة خطوة إلى الوراء،
وحتديدا ً إلى االتفاقية املرحلية لسنة  1995التي وضعت اإلطار العام لالنتخابات.
نصت االتفاقية املرحلية ،التي حلّت محل اتفاق القاهرة ،على أن “اﻤﻟﺠلس اﻟﻔﻠﺴطيني
ّ
ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكالن سلطة احلكومة الذاتية التي سيتم
انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ،والقدس ،وقطاع غزة للفترة
االنتقالية” (البند  :3بنية املجلس الفلسطيني) .وكانت هذه هي املرة األولى التي تتم
فيها اإلشارة إلى رئيس للمجلس .كما أوضحت االتفاقية أن السلطة الفلسطينية
متارس صالحياتها من خالل املجلس املنتخب (واملك ّون من  82عضوا ً ومتت الحقا ً
زيادتهم إلى  88مبوجب تفاهمات بني منظمة التحرير واحلكومة اإلسرائيلية) الذي
يتمتع بصالحيات تشريعية وصالحيات تنفيذية ميارسها من خالل جلنة/السلطة
التنفيذية (البند /4/5ب) .وأوضحت االتفاقية أن هذه اللجنة/السلطة التنفيذية
سوف تتكون من أعضاء من املجلس املنتخب ،يختارهم الرئيس ،ويقترحهم على
املجلس لإلقرار ،إضافة إلى أعضاء ال يتعدى عددهم  %20من مجمل أعضاء السلطة
التنفيذية من خارج املجلس املنتخب (/4/5ج( .كما نصت االتفاقية املذكورة بشكل
صريح على انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مباشر ومنفصل عن انتخاب
املجلس ،لكن متزامن معه .كما أعطت االتفاقية صالحيات تشريعية محددة للرئيس
تتمثل في صالحية مبادرة (اقتراح) التشريعات ،وصالحية إصدار التشريعات،
وصالحية سن تشريعات ثانوية (البند  ،)3/18ونصت على أنه يرأس السلطة
التنفيذية للمجلس (البند .)4/5
وعلى خالف اتفاقية القاهرة التي ركزت الصالحيات التنفيذية والتشريعية
في يد مجلس مكون من  24شخصاً ،خلقت االتفاقية املرحلية نوعا ً من الفصل
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية .فقد فصلت بني السلطات التشريعية التي
سوف ميارسها املجلس ،والسلطات التنفيذية التي سوف متارس من خالل
جلنة/سلطة تنفيذية يختارها الرئيس ويصادق عليها املجلس .كما نصت على
أن يكون للمجلس التشريعي رئيس ( )Speakerينتخب من بني أعضائه (غير
رئيس السلطة الفلسطينية) ،ﻴﺭﺃﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻤﻟﺠﻠﺱ ،ﻭﻴﺩﻴﺭﻩ ،ﻭﻴﺩﻴﺭ ﺠﻟﺎﻨﻪ،
وﻴﻘﺭ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل لكل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﻴﻀﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻤﻟﺠﻠﺱ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ وإعالن
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ (البند  .)5/3كما وضعت بذور النظام املختلط الذي يجمع بني صفات
النظام البرملاني والنظام الرئاسي .وهذه الترتيبات في بنية السلطة الفلسطينية
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التي نصت عليها االتفاقية املرحلية أسست لنظام سياسي أقرب إلى املختلط.
فاحلكومة تنبثق عن البرملان املنتخب ،لكن في الوقت ذاته يرأسها رئيس منتخب
مباشرة من الشعب ،وهي متارس صالحيات تنفيذية منفصلة عن الصالحيات
التشريعية التي ميارسها املجلس.
وهذا التط ّور في شكل السلطة وبنيتها من مجلس مك ّون من  24عضوا ً (وفقا ً
التفاق القاهرة لسنة  )1994إلى مجلس من  88عضوا ً ورئيس منتخب مباشرة
(وفقا ً لالتفاقية املرحلية لسنة  ،)1995جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها املفاوض
الفلسطيني خالل املفاوضات التي سبقت هذا االتفاق .فقد كان هناك إصرار كبير
من اجلانب الفلسطيني على زيادة عدد أعضاء املجلس إلى هذا العدد ،ملا لذلك من
دالالت سياسية ورمزية تتعلق بخلق مؤسسات تشبه مؤسسات الدولة ،مثل
البرملان ،والرئيس ،إضافة إلى رغبة من الرئيس عرفات في احلصول على تفويض
مباشر من قبل الشعب (املصدر :مقابلة مع عزمي) .وهذا يشير إلى وجود رؤية
لدى القيادة الفلسطينية في تلك الفترة حول شكل النظام السياسي ،وإن كانت هذه
الرؤية مرتبطة أكثر بالدالالت الرمزية لالستقالل والسيادة أكثر منها رؤية منصبة
على بناء نظام سياسي مستقر وفعال ودميقراطي.
كذلك ،فإن النص على انتخاب الرئيس مباشرة ،وبشكل منفصل عن املجلس ،جاء
نتيجة توافق مصلحة فلسطينية متمثّلة في رغبة الرئيس عرفات في اكتساب
شرعية وتفويض مباشر من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ،مع رغبة اجلانب
اإلسرائيلي في وجود رئيس يكون عنوانا ً للمساءلة وصمام أمان في حال قيام
املجلس املنتخب باتخاذ مواقف قد تشكل خروجا ً عن االتفاقية .فقد نصت االتفاقية
املذكورة على أن على الرئيس أن ميتنع عن إصدار التشريعات التي يتبناها املجلس،
4
والتي تكون مخالفة لالتفاقية أو إلعالن املبادئ (املادة .)4/17
وباالستناد إلى االتفاقية املرحلية ،وحتديدا ً امللحق الثاني (بروتوكول االنتخابات)،
صدر قانون االنتخابات الفلسطيني رقم  13لسنة  ،1995الذي جرت االنتخابات
الرئاسية والتشريعية العام  1996مبوجبه .وقد أكد قانون االنتخابات على
الترتيبات الواردة في امللحق الثاني ،كما تض ّمن مجموعة من األحكام ذات الطابع
الدستوري ،وظل هذا القانون أهم وثيقة دستورية للسلطة الفلسطينية ،إلى أن
نص قانون االنتخابات على انتخاب
صدر القانون األساسي في سنة  .2002فقد ّ
الرئيس بشكل مباشر ومنفصل عن املجلس التشريعي ،وعلى أن عدد أعضاء
املجلس  88عضوا ً (وهو العدد الذي تبناه القانون األساسي لسنة  ،)2002ون ّظم
حاالت شغور مركز الرئيس ،حيث نص على أنه في حال شغور منصب الرئيس
يتولى رئيس املجلس التشريعي مهام الرئاسة بصورة مؤقتة ملدة ال تزيد على 60
يوما ً جترى خاللها االنتخابات النتخاب رئيس جديد (املادة  .)90كذلك نص على
أنه فور إجراء االنتخابات يقوم الرئيس بتشكيل احلكومة وعرضها على املجلس
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التشريعي للمصادقة (املادة  .)4/3ومن األحكام واملواد ذات الطابع الدستوري
الواردة في قانون االنتخابات ما مت النص عليه بأن “يؤسس النظام الدستوري
على مبدأ سيادة الشعب واملبادئ الدميقراطية وفصل السلطات واستقالل القضاء
واملساواة بني املواطنني وضمان احلقوق األساسية للمواطن (املادة  .)3/3كما
نص قانون االنتخابات على أن مدة املجلس هي املرحلة االنتقالية ،وكذلك مدة والية
الرئيس ،وقد مت تكرار هذا النص في القانون األساسي لسنة  ،2002والقانون
األساسي املعدل لسنة  5 .2003كما أشار قانون االنتخابات لسنة  1996إلى
أنه يكون أعضاء املجلس الفلسطيني فور انتخابهم أعضاء في املجلس الوطني
الفلسطيني ،وذلك وفقا ً للمادتني ( )5و( )6من النظام األساسي ملنظمة التحرير
الفلسطينية (املادة  ،)1/3ويقوم املجلس الفلسطيني مبمارسة سلطته التشريعية
ضمن واليته على املنطقة كوحدة جغرافية متكاملة (املادة  .)2/3وأشار إلى أن
الرئيس يقوم بإصدار املرسوم اخلاص بافتتاح وفض الدورات العادية واالستثنائية
للمجلس التشريعي (املادة  .)105جتدر اإلشارة إلى أن قانون االنتخابات لسنة
 1996قد نال مصادقة املجلس املركزي الفلسطيني (وهو ما يظهر في ديباجة
القانون) ،وبالتالي فإن النص على عضوية أعضاء املجلس املنتخبني في املجلس
الوطني صادقت عليها منظمة التحرير من خالل املجلس املركزي .غير أن هذا النص
مت حذفه من قانون االنتخابات رقم  9لسنة  ،2005الذي ألغى قانون سنة ،1996
لكن عاد في القرار بقانون رقم ( )1لسنة  2007بشأن االنتخابات العامة لسنة
( 2007املادة .)6/4
نص قانون االنتخابات لسنة  1995على أن على املجلس التشريعي فور انتخابه،
وكأول مهمة يقوم بها ،وضع نظام دستوري للحكم مبوجبه في املرحلة االنتقالية
(املادة  .)2/3وبالتالي ،فإنه وفقا ً لهذه املادة ،ميكن اعتبار املجلس التشريعي
األول مبثابة جمعية تأسيسية ألغراض إعداد دستور املرحلة االنتقالية .وقد
باشر املجلس بالفعل بإعداد القانون األساسي للمرحلة االنتقالية ،وانتهى من
إعداده وإقراره داخليا ً في سنة  ،1997لكن الرئيس عرفات رفض املصادقة عليه
وإصداره حتى سنة  .2002وكون االنتخابات التشريعية والرئاسية جرت في
سنة  1996في ظل مقاطعة قوى فلسطينية فاعلة من بينها حركتا حماس واجلهاد
اإلسالمي واجلبهتان الشعبية والدميقراطية ،فقد سيطرت حركة فتح على املجلس
التشريعي املنتخب ،إضافة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية املنتخب هو أيضا
من حركة فتح ،ولم جت ِر أثناء إعداد القانون األساسي عملية نقاشات مجتمعية
موسعة ،وإمنا كانت النقاشات تتم في أغلبها ضمن جلان املجلس التشريعي
وهيئاته ،ولم تشارك قوى سياسية مهمة ،مثل حركة حماس واجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني في هذه النقاشات ،وامتناع الرئيس عرفات عن املصادقة على
القانون األساسي ،على الرغم من الصالحيات الواسعة التي يعطيه إياها ،يعكس
توجه القيادة الفلسطينية في تلك الفترة ،متمثلة بالرئيس عرفات ،في احلرص على
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عدم وضع قواعد دستورية قد تقيد صالحيات الرئيس في مرحلة كانت األولوية
فيها للمفاوضات والعمل على تركيز السلطات في يد الرئيس ،وحتصيل أكبر قدر
ممكن من األراضي واملسؤوليات من اجلانب اإلسرائيلي .فمنطق الثورة وإدارة
الصراع كان ،في كثير من األحيان ،يغلب على منطق بناء الدولة وما يتطلبه ذلك من
مأسسة وتقييد للصالحيات ،وباتت السلطة ،إلى حد كبير ،أداة من أدوات إدارة
6
الصراع مع االحتالل وليست أداة لبناء الدولة.
وبسبب عدم املصادقة على القانون األساسي بقيت األحكام الدستورية التي ميكن
االستناد إليها في تنظيم العالقة بني السلطات العامة في الدولة قليلة جداً ،وال تكفي
لتوضيح حدود العالقة بني أطراف النظام السياسي .وقد أدى غياب النصوص
الدستورية الناظمة للعالقة ،ضمن أمور أخرى ،إلى هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة
برئيسها في ذلك الوقت على النظام السياسي بشكل عام ،وعلى السلطتني التنفيذية
والتشريعية .ففيما يتعلق بعالقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية ،كان الرئيس
يتولى التعيينات كافة في مختلف املستويات القضائية ،مبا في ذلك تعيني النائب
العام ،ومجلس القضاء األعلى ،واحملكمة العليا ،واحملاكم األقل درجة ،واحملاكم
الشرعية .كما عمدت السلطة التنفيذية إلى إنشاء محاكم خاصة (أمن دولة) خارج
إطار النظام القضائي النظامي حملاكمة مدنيني على جرائم مفترضة في أغلبها ذات
طابع سياسي 7.ورفضت السلطة التنفيذية تنفيذ العديد من القرارات القضائية،
وبخاصة القرارات الصادرة عن احملكمة العليا (محكمة العدل العليا في ذلك الوقت)
8
بخصوص اإلفراج عن معتقلني سياسيني.
أما عالقة السلطة التنفيذية بالتشريعية ،فقد كانت في أغلب األوقات مضطربة
ومتوترة .فقد احتفظ املجلس بقدر من االستقاللية عن السلطة التنفيذية والرئيس،
على الرغم من سيطرة حركة فتح على املجلس ،لكن هذا االستقالل كان مصدرا ً
للكثير من الصراع والتنافر بني السلطتني التنفيذية والتشريعية .فقد سعى املجلس
إلى ممارسته صالحياته التشريعية والرقابية وحاول مساءلة العديد من الوزراء
واملسؤولني في السلطة التنفيذية ،وفتح العديد من ملفات الفساد ،وأجرى حتقيقات
في هذا اخلصوص ،وأصدر توصيات مبحاكمة بعض املسؤولني .لكن ذلك كان
يتم في ظل عدم تعاون من الرئيس والسلطة التنفيذية في كثير من احلاالت،
األمر الذي أدى إلى تعطيل العديد من قرارات املجلس .فقد كان الرئيس يعمد إلى
االمتناع عن املصادقة على العديد من مشاريع القوانني التي يقرها املجلس( ،مثل
القانون األساسي ،وقانون الكسب غير املشروع) ،األمر الذي يحول دون صدورها
ونشرها في اجلريدة الرسمية .وفي بعض احلاالت ،كان يقوم الرئيس باملصادقة
على القوانني ،لكن تعمد السلطة التنفيذية إلى عدم إصدار أنظمة ولوائح لهذه
القوانني ،األمر الذي يعطل أو يؤخر تنفيذها (مثل ما جرى بالنسبة لقانون اخلدمة
املدنية وقانون حقوق املعاقني) ،أو أن تصدر أنظمة ولوائح تخالف القانون الذي
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صدرت مبوجبه (مثل الئحة قانون اجلمعيات اخليرية) ،أو أن تتم املصادقة على
القانون ،لكن ال يتم احترامه وااللتزام به (مثل قانون تنظيم املوازنة العامة) .كذلك
لم تستجب السلطة التنفيذية للعديد من قرارات املجلس وتوصياته ،وبخاصة تلك
املتعلّقة مبساءلة بعض أعضاء السلطة التنفيذية .كما أن السلطة التنفيذية كانت
في أغلب السنوات تتأخر في عرض مشروع قانون املوازنة العامة على املجلس،
ومتتنع عن تقدمي احلساب اخلتامي للسنة املالية السابقة إلى املجلس ،خالفا ً لقانون
9
تنظيم املوازنة العامة لسنة .1998
في هذه املرحلة ،كانت املرجعية األساسية للنظام السياسي (على األقل من الناحية
النظرية) هي قانون االنتخابات الفلسطيني ،والنظام الداخلي  10للمجلس التشريعي
الذي ظل ملزما ً للمجلس وليس لرئيس السلطة الذي لم يصادق عليه حتى سنة
 ،2003إضافة إلى أية قوانني أخرى يصادق عليها الرئيس ،ويرد فيها ذكر بعض
الصالحيات للرئيس أو للمجلس ،مثل قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية
رقم  7لسنة  11 .1998وبالتالي ،كانت النصوص الدستورية الناظمة لعالقة
السلطات بعضها ببعض وصالحيات كل سلطة قليلة خالل هذه املرحلة وغير
واضحة أو كافية إليجاد عالقة متوازنة تقوم على أساس الفصل بني السلطات.

دستور دولة فلسطني
جتدر اإلشارة إلى أنه في الوقت الذي كان فيه الرئيس عرفات ميتنع عن املصادقة
على القانون األساسي ،قام في أواخر سنة  ،1999بصفته رئيسا ً للجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،بتشكيل جلنة خاصة إلعداد دستور دولة فلسطني.
وقد جاء تشكيل هذه اللجنة في سياق احلديث عن نية القيادة الفلسطينية في
حينه إعالن الدولة الفلسطينية في أعقاب االنتهاء املفترض للمرحلة االنتقالية في
شهر أيار  ،1999وفقا ً التفاق إعالن املبادئ .وقد أعدت اللجنة ،التي كان يرأسها
الدكتور نبيل شعث ،وبعضوية بعض الشخصيات األكادميية ،إضافة إلى بعض
الشخصيات احملسوبة على السلطة الفلسطينية ،مسودات عدة نُشرت املسودة
األولى في آذار  ،2001واملسودتان الثانية والثالثة في سنة  .2003وتعود
جذور البدء في صياغة مسودة دستور لدولة فلسطني إلى سنة  1988بعد إعالن
االستقالل في اجلزائر 12.لكن محاوالت إعداد دستور لدولة فلسطني لم تأخذ
طابعا ً جديا ً إال بعد سنة .1999
وقد متت صياغة مسو ّدات الدستور بعد إجراء حوارات ونقاشات محدودة
اقتصرت في الغالب على اخلبراء واألكادمييني والنخب ،ولم يج ِر نقاش
مجتمعي واسع حولها أو إشراك للقوى السياسية الفلسطينية كافة ،مبن في ذلك
الفلسطينيون في الشتات والفصائل غير املنضوية حتت منظمة التحرير ،مثل
يراع في تركيبة جلنة
حركتي حماس واجلهاد اإلسالمي ،في هذه النقاشات .ولم َ
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صياغة الدستور التنوع االجتماعي والسياسي في املجتمع الفلسطيني ،مبا في
ذلك عدم وجود متثيل للمرأة في هذه اللجنة ،أو لفلسطينيي الشتات 13.ووفقا ً
للبعض ،فإن مسألة البدء بصياغة دستور لدولة فلسطني في تلك الفترة ،كان
يهدف بالدرجة األولى إلى حتقيق بعض األغراض السياسية التكتيكية ،وتوجيه
رسائل سياسية حول نية إعالن االستقالل ،وحول مسألة الالجئني ،من خالل
النص على أن دولة فلسطني هي للمواطنني املقيمني في الضفة الغربية وغزة .وبعد
صدور املسودة الثالثة ،تراجع االهتمام مبوضوع الدستور ،وطويت صفحته ،ولم
جت ِر أية متابعات أو نقاشات جدية بعدها .وميكن تلخيص أهم اإلشكاليات التي مر
بها النظام السياسي خالل هذه املرحلة مبا يلي:
 نقص كبير في األحكام واملرجعيات الدستورية التي توضح العالقة بني أطرافالنظام السياسي ،وذلك نتيجة عدم املصادقة على القانون األساسي.
 هيمنة السلطة التنفيذية ،ممثلة برئيسها على السلطتني التشريعيةوالقضائية.
 ضعف آليات مساءلة السلطة التنفيذية ،وعدم وجود فصل متوازن بنيالسلطات.
 عدم احترام الرئيس والسلطة التنفيذية في كثير من األحيان لقرارات املجلسالتشريعي ،وكان ذلك واضحا ً في تأخير الرئيس إصدار التشريعات أو
االمتناع عن إصدارها بشكل كامل 14،وتعطيل الدور الرقابي للمجلس،
وعدم احترام أحكام قانون تنظيم املوازنة.
صدور القانون األساسي لسنة 2002
صدر القانون األساسي بعد انهيار عملية السالم نتيجة فشل مفاوضات كامب
ديفيد واندالع االنتفاضة الثانية ،وتع ّرض مؤسسات السلطة الفلسطينية لضربة
كبيرة من سلطات االحتالل كادت تؤدي إلى انهيار تام للسلطة الفلسطينية .وحتت
ضغوط محلية ودولية كبيرة ،أعلنت السلطة في منتصف  2002تبني خطة املائة
يوم لإلصالح التي تضمنت بنودا ً عدة ،من ضمنها املصادقة على القوانني التي
سبق أن أقرها املجلس التشريعي ،مبا فيه القانون األساسي.
ك ّرس القانون األساسي النظام الذي كان قائما ً منذ انتخاب املجلس التشريعي .فمن
حيث شكل النظام السياسي لم يأت القانون األساسي لسنة  2002بجديد ،وإمنا مأسس
احلالة التي كانت قائمة وقت مناقشته في املجلس التشريعي ،وعكس بدرجة كبيرة
توزيع القوة بني األطراف السياسية الفاعلة لدى صياغته .فقد منح القانون األساسي
حصن املجلس التشريعي من
لسنة  2002صالحيات واسعة للرئيس ،وفي املقابل ّ
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إمكانية احلل أو التعطيل حتى في حالة الطوارئ ،كما لم يحدد مدة والية الرئيس أو
15
املجلس ،وإمنا ربطهما بالفترة االنتقالية دون حتديد أو تعريف لهذه الفترة.
نصت املادة  5من القانون األساسي لسنة  2002على أن “نظام احلكم في فلسطني
نظام دميقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية واحلزبية ،وينتخب فيه رئيس
السلطة الوطنية انتخابا ً مباشرا ً من قبل الشعب ،وتكون احلكومة مسؤولة أمام
الرئيس واملجلس التشريعي الفلسطيني” .ونص على أن السلطة التنفيذية يتوالها
الرئيس ومجلس الوزراء (املادة  ،)50وأن مجلس الوزراء يساعد الرئيس في أداء
مهامه وممارسة سلطاته (املادة  .(63كما منح الرئيس صالحية إصدار القوانني
(مادة  ،)1/57واحلق في االعتراض عليها وردها إلى املجلس الذي يحتاج حينها
ألغلبية الثلثني لتجاوز اعتراض الرئيس ( .(2/57كما أعطى للرئيس (ومجلس
الوزراء) صالحية التقدم مبشاريع قوانني وإصدار اللوائح (املادة  ،)58لكن
أصبحت صالحية التقدم مبشروعات قوانني من الصالحيات احلصرية ملجلس
الوزراء ،مبوجب القانون األساسي املعدل لسنة  .2003كذلك منح الرئيس
صالحية إصدار قرارات لها قوة القانون في حالة الضرورة التي ال حتتمل التأخير
في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي ،على أن يتم عرضها على املجلس في أول
جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات (املادة .)60
لم يحدد القانون األساسي آليات واضحة ملساءلة الرئيس ،ولم يتضمن نصا ً واضحا ً
يقضي بأن ميارس الرئيس صالحياته التنفيذية من خالل مجلس الوزراء من أجل
ضمان خضوع أعماله للمساءلة السياسية أمام املجلس .وبالتالي استمر الرئيس في
ممارسة العديد من الصالحيات التنفيذية مباشرة خارج نطاق مجلس الوزراء ،وذلك
من خالل مراسيم رئاسية أو من خالل مؤسسات غير وزارية عديدة (مثل سلطة
الطاقة ،وسلطة املياه ،وصندوق االستثمار ،ووكالة األنباء الفلسطينية ،والهيئة العامة
لإلذاعة والتلفزيون) فضالً عن األجهزة األمنية التي يتبع بعضها للرئيس مباشرة،
مثل جهاز املخابرات العامة واألمن الوطني .وقد ترتّب على ذلك أن جزءا ً كبيرا ً من
السلطة التنفيذية ظل خارج نطاق مراقبة املجلس التشريعي ومساءلته.
في املقابل ،ق ّدم القانون األساسي مجموعة من املبادئ واألحكام الدستورية التي
قن
توفر حماية ،على األقل من الناحية النظرية ،حلقوق األفراد وحرياتهم ،كما أنه نّ
فرض حاالت الطوارئ ،ونص على وجوب عرض احلكومات على املجلس لنيل
الثقة ،وأعطى املجلس سلطة حجب وسحب الثقة عن احلكومة أو عن أحد أعضائها
(باستثناء الرئيس) .كما نص القانون األساسي على تشكيل محكمة دستورية عليا
تتولى النظر في دستورية القوانني واللوائح واألنظمة وغيرها ،وتفسير نصوص
القانون األساسي والتشريعات ،إضافة إلى الفصل في تنازع االختصاص بني
اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي (املادة .)94
وحلني تشكيل هذه احملكمة ،تتولى احملكمة العليا صالحياتها (املادة .)95
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لكن صدور القانون األساسي لم يغير كثيرا ً من الناحية الواقعية في توزيع القوة
والسلطات بني املجلس التشريعي ورئيس السلطة الفلسطينية ،أو في ممارسات
السلطة التنفيذية التي استمرت في إهمال العديد من قرارات املجلس التشريعي
وتوصياته ومشاريع القوانني الصادرة عنه ،وفي هيمنتها على باقي السلطات.
وبالتالي ،لم تختلف هذه املرحلة جوهريا ً عن سابقتها ،واستمرت اإلشكاليات التي
أشرنا إليها في املرحلة السابقة.
صدر القانون األساسي في  ،2002ونص على أن مدة صالحيته هي الفترة
االنتقالية ،دون حتديدها على الرغم مما ورد في اتفاق أوسلو من أنها ملدة خمس
سنوات ،أي تنتهي في أيلول/سبتمبر  ،1999لكنها استمرت حكما ً بعد ذلك .عدم
حتديد الفترة االنتقالية أعطى مدة غير محددة للمجلس التشريعي األول وللرئيس
الذي استمر في منصبه حتى وفاته بعد حوالي تسع سنوات من انتخابه .وفاة
عرفات دفعت باجتاه انتخابات رئاسية تالها تعديل للقانون األساسي في سنة
 ،2005مت مبوجبه حتديد مدة والية الرئيس واملجلس التشريعي بأربع سنوات
16
بعد أن كانت مفتوحة طول الفترة االنتقالية.
واستمر خالل هذه الفترة الرئيس عرفات في ممارسة ما كان اعتاد عليه قبل
إنشاء السلطة ،وهو عقد اجتماعات قيادية فلسطينية يتم طرح املواضيع فيها
للنقاش ،دون أن تكون هناك إجراءات رسمية ومحاضر اجتماعات وجداول أعمال
معدة مسبقاً .فخالل فترة رئاسة عرفات ملجلس الوزراء ،لم تكن هناك في العادة
اجتماعات منفصلة للمجلس ،وإمنا كان هناك اجتماع دوري ملا كان يسمى بالقيادة
الفلسطينية التي كانت تشمل ،إضافة إلى أعضاء مجلس الوزراء ،من يحضر من
أعضاء اللجنة التنفيذية ومستشاري الرئيس وقادة الفصائل وغيرهم.
 .3صدور القانون األساسي املعدل لسنة 2003
جاء صدور القانون األساسي املعدل نتيجة لضغوطات دولية مورست على الرئيس
عرفات الذي كان حتت احلصار في رام الله .فقد كان تعديل القانون األساسي
وتعيني رئيس للوزراء واحدا ً من متطلبات خطة خارطة الطريق لعملية السالم.
مع أن النظام السياسي قبل صدور القانون األساسي لسنة  2003كان ذا طبيعة
مختلطة ،فقد جاء تعديل القانون األساسي في سنة  2003لينقل النظام السياسي
خطوة باجتاه النظام البرملاني .فقد مت استحداث منصب رئيس وزراء ،الذي
تولى جزءا ً من صالحيات الرئيس ،وأصبح مسؤوالً أمام املجلس التشريعي وفق
ما نصت عليه املادة  74البند  3من القانون األساسي “رئيس الوزراء وأعضاء
حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام املجلس التشريعي” ،ومت
حتديد صالحيات رئيس السلطة الفلسطينية على سبيل احلصر بينما أعطي مجلس
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الوزراء الوالية العامة فيما يتعلق بإدارة السلطة التنفيذية ،فوفقا ً ألحكام املادة
( )63من القانون األساسي ،فإن مجلس الوزراء هو األداة التنفيذية واإلدارية
العليا ،وتكون أية صالحيات تنفيذية لم ينص عليها القانون األساسي لرئيس
17
السلطة من اختصاص مجلس الوزراء.
ومت تعيني السيد محمود عباس كأول رئيس للوزراء ،ونالت حكومته الثقة في أبريل/
نيسان  ،2003لكن لم يستمر في موقعه أكثر من  100يوم نتيجة اخلالفات احلادة
بينه وبني رئيس السلطة .مت بعده تعيني السيد أحمد قريع رئيسا ً للوزراء خلفا ً له،
واستمر في هذا املنصب إلى تشكيل حكومة إسماعيل هنية (احلكومة العاشرة)
ونيلها الثقة في آذار  2006بعد االنتخابات التشريعية .وبتعيني رئيس للوزراء،
مت إنشاء مؤسسة ملجلس الوزراء ممثلة باألمانة العامة ،وأصبح مجلس الوزراء
يعقد جلساته بصورة دورية ،وبجدول أعمال محدد مسبقاً ،وبشكل منفصل عن
اجتماعات القيادة الفلسطينية.
إن تعديل القانون األساسي جاء بالدرجة األولى بناء على ضغوط دولية كبيرة
مورست على الرئيس عرفات ،إضافة إلى بعض الضغوط احمللية ،وفي ظل
ظروف غير طبيعية ،وبالتالي جاء استحداث منصب رئيس الوزراء ومنحه بعض
الصالحيات اخلاصة بالرئيس كمحصلة ملفاوضات ومحاوالت استرضاء عسيرة
للرئيس ياسر عرفات أدت إلى الوصول إلى حلول وسط في كثير من احلاالت ،أثرت
على شكل العالقة بني الرئيس ورئيس الوزراء (انظر ورقة عزمي الشعيبي حول
طبيعة النظام السياسي) .اإلشكالية األساسية في القانون األساسي املعدل لسنة
 ،2003أنه لم يؤ ِّد إلى رفع مكانة الرئيس ووضعه في مكانة احلكم بني السلطات،
وإمنا أبقاه ضمن السلطة التنفيذية ،بينما قام بسحب جزء من صالحياته وإعطائها
لرئيس ومجلس الوزراء .كذلك لم يتبع أو يصحب تعديل القانون األساسي مراجعة
شاملة للتشريعات الفلسطينية وتعديلها مبا يتواءم مع القانون األساسي املعدل،
أو على األقل إدراج نص أو مادة انتقالية في القانون األساسي املعدل لتوضيح
مصير النصوص التشريعية السابقة التي تعطي للرئيس سلطات مباشرة يستطيع
ممارستها مبعزل عن احلكومة أو بناء على تنسيب احلكومة .فقد احتفظ الرئيس،
وفقا ً لقوانني مختلفة بصالحية تعيني موظفي بعض الفئات العليا دون تنسيب من
أي جهة اختصاص؛ كتعيني وإعفاء احملافظني ،وتعيني محافظ سلطة النقد ،وتعيني
رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون .كما ظلت بعض األجهزة األمنية تتبع الرئيس
مباشرة ،وحتديدا ً جهازي املخابرات واألمن الوطني.
وبالتالي ،فإن القانون األساسي املع ّدل أبقى على اإلشكالية األساسية في قانون
 ،2002وهي إبقاء جزء كبير من السلطة التنفيذية ،وعلى رأسها الرئيس واألجهزة
التابعة له ،خارج نطاق مساءلة ورقابة املجلس التشريعي .كما أضاف إليها إشكالية
جديدة متمثلة في تداخل الصالحيات ،وعدم وضوح حدودها بني الرئيس ورئيس
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الوزراء .فقد أبقى القانون األساسي على املادة التي تنص على أن رئيس السلطة
الوطنية هو القائد األعلى للقوات الفلسطينية (املادة  ،)39لكن في الوقت ذاته تعطى
املادة  7/69صالحية حفظ األمن والنظام ملجلس الوزراء.
بعد وفاة الرئيس عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2004جرى تنظيم انتخابات
رئاسية خالل  60يوماً ،وفقا ً ألحكام القانون األساسي ،تولى خاللها رئيس املجلس
التشريعي ،السيد روحي فتوح ،رئاسة السلطة بشكل مؤقت .وقد مت انتقال السلطة
إلى الرئيس اجلديد املنتخب ،السيد محمود عباس ،بشكل سلس ودون حدوث أية
إشكاالت أو فراغ دستوري .وفي منتصف  ،2005توافقت الفصائل الفلسطينية
في القاهرة على إجراء انتخابات تشريعية ،على شكل النظام االنتخابي ،وعلى زيادة
عدد أعضاء املجلس التشريعي من  88إلى  .132وقد صدر تبعا ً لهذا االتفاق قانون
انتخابات جديد هو قانون رقم  9لسنة  ،2005ألغى قانون رقم  13لسنة ،1995
وحذف اإلشارة إلى اتفاق أوسلو التي كانت موجودة في القانون السابق ،وتبنى
نظاما ً انتخابيا ً مختلفا ً عن النظام املتبع في انتخابات  .1996كما مت تعديل القانون
األساسي بغرض حتديد والية الرئيس واملجلس التشريعي بأربع سنوات ،وحذف
النص على عدد أعضاء املجلس التشريعي وإحالة ذلك إلى قانون االنتخابات.
جرت االنتخابات التشريعية الثانية في العام  ،2006أي بعد عشر سنوات من
االنتخابات األولى ،وحقّقت فيها قائمة التغيير واإلصالح التابعة حلركة حماس
فوزا ً كبيراً ،حيث حصلت على  74مقعدا ً من أصل .132
جرى ،في البداية ،نقل السلطة إلى احلكومة التي شكلتها حركة حماس ،لكن ظهرت
عقبات كثيرة أثناء تشكيل احلكومة وبعده ،انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع
غزة في حزيران  ،2007وانقسام النظام السياسي الفلسطيني ،ووجود حكومتني
وبنيتني رسميتني في الضفة وغزة.
فطوال الفترة التي سبقت االنتخابات التشريعية الثانية ،انفردت حركة فتح في
صياغة معالم النظام السياسي الفلسطيني ،كما هيمنت بشكل شبه مطلق على
اجلهاز البيروقراطي للسلطة الفلسطينية ،مبا في ذلك األجهزة األمنية املختلفة،
إضافة إلى سيطرتها على املال العام .في املقابل ،كانت حركة حماس معارضة
لوجود السلطة الفلسطينية من أساسها ،باعتبارها أحد إفرازات اتفاق أوسلو.
لذا ،جاء فوز حركة حماس في االنتخابات الثانية ،وما ترتب على ذلك من قيامها
بتشكيل حكومة ،ومحاولة إدارة أجهزة السلطة املختلفة ،ليشكل حتديا ً كبيرا ً
للنظام السياسي الفلسطيني وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية التي صيغت
بشكل أحادي منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،مبا يتالءم ومتطلبات
املرحلة ،ووفقا ً لالتفاقيات التي مت تشكيل السلطة الفلسطينية مبوجبها .ولم يكن
من السهل حلركة فتح التي هيمنت على السلطة الفلسطينية وأجهزتها املختلفة
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على مدار السنوات التي سبقت االنتخابات التشريعية الثانية ،أن تتنازل بني
عشية وضحاها دون أي ممانعة عن هذه الهيمنة شبه املطلقة ،وبخاصة في ظل
ضعف مهننة األجهزة احلكومية ،وتسييس بعضها .وفي سياق اخلالف املتصاعد
بني حركتي فتح وحماس ،حاولت حركة فتح ممثلة برئيس السلطة ،ومستعينة
بالنصوص القانونية والدستورية املختلفة ،االحتفاظ بأكبر قدر ممكن من
اإلمكانيات العسكرية واملالية والتنظيمية التي ترى أنها ضرورية لضمان وجودها،
وإبقائها بعيدا ً عن سيطرة احلكومة .في املقابل ،أدى عدم تعاون بعض األجهزة
واملؤسسات الرسمية مع حكومة حماس إلى قيامها باستحداث وحدات عسكرية
وأمنية موازية ،مثل القوة التنفيذية ،بحيث تضمن والءها وتضمن قيامها بتنفيذ
سياسات حكومتها وتوجهاتها.
كما كشف تشكيل حركة حماس للحكومة ،وما صاحبه من خالفات كبيرة بني
طرفي السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء ورئيس السلطة) ،عن وجود نقص في
بعض األحكام الدستورية التي تنظم العالقة بينهما ،وعدم وضوح بعضها ،ما
أتاح لكل فريق استخدامها خلدمة مواقفه السياسية ،األمر الذي ع ّمق اخلالفات
السياسية وأدخل النظام السياسي في حالة استعصاء مزمن .ولم تتوفر في داخل
النظام السياسي مرجعيات أو آليات دستورية كافية حلسم هذه اخلالفات بطرق
سلمية .فاحملكمة الدستورية التي لها صالحية تفسير القوانني لم يتم تشكيلها منذ
صدور القانون األساسي في سنة  2002ألسباب غير واضحة .ولم تكن احملكمة
العليا ،التي تتمتع بصالحيات احملكمة الدستورية بشكل مؤقت ،حتظى بالشرعية
واملصداقية الكافية حتى متارس هذا الدور ،وتكون حكما ً عادالً بني السلطات أو بني
أجنحة السلطة التنفيذية .كما لم يوفر النظام السياسي ممثالً بالقانون األساسي
املعدل أي مرجعية قانونية أو دستورية جتيز الرجوع إلى الشعب إلجراء استفتاء
شعبي أو انتخابات مبكرة .وقد أدى هذا االستعصاء ،وفي ظل احتفاظ كل طرف
بقوة أمنية وعسكرية خاصة به ،في النهاية ،إلى املواجهة العسكرية بني فتح وحماس
في قطاع غزة في حزيران  ،2007والدخول في مرحلة االنقسام السياسي.
بعد االنقسامّ ،
تعطل املجلس التشريعي الفلسطيني ،وجلأ الرئيس إلى ملء الفراغ
الناجت عن غياب املجلس إلى االستخدام املتكرر للمادة  43من القانون األساسي
التي جتيز له في حالة الضرورة إصدار مراسيم لها قوة القانون.
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اخلالصة

يتضح من العرض السابق أنه خالل عمر السلطة الفلسطينية القصير نسبيا ً خضع
النظام السياسي للعديد من التغييرات والتعديالت .كما يظهر أنه لم يكن من أولويات
القيادة السياسية الفلسطينية وضع قواعد دستورية ،ولم تكن هناك رؤية واضحة
حول طبيعة النظام السياسي املطلوب للدولة الفلسطينية أو للسلطة الوطنية ،وإمنا
مت وضع وتصميم النظام ،وتعديله الحقاً ،بشكل أساسي نتيجة ظروف سياسية
وقتية ،ومن خالل مواءمات ومفاوضات بني األطراف الفاعلني في النظام السياسي
الرسمي؛ الرئيس واملجلس التشريعي .ونتيجة غياب الرؤية ،واالرجتال أحيانا ً في
إدخال تعديالت جوهرية على القانون األساسي وعلى وجه السرعة ،ودون إجراء
حوارات ونقاشات معمقة بني كافة األطراف املجتمعية والسياسية ذات العالقة،
ظهر هناك كثير من التشويه وعدم االتساق والتداخالت وعدم وضوح حدود
الصالحيات بني السلطات ،أو في داخل السلطة الواحدة ذاتها ،وبخاصة بعد تعديل
القانون األساسي في سنة .2003
أي من املعايير
كما يظهر مما سبق ،أن النظام السياسي الفلسطيني ال تنطبق عليه ٌّ
التي أشرنا إليها في املقدمة؛ سواء تلك املتعلقة بالنظام الرئاسي أو النظام البرملاني،
أو حتى املختلط ،وإمنا خرج النظام السياسي الفلسطيني بشكل ال ميكن تصنيفه
أي من األنظمة السياسية املعروفة ،وهو ما دفع البعض إلى اعتبار النظام
ضمن ٍّ
18
السياسي الفلسطيني نظاما ً “هجينا” وليس مختلطا ،بسبب أنه يجمع صفات
من أنظمة عدة ،وبشكل غير متسق ،ودون أن تكون له رؤية أو هوية واضحة.
كما وصفه البعض بأنه يتسم بالغموض والتنوع والتغير املستمر 19.مت وضع
القانون األساسي لتنظيم النظام السياسي خالل املرحلة االنتقالية التي كان من
املفترض أن تنتهي منذ فترة طويلة ،ولم يقصد له أن يستمر طوال هذه الفترة.
فقد كان من املفترض أن تكون والية املجلس التشريعي ممتدة طوال هذه الفترة
املؤقتة دون إجراء انتخابات أخرى ،وكذلك والية الرئيس .لكن وفاة الرئيس
عرفات في العام  ،2004اقتضت إجراء انتخابات رئاسية ،وكذلك امتداد الفترة
االنتقالية دون وجود آفاق قريبة النتهائها اقتضى تعديل القانون األساسي في
سنة  ،2005وإجراء انتخابات تشريعية ملجلس تشريعي جديد ،تكون واليته ملدة
أربع سنوات.
إن النظام السياسي كما مت وضعه في القانون األساسي ،لم يعد قادرا ً على تلبية
متطلبات تطور الوضع الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل وعدم وجود أي سقف
زمني للمرحلة االنتقالية ،وفي ظل حالة االنقسام السياسي واجلغرافي .وبالتالي،
باتت هناك حاجة إلعادة النظر في هذا النظام .وميكن استخدام عملية صياغة
دستور أو قانون أساسي جديد كآلية للمصاحلة الوطنية الداخلية .وهناك جتارب
عاملية في هذا اخلصوص وحتديدا ً جتربتي جنوب إفريقيا ونيبال ،حيث استخدمت
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عملية صياغة الدستور كآلية للمصاحلة الوطنية ،وإعادة السلم السياسي الداخلي
في أعقاب احلرب األهلية في نيبال وعهد التمييز العنصري في إفريقيا.
لقد جاءت الثورات العربية لتخلق فرصة جدية على مستوى املنطقة إلعادة صياغة
العقد االجتماعي بني الدولة واملواطنني على أسس جديدة .وقد أظهرت النقاشات
الدائرة حاليا ً في عدد من الدول التي شهدت ثورات ،مثل مصر وتونس وليبيا
واليمن ،أهمية خلق أكبر قدر من التوافق على صياغة الدساتير وحتديد قواعد
العملية السياسية ،بغض النظر عن األغلبية البرملانية التي تسيطر على عملية
الصياغة التشريعية للدساتير .كما أظهرت التجارب العربية احلديثة في صياغة
الدساتير ،التي ما زالت متر بصعوبات وحتديات كبيرة ،وجود قضايا جوهرية
تتعلق بشكل النظام السياسي وعالقة الدولة باملجتمع ،وعالقة الدين بالدولة ،ما
زالت محل خالف واستقطاب سياسي كبير .لكن ،في املقابل ،أتاحت الثورات
العربية فرصة غير مسبوقة ملناقشة هذه القضايا ،التي كانت حتى فترة قريبة
تعتبر من احمل ّرمات والتابوهات السياسية .أما في احلالة الفلسطينية ،فلم يتم حتى
وموسع حول هذه القضايا ،وكانت جميع محاوالت
هذه اللحظة ،فتح نقاش حقيقي
ّ
صياغة دستور لفلسطني ال تخرج عن سياق املناورات السياسية ،ولم تكن تهدف
إلى صياغة عقد اجتماعي يحظى بأكبر قدر من التوافق الداخلي.
وفي السياق الفلسطيني ،فإننا قد ال نحتاج االنتظار حلدوث ثورة شعبية للمبادرة
ملناقشة موضوع الدستور ،فتجربة االنقسام وحدها كانت كافية لكشف مواطن
اخللل والقصور في النظام السياسي الفلسطيني ،وبالتالي فإن وضع دستور
جديد يجب أن يكون من أولويات األجندة الوطنية .وميكن ،هنا ،االستفادة من
عملية صياغة الدستور كآلية إلنهاء االنقسام والتأسيس لنظام سياسي ف ّعال يأخذ
باالعتبار جميع القضايا اجلوهرية الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني ،ومن
ضمنها عالقة السلطة باملنظمة ،وبناء املؤسسات السياسية للدولة الفلسطينية.
لكن ينبغي هنا أن ال نبالغ في إمكانية توظيف الدستور في حل اخلالفات املستعصية
التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني .فاحللول الدستورية تفترض قدرا ً ال بأس
به من االستقرار السياسي ،وفي حال غياب هذا االستقرار ،كما هو احلال في أغلب
األوقات في فلسطني ،تكون املخارج في العادة سياسية وليست قانونية .لذا ،وفي
ظل استمرار االحتالل ،ينبغي أن يتم التواصل إلى صيغ توافقية سياسية حول
القضايا اجلوهرية التي تواجه الفلسطينيني.
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الهوامش
 1وجاءت التشكيلة األولى للمجلس بـ  20وزارة ،و 17وزيراً ،إضافة إلى الرئيس عرفات الذي
شغل أيضا ً منصب وزير الداخلية ،منهم  9وزراء من حركة فتح ،ووزيران من حزب االحتاد
الدميقراطي الفلسطيني-فدا ،ووزير واحد من جبهة النضال الشعبي ،إضافة إلى  6وزراء من
املستقلني.
 2إضافة إلى عدد محدود من التشريعات ذات الطابع االقتصادي (مثل قانون تشجيع االستثمار،
وقانون بشأن تعديل قانون الصرافة).
 3راجع على سبيل املثال :عاصم خليل“ ،اإلطار القانوني حلكم القطاع األمني” ،في :املدخل إلى
إصالح القطاع األمني في فلسطني ،حترير :روالند وأرنولد ليتهولد ،جنيف :مركز جنيف للرقابة

الدميقراطية على األجهزة األمنية ص  .46-29كذلك ميكن مراجعة التقارير السنوية للهيئة
املستقلة حلقوق اإلنسان عن السنوات  ،2002-1997الفصل اخلاص بالسلطة التنفيذية.

 4نصت املادة  18من االتفاقية املذكورة على أن “التشريعات مبا فيها التشريعات التي تعدل أو
تلغي قوانني سارية أو أوامر عسكرية ،والتي تفوق والية املجلس أو التي تكون مخالفة ألحكام
إعالن املبادئ أو هذه االتفاقية أو أية اتفاقية ميكن التوصل إليها بني الطرفني خالل املرحلة
االنتقالية ،لن تكون سارية املفعول وستكون باطلة .على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم
إصدار تشريعات تبناها املجلس إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند”.
 5لكن بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات ،وانتخاب الرئيس محمود عباس ،وتوافق الفصائل
الفلسطينية في القاهرة على إجراء انتخابات تشريعية ،مت تعديل القانون األساسي في سنة
 2005وحتديد والية الرئيس واملجلس بأربع سنوات ،وكان هذا بداية االعتراف الضمني بأن
املرحلة االنتقالية ستطول ،وبالتالي بدأ النظام السياسي الفلسطيني يتكيف معها.
 6املوقف الرسمي للرئيس في تبرير عدم املصادقة على القانون األساسي هو أن وضع دستور
هو من صالحيات منظمة التحرير :راجع على سبيل املثال:

F. Milhem, “The Constitutional System of the Palestinian National Authority”.
PASSIA, Civic Education in Palestine, 2006, pp.117-151.

 7ألغيت محاكم أمن الدولة في متوز/يوليو .2003
 8حول عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية خالل تلك الفترة ،راجع التقارير السنوية للهيئة
الفلسطينية حلقوق اإلنسان (في ذلك الوقت الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن) عن
السنوات .2000-1997
 9حول عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية خالل تلك الفترة ،راجع التقارير السنوية
للهيئة الفلسطينية حلقوق اإلنسان (في ذلك الوقت الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن)
عن السنوات .2000-1997
 10جتدر اإلشارة إلى أن آلية إعداد التشريعات الواردة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي
تختلف عن آلية إعداد القوانني الواردة في قانون رقم  4لسنة  1995بخصوص إعداد
التشريعات ،الذي يعتبر ساريا ً من الناحية القانونية.
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 11كذلك اعتبر املجلس التشريعي نفسه ملزما ً بالقانون األساسي ،على الرغم من أن الرئيس لم
يصادق عليه ،باعتبار أنه وفقا ً للنظام الداخلي للمجلس (الذي لم يصادق عليه الرئيس كذلك
حتى سنة  )2003نص على أنه في حال رفع أي قانون إلى الرئيس للمصادقة ولم يرده أو
يصادق عليه خالل شهر ،يعتبر القانون مصدرا ً حكما ً وينشر في اجلريدة الرسمية .لكن بسبب
أن اجلريدة الرسمية تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع ،الذي يتبع السلطة التنفيذية ،لم يتم
نشر أي قانون لم يصادق عليه الرئيس.
12

A. Khalil. The Enactment of Constituent Power in the Arab World: The
Palestinian Case, PIFF 47, Helbing & Lichtenhahn, 2006.

 13عصام عابدين . 2004 .سير العملية الدستورية وفكرة بناء الدستور الفلسطيني .املركز
الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية .متو َفر على الرابط:

http://www.pcpsr.org/arabic/domestic/books/2004/esamabdin.pdf

 14على الرغم من صدور القانون األساسي العام  2002وتنظيمية بشكل واضح ومفصل آللية
إصدار التشريعات ،مبا في ذلك النص على أن التشريع يصبح مصدرا ً حكما ً بعد مرور شهر
على رفعه إلى رئيس السلطة الفلسطينية (املادة .)1/57
 15عندما صادق الرئيس عرفات على القانون األساسي ،قام بشطب العبارة التي تشير إلى
ضرورة مصادقة املجلس التشريعي على تعيني النائب العام ،ومت نشر نص القانون األساسي
في اجلريدة الرسمية ناقصا ً هذه العبارة ،ولم يتم تدارك هذا اخلطأ املتع ّمد في القانون األساسي
املعدل لسنة .2003
 16جرى تبادل رسائل بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي بخصوص استمرار مدة املرحلة
االنتقالية .كما أصدر املجلس التشريعي الفلسطيني قرارا ً في سنة  1999يشير إلى استمراره
في عمله.
 17بقيت املادة  5من القانون األساسي دون تغيير ،التي تنص على أن “نظام احلكم في فلسطني
نظام دميقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية واحلزبية وينتخب فيه رئيس السلطة
الوطنية انتخابا ً مباشرا ً من قبل الشعب ،وتكون احلكومة مسؤولة أمام الرئيس واملجلس
التشريعي الفلسطيني”.
 18االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة -أمان“ .صراع الصالحيات وغياب املسؤوليات في
السلطة الوطنية الفلسطينية” ،مؤمتر أمان السنوي الثالث ،رام الله وغزة.2007 ،
Khalil, 2006.
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*

تعرض هذه الورقة حصيلة نقاشات دارت بني مجموعة السياسات العامة في
مؤسسة مواطن حول املبادئ األساسية التي يجب أن يتض ّمنها ،وأن يقوم عليها
النظام السياسي الفلسطيني ،والتي يجب أن تنعكس بشكل مناسب في الدستور
الفلسطيني القادم .متثّل هذه املبادئ مجموعة من االفتراضات األساسية والقواعد
العامة التي يجب االتفاق عليها قبل البدء في صياغة أي دستور ،بحيث تش ّكل في
حال االتفاق عليها املرجعية لعملية الصياغة .وفي حال التوافق على هذه املبادئ
بني األطراف السياسية واملجتمعية ،تصبح عملية كتابة الدستور عملية فنية وتقنية
تسعى إلى حتويل هذه املبادئ إلى مواد دستورية وقانونية.
وفي كتابة هذه املبادئ ،مت األخذ باالعتبار التجربة الفلسطينية منذ تشكيل السلطة
الوطنية الفلسطينية ،والتجارب العربية ،وبخاصة جتارب صياغة الدساتير
اجلديدة بعد ثورات الربيع العربي ،إضافة إلى املبادئ واألحكام العامة املتعلقة
باألنظمة الدميقراطية .فتجربة صياغة الدساتير اجلديدة في بعض الدول العربية
مثل تونس ،ومصر ،واليمن ،وليبيا ،وما صاحبها ويصاحبها من حوارات ونقاشات
* هذه الورقة هي حصيلة نقاشات وبحث ضمن مجموعة السياسات العامة في مؤسسة مواطن ،التي
تكونت ألغراض هذه الورقة من :د .جورج جقمان ،مي اجليوسي ،د .عزمي الشعيبي ،د .عمار الدويك،
د .عاصم خليل ،هدا العريان .وقد قام بصياغة هذه الورقة د .عمار الدويك ود .عاصم خليل.
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دائرة بدرجات ومستويات متفاوتة بني هذه الدول ،تشير إلى أنه حتى هذه اللحظة
لم يتم الوصول بعد إلى صيغة مستقرة للعقد االجتماعي الذي ينظم عالقة الدولة
باملجتمع بعد الثورات العربية ،مبا يضمن أوسع أشكال التوافق واملشاركة،
ويعكس حالة التن ّوع الفكري والسياسي املوجودة .وبالتأكيد ،فإن عملية صياغة
عقد اجتماعي من هذا النوع تواجه حتديات واستعصاءات كبيرة ،ليس أقلها حالة
عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي أثناء فترة التح ّول ،أو رغبة
أحد األطراف في السيطرة واالستئثار باحلكم في ظل تعنّت أطراف أخرى ،وعدم
تقبّلها فكرة دخول بعض القوى إلى ساحة العمل السياسي أو احلكم.
في ضوء ذلك ،تهدف هذه املبادئ في مجملها إلى وضع أسس نظام دميقراطي ف ّعال
ومستقر ،يقوم على مبدأ املواطنة ،ويضمن احلقوق واحلريات األساسية للمواطنني
كافة دون متييز .كما تسعى هذه املبادئ إلى وضع اإلطار العام والقواعد األساسية
للعملية السياسية ،مبا يكفل استمرار النظام الدميقراطي ويضمن للجهة أو احلزب أو
األحزاب الفائزة باالنتخابات أن تتولى احلكم ،سواء مبفردها أو باالئتالف مع آخرين،
طوال املدة التي تسبق االنتخابات التالية ،دون أن ينتقص ذلك من حقوق املعارضة
السياسية في ممارسة معارضتها ،أو من حقوق املواطنني وحرياتهم األساسية.
وفيما يلي عرض لهذه املبادئ:
 .1الشعب مصدر السلطات في الدولة :ميارسها من خالل ممثليه الشرعيني الذين
يختارهم مبوجب انتخابات حرة ونزيهة ودورية ،أو من خالل االستفتاء
العام الذي ينظمه الدستور ويحدد شروطه واحلاالت التي تستوجب أو جتيز
اللجوء إليه .لكن هذا التفويض الشعبي املمنوح لألحزاب أو الكتل الفائزة في
االنتخابات ليس مطلقاً ،فهو ال يعفي الطرف الفائز في االنتخابات من احترام
القانون وحقوق املواطنني وحرياتهم ،كما أنه ليس أبديا ً فهو مرتبط بالفترة
الزمنية التي تفصل بني االنتخابات الدورية .ولتحديد مفهوم الشعب ونطاقه
ألغراض هذا املبدأ ،يكون مفهوم املواطنة أو بشكل أدق رابطة اجلنسية هي
األساس .فالشعب املقصود هنا هو مجموعة من األشخاص تربطهم عالقة
قانونية مع الدولة من خالل اجلنسية التي يحملونها .فاعتبار رابطة اجلنسية
هي أساس في حتديد مفهوم الشعب سوف يعزز من مفهوم املواطنة ،وين ّمي
مؤسسات الدولة الشرعية
االهتمام الشعبي بالشأن العام ،إضافة إلى اكتساب ّ
الالزمة ملمارسة مهامها ،والتقليل من فرص اللجوء للعنف لتحقيق مطالب
سياسية قد تكون شرعية.
يترتب على هذا املبدأ ضرورة أن يتض ّمن الدستور النصوص التي تضمن إجراء
انتخابات دورية ،تتيح التداول السلمي للسلطة ،وأن تترجم نتائج االنتخابات
في املؤسسات احلاكمة ،وفي توزيع القوة السياسية في الدولة ،وذلك كأحد
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أوجه أو مظاهر أن الشعب مصدر السلطات .كما يقتضي هذا املبدأ وجود نظام
سياسي يكفل مشاركة الشعب في حكم نفسه بنفسه ،عن طريق اختيار ممثليه
الشرعيني ،إضافة إلى تكريس آليات دستورية تضمن عمل مؤسسات الدولة
على صيانة مصالح الشعب.
 .2الفصل بني السلطات هو املرتكز األساسي للنظام السياسي :ال يعني مبدأ الفصل
بني السلطات استقاللية كل جهاز حكومي أو سلطة من سلطات الدولة عن أي
رقابة أو قيد ،بل يقتضي وجود رقابة متبادلة ( )checks and balanceبني
سلطات الدولة الرئيسية في ممارستها للسلطات التشريعية و/أو التنفيذية
أي من األطراف في استخدام سلطته،
و/أو القضائية ،بشكل يحد من تعسف ٍّ
ويحول دون تركيز القوة في يد سلطة أو جهاز أو شخص واحد ،وبالتالي يقلّل
من فرص احتكار السلطة أو حت ّولها إلى سلطة مطلقة.
يترتب على قبول مبدأ الفصل بني السلطات وتنظيمه بالشكل املناسب في
الدستور خلق نظام سياسي مقيد بوجود رقابة متبادلة بني سلطات الدولة،
أي من السلطات الثالث أو رموزها باستخدام السلطة
وتوازن قوى مينع تعسف ٍّ
أي من سلطات الدولة التملص،
املطلقة جتاه اآلخرين ،والتقليل من محاوالت ٍّ
باسم الفصل بني السلطات ،من الرقابة على ما يصدر عنها من قرارات .كما أن
من النتائج العملية التي تترتّب على هذا املبدأ ،قيام نظام سياسي مي ّكن احلكومة
من ممارسة السلطة بطريقة فاعلة وشرعية ،بحيث تتخذ القرارات السياسية
وفق اآلليات ،ومن خالل القنوات الدستورية املوصوفة ،ويقلّل من فرص جلوء
الفاعلني الرئيسيني في النظام السياسي للعنف لتحقيق أهدافهم السياسية.
 .3التعددية السياسية مكفولة :يحترم النظام السياسي التعددية السياسية،
ويحمي الدستور حق املواطنني في مشاركتهم في احلياة السياسية من خالل
احلق في تنظيم أحزاب ،واملشاركة في االنتخابات عن طريق الترشح والتصويت
دون متييز .كما يضمن حق املواطنني في تأسيس مؤسسات املجتمع املدني
واالنخراط فيها ،أو في نقابات مهنية وعمالية خاصة بهم .ويقتضي مبدأ
التعددية أن تلتزم األكثرية السياسية باحترام حق األقلية وحقوق األفراد
وحرياتهم الدستورية .فاالنتخابات ليست تفويضا ً مطلقا ً وأبديا ً للخروج عن
شروط اللعبة السياسية (التي يحدد الدستور معاملها الرئيسية) .كما تلتزم
مؤسسات الدولة وآلية صنع القرار فيها .يسهم
األحزاب السياسية باحترام
ّ
هذا املبدأ في خلق نظام سياسي يقوم على التعددية السياسية واحلزبية ،ويكفل
وصول الطرف أو األطراف التي حتصل على أكثرية األصوات في االنتخابات
للحكم طيلة الفترة الزمنية التي يحددها الدستور .كما يخلق نظاما ً سياسيا ً يتم
صقل معامله شعبيا ً من خالل االنتخابات الدورية من جهة ،ومن خالل توفير
آليات تتيح رقابة شعبية لألفراد وللمجموعات األخرى (مثل املجتمع املدني
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واإلعالم ... ،الخ) من جهة أخرى ،كما يكفل صون مؤسسات الدولة ملصالح
الشعب الذي تدعي متثيله .وتعزز الدميقراطية من شرعية من ميارس السلطة
دون أن يؤدي ذلك إلى تعسف األكثرية في احلكم.
 .4سيادة القانون أو حكم القانون :وتعني التزام احلكومة واألفراد بالقانون .فأجهزة
الدولة املختلفة متارس سلطاتها واختصاصاتها مبوجب القانون ،وحتكم من
خالله وتلتزم بتطبيقه باملساواة على اجلميع دون استثناء .في املقابل ،ميتنع
األفراد عن أخذ احلقوق باليد ويلتزمون باللجوء إلى مؤسسات الدولة املختلفة
للحصول على اخلدمة العامة (من خالل املرافق العامة) ،أو للحماية (من خالل
آليات الضبط اإلداري) ،أو من خالل اللجوء للقضاء .وال تقيد الدولة احلريات
إال في نطاق ما هو ضروري لضمان احلريات ذاتها ،ويكون ذلك فقط من خالل
القانون .يكفل القانون تلك املساحة الكافية ملمارسة احلريات العامة دون أن
يشكل ممارسة أي حق أو حرية انتقاصا ً غير مبرر و/أو غير مشروع حلق
اآلخرين أو حريتهم .كما يترتب على مبدأ سيادة القانون ،عدم جواز فرض أية
عقوبة دون نص قانوني ،ومينع تطبيق القانون بأثر رجعي إال ما تتم اإلشارة
إليه بشكل صريح في األمور غير اجلزائية ،أو في حال توفّرت مصلحة أفضل
لألفراد في التطبيق الرجعي للقانون .ال يتناقض “حكم القانون” مع إمكانية
تقييد احلريات الفردية في حال مت االلتزام بأن يكون هذا التقييد هو استثناء
للقاعدة العامة (التي تقوم على اإلباحة) ،وفقط ضمن نطاق ما هو ضروري
لضمان حريات اآلخرين ،وفي حال مت ذلك بطريقة تسمح لألفراد بتطبيق
القانون بطريقة جتعلهم يخططون حياتهم مع معرفة مسبقة لنتائج أفعالهم.
وتلتزم احملاكم الفلسطينية بتطبيق القانون الدولي العرفي ،كما تلتزم بتطبيق
املعاهدات الدولية التي متت املصادقة عليها وفقا ً لإلجراءات الدستورية.
ويقتضي هذا املبدأ ،وجود نظام سياسي مي ّكن األفراد من الطعن فيما تتخذه
ماسة بحرياتهم ،أو مقيدة حلقوقهم ،من خالل اللجوء
احلكومة من قرارات ّ
ّ
لقاضيهم الطبيعي ،أو من خالل آليات التظلم اإلدارية التي تلتزم الدولة
بتوفيرها .كما يتطلب هذا املبدأ وجود ترتيبات دستورية تكفل إمكانية إلغاء أو
تعليق أية قوانني أو قرارات أو تص ّرفات مخالفة للدستور ،مبا في ذلك تلك التي
متس باحلقوق واحلريات األساسية التي يكفلها الدستور صراحة أو ضمناً،
بحيث يحترم املش ّرع العادي ما يصدر عن املشرع الدستوري ،وتلتزم أجهزة
الدولة املختلفة باحترام احلقوق واحلريات الدستورية.
 .5الدولة املدنية املوحدة واملساواة أمام قانون الدولة ومحاكمها :املساواة أمام
القانون واحملاكم ضروري إلنشاء دولة مدنية تقوم على املواطنة .أما وحدة
الدولة فتعني وجود مرجعيات ومؤسسات دستورية عليا واحدة على مستوى
الدولة .لكن وحدة الدولة ال تنفي أن يتيح النظام السياسي تنوع وتعدد
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التشريعات واألنظمة القضائية واإلدارية داخل الدولة ،بحيث يكون هناك بعض
االختالفات التشريعية بني منطقة (إقليم) وأخرى ،شريطة خضوعها ملرجعية
عليا واحدة .فعلى الصعيد التشريعي ،من الضروري السعي إلى توحيد األنظمة
القانونية املتع ّددة في الضفة الغربية وقطاع غزة في منظومة وإطار قانوني
وطني موحد ،لكن ميكن لهذا التوحيد أن يتيح هامشا ً من اختالف التشريعات
املوحدة ،رفض األنظمة
املطبّقة في كلتا املنطقتني .ويقتضي مبدأ الدولة املدنية
ّ
القضائية املوازية للقضاء النظامي ،مع ضرورة إخضاع جميع احملاكم الشرعية
والدينية لرقابة احملاكم النظامية ،وبخاصة من خالل احملكمة العليا ،بصفتها
محكمة نقض ،إضافة إلى الرقابة على دستورية القوانني السارية على األحوال
الشخصية وقرارات احملاكم الدينية ،من خالل احملكمة الدستورية العليا .كما
يقتضي هذا املبدأ وحدانية التشريع في الدولة؛ فال يعقل أن يخضع فلسطينيون
داخل وطنهم لقانون غير القانون الفلسطيني دون أن يؤدي ذلك إلى االنتقاص
من سيادة الدولة وحق الفلسطينيني في تقرير املصير .يترتب على تبني مبدأ
الدولة املدنية املوحدة ،تعزيز املواطنة من خالل تعزيز مفهوم املساواة أمام
قانون الدولة والقضاء ،وتعزيز مبدأ خضوع الفرد لقاضيه الطبيعي.
 .6اعتماد النظام الرئاسي املق ّيد :بناء على جتربة النظام السياسي الفلسطيني منذ
تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية العام  ،1994ومن خالل التجارب العربية مبا
فيها جتارب صياغة الدساتير في دول الربيع العربي ،فإن النظام الرئاسي املقيد
قد يكون هو األنسب للدولة الفلسطينية .فالنظام البرملاني اخلالص على الطريقة
البريطانية يلزمه تقاليد وأعراف مستقرة ،وهو غير متوفر في دولة حديثة النشأة
مثل فلسطني ،وإال قد ينتج عنه حالة عدم استقرار سياسي .كما أن النظام الرئاسي
على الطريقة األمريكية الذي يقوم على انتخابات دورية منتظمة بطريقة جامدة،
بحيث ال تتمكن السلطة التنفيذية من الدعوة النتخابات مبكرة ،وال يستطيع البرملان
أن يحجب الثقة عن السلطة التنفيذية ،يحتاج أيضا ً إلى تقاليد وأعراف تسمح ملثل
هذا النظام بالبقاء واالستمرار ،وهو غير متوفّر في احلالة الفلسطينية كذلك.
يقوم النظام الرئاسي املقيّد على مبدأ الفصل بني السلطات ،مع إمكانية
قيام رئيس الدولة بحل املجلس التشريعي/البرملان ،وإمكانية قيام املجلس
التشريعي/البرملان بحجب الثقة عن احلكومة .حتتاج احلكومة لثقة البرملان
كي متارس مهامها ،ولكن الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب وال يحتاج إلى
ثقة البرملان ،وبالتالي ال يتأثر باألكثرية البرملانية ،التي قد تختلف عن حزب
الرئيس .لكن على الرئيس أن يستقيل من أي مهام رسمية داخل حزبه حال
انتخابه رئيسا ً للدولة .ال ميارس رئيس الدولة أي سلطة تنفيذية مباشرة ،وإمنا
يكون ذلك من خالل مجلس الوزراء ،وبالتالي فإن أي قرار تنفيذي يصدر عن
الرئيس يجب أن يكون من خالل مجلس الوزراء أو الوزير املختص الذي يجب
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أن يوقع على القرار املعني بجانب توقيع الرئيس .يتشكل مجلس الوزراء من
رئيس الدولة والوزراء ورئيس الوزراء ،ويترأس رئيس الدولة جلسات مجلس
الوزراء ،وفي حال غيابه يترأس االجتماع رئيس الوزراء.
متنح بعض الصالحيات السيادية للرئيس ميارسها بشكل مباشر دون احلاجة
ملجلس الوزراء ،وبخاصة في حال النزاع بني أجهزة الدولة (البرملان واحلكومة)،
بحيث يكون للرئيس صالحية الطلب من شخص آخر تشكيل احلكومة ،وفي
حال عجز رؤساء الوزراء املقترحني في احلصول على ثقة البرملان ،ميكن
لرئيس اجلمهورية حل البرملان لتجنب االستمرار باألزمة ،والدعوة إلجراء
انتخابات خالل فترة زمنية يحددها الدستور .كما تكون للرئيس صالحية رد
التشريعات ،وفي حال إصرار البرملان على موقفه يجب حصول التشريع املعني
على أغلبية ثلثي األعضاء حتى ميرر على الرغم من اعتراض الرئيس .وميكن
إعالن حالة الطوارئ في ظروف معينة من خالل رئيس الدولة بعد استشارة
احلكومة ،وتكون حالة الطوارئ مؤقتة ومحددة مبوجب املرسوم الرئاسي
الذي يعلنها .ويكون لرئيس الدولة االختصاص الكامل في حاالت يكون فيه
استقالل الدولة وأمنها معرضني للخطر ،ويستعني بذلك بالقوات املسلّحة .فيما
عدا تلك الظروف االستثنائية ،متارس السلطات الثالث األخرى اختصاصاتها
في الظروف الطبيعية دون تدخل للجيش.
ووفقا ً للنظام الرئاسي املقيّد املقترح ،ال يوجد ما مينع أن يتم اختيار الوزير من
بني أعضاء املجلس التشريعي/البرملان ،ولكن في حال حصول احلكومة على
الثقة ،يجب على الوزير املكلف تقدمي استقالته من منصبه كنائب في البرملان،
ويتم ملء الشاغر وفق ما يحدده قانون االنتخابات .وميكن للوزراء اقتراح
مشاريع قوانني من خالل مجلس الوزراء مبا يحقق السياسات العامة التي ترغب
احلكومة في حتقيقها باستخدام التشريع كأحد أدوات تنفيذ السياسات العامة.
 .7وجود آليات مناسبة حلل اخلالفات :إن وجود نظام سياسي فاعل (يقوم على
الفصل بني السلطات) مرهون بوجود آليات حلل اخلالفات التي قد تنشأ بني
أجهزة الدولة وسلطاتها املختلفة ،مبا يضمن استمرار هذا النظام دون وصوله
إلى طريق مسدود ،واضطرار األطراف السياسية الفاعلة فيه إلى اللجوء إلى
العنف ،أو إلى وسائل غير دستورية في تسوية خالفاتها .فمهما كان النظام
مفصالً ،فإنه ال
السياسي متطورا ً من حيث التصميم ،ومهما كان الدستور
ّ
ميكن له أن يتنبأ بجميع اخلالفات والنزاعات املمكنة ،لكن ميكنه أن يضع آليات
للتعامل معها ،بحيث ال يتوقّف النظام السياسي عن العمل في حال نشوئها.
لذا ،يجب أن يحتوي الدستور على آليات دقيقة للتعامل مع األزمات التي ميكن
أن تنشأ بني أجهزة الدولة ،مع حتديد مرجعية عليا تكون حكما ً بني السلطات.
وعادة ما تكون املرجعية النهائية للبت في القضايا اخلالفية وحل اخلالفات
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املستعصية بني السلطات ،هي إما رئيس الدولة ،وإما احملكمة الدستورية ،وإما
ميكن اجلمع بينهما .فرئيس الدولة ميلك تفويضا ً شعبيا ً باعتبار أنه منتخب
من قبل الشعب مباشرة (في األنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية) ،ولكن تبقى
احتمالية إمكانية تعسفه في احلكم أو أن يكون طرفا ً في اخلالف السياسي
القائم واردة ،لذا ميكن أن تكون هناك أيضا ً مرجعية أخرى وهي احملكمة
الدستورية .فاحملكمة الدستورية يفترض بها أنها مرتبطة بالدستور وروحه
وأهدافه وأساساته واملبادئ العامة التي حتكمه ،وال ترتبط بتفويض شعبي
متقلّب .ولضمان دور فاعل للمحكمة الدستورية ،يجب أن يكون هناك للسلطات
الثالث دور في تعيني قضاتها مع وجود ضمانات وترتيبات استقاللية للقضاة
من خالل األمان الوظيفي املرتبط بالوالية مدى احلياة ،أو الوالية ملدة زمنية
محددة غير قابلة للتجديد أو العزل .كذلك ميكن أن يكون االستفتاء الشعبي
إحدى اآلليات التي ميكن اللجوء إليها في حاالت محددة للخروج من أزمات أو
خالفات سياسية مستعصية .إن من شأن وجود آليات ومرجعيات واضحة
حلل اخلالفات السياسية خلق نظام سياسي فاعل ومستقر ،تقل فيه إمكانية
جلوء األطراف إلى العنف حلل خالفاتهم.
 .8الدولة ومنظمة التحرير :في حال قيام دولة فلسطني على جزء من أرض
فلسطني التاريخية ،فإن هذا ال ينتقص من حق جميع الفلسطينيني في تقرير
املصير ،وال يشكل قيام الدولة بديالً عن حقهم في العودة إلى وطنهم .وفي
هذه احلالة ،ستكون الدولة الفلسطينية دولة جلزء من الفلسطينيني (في الغالب
املقيمني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن يحصل على اجلنسية من الجئي
املهجر والشتات) .متنح الدولة اجلنسية الفلسطينية للفلسطينيني املقيمني في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،ومن يطلبها من الالجئني الفلسطينيني وفقا ً ألحكام
قانون اجلنسية الذي سوف تسنّه الدولة.
إن عملية بناء الدولة تختلف في جوهرها عن عملية التحرر ،ومع ذلك يجب
احملافظة على العالقة الوثيقة بني الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير ،إال أنه
يجب عدم اخللط بني أشخاص ومؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات منظمة
التحرير .تتابع املنظمة جميع الصالحيات التي ال تناط بالدولة ،مبا فيها القضايا
املرتبطة بحق الفلسطينيني بتقرير املصير ،وحتقيق األهداف الوطنية الفلسطينية،
والقضايا األخرى املرتبطة بالفلسطينيني غير املواطنني .يهدف النظام السياسي
في الدولة الفلسطينية إلى خدمة مواطني الدولة أوالً ،ويكون نظاما ً سياسيا ً
مستقالً .كما تكون دولة فلسطني مستقلّة تتمتع بشخصية معنوية دولية ،دون
أن تشكل بديالً عن منظمة التحرير ،وال تشكل انتقاصا ً من حق العودة.
 .9النظام االنتخابي :هناك أشكال عديدة من األنظمة االنتخابية في الدول
الدميقراطية ،وكل دولة تأخذ النظام الذي تراه األنسب لظروفها السياسية
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واالجتماعية .والتجربة الفلسطينية االنتخابية ،على الرغم من قصرها ،تعتبر
جتربة غنية ومتنوعة ميكن االستفادة منها والبناء عليها .ومبعزل عن طبيعة
النظام االنتخابي الذي ميكن تبنيه في املستقبل ،فإن هناك مجموعة من املبادئ
التي يجب أن يتضمنها أي نظام انتخابي .فيجب ضمان استقالل اللجنة أو الهيئة
املشرفة على االنتخابات ،كما يجب أن يكون االنتخاب مباشرا ً وحرا ً وسريا ً
تضمن فيه الشفافية والنزاهة ،طبقا ً للشروط التي يحددها قانون االنتخابات.
ويضمن قانون االنتخابات ،وبغض النظر عن شكل النظام االنتخابي ،تساوي
قوة األصوات (مبدأ الصوت املتساوي).
يتم انتخاب رئيس الدولة من خالل انتخابات دورية على أن يتم حتديد احلد
األدنى للفوز باالنتخابات ،بحيث يشترط حصول املرشح الفائز على 1 + %50
من أصوات كحد أدنى ،وإذا لم يتحصل على هذه النسبة ،تعاد االنتخابات بني
املرشحني احلاصلني على أعلى نسبة من األصوات.
بعض األنظمة االنتخابية تعزز العشائرية واجلهوية من خالل تقسيم البلد
إلى وحدات انتخابية صغيرة ،ما يدفع املرشحني إلى إعطاء األولوية للمصالح
احمللّية على حساب الوطنية .في املقابل ،فإن اعتبار البالد وحدة انتخابية
واحدة ال ميكن أن يرافقه تبني نظام األكثرية في االنتخابات بل نظام النسبية،
وقد يؤدي إلى وصول الكثير من األحزاب الصغيرة للحكم ،ما يعيق تشكيل
حكومة مستقرة .لذا فإن أي نظام انتخابي يتم تبنيه يجب أن يحافظ على وحدة
الوطن ويعطي بعض احلرية للتمثيل احمللي.
 .10واجبات املواطن األساسية :واجبات املواطن األساسية هي االمتثال للقانون،
ودفع الضرائب ،واخلدمة العسكرية إذا كانت واجبا ً مبوجب القانون ،والدفاع
عن الوطن في حال تع ّرضه لعدوان خارجي.
 .11املؤسسة األمنية والعسكرية :تخضع جميع السلطات األمنية والعسكرية إلى
السلطة املدنية (احلكومة التي حازت على ثقة البرملان) ،وتكون في الوقت ذاته
خاضعة لرقابة ومساءلة أجهزة الدولة ذات االختصاص .وال يجوز تدخل اجليش
في احلياة العامة في غير حاالت الدفاع عن أمن الدولة اخلارجي واستقاللها.
وتكون األجهزة األمنية والعسكرية أجهزة احترافية مهنية وغير مسيسة أو
حزبية ،ويكون التعيني والترقية فيها وفق أسس ومعايير املهنية والكفاءة.
 .12اإلدارة العامة واملال العام :تلتزم اإلدارة العامة باملهنية واحليادية وعدم
دخولها طرفا ً في اخلالفات السياسية ،كما تلتزم بتقدمي اخلدمات للمواطنني
دون متييز ،ويحظر العمل السياسي داخل املؤسسات اإلدارية .وتخضع جميع
القرارات اإلدارية (أ َّيا ً كان مصدرها ،حتى لو كانت صادرة عن هيئة أو شخص
منتخب) لرقابة احملكمة اإلدارية .وال يجوز التصرف في أمالك الدولة أو منح
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امتياز باستغاللها إال بناء على القانون .وال يجوز صرف املال العام إال من خالل
احلكومة بعد إقرار املوازنة العامة من قبل املجلس التشريعي/البرملان .وتلتزم
أجهزة الدولة كافة بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية في شؤونها اإلدارية كافة،
مبا في ذلك التص ّرف في األموال العامة ،والتعيينات ،وغيرها من التصرفات.
ّ
وينظم القانون حق املواطنني في الوصول إلى املعلومات.
 .13النظام االقتصادي :يقوم النظام االقتصادي على مبدأ نظام االقتصاد احلر،
وتتدخل الدولة ملنع االحتكارات ،ولتوفير الضمانات الالزمة لعدم اإلضرار
بالفئات االجتماعية امله ّمشة والضعيفة .وتكون امللكية اخلاصة مصونة ،بحيث
ال تنزع إال مبوجب القانون وملنفعة عامة ومقابل تعويض عادل .وتلتزم الدولة
بتوفير اخلدمات الصحية والتعليم للجميع ،وخدمات الرعاية االجتماعية،
والتقاعد ،وتأمني العجز والبطالة وفق قدراتها.

التداول السلمي للسلطة في إطار
السلطة الوطنية الفلسطينية
اإلشكاليات واحللول املقترحة

تقدمي
يعنى هذا الفصل من الكتاب بتحديد الثغرات التي بانت بعد انتخابات املجلس
التشريعي في كانون الثاني/يناير  ،2006واقتراح حلول لها ،والتي تهدف إلى
جعل التداول على السلطة ليس سلميا ً فحسب ،وإمنا خا ٍل ما أمكن ذلك من ثغرات
قانونية ،ابتدا ًء من القانون األساسي وانتهاء بأنظمة ولوائح داخلية حتدد وتوضح
وتنظم التداول على السلطة بعد كل دورة انتخابية للمجلس التشريعي.
وبشكل أعم ،ميكن القول إن التداول على السلطة دون عقبات كبيرة تذكر ،هي من
سمات األنظمة السياسية املستقرة التي لها أعراف وتقاليد غير مكتوبة ،إضافة إلى
قوانني وأنظمة داخلية مدونة تكفل أن يتم هذا التداول بشكل سلمي وسلس .وقد
مرت دول عدة بهذه املرحلة بعد فترات طويلة من عدم االستقرار أو حتى الصراع
الداخلي أحياناً ،إلى أن انتهى بها األمر إلى ما هي عليه اآلن بعد عقود طويلة ،وأحيانا ً
قرون من الزمن.
ويواجه اآلن عدد من الدول العربية ،وبخاصة مصر وتونس ،قضايا ومشاكل
وصعوبات االنتقال إلى نظام سياسي جديد يؤسس لتداول سلمي للسلطة بعد
سنوات طويلة عجاف في ظل نظم سلطوية ،يتم فيها “هندسة” االنتخابات ،وإضفاء
مسحة مزيفة من تعددية سياسية شكلية“ ،وتداول” على السلطة دون مستوى
الرئاسة ،وقسره على الوزارة ،واستبدال أشخاص دون تغيير في السياسة أو
السياسات.
وما زالت هذه الدول في مرحلة التأسيس ،ابتدا ًء من وضع دستور جديد ال يتغير
مع كل دورة انتخابية للمجلس النيابي ،وانتهاء بسد الثغرات القانونية واإلجرائية
التي واجهتنا نحن في فلسطني بعد االنتخابات التشريعية في العام  .2006وحتى
لو كانت احلالة الفلسطينية أسبق في اكتشاف الثغرات التي يسعى هذا التقرير
لسدها ،فإن العبرة األساسية تكمن في مقدرة النظام السياسي على إجراء التغييرات
الضرورية واإلصالح بناء على العبر املستخلصة .هذا هو التحدي املاثل اآلن أمام
مصر وتونس على وجه اخلصوص ،والتحدي املاثل أيضا ً في احلالة الفلسطينية.
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بطبيعة احلال ،إن كون الضفة الغربية وقطاع غزة ما زاال فاقدين للسيادة بسبب
االحتالل ،يضفى عنصرا ً آخر أكثر تعقيدا ً من احلالة العربية ،حتى لو قيل إن سيادة
معظم الدول العربية منقوصة بدرجة أكبر أو أصغر ،بسبب أثر العامل اخلارجي
االقتصادي والسياسي ،وفي سياق عالم معولم ،فيه نصيب من السيادة أكبر بكثير
للدول املتنفّذة من معظم الدول العربية ،أو دول أخرى في العالم.
لكن ما دامت هناك سلطة سياسية فلسطينية حتكم شعبا ً على أرضه ،وتوافق بني
األحزاب والفصائل واحلركات السياسية على االحتكام لالنتخابات لغرض ممارسة
هذه السلطة ،فال يوجد أي مبرر لإلبقاء على ثغرات كبيرة عدة تعيق التداول السلمي
على السلطة ،هذا حتى لو أن مستقبل السلطة الفلسطينية غير معروف بعد في ظل
انسداد سياسي أو اتفاقيات مرحلية تدير الصراع وتؤجله دون حله .وهي ثغرات
واضحة وبينة على مستويات أربعة محددة تتعلق بصالحيات وأدوار رئيس
السلطة الفلسطينية ،ورئيس الوزراء والوزارة ،واملجلس التشريعي ،والسلطة
التنفيذية في أقسامها وهيئاتها املختلفة.
فعلى سبيل املثال ال احلصر ،إن القانون األساسي ساكت عن مدى إلزامية كتاب
التكليف من قضايا مدرجة فيه وموجهة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية إلى
رئيس الوزراء املكلف .وقد يبان ألول وهلة أنه من البديهي أن االلتزام وارد .غير أن
رد الفعل األولي هذا يتبدد بسرعة إن كان النظام السياسي مختلطاً؛ أي ال هو برملاني
صرف ،وال هو رئاسي صرف ،كما هو احلال في بريطانيا والواليات املتحدة ،وإمنا
مختلط كما جرى تعديله بعد استحداث منصب رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية
في العام  .2003وقد مت هذا دون التفات إلى احلاجة لتعبئة الفراغ القانوني الناجم
عن أي اختالف ممكن في البرامج بني رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الوزراء،
وكالهما ميارسان سلطة سياسية بفعل االنتخاب املباشر والتفويض املباشر.
مرة أخرى ،إن السلطة الفلسطينية في وضع خاص بفعل االحتالل ،لكن احلاجة
التي تبيّنها هذه الدراسة بوضوح ستواجهها مصر وتونس أيضا ً بقدر أو بآخر،
حتى لو اختلفت بعض القضايا واإلشكاليات .ما هو مشترك في احلالة العربية
عموما ً هو غياب تقاليد راسخة وعرف سياسي متوافق عليه ،حتى لو لم يكن مدوناً،
نظرا ً حلداثة عهد التحول السياسي باجتاه دميقراطي ،ومن ثم احلاجة إلى نص
واضح متفق عليه وملزم.
في النهاية ،إن التحول السياسي بعد عقود من نظام حكم مستبد ،ال مكان فيه
لتداول حقيقي على السلطة أو احلريات واحلقوق املعهودة في األنظمة الدميقراطية،
هو حقا ً بداية جديدة تلعب فيها األحزاب املمثلة في املجالس النيابية العربية دور
املؤسس ،وهي أيضا ً مرحلة يكتنفها اخلطر؛ خطر “الدميقراطية” إن جاز التعبير،
في مرحلة التأسيس ،إن فهمت على أنها فقط حكم األغلبية .وسرعان ما يتحول
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حكم األغلبية بهذا الفهم إلى منط من أمناط السلطوية واالستبداد ،أو شعبوية ترى
أن للشعب أن يقرر ما يشاء دون أية قيود على خياراته .ولعل أهم ما في النظام
الدميقراطي من سمات (هذا إذا أراد الشعب نظاما ً دميقراطياً) هي القيود التي
يضعها على حكم األغلبية ،وعلى إرادة الشعب .وفي مرحلة البداية ،ال مفر من
أن تكتب وتدون هذه القيود ،أوالً في الدستور أو في القانون األساسي في احلالة
الفلسطينية ،وبعد ذلك في قوانني فرعية وأنظمة ولوائح داخلية تضع الدستور أو
القانون األساسي موضع التنفيذ.
إن مصر وتونس تنحيان اآلن (عند كتابة هذه األسطر) نحو نظام مختلط يجمع
بني الرئاسي والبرملاني .وهو نوع النظام نفسه الذي يلزمه تفاصيل أكثر وأوفى
حول األدوار والصالحيات لغرض منع االزدواجية ،ومنع أي شلل ممكن في النظام
السياسي بفعل تداخل األدوار أو اختالف البرامج .وال شك أن التجربة العاملية
لنظم مستقرة من هذا النوع ،هي دليل مهم .لكن ،في وضع العالم العربي اليوم
وخصوصياته السياسية والثقافية أيضاً ،قد تصلح التجربة الفلسطينية كمختبر
إضافي جديد يلقي الضوء على طائفة من القضايا ينبغي التنبه إليها حتى ضمن
حدود هذه التجربة وخصوصيتها.
د .جورج جقمان
املدير العام
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التداول السلمي للسلطة في إطار السلطة الوطنية
الفلسطينية بعد العام 2006
اإلشكاليات واحللول املقترحة
السلطة ظاهرة اجتماعية ال يكاد يخلو منها أي مجتمع إنساني ،فهي وليدة حاجة
إنسانية ومرتبطة أساسا ً باملجتمع الذي تنبثق عنه ومتا َرس فيه.
ومتثل السلطة قوة دفع وقرار وتنسيق ومراقبة تقوم بها الهياكل املسيرة للكيان
السياسي ،ومتكنه من حتديد مختلف أوجه السياسية الوطنية (اقتصادية،
اجتماعية ،ثقافية ،أمنية ،عسكرية) (داخلية /خارجية).
فهي (السلطة) ظاهرة أصلية وشمولية ،ومتتاز بإسنادها إلى قوة إلزام مادية،
كما يجب أن تتصف باملشروعية والشرعية في الوقت ذاته ،فهي مشروعة كونها
تستند إلى قواعد منظمة ونصوص قانونية ،وهي شرعية ألنها مستمدة من رضاء
احملكومني .فممارسة السلطة السياسية ال تعني بالضرورة أن من ميارسها قادر
على فرض أوامره أو إرادته دون قيود ،وهي ال تعني أيضا ً تفوقا ً شخصيا ً ملن
يستحوذ عليها ،فهي ترتبط باملنصب الذي يشغله الفرد ،وال ترتبط بالفرد نفسه.
وتختلف صور ممارسة السلطة السياسية ومناذجها بني مجتمع وآخر .كما أن
أحد أهم املؤشرات الذي يتم من خالله قياس منسوب الدميقراطية أو مستواها في
أي مجتمع ،هو التداول السلمي للسلطة ،فهو الطريقة التي جتعل احلكام مسؤولني
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بشكل دائم أمام احملكومني ،وهو الطريقة التي تضمن شرعية السلطة السياسية
(رضاء احملكومني عن السلطة) ،حيث يستطيع املواطنون التدخل بصفة دورية
وباستمرار الختيار من يحكمهم .وسلطة الشعب على اختيار احلكام وتغييرهم،
تعني القدرة على إقصاء احلكومة القائمة في السلطة واستبدالها بأخرى سلمياً.
إن التداول السلمي للسلطة يعني عدم جعل احلكم في قبضة شخص أو مجموعة
بشكل دائم ،وإمنا التعاقب على احلكم من خالل انتخابات دورية ،فهو آلية لصعود
القوى السياسية املعارضة إلى السلطة ،ونزول أخرى من السلطة إلى املعارضة
وفقا ً لطرق محددة بشكل دستوري.
وال يعني التداول السلمي للسلطة تغيير أجهزة الدولة بتغيير الطرف السياسي
املمسك بالسلطة ،وإمنا تغيير للنخب احلاكمة ،بقصد تطبيق البرامج السياسية
لألحزاب الصاعدة إلى السلطة.
ال ميكن احلديث عن تداول سلمي للسلطة دون األخذ باالعتبار مجموعة من األسس
أو الركائز التي يقوم عليها النظام الدميقراطي ،الذي يشكل التداول السلمي أحد
1
أركانه األساسية ،وتتمثل هذه الركائز مبا يلي:
 مبدأ السيادة الشعبية :فالشعب هو مصدر السلطات ،ومن ثم فاحلكوماتهي مجرد وكيل عن الشعب وأداة لتحقيق أهدافه وغاياته.
 املشاركة السياسية :مبعنى ضمان حق املواطنني في أن يكون لهم دور فيالعملية السياسية؛ سواء باملعنى الواسع (املشاركة في صنع القرارات
السياسية واتخاذها ومراقبتها) أو باملعنى الضيق (اختيار صناع القرار).
وهي تعني قدرة املواطن على التعبير العلني عن آرائه ،والتأثير في القرارات
السياسية؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،عن طريق ممثلني عنه،
وكلما زادت املشاركة السياسية من قبل الشعب في العملية السياسية ،مثل
ذلك تعبيرا ً حقيقيا ً عن الدميقراطية ،واملشاركة هي أحد املعايير الرئيسية
لشرعية السلطة السياسية في أي مجتمع ،وهي حتتاج إلى شروط عديدة
حتى تصبح فاعلة منها :حرية الرأي والتعبير ،حرية اإلعالم ،حق الوصول
إلى املعلومات ،وجود التنظيمات والقوى السياسية القادرة على استيعاب
الرغبة في املشاركة السياسية.
 التعددية السياسية التي تنطلق من اإلميان بتعدد اآلراء واملصالح واألفكار،مبا يعكس حالة التنوع الطبيعي في املجتمع ،التي يجب أن تترجم على
شكل برامج وسياسات ،والتعددية هي الضمانة لوجود املعارضة الفعالة
واحلقيقية واإليجابية واملشروعة ،التي يكفل لها النظام السياسي فرصة
حتدي احلكومة وبرامجها ،والتأثير على الرأي العام ،واحلصول على
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األغلبية ،والتعددية السياسية تعني وجود تعدد حزبي حقيقي نابع من
اختالفات سياساتية أو سياسية ،وتعبر عن فروق فكرية في املرجعيات
األيديولوجية ،أو فروق في البرامج السياسية بني مكونات املجتمع ،كما
تعني منافسة فعلية بني األحزاب مبختلف توجهاتها ،وانتقال السلطة بناء
2
على ذلك من ائتالف أو حتالف إلى آخر.
 االنتخابات العامة الدورية احلرة والنزيهة :فاألجهزة الرئيسية للنظامالسياسي يجب أن تكون خاضعة النتخابات دورية منتظمة ،وخضوع
املؤسسات غير املنتخبة ملبدأي االستجابة واملسؤولية بإخضاعها لتلك
املنتخبة وجعلها مسؤولة أمامها .انتخابات تقوم على فتح املجال أمام
اجلميع ،سلطة ومعارضة ،لتقدمي برامجها االنتخابية بحرية ،ومن ثم يتولى
الشعب بناء عليها احلكم بني التيارات السياسية املتنافسة على السلطة ،فهي
تشكل أداة الدخول أو اخلروج من السلطة ،وهي عملية ميارس فيها الشعب
سيادته مباشرة ودون كفيل ،ويضمن عدم طغيان طرف سياسي معني
وعدم بقائه في السلطة دون رغبة الشعب.
 حكم األغلبية الذي يعني حق األغلبية البرملانية الثابت في احلكم مؤقتا ً طاملاهي كذلك مع ضمان حق األقلية البرملانية في التعبير عن رأيها ،والعمل لكي
تصبح أغلبية ،وحق الشعب الثابت في إقصاء األغلبية عن احلكم واستبدالها
بأغلبية جديدة.
 سيادة القانون الذي يضمن قيام العالقة بني الدولة واملجتمع وفق أسسيشترك في وضعها وتنظيمها كال الطرفني ،األمر الذي يكفل عدم تعسف
الدولة ،مبا حتتكر من أدوات العنف املشرع ،باملجتمع وأفراده ،وكذلك
خضوع اجلميع للقانون دون متييز.
 الفصل بني السلطات الذي يعني أن ال تنفرد سلطة واحدة بـ“القوة/السلطة”،وإمنا يجب أن توزع السلطة بني األطراف املتعددة في الدولة (تشريعية
وتنفيذية وقضائية) بشكل متوازن ،بحيث تصبح آلية صناعة القرار تكاملية
تضمن الرقابة املتبادلة للحيلولة دون تعسف أي طرف بالسلطة واملجتمع،
وتفتح املجال أمام مشاركة املجتمع في العملية السياسية من خالل املنافذ
3
املتعددة التي تبرز عن تقسيم السلطة.
 القضاء الفاعل والنزيه واملستقل الذي يستطيع الفصل في املنازعات بكلأشكالها ،وبكفاءة وموضوعية ،وأن يكفل حق اجلميع في اللجوء للقضاء،
وأن ال تكون أية جهة مسؤولة قراراتها محصنة ،أو غير خاضعة لالستئناف
عليها أمام القضاء ،وبخاصة القرارات اإلدارية ،وفي حالة تنازع الصالحيات
بني السلطات ،أو تفسير القوانني الناظمة للعالقة فيما بينها ،ومع املجتمع ،ما
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يتطلب التزام جميع األطراف مبا فيها السلطة التنفيذية باألحكام الدستورية
التي تصدر مبوجب القانون.
 التمتع مبجموعة من احلقوق األساسية ،وفي مقدمتها حقوق اإلنسانواحلريات العامة املكفولة قانوناً ،التي ال يجوز ألي طرف أو جهة في الدولة
العبث أو التدخل فيها أو استبدالها مهما بلغت قوتها ،ومتلك الدولة في املقابل
حق حماية هذه احلقوق من االنتهاك ،واحملافظة على املصلحة العامة من
إمكانية التعرض واالستغالل من قبل مصالح خاصة فردية من مجموعات
داخل املجتمع ،وكذلك تضمن التعويض لضحايا هذه االنتهاكات ،وبذلك
يكون لكل من الدولة واملجتمع حقوق ،وعليهما واجبات مقابلة ،ويتحقق
بذلك التوازن في العالقة بني الطرفني.
 وجود وسائل إعالم حرة ومستقلة وغير خاضعة لسيطرة احلكومة أولقوانني وتشريعات مقيدة ،وأن ال تخضع املؤسسات اإلعالمية املمولة من
موازنة الدولة لسيطرة أي حزب ،وبخاصة تلك املسيطرة على احلكومة،
وإمنا تتولى اإلشراف عليها هيئات حيادية ،ويكون هدفها خدمة الوطن
ّ
لالطالع على
واملواطن دون متييز ،وأن تتاح لوسائل اإلعالم الفرصة
4
املعلومات من مصادرها الرسمية.
وتتميز القرارات في النظام الدميقراطي مبجموعة من امليزات أبرزها :إنها تأتي
بعد مداوالت ومشاورات وجلسات استماع ،وتشارك فيها كل الفئات ذات اآلراء
املختلفة ،والعلنية والتوقيت ،فالقرارات في النظام الدميقراطي ليست سرية،
وليست دائمة ،كما أنها تتخذ باألغلبية مع احلفاظ على حق األقلية في العمل وعدم
املساس بالقواعد األساسية للنظام الدميقراطي.
فالتداول السلمي للسلطة الذي هو أحد األركان املهمة في النظام الدميقراطي يتطلب
وجود احلد األدنى من احترام الركائز واملبادئ األخرى لهذا النظام.
وتتعدد صيغ التداول السلمي للسلطة ،فقد يكون ذلك من خالل التنافس بني أحزاب
وقوى سياسية متقاربة من حيث القوة ،وعلى أسس برامجية كنظام احلزبني
الرئيسيني ،حيث يكون أحدهما في السلطة ،واآلخر في املعارضة ،أو من خالل
التحالفات والتوافق كما هو احلال في نظام التعدد احلزبي ،حيث تتشكل احلكومات
من خالل صيغ ائتالفية.
كما أن التداول السلمي للسلطة ال ينحصر في قمة هرم النظام السياسي بسلطاته
الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وإمنا يشمل أيضا ً تداول السلطة في
املناصب السياسية على مستوى املؤسسات التمثيلية كافة؛ األهلية والرسمية،
وعلى وجه اخلصوص داخل األحزاب والقوى السياسية ،وفي إطار مجالس إدارة
الهيئات األهلية وهيئات احلكم احمللي.
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وال ميكن احلديث ،بأي حال من األحوال ،عن تداول سلمي للسلطة في النظم
الشمولية ،ونظم احلزب الواحد ،أو تلك النظم التي متنع التعددية السياسية.

السلطة الوطنية والتداول السلمي للسلطة
يجب األخذ باالعتبار فيما يتعلق بالتداول السلمي للسلطة في إطار السلطة الوطنية
الفلسطينية ،أن األمر ال يتعلق بنظام سياسي مستقر في إطار دولة مستقلة ذات
سيادة ،بل سلطة أنشئت أساسا ً ملرحلة انتقالية محددة زمنيا ً بخمس سنوات
( ،)1999-1994ولم يكن مخططا ً لها أن تبقى كل هذه السنوات (نحو ثمانية عشر
عاما ً وال تزال) ،كما أن هذه السلطة ال متتلك سيادة كاملة على األرض ،فاالحتالل
اإلسرائيلي ميلك بحكم األمر الواقع التدخل في العديد من قراراتها ،مبا في ذلك
تداول السلطة؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .وقد ساعد االنفصال اجلغرافي
بني الضفة الغربية وقطاع غزة وسيطرة إسرائيل على كامل مدينة القدس ،وأكثر
من  %60من أراضي الضفة الغربية ،إضافة إلى سيطرتها الكاملة على املعابر ،في
حتكم االحتالل اإلسرائيلي وتدخله في السلطة الوطنية.
كما تخضع السلطة الوطنية لتدخالت دولية وإقليمية بحجج ومبررات مختلفة،
األمر الذي يؤثر على العملية السياسية في إطارها برمتها.
ومن ثم يجب األخذ باالعتبار وجود االحتالل وتأثيره في بنية املؤسسة الفلسطينية
ودورها وشكلها ،عالوة على مراعاة خصوصية التجربة الفلسطينية في التعاطي
مع مسألة التداول السلمي للسلطة ،وكونها تختلف عن األنظمة والنماذج الدولية
املعروفة ،حيث توجد أنظمة ودول مستقرة ،ولديها أعراف وتقاليد راسخة في
مجال تداول السلطة بشكل سلمي ،في حني أن احلالة الفلسطينية تعبر عن حركة
حترر وطني ،يفترض أن يشارك في قيادتها إطار جبهوي موحد.
من جهة أخرى ،شكل إرث منظمة التحرير (باعتبارها إطارا ً لقيادة الثورة يختلف عن
إدارة الدولة) في اإلدارة واحلكم محددا ً إضافيا ً لعمل السلطة وأجهزتها ،فقد حدث
التداخل بني عقلية الثورة وعقلية الدولة (الشرعية الثورية والشرعية الدستورية)،
وبني استمرار املقاومة وحركة التحرر الوطني من جهة ،والتوجه إلرساء دعائم
الدولة من جهة أخرى .وزاد األمر تعقيدا ً مع استمرار التداخل بني مؤسسات السلطة
الوطنية وقياداتها ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وقياداتها .ناهيك عن
التعقيدات التي رافقت إنشاء األجهزة األمنية الفلسطينية ،التي تشكلت في معظمها
من كوادر وفصائل املقاومة الوطنية الفلسطينية املنضوية في إطار منظمة التحرير
الفلسطينية ،وحتديدا ً من كوادر حركة فتح ،األمر الذي مثّل إشكالية في وقت الحق
مع الفصائل غير املنضوية في املنظمة ،وبخاصة حركة حماس ،التي أصبحت طرفا ً في
السلطة الوطنية ،بعد فوزها بأغلبية مقاعد املجلس التشريعي الثاني في انتخابات العام
 ،2006وتشكيلها احلكومة ،في حني لم تكن طرفا ً في منظمة التحرير الفلسطينية.
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كما أن تداول السلطة في احلالة الفلسطينية ال يعني إقصاء اآلخرين وإخراجهم،
وما االنتخابات إال مؤشر على حجم القوى الفاعلة على األرض ،وال عالقة لها
بشكل السلطة واحلكومة التي يجب أن تعكس مكونات احلركة الفلسطينية بغض
النظر عن نتائج االنتخابات.
إن البحث في أسباب فشل التداول السلمي للسلطة في إطار السلطة الوطنية
الفلسطينية في أعقاب االنتخابات التشريعية الثانية في العام  ،2006يستدعي
استعراض اإلشكاليات التي أحاطت بالنظام السياسي الفلسطيني من جوانبه
كافة ،ابتدا ًء من طبيعة النظام السياسي الذي اعتمد في إطار السلطة منذ العام
( 2003النظام املختلط /رئاسي -برملاني) ،والذي شابه الغموض في توزيع
االختصاصات وحتديد الصالحيات بني السلطات الثالث ،ثم اإلشكاليات التي
برزت في إطار كل سلطة من هذه السلطات (تشريعية ،تنفيذية ،قضائية) ،ثم
اإلشكاليات املتعلقة بالنظام االنتخابي ،والنقص في األحكام الدستورية التي تنظم
الفترات االنتقالية ،وأخيرا ً اإلشكاليات التي تتعلق بإنشاء وإدارة الهيئات العامة
واألجهزة األمنية واملال العام.
وفيما يلي استعراض لهذه اإلشكاليات التي شكلت في مجموعها عائقا ً أمام االنتقال
السلمي السلس للسلطة في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية ،والتوصيات املقترحة
ملعاجلة هذه اإلشكاليات أو احلد من انعكاساتها السلبية على التداول السلمي
للسلطة مستقبالً ،كما سيشكل االتفاق على هذا اجلانب من اإلصالح أحد ضمانات
جناح املصاحلة الفلسطينية:
أوالً .اإلشكاليات املتعلقة بطبيعة النظام السياسي
كان لطبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي نشأ على أثر اتفاق أوسلو وما واكبه
من انقسام ووجود أطراف رسمية خارج السلطة ،والتداخل الناجم عن اندماج
قيادة املنظمة في إطار قيادة السلطة ومؤسساتها ،وعلى الرغم من املراجعة التي
متت للنظام السياسي في العام  2003بعد تعديل القانون األساسي ،دور مهم في
تعميق حدة الصراع بني القوى الفلسطينية .فاعتماد النظام املختلط) الذي يجمع
بني النظام الرئاسي والنظام البرملاني) ،وبشكل غير متوازن ،ساهم في فشل عملية
االنتقال السلمي للسلطة بعد االنتخابات التشريعية الثانية العام .2006
فقد أنتج هذا التحول في النظام السياسي الفلسطيني الكثير من اإلشكاليات،
وفي مقدمتها إشكالية أساسية تتعلق بعدم وضوح حدود الفصل بني السلطات،
والتداخل في االختصاصات فيما بينها الناجم عن قصور القانون األساسي في
حتديد اختصاص كل سلطة بشكل دقيق .وهو ما شكل عقبة أمام االنتقال السلمي
للسلطة ،فغموض النصوص وعدم وضوحها ،بل وتضاربها أحيانا ً وغيابها أحيانا ً
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أخرى ،أتاح الفرصة لألطراف املتصارعة على السلطة في انتقاء ما يناسبها من
األحكام ،وجتاهل األحكام التي تتعارض مع مصاحلها ،ما أسهم بشكل واضح في
تأجيج الصراع الذي دار على السلطة بعد االنتخابات التشريعية الثانية في العام
 ،2006ومن األمثلة على غياب النصوص أو غموضها:
 .1خال القانون األساسي الفلسطيني من أية تفصيالت تتعلق باإلجراءات التي
يجب أخذها باالعتبار عند اختيار وتكليف املرشح بتشكيل احلكومة ،ومدى
إلزامية أن ميثل هذا املرشح حزب األغلبية في البرملان ،أو أن يتم التكليف من
قبل الرئيس للشخص الذي توصي به األغلبية بعد استشارة الكتل البرملانية.
كما لم يتضمن القانون األساسي أية نصوص توضح عالقة رئيس السلطة
الوطنية برئيس الوزراء املكلف من قبيل مدى إلزامية ما يتضمنه كتاب التكليف
من قضايا لرئيس الوزراء املكلف ،ومدى إلزامية عرض أعضاء احلكومة التي
يشكلها رئيس الوزراء املكلف على الرئيس قبل عرضها على املجلس التشريعي
لنيل الثقة ،ومدى إلزامية إطالع الرئيس أو موافقته على البيان الوزاري قبل
عرضه على املجلس التشريعي ،فقد شكلت كل هذه التساؤالت مجاالً للتأويل
من قبل طرفي الصراع في رئاسة السلطة من جهة ،ورئاسة احلكومة واملجلس
التشريعي من جهة أخرى .إن االحتكام إلى نصوص عامة سيبقي الصراع يدور
بني مفهوم أن احلكومة هي حكومة السيد الرئيس باالستناد إلى بعض األحكام
في القانون األساسي ،وبني مفهوم أن احلكومة متثل احلزب الذي يحصل على
تفويض األغلبية من البرملان ،وذلك باالستناد إلى أحكام أخرى في القانون
األساسي .وبالتالي ،فشلت مؤسستا الرئاسة ورئاسة الوزراء في التوافق
على تشكيل احلكومة ،وعلى مضمون البيان الوزاري ،وهو ما شكل عقبة أمام
التعاون بينهما ،بل عملتا بشكل متنافر ومن خالل برنامجني مختلفني.
 .2افتقر القانون األساسي ألية مواد تشير إلى موضوع االستفتاء الشعبي حول
القضايا املهمة واملصيرية التي تنشأ حولها خالفات بني األطراف الرسمية قد
تؤدي إلى تعطيل عمل احلكومة أو البرملان .وكان املجلس التشريعي األول قد
حاول تعديل القانون األساسي بإضافة مادة تتعلق باالستفتاء ،إال أن تغيب
عدد كبير من النواب عن اجللسة أدى إلى منع توفر نصاب قانوني (ثلثي أعضاء
املجلس) إلجراء تعديل على القانون األساسي.
 .3هناك نقص وعدم وضوح فيما يتعلق باألحكام التي تتعلق بحدود صالحيات
الرئيس خالل فترة الطوارئ ،وهو ما فتح املجال الجتهادات وتفسيرات لم
تسهم في حل اخلالفات ،وأبقى املوضوع خاضعا ً للسلطة التقديرية للسيد
الرئيس ،وبخاصة صالحية الرئيس في تعليق مواد من القانون األساسي.
فقد قام الرئيس بإعالن حالة الطوارئ بعد أحداث غزة باعتبارها تهديدا ً لألمن
القومي ،كما قرر الرئيس إقالة احلكومة على اعتبار أنه حق للرئيس وفق أحكام
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املادة ( )45من القانون األساسي ،وكلف د .سالم فياض بتشكيل حكومة إلنفاذ
حالة الطوارئ متارس عملها دون نيل الثقة من املجلس التشريعي.
 .4عدم الوضوح فيما يتعلق بحق الرئيس بإصدار قرارات لها قوة القانون وفقا ً
للمادة  43من القانون األساسي ،وبخاصة ما يتعلق بتحديد حالة الضرورة
التي ال تقبل التأجيل.
 .5التعارض القانوني فيما يتعلق مبدة والية الرئيس ،فعلى الرغم من التوافق بني
القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة العام  2005على إجراء االنتخابات
التشريعية والرئاسية بشكل متزامن ،وهو ما أكدته املادة ( )111من قانون
االنتخابات رقم  9لسنة  ،2005فإن ذلك لم يؤخذ بعني االعتبار عند تعديل
القانون األساسي في العام  ،2005وعليه اعتبرت حركة حماس أن مدة والية
رئيس السلطة تنتهي بتاريخ  ،2009/1/9تطبيقا ً للقانون األساسي الذي
حددها بأربع سنوات وفقا ً ألحكام املادة  36من القانون األساسي.
ثانياً .اإلشكاليات املتعلقة بالسلطة التشريعية
شكل املجلس التشريعي الفلسطيني أحد أهم املواقع في النظام السياسي الفلسطيني
التي جرى الصراع داخلها بعد االنتخابات التشريعية الثانية العام  ،2006حيث
برزت مجموعة من اإلشكاليات التي حالت دون االنتقال السلمي للسلطة في إطار
هذه املؤسسة ،ما أدى إلى تعطل املجلس وتوقفه عن العمل بشكل تام حتى قبل
حدوث االنقسام بني الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف العام  ،2007وميكن
إجمال أبرز هذه اإلشكاليات فيما يلي:
 .1عدم وجود أي نصوص قانونية بحكم املادة ( )47مكرر اخلاصة بالسلطة
التشريعية في القانون األساسي متنع املجلس املنتهية فترته القانونية من اتّخاذ
أي قرارات مصيرية ،وكذلك عدم وجود أعراف برملانية فلسطينية ميكن البناء
واالستناد إليها في هذا املجال ،ما أبقى مسألة قانونية أو عدم قانونية القرارات
الصادرة عن املجلس في هذه الفترة خاضعة الجتهادات فقهية ومدخالً للصراع
بني القوى السياسية.
 .2لم يضع القانون األساسي أو النظام الداخلي للمجلس أية قيود أو ضوابط تتعلق
بتشكيل هيئة املكتب (رئاسة املجلس) حيث تستطيع األغلبية تشكيلها مبفردها
ودون إشراك الكتل األخرى لعدم وجود أحكام قانونية تلزم جميع األطراف
بصيغة تتيح املشاركة في قيادة العمل البرملاني ،وحتد من سيطرة كتلة واحدة
على املجلس التشريعي ،فلم تكن هناك رؤية واضحة في هذا املجال .كما افتقر
النظام الداخلي للمجلس للكثير من الضوابط لعمل رئيس املجلس فور انتخابه
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كمتحدث باسم جميع املجلس ،تبعده عن االنتماء احلزبي بحيث يصبح رئيسا ً
للمجلس التشريعي بأكمله وليس للكتلة األكبر فقط.
 .3على الرغم من أهمية الكتل البرملانية في تفعيل العمل في املجلس من خالل طرحها
برامج سياسية واجتماعية واقتصادية حتاول عكسها في مشاريع القوانني
والقرارات ،ودورها في الدفاع عن مصالح الفئات التي متثلها ،فإن النظام
الداخلي لم يتطرق إلى مهامها وحقوقها وواجباتها بشكل واضح ومفصل.
 .4نصت املادة ( )52من القانون األساسي على “يفتتح رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية الدورة العادية األولى للمجلس ،ويلقي بيانه االفتتاحي” .كما
نصت املادة ( )2من النظام الداخلي للمجلس التشريعي البند األول على
“يدعو رئيس السلطة الوطنية املجلس التشريعي إلى االجتماع في دورته
العادية األولى في بداية األسبوع الثاني الذي يلي إعالن النتائج الرسمية
لالنتخابات ،ويفتتح اجللسة بإلقاء خطاب شامل” .بينما نصت املادة ()16
من النظام الداخلي على إعطاء الرئيس احلق في افتتاح الدورات البرملانية
حني نصت على “يعقد املجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته
السنوية على فترتني ،مدة كل منهما أربعة أشهر ”...وهو ما أحدث نوعا ً من
التناقض بني هذه املواد .كما لم يتضمن القانون األساسي أو النظام الداخلي
نصوصا ً قانونية تعالج األمر في حالة امتناع الرئيس عن افتتاح الدورة
البرملانية دون أي مبرر قانوني ،ما أحدث إشكالية في مفهوم دور الرئيس
في افتتاح دورات املجلس التشريعي ،وهو ما أصبح محالً للصراع واخلالف
من قبل جميع األطراف.
 .5ال توجد في النظام الداخلي للمجلس أية مواد قانونية ملعاجلة مشكلة تغيب
أعضاء من املجلس ألسباب قسرية عن جلسات املجلس ،كما ال توجد أية
سابقة برملانية فلسطينية ميكن االستناد إليها في حال تغيب عدد كبير
من أعضاء املجلس التشريعي عن ممارسة دورهم البرملاني نتيجة لغياب
قسري وقاهر ،ما يؤدي إلى فقدان الكتلة البرملانية األكبر أغلبيتها العددية
في املجلس ،ومن ثم الكثير من االمتيازات واملواقع القيادية في هيئة املكتب
وجلان املجلس التشريعي ،وهو ما شكل حالة من الصراع بني الكتل أدت
إلى تعطل املجلس بشكل كامل ،أو اللجوء إلى بعض الوسائل غير القانونية
للتغلب على ذلك.
 .6نصت املادة ( )4من النظام الداخلي للمجلس على امتداد مهمة هيئة املكتب
في املجلس التشريعي إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ،دون أي إشارة
لتوضيح مسألة الوالية وامتدادها في ظل ظروف قد متنع انعقاد الدورة
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التالية للمجلس التشريعي ،ما أحدث خالفا ً بني الكتل البرملانية حول مدى
شرعية هيئة املكتب.
ثالثاً .اإلشكاليات املتعلقة بالسلطة التنفيذية
برز في إطار السلطة التنفيذية (األجهزة األمنية ،التعيينات في اخلدمة املدنية،
الرقابة املالية واإلدارية ،إدارة املال العام) عدد من اإلشكاليات التي شكلت عائقا ً
أمام التداول السلمي للسلطة ميكن إجمالها على النحو التالي:
أ) في إطار األجهزة األمنية
 .1عدم وضوح النصوص القانونية في القانون األساسي وقانون اخلدمة في
قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة  2005التي حتدد تبعية األجهزة األمنية
ومرجعيتها وهرميتها .إن عدم وضوح النصوص الدستورية والقانونية ،وعدم
وضوح تبعية األجهزة األمنية بشكل صريح ،فتح الباب على مصراعيه ملزيد من
اخلالفات وإعاقة االنتقال السلمي للسلطة ،فالرئيس يتمسك بصالحيته في قيادة
األجهزة األمنية نظرا ً لكونه قائدا ً أعلى للقوات الفلسطينية ،واحلكومة تتمسك
بصالحياتها في إدارة األجهزة األمنية للمحافظة على األمن العام والنظام.
 .2عدم وضوح اإلطار القانوني الناظم للتعيينات في األجهزة األمنية .فوفقا ً
للقانون األساسي وقانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة
 ،2005فإن للرئيس صالحية تعيني قادة بعض األجهزة األمنية .وعلى
الرغم من أن بعض مفسري القانون األساسي يرون أن صدور قرار تعيني
أحد كبار املوظفني مبرسوم رئاسي ال يعني بالضرورة تبعيته للرئيس ،وأن
دور الرئيس ال يعدو كونه دورا ً مراسمياً .وعلى الرغم من ذلك ،ما زال يسود
االعتقاد لدى قادة األجهزة األمنية أن تبعيتهم املباشرة تعود للرئيس الذي
يصدر قرار تعيينهم.
 .3دور وزير الداخلية في الصالحية املنصوص عليها في املادة  4/3من قانون
اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة  2005بإنشاء قوة أو أجهزة
ووحدات أمنية جديدة شكلت ذراعا ً تنفيذيا موازيا ً بسبب عدم تعاون وحدات
أمنية معه ،ما سمح بتسييس األجهزة األمنية.
 .4غياب فكرة املساءلة في إطار األجهزة األمنية ،وما انطوى على ذلك من فتح باب
مترد األجهزة على تعليمات وزير الداخلية دون أن يترتب على ذلك أية تبعات
قانونية بحق املخالفني.
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 .5غياب وجود مؤسسة سياسية تشكل وفقا ً للقانون املرجعية لقطاع األمن ،وتتولى
حل أي خالفات قد تنشب بني األطراف ذات العالقة بعمل األجهزة األمنية مثل
الرئيس ،ورئيس مجلس الوزراء ،ووزير الداخلية ،ومدير األمن ،على الرغم من
أن الرئيس قد قام بإنشاء مجلس لألمن القومي مبوجب مرسوم رئاسي ،ومت
إعادة تشكيله من خالل إصدار مرسوم رئاسي ،حيث كانت عضويته قاصرة
على عدد من الشخصيات من حركة فتح وبرئاسة الرئيس.
ب) اخلدمة املدنية
 .1غياب نظام للتشكيالت والتعيني في إطار اخلدمة املدنية يقوم وفق خطة مدروسة
تتحدد وفقا ً الحتياجات كل مرحلة ،األمر الذي أدى إلى تضخم أعداد العاملني
في قطاع الوظيفة العمومية.
 .2تنازع صالحيات التعيني املشتركة لبعض املناصب العليا بني مؤسستي رئاسة
الوزراء والرئاسة ،وضبابية النصوص القانونية التي حتدد دور الرئيس في
التعيني ،وبخاصة بعد استحداث منصب رئيس الوزراء.
ج) الرقابة املالية واإلدارية وإدارة املال العام
 .1عدم وضوح مرجعية ديوان الرقابة املالية واإلدارية في قانون ديوان الرقابة
املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة  ،2004فعلى الرغم من أن املادة ( )7من
القانون أشارت إلى أن الديوان مسؤول أمام الرئيس واملجلس التشريعي فقط،
فإن املادة ( )8عادت وأشارت إلى التزام الديوان برفع تقاريره ملجلس الوزراء
واملجلس التشريعي والرئيس ،األمر الذي يثير تساؤالً حول صالحيات مجلس
الوزراء إزاء أعمال ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
 .2عدم وجود قواعد ممأسسة للتعاون بني ديوان الرقابة املالية واإلدارية واملجلس
التشريعي في مجال الرقابة املالية على أعمال السلطة التنفيذية .فعلى الرغم
من تنظيم عالقة ديوان الرقابة املالية واإلدارية باملجلس التشريعي بصورة
تشريعية ،فإن الواقع العملي أثبت أنه ال يوجد مأسسة أو إجراءات واضحة
للتعاون والتنسيق بني مؤسستي الرقابة.
 .3غياب اإلطار التشريعي الناظم لصندوق االستثمار الفلسطيني الذي يعتبر الذراع
االستثمارية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير ،وهو يدير موجودات
واستثمارات ومبالغ مالية كبيرة .لكن عدم وجود إطار قانوني ينظم عمل
الصندوق ويحدد مهامه ومرجعياته وجهات الرقابة عليه ،س ّهل على الرئيس
مهمة نقل تبعية الصندوق من وزارة املالية إلى الرئاسة.
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رابعاً .اإلشكاليات املتعلقة بالهيئات الوزارية
 .1تعارض بعض نصوص القوانني النافذة مع أحكام القانون األساسي فيما يتعلق
باألحكام احملددة للجهة املختصة بتعيني رؤساء املؤسسات العامة ،فقد جرى
تغيير بعض مسؤولي هذه املؤسسات العتبارات تتعلق بالوالء السياسي ألحد
األطراف املتخاصمة بسبب الصراع على السلطة.
 .2يثير مفهوم االستقالل املالي واإلداري للمؤسسات العامة غير الوزارية التي
منحت هذه الصفة مبقتضي األداة القانونية املنشأة لها فهما ً خاطئا ً في كثير من
األحيان؛ سواء للقائمني عليها أو للجهات التي متارس نوعا ً من الرقابة عليها ،إذ
يعتقد البعض أن االستقالل املالي واإلداري يعني احلرية املطلقة والتفرد املطلق
في ممارسة العمل واتخاذ القرارات دون أي حسيب أو رقيب ،وهنا تطبق املقولة
السائدة بأن “السلطة املطلقة مفسدة مطلقة”.
 .3إن قرار الدولة بإنشاء املؤسسات العامة غير الوزارية إلدارة بعض املرافق العامة
ومنحها الشخصية القانونية الالزمة واالستقالل املالي واإلداري ،ال يعني -بأي
حال من األحوال -عدم خضوعها ألي نوع من املساءلة والرقابة ،األمر الذي
يقتضي في هذا الصدد توضيح مفهوم االستقالل اإلداري واملالي للمؤسسات
العامة غير الوزارية من ناحية ،وبيان خضوعها للمساءلة أمام األجسام الرقابية،
إضافة إلى تقدمي تقارير ملجلس الوزراء باعتبارها مسؤولة أمامه.
خامساً .اإلشكاليات املتعلقة بالسلطة القضائية والنيابة العامة
 .1لم يحدد قانون السلطة القضائية شروط وآليات تعيني رئيس احملكمة العليا
الذي يعتبر هو ذاته رئيس مجلس القضاء األعلى ،وإمنا ينفرد رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية بتعيني رئيس احملكمة العليا (رئيس مجلس القضاء األعلى)
دون وجود ضوابط حتدد كيفية ممارسته لهذه الصالحية وحدودها ،إن هذا
األمر من شأنه أن يستغل في عملية التعيني من لون سياسي معني بشكل
يؤثر على عملية التداول السلمي للسلطة .وينطبق األمر ذاته على عملية تعيني
القضاة وعزلهم.
 .2يتم تعيني قضاة محكمة االنتخابات وفقا ً لقانون االنتخابات رقم ( )9لسنة
 2005مبرسوم رئاسي صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء
على تنسيب مجلس القضاء األعلى ،وذلك دون أن توضح النصوص القانونية
الشروط الواجب توافرها في أعضاء احملكمة ،وصالحية رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية في املوافقة أو عدم املوافقة على أعضاء احملكمة الذين
يجري تنسيبهم إليه.
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 .3شكلت تبعية النائب العام وكيفية تعيينه إحدى مسائل اخلالف بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،إذ أن املجلس التشريعي قد أقر املادة على النحو التالي
“يعني النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من املجلس
األعلى للقضاء ،ومبصادقة املجلس التشريعي الفلسطيني” .ولكن مت نشر
القانون األساسي بعد ذلك وحذفت منه صالحية املجلس التشريعي باملصادقة
على تعيني النائب العام .ويعد هذا العمل جتاوزا ً للمجلس التشريعي وجتاهالً
5
للدور الذي يقوم به.
 .4هناك عدم وضوح آللية اإلشراف املمنوحة لوزير العدل على النيابة العامة،
حيث أن أعضاء النيابة العامة يتبعون للسلطة القضائية ،وفي الوقت نفسه
منح قانون السلطة القضائية وزير العدل بعض اإلجراءات التي تأتي ضمن
اإلشراف اإلداري على أعضاء النيابة العامة ،كأداء أعضاء النيابة العامة اليمني
أمام وزير العدل بحضور النائب العام ،وتعيني مكان عمل أعضاء النيابة العامة،
ونقلهم خارج دائرة احملكمة املعينني فيها بناء على اقتراح من النائب العام،
وإقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة العامة ،األمر الذي يجعل من تبعية
النيابة العامة ساحة مواتية للصراع.
 .5احملكمة الدستورية :تناول املجلس التشريعي األول في جلسته األخيرة
املالحظات املقدمة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لتعديل مشروع قانون
احملكمة الدستورية ،وأقر املجلس تلك التعديالت ،وكان من أبرز هذه التعديالت
شطب مصادقة املجلس التشريعي على تعيني أعضاء احملكمة الدستورية ،حيث
كان النص األصلي املقر بالقراءة الثانية من املجلس التشريعي ينص على أن
تعيني رئيس احملكمة وقضاتها يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من
مجلس الوزراء بالتشاور مع مجلس القضاء األعلى ،ويصادق على تعيينهم
باألغلبية املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي ،بينما أصبح النص اجلديد املقر
في تلك اجللسة ينص على أن “ -1يتم التشكيل األول للمحكمة بتعني رئيس
احملكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،بالتشاور مع
مجلس القضاء األعلى ووزير العدل -2 .يعني رئيس احملكمة وقضاتها بقرار
من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من اجلمعية العامة
للمحكمة الدستورية العليا” .أضف إلى ذلك أن إعطاء رئيس السلطة الوطنية
صالحية تعيني قضاة هذه احملكمة ،يخلق نوعا ً من الشك والريبة ،وبخاصة
أن قضاة هذه احملكمة سيقررون أنفسهم في دستورية املراسيم والقرارات
الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية .كذلك تناولت التعديالت إلغاء صالحية
احملكمة الدستورية بشكل نهائي بالنظر في دستورية القرارات واملراسيم
الرئاسية ،حيث كان النص األصلي املقر من املجلس التشريعي بالقراءة الثانية
مينح احملكمة صالحية النظر في دستورية القرارات واملراسيم الرئاسية.
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سادساً .اإلشكاليات املتعلقة باالنتخابات
إن اإلشكالية األساسية التي تواجه االنتخابات الفلسطينية ،بجميع مستوياتها ،أنها
ال جتري بانتظام .ويعود ذلك ألسباب سياسية بالدرجة األولى ،إضافة إلى بعض
االعتبارات املتعلّقة باإلمكانية العملية إلجراء االنتخابات بسبب إجراءات االحتالل
اإلسرائيلي وبعض املسائل القانونية التي مت استغاللها لتأجيل االنتخابات أو لعدم
إجرائها في موعدها ،وميكن إجمال أبرز هذه املعوقات كما يلي:
 .1في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ،أصدر الرئيس بتاريخ 2
أيلول/سبتمبر  ،2007واستنادا ً إلى املادة  43من القانون األساسي التي تتيح
للرئيس إصدار قوانني في حالة الضرورة ،قرارا ً بقانون بشأن االنتخابات
ألغى مبوجبه قانون االنتخابات رقم ( )9لسنة  ،2005الذي جرت االنتخابات
التشريعية األخيرة مبوجبه ،وغيَّر النظام االنتخابي من نظام مختلط إلى نظام
نسبي كامل باعتبار األراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة ،كما أدخل
مجموعة من التعديالت اجلوهرية على قانون رقم  ،9مثل وضع قيود جديدة
على من يرغب في الترشح في االنتخابات .وفي حال تطبيق هذا القرار بقانون،
فإن من شأنه حرمان بعض القوى األساسية من املشاركة في االنتخابات.

 .2على الرغم من أن قانون انتخابات مجالس الهيئات احمللية صدر في وقت مبكر
نسبيا ً من عمر السلطة الفلسطينية ( ،)1996وهو من أوائل التشريعات التي
أصدرها املجلس التشريعي األول ،فإن السلطة التنفيذية امتنعت عن إجراء
انتخابات محلية حتى نهاية  ،2004دون وجود أي مب ّررات فنية أو قانونية
مقبولة ،واستعاضت عنها باعتماد التعيني كآلية الختيار رؤساء وأعضاء
مجالس الهيئات احمللية ،الذي كان يتم ،في العادة ،بناء على اعتبارات سياسية
وعشائرية وفئوية.
 .3بعد االنقسام ،حصل تراجع إضافي في موضوع انتخابات الهيئات احمللية،
حيث صدر قرار بقانون رقم  9لسنة  2008بشأن تعديل قانون الهيئات احمللية
رقم  1لسنة  ،1997ليمأسس سياسة التعيني ويش ّرعها .فقد أجاز القرار
بقانون املذكور ملجلس الوزراء ،بناء على تنسيب من وزير احلكم احمللي ،حل
مجلس الهيئة احمللية في حال “جتاوز أو أخل بصالحياته املنصوص عليها في
أي
القانون” ،أو في حال “انتهاء مدة دورة املجلس” (املادة  .)3وفي حال حل ٍّ
من املجالس ،يقوم الوزير بتعيني جلنة تقوم مبهام املجلس املنحل ملدة أقصاها
سنة ،جتري االنتخابات خاللها (املادة /3ب) ،ويجوز للوزير إقالة رئيس
املجلس من رئاسة الهيئة احمللية ،مبصادقة مجلس الوزراء ،ويقوم األعضاء
بانتخاب رئيس جديد من بينهم لرئاسة املجلس (املادة /3ج) .وهذا القانون
يعتبر تراجعا ً كبيرا ً عن مبدأ تداول السلطة في الهيئات احمللية ،ويك ّرس سياسة
التعيينات ويعطيها غطاء قانونياً .كما أنه يعطي سلطة واسعة جدا ً للوزير في
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حل الهيئات احمللية حتت غطاء “جتاوز أو اإلخالل بالصالحيات” .كما أن
الفقرة (ج) من املادة ( )3تعطي لوزير احلكم احمللي صالحيات مطلقة في إقالة
رؤساء الهيئات احمللية.
 .4تعتبر محكمة قضايا االنتخابات أحد األجهزة املهمة في تنفيذ العملية االنتخابية.
واستقاللها ونزاهتها ال يقالن أهمية عن استقالل جلنة االنتخابات املركزية
ونزاهتها .وعند تصميم أي نظام انتخابي ينبغي إيالء هذا املوضوع األهمية
الالزمة .وقد أثبتت جتربة االنتخابات التشريعية األخيرة ،أن محكمة قضايا
االنتخابات كانت أقل استقالالً من جلنة االنتخابات ،وأنها كانت أضعف أمام
الضغوطات ،ما يشكل ثغرة في العملية االنتخابية.
 .5باستثناء النص الوارد في املادة  18/13التي تنص على أن من صالحيات جلنة
االنتخابات “اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلجراء االستفتاءات وإجنازها وفقا ً
للمراسيم الصادرة بشأنها” ،لم يرد في القانون أي تفصيل حول موضوع
االستفتاء .لكن يفهم ضمنا ً من نص املادة  18/13أن مسألة االستفتاء تنظم
مبراسيم رئاسية ،فقد نصت املادة املذكورة أن على اللجنة تنفيذ املراسيم،
ولم تشر إلى تنفيذ القوانني .وهذا النص غير ٍ
كاف وال يعطي أية أجوبة حول
املسائل األساسية لالستفتاء .ومما ال شك فيه أن غياب تنظيم قانوني واضح
ومفصل ملسألة االستفتاء ،من شأنه أن يخلق إشكاالت كبيرة في حال الدعوة
إلى استفتاء ،كما أنه يقوض شرعية وقانونية أي استفتاء قد يتم تنظيمه.
 .6ثغرات في اإلطار القانوني لالنتخابات :هناك مجموعة من املسائل التي يجب
تداركها في اإلطار القانوني لالنتخابات ،وذلك تالفيا ً خللق إشكاليات في
املستقبل ،وبخاصة في إطار القرار بقانون لسنة  2007اخلاص باالنتخابات
العامة ،وفيما يلي أهم هذه اإلشكاليات التي قد تؤثر سلبيا ً على سير العملية
االنتخابية ،وبالتالي على االنتقال السلمي للسلطة:
 استقالل جلنة االنتخابات املركزية :أتى القرار بقانون بأحكام من شأنهاأي من
االنتقاص من استقالل اللجنة .فاملادة  2/9تتيح للرئيس استبدال ٍّ
أعضاء اللجنة متى أراد ودون توضيح األسباب ،حتى قبل انتهاء مدة األربع
سنوات .وهذا البند مستحدث ،ولم يكن موجودا ً في القانون رقم  9لسنة
 ،2005وهو بند خطير ومن شأنه االنتقاص من حيادية اللجنة ،وإن كان
القانون اجلديد قد عزّز من استقالل اللجنة في املادة  ،118التي أصبح
مبوجبها باستطاعة جلنة االنتخابات إصدار األنظمة دون الرجوع إلى
مجلس الوزراء .وهذا من شأنه زيادة استقالل اللجنة في مواجهة مجلس
الوزراء .وميكن قراءة هذا البند أن اللجنة أصبحت أكثر استقالالً عن مجلس
الوزراء ،لكنها باتت أقل استقالالً عن الرئيس.
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 والية الرئيس :ال ينص القرار بقانون لسنة  2007على مدة والية الرئيسالذي ينتخب في انتخابات تكميلية في أعقاب شغور منصب الرئيس .وقد
كان قانون رقم  9لسنة  2005قد نظم هذه املسألة بالتفصيل في املادة
 ،4/97لكن القرار بقانون لم يتط ّرق إلى هذه املسألة.
 االنتخابات املبكرة :ينص قانون االنتخابات ،وكذلك القانون األساسي،أي
على أن مدة والية املجلس التشريعي هي أربع سنوات ،لكن ال يقدم ٌّ
منهما أية أحكام جتيز إجراء االنتخابات قبل انتهاء والية املجلس ،وهو ما
يعرف باالنتخابات املبكرة التي قد يتم اللجوء إليها في ظروف سياسية
معينة .فالقانون األساسي ال يعطي صالحية دستورية للرئيس بحل
املجلس التشريعي ،األمر الذي يعني أن احلالة الوحيدة التي ميكن حل
املجلس التشريعي فيها هي أن يقرر املجلس إصدار قانون يجيز اللجوء إلى
االنتخابات قبل موعدها املقرر.
 الكوتا املسيحية :يعطى القرار بقانون الصالحية لرئيس السلطة لتحديدعدد املقاعد املخصصة للمسيحيني ،حيث تنص املادة “ 5/4يتم مبرسوم
تخصيص عدد من املقاعد في املجلس للمواطنني املسيحيني” ،وهذا نص
غريب وال يوجد له مقابل في األنظمة االنتخابية الدميقراطية .فمسألة
تخصيص مقاعد ملجموعات معينة هي مسألة جوهرية يجب أن يحددها
القانون ،علما بأن قانون رقم  9لسنة  2005خصص ستة مقاعد
للمسيحيني في دوائر ترك حتديدها ملرسوم رئاسي .ولم يحدد القرار
بقانون كيفية تخصيص املقاعد املسيحية ،كما أنه لم يشر إلى أن هذه
املسألة حتدد بنظام أو الئحة.
 الدعاية االنتخابية :أدخل القرار بقانون قيودا ً جديدة على الدعاية االنتخابية(املادة  ،)66مثل عدم جواز أن يدعو “أئمة املساجد في خطبهم أو دروسهم
إلى مقاطعة االنتخابات أو النتخاب أو عدم انتخاب أي مرشح و/أو قائمة
انتخابية ال بالتلميح وال التصريح” .وقد تكون مسألة إثبات الدعوة
بالتلميح أمام القضاء مسألة صعبة .كذلك نظم القرار بقانون دور وسائل
اإلعالم الرسمية خالل فترة االنتخابات ،لكنه لم ينظم دور وسائل اإلعالم
اخلاصة .كما لم يوضح القرار بقانون دور املوظفني العموميني أثناء الدعاية
االنتخابية ،الذين من املفروض أن ينطبق عليهم قواعد سلوك معينة حتظر
عليهم استغالل وظائفهم للترويج لقائمة انتخابية أو مرشح معني.
نصت املادة  4/86على أنه إذا كان الناخب “أميا ً أو معاقا ً
 اقتراع األمينيّ :بصورة متنعه من التأشير على ورقة االقتراع بنفسه ،فيمكنه االستعانة
بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة طاقم االقتراع على ذلك ،وعلى رئيس
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طاقم االقتراع مراقبة اقتراعه ،والتأ ّكد من تنفيذ رغبته” .ونرى أن هذه
ليست طريقة مناسبة في تنظيم اقتراع األميني ،وفيها اعتداء على خصوصية
وس ّرية التصويت للشخص األمي أو املعاق .كما أنها ال متنع من مسألة بيع
األصوات حتت غطاء إدعاء األمية واصطحاب شخص للتأكد من أن الناخب
يصوت حسب رغبة شاري الصوت.
 املرشحون والقوائم :لم يوضح القانون اجلديد آلية تسجيل املرشحنياملستقلني الذين قد يرغبون في خوض االنتخابات الرئاسية أو في خوض
االنتخابات التشريعية ضمن قائمة .كما لم يوضح القانون اإلجراءات
الواجب اتّخاذها في حال شغور عضو مجلس في قائمة استنفدت جميع
أعضائها أو لم يتبقَّ فيها أعضاء (املادة .)107
 الشكاوى االنتخابية :لم يقدم ٌّكل من قانون رقم  9لسنة  ،2005والقرار
بقانون لسنة  ،2007أحكاما ً كافية تتيح لألطراف املعنية باالنتخابات
(مرشحني ،ناخبني ،مؤسسات مجتمع مدني ،مؤسسات إعالمية ،قطاع
خاص ،وغير ذلك) تقدمي الشكاوى خالل العملية االنتخابية ،وتضمن متابعة
هذه الشكاوى واتّخاذ القرارات الالزمة بشأنها في الوقت املناسب ،وإنفاذ
هذه القرارات .فلم ِ
يعط القانون صالحيات واضحة للجنة في التحقيق في
مثل هذه الشكاوى ،أو حتديد جداول زمنية ملتابعتها ،واتّخاذ اإلجراءات
القانونية الكفيلة بإنفاذ القانون وقرارات اللجنة ذات العالقة .وقد أشارت
تقارير هيئات الرقابة الدولية ،بشكل خاص ،إلى هذا الفراغ التشريعي
(على سبيل املثال تقرير بعثة االحتاد األوروبي للرقابة على االنتخابات
التشريعية لسنة .)2006
 متويل احلمالت االنتخابية :يضع القانون (قانون  ،2005والقرار بقانون )2007قيدين رئيسيني على متويل الدعاية االنتخابية للمرشحني :أوالً،
ال يجوز احلصول على متويل أجنبي أو خارجي .وثانياً ،ال يجوز أن
يتجاوز إنفاق املرشحني مبلغا ً معينا ً حدده القانون .لكن القانون لم يضع
آليات واضحة تضمن قيام اللجنة بأداء الرقابة الالزمة التي تضمن
تطبيق أحكام القانون .كما أن جلنة االنتخابات املركزية لم تقم بوضع
أية لوائح أو إجراءات لتفصيل آليات املتابعة واملراقبة لضمان االلتزام
بالقانون.
 إنفاذ أحكام الدعاية االنتخابية :هناك العديد من القيود الواردة على الدعايةاالنتخابية ،مثل عدم جواز عقد املهرجانات في املساجد أو الكنائس ،وعدم
استخدام مؤسسات السلطة في الدعاية ،وغير ذلك .لكن ال توجد آليات
تضمن تنفيذ هذه القيود ومعاقبة املخالفني.
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سابعاً .اإلشكاليات املتعلقة بالفترات االنتقالية
 .1على الرغم من وجود بعض النصوص القانونية في القانون األساسي الفلسطيني
التي تنظم صالحيات السلطات في الفترات االنتقالية ،فإن هذه النصوص إما غير
واضحة ،وإما ال تتضمن حتديدا ً دقيقا ً لصالحيات السلطات الثالث في املراحل
االنتقالية كحكومة تسيير األعمال ،أو صالحيات رئيس السلطة املؤقت ،أو الرئيس
القائم حتى حلف الرئيس املنتخب اليمني الدستورية ،أو املجلس التشريعي القائم
حتى حلف أعضاء املجلس املنتخب اليمني الدستورية ،وهو ما شكل بيئة مالئمة
ساهمت في الصراع على الصالحيات الذي تصاعد بعد االنتخابات التشريعية
الثانية في العام  ،2006وما زالت آثاره ممتدة حتى تاريخه.
 .2لم يتضمن القانون األساسي نصوصا ً توضح صالحيات رئيس السلطة املؤقت،
وهو ما يعني متتعه بصالحيات الرئيس املنتخب كافة ،وإن كان الفقه الدستوري
قد جرى في كثير من الدول على استثناء بعض الصالحيات واالختصاصات
خالل الفترات االنتقالية باعتبار تولي هذا املنصب مرحلة لتسيير األعمال وسد
الفراغ الدستوري فقط.
 .3مارست حكومات تسيير األعمال ،وبخاصة احلكومة املقالة في قطاع غزة ،أو
حكومة د .سالم فياض في الضفة الغربية ،صالحيات واسعة وكاملة وفي
املجاالت كافة ،بل إنها جتاوزت في كثير من األحيان صالحيات احلكومات
العادية ،ومارست صالحيات لسلطات أخرى ،وعلى وجه التحديد صالحيات
التشريع حتت مبرر غياب املجلس التشريعي.
ثامناً .اإلشكاليات في العالقة بني السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية
 .1لم جت َر مراجعة للعالقة بني املنظمة والسلطة الوطنية منذ قيام املنظمة بإنشاء
السلطة في العام  ،1993كما لم تتم ترجمة تبعية السلطة ومسؤوليتها أمام
املنظمة من خالل تقدمي تقارير دورية عن أعمالها ملؤسسات املنظمة.
 .2زاد من تعقيد العالقة بني املنظمة والسلطة اعتماد املنظمة ماليا ً على السلطة،
وتضمني موازنتها في إطار املوازنة العامة للسلطة.
 .3إن كون رئيس السلطة هو رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،أدى إلى
التداخل وتعومي العالقة بني السلطة واملنظمة.
 .4على الرغم من كون منظمة التحرير صاحبة الصالحية في موضوع التمثيل
اخلارجي والعالقات اخلارجية ،فإن تشريع قانون السلك الدبلوماسي في
إطار السلطة الوطنية وتضمينه أحكاما ً تتبع السفارات واملمثليات الفلسطينية
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في اخلارج لوزير خارجية السلطة ،ومنحه صالحية تنسيب السفراء للرئيس
إلصدار مرسوم بتعيينهم ،خلق حالة من التضارب وعدم الوضوح في هذا
املجال ،وكان سببا ً في جعل هذا املوضوع ساحة للصراع بني الفرقاء.
 .5إن العديد من املؤسسات التي أنشئت في اخلارج ،ونقلت إلى الداخل مع قيام
السلطة الوطنية ،أصبحت تبعيتها غير واضحة ،فمرة تتبع مجلس الوزراء،
ومرة يتم إتباعها للرئيس ،ومن غير الواضح إن كان بصفته رئيسا ً للسلطة أم
رئيسا للمنظمة.
 .6ضعف األحكام القانونية أو القرارات اإلدارية املتوافق عليها وطنياً ،التي حتدد
عالقة منظمة التحرير الفلسطينية بالسلطة الوطنية الفلسطينية ،وبخاصة ما
يتعلق بتداخل مهامها وعالقاتها الداخلية واخلارجية.

التوصيات
إن معاجلة اإلشكاليات السابقة أو احلد من تأثيراتها السلبية على عملية التداول
السلمي للسلطة ،يتطلبان وضع حلول لها على مستوى النظام السياسي ،وكذلك
على مستوى السياسات والتشريعات الناظمة ،وذلك على النحو التالي:
أوالً .التوصيات على مستوى النظام السياسي
 .1إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني القائم ،بحيث يتم اعتماد النظام
الرئاسي أو النظام البرملاني بشكل تام ،أو على األقل معاجلة الثغرات القائمة في
النظام احلالي املختلط التي ع ّمقت الصراع وأعاقت التبادل السلمي للسلطة.
 .2ضرورة إنهاء حالة االنقسام السياسي لتفعيل مؤسسة السلطة الوطنية وممارسة
الواجبات القانونية املنصوص عليها في القانون األساسي والقوانني األخرى.
 .3وجوب قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإصدار قرارات عدة بشأن السلطة
الوطنية الفلسطينية حتدد مبقتضاها عالقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية،
إضافة إلى شكل السلطة ،ومهامها ،وعالقاتها الداخلية واخلارجية ،وبخاصة
بعد انتهاء الفترة االنتقالية التي وجدت من أجلها السلطة الوطنية ،والتي انتهت
العام .1999
 .4اعتبار السلطة الوطنية الفلسطينية مبثابة جبهة وطنية تشارك فيها الفصائل
الفلسطينية كافة ،وأن ميتد عمرها حتى إجناز التحرر الوطني وإقامة الدولة
الفلسطينية ،وأن يكون الهدف من إجراء االنتخابات في داخل السلطة الوطنية
ليس من أجل إقصاء أحد أو من أجل تقاسم الصالحيات واملسؤوليات بني
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األطراف املشاركة ،وإمنا يجب أن يكون الهدف من االنتخابات حتديد حجم
مشاركة مختلف الفصائل في إدارة الشأن السياسي الفلسطيني ،كذلك أن يتم
تشكيل أي حكومة في السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس التوافق الوطني
تشارك فيه األطياف السياسية كافة وحتى إقامة الدولة الفلسطينية.
 .5أن تساعد السلطة الوطنية الفلسطينية مبا لديها من مؤسسات وموارد في أداء
مهام منظمة التحرير الفلسطينية ،وأن متارس هذه املهام ال على أساس من
التنافس وتقاسم األدوار ،بل على أساس أن كالً منهما يكمل اآلخر ،وأنهما في
خدمة بعضهما البعض في كل عمل ميارس أو قرار يتخذ.
 .6فصل امللف املالي اخلاص مبنظمة التحرير الفلسطينية عن امللف املالي اخلاص
بالسلطة الوطنية ،إضافة إلى وضع أسس واضحة ومحددة حول العالقة ما بني
املراكز املالية في املؤسستني.
 .7أن يكون التوافق على الثوابت في البرنامج الوطني بني القوى والفصائل
الفلسطينية أساسا ً ألي برنامج أو بيان وزاري للحكومات املشكلة في السلطة
الوطنية الفلسطينية.
 .8ن جتري االنتخابات بأشكالها كافة بشكل دوري ومنتظم وفقا ً للمواعيد احملددة
في القوانني ذات العالقة ،واإلسراع بتنظيم االنتخابات ،الرئاسية والتشريعية
واحمللية ،وتهيئة األجواء الالزمة لها.
 .9تكريس األجهزة األمنية أسوة باإلدارات املدنية كأجهزة دولة مهنية تخضع
للقانون وللسلطة السياسية ،وإبعاد هذه األجهزة عن التسييس والفصائلية
والوالءات احلزبية والتجاذبات السياسية
ثانياً .التوصيات في مجال السياسات
 .1إتباع املؤسسات العامة غير الوزارية كافة إلى مجلس الوزراء ،وذلك حتى
ميارس مجلس الوزراء الدور اإلشرافي والرقابي املناط به حسب ما هو وارد
في القانون األساسي.
 .2وجوب التزام املؤسسات العامة غير الوزارية بتقدمي تقارير دورية وسنوية أو
عند الطلب عن أعمالها ونشاطاتها إلى كل من مجلس الوزراء واملجلس التشريعي
ونشره للجمهور ،وذلك حتى يتمكن املجلس واملجتمع املدني من إعمال رقابته
السياسية واملالية في هذا الصدد.
 .3ترشيد إنشاء املؤسسات العامة غير الوزارية ،بحيث تكون هناك حاجة ماسة
وحقيقية لها ،وإعادة توفيق أوضاع املؤسسات العامة غير الوزارية القائمة
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حالياً؛ سواء بإلغاء غير الضروري منها ،ودمج البعض منها في الوزارات
القائمة املشابهة لها في العمل.
 .4الكف عن سياسة التعيني في الهيئات احمللية ،وتنظيم االنتخابات كآلية وحيدة
الختيار رؤساء هذه املجالس وأعضائها.
 .5التوافق بني الكتل البرملانية على تشكيل هيئة مكتب رئاسة املجلس التشريعي،
مبا يسمح مبشاركة أوسع في صنع القرار في املجلس ،وبشكل يشمل جميع
الكتل البرملانية ،مع مراعاة األغلبية البرملانية.
 .6تفعيل مبادئ املساءلة في القطاع األمني.
 .7إقرار نظام التشكيالت والتعيينات في اخلدمة املدنية وفقا ً خلطط مدروسة للحد
من التضخم في مجال الوظيفة العمومية.
 .8حتديد مرجعيات األجهزة األمنية والصالحيات اإلشرافية والرقابية لكل من
مجلس الوزراء ،والرئاسة ،بحيث ال يدع مجاالً للتأويل ،وتشكيل جهاز سياسي
للبت في أي نزاعات تنشب بني الرئيس ،ورئيس الوزراء ،ووزير الداخلية،
ومدير األمن.
ثالثاً .التوصيات املتعلقة بالنصوص القانونية
 .1ينبغي بداي ًة تشكيل جلنة قانونية من كافة األطراف ذات العالقة ،تتولى معاجلة
التشريعات كافة التي مت سنها أو إدخال تعديالت عليها خالل فترة االنقسام،
وما ترتب عليها من حقوق والتزامات ،والتقرير حول ما يجب إبقاؤه وما يجب
إلغاؤه منها.
 .2حتديد اختصاصات رئيس السلطة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء بشكل ينهي
التداخل وعدم الوضوح القائم في الصالحيات بينهما.
 .3إدخال تعديل على نص املادة  43من القانون األساسي ،بحيث يتم حتديد
املجاالت التي ال يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانني فيها.
 .4وضع إطار قانوني لالستفتاء؛ سواء بسن قانون خاص باالستفتاء ،أو
إضافة باب في قانون االنتخابات حول االستفتاء .ويجب أن يعالج اإلطار
القانوني من ميلك صالحية الدعوة لالستفتاء ،من هم أصحاب حق االقتراع
في االستفتاء ،وما هي مدى إلزامية نتائج االستفتاء ،ومن يصيغ سؤال
االستفتاء ،وما هي معايير أو الشروط الواجب توافرها في السؤال ،وما هي
اإلجراءات التي حتكم االستفتاء.
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 .5إزالة التضارب القائم حول صالحيات األجهزة األمنية؛ سواء املوجودة في
القانون األساسي أو القوانني األخرى الناظمة للموضوع األمني.
 .6مراجعة شاملة للمنظومة القانونية الناظمة لعمل املجلس التشريعي وتطويرها،
لعدم تكرار حالة االستعصاء التشريعي القائمة التي حتول دون تفعيل املجلس.
 .7تعديل املادة  47مكرر من القانون األساسي ملنع تعدد التفسيرات واالجتهادات،
بحيث يجري تفصيل اختصاصات املجلس التشريعي في املرحلة االنتقالية ،أو
استحداث مواد في النظام الداخلي للمجلس التشريعي حتدد فيها صالحيات
املجلس التشريعي القائم في املرحلة االنتقالية (الفترة بني انتخاب املجلس
اجلديد وتسلمه مهامه رسمياً) ملنع استغالل هذه الفترة في إصدار قوانني أو
املصادقة على مراسيم تؤثر في طبيعة النظام السياسي.
 .8إضافة مادة إلى املواد املتعلقة برئيس السلطة املؤقت في القانون األساسي
حتدد ،بشكل واضح ،صالحياته خالل الفترة االنتقالية املتمثلة بستني يوماً،
واألمور التي ال يحق له اتّخاذ قرارات بشأنها.
 .9إضافة مادة إلى القانون األساسي حتدد ،بشكل واضح ،ما هو خارج صالحيات
الرئيس في حالة الطوارئ.
 .10إضافة مادة إلى القانون األساسي في باب صالحيات رئيس السلطة حتدد،
بشكل واضح ،صالحيات الرئيس في املرحلة االنتقالية (الفترة بني انتخاب
الرئيس اجلديد وأدائه اليمني الدستورية) والقضايا التي ال يحق له اتّخاذ
قرارات بشأنها.
 .11حتديد واضح لصالحيات مجلس الوزراء في الفترة االنتقالية (حكومة تسيير
األعمال) من خالل إعادة صياغة املادة ( 78الفقرة  )3واملتعلقة بصالحيات
حكومة تسيير األعمال.
 .12تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي فيما يتعلق بحقوق وواجبات الكتل
البرملانية.
 .13تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي إليجاد حل ملشكلة حتقق النصاب
القانوني كشرط لصحة انعقاد املجلس في ظل عقبة اعتقال أعضاء املجلس
التشريعي من قبل االحتالل اإلسرائيلي .ومعاجلة موضوع توكيل األعضاء
لزمالئهم أعضاء املجلس التشريعي للقيام مبهامهم التشريعية ملنع تكرار ما
حدث من خالف ،وإيجاد صيغة قانونية ترسخ اعتماد مبدأ التوافق بني الكتل
البرملانية في املجلس التشريعي في حال تغيب عدد كبير من أعضاء املجلس
ألسباب قسرية ،أو في أي ظروف أخرى قد متنع وصول أعضاء املجلس من
احملافظات األخرى ملقر املجلس.
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 .14إعادة النظر في املادة ( )4من النظام الداخلي املتعلقة بانتخاب ومهام هيئة
املكتب ،بشكل يحدد بوضوح فترة الوالية وطبيعة االختصاصات لهيئة
املكتب في الفترة الواقعة بني دورتني.
 .15تعديل النظام الداخلي في املواد ( ،19و ،20و ،23و ،)24بحيث يتولى املجلس
املصادقة على محضر جلسته األخيرة في اجللسة ذاتها.
 .16اعتماد نص املادة ( )52من القانون األساسي في ما يتعلق بدور الرئيس في
افتتاح الدورة البرملانية األولى فقط لفض التناقض الواقع في هذا املجال مع
املادة ( )2البند األول من النظام الداخلي ،مع ضرورة توضيح دور الرئيس
املراسيمي والرمزي.
 .17العمل على إيجاد إطار تشريعي ناظم لعمل صندوق االستثمار الفلسطيني
ومرجعياته.
 .18توضيح صالحيات الرئيس ومجلس الوزراء في مجال التعيينات املشتركة
للمناصب العليا من خالل إزالة التعارض القانوني في صالحيات كل منهما.
 .19تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق باإلشراف اإلداري على احملاكم،
بحيث يتم حتديد طبيعة ومفهوم هذا اإلشراف من ناحية ،ووضع ضوابط
وحدود لصالحية كل من مجلس القضاء األعلى ،ووزير العدل ،في ممارسة
هذا اإلشراف من ناحية أخرى.
 .20إزالة االلتباس احلاصل بشأن دور مجلس القضاء األعلى ووزير العدل فيما
يتعلق مبوازنة السلطة القضائية ،بحيث تتم إعادة صياغة النصوص القانونية
املتعلقة مبوازنة السلطة القضائية بشكل تفصيلي ،وإزالة أي غموض من
شأنه إتاحة املجال للصراع على الصالحيات بني وزير العدل ومجلس القضاء
بشأن موازنة السلطة القضائية.
 .21وضع ضوابط حتدد صالحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في إصدار
قرارات تعيني شاغلي الوظائف القضائية وعزلهم بعد التنسيب من مجلس
القضاء األعلى ،وحتديد فترة زمنية معينة إلصدار قرار التعيني أو العزل،
وإذا ما مت جتاوز املهلة يصدر قرار التعيني أو العزل حكما ً باعتبار أن قرار
الرئيس هو قرار كاشف لقرار مجلس القضاء األعلى صاحب االختصاص
األصيل في تعيني شاغلي الوظائف القضائية.
 .22وضع ضوابط حتدد آلية وشروط تعيني قضاة محكمة االنتخابات ،بحيث
حتد من السلطة التقديرية املمنوحة لرئيس السلطة الوطنية في هذا املجال،
وتضمن عدم التحيز السياسي ألعضاء احملكمة.
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 .23إعادة النظر في آلية تعيني النائب العام ،مبا يضمن مصادقة املجلس التشريعي
على عملية التعيني ،وذلك حتى يتمكن املجلس التشريعي من مساءلة النائب
العام عن أعماله.
 .24وضع شروط محددة لندب القضاة املقدم من وزير العدل وفقا ً لقانون السلطة
القضائية لسنة  2002مؤقتا ً للقيام بأعمال قضائية غير عمله ،أو باإلضافة
إليه ،أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية.
 .25إزالة االلتباس احلاصل بني وزير العدل والنائب العام فيما يتعلق بعمل النيابة
العامة ،بحيث حتدد بوضوح صالحية كل جهة مبا ال يعيق عمل النيابة العامة
من جهة ،وال يغيب من دور وزير العدل من ناحية أخرى.
 .26اإلسراع بإنشاء محكمة دستورية ،وذلك ملمارسة الصالحيات املناطة بها
وفق القانون األساسي وقانون احملكمة الدستورية ،وإعادة النظر في كيفية
تشكيل احملكمة وتعيني قضاتها ،وحتديد االختصاصات املمنوحة لها ،بحيث
ال يجعل منها طرفا ً في أي صراع سياسي قد يثور بني أطراف السلطة
احلاكمة ،ومينح لها الدور األساسي في حتقيق مبدأ سيادة القانون في كل ما
يصدر عن السلطات الثالث.
 .27إصدار قانون أحزاب سياسية يحدد من له حق املشاركة السياسية كحزب
سياسي في االنتخابات اخلاصة بالسلطة الوطنية.
 .28إلغاء القرار بقانون لسنة  2009بشأن تعديل أحكام قانون انتخابات الهيئات
احمللية الذي يش ّرع التعيني في الهيئات احمللية املنتخبة.
 .29تعزيز ضمانات استقالل جلنة االنتخابات املركزية في القانون :وميكن
ذلك من خالل النص على أن تعيني اللجنة يكون بقرار مشترك من الرئيس
واملجلس التشريعي ،أو من خالل اشتراط مصادقة املجلس التشريعي على
تعيني أعضاء اللجنة ،وأن يتم تعديل عضوية اللجنة بالطريقة نفسها .كما
يجب النص على أن ال يكون أعضاء اللجنة منتمني إلى حزب سياسي ،ومنح
اللجنة صالحية اقتراح موازنتها املالية ،والنص على عدم جواز عزل عضو
اللجنة إال بوجود مبرر قانوني.
 .30تضمني قانون االنتخابات نصا ً يقضي بعدم جواز تغيير تشكيلة محكمة قضايا
أي من قضاتها طوال فترة العملية
االنتخابات أو تغيير أو عزل أو استبدال ٍّ
االنتخابية ،إال إذا كان هناك مقتضى قانوني لذلك .وتكون قرارات محكمة
قضايا االنتخابات نهائية ،لكن يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.
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 .31أن يشمل اإلطار القانوني لالنتخابات أحكاما ً كافية حول تنظيم آلية تقدمي
الشكاوى االنتخابية ومتابعتها ،بحيث يكون ألي شخص ذي مصلحة قانونية
أن يتقدم بشكوى ،وأن على اللجنة أن تتعامل مع الشكاوى بسرعة وشفافية.
وأن تعطى اللجنة صالحية فرض غرامات مالية على من يثبت لديها مخالفته
القانون .وميكن استئناف قرارات اللجنة بخصوص الشكاوى االنتخابية
أمام محكمة قضايا االنتخابات.
 .32النص بوضوح على أن على املوظفني الرسميني الوقوف موقف احلياد
طوال العملية االنتخابية ،وعدم املشاركة في الدعاية االنتخابية ،وأن للجنة
االنتخابات إحالة أي موظف يخالف هذا احلكم إلى املؤسسة التي يعمل بها
التخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة بحقه.
 .33الرقابة على متويل احلمالت االنتخابية بإضافة املواد واألحكام التي توضح
آلية الرقابة ،كما أن على جلنة االنتخابات إصدار أنظمة تفصيلية للرقابة
املالية.
 .34إعادة تعديل كافة القوانني املتعلقة باملؤسسات العامة غير الوزارية لكي
تنسجم مع ما ورد في املادتني ( ،68و )69من القانون األساسي.
 .35وجوب تنظيم كافة املؤسسات العامة غير الوزارية مبوجب قوانني تصدر
عن املجلس التشريعي ،وليس مبوجب مراسيم أو قرارات رئاسية كما هو
الوضع حالياً ،بحيث يحدد القانون آليات مساءلتها وشروط ومعايير شغل
وظائفها الرئيسية ،وحيادية ومهنية شاغليها ،مع وجوب تشديد الرقابة على
تعيني هؤالء من قبل جلنة خاصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض مثالً ،والتزامهم،
وكذلك بالعمل مع أي حكومة بغض النظر عن لونها السياسي ،وبشكل مهني،
وتقدمي كافة املعلومات الالزمة لها ،وعدم وضع العراقيل في طريق عملها،
وأن يكون لكل من هذه املؤسسات العامة غير الوزارية نظام مالي وإداري
معتمد لتسهيل مهمة الرقابة واملساءلة على أعمالها.
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طبيعة النظام السياسي الفلسطيني وإشكاليات
التداول السلمي للسلطة
متهيد
تتباين النظم السياسية في العالم بني نظم رئاسية ونظم برملانية ونظام مجلس أو
جمعية ونظم مختلطة ،ففي النظام الرئاسي يكون رئيس الدولة على رأس الهرم
السياسي ،ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب ،ويتولى رئيس الدولة رئاسة
السلطة التنفيذية ،ومن ضمنها احلكومة التي يختار وزراءها ،وله احلرية في عزل
وزرائه .وفي هذا النظام أيضاً ،حتتاج الوزارة إلى ثقة البرملان ،وليس للرئيس
صالحية حل البرملان ،كما يقوم هذا النظام على الفصل شبه التام بني السلطات
1
الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
أما النظام البرملاني ،فيقوم على أساس وجود برملان منتخب مباشرة من قبل
الشعب ،ويتم انتخاب رئيس الدولة من قبل البرملان (السلطة التشريعية) مع إمكانية
إزاحته عن منصبه .وال يتمتع رئيس الدولة بأية صالحيات فعلية ،وإمنا صالحياته
ذات بعد مراسيمي .كما يتم اختيار رئيس الوزراء في النظام البرملاني بالتشاور
بني رئيس الدولة والكتل البرملانية ،الذي بدوره يشكل احلكومة ويعرضها على
البرملان لنيل الثقة ،ويكون في الغالب من الكتلة األكبر في البرملان ،أو الكتلة التي
حتظى بدعم واسع من باقي الكتل البرملانية األخرى ،ويكون رئيس مجلس الوزراء
2
وحكومته مسؤوالً أمام البرملان.
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ويتمتع البرملان في النظام املجلسي بالسلطة الفعلية ،فهو منتخب من الشعب،
ويتولى تعيني احلكومة وإقالتها ،وتخضع السلطة التنفيذية للبرملان وتوجيهاته.
ويجمع النظام املختلط بني خصائص من النظام الرئاسي وأخرى من النظام
البرملاني ،فالرئيس ينتخب مباشرة من الشعب وتكون السلطة التنفيذية برأسني
(رئيس ورئيس وزراء) وتخضع احلكومة للبرملان الذي مينحها الثقة ويحجبها
عنها أو عن أحد أعضائها.
وفيما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني ،فقد مر مبراحل عدة منذ توقيع اتفاق
أوسلو وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من األرض الفلسطينية ،كما
شهد تغييرات جوهرية عدة شملت قضايا إستراتيجية تتعلق ببنيته وآليات عمله
ومستقبله .هذا التحول كان له أثره على طبيعة السلطات الثالث واختصاصها،
وعلى طبيعة العالقة بني مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت على
امتداد خمسة عقود املمثل الوحيد للشعب الفلسطيني ،واإلطار املوحد للقوى
السياسية الفلسطينية ،ومبثابة النظام السياسي الفلسطيني ،ومؤسسات السلطة
الوطنية باعتبارها نظاما ً فرعيا ً انبثق عن املنظمة وأسس بقرار منها.
فمنذ نشوء السلطة الفلسطينية العام  1994على األرض الفلسطينية ،كانت مسألة
الفصل بني السلطات هامشية ،على اعتبار أنه نظام جديد يسعى لبسط سيطرته
وإثبات وجوده .وعليه ،فقد جمع رئيس السلطة الفلسطينية ولغاية العام 2003
بني منصبي رئيس السلطة ورئيس مجلس الوزراء ،ولم يكن مساءالً أمام املجلس
التشريعي عن أعماله.
وفي العام  ،2003استحدث منصب جديد هو منصب رئيس مجلس الوزراء ،الذي
تولى جزءا ً من صالحيات رئيس السلطة الوطنية ،وأصبح مسؤوالً أمام املجلس
التشريعي وفق ما نصت عليه املادة  74البند  3من القانون األساسي “رئيس
الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام املجلس
التشريعي”.
وقد جاء استحداث هذا املنصب في ظل ظروف غير طبيعية ،ما جعل مسألة نقل
جزء من صالحيات الرئيس لرئيس الوزراء مسألة استرضائية ،في محاولة لدفع
الرئيس الفلسطيني الراحل السيد ياسر عرفات للتنازل عن جزء من صالحياته
لرئيس الوزراء.
أي من املعايير
ويتضح مما سبق أن النظام السياسي الفلسطيني ال تنطبق عليه ٌّ
السابقة؛ سواء تلك املتعلقة بالنظام الرئاسي أو النظام البرملاني ،إمنا يخلط بني
االثنني ،فهو رئاسي من ناحية إذ يجعل انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة،
وهو برملاني من ناحية أخرى إذ يجعل احلكومة مسؤولة أمام البرملان ويجب أن تنال
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ثقته .وقد أشار القانون األساسي في املادة ( )5إلى أن “نظام احلكم في فلسطني
نظام دميقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية واحلزبية وينتخب فيه رئيس
السلطة الوطنية انتخابا ً مباشرا ً من قـبل الشعب ،وتكون احلكومة مسؤولة أمام
الرئيس واملجلس التشريعي الفلسطيني”.
من جهة أخرى ،دخل طرف جديد إلى النظام السياسي الفلسطيني؛ أال وهو حركة
حماس التي فازت في االنتخابات التشريعية الثانية بتاريخ .2006/1/25
وتعيش هذه األطراف الثالثة (منظمة التحرير ،السلطة الوطنية ،حركة حماس) منذ
ذلك التاريخ حالة من اجلدل لتحديد العالقات فيما بينها ،مبا ال يخل بوحدة النظام
السياسي وشموليته ،وهو جدل وإن كان متواجدا ً قبل إجراء االنتخابات التشريعية
األخيرة ،إال أنه ازداد بعد إجراء هذه االنتخابات ،وشكل أزمة للنظام السياسي
وبنيته وطبيعة العالقة بني سلطاته ،األمر الذي يستدعي إعادة دراسته لتوضيح
طبيعة العالقة بني هذه املكونات ،بعد أن أصبحت هذه املكونات محور الصراع على
الساحة الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية.
وقد كان لطبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي اعتمد في العام  2003بعد
تعديل القانون األساسي دور مهم في تعميق حدة الصراع بني القوى الفلسطينية.
فاعتماد النظام املختلط ،وبشكل غير متوازن ،ساهم في فشل عملية االنتقال السلمي
للسلطة بعد االنتخابات التشريعية الثانية العام .2006
ونتج عن هذا التحول في النظام السياسي الفلسطيني الكثير من اإلشكاليات ،وفي
مقدمتها إشكالية أساسية تتعلق بالفصل بني السلطات ،والتداخل في االختصاصات
فيما بينها ،وذلك لقصور القانون األساسي عن حتديد اختصاص كل سلطة بشكل
دقيق .وهو ما شكل عقبة أمام االنتقال السلمي للسلطة ،فغموض النصوص وعدم
وضوحها ،بل وتضاربها أحياناً ،وغيابها أحيانا ً أخرى ،أسهم بشكل واضح في
الصراع الذي دار على السلطة بعد االنتخابات التشريعية الثانية في العام .2006
لذلك ،ونتيجة لوضع السلطة الفلسطينية حتت االحتالل ،واستمرار النضال الوطني
للتحرر ،وكجزء من احلل ،يتطلب أن ال تخضع فكرة تشكيل احلكومة لألقلية أو
األغلبية البرملانية ،إمنا تخضع ملبدأ التوافق الوطني .وبذلك ،ميثل االنتقال السلمي
للسلطة املشاركة في السلطة ،ألن الهدف من االنتخابات ال يتمثل في إقصاء أحد ،بل
حتديد حجم القوى وتبادل لألدوار .وفي ظل الظرف الذي تعيشه السلطة ينبغي
عدم وجود معارضه في مفهومها الكالسيكي ،وذلك لتكون هناك حكومة توافق
وطني تكون الضامن الرئيسي لالنتقال السلمي للسلطة.
وفي اإلطار نفسه ،يتوجب األخذ بعني االعتبار الوضع اجلغرافي للحالة الفلسطينية
(الضفة الغربية وقطاع غزة) ومسألة االنفصال اجلغرافي الذي سبب نشوء
واقعيني مختلفني ،وأوجد موقفا ً منطيا ً أثر سلبا ً على طبيعة العالقة بينهما ،وهو ما
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يتطلب معاجلة جدية تتضمن إعادة توحيد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
وقطاع غزة.
وفيما يلي استعراض لإلطار القانوني واملؤسساتي لكل سلطة من السلطات الثالث،
ومن ثم أهم العقبات التي برزت أمام االنتقال السلمي للسلطة نتيجة لطبيعة النظام
السياسي القائم:
أوالً .اإلطار القانوني واملؤسساتي للنظام السياسي الفلسطيني
 .1اإلطار القانوني واملؤسسي لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية
نص القانون األساسي الفلسطيني في املادة  34منه على انتخاب رئيس السلطة
الفلسطينية مباشرة من قبل الشعب .وميارس مهامه بعد أداء اليمني الدستورية
3
أمام املجلس التشريعي ،وبحضور رئيس املجلس الوطني ،ورئيس احملكمة العليا.
وقد حدد القانون األساسي املدة الرئاسية بأربع سنوات ،مع إمكانية الترشح ملرة
ثانية استنادا ً للمادة  36من القانون األساسي.
ووفقا ً لنصوص القانون األساسي الفلسطيني ،فقد جاءت اختصاصات رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية كما يلي:
 يختار رئيس السلطة الوطنية رئيسا ً للوزراء ويكلفه بتشكيل احلكومة ،وله حقإقالته أو قبول استقالته ،كما يحق للرئيس الطلب من رئيس مجلس الوزراء
دعوة حكومته لالنعقاد استنادا ً إلى املادة  45من القانون األساسي.
 رئيس السلطة الوطنية هو القائد األعلى للقوات الفلسطينية وفقا ً ألحكاماملادة ( )38من القانون األساسي.
 يجوز لرئيس السلطة الفلسطينية في حال وجود تهديد لألمن القوميسببه حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حتى كارثة طبيعية ،أن يعلن حالة
الطوارئ من خالل مرسوم مبدة ال تتجاوز ثالثني يوما ً (البند األول املادة
من  110من القانون األساسي) .كما ميكنه متديد فترة الطوارئ لثالثني
يوما ً أخرى ،لكن بعد موافقة ثلثي أعضاء املجلس التشريعي (البند  2املادة
من  110من القانون األساسي).
 حددت املادة 41من القانون األساسي مهام الرئيس ودوره املتمثل فياملصادقة على مشاريع القوانني التي أقرها املجلس التشريعي خالل فترة
ال تتجاوز ثالثني يوماً ،مع إمكانية إعادتها للمجلس التشريعي مرفقة
مبالحظاته وأسباب اعتراضه.
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 لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حق إصدار قرارات لها قوة القانون فيحاالت الضرورة ،واملتمثلة بعدم انعقاد املجلس التشريعي ،لكن مع وجوب
عرضها على املجلس في أول جلسة يعقدها ،وإال تكون في حكم امللغاة
مبوجب املادة ( )43من القانون األساسي.
وفي إطار تشريعات أخرى يتولى الرئيس مجموعة من الصالحيات كما يلي:
 تعيني موظفي بعض الفئات العليا دون تنسيب من أية جهة اختصاص؛ كتعينيوإعفاء محافظي احملافظات الفلسطينية ،وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم
( )22الصادر العام  2003بشأن اختصاصات احملافظني ،إضافة إلى تعيني
رئيس ديوان الفتوى والتشريع استنادا ً إلى املرسوم الرئاسي رقم ()286
للعام  ،1995ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية مبوجب قانون رقم ()18
للعام  ،2004وتعيني رئيس الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون مبوجب مرسوم
رئاسي رقم ( )2للعام .2010
 تعيني موظفي الفئة العليا بتنسيب من مجلس الوزراء الفلسطيني ،وأهمهاتعيني رئيس ديوان الرقابة اإلدارية واملالية مبوجب قانون ديوان الرقابة
املالية واإلدارية ،وتعيني رئيس هيئة مكافحة الفساد مبوجب قانون مكافحة
الفساد املعدل رقم ( )1للعام .2005
 أما في اجلانب األمني ،فيتم تعيني مدير األمن الداخلي بقرار من الرئيس،وبتنسيب من مجلس الوزراء وفق أحكام املادة ( )11من قانون اخلدمة في
قوى األمن.
 تعيني موظفي الفئة العليا بتنسيب من مجلس القضاء األعلى ،وأهم هذهالتعيينات واستنادا ً إلى أحكام املادة ( )107من القانون األساسي ،يتم
تعيني النائب العام بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب مجلس القضاء
األعلى .وكذلك وفقا ً ألحكام املادة ( )63من قانون السلطة القضائية رقم
( )1لسنة  .2002كما أن املادة ( )18من قانون السلطة القضائية رقم ()1
لسنة  ،2002أشارت إلى أن تعيني شاغلي الوظائف القضائية بقرار من
رئيس السلطة بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى .في حني نصت
املادة ( )55من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  ،2002على أن عزل
القضاة يتم مبرسوم يصدر من رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ قرار عزل
القاضي الصادر عن مجلس التأديب (متى صار نهائياً) ويعتبر العزل نافذا ً
من تاريخ صدور هذا القرار.
أما البناء املؤسسي ملكتب الرئيس ،فيتمثل باألمانة العامة للرئاسة ،يترأسها أمني
عام ،ومن ممثل شخصي للرئيس ،ورئيس ديوان الرئاسة ،وعدد من الدوائر
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كالبروتوكول والعالقات العامة ودائرة منسق احملافظات والدائرة القانونية،
ومجوعة من األجهزة األمنية (األمن الرئاسي ،واألمن الوطني ،واملخابرات العامة)
والعديد من املستشارين في العديد من املجاالت.
 .2اإلطار القانوني واملؤسسي ملجلس الوزراء
مت تعيني السيد محمود عباس كأول رئيس وزراء للسلطة الوطنية ،ونالت حكومته
الثقة من املجلس التشريعي بتاريخ  .2003/4/28ومن ثم فقد بدأ العمل على
إنشاء مؤسسة ملجلس الوزراء منفصلة عن مؤسسة الرئاسة ،وأصبح مجلس
الوزراء يعقد جلساته بصورة دورية ،وبجدول أعمال محدد مسبقاً ،وبشكل
منفصل عن اجتماعات القيادة الفلسطينية .ومت وضع نظام داخلي لعمله ،وأقام له
مجموعة من الوحدات اإلدارية.
ووفقا ً ألحكام املادة ( )63من القانون األساسي ،فإن مجلس الوزراء (احلكومة)
هي األداة التنفيذية واإلدارية العليا ،وأشارت إلى أن ما تبقى من صالحيات لم
ينص عليها القانون األساسي لرئيس السلطة هي من اختصاص مجلس الوزراء.
ويتم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل احلكومة من قبل رئيس السلطة الوطنية استنادا ً
إلى املادة ( )65من القانون األساسي ،وفور تكليفه يشرع بتشكيل احلكومة .وبعد أن
يشكل رئيس الوزراء حكومته يتقدم بطلب إلى املجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة
للتصويت على الثقة في احلكومة ،يتخلل اجللسة إلقاء البيان الوزاري الذي يحدد
برنامج احلكومة وسياستها ،ومتنح احلكومة الثقة إذا صوتت األغلبية املطلقة ألعضاء
املجلس التشريعي إلى جانبها استنادا ً إلى املادة ( )66من القانون األساسي.
بعد حصول احلكومة على الثقة من املجلس التشريعي ،وقبل مباشرة مهامها ،يؤدي
رئيس الوزراء وأعضاء حكومته اليمني الدستورية أمام رئيس السلطة الوطنية وفق
ما نصت عليه املادة ( )67من القانون األساسي.
وتتمثل املهام التي يقوم بها مجلس الوزراء استنادا ً إلى املادة ( )69من القانون
األساسي ،بوضع السياسة العامة ضمن حدود اختصاصه ،وفي ضوء البرنامج
الوزاري املصادق عليه من املجلس التشريعي ،وتنفيذ السياسات املقرة من
السلطات الفلسطينية املختصة ،ووضع املوازنة العامة لعرضها على املجلس
التشريعي ،وإعداد اجلهاز اإلداري ووضع هياكله ومتابعته واإلشراف عليه .كما
يشرف مجلس الوزراء على أداء الوزارات وسائر وحدات اجلهاز اإلداري ،ويتحمل
مسؤولية حفظ النظام واألمن الداخلي ،ويتولى إنشاء وإلغاء الهيئات واملؤسسات
أو ما في حكمها من وحدات اجلهاز اإلداري ،على أن ينظم كل منها بقانون ،وتعيني
رؤساء لها واإلشراف عليها وحتديد مهامها.
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كما أعطت املادة ( )70من القانون األساسي ملجلس الوزراء احلق في التقدم للمجلس
التشريعي مبشروعات القوانني ،وإصدار اللوائح ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
القانون .هذا إضافة إلى العديد من الصالحيات التي وردت في قوانني أخرى.
وتعتبر األمانة العامة ملجلس الوزراء اإلطار املؤسسي له ،ويرأسها أمني عام
مجلس الوزراء ،ويساعد األمني العام ملجلس الوزراء أمانة عامة مكونة من العديد
من اإلدارات والوحدات التنظيمية.
 .3اإلطار القانوني واملؤسسي للمجلس التشريعي
تنص املادة ( )47من القانون األساسي على أن املجلس التشريعي هو السلطة
التشريعية املنتخبة ،ويتولى مهامه التشريعية والرقابية على الوجه املبني في
نظامه الداخلي ،ويظهر من ذلك أن للمجلس التشريعي وظيفتني أساسيتني تتمثالن
بالتشريع والرقابة .ويشكل القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي
املصدرين األساسيني لهذه االختصاصات .وتتركز الصالحيات الدستورية
للمجلس التشريعي استنادا ً إلى القانون األساسي في ما يلي:
 سن التشريعات استنادا ً للمادة (.)47 منح احلكومة الثقة من قبل املجلس التشريعي (املادة .)66 حجب الثقة عن احلكومة أو عن بعض أعضائها أو عن رئيسها بقرار مناملجلس التشريعي (املواد  ،77و ،78و.)79
 الرقابة على أداء السلطة التنفيذية (املادة .)47 إقرار املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية (املواد  ،60و ،61و.)62 أداء الرئيس لليمني الدستورية أمام املجلس التشريعي (املادة .)35 قبول استقالة رئيس السلطة الوطنية من قبل املجلس التشريعي (املادة /37ب.)1 /
 املوافقة على قرار احملكمة الدستـورية بفـقدان الرئـيس ألهـليته املادة(/37ج.)1/
 إقرار اخلطة العامة للتنمية (املادة .)59 املوافقة على القروض (املادة .)92 -املصادقة على تعيني رؤساء عدد من الهيئات.
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ويقف على رأس السلطة التشريعية هيئة مكتب تنتخب في اجللسة االفتتاحية لكل
دورة عادية سنوية وفقا ً للمادة ( )2/2من النظام الداخلي للمجلس .ويتم انتخاب
رئيس ،ونائبني للرئيس ،وأمني للسر ،يكونون هيئة مكتب رئاسة املجلس مبوجب
املادة ( )50من القانون األساسي.
وحدد النظام الداخلي البنية اإلدارية واملالية للمجلس في املادة ( )11منه ،التي
نصت على إقامة أمانة عامة تشرف على جميع الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية
واإلعالمية والعالقات العامة والبروتوكول ،وتنفيذ قرارات املجلس ،وتبليغها
للجهات املعنية ،وضبط وحفظ كل الوثائق التي تتعلق بجلسات املجلس ،وأخذ
نصاب انعقاد اجللسات (احلضور والغياب).
ويرأس األمانة العامة (األمني العام) الذي تتم تزكيته من قبل هيئة املكتب في رئاسة
املجلس التشريعي ،ويصادق على تعيينه من قبل املجلس 4.وهو املستوى التنفيذي
األعلى املسؤول عن اجلسم اإلداري الذي يعمل على دعم أعمال املجلس التشريعي
وتعزيزها وتنفيذها.
 .4اإلطار القانوني واملؤسساتي للسلطة القضائية
شكل القانون األساسي وقانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  2002أساسا ً
مهما ً في تدعيم وتعزيز العملية القضائية في السلطة الوطنية الفلسطينية .فقد
نصت املادة ( )97من القانون األساسي على أن السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها
احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها.
كما نصت املادة ( )98من القانون األساسي على أن القضاة مستقلون ال سلطان
عليهم ،وال يجوز التدخل في شؤون العدالة .ويتم تعيني القضاة ونقلهم وانتدابهم
ومساءلتهم وفق قانون السلطة القضائية (املادة  99من القانون األساسي).
أما املادة ( )100من القانون األساسي ،فقد نصت على ضرورة إنشاء مجلس أعلى
للقضاء ،ويبني القانون طريقة تشكيله واختصاصاته.
كما نص قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  2002على أن السلطة القضائية
مستقلة ،ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ،وأن القضاة مستقلون ال
5
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ويشرف مجلس القضاء األعلى على السلطة القضائية التي تتمثل مهامه ،وفقا ً
لقانون السلطة القضائية لسنة  ،2002في رسم السياسة العامة للسلطة القضائية،
وإبداء الرأي في التشريعات القضائية ،كما يعد مشروع موازنة السلطة القضائية
واإلشراف على تنفيذها .كما ينسب لشغل الوظائف القضائية ،وإعارة القضاة،
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واتّخاذ القرار بنقلهم وندبهم .كما يعد ويقر الالئحة الداخلية ملجلس القضاء،
ويقوم بتعيني الهيئات واللجان الدائمة واملؤقتة واإلشراف عليها وفق القانون.
وتتشكل السلطة القضائية من مجلس القضاء األعلى ،ورئيس املجلس ،واألمانة
العامة ،والدوائر ،واللجان .ويتبع اإلدارة العامة ملجلس القضاء األعلى أربع دوائر
هي دائرة التفتيش القضائي ،ودائرة التدريب القضائي ،ومجلس التأديب القضائي،
وإدارة احملاكم.
ثانياً .أثر النظام السياسي الفلسطيني على عملية االنتقال السلمي للسلطة
بعد العام 2006
تعد االنتخابات الفلسطينية التي جرت في  2006/1/25األولى التي تشارك فيها
الفصائل الفلسطينية كافة ،باستثناء حركة اجلهاد اإلسالمي.
وقد فازت كتلة التغيير واإلصالح التابعة حلركة حماس ،وحصلت على  74مقعدا ً
من مقاعد املجلس التشريعي الـ  ،132مقابل  45مقعدا ً حلركة فتح ،في حني حصل
املستقلون على أربعة مقاعد ،وحصلت قائمة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني على
 3مقاعد ،وقائمة البديل املكونة من (ائتالف اليسار املكون من اجلبهة الدميقراطية
لتحرير فلسطني ،وحزب الشعب ،وفدا ،ومستقلني) حصلت على مقعدين .وقائمة
فلسطني املستقلة (املبادرة واملستقلون) حصلت على مقعدين .وقائمة الطريق
الثالث حصلت على مقعدين أيضاً 6.وبذلك حصلت حركة حماس على أغلبية مقاعد
املجلس التشريعي ،وهو ما يعني حصولها على األغلبية املطلقة التي متنحها تشكيل
احلكومة الفلسطينية.
وقد برزت مجموعة من اإلشكاليات أمام االنتقال السلمي للسلطة في أعقاب اإلعالن
عن نتائج االنتخابات التشريعية الثانية بعد فوز حركة حماس باألغلبية البرملانية
فيها ،وميكن إجمالها على النحو التالي:
 .1اإلشكاليات حول برنامج احلكومة
نص القانون األساسي في املادة ( )45على“ :يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس
الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته ،وله أن يطلب منه
دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد” .بينما أكدت املادة ( )46على أن دور مجلس
الوزراء مساعد للرئيس “يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة
سلطاته على الوجه املبني في هذا القانون األساسي” .في حني اعتبرت املادة ()63
من القانون األساسي أن “مجلس الوزراء (احلكومة) هو األداة التنفيذية واإلدارية
العليا التي تضطلع مبسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع
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التنفيذ ،وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها
القانون األساسي ،تكون الصالحيات التنفيذية من اختصاص مجلس الوزراء”.
وقد خال القانون األساسي الفلسطيني من أية تفصيالت تتعلق باإلجراءات التي
يجب أخذها باالعتبار عند تكليف املرشح بتشكيل احلكومة ،ومدى إلزامية أن ميثل
حزب األغلبية في البرملان ،وأن يتم التكليف بعد املداوالت بني الكتل البرملانية ،كما
لم يتضمن القانون األساسي أية نصوص توضح عالقة رئيس السلطة الوطنية
برئيس الوزراء املكلف من قبيل مدى إلزامية ما يتضمنه كتاب التكليف من قضايا
لرئيس الوزراء املكلف ،ومدى إلزامية عرض أسماء أعضاء احلكومة املشكلة على
الرئيس قبل عرضها على املجلس التشريعي لنيل الثقة ،ومدى إلزامية اطالع الرئيس
أو موافقته على البيان الوزاري قبل عرضه أمام املجلس التشريعي ،فقد شكلت كل
هذه التساؤالت مجاالً للتأويل من قبل طرفي الصراع في رئاسة السلطة من جهة،
ورئاسة احلكومة واملجلس التشريعي من جهة أخرى.
فبعد تنصيب املجلس التشريعي اجلديد ،وتسلمه مهامه الدستورية ،كلف الرئيس
محمود عباس السيد إسماعيل هنية النائب عن حركة حماس في املجلس التشريعي
بتشكيل احلكومة العاشرة .وطالبه بضرورة مراعاة مجموعة من النقاط املتمثلة
بالتزامات السلطة الفلسطينية ،والعمل على حتقيق األهداف الوطنية وفقا ً لوثيقة
إعالن االستقالل ،وقرارات املجلس الوطني ،ومواد القانون األساسي للسلطة
الفلسطينية ،وقرارات القمم العربية ،وااللتزامات التي وردت في خطاب الرئيس
7
األخير أمام املجلس التشريعي في جلسته االفتتاحية في ،”2006/2/18
مستندا ً في ذلك إلى نص املادة ( )46من القانون األساسي واملادة ( )74من القانون
األساسي البند األول ،التي تنص على “يعتبر رئيس الوزراء مسؤوالً أمام رئيس
السلطة الوطنية عن أعماله وأعمال حكومته”.
إال أن الرد الذي تلقاه رئيس السلطة الوطنية على كتاب التكليف من رئيس الوزراء
املكلف السيد إسماعيل هنية لم يتضمن االلتزام بالقضايا املدرجة في كتاب التكليف،
ما دفع بالرئيس إلى توجيه رسالة للسيد هنية بتاريخ  ،2006/3/23تضمنت أن
برنامج احلكومة املقترح لم يتضمن النقاط التي وردت في كتاب التكليف .وشدد
الرئيس على واجب احلكومة في العمل على صيانة املكتسبات واإلجنازات السياسية
والقانونية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية وتعزيز مكانتها ،وحقوق الشعب في
منظومة وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية .وضرورة جتنب اتخاذ
أي موقف يعرض الشعب الفلسطيني للعزلة ،ويضع السلطة الفلسطينية والشعب
8
الفلسطيني في مجال تناقض مع الشرعية الدولية.
وبدأت حركة حماس حوارا ً مع الكتل البرملانية وشخصيات مستقلة وتكنوقراط
للمشاركة في احلكومة ،وبعد املشاورات التي أجرتها حركة حماس مع حركة
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فتح رفضت األخيرة املشاركة في احلكومة ،وذلك التساع الفجوة بني برنامجها
وبرنامج حركة حماس بعد أن رفضت حركة حماس إجراء تغييرات على البرنامج
9
احلكومي واألخذ باملالحظات التي تقدمت بها حركة فتح.
أما اجلبهة الشعبية فقد أبدت استعدادا ً للمشاركة في احلكومة .ولكن بعد أن عقد
الطرفان العديد من االجتماعات لدراسة شكل الشراكة والوزارات التي ستوكل
للجبهة ،رفضت اجلبهة الشعبية االنضمام للحكومة لعدم موافقة حركة حماس على
اعتماد بند في البرنامج احلكومي يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعيا ً
ووحيدا ً للشعب الفلسطيني ،وهو ما رفضته حركة حماس مشترطة إعادة صياغة
مؤسسات منظمة التحرير لكي تشمل الفصائل كافة تطبيقا ً التفاق القاهرة .2005
ومتثلت نقاط اخلالف بني فصائل منظمة التحرير وحركة حماس بشأن االشتراك
في احلكومة ،برفض حركة حماس إدراج وثيقة االستقالل ودور منظمة التحرير
الفلسطينية باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،واملوافقة على
قرارات الشرعية العربية والدولية وتضمينها برنامج احلكومة.
ودفع الرفض من قبل الفصائل للمشاركة في احلكومة ،حركة حماس إلى تشكيل
احلكومة العاشرة مبفردها برئاسة السيد إسماعيل هنية.
وتقدمت حركة حماس للمجلس التشريعي بطلب لعقد جلسة خاصة ملناقشة البيان
الوزاري ونيل ثقة املجلس .وعقد املجلس جلسة خاصة بحضور  108أعضاء
وتغيب  24عضوا ً عن اجللسة .وبعد أن أدلى رئيس احلكومة السيد إسماعيل هنية
بالبيان الوزاري حصلت حكومته على ثقة املجلس مبوافقة  71عضوا ً ومعارضة
10
 36وامتناع  2عن التصويت.
وتبع ذلك عملية نقل للسلطة من قبل حكومة تسيير األعمال برئاسة السيد أحمد
قريع للحكومة اجلديدة بسالسة ودون أية عوائق تذكر.
وعلى الرغم من تسلم احلكومة مهامها ،استمر برنامج احلكومة في تشكيل أزمة
بني احلكومة والرئاسة ،فقد قام رئيس السلطة الوطنية بإصدار العديد من القرارات،
وبخاصة في الشأن األمني واإلداري كتعيني كبار املوظفني دون تنسيب من مجلس
الوزراء وفق ما نصت عليه القوانني.
وبالتالي فشلت مؤسستا الرئاسة ورئاسة الوزراء في التوافق على تشكيل
احلكومة ،وعلى مضمون البيان الوزاري ،وهو ما شكل عقبة أمام التعاون بينهما،
بل عملتا بشكل متنافر ومن خالل برنامجني مختلفني.
وهكذا ،وبعد فوز حركة حماس وحصولها على أغلبية مقاعد املجلس التشريعي في
االنتخابات التشريعية الثانية بتاريخ  ،2006/1/25وتشكيلها احلكومة العاشرة
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برئاسة السيد إسماعيل هنية ،أصبحت حركة حماس تسيطر على املجلس التشريعي
واحلكومة ،بينما بقيت حركة فتح حتتفظ مبنصب رئاسة السلطة الوطنية ،وانتقلت
إلى مقاعد املعارضة في املجلس التشريعي ،ما زاد من حدة اخلالف بني مؤسسة
الرئاسة ومجلس الوزراء والتنافس على الصالحيات بينهما.
 .2اإلشكاليات املتعلقة بالتعيينات في األجهزة األمنية
إن عدم وضوح بعض النصوص في القانون األساسي ،وتضاربها ،أو عدم وجودها
أحيانا ً أخرى ،أحدثت تضاربا ً في الصالحيات وزادت من حدة الصراع حولها بني
مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس الوزراء.
ونصت املادة ( )39من القانون األساسي على أن “رئيس السلطة هو القائد األعلى
للقوات الفلسطينية” ،بينما جعلت املادة ( )69البند (“ )7مسؤولية حفظ النظام
العام واألمن الداخلي” من اختصاص مجلس الوزراء ،وهو ما يعني مسؤولية رئيس
الوزراء عن حفظ النظام واألمن العام دون خضوع جميع األجهزة األمنية لسلطته.
كما نصت املادة ( )46من القانون األساسي على“ :يساعد مجلس الوزراء الرئيس
في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه املبني في هذا القانون األساسي” ،وهو
ما فسر من قبل بعض األطراف على أنه امتالك رئيس السلطة الفلسطينية جلميع
الصالحيات وفق القانون ،وأن مجلس الوزراء يتمثل دوره في مساعدة الرئيس في
أداء مهامه وال يتقاسمها معه.
وبرز الصراع بني الرئاسة واحلكومة حول تبعية األجهزة األمنية ،حني قام الرئيس
محمود عباس بتعيني عدد من قادة األجهزة األمنية التي يفترض أن يتم تنسيبها من
قبل مجلس الوزراء استنادا ً إلى قانون اخلدمة لقوى األمن رقم ( )8لسنة ،2005
الذي نص على “ينسب مجلس الوزراء مدير عام األمن الداخلي ويعني بقرار من
رئيس السلطة الوطنية” وفقا ً ألحكام املادة (.)11
كما قام الرئيس محمود عباس بإجراء تعيينات في األجهزة األمنية التي يفترض
أنها تابعة لوزارة الداخلية ،كتعيني رشيد أبو شباك مديرا ً عاما ً لألمن الداخلي
بتاريخ  2006/2/20بناء على تنسيب حكومة تصريف األعمال برئاسة السيد
أحمد قريع في جلستها املنعقدة بتاريخ  ،2006/2/16واعتبر نائب رئيس مجلس
الوزراء السيد ناصر الدين الشاعر أن هذا التعيني من شأنه التأثير على الصالحيات
املمنوحة للحكومة اجلديدة ،وإضعاف دورها ،وبخاصة في تطبيق القانون وفرض
11
األمن كون احلكومة مسؤولة أمام البرملان حلفظ األمن العام.
كما عني الرئيس السيد صخر بسيسو مديرا ً عاما ً للمعابر واحلدود ،وعبد الرزاق
املجايدة مستشارا ً عسكريا ً مهمته التنسيق بني وزارة الداخلية واألجهزة األمنية،
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وسليمان حلس قائدا ً لقوات األمن في الضفة الغربية .وقد زادت تلك التعيينات
من حدة اخلالفات بني رئيس السلطة واحلكومة التي أبدت اعتراضها على هذه
التعيينات ،والتي تتطلب تنسيبا ً من مجلس الوزراء ،وليس من مجلس الوزراء
السابق املنتهية واليته قانونا ً (مجلس وزراء احلكومة التاسعة) ،الذي ميارس
أعماله كحكومة تسيير أعمال.
بينما رفضت الرئاسة الفلسطينية قرار وزير الداخلية في احلكومة العاشرة السيد
سعيد صيام بتعيني السيد محمود فرج مديرا ً عاما ً للمعابر بدالً من سليم أبو صفية
مدير عام املعابر دون تنسيق مع رئيس السلطة الوطنية ،التي سارعت بإلغاء القرار
وإعادة تعيني سليم أبو صفية مديرا ً عاما ً للمعابر 12.كما قررت الرئاسة تعيني
السيد موسى أبو غزة مديرا ً عاما ً ملعبر رفح البري ،خلفا ً للسيد سمير أبو نحل،
13
وكذلك تعيني سمير احلارون مديرا ً عاما ً ملعبر رفح التجاري (كرم أبو سالم).
 .3اإلشكاليات حول وثيقة الوفاق الوطني
افتقر القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ألية مواد تشير ،من قريب أو
من بعيد ،إلى موضوع االستفتاء الشعبي حول القضايا املهمة واملصيرية .وكان
املجلس التشريعي األول قد حاول تعديل القانون األساسي بإضافة مادة تتعلق
باالستفتاء ،إال أن تغيب عدد كبير من النواب عن اجللسة أدى إلى منع توفر نصاب
قانوني (ثلثي أعضاء املجلس) إلجراء تعديل على القانون األساسي.
وفي ظل الصراع بني حركتي فتح وحماس ،طرحت العديد من املبادرات حلل
األزمة ،وكان آخرها وثيقة الوفاق الوطني التي طرحتها مجموعة من قادة األسرى
في السجون اإلسرائيلية الذين ينتمون إلى غالبية الفصائل الفلسطينية ،وعلى
رأسها حركتا فتح وحماس بتاريخ  ،2006/5/9وتركزت النقاط الرئيسة في
الوثيقة التي وقعها قادة األسرى (فتح ،وحماس ،واجلهاد اإلسالمي *،واجلبهة
14
الشعبية ،واجلبهة الدميقراطية) في:
وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل ،وتوحيد اخلطاب السياسي
الفلسطيني على أساس برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية
وقرارات الشرعية الدولية املنصفة للشعب الفلسطيني ،الذي متثله منظمة
التحرير وباقي الفصائل الفلسطينية.
التمسك بخيار املقاومة مبختلف الوسائل ،وتركيز املقاومة في األراضي
احملتلة العام  67إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي،
واالستمرار في املقاومة الشعبية اجلماهيرية ضد االحتالل مبختلف أشكاله
*

حركة اجلهاد اإلسالمي حتفظت على البند املتعلق باملفاوضات.
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ووجوده وسياساته ،واالهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات واجلهات
والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه املقاومة الشعبية.
احترام املصلحة الوطنية العليا التي تقتضي احترام الدستور املؤقت
للسلطة ،والقوانني املعمول بها ،واحترام مسؤوليات وصالحيات
الرئيس ،واحترام مسؤوليات وصالحيات احلكومة .وأهمية وضرورة
التعاون اخلالق بني الرئاسة واحلكومة والعمل املشترك وعقد االجتماعات
الدورية بينهما لتسوية أية خالفات باحلوار األخوي استنادا ً إلى الدستور
املؤقت واملصلحة الوطنية العليا.
تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة الكتل البرملانية
كافة ،وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة
هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا ً وعربيا ً
وإقليميا ً ودولياً.
كما اعتبرت الوثيقة أن إدارة املفاوضات هي من صالحية منظمة التحرير
الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك باألهداف
الوطنية الفلسطينية وحتقيقها ،على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على
املجلس الوطني الفلسطيني للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيث ما
أمكن.
وتباينت مواقف الفصائل الفلسطينية حول وثيقة الوفاق الوطني بني املؤيد لها
واملتخوف منها .وعقدت األطراف الفلسطينية بتاريخ  2006/6/10حوارا ً
وطنيا ً في مدينتي رام والله وغزة ملناقشة الوثيقة بغية التوصل إلى توافق وطني
بشأنها .لكن الرئيس محمود عباس ،وخالل خطابه في املؤمتر ،هدد باللجوء إلى
استفتاء شعبي على وثيقة الوفاق الوطني ،إذا ما فشلت الفصائل الفلسطينية في
التوصل إلى برنامج سياسي موحد في غضون  10أيام .وعرض وثيقة األسرى
على استفتاء شعبي في غضون أربعني يوماً ،في حال فشلت جلسات احلوار
الوطني في التوصل إلى قواسم مشتركه حول مجمل القضايا املطروحة على
طاولة احلوار.
وعلى الرغم من أن مؤمتر احلوار اعتبر باإلجماع أن هذه الوثيقة هي أرضية
صاحلة لالتفاق ،فإن طرح وثيقة األسرى على االستفتاء استحوذت على اهتمام
اجلميع ،حيث اعتبرت حركة حماس اللجوء إلى االستفتاء محاولة لفرض رؤية
معينة وشروط مسبقة ،ومحاولة لاللتفاف على احلكومة التي مت انتخابها ،وهي
استباق لألمور ومحاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية ،ما يعني حتميلها
15
مسؤولية فشل احلوار إذا حدث ذلك.
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واعتبرت حركة حماس أن التركيز على وثيقة األسرى دون غيرها من األوراق
املطروحة هي مسألة انتقائية غير مقبولة ،ألن احلوار يعني أن تكون جميع األوراق
واألفكار متاحة للبحث .في حني عبرت حركة اجلهاد اإلسالمي رفضها إلجراء
االستفتاء على اعتبار أنه قد يؤدي بنتائج تضر بالقضية الفلسطينية ضررا ً
إستراتيجيا ً ومركزياً ،كما ال يجوز االستفتاء على احلقوق والثوابت مهما بلغت
16
قوة العدو.
من جهة أخرى عبر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة السيد هنية عن رفضه إلجراء
االستفتاء الذي يلوح به الرئيس محمود عباس حول وثيقة األسرى الفلسطينيني،
ألنه ال يستند إلى القانون األساسي الذي ال يتضمن أية إشارة له ،وأن هذا املوضوع
يحتاج إلى دراسة أعمق من الناحية السياسية ،وبخاصة أن االنتخابات التشريعية
ِ
ميض عليها سوى بضعة أشهر .وبدوره ،اعتبر رئيس املجلس التشريعي
لم
الفلسطيني د.عزيز الدويك االستفتاء مبثابة ابتزاز للشعب الفلسطيني الذي يعاني
17
من حصار دولي مفروض عليه.
أما حركة فتح ،فاعتبرت أن طرح موضوع االستفتاء جاء بعد أن وصلت األزمة
الداخلية الفلسطينية إلى درجة كبيرة من التوتر واالحتقان ،ولذلك قرر الرئيس
الرجوع إلى الشعب ليقول كلمته ،كما أن عدم النص قانونا ً على االستفتاء ال يعني
18
املنع وإمنا اإلباحة.
وفي ظل فشل الفصائل في التوصل إلى قواسم مشتركة بينها ،ازدادت حدة
االستقطاب بني حركتي فتح وحماس ،وبني احلكومة من جهة ،ومؤسسة الرئاسة
من جهة أخرى ،ما أفقد الشعب الفلسطيني الفرصة إلنهاء األزمة الداخلية.
 .4إشكالية حكومة التوافق الوطني
مع تواصل حكومة السيد هينة في ممارسة مهامها ،وتواصل احلصار املفروض عليها
وعلى الشعب الفلسطيني ،ونتيجة لتوقف املساعدات الدولية ،وعدم التوافق الوطني
بني القوى الفلسطينية ،زادت األمور تعقيدا ً في الساحة الفلسطينية ،فالرئاسة استمرت
في التهديد باللجوء إلى االستفتاء الشعبي حيناً ،وإلى االنتخابات املبكرة حينا ً آخر،
بحثا ً عن أي مخرج لألزمة ،وزادت رقعة الفلتان األمني بسبب االشتباكات املسلحة
بني حركتي فتح وحماس في غزة ،ووقوع الكثير من اإلصابات بني الطرفني.
دفعت هذه احلالة التي وصلت لها األوضاع الفلسطينية العاهل السعودي امللك عبد
الله بن عبد العزيز إلى توجيه دعوة بتاريخ  2007/1/29إلى قادة الفريقني لعقد
لقاء في مكة املكرمة ،بهدف وقف االقتتال والبدء في حوار وطني .وقد القت دعوته
ترحيبا ً فوريا ً من قيادتي فتح وحماس.
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إال أن ذلك لم مينع تواصل الصدامات املسلحة في قطاع غزة ،إلى يوم انعقاد لقاء
مكة في  ،2007/2/6الذي استمر ثالثة أيام ،وأسفر عنه إعالن “اتفاق مكة” .وقد
تضمن االتفاق النص على حترمي االقتتال الداخلي ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية
تضم جميع القوى الفلسطينية ،واملضي في إجراءات إصالح وتطوير منظمة التحرير
19
الفلسطينية ،وتأكيد مبدأ الشراكة السياسية وفق مبدأ التعددية السياسية.
ومبوجب إعالن مكة ،أصدر الرئيس محمود عباس قرارا ً يحمل الرقم ( 1لسنة
 )2007الذي قبل مبوجبه استقالة رئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية .وأتبعه
كتاب تكليف للسيد هنية بتاريخ  2007/2/15لتشكيل احلكومة الفلسطينية
املقبلة ،خالل الفترة احملددة في القانون األساسي ،وعرضها على الرئيس فور
االنتهاء من تشكيلها ليتم عرضها على املجلس التشريعي لنيل الثقة.
وتضمن كتاب التكليف مطالبة احلكومة املزمع تشكيلها أن تلتزم باملصالح العليا
للشعب الفلسطيني وصون حقوقه ،واحلفاظ على مكتسباته وتطويرها ،والعمل
على حتقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها قرارات املجلس الوطني في دوراته املتعددة،
ومواد القانون األساسي ،ووثيقة الوفاق الوطني ،وقرارات القمم العربية ،كما
دعا إلى احترام قرارات الشرعية العربية والدولية واالتفاقات التي وقعتها منظمة
20
التحرير الفلسطينية.
وبعد تسلم السيد هنية كتاب التكليف ،بدأت حركة حماس بإجراء مشاوراتها مع
الكتل والفصائل الفلسطينية التي أعد ممثلوها (حركة فتح ،واجلبهتان الدميقراطية
والشعبية ،وحزب الشعب) مسودة أفكار أولية حول البرنامج السياسي حلكومة
الوحدة الوطنية.
هذه املشاورات التي عقدتها حماس مع باقي الفصائل للتوصل إلى قواسم مشتركة،
لم جتد صعوبة في إيجاد توافق مع باقي القوى ،كون اتفاق مكة ضمن اخلطوط
العامة للحكومة وبرنامجها السياسي.
إال أن اجلبهة الشعبية أعلنت رفضها املشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ،ألسباب
اعتبرتها سياسية ،وتتعلق مبا ورد في كتاب التكليف ،الذي اعتبرته “هبوطا ً واضحا ً
21
عما مت االتفاق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية في وثيقة الوفاق الوطني”.
وعلى الرغم من عدم مشاركة اجلبهة الشعبية ،فإن السيد هنية قام بتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية التي ضمت  9وزراء من حركة حماس ،و 6وزراء من حركة فتح،
و 5وزراء من املستقلني ،و 4وزراء من الكتل البرملانية.
وتقدمت حكومة هنية للمجلس التشريعي بطلب لعقد جلسة خاصة لنيل الثقة ،حيث
عقدت هذه اجللسة بتاريخ  2007/3/17بحضور  87عضوا ً وغياب  45آخرين،
22
عرض خاللها السيد هنية البيان احلكومي الذي تضمن العديد من النقاط أهمها:
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تلتزم احلكومة بحماية املصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون
حقوقه واحلفاظ على مكتسباته وتطويرها والعمل على حتقيق أهدافه الوطنية
كما أقرتها قرارات املجلس الوطني ومواد القانون األساسي ووثيقة الوفاق
الوطني وقرارات القمم العربية ،وعلى أساس ذلك حتترم احلكومة قرارات
الشرعية الدولية ،واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
تلتزم احلكومة برفض ما يسمى بالدولة ذات احلدود املؤقتة ،ألنها فكرة
تقوم على أساس االنتقاص من احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني.
التمسك بحق الالجئني الفلسطينيني وحق العودة إلى أرضهم وممتلكاتهم.
تؤكد احلكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بأن إدارة املفاوضات
هي من صالحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ،وذلك على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية
وحتقيقها ،بحيث يتم عرض أي اتفاق مصيري على املجلس الوطني
الفلسطيني اجلديد للتصديق عليه ،أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني
في الداخل واخلارج بقانون ينظمه.
وبعد النقاشات التي متت في املجلس ،حازت حكومة الوحدة الوطنية على ثقة املجلس
التشريعي مبوافقة  83عضوا ً ومعارضة  3أعضاء ،واتخذ املجلس التشريعي بذلك
قرارا ً يحمل الرقم (2/1073خ 23،)1/وقد ضمت احلكومة وزراء من غالبية الكتل
البرملانية في املجلس التشريعي وبعض املستقلني ،وبرئاسة السيد إسماعيل هنية،
والسيد عزام األحمد نائبا ً لرئيس الوزراء ،وأصبحت بذلك احلكومة احلادية عشرة
في عهد السلطة الوطنية.
وعلى الرغم من تشكيل احلكومة ،فإن اخلالفات واالشتباكات املسلحة بني الطرفني
الرئيسيني فتح وحماس لم تتوقف ،وزادت حدة االشتباكات بني الطرفني خالل
الفترة ما بني  ،2007/6/14-11ووصلت إلى مرحلة متقدمة ،استطاعت فيها
حركة حماس السيطرة على قطاع غزة ،حتت ما س ّمته احلسم العسكري ،بينما
اعتبرته الرئاسة وحركة فتح انقالبا ً على الشرعية.
وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ،واعتباره انقالبا ً على الشرعية
الفلسطينية من قبل الرئاسة الفلسطينية ،أقدمت األخيرة على إخراج حركة حماس
من إطار الشرعية الفلسطينية ،كما قام الرئيس محمود عباس بإقالة حكومة الوحدة
الوطنية من خالل مرسوم رئاسي بتاريخ  ،2007/6/14وإعالن حالة الطوارئ،
وتشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ من خالل مرسوم رئاسي بتاريخ
 ،2007/6/14على أن تقوم هذه احلكومة بتنفيذ أنظمة حالة الطوارئ بعد تأدية
اليمني أمام رئيس السلطة الفلسطينية ،والدعوة إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
مبكرة ،دون الرجوع للمجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس ،والذي
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حتول في احملصلة إلى هيئة معطلة عن العمل ،ما حدا بالرئاسة للجوء إلى منظمة
التحرير الفلسطينية ومؤسساتها إليجاد مرجعية لقراراتها.
وقد كان للصراع الفلسطيني الداخلي أثره على النظام السياسي الفلسطيني
والقضية الفلسطينية بشكل عام ،متثل بحدوث انقسام جغرافي ألول مرة إلى جانب
الشرخ السياسي ،وهو ما أضر كثيرا ً بصورة املشروع الوطني الفلسطيني ،إلصرار
طرفي الصراع على مواقفهما إضافة إلى عدم وضوح إعالن مكة الذي تناول القضايا
بعمومية ودون تفصيل ،وأبقى القضايا اجلوهرية دون حل أو تفصيل ،ما أدى إلى
إشعال فتيل األزمة من جديد ،وتدهور األوضاع نحو الصدام املسلح.
 .5إشكالية إعالن حالة الطوارئ
تضمن القانون األساسي الفلسطيني بعض األحكام املتعلقة بحالة الطوارئ وشروط
وآليات فرضها كما نصت على ذلك املادة  100منه الفقرة األولى التي متنح الرئيس
احلق في إعالن حالة الطوارئ عند “وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو
غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية  ...ملدة ال تزيد على ثالثني يوما ً”.
أما الفقرة الثانية من املادة ( ،)110فأشارت إلى“ :يجوز متديد حالة الطوارئ ملدة
ثالثني يوما ً أخرى بعد موافقة املجلس التشريعي بأغلبية ثلثي األعضاء”.
وعلى الرغم من هذه النصوص ،فإن هناك نقصا ً وعدم وضوح فيما يتعلق بحدود
صالحيات الرئيس خالل هذه الفترة ،وهو ما فتح املجال للصراع في هذا املجال،
وبخاصة صالحية الرئيس في تعليق مواد من القانون األساسي ،وتشكيل حكومة
إلنفاذ حالة الطوارئ متارس عملها دون نيل الثقة من املجلس التشريعي.
فقد قام الرئيس بإعالن حالة الطوارئ بعد أحداث غزة باعتبارها تهديدا ً لألمن
القومي ،كما قرر الرئيس إقالة احلكومة على اعتبار أنه حق للرئيس وفق أحكام
املادة ( )45من القانون األساسي التي نصت على“ :يختار رئيس السلطة الوطنية
رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته ،وله أن يقيله أو يقبل استقالته ،وله أن
يطلب منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد”.
وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير بتاريخ
 ،2007/6/14التي اتخذت مجموعة من التوصيات ،وضعتها حتت تص ّرف
24
الرئيس عباس ،وهي:
 إعالن حالة الطوارئ. تشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ. -إجراء انتخابات مبكرة.
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وبدوره ،تبنى الرئيس محمود عباس هذه التوصيات ،وأمر بتنفيذها مبوجب ثالثة
مراسيم .فقد كلّف د .سالم فياض بتشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ،
الذي شكلها بتاريخ  ،2007/6/17وأدت اليمني الدستورية أمام الرئيس ،وض ّمت
إلى جانبه  11وزيراً ،واشتملت على مستقلّني وتكنوقراط.
كما أصدر الرئيس مرسوما ً رئاسيا ً بتاريخ  2007/6/16بتعليق العمل بأحكام
املواد ( ،65و ،66و )67من القانون األساسي املعدل لسنة  .2003وصدر في
هذا السياق املرسوم الرئاسي بتاريخ  2007/6/22الذي يعطي لوزير الداخلية
صالحيات ح ّل اجلمعيات املرخصة سابقاً .ويتيح هذا املرسوم لوزير الداخلية
أي من مؤسسات حماس املالية أو اخليرية أو التعليمية .وبالفعل أقدمت
إغالق ٍّ
ّ
حكومة فياض على حل جميع جلان الزكاة في الضفة الغربية.
وأصدر الرئيس مرسوما ً آخر بتاريخ  ،2007/8/17يقضي بسحب كافة
القرارات الرئاسية الصادرة في الفترة من  2007/3/7إلى 2007/4/15؛
أي خالل فترة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية ،واملتعلقة بالترقية
والترفيع واالنتقال ملوظفي الوزارات واإلدارات والهيئات احلكومية ،وسحب جميع
الصالحيات واالمتيازات املمنوحة لهم مبوجب قرارات صادرة بهذا اخلصوص.
كما أصدر قرارا ً بإعفاء جميع سكان قطاع غزة من الضرائب والرسوم احلكومية.
وقبيل انتهاء فترة الطوارئ بيوم واحد ،وبتاريخ  ،2007/7/13مت تكليف د.
سالم فياض بإعادة تشكيل احلكومة ،حيث متت إضافة أربعة وزراء إليها ليصبح
مجموع أعضائها  16وزيراً ،مبن فيهم رئيس احلكومة ،وما زالت قائمة باعتبارها
حكومة تسيير أعمال.
واعتبرت حركة حماس تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدكتور سالم
فياض بتشكيل حكومة تسيير أعمال انقالبا ً على القانون والشرعية ،وأن القرار ال
سند قانونيا ً له في الدستور الفلسطيني ،معتبرة أن حكومة الوحدة الوطنية املقالة
برئاسة السيد إسماعيل هنية هي حكومة تسيير أعمال مبوجب القانون الفلسطيني،
وأن ما يجري الترويج له من أن حكومة الطوارئ املعينة هي حكومة تسيير أعمال
25
ميثل عملية انقالبية جديدة على القانون والشرعية.
وبعد انطالق جلسات احلوار الوطني في القاهرة ،قام د .سالم فياض رئيس مجلس
الوزراء بتقدمي استقالة حكومته بتاريخ  ،2009/3/7التي قبلها الرئيس عباس،
بهدف تعزيز احلوار ودعمه ،ودفعه األطراف للتوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة
جديدة ،غير أن الرئيس طلب من د .فياض االستمرار في إدارة شؤون السلطة إلى
حني تشكيل احلكومة اجلديدة .لكن بوادر جناح احلوار الوطني خبت ،وعادت
األمور إلى سابق عهدها ،ما دفع بالرئيس محمود عباس الطلب من د .سالم فياض
26
لتشكيل حكومة جديدة بتاريخ .2009/5/19
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وعلى الرغم من االنتقادات التي وجهت لهذه احلكومة ،فإن د .سالم فياض أكد أن
حكومته ستكون حكومة انتقالية ،حتى يتم تشكيل حكومة وفاق وطني ،وحدد أولوياتها
السياسية بوقف االستيطان ،ووقف االجتياحات ،ورفع احلصار .كما أكد أن برنامج
27
حكومته السياسي هو برنامج الرئيس محمود عباس وبرنامج منظمة التحرير.
 .6حاالت الضرورة (القرارات بقانون)
نصت املادة ( )43من القانون األساسي على أن “لرئيس السلطة الوطنية في
حاالت الضرورة التي ال حتتمل التأخير في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي،
إصدار قرارات لها قوة القانون ،ويجب عرضها على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات ،وإال زال ما كان لها من قوة القانون.
ونتيجة حلالة االنقسام التي تشهدها مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،وإعالن
حالة الطوارئ ،وشلل املجلس التشريعي الفلسطيني ،قام الرئيس محمود عباس
بإصدار العديد من القرارات بقوة القانون التي تعيد صياغة القوانني االقتصادية
واالجتماعية واألمنية ،وفق خطة تشريعية تقودها حكومة د .سالم فياض مدتها
خمسة أعوام ،ما يعني إحداث تغييرات جوهرية في اإلطار القانوني الفلسطيني،
ٍ
مستوف لشرط الضرورة التي ال حتتمل التأجيل التي نصت
اعتبر الكثير منها غير
عليها املادة ( )43من القانون األساسي ،كما أنها تأتي في إطار تعزيز طرف من
28
أطراف الصراع على حساب الطرف اآلخر.
وأرجعت حكومة د .فياض سبب إصدار القرارات بقوانني إلى عدم انعقاد املجلس
التشريعي ،ما يتطلب إصدار العديد من القرارات بقانون حتى ال يترك فراغ قانوني
29
في السلطة الوطنية.
بينما اعتبرت حركة حماس املراسيم والقرارات الصادرة عن الرئيس محمود
عباس غير شرعية بحكم أن املجلس التشريعي منعقد (انعقاد املجلس التشريعي
في غزة وفق نظام التوكيالت) ولكون رئيس السلطة الوطنية أصبح فاقدا ً الشرعية
الدستورية النتهاء واليته في شهر  ،2009/1وبالتالي ال يحق له إصدار أية
30
قرارات بقوانني أو مراسيم.
وقد انتقدت بعض املؤسسات احلقوقية عملية التوسع في إصدار القرارات بقوانني،
واعتبرت أن تكرار إصدار الرئيس الفلسطيني قرارات بقوانني دون توافر حالة
الضرورة ،أمر من شأنه أن يسهم في مزيد من تقويض أسس النظام السياسي
الفلسطيني ،وميس بشكل مباشر مببدأ سيادة القانون ،والفصل بني السلطات ،كما
31
يرسخ حالة تعطيل عمل املجلس التشريعي.
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كما اعتبرت بعض املؤسسات احلقوقية بعض املراسيم والقرارات ،خطوة في سياق
الصراع القائم على السلطة والصالحيات ،وليس لها عالقة باحلاجة املوضوعية
التي تتطلب تدخل الرئيس وممارسته صالحياته في حاالت الطوارئ التي تهدد
حياة الناس.
 .7اإلشكاليات حول الفترة االنتقالية لرئيس السلطة الوطنية
مت التوافق بني القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة العام  2005على إجراء
االنتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن ،وهو ما أكدته املادة ( )111من
قانون االنتخابات رقم  9لسنة “ :2005جتري االنتخابات الرئاسية القادمة بحلول
نهاية الدورة التشريعية ألول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون
املعدل ووفقا ً له”.
وعلى الرغم من النص على هذا التزامن في قانون االنتخابات ،فإن ذلك لم يؤخذ بعني
االعتبار عند تعديل القانون األساسي في العام  ،2005وعليه اعتبرت حركة حماس
أن مدة والية رئيس السلطة تنتهي بتاريخ  ،2009/1/9تطبيقا ً للقانون األساسي
الذي حددها بأربع سنوات وفقا ً ألحكام املادة ( )36من القانون األساسي“ :مدة
رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات .ويحق للرئيس ترشيح نفسه
لفترة رئاسية ثانية على أن ال يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتني متتاليتني”.
وأعلنت حركت حماس عدم اعترافها بشرعية الرئيس محمود عباس بعد ،2009/1/9
وأن رئيس املجلس التشريعي يجب أن يتولى رئاسة السلطة ملدة  60يوما ً جتري
خاللها االنتخابات الرئاسية عمالً بنص املادة ( )37في القانون األساسي 32،التي
حتدد احلاالت التي يعتبر فيها مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً ،وهي:
 الوفاة. االستقالة املقدمة إلى املجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثيأعضائه.
 فقد األهلية القانونية ،وذلك بناء على قرار من احملكمة الدستورية العليا،وموافقة املجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
بينما اعتبرت حركة فتح أن هذه الوالية تنتهي مع نهاية والية املجلس التشريعي
الثاني ،حسب ما نص عليه قانون االنتخابات الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2005
في مادته ( )111أن “والية رئيس السلطة الوطنية تنتهي مع نهاية والية املجلس
التشريعي” الثاني بتاريخ .2010/1/25
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كما أن التعديل الذي حصل على القانون األساسي واملتعلق باملواد ( )36و()47
البند ( )3الذي أصبحت مبوجبه “م ّدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية أربع
سنوات” ،ال ينطبق على رئيس السلطة الوطنية احلالي أبو مازن ،وذلك لكون
التعديل مت عندما كان أبو مازن رئيساً.
نصت ،بشكل واضح ،على
وباالستناد إلى املادة ( )2من قانون االنتخابات ،التي ّ
أنه في ما عدا أ ّول انتخابات تشريعية جتري بعد إقرار هذا القانون ،يت ّم انتخاب
الرئيس وأعضاء املجلس التشريعي في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة
بطريق االقتراع الس ّري ،وعليه ينبغي أن تكون االنتخابات متزامنة للمجلس
التشريعي ولرئيس السلطة الفلسطينية .وبالتالي ،ال ميكن أن تطبق على الرئيس
33
بأثر رجعي.
أما فيما يتعلق مبسألة إشغال منصب رئيس املجلس التشريعي ومنصب رئاسة
السلطة الفلسطينية ،فاعتبرت حركة فتح أن انتهاء املدة القانونية لرئيس السلطة
ال تعد من حاالت الشغور التي نصت عليها املادة ( )37من القانون األساسي
واحملددة بالوفاة واالستقالة وفقدان األهلية القانونية الذي يتطلب قرارا ً من احملكمة
34
الدستورية العليا وموافقة املجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي هذا اإلطار قام املجلس املركزي ملنظمة التحرير بتاريخ  2010/1/15بتمديد
والية رئيس السلطة الفلسطينية واملجلس التشريعي ،الذي رأته حركة حماس غير
35
قانوني ،على اعتبار أن املجلس املركزي ال ميلك احلق القانوني للقيام بذلك.
وسيتم التطرق إلى الفترة االنتقالية للسلطتني التنفيذية والتشريعية في ورقة
خاصة تتناول هذه الفترة بشكل تفصيلي.

التوصيات:
 .1إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني القائم ،بحيث يتم اعتماد
النظام الرئاسي أو النظام البرملاني بشكل تام ،نظرا ً ملا شكله النظام املختلط
القائم من إشكاليات عمقت الصراع على السلطة ،وأعاقت التبادل السلمي لها.
 .2إعادة النظر في العديد من مواد القانون األساسي ،مبا يضمن:
 حتديد اختصاصات رئيس السلطة الوطنية ،ورئيس مجلس الوزراء بشكلينهي التداخل وعدم الوضوح القائم في الصالحيات بينهما.
 النص بشكل صريح على احلاالت التي يجوز فيها إجراء االستفتاء ،وإجراءانتخابات مبكرة ،واجلهة صاحبة الصالحية في هذا املجال.
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 حتديد املجاالت التي ال يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانني فيها. حتديد صالحيات الرئيس بوضوح في فترة الطوارئ وفي الفتراتاالنتقالية.
 .3أن يكون التوافق على الثوابت في البرنامج الوطني بني القوى والفصائل
الفلسطينية أساسا ً ألي برنامج أو بيان وزاري للحكومات املشكلة في السلطة
الوطنية الفلسطينية.
 .4إخضاع األجهزة األمنية لوزارة الداخلية ،وإزالة التضارب القائم حولها في
الصالحيات؛ سواء املوجودة في القانون األساسي ،أو القوانني األخرى الناظمة
للموضوع األمني.
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العالقة بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
الوطنية الفلسطينية وأثرها على التداول السلمي للسلطة

العالقة بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
الوطنية الفلسطينية وأثرها على التداول السلمي للسلطة
منذ تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية في أيار العام  ،1993تعرضت عالقتها
مع منظمة التحرير الفلسطينية ملد وجزر وقليالً ما توازنت ،وفي هذا السياق فإن
من املفيد لتشخيص هذه العالقة وأثر ذلك على التداول السلمي للسلطة ،العودة
قليالً إلى الوراء ،والبحث في املقدمات التي مهدت الطريق لتشكيل السلطة الوطنية
الفلسطينية ،ومن ثم االنتقال للفترة التي امتدت منذ العام  1994وحتى العام
 ،2006والنظر إلى تلك العالقة ما بعد العام .2006
أوالً .الفترة السابقة على تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية
مع أواخر العام  1991أعلن الفلسطينيون واإلسرائيليون موافقتهم على مبادرة
الرئيس بوش التي أطلقها في  6آذار  ،1991وتوجهوا معا ً مبساعدة دولية (أمريكية
باألساس) إلى غرف املفاوضات في مدريد وواشنطن .والحقا ً توصل ممثلون عن
منظمة التحرير الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية في أوسلو إلى اتفاق “إعالن
املبادئ حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية” ،حيث نص االتفاق حتت بند
هدف املفاوضات على “أن هدف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ضمن عملية
السالم احلالية في الشرق األوسط هو ،من بني أمور أخرى ،إقامة سلطة حكومة
ذاتية انتقالية فلسطينية -املجلس املنتخب -للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
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وقطاع غزة لفترة انتقالية ال تتجاوز خمس سنوات ،وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم
على أساس قراري مجلس األمن  242و.”338
في حينه كانت املجموعة الفلسطينية التي أدارت مفاوضات أوسلو بحاجة العتبارات
معنوية وسياسية داخلية ،ملقاربة النص الوارد في االتفاق حول السلطة مع النص
املثبت في قرارات املجلس الوطني .وحاولت تثبيت “السلطة الوطنية الفلسطينية”
بدالً من “حكومة ذاتية انتقالية” ،لتقول لشعبها وللمعارضة الفلسطينية إنها لم
تخرج عن نصوص قرارات املجلس الفلسطيني التي وافقوا عليها ،إال أن محاولتها
جوبهت بالرفض اإلسرائيلي ،وثبت النص كما طرحه اجلانب اإلسرائيلي.
بعد التوقيع على اتفاق إعالن املبادئ -اتفاق أوسلو -في البيت األبيض يوم
 ،1993/9/13ومتهيدا ً لإلعالن عن تشكيل السلطة الوطنية ،عقدت القيادة
الفلسطينية سلسلة اجتماعات قاطعتها حركة حماس وكل القوى التي عارضت
1
االتفاق ،وشارك فيها ما يزيد على خمس وثالثني شخصية قيادية فلسطينية.
وفي تلك االجتماعات ناقش املجتمعون التوجهات الفلسطينية في مرحلة ما بعد
اتفاق أوسلو ،وكان محورها مسألة تشكيل السلطة الفلسطينية االنتقالية املؤقتة
التي نص عليها هذا االتفاق.
وطرح على االجتماع عدد من األسئلة منها :كيف وعلى أية أسس نشكل هذا
اجلسم القيادي اجلديد؟ هل جنعل اللجنة التنفيذية هي السلطة ونبقيها كما هي؟
هل نضيف للتنفيذية عددا ً من قيادات الداخل؟ وكيف نضيفهم دون عقد اجتماع
للمجلس الوطني الفلسطيني؟ هل نشكل السلطة من خارج التنفيذية ونحافظ على
تنفيذية املنظمة كمرجعية؟ وما هو دور منظمة التحرير بعد قيام السلطة وبدئها
مبمارسة مهامها؟ وكيف نحل التعارض القادم بني السلطة الوطنية واملنظمة؟ وهل
2
نحافظ على ثقل رئيس اللجنة التنفيذية خارج السلطة أم نزجه فيها؟
وإزاء ذلك ،فقد أبدى البعض تخوفه على دور ووجود منظمة التحرير بعد تشكيل
السلطة الوطنية ،وبرز ميل واضح عند اجلميع باجتاه احلفاظ على مكانة منظمة
التحرير ككيان سياسي وكمؤسسات ،باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد لكل
الشعب الفلسطيني داخل وخارج األرض احملتلة .فالسلطة ليست بديلة للمنظمة،
وسوف تكون بعد انتخابها ممثلة لسكان الضفة والقطاع فقط ،ولفترة زمنية
محددة ،باملرحلة االنتقالية التي ستمتد إلى خمس سنوات حسب نصوص اتفاق
أوسلو ،ومهامها محصورة في إدارة الوظائف واملجاالت التي نص عليها االتفاق
فقط .واتفاق أوسلو بالكاد عالج أوضاع غزة وأريحا ،والقضايا الكبرى واألساسية
مؤجلة للمرحلة النهائية .ولذا ،فاملصلحة الوطنية تقتضي احملافظة على املنظمة
باعتبارها السلطة العليا لكل الشعب الفلسطيني ،ولها مكاتب متثيلية وسفارات
وسفراء معتمدين رسميا ً في معظم دول العالم ،وفي نهاية هذه االجتماعات تبلور
لدى املجتمعني العديد من التوصيات من أبرزها:
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 .1أن يتم تشكيل السلطة من الداخل واخلارج ،وعلى أساس اخلبرة والكفاءة
واالختصاص ،وأن تكون اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير مرجعيتها السياسية
والتنظيمية في كل مراحل عملها.
 .2إن هذه السلطة مؤقتة وانتقالية حلني إجراء االنتخابات .وإنها تنفيذية للوظائف
املسندة لها ،وليست متثيلية للشعب داخل الوطن ،وليس للشعب املوحد ككل.
وأن تكون وظائفها شاملة لكل املجاالت (الصحة ،التعليم ،الصناعة ،الزراعة،
املالية  ...الخ) باستثناء الدفاع واخلارجية ،وأن تبقى هاتان الوظيفتان مرتبطتني
باللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.
 .3يسمى هذا اجلسم القيادي اجلديد (السلطة الوطنية الفلسطينية) وعدم التعامل
مع االسم اإلسرائيلي الوارد في االتفاق (سلطة مجلس احلكم الذاتي االنتقالي
املؤقت) ،وأن يؤكد على إقامتها على كل األراضي الفلسطينية التي سيتم
االنسحاب منها.
 .4احلرص على بقاء كيانية منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية
بارزة ،وتأكيد حضورها ووجودها في كل املراحل وفي كل مجاالت العمل
الفلسطيني.
 .5أما بشأن مشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية في السلطة ،فقد انقسم املجتمعون
حول رأيني :األول ،وهو رأي األكثرية ،أن يبقى الثقل الرئيسي واألساسي
للجنة التنفيذية خارج السلطة ،وأن يدخلها عدد محدود ،وأن يكون أقل املمكن،
وأن ال يزيد في كل األحوال عن ثلث أعضاء السلطة .أما الرأي الثاني ،وكان
رأي األقلية ،فقد دعا إلى عدم دخول أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية في
السلطة ،وأن يقتصر تشكيلها على التكنوقراط الفلسطيني من ذوي الكفاءة
واالختصاص ،ومن املعروفني بوالئهم املطلق ملنظمة التحرير ،وممن يتمتعون
بسمعة طيبة في األوساط الشعبية الفلسطينية ،ومن املعروفني بنزاهتهم.
 .6وضع برنامج وخطة عمل للسلطة وللجنة التنفيذية للفترة االنتقالية احملددة،
وأن يتم عرضهما على املجلس املركزي للمصادقة عليهما.
 .7خالل مناقشة التوصيات أبدى رئيس اللجنة التنفيذية ومعظم أعضائها عدم
ارتياحهم للتوصية التي تقول بالفصل الكامل بني اللجنة التنفيذية والسلطة
الوطنية ،واإلبقاء على ثقل أبو عمار خارج السلطة .ودافعوا ببسالة عن ضرورة
مشاركة اللجنة التنفيذية في السلطة وضرورة أن يترأسها أبو عمار.
بتاريخ  1993/10/10بدأ املجلس املركزي دورة أعماله بحضور  83عضوا ً
من أصل  110أعضاء ،وشارك في تلك الدورة عدد كبير من املدعوين بلغ عددهم
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ما يقارب ضعف عدد أعضاء املجلس ،جاءوا من مختلف أماكن تواجد الشعب
الفلسطيني ،مبا في ذلك من الفلسطينيني في إسرائيل.
وعلى الرغم من تعدد النقاط املدرجة على جدول األعمال ،فإن جميع األعضاء
العاملني واملراقبني كانوا يدركون أن املجلس املركزي مدعو إلقرار نقطتني
أساسيتني :األولى املوافقة على اتفاق إعالن املبادئ (اتفاق أوسلو) ،والثانية
اتّخاذ قرار بتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية .وخالل املناقشات أبدى العديد
من األعضاء ،وبخاصة من املستقلني ،تخوفهم احلقيقي على مصير منظمة
التحرير بعد تشكيل السلطة ،وبرز في املجلس ثالثة اجتاهات رئيسية :األول
مؤيد لالتفاق ،وبالتالي لتشكيل السلطة الوطنية ،وكان االجتاه الغالب .والثاني
كان مترددا ً بني تأييد االتفاق وبني معارضته ،وكان أنصاره يفضلون التريث في
حتديد مواقفهم ،وبعضهم كانوا أقرب إلى املعارضة ،إال أنهم أحجموا العتبارات
حزبية وشخصية عن التصويت ضد االتفاق .أما االجتاه الثالث ،فكان األقلية
التي عارضت االتفاق ،وكان واضحا ً أن وزنه في املجلس ال يعكس وزنه احلقيقي
في الساحة الفلسطينية ،فاملجلس منعقد بغياب ممثلي املعارضة املنتمني للفصائل
وبعض املنتمني لفئة املستقلني ،الذين أعلنوا مقاطعتهم لالجتماع احتجاجا ً على
اتفاق أوسلو ،وعلى الطريقة التي مت فيها.
بعد استكمال املداخالت واملناقشات التي استغرقت يومني كاملني ،ص ّوت أعضاء
املجلس باألغلبية على اتفاق إعالن املبادئ ،وبعد املصادقة على االتفاق وافق املجلس
كذلك باألغلبية على “إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على كل األراضي الفلسطينية
احملررة التي سيتم انسحاب القوات اإلسرائيلية منها” .ويفوض املجلس املركزي
اللجنة التنفيذية بتشكيل هذه السلطة من الداخل واخلارج ،وأن تكون منظمة التحرير
الفلسطينية مرجعيتها ،وأن يترأسها رئيس اللجنة التنفيذية.
ثانياً .العالقة ما بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية
الفلسطينية من العام 2006-1994
كما سبق القول ،فإنه مبوجب البند األول من اتفاقية أوسلو التي وقعت بني منظمة
التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل العام  ،1993مت االتفاق على تشكيل سلطة
فلسطينية انتقالية ذاتية للفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ملرحلة انتقالية
ال تتعدى خمس سنوات ،وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس
األمن الدولي  242و.338
وعلى أثر ذلك ،فقد اتخذ املجلس املركزي الفلسطيني في دورته املنعقدة من
 1993/10/12-10قرارا ً بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث نص هذا
القرار على ما يلي:
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 .1تكلف اللجنة التنفيذية مبنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة
الوطنية الفلسطينية في املرحلة االنتقالية ،من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية،
وعدد من الداخل واخلارج.
 .2يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
3
رئيسا ً ملجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي الفترة التي سبقت صدور هذا القرار ،فقد أسلفنا أن هناك نوعا ً من التخوف
لدى األشخاص القائمني على منظمة التحرير الفلسطينية من أن يتم إقصاؤهم عن
املشهد السياسي الفلسطيني بعد والدة السلطة الفلسطينية ،وذلك العتقادهم أن هذا
اجلسم اجلديد والقائمني عليه سيحل محل منظمة التحرير الفلسطينية وأعضائها،
وسيعمل على إضعاف دورهم وإقصائهم عن املشهد السياسي الفلسطيني .ومن
أجل تبديد هذا التخوف واحلد من الصراع على الصالحيات الذي قد يبدأ بعد إنشاء
كيان السلطة الفلسطينية ،فقد جاء قرار املجلس املركزي املشار إليه أعاله ليجعل من
أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية أعضاء في مجلس السلطة ،وليجعل كذلك رئيس
منظمة التحرير الفلسطينية هو ذاته رئيس مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وعلى ذلك ،فقد جمع الرئيس الراحل ياسر عرفات بني رئاستي منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ،ووظف عملية اجلمع في تعزيز نفوذه
وسيطرته في اجلانبني ،وفي اتخاذ العديد من القرارات؛ سواء على صعيد منظمة
التحرير الفلسطينية أو على صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية.
كذلك ،فان من املفاصل القانونية التي حددت شكل العالقة في تلك الفترة ما بني
أعضاء املجلس التشريعي وأعضاء املجلس الوطني ،ما ورد في قانون االنتخابات
رقم ( )13لسنة  ،1995حيث نصت املادة ( )1/3منه على أن “يكون أعضاء
املجلس الفلسطيني فور انتخابهم أعضاء في املجلس الوطني الفلسطيني ،وذلك
وفقا ً للمادتني ( )5و( )6من النظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية”.
لم تشهد تلك الفترة التي أعقبت نشوء السلطة الفلسطينية أي نقاش جدي لتوضيح
شكل العالقة ما بني السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية،
ويعود ذلك لسببني رئيسيني هما :إن السلطة الفلسطينية ُوجدت آنذاك ملرحلة
انتقالية مدتها خمس سنوات ،وعند انتهائها ستتم إقامة الدولة الفلسطينية ،وإن
توقيت هذه املرحلة ال يحتمل الدخول في جدل ونقاش جدي لتوضح شكل العالقة
ما بني السلطة واملنظمة ،األمر الذي ساهم في غض الطرف عن اجلمع بني رئاستي
السلطة واملنظمة بيد جهة واحدة .إضافة إلى ذلك ،فإن املعارضة الفلسطينية كانت
آنذاك خارج اللعبة السياسية ،حيث لم تشارك حركة حماس وهي الطرف األقوى
في املعارضة في انتخابات املجلس التشريعي الفلسطينية العام  ،1996وبالتالي
كان هناك توحد في اللون السياسي بني من يشاركون في إدارة املنظمة وإدارة
السلطة الفلسطينية .أضف إلى هذا وذاك ،أن شخصية الرئيس الراحل ياسر
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عرفات الكرزماتية ،وإرثه النضالي ،ساهما في عدم بزوغ أي معارضة حول جمعه
ما بني رئاستي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية 4.والحقا ً
لذلك ،تعززت سيطرة الرئيس عرفات على رئاسة السلطة من خالل انتخابه من
قبل الشعب الفلسطيني لرئاسة السلطة العام  ،1996وعلى ذلك أصبحت لديه
شرعيتان لرئاسة السلطة ،هما قرار املجلس املركزي العام  ،1993واالنتخابات
الرئاسية التي جرت العام .1996
مع انتهاء الفترة االنتقالية العام  ،1999وتعثر املفاوضات ما بني السلطة الوطنية
الفلسطينية وإسرائيل ،بقي جسم السلطة الفلسطينية االنتقالي قائما ً حتى ال
يحدث أي فراغ على الساحة الفلسطينية ،واحتد املشهد على األرض مع انسداد
األفق السياسي واندالع انتفاضة األقصى العام  ،2000وخالل هذه الفترة لم يكن
هناك أي نقاش جدي حول عالقة السلطة باملنظمة ،وذلك نظرا ً لألجواء السياسية
القامتة ومشهد الدمار واخلراب الذي أحدثته السلطات اإلسرائيلية على األرض مع
اقتحامها املدن الفلسطينية الواقعة حتت سيطرة السلطة الفلسطينية.
مع وضع القانون األساسي الفلسطيني العام  ،2003ظهر نوع من الصراع على
السلطة واملنظمة على اعتبار أن هذا القانون األساسي سيكون للسلطة الفلسطينية
فقط ،وسيتم جتاهل وتهميش منظمة التحرير الفلسطينية في بنوده على اإلطالق،
وقد حاول املجلس التشريعي التخفيف من حدة هذا الصراع من خالل املقدمة التي
وضعها للقانون األساسي ،ومما جاء في املقدمة بهذا اخلصوص ... “ :إن ميالد
السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن فلسطني ،أرض اآلباء واألجداد ،يأتي
في سياق الكفاح املرير واملستمر ،الذي قدم خالله الشعب الفلسطيني آالف الشهداء
واجلرحى واألسرى من خيرة أبنائه ،ألجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة املتمثلة في
حق العودة وتقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس
الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب العربي
الفلسطيني أينما وجد  .”...كما جاء في املقدمة ذاتها أيضا ً “  ...إن هذا القانون
األساسي املؤقت يستمد قوته من إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ونضاله
الدؤوب ،والذي مارس حقه الدميقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية وأعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني ،ليبدأ بتنظيم وبناء أسس
احلياة التشريعية الدميقراطية في فلسطني ،وفي الوقت نفسه ،فإن وضع هذا
القانون ،وإقراره من قبل املجلس التشريعي ،ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير
الفلسطينية هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني .”...
وعلى ذلك وبهذه املقدمة فقد ساهم ذلك -على األقل نظرياً -في تخفيف حدة
الصراع الذي كان من املمكن أن ينشأ ما بني السلطة واملنظمة .وقد عاد هذا الصراع
ليظهر مجددا ً مع تعديل القانون األساسي املتعلق باستحداث منصب رئيس
الوزراء ،ونقل العديد من الصالحيات التي كانت في األصل لرئيس السلطة ،حيث
كان هناك تخوف من سحب البساط من حتت رئيس السلطة الوطنية الذي هو ذاته
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رئيس املنظمة ،وذلك لصالح رئيس الوزراء ،وبالتالي إضعاف مركز رئيس السلطة،
وبالتالي إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية ،وقد مت تبديد هذا التخوف كذلك من
خالل إعطاء رئيس السلطة الوطنية صالحية تعيني وعزل رئيس الوزراء ،وبالتالي
جعل مصير رئيس الوزراء بيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،وإبقاء تصرفاته
حتت عني منظمة التحرير الفلسطينية ،باعتبار أن رئيس السلطة الفلسطينية هو
ذاته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
وعلى الرغم من هذه النصوص النظرية ،فإن الواقع على األرض قد شهد أحيانا ً
نوعا ً من الصراع على الصالحيات بني مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث استحدث على األرض بعد العام
 2004منصب وزير شؤون املفاوضات في إطار السلطة الوطنية ،وقد أضعف ذلك
من دور مؤسسات منظمة التحرير املعنية في األصل بذلك األمر ،كما مت استحداث
منصب وزير الدولة للشؤون اخلارجية ،األمر الذي أدى إلى تهميش الدائرة
السياسية للمنظمة ،وقد جتلى ذلك في اخلالف الذي احتدم بني نبيل شعث وفاروق
القدومي “أبو اللطف” حول املسؤولية عن السفارات وملف العالقات اخلارجية.
وخالل هذه الفترة ،فقد كانت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تظهر كمراكز
مسؤولية في موازنة السلطة الفلسطينية ،وكان يتم الصرف عليها من خالل موازنة
السلطة الفلسطينية ،ولم تكن هناك إشكالية في املوضوع طاملا أن األموال كانت
تصل وبشكل مستمر ملؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ،ولكن تغير هذا احلال
بعد العام  ،2006حيث مت إحياء فكرة الصندوق القومي الفلسطيني ،وأصبحت
األموال ترسل إليه دفعة واحدة من موازنة السلطة الفلسطينية ،ويتولى هو بدوره
توزيع هذه األموال على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
ثالثاً .العالقة ما بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية
الفلسطينية بعد العام  2006وأثرها على التداول السلمي للسلطة
شهد العام  2006وما بعده العديد من التطورات واألحداث التي أثرت على شكل
العالقة ما بني السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وساهمت في
خلق نوع من الصراع على مراكز املسؤولية في اجلانبني ،وعقّد ذلك من عملية
التداول السلمي للسلطة ،ففي هذا الوقت لم يكن الرئيس عرفات صاحب الشخصية
الكرزماتية موجودا ً على املشهد السياسي الفلسطيني بعد وفاته العام ،2004
وتبدل املشهد السياسي الفلسطيني مع دخول خط املعارضة عليه ،حيث جرت
انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني ،وفازت حركة حماس في تلك االنتخابات
بأغلبية مقاعد املجلس التشريعي ،كما عملت على تشكيل احلكومة الفلسطينية
آنذاك ،وبالتالي أصبح لها وزن وحجم ال يستهان به في مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية ،وأرادت من خالل ذلك توظيف هذا احلجم ،بحيث يكون لها متثيل مماثل
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في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ،مبعنى آخر أن يكون حجم ثقلها في
مؤسسات السلطة الفلسطينية هو ذاته في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،
وأرادت حركة حماس الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية من هذا الباب.
دخل اجلانبان عند ذلك (حركة فتح وحركة حماس) في صراع على تقاسم
الصالحيات والسلطات ومراكز املسؤولية في كل من منظمة التحرير الفلسطينية
والسلطة الوطنية الفلسطينية وما حتتمهما من مراكز مسؤولية ومؤسسات ،فحركة
فتح سعت من جانبها إلى تعزيز نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية ،وإعادة إحياء
مؤسساتها ،وذلك من خالل إعادة ملف املفاوضات إلى منظمة التحرير الفلسطينية،
وسحبه من حتت أقدام السلطة الوطنية الفلسطينية ،كذلك فقد قام رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية الذي هو رئيس حركة فتح ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية،
بإصدار العديد من املراسيم الرئاسية عقب فوز حماس في االنتخابات التشريعية
ح ّول مبوجبها مرجعية وتبعية كثير من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
التي كانت تابعة في األصل ملجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى منظمة
التحرير الفلسطينية ،أو إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،وهو في احلالتني
شخص واحد هو السيد محمود عباس “أبو مازن” ،ومن أمثلة هذه املؤسسات:
وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية “وفا” ،وذلك وفقا ً للمرسوم الرئاسي رقم
( )6لسنة  2011الذي نصت املادة ( )2منه على أن “تتمتع الوكالة بالشخصية
االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري واألهلية القانونية؛ ملباشرة جميع األعمال
والتصرفات لتحقيق أهدافها ،مبا في ذلك متلك األموال املنقولة وغير املنقولة،
وتكون تابعة للرئيس باعتبارها إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية”.
كما عملت حركة حماس من جانبها على تعزيز نفوذها في مؤسسات السلطة
الفلسطينية ،وقد جتلى هذا الصراع بشكل واضح في مسألة التمثيل الفلسطيني
في اخلارج ،فبينما رأت حركة فتح أن السفارات الفلسطينية في اخلارج متثل منظمة
التحرير الفلسطينية وهي املسؤولة عنها ،رأت حركة حماس أن وزارة اخلارجية التي
هي جزء من حكومة حماس هي املسؤولة عن السفارات الفلسطينية في اخلارج.
من ناحية أخرى ،وفي ظل عدم وضوح شكل العالقة ما بني منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ،فإن هناك فرضية أن حتدث إشكالية في
املستقبل من شأنها لو حدثت أن تزيد من تعقيد األمور وتعيق من عملية التداول
السلمي للسلطة ،أال وهي ماذا لو جنح من خالل االنتخابات الرئاسية شخص آخر
يختلف في لونه السياسي عن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية؟ عندئذ سيصبح
لدينا رئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس آخر للسلطة الوطنية الفلسطينية
وشخص آخر لرئاسة الوزراء الفلسطينية ،وفي ظل هذا املشهد املعقد ،وفي ظل
عدم وضوح شكل العالقة ما بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية
الفلسطينية ،فإن مزيدا ً من الصراع سيحدث على الصالحيات واملسؤوليات ،وتتأزم
األمور ،وتصبح هناك عقبات إضافية تعيق أي عملية تداول سلمي للسلطة.
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التوصيات
وجوب قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإصدار قرارات عدة بشأن السلطة
الوطنية الفلسطينية حتدد مبقتضاها عالقة منظمة التحرير الفلسطينية
بالسلطة الوطنية الفلسطينية ،إضافة إلى شكل السلطة ومهامها وعالقاتها
الداخلية واخلارجية ،وبخاصة بعد انتهاء الفترة االنتقالية التي وجدت من
أجلها السلطة الوطنية ،والتي انتهت العام  ،1999إذ ال يعقل بقاء هذا اجلسم
على ما هو عليه حاليا بعد انتهاء األجل الزمني احملدد له قانوناً .إضافة
إلى اعتبار السلطة الوطنية الفلسطينية مبثابة جبهة وطنية تشارك فيها
الفصائل الفلسطينية كافة ،وأن ميتد عمرها حتى إجناز التحرر الوطني
وإقامة الدولة الفلسطينية ،وأن يكون الهدف من إجراء االنتخابات في داخل
السلطة الوطنية ليس من أجل إقصاء أحد ،أو من أجل تقاسم الصالحيات
واملسؤوليات بني األطراف املشاركة ،وإمنا يجب أن يكون الهدف من
االنتخابات حتديد حجم مشاركة مختلف الفصائل في إدارة الشأن
السياسي الفلسطيني ،كذلك أن يتم تشكيل أي حكومة في السلطة الوطنية
الفلسطينية على أساس التوافق الوطني تشارك فيه األطياف السياسية
كافة وحتى إقامة الدولة الفلسطينية.
أن تساعد السلطة الوطنية الفلسطينية مبا لديها من مؤسسات وموارد في
أداء مهام منظمة التحرير الفلسطينية ،وأن متارس هذه املهام ال على أساس
من التنافس وتقاسم األدوار ،بل على أساس أن كل منهما يكمل األخر وأنهما
في خدمة بعضهما البعض في كل عمل ميارس أو قرار يتخذ.
فصل امللف املالي اخلاص مبنظمة التحرير الفلسطينية عن امللف املالي اخلاص
مبنظمة التحرير الفلسطينية ،إضافة إلى وضع أسس واضحة ومحددة حول
العالقة ما بني املراكز املالية في املؤسستني.
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الهوامش
 1كان من بينهم ستة أعضاء جلنة تنفيذية فقط ،وعضوان من هيئة رئاسة املجلس الوطني الفلسطيني
لم يكن رئيس املجلس من ضمنهما ،وسبعة من الداخل ،أربعة من السبعة ينتمون للفصائل املشاركة
في عملية السالم وأيدت اتفاق أوسلو (فتح ،حزب الشعب ،حزب فدا ،جبهة النضال الشعبي) .أما
اخلارج ،فقد مثله في تلك االجتماعات ستة أعضاء مستلقني ،وعضوان من حزب الشعب ،وعضوان
من حزب فدا ،وعضوان من جبهة النضال الشعبي ،وعضوان من جبهة التحرير الفلسطينية (جماعة
أبو العباس) ،وعضو عن اجلهاد اإلسالمي (جماعة الشيخ أسعد بيوض التميمي) ،والباقون كانوا من
املنتمني حلركة فتح.
 2ممدوح نوفل“ .إشكالية العالقة بني منظمة التحرير الفلسطينية وسبل حلها” ،مقالة منشورة على املوقع
االلكتروني.www.mnofal.ps :
3

قرار منشور على الصفحة اإللكترونية للمجلس الوطني الفلسطيني.www.palestinepnc.org :

4

مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي بتاريخ .2012/3/15

االنتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة

االنتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة
مقدمة
منذ تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية في سنة  ،1994جرى تنظيم انتخابات
رئاسية مرتني ( 1996و ،)2005وانتخابات تشريعية مرتني ( 1996و،)2006
في حني جرت االنتخابات احمللية في عدد من الهيئات احمللية مرة واحدة فقط .وقد
مت تنفيذ االنتخابات احمللية على أربع مراحل امتدت من  ،2005-2004وشملت
 262هيئة محلية ،بينما لم يتم تنفيذ املرحلة اخلامسة واألخيرة التي تشمل 62
هيئة محلية يشكل عدد سكانها أكثر من  50%من عدد الناخبني املؤهلني ،إذ أنها
تشمل هيئات محلية كبيرة مثل غزة ،وخان يونس ،واخلليل.
وجرت االنتخابات األولى الرئاسية والتشريعية كأحد استحقاقات اتفاق أوسلو،
الذي نص صراحة على وجوب إجراء انتخابات عامة ،ووضع قواعد عامة حتكم
االنتخابات ،منها أن تخضع هذه االنتخابات للرقابة الدولية ،وأن تقوم إسرائيل
بتسهيل وصول املراقبني وعملهم ،وأن جتري االنتخابات في القدس وفق ترتيبات
خاصة في مراكز البريد اخلاضعة للسلطات اإلسرائيلية ،وبعد أن يجري االقتراع
فيها يتم نقل الصناديق إلى خارج منطقة مدينة القدس احملتلة ،ليتم فرزها من
قبل طواقم جلنة االنتخابات املركزية .وقد أشار قانون االنتخابات رقم  13لسنة
 1995الذي جرت االنتخابات األولى مبوجبه صراحة ،إلى الترتيبات الواردة في
اتفاق أوسلو ،حيث نصت املادة ( )3/102على أنه “يجرى االقتراع في القدس
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وفق أحكام اتفاقية املرحلة االنتقالية املبرمة بني منظمة التحرير الفلسطينية وبني
إسرائيل واملوقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أيلول .1995
ومبا أن االنتخابات قد جرت وفقا ً التفاق أوسلو ،فإن القوى السياسية املعارضة
لهذا االتفاق قد قاطعت هذه االنتخابات ،وحتديدا ً حركتي حماس واجلهاد اإلسالمي
وبعض فصائل منظمة التحرير مثل اجلبهتني الشعبية والدميقراطية.
وجرت االنتخابات الرئاسية الثانية بعد حوالي  9سنوات من االنتخابات األولى،
وعلى أثر وفاة الرئيس ياسر عرفات .فقد مت تنظيم االنتخابات مبوجب مقتضى
تنص على أنه في حال
املادة  37من القانون األساسي املعدل لسنة  ،2003التي ّ
شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو االستقالة أو فقدان األهلية ،يتولى رئيس
املجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا ً ملدة ال تزيد على
ستني يوما ً جترى خاللها انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفقا ً
لقانون االنتخابات الفلسطيني.
أما االنتخابات التشريعية الثانية ،فقد جرت في العام  ،2006أي بعد عشر سنوات من
االنتخابات األولى ،ووفقا ً لتوافق فلسطيني داخلي جرى بني الفصائل الفلسطينية
في القاهرة في شهر أيار  ،2005مت مبوجبه االتفاق على إجراء االنتخابات ،وعلى
شكل النظام االنتخابي ،ضمن أمور أخرى .وقد صدر تبعا ً لهذا االتفاق قانون
انتخابات جديد هو قانون رقم  9لسنة  ،2005ألغى قانون رقم  13لسنة ،1995
وحذف اإلشارة إلى اتفاق أوسلو التي كانت موجودة في القانون السابق.
وجرت االنتخابات الفلسطينية حتت االحتالل اإلسرائيلي ،وفي ظل غياب قانون أحزاب
فلسطيني ينظم عمل األحزاب ويوضح شروط مشاركة األحزاب في االنتخابات ،وهذا
خلق إشكاليات ووضع النظام السياسي الفلسطيني ،الذي هو باألساس أحد إفرازات
اتفاق أوسلو ،ومقيد بشكل كبير مبا ورد فيه من أحكام ،أمام معضلة كبيرة عندما
ق ّررت حركة حماس ،التي ترفض هذا االتفاق من أساسه ،املشاركة في االنتخابات،
وقد اتضحت هذه املعضلة بشكل أكبر عندما فازت حركة حماس بهذه االنتخابات.
ساهمت االنتخابات في منح النظام السياسي الفلسطيني الشرعية الالزمة ،كما
ساهمت في انتقال سلس للسلطة إلى الرئيس محمود عباس بعد وفاة الرئيس ياسر
عرفات .وفي انتخابات  2006التي فازت فيها قائمة التغيير واإلصالح التابعة
حلركة حماس ،جرى ،في البداية ،نقل السلطة إلى احلكومة التي شكلتها حركة
حماس ،لكن ظهرت عقبات كثيرة أثناء تشكيل احلكومة وبعده ،انتهت بسيطرة
حركة حماس على قطاع غزة في حزيران  ،2007وانقسام النظام السياسي
الفلسطيني ،ووجود حكومتني وبنيتني رسميتني في الضفة وغزة.
وفي أغلب احلاالت التي جرت فيها االنتخابات ،سواء محلية أو تشريعية أو رئاسية،
اتسمت العملية بشكل عام بالنزاهة وخضعت لرقابة محلية ودولية مكثفة ،ونالت
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قبول األطراف املشاركة 1.غير أن املشكلة األساسية التي واجهتها وما زالت تواجه
االنتخابات الفلسطينية ،مبختلف مستوياتها ،أنها ال جتري بانتظام ،وهذا يخالف
أحد أهم مبادئ الدميقراطية وهو دورية االنتخابات ،فال يكفي أن جتري انتخابات
حرة ونزيهة ،وإمنا يجب أن جتري بانتظام خالل فترات ال تتجاوز  6سنوات على
أقصى حد .كذلك هناك ثغرات في قانون االنتخابات ميكن إذا لم يتم تالفيها أن
تفتح مجاالً لتقويض نزاهة أي عملية انتخابية قادمة .أيضا ً تال انتخابات 2006
إصدار قانون انتخابات جديد مبوجب مرسوم رئاسي في سنة  2007يعتبر في
بعض جوانبه تراجعا ً عن قانون سنة  .2005كما برزت مسألة عدم وجود إطار
قانوني لالستفتاء ،األمر الذي كشف عن نقص تشريعي في تنظيم آلية مهمة كان
ميكن اللجوء إليها كمخرج للمأزق الذي دخل فيه النظام السياسي الفلسطيني.
كذلك جرى التراجع عن بعض أحكام قانون االنتخابات احمللية وعادت سياسة
التعيينات كآلية أساسية في اختيار أعضاء مجالس الهيئات احمللية.
تقدم هذه الورقة عرضا ً ألهم الثغرات واإلشكاليات ،سواء القانونية أم في املمارسة،
التي لها عالقة باالنتخابات واالستفتاء ،والتي أعاقت االنتقال السلمي للسلطة ،أو
التي من املمكن أن تؤدي إلى إعاقة انتقال السلطة .وقبل عرض هذه اإلشكاليات،
نعرض اإلطار القانوني واملؤسسي لالنتخابات.
أوالً .اإلطار القانوني والبناء املؤسسي
خضع اإلطار القانوني الذي ينظم االنتخابات للعديد من التعديالت والتغييرات منذ
تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية .فقد مت تنظيم االنتخابات العامة الفلسطينية
األولى (الرئاسية والتشريعية) في كانون الثاني  1996وفقا ً لقانون االنتخابات رقم
 13لسنة  1995وتعديالته ،الذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات (قبل أن يكون
هناك مجلس تشريعي) .كما مت تنظيم االنتخابات الرئاسية الثانية ( )2005وفقا ً
للقانون ذاته ،لكن بعد إدخال تعديل عليه مبوجب القانون املعدل الصادر في كانون
األول  ،2004الذي مت مبوجبه اعتماد السجل املدني إلى جانب سجل الناخبني الذي
أعدته جلنة االنتخابات ،كأحد السجالت املعتمدة لتحديد أهلية الناخبني .وبتاريخ
 ،2005/8/13صدر القانون رقم  9لسنة  2005وألغى قانون رقم  13لسنة ،1995
ومت الحقا ً تنظيم االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت في كانون الثاني/يناير
 2006مبوجبه .وبعد أحداث غزة في حزيران  ،2007التي أسفرت عن سيطرة حركة
حماس على قطاع غزة ،أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا ً بقانون رقم 1
لسنة  2007تبنى مبوجبه قانون انتخابات جديداً ،وألغى قانون رقم  9لسنة .2005
إضافة إلى هذه التشريعات التي صدرت لتنظيم االنتخابات العامة ،الرئاسية
والتشريعية ،هناك أيضا ً قانون خاص باالنتخابات احمللية ،خضع للعديد من
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التعديالت والتغييرات .فقد صدر قانون انتخابات مجالس الهيئات احمللية رقم
 5لسنة  1996في  ،1996/12/16وعدل مبوجب القانون رقم  5لسنة .2004
وقد جرت املرحلتان األولى والثانية من االنتخابات احمللية في ،2004/12/23
و ،2005/5/5وفقا ً لهذا القانون .وبتاريخ  ،2005/8/15صدر القانون رقم
 10لسنة  ،2005وألغى قانون رقم  5لسنة  1996وتعديالته ،وتبنى نظام
التمثيل النسبي في مجالس الهيئات احمللية بعد أن كانت االنتخابات احمللية في
القانون السابق جتري وفقا ً لنظام األكثرية .والحقاً ،ع ّدل هذا القانون مبوجب
قانون رقم  12لسنة  2005الصادر بتاريخ  ،2005/9/8الذي أدخل بعض
األحكام بخصوص متثيل املرأة واستقالة رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية
ّ
الترشح وغيرها من األحكام .وقد جرت املرحلتان الثالثة
الذين يرغبون في
ً
والرابعة من االنتخابات احمللية في  ،2005/9/29و ،2005/12/15وفقا لهذا
القانون .ويوضح اجلدول  1قوانني االنتخابات املختلفة ،والعمليات االنتخابية
التي جرت مبوجبها.
وقد عهدت قوانني االنتخابات إلى هيئة مستقلة (أي غير تابعة للحكومة) إدارة
االنتخابات هي جلنة االنتخابات املركزية ،بحيث تكون مسؤولة عن التحضير
لالنتخابات وتنظيمها واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان نزاهتها وحريتها.
وجتدر اإلشارة إلى أنه وفقا ً لقانون االنتخابات احمللية السابق كانت تشرف على
االنتخابات احمللية جلنة أخرى هي اللجنة العليا لالنتخابات احمللية ،وقد جرت جميع
مراحل انتخابات الهيئات احمللية في  2004و 2005حتت إشراف هذه اللجنة ،لكن
قانون رقم  10لسنة  2005نص على حل هذه اللجنة وإحالة جميع صالحياتها إلى
جلنة االنتخابات املركزية (مادة  .)71وعلى الرغم من أن جتربة جلنة االنتخابات
املركزية ،وحتديدا ً في االنتخابات التشريعية والرئاسية األخيرتني ،أظهرتا استقالالً
كبيرا ً للجنة وحيادية عالية ،فإن هذا االستقالل ال تتوفر له الضمانات الكافية في
القانون ،األمر الذي يفتح املجال لتقويض استقالل اللجنة في املستقبل (انظر البند
 4أدناه بخصوص استقالل اللجنة).
ويق ّدم قانون االنتخابات رقم  9لسنة  2005الذي ينظم االنتخابات التشريعية
والرئاسية أساسا ً إلجراء انتخابات عامة وفقا ً للمعايير الدولية ذات العالقة 2.لكن
القانون ينطوي على عدد من الثغرات التي يجب التنبه إليها من أجل تقدمي حماية
وضمانات أكبر لنزاهة العملية االنتخابية .كما أن القانون رقم  10لسنة 2005
الذي ينظم االنتخابات احمللية يقدم أساسا ً مماثالً وبنية قانونية جيدة إلجراء
االنتخابات البلدية .كذلك القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس في
سنة  ،2007لكن هناك إشكاليات تتعلق مبدى دستورية هذا القرار ،كما أنه يتضمن
شروطا ً في الترشيح قد تؤدي إلى إقصاء بعض القوى السياسية ،خصوصا ً في
ظل غياب قانون أحزاب فلسطيني يوضح شروط تشكيل األحزاب.
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في هذه الورقة ،سوف نستعرض بتفصيل أكبر قانون رقم  9لسنة ،2005
واملرسوم الرئاسي بقانون لسنة .2007
 .1قانون االنتخابات رقم  9لسنة 2005
أه ّم ما مييز القانون أنه صدر وفق آلية تشاورية أتاحت املجال جلميع األطراف املعنية
من فصائل سياسية ،ومؤسسات مجتمع مدني ،إبداء رأيها ومالحظاتها عليه .كما
أنه تبنى نظاما ً انتخابيا ً مت التوافق عليه بني الفصائل الفلسطينية املجتمعة في القاهرة
في أيار  ،2005وقد ألغى القانون املذكور القانون رقم  13لسنة  1995وتعديالته.
وأهم ما ورد في القانون رقم  9لسنة  2005أنه زاد عدد أعضاء املجلس التشريعي
من ( 88حسب ما كان احلال في القانون رقم  )13إلى  132عضواً ،وأدخل الكوتا
النسائية على القوائم ،وأبقى على الكوتا املسيحية في الدوائر االنتخابية .كما تبنى
النظام املختلط بدالً من نظام األغلبية في الدوائر ،وألغى جلان الدوائر االنتخابية التي
كانت تش ّكل ازدواجية في إدارة العملية االنتخابية ،ورفع احلد األدنى لسن املرشح
ملنصب الرئيس من  35إلى  40سنة ،وخفّض احلد األدنى لسن املرشّ ح لعضوية
املجلس من  30إلى  28سنة ،وحدد مدة املجلس التشريعي بأربع سنوات ،بعد أن
كانت مفتوحة طوال الفترة االنتقالية 3.كما ألغى السجل املدني وحصر حتديد أهلية
االقتراع في سجل الناخبني الذي تعده جلنة االنتخابات املركزية ،ونص على تخصيص
بند في املوازنة العامة للجنة االنتخابات املركزية ،ورفع عدد أعضاء محكمة قضايا
االنتخابات من خمسة إلى تسعة أعضاء ،واشترط أن يكون قضاة احملكمة ممن أمضوا
في سلك القضاء مدة ال تقل عن  10سنوات .كذلك جتاوز العديد من املشاكل الفنية
واإلجرائية التي كانت موجودة في قانون رقم  13لسنة  ،1995وبخاصة في عملية
تسجيل الناخبني وعملية االقتراع .وق ّدم القانون رقم  9لسنة  2005أساسا ً إلجراء
انتخابات عامة وفقا ً للمعايير الدولية ذات العالقة .لكن هناك العديد من جوانب النقص
في القانون ،فهو ال يقدم ضمانات كافية الستقالل جلنة االنتخابات املركزية ،وال يعطي
ضمانات كافية حلماية عمل محكمة قضايا االنتخابات ،وال يلزم جلنة االنتخابات بتبني
إجراءات واضحة تضمن شفافية عملها ،ويفتقر إلى آليات واضحة تضمن الرقابة
الفاعلة على متويل احلمالت االنتخابية ،وال يعطي جلنة االنتخابات صالحيات تضمن
تطبيق أحكام الدعاية االنتخابية ،وينص على أن جميع اللوائح واألنظمة التي تصدرها
اللجنة يجب أن يصادق عليها مجلس الوزراء ،وال يعطي أي أساس قانوني إلجراء
االستفتاء ،إضافة إلى نواقص أخرى ال مجال إليرادها جميعا ً في هذه الورقة.
 .2املرسوم الرئاسي (قرار بقانون) رقم ( )1لسنة  2007بشأن االنتخابات
بتاريخ  2أيلول/سبتمبر  ،2007واستنادا ً إلى املادة  43من القانون األساسي
التي تتيح للرئيس إصدار قوانني في حالة الضرورة ،أصدر رئيس السلطة
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الوطنية الفلسطينية قرارا ً بقانون بشأن االنتخابات .وألغى القرار بقانون قانون
االنتخابات رقم ( )9لسنة  2005الذي جرت االنتخابات التشريعية األخيرة
مبوجبه ،وغيَّر النظام االنتخابي من نظام مختلط إلى نظام نسبي كامل باعتبار
األراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة ،كما أدخل مجموعة من التعديالت
اجلوهرية على قانون رقم  ،9مثل وضع قيود جديدة على من يرغب في الترشح
في االنتخابات.
صدر القرار بقانون بشأن االنتخابات في ظل انقسام سياسي فلسطيني داخلي
انعكس على العملية التشريعية .لكن قبل إصدار املرسوم ،قام الرئيس الفلسطيني
بالتشاور مع جميع الكتل البرملانية ،باستثناء كتلة التغيير واإلصالح التي متثل
حركة حماس .وعلى الرغم من أن املرسوم بقانون قد ألغى قانون رقم ( )9لسنة
 ،2005فإنه من الواضح أنه استند إليه بشكل كبير .مبعنى أنه من ناحية الصياغة
(وليس من الناحية القانونية) ،املرسوم بقانون هو قانون معدل لقانون رقم 9
لسنة  .2005ومن الواضح أن القرار أو املرسوم بقانون لم يأت ملعاجلة النواقص
التي أشرنا إليها أعاله في قانون رقم  ،9أو لتبنى توصيات هيئات الرقابة وجلنة
االنتخابات املركزية (وإن تط ّرق لبعضها) ،وإمنا جاء باألساس لتحقيق هدفني
رئيسيني ،هما )1( :تغيير النظام االنتخابي من نظام مختلط ،إلى نظام نسبي كامل.
وهذا التغيير في النظام االنتخابي مبنى بالدرجة األولى على جتربة االنتخابات
األخيرة التي أظهرت تف ّوق حركة حماس بشكل كبير في الدوائر االنتخابية
وحصولها على عدد كبير من املقاعد ال يتناسب مع عدد األصوات التي حصلت
عليها ،بينما كانت نتائج القوائم في النظام النسبي متقاربة بني الكتلتني األكبر)2( .
وضع شروط جديدة فيمن يرغب في الترشيح ،أهمها “أن يلتزم مبنظمة التحرير
باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وبوثيقة إعالن االستقالل،
وبأحكام القانون األساسي” (املادتان  6/35و.)6/45
وقد صدر القرار بقانون بشأن االنتخابات باالستناد إلى املادة ( )43من القانون
األساسي التي تنص:
“لرئيس السلطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال حتتمل التأخير غير أدوار
انعقاد املجلس التشريعي ،إصدار قرارات لها قوة القانون ،ويجب عرضها على
املجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات ،وإال زال ما
كان لها من قوة القانون ،أما إذا عرضت على املجلس التشريعي على النحو السابق
ولم يقرها ،زال ما يكون لها من قوة القانون”.

من نص املادة الذكورة ،يتضح وجود ثالثة شروط يجب توافرها في أي قرار
صادر عن الرئيس مبوجب هذه املادة:
 .1وجود حالة ضرورة ال حتتمل التأخير.
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 .2أن يصدر القرار في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي.
 .3أن يتم عرض القرار على املجلس في أول جلسة يعقدها بعد صدور القرار.
وبالرجوع إلى القرار بقانون بشأن االنتخابات ،نرى أنه استوفى الشرط الثاني
دون األول .أما الشرط الثالث ،فهو موضوع مستقبلي .فمسألة وجود “حاالت
الضرورة التي ال حتتمل التأخير” ميكن تقديره أو معرفته من خالل السؤال
التالي :هل عدم وجود قانون (أو القرار بقانون) أو التأخير في إصداره سيؤدي
إلى ضرر أو سيف ّوت مصلحة عامة؟ ونرى أنه ال ميكن ،حتى لو تساهلنا كثيرا ً في
معيار الضرورة ،اعتبار أن صدور قانون انتخابات يعلم اجلميع أنه لن يطبق في
ظل الوضع القائم هو مسألة ضرورية ال حتتمل التأخير .فما هو الضرر الذي منعه
إصدار القانون أو ما هي املصلحة التي حققها؟ وإضافة إلى املخالفة الشكلية املتمثلة
في عدم استيفاء القرار الرئاسي ألحد شروط املادة ( )43من القانون األساسي،
هناك مخالفات موضوعية تتعلق مبضمون بعض املواد .فحق املشاركة في
االنتخابات هو حق دستوري نص عليه القانون األساسي صراحة ،ودور القانون
هو تنظيم هذا احلق وليس تقييده أو االنتقاص منه .فقد نصت املادة ( )26من
القانون األساسي على ما يلي:
“للفلسطينيني حق املشاركة في احلياة السياسية أفرادا ً وجماعات ،ولهم على
وجه اخلصوص احلقوق اآلتية  .1:تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها
وفقا ً للقانون .2 .التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم
انتخابهم باالقتراع العام وفقا ً للقانون”.

ونرى أن القرار بقانون قد قيد هذا احلق وجتاوز نطاق تنظيمه من خالل وضعه
اشتراطات إضافية فيمن يرغب في الترشح لالنتخابات مثل االعتراف مبنظمة
التحرير ،وباالتفاقات الفلسطينية اإلسرائيلية املوقعة .كما أن القرار بقانون
استغل فترة عدم انعقاد املجلس وتوسع في مفهوم الضرورة .وال نرى أي
ضرورة لسن هذا القانون الذي لم يطبق ،ومن املستبعد أن يطبق دون وجود
توافق فلسطيني داخلي.
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جدول  :1االنتخابات العامة واحمللية التي جرت منذ تأسيس السلطة
الفلسطينية والقوانني املنظمة لها
نوع االنتخابات

تاريخ تنظيمها

ّ
املنظم
القانون

مالحظات

رئاسية وتشريعية

1996/1/20

رقم  13لسنة
 1995وتعديالته

نظام أكثرية

محلية – املرحلة األولى
( 36هيئة محلية)

2004/12/23

قانون رقم 5
لسنة 1996

نظام أكثرية

رئاسية

كانون الثاني
2005

قانون رقم 13
لسنة 1995

محلية املرحلة الثانية
( 82هيئة محلية)

2005/5/5

قانون رقم 5
لسنة 1996

نظام أكثرية

محلية -املرحلة الثالثة
( 104هيئة محلية)

2005/9/29

قانون رقم 10
لسنة 2005

نظام نسبي

محلية -املرحلة الرابعة
( 40هيئة محلية)

2005/12/15

قانون رقم 10
لسنة 2005

نظام نسبي

تشريعية

2006/1/25

قانون رقم 9
لسنة 2005

نظام مختلط

املرسوم الرئاسي
بقانون رقم 1
لسنة 2007

نظام نسبي

لم جت ِر أي انتخابات
مبوجبه

ثانياً .اإلشكاليات التي تؤثر على االنتقال السلمي للسلطة
 .1عدم انتظام االنتخابات التشريعية والرئاسية
اإلشكالية األساسية التي تواجه االنتخابات الفلسطينية ،بجميع مستوياتها ،أنها
ال جتري بانتظام .واألسباب التي تقف خلف ذلك هي أسباب سياسية بالدرجة
األولى ،إضافة إلى بعض االعتبارات املتعلّقة باإلمكانية العملية إلجراء االنتخابات
بسبب إجراءات االحتالل اإلسرائيلي ،وبعض املسائل القانونية التي مت استغاللها
لتأجيل االنتخابات أو لعدم إجرائها في موعدها.
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فقد استمر املجلس التشريعي األول ألكثر من عشر سنوات ،في حني استمر
الرئيس الراحل عرفات ملدة  9سنوات إلى حني وفاته ،وذلك استنادا ً إلى املادة
( )2من قانون االنتخابات رقم  13لسنة  1995التي نصت على أن رئيس السلطة
الوطنية واملجلس التشريعي يتوليان مسؤولية احلكم في املرحلة االنتقالية .ومع أن
املرحلة االنتقالية ،وفقا ً التفاق إعالن املبادئ هي ملدة ال تتجاوز خمس سنوات كان
املفترض أن تنتهي في سبتمبر/أيار  ،2009إال أن هذه املرحلة استمرت حكما ً بعد
ينص صراحة على انتهائها ،بل إن
هذا التاريخ ،إذ لم يصدر أي مرسوم أو قانون ّ
القانون األساسي الذي صدر في ( 2002أي بعد انتهاء املدة االفتراضية للمرحلة
االنتقالية) عاد وك ّرر النص الوارد في قانون االنتخابات ،حيث نصت املادتان ()34
و( )53على أن مدة والية املجلس التشريعي ووالية الرئيس هي للمرحلة االنتقالية،
ما يعني ضمنا ً أن املرحلة االنتقالية غير مقيدة بفترة اخلمس سنوات املشار إليها.
وقد مت التأكيد على املواد ذاتها في القانون األساسي املعدل لسنة ( 2003املادتان
 36و .(47لكن القانون األساسي لسنة  2005بشأن تعديل بعض أحكام القانون
األساسي املعدل لسنة  2003نص صراحة على أن مدة املجلس التشريعي ومدة
الرئيس هي أربع سنوات .إال أن قانون االنتخابات رقم  9لسنة  ،2005الذي صدر
في اليوم ذاته الذي صدر فيه القانون األساسي لسنة  ،2005نص في املادة ()111
على أنه جتري االنتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية ألول
مجلس تشريعي ُينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون املعدل ووفقا ً له؛ أي أن املادة
املذكورة نصت حكما ً على أن مدة والية الرئيس عبّاس في واليته األولى هي خمس
سنوات ،وهذا ال يتفق مع أحكام املادة ( )1من القانون األساسي لسنة .2005
وقد أصدر الرئيس محمود عباس في  2009/10/23مرسوما ً رئاسيا ً يدعو إلى
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ( 2010/1/24أي بعد أربع سنوات من
إجراء االنتخابات التشريعية وخمس سنوات من الرئاسية) ،لكن موقف حركة
حماس في قطاع غزة جاء رافضا ً لهذا املرسوم أو ألجراء أي انتخابات سواء عامة
أو محلية في ظل االنقسام ،باعتبار أن إجراء االنتخابات يحتاج إلى توفر أجواء
من احلرية ال تتوفر في ظل االنقسام .كما أن حركة حماس رفضت املرسوم على
أساس أن الرئيس عباس قد انتهت واليته ،وبالتالي ال يحق له إصدار مراسيم،
وإمنا يجب أن يتولى رئاسة السلطة رئيس املجلس التشريعي حلني إجراء انتخابات،
وفقا ً حلركة حماس .وعليه ،ونتيجة الستمرار إغالق مكاتب جلنة االنتخابات في
غزة ،وعدم قدرة اللجنة على عمل أي حتضيرات لالنتخابات هناك ،صدر مرسوم
رئاسي بتأجيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية “إلى أن تتوفر الظروف التي
تسمح بإجرائها”.
إن عدم إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بشكل منتظم يخالف واحدا ً من
أهم معايير الدميقراطية وهي دورية االنتخابات ،كما أنه أدى إلى تآكل الشرعية
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االنتخابية للمؤسسات الفلسطينية ،وخلق حالة من االلتباس القانوني والدستوري
غير املسبوق .وبالتالي ،فإن إجراء االنتخابات ،وتهيئة األجواء التي تضمن نزاهتها
وحريتها ،هي من أولويات إعادة الثقة بالنظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته.
 .2عدم انتظام االنتخابات احمللية
على الرغم من أن قانون انتخابات مجالس الهيئات احمللية صدر في وقت مبكر نسبيا ً
من عمر السلطة الفلسطينية ( ،)1996وهو من أوائل التشريعات التي أصدرها
املجلس التشريعي األول ،فإن السلطة التنفيذية امتنعت عن إجراء انتخابات محلية
حتى نهاية  ،2004دون وجود أي مب ّررات فنية أو قانونية مقبولة ،واستعاضت
عنها باعتماد التعيني كآلية الختيار رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية ،الذي
كان يتم في الغالب بناء على اعتبارات سياسية وعشائرية وفئوية.
وعندما قررت السلطة في عهد الرئيس ياسر عرفات إجراء انتخابات محلية،
جاء القرار بإجرائها على مراحل ،على الرغم من عدم وجود مب ّررات فنية لذلك،
وعلى الرغم من أن قانون رقم  5لسنة  1996ينص على أن “للوزير أن يؤجل
موعد االنتخابات ملجلس من املجالس أو أكثر ملدة ال تزيد على أسبوعني إذا اقتضت
ذلك املصلحة العامة وسالمة االنتخابات ،على أن حتتسب مدة التأجيل ضمن املدة
القانونية للمجلس” .أما قانون رقم  10لسنة  2005بشأن االنتخابات امللحية
فقد أورد نصا ً واضحا ً ال يحتمل التأويل ،بأن “جتري االنتخابات احمللية في
جميع املجالس في يوم واحد ،كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء”،
لكن سياسة إجراء االنتخابات على مراحل استم ّرت ،ومت تنظيم املرحلتني الثالثة
والرابعة بعد صدور هذا القانون.
وكان يتم في الغالب انتقاء املجالس التي سيجري فيها االنتخابات ،أو التي يتم
تأجيل إجراء االنتخابات فيها بناء على اعتبارات سياسية ،بحيث يتم جتنب املجالس
في الهيئات التي كان يظن أنها لن تصوت لصالح حركة فتح ،مثل مدينتي اخلليل
وغزة .وبعد االنتخابات التشريعية وتشكيل حركة حماس للحكومة في شهر آذار
 ،2006لم تب ِد احلكومة اجلديدة اهتماما ً كبيرا ً باستكمال إجراء االنتخابات احمللية.
وقد وجهت جلنة االنتخابات املركزية رسالة إلى وزير احلكم احمللي في احلكومة
املشكلة من حركة حماس ،للتذكير بضرورة استكمال االنتخابات في املجالس التي
لم يتم تنظيم انتخابات فيها ،وعددها  62مجلسا ً كما أسلفنا ،إال أن الوزير لم يرد
ولم تقم احلكومة بأية إجراءات عملية باجتاه التحضير لالنتخابات .وقد كان من
الواضح أن حركة حماس لم تكن معنية بإجراء أي انتخابات في ظل حالة احلصار
التي عانت حكومتها منها ،وما صاحب ذلك من عدم انتظام دفع رواتب املوظفني
احلكوميني وتراكم الدين العام.
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لكن في سنة  ،2010عاد االهتمام باالنتخابات احمللية من قبل حكومة الدكتور
سالم فياض ،وقرر مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة في 2010/2/28
الدعوة إلى إجراء االنتخابات احمللية في جميع مجالس الهيئات احمللية في الضفة
الغربية وقطاع غزة في  .2010/7/17لكن ،وبسبب استمرار إغالق مكاتب
جلنة االنتخابات املركزية في قطاع غزة ،وعدم السماح لها بالعمل هناك ،أرسلت
جلنة االنتخابات املركزية رسالة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 2010/4/14
تعلمهم بعدم قدرتها على تنظيم االنتخابات في قطاع غزة ،وعليه ق ّرر مجلس
الوزراء بتاريخ  2010/4/25تأجيل االنتخابات احمللية في قطاع غزة “إلى حني
مت ّكن جلنة االنتخابات املركزية استكمال استعداداتها اإلدارية والفنية ومتطلبات
عقدها وفقا ً ألحكام القانون” مع استمرار التدابير إلجراء االنتخابات احمللية في
محافظات الضفة الغربية في التاريخ احملدد في  .2010/7/17غير أن مجلس
الوزراء ،عاد وعدل عن قراره بإجراء االنتخابات احمللية في الضفة الغربية ،وق ّرر
في ( 2010/6/17وهو آخر يوم لتقدمي طلبات الترشيح وفقا ً للجدول الزمني
لالنتخابات) إلغاء قراراته السابقة بإجراء االنتخابات في .7/17
وقد اعترضت مؤسسات املجتمع املدني وبعض الفصائل على قرار تأجيل
االنتخابات ،وتوجه البعض إلى احملكمة العليا للطعن في قرار اإللغاء .وفي مرافعة
النيابة العامة باعتبارها ممثالً عن مجلس الوزراء ،أثارت دفعا ً بعدم اختصاص
احملكمة العليا بالنظر في الطعن بدعوى أن القرار الطعني هو محصن من رقابة
القضاء ،باعتباره من أعمال السيادة .وقد ر ّدت احملكمة العليا على هذا الدفع
واعتبرت أن القرار املطعون فيه “ال يدخل ضمن احلاالت التي استقر القضاء
على اعتبارها من أعمال السيادة فهو ليس من األعمال املنظمة لعالقة احلكومة
بالبرملان ،أو بضمان سير السلطات العامة وفق الدستور وهو ليس متعلقا ً بسير
مرفق التمثيل الدبلوماسي وال بأعمال متعلقة باحلرب .”...ورأت احملكمة “أن قرار
تأجيل االنتخابات أو إلغائها مخالف للقانون رقم  10للعام  ،2005ويهدم األسس
الدميقراطية ،وحسب القانون يأتي قرار مجلس الوزراء بناء على طلب من جلنة
االنتخابات املركزية املخولة بذلك ،وال ميلك املجلس حق إلغاء إجرائها من تلقاء
ذاته” .كما أشارت احملكمة إلى “إن إجراء االنتخابات العامة ملجالس الهيئات احمللية
هو استحقاق دستوري وقانوني يجب مباشرته في املوعد احملدد ،وعلى النحو
الذي بينه وحدده القانون ،وأنه ليس منحة أو خيارا ً للسلطة التنفيذية إن شاءت
باشرته وإن شاءت تركته”.
وبناء على قرار احملكمة العليا ،ونتيجة لضغوطات بعض مؤسسات املجتمع املدني
وبعض الفصائل الفلسطينية ،قرر مجلس الوزراء بتاريخ  2011/2/8الدعوة
إلى إجراء االنتخابات احمللية في  ،2011/7/9لكنه عاد وق ّرر في 2011/5/17
تأجيل االنتخابات احمللية إلى  .2011/10/22وقبل املوعد املذكور ،تدخل رئيس
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السلطة الوطنية الفلسطينية وأصدر مرسوما ً رئاسيا ً بتاريخ 2011/8/22
بتأجيل االنتخابات احمللية “في احملافظات الشمالية املقرر بتاريخ 2011/10/22
إلى حني توافر الظروف املناسبة إلجرائها في محافظات الوطن كافة” .وبذلك
يكون املرسوم الرئاسي قد وضع حدا لكافة احملاوالت التي قام بها مجلس الوزراء
لتحديد موعد لالنتخابات احمللية .وعلى الرغم من أن الرئيس ال ميلك صالحية
تأجيل أو إلغاء االنتخابات احمللية ،وعلى الرغم من اعتراض مؤسسات املجتمع
املدني وبعض الفصائل على املرسوم املذكور ،فإنه لم يتم التوجه إلى احملكمة العليا
للطعن في هذا املرسوم ،وذلك إلفساح املجال أمام جهود املصاحلة الفلسطينية التي
مت توقيع اتفاق بشأنها في شهر أيار .2011
وقد أشار العديد من احملللني إلى أن قرارات تأجيل االنتخابات احمللية املستمرة
تعود بدرجة كبيرة إلى عدم استعداد حركة فتح إلجراء االنتخابات ووجود خالفات
داخلية حالت دون تشكيل القوائم االنتخابية في بعض الهيئات احمللية 4.كذلك ،فإن
موقف حركة حماس الرافض إلجراء انتخابات في ظل االنقسام ،أدى إلى وضع
عقبات أساسية أمام إجراء االنتخابات احمللية ،وبخاصة في قطاع غزة.
 .3سياسية التعيينات في الهيئات احمللية
يرتبط اعتماد سياسة التعيني بدالً من االنتخابات باإلشكالية السابقة التي أشرنا
إليها ،وهي عدم انتظام ،أو في بعض احلاالت غياب االنتخابات احمللية .فقد اعتمدت
السلطة الفلسطينية ،منذ تأسيسها ،سياسة التعيني كأساس في اختيار أعضاء
مجالس الهيئات احمللية باختالف مستوياتها ،إلى أن جرى تنظيم انتخابات على
أربع مراحل ابتداء من نهاية  2004في  262هيئة محلية .وقد عادت سياسة
التعيني لتظهر بقوة بعد االنقسام ،وحتديداً ،وبشكل أكبر ،بعد انتهاء مدة والية
املجالس املنتخبة.
انعكست حالة االنقسام بشكل كبير على مجالس الهيئات احمللية ،حيث مارست
احلكومة املقالة في غزة واحلكومات املشكلة في الضفة الغربية سياسة التعيني .فقد
قامت احلكومة املقالة باستبدال بعض املجالس املعينة مبجالس جديدة من املقربني
حلركة حماس .أما في الضفة الغربية ،فقد شملت سياسة التعيني املجالس البلدية
التي جرت فيها انتخابات ،وحتديدا ً بعد انتهاء فترة والية هذه املجالس ،إضافة إلى
املجالس األخرى التي جرى فيها التعيني على الدوام.
إال أن التطور اخلطير في موضوع التعيني حصل في الضفة الغربية ،حيث صدر قرار
بقانون رقم  9لسنة  2008بشأن تعديل قانون الهيئات احمللية رقم  1لسنة 1997
ليمأسس سياسة التعيني ويش ّرعها .فقد أجاز القرار بقانون املذكور ملجلس الوزراء،
بناء على تنسيب من وزير احلكم احمللي ،حل مجلس الهيئة احمللية في حال “جتاوز أو
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أخل بصالحياته املنصوص عليها في القانون” ،أو في حال “انتهاء مدة دورة املجلس”
(املادة  .)3وفي حال حل أي من املجالس ،يقوم الوزير بتعيني جلنة تقوم مبهام املجلس
املنحل ملدة أقصاها سنة جتري االنتخابات خاللها (املادة /3ب) ،ويجوز للوزير إقالة
رئيس املجلس من رئاسة الهيئة احمللية ،مبصادقة مجلس الوزراء ،ويقوم األعضاء
بانتخاب رئيس جديد من بينهم لرئاسة املجلس (املادة /3ج) .وهذا القانون يعتبر
تراجعا ً كبيرا ً عن مبدأ تداول السلطة في الهيئات احمللية ،ويك ّرس لسياسة التعيينات
ويعطيها غطا ًء قانونياً .كما أنه يعطى سلطة واسعة جدا ً للوزير في حل الهيئات احمللية
حتت غطاء “جتاوز أو اإلخالل بالصالحيات” .كما أن الفقرة (ج) من املادة ( )3تعطي
لوزير احلكم احمللي صالحيات مطلقة في إقالة رؤساء الهيئات احمللية ،وهذا يعتبر
تدخالً كبيرا ً في احلكم احمللي وتعديا ً على مبادئ الدميقراطية.
واستنادا ً إلى القانون املذكور ،مت حل جميع مجالس الهيئات احمللية املنتخبة في
الضفة الغربية ،وتعيني جلان مؤقتة إلدارتها .وبعض هذه اللجان شمل جزءا ً من
األعضاء املنتخبني ،وفي بعض احلاالت مت الطلب من املجلس املنتخب االستمرار
في إدارة املجلس لكن كلجنة مؤقتة ،وفي الغالب مت في التعيينات اجلديدة استبعاد
رؤساء املجالس من املقربني حلركة حماس.
وفي جميع حاالت التعيني ،سواء السابقة ،أو التي جرت بعد االنقسام ،لم تكن هناك
أية معايير واضحة أو محددة الختيار أعضاء ورؤساء مجالس الهيئات احمللية،
وكانت املعايير ،في الغالب ،تستند إلى اعتبارات سياسية أو عشائرية أو فئوية ،مع
عدم إغفال اجلانب املهني ،وبخاصة في املجالس الكبيرة التي حتتاج إلى أشخاص
ذوي خبرة وكفاءة إلدارتها.
 .4استقالل جلنة االنتخابات املركزية
قد يكون موضوع استقالل جلنة االنتخابات ونزاهتها من أهم املواضيع وأكثرها
حساسية نظرا ً للوضع السياسي املشحون والتنافس العالي بني األطراف السياسية
في فلسطني ،في ظل تراجع احلريات العامة وضعف املؤسسات القضائية وغيرها
في حماية حقوق املواطنني وحرياتهم .لذا ،يجب إيالء هذا املوضوع أهمية خاصة.
وعلى الرغم من أن جلنة االنتخابات قد أظهرت مستوى عاليا ً من النزاهة واحلياد
واالستقاللية ،شهد له اجلميع من مراقبني دوليني ومحليني وأحزاب سياسية ،فإن
هذا االستقالل كان نابعا ً بالدرجة األولى من شخصية القائمني على اللجنة ومن
الدعم السياسي احمللي والدولي لهم ،ولم يكن هذا استقالالً مدعوما ً ومستندا ً إلى
أساس قانوني قوي.
فوفقا ً لقانون رقم  9لسنة  ،2005يتم تعيني رئيس وأعضاء جلنة االنتخابات بقرار
من رئيس السلطة الوطنية ،وتتكون من تسعة أعضاء ،يتم اختيارهم من بني القضاة
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الفلسطينيني ،وكبار األكادمييني واحملامني ذوي اخلبرة ،وتكون والية أعضاء اللجنة
أربع سنوات من تاريخ تشكيلها (املادة  .)19وتوضح املادة  20من القانون ذاته
الشروط الواجب توافرها في أعضاء جلنة االنتخابات املركزية ،ومنها أن ال يكون
موظفا ً أو عضوا ً في إدارة أي جمعية خيرية أو هيئة أهلية ،وأن ال يرشح نفسه في
أي انتخابات عامة أو يشترك في الدعاية االنتخابية للمرشحني مدة عضويته في
اللجنة ،لكن ال يوجد ضمن الشروط أن يكون عضو اللجنة مستقالً أو غير منت ٍم إلى
حزب سياسي .وغياب مثل هذه الشروط يفسح املجال أمام تشكيل جلنة انتخابات
فصائلية وليست مستقلة.
ونقصد باالستقالل هنا االستقالل التنظيمي أو اإلداري عن السلطة التنفيذية
أو احلكومة ،بحيث تكون الهيئة املشرفة على االنتخابات غير خاضعة لقرارات
حكومية ،كما نقصد أيضا ً االستقالل العملي ،بحيث ال تخضع الهيئة أو اللجنة
املشرفة على االنتخابات في قراراتها ملؤثرات سياسية من األحزاب املشاركة ،أو
احلكومة ،أو أطراف سياسية أخرى ،وإمنا تكون قراراتها مستندة إلى القانون.
ولتحقيق االستقاللية بشكليها ،يجب أن ينص القانون بشكل واضح على استقالل
جلنة االنتخابات وأن يعطيها الضمانات والترتيبات اإلدارية واملالية التي تكفل هذا
االستقالل .ففي بعض البلدان ،مثل املكسيك ،مت النص على استقالل الهيئة املنظمة
لالنتخابات في الدستور املكسيكي نفسه.
جتدر اإلشارة إلى أنه في األنظمة الدميقراطية املقارنة توجد مناذج وآليات كثيرة
الختيار أعضاء الهيئات املشرفة على تنظيم االنتخابات .فمثالً بعض الدول تعمد
إلى أن تكون الهيئة املشرفة على االنتخابات جسما ً مستقالً ،أو أن تكون من ضمن
أجهزة الدولة ،أو أن تكون مختلط ًة بحيث يكون هناك جسم مستقل يشرف بشكل
5
عام على االنتخابات ليكون تنفيذ العمليات االنتخابية من قبل أجهزة الدولة.
كذلك هنالك بعض الدول التي تتألف إدارتها االنتخابية من ممثلني عن األحزاب
السياسية ،ولهذا النموذج إيجابياته منها أنه يحقق اإلجماع والتوافق ،لكن له
سلبيات كثيرة منها أنه قد يؤدي إلى شل عمل الهيئة االنتخابية أو تسييسها 6.وفي
جميع احلاالت ،يجب أن يوضح قانون االنتخابات بالتفصيل ما هو النظام املتبع.
فمثالً؛ لو مت اتباع نظام أن تكون الهيئة االنتخابية ممثلة عن األحزاب ،يجب أن
ينص القانون على كيفية اختيار األعضاء وعن حجم متثيل كل حزب سياسي .ومن
ّ
الواضح أن قانون االنتخابات الفلسطيني يتبنى توجه الهيئة املستقلة التي يديرها
أشخاص مستقلون ،لكن -كما أشرنا -هناك نقص في وضع الشروط كافة التي
تضمن استقالل هذه الهيئة أو اللجنة.
أما القرار بقانون رقم  1لسنة  ،2007فقد كرر الشروط الواردة في قانون رقم
 ،9لكنه أجاز أن يكون عضو اللجنة من خارج الفئات التي حددها القانون رقم 9
(القضاة ،كبار األكادمييني ،احملامون) حيث إضافة عبارة “أو غيرهم” (املادة .)9
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وق ّرر أن تعيني أعضاء اللجنة ،مبا في ذلك رئيسها واألمني العام ،يكون مبرسوم
رئاسي .لكن القرار بقانون جاء بأحكام من شأنها االنتقاص من استقالل اللجنة.
أي من أعضاء اللجنة متى أراد ودون توضيح
فاملادة  2/9تتيح للرئيس استبدال ٍّ
األسباب ،حتى قبل انتهاء مدة األربع سنوات .وهذا البند مستحدث ولم يكن
موجودا ً في القانون رقم  ،9وهو بند خطير ومن شأنه االنتقاص من استقالل
اللجنة بشكل كبير .لكن في املقابل ،عزّز القانون اجلديد من استقالل اللجنة في
املادة  ،118التي أصبح مبوجبها باستطاعة جلنة االنتخابات إصدار األنظمة دون
الرجوع إلى مجلس الوزراء .وهذا من شأنه زيادة استقالل اللجنة في مواجهة
مجلس الوزراء .وميكن قراءة هذا البند أن اللجنة أصبحت أكثر استقالالً عن مجلس
الوزراء ،لكنها باتت أقل استقالالً عن الرئيس .كذلك فإن القيود الواردة على أعضاء
جلنة االنتخابات مبالغ فيها .فال يحق لهم أن يكونوا أعضاء في جمعية خيرية أو
منظمة أهلية (املادة  ،)7/10بينما في املقابل ال يوجد نص يحظر على أعضاء اللجنة
أن يكونوا أعضاء في حزب سياسي.
كذلك لم يقدم القانون رقم  9لسنة  2005أو القرار بقانون رقم  1لسنة 2007
أحكاما ً تضمن أن يكون عمل جلنة االنتخابات يتسم بالشفافية .فال يوجد نص
يجبر اللجنة على نشر محاضر اجتماعاتها أو قراراتها ،أو يلزمها بأن تكون
جلساتها مفتوحة ،كما هو احلال في بعض األنظمة املقارنة ،حيث يكون هناك نص
بإلزام أن تكون جلسات اللجنة مفتوحة للمراقبني وممثلي األحزاب .كذلك يخلو
القانون من نصوص تلزم موظفي جلنة االنتخابات ،وبخاصة في املستويات العليا،
باحليادية وعدم االنخراط في الدعاية االنتخابية للمرشحني.
وجتدر اإلشارة إلى أن حركة حماس اعترضت على جلنة االنتخابات ،على الرغم من
أنها هي ذاتها التي أشرفت على انتخابات  ،2006وقد أدى اعتراض حركة حماس
على اللجنة إلى التوافق على إعادة تشكيلها في اتفاق املصاحلة األخير في شهر أيار
 ،2011وبالفعل أصدر الرئيس مرسوما ً رئاسيا ً بتاريخ  2011/12/22يقضي
بإعادة تشكيل اللجنة ،وإدخال بعض العناصر الذين يعتبرون مقربني من بعض
الفصائل ،مبا في ذلك حركة حماس ،ضمن التشكيلة اجلديدة.
 .5محكمة قضايا االنتخابات
تعتبر محكمة قضايا االنتخابات أحد األجهزة املهمة في تنفيذ العملية االنتخابية.
واستقاللها ونزاهتها ال يقالن أهمية عن استقالل جلنة االنتخابات املركزية
ونزاهتها .وعند تصميم أي نظام انتخابي ،ينبغي إيالء هذا املوضوع األهمية
الالزمة .وقد أثبتت جتربة االنتخابات التشريعية األخيرة أن محكمة قضايا
االنتخابات كانت أقل استقالالً من جلنة االنتخابات ،وأنها كانت أضعف أمام
الضغوطات ،ما يشكل ثغرة في العملية االنتخابية .فمثالً أصدرت احملكمة قرارات
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مختلفة في قضيتني متشابهتني ،حيث أيدت قرار جلنة االنتخابات املركزية رفض
طلب ترشيح أحد املرشحني بسبب وجود خلل في قوائم املؤيدين لترشحيه ،في حني
أنها رفضت قرار جلنة االنتخابات في قضايا مماثلة وبالوقائع نفسها ،كذلك إدخال
تعديل على هيئة احملكمة وتغيير بعض القضاة أثناء فترة االنتخابات في ،2006
وحتديدا ً خالل فترة تقدمي الطعونات ،األمر الذي أثار بعض الشكوك حول دوافع
ذلك التغيير ومبرراته .وبالتالي ،من الضروري إضافة أحكام تعزز من استقالل
احملكمة .فمثالً ميكن أن يتم النص على عدم جواز إجراء أي تعديل في هيئة احملكمة
خالل العملية االنتخابية ،إال في حال عدم أهلية القاضي ،أو شغور املنصب بسبب
الوفاة أو االستقالة .كما ميكن إضافة نص يشترط أال تقل درجة قضاة محكمة
قضايا االنتخابات عن قاضي استئناف ،وبخاصة أن قضاة هذه احملكمة ينظرون
في قرارات جلنة االنتخابات التي يشغل عضويتها عدد من قضاة احملكمة العليا
واالستئناف .كذلك ميكن اشتراط انعقاد احملكمة بكامل هيئتها في القضايا املهمة،
مثل الطعونات في النتائج النهائية لالنتخابات.
 .6غياب إطار قانوني لالستفتاء
يتم عادة اللجوء إلى االستفتاء ألخذ رأي الناخبني في مسائل إستراتيجية مهمة
على الصعيد الوطني ،مثل االنضمام إلى اتفاقيات أو حتديد مصير إقليم معني .كما
ميكن اللجوء إلى االستفتاء للتصويت على مسالة تشريعية خالفية ،مثل املصادقة
على تعديل دستوري معني .كذلك يتم اللجوء إلى االستفتاء في حال وجود خالف
ٍ
مستعص بني البرملان والسلطة التنفيذية ،أو بني األحزاب السياسية
سياسي
الرئيسية .وفي احلالة الفلسطينية ،هناك احتمال كبير أن يتم اللجوء إلى استفتاء
في حال التوصل إلى اتفاق سالم مع اجلانب اإلسرائيلي ،ألخذ رأي املواطنني على
االتفاق .وميكن تنظيم مسألة االستفتاء ،إما من خالل سن قانون خاص بذلك،
وإما من خالل قانون االنتخابات .واألفضل تنظيم االستفتاء من خالل قانون
االنتخابات ،وذلك لضمان أن تكون عملية االستفتاء متسقة من الناحية اإلجرائية
مع العملية االنتخابية .كذلك قد يتطلب تنظيم موضوع االستفتاء في فلسطني إدخال
تعديالت على القانون األساسي ذاته ،الذي ال يوجد فيه أية إشارة إلى موضوع
االستفتاء 7.ومبا أن االستفتاء قد يقرر في قضايا مصيرية أو في مسائل قانونية
مهمة قد يكون لها تبعات دستورية ،فإنه من األفضل أن ترد اإلشارة إلى موضوع
االستفتاء واحلاالت التي جتيز اللجوء إليه في الدستور أو القانون األساسي.
تنص على أن من صالحيات جلنة
باستثناء النص الوارد في املادة  18/13التي ّ
االنتخابات “اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلجراء االستفتاءات وإجنازها وفقا ً
للمراسيم الصادرة بشأنها” ،لم يرد في القانون أي تفصيل حول موضوع
االستفتاء .لكن يفهم ضمنا ً من نص املادة  18/13أن مسألة االستفتاء تنظم
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مبراسيم رئاسية ،فقد نصت املادة املذكورة أن على اللجنة تنفيذ املراسيم ،ولم
تشر إلى تنفيذ القوانني .وهذا النص غير ٍ
كاف وال يعطي أية أجوبة حول املسائل
األساسية لالستفتاء .ومما ال شك فيه ،أن غياب تنظيم قانوني واضح ومفصل
ملسألة االستفتاء من شأنه أن يخلق إشكاالت كبيرة في حال الدعوة الستفتاء ،كما
أنه يقوض شرعية وقانونية أي استفتاء قد يتم تنظيمه.
وقد أثير موضوع إجراء استفتاء في حزيران  ،2006حيث اقترح الرئيس عباس
إجراء استفتاء على ما عرف بوثيقة األسرى كمخرج محتمل من األزمة التي حصلت
في أعقاب فوز حركة حماس في االنتخابات ،وما تال ذلك من فرض حصار مالي
على السلطة الفلسطينية ،األمر الذي أوصل السلطة إلى حالة عجز مالي لم تعد
قادرة بسببه على تسديد رواتب موظفيها .وقد رأت حركة حماس في الدعوة إلى
إجراء االستفتاء التفافا ً على نتائج االنتخابات ،إضافة إلى حتفظها على آلية طرح
وثيقة األسرى مبا تتضمنه من قضايا وطنية حساسة على االستفتاء 8،في حني أن
الرئيس عباس رأى أن هناك برنامجني سياسيني متناقضني نتيجة وجود رئيس
منتخب من حركة فتح ،وحكومة منتخبة أيضا ً من حركة حماس ،وبالتالي يجب
الرجوع إلى الشعب مجددا ً حلسم اخلالف واخلروج من حالة االستعصاء التي
دخل فيها النظام السياسي الفلسطيني.
لكن دعوة الرئيس إلى إجراء استفتاء عام اصطدمت ،باإلضافة إلى معارضة حركة
حماس وبعض الفصائل األخرى ،مبسألة عدم وجود إطار قانوني ينظم االستفتاء.
ولسد هذا الفراغ ،قام الرئيس بتاريخ  2006/6/10بإصدار مرسوم رئاسي رقم
 19لسنة  2006بشأن االستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني “وثيقة األسرى” .وقد
حدد املرسوم بعض القواعد األساسية مثل النص على أن تقوم جلنة االنتخابات
بتنظيم االستفتاء ،وأن يكون التصويت وفقا ً ملا ورد في قانون االنتخابات رقم 9
لسنة  ،2005وأن االستفتاء يكون معبرا ً عن إرادة الشعب وفقا ً ملا تقرره األغلبية
املطلقة للمصوتني .ولم يجد املرسوم الرئاسي املذكور أية مادة محددة في القانون
األساسي أو في غيره من القوانني لالستناد إليها ،لذا استعاض املرسوم عن ذلك
مبقدمة إنشائية تشير إلى الثوابت الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني ،وأن
الشعب مصدر السلطات.
وقد صاحب صدور املرسوم الرئاسي بشأن االستفتاء جدل قانوني كبير،
وحاول بعض القانونيني التبرير للرئيس صالحية إصدار مرسوم رئاسي
لتنظيم االستفتاء ،باعتبار أن القانون األساسي لم مينع ذلك وغيرها من املب ّررات.
ونرى أن تنظيم موضوع مهم كاالستفتاء هو من الصالحيات التشريعية
األصيلة للمجلس التشريعي ،التي ال يجوز أن تنظم مبراسيم أو قرارات تنفيذية،
وبخاصة أن املرسوم صدر في ظل انعقاد املجلس التشريعي ،ولم يكن املجلس
في حالة عدم انعقاد ،األمر الذي كان قد يبرر اللجوء إلى نص املادة  43من
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القانون األساسي التي جتيز للرئيس إصدار قرارات بقوانني .واملستغرب أنه
عندما أصدر الرئيس قرارا ً بقانون بشأن االنتخابات في سنة  ،2007لم ّ
ينظم
موضوع االستفتاء ،على الرغم من أنه كان بإمكانه إضافة فصل في املرسوم
بقانون حول االستفتاء.
وبشكل عام ،فإن أي إطار قانوني لتنظيم مسألة االستفتاء ،يجب أن يتطرق إلى
9
املسائل األساسية اآلتية:
أ .من ميلك صالحية الدعوة لالستفتاء؟ هناك مناذج عدة متبعة في العالم
حول من ميلك صالحية الدعوة إلى إجراء استفتاء .فهناك دول تعطي هذه
الصالحية لرئيس السلطة منفرداً ،وأخرى تعطيها للبرملان ،وهناك دول
تعطيها للرئيس والبرملان مجتمعني ،بحيث تلزم مصادقة الطرفني ،وهناك
مناذج أخرى (قد تكون األفضل في احلالة الفلسطينية) تعطي صالحية
أي منهما
الدعوة لالستفتاء للرئيس واملجلس منفردين ،بحيث يستطيع ٌّ
الدعوة إلى االستفتاء .كذلك هناك دول تشترط أغلبية ثلثي أعضاء البرملان
للدعوة إلى االستفتاء ،في حني تكفي األغلبية البسيطة في دول أخرى .كما
أنه في بعض البلدان ميكن لعدد من الناخبني طلب استفتاء على موضوع ما،
وعادة ما يكون االستفتاء في هذه احلاالت استشارياً.
ب .الطبيعة اإللزامية لالستفتاء :االستفتاء إما أن يكون ملزما وإما يكون ذا
طبيعة استشارية .وفي البلدان التي يكون فيها ذا طبيعة استشارية يتم
عادة اخلضوع له من قبل السلطات املعنية ،سواء أكانت برملانا ً أم سلطة
تنفيذية.
ج .تفسير النتائج أو معايير جناح االستفتاء :يجب أن يحدد اإلطار القانوني ما
هي نسبة الناخبني التي يجب أن تصوت بنعم أو ال حتى يتم األخذ بنتيجة
االستفتاء .والهدف من ذلك هو عدم فتح املجال لتفسيرات مختلفة لنتيجة
االستفتاء ،بحيث تصبح هناك حاجة إلجراء استفتاء جديد .وقد أشار
املرسوم الرئاسي بشأن االستفتاء على وثيقة األسرى إلى أن االستفتاء
يعبر عن رأي األغلبية املطلقة للشعب برأي األغلبية املطلقة للمصوتني (املادة
.)5
د .من صاحب الصالحية في حتديد وصياغة أسئلة االستفتاء؟ يجب أن
يوضح اإلطار القانوني هذه املسألة ألن الكثير يتوقف على الصياغة
ومنطوق السؤال .فيجب أن تكون هناك جهة محددة مسؤولة عن صياغة
السؤال أو إقراره .كذلك يجب أن يضع اإلطار القانوني ضوابط حتدد
كيفية صياغة السؤال؛ مثل النص على أن يكون السؤال واضحا ً ال يؤدي
إلى لبس لدى الناخبني.
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 .7املرسوم الرئاسي (قرار بقانون) رقم ( )1لسنة  2007بشأن االنتخابات
الذي قد يقوض االنتقال السلمي للسلطة
ثغرات في اإلطار القانوني لالنتخابات
هناك مجموعة من املسائل التي يجب تداركها في اإلطار القانوني لالنتخابات ،وذلك
تالفيا ً خللق إشكاليات في املستقبل .وقد أشرنا إلى بعض هذه اإلشكاليات لدى احلديث
على استقالل جلنة االنتخابات املركزية ومحكمة االنتخابات ،وسنرد فيما يلي أهم هذه
اإلشكاليات التي قد تؤثر سلبيا ً على سير العملية االنتخابية ،وبالتالي على االنتقال
السلمي للسلطة ،فاجلميع يدرك أنه في حال تنظيم انتخابات ،فإنها ستجري في ظل
أجواء سياسية مشحونة ،وسيكون مستوى التنافس فيها عاليا ً جداً .لذا ،فإنه من
الضروري معاجلة أوجه القصور والضعف الواردة في قوانني االنتخابات السارية،
وإدخال التعديالت الالزمة عليها قبل وقت ٍ
كاف من إجراء االنتخابات القادمة ،حتى ال
تكون أوجه القصور هذه مدخالً لتقويض شرعية العملية االنتخابية.
ينص القرار بقانون على مدة والية الرئيس الذي ينتخب في
 .1والية الرئيس :ال ّ
انتخابات تكميلية في أعقاب شغور منصب الرئيس .وقد كان قانون رقم  9قد
نظم هذه املسألة بالتفصيل في املادة  ،4/97لكن القرار بقانون لم يتط ّرق إلى
هذه املسألة.
ينص قانون االنتخابات ،وكذلك القانون األساسي ،على أن
 .2االنتخابات املبكرةّ :
مدة والية املجلس التشريعي هي أربع سنوات ،لكن ال يقدم القانون األساسي
أو قانون االنتخابات أي أحكام جتيز إجراء االنتخابات قبل انتهاء والية
املجلس ،وهو ما يعرف باالنتخابات املبكرة التي قد يتم اللجوء إليها في ظروف
سياسية معينة .فالقانون األساسي ال يعطي صالحية دستورية للرئيس بحل
املجلس التشريعي ،األمر الذي يعني أن احلالة الوحيدة التي ميكن حل املجلس
التشريعي فيها هي أن يقرر املجلس إصدار قانون يجيز اللجوء إلى االنتخابات
قبل موعدها املقرر.
 .3الكوتا املسيحية :يعطى القرار بقانون الصالحية لرئيس السلطة لتحديد
تنص املادة (“ :)5/4يتم مبرسوم
عدد املقاعد املخصصة للمسيحيني ،حيث ّ
تخصيص عدد من املقاعد في املجلس للمواطنني املسيحيني” ،وهذا نص غريب،
وال يوجد له مقابل في األنظمة االنتخابية الدميقراطية .فمسألة تخصيص مقاعد
ملجموعات معينة هي مسألة جوهرية يجب أن يحددها القانون ،علما أن قانون
رقم  9لسنة  2005خصص ستة مقاعد للمسيحيني في دوائر ترك حتديدها
ملرسوم رئاسي .ولم يحدد القرار بقانون كيفية تخصيص املقاعد املسيحية،
كما أنه لم يشر إلى أن هذه املسالة حتدد بنظام أو الئحة.
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 .4الدعاية االنتخابية :أدخل القرار بقانون قيودا ً جديدة على الدعاية االنتخابية
(املادة  ،)66مثل عدم جواز أن يدعو “أئمة املساجد في خطبهم أو دروسهم
إلى مقاطعة االنتخابات أو إلى انتخاب أو عدم انتخاب أي مرشح و/أو قائمة
انتخابية ال بالتلميح وال التصريح” .وقد تكون مسألة إثبات الدعوة بالتلميح
أمام القضاء مسألة صعبة .كذلك نظم القرار بقانون دور وسائل اإلعالم
الرسمية خالل فترة االنتخابات ،لكنه لم ينظم دور وسائل اإلعالم اخلاصة.
ونرى أن يتم تنظيم دورها بأن يتم إلزامها بأن تعطي فرص تعاقد متكافئة
جلميع املرشحني والقوائم ،بحيث تقدم أسعارها وشروط التعاقد بشكل متسا ٍو
جلميع املرشحني .كما لم يوضح القرار بقانون دور املوظفني العموميني أثناء
الدعاية االنتخابية ،الذين من املفروض أن ينطبق عليهم قواعد سلوك معينة
حتظر عليهم استغالل وظائفهم للترويج لقائمة انتخابية أو مرشح معني.
نصت املادة  4/86على أنه إذا كان الناخب “أميا ً أو معاقا ً بصورة
 .5اقتراع األمينيّ :
متنعه من التأشير على ورقة االقتراع بنفسه ،فيمكنه االستعانة بأي شخص
آخر يثق به بعد موافقة طاقم االقتراع على ذلك ،وعلى رئيس طاقم االقتراع
مراقبة اقتراعه ،والتأ ّكد من تنفيذ رغبته” .ونرى أن هذه ليست طريقة مناسبة
في تنظيم اقتراع األميني ،وفيها اعتداء على خصوصية وس ّرية التصويت
للشخص األمي أو املعاق .كما أنها ال متنع من مسألة بيع األصوات حتت غطاء
إ ّدعاء األمية واصطحاب شخص للتأكد من أن الناخب يصوت حسب رغبة
شاري الصوت .ونرى إما أن يتم ترك موضوع تنظيم اقتراع األميني للجنة
االنتخابات بحيث تضع الترتيبات الفنية التي تضمن تصويتهم ،لكن في الوقت
نفسه متنع استغالل ترتيبات تصويت األميني ،وإما أن يتم تنظيمها في القانون
بشكل مفصل أكثر ،كأن يتم النص على أنه ال يجوز للشخص الواحد مساعدة
أكثر من شخص أمي أو معاق واحد في محطة االقتراع الواحدة ،أو اشتراط أن
يكون الذي يعاون الشخص األمي أو املعاق قريبا ً من الدرجة األولى أو الثانية.
كذلك ،ميكن النص على أن على األمي التصويت بشكل شخصي ،وبخاصة إذا
كانت هناك صور تساعد الناخب على متييز القائمة أو املرشح.
 .6انتخاب الرئيس :من اإلضافات اإليجابية التي جاء بها القرار بقانون أنه اشترط
أي من املرشحني على
أن يتم انتخاب الرئيس باألغلبية املطلقة ،وفي حال لم يحز ٌّ
ذلك ،يتم تنظيم جولة ثانية .وهذه إضافة إيجابية تسجل لصالح القرار بقانون.
فقد كان الوضع وفقا ً لقانون رقم  9أن يتم انتخاب الرئيس باألغلبية البسيطة،
ما يتيح املجال للشخص الذي يحصل على أعلى األصوات ،مهما بلغت نسبتها،
الفوز باالنتخابات .وهذا قد يخلق إشكاالت كبيرة لها تبعات على مدى شرعية
الرئيس املنتخب ،لكن النص اجلديد يتالفى هذه املشاكل ،ويعطي ضمانة أكبر
ملنح الرئيس املنتخب الشرعية الالزمة .بينما نظام األغلبية البسيطة قد يؤدي
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إلى انتخاب شخص ال يحظى بدعم أغلبية املصوتني ،بل قد يؤدي نظام األغلبية
البسيطة ،في بعض احلاالت ،إلى انتخاب أقل األشخاص تفضيالً لدى الناخبني،
كأن يترشخ أكثر من شخص من التيار نفسه وتتوزع األصوات بينهما ،بحيث
أن الشخص الذي يليهما قد حاز على أصوات أعلى من أي واحد منهما منفرداً.
ومن شأن حصول مثل هذه احلالة تقويض الشرعية السياسة للرئيس املنتخب
الذي لن يكون مبقدوره االدعاء بأنه ميثل رغبة أغلبية الناخبني .وبالتالي ،إذا
ق ّرر املجلس التشريعي رفض القرار بقانون ،والعودة إلى قانون رقم  9لسنة
 ،2005فإنه يجب االنتباه إلى هذه املسألة ،وإدخال تعديل على قانون رقم 9
لضمان وجود نص مماثل فيه.
 .7املرشحون والقوائم :لم يوضح القانون اجلديد آلية تسجيل املرشحني املستقلني
الذين قد يرغبون في خوض االنتخابات الرئاسية أو في خوض االنتخابات
التشريعية ضمن قائمة .ومن األحكام اجلديدة التي أضافها القانون أنه في
حال انسحب مرشح من القائمة ،فإن على املرشحني املتبقني كافة ،املوافقة على
الترتيب اجلديد ،بينما لو مت استبدال املرشح املنسحب مبرشح جديد في موقعه
نفسه ،ولم يؤثر على ترتيب باقي املرشحني ،فال يشترط توقيعهم .واملادة
( )4/53بشأن رفض طلب الترشيح الذي يحتوي على اسم أو شعار مستخدم
من قبل قائمة أخرى ،تعتبر مقيدة .فبدالً من رفض ترشيح القائمة ،يكفي فقط
الطلب منها استبدال شعارها .ولم يوضح القانون اإلجراءات الواجب اتخاذها
في حال شغور عضو مجلس في قائمة استنفدت جميع أعضائها ،أو لم يتبقَّ بها
أعضاء (املادة .)107
 .8الشكاوى االنتخابية :لم يقدم كل من قانون رقم  9لسنة  ،2005والقرار بقانون
لسنة  ،2007أحكاما ً كافية تتيح لألطراف املعنية باالنتخابات (مرشحني،
ناخبني ،مؤسسات مجتمع مدني ،مؤسسات إعالمية ،قطاع خاص ،وغير
ذلك) تقدمي الشكاوى خالل العملية االنتخابية ،وتضمن متابعة هذه الشكاوى،
واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها في الوقت املناسب ،وإنفاذ هذه القرارات .فلم
ِ
يعط القانون صالحيات واضحة للجنة في التحقيق في مثل هذه الشكاوى،
أو حتديد جداول زمنية ملتابعتها ،واتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بإنفاذ
القانون وقرارات اللجنة ذات العالقة .وقد أشارت تقارير هيئات الرقابة الدولية
بشكل خاص إلى هذا الفراغ التشريعي (على سبيل املثال تقرير بعثة االحتاد
األوروبي للرقابة على االنتخابات التشريعية لسنة .)2006
 .9متويل احلمالت االنتخابية :يضع القانون (قانون  ،2005والقرار بقانون
 )2007قيدين رئيسيني على متويل الدعاية االنتخابية للمرشحني :أوالً ،ال
يجوز احلصول على متويل أجنبي أو خارجي .وثانياً ،ال يجوز أن يتجاوز
إنفاق املرشحني مبلغا ً معينا ً حدده القانون .لكن لم يضع القانون آليات واضحة
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تضمن قيام اللجنة بأداء الرقابة الالزمة التي تضمن تطبيق أحكام القانون .كما
أن جلنة االنتخابات املركزية لم تقم بوضع أية لوائح أو إجراءات لتفصيل آليات
املتابعة واملراقبة لضمان االلتزام بالقانون.
 .10إنفاذ أحكام الدعاية االنتخابية :هناك العديد من القيود الواردة على الدعاية
االنتخابية ،مثل عدم جواز عقد املهرجانات في املساجد أو الكنائس ،وعدم
استخدام مؤسسات السلطة في الدعاية ،وغير ذلك .لكن ال توجد آليات تضمن
تنفيذ هذه القيود ومعاقبة املخالفني.

التوصيات
 .1اإلسراع في تنظيم االنتخابات ،الرئاسية والتشريعية ،وتهيئة األجواء الالزمة
لها.
 .2الكف عن سياسة التعيني في الهيئات احمللية ،وتنظيم االنتخابات كآلية وحيدة
الختيار رؤساء هذه املجالس وأعضائها.
 .3أن جتري االنتخابات بأشكالها كافة بشكل دوري ومنتظم وفقا ً للمواعيد احملددة
في القوانني ذات العالقة
 .4إصدار قانون أحزاب سياسية يحدد من له حق املشاركة السياسية كحزب
سياسي في االنتخابات.
 .5إلغاء القرار بقانون لسنة  2009بشأن تعديل أحكام قانون انتخابات الهيئات
احمللية الذي يش ّرع التعيني في الهيئات احمللية املنتخبة.
 .6أن يرضى جميع األطراف السياسية والفصائل الوطنية باالنتخابات كآلية
أساسية حلسم اخلالفات السياسية بعيدا ً عن العنف واستخدام السالح.
 .7تعزيز ضمانات استقالل جلنة االنتخابات املركزية في القانون :وميكن ذلك
من خالل النص على أن تعيني اللجنة يكون بقرار مشترك من الرئيس واملجلس
التشريعي ،أو من خالل اشتراط مصادقة املجلس التشريعي على تعيني أعضاء
اللجنة ،وأن يتم تعديل عضوية اللجنة بالطريقة نفسها .كما يجب النص على
أن ال يكون أعضاء اللجنة منتمني إلى حزب سياسي ،ومنح اللجنة صالحية
اقتراح موازنتها املالية ،والنص على عدم جواز عزل عضو اللجنة إال بوجود
مبرر قانوني.
 .8محكمة قضايا االنتخابات :تضمني قانون االنتخابات نصا ً يقضي بعدم جواز
أي من قضاتها طوال فترة
تغيير تشكيلة احملكمة أو تغيير أو عزل أو استبدال ٍّ
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العملية االنتخابية ،إال إذا كان هناك مقتضى قانوني لذلك .وتكون قرارات
محكمة قضايا االنتخابات نهائية ،لكن يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.
 .9االستفتاء :وضع إطار قانوني لالستفتاء ،سواء بسن قانون خاص باالستفتاء،
أو إضافة باب في قانون االنتخابات حول االستفتاء .ويجب أن يعالج اإلطار
القانوني من ميلك صالحية الدعوة لالستفتاء ،من هم أصحاب حق االقتراع في
االستفتاء ،وما هي مدى إلزامية نتائج االستفتاء ،ومن يصيغ سؤال االستفتاء،
وما هي معايير أو الشروط الواجب توافرها في السؤال ،وما هي اإلجراءات
التي حتكم االستفتاء.
 .10الشكاوى االنتخابية :أن يشمل اإلطار القانوني لالنتخابات أحكاما ً كافية حول
تنظيم آلية تقدمي الشكاوى ومتابعتها ،بحيث يكون ألي شخص ذي مصلحة
قانونية أن يتقدم بشكوى ،وأن على اللجنة أن تتعامل مع الشكاوى بسرعة
وشفافية .وأن تعطى اللجنة صالحية فرض غرامات مالية على من يثبت
لديها مخالفته القانون .وميكن استئناف قرارات اللجنة بخصوص الشكاوى
االنتخابية أمام محكمة قضايا االنتخابات.
 .11موظفو الدولة والدعاية االنتخابية :النص بوضوح على أن على املوظفني
الرسميني الوقوف موقف احلياد طوال العملية االنتخابية ،وعدم املشاركة في
الدعاية االنتخابية ،وأن للجنة االنتخابات إحالة أي موظف يخالف هذا احلكم
إلى املؤسسة التي يعمل بها التخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة بحقه.
 .12الرقابة على متويل احلمالت االنتخابية ،إضافة املواد واألحكام التي توضح
آلية الرقابة ،كما أن على جلنة االنتخابات إصدار أنظمة تفصيلية للرقابة املالية.
 .13في جميع األحوال ،يجب أن يتم إشراك أكبر قدر ممكن من القوى السياسية
وممثلي املجتمع املدني قبل سن أي إطار قانوني يتعلق باالنتخابات.
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الهوامش
 1باستثناء املرحلة األولى من االنتخابات احمللية التي جرت في  ،2004حيث تع ّرضت لطعون كبيرة
واعتراضات ،وبخاصة في قطاع غزة ،وق ّد ق ّررت احملاكم إعادة االنتخابات في  4هيئات محلية ،لكن لم
يتم تنظيم اإلعادة حتى هذه اللحظة.
 2انظر على سبيل املثال تقرير بعثة الرقابة الدولية التابعة لالحتاد األوروبي حول االنتخابات التشريعية
(نيسان :)2006
(http://ec.europa.eu/comm/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/
westbank/legislative/final_statement_0106.pdf.

وتقرير وفد الرقابة الكندي على االنتخابات الفلسطينية :2006

http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/NAT-815113429-LA4#5

 3أما مدة الرئيس فقد مت حتديدها بأربع سنوات مبوجب القانون املعدل الصادر في  2004/12/1الذي
مت مبوجبه اعتماد السجل املدني.
 4انظر على سبيل املثال مقال ملى خاطر على موقع فلسطني أون الين بتاريخ  15حزيران :2010
 falasteen.psكذلك انظر تصريحات النائب السابق حسام خضر حول أسباب التأجيل:
http://almawqef.com/spip.php?article647&lang=ar.

 5انظر :أشكال اإلدارة االنتخابية :دليل املؤسسات الدولية للدميقراطية ،صادر عن مؤسسة (،)IDEA
ومتوفر على الرابط التالي:

http://www.idea.int/publications/emd/ar.cfm.

6

املرجع السابق ،ص.123-118 :

 7عمار الدويك .دراسة حول اإلطار القانوني لالنتخابات في فلسطني :بني الواقع ومبادرات اإلصالح ،مركز
كارتر بالشراكة مع امللتقى الفكري العربي تشرين الثاني .2008
8

بيان صادر عن حركة حماس بتاريخ  2006/6/14متوفر على:

9

عمار الدويك ،مصدر سابق

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=31291
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الفترات االنتقالية والتداول السلمي للسلطة
مقدمة
يعتبر استمرار اإلدارة واملرافق العامة في الدولة من املبادئ الدستورية املتعارف
عليها ،ألن غياب احلكومة قد ينعكس سلبا ً على احلياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية امللحة ،فاألعمال اجلارية أو العادية هي التي ال تعرض الوزارة
للمسؤولية السياسية ،وبالتالي نزع البرملان الثقة منها هي من األعمال التي
تتوالها السلطات خالل الفترات االنتقالية ،كما تعتبر القضايا التي ال ميكن تأجيلها
أو إرجاؤها بانتظار حكومة جديدة ،ضمن الصالحيات التي ميكن لسلطات تسيير
األعمال خالل الفترات االنتقالية ممارستها ،وتعتبر أعماالً عادية أو جارية .ويرى
اخلبير القانوني شفيق املصري أن األعمال العادية تنحصر مبدئيا ً في األعمال
اإلدارية ،وهي األعمال اليومية التي يعود إلى الهيئات اإلدارية إمتامها ،ويتعلق
1
إجراؤها في الغالب على موافقة هذه الهيئات كتعيني ونقل املوظفني.
ويرى اخلبير القانوني اللبناني جورج أبو صعب أن هذه األعمال العادية يحتمل
التوسيع أو التضييق في ممارستها طبقا ً للحاالت واألزمات احلكومية والسياسية،
ومدة الفراغ احلكومي بغياب حكومة جديدة .وهو ما يعني أنه كلما كانت عملية
تشكيل احلكومة اجلديدة جتري بسهولة وبسرعة ،ضاق هامش حكومة تسيير
األعمال .بينما في حال كان تشكيل احلكومة اجلديدة صعباً ،والبالد تعيش في
أزمة ،فإن هذا يدفع إلى توسيع صالحية حكومة تسيير األعمال ملواجهة ملفات
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وطنية ضاغطة ال حتتمل التأجيل واالنتظار ،ألن احلياة الوطنية وقضايا الناس
واملواطنني والدولة ال ميكنها أن تتجمد إلى حني تشكيل حكومة جديدة ،فالدولة
2
بحاجة إلى استمرارية في مختلف مرافقها العامة.
وفي إطار احلالة الفلسطينية ،تبرز مسألة صالحيات السلطات املختلفة (رئيس،
حكومة ،مجلس تشريعي) خالل الفترات االنتقالية ،حيث مثلت إحدى العقبات
أمام االنتقال السلمي للسلطة ،وحتديدا ً بعد االنتخابات التشريعية الثانية في العام
 ،2006وهي إشكاليات مستمرة حتى تاريخه.
فعلى الرغم من وجود بعض النصوص القانونية في القانون األساسي الفلسطيني
التي تنظم صالحيات السلطات في الفترات االنتقالية ،إال أن هذه النصوص إما غير
واضحة وإما ال تتضمن حتديدا ً دقيقا ً لصالحيات السلطات في املراحل االنتقالية
كحكومة تسيير األعمال ،أو صالحيات رئيس السلطة املؤقت ،أو الرئيس القائم
حتى حلف الرئيس املنتخب اليمني الدستورية ،أو املجلس التشريعي القائم حتى
حلف أعضاء املجلس املنتخب اليمني الدستورية ،وهو ما شكل بيئة مالئمة ساهمت
في الصراع على الصالحيات الذي تصاعدت بعد االنتخابات التشريعية الثانية في
العام  ،2006وما زالت آثاره ممتدة حتى تاريخه.
وفيما يلي استعراض ألبرز الفترات االنتقالية واإلشكاليات التي ظهرت في إطارها
وشكلت عائقا ً أمام االنتقال السلس للسلطة.
 .1الفترة االنتقالية لرئيس السلطة الفلسطينية
نصت املادة ( )51من القانون األساسي على أن “ينتخب رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية انتخابا ً عاما ً ومباشرا ً من الشعب الفلسطيني وفقا ً ألحكام قانون
االنتخابات الفلسطيني”.
بينما حدد القانون األساسي في مادته ( )37في بنودها (ا ،وب ،وج) احلاالت التي
يعتبر فيها مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً ،وتتمثل بالتالي:
 الوفاة. االستقالة املقدمة للمجلس التشريعي إذا قبلت بأغلبية ثلثي األعضاء. فقدان األهلية القانونية ،وذلك باالستناد إلى قرار احملكمة الدستورية العلياوموافقة املجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
وأشار البند الثاني من املادة ( )37إلى أنه في حال أصبح مركز رئيس السلطة
شاغرا ً وفقا ً للبنود الثالثة السابقة ،يتولى رئيس املجلس التشريعي مهام رئيس
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السلطة ملدة ال تزيد على ستني يوماً ،يتم خاللها إجراء االنتخابات الختيار
رئيس جديد.
وحول تنصيب الرئيس اجلديد وتسلمه مهامه ،فقد نصت املادة ( )52من القانون
األساسي على “يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمني التالية أمام املجلس
التشريعي بحضور رئيس املجلس الوطني ورئيس احملكمة العليا”.
فمنذ إنشاء السلطة الفلسطينية وفوز الرئيس ياسر عرفات برئاسة السلطة
الفلسطينية العام  1995وحتى العام  ،2005لم جت َر انتخابات الرئاسة إال مرة
واحدة .وبعد وفاته بتاريخ  ،2004/11/11جرت انتخابات الختيار رئيس
للسلطة الفلسطينية بتاريخ  ،2005/1/9وأسفرت عن فوز محمود عباس برئاسة
السلطة الوطنية الفلسطينية.
وخالل الفترة ما بني وفاة الرئيس السابق وانتخاب الرئيس اجلديد ،التي تسمى
الفترة االنتقالية ،تولى روحي فتوح باعتباره رئيسا ً للمجلس التشريعي رئاسة
السلطة مؤقتاً ،على أن جترى انتخابات رئاسية في غضون ستني يوماً.
ولم يتضمن القانون األساسي الكثير من النصوص التي توضح صالحيات رئيس
السلطة املؤقت ،وهو ما يعني متتع رئيس السلطة املؤقت بكافة صالحيات الرئيس
املنتخب ،وإن كان الفقه الدستوري قد جرى في كثير من الدول على استثناء بعض
الصالحيات واالختصاصات خالل الفترات االنتقالية ،باعتبار تولي هذا املنصب
3
مرحلة لتسيير األعمال وسد الفراغ الدستوري فقط.
واستنادا ً إلى الفقرة الثانية من الـمادة ( )37من القانون األساسي “يتولى رئيس
الـمجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا ً لـمـدة ال تزيد
على ستني يوما ً جترى خاللها انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفقا ً
لقانون االنتخابات الفلسطيني” ،فان الـمهمة الرئيسية للرئيس الـمؤقت تتمثل في
إجراء االنتخابات الرئاسية خالل ستني يوماً ،ويعتبر جتاوز املدة القانونية جتاوزا ً
للقانون األساسي ،وهو ما التزم به روحي فتوح حني أصدر بتاريخ 2004/11/14
مرسوما ً رئاسيا ً حدد فيه موعدا ً إلجراء االنتخابات العامة واملباشرة النتخاب
رئيس السلطة الوطنية بتاريخ  .2005/1/9كما أصدر مرسوما ً رئاسيا ً آخر
بشأن الدعوة إلى االنتخابات الرئاسية بتاريخ  2004/12/8أعلن خالله عن
مواعيد الدعاية االنتخابية.
ويضاف إلى مهمة اإلعداد لالنتخابات مهمة إصدار القوانني ،حيث نصت الـمادة
( )41من القانون األساسي على“ :يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانني بعد
إقرارها من الـمجلس التشريعي الفلسطيني خالل ثالثني يوما ً من تاريخ إحالتها
إليه” .وهو ما يعني ضرورة التزام الرئيس املؤقت بالتوقيع على القوانني حسب
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املدة املنصوص عليها في القانون األساسي ،كما يتمثل حقه في وضع مالحظات
عليها وإعادتها للمجلس التشريعي.
إضافة إلى هذه الصالحيات ،هناك صالحيات يجوز لرئيس السلطة الوطنية
الـمؤقت ممارستها باعتبارها حقا ً له مثل حق رد مشاريع القوانني الـمحالة إليه
من الـمجلس التشريعي ،شريطة أن يكون ذلك خالل الـمهلة القانونية ( 30يوماً)
ومشفوعة مبالحظاته وبأسبابها وفقا ً للـمادة ( .)41كما ميكنه دعوة مجلس
الوزراء إلى االنعقاد وفقا ً ألحكام الـمادة ( ،)45واعتماد ممثلي الدول والـمؤسسات
الدولية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا ً ألحكام الـمادة ( ،)40وتعتبر هذه
الصالحيات ملحة ويصعب تأجيلها ،ألن ذلك قد يكون له انعكاس سلبي على سير
احلياة اليومية.
بينما هناك صالحيات ال ميارسها الرئيس املؤقت على الرغم من عدم وجود نص
قانوني يؤكد ذلك ،وهو ما يعتبر عرفا ً جرت العادة على استخدامه في كثير من
الدول ،مثل إقالة احلكومة أو تكليف حكومة جديدة ،أو إقالة رؤساء األجهزة األمنية،
باعتباره القائد األعلى للقوات الفلسطينية ،أو إقالة كبار موظفي السلطة.
وفي هذا املجال ،قام الرئيس املؤقت روحي فتوح بتكليف أحمد قريع رئيس مجلس
الوزراء بتاريخ  2004/11/14مبهام رئيس مجلس األمن القومي ،من خالل مرسوم
رئاسي ،وهو ما لم يقره رئيس السلطة اجلديد محمود عباس ،الذي قام بإصدار
4
مرسوم رئاسي إلعادة تشكيل مجلس األمن القومي مستعيدا ً رئاسة هذا اجلسم.
أما في اجلانب املالي ،فقد مارس رئيس السلطة املؤقت كامل صالحيات الرئيس في
هذا املجال ،وبخاصة قيامه بصرف املساعدات املالية .وعليه ،فقد ظل منصب رئيس
السلطة املؤقت وصالحيته مثار خالف وجدل ،نتيجة لعدم وجود أية نصوص
قانونية حتدد بشكل صريح صالحياته أو ما يخرج عن نطاق صالحياته.
 .2حكومة تسيير األعمال
نص القانون األساسي على اعتبار احلكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا ً إلحكام
املادة ( )80في احلاالت التالية:
 فور بدء والية جديدة للمجلس التشريعي. بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء ،أو عن رئيس الوزراء وحكومته ،أو عنثلث عدد الوزراء على األقل.
 أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراءعلى األقل.
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 وفاة رئيس الوزراء. استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء احلكومة على األقل. إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.كما نصت املادة ( )78من القانون األساسي الفقرة الثالثة“ :عند انتهاء والية رئيس
الوزراء وأعضاء حكومته ميارسون أعمالهم مؤقتا ً باعتبارهم حكومة تسيير
أعمال ،وال يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إال ما هو الزم وضروري لتسيير
األعمال التنفيذية حلني تشكيل احلكومة اجلديدة”.
وفي أعقاب األحداث التي شهدها قطاع غزة من صراع بني حركتي فتح وحماس،
وتطور األحداث بسيطرة حركة حماس على السلطة في غزة ،قام رئيس السلطة
الوطنية محمود عباس بإقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية،
وإعالن حالة الطوارئ استنادا ً إلى املادة ( )110من القانون األساسي ،وتكليف
د .سالم فياض بتشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ ،وهو ما أضاف صراعا ً
جديدا ً من حيث قانونية وشرعية هذه احلكومة التي حتولت فيما بعد إلى حكومة
تسيير أعمال .بينما اعتبرت احلكومة املقالة في غزة نفسها هي حكومة تسيير
األعمال الشرعية .وعليه ،سيتم التطرق إلى هذه احلكومات وصالحيتها القانونية
كحكومات تسيير أعمال على النحو التالي:
أ) حكومة إنفاذ حالة الطوارئ وحكومة تسيير األعمال
شكلت أحداث غزة وفق ما وصفته رئاسة السلطة تهديدا ً لألمن القومي ،الذي
تطلب إعالن الرئيس حالة الطوارئ ملدة  30يوما ً مبوجب املادة ( )110من القانون
األساسي.
كما أصدر الرئيس مرسوما ً علّق مبوجبه العمل ببعض مواد القانون األساسي
الفلسطيني لسنة  ،2003وذلك استنادا ً إلى أحكام الباب السابع للقانون األساسي
5
املعدل لسنة  2003وتعديالته ،وهي املواد ( 65و 66و 67و.)79
وتتعلق املادة  65بتشكيل رئيس الوزراء املكلف للحكومة ،بينما تتعلق املادة  66بعرض
احلكومة على املجلس التشريعي لنيل الثقة .أما املادة  67فتتعلق بأداء رئيس الوزراء
واحلكومة لليمني الدستورية أمام رئيس السلطة بعد نيل ثقة املجلس التشريعي،
6
وتتعلق املادة  79بنيل احلكومة الثقة وحجبها عنها من قبل املجلس التشريعي.
وتعطيل العمل بهذه املواد يتيح حلكومة الطوارئ اجلديدة برئاسة د .سالم فياض
أداء اليمني الدستورية ومباشرة مهامها دون احلصول على الثقة من املجلس
التشريعي الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده.
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وبذلك كلف الرئيس محمود عباس د .سالم فياض بتشكيل حكومة إنفاذ حالة
الطوارئ ،الذي شكلها بتاريخ  ،2007/6/17وأدت اليمني الدستورية أمام
الرئيس ،وض ّمت إلى جانبه  11وزيراً.
وقبيل انتهاء مدة حكومة الطوارئ احملددة بيوم واحد ،وفي يوم ،2007/7/13
كلف رئيس السلطة الوطنية رئيس حكومة الطوارئ د .سالم فياض بتشكيل
حكومة جديدة ،حيث قام بتوسيع احلكومة من خالل مرسوم رئاسي أضاف أربعة
وزراء إليها ليصبح مجموع أعضائها  16وزيراً ،وقامت حكومة إنفاذ حالة الطوارئ
بتقدمي استقالتها كما قام رئيس الوزراء املكلف بطلب عقد جلسة خاصة للمجلس
التشريعي لعرض حكومته على املجلس لنيل الثقة ،إال أن عدم قدرة املجلس على
االنعقاد أبقى على حكومة إنفاذ حالة الطوارئ املوسعة كحكومة تسيير أعمال.
واعتبرت حركة حماس تشكيل حكومة إنفاذ الطوارئ وحتولها إلى حكومة تسيير
أعمال مخالفا ً للقانون األساسي ،وانقالبا ً على الشرعية التي متثلها حكومة السيد
هنية في غزة ،وذلك ألن حالة الطوارئ ألكثر من شهر حتتاج إلى موافقة املجلس
التشريعي الفلسطيني عمالً بأحكام املادة ( 110الفقرة الثانية) من القانون
7
األساسي.
ولم تتوقف االنتقادات حلكومة د .سالم فياض عند حركة حماس ،بل امتدت إلى
حركة فتح التي هاجمت حكومته خالل انعقاد الدورة  25للمجلس الثوري حلركة
فتح ،الذي اختتم أعماله بتاريخ  ،2008/5/26وبحضور الرئيس محمود عباس.
وطالبت حركة فتح بتغيير عدد من الوزراء ،واتهمت حركة فتح حكومة د .فياض
8
مبحاولة السيطرة على كل املؤسسات.
هذه االتهامات وغيرها دفعت د.سالم فياض بوضع حكومته حتت تصرف الرئيس
محمود عباس بتاريخ  ،2009/1/22وبعد أن انطلقت جلسات احلوار الوطني في
القاهرة ،قام بتقدمي استقالة حكومته بتاريخ  2009/3/7التي قبلها الرئيس
عباس ،وذلك بهدف تعزيز احلوار ودعمه ،ودفعه للوصول إلى حكومة جديدة
حسب ما وصفته الرئاسة ورئاسة الوزراء .لكن الرئيس عباس طلب من د .فياض
االستمرار في إدارة شؤون السلطة إلى حني تشكيل احلكومة اجلديدة.
ومع تراجع بوادر احلل بني حركتي فتح وحماس ،كلف الرئيس محمود عباس د.
9
سالم فياض تشكيل حكومة جديدة بتاريخ . 2009/5/19
وقد مارست حكومة إنفاذ حالة الطوارئ ومن بعدها حكومة تسيير األعمال
صالحيات واسعة طالت املجاالت كافة؛ سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من
خالل املراسيم الرئاسية والقرارات بقوانني الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية.
فقد صدر في هذا السياق مرسوم رئاسي بتاريخ  ،2007/6/22أعطى وزير

الفترات االنتقالية والتداول السلمي للسلطة

203

الداخلية صالحيات ح ّل اجلمعيات املرخصة سابقاً .وأتاح له إغالق الكثير من
املؤسسات احملسوبة على حركة ،كما قامت حكومة د .فياض بحل جميع جلان
الزكاة في الضفة الغربية.
كما أصدر الرئيس مرسوما ً آخر بتاريخ  2007/8/17يقضي بسحب كافة
القرارات الرئاسية الصادرة في الفترة من  2007/3/7إلى غاية 2007/4/15؛
أي خالل فترة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية ،واملتعلقة بالترقية
والترفيع واالنتقال ملوظفي الوزارات واإلدارات والهيئات احلكومية ،وسحب جميع
الصالحيات واالمتيازات املمنوحة لهم مبوجب قرارات صادرة بهذا اخلصوص.
كما أصدر قرارا ً بإعفاء جميع سكان قطاع غزة من الضرائب والرسوم احلكومية.
كما اتخذت حكومة تسيير األعمال الكثير من القرارات املصيرية املتعلقة ببناء
املؤسسات وإدخال تعديالت أساسية في اإلطار القانوني في السلطة الوطنية،
وبخاصة في اجلانبني السياسي واألمني ،ولم يكن لوصف احلكومة بأنها حكومة
تسيير أعمال أثر أو قيد يذكر على صالحياتها.
ب) حكومة تسيير األعمال برئاسة السيد إسماعيل هنية
بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بتاريخ  ،2007/6/15قام الرئيس
محمود عباس بإقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل
هنية ،ومنذ ذلك التاريخ استمرت احلكومة املقالة بإدارة شؤون القطاع باعتبارها
من وجهة نظر حركة حماس حكومة تسيير األعمال الشرعية.
في حني اعتبرت حركة فتح حكومة هنية غير قانونية ،ألنه متت إقالتها من قبل
الرئيس محمود عباس بعد سيطرتها على قطاع غزة ،وال يحق لها من الناحية
10
الدستورية والقانونية ممارسة أي صالحيات.
وقد مارست احلكومة املقالة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة صالحيات
واسعة في املجاالت كافة ،ودون قيود تتعلق بكونها حكومة تسيير أعمال ،فقد عملت
على إعادة تشكيل األجهزة األمنية ،وتعيني قادة جدد لها ،كما أجرت تعيينات كبيرة
في املؤسسات احلكومية مللء الشواغر من موظفي القطاع العام الذين أحجموا عن
العمل حتت سلطة حركة حماس.
من جهة أخرى ،أصدر رئيس احلكومة املقالة إسماعيل هنية قرارا ً بتوسيع حكومته
11
بإضافة ستة وزراء جدد للحكومة.
وهكذا فقد مارست كلتا احلكومتني؛ سواء احلكومة املقالة في قطاع غزة ،أو حكومة
د .سالم فياض في الضفة الغربية ،وعلى الرغم من وصف كل منها بتسيير
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األعمال ،صالحيات واسعة وكاملة وفي املجاالت كافة ،بل إنها جتاوزت في كثير
من األحيان صالحيات احلكومات العادية ،ومارست صالحيات لسلطات أخرى،
وعلى وجه التحديد صالحيات التشريع حتت مبرر غياب املجلس التشريعي.

الفترة االنتقالية للمجلس التشريعي
نصت املادة ( 47مكرر) على أن “تنتهي والية املجلس التشريعي القائم عند أداء
أعضاء املجلس اجلديد املنتخب اليمني الدستورية”.
أما قانون االنتخابات الفلسطيني رقم ( )9للعام  ،2005مادة ( )2واملتعلقة بانتخاب
الرئيس وأعضاء املجلس ،فنصت على“ :مع مراعاة أحكام املادة االنتقالية ()111
من هذا القانون ،وفيما عدا أول انتخابات تشريعية جتري بعد إقرار هذا القانون
فقط ،تكون مدة والية املجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه ،وجتري االنتخابات
مرة كل أربع سنوات بصورة دورية”.
تعتبر الفترة ما بني انتهاء الفترة القانونية للمجلس التشريعي األول بتاريخ
 2006/1/24وتسلم املجلس التشريعي الثاني بتاريخ  2006/3/18فترة
انتقالية ،ومنذ  2006/1/25عقد املجلس التشريعي األول العديد من اجللسات
االستثنائية كان أهمها جلسة  2006/2/13برئاسة روحي فتوح ،الذي أشار إلى أن
12
والية املجلس التشريعي ستبقى قائمة حتى يوم السبت املوافق .2006/2/18
أقر املجلس خالل اجللسة العديد من القرارات والتعديالت واملراسيم ،وهي على
13
النحو التالي:
 املصادقة على تعيني فاروق اإلفرجني رئيسا ً لهيئة التقاعد الفلسطينية بقراررقم (1/2/1007إ).
 التأكيد على القرار رقم (1/1/1006إ) بخصوص املصادقة على تعينيجهاد حمدان رئيسا ً لديوان املوظفني العام.
 املصادقة على تعيني محمود أبو الرب رئيسا ً لديوان الرقابة املالية واإلداريةبقرار املجلس رقم (1/2/1009إ).
 التأكيد على القرار رقم (  )10/1/828املتعلق بخطة إصالح املجلس وفصلاملستوى السياسي عن املستوى اإلداري ،واستحداث منصب أمني عام
املجلس التشريعي ،حيث أقر املجلس هذا االستحداث ونقل كافة صالحيات
أمني السر لألمني العام ،وما تبعه من تعديالت على النظام الداخلي بقرار
املجلس رقم (1/2/1010إ) ،وقرار رقم (1/2/1011إ).
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 إقرار تعديالت على قانون االنتخابات رقم  9لسنة  2005بقرار املجلس رقم(1/2/1012إ).
 تأجيل املصادقة على إجراءات التعديل اخلاصة بقانون السلطة القضائيةرقم  1لسنة  2002بقرار املجلس رقم (1/2/1013إ)
 تأجيل املصادقة على القرار بقانون لسنة  2006الصادر عن رئيس السلطةبشأن تعديل قانون الشركات رقم  12لسنة  1964بقرار املجلس رقم
(1/2/1014إ)
 إقرار التعديل على قرار بقانون لسنة  2006بشأن تعديل قانون حرمة العلمالفلسطيني لسنة  2006بقرار املجلس رقم (1/2/1015إ).
 إقرار التعديالت املقترحة من رئيس السلطة على مشروع قانون احملكمةالدستورية بقرار املجلس رقم (1/2/1016إ).
وقد أثارت هذه اجللسة الكثير من اجلدل حول قانونية اجللسة ،وإن كان يحق
للمجلس املنتهية واليته إقرار أي قانون أو املصادقة عليه وعلى املراسيم الرئاسية.
واعتبرت كتلة التغيير واإلصالح التابعة حلركة حماس هذه اإلجراءات أنها سلب
لصالحيات املجلس التشريعي اجلديد واحلكومة ،وتصب في مصلحة الرئيس
محمود عباس من خالل منحه الكثير من الصالحيات ،واعتبارها محاولة من حركة
فتح لتقييد عمل املجلس التشريعي اجلديد.
كما اعتبرت كتلة التغيير واإلصالح هذه اجللسة غير قانونية على اعتبار أن هناك
فرقا ً بني الوالية والصالحية ،وبالتالي فاملجلس املنتهية واليته ،وخالل هذه الفترة
االنتقالية ،ال ميلك البت في القوانني أو يصادق على قرارات ومراسيم رئاسية.
وأكدت أن املجلس اجلديد لن يعترف بالقرارات التي اتّخذها املجلس السابق ،ولن
يعتبرها دستورية وسيعمل على إلغائها فور تسلم املجلس اجلديد مهامه.
وبانتهاء الفترة القانونية لعمل املجلس التشريعي الثاني التي متتد ألربع سنوات،
وفي ظل غياب أي انتخابات جديدة ،تدخل احللبة السياسية الفلسطينية في
صراع قدمي جديد حول قانونية عمل املجلس بعد انتهاء مدته القانونية بتاريخ
 ،2010/1/25وهو الصراع ذاته الذي نشأ عقب فوز حركة حماس في االنتخابات
التشريعية الثانية ،حيث يتم الرد على التشكيك بشرعية املجلس التشريعي الثاني
بعد انتهاء مدته ،باالعتماد على ما نصت عليه املادة ( )47مكرر أنه “والية املجلس
التشريعي القائم بعد أداء املجلس اجلديد املنتخب اليمني الدستورية ،مبعنى متتد
واليته حتى يتم إجراء انتخابات جديدة وقيام أعضاء املجلس اجلديد بأداء اليمني
الدستورية”.
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وعلى الرغم من وجهة الرأي القائل إن احلالة الفلسطينية القائمة منذ منتصف
العام  ،2007ال ميكن التعامل معها في إطار الفترات االنتقالية التي يجب أن تكون
صالحيات السلطات واألجهزة فيها مقيدة ،وأن تعمل كمسيرة أعمال وال تبت في
القضايا القانونية والدستورية ،على الرغم من ذلك ،فإن اإلطار القانوني للسلطة
الوطنية متمثالً بالقانون األساسي الفلسطيني وغيره من التشريعات ،قد خلت
من األحكام القانونية التي تبني على وجه التحديد صالحيات األجهزة والسلطات
في إطار السلطة الوطنية في الفترات االنتقالية (الرئاسة املؤقتة ،وحكومة تسيير
األعمال ،واملجلس القائم بعد انتخاب املجلس اجلديد).
ومما ال شك فيه أيضا ً أن هذا النقص وعدم الوضوح في النصوص القانونية املتعلقة
بتنظيم صالحيات السلطات في الفترات االنتقالية في التشريعات الفلسطينية ،كان
أحد املداخل الذي استخدمه طرفا الصراع الفلسطيني الداخلي في سبيل احلصول
على املزيد من الصالحيات كل في مواجهة الطرف اآلخر ،ما شكل عائقا ً أمام االنتقال
السلمي والسلس للسلطة بعد االنتخابات التشريعية الثانية في العام .2006

التوصيات
 .1إضافة مادة إلى املواد املتعلقة برئيس السلطة املؤقت في القانون األساسي
حتدد ،بشكل واضح ،صالحياته خالل الفترة االنتقالية املتمثلة بستني يوماً،
واألمور التي ال يحق له اتخاذ قرارات بشأنها.
 .2إضافة مادة إلى القانون األساسي في باب صالحيات رئيس السلطة حتدد،
بشكل واضح ،صالحيات الرئيس في املرحلة االنتقالية (الفترة بني انتخاب
الرئيس اجلديد وأدائه اليمني الدستورية) والقضايا التي ال يحق له اتخاذ
قرارات بشأنها.
 .3حتديد واضح لصالحيات مجلس الوزراء في الفترة االنتقالية (حكومة تسيير
األعمال) من خالل إعادة صياغة املادة ( 78الفقرة  )3واملتعلقة بصالحيات
حكومة تسيير األعمال.
 .4إعادة صياغة املادة  47مكرر من القانون األساسي ،بحيث حتدد صالحيات
املجلس التشريعي الفلسطيني خالل الفترة االنتقالية (الفترة بني انتخاب
مجلس جديد وأداء أعضائه اليمني الدستورية) والقضايا التي ال يحق له اتخاذ
قرارات بشأنها.
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املجلس التشريعي الفلسطيني وعملية
االنتقال السلمي للسلطة
مقدمة
تعتبر جتربة املجلس التشريعي الفلسطيني التجربة البرملانية الفلسطينية األولى في
فلسطني ،حيث لم يكن هناك بناء مؤسسي للسلطة التشريعية أو قانون ينظم العمل
التشريعي في فلسطني من قبل ،لذا فقد شكل انتخاب املجلس التشريعي األول العام
 1996فرصة لوضع األساس لهذا البناء ،وجرت االنتخابات وسط مقاطعة عدد
من القوى والفصائل الفلسطينية ،منها حركة اجلهاد اإلسالمي ،وحركة حماس،
واجلبهة الشعبية .وكان نتيجة االنتخابات التشريعية فوز حركة فتح بغالبية مقاعد
املجلس التشريعي ،وبذلك غلب طابع اللون السياسي الواحد على تشكيلة املجلس
التشريعي ،في ظل غياب معارضة حقيقية وفاعلة.
وساهم الدعم السياسي واملساعدة التقنية املتواصلة للمجلس في تطوير قدرته في
جميع املجاالت ،ابتدا ًء من أعمال التشريع والرقابة ،وانتهاء بالتنظيم واإلجراءات
اإلدارية ،حيث كان من أهم منجزاته في عامه األول إعداد نظامه الداخلي.
وعلى الرغم من تطور عمل املجلس ،فإنه بقي ضعيفا ً أمام هيمنة السلطة التنفيذية
التي لم تهتم مببدأ فصل السلطات ،وهو ما ظهر واضحا ً حني قام املجلس التشريعي
في العام  1997بإقرار القانون األساسي ،الذي لم يقم الرئيس الراحل ياسر عرفات
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باملصادقة عليه ،كونه يحد من صالحيات السلطة التنفيذية ،إال بعد جهود وضغوط
مورست عليه دفعته لتوقيعه في العام .2002
إن عدم املصادقة على القانون األساسي يظهر الظروف التي أحاطت بعملية
صياغته وإعداده ،حيث حالت هذه الظروف دون إضافة بعض اللوائح واملواد
القانونية التي تسهل عمل املجلس التشريعي ،ما انعكس سلبا ً على دوره من خالل
إقحامه في اخلالفات بني القوى والفصائل ،ليصبح طرفا ً بدل أن يكون مرجعا ً حلل
أي إشكاليات أو خالفات قد حتصل بني الفصائل الفلسطينية من جهة ،والسلطات
الثالث من جهة أخرى.
ومع ذلك ،فقد تولى املجلس التشريعي وضع مجموعة من التشريعات وتقاليد العمل
التي تنظم عمله وحتدد عالقته بالسلطات األخرى ،كما أجنز املجلس قانون حقوق
وواجبات أعضاء املجلس التشريعي .أما فيما يتعلق بالبناء املؤسسي للمجلس،
فقد عمل املجلس على تطوير هذا البناء من خالل إقامة الوحدات املساندة والتدريب
والتطوير املستمرين للكوادر العاملة فيه.
شكل املجلس التشريعي الفلسطيني أحد أهم املواقع في النظام السياسي الفلسطيني
التي جرى الصراع داخلها بعد االنتخابات التشريعية الثانية العام  ،2006حيث
برزت مجموعة من اإلشكاليات التي حالت دون االنتقال السلمي للسلطة في إطار
هذه املؤسسة ،ما أدى إلى تعطل املجلس وتوقفه عن العمل بشكل تام حتى قبل
حدوث االنقسام بني الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف العام .2007
أوالً .اإلطار القانوني والبناء املؤسسي للمجلس التشريعي
تنص املادة ( )47من القانون األساسي على أن املجلس التشريعي هو السلطة
التشريعية املنتخبة ،ويتولى مهامه التشريعية والرقابية على الوجه املبني في نظامه
الداخلي ،ويظهر من ذلك أن للمجلس التشريعي وظيفتني أساسيتني تتمثالن في
التشريع والرقابة .ويشكل القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي
املصدرين األساسيني لهذه االختصاصات .وتتركز الصالحيات الدستورية
للمجلس التشريعي استنادا ً إلى القانون األساسي في ما يلي:
 سن التشريعات (املادة .)47 الرقابة على أداء السلطة التنفيذية (املادة .)47 املصادقة على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية (املواد  ،60و ،61و.)62 -قبول استقالة رئيس السلطة الوطنية (املادة  /37ب.)1 /
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 املوافقة على قرار احملكمة الدستـورية بفـقدان الرئـيس ألهـليته (املادة/37ج.)1/
 منح وحجب الثقة عن احلكومة أو عن بعض أعضائها أو عـن رئيسها بقرارمن املجلس التشريعي (املواد  ،66و ،77و ،78و.)79
ويؤدي الرئيس اليمني الدستورية أمام املجلس التشريعي (املادة  .)35ويتولي
رئيس املجلس التشريعي مهام الرئيس في حالة شغور مركز رئيس السلطة بسبب
االستقالة أو الوفاة أو فقدان األهلية (املادة )2/37
ويقف على رأس السلطة التشريعية هيئة مكتب تنتخب في اجللسة االفتتاحية لكل
دورة عادية سنوية وفقا للمادة ( )2/2من النظام الداخلي للمجلس .ويتم انتخاب
رئيس ونائبني للرئيس وأمني للسر ،يكونون هيئة مكتب رئاسة املجلس وفقا ً ألحكام
املادة ( )50من القانون األساسي.
ويعطي النظام الداخلي للمجلس التشريعي صالحيات خاصة لرئيس املجلس،
إذ نصت املادة ( )12منه“ :الرئيس ميثل املجلس ويتكلم باسمه وطبقا ً إلرادته
ويرعى القانون األساسي والنظام الداخلي فيه ،ويحافظ على أمنه ونظامه ،وهو
الذي يفتتح اجللسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير املناقشات ،ويأذن بالكالم
ويحدد موضوع البحث ،ويوكل إلى األمانة العامة إعالن ما يصدره املجلس
من قرارات ،وبوجه عام يشرف الرئيس على حسن سير أعمال املجلس وعلى
عالقاته جميعها”.
وحدد النظام الداخلي البنية اإلدارية واملالية للمجلس في املادة ( )11منه ،التي
نصت على إقامة أمانة عامة تعني من قبل هيئة املكتب ويرأسها أمني عام املجلس،
وتشرف على جميع الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية واإلعالمية والعالقات
العامة والبروتوكول وتنفيذ قرارات املجلس وتبليغها للجهات املعنية وضبط وحفظ
كل الوثائق التي تتعلق بجلسات املجلس.
وجاءت إعادة تأسيس األمانة العامة للمجلس نتيجة التعديل على النظام الداخلي
بناء على توصيات اللجنة اخلاصة املنبثقة عن جلنة شؤون املجلس حول إصالح
وتطوير عمل املجلس التشريعي ،وقد صادق املجلس على هذه اللجنة خالل جلسته
األولى من الدورة التاسعة الفترة األولى بتاريخ  ،2004/6/29-23بناء على
توصية جلنة شؤون املجلس رقم ( )9/1/1بتشكيلها .وقد أوضحت اللجنة
اخلاصة في تقريرها املقدم للمجلس وجود التداخل في عمل أمانة سر املجلس
التشريعي ،الذي أحدث التباسا ً وتداخالً بني العمل اإلداري والعمل السياسي ،وهو
ما تطلب نوعا ً من الفصل بني املستويني.
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لذلك أوصت اللجنة بضرورة فصل املستوى السياسي والتشريعي عن املستوى
التنفيذي ،وأن يتم العمل بالواقع القائم حاليا ً فيما يتعلق مبنصب أمني السر،
ويتسلم األمني العام املعني مهامه حتت إشراف أمانة السر إلى حني تعديل النظام
1
الداخلي للمجلس.
يرأس األمانة العامة للمجلس (األمني العام) الذي يتم تزكيته من قبل هيئة رئاسة
املجلس التشريعي ،ويصادق املجلس التشريعي على تعيينه 2.ويعتبر األمني العام
املستوى التنفيذي األعلى املسؤول عن اجلسم اإلداري الذي يعمل على دعم وتعزيز
وتنفيذ أعمال املجلس التشريعي كمؤسسة برملانية واحدة .ويشرف األمني العام
على إدارة جميع إدارات املجلس ودوائره وأقسامه ،وهو املسؤول عن حسن سير
األعمال فيها.
ثانياً .إشكاليات االنتقال السلمي التي برزت في إطار السلطة التشريعية
ظهرت العديد من اإلشكاليات في إطار السلطة التشريعية في أعقاب االنتخابات
التشريعية الثانية العام  ،2006وبعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد املجلس
التشريعي الثاني .وعليه ،سيتم التطرق لهذه اإلشكاليات وفقا ً لتسلسلها التاريخي،
وذلك على النحو التالي:
 .1اإلشكاليات املتعلقة باجللسة اخلتامية للمجلس التشريعي األول
إن عدم وجود أي نصوص قانونية بحكم املادة ( 47مكرر) اخلاصة بالسلطة
التشريعية في القانون األساسي متنع املجلس املنتهية فترته القانونية من اتّخاذ أي
قرارات مصيرية ،وكذلك عدم وجود أعراف برملانية ميكن البناء واالستناد إليها،
أبقيا مسألة قانونية أو عدم قانونية القرارات الصادرة عن املجلس في هذه الفترة
خاضعة الجتهادات فقهية ومدخالً للصراع بني القوى السياسية .وهو ما جرى
فعالً ،فقد عقد املجلس التشريعي األول جلسة في الدورة غير العادية “االستثنائية”
بتاريخ  ،2006/2/13وذلك بعد ظهور نتائج االنتخابات التشريعية الثانية،
تنص على
وباالستناد إلى نص املادة ( 47مكرر) من القانون األساسي التي
ّ
أن مدة والية املجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء املجلس اجلديد
املنتخب اليمني الدستورية ،وهو ما كان مقررا ً في جلسة التنصيب يوم السبت
املوافق  3 .2006/2/18وقد أقر املجلس خالل هذه اجللسة العديد من القرارات
4
والتعديالت واملراسيم املهمة ،وهي على النحو التالي:
 املصادقة على تعيني السيد فاروق اإلفرجني رئيسا ً لهيئة التقاعد الفلسطينية*
بقرار رقم (1/2/1007إ).
*

(إ) تعني جلسة استثنائية.
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 التأكيد على القرار رقم (1/1/1006إ) بخصوص املصادقة على تعينيالسيد جهاد حمدان رئيسا ً لديوان املوظفني العام.
 املصادقة على تعيني السيد محمود أبو الرب رئيسا ً لديوان الرقابة املاليةواإلدارية بقرار املجلس رقم (1/2/1009إ).
 التأكيد على القرار رقم ( )10/1/828املتعلق بخطة إصالح املجلس وفصلاملستوى السياسي عن املستوى اإلداري واستحداث منصب أمني عام املجلس
التشريعي ،حيث أقر املجلس هذا االستحداث ونقل معظم صالحيات أمني
السر اإلدارية والتنفيذية لالمني العام ،وما تبعه من تعديالت على النظام
الداخلي بقرار املجلس رقم (1/2/1010إ) وقرار رقم (1/2/1011إ).
 إقرار تعديالت على قانون االنتخابات رقم  9لسنة  2005بقرار املجلس رقم(1/2/1012إ) ،حيث عدلت املادة الثانية من قانون االنتخابات املذكور
بإضافة الفقرة ( )5على املادة ( ،)2وهي “يكون أعضاء املجلس التشريعي
املنتخبون أعضاء في املجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانونية
5
وفقا ً ألحكام النظام األساسي ملنظمة التحرير.
 إقرار التعديل على قرار بقانون لسنة  2006بشأن تعديل قانون حرمة العلمالفلسطيني لسنة  2006بقرار املجلس رقم (1/2/1015إ).
 إقرار التعديالت املقترحة من رئيس السلطة الوطنية على مشروع قانوناحملكمة الدستورية بقرار املجلس رقم (1/2/1016إ) ،التي من أهمها
تعديل املادة ( )5لتصبح على النحو التالي:
 .1يتم التشكيل األول للمحكمة بتعيني رئيس احملكمة وقضاتها بقرار من رئيس
السلطة الوطنية بالتشاور مع مجلس القضاء األعلى ووزير العدل.
 .2يعني رئيس احملكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على تنسيب من اجلمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وتعديل املادة ( :)23تعتبر استقالة العضو مقبولة بعد أسبوعني من تاريخ تقدميها
لرئيس احملكمة ويصدر بقبولها قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اعتبارا ً
من تاريخ تقدميها.
وكان املجلس التشريعي األول قد اسقط العديد من االقتراحات خالل جلسته بتاريخ
 ،2006/1/21كتعيني نائب للرئيس ،ومنح رئيس السلطة صالحية حل املجلس
التشريعي ،واستحداث مادة عن االستفتاء الشعبي ،وذلك من خالل تعديل بعض
6
مواد القانون األساسي ،ألن ذلك التعديل يتطلب موافقة ثلثي أعضاء املجلس.
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لقد أثارت جلسة  2006/2/13الكثير من اجلدل حول قانونية اجللسة ،وإن كان
يحق للمجلس األول في هذه الفترة االنتقالية إقرار أي قانون أو املصادقة عليه وعلى
املراسيم الرئاسية بعد انتخاب املجلس اجلديد وظهور نتائج االنتخابات .واعتبرت
كتلة التغيير واإلصالح التابعة حلركة حماس هذه اإلجراءات أنها سلب لصالحيات
املجلس التشريعي اجلديد واحلكومة ،وتصب في مصلحة الرئيس محمود عباس
من خالل منحه الكثير من الصالحيات ،إضافة إلى محاولة حركة فتح تقييد عمل
املجلس التشريعي اجلديد.
كما اعتبرت كتلة التغيير واإلصالح هذه اجللسة غير قانونيةـ على اعتبار أن هناك
فرقا ً بني الوالية والصالحية ،وأن املجلس األول انتهت واليته وال ميلك البت في هذه
القوانني أو يصادق على قرارات ومراسيم رئاسية .وأكدت أن املجلس اجلديد لن
يعترف بالقرارات التي اتّخذها املجلس السابق ،ولن يعتبرها دستورية ،وسيعمل
على إلغائها فور تسلم املجلس اجلديد مهامه.
بينما اعتبرت حركة فتح هذه اجللسة قانونية على اعتبار أن والية املجلس متتد إلى
يوم أداء املجلس اجلديد القسم وتسلمه مهامه ،وبالتالي فكل القرارات الصادرة عن
هذه اجللسة قانونية.
إن عدم وضوح النصوص في القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس
التشريعي ،كان دافعا ً لكل من كتلتي فتح وحماس لتكييف النص القانوني كل
حسب رؤيته اخلاصة .فالنصوص القانونية ال حتسم اخلالف بني مسألة الوالية
والصالحية .كما هو في املادة ( )78الفقرة الثالثة من القانون األساسي التي
تتحدث عن حكومة تسيير األعمال التي أشارت إلى أن احلكومة املستقيلة ال ميكنها
اتخاذ قرارات مصيرية ،وجل عملها يتمثل في تسيير احلياة اليومية.
ويظهر من القرارات التي اتّخذها املجلس األول في جلسته اخلتامية أنها قرارات مهمة
ومصيرية ،وقد تؤثر في طبيعة النظام السياسي ،وهو ما ساهم في إثارة اخلالف
بني حركتي فتح وحماس ،وبخاصة منح رئيس السلطة الفلسطينية صالحيات في
مجال القضاء من خالل تعيني رئيس احملكمة الدستورية وقضاتها بالتشاور مع
مجلس القضاء األعلى ووزير العدل ،دون الرجوع إلى املجلس التشريعي .وهو
ما يؤثر سلبا ً على استقاللية القضاء ،وطريقة تعيينهم التي قد تتعدى املهنية إلى
احلزبية والفئوية.
وعليه ،فإن عدم وجود نص قانوني حاسم وقاطع ،وعدم وجود أعراف سابقة
ساهما في خلق هذه اإلشكالية ،وهو ما يتطلب من املشرع إعادة النظر في املادة
( 47مكرر) كونها فضفاضة وجتد لها أكثر من تفسير.
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 .2اإلشكاليات املتعلقة بتعيني أمني عام املجلس التشريعي
حددت املادة ( )111من النظام الداخلي للمجلس التشريعي صالحية تعيني األمني
العام للمجلس من خالل هيئة املكتب .لكن املجلس التشريعي لم يقر سياسة وآليات
تتعلق بتعيني كبار املوظفني؛ سواء من خالل نظام أو الئحة تنظم عملية اختيارهم
على أساس مهني وبعيدا ً عن احلزبية لتسهيل التزام املستوى اإلداري بالسياسات
التي يقرها املستوى السياسي ،أو من خالل التوافق بني الكتل والقوائم البرملانية،
ما أسهم في إثارة اخلالفات ،إضافة إلى مسألة التوقيت في تعيني أمني عام املجلس
من قبل املجلس األول وخالل فترته االنتقالية.
وقد أقر املجلس التشريعي مرسوم الرئيس رقم ( 64لسنة  )2006بتعيني أمني
عام للمجلس التشريعي ،وذلك في قراره رقم ( )10101الذي ينقل الكثير من
صالحيات أمني السر إلى األمني العام ،وهو ما يعني أن يصبح األمني العام هو
املسؤول عن جميع الوحدات اإلدارية والفنية في املجلس التشريعي.
وقد أثار هذا القرار حفيظة حركة حماس ،واعتبرت هذا اإلجراء محاولة من حركة
فتح إلحداث نوع من السيطرة على بنية املجلس التشريعي واالستحواذ على مهام
أمني سر املجلس .بينما اعتبرها املجلس التشريعي األول أنها خطوة جاء تنفيذها
بناء على توصية في تقرير اللجنة املكلفة مبلف اإلصالح في املجلس العام .2005
وفور تسلم كتلة التغيير واإلصالح مهامها التشريعية ،رفضت القبول بالقرارات
الصادرة عن املجلس التشريعي األول بتاريخ  ،2006/2/13ومن ضمن هذه
القرارات قرار تعيني أمني عام املجلس الذي نقلت إليه معظم مهام أمني السر
املنصوص عليها في النظام الداخلي ،إضافة إلى عدم قبول كتلة التغيير واإلصالح
7
التغييرات املدخلة على النظام الداخلي املتعلقة باألمني العام واملتمثلة مبا يلي:
 يضاف إلى التعريفات في القانون األساسي تعريف (األمانة العامة واألمنيالعام) وإداراته ،ووحدات املجلس املالية واإلدارية والفنية والوظيفية
املساندة.
 يتم استبدال عبارة أمني السر بعبارة األمني العام في جميع مواد النظامالداخلي التي تتعلق بالشؤون اإلدارية واملالية والفنية والوحدات الوظيفية
املساندة.
 تصوب املادة ( )11لتصبح “تعني هيئة املكتب أمانة عامة يرأسها األمنيالعام للمجلس يصادق عليه املجلس”.
 يضاف إلى مهام األمني العام ،إضافة إلى إشرافه على جميع الشؤون اإلداريةواملالية ...الخ ،املسائل املتعلقة بحفظ أمن املجلس بإشراف رئيسه (رئيس
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املجلس التشريعي) ،وتنفيذ قرارات املجلس وتبليغها للجهات املعنية ،وضبط
وحفظ كل الوثائق التي تتعلق باجللسات ،وهذه من النصوص األصلية.
 يعدل النص األصلي في املادة ( )19من النظام الداخلي الذي جاء حتتعنوان مشروع جدول األعمال ليكون كالتالي“ :مشروع جدول األعمال
يقوم األمني العام وليس أمني السر للمجلس بتوزيع قرارات املجلس وإلى
آخر النص األصلي ،يوزع محضر اجللسة السابقة ومشروع جدول أعمال
اجللسة على األعضاء قبل االجتماع التالي بـ  48ساعة على األقل”.
 تضاف عبارة في آخر سطر في املادة ( )114من النظام الداخلي “ال يجوزتعديل أحكام هذا النظام إال بناء على اقتراح من الرئيس أو من ثلث عدد
أعضاء املجلس  ...إلخ”.
 تضاف عبارة على املادة (“ )107احملافظة على النظام العام واألمن داخلحرم املجلس من اختصاصه وحده ،ويتولى األمني العام متابعة ذلك
بإشراف الرئيس”.
وقد نتج عن رفض كتلة التغيير واإلصالح لقرارات املجلس األول في جلسته األخيرة،
قيام كتلة فتح البرملانية بالتوجه للقضاء من خالل محكمة العدل العليا ،التي أصدرت
بتاريخ  2006/12/19قرارا ً بقانونية جلسة  ،2006/2/13وهو ما يترتب عليه
8
عدم صحة اإلجراءات التي اتخذها املجلس الثاني ،ومن ضمنها وقف األمانة العامة.
إال أن كتلة التغيير واإلصالح أكدت على أن قرار احملكمة ال يوجد فيه أي إلغاء
لقرارات جلسة املجلس بتاريخ  ،2006/3/6كما أن القرار يجب عرضه على املجلس
9
التشريعي ملناقشته ،وهو ما أبقي الصراع مفتوحا ً على منصب األمني العام.
ويعود اخلالف حول منصب األمني العام إلى الصالحيات التي يتمتع بها األمني
العام ،حيث مينح الفصيل أو احلزب السياسي الذي يستلم هذا املنصب السيطرة
على اجلهاز اإلداري للمجلس التشريعي .وهذا ما أثار حركة حماس التي اعترضت
على تعيني أمني عام املجلس من حركة فتح ،وهو ما يعني سيطرتها على اجلهاز
اإلداري للمجلس ،مقابل إضعاف منصب أمني السر ،وهو من حركة حماس الذي
كان يتولى هذه الصالحيات.
 .3اإلشكاليات املتعلقة بانتخابات هيئة املكتب في املجلس التشريعي الثاني
لم يضع القانون األساسي أية قيود أو ضوابط حتدد عملية اختيار هيئة املكتب
ودون إشراك الكتل األخرى في هيئة املكتب ،لتوسيع حجم املشاركة في العمل
البرملاني ،ورمبا يعود ذلك أصالً إلى سيطرة كتلة واحدة على املجلس التشريعي
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األول عند صياغة النظام الداخلي ،ومن ثم لم يكن هناك رؤية واضحة في هذا
املجال .كما افتقر النظام الداخلي للمجلس للكثير من الضوابط لعمل رئيس املجلس
فور انتخابه تبعده عن االنتماء احلزبي ،بحيث يصبح رئيسا ً للمجلس التشريعي
بأكمله ،ومن ضمنهم املعارضة.
كما أبقي املجلس التشريعي على منصب أمني السر الذي نزعت منه غالبية
الصالحيات اإلدارية التي كان ميتلكها لصالح األمانة العامة ،وهو ما يعني إضعافا ً
ألمانة السر الذي وجب إلغاؤها نهائيا ً ملنع أي تداخل في الصالحيات بني املستوى
اإلداري واملستوى السياسي.
فقد عقد املجلس التشريعي الثاني جلسته االفتتاحية في مقر الرئاسة بتاريخ
 ،2006/2/18وأدى فيها اليمني الدستورية ،تبع ذلك اإلجراءات املتعلقة بانتخابات
هيئة املكتب ،حيث ترشح د .عزيز دويك عن كتلة التغيير واإلصالح دون منافس
أي من الكتل األخرى ،وفاز برئاسة املجلس مبوافقة  70عضوا ً من أصل 116
من ٍّ
ً 10
عضوا .في حني ترشح كل من السيد أحمد بحر عن كتلة التغيير واإلصالح ملنصب
النائب األول ود .حسن خريشة ملنصب النائب الثاني وهو نائب مستقل ،ود .محمود
الرمحي ملنصب أمني السر عن كتلة التغيير واإلصالح وفازوا جميعا ً بالتزكية.
وهو ما اعتبرته حركة فتح تفردا ً بالعمل البرملاني وإقصاء للكتل األخرى ،ومحاولة
لتغييب دورها .كما سارعت كتلة التغيير واإلصالح من خالل رئيس املجلس في
حتديد موعد اجللسة التالية بتاريخ  ،2006/2/27ومطالبا ً أمني السر بإعداد
جدول األعمال الذي يتضمن املراسيم والقرارات كافة التي صدرت عن املجلس
األول في جلسته اخلتامية بتاريخ  2006/2/13للنظر فيها ،ما يعني عدم اعتراف
11
كتلة التغيير واإلصالح بالتعديالت التي أدخلت على النظام الداخلي.
وعلى الرغم من أن انتخاب هيئة املكتب من كتلة برملانية واحدة ال يعد تعديا ً على
القانون أو اختراقا ً له لعدم وجود أي نص قانوني مينع ذلك ،إال أن األعراف
البرملانية في املجلس األول تشير إلى إشراك أعضاء ال ينتمون حلركة فتح في هيئة
رئاسة املجلس التشريعي.
ففي املجلس األول وعلى الرغم من سيطرة حركة فتح ،كانت هيئة املكتب دائما ً
تشمل وجود نائب مسيحي يتقلد منصب النائب الثاني لرئيس املجلس ،بينما النائب
األول كان يشغله من حركة فتح أو مستقل.
 .4اإلشكاليات املتعلقة باجللسة األولى للمجلس التشريعي الثاني
نصت املواد ( ،19و ،20و ،23و )24من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على
آلية عمل احملاضر البرملانية ،وحددت املادة ( )19عملية املصادقة عليها من خالل
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ٍ
بثمان وأربعني
توزيع محضر اجللسة السابقة على األعضاء قبل االجتماع التالي
ساعة على األقل ،بينما اعتبرت املادة ( )20الفقرة الثانية محضر اجللسة السابقة
مقرا ً ما لم يعترض عليها األعضاء ،ما أبقى محضر جلسة  2006/2/13دون
مصادقة من املجلس التشريعي األول.
ومع بدء أول جلسة عادية للمجلس التشريعي الثاني بتاريخ  ،2006/3/6استهلت
باخلالف بني كتلتي فتح وحماس حول البند اخلامس من جدول األعمال واملتمثل
في إقرار قرارات ومحضر اجللسة السابقة ،ويقصد بها اجللسة اخلتامية للمجلس
التشريعي األول التي اتّخذ فيها العديد من القرارات بتاريخ  .2006/2/13وعبرت
كتلة فتح البرملانية عن رفضها لهذا اإلجراء ،وذلك لعدم إمكانية أن يصادق مجلس
تشريعي جديد على محاضر جلسات املجلس السابق 12،بينما أصرت كتلة التغيير
واإلصالح البرملانية على التصويت على محضر اجللسة السابقة وعدم إقراره.
وتعود األسباب التي ساقتها كتلة التغيير واإلصالح لعدم إقرار احملضر هو عدم
اعترافها بشرعية جلسة  2006/2/13لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة من
جهة ،ومن جهة أخرى حتول مسار اجللسة من وداعية إلى جلسة اتخاذ قرارات
13
مهمة.
وعلى الرغم من املعارضة التي أبدتها كتلة فتح البرملانية ،فقد صوت املجلس إلى
جانب إبقاء البند اخلامس على جدول أعمال اجللسة بأغلبية  69صوتاً ،واتخذ
املجلس بذلك قرارا ً حتت رقم ( )1017/1/1الذي نص على “إبقاء البند اخلاص
بإقرار قرارات ومحضر اجللسة السابقة مدرجا ً على مشروع جدول أعمال
اجللسة” .وقد أثار القرار سخط كتلة فتح* البرملانية التي تعهدت باللجوء للقضاء
حلسم هذا اخلالف ،وسارع أعضاؤها إلى مغادرة القاعة.
وبغياب كتلة فتح البرملانية ناقش املجلس إقرار قرارات ومحضر اجللسة السابقة
املنعقدة بتاريخ  2006/2/13على اعتبار أنها اجللسة السابقة .وقرر املجلس
أن” قرارات ومحضر اجللسة السابقة بتاريخ  2006/2/13غير مقرة باعتراض
أعضاء املجلس عليها بأغلبية  64عضوا ً “أغلبية مطلقة” 14.وبناء على ذلك ،أصدر
املجلس قرارا ً يحمل الرقم ( )1018/1/1الذي نص على “أن قرارات ومحضر
اجللسة السابقة بتاريخ  2006/2/13غير مقرة باعتراض أعضاء املجلس عليها
باألغلبية املطلقة”.
واعتبرت كتلة فتح في املجلس التشريعي التصويت الذي جرى مخالفا ً لنصوص
النظام الداخلي للمجلس التشريعي طبقا ً ألحكام املادة ( ،)23على اعتبار أنه ال
** يتم التركيز على موقف حركة فتح نتيجة لتوافق باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية معها أو احلياد
أحياناً.
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يجوز للمجلس اجلديد إلغاء أو إقرار محضر جلسة املجلس السابق ،وأن املجلس
اجلديد كان بإمكانه طرح القرارات املقرة من املجلس السابق للنقاش والتصويت
عليها من جديد ،وعليه فقد قررت كتلة فتح ممثلة برئيسها عزام األحمد ورئيس
املجلس السابق روحي فتوح ،اللجوء للمحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية،
للطعن في قرار املجلس 15.بينما أكد عدد من نواب كتلة فتح البرملانية اتّخاذهم
قرارا ً يقضي مبقاطعة جلسات املجلس التشريعي ،حلني بت احملكمة العليا في
16
القضية التي رفعتها الكتلة أمامها.
 .5تشكيل جلان املجلس التشريعي الثاني
تعتبر اللجان البرملانية العمود الفقري في املجلس التشريعي إلعدادها التوصيات
في كل القضايا التي تعرض عليه .وتنقسم اللجان إلى جلان دائمة ،وجلان مؤقتة.
وقد نصت املادة ( )52الفقرة ( )1من النظام الداخلي على كيفية انتخاب رئيس
ومقرر اللجنة “تنتخب كل جلنة من بني أعضائها رئيسا ً ومقررا ً دائمني لها ،وإذا
غاب أحدهما أو كالهما تختار اللجنة من يقوم مقامهما” .وعدا عن هذه املادة لم
تتوافر نصوص قانونية أو لوائح للنظام الداخلي تنظم آلية انتخاب رئاسة اللجان
ومقرريها أو حتى تثبيت تقليد يتم من خالله اختيار رؤساء ومقرري اللجان
بالتوافق بني الكتل والقوائم البرملانية.
ويجري االنتساب إلى عضوية اللجان الدائمة في املجلس في بداية كل دورة انعقاد
للمجلس من خالل تلقي هيئة املكتب ترشيحات األعضاء لعضوية اللجان .ويجوز
لألعضاء الترشح للجنة واحدة أو جلنتني ملن يرغب وفقا ً ألحكام املادة ( )50من
النظام الداخلي.
ودعا د .عزيز دويك بتاريخ  2006/2/18خالل اجللسة االفتتاحية للمجلس
الثاني جميع أعضاء املجلس إلى التقدم بطلبات الترشح للجان املجلس لدى أمني
السر د .محمود الرمحي لتنسيق هذه الطلبات وإعالنها في اجللسة املقرر عقدها
17
بتاريخ .2006/2/27
وفي اجللسة األولى للمجلس الثاني بتاريخ  ،2006/3/6ناقش موضوع تشكيل
اللجان ،وذلك بعد بروز مجموعة من اإلشكاليات تتعلق بهذا املوضوع .ووافق بناء
على اقتراح من أمني السر أن يتم البت في تشكيلة اللجان وتوزيعها مع هيئة املكتب
ورؤساء الكتل البرملانية ،ليجري عرضها على املجلس في جلسته القادمة.
لكن تشكيل جلان املجلس جتاوز التاريخ الذي حدده أمني السر نتيجة اخلالفات
الدائرة بني الكتل البرملانية على رئاسة هذه اللجان ،وحتى ال يتكرر ما حدث في
اجللسة االفتتاحية من انتخاب لهيئة مكتب املجلس التشريعي ،وعدم إشراك الكتل
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البرملانية في عضويته ،ما قد يدفع الكتل األخرى للعزوف عن عضوية هذه اللجان.
وأجرت كتلة التغيير واإلصالح اتصاالتها مع الكتل البرملانية للوصول إلى صيغة
ترضي األطراف كافة ،من خالل املوافقة على تقاسم رئاسة اللجان معها ،وهو ما
توافقت عليه الكتل البرملانية ،حيث مت عرض التشكيلة النهائية على املجلس خالل
اجللسة الثالثة بتاريخ  ،2006/4/4ووافق املجلس على هذه التشكيلة ،وأصدر
18
بذلك قرارا ً حتت رقم (.)1027/3/1
ونتج عن توافق الكتل البرملانية على تشكيل اللجان البرملانية الدائمة بعد مشاورات
ومفاوضات بينها ،ما قبل وخالل اجللسة التي عقدت بتاريخ  ،2006/4/4حصول
كتلة التغيير واإلصالح على رئاسة ست جلان ،بينما حصلت كتلة فتح على أربع
جلان ،واثنتان لقائمة الشهيد أبو علي مصطفى ،وواحدة لكل من قائمتي البديل
والطريق الثالث ،بينما لم َ
حتظ كتلة فلسطني املستقلة برئاسة د .مصطفى البرغوثي
وال املستقلون وال النساء على أي منصب في رئاسة اللجان.
وعلى الرغم من التأخير في تشكيل جلان املجلس وحسم رئاستها ،فإن التوافق الذي
جرى بني الكتل البرملانية في هذا الشأن شكل منوذجا ً إلمكانية التوافق والشراكة
بني الكتل البرملانية بعيدا ً عن اإلقصاء باالعتماد على األغلبية العددية.
 .6اإلشكاليات املتعلقة بحقوق الكتل البرملانية ومتثيلها
أعطى النظام الداخلي للمجلس التشريعي احلق لعدد من األعضاء الذين جتمعهم
أهداف ومصالح مشتركة ،التجمع واالنتظام في كتلة برملانية ،على أن ال يقل
عددهم عن نسبة  %5من مجموع عدد أعضاء املجلس وفق أحكام املادة ( .)5من
جهة أخرى ،منع النظام الداخلي للعضو أن ينتمي ألكثر من كتلة برملانية واحدة
املادة ( ،)6كما منح الكتل البرملانية أن تضع الئحة لتنظيم عملها استنادا ً إلى املادة
( )7من النظام الداخلي ،كما وردت نصوص هذه املواد في قانون واجبات وحقوق
أعضاء املجلس التشريعي رقم ( )10لسنة  2004في املواد ( ،18و ،19و.)20
ِ
تستوف نسبة %5
وبالتالي منع النظام الداخلي للمجلس تشكيل كتلة برملانية لم
من مجموع أعضاء املجلس .من جهة أخرى ،افتقر النظام الداخلي إلى النص على
حقوق للكتل البرملانية باستثناء ما ذكر.
وعلى الرغم من أهمية الكتل البرملانية في تفعيل العمل في املجلس من خالل
طرحها برامج سياسية واجتماعية واقتصادية حتاول عكسها في مشاريع القوانني
والقرارات ،ودورها في الدفاع عن مصالح الفئات التي متثلها ،فإن النظام الداخلي
لم يتطرق إلى مهامها وحقوقها وواجباتها.
وفي اجلانب العملي ،لم يج ِر تفصيل هذه النصوص املتعلقة بالكتل خالل املجلس
األول على اعتبار أن املجلس خال من هذه الكتل لسيطرة كتلة واحدة عليه (كتلة فتح)،
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وكذلك احلال في املجلس الثاني على الرغم من منح بعض احلقوق للكتل والقوائم
البرملانية من خالل قرار رئيس املجلس بإعطاء رؤساء الكتل البرملانية عشر دقائق
19
قابلة للتجديد خمس دقائق أخرى ،لبيان مواقفهم جتاه القضايا املطروحة.
وجاء ذلك بناء على اقتراح من السيد قيس أبو ليلى في جلسة  2006/3/27ملناقشة
البيان الوزاري ،الذي طالب بتخصيص وقت معني لكل كتلة برملانية إليضاح موقفها
20
جتاه القضايا املطروحة قبل منح أعضاء املجلس حق املناقشة بشكل منفرد.
وقد لقي هذا الطرح ،في بداية األمر ،رفضا ً من قبل رئيس املجلس الذي أشار إلى
خلو النظام الداخلي للمجلس من أي إشارة إلى رؤساء الكتل ،وأن من يريد التحدث
يتحدث باسمه كعضو .وقد أثار رد رئيس املجلس بعض أعضاء املجلس الذين
طالبوا باستحداث هذا احلق على الرغم من عدم وجود أية سوابق برملانية ،نظرا ً
لعدم وجود الكتل البرملانية في املجلس األول ،وهو ما يتطلب تعديالً على أعراف
21
املجلس وتقاليده.
ومع إصرار بعض نواب املجلس على استحداث هذا التقليد البرملاني ،وافق رئيس
املجلس على إعطاء رؤساء الكتل البرملانية الوقت املناسب إلبداء مواقفهم جتاه
22
القضايا املطروحة.
وقد جاء هذا اإلجراء بالتعبير عن آراء الكتل ومواقفها في املجلس التشريعي
منسجما ً مع الوضع اجلديد الذي أنتجته االنتخابات التشريعية الثانية ،واملتمثل في
وجود تعددية سياسية.
أضف إلى ذلك ،واستنادا ً للنظام الداخلي للمجلس التشريعي ،فإن هناك كتلتني فقط
تنطبق عليهما الشرط املتعلق بتشكيل الكتلة البرملانية ،وهما كتلة التغيير واإلصالح،
وكتلة فتح ،أما باقي الكتل (الطريق الثالث ،البديل ،فلسطني املستقلة) ،فهي خارج
هذا اإلطار ،ألنها ال تشكل منفردة  %5من أعضاء املجلس .وقد كان هذا املعيار
( )%5من الصعب تطبيقه في املجلس ،ما دفع باجتاه إعطاء بعض املزايا جلميع
الكتل والقوائم البرملانية حتى تلك التي ال تشكل  ،%5ومن أهمها التمثيل في جلنة
شؤون املجلس ورئاسة بعض اللجان.
وبالعودة إلى أحكام املواد ( ،5و ،6و )7من النظام الداخلي للمجلس التشريعي
املتعلقة بتشكيل الكتل البرملانية وشروطها ،فإن هذه املواد ال تشجع على قيام كتل
برملانية الفتقارها أية مزايا لهذا التجمع ،مثل أولوية طلب الكالم أو جواز التحدث
باسم الكتلة ،أو املطالبة بطرح موضوع ما للنقاش غير مدرج على جدول األعمال،
أو عضوية في جلنة شؤون املجلس أو رئاسة جلنة دائمة ما ،أو احلق في أن تكون
ممثلة في جميع اللجان وفي الوفود من خالل تسمية عضو تقوم باختياره ،وإمكانية
تعيني طاقم فني ملساعدة الكتلة وتخصيص مكتب لها في مقر املجلس.
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وعلى الرغم من التعديالت التي أجريت على النظام الداخلي للمجلس ،فإنه أحجم
عن تعديل املواد املتعلقة بعمل الكتل البرملانية خاصة تخفيض نسبة  %5إلعطاء
فرصة للكتل الصغيرة لتشكيل كتل برملانية.
وفي هذا املجال ،اقترحت املؤسسة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية
“مفتاح” ،بالتعاون مع ممثلي الكتل والقوائم البرملانية في املجلس التشريعي،
بتاريخ  ،2006/2/25ميثاقا ً لعمل الكتل البرملانية تضمن مجموعة من احلقوق
والواجبات لها وعملية تشكيلها ،واقترحت عرضها على املجلس التشريعي إلقرارها
واعتماده ملحقا ً للنظام الداخلي .وفي حال مت إدخالها على النظام الداخلي ،ميكن أن
يفعل دور الكتل البرملانية ،ويساهم في تفعيل دور املجلس التشريعي.
 .7اإلشكاليات املتعلقة بافتتاح الدورة الثانية للمجلس التشريعي
نصت املادة ( )52من القانون األساسي على أنه “يفتتح رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية الدورة العادية األولى للمجلس ،ويلقي بيانه االفتتاحي” .كما نصت
املادة ( )2من النظام الداخلي للمجلس التشريعي البند األول على “يدعو رئيس
السلطة الوطنية املجلس التشريعي إلى االجتماع في دورته العادية األولى في بداية
األسبوع الثاني الذي يلي إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات ويفتتح اجللسة بإلقاء
خطاب شامل.
بينما نصت املادة ( )16من النظام الداخلي على إعطاء الرئيس احلق في افتتاح الدورات
البرملانية حني نصت على“ :يعقد املجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته
السنوية على فترتني ،مدة كل منهما أربعة أشهر ،”...ما أحدث نوعا ً من التناقض بني هذه
املواد على الرغم من أن دعوة رئيس السلطة الوطنية النعقاد املجلس أمر مراسيمي.
ولم يتضمن القانون األساسي أو النظام الداخلي نصوصا ً قانونية تعالج األمر في
حالة امتناع الرئيس عن افتتاح الدورة البرملانية دون أي مبرر قانوني ،ما أحدث
إشكالية في مفهوم دور الرئيس في افتتاح دورات املجلس التشريعي ،وهو ما
أصبح محل صراع وخالف من قبل جميع األطراف.
وفي نهاية الدورة العادية األولى للمجلس الثاني التي انتهت قانونا ً بتاريخ
 ،2007/7/4قام رئيس السلطة الوطنية بتاريخ  ،2007/7/5ومبوجب مرسوم
رئاسي رقم ( 72لسنة  ،)2007بدعوة املجلس التشريعي الثاني إلى االنعقاد في
دورته العادية الثانية لسنة  2007بتاريخ .2007/7/11
وهذه الدعوة لقيت رفضا ً من قبل كتلة التغيير واإلصالح على اعتبار أن هناك طلبا ً
مقدما ً سابقا ً لعقد دورة غير عادية بتاريخ  ،2007/7/5من ربع عدد أعضاء
املجلس وفقا ً للمادة ( )16من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
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ورأت كتلة التغيير واإلصالح آنذاك أن قيام رئيس السلطة الوطنية بافتتاح دورة
املجلس وإلقاء البيان االفتتاحي هو في الدورة العادية األولى للمجلس فقط وفقا ً
23
لنص املادة ( )52من القانون األساسي ،وليس في كل دورة من دورات املجلس.
واعتبرت كتلة فتح البرملانية أن عدم استجابة كتلة التغيير واإلصالح لدعوة الرئيس
إلى انعقاد املجلس التشريعي بتاريخ  ،2007/7/11قد أدى إلى تعطيل عمل
املجلس وشلله ،وأن انعقاد املجلس دون دعوة من الرئيس الفتتاح الدورة اجلديدة
يعتبر باطالً قانوناً ،وال ميكن للمجلس أن ينعقد مجددا ً إال بدعوة جديدة من رئيس
24
السلطة الوطنية.
وقام النائب األول لرئيس املجلس التشريعي السيد أحمد بحر بافتتاح دورة غير
عادية بتاريخ  ،2007/7/5وهو ما اعتبرته كتلة فتح البرملانية غير دستوري؛ كون
املجلس قد انتهت مدة دورته العادية األولى بتاريخ  2007/7/4وفقا ً للمرسوم
الرئاسي رقم ( )2لسنة  2007الذي مدد الدورة السنوية للمجلس ألربعة أشهر،
وبالتالي ال بد من انعقاد املجلس بدورة عادية جديدة.
وقد جاء هذا اخلالف بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ،وهو ما زاد من
تعقيد األمور ،ووصول املجلس إلى مرحلة الشلل التام وانقسامه إلى مجلسني،
واحد في الضفة مشلول ،واآلخر في غزة تعقد فيه حركة حماس منفردة اجتماعات
بناء على نظام التوكيالت ،وسط مقاطعة من جميع الكتل البرملانية األخرى.
 .8اإلشكاليات املتعلقة بانعقاد املجلس التشريعي وفقا ً لنظام التوكيالت
ال توجد في النظام الداخلي للمجلس أية مواد قانونية ملعاجلة مشكلة تغيب أعضاء
من املجلس ألسباب قسرية ،كما ال توجد أية سابقة برملانية ميكن االستناد إليها في
حال تغيب عدد كبير من أعضاء املجلس التشريعي عن ممارسة دورهم البرملاني
نتيجة لغياب قسري وقاهر ،وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الكتلة البرملانية األكبر
أغلبيتها العددية في املجلس ،ومن ثم الكثير من االمتيازات واملواقع القيادية في
هيئة املكتب وجلان املجلس التشريعي.
وفي إطار معاجلة التغييب القسري لعشرات النواب في املجلس التشريعي بسبب
االعتقال من قبل قوات االحتالل ،سعت كتلة التغيير واإلصالح عن بدائل أو وسائل
ميكن من خاللها حل مسألة تغيب ما يزيد على أربعني نائبا ً من نوابها عن جلسات
املجلس التشريعي.
وبعد مناقشات جرت داخل الكتلة ،مت التوصل إلى مسألة التوكيالت ،واملتمثلة في
قيام نواب حركة حماس املعتقلني في السجون اإلسرائيلية بعمل توكيل لزمالئهم
من أعضاء الكتلة في قطاع غزة .واستندت حركة حماس إلى توكيالت النواب
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األسرى في عقد جلسات املجلس التشريعي لتجاوز قضية عدم توفر النصاب
القانوني النعقاد املجلس.
وقدمت حركة حماس عددا ً من املبررات التي تدعم موقفها في هذا الشأن واملتمثلة في
خلو القانون األساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني
من أي نصوص قانونية متنع هذه التوكيالت ،وبالتالي األصل في األمور هو اإلباحة،
كما أن استخدام التوكيالت جاء ملواجهة ظروف معينة ،وأن ذلك يأتي في إطار
االجتهاد .كما أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يتيح لكل كتلة برملانية وضع
نظام داخلي لها ينظم عملها ،وأن التوكيالت هي من قبيل التنظيم الداخلي لعمل الكتلة،
25
كما أن املجلس سيد نفسه ويستطيع أن ميارس ما يراه مناسبا ً لتفعيل دوره.
أما حركة فتح فقد رأت في اعتماد التوكيالت من قبل كتلة حماس لعقد جلسات
املجلس ودون نصاب قانوني ،يتعارض مع القانون األساسي والنظام الداخلي
للمجلس التشريعي ،فالتمثيل النيابي شخصي ال ميكن توكيله ،كما أنه ال ميكن
عقد جلسات للمجلس دون دعوة من الرئيس مبرسوم رئاسي الفتتاح دورة جديدة
للمجلس حتى لو توفر النصاب القانوني لعقد اجللسات.
من جهة أخرى ،أشارت حركة فتح إلى خلو القانون األساسي أو النظام الداخلي
للمجلس من أي نص يسمح بالتوكيالت ،وهو ما يعني عدم إجازته لعدم ورود نص
قانوني .كما يتعارض ذلك مع قانون االنتخابات الذي لم يسمح أساسا ً للناخب
26
بتوكيل من ينوب عنه ،فكيف يسمح للنائب بتوكيل من ينوب عنه.
وعليه ،اعتبرت كتلة فتح البرملانية أن الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي في غزة
دعوة باطلة قانوناً ،وأن املجلس التشريعي منذ  2007/7/11حكما ً وقانونا ً في
حالة عدم انعقاد لرفض كتلة التغيير واإلصالح االستجابة لدعوة الرئيس إلى افتتاح
الدورة العادية الثانية للمجلس التشريعي ،على الرغم من أن حركة فتح أعطت حكومة
حماس وهيئة مكتب املجلس التشريعي شبكة أمان تتعهد فيها حركة فتح بعدم القيام
بأي إجراء قد يؤثر على عمل احلكومة ،أو يغير في هيئة مكتب املجلس التشريعي.
وأكدت كتلة فتح البرملانية أن مسالة التوكيالت ال متت بصلة للقانون أو لألعراف أو
التقاليد البرملانية ،حيث كان للمجلس األول عضوان في السجون اإلسرائيلية هما
مروان البرغوثي وحسام خضر ولم يوكل أي منهما أحدا ً ليقوم مقامه ،ولم يلجأ
املجلس لعمل توكيالت لهم حتى ال ميس أو يخرق القانون 27.وبالتالي ،لم يسمح
القانون ،ولم يذكر ،أن بإمكان املعتقل تفويض أو توكيل من ينوب عنه حلضور
اجللسات طيلة فترة اعتقاله.
من جهة أخرى ،لم يقر املجلس التشريعي األول من خالل السوابق البرملانية هذا
اإلجراء ،فخالل اجللسة اخلاصة ملناقشة التشكيل الوزاري في الدورة الثالثة
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املنعقدة بتاريخ  ،1998/8/9تغيب السيد إميل جرجوعي بعذر الغياب للخارج،
وأعلن عبر رسالة موجهة للمجلس منحه الثقة للحكومة اجلديدة ،لكن رئيس
املجلس السيد أحمد قريع أعلن عدم احتساب تصويته ملنح الثقة للحكومة بسبب
28
تغيبه وعدم تواجده داخل اجللسة.
وفي اجللسة الثالثة من الدورة التاسعة املنعقدة بتاريخ  ،2004/5/12تقدم
السيد روحي فتوح رئيس املجلس باقتراح حلل مسألة تغيب العديد من النواب
نتيجة ظروف قاهرة عن حضورهم انتخابات اللجان بأن يتم االتصال بهم ،لكن
املجلس ،وخالل النقاشات التي دارت فيه بهذا الشأن ،قرر أن ال يؤخذ باالقتراح
29
حتى ال يعتبر هذا اإلجراء سابقة في املجلس.
هذا الرفض من قبل املجلس األول الحتساب أصوات أعضاء املجلس املتغيبني عن جلسات
املجلس نتيجة لظروف قاهرة ،منع من حدوث أية سابقة برملانية ميكن االستناد إليها.
وقد تكرر هذا الرفض مع املجلس التشريعي الثاني خالل اجللسة األولى اخلاصة من
الدورة األولى للمجلس بتاريخ  ،2006/3/28عندما رفض د .عزيز دويك احتساب
صوت السيدة راوية الشوا التي تغيبت عن حضور جلسة منح الثقة للحكومة بسبب
30
السفر خارج فلسطني ،وهو ما منع أن يؤسس لسابقة برملانية.
وقد استمرت كتلة التغيير واإلصالح بعقد جلسات املجلس التشريعي الفلسطيني
في غزة معتمدة على نظام التوكيالت وبغياب نواب حركة فتح والكتل األخرى.
 .9اإلشكاليات املتعلقة بالوالية الزمنية والقانونية لهيئة مكتب رئاسة املجلس
نصت املادة ( )4من النظام الداخلي للمجلس على امتداد مهمة هيئة املكتب في
املجلس التشريعي إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ،دون أي إشارة لتوضيح
مسالة الوالية وامتدادها في ظل ظروف قد متنع انعقاد الدورة التالية للمجلس
التشريعي ،ما أحدث خالفا ً بني الكتل البرملانية حول مدى شرعية هيئة املكتب.
ومتحور اخلالف حول الوالية الزمنية والقانونية لرئيس املجلس وهيئة املكتب
وحول انتهاء فترتهما القانونية ،حيث اعتبرت كتلة فتح البرملانية أن هيئة مكتب
رئاسة املجلس لم تعد قائمة بعد تاريخ  ،2007/7/11نظرا ً المتناع حركة حماس
عن االستجابة ملرسوم رئيس السلطة الوطنية بتاريخ  2007/7/5املتضمن
الدعوة إلى افتتاح الدورة الثانية للمجلس وانتخاب هيئة مكتب جديدة ،وعليه
فمنذ ذلك التاريخ انتفت الصفة عن أعضاء هيئة املكتب ورئاسة وعضوية اللجان
البرملانية وأبقت ألعضاء املكتب الصفة النيابية كأعضاء عاديني كبقية األعضاء في
املجلس التشريعي 31.كما استندت كتلة فتح البرملانية إلى النظام الداخلي الذي
ينص على وجوب إعادة انتخاب هيئة رئاسة املجلس مرة كل عام ،وهو ما لم يحدث
منذ انتخاب املجلس التشريعي في العام .2006
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أما كتلة التغيير واإلصالح ،فترى أن مهام رئاسة املجلس متتد إلى يوم افتتاح
الدورة العادية التالية حسب ما ورد في املادة ( )4من النظام الداخلي للمجلس:
“تتألف هيئة املكتب من رئيس ونائبني للرئيس وأمني السر ،ينتخبهم املجلس
باالقتراع السري في بدء انعقاده .ومتتد مهمته إلى يوم افتتاح الدورة العادية
التالية ،وإذا شغر منصب أحدهم ينتخب املجلس خلفا ً له وفقا ً للمواد ( ،8و ،9و)10
من هذا النظام” .ومبا أن د .عزيز دويك كان رئيسا ً لدورة عادية ومت اختطافه من
قبل االحتالل ،وانتهت الدورة األولى ولم تفتتح دورة عادية ثانية ،فهو ٍ
باق إلى
يوم افتتاح دورة جديدة حسب نص املادة املذكورة ،وذلك باالستناد إلى أن النظام
الداخلي استخدم كلمة متتد رئاسة املجلس إلى يوم افتتاح دورة برملانية جديدة،
32
وليس تنتهي بانتهاء الدورة التي انتخب فيها.
 .10اإلشكاليات املتعلقة بتمديد والية املجلس التشريعي بقرار من املجلس
املركزي
تشير املنظومة التشريعية الفلسطينية إلى أن حتديد الوالية الزمنية للمجلس
التشريعي يستند إلى قانون االنتخابات رقم  9لسنة  ،2005والنظام الداخلي
للمجلس والقانون األساسي الذي نص في املادة ( )47بند ( )3على أن “مدة املجلس
التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وجتري االنتخابات مرة كل أربع سنوات
بصورة دورية”.
ونصت املادة ( 47مكرر) من القانون األساسي املعدل لسنة “ :2005تنتهي مدة
والية املجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء املجلس اجلديد املنتخب اليمني
الدستورية”.
ونص قانون االنتخابات رقم ( )9لسنة  2005في الفقرة  4من املادة ( )2من قانون
االنتخابات“ :تكون مدة والية املجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وجترى
االنتخابات مرة كل أربع سنواتبصورة دورية”.
وقبيل انتهاء والية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي
الفلسطيني بتاريخ  ،2010/1/25وعدم توفر الظروف املالئمة إلجراء
االنتخابات التشريعية والرئاسية وفقا ً لنص القانون األساسي وقانون
االنتخابات ،دخل املجلس املركزي الفلسطيني إلى خضم الصراع حول الوالية
القانونية للرئيس واملجلس التشريعي ،من خالل القرار الذي اتخذه في االجتماع
الذي عقده بتاريخ  ،20010/10/15وتضمن الطلب من الرئيس الفلسطيني
االستمرار في واليته ،واستمرار عمل املجلس التشريعي إلى حني إجراء
االنتخابات ،خشية من الفراغ السياسي في ضوء تعثر إجراء االنتخابات ،وتأخر
توقيع اتفاق مصاحلة داخلية.
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ورفضت حركة حماس القرار الذي اعتبرته غير شرعي وهو وسيلة لوضع (الرئيس
واملجلس التشريعي) في سلة واحدة .وإن والية الرئيس انتهت وال يحق ألحد
أن ميدد له ،بينما تبقى والية املجلس التشريعي قائمة ويستمر مبمارسة أعماله
ومهامه بكامل صالحياته حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وفقا ً لنص املادة
33
( 47مكرر) من القانون األساسي.
بينما اعتبرت كتلة فتح البرملانية أن الوالية الرئاسية لم تنت ِه بعد انقضاء مدة الرئاسة،
“فالذي ينتهي هو فترة األربع سنوات ،ولكن الوالية تنتهي عندما ينتخب رئيس
جديد ومجلس تشريعي جديد ويؤدون اليمني الدستورية ويباشرون أعمالهم”.
وبنهاية املدة احملددة قانونا ً لفترة الرئيس الفلسطيني واملجلس التشريعي ،وفي ظل
استمرار حالة االنقسام ،أصبحت شرعية الرئاسة الفلسطينية واملجلس التشريعي
على احملك ،ما أفقد النظام السياسي الفلسطيني مبدأ الشرعية ،وبخاصة مع
ازدياد حدة الصراع حول شرعية النظام السياسي ومؤسساته بأكملها من خالل
34
النصوص القانونية التي يستخدمها كل طرف لدعم مواقفه.

التوصيات
 ضرورة إنهاء حالة االنقسام السياسي لتفعيل مؤسسة املجلس التشريعيوممارسة الواجبات القانونية املنصوص عليها في القانون األساسي
والنظام الداخلي للمجلس التشريعي والقوانني املتعلقة بالعمل البرملاني.
 مراجعة شاملة للمنظومة القانونية الناظمة لعمل املجلس التشريعيوتطويرها ،لعدم تكرار حالة االستعصاء التشريعي.
 تعديل املادة ( 47مكرر) من القانون األساسي ملنع تعدد التفسيراتواالجتهادات ،بحيث يجري تفصيل اختصاصات املجلس التشريعي في
املرحلة االنتقالية ،أو التوصل لوثيقة شرف بني القوى والقوائم البرملانية
حتدد مبوجبها صالحيات املجلس التشريعي في املرحلة االنتقالية.
 التوافق بني الكتل البرملانية على تشكيل هيئة مكتب رئاسة املجلسالتشريعي ،مبا يسمح مبشاركة أوسع في صنع القرار في املجلس،
وبشكل يشمل جميع الكتل البرملانية ،مع مراعاة األغلبية البرملانية.
 تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي فيما يتعلق بحقوق الكتل البرملانيةوواجباتها ،أو اعتماد ميثاق الكتل البرملانية التي أعدته مؤسسة مفتاح
بالتعاون مع ممثلي الكتل والقوائم البرملانية.
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 تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي إليجاد حل ملشكلة حتقق النصابالقانوني كشرط لصحة انعقاد املجلس في ظل عقبة اعتقال أعضاء املجلس
التشريعي من قبل االحتالل اإلسرائيلي .ويعالج كذلك موضوع توكيل
األعضاء لزمالئهم أعضاء املجلس التشريعي للقيام مبهامه التشريعية ملنع
تكرار ما حدث من خالف.
 إعادة النظر في املادة ( )4من النظام الداخلي املتعلقة بانتخاب ومهام هيئةاملكتب ،بشكل يحدد بوضوح فترة الوالية وطبيعة االختصاصات لهيئة
املكتب في الفترة الواقعة بني دورتني.
 استحداث مواد في النظام الداخلي للمجلس التشريعي حتدد فيها صالحياتاملجلس التشريعي القائم في املرحلة االنتقالية (الفترة بني انتخاب املجلس
اجلديد وتسلمه مهامه رسمياً) ملنع استغالل هذه الفترة في إصدار قوانني
أو املصادقة على مراسيم تؤثر في طبيعة النظام السياسي.
 اختيار شخص األمني العام الذي ميثل املستوى اإلداري بالتوافق مبا يخدمالهدف الذي استحدث ألجله هذا املنصب ،وهو فصل املستوى السياسي عن
املستوى اإلداري في املجلس التشريعي.
 ضرورة إخضاع تعيينات األمني العام ومساعديه لنظام أو الئحة تشترطتوفر املهنية العالية ،وااللتزام بالسياسات العامة في املجلس التي يقرها
املستوى السياسي.
 إلغاء أمانة سر املجلس التشريعي لتعزيز مبدأ الفصل بني املستوى السياسيواإلداري في املجلس التشريعي ،أو النص على أنها أمانة سر مكتب رئاسة
املجلس.
 تعديل النظام الداخلي في املواد ( ،19و ،20و ،23و )24بحيث يتولى املجلساملصادقة على محضر جلسته األخيرة في اجللسة ذاتها.
 اعتماد نص املادة ( )52من القانون األساسي في ما يتعلق بدور الرئيس فيافتتاح الدورة البرملانية األولى فقط ،لفض التناقض الواقع في هذا املجال
مع املادة ( )2البند األول من النظام الداخلي ،مع ضرورة توضيح دور
الرئيس املراسيمي والرمزي.
 إيجاد صيغة قانونية ترسخ اعتماد مبدأ التوافق بني الكتل البرملانية في املجلسالتشريعي في حال تغيب عدد كبير من أعضاء املجلس ألسباب قسرية ،أو
في أي ظروف أخرى قد متنع وصول أعضاء املجلس من احملافظات األخرى
ملقر املجلس.
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السلطة القضائية في إطار عملية التداول
السلمي للسلطة
مقدمة
أكد القانون األساسي الفلسطيني في املادة الثانية منه على أن “الشعب مصدر
السلطات ميارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على
أساس مبدأ الفصل بني السلطات على الوجه املبني في هذا القانون األساسي” ،إال
أن مبدأ الفصل بني السلطات ليس فصالً جامداً ،بل فصل مرن ،حيث يتداخل دور
السلطات الثالث في العديد من املواضيع كما هو احلال في سن التشريعات وإقرار
املوازنة العامة مثالً .وعلى الرغم من أن القانون األساسي قد حدد الصالحيات
املناطة بالسلطات الثالث ،فإن هذا التحديد يكتنفه الغموض والضبابية في بعض
األحيان ،األمر الذي انعكس أيضا ً على بعض التشريعات الالحقة ،وأدى أحيانا ً إلى
التغول من قبل السلطة التنفيذية على اختصاص السلطات األخرى ،وقد جتلى ذلك
بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم  1لسنة  ،2002إذ انه نظرا ً للغموض الذي
يكتنف بعض النصوص التي وردت في قانون السلطة القضائية ،فقد أوجد نوعا ً من
اخلالف بني وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى في العديد من املواضيع ،ومن ذلك
اإلشراف اإلداري على احملاكم والطواقم اإلدارية لها ،وموازنة السلطة القضائية
وإجراءات تقدميها ،ودور وزارة العدل في تعيني وكالء النيابة ومعاونيهم ،األمر
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الذي أثار العديد من التساؤالت حول مدى فهم واحترام مبدأ الفصل بني السلطات
القائم على التوازن في توزيع السلطة ،وضمان وجود مبدأ الرقابة املتبادلة بينها
بشكل ف ّعال.
لقد كانت السلطة القضائية والقوانني الناظمة لعملها أحد املجاالت التي كانت
محالً للصراع على تداول السلطة بني حركتي فتح وحماس عقب االنتخابات
التشريعية التي جرت العام  ،2006حيث أصدر رئيس السلطة الوطنية خمسة
قرارات بقوانني في الفترة الواقعة ما بني ( 2006/2/16-2006/2/5وهي
الفترة التي جرى فيها تسليم السلطة ما بني املجلس التشريعي األول واملجلس
التشريعي الثاني) تتعلق بالشأن القضائي ،وهي تعديل قانون السلطة القضائية،
وقانون معدل ألحكام في قانون تشكيل احملاكم النظامية ،وقانون معدل ألحكام
في قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية ،وقانون معدل لقانون اإلجراءات
اجلزائية ،وقانون محكمة اجلنايات الكبرى .وبغض النظر عن مدى دستورية
إصدار هذه القرارات بقوانني ،فإن استخدام رئيس السلطة لصالحياته هذه
بإحداث تغييرات في البنية القانونية للقضاء ،قد اعتبر تدخالً في السلطة القضائية،
ومهددا ً الستقرار اجلهاز القضائي ،واعتبار هذا التدخل جزءا ً من الصراع على
السلطة ،الذي أثر بالنتيجة على وحدة السلطة القضائية ،وساهم في نشوء سلطة
قضائية موازية في قطاع غزة.
أوالً .اإلطار املؤسسي والقانوني الناظم لقطاع العدالة في فلسطني
باالطالع على اإلطار القانوني واملؤسساتي الناظم لقطاع العدالة في فلسطني،
يتضح أن هناك مجموعة من املؤسسات التي تعمل على قطاع العدالة في فلسطني،
يأتي على رأسها السلطة القضائية ممثل ًة مبجلس القضاء األعلى ومختلف احملاكم
املنبثقة عنه ،ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ووزارة العدل ،واملجلس
التشريعي ،والنيابة العامة.
 .1السلطة القضائية (مجلس القضاء األعلى)
يعتبر مجلس القضاء األعلى الهيئة القضائية العليا التي متثل السلطة القضائية
الفلسطينية والضمانة األساسية الستقاللها ،حيث تتجلى رسالة وأهداف املجلس
في تعزيز استقالل القضاة ،وضمان كرامة القضاة ونزاهتهم وكفاءتهم ،وتأهيل
القضاة واملوظفني للعمل في السلك القضائي ،وتطوير أداء احملاكم ،وتسهيل
إجراءات الدعاوى ،ومأسسة وتطوير مجلس القضاء األعلى ،ومأسسة وتطوير
دوائر املجلس كدوائر التدريب والتفتيش القضائي واألمانة العامة  ..وغيرها.
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مت تشكيل أول مجلس قضاء اعلي مؤقت بتاريخ  2000/6/1مبرسوم رئاسي،
وقد جاء هذا القرار استنادا إلى قوانني احملاكم املعمول بها في األراضي الفلسطينية
قبل قدوم السلطة الفلسطينية ،وبعد إصدار قانون السلطة القضائية رقم ()1
لسنة  ،2002ومت التجديد للمجلس مبرسوم رئاسي صادر في ،2002/6/28
وفي  2003/5/14مت تشكيل مجلس القضاء األعلى الدائم مبرسوم رئاسي
وفقا ً ألحكام املادة ( )37من قانون السلطة القضائية .ولم جت ِر أية تغييرات
على اختصاصات املجلس أو طريقة العمل فيه .لكن مت إجراء تعديالت على بنية
املجلس العام  2005بتعيني رئيس جديد للمجلس (األستاذ عيس أبو شرار) بعد
استقالة األستاذ زهير الصوراني ،كما مت في العام  2009تعيني رئيس جديد
للمجلس (األستاذ فريد اجلالد) وذلك بعد إحالة رئيسه السابق على التقاعد.
يتشكل مجلس القضاء األعلى مبوجب املادة ( )37من قانون السلطة القضائية رقم
( )1لسنة  2002من رئيس احملكمة العليا رئيساً ،وأقدم نواب رئيس احملكمة العليا
نائباً ،وقاضيني من أقدم قضاة احملكمة العليا ،ورؤساء محاكم استئناف القدس
وغزة ورام الله ،والنائب العام ،ووكيل وزارة العدل.
ومنح قانون السلطة القضائية لسنة  ،2002وقانون تشكيل احملاكم النظامية لسنة
 ،2001مجلس القضاء األعلى ممارسة العديد من الصالحيات في املجال القضائي،
وذلك بشكل منفرد ،وتتمثل تلك الصالحيات في:
 ترقية القضاة ونقلهم :يتولى مجلس القضاء األعلى ترقية القضاة ونقلهموفقا ً ألحكام املواد ( )22و( )41من قانون السلطة القضائية.
 اختيار رئيس املكتب الفني ومعاونيه :يختار مجلس القضاء األعلى رئيساملكتب الفني باحملكمة العليا ومعاونيه من القضاة أو القضاة املتقاعدين أو
كبار احملامني ملدة سنتني قابلتني للتجديد وفقا ً للمادة ( )9من قانون السلطة
القضائية.
 قاضي األمور املستعجلة :وفقا ً ألحكام املادتني ( )11و( )17من قانونتشكيل احملاكم النظامية ،ملجلس القضاء األعلى ندب قاضي بداية أو قاضي
صلح أو أكثر للنظر في األمور الوقتية واملستعجلة مبسمى قاضي األمور
املستعجلة.
 ندب قضاة محاكم االستئناف أو البداية أو الصلح حملكمة أخرى من الدرجةنفسها ،وكذلك ندب أحد قضاة محكمة الصلح ليجلس قاضيا ً في محكمة
البداية ،إضافة إلى ندب أحد قضاة محكمة البداية ليجلس قاضيا ً في محكمة
استئناف ،وندب أحد قضاة محاكم االستئناف مؤقتا ً للعمل باحملكمة العليا،
وذلك وفقا ً ألحكام املواد ( ،)24و( )35من قانون السلطة القضائية.
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 إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية واإلشراف على تنفيذها ،وذلك وفقا ًألحكام املادة ( )3من قانون السلطة القضائية ،ووضع اللوائح الالزمة
لتنفيذ قانون السلطة القضائية.
 الفصل في تظلمات القضاة وتوقيفهم عن العمل :إضافة إلى تنفيذ القراراتالتأديبية الصادرة عن مجلس التأديب بعد صيرورتها النهائية ،وذلك وفقا ً
ألحكام املادتني ( )55و( )57من قانون السلطة القضائية.
 .2رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
منحت العديد من التشريعات الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية العديد
من الصالحيات ذات العالقة بالشأن القضائي ،ومن ذلك:
 تعيني شاغلي الوظائف القضائية ،وتعيني النائب العام بناء على تنسيبمجلس القضاء األعلى وفقا ً ألحكام املادتني ( )18و( )63من قانون السلطة
القضائية.
 تعيني أعضاء محكمة قضايا االنتخابات :وفقا ً ألحكام املادة ( )29من قانوناالنتخابات رقم  9لسنة  ،2005يصدر رئيس السلطة الوطنية املرسوم
الرئاسي املتعلق بتعيني أعضاء محكمة قضايا االنتخابات بناء على تنسيب
مجلس القضاء األعلى.
 إعارة القضاة للحكومات األجنبية أو الهيئات الدولية :يصدر رئيس السلطةالوطنية القرار املتعلق بإعارة القاضي إلى حكومات أجنبية أو هيئات دولية
وفقا ً ألحكام املادة ( )26من قانون السلطة القضائية.
 عزل القضاة :يصدر رئيس السلطة الوطنية القرار املتعلق بعزل القضاةبناء على تنسيب مجلس القضاء األعلى ،وذلك وفقا ً ألحكام املادة ( )55من
قانون السلطة القضائية.
 التصديق على أحكام اإلعدام الصادرة عن احملاكم ،وذلك وفقا ً ألحكام املادة( )109من القانون األساسي املعدل.
 العفو اخلاص عن العقوبة أو تخفيضها وفقا ً ألحكام املادة ( )42من القانوناألساسي املعدل.
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 .3وزير العدل
منح قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل احملاكم النظامية وزير العدل مجموعة
من الصالحيات ذات العالقة بالشأن القضائي ،ومن ذلك:
 ندب القضاة لغير العمل القضائي :وفقا ً ألحكام املادة ( )23من قانون السلطةالقضائية ،يجوز ندب القاضي مؤقتا ً للقيام بأعمال قضائية غير عمله ،أو
باإلضافة إليه ،أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية
بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى.
 إعداد موازنة السلطة القضائية :وفقا ً ألحكام املادة ( )3من قانون السلطة،يعد مجلس القضاء األعلى موازنة السلطة القضائية ،ومن ثم يحيلها إلى
وزير العدل إلجراء املقتضى القانوني وفقا ً ألحكام قانون تنظيم املوازنة
والشؤون املالية.
 لوزير العدل اإلشراف اإلداري على جميع احملاكم ،لكن لرئيس كل محكمةاإلشراف على القضاة العاملني فيها وعلى سير العمل فيها ،وفقا ً ألحكام
املادة ( )47من قانون السلطة القضائية.
 حتديد مقار محاكم الصلح :يحدد وزير العدل مقار محاكم الصلح ودائرةاختصاصها ضمن دائرة محكمة البداية وفقا ً ألحكام املادة ( )13من قانون
السلطة القضائية.
 قبول استقالة القاضي :يصدر وزير العدل قرارا ً بقبول استقالة القاضي بعدأسبوعني من تاريخ تقدميها لرئيس مجلس القضاء األعلى وفقا ً ألحكام
املادة ( )33من قانون السلطة القضائية.
 تعيني اختصاص احملاكم النظامية :يعني وزير العدل اختصاص احملاكمالنظامية وفقا ً ألحكام املادة ( )1من قانون تشكيل احملاكم النظامية.
 عقد اجتماع ملجلس القضاء األعلى :لوزير العدل طلب عقد اجتماع ملجلس القضاءاألعلى عند الضرورة حسب املادة ( )40من قانون السلطة القضائية.
 إقامة الدعوى التأديبية على القضاة :لوزير العدل الطلب من النائب العامإقامة الدعوى التأديبية على القضاة حسب املادة ( )49من قانون السلطة
القضائية.
 طلب وقف القاضي عن مباشرة عمله :لوزير العدل الطلب من مجلس القضاءاألعلى وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن
جرمية منسوب إليه ارتكابها وفقا ً للمادة ( )58من قانون السلطة القضائية.
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 نقض األحكام النهائية :لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطيا ً عرضدعوى على محكمة النقض إذا كان احلكم مخالفا ً للقانون ،وكان احلكم قد
اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق حملكمة النقض البت فيه وفقا ً ألحكام
املادة ( )375من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة .2001
 إصدار تشريعات ثانوية :يصدر وزير العدل التعليمات الالزمة لتنفيذ قانونرسوم احملاكم النظامية وله صالحية تعديل الرسوم املفروضة حسب
املادتني ( )16و( )17من قانون رسوم احملاكم النظامية.
 .4املجلس التشريعي
يختص املجلس التشريعي بسن القوانني املتعلقة بالشأن القضائي ،على أن يؤخذ
رأي مجلس القضاء األعلى في مشاريع القوانني التي تنظم أي شأن من شؤون
السلطة القضائية ،مبا في ذلك النيابة العامة ،إضافة إلى قيامه بإقرار موازنة
السلطة القضائية في إطار إقراره املوازنة العامة.
 .5النيابة العامة
تعتبر النيابة العامة صاحبة االختصاص قانونا ً في إقامة الدعوى اجلزائية
ومباشرتها ،ويتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف على
مأموري الضبطٌّ ،
كل في دائرة اختصاصه.
ثانياً .اإلشكاليات املتعلقة بالسلطة القضائية التي أعاقت أو من شأنها أن تعيق
التداول السلمي للسلطة
من خالل ّ
االطالع على املنظومة القانونية الناظمة لعمل السلطة القضائية ،ومن
استعراض ما مت من إجراءات أثناء نقل السلطة العام  2006فيما يتعلق بالسلطة
القضائية ،يتضح أن هناك العديد من املواضيع التي كانت بالفعل محل صراع في
عملية التداول السلمي على السلطة ،وهناك مواضيع أخرى لم تتم إثارتها ولكن
إبقاء تنظيمها على الوضع احلالي من شأنه أن يعيق مستقبالً أية عملية تداول
سلمي على السلطة.
 .1تشكيل مجلس القضاء األعلى
نصت املادة ( )37من قانون السلطة القضائية على أن “ -1ينشأ مبقتضى أحكام
هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء األعلى وميارس صالحياته وفقا ً
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للقانون -2 .يشكل مجلس القضاء األعلى من :أ -رئيس احملكمة العليا رئيساً.
ب -أقدم نواب رئيس احملكمة العليا نائباً .ج -اثنان من أقدم قضاة احملكمة العليا
تختارهما هيئة احملكمة العليا .د -رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله.
هـ -النائب العام .و -وكيل وزارة العدل”.
يالحظ على نص املادة سالفة الذكر أنها لم حتدد شروط وآليات تعيني رئيس
احملكمة العليا الذي يعتبر هو ذاته رئيس مجلس القضاء األعلى ،وإمنا ينفرد رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية في تعيني رئيس مجلس القضاء األعلى دون وجود
ضوابط حتدد كيفية ممارسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لهذه الصالحية
وحدودها ،وقد استخدم الرئيس محمود عباس أبو مازن عدم الوضوح في القانون
وجاء بشخص من خارج اجلسم القضائي وعينه رئيسا ً ملجلس القضاء األعلى،
وهو السيد فريد اجلالد الذي كان يشغل في حينه منصب املستشار القانوني
لرئيس السلطة.
إن هذا األمر من شأنه إحداث نوع من اإلشكالية في عملية ممارسة السلطة بني
السلطة القضائية من جهة ،وبني مجلس الوزراء من جهة أخرى في مختلف مواضع
االحتكاك بينهما ،وبخاصة عند اختالف اللون السياسي ما بني رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية الذي يعني رئيس مجلس القضاء األعلى من جهة ،وبني رئيس
ومجلس الوزراء من جهة أخرى ،األمر الذي يقتضي وضع العديد من الضوابط التي
حتدد شروط وآليات تعيني رئيس مجلس القضاء األعلى خوفا ً من أن تستغل عملية
التعيني من لون سياسي معني بشكل يؤثر على عملية التداول السلمي للسلطة.
وينطبق األمر ذاته على عملية تعيني القضاة وعزلهم ،حيث أنه وفقا ً لقانون السلطة
القضائية يتم تعيني القضاة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب
مجلس القضاء األعلى ،كما أن عزل القضاة كذلك يتم بقرار صادر عن رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب مجلس القضاء األعلى ،ومبا أن رئيس
مجلس القضاء األعلى يتم تعيينه بقرار من رئيس السلطة ،وأن التعيينات القضائية
تتم بتنسيب مجلس القضاء األعلى الذي يقف رئيس مجلس القضاء على رأسه ،فإن
هذه الصالحية في عملية التعيني قد يتم استغاللها من قبل رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ،ويتم تعيني قضاة موالني لرئيس السلطة ذاته ،يقومون بإصدار قرارات
في مواضيع عدة وبدوافع سياسية من شأنها إعاقة عمل مجلس الوزراء ،وذلك في
حال اختالف اللون السياسي بني رئيس السلطة الوطنية وبني مجلس الوزراء.
 .2تعيني أعضاء محكمة قضايا االنتخابات
تعتبر محكمة قضايا االنتخابات أحد األجهزة املهمة في تنفيذ العملية االنتخابية.
واستقاللها ونزاهتها ال يقل أهمية عن استقالل جلنة االنتخابات املركزية ونزاهتها.
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ويتم تعيني قضاة محكمة االنتخابات وفقا ً لقانون االنتخابات رقم ( )9لسنة 2005
مبرسوم رئاسي صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب
مجلس القضاء األعلى ،وذلك دون أن توضح النصوص القانونية الشروط الواجب
توافرها في أعضاء احملكمة ،وصالحية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في
املوافقة أو عدم املوافقة على أعضاء احملكمة الذين يجري تنسيبهم إليه ،ومن هنا
ميكن أن يستغل رئيس السلطة الصالحيات املمنوحة له باملوافقة أو عدم املوافقة على
تعيني قضاة احملكمة ،كما قد تتدخل االعتبارات السياسية في تعيني القضاة ،األمر
الذي من شأنه أن يؤثر على استقالل عمل احملكمة ،ويخلق إشكالية في القرارات
التي تصدرها احملكمة بشأن االنتخابات ،وبالتالي يكون مدخالً للصراع في هذا
املجال .ومما يدلل على هذا القول ،أن تسمية قضاة محكمة االنتخابات كانت من
بني القضايا التي متت إثارتها في اتفاقات املصاحلة التي جرت بني فتح وحماس،
والتي جرى االتفاق بشأنها على أن تتم تسمية أعضاء هذه احملكمة بالتوافق ما بني
الفصائل متهيدا ً إلصدار مرسوم بذلك عن رئيس السلطة الفلسطينية ،وذلك مخافة
أن تستغل هذه القضية وتؤثر على مجرى عملية االنتخابات ،وبالتالي على عملية
التداول السلمي للسلطة.
من هنا  ،فإن من الضرورة إضافة أحكام تعزز استقالل عمل احملكمة ،ومن ذلك
النص على شروط تعيني أعضائها ،وحدود صالحيات رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية في ذلك ،والنص كذلك على عدم جواز إجراء أي تعديل في هيئة احملكمة
خالل العملية االنتخابية ،إال في حال عدم أهلية القاضي ،أو شغور املنصب بسبب
الوفاة .كما ميكن النص على أال تقل درجة قضاة محكمة قضايا االنتخابات عن
قاضي استئناف ،وبخاصة أن قضاة هذه احملكمة ينظرون في قرارات جلنة
االنتخابات التي يشغل عضويتها عدد من قضاة احملكمة العليا واالستئناف.
 .3تعيني النائب العام وتبعية أعضاء النيابة العامة
نصت املادة ( )107من القانون األساسي املعدل على أن “يعني النائب العام بقرار
من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من املجلس األعلى للقضاء،
ويتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ،ويحدد
القانون اختصاصات النائب العام وواجباته”.
شكلت تبعية النائب العام وكيفية تعيينه إحدى مسائل اخلالف بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،إذ أن املجلس التشريعي قد أقر بالقراءات الثالث للمادة
املذكورة على النحو التالي“ :يعني النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء
على تنسيب من املجلس األعلى للقضاء ،ومبصادقة املجلس التشريعي الفلسطيني”.
ولكن مت نشر القانون األساسي بعد ذلك وحذفت منه صالحية املجلس التشريعي
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باملصادقة على تعيني النائب العام .ويعد هذا العمل جتاوزا ً للمجلس التشريعي
وجتاهالً للدور الذي يقوم به ،إذ أن األصل أن يتم نشر القانون في اجلريدة
الرسمية ،كما مت إقراره من املجلس التشريعي دون زيادة أو نقصان.
وقد شكل تعيني النائب العام وتبعيته أحد مجاالت الصراع على السلطة بني حركتي
فتح وحماس عقب االنتخابات التشريعية التي جرت العام  ،2006حيث أقدمت
حكومة حماس في قطاع غزة بتاريخ  2007/8/11على وقف النائب العام عن
عمله بحجة أن تعيينه مخالف للقانون ،وأن عملية التعيني قد متت من قبل رئيس
السلطة الوطنية دون مصادقة املجلس التشريعي على ذلك كما هو منصوص عليه
في القانون األساسي وفقا ً للقراءة الثالثة الصادرة عن املجلس التشريعي ،وقد
ردت النيابة العامة على ذلك بأن تعيني النائب العام مت وفقا ً ملا نص عليه في القانون
األساسي بصيغته املنشورة في الوقائع الفلسطينية ،وذلك مبوجب مرسوم رئاسي
بناء على تنسيب مجلس القضاء األعلى فقط.
من ناحية أخرى ،فإن هناك عدم وضوح آللية اإلشراف املمنوحة لوزير العدل على
النيابة العامة ،حيث أن أعضاء النيابة العامة يتبعون للسلطة القضائية ،وفي الوقت
نفسه منح قانون السلطة القضائية وزير العدل بعض اإلجراءات التي تأتي ضمن
اإلشراف اإلداري على أعضاء النيابة العامة ،كأداء أعضاء النيابة العامة اليمني أمام
وزير العدل بحضور النائب العام ،وتعيني مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم
خارج دائرة احملكمة املعينني فيها بناء على اقتراح من النائب العام ،وإقامة الدعوى
التأديبية على أعضاء النيابة العامة ،األمر الذي يجعل من تبعية النيابة العامة ساحة
مواتية للصراع ،ويعيق أي تداول سلمي للسلطة ،وبخاصة في ظل سعي كل طرف
إلى تعزيز نفوذه على النيابة العامة على حساب تقليص صالحيات الطرف اآلخر.
 .4تشكيل احملكمة الدستورية وصالحياتها
وضع القانون األساسي الفلسطيني املعدل للعام  2003األحكام األساسية
املتعلقة باحملكمة الدستورية ،حيث نصت املادة ( )103منه على أن “ -1تشكل
محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في :أ .دستورية القوانني واللوائح
أو النظم وغيرها .ب .تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات .ج.
الفصل في تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات
االختصاص القضائي -2 .يبني القانون طريقة تشكيل احملكمة الدستورية
العليا ،واإلجراءات الواجبة االتّباع ،واآلثار املترتبة على أحكامها” .وأناطت
املادة ( )104من القانون األساسي ذاته باحملكمة العليا مؤقتا ً كل املهام املسندة
للمحاكم اإلدارية واحملكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة
قضائية أخرى وفقا ً للقوانني النافذة.
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يالحظ أن النصوص الدستورية سالفة الذكر تطلبت وجوب إنشاء محكمة
دستورية ،وصدور قانون ينظم أعمالها ،وبالفعل فقد قام املجلس التشريعي
بوضع قانون احملكمة الدستورية ،ومت نشر هذا القانون في الوقائع الفلسطينية
بتاريخ  .2006/3/25وعلى الرغم من أن هذا القانون قد بقي حبرا ً على ورق،
ولم يتم إنشاء احملكمة الدستورية حتى يومنا هذا ،فإن قانون احملكمة الدستورية،
وبخاصة في األجزاء املتعلقة بتشكيل احملكمة الدستورية والصالحيات املناطة
بها في القانون ،كانت أحد مجاالت الصراع على السلطة بني حركتي فتح
وحماس ،وذلك عقب االنتخابات التشريعية التي جرت في  2006/1/25وفوز
حركة حماس فيها؛ ففي اجللسة اخلتامية التي عقدها املجلس التشريعي األول
عقب إعالن نتائج االنتخابات وفوز حركة حماس فيها ،تناول املجلس املالحظات
املقدمة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لتعديل مشروع قانون احملكمة
الدستورية ،وأقر املجلس تلك التعديالت املقدمة على قانون احملكمة الدستورية،

وكان من أبرز هذه التعديالت شطب مصادقة املجلس التشريعي على تعيني
أعضاء احملكمة الدستورية ،حيث كان النص األصلي املقر بالقراءة الثانية من

املجلس التشريعي ينص على أن تعيني رئيس احملكمة وقضاتها يتم بقرار من
الرئيس بناء على تنسيب من مجلس الوزراء بالتشاور مع مجلس القضاء األعلى،
ويصادق على تعيينهم باألغلبية املطلقة ألعضائه ،بينما أصبح النص اجلديد املقر
في تلك اجللسة ينص على أن “ -1يتم التشكيل األول للمحكمة بتعيني رئيس
احملكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،بالتشاور مع
مجلس القضاء األعلى ووزير العدل -2 .يعني رئيس احملكمة وقضاتها بقرار من
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من اجلمعية العامة للمحكمة
الدستورية العليا”.
أضف إلى ذلك أن إعطاء رئيس السلطة الوطنية صالحية تعيني قضاة هذه احملكمة
يخلق نوعا ً من الشك والريبة ،وبخاصة أن قضاة هذه احملكمة سيقررون أنفسهم
في دستورية املراسيم والقرارات الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية.
كذلك تناولت التعديالت إلغاء صالحية احملكمة الدستورية بشكل نهائي بالنظر في
دستورية القرارات واملراسيم الرئاسية ،حيث كان النص األصلي املقر من املجلس
التشريعي بالقراءة الثانية مينح احملكمة صالحية النظر في دستورية القرارات
واملراسيم الرئاسية.

لقد كانت تلك اجللسة اخلتامية للمجلس التشريعي وما اتّخذ فيها من قرارات ،مبا
في ذلك موضوع احملكمة الدستورية ،إحدى نقاط اجلدل الساخنة بني حركتي فتح
وحماس ،حيث لم يقر املجلس التشريعي الثاني الذي تسيطر عليه حركة حماس
هذه اجللسة وما اتّخذ فيها من قرارات ،األمر الذي دفع حركة فتح للتوجه إلى
احملكمة العليا بصفتها محكمة دستورية للبت في هذا اخلالف.
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ومما ال شك فيه ،أن هذه التعديالت املتعلقة بتشكيل احملكمة الدستورية
واختصاصاتها قد يتم النظر إليها على أنها جاءت من منطلقات سياسية وليس
من منطلقات قانونية ،كما حتمل تلك التعديالت زج للمحكمة الدستورية حتى قبل
إنشائها في أتون الصراع السياسي على السلطة بني حركتي فتح وحماس.
 .5اإلشراف اإلداري على احملاكم
انصب اخلالف الدائر بني وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى على تفسير نص
املادة ( )47من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن “لوزير العدل اإلشراف
اإلداري على جميع احملاكم ،ولرئيس كل محكمة اإلشراف على القضاة العاملني
فيها وعلى سير العمل فيها”.
ففي الوقت الذي يرى مجلس القضاء األعلى أن املادة ال تعني اإلشراف الفعلي لوزير
العدل وذلك عمالً مببدأ استقالل القضاء ،وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون
السلطة القضائية ،وأن اإلشراف اإلداري من قبل وزير العدل يتيح له التأثير على
مجريات العمل في احملاكم ،ما يعد مساسا ً باستقالل السلطة القضائية.
في حني ترى وزارة العدل أن النص واضح في مسؤولية وزارة العدل عن اإلشراف
اإلداري على احملاكم ،وأن الهدف من وجود هذه املادة هو عدم انشغال القضاة
باإلدارة القضائية وحتولهم إلى إداريني.
ويرتبط بهذا املوضوع كذلك عدم الوضوح في تبعية العاملني من غير القضاة
في مرفق القضاء ،بحيث غاب التمييز بني اإلشراف اإلداري لوزير العدل بحكم
خضوع العاملني من غير القضاة لقانون اخلدمة املدنية وتقدمي التقارير له ،وما
بني اإلشراف الفني لرئيس احملكمة فيما يتعلق بعمل احملاكم وتقدمي اخلدمات
القضائية ،األمر الذي أدى إلى إضعاف آليات املساءلة في متابعة عملهم من حيث
رفع التقارير وتقييم أدائهم.
وفي مذكرة اإلصالح التي أعدها الدكتور كميل منصور املدير السابق ملعهد احلقوق
في جامعة بيرزيت بتاريخ  5أيلول  ،2002والتي مت إعدادها حتت رعاية وزارة العدل
بهدف توزيع املسؤوليات بني وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى ،فقد أشارت في
مسألة اإلشراف اإلداري على احملاكم أن الهدف من حجب الصالحيات اإلدارية
والتنفيذية وفقا ً ألحكام املادة ( )47من قانون السلطة القضائية عن مجلس القضاء
األعلى ورئيسه ،وإعطاء مهمة اإلشراف اإلداري على احملاكم لوزير العدل هو إلبقاء
الفصل بني السلطتني التنفيذية والقضائية ،وللتأكد من حفظ مكانة مجلس القضاء
األعلى ورئيسه ،وإال أصبح رئيس مجلس القضاء األعلى الذي هو رئيس احملكمة
العليا على رأس هرم ودوائر إدارية ،األمر الذي يضعه حتت رقابة ديوان املوظفني
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العام ووزارة املالية ،وكذلك للتأكيد من حصول مجلس القضاء األعلى على الدعم
الذي يستحقه من وزارة العدل وعدم إثقال كاهل املجلس بأعباء األمور اإلدارية
التي قد تشغله عن تكريس جهوده حلماية استقالل القضاة ونوعية أحكامهم.
ونظرا ً العتبار مسألة اإلشراف اإلداري على احملاكم هي إحدى محطات اخلالف
املهمة بني وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى ،فقد كانت أيضا ً إحدى محطات
الصراع على السلطة التي طالها نوع من إعادة التنظيم ،فقد أصدر رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية بتاريخ  2006/2/5بعد فوز حركة حماس في االنتخابات
التشريعية التي جرت آنذاك قرارا ً بقانون رقم ( )2لسنة  2006بشأن تعديل قانون
السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  ،2002ومن املواد التي شملها التعديل مبوجب هذا
القرار بقانون نص املادة ( )47من القانون األصلي واملتعلقة باإلشراف اإلداري على
احملاكم ،بحيث مت إلغاء هذه املادة ،واستعيض عنها بالنص التالي “لرئيس مجلس
القضاء األعلى حق اإلشراف اإلداري على جميع القضاة ،ويكون هذا احلق لرئيس
كل محكمة على قضاتها ،ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم
البداية قضاة فيها” .ويالحظ على ما سبق أن التعديل الذي جاء به القرار قد أناط
مبجلس القضاء األعلى املشكل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية صالحية
اإلشراف اإلداري على احملاكم وسحب تلك الصالحية من وزارة العدل باعتبارها
إحدى الوزارات التابعة حلكومة حماس التي جرى تشكيلها في الوقت ذاته.

وإزاء ما سبق ،ونظرا ً للغموض الذي يكتنف املادة ( )47من قانون السلطة القضائية
واملتعلقة باإلشراف اإلداري على احملاكم ،ونظرا ً لقيام كل طرف من أطراف العدالة
بتفسير النص وفقا ً ملا يخدم مصلحته ويعزز نفوذه ،فإن األمر يقتضي إعادة
صياغة املادة املذكورة بشكل واضح ال يثير أي جهالة أو غموض ،بحيث يحدد
النص حدود وصالحيات كل من وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى في مسألة
اإلشراف اإلداري على احملاكم ،إذ أن بقاء هذا الغموض على ما هو عليه من شأنه
إعاقة ممارسة الصالحيات ،وبخاصة في حال اختالف اللون السياسي بني من هو
قائم على وزارة العدل ،وبني من هو قائم على رئاسة مجلس القضاء األعلى.
جتدر اإلشارة إلى أن موضوع اإلشراف اإلداري على احملاكم لم يكن محل صراع،
ولم يؤثر على التداول السلمي للسلطة العام  ،2006ولكن بقاء الغموض الذي
يحيط بالنصوص القانونية ذات العالقة من شأنه أن يؤثر مستقبالً على عملية أي
تداول سلمي للسلطة.
 .6موازنة السلطة القضائية
أوضحت املادة ( )3من قانون السلطة القضائية اإلطار القانوني الذي يحكم موازنة
السلطة القضائية ،حيث نصت تلك املادة على ما يلي “ -1تكون للسلطة القضائية
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موازنتها اخلاصة تظهر كفصل مستقل ضمن املوازنة العامة السنوية للسلطة
الوطنية الفلسطينية -2 .يتولى مجلس القضاء األعلى إعداد مشروع املوازنة
وإحالته إلى وزير العدل إلجراء املقتضى القانوني وفقا ألحكام قانون تنظيم
املوازنة واملالية العامة -3 .يتولى مجلس القضاء األعلى مسؤولية اإلشراف على
تنفيذ موازنة السلطة القضائية -4 .تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام
قانون املوازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية”.
شكلت موازنة السلطة القضائية إحدى محطات اخلالف بني وزارة العدل ومجلس
القضاء األعلى ،حيث قام رئيس مجلس القضاء األعلى بإرسال موازنة العامني
 2004و 2005إلى وزارة املالية بشكل مباشر دون إحالتها إلى وزير العدل ،وذلك
بسبب غياب إجراءات مكتوبة وواضحة ومعلنة إلحالة مجلس القضاء األعلى موازنة
السلطة القضائية إلى وزير العدل ،إضافة إلى عدم وضوح نص املادة السابقة فيما
يتعلق بصالحية وزير العدل بإجراء املقتضى القانوني ،إذا أن هذه العبارة غير
واضحة املفهوم ،وال حتدد حدود صالحيات وزير العدل في هذا املوضوع ،علما ً
أنه من املفترض في حال قيام املجلس التشريعي بالسؤال واالستفسار على بنود
موازنة السلطة القضائية املقدمة أن يتم توجيه ذلك لوزير العدل للدفاع عنها وشرح
الغموض فيها.
وقد أشارت مذكرة الدكتور كميل منصور التي سبقت اإلشارة إليها حول توزيع
املسؤوليات بني وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى في موضوع موازنة السلطة
القضائية إلى أن مجلس القضاء األعلى يتضمن بني أعضائه قضاة ،والنائب العام،
ووكيل وزارة العدل ،ولكل منهم دور أساسي في إعداد مشروع املوازنة العامة،
فقاضي أو أكثر إلعداد الرواتب والعالوات للقضاة في فلسطني كافة ،والنائب العام
إلعداد الرواتب والعالوات اخلاصة بأعضاء النيابة العامة ،ووكيل وزارة العدل
إلعداد الرواتب والعالوات للعاملني في احملاكم والنفقات التشغيلية للفئات الثالث
من القوى البشرية املعنية.
وإزاء ما سبق ،ونظرا ً للغموض الذي يكتنف نص املادة ( )3من قانون السلطة
القضائية املتعلقة مبوازنة السلطة القضائية ،وحدود صالحيات مجلس القضاء
األعلى ووزير العدل في إعداد وتقدمي موازنة مجلس القضاء األعلى ،ونظرا ً إلمكانية
استغالل الغموض الذي يحيط باملادة في إطار الصراع على السلطة بني السلطتني
القضائية والتنفيذية ،فإن األمر يقتضي إعادة النظر في هذه املادة ،ووضع احلدود
والضوابط لصالحيات كل من وزير العدل ومجلس القضاء األعلى في موضوع
موازنة السلطة القضائية ،مبا ال يخل باستقالل السلطة القضائية من ناحية ،وال
يغيّب من دور وزير العدل من ناحية أخرى ،أو يجعل من إعداد وتنفيذ موازنة
السلطة القضائية مجاالً للصراع ما بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ،وبخاصة
عند اختالف اللون السياسي بني السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل ،وبني رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية الذي يقوم باختيار رئيس مجلس القضاء األعلى.
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التوصيات
 تعديل قانون السلطة القضائية ،وبخاصة املواد املتعلقة باإلشراف اإلداريعلى احملاكم ،بحيث يتم حتديد طبيعة ومفهوم هذا اإلشراف من ناحية،
ووضع ضوابط وحدود لصالحية كل من مجلس القضاء األعلى ووزير
العدل في ممارسة هذا اإلشراف من ناحية أخرى.
 إزالة االلتباس احلاصل بشأن دور مجلس القضاء األعلى ووزير العدلفيما يتعلق مبوازنة السلطة القضائية ،بحيث تتم إعادة صياغة النصوص
القانونية املتعلقة مبوازنة السلطة القضائية بشكل تفصيلي ،وإزالة أي
غموض من شأنه إتاحة املجال للصراع على الصالحيات بني وزير العدل
ومجلس القضاء بشأن موازنة السلطة القضائية.
 وضع ضوابط حتدد صالحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في إصدارقرارات تعيني شاغلي الوظائف القضائية وعزلهم بعد التنسيب من مجلس
القضاء األعلى ،وحتديد فترة زمنية معينة إلصدار قرار التعيني أو العزل،
وإذا ما مت جتاوز املهلة يصدر قرار التعيني أو العزل حكما ً باعتبار أن قرار
الرئيس هو قرار كاشف لقرار مجلس القضاء األعلى صاحب االختصاص
األصيل في تعيني شاغلي الوظائف القضائية.
 وضع ضوابط حتدد آلية وشروط تعيني قضاة محكمة االنتخابات ،بحيثحتد من السلطة التقديرية املمنوحة لرئيس السلطة الوطنية في هذا املجال،
وتضمن عدم التحيز السياسي ألعضاء احملكمة.
 إعادة النظر في آلية تعيني النائب العام ،مبا يضمن مصادقة املجلس التشريعيعلى عملية التعيني ،وذلك حتى يتمكن املجلس التشريعي من مساءلة النائب
العام عن أعماله.
 وضع شروط محددة لندب القضاة املقدم من وزير العدل وفقا ً لقانون السلطةالقضائية لسنة  2002مؤقتا ً للقيام بأعمال قضائية غير عمله ،أو باإلضافة
إليه ،أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية.
 إزالة االلتباس احلاصل بني وزير العدل والنائب العام فيما يتعلق بعملالنيابة العامة ،بحيث حتدد بوضوح صالحية كل جهة مبا ال يعيق عمل
النيابة العامة من جهة ،وال يغيّب من دور وزير العدل من جهة أخرى.
 اإلسراع في إنشاء محكمة دستورية ،وذلك ملمارسة الصالحيات املناطةبها وفق القانون األساسي وقانون احملكمة الدستورية ،وإعادة النظر في
كيفية تشكيل احملكمة ،وتعيني قضاتها ،وحتديد االختصاصات املمنوحة
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لها ،بحيث ال يجعل منها طرفا ً في أي صراع سياسي قد يثور بني أطراف
السلطة احلاكمة ،ومينح لها الدور األساسي في حتقيق مبدأ سيادة القانون
في كل ما يصدر عن السلطات الثالث.
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السلطة التنفيذية واالنتقال السلمي للسلطة
مقدمة
تعتبر االنتخابات التشريعية الثانية لسنة  2006عالمة فارقة في النظام السياسي
الفلسطيني .فهي األولى التي متت مبشاركة معظم القوى والفصائل الفلسطينية
الوطنية واإلسالمية من أقصى اليمني إلى أقصى اليسار 1،وتنافست فيها إحدى
عشرة قائمة حزبية ،إضافة إلى العديد من املرشحني املستقلني ،ما أضفى عليها
جوا ً غير مسبوق من املنافسة احلزبية والفصائلية والتعددية السياسية ،واتسمت
مبشاركة سياسية وشعبية عالية.
وطوال الفترة التي سبقت االنتخابات التشريعية الثانية ،انفردت حركة فتح في
صياغة معالم النظام السياسي الفلسطيني ،كما هيمنت بشكل شبه مطلق على
اجلهاز البيروقراطي للسلطة الفلسطينية ،مبا في ذلك األجهزة األمنية املختلفة،
إضافة إلى سيطرتها على املال العام .في املقابل ،كانت حركة حماس معارضة
لوجود السلطة الفلسطينية من أساسها ،باعتبارها أحد إفرازات اتفاق أوسلو.
لذا ،جاء فوز حركة حماس في االنتخابات الثانية ،وما ترتب على ذلك من قيامها
بتشكيل حكومة ومحاولة إدارة أجهزة السلطة املختلفة ،ليشكل حتديا ً كبيرا ً للنظام
السياسي الفلسطيني وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية التي صيغت بشكل
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أحادي منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية مبا يتالءم ومتطلبات املرحلة،
ووفقا ً لالتفاقيات الدولية التي مت تشكيل السلطة الفلسطينية مبوجبها.
وبالتحديد ،طرح فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية مسألة تبعية
القوى األمنية الفلسطينية ،كما طرح تساؤالت حول مستقبل قطاع الوظيفة
العمومية وإدارة املال العام ،وبات ملحا ً أكثر من أي وقت مضى مهننة القطاع
الوظيفي واألجهزة األمنية ،وإبعادها عن التجاذبات السياسية .ولإلجابة عن كل
هذه التساؤالت املطروحة أعاله ،كان ال بد من دراسة انتقال الصالحيات األمنية
من احلكومة التاسعة إلى احلكومة العاشرة ،والتعيينات التي قامت بها احلكومة
العاشرة ،ومدى قدرتها على إدارة املال العام.
تعالج هذه الورقة ثالثة مواضيع كان لها دور بارز في عرقلة االنتقال السلمي
للسلطة في أعقاب فوز حركة حماس في انتخابات  ،2006وهي :األمن ،الوظيفة
العامة ،املال العام.
أوالً .إشكاليات االنتقال السلس للسلطة في قطاع األمن
 .1اإلطار القانوني واملؤسساتي لقطاع األمن
مت تنظيم قطاع األمن بشكل مزدوج من خالل القانون األساسي وقانون قوى األمن
رقم ( )5لسنة  .2005وقد ورد العديد من التناقضات بني هذين القانونني ،بل كانت
التناقضات موجودة في القانون األساسي ذاته فيما يتعلق بتبعية قوى األمن .إن
تعارض تفسير النصوص القانونية ،واستخدام طرفي الصراع السياسي الداخلي
الفلسطيني هذه النصوص القانونية وتطويعها لصالح كل منهما ،أديا إلى فتح باب
تنازع الصالحيات على مصراعيه كما سيتم توضيحه أدناه.
القانون األساسي وقطاع األمن

وفقا ً للمادة ( )39من القانون األساسي ،فإن رئيس السلطة الوطنية هو القائد
األعلى للقوات املسلحة الفلسطينية ،وعليه يرى البعض أن الرئيس هو صاحب
الكلمة الفصل فيما يتعلق باألجهزة األمنية .ولكن املادة ( )7/69من القانون نفسه
تعطي صالحية حفظ األمن والنظام ملجلس الوزراء ،األمر الذي يستتبع ،وفقا ً
لبعض اآلراء ،ضرورة سيطرة مجلس الوزراء على األجهزة األمنية التي تشكل
اآللية األساسية ألداء هذه املهمة.
وفي هذا الصدد ،أشارت املادة ( )84من القانون األساسي إلى أن “قوات األمن
والشرطة قوة نظامية وهي القوة املسلحة في البالد ،وتنحصر وظيفتها في الدفاع
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عن الوطن ،وخدمة الشعب ،وحماية املجتمع ،والسهر على حفظ األمن والنظام العام
واآلداب العامة ،وتؤدي واجبها في احلدود التي رسمها القانون في احترام كامل
للحقوق واحلريات” .لقد جاءت هذه املادة في إطار الباب اخلامس املتعلق بالسلطة
التنفيذية ،وليس ضمن الباب الثالث املتعلق بالرئيس وصالحياته ،ما قد يفهم منه
أن الصالحيات األمنية تتركز في يد السلطة التنفيذية ممثلة مبجلس الوزراء.
وقام القانون األساسي بتخصيص الفصل الثالث الستعراض صالحيات الرئيس،
بينما خصص الفصل اخلامس لصالحيات السلطة التنفيذية ،على الرغم من أن
الرئيس يقف على رأس هرم السلطة التنفيذية ،ما يفتح املجال لتعميق اخلالف بني
رئيس السلطة ورئيس مجلس الوزراء .ومنذ استحداث منصب رئيس الوزراء في
عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ،ظهر اخلالف بني رئيس السلطة ورئيس الوزراء،
بحيث كان كل طرف يسعى إلى االستئثار بأكبر قدر ممكن من الصالحيات ،على
الرغم من أن السلطة في ذلك الوقت كانت في يد قطب واحد .لكن الهوة اتسعت
وتع ّمقت بشكل جلي عندما أصبحت مقاليد احلكم يتقاسمها قطبان ،هما حماس
وفتح ،بعد االنتخابات التشريعية الثانية في العام .2006
قانون قوى األمن رقم ( )8لسنة  2005والقوانني األمنية األخرى ذات العالقة

وفقا ً للمادة ( )3من قانون قوى األمن الفلسطينية رقم ( )5لسنة  ،2005فإن قوى
األمن الفلسطينية تتألف من -1 :قوات األمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني.
 -2قوى األمن الداخلي -3 .املخابرات العامة -4 .أو أية قوى أخرى تستحدث
ضمن القوات الثالث.
ويضم األمن الوطني كالً من قوات األمن الوطني ،والشرطة البحرية واجلوية،
واالستخبارات العسكرية ،ويختص هذا اجلهاز بحماية سيادة البالد ،وتأمني
سالمة أراضيها ،واملشاركة في تعميرها ،واملساعدة في مواجهة الكوارث الداخلية،
وتنفيذ األحكام القضائية واألوامر الصادرة عن السلطة ذات االختصاص فيما
يتعلق بقوى األمن وفق النظام والقانون العسكري ،وحماية الوطن من أي اعتداء
خارجي ،ومواجهة التهديدات اخلارجية والداخلية في مناطق انتشارها ،وتشترك
في التصدي حلاالت الطوارئ احملددة دستورياً ،والتمثيل العسكري في السفارات
الوطنية في اخلارج.
ويختص جهاز األمن الداخلي بحفظ النظام العام ،واحلفاظ على اآلداب واألخالق
الفاضلة ،وحماية أمن املواطن وحقوقه وحرياته ،واملؤسسات العامة واخلاصة،
وتنفيذ القانون واحترامه ،والقيام بأعمال الدفاع املدني واإلنقاذ وإطفاء احلرائق،
ومكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن ،واحملافظة على اجلبهة
الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية ،وتنفيذ األحكام القضائية أو أي
ينص عليه القانون.
قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات االختصاص وفق ما ّ
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أما املخابرات العامة ،فتختص باتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من أية أعمال تعرض
أمن وسالمة فلسطني للخطر ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبيها وفقا ً ألحكام
القانون ،والكشف عن األخطار اخلارجية التي من شأنها املساس باألمن القومي
الفلسطيني في مجاالت التجسس ،والتآمر ،والتخريب ،أو أعمال أخرى تهدد وحدة
الوطن وأمنه واستقالله ومقدراته ،والتعاون املشترك مع أجهزة الدول الصديقة
املشابهة ملكافحة أية أعمال تهدد السلم واألمن.
وفي إطار البحث عن تبعية كل جهاز أمني مما ذكر أعاله ،جند أن املادة ( )7من قانون
قوى األمن الفلسطينية نصت على أن “األمن الوطني هيئة عسكرية نظامية ،تؤدي
وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير األمن الوطني وحتت قيادة القائد
العام ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة ،وفقا ً
ألحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه” .وحسب املادة األولى (التعريفات)
من القانون نفسه ،فإن القائد العام هو “القائد العام لقوات األمن الوطني ،وجيش
التحرير الوطني الفلسطيني” .في حني نصت املادة ( )8من القانون نفسه على أنه
“يعني القائد العام بقرار من الرئيس” .إذن ،هنا نحن أمام نوعني من الصالحيات؛
صالحية الرئيس بتعيني قائد عام ،وصالحية وزير الداخلية/وزير األمن الوطني
باإلشراف على عمل األمن الوطني ،كما يعني وزير الداخلية/وزير األمن الوطني
كالً من رؤساء الهيئات ،وقادة املناطق العسكرية ،وامللحقني العسكريني ضمن
جهاز األمن الوطني وفقا ً لنص املادة ( )9من القانون ذاته.
وعلى صعيد آخر ،نصت املادة ( )10من قانون قوى األمن الفلسطينية على أنه “األمن
الداخلي هيئة أمنية نظامية ،تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير
الداخلية ،وبقيادة مدير عام األمن الداخلي ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة
عملها وتنظيم شؤونها كافة” .ومرة أخرى ،يأتي تعيني مدير األمن الداخلي بصالحية
من الرئيس وفقا ً ألحكام املادة ( )11من القانون ذاته ،ويشمل األمن الداخلي كالً من
الدفاع املدني ،والشرطة الفلسطينية ،واألمن الرئاسي ،واألمن الوقائي.
كما نصت املادة ( )13من قانون قوى األمن الفلسطينية على أن “املخابرات العامة هيئة
أمنية نظامية تتبع للرئيس ،وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة رئيسها
وحتت قيادته ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها
كافة” ،وكنتيجة حتمية لنص املادة ( ،)13يعني رئيس املخابرات العامة ونائباه من
قبل الرئيس ،وذلك حسب املادتني ( )14و( )15من القانون ذاته .وجاءت املادة ()2
من قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة  ،2005لتتسق مع ما جاء في املادة ()13
من قانون قوى األمن الفلسطينية ،وتؤكد على تبعية جهاز املخابرات العامة للرئيس.
وأخيرا ً نصت املادة ( )2من القرار بقانون رقم ( )11لسنة  2007بشأن األمن
الوقائي ،على أن “جهاز األمن الوقائي هو إدارة عامة أمنية نظامية ضمن قوى
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األمن الداخلي التي تتبع الوزارة املختصة ،وتعمل في مجال األمن” ،وفي اإلطار
ذاته نصت املادة ( )14من القانون ذاته على أنه يعني رئيس جهاز األمن الوقائي
بقرار من الرئيس.
ومبراجعة سريعة ملا سبق ذكره من مكونات قوى األمن الفلسطينية ،وهي األمن
الوطني ،واألمن الداخلي ،مبا فيها األمن الوقائي ،فإنها تباشر صالحياتها وفقا ً
لتعليمات وزير األمن الوطني/وزير الداخلية ،وليس هناك جهاز يتبع مباشرة
للرئيس إال جهاز املخابرات العامة ،في حني تقتصر صالحيات الرئيس على تعيني
قادة األجهزة األمنية .وعلى الرغم من ذلك ،أصدر الرئيس مرسوما ً رئاسيا ً بتاريخ
 2006/1/28بتبعية األجهزة األمنية للرئاسة انطالقا ً من كونه القائد األعلى
للقوات املسلحة وفقا ً للقانون األساسي ،وبالتالي يفترض أنه يستطيع أن يتصرف،
وفقا ً لذلك ،بالطريقة التي يراها مالئمة .وكما هو معلوم تسمو القاعدة الدستورية
على قواعد القانون العادي ،وتعتبر قواعد القانون العادي الغي ًة في حال تعارضها
مع القواعد الدستورية .عالوة على ذلك ،فإنه ،ووفقا ً لقواعد قانون قوى األمن
الفلسطينية ،يستطيع الرئيس تعيني قادة األجهزة األمنية مبا يتفق ورؤيته اخلاصة،
ما يعني احتمال مت ّرد قادة األجهزة األمنية املعينني من قبل الرئيس في حال مت
تشكيل حكومة برئاسة حزب سياسي غير احلزب الذي ينتمي إليه الرئيس .وأخيراً،
متسكت الرئاسة بصالحياتها في استحداث أي قوة أمنية جديدة وفقا ً للفقرة الرابعة
من املادة الثالثة ،باعتبار أن الرئيس هو القائد األعلى للقوات املسلحة.
في املقابل ،متسكت رئاسة الوزراء بصالحياتها اإلشرافية على األجهزة األمنية،
ورأت أن األجهزة األمنية ال بد أن تعمل حتت إشرافها مباشرة وفقا ً لقواعد قانون
قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة  ،2005وذلك حتى تتمكن من قيامها بحفظ
األمن والنظام وفقا ً للمادة ( )7/69من القانون األساسي .وحيث أن صلب عمل
األجهزة األمنية ،كما مت استعراضها أعاله ،يصب مباشرة في بوتقة هذه الغاية،
وهي حفظ األمن والنظام ،فإنه إذ لم يتم ضمان تبعية األجهزة األمنية لوزارة
الداخلية ،فإن مهمة وزارة الداخلية بحفظ األمن والنظام سوف تفرغ من محتواها.
وفي أسوأ االحتماالت ،في حال عصيان قوى األمن ألوامر وزارة الداخلية ،فإن
الفقرة الرابعة من املادة ( )3من قانون قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة
 ،2005تعد مخرجا ً من مأزق عصيان القوات املسلحة من وجهة رئاسة الوزراء،
إذ تذرعت رئاسة الوزراء ممثلة في وزارة الداخلية بصالحيتها املتمثلة باستحداث
جهاز أمني جديد مبوجب هذا النص القانوني.
وفي هذا السياق ،وفي ظل رفض بعض األجهزة األمنية االنصياع لقرارات وزير
الداخلية ،قرر سعيد صيام وزير الداخلية في حكومة حماس العاشرة 2،وفقا ً
للمادة ( )4/3من قانون قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة  ،2005تشكيل
جهاز جديد يدعى القوة التنفيذية .وبدأ العمل على جتهيز القوة التنفيذية مبشاركة
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عدد من الفصائل 3،وكان مخططا ً لها أن تنزل امليدان يوم  .2006/5/17وقد
اعتمد الرئيس إعداد األفراد في إطار القوة األمنية اجلديدة ،لكنه أصدر فيما بعد
مرسوما ً بتاريخ  2006/4/21يقضي بعدم قانونية القوة التنفيذية ،لينزع
الشرعية عن هذه القوة وفقا ً لصالحيته كقائد أعلى للقوات املسلحة .ومرة أخرى،
واستنادا ً إلى صالحياته كقائد أعلى للقوات املسلحة ،أصدر الرئيس قرارا ً بتاريخ
 2006/4/6بتعيني رشيد أبو شباك مديرا ً عاما ً لألمن الداخلي في الضفة
والقطاع ،وبتاريخ  2006/4/21أصدر الرئيس قرارا ً يلغي قرار وزير الداخلية
الصادر بتاريخ  2006/4/20بتعيني عطا أبو سمهدانة مراقبا ً عاما ً في وزارة
الداخلية ،وذلك بذريعة أن احلكومة ال متلك الصالحيات ،وأن هذا التعيني من
صالحيات الرئيس فقط ،مع العلم أن منصب املراقب العام في وزارة الداخلية
لم يكن من ابتكار احلكومة العاشرة ،بل إن هذا املنصب كان قد استحدث من قبل
احلكومة الثامنة ،وشغله سمير املشهراوي عندما كان محمد دحالن وزيرا ً لألمن
الداخلي في احلكومة التي شكلها السيد محمود عباس في عهد الرئيس الراحل
ياسر عرفات.
كما صدر مرسوم رئاسي يقضي بتبعيّة اإلدارة العامة للمعابر واحلدود بتاريخ
 2006/3/24لرئيس السلطة مباشرة حتت إشراف د .صائب عريقات ،بعدما
كانت املعابر من اختصاصات احلكومة .لقد هدفت هذه املراسيم إلى حصر دور
وزارة الداخلية ليصبح دورا ً مدنيا ً بحتا ً كإصدار جوازات السفر ،وتعيني جلان
اإلصالح ،والتنسيق مع العشائر ،واملصادقة على تشكيل اجلمعيات اخليرية
واألحزاب السياسية.
وبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية (احلكومة احلادية عشرة) في أعقاب اتفاق
مكة بني حركتي فتح وحماس ،مت إعالن السيد هاني القواسمي وزيرا ً للداخلية.
بدأت احلكومة اجلديدة عملها بوضع خطة أمنية للقضاء على الفلتان األمني ،ووقع
الرئيس على قرار يقضي باستيعاب جميع عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزارة
الداخلية في جهاز الشرطة الفلسطينية بعدما أصدر الرئيس سابقا ً مرسوما ً رئاسيا ً
اعتبر فيه قرار تشكيل القوة التنفيذية من قبل وزير الداخلية سعيد صيام كجهاز
مستقل ،غير قانوني وأمر بإلغائه .كما قام الرئيس بصفته قائدا ً أعلى للقوات
املسلحة بإصدار مرسوم إلعادة إنشاء مجلس األمن القومي 4برئاسته ،وعني
السيد محمد دحالن مستشاره لألمن القومي ،على الرغم من االتفاق على تنفيذ
اخلطة األمنية وإقرارها من قبل حكومة الوحدة التي تضم حركة فتح وغيرها من
ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ،إال أن هذه اخلطة سرعان ما اصطدمت بحواجز
عديدة أهمها عدم انصياع قادة األجهزة األمنية ألوامر وزير الداخلية ،وهذا ما دفع
األخير إلى تقدمي استقالته في  17نيسان/أبريل  ،2007إثر خالفه مع مدير جهاز
األمن الداخلي السيد رشيد أبو شباك.
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 )2اإلشكاليات التي أ ّثرت على االنتقال السلمي للسلطة قي قطاع األمن
أ .عدم وضوح النصوص القانونية في القانون األساسي وقانون قوى األمن
الفلسطينية رقم ( )8لسنة  ،2005التي حتدد تبعية األجهزة األمنية ومرجعيتها
وهرميتها .إن عدم وضوح النصوص الدستورية والقانونية ،وعدم وضوح
تبعية األجهزة األمنية بشكل صريح ،فتحا الباب على مصراعيه ملزيد من
اخلالفات وإعاقة االنتقال السلمي للسلطة ،فالرئيس يتمسك بصالحيته في
قيادة األجهزة األمنية نظرا ً لكونه قائدا ً أعلى للقوات املسلحة الفلسطينية،
واحلكومة تتمسك بصالحياتها في إدارة األجهزة األمنية للمحافظة على األمن
العام والنظام .وعلى الرغم من أن هذا التضارب كان موجودا ً قبل وصول
حماس للسلطة ،فإنه لم ينط ِو على ذلك القدر الكبير من اخلطورة قبل ذلك ،كون
رئيس السلطة ورئيس الوزراء ينتميان حلركة واحدة ،ولكن ظهرت اخلالفات
وتعمقت بعد االنتخابات التشريعية الثانية .فإلى يوم إجراء االنتخابات ،كانت
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
حتت سيطرة حركة فتح.
ب .عدم وضوح اإلطار القانوني الناظم للتعيينات في األجهزة األمنية .فوفقا ً للقانون
األساسي وقانون قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة  ،2005فإن للرئيس
صالحية تعيني قادة بعض األجهزة األمنية .وعلى الرغم من أن بعض مفسري
القانون األساسي يرون أن صدور قرار تعيني أحد كبار املوظفني مبرسوم
رئاسي ،ال يعني بالضرورة تبعيته للرئيس ،وأن دور الرئيس ال يعدو كونه دورا ً
مراسمياً .وعلى الرغم من ذلك ،ما زال يسود االعتقاد لدى قادة األجهزة األمنية
أن تبعيتهم املباشرة تعود للرئيس الذي يصدر قرار تعيينهم ،ويستندون في ذلك
إلى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني املختلط (رئاسي ،برملاني) وما يترتب
على ذلك من منح الرئيس الذي ينتخب انتخابا ً مباشرا ً من الشعب صالحيات
5
واسعة في مجاالت عديدة ،مبا فيها التعيني في بعض املناصب العليا.
ج .عدم تعاون بعض قادة األجهزة األمنية ،وبخاصة الذين يعينون بقرار من الرئيس
وفقا ً لقواعد القانون األساسي وقانون قوى األمن الفلسطينية ،وعدم انصياعهم
لقرارات وزراء الداخلية في حكومة حماس العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية
احلادية عشرة ،األمر الذي دفع وزير الداخلية في حكومة حماس العاشرة
سعيد صيام إلى تأسيس جهاز أمني موا ٍز يتمثل في القوة التنفيذية.
د .قيام وزارة الداخلية باستخدام الصالحية املنصوص عليها في املادة ()4/3
من قانون قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة  2005بشكل يتعارض
ومقتضيات هذه الصالحية ،حيث كانت القوة التنفيذية ذراعا ً تنفيذيا ً حلركة
حماس أكثر من كونها جهازا ً أمنيا ً يعمل على تنفيذ سياسات احلكومة في مجال
حفظ األمن والنظام.
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هـ .تغيير بنية األجهزة األمنية في قطاع غزة على نحو يخالف ما ورد في القوانني
املذكورة أعاله ،وذلك بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة إثر موجات
من االقتتال الداخلي ،كان أولها عقب إعالن الرئيس عن نيته عقد انتخابات
مبكرة بتاريخ  ،2006/12/16وثانيها بعد انهيار اتفاق مكة الرامي إلى
جسر هوة اخلالف بني حركتي حماس وفتح في  .2007/5/13لقد بدأت
القسام،
حماس سيطرتها على القطاع من خالل خطة صممتها كتائب عز الدين ّ
تتمثل في السيطرة على مقار األجهزة األمنية ،وإنهاء الوجود القانوني ألجهزة
املخابرات واألمن الوقائي في القطاع.
و .غياب فكرة املساءلة في إطار األجهزة األمنية ،وما انطوى على ذلك من فتح باب
مترد األجهزة على تعليمات وزير الداخلية دون أن يترتب على ذلك أية تبعات
قانونية بحق املخالفني.
ز .غياب وجود مؤسسة سياسية تشكل وفقا ً للقانون تتولى حتديد املرجعيات في
قطاع األمن ،وتتولى حل أي خالفات قد تنشب بني كل من الرئيس ،ورئيس
مجلس الوزراء ،ووزير الداخلية ،ومدير األمن .وعلى الرغم من أن الرئيس قد
قام بإنشاء مجلس لألمن القومي مبوجب مرسوم رئاسي ،فإن هذا اجلسم لم
يؤ ِّد مهام حتديد مرجعية املؤسسات األمنية ،إذ قام الرئيس بإعادة تشكيله من
خالل إصدار رئاسي ،بحيث كانت عضويته قاصرة على عدد من الشخصيات
االعتبارية في حركة فتح وبرئاسة الرئيس.
ح .غياب نظام التشكيالت في قطاع األمن والتعيني وفقا ًخلطط مدروسة واالحتياجات.
وفي هذا الصدد ،ال بد من اإلشارة إلى أن حكومة حماس العاشرة عمدت إلى
إجراء كم هائل من التعيينات في قطاع األمن قبل االنقسام ،كما هو موضح في
قسم الوظيفة العمومية أدناه .كما عمدت وزارة الداخلية في احلكومة املقالة إلى
دمج جهاز القوة التنفيذية في جهاز الشرطة الفلسطينية بالكامل ،واستحداث
جهاز األمن الداخلي ،وتشكيل جهاز شرطة الساحل حلماية السواحل من عمليات
التهريب.
إن هذا التغيير احلاصل في بنية األجهزة األمنية في قطاع غزة ،وعدم التوصل
إلى إطار ناظم واحد لقطاع األمن أصبح مبثابة عقبة كأداء تهدد ملف املصاحلة
بني حركتي فتح وحماس ،وبخاصة أن األجهزة األمنية في كل من الضفة الغربية
وقطاع غزة ،أصبحت أداة لتنفيذ املآرب السياسية لكل من احلركتني 6.من هذا
املنطلق ،خصصت وثيقة املصاحلة الوطنية بندا ً حول إعادة تنظيم قطاع األمن من
خالل صياغة قوانني ناظمة لقطاع األمن نابعة من املصالح الوطنية الفلسطينية،
وحتديد مرجعيات األجهزة األمنية وهيكلتها بصورة مهنية وغير فصائلية ،والعمل
على إلغاء كافة أشكال االعتقال السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وإبعاد
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املؤسسة األمنية عن التجاذبات واخلالفات السياسية بني القوى والفصائل .ووفقا ً
للوثيقة املصرية للمصاحلة ،فإن إعادة هيكلة األجهزة األمنية ال بد أن يتم من خالل
حتديد معايير االنتساب لألجهزة األمنية ،وتنظيم التسلسل اإلداري في كل جهاز،
وعدم زيادة األعضاء في كل جهاز أمني عن طبيعة املهام املوكلة إليه.
وفي إطار الوثيقة املصرية للمصاحلة ،مت التوافق على إنشاء اللجنة األمنية العليا
لرسم السياسة األمنية وتنفيذها .ومبوجب الوثيقة ،تبدأ عملية استيعاب عدد (ثالثة
آالف) عنصر من منتسبي األجهزة األمنية السابقة في الشرطة ،واألمن الوطني،
والدفاع املدني في األجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني
مباشرة ،على أن يزداد هذا العدد تدريجيا ً حتى إجراء االنتخابات التشريعية وفق
7
آلية يتم التوافق عليها.
ثانياً .إشكاليات االنتقال السلس للسلطة في قطاع الوظيفة العمومية
 .1اإلطار القانوني الناظم لقطاع الوظيفة العمومية
نظم قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998املعدل بالقانون ( )4لسنة ،2005
قطاع الوظيفة العمومية ،وبني كيفية تعيني رئيس ديوان املوظفني العام .كما رسم
القانون اإلجراءات املتبعة لشغل الوظائف املدنية بشكل يتناسب ومقتضيات النزاهة
والشفافية ،وكيفية تعيني كبار املوظفني .وفي هذا الصدد ،نصت املادة ( )16من
قانون اخلدمة املدنية على أنه “يعني باقي رؤساء الدوائر احلكومية املستقلة من الفئة
األولى بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب مجلس الوزراء” .كما نصت املادة
( )17من القانون نفسه على أنه “يعني الوكالء واملديرون العامون من موظفي الفئة
األولى (أو ما يعادلها من خارج الدائرة احلكومية) بقرار من رئيس السلطة الوطنية،
وبنا ًء على تنسيب من مجلس الوزراء” .كما نصت املادة ( )15من قانون اخلدمة
املدنية على أنه “يعني رئيس دائرة ديوان الرقابة املالية واإلدارية بقرار من رئيس
السلطة الوطنية ومصادقة املجلس التشريعي” .كما نصت املادة ( )6من القانون
ذاته على أنه “ -1تنشأ دائرة مستقلة تسمى ديوان املوظفني العام يعنى بشؤون
اخلدمة املدنية ويتولى إدارته رئيس يرتبط مبجلس الوزراء -2 .يعني رئيس الديوان
بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء” .ويعد ديوان
املوظفني العام األداة الرئيسية لضمان سالمة العمل واالستقرار املالي واإلداري في
السلطة الوطنية بسلطاتها الثالث التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية ،وكشف أوجه
االنحراف املالي واإلداري كافة ،مبا فيها حاالت استغالل الوظيفة العامة .وقد عدلت
الفقرة الثانية من املادة ( )6من قانون اخلدمة املدنية مبوجب املادة ( )8من القانون
رقم ( )4لسنة  ،2005التي نصت على أنه “يعني رئيس ديوان املوظفني بناء على
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قرار يصدر من مجلس الوزراء وفقا ً ألحكام املادة ( )69من القانون األساسي ،بعد
قيام مجلس الوزراء بتنسيب اسم املرشح للمجلس للتشريعي ،ومصادقة املجلس
التشريعي على تعيينه باألغلبية املطلقة”.
وأخيراً ،نصت املادة ( )19على أنه “تعلن الدوائر احلكومية عن الوظائف اخلالية
بها التي يكون التعيني فيها بقرار من اجلهة املختصة خالل أسبوعني من خلوها
في صحيفتني يوميتني على األقل ،ويتضمن اإلعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة،
وشروط شغلها ،ويخطر الديوان بذلك” .كما نصت املادة ( )20على أنه “في
الوظائف التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية وشفهية ،يتم اإلعالن عن
إجراء املسابقات الكتابية أوالً ،ويدعى الناجحون في االمتحان الكتابي فقط إلجراء
املسابقات الشفهية ،ويتم اإلعالن عن أسماء الناجحني في املسابقات الشفهية حسب
الترتيب النهائي لنتائج املسابقات”.
وبالعودة قليالً إلى الوراء؛ أي قبل إجراء االنتخابات التشريعية الثانية ،نالحظ
أن قطاع الوظيفة العمومية كان يعاني من الضعف والترهل لتفشي ظواهر عدة،
8
أهمها:
 .1التعيني العشوائي.
 .2تعيني من ال يحملون مؤهالت علمية كافية كمن يحملون شهادات الثانوية العامة
فما دون.
 .3تفشي اخللل املالي واإلداري.
 .4تكدس املوظفني وانتشار ظاهرة البطالة املقنعة.
 .5تفشي ظاهرة احملسوبية في التعيني والتوظيف ،وعدم مراعاة اإلجراءات التي
نص عليها قانون اخلدمة املدنية.
بعد سنوات من التردي والفساد ،أصبح إصالح قطاع الوظيفة العمومية أمرا ً
ملحاً .فردا ً على الوضع املتردي في قطاع الوظيفة العمومية ،أصدرت احلكومة
التاسعة برئاسة السيد أحمد قريع قرار رقم ( )14لسنة  2004بشأن تشكيل
جلنة وزارية خاصة ملعاجلة التعيينات والترقيات في الدوائر احلكومية .ونص
القرار على أنه “تنشأ جلنة وزارية في مجلس الوزراء تسمى “جلنة الشؤون
اإلدارية” لدراسة الترشيحات املتعلقة بالتعيينات والترقيات في مجال
الوظيفة” ،وتشكل هذه اللجنة من كل من وزير التخطيط ،ووزير املالية ،ووزير
التربية والتعليم ،ورئيس ديوان املوظفني العام ،وأمني عام مجلس الوزراء ،وذلك
لدراسة أي ترشيحات للتعيني والترقية حتال إليها من مجلس الوزراء وإصدار
توصياتها بصددها.
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وفي العام ( )2004ذاته ،أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( ،)138وذلك استكماالً
جلهوده في محاوالت إصالح قطاع الوظيفة العمومية ،حيث نص مضمون القرار
على أنه “تتم الترقيات مبدئيا ً في الدوائر احلكومية في الدرجة املالية وليس في
املرتبة التنظيمية لكل وزارة أو مؤسسة حكومية ،إلى أن تستكمل الوزارة أو
املؤسسة إعداد وثيقة الرؤية واملهام والهيكل التنظيمي والوظيفي اخلاص بها”.
كما تضمن القرار إنشاء جلنة للتسكينات تهدف إلى تشكيل جلنة خاصة من وزارة
املالية وديوان املوظفني العام ،لتسكني املرشحني مبا ال يجحف بالتدرج من الدرجة
احلالية إلى الدرجة اجلديدة ألي مرشح.
وفي اإلطار نفسه ،جاء قرار مجلس الوزراء رقم ( )173لسنة  2004بشأن
املصادقة على اإلطار العام خلطة اإلصالح العام في مجال اإلدارة العامة واخلدمة
املدنية ،وترمي هذه اخلطة إلى حتقيق مجموعة من األهداف للنهوض بقطاع الوظيفة
العامة ،ومن هذه األهداف:
 .1تطبيق وترسيخ ما ورد في اخلطط التطويرية والهياكل التنظيمية للوزارات كما
متت املصادقة عليها ،مبا يتطلب دراسة املؤهالت ومواءمة االحتياجات ،ومن ثم
تسكني املوظفني.
 .2حصر الترقيات املرتبطة باملسميات الوظيفية العليا ،وقصرها على ما يتفق مع
الهيكليات املقرة مبوجب القوانني واألنظمة السارية.
 .3إقرار سياسة التقليص التدريجي لألعداد الفائضة ،وذلك باالستناد حلطة
مستقبلية مرتبطة بنظام تقاعد عصري فعال.
 .4ترشيد اإلدارة العامة واخلدمة املدنية ،ما يتوجب حتديد دور الوزارات
والهيئات املختلفة بشكل واضح ،فيما يتعلق باملوظفني الذين يعملون فيها،
ومراجعة دور ديوان املوظفني وحدود عمله ومرجعياته ،وما هو دور وزارة
املالية .كذلك حتديد دور األمانة العامة ملجلس الوزراء ،وبخاصة أن اقتراحات
اللجنة الوزارية لإلصالح بهذا الشأن التي مت اعتمادها بتاريخ ،2003/2/9

تتضمن ضرورة ربط ديوان اخلدمة املدنية برئيس الوزراء ،بحيث يرأس أمني
عام مجلس الوزراء ديوان اخلدمة املدنية.

من اجلدير بالذكر أن هذه اخلطط اإلصالحية لم ت َر النور ملجموعة من العوامل،
منها:
 .1غياب اإلرادة السياسية احلقيقية لتحقيق هذه اخلطط اإلصالحية على األرض.
 .2إن حتقيق تقدم في احملاور املدرجة على خطة اإلصالح يتطلب إحداث تغييرات
إستراتيجية على املدى البعيد في تركيبة وشكل وحجم العمل احلكومي ،إضافة إلى
ضرورة تطوير آلية إدارة املوارد البشرية واملادية مبا يحقق الكفاءة والفاعلية.
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لدى اإلعالن عن االنتخابات التشريعية الثانية التي أسفرت عن وصول حركة
حماس إلى سدة احلكم ،عمد املواطن الفلسطيني إلى معاقبة رموز السلطة من خالل
صناديق االقتراع على كل املمارسات املالية واإلدارية املشوبة باخللل ،وعلى رأسها
اخللل احلاصل في التعيينات احلكومية ،وفي قطاع اخلدمة املدنية .أما املفارقة في
املوضوع ،فبرزت من خالل قيام احلكومة التاسعة بتجاهل كافة خططها اإلصالحية
في مجال الوظيفة العمومية عشية فوز حماس في االنتخابات التشريعية ،وقد متثل
ذلك في مجموعة من اإلجراءات:
 .1قيام احلكومة التاسعة بعد أن أصبحت حكومة تسيير أعمال بإصدار عدد
من قرارات تعيني كبار املوظفني إلحكام سيطرتها على الوزارات والدوائر
احلكومية مستخدمة صالحياتها بتعيني كبار املوظفني وفقا ً لنص املادتني ()16
و( )17من قانون اخلدمة املدنية ،حيث مت إصدار مجموعة من القرارات بترقية
وتعيني  19وكيل وزارة دفعة واحدة ممن ينتمون حلركة “فتح” ،وذلك تعزيزا ً
لسيطرة “فتح” وسلطة الرئاسة على الوزارات من خالل كبار املوظفني
واملديرين ،كما أصدرت حكومة تسيير األعمال خالل فترة وجيزة من عمرها
(من  2005/11/20حتى  )2006/3/29ما يزيد على  422قرارا ً للتعيني
والتسكني في الوظائف العمومية .وقد عزّز رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس موقفها بإصدار ما يزيد على  143مرسوما ً رئاسيا ً ببعض هذه القرارات،
أن عباس قد سبق له وأصدر قرارا ً بتاريخ 2005/11/20
على الرغم من ّ
بوقف كل أشكال التعيينات والترقيات والتسكينات الوظيفية ،حتى يتم االنتهاء
9
من االنتخابات التشريعية في . 2006/1/25
 .2قيام املجلس التشريعي املنتهية واليته في جلسة  2006/2/13باملصادقة على
مرسومني ذي صلة وثيقة مبوضوع التعيني في الوظيفة العامة :األول يتعلق
باملصادقة على تعيني رئيس لديوان الرقابة املالية واإلدارية ،والثاني يقضي
باملصادقة على تعيني رئيس ديوان املوظفني .ومن اجلدير بالذكر أن كليهما
كانا ينتميان حلركة فتح ،وذلك لتقليص قدرة احلكومة اجلديدة على اتخاذ
قرارات في هذا السياق ،كل ذلك قبل انعقاد املجلس التشريعي الثاني بتاريخ
10
 2006/2/18وفقا ً للمرسوم الرئاسي رقم ( )5لسنة . 2006
في املقابل ،كرست احلكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس سياساتها في
مجال الوظيفة العمومية للرد على سياسة احلكومة التاسعة مخالفة بذلك نصوص
قانون اخلدمة املدنية .وقد متثلت ممارسات حكومة حماس العاشرة في مجال
11
الوظيفة العمومية مبا يلي:
 .1لدى تولى حماس مقاليد احلكم بشكل رسمي في شهر متوز من العام ،2006
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( )27لسنة  2006بتجميد العمل بكل
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قرارات التعيني الصادرة من احلكومة التاسعة ما بني  2005/11/20وحتى
 ،2006/3/29كما قام مجلس الوزراء بتشكيل جلنة وزارية لدراسة هذه
التعيينات وطبيعتها.
 .2صدور قرار رقم  10/11/6م.ن.و.أ ،الذي يقضي بتعيني مدير مكتب رئيس
الوزراء على درجة مدير عام  ،A4وصدور القرار رقم  10/2/6م.ن.و.أ ،الذي
يقضي بحق احلكومة بإصدار تعيينات طارئة من دون تعريف أو وضع معيار
ملا يسمى باحلاالت الطارئة التي تبرر التعيني الطارئ ،ما أعطى احلق للوزراء
تعيني عدد غير محدود من املوظفني استنادا ً ملا يسمى بالتعيينات الطارئة ،وذلك
بالتنسيق مع األمني العام ملجلس الوزراء ووزير املالية ،دون إخطار رئيس
ديوان املوظفني خالفا ً ألحكام قانون اخلدمة املدنية.
 .3صدور القرار رقم  10/7/6م.ن.و،أ ،الذي خ ّول الوزراء آليات تعيني جديدة
كتعيني مستشارين ،وطواقم حرس ،ومرافقة شخصية ،من خالل عقود خاصة
حت ّمل على بند النفقات الطارئة في امليزانية املخصصة لطاقم الوزارات ،وفي
اإلطار نفسه ،صدر بتاريخ  2006/7/4قرار يجيز للوزراء تعيني مستشارين
ومرافقة شخصية من غير حتديد أعدادهم.
 .4قيام احلكومة العاشرة بتعيني عدد من املوظفني على درجة معينة في إحدى
املؤسسات ،ومن ثم نقلهم بالدرجة واالمتيازات نفسها إلى مؤسسة أخرى.
فعلى سبيل املثال ،مت تعيني قضاة مبراتب عليا في مكتب اإلفتاء والفقه ،ومن ثم
نقلهم إلى مجلس الوزراء كمستشارين قانونني بالدرجة نفسها.
 .5قيام احلكومة العاشرة بإقصاء عدد من املوظفني ونقلهم من مكان عملهم دون
إرادتهم خالفا ً ألحكام قانون اخلدمة املدنية.
 .6بسبب تزايد وتيرة التعيينات في عهد احلكومة العاشرة ،واستنفاذ كافة
الوظائف الشاغرة ،عمد كل وزير إلى توظيف عدد كبير من املوظفني في وزاراته
من خالل عقود خاصة باالتفاق مع وزارة املالية ،ودون إخطار ديوان املوظفني
العام بالتعيني وأسبابه خالفا ً ألحكام قانون اخلدمة املدنية.
 .7إمتام العديد من التعيينات خالل تلك الفترة دون مراعاة األسس والقواعد التي
نص عليها قانون اخلدمة املدنية .فعلى سبيل املثال ،متت الكثير من التعيينات
دون نشر إعالنات عن وجود شواغر في الصحف اليومية خالفا ً ملا جاءت
به املادة ( )19من قانون اخلدمة املدنية ،كما جاءت هذه التعيينات دون عقد
مسابقات كتابية وشفوية ،خالفا ً ألحكام املادة ( )20من قانون اخلدمة املدنية.
 .8تعيني ما يقارب  5000موظف جديد في قطاع األمن معظمهم ينتمون للقوة
التنفيذية التي أسستها حركة حماس.
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 .9وعلى صعيد التعيني في الوظائف العليا ،فقد مت تعيني عدد كبير من كبار املوظفني
في مختلف الوزارات والدوائر احلكومية والبالغ عددها ( )13وزارة ودائرة
حكومية ،وفي غالب األحيان ،لم يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيني بقرار
رئاسي وفقا ً لصالحية مجلس الوزراء املشتركة مع الرئيس في هذا الصدد.
 .10صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ  2006/6/20الذي يقدر عدد الشواغر
في الوظائف احلكومية بنحو ( )4074شاغرا ً وظيفياً ،في الوقت الذي كانت
تعاني فيه ميزانية السلطة من حالة العجز ،علما ً أن هذا القرار لم يرفع للمجلس
التشريعي ليصادق عليه وفقا ً ألحكام القانون.
 .11القيام بإجراء عدد من التنقالت غير املبررة من املستويات اإلدارية الدنيا إلى
املستويات اإلدارية العليا.
 .2اإلشكاليات التي أثرت على االنتقال السلمي للسلطة قي قطاع الوظيفة
العمومية
أ .خلو القانون األساسي من حتديد واضح لصالحيات املجلس التشريعي املنتهية
واليته ،وماهية القرارات التي يجوز له اتخاذها .كما خال من حتديد طبيعة
مهام حكومة تسيير األعمال في املراحل االنتقالية للسلطة .إن كون القانون
األساسي قد صيغ باألساس ملعاجلة حالة أو واقع املرحلة االنتقالية ،فإنه لم
يلتفت كثيرا ً لتنظيم مسألة شغور أو انتقال السلطة والفترات االنتقالية بشكل
ٍ
كاف .فالقانون األساسي عالج فقط شغور منصب رئيس السلطة في املادة
( .)37ونصت املادة ( )83من القانون األساسي على حاالت اعتبار احلكومة
مستقيلة ،لكن لم يتناول القانون األساسي مدى صالحيات احلكومة املستقيلة
التي تصبح (حكومة تسيير أعمال) حلني تشكيل حكومة جديدة تتولى زمام
األمور ،كما لم يبني كيفية انتقال السلطة التشريعية من املجلس املنتهية واليته
إلى املجلس اجلديد ،ما فتح املجال لتجاوزات كثيرة قبيل انتقال السلطة في
مجال الوظيفة العمومية ،واملتمثلة في تعيني رئيس ديوان موظفني ذي انتماء
سياسي حلركة فتح.
ب .قيام احلكومة التاسعة بتجاهل كافة مخططاتها اإلصالحية السابقة في مجال
الوظيفة العمومية املتمثلة بسعيها إلى ربط ديوان املوظفني برئاسة الوزراء بدالً
من مؤسسة الرئاسة ،من خالل تعيينها رئيسا ً لديوان املوظفني ينتمي حلركة
فتح في ظل حكومة تشكلها حركة حماس .فعلى الرغم من أن احلكومة التاسعة
متسكت بأن تعيني رئيس ديوان املوظفني قد مت وفقا ً ملتطلبات القانون وحتديدا ً
املادة ( )6من قانون اخلدمة املدنية ،فإن تعيني من ينتمي حلركة فتح في هذا
املنصب ،وفي ذاك التوقيت ،هدف لاللتفاف غير املباشر على نص املادة السادسة
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من قانون اخلدمة املدنية (التي تؤكد على ربط الديوان مبجلس الوزراء) ،وما
ترتب على ذلك من قطع عالقات التعاون بني رئيس ديوان املوظفني ومجلس
الوزراء .ولذلك ،فإن محاولة احلكومة التاسعة تعيني رئيس لديوان املوظفني
(يتبع بشكل غير مباشر للرئيس) قبل تركها مقاليد احلكم هي محاولة يشوبها
اخلطأ لألسباب التالية:
 إن تعديل الفقرة الثانية من املادة السادسة من قانون اخلدمة املدنية ،يعكساالجتاه العام الرافض ملبدأ أي تدخل للرئيس في تعيني رئيس ديوان املوظفني
العام ،وتفعيل دور مجلس الوزراء واملجلس التشريعي برقابته البرملانية في
التعيني في هذا املنصب احلساس .وعليه ،فإن أي محاولة لربط هذا املنصب
من جديد بالرئاسة سوف تكون مناقضة لكل اجلهود التشريعية السابقة
في هذا الصدد.
 إن جعل ديوان املوظفني حتت والية الرئيس مباشرة بدالً من مجلسالوزراء ،يتطلب تعديل نص املادة ( )6من القانون وفقا ً إلجراءات تعديل
القانون ،وهذا لم يتم القيام به.
ج .جتاهل احلكومة العاشرة املشكلة من حركة حماس كافة املخططات اإلصالحية
السابقة في مجال الوظيفة العمومية .فعلى سبيل املثال ،لم تراعِ في التعيينات
التي قامت بها أبسط معايير توازن النوع االجتماعي ،إذ غلب على هذه التعيينات
العنصر الذكوري؛ ففي مقابل تعيني  44رجالً في الوظائف العليا ،مت تعيني
امرأة واحدة فقط .كما عادت التعيينات على أساس االنتماءات السياسية لتظهر
بقوة في عهد حكومة حماس ،وذلك من خالل ممارسة صالحية التعيينات
الطارئة السالف ذكرها دون إخطار رئيس ديوان املوظفني ،والعمل على تطعيم
الطاقم العامل في الوزارات احلكومية بأشخاص ذوي والءات وانتماءات حلركة
حماس .وهنا يعود نفس السيناريو األول القائم في احلكومات الفلسطينية
السابقة ليفرض نفسه من جديد ،ولكن بشخصيات وأسماء جديدة .وعلى
الرغم من أنه من حق حماس إجراء بعض التعيينات ذات الطابع السياسي
في الوظائف العليا ،وبخاصة أنها كانت متثل احلزب احلائز على األغلبية
االنتخابية ،فإن هذا الكم الهائل من التعيينات السياسية التي قامت به حكومة
حماس العاشرة خالل فترة وجيزة ،عكس سياسة احلكومة املمنهجة الرامية
إلى إحكام السيطرة على مراكز اتخاذ القرار بصورة حصرية 12.وعليه ،فقد
اقتصرت التعيينات في املناصب اإلدارية التي تبدأ من درجة مدير عام إلى وكيل
13
وزارة على أشخاص ينتمون إلى حركة حماس.
د .سوء استخدام احلكومتني التاسعة والعاشرة لصالحياتهما املنصوص عليهما في
قانون اخلدمة املدنية .فقد استخدمت احلكومة التاسعة صالحياتها في تعيني
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عدد كبير من كبار املوظفني في الوزارات والدوائر احلكومية إلحكام سيطرة
فتح على قطاع الوظيفة العمومية ،بينما عمدت حماس إلى إجراء تعيينات تخالف
اإلجراءات التي ينبغي اتّباعها وفقا ً لقواعد قانون اخلدمة املدنية ،كاإلعالن عن
الشواغر الوظيفية في الصحف اليومية ،وعقد املسابقات الكتابية والشفوية،
وإخطار ديوان املوظفني في تفاصيل أية عملية تعيني أو ترقية في الدوائر
احلكومية .ويعود سبب تهميش دور ديوان املوظفني في عملية التعيني خالفا ً
ألحكام قانون اخلدمة املدنية إلى قيام املجلس التشريعي املنتهية واليته باملصادقة
على قرار مجلس وزراء حكومة تسيير األعمال (احلكومة التاسعة) بتعيني رئيس
لديوان املوظفني ذي انتماء سياسي واضح ومخالف حلركة حماس الفائزة في
االنتخابات ،وما ترتب على ذلك من خروج الديوان عن سيطرة احلكومة.
هـ غياب نظام التشكيالت والتعيني وفق خطة مدروسة تتحدد وفقا ً الحتياجات كل
مرحلة ،األمر الذي أدى إلى تضخم أعداد العاملني في قطاع الوظيفة العمومية.
و .تنازع صالحيات التعيني املشتركة بني مؤسستي رئاسة الوزراء ،والرئاسة،
وضبابية النصوص القانونية التي حتدد دور الرئيس في التعيني ،وبخاصة بعد
استحداث منصب رئيس الوزراء ،وعدم حتديد مهام الرئيس في ظل استحداث
املنصب اجلديد.
لقد وردت صالحيات التعيني املشتركة في كل من القوانني التالية:

14

 قانون اإلحصاءات العامة رقم  5لسنة  :2000ينسب مجلس الوزراء رئيساجلهاز املركزي لإلحصاء وفقا ً ألحكام املادة ( ،)5ويعني بقرار من رئيس
السلطة الفلسطينية.
 قانون املواصفات واملقاييس رقم  6لسنة  :2000ينسب رئيس مؤسسةاملواصفات واملقاييس (وزير االقتصاد الوطني) مدير عام مؤسسة املواصفات
واملقاييس حسب املادة ( ،)5ويعني بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
 قانون اخلدمة املدنية رقم  8لسنة  1998وتعديالته:تنص املادة ( )17من قانون اخلدمة
 .1تعيني شاغلي وظائف الفئة العلياّ :
املدنية وتعديالته على أنه “ُ .1يعني الوكالء واملديرون العامون من
موظفي الفئة العليا (أو ما يعادلهـا من خارج الدائرة احلكومية) بقرار
من رئيس السلطة الوطنية وبناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
تنص املادة ( )16من قانون اخلدمة املدنية
 .2تعيني رؤساء الهيئات العامةّ :
وتعديالته على تنسيب مجلس الوزراء “لرؤساء الدوائر احلكومية
املستقلة من الفئة العليا ،ويعينون بقرار من رئيس السلطة الوطنية”.
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 قانون اخلدمة لقوى األمن رقم  8لسنة  :2005ينسب مجلس الوزراء مديرعام األمن الداخلي ويعني بقرار من رئيس السلطة الوطنية وفقا ً ألحكام
املادة .11
 قانون السلك الدبلوماسي رقم ( )13لسنة  .1 :2005ينسب وزير اخلارجيةتعيني السفير وتسميته ونقله وإعادته للمقر ،ويصدر ذلك بقرار من الرئيس.
 .2ينسب وزير اخلارجية استحداث البعثات الفلسطينية أو إغالقها ،ويصدر
ذلك بقرار من الرئيس.
 قانون التقاعد العام رقم  7لسنة  :2005ينسب مجلس الوزراء أعضاء مجلسإدارة هيئة التأمني واملعاشات ،ويتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية
مبرسوم ،ويحدد املرسوم رئيس املجلس ونائبه وفقا ً ألحكام املادة (.)43
 قانون الكسب غير املشروع رقم  1لسنة  :2005ينسب مجلس الوزراء رئيسهيئة الكسب غير املشروع وفقا ً إلحكام املادة  3ويعني بقرار رئيس الدولة،
ويصادق على تعيينه املجلس التشريعي الفلسطيني.
 قانون ديوان الرقابة اإلدارية واملالية رقم  15لسنة  :2004ينسب مجلسالوزراء رئيس الديوان ويعني بقرار من رئيس السلطة الوطنية ،بعد
املصادقة على تعيينه باألغلبية املطلقة للمجلس التشريعي.
 قانون سلطة النقد رقم  2لسنة  1997وتعديالته :ينسب احملافظ من مجلسالوزراء ويعني بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من
قبل املجلس التشريعي الفلسطيني وفقا ً ألحكام املادة .15
 قانون األحوال املدنية رقم  2لسنة  :1999وفقا ً ألحكام املادة ( ،)3يرأساملديرية مدير عام يعني بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على تنسيب
من مجلس الوزراء.
قامت احلكومة العاشرة بتجاهل دور الرئيس في إصدار قرارات التعيني املشتركة،
وبخاصة فيما يتعلق بتعيني كبار املوظفني بسبب التنازع بني مؤسستي الرئاسة
ومجلس الوزراء على صالحيات التعيني املشتركة الواردة في القوانني املختلفة،
وذلك الختالف البرنامج السياسي لكل من احلكومة والرئاسة .وفي هذا اإلطار،
جتدر اإلشارة إلى أن الرئيس أيضا ً لم يصدر عددا ً كبيرا ً من قرارات التعيني في
الوظائف العليا خالل فترة وجود حماس في السلطة ،فعلى سبيل املثال أصدر الرئيس
خمسة وعشرين قرار تعيني فقط في الفترة الواقعة ما بني  2006/4/1وحتى
 ،2006/9/11في مقابل  422قرار تعيني أصدرها الرئيس بالفترة الواقعة ما بني
 2005/11/20وحتى  .2006/3/29وأخيرا ً وبعد االنقسام السياسي وسيطرة
حماس على قطاع غزة ،قام الرئيس بإلغاء التعيينات كافة التي صدرت من خالل
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احلكومة العاشرة ،وحكومة الوحدة الوطنية ،فبتاريخ  ،2007/8/27قررت حكومة
فياض في جلستها السابعة عشرة فصل كل موظف ال يلتزم بالشرعية حسب الفئة
التي ينتمي إليها املوظف ،فإذا كان املوظف من الفئة اخلاصة والعليا فيتم فصله بقرار
من رئيس السلطة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ،أما موظفو الفئة األولى فما دون،
15
فيفصلون بقرار من ديوان املوظفني العام بالتنسيق مع الدائرة احلكومية املختصة.
ثالثاً .إشكاليات االنتقال السلس للسلطة في قطاع إدارة املال العام
 .1اإلطار القانوني الناظم لقطاع املال العام
مت تنظيم إدارة املال العام من خالل القانون األساسي املعدل لسنة  ،2003وقانون
املوازنة العامة رقم ( )7لسنة  ،1998وقانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم
( )15لسنة  ،2004حيث بينت املادة ( )1/3من قانون املوازنة العامة رقم ()7
لسنة  ،1998أنه “يقدم مجلس الوزراء مشروع املوازنة للمجلس التشريعي قبل
شهرين على األقل من بداية السنة املالية” .كما أشارت املادة ( )66من القانون
ذاته إلى ضرورة إعداد حساب ختامي خالل سنة من تاريخ نهاية السنة املالية،
وق ّررت املادة ( )52بضرورة قيام وزارة املالية بتقدمي تقارير ربع سنوية عن أداء
اإليرادات والنفقات لكل من مجلس الوزراء ،واملجلس التشريعي ،وذلك ملساعدة
املجلس التشريعي على القيام مبهامه الرقابية وفقا ً ألحكام القانون األساسي.
وبالعودة إلى عملية إدارة املال العام في السلطة الوطنية الفلسطينية قبل االنتخابات
التشريعية الثانية ،جند أن السلطة الوطنية عملت على إيجاد نظام للرقابة املالية
على أعمال السلطة التنفيذية من خالل منح السلطة التشريعية سلطات رقابية في
هذا املجال ،ومن خالل إنشاء نظام خاص للرقابة املالية واإلدارية بشقيه الداخلي
واخلارجي 16.فعلى صعيد الرقابة املالية اخلارجية ،عمدت السلطة إلى إنشاء ما كان
يسمى بهيئة الرقابة العامة مبوجب القرار الرئاسي رقم ( )22لسنة  ،1994ومن
ثم صدر قانون هيئة الرقابة العامة رقم ( )17لسنة  1995ليحدد أهم اختصاصات
الهيئة وأدوارها .ووفقا ً للمادة ( )2من القانون ،أحلقت الهيئة مباشرة بالرئيس الذي
يباشر األشراف مباشرة على عملها ،حيث ترفع الهيئة تقاريرها له مباشرة 17.أما
الرقابة الداخلية ،فتمثلت في إنشاء مديرية الرقابة والتدقيق في وزارة املالية ،ودائرة
تدقيق النفقات ،ودائرة تدقيق اإليرادات .ومتثلت الرقابة التشريعية على إدارة املال
في مؤسسات السلطة من خالل صالحيات املجلس التشريعي املمنوحة له مبوجب
الباب الرابع من القانون األساسي في محاسبة السلطة التنفيذية على أعمالها ،من
خالل صالحيات االستجواب (م ،)3/56وإنشاء جلان حتقيق (م( ،)58.وسحب
الثقة من احلكومة أو أحد أعضائها (م  ،)57وتلقي العرائض والشكاوى من املواطنني،
18
وأخيرا ً من خالل إقرار املوازنة العامة واحلساب اخلتامي (م  61و .)62
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وعلى الرغم من وجود الرقابة البرملانية والرقابة املالية احلكومية الداخلية
واخلارجية ،فإن ذلك لم مينع من انتشار الفساد املالي في مؤسسات السلطة
الوطنية .ولتدارك اخللل احلاصل في أنظمة الرقابة املالية واإلدارية ،جاءت املادة
لتنص على إنشاء ديوان للرقابة املالية واإلدارية
( )96من القانون األساسي
ّ
على مؤسسات السلطة ،ويقدم الديوان تقاريره لكل من رئيس السلطة واملجلس
التشريعي .وفقا ً لذلك ،صدر قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ()15
لسنة  2004لضمان سالمة النشاط املالي وحسن استخدام املال العام في
األغراض التي خصص من أجلها (م ،)3.ويعني رئيس الديوان بقرار من رئيس
السلطة بناء على تنسيب مجلس الوزراء وبعد املصادقة على تعيينه من األغلبية
املطلقة للمجلس التشريعي (م ،)4.ويكون الديوان مسؤوالً أمام الرئيس واملجلس
التشريعي (م ،)7.ويقدم تقاريره للمجلس التشريعي والرئاسة ومجلس الوزراء
(م .)8.بإصدار قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية لسنة  ،2004مت تدارك اخللل
احلاصل في اتّباع هيئة الرقابة العامة للرئيس مباشرة وحده ،وعدم تنظيم عالقة
الهيئة مع املجلس التشريعي (بعد انتخابه في العام  )1996الذي يلعب دورا ً رقابيا ً
أساسيا ً وفقا ً ملا هو مقرر في القانون األساسي.
إن إصدار قانون ديوان الرقابة املالية رقم ( )15لسنة  ،2004يعكس تصورا ً في غاية
األهمية ،وهو أن العمل على تأسيس ديوان رقابة مالية وإدارية يتبع للرئاسة ويعني
رئيسه بتنسيب من مجلس الوزراء ،ويعني نائبه بقرار من مجلس الوزراء ،ويتعاون
مع املجلس التشريعي في مهامه الرقابية على حسن سير العملية املالية واإلدارية -
هو املفتاح األساسي إليجاد نظام رقابي مالي أكثر فعالية من النظام السابق.
جاءت االنتخابات التشريعية الثانية في بداية العام  ،2006ما يعني أنه كان يقع
على عاتق احلكومة التاسعة برئاسة السيد أحمد قريع (حكومة تسيير األعمال)
تقدمي حساب موازنة للعام  2006وفقا ً لنص املادة ( )1/3من قانون املوازنة
العامة رقم ( )7لسنة  1998التي نصت على أنه “يقدم مجلس الوزراء مشروع
املوازنة للمجلس التشريعي قبل شهرين على األقل من بداية السنة املالية” .لكن
احلكومة التاسعة لم تقم بااللتزام الواقع على عاتقها وفقا ً للقانون ،كما لم تعمل
على إعداد حساب ختامي للعام  ،2005الذي أشارت املادة ( )66من قانون املوازنة
العامة إلى ضرورة إعداده خالل سنة من تاريخ نهاية السنة املالية 19.واجلدير
20
بالذكر أنه لم يج ِر تقدمي حسابات ختامية في تاريخ السلطة إال مرتني فقط.
وبعد صدور نتيجة االنتخابات التشريعية الثانية ،قام املجلس التشريعي املنتهية
واليته في جلسة  2006/2/13باملصادقة على تعيني رئيس لديوان الرقابة املالية
واإلدارية ينتمي حلركة فتح .كما كان صندوق االستثمار تابعا ً ملجلس الوزراء
قبل العام  ،2006حيث كان مجلس الوزراء صاحب الصالحية في تشكيل مجلس
إدارته ،بينما كان وزير املالية رئيس صندوق االستثمار بصفته الوظيفية .ومن
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ثم ،قام الرئيس بتاريخ  2006/2/4بإصدار املرسوم رقم ( )4لسنة 2006
أعاد مبوجبه تبعية ومرجعية صندوق االستثمار لرئيس السلطة ،وأصبح رئيس
21
الصندوق يعني بصفته الشخصية مباشرة من الرئيس.
عندما تولت حكومة حماس مقاليد األمور رسمياً ،وجدت نفسها أمام تركة ثقيلة،
إضافة إلى احلصار املالي الذي مت فرضه على احلكومة املشكلة من حركة حماس
من قبل املانحني ،وبالتالي كانت عاجزة عن إحداث التغيير املوعود على صعيد
إدارة املال العام ،إذ عجزت احلكومة عن تقدمي مشروع قانون املوازنة العامة
للعام  ،2006وسد النقص الذي تركته احلكومة التاسعة ،وتقدمي حساب ختامي
للعام  .2005ونظرا ً لألوضاع املالية املتردية التي كانت تعاني منها حكومة
حماس بسبب تراجع اإليرادات نتيجة احتجاز اجلانب اإلسرائيلي أموال الضرائب
الفلسطينية ،واحلصار املالي الذي أوقع عليها ،قام املجلس التشريعي مبنح مهلة
للحكومة حتى تاريخ  2006/5/31إلعداد املوازنة واستمرت حتى ذلك الوقت
باإلنفاق وفقا ً العتمادات شهرية بنسبة  12/1لكل شهر حسب ما ورد في نص
املادة ( )4من قانون املوازنة العامة.
وهكذا انتهت السنة املالية  2006دون تقدمي مشروع قانون موازنة ،واستمر
اإلنفاق حتى نهاية العام وفقا ً العتمادات شهرية ،كما مت تقدمي مشروع موازنة
لسنة  2007بتاريخ 2007/1/16؛ أي بعد مرور شهرين ونصف على املوعد
احملدد قانوناً ،وقد شاب مشروع قانون املوازنة للعام  2007أخطاء تقنية جسيمة
حالت دون اعتماده من قبل املجلس التشريعي ،إذ لم يتضمن مشروع القانون كشفا ً
بأعداد املوظفني في قطاع الوظيفة العمومية ،كما لم يتضمن تقريرا ً حول سياسة
22
احلكومة املالية واإليرادات املالية آلخر سنتني ،والوضع املالي للخزينة العامة.
ونظرا ً لعدم وضوح الوضع املالي ،لم تعمل حكومة حماس العاشرة على تقدمي
تقارير مالية دورية خالفا ً ألحكام املادة ( )52من قانون املوازنة العامة التي
تقتضي قيام وزارة املالية بتقدمي تقارير ربع سنوية عن أداء اإليرادات والنفقات
لكل من مجلس الوزراء ،واملجلس التشريعي ،ملساعدة املجلس التشريعي في القيام
مبهامه الرقابية وفقا ً ألحكام القانون األساسي ،بسبب إضراب املوظفني ،واعتقال
وزير املالية من قبل سلطات االحتالل ،وتغير  3وزراء مالية في فترة وجيزة .كما
لم يتم إعداد حساب ختامي للعام  2006أيضاً ،كما تأخّ ر ديوان الرقابة املالية
واإلدارية في تسليم تقريره حتى بداية العام  2008بدالً من تسليمه عند نهاية
العام  .2006لقد أدى غياب الرقابة املالية الفاعلة إلى عدم وضوح آليات الصرف
احلكومي ،واستمرار سياسات التعيني غير املبررة في املؤسسات العامة ،دون
مراعاة االحتياجات العامة وقواعد قانون اخلدمة املدنية ،بحيث أصبحت سياسة
حكومة حماس في إدارة املال العام أشبه بسياسات نظيراتها من احلكومات
23
الفلسطينية السابقة.
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 .2اإلشكاليات التي أثرت على االنتقال السلمي للسلطة قي قطاع إدارة
املال العام
أ .عدم وضوح مرجعية ديوان الرقابة املالية واإلدارية في قانون ديوان الرقابة
املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة  .2004فعلى الرغم من أن املادة ( )7من قانون
ديوان الرقابة املالية واإلدارية أشارت إلى أن الديوان مسؤول أمام الرئيس
واملجلس التشريعي فقط ،فإن املادة ( )8عادت وأشارت إلى التزام الديوان برفع
تقاريره ملجلس الوزراء واملجلس التشريعي والرئيس ،األمر الذي يثير تساؤالً
حول صالحيات مجلس الوزراء إزاء أعمال ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
ب .عدم وجود قواعد ممأسسة للتعاون بني ديوان الرقابة املالية واإلدارية واملجلس
التشريعي في مجال الرقابة املالية على أعمال السلطة التنفيذية .فعلى الرغم
من تنظيم عالقة ديوان الرقابة املالية واإلدارية باملجلس التشريعي بصورة
تشريعية 24،فإن الواقع العملي أثبت أنه ال يوجد مأسسة أو إجراءات واضحة
للتعاون والتنسيق بني مؤسستي الرقابة حتى قبل االنتخابات التشريعية
الثانية ،ما أضعف من الدور الرقابي لكلتا املؤسستني 25.ومما زاد األمر تعقيداً،
قيام املجلس التشريعي األول املنتهية واليته ،وبعد االنتخابات التشريعية
الثانية ،وقبيل تنصيب املجلس اجلديد املنتخب ،باملصادقة على تعيني رئيس
لديوان الرقابة املالية واإلدارية نسبته حكومة قريع التاسعة (حكومة تسيير
األعمال) ينتمي حلركة فتح ،ما جعل التعاون بني املجلس التشريعي اجلديد
وديوان الرقابة مهمة شبه مستحيلة .إن غياب التنسيق بني ديوان الرقابة املالية
واإلدارية واملجلس التشريعي في أداء مهامهما الرقابية ،فتح الباب لوقوع مزيد
من االنتهاكات القانونية في املجال املالي واإلداري ،التي متثلت في عدم تقدمي
مشروع قانون للموازنة ،أو تقدمي مشروع لقانون املوازنة يعتريه النقص
واخللل ،وعدم تقدمي تقارير مالية بشكل دوري وفقا ً لقواعد قانون تنظيم
املوازنة العامة ،وعدم تقدمي حساب ختامي .لقد شكل هذا الوضع مناخا ً صاحلا ً
الرتكاب العديد من التجاوزات املالية واإلدارية ،فحتى اآلن ما زالت املعلومات
املؤكدة عن وضع السلطة املالي في تلك الفترة يكتنفها الغموض.
ج .غياب اإلطار التشريعي الناظم لصندوق االستثمار الفلسطيني ،إذ يعتبر صندوق
االستثمار الفلسطيني الذراع االستثمارية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة
التحرير ،وهو يدير موجودات واستثمارات ومبالغ مالية كبيرة .لكن عدم وجود
إطار قانوني ينظم عمل الصندوق ويحدد مهامه ومرجعياته وجهات الرقابة عليه،
26
سهل على الرئيس مهمة نقل تبعية الصندوق من وزارة املالية إلى الرئاسة.
د .قيام الرئيس بالتعاون مع املجلس التشريعي املنتهية واليته واحلكومة التاسعة
(حكومة تسيير األعمال) بتعيني رئيس لديوان الرقابة املالية واإلدارية ذي
انتماء سياسي واضح إعماالً لصالحياتهم املنصوص عليها في املادة ( )4من
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قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية عشية تنصيب املجلس التشريعي اجلديد،
وقبل تشكيل حكومة جديدة من قبل األغلبية الفائزة.
هـ املقاطعة الدولية للحكومة العاشرة واحلادية عشرة وما ترتب على ذلك من
حتويل املساعدات املالية القادمة من اخلارج إلى مكتب الرئيس مباشرة بدالً من
حتويلها خلزينة وزارة املالية.
و .سوء اإلدارة املالية في عهد احلكومات الفلسطينية السابقة حتى احلكومة
التاسعة ،وما متخض عن ذلك من استمرار التجاوزات املالية في عهدي احلكومة
العاشرة واحلادية عشرة .وتبدو املفارقة أن جتاوزات احلكومة العاشرة في
إدارتها للمال العام استخدمت كأداة ضد احلكومة ،على الرغم من أن سياسة
احلكومة العاشرة لم تكن إال امتدادا ً للسياسة املالية التي انتهجتها احلكومات
الفلسطينية السابقة ،فعلى سبيل املثال ،لم تقدم احلكومات الفلسطينية السابقة
حتى احلكومة التاسعة حسابات ختامية إال مرتني فقط.

اخلالصة والتوصيات
لقد أدى فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية إلى تغيير أساسي في
الواقع السياسي الفلسطيني ،حيث أن فوزها بـ  74مقعدا ً من أصل  132مقعدا ً
من مقاعد املجلس التشريعي ،جعلها متثل األغلبية في النظام السياسي والقوة
املهيمنة على احلكومة الفلسطينية اجلديدة .ولم يكن من السهل حلركة فتح التي
هيمنت على السلطة الفلسطينية وأجهزتها املختلفة على مدار السنوات التي سبقت
االنتخابات التشريعية الثانية ،أن تستغني بني عشية وضحاها دون أي ممانعة عن
هذه الهيمنة شبه املطلقة .لقد ساهم اخلالف بني فتح وحماس في دفع حركة فتح
إلى االحتفاظ باإلمكانيات العسكرية واملالية والتنظيمية التي ترى أنها ضرورية
لضمان وجودها .في املقابل ،أدى خشية حركة حماس من “عدم والء” األجهزة
األمنية إلى قيامها باستحداث وحدات عسكرية وأمنية موازية ،مثل القوة التنفيذية،
بحيث تضمن والءها وتضمن قيامها بتنفيذ سياسات حكومتها وتوجهاتها.
وبناء على العرض الوارد في الورقة ،ميكن إجمال أهم التوصيات مبا يلي:
 .1حتديد مرجعيات األجهزة األمنية والصالحيات اإلشرافية والرقابية لكل من
مجلس الوزراء والرئاسة ،بحيث ال يدع مجاالً للتأويل من خالل إعادة النظر في
النصوص القانونية التي تنظم قطاع األمن وتشكيل جهاز سياسي للبت في أي
نزاعات تنشب بني الرئيس ،ورئيس الوزراء ،ووزير الداخلية ،ومدير األمن.
 .2تكريس األجهزة األمنية كأجهزة دولة مهنية تخضع للقانون ،وإبعاد هذه
األجهزة عن التسييس والفصائلية والوالءات احلزبية والتجاذبات السياسية.
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 .3معاجلة مسألة شغور السلطة في املراحل االنتقالية ،وحتديد صالحيات السلطة
التنفيذية والتشريعية واملهام التي يحق لهم ممارستها في تلك الفترة.
 .4إعادة هيكلة األجهزة األمنية ،واستيعاب األعداد املالئمة وفقا ً ملتطلبات كل
جهاز.
 .5مأسسة اجلهود اإلصالحية في قطاع الوظيفية العمومية ،بحيث تبقى هذه
اإلجراءات ثابتة ،وذات أولوية حتى في حال تغير احلكومات وتعاقبها.
 .6إبعاد منصبي رئيس ديوان املوظفني ،ورئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية عن
التجاذبات السياسية.
 .7العمل على إيجاد آليات لتوطيد عالقة املجلس التشريعي بديوان الرقابة املالية
واإلدارية للرقابة املالية على عمل السلطة التنفيذية ،وذلك لتفادي التجاوزات
املالية السابقة.
 .8العمل على إيجاد إطار تشريعي ناظم لعمل صندوق االستثمار الفلسطيني
ومرجعياته.
 .9حتديد مرجعية ديوان الرقابة املالية واإلدارية على نحو أكثر وضوحاً.
 .10توضيح صالحيات الرئيس ومجلس الوزراء في مجال التعيينات املشتركة
من خالل بيان صالحيات كل من الرئيس ،ورئيس مجلس الوزراء ،على وجه
التحديد.
 .11إقرار نظام التشكيالت والتعيينات وفقا ً خلطط مدروسة للحد من التضخم في
مجال الوظيفة العمومية.
 .12تفعيل مبادئ املساءلة في القطاع األمني.
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الهوامش
1

باستثناء حركة اجلهاد اإلسالمي التي قاطعت االنتخابات.

 2بعد فوز حماس في االنتخابات بأغلبية  ،%56عرض إسماعيل هنية أمر تشكيل حكومة مشتركة مع
فتح ،وبتاريخ  4آذار من العام  2006أوصى نواب حركة فتح بعدم مشاركة احلركة في احلكومة
العاشرة ،ورفعوا هذه التوصيات إلى املجلس الثوري حلركة فتح .واعتذرت اجلبهة الشعبية وكتلة
البديل(التي تضم اجلبهة الدميقراطية ،وحزب الشعب ،وفدا) عن تشكيل حكومة وحدة وطنية مع
حماس صاحبة أصوات األغلبية.
وبعد فشل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية ،شكل إسماعيل هنية احلكومة العاشرة التي حازت على
ثقة البرملان بأغلبية  71نائباً ،ورفض  36نائباً ،وامتناع نائبني عن التصويت ،وكان هناك  14وزيرا ً
من حماس 10 ،منهم من قطاع غزة .وجاء رد الرئيس بتاريخ  2006/3/25باملوافقة ،ومتت تسمية
سعيد صيام وزيرا ً للداخلية واألمن الوطني .راجع قرار املجلس التشريعي رقم (1/1021خ) الصادر
عقب اجللسة اخلاصة األولى املنعقدة يومي .2006/3/28-27
 3تشكلت القوة التنفيذية من عدد من الفصائل .فقد شارك ما يقارب  2500عنصر من حماس ،و1100
من حركة فتح ،وجلان املقومة الشعبية  ،600واجلبهة الشعبية  ،250واجلبهة الدميقراطية ،50
وجبهة التحرير العربية  ،202واجلبهة الشعبية القيادة العامة  ،100وكتائب أحمد أبو الريش ،90
ومجموعات وديع حداد  ،70ومستقلون  .540للمزيد من التفاصيل ،انظر املوقع اإللكتروني لوزارة
داخلية احلكومة املقالة:
http://www.moi.gov.ps/Page.aspx?page=content&id=2

 4ويختص مجلس األمن القومي وفقا ً للمرسوم رقم ( )26لسنة  2005بصياغة السياسات واخلطط
األمنية ،والتنسيق بني العمل السياسي واألمني ،وإقرار التعيينات والتشكيالت والترقيات ،وإقرار
ميزانيات قطاع األمن.
5
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 6لإلطالع على انتهاكات األجهزة األمنية في قطاع غزة والضفة الغربية ،راجع تقارير الهيئة املستقلة
حلقوق اإلنسان لألعوام  ،2008و ،2009و.2010
7

للمزيد من التفاصيل راجع نص وثيقة املصاحلة املصرية املنشورة على:

http://www.alquds.com/news/article/view/id/127324

 8للمزيد من التفاصيل ،انظر تقرير الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان حول إشغال املناصب العليا في
األراضي الفلسطينية .سلسلة تقارير خاصة ( ،)24وتقرير الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان حول
تعيني املوظفني في الهيئات احمللية الفلسطينية .سلسلة تقارير خاصة (.)25
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=86553

 10نظرت احملكمة العليا املنعقدة بصفتها محكمة دستورية قانونية القرارات املتخذة من قبل املجلس
املنتهية واليته في جلسة  ،2006/2/13وأصدرت احملكمة قرارها بالطعن الدستوري ( )1لسنة
 2006بتاريخ “ 2006/12/19فيما يتعلق بقيام املجلس التشريعي اجلديد في جلسة 2006/3/6
بالتصويت على عدم دستورية القرارات التي اتّخذت في جلسة  ،2006/2/13فقد قررت احملكمة
الدستورية بقرار صادر من األكثرية احلكم بعدم دستورية اإلجراء الصادر من املجلس اجلديد
بالتصويت على عدم اعتماد القرارات املتخذة في جلسة  ،2006/2/13لكون املجلس احلالي ال
يعد استمرارا ً للمجلس القدمي .أما القرار املخالف ،فقد قرر عدم وجود مصلحة وانتفاء اخلصومة
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فوفقا ً للمادة ( )20من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ،ال يجوز للمجلس احلديث التصويت على
قرارات املجلس القدمي ،ولكن له احلق في اإلطالع على احملضر ،والتأكد مما دون فيه فقط ،كما أن
تنفيذ القرارات الصادرة عن املجلس في جلسة  2006/2/13جعلت املصلحة منتفية ،فال يكفي لقبول
الطعن الدستوري أن تكون املصلحة حية وقت إقامتها وإمنا يجب أن تظل قائمة حلني الفصل النهائي
في موضوع النزاع.
 11للمزيد راجع :التعيينات اإلدارية في احلكومة الفلسطينية العاشرة وفقا ً ملا جاءت في قرارات مجلس
الوزراء ،من منشورات االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،رام الله.2008 ،

 12في هذا الصدد ،يرى الدكتور عزمي الشعيبي أن حدود الوظائف السياسية يجب أن ال تعدو منصبي
مدير مكتب الوزير ومستشاره اخلاص ،وفيما عدا ذلك فهي وظائف إدارية ،وال بد من اتّباع متطلبات
قانون اخلدمة املدنية عند شغر هذه الوظائف.
 13للمزيد ،راجع :التعيينات اإلدارية في احلكومة الفلسطينية العاشرة وفقا ً ملا جاءت في قرارات مجلس
الوزراء ،من منشورات االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،رام الله.2008 ،

 14للمزيد انظر :أحمد أبو دية ،وجهاد حرب ،الفصل املتوازن بني السلطات في النظام السياسي الفلسطيني،
من منشورات االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،رام الله ،2007 ،ص.7:
15

للمزيد ،راجع التقرير السنوي للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان للعام .2007

 16ويقصد بالرقابة املالية اخلارجية الرقابة التي تتم من خالل جهاز حكومي مستقل عن بقية مؤسسات
السلطة التنفيذية ،ويختص بالرقابة على عمل كل األجهزة احلكومية وغير احلكومية وفقا ً للنصوص
القانونية والدستورية ،أما الرقابة املالية الداخلية فيقصد بها الرقابة التي تتم من داخل السلطة التنفيذية
نفسها على الوحدات التابعة لها .للمزيد من التفاصيل ،انظر :باسم بشناق ،الرقابة املالية على األجهزة
احلكومية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ،من منشورات الهيئة املستقلة حلقوق املواطن ،سلسلة
التقارير القانونية ( ،)23رام الله.2001 ،
 17ويعود السبب في عدم وجود نص قانوني يتعلق بضرورة قيام الهيئة برفع تقاريرها للرئيس
دون املجلس التشريعي يتمثل في صدور القانون من الرئيس سنة  ،1995أي قبل إجراء االنتخابات
التشريعية األولى مطلع العام .1996
 18تعرف امليزانية بأنها “بيان تقديري ملا يجوز للحكومة إنفاقه ،وملا ينتظر أن جتبيه خالل سنة ميالدية
مقبلة ،وهي بذلك تعبر عن خطتها وبرنامجها خالل السنة القادمة” .ويعرف احلساب اخلتامي بأنه
“احلساب الذي يتم إعداده وفقا ً للمعايير واملبادئ احملاسبية املوحدة ،وميثل بيانا ً فعليا ً حلساب املوازنة
ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية في نهاية السنة املالية” .انظر ،قانون املوازنة العامة رقم ()7
لسنة .1998
 19تقرير بعنوان :األداء املالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،اإليرادات والنفقات خالل العامني 2006
و ،2007منشورات االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان ،شباط  ،2008ص.4 :
20

مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي بتاريخ .2012/1/15

 21يعمل صندوق االستثمار الفلسطيني بصفته شركة مساهمة عامة مملوكة للفلسطينيني منذ العام
 ،2003ويشرف على إدارته مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء .للمزيد ،انظرhttp://www.pif. :
 ،ps/index.php?lang=ar&page=1308560808513مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي ،بتاريخ
.2012/1/15
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 22األداء املالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،اإليرادات والنفقات خالل عامي  ،2007-2006مرجع
سابق ،ص.12:
 23األداء املالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،اإليرادات والنفقات خالل عامي  ،2007-2006مرجع
سابق ،ص13:
 24نصت الفقرة ( )17من املادة ( )23من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية على أنه “للديوان دراسة
أية قضية أو حالة أو تقرير يحال إليه من رئيس السلطة أو املجلس التشريعي وجلانه املتخصصة
أو مجلس الوزراء أو الوزير املختص” .ونصت املادة ( )34على أنه “يقوم الديوان بدراسة مسودة
احلساب اخلتامي املقدم له من وزارة املالية خالل سنة من نهاية السنة املالية لدراستها ورفع مالحظاته
بشأنها إلى املجلس التشريعي”.
 25تقرير حول دور مؤسسات الرقابة في تعزيز نظام النزاهة الوطني الفلسطيني “ديوان الرقابة املالية
واإلدارية” ،من منشورات االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان ،سلسلة تقارير ( ،)37رام الله،
شباط  ،2011ص.6 :
26

مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي ،بتاريخ .2012/1/15

املؤسسات العامة غير الوزارية

املؤسسات العامة غير الوزارية
مقدمة
شكلت املؤسسات العامة الرسمية غير الوزارية سببا ً ومجاالً واسعا ً في الصراع
على السلطة في احلالة الفلسطينية التي سبقت ورافقت عملية االنقسام ،ما أضاف
صعوبات أخرى لعملية االنتقال السلمي للسلطة على أثر نتائج االنتخابات العامة
التي جرت العام  ،2006حيث أثارت املؤسسات العامة غير الوزارية مجموعة
من اإلشكاليات املتعلقة باملفهوم العام لوجودها ،وجهة التبعية ،وآليات املساءلة
لها .ولكن ألغراض هذه الدراسة ،ستقتصر عملية املراجعة لها مبدى عالقة ذلك
وارتباطه أو تأثيره على عملية تداول السلطة .كما ستقتصر عملية املراجعة على
املؤسسات العامة غير الوزارية ،ولن يتم التعرض ملؤسسات الدولة مثل سلطة
النقد وديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وسنعرض فيما يلي مجموعة من احملاور
ذات العالقة في هذا املوضوع.
أوالً .غياب مفهوم موحد للمؤسسات العامة غير الوزارية
اختلفت التعريفات التي يطلقها فقهاء القانون على املؤسسات العامة ،وذلك باختالف
الزاوية القانونية التي يتم النظر من خاللها ،فالبعض من الفقه الفرنسي يعرفها
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بأنها “مرفق عام منح الشخصية املعنوية” ،أو هي “إدارة عامة تتمتع بشخصية
معنوية مستقلة تتولى إدارة مرفق عام أو مرافق عامة عدة متخصصة ضمن حدود
دائرة إقليمية معينة” ،في حني ذهب البعض اآلخر إلى تعريفها بأنها “شخص من
أشخاص القانون العام مكلف بإشباع حاجة عامة جلماعة معينة بواسطة أسلوب
املؤسسات العامة” ،في حني يعرفها البعض بأنها “أسلوب من أساليب إدارة
املرافق العامة ،وذلك حينما مينح مرفق عام متخصص مبزاولة نشاط معني ومحدد
ً 1
الشخصية املعنوية بغية حتقيق استقالله ماليا ً وإداريا”.
يتضح من التعريفات الفقهية أن هناك مجموعة من اخلصائص والسمات املرتبطة
باملؤسسات العامة ،فهي أوالً تقوم على إدارة مرفق عام ،وهي ثانيا ً تتمتع
بالشخصية املعنوية العامة ،وهي ثالثا ً تتمتع باالستقالل املالي واإلداري عن
اإلدارات احلكومية املركزية مبا يساعدها على تنفيذ املهام املناطة بها.
وقد تصدى النظام القانوني الفلسطيني في أكثر من موضع لتعريف املؤسسة
العامة ،غير أن تلك التعريفات التي أوردها املشرع الفلسطيني قد اكتنفها الغموض
والضبابية في كثر من األحيان .فعلى سبيل املثال ،عرف قانون سلطة النقد
الفلسطينية رقم ( )2لسنة  1997في املادة ( )2منه املؤسسة العامة بأنها “كل
سلطة أو هيئة أو أي جهة عامة أخرى في فلسطني تتمتع بالشخصية االعتبارية”.
في حني يعرف قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم ( )7لسنة 1998
في املادة ( )1منه املؤسسة العامة بأنها “أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة في
فلسطني تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدخل موازنتها ضمن املوازنة العامة
للسلطة الوطنية” .أما قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  ،1998فقد أدخل في
املادة ( )1منه تعريف املؤسسة العامة ضمن الدائرة احلكومية وذلك عندما عرف
الدائرة احلكومية بأنها “أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة
أخرى تكون موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة
بها” .وكذلك األمر بالنسبة لقانون اللوازم العامة رقم ( )9لسنة  ،1998عندما
عرف في املادة ( )1منه الدائرة بأنها “أية وزارة ،أو دائرة ،أو سلطة ،أو مؤسسة
عامة” .واألمر ذاته يقال بالنسبة لقانون العطاءات العامة لألشغال احلكومية رقم
( )6لسنة  ،1999عندما عرف في املادة ( )1منه الدائرة بأنها “أية وزارة أو مجلس
أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة” .وكذلك األمر أخيرا ً بالنسبة لقانون التقاعد
العام رقم ( )7لسنة  ،2005عندما ع ّرف في املادة ( )1منه الدائرة احلكومية بأنها
“أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة أو أي جهة أخرى تكون
موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها”.
وكما هو واضح ،فإن املشرع اعتمد في تعريفه للمؤسسة العامة باالستناد إلى
خصوصية كل حالة على حدة ،وألغراض وأحكام كل قانون وحده .ولم يتم حتديد
مفهوم عام وشامل للمؤسسة العامة غير الوزارية ،ولكن القانون األساسي أشار إلى
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جهة املرجعية لها جميعا ً وحددها مبجلس الوزراء وفقا ً للمواد ( 63و ،68و )69من
القانون األساسي 2،وذلك باعتبارها وحدات إدارية تنفيذية لها مهام خاصة تطلبت
صالحيات محددة ملساعدتها على تنفيذ املهام املناطة بها ،وكذلك استقالل مالي
وإداري يعكس االحتياج خلصوصية عملها ،وألنها ليست دائرة من دوائر الوزارات،
فقد منحت الصفة االعتبارية .ولكل هذه األسباب تطلب ذلك أن تعمل كل منها مبوجب
قانون خاص بعد أن يقرر مجلس الوزراء إنشاءها وحتديد مسؤوليها.
ثانياً .إنشاء املؤسسات العامة غير الوزارية
تعتبر املؤسسات العامة غير الوزارية أحد أساليب إدارة املرافق العامة ،لذا فهي
ترتبط باملرافق العامة وجودا ً وعدماً ،وال يتصور وجود مؤسسة عامة دون مرفق
عام .وتتجه الدولة في العادة إلى إنشاء املؤسسات العامة غير الوزارية حينما تق ّدر
أن املصلحة العامة تقتضي منح بعض املرافق العامة قسطا ً من احلرية واالستقالل
في اإلدارة ،وأن إدارة املرفق العام ستكون أفضل إذا فصلت ومنحت قدرا ً كافيا ً من
االستقالل القانوني واملالي واإلداري بعيدا ً عن الروتني احلكومي.
وقد جرى األمر على املستوى املقارن 3،أن يعهد للبرملان صالحية إنشاء املؤسسات
العامة ،وذلك بإحدى طريقتني ،وفقا ً للطريقة األولى يصدر البرملان قانونا ً خاصا ً
لكل مؤسسة عامة بذاتها ينشأ تلقائيا ً مبوجبه ووفقا ً لألحكام التي يحددها البرملان
في القانون ،كأن يصدر املشرع قانونا ً خاصا ً ينشئ مبوجبه هيئة ملكافحة الفساد.
أما حسب الطريقة الثانية ،فيضع البرملان قانونا ً يحدد اخلطوط العامة والعريضة
إلنشاء املؤسسات العامة (شكلها القانوني ،أهدافها ،تعيني القائمني عليها ،مواردها
املالية ،أسلوب الرقابة عليها ،وغير ذلك) ،وتترك مسألة إنشاء تلك املؤسسات العامة
للسلطة التنفيذية مبوجب قرار تصدره عندما تستدعي احلاجة ذلك ،ومبا يتفق
واخلطوط العامة والعريضة الواردة في القانون العام املتعلق باملؤسسات العامة.
ّ
وباالطالع عن اإلطار الدستوري الناظم إلنشاء املؤسسات العامة في فلسطني ،فإنه
يتضح أن االختصاص ينعقد في هذا املجال ملجلس الوزراء ،وذلك حسب منطوق
املادة ( )69من القانون األساسي املعدل للعام  ،2003التي أعطت مجلس الوزراء
صالحية “إعداد اجلهاز اإلداري ووضع هياكله وتزويده بكافة الوسائل الالزمة
واإلشراف عليه ومتابعته” ،كما أكدت املادة ذاتها في البند (/9أ) منها على صالحية
مجلس الوزراء في “إنشاء أو إلغاء الهيئات واملؤسسات والسلطات أو ما في حكمها
من وحدات اجلهاز اإلداري التي يشملها اجلهاز التنفيذي التابع للحكومة ،على أن
ينظم كل منها بقانون”.
وبالنظر إلى خصوصية الوضع الفلسطيني الذي مر منذ نشوء السلطة
الفلسطينية مبراحل مختلفة بدءا ً من سيطرة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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على الصالحيات التشريعية والتنفيذية برمتها ،مرورا ً بإنشاء املجلس التشريعي
ومنحه الصالحيات التشريعية والرقابية ،وانتهاء بصدور القانون األساسي
وتعديالته ،وإنشاء مؤسسة مجلس الوزراء التي نقلت إليها العديد من الصالحيات
التي كانت متارس في األصل من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،فقد أثر
ذلك بالطبع على اإلطار القانوني الناظم للمؤسسات العامة غير الوزارية ،من حيث
النشأة ،والتنظيم ،والرقابة ،وذلك على النحو التالي:
 مؤسسات عامة نشأت مبوجب مراسيم وقرارات رئاسية ،ومن أمثلة ذلكسلطة جودة البيئة ،وسلطة األراضي ،وهيئة شؤون املنظمات األهلية،
والصندوق القومي لتعويض ضحايا حوادث الطرق ،ومؤسسة النقل
اجلوي الفلسطينية ،والهيئة الوطنية ملقاومة االستيطان ،وصندوق
االستثمار الفلسطيني ،وغير ذلك.
 مؤسسات عامة نشأت بحكم الواقع دون أي سند قانوني لها كما هو احلالفي الهيئة العامة للبترول التي جرى الحقا ً ضمها لوزارة املالية مبوجب
قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة .2003
 مؤسسات عامة نشأت مبوجب قوانني مقرة من املجلس التشريعي ،كما هواحلال في سلطة النقد الفلسطينية ،واجلهاز املركزي لإلحصاء ،وسلطة
املياه ،وهيئة سوق رأس املال ،ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى ،وهيئة
تشجيع االستثمار ،والهيئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية
احلرة ،وجلنة االنتخابات املركزية.
 مؤسسات عامة نشأت مبوجب قرارات بقوانني صادرة عن رئيس السلطةالوطنية الفلسطينية كما هو احلال في الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع
االتصاالت.
يتضح مما سبق أن هناك تعارضا ً في املرجعية القانونية للكثير من املؤسسات
العامة غير الوزارية مع القانون األساسي الذي يتطلب تنظيم املؤسسات العامة
مبوجب قانون ،األمر الذي يتطلب إعادة توفيق أوضاعها القانونية لكي تنسجم
مع ما هو وارد في القانون األساسي ،إذ أن بقاءها على ما هي عليه ال يثير فقط
الشك في دستورية األعمال والقرارات الصادرة عنها ،بل يجعلها عرضة للطعن
فيها أمام القضاء الذي سيجد نفسه مضطرا ً بحكم الشرعية للحكم بعدم دستورية
وقانونية األعمال والقرارات الصادرة عنها ،وبخاصة بعد صدور القانون األساسي
بتعديالته العام  ،2003وذلك لوجود خلل دستوري في نشأتها ،وبخاصة إذا ما
تنص على “أن ما بني على باطل فهو باطل” .كما
انطلق من القاعدة الفقهية التي ّ
ميكن استخدام هذا الواقع املختلط لالستخدام السيئ في الصراع للسيطرة على
املؤسسات ومنع الطرف اآلخر من تسلم السلطة عليها ،وهذا ما حصل العامني
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 2006و 2007عندما استخدم الرئيس بعض التشريعات التي صدرت قبل تعديل
القانون األساسي ،والتي تسمح بعدم ربط هذه املؤسسات مبجلس الوزراء الذي
آلت زمام أموره إلى حركة حماس.
من ناحية أخرى ،ميكن اإلشارة إلى قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
وباالستناد إلى نص املادة ( 4)43من القانون األساسي ،بإصدار العديد من
القرارات بقوانني في مجاالت متعددة ،ومن بينها ما تعلق باملؤسسات العامة غير
الوزارية ،وذلك بشكل واضح في الفترة التي تزامنت مع عملية االنقسام ،األمر
الذي ميكن معه القول إن التفسير اخلاطئ لنص املادة ( )43من القانون األساسي،
أو سوء استغاللها ،يندرج في إطار الصراع على السلطة ،ويعقّد من االنتقال
السلمي للسلطة في كل األحوال.
ثالثاً .تبعية ومرجعية املؤسسات العامة غير الوزارية كانت ساحة
صراع على السلطة
وفقا ً ألحكام املادة ( )5/68من القانون األساسي املعدل للعام  ،2003فإن من
الصالحيات املناطة برئيس الوزراء “اإلشراف على أعمال الوزراء واملؤسسات
العامة التابعة للحكومة” .كما أن من صالحيات مجلس الوزراء مبوجب املادة
(/9/69ب) “تعيني رؤساء الهيئات واملؤسسات العامة واإلشراف عليها وفقا ً
ألحكام القانون”.
ّ
باالطالع على اإلطار القانوني الناظم للكثير من املؤسسات العامة غير الوزارية
لكن
يالحظ أن هذه التبعية تتم جلهات متعددة:
أ .مؤسسات عامة غير وزارية تتبع لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية:
سلطة الطاقة :حيث تنص املادة ( )2من القانون الصادر بإنشائها العام 1995
على أن “تنشأ سلطة طاقة فلسطينية تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة،
وتكون لها ميزانيتها اخلاصة وتتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .”...
سلطة املياه :حيث تنص املادة ( )2/6من قانون املياه رقم ( )3لسنة 2000
على أن “تتبع السلطة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
دار الفتوى والبحوث اإلسالمية “دار اإلفتاء” :وذلك مبوجب القرار الرئاسي
رقم ( )95لسنة  ،2005حيث نصت املادة ( )1من القرار على أن “تتبع دار
الفتوى والبحوث اإلسالمية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويكون

لها الشخصية االعتبارية املستقلة”.
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اإلدارة العامة للمعابر واحلدود :وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ()16
لسنة  2006الذي تنص املادة ( )1منه على أن “اإلدارة العامة للمعابر
واحلدود إدارة مستقلة إداريا ً وماليا ً ومسؤولة عن خدمات احلدود مبا
فيها نقاط احلدود واملعابر من النواحي األمنية واملالية واإلدارية والتجارية،
وترتبط بعالقة متينة مع املخابرات العامة وغيرها من األجهزة األمنية ،وتتبع
مباشرة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
هيئة احلج والعمرة :حيث قام مجلس الوزراء بتاريخ 2005/8/16
بفصل إدارة احلج والعمرة عن وزارة األوقاف ،وأنشأ هيئة عامة تابعة له
باسم هيئة احلج والعمرة ،إال أن مجلس الوزراء عاد واتّخذ قرارا ً بتاريخ
 2006/11/16يقضي بضم هيئة احلج والعمرة إلى وزارة األوقاف
والشؤون الدينية.
ديوان الفتوى والتشريع :حيث مت إنشاء ديوان الفتوى والتشريع مبوجب
القرار الرئاسي رقم ( )286لسنة  ،1995وجرى إتباعه عند إنشائه لرئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب املادة ( )1من املرسوم ذاته .ولكن
مجلس الوزراء عاد بتاريخ  2005/5/3وأصدر القرار رقم ( )58لسنة
 2005وأعاد تبعية ديوان الفتوى والتشريع ملجلس الوزراء .ثم عاد مجلس
الوزراء بتاريخ  2006/5/23وأصدر القرار رقم ( )138لسنة ،2006
وأعاد تبعية ديوان الفتوى والتشريع إلى وزارة العدل.
صندوق االستثمار الفلسطيني :حيث كان يتبع صندوق االستثمار في األصل
ملجلس الوزراء ،وذلك قبل العام  ،2006وكان مجلس الوزراء هو صاحب
الصالحية في تشكيل مجلس إدارته ،وكان وزير املالية بصفته الوظيفية هو
رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار ،ولكن قام رئيس السلطة الوطنية
بتاريخ  2006/2/4وأصدر مرسوما ً رئاسيا ً يحمل الرقم ( )4لسنة
 2006أعاد مبوجبه تبعية ومرجعية صندوق االستثمار لرئيس السلطة
الوطنية ذاته ،وأصبح رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار يعني من قبل
الرئيس بصفته الشخصية ال بصفته الوظيفية .وقد شكل هذا األمر خطوة
استباقية خوفا ً من التالعب فيه.
تنص املادة ( )2من القرار بقانون رقم ( )6لسنة 2010
سلطة األراضي :حيث ّ
على أن “تنظم مبوجب أحكام هذا القرار بقانون سلطة األراضي ،وتتمتع
بالشخصية االعتبارية املستقلة واألهلية القانونية الكاملة ملباشرة جميع
األعمال والتصرفات التي تكفل حتقيق األغراض التي قامت من أجلها،
وتكون تابعة للرئيس” علما ً أن سلطة األراضي كانت تابعة في األصل ملجلس
الوزراء ،وذلك مبوجب مرسوم إنشائها العام .2002
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وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية “وفا” :وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي

رقم ( )6لسنة  2011الذي نصت املادة ( )2منه على أن “تتمتع الوكالة
بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري واألهلية القانونية؛
ملباشرة جميع األعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها ،مبا في ذلك متلك
األموال املنقولة وغير املنقولة ،وتكون تابعة للرئيس باعتبارها إحدى
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية” ،حيث كانت هذه الوكالة تابعة في
األصل ملنظمة التحرير الفلسطينية.

الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون :وذلك وفقا ً للمرسوم الرئاسي

رقم ( )2لسنة  2010الذي نصت املادة ( )1/2منه على أن “تنشأ
مبقتضى أحكام هذا املرسوم هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون الفلسطينية” تتبع الرئيس وتتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل املالي واإلداري .”... ،جتدر اإلشارة إلى أن الهيئة العامة

لإلذاعة والتلفزيون وقناة فلسطني الفضائية كانت تابعة في األصل
لوزير اإلعالم ،ولكن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أصدر قرارا ً
بتاريخ  2006/2/12يحمل الرقم ( )30لسنة  2006ألغى مبوجبه
القرار رقم ( )33لسنة  2005بنقل تبعية هيئة اإلذاعة والتلفزيون
الفلسطينية وقناة فلسطني الفضائية ،من رئاسة اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية  -رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى
وزير اإلعالم الصادرة بتاريخ  ،2005/4/26وإعادة تبعيتهما لرئيس
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية -رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية.

املجلس األعلى للطفولة واألمومة :وذلك وفقا ً للمرسوم الرئاسي رقم ()2
لسنة  1999الذي نص على أن “ينشأ مجلس أعلى للطفولة واألمومة،
ويكون له الشخصية االعتبارية ،ويتبع رئيس السلطة”.
سلطة املوانىء البحرية :وذلك وفقا ً للقرار الرئاسي رقم ( )47لسنة 1999
الذي نصت املادة ( )1منه على أن “تنشأ سلطة تسمى (سلطة املوانئ البحرية)
وتكون حتت اإلشراف املباشر لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
الهيئة العليا لشؤون القدس :وذلك وفقا ً للمرسوم الرئاسي رقم ( )5لسنة
 2002الذي نصت املادة ( )1منه على أن “تتبع هذه الهيئة رئيس دولة
فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية”.
سلطة الطيران املدني :وذلك وفقا ً للقرار الرئاسي رقم ( )99لسنة 2003
الذي نصت املادة ( )1منه على أن “تعتبر سلطة الطيران املدني سلطة
مستقلة تتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرة”.
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متحف غزة لآلثار :وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ( )18لسنة ،2006
حيث نصت املادة ( )1منه على “إنشاء متحف غزة لآلثار الذي يتمتع
باستقالل إداري ومالي ويتبع لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
الهيئة العامة لالستعالمات :وذلك مبوجب القرار الرئاسي رقم ( )29لسنة
 ،2006حيث جرى مبوجب هذا القرار إلغاء تبعية الهيئة لوزير اإلعالم،
وإعادة تبعيتها لرئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.
وجتدر اإلشارة إلى أنه مت دمج هذه الهيئة الحقا ً بوكالة “وفا”.
اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم :حيث كانت هذه
اللجنة تابعة في األصل ملجلس الوزراء ،وذلك مبوجب القرار الرئاسي رقم
( )16لسنة  ،2005ولكن رئيس السلطة أصدر بعد ذلك املرسوم الرئاسي
رقم ( )8لسنة  ،2006حيث ألغى هذا املرسوم القرار الرئاسي السابق
بتبعية اللجنة ملجلس الوزراء ،وأعاد تبعية اللجنة الوطنية الفلسطينية
للتربية والثقافة والعلوم لدائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير
الفلسطينية.
الهيئة اخليرية الفلسطينية للتكافل األسري :وذلك وفقا ً للمرسوم الرئاسي

رقم ( )8لسنة  ،2010الذي نصت املادة ( )2/2منه على أن “تتبع الهيئة
بشكل مباشر إلى الرئيس”.

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية :وذلك وفقا ً للمرسوم الرئاسي رقم
( )5لسنة  2010الذي نصت املادة ( )1منه على أن “تنشأ مبوجب أحكام
هذا املرسوم جلنة تسمى “اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية” تتمتع
بالشخصية االعتبارية املستقلة واألهلية القانونية الكاملة ملباشرة جميع
األعمال والتصرفات التي تكفل حتقيق األغراض التي أنشئت من أجلها،
وتتبع رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية”.

ب .مؤسسات عامة غير وزارية تتبع مجلس الوزراء
تلك هي األصول القانونية السليمة ،حيث جرى إتباع العديد من املؤسسات العامة
غير الوزارية إلى مجلس الوزراء ،ومن أمثلة ذلك:
اللجنة الوطنية العليا للوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية :وذلك وفقا ً
للمرسوم الرئاسي رقم ( )3لسنة  1999الذي نصت املادة (/1أ) منه على
أن “تنشأ جلنة وطنية تسمى “اللجنة الوطنية العليا للوقاية من املخدرات
واملؤثرات العقلية” تتمتع بالشخصية االعتبارية وتتبع مجلس الوزراء”.
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سلطة البيئة :وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ( )6لسنة  ،2002حيث
جاء في املادة ( )3/1منه على أن “تتبع سلطة البيئة مجلس الوزراء”.
الهيئة الوطنية ملقاومة االستيطان :وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ()7
لسنة  ،2002حيث جاء في املادة ( )3/1منه على أن “تتبع هذه الهيئة
مجلس الوزراء”.
يتضح من خالل العرض السابق أن العديد من املؤسسات العامة تتبع مجلس
الوزراء ،وهذا هو الوضع الدستوري السليم ،في حني جرى إتباع الكثير من
املؤسسات العامة غير الوزارية إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،وقد جتلى
ذلك واضحا ً عقب االنقسام الفلسطيني العام  ،2006حيث لم يتم نقل السلطة فيها
إلى احلكومة التي شكلتها حماس عقب فوزها في االنتخابات التشريعية ،وجرى
إتباع العديد من املؤسسات العامة غير الوزارية ملؤسسة الرئاسة ،وذلك عشية
انتقال السلطة التي متخضت عن نتائج االنتخابات العام  ،2006بعد أن كانت تابعة
في السابق ملؤسسة مجلس الوزراء ،وذلك بسبب التباين السياسي بني املؤسستني،
حيث جرى استخدام التشريعات القدمية التي لم تعدل وفقا ً للقانون األساسي،
أو جرى أحيانا ً إصدار تشريعات جديدة مخالفة للقانون األساسي الذي يقضي
بإتباع كافة املؤسسات العامة غير الوزارية إلى مجلس الوزراء ،األمر الذي يقتضي
تعديل هذه التبعية القانونية ،وذلك حتى تنسجم األمور مع ما هو منصوص عليه
في القانون األساسي.
رابعاً .تعيني رؤساء املؤسسات العامة غير الوزارية
أناطت املادة ( )2/9/69من القانون األساسي املعدل للعام  2003مبجلس
الوزراء صالحية تعيني رؤساء الهيئات واملؤسسات العامة واإلشراف عليها
وفقا ً ألحكام القانون .واستثنا ًء من هذه القاعدة العامة ،فقد أعطي رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية صالحية تعيني بعض رؤساء املؤسسات العامة شريطة
مصادقة املجلس التشريعي على هذا التعيني ،كما هو احلال في املادة ()2/93
تنص على أن “يعني محافظ سلطة النقد بقرار من
من القانون األساسي التي
ّ
رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل املجلس التشريعي” ،واملادة
تنص على أن “يعني رئيس ديوان الرقابة
( )3/96من القانون األساسي التي
ّ
املالية واإلدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومبصادقة املجلس
التشريعي الفلسطيني”.
وباالطالع على القوانني السارية في فلسطني ،يتضح أنها لم تتفق جميعها
على اجلهة املختصة بتعيني رؤساء املؤسسات العامة ،وإمنا أخذت بأساليب
مختلفة:
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أناطت بعض القوانني صالحية تعيني رؤساء املؤسسات العامة برئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب مجلس الوزراء :وذلك كما هو

احلال بالنسبة لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998الذي ينص في
املادة ( )16منه على أن “يعني باقي رؤساء الدوائر احلكومية املستقلة من
الفئة األولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب
مجلس الوزراء” .وكذلك قانون اإلحصاءات العامة رقم ( )4لسنة 2000
الذي منح في املادة ( )6منه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية صالحية
تعيني رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء بتنسيب من مجلس الوزراء ،والقرار
بقانون رقم ( )6لسنة  2010بشأن سلطة األراضي ،الذي أناط في املادة
( )9منه صالحية تعيني رئيس سلطة األراضي برئيس السلطة بناء على
تنسيب مجلس الوزراء ،والقرار بقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن
مكافحة الفساد ،الذي يعطي كذلك في املادة ( )6منه رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية صالحية تعيني رئيس هيئة مكافحة الفساد بنا ًء على تنسيب
مجلس الوزراء.
وباستثناء ما ورد في القانون األساسي من صالحيات في تعيني رؤساء
املؤسسات العامة غير الوزارية ،يبقى األساس في التعيني ملجلس الوزراء،
وللرئيس دور رقابي على احترام مجلس الوزراء للمعايير واألسس التي يتم
مبوجبها ذلك ،وفي هذه احلالة فإن املراسيم الصادرة من الرئيس يكون لها
معنى املصادقة على التعيني وإكساب املوقع الهيبة من قبل رئيس السلطة.

في حني أخذت قوانني أخرى بأساليب مختلفة في تعيني رؤساء املؤسسات
العامة :ومن أمثلة ذلك قانون املدن واملناطق الصناعية احلرة رقم ()10

لسنة  1998في املادة ( )11منه التي أناطت مبجلس الوزراء صالحية
تعيني مدير عام الهيئة بناء على تنسيب مجلس اإلدارة .وقانون املواصفات
واملقاييس رقم ( )6لسنة  2000الذي نص في املادة ( )12منه على أن
“يعني مدير عام للمؤسسة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على
تنسيب رئيس املؤسسة” .في حني ذهب قانون املياه الفلسطيني رقم
( )3لسنة  2000في املادة ( )14منه إلى إعطاء رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية صالحية تعيني رئيس سلطة املياه بنا ًء على تنسيب مجلس املياه
الوطني .أما قانون هيئة سوق رأس املال رقم ( )13لسنة  ،2004فقد أعطى
صالحية تعيني رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام الهيئة ملجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير املالية .فيما أعطى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال
اليتامى رقم ( )14لسنة  2005في املادة ( )11منه صالحية تعيني مدير
عام املؤسسة ملجلس إدارة املؤسسة .بينما منح قانون سلطة الطاقة رقم
( )12لسنة  1995صالحية تعيني رئيس سلطة الطاقة لرئيس السلطة
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الوطنية الفلسطينية وحده .أما فيما يخص صندوق االستثمار ،فقد كان
وزير املالية بصفته الوظيفية هو رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار
الفلسطيني ،وذلك مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )182لسنة ،2005
ولكن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عاد وأصدر بتاريخ 2006/2/4
مرسوما ً رئاسيا ً يحمل الرقم ( )4لسنة  2006أعاد مبوجبه تبعية صندوق
االستثمار لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،وأصبح رئيس صندوق
االستثمار يعني من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته
الشخصية ال بصفته الوظيفية.
وإزاء تعارض بعض نصوص القوانني النافذة مع أحكام القانون األساسي فيما
يتعلق باألحكام احملددة للجهة املختصة بتعيني رؤساء املؤسسات العامة ،فقد
جرى تغيير بعض مسؤولي هذه املؤسسات العتبارات تتعلق بالوالء السياسي
ألحد األطراف املتخاصمة بسبب الصراع على السلطة ،ومثال ذلك املجلس الطبي
الفلسطيني ،وأحيانا ً أخرى لم يتم التعاون من قبل رؤساء هذه الهيئات مع احلكومة
اجلديدة ،كما حدث فيما يتعلق بهيئة احلج والعمرة ،حيث كانت تابعة في األصل
لوزارة األوقاف ،ولكنها فصلت بعد ذلك كهيئة مستقلة ،وعندما جاءت احلكومة
التي شكلتها حركة حماس العام  2006أرادت إرجاعها مرة أخرى لوزارة األوقاف،
وجرى حينئذ صراع كبير على هذه املسألة.
لذا ،فإنه من الضروري أن يصار إلى تعديل أحكام تلك القوانني مبا يتالءم مع
القانون األساسي ،كما أنه من الضروري أن يتم وضع قانون أو نظام خاص
حتدد مبوجبه آليات ومعايير وإجراءات شغل الوظائف العليا مبن فيها مسؤولو
املؤسسات العامة غير الوزارية ،وذلك لتعزيز النزاهة والشفافية في إشغالها من
ناحية ،وحتديد واضح كذلك ملهنية شاغليها وحياديتهم والتزامهم بالعمل حتت
مسؤولية أية حكومة أو وزارة مختصة ذات عالقة بعمل الهيئة أو املؤسسة التي
يقودونها من ناحية أخرى.
خامساً .مساءلة املؤسسات العامة غير الوزارية
إن قرار الدولة بإنشاء املؤسسات العامة غير الوزارية إلدارة بعض املرافق العامة
ومنحها الشخصية القانونية الالزمة واالستقالل املالي واإلداري ،ال يعني ،بأي
حال من األحوال ،عدم خضوعها ألي نوع من املساءلة والرقابة ،األمر الذي يقتضي
في هذا الصدد توضيح مفهوم االستقالل اإلداري واملالي للمؤسسات العامة غير
الوزارية من ناحية ،وبيان خضوعها للمساءلة أمام األجسام الرقابية من ناحية
أخرى ،إضافة إلى تقدمي تقارير ملجلس الوزراء باعتبارها مسؤولة أمامه .وهذا
يعني التزامها بالتعاون مع احلكومة اجلديدة وتزويدها بكل املعلومات الضرورية
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باعتبارها صاحبة إشراف .وكذلك عليها السماح لديوان الرقابة في التفتيش
عليها ونشر تقارير أدائها للمواطنني ،إذ أن بعض األطراف التي تشرف على بعض
املجاالت مثل احملاكم الشرعية ،وتتصرف باعتبارها مسؤولة أمام الرئيس ،رأت
في ذلك طريقة أسهل في غياب مساءلة حقيقية وفعلية لعملها ،ألن مكتب الرئيس ال
يستطيع أن ميارس دورا ً رقابيا ً فعليا ً باعتباره غير مهيأ لعمل ذلك.
 .1مفهوم االستقالل املالي واإلداري للمؤسسات العامة غير الوزارية
يثير مفهوم االستقالل املالي واإلداري للمؤسسات العامة غير الوزارية التي منحت
هذه الصفة مبقتضي األداة القانونية املنشأة لها ،فهما ً خاطئا ً في كثير من األحيان؛
سواء للقائمني عليها أو للجهات التي متارس نوعا ً من الرقابة عليها ،إذ يعتقد البعض
أن االستقالل املالي واإلداري تعني احلرية املطلقة والتفرد املطلق في ممارسة
العمل ،واتّخاذ القرارات دون أي حسيب أو رقيب ،وهنا تطبق املقولة السائدة بأن
“السلطة املطلقة مفسدة مطلقة”.
لذا ،فإن توضيح مفهوم االستقالل املالي واإلداري يجب أن ينطلق ابتداء من الفلسفة
التي ابتغاها املش ّرع من وراء منح بعض املؤسسات العامة هذه الصفة ،واملتمثلة في
رغبة املشرع في خلق كيان إداري قادر على إنشاء وتنظيم وتقدمي خدمة عامة بشكل
مستقل ومهني ومتكامل ،بعيدا ً عن اإلجراءات البيروقراطية والروتني احلكومي.
كما أن هذا االستقالل ال يعني ،بأي حال من األحوال ،اخلروج عن القوانني واألنظمة
املالية واإلدارية الناظمة لعمل املؤسسات العامة ،أو حتصني القرارات الصادرة عنها
وجعلها مبنأى عن الرقابة واملساءلة ،بل على العكس من ذلك متاماً ،فاالستقالل
يعني ممارسة األعمال والصالحيات املنصوص عليها قانونا ً بشكل مرن ومبا يتفق
مع طبيعة عمل املؤسسة ،فيكون لها صالحية التعاقد والقيام بكافة األعمال التي
حتقق األغراض التي أنشئت من أجلها املؤسسة ،ووضع اللوائح الداخلية املنظمة
لشؤونها املالية واإلدارية بالقدر الالزم ملمارسة أعمالها ،وأن تكون لها موازنتها
اخلاصة ،التي تكون جزءا ً من املوازنة العامة ،وتخضع ملا تخضع له املوازنة العامة
من قواعد وأحكام ،وأن تعتبر أموالها أمواالً عامة تسري عليها األنظمة القانونية
التي تسري على املال العام ،وأن تكون لها صالحية تنظيم شؤون موظفيها وفق
نظام خاص ،وذلك بترخيص من األداة القانونية املنشأة لها ،وبخالف ذلك يسري
5
على موظفيها ما يسري على املوظفني العامني من قواعد وأحكام.
 .2اجلهات الرقابية على املؤسسات العامة غير الوزارية
ال بد من التأكيد ابتدا ًء على أن تبعية العديد من املؤسسات العامة غير الوزارية لرئيس
السلطة الوطنية يثير العديد من اإلشكاليات حول مساءلة القائمني عليها ،وذلك لعدم
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إمكانية مساءلة رئيس السلطة الوطنية من الناحية السياسية ،وذلك بحكم طبيعة
نظام احلكم القائم لدينا في السلطة الوطنية الفلسطينية ،الذي يجعل رئيس السلطة
الفلسطينية بعيدا ً عن الرقابة السياسية التي متارس من قبل املجلس التشريعي.
مع ذلك ،ميكن القول إن املؤسسات العامة غير الوزارية تخضع ألنواع أخرى من
الرقابة املالية واإلدارية والقانونية التي متارس عليها من قبل جهات متعددة ،والتي
تتمثل في:
مجلس الوزراء :وذلك من خالل السلطة اإلشرافية التي منحها له القانون
األساسي على املؤسسات العامة مبوجب املادة ( )5/68التي جعلت من
بني صالحيات رئيس الوزراء اإلشراف على أعمال الوزراء واملؤسسات
العامة التابعة للحكومة ،واملادة ( )69التي جعلت من بني صالحيات
مجلس الوزراء تعيني رؤساء الهيئات واملؤسسات واإلشراف عليها وفقا ً
ألحكام القانون .وتطبيقا ً لذلك ،فقط نصت بعض القوانني اخلاصة ببعض
املؤسسات العامة على هذا النوع من الرقابة ،ومن ذلك مثالً قانون سلطة
النقد رقم ( )2لسنة  ،1997الذي يوجب على سلطة النقد في املواد (،39
و ،66و )67منه أن تقدم لكل من رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء
تقارير ربعية وشهرية عن نشاطاتها وسياساتها وبرامجها وبياناتها
وميزانيتها وغير ذلك من الشؤون املتعلقة بها .كذلك احلال بالنسبة للقرار
بقانون بشأن مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم ( )10لسنة 2008
الذي ألزم في املادة ( )4منه مجلس إدارة املؤسسة برفع تقارير دورية عن
أعمال املؤسسة ونشاطاتها وأموالها إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس
الوزراء كل ثالثة أشهر.
املجلس التشريعي الفلسطيني :وذلك من خالل الدور الرقابي الذي ميارسه
املجلس على السلطة التنفيذية بأجهزتها املختلفة ،عبر استخدام وسائل
الرقابة البرملانية كالسؤال واالستجواب وتشكيل جلان التحقيق وغير
ذلك ،حيث ميلك أي عضو من أعضاء املجلس مبوجب املادة ( )56من
القانون األساسي حق التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية
واملشروعة الالزمة ملمارسة مهامه النيابية ،كما أن لكل عضو مبوجب املادة
ذاتها حق توجيه األسئلة واالستجوابات إلى احلكومة ،أو إلى أحد الوزراء
ومن في حكمهم .كما أن للمجلس وفقا ً للمادة ( )58من القانون األساسي
صالحية تكوين جلنة خاصة ،أو يكلف إحدى جلانه من أجل تقصي احلقائق
في أي أمر عام أو في إحدى اإلدارات العامة.
من ناحية أخرى ،تلتزم بعض املؤسسات العامة غير الوزارية بتقدمي تقرير
عن أعمالها للمجلس التشريعي ،كما هو احلال بالنسبة لقانون هيئة سوق
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رأس املال رقم ( )13لسنة  ،2004الذي يلزم الهيئة في املادة ( )23منه
بتقدمي نسخة عن تقريرها املالي واإلداري السنوي إلى املجلس التشريعي.
ديوان الرقابة املالية واإلدارية :يهدف ديوان الرقابة املالية واإلدارية وفقا ً للمادة
( )23من قانونه إلى ضمان سالمة العمل واالستقرار املالي واإلداري في
السلطة الوطنية بسلطاتها الثالث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وكشف
أوجه االنحراف املالي واإلداري كافة ،مبا فيها حاالت استغالل الوظيفة
العامة ،والتأكد من أن األداء العام يتفق مع أحكام القوانني واألنظمة واللوائح
والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها ،وأنه ميارس بأفضل طريقة
وبأقل تكلفة ممكنة .ومن هذا املنطلق ،فقد أعطت املادة ذاتها الديوان صالحية
تنفيذ السياسات اخلاصة بالرقابة والتفتيش ،مبا يضمن تعزيز الشفافية
واملصداقية والوضوح في أعمال احلكومة واملؤسسات والهيئات العامة ومن
في حكمها .وكذلك بحث وحتري أسباب القصور في العمل واإلنتاج ،مبا في
ذلك الكشف عن عيوب النظم املالية واإلدارية والفنية التي تعرقل سير أعمال
احلكومة واألجهزة واملؤسسات العامة واقتراح وسائل تالفيها ومعاجلتها.
كما أن من بني اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان وفقا ً للمادة ( )31من قانونه،
رئاسة السلطة الوطنية واملؤسسات التابعة لها ،ورئيس وأعضاء مجلس
الوزراء ومن في حكمهم ،والهيئات واملؤسسات العامة واألهلية والنقابات
واجلمعيات واالحتادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها.
هيئة مكافحة الفساد :حيث أن من بني اجلهات اخلاضعة ألحكام قانون
مكافحة الفساد رقم ( )1لسنة  2005رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن
في حكمهم ،ورؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية ،ورؤساء وأعضاء
مجالس إدارة الهيئات واملؤسسات العامة واجلمعيات اخليرية والهيئات
األهلية التي تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة وباالستقالل املالي
واإلداري ،واألحزاب والنقابات ومن في حكمهم ،والعاملني في أي منها
حتى لو لم تكن تتلقى دعما ً من املوازنة العامة.
ديوان املوظفني العام :حيث ميارس ديوان املوظفني العام مبوجب املادة ()7
من قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998مجموعة من الصالحيات
على الدوائر احلكومية .وبالرجوع إلى املادة ( )1من القانون ذاته ،يتضح
أنها تع ّرف الدائرة احلكومية بأنها “أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة
أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة
الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها”.
تشمل تلك الصالحيات التي ميارسها ديوان املوظفني العام اإلشراف على تطبيق
أحكام قانون اخلدمة املدنية ،والتحقق من تطبيق الدوائر احلكومية لسائر تشريعات
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اخلدمة املدنية بصورة سليمة ،واملشاركة في إعداد وتنفيذ اخلطط املتعلقة باملوظفني
والعمل على تنمية قدراتهم عن طريق تنسيق التدريب والبعثات داخل فلسطني
وخارجها ،واملشاركة في وضع القواعد اخلاصة بإجراء امتحانات تنافسية بني
املتقدمني للتعيني في الوظائف العامة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد تلك االمتحانات
سنويا ً أو كلما دعت احلاجة إليها ،وذلك بالتنسيق مع الدوائر احلكومية واجلهات
األخرى املعنية ،ومراجعة القرارات اإلدارية الصادرة من الدائرة احلكومية بالتعيني
والترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خالل خمسة عشر يوما ً من صدورها ،وللديوان
أن يعترض على ما يراه مخالفا ً منها ألحكام هذا القانون واللوائح السارية بشأن
اخلدمة املدنية ،ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة احلكومية خالل ثالثني يوما ً من
تاريخ تبليغه بها ،وفي حالة عدم االتفاق بني الديوان والدائرة احلكومية املعنية ،يرفع
الديوان األمر إلى مجلس الوزراء التّخاذ ما يراه مناسبا ً وفقا ً ألحكام القانون.
سادساً .محاوالت إلصالح املؤسسات العامة غير الوزارية
نتيجة لإلشكاليات املتعددة التي حتيط باملؤسسات العامة غير الوزارية كما سبق
أن أوضحنا ،فقد أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني العديد من القرارات التي
تناولت مجموعة من اجلوانب املتعلقة باملؤسسات العامة غير الوزارية ،ومن هذه
القرارات:
 قرار مجلس الوزراء رقم ( )173لسنة  2004باملصادقة على اإلطار العام خلطةاإلصالح في مجال اإلدارة العامة واخلدمة املدنية :حيث أشار هذا القرار إلى

وجوب حتديد دور الوزارات والهيئات املختلفة بشكل واضح ،فيما يتعلق
باملوظفني الذين يعملون فيها ،ومراجعة دور ديوان املوظفني وحدود عمله
ومرجعياته ،وما هو دور وزارة املالية ،إضافة إلى إلغاء بعض املؤسسات
احلكومية ،أو إتباعها إما لرئيس الوزراء وإما للوزارات األقرب لطبيعة عملها،
وذلك لتحقيق مبدأ املساءلة أمام املجلس التشريعي.

وفيما يتعلق بالدوائر احلكومية غير الوزارية على وجه التحديد ،أشار القرار إلى
أن هناك حاجة إلى توضيح دور ومهام جميع الدوائر احلكومية غير الوزارية التي
مت إنشاؤها مبوجب مرسوم أو قانون ،إضافة إلى ضرورة التزام هذه املؤسسات
باإلطار القانوني الناظم لعملها ،وحتديد آليات املساءلة واملتابعة لعملها.
وعلى الرغم من اخلطوات التي مت إجنازها في هذا اإلطار من حيث دمج بعض
هذه املؤسسات أو إلغاؤها ،ال تزال هناك العديد من اخلطوات التي يتوجب
اتّخاذها وفقا ً للتوجهات العامة لإلصالح اإلداري ملعاجلة القضايا املذكورة
أعاله في إطار مراجعة شاملة إلعادة هيكلة احلكومة واملؤسسات التابعة لها،
وذلك من خالل:
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 إجراء حتليل وتقييم لعدد الوزارات املناسب للحالة الفلسطينية ،آخذين بعنياالعتبار اخلصوصية الفلسطينية من حيث املوارد احملدودة املتوفرة ،وذلك
بهدف ترشيد هيكلية احلكومة املركزية.
 عمل مراجعة للهيئات الرسمية العامة غير الوزارية ،وإلغاء غير املجدي منها،وإحلاق ما تبقى مبجلس الوزراء ،وحتويل جميع املؤسسات التي يكون
مضمون عملها ليس حكومياً ،إلى منظمات أهلية ال يجوز أن تعامل هي
وموظفوها كمؤسسة حكومية ،ودمج العديد منها في وزارات ذات عالقة.
وقد جرى في هذا الصدد مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة
 2005حتويل مؤسسة فلسطني املستقبل إلى منظمة أهلية وفقا ً للقانون،
وإحلاق بيت الشعر بوزارة الثقافة ،وإحلاق مكتب مستشار الرئيس حلقوق
اإلنسان بوزارة العدل مع إلغاء املسمى ،وإحلاق مؤسسة دار الكرامة بوزارة
الشؤون االجتماعية والعمل ،وإحلاق دائرة شؤون العشائر بوزارة الداخلية
واألمن الوطني ،وإحلاق دائر الكتب الوطنية بوزارة الثقافة ،وإحلاق نادي
الفروسية بوزارة الشباب والرياضة ،وإحلاق املوظفني املفروزين حملافظة
جنني وحركة الشبيبة مبالك احملافظة ،وإحلاق مركز األبحاث بوزارة
التخطيط ،وإحلاق مركز التخطيط بوزارة التخطيط ،ومركز املعلومات
القومي بوزارة الداخلية واألمن الوطني ،وإحلاق اللجنة العليا للتمويل
واالستثمار بوزارة املالية ،وإلغاء جلنة التواصل مع عرب الداخل .كما
تطلب هذا القرار من الوزارات املذكورة أعاله رفع التقارير حول اآللية
املنظمة لعملها مع هذه املؤسسات إلى مجلس الوزراء.
 حتديد وتفعيل مرجعية مساءلة الدوائر احلكومية أمام املجلس التشريعي. تفعيل الدور الرقابي لديوان املوظفني العام على املعامالت والقرارات ذاتالطابع اإلداري للوزارات واملؤسسات العامة احلكومية .وقد أصدر مجلس
الوزراء في هذا الصدد القرار رقم ( )88لسنة  ،2007حيث أشار هذا القرار
إلى تفعيل الدور الرقابي لديوان املوظفني العام على املعامالت والقرارات ذات
الطابع اإلداري للوزارات واملؤسسات احلكومية .وتكليف ديوان املوظفني
العام بنقل موظف من كل وزارة أو مؤسسة حكومية من حملة الشهادات
اجلامعية األولى في اإلدارة لديوان املوظفني العام باعتمادهم املالي ،على
أن يتولى الديوان تدريب هؤالء املوظفني لتولي مهمة الرقابة اإلدارية فيما
يخص شؤون املوظفني في تلك الدوائر احلكومية مع ضمان تدويرهم.
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التوصيات
 إعادة تعديل القوانني كافة املتعلقة باملؤسسات العامة غير الوزارية لكيتنسجم مع ما ورد في املادتني ( ،68و )69من القانون األساسي.
 وجوب تنظيم كافة املؤسسات العامة غير الوزارية مبوجب قوانني تصدرعن املجلس التشريعي ،وليس مبوجب مراسيم أو قرارات رئاسية كما هو
الوضع حالياً ،بحيث يحدد القانون آليات مساءلتها وشروط ومعايير شغل
وظائفها الرئيسية وحيادية ومهنية شاغليها ،مع وجوب تشديد الرقابة على
تعيني هؤالء من قبل جلنة خاصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض مثالً ،والتزامهم
كذلك بالعمل مع أي حكومة بغض النظر عن لونها السياسي ،وبشكل مهني،
وتقدمي كافة املعلومات الالزمة لها ،وعدم وضع العراقيل في طريق عملها،
وأن يكون لكل من هذه املؤسسات العامة غير الوزارية نظام مالي وإداري
معتمد لتسهيل مهمة الرقابة واملساءلة على أعمالها.
 إتباع كافة املؤسسات العامة غير الوزارية إلى مجلس الوزراء ،وذلك حتىميارس مجلس الوزراء الدور اإلشرافي والرقابي املناط به حسب ما هو
وارد في القانون األساسي.
 تفعيل دور املجلس التشريعي حال انعقاده في املصادقة على تعيني رؤساءاملؤسسات العامة غير الوزارية ،الذي يتطلب القانون املصادقة عليه.
 وجوب التزام املؤسسات العامة غير الوزارية بتقدمي تقارير دورية وسنويةأو عند الطلب عن أعمالها ونشاطاتها إلى كل من مجلس الوزراء واملجلس
التشريعي ،ونشره للجمهور ،وذلك حتى يتمكن املجلس واملجتمع املدني من
إعمال رقابته السياسية واملالية في هذا الصدد.
 ترشيد إنشاء املؤسسات العامة غير الوزارية ،بحيث تكون هناك حاجة ماسةوحقيقية لها ،وإعادة توفيق أوضاع املؤسسات العامة غير الوزارية القائمة
حالياً؛ سواء بإلغاء غير الضروري منها ،ودمج البعض منها في الوزارات
القائمة املشابهة لها في العمل.
 إنهاء التضارب احلاصل في تعيني رؤساء املؤسسات العامة غير الوزارية،وااللتزام بأحكام القانون األساسي الناظمة لذلك.
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الهوامش
 1حول هذه التعريفات ،انظر :د .على خطار شطناوي .نظرية املؤسسات العامة وتطبيقاتها في اململكة
األردنية الهاشمية ،عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع ،1999 ،ص.12 :

 2نصت املادة ( )63من القانون األساسي املعدل على أن “مجلس الوزراء (احلكومة) هو األداة التنفيذية
واإلدارية التي تضطلع مبسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ ،وفيما
عدا لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون األساسي ،تكون الصالحيات
التنفيذية واإلدارية من اختصاص مجلس الوزراء”.
تنص املادة ( )5/68من القانون األساسي املتعلقة بصالحيات رئيس الوزراء على أن “ميارس رئيس
الوزراء  ...اإلشراف على أعمال الوزراء واملؤسسات العامة التابعة للحكومة”.
نصت املادة ( )9/69من القانون األساسي املتعلقة بصالحيات مجلس الوزراء على أن يختص مجلس
الوزراء مبا يلي “أ .إنشاء أو إلغاء الهيئات واملؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات اجلهاز
اإلداري التي يشملها اجلهاز التنفيذي التابع للحكومة ،على أن ينظم كل منها بقانون .ب .تعيني رؤساء
الهيئات واملؤسسات املشار إليها في البند (أ) أعاله واإلشراف عليها وفقا ً ألحكام القانون .كذلك
جتعل املادة ( )10/69من القانون األساسي من بني صالحيات مجلس الوزراء “حتديد اختصاصات
الوزارات والهيئات والسلطات واملؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة ،وما في حكمها”.
 3معن ادعيس .تقرير حول املؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية ،رام الله :الهيئة املستقلة
حلقوق املواطن ،2003 ،ص.10 :
 4نصت املادة ( )43من القانون األساسي املعدل للعام  2003على أن “لرئيس السلطة الوطنية في
حاالت الضرورة التي ال حتتمل التأخير في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي ،إصدار قرارات لها
قوة القانون ،ويجب عرضها على املجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات،
وإال زال ما كان لها من قوة القانون ،أما إذا عرضت ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون”.
 5للمزيد من التفصيل حول املوضوع ،انظر تقرير حول اإلدارة العامة ملؤسسات الدولة غير الوزارية في
فلسطني ،االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان ،كانون األول  ،2007ص.9-6 :

منشـورات مـواطن
سلسلة دراسات وأبحاث
العربية وفيما بعدها
عبية
السياسي في ال ّثورات ّ
ّ
الش ّ
موقع حركات اإلِسالم ّ

(دراسة حالة :مصر وتونس)
منذر مشاقي

دراسـات في الدميـقراطـيـة و وسـائط اإلعالم
لينة اجليوسي
دراسات في الثقافة والتراث والهوية
شريف كناعنة
الع َت َبة في فتح اإلبستيم
َ
إسماعيل ناشف

العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية
ليلى فرسخ
مدخل في تاريخ الدميوقراطية في اوروبا
عبد الرحمن عبد الغني

النس ـ ـ ـ ــاء والقض ـ ـ ـ ــاة والقان ـ ـ ـ ــون :دراسة أنثروبولوجية للمحكمة الشرعية في غزة
نهضة يونس شحادة

نساء على تقاطع طرق :احلركة النسوية الفلسطينية بني الوطنية والعلمانية والهوية اإلسالمية
إصالح جاد

في املسألة العربية :مقدمة لبيان دميقراطي عربي
عزمي بشارة

متكني األجيال الفلسطينية :التعليم والتعلم حتت ظروف قاهرة
تفيدة جرباوي وخليل نخلة
ـورى َب ْـيـ َن ُـهـ ْـم” :اإلسـالمـيـون والـديـمـقـراطـيـة
َ
“و َأ ْمـ ُـر ُهـ ْـم ُشـ َ
رجا بهلول

فلسطني الى أين؟ تالشي حل الدولتني (باللغة اإلجنليزية)
حترير جميل هالل
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الطبقة الوسطى الفلسطينية ،بحث في فوضى الهوية واملرجعية والثقافة
جميل هالل

النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو :دراسة حتليلية نقدية
(طبعة ثانية  -مزيدة)
جميــل هـ ـ ــالل

نظريات االنتقال إلى الدميقراطية :إعادة نظر في براديغم التحول
جوني عاصي

من التحرير إلى الدولة :تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية 1988 -1948
هلغى باومغرتن
زم ــار احل ّـي  -مقــاالت
تقاســيم ّ
فيصــل ح ــوراني

بروز النخبة الفلسطينية املعوملة (باللغة االجنليزية والعربية)
ساري حنفي وليندا طبر
احلداثة املتقهقرة :طه حسني وأدونيس
فيصل دراج

صفد في عهد االنتداب البريطاني 1948 - 1917
مصطفى العباسي
بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية واملقدسية

اجلبل ضد البحـر
سليم متاري

من يهودية الدولة حتى شارون :دراسة في تناقض الدميقراطية اإلسرائيلية
عزمي بشارة
تشكل الدولة في فلسطني (باللغة االجنليزية)
حترير :مشتاق خان ،جورج جقمان ،اجن أمندسن

مستقبل النظام السياسي الفلسطيني واآلفاق السياسية املمكنة
حترير :وسام رفيدي
وقائع مؤمتر مؤسسة مواطن ،ومعهد ابراهيم ابو لغد 2004
التربية الدميقراطية ،تعلم وتعليم الدميقراطية من خالل احلاالت
ماهر احلشوة

حركة معلمي املدارس احلكومية في الضفة الغربية 1967-2000
عمر عساف

املجتمع الفلسطيني في مواجهة االحتالل :سوسيولوجيا التكيف املقاوم خالل انتفاضة االقصى
مجدي املالكي واخرون

مـنـشـورات مـواطـن

اسطورة التنمية في فلسطني :الدعم السياسي واملراوغة املستدمية
خليل نخلة
جذور الرفض الفلسطيني 1948-1918
فيصل حوراني
القطاع العام ضمن االقتصاد الفلسطيني
نضال صبري

هنا وهناك نحو حتليل للعالقة بني الشتات الفلسطيني واملركز
ساري حنفي

تكوين النخبة الفلسطينية
جميل هالل

احلركة الطالبية الفلسطينية :املمارسة والفاعلية
عماد غياظة

دولة الدين ،دولة الدنيا :حول العالقة بني الدميقراطية والعلمانية
رجا بهلول
النساء الفلسطينيات واالنتخابات ،دراسة حتليلية
نادر عزت سعيد

املرأة وأسس الدميقراطية
رجا بهلول

النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو :دراسة حتليلية نقدية
جميل هالل
ما بعد اوسلو :حقائق جديدة (باللغة االجنليزية)
حترير :جورج جقمان

ما بعد االزمة :التغييرات البنيوية في احلياة السياسية الفلسطينية ،وآفاق العمل
وقائع مؤمتر مواطن 98
التحرر ،التحول الدميقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث
وقائع مؤمتر مواطن 97

اشكالية تعثر التحول الدميقراطي في الوطن العربي
وقائع مؤمتر مواطن 96
العطب والداللة في الثقافة واالنسداد الدميقراطي
محمد حافظ يعقوب

رجال االعمال الفلسطينيون في الشتات والكيان الفلسطيني
ساري حنفي
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مساهمة في نقد املجتمع املدني
عزمي بشارة
حول اخليار الدميقراطي
دراسات نقدية

سلسلة رسائل املاجستير
مرجعية اخلطاب السياسي اإلسالمي في فلسطني
خالد علي زواوي

الدبلوماسية العامة الفلسطينية بـعـد االنـتـخــابــات الـتشـريـعـيـة الـثـانـيـة
دالل باجس
اإلنتخابات واملعارضة في املغرب بني التحول الدميقراطي
واستمرارية النظام السلطوي ()2007-1997
نشأت عبد الفتاح

عن النساء واملقاومة :الرواية االستعمارية
أميرة محمد ِسلْمي

التغيير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي“ :حماس” منوذجا
بالل الشوبكي

املجتمع املدني “بني الوصفي واملعياري” :تفكيك إشكالية املفهوم وفوضى املعاني
ناديــا أبـو زاهــر

الـنـقــد والـثــورة :دراسة في النقد االجتماعي عند علي شريعتي
خالد عودة الله

حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية :تداعيــات أوســلو واالنتفـاضـة الثانيـة
سامر إرشيد

سلسلة مداخالت واوراق نقدية
مداخالت حول الدين والدميقراطية والدولة املدنية
حترير :رجا بهلول

متغيرة
الفلسطينيون على جانبي اخلط األخضر في ظروف سياسية ّ
(وقائع ورشة عمل 5-4 ،آذار  2011في رام الله)
حترير :حسن خضر

مـنـشـورات مـواطـن

اإلعالم الفلسطيني واإلنقسام :مرارة التجربة وإِمكانيات التحسني
حترير :خالد احلروب وجمان قنيص
قبل وبعد عرفات:التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية
جورج جقمان
أن تكون عربي ًا في أيامنا
عزمي بشارة

املنهاج الفلسطيني اشكاليات الهوية واملواطنة
عبد الرحيم الشيخ (محرراً)

احلريات املتساوية حقوق املرأة بني الدميقراطية  -الليبرالية وكتب التربية اإلسالمية
وليد سالم وإميان الرطروط
اليسار واخليار االشتراكي قراءة في جتارب املاضي ،واحتماالت احلاضر
داوود تلحمي
تهافت أحكام العلم في إحكام اإلميان
عزمي بشارة

الدميقراطية واإلنتخابات واحلالة الفلسطينية
وليم نصار
إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيني
حسني آغـا وأحمد سامح اخلالدي

نحو أممية جديدة :قراءة في العوملة/مناهضة العوملة والتحرر الفلسطيني
عالء محمود العزة وتوفيق شارل حداد
التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية
جميل هالل

األحزاب السياسية الفلسطينية والدميقراطية الداخلية
طالب عوض وسميح شبيب
الراهـب الكـوري َ ..سـفَر وأشـياء أخـرى
زكريا محمد
واقع التعليم اجلامعي الفلسطيني :رؤية نقدية
ناجح شاهني
طروحات عن النهضة املعاقة
عزمي بشارة
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ديك املنارة
زكريا محمد
لئال يفقد املعنى (مقاالت من سنة االنتفاضة االولى)
عزمي بشارة
في قضايا الثقافة الفلسطينية
زكريا محمد
ما بعد االجتياح :في قضايا االستراتيجية الوطنية الفلسطينية
عزمي بشارة
املسألة الوطنية الدميقراطية في فلسطني
وليد سالم
احلركة الطالبية الفلسطينية ومهمات املرحلة جتارب وآراء
حترير مجدي املالكي
احلركة النسائية الفلسطينية اشكاليات التحول الدميقراطي واستراتيجيات مستقبلية
وقائع مؤمتر مواطن 99
اليسار الفلسطيني :هزمية الدميقراطية في فلسطني
علي جرادات
اخلطاب السياسي املبتور ودراسات أخرى
عزمي بشارة
أزمة احلزب السياسي الفلسطيني
وقائع مؤمتر مواطن 95

املجتمع املدني والتحول الدميقراطي في فلسطني
زياد ابو عمرو واخرون
الدميقراطية الفلسطينية
موسى البديري واخرون

املؤسسات الوطنية ،االنتخابات والسلطة
اسامة حلبي واخرون

الصحافة الفلسطينية بني احلاضر واملستقبل
ربى احلصري واخرون

الدستور الذي نريد
وليم نصــار

مـنـشـورات مـواطـن

سلسلة اوراق بحثية
احلركة الطالبية اإلِسالمية في فلسطني الكتلة اإلِسالمية  ..منوذج ًا
دالل باجس

دراسات اعالمية 2
حترير :سميح شبيب
دراسات اعالمية
حترير :سميح شبيب

الثقافة السياسية الفلسطينية
باسم الزبيدي

العيش بكرامة في ظل االقتصاد العاملي
ملتون فيسك

الصحافة الفلسطينية املقرؤة في الشتات 1994-1965
سميح شبيب

التحول املدني وبذور االنتماء للدولة في املجتمع العربي واالسالمي
خليل عثامنة
املساواة في التعليم الالمنهجي للطلبة والطالبات في فلسطني
خولة الشخشير

التجربة الدميقراطية للحركة الفلسطينية االسيرة
خالد الهندي
التحوالت الدميقراطية في االردن
طالب عوض

النظام السياسي والتحول الدميقراطي في فلسطني
محمد خالد االزعر
البنية القانونية والتحول الدميقراطي في فلسطني
علي اجلرباوي
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سلسلة التجربة الفلسطينية
ش ـيـوعـيـون فـي فـلس ـطـيـن :شظايا تـاريـخ مـنســي
موسى البديري
للش ْمس
ث ََم َن ًا َّ
عائشة عودة

َس ُأ َح ِّد ُثكُ م َعن َه ِ
اجس :مجموعة نصوص أدبية ل أقالم جديدة
تقدمي وحترير هـيـف ــاء أس ـ ـعـد
املقاومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإلِجناز
َ
مازن قمصية
شفيق احلوت
سميح شبيب (محرراً)

أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية السياسات ،املمارسات ،اإلنتاج
سميح شبيب (محرراً)

انتفاضة األقصى :حقول املوت
محمد دراغمة
أحالم باحلرية (الطبعة الثانية)
عائشة عــودة

الواقع التنظيمي للحركة الفلسطينية األسيرة دراسة مقارنة 2004-1988
اياد الرياحي

مغدوش ــة :قصــة احلـرب على املخيمـات ف ــي لبنــان
ممدوح نوفل
يوميات املقاومة في مخيم جنني
وليـد دقـة
أحالم باحلرية
عائشة عــودة

اجلري الى الهزمية
فيصل حوراني

أوراق شاهد حرب
زهير اجلزائري
البحث عن الدولة
ممدوح نوفل

مـنـشـورات مـواطـن

سلسلة مبادئ الدميقراطية
		
ما هي املواطنة؟

احملاسبة واملساءلة

		
سيادة القانون

التعددية والتسامح

		
فصل السلطات

احلريات املدنية

مبدأ االنتخابات وتطبيقاته

الثقافة السياسية

		
عملية التشريع

االعالم والدميقراطية

		
حرية التعبير

العمل النقابي

سلسلة ركائز الدميقراطية
التربية والدميقراطية
رجا بهلول

حاالت الطوارئ وضمانات حقوق االنسان
رزق شقير

الدولة والدميقراطية
جميل هالل

الدميقراطية وحقوق املرأة بني النظرية والتطبيق
منار شوربجي
سيادة القانون
اسامة حلبي

حقوق االنسان السياسية واملمارسة الدميقراطية
فاحت عزام
الدميقراطية والعدالة االجتماعية
حليم بركات
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سلسلة تقارير دورية
أوراق في النظام السياسي الفلسطيني وانتقال السلطة

واقع التمييز في سوق العمل الفلسطيني من منظور النوع االجتماعي
صالح الكفري ،خديجة حسني نصر
نحو قانون ضمان إجتماعي لفلسطني

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي نحو قانون للسلطة التشريعية
إعداد  :جهـاد حرب اشراف :عزمي الشعيبي
نحو نظام انتخابي لدولة فلسطني الدميقراطية
جميل هالل،عزمي الشعيبي وآخرون

االعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
سناء عبيدات

دراسة حتليلية حول أثر النظام االنتخابي على تركيبة املجلس التشريعي القادم
احمد مجدالني ،طالب عوض

