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تمهيد
وعثرات  اأخطاء  من  والتعلم  ال�سابقة  التجارب  من  بال�ستفادة  يكون  التعليم  اأن  فكرة  من  انطالقًا 
الما�سي لتحقيق نجاح في الم�ستقبل، ياأتي هذا الكتاب ليوفر للمهتمين بالق�سايا الد�ستورية مجموعة 
الما�سية، و�سلطت  الفل�سطينية في الأعوام  الد�ستورية  التجارب  التي غطت  الدرا�سات والأبحاث  من 
ال�سوء على اأبرز الإجراءات الد�ستورية التي تم اتخاذها في عهد كل من الرئي�ص الراحل يا�سر عرفات 
والقوة  ال�سعف  نقاط  درا�سة  يمكن  وبهذا  بينهما.  النتقالية  الفترة  وفي  عبا�ص،  محمود  والرئي�ص 
الد�ستوري  النظام  م�ستوى  على  والتطور  التغير  مراحل  وتتبع  الفل�سطينية،  الد�ستورية  الم�سيرة  في 

الفل�سطيني.
يحتوي هذا الكتاب على خم�ص درا�سات رئي�سية تتناول كل واحدة منها التجربة الفل�سطينية من جانب 
د�ستوري معين، وتتميز هذه الدرا�سات بكونها مف�سلة وت�سمل تفا�سيل دقيقة ل يمكن اخت�سارها هنا، 

لكن يمكن تقديم وم�سات تمهيدية عنها.
تناولت الدرا�سة الأولى »�سالحيات ال�سلطة التنفيذية وامتيازاتها وحدودها...«، حيث تعمق الباحث في 
تف�سيل �سالحيات كل من رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية ومجل�ص الوزراء والوزراء اأنف�سهم، وكذلك �سالحيات 

الجهات الإدارية المعاونة، اإ�سافة اإلى العمل على تو�سيح العالقة التي تربط ما بين هذه الجهات.
في حين تاأتي الدرا�سة الثانية، تحت عنوان »عملية تح�سير الد�ستور الفل�سطيني وطريقة تبنيه: لماذا، 
كيف، ولماذا الآن؟« لتتناول عر�سًا للمراحل التي مرت بها العملية الد�ستورية الفل�سطينية، بما فيها 
الفل�سطينية والقانون  للدولة  الد�ستور  الفل�سطيني، والتمييز بين م�سروع  الد�ستور  اآليات تبني وتعديل 
العملية  تواجهها  التي  ال�سائكة  الم�سائل  بع�ص  مناق�سة  اإلى  اإ�سافة  الفل�سطينية،  لل�سلطة  الأ�سا�سي 
بممار�سة  المخولة  الجهة  تحديد  وم�ساألة  غيره  على  الد�ستور  �سمو  بم�ساألة  تتمثل  والتي  الد�ستورية 

ال�سلطة الد�ستورية التاأ�سي�سية.
اأما الدرا�سة الثالثة فقد اخت�ست بالحديث عن »دور الرقابة الد�ستورية في تعزيز دولة القانون«، حيث 
ابتداأت بالتمييز بين ماهية »الدولة القانونية« من جهة، و»دولة القانون« من جهة اأخرى، ثم ف�سلت 
عملية الرقابة الد�ستورية �سمن اأطر معينة تتمثل بـ: �سمو الد�ستور، والف�سل بين ال�سلطات، والرقابة 
ال�سلطات والديمقراطية. بعد ذلك، ومن خالل الدرا�سة  واأثرها على مفهوم الف�سل بين  الد�ستورية 
ودور  اأثر  بيان  مع  اإعداده  واإجراءات  الد�ستور  �سناعة  عملية  تفا�سيل  على  الطالع  يمكن  الرابعة، 

العوامل والموؤثرات الخارجية )الدولية( في تلك العملية.
واأخيرًا، جاءت الدرا�سة الخام�سة بعنوان »الإطار الد�ستوري للدولة الفل�سطينية الم�ستقبلية: مراجعة 
وتوثيق لوجهات النظر الفل�سطينية«، وهي الدرا�سة الأطول في هذا الكتاب، حيث تغطي عدة محاور 
هامة في المجال الد�ستوري والت�سريعي، ففي الف�سل الأول تم العمل على التمييز بين مجموعة من 
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وال�سلطة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  من  كل  بين  الف�سل  تو�سيح  تم  حيث  والم�سميات،  المفاهيم 
الفل�سطينية، والف�سل بين ال�سلطات الثالث، وبين الرئا�سة والحكومة، واأخيرًا بين ما هو عام وما هو 
خا�ص. اأما الف�سل الثاني منها فقد ف�سل فيه الباحث عملية �سنع القوانين والجهات المخولة بذلك 
وما يواجه تلك العملية من �سعوبات، اإ�سافة اإلى تف�سيل اآليات تنفيذ هذه القوانين من خالل المحاكم 
مبادئ  حيث  من  العام  بالمال  المتعلق  للجانب  التطرق  تم  الثالث  الف�سل  وفي  اأ�سكالها.  بمختلف 
بين  العالقة  يتناول  اأخير  بف�سل  الدرا�سة  وتختتم  المال.  هذا  اإدارة  اإ�سالح  وكيفية  حمايته  واآليات 
الدين والدولة وكل ما ورد بهذا الخ�سو�ص في القوانين والت�سريعات الفل�سطينية وعلى راأ�سها م�سروع 
الد�ستور الفل�سطيني والقانون الأ�سا�سي من تحديد للتوجه الديني للدولة من حيث كونها »اإ�سالمية« اأم 
»علمانية« وما يتعلق بالأديان الأخرى في الأرا�سي الفل�سطينية، واأبرز نقاط التقاطع والخالف التي قد 

تبرز نتيجة لهذا البعد الديني في الت�سريعات الفل�سطينية. 
ال�سا�سي وم�سروع  القانون  بينها مقارنة بع�ص ما ورد في  �سبع مالحق، من  الكتاب على  كما يحتوي 
د�ستور دولة فل�سطين. كما ت�سمنت المالحق النظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية والميثاق 

الوطني الفل�سطيني، اإ�سافة اإلى وثيقة اإعالن الإ�ستقالل. 
اإن الدرا�سات طي هذا الكتاب تمت كتابتها ون�سر اأغلبها في فترات زمنية م�ست، على مدى ال�سنوات 
الثمانية الما�سية، ومنذ ذلك الحين �سهدت ال�ساحة الد�ستورية والت�سريعية الفل�سطينية مجموعة من 
التغيرات والتحولت  -   الهام�سية والمف�سلية  -   والتي بدورها اأدت اأحيانًا اإلى اإثبات توقعات وفر�سيات 
هذه  وغنى  اأهمية  من  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  يقلل  ل  وهذا  اأخرى.  اأحيانًا  مخالفتها  واإلى  الباحث 
الدرا�سات التي ارتاأينا المحافظة على �سيغتها التي ن�سرت فيها اأول مرة، دون تحديث اأو تغيير؛ نظرًا 
والهدف  بالفكرة  ي�سر  قد  فيها  تغيير  فاأي  كتابتها،  واكبت  التي  الظروف  في ظل  ومغزاها  لأهميتها 

الرئي�سيين لهذه الدرا�سات، لذا كان من الأهمية بمكان اإدراجها بن�سها الأ�سلي. 
ولكن ل بد من التاأكيد على �سرورة واأهمية قيام الباحثين بمواكبة ودرا�سة وتق�سي التغيرات والتحولت 
فالدرا�سات  والجديدة،  الحالية  الفل�سطينية  والت�سريعية  الد�ستورية  ال�سيا�سات  وتحليل  طراأت،  التي 
الم�سمولة هنا تبقى عبارة عن تحليالت اعتمدت على ما كان يعتقده الباحث في حينه، واكت�سبت قيمتها 
�سمن الإطار الزمني والتاريخي في ذلك الوقت. وبالتالي تحتوي هذه الأوراق البحثية والدرا�سات على 
تفا�سيل ومعلومات قد تحتاج اإلى تحديث واإعادة تقييم ودرا�سات جديدة في ظل التغيرات الطارئة على 

ال�ساحة الفل�سطينية وخا�سة الد�ستورية منها.
ونظرًا اإلى اإدراج هذه الدرا�سات بال�سكل الأ�سلي الذي ن�سرت فيه للمرة الأولى، �سيالحظ وجود نماذج 
اإلى درا�سات  الكتاب مق�سم  اأن  العلمي في بع�ص هذه الأبحاث والدرا�سات. وبما  التوثيق  مختلفة من 
منف�سلة فلن يوؤثر اختالف اأ�ساليب التوثيق ب�سكل الكتاب وتنظيمه. كما ل بد واأن يفيد ذلك الطلبة 
وجمهور القراء، من خالل تعريفهم بطرق واأ�ساليب توثيق مختلفة يتم اتباعها خالل العمل على مثل 

هذا النوع من الدرا�سات والأبحاث.

واخيرًا، ل بد من التاأكيد على اأن الهدف من اإ�سدار هذا الكتاب هو اأكاديمي بحت، ولي�ص �سعيًا لأي 
�سكل من اأ�سكال الربح التجاري اأو المادي؛ فهذا الكتاب مخ�س�ص لغايات ال�ستفادة منه من قبل طلبة 
م�ساقات القانون الد�ستوري والقانون الإداري والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني في كلية الحقوق والإدارة 
اإلى المهتمين بالق�سايا الد�ستورية.  العامة في جامعة بيرزيت وفي الجامعات الفل�سطينية بالإ�سافة 
ذلك وُيحتفظ بحق ن�سر الدرا�سات الواردة فيه لجهات الن�سر الأ�سلية، وقد تمت الإ�سارة في بداية كل 
درا�سة حول المكان الذي ن�سرت فيه الدرا�سة الأ�سلية. علمًا باأن الدرا�سة الأولى في هذا الكتاب لم 
ي�سبق ن�سرها �سابقًا، وهي درا�سة تمت مراجعتها وتحكيمها واإقرارها في كلية الحقوق والإدارة العامة 
في جامعة بيرزيت. وقد ارتاأى الموؤلف اأن يراجع الكتاب بدرا�ساته المختلفة لغويًا ونحويًا، ومراجعة 
التوثيق، ليتنا�سب مع التجميع في هذا الكتاب، دون الم�سا�ص بالمحتوى الأ�سلي للدرا�سات المن�سورة 
�سابقاً.* ختاما، اأ�سكر الزميل الأ�ستاذ ر�ساد توام، من�سق وحدة البحث العلمي والن�سر، لإ�سرافه على 

اإخراج هذا الكتاب.
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الدرا�سة الأولى

 �سالحيات ال�سلطة التنفيذية واإمتيازاتها وحدودها:

ال�سلطة الفل�سطينية كحالة درا�سية

والإدارة  الحقوق  كلية  قبل  من  للن�سر  اإجازتها  وتمت  محكمة،  الدرا�سة  هذه  تنويه: 
العامة بجامعة بيرزيت عام 2010، وقد اأعدت بدعم من الم�سروع الفرن�سي الداعم 

للكلية. 
تغطي الدرا�سة فترة ال�سلطة الفل�سطينية ما بين 1994 -  2009، مع التركيز على الفترة 

التي تلت تبني القانون الأ�سا�سي المعدل لعام 2003.
 ،)Chicago Manual of Style( �سيكاغو  نظام  با�ستخدام  الدرا�سة  هذه  توثيق  تم 

اأ�سلوب »الموؤلف -  العنوان«.
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فل�سطينيي ال�سفة الغربية وقطاع غزة لي�سوا مواطنين بالمعنى القانوني للكلمة، بل عديمي الجن�سية، 
اإل اأن ال�سلطة الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها دخلت في عالقة مبا�سرة مع فل�سطينيي ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة، من حيث كونها منتخبة من جهة، ومن حيث تقديمها لخدمات تقدمها عادة الدولة لمواطنيها من 
جهة اأخرى، وهو ما جعلها تح�سل على ال�سخ�سية القانونية العامة بموجب القانون الفل�سطيني، كما 

اآلت اإليها ال�سالحيات التي كانت تخ�ص ال�سلطات المركزية للدول التي حكمت فل�سطين. 
مهمة  كانت  اأحيانًا،  والمتناق�سة  المختلفة  القانونية  والأنظمة  القوانين  من  الهائل  الخ�سم  هذا  في 
توحيد  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  للدولة  تح�سيرًا  الموؤ�س�سات  ببناء  تتمثل  الفل�سطينية،  ال�سلطة 
اأ�سا�سًا  تبنت  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  يبدو  العمليتين  هاتين  راقبنا  ما  فاإذا  الفل�سطينية،  القوانين 
الخدمات  تقديم  لت�سهيل  الإداري  التركيز  عدم  عنا�سر  ببع�ص  طّعمتها  لكنها  الإدارية،  المركزية 
للمواطنين من جهة، متجاوزة بذلك قدر الإمكان ال�سعوبات التي تن�ساأ عن الف�سل الجغرافي القائم 
بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة، بل وحتى بين مناطق ال�سفة الغربية نف�سها، ومن جهة اأخرى قامت 
انتخابات محلية  اأول  اإجراء  الإدارية عن طريق  الالمركزية  اأهم ركائز  بتدعيم  الفل�سطينية  ال�سلطة 
)واإن على مراحل( في معظم مدن وقرى ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومنح الهيئات المحلية ال�سخ�سية 
العتبارية بموجب القانون.)5( كما تم اإن�ساء العديد من الهيئات والموؤ�س�سات العامة، ومنحها ال�سخ�سية 

العتبارية الم�ستقلة لتقوم باإدارة مرفق عام. 
ال�سلطة  تنازًل من قبل  لي�ص  اأ�سيلة لهيئات محلية منتخبة  التدريجي نحو منح �سالحيات  التوجه  اإن 
المركزية عما كان لها من �سالحيات، اإل اأنه مع ذلك مرهون بما يمنحه القانون، اإذ يفر�ص تحديدات 
من حيث امتدادها )نطاق جغرافي واإداري معين(، كما اأنه يمنح ال�سلطة المركزية، عن طريق وزير 
مخت�ص )وزير الحكم المحلي بالن�سبة للهيئات المحلية(، �سلطات رقابية وا�سعة على اأعمالها �سمن 
حدود القانون، بالتالي فاإن النظام الإداري الفل�سطيني ما زال يتمحور حول ال�سلطات المركزية، �سواء 
كان رئي�ص ال�سلطة، الذي يمار�ص مهامه التنفيذية على الوجه المبين في القانون الأ�سا�سي؛)6( اأو عن 
طريق مجل�ص الوزراء، الذي يعتبر »الأداة التنفيذية والإدارية العليا؛«)7( اأو عن طريق الوزراء كل في 

حدود وزارته. 
ال�سلطة  قيام  بعد  الفل�سطيني  الإداري  والنظام  المركزية  بال�سلطات  التعريف  البحث  هذا  يهدف 
الوطنية على جزء من الأر�ص الفل�سطينية المحتلة، و�سيتم العتماد ب�سكل اأ�سا�سي على الأدبيات ذات 
العالقة بالتنظيم الإداري وخا�سة تلك المتعلقة بال�سلطة المركزية. اأما من حيث تطور النظام الإداري 
الفل�سطيني بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية، وطريقة عمل ال�سلطات المركزية، ف�سيتم العتماد ب�سكل 
رئي�سي على الت�سريعات ال�سادرة عن ال�سلطة الفل�سطينية ذات العالقة بالنظام الإداري الفل�سطيني. 

)5(  بموجب المادة )3( من قانون رقم )1( ل�سنة 1997 ب�ساأن الهيئات المحلية الفل�سطينية )قانون الهيئات المحلية الفل�سطينية(. 

)6(  المادة )38( من القانون الأ�سا�سي المعدل لعام 2003 )القانون الأ�سا�سي المعدل(. 

)7(  المادة )63( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

�صالحيات ال�صلطة التنفيذية واإمتيازاتها وحدودها: ال�صلطة الفل�صطينية كحالة درا�صيةالدرا�صة الأوىل )2010(

مقدمة
اإن اأحد مهام القانون الإداري الرئي�سية هو حكم الإدارة من حيث تنظيمها وتحديد �سورها واأنواعها، 
وبما اأن الدولة هي اأهم اأ�سخا�ص القانون العام، فاإن درا�سة �سور التنظيم الإداري المختلفة في الدول 
المرافق  تنظيم  من  �سكل  الإدارية هي  والمركزية  الإداري.  القانون  �سمن حقل  رئي�سية  مكانة  تحتل 
اأقدم �سورها، وهي تعني تركيز مظاهر الوظيفة الإدارية في يد هيئة واحدة، هي  اإنها  العامة،)1( بل 
ال�سلطة المركزية، دون م�ساركة هيئات محلية منتخبة اأو مرافق عامة م�ستقلة. اإل اأنه، ومع تطور الدول 
وتنوع وظائف الدولة ومهامها، بداأت ال�سلطة المركزية بتفوي�ص جزٍء من �سالحياتها الإدارية تدريجيًا 
ل�سمان  وذلك  اأوًل،  الإداري  التركيز  عدم  اأ�سلوب  طريق  عن  المطلقة،  المركزية  حدة  من  للتخفيف 
ح�سن �سير عمل الجهاز الإداري وفعاليته وقربه من المواطنين.)2( اإل اأن مثل هذا التفوي�ص قد ي�سل 
اإلى درجة اأعمق، حيث يقوم الم�سّرع بمنح هيئات محلية منتخبة اأو مرافق عامة م�ستقلة �سالحيات 

اإدارية كانت بالأ�سل ل�سلطات الدولة المركزية )الالمركزية الإقليمية)3( والمرفقية(.)4(  

وال�سلطة الفل�سطينية ن�ساأت بموجب اتفاقيات اأو�سلو التي نظمت طريقة عمل مجل�ص ال�سلطة اأوًل والمجل�ص 
الت�سريعي المنتخب ثانية. بالمقابل، ورثت ال�سلطة الفل�سطينية قوانين كانت �سارية على ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة تعود اإلى الدولة العثمانية، والنتداب البريطاني، والحكم الم�سري على قطاع غزة والأردني في 
ال�سفة الغربية، بالإ�سافة اإلى مجموعة كبيرة من الأوامر الع�سكرية التي عدلت القانون ال�ساري ليتنا�سب 
مع الو�سع الجديد وم�سالح دولة الحتالل، ومنها اإن�ساء الحكم الع�سكري ومن ثم الإدارة المدنية لإدارة 

�سوؤون المدنيين الفل�سطينيين، ولكنها اأبقت على النظامين القانونيين في ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

بالإ�سافة اإلى ما �سبق، تعاملت ال�سلطة الفل�سطينية مع اإرٍث تاريخيٍّ لمنظمة التحرير وكادرها، الذين 
موؤ�س�ساتها.  وفي  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سيطرة  تحت  الواقعة  الفل�سطينية  الأرا�سي  في  توطينهم  تم 
وبالرغم من اأهمية التنظيم الإداري على م�ستوى منظمة التحرير، اإل اأن هذا البحث ُيعنى ب�سكل اأ�سا�سي 
لل�سيادة  تفتقر  لأنها  بدولة،  لي�ست  ال�سلطة  اأن  من  فبالرغم  الفل�سطينية.  لل�سلطة  الإداري  بالتنظيم 
اأن  1967، وبالرغم من  اإ�سرائيل ما زالت تحتل الأر�ص الفل�سطينية منذ عام  الخا�سة بالدول، ولأن 
اأو غير مبا�سرة، لتلبية حاجة للم�سلحة  )1(  يدل هذا التعبير على الن�ساط الذي تاأخذه الإدارة على عاتقها، ب�سورة مبا�سرة 

العامة. للمزيد حول هذا المو�سوع، راجع: اأوليفيه دوهاميل وايف ميني، املعجم الد�ستوري )ترجمة من�سور القا�سي وزهير 
�سكر( )بيروت: الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1996(، 1054  -  1057؛ محمد رفعت عبد 

الوهاب، مبادئ واأحكام القانون الإداري )بيروت: من�سورات الحلبي الحقوقية، 2005(، 114 - 118.  
�سطناوي، مبادئ  راجع: علي  الالح�سرية(،  اأو  وزارية  الال  اأو  الإداري  الالتمركز  )اأو  الإداري  التركيز  للمزيد حول عدم    )2(

واأحكام،  مبادئ  الوهاب،  عبد  205 - 221؛   ،)1994 الطالبية،  للخدمات  العربي  المركز  )عمان:  الأردين  الإداري  القانون 
119 - 124؛ جورج �سعد، القانون الإداري العام واملنازعات الإدارية )بيروت: من�سورات الحلبي الحقوقية، 2006(، 23 - 25. 

وميني،  دوهاميل  311 - 333؛  الأردين،  الإداري  القانون  مبادئ  �سطناوي،  علي  راجع:  الإقليمية،  الالمركزية  حول  للمزيد    )3(

املعجم الد�ستوري، 912 - 913؛ عبد الوهاب، مبادئ واأحكام، 132 - 140؛ �سعد، القانون الإداري، 26 - 30.
)4(  راجع: عبد الوهاب، مبادئ واأحكام، 123 - 124.
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ومجل�ص  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  من  كل  عن  ال�سادرة  والقرارات  المرا�سيم  مراجعة  �سيتم  كما 
2003 اأي بعد دخول القانون الأ�سا�سي المعدل حيز التنفيذ، حيث �سيتم  الوزراء والوزراء، منذ عام 
قيا�ص مدى احترام وان�سجام ممار�سة ال�سلطة التنفيذية المركزية مع ما لها من �سالحيات بموجب 

القانون الأ�سا�سي المعدل.)8( 
يمكن تق�سيم الإدارة المركزية اإلى: اإدارة مركزية تنفيذية واإدارة مركزية معاونة، حيث تتكون الأخيرة 
من اأجهزة اأو هيئات م�ستقلة تكون من بين مهامها الرقابة على الإدارة المركزية التنفيذية، اأو تقديم 
المعاونة،  المركزية  الإدارة  مهام  اأن  اإل  وجه.  اأكمل  على  بمهامها  للقيام  لها،  ال�سرورية  ال�ست�سارة 
الرقابية وال�ست�سارية، قد تتجاوز ال�سلطة المركزية التنفيذية لت�سل اإلى هيئات الدولة كافة، بما فيها 
الهيئات الالمركزية الإقليمية والمرفقية، بل وحتى ال�سلطات العامة الأخرى، مثل المحاكم والمجل�ص 
الت�سريعي، �سريطة اأن تنح�سر مهامها الرقابية وال�ست�سارية على الأعمال الإدارية لهذه الهيئات ولي�ص 
على اأعمالها الت�سريعية، ال�سيا�سية -  الحكومية، والق�سائية. وت�سمل الإدارة المركزية التنفيذية رئي�ص 
ال�سلطة الفل�سطينية، مجل�ص الوزراء، الوزارات، والحكام الإداريين )المحافظ(. اأما الإدارة المركزية 

المعاونة فهي ت�سمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ديوان الفتوى والت�سريع، وديوان الموظفين. 
الدولة  لوظائف  العملي  التنفيذ  م�سوؤولة عن  الإدارة  اإن  اأوًل:  رئي�سيين:  اإدعاءين  البحث من  ينطلق هذا 
هو  الد�ستور  اإن  اإذ  الد�ستوري.)9(  بالقانون  متاأ�سلة  جذورها  فاإن  ال�سبب  ولهذا  ملمو�سًا،  واقعًا  وجعلها 
الأ�سا�ص المبا�سر وغير المبا�سر الذي يرتكز عليه وجود اأجهزة الدولة وي�ستند عليه �سلطانها.)10( ل يمكن 
اعطاوؤها  يمكن  الد�ستور  من  انطالقًا  اأنه  اإذ  م�ستقلة،  ب�سورة  الإداري  والقانون  الإدارة  تتحدد  اأن  اإذن 
تعريفها.)11( ثانيًا: ل يمكن النظر اإلى الإدارة كونها جهاز دولة بمعزل عن النظام ال�سيا�سي ككل، فقواعد 
جميعًا  توؤثر  ال�سيا�سية  القوى  وو�سع  العامة،  ال�سلطات  بين  القائمة  العالقة  ونموذج  ال�سيا�سية،  اللعبة 
ب�سكل  تتوقف  الإدارية  التوازنات  فاإن  ولذلك  العمل.  في  جدارتها  وتحدد  الداخلي  الإدارة  انتظام  في 
اأ�سا�سي على المبادئ التي يقوم عليها النظام العام.)12( انطالقًا مما �سبق، �سوف يتم التعر�ص ل�سلطات 
يتم و�سع  اأن  والمعاونة، على  التنفيذية  المركزية  لل�سلطات  تقديم  يليه  اأوًل،  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص 
ال�سالحيات الإدارية في اإطارها الد�ستوري و�سمن عالقات القوى والتفاعالت ال�سيا�سية التي تحيط بها.  

)8(  اإن ال�سبب من وراء الكتفاء بمراجعة ما �سدر عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية من قرارات ومرا�سيم منذ العام 2003 هو اأن 

المعيار المعتمد لتحديد �سالحيات كل من رئي�ص ال�سلطة ومجل�ص الوزراء هو القانون الأ�سا�سي المعدل. 
)9(  للمزيد حول عالقة القانون الإداري بالقانون الد�ستوري، راجع: عبد الوهاب، مبادئ واأحكام، 18 - 20؛ محيي الدين القي�سي، 

القانون الإداري العام )بيروت: من�سورات الحلبي الحقوقية، 2007(، 6؛ �سعد، القانون الإداري، 17 - 18؛ نواف كنعان، القانون 
الإداري )الكتاب الأول( )عمان: دار الثقافة للن�سر والتوزيع والدار العلمية الدولية للن�سر والتوزيع، 2002(، 97 - 105. 

)10(  دوهاميل وميني، املعجم الد�ستوري، 37. 

)11(  جورج ڤوديل وپيار دلڤولڤيه، القانون الإداري )اجلزء الأول(، )ترجمة من�سور القا�سي( )بيروت: الموؤ�س�سة الجامعية 

للدرا�سات والن�سر والتوزيع، 2008(، 7.
)12(  دوهاميل وميني، املعجم الد�ستوري،  40. 

الف�سل الأول: 

رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية

ينتخب رئي�ص ال�سلطة انتخابًا عامًا ومبا�سرًا من ال�سعب الفل�سطيني،)13( وتكون مدة وليته اأربع �سنوات، 
ويحق له تر�سيح نف�سه لفترة رئا�سية ثانية على األ ي�سغل من�سب الرئا�سة اأكثر من دورتين متتاليتين.)14( 
وبحكم انتخابه ال�سعبي المبا�سر فاإن الرئي�ص غير م�سوؤول اأمام المجل�ص الت�سريعي، والو�سيلة الوحيدة 
ثلثي  باأغلبية  الت�سريعي  المجل�ص  عليها  يوافق  التي  وال�ستقالة  الوفاة  حالة  غير  في  من�سبه  ل�سغور 
العليا  الد�ستورية  المحكمة  من  قرار  على  بناًء  يتم  ما  وهو  القانونية،  الأهلية  فقدان  هي  اأع�سائه، 

وموافقة المجل�ص الت�سريعي باأغلبية ثلثي اأع�سائه.)15( 
لكن الدول التي تعطي لرئي�ص الدولة �سالحيات تنفيذية دون اأن يكون م�سوؤوًل )�سيا�سيًا( اأمام البرلمان، 
تتبنى في العادة اآليات ل�سمان م�سوؤولية جهة ما لما يقوم به رئي�ص الدولة من مهام كجزء من ال�سلطة 
خالل  من  التنفيذية  �سالحياته  الدولة  رئي�ص  يمار�ص  حيث  فرن�سا  في  الحال  هو  هذا  التنفيذية.)16( 
مجل�ص الوزراء )الذي يكون جزءًا ل يتجزاأ منه ويراأ�ص جل�ساته( ويوقع رئي�ص الوزراء اأو الوزير المعني 
بجانب رئي�ص الدولة في ممار�سة ال�سالحيات التنفيذية.)17( بهذا المعنى جاء القانون الأ�سا�سي مبتورًا 
ب�سبب ورود �سالحيات تنفيذية لرئي�ص ال�سلطة دون اأن يكون الرئي�ص جزءًا من مجل�ص الوزراء، ودون 
اأن يلزم القانون الأ�سا�سي رئي�ص ال�سلطة بالح�سول على توقيع رئي�ص الوزراء اأو الوزير المخت�ص على 

ما يتم اتخاذه من اإجراءات ل�سمان م�سوؤولية الأخيرين اأمام المجل�ص الت�سريعي. 
ين�ص القانون الأ�سا�سي المعدل �سراحة على اأنه »فيما عدا ما لرئي�ص ال�سلطة الوطنية من اخت�سا�سات 
مجل�ص  اخت�سا�ص  من  والإدارية  التنفيذية  ال�سالحيات  تكون  الأ�سا�سي،  القانون  يحددها  تنفيذية 
الوزراء«)18( كما ن�ص على اأن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية يمار�ص »مهامه التنفيذية على الوجه المبين 
في هذا القانون.«)19( اإل اإن اإفراد باب خا�ص لرئي�ص ال�سلطة قبل ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية دليل 
يقوم  الذي  ال�سلطات،  بين  الحديث  الف�سل  عليه  يقوم  الذي  للمنطق  الأ�سا�سي  القانون  تبني  على 

)13(  المادة )34( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

 )14(  المادة )36( من القانون الأ�سا�سي المعدل، بعد اأن تم تعديلها بموجب القانون الأ�سا�سي ل�سنة 2005م بتعديل بع�ص اأحكام

القانون الأ�سا�سي المعدل ل�سنة 2003م )القانون الأ�سا�سي ل�سنة 2005(. 
)15(  المادة )37( من القانون الأ�سا�سي المعدل والمادة )24 /5( من قانون المحكمة الد�ستورية العليا رقم )3( ل�سنة 2006 

)قانون المحكمة الد�ستورية العليا(. 
)16(  حول مفهوم ال�سلطة التنفيذية اأو الإجرائية، راجع: ڤوديل ودلڤولڤيه، القانون الإداري،  8 - 16.

)17(  معهد الحقوق، الإطار القانوين والتنظيمي لإدارة احلكومة للعملية الت�سريعية: الواقع الفل�سطيني )بيرزيت: معهد الحقوق، 

2007(، 88؛ ڤوديل ودلڤولڤيه، القانون الإداري، 19 - 25.

)18(  المادة )63( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)19(  المادة )38( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

�صالحيات ال�صلطة التنفيذية واإمتيازاتها وحدودها: ال�صلطة الفل�صطينية كحالة درا�صيةالدرا�صة الأوىل )2010(
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 عا�صم خليل

التي  الرئي�سية  الأجهزة  بين  ال�ستقالل  ولي�ص  الثالث  ال�سلطات  بين  المتبادلة  والرقابة  التعاون  على 
تنفيذي وح�سب،  اأنه جهاز  ال�سلطة على  رئي�ص  اعتبار  المعنى، ل يمكن  بهذا  ال�سلطات.  تمار�ص هذه 
فهو بعك�ص الأجهزة الحكومية الرئي�سية الثالث )البرلمان والحكومة والمحاكم( يرتبط ويعك�ص وحدة 
و�سمو الدولة والأمة ولي�ص محدودية الأجهزة التي تمار�ص �سلطاتها الثالث. وقد ميز م�سروع الد�ستور 
الفل�سطيني )الم�سودة الثالثة( بين �سالحيات رئي�ص الدولة من جهة، و�سالحياته التنفيذية من جهة 

اأخرى،)20( وهو تاأثر وا�سح بما ورد في الد�ستور الفرن�سي.)21(
كما اأن كون مجل�ص الوزراء يعتبر ال�سلطة التنفيذية والإدارية العليا ل يعني باأن �سالحيات الرئي�ص، ك�سلطة 
تلك  اأي  التنفيذية،  للمهام  هنا  التحديد  اإن  اإذ  الأ�سا�سي،  القانون  في  ورد  بما  مح�سورة  مركزية،  اإدارية 
المرتبطة بو�سع برنامج �سيا�سي عام والعمل على تنفيذه بالإ�سافة اإلى الإ�سراف على الإدارة في الدولة. لهذا 
يجب الإ�سارة اأي�سًا اإلى وجود �سالحيات اإدارية لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية اأ�سا�سها القانوني نجده خارج 

القانون الأ�سا�سي، بل، في بع�ص الأحيان، خارج الت�سريعات ال�سادرة عن ال�سلطة الفل�سطينية نف�سها.)22( 
بع�ص  ال�سلطة  لرئي�ص  الأ�سا�سي،  القانون  عليها  ن�ص  التي  »التنفيذية«  �سالحياته  اإلى  بالإ�سافة 
ال�سالحيات »الت�سريعية« و»الق�سائية«. يمار�ص رئي�ص ال�سلطة هذه ال�سالحيات عن طريق مرا�سيم اأو 
قرارات اإل اأنه ل يمكن اعتبارها »قرارات اإدارية« بالمعنى الدقيق، والرقابة عليها لي�ست لمحكمة العدل 
العليا الفل�سطينية.)23( وهذا ل يعني تح�سين بع�ص القرارات الإدارية، بل يعني بب�ساطة باأن مثل هذه 
القرارات ل يمكن اعتبارها قرارات اإدارية من حيث المو�سوع، واإن �سدرت من حيث ال�سكل عن �سلطة 
لوائح  تبني  مثل  ت�سريعية،  بمهام  تقوم  عندما  فهي  للحكومة،  بالن�سبة  الأمر  كذلك  مركزية.  اإدارية 
تنفيذية اأو اأنظمة، فاإنها تقوم بممار�سة ال�سلطة الت�سريعية، �سريطة اأن تحترم الهرمية القانونية. بهذا 

المعنى، فاإن مثل هذه ال�سالحيات تدخل �سمن موا�سيع القانون الد�ستوري ولي�ص القانون الإداري. 

)20(  تن�ص المادة )112( من الم�سودة الثالثة لم�سروع الد�ستور الفل�سطيني على اأن »رئي�ص الدولة هو رئي�ص الجمهورية، يحمي 

وُيمار�ص  العامة.  لل�سلطات  المنتظم  وال�سير  الوطني،  وال�ستقالل  الدولة  بقاء  ا�ستمرار  وي�سمن  ال�سعب،  ووحدة  الد�ستور 
اخت�سا�ساته، وتحدد م�سوؤولياته وفقًا لأحكام الد�ستور. وفيما عدا ما يتم اإ�سناده د�ستورًيا اإلى رئي�ص الدولة من اخت�سا�سات 

تكون الخت�سا�سات التنفيذية والإدارية للحكومة من اخت�سا�ص مجل�ص الوزراء.« 
)21(  للمزيد حول �سالحيات رئي�ص الجمهورية في الجمهورية الخام�سة، راجع: دوهاميل وميني، املعجم الد�ستوري،  658 - 662.

)22(  �سيحاول هذا البحث تغطية هذه ال�سالحيات الموجود في ن�سو�ص ت�سريعية مختلفة قدر الإمكان واإن تم العتماد بالأ�سا�ص 

على ما ورد في القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني والت�سريعات الأخرى ال�سادرة عن ال�سلطة الفل�سطينية. 
)23(  بموجب المادة )33( من قانون ت�سكيل المحاكم النظامية رقم )5( ل�سنة 2001م: »تخت�ص محكمة العدل العليا بالنظر فيما 

يلي: ... 2 -  الطلبات التي يقدمها ذوو ال�ساأن باإلغاء اللوائح اأو الأنظمة اأو القرارات الإدارية النهائية الما�سة بالأ�سخا�ص اأو الأموال 
ال�سادرة عن اأ�سخا�ص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية. 3 -  الطلبات التي هي من نوع المعار�سة في الحب�ص التي يطلب 
4 -  المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث  اأوامر الإفراج عن الأ�سخا�ص الموقوفين بوجه غير م�سروع.  اإ�سدار  فيها 
التعيين اأو الترقية اأو العالوات اأو المرتبات اأو النقل اأو الإحالة اإلى المعا�ص اأو التاأديب اأو ال�ستيداع اأو الف�سل، و�سائر ما يتعلق 
بالأعمال الوظيفية. 5 -  رف�ص الجهة الإدارية اأو امتناعها عن اتخاذ اأي قرار كان يجب اتخاذه وفقًا لأحكام القوانين اأو الأنظمة 
المعمول بها. 6 -  �سائر المنازعات الإدارية. 7 -  الم�سائل التي لي�ست ق�سايا اأو محاكمات بل مجرد عرائ�ص اأو ا�ستدعاءات خارجة 

عن �سالحية اأي محكمة ت�ستوجب ال�سرورة الف�سل فيها تحقيقًا للعدالة. 8 -  اأية اأمور اأخرى ترفع اإليها بموجب اأحكام القانون.«

المبحث الأول: ال�سالحيات الت�سريعية لرئي�س ال�سلطة 

الفل�سطينية وعالقته بالمجل�س الت�سريعي

المطلب الأول: عالقة رئي�س ل�صلطة بالمجل�س الت�صريعي
الأخرى م�ساحات  والت�سريعات  الأ�سا�سي  القانون  الت�سريع، ترك  الرئي�ص في عملية  اإلى دور  بالإ�سافة 
وا�سعة لتدخل رئي�ص ال�سلطة بالمجل�ص الت�سريعي كموؤ�س�سة. فرئي�ص ال�سلطة هو من يفتتح الدورة العادية 
الأولى للمجل�ص، ويلقي بيانه الفتتاحي.)24( كما ون�ص النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي)25( باأن انعقاد 
المجل�ص في دورته العادية ال�سنوية يتم اأي�سًا بدعوة من رئي�ص ال�سلطة الوطنية،)26( لكنه لم ين�ص على 
�سالحية للرئي�ص بدعوة المجل�ص الت�سريعي اإلى النعقاد في دورة »غير عادية.«)27(  اإل اأن النظام الداخلي 
يتحدث عن اإمكانية انعقاد المجل�ص في »جل�سة طارئة«)28( اأو في »جل�سة �سرية«)29( بناء على طلب رئي�ص 

ال�سلطة الوطنية، بالإ�سافة اإلى رئي�ص المجل�ص، اأو طلب كتابي مقدم من ربع اأع�ساء المجل�ص. 
تجدر الإ�سارة اإلى اأن مدة ولية المجل�ص الت�سريعي، كما هي مدة ولية رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية قبل 
التعديل الذي تم على القانون الأ�سا�سي عام 2005 كانت الفترة النتقالية. قبل ذلك الحين، لم تكن 
هناك اأية اإ�سارة اإلى انتخابات دورية. فاإذا علمنا اأن المرحلة النتقالية، بموجب اتفاقيات اأو�سلو، كانت 
تعني فترة خم�ص �سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية غزة واأريحا اأوًل )عام 1994(، فاإن الن�ص على ذلك 
في القانون الأ�سا�سي كما اأقره المجل�ص الت�سريعي عام 1997 كان طبيعيًا واإن كانت المدة المتبقية هي 
�سنتان فقط. اإل اأن عدم تنفيذ ما ورد في بنود التفاقية النتقالية وعدم التو�سل لتفاق حل دائم عام 
1999 اأدى بالمجل�ص الت�سريعي لتمديد فترة وليته ل�سنة اأخرى، وهو ما يعّد اإقرارًا منه على اأن مدة وليته 

2005م ب�ساأن الإنتخابات )قانون  )24(  المادة )52( من القانون الأ�سا�سي المعدل والمادة )110( من قانون رقم )9( ل�سنة 

النتخابات(. 
)25(  المادة )16(من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي ل�سنة 2000 )النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي(.

)26(  انظر على �سبيل المثال المر�سوم الرئا�سي رقم )5( ل�سنة 2006م ب�ساأن دعوة المجل�ص الت�سريعي لالنعقاد وال�سادر بتاريخ 

المكتب  هيئة  لنتخاب  النعقاد  اإلى  الت�سريعي  المجل�ص  فيها  يدعو  التي  الثانية(،  الت�سريعية  النتخابات  )بعد   2006/ 2/ 5

بالقتراع ال�سري بتاريخ 18 /2 /2006. كما اأ�سار المر�سوم اإلى اأن رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يفتتح الدورة العادية 
باإلقاء خطاب �سيا�سي �سامل. وقد قام الرئي�ص عبا�ص بدعوة المجل�ص الت�سريعي لالنعقاد بموجب المر�سوم رقم )27( ل�سنة 
2007م ب�ساأن دعوة المجل�ص الت�سريعي الثاني لالنعقاد في دورته العادية الثانية )بعد انتهاء حالة الطوارئ( اإل اأن المجل�ص 

الت�سريعي لم يتمكن من النعقاد. 
)27(  اأي خارج فترة انعقاد المجل�ص على دورتين كل منهما اأربعة اأ�سهر تبداأ الأولى في الأ�سبوع الأول من �سهر اآذار )مار�ص( 

والثانية في الأ�سبوع الأول من �سهر اأيلول. وهذا ين�سجم مع ما منحه القانون الأ�سا�سي لرئي�ص ال�سلطة من تبني قرارات بقوة 
القانون في حالت ال�سرورة التي ل تحتمل التاأخير وفي غير انعقاد المجل�ص الت�سريعي )المادة )43(من القانون الأ�سا�سي 

المعدل(، وهو ما �سناأتي على تف�سيله فيما بعد. 
)28(  المادة )22(من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي. 

)29(  المادة )25(من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي.
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تمتد فقط للمرحلة النتقالية، على اأن تتم انتخابات رئا�سية ونيابية اأخرى بعد قيام الدولة الفل�سطينية. 
اإل اأن قيام النتفا�سة الثانية وعدم التو�سل لتفاق نهائي وامتداد المرحلة النتقالية في الزمان اأدى اإلى 
بقاء كل من رئي�ص ال�سلطة واأع�ساء المجل�ص الت�سريعي في منا�سبهم. بل اإن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية 
قام عام 2002 باإ�سدار القانون الأ�سا�سي )الذي اأقره المجل�ص الت�سريعي عام 1997(، والذي ين�ص 

على �سريانه في الفترة النتقالية )التي كان من المفرو�ص اأنها انتهت عام 1999(!)30( 
لكن التعديل الذي طراأ على القانون الأ�سا�سي عام 2005 حدد ولية رئي�ص ال�سلطة واأع�ساء المجل�ص 
الت�سريعي باأربع �سنوات،)31( واأ�ساف باأن مدة الأربع �سنوات بالن�سبة للمجل�ص الت�سريعي يتم احت�سابها 
الت�سريعي  المجل�ص  واأن ولية  �سنوات ب�سورة دورية،)32(  اأربع  واأنها تجري مرة كل  انتخابه  تاريخ  من 
القائم تنتهي عند اأداء اأع�ساء المجل�ص الجديد المنتخب اليمين الد�ستورية.)33( هذا يعني باأن المجل�ص 
اليمين  اأداء  اإلى حين  تمتد  بل  ت�سريعية جديدة،  انتخابات  باإجراء  وليته  تنتهي  ل  القائم  الت�سريعي 
الذي  اليوم  نف�ص  2005 في  ل�سنة  الجديد رقم )9(  النتخابات  قانون  المقابل ن�ص  الد�ستورية. في 

5 /3 /2002( يمدد  2002م )�سادر عن الرئي�ص عرفات بتاريخ  اإلى �سدور مر�سوم رئا�سي رقم )1( ل�سنة  )30(  تجدر الإ�سارة 

فيه فترة الدورة الحالية للمجل�ص الت�سريعي ولمدة اأق�ساها ثالثة اأ�سهر. كما و�سدر مر�سوم رئا�سي رقم )3( ل�سنة 2002م 
)�سادر عن الرئي�ص عرفات بتاريخ 5 /6 /2002( ب�ساأن تمديد الدورة الحالية للمجل�ص الت�سريعي. لم يجد الباحث اأي مرا�سيم 
اأو قرارات غير ما �سبق ت�سير اإلى تمديد دورات المجل�ص الت�سريعي، قبل اإجراء النتخابات الت�سريعية الثانية. مع ذلك، يبدو 
اإ�سارة ل من قريب و ل من بعيد لوجود مثل هذا  اأنه ل توجد  ال�سارية  الأ�سا�سي والقوانين  للقانون  الدقيقة  المراجعة  من 

الخت�سا�ص )تمديد ولية المجل�ص الت�سريعي( لرئي�ص ال�سلطة اأو حتى للمجل�ص الت�سريعي نف�سه. 
)31(  المادة )1( من القانون الأ�سا�سي ل�سنة 2005.

)32(  المادة )47( من القانون الأ�سا�سي المعدل بعد اإ�سافة الفقرة 3 بموجب القانون الأ�سا�سي ل�سنة 2005. 

)33(  فاإذا علمنا اأن انتخاب اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي الثاني تم في 25 /1 /2006 فهل هذا يعني باأن ولية المجل�ص الت�سريعي 

تمتد حتى تاريخ 25 /1 /2010 )بحكم ن�ص القانون الأ�سا�سي الموجب لنتخابات دورية كل اأربع �سنوات(؟ اإن ولية المجل�ص 
الت�سريعي ل تنتهي بمرور اأربع �سنوات على موعد الإقتراع، بل اإن وليتهم في الأ�سل لم تبداأ يوم انتخابهم بل بحلف اليمين 
الد�ستورية )تمت جل�سة حلف اليمين بتاريخ 18 /2 /2006(، وذلك لأن المادة )47(مكرر من القانون الأ�سا�سي المعدل وهي 
المادة التي تم ا�ستحداثها بالتعديل الذي تم عام 2005 تن�ص على اأنه »تنتهي مدة ولية المجل�ص الت�سريعي القائم عند اأداء 
اأع�ساء المجل�ص الجديد المنتخب اليمين الد�ستوري.« لكن ال�سوؤال الذي ُيطرح هنا، هل هذه المادة مح�سورة بتنظيم الحالة 
القائمة وقت التعديل، اأي بوجود مجل�ص ت�سريعي قائم لم تكن وليته محددة بل ممتدة للفترة النتقالية، اأم اأنه �سيتم تطبيقها 
في كل مرة يكون هناك انتخابات ت�سريعية حيث تبقى ولية المجل�ص الت�سريعي القائم اإلى حين حلف اليمين الد�ستورية من 
ِقبل اأع�ساء المجل�ص الجديد؟ اإن التف�سير الأقرب اإلى ال�سواب، من وجهة نظر هذا الباحث هو التف�سير الثاني، فهو تحدث 
عن المجل�ص القائم ولم يتحدث عن »هذا المجل�ص القائم.« كما اإن اإدخال المادة )47( مكرر في ن�ص القانون الأ�سا�سي 
المعدل ي�سير اإلى �سريان هذه المادة كل مرة �ستتم فيها انتخابات ت�سريعية م�ستقبلية. فلو كان التف�سير الأول هو ال�سحيح 
لما كان من ال�سروري ا�ستحداث هذه المادة في ن�ص القانون الأ�سا�سي المعدل، بل كان من الكافي اأن تتم الإ�سارة اإلى هذه 
المادة النتقالية في القانون الأ�سا�سي ل�سنة 2005. للمزيد حول بدء ولية المجل�ص الت�سريعي الثاني بموجب المادة )47( 
مكرر يمكن مراجعة التحليل الذي ورد في قرار المحكمة العليا الفل�سطينية ب�سفتها محكمة د�ستورية في الطعن الد�ستوري 

رقم 1 /2006، بتاريخ 19 /12 /2006. 

�سدر فيه القانون الأ�سا�سي المعدل لعام 2005:)34( »ي�سدر الرئي�ص خالل مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر 
وت�سريعية  رئا�سية  انتخابات  لإجراء  فيه  يدعو  رئا�سيًا  مر�سومًا  المجل�ص  ولية  مدة  انتهاء  تاريخ  قبل 
ال�سحف  في  ويعلن  الر�سمية  الجريدة  في  وين�سر  القتراع،  موعد  ويحدد  الفل�سطينية،  الأرا�سي  في 
اأن الن�ص لم يكن وا�سحًا من حيث نتائج عدم الدعوة لالنتخابات من قبل  اإل  اليومية المحلية.«)35( 
تدعو لنتخابات  اأن  يمكنها  اأخرى  �سلطة  اأن هناك  اأم هل  تتم حكمًا؟  اأن  يمكن  فهل  ال�سلطة.  رئي�ص 
رئا�سية وت�سريعية؟ في الحالتين ل يمكن الإجابة اإل بالنفي. فكيف يمكن اأن تتم النتخابات حكمًا وهي 
تحتاج اإلى تح�سيرات كثيرة وطويلة، ول يمكنها اأن تتم دون م�ساهمة وعمل ال�سلطة التنفيذية وخا�سة 
وبالتالي  الن�ص  انعدام  ب�سبب  ال�سلطة،  رئي�ص  غير  اأخرى  ل�سلطة  الممكن  غير  من  اأنه  كما  رئي�سها؟ 

الخت�سا�ص، اأن تدعو اإلى النتخابات الت�سريعية والرئا�سية. 

بالإ�سافة اإلى ما �سبق، ل يحدد القانون موعدًا لالقتراع. فهل هذا يعني باأن الموعد يجب اأن يكون على 
الأقل بعد انق�ساء مدة الأربع �سنوات؟ اأم اأنه يمكن اأن يتم قبل ذلك؟ هل الولية المحددة باأربع �سنوات 
تعني باأنه من ال�سرورة بمكان اإجراء النتخابات بتاريخ محدد، مثاًل نف�ص تاريخ النتخابات الت�سريعية 
اليمين  حلف  عند  الت�سريعي  المجل�ص  ولية  بدء  تاريخ  نف�ص  اأو  25 /1 /2010(؟  بتاريخ  )اأي  ال�سابقة 
النتخابات  تحديد  اإن  اإذ  محدد،  بتاريخ  قانوني  التزام  بوجود  الباحث  هذا  يعتقد  ل  18 /2 /2010؟ 

تحديد هذا  قبل  بتقييمها  ال�سلطة  رئي�ص  يقوم  وعملية  �سيا�سية  لظروف  ي�ستجيب  اأن  يجب  وموعدها 
الموعد.)36( هذا يعني باأن اللتزام هو باإجراء النتخابات كل اأربع �سنوات، لكن تحديد التاريخ بال�سبط 
يترك لتقييم ال�سلطة التنفيذية وخا�سة رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية. وفي هذا التجاه، جاءت المادة 
)7( من قانون النتخابات رقم )9( ل�سنة 2009 حيث ن�ست على اأن: »ي�سدر الرئي�ص خالل مدة ل 
تقل عن ثالثة اأ�سهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولية المجل�ص مر�سومًا رئا�سيًا يدعو فيه لإجراء انتخابات 
الر�سمية  الجريدة  في  وين�سر  القتراع،  موعد  ويحدد  الفل�سطينية،  الأرا�سي  في  وت�سريعية  رئا�سية 
بالدعوة  هو  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  التزام  باأن  يعني  هذا  المحلية.«  اليومية  ال�سحف  في  ويعلن 

)34(  حيث قام رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، ال�سيد محمود عبا�ص باإ�سدار كل من القانون الأ�سا�سي ل�سنة 2005 و قانون النتخابات 

بتاريخ 13 /8 /2005. اإل اأن في هذا تناق�ص، حيث اأن تبني قانون النتخابات الجديد لم يكن ممكنًا اإل بعد اإدخال تعديالت 
على القانون الأ�سا�سي، وقد اأ�سار قانون النتخابات في ديباجته اإلى القانون الأ�سا�سي المعدل ل�سنة 2005. مع ذلك، فاإن 
القانون الأ�سا�سي المعدل ل�سنة 2005 لم يكن �ساريًا عند اإ�سدار قانون النتخابات الجديد، اإذ ن�ست المادة )3(من القانون 
الأ�سا�سي ل�سنة 2005 على اأن هذا القانون ي�سري اعتبارًا من تاريخ ن�سره في الجريدة الر�سمية، وهو ما تم بتاريخ 18 /8 /2005 

)في العدد 57 من الجريدة الر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية، الوقائع الفل�سطينية(. 
)35(  المادة )7( من قانون الإنتخابات. 

)36(  اإل اأن الق�سية الأكثر ا�سكالية تبقى ق�سية اإجراء انتخابات مبكرة، اأي الدعوة اإلى انتخابات ت�سريعية )ورئا�سية( قبل انتهاء 

اأن  مدة الأربع �سنوات. حيث لم يرد ن�ص ينظم هذا المو�سوع مما ترك المجال للتخمينات والتف�سيرات والتاأويالت. كما 
هناك خالفات حول احت�ساب تاريخ بداية ولية رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية وبالتالي تاريخ انتهائها، اإل اأن هذه جميعًا ق�سايا 

د�ستورية تتجاوز الموا�سيع الرئي�سية في هذا البحث. 
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24 /10 /2009 ويحدد فيه  اأي قبل  اأ�سهر من انتهاء ولية المجل�ص الت�سريعي،  لالنتخابات قبل ثالث 
الموعد المحدد لالقتراع.)37( ويرتبط بتحديد موعد القتراع �سالحية اأخرى لرئي�ص ال�سلطة األ وهي 

فتح باب التر�سيح.)38(

نف�ص  يتبنى  العامة  النتخابات  ب�ساأن   2007 ل�سنة   )1( رقم  بقانون  القرار  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر 
اأ�سهر  تقل عن ثالثة  الرئي�ص خالل مدة ل  اأن: »ي�سدر  اأنها تختلف من حيث ن�سها على  اإل  الفكرة 
قبل تاريخ انتهاء مدة وليته اأو ولية المجل�ص مر�سومًا يدعو فيه لإجراء انتخابات ت�سريعية اأو رئا�سية 
في فل�سطين، ويحدد فيه موعد القتراع، وين�سر هذا المر�سوم في الجريدة الر�سمية ويعلن عنه في 
ال�سحف اليومية المحلية.«)39( والجديد في هذه المادة اأنه ي�سير اإلى مدة ولية رئي�ص ال�سلطة والمجل�ص 
مع  وا�سح  تناق�ص  هذا  وفي  بينهما.  »اأو«  كلمة  لذكر  احتاج  لما  واإل  مختلفتان  اأنهما  على  الت�سريعي 
اأنه: »تجري  اإلى  اأ�سار في المادة )111(  2005، حيث  ما ورد في قانون النتخابات رقم )9( ل�سنة 
نفاذ  بعد  ُينتخب  ت�سريعي  مجل�ص  لأول  الت�سريعية  الدورة  نهاية  بحلول  القادمة  الرئا�سية  النتخابات 
اأحكام هذا القانون المعدل ووفقًا له.«)40( وبالتالي فاإن ولية المجل�ص الت�سريعي كما ولية رئي�ص ال�سلطة 
تنتهي بعد مرور اأربع �سنوات من تاريخ انتخاب المجل�ص الت�سريعي الثاني. كما اأن الدعوة لالنتخابات 
الرئا�سية والت�سريعية يجب اأن تكون متزامنة �سمن ال�سروط اآنفة الذكر. اأما من يعتقد باأن ولية رئي�ص 
ال�سلطة الفل�سطينية تنتهي بعد اأربع �سنوات من تاريخ انتخابه )اأي في 8 /1 /2005( فاإنه يرتكز عادة 

)37(  وللمزيد من الإثباتات عما �سبق، يمكن مراجعة كيفية تحديد موعد النتخابات الرئا�سية من قبل رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية 

الموؤقت، روحي فتوح )راجع المر�سوم الرئا�سي رقم )10( ل�سنة 2004م والمر�سوم الرئا�سي رقم )17( ل�سنة 2004م(. كما 
2005 وال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية الذي يوؤجل فيه موعد انتخابات  يمكن مراجعة المر�سوم رقم )11( ل�سنة 
المجل�ص الت�سريعي واأ�سار اإلى الوفاق الوطني في القاهرة حول �سرورة تعديل قانون النتخابات. وهو ما تم، حيث تم اإ�سدار 
قانون النتخابات اأوًل، وبعد اأقل من اأ�سبوع )اأي بتاريخ 20 /8 /2005( اأ�سدر الرئي�ص عبا�ص المر�سوم الرئا�سي رقم )19( 
ل�سنة 2005م يحدد فيه موعد اإجراء النتخابات الت�سريعية ليكون يوم 25 /1 /2006. تجدر الإ�سارة اإلى اأن هذا التاأجيل من 
قبل الرئي�ص محمود عبا�ص جاء بعد اأن قام الرئي�ص الموؤقت روحي فتوح، قبل يوم واحد من انتخابات رئي�ص ال�سلطة باإ�سدار 
بتاريخ  لتكون  الت�سريعي  المجل�ص  انتخابات  ت�سريعية حيث حدد موعد  بالدعوة لنتخابات   2005 ل�سنة  المر�سوم رقم )5( 
16 /7 /2005؛ كما ن�ص المر�سوم على اعتبار انتخابات الرئي�ص والمجل�ص على اأنها مترابطة بالرغم من كونها غير متزامنة. 

)38(  انظر على �سبيل المثال المر�سوم الرئا�سي رقم )22( ل�سنة 2005م ب�ساأن فتح باب التر�سيح لإجراء النتخابات الت�سريعية 

حيث اأ�سار في ديباجته اإلى اأحكام قانون النتخابات.
)39(  المادة )2( من القرار بقانون رقم )1( ل�سنة 2007 ب�ساأن النتخابات العامة )القرار بقانون ب�ساأن النتخابات العامة(.  

ب�سبب  التناق�ص  هذا  يف�سر  اأنه  اإل  القانوني  الن�ص  �ساغ  من  نية  يفتر�ص ح�سن  الأول  التف�سير  تف�سيران:  له  التناق�ص  وهذا    )40(

التخبط الت�سريعي الوا�سح لدى ال�سلطة الفل�سطينية. اأما التف�سير الثاني الذي يفتر�ص �سوء النية لدى الم�سرع اأو ال�سائغ فهو 
يف�سر هذا التناق�ص بوجود اإرادة �سيا�سية ل�ستحداث ن�ص يجيز لرئي�ص ال�سلطة الدعوة لكٍل من  النتخابات الت�سريعية والرئا�سية 
عند انتهاء مدة ولية الرئي�ص الفل�سطيني )في حال اأ�سرت المجموعة التي تدعي بانتهاء ولية الرئي�ص الفل�سطيني بعد مرور 4 
�سنوات على انتخابه( اأو عند انتهاء ولية المجل�ص الت�سريعي. وقد علت فعاًل بع�ص الأ�سوات »المهددة« باإجراء انتخابات رئا�سية 
وت�سريعية في �سهر كانون ثاني 2009، اإل اأن هذا لم يتم، فبقي اأمام رئي�ص ال�سلطة الخيار الثاني، اأي الدعوة لنتخابات ت�سريعية 
ورئا�سية بعد انتهاء ولية المجل�ص الت�سريعي، وهو في المح�سلة ما ين�سجم مع ما ورد في المادة )111( في قانون النتخابات. 

اإلى التحليل باأن المادة )111( تتناق�ص مع ن�ص القانون الأ�سا�سي المعدل وبالتالي فهي غير واجبة 
انتخابه قبل دخول  تم  فالرئي�ص محمود عبا�ص قد  وا�سح،  قانوني ومنهجي  التطبيق. وفي هذا خطاأ 
وبالتالي  التنفيذ،  2003 حيز  ل�سنة  المعدل  الأ�سا�سي  للقانون  المعدل   2005 ل�سنة  الأ�سا�سي  القانون 
قبل تحديد مدة ولية كل من المجل�ص الت�سريعي ورئي�ص ال�سلطة باأربع �سنوات. لقد تم انتخاب الرئي�ص 
عبا�ص بتاريخ 9 /1 /2005 بموجب الفقرة الثانية من المادة )37( من القانون الأ�سا�سي المعدل لعام 
2003 اأي ب�سبب �سغور من�سب رئي�ص ال�سلطة. حينها، كانت ولية الرئي�ص عرفات، وبالتالي، الرئي�ص 

الجديد المنتخب، عبا�ص، تمتد للمرحلة النتقالية ولي�ص لأربع �سنوات.)41( 
مما �سبق يبدو جليًا باأن التعديل الذي تم على القانون الأ�سا�سي عام 2005 وقانون النتخابات الجديد، 
ي�سريان فعليًا على اأول انتخابات ت�سريعية ورئا�سية تتم بعد دخولهما حيز التنفيذ. من يدعي عك�ص ذلك 
فهو يفتر�ص �سريان القانون باأثر رجعي، وهذا غير ممكن اإل بن�ص �سريح.)42( وعند مراجعة القانون 
الأ�سا�سي وقانون النتخابات رقم )9( ل�سنة 2005 نجد اأنه ل يوجد مثل هذا ن�ص، بل على العك�ص من 
ذلك، اأ�سار قانون النتخابات وب�سكل �سريح على اإجراء النتخابات الرئا�سية والت�سريعية بعد انتهاء اأول 

ولية للمجل�ص الت�سريعي المنتخب،)43( وهو ما ين�سجم مع التحليل الذي اأتينا على ذكره �سابقًا.
كما اأن من بين �سالحيات رئي�ص ال�سلطة بموجب قانون النتخابات)44( تحديد عدد المقاعد لكل دائرة 
من الدوائر ال�ست ع�سرة حيث يتم توزيع الـ66 مقعدًا عليها وتحديد 6 منها للم�سيحيين.)45( بالإ�سافة 

)41(  اأما من يعتر�ص على هذا بالقول باأن ولية كل من الرئي�ص عبا�ص والمجل�ص الت�سريعي كانت بالأ�سل منتهية فهو يتناق�ص في 

تحليله مع نف�سه، من حيث اأنه ين�سف �سرعية وقانونية من قام بالأ�سا�ص بتبني التعديالت على القانون الأ�سا�سي وعلى قانون 
النتخابات عام 2005، وبالتالي ين�سف الأ�سا�ص الذي يرتكز عليه في تحديد ولية الرئي�ص باأربع �سنوات. 

)42(  وهذا ما ن�ست عليه المادة )117( من القانون الأ�سا�سي المعدل: »ل ت�سري اأحكام القوانين اإل على ما يقع من تاريخ العمل 

بها، ويجوز عند القت�ساء في غير المواد الجزائية الن�ص على خالف ذلك.«
)43(  المادة )111( من قانون النتخابات.

)44(  المادة )3 /2 /اأ(من قانون النتخابات. 

)45(  تجدر الإ�سارة اإلى اأن القرار بقانون ب�ساأن النتخابات يتبنى نظام النتخاب الن�سبي حيث تم اعتبار فل�سطين دائرة انتخابية واحدة 

)المادة 7(، اإذ يتم النتخاب بموجب القوائم بعك�ص قانون النتخابات ال�سابق الذي كان قد تبنى النظام النتخابي المختلط )66 
نائب بموجب القوائم، حيث تكون فل�سطين دائرة اإنتخابية واحدة و66 نائب بموجب التر�سح الفردي، حيث تم تق�سيم فل�سطين اإلى 16 
دائرة اإنتخابية(. وبما اأن المقاعد الم�سيحية بموجب النظام النتخابي المختلط كان من الممكن تحديدها بح�سب الدوائر، فاإن اإلغاء 
هذه الطريقة يجعل من ال�سعب تحديد طريقة انتخاب النواب الم�سيحيين حيث جاء في المادة )4(باأنه �سيتم تخ�سي�ص عدد من 
المقاعد للمواطنين الم�سيحيين دون اأن يحدد عدد هذه المقاعد اأو طريقة انتخابهم اأو طريقة توزيعهم الجغرافي. اأما في النتخابات 
المحلية، فقد اأ�ساف القانون رقم )12( ل�سنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام قانون انتخاب مجال�ص الهيئات المحلية رقم )10( ل�سنة 
2005م المادة )71( مكرر التي تن�ص على اأن: »للرئي�ص اإ�سدار مر�سوم بتخ�سي�ص عدد من المقاعد للم�سيحيين في بع�ص دوائر 

الهيئات المحلية وعلى لجنة النتخابات و�سع النظام الذي ي�سمن تحقيق ذلك.« وقد قام الرئي�ص بذلك فعاًل في عدة مرا�سيم، منها: 
المر�سوم الرئا�سي رقم )9( ل�سنة 2005م باعتماد اأع�ساء مجل�ص بلدية بيت لحم والمدن الم�سابهة لها )حيث األزم ب�سرورة اأن يكون 
عدد اأع�ساء البلدية منا�سفة بين الم�سيحيين والم�سلمين(. وبعد 12 يومًا تم تبني مر�سوم رئا�سي اآخر يحدد هذه المدن وغّير من 
توزيعهم حتى لمدينة بيت لحم. والمر�سوم الرئا�سي رقم )10( ل�سنة 2005م بعدد اأع�ساء المجل�ص البلدي لبلدية بيت لحم والمدن 
اأع�ساء مجل�ص  توزيع  ب�ساأن  2005م  ل�سنة  رقم )27(  والمر�سوم  22 /3 /2005(؛  تاريخ  ال�سريان من  اإلى  ي�سير  )الذي  لها  الم�سابهة 
بلدية رام اهلل )9 /11 /2005( وهو يلغي مر�سومًا �سادرًا قبل يومين في المادة )2(. وهو يحدد باأن 8 اأع�ساء م�سيحيين و7 م�سلمين. 
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الفل�سطينية،)46(  ال�سلطة  رئي�ص  �سالحيات  من  وهي  النتخابات  على  الم�سرفة  اللجنة  تعيين  اإلى 
بالإ�سافة اإلى ت�سكيل محكمة ق�سايا النتخابات.)47(

المطلب الثاني: ال�صالحيات الت�صريعية لرئي�س ال�صلطة 
م�ساريع  اقتراح   2003 لعام  المعدل  الأ�سا�سي  القانون  بموجب  ال�سلطة  رئي�ص  اخت�سا�ص  من  لي�ص 
المجل�ص  اأع�ساء  من  ع�سو  وكل  الوزراء،)49(  مجل�ص  �سالحيات  بين  من  هذا  اإن  اإذ  القوانين،)48( 
الذي  الموازنة،  قانون  م�سروع  با�ستثناء  الت�سريعي،)51(  المجل�ص  لجان  من  لجنة  اأي  اأو  الت�سريعي،)50( 

تحتكر الحكومة الحق باقتراحه اإلى المجل�ص الت�سريعي لمناق�سته.)52( 
اأما في حال اقتراح تعديل اأو تنقيح القانون الأ�سا�سي في�سترط القانون اأن يقدم طلب اقتراح التعديل اأو 
التنقيح مكتوبًا ومو�سوعًا في مواد ومرفقة به مذكرة اإي�ساحية.)53( كما وي�سترط اأن يكون طلب التعديل 
اأو التنقيح، في حال تقديمه من اأحد النواب، اأن يكون موقعًا من ثلث عدد اأع�ساء المجل�ص. وهذا ما تم 

فعاًل عندما تم اقتراح تعديل القانون الأ�سا�سي لعام 2005.)54( 
اإل اأن �سالحية الرئي�ص »الت�سريعية« الرئي�سية هي في اإ�سداره للقوانين، حيث يمكنه الم�سادقة على 
اأن  كما  مالحظاته.  مع  وردها  عليها  العترا�ص  اأو  الت�سريعي  المجل�ص  اأقرها  التي  القوانين  م�ساريع 

للرئي�ص الحق في اإ�سدار القرارات بقوة القانون في حالت معينة نظمها القانون الأ�سا�سي.   

)46(  بموجب المادة )18(من قانون النتخابات والمادة )9( من القرار بقانون ب�ساأن النتخابات العامة. انظر على �سبيل المثال 

المر�سوم الرئا�سي رقم )13( ل�سنة 2005م ب�ساأن لجنة النتخابات المركزية والمر�سوم رقم )36( ل�سنة 2007م ب�ساأن تعيين 
ع�سوين في لجنة النتخابات المركزية )الذي ي�سير اإلى القرار بقانون ب�ساأن النتخابات العامة(.

النتخابات  قانون  من   )29( )المادة  الأعلى  الق�ساء  مجل�ص  من  تن�سيب  على  بناًء  رئا�سي  بمر�سوم  ت�سكيلها  يتم  )47(  حيث 

)30(ل�سنة  رقم  الرئا�سي  المر�سوم  المثال  �سبيل  على  انظر  العامة(.  النتخابات  ب�ساأن  بقانون  القرار  من   )20( والمادة 
2005م ب�سكيل محكمة ق�سايا النتخابات، مر�سوم رئا�سي رقم )32( ل�سنة 2005م ب�ساأن تغيير في ع�سوية محكمة ق�سايا 

النتخابات، والمر�سوم الرئا�سي رقم )3( ل�سنة 2006م ب�ساأن تغيير في رئا�سة محكمة ق�سايا النتخابات. 
58( كان قد منح الرئي�ص الفل�سطيني بالإ�سافة اإلى مجل�ص  2002 )المادة  )48(  تجدر الإ�سارة اإلى اأن القانون الأ�سا�سي لعام 

الوزراء وكل ع�سو من اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي، الحق باقتراح م�ساريع القوانين واإ�سدار اللوائح. 
)49(  بموجب المادة )70( من القانون الأ�سا�سي المعدل. ويحق لمجل�ص الوزراء ا�سترداد م�سروع القانون المقدم من جانبه قبل 

الت�سويت عليه بقبوله من المجل�ص ل�ستكمال الإجراءات ب�ساأنه )المادة )66( من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي(. 
)50(  بموجب المادة )56 /2(من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)51(  بموجب المادة )67(من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي. 

)52(  بموجب المادة )61( من القانون الأ�سا�سي المعدل والمادة )74(من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي. 

)53(  راجع المادة )73( من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي. 

)54(  حيث قام 36 نائبًا بالتوقيع على طلب التعديل بموجب المادة )73(من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي. تجدر الإ�سارة 

اإلى اأن الرئي�ص الفل�سطيني كان قد �سكل لجنة لتح�سير م�سروع تعديل مواد القانون الأ�سا�سي بموجب القرار رئا�سي رقم 
)62( ل�سنة 2005م، وطلب من اللجنة تقديم تقريرها خالل �سهر اإلى رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية. 

اأوًل: اإ�سدار الرئي�س للقوانين

من بين المهام الأ�سا�سية لرئي�ص ال�سلطة هو اإ�سدار القوانين وهو ما نظمته المادة )41( من القانون 
الأ�سا�سي المعدل. اإل اأن اإ�سدار القوانين يتم »با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني« ولي�ص با�سم اأي جهة 
اإرادة ال�سعب الفل�سطيني  اأخرى.)55( وبالتالي فاإن �سالحية الرئي�ص هنا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتمثيل 
التي ت�سمو على ال�سلطات الثالث، بل هي م�سدرها واأ�سا�سها. اإل اأن المادة نف�سها ُتلزم بن�سر القوانين 
فور اإ�سدارها في الجريدة الر�سمية وهو �سرط اأ�سا�سي ل�سريانها. اأما دخولها حيز التنفيذ فيتم »بعد 
ثالثين يومًا من تاريخ ن�سرها، ما لم ين�ص القانون على خالف ذلك.« اإل اأن مهمة اإ�سدار اللوائح اأو 
الأنظمة وهي من بين مهام مجل�ص الوزراء كما ورد في المادة )70(،)56( وهو ما �سناأتي على تقديمه في 

اأجزاء لحقة من هذا البحث.)57( 
وقد ن�ص القانون الأ�سا�سي المعدل على اأن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية هو الذي ي�سدر »القـوانين بعد 
اإقرارها من المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإحالتها اإليه، وله اأن يعيدها 
اإلى المجل�ص خالل ذات الأجل م�سفوعة بملحوظاته واأ�سباب اعترا�سه، واإل عّدت م�سدرة وتن�سر فورًا 
في الجريدة الر�سمية.«)58( وهذا يعني باأنه يجوز لرئي�ص ال�سلطة العترا�ص على م�ساريع القوانين التي 
اإليه المجل�ص الت�سريعي �سريطة اأن يقوم بذلك خالل ثالثين يوم من تحويل م�سروع القانون  يحولها 
اعترا�سه.  واأ�سباب  بمالحظاته  م�سفوعة  المدة  هذه  خالل  الت�سريعي  المجل�ص  اإلى  يعيده  واأن  اإليه، 
ال�سلطة حق  رئي�ص  ُيفقد  الفقرة  الواردة في هذه  وال�سروط  الأجل  احترام  باأن عدم  اأي�سًا  يعني  هذا 

العترا�ص على م�ساريع القوانين.)59( 

)55(   المادة )116(من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)56(  اأ�سارت المادة )70( فقط اإلى اللوائح، اإل اأن المادة )68 /7( اأ�سارت اإلى �سالحية رئي�ص الوزراء بتوقيع اللوائح والأنظمة 

وهما كلمتان ت�ستعمالن كرديفتين في الت�سريعات ال�سادرة عن ال�سلطة الفل�سطينية ب�سبب تاأثرها من الم�سطلح الأردني 
تفوي�سي،  تنفيذي،  )نظام  اإليها  لالإ�سارة  نظام  كلمة  ي�ستعمل  التي  الثانونية  الت�سريعات  اإلى  لالإ�سارة  عادة  ُي�ستعمل  الذي 
م�ستقل اأو ال�سرورة( ومن الم�سطلح النتدابي والم�سري الذي ُي�سير اإلى اللوائح لتمييزها عن الأنظمة التي ُتعنى بتنظيم 

المرافق عامة اأو لتنظيم الهيكليات الإدارية في الدولة. 
)57(  حول �سالحية مجل�ص الوزراء في اإ�سدار اللوائح والأنظمة، راجع المبحث الثاني. 

)58(  المادة )41 /1( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)59(  وهو ما توؤكده المادة )41 /2(. اإل اأن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية لم يلتزم دائمًا باإ�سدار القوانين التي يحولها اإليه المجل�ص 

المعدل  الأ�سا�سي  والقانون   2002 لعام  الأ�سا�سي  القانون  المحددة لذلك، حتى بعد دخول  الزمنية  المدة  الت�سريعي �سمن 
حيز التنفيذ، بينما لم يكن اأمام المجل�ص الت�سريعي الآليات الكافية لن�سر القانون دون م�سادقة رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية 
بتاريخ   2004 ل�سنة   )15( رقم  والإدارية  المالية  الرقابة  ديوان  قانون  الت�سريعي  المجل�ص  اأقر  المثال،  �سبيل  فعلى  عليه. 
14 /4 /2004 اإل اأن روحي فتوح اأي�سًا لم يحترم المدد القانونية، فعلى �سبيل المثال، �سادق المجل�ص الت�سريعي على قانون 

حرمة العلم الفل�سطيني رقم )22( ل�سنة 2005م بتاريخ 23 /11 /2005، اإل اأن روحي فتوح لم ي�سادق عليه بل قام الرئي�ص 
عبا�ص بالم�سادقة عليه بتاريخ 22 /12 /2005. 
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لكن هناك غمو�سًا من حيث م�سير م�سروع القانون في حال عدم م�سادقة الرئي�ص عليه خالل المدة 
المحددة. فهل يعّد عدم العترا�ص خالل المدة القانونية باأنه قرار �سمني بالم�سادقة؟ اإن ما يمكن 
الإدارة هو  رد  يكون عدم  ال�سمنية، بحيث  الإدارية  القرارات  يكون �سحيحًا وممكنًا في حالت  اأن 
بمثابة موافقة �سمنية )اأو رف�ص �سمني، بح�سب الحال( ل يمكن تطبيقه في حالت وجود �سالحية 
اإ�سدار قوانين، تكون من بين اإجراءات تبني القوانين. فهذه ال�سالحية ُمنحت لرئي�ص ال�سلطة دون 
المعنى  هو  الأول  المعنى  اأن  فر�سنا  لو  لكن،  �سمني.  ب�سكل  ولي�ص  �سريح  ب�سكل  ويمار�سها  غيره، 
ديوان  اإلى  القانون  م�سروع  تحول  اأن  يمكنها حينها  التي  الجهة  �ستكون  فمن  والمق�سود،  ال�سحيح 
الفتوى والت�سريع لغايات الن�سر في الجريدة الر�سمية )وبالتالي اكتمال الإجراءات ال�سرورية لدخول 
الجريدة  في  قوانين  لن�سر  اإمكانية  هناك  �سيكون  باأنه  يعني  هذا  هل  التنفيذ(؟)60(  حيز  القوانين 
يتم  الذي  والن�ص  اأ�ساًل  ذلك  يمكن  كيف  بل  الفل�سطينية؟  ال�سلطة  رئي�ص  عليها  يوقع  لم  الر�سمية 
تحويله في العادة يكون قد تمت �سياغته بطريقة ل تحتمل اإل م�سادقة رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية 
عليه واإ�سداره له )حيث تن�ص الديباجة والخاتمة دائما على ذلك(؟ فاإذا فر�سنا باأنه يمكن ن�سر 
م�سروع قانون دون م�سادقة رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية عليه، فكيف �سيتم ذلك دون اإجراء تعديالت 
الفتوى  ديوان  اإلى  ال�سالحية موكلة  تكون مثل هذه  اأن  اقتراح  نف�سه؟ يمكن  الت�سريعي  الن�ص  على 
والت�سريع اأو اإلى المجل�ص الت�سريعي نف�سه. اإل اأنه وفي الحالتين، �سيكون التعديل على م�سروع القانون 
غير قانوني، اإذ اإن مثل هذه التعديالت على ن�ص القانون التي تم�ص �سلطة الإ�سدار لي�ست من بين 
�سالحيات ديوان الفتوى والت�سريع، ولأن مراجعة المجل�ص الت�سريعي لن�ص م�سروع قانون بعد اإقراره 
في القراءة الثانية اأو الثالثة)61( وتحويله اإلى رئي�ص ال�سلطة يجعل من الن�ص الجديد المقترح م�سروعًا 
جديدًا يجب اأن يمر باإجراءات الت�سريع جميعها من جديد، وهذا يتنافى مع المنطق ال�سليم ويقودنا 

اإلى حلقة مفرغة. 

اأما المادة )41 /2( فقد نظمت الإجراءات الالحقة لرد رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية لم�سروع قانون اإلى 
المجل�ص الت�سريعي بمقت�سى الفقرة الأولى. في هذه الحالة هناك احتمالن )على الأقل من الناحية 
اأن  واإما  ال�سلطة،  رئي�ص  يقترحها  التي  التعديالت  الت�سريعي على  المجل�ص  يوافق  اأن  فاإما  النظرية(: 

يتجاوزها عن طريق اإقرار م�سروع القانون الأ�سلي باأكثرية ثلثي اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي.)62( 

فور  وتن�سر  الفل�سطيني،  العربي  ال�سعب  با�سم  القوانين  »ت�سدر  المعدل:  الأ�سا�سي  القانون  من   )116( المادة  بموجب    )60(

اإ�سدارها في الجريدة الر�سمية، ويعمل بها بعد ثالثين يومًا من تاريخ ن�سرها ما لم ين�ص القانون على خالف ذلك.«
التعديالت  مناق�سة  على  )تقت�سر  ثالثة  قراءة  »تجري  الت�سريعي:  للمجل�ص  الداخلي  النظام  من   )2/ 68( المادة  تن�ص    )61(

المقترحة( بناًء على طلب كتابي م�سبب من مجل�ص الوزراء اأو من ربع عدد اأع�ساء المجل�ص �سريطة اأن يتم تقديم الطلب قبل 
اإحالة الم�سروع لرئي�ص ال�سلطة الوطنية لإ�سداره.« 

)62(  تجدر الإ�سارة اإلى اأن النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي اأ�سار اإلى اإمكانية تجاوز اعترا�سات الرئي�ص عن طريق ت�سويت 

الأغلبية المطلقة ولي�ص اأغلبية الثلثين )المادة 71 /2(. 

يف حال م�سادقة املجل�س الت�سريعي على التعديالت املقرتحة من قبل رئي�س ال�سلطة: ( 1
Ó  ،اإن م�سادقة المجل�ص الت�سريعي على التعديالت المقترحة لي�ست قراءة ثالثة اأو رابعة،)63( وبالتالي

ُي�سادق على  اأن  بل عليه فقط  بندًا  بندًا  القانون  يراجع م�سروع  اأن  الت�سريعي  للمجل�ص  ل يجوز 
التعديالت المقترحة من قبل رئي�ص ال�سلطة، اإما بالقبول اأو بالرف�ص، فال يجوز تعديلها بطريقة 
تختلف عن الن�ص الأ�سلي وعن مقترحات الرئي�ص. بمعنى اآخر، ل يجوز للمجل�ص الت�سريعي اأن 

يراجع اأي مادة كان قد اأقرها اأ�ساًل ولم يعتر�ص عليها رئي�ص ال�سلطة. 
Ó  اإلى خالف ي�سير  ب�سبب عدم وجود ن�ص  المطلقة  الأكثرية  لذلك، فهي  المطلوبة  الأكثرية  اأما عن 

لمراجعة  زمنية  بمدة  الت�سريعي  المجل�ص  الأ�سا�سي  القانون  يلزم  ل  نف�سه،  الوقت  في  ذلك.)64( 
ال�سلطة  رئي�ص  باأن  المثال  �سبيل  على  فر�سنا  فلو  ال�سلطة،  رئي�ص  قبل  من  المقترحة  التعديالت 
دورة  ولكن  يومًا،  الثالثين  خالل  الت�سريعي  المجل�ص  اإلى  قانون  م�سروع  برد  قام  قد  الفل�سطينية 
لمراجعة  الالحقة  الدورة  انعقاد  انتظار  يمكن  انتهت، حينها  قد  كانت  العادية  الت�سريعي  المجل�ص 

هذه التعديالت واإقرارها.
Ó  ل ي�سير القانون الأ�سا�سي بو�سوح لالإجراءات المتبعة بعد اإقرار المجل�ص الت�سريعي للتعديالت التي

اقترحها رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، اإل اأن المجل�ص الت�سريعي قام في اأكثر من مرة، بعد اإقرار 
التعديالت التي يقترحها رئي�ص ال�سلطة، باإرجاع م�سروع القانون اإلى رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية 
للتوقيع عليه بعد التعديالت ومن ثم اإ�سداره ون�سره.)65( لكن ما هي الحتمالت الممكنة حينها؟ 
اأن يمار�ص من جديد ما ورد من �سالحيات له في الفقرة الأولى من  ال�سلطة  هل يمكن لرئي�ص 
المادة )41( التي تجيز له العترا�ص على م�ساريع القوانين التي يتم تحويلها اإليه خالل مدة 30 

يوم؟ اأم اأن هذه ال�سالحية لم تعد موجودة ب�سبب اأنه قام بذلك للمرة الأولى؟ 
)63(  يمر م�سروع القانون بثالث مراحل بالأ�سا�ص: مرحلة المناق�سة العامة ومن ثم القراءة الأولى والثانية. اإل اأنه يتم تحويل م�سروع 

القانون بعد الم�سادقة عليه في القراءة الثانية اإلى الحكومة لإبداء المالحظات، فاإذا تم ذلك، يقوم المجل�ص الت�سريعي بقراءة 
ثالثة وبعدها يحول م�سروع القانون اإلى رئي�ص ال�سلطة. للمزيد راجع المادة )68( من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي. 

)64(  بما اأنه لم يتم تحديد الأكثرية المطلوبة، فيمكن التف�سير على اأن الأغلبية المطلوبة لإقرار تعديالت الرئي�ص هي الأغلبية 

المطلقة، بموجب المادة )69( من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي، حيث ت�سير الأغلبية المطلقة بموجب مادة التعريفات 
اإلى اأكثرية )ن�سف + واحد( لعدد اأع�ساء المجل�ص الحا�سرين عند اأخذ الراأي )الت�سويت(. اإل اأن هذا الباحث ل يتفق مع 
هذا التف�سير، فلو اأراد القانون الأ�سا�سي المعدل اأو النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي ذلك لن�سا على ذلك �سراحة، كما 
ح�سل من حيث الأكثرية المطلوبة لتجاوز اعترا�سات الرئي�ص. هذا يعني باأن عدم توفر الأكثرية المطلوبة لتجاوز اعترا�سات 
الرئي�ص كافية لعتباره بمثابة اإقرار لما ورد فيه من تعديالت، دون الحاجة اإلى الت�سويت عليها. اإذ اإن عك�ص ذلك يعني اأن 
المجل�ص الت�سريعي قد ل يجد الأكثرية الالزمة لتجاوز اعترا�سات الرئي�ص اإل اأنه قد ل يجد اأي�سًا الأغلبية المطلقة لإقرارها، 
وهو ما يقودنا اإلى حلقة مفرغة ل يمكن الخروج منها اإل بالتف�سير الذي تمت الإ�سارة اإليه �سابقًا، وهو ما ين�سجم مع الن�ص 

ال�سريح للمادة التي تطلب اأغلبية الثلثين للت�سويت على الن�ص الأ�سلي دون اأن يحدد اأكثرية معينة لإقرار التعديالت.  
المجل�ص  اأقره  »وبناًء على ما  اأنه:  اإلى  اأ�سار في ديباجته  الذي  العليا  الد�ستورية  المحكمة  المثال قانون  )65(  انظر على �سبيل 

ال�سلطة  رئي�ص  على مالحظات  الت�سريعي  المجل�ص  وبعد م�سادقة  27 /12 /2005م،  بتاريخ  المنعقدة  جل�سته  في  الت�سريعي 
الوطنية الفل�سطينية بتاريخ 13 /2 /2006م.«

�صالحيات ال�صلطة التنفيذية واإمتيازاتها وحدودها: ال�صلطة الفل�صطينية كحالة درا�صيةالدرا�صة الأوىل )2010(
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Ó  ال�سلطة لرئي�ص  ال�سالحية  هذه  مثل  منح  باتجاه  يذهب  قد  الفقرة  لهذه  الوا�سع  التف�سير  اإن 
الفل�سطينية، ب�سبب عدم وجود ن�ص �سريح يمنعه من ذلك. هذا التف�سير �سيوؤدي ل محالة اإلى 
تحويل �سالحية الرئي�ص المقيدة )بالزمان والإجراءات( اإلى �سالحيات مطلقة تخوله برد م�سروع 

القانون من جديد في كل مرة ُيقر المجل�ص الت�سريعي التعديالت التي يقترحها رئي�ص ال�سلطة. 
Ó  اإل اأن القراءة المتاأنية للفقرة الأولى وكما اأ�سرنا �سابقًا ل تمنح رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حقًا

والإجراءات  المدة  �سمن  بممار�سته  مقيدًا  حقًا  بل  القوانين،  م�ساريع  على  بالعترا�ص  مطلقًا 
التي ن�ست عليها المادة )41(. فاإذا تجاوز المدة الزمنية فاإن الرئي�ص يفقد هذا الحق، كما اأن 
ممار�سته لهذه ال�سالحية للمرة الأولى تعني �سمنيًا امتناعه عن العترا�ص على المواد الأخرى 
)التي لم يعتر�ص عليها في المرة الأولى( وهي بالتالي بمثابة تنازل منه عن ممار�سة هذا الحق، 

كما هو الحال بالن�سبة لتجاوز المدة القانونية التي ين�ص عليها القانون الأ�سا�سي. 
تبقى هناك حالة وحيدة يعتقد الباحث باإمكانية قيام رئي�ص ال�سلطة بالعترا�ص من جديد على بع�ص 
مواد القانون الأ�سا�سي، المتمثل بقيام المجل�ص الت�سريعي، عند مراجعته للتعديالت المقترحة، بتعديل 
مواد جديدة )وهو ما اأثبتنا فيما �سبق على اأنه لي�ص من بين �سالحيات المجل�ص الت�سريعي( لم يكن 
الرئي�ص قد اعتر�ص عليها اأ�ساًل. حينها فقط تكون ممار�سة رئي�ص ال�سلطة لحقه في العترا�ص على 
هذه المواد كاأنه اعترا�ص على ن�سو�ص جديدة تم تحويلها اإليه لأول مرة ولكنه يمتنع عن العترا�ص 
كانت  التي  المواد  تلك  اأو  المقترحة  الأولى  تعديالته  على  بناًء  اإقرارها  تم  التي  المواد  عن  مجددًا 

موجودة في الن�ص الأ�سلي ولم يعتر�ص عليها ولم يقم المجل�ص الت�سريعي بتعديلها.)66( 
في حال عدم م�سادقة المجل�س الت�سريعي على التعديالت المقترحة من قبل رئي�س ال�سلطة: ( 2

رئي�ص  قبل  المقترحة من  التعديالت  وبالتالي رف�ص  الأ�سلي  ب�سكله  القانون  اإقرار  اإجراءات  اأما   
ال�سلطة فتبدو اأكثر و�سوحًا واإن تطلبت اإجراءات اأكثر �سرامة. 

Ó  فاإقرار القانون ب�سكله الأ�سلي يتطلب موافقة ثلثي اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي، وهي اأكثرية من
ي�سير  ما  وهو  الأ�سا�سي(  القانون  لتعديل  المطلوبة  الأكثرية  ت�سبه  )وهي  توفرها  جدًا  ال�سعب 
تجاوز  من  الت�سريعي  المجل�ص  لتمكن  وحا�سمة،  وا�سحة  اأكثرية  وجود  �سرورة  اإلى  الأ�سا�ص  في 

اعترا�سات الرئي�ص. 
Ó  كما اإن اإقرارًا بهذا ال�سكل يجعل من الممكن اعتبار الم�سروع قانونًا )اأي كما لو اأنه تمت الم�سادقة

وديوان  الر�سمية.  الجريدة  في  ن�سره  يمكن  وبالتالي  الفل�سطينية(  ال�سلطة  رئي�ص  ِقبل  من  عليه 
الفتوى والت�سريع ملزم بحكم المادة )41 /2( بن�سره فورًا في الجريدة الر�سمية كما اأقره المجل�ص 

)66(  اأما من حيث توقيع رئي�ص ال�سلطة والإ�سدار، فاإن �سرط القيام بذلك خالل الثالثين يومًا يبقى قائمًا، اإل اأن ذلك قد يوؤدي 

في حال عدم قيام رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية باإ�سدار القانون خالل هذه المدة اإلى الحالة التي اأ�سرنا اإليها �سابقًا، من حيث 
عدم وجود اأي جهة اأخرى مخولة باإ�سدار القانون والأمر بن�سره في الجريدة الر�سمية دون توقيع رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية.

الت�سريعي باأغلبية ثلثي الأع�ساء. اإل اأنه من غير الوا�سح كيف �ستتم الإ�سارة اإلى الجهة الم�سدرة 
للت�سريع في ظل عدم وجود م�سادقة من ِقبل رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية. 

على  الت�سريعي  المجل�ص  يوافق  اأن  فاإما  فقط،  حالتين  تنظم   )41( المادة  باأن  الأولى  للوهلة  يبدو 
القانون  م�سروع  على  الثلثين  باأغلبية  الت�سويت  طريق  عن  يتجاوزها  اأن  واإما  المقترحة  التعديالت 
الأ�سلي. لكن يرى هذا الباحث باأن هناك احتمالين اآخرين على الأقل يمكن اأن ي�سافا اإلى الحتمالين 

الأ�سا�سيين اآنفي الذكر:)67( 

موافقة املجل�س الت�سريعي على بع�س التعديالت املقرتحة من قبل رئي�س ال�سلطة: ( 1
حينها يجب تحويل م�سروع القانون من جديد اإلى رئي�ص ال�سلطة لإ�سداره، وذلك لأنه فقط في   
حال ت�سويت ثلثي الأع�ساء على الم�سروع الأ�سلي ُيعتبر الم�سروع قانونًا بحكم القانون وين�سر في 

الجريدة الر�سمية. 
عدم قيام املجل�س الت�سريعي بالت�سويت على التعديالت املقرتحة من قبل رئي�س ال�سلطة: ( 2

في هذه الحالة ل تكتمل اإجراءات الت�سريع ويبقى م�سروع القانون في مكانه اإلى حين قيام المجل�ص   
الت�سريعي بالتدخل والت�سويت على م�سروع القانون، فاإما اأن يقر التعديالت اأو اأن يقر الم�سروع 

بن�سه الأ�سلي. 
لكن، ماذا لو قام رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية بعد اعترا�سه على م�سروع القانون وقبل الت�سويت   
عليه من قبل المجل�ص الت�سريعي بالتراجع عن التعديالت المقترحة؟ هل يجوز له ذلك اأ�ساًل؟ هل 
يحتفظ رئي�ص ال�سلطة بحقه باإ�سدار القانون في حال قيامه بالعترا�ص عليه؟ يرى هذا الباحث 
باأن اعترا�ص الرئي�ص على م�سروع القانون ي�سلبه حقه بالم�سادقة عليه بالن�ص الأ�سلي، حتى ولو 

تم ذلك قبل قيام المجل�ص الت�سريعي بالت�سويت عليه لأن ذلك تجاوز لن�ص المادة )41(. 

ثانياً: اإ�سدار الرئي�س للقرارات بقوة القانون

منح القانون الأ�سا�سي رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية �سالحية اإ�سدار »قرارات لها قوة القانون،«)68( اإل اأنه 
حدد �سرطين لذلك: اأوًل، حالت ال�سرورة التي ل تحتمل التاأخير؛ ثانيًا، في غير اأدوار انعقاد المجل�ص 
الت�سريعي. على اأن تقدير توفر هذه ال�سروط يعود لرئي�ص ال�سلطة، كونه ال�سلطة المخت�سة باإ�سداراها، 
وبالتالي ل يمكن اعتبار القرارات بقانون على اأنها من بين القرارات الإدارية الخا�سعة لرقابة محكمة 
العدل العليا الفل�سطينية، لكن هذا ل يمنع المحكمة العليا ب�سفتها محكمة د�ستورية عليا،)69( اإذا ما 

)67(  وهي احتمالت تبدو نظرية اإلى الآن ب�سبب عدم تطبيقها على اأر�ص الواقع، اإل اأن عدم تطبيقها اإلى الآن ل ينفي اإمكانية 

القيام بذلك في الم�ستقبل. 
)68(   المادة )43(من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)69(  اإلى حين ت�سكيل الهيئة الأولى للمحكمة الد�ستورية العليا بموجب القانون رقم )3( ل�سنة 2006. 
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القرارات  د�ستورية  على  رقابة  بممار�سة  ذلك،  القانون  يخولها  التي  الجهات  اإحدى  بالطعن  تقدمت 
بقانون ومدى احترام رئي�ص ال�سلطة لل�سروط التي ن�ص عليها القانون الأ�سا�سي. 

 ُي�سار اإلى اأن مثل هذه الت�سريعات ت�سمى في الأردن اأنظمة ال�سرورة اأو القوانين الموؤقتة،)70( وهو يثير 
اللب�ص اأحيانًا من حيث طبيعة وقوة هذه الت�سريعات. فهي اأنظمة لأنها �سادرة عن الجهاز التنفيذي في 
البلد ولي�ص البرلمان، وهي موؤقتة اأي اأنه يجب عر�سها على البرلمان في اأول جل�سة له لإقرارها. اإل اأن 
العادي ال�سادر عن  القانون  الموؤقتة تختلف من حيث الهرمية والمكانة عن  القوانين  باأن  هذا ل يعني 
البرلمان، لذلك فاإن ا�ستعمال م�سطلح قرار بقانون اأو قرار بقوة قانون جاء ليعبر بطريقة اأف�سل عن 

هذا الواقع.)71( 
الت�سريعي  المجل�ص  القانون على  بقوة  القرارات  بعر�ص هذه  التنفيذية ملزمة  ال�سلطة  فاإن  مع ذلك، 
في اأول جل�سة له بعد تبنيها، وقد اأ�سارت القرارات بقانون اإلى ذلك في موادها. لكن حتى ولو لم ي�سر 
القرار بقانون اإلى �سرورة عر�ص القرار بقانون على المجل�ص الت�سريعي فاإن هذا ل يوؤثر على وجود هذه 
اأ�ساًل في ن�ص المادة  اإلى ذلك في القرارات بقانون كا�سفة لإلزام موجود  اإن الإ�سارة  اإذ  الإلزامية. 

)43( من القانون الأ�سا�سي. 
اإل اأن قوة القانون تزول عن هذه القرارات في حالتين: 

Ó  )72(.اأوًل: عدم عر�سها على المجل�ص الت�سريعي في اأول جل�سة له
Ó  )73(.ثانيًا: عر�سها على المجل�ص الت�سريعي في اأول جل�سة له وعدم اإقرارها

مما �سبق يبدو جليًا باأن القرار بقوة القانون هو قانون »كامل الد�سم.« اإل اأن عدم عر�سه على المجل�ص 
الت�سريعي اأو عر�سه، وعدم اإقراره يوؤدي اإلى زوال قوة القانون عنه من تاريخه ولي�ص من تاريخ دخوله 
حيز التنفيذ. بهذا المعنى، ل يجوز على �سبيل المثال، تعديل القرار بقانون بعد اإقراره من ِقبل المجل�ص 
ل )�سادر عن المجل�ص الت�سريعي(، اأو من خالل قرار بقانون اآخر.  الت�سريعي اإل من خالل قانون ُمعدِّ

)70(  حول القوانين الموؤقتة، راجع: كنعان، القانون الإداري، 53 - 54.  

1999م بتعديل  )71(  تم ا�ستعمال في بع�ص الأحيان مر�سوم بقانون )انظر على �سبيل المثال: مر�سوم بقانون رقم )1( ل�سنة 

بع�ص اأحكام القانون رقم )5( ل�سنة 1998م ب�ساأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة(، وهو يعك�ص واقعًا محددًا يقوم على اأن 
هذه القرارات بقانون ت�سدر عن رئي�ص ال�سلطة وهو ي�سدر اأي�سًا مرا�سيم، وهذا هو �سبب الخلط. يرى هذا الباحث ب�سرورة 
التمييز بين �سكل القرار الخارجي الذي قد ياأخذ �سكل مر�سوم )اإن كان �سادرًا عن رئي�ص ال�سلطة( اأو قرار )اإن كان �سادرًا 

عن مجل�ص الوزراء، وتوقيع رئي�ص الوزراء، اأو عن الوزير في مجال تخ�س�سه( ومحتوى القرار نف�سه. 
)72(  بما اأنه لم يتم تحديد متى بال�سبط تزول قوة القانون عن القرار بقانون الذي ل يتم عر�سه على المجل�ص الت�سريعي، فيعتقد 

هذا الباحث باأنها تزول عند بدء الدورة العادية اأو ال�ستثنائية للمجل�ص الت�سريعي دون اأن يتم عر�ص القرارات بقانون على 
المجل�ص الت�سريعي. 

)73(  بما اأنه لم يتم تحديد الأكثرية المطلوبة، فيمكن التف�سير على اأن الأغلبية المطلوبة لإقرار تعديالت الرئي�ص هي الأغلبية 

المطلقة، بموجب المادة )69( من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي. 

بهذا المعنى، فاإن القرار بقانون هو، من حيث الهرمية، في نف�ص م�ستوى القانون. لكن، ماذا لو اأراد 
رئي�ص ال�سلطة اأن ي�سحب القرار بقانون اأو يلغيه قبل اإقراره من ِقبل المجل�ص الت�سريعي؟ وكيف يفعل 
ذلك؟ يمكن لرئي�ص ال�سلطة اأن يقوم بذلك بب�ساطة عن طريق عدم عر�سه على المجل�ص الت�سريعي في 

اأول جل�سة له، وبهذا تزول قوة القانون عن هذه القرارات بقانون. 

اأما اإذا اأراد اأن يلغيه قبل موعد انعقاد جل�سة المجل�ص الت�سريعي، فكيف يمكنه ذلك؟ الطريقة الأولى تكون 
التي تنطلق  الثانية فهي  اأما الطريقة  القرار بقانون المعني.)74(  اإ�سدار مر�سوم رئا�سي يلغي فيه  من خالل 
من قاعدة اأنه ل يجوز تعديل ت�سريع بت�سريع اأقل منه درجة، فاإذا تم اإقرار �سمو القانون )وبالتالي القرارات 
بقوة القانون( على المرا�سيم الرئا�سية فاإن هذا يعني باأنه ل يجوز تعديل اأو اإلغاء القرارات بقوة القانون اإل 
بقرارات بقوة قانون لحق، حتى قبل عر�سها على المجل�ص الت�سريعي. والطريقة الثانية تن�سجم مع ما اأوردناه 

�سابقًا من تحليل ين�ص على اعتبار القرارات بقوة القانون على اأنها قوانين 100 % ولي�ست قوانين موؤقتة. 

المبحث الثاني: عالقة رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية بال�سلطة الق�سائية 

ن�ص القانون الأ�سا�سي على اأن »الق�ساة م�ستقلون، ل �سلطات عليهم في ق�سائهم لغير القانون، ول يجوز 
اأما عن تعيين الق�ساة فيكون بالكيفية التي  اأو في �سوؤون العدالة.«)75(  لأية �سلطة التدخل في الق�ساء 
يقرها قانون ال�سلطة الق�سائية. وقد ن�ص قانون ال�سلطة الق�سائية على اأن �سغل الوظائف الق�سائية 
يكون بقرار من رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بناًء على تن�سيب من مجل�ص الق�ساء الأعلى، وفق 
ما ورد من معايير و�سروط في قانون ال�سلطة الق�سائية نف�سه.)76( كما اإن اإعارة القا�سي اإلى الحكومات 
بتن�سيب من مجل�ص  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  بقرار من  يتم  الدولية  الهيئات  اأو  الأجنبية 
الق�ساء الأعلى،)77( واأنه ي�سدر بتنفيذ القرار ال�سادر بعزل القا�سي )متى �سار نهائيًا( بمر�سوم من 

رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ويعّد العزل نافذًا من تاريخ �سدور هذا القرار.)78(

)74(  وهو ما قام به الرئي�ص عبا�ص بتاريخ 11 /6 /2007 حيث األغى اأربعة قرارات بقانون كان قد تبناها بتاريخ 15 /2 /2006 و16 /2 /2006، اأي 

بعد النتخابات الت�سريعية الثانية، وبعد الجل�سة ال�ستثنائية التي عقدها المجل�ص الت�سريعي الأول بتاريخ 13 /2 /2006، ولكن قبل حلف 
اليمين الد�ستورية لأع�ساء المجل�ص الت�سريعي المنتخبين بتاريخ 18 /2 /2006. تجدر الإ�سارة اإلى اأن الرئي�ص الفل�سطيني كان قد اأ�سدر 
بتاريخ 4 /5 /2006 القرار رقم )364( ل�سنة 2006م ب�ساأن اإلغاء قرارات بقوانين م�سيرًا اإلى قرارات المجل�ص الت�سريعي ذوات الأرقام 
  - 1 4 /5 /2006م حيث قام باإلغاء القرارات بقوانين التالية:  5 /1 ال�سادرة في جل�سته المنعقدة بتاريخ  )1035( و)1036( و)1037( 
القرار بقانون رقم )2( ل�سنة 2006م ب�ساأن تعديل قانون ال�سلطة الق�سائية. 2 -  القرار بقانون رقم )3( ل�سنة 2006م ب�ساأن تعديل قانون 

ال�سركات رقم )12( ل�سنة 1964م. 3 -  القرار بقانون رقم )بدون( ل�سنة 2006م ب�ساأن الهيئة الفل�سطينية لتنظيم قطاع الت�سالت.
)75(   المادة )98( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)76(  المادة )18( من قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1( ل�سنة 2002 )قانون ال�سلطة الق�سائية(.

)77(  المادة )26( من قانون ال�سلطة الق�سائية.

)78(  المادة )55( من قانون ال�سلطة الق�سائية.
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وين�ص قانون ال�سلطة الق�سائية على اأنه يتم ت�سكيل مجل�ص ق�ساء اأعلى انتقالي بقرار من رئي�ص ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية.)79( وقد اأ�سدر الرئي�ص عرفات مر�سومًا رئا�سيًا)80( يق�سي باعتبار مجل�ص الق�ساء 
الأعلى الم�سكل،)81( بمثابة مجل�ص ق�ساء اأعلى انتقالي طبقًا للمفهوم الوارد في المادة )81( من قانون 

ال�سلطة الق�سائية رقم )1( ل�سنة 2002. 
في اإطار اآخر، اأ�سدر الرئي�ص عرفات مر�سومًا رئا�سيًا اأن�ساأ من خالله المجل�ص الأعلى للق�ساء ال�سرعي، 
وعين رئي�سه واأع�سائه، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء محكمة عليا �سرعية يكون رئي�سها وق�ساتها هم نف�ص رئي�ص 
واأع�ساء المجل�ص الأعلى للق�ساء ال�سرعي.)82( اأما قانون المحكمة الد�ستورية العليا فقد ن�ص على اأن 
تعيين رئي�ص واأع�ساء المحكمة يتم بقرار من رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية بالت�ساور مع مجل�ص الق�ساء 
الأعلى ووزير العدل بالن�سبة للت�سكيل الأول للمحكمة وبتن�سيب من الجمعية العامة للمحكمة الد�ستورية 

العليا بالن�سبة للتعيينات في المرات التالية.)83( 
كما اإن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية هو من يعين النائب العام بقرار منه بناًء على تن�سيب من المجل�ص 
الأعلى للق�ساء،)84( وهو من له حق العفو الخا�ص عن العقوبة اأو تخفي�سها،)85( وهو الذي ي�سادق على 

اأحكام الإعدام ال�سادرة عن اأي محكمة.)86(
تجدر الإ�سارة اأخيرًا اإلى وجود عدد كبير من المرا�سيم والقرارات التي اأ�سدرها رئي�ص ال�سلطة، التي 
ين�سئ من خاللها محاكم �سلح وبداية،)87( وهي تتميز عن غيرها من المرا�سيم بالإ�سارة في ديباجتها 

)79(  المادة )81( من قانون ال�سلطة الق�سائية.

)80(  المر�سوم الرئا�سي رقم )11( ل�سنة 2002.

)81(  بموجب المر�سوم رقم )2( �سنة 2000. 

)82( المر�سوم الرئا�سي رقم )16( ل�سنة 2003م ب�ساأن المجل�ص الأعلى للق�ساء ال�سرعي. وقد قام الرئي�ص بالإ�سارة في ديباجة 

المر�سوم اإلى المادة )92( من القانون الأ�سا�سي التي تن�ص على اأن الم�سائل ال�سرعية والأحوال ال�سخ�سية تتولها المحاكم 
ال�سرعية والدينية وفقًا للقانون.

)83(  المادة )5( من قانون المحكمة الد�ستورية العليا. 

)84(  المادة )107( من القانون الأ�سا�سي المعدل وهي نف�سها ما وردت في المادة )98(من القانون الأ�سا�سي لعام 2002 كما تم ن�سرها في 

الجريدة الر�سمية، وهي تن�سجم مع ما ورد في قانون ال�سلطة الق�سائية )المادة 63( بالإ�سافة اإلى الإ�سارة في المادة )64(اإلى كون النائب 
العام يوؤدي اليمين الد�ستورية اأمام رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية بح�سور وزير العدل. تجدر الإ�سارة اإلى اأن المادة )98( اآنفة الذكر كما اأقرها 
المجل�ص الت�سريعي عام 1997 كانت تن�ص على �سرورة موافقة المجل�ص الت�سريعي على تعيين النائب العام، اإل اأن هذه من بين المواد التي 
تم تعديلها قبل اإ�سدارها من قبل رئي�ص ال�سلطة وبعد اأن تم اإعالم رئي�ص المجل�ص الت�سريعي في حينه، ال�سيد اأحمد قريع بتلك التغييرات. 

)85(  المادة )42( من القانون الأ�سا�سي المعدل. انظر على �سبيل المثال اإلى المر�سوم رقم )4( ل�سنة 2008م الذي ي�سير فيه 

اإلى اأ�سول المحاكمات الجزائية الع�سكرية رقم )01( ل�سنة 1979م.  
)86(  المادة )109( من القانون الأ�سا�سي المعدل والمادة )409( من قانون اأ�سول المحاكمات الجزائية رقم )3( ل�سنة 2001م. 

)87(  انظر على �سبيل المثال اإلى المر�سوم الرئا�سي رقم )4( ل�سنة 2004م باإن�ساء محكمة �سلح في مدينة طوبا�ص، والمر�سوم الرئا�سي 

رقم )5( ل�سنة 2004م باإن�ساء محكمة بداية في دير البلح، والمر�سوم الرئا�سي رقم )6( ل�سنة 2004م باإن�ساء محكمة �سلح في مدينة 
حلحول، مر�سوم رئا�سي رقم )7( ل�سنة 2004م باإن�ساء محكمة �سلح في مدينة عنبتا. انظر اأي�سًا القرار رقم )12( ل�سنة 2005، حيث 

اأ�سار في الديباجة اإلى قانون ال�سلطة الق�سائية، واإلى تو�سية مجل�ص الق�ساء الأعلى، من�سئًا محكمة بداية في قلقيلية. 

اإلى »رئي�ص دولة فل�سطين« بالإ�سافة اإلى مراجعة كل من قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1( ل�سنة 2002 
وقانون ت�سكيل المحاكم النظامية رقم )5( ل�سنة 2001.)88( كما اأ�سدر الرئي�ص الفل�سطيني في �سهر اآذار 
2003 قرارين متعلقين بت�سكيل محكمة جمارك بدائية،)89( ومحكمة ا�ستئناف ق�سايا �سريبة الدخل.)90(

المبحث الثالث: ال�سالحيات التنفيذية لرئي�س ال�سلطة 

الفل�سطينية وعالقته بمجل�س الوزراء والجهاز الإداري

المطلب الأول: عالقة رئي�س ال�صلطة بالحكومة
المكلف  الوزراء  رئي�ص  ف�سل  وفي حال  بت�سكيل حكومته.)91(  ويكلفه  الوزراء  رئي�ص  ال�سلطة  رئي�ص  يختار 
في ت�سكيل حكومته، اأو في حال لم تح�سل الحكومة على ثقة المجل�ص الت�سريعي في المدة التي يحددها 
على  الحكومة  ح�سول  وفور  وهكذا.)92(  اآخر،  �سخ�ص  بتكليف  ال�سلطة  رئي�ص  يقوم  الأ�سا�سي،  القانون 
ال�سلطة  رئي�ص  اأمام  الد�ستورية  اليمين  حكومته  واأع�ساء  الوزراء  رئي�ص  يوؤدي  الت�سريعي  المجل�ص  ثقة 
الفل�سطينية.)93( لرئي�ص ال�سلطة اأي�سًا اأن يقيل رئي�ص الوزراء،)94( اأو يقبل ا�ستقالته،)95( وهو ما يعّد من بين 
الحالت التي تعتبر فيها الحكومة م�ستقيلة.)96( كما يحق لرئي�ص ال�سلطة اإحالة رئي�ص الوزراء اإلى التحقيق 
فيما قد ين�سب اإليه من جرائم اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته اأو ب�سببها.)97( وتجدر الإ�سارة اإلى اأن القانون 
)88(  اإل اأن الباحث لم يجد ن�سًا �سريحًا في كال القانونين ي�سير اإلى ن�ساأة محاكم �سلح وبداية بمر�سوم �سادر عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية. 

والمكو�ص )الأردني(،  الجمارك  قانون  اإلى  اأ�سار  الذي  بدائية،  بت�سكيل محكمة جمارك  2004م  ل�سنة  القرار رقم )45(    )89(

القانون رقم )1( ل�سنة 1962، وال�ساري في ال�سفة الغربية، الذي ينظم اخت�سا�سات المحكمة واإجراءات عملها في المواد 
)168 - 179(. تجدر الإ�سارة اإلى اأن هذه المحكمة تم اإن�ساوؤها فقط للمحافظات ال�سمالية )ال�سفة الغربية(.

محكمة  بت�سكيل  المتعلق   1997 ل�سنة   )106( رقم  بالقرار  العمل  با�ستمرار  ياأمر  الذي  2004م  ل�سنة   )44( رقم  القرار    )90(

ا�ستئناف ق�سايا �سريبة الدخل ومبا�سرة هيئة المحكمة النعقاد للنظر في ق�سايا ا�ستئناف �سريبة الدخل.
)91( المادة )45( من القانون الأ�سا�سي المعدل. انظر على �سبيل المثال المر�سوم الرئا�سي رقم )9( ل�سنة 2006م ب�ساأن اختيار وتكليف رئي�ص 

الوزراء، حيث قام الرئي�ص عبا�ص باختيار اإ�سماعيل هنية وتكليفه بت�سكيل الحكومة. وبعد اتفاقية مكة، تم قبول ا�ستقالة اإ�سماعيل هنية 
بموجب المر�سوم رقم )1( ل�سنة 2007 وتكليفه بت�سكيل حكومة وحدة وطنية. انظر اأي�سًا المر�سوم رقم )20( ل�سنة 2003 الذي يكلف به 

الرئي�ص عرفات رئي�ص حكومة الطوارئ في حينه، اأحمد قريع، بموا�سلة تبووؤ من�سب رئي�ص الوزراء ويكلف بت�سكيل مجل�ص وزراء جديد. 
)92( المادة )69( من القانون الأ�سا�سي المعدل. انظر على �سبيل المثال المر�سوم الرئا�سي رقم )17( ل�سنة 2003 ال�سادر عن 

الرئي�ص عرفات بتاريخ 6 /9 /2003 الذي يقبل فيه ا�ستقالة رئي�ص الوزراء، في حينه، محمود عبا�ص. 
)93( المادة )67( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)94( وهذا ما ح�سل بعد �سيطرة حما�ص على قطاع غزة بتاريخ 14 /6 /2007 حيث �سدر عن الرئي�ص عبا�ص باليوم نف�سه المر�سوم 

رقم )8( ل�سنة 2007م الذي يقيل فيه اإ�سماعيل هنية. اإل اأنه، وبعك�ص المرا�سيم ال�سابقة التي ت�سير اإلى قبول ال�ستقالة، لم 
تاأت على ذكر ا�ستمرار الحكومة بممار�سة مهامها اإلى حين ت�سكيل حكومة جديدة وح�سولها على ثقة المجل�ص الت�سريعي. 

)95(  المادة )45( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)96(  المادة )83 /6( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)97(  المادة )75 /1( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 
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الأ�سا�سي الفل�سطيني لم يحدد بن�ص �سريح اآليات ت�سكيل الحكومة واإقالتها وا�ستقالتها، اإذ اإن المجل�ص 
الت�سريعي، وكما ورد في المذكرة الإي�ساحية للقانون الأ�سا�سي المعدل، اأجمع اأثناء مناق�سته التعديالت 
على عدم الحاجة اإلى اإفرادها في متن القانون الأ�سا�سي بحكم كون هذه الإجراءات »عرفًا �سيا�سيًا.«)98(

فهو  فيه،  ال�ساغر  ملء  اأو  ع�سو،  اأي  ا�ستقالة  قبول  اأو  اإقالة  اأو  تعديله  اأو  الوزراء  مجل�ص  ت�سكيل  اأما 
اإلى  اأي من الوزراء  اإحالة  من مهام رئي�ص الوزراء ولي�ص رئي�ص ال�سلطة.)99( كما يحق لرئي�ص الوزراء 
التحقيق فيما قد ين�سب اإليه من جرائم اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته اأو ب�سببها.)100( ولهذا ال�سبب، فاإن 
رئي�ص الوزراء م�سوؤول اأمام رئي�ص ال�سلطة الوطنية عن اأعماله وعن اأعمال حكومته، بينما يكون الوزراء 
م�سوؤولين اأمام رئي�ص الوزراء كل في حدود اخت�سا�سه وعن اأعمال وزارته. في الوقت الذي يكون فيه 

رئي�ص الوزراء واأع�ساء حكومته م�سوؤولين م�سوؤولية فردية وت�سامنية اأمام المجل�ص الت�سريعي.)101( 
كما ن�ص القانون الأ�سا�سي باأن مجل�ص الوزراء ي�ساعد الرئي�ص في اأداء مهامه وممار�سة �سلطاته على 
الوجه المبين في هذا القانون الأ�سا�سي،)102( دون اأن تو�سح اآلية محددة لذلك، مما خلق �سعوبة في 
اآليات  اأن يكون هناك  تعاي�ص رئي�ص �سلطة وحكومة، يكون لكليهما �سالحيات تنفيذية متداخلة، دون 

د�ستورية وا�سحة لتنظيم عالقتهما.)103( 

)98(  اإل اأنه ومن مراجعة المرا�سيم ال�سادرة عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، ُيالحظ باأنه وبعد الح�سول على ثقة المجل�ص 

المر�سوم  المثال  �سبيل  على  انظر،  الوزراء:  مجل�ص  فيه  ي�سكل  مر�سوم  باإ�سدار  الفل�سطيني  الرئي�ص  يقوم  الت�سريعي، 
الرئا�سي رقم )7( ل�سنة 2003م الذي ي�سكل في مجل�ص الوزراء )برئا�سة محمود عبا�ص، اأول رئي�ص وزراء بعد التعديل 
الذي تم على القانون الأ�سا�سي عام 2003(؛ وبعد انتهاء حالة الطوارئ حيث تم ت�سكيل حكومة طوارئ لم تح�سل على 
ثقة المجل�ص الت�سريعي، وبعد تكليف اأحمد قريع بت�سكيل الحكومة، اأ�سدر الرئي�ص عرفات المر�سوم الرئا�سي رقم )21( 

ل�سنة 2003م. 
)99(  المواد )65( و)68 /1( من القانون الأ�سا�سي المعدل. هذا هو الحال بعد ا�ستحداث من�سب رئي�ص الوزراء عام 2003. اأما 

قبل ذلك، فكان رئي�ص ال�سلطة هو من يقبل ا�ستقالة مجل�ص الوزراء، كما ح�سل على �سبيل المثال عندما قدم اأع�ساء مجل�ص 
الوزراء ا�ستقالتهم بتاريخ 19 /3 /2003 بعد اإ�سدار القانون الأ�سا�سي المعدل. راجع المر�سوم الرئا�سي رقم )4( ل�سنة 2003م 

بقبول ا�ستقالة اأع�ساء مجل�ص الوزراء. 
)100(  المادة )75 /2( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)101(  المادة )74( من القانون الأ�سا�سي المعدل. تجدر الإ�سارة اإلى اأن ما �سبق يتناق�ص مع ما ورد في المادة )5(من القانون الأ�سا�سي 

المعدل من حيث م�سوؤولية الحكومة اأمام الرئي�ص، والتي تن�ص على اأن »...تكون الحكومة م�سوؤولة اأمام الرئي�ص والمجل�ص الت�سريعي 
الفل�سطيني.« اإن جزءًا من هذا التناق�ص يمكن تف�سيره على اأنه مرتبط بالتعديل الذي تم على القانون الأ�سا�سي عام 2003 وذلك عندما 
تم ا�ستحداث من�سب رئي�ص الوزراء. حيث قام الم�سرع الد�ستوري بتعديل المواد الخا�سة برئي�ص الوزراء وبعالقته بالوزراء وبرئي�ص 
ال�سلطة، بينما اأغفل تغيير المادة )5(حيث بقيت على ما كانت عليه في القانون الأ�سا�سي لعام 2002 التي كانت تن�سجم مع النظام 
القائم قبل التعديل، حيث لم يكن هناك من�سب رئي�ص وزراء مما جعل الوزراء م�سوؤولين اأي�سًا اأمام الرئي�ص )ب�سفته رئي�سًا للوزراء(. 

)102(  المادة )46( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)103(  ظهر هذا التوتر ب�سكل خا�ص بعد النتخابات الت�سريعية الثانية حيث قامت حركة حما�ص، التي حازت على اأكثرية مقاعد 

وا�سحًا منذ  الموؤ�س�ستين كان  بين  التوتر  اأن  اإل  اإ�سماعيل هنية.  برئا�سة  الفل�سطينية  الحكومة  بت�سكيل  الت�سريعي  المجل�ص 
ا�ستحداث من�سب رئي�ص الوزراء عام 2003 حيث تم تعيين محمود عبا�ص كاأول رئي�ص وزراء بعد ذلك التعديل ومن ثم ا�ستقال 

لخالفات مع رئي�ص ال�سلطة في حينه، يا�سر عرفات. 

اأو اآلية ل�سمان التن�سيق بين رئي�ص ال�سلطة ومجل�ص الوزراء.  فالقانون الأ�سا�سي ل ين�سئ اأي موؤ�س�سة 
فرئي�ص ال�سلطة لي�ص جزءًا من مجل�ص الوزراء ول يراأ�ص جل�ساته،)104( )كما هو الحال في فرن�سا، على 
�سبيل المثال(،)105( بل اكتفى بالإ�سارة اإلى اأنه يحق لرئي�ص ال�سلطة اأن يطلب من رئي�ص الوزراء دعوة 
مجل�ص الوزراء لالنعقاد.)106( وهو ما ين�سجم مع ما جاء في ن�ص اآخر على اأن رئي�ص الوزراء هو الذي 
يدعو مجل�ص الوزراء لالنعقاد في جل�سته الأ�سبوعية، اأو عند ال�سرورة، اأو بناًء على طلب رئي�ص ال�سلطة 

الوطنية، وي�سع جدول اأعماله، كما اأن رئي�ص الوزراء هو الذي يراأ�ص جل�سات مجل�ص الوزراء. )107( 

المطلب الثاني: �صالحيات رئي�س ال�صلطة تجاه المحافظات
رئا�سي.)108(  مر�سوم  خالل  من  المحافظين  اخت�سا�سات  بتنظيم  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  قام 
وبموجب هذا  يعينه رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، وله اأن يعفيه من من�سبه دون اأي قيد اأو �سرط. ورئي�ص 

ال�سلطة هو الذي يحدد درجته في قرار تعيينه، الذي يترتب عليه اأي�سًا الراتب ال�سهري.)109(
العامة  ال�سيا�سة  تنفيذ  على  وي�سرف  محافظته  في  �سلطة  واأعلى  العامة  الإدارة  رئي�ص  هو  المحافظ 
لل�سلطة الفل�سطينية، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته. فهو بالتالي يعك�ص وحدانية 
الدولة اأمام تخ�س�ص الوزارات وتنوعها، وتعدد دوائرها. اإل اأن اخت�سا�ساته، بعك�ص الوزراء، ل تمتد 

على م�ستوى الوطن بل مح�سورة جغرافيًا بالإقليم الواقع �سمن المحافظة التي يراأ�سها. 
محافظته  في  الإداريين  للموظفين  بالن�سبة  للمحافظ  يكون  العامة،  الإدارة  رئي�ص  كونه  وبحكم 
�سالحيات الوزير نف�سها. وهو بهذه ال�سفة يراأ�ص المجل�ص التنفيذي في المحافظة، الذي يتكون من: 
روؤ�ساء  من  عدد  ب(  العامة.  والنيابة  المحاكم  عدا  ما  المحافظة  في  الحكومية  الدوائر  مديري  اأ( 
المجال�ص البلدية في المحافظة. كما يراأ�ص المحافظ لجنة التنظيم والتخطيط في نطاق محافظته 

الذي يتكون من: عدد من روؤ�ساء البلديات والمجال�ص المحلية في المحافظة.

)104(  مع ذلك، وبالرغم من دخول القانون الأ�سا�سي المعدل حيز التنفيذ، هناك بع�ص القرارات لمجل�ص الوزراء التي ت�سير في 

ديباجتها اإلى اإقرار »مجل�ص الوزراء... برئا�سة رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،« كما هو حال قرار مجل�ص الوزراء رقم 
)144( ل�سنة 2004م ب�ساأن الو�سف الوظيفي للمنا�سب العليا في الوزارات، اأو »بناًء على ما اأقره مجل�ص الوزراء... برئا�سة 

�سيادة الرئي�ص،« كما ورد في قرار مجل�ص الوزراء رقم )130( ل�سنة 2004م ب�ساأن الترتيبات الأمنية.
)105( للمزيد راجع، اأوليفيه دوهاميل وميني، املعجم الد�ستوري،  723. معهد الحقوق، الإطار القانوين، 88.

)106( المادة )45( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)107( المادة )65 /2(من القانون الأ�سا�سي المعدل. للمزيد حول جل�سة مجل�ص الوزراء الأ�سبوعية والطارئة، راجع المبحث الثاني. 

)108(  مر�سوم رئا�سي رقم )22( ل�سنة 2003م ب�ساأن اخت�سا�سات المحافظين، وال�سادر عن الرئي�ص عرفات بتاريخ 1 /7 /2003 

اإل اأنه لم ُين�سر في الجريدة الر�سمية حتى العام 2007 )العدد 68 من الوقائع الفل�سطينية ال�سادرة بتاريخ 7 /3 /2007(. 
تجدر الإ�سارة اإلى وجود خطاأ في المر�سوم كما ُن�سر في الوقائع الفل�سطينية حيث تمت الإ�سارة اإلى رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، 

محمود عبا�ص، في الوقت الذي كان يا�سر عرفات هو رئي�ص ال�سلطة في حينه، وهو الذي اأ�سدر المر�سوم. 
)109(  راجع المادة )9( من قانون مكافاآت ورواتب اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي واأع�ساء الحكومة والمحافظين رقم )11( ل�سنة 

2004م.
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والموظفين  الم�ست�سارين  من  وعدد  ونائبه  المحافظ  من  فيتاألف  للمحافظة  الإداري  الجهاز  اأما 
الإداريين. على اأن يتولى المحافظ ممار�سة الخت�سا�سات وال�سالحيات التالية: 

الحريات  وحماية  العامة  وال�سحة  العامة  والآداب  والنظام  والأخالق  العام  الأمن  على  Ó  الحفاظ 

العامة وحقوق المواطنين. 

Ó  حماية الأمالك العامة والخا�سة وتحقيق الأمن في محافظته يعاونه في ذلك قادة ال�سرطة والأمن 

العام في المحافظة واأن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم. 

والعدالة  الم�ساواة  المحافظة وتحقيق  والعمراني والجتماعي في  الرقي القت�سادي  Ó  العمل على 

و�سمان �سيادة القانون.

Ó  اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الالزمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية. 

يعمل المحافظ على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر ال�سادرة عن رئي�ص ال�سلطة الوطنية 
اأو مجل�ص الوزراء. كما ويقوم، وبالتعاون مع ال�سلطات المخت�سة وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات 
في  المواطنين  تهم  التي  المحلية  الخدمات  تحقيق  على  والعمل  والرعاية  بالإ�سراف  بها،  المعمول 
كما  وغيرها.  والتطويرية  والعمرانية  والجتماعية  والثقافية  والتعليمية  منها  ال�سحية  المحافظة، 
الم�سهود،  يتعلق بالجرم  الق�سائية فيما  اأي�سًا على منح المحافظ وظيفة ال�سبطية  المر�سوم  وين�ص 

على اأن يقوم باإبالغ النيابة العامة عن الجرائم غير الم�سهودة التي يطلع عليها.

اإلى اأن المحافظ هو ممثل رئي�ص ال�سلطة في المحافظة.)110( اإل اأن تبعية المحافظين  تجدر الإ�سارة 
منذ  الفل�سطينية  الأرا�سي  في  المطبق  هو  ذلك  كان  بل  المر�سوم  بهذا  تن�ساأ  لم  ال�سلطة  رئي�ص  اإلى 
ن�ساأتها.)111( كما ي�سير اإلى ذلك �سراحة القرار رقم )74( ل�سنة 2003 )انطالقا من تبعية المحافظين 

)110(  يعتقد الباحث باأن توقيت تبني هذا المر�سوم لم يكن مح�ص ال�سدفة، فالرئي�ص عرفات من خالل هذا لمر�سوم يتفاعل مع 

�سالحياته التي تقل�ست بتعديل القانون الأ�سا�سي وا�ستحداث من�سب رئي�ص الوزراء )وقت اإ�سدار المر�سوم، كان محمود عبا�ص 
هو رئي�ص الوزراء(. كذلك الأمر بالن�سبة للقرار رقم )74( ل�سنة 2003 )الذي تم اإ�سداره بتاريخ 20 /5 /2003( الذي ي�سير 
�سراحة اإلى تبعية المحافظين واأعمالهم ودوائرهم اإلى الرئا�سة ويقرر بموجبه نقل دائرتهم من وزارة الداخلية مع العاملين 
الجريدة  2003 في  ل�سنة  المر�سوم  رقم )74(  ن�سر  اأن  الرئا�سة. كما  الأ�سا�سية في مقر  اإلى دائرتهم  معهم في محافظتهم 

الر�سمية تم فقط عام 2007، اأي بعد النتخابات الت�سريعية الثانية، وهو ما ل يمكن اأن ياأتي من مح�ص ال�سدفة اأي�سًا. 
الغربية، حيث ن�ص  ال�ساري في ال�سفة  الت�سكيالت الإدارية الأردني  1966 نظام  ل�سنة  )111(  تطبيقًا لقانون لنظام رقم )1( 

على اأن المحافظ هو ممثل ال�سلطة التنفيذية، وعلى اأن تعيينه يتم بتن�سيب من مجل�ص الوزراء وباإرادة ملكية. وبما اأن رئي�ص 
ال�سلطة كان قبل تعديل القانون الأ�سا�سي عام 2003 يقوم بمهام رئي�ص الوزراء وبالتالي رئي�ص ال�سلطة التنفيذية، فاإن تطبيق 

النظام الأردني لم يكن ليثير اأي م�ساكل قانونية. 

واأعمالهم ودوائرهم للرئا�سة( ويبني على ذلك القرار بنقل دائرتهم من وزارة الداخلية مع العاملين 
معهم في محافظاتهم اإلى دائرتهم الأ�سا�سية في مقر الرئا�سة. وقد اأ�سدر رئي�ص ال�سلطة عدة قرارات 

ومرا�سيم متعلقة بالمحافظات والمحافظين: 

فقد نظم اجتماعات المحافظين مع رئي�ص اللجنة التنفيذية / رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية ون�ص على   Ó
اأنها اجتماعات دورية كل �سهرين اأو بدعوة من الرئي�ص، وحدد فيها مهام دائرة �سوؤون المحافظين 

بالرئا�سة.)112(  
نظم عمل لجنة التنظيم والتخطيط في المحافظة على اأن تكون برئا�سة المحافظ وتحت اإ�سرافه.)113(   Ó

نظم عمل لجنة اأمن المحافظة بحيث تت�سكل من المحافظ وع�سوية قائدي الأمن وال�سرطة ومديري   Ó
ال�سرورة. على  المحافظ عند  اأو بدعوة من  اأ�سبوعيًا  التي تجتمع  بالمحافظة،  الأمنية  الأجهزة 
اأن تنفذ هذه اللجنة القرارات المركزية ال�سادرة في المجال الأمني، وت�سع الخطط الميدانية 
لتطبيق القانون والنظام. كما يلتزم اأع�ساء اللجنة بتقديم تقارير يومية للمحافظ عن �سير الأمن 
والق�سايا الأمنية بالمحافظة. وين�ص المر�سوم اأخيرًا على اأن اللجنة ترفع تقاريرها واقتراحاتها 

لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية.)114(

المطلب الثالث: �صالحيات الرئي�س في العالقات الخارجية 
الدول  لدى  الوطنية  ال�سلطة  ممثلي  يعين  الذي  هو  ال�سلطة  رئي�ص  اأن  على  الأ�سا�سي  القانون  ين�ص 
والمنظمات الدولية، والهيئات الأجنبية، وينهي مهامهم، وهو اأي�سًا من يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.)115( في نف�ص التجاه، ن�ص قانون ال�سلك الدبلوما�سي على اأن ا�ستحداث 
البعثات الفل�سطينية اأو اإغالقها،)116( وتعيين ال�سفير وت�سميته ونقله واإعادته للمقر،)117( يتم بقرار من 
الرئي�ص، بناًء على تن�سيب من وزير الخارجية في ال�سلطة الفل�سطينية. وقد ورد في ديباجة القانون 
اآنف الذكر اإ�سارة �سريحة اإلى منظمة التحرير وخا�سة الدائرة ال�سيا�سية، حيث اأ�سارت اإلى اأن اإقرار 
هذا القانون ل ي�سكل م�سا�سًا اأو انتقا�سًا من منظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها الممثل ال�سرعي 

)112(  المر�سوم الرئا�سي رقم )15( ل�سنة 2005م ب�ساأن اجتماعات المحافظين.

)113(  المر�سوم الرئا�سي رقم )1( ل�سنة 2006م ب�ساأن رئا�سة المحافظ للجنة التنظيم والتخطيط.

)114(  المر�سوم رئا�سي رقم )29( ل�سنة 2006م ب�ساأن لجنة اأمن المحافظة.

)115(  المادة )40( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)116(  المادة )2( من قانون ال�سلك الدبلوما�سي رقم )13(ل�سنة 2005 )قانون ال�سلك الدبلوما�سي(.

)117(  المادة )7( من قانون ال�سلك الدبلوما�سي.
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والوحيد لل�سعب الفل�سطيني وهي مرجعية ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، كما ورد في مقدمة القانون 
الأ�سا�سي الفل�سطيني. 

مع ذلك، فاإن التعار�ص وا�سح بين ما ورد في القانون الأ�سا�سي وقانون ال�سلك الدبلوما�سي من جهة 
و�سالحيات اللجنة التنفيذية ودوائرها المختلفة وخا�سة الدائرة ال�سيا�سية بموجب النظام الأ�سا�سي 
لمنظمة التحرير من جهة اأخرى.)118( كما اأن منظمة التحرير هي التي تحظى بال�سخ�سية القانونية على 
م�ستوى القانون الدولي، ب�سفتها حركة تحرر ولي�ص ال�سلطة الفل�سطينية. بالتالي يحق للمنظمة وحدها 
عقد المعاهدات الدولية والتمثيل الدبلوما�سي لدى الدول والمنظمات الدولية. كما اأن ذلك يتعار�ص 
مع ما ورد في اتفاقية المرحلة النتقالية التي تن�ص على اأن ل تكون للمجل�ص �سالحيات وم�سوؤوليات في 
مجال العالقات الخارجية، بل اإنه ي�سير اإلى جواز قيام منظمة التحرير باإجراء مفاو�سات واتفاقيات 

ل�سالح المجل�ص في حالت تم تحديدها في الفقرة نف�سها.)119( 
عند مراجعة ما �سدر عن رئي�ص ال�سلطة من مرا�سيم، نجد توجهًا وا�سحًا بالتعامل مع ال�سلطة على 
اأنها كيان �سبيه بالدولة كاملة ال�سيادة، من حيث الإ�سارة اإلى اتفاقيات دولية اأو قرارات اأممية. فرئي�ص 

ال�سلطة الفل�سطينية كان قد:

Ó  سادق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من التفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي�
وافق عليها مجل�ص وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم )648 -   -  22 29 /11 /2006م(.)120(

Ó  اأ�سار اإلى قرار مجل�ص الأمن رقم )1325( بتاريخ 31 /10 /2000 الذي يق�سي بتعزيز دور المراأة
واإ�سراكها في الجهود الرامية لإحالل ال�سالم.)121(

Ó  اأن�ساأ اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والموؤثرات العقلية، واأ�سار اإلى اأنه يقع على عاتق
اللجنة تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة ل�سنوات 1961، 1971، 1988.)122(

Ó  اأن�ساأ اللجنة الوطنية للقانون الدولي، واأ�سار في ديباجة المر�سوم ذاته اإلى الإيمان باأهمية تعزيز
احترام قواعد واأعراف القانون الدولي الإن�ساني والن�سجام مع تو�سيات الموؤتمر الدولي ال�ساد�ص 

والع�سرين للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر لعام 1995.)123(

)118(  خا�سة المواد )15(، )16(، )18(، )19(، )27( من النظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير لعام 1964. 

)119(  المادة )9 /5( من اتفاقية المرحلة النتقالية الموقعة في 28 /9 /1995. 

)120(  المر�سوم رقم )3( ل�سنة 2008.

)121(  المر�سوم الرئا�سي رقم )24( ل�سنة 2005.

)122(  المر�سوم الرئا�سي رقم )3( ل�سنة 1999.

)123(   المر�سوم الرئا�سي رقم )15( ل�سنة 2003.

بالمقابل، ُيالحظ التداخل ما بين موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير. ففي بع�ص الأحيان، 
ُين�سئ رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية موؤ�س�سات ويتبعها لمنظمة التحرير، اأو بالعك�ص. واأحيانًا اأخرى، ي�سير 
اإلى موافقة اللجنة التنفيذية )لمنظمة التحرير( على بع�ص القرارات، وفي غيرها من الأحيان ُين�سئ 

لجانًا هي بالأ�سا�ص تابعة لمنظمة التحرير، مثل لجنة المفاو�سات. فرئي�ص ال�سلطة: 
Ó  اأن�ساأ الهيئة الإ�سالمية الم�سيحية لن�سرة القد�ص اإلى القانون الأ�سا�سي وتعديالته،)124(  م�ستندًا 

والمقد�سات.)125( 
Ó  اللجنة لرئي�ص  واأتبعها  المفاو�سات  �سوؤون  دائرة  المدنية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  مرجعية  جعل 

التنفيذية لمنظمة التحرير / رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية.)126( 
Ó  )127(.اأعاد اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لتبعية دائرة التربية والتعليم في اللجنة التنفيذية
Ó  الالجئين معاناة  لمتابعة  عليا  لجنة  ت�سكيل  اإلى  بالإ�سافة  المفاو�سات،)128(  لجنة  بت�سكيل  قام 

)124(  في كثير من الأحيان تتم الإ�سارة اإلى �سالحيات بموجب القانون الأ�سا�سي المعدل دون تحديد المادة بال�سبط، اإل اأنه وبعد 

المراجعة ل يمكن البت نهائيًا بوجود مثل هذه ال�سالحية من خالل ن�سو�ص مواد القانون الأ�سا�سي.
)125(  مر�سوم رقم )12( ل�سنة 2008.

)126(  مر�سوم رقم )7( ل�سنة 2007.

)127(  مر�سوم رئا�سي رقم )8( ل�سنة 2006. حيث األغى المر�سوم الرئا�سي رقم )16( ل�سنة 2005م الذي كان قد األحق تلك اللجنة بمجل�ص 

الوزراء. مع العلم اأن المر�سوم الأخير كان قد األغى القرار الرئا�سي رقم )11( ل�سنة 2005م ب�ساأن اإلحاق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
 2006 باأن �سدور المر�سوم رقم )8( ل�سنة  والعلوم بدائرة التربية والتعليم العالي لمنظمة التحرير الفل�سطينية! يعتقد هذا الباحث 
بتاريخ 16 /2 /2006 اأي بعد النتخابات الت�سريعية الثانية مرتبط بنتائج النتخابات، وهو ي�سكل عودة عن النهج ال�سابق لرئي�ص ال�سلطة 
الفل�سطينية )في بداية فترة انتخابه( باإلحاق بع�ص الموؤ�س�سات التي كانت تابعة لمنظمة التحرير اإلى موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية. 
هذا هو اأي�سًا الحال في القرار رقم )29( ل�سنة 2006م والقرار رقم )30( ل�سنة 2006م )ال�سادرين بتاريخ 12 /2 /2006(. حيث األغى 
الأول قرارين كانا قد �سدرا بتاريخ 28 /3 /2005 )اأي بعد اأكثر من �سهرين بقليل من انتخاب الرئي�ص عبا�ص( وهما القرار رقم )21( 
ل�سنة 2005م الذي كان يق�سي بنقل تبعية وكالة الأنباء الفل�سطينية »وفا« من رئا�سة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية اإلى 
وزير الإعالم، واإعادة تبعيتها لرئي�ص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية. والقرار رقم )22( ل�سنة 2005 بنقل تبعية الهيئة 
العامة لال�ستعالمات من رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اإلى وزير الإعالم، واإعادة تبعيتها لرئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 
وقد األغى القرار الثاني القرار رقم )33( ل�سنة 2005م )ال�سادر بتاريخ 26 /4 /2005( الذي كان نقل تبعية هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الفل�سطينية وقناة فل�سطين الف�سائية، من رئا�سة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية -  رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

اإلى وزير الإعالم، واإعادة تبعيتهما لرئي�ص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية - رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 
)128(  مر�سوم رئا�سي رقم )6( ل�سنة 2005. حيث جعل المر�سوم من هذه اللجنة مرجعية المفاو�سات كافة المتعلقة بالو�سع 

النهائي مع الجانب الإ�سرائيلي والأطراف الثالثة. كما جعل منها مرجعية كافة المفاو�سات ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية 
مع الجانب الإ�سرائيلي، وتحدد ال�ستراتيجيات وال�سيا�سات التفاو�سية في جميع الق�سايا، بالإ�سافة اإلى كونها مرجعية كافة 
الت�سالت الفل�سطينية مع اأطراف ثالثة بخ�سو�ص الق�سايا ذات العالقة بالمفاو�سات مع الجانب الإ�سرائيلي، بما في ذلك 
الق�سايا ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية والمالية ودور الأطراف الثالثة ومراقبة تنفيذ التفاق على الأر�ص. كما وجعل من 
التفاو�ص  وملفات  الأعمال  جدول  باإعداد  المفاو�سات  دائرة  وتقوم  المفاو�سات  لجنة  �سر  اأمين  المفاو�سات  دائرة  رئي�ص 
وتمار�ص �سالحيتها المن�سو�ص عليها في مر�سوم ت�سكيل الدائرة وتتابع تنفيذ ال�سيا�سات وال�ستراتيجيات التفاو�سية التي 

تقرها لجنة المفاو�سات بالتعاون والتن�سيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة.
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الفل�سطينيين في العراق،)129( وهما ملفان ُتعنى بهما منظمة التحرير ولي�ص ال�سلطة الفل�سطينية.)130( 
Ó  اأ�سار اإلى موافقة اللجنة التنفيذية ب�ساأن تحديد اأبعاد العلم الفل�سطيني، اإذ يعّد العلم من مظاهر

ال�سيادة الفل�سطينية.)131( 
Ó  الق�سايا متابعة  وتتولى  الوزراء،  رئي�ص  قريع  اأحمد  برئا�سة  القد�ص،  ل�سوؤون  العليا  اللجنة  �سكل 

والممتلكات  الحقوق  و�سيانة  القد�ص،  في  الفل�سطيني  ال�سمود  بتعزيز  تتعلق  التي  كافة  والأمور 
و�سكل  كما  والثقافية.)132(  والقت�سادية  الجتماعية  والموؤ�س�سات  والعامة،  الخا�سة  الفل�سطينية 

لجنة خا�سة لح�سر عقارات القد�ص وتوثيقها والدفاع عنها.)133( 
ومن المرا�سيم المثيرة للف�سول هو ذلك الذي �سدر عن الرئي�ص عبا�ص بتاريخ 18 /9 /2005،)134( الذي 
ي�سادق فيه على نتائج انتخابات المجمع المقد�ص لمن�سب بطريرك المدينة المقد�سة بالقد�ص للروم 
الأرثوذك�ص.)135( حيث يبداأ المر�سوم بجملة »نحن محمود عبا�ص رئي�ص دولة فل�سطين« وي�سير اإلى قانون 
جميع  الجديد  بالبطريرك  وينيط   1958 ل�سنة   )27( رقم  المقد�سية  الأرثوذوك�ص  الروم  بطريركية 

الحقوق والمتيازات التي يتمتع بها بموجب العهدة العمرية والقانون والعادات القديمة. 

)129(  مر�سوم رئا�سي رقم )156( ل�سنة 2006م. حيث منح المر�سوم هذه اللجنة الخت�سا�سات التالية: »1 -  الت�سال الفوري 

العامة  المفو�سية  ذلك  في  بما  العراق  في  المقيمين  الفل�سطينيين  الالجئين  اأمن  ل�سمان  وال�سعبية  الحكومية  بالجهات 
لالجئين )UNHCR( ووكالة غوث الالجئين الفل�سطينيين )UNRWA(. 2 -  اإيجاد الحلول الكفيلة لرفع المعاناة عن الالجئين 
الت�سالت  اإجراء جميع    - 3 والعراقية.  الأردنية  الحدود  بين  العالقين  اأولئك  وبخا�سة  العراق  في  المقيمين  الفل�سطينيين 

الداخلية والدولية ل�سمان اإيجاد حل اإن�ساني لمعاناتهم.«
)130(  تجدر الإ�سارة اإلى اأن مجل�ص الوزراء برئا�سة اإ�سماعيل هنية اأ�سدر قرارًا فيما بعد )قرار مجل�ص الوزراء رقم )3( ل�سنة 

2007م ب�ساأن الالجئين الفل�سطينيين في العراق( يقرر فيه: »العمل على اإعادة الالجئين الفل�سطينيين المقيمين في العراق اإلى 

الأرا�سي الفل�سطينية مع التاأكيد على اأن عودتهم ل تعني النتقا�ص من حقهم في العودة اإلى الأرا�سي التي احتلت عام 1948م.«
)131(  مر�سوم رئا�سي رقم )29( ل�سنة 2005.

)132(  قرار رقم )36( ل�سنة 2005م. كما ون�ص القرار على �سرورة التن�سيق مع لجنة القد�ص في المجل�ص الت�سريعي واللجنة الوزارية الخا�سة 

بالقد�ص. كما وجعل هذه اللجنة المرجعية الرئي�سة لكل ما يتعلق ب�سوؤون القد�ص مع القيادة ورئا�سة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفل�سطينية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. كما وتقدم اللجنة تقاريرها الدورية عن نتائج اأعمالها للرئي�ص وللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير  التنفيذية لمنظمة  اللجنة  اللجنة وم�سادقة رئي�ص  بتن�سيب من رئي�ص  اأما عن طريقة تعيينهم فهي  الفل�سطينية.  التحرير 
الفل�سطينية  -  رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. كما واعتبر القرار هذه اللجنة على اأنها هيئة عامة تجتمع مرة كل ثالثة اأ�سهر على 
الأقل، وتن�سب من بين اأع�سائها هيئة تنفيذية ل يزيد عدد اأع�سائها عن ت�سعة اأ�سخا�ص لممار�سة ومتابعة الأعمال اليومية والطارئة. 
كما وي�سادق رئي�ص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية  -  رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على ت�سكيلها. كما وي�سادق 

رئي�ص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية  -  رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على نظامها الداخلي.
)133(  قرار رقم )380( ل�سنة 2006م. حيث منح القرار هذه اللجنة الخت�سا�سات التالية: »1 -  الحفاظ على عقارات القد�ص 

المهددة  والعقارات  العام.  لل�سالح  ا�ستمالكها  تم  التي  القد�ص  عقارات  لكافة  وتوثيق  م�سح  اإجراء    - 2 ت�سريبها.  ومنع 
بالت�سريب.  3 -  التن�سيق والتعاون مع كافة القيادات الإ�سالمية والم�سيحية والجهات الدولية في كل ما من �ساأنه المحافظة 
على عقارات القد�ص. 4 -  التن�سيق مع مراكز الأبحاث كافة المخت�سة ب�سوؤون القد�ص.« حيث ترفع اللجنة نتائج اأعمالها 

وتو�سياتها لرئي�ص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية / رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
)134(  مر�سوم رقم )23( ل�سنة 2005.

)135(  وهو ن�سخة طبق الأ�سل تقريبًا من حيث ال�سكل والم�سمون عن المر�سوم ال�سادر عن الرئي�ص عرفات 27 /8 /2001. 

المطلب الرابع: الرئي�س هو القائد الأعلى للقوات الفل�صطينية 
ن�ص القانون الأ�سا�سي على اأن »رئي�ص ال�سلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفل�سطينية،«)136( دون 
اأي اإ�سافة اأو نق�سان، تاركًا المجال للتف�سيرات والتاأويالت حول طبيعة العالقة التي تربط بين رئي�ص 
ال�سلطة الفل�سطينية والأجهزة الأمنية، خا�سة بوجود م�سوؤولية حفظ الأمن والنظام الداخلي على كاهل 
اإ�سالح  اأجندة  الأ�سا�سية في  الموا�سيع  واإ�سالحه من بين  الأمن  الوزراء.)137( وقد كان قطاع  مجل�ص 
ال�سلطة الفل�سطينية،)138( ومن بين هذه الخطوات اإلحاق قوات ال�سرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع 
المدني بوزارة الداخلية.)139( وهو ين�سجم مع ما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية تحت 
اخت�سا�ساتها  وتبا�سر  وظائفها  توؤدي  نظامية،  اأمنية  »هيئة  عّدها  التي  الداخلي،«  »الأمن  اأ�سماه  ما 

برئا�سة وزير الداخلية وبقياة مدير عام الأمن الداخلي.«)140( 
اإل اأن المر�سوم اآنف الذكر لم يتعر�ص ل من قريب ول من بعيد للقوات الأمنية والع�سكرية الأخرى، 
اأجهزة ودوائر.)141( وقد جاء في قانون  العامة والأمن الوطني وما يدخل تحتها من  وهي المخابرات 
الوطني،)142(  العام لالأمن  القائد  يعين  ال�سلطة هو من  اأن رئي�ص  الفل�سطينية  الأمن  الخدمة في قوى 
ومدير عام الأمن الداخلي بتن�سيب من مجل�ص الوزراء،)143( ورئي�ص المخابرات العامة،)144( ونائب رئي�ص 
المخابرات العامة بناًء على تن�سيب من رئي�ص المخابرات العامة،)145( ومدير اإدارة �سوؤون ال�سباط لقوى 

)136(  المادة )39( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)137(  المادة )69 /7( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)138(  للمزيد حول الإ�سالح الأمني، راجع: عا�سم خليل، »الإطار القانوني لحكم القطاع الأمني،« في: املدخل اإىل اإ�سالح القطاع الأمني يف 

فل�سطني، تحرير رولند فريدريك واأرنولد ليتهولد، 29 - 46 )جنيف: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية(، 2007. 
2002. جاء هذا المر�سوم من حيث تبعية الدفاع المدني لوزارة الداخلية  )139(  بموجب المر�سوم الرئا�سي رقم )12( ل�سنة 

بان�سجام مع ما ورد في قانون رقم )3( ل�سنة 1998 ب�ساأن الدفاع المدني الذي ين�ص على تبعية المديرية العامة للدفاع 
المدني لوزارة الداخلية )المادة 3( وم�سوؤولية مديرها العام اأمام وزير الداخلية )المادة 4(. اأما بالن�سبة لل�سرطة فال 
يوجد حتى تاريخ كتابة هذا البحث ت�سريع موحد �سادر عن ال�سلطة الفل�سطينية. هذا يعني باأنه، وفيما ل يتعار�ص مع 
ما �سدر عن ال�سلطة الفل�سطينية من ت�سريعات، يبقى القانون الأردني الموؤقت رقم )38( ل�سنة 1965 �ساريًا في ال�سفة 
الغربية، وهو الذي ن�ص على اأن »قوة الأمن العام هيئة نظامية مرتبطة بوزارة الداخلية« وباأن تعيين مديرها يتم باإرادة 
ملكية �سامية بناًء على تن�سيب الوزير وموافقة مجل�ص الوزراء )المادة 3(. اأما في قطاع غزة، فيطبق القرار بقانون رقم 
اأن  1963 ال�سادر عن المجل�ص التنفيذي )الذي يراأ�سه الحاكم العام الم�سري لقطاع غزة(. وقد ورد فيه  )6( ل�سنة 
»ال�سرطة هيئة مدنية نظامية باإدارة الحاكم العام لقطاع غزة وهي تابعة لمديرية الداخلية والأمن العام« )المادة 1(. 
اأما بالن�سبة لالأمن الوقائي فقد تم تبني القرار بقانون رقم )11( ل�سنة 2007 وهو ما �سيتم تقديمه في الفقرات التالية.

)140(  المادة )10( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية رقم )8( ل�سنة 2005 )قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية(. 

في  البحرية  القوة  األحق  الذي   )2006 ل�سنة   )298( رقم  )القرار  عبا�ص  الرئي�ص  عن  قرار  �سدور  اإلى  الإ�سارة  تجدر    )141(

المحافظات ال�سمالية بكافة �سباطها واأفرادها واإمكانياتها وتجهيزاتها بجهاز المخابرات العامة.
)142(  المادة )8( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية.

)143(  المادة )11( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية.

)144(  المادة )13( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية.

)145(  المادة )15( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية.
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الأمن.)146( كما اأنه يتم بقرار من رئي�ص ال�سلطة تحديد عالمات الرتب للع�سكريين واأزيائهم، وكذلك 
الأو�سمة والأنواط والميداليات الع�سكرية،)147( ويجوز لرئي�ص ال�سلطة ترقية الع�سكري اإلى الرتبة التالية 

لرتبته دون التقيد ب�سرط المدة في ظروف ن�ص عليها القانون.)148(
اأما قانون المخابرات العامة فقد ن�ص �سراحة على اأن المخابرات تتبع رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية،)149( 
واأن رئي�ص المخابرات م�سوؤول اأمام الرئي�ص اأو من يفو�سه، حيث ل يجيز القانون الطالع على تحريات 
المخابرات اأو معلوماتها اإل باإذن خا�ص من الرئي�ص اأو من يفو�سه لذلك،)150( كما اأن رئي�ص المخابرات 

يطلع رئي�ص ال�سلطة على كل الم�سائل ذات الطبيعة الهامة اأو الم�ستعجلة.)151( 
في كل هذا يبدو مجل�ص الوزراء ووزير الداخلية مغيبين تمامًا. كما وكرر قانون المخابرات العامة ما 
ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية من حيث تعيين رئي�ص ال�سلطة لرئي�ص المخابرات 
ولنائبه،)152( واأ�ساف اأن رئي�ص ال�سلطة هو من ي�سدر الهيكل التنظيمي للمخابرات العامة،)153( وهو الذي 
ي�سرف على اإدارة المخابرات العامة للموازنة الخا�سة بها والإنفاق منها،)154( وهو الذي ي�سادق على 
عمل  وطبيعة  ليتالئم  المخابرات  رئي�ص  يعده  الذي  الم�ستريات  نظام  اأن  كما  ال�سنوية.)155(  موازنتها 
المخابرات ي�سدر بقرار من رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية.)156( ورئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية هو اأي�سًا من 

)146(  المادة )16( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية.

)147(  المادة )184( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية.

)148(  المادة )185( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية. وقد �سدرت بع�ص القرارات عن رئي�ص ال�سلطة بالطالع على ما 

اإلى قانون الخدمة في قوى  اأ�سار  2005م، حيث  ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن، نذكر منها: القرار رقم )150( ل�سنة 
الأمن الفل�سطينية، ول�سيما المادة )107( منه، من�سئًا نوط ي�سمى نوط الجالء، ويكون على ثالث درجات، لتخليد جالء قوات 
الحتالل الإ�سرائيلي عن قطاع غزة. كما ومنحه ل�سباط و�سباط �سف واأفراد قوى الأمن الفل�سطينية، وذلك تقديرًا لدورهم في 
تنفيذ مهامهم على اأكمل وجه. القرار رقم )1( ل�سنة 2006م ب�ساأن منع الترقيات ال�ستثنائية في الوظائف الع�سكرية الذي اأوقف 
للقانون. القرار رقم )285(  الترقيات الم�ستحقة وفقًا  الع�سكرية، واقت�سارها على  الترقيات ال�ستثنائية في الوظائف  جميع 
2006م ب�ساأن ت�سكيل لجنة �سباط قوى الأمن الفل�سطينية بموجب المادة )17(من قانون الخدمة في قوى الأمن حيث  ل�سنة 
تن�ص على ن�ساأة لجنة ال�سباط بموجب القانون. تجدر الإ�سارة اإلى اأن المادة )17(تن�ص على اأن ت�سكيل لجنة بموجب القانون 
من القائد العام لقوات الأمن، نائب رئي�ص المخابرات العامة، مدير عام الأمن الداخلي، مدير اإدارة �سوؤون ال�سباط، مدير عام 
ال�سرطة، مدير عام الأمن الوقائي، مدير عام الدفاع المدني، المفو�ص العام للتوجيه الوطني، بالإ�سافة اإلى ع�سوين يعينهما 
الرئي�ص. هذا يعني باأن القرار ال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة بت�سكيل هذه اللجنة ُيعتبر قرارًا كا�سفًا بالن�سبة لمن ن�ص القانون 

عليهم �سراحة، ومن�سئًا بالن�سبة للع�سوين الآخرين اللذين ترك اأمر تعيينهما اإلى رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية. 
)149(  المادة )2( من قانون المخابرات العامة رقم )17( ل�سنة 2005.

)150(  المادة )7 /2( من قانون المخابرات العامة.

)151(  المادة )7 /3( من قانون المخابرات العامة.

)152(  المادة )4( و )6( من قانون المخابرات العامة.

)153(  المادة )3( من قانون المخابرات العامة.

)154(  المادة )17( من قانون المخابرات العامة.

)155(  المادة )18( من قانون المخابرات العامة.

)156(  المادة )19( من قانون المخابرات العامة.

يمنح رئي�ص المخابرات ونائبه الإذن لأن ي�سهد في المحاكم  -  ولو بعد ترك عمله -   عما يكون قد و�سل 
على علمه اأثناء قيامه بالعمل من معلومات لم تن�سر بالطريق القانوني.)157( كما اأن رئي�ص ال�سلطة هو من 

ي�سدر الالئحة التنفيذية للقانون والأنظمة الالزمة لعمل المخابرات.)158(  
 وقد اأ�سدر الرئي�ص قرارًا بقانون ينظم به جهاز الأمن الوقائي الذي ين�ص على اأن الأمن الوقائي هو 
العام ونائبه »بقرار ي�سدره  اأمنية نظامية �سمن قوى الأمن الداخلي،)159( ويعين المدير  اإدارة عامة 
رئي�ص ال�سلطة الوطنية بناًء على تو�سية الوزير المخت�ص وتن�سيب مدير عام الأمن الداخلي وتو�سية 
لجنة ال�سباط.«)160( وهو الذي ي�ستطيع تمديد ولية مدير عام الأمن الوقائي ل�سنة واحدة بعد انق�ساء 
ال�سنوات الأربع.)161( كما يرفع الوزير المخت�ص لرئي�ص ال�سلطة ورئي�ص الوزراء تقريرًا دوريًا كل ثالثة 

اأ�سهر عن اأعمال الإدارة العامة لالأمن الوقائي.)162( 

وقد اأ�سدر رئي�ص ال�سلطة عدة مرا�سيم م�سيرًا اإلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفل�سطينية:)163( 
Ó  منع الإعادة اأو ال�ستبدال اأو الأخذ على القيود، اإنهاء خدمة منت�سبي قوى الأمن كافة غير الملتزمين

بال�سرعية، الذين لي�سوا على راأ�ص عملهم، حظر التنقالت كافة من الخدمة المدنية اإلى الخدمة في 
قوى الأمن الفل�سطنية وبالعك�ص. كما اعتبر المر�سوم منت�سبًا لقوى الأمن الفل�سطينية من كان له قيد 
في الإدارة والتنظيم ويحمل رتبة ع�سكرية، ومنع وجود اأي موظف خدمة مدنية في اأي جهاز اأمني 
اأو ع�سكري على قيود هيئة الإدارة والتنظيم براتب مقطوع، كما و منع وجود اأي منت�سب لالأجهزة 
الفل�سطينية.  الوطنية  ال�سلطة  مناطق  في  موجود  غير  والتنظيم  الإدارة  هيئة  قيود  على  الأمنية 
ولتحقيق ذلك، ن�ص المر�سوم على ت�سكيل لجنة من وزارة المالية وديوان الموظفين العام وهيئة 
الإدارة والتنظيم لتنفيذ ما ورد في المر�سوم، وترفع هذه اللجنة تو�سياتها الى مجل�ص الوزراء. )164( 

)157(  المادة )23( من قانون المخابرات العامة.

)158(  المادة )36( من قانون المخابرات العامة.

)159(  المادة )2( من القرار بقانون رقم )11( ل�سنة 2007 ب�ساأن الأمن الوقائي )القرار بقانون ب�ساأن الأمن الوقائي(.  

)160(   المادة )4 /1( من القرار بقانون ب�ساأن الأمن الوقائي.

)161(  المادة )4 /2( من القرار بقانون ب�ساأن الأمن الوقائي.

)162(  المادة )12( من القرار بقانون ب�ساأن الأمن الوقائي.

)163(  وهي اأ�سبه بلوائح تنفيذية لقانون الخدمة في قانون الأمن الفل�سطيني، بالرغم من ن�ص المادة )219( ال�سريح اإلى اأن 

اإ�سدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون هي من اخت�سا�ص مجل�ص الوزراء.
)164(   مر�سوم رقم )33( ل�سنة 2007م ب�ساأن اإعادة تنظيم مالية ورواتب العاملين في قوى الأمن الفل�سطينية، الذي تم اإ�سداره بتاريخ 

6 /8 /2005! حول موا�سيع  بتاريخ  الوزراء  اإلى تن�سيب مجل�ص  اأنه ي�سير  اإل  11 /8 /2007 )بعد �سيطرة حما�ص على قطاع غزة(، 

التعيينات  في  ال�ستبدال  منع  ب�ساأن  2006م  ل�سنة   )2( رقم  القرار  منها:  نذكر  قرارات  عدة  عبا�ص  الرئي�ص  اأ�سدر  مت�سابهة، 
الع�سكرية، حيث منع ا�ستبدال الموظفين الع�سكريين ممن انتهت خدمتهم لأي �سبب كان بموظفين جدد في الوظائف الع�سكرية اإل 
بعد الح�سول على موافقة وزير المالية. القرار رقم )3( ل�سنة 2006م ب�ساأن منع انتقال الموظفين بين الخدمة المدنية والع�سكرية. 
2006م بتقنين امتيازات المتقاعدين الع�سكريين حيث  �سحب جميع المتيازات الممنوحة للمتقاعدين  والقرار رقم )4( ل�سنة 
الع�سكريين خالفًا لأحكام القانون، ول يبقى لدى الع�سكريين المتقاعدين من المرافقين وال�سيارات الحكومية والأ�سلحة واأجهزة 

الت�سال الال�سلكية والنثريات التي ا�ستفادوا منها بحكم وظائفهم اإل ما ا�ستثني منها بقرار من القائد الأعلى للقوات الم�سلحة.
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Ó  ق�سى ب�سرورة توحيد التدريب الع�سكري التاأ�سي�سي لمنت�سبي قوى الأمن الفل�سطيني كافة في هيئة
التدريب، ب�سفتها الهيئة الوحيدة الم�سوؤولة عن التدريب. اأما عن اللتحاق بدورات الأركان والكليات 
الع�سكرية فيتم بناًء على قرار ي�سدر عن لجنة م�ستركة ت�سم ممثاًل عن لجنة ال�سباط وهيئة التدريب 
والأكاديمية الفل�سطينية للعلوم الأمنية. كما ون�ص على اأن يكون التعليم والتدريب الأمني التاأ�سي�سي 

والتخ�س�سي لكافة منت�سبي قوى الأمن الفل�سطينية في الأكاديمية الفل�سطينية للعلوم الأمنية.)165(

تجدر الإ�سارة اأخيرًا اإلى اأنه، ومن بين �سالحيات الرئي�ص تجاه الأجهزة الأمنية، هي ما كان ي�ستمده من 
الرئي�ص  قام  2005م  ل�سنة   )26( رقم  الرئا�سي  المر�سوم  فبموجب  القومي.  الأمن  لمجل�ص  رئي�سًا  كونه 
باإعادة ت�سكيل مجل�ص الأمن القومي، وحدد �سالحياته،)166( واألغى ب�سكل �سريح جميع المرا�سيم ال�سابقة 
المتعلقة بالأمن القومي.)167( تجدر الإ�سارة اإلى اأنه قد تم حل مجل�ص الأمن القومي بعد �سيطرة حما�ص على 
قطاع غزة،)168( وقد اأ�سار القرار اإلى حل مجل�ص الأمن القومي الم�سكل بموجب المر�سوم الرئا�سي ال�سادر 

بتاريخ 8 /4 /2007 )حيث تم تبني المر�سوم الأخير بعد اتفاق مكة وت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية(.)169(

المطلب الخام�س: �صالحيات الرئي�س تجاه الأ�صخا�س العتباريين العامين)17))
بالرغم مما ورد في القانون الأ�سا�سي المعدل من �سالحيات لمجل�ص الوزراء في اإن�ساء اأو اإلغاء الهيئات 
والموؤ�س�سات وال�سلطات اأو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي ي�سملها الجهاز التنفيذي التابع 
للحكومة، على اأن ينظم كل منها بقانون،)171( اإل اأن رئي�ص ال�سلطة اأن�ساأ العديد من الهيئات والموؤ�س�سات من 
خالل مرا�سيم، اأو حتى قرارات، وهو بذلك يخالف ب�سكل �سريح ما ورد في القانون الأ�سا�سي المعدل.)172( 

)165(  مر�سوم رقم )35( ل�سنة 2007م ب�ساأن التدريب الع�سكري والأمني.

)166(  في المادة )2( منه التي تن�ص على: »يخت�ص مجل�ص الأمن القومي بما يلي: 1 -  �سياغة ال�سيا�سات والخطط الأمنية وتحديد اآليات تنفيذها 

واإ�سدارها بقرارات من الرئي�ص. 2 -  تحديد المهام الأمنية لل�سلطة الوطنية وفقًا لمتطلبات الظروف ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
والإ�سراف على تنفيذها. 3 -  التن�سيق بين العمل ال�سيا�سي والعمل الأمني، والتاأكد من م�ساهمة العامل الأمني في تحقيق الأهداف ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية. 4 -  و�سع الخطط الالزمة لحماية اأمن الوطن والمواطن والإ�سراف على تنفيذها. 5 -  اإقرار الت�سكيالت والتعيينات 
اإقرار    - 7 اإقرار التفاقيات الأمنية والإ�سراف على تنفيذها.    - 6 والتنقالت والترقيات التي ت�ساهم في تنفيذ ال�سيا�سات والخطط الأمنية. 
الميزانيات والح�سابات المتعلقة بالأمن واآليات �سرفها. 8 -  الإ�سراف المبا�سر على التن�سيق الأمني مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.«

)167(  وهو بالتالي األغى ب�سكل �سريح القرار رقم )84( ل�سنة 1994 الذي ين�ساأ هيئة الأمن القومي الفل�سطيني.

)168(  لقد تم ن�سر القرار ال�سادر عن الرئي�ص عبا�ص بتاريخ 23 /6 /2007 تحت رقم )258( ل�سنة 2007 )في العدد 71 من الوقائع 

الفل�سطينية( وتحت رقم )264(ل�سنة 2007 )في العدد 73 من الوقائع الفل�سطينية(!
)169(  اإل اأنه لم يت�سَن للباحث الح�سول على ن�سخة من هذا المر�سوم الذي لم يجد له اأثرًا في المقتفي وبالتالي في الوقائع الفل�سطينية. 

)170(  للمزيد حول الأ�سخا�ص العتباريين العامين اأو الأ�سخا�ص المعنويين العامين، راجع: عبد الوهاب، مبادئ واأحكام، 85 - 114. 

)171(  المادة )69 /9 /اأ( من القانون الأ�سا�سي المعدل، وهو ما �سيتم التعر�ص له في المبحث الثاني. 

)172(  �سنكتفي هنا بالإ�سارة اإلى تلك الهيئات والموؤ�س�سات التي تم اإن�ساوؤها بعد دخول القانون الأ�سا�سي حيز التنفيذ، اأي من تاريخ ن�سره 

لكن قبل ذلك  المعدل.  الأ�سا�سي  القانون  ا�ستحداثها بموجب  تم  المادة  الر�سمية )19 /3 /2003(، وذلك لأن هذه  الجريدة  في 
الرئا�سي  المر�سوم  مثل:  الإداري،  للجهاز  تابعة  �سلطات  اأو  وموؤ�س�سات  هيئات  تن�سئ  التي  المرا�سيم  من  الكثير  تبني  تم  التاريخ 

فقد اأن�ساأ رئي�ص ال�سلطة بمر�سوم »مركز تحالف ال�سالم الفل�سطيني« )برئا�سة يا�سر عبد ربه( وحول 
اإلى مقر للمركز الجديد، ونقل كادر وزارة الثقافة والإعالم العاملين في  مركز الإعالم الفل�سطيني 
الت�سغيل  �سندوق  من  كل  اأن�ساأ  كما  الفل�سطيني!)173(  ال�سالم  تحالف  مركز  مالك  اإلى  الإعالم  مركز 
الوطنية  ال�سخ�سية العتبارية وذمة مالية م�ستقلة،)174( واللجنة  للعمال ومنحه  والحماية الجتماعية 
للقانون الدولي ومنحها ال�سخ�سية العتبارية الم�ستقلة ولها موازنة م�ستقلة،)175( واأكاديمية فل�سطين 
عامة  اعتبارية  �سخ�سية  ذات  الرئا�سة  موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة  اعتبرها  حيث  والتكنولوجيا،  للعلوم 
م�ستقلة اإداريًا وماليًا،)176( ومتحف غزة لالآثار ومنحه ال�ستقالل الإداري والمالي واأتبعه لرئي�ص ال�سلطة 
متحف  تجاه  مالية  اأعباء  اأي  تتحمل  ل  الدولة  خزينة  اأن  اإلى  اأي�سًا  اأ�سار  لكنه  الفل�سطينية،  الوطنية 
غزة لالآثار.)177( كما اأن�ساأ ديوان الرقابة المالية والإدارية، م�سيرًا اإلى المواد )2(، )56(، )58( من 
قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15(ل�سنة 2004، ليحل محل هيئة الرقابة العامة المن�ساأة 
بالقرار رقم )22( ل�سنة 1994 والقانون رقم )17( ل�سنة 1995، كما واأ�سار اإلى انتقال جميع ممتلكات 

هيئة الرقابة العامة وموظفيها اإلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.)178( 
وبمر�سوم رئا�سي اأي�سًا، اأقر النظام الأ�سا�سي لجامعة القد�ص المفتوحة ومنحها ال�سخ�سية العتبارية 
اإليها كادر وموظفي  ونقل  المدنية،  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  اأن�ساأ  والإداري.)179( كما  المالي  وال�ستقالل 
ووثائق وحقوق والتزامات وزارة ال�سوؤون المدنية،)180( ودمج الهيئة العامة لال�ستعالمات بوكالة الأنباء 

2002 باإن�ساء الهيئة العليا ل�سوؤون القد�ص حيث منحها ال�سخ�سية العتبارية الم�ستقلة والأهلية القانونية الكاملة  رقم )5( ل�سنة 
وميزانية م�ستقلة؛ المر�سوم الرئا�سي رقم )6( ل�سنة 2002 باإن�ساء �سلطة البيئة حيث منحها ال�سخ�سية العتبارية الم�ستقلة والأهلية 
القانونية الكاملة وميزانية م�ستقلة وتتبع مجل�ص الوزراء. المر�سوم الرئا�سي رقم )7( ل�سنة 2002 باإن�ساء الهيئة الوطنية لمقاومة 
ال�ستيطان، المر�سوم الرئا�سي رقم )8( ل�سنة 2002 باإن�ساء هيئة �سوؤون المنظمات الأهلية، المر�سوم الرئا�سي رقم )9( ل�سنة 2002 
باإن�ساء هيئة عامة ل�سوؤون الأ�سرى والمحررين، المر�سوم الرئا�سي رقم )10( ل�سنة 2002 باإن�ساء �سلطة الأرا�سي؛ المر�سوم الرئا�سي 

رقم )16( ل�سنة 2002م باإن�ساء التحاد الفل�سطيني للهيئات المحلية، وهو يتمتع بال�سخ�سية العتبارية والموازنة الم�ستقلة. 
)173(  مر�سوم رئا�سي رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء مركز تحالف ال�سالم الفل�سطيني.

)174(  مر�سوم رئا�سي رقم )9( ل�سنة 2003م ب�ساأن اإن�ساء �سندوق الت�سغيل والحماية الجتماعية للعمال.

)175(  مر�سوم رئا�سي رقم )15( ل�سنة 2003م ب�ساأن اإن�ساء اللجنة الوطنية للقانون الدولي.

)176(  مر�سوم رئا�سي رقم )13( ل�سنة 2004م ب�ساأن اأكاديمية فل�سطين للعلوم والتكنولوجيا.

)177(  المر�سوم الرئا�سي رقم )18( ل�سنة 2006م ب�ساأن اإن�ساء متحف غزة لالآثار.

)178(  المر�سوم الرئا�سي رقم )17( ل�سنة 2005م ب�ساأن ديوان الرقابة المالية والإدارية. هذا المر�سوم غريب فهو ين�سئ ما اأن�ساأه 

القانون اأ�ساًل! تجدر الإ�سارة اإلى اأن قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية كان من بين القوانين التي اأ�سدرها روحي فتوح 
خالل ال�ستين يومًا اأما المر�سوم فاأ�سدره الرئي�ص عبا�ص.

)179(  المر�سوم رقم )6( ل�سنة 2008م ب�ساأن الم�سادقة على النظام الأ�سا�سي لجامعة القد�ص المفتوحة ل�سنة 2006. ومن بين 

اأربع �سنوات يعاد  اأع�ساء مجل�ص الأمناء ورئي�ص مجل�سهم، بحيث تكون دورة المجل�ص  ال�سلطة تعيين  �سالحيات رئي�ص 
بعدها ت�سكيله. وقد مار�ص الرئي�ص �سالحياته بموجب المر�سوم من خالل القرار رقم )195( ل�سنة 2006م ب�ساأن اإعادة 

ت�سكيل مجل�ص اأمناء جامعة القد�ص المفتوحة.
)180(  مر�سوم رقم )7( ل�سنة 2007م ب�ساأن اإن�ساء الهيئة العامة لل�سوؤون المدنية.
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الفل�سطينية )وفا(.)181( وفي غيرها من المرا�سيم �سكل مجال�ص ل�سخ�ص اعتباري )بع�سه يمكن اعتباره 
الأزهر،)182(  جامعة  اأمناء  مجل�ص  حال  هو  كما  المعالم(،  وا�سح  غير  وغيره  م�سلحي  عام  �سخ�ص 
المجل�ص الأعلى لرعاية المعاقين،)183( مجل�ص الأيتام،)184( مجل�ص اإدارة �سلطة النقد الفل�سطينية،)185( 
المجل�ص الأعلى للطفولة والأمومة،)186( مجل�ص اإدارة �سركة �سندوق الإ�ستثمار الفل�سطيني، حيث اأتبع 

ال�سركة لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية،)187( مجل�ص اإدارة هيئة التقاعد العام.)188( 

التي  الهيئات  اأو  الموؤ�س�سات  اأو من حيث  الت�سميات  الرئا�سية غريبة من حيث  المرا�سيم  ولكن بع�ص 
القت�سادية  الموؤ�س�سة  اإلى  فاأ�سار  القانونية.  ومكانتها  تبعيتها  طبيعتها،  تحديد  حيث  ومن  تن�سئها، 
ال�ستهالكية »ال�سخرية« التي اأن�سئت عام 1997 وعّدها ملكًا لحركة التحرير الوطني الفل�سطيني »فتح« 
بحيث تتمتع بال�سخ�سية العتبارية والموازنة الم�ستقلة،)189( واعتمد جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني 
اإعفاء  ب�ساأن   1997 ل�سنة   )46( رقم  قرار  اإلى  واأ�سار  فل�سطين،  في  وحيدة  تطوعية  غوث  جمعية 
جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني من ال�سرائب والجمارك، والذي اأ�سار بدوره اإلى القوانين الخا�سة 
بالجمارك و�سريبة الدخل ال�سارية على فل�سطين قبل مجيء ال�سلطة. كما واأ�سار المر�سوم اإلى قرار 

)181(  مر�سوم رقم )7( ل�سنة 2008 ب�ساأن دمج الهيئة العامة لال�ستعالمات بوكالة الأنباء الفل�سطينية )وفا(.

)182(  المر�سوم الرئا�سي رقم )2( ل�سنة 2004م ب�ساأن ت�سكيل مجل�ص اأمناء جامعة الأزهر.

)183(  المر�سوم الرئا�سي رقم )3( ل�سنة 2004م ب�ساأن ت�سكيل المجل�ص الأعلى لرعاية المعاقين، وقد اأ�سار اإلى قانون المعاقين 

رقم )4 /99(ل�سنة 1999.
)184(  المر�سوم الرئا�سي رقم )7( ل�سنة 2005م بت�سكيل مجل�ص الأيتام، حيث ن�ص على اأن هذا المر�سوم ي�سكله اإلى حين تبني 

المجل�ص الت�سريعي قانونًا ينظم ذلك.
)185(  المر�سوم الرئا�سي رقم )25( ل�سنة 2005 بتعيين اأع�ساء مجل�ص اإدارة �سلطة النقد الفل�سطينية. حيث ي�سير اإلى قانون 

�سلطة النقد رقم )2( ل�سنة 1997 وتعديالته، وهو ين�سجم مع ما ورد فيه من حيث �سالحيات رئي�ص ال�سلطة بتعيين بع�ص 
اأع�ساء مجل�ص اإدارة �سلطة النقد وبع�سهم الآخر بتن�سيب جهات اأخرى.

)186(  المر�سوم رقم )28( ل�سنة 2005م باإعادة ت�سكيل المجل�ص الأعلى للطفولة والأمومة. حيث اأ�سار اإلى المادة )29(من القانون 

المر�سوم  ين�ص  والأمومة.  للطفولة  الأعلى  المجل�ص  باإن�ساء  1999م  ل�سنة  الرئا�سي رقم )2(  والمر�سوم  المعدل،  الأ�سا�سي 
�سهى  ال�سيدة  اأي�سًا  وكان ي�سم في ع�سويته  المجل�ص  اأن�ساأ  الذي   1999 ل�سنة  رئا�سي رقم )1(  اإلغاء مر�سوم  �سراحة على 
عرفات. اأما المر�سوم الرئا�سي رقم )2( ل�سنة 1999 فهو ين�سئ ما كان من�سئًا بموجب المر�سوم ال�سابق ويحدد �سالحياته 
ويحدد اأن ال�سيدة �سهى عرفات على اأنها رئي�سته. تجدر الإ�سارة باأن هذا المر�سوم لم ي�سر اإلى قانون الطفل الفل�سطيني رقم 

)7( ل�سنة 2004م الذي كان قد تعر�ص في المواد )70( و)71( للمجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة على اأن ين�ساأ بقانون.
)187(  المر�سوم الرئا�سي رقم )4( ل�سنة 2006 ب�ساأن ت�سكيل مجل�ص اإدارة �سركة �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني. حيث اأتبع ال�سركة 

لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية. وقد تم تعديل المر�سوم ال�سابق بالمر�سوم رقم )20( ل�سنة 2006م.
)188(  المر�سوم الرئا�سي رقم )11( ل�سنة 2006م ب�ساأن ت�سكيل مجل�ص اإدارة هيئة التقاعد العام. حيث ي�سير المر�سوم اإلى قانون 

التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005م، الذي ين�سئ هيئة التقاعد الفل�سطينية ويمنحها ال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل 
المالي والإداري والأهلية القانونية، ويعين اأع�ساء مجل�ص الهيئة.

)189(  المر�سوم الرئا�سي رقم )15( ل�سنة 2004م باإن�ساء الموؤ�س�سة القت�سادية ال�ستهالكية »ال�سخرية«.

المجل�ص الوطني لعام 1969 ويعتبرها جهازًا م�ساعدًا لل�سلطات العامة.)190( كما قام الرئي�ص بت�سكيل 
لجنة رئا�سية عليا لمتابعة ال�سوؤون الم�سيحية،)191( واأن�ساأ موؤ�س�سة يا�سر عرفات واعتبرها موؤ�س�سة �سبه 
حكومية غير ربحية،)192( و�سكل اللجنة الوطنية للتح�سير لحتفالية القد�ص »عا�سمة الثقافة العربية 
للعام 2009م« حيث خول اللجنة بو�سع نظامها الداخلي والأنظمة الالزمة، وتقدم تقاريرها الدورية 
لرئي�ص اللجنة التنفيذية،)193( وان�ساأ موؤ�س�سة محمود دروي�ص واعتبرها »موؤ�س�سة وطنية غير ربحية تتمتع 

بال�ستقالل المالي والإداري وبكافة المتيازات الممنوحة للوزارات والموؤ�س�سات العامة«.)194(  

كما اأ�سدر الرئي�ص بع�ص القرارات في هذا التجاه. فقد عّد »�سلطة الطيران المدني« �سلطة م�ستقلة 
الجوية  والخطوط  المطارات  م�سوؤولية  ومنحها  مبا�سرة،  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  تتبع 
الفل�سطينية، والأر�ساد الجوية. وفي القرار نف�سه عين رئي�ص �سلطة الطيران المدني، الذي جعله اأي�سًا 
الطيران  �سلطة  نائب  عين  كما  »وزير«.  وبدرجة  الفل�سطينية  الجوية  الخطوط  اإدارة  لمجل�ص  رئي�سًا 
كما  وزارة.)195(  وكيل  وبدرجة  الفل�سطينية  الجوية  الخطوط  اإدارة  مجل�ص  في  ع�سوًا  وجعله  المدني 
�سكل المجل�ص الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفل�سطينية وعين اأع�سائه.)196( كما قرر اإدارة �سندوق 
الحكم  وزير  يكون  بحيث  بكدار،   – القت�سادي  والمجل�ص  المحلي  الحكم  وزارة  قبل  من  البلديات 
المحلي رئي�ساً لل�سندوق ومدير بكدار نائبًا للرئي�ص، وع�سوية وزارة المالية. كما حدد اآلية التوقيع على 
المعامالت المالية لل�سندوق واأوكل اأعمال البنية التحتية الممولة من ال�سندوق اإلى بكدار بما في ذلك 

الإدارة التنفيذية للم�سروع.)197(

كما قرر الرئي�ص اإلحاق ال�سركة الفل�سطينية للخدمات التجارية ب�سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني ويتبعها 
له. حيث منح ال�سندوق الخت�سا�ص بت�سويب اأو�ساع ال�سركة الفل�سطينية للخدمات التجارية ونظامها 
الداخلي، بما يتفق و�سيا�سات �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني وخططه ال�ستثمارية وبما ل يتعار�ص مع 

)190(  المر�سوم رقم )12( ل�سنة 2006م باعتماد جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني جمعية غوث تطوعية وحيدة في فل�سطين.

)191(  المر�سوم الرئا�سي رقم )4( ل�سنة 2007م ب�ساأن ت�سكيل لجنة رئا�سية عليا لمتابعة ال�سوؤون الم�سيحية.

)192(  المر�سوم رئا�سي رقم )5( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإن�ساء موؤ�س�سة يا�سر عرفات. وقد تم تعديل هذا المر�سوم لحقًا بمر�سوم رقم 

)9( ل�سنة 2008م.
)193(  المر�سوم رقم )30( ل�سنة 2007م ب�ساأن ت�سكيل اللجنة الوطنية للتح�سير لحتفالية القد�ص »عا�سمة الثقافة العربية للعام 

2009م«.

)194(  المر�سوم رقم )11( ل�سنة 2008 ب�ساأن اإن�ساء موؤ�س�سة محمود دروي�ص.

)195(  القرار رقم )99( ل�سنة 2003م.

)196(  القرار رقم )100( ل�سنة 2003م بخ�سو�ص ت�سكيل المجل�ص الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفل�سطينية.

)197(  القرار رقم )120( ل�سنة 2003م بخ�سو�ص �سندوق البلديات. وقد ورد في الديباجة باأنه: »بعد مراجعة اللوائح الداخلية 

للتنمية  الفل�سطيني  القت�سادي  للمجل�ص  المخولة  ال�سالحيات  على  وعطفًا  المانحة،  الدول  تموله  الذي  البلديات،  ل�سندوق 
والإعمار -  بكدار، وتجنبًا لأي ازدواجية في العمل وتوفيرًا للجهد!«
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الوطنية  ال�سلطة  الإ�سالمية لرئي�ص  والبحوث  الفتوى  اأتبع دار  القرارات  القانون.)198( وفي غيرها من 
الفل�سطينية، ومنحها ال�سخ�سية العتبارية الم�ستقلة بحيث يكون رئي�سها المفتي العام للقد�ص والديار 
الفل�سطينية،)199( واأمر باإ�سراف وزارة الإعالم )هيئة الإذاعة والتلفزيون( على تلفزيون »ينابيع«، وتديره 
اإلى حين ت�سوية و�سعه الإداري والمالي، وحظر الت�سرف بالمحطة اأو اأيٍّ من ممتلكاتها وطواقمها من 
قبل اأي جهة كانت اإل بعد العودة اإلى وزير الإعالم،)200( و�سكل مجل�ص اأمناء »م�سفى اأبو خ�سرة الخيري 
الإ�سالمي« واأخ�سعه لقوانين واأنظمة ال�سحة العامة الفل�سطينية تحت رقابة وزارة ال�سحة،)201( وقام 
بت�سكيل مجل�ص اأمناء جامعة الأزهر،)202( واأعاد ت�سكيل مجل�ص اأمناء جامعة القد�ص المفتوحة،)203( واأتبع 
موؤ�س�سة فل�سطين الم�ستقبل بفروعها الثالثة اإلى رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، على اأن تحتفظ 

با�ستقاللها الإداري والمالي ومن ثم �سكل مجل�ص اإدارتها.)204( 

المطلب ال�صاد�س: �صالحيات الرئي�س تجاه الأرا�صي الحكومية
قام رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية باإن�ساء �سلطة الأرا�سي بمر�سوم رئا�سي،)205( بحيث ل يجوز الت�سرف 
�سلطة  رئي�ص  من  تن�سيب  على  بناًء  الفل�سطينية،  ال�سلطة  رئي�ص  من  بقرار  اإل  الحكومية  بالأرا�سي 
الأرا�سي ووزير الأ�سغال والإ�سكان ووزير الحكم المحلي. كما ين�ص المر�سوم على تعيين رئي�ص �سلطة 
الأرا�سي بقرار من رئي�ص ال�سلطة ويحدد درجته، ولكنه يترك للقانون تحديد اخت�سا�سات و�سالحيات 

�سلطة الأرا�سي.)206( 

)198(  القرار رقم )41( ل�سنة 2005م الذي يطلع في ديباجته على قانون ال�سركات الفل�سطيني ل�سنة 1929 وتعديالته.

)199(  القرار رقم )95( ل�سنة 2005م بتبعية دار الفتوى والبحوث الإ�سالمية لرئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

)200(  القرار رقم )86( ل�سنة 2005م.

)201(  القرار رقم )117( لعام 2005م.

)202(  القرار رقم )234( ل�سنة 2005 باإعادة ت�سكيل مجل�ص اأمناء جامعة الأزهر، م�سيرًا اإلى المادة )24( من القانون الأ�سا�سي 

المعدل التي تتحدث عن الحق في التعليم و�سالحية ال�سلطة بالإ�سراف والرقابة عليها مع الحتفاظ با�ستقاللية الجامعات 
والمعاهد ومراكز البحث العلمي.

)203(  القرار رقم )195( ل�سنة 2006م ب�ساأن اإعادة ت�سكيل مجل�ص اأمناء جامعة القد�ص المفتوحة، م�سيرًا اإلى المر�سوم الرئا�سي 

رقم )6( ل�سنة 2006م ب�ساأن الم�سادقة على النظام الأ�سا�سي لجامعة القد�ص المفتوحة ل�سنة 2006م.
)204(  القرار رقم )248( ل�سنة 2007م. 

)205(  المادة )2( من المر�سوم الرئا�سي رقم )10( ل�سنة 2002.

)206(  وفي هذا تناق�ص كبير، فكيف للمر�سوم اأن يحدد بع�ص ال�سالحيات ويترك الأخرى لتنظيمها بقانون؟ وكاأن المر�سوم هو 

اأعلى درجة من القانون من حيث الهرمية. بل الأدهى من ذلك هو اأن المر�سوم ال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة ُيعامل على اأنه 
بطريقة  المر�سوم  ُيعامل  اآخر،  بمعنى  الأرا�سي.  �سلطة  رئي�ص  بتعيين  نف�سه  الرئي�ص  ال�سادر عن  للقرار  القانوني  الأ�سا�ص 
مختلفة عن القرار ال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، واإن �سدرت عن الجهة نف�سها، فهو في الحالة الأولى )مر�سوم( 

ُيعامل على اأنه الأ�سا�ص القانوني للثاني )القرار(. 

وفي غيرها من المرا�سيم والقرارات، قام رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية باإلغاء القرارات ال�سابقة كافة 
ب�ساأن تخ�سي�ص قطع اأرا�سي حكومية بمنطقة الإر�سال برام اهلل، �سواء لالأفراد اأو الموؤ�س�سات، وتوقع 
كافة الأعمال الإن�سائية،)207( كما منح وزير القت�ساد الوطني بالتن�سيق مع �سلطة الأرا�سي م�سوؤولية 
ا�ستغالل مقالع الرمال في الأرا�سي الحكومية، ومنح وزارة المالية م�سوؤولية تح�سيل الر�سوم المقررة، 
التخ�سي�سات  ونظم  التعدي،)208(  من  الرمال  مقالع  حماية  م�سوؤولية  العام  والأمن  الداخلية  ووزارة 
الواقعة على الأرا�سي والعقارات الحكومية واأمر بت�سويب اأو�ساعها،)209( وو�سع يد ال�سلطة الفل�سطينية 
المنقولة  الأموال  اإدارة  وتحدث عن  القانون،  بموجب  اأمرها  في  البّت  اإلى حين  الأرا�سي  على جميع 
على  بناًء  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  من  بقرار  ت�سكل  متخ�س�سة  لجنة  من  المنقولة  وغير 
تن�سيب من مجل�ص الوزراء،)210( ومنع قبول تعديل اأو تغيير قيود الأرا�سي المملوكة للحكومة والأ�سخا�ص 
اأي�سًا مر�سوم واحد على الأقل)212( �سادر  العتباريين العامين في المحافظات الجنوبية.)211( وهناك 

عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية ل�ستمالك اأر�ص لغاية المنفعة العامة.)213( 

)207(  المر�سوم الرئا�سي رقم )19( ل�سنة 2004م )الذي تبناه روحي فتوح بتاريخ 31 /12 /2004، خالل رئا�سته النتقالية لل�سلطة(.

)208(  المر�سوم الرئا�سي رقم )12( ل�سنة 2005م با�ستغالل مقالع الرمال. حيث اأ�سار اإلى القانون رقم )1( ل�سنة 1999 ب�ساأن 

الم�سادر الطبيعية، والمر�سوم الرئا�سي رقم )10( ل�سنة 2002 باإن�ساء �سلطة الأرا�سي، واألغى القرار رقم )5( ل�سنة 1998 
ال�سادر من مدير الأمن العام باإن�ساء الإدارة العامة للرمال التابعة لمديرية الأمن العام.

)209(  المر�سوم الرئا�سي رقم )18( ل�سنة 2005م ب�ساأن التخ�سي�سات الواقعة على الأرا�سي والعقارات الحكومية وت�سويب اأو�ساعها. 

حيث اأ�سار اإلى قانون اإدارة اأمالك الدولة رقم )32( ل�سنة 1965 واإلى نظام تفوي�ص وتاأجير اأمالك الدولة رقم )60( ل�سنة 1964 
)ورد في المر�سوم نظام رقم )60(ل�سنة 1965 وال�سحيح اأنه نظام رقم )60(ل�سنة 1964(، بالإ�سافة اإلى المر�سوم الرئا�سي رقم 
)10( ل�سنة 2002 باإن�ساء �سلطة الأرا�سي والقرار الرئا�سي بتاريخ 8 /1 /2003 بت�سكيل لجنة م�سوؤولة عن اإدارة اأمالك الحكومة 
على  اأو  الر�سمية  الجريدة  في  القرار  هذا  وجود  من  التاأكد  للباحث  يت�سن  لم  فاإنه  القرار  رقم  اإلى  ي�سير  ل  المر�سوم  اأن  )بما 

المقتفي(، ومر�سوم رئا�سي اآخر �سادر بتاريخ 30 /7 /2005، وهو متعلق بكيفية ا�ستعمال العقارات والأرا�سي الحكومية.
)210(  المر�سوم الرئا�سي رقم )20( ل�سنة 2005م ب�ساأن المناطق التي تن�سحب منها قوات الحتالل الإ�سرائيلي.

)211(  المر�سوم رقم )7( ل�سنة 2006م ب�ساأن منع قبول تعديل اأو تغيير قيود الأرا�سي المملوكة للحكومة والأ�سخا�ص العتباريين 

قرارًا  الطوارئ   فترة حالة  اأثناء  فيا�ص  �سالم  الوزراء  رئي�ص  تبني  اإلى  الإ�سارة  تجدر  الجنوبية.  المحافظات  في  العامين 
يق�سي بتعليق العمل في �سلطة الأرا�سي ب�سكل موؤقت في المحافظات الجنوبية، )قرار رئي�ص الوزراء رقم )31( ل�سنة 2007م 
ب�ساأن تعليق العمل في �سلطة الأرا�سي في المحافظات الجنوبية ال�سادر بتاريخ 9 /7 /2007( ولم ي�سدر حتى تاريخ كتابة 
هذا البحث، اأي قرار لحق يق�سي باإلغاء هذا القرار. واعتبر ذات القرار اأن اأية م�ستندات ت�سدر عن �سلطة الأرا�سي في 
المحافظات الجنوبية من دائرة الطابو اأو دائرة الم�ساحة اأو اأية دائرة اأخرى غير م�سدقة من القائم باأعمال رئي�ص �سلطة 

الأرا�سي ال�سيد �سائب نظيف، غير قانونية وباطلة، وتعّد كاأنها لم تكن ول يترتب عليها اأية حقوق اأو التزامات.
)212(  هذا هو حال المر�سوم رقم )3( ل�سنة 2007 ب�ساأن ا�ستمالك اأر�ص لغاية المنفعة العامة. اإذ ي�ستند اإلى القانون الأ�سا�سي 

1943م وتعديالته والمعمول  وتعديالته واإلى اأحكام قانون الأرا�سي )ا�ستمالكها لغايات المنفعة العامة( رقم )24( ل�سنة 
اأن القانون الإنتدابي منح هذه ال�سالحية للمندوب ال�سامي وهو  اإلى  به في المحافظات الجنوبية )غزة(. تجدر الإ�سارة 

ما انتقل اإلى ال�سلطة الفل�سطينية، وتمار�سه ب�سكل رئي�ص الحكومة وفي المر�سوم اآنف الذكر، اأي�سًا من قبل رئي�ص ال�سلطة.
)213(  اإل اأن هناك الكثير من القرارات ال�سادرة عن مجل�ص الوزراء وعن الرئي�ص عرفات قبل دخول القانون الأ�سا�سي حيز التنفيذ.
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كما اأ�سدر الرئي�ص قرارات اأخرى مرتبطة بالأرا�سي الحكومية، فقد عّد كل منطقة المقاطعة بمدينة 
التابعة  الإن�ساءات  كافة  وفيها(  عليها  )لتقام  للرئا�سة،  مقر  منطقة  الأ�سوار،  داخل  والواقعة  البيرة 
لها. وفي القرار نف�سه اأمر باإخالء كافة المع�سكرات والثكنات والمن�ساآت التابعة لكل الأجهزة الأمنية، 
واأ�سخا�سها. كما  الرئا�سة ومن�ساآتها  اإبقاءها لحماية مقر  الرئي�ص  التي يقرر  با�ستثناء القوى الأمنية 
اإل طبقًا لحتياجات الرئا�سة، وبتعليمات  اأيًا كان نوعها وغايتها،  اأو الإن�ساءات،  اإقامة الأبنية  وحظر 
خطية �سادرة عنها، فهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك.)214( كما �سكل لجنة لتدقيق طلبات التعوي�ص 
وا�ستيفاء الم�ستندات الثبوتية وتقدير قيمة التعوي�ص المطلوب دفعه كمقابل لالأر�ص الم�ستملكة بموجب 

القرار الرئا�سي رقم )182( ل�سنة 1995م لغايات المطار، وعين اأع�سائها.)215(

المطلب ال�صابع: �صالحيات اأخرى لرئي�س ال�صلطة
ي�سعب  ال�سلطة  لرئي�ص  �سالحيات  هناك  الأ�سا�سي  القانون  في  الواردة  الرئي�ص  �سالحيات  اإلى  بالإ�سافة 
ح�سرها في هذا الجزء من البحث اإل اأنه �سيتم التعر�ص لبع�سها كما وردت في القوانين الفل�سطينية ال�سارية. 

Ó  فرئي�ص ال�سلطة هو الذي يعين رئي�ص �سلطة الطاقة الفل�سطينية، بحيث تتمتع الأخيرة بال�سخ�سية
العتبارية الم�ستقلة وتكون لها ميزانيتها الخا�سة وتتبع رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.)216(

Ó  وهو الذي يعين محافظ �سلطة النقد ونائبه بناًء على تن�سيب من مجل�ص الوزراء، ويعين مندوب
وزارة المالية بتن�سيب من وزارة المالية، ويعين ع�سوين اآخرين من مجل�ص الإدارة، وثالثة اأع�ساء 
بتاأدية  بت�سنيب من مجل�ص الوزراء، وع�سو بتن�سيب من المحافظ.)217( فيقوم هوؤلء بعد تعيينهم 
الجهة  ال�سلطة،)219(  رئي�ص  اأمام  م�سوؤوًل  الإدارة  مجل�ص  ويكون  ال�سلطة،)218(  رئي�ص  اأمام  اليمين 
المخولة بقبول ا�ستقالتهم.)220( وعند توفر بع�ص ال�سروط التي يحددها القانون ي�سدر رئي�ص ال�سلطة 
قرارًا باإنهاء خدماتهم.)221( كما يتلقى رئي�ص ال�سلطة ن�سخة عن تقرير المدقق الخارجي،)222( وتلزم 

�سلطة النقد بتقديم تقريرها كل ثالثة اأ�سهر لرئي�ص ال�سلطة ومجل�ص الوزراء.)223(

)214(  قرار رقم )99( لعام 2005م.

)215(  قرار رقم )159( ل�سنة 2005م.

)216(  المادة )2( من قانون رقم )12( ل�سنة 1995 ب�ساأن اإن�ساء �سلطة الطاقة الفل�سطينية.

)217(  المادة )15( من قانون �سلطة النقد رقم )2( ل�سنة 1997 )قانون �سلطة النقد(.

)218(  المادة )16(من قانون �سلطة النقد.

)219(  المادة )17(من قانون �سلطة النقد.

)220(  المادة )30( من قانون �سلطة النقد.

)221(  المادة )31( من قانون �سلطة النقد.

)222(  المادة )18 /21( من قانون �سلطة النقد.

)223(  المادة )39( من قانون �سلطة النقد.

Ó  يعادلها من خارج ما  )اأو  الأولى  الفئة  العامين من موظفي  والمديرين  الوكالء  يعين  الذي  وهو 
الدائرة الحكومية( )بتن�سيب من مجل�ص الوزراء(.)224( وهو الذي يعين رئي�ص ديوان الموظفين،)225( 

وروؤ�ساء الدوائر الحكومية الم�ستقلة من الفئة الأولى )بتن�سيب من مجل�ص الوزراء(.)226(
Ó  وهو الذي يعين مدير عام الإدارة العامة للم�سادر الطبيعية التي تتبع وزير ال�سناعة،)227( ومدير

عام مديرية الأحوال المدنية )بتن�سيب من مجل�ص الوزراء(،)228( ورئي�ص جهاز الإح�ساءات العامة 
)بت�سيب من مجل�ص الوزراء(،)229( ومدير عام موؤ�س�سة الموا�سفات والمقايي�ص الفل�سطينية )بناًء 

على تن�سيب رئي�ص الموؤ�س�سة(.)230(
Ó  وهو رئي�ص مجل�ص المياه الوطني واأمينًا لل�سر،)231( وله تتبع �سلطة المياه، وهي موؤ�س�سة عامة تتمتع

بال�سخ�سية العتبارية وتدخل موازنتها �سمن الموازنة العامة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.)232( 
وهو الذي يعين رئي�ص �سلطة المياه ونائبه )بتن�سيب من مجل�ص المياه الوطني(.)233(

Ó  وهو الذي يعين رئي�ص ديوان الرقابة المالية والإدارية )بناًء على تن�سيب من مجل�ص الوزراء، وبعد
الم�سادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجل�ص الت�سريعي(.)234( 

Ó  ،الوزراء مجل�ص  تن�سيب  على  )بناًء  الم�سروع  غير  الك�سب  مكافحة  هيئة  رئي�ص  يعين  الذي  وهو 
وي�سادق على تعيينه المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني بالأغلبية المطلقة(.)235(

)224(  المادة )17( من قانون رقم )4( ل�سنة 1998م باإ�سدار قانون الخدمة المدنية )قانون الخدمة المدنية(. 

تجدر الإ�سارة اإلى �سدور قرار مجل�ص الوزراء رقم )144( ل�سنة 2004م ب�ساأن الو�سف الوظيفي للمنا�سب العليا في الوزارات 
حيث اأ�سارت المادة )6 /4( منه على اأنه ينطبق على تعيين وكيل الوزارة والوكيل الم�ساعد والمدير العام )لالإدارة العامة( ما 
الوزارة  اأ. يعين وكيل  التالي:  النحو  الفئة الأولى وذلك على  لتعيين  بالن�سبة  المادة )17( من قانون الخدمة المدنية  جاء في 
والوكيل الم�ساعد بقرار من رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بناًء على تن�سيب مجل�ص الوزراء وتو�سية الوزير المخت�ص بما 
يتفق مع البند الأول من هذه المادة. ب. يعين المديرون العامون )لالإدارات العامة( بقرار من مجل�ص الوزراء بناًء على تن�سيب 
تعيين  اأن �سالحية  اإلى  ت�سير  التي  المدنية  الخدمة  قانون  المادة )17( من  في  ورد  ما  يخالف  القرار  اأن هذا  الوزير.« حيث 

المديرين العامين هي لرئي�ص ال�سلطة ولي�ص لمجل�ص الوزراء. 
)225(  المادة )6( من قانون الخدمة المدنية. للمزيد حول ديوان الموظفين، راجع الفرع الثالث من المبحث الثاني. 

)226(  المادة )16( من قانون الخدمة المدنية. قد تتعار�ص هذه المادة مع ما ورد في المادة )69 /9 /ب( من القانون الأ�سا�سي 

من حيث �سالحية مجل�ص الوزراء بتعيين روؤ�ساء الهيئات والموؤ�س�سات الم�سار اإليها في المادة )69 /9 /اأ(. 
)227(   المادة )2( من القانون رقم )1( ل�سنة 1999م ب�ساأن الم�سادر الطبيعية.

)228(  المادة )3( من قانون رقم )2( ل�سنة 1999م ب�ساأن الأحوال المدنية.

)229(  المادة )6( من قانون الإح�ساءات العامة رقم )4( ل�سنة 2000.

)230(  المادة )12( من قانون الموا�سفات والمقايي�ص الفل�سطينية رقم )6( ل�سنة 2000م.

)231(  المادة )8( من قانون المياه رقم )3( ل�سنة 2002م )قانون المياه(. 

)232(  المادة )6( من قانون المياه.

)233(  المادة )14( من قانون المياه.

)234(  المادة )4( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( ل�سنة 2004 )قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية(.

)235(  المادة )3 /2( من قانون الك�سب غير الم�سروع رقم )1( ل�سنة 2005. تجدر الإ�سارة اإلى اأن هذا القانون )الذي تم تبنيه 

فترة ولية روحي فتوح خالل ال�ستين يومًا النتقالية(، ي�ستعمل بطريقة غير دقيقة »رئي�ص الدولة« وال�سحيح هو رئي�ص ال�سلطة.
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Ó  وهو الذي يعين رئي�ص هيئة التقاعد العام )بناًء على تن�سيب من مجل�ص الوزراء، وم�سادقة المجل�ص
اأع�ساء  بتعيين  مر�سومًا  ال�سلطة  رئي�ص  ي�سدر  كما  لأع�سائه(.)236(  المطلقة  بالأغلبية  الت�سريعي 
مجل�ص اإدارة الهيئة بناًء على تن�سيب من مجل�ص الوزراء ويحدد المر�سوم رئي�ص المجل�ص ونائبه.)237( 

وقد �سدر عن الرئي�ص الفل�سطيني بع�ص المرا�سيم ذات الطابع الإداري ب�سبب الموا�سيع التي تنظمها. 
فقد اأن�ساأ اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والموؤثرات العقلية ومنح هذه اللجنة ال�سخ�سية 
مرجع  اأعلى  جعلها  حيث  العليا  ال�سحية  اللجنة  و�سكل  كما  الوزراء،)238(  لمجل�ص  واأتبعها  العتبارية 
�سحي لل�سعب الفل�سطيني،)239( وحدد معايير التعيين في الوزارات والهيئات والموؤ�س�سات الحكومية،)240( 
وغير ت�سمية مطار غزة الدولي،)241( واألغى مر�سومًا �سابقًا يمنع ت�سدير المعادن الخردة،)242( واأعلن 
يوم الثامن من اآذار عطلة للن�ساء مدفوعة الأجر،)243( واأعاد تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود، 
حيث جعلها اإدارة م�ستقلة اإداريًا وماليًا وم�سوؤولة عن خدمات الحدود واأتبعها لرئي�ص ال�سلطة، على اأن 
يتم تعيين مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود بقرار من رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.)244( 
كما �سكل لجنة طوارئ وطنية لمواجهة انت�سار انفلونزا الطيور، وجعلها الجهة الوحيدة لإدارة الجهود 
الم�سوؤولية  طائلة  تحت  والأفراد  الهيئات  لجميع  ملزمة  قراراتها  وجعل  التجاه،  هذا  في  الوطنية 

القانونية.)245( كما نظم طريقة �سراء ال�سيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين عليها.)246( 
لة ال�سهور القمرية  في هذا التجاه، اأ�سدر الرئي�ص بع�ص القرارات الإدارية، منها ما هو مرتبط باإثبات اأهِّ
والإعالن عنها من الم�سجد الأق�سى، حيث منح هذه ال�سالحية لدار الفتوى والبحوث الإ�سالمية،)247( 

)236(  المادة )56( من قانون التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005م )قانون التقاعد العام(.

)237(  المادة )43( من قانون التقاعد العام.

)238(  المر�سوم الرئا�سي رقم )3( ل�سنة 1999 باإن�ساء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والموؤثرات العقلية. كما قام من 

خالل المر�سوم رقم )31( ل�سنة 2005م باإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والموؤثرات العقلية )اأ�سار اإلى 
بقاء �سريان المر�سوم الرئا�سي رقم )3( ل�سنة 1999 باإن�ساء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والموؤثرات العقلية(.

)239(  المر�سوم الرئا�سي رقم )5( ل�سنة 2003 ب�ساأن ت�سكيل اللجنة ال�سحية العليا.

)240(  المر�سوم الرئا�سي رقم )8( ل�سنة 2005م بمعايير التعيين في الوزارات والهيئات والموؤ�س�سات الحكومية.

)241(  المر�سوم الرئا�سي رقم )16( ل�سنة 2004م بتغيير ت�سمية مطار غزة الدولي. حيث اأ�سار اإلى القرار رقم )6( ل�سنة 1999 

ب�ساأن اإدارة مطار غزة الدولي.
)242(  المر�سوم الرئا�سي رقم )10( ل�سنة 2006م ب�ساأن اإلغاء المر�سوم رقم )1( ل�سنة 1998م ب�ساأن منع ت�سدير المعادن الخردة. 

1929م وال�ساري في محافظات قطاع غزة الذي يمنح المندوب ال�سامي هذه  اإلى قانون الجمارك رقم )11( ل�سنة  اأ�سار  وقد 
ال�سالحية في المادة )104(؛ واإلى قانون الجمارك رقم )1( ل�سنة 1961 المعمول به في محافظات ال�سفة الغربية.

)243(  المر�سوم الرئا�سي رقم )13( ل�سنة 2006م ب�ساأن اإعالن يوم الثامن من اآذار عطلة للن�ساء مدفوعة الأجر.

)244(  المر�سوم الرئا�سي رقم )16( ل�سنة 2006م ب�ساأن تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود.

)245(  المر�سوم الرئا�سي رقم )17( ل�سنة 2006 ب�ساأن ت�سكيل لجنة طوارئ وطنية لمواجهة انت�سار انفلونزا الطيور.

)246(  المر�سوم رقم )34( ل�سنة 2007م ب�ساأن �سراء ال�سيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين عليها. وقد تم اإنهاء 

العمل بهذا المر�سوم بمر�سوم رقم )40( ل�سنة 2007م. 
لة ال�سهور القمرية والإعالن عنها. )247(  القرار رقم )121( ل�سنة 2003م ب�ساأن �سالحية اإثبات اأهِّ

كما عدل في ر�سوم انتقال الأرا�سي،)248( ونظم طريقة ا�ستعادة ال�سيارات الحكومية،)249( واألغى م�سمى 
نائب القائد الأعلى ل�سوؤون التوجيه ال�سيا�سي والوطني، واعتمد م�سمى المفو�ص ال�سيا�سي العام للتوجيه 

ال�سيا�سي والوطني عو�سًا عنه.)250(

المطلب الثامن: �صالحيات الرئي�س اأثناء حالة الطوارئ
تن�ص معظم د�ساتير العالم على اإمكانية اإعالن حالة الطوارئ في ظروف معينة. والقانون الأ�سا�سي لم 
يخالف هذا التوجه العام، حيث كر�ص الباب ال�سابع لأحكام حالة الطوارئ. لكن الم�سرع الد�ستوري قام 
باإلغاء �سريح لجميع الأحكام التي تنظم حالت الطوارئ المعمول بها في فل�سطين قبل نفاذ القانون 
 ،1945 اأنظمة الدفاع المدني )الطوارئ( الإنتدابية لعام  اأحكام  اإلى  واأ�سار ب�سكل �سريح  الأ�سا�سي، 
بينما نظم هذه الحالة في المواد )110 -  113( تاركًا م�ساحات وا�سعة غام�سة وتحتمل اأكثر من تف�سير. 
اأحكام الطوارئ  الأ�سا�سي، والإلغاء ال�سريح لجميع  القانون  الد�ستوري ال�سريح في  الن�ص  في ظل غياب 
ال�سابقة، وعدم وجود اجتهاد ق�سائي من المحاكم الفل�سطينية في هذا التجاه لتغطية الثغرات، يمكن اأن 
تكون مراجعة حالتي الطوارئ التي عا�ستها الأرا�سي الفل�سطينية لتخاذ العبر. فقد تم اإعالن حالة الطوارئ 
في المرة الأولى في عهد الرئي�ص عرفات)251( والثانية في عهد الرئي�ص عبا�ص.)252( وفي الحالتين تم على 
�سبيل المثال ت�سكيل »حكومة طوارئ«)253( اأو »حكومة تنفيذ حالة الطوارئ،«)254( بحيث يمكن القول هنا باأنه 
تم التعامل مع ت�سكيل حكومة الطوارئ على اأنها من بين الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل رئي�ص ال�سلطة 

اأثناء حالة الطوارئ، وذلك لكي ت�ساعده في ت�سيير �سوؤون البالد في ظل حالة الطوارئ. 

فالقانون الأ�سا�سي يجيز اإعالن حالة الطوارئ عند وجود تهديد لالأمن القومي. وهناك اأربع حالت 
الغزو  اأو  الحرب  األ وهي  القومي،  لالأمن  تهديدًا  ُتعتبر  التي  الأ�سباب  الأ�سا�سي من  القانون  يعتبرها 

)248(  القــرار رقم )190( ل�سنة 2004 م ب�ساأن ا�ستمرار العمل بالقرارين )104( ل�سنة 1997 و)39( ل�سنة 1998 المتعلقين بتعديل 

ر�سوم انتقال الأرا�سي. اإل اأنه لم يت�سن للباحث التحقق من محتوى القرارين لعدم توفرهما على المقتفي. كما اأ�سدر القرار رقم 
)221( ل�سنة 2006م ب�ساأن تعديل ر�سوم انتقال الأرا�سي في محافظات قطاع غزة وبعد الطالع على قوانين الأرا�سي ال�سارية.

2006 ب�ساأن وجوب ا�ستعادة ال�سيارات الحكومية من الموظفين المدنيين المتقاعدين  )249(  القرار الرئا�سي رقم )5( ل�سنة 

والم�ستقيلين. 
)250(  القرار رقم )382( ل�سنة 2006م.

)251(  المر�سوم الرئا�سي رقم )18( ل�سنة 2003م ال�سادر عن الرئي�ص عرفات بتاريخ 5 /10 /2003، حيث اأعلن فيه اإعالن حالة 

الطوارئ و�سكل ما اأ�سماه حكومة الطوارئ. 
)252(  المر�سوم رقم )9( ل�سنة 2007م ب�ساأن اإعالن حالة الطوارئ الذي �سدر بتاريخ 14 /6 /2007. 

)253(  المر�سوم الرئا�سي رقم )18( ل�سنة 2003م. 

)254(  المر�سوم رقم )10( ل�سنة 2007م ب�ساأن ت�سكيل الحكومة المكلفة بتنفيذ اأنظمة وتعليمات حالة الطوارئ؛ المر�سوم رقم 

ت�سكيل مجل�ص  تعديل مر�سوم  ب�ساأن  2007م  ل�سنة  المر�سوم رقم )15(  الوزارء؛  ت�سكيل مجل�ص  ب�ساأن  2007م  ل�سنة   )13(
الوزراء؛ والمر�سوم رقم )29( ب�ساأن تعديل مر�سوم ت�سكيل مجل�ص الوزراء.
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اأن اأحكام الطوارئ هي ا�ستثنائية ل يمكن تف�سير  اأو الكارثة الطبيعية.)255( وبما  اأو الع�سيان الم�سلح 
اآخر غير تلك الواردة في ن�ص المادة باعتبارها تهديدًا  هذه المادة بطريقة وا�سعة لت�سمل اأي �سبب 
لالأمن القومي، اإل اأن وجود اأي من هذه الحالت وحده كاٍف لعتبار وجود تهديد لالأمن القومي. لكن 
تقدير توفر هذه الظروف يعود لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية نف�سه دون غيره، وهو المخّول باإعالن حالة 
الطوارئ بمر�سوم على األ تتجاوز مدته الثالثين يومًا،)256( على اأنه ُيمكن اأن يقوم بتمديدها لثالثين يوم 

اآخر، فقط بعد موافقة المجل�ص الت�سريعي باأغلبية ثلثي اأع�سائه.)257( 
التي  والمنطقة  الهدف  على  وبو�سوح  المر�سوم  ين�ص  اأن  �سرورة  على  الأ�سا�سي  القانون  وين�ص  كما 
ي�سملها والفترة الزمنية.)258( ويمكن اعتبار هذه البنود على اأنها من �سروط �سحة المر�سوم ال�سادر 

عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية: 

Ó  اأوًل: من حيث �سرورة الإ�سارة اإلى المنطقة فهذا يعني باأنه يمكن اإعالن حالة الطوارئ على جزء
من اأرا�سي الوطن، ولي�ص بال�سرورة على جميع الأرا�سي الفل�سطينية. 

Ó  ثانيًا: كما اأن اإلزام الرئي�ص بتحديد الفترة الزمنية يعني �سرورة الإ�سارة اإلى المدة الزمنية، التي
قد تقل عن ثالثين يومًا ولكنها ل يمكن اأن تتجاوزها. 

Ó  ،ثالثًا: اأما عن هدف اإعالن حالة الطوارئ فهو مرتبط ب�سكل رئي�سي بالأ�سباب الموجبة لإعالنها
اأي التهديد لالأمن القومي لالأ�سباب الأربعة المذكورة اأعاله. 

عندما  الطوارئ  حالة  اأثناء  اُتخذت  التي  والتدابير«  »الإجراءات  اإلى  الأ�سا�سي  القانون  واأ�سار  كما 
اإعالن  عقب  الت�سريعي  للمجل�ص  اجتماع  اأول  في  مراجعتها  الت�سريعي  المجل�ص  اإمكانية  على  ن�ص 
حالة الطوارئ، اأو في جل�سة التمديد اأيهما اأ�سبق.)259( كما ن�ست المادة نف�سها على اإمكانية المجل�ص 
الت�سريعي اإجراء ال�ستجواب الالزم بهذا ال�ساأن. لكن هذا الحق بال�ستجواب ل ي�سمل رئي�ص ال�سلطة، 

اإذ اإنه، وكما �سبق ذكره، غير م�سوؤول اأمام المجل�ص الت�سريعي بحكم انتخابه ال�سعبي المبا�سر.
هذه الإجراءات والتدابير ت�سمل جميع ما تقوم به ال�سلطة التنفيذية، خا�سة رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، 
خالل حالة الطوارئ على األ تتجاوز التقييدات التي فر�سها القانون الأ�سا�سي في المواد )111 -  113(: 

Ó  اأوًل: ل يجوز فر�ص قيود على الحقوق والحريات الأ�سا�سية اإل بالقدر ال�سروري لتحقيق الهدف
المعلن في مر�سوم اإعالن حالة الطوارئ. 

)255(  المادة )110 /1( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)256(  المادة )110 /1( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)257(  المادة )110 /2( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)258(  المادة )110 /3( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)259(  المادة )110 /4( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

Ó  قبل من  الطوارئ  حالة  اإعالن  مر�سوم  بمقت�سى  يتم  اعتقال  اأو  توقيف  اأي  مراجعة  يجب  ثانيًا، 
النائب العام اأو المحكمة المخت�سة، خالل مدة ل تتجاوز خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ التوقيف، 

كما يحق للموقوف اأن يوكل محاميًا. 
Ó  ثالثًا: ل يجوز حل المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني اأو تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ. البع�ص قد يف�سر

هذا التقييد بموجب مفهوم المخالفة على اأنها تعني جواز حل المجل�ص الت�سريعي وتعطيله في غير حال 
الطوارئ. اإل اأن التف�سير الراجح هو التف�سير من باب اأولى، فاإذا كان ل يمكن حل المجل�ص الت�سريعي 

اأو تعطيله حتى في حال الطوارئ، فمن باب اأولى اأنه ل يجوز ذلك في الظروف العادية اأي�سًا. 
Ó  الد�ستورية ال�سلطة  قيدًا على  ُيعتبر  ل  التحديد  ال�سابع. هذا  الباب  اأحكام  تعليق  رابعًا: ل يجوز 

اأي مادة في القانون  اإجراءات تعديل القانون الأ�سا�سي،)260( تعديل  المعدلة التي ت�ستطيع �سمن 
الأ�سا�سي بما فيها تلك الواردة في الباب ال�سابع. كما اأن هذا التحديد يعني اأي�سًا، بموجب مفهوم 
المخالفة، باأنه، وفي ما عدا ما ورد في الباب ال�سابع، يحق لل�سلطة المخت�سة )رئي�ص ال�سلطة ومن 
يخوله بذلك( تعليق بع�ص اأحكام القانون الأ�سا�سي وهي تدخل �سمن الإجراءات والتدابير التي 

يتخذها رئي�ص ال�سلطة.)261( 
مما �سبق يبدو جليًا باأن القانون الأ�سا�سي ل يلزم ال�سلطة التنفيذية بعر�ص الإجراءات والتدابير التي 
الت�سريعي  اإنه ين�ص على حق المجل�ص  اإذ  الت�سريعي،  اأثناء حالة الطوارئ على المجل�ص  تم اتخاذها 
بمراجعتها، بع�سها اأو كلها. واإن ُعر�ست على المجل�ص الت�سريعي بناًء على طلب منه، وقام المجل�ص 
الت�سريعي بمراجعتها، فاإن الن�ص ل يو�سح طبيعة ال�سالحيات التي �سيمار�سها المجل�ص الت�سريعي. 
اإلغاء هذه الإجراءات والتدابير؟ يدعي  اأو  باإقرار  الت�سريعي الحق  باأن للمجل�ص  فهل يعني هذا الحق 
على  ياأِت  لم  المادة  ن�ص  اإن  اإذ  بالنفي،  يكون  اأن  يجب  ال�سوؤال  هذا  على  الجواب  باأن  الباحث  هذا 
الن�ص  تردد في  لما  الد�ستوري ذلك  الم�سرع  اأراد  فلو  الت�سريعي،  للمجل�ص  ال�سالحية  ذكر مثل هذه 
عليها �سراحة، كما هو الحال على �سبيل المثال في �سالحية المجل�ص الت�سريعي باإقرار القرارات بقوة 

القانون التي ي�سدرها رئي�ص ال�سلطة، واإل زالت عنها قوة القانون. 
لكن الت�ساوؤل الذي يوجبه التحليل ال�سابق هو عن م�سير الإجراءات والتدابير بعد انتهاء المدة الزمنية 
المحددة لحالة الطوارئ؛ فهل ينتهي العمل بها مبا�سرة بعد انتهاء حالة الطوارئ اأم اأنها ت�ستمر اإلى 
حين قيام الم�سرع بتعديلها بالطرق المن�سو�ص عليها قانونًا؟ فعلى �سبيل المثال، لو قام رئي�ص ال�سلطة 
بتعليق العمل ببع�ص مواد القانون الأ�سا�سي اأثناء حالة الطوارئ، فهل يبقى هذا التعليق قائمًا بعد انتهاء 

)260(  بموجب المادة )120( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)261(  انظر على �سبيل المثال، المر�سوم رقم )11( ل�سنة 2007م ب�ساأن تعليق العمل باأحكام المواد  )65(، )66(، )67( من 

القانون الأ�سا�سي المعدل لعام 2003؛ والمر�سوم رقم )12( ل�سنة 2007م ب�ساأن تعليق العمل باأحكام المادة )79( من القانون 
الأ�سا�سي المعدل لعام 2003. كما تم تعليق المادتين )101( و )107( من القانون الأ�سا�سي بموجب المر�سوم رقم )28( 

ل�سنة 2007م ب�ساأن اخت�سا�ص الق�ساء الع�سكري في حالة الطوارئ. 
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المدة الزمنية المحددة قانونًا لحالة الطوارئ؟ واإذا قام رئي�ص ال�سلطة بتعيين رئي�ص وزراء وت�سكيل 
حكومة طوارئ فهل �ستبقى هذه الحكومة بعد انتهاء حالة الطوارئ؟ واإذا منح الرئي�ص �سالحيات اإلى 
انتهاء  بعد  الداخلية  لوزير  ال�سالحيات  هذه  تبقى  فهل  الجمعيات،  ت�سجيل  بمراجعة  الداخلية  وزير 

حالة الطوارئ اأم اأنها تزول جميعًا بانتهائها؟ 
الإجراءات  وبين  الأ�سا�سي من جهة  القانون  ن�سو�ص  تعليق  بين  فرقًا  باأن هناك  الباحث  يدعي هذا 

الأخرى التي يتخذها رئي�ص ال�سلطة والحكومة التي �سكلها خالل حالة الطوارئ. 
Ó  تعليق ن�سو�س القانون الأ�سا�سي: المعنى الم�ستخل�ص من دللة ن�ص المادة )113( هو اأنه يجوز

الأ�سا�سي. لكن قيام  القانون  اأحكام  تعليق  ال�سابع،  الباب  ال�سلطة، وفيما عدا ما ورد في  لرئي�ص 
رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية بتعليق بع�ص اأحكام القانون الأ�سا�سي بمر�سوم ل ُيعد من�سئًا لهذا التعليق 
بل كا�سفًا له، اإذ اإن ما تم تح�سينه من اإمكانية التعليق هو الباب ال�سابع من القانون الأ�سا�سي فقط 
ل غير. وبناًء على ما �سبق، يدعي هذا الباحث باأنه لم يكن من ال�سروري اأ�ساًل اإ�سدار مرا�سيم 
اأ�ساًل معنى حالة  اإن هذا هو  اإذ  اأثناء حالة الطوارئ،  القانون الأ�سا�سي  تعلق العمل ببع�ص مواد 
الباب  وتدابير �سمن تحديدات  اإجراءات  اتخاذ  ال�سلطة �سالحيات  رئي�ص  التي تعطي  الطوارئ، 
انتهاء  يعني  الطوارئ  انتهاء حالة  باأن  اأي�سًا  يعني  لكن هذا  الأ�سا�سي.  القانون  فقط من  ال�سابع 
العمل بهذا التعليق تلقائيًا، اإذ اأن عك�ص ذلك يعني ا�ستمرار حالة الطوارئ كاإجراءات غير اعتيادية 
وخروج ا�ستثنائي عن قواعد واأحكام الد�ستور لفترة موؤقتة، وهو مخالفة �سريحة لن�سو�ص القانون 
الأ�سا�سي وروحه، حيث �سدد على �سرورة ح�سر حالة الطوارئ زمنيًا بمدة اأق�ساها 30 يومًا.)262( 

Ó  الإجراءات الأخرى التي يتخذها رئي�س ال�سلطة واحلكومة: في هذه الحالة فاإن الإجراءات التي
يتم اتخاذها في حالة الطوارئ )غير تلك التي تعلق العمل ببع�ص اأحكام القانون الأ�سا�سي( تبقى ول 
تزول بانتهاء حالة الطوارئ، وهي ما تدخل �سمن الإجراءات والتدابير التي يحق للمجل�ص الت�سريعي 
مراجعتها عند اأول اجتماع له. فقد ورد في المادة )110( باأن مراجعة المجل�ص الت�سريعي لالإجراءات 
اإعالن حالة الطوارئ  اأول اجتماع للمجل�ص عقب  والتدابير التي اتخذت في حالة الطوارئ تتم في 
الأ�سا�سي معني بمراجعة  القانون  باأن  اإ�سارة الن�ص  ُيفهم من  اأ�سبق.  اأيهما  التمديد  -    اأو في جل�سة 
الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في اأ�سرع وقت ممكن، اإل اأن هذا يعني اأي�سًا باأنه على المجل�ص 
الت�سريعي ممار�سة هذا الحق )مراجعة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها( فقط في اأول جل�سة 
له واإل زال ما له من حق ب�سبب عدم ممار�سته له �سمن ال�سروط التي ن�ص عليها القانون الأ�سا�سي. 
بالمقابل، وبما اأنه قد ل تتم دعوة المجل�ص الت�سريعي لالنعقاد قبل انتهاء حالة الطوارئ، اإذ اأن رئي�ص 
ال�سلطة قد ل يرى حاجة لطلب تمديد حالة الطوارئ، فاإن حق المجل�ص الت�سريعي بالمراجعة �سيتم 

)262(  يمكن تمديدها لمدة 30 يوم فقط بعد موافقة المجل�ص الت�سريعي. تجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن تمديد حالة الطوارئ لي�ص 

من �سالحيات المجل�ص الت�سريعي بل هو من �سالحيات رئي�ص ال�سلطة الذي يتخذ قرارًا بتمديد حالة الطوارئ بعد موافقة 
المجل�ص الت�سريعي وهو المعنى الذي يمكن ا�ستخال�سه من ن�ص المادة )3( ،)1/ 110(.

في اأول جل�سة له بعد اإعالن حالة الطوارئ، وهو ما قد يتم في اأي وقت لحق لإعالن حالة الطوارئ 
)وهذا ي�سمل ما بعد انتهائها اأ�ساًل!( فاإذا فر�سنا اأن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها اأثناء 
حالة الطوارئ تزول بعد انتهاء حالة الطوارئ، فما الحاجة لمراجعة المجل�ص الت�سريعي لها اأ�ساًل؟ 

بل ولماذا لم ين�ص القانون الأ�سا�سي على ذلك �سراحة، كما فعل في حال القرارات بقوة القانون؟
اإعالن  اإلى مر�سوم  وبال�ستناد  الطوارئ )الثانية(،  اأثناء حالة  اتخاذها  تم  التي  الإجراءات  بين  من 

حالة الطوارئ، ما يلي: 
Ó  منح وزير الداخلية �سلطة مراجعة جميع تراخي�ص الجمعيات. كما اأنه منح وزير الداخلية اأو من

من  والهيئات،  والموؤ�س�سات  الجمعيات  اإزاء  مالئمة  يراها  التي  الإجراءات  اتخاذ  �سلطة  يفو�سه 
اإغالق اأو ت�سويب اأو�ساع اأو غير ذلك من الإجراءات. لكن المر�سوم يلزم اأي�سًا جميع الجمعيات 
والموؤ�س�سات والهيئات العامة القائمة بالتقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخي�سها خالل اأ�سبوع من 

تاريخه، وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.)263(
Ó  حظر الميلي�سيات الم�سلحة والت�سكيالت الع�سكرية اأو �سبه الع�سكرية كافة اأيًا كانت تبعيتها، ومنعها

اأو علنية، وطالب الحكومة بمنع ظاهرة الجماعات الم�سلحة كافة  باأي ن�ساطات �سرية  القيام  من 
وتنفيذ القوانين ال�سارية في هذا ال�ساأن. لكن الجديد في هذا المر�سوم يكمن باأن من يخالفه ُيعاقب 
بموجب ما يرد في قانون العقوبات ال�ساري.)264( وفي الظروف الطبيعية، يعتبر مثل هذا المر�سوم 
اإل  التجريم  م�سروعية  عدم  على  تن�ص  التي  الد�ستورية  للقاعدة  تجاوزًا  فيه  اإن  اإذ  د�ستوري  غير 
بن�ص قانوني، حيث اإن تقنين جرائم جديدة وفر�ص عقوبات عليها يجب اأن يتم بقانون �سادر عن 

البرلمان )اأو بقرار بقانون( ولي�ص بمر�سوم رئا�سي. 
Ó  اأعفى المواطنين في المحافظات الجنوبية من ال�سرائب والر�سوم،)265(  وفي هذا مخالفة للمادة

وتعديلها  والر�سوم،  العامة  ال�سرائب  »فر�ص  على:  تن�ص  التي  الأ�سا�سي،  القانون  )88(من 
واإلغاوؤها، ل يكون اإل بقانون، ول يعفى اأحـد من اأدائها كلها اأو بع�سها، في غير الأحوال المبينة 
في القانون.« ومثل هذا الإجراء اإن تم في الظروف العادية خارج حالة الطوارئ ُيعتبر اإجراًء غير 

د�ستوري. 
Ó  ،و�سع من اخت�سا�ص الق�ساء الع�سكري في حالة الطوارئ. فبالإ�سافة اإلى مرا�سيم حالة الطوارئ

وقطاع  الغربية  ال�سفة  في  ال�سارية  العقوبات  قوانين  اإلى  اأي�سًا  ديباجته  في  المر�سوم  اأ�سار 
التحرير  لمنظمة  الثورية  المحاكمات  اأ�سول  وقانون  الثوري  العقوبات  قانون  اإلى  بالإ�سافة  غزة 
الفل�سطينية ل�سنة 1979، بالإ�سافة اإلى الأمر الع�سكري رقم )555( ل�سنة 1959 ب�ساأن الجرائم 

)263(  مر�سوم رقم )16( ل�سنة 2007م ب�ساأن منح وزير الداخلية �سلطة مراجعة جميع تراخي�ص الجمعيات.

)264(  مر�سوم رقم )17( ل�سنة 2007م ب�ساأن حظر كافة الميلي�سيات الم�سلحة والت�سكيالت الع�سكرية اأو �سبه الع�سكرية اأيًا كانت تبعيتها.

)265(  مر�سوم رقم )18( ل�سنة 2007م ب�ساأن اإعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من ال�سرائب والر�سوم.
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المادة  ن�ست  اخت�سا�سات،  من  الع�سكري  للق�ساء  ما  اإلى  فبالإ�سافة  الدولة.)266(  باأمن  المخلة 
للقوانين  خالفًا  العامة  بال�سالمة  المخلة  بالجرائم  »يخت�ص  الع�سكري:  الق�ساء  اأن  على  الأولى 
ال�سلطة  مناطق  في  بها  والمعمول  المر�سوم  هذا  ديباجة  في  اإليها  الم�سار  والأوامر  والمرا�سيم 
الوطنية الفل�سطينية، وعلى وجه الخ�سو�ص: اأ. الجرائم الواقعة على م�سوؤولي وموظفي ال�سلطة 
والأمن  العامة  ال�سالمة  الواقعة على  الجرائم  وموؤ�س�ساتها وممتلكاتها. ب.  الفل�سطينية  الوطنية 

العام الداخلي. ج. الجرائم الواقعة على اأجهزة الأمن الفل�سطينية ومنت�سبيها.«)267(

اأنها  اإل  للقانون،  وا�سحة  العادية، مخالفة  الظروف  ُي�سكل، في  �سبق  اأن جميع ما  اإلى  الإ�سارة  تجدر 
جميعًا تدخل من بين الإجراءات التي تتخذها ال�سلطة التنفيذية في حالة الطوارئ، و�سمن حدود الباب 
ال�سابع من القانون الأ�سا�سي. وغني عن القول باأنه، واإن لم ين�ص القانون الأ�سا�سي على ذلك �سراحة، 
اأثناء  تبقى هناك رقابة للق�ساء على اأعمال ال�سلطة التنفيذية، حتى على تلك الإجراءات التي ُتتخذ 
حالة الطوارئ. اإل اأن هذه الرقابة ل تتم انطالقًا مما ُوجد من قوانين منظمة ل�سلطات و�سالحيات 
ال�سلطة التنفيذية في الظروف العادية، بل �سمن الظروف ال�ستثنائية،)268( و�سمن الن�سو�ص القانونية 
التي تم اتخاذها اأثناء حالة الطوارئ. وتقع هذه الم�سوؤولية على محكمة العدل العليا ب�سكل اأ�سا�سي. 
اأما عن مقدار ان�سجام هذه الإجراءات مع ما ورد من تقييدات في الباب ال�سابع من القانون الأ�سا�سي، 
تتولى  اأعمالها،  وبدء  ق�ساتها  تعيين  واإلى حين  العليا،)269(  الد�ستورية  المحكمة  فاإنها من �سالحيات 

المحكمة العليا ب�سفتها محكمة د�ستورية هذه ال�سالحية.)270(  

)266(  لم يت�سن للباحث اأن يتاأكد من وجود هذا المر�سوم اأو محتواه لعدم توفره بين الوثائق المتوفرة على منظومة المقتفي.

)267(  مر�سوم رقم )28( ل�سنة 2007م ب�ساأن اخت�سا�ص الق�ساء الع�سكري في حالة الطوارئ.

)268(  للمزيد حول �سلطات ال�سبط الإداري في الظروف ال�ستثنائية وحول رقابة القا�سي، راجع: كنعان، القانون الإداري، 306 - 315.  

)269(  بموجب المادة )103( من القانون الأ�سا�سي المعدل وقانون المحكمة الد�ستورية العليا. 

)270(  بموجب المادة )104( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

الف�سل الثاني: 

مجل�س الوزراء، الوزراء، والإدارة المعاونة

يتجاوز  ل  الوزراء  من  وعدد  الوزراء  رئي�ص  من  يتكون  الوزراء  مجل�ص  اأن  على  الأ�سا�سي  القانون  ين�ص 
اإلى كل وزير.)271(  اأن قرار التعيين يحدد الوزارة التي ت�سند  اأربعة وع�سرين وزيرًا. كما ن�ص على  عددهم 
الحق  له  ومن  الوزراء  لمجل�ص  قانونية  جل�سات  عقد  �سروط  الوزراء)272(  لمجل�ص  الداخلية  الالئحة  وتنظم 

بح�سورها.)273( 

ين�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني والالئحة الداخلية �سابقة الذكر على عقد مجل�ص الوزراء لجل�سات 
اأو تاأجيلها. كما  اإلغاء هذه الجل�سة الأ�سبوعية  اأن هناك بع�ص الحالت التي يمكن فيها  اإل  اأ�سبوعية، 
يمكن لمجل�ص الوزراء اأن ينعقد في جل�سة طارئة اأو بناءً على طلب من رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية. وهي 

منظمة بال�سكل التالي: 

Ó  من بدعوة  الأ�سبوعية  جل�سته  في  الوزراء  مجل�ص  ينعقد  الوزراء:  ملجل�س  الأ�سبوعية  اجلل�سة 
ويقرر  واإدارتها.)276(  جل�ساته  ورئا�سة  اأعماله،)275(  جدول  بو�سع  اأي�سًا  يخت�ص  الذي  رئي�سه)274( 
جل�سات  لعقد  الثابت  الأ�سبوعي  الموعد  اأع�سائه  وباأغلبية  له،  جل�سة  اأول  في  الوزراء  مجل�ص 
وتعقد جل�سات مجل�ص  كما  الجل�سات موثقة.)278(  تكون هذه  اأن  الجل�سة،)277( على  ومدة  المجل�ص 
الوزراء في مقر مجل�ص الوزراء، لكن لرئي�ص الوزراء دعوة المجل�ص لالجتماع في اأي مكان اآخر في 

)271(  اإنطالقًا من ن�سو�ص القانون الأ�سا�سي، ل يوجد و�سوح من حيث قرار الجهة المخت�سة باإ�سدار قرار التعيين وتوقيته. 

فرئي�ص ال�سلطة يكلف اأحدهم بت�سكيل الحكومة )بموجب المادة )65( من القانون الأ�سا�سي المعدل(؛ وفور اختيار رئي�ص 
من   )66( المادة  )بموجب  الثقة  على  للح�سول  الت�سريعي  المجل�ص  على  بعر�سها  يقوم  حكومته،  اأع�ساء  المكلف  الوزراء 
اأمام  القانون الأ�سا�سي المعدل(؛ بعد ح�سولهم على الثقة يقوم رئي�ص الوزراء واأع�ساء حكومته بحلف اليمين الد�ستورية 
الرئي�ص )بموجب المادة )67( من القانون الأ�سا�سي المعدل(، في�سدر رئي�ص ال�سلطة مر�سومًا ي�سكل فيه الحكومة وي�سير 

اإلى قرار المجل�ص الت�سريعي بمنح الثقة في ديباجته، حيث يحدد ذلك المر�سوم الوزارة التي ت�سند اإلى كل وزير. 
)272(  التي تم تبنيها في قرار مجل�ص الوزراء رقم )5( ل�سنة 2003م ب�ساأن الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء )الالئحة الداخلية 

لمجل�ص الوزراء(.
اإلى  ي�سير  واإن ل يوجد ن�ص �سريح  المعدل.  الأ�سا�سي  القانون  اإلى  الت�سريعي  للمجل�ص  الداخلية  ت�سير ديباجة الالئحة    )273(

�سالحية مجل�ص الوزراء بتبني لئحة داخلية تنظم طريقة عمله، اأو نظامًا داخليًا كما هو الحال مع المجل�ص الت�سريعي، الذي 
تن�ص المادة 51 من القانون الأ�سا�سي المعدل على وجود �سالحية للمجل�ص الت�سريعي بو�سع نظامه الداخلي. 

)274(  وفي حال غيابه، بدعوة من نائب رئي�ص الوزراء، المادة )9( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)275(  المادة )68 /2( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)276(  المادة )68 /3( و )4( من القانون الأ�سا�سي المعدل والمادة )9( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)277(  المادة )7( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)278(  المادة )73 /2( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 
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فل�سطين.)279( كما اأنه يجوز لرئي�ص مجل�ص الوزراء اإلغاء الجل�سة العادية اإذا لم تتوافر اأمور على 
جدول الأعمال.)280(

Ó  اجلل�سة الطارئة: ورد في الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء باأنه يجوز لرئي�ص الوزراء دعوة مجل�ص
الوزراء اإلى عقد جل�سة طارئة اإذا راأى ذلك �سروريًا، اأو بناًء على طلب ثلثي الأع�ساء.)281( وفي 
هذا زيادة على ما ورد في القانون الأ�سا�سي المعدل، الذي ن�ص على اأنه يدخل من بين �سالحيات 
رئي�ص الوزراء »دعوة مجل�ص الوزراء لالنعقاد في جل�سته الأ�سبوعية اأو عند ال�سرورة.«)282( اإل اأنه 
ل يوجد اأي مخالفة في هذه الزيادة، اإذ اإن الالئحة الداخلية ُتجيز لرئي�ص الوزراء دعوة مجل�ص 
الوزراء لالنعقاد ول تلزمه بذلك. فاإذا تم هذا الطلب من ِقبل ثلثي اأع�ساء مجل�ص الوزراء، فاإن 

لرئي�ص الوزراء اأن ُيقيِّم مدى وجود �سرورة لعقد مثل هذه الجل�سة. 
Ó  جل�سة جمل�س الوزراء بناًء على طلب من رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية: لرئي�ص الوزراء �سالحية

دعوة مجل�ص الوزراء لالنعقاد بناًء على طلب من رئي�ص ال�سلطة.)283( وتف�سير هذه المادة يذهب 
بعك�ص المعنى الُم�ستفاد من اإ�سارة الن�ص ال�سابق، من حيث اإمكانية عقد جل�سة طارئة بناًء على 
طلب من ثلثي اأع�ساء مجل�ص الوزراء. ففي حال طلب رئي�ص ال�سلطة عقد جل�سة مجل�ص الوزراء 
خارج الجل�سة الأ�سبوعية، فاإن القانون الأ�سا�سي ل ي�سترط اأن تكون هناك �سرورة، كما وينتفي 
حق رئي�ص الوزراء بتقييم وجود مثل هذه الحالة. هذا يعني باأن طلب رئي�ص ال�سلطة كافي حتى 

يقوم رئي�ص الوزراء بدعوة مجل�ص الوزراء لالنعقاد. 
ورئي�ص  العام  الأمين  فيهم  بما  وللوزراء،  الوزراء  لرئي�ص  حق  فهو  الوزراء  مجل�ص  جل�سات  ح�سور  اأما 
يتغيب عن ح�سور هذه  اأن  الح�سور  له حق في  باأنه يجوز لمن  يعني  اأن ذلك ل  اإل  الديوان فقط.)284( 
الجل�سات، اإذ اإن ح�سور الوزراء جل�سة مجل�ص الوزراء اإجباري،)285( بحيث يلزم القانون الوزراء بممار�سة 
الوزراء عن جل�سات  اأن هناك �سببين فقط لتغيب  اإل  هذا الحق بطريقة �سخ�سية ولي�ص بالإنابة.)286( 
مجل�ص الوزراء:)287( الحالت الطارئة، اأو العذر المكتوب المقدم اإلى رئي�ص الوزراء قبل ثالثة اأيام من 

)279(  المادة )2( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)280(  المادة )11( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)281(  المادة )10( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)282(  المادة )62 /2( من القانون الأ�سا�سي المعدل. لكن المادة )73( اأهملت اإمكانية دعوة مجل�ص الوزراء بناًء على طلب من 

رئي�ص ال�سلطة. 
)283(  المادة )68 /2(. 

)284(  المادة )3( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)285(  المادة )8( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)286(  المادة )4( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

اأن يعين نائبًا له من بين الوزراء ليقوم باأعماله عند تغيبه  اإن لرئي�ص الوزراء  اإذ  )287(  ل ي�سمل هذا الإجبار رئي�ص الوزراء، 

)المادة )68 /8( من القانون الأ�سا�سي المعدل(. كما اأن رئي�ص الوزراء هو الذي يتلقى العذر المكتوب من الوزراء، فكيف 
ُيعقل اإذن تف�سير المادة 5 )من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء( على اأنها ت�سمل رئي�ص الوزراء؟ فكيف يمكن اأن ير�سل 

رئي�ص الوزراء اإلى ذاته العذر المكتوب؟

موعد الجل�سة.)288( هذا الت�سدد في �سرورة ح�سور جل�سة مجل�ص الوزراء �سببه اأن تغيب الوزراء قد يوؤدي 
اإلى انعدام الن�ساب وبالتالي تاأجيل اجتماعات مجل�ص الوزراء. حيث ُتعتبر جل�سة مجل�ص الوزراء قانونية 
اإذا ح�سرها الأغلبية الب�سيطة من اأع�ساء مجل�ص الوزراء دون احت�ساب الأمين العام ورئي�ص الديوان.)289( 
وتجدر الإ�سارة اأخيرًا اإلى اأنه يجوز لرئي�ص الوزراء دعوة اأ�سخا�ص اآخرين للم�ساركة في جل�سات معينة 

عند بحث موا�سيع محددة دون اأن يكون لهوؤلء حق الت�سويت اأو الم�ساركة في الن�ساب.)290( 

المبحث الأول: �سالحيات مجل�س الوزراء

كانت  فاإذا  العليا،)291(  والإدارية  التنفيذية  الأداة  هو  الوزراء  اأن مجل�ص  على  الأ�سا�سي  القانون  ين�ص 
الأداة العليا فاإنها تعني بال�سرورة باأنها لي�ست الوحيدة. فكما ُي�ساركه الرئي�ص في بع�ص ال�سالحيات 
التنفيذية والإدارية، فاإن الهيئات الإدارية الالمركزية يتم تفوي�سها من خالل القانون لممار�سة بع�ص 
المرافق  اأو  الإقليمية(  الالمركزية  )ال�سلطات  المحلية  الهيئات  حال  هو  كما  الإدارية،  ال�سالحيات 

العامة الم�ستقلة )ال�سلطات الالمركزية المرفقية(. 
الإداري  الجهاز  الم�سوؤول عن  هو  الوزراء  مجل�ص  فاإن  العليا،  والإدارية  التنفيذية  الأداة  كونه  وبحكم 
على  بل  بها،  مح�سورة  غير  لأنها  التنفيذية  ال�سلطة  على  حكرًا  الإدارة  لي�ست  المعنى،  بهذا  برمته. 
العك�ص، فهي يد الدولة التي ُتمكن الم�سرع من الت�سريع، والقا�سي من ف�ص النزاعات وتحقيق العدالة، 
والحكومة من تنفيذ �سيا�ساتها وتنفيذ القانون. فاإذا كان من بين مهام الحكومة الإ�سراف على الإدارة، 
بب�ساطة،  هي  الإدارة  لأن  ال�سلطات،  باقي  وتغطي  لتمتد  ال�سلطة  هذه  اأفق  �سيق  تتجاوز  الإدارة  فاإن 
وثباتها  الدولة  ا�ستقرار  تعك�ص  الإدارة  اأن  كما  للعيان.  به  الذي تظهر  ووجهها  ون�ساطها  الدولة  قدرة 
بعك�ص الحكومة التي تتاأثر بالتقلبات والم�سالح ال�سيا�سية وتعك�ص الأكثرية البرلمانية، التي تتغير بتغير 

المزاج ال�سعبي الذي يعبر عنه من خالل النتخابات. 
هناك نوعان من ال�سالحيات لمجل�ص الوزراء، اأوًل: ال�سالحيات العامة، اأي تلك المرتبطة بكون مجل�ص 
الوزراء ال�سلطة التنفيذية والإدارية العليا بالمعنى المذكور �سابقًا. ثانيًا: �سالحيات المجل�ص الفردية، 
اأي تلك التي ن�ست عليها القوانين واللوائح والأنظمة المختلفة.)292( و�سيتم التعر�ص للمجموعتين من 
ال�سالحيات من خالل المباحث التي تلي، على اأن يتم تقديم �سالحيات مجل�ص الوزراء، رئي�ص الوزراء 

ونوابه، الوزراء، بالإ�سافة اإلى وكيل الوزارة.)293(  

)288(  المادة )5( و)8( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)289(  المادة )6( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)290(  المادة )73( من القانون الأ�سا�سي المعدل والمادة )3(من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.  

)291(  المادة )63( من القانون الأ�سا�سي المعدل، حيث اأ�سارت اإلى مجل�ص الوزراء والحكومة على اأنها ت�سير اإلى ال�سيء ذاته. 

)292(  للمزيد، راجع: كنعان، القانون الإداري، 181 - 182.

المجل�ص  ثقة  على  الح�سول  وطريقة  ال�سلطة  رئي�ص  ودور  الحكومة  ت�سكيل  لطريقة  �سابقة  اأجزاء  في  التعر�ص  تم  لقد    )293(

الت�سريعي و�سالحيات مجل�ص الوزراء باقتراح م�ساريع قوانين و�سحبها، واحتكارها لحق تقديم م�سروع الموازنة وحقها في 
واأحيانًا مت�ساربة لكل  التعر�ص ل�سالحيات متقاطعة  الثانية. كما تم  القراءة  القانون بعد  اإبداء المالحظات على م�سروع 
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الوزراء �سالحيات  لمجل�ص  فاإن  للقوانين،)294(  تنفيذًا  والأنظمة  اللوائح  الم�سادقة على  اإلى  فبالإ�سافة 
باأن  بال�سرورة  يعني  ل  هذا  اأن  اإل  الأ�سا�سي.)295(  القانون  في  رئي�سي  ب�سكل  وردت  واإدارية  تنفيذية 
التي  المادة )69(،  التي تم ذكرها �سراحة في  تلك  الإدارية مح�سورة في  الوزراء  �سالحيات مجل�ص 
نظمت اخت�سا�ص مجل�ص الوزراء. فللمجل�ص �سالحيات �سمنية ب�سفته الرئي�ص الإداري الأعلى )وبالتالي 
له �سلطة اإدارة المرافق العامة وال�سبط الإداري(، وهو ي�ستمدها مبا�سرة من القانون الأ�سا�سي ول يحتاج 

اإلى تخويل اأو تفوي�ص قانوني اآخر غير ذلك الذي ين�ص على كونه ال�سلطة التنفيذية والإدارية العليا. 

لهذا، �سيتم النطالق مما ورد من اخت�سا�سات لمجل�ص الوزراء بموجب المادة )69(، اإل اأنه �سيتم اأي�سًا 
ا�ستخدام ما �سدر عن مجل�ص الوزراء من قرارات لمعرفة كيفية ا�ستخدام مجل�ص الوزراء ل�سالحياته 

اإلى مو�سوع  من رئي�ص ال�سلطة والحكومة، خا�سة في ق�سايا حفظ النظام العام )العالقة مع الأجهزة الأمنية( بالإ�سافة 
ال�سلطات والهيئات والموؤ�س�سات العامة وطريقة ن�ساأتها وتعيين رئي�سها والإ�سراف عليها. كما تم التعر�ص لبع�ص ال�سالحيات 
الإدارية التي يمار�سها رئي�ص ال�سلطة بموجب ن�سو�ص قانونية مختلفة اأو حتى بحكم الأمر الواقع، وهي تتقاطع ب�سكل كبير 
التعر�ص ل�سالحيات مجل�ص  العليا. لهذا �سوف يتم  التنفيذية والإدارية  ال�سلطة  الوزراء بموجب كونه  مع �سالحية مجل�ص 

الوزراء، متحا�سين قدر الإمكان التكرار.
)294(  المادة )68( من القانون الأ�سا�سي المعدل. حيث ن�ست على اأن من �سالحيات رئي�ص الوزراء التوقيع على اللوائح والأنظمة التي 

�سادق عليها مجل�ص الوزراء واإ�سدارها. وقد قام مجل�ص الوزراء بالفعل بتبني عدد من اللوائح والأنظمة تنفيذًا لبع�ص القوانين، 
وقد تبنى مجل�ص الوزراء طريقتين، فاإما اأن يقوم بتبني لئحة تنفيذية واحدة للقانون باأكمله، كما هو حال قانون لقانون الجمعيات 
الخيرية والهيئات الأهلية رقم )1( ل�سنة 2000 )قرار مجل�ص الوزراء رقم )9( ل�سنة 2003م(، وقانون ال�سلك الدبلوما�سي )قرار 
مجل�ص الوزراء رقم )374( ل�سنة 2005م(؛  اأو على �سكل لوائح اأو اأنظمة مختلفة، وهو الأ�سلوب الأكثر �سيوعًا وذلك نظرًا لطبيعة 
العالقات التي يتم تنظيمها وتنوعها، كما هو الحال على �سبيل المثال مع قانون العمل رقم )7( ل�سنة 2000 )راجع على �سبيل 
المثال، قرار مجل�ص الوزراء رقم )14( ل�سنة 2003م بنظام عمل الن�ساء لياًل؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )15( ل�سنة 2003م بنظام 
ال�سروط ال�سحية الالزمة في اأماكن العمل؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )16( ل�سنة 2003م بنظام تحديد الأعياد الدينية والر�سمية 
مدفوعة الأجر؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )17( ل�سنة 2003م بنظام و�سائل الإ�سعاف الطبي في المن�ساآت؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم 
)21( ل�سنة 2003 بنظام ا�ستراطات ال�سالمة في مباني المن�ساآت؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )45( ل�سنة 2004 بالئحة �سروط منح 
تراخي�ص عمل للعمال غير الفل�سطينيين؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )46( ل�سنة 2004 بالئحة ت�سكيل لجنة الأجور؛ قرار مجل�ص 
الوزراء رقم )47( ل�سنة 2004م بالئحة الإخطار باإ�سابات العمل والأمرا�ص المهنية والحوادث الج�سيمة ونماذج الإح�سائيات 
الخا�سة بها؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )48( ل�سنة 2004 بالئحة العمل الزراعي المو�سمي؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )49( ل�سنة 
2004 بالئحة الوقاية للعاملين من اأخطار العمل واأمرا�ص المهنة اأو قانون الخدمة المدنية رقم )4( ل�سنة 1998 )راجع على �سبيل 

المثال: قرار مجل�ص الوزراء رقم )41( ل�سنة 2004م باإ�سدار بدلت وم�ساريف مهمات العمل الر�سمية؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم 
)13( ل�سنة 2005م بالئحة عالوة طبيعة العمل والعالوة الإدارية؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )14( ل�سنة 2005م بالئحة العالوة 
الجتماعية(؛ اأو قانون التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005 )راجع على �سبيل المثال، قرار مجل�ص الوزراء رقم )77( ل�سنة 2005م 
باإ�سدار الالئحة التنفيذية ب�ساأن �سراء �سنوات الخدمة لأغرا�ص التقاعد؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )141( ل�سنة 2005م بالالئحة 
التنفيذية لقانون التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005(؛ قانون �سريبة الدخل رقم )17( ل�سنة 2005 )راجع على �سبيل المثال، 

قرار مجل�ص الوزراء رقم )15( ل�سنة 2005م بالئحة اقتطاع �سريبة الدخل من الرواتب وما في حكمها(. 
)295(  وخا�سة المادة )69( منه. 

مجل�ص  �سالحيات  فاإن  الأول(،  )المبحث  وتنفيذها  العامة  ال�سيا�سة  و�سع  اإلى  فبالإ�سافة  هذه.)296( 
الوزراء على الإدارة يمار�سها بحكم كونه ال�سلطة التنفيذية والإدارية العليا، اإبتداًء من قمة الهرم، اأي 
الوزارة، وامتدادًا اإلى جميع الهيئات وال�سلطات والموؤ�س�سات التابعة للجهاز الإداري )المبحث الثاني(، 
اأن  اأدائها لواجباتها من جهة اأخرى، كما  فهو المخول بتحديد اخت�سا�سها من جهة والإ�سراف على 
الالزمة  الو�سائل  بكافة  وتزويده  هياكله  وو�سع  الإداري  الجهاز  باإعداد  المخت�ص  هو  الوزراء  مجل�ص 
والإ�سراف عليه، بل يمكنه اأي�سًا اأن ين�سئ اأو يلغي هيئات وموؤ�س�سات عامة. واأخيرًا، لمجل�ص الوزراء 
واأي  باأحكامها  واللتزام  القوانين  تنفيذ  متابعة  اإلى  بالإ�سافة  العام،  والنظام  الأمن  �سالحية حفظ 

اخت�سا�سات اأخرى تناط به بموجب القانون )المبحث الثالث(.)297( 

المطلب الأول: و�صع ال�صيا�صة العامة وتنفيذها)298( 
اأن الحكومة تمار�ص مهامها فقط بعد ح�سولها  يخت�ص مجل�ص الوزراء بو�سع ال�سيا�سة العامة. وبما 
على ثقة المجل�ص الت�سريعي، وبما اأن بقاءها مرهون بعدم حجب الثقة عنها، فاإن من م�سلحة الحكومة 
على  عر�سته  الذي  الوزاري،  لبرنامجها  العري�سة  الخطوط  مع  من�سجمة  العامة  �سيا�ستها  تكون  اأن 
المجل�ص الت�سريعي و�سادق عليه. قد يختلف البرنامج الوزاري عن البرنامج ال�سيا�سي للحزب الحائز 
انتخابية،  لغايات  عنه  الإعالن  تم  الذي  البرنامج  ذلك  عن  الأقل  على  اأو  البرلمانية،  الأكثرية  على 
اأو  اإلى التحالف لت�سكيل الحكومة والح�سول على الأكثرية البرلمانية،  وذلك لأن الأحزاب قد تحتاج 
اأكثر  بنود  اإلى  التزاماتها  فتتحول  الحكم،  اإلى  و�سولها  بعد  واقعية  اأكثر  تكون  اأن  اإلى  تحتاج  قد  اأنها 

)296(  لقد تم العتماد ب�سكل اأ�سا�سي على ما �سدر من قرارات عن مجل�ص الوزراء الفل�سطيني منذ الحكومة ال�سابعة وحتى الحكومة 

التا�سعة، وهي جميعًا برئا�سة اأحمد قريع )اأبو العالء(. تجدر الإ�سارة اإلى اأن الحكومة ال�ساد�سة برئا�سة محمود عبا�ص كانت اأول 
حكومة يتم ت�سكيلها بعد دخول القانون الأ�سا�سي المعدل حيز التنفيذ ولكنها دامت لأقل من 5 اأ�سهر، واعتبرت الحكومة مقالة 
با�ستقالة رئي�سها، محمود عبا�ص. اأما الحكومة العا�سرة فقد كانت برئا�سة اإ�سماعيل هنية وقد تلت النتخابات الت�سريعية الثانية. 
تمتد الفترة مو�سوع الدرا�سة زمنيًا بين 7 /10 /2003 و29 /3 /2006، و�سملت عينة الدرا�سة 282 قرار. قد يكون عدد القرارات 
ال�سادرة عن مجل�ص الوزاء اأكثر من هذا العدد بكثير اإل اأن هذه القرارات هي تلك التي تم ن�سرها في الوقائع الفل�سطينية، وقام 

 . http: / /www.mofa.gov.ps /arabic /Palestine /gov.php :المقتفي بن�سرها. للمزيد حول الحكومات الفل�سطينية
)297(  تجدر الإ�سارة اإلى اإمكانية وجود تداخل بين هذه الخت�سا�سات، ولهذا ال�سبب نجد اأن قرارات مجل�ص الوزراء في معظمها 

الوزراء  اإلى اخت�سا�ساتها بموجب المادة )69( دون تحديد الفقرة بالذات. فعلى �سبيل المثال، عندما ين�سئ مجل�ص  ت�سير 
لجنة وزارية دائمة لل�سوؤون الأمنية )قرار مجل�ص الوزراء رقم )100( ل�سنة 2004( فهو ممار�سة لخت�سا�سه في الإ�سراف على 
الجهاز الإداري وتنظيم �سوؤونه، اإل اأنه اأي�سًا ممار�سة لحقه في حفظ الأمن والنظام العام. لهذا ال�سبب، فاإن التق�سيم الذي يلي 
يهدف غايات تعليمية ول يدعي بوجود تو�سيف جامد ووحيد لخت�سا�ص مجل�ص الوزراء انطالقًا من القرارات التي ت�سدرها. 
)298(  بموجب المادة )69 /1( و)2( من القانون الأ�سا�سي المعدل: »يخت�ص مجل�ص الوزراء بما يلي : 1 -  و�سع ال�سيا�سة العامة 

العامة  ال�سيا�سات  تنفيذ    - 2 الت�سريعي.  المجل�ص  من  عليه  الم�سادق  الوزاري  البرنامج  �سوء  وفي  اخت�سا�سه،  حدود  في 
المقررة من ال�سلطات الفل�سطينية المخت�سة.« 

�صالحيات ال�صلطة التنفيذية واإمتيازاتها وحدودها: ال�صلطة الفل�صطينية كحالة درا�صيةالدرا�صة الأوىل )2010(
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اإقناع الناخب، وذلك لتتمكن من التعامل  واقعية وقابلية للحياة من تلك الوعود التي قطعتها لغايات 
مع الظروف ال�سيا�سية والإجتماعية والإقت�سادية للبلد المعني.  وبما اأن ال�سيا�سة العامة، التي يخت�ص 
مجل�ص الوزراء بو�سعها، تنطلق من البرنامج الوزاري الذي �سادق عليه المجل�ص الت�سريعي، كما هو 
وا�سح من اإ�سارة ن�ص الفقرة الأولى من المادة )69( »و�سع ال�سيا�سة العامة في حدود اخت�سا�سه، 
في �سوء البرنامج الوزاري الم�سادق عليه من المجل�ص الت�سريعي«،)299( فاإن هذا يعني باأن ال�سيا�سة 
العامة والبرنامج الوزاري ل ي�سيران اإلى ال�سيء ذاته. كما اأن الن�ص نف�سه ي�سير ب�سراحة اإلى وجود 
تحديد عام ل�سلطة مجل�ص الوزراء، األ وهو »حدود �سالحياته«، فال يجوز اأن يكون هناك من بين هذه 
ال�سيا�سات ما يمكن اعتباره تعديًا على ال�سلطات الأخرى في الدولة، �سواء الت�سريعية اأو الق�سائية، اأو 

حتى على �سلطات رئي�ص ال�سلطة. 
من  المقررة  العامة  ال�سيا�سات  »تنفيذ  اأي�سًا  الثانية  الفقرة  ن�ص  اإ�سارة  من  ُيفهم  فاإنه  بالمقابل، 
ال�سلطات الفل�سطينية المخت�سة« باأن مجل�ص الوزراء، واإن كان ل يحتكر مهمة و�سع ال�سيا�سات العامة، 
اإن  اإذ  طبيعي،  وهذا  المخت�ص.)301(  الوزير  باإ�سراف  بتنفيذها،)300(  والمخول  القادر  الوحيد  اأنه  اإل 
على  قطعتها  التي  للتزاماتها  تنفيذها  مدى  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  ال�سيا�سية  الحكومة  م�سوؤولية 
اأو اأمام ال�سعب )من خالل برنامج  نف�سها اأمام المجل�ص الت�سريعي )من خالل برنامجها الوزاري(، 
حزبها النتخابي(. وبهذا فاإن �سلطتها في تنفيذ ال�سيا�سات العامة تن�سجم ان�سجامًا تامًا مع م�سوؤوليتها 
ال�سيا�سية، فبحجم الم�سوؤولية ُتمنح ال�سالحيات. كما اأن الحكومة هي التي يمكنها تحريك الو�سائل 

الب�سرية، والمادة والقانونية خدمة لهذه ال�سيا�سات العامة �سمن الإطار الذي يحدده القانون. 

البرنامج  المادة  هذه  في  فاأ�سبحت  الوزاري،  والبيان  الحكومة  برنامج  بين  تخلط  فهي  الخلط،  بع�ص  المادة  هذه  في    )299(

الوزاري. وال�سحيح اأن البيان الوزاري هو الذي ُيقدم مكتوبًا وي�سادق عليه المجل�ص الت�سريعي، وهو يحتوي في الوقت ذاته 
على برنامج الحكومة والخطوط العري�سة ل�سيا�ساتها العامة، كما يبدو جليًا من ن�ص المادة )66 /1( من القانون الأ�سا�سي 
المعدل، حيث اأ�سارت اإلى الت�سويت على الثقة في الحكومة التي يعر�سها رئي�ص الوزراء المكلف »بعد ال�ستماع والنتهاء من 

مناق�سة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج و�سيا�سة الحكومة.« 
)300(  يرى هذا الباحث باأن رئي�ص ال�سلطة ي�سارك اأي�سًا في تحديد و�سقل هذه ال�سيا�سة العامة التي ُيعبر عنها في خطابه في 

اإلى الحكومة ل ترتقي  التي يعك�سها بتو�سيات  العلنية  التزاماته  اأو من خالل  الت�سريعي،  للمجل�ص  الأولى  العادية  الدورة 
اإلى م�ستوى التوجيهات، اإذ اأنه لي�ص لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية �سلطة رئا�سية على مجل�ص الوزراء اأو اأع�سائه، فم�سوؤولية 
الوزراء  رئي�ص  اإقالة  في  الحق  ال�سلطة  لرئي�ص  اأن  وبما  الثقة.  يمنحه  الذي  الت�سريعي  المجل�ص  اأمام  الوزراء هي  مجل�ص 
)وهي من الحالت التي ُتعتبر فيها الحكومة م�ستقيلة( فاإنه يملك من القوة ما يمكنه من اإ�سماع �سوته اإلى مجل�ص الوزراء. 
وبالإ�سافة اإلى رئي�ص ال�سلطة، يقترح كل وزير، �سمن اخت�سا�سه، ال�سيا�سة العامة لوزارته )راجع الحا�سية التالية(. كما 
اأن لمجل�ص الوزراء اأن يفو�ص جهة ما بو�سع ال�سيا�سة العامة في مو�سوع محدد، وبهذا فاإن الجهة التي تم تفوي�سها ت�سع 

هذه ال�سيا�سة وتقترحها على الحكومة لتقرها وتنفذها. 
)301(  فقد ورد في المادة )71 /1( من القانون الأ�سا�سي المعدل باأن: »يخت�ص كل وزير في اإطار وزارته على وجه الخ�سو�ص 

بما ياأتي: 1 -  اقتراح ال�سيا�سة العامة لوزارته والإ�سراف على تنفيذها بعد اإقرارها.« وهو ما �سناأتي على تف�سيله فيما بعد. 

في ظل المكانة المركزية التي يحتلها الت�سريع في الدول المعا�سرة، وطريقة ا�ستعمال القانون المكتوب 
كاآلية �سريعة لإحداث التغيير، فاإن تنفيذ ال�سيا�سة العامة قد يتم من خالل الت�سريع. ويمتلك مجل�ص 
اإبداء  اأو  الت�سريعي،  المجل�ص  قبل  لإقرارها من  قوانين  م�ساريع  اقتراح  الحق من خالل  الوزراء هذا 
فاإن  المعنى،  بهذا  واأنظمة.)303(  لوائح  تبني  طريق  عن  اأو  القوانين،)302(  م�ساريع  على  المالحظات 
ال�سيا�سة الت�سريعية َتعك�ص )اأو على الأقل، عليها اأن تعك�ص( ال�سيا�سة العامة للحكومة، اإذ اأنها تجعل 
اأن  اإل  من عملية تغيير القوانين عملية منظمة تخدم هدف وغاية محددين ولي�ست عملية ع�سوائية. 

الت�سريع لي�ص الحل الوحيد، وفي كثير من الأحيان، قد ل يكون الحل الأف�سل.)304( 
فاإن  المثال،  �سبيل  على  الف�ساد  محاربة  هي  للدولة  العامة  ال�سيا�سة  عنا�سر  اإحدى  كانت  حال  ففي 
العامة.  ال�سيا�سة  تنفيذ لهذه  والمرت�سين هي من بين طرق  الفا�سدين  ت�سددًا مع  اأكثر  اإ�سدار قانون 
بع�ص  وفي  ومو�سوعية،  فاعلية  اأكثر  تكون  قد  التي  اأخرى،  طريقة  يختار  اأن  الوزراء  لمجل�ص  وي�سمح 
الأحيان اأقل تكلفة )�سيا�سيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا( من تبني قانون مت�سدد. ومن بين هذه الإجراءات 
على �سبيل المثال، اإجراء حملة توعية اإعالمية ومجتمعية وا�سعة و�ساملة، يكون هدفها معرفيًا وتربويًا 

حيث يتم التعريف بالف�ساد، ونتائجه وطريقة التعامل معه. 
كذلك الأمر في حال كانت ال�سيا�سة العامة للحكومة هي تمكين المراأة، فاإن تبني قانون يجرم العنف 
المنزلي تجاه المراأة ويالحق من يرتكبه )�سواء كان الأب، الزوج، الأخ اأو حتى البن( قد يكون من بين 
و�سائل الحكومة لتنفيذ هذه ال�سيا�سة العامة، اإل اأن تنفيذ هذه ال�سيا�سة قد يكون مجديًا اأكثر عن طريق 

فة من جهة والمجتمع بكافة عنا�سره من جهة اأخرى.  اإجراء حملة توعية �ساملة ت�سمل المراأة المعنَّ
ال�سيا�سات العامة، فاإن اقتراح م�سروع قانون العا�سمة، قد  واإذا كان الدفاع عن القد�ص هو من بين 
يكون من بين هذه الو�سائل لتنفيذ هذه ال�سيا�سة العامة، اإل اإن مجل�ص الوزراء قد يتخذ خطوات اأخرى 
مثل تجنيد الكادر الدبلوما�سي، باإ�سراف وزارة الخارجية، للعمل الجاد والدوؤوب مع الدول الأجنبية 
والمنظمات الدولية، للتعريف بو�سع القد�ص المحتلة وح�سد الدعم الدولي الراف�ص لتهويد القد�ص اأو 
قد يكون عن طريق عمل وزارة الإعالم على تحقيق حملة اإعالمية وا�سعة، يكون هدفها ح�سد الراأي 

العام الراف�ص لالحتالل، اإلخ. 

باأن تنفيذ ال�سيا�سة العامة مرتبط بعدد من المتغيرات التي قد تختلف بح�سب  مما �سبق، يبدو وا�سحًا 
المكان والزمان، فما هو ممكن في بلد ما قد ل يكون كذلك في بلد اآخر، وما لم يكن ممكنًا قبل ع�سر 
�سنوات قد يكون ممكنًا الآن. وبما اأن مجل�ص الوزراء هو الذي ينفذ هذه ال�سيا�سات العامة، فاإن هذا يعني 
باأن مجل�ص الوزراء هو الَحَكم بين ال�سيا�سات العامة المختلفة التي قد تكون اأولوياتها مختلفة في اأف�سل 

)302(  وهي من الأ�سباب الموجبة لقراءة ثالثة للت�سريع. 

)303(  المادة )70( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)304(  ل ت�سير هذه الكلمة )الأف�سل( على تف�سيل اأخالقي بل على اأ�سا�ص معياري يتنا�سب ب�سكل عك�سي مع تكلفة فعل معين من الناحية 

ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية. فكلما قلت تكلفة فعل معين �سيا�سيًا و /اأو اجتماعيًا و /اأو اقت�ساديًا كلما كان اأف�سل. 
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الأحيان ومتناق�سة في اأ�سوئها. وهو الذي يختار التوقيت المنا�سب لتنفيذها ويراعي في ذلك حاجات البلد 
الآنية والم�ستقبلية، ولكنه ياأخذ بعين العتبار الإمكانيات المادية والب�سرية والقانونية التي في حوزته. 

Ó  مراعاة توفر الإمكانيات املادية: فاإذا كانت ال�سيا�سة العامة هي توفير الخدمات ال�سحية الأولية
للمواطنين، فاإن لمجل�ص الوزراء اأن ُيقدر فيما اإذا كان الو�سع المالي في ذلك البلد ي�سمح ببناء 
م�ست�سفى في كل محافظة، اأم اأن بناء مراكز طبية في المدن الرئي�سية قد يكون كافيًا. واإذا كانت 
ال�سيا�سة العامة هي توفير التعليم المجاني للمواطنين، فاإن لمجل�ص الوزراء اأن يقرر فيما اإذا كان 

تنفيذ هذه ال�سيا�سة على م�ستوى الجامعات قد يكون ممكنًا اأم ل. 
Ó  المرافق خدمات  تح�سين  هي  العامة  ال�سيا�سة  كانت  فاإذا  الب�سرية:  الإمكانيات  توفر  مراعاة 

المرافق  خدمات  على  للح�سول  الق�سوى  الزمنية  المدة  يحدد  قد  الوزراء  مجل�ص  فاإن  العامة، 
العامة، ولكن هذا التحديد يجب اأن ياأخذ بعين الهتمام توفر الكادر الب�سري الكافي لتنفيذ هذه 
ال�سيا�سة. واإذا كانت ال�سيا�سة العامة هي الأمن والأمان على الأ�سخا�ص والممتلكات، فاإن لمجل�ص 
الوزراء اأن يقرر انت�سار قوات الأمن في مناطق محددة من المدينة كاإجراء وقائي، ولكن مثل هذا 

القرار ياأخذ بعين العتبار اإمكانيات الأجهزة الأمنية وتوفر عنا�سرها. 
Ó  مراعاة توفر الإمكانيات القانونية: فاإذا كانت ال�سيا�سة العامة هي مراعاة الطابع الديني للمجتمع

الفل�سطيني، فاإن مجل�ص الوزراء ل ي�ستطيع اأن ُيقرر منع الم�سيحيين من ممار�سة �سعائرهم الدينية 
لأن هذا يتناق�ص والحقوق الأ�سا�سية للمواطنين كما وردت في القانون الأ�سا�سي )وبالتالي ل يجوز 
تقييدها وتنظيمها اإل بقانون(، اإل اأنه قد يقرر على �سبيل المثال تخفيف �ساعات العمل للموظفين 
الحكوميين خالل �سهر رم�سان. واإذا كانت ال�سيا�سة العامة هي تح�سين نوع الخدمات المقدمة 
للجمهور، فاإنه ل ي�ستطيع اأن ُي�سادر مجال�ص الهيئات المحلية �سالحياتها المن�سو�ص عليها في 
القانون، واإذا اأراد توفير خدمة موا�سالت اأف�سل، فال يجوز لمجل�ص الوزراء التنازل كلية عن اإدارة 
هذا المرفق العام ل�سالح جهة خا�سة قد ل تراعي حاجة المواطنين للتنقل ب�سعر معقول. واإن 
اأراد التعاقد مع جهة ما )بموجب عقد اإداري( فاإنه ل يمكنه القيام بذلك اإل �سمن ال�سروط التي 

يحددها القانون للعقد الإداري )�سرورة طرح عطاء على �سبيل المثال(.  

 123 اأن حوالي  الوزراء، نجد  بين قرارات مجل�ص  تم تحديدها من  التي  الدرا�سة  انطالقًا من عينة 
اأو  ل�سيا�سة عامة،  اإقرار  اأو  اأنهم ينطوون على تحديد  282)305( يمكن ت�سنيفهم على  اأ�سل  قرارًا من 

تخ�سي�ص الو�سائل المادية والب�سرية والقانونية الالزمة لتنفيذها. 

)305(  تم ت�سنيف هذه القرارات باجتهاد �سخ�سي للباحث بعد اأن اأخذ بعين العتبار محتوى القرار. تجدر الإ�سارة اإلى اأن بع�ص 

القرارات تحتمل اأن تن�سوي تحت اأكثر من مظلة اإل اأنه قد تم اختيار التو�سيف الأقرب لمحتواها. 

فقد يرى مجل�ص الوزراء اأن ي�سكل لجانًا لو�سع �سيا�سات في موا�سيع متخ�س�سة تحتاج معالجتها اإلى 
خبرة ووقت وجهد قد يتجاوز اإمكانيات المجل�ص، كما هو الحال بالن�سبة لل�سيا�سات العمالية.)306( كما 
اتخاذ  المجل�ص  تحتاج من  التي  الق�سايا  بع�ص  التعامل مع  كيفية  لو�سع ت�سور حول  لجانًا  ي�سكل  قد 
قرار فيها، مثل كيفية احت�ساب �سنوات الخبرة لمنت�سبي منظمة التحرير لغايات التقاعد،)307( اأو كيفية 
التعامل مع الموؤ�س�سات الحكومية غير الوزارية التابعة لأمانة الرئا�سة.)308( بل اإن هذه اللجان قد يكون 
هدفها تق�سي الحقائق حول حدث معين، مثل �سبب وفاة الرئي�ص عرفات.)309( كما تم ت�سكيل غيرها 
لو�سع  م�سروع  اأو  البحرين،)310(  قناة  م�سروع  مثل  الم�ساريع،  بع�ص  جدوى  درا�سة  بهدف  اللجان  من 
ا�ستراتيجية وطنية،)311( اأو برنامج عمل خا�ص لمحافظة القد�ص،)312( اأو لمتابعة تنفيذ قرارات مجل�ص 
الوزراء العاجلة لإيواء العائالت المت�سررة من العتداءات الإ�سرائيلية المتكررة،)313( اأو لتنفيذ بع�ص 

الم�ساريع الحكومية الطارئة.)314( 

وقد يوكل المجل�ص اإلى لجان متخ�س�سة اإدارة برنامج معين مرتبط بفئات مجتمعية معينة تحتاج اإلى 
للمواطنين  الم�ساعدات  اإدارة  اأو  العمل،)315(  العاطلين عن  الم�ساعدة، يكون هدفها تدعيم وم�ساعدة 

)306(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )4( ل�سنة 2003 بت�سكيل لجنة ال�سيا�سات العمالية.

)307(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )79( ل�سنة 2004 بت�سكيل لجنة التقاعد لمنت�سبي م.ت.ف.

الخا�سة  الوزارية  اللجنة  تو�سيات  على  بالم�سادقة  2005م  ل�سنة   )28( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار    )308(

بالتعامل مع الموؤ�س�سات الحكومية غير الوزارية التابعة لأمانة الرئا�سة؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )49( 
الحكومية  الموؤ�س�سات  مع  بالتعامل  الخا�سة  الوزارية  اللجنة  تو�سيات  على  بالم�سادقة  2005م  ل�سنة 

غير الوزارية.
)309(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )128( ل�سنة 2004 بت�سكيل لجنة تق�سي حقائق مفو�سة لمتابعة الملف الطبي للرئي�ص ال�سهيد 

يا�سر عرفات.
)310(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )52( ل�سنة 2005م ب�ساأن قناة البحرين )الأحمر – الميت(؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )19( 

البحرين  قناة  م�سروع  جدوى  لدرا�سة  التوجيهية  اللجنة  في  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  ممثلي  باختيار  2006م  ل�سنة 
)البحر الأحمر -  البحر الميت(.

وتكنولوجيا  لالت�سالت  الوطنية  ال�ستراتيجية  ب�ساأن  2005م  ل�سنة   )74( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار    )311(

المعلومات.
)312(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )17( ل�سنة 2004م ب�ساأن ت�سكيل لجنة لو�سع برنامج عمل خا�ص بمحافظة القد�ص. 

باإيواء  الخا�ص  الوزراء  قرار مجل�ص  تنفيذ  لمتابعة  وزارية  لجنة  بت�سكيل  2004م  ل�سنة  رقم )20(  الوزراء  قرار مجل�ص    )313(

العائالت المت�سررة من العدوان الإ�سرائيلي على محافظة رفح.
)314(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )360( ل�سنة 2005م ب�ساأن الم�ساريع الحكومية الطارئة.

)315(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )8( ل�سنة 2003م  ب�ساأن ت�سكيل لجنة لإدارة برنامج البطالة الموؤقتة؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم 

)102( ل�سنة 2004 ب�ساأن برنامج البطالة الموؤقت للعاطلين عن العمل؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )4( ل�سنة 2004م ب�ساأن 
الم�سادقة على خطة عمل لجنة اإدارة برنامج البطالة الموؤقتة؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )16( ل�سنة 2004م ب�ساأن معايير 

عمل لجنة اإدارة البطالة الموؤقتة.
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المحتاجين،)316( اأو تعزيز حماية المراأة المعنفة.)317( وقد تتخذ هذه الم�ساعدة اأ�سكاًل مختلفة، فيقوم 
اأو  المحدود،)319(  الدخل  لذوي  اأو  بيوتهم)318(  تدمرت  من  لإيواء  �سكنية  �سقق  بتوفير  الوزراء  مجل�ص 
من  للمت�سررين  اأو  العمل،)321(  عن  للعاطلين  المحررين،)320(  لالأ�سرى  عاجلة  مالية  م�ساعدات  يقدم 
بع�ص  لدعم  اأو  العلمي،)323(  للبحث  الالزم  المادي  الدعم  الوزراء  مجل�ص  ويقدم  كما  الجدار.)322( 
النقابات.)324( اإل اأنه قد يتم الكتفاء في بع�ص الأحيان بالإعالن عن يوم وطني، اأو ما �سابه ذلك لإحياء 

)316(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )206( ل�سنة 2004م بت�سكيل لجنة لإدارة الم�ساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين؛ 

قرار مجل�ص الوزراء رقم )50( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات اللجنة الوزارية الخا�سة لإدارة الم�ساعدات 
بالم�سادقة على  2005م  ل�سنة  الوزراء رقم )70(  المحتاجين، وتنظيم عملها؛ قرار مجل�ص  للمواطنين  المقدمة 
الوزراء رقم  باإدارة الم�ساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين؛ قرار مجل�ص  الوزارية الخا�سة  اللجنة  تو�سيات 
الوزراء  قرار مجل�ص  الم�ساعدات؛  باإدارة  الخا�سة  الوزارية  الجنة  تو�سيات  بالم�سادقة على  2005م  ل�سنة   )83(
رقم )93( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات اللجنة الوزارية الخا�سة باإدارة الم�ساعدات المقدمة للمواطنين 
الخا�سة  الوزارية  اللجنة  تو�سيات  على  بالم�سادقة  2005م  ل�سنة   )102( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار  المحتاجين؛ 
بالم�سادقة  2005م  ل�سنة  الوزراء رقم )120(  المحتاجين؛ قرار مجل�ص  للمواطنين  المقدمة  الم�ساعدات  باإدارة 
باإدارة الم�ساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين؛ قرار مجل�ص الوزراء  على تو�سيات اللجنة الوزارية الخا�سة 
المقدمة  الم�ساعدات  لإدارة  الخا�سة  الوزارية  اللجنة  تو�سيات  على  بالم�سادقة  2005م  ل�سنة   )122( رقم 
للمواطنين المحتاجين؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )132( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات اللجنة الوزارية 
2005م  ل�سنة   )392( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار  المحتاجين؛  للمواطنين  المقدمة  الم�ساعدات  باإدارة  الخا�سة 
بالم�سادقة على اأ�س�ص عمل اللجنة الوزارية الخا�سة باإدارة الم�ساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين؛ ؛ قرار 
باإدارة الم�ساعدات  2005م بالم�سادقة على تو�سيات اللجنة الوزارية الخا�سة  مجل�ص الوزراء رقم )129( ل�سنة 

المقدمة للمواطنين المحتاجين.
)317(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )366( ل�سنة 2005م بتعزيز حماية المراأة المعنفة.

)318(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )12( ل�سنة 2003م ب�ساأن بناء وحدات �سكنية في رفح.

)319(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )42( ل�سنة 2004 بال�سروع في م�سروع بناء مدينة الملك فهد في رفح.

اتفاق  في  المحررين  الفل�سطينيين  لالأ�سرى  مالية  م�ساعدة  بتخ�سي�ص  2004م  ل�سنة   )27( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار    )320(

التبادل المرتقب بين حزب اهلل اللبناني واإ�سرائيل؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )24( ل�سنة 2005م بدعم الأ�سرى المحررين 
من ال�سجون الإ�سرائيلية؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )126( ل�سنة 2005م بتقديم الدعم المالي لالأ�سرى المحررين الطالب 

في الجامعات المحلية.
)321(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )69( ل�سنة 2004م بدعم العاطلين عن العمل من جرحى المواجهات في مناطق جدار ال�سم 

الموؤ�س�سات  في  الدائمة  البطالة  بند  على  العاملين  ب�ساأن حقوق  2005م  ل�سنة  رقم )135(  الوزراء  مجل�ص  قرار  والتو�سع؛ 
والت�سغيل  البطالة  م�ساعدات  لبرنامج  المكافاآت  �سلم  بتعديل  2005م  ل�سنة   )157( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار  الحكومية؛ 

الموؤقت.
)322(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )142( ل�سنة 2004م بدعم المناطق المت�سررة من جدار ال�سم والتو�سع.

)323(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )125( ل�سنة 2005م بتخ�سي�ص مبلغ مالي �سنوي ل�سالح مجل�ص البحث العلمي لدعم الأبحاث 

العلمية في فل�سطين.
)324(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )152( ل�سنة 2005م بتخ�سي�ص مبلغ مالي �سنوي لتغطية تكاليف اأجرة المقرات الثالثة لالتحاد 

العام لنقابات العمال في مدينة القد�ص.

ذكرى معينة، مثل الأ�سير الفل�سطيني،)325( المراأة،)326( الريا�سة،)327( ال�سياحة،)328( جدار الف�سل.)329(
هو  كما  عليها،  في�سادق  الوزراء  مجل�ص  اإلى  وتو�سياتها  تقاريرها  وتقدم  تعود  اللجان  هذه  اأن  اإل 
الحال بالن�سبة للتو�سيات التي ُقدمت من اللجان ب�ساأن: ق�سايا الإ�سالح والتطوير،)330( الإدارة العامة 
والخدمة المدنية،)331( تطوير البنية التحتية،)332( الق�سايا القت�سادية)333( والتنموية،)334( بالإ�سافة اإلى 

تطوير قطاع ال�سحة ونظام الرعاية ال�سحية،)335( اأو لغيرها من الموا�سيع.)336( 
اإل اأن مجل�ص الوزراء قد يرى متابعة بع�ص الق�سايا التي تثير اهتمامه مثل القد�ص)337( و»جدار الف�سل 
الدائمة  للمتابعة  الوزراء  ين�سئ وحدة متخ�س�سة في مجل�ص  العن�سري«)338( وال�ستيطان،)339( بل قد 

لأحد الملفات التي ت�ستحوذ على اهتمام مجل�ص الوزراء.)340( 

)325(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )52( ل�سنة 2004م ب�ساأن اإحياء يوم الأ�سير الفل�سطيني.

)326(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )219( ل�سنة 2004م باعتبار يوم المراأة العالمي عيدًا وطنيًا.

)327(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )9( ل�سنة 2005م باعتبار ال�ساد�ص من ني�سان من كل عام يوم الريا�سي الفل�سطيني.

)328(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )74( ل�سنة 2004 ب�ساأن يوم ال�سياحة الفل�سطينية في الدول العربية.

)329(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )140( ل�سنة 2004م بتخ�سي�ص اأيام وطنية لمناه�سة جدار ال�سم والتو�سع.

)330(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )66( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات لجنة الإ�سالح والتطوير الوزارية الدائمة.

2004م بالم�سادقة على الإطار العام لخطة الإ�سالح في مجال الإدارة العامة  )331(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )173( ل�سنة 

والخدمة المدنية.
قرار  الدائمة؛  الوزارية  التحتية  البنية  لجنة  تو�سيات  على  بالم�سادقة  2005م  ل�سنة   )46( رقم  الوزارء  مجل�ص  قرار    )332(

مجل�ص الوزراء رقم )72( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة بخ�سو�ص ا�ستراحة 
الم�سافرين باأريحا؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )128( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات لجنة البنية التحتية الوزارية 

الدائمة. 
)333(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )82( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات اللجنة القت�سادية الوزارية الدائمة.

)334(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )87( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على خطة التنمية متو�سطة المدى )2005م - 2007م(.

)335(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )6( ل�سنة 2006م بالم�سادقة على خطة عمل اللجنة التوجيهية الوطنية لإ�سالح وتطوير قطاع 

ال�سحة ونظام الرعاية ال�سحية.
مجل�ص  قرار  الدائمة؛  الوزارية  القد�ص  لجنة  تو�سيات  على  بالم�سادقة  2005م  ل�سنة   )69( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار    )336(

الوزراء رقم )85( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات لجنة القد�ص الوزارية الدائمة؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )114( 
ل�سنة 2005م ب�ساأن الم�سادقة على تو�سيات اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة القد�ص الوزارية الدائمة؛ قرار مجل�ص الوزراء 
رقم )105( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات اللجنة العليا للبعثات والمنح الدرا�سية؛ قرار مجل�ص الوزارء رقم )119( 

ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات اللجنة الوزارية العليا للبعثات والمنح. 
)337(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )130( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات اللجنة الفنية لدعم الموؤ�س�سات المقد�سية.

)338(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )185( ل�سنة 2004م بت�سكيل لجنة وطنية لمقاومة جدار ال�سم والتو�سع؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم 

)51( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على تو�سيات اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار ال�سم والتو�سع. 
العن�سري؛ قرار  الف�سل  وال�ستيطان وجدار  القد�ص  متابعة ملفات  ب�ساأن  2003م  ل�سنة  الوزراء رقم )6(  )339(  قرار مجل�ص 

مجل�ص الوزراء رقم )84( ل�سنة 2004م بدعم الجهد ال�سعبي لمقاومة جدار ال�سم والتو�سع.
)340(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )7( ل�سنة 2003م ب�ساأن اإن�ساء وحدة متخ�س�سة بملف القد�ص في رئا�سة مجل�ص الوزراء.
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وقد يقوم مجل�ص الوزراء بمنح بع�ص الإعفاءات الجمركية وال�سريبية الهادفة لت�سجيع ال�ستثمار،)341( 
اأو تخفي�ص قيمة ال�سريبة الم�سافة،)342( بالإ�سافة اإلى تخفي�ص م�سروط لثمن ال�سقق ال�سكنية المملوكة 
للدولة بهدف ت�سجيع المواطنين المعنيين بدفع ما عليهم من م�ستحقات.)343( كما يتخذ مجل�ص الوزراء 
بع�ص الإجراءات الهادفة لدعم القت�ساد الوطني، مثل دعم ت�سويق الزيت الوطني،)344( تقييد دخول 

المركبات العمومية الإ�سرائيلية اإلى الأرا�سي الفل�سطينية.)345( 
كما يتخذ مجل�ص الوزراء بع�ص القرارات التي تبدو اأنها معبرة عن مواقف �سيا�سية ووطنية للحكومة 
اأنها مع ذلك ت�سكل تحديدًا وتقييدًا لالإدارة في عملها، مثل القرار بمنع  اإل  اأو لل�سلطة الفل�سطينية، 
الم�ساومة اأو التفاو�ص على م�سار جدار الف�سل خوفًا من اأن يوؤدي ذلك اإلى اإ�سفاء �سرعية عليه،)346( 
الحكومية  الموؤ�س�سات  اإلزام  اأو  الإ�سرائيلية،)347(  الم�ستوطنات  في  الم�سنعة  الب�سائع  دخول  منع  اأو 
اأو الم�سادقة  الفل�سطينية،)348(  لل�سلطة الوطنية  با�ستخدام ت�سمية محددة و�سعار معين عند الإ�سارة 

على الن�سيد الوطني الفل�سطيني،)349( اأو تحديد كيفية التعامل مع حدود قطاع غزة.)350( 
الم�سادقة عليها، مثل  اأو  اتفاقيات دولية، ويقوم بمراجعتها  الوزراء بالطالع على  كما يقوم مجل�ص 
العربي مع  الجماعي  التفاو�ص  اآلية  اتفاق  العربية،)352(  العمل  اتفاقيات  الأوروبية،)351(  الجوار  اتفاقية 
التكتالت الإقليمية اأو دون الإقليمية.)353( وقد يكون لهذه التفاقيات طابع �سيا�سي اأو اقت�سادي)354( اأو 

الم�ستفيدة من قانون ت�سجيع ال�ستثمار في  للم�ساريع  2004م بتمديد الإعفاءات  ل�سنة  الوزراء رقم )50(  )341(  قرار مجل�ص 

فل�سطين.
)342(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )151( ل�سنة 2005م بتخفي�ص ن�سبة �سريبة القيمة الم�سافة.

)343(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )99( ل�سنة 2004 بالتخفي�ص الم�سروط لثمن ال�سقق ال�سكنية المملوكة لوزارة الأ�سغال العامة 

والإ�سكان.
)344(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )189( ل�سنة 2004م بدعم ت�سويق زيت الزيتون المحلي.

)345(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )100( ل�سنة 2005م ب�ساأن اإدخال المركبات العمومية من اإ�سرائيل. 

)346(  قرار مجل�ص الوزراء  رقم )30( ل�سنة 2004م  بمنع الم�ساومة اأو التفاو�ص على م�سار جدار ال�سم والتو�سع.

)347(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )59( ل�سنة 2005م بحظر دخول ال�سلع المنتجة اأو الم�سنعة اأو المعباأة داخل الم�ستوطنات اإلى 

ال�سوق الفل�سطيني. 
)348(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )40( ل�سنة 2005م با�ستخدام م�سمى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، واعتماد ا�سم فل�سطين داخل 

�سعار ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية )الن�سر الفل�سطيني(.
)349(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )181( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على الن�سيد الوطني الفل�سطيني.

)350(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )270( ل�سنة 2005م ب�ساأن حدود )1967م( في قطاع غزة.

)351(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )81( ل�سنة 2004م ب�ساأن اتفاقية الجوار الأوروبية.

)352(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )147( ل�سنة 2004م بالم�سادقة على اتفاقيات عمل عربية.

)353(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )215( ل�سنة 2004م بالم�سادقة على اتفاق اآلية التفاو�ص الجماعي مع التكتالت الإقليمية اأو 

دون الإقليمية.
)354(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )118( ل�سنة 2005م ب�ساأن التفاقيات مع الموؤ�س�سة العربية لالت�سالت الف�سائية )عرب�سات(.

اأو  الفل�سطينية،)356(  التركية  التفاقية  ثنائية، مثل  الإتفاقيات  تكون هذه  اأن  يمكن  اجتماعي.)355( كما 
المجر.)357(  الوطني في جمهورية  التراث  ووزارة  الثقافة  وزارة  وزارة  بين  الثقافي  التعاون  بروتوكول 
وتجدر الإ�سارة اإلى اأن مجل�ص الوزراء قد اأ�سدر قرارًا يمنع فيه توقيع اأي اتفاقية دولية ثنائية من قبل 

اأي جهة ر�سمية فل�سطينية، اإل بعد الم�سادقة عليها من قبل مجل�ص الوزراء.)358(

اإل اأن هناك الكثير من القرارات ال�سادرة عن مجل�ص الوزراء التي تتميز بطابعها التطويري التنموي، 
في  بال�سروع  والأمر  المتحدة،)359(  الأمم  من  المعتمدة  الألفية  التنمية  وموؤ�سرات  اأهداف  تبني  فيتم 
تطوير �سبكة حكومية م�ستقلة لالت�سالت،)360( النفاذ اإلى الإنترنت والبريد الإلكتروني عبر الحا�سوب 
الإلكترونية،)363(  فل�سطين  مبادرة  اعتماد  اليورومتو�سطية،)362(  ال�سراكة  في  الربط  الحكومي،)361( 
الن�سمام اإلى النظام العام لن�سر البيانات،)364( الإدراج الم�سترك بين �سوقي فل�سطين والأردن لالأوراق 

المالية،)365( واإن�ساء مكتب الموا�سالت الم�سترك.)366( 

اإل اأن هذا التطوير قد ياأخذ بعدًا اآخر، وذلك عن طريق تطويره للمرافق العامة، فيقوم بدعم ميناء غزة 
البحري،)367( المناطق ال�سناعية،)368( البنى التحتية،)369( القطاع الزراعي.)370( كما قد ياأخذ هذا التطوير 
)355(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )362( ل�سنة 2005م ب�ساأن اتفاقية المخدرات بين ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ومكتب الأمم 

المتحدة للمخدرات والجريمة ل�سنة 2005.
)356(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )21( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على التفاقية التركية الفل�سطينية.

)357(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )54( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على بروتوكول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة التراث 

الوطني في جمهورية المجر. 
)358(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )51( ل�سنة 2004م ب�ساأن توقيع التفاقيات الثنائية.

)359(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )179( ل�سنة 2005م بتبني اأهداف وموؤ�سرات التنمية الألفية المعتمدة من الأمم المتحدة.

)360(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )34( ل�سنة 2004م ب�ساأن اإن�ساء ال�سبكة الحكومية الم�ستقلة لالت�سالت.

)361(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )35( ل�سنة 2004م ب�ساأن النفاذ اإلى ال�سبكة العالمية )الإنترنت( والبريد الإلكتروني عبر مركز 

الحا�سوب الحكومي؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )276( ل�سنة 2005م ب�ساأن تفعيل مركز الحا�سوب الحكومي؛ قرار مجل�ص الوزراء 
رقم )269( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على ال�سيا�سات العامة ل�ستخدام الحا�سوب و�سبكة الإنترنت في الموؤ�س�سات العامة.

 EUMED( اليورومتو�سطية  ال�سراكة  في  الربط  م�سروع  على  بالم�سادقة  2005م  ل�سنة  رقم )64(  الوزراء  مجل�ص  قرار    )362(
.)CONNECT

)363(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )65( ل�سنة 2005م بالم�سادقة على اعتماد مبادرة فل�سطين الإلكترونية )E - PALESTINE( بجميع مكوناتها.

.)GDDS( ل�سنة 2004 بان�سمام فل�سطين اإلى النظام العام لن�سر البيانات )364(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )107(

)365(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )212( ل�سنة 2004م بالإدراج الم�سترك بين �سوقي فل�سطين والأردن لالأوراق المالية.

)366(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )166( ل�سنة 2005م ب�ساأن اإن�ساء مكتب الموا�سالت الم�سترك في اإطار المبادرة الأوروبية.

)367(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )109( ل�سنة 2005م بتثبيت وتمويل ميناء غزة البحري.

)368(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )136( ل�سنة 2005م باإدارة وتطوير منطقة بيت حانون ال�سناعية »اإيرز«. 

)369(  قرار مجل�ص الوزارء رقم )110( ل�سنة 2005م بتاأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في المناطق التي �ستن�سحب 

منها قوات الحتالل الإ�سرائيلي.
)370(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )111( ل�سنة 2005م باإدارة وتطوير القطاع الزراعي في المناطق التي �ستن�سحب منها قوات 

الحتالل الإ�سرائيلي في قطاع غزة.
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منحى اآخر، بتوفير مراكز خدمات حكومية جديدة ت�سهياًل لنتفاع المواطنين من المرافق العامة، عن 
طريق بناء مركز �سحي)371( اأو م�ست�سفى،)372( عن طريق توفير الأبنية المدر�سية)373( ودعم تعليم الكبار،)374( 

عن طريق تاأهيل دور رعاية،)375( اأو عن طريق تطوير مراكز البريد،)376( اأو حتى مراكز ثقافية.)377( 

المطلب الثاني: �صالحيات مجل�س الوزراء تجاه الإدارة 
والهيئات  الوزارات  اخت�سا�سات  يحدد  الذي  فهو  الإدارة،  تجاه  وا�سعة  �سالحيات  الوزراء  لمجل�ص 
الإداري  الجهاز  ُيِعد  اأي�سًا  ولكنه  حكمها،  في  وما  التنفيذي  للجهاز  التابعة  والموؤ�س�سات  وال�سلطات 
اأن  كما  المختلفة.  موؤ�س�ساته  بين  التن�سيق  وي�سمن  لعمله،  ال�سرورية  بالو�سائل  ويزوده  عليه  وي�سرف 

لمجل�ص الوزراء �سالحية اإن�ساء اأو اإلغاء موؤ�س�سات عامة على اأن تنظم بقانون. 

اأوًل: تحديد اخت�سا�سات الوزارات وغيرها 

يخت�ص مجل�ص الوزراء  بمهمة تحديد اخت�سا�سات الوزارات والهيئات وال�سلطات والموؤ�س�سات كافة 
التابعة للجهاز التنفيذي، وما في حكمها.)378( كما يخت�ص مجل�ص الوزراء بمهمة اإعداد الجهاز الإداري، 
الوزراء قد قام فعاًل بو�سع  اأن مجل�ص  الدرا�سة،)380( يبدو جليًا  اإنطالقًا من عينة  وو�سع هياكله.)379( 
وزارة  حال  هو  كما  واخت�سا�ساتها،  اأهدافها  محددًا  الوزارات  من  لعدد  والوظيفي  الهيكلي  التنظيم 
وزارة  الثقافة،)384(  وزارة  والموا�سالت،)383(  النقل  وزارة  الإعالم،)382(  وزارة  المدنية،)381(  ال�سوؤون 

)371(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )197( ل�سنة 2004م باإن�ساء مركز �سحي حكومي في منطقة الأغوار الو�سطى.

)372(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )80( ل�سنة 2004م باإن�ساء م�ست�سفى في محافظة القد�ص.

)373(  قرار مجل�ص الوزراء رقم ]1[ ل�سنة 2005م بتاأمين احتياجات قطاع التربية والتعليم الحكومي من الأبنية المدر�سية.

)374(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )222( ل�سنة 2005م بدعم برامج المركز الوطني الفل�سطيني لتاأهيل وتعليم الكبار.

)375(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )41( ل�سنة 2005م بتاأهيل موؤ�س�سة الأمل للمالحظة والرعاية الجتماعية.

)376(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )79( ل�سنة 2005م باإعادة تاأهيل مكاتب البريد في المحافظات. 

)377(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )115( ل�سنة 2005م ب�ساأن تاأ�سي�ص مركز ثقافي في قرية جفنا بمحافظة رام اهلل والبيرة.

)378(  بموجب المادة )69 /10( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)379(  بموجب المادة )69 /10( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)380(  خالل فترة عمل الحكومات الثالث برئا�سة اأحمد قريع بين 2003 - 2006. 

)381(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )210( ل�سنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة ال�سوؤون المدنية وقرار مجل�ص الوزراء 

رقم )369( ل�سنة 2005م بتعديل الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة ال�سوؤون المدنية.

)382(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )213( ل�سنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الإعالم.

)383(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )226( ل�سنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة النقل والموا�سالت. 

)384(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )227( ل�سنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الثقافة.

الإن�سان  حقوق  هيئة  اخت�سا�سات  بتحديد  قام  كما  الوطني.)386(  القت�ساد  وزارة  التخطيط،)385( 
اأبقى  الوزارات،  لبع�ص  التنظيمي  الهيكل  تبني  عدم  وب�سبب  اأنه،  اإل  الأهلية.)387(  المنظمات  و�سوؤون 
مجل�ص الوزراء على ال�سالحيات التي كانت تتمتع بها بع�ص الوزارات اإلى حين اإقرار مهام و�سالحيات 

الوزارات المختلفة من قبل مجل�ص الوزراء.)388( 

لكنه في كثير من الأحيان قام بتحديد م�سوؤولية ومرجعية بع�ص الوزارات في بع�ص الق�سايا، فجعل من 
وزارة التخطيط المرجع بالن�سبة لباقي الوزارات في تحديد مهامها وهيكلياتها لأغرا�ص الف�سل في اأي 
تداخل قد يقع بين �سالحياتها،)389( وجعل من وزارة ال�سوؤون المدنية المرجعية فيما يتعلق بالت�سالت 
التي تتم مع الحكومة الإ�سرائيلية،)390( وطلب من وزارة التخطيط اأن تبدي مالحظاتها على التفاقيات 
الدولية الثنائية كافة قبل عر�سها على مجل�ص الوزراء للم�سادقة.)391( كما وقرر مجل�ص الوزراء �سالحية 
وزارة الخارجية و /اأو وزارة التخطيط بالتوقيع على اتفاقيات التعاون مع الدول والموؤ�س�سات المانحة، 
بح�سب نوع التفاقية ومحتواها،)392( بينما قرر تفوي�ص وزير المالية اإبرام اتفاقيات مع البنوك التجارية 

نيابة عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.)393(

كما قرر مجل�ص الوزراء اأن تتولى وزارة المالية الإ�سراف على توقيع عقود ا�ستئجار الأمالك الوقفية 
دور  على  الإ�سراف  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  تتولى  واأن  الحكومية،)394(  والموؤ�س�سات  للوزارات 
التي  والمكاتب  وال�سفر  ال�سياحة  مكاتب  ترخي�ص  اخت�سا�ص  والآثار  ال�سياحة  ووزارة  الح�سانة،)395( 
الحجاج  �سوؤون  الدينية على  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  ت�سرف  بينما  والعمرة،)396(  الحج  تقدم خدمات 

)385(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )228( ل�سنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة التخطيط.

)386(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )229( ل�سنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة القت�ساد الوطني.

)387(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )159( ل�سنة 2004م باخت�سا�سات هيئة حقوق الإن�سان و�سوؤون المنظمات الأهلية.

)388(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )18( ل�سنة 2003م ب�ساأن �سالحيات وزراتي التخطيط وال�سوؤون الخارجية.

)389(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )18( ل�سنة 2004م ب�ساأن تنظيم مراجعة مهام وهيكليات الوزارات.

)390(  قرار مجل�ص الوزراء رقم ) 13( ل�سنة 2003م ب�ساأن مرجعية وزارة ال�سوؤون المدنية.

)391(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )51( ل�سنة 2004م ب�ساأن توقيع التفاقيات الثنائية.

)392(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )135( ل�سنة 2004م ب�ساأن اآلية التوقيع على اتفاقيات التعاون مع الدول والموؤ�س�سات المانحة.

)393(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )318( ل�سنة 2005م بتفوي�ص وزير المالية اإبرام اتفاقيات مع البنوك التجارية نيابة عن ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية.
)394(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )68( ل�سنة 2004م باإ�سراف وزارة المالية على ا�ستئجار الأمالك الوقفية للوزارات والموؤ�س�سات 

الحكومية.
)395(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )155( ل�سنة 2004م باإ�سراف وزارة ال�سوؤون الجتماعية على دور الح�سانة.

)396(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )158( ل�سنة 2004م ب�ساأن ترخي�ص مكاتب خدمات الحج والعمرة.
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والمعتمرين من حيث نقلهم واإ�سكانهم و�سالمتهم،)397( في الوقت الذي قرر فيه الإ�سراف الم�سترك 
اأن تتم التحويالت  األزم مجل�ص الوزراء  لوزارتي الأوقاف وال�سياحة على مقام النبي مو�سى.)398( كما 
قرر  بينما  ح�سرًا،)399(  المالية  وزارة  خالل  من  الحكومية  والموؤ�س�سات  للوزارات  الخارجية  المالية 
نظام  تطبيق  على  الإ�سراف  ي�سمل  بما  مركباتها  م�سوؤولة عن  موؤ�س�سة حكومية  اأو  وزارة  كل  تكون  اأن 
ال�ستخدام، الوقود، ال�سيانة، والتاأمين.)400( اإل اأن مجل�ص الوزراء قد يرتئي ممار�سة بع�ص ال�سالحيات 
الدوائر  بموظفي  المتعلقة  للقرارات  بالن�سبة  الحال  هو  كما  بنف�سه،  فيها  يبت  واأن  مبا�سرة  الإدارية 

الحكومية اأو العطل الر�سمية.)401( 

ثانياً: متابعة عمل الجهاز الإداري والإ�سراف عليه

الإداري  الجهاز  وحدات  و�سائر  الوزارات،  اأداء  على  الإ�سراف  بمهمة  اأي�سًا  الوزراء  مجل�ص  يخت�ص 
الالزمة  الو�سائل  بكافة  بتزويده  يخت�ص  كما  بينها،)402(  فيما  والتن�سيق  واخت�سا�ساتها،  لواجباتها 
والإ�سراف على  المتابعة  لتحقيق  الوزراء  اعتمدها مجل�ص  التي  الو�سائل  بين  ومتابعة عمله.)403( ومن 
الجهاز الإداري على اأكمل وجه هو اإن�ساء وحدات �سوؤون مجل�ص الوزراء في كافة الوزارات، تكون مهمتها 
متابعة كل ما يتعلق باجتماعات مجل�ص الوزراء ولجانه الوزارية وتنفيذ القرارات ال�سادرة عن مجل�ص 

الوزراء، والتن�سيق مع الأمانة العامة لمجل�ص الوزراء.)404(

ولمزيد من التن�سيق بين الجهات المعنية، قام مجل�ص الوزراء باإن�ساء لجان وزارية دائمة ونظم طريقة 
اأو  الم�ساريع،)406(  بع�ص  تنفيذ  متابعة  مثل  محددة  مهمة  لها  يكون  موؤقتة،  وزارية  ولجان  عملها،)405( 

)397(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )161( ل�سنة 2004م ب�ساأن الإ�سراف على �سوؤون الحج والعمرة.

الأوقاف  لوزارتي  الم�سترك  الإ�سراف  مو�سى تحت  النبي  مقام  و�سع  ب�ساأن   2004 ل�سنة  رقم )8(  الوزراء  قرار مجل�ص    )398(

وال�سياحة.
)399(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )17( ل�سنة 2005م ب�سبط التحويالت المالية الخارجية.

)400(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )22( ل�سنة 2004م ب�ساأن الإ�سراف على المركبات الحكومية.

)401(  فقرر ب�سرورة تن�سيق ديوان الموظفين الم�سبق مع مجل�ص الوزراء ب�ساأن اأي اإجراء اأو قرار يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية 

و�سرورة عدم الإعالن عن اأية عطل ر�سمية قبل الح�سول على موافقة مجل�ص الوزراء. راجع، قرار مجل�ص الوزراء رقم )2( 
ل�سنة 2004م ب�ساأن م�سوؤولية مجل�ص الوزراء الح�سرية عن اإ�سدار القرارات المتعلقة بالموظفين.

)402(  بموجب المادة )69 /6( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)403(  بموجب المادة )69 /4( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)404(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )91( ل�سنة 2004 ب�ساأن اإن�ساء وحدات �سوؤون مجل�ص الوزراء في كافة الوزارات.

)405(  الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )20( ل�سنة 2003م ب�ساأن ت�سكيل اللجان الوزارية الدائمة.

الحرمين  خادم  مدينة  بناء  م�سروع  تنفيذ  لمتابعة  وزارية  لجنة  بت�سكيل  2004م  ل�سنة   )1( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار    )406(

ال�سريفين.

العطاءات  ومراجعة  بالنظر  مخت�سة  اأو  الحكومية،)407(  الدوائر  في  والترقيات  التعيينات  معالجة 
المركزية،)408( ال�سوؤون الإدارية،)409( اأو التحويالت لغايات العالج الطبي،)410( اأو لو�سع �سروط واإحالة 

العطاءات العامة لنقل الحجاج واإ�سكانهم.)411(

يحدد  كاأن  الأخرى،  والموؤ�س�سات  الوزارات  قبل  من  محددة  عمل  اآليات  الوزراء  مجل�ص  يفر�ص  كما 
اآلية التفاو�ص على بع�ص التفاقيات والتوقيع عليها،)412( طريقة بيع وتوزيع �سقق مملوكة لل�سلطة،)413( 
واأ�س�ص  الموظفين،)415(  �سفر  لتنظيم  اآلية  وي�سع  للمطبوعات،)414(  الحكومية  الدوائر  اإ�سدار  وطريقة 

الترفيعات المالية للموظفين العموميين.)416( 

اأخيرًا، يقوم مجل�ص الوزراء باإجراء تعديالت على الدوائر الموجودة من حيث مرجعيتها وتبعيتها الإدارية: 

Ó  فينقل التبعية الإدارية لإحدى الدوائر من وزارة اإلى اأخرى، كما هو حال دوائر الرقابة المالية
والتدقيق المالي في الوزارات والموؤ�س�سات العامة حيث تم اإلحاقها بوزارة المالية،)417( اأو قد ينقل 
لوزارة  التابعة  الأغوار  وتطوير  الأرا�سي  ا�ست�سالح  هيئة  موظفي  حال  هو  كما  موظفين،  تبعية 
مجل�ص  اإلى  ما  هيئة  تبعية  ينقل  اأن  يمكن  كما  الزراعة.)418(  وزارة  اإلى  نقلهم  تم  حيث  المالية 

الوزراء اأو اإلى وزارة، كما ح�سل بالن�سبة لديوان الفتوى والت�سريع.)419(

)407(  قرار مجل�ص الوزراء  رقم )14( ل�سنة 2004م ب�ساأن ت�سكيل لجنة وزارية خا�سة لمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر 

الحكومية.
)408(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )57( ل�سنة 2004م باإعادة ت�سكيل لجنة العطاءات المركزية؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )123( 

ل�سنة 2005م بت�سكيل لجنة العطاءات المركزية.
)409(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )90( ل�سنة 2004م ب�ساأن اللجنة الوزارية لل�سوؤون الإدارية؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )11( ل�سنة 

2003م ب�ساأن ت�سكيل لجنة مديري ال�سوؤون الإدارية في الوزارات والموؤ�س�سات العامة.

)410(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )108( ل�سنة 2004 ب�ساأن اللجنة الطبية العليا للتحويالت.

)411(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )160( ل�سنة 2004م ب�ساأن �سروط واإحالة العطاءات العامة لنقل الحجاج واإ�سكانهم.

)412(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )81( ل�سنة 2005م ب�ساأن توقيع التفاقيات مع الدول والموؤ�س�سات الدولية.

)413(  قرار مجل�ص الوزراء  رقم )13( ل�سنة 2004م ب�ساأن بيع وتوزيع ال�سقق في مدينة �سمو ال�سيخ زايد.

)414(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )208( ل�سنة 2004م بتنظيم اإ�سدار الدوائر الحكومية للمطبوعات.

)415(  قرار مجل�ص الوزراء  رقم )25( ل�سنة 2003م ب�ساأن تن�سيق �سفر الموظفين بعد تن�سيب الوزراء.

)416(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )177( ل�سنة 2004م ب�ساأن اأ�س�ص الترفيعات المالية للموظفين العموميين.

)417(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )12( ل�سنة 2004م ب�ساأن اإلحاق دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات بوزارة المالية، 

والموؤ�س�سات  الوزارات  المالي في  والتدقيق  المالية  الرقابة  باإلحاق دوائر  2004م  ل�سنة  الوزراء رقم )170(  وقرار مجل�ص 
العامة بوزارة المالية.

)418(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )56( ل�سنة 2004 بنقل موظفي هيئة ا�ست�سالح الأرا�سي وتطوير الأغوار.

والت�سريع  الفتوى  ديوان  باإتباع  2005م  ل�سنة  رقم )58(  الوزراء  )قرار مجل�ص  اأوًل  الوزراء  اإلى مجل�ص  اإتباعه  تم  فقد    )419(

بمجل�ص الوزراء( ومن ثم اإلى وزارة العدل )قرار مجل�ص الوزراء رقم )138( ل�سنة 2006 ب�ساأن تبعية ديوان الفتوى والت�سريع 
لوزارة العدل(. 
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Ó  والهيئة للتبغ،  العامة  الهيئة  �سم  عندما  ح�سل  كما  وزارة،  اإلى  الموؤ�س�سات  بع�ص  ي�سم  قد  اأو 
العامة للبترول، واللجنة العليا للتمويل وال�ستثمار اإلى وزارة المالية،)420( اأو عندما تم نقل المركز 
الجغرافي اإلى مالك وزارة التخطيط،)421( اأو عندما تم اإلحاق هيئة م�سرح الطفل الفل�سطيني في 

مدينة غزة بوزارة الثقافة.)422(
Ó  نقل عندما  المثال  �سبيل  على  ح�سل  كما  عامة،  موؤ�س�سة  اإلى  وزارة  في  دائرة  ينقل  قد  ولكنه 

الموا�سفات  موؤ�س�سة  مالك  اإلى  والموا�سالت،  النقل  وزارة  من  والمقايي�ص  الموا�سفات  دائرة 
والمقايي�ص.)423(

Ó  ،كما قام مجل�ص الوزراء بدمج وتوحيد موؤ�س�سات عامة مع بع�سها، لتكون اإدارتها لمجل�ص م�سترك
كما ح�سل بالن�سبة للتلفزيون الفل�سطيني والإذاعة الفل�سطينية.)424(

Ó  الحال مع وحدة ترجمة فورية الوزراء مبا�سرة، كما هو  اإلى مجل�ص  ويتبعها  ين�سئ وحدات  وقد 
مركزية خا�سة بال�سلطة الفل�سطينية،)425( اأو ينظم طريقة عملها، كما هو حال دائرة ال�سكاوى،)426( 
اأو قد ُيتبع وحدة تم ا�ستحداثها اإلى اإحدى الوزارات، كما هو الحال مع وحدة الرقابة والتدقيق 

لخطة التنمية متو�سطة المدى التي تم ا�ستحداثها في وزارة التخطيط.)427(
Ó  وقد يقوم بمنح موؤ�س�سات مجتمع مدني م�سوؤولية تقديم خدمات كانت تقوم بها الوزارة اأو اإحدى

الأ�سير  نادي  اإلى  نقل ملكية منقولتها  تم  لل�سياقة، حيث  اأبو جهاد  كلية  دوائرها، كما هو حال 
الفل�سطيني في ال�سفة الغربية، وجمعية الأ�سرى والمحررين في قطاع غزة، وتاأجيرها العقارات 
ال�سهادات  وت�سدر  اإليها،  التعليمية  وتنقل خدماتها  الكلية،  ت�سرف  تحت  المو�سوعة  الحكومية 

التي كانت الكلية ت�سدرها.)428( 

)420(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )3( ل�سنة 2003م  ب�سم بع�ص الموؤ�س�سات اإلى وزارة المالية.

)421(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )5( ل�سنة 2004م  ب�ساأن نقل المركز الجغرافي اإلى مالك وزارة التخطيط.

)422(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )95( ل�سنة 2005م باإلحاق هيئة م�سرح الطفل الفل�سطيني في مدينة غزة بوزارة الثقافة.

والموا�سالت؛  النقل  وزارة  والمقايي�ص من  الموا�سفات  دائرة  نقل  ب�ساأن  2004م  ل�سنة  الوزراء رقم )19(  )423(  قرار مجل�ص 

2004 بتعديل قرار مجل�ص الوزراء رقم )19 /2004( ب�ساأن نقل دائرة الموا�سفات  قرار مجل�ص الوزراء رقم )125( ل�سنة 
والمقايي�ص من وزارة الموا�سالت.

)424(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )61( ل�سنة 2005م بتوحيد التلفزيون الفل�سطيني والإذاعة الفل�سطينية.

)425(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )55( ل�سنة 2004 ب�ساأن اإن�ساء وحدة ترجمة فورية مركزية خا�سة بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

)426(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )60( ل�سنة 2005م بتنظيم عمل دائرة ال�سكاوى في رئا�سة مجل�ص الوزراء ووحدات ال�سكاوى 

في الوزارات.
المدى في  التنمية متو�سطة  والتدقيق لخطة  الرقابة  با�ستحداث وحدة  2005م  ل�سنة  الوزراء رقم )370(  )427(  قرار مجل�ص 

وزارة التخطيط.
)428(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )7( ل�سنة 2004م ب�ساأن نقل ملكية كلية اأبو جهاد لل�سياقة.

ثالثاً: اإن�ساء الهيئات والموؤ�س�سات العامة اأو اإلغاوؤها

اإلغائها  اأو  حكمها  في  ما  اأو  وال�سلطات  والموؤ�س�سات  الهيئات  باإن�ساء  اأي�سًا  الوزراء  مجل�ص  يخت�ص 
منها  كل  ينظم  اأن  على  للحكومة،  التابع  التنفيذي  الجهاز  ي�سملها  التي  الإداري  الجهاز  وحدات  من 
بقانون.)429( بالإ�سافة اإلى تعيين روؤ�ساء هذه الهيئات والموؤ�س�سات التي يتم اإن�ساوؤها.)430( اإل اأن ما �سيتم 
تقديمه في الفقرات الالحقة من اأمثلة يثبت فر�سية كان الف�سل الأول قد لمح اإليها،)431( وهي ت�سير 
اإلى وجود ع�سوائية وغياب المعايير الوا�سحة لطريقة اإن�ساء واإلغاء وتنظيم الهيئات اأو الموؤ�س�سات اأو 

ال�سلطات اأو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري. 

الأ�سا�سي من حيث �سرورة تنظيمها بقانون، كما  القانون  الوزراء تكرر ما ورد في  فبع�ص قرارات مجل�ص 
و�سندوق  الوزراء،)433(  مجل�ص  في  الوطني  الأر�سيف  ومركز  الفل�سطيني،)432(  الق�سائي  المعهد  حال  كان 
بع�ص  باإلغاء  اأي�سًا  الوزراء  مجل�ص  قام  كما  الثقافية.)435(  التنمية  و�سندوق  البلديات،)434(  واإقرا�ص  تطوير 
هذه الهيئات، كما كان حال هيئة حقوق الإن�سان و�سوؤون المنظمات الأهلية.)436( اإل اأن مجل�ص الوزراء قام في 
غيرها من الأحيان بت�سكيل بع�ص الهيئات الوطنية وتنظيم طريقة عملها، بعد اأن تم اإن�ساوؤها بقانون، كما 
هو حال المجل�ص الأعلى للمرور،)437( الذي تم اإن�ساوؤه وتحديد الخطوط العري�سة لعمله في قانون المرور.)438( 

اإلى  تنظيمه  اأمر  ترك  اأنه  اإل  اأعلى،  بت�سكيل مجل�ص  الحالت  الوزراء في غيرها من  قام مجل�ص  كما 
نظام �سادر عن مجل�ص الوزراء، كما هو حال المجل�ص الأعلى لالأرا�سي الوقفية برئا�سة وزير الأوقاف 
وال�سوؤون الدينية،)439( وكما كان اأي�ساً حال �سندوق الطوارئ الذي اأن�ساأه في وزارة المالية و�سكل لجنة 

)429(  يرى هذا الباحث باأن هناك تناق�ص وا�سح في هذه المادة. فكيف يمكن اإن�ساء الهيئات والموؤ�س�سات وال�سلطات من قبل 

مجل�ص الوزراء وتنظيمها من قبل الم�سرع؟ فمهمة تحديد الخت�سا�سات وو�سع الهيكليات وتنظيم عمل الأجهزة الإدارية 
وال�سلطات  والموؤ�س�سات  الهيئات  اإن�ساء  اإن  الم�سرع.  ولي�ص  الوزراء  مجل�ص  مهمة  هي  العامة  الموؤ�س�سات  ومنها  المختلفة، 
واإلغائها وتنظيم عملها يجب اأن يكون من اخت�سا�ص مجل�ص الوزراء، على اأن يتم تنظيمها بنظام �سادر عنه. اأما لمن يرى 
ب�سرورة تدخل الم�سرع في هذه العملية، فاإننا نقترح اأن يكون اإن�ساء هذه الموؤ�س�سة بقانون، على اأن يترك اأمر تنظيمها اإلى 

مجل�ص الوزراء.  
)430(  بموجب المادة )69 /9( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)431(  عند الحديث عن �سالحيات رئي�ص ال�سلطة تجاه الأ�سخا�ص العتباريين العامين. 

)432(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )89( ل�سنة 2004م باإن�ساء المعهد الق�سائي الفل�سطيني.

)433(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )152( ل�سنة 2004م باإن�ساء مركز الأر�سيف الوطني.

)434(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )191( ل�سنة 2005م باإن�ساء �سندوق تطوير واإقرا�ص البلديات.

)435(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )367( ل�سنة 2005م باإن�ساء �سندوق التنمية الثقافية.

)436(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )13( ل�سنة 2006م ب�ساأن اإلغاء هيئة حقوق الإن�سان و�سوؤون المنظمات الأهلية.

)437(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )271( ل�سنة 2005م باإن�ساء المجل�ص الأعلى للمرور وتنظيمه.

)438(  المادة )118( من قانون المرور رقم )5( ل�سنة 2000.

)439(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )67( ل�سنة 2004م بت�سكيل مجل�ص اأعلى لالأرا�سي الوقفية.

�صالحيات ال�صلطة التنفيذية واإمتيازاتها وحدودها: ال�صلطة الفل�صطينية كحالة درا�صيةالدرا�صة الأوىل )2010(



درا�صات يف النظام الد�صتوري الفل�صطيني

7879

 عا�صم خليل

لإدارته، على اأن تقدم تو�سيات اإلى مجل�ص الوزراء.)440( اإل اأنه اأحيانًا اأخرى يقوم مجل�ص الوزراء بت�سكيل 
هيئة وطنية محددًا �سالحياتها ال�ست�سارية لمجل�ص الوزراء، ودون الحاجة اإلى ترك اأمر تنظيمها اإلى 

قانون اأو نظام، كما كان حال الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر.)441( 

المطلب الثالث: تنفيذ القانون 
للجهاز  التابعة  الموؤ�س�سات  �سالحيات  وتحديد  وتنفيذها،  العامة  ال�سيا�سات  و�سع  اإلى  بالإ�سافة 
القانون.  تنفيذ  وم�سوؤولية  �سالحية  اأي�سًا  الوزراء  لمجل�ص  فاإن  عليه،  والإ�سراف  ومتابعته  الإداري، 
هذا ي�سمل اتخاذ الإجراءات ال�سرورية لحفظ النظام العام والأمن الداخلي ومتابعة تنفيذ القوانين 

و�سمان اللتزام باأحكامها. كما يخت�ص مجل�ص الوزراء باأية �سالحيات اأخرى بموجب القانون. 

اأوًل: حفظ النظام العام والأمن الداخلي)4)))
اإن م�سوؤولية مجل�ص الوزراء في حفظ النظام العام والأمن الداخلي، هي من بين تلك ال�سالحيات التي 
الأخرى من �سالحيات  الفل�سطينية  والقوانين  الأ�سا�سي  القانون  ورد في  ما  رئي�سي مع  ب�سكل  تتداخل 
لرئي�ص ال�سلطة،)443( اإل اأن مراجعة عينة الدرا�سة تظهر بو�سوح تعاي�ص مجل�ص الوزراء، برئا�سة اأحمد 
قريع، مع �سالحيات رئي�ص ال�سلطة الوا�سعة في مجال الأمن، ومع حقيقة وجود مجل�ص الأمن القومي.)444( 
ال�سلطة،  رئي�ص  بدور  الوزراء  مجل�ص  يعترف  الأمنية،  الأجهزة  في  والتنقالت  التغييرات  فبخ�سو�ص 
القيادات  التغييرات والتنقالت الالزمة بين  »ال�سروع في  الأمنية في  ياأمر قيادات الأجهزة  اأنه  حيث 
يعين  اإنه  بل  الرئي�ص.«  ال�سيد  والت�ساور مع  »بالتن�سيق  اأنه ي�سيف  اإل  الأمنية«،  الأجهزة  المتقدمة في 
الأمن  للعمل على �سبط  وال�سرورية  الالزمة  الإجراءات  الرئي�ص في  ال�سيد  »للبحث مع  وزارية  لجنة 
وتفعيل عمل الأجهزة الأمنية، وخطط توحيدها وتطوير اأدائها، على اأن تقدم اللجنة الخا�سة تقريرًا 

بالنتائج اإلى مجل�ص الوزراء في جل�سته القادمة.« )445(

)440(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )71( ل�سنة 2004م باإن�ساء �سندوق الطوارئ.

)441(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )18( ل�سنة 2005م بت�سكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )88( ل�سنة 

2005م باإ�سافة التحاد العام للمراأة الفل�سطينية لع�سوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر.

)442(  بموجب المادة )69 /7( من القانون الأ�سا�سي المعدل: »يخت�ص مجل�ص الوزراء بما يلي: ...  7 -  م�سوؤولية حفظ النظام 

العام والأمن الداخلي.«
)443(  للمزيد راجع الفرع الثاني من المبحث الأول. 

)444(  اإل اأنه وبعد و�سول حما�ص اإلى ال�سلطة وت�سكيلها الحكومة، بداأت الم�ساكل تظهر من حيث تحديد ال�سالحيات وال�سلطات 

لكل من رئي�ص ال�سلطة ومجل�ص الوزراء بخ�سو�ص الأجهزة الأمنية. وهي من بين الق�سايا التي دخلت الحوار الوطني في مكة، 
وكانت مركزية في المرحلة ما بعد �سيطرة حما�ص على قطاع غزة واإعالن حالة الطوارئ، وما تالها من اإجراءات وترتيبات 

اأمنية ت�ستحق اأن ُتراجع وتدر�ص بطريقة اأف�سل في بحث لحق.  
)445(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )6( ل�سنة 2004م  ب�ساأن الأو�ساع الأمنية في محافظات ال�سفة والقطاع.

رئي�ص  بموافقة  رحب  الوزراء  فمجل�ص  الأمنية،  الأجهزة  وتوحيد  الرواتب  دفع  حيث  من  الأمر  كذلك 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ومجل�ص الأمن القومي على خطة توحيد عمل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية 
الأمن  الرئي�ص ومجل�ص  ال�سيد  الأمنية. كما رحب بم�سادقة  الأجهزة  لتلبية احتياجات  الأولوية  ومنح 
البنوك فقط.)446(  الأمنية من خالل  الوزراء بدفع رواتب منت�سبي الأجهزة  القومي على قرار مجل�ص 
منت�سبي  رواتب  تحويل  في  لل�سروع  المطلوبة  الإدارية  الترتيبات  بجميع  »القيام  المالية  وزير  واأمر 

الأجهزة الأمنية للبنوك.«)447( 
وفي اإطار اآخر، يعتمد مجل�ص الوزراء هيكلية الجهاز الأمني التي يقترحها مجل�ص الأمن القومي، بل 
ويقوم بذلك في جل�سة مجل�ص الوزراء بح�سور مجل�ص الأمن القومي ورئي�سه )رئي�ص ال�سلطة(، وياأمر 
بالبدء الفوري »بن�سر قوات ال�سرطة بالزي الر�سمي وبمعداتها وعتادها وال�سروع فورًا في فر�ص �سيادة 
بال�سالح  والتظاهر  الفو�سى  اأ�سكال  الداخلي، ووقف كل  الأمن  العام وحماية  النظام  القانون و�سبط 
وتجاوز القانون، وتتخذ التدابير الالزمة لمنع وقوع اأية مخالفة تتعار�ص مع التزامات منظمة التحرير 
الفل�سطينية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.« كما يكلف مجل�ص الوزراء وزارة المالية »بتوفير الميزانيات 

الالزمة لتاأمين احتياجات الأجهزة الأمنية لتمكينها من تنفيذ قرارات مجل�ص الأمن القومي.«)448(
تجدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سيد روحي فتوح كان قد اأ�سدر مر�سومًا اأثناء فترة رئا�سته النتقالية،)449( يعيد 
من خالله ت�سكيل مجل�ص الأمن القومي ليكون تحت رئا�سة رئي�ص الوزراء.)450( اإل اأن مجل�ص الوزراء كان 
قد اأ�سدر قرارًا في تلك الفترة ي�سير فيه اإلى تو�سيات رئي�ص الوزراء )رئي�ص مجل�ص الأمن القومي(،)451( 

قبل اأن يقوم ال�سيد محمود عبا�ص بعد انتخابه با�سترداد رئا�سة المجل�ص.)452(
اإل اأن مجل�ص الوزراء اتخذ بع�ص القرارات لتعزيز الأمن، ف�سكل لجنة وزارية دائمة لل�سوؤون الأمنية،)453( واأقر 
الخطة الأمنية الفل�سطينية واأمر وزارة المالية بتوفير الموارد المالية والحتياجات الالزمة لتنفيذها،)454( 
وقرر رفد جهاز ال�سرطة بعنا�سر جديدة )ن�سائية( وتوفير المال الالزم لتجهيزه،)455( واأمر وزير الداخلية 

2004م  ب�ساأن الأو�ساع الأمنية في  )446(  الذي كان قد اتخذه قبل اأقل من �سهر، راجع: قرار مجل�ص الوزراء رقم )6( ل�سنة 

محافظات ال�سفة والقطاع. 
)447(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )44( ل�سنة 2004م ب�ساأن الترتيبات الخا�سة بالأمن الفل�سطيني.

)448(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )130( ل�سنة 2004م ب�ساأن الترتيبات الأمنية.

)449(   ولكنه لم ُين�سر في الجريدة الر�سمية.

)450(  خليل، »الإطار القانوني،« 40. 

بتاريخ  الوزراء  مجل�ص  عن  �سدر  الذي  الع�سكريين،  رواتب  زيادة  ب�ساأن  2005م  ل�سنة   )20( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار    )451(

  .2004/ 2/ 15

)452(  خليل، »الإطار القانوني«، 2007،  40.

)453(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )100( ل�سنة 2004 بت�سكيل لجنة وزارية دائمة لل�سوؤون الأمنية.

)454(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )98( ل�سنة 2004 باإقرار الخطة الأمنية الفل�سطينية لجهاز ال�سرطة.

)455(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )94( ل�سنة 2005م برفد وتجهيز جهاز ال�سرطة.
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بال�سطالع بم�سوؤولية »محا�سبة مرتكبي جرائم القتل والعتداء على قيادة ال�سرطة في غزة، ومتابعة ذلك 
يتم  التي  الوزارات  مكاتب  اإغالق  وقرر  كما  ذلك.«)456(  الوزراء حول  لمجل�ص  تقرير  وتقديم  الق�ساء،  مع 
العتداء عليها على اأن يتم تبيان الأ�سباب الموجبة لذلك للمواطنين،)457( ومالحقة المركبات غير القانونية 
لأي طارئ،  ا�ستعدادًا  الوقائية  الإجراءات  الوزراء  اتخذ مجل�ص  كما  عليها.)458(  والتحفظ  الهوية  مجهولة 
فاأعلن حالة ال�ستعداد في جميع الوزارات والموؤ�س�سات الر�سمية بهدف تقديم العون لإغاثة المواطنين في 
المناطق المنكوبة جراء العتداءات الإ�سرائيلية، و�سكل لجنة طوارئ في كل وزارة لمتابعة عمليات اإغاثة 

المواطنين في المناطق المنكوبة.)459(

ثانياً: متابعة تنفيذ القوانين و�سمان اللتزام باأحكامها)47))
تقع على مجل�ص الوزراء مهمة متابعة تنفيذ القوانين و�سمان اللتزام باأحكامها. فالإدارة كما الق�ساء، 
م�سوؤولة عن �سمان تنفيذ القانون، وهذه الم�سوؤولية تقع بالأ�سا�ص على الرئي�ص الإداري الأعلى، اأي على 
مجل�ص الوزراء. بل اإن الجهاز الإداري هو المخول بتنفيذ ما ي�سدر عن المحاكم من قرارات، فال�سرطة 
هي الم�سوؤولة عن القب�ص على المتهمين، والنيابة العامة م�سوؤولة عن التحقيق وتقديم التهام، وال�سرطة 
تنفذ قرار المحكمة بال�سجن اأو باإخالء ال�سبيل، وحتى في الإعدام. اإن م�سوؤولية مجل�ص الوزراء اإذن ت�سمل 
اتخاذ ما هو �سروري من قرارات ل�سمان ح�سن اللتزام بالقانون )كت�سريعات وقرارات محاكم، بل حتى 
وقواعد قانونية اأ�سا�سها التعاقد �سمن القانون المدني(، وهي التي تاأمر الإدارة بتغيير بع�ص من اأدائها 
واأفعالها لتتالئم مع القانون، وهي التي تزيل التعديات عن المال العام، والم�سوؤولة عن التنفيذ الجبري. 
باإبالغ  المحلي  الحكم  وزير  واأمر  الوقفية،  الأمالك  على  التعديات  اإزالة  الوزراء  مجل�ص  قرر  فقد 
مجال�ص الهيئات المحلية بعدم منح رخ�ص بناء، اأو تقديم اأية خدمات بلدية لالأرا�سي الوقفية المعتدى 
عليها.)461( كما قرر وقف التعديات على الأرا�سي الحكومية واإزالتها بالقوة الجبرية اإن لزم الأمر. وعلق 
العمل بتخ�سي�سات الأرا�سي الحكومية لالأفراد والعمل على درا�سة التخ�سي�سات ال�سابقة وت�سويبها، 
من  الم�ستفيدين  والأفراد  الحكومية  الموؤ�س�سات  على  الم�ستحقة  المالية  اللتزامات  بتح�سيل  واأمر 

تخ�سي�سات الأرا�سي الحكومية وال�سقق.)462(

)456(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )6( ل�سنة 2004م  ب�ساأن الأو�ساع الأمنية في محافظات ال�سفة والقطاع.

)457(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )126( ل�سنة 2004 باإغالق مكاتب الوزارات التي يتم العتداء عليها.

)458(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )86( ل�سنة 2004م بمالحقة المركبات غير القانونية.

)459(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )187( ل�سنة 2004م باإعالن حالة ال�ستعداد في جميع الوزارات والموؤ�س�سات الر�سمية لمواجهة 

العتداءات الإ�سرائيلية.
)460(  بموجب المادة )69 /5( من القانون الأ�سا�سي المعدل: »يخت�ص مجل�ص الوزراء بما يلي: ... متابعة تنفيذ القوانين و�سمان 

اللتزام باأحكامها، واتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك.«
)461(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )61( ل�سنة 2004م باإزالة تعديات الهيئات المحلية على الأمالك الوقفية.

)462(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )77( ل�سنة 2004م ب�ساأن الأرا�سي الحكومية.

كما قرر مجل�ص الوزراء باأنه »على الهيئات المحلية تفعيل جباية الر�سوم الم�ستحقة لها على المواطنين.« 
بل واأمر وزارة المالية بالقيام »با�ستقطاع الم�ستحقات المالية على موظفي القطاع العام غير الملتزمين 
بدفع الر�سوم من رواتبهم.«)463( كما قرر �سرف مخ�س�سات البلديات الم�ستحقة لها من ح�سيلة ر�سوم 
وغرامات النقل على الطرق، بالإ�سافة اإلى �سرف موازنة الطوارئ وتوزيعها على البلديات على اأ�سا�ص 
عدد ال�سكان في المحافظات.)464( كما قرر مجل�ص الوزراء �سرف مخ�س�سات البلديات الم�ستحقة لها 

من ر�سوم النقل على الطرقات،)465( التي تعود اإليها بموجب القانون.)466( 

نهاية  عند  الحكومي  الموظف  م�ستحقات  �سرف  بعدم  المالية  وزارة  الوزراء  مجل�ص  اأمر  بالمقابل، 
الهاتف  واأجهزة  المركبات،  مثل:  بحوزته  التي  الحكومية  العهدة  ت�سليمه  بعد  اإل  المدنية  الخدمة 
النقال،)467( وذلك حفاظًا على المال العام. كما قرر تطبيق الكادر المالي المعمول به بالن�سبة لرواتب 
المحاكم  يعتبر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  لأن  وذلك  ال�سرعيين،)468(  الق�ساة  على  النظاميين  الق�ساة 

ال�سرعية من بين اأنواع المحاكم الفل�سطينية.)469( 

كما اأن مجل�ص الوزراء يوعز اإلى الإدارة بتنفيذ اأحكام القانون، فياأمر الدوائر الحكومية بالتقيد عند توظيف 
اأو تعبئة ال�سواغر بمعطيات موازنتها المقررة في قانون الموازنة،)470( وياأمر الوزارات والموؤ�س�سات الحكومية 
باللتزام باأحكام القانون ب�ساأن حقوق المعوقين،)471( واتخاذ الإجراءات الالزمة لرفع ن�سبة العاملين فيها 

من ذوي الحتياجات الخا�سة اإلى ما ن�سبته 5 % من اإجمالي الموظفين فيها وح�سب احتياجاتها.)472( 

ومالحقة  العدالة  لتحقيق  ال�سرورية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  الوزراء  مجل�ص  م�سوؤولية  من  اأنه  كما 
المجرمين. ولهذا اأن�ساأ مجل�ص الوزراء ال�سجل العدلي الوطني الذي تديره وزارة العدل،)473( والمعامل 
الجنائية لتكون تابعة لوزارة العدل واأمر بتوفير الموارد المالية الالزمة لذلك،)474( واأن�ساأ قوة �سرطة 
العامة.«  النيابة  وقرارات  النهائية  المحاكم  قرارت  »تنفيذ  وظائفها  بين  تكون من  اأن  على  ق�سائية، 

)463(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )95( ل�سنة 2004 با�ستيفاء الر�سوم الم�ستحقة للهيئات المحلية.

)464(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )172( ل�سنة 2004م بالمبالغ الم�ستحقة للبلديات.

)465(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )76( ل�سنة 2004م ب�سد العجز المالي للبلديات.

)466(  المادة 25 من قانون رقم )1( ل�سنة 1997 ب�ساأن الهيئات المحلية.

)467(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )365( ل�سنة 2005م ب�ساأن عهدة موظفي القطاع الحكومي المتقاعدين.

)468(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )10( ل�سنة 2003م ب�ساأن رواتب الق�ساة ال�سرعيين.

)469(  المادة )4( من قانون ال�سلطة الق�سائية.

)470(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )60( ل�سنة 2004م بمعالجة العتمادات  -  الإحداثات المالية لوظائف القطاع العام.

)471(  المادة )10 /4 /ج( من القانون رقم )4( ل�سنة 1999 ب�ساأن حقوق المعوقين. 

)472(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )146( ل�سنة 2004م ب�ساأن ت�سغيل المعوقين في الوزارات والموؤ�س�سات الحكومية.

)473(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )97( ل�سنة 2005م باإن�ساء �سجل عدلي وطني.

)474(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )98( ل�سنة 2005م باإن�ساء معملين جنائيين في كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
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الوقت  في  الح�سور  مذكرات  باإ�سدار  واللتزام  الإح�سار  مذكرات  تنفيذ  على  »العمل  اإلى  بالإ�سافة 
المنا�سب واإي�سالها قبل فترة كافية من تاريخ اإر�سالها اإلى ال�سرطة.«)475(

الوزراء  مجل�ص  قام  فقد  المختلفة.  بعنا�سره  العام  النظام  لحماية  ال�سرورية  الإجراءات  يتخذ  كما 
ا�ستيرادها،  لعملية  المنظمة  التنفيذية  اللوائح  اإ�سدار  حين  اإلى  النارية  الدراجات  »ا�ستيراد  بمنع 
المفرقعات  لعب  »ا�ستيراد  ومنع  كما  م�ستخدميها.«)476(  و�سالمة  العامة  ال�سالمة  لقواعد  والناظمة 
اأو التجار بها.« واأمر وزير القت�ساد الوطني باتخاذ الإجراءات المنا�سبة  النارية وم�سد�سات الهواء 
لوقف منح رخ�ص ا�ستيراد المواد المذكورة، ووزير الداخلية بمتابعة تنفيذ القرار.)477( كما األزم مجل�ص 
الوزراء بالح�سول على اإذن م�سبق من الجهات المخت�سة في ال�سلطة الوطنية لمن يريد ا�ستيراد اأو بيع 
المالب�ص الع�سكرية الجديدة اأو الم�ستعملة، وكذلك ال�سارات وال�سعارات الع�سكرية من اأي نوع اإلى داخل 

اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.)478(
بنظامها  الحكومية  غير  المنظمات  تلتزم  كي  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  الوزراء  مجل�ص  وُيعنى 
الداخلي، فاأمر الوزارات المخت�سة بـ »حث المنظمات غير الحكومية على اإجراء انتخاباتها وتنظيم 
عقد اجتماعات هيئاتها العامة، وتقديم موازناتها المالية المدققة طبقًا للقانون وح�سب الوقت الذي 
يحدده نظامها الداخلي.«)479( كما اأنه طالب المواطنين الم�ستفيدين من م�ساريع البنية التحتية التي 
العامة،  للم�سلحة  خدمة  مالية  م�ستحقات  من  عليهم  ما  بدفع  يقوموا  باأن  المانحة  الدول  بها  تقوم 

وتلتزم الإدارة بتنفيذ هذا القرار.)480(

ثالثاً: اأية اخت�سا�سات اأخرى تناط به بموجب القانون))4)) 
ي�سعب ح�سر ال�سالحيات المنوطة بمجل�ص الوزراء في القوانين الفل�سطينية ال�سارية،)482( اإل اأن عينة 
القانوني  التخويل  على  متكئًا  ال�سالحيات  هذه  من  بع�سًا  الوزراء  مجل�ص  ممار�سة  اأظهرت  الدرا�سة 

ال�سريح له بالقيام بذلك. 

)475(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )99( ل�سنة 2005م ب�ساأن اإن�ساء قوة �سرطة ق�سائية.

)476(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )103( ل�سنة 2004 ب�ساأن وقف ا�ستيراد الدراجات النارية.

)477(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )26( ل�سنة 2004م ب�ساأن منع ا�ستيراد الألعاب النارية والمفرقعات اأو التجار بها.

)478(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )136( ل�سنة 2004م ب�ساأن ا�ستيراد وبيع التجهيزات الع�سكرية.

)479(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )181( ل�سنة 2004م باإجراء النتخابات في المنظمات غير الحكومية.

)480(  قرار مجل�ص لوزراء رقم )25( ل�سنة 2005م بالمبالغ الم�ستحقة على المواطنين الم�ستفيدين من م�ساريع الدول المانحة.

)481(  بموجب المادة )69 /11( من القانون الأ�سا�سي المعدل: »يخت�ص مجل�ص الوزراء بما يلي: ... 11 -  اأية اخت�سا�سات اأخرى 

تناط به بموجب اأحكام القانون.«
)482(  لهذا �سيتم الكتفاء باإعطاء اأمثلة من عينة الدرا�سة عن قرارات جاءت لتنفيذ ما ورد من �سالحيات لمجل�ص الوزراء. للمزيد حول 

�سالحيات مجل�ص الوزراء بموجب القانون راجع، اأمان )الئتالف من اأجل النزاهة والم�ساءلة(. اإ�سكاليات الف�سل بني ال�سلطات يف 
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني. �سل�سلة تقارير )3(: ال�سلطة التنفيذية وموؤ�س�ستا الرئا�سة ومجل�ص الوزراء. كانون اأول 2006، 14 - 17.

فبالإ�سافة اإلى اللوائح والأنظمة التي يوكل مجل�ص الوزراء بو�سعها، قام مجل�ص الوزراء بتحديد دوام 
الموظفين الحكوميين خالل �سهر رم�سان المبارك، وبدء العمل بالتوقيت ال�ستوي،)483( وتحديد العطل 
الر�سمية والدينية لموظفي الحكومة،)484( كما حدد بدل بدلت وم�ساريف مهمات العمل الر�سمية،)485( 
وقام بت�سكيل لجنة عطاءات مركزية.)486( وقد قام اأي�سًا بتحديد اأع�ساء مجال�ص الهيئات المحلية.)487( 

كما قام باإحداث واإلغاء و�سم وف�سل هيئات محلية اأو تجمعات �سكانية اأو جزء منها.)488(

المبحث الثاني: �سالحيات رئي�س الوزراء والوزير 

ي�سترط القانون الأ�سا�سي المعدل لتعيين رئي�ص الوزراء اأو وزير اأن يكون فل�سطينيًا،)489( متمتعًا بكامل 
حقوقه المدنية وال�سيا�سية، دون اأي تقييد ب�سبب الجن�ص اأو الدين اأو النتماء ال�سيا�سي. وبما اأنه قد 
تم تحديد كيفية تكليف رئي�ص الوزراء، وم�سوؤوليته اأمام رئي�ص ال�سلطة، وطريقة ت�سكيل رئي�ص الوزراء 

)483(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )193( ل�سنة 2005م ب�ساأن دوام الموظفين الحكوميين خالل �سهر رم�سان المبارك وبدء العمل 

بالتوقيت ال�ستوي، وهو من اخت�سا�ص مجل�ص الوزرء بموجب المادة 3 و4 من قانون الخدمة المدنية رقم )4( ل�سنة 1998.
من  وهو  2005م،  ل�سنة  الحكومة  لموظفي  والدينية  الر�سمية  بالعطل  2004م  ل�سنة   )217( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار    )484(

اخت�سا�ص مجل�ص الوزرء بموجب المادة )3( و)4( من قانون الخدمة المدنية رقم )4( ل�سنة 1998.
اخت�سا�ص  وهو من  الر�سمية،  العمل  وم�ساريف مهمات  بدلت  باإ�سدار  2004م  ل�سنة  رقم )41(  الوزراء  قرار مجل�ص    )485(

مجل�ص الوزراء بموجب المادة )92( من قانون الخدمة المدنية.
)486(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )57( ل�سنة 2004م باإعادة ت�سكيل لجنة العطاءات المركزية؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )214( 

ل�سنة 2004م بتعديل قرار مجل�ص الوزراء رقم )57( ل�سنة 2004م، وهو من اخت�سا�ص مجل�ص الوزراء بموجب المادة )14( 
من قانون رقم )9( ل�سنة 2004 ب�ساأن اللوازم العامة.

)487(  انظر على �سبيل المثال، قرار مجل�ص الوزراء رقم )211( ل�سنة 2004م بتحديد اأع�ساء مجال�ص الهيئات المحلية، وهو من 

اخت�سا�ص مجل�ص الوزراء بموجب المادة )3 /2( من قانون الهيئات المحلية.
)488(  كما هو الحال في القرارات التالية: قرار مجل�ص الوزراء رقم )64( ل�سنة 2004م باإن�ساء مجل�ص قروي بمنطقة الموا�سي  -  خان 

يون�ص؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )171( ل�سنة 2004م  بوقف الت�سكيالت الجديدة للمجال�ص البلدية؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )175( 
ل�سنة 2004م بتجميد قرار مجل�ص الوزراء رقم )64( ل�سنة 2004م الخا�ص باإن�ساء مجل�ص قروي بمنطقة الموا�سي / بخان يون�ص؛ قرار 
مجل�ص الوزراء رقم )184( ل�سنة 2004م باإلغاء قرار اإن�ساء مجل�ص قروي في منطقة الموا�سي / بخان يون�ص؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم 
)196( ل�سنة 2004م ب�سم مجل�ص قروي نزلة اأبو نار اإلى بلدية باقة ال�سرقية؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )2( ل�سنة 2005م باإحداث 
بلدية الزيتونة؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )32( ل�سنة 2005م ب�ساأن اإحداث بلدية التحاد؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )33( ل�سنة 2005م 
ب�سم مجل�ص قروي �سوبا اإلى بلدية اإذنا؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )34( ل�سنة 2005م ب�سم مجل�ص قروي راأ�ص الواد اإلى بلدية زعترة؛ 
قرار مجل�ص الوزراء رقم )35( ل�سنة 2005م ب�سم هيئات محلية اإلى بلدية �سعير؛ قرار مجل�ص الوزراء رقم )37( ل�سنة 2005م ب�سم 

لجنة م�ساريع عزبة اأبو خمي�ص اإلى بلدية كفر اللبد بمحافظة طولكرم. تنفيذًا لما ورد في المادة )14( من قانون الهيئات المحلية.
)489(  المادة )82( من القانون الأ�سا�سي المعدل. اإل اأن القانون الأ�سا�سي المعدل )بموجب المادة( ترك اأمر تنظيم الجن�سية 

الفل�سطينية للقانون وهو ما لم يتم اإلى الآن، تاركًا الم�ساحة الوا�سعة للتف�سير حول مفهوم المواطنة.  
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المجل�ص  ثقة  على  وحكومته  ح�سوله  �سرورة  اإلى  بالإ�سافة  عليه،  المفرو�سة  والتقييدات  لحكومته 
اأمام المجل�ص الت�سريعي، فاإن الأجزاء التي تلي  الت�سريعي، وبالتالي م�سوؤوليتهم الفردية والت�سامنية 

ُتعنى بتقديم غيرها من ال�سالحيات لكل من رئي�ص الوزراء والوزير. 
المالية  بالذمة  اإقرارًا  وزير  وكل  الوزراء  رئي�ص  يقدم  اأن  �سرورة  على  الأ�سا�سي  القانون  ين�ص  كما 
ر اإلى رئي�ص ال�سلطة الوطنية، الذي ي�سع الترتيبات الالزمة للحفاظ  الخا�سة به وبزوجه وباأولده الق�سّ
العليا عند القت�ساء. كما  باإذن من المحكمة  اإل  على �سريتها وتبقى �سرية، ول يجوز الطـالع عليها 
منع القانون الأ�سا�سي رئي�ص الوزراء اأو الوزير من �سراء اأو ا�ستئجار �سيئ من اأمالك الدولة، اأو اأحد 
الأ�سخا�ص المعنوية العامة، اأو اأن تكون له م�سلحة مالية في اأي عقد من العقود التي تبرمها الجهات 
الحكومية اأو الإدارية. كما منعه طوال مدة وزارته من اأن يكون ع�سوًا في مجل�ص اإدارة اأي �سركة اأو اأن 
يمار�ص التجارة اأو اأي مهنة من المهن اأو اأن يتقا�سى راتبًا اآخر اأو اأي مكافاآت اأو منح من اأي �سخ�ص 

اآخر وباأي �سفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخ�س�ساته.)490(
كما ين�ص القانون الأ�سا�سي على اأنه يحق لرئي�ص ال�سلطة الوطنية اإحالة رئي�ص الوزراء اإلى التحقيق، 
ويحق لرئي�ص الوزراء اإحالة اأي من الوزراء اإلى التحقيق فيما قد ين�سب اإليهم من جرائم اأثناء تاأديتهم 

اأعمال وظيفتهم، اأو ب�سببها وذلك وفقًا لأحكام القانون.)491( 

المطلب الأول: �صالحيات رئي�س الوزراء 
ُي�سكل مجل�ص  الذي  هو  الوزراء  فرئي�ص  الوزراء.)492(  رئي�ص  و�سالحيات  الأ�سا�سي مهام  القانون  نظم 
الوزراء ويعدله ويقيل اأو يقبل ا�ستقالة اأي ع�سو فيه اأو يمالأ ال�ساغر فيه.)493( كما اأن رئي�ص الوزراء هو 
الذي يدعو مجل�ص الوزراء لالنعقاد في جل�سته الأ�سبوعية اأو عند ال�سرورة، اأو بناًء على طلب رئي�ص 
ال�سلطة الوطنية، وي�سع جدول اأعماله، ويتراأ�ص جل�ساته. كما اأن رئي�ص الوزراء هو الذي يدير كل ما 
ب�سوؤون مجل�ص  يتعلق  فيما  عليا  اإدارية  يتمتع ب�سالحيات  فهو  وبالتالي  الوزراء،  ب�سوؤون مجل�ص  يتعلق 
الوزراء. اأي اأن له �سلطة رئا�سية على الموظفين الإداريين في مجل�ص الوزراء �سبيهة بتلك التي يتمتع 
بها الوزير تجاه الموظفين في وزارته. وهو الذي ي�سرف على اأعمال الوزراء والموؤ�س�سات العامة التابعة 
للحكومة. وهو الذي يوقع وي�سدر اللوائح اأو الأنظمة التي ي�سادق عليها مجل�ص الوزراء. وي�سدر رئي�ص 
الوزراء القرارات الالزمة في حدود اخت�سا�ساته وفقًا للقانون. كما اأن رئي�ص الوزراء يعين نائبًا له من 

بين وزرائه ليقوم باأعماله عند غيابه.

)490(  المادة )80( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)491(  المادة )75( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)492(  ب�سكل رئي�سي في المادة )68( من القانون الأ�سا�سي. 

)493(  للمزيد حول اإجراءات ت�سكيل الحكومة والح�سول على الثقة راجع الفرع الثالث من المبحث الأول. 

ومن بين �سالحيات رئي�ص الوزراء الأ�سا�سية و�سع جدول اأعمال مجل�ص الوزراء. وقد نظمت الالئحة 
الوزراء في جل�سته  اأعمال مجل�ص  الوزراء بو�سع جدول  الوزراء)494( �سالحية رئي�ص  الداخلية لمجل�ص 
العادية / الأ�سبوعية اأو الطارئة اأو تلك التي تتم بناًء على طلب من رئي�ص ال�سلطة. فرئي�ص الوزراء هو 
الذي يحدد جدول الأعمال بالت�ساور مع الأمين العام لمجل�ص الوزراء على اأن يراعي في ذلك اأن يكون 
مناق�سة  المجل�ص من  يتمكن  لم  فاإذا  الجل�سة.  نف�ص  في  ما  لجل�سة  المدرجة  الأعمال  اإنهاء  بالإمكان 
جميع ما هو مدرج على جدول الأعمال، يتم اإدراجها على جدول اأعمال الجل�سة التالية، وتعطى الأولوية 

في العر�ص على جدول الأعمال، اإل اإذا قرر رئي�ص الوزراء خالف ذلك.)495(

يقوم الأمين العام بتزويد الوزراء بجدول الأعمال، والمرفقات ال�سرورية، ومح�سر الجل�سة ال�سابقة، قبل يومي 
عمل على الأقل من موعد انعقاد الجل�سة، بحيث ل تعّد اأية اأوراق ل يعممها الرئي�ص اأو الأمين العام م�ستندات 
ر�سمية للجل�سة. كما يجوز لأي وزير اأن يطلب اإدراج مو�سوع معين على جدول الأعمال، على اأن يزود الأمين 
العام بالم�ستندات ال�سرورية لبحث ذلك المو�سوع قبل ثالثة اأيام عمل على الأقل، لكن رئي�ص الوزراء يحتفظ 
على جدول  اإدراجها  على  الوزراء  رئي�ص  وافق  فاإذا  الأعمال.  على جدول  ل  اأم  اإدراجها  في  الأخيرة  بالكلمة 

الأعمال، يحيلها اإلى اللجنة المخت�سة لإبداء تو�سية ب�ساأن م�سروع القرار المنا�سب اإلى مجل�ص الوزراء.  

يقوم مجل�ص الوزراء باإقرار الموا�سيع وترتيب بحثها في بداية الجل�سة،)496( ول يتم نقا�ص اأي مو�سوع 
الوزراء  رئي�ص  موافقة  و�سريطة  التاأجيل  يحتمل  المو�سوع هامًا ل  كان  اإذا  اإل  الأعمال،  خارج جدول 
على اإدراجه على جدول الأعمال. ي�ستطيع المجل�ص اأن يوؤجل البت في بع�ص الق�سايا اإذا ارتاأى �سرورة 

الطالع على معلومات اأو بيانات اأخرى.)497( 

)494(  راجع المواد )12 - 19( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء.

)495(  بموجب المادة )18( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء. 

)496(  بموجب المادة )18( من الالئحة الداخلية لمجل�ص الوزراء. لكن ماذا لو لم يقر مجل�ص الوزراء جدول الأعمال؟ يعتقد 

هذا الباحث بوجود خطاأ في هذه المادة، اإذ اإن القانون الأ�سا�سي ومواد الالئحة الداخلية جميعًا ت�سير اإلى �سالحية مطلقة 
لرئي�ص الوزراء في تحديد جدول الأعمال و�سرورة موافقته لإدراج اأي بند على جدول الأعمال، فكيف ُيعقل اأن يقر مجل�ص 
الوزراء مو�سوعات جدول الأعمال وترتيبها، اإل اإذا كان المق�سود هو اإجراء �سكلي يقوم به مجل�ص الوزراء دون اأن يكون له 
�سالحية فعلية في التاأثير على جدول الأعمال. ويرى هذا الباحث باأن هناك اإمكانية لأن يكون هناك خطاأ في �سياغة هذه 
المادة )ولكن التاأكد من ذلك يحتاج اإلى بحث اأكثر عمقًا( بحيث اأن ما هو اأكثر منطقية هو اأن يقوم مجل�ص الوزراء باإقرار 

مح�سر الجتماع ال�سابق ولي�ص جدول الأعمال. 
يتم  التي  ُتناق�ص  لم  التي  الموا�سيع  فبعك�ص  تاأجيلها.  تم  التي  الموا�سيع  مناق�سة هذه  توقيت  و�سوح من حيث  يوجد  )497(  ل 

تاأجيلها اإلى الجل�سة التالية حيث تكون في اأول بنود جدول الأعمال )اإل اإذا ارتاأى رئي�ص الوزراء عك�ص ذلك( فاإنه ل يوجد 
اإلزام لمجل�ص الوزراء ول لرئي�ص الوزراء باإدراج المو�سوع الذي تم تاأجيله على جدول اأعمال الجل�سة التالية. وبالتالي فاإنه 
يبدو باأن رئي�ص الوزراء يحتفظ حينها بحقه باإيراد المو�سوع الذي تم تاأجيل البت فيه اإلى حين ا�سكتمال تجميع ما يلزم من 

معلومات وبيانات تمكن مجل�ص الوزراء من القرار فيه. 
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المطلب الثاني: الوزارة
تعرف الوزارة على اأنها مجموعة المرافق المو�سوعة تحت �سلطة وزير.)498( والوزارة هي وحدة اإدارية 
مركزية وهي جزء من الجهاز الحكومي الذي ي�سم عدة ن�ساطات يت�سل بع�سها بالبع�ص الآخر.)499( 
وقد حدد القانون الأ�سا�سي عدد الوزراء بـ24 وزيرًا، اإل اأنه قد يكون عدد الوزارات اأكثر من ذلك، اإذ 
يمكن لوزير واحد اأن يتولى م�سوؤولية وزارتين في الوقت ذاته. كما يمكن اأي�سًا اأن يكون هناك وزير دون 
حقيبة وزارية. اإل اإن وجود وزارة دون تعيين وزير ي�سرف عليها ل يوؤدي الغاية منها، كما اأن وجود وزارة 

دون ر�سد اعتمادات مالية لهذه الوزارة يوؤدي اإلى عدم تحقيق الهدف من هذه الوزارة. )500( 
ولتق�سيم الجهاز الحكومي اإلى وزارات فوائد كثيرة، اإذ اإنها ت�ساعد على تجنب التداخل بين اخت�سا�سات 
اإيرادات  وتوزيع  والرقابة  التخطيط  مهمة  وت�سهل  بينها،  التعاون  و�سمان  المختلفة  الإدارية  الأجهزة 
الوزارة  راأ�ص  الوزير على  اأن وجود  كما  وال�سلطة.  الم�سوؤولية  تو�سح خطوط  الذي  الوقت  في  الدولة، 
يوؤدي اإلى �سرعة اتخاذ القرارات وفاعليتها. ومن الناحية الإدارية، يراأ�ص الوزير الوزارة اإل اأن هناك 

مجموعة من كبار الموظفين الذين يعاونوه في مهامه.)501( 
اأما الوحدات الإدارية في الوزارة فهي، الإدارة العامة تليها دائرة، ومن ثم �سعبة. يراأ�ص الإدارة العامة مدير 
عام، والدائرة مدير، والق�سم مدير ق�سم، وال�سعبة مدير �سعبة. وهناك اأي�سًا وحدات م�ساندة تتبع الوزير 
هناك  اأن  كما  العامة.  والعالقات  التخطيط  اإلى  بالإ�سافة  الداخلية،  والرقابة  الوزير  ديوان  ت�سمل  وهي 

وحدات م�ساندة تتبع وكيل الوزارة مبا�سرة، وهي مدير مكتب وكيل الوزارة وغيرها بح�سب الحاجة.)502(

اأوًل: الوزير
للحكومة، عن  العامة  ال�سيا�سة  ي�سارك في �سقل  وهو  وزارته.  الأعلى في  الإداري  الرئي�ص  الوزير هو 
طريق رفدها باقتراح ال�سيا�سة العامة لوزارته، والإ�سراف على تنفيذها بعد اإقرارها من ِقبل مجل�ص 
الوزراء، كما يعمل على اإعداد م�سروعات القوانين الخا�سة بوزارته ويقدمها اإلى مجل�ص الوزراء.)503( 

كما ي�سدر الوزير القرارات التنظيمية والفردية الالزمة لتنفيذ هذه ال�سيا�سة.)504(

)498(  دوهاميل وميني، املعجم الد�ستوري،  1262.

)499(  كنعان، القانون الإداري، 184.

)500(  المرجع ال�سابق، 185.

)501(  المرجع ال�سابق. 

)502(  بموجب المادة )3( من قرار مجل�ص الوزراء رقم )144( ل�سنة 2004م ب�ساأن الو�سف الوظيفي للمنا�سب العليا في الوزارات. 

)503(  المادة )71 /1( و )4( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)504(  كنعان، القانون الإداري، 188.

كما ي�سارك عن طريق م�سروع الميزانية الخا�سة بوزارته في اإعداد الميزانية العامة للدولة،)505( وهو 
باإ�سدار  المخول  وهو  لوزارته.)506(  المقررة  العتمادات  �سمن  العامة  الموازنة  تنفيذ  عن  الم�سوؤول 
الأوامر الخا�سة باعتماد �سرف النفقات في وزارته، وكذلك الأوامر الخا�سة بتح�سيل الإيرادات وفق 

اأحكام القانون.)507( 
التعليمات  وي�سدر  فيها  العمل  �سير  على  ي�سرف  فاإنه  وزارته،  في  الأعلى  الإداري  الرئي�ص  وب�سفته 
الالزمة لذلك؛)508( وهو بالتالي م�سوؤول عن تنظيم وزارته واإدارة �سوؤونها، فينظم العمل بين وحداتها 
وفروعها وطريقة توزيع الموظفين فيها،)509( واتخاذ كافة القرارات التنظيمية الأخرى تجاه الموظفين 
وكيل  اإلى  �سلطاته  بع�ص  يفو�ص  اأن  للوزير  الأ�سا�سي  القانون  اأجاز  كما  القانون.  بموجب  وزارته  في 

الوزارة، اأو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.)510(
وم�سوؤولية الوزير عن وزارته تنعك�ص في اإلزامه، بموجب القانون الأ�سا�سي، على تقديم تقارير تف�سيلية 
اإلى مجل�ص الوزراء عن ن�ساطات وزارته و�سيا�ساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة 
الم�ستقبل.  في  �سيا�ستها  ب�ساأن  وتو�سياتها  مقترحاتها  عن  وكذلك  العامة،  الخطة  اإطار  في  للوزارة 
وتقدم هذه التقارير ب�سكل دوري منتظم كل ثالثة اأ�سهر بحيث يكون مجل�ص الوزراء على اطالع واف 

ب�سيا�سات كل وزارة ون�ساطاتها.)511(

ثانياً: وكيل الوزارة
اإذا كان الوزير هو من يراأ�ص الوزارة، وهو بالأ�سا�ص م�سوؤول، �سيا�سيًا، عن وزارته اأمام مجل�ص الوزراء، 
اإل اأن اأعلى موظف اإداري في الوزارة والذي ي�سرف مبا�سرة على الإدارات العامة والوحدات التنظيمية 
والأخير هو موظف حكومي  وكيل م�ساعد.  ي�ساعده  الوزارة،  وكيل  اأعمالها، هو  وين�سق  بها  المرتبطة 
كل  تعيين  ويتم  اإ�سرافه.  تحت  ويعمل  الوزارة  وكيل  تجاه  الوزارة  في  محدد  عمل  مجال  عن  م�سوؤول 
من وكيل الوزارة والوكيل الم�ساعد بقرار من رئي�ص ال�سلطة بناًء على تن�سيب من مجل�ص الوزراء،)512( 

وتو�سية الوزير المخت�ص.)513(

)505(  المرجع ال�سابق. 

)506(  المادة )71 /3( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)507(  كنعان، القانون الإداري، 188.

)508(  المادة )71 /2( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)509(  كنعان، القانون الإداري، 188.

)510(  المادة )71 /5( من القانون الأ�سا�سي المعدل.

)511(   المادة )72( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)512(  المادة )17( من قانون الخدمة المدنية. 

)513(  المادة الرابعة من قرار مجل�ص الوزراء رقم )144( ل�سنة 2004م ب�ساأن الو�سف الوظيفي للمنا�سب العليا في الوزارات.

�صالحيات ال�صلطة التنفيذية واإمتيازاتها وحدودها: ال�صلطة الفل�صطينية كحالة درا�صيةالدرا�صة الأوىل )2010(



درا�صات يف النظام الد�صتوري الفل�صطيني

8889

 عا�صم خليل

يمار�ص  للوزارة، كما  ال�سنوية  والخطة  العامة  ال�سيا�سة  تنفيذ  الوزير عن  اأمام  الوزارة م�سوؤول  ووكيل 
ب�سفة خا�سة المهام التالية: »1. تح�سير خطة عمل الوزارة وموازنتها ال�سنوية وتقديمها للوزير. 2. 
تح�سير التقارير ال�سنوية والربعية التف�سيلية عن ن�ساطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون 
ونطاق  الوزارة  بعمل  وتتعلق  الوزير  يطلبها  تقارير  اأية  تح�سير   .3 موعدها.  في  للوزير  وتقديمها 
الإ�سراف على   .5 للوزير.  الوزارة وتقديمه  العام في  ال�سنوي لالأداء  التقييم  اإجراء   .4 اخت�سا�سها. 
التنفيذية  والتعليمات  التوجيهات  اإ�سدار   .6 بالوزارة.  الخا�سة  والأنظمة  القوانين  م�ساريع  اإعداد 
لمروؤو�سيه، وتطبيق اإدارة فعالة والتاأكد من التدفق الالزم والدائم للمعلومات بين الوحدات الإدارية 
في الوزارة. 7. الإنابة عن الوزير في المجالت التي يفو�سه بها فقط. 8. تن�سيب التعيينات والترقيات 

والتنقالت اإلى الوزير.«)514(

التالية: »1. الإ�سراف على عمل الإدارات العامة  اأما الوكيل الم�ساعد فيمار�ص ب�سفة خا�سة المهام 
 .3 لمروؤو�سيه.  التنفيذية  والتعليمات  التوجيهات  اإ�سدار   .2 به.  المناطة  التخ�س�سية  والدوائر 
ال�ستراك مع وكيل الوزارة في اإعداد الخطة العامة للوزارة. 4. تن�سيب التعيينات والترقيات والتنقالت 

في الدوائر المناطة به لوكيل الوزارة.«)515(

المبحث الثالث: الإدارة المركزية المعاونة

اأو  رقابية  خدمات  لتقديم  اإن�ساوؤها  تم  هيئات  اأو  اأجهزة  هناك  التنفيذية،  المركزية  الإدارة  جانب  اإلى 
ا�ست�سارية فنية لل�سلطة التنفيذية المركزية. وهي بالتالي اإدارة معاونة لل�سلطة المركزية، يكون هدفها كفالة 
انتظام �سير العمل وح�سن اأدائه وم�سوؤوليات القائمين عليه. فيك�سف مكامن ال�سعف ويتخل�ص من مظاهرها 
كي  فاعلية،  اأكثر  بطريقة  الخدمات  لتقديم  والن�سح  الم�سورة  ويقدم  والمالي،  الإداري  كالف�ساد  ال�سلبية، 

تتمكن ال�سلطات المركزية التنفيذية من اأداء ر�سالتها وتنفيذ ال�سيا�سات الحكومية على اأكمل وجه.)516( 

وقد تتخذ هذه المعاونة �سكاًل رقابيًا تفتي�سيًا وتحقيقيًا لك�سف و�سبط كافة المخالفات الإدارية والمالية التي 
تعيق �سير الإدارة نحو اأهدافها، كما هو حال ديوان الرقابة المالية والإدارية )المبحث الأول(، وقد يتخذ 
�سكل اإ�سداء الن�سح والم�سورة لالإدارة وبيان وجهة النظر القانونية وتقديم الم�ساعدات الفنية في مجالت 

محددة، كما هو حال ديوان الفتوى والت�سريع )المبحث الثاني(، وديوان الموظفين )المبحث الثالث(. 

في  العليا  للمنا�سب  الوظيفي  الو�سف  ب�ساأن  2004م  ل�سنة   )144( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار  من   )5( المادة  بموجب    )514(

الوزارات.
)515(  بموجب المادة )6( من قرار مجل�ص الوزراء رقم )144( ل�سنة 2004م ب�ساأن الو�سف الوظيفي للمنا�سب العليا في الوزارات.

)516(  كنعان، القانون الإداري، 202.

المطلب الأول: ديوان الرقابة المالية والإدارية
حل ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ اإن�سائه عام )517(2004 مكان هيئة الرقابة العامة،)518( واآلت اإليه 
ممتلكاتها وموظفوها.)519( وبموجب قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، يتمتع الديوان بال�سخ�سية 
التي  والن�ساطات  الأعمال  لمبا�سرة كافة  الكاملة  القانونية  بالأهلية  يتمتع  الم�ستقلة بحيث  العتبارية 
تكفل تحقيق المهام التي قام من اأجلها. كما ن�ص القانون على وجود موازنة خا�سة به �سمن الموازنة 

العامة لل�سلطة الوطنية.)520( 

يكون الديوان م�سوؤوًل اأمام رئي�ص ال�سلطة الوطنية واأمام المجل�ص الت�سريعي،)521( فيقدم لهما ولمجل�ص 
الوزراء تقريره ال�سنوي، اأو عند الطلب.)522( لكن هذه الم�سوؤولية ل تعني تبعية الديوان اأو رئي�سه اإلى 
اأي جهة اإدارية كانت، اإذ ل يجوز التدخل في اأي عمل من اأعمال الديوان، ويلزم القانون جميع الجهات 

الخا�سعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل والتام فيما يطلب الديوان منها.)523(

اأما رئي�ص الديوان فيتم تعيينه بم�ساركة ال�سلطة التنفيذية ب�سقيها )رئي�ص ال�سلطة ومجل�ص الوزراء(، 
بالإ�سافة اإلى المجل�ص الت�سريعي، وهو دليل على المكانة الخا�سة التي يوليها القانون للديوان ورئي�سه. 
اإذ ُيعين رئي�ص الديوان بقرار من رئي�ص ال�سلطة الوطنية، بناًء على تن�سيب من مجل�ص الوزراء، وبعد 
الم�سادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجل�ص الت�سريعي. فاإذا رف�ص المجل�ص الت�سريعي الم�سادقة 
على التعيين، يقدم رئي�ص ال�سلطة بدياًل خالل اأ�سبوعين من تاريخ الرف�ص.)524( وبعد تعيينه، ل يمكن 
عزله بل يبقى في من�سبه لمدة 7 �سنوات غير قابلة للتجديد.)525( ويتمتع رئي�ص الديوان وباقي الموظفين 

في الديوان بالح�سانة على كل ما يقومون به من اأعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.)526(

»يهدف الديوان اإلى �سمان �سالمة العمل وال�ستقرار المالي والإداري في ال�سلطة الوطنية ب�سلطاتها 
فيها  بما  كافة  والإداري  المالي  النحراف  اأوجه  وك�سف  والق�سائية،  والت�سريعية  التنفيذية  الثالث: 

)517(  بموجب قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

)518(  التي كانت قد ن�ساأت بموجب قانون هيئة الرقابة العامة رقم )17( ل�سنة 1995. 

)519(  المادة )56( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

)520(  المادة )2( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

)521(  المادة )7( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

)522(  المادة )8( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

)523(  المادة )12( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

)524(  المادة )4( و )5( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

)525(  المادة )10( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

)526(  المادة )11( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
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حالت ا�ستغالل الوظيفة العامة والتاأكد من اأن الأداء العام يتفق مع اأحكام القوانين والأنظمة واللوائح 
ممكنة.«)527(  تكلفة  وباأقل  طريقة  باأف�سل  يمار�ص  واأنه  حدودها  وفي  النافذة،  والتعليمات  والقرارات 
وللديوان الكثير من الخت�سا�سات، ن�سير هنا فقط اإلى تلك الخت�سا�سات الرقابية التي ت�سمل الرقابة 

على ح�سن ا�ستخدام المال العام، بالإ�سافة اإلى ح�سن الإدارة.)528( 

فمن حيث الرقابة المالية، يخت�ص الديوان بـ:  
Ó  .الرقابة على نفقات ال�سلطة الوطنية واإيراداتها والقرو�ص وال�سلف والمخازن والم�ستودعات
Ó  والعوائد والر�سوم  ال�سرائب  تحققات  في  بالتدقيق  الديوان  يقوم  بالإيرادات،  يتعلق  فيما  اأما 

اأو التابعة لل�سلطة الوطنية واإدارتها  المختلفة، وفي معامالت بيع الأرا�سي والعقارات الحكومية 
وتاأجيرها، وفي تح�سيالت الإيرادات على اختالف اأنواعها.

Ó  سرفها� من  للتثبت  النفقات  في  التدقيق  عن  م�سوؤوًل  الديوان  فيكون  بالنفقات،  يتعلق  فيما  اأما 
لالأغرا�ص التي خ�س�ست من اأجلها، وفي الم�ستندات والوثائق المقدمة تاأييدًا لل�سرف، والتثبت 
من اأن اإ�سدار اأوامر ال�سرف قد تم ح�سب الأ�سول ومن قبل الجهات المخت�سة، كما يتحقق من 
تنفيذ اأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة وال�سوؤون المالية وقانون الموازنة ال�سنوي ومن �سحة 

الأوامر المالية والحوالت ال�سادرة بمقت�سى اأحكامه.
Ó  عن م�سوؤوًل  الديوان  فيكون  والت�سويات،  والقرو�ص  وال�سلف  الأمانات  بح�سابات  يتعلق  فيما  اأما 

تدقيق جميع هذه الح�سابات للتثبت من �سحة العمليات المتعلقة بها، ومن مطابقتها مع ما هو 
مثبت في القيود ومن اأنها موؤيدة بالم�ستندات والوثائق الالزمة، ومن ا�سترداد ال�سلف والقرو�ص 

في الأوقات المعينة ل�ستردادها مع الفوائد المترتبة عليها للخزينة العامة.
Ó  اأما فيما يتعلق بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الإدارية، فعلى الديوان مراجعة اآلية

�سرفها والتاأكد من مدى اتفاقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

ومن حيث الرقابة على ح�سن �سير الإدارة يخت�ص الديوان بـ: 

Ó  تنفيذ ال�سيا�سات الخا�سة بالرقابة والتفتي�ص بما ي�سمن تعزيز ال�سفافية والم�سداقية والو�سوح
في اأعمال الحكومة والموؤ�س�سات والهيئات العامة ومن في حكمها.

Ó  بحث وتحري اأ�سباب الق�سور في العمل والإنتاج، بما في ذلك الك�سف عن عيوب النظم المالية
والإدارية والفنية التي تعرقل �سير اأعمال الحكومة والأجهزة والموؤ�س�سات العامة واقتراح و�سائل 

تالفيها ومعالجتها.

)527(  المادة )23( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية. 

)528(  وهو ما ورد في المادة )23(من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

Ó  بالتعيينات يتعلق  العامين فيما  الموظفين  ب�سوؤون  الخا�سة  القرارات  العمل على مراقبة ومراجعة 
والمرتبات والأجور والترقيات والعالوات والإجازات واأية بدلت اأخرى وما في حكمها، والتثبت من 
مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها من جهة، ومطابقتها للموازنة العامة من جهة اأخرى.

اأعمال  باإنجاز  يتعلق  فيما  الق�سائية  ال�سبطية  ب�سفة  منه  تفوي�سهم  يتم  ومن  الديوان  رئي�ص  يتمتع 
تقع  التي  والقانونية  والإدارية)531(  المالية)530(  المخالفات  عن  بالك�سف  الديوان  فيقوم  وظيفتهم.)529( 
من الموظفين اأثناء مبا�سرتهم لواجبات وظائفهم اأو ب�سببها، كما ويقوم بك�سف المخالفات و�سبطها 
العامة.  الخدمة  اأو  الوظيفة  واجبات  اأداء  ب�سالمة  الم�سا�ص  وت�ستهدف  الموظفين،  تقع من غير  التي 
اأخيرًا يبحث الديوان ال�سكاوى التي يقدمها المواطنون عن المخالفات اأو الإهمال في اأداء الواجبات 
الوظيفية، ودرا�سة ما تن�سره و�سائل الإعالم المختلفة من �سكاوى اأو تحقيقات �سحفية تتناول نواحي 
الإهمال اأو ال�ستهتار اأو �سوء الإدارة اأو ال�ستغالل. تجدر الإ�سارة اأخيرًا اإلى اأن ديوان الرقابة المالية 
والإدارية ل يغني عن اأجهزة الرقابة والتفتي�ص والمتابعة الداخلية في المراكز المالية كافة في ال�سلطة 
الوطنية، اإل اأن الديوان مخت�ص بالرقابة على هذه الأجهزة ل�سمان ممار�ستها لمهامها ب�سورة �سليمة 
وفعالة ودرا�سة القواعد التي تنظم اأعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها في تحقيق الأهداف المقررة لها.

يخ�سع لرقابة الديوان جميع الجهات الإدارية فيما لم يرد فيه ن�ص خا�ص.)532( وهي ت�سمل:
Ó .المجل�ص الت�سريعي بما في ذلك هيئاته واإداراته
Ó .ال�سلطة الق�سائية والنيابة العامة واأع�ساءها وموظفيها

)529(  المادة )47( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

)530(  يعد مخالفًة ماليًة بموجب اأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية )المادة 40( ما يلي: 1. مخالفة القواعد والإجراءات 

والأحكام  والإجراءات  القواعد  2. مخالفة  العالقة.  النافذة ذات  اللوائح  اأو  والأنظمة  القوانين  المن�سو�ص عليها في  المالية 
الخا�سة بتنفيذ قانون الموازنة العامة لل�سلطة الوطنية. 3. مخالفة القواعد والإجراءات الخا�سة بالم�ستريات والمبيعات واإدارة 
4. كل ت�سرف يترتب عليه  الم�ستودعات، بما فيها تلك المتعلقة بالنظم والأحكام المالية والمحا�سبية ال�سارية بهذا ال�ساأن. 
�سرف مبلغ من اأموال ال�سلطة الوطنية بغير حق اأو �سياع حق من الحقوق المالية لل�سلطة الوطنية، اأو اأي من الجهات الخا�سعة 
لرقابة الديوان. 5. عدم موافاة الديوان ب�سورة من العقود اأو التفاقيات اأو المناق�سات التي توجبها اأحكام هذا القانون. 6. 
عدم موافاة الديوان بالح�سابات والم�ستندات الموؤيدة لها في المواعيد المقررة اأو بما يطلبه من اأوراق اأو بيانات اأو قرارات اأو 

محا�سر جل�سات اأو وثائق اأو غيرها مما يكون له الحق في فح�سها اأو مراجعتها اأو الطالع عليها وفقًا لأحكام القانون.
)531(  يعد مخالفًة اإداريًة بموجب اأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية )المادة 41( ما يلي: 1. عدم الرد على مالحظات الديوان 

اأو مرا�سالته اأو التاأخر في الرد عليها دون عذر مقبول عن المواعيد المقررة في هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة 
بطريقة الغر�ص منها المماطلة اأو الت�سويف. 2. اإخفاء بيانات يطلبها الديوان، اأو المتناع عن تقديمها اإليه، اأو رف�ص اإطالعه عليها، 
مهما كانت طبيعتها، وكذلك المتناع عن تنفيذ طلب ال�ستدعاء. 3. التاأخير دون مبرر في اإبالغ الديوان خالل الموعد المحدد في 
هذا القانون، بما تتخذه الجهة المخت�سة في �ساأن المخالفة التي تبلغ اإليها. 4. التق�سير في العمل الإداري، اأو في اإدارة المرفق 

العام. 5. �سوء الأداء اأو الإهمال في اأداء الوظيفة. 6. مخالفة التعليمات اأو القرارات ذات العالقة ال�سادرة عن الديوان.
)532(  يعتقد هذا الباحث باأن حجم ال�سالحيات التي تم الحديث عنها �سابقًا والجهات الإدارية التي تخ�سع لرقابة الديوان 

تجعل من غير الممكن على الديوان القيام بواجباته نظريًا ول حتى عمليًا، في ظل اإمكانياته المادية والب�سرية. 
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Ó  واأع�ساء رئي�ص  لها،  التابعة  والموؤ�س�سات  الوطنية  ال�سلطة  رئا�سة  فيهم  بمن  التنفيذية،  ال�سلطة 
مجل�ص الوزراء ومن في حكمهم، ووزارات واأجهزة ال�سلطة الوطنية.

Ó  .الأجهزة الأمنية والع�سكرية بما فيها قوات الأمن وال�سرطة
Ó  الهيئات والموؤ�س�سات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والتحادات بجميع اأنواعها وم�ستوياتها

ومن في حكمها.
Ó  الموؤ�س�سات وال�سركات التي تملكها اأو ت�ساهم ال�سلطة الوطنية فيها اأو تتلقى م�ساعدة منها اأو من

الجهات المانحة لل�سلطة الوطنية.
Ó .الموؤ�س�سات وال�سركات التي رخ�ص لها با�ستغالل اأو اإدارة مرفق عام
Ó .الهيئات المحلية ومن في حكمها

المطلب الثاني: ديوان الفتوى والت�صريع
ذلك  وبموجب   )533(.1995 عام  ال�سلطة  رئي�ص  من  قرار  بموجب  والت�سريع  الفتوى  ديوان  ت�سكيل  تم 
والباحثين  الم�ساعدين  والم�ست�سارين  الم�ست�سارين  كاٍف من  رئي�ص وعدد  الديوان من  يت�سكل  القرار 
والموظفين الإداريين، كما ن�ص على اأن تعيين رئي�ص الديوان والموظفين الفنيين يكون بقرار من رئي�ص 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.)534(
تن�ص  كما  فل�سطين«  في  القانوني  والنظام  العمل  توحيد  اأجل  »من  قرارًا  الوزراء  مجل�ص  اأ�سدر  وقد 
ديباجته، يق�سي بتبعية الم�ست�سارين القانونيين واأع�ساء الدوائر القانونية في الوزارات والمحافظات 
الديوان  يتولى  بحيث  والت�سريع.  الفتوى  ديوان  اإلى  الفنية  الناحية  من  العامة  والهيئات  والموؤ�س�سات 
الإ�سراف الفني ومراجعة الأعمال القانونية الأ�سا�سية التي يقوم بها هوؤلء الم�ست�سارون القانونيون. 
القانونيون  الم�ست�سارون  بها  يعمل  التي  المخت�سة  الجهات  بين  والت�ساور  التن�سيق  القرار  ويلزم  كما 
والنقل  التعيين  بعمليات  يتعلق  فيما  وذلك  والت�سريع،  الفتوى  ديوان  وبين  القانونية  الدوائر  واأع�ساء 

والندب والترقية وكذلك فيما يتعلق باإجازتهم.)535(

تجدر الإ�سارة اإلى اأن رئي�ص ديوان الفتوى كان قد تّم تعيينه قبل ذلك عام 1994.)536( كما اأن القانون 
رقم )4( ل�سنة 1995 ب�ساأن اإجراءات اإعداد الت�سريعات،)537( منح ديوان الفتوى والت�سريع دورًا كبيرًا 

)533(  قرار رقم )286( ل�سنة 1995 ب�ساأن ت�سكيل ديوان الفتوى والت�سريع.

)534(  المادة )1( من قرار رقم )286( ل�سنة 1995 ب�ساأن ت�سكيل ديوان الفتوى والت�سريع.

)535(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )1( ل�سنة 1998.

1994م بتعيين رئي�ص ديوان الفتوى والت�سريع، الذي  )536(  بموجب قرار رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية رقم )53( ل�سنة 

ي�سير اإليه في ديباجة القرار رقم )286( ل�سنة 1995 ب�ساأن ت�سكيل ديوان الفتوى والت�سريع، اإل اأنه لم يت�سن للباحث التحقق 
من هذا القرار ب�سبب عدم ن�سره في الوقائع الفل�سطينية، اأو على الأقل لي�ص على منظومة المقتفي.  

)537(  �سدر هذا القانون بتاريخ 17 /4 /1995 بينما تم ت�سكيل ديوان الفتوى والت�سريع بتاريخ 9 /12 /1995!

في عملية الت�سريع. فبموجب ذلك القانون يكون لديوان الفتوى والت�سريع الخت�سا�سات التالية: 

Ó  سياغة الم�سروعات المطلوبة في ال�سيغة القانونية المالئمة، بعد اأن ُتحيل اإليه الوزارة اأو الجهة�
الرئي�سية  العنا�سر  اأو  حكمها،  في  وما  والتفاقيات  الت�سريعية  الأدوات  م�سروعات  المخت�سة 

والأحكام المو�سوعية المطلوب اأن تت�سمنها الم�سروعات المقترحة.
Ó  درا�سة الم�سروعات المقترحة واإدخال ما يراه من تعديالت عليها، بما ل يغير من جوهرها والغاية

وغيرهما من  المخت�سة  الجهة  اأو  الوزارة  مع  يت�ساور  اأن  له  �سبيل ذلك،  وفي  منها.  الم�ستهدفة 
الوزارات والجهات الأخرى ذات العالقة واأن ين�سق معها، بغر�ص التو�سل اإلى الأحكام المالئمة 

التي تحقق الغاية الم�ستهدفة من هذه الم�سروعات.
Ó  اإلى اإحالتها  اأمين عام مجل�ص وزراء ال�سلطة الذي يتولى  اإلى  تحويل م�سروع الأدوات الت�سريعية 

لجنة وزارية )من بين اأع�سائها رئي�ص ديوان الفتوى والت�سريع(، حيث تخت�ص هذه اللجنة بدرا�سة 
م�سروعات الأدوات الت�سريعية وتقديم تو�سياتها اإلى مجل�ص الوزراء.

Ó  سياغة الم�سروع في ال�سيغة القانونية المنا�سبة بعد بت مجل�ص الوزراء باأمره، ويرفعه اإلى رئي�ص�
ال�سلطة لإ�سداره ومن ثم ُين�سر في الجريدة الر�سمية.

ومع اأن انتخاب المجل�ص الت�سريعي وتبني نظامه الداخلي ودخول القانون الأ�سا�سي حيز التنفيذ عام 
2002 والقانون الأ�سا�سي المعدل لعام 2003 غّير من اإجراءات الت�سريع، اإل اأن مكانة الديوان ومهامه 

في تقديم العون الفني والن�سح لمجل�ص الوزراء في مجال الت�سريعات بقيت على ما هي عليه، بالإ�سافة 
اإلى م�سوؤوليته عن ن�سر الجريدة الر�سمية )الوقائع الفل�سطينية(. 

وتجدر الإ�سارة اإلى اأن مجل�ص الوزراء )برئا�سة اأحمد قريع( كان قد اأ�سدر قرارًا عام 2005،)538( ُيتبع 
العدل  المعتمدة له �سمن موازنة وزارة  المالية  الوزراء، ونقل المخ�س�سات  اإلى مجل�ص  الديوان  فيه 
اإلى موازنة مجل�ص الوزراء، كما ون�ص على �سرورة تنظيم عمل الديوان بقانون. اإل اأن مجل�ص الوزراء 
المالية  المخ�س�سات  نقل  واأعاد  العدل  وزارة  اإلى  الديوان  تبعية  اأعاد  هنية(،  اإ�سماعيل  )برئا�سة 

المعتمدة له، بعد اأن األغى ب�سكل �سريح القرار ال�سابق دون اأن ُي�سير اإلى �سرورة تنظيمه بقانون.)539( 

المطلب الثالث: ديوان الموظفين
تم اإن�ساء ديوان الموظفين منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية عام 1994، بقرار �سادر عن رئي�ص ال�سلطة في 
حينه،)540( حيث اأتبع الديوان للرئي�ص مبا�سرة بعد اأن تم تعيين مديره العام. وعندما تم اإ�سدار قانون الخدمة 

)538(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )58( ل�سنة 2005م باإتباع ديوان الفتوى والت�سريع بمجل�ص الوزراء.

)539(  قرار مجل�ص الوزراء رقم )138( ل�سنة 2006 ب�ساأن تبعية ديوان الفتوى والت�سريع لوزارة العدل.

)540(  قرار رقم )131( ل�سنة 1994.
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الموظفين  )ديوان  ت�سمى  م�ستقلة  دائرة  تن�ساأ     - 1« اأن:  على  منه   )6( المادة  ن�ست   ،1998 عام  المدنية 
العام(، ويعنى ب�سوؤون الخدمة المدنية ويتولى اإدارته رئي�ص يرتبط بمجل�ص الوزراء. 2 -   يعين رئي�ص الديوان 
بقرار من رئي�ص ال�سلطة الوطنية بناًء على تن�سيب من مجل�ص الوزراء. 3 -   يمار�ص رئي�ص الديوان �سالحياته 
هيكله  م�سروع  الموظفين  ديوان  يقدم     - 4 القانون.  هذا  لأحكام  وفقًا  بالديوان  المتعلقة  ال�سوؤون  اإدارة  في 
التنظيمي لمجل�ص الوزراء لإ�سدار القرار ب�ساأنه.« ويقدم رئي�ص الديوان لمجل�ص الوزراء تقريرًا �سنويًا عن 

اأعمال الديوان ون�ساطاته قبل اأربعة اأ�سهر من انتهاء ال�سنة المالية، اأو كلما طلب منه ذلك.)541(
تعيين  يتم  الذكر،)542( بحيث  �سابقة  المادة )6(  الثانية من  الفقرة  تعديل  تم  اأنه  اإلى  الإ�سارة  تجدر 
رئي�ص الديوان من قبل مجل�ص الوزراء وبم�سادقة المجل�ص الت�سريعي بالأغلبية المطلقة لأع�سائه. وفي 
حال رف�ص المجل�ص الت�سريعي الم�سادقة على المر�سح لمن�سب رئي�ص الديوان، يقدم مجل�ص الوزراء 

بدياًل اآخر خالل مدة اأق�ساها اأ�سبوعين من تاريخ رف�ص المجل�ص الت�سريعي الم�سادقة على تعيينه.
وبموجب القانون الأ�سا�سي، يكون لديوان الموظفين م�سوؤولية التن�سيق مع الجهات الحكومية المخت�سة 
في  راأيه  باأخذ  المخت�سة  ال�سلطات  تقوم  اأن  على  وتطويرها،  العامة  بالإدارة  الرتقاء  م�سوؤولية 
م�سروعات القوانين واللوائح الخا�سة بالإدارة العامة، والعاملين بها. )543( وتحقيقًا للغايات المق�سودة 
والم�سوؤوليات  المهام  الديوان  يتولى  فل�سطين،  في  الإداري  الجهاز  تطوير  في  الإدارية  التنمية  من 
ل�سائر  الحكومية  الدوائر  والتحقق من تطبيق  القانون  اأحكام هذا  الإ�سراف على تطبيق  التالية: »1 -   
ت�سريعات الخدمة المدنية ب�سورة �سليمة. 2 -   الم�ساركة في اإعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالموظفين 
والعمل على تنمية قدراتهم عن طريق تن�سيق التدريب والبعثات داخل فل�سطين وخارجها. 3 -   الم�ساركة 
العامة  الوظائف  في  للتعيين  المتقدمين  بين  تناف�سية  امتحانات  باإجراء  الخا�سة  القواعد  و�سع  في 
واتخاذ الإجراءات الالزمة لعقد تلك المتحانات �سنويًا، اأو طالما دعت الحاجة اإليها، وذلك بالتن�سيق 
مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى المعنية. 4 -   مراجعة القرارات الإدارية ال�سادرة من الدائرة 
الحكومية بالتعيين والترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خالل خم�سة ع�سر يومًا من �سدورها، وللديوان 
المدنية،  الخدمة  ب�ساأن  ال�سارية  واللوائح  القانون  لأحكام هذا  يراه مخالفًا منها  ما  يعتر�ص على  اأن 
ويبلغ اأ�سباب اعترا�سه اإلى الدائرة الحكومية خالل ثالثين يومًا من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة عدم 
ما  الوزراء لتخاذ  اإلى مجل�ص  الأمر  الديوان  يرفع  المعنية،  الحكومية  والدائرة  الديوان  بين  التفاق 
المدنية في  اإعداد �سجل مركزي لجميع موظفي الخدمة     - 5 القانون.  يراه منا�سبًا وفقًا لأحكام هذا 
فل�سطين. 6 -   اإعداد الإح�ساءات عن الموظفين واأية اإح�ساءات اأخرى تتطلبها مهام الديوان ومتابعة 
تلك الإح�ساءات وتحديثها. 7 -   توثيق الت�سريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية. 8 -   اإعداد دليل 
للخدمة المدنية في فل�سطين تو�سح فيه واجبات الموظف وحقوقه التي يت�سمنها هذا القانون و�سائر 

الت�سريعات المعمول بها في فل�سطين التي يجب على الموظف الإلمام بها.«)544(

)541(  المادة )8( من قانون الخدمة المدنية.

)542(  بموجب قانون رقم )4( ل�سنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم )4( ل�سنة 1998م.

)543(  المادة )87( من القانون الأ�سا�سي المعدل. 

)544(  المادة )7( من قانون الخدمة المدنية.

خاتمة 
يتبنى فقهاء القانون معايير مختلفة لتمييز مو�سوعات القانون الإداري، كحقل من حقول القانون، عن 
تلك التي خارجه. فمنهم من يعتمد المرفق العام ومنهم من يعتمد على ال�سلطة العامة )باعتبارها 
اأوامر ونواهي -   النظرية التقليدية لل�سلطة العامة؛ اأو من حيث طبيعة العمل نف�سه اأو المتيازات التي 
والأهداف  الغايات  على  يعتمد  من  وغيرهم  العامة(،  لل�سلطة  الحديثة  النظرية  الإدارة -    ت�ستعملها 
)تحقيق الم�سلحة العامة( اأو يتخذ من الو�سائل الم�ستخدمة معيارًا للتفريق بين ما هو اإداري وما هو 
لي�ص كذلك.)545( لكن، القراءة المتاأنية لما �سبق ُتظهر وجود مجموعتين من المعايير التي ي�ستعملها 

فقهاء القانون لتحديد موا�سيع القانون الإداري. 

Ó  اأو والإجراءات  المعنية  الجهة  اعتبار  اأي  ال�سكلي،  المعيار  اعتماد  ذلك عن طريق  يتم  اأن  فاإما 
الآليات المعتمدة والو�سائل التي ت�ستخدمها، وفي هذه الحالة يدخل �سمن القانون الإداري كل ما 

يرتبط بالمرافق العامة وبالو�سائل المادية والب�سرية والقانونية التي ترتبط بها. 
Ó  ،واإما اأن يتم ذلك عن طريق اعتماد المعيار املو�سوعي اأو المادي، اأي طبيعة الن�ساط ومو�سوعه

بها  تحظى  التي  والمتيازات  الن�ساطات  تلك  خالل  من  لتحقيقها  ي�سعى  التي  الأهداف  وطبيعة 
الأخير  بالمعنى  الإداري  القانون  يدخل �سمن  عليها.  والرقابة  بها  الخا�سة  والتحديدات  الدولة 
الأمن  حفظ  ولغايات  العامة،  المنفعة  تحقيق  لغايات  الإدارة  تمار�سها  التي  الن�ساطات  جميع 
بها  يحظى  ل  بامتيازات  الإدارة  تحلي  يبرر  ما  وهو  الإداري(  ال�سبط  )�سلطات  العام  والنظام 
الأفراد، واإن كانت تحت رقابة القا�سي الإداري، بحيث ل يتم تطبيق القواعد القانونية نف�سها التي 

تطبق على العالقات التي تقوم بين اأطراف متكافئة. 
اإل اأن التجاه الفقهي الحديث يميل اإلى اعتماد المعيارين، ال�سكلي والمو�سوعي،)546( لمعرفة الموا�سيع 
التي تدخل �سمن القانون الإداري، اإذ اإن المعيار ال�سكلي وحده ل يكفي في كثير من الأحيان. كما اإن 
التطور الحديث جعل من غير الممكن للدولة اأن تدفع لإدارة مرافق بعيدة كل البعد عن تلك المرافق 
التقليدية التي كانت تديرها لت�سل اإلى مناحي جديدة في الوقت الذي يناف�سها في اإدارة بع�ص المرافق 
لتحقيق  الن�ساطات  بهذه  تقوم  خا�سة  هيئات  الدولة،  اخت�سا�ص  من  الإ�سل  في  كانت  التي  العامة، 

اأهداف خا�سة، بالإ�سافة اإلى اإ�سباع حاجة جماهيرية عامة. 
في الوقت ذاته، فاإن بع�ص الأفعال التي ت�سدر عن الجهة نف�سها التي تدير المرافق العامة قد تمار�ص 
�سالحيات و�سلطات ت�سريعية اأو تنفيذية اأو ق�سائية، وبالتالي يدخل تنظيمها �سمن القانون الد�ستوري، 
ولي�ص القانون الإداري. فعلى �سبيل المثال، عندما يقوم رئي�ص ال�سلطة بتعيين رئي�ص وزراء ويكلفه بت�سكيل 
الحكومة، ويقوم رئي�ص الوزراء المكلف باختيار اأع�ساء حكومته ويعر�سها على المجل�ص الت�سريعي لينال 

)545(  للمزيد راجع: هاني علي الطهراوي، القانون الإداري )عمان : دار الثقافة للن�سر، 2006(، 99 - 116. 

)546(  كنعان، القانون الإداري، 15 - 20. 
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ال�سكل،  حيث  من  الد�ستور  من  جزءًا  كونها  اإلى  بالإ�سافة  وتنظيمها،  ال�سالحيات  هذه  فاإن  الثقة، 
لورودها �سمن ن�ص القانون الأ�سا�سي، اإل اأنها تدخل اأي�سًا �سمن القانون الد�ستوري من حيث المو�سوع، 
اإذ اإنها تنظم عالقة ال�سلطات الثالث فيما بينها، وطريقة ح�سول الحكومة على ثقة المجل�ص الت�سريعي، 
بالإ�سافة اإلى كونه ينظم طريقة اختيار الجهاز الرئي�سي المخول بممار�سة ال�سلطة التنفيذية في الدولة. 
بالمقابل، فاإن موافقة المجل�ص الت�سريعي على تعيينات اإدارية عليا ل يدخل �سمن الأعمال الت�سريعية، 
ول حتى �سمن الأعمال الحكومية، بالمعنى الذي �سنقدمه في الفقرات التالية، بل هو م�ساهمة من قبل 
المجل�ص الت�سريعي في اإجراءات تعيين كبار الموظفين، وبالتالي، فاإن رقابة القا�سي الإداري تمتد على 

عملية التعيين ككل، بما فيها قرار المجل�ص الت�سريعي بالموافقة على التعيين اأو رف�سه. 
اإن المعايير اأو الأ�س�ص الفقهية التي يتبناها فقهاء القانون توؤثر اأي�سًا على اجتهاد الق�ساء الإداري في 
القرارات  اخت�سا�سه. هذه  تدخل �سمن  اأنها  وبالتالي على  اإدارية،  اأنها  القرارات على  بع�ص  اعتبار 
الفل�سفية  الفقهية  النظرية  اأو  الأ�سا�ص  اأو  المعيار  النظر عن  بغ�ص  اإدارية،  الق�ساء  يعتبرها  قد  التي 
التي يتبناها، لي�ست حكرًا على ال�سلطة التنفيذية المركزية )التي قد تتبنى في الوقت ذاته، كما راأينا 
�سابقًا، قرارات »حكومية«، وبالتالي يدخل تنظيمها �سمن القانون الد�ستوري( بل ت�سمل الهيئات الإدارة 
الالمركزية ب�سقيها، الإقليمية والمرفقية. بل اأكثر من ذلك، فقد ي�سدر عن هيئات الدولة الرئي�سية 
الت�سريعية  لل�سلطتين  لي�ست �سمن ممار�ستها  والمحاكم -   قرارات  الت�سريعي  المجل�ص  الأخرى  -  ومنها 
والق�سائية )وهو ما يدخل تنظيمه �سمن القانون الد�ستوري، كما الأعمال الحكومية( بل قرارات ذات 

طابع اإداري، وذلك ان�سجامًا وتدعيمًا لمبداأ الف�سل بين ال�سلطات وال�ستقالل فيما بينها. 
فعلى �سبيل المثال، يخ�سع الموظف الإداري الذي يعمل في المجل�ص الت�سريعي وفي المحاكم، لقواعد 
القانون الإداري.)547( كذلك الأمر بالن�سبة للقرارات ال�سادرة عن مجل�ص الق�ساء الأعلى ب�سفته �سلطة 
اإدراية ولي�ص �سلطة ق�سائية.)548( كما تدخل القرارات ال�سادرة عن رئا�سة المجل�ص الت�سريعي، فيما 
ت�سمل  قد  �سالحياتها  اأن  كما  الإدارية.)549(  القرارات  �سمن  الت�سريعية،  بالعملية  الخا�سة  تلك  عدا 
الرقابة على بع�ص قرارات هيئات وموؤ�س�سات لي�ست من �سمن الإدارة المركزية اأو الالمركزية، اإل اأنها 
تقدم خدمات ون�ساطات تهدف لتحقيق ال�سالح والنفع العام، اأو لأن الدولة ارتاأت تفوي�ص هذه المهام 
اإليها فتقوم الجهة الخا�سة ب�سمان اإدارة بع�ص المرافق العامة وذلك عن طريق عقد اإداري يجعل من 

بع�ص ما ينتج عن اأ�سخا�ص القانون الخا�ص، م�ساهمة في اإدارة المرافق العامة.
)547(  حيث اعتبرت المادة رقم )79( من قانون ال�سلطة الق�سائية العامل في المحاكم على اأنه موظف عام، حيث ن�ص على 

�سريان قانون الخدمة المدنية على العاملين في المحاكم.
)548(  انظر قانون ال�سلطة الق�سائية وخا�سة المواد )44 - 46( الخا�سة بالتظلمات والطعن في القرارات الإدارية بحق الق�ساة 

و�سالحيات محكمة العدل العليا، وم�ساءلة الق�ساة تاأديبيًا )المواد 47 - 59(.
)549(  على �سبيل المثال، عندما يقوم رئي�ص المجل�ص بتبني قرارت ذات طابع تنظيمي، و�سمن �سالحيته بالإ�سراف على تنفيذ 

ما ورد في المادة )107( من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي الذي ين�ص على اأن »المحافظة على النظام والأمن العام 
داخل حرم المجل�ص من اخت�سا�سه وحده،« فاإنه يمار�ص �سلطة »ال�سبط الإداري« ولي�ص �سلطة ق�سائية، وهو بذلك خا�سع 

لرقابة القا�سي الإداري. 

عن  وتمييزها  اإدارية  اأنها  على  القرارات  بع�ص  تكييف  بعملية  يحيط  الذي  والإرباك  الغمو�ص  اإن 
القرارات »الت�سريعية« و»التنفيذية« و»الق�سائية«، )الذي يبدو وا�سحًا في الكثير من الأدبيات والآراء 
اأو اخت�سا�سات الدولة، الت�سريعية  اأ�سا�سه الخلط ما بين »ال�سلطات الثالث« )وهي مهام  الفقهية(، 
والتنفيذية والق�سائية( واأجهزة الدولة التي تمار�ص هذه ال�سلطات. فال�سلطات الثالث تدخل جميعها 
ي�سير  الذي  ال�سيق،  بالمعنى  ولي�ص  الوا�سع،  )بالمعنى  »الحكومية«  بالأعمال  ت�سميته  يمكن  ما  �سمن 
اإلى اأعمال اأحد اأجهزة الدولة الرئي�سية، األ وهو مجل�ص الوزراء(، وهي بالتالي تتميز بعدم ال�ستقرار 
توؤثر  برلمانية  اأكثرية  في  فتنعك�ص  وتقلبها،  ال�سعبية  الإرادة  وتغير  النتخابات  نتائج  على  واعتمادها 
ثقة  على  الح�سول  ي�سمن  وبما  البرلمانية  لالأكثرية  تبعًا  الحكومة  �سيا�سات  فتتغير  الحكومة،  على 
ب�سكل مبا�سر  تتاأثر  واإن ل  الق�سائية،  ال�سلطة  اأن ح�سلت عليها. وحتى  بعد  البرلمان وعدم فقدانها 
اأن  مبا�سرة، حيث  بطريقة غير  تتاأثر  اأنها  اإل  والتنفيذية،  الت�سريعية  ال�سلطة  كما  النتخابات  بنتائج 
الأكثرية البرلمانية الجديدة قد تقوم بتغيير الت�سريعات الناظمة لعمل المحاكم. بكلمات اأخرى، فاإن 
المجل�ص الت�سريعي والحكومة والمحاكم هي الأجهزة الرئي�سية الثالثة لممار�سة �سلطات الدولة الثالث 

)الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية( اإل اأنها جميعًا تحتاج لالإدارة لكي تقوم بممار�سة �سلطاتها. 
اإن الخلط بين �سلطات الدولة الثالث واأجهزتها، اأ�سا�سه فهم خاطئ للف�سل بين ال�سلطات، حيث يقوم 
تمار�ص  التي  الحكومية  التخ�س�ص وال�ستقالل لالأجهزة  اأ�سا�ص  التقليدي، على  الف�سل، بمفهومه  هذا 
هذه ال�سلطات، وهو ما برر تاريخيًا )خا�سة بعد الثورة الفرن�سية في نهاية القرن التا�سع ع�سر( رف�ص 
في  القا�سية  الإدارة  )مفهوم  فيها  طرفًا  الإدارة  تكون  التي  النزاعات  في  للبت  الق�ساء  تدخل  الإدارة 
فرن�سا الذي تطور تدريجيًا ليخلق ازدوارجية في الق�ساء( وهو ما يف�سر اأي�سًا تردد الم�سرع في تقنين 
الحديث  المفهوم  اأما  الأخرى.)550(  القانون  حقول  في  النزعة  هذه  تطور  من  بالرغم  الإداري  القانون 
للف�سل بين ال�سلطات فاإنه يقوم على التعاون والتكامل والرقابة المتبادلة بين اأجهزة الدولة في ممار�سة 
ال�سلطات الثالث، بحيث ل يمكن لجهة اأو �سخ�ص اأو موؤ�س�سة اأن تحتكر جميع ال�سلطات اأو اإحداها لذاتها. 
بعك�ص ذلك، فاإن الأعمال الإدارية تتميز بالثبات وال�ستقرار،)551( حيث اإن الإدارة غير مدعوة للتغير 
بتغير الحكومات، ول بتغير الأكثرية البرلمانية. لهذا فاإن الدول ُتعنى دومًا بتجنيب الإدارة التقلبات 
ل  الذي  الدولة  وجه  وهي  �سلطاتها،  تعدد  من  بالرغم  الدولة  وحدانية  تعك�ص  الإدارة  لأن  الحكومية، 
تتغير مالمحه بتغير نتائج النتخابات. بكلمات اأخرى، ت�سكل الإدارة وجه الدولة الذي يدخل في عالقة 
ال�سالح  تحقيق  لغايات  وذلك  الإداري  ال�سبط  وتمار�ص  العامة  المرافق  فتدير  الأفراد،  مع  مبا�سرة 
العام. انطالقًا مما �سبق، فاإن بع�ص ما ينتج عن الأجهزة الرئي�سية في الدولة )البرلمان، والحكومة، 
والمحاكم( قد ل يكون تعبيرًا عن �سلطات الدولة الثالث، واإنما بب�ساطة قرارات �سادرة عن الأجهزة 

الإدارية في الدولة، ل�سمان ح�سن �سير المرافق العامة وال�سبط الإداري. 

)550(  للمزيد حول التطور التاريخي للقانون الإداري في فرن�سا منذ الثورة الفرن�سية، راجع: ڤوديل ودلڤولڤيه، القانون الإداري، 49 - 64. 

)551(  كنعان، القانون الإداري، 104. 
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بالمقابل، فاإن اأجهزة الدولة الإدارية قد تقوم ببع�ص الأفعال التي ل يمكن و�سفها باأنها اإدارية، من 
المثال،  اإدارية. فعلى �سبيل  واإن كانت كذلك من حيث �سكلها، ل�سدورها عن هيئة  حيث مو�سوعها، 
�سلطة  اأي�سًا  يمار�سون  ولكنهم  الإداري،  ال�سبط  �سلطة  ذاته  الوقت  في  ال�سرطة  اأفراد  بع�ص  يمار�ص 
ال�سبط الق�سائي. فعندما تقوم ال�سرطة بالقب�ص على اأفراد ع�سابة لورود معلومات ا�ستخباراتية عن 
تمار�ص �سالحيات  وبالتالي  الإداري،  ال�سبط  �سلطة  تمار�ص  فاإنها  م�سلح،  �سطو  بعملية  القيام  نيتهم 
ال�سلطة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وقوع الجرائم. لكنها عندما تالحق ع�سابة نفذت 
عملية �سطو م�سلح، وتقب�ص عليهم، وتعر�ص على المحكمة الأدلة لإدانتهم وتنفذ حكم المحكمة عليهم، 
فاإنها تمار�ص �سلطة ال�سبط الق�سائي ولي�ص �سلطة ال�سبط الإداري. وبالتالي، فاإن جهاز ال�سرطة عند 
ممار�سته لهذه ال�سالحيات والقرارات التي يتخذها في هذا التجاه، ل يخ�سع لرقابة القا�سي الإداري 
من حيث المو�سوع، اإذ اإنه بب�ساطة ينفذ قرارًا ق�سائيًا. بهذا المعنى، تبقى �سالحيات القا�سي الإداري 
هيئة  ل�سدوره عن  وذلك  في محتواه،  النظر  دون  الإدارية،  الهيئة  ال�سادر عن  القرار  على  الرقابية 
اإدارية ولكنه بالأ�سا�ص جاء تنفيذًا لقرار ق�سائي. كذلك الأمر بالن�سبة للحكومة عندما تتبنى في جل�سة 
العملية  في  بالم�ساهمة  تقوم  فاإنها  الت�سريعي،  المجل�ص  على  لتقترحه  قانون  م�سروع  الوزراء  مجل�ص 
الت�سريعية ول تقوم بعمل اإداري. وبالتالي فاإن رقابة القا�سي الإداري تنح�سر بالرقابة ال�سكلية على 
القرار )اأي على اإجراءات تبنيه والجهة المخت�سة بذلك( ولي�ص على محتواه وذلك لأن محتواه ياأتي 

�سمن ممار�سة ال�سلطة الت�سريعية، ولكنه، من حيث ال�سكل، �سادر عن هيئة اإدارية مركزية. 

الإدارة  �سالحيات  تحديد  تم  حيث  ال�سكلي،  المعيار  على  الأ�سا�ص  في  العتماد  تم  البحث  هذا  في 
المركزية التنفيذية والمعاونة. تدخل الإدارة المركزية �سمن موا�سيع القانون الإداري لأنها مرتبطة 
بالهيكلية الإدارية، اإل اأن هذا ل يعني بال�سرورة باأن جميع ما ي�سدر عن الهيئات الإدارية التنفيذية 
الق�ساء  رقابة  تحت  وبالتالي  الإدارية،  القرارات  �سمن  يدخل  ل�سالحياتها  ممار�ستها  في  والمعاونة 
اإدارية  ن�ساطات  المركزية هي  الإدارة  بها  تقوم  التي  الن�ساطات  باأن جميع  يعني  اأنه ل  كما  الإداري. 
اأي  الحكومية،  الأعمال  بع�سها �سمن  يدخل  بل  الإداري(،  ال�سبط  وممار�سة  العامة  المرافق  )اإدارة 
تلك الخا�سة بتحديد ال�سيا�سة العامة في البلد، التي تتميز بالتغير وعدم ال�ستقرار والتي تتغير بتغير 

اأولويات الحكومة وحاجات المجتمع والأغلبية الم�سيطرة والحاكمة. 

تمار�سها  �سالحيات  المركزية  الإدارية  لالأجهزة  فاإن  الذكر،  اآنفة  الحكومية  الأعمال  اإلى  بالإ�سافة 
اإدارية بالرغم من �سدورها عن  اإدارية، وبالتالي ل يمكن اعتبارها قرارات  لي�ص بحكم كونها �سلطة 
الإدارة المركزية، اإل اأن للقا�سي الإداري في بع�ص الدول، كما في فرن�سا على �سبيل المثال، �سالحية 
الرقابة عليها، حيث يدخل من بين �سالحيات القا�سي الإداري �سمان احترام مجل�ص الوزراء لمبداأ 
الم�سروعية عند تبنيه لئحة تنفيذية لقانون ما اأو نظام م�ستقل. اإن تبني لئحة تنفيذية اأو نظام م�ستقل 

بهذا المعنى، واإن كان قد �سدر عن مجل�ص الوزراء، فاإنه يدخل �سمن ممار�سة الدولة ل�سلطة الت�سريع 
اأن بع�ص الدول ح�سرت �سالحيات المحكمة الإدارية في  اإل  ثانوية(.  اإ�سدار ت�سريعات  )عن طريق 
الرقابة على القرارات الإدارية ولي�ص على احترام مجل�ص الوزراء، عند ممار�سته لل�سلطة الت�سريعية، 

لمبداأ هرمية الت�سريعات. 

2001م  ل�سنة  رقم )5(  النظامية  المحاكم  ت�سكيل  قانون  المادة )33 /2( من  تن�ص  فل�سطين،  وفي 
على اأن: »تخت�ص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي: ... 2 -   الطلبات التي يقدمها ذوو ال�ساأن باإلغاء 
اللوائح اأو الأنظمة اأو القرارات الإدارية النهائية، الما�سة بالأ�سخا�ص اأو الأموال ال�سادرة عن اأ�سخا�ص 
القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.« فهذا يعني باأنه من بين �سالحيات محكمة العدل العليا 
اإلغاء اللوائح والأنظمة ال�سادرة عن مجل�ص الوزراء اأي�سًا، اإذا ما خالفت ن�سًا قانونيًا اأعلى منها درجة، 

بغ�ص النظر عن مدى قيام محكمة العدل العليا فعليًا بممار�سة هذا الخت�سا�ص على اأر�ص الواقع. 

لمبداأ  الوزراء  احترام مجل�ص  الرقابة على  في  الفل�سطيني  اأو  الفرن�سي  الإداري  القا�سي  قيام  اأن  اإل 
الم�سروعية عند تبنيه لوائح تنفيذية ل يجعل من هذه اللوائح قرارات اإدارية. مع ذلك، فاإن اإجراءات 
القانون  اإن  ال�سكل(، حيث  الإداري )من حيث  القانون  موا�سيع  يدخل �سمن  التنفيذية  اللوائح  تبني 
كما  اإدارية مركزية،  هيئة  وهو  الوزراء -    اأي مجل�ص  الت�سريعات  -    بالجهة م�سدرة هذه  يهتم  الإداري 
يهتم بالإجراءات التي تتبعها لتحقيق ذلك. في الوقت ذاته، فاإن عدم اخت�سا�ص محكمة العدل العليا 
في النظر في قرارات �سادرة عن بع�ص اللجان اأو الهيئات )كما هو الحال على �سبيل المثال للقرارات 
ال�سادرة عن لجنة النتخابات، خا�سة بعد اإن�ساء محكمة متخ�س�سة لق�سايا النتخابات،)552( اأو في 
النزاعات المرتبطة بالجمارك اأو ال�سرائب في بع�ص الدول( ل ينفي �سفة »الإدارية« عن تلك القرارات 

واإنما بب�ساطة يعني وجود محكمة متخ�س�سة لهذه القرارات الإدارية. 

لقد واجه الباحث �سعوبات واإ�سكاليات كثيرة اأثناء تح�سير هذا البحث، فتراكم الت�سريعات ذات العالقة 
فاإن  بالمقابل،  ال�ساري.  القانون  لمعرفة  القانونيين  لدى  اإرباك  اإلى  يوؤدي  اأحيانًا  وتناق�سها  واختالفها 
اأو حتى مراجعة الأدبيات، قد ل تعك�ص بال�سرورة الو�سع القائم  الت�سريعات وقرارات المحاكم،  درا�سة 
لكتب فقهية  بالمجمل ترجمات  الفل�سطيني هو  الإداري  التنظيم  ما كتب عن  اإن  الواقع. كما  اأر�ص  على 
البحث  الأردن وم�سر( مما جعل هذا  الإداري في دول مجاورة )خا�سة  للنظام  اأو حتى و�سف  اأجنبية، 
يعتمد في الأ�سا�ص على البحث الأ�سيل والمبا�سر، ب�سبب قلة المراجع التي ُتعنى بالنظام الإداري الذي ن�ساأ 
بعد اأو�سلو، اأو �سيق مو�سوعاتها وح�سرها بدرا�سة مو�سعية وغير �ساملة، اأو العتماد ب�سكل مبا�سر على 
تقديم و�سرح ن�سو�ص قانونية تم تبنيها، ولي�ص على درا�سة الإدارة في طريقة تنظيمها على اأر�ص الواقع. 

)552(  انظر المر�سوم الرئا�سي رقم )4( ل�سنة 1995 ب�ساأن النتخابات. 

�صالحيات ال�صلطة التنفيذية واإمتيازاتها وحدودها: ال�صلطة الفل�صطينية كحالة درا�صيةالدرا�صة الأوىل )2010(
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لئحة المراجع:)5))) 
النظام 	  في  ال�سلطات  بين  الف�سل  اإ�سكاليات  والم�ساءلة(.  النزاهة  اأجل  من  )الئتالف  اأمان 

ال�سيا�سي الفل�سطيني. �سل�سلة تقارير )3(: ال�سلطة التنفيذية وموؤ�س�ستا الرئا�سة ومجل�ص الوزراء. 
كانون اأول 2006. 

دوهاميل، اأوليفيه وايف ميني. المعجم الد�ستوري. ترجمة من�سور القا�سي وزهير �سكر. بيروت: 	 
الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1996.

خليل، عا�سم. »الإطار القانوني لحكم القطاع الأمني.« في: المدخل اإلى اإ�سالح القطاع الأمني 	 
للرقابة  . جنيف: مركز جنيف   46  - 29 ليتهولد،  واأرنولد  فريدريك  رولند  تحرير  فل�سطين،  في 

الديمقراطية على الأجهزة الأمنية، 2007. 
العام والمنازعات الإدارية. بيروت: من�سورات الحلبي الحقوقية، 	  �سعد، جورج. القانون الإداري 

 .2006

الطالبية، 	  للخدمات  العربي  المركز  عمان:  الأردني.  الإداري  القانون  مبادئ  علي.  �سطناوي، 
 .1994

الطهراوي، هاني علي. القانون الإداري. عمان : دار الثقافة للن�سر، 2006. 	 
عبد الوهاب، محمد رفعت. مبادئ واأحكام القانون الإداري. بيروت: من�سورات الحلبي الحقوقية، 	 

 .2005

ڤوديل، جورج، وپيار دلڤولڤيه. القانون الإداري )الجزء الأول(. ترجمة من�سور القا�سي. بيروت: 	 
الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، 2008. 

القي�سي، محيي الدين. القانون الإداري العام. بيروت: من�سورات الحلبي الحقوقية، 2007. 	 
كنعان، نواف. القانون الإداري )الكتاب الأول(. عمان: دار الثقافة للن�سر والتوزيع والدار العلمية 	 

الدولية للن�سر والتوزيع، 2002. 
معهد الحقوق. الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة الحكومة للعملية الت�سريعية: الواقع الفل�سطيني. 	 

بيرزيت: معهد الحقوق، 2007.

)553(  لقد ارتاأى الموؤلف عدم ذكر الت�سريعات الفل�سطينية �سمن لئحة الم�سادر والمراجع ب�سبب عددها. مع العلم اأنه تم ذكر 

جميع التفا�سيل المرتبطة بها في الحوا�سي. تجدر الإ�سارة اإلى ا�ستخدام الموؤلف للمقتفي – منظومة القوانين والت�سريعات 
الفل�سطينية، في معهد الحقوق – جامعة بيرزيت كم�سدر رئي�سي، مع العودة اإلى ال�سورة المتوفرة عن الت�سريع كما وردت 

في الوقائع الفل�سطينية.

الدرا�صة الأوىل )2010(

الدرا�سة الثانية

عملية تح�سير الد�ستور الفل�سطيني وطريقة تبنيه: 

لماذا؟ كيف؟ ولماذا الآن؟

تنويه: ن�سرت هذه الدرا�سة ب�سكلها الأ�سلي في مجلة »درا�سات« ال�سادرة عن الجامعة 
الأردنية، عام 2009. وقد تعذر التوا�سل مع هيئة تحرير المجلة ل�ستئذانها باإعادة 

الن�سر؛ بحكم اعادة هيكلة المجالت التي ت�سدرها الجامعة الأردنية.
لماذا؟  تبنيه:  وطريقة  الفل�سطيني  الد�ستور  تح�سير  »عملية  خليل،  عا�سم  التوثيق: 

كيف؟ ولماذا الآن؟«، درا�سات 36 العدد 2 )2009(: 223 -  242.
 ،)Chicago Manual of Style( �سيكاغو  نظام  با�ستخدام  الدرا�سة  توثيق هذه  تم 

اأ�سلوب »الموؤلف -  العنوان«.
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مقدمة
ا�ستحوذ م�سروع الد�ستور الفل�سطيني على اهتمام الخبراء وال�سيا�سيين وقد بقي هذا الحال ل�سنوات 
لل�سلطة  الأ�سا�سي  القانون  وتبني  تح�سير  عملية  رافق  عما  كثيرًا  يختلف  يكن  لم  حال  وهو  عديدة، 
الأول  اأن  هو  والد�ستور  الأ�سا�سي  القانون  بين  الفرق  اهتمام.  من  النتقالية  للمرحلة  الفل�سطينية 
مرتبط بالفترة النتقالية بينما ُيفتر�ص اأن يتم تبني الثاني بعد قيام الدولة.)1( ومن هنا البدء؛ اإذ اأن 
ل اأحد )تقريبًا( ي�سكك ب�سرورة القانون الأ�سا�سي لتطبيق مبادئ الحكم ال�سليم في اأرا�سي ال�سلطة 
الفل�سطينية بطريقة ت�سمن حرية وا�ستقاللية ال�سلطات الت�سريعية والق�سائية والتنفيذية، وتوفر حماية 
للمواطنين اأمام موؤ�س�سات ال�سلطة العامة وت�سمن م�ساركتهم في عملية �سنع القرار. لكن الأمر يختلف 
الآن؛ فمن تابع عملية تح�سير م�سروع الد�ستور ل يمكنه اإل اأن يت�ساءل عن �سبب هذا الهتمام ال�سعبي 
)ور�سات عمل، حلقات نقا�ص...( والدولي )م�ساهمة الخبراء في القانون الد�ستوري اأو الدعم مادي(. 
تناولت  والتي  ودوليون،  محليون  خبراء  اأعدها  التي  والتقارير  الدرا�سات  من  الكثير  ن�سر  تم  وقد 
الدرا�سات  تلك  في  خا�ص.)2(  ب�سكل  الفل�سطيني  الواقع  وفي  عام  ب�سكل  واأهميته  الد�ستور  مو�سوع 
عندما  الظماأ  ت�سفي  ل  لكنها  »لماذا؟«،  الأول:  البديهي  ال�سوؤال  على  كافية  اإجابة  نجد  والتقارير 
نم�سي قدمًا في ت�ساوؤلتنا: »لماذا الآن؟«؛ وهذا ت�ساوؤل م�سروع ومنطقي؛ فاإذا كان الد�ستور منوط 
لهذه  الدولة؟ هناك مخرجان  اإن�ساء هذه  يتم  اأن  قبل  الفل�سطينية، فما هي �سرورته  الدولة  بقيام 
ال�سيادة  معدومة  كانت  ولو  موجودة، حتى  الفل�سطينية  الدولة  اأن  بع�سهم  يعتبر  اأن  اأوًل،  الم�سكلة: 
ب�سبب الحتالل الإ�سرائيلي؛ وبالتالي فاإن وجود الد�ستور �سروري وممكن في الوقت الحالي اأي�سًا.)3( 

)1(   يمكن معاينة ن�ص م�سروع الد�ستور الفل�سطيني على ال�سفحة الرئي�سية لوزارة ال�سوؤون الخارجية لل�سلطة الفل�سطينية. للمزيد، 

راجع: ناثان براون، م�سودة د�ستور فل�سطني )امل�سودة الثالثة( )رام اهلل: المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية، 2003(. 
)2(  للمزيد حول هذه الكتابات، انظر لئحة المراجع العربية في هذه المقالة.  

)3(   قال د. اأحمد مبارك الخالدي، نائب رئي�ص لجنة الد�ستور: »اأ�سير اإلى نقطة اأ�سا�سية وهي اإن الدولة الفل�سطينية لم تتحقق في 

الوجود العملي بالمظهر ال�سيادي، كما هو الحال في الدول المجاورة، التي لها �سلطة موحدة وذات اخت�سا�ص اأ�سيل، واإنها ل 
ت�ستمد من م�سدر خارجي ول يوجد تاأثير عليها من م�سدر خارجي، يقيدها ويحد من اخت�سا�سها. والدول المجاورة تنفرد 
بو�سع القوانين والنظم التي تحقق الم�سلحة الوطنية لها. وهذه الخ�سائ�ص وال�سفات لم تتوفر لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 
واأرى اأن الد�ستور الفل�سطيني الم�ستند اإلى اإرادة ال�سعب، هو الكفيل بتحقيق هذه الخ�سائ�ص وال�سفات. ولعلي واأنا اأتحدث في 
هذا ال�سياق، اأوؤكد على حقيقة قانونية مقرة ومعترف بها منذ عام 1933 في اتفاقية »مونتيفيديو« اإذ تقول المادة الثالثة منها »اإنه 
بغ�ص النظر عن العتراف الدولي باأي دولة فاإنه يجوز لهذه الدولة اأن تعلن تج�سيد �سيادتها وت�سنع كل الت�سريعات التي تحقق 
م�سالحها الوطنية، واأن تنظم اأمورها وق�ساءها، واإن العتراف الدولي اأو عدمه ل ينق�ص هذا الحق«، وفي حالتنا فاإن اعتراف 
الم�سلحة  التي تحقق  والقوانين  الت�سريعات  ال�سيادة و�سن  اأو عدمه ل ينق�ص حقنا في تج�سيد  المتحدة  الوليات  اأو  اإ�سرائيل 
الوطنية الفل�سطينية. والعتراف الإ�سرائيلي اأو الأمريكي قد يكون عائقًا اأثناء ممار�سة ال�سيادة، ولكنه من الناحية القانونية ل 
يم�ص حقنا في و�سع الد�ستور والت�سريعات. وطبقًا لهذه التفاقية، فاإن من حقنا اأن نقاوم اأي قيد يفر�ص على اإرادتنا في ممار�سة 
ال�سيادة». راجع: اأحمد مبارك الخالدي، مالمح الد�ستور واأهمية ذلك يف جت�سيد ال�سيادة، محا�سرة األقاها خالل ندوة عقدها 

منتدى الفكر والحوار الوطني حول اإجراءات تج�سيد �سيادة الدولة، 2000. متوفر على ال�سفحة الإلكترونية التالية: 
.http: / /www.fateh.net /public /newsletter /2000 /151000 /5.htm

الدرا�صة الثانية )2009(

لكن تلك المواقف �سعيفة وتناق�ص نف�سها حيث يذكر م�سروع الد�ستور بو�سوح اأنه �سيتم تبنيه بعد 
قيام الدولة الفل�سطينية. ثانيًا، يكتفي بع�سهم بالإ�سارة اإلى اأن كتابة الد�ستور تاأتي �سمن التح�سير 
للدولة الفل�سطينية؛ وعندما يعجزون عن اإقناعنا بكيفية م�ساهمة الد�ستور في بناء الدولة، يكتفون 
بالإ�سارة اإلى كون تح�سير الد�ستور �سرطًا من �سروط خارطة الطريق �سمن المرحلة الأولى. وهذا 

اأي�سًا موقف �سعيف، لأنه يكتفي بو�سف الأمور وكاأنها من حتميات القدر دون تحليل وتمحي�ص.
الد�ستورية  الحركة  العتبار  بعين  تاأخذ  ل  اأنها  اإذ  جزئية،  تبقى  الحلول  تلك  باأن  قناعة  على  اإننا 
المعا�سرة ب�سكل عام، وخ�سو�سًا منذ الن�سف الثاني للقرن الع�سرين الذي �سهد ظاهرة »عولمة« 
ت�سبيه  تم  فاإذا  وجوده.  يبرر  وما  البحث  هذا  اأهمية  تكمن  وهنا  الد�ستورية؛)4(  بال�سلطة  ي�سمى  ما 
الد�ستورية  المخولة بذلك )ال�سلطة  الجهة  تبنيه من خالل  يولد عند  بالكائن الحي، فهو  الد�ستور 
التاأ�سي�سية(، في حال وجود فراغ قانوني ناتج عن تاأ�سي�ص دولة جديدة اأو تغيير جذري في النظام 
للد�ستور القديم؛)5( ولكنه  اأو انقالب، وهو ما يكون بمثابة »�سهادة وفاة«  الحاكم نف�سه نتيجة ثورة 
عن  تتميز  وهي  المعدلة،  الد�ستورية  )ال�سلطة  اأجزائه  بع�ص  تعديل  خالل  من  ويتطور  ينمو  اأي�سًا 

ال�سلطة الد�ستورية التاأ�سي�سية باإجراء تعديالت بالطريقة التي ي�سمح بها الد�ستور نف�سه(.)6( 

اأما    »framing power« والإنكليزي   »pouvoir constituant originaire« الفرن�سي  للم�سطلح  ترجمة  التاأ�سي�سية:  الد�ستورية  ال�سلطة    )4(

ال�سلطة الد�ستورية المعدلة فهي ترجمة للم�سطلح الفرن�سي »pouvoir constituant dérivé« والإنكليزي »amending power«. ظهرت 
»ال�سلطة الد�ستورية« في اأمريكا ال�سمالية اأوًل ولكن �سياغتها على �سكل نظرية متكاملة جاء بف�سل كتابات �سايي�ص بعد الثورة الفرن�سية. 
هذا يعني باأن »ال�سلطة الد�ستورية« ارتبطت بظاهرة انت�سار الد�ساتير المكتوبة والجامدة والتي ارتبطت بدورها بثالثة م�سادر: اأوًل، 
الم�سدر الأمريكي، حيث كان الد�ستور المكتوب هو الو�سيلة الأف�سل لحماية اتحاد الم�ستعمرات الأمريكية بعد انف�سالها عن بريطانيا؛ 
ثانيًا، الم�سدر الفل�سفي الفرن�سي، وذلك لأن فرن�سا اأرادت اأن ت�سير اإلى بداية نظام جديد وهي تعتبر الد�ستور الخطوة الأولى التي تعبر 
الأمة من خاللها عن �سيادتها وعن العقد الجتماعي، وبالتالي للتمييز بين القوانين العادية والد�ستورية؛ ثالثًا، الم�سدر الفيدرالي، 
وذلك لترتيب العالقات بين ال�سلطة المركزية وبين �سلطة الوليات الأع�ساء في تلك الفيدرالية وذلك لحماية ذلك التفاق من التغييرات 
اأحادية الجانب. تجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن هنالك طريقتين للتعامل مع الد�ستور: من حيث المو�سوع اأو من حيث ال�سكل. فالد�ستور من 
تبنيه  يتم  اإلى ن�ص  في�سير  ال�سكل  اأما من حيث  الثالث؛  ول�سلطاتها  للدولة  المنظم  المتكامل  النظام  اإلى ذلك  ي�سير  المو�سوع  حيث 
بطريقة مختلفة عن القوانين العادية ومن قبل »الم�سرع الد�ستوري«، وي�سمو ذلك الن�ص مهما كان محتواه على القوانين العادية بغ�ص 
النظر عن المو�سوع الذي تنظمه؛ هذا يعني باأنه قد تكون هنالك دول معينة بدون د�ستور من حيث ال�سكل )بريطانيا واإ�سرائيل على 
�سبيل المثال( لكن ل توجد اأي دولة بدون د�ستور من حيث الم�سمون؛ هذا يعني اأي�سًا اأن بع�ص القوانين )المنظمة لل�سلطة الق�سائية 
مثاًل( اأو الأنظمة الداخلية )للمجل�ص الت�سريعي مثاًل( تكون جزءًا من »الد�ستور« من حيث المو�سوع ولكنها لي�ست بال�سرورة جزءًا من 
الد�ستور من حيث ال�سكل؛ من ناحية اأخرى، قد يكون تنظيم بع�ص الأمور )تنظيم الدفن في المقابر اأو منع ا�ستهالك الكحول( جزءًا 
من الد�ستور من حيث ال�سكل حتى واإن كانت ل تمت ب�سلة بال�سلطات الثالث اأو بالحريات العامة والحقوق الأ�سا�سية. في هذا البحث، 

نحن في �سدد الحديث عن طريقة تح�سير م�سروع د�ستور مكتوب وجامد )بالتالي: د�ستور من حيث ال�سكل(. 
)5(  Pierre Pactet, Institutions Politiques, Droit Constitutionnel, 15e éd., Coll. U, Série Droit (Paris:  Armand Colin, 

1996), 69.
)6(  Jean Gicquel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 16ème éd. (Montchrestien, 1999), 162; Claude 

Klein, “A Propos Constituent Power: Some General Views in a modern Context,” in: National Constitutions in 
the Era of Integration, edited by Antero Jyränki (The Hague: Kluwer International Law, 1999), 32 - 33; I. Shiba, 
“Le pouvoir constituent,” in The Modern Constitution (Fribourg - Switzerland: University Press, 1988), 107 - 114.

عملية حت�صري الد�صتور الفل�صطيني وطريقة تبنيه: ملاذا؟ كيف؟ وملاذا الآن؟
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للد�ستور  التح�سير  عملية  في  الدولي  المجتمع  ي�سارك  اأن  الم�ستهجن  من  لي�ص  فاإنه  هنا،  من 
الطبيعي  من  اإنه  اإذ  الفل�سطينية،  الدولة  لقيام  ك�سرط(  )اأو  ذلك كخطوة  يطلب  واأن  الفل�سطيني، 
جدًا اأن يتم البحث عن اأف�سل الو�سائل ل�سمان تطبيق ما يتفق عليه اأطراف النزاع على اأ�سا�ص حل 
الدولتين ل�سعبين. الد�ستور �سروري اإذن لتثبيت حٍل �سيا�سي دائم ينوي الإ�سرائيليون والفل�سطينيون 
التو�سل اإليه من خالل محادثات ثنائية، وفي اإطار ال�سرعية الدولية. لكن الد�ستور يتوج اأي�سًا م�سيرة 
ولكنها  لهم  وا�سحة  بهوية  الدولي  الم�سرح  دخلوا  الذين  الحديث  الفل�سطينيين  تاريخ  في  طويلة 
مجهولة لغيرهم )عن ح�سن اأو عن �سوء نية( والذين فهموا طريقة عمل الموؤ�س�سات الدولية واأظهروا 
للجماعة الدولية باأن حقوقهم م�سروعة وباأنهم ي�ستحقون كغيرهم من ال�سعوب اأن يقرروا م�سيرهم، 
على اأر�سهم، واأن هذا الحق لن يكون على ح�ساب �سعوب المنطقة بل مبني على احترام ال�سرعية 
الدولية. وبالتالي، فاإن الد�ستور هو ثمرة تيارات مختلفة تجيب على �سغوطات )م�سروعة لالأ�سباب 
التي ذكرناها( محلية ودولية. وبالتالي، فاإن على من ُيح�سر الد�ستور اأن ياأخذ بعين العتبار �سرورة 
توفير ال�سرعية ال�سعبية من جهة وال�سرعية الدولية من جهة اأخرى. اإن غياب اإحداهما �سيوؤدي اإلى 
ف�سل م�سروع الد�ستور واإ�سافته اإلى الالئحة الطويلة للوثائق الفل�سطينية والدولية التي ن�سيناها )اأو 

تنا�سيناها اأحيانًا(. 
لكن الخطر الحقيقي هو اأن نمالأ الد�ستور بمتطلبات كثيرة ومتناق�سة اأحيانًا توؤدي اإلى تمزقه لي�سبح 
وثيقة رمزية اأهدافها �سيا�سية اأكثر من كونها م�سروعًا د�ستوريًا متكاماًل لبناء دولة يحكمها القانون، 
المثلث  الأولويات تمثل  الفل�سطينية. هذه  بالهوية  الت�سحية  اإ�سرائيل دون  اتفاق �سالم مع  ولحماية 
الذي ل يمكن لأي دولة معا�سرة اأن توجد دونه، وهي ا�ستك�ساف هويتها الخا�سة، والدخول في عالقات 
اإطار القانون وال�سرعية الدولية. وبالتالي، فاإن الد�ستور في الواقع الفل�سطيني  مع دول اأخرى، في 
هو اأي�سًا عامل ا�ستقرار، اإذ اإنه يتوج م�سيرات مختلفة وي�سالح بينها: م�سيرة )اإعادة( بناء الأمة، 
م�سيرة ال�سالم وم�سيرة الديمقراطية؛ اأحدها بداأ والآخر طور التكوين والثالث هو م�سروع الم�ستقبل، 
لكنها كلها مرتبطة مع بع�سها ول يمكن لها اأن توجد وحدها. لكن الم�سكلة هي اأن تلك الم�سيرات 
لي�ص لها اأن تتفق بال�سرورة لأن اأولوياتها قد تختلف: ق�سية الالجئين والقد�ص مثاًل ت�سكالن حجر 
الزاوية في البنية القومية الفل�سطينية، بينما ي�سكل الأمن والحفاظ على الهوية اليهودية لإ�سرائيل 
ال�سروط الالزمة لتحقيق تلك  العمل على توفير  اإن  الفل�سطينيين.  اتفاق مع  الأ�سا�سي لأي  ال�سرط 
وتوفير  الإن�سان  احترام حقوق  مثل  اأخرى،  باأولويات  الت�سحية  اأحيانًا من خالل  يتم  قد  الأولويات 

الحكم النزيه والعادل لالأفراد، وهي اأ�سا�ص اأي مجتمع ديمقراطي يحكمه القانون. 
الجديد اإذن في بحثنا هذا هو اأننا �سنقوم بدرا�سة نقدية لعملية تح�سير م�سروع الد�ستور الفل�سطيني 
الد�ستورية  لل�سلطة  الكال�سيكية  النظرية  الم�ستقبل على �سوء  في  تبنيه  فيها  �سيتم  التي  والطريقة 
الد�ستور  اإلى  نظرتنا  تكون  كيال  المعا�سرة  الد�ستورية  والحركة  الدولي  القانون  اإطار  في  وو�سعها 
الفل�سطيني جزئية بل �ساملة. ولتحقيق ذلك، �سنتبنى المنهج التاريخي ال�سردي في الف�سل الأول 

الدرا�صة الثانية )2009(

لنتمكن من تتبع تطور النظام القانوني والد�ستوري في فل�سطين منذ النتداب البريطاني وحتى قيام 
ال�سلطة الفل�سطينية، وتبني القانون الأ�سا�سي وانتهاء الفترة النتقالية والعمل على تح�سير م�سروع 

الد�ستور الفل�سطيني تح�سيرًا لقيام الدولة. 
اأما في الجزء الثاني ف�سنقوم بعر�ص بع�ص الإ�سكاليات المرتبطة بالد�ستور الفل�سطيني )من حيث 
�سرعية ومحدودية من ي�سع الد�ستور ويتبناه، العالقة بين الد�ستور والدين...( وعر�ص التناق�سات 
الممكنة بين حاجات وطنية وتحديدات خارجية يكون الهدف من خاللها محاولة تف�سير قيام من 
وتبني  الدولة  قيام  اأثر  تقييم  محاولة  وبالتالي  غيرها،  دون  محددة  خيارات  بتبني  الد�ستور  و�سع 
الد�ستور على الق�سية والحقوق الفل�سطينية. ولتحقيق ذلك ل بد من تحليل بع�ص مواد م�سروع الد�ستور 
الفل�سطيني اأحيانًا ومقارنة محتواها اأحيانًا اأخرى، �سواء مع القانون الأ�سا�سي من جهة اأو مع د�ساتير 
عربية واأجنبية من جهة اأخرى بالقدر الذي يقت�سيه اإثبات فر�سية هذا البحث. و�سيكت�سف القارئ 
الوقت  في  تبنيه هي،  فيها  �سيتم  التي  والطريقة  الفل�سطيني  الد�ستور  تح�سير  عملية  باأن  تدريجيًا 
اأي�سًا  و�سيكت�سف  ومتميزة عنها؛  العربية  بالد�ساتير  �سبيهة  و�سرية،  �سفافة  و�ساذة،  نف�سه، طبيعية 
-كاأي ن�ص مكتوب -   لي�ص خاليًا من ال�سوائب اإل اأنه يعتبر من اأف�سل الن�سو�ص  اأن م�سروع الد�ستور 
الد�ستورية التي كتبت حتى الآن اإذا اأخذنا بعين العتبار طبعًا الإطار العام الذي تم تح�سيره فيه؛ 
اأي�سًا باأن عملية تح�سير الد�ستور الفل�سطيني قبل قيام الدولة تدخل وب�سكل مبا�سر في  �سيكت�سف 

اإطار التطور الد�ستوري الذي �سهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. 
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الف�سل الأول: 

اأي د�ستور لأي نظام قانوني فل�سطيني؟

لقد تميز النظام الد�ستوري والقانوني في فل�سطين بغمو�سه وتنوعه وا�ستمرار تغييره لثالثة اأ�سباب 
النقاط  من  الكثير  ولأن  عام،  ب�سكل  المرتبك والمتغير  ال�سيا�سي  الو�سع  ب�سبب  اأوًل،  الأقل:  على 
م�سير  على  تعتمد  الفل�سطينية -    بالجن�سية  الحق  واأ�سحاب  الفل�سطينية  الدولة  كحدود  المهمة  -   
ثانيًا،  الفل�سطينية؛  الدولة  قيام  وعلى  الدائم،  الحل  �سمن  الإ�سرائيلية،  الفل�سطينية  المحادثات 
اإن كانت  الأر�ص  ال�سارية على  القوانين  يتجاهل  اأن  ي�ستطيع  بب�ساطة، ل  الفل�سطيني،  الد�ستور  لأن 
اأن  ي�ستطيع  ل  الد�ستور  لأن  ثالثًا،  فل�سطينية؛  اأو  اإ�سرائيلية  اأردنية،  م�سرية،  بريطانية،  عثمانية، 

يتجاهل الإعالنات والوثائق ال�سادرة عن ممثلي ال�سعب الفل�سطيني التقليديين.)7( 

المبحث الأول: الخبرات الد�ستورية التي عرفتها الأرا�سي الفل�سطينية 

الدولة  عرفت  وقد  تقريبًا.  قرون  اأربعة  لمدة  العثمانية  المرباطورية  �سمن  فل�سطين  بقيت  لقد 
العثمانية في القرن التا�سع ع�سر حركة اإ�سالحات لم ي�سبق لها مثيل ومن �سمنها تبني د�ستوٍر مكتوب 
يمنح حق المواطنة العثمانية للفل�سطينيين اأي�سًا )مع العلم اأن فل�سطين لم تكن وحدة اإدارية واحدة(، 
فقد تبنى ال�سلطان عبد الحميد الد�ستور الأول في 2 /12 /1876 م�ستهديًا بالد�ستور البلجيكي لعام 
1831 والبرو�سي ل�سنة 1850، اأما الد�ستور الثاني فقد تم اإقراره بعد ثورة »تركيا الفتاة« �سنة 1908 

ولم يتم اإيقاف العمل به ر�سميًا لكن انتهى العمل به �سمنيًا.)8( 
عليها  ت�سري  وبالتالي  محتلة  اأرا�سي  فل�سطين  اأ�سبحت   1917 �سنة  البريطانية  القوات  دخول  بعد 
وبداأت  الدولية  القوانين  تلك  تجاهلت  البريطانية  القوات  اأن  غير   ،1907 ل�سنة  لهاي  التزامات 
لكن  بلفور.  وعد  لتطبيق  وذلك  الأرا�سي  قوانين  وخ�سو�سًا  المحلية،  للقوانين  التدريجي  بالتغيير 
فل�سطين في ذلك الوقت بقيت )نظريًا على الأقل( جزءًا من �سوريا وبالتالي تقع قانونيًا تحت ولية 

الفل�سطينية،  الدرا�سات  الفل�سطيني،« جملة  الواقع  في �سوء  الد�ستورية  ال�سلطة  »اإ�سكاليات  راجع: عا�سم خليل،  للمزيد،    )7(

العدد 63 )2005(:32 - 39.
)8(   لمزيد من المعلومات عن الخبرات الد�ستورية التي عرفتها الأرا�سي الفل�سطينية منذ العثمانيين يمكن مراجعة:  

Anis Kassim, “Legal Systems and Developments in Palestine,” Palestine Yearbook of International Law, vol. I 
(1984): pp.19 - 35; Anis Al - Qasem, “Commentary on Draft Basic Law for the Palestinian National Authority in 
the Transitional Period,” Palestine Yearbook of International Law, VII (1992 /1994): pp.187 - 211; Anis Al - Qasem, 
“The Draft Basic Law for the Palestinian National Authority,” in The Arab - Israeli Accords: Legal Prospective, 
CIMEL Book Series No.1, edited by Eugene Cotran and Chibli Mallat (London - The Hague - Boston: Kluwer Law 
International, 1997), pp.101 - 135. 

الدرا�صة الثانية )2009(

حكومة الملك في�سل )1919–1920(. هذا ما قد يف�سر م�ساركة الفل�سطينيين في الموؤتمر ال�سوري 
اإعالن   1920 اآذار  في  عقدت  التي  الثانية  جل�سته  في  تبنى  والذي   )83 اأ�سل  من  فل�سطيني   17(
ولبنان  �سوريا،  للدولة، وهي  المكونة  للوحدات  الإدارية  ال�ستقاللية  تمنح بموجبه  الذي  ال�ستقالل 

وفل�سطين، و�سرق الأردن. 
نتيجة قرار النتداب في 24 /7 /1922 )تبنى وعد بلفور وترك لبريطانيا واجب تطبيقه في فل�سطين( 
والذي دخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجل�ص ع�سبة الأمم في 29 /9 /1923، قامت بريطانيا بت�سريع 
اأ�سبحت،  اأن فل�سطين تحت النتداب  عملية التغيير القانونية، لكن ما يميز تلك الفترة حقيقة هو 
ولأول مرة في تاريخها الحديث، وحدة قانونية واإدارية واحدة مع �سلطات ت�سريعية وق�سائية وتنفيذية 
متركزة في �سخ�ص المندوب ال�سامي. وقد قام العر�ص البريطاني بتبني د�ستور فل�سطين �سنة 1922 
وقد كان د�ستورًا مرنًا اإذ اإنه ين�ص على اأنه يمكن تغييره عند ال�سرورة وهذا ما جرى فعاًل عن طريق 
الفرمانات التي اأ�سدرت �سنة 1923، 1933، 1935 و1939 بالإ�سافة اإلى التعليمات الملكية ل�سنة 

1932 و�سنة 1940. 

الفترة التي تلت النتداب )الذي انتهى ر�سميًا في 15 /5 /1948( هي فترة تق�سيم فل�سطني اإلى ثالثة 
اأجزاء، انعك�ست على النظام القانوني فيها والذي ما زال ظاهرًا حتى الآن؛ فقد تم اإعالن تاأ�سي�ص 
دولة اإ�سرائيل على 78.5 % من فل�سطين النتدابية بينما �سيطرت القوات الأردنية على ال�سفة الغربية 
من النهر وحتى �سرق القد�ص لت�سمها لحقًا اإلى ولية �سرق الأردن بعد انتخابات 24 /4 /1950 وقرار 
الوحدة لت�سبح »المملكة الأردنية الها�سمية«. وقد قام البرلمان )ن�سف اأع�سائه من الفل�سطينيين( 

بتبني د�ستوٍر يتالءم مع الو�سع الجديد �سنة 1952 وبالتالي حل مكان د�ستور فل�سطين النتدابي.
اأما غزة فقد وقعت تحت الإدارة الم�سرية مع الفرق اأنها اعتبرتها دائمًا ج�سمًا منف�ساًل عن م�سر؛ 
فل�سطين  د�ستور  يلغ  لم  ولكنه   1955 �سنة  لغزة  الأ�سا�سي  القانون  الم�سرية  الحكومة  تبنت  وقد 
النتدابي ما لم يتعار�ص مع القانون الأ�سا�سي، بينما جاء القرار الد�ستوري �سنة 1962 ليحل مكانه 
)بت�سجيع  غزة  في  عقده  تم  الذي  الفل�سطيني  الموؤتمر  في  رف�سه  تم  هذا  فل�سطين  تق�سيم  كلية. 
م�سري( في اأيلول 1948. وقد اأعلنت اللجنة العربية العليا تكوين حكومة عموم فل�سطني في 22 من 
ذلك ال�سهر وتعيين اأحمد حلمي عبد الباقي رئي�سًا لها وتم توجيه الدعوة اإلى �سخ�سيات فل�سطينية 
الح�سيني  اأمين  الحاج  انتخاب  وتم   1948/ 9/ 30 في  الفل�سطيني  الوطني  المجل�ص  لتكوين  مختلفة 
رئي�سًا له؛ وقام المجل�ص بتبني د�ستور موؤقت يتبنى النظام البرلماني دون اأن يكون لتلك الوثيقة تاأثير 
فعلي على اأر�ص الواقع. اإل اأن جمال عبد النا�سر قد قرر اإغالق مكاتب حكومة عموم فل�سطين في 

غزة �سنة 1959 ونقلها اإلى القاهرة لتختفي كلية مع موت رئي�سها عام 1963. 
وبعد اأن تم تاأ�سي�سها في موؤتمر القاهرة في كانون الثاني 1964، ورثت منظمة التحرير الفل�سطينية 
تعديله مرة واحدة فقط عام  تم  الذي  الفل�سطيني  القومي  الميثاق  وتبنت  الفل�سطينيين  تمثيل  مهمة 
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في  الوطني  المجل�ص  قرار  اإلى  هنا  الإ�سارة  من  لبد  الفل�سطيني.  الوطني  الميثاق  لي�سبح   1968

24 /4 /1996 باإلغاء كل الفقرات التي تدعو اإلى تدمير اإ�سرائيل دون اأن يتم اإعادة كتابة الميثاق الوطني.

الفترة التي تلت حرب حزيران 1967 هي فترة احتالل بالن�سبة لل�سفة الغربية وغزة وعليه فاإن القوانين 
بالمحافظة  اإ�سرائيل  قامت  وقد  الفل�سطينيين؛  وعلى  الأرا�سي  تلك  على  �سارية  الحرب  زمن  الدولية 
على النف�سال القانوني والإداري الموجود بين ال�سفة وغزة بل عملت على تعميقه، واأ�سدرت الأوامر 
ال�سلطات  وتمركزت  اأحيانًا.  التطابق  لدرجة  كثيرًا  المحتوى  ت�سابه  واإن  منف�سلة  بطريقة  الع�سكرية 
الثالثة )الت�سريعية، التنفيذية والق�سائية(  بيد الحاكم الع�سكري الذي يملك ال�سلطة العليا على الأر�ص، 
وقد عبر عن ذلك من خالل اأوامر واإعالنات قامت بتغيير الو�سع القانوني في الأرا�سي الفل�سطينية، 

بالإ�سافة اإلى تغييرات جذرية في النظام الق�سائي والإداري تهدف لخدمة وم�سلحة الحتالل.
اإذا دققنا النظر في الخبرات الد�ستورية والقانونية المختلفة التي عرفتها الأرا�سي الفل�سطينية نجد اأن: 

Ó  الفل�سطينيون لم ي�ساركوا اأبدًا في عملية تح�سير الد�ساتير )الد�ستور العثماني والنتدابي مثاًل( اأو كانت
م�ساركتهم جزئية )الد�ستور الأردني( اأو نظرية )القوانين الأ�سا�سية التي جرى فر�سها على غزة(.  

Ó  :الفل�سطينية لالأرا�سي  القانوني  الو�سع  غّير  بحدث  جديد  د�ستوٍر  فر�ص  عملية  ارتبطت  لقد 
اإلى تطبيق بنوده وخ�سو�سًا لت�سهيل تطبيق وعد  الد�ستور البريطاني ارتبط بالنتداب ويهدف 
بلفور؛ الد�ستور الأردني عام 1952 ارتبط بوحدة ال�سفتين؛ القانون الأ�سا�سي لعام 1962 ارتبط 

بالم�ساكل الداخلية الم�سرية بعد تفكك الدولة العربية المتحدة.
Ó  ال�سارية على الأرا�سي الفل�سطينية؛ هذا كان حال اأبقت القوانين  معظم الن�سو�ص الد�ستورية 

القوانين الأ�سا�سية الم�سرية التي اعتبرت اأن فقط القوانين التي تتناق�ص مع ن�سو�سها تعتبر 
لغية. بعك�ص ذلك، حل الد�ستور الأردني مكان الد�ستور البريطاني كلية.

Ó  القانوني الو�سع  على  مبا�سرة  ال�ستقالل  اإعالن  ول  فل�سطين  عموم  حكومة  اإعالن  يوؤثر  لم 
لالأرا�سي الفل�سطينية، اإل اأنها احتوت على الخطوط التي رافقت الحركة الوطنية الفل�سطينية 

وما زالت؛ بالتالي ل ي�ستطيع الد�ستور الفل�سطيني اأن يتجاهلها؟ 
Ó  غيرت الأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية التي تم فر�سها على الأرا�سي الفل�سطينية اأثناء الحتالل

للقانون  معار�ستها  من  بالرغم  الحتالل  م�سلحة  تخدم  بطريقة  والق�سائي  القانوني  النظام 
الدولي. لكن الفل�سطينيين قبلوها بطريقة غير مبا�سرة خالل اتفاقيات اأو�سلو، اإذ بقيت القوانين 
ال�سارية على الأر�ص فعالة اإلى اأن يتم ا�ستبدالها من قبل الم�سرع الفل�سطيني )بح�سب اتفاقيات 

اأو�سلو، كان من المفتر�ص اأن تتم هذه العملية بالتن�سيق مع الجانب الإ�سرائيلي(. 
ياأتي  وبالتالي  الفل�سطينيين؛  م�سلحة  تخدم  ل  قانونية  فو�سى  وا�سحة:  كانت  الو�سع  هذا  نتيجة 
كانت عبارة عن  بل  فل�سطيني  تنتج عن خيار  لم  والتي  ال�ساذة  الحالة  لهذه  الد�ستور كحل  م�سروع 

الدرا�صة الثانية )2009(

قوانين فر�ست عليها من الخارج، كما اأ�سار اإلى ذلك د. اأحمد مبارك الخالدي، نائب رئي�ص لجنة 
الد�ستور ورئي�ص لجنة ال�سياغة مبررًا �سرورة الد�ستور: »في فل�سطين لدينا مجموعة من القواعد 
الد�ستورية الموروثة ... ولكل من هذه القوانين الأ�سا�سية والنظم الد�ستورية �سيا�سة كانت تهدف اإلى 
تحقيقها. ولو حاولنا اأن نتتبع هذه ال�سيا�سات لوجدناها متناق�سة اإلى حد كبير... وعلى �سوء هذه 
التناق�سات في ال�سيا�سات التي هدفت هذه القوانين لتحقيقها، اأقول اأن فل�سطين تحتاج اإلى د�ستور 

يجمع ويوحد ما تبقى من هذه القواعد وبما يخدم الهدف الوطني الفل�سطيني.«)9(

المبحث الثاني: قانون اأ�سا�سي اأم د�ستور؟

مختلفتين،  تجربتين  بعد  الجزائر  في  الفل�سطيني  الوطني  المجل�ص  قبل  من  ال�ستقالل  اإعالن  جاء 
اأن ذلك  اإل  اأخرى،  النتفا�سة من جهة، واإعالن ملك الأردن النف�سال الإداري بين ال�سفتين من جهة 
التعريف  بح�سب  الدولة  عنا�سر  لتكمل  وال�سكان،  الأر�ص  على  �سيادتها  تمار�ص  مركزية  �سلطة  يخلق  لم 
اأ�سا�سي وذلك  اإلى قانون  باأن تلك »الدولة الجديدة« تحتاج  الوطني  راأى المجل�ص  للدولة؛ وقد  المتداول 
تم  واإثباته.  القانون  ذلك  بتح�سير  المركزي  المجل�ص  بتكليف  فقام  معقدًا،  قانونيًا  و�سعًا  ترث  لأنها 
�سباط   ،1993 اأول  كانون  )في  التنفيذية  للجنة  وتقديمها  الأ�سا�سي  القانون  من  الأولى  الن�سخ  تح�سير 
1994، وكانون اأول 1994( فتم نقا�سها في موؤتمرات عامة في الداخل والخارج لكن المجل�ص المركزي 

لم يناق�سها. في نف�ص الوقت، بداأت ال�سلطة الوطنية بالعمل تدريجيًا وا�ستالم ال�سلطات. وبعد التفاق على 
ق�سية النتخابات والمجل�ص الت�سريعي )اأو�سلو الثاني( وجب تغيير القانون الأ�سا�سي اأربع مرات اأخرى. 

 1997/ 10/ 2 1 /96( في  الثالثة )قانون رقم  الأ�سا�سي في قراءته  القانون  الت�سريعي  المجل�ص  اأقر 
التحديدات  �سمن  كان  الأ�سا�سي  القانون  اإقرار  اأن  ومع  ال�سلطة.  رئي�ص  تحفظات  من  بالرغم 
وال�سلطات التي ر�سمتها اتفاقيات اأو�سلو وهو ي�سمن �سلطات وا�سعة لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، اإل 
اأن الأخير رف�ص توقيعه مما اأدى اإلى زيادة التوتر في العالقة الم�سطربة اأ�ساًل بين المجل�ص ورئي�ص 
اإطار خطة المائة يوم في  اإطار من الغمو�ص ال�سيا�سي وكخطوة نحو الإ�سالحات في  ال�سلطة. في 
ال�سلطة الفل�سطينية، قام الرئي�ص عرفات بتوقيع القانون الأ�سا�سي واأ�سبح �ساري المفعول منذ ن�سره 
في الجريدة الر�سمية في 7 تموز 2002. اإن فعالية ذلك القانون الأ�سا�سي محددة بالوقت )الفترة 
النتقالية( والمكان )�سمن �سلطة المجل�ص، كما ن�ست التفاقيات( والأ�سخا�ص )فقط فل�سطينيو 

ال�سفة والقطاع( وتعديله يحتاج اإلى ثلثي اأع�ساء المجل�ص.
من ناحية اأخرى، وبناًء على قرار من رئي�ص اللجنة التنفيذية، تم تعيين جلنة د�ستورية يراأ�سها ال�سيد 
نبيل �سعث �سنة 1999 كخطوة لال�ستعداد للدولة، والتي ح�سرت م�سروع د�ستور لدولة فل�سطين في 14 
�سباط 2001 )الن�سخة الأولى(، ولكنها لم تحظ بالهتمام الالزم ب�سبب انتهاء الفترة النتقالية دون 

)9(   الخالدي، مالمح الد�ستور. 
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التو�سل لحل دائم بين الطرفين. بل على العك�ص، بداأت انتفا�سة الأق�سى.)10( تبنت خارطة الطريق، 
الفل�سطينية  الدولة  قيام  فاإن  موجودة  اإ�سرائيل  دولة  اأن  وبما  ل�سعبين«.  »الدولتين  حل  مرة،  ولأول 
الجانب  على  الخطوات  من  ب�سل�سلة  مرتبطة  كانت  واإن  الرئي�سية،  الطريق  خارطة  اأهداف  من  هو 
الفل�سطيني تحقيقها بخ�سو�ص الأمن والإ�سالحات. لكن الموعد المحدد لقيام الدولة الفل�سطينية 
بح�سب خارطة الطريق )عام 2005( تم تجاوزه وهناك موعد اآخر حاليًا، عام 2009 لكن – كي 
ن�ستعمل تعبير ال�سيد رابين -   »المواعيد غير مقد�سة«! ومن �سمن الخطوات التح�سيرية كان هناك 
بع�ص التعديالت في القانون الأ�سا�سي اأي�سًا وا�ستكمال عملية تح�سير الد�ستور الفل�سطيني. اإن عدم 
وجود دولة فل�سطينية بعد لم يثِن الفل�سطينيين عن عزمهم في تح�سير ن�ص د�ستوري »ُي�سرب فيه 
الد�ستور  ُتعتبر عملية تح�سير  العك�ص،  بل على  المجاورة  العربية  بالدول  الأقل مقارنة  المثل« على 
خطوة اأ�سا�سية نحو قيام الدولة الفل�سطينية. وبالتالي يبقى القانون الأ�سا�سي معموًل به حتى يقوم 

�ساحب الحق بممار�سة ال�سلطة الد�ستورية التاأ�سي�سية بتبني د�ستور للدولة.
ُعين رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية ال�سيد محمود عبا�ص رئي�سًا للوزراء في 10 /3 /2003 ووافق المجل�ص 
الت�سريعي باأغلبية �ساحقة وتم تعديل القانون الأ�سا�سي خ�سو�سًا لإدخال من�سب رئي�ص الوزراء؛ اإل اأن 
رئي�ص الوزراء الفل�سطيني قدم ا�ستقالته بعد اأقل من �ستة اأ�سهر اإثر خالفات داخلية نتجت بعد معاودة 
الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  قبل  للوزراء من  رئي�سًا  اأبو عالء  تعيين  وتم  الهدنة،  وف�سل  العنف  اأعمال 
والت�سويت على الحكومة في وقت لحق من قبل المجل�ص الت�سريعي. في الوقت نف�سه، ن�سرت وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي الن�سخة الثانية والثالثة للد�ستور الفل�سطيني في 9 /2 /2003 و7 /3 /2003، 

ت�سبه اإلى حدٍّ كبير الن�سخة الأولى التي ن�سرت عام 2001 واإن قامت باإلغاء اأو تعديل بع�ص الفقرات. 
البلدية  النتخابات  اأن  الكثيرون  راأى  النتقالية،  الفترة  اأو�سلو -    اتفاقيات  بح�سب  كان  -    ما  تجاوز  مع 
والت�سريعية قد تمالأ الفراغ – من حيث ال�سرعية -   في الموؤ�س�سات الفل�سطينية. وقد بداأت عملية الت�سجيل 
في اأيلول 2004 تحت اإ�سراف 2300 مراقب دولي ومحلي. اإل اأن وفاة الرئي�ص عرفات في 11 /11 /2004 
�سارعت الأحداث. روحي فتوح، رئي�ص المجل�ص الت�سريعي، والموؤهل بح�سب القانون الأ�سا�سي بتولي اأمور 
ال�سلطة، عمل على التح�سير لالنتخابات الرئا�سية في اإطار ال�ستين يومًا والتي جرت في 9 /1 /2005؛ 
لل�سلطة الفل�سطينية. في الوقت نف�سه، تمت النتخابات  الثاني  اأ�سبح محمود عبا�ص الرئي�ص  وبالتالي 
النتخابات  تجري  اأن  المقرر  من  كان  بينما  مقررًا.  كان  كما  فل�سطينية  وقرى  مدن  عدة  في  البلدية 

الت�سريعية في تموز 2005 اإل اأن الرئي�ص الفل�سطيني عبا�ص اأجل موعدها اإلى 25 /1 /2006.
اأوًل، عدم تطبيق  الفل�سطينيون:  بالواقع الجديد الذي يعي�سه  التاريخ فقد ارتبطت  انتفا�سة الأق�سى لي�ست حدثًا خارج    )10(

اإ�سرائيل لتلك الفترة لفر�ص مزيد من  اإليها بح�سب الجدول الزمني المحدد؛ ثانيًا، ا�ستغالل  التفاقيات التي تم التو�سل 
التغييرات على اأر�ص الواقع؛ ثالثًا، تدهور الأو�ساع القت�سادية في الأرا�سي الفل�سطينية؛ رابعًا، ف�سل المفاو�سات حول الحل 
النهائي. وبالتالي فاإنه من الخطاأ بمكان اأن يعتبر بع�سهم اأن انتفا�سة الأق�سى مرتبطة بقرار �سيا�سي فل�سطيني لل�سغط على 
اإ�سرائيل؛ لكن ح�سر اأ�سبابها بزيارة رئي�ص الوزراء الإ�سرائيلي الحالي اإلى الحرم ال�سريف  -  واإن كانت بمثابة الق�سة التي 

ك�سرت ظهر البعير -  هو خطاأ كبير يدل على جهل لالإطار العام الذي كان ي�سود الأرا�سي الفل�سطينية في حينه.

الدرا�صة الثانية )2009(

الجهود  تجاه  اأخرى(  اأحيانًا  لال�ستهجان  ومثيرة  اأحيانًا  )مقنعة  تحفظات  الكثيرون  اأبدى  لقد 
ثانيًا(.  الد�ستور  وم�سروع  اأوًل  الأ�سا�سي  )القانون  د�ستوري  ن�ص  تح�سير  اإلى  الرامية  الفل�سطينية 
الحتالل  با�ستمرار  مرتبطة  وهي  كال�سيكية  اأ�سبحت  فكرة  على  اأحيانًا  ارتكزت  التحفظات  وهذه 
الإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية و�سيا�سة فر�ص الأمر الواقع وا�ستمرار بناء الم�ستوطنات وال�سور 
البقاء، �سواء على المدى  الغربية والذي يمنع قيام دولة فل�سطينية قادرة على  ال�سفة  الفا�سل في 
القريب اأو البعيد. بينما ارتبطت تحفظات غيرهم على الت�سكيك باإمكانية العرب عامة والفل�سطينيين 
خا�سة بالتاأقلم مع متطلبات الديمقراطية و�سيادة القانون والمحا�سبة والحكم ال�سليم. ودون الدخول 
في جدل عقيم مع هذه المجموعة اأو تلك، �سنكتفي بقراءة الأحداث التي تلت وفاة الرئي�ص عرفات 
قبل  اأهلية  اأو حتى حرب  اأمنية  وفو�سى  ال�سلطة  على  و�سراع  بكارثة  بالتنبوؤ  الكثيرون  ت�سارع  حيث 
اأن يلفظ الرئي�ص اأنفا�سه الأخيرة في الم�ست�سفى الع�سكري الفرن�سي! لكن اأيًا من هذه التنبوؤات لم 
القانون  الفل�سطينيون حرفيًا  اتبع  فقد  وال�سديق؛  العدو  اأذهل  الواقع  اأر�ص  على  ما جرى  تتحقق. 
الأ�سا�سي والتزموا بموعد ال�ستين يومًا لنتخاب رئي�ص جديد لل�سلطة الفل�سطينية و�سرعوا باإجراء 
تغييرات داخلية رامية »لترتيب البيت الفل�سطيني«، كما قيل مرارًا؛)11( هذه التغييرات تعك�ص ا�ستيعابًا 
باأن حق تقرير الم�سير ل يكفي وحده في مجتمع دولي يخلو من �سلطة مركزية تفر�ص  فل�سطينيًا 
اأي�سًا اأن كون اأحدهم �سحية ل يمنحه الحق بالنتقام بطريقة ع�سوائية. وبالتالي  اإرادتها؛ وفهموا 
فاإن الحوار الداخلي الفل�سطيني الذي دفع رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية الجديد باإعالن الهدنة اإيجابي 

)11(   تلك الإ�سالحات، واإن كانت �سرورية، اإل اأنها ل تكفي. هناك تغييرات اأخرى يجب اأن تح�سل وهي مرتبطة هذه المرة 

بالنظام الداخلي في اإ�سرائيل؛ تغييرات ل تهدف اإلى مزيد من الديمقراطية بل اإلى ديمقراطية مختلفة. اإن تلك التغييرات 
�سرورية في اإطار من الخلط الموجود حاليًا في اإ�سرائيل، باعتبار الو�سع في الأرا�سي الفل�سطينية وكاأنه �ساأٌن اإ�سرائيلٌي 
داخلٌي مح�ص، وكاأن ا�ستمرار احتالل الأرا�سي الفل�سطينية اأو انتهائه غير مرتبط ب�سعب ينا�سل من اأجل حقه في تقرير 
الم�سير على اأر�سه التي تم تق�سيمها اأوًل واحتاللها بالقوة ثانيًا. نكتفي هنا بالإ�سارة اإلى ثالث خا�سيات للنظام الإ�سرائيلي 
مرتبطة بطريقة �سنع القرار في اإ�سرائيل، والتي ت�سكل عائقًا اأ�سا�سيًا اأمام اإمكانية تحقيق �سالم �سامل مع الفل�سطينيين: 
واأي حزب �سيا�سي يحظى، بح�سب  انتخابية واحدة،  اإ�سرائيل وحدة  الإ�سرائيلي؛ حيث تعتبر دولة  اأوًل، نظام النتخابات 
بعقد تحالفات  الكبرى ملزمة  الأحزاب  فاإن  لذلك  الكني�ست.  بمقعد في  الأ�سوات يحظى  2  % من  الن�سبي، على  النظام 
بتعزيز  الحكومات  ا�ستمرت معظم  لماذا  مثاًل  يف�سر  قد  لتكوين حكومة. هذا  المتطرفة  الدينية  ال�سغيرة،  الأحزاب  مع 
الم�ستوطنات واإن كان معظم ال�سعب الإ�سرائيلي معار�سًا ل�سيا�سة ال�ستيطان. ثانيًا، طريقة �سنع القرار داخل الحكومة 
الم�ستوى  على  الوزراء  رئي�ص  التزامات  فاإن  وبالتالي  الحكومة،  داخل  ت�سويت  اإلى  تحتاج  القرارات  فمعظم  الإ�سرائيلية؛ 
الدولي تبقى تحت رحمة اأيديولوجيات الوزراء. فلناأخذ على �سبيل المثال خطة الن�سحاب من غزة والذي احتاج في جميع 
مراحله لموافقة الحكومة الإ�سرائيلية، الأمر الذي جعل عملية �سنع القرار حتى داخل ال�سلطة التنفيذية اأمرًا معقدًا للغاية. 
ثالثُا، و�سع القانون الدولي في اإ�سرائيل؛ حيث اإن التزامات اإ�سرائيل الدولية غير ملزمة اأمام القانون الإ�سرائيلي اإل اإذا 
تم تحويلها اإلى قانون داخلي. هذا يعني باأن المحاكم الإ�سرائيلية لن تلزم اأو تحا�سب الحكومة على عدم تطبيقها له. لهذا 
ال�سبب ت�ستمر الحكومة الإ�سرائيلية ببناء ال�سور الفا�سل دون اأي محا�سبة ق�سائية داخلية بالرغم من كونها مخالفة للقانون 

الدولي الإن�ساني، بح�سب تعبير محكمة العدل الدولية. 
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ويجب اأن ي�ستمر؛ كذلك الأمر بالن�سبة لم�ساركة معظم الأحزاب الفل�سطينية في النتخابات البلدية 
ال�سيا�سي  العمل  في  الم�ساركة  لكن  المقبلة.  الت�سريعية  النتخابات  في  بالم�ساركة  حما�ص  ورغبة 
داخل  الحوار  على  مح�سور  القرار  �سنع  يكون  اأن  واأهمها  ال�سيا�سي  العمل  اأ�سا�سات  قبول  تفتر�ص 
قرارات  طريق  عن  ولي�ص  الحكومية،  وغير  الحكومية  جميعًا،  الفل�سطينيين  تمثل  التي  الموؤ�س�سات 
اأحادية الجانب؛ لذلك فاإن على اأي مجموعة مقاومة تنوي الم�ساركة كحزب �سيا�سي اأن تعلن ر�سميًا 

رف�سها اللجوء اإلى عمليات انتحارية �سد المدنيين اأو حتى التهديد بها. 

لل�سراع  اإيجاد حل  العالم ل�سرورة  الكثير من دول  باأن هناك وعيًا متزايدًا لدى  ن�سير هنا  اأن  بد  ل 
الإ�سرائيلي الفل�سطيني بناًء على ال�سرعية الدولية، من خالل حل »الدولتين ل�سعبين« الذي تم تبنيه 
في خارطة الطريق. بعد وفاة الرئي�ص عرفات، عبر بع�سهم – واأحيانًا دون اأي حياء -   عن تفاوؤله بينما 
اأبدى غيرهم تحفظات �سديدة. لكنهم جميعًا اتفقوا على كون تغيب الرئي�ص الفل�سطيني ي�ستوجب من 
القيادة الفل�سطينية البحث عن �سرعية جديدة. لهذا بداأ بع�سهم بالحديث عن اأنواع ال�سرعية الثالثة 
بح�سب ماك�ص فيبر: ال�سرعية التقليدية والكاريزماتية والموؤ�س�ساتية. فتكون القيادة التقليدية هي حال 
الفل�سطينيين حتى عام 1948؛ اأما القيادة الكاريزماتية فهي تلك التي انتهت مع وفاة اأبو عمار. ومع 

انتخاب اأبو مازن، بح�سب تلك النظرية، بداأ الفل�سطينيون مرحلة جديدة، هي المرحلة الموؤ�س�ساتية. 

»ثقافة  ن�سر  على  للعمل  ما�سة  حاجة  هناك  تكفي؛  ل  ولكنها  �سرورية  الموؤ�س�سات«  »تكوين  عملية  اإن 
الموؤ�س�سات« واإل بقينا على ما نحن عليه، اأي وجود قيادات تمثل قبل اأي �سيء عائالتها ومدينتها وتمنح 
الأولوية اإلى ما هو خا�ص على ما هو عام، واإن تم انتخابها ديمقراطيًا! نحن على قناعة باأن التحدي 
الأ�سا�سي اأمام الفل�سطينيين حاليًا هو الو�سول اإلى اإنهاء الحتالل وبناء الدولة، ولكن الفل�سطينيين لن 
يقبلوا باأي دولة، اإذ اأن معاناتهم ت�ستحق اأن تتوج بقيام دولة يحكمها القانون ولي�ص المح�سوبية. فقط 
دولة القانون ت�ستطيع اأن تحقق الرفاه لمواطنيها وتخدم م�سالحهم، وبالتالي تتحول الدولة من �سلطة 
ت�ست�سخر اأفرادًا اإلى �سلطة تخدم مواطنني. هذا ينطبق اأي�سًا على الدول العربية التي تعاني حاليًا 
اأزمة �سرعية قد توؤدي اإلى تغييرات جذرية اأو اإلى كوارث حقيقية، تكون نتائجها الإيجابية اأو ال�سلبية 

غير مح�سورة بحدودها الجغرافية طبعًا.)12(  

)12(   بين تاريخ كتابة هذا البحث واإكمال اإجراءات الن�سر جرت اأحداث كثيرة ت�ستحق التوثيق والدرا�سة، مرتبطة بفوز حما�ص 

بالنتخابات الت�سريعية و�سيطرتها على اأكثرية المقاعد فيه وت�سكيل حكومة فل�سطينية تتقا�سم مع الرئي�ص الفل�سطيني قمة هرم 
ال�سلطة التنفيذية، ومن ثم التلويح باإجراء ا�ستفتاء �سعبي حول وثيقة الأ�سرى تالها اتفاق مكة وت�سكيل حكومة طوارئ وختامًا 
اإعالن حالة الطوارئ  اإجراءات تبناها الرئي�ص:  2007 مع ما تبعه من  الح�سم الع�سكري لحما�ص في قطاع غزة في حزيران 
وت�سكيل حكومة لتنفيذها، وا�ستمرار الحكومة المقالة على راأ�ص عملها في غزة بينما امتدت ولية حكومة الطوارئ فيما بعد 
ال�سهر القانوني بح�سب القانون الأ�سا�سي والذي ارتبط بعدم تمكن المجل�ص الت�سريعي من الجتماع ب�سبب عدم اكتمال الن�ساب 
القانوني، وتبني الرئي�ص لقرارات بقانون تم�ص مواد رئي�سية في القانون الأ�سا�سي وقوانين اأخرى )قانون النتخابات، قانون 
الجمعيات(.  فمع اأهمية هذه الموا�سيع التي تمت في الأ�سهر الأخيرة اإل اأننا �سنتقيد هنا بالإطار الزمني لكتابة هذا البحث. 

الدرا�صة الثانية )2009(

المبحث الثالث: طريقة تبني وتعديل الد�ستور الفل�سطيني

تقوم الهيئة الد�ستورية عادة بتبني قرارات مهمة بخ�سو�ص طريقة عملها واإجراءات الت�سويت على فقرات 
الد�ستور وعلى طريقة تبنيه. وبما اأنه ل توجد هيئة د�ستورية منتخبة بل لجنة تم تعيينها من قبل الرئي�ص 
عرفات ب�سفته رئي�ص منظمة التحرير الفل�سطينية،)13( فقد قامت تلك اللجنة بتحديد الطريقة التي �سيتم 
فيها تبني الد�ستور. بح�سب المادة 185 من الم�سودة الثالثة للد�ستور الفل�سطيني، »د�ستور دولة فل�سطين« 
ي�ستند على »اإرادة ال�سعب الفل�سطيني«. وتن�ص المادة نف�سها على اأن طريقة تبني الد�ستور �ستكون على 
اإذا تعذر له اأن يجتمع، المجل�ص المركزي( الم�سودة  اأوًل، يتبنى المجل�ص الوطني )اأو  ثالث مراحل:)14( 
المنتخب  النيابي  المجل�ص  يقوم  ثانيًا،  ال�سيادة؛  ذات  الدولة  قيام  قبل  المخت�سة  اللجنة  التي ح�سرتها 
بتبني الد�ستور ب�سكله الحالي باأغلبية 2 /3 اأع�سائه )بعد قيام الدولة واإجراء اأول انتخابات(؛ ثالثًا، تثبيته 
من قبل ال�سعب من خالل ال�ستفتاء )فقط في حال موافقة الأغلبية المطلقة للمجل�ص النيابي على قرار 

طلب ال�ستفتاء( من خالل اأغلبية عادية )اأي اأغلبية الم�ساركين في ال�ستفتاء(. 
لبد من الإ�سارة هنا اإلى بع�ص ال�سيناريوهات التي لم يتطرق اإليها م�سروع الد�ستور: 

Ó  سرورة تثبيت 2 /3 النواب للد�ستور ب�سيغته الحالية يعني اأن عدم وجود اأكثرية لتبني الد�ستور�
قد تتركنا في فراغ قانوني؟ عندها، هل �سيحافظ المجل�ص الوطني الفل�سطيني على حقه في تبني 

الد�ستور اأوًل قبل عر�سه على مجل�ص النواب؟ 
Ó  لال�ستفتاء الد�ستور  تقديم  يتم  ولم  الد�ستور  على  المطلوبة  بالأغلبية  النواب  مجل�ص  وافق  اإذا 

اإلى ت�سديق من  نافذًا؟ هل �سيحتاج  الد�ستور  �سيعتبر  اأكثرية مطلقة، فمتى  ب�سبب عدم وجود 
رئي�ص الدولة؟ وهل �سُيعتبر نافذًا بعد ثالثين يومًا من تاريخ ن�سره في الجريدة الر�سمية، كما هو 

حال باقي القوانين بح�سب المادة 80 من م�سروع الد�ستور؟ 
Ó  الدولة رئي�ص  لموافقة  يحتاج ذلك  لال�ستفتاء، هل  الد�ستور  الت�سويت على عر�ص  تم  في حال 

والن�سر في الجريدة الر�سمية لي�سبح نافذًا؟ 
الفل�سطينيين  حاجة  لتغطية  تو�سع  لم  اأنها  بع�سهم  يرى  اإذ  م�سروعًا،  جدًل  الد�ستورية  اللجنة  ت�سكيل  كيفية  اأثارت     )13(

ال�سيا�سية من الد�ستور بالأ�سا�ص، واإنما جاءت تلبية ل�ستحقاق �سيا�سي دولي اأملته بع�ص الدول، مما اأثر عمليًا على توقيت 
و�سع هذه الوثيقة وطبيعة م�سمونها واآليات اإعدادها وفل�سفتها: »بالنظر لكون الجهة المناط بها و�سع الد�ستور جهة تابعة 
الحياد  الد�ستور... غياب  ال�سلطة على �سعيد م�سمون  �ستنعك�ص بال �سك رغبات وتوجهات هذه  التنفيذية، فهنا  لل�سلطة 
وتعديالت  مقترحات  من  يقدم  قد  ما  اإدراج  رف�ص  اأو  اإدراج  في  التقديرية  ال�سلطة  الجهة  هذه  تمتلك  والمو�سوعية... 
موؤ�س�سة  )من  �سنيورة  ورندة  الري�ص  نا�سر  ال�سيد  تعبير  بح�سب  وتوجهاتها...«  رغباتها  مع  المتناق�سة  تلك  وخ�سو�سًا 
الحق( خالل الموؤتمر الفل�سطيني حول الد�ستور ومتطلبات التنمية الب�سرية الم�ستدامة. للمزيد، راجع: نا�سر الري�ص ورندة 
�سنيورة، »مفاهيم اأ�سا�سية حول الد�ساتير واأنواعها وطرق اإن�سائها وتعديلها،« في: الد�ستور الفل�سطيني ومتطلبات التنمية 

)بيرزيت: جامعة بيرزيت -  برنامج درا�سات التنمية، 2004(، 43 - 63. 
)14(   تجدر الإ�سارة هنا اإلى وجود تناق�ص منطقي من حيث قيام م�سروع الد�ستور نف�سه بتنظيم اإجراءات تبنيه وهو اأمر لم تاألف 

عليه الد�ساتير. فكيف يمكن للمادة )185( اأن تكون ملزمة اإذا كانت هي نف�سها �سمن م�سروع الد�ستور المنوي تبنيه اأ�ساًل؟ 
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Ó  ،في حال تم عر�ص الد�ستور لال�ستفتاء، وفي حال لم يح�سل الد�ستور على الأكثرية المطلوبة
الأ�سا�سي  القانون  �سيبقى  الإجراءات؟ هل  اآخر وما هي  بتح�سير د�ستوٍر  الحق  له  �سيكون  فمن 
�ساري المفعول حتى تثبيت الد�ستور الفل�سطيني كما تن�ص المادة )115( من القانون الأ�سا�سي 
ب�سيغته المعدلة؟ هل تكفي »اأكثرية الم�ساركين« دون تحديد الحد الأدنى للم�ساركة ال�سعبية؟ هل 
يمكن لمجل�ص النواب اإعادة �سياغة الد�ستور اأو تخ�سي�ص لجنة للقيام بذلك وتقديم الد�ستور 
لال�ستفتاء من جديد؟ هل يمكن لمجل�ص النواب اأن يعيد �سياغة الم�سروع ويقرر في المرة الثانية 

باأل يقدم الم�سروع لال�ستفتاء؟ 

يبدو وكاأن اللجنة تطرح موافقة مجل�ص النواب وال�سعب كاأنه الحل الوحيد، وبالتالي فاإنها تتجاهل 
الخبراء  اأحد  براون،  ناثان  كتب  الم�سودة.  تلك  ال�سعب  اأو  النواب  مجل�ص  يرف�ص  اأن  اإمكانية  كلية 
الدوليين في لجنة الد�ستور: »من المحتمل اأن يثير هذا الإجراء جدًل في اأو�ساط الفل�سطينيين، حيث 
�سيرى بع�سهم اأن هذه محاولة لإقرار الم�سودة الحالية ب�سرعة )دون تمحي�ص(. من ناحية، قد يكون 
هذا النقد �سرعيًا، فعلى الرغم من اأن اللجنة الحالية قد اأعدت م�سودة د�ستور �سيغت بعناية ت�سحح 
الكثير من اإخفاقات ال�سلطة الوطنية �سابقًا، اإل اأن عملها كان حكرًا على مجموعة من المخت�سين؛ 
اإن الإجراء الوارد في هذه المادة يعطي الهيئات المختلفة فر�سة لقبول اأو رف�ص هذه الم�سودة، ولكن 
ل يعطيها حق التعديل. من ناحية اأخرى، وعلى الرغم من م�سروعية هذا النقد فال يجوز اأن يوؤدي 

اإلى التركيز على اإجراءات تبني الد�ستور على ح�ساب مناق�سة الم�سودة ذاتها«.)15(
من ناحية اأخرى، اإذا كان هدف عمل ال�سلطة الد�ستورية هو تج�سيد نف�سها عن طريق د�ستور، فهل 
اإن  الدولة؟  في  العليا  ال�سلطة  باأنها  خا�سيتها  تفقد  اأن  دون  لخليقتها  نف�سها  ُتخ�سع  اأن  لها  يمكن 
خبرات القرنين الأخيرين تثبت اأن القوة التي حركت الثورات تنتهي عادة، عن طريق تبني د�ستور 
القوة  معايير  بح�سب  لل�سلطة  جديد  توزيع  طريق  عن  وخ�سو�سًا  الثورة  نتائج  بتجميد  مكتوب، 
الجديدة. عن طريق الد�ستور، تحفر الحركة الثورية قبرها بيدها وبه تحل نف�سها اإذ اأن الد�ستور هو 
اآخر عمٍل ثوري.)16( لكن الد�ستور لي�ص »عقدًا انتحاريًا« لل�سلطة الد�ستورية بحد ذاتها، اإذ اإن هدفه 
اإن  اأي  اإن فقد �سبب وجوده،  هو الحفاظ على ال�سالم الجتماعي وبالتالي فاإنه من الممكن تغييره 
اأ�سبح ذلك الد�ستور عائقًا اأمام التعاي�ص بين الأفراد والجماعات. عندها يمكن لالأمة باأن تمار�ص 
ال�سلطة الد�ستورية من جديد عن طريق تعديل الد�ستور بالطريقة التي ين�ص عليها الد�ستور نف�سه، 

اأو حتى عن طريق ثورة اأو انقالب يعبر عن تغيير في »ethos« ال�سعب والمبادئ التي يوؤمن بها.)17( 

)15(   براون، م�سودة، 62 - 63. 
)16(  Ulrich K. Preuss, “Constitutional Powermaking of the New Polity: Some Deliberations on the Relations 

Between Constituent Power and the Constitution,” in Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy 
Theoretical Perspectives, edited by Michel Rosenfeld (Durham: Duke University Press, 1994), 157 - 159; Jon 
Elster, “Constitutional Bootstrapping in Philadelphia and Paris,” in Constitutionalism, Identity, Difference, and 
Legitimacy Theoretical Perspectives, edited by Michel Rosenfeld (Durham: Duke University Press, 1994), 62.

)17(   وقد يقوم بذلك من دون �سفك دماء كما ح�سل موؤخرًا في جورجيا في نهاية 2003 وفي اأوكرانيا في ت�سرين ثاني 2004. وقد بداأ 
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يتم  الراديكالية حيث  الديمقراطية  الطريقة  اأوًل،  الد�ستور:  تف�سير  مع ذلك، هناك اختالفات في 
الد�ستور هنا  ويتميز  »ثورة م�ستمرة«.  الد�ستور  وبالتالي ي�سبح  الم�ساكل،  ال�سعب لحل  اإلى  الرجوع 
الثقافة الد�ستورية الفرن�سية قد تف�سر و�سع  بعدم ال�ستقرار، كما هو الحال في فرن�سا مثاًل؛ تلك 
1789، وقامت بتعديل  15 نظامًا د�ستوريًا منذ الثورة الفرن�سية عام  اأنها عرفت  اإذ  فرن�سا المميز 
الد�ستور الحالي 9 مرات بين ال�سنوات 1982 اإلى 2000 فقط؛ ثانيًا، الطريقة الموؤ�س�ساتية، والتي 

تبني موؤ�س�سات هدفها اأن يعود المواطن اإلى حياته العادية )د�ستور الوليات المتحدة مثاًل(.)18( 
حقًا  الد�ستور  تعديل  طلب  يكون  الفل�سطيني،  للد�ستور  الثالثة  الم�سودة  من   )186( المادة  بح�سب 
التعديل هذا  لكن طلب  النيابي.  المجل�ص  اأع�ساء  لثلث  اأو  الوزراء  لرئي�ص مجل�ص  اأو  الدولة  لرئي�ص 
يحتاج اإلى موافقة 2 /3 اأع�ساء مجل�ص النواب حول مبداأ اأو فكرة التعديل )هل هناك �سرورة لموافقة 
الرئي�ص؟(؛ اإن تم رف�ص الفكرة فاإنه من غير الممكن عر�ص طلب التعديل قبل �سنة؛ اأما اإذا وافق 
التعديل على المجل�ص ليبت بالق�سية  النواب على الفكرة ف�سيتم عر�ص قانون  اأع�ساء مجل�ص   3/ 2

النواب،  مجل�ص  اأع�ساء  ثلثي  اإلى  ويحتاج  للت�سويت.  التعديل  على  الموافقة  من  يومًا  �ستين  خالل 
ويبقى عر�ص الن�سخة المعدلة لال�ستفتاء غير �سروري بل يعتمد على موافقة اأكثرية اأع�ساء المجل�ص 
لة هو  ويعتبر نافذًا منذ اإعالن نتيجة ال�ستفتاء؛ وبالتالي فاإن من يمار�ص ال�سلطة الد�ستورية المعدِّ
ال�سعب بطريقة غير مبا�سرة اأي عن طريق مجل�ص النواب )الذي يتحلى بال�سلطة الد�ستورية اأي�سًا( 
اأو بطريقة مبا�سرة اإذا تم عر�سه لال�ستفتاء )احتمال ولي�ص �سرورة(. هذا يعني باأن الفل�سطينيين 
اختاروا الطريقة »الموؤ�س�ساتية« والتي ت�سمن عودة المواطن الفل�سطيني اإلى حياته الطبيعية تاركًا 

لمجل�ص النواب ال�سلطة بتعديل الد�ستور واإن لم ي�ستثن كليًا اإمكانية عر�سه لال�ستفتاء ال�سعبي.

الكثيرون بالحديث عن حركة �سبيهة مماثلة في الدول العربية، كما حدث في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري 14 �سباط 2005.
)18(  Preuss, “Constitutional Powermaking,»150,160.
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الف�سل الثاني: 

اإ�سكاليات د�ستورية

هناك وعي داخلي واعتراف دولي باأن الفل�سطينيين هم �سعب، واأن لهم حق بتقرير الم�سير وحتى 
اإن�ساء دولة تخ�سهم. هذا قد يقودهم اإلى ال�سيادة الفعلية، وبالتالي ُت�ستكمل عنا�سر الدولة بمفهوم 
والذي  لل�سعب،  ال�سيادة  اأن  وبما  �سيادة(.  ذات  عامة  �سلطة  اأر�ص؛  )�سعب؛  العام  الدولي  القانون 
يمار�سها مبا�سرة اأو من خالل ممثليه في البرلمان، فاإن م�سمى »ال�سعب: هنا ي�سير بال�سرورة اإلى 
مجموعة من المواطنين الذين يمار�سون حقوقهم ال�سيا�سية في دولتهم. ذلك ال�سعب هو من يملك 
ال�سلطة الد�ستورية ويمار�سها عن طريق جمعية تاأ�سي�سية، اأو عن طريق البرلمان نف�سه )الذي يتحلى 
الد�ستورية  ال�سلطة  يمار�ص  من  الطرق.  تلك  بخلط  اأو  بال�ستفتاء  اأو  التاأ�سي�سية(  الجمعية  بلبا�ص 
المواطنين. هذا طبيعي  ال�سعب كمجموعة من  اإلى  ينتمي  الأمور، من  �سيقرر، من بين غيرها من 
تجاه  التاأ�سي�سية  الد�ستورية  ال�سلطة  يمار�ص  من  �سالحيات  تحديد  هي  الم�سكلة  لكن  ومنطقي، 
اإمكانية �ساحب ال�سلطة الد�ستورية )مواطني الدولة  ال�سعب كمجموعة عرقية. ذلك �سيحدد مدى 

الفل�سطينية( ومن يمار�سها فعاًل بتبني قرارات ل تهم فل�سطينيي ال�سفة الغربية وغزة فقط.)19( 

المبحث الأول: �سمو الد�ستور على باقي القوانين

قد يتفق الجميع على كون الد�ستور هو القانون الأعلى في البلد. لكن، ما �سبب �سمو الد�ستور هذا؟ هل 
يكفي اأن ين�ص الد�ستور نف�سه على ذلك حتى ي�سمو على غيره من القوانين؟ لبد اإذن اأن يكون هناك 
�سبب اآخر يبرر هذا ال�سمو، وهذا ال�سبب ل بد اأن يكون خارج الد�ستور نف�سه. لتبرير �سمو الد�ستور 
يحدد  الد�ستور  اأن  وبما  وا�سعيه.  �سلطة  وكذلك  تبنيه  بها  تم  التي  الطريقة  اإلى  الرجوع  من  لبد 
�سالحيات ال�سلطات وي�سمن حقوق الأفراد فاإنه من ال�سروري اأن يكون �ساحب ال�سلطة الد�ستورية 
هو من ل ي�ستمد من الد�ستور اأ�سا�ص كيانه.)20( لكن ممار�سة ال�سلطة الد�ستورية التاأ�سي�سية تفتر�ص 
وجود جماعة ب�سرية يمكنها اأن تعبر بطريقة اأو باأخرى عن اإرادة محددة:)21( ولإغالق تلك الحلقة، 
اإذا  اأما  الد�ستور.  لتبني  الموؤهل  وبالتالي  ال�سيادة،  �ساحب  هو  ال�سعب  باأن  الد�ساتير  معظم  تعلن 
بيد  الواقع  اأر�ص  على  ت�سبح  التاأ�سي�سية  الد�ستورية  ال�سلطة  فاإن  فقط،  �سكلية  الديمقراطية  كانت 

الديكتاتور، اإن كان �سخ�سًا اأو مجموعة من الأ�سخا�ص.)22(

)19(   للمزيد، راجع: عا�سم خليل، »اإ�سكاليات ال�سلطة الد�ستورية،« .39 - 49. 
)20(  Klein, “A Propos,”34.
)21(  Preuss, “Constitutional Powermaking,” 161; François Venter, “Constitution Making and the Legitimacy of 

the Constitution,” in National Constitutions in the Era of Integration, edited by Antero Jyränki (The Hague: 
Kluwer International Law, 1999), 10 - 12.

)22(  Shiba, “Le pouvoir constituent,” 70.

الدرا�صة الثانية )2009(

للعرب مفهوٌم لالأمة يميزهم عن غيرهم؛ فالأمة موجودة كمجموعة ب�سرية لها �سفاتها التي تميزها 
عن غيرها من ال�سعوب واأهمها اللغة والتاريخ والعادات.)23( وقد عرف العرب حركة نه�سة في القرن 
التا�سع ع�سر و�سرعوا بالتحرك �سيا�سيًا لتكوين دولة عربية موحدة لكل العرب، اأو على الأقل لمجموعة 
كبيرة منهم. كانت اأولى هذه المحاولت عندما قام محمد علي بالتمرد على �سلطة الباب العالي �سنة 
1831 بدعم اأوروبي »لتحرير ال�سعوب العربية وتجميعها في اإمبراطورية عربية«؛ وقد قام ال�سريف 

ح�سين بتبرير ثورته على العثمانيين ب�سرورة بناء دولة عربية موحدة لكل العرب )اأو على الأقل لق�سم 
كبير منهم( بناًء على وعود الإنكليز. في الواقع، كانت تلك النظرة »العرقية لالأمة العربية« �سرورية 
اأنها جعلت العربي الم�سلم مختلف عن  اإذ  اأوًل والثورة عليهم ثانيًا،  لتبرير التمرد على العثمانيين 
الباك�ستاني الم�سلم، والإيراني، والبلقاني؛ كما اأنها و�سعت العرب  -   واإن كانوا م�سلمين وم�سيحيين 

)اأو يهود، على الأقل في ذلك الوقت( -   في بوتقة واحدة.
لكن تلك الأمة بمفهومها العرقي ل يمكنها اأن تف�سر التم�سك بالدولة القطرية العربية الحديثة؛ ما 
الذي يجعل من العربي الم�سري مختلفًا عن العربي ال�سوداني اأو المغربي اأو ال�سوري اأو اللبناني؟ 
هل هي الحدود الجغرافية؟ في الواقع، كان من ال�سروري للدولة القطرية ترك مفهوم الأمة كعرق 
للحديث عن الأمة كمجموعة من مواطنين لدولة لها حدود وقوانين مختلفة ومميزة عن غيرها. اإن 
القومية العربية اأخذت تتعاي�ص مع واقع الدول القطرية المعا�سرة، وبالتالي فاإن الدعوة لتاأ�سي�ص دولة 
موحدة للعرب فقدت اأ�سا�ساتها لتبقى في اإطار الدعوة للتعاون والتن�سيق بين ال�سعوب العربية لدرجة 

التو�سل اإلى عالقات خا�سة بينها مثل تلك الموجودة في اأوروبا. 
اإن نظرية ال�سلطة الد�ستورية ترتبط مبا�سرة بنظرية »�سيادة ال�سعب« والتي وجدت منفذًا لها )على 
الأقل في بداياتها( فقط في اإطار ف�سل الدين عن الدولة حيث تم تبرير ال�سلطات باإرادة �سعبية 
ال�سعب«  »�سيادة  مو�سوع  اإلى  تتطرق  والإ�سالمية  العربية  الدول  د�ساتير  معظم  اإن  دينية.  ولي�ست 
الدولة  يبرر  ما  اأن  بحقيقة  لن�سلم  يكفي  ل  الإعالن  ولكن هذا  ومبررها؛  ال�سلطات  وتعتبره م�سدر 
وموؤ�س�ساتها فعاًل هو اإرادة ال�سعب وحقه في تقرير الم�سير، اإذ اأن هناك ظاهرة في الدول العربية 
تعبر عن تناق�ص �سديد، فمن جهة هناك تعلٌق بالدولة القطرية ومن جهة اأخرى هناك تبرير لتلك 
الدولة، با�سم القومية العربية تارة وبا�سم الإ�سالم تارة اأخرى؛ في الوقت الذي يمكن مالحظة رف�ص 
اأو لأنها متهمة اأحيانًا باأنها تعك�ص اإرادة  �سعبي للدولة ولأجهزتها لأنها ل تحقق الزدهار المطلوب 

غربية.)24(

)23(   دون اأن نقلل هنا من اأهمية الدين الذي كان ال�سبب الرئي�سي للمحافظة على الثقافة العربية عبر القرون وكان اأي�سًا من 

الدوافع الرئي�سية للنه�سة العربية. 
)24(   تبني الد�ساتير المكتوبة انت�سر لأ�سباب كثيرة كذلك الأمر في البالد العربية ب�سكل عام... لذلك فاإن العودة اإلى ما�سي 

بعيد حول الدولة الإ�سالمية في بداياتها اأو حتى الدولة ال�سرقية قد تبعدنا عن مو�سوعنا الأ�سا�سي واإن �ساعدتنا اأحيانًا لفهم 
بع�ص الخا�سيات الثقافية لل�سعوب والتي توؤثر اأحيانًا على الخيارات القانونية والت�سريعية لبع�ص الدول.
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المبحث الثاني: من له الحق بممار�سة ال�سلطة الد�ستورية التاأ�سي�سية؟

بح�سب وثيقة اإعالن ال�ستقالل، يكون المجل�ص الوطني هو الُمخول بتبني د�ستور للدولة. اإن المجل�ص 
الوطني الفل�سطيني هو ج�سٌم غير منتخب ولكنه يمثُّل ال�سعب الفل�سطيني بمعظم اأحزابه ال�سيا�سية 
والتحادات والطبقات المختلفة؛ وهي بالتالي الموؤ�س�سة الموؤهلة بتمثيل فل�سطينيي الداخل والخارج. 
ولكن هذا ل يكفي اإن لم تتم م�ساركة المجل�ص الت�سريعي الذي يمثل فل�سطينيي ال�سفة الغربية وغزة 
من  والواجبات.  والحقوق  الحكم،  نظام  يحدد  اإنه  اإذ  غيرهم،  قبل  اأوًل  هم  يعنيهم  الد�ستور  لأن 
هذا المنطلق، كان لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها المختلفة دور كبير في عملية تح�سير 
م�سودة الد�ستور. ولكن هذا اأي�سًا ل يكفي اإذ اإن هناك اأحزاب لي�ست ممثلة في منظمة التحرير ول 
ال�سرورة  فاإنه من  ب�سعبية متزايدة. لهذا  الفل�سطينية )حما�ص والجهاد( وهي تحظى  ال�سلطة  في 
بمكان اأن يتم اإيجاد حل لبع�ص النقاط الوطنية العالقة عن طريق حوار فل�سطيني -   فل�سطيني ي�سمن 
اإ�سرائيل -    م�ساركة كافة الأحزاب التي تمثل الفل�سطينيين  -   وذلك بغ�ص النظر عن المحادثات مع 
تاأخذ  فاإنها  التاأ�سي�سية  الد�ستورية  ال�سلطة  اأما  محدد.  وطني  ومخطط  موحد  موقف  لتبني  تهدف 
ي�سارك  ل  من  اأي�سًا  تخ�ص  اإنها  اإذ  بتبنيها،  المخولة  لي�ست  ولكنها  القرارات،  تلك  العتبار  بعين 
بتلك ال�سلطة الد�ستورية التاأ�سي�سية )فل�سطيني الخارج، اإل اإذا اعتبرنا اأن م�ساركة موؤ�س�سات منظمة 

التحرير في عملية تح�سير الد�ستور وتبنيه كافية( ولي�ص فل�سطينيي الداخل فقط. 
بالن�سبة للتجربة الفل�سطينية، فاإنه من ال�سروري اأن يرتبط الد�ستور بال�سعب الفل�سطيني وق�سيته 
وتاريخه لينال ال�سرعية الالزمة. بمعنى اآخر، ال�سعب الفل�سطيني هو الذي يبرر وجود الدولة، والتي 
بدورها تبرر �سيادة ال�سعب، والأخير هو الذي يبرر الد�ستور ويمنحه ال�سرعية ال�سرورية. اإل اأن هذه 
ال�سرعية تبقى نظرية اإذا ما لم تقم الموؤ�س�سات التي ت�ستمد �سلطاتها من الد�ستور بالعمل بح�سب 
الد�ستور )وهنا نركز على دور المحكمة الد�ستورية  -   والتي يدعو القانون الأ�سا�سي اإلى ت�سكيلها بقانون 
والتي ن�ص م�سروع الد�ستور بت�سكيلها وحدد مهامها بتفا�سيل اأكثر -   في �سمان تطبيق الد�ستور( اأي 
اأ�سا�سي  اإلى اعتبار المواطنين لها كقانون  اإذا لم يتم و�سع الد�ستور حيز التنفيذ، بالإ�سافة طبعًا 
يلزمهم. هذا يعني باأن ظاهرة النف�سام الموجود بين ما يطبق على اأر�ص الواقع وبين ن�ص الد�ستور 

قد ُيفقد الأخير ال�سرعية ال�سرورية كي يكون مرجعًا واأ�سا�سًا لل�سلطات والحريات. 
بالإ�سافة اإلى ذلك، يحتاج الد�ستور اإلى نوٍع من »ال�سرعية« �سمن الإطار الدولي اأي�سًا، وذلك عن 
طريق احترامه لحقوق وحريات الأفراد والجماعات وت�سجيعه خا�سيات تلك الجماعات دون اأن يرى 
الم�ساركة  مبادئ  الد�ستور  يثبت  اأن  يعني  هذا  وكيانها؛  الدولة  وحدة  على  خطرًا  الموجود  بالتنوع 
المواطن  من  ال�سلطة  قرب  ت�سمن  بطريقة  المحلية،  وال�سلطات  المركزية  ال�سلطة  بين  بالحكم 
وحاجاته من جهة، وبطريقة ت�سمن ا�ستغالل ثروات وخبرات الدولة )ك�سلطة واأجهزة مركزية( على 
الم�ستوى المحلي بطريقة اأكثر فعالية من جهة اأخرى. وبالتالي فاإن من يدون الد�ستور عليه اأن ين�سق 

الدرا�صة الثانية )2009(

بين ال�سغوطات الداخلية والخارجية. لهذا ال�سبب فاإن الحديث عن ال�سلطة الد�ستورية، التاأ�سي�سية 
اأو المعدلة، يتطلب اإيجاد توازن مقبول بين ق�سية ال�سرعية وق�سية التحديدات. 

المطلب الأول: ق�صية التحديدات
كتابة  عملية  بدعم  تقوم  كونها  وهي  الدولية  المنظمات  عمل  في  للف�سول  مثيرة  ظاهرة  ن�سهد  اإننا 
الد�ستور، لدرجة قيامها اأحيانًا بلعب دور هيئة تاأ�سي�سية، اأو على الأقل يكون لها دور كبير في المراحل 
الأولى لتبني الد�ستور، كما جرى على �سبيل المثال في تيمور ال�سرقية. هذه الظاهرة تدفع فقهاء القانون 
لإعادة التفكير في نظرية ال�سلطة الد�ستورية التي ترى في الأمة م�سدر ال�سلطات كلها وترى في اإرادتها 
القانون الأعلى للبلد، يكون فيه الد�ستور تج�سيدًا للعقد الجتماعي الموجود بين اأفراد المجتمع، لي�سبح 
العالقات  �سمان  مثل  اأخرى  لم�سالح  الإرادة  تلك  على  والقيود  التحديدات  لفر�ص  و�سيلة  بب�ساطة 
ال�سلمية بين الدول اأو حتى ل�سمان تطبيق المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإن�سان. من الوا�سح 
اأو رف�سًا للد�ستور »ككل« ول ي�ستطيع التحكم بمحتواه؛ وهذا تحايل على  ال�سعب �سيكون قبوًل  اأن راأي 

ال�سعب وعلى مبداأ ال�سيادة ال�سعبيةـ بالطبع لي�ص هدفنا هنا هو الت�سكيك بنوايا المنظمات الدولية.
حتى  )اأو  �سيا�سيًا  اأو  اقت�ساديًا  بال�سغط  معينة  دولة  حتى  اأو  الدولي  المجتمع  يقوم  اأخرى  اأحيانًا 
خالل  من  اأو  ممثليه  خالل  من  ال�سعب،  يكون  وهنا  د�ستورية؛  تغييرات  لتبني  ع�سكريًا(  التهديد 
الجمعية التاأ�سي�سية، هو من يمار�ص ال�سلطة الد�ستورية خارجيًا لكن اإرادته غير حرة كلية.)25( بح�سب 
التي  الإلهية  القوة  لتلك  العلمانية  الرواية  وكاأنها  مطلقة  التاأ�سي�سية  ال�سلطة  الكال�سيكي،  المفهوم 
تخلق العالم من العدم، وتخلق النظام دون اأن تخ�سع لقوانينه.)26( هذه النظرة التقليدية ل تتطابق 
اأ�سبحت مع الزمن محددة بكثير  التاأ�سي�سية  الد�ستورية  ال�سلطة  اإن  المعا�سرة.  الد�ساتير  مع واقع 
من الخطوط الحمراء وخ�سو�سًا من قبل القانون الدولي؛)27( بينما يتم تحديد ال�سلطة الد�ستورية 
المعدلة من قبل الد�ستور نف�سه، من حيث ال�سكل )تحديدها بمهلة زمنية، خالل ظروف خا�سة، من 
خالل اإجراءات محددة( اأو حتى من حيث المحتوى )تحديدات لتعديل اأجزاء من الد�ستور، كفر�ص 
الد�ستورية  الفل�سطيني  ال�سعب  ل�سلطة  تحديدات  اأي  توجد  ل  نظريًا،  مثاًل(.  الجمهوري  النظام 

باأن  تامة  �سبه  قناعة  هناك  لأن  وذلك  تامة  بحرية  تبنيه  يمكن  الذي  ذلك  من  اأ�سواأ  �سيكون  الد�ستور  اأن  يعني  ل  هذا     )25(

الد�ساتير المعا�سرة يجب اأن تاأخذ بعين العتبار المبادئ المتفق عليها كونيًا والتي تعبر عن ح�سارة وتطور ثقافي واإن�ساني 
وقانوني، بالإ�سافة اإلى كون العالقات الدولية وال�سالم بين ال�سعوب يتطلب تحديد حرية الأمة على الأقل عندما تكون تلك 
الإرادة م�سدرًا لتخلخل ال�سالم الجتماعي الداخلي )بين المنتمين اإلى ديانات، اأعراق، لغات... مختلفة( اأو الدولي. لكن 
�سرعية  لتوفير  المعنية وهذا �سروري  لل�سعوب  الثقافية  للخا�سية  الحترام  اإطار من  في  يتم هذا  اأن  بمكان  ال�سرورة  من 

داخلية ت�سمن فعالية للن�ص الد�ستوري على اأر�ص الواقع.
)26(  “The power to make a constitution is the power to create a political order ex nihilo”. Preuss, “Constitutional 

Powermaking,” 143. 
)27(  Pactet, Institutions politiques, 70, 334 - 337.
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التاأ�سي�سية، لكن، واقعيًا، هناك تحديدات كثيرة وهي �ستنعك�ص بال�سرورة على ن�ص الد�ستور و�سكله 
وطريقة تبنيه. لكن من المهم األ نن�سى اأبدًا اأن الد�ستور لي�ص وجبة �سريعة نح�سل عليها في اأي مكان 
وبنف�ص ال�سفات وبنف�ص الثمن. الد�ستور يعك�ص ثقافة وعادات ويتاأثر بالدين والجو والمكان والزمان، 
وتتم كتابته في لحظة ما ولكنه لي�ص اختراعًا بل اإنه ا�ستك�ساف وتدوين لذلك »الد�ستور غير المكتوب« 

اأي ذلك النظام الذي ي�سير تلك الجماعة ال�سيا�سية، والذي يرافق ولدة اأي مجتمع منظم.
اإن الد�ستور الفل�سطيني يريد اأن يثبت اأ�سا�سات الهوية الفل�سطينية، وبما اأنه �سيرافق بناء الدولة »ذات 
اأن  اإ�سرائيل، ومن ال�سروري  النهائي مع  اأن ي�سكل تج�سيدًا لذلك الحل  ال�سيادة« فاإنه من ال�سروري 
جديدة  مرحلة  بداية  �سيكر�ص  الد�ستور  اأن  وبما  الطرفين.  بين  العالقة  الق�سايا  لجميع  نهاية  يكون 
اأ�سا�سها �سرعية مرتبطة بموؤ�س�سات فاعلة، فهو بالتالي �سيقطع الطريق اأمام التبرير الثوري للحركة 
مع  �سراعه  وميزها من خالل  هويته  الفل�سطيني عرف  اإن  اإذ  م�سكلة حقيقية  �سيخلق  الوطنية؛ هذا 
الحركة ال�سهيونية، من اأجل تحرير اأرا�سيه؛ وغياب هذه ال�سورة للعدو، في حال القيام بحل للنزاع 
بين  الآخر  ولكن  تميزه  الآخر  مع  العالقة  اإن  الفل�سطيني؛  تميز  وجديدة  اأخرى  عنا�سر  بناء  يتطلب 
باأن  وعي  على  اإننا  ذلك،  مع  والجار.)28(  القريب  لي�سبح  ال�سيطانية  �سورته  �سيفقد  و�سحاها  اأم�سية 
الحركة  فاإن  وبالتالي  الجماعة.  لماهية  الجامدة بل هي قراءة م�ستمرة  المعطيات  لي�ست من  الهوية 
الوطنية الفل�سطينية لي�ست اإل ذلك ال�سرد اليومي للتاريخ الفل�سطيني الم�سترك وتلك الروؤية لم�ستقبلهم 
الموحد، وهي بالتالي تتاأقلم مع معطيات داخلية ودولية، اإذ اأنها تعك�ص اأولويات جماعة ب�سرية تعي�ص 
�سمن تاريخ ومكان محددين. هذا يعني باأن الن�ص الد�ستوري ل ي�ستطيع تجاهل ذلك التطور الطبيعي.

المطلب الثاني: ق�صية ال�صرعية 
ل توجد طريقة موحدة لتبني الد�ستور، اإذ اأن هذا يعتمد من جهة على التطور القت�سادي، الجتماعي، 
ذلك  في  الطبقات  بين  والعالقات  الموجودة  الموؤقتة  ال�سلطة  وعلى  المعنية،  الدولة  في  وال�سيا�سي 
المجتمع من جهة اأخرى.)29( النقطة الأ�سا�سية هي اأن يعبر الد�ستور عن اإرادة ال�سعب وموافقته لأنهم 
هم المعنيون الرئي�سيون به.)30( ال�سعب هو �ساحب الحق بممار�سة ال�سلطة الد�ستورية التاأ�سي�سية لأنه 
�ساحب ال�سيادة، ويمار�سها عن طريق الجمعية التاأ�سي�سية اأو من خالل ال�ستفتاء؛)31( ويمكن اأن يتم 
خلق الجمعية التاأ�سي�سية في حينه لتبني الد�ستور وتنتهي مهامها بعد ذلك، واإما اأن يتم خلق جمعية 

د�ستورية لها �سلطات ت�سريعية عادية.)32( 

الهوية  اأن  اإل  الفل�سطينية  الوطنية  الحركة  بلورة  على  �ساعدت  واإن  ال�سهيونية  الحركة  اإن  اإذ  الخلط،  فلنحذر  لكن،     )28(

الفل�سطينية موجودة قبل  - وبغ�ص النظر -  عن الحركة ال�سهيونية. 
)29(  Ioan Ceterchi and Ioan Muraru, “Le Pouvoir Constituent,” in Modern Constitution (Fribourg - Switzerland: 

University Press, 1988), 80 - 81.
)30(  Pactet, Institutions Politiques, 70
)31(  Shiba, “Le Pouvoir Constituent,”  p.107

)32(   هذا ما ح�سل مثاًل في اإ�سرائيل حيث اأن الجمعية التاأ�سي�سية انقلبت اإلى برلمان )الكني�ست( له �سلطات ت�سريعية عادية في الوقت 

نف�سه اأ�سبح الكني�ست هو وريث الجمعية التاأ�سي�سية بما يخ�ص �سلطاتها الد�ستورية ويقوم بتبني قوانين اأ�سا�سية بطريقة تدريجية.

الدرا�صة الثانية )2009(

اإن �سرعية الد�ستور تعتمد على العقد الجتماعي الذي ي�سكل اأ�سا�ص الأمة، لكن من ال�سرورة بمكان اأن 
نميز )نظريًا على الأقل( بين تاأ�سي�ص المجتمع المدني اأو حتى تاأ�سي�ص الدولة من جهة، وعملية �سنع 
الد�ستور من جهة اأخرى، واإن تطابقا على اأر�ص الواقع من حيث الفترة الزمنية. اإذ اأن تبني الد�ستور 
يعني قبل كل �سيء اأن هناك جماعة قادرة اأن تحدد من هم المعنيون بذلك الد�ستور ومن �سي�سارك 
القانون  فقهاء  بع�ص  الجماعة. لكن  تلك  اإلى  ينتمي  ل  ومن  ينتمي  من  تحديد  وبالتالي  �سنعه،  في 
اأظهروا –على حق -   تحفظات تجاه نظرية العقد الجتماعي كاأ�سا�ص ل�سرعية الد�ستور معتبرين تبرير 
الد�ستور بالعقد الجتماعي هو من مح�ص الخيال، لأن تبرير القانون يجب اأن يكون خارج نف�سه: وهنا 
يعر�ص هوؤلء ق�سية »فعالية الد�ستور« اأي اأن �سرعية الد�ستور تكمن في عملية تبنيه وتطبيقه ب�سلطة. 
اأن تهمل  القرارات دون  الأكثرية  ب�سرعية �سعبية، تتخذ فيها  ال�سلطة  تتميز  الديمقراطية  الدول  في 

حقوق الأقليات، با�سم الم�سلحة العامة. 

لكن تلك النظرية، واإن بررت تبني الد�ستور اإل اأنها ل تف�سر ا�ستمرار �سرعيته مع مرور الزمن. في 
الواقع ما يميز ا�ستمرار �سلطة الد�ستور هو ا�ستمرار عمل الموؤ�س�سات التي نالت �سرعيتها من الد�ستور، 
وهذا ممكن اإن بقي المواطن واأجهزة الدولة خا�سعين للد�ستور واأحكامه، في�ستمد الجميع ال�سرعية 
منه ويطبقون الإجراءات التي تن�ص عليه؛ وبالتالي تكون �سلطة الد�ستور مبنية على ا�ستمرار �سرعيتها 
على اأر�ص الواقع. وهذا ممكن فقط عندما يعك�ص الد�ستور مبادئ وحاجات المجموعة الب�سرية التي 
يخدمها الد�ستور. خال�سة القول: ما يمنح ال�سرعية للد�ستور هو كونه ُيقنن المبادئ الأ�سا�سية لت�سيير 
الأ�سا�سية  القانونية  المفاهيم  حتى،  يح�سم  اأو  ويوؤثر،  الوطنية،  الأعراف  عادة  يعك�ص  وهو  الدولة؛ 

للدولة المعنية.)33(

المبحث الثالث: الد�ستور والديمقراطية 

يمار�سها  لل�سعب  هي  »ال�سيادة  كالتالي:  الد�ستور  عنها  ويعبر  ال�سعب«  »حكم  تعني  الديمقراطية  اإن 
�سمن حدود الد�ستور«. با�سمها ُتدين حركات وجمعيات غير حكومية محلية ودولية ممار�سات بع�ص 
الدول في الوقت الذي تتبنى فيه حكومات تلك الدول نف�سها الديمقراطية �سعارًا،  وذلك للح�سول على 
م�ساعدات دولية اأو دعم �سيا�سي، اإذ اأن الدول المانحة والموؤ�س�سات الدولية تفر�ص بع�ص التغييرات 
الداخلية في الدول التي تنوي ال�ستفادة من برامج التنمية. لكن الخطر هنا هو اأن ذلك قد يتم دون 
الأخذ بعين العتبار الخا�سية الثقافية لذلك البلد، وبالتالي تثير فو�سى وبلبلة داخلية قد توؤدي اإلى 

نتائج �سلبية معاك�سة لأهدافها.

)33(  Venter, “Constitution Making,” 10 - 12.
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ن�ساطاته  ممار�سة  في  للفرد  كاملة  حرية  تاأمين  تعني  الديمقراطية  و�سيا�سي،  اجتماعي  وكتنظيم 
المختلفة، ولكنها حرية غير مطلقة، اإذ اإنها تنتهي عندما ت�سطدم بحرية الآخر. من ناحية قانونية، 
الديمقراطية تعني تلك الو�سائل التي توؤمن للجميع اإمكانية الم�ساركة في القرارات ال�سيا�سية: م�ساركة 
مبا�سرة )ا�ستفتاء الراأي مثاًل( اأو غير مبا�سرة )انتخاب ممثلين عنه(. وهذا يعني اأن النتخابات اأو 
ا�ستفتاء الراأي وغيرها هي و�سائل ُيعبر فيها المواطنون عن اإرادتهم لكنها ل تحتكر الطرق التي يمكن 
معين  بلد  في  توجد  قد  الو�سائل  تلك  واأن  ال�سيا�سية،  القرارات  �سنع  في  الم�ساركة  للمواطنين  فيها 
ولكنها قد ل تعبر فعاًل عن اإرادة ال�سعب، فت�سبح اأداُة الديمقراطية �سالحًا في يد ُمحتكري ال�سلطة. 
وغيرها  النتخابات  يعرف  ل  بع�سها  الأفراد،  اأو مجموعة من  فرٌد  يحكمها  العربية  الدول  اإن معظم 
اأو حتى  التحايل عليه  ويمكن  �سكلي  لكنه  تبنى د�ستورًا  بع�سها  يفرغها من محتواها،  ولكنه  يمار�سها 
تعديله ليتالءم مع رغبة الحاكم. بع�سهم يبرر تلك الممار�سات غير الديمقراطية با�سم »الخا�سية« 
الثقافية للعرب! اإن الديمقراطية لي�ست ح�سرًا على الغربيين، والثقافة العربية لي�ست غريبة عن تلك 
اأوروبا غارقة  كانت  »الديمقراطية« عندما  الممار�سات  بع�ص  والم�سلمون  العرب  لقد عرف  المبادئ. 
القديم والعربي الحديث يتميز  الإ�سالمي  التاريخ  ال�سلطة في  اإن تبادل  الو�سطى.  الع�سور  في ظلمة 
بالعنف والقتل والثورات والنقالبات الع�سكرية. وهنا تكون الديمقراطية و�سيلة لتبادل ال�سلطة بالطرق 
ال�سلمية على اأ�سا�ص المناف�سة الحرة والنزيهة، هدفها م�ساركة الجميع في �سنع القرار. تلك الم�ساركة 

تعني حرية التعبير عن الراأي والراأي المختلف. 

واإن اختلفت الطرق لتحقيقها، للديمقراطية مبادئ قد يتفق الجميع عليها: اأوًل، الديمقراطية لي�ست 
هدفًا بل و�سيلة لتحقيق غاية اأكبر هي حرية الفرد وحقوقه. ثانيًا، اإن الديمقراطية تبقى �سكلية اإن لم 
يحترم الحاكم والمحكوم �سلطة القانون والتي قد يتم التعبير عنها وتثبيتها في د�ستور مكتوب. ثالثًا، 
وال�سيا�سية  والدينية  العرقية  لالأقليات  ي�سمن  نظام  بل هي  الأكثرية  ديكتاتورية  لي�ست  الديمقراطية 
حقوقهم، فال تكون الديمقراطية ع�سًا تفر�ص بها الأكثرية قراراتها على الأقلية، ول مبرر لالأقليات 
للتن�سل من تطبيق قوانين تم اإقرارها د�ستوريًا. اإن البلد الذي يعتنق الديمقراطية ول يحترم حقوق 
الإن�سان و�سلطة القانون والتعددية يمكنه اأن يقترف اأ�سواأ الجرائم )و�سل هتلر ومو�سوليني اإلى الحكم 
بعد اأن حازا على الأكثرية في النتخابات!( اإن الديمقراطية اإذًا �سالح ذو حدين، يمكنها اأن تقود من 
يتبناها اإلى التطور اأو اإلى الدمار، ويمكنها اأن تجعل المواطنين اأكثر اإن�سانية اأو تطلق العنان لغرائزهم 

الأكثر وح�سية.

الدرا�صة الثانية )2009(

المبحث الرابع: الد�ستور والدين 

للف�سول  المثير  من  لكن  الدولة،«)34(  دين  هو  »الإ�سالم  اأن  على  تن�ص  العربية  الدول  د�ساتير  ُمعظم 
اأنه لم يتم ذكر »الإ�سالم دين الدولة« في الميثاق الوطني لعام 1968 ول في اإعالن ال�ستقالل لعام 
1988. وحتى الن�سخ الأولى للقانون الأ�سا�سي فقد خلت من تلك الفقرة. اأما القانون الأ�سا�سي الذي 

ع عليه رئي�ص ال�سلطة  تبناه المجل�ص الت�سريعي عام 1997 في قراءته الثالثة )القانون رقم 1 -  96( ووقَّ
الفل�سطينية فين�ص على اأن »الإ�سالم هو الدين الر�سمي في فل�سطين« )المادة 4، الفقرة 1(. الفقرة 
نف�سها نجدها في م�سروع الد�ستور الفل�سطيني )المادة 6 من الن�سخة الأولى التي تم تح�سيرها عام  

2001، والمادة )5( من الن�سختين الثانية والثالثة اللتين تم تح�سيرهما عام  )2003(.)35( 

للديانات  اأن  اأخرى تن�ص على  تتبعها عادة فقرة  الدولة  الإ�سالم هو دين  اأن  التي تن�ص على  الفقرة 
التوحيدية احترامها. اإن معنى »الحترام« لي�ص وا�سحًا ول يكفي م�سمونه حتى في اأف�سل معانيه في بلد 
ينوي ُمعاملة مواطنيه بم�ساواة، دون تمييز ب�سبب الدين اأو الجن�ص. لن نن�سى اأي�سًا باأن ذلك الحترام 
القانون  ين�ص  الديانات.  من  غيرها  دون  واليهودية،  الم�سيحية  التوحيدية،  الديانات  على  يقت�سر 
الأ�سا�سي على �سمان الحرية الدينية )المادة 4، 18( بينما ين�ص م�سروع الد�ستور باأنه للجميع الحق 
في ممار�سة دينه )المادة 44( وهذا الأخير ينطبق اأكثر على الواقع الفل�سطيني، والعربي ب�سكل عام، 
الإ�سالمي(.  الدين  بالردة عن  ي�سمح  بالأحرى ل  )اأو  الدين  بتغيير  ي�سمح  الإ�سالمي ل  الدين  اأن  اإذ 

الدين، في المجتمع العربي، ل يتم اختياره بل ينتقل مع ال�سم من اأب اإلى ابنه.

الفل�سطيني.  المجتمع  في  غريبة  عنا�سر  لي�سوا  الم�سيحيين  الفل�سطينيين  اأن  اإلى  هنا  ن�سير  اأن  لبد 
في الواقع ل يوجد من ي�سكك في هويتهم وانتمائهم الوطني اإذ اأن لهم ثقافة ولغة وتاريخ يجمعهم مع 
باقي الفل�سطينيين. وبالتالي فاإنهم لي�سوا طرفًا ثالثًا في ال�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني، بل اإنهم– 

2( ين�ص باأن »الإ�سالم دين الدولة، واللغة العربية هي اللغة الر�سمية، ومبادئ  )34(   الد�ستور الم�سري ل�سنة 1971 )المادة 

الغربية -   ال�سفة  �ساريًا على  والذي كان    -  1952 ل�سنة  الأردن  اأما د�ستور  للت�سريع«.  الرئي�سي  الم�سدر  الإ�سالمية  ال�سريعة 
فين�ص في المادة الثانية اأي�سًا باأن »الإ�سالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�سمية«.

)35(   كتب اريك رولو وهو �سفير فرن�سي �سابق: »ويدور حول طاولة الغداء الذي دعي اإليه وزراء عديدون نقا�ص حام حول علمانية 

الدولة الفل�سطينية المقبلة. يو�سح نبيل �سعث وهو وزير العالقات الخارجية في ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والمكلف تح�سير 
م�سروع د�ستور للدولة الفل�سطينية الموعودة انه ا�سطر ولأ�سباب �سيا�سية وا�سحة اأن ي�سمن هذا الد�ستور عبارة »دين الدولة 
الإ�سالم«. يثير هذا الموقف ردة فعل حامية خ�سو�سًا من جهة �سائب عريقات ويا�سر عبد ربه. ماي �سراف، الم�ست�سارة 
لل�سوؤون الأوروبية، تتوجه اإلى عرفات بالقول: »اأنا كم�سيحية ل يمكنني العي�ص في هذه الدولة«. يحافظ الرئي�ص على �سمت 
اإلقاء نظرة على  غريب طوال النقا�ص وهو ينظر اإلى �سحنه. وعندما طلب منه اإبداء راأيه قال بحذر: »لم تت�سّن لي فر�سة 
م�سروع الد�ستور...«. للمزيد، راجع: اإريك رولو، »لقاءاتي مع يا�سر عرفات،« لوموند دبلوماتيك )الن�سرة العربية(، عدد كانون 

 http: / /www.mondiploar.com /article49.html :الول /دي�سمبر 2004. متوفر على ال�سفحة الإلكترونية التالية
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العامة  الحريات  وت�سييق  المدن  البيوت وح�سار  وهدم  الحتالل  يعانون  الفل�سطينيين -    كغيرهم من 
وال�سجن والفقر. ولذلك فهم ي�ساركون في مقاومة الحتالل الإ�سرائيلي، ويدفعهم انتماوؤهم الوطني 
وتم�سكهم الديني اأي�سًا، ويعملون من خالل الموؤ�س�سات التي تمثل ال�سعب الفل�سطيني لتحقيق اأهدافه 
الوطنية. مع التحديد طبعًا باأن المقاومة ل تعني بال�سرورة اللجوء اإلى القوة، لكنها قد تعني الم�ساركة 
الفاعلة في الحياة الجتماعية، والقت�سادية، والثقافية وال�سيا�سية.)36( اإن التفكير الجدي والم�سوؤول 
بخ�سو�ص الم�سطلحات الأف�سل التي يجب تبنيها لد�ستور الدولة �سروري ولكن النقا�ص ل يكفي اإن لم 

يرافقه تغيير في »منطق الربح والخ�سارة« بين الم�سلمين والم�سيحيين.)37( 

اإن للحرية الدينية مهمة خا�سة في فل�سطين، وذلك لوجود الأماكن المقد�سة. وهي تعني قبل كل �سيء حرية 
44 من م�سروع الد�ستور( وهي تت�سمن اأي�سًا حرية العبادة والتعبير  الو�سول اإلى اأماكن العبادة )المادة 
عنها خارجيًا، فرديًا اأو جماعيًا. لكن الوثائق الد�ستورية تجاهلت مو�سوع الأماكن المقد�سة، ولم تذكر اأي 
من التفاقيات التي اأبرمتها منظمة التحرير في هذا ال�ساأن، كالتفاق مع الفاتيكان ل�سنة 2000 مثاًل. اأما 
الجامعات والمدار�ص الخا�سة )الم�سيحية مثاًل( فيحميها الد�ستور ب�سرط األ يتم التعر�ص للنظام العام 
والأعراف. ومن الجدير بالذكر اأن �سلطة المحاكم الكن�سية، كما هو حال المحاكم ال�سرعية، �ست�ستمر في 

عملها لكن الفرق الآن هو اأن م�سدر �سلطات اأولئك الحكام اأ�سبح، ولأول مرة، الُم�سرع الفل�سطيني.

اإن اإعالن الإ�سالم دين الدولة ل يخلق بحد ذاته م�ساكل كثيرة، ول يجب اأن يثير مخاوف غير مبررة. 
اأو ممار�سات حكومية تم�ص الحريات  المهم هنا هو األ ُتترجم تلك الفقرة على اأر�ص الواقع بقوانين 
الدينية ال�سخ�سية والجماعية، وتميز بين المواطنين على اأ�سا�ص الدين. من المهم اإذن اأن نرى نتائج 
تلك المادة القانونية على غير الم�سلمين. اأي تعميم، في هذا المو�سوع، م�سيره الخطاأ، اإذ اأن ن�سبة 
»اأ�سلمة« الدولة تختلف من بلد عربي اإلى اآخر واإن احتوت معظم د�ساتيرها على نف�ص المادة التي تن�ص 

وعليهم  لهم حقوق  مواطنون  اإنهم  للم�سلمين:  نف�سه  �سك  دون  فل�سطين هو من  في  الم�سلمين  لغير  القانوني  الو�سع  اإن     )36(

رئي�ص  لدين  تحديد  اأي  يوجد  ل  دائمًا(.  فعلوا  والقت�سادية )كما  وال�سيا�سية  الجتماعية،  الحياة  في  وي�ساركون  واجبات، 
الدولة اأو الحكومة، اأو للوزراء اأو للبرلمانيين. نظريًا يمكنه اأن يكون اأي �سخ�ص، �سرط اأن يكون فل�سطينيًا. عند النتخابات 
الت�سريعية �سنة 1996 اأقر الرئي�ص عرفات مر�سومًا ين�ص بتحديد عدد المقاعد ليكون هناك حد اأدنى لغير الم�سلمين، فكان 

للم�سيحيين مثاًل 6 مقاعد )على الأقل( من اأ�سل 88، وهو اأكثر بكثير من ن�سبة الم�سيحيين اإلى العدد الكلي لل�سكان.
)37(   كما قال مي�سيل �سباح، بطريرك الكني�سة الالتينية في القد�ص في كلمة األقاها بمنا�سبة الذكرى الثالثين لتاأ�سي�ص جامعة 

بيت لحم، في 2 ت�سرين اأول 2003: »�سنكون مثل من ي�سحب الحبل اإلى جانبه ويرغب في اأن يخ�سر الآخر. يلزمنا واقع الحياة 
باأن يكون كالنا في نف�ص الجهة، لنربح كالنا. ل يربح اأحدنا اإن خ�سر الآخر. ربحنا الواحد هو اأن نرى ميالد فل�سطين جديدة 
بوجه جديد يوحي بالثقة والأمان للم�سلم والم�سيحي على حد �سواء«. اأما البابا الراحل يوحنا بول�ص الثاني فقد عبر في 10  
ت�سرين ثاني  2003 اأمام وفد يمثل الفل�سطينيين الم�سيحيين الأع�ساء في منظمة التحرير الفل�سطينية حا�سرة الفاتيكان عن 
اأمله »باأن الد�ستور الجديد الذي يتم كتابته ومناق�سته �سيكون تعبيرًا لأرفع اآمال وقيم كافة ال�سعب الفل�سطيني، والعتراف 

بجميع الجماعات الدينية والحماية القانونية المنا�سبة لحريتهم في العبادة والتعبير«.

الدرا�صة الثانية )2009(

ق�سية  مثاًل  �سناأخذ  عمليًا،  الم�سكلة  هذه  نواحي  بع�ص  ولتو�سيح  الدولة«.)38(  دين  »الإ�سالم  اأن  على 
الو�سع القانوني للمراأة بح�سب الد�ستور الفل�سطيني.

باأن  المادة )63(  نقراأ في  اإننا  اإذ  للجدل،  الفل�سطيني نجد مادة مثيرة  للد�ستور  الأولى  الن�سخة  في 
»الن�ساء اأخوات الرجال. لهن حقوق وعليهن واجبات ت�سمنها ال�سريعة و�سيتم تحديدها بقانون«. هذا 
قد يعني باأنه في حال ح�سول تناق�ص بين الد�ستور ومبادئ ال�سريعة، على الأقل فيما يخ�ص المراأة، 
ع الفل�سطيني ُيعطي الأولوية لل�سريعة. فت�سبح ال�سريعة، عمليًا، اأعلى من الد�ستور، ويفقد  فاإن الُم�سرِّ
الأخير معناه الأ�سا�سي، وهو كونه القانون الأعلى في الدولة! وهنا يمكننا اأن نت�ساءل: ما هي مرجعية 
القا�سي في المحكمة الد�ستورية، الد�ستور اأم ال�سريعة؟ )لقد ن�ص الد�ستور والقانون الأ�سا�سي على 
�سرورة ت�سكيل محكمة د�ستورية. حتى ذلك الوقت، ُخولت المحكمة العليا بالمراجعة الد�ستورية(. هذا 
ال�سراع الذي يمكن اأن يتم في فل�سطين بين ما ين�ص عليه الد�ستور وما تقول به ال�سريعة عرفته م�سر 

ع الم�سري حاًل.  ووجد له الُم�سرِّ
هذه المالحظات وغيرها مما تقدم بها الكثير من الموؤ�س�سات والُكّتاب اإلى اللجنة الد�ستورية، كانت 
�سببًا في تغيير تلك المادة لت�سبح كالتالي: »حقوق المراأة الد�ستورية وال�سرعية م�سونة« )المادة 23 
من الن�سخة الثانية والثالثة من الد�ستور الفل�سطيني(. ذلك التعديل اإيجابي لكنه ل يكفي لفك الغمو�ص 
في العالقة بين ال�سريعة والد�ستور على الأقل فيما يخ�ص حقوق المراأة. كما احتوت الن�سختان الثانية 
والثالثة من الد�ستور على مواد جديدة: المادة )22( مثاًل تن�ص على اأن »للمراأة �سخ�سيتها القانونية 
وذمتها المالية الم�ستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأ�سا�سية التي للرجل وعليها ذات الواجبات«. 
حر�ست  الد�ستور،  تدوين  عند  والمراأة.  الرجل  تعني  فل�سطيني  كلمة  باأن  اأي�سًا  الد�ستور  ويحدد  كما 
اآخذين  المقبولة عالميًا،  الحقوق  تلك  للمراأة  قانونية ت�سمن  اإدخال مواد  بذلك على  المكلفة  اللجنة 
والعربي  خا�ص،  ب�سكل  الفل�سطيني  لل�سعب  والدينية  والتاريخية  الثقافية  الخ�سو�سية  العتبار  بعين 
اإلى توازن بين ما هو  ب�سكل عام. كيف يمكن للفل�سطينيين عند تدوين وتطبيق تلك المواد، التو�سل 

مقبول عالميًا، وبين ما هو مرفو�ص ثقافيًا؟ ذلك هو التحدي.)39(

»الق�سايا  كايد  عزيز  ال�سيد  اأعدها  درا�سة  في  بينها  والمقارنة  تجميعها  تم  الق�سية  هذه  تجاه  مختلفة  مواقف  هناك     )38(

الخالفية في م�سروع د�ستور الدولة الفل�سطينية«، المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية، ني�سان 2004. 
القانون  الثاني من  المادة يبداأ الف�سل  القانون... دون تمييز... ب�سبب الجن�ص«. بهذه  اأمام  الفل�سطينيين مت�ساوون  )39(  »كل 

الأ�سا�سي والذي يخ�ص الحقوق والحريات العامة. نظريًا، للمراأة كامل الحقوق كالرجل، وعليها واجبات، ي�سمنها القانون 
الأ�سا�سي نف�سه. التعليم، مثاًل، هو حٌق لجميع المواطنين والتعليم الأ�سا�سي اإجباري للذكور والإناث �سوا�سية. ل يوجد اأي 
تحديد من ِقبل الد�ستور لحق المراأة في التعليم الجامعي اأو في العمل، وا�سعًا الرجل والمراأة نظريًا على كف الم�ساواة. لكن 
الو�سع على اأر�ص الواقع، يميز الرجل عن المراأة، جاعاًل من الأخيرة الفئة الخا�سرة في المعادلة. هذا يعني �سرورة قيام 
اإلى الم�ساواة بين الرجل والمراأة  -  بتبني قوانين خا�سة  اإطار القانون الأ�سا�سي الذي يدعو  الم�سرع الفل�سطيني  -  و�سمن 
ت�ساعد المراأة على الم�ساركة الفعالة في المجتمع )في هذا الإطار يمكن و�سع فكرة الكووتا الن�سائية التي تبناها الم�سرع 
الفل�سطيني في النتخابات البلدية التي بداأت في الأرا�سي الفل�سطينية(. هذه القوانين الخا�سة ل يجب اعتبارها امتيازات، 
اإذ اإن هدفها هو الو�سول اإلى الم�ساواة الفعلية بين الرجل والمراأة )على الأقل ل�سمان م�ساركة المراأة في عملية �سنع القرار( 
ولي�ص فقط الم�ساواة النظرية. لهذا ال�سبب فاإن دور الدولة ل يجب اأن يكون �سلبيًا فقط  - كالحر�ص على عدم وجود قوانين 
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خاتمة
اإننا ن�سهد م�ساركة وا�سعة للمنظمات الدولية  	   اأو حتى م�ساركة بع�ص الدول منفردة 	   في عملية كتابة 
الد�ستور للدول حديثة الن�ساأة لدرجة ا�ستبدال ال�سعب كليًا اأو جزئيًا، مع الإ�سارة في نف�ص الوقت في 
ال�سعبية!  ال�سيادة  اأ�سا�ص  على  مبنية  الدولة  واأن  ال�سلطات  هو م�سدر  ال�سعب  اأن  اإلى  نف�سه  الد�ستور 
لكن ما يجري عادة هو اأنه يتم عر�ص الد�ستور على ال�سعب ليتبناه ككل فيكون قبول الد�ستور هو الحل 
على  الن�ص  ذلك  يح�سل  لكي  �سروري  القانوني  التحايل  هذا  بحرية!  ال�سعب  يختاره  الذي  الوحيد 
ال�سرعية الالزمة، اإذ اإن ال�سعب )اأو الأمة( يبقى، على الأقل نظريًا، هو �ساحب الحق بممار�سة ال�سلطة 

الد�ستورية التاأ�سي�سية، مبا�سرة اأو من خالل ممثليه. ومن هنا اأهمية درا�ستنا هذه ومبرر وجودها. 
ظاهرة »عولمة ال�سلطة الد�ستورية« هذه رافقت ظاهرة اأخرى نتجت عن »التقنين« التدريجي للقانون 
بع�ص  اإلى  الد�ستور  الإ�سارة في  اأي  الدولي،  القانون  »د�سترة«  ن�سميها عملية  اأن  يمكننا  والتي  الدولي 
اإلى القانون الدولي ب�سكل عام، وبالتالي منحه قيمة د�ستورية ل�سمان تطبيقه  اأو  المعاهدات الدولية 
في النظام المحلي )خ�سو�سًا المعاهدات التي تخ�ص حقوق الإن�سان، والمراأة والطفل، بالإ�سافة اإلى 
معاهدات جنيف طبعًا( وذلك لأن القانون الدولي ما زال، في اإطار غياب �سلطة مركزية تفر�ص على 
الدول تطبيق ما تم اإبرامه، يعتمد قبل كل �سيء على رغبة الدول في تطبيقه )اأو على الأقل رغبة الدول 
القوية بتطبيقه اأو فر�ص تطبيقه( عن طريق الموؤ�س�سات الدولية ذات الطابع الكوني )موؤ�س�سات الأمم 

المتحدة مثاًل( اأو عن طريق المنظمات الإقليمية ذات الطابع القت�سادي، ال�سيا�سي اأو الع�سكري. 
عولمة ال�سلطة الد�ستورية هي اإذن ظاهرة طبيعية جدًا، و�سحية جدًا خ�سو�سًا اأن الحركة الد�ستورية �سهدت 
تجديدًا لي�ص له مثيل في ال�سنوات الع�سر الأخيرة من القرن الما�سي، بعد نيل كثير من الدول ال�ستقالل 
نتيجة تفكك التحاد ال�سوفييتي ويوغ�سالفيا. كان عدد الدول الأع�ساء في الأمم المتحدة 159 حتى �سنة 
1990، ومع ا�ستقالل تيمور ال�سرقية عام 2002 اأ�سبح عدد الأع�ساء 191 دولة، اأي اأن عددها ارتفع بن�سبة 

20 % خالل 12 �سنة! هنا يكون الد�ستور و�سيلة لتثبيت اأ�سا�سات الدولة الجديدة، التي تولد اأحيانًا كثيرة بعد 

محادثات طويلة و�ساقة بين اأطراف النزاع الذين �سيتعاي�سون في نف�ص الدولة اأو في دول متجاورة. 
هذا يعني اأن الدول الجديدة عليها اأن تقبل »اأ�سول اللعبة« اإذ اأن ل اأحد منها يولد في الفراغ بل في 
مكان وزمان محددين، وبالتالي فاأنه من البديهي اأن تقبل الدولة الجديدة القواعد الأ�سا�سية ال�سرورية 
لت�سيير اأي مجتمع متمدن. اإن ت�سبيه الدولة بالإن�سان قد ي�ساعدنا على ا�ستيعاب هذه ال�سرورة: عند 
ولدته، ل يتم ا�ست�سارة الطفل حول ا�سمه، ووالديه، وعائلته، ووطنه. يتعلم الطفل من المحيط الذي 

تميز بين المواطنين بح�سب الجن�ص -  بل اإيجابيًا، حيث تعمل موؤ�س�سات الدولة على اإزالة تلك »القيود التي تمنع المراأة في 
»اإذ  الثالثة(  )الن�سخة  الفل�سطيني  الد�ستور  م�سروع  من   )23( المادة  في  نقراأ  كما  والمجتمع«  الأ�سرة  بناء  في  الم�ساركة 
اإن الم�سرع الفل�سطيني  اإن للمراأة الحق في الم�ساهمة الفاعلة في الحياة الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والقت�سادية«. 
اأن يلزمهم بتاأمين الو�سائل ال�سرورية لجعل تلك الم�ساواة  اأ�سحاب القرار بنتائج محددة لكنه ي�ستطيع  اأن يلزم  ل يمكنه 
ممكنة، وهذا ل�سبب ب�سيط: هذا يتطلب تغييرًا تدريجيًا في المجتمع المعني، يرتبط بدرجة وعيه وح�سا�سيته لتلك الأولوية. 

الدرا�صة الثانية )2009(

يعي�ص فيه ويطبق القواعد التي تفر�سها عليه عائلته اأوًل والمدر�سة ثانيًا... عند مراهقته قد يحاول 
خرق هذه القواعد في�سمع والده محذرًا اإياه: »ما دمت في بيتي فعليك اأن تطبق ما اأقوله«. وبالتالي، 
وحتى ي�ستطيع الب�سر ا�ستيطان القمر، على الدول وال�سعوب التي تتقا�سم مغامرة ال�سيادة اأن تتعاي�ص 
مع بع�سها بح�سب قواعد العي�ص الم�سترك على الكرة الأر�سية )ما يمكننا اأن ن�سميه المجتمع الدولي(! 
احترام  يجب  وتطورها  لنموها  وبالتالي،  نوعه؛  من  الفريد  وكيانها  خا�سيتها  لها  كالأفراد،  والدولة 
هويتها ال�سخ�سية. لكنها تختلف بكونها ل تولد من العدم، اإذ اإنها دولة ل�سعب له تاريخ وثقافة ولغة 
بال�سرورة  مرتبطة  الد�ستورية  ال�سلطة  هل  التالي:  هو  فورًا  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  لكن  وذاكرة. 
باأمة لها �سفات عرقية موحدة اأم هي الطريقة التي تمكن المجتمع المتنوع بحكم نف�سه؟ في الواقع، 
الأمة قد تعني مجموع المواطنين الذين يعي�سون تحت قوانين موحدة ويمثلهم مجل�ص موحد في دولة 
ما، لكن الدولة هنا تعمل على خلق ثقافة موحدة: الدولة هنا تخلق الأمة. فرن�سا يمكن اأن توفر خير 
مثال لالأمة التي ُتخلق بوا�سطة الدولة. لكن هناك مفاهيم اأخرى نذكر منها المفهوم الألماني مثاًل، 
حيث اأن الأمة هي مفهوم ي�سبق الجماعة ال�سيا�سية، وهي تتكون نتيجة ت�سابه في الأ�سل، الِعرق، اللغة، 
الدين والثقافة. هذا يعني اأن الأمة يمكنها اأن توجد بطريقة م�ستقلة عن الدولة )الأمة َتخِلق الدولة(. 
اأما الوليات المتحدة فقد و�سعت مو�سوع الثقافة الموحدة جانبًا كي ت�سمن الوحدة المبنية على حرية 

مطلقة لالأفراد ي�سمنها الد�ستور كما تف�سره المحكمة العليا. 
وبالتالي، اإن التحدي الأكبر اأمام من يكتب الد�ستور هو اأن يجد الن�ص الذي يعك�ص هوية ال�سعب واإرادته. 
لكن هل �سيتم القبول بتلك الإرادة باأي ثمن؟ هل يكفي اأن يريد ال�سعب �سيئًا حتى يكون ذلك جيدًا؟ 
الم�سكلة في من يقبل هذا الحل هو اأن الإرادة ال�سيا�سية في تلك الحالة قد تفقد كل عقالنية. بالإ�سافة 
اإلى ذلك هناك م�سكلة حقيقية مرتبطة ب�سرورة تحديد ماهية هذه الإرادة والطريقة التي يعبر عنها 
ال�سعب. الأمور ت�سبح اأكثر تعقيدًا في الدول المعا�سرة، اإذ اإنها تتميز بالتنوع العرقي والثقافي والديني 
واللغوي بعك�ص الدولة 	  الأمة بمفهومها الحديث وريثة ع�سر ال�ستنارة والثورة الفرن�سية، والتي عملت 
المعا�سرة  الدولة  بال�سرورة حدود  ت�ستوعب  ل  الأمة  تميزها.  الأمم في حدود جغرافية  على تحديد 
مفهوم  عن  الحديث  اإلى  يدفعنا  هذا  واحدة.  اأمة  حدود  في  تنح�سر  اأن  المعا�سرة  للدول  يمكن  ول 
اآخر لالأمة يمكنه اأن ي�ستوعب التنوع، كما هو الحال مع دول اعتادت ذلك مثل �سوي�سرا )هناك اأربع 
جماعات لغوية: جرمانية، ناطقة بالفرن�سية، الإيطالية، الرومان�ص( وبلجيكا )هناك ثالث مجموعات: 
الفرن�سية...(.  والكيبيك  الإنكليزية  )المجموعة  وكندا  والألمانية(  بالفرن�سية  والناطقة  الفالماند 
الإمكان )اأي على  الراهن قدر  الو�سع  المعا�سرة، فهو يحافظ على  للدولة  الأكبر  التحدي  التنوع هو 
الدولة بحدودها الحالية، وهذا مبداأ اأ�سا�سي في العالقات الدولية(، دون الت�سحية بحق مجموعة من 
الأفراد باعتراف وت�سجيع الدولة لهم كمجموعة لها خا�سيتها واإن كان عددهم قلياًل، ويتم العتراف 
�سد  مجموعة  دولة  تكون  ل  ولكنها  موحدة،  تبقى  المفهوم  بهذا  الدولة  اإن  ثانيًا.  وت�سجيعها  اأوًل  بها 

غيرهم، ول يكون هناك مواطنون درجة اأولى ومواطنون درجة ثانية. 
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الدرا�سة الثالثة

دور الرقابة الد�ستورية في تعزيز دولة القانون: 

الحالة الفل�سطينية

تنويه: قدمت هذه الدرا�سة �سمن الأوراق الم�ساركة في موؤتمر دولي نظمته وزارة 
العدل الفل�سطينية،  رام اهلل، بتاريخ 25 -  26 ت�سرين اأول / اأكتوبر 2008.

 ،)Chicago Manual of Style( تم توثيق هذه الدرا�سة با�ستخدام نظام �سيكاغو
اأ�سلوب »الموؤلف -  العنوان«.
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مقدمة 
اإن مفهوم دولة القانون الذي ي�سير اإليه عنوان هذه الورقة بعيد كل البعد عن المفهوم الفرن�سي الذي 
تطور منذ الثورة الفرن�سية )نهاية القرن الثامن ع�سر( والألماني )نهاية القرن التا�سع ع�سر(. فما اأتت 
به الثورة الفرن�سية من ف�سل بين ال�سلطات لم يمنح المحاكم مكانة رقابية على الت�سريعات التي ت�سدر 
عن البرلمان وا�سعًا حجر الأ�سا�ص لما يمكن ت�سميته الدولة القانونية )Etat legal(، في الوقت ذاته، 
اأ�س�ص له الفقه  )rechtsstaat( بالمعنى الذي  لم يكن هناك اتفاق على معنى موحد لدولة القانون 
الألماني. هذا يعني باأن �سعار دولة القانون بقي دون م�سمون محدد في القارة الأوروبية، وذلك ب�سبب 
غياب رقابة فاعلة على القوانين التي تخالف القيم التي اأجمع عليها المجتمع، ومن �سمنها تلك المواد 
لحقوقه  الحقيقي  ال�سامن  اأو ذاك  المجتمع  يعتبرها هذا  والتي  نف�سه،  الد�ستور  في  و�سعها  تم  التي 

وحرياته ال�سخ�سية.)1( 

اجتهاد  نتيجة  ذلك  جاء  فقد  المتحدة(؛  )الوليات  الجديد  العالم  في  موجود  الت�سور  هذا  نقي�ص 
المحكمة العليا عام 1803 )ق�سية ماربوري �سد مادي�سون( والتي اأ�س�ست لمبداأ الرقابة على د�ستورية 
القوانين في الوليات المتحدة، والتي اأجمع الفقه على اعتبارها ال�سرارة الأولى لنطالقة الرقابة على 

د�ستورية القوانين، لتنت�سر في اأنحاء العالم منذ ذلك الحين. 

مع ذلك، تلتقي الخبرة الأمريكية مع الخبرة الأوروبية من حيث غياب ال�سمانات الثابتة لحماية حقوق 
الإن�سان وحرياته التي �سمنها الد�ستور الأميركي، اإذ اإن المحكمة العليا »لم تكن مكترثة بحماية حقوق 
في  – كما  اأ�سا�سي  ب�سكل  تم ذلك  وقد  وقت طويل على وجودها.)2(  بعد م�سي  اإل  الإن�سان وحرياته« 
الحالة الأوروبية اأي�سًا – في  الن�سف الثاني من القرن الع�سرين،)3( اأي بتلك الحقبة التي تبعت الحرب 
العالمية الثانية وما تبعها من وعي بما نتج عنها من ويالت وب�سرورة احترام وتعزيز حقوق الإن�سان من 

اإمكانية تع�سف الدولة و�سلطاتها واأجهزتها. 

)1(   اأمين عاطف �سليبا، دور الق�ساء الد�ستوري يف اإر�ساء دولة القانون »درا�سة مقارنة«)طرابل�ص – لبنان: الموؤ�س�سة الحديثة 

للكتاب،  2002(، 39.
)2(   المرجع ال�سابق، 39. والأمثلة كثيرة على ذلك، فاأحد قرارتها )عام Dred /Sott ،1875 ( ُيعتبر ال�سبب في اإطالق �سرارة 

التمييز  تحت �سغط  الم�ساواة  تغييب  على  Plessy V. Fergusson( 1896( عمل  لعام  الم�سهور  وقرارها  الإنف�سال،  حرب 
التمييز  باإلغاء  ال�سلطات  األزمت  Busing( حيث  باإ�سم  المعروف  1954 )قرارها  العن�سري والذي تم ت�سحيحه فقط عام 

العن�سري في النقل العام وفي التعليم الر�سمي. 
)3(   مع ذلك فهناك بع�ص القرارات التي تعتبر مخالفة لحقوق الإن�سان المعترف بها عالميًا حيث جاء في قرار تم تبنيه عام 

U.S.V. Humberto Alvarez - Machain( 1992( الذي يعطي للحكومة الأميركية الحق بخطف اأي �سخ�ص من الخارج متهم 

بجريمة في الوليات المتحدة! المرجع ال�سابق، 40.

الدرا�صة الثالثة )2008(

والتي جاءت كنتيجة  القوانين  للرقابة على د�ستورية  الجديد  المفهوم  الورقة تدور حول هذا  اإن هذه 
بالأ�سا�ص.  الغربية  الدول  في  وال�سيا�سية  القانونية  الأنظمة  عرفته  الذي  التدريجي  للتطور  طبيعية 
واإن تطورت بطريقة مختلفة في العالم القديم )اأوروبا( عنها في العالم الجديد )الوليات المتحدة 
الأمريكية(، اإل اأن الرقابة على د�ستورية القوانين بمفهومها الجديد جاء ليعك�ص التطور الذي ح�سل 
على الحركة الد�ستورية في الن�سف الثاني للقرن الع�سرين والتي رافقها زيادة عدد الدول من جهة 
والإهتمام المتزايد على الم�ستوى الدولي باآليات و�سع الد�ساتير للدول الحديثة الن�ساأة وما تحتويه من 

اآليات رقابة على احترام ال�سلطات للد�ستور. 

في هذا الإطار ياأتي الهتمام المتزايد بالد�ستور الفل�سطيني )مهما كانت ت�سميته(، وباآليات الرقابة 
على د�ستورية القوانين، ومكانتها في تعزيز دولة القانون حتى واإن لم تكن هناك دولة بالأ�سا�ص! فاإذا 
المعا�سر  بمفهومها  القانون  دولة  فاإن  دولة  وجود  اأوًل  تقت�سي  القانون  ودولة  القانونية  الدولة  كانت 
تتجاوز الدولة الإقليمية بالمعنى التقليدي والحديث وطرق ن�ساأتها وتبني د�ستورها، بل اأنها اأ�سبحت 
ُتقدم على اأنها المدخل نحو تحقيق ال�سيادة، كما يظهره الواقع الد�ستوري في فل�سطين، وهو ما يثير 
بع�ص التحفظات حول اإمكانية تحقيق دولة القانون بالمعنى المعا�سر، قبل قيام الدولة، خارج حدود 

الدول الإقليمية التقليدية وبدون عن�سر ال�سيادة. 

تق�سم هذه الورقة اإلى ثالث اأق�سام رئي�سية:

Ó  حيث �سنقوم اأوًل بتحديد مفهوم دولة القانون وكيف تطور تاريخيًا لي�سل اإلى المفهوم الحديث
الذي يتقاطع مع الرقابة على د�ستورية القوانين ول يناق�سها. 

Ó  ينطلق وهو  المعا�سرة  الدول  في  القوانين  د�ستورية  الرقابة على  �سرعية  باأ�سا�ص  �سنهتم  بعدها 
بالأ�سا�ص من تبني مفهوم مختلف للقانون، للديمقراطية وللف�سل بين ال�سلطات. وقد انعك�ص هذا 
التطور في حركة د�ستورية معا�سرة لم ن�سهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وهي مرتبطة 

ب�سكل رئي�سي مع تغير المفهوم لالإن�سان ولحقوقه الأ�سا�سية. 
Ó  واأخيرًا �سنقدم الحالة الفل�سطينية لغايات قراءة مو�سوعية لحالة اإ�ستثنائية تتقاطع مع خبرات

عالمية ولكنها تختلف عنها. فتكون بمثابة الإ�ستثناء الذي يثبت القاعدة. 

دور الرقابة الد�صتورية يف تعزيز دولة القانون: احلالة الفل�صطينية



درا�صات يف النظام الد�صتوري الفل�صطيني

134135

 عا�صم خليل

الف�سل الأول: 

من الدولة القانونية اإلى دولة القانون

القانون، وهي  القانون من حيث �سرورة ت�سيير �سوؤون الحكم بموجب  القانونية ودولة  الدولة  ت�سترك 
من الأ�سا�سيات التي تقوم عليها الديمقراطيات المعا�سرة. اإل اأن الدولة القانونية ل تعترف باإمكانية 
تحديد الإرادة العامة، كما يقررها ممثلو ال�سعب. في الوقت الذي كر�ست فيه دولة القانون لمفهوم �سمو 
الد�ستور الذي احتل قمة الهرم القانوني، ويعترف باإمكانية وجود تحديدات على الم�سرع اأي�سًا، وهو 

بالتالي يقبل بوجود رقابة على ما ي�سدر من قبل الم�سرع. 

المبحث الأول: الدولة القانونية

يطلق الفقهاء على تلك الدولة التي تعمل اأجهزتها وخا�سة الإدارية منها وفق القوانين التي ت�سرعها 
ال�سلطة الت�سريعية ت�سمية الدولة القانونية اأو الدولة ال�سرعية )Etat legal( وهو الكيان التي تم بلورته 
في العقود التي تلت الثورة الفرن�سية، وفق البرلمان الديمقراطي الحديث، اأي قائمة على د�ستور مدون 

يحدد ف�سل ال�سلطات ويوزع اأدوارها.)4( 
وتقوم الدولة القانونية بالمعنى ال�سابق على ثالث مبادئ رئي�سية:)5( 

1 ) :(Principe de la Constitutionalité( مبداأ الد�ستورية

المنظمة  القواعد  تلك  اإلى مجموع  بب�ساطة  ي�سير  للد�ستور حيث  المبداأ على مفهوم �سيق  هذا  يقوم 
ل�سوؤون الحكم اأو الد�ستور المكتوب الذي ي�سع حدود عمل ال�سلطات الحاكمة في اإدارة �سوؤون الدولة. 

مبداأ ال�سيادة يف الدولة: ( 2

وقد ا�ستندت الأنظمة ال�سيا�سية اإلى هذا المبداأ منذ مطلع القرن الثامن ع�سر، اإذ اأنه النواة الأ�سا�سية 
في تكوين �سلطة الدولة وب�سط �سيطرتها على اأفراد المجتمع للتمكن من ت�سيير �سوؤون الدولة. فبعد اأن 
كانت ال�سلطة الإلهية هي م�سدر �سلطات الحاكم ومبررها، بداأت نظريات ال�سيادة القومية وال�سعبية 
تدريجيًا  يتال�سى  بداأ  ال�سيادة  بم�سدر  الهتمام  اأن  اإل  اأنف�سهم.  المحكومين  نحو  الهتمام  بتحويل 
بداأ  وبالتالي  الخارجي،  اأو  الداخلي  ببعديها  الحكام،  قبل  من  تطبيقها  كيفية  على  التركيز  ل�سالح 
التركيز على الدولة ك�سخ�ص معنوي، فحل مفهوم الدولة ال�سخ�ص )Etat personne( مكان النظرية 

المتعلقة بال�سيادة الوطنية. 

)4(   المرجع ال�سابق، 34 - 35، 54. 

)5(    المرجع ال�سابق، 56 - 74.

الدرا�صة الثالثة )2008(

3 ) :)Principle de la Suprématie du Parlement( مبداأ �سمو الربملان
النظم  في  تنبثق  وهي  الدولة،  في  ال�سلطة  اإرادة  بمفهوم  ربطه  خالل  من  ال�سيادة  مفهوم  تماهى 
الديمقراطية التمثيلية عن ال�سلطة الت�سريعية، فاأ�سبح البرلمان في ظل الدولة القانونية يتمتع بمبداأ 
الدولة  ركيزة  هو  البرلمان  �سمو  مبداأ  اإن  و�سعبها.  الأمة  اإرادة  عن  يعبر  الذي  هو  اأنه  اإذ  ال�سيادة، 
القانونية، فاأ�سبحت الديمقراطيات الحديثة تتغنى ب�سعار »حكم ال�سعب بال�سعب ولل�سعب«، خا�سة مع 
ا�ستحالة تطبيق الديمقراطية المبا�سرة وتف�سيل النظام التمثيلي. هذا يعني باأن البرلمان حل محل 
ال�سعب؛ بكلمات اأخرى، حل من ي�سطلع باأعباء ال�سيادة مكان »ال�سيد« نف�سه، فتحولت ال�سيادة القومية 

وال�سعبية اإلى �سيادة العدد؛ و�سيادة العدد تعني اإمكانية طغيان الأغلبية. 

المبحث الثاني: دولة القانون

اإن دولة القانون )Etat de droit( جاءت ترجمة حرفية للكلمة الألمانية )Rechtsstaat(،)6( وهي 
ل يجب اأن ُتفهم على اأنها تنق�ص المبادئ التي تقوم عليها الدولة القانونية بل على اأنها �سورة متطورة 
اأو معمقة عنها، اإذ تبقى مبادئ الدولة القانونية اأ�سا�سية لقيام دولة القانون اإل اأنها وحدها ل تكفي. 
يمنح  والذي  الد�ستور،  �سمو  مبداأ  على  تقوم  بل  الد�ستورية  مبداأ  على  فقط  تعتمد  ل  القانون  فدولة 
اأن �سمو الد�ستور  اإل  القانونية.  ت�سل�سل القواعد القانونية قراءة مختلفة عما كانت عليه في الدولة 
الذي قد  العادي،  الم�سرع  د�ستورية ما ي�سدر عن  رقابة على  اإذا ما بقي دون  يبقى حبرًا على ورق 
يتعدى على الد�ستور بل ويتجاوز ما ورد فيه. وهي المبادئ الثالثة التي �سناأتي على ذكرها فيما يلي:)7( 

مبداأ �سمو الد�ستور:( 1
ينتج �سمو الد�ستور ب�سورة حكمية من كونه القاعدة الأ�سا�سية التي ل يمكن لأي �سلطة في اإطار دولة القانون 
ال�سلطات،  قيام  قبل  تاأ�سي�سية  هيئة  �سادرًا عن  كونه  انطالقًا من  ال�سمو  تف�سير هذا  ويتم  تتجاهلها.  اأن 
  Interprétation الع�سوي  )التف�سير  تنظيمها  واأ�سا�ص  ال�سلطات  هذه  م�سدر  هو  الد�ستور  ويكون  بل 
organique(، اأو لأنها ت�سع القواعد الد�ستورية ال�سرورية لتظيم اأ�سول اللعبة ال�سيا�سية وت�سمن ح�سن 

باإرادة  لرتباطه  اأو   ،)Interprétation  institutionnelle الموؤ�س�سي  )التف�سير  الدولة  موؤ�س�سات  �سير 
ال�سعب الذي اتفق على نظام الحكم ال�سيا�سي )التفا�سير المرتبطة بالعقد الجتماعي(. 

و�سمو الد�ستور هذا يكت�سب قيمة من الناحية المو�سوعية لطبيعة ال�سوؤون التي ينظمها، اإل اأنه مع ذلك 
يحتل الدرجة الثانية بعد ال�سمو ال�سكلي للد�ستور خا�سة في ظل الحركة الد�ستورية المعا�سرة. وال�سمو 
ال�سكلي يعني ب�سكل اأ�سا�سي التمييز بين القوانين الد�ستورية من جهة والقوانين العادية من جهة اأخرى. 
وهو يوؤدي اإلى ثبات اأكبر للقواعد الد�ستورية حيث ُيمنع اإلغاء اأو تعديل القوانين الد�ستورية اإل بقوانين 

د�ستورية مماثلة في الوقت الذي يجب األ تتعار�ص فيه القوانين العادية مع القوانين الد�ستورية. 

)6(   واإن اأول من اأطلقها هو العالمة الألماني «Robert Von Mahl« عام 1843. المرجع ال�سابق، 37. 

)7(   المرجع ال�سابق، 74 - 98.

دور الرقابة الد�صتورية يف تعزيز دولة القانون: احلالة الفل�صطينية



درا�صات يف النظام الد�صتوري الفل�صطيني

136137

 عا�صم خليل

مبداأ ت�سل�سل القواعد القانونية:( 2
الأول  القانون  اأو  العليا  القاعدة  تحتل  القانونية، حيث  القواعد  بهرمية  ي�سمى  ما  كل�سن  ابتدع هان�ص 
دولة  اأ�ساًل  �سميمه  من  تنبثق  الذي  الد�ستور  �سمو  �سبب  هذا  ويكون  الهرم،  قمة   )Grundnorm(
المعنية،  الدولة  بح�سب  تختلف  القانونية  القواعد  هرمية  تطبيقات  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  القانون. 
النظر عن هذه  وبغ�ص  القانونية.  اأنظمتها  بتحديد  ال�سيادية  الدول  وهو يدخل من �سمن �سالحيات 
التطبيقات المختلفة، يبقى القانون  -   كما في الدولة القانونية -   تعبيرًا عن الإرادة العامة، اإل اأن دولة 
باأن القانون يحافظ على مكانته في الهرم القانوني معبرًا عن الإرادة العامة �سريطة  القانون تتميز 

انطباقه مع قمة الهرم، اأي مع الد�ستور. 

الرقابة على د�ستورية القوانني( 3
لحرمة  انتهاكًا  طويلة  لمدة  باعتباره  القانوني  الفقه  قبل  من  �سديدة  مقاومة  المبداأ  هذا  واجه  لقد 
اأنه ن�ص  اأن اعتبار الد�ستور على  ال�سعب. كما  البرلمان المنتخب ديمقراطيًا من  القانون الذي يقره 
�سيا�سي اأكثر منه قاعدة قانونية اأدى اإلى تخوف الكثيرين من اأن الرقابة على د�ستورية القوانين �ستوؤدي 

اإلى انزلق هوؤلء في �سراعات وتجاذبات �سيا�سية. 
في  يوؤدي  قد  البرلمانية  الأكثرية  بح�سب  م�ستمر  ب�سكل  القوانين  وتغيير  بتعديل  الم�سرع  قيام  اإمكانية  اأن  اإل 
المح�سلة اإلى الم�سا�ص بالحقوق والحريات وبال�سمانات الأ�سا�سية ال�سرورية لبقاء الدولة. من هنا ي�ستمد وجود 
د�ستور يكون وجوده وتعديله غير مرتبطين بالأ�سا�ص بالأكثرية البرلمانية من الركائز الأ�سا�سية لدولة القانون؛ 

وما الرقابة على د�ستورية القوانين اإل تلك الو�سيلة لحماية تلك القواعد مما قد ينتج عن م�سرع دائم التغيير. 

المبحث الثالث: التمييز بين الدولة القانونية ودولة القانون 

مما �سبق يبدو اأن الدولة القانونية ودولة القانون تقومان على اأ�سا�سات م�ستركة)8( هي البنى الأ�سا�سية 
التي قامت عليها الديمقراطيات المعا�سرة والأنظمة الليبرالية: 

الدولة ( 1 حال  في  عموديًا  الف�سل  كان  واإن  ال�سلطات،  بني  الف�سل  مبداأ  على  تقومان  فكلتاهما 
التنفيذية  لل�سلطة  وتكون  الهرم،  البرلمان على قمة  ال�سادر عن  القانون  يكون  القانونية، حيث 
مكانة دونية في خلق القواعد القانونية في الوقت الذي يتم فيه تغييب الق�ساء واعتباره على اأنه 
دون ال�سلطتين الرئي�سيتين. هذا التوجه الذي عرفته فرن�سا ما بعد الثورة كان طبيعيًا في ظل 
الدور الذي قامت به المحاكم في ظل النظام ال�سابق، والتي كانت ت�سمى البرلمانات، وفي ظل 
هيمنة الفكر القائم على اعتبار القانون، كما ي�سدر عن ممثلي ال�سعب، على اأنه التعبير الأ�سمى 
اأكثر منه ن�ص قانوني،  �سيا�سي  اإلى ن�ص  الد�ستور  يتحول  الدولة،  العامة. في مثل هذه  لالإرادة 
الم�سرع، باعتباره منفذًا ولي�ص َحكمًا عما  المحاكم في مراجعة ما ي�سدر عن  ويتم رف�ص دور 

)8(   المرجع ال�سابق، 98 - 105.

الدرا�صة الثالثة )2008(

ي�سدر عن ممثلي ال�سعب. اأما في دولة القانون فالف�سل بين ال�سلطات يكون اأفقيًا حيث يتم و�سع 
ال�سلطات الثالث على نف�ص الم�ستوى من حيث �سرورة التزامها جميعًا بما يرد في الد�ستور. هذا 

يعني باأن القانون يبقى تعبيرًا عن الإرادة العامة ولكن بالقدر الذي ين�سجم فيه مع الد�ستور. 
كما اإن معظم الد�ساتير تحتوي على لئحة من احلقوق واحلريات العامة. مع ذلك فاإن الدولة ( 2

عن  تعبير  اأنه  على  وجودها  ف�سرت  بمعناها -    القانون  ودولة  القانونية  الدولة   – الحالتين  في 
اأي�سًا التي تحر�سها. مما  اأن الدولة هي التي تقرر هذه الحقوق والحريات وهي  حقيقة مفادها 
الحقوق  هذه  نف�سها م�سدر  �ستعتبر  الحالتين  في  الدولة  اإن  عك�سية، حيث  نتائج  اإلى  يوؤدي  قد 
وبالتالي �ستدعي حقها ب�سحبها بنف�ص طريقة التي تم فيها و�سعها، فيتحول حقها بتنظيم الحقوق 

والحريات اإلى حق منحها لالأفراد اأو حرمانهم منها. 
تحقيق التعددية ال�سيا�سية من حيث اأن الأنظمة الديمقراطية تقوم على احترام حريات الأفراد ( 3

واآرائهم، وبالتالي توؤ�س�ص للتعددية والتنوع والت�سامح. اإل اأن التعددية اأي�سًا قد يتم ا�ستغاللها في 
الدولة القانونية لتحقيق ماآرب الجماعة الحاكمة، مما اأدى بدولة القانون لتبني مفهوم التعددية 

ال�سيا�سية ولكن من جانب �سرورة كبح جماع الأكثرية التي تت�سلم زمام الحكم. 

مع ذلك فاإن دولة القانون تختلف عن الدولة القانونية من حيث اأنها تجاوزت مبداأ �سيادة الربملان 
من جهة، ومن جهة اأخرى تحويل الن�سو�س املوجودة بالد�ستور واملتعلقة باحلقوق واحلريات العامة 
اإلى التزامات قانونية اأمام الم�سرع.)9( وقد تم ذلك بف�سل اجتهادات الجهة المخولة في الرقابة على 
د�ستورية القوانين اأوًل، وبف�سل دمج مثل هذه المهمة من �سمن ما تقوم به الجهة المخت�سة بالرقابة 
على د�ستورية القوانين ثانيًا. اإل اأن التاريخ اأثبت اأنه ل يكفي قيام الموؤ�س�سات والأنظمة لرعاية م�سالح 
الفرد والجماعة، كما ل تكفي الن�سو�ص القانونية بمفردها لحماية حقوق الإن�سان، بل اإن عامل الرقابة 

الدائمة والفاعلة هو بنف�ص اأهمية الن�سو�ص والموؤ�س�سات.)10( 
وقد �سهد القانون الدولي والقانون الد�ستوري نقلة نوعية منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما انعك�ص 

في ظواهر مثيرة لالهتمام: 
ظاهرة ما يمكن ت�سميته »عولمة ال�سلطة الد�ستورية«؛ •
ظاهرة التقنين المت�سارع للقانون الدولي )لحقوق الإن�سان والقانون الدولي الإن�ساني(؛ •
ظاهرة د�سترة القانون الدولي )خا�سة لحقوق الإن�سان والقانون الدولي الإن�ساني(؛  •
ظاهرة تطور القانون الجنائي الدولي. •

هذه الظواهر جاءت لتعك�ص التطور المفاهيمي الهام حول حقوق الإن�سان الأ�سا�سية والذي انعك�ص على 
الحركة الد�ستورية اأي�سًا وهو ما �سنقوم بتف�سيله فيما يلي.

)9(   المرجع ال�سابق، 105 - 111.

)10(   المرجع ال�سابق، 37.
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الف�سل الثاني: 

�سرعية الرقابة الد�ستورية في الأنظمة 

القانونية المعا�سرة

المبحث الأول: الرقابة على د�ستورية القوانين و�سمو الد�ستور

ما  اأول  فاإن  القانونية،  الدولة  ومبادئ  اأ�س�ص  رئي�سًا من  ومبداأ  اأ�سا�سًا  الد�ستور قد غدا  �سمو  اإذا كان 
يتطلبه هذا الأمر هو تقرير الو�سيلة الفاعلة ل�سمان هذا ال�سمو وعدم اعتداء اأي �سلطة عليه وب�سكل 
اأو على حد تعبير الفقيه الفرن�سي  اأمرًا نظريًا بحتًا،  خا�ص ال�سلطة الت�سريعية، واإل غدا هذا المبداأ 

بوردو »لفظًا غير ذي م�سمون.«)11( وهذا يعني:

Ó  المو�سوعي ال�سمو  اأما  للد�ستور،  ال�سكلي  بال�سمو  ترتبط  القوانين  د�ستورية  على  الرقابة  باأن 
فيكت�سب اأهمية �سيا�سية اأكثر منها اأهمية قانونية.)12( 

Ó  في الوقت نف�سه، تفتر�ص الرقابة على د�ستورية القانون جمود الد�ستور اأي وجود اإجراءات خا�سة
لتعديله تختلف عن تلك الإجراءات لتعديل الت�سريعات العادية.)13( 

والرقابة على د�ستورية القوانين هي التحقق من مخالفة القوانين للد�ستور تمهيدًا لعدم اإ�سدارها اإذا 
كانت لم ت�سدر، اأو لإلغائها اأو المتناع عن تطبيقها اإذا كان تم اإ�سدارها. هذا يعني باأنه على الت�سريع 
العادي اأن يكون �سحيحًا لي�ص فقط من الناحية ال�سكلية المتعلقة باإجراءات تكوينه، بل من الناحية 
المو�سوعية اأي�سًا، من حيث ان�سجامه مع ما ورد في الن�ص الد�ستوري الذي يتحول اإلى ن�ص د�ستوري 

بكل ما يحتويه من اآليات حكم ومن حقوق وحريات. 

لكن هذا الو�سوح النظري ل يقابله و�سوح من الناحية العملية: 

Ó  التطبيق وغير ملزم  يعتبر لغيًا  الد�ستور، هل  ورد في  ما  العادي  الت�سريع  يحترم  لم  ففي حال 
منذ لحظة تبنيه اأم منذ لحظة اإعالن المحكمة المخت�سة ذلك؟ بمعنى اآخر، هل يكون في قرار 
المحكمة اإن�ساء لحالة عدم ال�سريان اأم اإعالن وك�سف لها؟ بل هل ي�سكل اعتقاد اإحدى �سلطات 

)11(   نعمان اأحمد الخطيب، الو�سيط يف النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري )عمان: دار الثقافة، 2008(، 532.

الخطيب،  431؛   ،)2005 المعارف،  من�ساأة  )الإ�سكندرية:  الد�ستوري  والقانون  ال�سيا�سية  النظم  الحلو،  راغب  ماجد     )12(

الو�سيط،532.
)13(   الخطيب، الو�سيط، 547. 
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اأن  اأم  بد�ستوريته  الم�سكوك  القانون  احترام  لعدم  مبررًا  القوانين  بع�ص  د�ستورية  بعدم  الدولة 
الت�سرف الذي يخالف القانون لالعتقاد بعدم د�ستوريته، حتى واإن تم اإلغاء القانون المعني فيما 
�سرورة  على  ين�ص  الذي  وللد�ستور  للقانون  مخالفًا  �سيكون  المخت�سة،  المحكمة  قبل  من  بعد 

احترام الدولة وموؤ�س�ساتها للقانون؟ 
Ó  اإمكانية هناك  واأن  تطبيقه  لعدم  مبررًا  ُيعتبر  ل  القانون  د�ستورية  في  ال�سك  اأن  علمنا  ما  واإذا 

نظرية للطعن بعدم الد�ستورية في الم�ستقبل، واإن ل يعني ذلك باأن الطعن �سيتم قبوله بال�سرورة 
ول يعني باأن المحكمة �ستذهب بنف�ص اتجاه ادعاء الطاعن. هذا يعني باأننا مع التوجه القائل باأن 
القا�سي فقط هو المخول بالمتناع عن تطبيق قانون ما بحجة مخالفته للد�ستور ولي�ص الإدارة 
اإل اإذا ن�ص القانون على غير ذلك. وفي حال وجود محكمة مخت�سة يمتنع القا�سي العادي، غير 
الد�ستوري، من الرقابة على د�ستورية القوانين ويلزم بتطبيقها اإلى اأن تبت المحكمة الد�ستورية 

بعدم د�ستورية القانون الم�سكوك فيه. 
Ó  مخالف اأنه  بحكم  قانوني  لن�ص  الإدارة  اأو  ال�سلطات  اإحدى  تطبيق  عدم  عند  العمل  ما  لكن 

للد�ستور؟ تنعك�ص الآية وي�سبح من مهمة المحكمة الد�ستورية عند توجيه الطعن البت في تلك 
الق�سية والنظر في ادعاء الإدارة بعدم د�ستورية القانون الذي امتنعت الإدارة عن تطبيقه. 

الحل  باأن  الباحث  يدعي  القوانين،  د�ستورية  على  بالرقابة  المتعلقة  العملية  الإ�سكاليات  لتجاوز هذه 
يكمن لي�ص في مراجعة اآليات محددة كاأنها حلول �سحرية بل عن طريق مراجعة مفاهيمية لدور الرقابة 

على د�ستورية القوانين، خا�سة في ظل المفهوم الجديد للف�سل بين ال�سلطات. 

المبحث الثاني: الرقابة على د�ستورية القوانين والف�سل بين ال�سلطات

اإننا نقر ب�سرعية الت�ساوؤل حول ما اإذا كانت الرقابة على د�ستورية القوانين عن طريق هيئة خا�سة، اإن 
كانت على �سكل مجل�ص اأو محكمة، مخالفة لمبداأ الف�سل بين ال�سلطات؟ والأ�سباب الموجبة لذلك كثيرة: 

فكيف يمكن لق�ساة )غير منتخبين( اإلغاء قرار �سادر عن ممثلي ال�سعب؟! ( 1
وكيف للقا�سي المخول بتطبيق القانون وتنفيذه اأن يقوم بالحكم على القانون نف�سه؟!( 2
الأمة ( 3 لإرادة  امتهان  وبالتالي  الت�سريعية  مهامه  اأداء  في  البرلمان  على  اعتداء  هذا  في  اأولي�ص 

و�سيادتها؟

وفي فرن�سا، بلد �سايي�ص )Sieyès( الذي يرف�ص تقييد اإرادة الأمة، كان من الطبيعي اأن يتم التوجه اإلى 
كون  مفاهيمية  م�سكلة  ت�سكل  ل  بالتالي  وهي  ل�سدورها،  وقائية  كطريقة  القوانين  على  �سيا�سية  رقابة 
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الم�سروعات لم تكمل بعد اإجراءات ال�سدور والنفاذ، وبالتالي ُتعامل مراجعة المجل�ص الد�ستوري وكاأنها 
من بين الإجراءات ال�سكلية وال�سروط ال�سرورية لتبني بع�ص القوانين، �سواء تلك التي تتم رقابتها قانونًا 
اأو تلك التي تتم رقابتها بطلب يقدم ممن يخولهم الد�ستور بذلك. اإل اأن القوانين متى ما تم اإ�سدارها، 
ل يملك المجل�ص ول اأي جهة اأخرى تعديل القوانين بتغيير الن�ص المخالف للد�ستور، �سوى تلك الجهة 
التي اأ�سدرت القانون و�سمن الإجراءات الخا�سة. كما اإن المجل�ص الد�ستوري يرف�ص التدخل في م�ساريع 

القوانين التي يتم عر�سها على ال�سعب با�ستفتاء بحجة اأنه غير مخول للوقوف اأمام اإرادة الأمة.)14( 
يمكن الرد على العترا�سات الثالثة ال�سابقة كما يلي:)15(

با�سم المفهوم الجديد للف�سل بين ال�سلطات، والذي يتجاوز الف�سل الجامد بمعنى ال�ستقاللية ( 1
والتخ�س�ص بل بمعنى التعاون والرقابة المتبادلة، بكلمات اأخرى بمعنى عدم ا�ستحواذ اأي جهة 

كانت )موؤ�س�سة اأو �سخ�ص( لأحد اأو جميع ال�سلطات مركزة في ذاتها. 
كما اإن القا�سي عند رف�سه تطبيق القانون فهو ل يقوم بذلك اعتباطيًا بل في �سبيل تطبيق قاعدة ( 2

اأ�سمى �سمن مفهوم هرمية الت�سريعات وُيغلبها على قاعدة اأدنى. 
هي ( 3 القوانين  د�ستورية  على  الرقابة  فاإن  وبالتالي  العليا،  الأمة  اإرادة  عن  ُيعبر  الد�ستور  اإن  كما 

اإعالء لها ولي�ص انتقا�سًا. 

باأنه   )1778 لعام  الفدرال�ست  الت�سور ما نادى به هاملتون )في مقالته  اأخرى، يعك�ص هذا  بكلمات 
عندما تف�سل المحاكم ن�ص الد�ستور على ن�ص القوانين فهذا ل يعني اأن ال�سلطة الق�سائية هي اأعلى 
قيام  باأن  يعني  هذا  ال�سلطتين.)16(  من  اأعلى  هي  ال�سعب  �سلطة  اأن  فقط  بل  الت�سريعية،  ال�سلطة  من 
القا�سي بالرقابة على د�ستورية القوانين يعني تطبيق المفهوم الجديد لمبداأ الف�سل بين ال�سلطات، 
وتطبيق مبداأ هرمية القواعد القانونية، واإعالء لالإرادة العامة كما وردت في الد�ستور. ومن هنا فاإن 
قيام المحكمة القائمة على قمة الهرم الق�سائي في بلد ما، المحكمة العليا، بهذه المهمة،)17( ل يجب 
اإلى محكمة خا�سة،  اإناطة هذه المهمة  اأكثر تعقيدًا عند  اإ�سكالية مفاهيمية. الق�سية ت�سبح  اأن يثير 
هي  فما  المعا�سرة.  الدول  في  �سيوعًا  الأكثر  النزعة  اأنها  علمنا  ما  اإذا  الد�ستورية. خا�سة  المحكمة 
طبيعة وم�سدر �سلطاتها؟ وما هي عالقتها بال�سلطات الثالث وخا�سة بال�سلطة الق�سائية؟ األي�ص من 

الممكن اأن تتحول اإلى اآلية ق�سائية وقانونية لتحقيق اأهداف �سيا�سية؟ 

)14(   اإن تمييز المجل�ص الد�ستوري اإلى م�سرع قانون يتم تبنيه بال�ستفتاء عن م�سروع قانون يتم من قبل من ينوب عن ال�سعب، 

البرلمان، يعني بال�سرورة اإعطاء اإرادة الأمة قوة اأ�سمى من تلك التي يعبر عنها من ينوبون عنه. 
)15(   الحلو، النظم ال�سيا�سية، 441 - 442.

)16(   �سليبا، دور الق�ساء، 118.

)17(   كما هو متبع حاليًا في الوليات المتحدة )والتي تبنتها بع�ص الدول الأخرى القليلة( للرقابة الالحقة ل�سدور القانون. 

الدرا�صة الثالثة )2008(

يدعي الباحث هنا باأن هذا الت�سكيك المفاهيمي في مكانة ودور المحكمة الد�ستورية عند بع�ص الفقهاء 
الثانية مكانتها في  العالمية  الد�ستورية المعا�سرة منذ الحرب  اإعطاء الحركة  اإل نتيجة لعدم  ما هو 
د�ستورية  على  الرقابة  تمنح  الحين  ذلك  منذ  تطورت  التي  فالنظريات  الد�ستوري.  والتفكير  التحليل 
القوانين �سرعية مختلفة عن النظريات التقليدية، وهو ما �سنقوم بتف�سيله في المبحث الثالث. نكتفي 
في  تتم  القوانين  د�ستورية  الرقابة على  تكون مهمتها  اإن�ساء محكمة مخت�سة  اأن  اإلى  بالإ�سارة  حاليًا 
العادة بعد اإن�ساء محكمة مخت�سة من خالل ت�سريع يقره البرلمان اأي عن طريق القانون ال�سادر عن 
ممثلي ال�سعب، وهو بالتالي يعبر عن اإرادة الم�سرع نف�سه، بل واأحيانًا يعبر عن اإرادة ال�سلطة الد�ستورية 
التاأ�سي�سية نف�سها. بكلمات اأخرى، ما الرقابة الد�ستورية اإل ا�ستحداث اأتت به الإرادة ال�سعبية نف�سها 

وحددت �سالحيات المحاكم المخت�سة بذلك عن طريق الد�ستور اأو القانون.)18( 

المبحث الثالث: الرقابة على د�ستورية القوانين والديمقراطية

يقوم العترا�ص الرئي�سي على مفهوم الرقابة على د�ستورية القوانين من خالل تحيز بع�سهم للقانون 
خا�سعًا  وعموميته  بتجرده  يتميز  الذي  القانون  لجعل  المطلق  ورف�سهم  ال�سعب  ممثلي  عن  ال�سادر 
الحاجة  اقت�ست  ناحية  فمن  تجاوزه،  تم  قد  للقانون  التقليدي  المفهوم  هذا  خارجية.  �سلطة  لرقابة 
الت�سريعات،  د�ستورية  على  بالرقابة  العادي  القا�سي  يقوم  اأن  الد�ستور  �سمو  على  الحفاظ  �سبيل  في 
وذلك عن طريق امتناعه عن تطبيق القانون الذي يخالف الن�ص الد�ستوري )الرقابة الالمركزية(، 
في الوقت الذي تبنت فيه معظم الدول اأ�سلوب رقابة مختلفة )الرقابة المركزية( عن طريق مجل�ص 
بالرقابة على  ُتعنى  اأو عن طريق محكمة خا�سة  اإ�سدارها  القوانين قبل  خا�ص يراقب على د�ستورية 

د�ستورية القوانين ال�سارية. 
الفقه  اأن  اإذ  القوانين،)19(  د�ستورية  على  الرقابة  مفهوم  مع  يتقاطع  للقانون  الحديث  المفهوم  لكن 
القانوني بداأ يت�سدى للمفهوم المطلق للقانون في الوقت الذي تم اإثبات اأن �سفة العدالة لي�ست نتيجة 
حتمية للقانون، فاأ�سبح الن�ص الد�ستوري هو مرجعية واإطار القانون عن طريق تو�سيح اإطار العالقة 
الحريات  تحديد  طريق  عن  ل�سالحياته  الم�سرع  تجاوز  عدم  ول�سمان  والمحكومين،  الحكام  بين 
�سمنها  التي  وحرياته  الإن�سان  حقوق  بين  ما  الموازنة  على  تعمل  التي  والآلية  بالإن�سان.  المرتبطة 

الد�ستور والم�سلحة العامة هي الرقابة على د�ستورية القوانين. 
فمفهوم  والديمقراطية.)20(  القوانين  د�ستورية  على  الرقابة  بين  تعار�ص  يوجد  ل  المعنى،  بهذا 
في  المبا�سرة  الديمقراطية  ي�سمى  ما  طريق  عن  )اأي  لنف�سه  ال�سعب  حكم  اأنها  على  الديمقراطية 

)18(   المرجع ال�سابق، 114.

)19(   المرجع ال�سابق، 139 - 140.

)20(   المرجع ال�سابق، 142 - 150.

دور الرقابة الد�صتورية يف تعزيز دولة القانون: احلالة الفل�صطينية



درا�صات يف النظام الد�صتوري الفل�صطيني

142143

 عا�صم خليل

الحكم( لم يعد يطبق في ع�سرنا هذا. كما اأن الديمقراطية تتخطى الو�سائل والآليات المعتمدة في 
تطبيقها، لأن الديمقراطية هي فكرة وهدف بحد ذاتها ل يوؤطرها تطبيق من هنا ومن هناك، فغاية 
الديمقراطية هي توفير ال�سروط المادية التي تجعل الإن�سان قادرًا على التمتع بحقوقه المعترف بها. 
هذا المفهوم للديمقراطية يتجاوز المفهوم الكال�سيكي الذي يقوم على اعتبارها و�سيلة لتحقيق التداول 

ال�سلمي لل�سلطة لت�سبح تحقيق و�سون الحريات الل�سيقة بالطبيعة الب�سرية لالإن�سان. 
اإن هذا التغيير المفاهيمي يعك�ص تغييرًا في النظرة اإلى الديمقراطية من كونها و�سيلة اإلى كونها قيمة 
اأولوياتها الحرية والم�ساواة للمواطن. وهو ما �سماه بع�ص الفقهاء على  تاأتي في  قائمة بذاتها بحيث 
جديد  اإطار  في  للدخول  التمثيلية  الديمقراطية  تج�سد  التي  الكال�سيكية  الديمقراطية  من  مرور  اأنه 
يفتر�ص  متوا�سل  متجدد  فعل  وهي  املتوا�سلة،)21(  بالدميقراطية  تعرف  اأ�سبحت  التي  للديمقراطية 
ت�سعى  التي  القيمة  الذي يطاول  التطور  اإلى مواكبة  ال�ستاتيكي  الكال�سيكي  اأن تخرج من �سعارها  بها 

الديمقراطية للحفاظ عليها، في ظل الأنظمة الحديثة، اأي قيمة الإن�سان. 

اأي�سًا،  العدالة  تحقيق  بل  فقط  حرياته  �سمان  تعني  ل  الديمقراطية  في  لالإن�سان  المركزية  المكانة  هذه 
وهو ما يميز الديمقراطية عن الليبرالية بعد اأن كانتا تقدمان في كثير من الأحيان على اأنهما ل�سيقتان ل 
تفترقان.)22( وبهذا المعنى، ل تتعار�ص غائية الديمقراطية مع الرقابة على د�ستورية القوانين، اإذ اإن الأخيرة 

ت�ساهم في تاأمين حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في الوقت الذي تعمل على تحقيق العدالة الد�ستورية. 

المفهوم  • الإن�سان �سمن هذا  لحماية  القوانين  د�ستورية  على  الرقابة  من  اأف�سل  و�سيلة  من  فهل 
الحديث للديمقراطية؟ 

اأف�سل منها لتحقيق العدالة عن طريق حماية الأقليات وتاأمين الم�ساواة لحقوق  • وهل من �سبيل 
هوؤلء الذين ل ي�ساطرون الأغلبية في تطلعاتها القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية اإل من خالل 

رقابة تفر�ص على قوانين هذه الأغلبية؟ 
اأزمة  • لتجاوز  القوانين  د�ستورية  على  الرقابة  من  اأف�سل  و�سيلة  توجد  هلى  اأخرى،  بكلمات 

الديمقراطية القائمة على اأنها حكم الأكثرية؟

.G. Vedel والتي عر�سها Dominique Rousseau وهي التي نادى بها لأول مرة )Démocratie continue(   )21(

تاأمين  هي  م�ستركة  من  نقطة  من  انطلقتا  كلتيهما  اأن  اأ�سا�ص  على  البداية  في  ان�سجمتا  واإن  والليبرالية  فالديمقراطية     )22(

وحرياته  الفرد  حقوق  اإلى  النظر  في  الديمقراطية  طريقة  خالل  من  توافقهما  انحل  ما  �سرعان  اأنهما  اإل  للفرد  العدالة 
وطريقة تحقيقها. من خالل مبادئ الفردية اأم من خالل المجتمع؟ تقوم الليبرالية با�ستئ�سال الفرد من الج�سم الع�سوي 
وتجعله يعي�ص خارج رحم الأمة مقحمة اإياه في عالم المجهول المملوء بالمخاطر والقائم على ال�سراع من اأجل البقاء. اأما 
الديمقراطية فتعيد ربطه ثانية بالآخرين من اأمثاله حيث تتوافر فر�سة بناء المجتمع في اتحادهم، ل ككل ع�سوي، بل كتاآلف 

واجتماع بين اأفراد اأحرار )�سليبا، دور الق�ساء، 144(.

الدرا�صة الثالثة )2008(

خاتمة
اأكتفي بهذا الجزء بطرح الكثير من الت�ساوؤلت وتقديم القليل من الإجابات، اإذ اأن اأملي هو اأن ت�سكل 
على  به  نفكر  ما  بين  الن�سجام  تحقيق  اإلى  المح�سلة  في  توؤدي  وا�سعة  لنقا�سات  بداية  الأ�سئلة  هذه 

الم�ستوى النظري وبين ما يتم على الم�ستوى العملي والواقعي. 

Ó  فاإذا كانت مهمة الرقابة على د�ستورية القوانين هي اإعالء الإرادة ال�سعبية كما وردت في الد�ستور
وعن  فل�سطينية؟  �سعبية  اإرادة  ليعك�ص  الأ�سا�سي  القانون  فهل جاء  الد�ستور،  �سمو  مبداأ  وتحقيق 
اآليات و�سعه لتعك�ص هذه الإرادة وكيف؟ ما الذي يعطي القانون  اأي �سعب نتحدث؟ وهل جاءت 
اعتبار طريقة  يمكن  المكانة، هل  تعطيه هذه  ل  تبنيه  اأن طريقة  اأثبتنا  فاإذا  مكانته؟  الأ�سا�سي 
تعديله؟ هل تكفي اأكثرية الثلثين لمنحه المكانة التي ندعيها له في الوقت الذي توجد فيه قوانين 

اأخرى تتمتع بهذا النوع من الحماية عن طريق فر�ص اإجراءات خا�سة لتعديلها؟ 
Ó  القوانين وغيرها الرقابة على د�ستورية  الأ�سا�سية هي  الد�ستورية  المحكمة  واإذا كانت �سالحية 

اإذا  الن�سو�ص؟  دون غيره من  الأ�سا�سي  القانون  اإلى  د�ستورية  كلمة  ت�سير  فهل  الت�سريعات،  من 
كان الجواب هو نعم، فالقانون الأ�سا�سي تحول اإلى د�ستور بكل معنى الكلمة، وال�سلطة الفل�سطينية 
اإلى دولة كاملة ال�سيادة ل تعترف بنظام اآخر قانوني اأو �سيا�سي غير المنبثق عنها؛ حينها يحتل 
القانوني في الدولة، وتحظى جميع القواعد  التدرج الهرمي للنظام  القانون الأ�سا�سي قمة �سلم 

التي تحتويها على الحماية عن طريق الرقابة الد�ستورية ما دامت موجودة في ذلك الن�ص.)23( 
Ó  الفل�سطينية نف�سها ل تدعي ذلك ول حتى ن�سو�ص ال�سلطة  اأن  الواقع يناق�ص ما �سبق، بل  لكن 

ال�سارية  الت�سريعات  باقي  اأ�ساًل عن  ي�سمو  الأ�سا�سي  القانون  الأ�سا�سي. فهل ما يرد في  القانون 
في الأرا�سي الفل�سطينية؟ واإذا كان كذلك من الناحية النظرية، فما هي مكانة الحاكم الع�سكري 
بل  الفل�سطيني؟  وال�سعب  الأرا�سي  من  الكثير  على  �سارية  اأوامر  من  عنه  ينتج  وما  الإ�سرائيلي 
الوطني  التحرير والميثاق  الفل�سطيني، منظمة  ال�سعب  ما هي مكانة ودور ما ي�سدر عن ممثلي 
واإعالن ال�ستقالل؟ هل تبني القانون الأ�سا�سي يعني انتهاء العمل بالد�ساتير التي كانت �سارية 

على الأرا�سي الفل�سطينية والأوامر الع�سكرية؟
Ó  ال�سلطة قيام  قبل  �سارية  كانت  التي  الت�سريعات  اإلى  القوانين  د�ستورية  على  الرقابة  �ستمتد  هل 

الع�سكرية  الأوامر  عن  ماذا  حينه؟  في  ال�سارية  للد�ساتير  مطابقة  كانت  والتي  الفل�سطينية 
ال�سادرة عن الحاكم الع�سكري والتي اعترفت ال�سلطة الفل�سطينية �سمنيًا با�ستمرار العمل فيها 

حتى تعديلها والتي قبلتها منظمة التحرير �سراحة من خالل اتفاقيات اأو�سلو؟
Ó  من الأدوار الأ�سا�سية للمحكمة الد�ستورية اأو المجل�ص الد�ستوري هو الرقابة على المعاهدات الدولية

)23(   الخطيب، الو�سيط، 538.
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�سمن اإجراءات الم�سادقة على المعاهدات؛ ففي الحالة الفل�سطينية، تقع مهمة الم�سادقة على 
المعاهدات من قبل الفاعل الدولي المعترف به، ب�سفته حركة تحرر، األ وهو منظمة التحرير، 
فهل هذا يعني باأن المحكمة الد�ستورية �سيكون لها مهمة رقابية على المعاهدات الدولية وكيف 
التي تقرها  الدولية  باأن المعاهدات  واإذا كان الجواب هو ل، فهل هذا يعني  �سيتم تبرير ذلك؟ 
منظمة التحرير �سيكون لها �سفة الفوق د�ستورية؟ بالمقابل هل �سيكون للمحكمة الد�ستورية دور 
في مراجعة مدى مالئمة القوانين الفل�سطينية والت�سريعات الأخرى مع التفاقيات الدولية اإذا ما 

اكت�سبت الأخيرة قيمة فوق د�ستورية؟ 
Ó  اإذا ما علمنا باأن قيام القا�سي العادي بدوره الرقابي على د�ستورية القوانين )كما ح�سل في الوليات

بهذه  تقوم  مخت�سة  هيئة  وجود  عدم  ب�سبب  ممكنًا  كان  بذلك  يخوله  ن�ص  وجود  بدون  المتحدة( 
المهمة. لكن، في حال وجدت مثل هذه الهيئة، هل يحق للقا�سي الفل�سطيني المتناع عن تطبيق قانون 
بحكم اأنه غير د�ستوري اإذا لم ين�ص القانون الأ�سا�سي اأو قانون المحكمة الد�ستورية العليا على ذلك؟ 

Ó  ماذا عن الرقابة على اأعمال الإدارة والق�ساء؟ فاإذا كان �سحيحًا باأن �سلطات المحكمة الد�ستورية
التي  ال�سلطات،  بين  الأفقي  الف�سل  لمبداأ  الثالث هو تحقيقًا  الدولة  �سلطات  ينتج عن  ما  تجاه 
ت�ستمد جميع �سلطاتها من القانون الأ�سا�سي وتتقيد به. فما هو حال الق�ساء الديني وال�سرعي؟ 
هل �سيكون للمحكمة الد�ستورية العليا دور رقابي على ما ينتج عن هذه المحاكم من قرارات؟ اإذا 
كان الجواب هو نعم، براأيي فهو ثورة �سيفوق اأثرها اأكثر بكثير مما نتخيل. كذلك الأمر بالن�سبة 
للمحاكم الع�سكرية التي ما زالت تطبق قانون العقوبات الثوري. فهل �ستمتد �سالحيات المحكمة 

الد�ستورية الرقابية للرقابة على ما ينتج عن هذه المحاكم من قرارات؟ 
يعتقد الباحث باأن ق�سية المحكمة الد�ستورية تتجاوز ق�سية التعيين ل�سخ�سية الق�ساة بقدر تاأكيد مبداأ 
�سمو القانون الأ�سا�سي، وهو ما ل نريد اأن نقوله �سراحة لأنه يعني التخلي ولالأبد عن المنظمة وال�ستات 
غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  في  تمت  التي  بالنتخابات  المرتبطة  وال�سرعية  الداخل  موؤ�س�سات  ل�سالح 
عن  ي�سدر  ما  على  معتمدة  الأ�سا�سي،  القانون  فوق  دورًا  الد�ستورية  المحكمة  اإعطاء  يعني  ذلك  عك�ص 
منظمة التحرير بل وانطالقًا من حق تقرير الم�سير، وهو ما قد يعني تجاوز المحكمة الد�ستورية للغاية 
الآنية منها وهو تجاوز لما ورد في القانون الأ�سا�سي بالمعنى الدقيق وفي قانون المحكمة الد�ستورية العليا. 
وي�سدر  �سدر  وما  جهة،  من  الإ�سرائيلي  الحتالل  وا�ستمرار  المحدود  الفل�سطينية  ال�سلطة  واقع  اإن 
اأخرى، قد يوحي  العربية من جهة  الدول  الفل�سطينيين في  ت�ستت  ا�ستمرار  التحرير، مع  عن منظمة 
باأن القانون الأ�سا�سي لي�ص اإل جزء من تلك المرجعيات التي �ستعتمد عليها المحكمة الد�ستورية في 
بيان د�ستورية القوانين مما يمنحها دورًا اأ�سمى مما ُيعتقد، بل اإنها قد تكون حلقة الو�سل بين المنظمة 
وال�سلطة، بين المرحلة النتقالية والدولة، بين الأرا�سي الواقعة تحت الحكم الذاتي والأرا�سي التي ما 

زالت تحت الحكم الإ�سرائيلي المبا�سر اأو غير المبا�سر. 

الدرا�صة الثالثة )2008(
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مقدمة
التوافق  ا�ستدامة  تْكفل  التي  القانونية  الأدوات  اأن�سب  الحديث،  الع�سر  في  ُيعتبر،  'الد�ستور'  بات  لقد 
ال�سيا�سّي بين الهيئات والجماعات والأفراد الذين ي�سّكلون الدولة. وي�سعى الد�ستور اإلى �سمان احترام 
على  القائم  للتوّجه  حدٍّ  و�سع  اأجل  من  والجماعات  الأفراد  به  يتم�ّسك  الذي  الجتماعي'  'العقد  هذا 
ا�ستعادة الحقوق عن طريق العنف والعمل على تح�سيلها وا�ستردادها من خالل القانون. ولذلك، ُينظر 

اإلى الد�ستور الحديث في حالٍت كثيرٍة باعتباره العمل الأخير الذي توؤّديه الثورة القائمة.)1( 
ول ت�سكل �سياغة الد�ستور، في ال�سياق الفل�سطيني، نتيجًة مترتبًة على اإقامة الدولة، واإنما ُتعتبر جزًءا 
من مجموعٍة من ال�سروط الم�سبقة التي يتعين ا�ستيفاوؤها بغية اإنجاز هذا العمل. وبعبارٍة اأخرى، فقد 
بات العمل على اإقامة الدولة الجديدة عن طريق فر�سها كاأمٍر واقٍع، اإن لم يكن اإقامتها با�ستخدام القوة، 
اأمًرا ي�ستحّق النظر والدرا�سة. وتثبت الحالة الفل�سطينية مدى اأهمية التعاطي مع هذه المنهجية في 
اإعداد الد�ستور واإقامة الدولة والمخاطر المتمخ�سة عنها في ذات الوقت. ويتوّجب على الفل�سطينيين، 
لكي يتمكنوا من اإقامة دولتهم، اأن يثبتوا لأ�سرة المجتمع الدولي اأنهم يتوّخون الجدية في توّجههم نحو 
تبّني الديموقراطية الليبرالية و�سيا�سة ال�سوق الحر. ويجب عليهم كذلك اأن يثبتوا اإرادتهم وجّديتهم 
في م�ساعي الإ�سالح التي ينّفذونها. وبعبارٍة اأخرى، ينبغي على الفل�سطينيين اإثبات ا�ستحقاقهم للدولة 

وجدارتهم بها، وهو ما لم َيُعْد ُيعتبر جزًءا من حّقهم في تقرير الم�سير. 
لقد كان العمل على �سياغة 'الد�ستور' يرتبط في بادئ الأمر بـ»الدولة الفل�سطينية« التي اأعلن الفل�سطينيون 
اإقامَتها في العا�سمة الجزائرية في العام 1988. ومع ذلك، فلم َتظهر الم�سودات الأولى من الد�ستور 
الفل�سطيني اإل بعد اإبرام اتفاقيات اأو�سلو مع اإ�سرائيل، وهو ما اأّدى اإلى بروز القيود التي فر�ستها هذه 
التفاقيات في ن�ص هذا الد�ستور، اإلى جانب الوقائع الجديدة التي توّلدت عنها. ومن ناحيٍة اأخرى، ل 
ي�سّكل القانون الأ�سا�سّي د�ستوًرا لدولٍة تتمتع بال�سيادة على اإقليمها، بل اإنه ُيعتبر قانوًنا موؤقًتا �سوف يتّم 
ر اأن( ُتقام الدولة.)2( ومع ذلك، يعتبر اإعداد الد�ستور خطوًة على  ا�ستبداله بالد�ستور حالما )واإذا ما ُقدِّ
�سعيد العمل على اإقامة الدولة. وقد تّم اإعداد ثالث م�سودات من الد�ستور الفل�سطيني وعر�سها للنقا�ص 
العام )في العامين 2001 و2003(. وقد كان هذا 'الد�ستور' والدور المتوّخى منه وتوقيته والأهداف التي 

ي�سعى اإلى تحقيقها مناط هذا النقا�ص العام. 
الأطراف  داأبت  فيها،  حما�ص  حركة  وفوز   2006 العام  في  الثانية  الت�سريعية  النتخابات  انعقاد  وبعد 
وعندما  اإليه.  والحتكام  الأ�سا�سي(  القانون  اإلى  اأدّق،  بعبارٍة  )اأو،  'الد�ستور'  اإلى  الإ�سارة  على  ال�سيا�سية 
ال�سلطات  لتحديد  معياًرا  باعتباره  الأ�سا�سي  القانون  توظيف  جرى  الأطراف،  هذه  بين  النزاع  احتدم 
)1(  U. K. Preuss, ‘Constitutional Powermaking of the New Polity: Some Deliberations on the Relations between 
Constituent Power and the Constitution’ in M. Rosenfeld (ed), Constitutionalism, Identity, Difference, and 
Legitimacy Theoretical Perspectives (Duke University Press, Durham - London 1994) 145.

الأ�سا�سي مدة  القانون  باأحكام هذا  “ُيعمل  يلي:  2003 على ما  ل�سنة  المعدّل  الأ�سا�سي  القانون  المادة )115( من  )2(   تن�صّ 

المرحلة النتقالية، ويمكن تمديد العمل به اإلى حين دخول الد�ستور الجديد للدولة الفل�سطينية حيز التنفيذ.«

الدرا�صة الرابعة )2011(

وال�سالحيات التي تتولها تلك الأطراف وتو�سيحها، ولكن لم يكن هناك من اإجماٍع حول الأحكام الُملِزمة 
التي احتكمت اإليها الأطراف المتنازعة. وفي الحالت التي رجعت فيها هذه الأطراف اإلى نف�ص الأحكام 
التي جاء بها القانون الأ�سا�سي، فهي لم تكن تتقا�سم التف�سير ذاته لتلك الأحكام في اأغلب الأحوال. واأًيا 
النزاع  لهذا  لإيجاد حلٍّ  ُمِلّحًة  الحاجة كانت  اأن  فيه، وهو  لب�ص  واحٌد ل  اأمٌر  الأمر، فقد كان هناك  كان 
الداخلّي عن طريق الحوار ومن خالل الموؤ�س�سات التي تمار�ص عملها على الوجه المطلوب من اأجل تحا�سي 

المواجهات بين الأفراد والجماعات التي قد تتبّنى اأيديولوجياٍت واأولوياٍت وم�سالح متباينة. 
عن  نجم  الذي  ال�سيا�سي  الماأزق  من  مخرٍج  لإيجاد  نف�سها  تفر�ص  الحاجة  كانت  ذلك،  عن  وف�ساًل 
الأجندات المختلفة التي تبّناها المجتمع الدولي وال�سعب الفل�سطيني على حد �سواء. وفي الواقع، فقد 
اأثبت اختيار الناخبين الفل�سطينيين الذي جاء بحركة حما�ص على راأ�ص �سّدة الحكم في موؤ�س�سات ال�سلطة 
الفل�سطينية ه�سا�سة التوازن القائم بين ال�سرعية الدولية والداخلية التي َت�ِسُم الزعماء ال�سيا�سيين. كما 
برزت، في هذا المقام، حاجٌة ما�سٌة للعثور على حلٍّ يكفل الحّد الأدنى من ال�سفة القانونية لهذه الحركة 
اإلى اختيار الأغلبية من  التي باتت تم�سك بزمام ال�سلطة، وهي �سفٌة لم تكن ت�ستند ب�سورٍة ح�سريٍة 
جمهور الناخبين فح�سب، واإنما اإلى الطريقة التي �سُيحَكم بها ال�سعب كذلك، وذلك من خالل احترام 

حقوق الأفراد والأقليات ومن خالل ت�سجيع التعاي�ص ال�سلمي بين ال�سعوب والدول على وجه التحديد. 
اختار   ،2007 �سباط /فبراير  �سهر  في  الرئي�سية  الفل�سطينية  الف�سائل  بين  مكة  اتفاق  اإبرام  بعد 
الفل�سطينيون حاًل 'خارج اإطار القانون'، وخارج نطاق الترتيبات الد�ستورية، حيث داأبت هذه الف�سائل 
على الإ�سارة اإلى ما ُي�سّمى 'الوحدة الوطنية' اأو 'التوافق الوطني'. وكان هذا التفاق ي�سبه ترتيًبا ع�سائرًيا 
بين الف�سائل المذكورة وكان يقوم على اأ�سا�ص اإعادة تق�سيم الحّيز العام بين الف�سائل ال�سيا�سية. وكان 
عين يعنيان اإعادة تاأهيل المواقف القديمة والمتنافرة واإخراجها في  يبدو اأن الإ�سالح والتغيير المتوقَّ
ثوٍب جديد. وكانت النتائج التي رّتبها هذا التفاق على النظام والموؤ�س�سات الفل�سطينية من الخطورة 
بمكان. فقد انتقل الفل�سطينيون من حالة الموؤ�س�سات والقطاع العام وقوى الأمن التي كانت ت�سطبغ 
بلوٍن واحٍد اإلى حالٍة تعّددت فيها اأطياف هذه الجهات واّت�سمت بقدٍر ل ُي�ستهان به من الت�سيي�ص. ولم 

تكن ال�سفة المهنية وال�سالح العام المرجعية التي جرى الحتكام اإليها في كلتا الحالتين. 
تفتر�ص هذه المقالة اأن التباينات الد�ستورية والموؤ�س�ساتية التي تعّرج عليها اأعاله اأ�سهمت في اإحداث ال�سرخ 
2007، وذلك بعد �سيطرة حركة  العام  الفل�سطينية خالل  والنق�سام بين الف�سائل والأرا�سي والروايات 
حما�ص على مقاليد ال�سلطة في قطاع غزة المحتّل. فمنذ ذلك الحين، لم تفتاأ الف�سائل الفل�سطينية ترجع 
اإلى ذات اأحكام القانون الأ�سا�سي، وتف�ّسرها ب�سوٍر متباينٍة في كثير من الحالت، من اأجل تبرير اأعمالها 
وقراراتها. فقد كان ا�ستخدام القانون – كما هو الحال ال�سائد في التاريخ الفل�سطيني الحديث – من اأجل 
توفيق الأهداف ال�سيا�سية ومواءمتها معه، وهو ما اأف�سى اإلى تعطيل العمل على اإقامة الدولة و�سّله. ومع 
ذلك، فلم تكن المواجهة التي اندلعت بين الف�سائل الفل�سطينية تتمحور حول الأهداف ال�سيا�سية فح�سب، 

بل اإنها كانت مرتبطًة، كما تفتر�ص هذه المقالة، بتطلعات تلك الف�سائل واأهدافها وروؤيتها الوطنية. 
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المحور الأول: 

»نحن اأبناء ال�سعب ]الفل�سطيني[«

ينبغي لنا، لكي نتمّكن من تبيان حقيقة اإن�ساء نظاٍم قانونيٍّ جديٍد، اأن نرجع خطوًة اإلى الوراء، وذلك 
النتيجة  اإن�سائه. وهذه هي  وراء  الذي يقف  الفعل  واأن نقف على  النظام  تن�ِسئ هذا  التي  ال�سلطة  اإلى 
التاأ�سي�سية  لل�سلطة  وثوريًة  اأول من قّدم نظريًة معقدًة  – وهو   )Sieyès( �سيي�ص  التي �ساغها  الب�سيطة 
 une constitution’( »يفتر�ص الد�ستور قبل اأّي �سيء وجود �سلطٍة تاأ�سي�سية» – )constituent power(
suppose avant tout un pouvoir constituant‘)، وذلك على خالف ال�سلطات الأخرى التي يتم ت�سكيلها 

بموجب الد�ستور نف�سه.)3( ومع ذلك، تعني نف�ص الحقيقة التي تنطوي على الإقدام على فعل التاأ�سي�ص 
)وهنا  با�سمه  اأو  ذاته  بالنيابة عن  يتحدث  باأنه  ما«  «�سخ�ص  يتظاهر  اأن   )self -  constitution( الذاتي 
اأخرى، ينك�سف وجود الذات من خالل تمثيلها.)4( وبالتالي، يتحّول ال�سوؤال  مكمن التناق�ص(. وبعبارٍة 

من ماذا اأو من »نحن« في مقولة »نحن اأبناء ال�سعب ]الفل�سطيني[« اإلى ماذا اأو من تمثل »نحن« هذه. 
اأجزاء من  الفل�سطينية على  ال�سلطة  واإن�ساء  اأو�سلو  اتفاقيات  باأن كاًل من  المقالة  يفتر�ص كاتب هذه 
ن�ستخدمه في هذا  الذي  الم�سطلح  ويوحي  الم�ساألة.  اإحياء هذه  اأعاد  المحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي 
المقام )اإعادة اإحياء( باأنه ل ي�سير اإلى انطالق عملية اأو�سلو. ففي واقع الأمر، واجهت منظمة التحرير 
الفل�سطينية، الممثل ال�سرعّي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني، تحدياٍت على مدى عقود من ِقَبل اأطراٍف 
تمّثل  ما  )وهو  الدولّي  المجتمع  من  بدًءا  وذلك  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء  تمّثل  باأنها  اّدعت  مختلفٍة 
بفر�ص النتداب على فل�سطين، وخطة التق�سيم، وغيرهما( وانتهاًء بالدول العربية )ول �سيما الأردن، 
وم�سر بطريقة غير مبا�سرة، من خالل الحركة القومية العربية التي اّتخذت اأ�سكاًل وهيئاٍت متباينة(. 

 K. Gözler, Pouvoir Constituant (Ekin Kitabevi, Bursa 1990) 2. :3(   ورد هذا القتبا�ص في كتاب(

1748 و1836 من رجال الثورة والدولة  اإيمانويل جوزيف �سيي�ص )Emmanuel Joseph Sieyès( الذي عا�ص بين العامين  وكان 
في فرن�سا. كما كان رجل ديٍن قبل اندلع الثورة الفرن�سية وكان ُيعرف بالق�ص �سي�س�ص. لالّطالع على المزيد من التفا�سيل حول 

النظرية التي و�سعها �سيي�ص، انظر:
A. Khalil, The Enactment of Constituent Power in the Arab World: The Palestinian Case (PIFF 47, Helbing & 
Lichtenhahn, Fribourg 2006); G. Jellinek, L’Etat Modern et son Droit (first part Théorie Générale de l’Etat, Paris 
1911); P. Comanducci, ‘Ordre ou Norme? Quelques Idées des Constitution au XVIII siècle’ in M. Troper and L. 
Jaume (eds), 1789 et l’Invention de la Constitution (Actes du colloque de Paris organisé par l’Association Française 
de Science Politique 2,3 et 4 mars 1989) (Bruylant, Bruxelles 1994) 23 - 43; Claude Klein, Théorie et Pratique du 
Pouvoir Constituant (PUF, Paris 1996); R.Carré de Malberg, Contribution à la Théorie Générale de l’Etat (Vol. II, 
CNRS, Paris 1922).
)4(  Hans Lindahl, ‘Constituent Power and Reflexive Identity: Towards an Ontology of Collective Selfhood’ in 
Martin Loughlin and Neil Walker (eds), The Paradox of Constitutionalism (Oxford University Press, Oxford 2007) 
17 - 21.

الدرا�صة الرابعة )2011(

وف�ساًل عن ذلك، واجهت منظمة التحرير الفل�سطينية تحدياٍت جّمًة ب�سفتها ممثاًل لل�سعب الفل�سطيني 
مع اندلع النتفا�سة الأولى، وذلك كردة فعل اأ�سيلة من جانب اأبناء ال�سعب الفل�سطيني في الأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة تجاه وح�سية الحتالل وق�سوته والدور البارز الذي باتت »الجماعات الإ�سالمية«، 

لًة فيه في المنظمة.  ول �سيما حما�ص، ت�سطلع به في ذات الوقت الذي لم تكن ممثَّ
ومع اإبرام اتفاقيات اأو�سلو، دخلت منظمة التحرير الفل�سطينية، ومن خالل ال�سلطة الفل�سطينية، في 
توا�سٍل مبا�سٍر للمرة الأولى في تاريخها مع اأبناء ال�سعب الفل�سطيني القاطنين في الأرا�سي الفل�سطينية 
المحتلة ومع النظام القانوني ال�ساري فيها. ومع ذلك، كان العتراف بدولة اإ�سرائيل يعني ب�سورٍة غير 
مبا�سرٍة العتراف بالمواَطنة الإ�سرائيلية التي يتمّتع بها ما يربو على مليون فل�سطينّي، وهو ما ُيف�سي 
اإلى ا�ستبعادهم واإق�سائهم عن »نحن« التي تمثلها منظمة التحرير الفل�سطينية. وبالإ�سافة اإلى ذلك، 
فقد عملت اتفاقيات اأو�سلو على تبني معظم الأفعال غير القانونية التي كانت تنّفذها اإ�سرائيل وتنتهك 
اأحكام القانون الدولي بها. كما كان يعني ت�سليم منظمة التحرير الفل�سطينية بترك ق�سايا الالجئين 
والقد�ص والحدود والم�ستوطنات الإ�سرائيلية اإلى مرحلٍة لحقٍة من المفاو�سات القبول بتق�سيم الأر�ص 
وال�سعب والنظام القانوني الفل�سطيني. وقد فر�ص هذا التق�سيم تحدياٍت اأمام انفراد منظمة التحرير 
الفل�سطينية بالتمثيل الذي تتوله لأنها كانت، وما تزال، عاجزًة عن ال�سطالع به بحكم الواقع وبحكم 

القانون. 
تبّين الفقرات التالية كيف اأن نوع العالقة التي كانت قائمًة بين ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير 
على  ال�سلطة  موؤ�س�سات  هيمنة  اإلى  ثم  ومن  خجول،  ف�سٍل  اإلى  تامٍة  هيمنٍة  من  تحولت  الفل�سطينية 
ًرا لها في حقيقة اأن المنظمة  ا عن »الف�سل« مبرِّ المنظمة نف�سها. وتجدر الإ�سارة اإلى »العالقة« عو�سً
حاولت، كما �سنبّين ذلك اأدناه، اأن تناأى بنف�سها عن »وليدها« الذي �سّكل ثمرة القتران الغريب )بين 
اأن  منظمة التحرير الفل�سطينية واإ�سرائيل(. فبطريقٍة ما، لم ت�ستطع ال�سلطة الفل�سطينية واإ�سرائيل 
لم  الذي  الوقت  ذات  في  وذلك  المنظمة،  اإق�ساء  اإلى  ران  ُت�سطَّ قد  لأنهما  مغايٍر  نحٍو  على  تت�سّرفا 
تكونا تريدان فيه الو�سول اإلى هذا الأمر. بل اإن البع�ص يذهب اإلى اأبعد من ذلك، حيث يفتر�ص باأن 
عملية ال�سالم برّمتها كانت تمثل المخرج الوحيد لـ»منظمة التحرير التي كانت ت�سارف على الموت« 
في مطلع العقد التا�سع من القرن الما�سي لأ�سباٍب مختلفٍة تقع خارج اإطار هذه الورقة. ولكن ال�سلطة 
كما  المجالت،  من  العديد  في  تدريجيٍة  ب�سورٍة  التحرير  منظمة  ا�ستبدال  على  عملت  الفل�سطينية 

ح ذلك في ثنايا هذه الورقة.  �سنو�سّ

ت�سير النتخابات الت�سريعية الثانية التي جرت في �سهر �سباط /فبراير 2006 اإلى المرحلة التي اأُعيَد فيها 
– ال�سلطة الفل�سطينية. ولكن ما تال هذه النتخابات ي�سّكل  اإحياء ق�سية منظمة التحرير الفل�سطينية 
العودة ب�سبب الرغبة في اللتفاف على موؤ�س�سات  تاأّتت هذه  اإلى المنظمة. وقد  اأي  اإلى الأ�سول،  عودًة 
المطالب  اإلى  المذكورة  النتخابات  ت�سير  كما  عليها.  تهيمن  حما�ص  باتت  التي  الفل�سطينية،  ال�سلطة 
المتزايدة التي باتت تنادي باإ�سالح منظمة التحرير الفل�سطينية، اأو ا�ستبدالها اأو حتى حّلها. ولكن ما َتِبع 
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النتخابات الت�سريعية الثانية لم يكن ب�سبب نتائج النتخابات نف�سها، بل اأن الواقع الذي نجم عنها اأظهر 
اأعرا�ص مر�ٍص قديٍم كان ينخر في ج�سد ال�سلطة الفل�سطينية، واأثبت وجود ثغراٍت في نظامها القانوني 

وعدم كفاية الآليات الد�ستورية التي ثبت عجزها عن �سمان التعاي�ص ال�سل�ص بين هاتين الموؤ�س�ستين. 
د باإقامة ال�سلطة الفل�سطينية ا�ستبدال منظمة التحرير الفل�سطينية،  اأنه لم يكن ُيق�سَ يعتقد البع�ص 
الأرا�سي  في  الفل�سطيني  لل�سعب  ال�سيا�سي(  والكيان  )الموؤ�س�سة  والوحيد  ال�سرعي  الممثل  ب�سفتها 
الفل�سطينية المحتلة وفي ال�ستات، واأن ال�سلطة لم تحّل محّل المنظمة)5( ولن تحّل محّلها)6(. وعلى الرغم 
من غياب الخطاب المنادي با�ستبدال منظمة التحرير الفل�سطينية بموؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، 
توحي بع�ص الحقائق القائمة على الأر�ص باأن القيادة الفل�سطينية )ب�سرف النظر عن نواياها( قد 
الذي  الوليد  النظام  في  تت�سّكل  رئي�سيٍة  توجهاٍت  اأربعة  بداأت  فقد  التجاه.)7(  هذا  في  ال�سلطة  قادت 
ن�ساأ في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة بعد التوقيع على اتفاقيات اأو�سلو: )1( التحول في مركز الحياة 
ال�سيا�سية الفل�سطينية من »الخارج« )بمعنى خارج الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة( اإلى هذه الأرا�سي 
نف�سها، )2( وتنامي التنازع بين معادلت ال�سيا�سة الفل�سطينية ال�سائدة في المنفى وتلك التي تتنا�سب 
مع الو�سع »الجديد« داخل الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، )3( والتحول في الهدف المتمثل في المطالبة 
با�ستحقاق الدولة على كامل اأر�ص فل�سطين التاريخية اإلى الهدف »المتوا�سع« الذي يق�سي با�ستعادة 
الأرا�سي التي احتّلها الإ�سرائيليون في العام 1967، )4( ونهاية المرحلة ‘الثورية’ من الكفاح الوطني 

التحررّي والهيكليات ال�سيا�سية التي واكبته.)8( 
لم ُيق�سد باإقامة ال�سلطة الفل�سطينية، من وجهة نظر منظمة التحرير الفل�سطينية على الأقل، اأن تحّل 
محل المنظمة ما لم يتم تحقيق جميع الحقوق الم�سروعة لأبناء ال�سعب الفل�سطيني.)9( فلي�ص هناك 
ما يكفي من الأ�س�ص الواقعية التي تدفع المرء لالعتقاد باأن هذه اللحظة قد حانت مع اإن�ساء ال�سلطة 
الفل�سطينية. ولي�ص بال�سرورة اأن ت�ستنفذ منظمة التحرير الفل�سطينية الأهداف التي و�سعتها حتى مع 

اإقامة الدولة.)10( 

)5(   خليل ال�سقاقي، ‘م�ستقبل الديمقراطية في فل�سطين بالنظر اإلى اإ�سكالية العالقة بين منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة 

الوطنية’، )1997(، ال�سيا�سة الفل�سطينية،  15  -  16، 60. 
اإ�سكالية العالقة بين منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية’، )1997(،  ‘ن�سوء وتطور  )6(   ممدوح نوفل، 

ال�سيا�سة الفل�سطينية،  15  -  16، 83.
)7(   الم�سدر ال�سابق،  89. تي�سير قبعة، ‘في اإ�سكالية العالقة بين منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية’، 

)1997(، ال�سيا�سة الفل�سطينية،  15  -  16، 73.
)8(  Ali Jarbawi, ‘Palestinian Politics at a Crossroads’ (1996) 25 (4) Journal of Palestine Studies 29 - 39.

واإحالل، )1997(،  تداول  اأم  �سلطات  تدرج  اإ�سكالية  الوطنية:  بال�سلطة  التحرير  ‘عالقة منظمة  الخالدي،  اأحمد مبارك     )9(

ال�سيا�سة الفل�سطينية،  15  -  16، 98.
)10(   يزيد �سايغ، ‘بين الدولة في المنفى والدولة المنقو�سة في الوطن’، )1997(، ال�سيا�سة الفل�سطينية،  15  -  16، 67.
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اأنه كان من الممكن  وبالتالي، فما تزال منظمة التحرير تمثل مرجعية ال�سلطة الفل�سطينية. �سحيٌح 
اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية لكي تحكم اأجزاء من الأرا�سي الفل�سطينية بف�سل التفاقيات التي اأُبِرمت 
مع اإ�سرائيل اأو ب�سببها،)11( ولكن المجل�ص المركزي للمنظمة هو من وافق على ت�سكيل هذه ال�سلطة في 
الموؤتمر الذي عقده في تون�ص على مدى يومّي 10 – 12 ت�سرين الأول /اأكتوبر 1993.)12( فقد خّول قرار 
المجل�ص المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ت�سكيل مجل�ص ال�سلطة الفل�سطينية ور�ّسح رئي�ص 

هذه اللجنة )يا�سر عرفات اآنذاك( ليتولى رئا�سته. 
وعلى الرغم مّما تقدم، فقد تحّول مركز الثقل ال�سيا�سي الفل�سطينية بحكم الواقع بعيًدا عن منظمة 
التحرير الفل�سطينية اإلى ال�سلطة الفل�سطينية.)13( وفي هذا المعنى، باتت ال�سلطة الفل�سطينية ت�سطلع 
الفل�سطينية  والموؤ�س�سات  ال�سيا�سي  النظام  على  تاأثيره  اأفرز  اأمٌر  وهو  النتظار"،  قيد  "الدولة  بدور 
اأداٍة  اإلى  تحولت  حيث  متزايٍد،)15(  نحٍو  على  ا  رمزًيّ المنظمة  وجود  واأم�سى  ت�سكيلها.)14(  في  واأ�سهم 
بالنيابة  التفاقيات  توقيع  على  دورها  ويقت�سر  اإليها)16(  الحاجة  دعت  كلما  ُت�ستخَدم  طّيعٍة  �سيا�سيٍة 
ل  ف�سّ الذي  الدولي،  المجتمع  يد  على  التوّجه  هذا  ز  تعزَّ وقد  ولم�سلحتها.  الفل�سطينية  ال�سلطة  عن 
التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية باعتبارها ال�سلطة التي تحكم الفل�سطينيين في الأرا�سي الفل�سطينية 
المحتلة على التعامل مع منظمة التحرير الفل�سطينية ب�سفتها حركة تحررية. ومن اأبلغ ال�سواهد على 
ال�سلطة  في  الوزراء  لرئي�ص  الدولية  الرباعية  اللجنة  اأعّدتها  التي  الطريق  خطة خارطة  تقديم  ذلك 
الفل�سطينية،)17( محمود عبا�ص، رئي�ص الوزراء الأول الذي تم تر�سيحه لتولي هذا المن�سب بعد اإن�سائه 
بناًء على التعديالت التي اأُجرَيت على القانون الأ�سا�سي في العام 2003 )وقد ا�ستقال عبا�ص من هذا 

المن�سب بعد �ستة اأ�سهر من توّليه(. 

وينظر بع�ص الُكّتاب اإلى هذا التوجه بعين الريبة، واعتبر البع�ص الآخر اأنه يحاكي الموؤامرة)18(، في حين 
ينظر اآخرون اإلى المركزية المتزايدة التي باتت ال�سلطة الفل�سطينية تتبووؤها بمثابة ظاهرٍة طبيعيٍة تتواءم 

)11(   قبعة، )الحا�سية 7 اأعاله(، 73. 

)12(   نوفل، )الحا�سية 6 اأعاله(،  85. 

)13(   نوفل، )الحا�سية 6 اأعاله(،  86.

)14(   �سايغ، )الحا�سية 10 اأعاله(،  63.

الفل�سطينية،   ال�سيا�سة   ،)1997( راأ�سها’،  على  المقلوبة  المعادلة  الفل�سطينية:  وال�سلطة  التحرير  ‘منظمة  هالل،  جميل    )15(

.98 ،16  -  15

والتال�سي’،  الموت  اأو  الفل�سطيني  الوطني  الم�سروع  بناء  اإعادة  حما�ص؟  حكومة  العالم  يحا�سر  ‘لماذا  الح�سن،  بالل    )16(

)2006( جملة الدرا�سات الفل�سطينية، 67، 38. 
22، انظر  الفل�سطيني،  التخطيط  الفل�سطينية’ )2006(، جملة مركز  التحرير  ‘حركة حما�ص ومنظمة  الطناني،  )17(   معين 

ني�سان /اأبريل   24 بتاريخ  )ا�سترجع   .<http: / /www.oppc.pna.net /mag /mag22 /new_page_1.htm> الإلكتروني:  الموقع 
 .)2009

)18(   قبعة، )الحا�سية 7 اأعاله(،  68، 73.
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مع الولية الإقليمية والإدارية )المحدودتين( التي تملكهما لحكم المواطنين الفل�سطينيين القاطنين في 
الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. فقد �سّكل نقل معظم موؤ�س�سات المنظمة وقيادتها اإلى الأرا�سي التي تقع 
تحت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية بدايًة للتهمي�ص التدريجّي لموؤ�س�سات المنظمة لأن بع�ص الدوائر الهامة، 
من قبيل الدائرة ال�سيا�سية، بقيت خارج الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. ويرى بع�ص الُكّتاب اأنه ل رجعة 

عن هذا الأمر)19( واأن منظمة التحرير لن ت�ستعيد الدور الذي كانت توؤديه في م�ستهّل عهدها.)20( 
وقد ُطِرَح دور منظمة التحرير الفل�سطينية على ب�ساط البحث الذي دار حول ت�سكيل حكومة الوحدة 
الوطنية ُبعْيد انعقاد النتخابات الت�سريعية الثانية وفوز حركة حما�ص فيها.)21( ووفًقا لما جاء على ل�سان 
اإلى �سدة الحكم تبعاٌت لم ترتبط بالف�سل بين ال�سلطات  اأبرا�ص،)22( فقد ترّتبت على و�سول حما�ص 
ال�سيا�سي الفل�سطيني  داخل منظومة ال�سلطة الفل�سطينية نف�سها فح�سب، بل ات�سلت كذلك بالنظام 
م�ساركة  منحت  اأخرى،  وبعبارٍة  الفل�سطينية.  لل�سلطة  التمثيلية  بال�سفة  التحديد  وجه  وعلى  برمته، 
الت�سريعية موؤ�س�سات  الفل�سطينية( في النتخابات  التحرير  ت�سّكل ع�سًوا في منظمة  حما�ص )التي ل 
ال�سلطة الفل�سطينية دوًرا تمثيلًيا متعاظًما. ووفًقا لما يراه الكاتب نف�سه، لم تتواَن حما�ص عن تقديم 
منظمة  خالف  على  دينيٌة  دوافُع  تحركها  جماعًة  ب�سفتها  الفل�سطيني،  لل�سعب  بديٍل  كممثٍل  نف�سها 

التحرير ذات التوّجه القومي العلماني. 
اإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية، بما يمكنها من �سّم الأحزاب الدينية كحما�ص والجهاد  اإن 
)وهي  المنظمة  َت�ِسم  التي  العلمانية«  »النزعة  لم�ساألة  ا  جذرًيّ حاًل  يوّفر  قد  رايتها،  تحت  الإ�سالمي 
النزعة التي تعار�سها كلتا الجماعتين الإ�سالميتين ب�سورٍة ُمْطلقة(، ناهيك عن حّل م�ساألة ح�س�ص 
هاتين الجماعتين في المجل�ص الوطني الفل�سطيني، وهو الهيئة التي ت�سبه البرلمان في المنظمة.)23( 
ومن جهٍة اأخرى، ت�سّبب رف�ص اللجنة التنفيذية للمنظمة الم�سادقة على برنامج الحكومة التي �سّكلها 
د النقا�ص على اأعلى الم�ستويات حول العالقة القائمة بين ال�سلطة  رئي�ص الوزراء اإ�سماعيل هنية في تجدُّ
المنظمة  التنفيذية غياب مرجعية  اللجنة  انتقدت  التحرير. وعالوًة على ذلك،  الفل�سطينية ومنظمة 

ب�سفتها الممثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني.)24(

)19(   �سميح �سبيب، ‘ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ومنظمة التحرير: اإ�سكالية العالقة الإدارية والوطنية’، )1997(، ال�سيا�سة 

الفل�سطينية،  15  -  16، 54  -  55. 
)20(   �سايغ، )الحا�سية 10 اأعاله(،  66.

)21(   الطناني )الحا�سية 17 اأعاله(.

الدرا�سات  جملة   )2006( الفل�سطيني’،  ال�سيا�سي  الحقل  في  الديموقراطية  والم�ساألة  ‘النتخابات  اأبرا�ص،  اإبراهيم     )22(

الفل�سطينية،  66، 43 - 45.
الإ�سالم يف فل�سطني املعا�سرة  كتاب  )23(   عبد ال�ستار قا�سم، ‘الحركة الإ�سالمية، ال�سلطة الوطنية والحتالل الإ�سرائيلي’ في 

)الجمعية الفل�سطينية الأكاديمية لل�سوؤون الدولية: وقائع الموؤتمر – اآب /اأغ�سط�ص 2004(،  15.  
)24(   اأبرا�ص، )الحا�سية 22 اأعاله(،  50. 

الدرا�صة الرابعة )2011(

وقد اقترح خليل ال�سقاقي،)25( في وقٍت مبكٍر يعود اإلى العام 1997، مجالين يمكن اأن يدّب النزاع فيهما 
بين منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية، اأولهما »الم�سادقة« على المعاهدات، من قبيل »بروتوكول 
ع في العام 1997، والذي طلب المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني مراجعته ولكن الرئي�ص  الخليل« الموقَّ
فيتمثل  الثاني  الأمر  اأما  المنظمة.  �سوؤون  �ساأّن من  التفاق  اأن هذا  وقرر  الراحل عرفات رف�ص ذلك 
في �سياغة قانون »الجن�سية«، الذي قد يخّلف اآثاًرا وتداعياٍت ل يمكن تالفيها على الفل�سطينيين في 
ال�ستات على الرغم من اأن ميثاق المنظمة قد �سبق اأن حاول تعريف من هو الفل�سطينّي. ومع ذلك، فال 
يجوز تف�سير م�ساركة الالجئين )المقيمين في ال�سفة الغربية وقطاع غزة( في النتخابات الت�سريعية 
والرئا�سية والبلدية )والتعامل معهم، بالتالي، على اأنهم »مواطنون« ب�سورٍة فعلية( على اأنه تنازٌل عن 
بين منظمة  المحتملة  التنازع  اأوجه  الأمثلة حول  العديد من  ا�ستعرا�ص  ويمكن  العودة.)26(  في  حقهم 
التحرير وال�سلطة الفل�سطينية. ومن جملة هذه ال�سواهد الإ�سارة اإلى المنظمة في القانون الأ�سا�سي، 
اأع�ساء  وع�سوية  القوانين،  بع�ص  على  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  موافقة  على  الح�سول  و�سرورة 

المجل�ص الت�سريعي في المجل�ص الوطني، وتر�سيح المبعوثين لدى الدول الأجنبية وغير ذلك. 

)25(   ال�سقاقي، )الحا�سية 5 اأعاله(،  61. 

)26(   ناجح نجار، ‘الالجئ الفل�سطيني: م�ساركته في النتخابات واأثرها في حقوقه’، )1998(، جملة الدرا�سات الفل�سطينية، 
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المحور الثاني: 

اإجراءات اإعداد الد�ستور

يبقى ال�سعب هو �ساحب ال�سلطة التاأ�سي�سية، كما يظهر ذلك في النظرية الكال�سيكية ب�ساأن ال�سلطة 
التاأ�سي�سية. فال�سعب هو من يمار�ص هذه ال�سلطة الداخلية من خالل الموؤ�س�سات ال�سرعية. وقد تكون 
ل  ا لهذا الغر�ص، اأو قد ُتَخوَّ هذه ال�سلطة عبارًة عن مجل�ٍص اأو جمعيٍة يتم ت�سكيلها اأو انتخابها خ�سي�سً
اأو  ال�سلطة  هذه  ت�سكيل  يجري  وقد  التاأ�سي�سية.  ال�سلطة  ممار�سة  �سالحيَة  نف�ُسها  الت�سريعيُة  الجهُة 
انتخابها ب�سورٍة مبا�سرٍة من خالل ا�ستفتاٍء عاّم. ومع ذلك، تعك�ص الطريقة التي يتم تبّني الد�ستور 
من خاللها وم�ستوى م�ساركة المواطنين في تبّنيه مدى الديمقراطية التي تّت�سم بها هذه الإجراءات. 
اإذا  اأخرى،  وبعبارٍة  بالموافقة.  الذي يحظى  الد�ستور  لن�ّص  ال�سرعي  الغطاء  الطريقة  توّفر هذه  كما 
ما، فمن  للجنٍة  اأو  المخت�سين  لمجموعة من  ُيتَرك  اأن  وتنقيحه  نف�سه  الد�ستوري  الن�ص  لإعداد  كان 
للم�سادقة  ال�سعب  على  النهائي،  �سكله  في  ويخرج  جاهًزا  ي�سبح  حالما  الد�ستور،  عر�ص  ال�سرورّي 

النهائية عليه حتى يّت�سف ب�سفٍة ديمقراطية. 
تكت�سب منهجية اإعداد الد�ستور اأهميًة خا�سًة، وهي ل تقل اأهميًة عن الطريقة التي تف�سي اإلى تبّنيه 
واعتماده. ولهذا ال�سبب، تحتّل الطريقة التي ُتماَر�ص ال�سلطة التاأ�سي�سية بها والأجهزة التي تمار�سها قدًرا 
اأكبر من الأهمية، في واقع الأمر، من معرفة الجهة التي ت�ستاأهل ممار�سة هذه ال�سلطة من الناحية النظرية. 
وفي الحقيقة، ت�ستغّل »الحكومة الموؤقتة« التي تتولى تنظيم �سياغة الد�ستور هذا الو�سع لم�سلحتها. 
وتكت�سب م�ساركة الفل�سطينيين في ال�سفة الغربية وقطاع غزة في اإجراءات �سياغة القانون الأ�سا�سي، وفي 
الفل�سطينيون حما�ستهم  اأظهر  فقد  اإ�سافية.  اأهميًة  في مرحلٍة لحقٍة،  الفل�سطينية  الدولة  د�ستور  �سياغة 
عندما اأ�سهموا في اإعداد القانون الأ�سا�سي من خالل م�ساركتهم في الموؤتمر العاّم الذي ُعِقد في هذا ال�ساأن. 
ويبرز �سوؤاٌل هامٌّ ل منا�ص من الإجابة عنه في هذا المقام، وهو: هل �سيبقى للفل�سطينيين، من خالل 
على  تجري  التي  بالتعديالت  يت�سل  فيما  تاأ�سي�سيٌة  �سلطٌة  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  موؤ�س�سات 
ال�سفة  �سكان  من  الفل�سطينيون  �سي�سارك  وهل  الدولة؟  اإقامة  على  العمل  �سياق  في  وذلك  الد�ستور، 
الغربية وقطاع غزة والمواطنون من رعايا دولة فل�سطين – بمن فيهم القادمين الُجدد اإلى اإقليمها – 
في ممار�سة هذه ال�سلطة؟ وهل �ست�سارك المنظمة في العملية الت�سريعية، بحيث تفرز تاأثيًرا ملمو�ًسا 

على و�سع �سكان ال�سفة الغربية وقطاع غزة؟)27( 

)27(  من الأهمية بمكاٍن اأن ن�سع في اعتبارنا اأن ميثاق منظمة التحرير الفل�سطينية ما يزال ي�سّكل وثيقًة �سارية المفعول، غير 

اأنها �ستكون لغيًة اإذا اأعلنت، اأو عندما تعلن، الجهة نف�سها التي �سادقت عليها )وهي المجل�ص الوطني الفل�سطيني( وقف العمل 
بها. ومع اأن هذا الميثاق ترك اأثره على القانون الأ�سا�سي والد�ستور، فهو يبقى منف�ساًل عنهما لأن الجهات التي تنوي تنظيم 

العالقات بين ال�سلطات داخل ال�سلطة الفل�سطينية اأو داخل دولة فل�سطين تعتبر جهاٍت متمايزٍة عن منظمة التحرير.  

الدرا�صة الرابعة )2011(

لقد قّرر المجل�ص الوطني الفل�سطيني، عندما اأعلن اإقامة دولة فل�سطين في العا�سمة الجزائرية في 
المحاولت  ارتبطت  اأ�سا�سّي. وقد  قانوٍن  اأو  اإعداد د�ستوٍر  ت�ستوجب  الجديدة  الدولة  اأن   ،1988 العام 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  ال�سياق، عّينت  بالدولة. وفي هذا  اأ�سا�سيٍّ  قانوٍن  ُبِذَلت لإعداد  التي  الأولى 
الأ�سا�سي، حيث �ساغتها في �سهر  للقانون  اإعداد الم�سودات الأولى  اإليها مهمة  اأوكلت  التحرير لجنًة 
وقد خ�سعت   .1994 دي�سمبر  الأول /  وكانون  فبراير  �سباط /  �سهرّي  وفي   1993 الأول /دي�سمبر  كانون 
المجل�ص  اأن  الرغم من  الفل�سطينية وخارجها، على  الأرا�سي  لمناق�ساٍت عامٍة داخل  الم�سودات  هذه 

المركزي للمنظمة لم ينظر فيها. 
وقد �سهد الو�سع القائم تغيًرا بعد التوقيع على اتفاقيات اأو�سلو، حيث كانت الم�ساعي التي ُبذلت لإعداد 
الأرا�سي  اإدارة  تتوّلى  موؤقتًة  �سلطًة  ت�سّكل  كانت  التي  الفل�سطينية،  بال�سلطة  مرتبطًة  اأ�سا�سي  قانون 
التي تتمتع بحكم ذاتّي اإلى حين التو�سل اإلى اتفاقيٍة نهائيٍة مع اإ�سرائيل. وفي الواقع، با�سرت ال�سلطة 
الفل�سطينية ممار�سة �سلطاتها ب�سورٍة فعالٍة ومبا�ِسرٍة على الإقليم وال�سعب الفل�سطينيين. كما طراأت 
تغيراٌت على هيكلية ال�سلطة الفل�سطينية بعد انتخاب اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي في العام 1996، مما 
ا�ستوجب تعديل م�سروع القانون الأ�سا�سي لكي ي�ستوعب هذه التغيرات. ولذلك، اأعّدت اللجنة المكّلفة 
اأربع م�سودات اأخرى من هذا القانون، غير اأن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية لم يدر�سها ولم ينظر فيها.  

وعّبر المجل�ص الت�سريعي المنتخب على الفور عن اهتمامه ب�سياغة قانوٍن اأ�سا�سيٍّ للفترة النتقالية. 
وعلى الرغم من الخطة الأ�سلية التي كانت تن�ّص على م�سادقة المجل�ص المركزي لمنظمة التحرير 
الفل�سطينية على القانون الأ�سا�سي، فقد اأ�سّر المجل�ص الت�سريعي على ممار�سة �سالحياته في مناق�سة 
بموجب  ممكًنا  اأمًرا  الجمع(  )ب�سيغة  الأ�سا�سية  القوانين  �سياغة  كانت  فقد  واإقراره.  القانون  هذا 
التفاقية النتقالية. بل اأن هذه التفاقية، في الواقع، اأوردت تفا�سيل معظم الأحكام التي كان ينبغي 
للقانون الأ�سا�سي اأن يت�سّمنها )وذلك فيما يتعلق بهيكلية المجل�ص(. وف�ساًل عن ذلك، تن�ّص التفاقية 
ذاتها على األ يتعار�ص القانون الأ�سا�سي في اأحكامه مع اإعالن المبادئ وغيره من التفاقيات )الُمبَرمة 
وفي هذا  وباطاًل.  يعتبر لغًيا  �سوف  فاإنه  واإل  الفل�سطينية(،  التحرير  اإ�سرائيل ومنظمة  بين حكومة 
الإطار، توؤّكد ديباجة قانون النتخابات ل�سنة 1995 على اأن �سياغة قانوٍن اأ�سا�سيٍّ كان ي�سّكل المهمة 

الرئي�سية التي تقع على عاتق المجل�ص الت�سريعي. 
الأ�سا�سي«،  »النظام  اأو  الأ�سا�سي«  بـ«القانون  الد�ستوري  الن�ص  هذا  ت�سمية  اأن  بالتنويه  الجدير  ومن 
اأو اللجان  اأّي حاٍل من الأحوال، لم يكن مثار ت�ساوؤٍل من جانب منظمة التحرير  ولي�ص »الد�ستور« في 
هذا  تمييز  في  ُتتَّبع  التي  الطرق  بين  من  الت�سمية  هذه  كانت  فقد  الت�سريعي.  المجل�ص  في  القانونية 
ل مو�سوًعا للخالف  الن�ص الد�ستوري عن الد�ستور الذي �سيجري اإقراره عقب اإقامة الدولة. اأما ما �سكَّ
داخل اأروقة المجل�ص الت�سريعي فكان يتمثل في تبّني قوانين اأ�سا�سيٍة مختلفة، كما يظهر ذلك في ن�ص 
التفاقية النتقالية )وكما هو الحال في اإ�سرائيل التي ل تعتمد د�ستوًرا، واإنما قوانين اأ�سا�سية( اأو تبّني 

قانوٍن اأ�سا�سيٍّ واحد ومتكامل. 
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وقد اأحال وزير العدل في ال�سلطة الفل�سطينية م�سروع القانون الذي اأعّدته اللجنة القانونية في منظمة 
التحرير اإلى المجل�ص الت�سريعي، ولكن المجل�ص رف�سه واأوكل لجنته القانونية باإعداد م�سروٍع جديد.)28( 
الت�سريعي يتبّنى معظم مواد  القانونية في المجل�ص  اللجنة  النهائّي الذي قدمته  اأن الم�سروع  �سحيٌح 
الم�سروع الذي �سبق اأن اأعّدته اللجنة القانونية في منظمة التحرير، ولكن ما ُيعتبر هاًما هنا هو ال�سراع 
على ال�سلطات الذي ثار بين موؤ�س�سات المنظمة وموؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية حول الجهة المخّولة 
في  الأ�سا�سي  القانون  م�سروع  تقريًبا  بالإجماع  الت�سريعي  المجل�ص  اأقّر  وقد  الد�ستوري.  الن�ص  بتبّني 

قراءته الثالثة )القانون رقم )1( ل�سنة 1996( في يوم 2 ت�سرين الأول /اأكتوبر 1997. 

وتجدر الإ�سارة اإلى اأن القانون الأ�سا�سي يت�سمن اأحكاًما ت�سبه الأحكام الواردة في معظم د�ساتير الدول 
العربية. وهذا هو الحال فيما يت�سل بالإ�سارة اإلى الإ�سالم وال�سريعة الإ�سالمية. فبموجب المادة )4( 
من القانون الأ�سا�سي، مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية م�سدٌر رئي�سيٌّ للت�سريع والإ�سالم هو الدين الر�سمي 
ذاتها،  حد  في   ، د�ستوريٍّ ن�صٍّ  في  الإ�سالمية  وال�سريعة  الإ�سالم  اإلى  الإ�سارة  تخلق  ل  فل�سطين.  في 
دولًة دينيًة اأو دولًة اإ�سالمية. بل اإنها تعني بب�ساطة اأنه حتى في ظل الدولة العلمانية، ل يجوز اأن ُيغيَّب 
الدين عن ال�سوؤون العامة ب�سورٍة تامة. وُيعنى تف�سير هذه الإ�سارة اإلى الإ�سالم وال�سريعة الإ�سالمية 
�سيٍء  باأّي  عنايته  من  اأكثر  والأقليات  الأفراد  حماية  ت�ستهدف  التي  الد�ستورية  بالآليات  الد�ستور  في 
اآخر. وبالتالي، فال ينبغي اأن تثير الإ�سارة اإلى الإ�سالم في الد�ستور اأي تعقيداٍت ل داعي لها. وين�سحب 
اأخرى،  الو�سعي. وبعبارٍة  القانون  ُتعتبر مقيَّدًة بحدود  التي  الإ�سالمية  ال�سريعة  الأمر ذاته على  هذا 
فاإن ال�سفة الإلزامية التي تكت�سبها ال�سريعة بالمعنى الوارد اأعاله لي�ست اإل عبارة عن الإرادة الحرة 
العلمانية«،  »الإرادة  اأن  الأ�سا�سي  القانون  ال�سريعة من خالل  الإن�سانية. وبذلك، يعني تعزيز  لل�سلطة 

ولي�ست »الإرادة الإلهية«، هي م�سدر طبيعة هذه ال�سريعة.

وال�سريعة  الإ�سالم  اإلى  الإ�سارة  الد�ستورية في  الن�سو�ص  تعتمدها  التي  الطريقة  النظر عن  وب�سرف 
الإ�سالمية، فاإن بيت الق�سيد يكمن في �سمان �سدارة الد�ستور وتفوقه على ما �سواه من الت�سريعات. 
فال�سريعة لي�ست م�سدًرا من م�سادر القانون، بل هي م�سدٌر من م�سادر الت�سريع. وهذا يعني اأنها ل 
ت�سكل م�سدًرا من م�سادر القانون اإذا لم يقّننها الم�سّرع. وفي هذا الإطار، ين�ص القانون الأ�سا�سي، 
وهي  ال�سماوية،  الديانات  ل�سائر  اأنه  على  الإ�سالمية،  وال�سريعة  الإ�سالم  اإلى  اإ�سارته  بعد  مبا�سرًة 
الم�سيحية واليهودية، احترامها وقد�سيتها. ول يكفي هذا الحترام في حّد ذاته اإن لم ُيترَجم اإلى منح 
كل مواطن، بغ�ص النظر عن ديانته، ذات الحقوق والواجبات. ولكن ل يتقا�سم هذا الموقَف المراقبون 
الفل�سطينيون والأجانب الذين عّلقوا على هذا الحكم، والذين يتفاوتون بين رف�سه برمته وبين م�ساندته 
ب�سورٍة مطلقة. بل اإن بع�سهم يعتبرون اأن هذا الحكم جاء على قدٍر كبير من المرونة لأنه ي�سير اإلى 

)28(  Feras Milhem, The Origins and Evolution of the Palestinian Sources of Law (VUB, Ph.D. Thesis 2004), 184.
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»م�سدر« ]ب�سيغة النكرة[  بدًل من »الم�سدر« ]ب�سيغة المعرفة[ واإلى »الت�سريع« بدًل من »القانون«.)29(  

في  ليبراليًة  الد�ساتير  اأكثر  الأ�سا�سي  القانون  اأن  البع�ص  يعتبر  اأعاله،  الواردة  النقا�سات  عن  وعدا 
العالم العربي، ول �سيما قائمة الحقوق والحريات التي ين�ّص عليها. وبالإ�سافة اإلى ذلك، كان ال�سغل 
ال�ساغل للمجل�ص الت�سريعي ين�سّب على اإقرار القانون الأ�سا�سي الذي كان من �ساأنه تحديد العالقات 
التمتع بها  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأع�ساء  التي يتعين على  التنفيذية، وال�سفافية  المجل�ص وال�سلطة  بين 
من جهة، وحماية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية واإنفاذها واحترامها من جانب المجل�ص وكفالة ا�ستقالل 

ال�سلطة الق�سائية من جهة اأخرى. 

وهو  الأ�سا�سي،  القانون  على  الم�سادقة  عديدٍة  �سنواٍت  مدى  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  رف�ص 
ما اأّدى اإلى خلق المزيد من التوتر بين المجل�ص الت�سريعي وال�سلطة التنفيذية بوجٍه عاّم، ومع رئي�ص 
ال�سلطة الفل�سطينية على وجٍه خا�ص، حيث زعم الرئي�ص اأن تبّني قانوٍن اأ�سا�سيٍّ لي�ص من اخت�سا�ص 
المجل�ص الت�سريعي، بل من اخت�سا�ص منظمة التحرير، لأن مثل هذا الن�ص الد�ستوري اأمٌر ل يخ�ّص 
كافة  في  الفل�سطينيين  جميع  واإنما  فقط،  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  في  الفل�سطينيين  المواطنين 

اأماكن تواجدهم.)30( 

 28 يوم  في  النتقالية  للفترة  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  على  عرفات  الراحل  الرئي�ص  �سادق  وقد 
اأيار / مايو 2002، ودخل هذا القانون حيز النفاذ وال�سريان في تاريخ ن�سره، 7 تموز / يوليو 2002، في 
الجريدة الر�سمية الفل�سطينية.)31( وجاء التوقيع على القانون الأ�سا�سي في خ�سّم �سياٍق �سيا�سيٍّ مثيٍر 
التي تمتّد  اأملتها خطة الإ�سالح  التي  للجدل، وكان ذلك بمثابة خطوٍة على �سعيد تنفيذ الإ�سالحات 
على مدى 100 يوم. وت�ستمل الم�سادقة الأخيرة على القانون الأ�سا�سي على تناق�ٍص وا�سح: فمن ناحية، 
خالل  نافًذا   2002 العام  في  وال�سريان  النفاذ  حيز  دخل  الذي  الد�ستوري  الن�ص  القانون  هذا  ُيعتبر 
الفترة النتقالية، ومن ناحيٍة اأخرى كانت تلك الفترة النتقالية قد انق�ست لتّوها في العام 1999. وقد 
جرى تعديل القانون الأ�سا�سي في العام 2003، بحيث ن�ص على اإن�ساء من�سب رئي�ص الوزراء)32(. كما 
انظر عا�سم خليل،  الإ�سالمية،  وال�سريعة  بالإ�سالم  المتعلقة  المواقف  وتحليٍل متكاملين حول  ا�ستعرا�ٍص  )29(   لالّطالع على 

الدولة  معامل  كتاب  في  الفل�سطينية’  النظر  لوجهات  وتوثيق  مراجعة  الم�ستقبلية:  الفل�سطينية  للدولة  الد�ستوري  ‘الإطار 
الفل�سطينية امل�ستقبلية: درا�سة متعددة الأجزاء خال�سة وافية يف التفكري الفل�سطيني )مكتب المن�سق الخا�ص لالأمم المتحدة 
ومعهد الحقوق، جامعة بيرزيت، بيرزيت، 2009(، وعزيز كايد، اإ�سكالية م�سروع د�ستور الدولة الفل�سطينية، )المركز الفل�سطيني 
<http: / /www.pcpsr.org /arabic /domestic /books /2004 / للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية، 2004(. انظر الموقع الإلكتروني

azizkayed.pdf>. )ا�سترجع بتاريخ 24 ني�سان /اأبريل 2009(. 

)30(  ملحم )الحا�سية 20 اأعاله(،  184.  

ع هذا العدد من الجريدة الر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية )التي ُتعرف با�سم الوقائع الفل�سطينية( على ال�سحفيين  )31(  وقد ُوزِّ

خالل موؤتمٍر �سحفيٍّ ُعقد في غزة بتاريخ 8 تموز /يوليو 2002. 
)32(  عّين الرئي�ص الراحل عرفات ال�سيد محمود عبا�ص في من�سب رئي�ص الوزراء في يوم 10 اآذار / مار�ص 2003. وقد �سّوت المجل�ص 
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ل هذا القانون مرًة اأخرى في العام 2005، بحيث اأدخل تغييرات على النظام النتخابي وحّدد فترة  ُعدِّ
ولية الرئي�ص والمجل�ص الت�سريعي باأربع �سنوات، بعد اأن كانت تمتد على مدى الفترة النتقالية. 

و�سّكلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية لجنًة قانونيًة )جديدة( في العام 1999. وتختلف 
للجنة  اأُوِكل  وقد   .1988 العام  في  ال�ستقالل  اإعالن  بعد  �سابًقا  لت  �ُسكِّ التي  اللجنة  عن  اللجنة  هذه 
القانونية الجديدة �سياغة د�ستوٍر فل�سطينيٍّ في اإطار التح�سيرات لإقامة الدولة، وعّين الرئي�ص الراحل 
يا�سر عرفات الوزير نبيل �سعث رئي�ًسا لها. وبناًء على اتفاقية اأُبرمت مع جامعة الدول العربية لت�سكيل 
لجنة ا�ست�سارية من الخبراء المعنيين، كانت هذه اللجنة تتاألف من مخت�سين فل�سطينيين موؤهلين في 
حقلّي الد�ستور وفقه القانون. وقد ا�ستكملت اللجنة المذكورة اإعداد م�سودة د�ستور دولة فل�سطين في يوم 
14 �سباط / فبراير 2001،)33( وذلك في الوقت الذي كانت فيه المفاو�سات مع اإ�سرائيل قد انهارت ب�سكل 

كامل. وقد خ�سع ن�ّص هذه الم�سودة للمراجعة في العام 2003 )كما تم ن�سر م�سودتين ثانية وثالثة من 
الد�ستور في مرحلة لحقة(. وكانت م�سودة الد�ستور الفل�سطيني محّط اهتمام ال�ساحة الدولية باعتباره 

اأحد الجوانب الهامة من التح�سيرات التي ت�سعى اإلى اإقامة الدولة الفل�سطينية. 
للمجل�ص  الم�سودة  هذه  مت  ُقدِّ فقد  الفل�سطيني،  للد�ستور  الثالثة  الم�سودة  ديباجة  في  يظهر  وكما 
المركزي الفل�سطيني في يوم 9 اآذار / مار�ص 2003. واأ�سدر المجل�ص قراًرا يرّحب فيه بالم�سودة ويثّمن 
عملها  با�ستكمال  اللجنة  واأو�سى  اإعدادها،  في  وم�ست�ساروها  وخبراوؤها  اللجنة  به  قامت  الذي  الدور 
باللتقاء باللجنة القانونية التابعة للمجل�ص المركزي وغيره من اللجان لمناق�سة هذه الم�سودة، بحيث 

يمكن البدء في مناق�سة �سكلها النهائي في الجتماع القادم للمجل�ص المركزي.)34( 
وقد كان العمل على اإعداد د�ستوٍر فل�سطينيٍّ ي�سّكل جانًبا من الإ�سالحات التي ا�ستوجبتها خطة خارطة 
العام  بحلول  فل�سطينيٍة  دولٍة  واإقامة  الإ�سالحات  تنفيذ  اإلى  ودعت  دولي  بدعٍم  التي حظيت  الطريق 
2005 )مع اأنه تم تاأجيل ذلك في مرحلٍة لحقة(. كما ُينظر اإلى اإعداد هذا الد�ستور باعتباره خطوًة 

الت�سريعي باأغلبية 64 ع�سًوا مقابل معار�سة ثالثة اأع�ساء )وامتناع اأربعة اأع�ساء عن الت�سويت( ل�سالح اإن�ساء من�سب رئي�ص الوزراء، 
وهو تعديٌل اأُدخل على القانون الأ�سا�سي الذي لم يكن ين�ص على وجوده. كما جرت زيادة عدد الوزراء اإلى ما ل يزيد عن 24 وزيًرا، بعد اأن 
كان عددهم 19 وزيًرا بح�سب الن�ص الأ�سلي في القانون الأ�سا�سي. وكان ال�سيد عبا�ص، قبل توليه رئا�سة الوزراء، ي�سغل من�سب الأمين 
العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية، وتولى رئا�سة دائرة �سوؤون المفاو�سات التي اأن�سئت في العام 1994 لالإ�سراف على 

مفاو�سات الو�سع النهائي. ولكن ال�سيد عبا�ص ا�ستقال من من�سب رئي�ص الوزراء وخلفه فيه ال�سيد اأحمد قريع )اأبو عالء(. 
)33(   الن�سخة العربية من هذه الم�سودة من�سورٌة على الموقع الإلكتروني للمركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية:

 <http: / /www.pcpsr.org /arabic /domestic /constitution /constitution1.html>. )ا�سترجع بتاريخ 2 كانون الأول / دي�سمبر 2009(. 

)34(   انظر الموقع الإلكتروني لوزارة ال�سوؤون الخارجية الفل�سطينية: 

الأول /  كانون   2 بتاريخ  )ا�سترجع   .<http: / /www.mofa.gov.ps /arabic /key_decuments /pdf_files /Constitution.pdf>

دي�سمبر 2009(. 
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الد�ستور من خاللها في  تبّني  التي �سيجري  الدولة. وتحتل الطريقة  من الخطوات ال�سرورية لإقامة 
ال�سياق الفل�سطيني اأهميًة ق�سوى. فبموجب اأحكام المادة )185( من الم�سودة الثالثة من د�ستور دولة 
فل�سطين، ينبغي اتخاذ خطواٍت �سروريٍة مختلفٍة قبل تبّني هذا الد�ستور، حيث يتبّنى المجل�ص الوطني 
ذات  الم�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  قيام  قبل  الد�ستور  الفل�سطينية هذا  التحرير  لمنظمة  الفل�سطيني 
الفل�سطيني  المركزي  المجل�ص  يتبّنى  الفل�سطيني،  الوطني  المجل�ص  انعقاد  ر  تعذُّ وفي حال  ال�سيادة. 
المنتخب  النيابي  المجل�ص  يتولى  انتخابات عامة،  اأول  اإجراء  وفور  الدولة،  قيام  وبعد  الد�ستور.  هذا 
�سالحية اإقرار هذا الد�ستور ب�سكله الحالي الذي تبناه المجل�ص الوطني الفل�سطيني لمنظمة التحرير 
الفل�سطينية اأو المجل�ص المركزي الفل�سطيني، على ح�سب الأحوال، وذلك بموافقة ثلثّي مجموع اأع�ساء 
المجل�ص النيابي. وللمجل�ص اأن يقّرر، باأغلبية مجموع اأع�سائه، طرح الد�ستور لال�ستفتاء ال�سعبي العام 
لإقراره. فاإذا وافقت اأغلبية الم�ساركين في ذلك ال�ستفتاء على الد�ستور، اعُتبر نافًذا من تاريخ اإعالن 

نتيجة ال�ستفتاء.)35( 

)35(   وقد اأ�ساب ناثان براون )Nathan Brown( عين الحقيقة في تعليقه على هذه المادة، حيث يقول: “هناك ثالثة اأ�سياء هامة 

تم اإ�سقاطها من هذه المادة. اأوًل، من غير الوا�سح ما اإذا كان بالإمكان اإجراء تعديالت على الم�سودة، واإذا كان ذلك ممكًنا، 
فكيف ومن �سيقوم بها؟ والإ�سقاط الثاني يتمثل في غياب الن�ص على اإمكانية الرف�ص في اأي من هذه المراحل. اأما الإ�سقاط 
الثالث فيتمثل في ماهية الهيئة )مثل هيئة تاأ�سي�سية( التي �ستوكل اإليها مهمة مراجعة الم�سودة.« ناثان براون، امل�سودة الثالثة 
لد�ستور دولة فل�سطني: الرتجمة والتعليق )المركز الفل�سطيني للبحوث والدرا�سات الم�سحية، 2003(، انظر الموقع الإلكتروني: 
24 ني�سان /اأبريل 2009(. بتاريخ  >http: / /www.pcpsr.org /arabic /domestic /constitution /2003 /nbrowna.pdf<، )ا�سترجع 
 ومن الجدير بالذكر اأن ن�ص هذه المادة ي�سوبه تناق�ٌص ملمو�ٌص من ناحية الح�ّص والمنطق ال�سليمين. فكيف للمادة )185( اأن 
تنظم الطريقة التي �سيجري تبني م�سودة الد�ستور من خاللها في ذات الوقت الذي ت�سكل هي بنف�سها جزًءا من الن�ص الذي لم 
يعتمد بعُد؟ وبعبارٍة اأخرى، كيف يمكن اأن تكون المادة )185( جزًءا من الن�ص الذي لم ُيَقّر بعد، ول يملك بالتالي اأي قيمة قانونية 
�سنيورة،  ورندة  الري�ص  ناه�ص  انظر  فل�سطين من خاللها،  دولة  د�ستور  م�سودة  تبني  �سيتم  التي  الطريقة  للتو�سع حول  ملِزمة؟ 
واأنواعها وطرق اإن�سائها وتعديلها’ في كتاب الد�ستور الفل�سطيني ومتطلبات التنمية )اأبحاث  الد�ساتير  حول  ال�سيا�سة  ‘مفاهيم 

ا: خليل )الحا�سية )3( اأعاله(،  296.  واأوراق عمل، جامعة بيرزيت، مركز درا�سات التنمية، 2004( �ص. 51. وانظر اأي�سً
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المحور الثالث: 

الآثار التي اأفرزها المجتمع الدولي على النظام 

الد�ستورّي الفل�سطيني

�ساأٍن  بمثابة  اإليه  ُينَظر  يعد  لم  لل�سعب  الأ�سا�سي  القانون  �سّن  اأن  الحديث  الد�ستورّي  النظام  ُيظِهر 
من ال�سوؤون المحلية الخال�سة على الرغم من اأنه يعتبر بحقٍّ العمل الأول )من ناحية اأهميته، ولي�ص 
اأو �سيادة ال�سعب على  بال�سرورة من ناحية ت�سل�سله الزمني( الذي يدلل على ب�سط ال�سيادة الوطنية 
اإقليمه. وبينما تتحول الدول والمنظمات الدولية اإلى اأطراف مركزية في عملية �سناعة الد�ستور، يبقى 
واإن  التاأ�سي�سية كذلك،  ال�سلطة  اأر�سه، هو �ساحب  ل بب�سط �سيادته على  ال�سعب، وهو الطرف المخوَّ
كان ذلك من الناحية النظرية على الأقل، وهو الذي يتبّنى )اأو يرف�ص( الد�ستور برّمته. ويملك ال�سعب 
»الحرية« لقبول ذلك الد�ستور مع النظام ال�سيا�سي والقت�سادي الذي يمثله. ول غنى عن هذا التاأ�سيل 
بال�سفة  وال�سلطة  الدولة  تحّلي  ل�سمان  �سرورًيا  ُيَعّد  بالد�ستور  ال�سعب  اأفراد  التزام  لأن  القانوني 

ال�سرعية، ولي�ص لإ�سباغ �سفة تراثية على ن�ص هذا الد�ستور فح�سب. 
خالل  من  فل�سطين  في  الد�ستوري  النظام  على  الدولي  المجتمع  اأفرزه  الذي  الأثر  قيا�ص  يمكن 
الد�ساتير  من  مبا�سرة  ب�سورة  الم�ستوحاة  المعايير  تبّني  طريق  عن  اأولها  رئي�سية:)36(  جوانب  ثالثة 
اإلى النماذج الغربية، وثالثها  الديمقراطية الغربية، وثانيها عن طريق تبّني موؤ�س�سات مماثلة ت�ستند 
عن طريق تبني جوانب من الحوارات النظرية التي تدور حول الأنظمة الديمقراطية الجديدة ودمجها 

في نظامنا الد�ستوري. 

الوثائق  �سمن  الأفراد  حماية  تكفل  التي  والحريات  الحقوق  جملة  اإدراج  على  الدولي  المجتمع  ي�سّدد 
حقوق  تعميم  حركة  من  جزًءا  المطالب  هذه  وت�سّكل  الن�ساأة.  حديثة  الدول  تعّدها  التي  الد�ستورية 
الإن�سان، والتي تعود في جذورها اإلى المفاهيم التي كانت �سائدًة في الفترة التي �سبقت اندلع الحرب 
العالمية الثانية. ومع ذلك، يبدو اأن هناك اأكثر من نظريٍة واحدٍة حول حقوق الإن�سان والتي ت�ستطيع اأن 
تكت�سب ال�سفة الد�ستورية في الفقه القانوني الغربّي في هذه الأيام. وتتمثل حقوق الإن�سان المذكورة في 
 rights of the first( الحقوق الكال�سيكية التي ُت�سمى كذلك بالحقوق الر�سمية اأو حقوق الجيل الأول
generation(، بالإ�سافة اإلى مجموعاٍت اأخرى من الحقوق من قبيل الحقوق الجتماعية، والأخالقيات 

)36(   تم تح�سير هذه الجزئية بالتعاون مع يارا جالجل في �سياق العمل على اإعداد اأوراق الأبحاث ذات ال�سلة في معهد الحقوق 

بجامعة بيرزيت. 
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التي يتعين على الم�ستغلين في مجال العلوم الطبية الحيوية التحلي بها )bioethics( والحقوق البيئية. 
تت�سمن الوثائق الد�ستورية الفل�سطينية، في جانٍب كبيٍر منها، هذه المجموعات المختلفة من الحقوق. 
ولكن اإدراج هذه الحقوق �سمن الن�سو�ص الد�ستورية، على الرغم من اأهمية هذه الخطوة، قد ل يكون 
المذكورة غير كاٍف لأن  الحقوق  اإدراج  نتائج عك�سية. فقد يكون  يوّلد  اإنه قد  بل  كافًيا في حّد ذاته، 
الالزمة  والقانونية  الد�ستورية  الآليات  مع  بالقليلة  لي�ست  حالت  في  تترافق  ل  الد�ستورية  الن�سو�ص 
لإنفاذ هذه الحقوق الد�ستورية وكفالة حمايتها و�سونها. وقد تتوّلد النتائج العك�سية كذلك لأن الدول 
ا لها باإ�سقاطها  غالًبا ما ت�سيء تف�سير اإدراج هذه الحقوق في الن�سو�ص الد�ستورية، بحيث تعتبره تفوي�سً

بما اأن الدولة هي الجهة التي اأن�ساأتها عن طريق اإدراجها في الن�ص الد�ستوري. 
�سلطة  المخولة  الفل�سطينية  الجهة  اأغرى  قد  الفرن�سّي  الرئا�سّي  النموذج  اأن  يبدو  اآخر،  جانب  ومن 
فل�سطين  ففي  المجاورة.  العربية  الدول  العديد من  فيه  اأغرى  الذي  النحو  نف�ص  على  الد�ستور  و�سع 
نظاٌم برلمانيٌّ تعمل فيه �سلطتان تنفيذيتان، هما الرئي�ص الذي ُينتخب بطريٍق مبا�سٍر ورئي�ص الوزراء 
الذي يتقا�سم بع�ص وظائفه مع الرئي�ص. ومع ذلك، يبدو اأن القائمين على و�سع الد�ستور الفل�سطيني 
ي�ستوحون نماذج اأخرى ب�ساأن طريقة الف�سل بين ال�سلطات. ففي هذا المقام، جرى اعتماد اختياراٍت 
قبيل  من  الإنجليزي،  النموذج  اأو  الألماني  النموذج  من  هدٍي  على  »تقليدي«  بطابٍع  تت�سم  برلمانيٍة 

اجتماعات مجل�ص الوزراء اأو الت�سويت بحجب الثقة عن الحكومة. 
ويظهر اأن الفل�سطينيين يرغبون في اإدراج اأجزاء من النموذج الأمريكي، بل وحتى الذهاب اإلى اأبعد من 
ذلك. فقد كانت الوليات المتحدة من اأوائل الأنظمة التي اأن�ساأت الوكالت الم�ستقلة التي تتكفل بالتعامل 
مع الأمور التي كان يتوجب ف�سلها عن النظام البيروقراطي لكي ت�سمن تعدديتها وا�ستقاللها. ويبدو 
اأن الفل�سطينيين يتبنون هذا النموذج عن طريق اإ�سفاء ال�سفة الد�ستورية على بع�ص الموؤ�س�سات، ول 
�سيما تلك التي ُتعنى بتوفير الحماية لحقوق المواطنين و�سمان ال�سفافية المالية. والمثالن الرئي�سيان 
وديوان  فل�سطين،  في  المظالم  ديوان  وهي  الإن�سان،  لحقوق  الم�ستقلة  الهيئة  هما  الجانب  هذا  في 

الرقابة المالية والإدارية. 
كما يبدو اأن النقا�سات الفقهية التي تدور حول �سكل الأنظمة الديمقراطية الحديثة كانت مدار النقا�ص 
الد�ستوري الذي جرى في فل�سطين. فهل �ستّتبع فل�سطين روؤية الديمقراطية التي تتبّناها عموم قارة 

اأوروبا اأو النظام الأنجلو -  �سك�سوني؟ 
والد�ستورية  القانونية  ال�سفة  مراجعة  مهمة  المتخ�س�سة  للموؤ�س�سات  توَكل  الأوروبي،  للتوجه  وفًقا 
لالأعمال التي توؤديها �سلطات الدولة )من خالل الهيئات الإدارية المخت�سة، وحتى المحاكم(. بل اإن 
الهيئات الحكمية الخا�سة ُتمنح �سالحية الرقابة على الأعمال التي يوؤديها البرلمان، بما ي�سمن التزامه 
تطبيق  في  الأحادّي  التوجه  النقي�ص من ذلك، يخ�سع  وعلى  الد�ستور.  اأي  الأ�سا�سي،  القانون  باأحكام 
القانون واإقامة العدل، كما هو حال اأجهزة الدولة، لرقابة ذات القا�سي الذي يطبق القانون العام نف�سه. 
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وفي المقابل، يكفل التوجه الأوروبي التزام جميع موؤ�س�سات الدولة باحترام القانون من خالل اإجراءات 
المراجعة الق�سائية، بما فيها البرلمان. وت�سفي اإمكانية المراجعة الق�سائية على دولة القانون معناها 
الذي ت�ستوجبه، حيث تلتزم الدولة في جميع الت�سريعات التي تعّدها وت�سّنها باأحكام الوثيقة القانونية 
الرئي�سية، وهي الد�ستور. وبالتالي، فال بّد من وجود ت�سل�سٍل هرميٍّ وا�سٍح للقواعد التي ت�سمن للت�سريع 
ذي المرتبة الأدنى اأن يكت�سب �سفته القانونية من الت�سريع الأعلى مرتبة منه. واأي وثيقة تتناق�ص مع 

القاعدة المرعية التي ت�سفي ال�سفة القانونية عليها يجب اإبطالها واإلغاوؤها. 
ي�ستتبع  وقد  الد�ستورية.  المحكمة  �سكلوا  الأوروبي عندما  التوجه  اختاروا  قد  الفل�سطينيين  اأن  ويبدو 
هذا الختيار بع�ص الإ�سكاليات القانونية طالما لم ي�سل الو�سع النتقالي اإلى نهايته بعد، لأن الت�سل�سل 
بين  العالقة  قبيل  من  الهيئات،  مختلف  ت�سعها  التي  القواعد  على  ي�سري  اأن  يجب  الوا�سح  الهرمّي 

موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية وتلك التي تتبع منظمة التحرير. 
وف�ساًل عما تقدم، فاإن النظام القانوني الفل�سطيني يف�سل بين القوانين التي ت�سري على الأعمال التي 
توؤديها الدولة ب�سفتها �سلطة عامة )القانون الإداري( وتلك القوانين التي ت�سري على الأفراد الذين 
المحكمة  تملك  نظيرها،  قّل  فريدة  حالة  وفي  المدني(.  )القانون  وواجباتهم  حقوقهم  في  يت�ساوون 

العليا ب�سفتها المحكمة الد�ستورية العليا �سالحية النظر والف�سل في جميع المنازعات الإدارية. 
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خاتمة
ل تختلف اإجراءات اإعداد الد�ستور في فل�سطين عن التجارب الأخرى التي تلت حقبة الحرب العالمية 
الثانية. فهذه الإجراءات ُتظِهر وتثبت ما كان ي�سار اإليه في الأدبيات الد�ستورية على اأنه تدويل لل�سلطة 
تطوير  في  ت�سهم  �سحيٍة  ظاهرٍة  بمثابة  التدويل  هذا  اعتبار  يمكن  المعنى،  هذا  وفي  التاأ�سي�سية.)37( 

القانون الد�ستوري وترتقي بالحركة الد�ستورية وتعززها في الدول المعا�سرة. 
ومع ذلك، فقد تنطوي هذه الظاهرة على اأعرا�ص �سلبية، حيث يمكن اأن يخلط المجتمع الدولي بين 
�سرورة اإعداد الد�ساتير للدول الوليدة وفر�ص نموذج د�ستوري بعينه عليها. وقد يتم تحديد جانب من 
ال�سيا�سة الخارجية و�سيا�سة التعاون التي تعتمدها بع�ص الأنظمة الديمقراطية من خالل اإجبار الدول 
الجديدة وال�سعيفة على اللتزام بمثل هذا النموذج. وتنطوي المخاطرة القائمة في هذا الجانب على 
اأثًرا ترتد تداعياته  اإذعان ال�سكان المحليين وطم�ص خ�سو�سياتهم وثقافتهم. وقد يخلف هذا الأمر 
ذلك  رف�ص  تت�سمنه  فيما  تت�سمن  قد  �سلبية  تبعات  من  ذلك  ي�سمله  بما  فر�سته،  التي  الأنظمة  على 

الد�ستور برمته، لأنه قد ُينظر اإليه على اأنه منَتج خارجيٌّ غريٌب على هوؤلء ال�سكان. 
وفي الواقع، يغلب على الد�ساتير الحديثة اأن تتحّول من تعبيٍر مرغوٍب عن تقرير الم�سير اإلى رف�ص 
الد�ساتير  وتتحّول  الحق(.  لذلك  تقييد  اأنه  ما يظهر  بالأحرى  )اأو  وتحجيمه  الحق  لتقييد هذا  عارم 
الحديثة اإلى اأداة قانونية محلية توظف لـ»فر�ص« ال�سروط والقيود الدولية. وفي هذا المعنى، ي�سبح 
الد�ستور اأداًة تفر�ص على الدول حديثة الن�ساأة التي ترغب في الن�سمام لع�سوية »نادي الدول« الحد 
الأدنى من القواعد التي تعتبر بمثابة القاعدة التي يرتكز عليها القانون الدولي: وهي التعاي�ص ال�سلمي 
بين الدول التي تملك اأقاليم معروفًة ومحددة. وفي هذا ال�سياق، �سدرت عدة قرارات دولية ترمي اإلى 
معاهدات  عدة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  وّقعت  كما  الإ�سرائيلي.  الفل�سطيني  لل�سراع  حل  اإيجاد 
ثنائية ومتعددة الأطراف مع الإ�سرائيليين ومع بع�ص الدول الأخرى. ويبدو اأن جميع هذه المعاهدات 

تهدف اإلى التو�سل اإلى حل يقوم على اأ�سا�ص اإقامة دولتين منف�سلتين.)38( 

وفي الوقت الذي تتم فيه مراجعة الأدبيات المتوافرة حول ما يمكن ت�سميته بـ»الد�ستور الفل�سطيني«، ي�ستطيع 
المرء اأن يالحظ اأنه لي�ص هناك من اإجماٍع على ما يجري بحثه والتدقيق فيه على وجه الدقة. فالتحليالت 

)37(  هناك اأمثلة عديدة حول تدويل ال�سلطة التاأ�سي�سية. لالطالع على المزيد من التفا�سيل حول هذا المو�سوع، انظر: خليل 

)الحا�سية 3 اأعاله(. 
الجهات  هذه  تعتبر  اأي حد  اإلى  الد�ستور؟  و�سع  �سلطة  المخولة  الفل�سطينية  الجهات  اعتمدته  الذي  الخيار  هو  هذا  هل    )38(

نف�سها ملتزمة باللتزامات الدولية التي تعهد بها ممثلو فل�سطين؟ وهذا بدوره يثير �سوؤالين جوهريين: ما هي القيمة القانونية 
التي يكت�سبها القانون الدولي وفًقا لما تراه الجهات المخولة �سلطة و�سع الد�ستور، وهل هذا القانون اأعلى مرتبًة من القوانين 
الجهات  وهل  ذلك؟  وكيف  الفل�سطينيين،  تلزم  التي  المعاهدات  تمليها  التي  الأحكام  الجهات  تلك  اأدرجت  وهل  الداخلية؟ 
الفل�سطينية المخولة �سلطة و�سع الد�ستور حددت خياًرا وا�سًحا ب�ساأن حل الدولتين، اأو هل تحا�ست هذه الجهات تلك الم�ساألة؟ 

فهذه الأ�سئلة وغيرها تحتاج اإلى المزيد من البحث الذي يتخطى حدود هذه المقالة ونطاقها. 
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التي اأعدها الُكّتاب الفل�سطينيون في هذا الخ�سو�ص تعك�ص هذه المع�سلة. ويف�ّسر هذا الختالف العديد 
من اأوجه النق�سام التي ت�سم النتائج والمواقف التي يراها هوؤلء الُكتاب في هذا الم�سمار. 

فالبع�ص  النظريات.  من  متباينة  اأنواع  ثالثة  الفل�سطيني  الد�ستور  حول  المن�سورة  الأدبيات  وتعك�ص 
ينظر اإلى ال�سلطة الفل�سطينية باعتبارها �سلطة مركزية من �سلطات الدولة ال�سيادية. وبالن�سبة لهذه 
الجماعة، ي�سير الد�ستور بب�ساطة اإلى القانون الأ�سا�سي الذي اأقره المجل�ص الت�سريعي في العام 1997 
 2003 العامين  في  ل لحًقا  ُعدِّ والذي   ،2002 العام  في  يا�سر عرفات  الراحل  الرئي�ص  عليه  و�سادق 
الذي  الحالي  الو�سع  اإطار  خارج  مجردة  ب�سورة  الفل�سطينية«  »الدولة  اإلى  اآخرون  وي�سير  و2005. 
يكت�سبه ال�سعب الفل�سطيني والأر�ص الفل�سطينية. ويعّبر ميثاق منظمة التحرير الفل�سطينية ال�سادر في 
�سنة 1968 ووثيقة اإعالن ال�ستقالل ال�سادرة في الجزائر العا�سمة في �سنة 1988 عن هذه الروؤية. 
واأخيًرا، ت�سير جماعة اأخرى اإلى ما يمكن ت�سميته بـ»الروؤية الر�سمية« للدولة. وهذه الروؤية هي اإحدى 
م�سودات الد�ستور الفل�سطيني الذي اأعدته اللجنة المكلفة باإعداد الد�ستور في العامين 2001 و2003. 

العتبار  في  الأخذ  )مع  الفل�سطينية  لل�سلطة  الد�ستوري  الإطار  حول  تدور  التي  النقا�سات  وت�سهم 
اأحكام القانون الأ�سا�سي والقيود التي تفر�سها اتفاقيات اأو�سلو( ب�سورة غير مبا�سرة في فهم ال�سكل 
اإلى  ينظر  فالبع�ص  وواقعًيا.  براغماتًيا  التوجه  اعتبار هذا  ويمكن  فل�سطين.  دولة  عليه  �ستكون  الذي 
بينما  الم�ستقبلية،)39(  دولتهم  �ستعتمده  الذي  المحتمل  ال�سيا�سي  النظام  ويتخيل  القائمة  الموؤ�س�سات 
ينظر الآخرون اإلى ال�سلطة الفل�سطينية ول يزيدون عن اأن يروا الدولة )في ذات الوقت الذي يرون فيه 

فل�سطين باعتبارها واقًعا قائًما تحت الحتالل اأو دولًة قيد الولدة(. 

وللمرء اأن يفتر�ص، وهو م�سيٌب في ذلك، باأن »الدولة« ت�سير اإلى تجربٍة تختلف اختالًفا كلًيا عن تجربة 
ال�سلطة الفل�سطينية التي تملك �سالحيات وولية محدودتين، مع ما يقترن بهما من الغمو�ص وال�سبابية 
التي تلّف الفترة النتقالية. وبالفعل، فقد �ُسنَّ القانون الأ�سا�سي لتنظيم الفترة النتقالية على الرغم 
من وجود الحتمالية الحتمية التي تق�سي باأن تتحّول هذه الفترة النتقالية اإلى فترة دائمة. ولكن هذا 
ال�ساأن،  الفل�سطينية في هذا  ال�سلطة  التي خا�ستها  التجربة المحددة  اأنه ل ينبغي درا�سة  ل يفتر�ص 
وقوانينها  الوليدة  الفل�سطينية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  تخدم  اأن  المرجح  فمن  ذلك:  وراء  ب�سيط  وال�سبب 
الموؤ�س�سات الجديدة التي �ستديرها الدولة الفل�سطينية الجديدة، في بداية عهدها على الأقل. فهذه 
ال�سلطة  النافذة في حقبة  القائمة والقوانين  الموؤ�س�سات  العدم لأنها �سوف ترث  تن�ساأ من  الدولة لن 
الفل�سطينية،)40( بما فيها تلك الت�سريعات التي �سدرت قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية والتي ظلت �ساريًة 

)39(   قبعة، )الحا�سية 7 اأعاله(،  97.

)40(   اأكرم عطا اهلل، ‘التعددية ال�سيا�سية في منظمة التحرير الفل�سطينية’ )2003(، 1، ت�سامح،  4، 47. 
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خالل الفترة النتقالية، بل وحتى بع�ص الت�سريعات التي اأ�سدرتها منظمة التحرير الفل�سطينية )كقانون 
العقوبات الثوري وقانون اأ�سول المحاكمات الجزائية الثوري ال�سادرين في �سنة 1979 واللذين ما زال 

نافذين في المحاكم الع�سكرية(. 
وفي هذا المعنى، فلن تنقطع الدولة الفل�سطينية عن القوانين والموؤ�س�سات التي �سبقت اإقامتها. فهذه 
اأو م�ستوى جديًدا في هذا الهيكل نف�سه.  اإنها ت�سّكل مرحلة  الدولة لي�ست عبارة عن هيكٍل جديد، بل 
وفي الواقع، اأن�ساأ القانون الأ�سا�سي ترتيبات د�ستورية و�سيا�سية، اإلى جانب م�سالح وموؤ�س�سات ي�سعب 
الموؤ�س�سات  هذه  بال�سرورة  فل�سطين  دولة  ت�ستوعب  ف�سوف  ولذلك،  عنها.)41(  وال�ستغناء  اإزاحتها 
هذا  وعلى  اأنتجتها.  التي  وال�سيا�سية  القانونية  بالن�سو�ص  فيه  تلتزم  الذي  الوقت  ذات  في  ال�سابقة، 

المنوال، فقد تركت كل حقبة تاريخية /�سيا�سية اأثرها على تطور النظام القانوني الفل�سطيني. 
مطلع  منذ  منها  اأجزاء  على  اأو  فل�سطين  على  �سيطرتها  ب�سطت  التي  ال�سلطات  داأبت  الحقيقة،  وفي 
الت�سعينيات من القرن الما�سي على الإ�سافة اإلى النظام القانوني القائم، بحيث اأدخلت ما يلزم من 
التعديالت التي تتواءم مع هذا النظام الجديد. وفي هذا المعنى، لم تعمل هذه ال�سلطات في اأي حال 
من الأحوال على رف�ص القوانين والأنظمة ال�سابقة ب�سورة كلية، واإنما اأبقت عليها اإلى حين تعديلها 
بقوانين واأنظمة جديدة. ففي العام 1994، اأ�سدر الرئي�ص الراحل يا�سر عرفات، رئي�ص منظمة التحرير 
والأوامر  والأنظمة  بالقوانين  العمل  ا�ستمرار  ب�ساأن   1994 ل�سنة  »القرار رقم )1(  اآنئذ،  الفل�سطينية 
التي كانت �سارية المفعول قبل تاريخ 5 حزيران /يونيو 1967« في الأرا�سي الفل�سطينية )ال�سفة الغربية 
اعُتمد هذا  الفل�سطينية. وقد  ال�سلطة  بت�سريعات موّحدة ت�سدرها  ا�ستبدالها  يتم  وقطاع غزة( حتى 
الأ�سلوب نف�سه القانون الأ�سا�سي )في المادة 119 منه( وفي الم�سودة الثالثة من د�ستور دولة فل�سطين 

)في المادة 187 منه(، وهو ما اأف�سى اإلى ربط ال�سلطة الفل�سطينية الحالية بدولة فل�سطين. 
اإلى الدولة الفل�سطينية كذلك ب�سورة مجردة كما لو كانت حدًثا لم ي�سبق اأن  ويمكن للمرء اأن ينظر 
�سهد التاريخ مثياًل له، حيث اأنها اإما توجد بالفعل )دون معرفة موقعها على وجه الدقة( اأو اأنها يجب اأن 
تخرج اإلى حيز الوجود )دون اتخاذ قرار ب�ساأن المكان الذي يجب اأن توجد فيه(. وترتكز هذه الدولة 
في كينونتها على اعتبارات دينية اأو اأخالقية اأو ثقافية، اأو على القانون وال�سريعة، اأو اأنها تمثل بب�ساطة 
انعكا�ًسا لـ«حقوق« مفتَر�سة اأو معترف بها. وبعد ذلك، تجري مقارنة هذه ال�سورة وتحليلها واإثراوؤها 
من خالل التجارب التي خا�ستها الدول الأخرى في هذا الم�سمار. وبعبارة اأخرى، ينظر القائلون بهذا 
القول اإلى الدول الأخرى، بما فيها الدول العربية المجاورة، ومن ثم يتخيلون �سكل الدولة الفل�سطينية 
وهذه  الأر�ص.  على  القائمة  الوقائع  عن  النظر  ب�سرف  وذلك  عليه،  تكون  اأن  ينبغي  الذي  ال�سكل  اأو 
هي الروؤية التي يراها ميثاق منظمة التحرير الفل�سطينية والقرارات التي �سدرت تباًعا عن المجل�ص 
الوطني الفل�سطيني والإعالنات المتكاثرة التي اأ�سدرها الزعماء الفل�سطينيون. وعلى المرء اأن ي�سع 

في اعتباره هنا اأن روؤية الدولة المذكورة ت�سطدم مع الوقائع القائمة على الأر�ص. 
)41(  Nasser H. Aruri and John J. Caroll, ‘A New Palestinian Charter’ )1994( 23 )4( Journal of Palestine Studies 5, 8.
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الواقعة  الدولية  لاللتزامات  ال�ستجابة  اإلى  فل�سطين  دولة  د�ستور  م�سودة  اإعداد  وراء  ال�سبب  يعود  ل 
على ال�سلطة الفل�سطينية بموجب خطة خارطة الطريق فقط، بل اإن اإعدادها ي�سّكل خطوًة نحو اإنجاز 
الفترة  من  النهائي  الهدف  بمثابة  الفل�سطينيون  يعتبرها  التي  الدولة،  لإقامة  الالزمة  التح�سيرات 
النتقالية ومحور مفاو�سات الو�سع الدائم. ول منا�ص من النتباه، في هذا المقام، اإلى غياب القيمة 
الد�ستور  م�سودة  توفر  فقد  ذلك،  ومع  عليه.  والم�سادقة  تبنّيه  قبل  الد�ستوري  الن�ص  لهذا  القانونية 
الفل�سطيني، والنقا�سات التي تدور حوله، روؤيًة حول الطريقة التي ينظر بها الفل�سطينيون اإلى الدولة، 
والطريقة التي �سيجري الف�سل بين ال�سلطات من خاللها والمبادئ التي �ستوجه الموؤ�س�سات العامة، 
والأهم من ذلك كله، الكيفية التي �سيتم تبّني الد�ستور الجديد بناًء عليها. فهذه النقا�سات تعّبر عن 

الروؤية التي يراها الفل�سطينيون للدولة المن�سودة. 
م�ستويات  على  والدرا�سات  النقا�سات  من  جملًة  فل�سطين  دولة  لد�ستور  م�سودات  ثالث  ن�سر  ولَّد  لقد 
مختلفة على الرغم من طرح الفر�سيات المت�سلة بهذا ال�ساأن من وجهة نظر النتماءات الحزبية.)42( 
وُتعنى الم�ساألة الأهّم في هذه النقا�سات بالفرق بين الروؤية »الر�سمية« والروؤية »غير الر�سمية« لالأحداث 
الجارية. فالروؤية الر�سمية تنبع من الإعالنات التي �سدرت عن مختلف م�سوؤولي ال�سلطة الفل�سطينية و /
اأو عن اأع�ساء لجنة اإعداد الد�ستور التي عّينها الرئي�ص الراحل عرفات في العام 1999، وهو ما ا�ستتبع 
وبالن�سبة  تبريره.)43(  يمكن  ل  نحو  على  بها  التنفيذية  ال�سلطة  وتحكم  النزاهة  بالحياد عن  ادعاءاٍت 
للمجتمع المدني الفل�سطيني، فعلى الرغم من اأهمية اللتزامات الواقعة على ال�سلطة الفل�سطينية تجاه 
اأ�سرة المجتمع الدولي، تنبع اأهمية الد�ستور من الدور الذي ي�سطلع به في تحديد العقد الجتماعي 
بالقانون  قارّناها  ما  اإذا  الفل�سطينية،  الد�ستور  م�سودة  ت�سفي  ل  الواقع،  وفي  والفرد.)44(  الدولة  بين 

الأ�سا�سي، اأي تغييرات جوهرية على النظام القانوني وال�سيا�سي الذي ُتعِمله ال�سلطة الفل�سطينية. 
الد�ستورية،  الوثائق  بها  ُت�ساغ  التي  الطريقة  المقالة حول  ت�ستعر�سه هذه  الذي  النقا�ص  تمحور  لقد 
والطريقة التي جرى تبّني القانون الأ�سا�سي من خاللها، والطريقة التي �ستتم الم�سادقة من خاللها 
موؤ�س�سات  اإن�ساء  اإلى  الد�ستور  اإعداد  على  العمل  �سيقود  فهل  فل�سطين.  دولة  د�ستور  م�سودة  على 
ديمقراطية قادرة على البقاء والحياة، وت�سهم في اإقامة الدولة، اأو ت�سهم في انهيارها و�سقوطها؟ في 
جميع الأحوال، تفتر�ص هذه المقالة اأن عملية اإعداد الد�ستور واإقامة الدولة ت�سهم في، بل وتح�ّص على، 

اإعادة تعريف ال�سعب الفل�سطيني واأولئك الذين يمثلونه.  

)42(   نادر �سعيد، ‘مقدمة مفاهيمية حول عملية اإعداد الد�ستور الفل�سطيني’ في كتاب حول الد�ستور الفل�سطيني املقرتح )اأوراق 

الموؤتمر: بيروت، 10 ت�سرين الأول /اأكتوبر 2003، جامعة بيرزيت، مركز درا�سات التنمية، 2004(،  5 – 10. وهذا الكتاب من�سور 
http: / /home.birzeit.edu /dsp /arabic /research /publications /2004 /76.< بيرزيت:  لجامعة  الإلكتروني  الموقع  على 

بتاريخ 24 ني�سان / اأبريل 2009(.  )ا�سترجع   .>pdf

)43(   الري�ص و�سنيورة )الحا�سية 35 اأعاله(،  51. 

)44(   �سعيد )الحا�سية 42 اأعاله(،  7. 
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مقدمة
للد�ستور معان مختلفة، تبعًا للتعريف الذي ُيعطى له. فهو ي�سير من حيث المو�سوع اإلى ذلك النظام 
المتكامل للحكم، اأما من حيث ال�سكل في�سير الد�ستور اإلى ن�ص محدد ي�سمو على غيره من القوانين، 
المعنيين، بح�سب  بهذين  للد�ستور  التعر�ص  �سيتم  البحث،  الدولة. في هذا  �سلطات  ينظم  الذي  وهو 
الحركة  لكن  �سيادة،  ذات  دولة  بوجود  مرتبطة  المكتوبة  الد�ساتير  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  الحاجة. 
الد�ستورية المعا�سرة اأثبتت اأن الد�ساتير يمكن اأن ُتح�سر اأو حتى يتم تبنيها في ظل الحتالل؛ اأي قبل 

قيام الدولة. 

دوره  حيث  من  بالد�ستور،  المرتبطة  التناق�سات  على  مثال  خير  هي  الفل�سطينية)1(  الوطنية  ال�سلطة 
ومكانته في نظام قانوني معين؛ لما ل ي�سكل دولة اأو ما ي�سبق قيامها اأو ي�سبهها. حاليًا، هناك قانون 
اأ�سا�سي )تم اإ�سداره عام 2002، وتم اإ�سدار قانون اأ�سا�سي معدل عام 2003، وهو ما تم تعديل بع�ص 
للدولة  د�ستور  م�سروع  تح�سير  تم  بينما  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اأرا�سي  في  �ساري   )2005 عام  مواده 

الفل�سطينية وتم ن�سر الم�سودة الثالثة منه عام 2003.)2( 
في الوقت عينه ما زال الميثاق الوطني �ساريًا واإن اعتبره البع�ص تاريخًا م�سى، وذلك ب�سبب التخلي عن 
المقاومة الم�سلحة كو�سيلة للتحرر الوطني )نوفل 1997، 87(. اأ�سف اإلى ذلك اإعالن دولة فل�سطين 
من قبل المجل�ص الوطني لمنظمة التحرير الفل�سطينية في الجزائر عام 1988، دون اأن تتحول الدولة 
اإلى واقع قانوني ملمو�ص، لذلك فاإن الدولة التي تم اإعالنها ل تتعدى التعبير عن طموح  الفل�سطينية 
اإلى ا�ستمرار الحتالل الإ�سرائيلي.  ال�سعب الفل�سطيني وتطلعاته الم�ستقبلية، وال�سبب في ذلك يعود 
الن�سو�ص  تلك  لأن  الفل�سطيني  الد�ستور  ولم�سروع  الأ�سا�سي  للقانون  التقرير  هذا  في  التطرق  �سيتم 

تعك�ص �سورة النظام الد�ستوري الفل�سطيني الحالي والت�سور الم�ستقبلي له. 
المحاولة الأولى ل�سياغة قانون اأ�سا�سي اأو د�ستور مرتبط بالدولة الفل�سطينية التي تم اإعالنها كانت 
عام 1998،)3( اإل اأن الو�سع تغير بعد توقيع اإعالن المبادئ )1993( والتفاقيات الأخرى التي تبعتها 

)1(  يتم اأحيانًا اأخرى ا�ستخدام م�سطلح ال�سلطة الفل�سطينية اأو ال�سلطة وهي ُت�ستعمل في هذه الورقة لالإ�سارة لل�سيء ذاته. 

التي  والن�سخة   .1997 عام  الت�سريعي  المجل�ص  تبناه  اأن  بعد   2002 عام  الأ�سا�سي  القانون  الفل�سطيني  الرئي�ص  اأ�سدر  لقد    )2(

تم تبنيها هي تلك التي تمت �سياغتها في اآخر مراحلها من قبل اللجنة القانونية للمجل�ص الت�سريعي. اأما بالن�سبة لم�سروع 
تبعتها   2001 عام  الأولى  الن�سخة  بتبني  الهدف  لهذا  خ�سي�سًا  تعيينها  تم  خا�سة  لجنة  قامت  فقد  الفل�سطيني،  الد�ستور 

الن�سخة الثانية والثالثة عام 2003. 
)3(  لمزيد من الدقة، تجدر الإ�سارة اإلى اأنه قد تمت الدعوة لتح�سير د�ستور اأو قانون اأ�سا�سي بعد اإعالن حكومة فل�سطين عام 

1948، لكن ل تتوفر معلومات كافية عن ذلك. اأما اإعالن ال�ستقالل، فقد تبعه اأول محاولة جدية لتح�سير قانون اأ�سا�سي 

للدولة وبالتالي �سنكتفي بالإ�سارة هنا اإلى الن�سو�ص الد�ستورية التي تلت تلك الفترة. 

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

بال�سلطة  ارتبطت  اأ�سا�سي  قانون  لتح�سير  الرامية  الجهود  فاإن  لذلك  اأو�سلو(.  باتفاقيات  )المعروفة 
الفل�سطينية التي تم اإن�ساوؤها على جزء من الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة؛ وقد بداأت الن�سخ الأولى من 

م�سودات القانون الأ�سا�سي بالنت�سار فعاًل بعد قيام ال�سلطة مبا�سرة. 

م�سودة  �سياغة  اإعادة  ال�سروري  من  كان   ،)1996( الأولى  والرئا�سية  الت�سريعية  النتخابات  نتيجة 
القانون الأ�سا�سي لتتالءم مع الواقع الجديد، وعليه قامت اللجنة القانونية في المجل�ص الت�سريعي بدور 
رئي�سي في تح�سير الن�سخة الأخيرة التي قام المجل�ص الت�سريعي بمناق�ستها وتبنيها بالقراءة الثالثة 
بع�ص  الأ�سا�سي  القانون  باإ�سدار  قام  عرفات  الرئي�ص  اأن  اإل   .1997/ 10/ 2 في   )96/ 1 رقم  )قانون 
في  الر�سمية،  الجريدة  في  ن�سره  بعد  التنفيذ  حيز  ليدخل   )2002/ 5/ 29 )في  �سنوات  خم�ص  م�سي 
7 /7 /2002. لقد اختلفت وجهات النظر حول �سبب تردد الرئي�ص عرفات في اإ�سدار القانون الأ�سا�سي 

طوال هذه ال�سنوات )Khalil 2006b, 216 -  221(، اإل اأن التبرير الر�سمي لهذا التاأخير كان في اعتبار 
الرئي�ص عرفات باأن ق�سية الد�ستور هي ق�سية جميع الفل�سطينيين ولي�ص فقط م�ساألة تخ�ص المجل�ص 

 .)Milhem 2006, 129( الت�سريعي
قبل  فل�سطين  في  بها  المعمول  والقرارات  واللوائح  القوانين  �سارية  »تظل  الأ�سا�سي،  القانون  بح�سب 
اإل ما كان يتعار�ص منها مع   ،)118 اأو تلغى وفقًا للقانون« )المادة  اإلى اأن تعدل  العمل بهذا القانون 
اإل  تعدل  ل  الأ�سا�سي  القانون  اأحكام  اأن  كما   .)119 )المادة  المعدل  الأ�سا�سي  القانون  هذا  اأحكام 

»بموافقة اأغلبية ثلثي اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني« )المادة 120(. 
اإلى حين دخول  به  العمل  الأ�سا�سي مدة المرحلة النتقالية ولكن يمكن تمديد  القانون  باأحكام  ُيعمل 
الد�ستور الجديد للدولة الفل�سطينية حيز التنفيذ )المادة 115(. في عام 1999 خول الرئي�ص عرفات 
لجنة خا�سة من الخبراء بتح�سير الد�ستور كخطوة تح�سيرية لقيام الدولة، وقد قامت اللجنة بتح�سير 
2001، مثيرة الجدل على الم�ستوى المحلي والعالمي. ولقد تم تعديل الم�سودة  الم�سودة الأولى عام 
الأولى ون�سر ن�سخة ثانية وثالثة عام 2003.)4( تجدر الإ�سارة اإلى اأن تح�سير د�ستور للدولة الفل�سطينية 

يدخل �سمن التزامات الجانب الفل�سطيني في خارطة الطريق )2003(.)5( 
لقد كان محمود عبا�ص اأول من ي�سغل من�سب رئي�ص الوزراء الذي تم ا�ستحداثه بعد التعديالت التي 
اأ�سهر من توليه المن�سب  اأقل من �ستة  اأنه ا�ستقال بعد  2003، بيد  القانون الأ�سا�سي عام  تمت على 
ب�سبب خالفات حول �سالحياته الد�ستورية اأو، بح�سب البع�ص، ب�سبب خالفات في المواقف ال�سيا�سية 

)4(  �سيتم تو�سيح الختالفات بين هذه الن�سخ المختلفة في الملحق الخام�ص من هذا التقرير. 

)5(  تم ن�سر ن�سخة معدلة من خارطة الطريق في 1  اأيار 2003. 

الإطار الد�صتوري للدولة الفل�صطينية امل�صتقبلية:  مراجعة وتوثيق لوجهات النظر الفل�صطينية
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)الم�سري 2003، 20(. تولى اأحمد قريع رئا�سة الوزراء وا�ستمر في وظيفته حتى بعد انتخاب محمود 
عبا�ص رئي�سًا لل�سلطة الفل�سطينية خلفًا للراحل يا�سر عرفات عام 2005، لتبقى الخالفات بين الرئا�سة 

ورئي�ص الوزراء �ساأنًا داخليًا يتم التعامل معها حين تقع ويتم حلها داخل حركة فتح.)6( 

لكن، فوز حركة حما�ص بالنتخابات الت�سريعية الثانية عام 2006 اأعاد ق�سية ال�سالحيات اإلى ال�سطح 
وطريقة توزيعها د�ستوريًا بين الرئي�ص من جهة ورئي�ص الوزراء من جهة اأخرى مجددًا. من هنا، لم يعد 
تقا�سم ال�سالحيات �سجاًل نظريًا وح�سب بل باتت هناك حاجة لإجابات دقيقة حول ق�سايا جوهرية، 
الرئي�ص  �سالحيات  �سعبي؛  ا�ستفتاء  لإجراء  اأو  مبكرة  لنتخابات  بالدعوة  الرئي�ص  قيام  اإمكانية  مثل 
العام وماهية  والنظام  الأمن  الد�ستورية لحفظ  الحكومة بمهامها  بتبني قرارات بقانون؛ كيفية قيام 
العالقة بين الأجهزة الأمنية والرئي�ص، القائد العام لالأجهزة الأمنية؛ المحكمة الد�ستورية العليا وكل 

ما تبعها من نقا�ص حول دورها ومكانتها في النظام القانوني وال�سيا�سي الفل�سطينيين. 

مالحظات اأولية حول املنهجية
العالقة  التالية:  للموا�سيع  ال�سعبي  والإدراك  الفل�سطينية  الأفكار  اأهم  ل�ستقراء  التقرير  هذا  يهدف 
بين ال�سلطات في الدولة؛ المفاهيم المختلفة للف�سل بين ال�سلطات في الأدبيات الفل�سطينية، لت�سمل 
اأي�سًا الف�سل بين منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية؛ الإجراءات الت�سريعية من حيث تبني القوانين 
وطرق تعديلها وتنفيذها وبالتالي دور المجل�ص الت�سريعي والق�ساء؛ المبادئ العامة التي تحكم اإدارة 
الأموال العامة والتي نجدها ب�سكل خا�ص في القانون الأ�سا�سي وفي م�سروع الد�ستور الفل�سطيني؛ كما 
�سيتطرق اأي�سًا اإلى محاولت الإ�سالح في هذا التجاه؛ درجة التاأثير الديني اأو العلماني على توجهات 

الدولة وموؤ�س�ساتها وعلى طريقة تطبيق القوانين. 
اأ�سا�سي  ركن  ال�سعبي حول  وللفهم  القيادية  الفل�سطينية  لالأفكار  منظم  تلخي�ص  عن  عبارة  التقرير  هذا 
تعتمد عليه الدول المعا�سرة وهو الد�ستور. لكنه يحتوي اأي�سًا على ثغرات منهجية يجب الإ�سارة اإليها، وهي: 
القرار  �سناع  على  اإطالقه  يمكن  الفل�سطينية« )م�سطلح  »النخبة  ت�سميته  يمكن  ما  ومواقف  اأفكار  اإن  اأوًل: 
منظمات  عن  ممثلين  الأكاديميين،  التحرير،  ومنظمة  الفل�سطينية  ال�سلطة  رجالت  من  �سواًء  الفل�سطيني، 
للق�سايا  ال�سعبية  المفاهيم  بال�سرورة  تعك�ص  ل  العام(،  الراأي  على  يوؤثر  ممن  وغيرهم  المدني  المجتمع 
الد�ستورية التي �سيتم تغطيتها في هذا التقرير. فكما اأ�سارت بع�ص ا�ستطالعات الراأي، هناك ثغرة بين مواقف 
النخبة والمواقف ال�سعبية؛)7( كما اإن الأحداث ال�سيا�سية التي تبعت النتخابات الت�سريعية الثانية عام 2006 

اأظهرت باأن مواقف النخبة لي�ست بال�سرورة المرجعية الوحيدة ل�سقل �سكل الدولة الفل�سطينية القادمة. 
)6(  انظر على �سبيل المثال خطاب اأحمد قريع في المجل�ص الت�سريعي في 26  ت�سرين اأول 2005 والذي ن�سر في مجلة الدرا�سات 

الفل�سطينية، عدد 66،  137. 
)7(  انظر على �سبيل المثال ا�ستطالع الراأي الذي ن�سر في 28 �سباط 2007 من قبل برنامج درا�سات التنمية: 

http: / /home.birzeit.edu /dsp /opinionpolls /elitepoll /
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ثانياً: انطالقًا مما تقدم، كان من ال�سروري العودة اإلى بع�ص المعطيات المتوفرة والتي تعبر عن اآراء 
مواقف  لالأحزاب،  ال�سيا�سية  والخطابات  والبرامج  المواثيق  العام،  الراأي  ا�ستطالعات  مثل  �سعبية، 
واآراء �سخ�سية يتم ن�سرها في ال�سحف. لكن الكم الهائل لمثل هذه البيانات يجعل من ال�سعب، بل 
من الم�ستحيل تغطيتها جميعًا في اإطار التحديد الزمني والكمي لهذا التقرير، تم اختيار بع�سًا منها، 

بح�سب الأهمية اأحيانًا وتوفرها في اأحيان اأخرى. 
مختلفة  مواقف  عن  اأحيانًا  تعبر  والتي  الفل�سطينية  الأدبيات  تقديم  اإلى  التقرير  هذا  يهدف  ثالثاً: 
التمييز بين كتاب ومقالة؛  يتم  اأنه عند نقلها لم  اإل  الدرا�سة؛  الد�ستورية، مو�سوع هذه  الق�سايا  من 
وبين موؤلف علمي اأكاديمي واآخر �سحفي؛ ولم يتم الحكم على الأفكار المعرو�سة من حيث تما�سكها 
ومنطقها. فبع�ص الأفكار والآراء المطروحة تحتاج اإلى تمحي�ص وتفكير جدي، ولكنها تقدم  في هذا 

التقرير كما هي. 
رابعاً: ا�ستحوذت الدولة الفل�سطينية على اهتمام دولي، وقد اأدى ذلك اإلى اهتمام في عملية تح�سير 
مع  مهمة؛  ودرا�سات  اآراء  بالم�ساهمة عن طريق  والأكاديميين  الخبراء  من  الكثير  قام  وقد  الد�ستور 
ذلك فاإن هذا التقرير يركز على المواقف الفل�سطينية من هذه الق�سايا الد�ستورية، مع اأخذ بع�ص اآراء 

الأجانب بعين العتبار، �سريطة اأن تكون م�ساهمتهم �سمن النقا�ص المجتمعي الفل�سطيني العام.)8( 
خام�ساً: لم تتم مناق�سة الق�سايا الد�ستورية مو�سوع الدرا�سة بنف�ص الدرجة؛ فعلى �سبيل المثال، لن 
ال�سلطة  دور  اأو  قيامها  قبل  الفل�سطينية  الدولة  د�ستور  تح�سير  وتبريرات  اأ�سباب  بنقا�ص  التو�سع  يتم 
الفل�سطينية في عملية و�سع الد�ستور. بينما نرى اأن مو�سوع عالقة الدين بالدولة وخا�سة دور ال�سريعة 
وغير  الد�ستورية  النقا�سات  في  مركزي  الفل�سطيني  والد�ستوري  القانوني  النظام  في  الإ�سالمية 

الد�ستورية. اإن عدم التزان هذا ينعك�ص اأي�سًا على تركيبة هذا التقرير وتق�سيمه. 

اأنواع امل�ساهمات الد�ستورية
يتناول هذا التقرير نوعين من الأدبيات والم�ساهمات في النقا�ص حول الإطار الد�ستوري الفل�سطيني: 
الدولة  عن  يتحدث  من  وهناك  الدولة،  يرى  اأو  ويت�سور  الفل�سطينية  ال�سلطة  عن  يتحدث  من  هناك 

ويق�سد الدولة الفل�سطينية القادمة. 

1( م�ساهمات حول »د�ستور« ال�سلطة الفل�سطينية 

ومحددات  الأ�سا�سي  القانون  اأخذ  )مع  الفل�سطينية  لل�سلطة  الد�ستوري  الإطار  حول  دار  الذي  الجدل 
الفل�سطينية  الدولة  �سكل  حول  مبا�سرة  غير  بطريقة  ولو  فكرة  يعطي  العتبار(  بعين  اأو�سلو  اتفاقيات 
القادمة. يمكن اعتبار هذا الموقف براغماتي اأو واقعي، اإذ ينظر البع�ص اإلى الموؤ�س�سات الموجودة ويتخيلوا 

الأ�سا�سي  القانون  تح�سير  عملية  في  الأول  ا�ست�سارة  تم  خبيران  وهما  براون  وناثان  ونغ  كاثرين  المثال  �سبيل  على  انظر    )8(

والثاني في عملية تح�سير م�سروع الد�ستور الفل�سطيني.
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النظام ال�سيا�سي الممكن للدولة الم�ستقبلية )قبعة 1997، 97( في الوقت الذي ينظر غيرهم اإلى ال�سلطة 
الفل�سطينية ويرون الدولة بب�ساطة، معتبرينها واقعًا ملمو�سًا واإن كانت تحت احتالل اأو في طور الإن�ساء. 

لكن الدولة ت�سير اإلى واقع مختلف تمامًا عن خبرة ال�سلطة الفل�سطينية و�سلطاتها المحدودة في الزمان 
والمكان والأ�سخا�ص وال�سالحيات، وهو ما يميز واقع ال�سلطة الفل�سطينية النتقالي: فقد تم تبني القانون 

الأ�سا�سي للمرحلة النتقالية فقط، مع العلم طبعًا باأن هناك اإمكانية لأن يتحول النتقالي اإلى دائم. 
مع ذلك، فاإنه من ال�سروري جدًا  -  عند نقا�ص الدولة الفل�سطينية -   اعتبار خبرة ال�سلطة الفل�سطينية، 
الفل�سطينية  الدولة  اأن  اإذ  الأقل،  القادمة، حتى في بداياتها على  الدولة  لأنها �ستنعك�ص ل محالة في 
�سترث قوانين وموؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية )عطا اهلل 2003، 47(، بالإ�سافة اإلى بع�ص القوانين 
ال�سارية في فل�سطين من الحقبات التاريخية ال�سابقة، وبالإ�سافة اإلى المواثيق والإعالنات ال�سادرة 
عن منظمة التحرير الفل�سطينية. في الواقع، ل يمكن للدولة الفل�سطينية اأن تناأى بنف�سها عن تنظيمات 
الدولة  فاإن  وبالتالي   ،)Aruri and Caroll 1994, 8( وال�سيا�سية  القانونية  الفل�سطينية  ال�سلطة 
الفل�سطينية �ستقوم با�ستيعاب موؤ�س�سات وقوانين ال�سلطة الفل�سطينية بينما �ست�ستمر بالعمل واللتزام 

بما �سدر عن الأخيرة من التزامات قانونية و�سيا�سية. 
لقد تركت جميع الحقب التاريخية / ال�سيا�سية اأثرًا على النظام القانوني الفل�سطيني الحالي، فالم�سرع 
الفل�سطيني لم يرف�ص القوانين ال�سابقة بل اأبقى عليها بينما عمل على تغييرها تدريجيًا لتتالءم مع 
الفل�سطينية،  اأ�سدر رئي�ص منظمة التحرير  الفل�سطينية. فقد  ال�سلطة  الو�سغ الجديد الذي تلى قيام 
يا�سر عرفات من تون�ص القرار رقم 1 /1994 القا�سي با�ستمرار »العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر 
وقطاع  الغربية  )ال�سفة  الفل�سطينية  الأرا�سي  في   1967/ 6/ 5 تاريخ  قبل  المفعول  �سارية  كانت  التي 
غزة( حتى يتم توحيدها«. وقام القانون الأ�سا�سي )م. 119( وم�سروع الد�ستور الفل�سطيني )م. 187( 

بتبني الآلية ذاتها في التعامل مع القوانين ال�سارية في فل�سطين. 

2( م�ساهمات حول د�ستور الدولة الفل�سطينية القادمة 

ويمكن تق�سيم هذه المجموعة اإلى فريقين: فهناك من يتعامل مع الدولة الفل�سطينية كفكرة مجردة 
بينما يتكلم اآخرون عن الدولة بح�سب الرواية الر�سمية. 

اأوًل، هناك من يعترب الدولة الفل�سطينية كفكرة جمردة: يتم النظر اإلى الدولة كحدث خارج عن 
بالواقع  الهتمام  اأو  التعريف  دون  من  �ستكون،  اأنها  اأو  موجودة  وكاأنها  التعامل  يتم  وبالتالي  التاريخ 
تتكئ  اأنها  اأو  وثقافية  اأخالقية  دينية،  اعتبارات  على  مبنية  للدولة  الروؤية  هذه  وال�سيا�سي.  التاريخي 
تخيلها.  حتى  اأو  بها  العتراف  تم  حقوق  تعك�ص  بب�ساطة  اأو  الدولية،  وال�سرعية  الدولي  القانون  على 
هذه  تنظر  اأخرى،  بكلمات  اأخرى.  غنية  بخبرات  مقارنتها  بعد  هذه  الدولة  �سورة  تحليل  بعدها  يتم 
دون  عليه  تكون  اأن  يجب  اأو عما  الفل�سطينية  الدولة  �سورة عن  وتقدم  الأخرى  الدول  اإلى  المجموعة 
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اأي اعتبار للواقع على الأر�ص. هذه هي ال�سورة التي يعك�سها الميثاق الوطني الفل�سطيني والكثير من 
القرارات ال�سادرة عن المجل�ص الوطني الفل�سطيني والإعالنات الكثيرة للقيادات الفل�سطينية. اإل اأن 

هذه ال�سورة ت�سطدم بواقع على الأر�ص الذي يخالف هذا الت�سور للدولة. 
ثانياً، الرواية الر�سمية عن الدولة: اإن م�ساهمات هذه المجموعة تدور حول ن�ص محدد وهو م�سروع 
الأولى  الن�سخة  تم تح�سير  ولقد  للدولة.  تم تح�سيره كخطوة تح�سيرية  والذي  الفل�سطيني  الد�ستور 
لم�سروع الد�ستور الفل�سطيني عام 2001 بينما تم ن�سر الن�سخة الثانية والثالثة عام 2003.)9( وترافق 
هذه  يميز  ما  ولكن  واأهميته  ودوره  الد�ستور  م�سروع  ن�سو�ص  حول  حاد  جدل  مع  الن�سخ  هذه  ن�سر 

المجموعة هو غلبة النقا�سات المرتبطة بالنتماء ال�سيا�سي )�سعيد 2004اأ، 7 -  8  (.)10(
تتميز هذه الم�ساهمات بوجود هوة �سا�سعة بين الرواية الر�سمية وغير الر�سمية لالأحداث نف�سها. يمكن 
ا�ستنباط الرواية الر�سمية مما ي�سدر عن قيادات ال�سلطة الفل�سطينية اأو عن اللجنة الد�ستورية والتي 
اللجنة بعدم الحياد  اإلى اتهام  1999، وهو ما دفع بع�سهم  تم تعيينها من قبل الرئي�ص عرفات عام 

وعدم المو�سوعية ب�سبب �سيطرة ال�سلطة التنفيذية عليها )الري�ص 2004، 51(. 
اأما بالن�سبة لموؤ�س�سات المجتمع المدني، فاإن اأهمية الد�ستور تكمن في تحديد العقد الجتماعي بين 
7( ولي�ص بال�سرورة في تحقيق التزامات ال�سلطة الفل�سطينية تجاه  2004اأ،  الدولة والأفراد )�سعيد 
المجتمع الدولي. ومع اأن م�سروع الد�ستور الفل�سطيني لم ُيدخل تعديالت جذرية على النظام القانوني 
القانون  تجاهلها  التي  الجوهرية  الق�سايا  من  الكثير  اأن  اإل  الأ�سا�سي،  القانون  بح�سب  وال�سيا�سي 

الأ�سا�سي تجد مكانها في م�سروع الد�ستور الفل�سطيني.)11( 
كما اأن لم�سروع الد�ستور اأهمية خا�سة لوجود مواد تنظم طريقة تبنيه )م. 185( وهو ما ي�سكل تناق�سًا 
في حد ذاته؛ فكيف يقوم م�سروع الد�ستور نف�سه بتنظيم طريقة تبنيه؟ وكيف تكون هذه الإجراءات ملزمة 
اإن كانت �سمن الم�سروع الذي �سيتم اإقراره اأ�ساًل؟ وقد قام الكثير من الباحثين بتتبع اإ�سكاليات مرتبطة 

بم�سروع الد�ستور الفل�سطيني )Brown 2003b, 72; Khalil 2006, 296؛ الري�ص 2004، 51(.

اأننا نعتمد على ما  اإل  اإننا على وعي تام بالقيمة القانونية المحدودة في الوقت الراهن لم�سروع الد�ستور هذا قبل تبنيه،    )9(

الد�ستور  اإن م�سروع  القادمة.  الفل�سطينية  للدولة  الد�ستوري  الإطار  الأقل( عن  ال�سور على  لناأخذ �سورة )اإحدى  ورد فيه 
يعطي �سورة عن »الروؤية الر�سمية« اإن �سح القول ولكن النقا�سات التي دارت حولها اأثبتت وجود فرق بين هذه الروؤية الر�سمية 
اأو ال�سلطة  للدولة والروؤى الأخرى. ولقد تم انتقاد الروؤية الر�سمية باأنها تتبنى روؤية من قام بتعيين اأع�سائها وم�سالحهم 
التي ورائها وب�سكل خا�ص الجهاز التنفيذي والذي يعك�ص اأي�سًا اللتزامات الدولية لل�سلطة الفل�سطينية اأكثر من كونها تعك�ص 

حاجات الفل�سطينيين جميعًا، متجاهلين م�سالح الالجئين وغيرهم من الفل�سطينيين المقيمين في المهجر. 
)10(  انظر على �سبيل المثال التلخي�ص التنفيذي للموؤتمر الذي اأعده برنامج درا�سات التنمية )27 - 28 اأيلول 2003( والذي ن�سر 

في مجلة الدرا�سات الفل�سطينية، عدد 157،  137. 
)11(  �سيتم اإعطاء اأمثلة وتفا�سيل اأكثر في الملحق الخام�ص من هذا البحث. 
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الف�سل الأول: 

المفاهيم المختلفة للف�سل بين ال�سلطات

ي�سير مفهوم الف�سل بين ال�سلطات اإلى عدم تمركز ال�سلطات جميعًا بيد �سخ�ص اأو موؤ�س�سة واحدة، بالتالي يعد 
الف�سل بين ال�سلطات من اأركان الدولة الديمقراطية الحديثة. وهذا النوع من الدول كان من اأهداف الكفاح 
الوطني الفل�سطيني منذ بداياته، لدرجة اأن البع�ص ي�ساوي بين التحرر من ال�ستعمار وتحقيق الديمقراطية 

)ن�سار 2004، 74( ويعتبرهما وجهان لعملة واحدة، هي حق الفل�سطينيين في تقرير م�سيرهم.  
تناول  الد�ستور  وم�سروع  الأ�سا�سي  القانون  حول  دار  الذي  الد�ستوري  الجدل  من  كبيرًا  جزءًا  اأن  اإل 
اأي  ال�ستقالل؛  اأجل  من  الوطني  الكفاح  عملية  خالل  ديمقراطية  موؤ�س�سات  خلق  اإمكانية  وباإ�سهاب 
التالية: ل يمكن  بالثالثة  المو�سوع  الممكنة حول هذا  المواقف  انتهاء الحتالل. يمكن ت�سنيف  قبل 
اأن  وبما  الفل�سطينية.  الدولة  وبناء  الحتالل  انتهاء  قبل  لبع�سهم  بالن�سبة  الديمقراطية  تتحقق  اأن 
انطالقًا  الفل�سطينية.  لل�سلطة  بالن�سبة  م�ستحيلة  فالديمقراطية  دولة،  لي�ست  الفل�سطينية  ال�سلطة 
 .)Milhem 2006, 141( الأ�سا�سي  القانون  لإ�سدار  رف�سه  عرفات  الرئي�ص  برر  المنطق  هذا  من 
ل  فاإنهم  ذلك،  مع  لكن  الحتالل؛  تحت  الكاملة  الديمقراطية  تحقيق  في  �سكهم  عن  عبروا  اآخرون 
يمانعون باأن تخ�سع ال�سلطة الفل�سطينية للقانون )Khalil 2005b(، ولهذا فهم يدعمون وجود قانون 
اأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية ولكنهم يرف�سون فكرة تبني د�ستور للدولة الفل�سطينية قبل قيام الأخيرة 
)Samara 2003, 11(. اأما المجموعة الأخيرة فترى باأنه من غير ال�سروري انتظار الدولة للتحول 
الوطني،  التحرر  لعملية  م�ساعد  بل  كمرافق  للديمقراطية  تنظر  العك�ص،  على  بل  الديمقراطية؛  نحو 

وبالتالي يعتبرون تحقيقها ممكن قبل اإنهاء الحتالل )ح�سن 2003، 84(. 
باإ�سقاط نظام قديم  اأو�سلو  الفل�سطينية والنظام الذي خلق معها بعد  ال�سلطة  انتقد  يف�سر بع�ص من 
بل  الفل�سطينية.  لل�سلطة  الجديدة  ال�سيا�سات  الفل�سطينية على  التحرير  تقوم عليه منظمة  باٍل كانت 
اإن البع�ص، ومنذ قيام ال�سلطة في بداية الت�سعينات، عبر عن خوفه من اأن يتم تحويل م�سار المقاومة 
لالحتالل نحو ال�سلطة الجديدة التي قامت في الأر�سي المحتلة. كما انتقد اآخرون الإ�سارة اإلى منظمة 
التحرير في الن�سخ الأولى للقانون الأ�سا�سي معتبرين ذلك منحًا لالأولوية للمنظمة على ح�ساب اأولويات 

.)Aruri AND Carol 1994, 16( اأخرى، منها حقوق الإن�سان
في الكتابات والخطابات الفل�سطينية ل يتم التعامل مع الف�سل بين ال�سلطات بالمفهوم التقليدي فقط، 
هذا الذي ي�سير اإلى الف�سل بين �سلطات الدولة الثالث )الت�سريعية، التنفيذية والق�سائية(، والعالقة 
فيما بينها وطريقة تعاونها. في الواقع الفل�سطيني، ي�سير الف�سل بين ال�سلطات اإلى اأربعة �سيناريوهات 
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ال�سلطات  بين  الف�سل  وموؤ�س�ساتهما؛  الفل�سطينية  وال�سلطة  التحرير  منظمة  بين  الف�سل  مختلفة: 
في  والحكومة  الرئا�سة  بين  الف�سل  والق�سائية؛  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطات  بين  وتوازن  كرقابة 

ال�سلطة الفل�سطينية؛ الف�سل بين ما هو عام وما هو خا�ص.)12( 

الد�ستورية  ال�سلطة  بين  بالف�سل  ُتعنى  التي  الأدبيات  من  القليل  هناك  اأن  هنا  بالذكر  الجدير  من 
اأخرى  جهة  من  والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية  وال�سلطات  جهة،  من  والمعدلة(  )التاأ�سي�سية 
اإجراء  اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف   .)Khalil 2006 في:  توثيقها  تم  التي  الدرا�سات  من  القليل  )با�ستثناء 
تعديل على القانون الأ�سا�سي ل يتميز كثيرًا عن اإجراء تعديل على القوانين العادية )با�ستثناء الأكثرية 
المطلوبة لذلك(، في الوقت الذي يتم التعامل فيه مع م�سروع الد�ستور ب�سكل مغاير، اإذ يتطلب تعديله 
اللجوء اإلى ا�ستفتاء �سعبي )واإن لم يكن اإلزاميًا( وبالتالي ميز بين اإجراءات تعديل الد�ستور عن تلك 

الخا�سة بتعديل القوانين العادية. 

المبحث الأول: الف�سل بين منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية 

منذ بداية الت�سعينات، كان هناك اإجماع على اأن قيام ال�سلطة الفل�سطينية �سيوؤثر ل محالة على منظمة 
التحرير في  تهدف ل�ستبدال منظمة  تكن  لم  الفل�سطينية  فال�سلطة  الرغم من ذلك،  التحرير. على 
دورها التمثيلي للفل�سطينيين جميعًا �سواء في الأرا�سي المحتلة اأو في المهجر )ال�سقاقي 1997، 60؛ 
نوفل 1997، 83(؛ وبالرغم من غياب الخطابات الداعية لإلغاء منظمة التحرير اأو ا�ستبدالها، اإل اأن 
الكثير من الموؤ�سرات تدل على اأن ال�سلطة الفل�سطينية ذهبت في هذا التجاه )نوفل 1997، 89؛ قبعة 

 .)73 ،1997

المطلب الأول: ال�صلطة الفل�صطينية تتحدى منظمة التحرير
الفل�سطينية والدولة  ال�سلطة  القانونية ودورها وعالقتها مع  التحرير من حيث مكانتها  كانت منظمة 
الفل�سطينية القادمة في خ�سم الجدل الذي دار مبا�سرة بعد اإعالن المبادئ والتفاقيات الأخرى التي 
اأدت لقيام ال�سلطة الفل�سطينية. فقد بداأ الكثيرون بتحليل اأثر هذه التفاقيات على �سالحيات منظمة 
 Andoni 1991, 1997؛  اأو ماأزق )الخالدي  اأو تحدي  التحرير وا�سفين ما ح�سل باأنه مفترق طرق 

 .)Hilal 2003, Jarbawi 1996

)12(  انظر الملحق الأول من هذا البحث. 
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يبدو اأن ولدة ال�سلطة الفل�سطينية �ساهمت في تدهور منظمة التحرير وهي التي كانت تعاني اأ�ساًل من 
الت�سع�سع وال�سعف من حيث التحول الديمقراطي )عوكل 2005، 13(، اإل اأن النقا�ص لم يكن اأبدًا 
اإ�سالح المنظمة  اإبقاء منظمة التحرير. بل على العك�ص، كانت الأفكار كثيرة حول  اأو  يدور حول حل 
موؤ�س�سات  بناء  عملية  في  وللم�ساهمة  اإ�سرائيل،  مع  مفاو�ساته  في  الفل�سطيني  الموقف  لتقوية  وذلك 
بناء  ت�سجيع  ومنها  م�ستقلة  لدولة  ال�سرورية  التحتية  البنية  تكوين  وفي  المدني،   المجتمع  في  فاعلة 

 .)Hilal 2003( اقت�ساد وطني م�ستقل
اأوًل، التحول في الحياة  اأو�سلو ظهور َنزعات مختلفة في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني:  تبع اتفاقيات 
ال�سيا�سة الفل�سطينية من خارج الأرا�سي الفل�سطينية اإلى داخلها؛ ثانيًا، ال�سراع المتزايد بين طرق 
ثالثًا،  ال�سيا�سي الجديد داخل الأرا�سي المحتلة؛  ال�سيا�سي في المهجر وتلك المالئمة للو�سع  العمل 
التحول من المطالبة بكل فل�سطين التاريخية اإلى الكتفاء بمطالب متوا�سعة، وهي ا�ستعادة الأرا�سي 
التي احتلتها ا�سرائيل عام 1967؛ رابعًا، انتهاء الحقبة »الثورية« للكفاح من اأجل التحرر الوطني مع كل 

 .)Jarbawi 1996( ما كان يرافقها من ُبنية �سيا�سية
قام البع�ص الآخر بمقارنة عالقة الخارج بالداخل )وبالتالي المنظمة بال�سلطة( مع خبرات اأخرى، مثل 
عالقة الوكالة اليهودية مع دولة اإ�سرائيل؛ وكان الهدف من هذه المقاربة ت�سجيع الفل�سطينيين جميعًا 
80(. وبالن�سبة لآخرين، واإن تقبلوا   ،1997 على العمل معًا في �سبيل تحقيق اأهداف م�ستركة )قبعة 
الفل�سطينية  الدولة  اإل بعد قيام  ال�سكل من العالقة لي�ص ممكنًا  اأن هذا  اإل  المبداأ،  الفكرة من حيث 
)نوفل 1997، 87(. بهذا المعنى، قيام الدولة لن يعني بال�سرورة ا�ستنفاذ دور المنظمة؛ بل قيامها 

بدور اآخر يتالءم والو�سع الجديد الذي يتبع قيام الدولة. 

المطلب الثاني: مقارنة »المجل�س« ومنظمة التحرير من حيث الهيكلية
التنفيذية بح�سب  باللجنة  الفل�سطيني  الوطني  المجل�ص  بين عالقة  المقارنة  للده�سة غياب  المثير  من 
وال�سلطة  الفل�سطيني  الت�سريعي  المجل�ص  عالقة  وبين  جهة،  من  التحرير  لمنظمة  الأ�سا�سي  النظام 
التنفيذية كما في القانون الأ�سا�سي من جهة اأخرى. كما اأنه ل يوجد مقاربات بين منظمة التحرير وبين 
»المجل�ص« بح�سب اتفاقيات اأو�سلو ول مقاربات تتعلق بعالقة ال�سلطة »الت�سريعية« بال�سلطة »التنفيذية«. 

العليا  ال�سلطة  هو  الوطني  »المجل�ص  التحرير،  لمنظمة  الأ�سا�سي  النظام  من   )7( المادة  بح�سب 
لمنظمة التحرير، وهو الذي ي�سع �سيا�سة المنظمة ومخططاتها وبرامجها«، بينما تن�ص المادة )13( 
من النظام ذاته باأن انتخاب جميع اأع�ساء اللجنة التنفيذية يتم من قبل المجل�ص الوطني ومن بين 

اأع�سائه، بينما يتم انتخاب رئي�ص اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة نف�سها.
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وبح�سب المادة الثالثة من التفاقية النتقالية لعام 1995، فاإن مجل�ص �سلطة الحكم الذاتي الفل�سطيني 
)اأ�سبحت ت�سمى فيما بعد ال�سلطة الفل�سطينية( يتكون من مجل�ص ورئي�ص ال�سلطة التنفيذية )فيكون 
م�سوؤوًل  المجل�ص  »يكون  اأي�سًا  المادة  تلك  وبح�سب  والت�سريعية(.  التنفيذية  ال�سالحيات  للمجل�ص 
بموجب �سالحياته التنفيذية عن المكاتب والدوائر والإدارات المنقولة اإليه، وله اأن ُين�سئ في حدود 

وليته، وزارات وهيئات فرعية بح�سب ما يلزم للوفاء بم�سوؤولياته«.)13( 

اإلى حد كبير بهيكلية  الأ�سا�سي �سبيهة  التحرير بح�سب نظامها  اأن هيكلية منظمة  اإذًا  من المالحظ 
لل�سلطة  تكون  �سوي�سرا حيث  الجمعية في  اإلى نظام  اأقرب  اإنها  اأي  اأو�سلو،  اتفاقيات  المجل�ص بح�سب 
الت�سريعية ال�سيطرة الكاملة على ال�سلطة التنفيذية، بعك�ص طريقة الف�سل بين ال�سلطات في الأنظمة 
البرلمانية والرئا�سية حيث يكون الف�سل جامدًا في الحالة الأولى ومرنًا ي�سمن �سيئًا من التزان بين 

ال�سلطات في الحالة الثانية. 

هذا التقارب النظري بين الهيكليتين قد ي�سير اإلى ما يمكن اأن يكون اأحد اأهداف اتفاقيات اأو�سلو غير 
المعلنة، األ وهو اأن تاأخذ هذه الموؤ�س�سة الجديدة )ال�سلطة الفل�سطينية(، التي �ستح�سل على �سرعية 
التحرير  لمنظمة  كانت  التي  المكانة  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  في  النتخابات  خالل  من  �سعبية 

الفل�سطينية، مما يوؤدي اإلى ح�سر وتركيز الق�سية الفل�سطينية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

المطلب الثالث: ال�صلطة الفل�صطينية تكت�صب �صرعيتها من المنظمة
من جهة اأخرى، اإذا ما تمت المقارنة بين الوثائق الأ�سا�سية لمنظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية، 
يبدو جليًا اأن الهدف من وراء تكوين ال�سلطة الفل�سطينية لم يكن اأبدًا اأن تحل الأخيرة محل المنظمة، 
 .)49  ،1997 )الخالدي  الفل�سطيني  لل�سعب  ال�سرعية  الحقوق  جميع  تحقيق  يتم  اأن  اإلى  الأقل  على 
كان  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  اأن  اإذ  الفل�سطينية،  لل�سلطة  الرئي�سية  المرجعية  المنظمة  بقيت  فقد 
ممكنًا بعد اتفاقيات تم التو�سل اإليها بين منظمة التحرير من جهة )الممثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب 
الفل�سطيني( وحكومة اإ�سرائيل )قبعة 1997، 73(. كما اأن ت�سكيل مجل�ص ال�سلطة نف�سه تم بناًء على 
قرار �سدر عن المجل�ص المركزي لمنظمة التحرير والذي انعقد بين 10 -  12 ت�سرين اأول 1993 )نوفل 
1997، 85( حيث خول المجل�ص المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بت�سكيل مجل�ص ال�سلطة 

الأول وعين رئي�ص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ال�سيد يا�سر عرفات، رئي�سًا لل�سلطة الفل�سطينية. 

)13(  ن�ص التفاقية النتقالية باللغة العربية كما تم تقديمها لالأمين العام لعتمادها كوثيقة ر�سمية من وثائق الجمعية العامة: 

http: / /www.acrossborders.ps /PORTAL /ar /Sections /Initiatives /agreements /Israeli - Palestinian.pdf 
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اأن المجل�ص المركزي خول اللجنة التنفيذية باختيار اأع�ساء مجل�ص ال�سلطة من بين  من الجدير بالذكر 
من  اأو  غزة(  وقطاع  الغربية  )ال�سفة  الداخل  من  كانوا  �سواء  خارجها،  من  اأو  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء 
الخارج. هذا القرار اأدى اإلى الت�سابك والتداخل في الوظائف بين موؤ�س�سات ال�سلطة والمنظمة. كذلك الأمر 
بالن�سبة لقانون النتخابات لعام 1995 وكما هو الحال في قانون النتخابات الجديد لعام 2005، حيث لم 
يفر�ص اأي منهما اأي تحديدات اأو قيود على من ي�سغل من�سب في منظمة التحرير من حيث الم�ساركة في 
النتخابات الت�سريعية اأو الرئا�سية لل�سلطة الفل�سطينية. هذا يعني باأن ال�سخ�ص نف�سه قد يكون ع�سوًا في 
اللجنة التنفيذية )وبالتالي ع�سوًا في المجل�ص الوطني( وع�سوًا في مجل�ص ال�سلطة الفل�سطينية في الوقت 
لهذا  كان  لقد  الت�سريعي.  المجل�ص  في  ع�سوًا   ،1996 عام  جرت  التي  الت�سريعية  النتخابات  وبعد  ذاته، 
التداخل اأثٌر �سلبٌي كبير على م�سوؤولية رجالت ال�سلطة الفل�سطينية واإمكانية محا�سبتهم )ال�سقاقي 1997، 
61(. ينطبق هذا الو�سع ب�سكل خا�ص على رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية المنتخب والذي كان يتمتع ولفترة 
طويلة ب�سالحيات كثيرة بحكم كونه اأي�سًا رئي�ص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير )قبعة 1997، 77(.)14(

من  ال�سلطة  مجل�ص  اأع�ساء  بتعيين  مطالبة  حينه  في  ارتفعت  الأ�سوات  بع�ص  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر 
داخل الأرا�سي المحتلة فقط، اإل اأن حجة اإدماج ال�سلطة الفل�سطينية في الم�سروع الوطني الفل�سطيني 
اأدى اإلى وجود اأكثرية داخل اللجنة التنفيذية ل�سالح منح اأع�سائها الحق باأن يكونوا اأي�سًا في مجل�ص 

ال�سلطة )نوفل 1997، 84(. 

المطلب الرابع: تهمي�س تدريجي لمنظمة التحرير 
تتحدث بع�ص الأدبيات عن انتقال تدريجي للثقل ال�سيا�سي الفل�سطيني من منظمة التحرير اإلى ال�سلطة 
الدولة  دور  الفل�سطينية  ال�سلطة  لعبت  المعنى  وبهذا   .)Khalil 2005b 1997؛  )نوفل  الفل�سطينية 
»طور التكوين« وبالتالي تقوم ب�سقل موؤ�س�سات الدولة القادمة ونظامها ال�سيا�سي وتوؤثر فيها ل محالة 
)ال�سايغ 1997، 63(. في الوقت الذي اأ�سبح للمنظمة وجوٌد رمزٌي )هالل 1997، 98( بحيث يتم 
اللجوء اإليها فقط عند الحاجة )الح�سن 2006، 38(، فيكون دورها مح�سورًا بتوقيع التفاقيات با�سم 

ولم�سلحة ال�سلطة الفل�سطينية )خالد 2005(. 
كما اأن هناك ميل متزايد لدى المجتمع الدولي للتعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية بدل منظمة التحرير؛ 
ومن اأهم الأمثلة على ذلك تقديم خارطة الطريق التي اأعدتها الرباعية اإلى رئي�ص الوزراء الفل�سطيني 

)محمود عبا�ص في حينه( )الطناني 2006(. 

اأنف�سهم لنتخابات المجل�ص الت�سريعي، واإذا كان اأع�ساء المجل�ص  اإذا كان اأع�ساء المجل�ص الوطني يمكنهم اأن ير�سحوا    )14(

المجل�ص  في  اأع�ساء  عمليًا  �سيكونون  الأ�سخا�ص  بع�ص  فاإن  الوطني،  المجل�ص  في  اأع�ساء  ي�سبحون  المنتخبين  الت�سريعي 
بين  ال�سلطات  بين  الف�سل  يوؤثر ل محالة على  النتخابات. هذا  ب�سبب  والثانية  التعيين  الأولى عن طريق  الوطني مرتين: 

منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية )قبعة 1997، 76(. 
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ينظر بع�سهم اإلى هذا التحول بريبة بل ويذهبون اإلى اأبعد من ذلك باعتباره موؤامرة )قبعة 1997، 
68، 73( بينما يرى اآخرون في ذلك تطورًا طبيعيًا بحكم �سالحيات ال�سلطة الفل�سطينية و�سلطاتها 

على جزء من �سعب واأر�ص فل�سطين. لكنهم في الوقت عينه يعترفون باأن قيام الدولة الفل�سطينية ل 
يعني بال�سرورة ا�ستنفاذ الأهداف التي قامت منظمة التحرير من اأجلها وعلى راأ�سها ق�سية الالجئين 

)�سايغ 1997، 67(. 

من ناحية اأخرى، اأدى انتقال موؤ�س�سات منظمة التحرير الرئي�سية وقياداتها اإلى الأرا�سي الواقعة تحت 
اإلى تهمي�ص تلك الدوائر التي بقيت في الخارج، مثل الدائرة ال�سيا�سية  �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية 
لمنظمة التحرير. ويرى بع�سهم في هذا التحول م�سيرة بداأت ول يمكن التراجع عنها )�سبيب 1997، 

54 -  55( وبالتالي من الم�ستحيل اأن ت�سترجع منظمة التحرير دورها الأولي )�سايغ 1997، 66(. 

رافق هذا التحول تحوٌل اآخر: فمن الكفاح الوطني من اأجل التحرر اإلى عملية بناء الدولة واإدارة ال�سوؤون 
اليومية لفل�سطينيي ال�سفة الغربية وقطاع غزة، مما اأدى اإلى تحول الق�سية الفل�سطينية من حق �سعب 
فل�سطين  كانت  ما  وداخل  العالم،  من  مختلفة  اأجزاء  في  م�ستتًا  كان  )واإن  م�سيره  تقرير  في  باأكمله 
والفل�سطينيين  فل�سطين  من  جزء  على  و�سيادة  ا�ستقالل  م�سكلة  لت�سبح  المهجر(  في  اأو  التاريخية 
)Khalil 2005b(. قد يكون هذا ما اأ�سماه عزمي ب�سارة )2007( »خ�سخ�سة الق�سية الفل�سطينية«، 
لت�سبح ق�سية الالجئين حينها عبئًا ل يمكن تحمله. مع ذلك، يرى البع�ص الآخر باأن دور منظمة التحرير 
يبقى مركزيًا، وبالتالي اإ�سالحها اأو اإعادة تنظيمها �سرورة لتحقيق اأهدافها الم�سروعة )خالد 2005(. 

بعد اأكثر من عقد على قيام ال�سلطة الفل�سطينية، ما زال م�ستقبل المنظمة غير وا�سح المعالم، في 
بعد  التحرير  منظمة  بم�سير  يتعلق  فيما  �سامتًا  الفل�سطيني  الد�ستور  م�سروع  فيه  بقي  الذي  الوقت 
لتاأخذ  التحرير  منظمة  عادت  الثانية،  الت�سريعية  النتخابات  في  حما�ص  انت�سار  وبعد  الدولة.  قيام 
مكانة مركزية في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وبخا�سة في المحادثات بين حما�ص وفتح، في اإطار 

المفاو�سات الرامية لت�سكيل حكومة وحدة وطنية )الطناني 2006(. 

بالن�سبة لأبرا�ص )2006ب، 43 -  45(، لم يكن لفوز حما�ص في النتخابات الت�سريعية اأثٌر على الف�سل 
بين ال�سلطات في ظل ال�سلطة الفل�سطينية فح�سب، بل على النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ككل وعلى 
ال�سلطة  موؤ�س�سات  في  م�ساركة حما�ص  �ساهمت  اأخرى،  بكلمات  الفل�سطينية.  لل�سلطة  التمثيلي  الدور 
الفل�سطينية في اإعطاء الأخيرة �سفة تمثيلية اأكبر من ال�سابق، خا�سة اإذا اأخذ بالح�سبان اأن حما�ص 
كحركة  نف�سها،  حما�ص  تقدم  عينه،  الوقت  في  الفل�سطينية.  التحرير  منظمة  ف�سائل  من  لي�ست 
اإ�سالح  اإن  ُتعتبر موؤ�س�سة وطنية وعلمانية.  المنظمة  التحرير، لأن  اأنها بديل لمنظمة  اإ�سالمية، على 
والجهاد  حما�ص  )خا�سة  الإ�سالمية  للمجموعات  ت�سمح  بطريقة  ت�سكيلها  واإعادة  التحرير  منظمة 
الإ�سالمي( بالن�سمام اإليها �سيوؤدي اإلى تجاوز اإ�سكالية علمانية المنظمة )وهو من بين اأهم النقاط 
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التي ترف�سها وتعار�سها الأحزاب الإ�سالمية( من جهة، و�سيعيد التوازن في تقا�سم عدد المقاعد داخل 
المجل�ص الوطني بح�سب وزن الأحزاب الفل�سطينية من جهة اأخرى )قا�سم 2004، 15(. 

اأن رف�ص اللجنة التنفيذية الم�سادقة على برنامج الحكومة الفل�سطينية  اأخيرًا ل بد من التنويه اإلى 
العا�سرة التي �سكلتها حركة حما�ص برئا�سة اإ�سماعيل هنية، اأعاد ق�سية العالقة بين منظمة التحرير 
وال�سلطة الفل�سطينية اإلى ال�سطح من جديد. ويرجع هذا الرف�ص لعدم الإ�سارة في برنامج هذه الحكومة 

اإلى منظمة التحرير كممثل �سرعي ووحيد لل�سعب الفل�سطيني )اأبرا�ص 2006ب، 50(. 

المطلب الخام�س: ميادين ال�صراع بين المنظمة وال�صلطة 
بالن�سبة للمحلل ال�سيا�سي خليل ال�سقاقي )1997، 61( هناك مو�سوعان رئي�سيان قد يتجلى من خاللهما 
ال�سراع بين ال�سلطة والمنظمة: اأوًل، الم�سادقة على المعاهدات والتفاقيات الدولية، كما جرى عند 
التوقيع على بروتوكول الخليل عام 1997، اإذ طالب المجل�ص الت�سريعي باأن ُتعر�ص عليه التفاقية، اإل 
اأن الرئي�ص عرفات رف�ص ذلك معتبرًا الم�سادقة على التفاقيات مهمة منظمة التحرير فقط. ثانيًا، 
مما  الفل�سطيني،  الوطني  الميثاق  في  للفل�سطيني  تعريف  بالرغم من وجود  للجن�سية،  قانون  �سياغة 
قد يكون له اأثٌر على فل�سطينيي ال�ستات اأي�سًا.)15( اأما م�ساركة لجئي ال�سفة الغربية وقطاع غزة في 
النتخابات الت�سريعية والبلدية )وبالتالي اإعطائهم نف�ص الحقوق والواجبات »كمواطنين«( فال يجب 

تف�سيره كتخٍل عن حقهم في العودة )جرار 1998(. 
فيما يلي اأمثلة على بع�ص تلك الم�ساحات الممكنة لل�سراع بين المنظمة وال�سلطة: 

اأوًل، الإ�سارة في القانون الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية 

بطريقة  التحرير  منظمة  اإلى  الإ�سارة  تمت  تداولها،  تم  التي  الأ�سا�سي  القانون  من  الأولى  الن�سخ  في 
موجزة، حيث اأ�سارت اإحدى مواد الف�سل الأخير )القانون 1996، 74( اإلى اأن تبني القانون الأ�سا�سي ل 
يعني باأي حال الم�سا�ص ب�سالحيات المنظمة، خا�سة في التمثيل الدبلوما�سي في الخارج. وجود مثل هذه 
المادة تم انتقاده ب�سدة )ال�سقاقي 1997، 60(، وهي التي تم اإلغاوؤها بعد قيام اللجنة القانونية للمجل�ص 
الت�سريعي بمراجعة م�سودة القانون الأ�سا�سي. الإ�سارة الوحيدة لمنظمة التحرير في القانون الأ�سا�سي 
ال�سرعي  اأنها الممثل  اإلى المنظمة على  2003 موجودة في الديباجة، حيث تمت الإ�سارة  المعدل لعام 

.)Khalil 2007( لمزيد من التفا�سيل حول اإ�سكالية الجن�سية الفل�سطينية انظر  )15(

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

الوطني  المجل�ص  الأ�سا�سي على �سرورة ح�سور رئي�ص  القانون  الفل�سطيني. كما ين�ص  لل�سعب  والوحيد 
مرا�سيم اأداء اليمين الد�ستورية )م. 35(، كما ورد قبل ذلك في المر�سوم الرئا�سي رقم )1 /1996(. 

ثانياً، اإ�سدار قوانين ال�سلطة الفل�سطينية

اأنه عندما يوقع على القوانين ي�سع في  اإل  رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية هو المخول باإ�سدار القوانين، 
بهذه  القوانين  باإ�سدار  يقوم  باأنه  يعني  ل  هذا  التحرير؛  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  مقدمتها 
ال�سفة؛ ففي حال تم الف�سل ال�سخ�سي بين الوظيفتين )اإذ ل يوجد اأي مانع قانوني من تولي �سخ�ص 
ما رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية وقيام �سخ�ص اآخر بتولي رئا�سة اللجنة التنفيذية( �سيكون توقيع رئي�ص 

ال�سلطة الفل�سطينية هو فقط ما يلزم لإ�سدار القانون.

ثالثاً، الموافقة الم�سبقة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على قانون النتخابات

تمت الإ�سارة في ديباجة قانون النتخابات رقم )13 /1995(  اإلى »موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفل�سطينية، بم�ساركة رئا�سة المجل�ص الوطني الفل�سطيني«، كذلك الأمر في القانون المعدل 
اأي  لقانون النتخابات رقم )16 /1995(. لكن بعد انتخاب المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني، ل توجد 
اإ�سارة اإلى �سرورة موافقة اللجنة التنفيذية الم�سبقة. هذا هو الحال على �سبيل المثال بالن�سبة لقانون 
الجديد رقم )9 /2005( وتعديالته )قانون رقم )19 /2005( ورقم )4 /2006((. على  النتخابات 
الفل�سطيني«؛  العربي  ال�سعب  »با�سم  وهي:  جديدة  جملة  الجديد  القانون  اأ�ساف  ذلك،  من  العك�ص 
هذه الجملة قد تعني اأن المجل�ص الت�سريعي ينظر اإلى ذاته على اأنه موؤ�س�سة منتخبة وله من ال�سرعية 
الت�سريع  اإجراءات  في  تنعك�ص  هذه  الت�سريعي  المجل�ص  روؤية  القوانين.  هذه  لتبني  يوؤهله  ما  ال�سعبية 
لهذا  روؤية مخالفة  الت�سريعي.  للمجل�ص  الداخلي  النظام  الأ�سا�سي وفي  القانون  اأي�سًا، كما وردت في 
والذي  التحرير،  ال�سيا�سية في منظمة  الدائرة  القدومي، رئي�ص  البع�ص، مثل فاروق  يتبناها  التوجه، 
كتب ر�سالة اإلى محمود الزهار، وزير ال�سوؤون الخارجية في حكومة اإ�سماعيل هنية الأولى تن�ص على اأنه 
من ال�سرورة بمكان اأن يقوم المجل�ص الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالموافقة الم�سبقة 
على جميع الت�سريعات التي ت�سدر عن مجل�ص الوزراء والمجل�ص الت�سريعي قبل دخولها حيز التنفيذ.)16( 

رابعاً، اأع�ساء المجل�س الت�سريعي هم اأع�ساء في المجل�س الوطني الفل�سطيني
اأ�ساف القانون المعدل لقانون النتخابات �سابق الذكر )رقم 4 /6200( فقرة جديدة للمادة )2( من قانون 
النتخابات رقم )9 /2005(: »يكون اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي المنتخبين اأع�ساء في المجل�ص الوطني 

)16(  يمكن معاينة الر�سالة في مجلة الدرا�سات الفل�سطينية العدد 67،  184. 
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الفل�سطيني فور اأدائهم الق�سم القانوني وفقًا لأحكام النظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية«، وهو 
ما ن�ص عليه قانون النتخابات الأول )رقم 13 /1995(، اإل اأن هذه المادة اختفت »بطريقة غريبة« من 
قانون النتخابات رقم )9 /2005( )قبعة 1997، 71(، مما اأثار انتقادات �سديدة من ِقبل �سليم الزعنون، 
رئي�ص المجل�ص الوطني الفل�سطيني في ر�سالة وجهها للرئي�ص عبا�ص )بتاريخ 2 /2 /2006(، يقول فيها اأن 
ال�سلطة الفل�سطينية والمجل�ص الت�سريعي لي�سا مخولين بتعديل اأو اإلغاء هذه المادة بحكم كونها �سادرة عن 

رئي�ص اللجنة التنفيذية يا�سر عرفات قبل انتخاب المجل�ص الت�سريعي اأ�ساًل.)17(

خام�صًا، تعيين ممثلي ال�صلطة لدى الدول والمنظمات والهيئات الأجنبية
تن�ص المادة )40( من القانون الأ�سا�سي على اأن »يعين رئي�ص ال�سلطة الوطنية ممثلي ال�سلطة الوطنية 
الجهات  هذه  ممثلي  يعتمد  كما  مهامهم،  وينهي  الأجنبية  والهيئات  الدولية  والمنظمات  الدول  لدى 
الدائرة  وبخا�سة  التحرير  منظمة  و�سالحيات  يتعار�ص  ما  وهو  الفل�سطينية«،  الوطنية  ال�سلطة  لدى 
القانون  في  ورد  ما  يعزز   )2005/ 13( رقم  الدبلوما�سي  ال�سلك  قانون  تبني  اأن  اإل  فيها.  ال�سيا�سية 
الأ�سا�سي. في الوقت عينه، جرت تغييرات وزارية ذات مغزى في ال�سلطة الفل�سطينية، حيث تم تق�سيم 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي اإلى وزارتين، وزارة التخطيط ووزارة الخارجية، الأمر الذي اأ�ساف 

اإلى دور ال�سلطة الفل�سطينية على ح�ساب الدائرة ال�سيا�سية في منظمة التحرير )الطناني 2006(. 

المطلب ال�صاد�س: المجل�س ال�صت�صاري
هناك اإ�سارة في م�سروع الد�ستور الفل�سطيني )الن�سخة الثالثة( اإلى مجل�ص ا�ست�ساري مكون من 150 
ع�سوًا دون تحديد وا�سح ل�سالحياته اأو طريقة تعيين اأو انتخاب اأع�سائه؛ هذا الغمو�ص �سي�ساهم في 

الم�ستقبل في خلق بلبلة حول هوية هذا المجل�ص ال�ست�ساري ودوره )البرغوثي 2004، 40(. 
قناعة  من  انطالقًا  ياأتي  ا�ست�ساري  مجل�ص  اإن�ساء  �سرورة  على  الد�ستور  م�سروع  في  الن�ص  اأن  يبدو 
مفادها باأن هناك حاجة لتمثيل فل�سطينيي المهجر في موؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية دون اأن يكون لهذا 
الج�سم دور اأ�سا�سي في العملية الت�سريعية. يذكر هنا اأن الن�سخ الأولى من م�سروع الد�ستور الفل�سطيني 
كانت تتحدث عن »المجل�ص الوطني« وفي ذلك اإ�سارة وا�سحة ومبا�سرة للموؤ�س�سة الرئي�سية في منظمة 
الوطني  المجل�ص  ل�ستبدال  محاولة  ذلك  في  البع�ص  راأى  وقد   .)Brown 2003b, 42( التحرير 
 .)Rabah and Hamam 2004, 225( الفل�سطيني عن طريق موؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية القادمة
لي�ص من الم�ستبعد اأن تكون مثل هذه التهامات والنتقادات وراء تغيير الت�سمية من مجل�ص وطني )كما 

في الن�سخة الأولى لم�سروع الد�ستور( اإلى مجل�ص ا�ست�ساري )في الن�سخة الثانية والثالثة(. 

 http: / /www.safsaf.org /mot /taamor_ala_majles_watani.htm :17(  تم ن�سر هذه الر�سالة على الموقع التالي(
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التخوفات  هذه  اأن  اإل  التف�سيرات،  هذه  لمثل  الد�ستور  ب�سياغة  المخت�سة  اللجنة  اإنكار  من  بالرغم 
رئي�ص لجنة  الد�ستورية،  اللجنة  رئي�ص  لنائب  �سابقة  اعتبار مواقف  تم  اإذا ما  تبدو م�سروعة  وغيرها 
ال�سياغة؛ الدكتور اأحمد مبارك الخالدي، والذي كان من الموؤيدين لالأخذ بنظام المجل�سين: المجل�ص 
)الخالدي  للداخل  الت�سريعي  والمجل�ص  كانوا،  حيثما  الفل�سطينيين  يمثل  الذي  الفل�سطيني  الوطني 

1997، 53(، كاآلية لحل اإ�سكالية العالقة بين منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية. 

موقف اآخر يمثله من يدعو اإلى عدم حل هذه الق�سية في الن�ص الد�ستوري، ويف�سرون موقفهم باأنه لي�ص 
من وظائف م�سروع الد�ستور )الخا�ص بالدولة الفل�سطينية( تحديد �سالحيات كل من منظمة التحرير 

 .)Rabah and Hamam 2004, 225( وال�سلطة الفل�سطينية ونوع عالقة كل منها تجاه الأخرى

المبحث الثاني: الف�سل بين ال�سلطات كرقابة وتوازن بين 

ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية

ل يمكن للف�سل بين ال�سلطات اأن يكون مطلقًا، فقوة الف�سل اأو مرونته تعتمد اإلى حد كبير على نوع 
ال�سلطات  بين  للف�سل  طرقًا  هناك  باأن  القول  يمكن  وبالتالي  بلد؛  لكل  وال�سيا�سي  القانوني  النظام 
بعدد الدول، ب�سبب ما يميز الأنظمة عن بع�سها. في هذا الجزء، �سيتم التعامل مع التق�سيم التقليدي 
للف�سل بين ال�سلطات فقط والذي يعتمد في الأ�سا�ص على نوع العالقة والتوازن بين ال�سلطات الثالث؛ 

الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية. 

تجدر الإ�سارة اأوًل اإلى اأن الف�سل بين ال�سلطات ل يعني باأي حال من الأحوال اإ�سعاف وحدة الدولة، 
ولحماية  الدولة،  وفعالية  عمل  ا�ستمرار  ل�سمان  المتبادلة  والرقابة  التعاون  يعني  العك�ص،  على  بل 
المواطنين من اإمكانية تع�سف الدولة �سواء كاأفراد اأو كموؤ�س�سات )ن�سار 2004، 74(. بح�سب رئي�ص 
اللجنة المخت�سة ب�سياغة الد�ستور، ال�سيد نبيل �سعث، فاإن تقنين وتعزيز هذا الف�سل بين ال�سلطات 

هو اأحد اأهداف م�سروع الد�ستور الرئي�سية )كايد 2004، 30(. 

يتم تقديم الد�ستور عادة على اأنه الو�سيلة الأكثر مالئمة لتحديد م�ساحات تدخل وعمل اأي �سلطة تجاه 
الد�ستور  75(، من هنا يتحول الحديث حول   ،2004 المواطنين )ن�سار  ال�سلطات وتجاه  غيرها من 
من النقا�ص النظري اإلى الآليات العملية الخا�سة بال�سلطات الثالث وطريقة عملها. هذا ما برر قيام 
ال�سلطة الفل�سطينية بتبني قانون اأ�سا�سي يهدف اإلى تحديد وتنظيم دور و�سالحيات كل من ال�سلطات 
الأ�سخا�ص  اأو  الموؤ�س�سات  تع�سف  اإمكانية  �سيطرتها من  الواقعين تحت  الفل�سطينيين  الثالث وحماية 

اأثناء ممار�ستها لل�سلطة، بالرغم من �سالحياتها وانعدام �سيادتها على الأر�ص وال�سعب. 
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المطلب الأول: اأي نظام �صيا�صي لفل�صطين؟
عند تحليل النظام ال�سيا�سي في الأرا�سي الواقعة تحت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية، نجد اأن هناك 
خلطًا بين »ما هو قائم« وبين ما »يجب اأن يكون«. ي�سير »ما هو قائم« اإلى النظام الحالي بما فيه من 
قوانين وموؤ�س�سات )عادة بم�ستوى د�ستوري( بينما ي�سير »ما يجب اأن يكون« اإلى الت�سور حول الو�سع 
اأو القوانين )وحتى على م�ستوى  والنظام الأف�سل بالن�سبة للفل�سطينيين، �سواء من حيث الموؤ�س�سات 
اأو �سيا�سية،  اأخالقية  اأحكام  الثانية يبنى  التوجه على  الن�ص الد�ستوري الأكثر مالئمة(. في الحالة 

بينما ل يتعدى و�سف واقع الحال دون اإبداء اأي حكم اأخالقي عليها في الحالة الأولى. 

بين  الجامد  فالف�سل  ال�سيا�سي،  بالنظام  ي�سمى  ما  تحدد  ما  هي  ال�سلطات  بين  الف�سل  طريقة  اإن 
ال�سلطات )والذي تكون فيه ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية م�ستقلة عن بع�سها البع�ص( ي�سير اإلى وجود 
نظام رئا�سي، بينما نظام الف�سل المرن لل�سلطات )المبني على اأ�سا�ص التوازن بين ال�سلطة الت�سريعية 
والتنفيذية( ي�سير اإلى وجود نظام برلماني. هذا يعني باأن هناك موؤ�سرات على اأن النظام ال�سيا�سي 
الفل�سطيني اأقرب اإلى النظام البرلماني )واإن احتوى على بع�ص مالمح النظام الرئا�سي( حيث تحتاج 

الحكومة اإلى ثقة المجل�ص الت�سريعي لممار�سة مهامها وبقائها. 

ُيعرف م�سروع الد�ستور النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني على اأنه نظام »برلماني نيابي ديمقراطي« )م. 8( 
بينما ي�سير القانون الأ�سا�سي اإلى كونه »نظامًا نيابيًا« )م. 5(. لكن نوع النظام ال�سيا�سي )رئا�سي اأو 
برلماني( يعتمد على نوع الف�سل الموجود بين ال�سلطات. ولهذا فاإن الكثير من المحللين ي�سفون النظام 
ال�سيا�سي، بح�سب القانون الأ�سا�سي، باأنه نظام »مختلط« )البرغوتي 2004، 20؛ الخالدي 2004ب، 
105( وذلك لأنه �سبيه بالأنظمة البرلمانية من حيث م�سوؤولية الحكومة اأمام المجل�ص الت�سريعي ولكنه 

اأمام  م�سوؤوليته  وعدم  الدولة  لرئي�ص  المبا�سر  النتخاب  حيث  من  الرئا�سية  الأنظمة  من  قريب  اأي�سًا 
المجل�ص الت�سريعي.)18(

لقد قام بع�سهم بمقارنة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بالنظام الفرن�سي، والذي يطلق عليه اأحيانًا 
اأن هناك بع�ص الختالفات من حيث رئا�سة مجل�ص  اإل   .)6 2004اأ،  »نظام �سبه رئا�سي« )خ�سان 
الوزراء ومن حيث �سرورة التوقيع على بع�ص المرا�سيم من قبل رئي�ص الوزراء و /اأو الوزير المعني 
بجانب توقيع رئي�ص الدولة، عند ممار�سة �سالحياته التنفيذية. هذا ال�سذوذ الذي نجده في النظام 
ال�سيا�سي الفل�سطيني دفع بالبع�ص لعتبار النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني نظامًا هجينًا )اأمان 2006(. 

)18(  انظر راأيًا معاك�سًا في )ح�سن 2004، 5(. 

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

المطلب الثاني: اإعادة النظر في النظام ال�صيا�صي الفل�صطيني
)الخالدي  القائم  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  و�سلبيات  اإيجابيات  بتفنيد  المحللين  الكثير من  قام 
بالنظام  الهتمام  هذا   .)2007 عو�ص   ،2007 العطا  اأبو  2007؛  اأبودية  2004اأ؛  خ�سان  2004اأ؛ 

الفل�سطيني من جهة  ال�سيا�سي  النظام  و�سكل  بين طبيعة  باأن هناك عالقة  العتقاد  يبرره  ال�سيا�سي 
والفاعلية وال�ستقرار ال�سيا�سي من جهة اأخرى )اأبو العطا 2007، 1(. هذه المواقف اختلفت من حيث 
الفل�سطيني )كايد  الد�ستور  الأ�سا�سي وم�سروع  القانون  ال�سيا�سي بح�سب  النظام  واأهمية  تقدير �سكل 
2004، 30(: فالبع�ص ل يبالي ما اإذا كان النظام رئا�سيًا اأو برلمانيًا؛ المهم بالن�سبة اإليه هو التخل�ص 

من حالة الإرباك التي تخلقها الن�سو�ص الد�ستورية. بينما ينتقد البع�ص الآخر منح الرئي�ص �سالحيات 
2004اأ و2005(، وذلك لعتباره باأن النظام البرلماني هو  2005؛ حرب  تنفيذية )ال�سقاقي وحرب 
�سلطات  زيادة  فتف�سل  الأخيرة  المجموعة  اأما   .)12  ،2003 )�سمارة  للفل�سطينيين  مالئمة  الأكثر 

الرئي�ص و�سالحياته مع �سرورة تحديد ولية الرئي�ص بمرتين )الأ�سطل 2000(. 
اإعادة  �سرورة  على  اإجماع  هناك  �سابقًا،  المطروحة  المواقف  عن  النظر  وبغ�ص  الأحوال  على جميع 
النظر بالنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني الحالي، »لي�ص فقط للتاأكد من ت�سمين اآليات الم�ساءلة ومبادئ 
ال�سفافية بما يخلق بيئة ت�ساعد على الت�سدي للف�ساد، واإنما اأي�سا ل�سمان ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي 
و�سهولة تحوله اإلى دولة فّعالة ذات جدوى« )اأبو دية 2007، 5(. كما تهدف مراجعة النظام ال�سيا�سي 
90(. تجدر   ،2003 اأخذ حالة عدم الثقة ال�سعبية بالنظام القائم بعين العتبار )ح�سن  اأن يتم  اإلى 
الإ�سارة اإلى اأن درا�سة وتحليل النظام ال�سيا�سي القائم اأ�سبحت اأكثر مركزية في الأو�ساط المجتمعية 
واجبات  لتحديد  متزايدة  حاجة  برزت  حيث  الت�سريعية  النتخابات  في  حما�ص  فوز  بعد  والر�سمية 

وم�سوؤوليات ال�سلطات الثالث والموؤ�س�سات التي تمار�سها. 

المطلب الثالث: لكي نف�صل بين ال�صلطات، يجب اأوًل اأن يكون هناك 
�صلطات!

يبدو اأن الأكثرية العظمى ممن حاولوا تحليل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني خل�سوا اإلى نتيجة مفادها �سرورة 
تقريب النظام الفل�سطيني من النظم البرلمانية. مع ذلك، يعتقد البع�ص باأن تغيير النظام ال�سيا�سي حاليًا 
لن يحل الغمو�ص المحيط بالنظام الفل�سطيني، اإذ اإن الم�سكلة الرئي�سية تكمن في الأ�سول التاريخية لهذا 
اإن  الوقت.  التي طراأت عليه مع مرور  المجتمعية  والتغيرات  ن�ساأته، قياداته، ممار�ساته  النظام، من حيث 
مكامن ال�سعف في النظام الحالي قد تختفي مع قيام الدولة؛ وبالتالي فاإن اأولوية النظام ال�سيا�سي الم�ستقبلي 
هي تحديد اآليات الف�سل بين ال�سلطات الثالث ب�سكل وا�سح وتحديد عالقتها فيما بينها )جرباوي 2007(. 
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بيد اأن البع�ص ذهب اإلى اأبعد من ذلك، محولين النقا�ص من م�ستوى الف�سل بين ال�سلطات اإلى م�ستوى 
طبيعة ال�سالحيات التي تتمتع بها ال�سلطة الفل�سطينية تحت الحتالل وفي ظل غياب ال�سيادة، خا�سة 
فقبل   .)43 2006ب،  )اأبرا�ص  والأ�سخا�ص  والمكان  الزمان  حيث  من  محدودة  �سالحيات  ظل  في 
الحديث عن الف�سل بين ال�سلطات وعن النظام ال�سيا�سي، يت�ساءل هوؤلء عما اإذا كان هناك �سلطات 

اأو نظام اأ�ساًل )جرباوي 2007(. 
ال�سلطة  على  مور�ست  كبيرة  دولية  �سغوطات  مع  ليتما�سى   2003 عام  الأ�سا�سي  القانون  تعديل  جاء 
عن  وذلك  عرفات،  يا�سر  الفل�سطيني،  الرئي�ص  �سالحيات  وتاأطير  تحجيم  عملية  لتبداأ  الفل�سطينية، 
 .2005 الرئي�ص عبا�ص عام  انتخاب  بعد  تغيرت  الميول  اأن هذه  اإل  الوزراء؛  رئي�ص  طريق خلق من�سب 
فعلى �سبيل المثال، قام الرئي�ص الفل�سطيني محمود عبا�ص بتبني مر�سوم رئا�سي )رقم 26 /2005( يعيد 
من خالله تنظيم مجل�ص الأمن الوطني، م�ستعيدًا رئا�سة هذا المجل�ص؛ كما تذهب في التجاه نف�سه فكرة 
تعديل القانون الأ�سا�سي لإدخال من�سب نائب رئي�ص ال�سلطة )كما تم ذكره في خطاب الرئي�ص عبا�ص 
للعودة  موؤ�سرات  التغييرات  هذه  في  يرون  المحللين  بع�ص   .)2005/ 8/ 9 في  الت�سريعي  المجل�ص  اأمام 
مجددًا نحو النظام الرئا�سي، اأي، بح�سب راأيهم، عودة اإلى عدم ال�ستقرار. لهذا فهم يدعون اإلى تحديد 
ليتم ذلك من خالل  ال�سعب  المبا�سر له من قبل  اإلغاء النتخاب  اأكبر وحتى  الرئي�ص ب�سكل  �سالحيات 
المجل�ص الت�سريعي. اأخيرًا، يدعو هوؤلء اإلى اإجراء تعديالت د�ستورية تتالءم مع م�سالح الفل�سطينيين 
جميعًا عن طريق خلق النظام ال�سيا�سي الأف�سل لهم ولي�ص اإجراء التغييرات التي تتالئم مع الأ�سخا�ص 

الذين في الحكم والدعم ال�سيا�سي المتوفر لهم )حرب 2004اأ و2005؛ ال�سقاقي وحرب 2005(. 

المطلب الرابع: تنظيم حالة الطوارئ
لقد األغى القانون الأ�سا�سي ب�سكل �سريح »الأحكام التي تنظم حالت الطوارئ المعمول بها في فل�سطين 
قبل نفاذ هذا القانون الأ�سا�سي بما في ذلك اأحكام اأنظمة الدفاع )الطوارئ( النتدابية لعام 1945« )م. 
114(، ولكنه منح الرئي�ص الفل�سطيني الحق باإعالن حالة الطوارئ في ظروف معينة ولمدة زمنية محددة 

)م. 110 -  114(. كما اأ�ساف م�سروع الد�ستور الفل�سطيني تحديدًا جديدًا على �سلطات الرئي�ص في اإعالن 
حالة الطوارئ، اإذ يلزمه بالتفاق مع رئي�ص الوزراء والت�ساور مع رئي�ص مجل�ص الممثلين؛ بع�سهم يعتبر 
 Brown( هذا التغيير غير كاف و�سعيف، لأنه ل يوفر الرقابة ال�سرورية على اإعالن حالة الطوارئ الأولية
2003b, 50 -  53( لكن البع�ص الآخر يرى م�سروع الد�ستور بمثابة خطوة اإلى الأمام، اإذ حدد �سالحيات 

الرئي�ص في اإعالن حالة الطوارئ )عن طريق الت�ساور اأو التفاق(، وبالتالي قلل من اإمكانية التع�سف اأو 
اإ�ساءة ا�ستعمال مثل هذا الحق؛ مع العلم اأن �سالحية اإعالن حالة الطوارئ تبقى فعليًا في يد الرئي�ص.)19( 

)19(  هناك خلط اأحيانًا بين اإعالن »حالة الطوارئ« واإمكانية ت�سكيل »حكومة طوارئ« اإل اأن القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور 

واإن نظم الأولى اإل اأنه لم يتطرق للثانية في اأي من هذه المواد. 

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

المطلب الخام�س: اإمكانية حل المجل�س الت�صريعي /البرلمان 
عادت الق�سايا الد�ستورية لتحتل مكانة مركزية في الجدل القائم حول ال�سلطات، عندما اأعلن الرئي�ص 
لم يكن يحتوي على مواد خا�سة بحل  الأ�سا�سي  القانون  اأن  وبما  الدعوة لنتخابات مبكرة.  نيته  عن 
المجل�ص الت�سريعي اأو اإمكانية اإجراء انتخابات مبكرة، قام البع�ص بالعودة اإلى ن�سو�ص قانونية اأخرى، 
الإ�سارة  تجدر  �سبيهة.  قانونية  اأنظمة  مع  حتى  اأو  الفل�سطيني  الد�ستور  م�سروع  مع  بالمقارنة  وقاموا 
باأن مثل هذه النقا�سات التي دارت حول ن�سو�ص القانون الأ�سا�سي اأو حول اإمكانية تجاوزها واللجوء 
اإلى غيرها من الن�سو�ص، �ساأن قد تم ت�سيي�سه وبالتالي تم ا�ستعمال الد�ستور لتحقيق غايات واأرباح 

�سيا�سية. يمكن تق�سيم مواقف من �سارك في هذه النقا�سات كالتالي: 
اأي  اإذ ل يوجد  اأوًل، هناك من يعتقد باأن الرئي�س ل ميلك ال�سالحية للدعوة لنتخابات مبكرة؛ 
ن�ص ي�سمح للرئي�ص باأن يحل المجل�ص الت�سريعي اأو الدعوة لنتخابات ت�سريعية مبكرة في الوقت الذي 
تن�ص فيه المادة )47( فقرة )3( باأن: »مدة المجل�ص الت�سريعي اأربع �سنوات من تاريخ انتخابه وتجري 

النتخابات مرة كل اأربع �سنوات ب�سورة دورية«. 

ثانياً، هناك من يعتقد باأن الرئي�س ميلك �سالحية الدعوة لنتخابات مبكرة. وقد قامت هذه المجموعة 
بتبرير موقفها بطرق مختلفة )وهو ما قد يف�سر على اأنه دليل على قوة الموقف و�سعفه في اآن(: 

1( التربيرات التي تعتمد على القانون الأ�سا�سي: 

Ó  سحيح اأنه ل يوجد مادة في القانون الأ�سا�سي تبيح لرئي�ص ال�سلطة حل المجل�ص الت�سريعي، اإل اأنه�
ل توجد مادة تمنعه اأي�سًا. 

Ó  يعجز عندما  راأيه  ليبدي  اإليه  العودة  الممكن  من  فاإنه  ال�سلطات،  م�سدر  هو  ال�سعب  اأن  بما 
ال�سيا�سيون على التو�سل لتنازلت ت�سمن ال�سير ال�سل�ص للحياة العامة.

2( تربيرات ترتكز على قوانني اأخرى خارج القانون الأ�سا�سي: 

Ó  بما اأن الرئي�ص الفل�سطيني هو اأي�سًا رئي�ص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فمن حقه الدعوة
لنتخابات مبكرة. 

Ó  اإن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني اأقرب للنظام البرلماني بالرغم من وجود رئي�ص منتخب وبالتالي
الأنظمة  وفي  الرئا�سي(.  النظام  ميزات  من  عادة  )وهو  الت�سريعي  المجل�ص  اأمام  م�سوؤول  غير 
البرلمانية يكون الف�سل بين ال�سلطات مرنًا، وبالتالي ل يوجد اأي تناق�ص في اأن تكون مدة ولية 
الهيئة الت�سريعية محددة د�ستوريًا في الوقت الذي يتم فيه منح �سالحية الدعوة لنتخابات مبكرة، 
وبالتالي حل البرلمان، لرئي�ص الدولة )هذا هو الحال في فرن�سا مثاًل( اأو حتى للحكومة )كما في 

بريطانيا(، �سريطة وجود ن�ص د�ستوري اأو قانوني ينظم ذلك.
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Ó  بما اأنه ل توجد ن�سو�ص في القانون الأ�سا�سي تنظم مو�سوع حل المجل�ص الت�سريعي، فمن الممكن
العودة اإلى ن�سو�ص د�ستورية �سابقة حيث يعطي مر�سوم د�ستور فل�سطين والد�ستور الأردني رئي�ص 

الدولة الحق في حل الهيئة الت�سريعية.
Ó  قام البع�ص بالإ�سارة اإلى المادة )88( من م�سروع الد�ستور والتي تمنح حق الدعوة لنتخابات 

ي�سدر  القرار  هذا  ولكن  الوزراء،  رئي�ص  اأو  الرئي�ص  من  طلب  على  بناًء  الوزراء  لمجل�ص  مبكرة 
انتقاد مثل هذه  بمر�سوم رئا�سي )لكن هذا الحق ل يتم ممار�سته في حالة الطوارئ(؛ وقد تم 
المادة من منطلق اأنها تن�سف مبداأ الف�سل بين ال�سلطات وتجعل البرلمان عر�سة لعدم ال�ستقرار، 

وبالتالي توؤثر �سلبًا على اإمكانية رقابة البرلمان على ال�سلطة التنفيذية. 

المبحث الثالث: الف�سل بين الرئا�سة والحكومة 

تقا�سم  اآليات  اأي�سًا  لي�سمل  للم�سطلح  التقليدي  المفهوم  ال�سلطات  بين  الف�سل  النقا�ص حول  تجاوز 
ال�سالحيات �سمن ال�سلطة التنفيذية نف�سها، بين رئي�ص �سلطة منتخب ب�سكل مبا�سر من قبل ال�سعب 
اأمام المجل�ص الت�سريعي، ورئي�ص وزراء وحكومة تعك�ص الأكثرية الموجودة في المجل�ص  وغير م�سوؤول 
م�سروع  مادة )5(؛  اأ�سا�سي  )قانون  نف�سه  الوقت  في  الرئي�ص  واأمام  اأمامه  م�سوؤولة  وتكون  الت�سريعي 
الد�ستور مادة )86((. هذه الحالة الد�ستورية المعقدة نتجت بعد تعديل القانون الأ�سا�سي عام 2003 
وا�ستحداث من�سب رئي�ص الوزراء، خا�سة لأنه لم يواكبها و�سع ن�سو�ص د�ستورية وقانونية تحدد ب�سكل 
وا�سح و�سريح �سالحيات كل من الموؤ�س�ستين تجاه الأخرى، وهو ما اأدى اإلى ظهور م�ساحات جديدة 
الحكومة، حيث  وت�سكيلها  الت�سريعي  المجل�ص  في  الأكثرية  بعد ح�سول حما�ص على  لل�سراع، خا�سة 
ال�سلطة  موؤ�س�سات  هرم  قمة  على  الفل�سطينية  الأرا�سي  في  �سيا�سيين  حزبين  اأكبر  تعاي�ص  اأن  تبين 
في  وال�سالحيات  الحكم  على  المتناف�سون  يجد  لم  وعندما  الب�سيطة.  بالم�ساألة  لي�ص  الفل�سطينية 
القانون الأ�سا�سي ما ي�ساعدهم على تالفي الن�سداد في الحياة ال�سيا�سية، لجوؤوا اإلى »الحوار الوطني 
بين الأخوة« وهو نف�ص التوجه لوثيقة الوفاق الوطني التي قام �سجناء فل�سطينيون من جميع الأحزاب 

بتبنيها عام 2007.)20( 

المطلب الأول: الف�صل بين ال�صلطات كنوع من التعاي�س
احتل تقا�سم ال�سالحيات بين رئي�ص ال�سلطة ورئي�ص الوزراء مكانة خا�سة في النقا�سات الد�ستورية التي 
�سبقت وتلت تعديل القانون الأ�سا�سي عام 2003 )الخالدي 2004اأ؛ خ�سان 2004اأ(. لكن البع�ص اعتبر 
اإلى  والمرور  الكاريزماتية«  »القيادة  مرحلة  نهاية  بمثابة  ال�سيا�سية  ال�ساحة  عن  عرفات  الرئي�ص  رحيل 
ال�سلطة بح�سب ماك�ص  اأنواع  اإلى  الموؤ�س�ساتية )Safieh 2004; Khalil 2005b(. والإ�سارة هنا  مرحلة 

)20(  لقد تم ن�سر هذه الوثيقة في مجلة الدرا�سات الفل�سطينية، عدد 67، 186 - 198. 

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

القانون  على  ترتكز  التي  العقالنية  القانونية  وال�سلطة  الكاريزماتية؛  ال�سلطة  التقليدية؛  ال�سلطة  فيبر: 
)Jarbawi 2006, 87(. اإل اأن طريقة تقا�سم ال�سالحيات بين رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�ص الوزراء 
اأ�سبحت ق�سية م�سيرية بعد فوز حما�ص بالنتخابات الت�سريعية، حيث اأ�سبح حزب الرئي�ص الفل�سطيني 
)فتح( هو حزب الأقلية والمعار�سة في المجل�ص الت�سريعي )اأبو دية 2007؛ اأبو العطا 2007(؛ وبالتالي 
اأ�سبح التعاي�ص بين الحزبين الرئي�سيين في ال�سلطة جد معقد، كما اأثبتت الن�سو�ص الد�ستورية والقانونية 

الموجودة عدم قدرتها على توفير اآليات د�ستورية للم�ساركة في �سنع القرار )اأمان 2006(. 

واإن اتفق المحللون على �سالحيات الرئي�ص التنفيذية والتي ن�ست عليها المواد )38( و )63( ب�سكل 
والقانون  دولة«،  »رئي�ص  ب�سالحيات  �سبيهة  يمار�سها  �سالحيات  ال�سلطة  لرئي�ص  اأن  اإل  ح�سري، 
قليلة  م�ساحة  ترك  وبالتالي  ب�سكل �سريح  ال�سالحيات  تف�سيل محتوى هذه  اأغفل  قد  كان  الأ�سا�سي 
الد�ستور فقد  اأما م�سروع   .)5 2004اأ،  الرئي�ص على ممار�سة هذه ال�سالحيات )الخالدي  لمحا�سبة 

كان اأكثر تف�سياًل فيما يخ�ص هذه ال�سالحيات.)21( 

المطلب الثاني: الف�صل بين ال�صلطات كاآلية لتقا�صم الأرباح
نتيجة لما ي�سمى »اتفاق مكة« في �سباط 2007،)22( وافق الفريقان؛ فتح وحما�ص، على تبني الحوار كو�سيلة 
بت�سوية ع�سائرية بين  لت�سهيل ذلك؛ كان هذا التفاق �سبيهًا  لحل �سراعاتهما وتكوين حكومة وحدة وطنية 
الف�سائل المتناحرة لتقا�سم ال�سلطة بينها. واإذا ما تمت مقارنة ما ورد في التفاق مع ما يوجد في القانون 
الأ�سا�سي نجد اأن اتفاق مكة هو اتفاق خارج القانون لأنه تم خارج الآليات الد�ستورية المتوفرة ل�سير ال�سلطات 
القانون  ن�سو�ص  تعديل  ال�سروري  من  كان  الجديدة  الآليات  هذه  مثل  ثبات  ول�سمان  بينها؛  فيما  وتعاملها 

الأ�سا�سي والتفاق على األ يبقى هذا التفاق رهينة موافقة الحزبين وا�ستمرار هذه الموافقة مع الوقت.)23(

النظام  وفي  الأ�سا�سي  القانون  في  المتوفرة  الد�ستورية  الت�سويات  تخدم  المحللين،  لبع�ص  بالن�سبة 
اإلى  الحزب  بهذا  توؤدي  وبالتالي  ال�سلطة،  اإلى  ي�سل  الذي  الحزب  عام  ب�سكل  الفل�سطيني  القانوني 
الأمر  كذلك  2007(؛  )جرباوي  خا�سة  ملكية  وكاأنها  والخ�سارة  الربح  بمنطق  ال�سلطة  مع  التعامل 
بالن�سبة للثقافة ال�سيا�سية الفل�سطينية والتي ُتعتبر باأنها مرتبطة بالأ�سخا�ص، بمعنى اأن الولء يكون 

للم�سوؤول اأو القائد والحزب الم�سيطر على ال�سلطة )ح�سن 2003، 89(. 

)21(  لمزيد من المعلومات حول �سالحيات الرئي�ص، رئي�ص الوزراء، الحكومة والمجل�ص الت�سريعي يمكن مراجعة الملحق الرابع.

)22(  بناًء على مبادرة من الملك ال�سعودي عبداهلل بن عبد العزيز تم عقد اجتماع في مكة بين 6 - 8 �سباط 2007 انتهى باتفاق 

ُعرف فيما بعد باتفاق مكة. 
)23(  وما جرى في غزة في 14 حزيران 2006 اأثبت �سحة هذا التخوف، اإل اأن كتابة هذا التقرير انتهت في اأيار 2007 وبالتالي 

لم نتمكن من ال�ستمرار في تحليل ما جرى واإ�سافته على هذا التقرير واإن كان هذا �سروريًا جدًا. مع ذلك ما قمنا به هنا 
من تحليل ي�ساعد على فهم الكثير من التطورات التي حدثت على ال�ساحة الفل�سطينية منذ تلك الأحداث. 
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اإن تقا�سم ال�سلطة اأو الم�ساركة في �سنع القرار يتم عادة با�سم الم�سلحة الوطنية واإن كانت الأولويات 
على اأر�ص الواقع تحددها الأحزاب ال�سيا�سية اأو حتى الم�سالح ال�سخ�سية؛ لهذا تمت الدعوة للتمييز 
بالن�سبة  الأمر  2007(. كذلك  الخلط )جرباوي  لتجنب مثل ذلك  اإداري  �سيا�سي وما هو  بين ما هو 
لالأجهزة الأمنية، حيث ل يرف�ص اأي حزب من حيث المبداأ فكرة عدم ت�سيي�ص الأجهزة الأمنية، اإل 
اأنه انفتاح الأجهزة الأمنية وقياداتها لالأحزاب الأخرى وخا�سة الحزب  اأن عدم ت�سيي�سها  ُفهم على 
على  حما�ص  موافقة  اإن  الحزبين!  نظام  اإلى  الواحد  الحزب  نظام  من  لتتحول  ال�سلطة  في  الجديد 
الم�ساركة في النتخابات اأ�ساًل جاءت لت�سارك في عملية �سنع القرار ولكي تتقا�سم الأرباح ال�سيا�سية 
المرتبطة بذلك )اأبرا�ص 2006ب، 47(. لكن البع�ص يعتقد باأن م�ساركة حما�ص �ستقود ل محالة اإلى 
تقييد هذا الحزب بالتزامات واأعمال ال�سلطة الفل�سطينية ال�سابقة والالحقة لأن م�سدر �سرعيتها هو 

النتخابات ال�سعبية )جقمان 2006، 54(.

المبحث الرابع: الف�سل بين ما هو عام وما هو خا�س

كان للمجتمع المدني الفل�سطيني دور رئي�سي في تاريخ فل�سطين المعا�سر، خا�سة في الفترة التي تلت 
الحتالل الإ�سرائيلي عام 1967، وهو مجتمع مدني منظم جدًا ول يمكن لل�سلطة الفل�سطينية تجاوزه 
في اأي حال من الأحوال. ولهذا كان تحديد طريقة �سليمة للتعامل مع موؤ�س�سات المجتمع المدني  -  التي 
كانت ت�سد ولفترات زمنية طويلة الفراغ الذي كان يتركه غياب الدولة في المجتمع الفل�سطيني -   وتقديم 
قيام  اأن  اإل  ن�ساأتها.  منذ  الفل�سطينية  ال�سلطة  عمل  اأ�سا�سيات  من  عنها،  عو�سًا  للجمهور  الخدمات 
ال�سلطة الفل�سطينية بدا وكاأنه يعزز المناف�سة بين موؤ�س�ساتها والمجتمع المدني �سواء من حيث التمويل 

اأو من حيث تقديم الخدمات للجمهور. 
هذا يعني باأنه عند الحديث عن الف�سل بين ال�سلطات، يدور الجدل اأي�سًا حول التمييز والف�سل بين ما 
هو عام وما هو خا�ص؛ هذا ل يعني بالطبع باأن موؤ�س�سات المجتمع المدني غير مخولة بالم�ساهمة في 
تحقيق الم�سلحة العامة، بل يعني اإعطاء موؤ�س�سات الدولة )اأو ال�سلطة في الحالة الفل�سطينية( دورًا 

رئي�سيًا وقياديًا في ال�سوؤون العامة.

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

الف�سل الثاني: 

عملية �سنع القوانين واآليات تنفيذها

المبحث الأول: العملية الت�سريعية

هذه  تت�سمن  قانون:  م�سروع  م�سودة /  حت�سري   )1( مراحل:)24(  ثالث  عبر  الت�سريعية  العملية  تمر 
المرحلة الموافقة على ال�سيا�سة الت�سريعية وعلى ن�ص محدد يتم اعتماده من قبل من له الحق باقتراح 
القانون؛ )2( مناق�سة م�سروع القانون ومراجعة مواده وتبنيه من قبل املجل�س الت�سريعي: وهذا ي�سمل 
»المناق�سة العامة« والقراءات الأولى والثانية )واأحيانًا الثالثة(؛ )3( اإ�سدار القانون: ت�سمل هذه المرحلة 
توقيع الرئي�ص على القانون )وفي حال اعترا�سه عليه، يرده اإلى المجل�ص الت�سريعي مرفقًا بالتعديالت 
المقترحة(، والن�سر في الجريدة الر�سمية، وبالطبع تبني مجل�ص الوزراء اللوائح التنفيذية ال�سرورية. اإل 

اأن الأ�سخا�ص اأو الموؤ�س�سات المعنية )وبالتالي الكفاءات المطلوبة( تختلف في كل مرحلة.)25( 
من الجدير بالذكر اأن اإجراءات الت�سريع قبل تبني القانون الأ�سا�سي عام 2002 كانت منظمة بموجب 
قانون رقم )4 /1995( والذي كان يمنح الرئي�ص »حق الفيتو« على اأي قانون، وهو ما يتفق مع ما ورد 
في اتفاقيات اأو�سلو التي ُتلزم الرئي�ص بعدم اإ�سدار اأي قانون يخالف التفاقيات الموقعة بين اإ�سرائيل 
بعد  ودولية.)26(  قبل منظمات حقوقية محلية  الفيتو« هذا من  »حق  انتقاد  تم  وقد  التحرير.  ومنظمة 
ال�سلطة  مجل�ص  مكان  المنتخب  الت�سريعي  المجل�ص  حل   ،1996 عام  الأولى  الت�سريعية  النتخابات 
نظامه  بتبني  الت�سريعي  المجل�ص  قام  بينما  الذكر،  �سابق  الت�سريعية  للعملية  المنظم  القانون  بح�سب 

الداخلي عام 2000 وهو يقوم بتنظيم اإجراءات عمله الداخلية. 
لقد احتوى القانون الأ�سا�سي لعام 2002 مادة ثورية بالن�سبة للعملية الت�سريعية وهي مادة نا�سل من اأجل 
اأ�سبحت المادة )41( في القانون  وجودها من كان يف�سل �سيادة القانون؛ بح�سب المادة )57( )والتي 
باإ�سدار  الرئي�ص  رف�ص  تجاوز  الت�سريعي  المجل�ص  باإمكان  الآن  اأ�سبح   ،)2002 لعام  المعدل  الأ�سا�سي 
القوانين: »1 -   ي�سدر رئي�ص ال�سلطة الوطنية القوانين بعد اإقرارها من المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني خالل 
اإلى المجل�ص خالل ذات الأجل م�سفوعة بمالحظاته  اأن يعيدها  اإليه. وله  اإحالتها  ثالثين يومًا من تاريخ 
واأ�سباب اعترا�سه واإل اعتبرت م�سدرة وتن�سر فورا في الجريدة الر�سمية. 2 -   اإذا رد رئي�ص ال�سلطة الوطنية 
ال�سابقة تعاد مناق�سته  الواردة في الفقرة  الت�سريعي وفقًا لالأجل وال�سروط  اإلى المجل�ص  القانون  م�سروع 
ثانية في المجل�ص الت�سريعي، فاإذا اأقره ثانية باأغلبية ثلثي اأع�سائه اعتبر قانونًا وين�سر فورًا في الجريدة 

)24(  واإن �سمل م�سطلح »ت�سريع« القوانين والت�سريعات الثانوية اإل اأننا �سنقدم هنا عملية �سنع القوانين فقط ل غير. 

)25(  تجدر الإ�سارة اإلى اأن معهد الحقوق قد قام بدرا�سة العملية الت�سريعية بمراحلها المختلفة، ولهذا �سنكتفي هنا بذكر بع�ص مالمحها 

و�سعوباتها تاركين المجال للقارئ لمراجعة الم�سادر الأ�سلية للمعلومات. كما يمكن مراجعة الملحق الثاني حول العملية الت�سريعية. 
http: / /www.piccr.org /index.htm :26(  انظر على �سبيل المثال التقرير ال�سنوي للهيئة الفل�سطينية الم�ستقلة لحقوق المواطن(
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الر�سمية«. على الرغم من ذلك، الكثير من الموؤ�سرات تدل على اأنه لم يتم تفعيل هذه المادة كما يجب، 
فعند تبني رئي�ص المجل�ص الت�سريعي، روحي فتوح، رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية في مرحلة ال�ستين يومًا التي 
تلت وفاة الرئي�ص عرفات وانتخاب الرئي�ص عبا�ص، قام باإ�سدار معظم القوانين العالقة عند رئي�ص ال�سلطة 
منهجًا  نهج  من�سبة  عبا�ص  الرئي�ص  تولي  ومنذ   .)88 2006اأ،  اأبرا�ص  61؛   ،2004 )الري�ص  الفل�سطينية 

جديدًا من حيث احترام المدد القانونية وحدود �سالحياته خا�سة في العملية الت�سريعية.)27( 

المطلب الأول: اإجراءات �صاذة في العملية الت�صريعية
الإطار القانوني والتنظيمي للعملية الت�سريعية كان مو�سوع درا�سة متخ�س�سين )بكيرات 2005 و2006؛ 
معهد الحقوق 2007( وقد اأ�ساروا اإلى وجود بع�ص الإ�سكاليات المرتبطة بهذه العملية، نذكر منها ما يلي:

يف املرحلة التح�سريية: غياب �سيا�سة وخطة ت�سريعية؛ اإطار تنظيمي غير وا�سح لدور الحكومة  •
في العملية الت�سريعية وطريقة �سنع القرار وتحديد الأولويات في هذا المجال. 

يف مرحلة النقا�س والإقرار: اإمكانية قيام رئي�ص المجل�ص الت�سريعي باإعطاء اأولوية لم�سروع قانون  •
على غيره وعدم تقديمه للمناق�سة العامة �سمن مدة زمنية محددة؛ اإمكانية قيام اأي نائب بتقديم 
م�سروع قانون دون اأن يعطي القانون الأ�سا�سي اأي اأولوية لما تقدمه الحكومة اأو ما يقدمه النواب، 
مما دفع البع�ص للمطالبة باأن تكون اإمكانية تقديم م�ساريع قوانين من قبل عدد من النواب ولي�ص 
من قبل نائب واحد كما هو الحال الآن؛ الدور الثانوي للجان المجل�ص الت�سريعي واإمكانية قيام 

المجل�ص بالقراءات المختلفة دون انتظار تقرير اللجان المتخ�س�سة. 
يف مرحلة الإ�سدار:عدم و�سوح الإطار القانوني المنظم للتعديالت الممكن اإجراوؤها بناًء على طلب  •

الرئي�ص والطريقة التي يتم فيها اإ�سدار القوانين التي يرف�ص فيها المجل�ص الت�سريعي التعديالت 
التي يقترحها الرئي�ص؛ ال�سيطرة التامة لل�سلطة التنفيذية على ن�سر القوانين في الجريدة الر�سمية 
التعديالت على  اإدخال  اأحيانًا  اأنه تم  العدل(، لدرجة  الفتوى والت�سريع ووزارة  )عن طريق ديوان 
اأحكام بع�ص القوانين اأثناء الطباعة بعد اأن اأقرت القوانين من قبل المجل�ص الت�سريعي واأ�سدرها 
اللوائح  لتبني  ال�سيا�سية  والإرادة  ال�ستراتيجي  التخطيط  غياب   !)3  ،2007 دية  )اأبو  الرئي�ص 
ال�سلطة  تملك  الحكومة  باأن  يعني  هذا  اإ�سدارها.  تم  التي  القوانين  لتنفيذ  ال�سرورية  التنفيذية 
لتعطيل القوانين عن طريق عدم اتخاذها الإجراءات الالزمة لتنفيذ القوانين )اأبو دية 3007، 3(. 

المطلب الثاني: عملية الت�صريع لي�صت عملة تقنية بحتة
بجوهرها  ويتحكم  فقط  الدين  ولفقهاء  للقانونيين  ُتترك  تقنية  قانونية  عملية  والتقنين  الت�سريع  يعد  ل 
ال�سيا�سيون، بل هي عملية تعبر عن روح المجتمع والتفاعالت المتجان�سة والمتناق�سة فيه. اإن عملية الت�سريع 
تعبر عن عملية حوار وتناف�ص و�سراع بين الفئات الم�سالحية المتباينة، فئات ت�ستخدم م�سادر متوفرة لها 

)27(  دون اأن نبدي هنا اأي حكم على الإجراءات التي اتخذها الرئي�ص عبا�ص بعد اإعالن حالة الطوارئ. 
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من اأجل فر�ص وجهة نظرها على باقي الفئات اأو على الأقل التاأثير في �سنع القرار )�سعيد 2004ب، 13(. 
لذلك فاإن الإ�سالح القانوني في الواقع الفل�سطيني يجب اأن ياأخذ بعين العتبار اأن العالقات الجتماعية 
القوانين  المدنية؛  القوانين  اأو  الدولة  قانون  اأو  الر�سمي  القانون  »القوانين«:  من  اأنواع  ثالثة  على  ترتكز 

العرفية غير المكتوبة؛ القوانين الدينية )ال�سرعية( والتي تنظم الأحوال ال�سخ�سية )عبدو 1999(. 
ل �سك باأن هناك حاجة لعتبار خا�سيات كل مجتمع عند و�سع القوانين، لكن »التجربة الفل�سطينية جزء 
ل يتجزاأ من تجربة اإن�سانية كونية« )�سعيد 2004ب، 16(، وبالتالي يمكنها اأن تلتقي وتتفادى ال�سراع 
بين ما هو كوني وما هو خا�ص. وبالتالي على القوانين الفل�سطينية اأن تحترم التنوع الذي عرفته الخبرة 
الفل�سطينية على مر تاريخها: على القوانين األ تكون مبنية على الفر�ص وال�ستثناء وبالتالي تعمل على 
الدينية  الأقليات  على  الأغلبية  فكر  فر�ص  تعك�ص  األ  القوانين  على  للجميع؛  والعدالة  الم�ساواة  تحقيق 
وال�سيا�سية بطريقة ق�سرية؛ على القوانين اأن تحترم مظاهر التراث الإيجابي للثقافات المختلفة ومنها 
تي�سر  اإن�سانية  مبادئ  و�سمن  كافة  الفل�سطينيين  م�سالح  لتحقيق  جميعًا  وا�ستخدامها  الديني  التراث 
عالقات المواطنين مع بع�سهم ول توؤدي اإلى درجة اأعلى من ال�سراع ال�سلبي )�سعيد 2004ب، 15 -  16(. 
اإن هذا الموقف يرف�ص جذريًا تلك الآراء الداعية لرف�ص كل ما هو كوني با�سم الخ�سو�سية؛ اإل اأن مثل 

هذه المواقف التي تعك�ص ما يجب على القانون اأن يكون ت�سطدم بماهية القانون على اأر�ص الواقع. 

المطلب الثالث: ال�صالحيات الت�صريعية لل�صلطة التنفيذية
لقد منح القانون الأ�سا�سي �سالحيات وا�سعة لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية عندما �سمح له بالعترا�ص 
على القوانين التي يتبناها المجل�ص الت�سريعي وردها، وهو ما ا�ستحوذ على انتباه المهتمين في الق�سايا 
القانون  بتحديدات  التزامه  مدى  حيث  من  اأو  الت�سريعية  الرئي�ص  �سلطة  حيث  من  �سواًء  الد�ستورية، 
الأ�سا�سي، كما اأن �سالحيات ال�سلطة التنفيذية من حيث ن�سر القوانين وتنفيذها باللوائح ال�سرورية 

تركت مجاًل لل�سك والريبة )اأبودية 2007، 2(. 

المبحث الثاني: اآليات تنفيذ القانون 

المطلب الأول: ا�صتقالل الق�صاء
احتل مو�سوع ا�ستقالل الق�ساء مكانة مركزية في النقا�سات الد�ستورية، وهو مبداأ تم تكري�سه في القانون 
الأ�سا�سي )انظر الملحق الثالث والرابع( كما هو الحال في قانون ال�سلطة الق�سائية اأي�سًا، وهو ي�سير في 
الوقت نف�سه اإلى الموؤ�س�سة )ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية( وكذلك اإلى الق�ساة اأنف�سهم )اأبو �سرار وخ�سان 
2004اأ، 1(. تجدر الإ�سارة اإلى اأن قانون ال�سلطة الق�سائية، كما كان حال القانون الأ�سا�سي نف�سه، كان من 

بين رزمة القوانين الخم�سة التي تبناها الرئي�ص عام 2002، بعد �سنوات عدة من امتناعه عن النظر فيها. 
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قام الرئي�ص الفل�سطيني عام 2005 باإ�سدار قانون جديد لل�سلطة الق�سائية بعد اأن تم تبنيه من قبل 
مرة  ولأول  د�ستورية،  محكمة  ب�سفتها  غزة  في  المنعقدة  العليا  المحكمة  اأن  اإل  الت�سريعي،  المجل�ص 
في تاريخ فل�سطين المعا�سر، اأعلنت عدم د�ستورية هذا القانون. مما دفع بالرئي�ص الفل�سطيني لتبني 
القرار بقانون رقم )2 /2006( قبل اأقل من 30 يومًا من النتخابات الت�سريعية الثانية، وبالتالي خلق 
القرار  اأن ذلك  اإلى  الإ�سارة  بقانون. وتجدر  القرار  اتخاذ مثل هذا  واأهداف  حالة خالفية حول دور 
بقانون كان يعطي مجل�ص الق�ساء الأعلى ورئي�سه دورًا متزايدًا على الجهاز الق�سائي على ح�ساب دور 

متناق�ص لوزير العدل كما في القانون ال�سابق.)28( 

بهم،  التنفيذية  ال�سلطة  تحكم  اإمكانية  من  والق�ساء  الق�ساة  حماية  اإلى  تهدف  الق�ساء  ا�ستقاللية  اإن 
وبالتالي �سمان خ�سوعهم للقانون فقط. اإل اأن ا�ستقالل الق�ساء في الأرا�سي الفل�سطيني اأ�سبح، بح�سب 

بع�سهم، يعني خ�سوع الق�ساء للرئي�ص فقط )عزمي ال�سعيبي في: اأبو �سرار وخ�سان 2004اأ، 7(! 

المتخ�س�سون والباحثون بتداول ونقا�ص  الوطنية، بداأ  الوحدة  اإلى التفاق حول حكومة  التو�سل  قبل 
اأعدته اأحزاب �سغيرة في المجل�ص الت�سريعي؛ وطرح م�سروع  م�سروع قانون جديد لل�سلطة الق�سائية 
ال�سلطة الق�سائية في ظل تعطل عمل المجل�ص الت�سريعي مما يدل على اهتمام الجميع ب�سرورة تجنيب 

الق�ساء تجاذبات الحياة ال�سيا�سية والمحافظة على ا�ستقالل الق�ساء. 

ق�ساء  وجود  يعيق  مو�سوعي  معيق  هناك  الداخلية،  وال�سيا�سية  القانونية  المعيقات  النظر عن  بغ�ص 
المرتبط  العامل  بمهامه، وهو  القيام  اأي�سًا من  الأعلى  الق�ساء  ويمنع مجل�ص  وم�ستقل،  فاعل ومهني 
بالنف�سال الجغرافي بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة وحتى بين مدن ال�سفة الغربية نف�سها، بالإ�سافة 
طبعًا اإلى �سعوبة تنفيذ وتطبيق القانون الفل�سطيني في القد�ص ال�سرقية )اأبو �سرار وخ�سان 2004اأ(.

المطلب الثاني: مجل�س الق�صاء الأعلى
لقد تم اإن�ساء مجل�ص اأعلى للق�ساء بقرار رقم )29 /2000(. بينما قام قانون ت�سكيل المحاكم النظامية 
رقم )5 /2001( باإفراد بع�ص ال�سالحيات الخا�سة به. اأما القانون الأ�سا�سي لعام 2002 )مادة )91( 
والتي اأ�سبحت المادة )100( في القانون الأ�سا�سي المعدل لعام 2003( فقد اأ�سار اإلى اإن�ساء »مجل�ص اأعلى 
للق�ساء« ولكنه ترك للقانون اأن يبين »طريقة ت�سكيله واخت�سا�ساته وقواعد �سير العمل فيه، ويوؤخذ راأيه 

في م�سروعات القوانين التي تنظم اأي �ساأن من �سوؤون ال�سلطة الق�سائية بما في ذلك النيابة العامة«.)29( 

)28(  اإل اأن الرئي�ص الفل�سطيني اأ�سدر القرار رقم )364 /2006( بتاريخ 4  ايار 2006 لغيًا فيه بع�ص القرارات بقانون ومنها 

القرار بقانون رقم )2 /2006(. 
)29(  اأما هذه الفو�سى من حيث الترتيب الزمني فهي اأمر طبيعي لأن القانون الأ�سا�سي في �سورته الحالية هو ما تبناه المجل�ص 

الت�سريعي عام 1997.
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كما اأن قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1 /2002( يتحدث في الباب الرابع عن مجل�ص الق�ساء الأعلى، وفي 
المر�سوم الرئا�سي رقم )11 /2002( اعُتبر مجل�ص الق�ساء الأعلى الم�سكل بالمر�سوم رقم )2 /2000( 
بمثابة مجل�ص ق�ساء اأعلى انتقالي طبقًا للمفهوم الوارد بالمادة )81( من قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 
الرئا�سي رقم )8 /2003(،  المر�سوم  الأعلى في  الق�ساء  ت�سكيل مجل�ص  اإعادة  )1 /2002(. ولقد تمت 
وُعيِّن عي�سى اأبو �سرار فيما بعد خلفًا لزهير ال�سوراني كرئي�ص للمجل�ص. وبح�سب رئي�ص مجل�ص الق�ساء 
الدائم  الأعلى  الق�ساء  الأخير هو مجل�ص  الرئا�سي  بالمر�سوم  ت�سكيله  اإعادة  الذي تم  المجل�ص  الأعلى، 
بح�سب القانون الأ�سا�سي وقانون ال�سلطة الق�سائية ولي�ص مجل�سًا موؤقتًا )اأبو �سرار وخ�سان 2004اأ، 3(. 

المطلب الثالث: ثنائية الق�صاء: ال�صرعية /الدينية والنظامية
خا�سة  �سرعية /دينية  محاكم  فهناك  الق�ساء:  في  ثنائية  وجود  الفل�سطيني  النظام  خا�سيات  من 
يعني  ال�سخ�سية )كل بح�سب طائفته( وهناك محاكم نظامية، ذات اخت�سا�ص عام. هذا  لالأحوال 
باأن هناك ا�ستقاللية للطوائف المعترف بها لتنظيم الأحوال ال�سخ�سية وت�سكيل محاكم خا�سة بها 
للبت في تلك الق�سايا. وقد ن�ص القرار رقم )1 /1994( ال�سادر عن الرئي�ص عرفات من تون�ص على 
في   1967/ 6/ 5 تاريخ  قبل  المفعول  �سارية  كانت  التي  والأوامر  والأنظمة  بالقوانين  »العمل  ا�ستمرار 

الأرا�سي الفل�سطينية« ال�سفة الغربية وقطاع غزة »حتى يتم توحيدها«.
اإلى وجود ن�سو�ص في القانون الأ�سا�سي المادة )4( و )101( وفي م�سروع الد�ستور  تجدر الإ�سارة 
و�سالحيات  ال�سخ�سية  اأحوالهم  تنظيم  في  الدينية  الطوائف  ا�ستقاللية  تكر�ص  و)7(   )5( المادة 
المحاكم الدينية وال�سرعية للبت في تلك الق�سايا كل بح�سب طائفته. بمعنى اآخر، يبدو اأن ا�ستقاللية 

الطوائف الدينية في تنظيم الأحوال ال�سخ�سية ُتقدم على اأنها جزء من الحل ولي�ص من الم�سكلة. 
اأما اأولئك الذين يدعون للف�سل بين الدين والدولة فاإنهم يدعون لتبني قانون مدني موحد ينظم الأحوال 
ال�سخ�سية اأي�سًا، بغ�ص النظر عن الديانة التي ينتمي اإليها المواطنون. هذا الموقف واإن كان موقف 
الأقلية، ينطلق على ما يبدو من فكرة م�ساواة المواطنين اأمام القانون والق�ساء )الذيب 2003(. تجدر 
الإ�سارة اإلى اأن مثل هذا اللغط حول اإبقاء اأو اإلغاء المحاكم الدينية /ال�سرعية اأو الت�سريعات المختلفة 
لالأحوال ال�سخ�سية لم يكن مركزيًا في الجدل الذي دار حول الد�ستور، بل تم ا�ستعماله كحجة اأو حجة 

م�سادة في النقا�ص الذي تم حول مو�سوع مكانة الإ�سالم في الد�ستور اأو عالقة الدين بالدولة. 
لكنها  ب�سكل عام،  العائلة  ال�سارية على  القوانين  لإ�سالح  ل�سنوات عديدة  الن�سوية  الحركات  ونا�سلت 
 )Abdo 1999, 44( توجهت بعد اأو�سلو للح�سول على �سمانات وتغيرات على م�ستوى القانون الأ�سا�سي
ومن ثم في م�سروع الد�ستور الفل�سطيني. لكن الدعوة لالإ�سالح لم تكن بال�سرورة باتجاه اإلغاء المحاكم 
الدينية وال�سرعية اأو لإلغاء ثنائية الق�ساء الديني وال�سرعي عن النظامي اأو في اتجاه تبني قانون مدني 

يغطي اأي�سًا ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية. 
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المطلب الرابع: المحكمة الد�صتورية العليا
ين�ص القانون الأ�سا�سي على اأن »ُت�سكل محكمة د�ستورية عليا بقانون« )م. 103(. واإلى حين ت�سكيلها، 
تتولى المحكمة العليا موؤقتًا كل المهام الم�سندة اإليها )م. 104(. وقد تم فعاًل تبني قانون المحكمة 
اأ�سلوب  المحكمة اختارت  باأن  يبدو وا�سحًا  الن�سو�ص  تلك  3 /2006، وبح�سب  العليا رقم  الد�ستورية 

الهيئة الق�سائية الم�ستقلة للرقابة على د�ستورية القوانين. 

الجدل الذي تال تبني هذا القانون كان مرتبطًا بالتناق�سات بين القانون الأ�سا�سي وقانون المحكمة 
في  ودورها  المحكمة  هذه  مثل  مكانة  �سمل  كما  نف�سه؛  القانون  مواد  بين  حتى  اأو  العليا  الد�ستورية 
النظام القانوني وال�سيا�سي الفل�سطيني. اأما م�سروع الد�ستور، فقد قام بتخ�سي�ص مواد اأكثر لتنظيم 
المحكمة الد�ستورية العليا تاركًا مجاًل قلياًل لينظم بالقانون. في كلتا الحالتين، يبدو اأن العبء الذي 
المخولة  والجهات  اإليها  الموكلة  ال�سالحيات  ب�سبب  كبير جدًا  العليا  الد�ستورية  المحكمة  �ستتحمله 
بالتقدم بالطعن في د�ستورية القوانين واللوائح والأنظمة والمرا�سيم والقرارات وغيرها، وهو ما قد 
يوؤدي اإلى غرق المحكمة تحت عبء الق�سايا الممكن التقدم بها، خا�سة اإذا ما اأخذنا بعين العتبار 
وجود اإمكانية نظرية للطعن في قوانين �سابقة لن�ساأة ال�سلطة الفل�سطينية ما زالت �سارية في اأرا�سيها 

 .)Milhem 2006, 148(

المطلب الخام�س: المحاكم الإدارية، الع�صكرية والأمنية 
يجيز القانون الأ�سا�سي ت�سكيل محاكم اإدارية بقانون )م. 102(، لكن المحكمة العليا  -  كدرجة وحيدة 
القانون  اأن  كما  ت�سكيلها )م.104(.  اإلى حين  الإدارية  المحاكم  مهام  تتولى  الإداري -    التقا�سي  من 
الأ�سا�سي ين�ص على اأن المحاكم الع�سكرية تن�ساأ »بقوانين خا�سة« ولكن اخت�سا�سها ووليتها ل يمكن 
اأن تمتد اإلى خارج نطاق ال�ساأن الع�سكري )م. 101 /2(. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن المحاكم الع�سكرية ما 
زالت تطبق اإلى الآن قانون العقوبات الثوري وقانون اأ�سول المحاكمات الثوري الفل�سطيني ال�سادرين 

عن منظمة التحرير الفل�سطينية عام 1979. 

اأما محاكم اأمن الدولة فقد تم اإن�ساوؤها بناًء على مر�سوم رئا�سي، وتخ�ص الأمن الداخلي والخارجي. 
وقد تم انتقاد هذه المحاكم لتطبيقها القوانين الع�سكرية على المدنيين، وهو ما يخالف ما جاء في 
القانون الأ�سا�سي. لكن و�سع هذه المحاكم لم يكن وا�سحًا بين 2003 و2004، خا�سة لأنها لم تعد 
فيه  األغى   )2003/ 7/ 27 )في  العدل  وزير  عن  قرار  �سدور  اإلى  بالإ�سافة  الواقع،  اأر�ص  على  فعالة 

�سراحة هذه المحاكم ودعا لتحويل الق�سايا التي اأمامها اإلى الق�ساء النظامي. 

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

الف�سل الثالث:

 اإدارة المال العام

بالف�ساد  والمق�سود  الفل�سطينية،  ال�سلطة  موؤ�س�سات  داخل  ف�ساد  لوجود  تعر�ست  عدة  تقارير  هناك 
الر�سوة،  مختلفة:  اأ�سكاًل  ياأخذ  قد  والف�ساد  حزبية.  اأو  �سخ�سية  اأرباح  لتحقيق  العام  المال  ا�ستعمال 
اإدارة المال العام.  المحاباة، المح�سوبية، الوا�سطة، البتزاز...وغيرها، وجميعها توؤثر �سلبًا على ح�سن 
هذا هو �سبب اهتمام المجل�ص الت�سريعي بتبني ت�سريعات تو�سح الإطار القانوني المنظم للمال العام. اإل 
اأن الف�ساد ل يمكن ا�ستئ�ساله بالقوانين فقط، خا�سة لأنه في الحالة الفل�سطينية مرتبط بغياب الإرادة 
للمجل�ص  ال�سعيف  الرقابي  والدور  الموؤ�س�سات،  و�سعف  ال�سلطات،  بين  الف�سل  تحقيق  في  ال�سيا�سية 
الت�سريعي، و�سعف الق�ساء ب�سكل عام وغياب �سيادة القانون )ال�سعيبي 2004(. اإن الن�سو�ص الد�ستورية 
والقانونية المختلفة تعاملت مع ق�سية المال العام بجدية، خا�سة في مجال تح�سير الموازنة العامة، وذلك 
عن طريق و�سع المبادئ العامة التي ت�سمن ال�سفافية في الإدارة العامة وت�سع اآليات لتجنب الف�ساد. لكن 
هذه الآليات بقيت معر�سة ل�سوء ال�ستعمال اأي�سًا. في العام 2002 /2003 وبعد �سغوطات خارجية كبيرة 

تعززت الحركة الداخلية الداعية لالإ�سالح وذلك لتحقيق �سفافية اأكبر في اإدارة المال العام. 

المبحث الأول: الحماية الد�ستورية للمال العام

المطلب الأول: الإجراءات الد�صتورية الخا�صة بالموازنة العامة 
لقد حر�ص القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور الفل�سطيني على تقنين اآليات د�ستورية لحماية عملية 
وكما  العملية.  هذه  اأثناء  ال�سلطات  بين  والتوازن  الرقابة  من  نوع  ل�سمان  الموازنة،  وتبني  تح�سير 
قانون  الد�ستورية مهمة تح�سير م�سروع  الن�سو�ص  تترك  المعا�سرة،  الديمقراطية  الأنظمة  هو حال 
الموازنة العامة لمبادرة الحكومة، بينما تكون للهيئة الت�سريعية مهمة تبنيها اأو رف�سها. من الجدير 
بالذكر اأن القانون الأ�سا�سي ي�سع المواد الخا�سة بالموازنة العامة تحت باب ال�سلطة التنفيذية، بينما 
ي�سع م�سروع الد�ستور هذه المواد تحت باب ال�سلطة الت�سريعية. هذا يعني باأن التوجه العام تحول من 

الجوانب الإدارية لعملية تح�سير الموازنة العامة اإلى الرقابة البرلمانية على هذه العملية. 

الموازنة  تح�سير  بعملية  خا�سة  اإجراءات  الأ�سا�سي  القانون  من   )90( والمادة   )61( المادة  تنظم 
العامة، اإذ ُتلزم الحكومة بعر�ص »م�سروع الموازنة على المجـل�ص الت�سريعي قبل �سهرين على الأقل من 
بدء ال�سنة المالية«. اأما اإذا لم يتي�سر اإقرار الموازنة العامة قبل ابتداء ال�سنة المالية الجديدة، »ي�ستمر 
الإنفاق باعتمادات �سهريه بن�سبة 1 /12 )واحد من اثني ع�سر( لكل �سهر من موازنة ال�سنة المالية«. 
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لكن هذه الآلية لي�ست منظمة بطريقة وا�سحة ودقيقة خا�سة فيما يخ�ص انق�ساء الأ�سهر الثالثة التي 
ين�ص عليها قانون الموازنة العامة وال�سوؤون المالية رقم )7 /1998( )حرب 2006، 23(.)30( 

اأما م�سروع الد�ستور الفل�سطيني فاإنه ينظم هذه العملية بطريقة مختلفة، فقد ن�ست المادة 92 على اأن 
الحكومة تقدم م�سروع قانون الموازنة العامة اإلى المجل�ص النيابي قبل اأربعة اأ�سهر على الأقل من بدء 
عف المدة المن�سو�ص عليها في القانون الأ�سا�سي(، بعدها يكون اأمام المجل�ص  ال�سنة المالية )وهو �سِ
النيابي مدة اأق�ساها خم�سة اأ�سهر من تاريخ تقديمها للمناق�سة والت�سويت على بنود الموازنة واأبوابها. 
اأما اإذا لم يبت المجل�ص نهائيًا في م�سروع الموازنة العامة خالل تلك المدة فعندها يحق لرئي�ص الدولة 

بناًء على قرار من مجل�ص الوزراء اأن ي�سدر الموازنة بال�سكل الذي قدمت به اإلى المجل�ص النيابي. 

من الجدير بالذكر اأن القانون الأ�سا�سي )م. 62( وم�سروع الد�ستور )م. 97( يلزمان الحكومة بعر�ص 
اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  كما  النيابي.  الت�سريعي /المجل�ص  المجل�ص  على  للميزانية  الختامي  الح�ساب 
الملحقة والتطويرية  بالميزانيات  اأنه ي�سمح  اإل  الدولة،  اأقر بوحدانية ميزانية  واإن  الأ�سا�سي  القانون 
)م. 91(. ل يبدو باأن القانون الأ�سا�سي ي�سمح بذلك واإن تطرق »لموازنات ملحقة« )م. 60( دون اأن 
يعطي اأي تفا�سيل اأخرى عنها. في المقابل ينفرد القانون الأ�سا�سي باإعطاء الحق لل�سلطة الفل�سطينية 
بتكوين »احتياطي مالي ا�ستراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالت الطوارئ« دون تحديد الم�ستفيد من 

هذا الحتياطي وكيف ومتى. 

المطلب الثاني: المبادئ الد�صتورية الخا�صة باإدارة المال العام
العام:  المال  باإدارة  خا�سة  د�ستورية  مبادئ  على  الد�ستور  وم�سروع  الأ�سا�سي  القانون  من  كل  يحتوي 
المبداأ الأول هو عدم جواز فر�ص ال�سرائب العامة والر�سوم اإل بقانون )م. )88( من القانون الأ�سا�سي 
من   )62( )م.  الدولة  تجاه  المواطنين  واجب  لكونها  وذلك  الد�ستور(  م�سروع  من  و)99(  و)62( 
اأن ينظم الإعفاء منها مراعيًا بذلك الم�ساواة والعدالة  القانون  م�سروع الد�ستور(. مع ذلك ي�ستطيع 
في  الأخيرة  لهذه  مقابلة  مادة  يوجد  ل  اأنه  العلم  مع  الد�ستور(؛  م�سروع  من   )99( )م.  الجتماعية 
القانون الأ�سا�سي. اأما المبداأ الثاني فهو اأن جميع الإيرادات تورد اإلى الخزينة العامة )م. )91( من 
اأموال  من  جزء  اأي  تخ�سي�ص  يجوز  ل  اأنه  كما  الد�ستور(،  م�سروع  من   )99( وم.  الأ�سا�سي  القانون 
الخزينة العامة اأو الإنفاق منها اإل وفق ما يقرره القانون. كما يلزم القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور 

)30(  تجدر الإ�سارة اإلى اأن الرئي�ص عبا�ص اأ�سدر قانون رقم )6( ل�سنة 2006 ب�ساأن تقديم م�سروع قانون الموازنة العامة لل�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية ل�سنة 2006 وهو من �سمن القوانين التي تبناها الرئي�ص مبا�سرة بعد النتخابات الثانية وبعد م�سادقة 
المجل�ص الت�سريعي الأول )في جل�سة 29  اآذار 2003( المثيرة للجدل وفيه يمدد المدة ال�سرورية لتقديم الموازنة العامة )م. 

1( ويعمل فيه فقط لمرة واحدة )م. 2( وي�سري من تاريخ �سدوره )م. 3(. 

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

اأن يتم التنظيم عن طريق قانون الإجراءات الخا�سة بمنح المتيازات اأو اللتزامات المتعلقة با�ستغالل 
 ،)98( و  الأ�سا�سي  القانون  من   )95(  ،)94(  ،)92( )م.  العامة  والمرافق  الطبيعية  الثروة  موارد 

)100( من م�سروع الد�ستور(.

المطلب الثالث: الآليات الد�صتورية لحماية المال العام
بح�سب النظام الد�ستوري القائم حاليًا في الأرا�سي الفل�سطينية هناك طريقتان لحماية المال العام: 
1( خلق موؤ�س�سات تهدف اإلى م�سوؤولية اأكبر تجاه المال العام؛ 2( خلق اأنظمة وقواعد تلزم الموؤ�س�سات 

اأ�سار  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  اأن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر  المالية.  ال�سفافية  على  بالحفاظ  العامة 
اإلى وكالتين: �سلطة النقد الفل�سطينية وديوان الرقابة المالية والإدارية التي تم اإن�ساوؤها بقانون رقم 

)15 /2004( لتحل محل هيئة الرقابة العامة التي تم اإن�ساوؤها بقرار رقم )22 /1994(.

بح�سب القانون الأ�سا�سي، ُيعين محافظ �سلطة النقد  -  وهي موؤ�س�سة �سبيهة ببنك مركزي -   »بقرار من 
رئي�ص ال�سلطة الوطنية وي�سادق على تعيينه من قبل المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني« )م. 93(. هذه 
فيها  القرار  ا�ستقاللية  وت�سمن  الأخرى  الموؤ�س�سات  تجاه  النقد  �سلطة  ا�ستقاللية  ت�سمن  الإجراءات 

كون التعيين يتم من قبل ال�سلطات العليا. 

الموجهة  التهم  على  للرد  كو�سيلة  ا�ستحداثه  تم  والذي  والإدارية،)31(  المالية  الرقابة  ديوان  اأما 
لل�سلطة بالف�ساد، فهو مخول بتقديم تقارير �سنوية اأو عند الطلب للمجل�ص الت�سريعي ولرئي�ص ال�سلطة 
الفل�سطينية. كما يجد الديوان في القانون الأ�سا�سي اإطاره القانوني )م. 96( والذي ين�ص على طريقة 
تعيين رئي�ص ديوان الرقابة والتي ت�سبه طريقة تعيين محافظ �سلطة النقد. وبالرغم من كون �سالحيات 
الديوان محدودة باإ�سدار التقارير اإل اأنه ك�سب م�سداقية �سعبية بعد ن�سره تقريرًا حول �سوء ا�ستخدام 
المال العام بح�سب وثائق مالية ر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية عام 1997، الأمر الذي كان اأ�سا�سًا لبدء 
اأن هاتين الموؤ�س�ستين لم تتم الإ�سارة لهما في م�سروع  اإل  تحقيق حول هذه الق�سية. تجدر الإ�سارة 
الد�ستور وهذا يحتاج لإعادة نظر، اإذا ما اأخذنا بعين العتبار الدور الإيجابي الذي تلعبه �سلطة النقد 

وديوان الرقابة المالية والإدارية. 
في  اأكبر  وم�سوؤولية  �سفافية  ل�سمان  اآليات  يحويان  الد�ستوريين  الن�سين  كال  ذلك،  من  الرغم  على 
الت�سرف في المال العام، اإذ ُيطلب من النواب والوزراء ورئي�ص الوزراء اأن يقدموا اإقرارًا بالذمة المالية 
لهم ولعائالتهم داخل الدولة اأو خارجها على اأن تحفظ الإقرارات في هيئة ق�سائية ل�سمان ال�سرية اإل 
لغايات التحقيق ومن قبل ال�سلطات المخت�سة )المحكمة العليا في القانون الأ�سا�سي م. )54( و)80( 

 http: / /www.facb.gov.ps :31(  لمزيد من المعلومات، يمكن الطالع على ال�سفحة الرئي�سية للديوان(
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والمحكمة الد�ستورية في م�سروع الد�ستور م. )80( و )140((، الإجراء نف�سه مطلوب من رئي�ص الدولة 
بح�سب م�سروع الد�ستور )م. 116(؛ لكن ل �سيء من هذا القبيل ذكر في القانون الأ�سا�سي. 

المبحث الثاني: اإ�سالح اإدارة المال العام 

حاز الإ�سالح في مجال اإدارة المال العام على اهتمام كبير منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية، لكنه دخل 
مرحلة جديدة بعد النتفا�سة الثانية وما تبعها من اأحداث لدرجة اإدخاله في خارطة الطريق ال�سادرة 
�سفافية  ل�سمان  المالية  ال�سوؤون  في  اإ�سالحات  بتبني  ال�سلطة  قامت  وقد  الدولية.  الرباعية  عن 
اأن  اإلى  اأكبر مقابل الح�سول على م�ساعدات مالية و�سيا�سية خارجية. تجدر الإ�سارة هنا  وم�سوؤولية 
الفل�سطيني،  المدني  المجتمع  ومن  نف�سه  الت�سريعي  المجل�ص  من  ذلك  قبل  تعالت  الإ�سالح  اأ�سوات 

واللذين لعبا وما زال دورًا رئي�سيًا في هذا التجاه، واإن كان لكلٍّ منهما اأ�سبابه. 
ل�سك اأن هناك اإجماع على اأن اإدارة المال العام من بين اأولويات الإ�سالح، اإل اأنه ل يوجد اتفاق على 
الأ�سا�سية  المبادئ  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  لكن   .)2005 )خالد  ذلك  لتحقيق  الطريقة  اأو  المنهجية 
ال�سرورية لحكم وتنظيم الموؤ�س�سات ذات العالقة بالمال العام لم تحتل مكانة خا�سة في النقا�ص الذي 

دار حول القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور. 

حقيقة، كان تبني القانون الأ�سا�سي نف�سه عام 2002 �سمن حركة الإ�سالح هذه؛ وقد قامت ال�سلطة 
الفل�سطينية بخطوات عدة في اتجاه ال�سفافية والم�سوؤولية في اإدارة المال العام )قديح 2003( لكن ما 

زال هناك الكثير اأمامها لتعمله )حرب 2004ب(. 

اتجاه  في  خطوات  عدة  هناك  جرت   )47  - 46  ،2006( حم�ص  واأبو  الكريم  عبد  الباحثين  بح�سب 
الإ�سالح المالي منذ حزيران 2002 وحتى تموز 2003: 

الناتجة عن  ال�سلطة  اإيرادات  وتحويل  الموحدة،  الخزينة  واإيداعها في ح�ساب  الإيرادات  توحيد   )1

الفل�سطيني،  ال�ستثمار  �سندوق  تحت  لل�سلطة  التجارية  الأعمال  وتوحيد  فيها،  التجارية  الأعمال 
واإجراء تدقيق دوري على ح�ساباتها و�سمان �سفافيتها. 

2( تم اتخاذ خطوات نحو توحيد اإدارة ال�سرائب وربطها باأنظمة الكمبيوتر؛ تم تقديم م�ساعدة تقنية 

من ِقبل �سندوق النقد الدولي والتحاد الأوروبي؛ كما تمت مراجعة قانون �سريبة الدخل ليتالءم 
مع اأف�سل المعايير الدولية.

تحويل  الداخلي؛  للتدقيق  حديثة  دوائر  تاأ�سي�ص  طريق  عن  وذلك  النفقات:  على  الرقابة  تعزيز   )3

النقدي؛  الدفع  البنوك بدل  ال�سخ�سي في  الح�ساب  اإلى  الأمنية  الأجهزة  اإلى  المنتمين  معا�سات 
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قانون  م�سروع  بتح�سير  الت�سريعي  المجل�ص  قيام  طريق  عن  الخارجي  التدقيق  اإجراءات  تعزيز 
جديد للتدقيق الخارجي وذلك ل�سمان ا�ستقاللية مثل هذه الدوائر؛ تقديم تقارير دورية للمجل�ص 
المالية  وزارة  ل�سالح  تعمل  م�ستقلة  وكالة  اإن�ساء  الفل�سطينية؛  ال�سلطة  موؤ�س�سات  الت�سريعي حول 

لمتابعة هذه الق�سايا. 

4( فر�ص تحديدات على تو�سع �سوق العمل في الوظيفة العامة: ليقت�سر دخول اأ�سخا�ص جدد للوظيفة 

فر�ص  الأمنية؛  الأجهزة  في  التوظيف  تحديد  ال�سنوية؛  الموازن  تخوله  الذي  العدد  على  العامة 
التقاعد على �سن 60 �سنة بالن�سبة للموظفين العموميين. 

5( اإ�سالح الموازنة: ت�سميم ميزانية كاملة ومتوازنة لعام 2003 تكون مبنية على افترا�سات واقعية؛ 

دفع الديون المتاأخرة للقطاع الخا�ص؛ تعزيز ال�سفافية عن طريق اللتزام باأجندة الميزانية ون�سر 
الح�سابات المتعلقة فيها. 

6( اإ�سالح نظام التقاعد العام: خطوات في اتجاه اإ�سالح التقاعد العام واإدماج الأجهزة الأمنية في 

في  التقاعد  �سندوق  اإلى  الحكومة  وم�ساهمة  العموميين  الموظفين  نقل  ا�ستئناف  التغطية؛  هذه 
العام 2003. 

7( اإعادة النظر في الحتكارات: �سيطرة وزارة المالية على �سلطة البترول ل�سمان ال�سفافية؛ اإعادة 

اأ�سعار  لتحديد  جديدة  هيكلية  و�سع  ال�سرائب؛  من  الحكومي  والدخل  الأوراق  �سوق  في  النظر 
الأ�سمنت ومنتجات البترول ل�سالح الم�ستهلكين واإزالة الحتكارات. 

قرار مجل�ص  مع  بان�سجام  تمت  المالي  المجال  في  الإ�سالحية  الخطوات  اأن هذه  اإلى  الإ�سارة  تجدر 
الوزراء الذي تم اتخاذه في حزيران 2000 )قديح 2003(. اإنجازات اأخرى قامت ال�سلطة بتحقيقها 
ووزارة  الت�سريعي  المجل�ص  بين  العالقة  تح�سين  ت�سمل:   ،)12  - 8 2004ب،  )حرب  التجاه  هذا  في 
المالية؛ تو�سيح الإجراءات الخا�سة بالموازنة وبال�سوؤون المالية؛ تنظيم ا�ستثمارات ال�سلطة الوطنية؛ 
تفعيل قانون تنظيم الموازنة رقم )7 /1998( والقوانين الأخرى ذات العالقة. هناك اإ�سالحات اأخرى 
اأو  تركيبتها  ل�سعوبة  وهذا  والبعيد  المتو�سط  المدى  على  بها  القيام  اإلى  تحتاج  المالي  المجال  في 
المجال  والإ�سالح في  العام  التقاعد  توحيد نظام  الدخل؛  قانون �سريبة  تعدياًل في  ت�سمل  اأهدافها؛ 
المالية  والم�سوؤولية  ال�سفافية  تعزيز  وفعال؛  متكامل  وخارجي  داخلي  تدقيق  نظام  تاأ�سي�ص  الأمني؛ 

 .)Abdelkarim and Abu Humos 2006, 47( بالن�سبة لمكتب الرئي�ص
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الف�سل الرابع: 

التوجهات العلمانية /الدينية للدولة

ت�سكل ال�سريعة م�سدرًا رئي�سيًا للت�سريع في فل�سطين، بح�سب كل من القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور 
�سيكون  وبالتالي  فل�سطين«  الر�سمي في  الدين  »الإ�سالم هو  بكون  الإ�سارة مرتبطة  الفل�سطيني. هذه 
لل�سريعة الإ�سالمية دوٌر في تاأ�سي�ص القواعد القانونية للدولة قيد الإن�ساء. تجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن 
اإلى الإ�سالم كدين ر�سمي للدولة،  الُن�سخ الأولى من القانون الأ�سا�سي لم تكن تحتوي على اأي اإ�سارة 
النهائي  بال�سكل  اإخراجها  على  الت�سريعي  للمجل�ص  القانونية  اللجنة  عملت  التي  الن�سخة  تلك  بعك�ص 
تمهيدًا لنقا�سها والت�سويت عليها في المجل�ص الت�سريعي.)32( ي�سير هذا التغير اإلى وجود تحول بالن�سبة 
لما ُعرف عن حركة فتح وعن منظمة التحرير ب�سكل عام، وهو كونها »علمانية«. فاإذا ما قمنا بتحليل 
بع�ص الوثائق الر�سمية ال�سادرة عن حركة فتح وعن منظمة التحرير نجد اأن التوجه العام والر�سمي 
كان بناء دولة علمانية ديمقراطية؛ هذا ما يمكن ا�ستنباطه من خطاب الرئي�ص عرفات اأمام الجمعية 
العامة لالأمم المتحدة في 13 /11 /1974، وهي في ان�سجام مع ما ورد في الميثاق الوطني الفل�سطيني 
لعام 1968 )وقبل ذلك اأي�سًا في الميثاق القومي الفل�سطيني لعام 1964(؛ كما وردت هذه الروؤية نحو 

دولة ديمقراطية علمانية اأي�سًا في اإعالن ال�ستقالل عام1988. 
لكن اأيًا من هذه المواثيق تعاملت مع العلمانية كمفهوم يرف�ص الدين اأو الموؤ�س�سات الدينية بل يعترف 
في  يبدو  كما  الثالث.  التوحيدية  الديانات  واأهمية  الفل�سطيني  لل�سعب  الديني  بالميراث  مرة  كل  في 
يطورون  فيها  كانوا  اأينما  للفل�سطينيين  هي  فل�سطين  »دولة  اأن:  على  ين�ص  والذي  ال�ستقالل  اإعالن 
هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالم�ساواة الكاملة في الحقوق، ت�سان فيها معتقداتهم الدينية 
وال�سيا�سية وكرامتهم الإن�سانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اأ�سا�ص حرية الراأي وحرية 
تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الجتماعي 
والم�ساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على اأ�سا�ص العرق اأو الدين اأو اللون اأو بين المراأة والرجل، 
فل�سطين  لتراث  الكامل  الوفاء  اأ�سا�ص  وعلى  الم�ستقل  والق�ساء  القانون  �سيادة  يوؤمن  د�ستور  ظل  في 

الروحي والح�ساري في الت�سامح والتعاي�ص ال�سمح بين الأديان عبر القرون«.
اإل اأن ن�سوء الإ�سالم ال�سيا�سي في فل�سطين، والدور المتنامي لحما�ص منذ النتفا�سة الأولى في ال�ساحة 
العامة وعملها على م�ستوى المجتمع المدني )عن طريق المنظمات الخيرية( وال�سيا�سية )عن طريق 
وفي  عام  ب�سكل  ال�سيا�سة  في  الدين  دور  في  النظر  اإعادة  اإلى  اأدى  ال�سيا�سية(  الحياة  في  الم�ساركة 
ال�سوؤون العامة ب�سكل خا�ص. في الواقع، هناك موؤ�سرات )عن طريق ا�ستطالعات الراأي مثاًل( والتي 

)32(  والتي تمت �ساغتها من قبل اللجنة القانونية للمجل�ص الت�سريعي في 9 تموز 1996 والتي تم ن�سرها ونقا�سها مطوًل. 

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

تدل على اأن هناك تعلق متزايد بالإ�سالم. اإل اأن النطالق من الإ�سارة لالإ�سالم وال�سريعة في القانون 
الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور الفل�سطيني قد ل يعبر بال�سرورة عن درجة »اأ�سلمة« المجتمع الفل�سطيني 

 .)Khalil 2006b, 271 والدولة ب�سكل عام )�سليمان 2005، 14؛
الموا�سيع  من  كانت  خا�ص،  ب�سكل  الفل�سطينية  بالدولة  الإ�سالم  وعالقة  بالمجتمع  الدين  عالقة  اإن 
المهمة التي تم التعر�ص لها باإ�سهاب في النقا�سات التي دارت حول القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور 
الر�سمي  الدين  اإلى  ي�سير  الفل�سطيني  الد�ستور  وم�سروع  الأ�سا�سي  القانون  لأن  خا�سة  الفل�سطيني؛ 
في فل�سطين واإلى كون ال�سريعة م�سدرًا رئي�سيًا للت�سريع )ولي�ص الم�سدر الرئي�سي للت�سريع(. اإل اأن 
النقا�سات بقيت مح�سورة في نخب مجتمعية محدودة ن�سبيًا )�سليمان 2004، 9(. بالمقابل، حاز هذا 
المو�سوع على اهتمام اأجنبي خارجي، وذلك لحر�ص اأولئك الُمعلن على �سرورة بناء دولة ديمقراطية 
يحكمها القانون وتعامل مواطنيها بم�ساواة دون تمييز ب�سبب الدين، وبالتالي حماية الأقليات الدينية 

غير الم�سلمة عن طريق الد�ستور. 

المبحث الأول: الإ�سالم هو الدين الر�سمي

المواد  باأن  نجد  المجاورة،  للدول  الد�ستورية  الن�سو�ص  مع  الفل�سطينية  الد�ستورية  الن�سو�ص  قارنا  لو 
ذات العالقة بالدين ل تختلف كثيرًا عن التوجه الموجود في هذه الدول. وبما اأن الخبرة الفل�سطينية في 
المح�سلة لن تكون منف�سلة عن الخبرات التي عا�سها الإقليم الذي وجدت فيه، فلي�ص من المنطقي اأن 
نجد ن�سو�سًا د�ستورية ت�سذ عن هذا الإطار )Khalil 2006b, 271( اإذ اإن المجتمعات ال�سرقية اأو ال�سرق 

اأو�سطية ب�سكل عام تتميز بتم�سكها بالدين، وتتاأثر من واقع وجود اأكثرية م�سلمة فيها )اأحمد 2000(. 
هناك طرق عدة ت�سير فيها الدول العربية لالإ�سالم في د�ساتيرها: الإ�سالم هو الدين الر�سمي؛ الإ�سالم 
هو دين الدولة؛ الإ�سالم هو دين الأكثرية في الدولة. كل هذه الحتمالت كانت ممكنة اأمام وا�سعي 
الدين  تبنيها هي: »الإ�سالم هو  التي تم  اأن ال�سيغة  اإل  الد�ستور.  الأ�سا�سي و�سائغي م�سروع  القانون 
الأخرى  ال�سماوية  للديانات  اأن  على  لتوؤكد  قدمًا  تم�سي  نف�سها  المادة  ولكن  فل�سطين«.  في  الر�سمي 
قد�سيتها واحترامها )الم�سيحية واليهودية بالإ�سافة اإلى الإ�سالمية طبعًا(. لكن الإ�سارة لالإ�سالم باأنه 
الدين الر�سمي اأو عدمه ل يعني بال�سرورة باأننا اأمام دولة اإ�سالمية اأو دولة علمانية، اإذ اإن الإ�سارة اإلى 
الدين الإ�سالمي، كما يعتقد بع�سهم، ما هو اإل نوع من العتراف الد�ستوري بالإرث الإ�سالمي لالأكثرية 

)الخالدي 2004ب، 112(. 

 )2004 فخر  )اأبو  المبتغاة  العلمانية  الدولة  كنهاية  الإ�سارة  هذه  اإلى  ينظرون  المحللين  بع�ص  لكن 
اأولئك الذين رحبوا بمثل هذه الإ�سارة  »اأ�سلمة« المجتمع الفل�سطيني، بعك�ص  اأي�سًا بداية  ويرون فيها 
يعار�سون وجودها من حيث  اأنهم ل  اأو  البلد  الموجودة في ذلك  الأكثرية  بحكم كونها اعترافًا بدين 
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المبداأ �سريطة األ توؤثر مثل هذه المادة على الم�ساواة بين المواطنين با�سم الدين. ولهذا يمكن تق�سيم 
بهذه  ويرحبون  يقبلون  الذين  اأولئك  اأوًل،  مجموعتين:  اإلى  الإ�سالمي  للدين  الإ�سارة  من  المواقف 
الإ�سارة لالإ�سالم لأنهم يعتقدون باأن هناك عالقة بين الدين )الإ�سالمي( والدولة؛ ثانيًا، اأولئك الذين 

يرف�سون مثل هذه الإ�سارة بحجة اأن الدين يجب ف�سله عن الدولة. 

المطلب الأول: هناك عالقة وثيقة بين الدين والدولة 
ُتقر هذه المجموعة بوجود عالقة وثيقة بين الدين والدولة وبالتالي توؤيد الإ�سارة للدين الإ�سالمي في 

الد�ستور، اإل اأنه يمكن تق�سيم من يدعم هذا التوجه اإلى فريقين: 

مثل هذه  لأن  كافية،  الر�سمي« هي  »الدين  اأنه  الإ�سالم على  اإىل  الإ�سارة  باأن  الأول  الفريق  يعتقد 
الإ�سارة تربط بين المعتقدات الدينية لالأكثرية وهويتهم الوطنية. وبالتالي فاإن مثل هذه الإ�سارة تحمل 
في طياتها معاٍن �سيا�سية اأكثر منها دينية، اإذ اإنها قد تكون الخطوة الأولى نحو بناء دولة اإ�سالمية في 
الم�ستقبل. بالن�سبة اإليهم، الدولة الديمقراطية هي الحل النتقالي الأن�سب، �سريطة اأن تحترم مبادئ 
الإ�سالم اأو على الأقل األ تتناق�ص معها. ُيبرر مثل هذا الموقف اأي�سًا بالتكاء على حقيقة مفادها اأن 

هناك ازدياد في التعلق ال�سعبي والمجتمعي بالدين، والذي رافقه اأي�سًا دعم لالأحزاب الإ�سالمية. 

اأما الفريق الثاين فيعتقد اأن هذه الإ�سارة جيدة ولكنها غري كافية، وبالتالي يعتقد ب�سرورة اإ�سافة مواد 
المنا�سب  الم�سلمين لهذه  باأن تولي غير  الوزراء ب�سبب قناعتهم  الدولة ورئي�ص  اأخرى خا�سة بدين رئي�ص 
�سيوؤدي اإلى عدم تطبيق المبادئ الإ�سالمية اأو ال�ستلهام بال�سريعة لتبني اأو تطبيق القوانين، خا�سة اإذا ما 
كانت ال�سريعة م�سدرًا رئي�سيًا اأو الم�سدر الرئي�سي للت�سريع )اإمام طولكرم وقلقيلية في: كايد 2004، 12(. 

المطلب الثاني: يجب ف�صل الدين عن الدولة 
بح�سب هوؤلء، يجب اإزالة اأي اإ�سارة للدين في الن�سو�ص الد�ستورية )العلي 2004(؛ لكن �سبب هذا 
الرف�ص لالإ�سارة للدين الر�سمي للدولة له مبررات تختلف من كاتب لآخر )الذيب 2003؛ البرغوثي 

2004، 21، 36؛ اأبو فخر 2004؛ الهواري 2004؛ برنامج درا�سات التنمية 2004، 156(: 

Ó  التناق�ص مع مبداأ الم�ساواة في بلد ينوي معاملة المواطنين بدون تمييز ب�سبب الدين؛
Ó  المجتمع الفل�سطيني معني بدولة ديمقراطية ع�سرية مبنية على اأ�سا�ص الم�ساواة بين المواطنين؛
Ó  التعار�ص مع مبداأ �سيادة القانون، كما تن�ص على ذلك الن�سو�ص الد�ستورية، والتي تهدف لحماية

الأفراد من اإمكانية تع�سف ال�سلطات الحاكمة؛ 
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Ó  الم�سلمين لتبرير بع�ص الأعمال �سد غير  ا�ستعمالها من قبل الجماعات الأ�سولية  اإ�ساءة  يمكن 
في الدولة؛ 

Ó  اإذ ت�سمو الدولة على معتقدات الأ�سخا�ص الدولة، ككيان �سيا�سي ذي �سيادة، ل يوجد لها دين، 
والجماعات في داخلها؛ 

Ó  الإ�سارة اإلى فل�سطين كدولة اإ�سالمية يمكن اأن ُي�ستعمل من قبل اإ�سرائيل لتبرير موقفها من اعتبار
اإ�سرائيل دولة يهودية؛ 

Ó  معظم د�ساتير العالم الحديثة ل ت�سير اإلى دين محدد وذلك ب�سبب علمانية هذه الدول. فل�سطين
اأي�سًا تتوق لأن تكون دولة ع�سرية. 

المبحث الثاني: الإ�سارة الد�ستورية لل�سريعة

الإ�سالمية  لل�سريعة  نف�سها  الإ�سارة  الفل�سطيني  الد�ستور  وم�سروع  الأ�سا�سي  القانون  من  كل  يتبنى 
»كم�سدر رئي�سي للت�سريع« وهذا يعني باأن الت�سريع في فل�سطين يمكن اأن يكون له م�سادر اأخرى )كايد 

2004، 13(. من هذا المنطلق، يمكن تق�سيم هذه المواقف اإلى ق�سمين:

المطلب الأول: �صرورة الإ�صارة لل�صريعة في الد�صتور
بح�سب هذه المجموعة، الإ�سارة اإلى ال�سريعة في الد�ستور ل تعني التعر�ص للديانات ال�سماوية الأخرى 

وهو ما يتفق مع تقاليد ال�سعب الفل�سطيني وعاداته. لكن �سمن هذه المجموعة يمكن التمييز بين: 
الإ�سارة  بهذه  القبول  كافية:  للت�سريع  رئي�سي  كم�سدر  ال�سريعة  اإىل  الإ�سارة  باأن  يعتقد  من  اأوًل، 
المادة  تغيير هذه  األزم  واإل  الإ�سالمية  ال�سريعة  لمبادئ  تبنيها  يتم  التي  الت�سريعات  باحترام  مقرون 
لتوؤدي تلك الغاية. لهذا فاإن هناك اأولوية لل�سريعة حتى على القانون والمواثيق الدولية )نا�سر الدين 

ال�ساعر في: كايد 2004، 14(. 
باأن  الرئي�سي للت�سريع: وذلك لرغبة هوؤلء  امل�سدر  ال�سريعة  املادة لت�سبح  ثانياً، يجب تغيري هذه 
ي�سيروا ب�سكل وا�سح عن طريق الد�ستور باأن ا�ستنباط كافة القوانين والت�سريعات في الدولة الفل�سطينية 
يجب اأن تتم من اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وذلك لكونها الطريق لتحقيق العدالة الجتماعية وال�ستقرار 
العام، على الم�ستويات المختلفة، ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.)33( تجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن 
الن�سخة ال�سابعة من القانون الأ�سا�سي والن�سخة الأولى من م�سروع الد�ستور كانت ت�سير اإلى ال�سريعة 
الإ�سالمية بهذه الطريقة مما اأثار حفيظة وتحفظات خبراء محليين واأجانب ب�سبب ما يمكن اأن توؤدي 

له مثل هذه الإ�سارة لل�سريعة. 

)33(  ورقة قدمتها دار الفتوى والبحوث الإ�سالمية �سمن ور�سة عمل حول م�سودة الد�ستور في رام اهلل 23  تموز 2003. 
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ثالثاً، �سرورة وجود علماء يف ال�سريعة �سمن ق�ساة املحكمة الد�ستورية: بالن�سبة لهوؤلء، الإ�سارة اإلى 
م�سدر رئي�سي اأو الم�سدر الرئي�سي للت�سريع ل تعني �سيئًا اإذا لم تتم الرقابة على قيام الم�سرع باحترام 
اأن يكون من بين ق�ساة المحكمة  اأنه من ال�سرورة بمكان  ال�سريعة الإ�سالمية؛ ولتحقيق ذلك، يرون 

الد�ستورية علماء في ال�سريعة الإ�سالمية )كايد 2004، 16(. 

المطلب الثاني: �صرورة تجنب الإ�صارة لل�صريعة في الد�صتور
تتفق هذه المجموعة على �سرورة اإزالة اأي ن�ص في الد�ستور ي�سير اإلى ال�سريعة الإ�سالمية، اإل اأن بع�سهم 
قد يكتفي بتعديل المادة الموجودة لت�سبح: »مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية هي اإحدى م�سادر الت�سريع« وهي 
�سياغة مف�سلة على »م�سدر« اأو »الم�سدر« )الهواري 2004، 21(. لكن بع�سهم يف�سل اأن تتم �سياغتها 
بطريقة مختلفة كلية اإذا لم نرغب في اإلغائها، لت�سبح على �سبيل المثال: »مبادئ حقوق الإن�سان ومبادئ 

الديانات ال�سماوية التي ل تناق�ص تلك الحقوق م�سدر من م�سادر الت�سريع« )الذيب 2003(.

اأما التبريرات التي ي�سعها هوؤلء لرف�ص مثل هذه الإ�سارة فهي )كايد 2004، 16(: 

Ó  الدين والعقيدة تدخل �سمن الم�ساحة الخا�سة لعالقة الأفراد مع اهلل )�سمارة 2003، 14(؛
Ó  ال�سريعة تتناق�ص مع الم�ساواة المن�سو�ص عليها في الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان، والتي ي�سار

اإليها اأي�سًا في القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور الفل�سطيني )الذيب 2003، 3(؛ 
Ó  على القوانين ب�سكل عام والد�ستور ب�سكل خا�ص اأن تكون وا�سحة وغير قابلة للتاأويل وهو ما لن

يحدث اإذا ما تمت الإ�سارة لمبادئ ال�سريعة والتي ل يوجد اتفاق واإجماع وو�سوح حول ما تحتويه 
)عزمي ال�سعيبي في كايد 2004، 14(؛ 

Ó  هناك من يرى في ال�سريعة ك�سرورة في درا�سة فل�سفة �سياغة وفقه القوانين واأ�س�سها واأ�سبابها
)�سامي  القانون  اأمام  المتخا�سمة  الفئات  بين  الدين كحكم  ي�سع  اأن  يف�سل  ل  ولكن  وخلفياتها 

م�سلم في: كايد 2004، 16(؛ 
Ó  يمكن اأن تقوم بع�ص الجماعات الأ�سولية با�ستخدام هذه المادة لفر�ص ال�سريعة واأحكامها على

الحياة العامة والخا�سة للمواطنين )اأبو فخر 2004، 18(؛ 
Ó  ال�سريعة تتناق�ص مع اأهداف وجود مجتمع مدني )العلي 2004، 38(؛
Ó  المختلفة بالقوميات  تعترف  الم�ستقبل بدولة واحدة  المطالبة في  اإمكانية  تتناق�ص مع  ال�سريعة 

)اأبرا�ص 2003(. 

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

بع�سهم يف�سل الربط بين الأفراد والدولة عن طريق الهوية والنتماء الوطني بدل الدين )جرار في: 
كايد 2004: 17( وذلك لأن الهوية الوطنية الفل�سطينية تتجاوز ديانة واحدة لت�سم مجموعات تختلف 
من حيث الدين ولكن يربطها التاريخ واللغة والجغرافيا والثقافة الواحدة )اأبرا�ص 2003(. بالن�سبة 
اإلى  الإ�سارة  ولكن  بالإ�سالم  تدين  التي  الأكثرية  على  لتدل  كافية  الر�سمي  للدين  الإ�سارة  لغيرهم، 
 .)131  ،2004 الم�ستقبل )ريحان  في  ا�ستعمال  و�سوء  فهم  �سوء  اإلى  توؤدي  قد  ال�سكل  بهذا  ال�سريعة 
اأما بالن�سبة للجنة الد�ستورية، كما عبر عن ذلك رئي�سها، فالإ�سارة للدين وال�سريعة مرتبطة بال�سعب 
كايد  في:  �سعث  )نبيل  عام  ب�سكل  متدين  �سعب  اأنه  عل  الكثيرة  الموؤ�سرات  تدل  والذي  الفل�سطيني 
2004، 17(.)34( وبح�سب نبيل �سعث اأي�سًا، فاإن الجماعات الم�سيحية المعنية في مثل هذه الإ�سارة قد 

تمت ا�ست�سارتهم حول هذه النقطة؛ كما اأكد بع�سهم باأن القيادات الدينية بعثت بتعليقاتها حول هذا 
المو�سوع )الأب رائد عو�ص في: نواه�سة 2004، 122(.)35(

المبحث الثالث: طريقة ثالثة لفهم العالقة بين الدين والدولة 

المطلب الأول: الإ�صالم هو دولة فقط؟
اإن النقا�سات التي دارت حول المواد الد�ستورية المتعلقة بالإ�سالم وال�سريعة تو�سعت اأحيانًا لت�سبح نقا�سات 
مجردة حول عالقة الدين بالدولة ب�سكل عام؛ اإن درجة الف�سل بين الدين والدولة تختلف باختالف الأنظمة 

الد�ستورية للدول، ولكن يمكن ت�سنيف هذه الحتمالت كالتالي )ريحان 2004، 129(: 

Ó  خ�سوع نظام الحكم لدين ما، وهي حالة نادرة في الدول المعا�سرة؛
Ó  تعاي�ص الدولة مع دين ما، وهي تنطبق على الدول العلمانية والتي تف�سح له مجاًل يتحدد من دولة

لأخرى؛ 
Ó  اإهمال الدولة للدين؛ وهذه حالة تعتمد على درجة الوعي والأهمية التي توليها المجتمعات للدين؛
Ó  معاداة الدولة للدين ومحاربته، �سواء في الممار�سات الدينية اأو في عمل الموؤ�س�سات الدينية، كما

هو الحال في التحاد ال�سوفيتي �سابقًا. 

الدول  على  باأنه   )157  ،155  ،2004 التنمية  درا�سات  برنامج  في  الم�سري؛  )هاني  البع�ص  يعتقد 
المتطرفين  الخيارين  اأمام  الأف�سل  الحل  هو  هذا  لأن  الدولة  عن  الدين  �سوؤون  تف�سل  اأن  الحديثة 

)34(  انظر ا�ستطالع الراأي رقم 14 لعام 2003 والذي ن�سره برنامج درا�سات التنمية في جامعة بيرزيت  )الملحق الثالث(. 

)35(  اإل اأن بع�ص الباحثين تو�سلوا اإلى عك�ص هذه النتيجة والتي مفادها اأنه لم تكن هناك نوع من الإ�ست�سارة الم�سبقة للقيادات 

الدينية )كايد 2004، 17 - 18(. 
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يتم  الحالة  هذه  في  الدين.  بمحاربة  الدولة  قيام  اأو  والدولة،  الدين  بين  الكاملة  الوحدة  الآخرين: 
التعامل مع الدين على اأنه عالقة �سخ�سية بين الإن�سان واهلل بينما يبقى الوطن للجميع. وبح�سب هذا 
الت�سور، يتم التعامل مع الدين الإ�سالمي على اأنه دين مثل غيره من الديانات، وبالتالي فهو لي�ص نظامًا 
�سيا�سيًا؛ اأما تطبيق ال�سريعة في الدول المعا�سرة والذي يهدف اإلى اإقامة دولة اإ�سالمية فهو م�سروع 

�سيا�سي ولي�ص ديني.

المطلب الثاني: الإ�صالم ال�صيا�صي 
اإذا ما تمت المقارنة بين القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور الفل�سطيني من جهة والمواثيق ال�سادرة 
عن منظمة التحرير من جهة اأخرى، يتبين باأن الأخيرة لم ت�سر اإلى الإ�سالم كدين ر�سمي اأو لل�سريعة 
اإ�سرائيل  اأما ال�سبب في ذلك فيعود لرغبة المنظمة في تجنب تقديم ال�سراع مع  كم�سدر للت�سريع؛ 
وال�سهيونية على اأنه �سراع ديني. كما اأن المنظمة كانت علمانية وبالتالي فاإن �سورتها عن الدولة اأي�سًا 

علمانية )عدوان 2005، 93(. 
اإل اأن الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة �سهدت منذ النتفا�سة الأولى ت�ساعدًا ملحوظًا في �سعبية الأحزاب 
الإ�سالمية والتي بداأت تتناف�ص مع الأحزاب الوطنية العلمانية على م�ستوى النقابات، الجمعيات غير 
وبالتالي   .)26  ،2005 المحلي )عدوان  الدعم  لتجميع  والتي تهدف  المحلية  والموؤ�س�سات  الحكومية 
تاأتي الإ�سارة اإلى الإ�سالم وال�سريعة في الن�سو�ص الد�ستورية كنوع من محاولة لمنحها �سرعية تتالءم 
مع حاجات المجتمع الفل�سطيني. وبالتالي تقدم الإ�سارة لالإ�سالم وال�سريعة على اأنه تعبير على هذا 
ال�سراع بين فل�سطينيي الداخل وفل�سطينيي الخارج، وهي تعك�ص الجدلية القائمة بين منظمة التحرير 

وال�سلطة الفل�سطينية وروؤيتهما عن الدولة. 

لجبهة  فبالن�سبة  الد�ستورية؛)36(  الن�سو�ص  على  بالتعليق  ال�سيا�سية  الأحزاب  ممثلي  بع�ص  قام  لقد 
الناحية  من  انتكا�سة  »ي�سكل  للت�سريع  كم�سدر  ال�سريعة  اإلى  الإ�سارة  الفل�سطيني،  ال�سعبي  الن�سال 
الت�سريعية في ظل الت�سريعات التي طرحت في مرحلة التحرر الوطني، فالميثاق الوطني الأول طرح 
الدولة الديمقراطية العلمانية، ووثيقة ال�ستقالل كانت اأقرب ل�سكل النظام العلماني للدولة الفل�سطينية، 
الذي  الأ�سولي  الديني  التيار  تاأثير  نتراجع تحت  اأن  الدولة  اإقامة  وبالتالي ل يجوز ونحن نقترب من 
ا�ستقاق  الت�سريع من خالل  على  �سيطرته  المجتمع من خالل  على  فعلية  �سيطرة  اإلى  ونفوذه  �سيمتد 
ي�سرب  دينية  وطوائف  ملل  اإلى  الفل�سطينيين  المواطنين  تق�سيم  اأن  كما  لل�سريعة،  ا�ستنادًا  القوانين 

فكرة المواطنة والم�ساواة ول يمكن اأن يكون هذا« )برنامج درا�سات التنمية 2004، 257(. 

)36(  واإن ل يمكن الجزم باأن هذه المواقف ت�سكل الموقف الر�سمي للحركة اإل اأن تعليق ممثلي الأحزاب على الن�سو�ص الد�ستورية 

وعلى المواد الخا�سة بالدين وال�سريعة يعبر عن التوجهات العامة للحركة. 
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وال�سريعة  بالدين  الخا�سة  الد�ستورية  المواد  يعتبر  فاإنه  فل�سطين  لتحرير  ال�سعبية  الجبهة  ممثل  اأما 
باأنها معيبة من النواحي التالية: )اأ( الكتفاء بالن�ص على م�سدر واحد فقط من الت�سريع، دون الن�ص 
على غيرها. )ب( مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية تنطوي على عمومية و�سبابية، وعدم التحديد، وفهمها 
الحكم  ق�سايا  في  الدولة  عن  الدين  ف�سل  فكرة  يعيق  الن�ص  )ج(  وتاأويل.  تف�سير  من  لأكثر  خا�سع 
والت�سريع. د. الن�ص ين�سف مفهوم المواطنة، خا�سة عندما يقر حق الطوائف والديانات في تنظيم 

اأحوالهم ال�سخ�سية وفقًا ل�سرائعهم ومللهم. 
اإن م�ساركة حما�ص في النتخابات الت�سريعية التي تمت في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة و�سعت النقا�ص 
حول الإ�سالم ال�سيا�سي؛ اإل اأن الإ�سالم ال�سيا�سي )اإذا ما عرف على العمل ال�سيا�سي الذي يجد اأ�سا�ساته 
الوطنية  الحركة  تاأثير قوي على  لها  اأن  اإذ  للفل�سطينيين  بالن�سبة  لي�ص ظاهرة جديدة  الإ�سالم(  في 
الفل�سطينية منذ بداياتها )ال�ساعر 2004، 5(. حتى حركة فتح، والتي اعتبرت ل�سنوات عديدة على 
اأنها تج�سيد للحركة الوطنية الفل�سطينية »العلمانية«، فهي اأي�سًا لها جذور اإ�سالمية )خالدي 1995، 
8(. وبالتالي فاإن الإ�سارة اإلى الإ�سالم ال�سيا�سي لي�ص مح�سورًا بالحركات الإ�سالمية اأو الدينية؛ كما 

اأن غياب الخطابات العلمانية الموحدة اأدى اإلى ا�ستعمال الخطاب الديني من قبل الأحزاب العلمانية 
كما بالن�سبة للحركات الإ�سالمية )حبيب 2005، 103؛ عجرمي 2005، 117(. 

المطلب الثالث: الإ�صارة اإلى الإ�صالم كاعتراف بثقافة وتاريخ
)القبول  وال�سريعة  لالإ�سالم  الد�ستورية  الإ�سارة  حول  �سبق  الذي  الطرح  عن  هنا  المواقف  تختلف 
والت�سجيع اأو الرف�ص والدعوة لالإلغاء( اإذ اإن تركيز هوؤلء يذهب باتجاه توفير اآليات د�ستورية لحماية 
الأفراد والأقليات بدل التركيز على الإ�سارة اإلى الدين اأو عدمه، اإذ اإن قيمة الإ�سارة الد�ستورية لالإ�سالم 
وال�سريعة تعتمد ب�سكل رئي�سي على دور الإ�سالم وال�سريعة في النظام القانوني الفل�سطيني. بالن�سبة 
تاريخية؛  ثقافة وح�سارة  الإ�سالم ق�سية  ي�سكل   ،)Khalil 2006b 2005؛  المجموعة )�سليمان  لهذه 
هذا يعني باأنه ل يوجد اأي تناق�ص في هذا الموقف مع المطالبة بعلمانية الدولة، اإذ اإن الدولة يمكنها 
اأن تكون كذلك اأما المجتمع فال؛ وبالتالي فاإنهم يقبلون بالإ�سارة اإلى الإ�سالم لأنهم يعترفون باأهمية 

دين معين بالن�سبة لبع�ص المجتمعات. 

هذا يعني باأن الإ�سارة الد�ستورية لالإ�سالم تاأتي لتعترف بالأ�سول الفل�سطينية الم�ستركة في الثقافة 
العربية الإ�سالمية. لكن الإ�سارة اإلى ال�سريعة كم�سدر للت�سريع تعطي هذه المواد �سلطة تتجاوز البعد 
اأنهم دعوا  اإل  بالإ�سالم،  الخا�سة  المادة  يعتر�ص على  لم  واإن  بع�سهم،  فاإن  لهذا  لالإ�سالم.  الثقافي 
اإلى اإلغاء المواد التي ت�سير لل�سريعة خا�سة واأن مثل هذه الإ�سارة قد تكون عر�سة لتف�سيرات �سيا�سية 
متغيرة ومتذبذبة �سواء على الم�ستوى الداخلي اأو الخارجي؛ كما اأنه يمكن اأن يتم ا�ستغاللها من قبل 
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ال�سلطة الحاكمة ل�ستعمال الدين لتبرير حكم غير ديمقراطي اأو لتقوية النظام القائم )حبيب 2005، 
الحاكم  بين  �سمني  عقد  هناك   ،)Abu Sway 2006, 108( �سوي  اأبو  لم�سطفى  بالن�سبة   .)103

والمحكومين يتم من خالله الطاعة للحاكم مقابل قيام الأخير باحترام ال�سريعة. لكن هناك اأي�سًا في 
التاريخ الإ�سالمي نوع من الت�سامح مع الحكام انطالقًا من فكرة اأن الن�سياع لحاكم مطلق وديكتاتوري 

اأف�سل من الوقوع في الفتنة. 

اإن من ل يعار�ص الإ�سارة الد�ستورية لالإ�سالم يركز على �سرورة األ توؤدي مثل هذه الإ�سارة اإلى تعقيدات 
اأكبر، اإذ اأن الإ�سارة للدين الإ�سالمي وهو دين الأكثرية في فل�سطين ل يتعار�ص بال�سرورة مع الحرية 
الدينية؛ بالمقابل، عدم الإ�سارة لالإ�سالم ل تعني بال�سرورة باأن الحرية الدينية م�سونة. بالتالي فاإن 
الإ�سارة لالإ�سالم ل يجب اأن توؤدي اإلى تطبيق ال�سريعة في فل�سطين )عزمي ال�سعيبي في: كايد 2004، 13(. 

اإن الدولة الدينية اأو التي تخ�سع فيها ال�سلطات المدنية لرجال الدين تطبق ال�سريعة كاإرادة اإلهية بعك�ص 
كالم  في  ال�سلطات  اأ�سل  ي�سبح  وبالتالي  بحتة،  ب�سرية  اإرادة  عن  ينتج  الذي  ذلك  الو�سعي،  القانون 
الدولة  اإذا كانت  اأوتوماتيكي حول ما  ا�ستنتاج  اإلى  توؤدي  لل�سريعة ل  الد�ستورية  الإ�سارة  فاإن  اهلل، بذلك 
الفل�سطينية دينية. على العك�ص، فكرة الإ�سارة اإلى ال�سريعة في الد�ستور، ما هي اإل نتيجة اإرادة علمانية 
اإلى اأ�سلها الإلهي بل في  بحتة. هذا يعني باأن م�سدر اإلزامية ال�سريعة في نظام د�ستوري معين ل يعود 
تقنينها اأي في كونها اأ�سبحت قانونًا و�سعيًا؛ بكلمات اأخرى، اإن وجود ال�سريعة في الن�سو�ص الد�ستورية 

يعني ل محالة باأن اأ�سا�سها لم يعد كونها اإرادة اإلهية بل كونها اإرادة علمانية )خليل 2005(. 

ولكي نفهم المادة الخا�سة بمبادئ ال�سريعة، يجب المقارنة بين الفقه الإ�سالمي والأنظمة القانونية 
الأخرى؛ واإذا ما تم اأخذ الو�سع الم�سري نجد اأن الإ�سارة اإلى ال�سريعة كالم�سدر الرئي�ص للت�سريع لم 
يمنع النظام القانوني من التاأقلم مع تطور الواقع الجتماعي والقت�سادي. بكلمات اأخرى، اأ�سبحت 
 Khalil( ال�سكل نهائي  نموذج عقائدي  بناًء على  ولي�ص  الدولة  ت�سعه  قانون  اأنها  ال�سريعة تطبق على 
2006b, 272(. هذا هو الحال في معظم الدول العربية والإ�سالمية المجاورة حيث تم ف�سل الدين 

عن الدولة بحكم الأمر الواقع، خا�سة بعد اأن تم تبني د�ساتير و�سعية )هاني الم�سري في: برنامج 
درا�سات التنمية 2004، 156(. بع�سهم حاول تف�سير الديمقراطية اإ�سالميًا عن طريق خلط ال�سورى 
بالديمقراطية )�سوروقراطية(. في هذه الحالة، الحاكمية تكون هلل بينما يت�سرف الب�سر بحرية في 
المناطق التي لم يتم تنظيمها دينيًا. كما اأنه يمكن في حالت معينة اأن يتم تجاوز ال�سريعة اإذا ما كان 

.)Abu Sway 2004, 109 -  110( في ذلك خال�ص للنف�ص الب�سرية

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

المبحث الرابع: م�ساحات ممكنة لل�سراع بين الد�ستور وال�سريعة

ما هي  لتحديد  الد�ستورية، هناك حاجة  الن�سو�ص  في  والإ�سالم  لل�سريعة  الإ�سارة  النظر عن  بغ�ص 
بين  لل�سراع  الممكنة  الم�ساحات  بع�ص  هناك  ال�سريعة.  اأم  الد�ستور  للقوانين:  الرئي�سية  المرجعية 
الد�ستور وال�سريعة؛ وهي ق�سايا يجب على من ي�سع الد�ستور اأن ياأخذها بعين العتبار. كما اأن البع�ص 
وهي  مبادئ  -    كلمة  بين  الربط  في  منطقي  »تناق�ص  فيها  ال�سريعة«  »مبادئ  اإلى  الإ�سارة  باأن  اقترح 
القاعدة الفكرية العامة لأي نظام – وكلمة ال�سريعة – وهي التطبيقات العينية المحددة للنظام. وقد 
ي�ستدل من هذا الزواج الق�سري بين العام والمحدد اأن الم�سرع قد تهرب من معالجة مو�سوع اأ�سا�سي 
باختيار �سيغة تبدو توفيقية ولكنها في واقع الأمر تفّرق بدًل من اأن توّفق، اإذ اإنها تحمل في ن�سها وفي 

جوهرها تناق�سات ل مهرب منها )ريحان 2004، 131(. 

المطلب الأول: حقوق المراأة 
المراأة  حقوق  لق�سية  بالتعر�ص  الكثيرون  قام  الد�ستورية،  الن�سو�ص  في  ال�سريعة  عن  الحديث  عند 

.)Khalil 2006b, 272 -  273 خليل 2005؛ �سعيد 2004ج؛ جبران 2004؛ ريحان 2004؛(
والد�ستور وطريقة عملهما  الدولة  انتظار  يف�سلون  الذي  اأولئك  ق�سمين:  اإلى  المواقف  تق�سيم  ويمكن 
للحكم على النتائج القانونية المترتبة على الإ�سارة اإلى حقوق المراأة المحمية د�ستوريًا؛ واأولئك الذين 
يرغبون بحل هذه الق�سايا قبل الدولة وقبل تبني الد�ستور لأنه من الأ�سهل تعديل م�سروع الد�ستور من 

اإجراء تعديالت عليه بعد تبنيه. 

و�سمان  المراأة  بحماية  الإ�سالم  قام  الد�ستورية،  اللجنة  عام  اأمين   ،)2004( خ�سان  لعلي  بالن�سبة 
حقوقها الأ�سا�سية بما فيها الم�ساركة في الحياة العامة والجتماعات ال�سيا�سية، والتعبير عن الآراء 
غير  بطريقة  اأي�سًا  ولكن  مبا�سرة  بطريقة  حقوقها  بحماية  قام  الد�ستور  م�سروع  اأن  كما  ال�سيا�سية. 
الدولية  والإعالنات  المواثيق  من  ا�ستنباطها  يمكن  التي  الدولية  المعايير  تبني  طريق  عن  مبا�سرة 

الخا�سة بحقوق الإن�سان عامة. 

اأن المادة )63( من الن�سخة الأولى من م�سروع الد�ستور الفل�سطيني كانت تن�ص  اإلى  تجدر الإ�سارة 
اإن تف�سير مثل هذه المادة قد يوؤدي  اأن الن�ساء �سقائق الرجال، لهن ما لهم وعليهن ما عليهم.  على 
اإلى اإعطاء الأولية اإلى ال�سريعة الإ�سالمية على الد�ستور في حال التناق�ص حول حقوق المراأة؛ ولهذا 
قام البع�ص بانتقاد مثل هذه المادة )Khalil 2006, 259( وقد قامت اللجنة الد�ستورية باإلغائها من 
الن�سخة الثانية والثالثة من م�سروع الد�ستور وتم اإ�سافة مادة مختلفة وهي اأن »حقوق المراأة الد�ستورية 
وال�سرعية م�سونة« )مادة 23(. هذا يعني باأن الحقوق تكاملية وباأنه ل يمكن اأن يتم ا�ستعمال ال�سريعة 
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لتبرير انتهاك حقوق د�ستورية. يمكن اعتبار هذه المادة الجديدة تطورًا اإيجابيًا لكنها ل تعطي اآليات 
بالن�سبة  المراأة  الد�ستور وحقوق  يكفله  بين ما  الم�ستقبل  تناق�ص في  اإمكانية وجود  لمعالجة  وا�سحة 
لل�سريعة الإ�سالمية، كما ل توجد اأي اآلية لفهم الدور الممكن للمحكمة الد�ستورية العليا مع المحاكم 

الدينية وال�سرعية. 

الق�سية هنا تتجاوز ال�سريعة والإ�سالم لت�سل اإلى المجتمع والثقافة. هل �سيوفر القانون مواطنة كاملة 
للجميع اأم �سيقنن القانون الو�سع القائم والذي يعتبر المراأة في كثير من الق�سايا على اأنها مواطنة 
درجة ثانية؟ فعلى �سبيل المثال، عندما تم ا�ستحداث ال�سلطة الفل�سطينية وبداأت باإ�سدار وثائق �سفر، 
علمت الن�ساء باأنها تحتاج اإلى و�سي ذكر. وبعد قيام مجموعات ن�سوية بال�سغط تم تغيير هذا الموقف 
وال�سماح للن�ساء بالح�سول على جواز �سفر �سخ�سي دون الحاجة لو�سي )Bullata 2006, 113(. هذه 
الحادثة ت�سير اإلى قوة وتنظيم الحركات الن�سوية ولكنها ت�سير اإلى وجود ثغرات في النظام الفل�سطيني 

والذي قد يتم ا�ستغالله من قبل ال�سلطة التنفيذية وبالتالي اإ�ساءة تف�سير القوانين الموجودة. 

بالن�سبة ل�سعيد )2004ج، 212( الإ�سارة اإلى حقوق الن�ساء )التي تن�ص عليها ال�سريعة( منافية للمنطق 
والواقع، »فلماذا يقوم الد�ستور بتطبيق ال�سريعة على الن�ساء ولي�ص على الرجال!« مثل هذه المادة توؤدي 
اإلى قيام الرجال باإخ�ساع الن�ساء فقط لل�سريعة بينما يطلقون لأنف�سهم العنان. اإن الق�سايا المتعلقة 
مبداأ  تبني  تم  عندما  الد�ستورية، خا�سة  النقا�سات  في  م�ساحة جيدة  على  الجتماعي حازت  بالنوع 
الكوتا الن�سائية في النتخابات الت�سريعية والمحلية؛ ولقد تم ذلك اأي�سًا ب�سبب �سغط المجتمع المدني 
وخا�سة الحركات الن�سوية )Bullata 2006, 114(. اأما المواقف تجاه نظام الكوتا فهي تتاأرجح بين 
الراف�ص كلية ب�سبب مخالفتها لمبداأ الم�ساواة بين المواطنين دون تمييز ب�سبب الجن�ص وبين الدعم 
الكامل لكونها تمار�ص التمييز الإيجابي لمحاربة عدم الم�ساواة الموجودة في الواقع )�سمارة 2003، 

 .)Khalil 2006b 14؛ يو�سف 2005، 67؛ �سعيد 2004ج؛ خليل 2005؛

المطلب الثاني: مبادئ ال�صريعة والقانون الدولي 
على  للت�سريع  الد�ستورية  الإ�سارة  اأثر  حول  الدرا�سات  من  القليل  هناك  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  بداية 
الفل�سطينية  لل�سلطة  الر�سمية  لالإعالنات  المراقب  لكن  2004(؛  الدولية )ريحان  والمواثيق  القانون 
ومنظمة التحرير يكت�سف باأنهما عبرتا في اأكثر من مرة عن رغبتهما في اللتزام بالمواثيق والإعالنات 
حقوق  لحماية  الأولوية  اإعطاء  نيتها  تظهر  الفل�سطينية  فالقيادة  الإن�سان،  بحقوق  الخا�سة  الدولية 
القانون  من   )10( المادة  بح�سب  الد�ستورية.  الن�سو�ص  طريق  عن  دوليًا  بها  المعترف  الإن�سان 

الدرا�صة اخلام�صة )2009(

2 -   تعمل ال�سلطة الوطنية  الأ�سا�سي: »1 -   حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة الحترام. 
الفل�سطينية دون اإبطاء على الن�سمام اإلى الإعالنات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق 
الإن�سان«. هذه المادة تعني باأن القانون الدولي لن يكون �ساريًا بطريقة مبا�سرة في النظام الفل�سطيني 

 .)Milhem 2006, 141( ما لم تتم الم�سادقة عليها من قبل الم�سرع الفل�سطيني

اإمكانية وجود تناق�سات بين ال�سريعة كم�سدر للت�سريع والقانون الدولي،  لكن المواقف تختلف تجاه 
خا�سة في مجال حقوق الإن�سان: فبع�سهم يعتقد باأنه ل يوجد تناق�ص بين ال�سريعة وحقوق الإن�سان 
المعترف بها دوليًا ولكن في حال وجود تناق�ص بين ال�سريعة والمواثيق الدولية، الأولوية بالن�سبة لهذه 
المجموعة هي لل�سريعة )نا�سر الدين ال�ساعر في: كايد 2004، 14(. لكن البع�ص الآخر يف�سر ن�سو�ص 
القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور على اأنها تعطي القانون الدولي الأولوية في حال وجود تناق�ص بين 

القانون الدولي وال�سريعة )جبران 2004، 206(. 

يمكن هنا اأن نعطي مثاًل حول حالة من التناق�ص بين القانون الدولي وال�سريعة )القانون 1996، 30؛ 
Khalil 2006b, 27(؛ فبح�سب الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان وغيرها من المواثيق الدولية ت�سير اإلى 

الحرية الدينية. فهل هناك تناق�ص ممكن بين الحرية الدينية من جهة وبين الإ�سالم الدين الر�سمي 
في فل�سطين؟ ي�سير القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور اإلى حرية العقيدة وحرية ممار�سة الدين؛ اإل 
اأن الحرية الدينية ت�سمل اأي�سًا اإمكانية تغيير الدين اأو عدم وجود ديانة محددة وهو ما ل تن�ص عليه 

الن�سو�ص الد�ستورية )الذيب 2003(. 

والم�سيحية  )اليهودية  التوحيدية  بالديانات  مح�سورة  الدينية  »الحرية«  باأن  اأي�سًا  الإ�سارة  تجدر 
والإ�سالمية(؛ اإل اأن هذه الم�ساألة لم تكن مركزية في النقا�سات الد�ستورية، وقد يعود ال�سبب اإلى ندرة 
وجود اأتباع لديانات اأخرى في الأرا�سي الفل�سطينية. لكن، بما اأن الن�سو�ص الد�ستورية مثل الن�سو�ص 
في  الدولة  �سوؤون  بتنظيم  م�ستقبلية  دعوة  لها  بل  الراهن  الوقت  في  الدولة  �سوؤون  تنظم  ل  القانونية 
الم�ستقبل اأي�سًا؛ وبما اأن ل �سيء يمنع من تغير الواقع الحالي من حيث اإمكانية تواجد اأتباع ديانات 
اأخرى في الأرا�سي الفل�سطينية، فبالتالي هناك حاجة لتعديل هذه المواد لت�سمل اأتباع ديانات اأخرى اأو 

 .)Khalil 2006b, 275( اأولئك الذين لي�ص لهم ديانة خا�سة

اإن الإ�سارة للدين ولل�سريعة في القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور �سبيه اإلى درجة كبيرة بالن�سو�ص 
الد�ستورية في الدول العربية المجاورة؛ اإل اأن للحرية الدينية مكانة خا�سة في الأرا�سي الفل�سطينية 
الثالث.  ال�سماوية  الديانات  مركز  تعتبر  والتي  القد�ص،  في  خا�سة  المقد�سة  الأماكن  لوجود  وذلك 
وبالتالي من الغريب جدًا األ تتم الإ�سارة ب�سكل وا�سح و�سريح اإلى هذه الق�سية، بل تجنبت الن�سو�ص 
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الد�ستورية الحديث عن عن التفاقيات الدولية ذات العالقة والو�سع القائم بالن�سبة لالأماكن المقد�سة. 
في الوقت نف�سه يتم التركيز على كون ال�سراع مع الإ�سرائيليين وال�سهيونية مرتبطًا بحق �سعب في 

 .)Khalil 2006b, 277( تقرير الم�سير ول عالقة له ب�سراع ديني اأو ما �سابه

المطلب الثالث: الأقليات الدينية 
اإن الأكثرية في فل�سطين تدين بالإ�سالم بينما ي�سكل الم�سيحيون اأقلية عددية متواجدة ب�سكل مركز في 
اأنف�سهم  اأن الم�سيحيين الفل�سطينيين راأوا  اإل  بع�ص المدن والقرى. وبالرغم من محدودية عددهم، 
التحرير  عملية  في  غيرهم  مع  �ساركوا  وقد  الفل�سطيني  والمجتمع  ال�سعب  من  جزء  اأنهم  على  دومًا 
بين  بالف�سل  الديانات  تتميز عن غيرها من  الم�سيحية  لكن   .)Khalil 2006b, 278( الدولة وبناء 
ولكنه  جهة  من  ال�سيا�سية  النزاعات  خارج  كموؤ�س�سة  الكني�سة  يبقي  الف�سل  هذا  والدولة؛  الكني�سة 
في  الم�ساركة  ومنها  الوطنية  بواجباتهم  القيام  اأخرى على  الفل�سطينيين كمواطنين من جهة  ي�سجع 
الحياة ال�سيا�سية والتي تعتبر اللتزام بالخير العام )Lahham 2004, 36(. انطالقًا من الم�ساواة 
المن�سو�ص عليها في القانون الأ�سا�سي وم�سروع الد�ستور، فاإنه لن يكون هناك اأي امتيازات لأكثرية 

دينية على غيرها �سواء من حيث الحقوق ال�سيا�سية اأو الجتماعية اأو القت�سادية. 

اإل اأن النقا�ص حول المواد الد�ستورية المتعلقة بالدين الر�سمي في فل�سطين وال�سريعة م�سدر للت�سريع 
يعني ذلك  اأن  دون  المواد  بمثل هذه  المرتبطة  النيات  وال�سكوك حول  التحفظات  بع�ص  رافقه ظهور 
باأي حال من الأحوال الت�سكيك في كون الم�سيحيين جزءًا ل يتجزاأ من ال�سعب الفل�سطيني. قال غبطة 
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الموافقة على 
القرارات الكبرى 
الخا�سة بال�سلطة 

الفل�سطينية.

امل�ستوى الثالث

مفاهيم متنوعة من الف�صل بني ال�صلطات
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الف�صل بني ال�صلطات
خلا�س

ني ما هو القطاع العام والقطاع ا
امل�ستوى الرابع: الف�سل ب

 ال�سلطة الت�سريعية
ال�سلطة التنفيذية

ال�سلطة الق�سائية

منظمة التحرير
ال�سلطة الفل�سطينية 

منظمة التحرير 
ال�سلطة الفل�سطينية

منظمة التحرير
ال�سلطة الفل�سطينية

المجل�ص الوطني  -   
المجل�ص المركزي

المجل�ص الت�سريعي
اللجنة التنفيذية 

الرئي�ص 
والحكومة

محاكم ع�سكرية
محاكم نظامية 
ومحاكم دينية / 

�سرعية

فو�ص المجل�ص 
المركزي اللجنة 
التنفيذية بتعيين 

مجل�ص ال�سلطة الأول 
اإلى حين اإجراء 

النتخابات. 

الموافقة على 
القرارات الكبرى 
الخا�سة بال�سلطة 

الفل�سطينية.

ي�سبح اأع�ساء 
المجل�ص الت�سريعي 

اأع�ساء في المجل�ص 
الوطني بحكم 

من�سبهم.

رئي�ص ال�سلطة 
المنتخب هو في 

الوقت عينه رئي�ص 
اللجنة التنفيذية 

ولكن بح�سب القانون 
الأ�سا�سي، يمكن اأن 

ي�سغل هذا المن�سب 
اأي فل�سطيني اآخر.

تطبق محاكم خا�سة 
قانون العقوبات 

الثوري ال�سادر عن 
المنظمة

ازدواجية الق�ساء 
النظامي والديني

فو�ص المجل�ص 
المركزي اللجنة 
التنفيذية بتعيين 

مجل�ص ال�سلطة الأول 
اإلى حين اإجراء 

النتخابات. 

الموافقة على 
القرارات الكبرى 
الخا�سة بال�سلطة 

الفل�سطينية.

امل�ستوى الرابع
ين

خلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املد
القطاع ا

امللحق الأول

المرحلة الولي:

تح�سير ال�سيا�سة  الت�سريعية وم�ساريع القوانين . 
دور  رئي�سي للحكومة

المرحلة الثالثة:

اإ�سدار القوانين من قبل رئي�ص 
ال�سلطة الفل�سطينية؛ ن�سرها في 
الجريدة الر�سمية؛ تبني اللوائح 

التنفيذية ال�سرورية من قبل 
الحكومة.

المرحلة الثانية:

مناق�سة م�ساريع القوانين من قبل 
المجل�ص الت�سريعي وتبنيه بعد 

قراءتين اأو ثالثة بح�سب الحالة.

الملحق الثاني

اإجراءات العملية الت�سريعية

 

امللحق الثاين: اإجراءات العمليه الت�صريعية
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الملحق الثالث

عينة عن بع�س ا�ستطالعات الراأي
برنامج درا�سات التنمية – جامعة بريزيت 

الق�سم الأول: ا�ستطالع الراأي رقم 10 لعام 2003*

اأول -   م�سدر الت�سريعات: انق�سام الفل�سطينيني جتاه امل�سدر الرئي�س للت�سريع 

Ó  يوؤيد 26 % من الم�ستطلعين اأن يكون م�سدر الت�سريع من خالل مبادئ قائمة على اأن حقوق المواطنة
اأو  ال�سيا�سي  الدين والجن�ص والإعاقة والنتماء  تباينات  النظر عن  مت�ساوية لكل فل�سطيني بغ�ص 

العرق، وتباين التاأييد بين م�ستطلعي ال�سفة الغربية 31 % وم�ستطلعي قطاع غزة 22 %. 
Ó  الإن�سان حقوق  على  قائمًا  ال�سا�سي  الت�سريعات  م�سدر  يكون  اأن  الم�ستطلعين  من   % 7 ويوؤيد 

والمواثيق الدولية والقوانين المدنية. 
Ó  ويوؤيد 38 % من الم�ستطلعين اأن تكون مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية م�سدرًا وحيدًا للت�سريع، )بواقع

42 % في قطاع غزة و 34 % في ال�سفة الغربية(. 

Ó  للت�سريع ولكن لي�ص وحيدًا حيث يتم ال�سريعة الإ�سالمية م�سدرًا رئي�سيًا  21 % في مبادئ  ويرى 
ال�سفة  في   % 24 )بواقع  الدولية،  والعهود  والمواثيق  الإن�سان  حقوق  مبادئ  اإلى  اأي�سا  ال�ستناد 
الغربية، و 18 % في قطاع غزة(. ويوؤيد 8 % اأن تكون مبادئ ال�سريعة م�سدرًا رئي�سيًا للت�سريع ولكن 

وفق ما تقره ال�سلطة الت�سريعية من ت�سريعات.

ال�سريعة 
ال�سريعة 	 ب�سروط

حقوق الن�سان

*  http: / /home.birzeit.edu /cds /arabic /opinionpolls /poll10 /analysis.html 

امللحق الثالث

ثانيا -   ال�ستناد لل�سريعة في الحكم: 

Ó  الواقع �سياق  الحكم في  الإ�سالمية في  ال�سريعة  اإلى  ال�ستناد  اأن  الم�ستطلعين  54 % من  ويعتقد 
الفل�سطيني �سيوؤدي لقيام ال�سلطات الحاكمة با�ستغالل ذلك لتثبيت م�سالحها. بينما يرى عك�ص 

ذلك 42 % من الم�ستطلعين. ولم يكن هناك فروق تذكر بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 
Ó  ويرى 77 % من الم�ستطلعين اأنه ل يمكن، و�سمن الواقع المحلي والدولي، اإن�ساء دولة اإ�سالمية على

النمط الإيراني في فل�سطين، وقد وافق على ذلك 76 % من م�ستطلعي ال�سفة الغربية و 78 % من 
م�ستطلعي قطاع غزة. 

ثالثا -   تاأييد نظام �سيا�سي ديمقراطي:

Ó  النظام« اأن  على  تن�ص  والتي  الد�ستور  م�سودة  في   )11( المادة  الم�ستطلعين  من   % 66 يوؤيد 
في   % 69 ذلك  واأيد  ال�سيا�سية«.  التعددية  على  يقوم  برلماني  ديمقراطي  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي 

ال�سفة الغربية و63 % في قطاع غزة. 
Ó  المادة )23( في م�سودة الد�ستور والتي تن�ص على: »الفل�سطينيون الم�ستطلعين  92 % من  يوؤيد 

الجن�ص  اأو  العرق  ب�سبب  بينهم  تمييز  ل  والواجبات،  الحقوق  في  �سواء  والق�ساء  القانون  اأمام 
الغربية  ال�سفة  بين  التاأييد ما  ن�سبة  الإعاقة«. وتقاربت  اأو  ال�سيا�سي  الراأي  اأو  الدين  اأو  اللون  اأو 

)91 %( وقطاع غزة )93 %(.

رابعا -   دور للدولة في تطوير اأو�ساع الن�ساء:

في  الحق  الفل�سطينية  »للمراأة  للد�ستور:  التالي  الن�ص  اإ�سافة   )% 82( الم�ستطلعين  غالبية  اأيد 
اإزالة  القانون على  ويعمل  والقت�سادية،  والثقافية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الحياة  في  الم�ساهمة 
القيود التي تمنع المراأة من الم�ساركة في بناء الأ�سرة والمجتمع«. وو�سلت ن�سبة التاأييد اإلى 84 % 

في ال�سفة الغربية و81 % في قطاع غزة.

 

عينة عن بع�س ا�صتطالعات الراأي
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الق�سم الثاين: ا�ستطالع الراأي رقم 14 لعام 2003*

يوؤكد ال�ستطالع الهتمام الكبير لدى الفل�سطينيين بالديمقراطية والحريات العامة ومبادئ الم�ساواة 
والتعددية انطالقًا من القوانين، وبرغم انت�سار الهتمام بالدين والتدين 	 كم�ساألة خلقية وقيمية 	 اإل 
اأن هناك ن�سبة كبيرة تعتقد باأهمية ف�سل الدين عن الدولة والحياة ال�سيا�سية مع الحفاظ على روح 

اإن�سانية للدولة والتي تتمثل في الت�سامح واحترام الراأي وحرية الغير والتعددية. 

اأول -   م�سدر الت�سريعات: انق�سام الفل�سطينيني جتاه امل�سدر الرئي�س للت�سريع: 

Ó  يوؤيد 26 % من الم�ستطلعين اأن يكون م�سدر الت�سريع من خالل مبادئ قائمة على حقوق مواطنة
مت�ساوية لكل فل�سطيني بغ�ص النظر عن تباينات الدين والجن�ص والإعاقة والنتماء ال�سيا�سي اأو 

العرق. 
Ó  الإن�سان حقوق  على  قائمًا  الأ�سا�سي  الت�سريعات  م�سدر  يكون  اأن  الم�ستطلعين  من  ويوؤيد  %13 

والمواثيق الدولية والقوانين المدنية. 
Ó  .ويوؤيد 38 % من الم�ستطلعين اأن تكون مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية م�سدرًا وحيدًا للت�سريع
Ó  لي�ص وحيدًا حيث يتم للت�سريع ولكن  ال�سريعة الإ�سالمية م�سدرًا رئي�سيًا  17 % في مبادئ  ويرى 

ال�ستناد اأي�سًا اإلى مبادئ حقوق الإن�سان والمواثيق والعهود الدولية.
Ó  ويوؤيد  6% اأن تكون مبادئ ال�سريعة م�سدرًا رئي�سيًا للت�سريع ولكن وفق ما تقره ال�سلطة الت�سريعية

من ت�سريعات.

على  قائم  �سيا�سي  اجتماعي -    نظام  تاأييد  مع  الدينية،  ال�سفة  للدولة  الأ�سا�سية  ال�سفة  ثانيا -   
التعددية والت�سامح واحلرية وف�سل الدين عن الدولة:

Ó  واإلى المقبلة،  الفل�سطينية  للدولة  اأ�سا�سية  ك�سفة  الدينية  ال�سفة  الم�ستطلعين  من   % 56 يرى 
اأي�سًا من  المقبلة. وهناك  للدولة  اأ�سا�سية  بالديمقراطية �سفة  يرون   % 32 اأي�سًا هناك  جانبهم 

يراها ا�ستراكية 6 % اأو قومية عربية 6 %.

Ó  % 76 يوؤيد 82 % من الم�ستطلعين د�ستورًا قائمًا على الم�ساواة بين الم�سلمين والم�سيحيين، ويوؤيد
من الم�ستطلعين د�ستورًا قائمًا على الم�ساواة بين الرجال والن�ساء. 

Ó  اأغلبية ال�سكان الفل�سطينيين ينظرون بروح عالية من الت�سامح وبعمق لأهمية قيام مجتمع فل�سطيني
تعددي يقوم على مبادئ الم�ساواة والحرية وب�سكل خا�ص فيما يتعلق بالق�سايا الجتماعية. وعند 

�سوؤال الفل�سطينيين عن موافقتهم مع بع�ص الق�سايا، كانت النتائج كالأتي:

*  http: / /home.birzeit.edu /cds /arabic /opinionpolls /poll14 /analysis.html 

امللحق الثالث

)94 %(: ل اإكراه في الدين. •
)93 %(: للمراأة الحق في اختيار �سريك حياتها. •
)88 %(: الدين هلل والوطن للجميع.  •
)87 %(: للمراأة الحق في العمل. •
)81 %(: اأرغب بروؤية نظام ديمقراطي في الدولة الفل�سطينية. •
)81 %(: التدين م�ساألة �سخ�سية ل ن�ستطيع فر�سها على الآخرين.  •
)69 %(: لالأحزاب كافة حرية التكوين والعمل.  •
)59 %(: النظام ال�سيا�سي يجب اأن يقوم على التعددية الحزبية.  •
ل  • حتى  الدولة  ال�سيا�سية  -    الموؤ�س�سة  عن  الدينية  الموؤ�س�سة  ف�سل  الأف�سل  من   :)% 51(

ي�ستغل الحكام الدين لأغرا�سهم ال�سيا�سية. 
Ó  سوؤال� فعند  العقوبات،  قانون  �سمن  »اإ�سالمية«  قوانين  تطبيق  حول  وا�سح  انق�سام  هناك 

الم�ستطلعين حول مدى تاأييدهم لعقوبة قطع يد ال�سارق �سمن الظروف المعي�سية الحالية، اأيد 
هذه العقوبة 51 % من الم�ستطلعين، في حين عار�سها 49 % منهم. 

 

عينة عن بع�س ا�صتطالعات الراأي
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الملحق الرابع

مقارنة بين القانون الأ�سا�سي المعدل 

وم�سروع الد�ستور الفل�سطيني

امللحق الرابع

املو�سوع
القانون الأ�سا�سي املعدل

م�سروع الد�ستور الفل�سطيني – امل�سودة الثالثة*
التعليق

الإ�سارة 
ملنظمة 
التحرير

في الديباجة: »وفي الوقت نف�سه فاإن و�سع هذا 
من قبل المجل�ص الت�سريعي، 

القانون، واإقراره 
ينطلق من حقيقة اأن منظمة التحرير الفل�سطينية 
والوحيد لل�سعب العربي 

هي الممثل ال�سرعي 
الفل�سطيني”.

لم يت�سمن ا�سارة بهذا الخ�سو�ص

 ل يوجد ن�ص �سريح في م�سروع الد�ستور اإلى منظمة 
التحرير لكن المنظمة ت�سارك في عملية تبني 

م�سروع الد�ستور كمرحلة اأولى قبل قيام الدولة. 

 الدولة �ستحل مكان 6.35 ال�سلطة الفل�سطينية ولكن 
م�سروع الد�ستور ل يو�سح م�سير منظمة التحرير 

بعد قيام الدولة. 

الإ�سارة 
ىل الأمة 

اإ
العربية و /اأو 

الإ�سالمية

جزء من الوطن العربي الكبير، 
: فل�سطين  م. 1

وال�سعب العربي الفل�سطيني جزء من الأمة العربية 
والوحدة العربية هدف يعمل ال�سعب الفل�سطيني من 

اأجل تحقيقه.

م. 2 :فل�سطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة 
وال�سعب 

جامعة الدول العربية، 
بميثاق 

فل�سطين 
من الأمتين العربية والإ�سالمية، 

جزء 
الفل�سطيني 

والوحدة العربية هدف يعمل ال�سعب الفل�سطيني لأجل 
تحقيقه.

 فقط م�سروع الد�ستور ي�سير اإلى الأمة الإ�سالمية 
واإلى ميثاق جامعة الدول العربية.

مقارنة بني القانون الأ�صا�صي املعدل وم�صروع الد�صتور الفل�صطيني

 كما وردت في الكتيب الذي اأ�سدره مركز البحوث ال�سيا�سية والم�سحية حيث احتوى على تعليق الباحث ناثان براون على الم�سودة الثالثة لد�ستور دولة فل�سطين. 
 *

http: / /w
w

w
.pcpsr.org /arabic /dom

estic /constitution /2003 /nbrow
na.pdf
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ني 
الف�سل ب

ال�سلطات

عن 
م. 2: ال�سعب م�سدر ال�سلطات ويمار�سها 

طريق ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية 
على اأ�سا�ص مبداأ الف�سل بين ال�سلطات على الوجه 

المبين في هذا القانون الأ�سا�سي.

: ال�سيادة الوطنية ملك لل�سعب وهو م�سدر  م. 63
ال�سلطات، ويمار�ص اخت�سا�ساتها مبا�سرة بال�ستفتاء 
وبالنتخابات العامة، اأو بوا�سطة ممثليه المنتخبين، من 
خالل �سلطاته العامة الثالثة: الت�سريعية، والتنفيذية، 

والق�سائية، وعن طريق موؤ�س�ساته الد�ستورية.
لي�ص لأي فرد اأو جماعة اأن تدعي لنف�سها الحق في 

ممار�سة اأي من هذه الخت�سا�سات.

م. 64: تقوم العالقة بين ال�سلطات العامة الثالثة على 
ال�ستقاللية في ممار�سة اخت�سا�ساتها على اأ�سا�ص مبداأ 
الف�سل والتعاون والتوازن في ما بينها. ولي�ص ل�سلطة 
اأن تمار�ص اخت�سا�سات اأ�سندت اإلى �سلطة اأخرى وفقًا 

لأحكام الد�ستور.

 -   فقط م�سروع الد�ستور ي�سير اإلى اإمكانية اإجراء 
ا�ستفتاء �سعبي وي�سعه كاآلية لممار�سة ال�سيادة 

ال�سعبية مثل النتخابات؛ 

ّل م�سروع الد�ستور اأي�سًا مفهومه للف�سل بين   -   يف�س
ال�سلطات على اأنه نظام رقابة وتعاون متبادلة بين 

ال�سلطات. 

مبداأ �سيادة 
القانون

: مبداأ �سيادة القانون اأ�سا�ص الحكم في  م. 6
فل�سطين، وتخ�سع للقانون جميع ال�سلطات والأجهزة 

والهيئات والموؤ�س�سات والأ�سخا�ص.

م.9: مبداأ �سيادة القانون والعدالة اأ�سا�ص الحكم، 
وتخ�سع جميع ال�سلطات والأجهزة والهيئات والموؤ�س�سات 

والأ�سخا�ص للقانون.

 الإ�سارة اإلى مبداأ �سيادة القانون في كال الن�سين 
الد�ستوريين هي اإ�سارة اإلى اأهميته ووعي الم�سرع 

الد�ستوري لذلك. 

م�سوؤولية 
الدولة

لم يت�سمن ا�سارة بهذا الخ�سو�ص

: تخ�سع جميع اأعمال ال�سلطات العامة في الظروف  م. 10
الإدارية 

والرقابة 
للمراجعة 

وال�ستثنائية 
العادية 

وال�سيا�سية والقانونية والق�سائية. وُيحظر الن�ص في 
القوانين على تح�سين اأي عمل اأو قرار اإداري من رقابة 
الق�ساء. وتلتزم الدولة بالتعوي�ص عن اأ�سرار الأخطاء 
والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم 

بها موظفو الدولة اأثناء اأدائهم مهام وظائفهم.

يبدو اأن م�سروع الد�ستور يتوجه نحو ق�ساء اإداري 
تعوي�سي اأي�سًا، ولي�ص ق�ساء اإداري اإلغائي فقط، 
والذي توكل مهمته بح�سب القوانين ال�ساري في ظل 
ال�سلطة الفل�سطينية اإلى المحكمة العليا ب�سفتها 

محكمة اإدارية. 

امللحق الرابع

الإ�سارة 
لالإ�سالم 
ولل�سريعة

1 -   الإ�سالم هو الدين الر�سمي في فل�سطين 
م. 4: 

 ول�سائر الديانات ال�سماوية احترامها وقد�سيتها.
م�سدر رئي�سي 

مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية 
   - 2

للت�سريع.

م. 5: اللغة العربية هي اللغة الر�سمية والإ�سالم هو الدين 
الر�سمي في فل�سطين. وللم�سيحية ول�سائر الر�سالت 
ذات القد�سية والحترام. ويكفل الد�ستور 

ال�سماوية 
للمواطنين اأيًا كانت عقيدتهم الدينية الم�ساواة في الحقوق 

والواجبات.
م. 7: مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية م�سدر رئي�سي للت�سريع. 
ولأتباع الر�سالت ال�سماوية تنظيم اأحوالهم ال�سخ�سية 
و�سوؤونهم الدينية وفًقا ل�سراِئعهم ومللهم الدينية في 
اإطار القانون، وبما يحفظ وحدة ال�سعب الفل�سطيني 

وا�ستقالله.

 -   ي�سير م�سروع الد�ستور اإلى اللغة والدين في نف�ص 
الجملة وكاأنه يلمح اإلى كون هاتان خا�سيتين لل�سعب 

الفل�سطيني ولتقاليده وثقافته. 

 -   كما ت�سير الن�سو�ص مبا�سرة اإلى عدم م�سا�ص هذه 
المادة بحقوق غير الم�سلمين. 

 -   فقط م�سروع الد�ستور ي�سير اإلى ا�ستمرار تنظيم 
�سوؤون الأحوال ال�سخ�سية من قبل الطوائف الدينية. 

حلكم
نظام ا

: نظام الحكم في فل�سطين نظام ديمقراطي  م. 5
على التعددية ال�سيا�سية والحزبية 

نيابي يعتمد 
وينتخب فيه رئي�ص ال�سلطة الوطنية انتخابًا مبا�سرًا 
من قـبل ال�سعب وتكون الحكومة م�سوؤولة اأمام 

الرئي�ص والمجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني.

: النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ديمقراطي نيابي  م. 8
على التعددية الحزبية ال�سيا�سية، 

برلماني، يقوم 
وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين 
على اأ�سا�ص القانون. 

الأحزاب وممار�ستها لن�ساطها 
وتلتزم الأحزاب بمبادئ ال�سيادة الوطنية والديمقراطية 

والتداول ال�سلمي لل�سلطة عمال بالد�ستور.

 -   الإ�سارة في م�سروع الد�ستور اإلى كون النظام 
الفل�سطيني برلماني؛ لكن هذا يتم ا�ستنباطه بح�سب 
نوع الف�سل بين ال�سلطات ول تتم الإ�سارة له عادة 

في ن�ص الد�ستور؛ 

 -   النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني هو نظام برلماني 
واإن وجدت فيه بع�ص مالمح النظام الرئا�سي؛ مما 
دفع بع�سهم لت�سميته نظام برلماني رئا�سي، �سبه 

رئا�سي، برلماني معقلن... 

مقارنة بني القانون الأ�صا�صي املعدل وم�صروع الد�صتور الفل�صطيني
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ولية 
الرئي�س 
وطريقة 

انتخابه�س

: ... ينتخب فيه رئي�ص ال�سلطة الوطنية انتخابًا  م. 5
مبا�سرًا من قـبل ال�سعب...

: ينتخب رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  م. 34
انتخابًا عامًا ومبا�سرًا من ال�سعب الفل�سطيني وفقًا 

لأحكام قانون النتخابات الفل�سطيني.
: مدة رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  م. 36
هي اأربع �سنوات، ويحق للرئي�ص تر�سيح نف�سه لفترة 
رئا�سية ثانية على اأن ل ي�سغل من�سب الرئا�سة اأكثر 

من دورتين متتاليتين.

: ينتخب الرئي�ص مبا�سرة من ال�سعب لفترة ولية  م. 114
مدتها خم�ص �سنوات ميالدية. ول يجوز اإعادة انتخاب من 

�سغل اأو ي�سغل من�سب رئا�سة الدولة اإل لمرة واحدة.

 -   م�سروع الد�ستور ي�سير اإلى ولية مدتها خم�ص 
�سنوات بعك�ص القانون الأ�سا�سي المعدل الذي ي�سير 

اإلى اأربع �سنوات؛ 

 -   في كلتا الحالتين، ل يمكن اإعادة انتخاب نف�ص 
ال�سخ�ص لأكثر من وليتين متتاليتين؛ 

، لم   -   في القانون الأ�سا�سي لعام 2002 و2003
يكن هناك تحديد لولية رئي�ص ال�سلطة لأن هذه 

الولية كانت تمتد حتى نهاية المرحلة النتقالية. 

ني 
اليم

الد�ستورية

: يوؤدى الرئي�ص قبل مبا�سرة مهام من�سبه  م. 35
اليمين التالية اأمام المجل�ص الت�سريعي بح�سور 

رئي�ص المجل�ص الوطني ورئي�ص المحكمة العليا...

م. 115: يوؤدي الرئي�ص قبل مبا�سرة مهام من�سبه، 
اأمام المجل�ص النيابي، وبح�سور رئي�ص المجل�ص الأعلى 

للق�ساء اليمين الد�ستوري التالي... 

 -   ل ي�سير م�سروع الد�ستور اإلى وجود رئي�ص المجل�ص 
الوطني؛ 

 -   ي�سير القانون الأ�سا�سي اإلى رئي�ص المحكمة العليا 
بينما ي�سير م�سروع الد�ستور اإلى رئي�ص المجل�ص 
الأعلى للق�ساء، واإن يتم تغطية المن�سبين من نف�ص 

ال�سخ�ص. 

امللحق الرابع

�سالحيات 
الرئي�س

م. 38: يمار�ص رئي�ص ال�سلطة الوطنية �سلطاته 
هذا 

على الوجه المبين في 
ومهامه التنفيذية 

القانون.
م. 63: ... وفيما عدا ما لرئي�ص ال�سلطة الوطنية من 
اخت�سا�سات تنفيذية يحددها القانون الأ�سا�سي، 
تكون ال�سالحيات التنفيذية والإدارية من اخت�سا�ص 

مجل�ص الوزراء.

م. 112: رئي�ص الدولة هو رئي�ص الجمهورية، يحمي 
الد�ستور ووحدة ال�سعب، وي�سمن ا�ستمرار بقاء الدولة 
وال�ستقالل الوطني، وال�سير المنتظم لل�سلطات العامة 
وُيمار�ص اخت�سا�ساته، وتحدد م�سوؤولياته وفقًا لأحكام 
الد�ستور. وفيما عدا ما يتم اإ�سناده د�ستورًيا اإلى رئي�ص 
الدولة من اخت�سا�سات تكون الخت�سا�سات التنفيذية 

والإدارية للحكومة من اخت�سا�ص مجل�ص الوزراء.

هي 
 -   ال�سالحيات التنفيذية لرئي�ص ال�سلطة 

تلك التي ين�ص عليها القانون الأ�سا�سي اأو م�سروع 
الد�ستور.

 -   القانون الأ�سا�سي حدد فقط �سالحيات الرئي�ص 
التنفيذية دون الإ�سارة اإلى وجود �سالحيات اأخرى. 
 -   اأفرد م�سروع الد�ستور �سالحيات رئي�ص الدولة 
وهي �سبيهة ب�سالحيات رئي�ص الدولة بح�سب 
الد�ستور الفرن�سي. وهو ي�سير اإلى بع�سها في المادة 
على توقيع رئي�ص 

، ومنها اإلزام الح�سول  124
الوزراء اأو الوزير المخت�ص. 

�سالحيات 
حلكومة 

ا
التنفيذية

هو الأداة 
)الحكومة( 

: مجل�ص الوزراء  63
م. 

التنفيذية والإدارية العليا التي ت�سطلع بم�سوؤولية 
و�سع البرنامج الذي تقره ال�سلطة الت�سريعية مو�سع 

التنفيذ...
م. 68: يمار�ص رئي�ص الوزراء ما يلي: 3 -   تروؤ�ص 

جل�سات مجل�ص الوزراء.

: تناط ال�سلطة التنفيذية بمجل�ص الوزراء. م. 142
: ُيمار�ص رئي�ص مجل�ص الوزراء ال�سالحيات  م. 137
التالية:... يدعو مجل�ص الوزراء لالنعقاد وي�سع جدول 

اأعماله ويطلع رئي�ص الدولة عليه، ويراأ�ص جل�ساته.

 -   ت�ستعمل »الحكومة« و»مجل�ص الوزراء« لالإ�سارة 
لل�سيء نف�سه بح�سب الن�سين الد�ستوريين، بعك�ص 
اأنظمة �سبيهة )فرن�سا( حيث يت�سكل مجل�ص الوزراء 
من رئي�ص الدولة والحكومة )الأخيرة ت�سمل الوزراء 

والوزير الأول(. 
 -   رئي�ص الوزراء هو من يراأ�ص مجل�ص الوزراء اإل في 
الحالت التي يح�سر فيها رئي�ص ال�سلطة اأو الدولة 

وبالتالي يراأ�ص تلك الجل�سات. 
 -   هناك اإ�سارة ل�سالحية الوزراء ول�سالحيات 
الرئي�ص التنفيذية؛ ما تبقى من �سالحيات تنفيذية 

)�سمنية( فهي من �سالحيات مجل�ص الوزراء. 

مقارنة بني القانون الأ�صا�صي املعدل وم�صروع الد�صتور الفل�صطيني
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�سالحيات 
جتاه 

الرئي�س 
حلكومة

ا

: يختار رئي�ص ال�سلطة الوطنية رئي�ص الوزراء  م. 45
حكومته وله اأن يقيله اأو يقبل 

ويكلفه بت�سكيل 
ا�ستقالته، وله اأن يطلب منه دعوة مجل�ص الوزراء 

لالنعقاد.

: يكلف رئي�ص الدولة رئي�ص مجل�ص الوزراء بتن�سيب  م. 121
من الحزب الحائز على اأكبر عدد من مقاعد المجل�ص 
النيابي، بعد اإجراء م�ساورات مع زعماء الأحزاب الأخرى 
الممثلة في المجل�ص النيابي. فاإذا تعذر ت�سكيل الحكومة 
خالل مهلة خم�سة واأربعون يوًما، ي�سمي الرئي�ص رئي�ًسا 
جديًدا لمجل�ص الوزراء وهكذا دواليك اإلى اأن يتم تاأليف 

الحكومة.

   قام م�سروع الد�ستور )بعك�ص القانون الأ�سا�سي( 
بالإ�سارة ب�سكل �سريح اإلى اإجراءات تعيين رئي�ص 
من قبل الرئي�ص، وذلك بطريقة ت�سمح 

وزراء 
بح�سوله على الأكثرية المطلوبة في البرلمان. 

: ي�ساعد مجل�ص الوزراء الرئي�ص في اأداء  م. 46
مهامه وممار�سة �سلطاته على الوجه المبين في هذا 

القانون الأ�سا�سي.

م. 120: لرئي�ص الدولة اأن يوجه مجل�ص الوزراء في ر�سم 
ال�سيا�سة العامة.

 -   وجود هذه المادة في القانون الأ�سا�سي لعام 
2002 كان منطقيًا؛ اأما بعد ا�ستحداث من�سب 
رئي�ص الوزراء فهذه المادة مبهمة من حيث نتائجها 

القانونية؛ 
 -   اأما م�سروع الد�ستور فقد اأ�ساف مادة مثيرة 
منح الرئي�ص اإمكانية التدخل في 

للجدل وهي 
ال�سيا�سة العامة وهي عادة من �سالحيات الحكومة. 

�سالحيات 
جتاه 

الرئي�س 
الأجهزة 
الأمنية

: رئي�ص ال�سلطة الوطنية هو القائد الأعلى  م. 39
للقوات الفل�سطينية.

: رئي�ص الدولة هو الرئي�ص الأعلى لقوات الأمن  م. 126
الوطني الفل�سطيني التي يراأ�سها وزير مخت�ص.

  يحاول م�سروع الد�ستور اإجراء توازن بين رئي�ص 
الدولة والحكومة في العالقة مع الأجهزة الأمنية. 

امللحق الرابع

املمثليات 
وال�سفارات يف 

خلارج
ا

: يعين رئي�ص ال�سلطة الوطنية ممثلي ال�سلطة  م. 40
الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات 
الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه 

الجهات لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

: ُيعين رئي�ص الدولة �سفراء دولة فل�سطين  م. 125
وممثليها لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، 
وينهي مهامهم، بتن�سيب من الوزير المخت�ص بال�سوؤون 
الخارجية. ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية 

والإقليمية.

 -   بح�سب اتفاقيات اأو�سلو، ال�سوؤون الخارجية لي�ست 
من اخت�سا�ص مجل�ص الحكم الذاتي.

 -   منظمة التحرير هي الممثل ال�سرعي والوحيد 
للفل�سطينيين جميعًا والم�سوؤولة )مكتبها ال�سيا�سي 
ورئي�ص اللجنة التنفيذية( عن تعيين ممثليها في 

الخارج. 
 -   �سيطرت ال�سلطة الفل�سطينية على �سالحيات 
بحكم الأمر الواقع وخا�سة لل�سيطرة على م�سادر 
التمويل. وفي هذا التجاه تبنت ال�سلطة الفل�سطينية 

 . قانون ال�سلك الدبلوما�سي 13 /2005
 -   ي�سير م�سروع الد�ستور اإلى تعيين ممثلي الدولة من 

قبل الرئي�ص بناًء على تو�سية من وزير الخارجية. 

�سالحيات 
الرئي�س 

الت�سريعية

م. 41: 1 -   ي�سدر رئي�ص ال�سلطة الوطنية القـوانين 
بعد اإقرارها من المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني 
خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإحالتها اإليه، وله اأن 
خالل ذات الأجل م�سفوعة 

يعيدها اإلى المجل�ص 
بمالحظاته واأ�سباب اعترا�سه واإل اعتبرت م�سدرة 

وتن�سر فورًا في الجريدة الر�سمية .
2 -   اإذا رد رئي�ص ال�سلطة الوطنية م�سروع القانون اإلى 
المجل�ص الت�سريعي وفقًا لالأجل وال�سروط الواردة 
في الفقرة ال�سابقة تعاد مناق�سته ثانية في المجل�ص 
الت�سريعي، فاإذا اأقره ثانية باأغلبية ثلثي اأع�سائه اأعتبر 

قانونًا وين�سر فورًا في الجريدة الر�سمية.

م. 122: ُي�سادق رئي�ص الدولة على القوانين بعد اإقرار 
خالل ثالثين يوًما من 

المجل�ص النيابي لها، وذلك 
اإحالتها اإليه، وياأمر بن�سرها.

للرئي�ص، قبل انق�ساء هذه المدة، اأن يعتر�ص مرة واحدة 
على م�سروع القانون الذي اأقره المجل�ص النيابي واأن 
يطلب منه اإعادة النظر فيه م�سفوًعا باأ�سباب اعترا�سه، 
واإذا انتهت المدة المذكورة دون الت�سديق على القانون اأو 
العترا�ص عليه، ُيعتبر القانون نافًذا حكًما ويجب ن�سره 
في الجريدة الر�سمية. اأما اإذا رد رئي�ص الدولة القانون 
الذي اأقره المجل�ص النيابي في الميعاد القانوني، واأقره 
المجل�ص النيابي ثانًية باأغلبية ثلثي مجموع اأع�سائه 

اعُتبر القانون نافًذا حكًما ووجب ن�سره.
وتتولى المحكمة الد�ستورية، على ح�سب الأحوال، وبناًء 

على طلب المجل�ص النيابي اإ�سدار الأمر بن�سر القانون.

  ل يوجد فرق ُيذكر من حيث اإجراءات الإ�سدار ودور 
الرئي�ص و�سالحياته في العترا�ص على القوانين؛ 
لكن م�سروع الد�ستور هو اأكثر تف�سيال من حيث هذه 

الإجراءات. 
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القرارات 
بقانون

حالت 
43: 1 -   لرئي�ص ال�سلطة الوطنية في 

م. 
ال�سرورة التي ل تحتمل التاأخير في غير اأدوار 
انعقاد المجل�ص الت�سريعي، اإ�سدار قرارات لها قوة 
القانون، ويجب عر�سها على المجل�ص الت�سريعي في 
اأول جل�سة يعقدها بعد �سدور هذه القرارات واإل زال 
ما كان لها من قوة القانون، اأما اإذا عر�ست على 
المجل�ص الت�سريعي على النحو ال�سابق ولم يقرها 

زال ما يكون لها من قوة القانون.

: يجوز لمجل�ص الوزراء بعد اإعالن حالة الطوارئ،  م. 129
اإذا حدث ما يوجب الإ�سراع في اتخاذ تدابير لمواجهة 
طراأت ل تحتمل التاأخير لحين انعقاد المجل�ص 

اأمور 
النيابي، اإ�سدار قرارات ي�سادق عليها الرئي�ص خالل 
مدة ل تزيد عن خم�سة ع�سر يوًما ويكون لها قوة القانون 
.تعر�ص هذه القرارات على المجل�ص النيابي في اأول 
اجتماع له بعد اإعالن حالة الطوارئ، اأو في جل�سة تمديد 
حالة الطوارئ اأُيهما اأ�سبق ليقرر ب�ساأنها، واإل زال ما كان 
لها من قوة قانونية باأثر رجعي .واإذا لم يقرها المجل�ص 
النيابي يتوقف اأثرها القانوني، ويحدد المجل�ص الطريقة 
التي ت�سوى بها اآثارها دون الإ�سرار بالحقوق المادية 

للغير.

عن 
 -   م�سروع الد�ستور ينظم بطريقة مختلفة 

القانون الأ�سا�سي اإمكانية تبني قرارات لها قوة 
القانون اإذ منح هذه ال�سالحية لمجل�ص الوزراء 
ولي�ص للرئي�ص، كما اأنه منح هذه ال�سالحية فقط 

في حالة ال�سرورة. 

م�سوؤولية 
حلكومة

ا

م. 5: ... وتكون الحكومة م�سوؤولة اأمام الرئي�ص 
والمجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني...

م�سوؤول اأمام رئي�ص 
74: 1 -   رئي�ص الوزراء 

م. 
 ال�سلطة الوطنية عن اأعماله وعن اأعمال حكومته.

م�سوؤولون اأمام رئي�ص الوزراء كل 
2 -   الوزراء 

وزارته.
اأعمال 

وعن 
اخت�سا�سه 

حدود 
 في 

م�سوؤولون 
حكومته 

-   رئي�ص الوزراء واأع�ساء   3
م�سوؤولية فردية وت�سامنية اأمام المجل�ص الت�سريعي.

على اأعمال 
م. 134: ُي�سرف رئي�ص مجل�ص الوزراء 

الوزراء. ويكون كل وزير م�سوؤوًل اأمام مجل�ص الوزراء 
طبقًا لالإجراءات التي تقررها اأحكام هذا الد�ستور.

رئي�ص مجل�ص الوزراء والوزراء م�سوؤولون م�سوؤولية فردية 
وت�سامنية اأمام المجل�ص النيابي عن اأعمال الحكومة.

 -   ي�سير القانون الأ�سا�سي اإلى م�سوؤولية رئي�ص 
الوزراء اأمام الرئي�ص وهي مادة ل يوجد لها مقابل 

في م�سروع الد�ستور؛ 

 -   هناك تناق�ص �سكلي بين المادة 5 والمادة 74 من 
القانون الأ�سا�سي بحكم اأن رئي�ص الوزراء فقط هو 
الم�سوؤول اأمام الرئي�ص ولي�ص الحكومة. لكن بما اأن اإقالة 
 )4  - 3

رئي�ص الوزراء تعني ا�ستقالة الحكومة )م. 83/ 
فالتناق�ص غير وارد. 

امللحق الرابع

يف حالة 
�سغور من�سب 

الرئي�س

2 -   اإذا �سغر مركز رئي�ص ال�سلطة الوطنية 
م. 37: 

في اأي من الحالت ال�سابقة يتولى رئي�ص المجل�ص 
الت�سريعي الفل�سطيني مهام رئا�سة ال�سلطة الوطنية 
موؤقتًا لمـدة ل تزيد عن �ستين يومًا تجرى خاللها 
انتخابات حرة ومبا�سرة لنتخاب رئي�ص جديد وفقًا 

لقانون النتخابات الفل�سطيني.

م. 119: اإذا �ُسغر مركز الرئي�ص، اأو قرر المجل�ص النيابي 
اتهامه وفقًا للمادة  ٩٠  من الد�ستور، يتولى رئي�ص المجل�ص 
النيابي رئا�سة الدولة موؤقتًا لمدة ل تزيد عن �ستين يوما، 
تجري خاللها النتخابات للرئا�سة وفًقا لقانون النتخاب. 
واإذا رغب رئي�ص المجل�ص النيابي في تر�سيح نف�سه اأو حال 
دون توليه الرئا�سة مانع قانوني، يتولى رئي�ص المحكمة 
الد�ستورية رئا�سة الدولة موؤقتًا لحين اإتمام اإجراءات 
انتخاب الرئي�ص. ولي�ص لرئي�ص المحكمة، في هذه الحالة، 

اأن ير�سح نف�سه للرئا�سة.

جوهريًا على 
 -   اأدخل م�سروع الد�ستور اختالفا 

القانون الأ�سا�سي باأن جعل رئي�ص الوزراء هو من 
حال اأ�سبح المن�سب 

ي�سغل من�سب الرئي�ص في 
�ساغرًا، وفي حال عدم تمكنه، يتولى رئي�ص المحكمة 
رئي�ص المجل�ص 

)بدل 
هذه المهمة 

الد�ستورية 
هذا المو�سوع لم يدخل في 

الت�سريعي(؛ ولكن 
النقا�سات ب�سكل عام. 

�سالحيات 
املجل�س 

الت�سريعي  / 
املجل�س 
النيابي

هو 
1 -   المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني 

م. 47: 
ال�سلطة الت�سريعية المنتخبة.

2 -   بما ل يتعار�ص مع اأحكام هـذا القانون يتولى 
المجل�ص الت�سريعي مهامه الت�سريعية والرقابية على 

الوجه المبين في نظامه الداخلي.
3 -   مدة المجل�ص الت�سريعي اأربع �سنوات من تاريخ 
انتخابه وتجري النتخابات مرة كل اأربع �سنوات 

ب�سورة دورية.
م. 47 مكررة: 1 -   ينتخب اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي 
حرًا ومبا�سرًا وفقًا لأحكام قانون 

انتخابًا عامًا 
النتخابات، ويحدد القانون عدد الأع�ساء والدوائر 

والنظام النتخابي.
2 -   اإذا �سغر مركز ع�سو اأو اأكثر من اأع�ساء المجل�ص 
الت�سريعي يتم ملء ال�ساغر وفقًا لأحكام قانون 

النتخابات.

م. 66: يتكون المجل�ص النيابي من مائة وخم�سين نائًبا 
يمثلون ال�سعب الفل�سطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام 
الد�ستور وقانون النتخاب ويراعى في التر�سيح لع�سوية 
المجل�ص النيابي الأحكام الواردة في هذا الد�ستور وفي 

قانون
النتخاب. وي�سترط فيمن ير�سح نف�سه للمجل�ص النيابي اأن 
يكون فل�سطينًيا ول يجوز له بعد انتخابه اأن يحمل جن�سية 

دولة اأخرى.
م. 67: ينتخب اأع�ساء المجل�ص النيابي لمدة خم�ص �سنوات، 
ويجوز اإعادة انتخاب الع�سو لأكثر من مرة. ول يجوز تمديد 
مدة المجل�ص النيابي اإل في حالة ال�سرورة، وبقانون يقره 

المجل�ص النيابي باأغلبية ثلثي مجموع اأع�سائه.

 -   تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون 
الأ�سا�سي لت�سبح النتخابات دورية كل اأربع �سنوات 
خطوة ت�سير اإلى 

ولي�ص للفترة النتقالية. وهذه 
اإمكانية اأن تطول المدة النتقالية والتعامل معها 

كو�سع نهائي. 
 -   المادة 47 مكررة تم اإ�سافتها للقانون الأ�سا�سي 

�سمن تعديالت 2005. 
 -   في م�سروع الد�ستور ي�سار اإلى المجل�ص النيابي 
وله ال�سالحيات الت�سريعية ويتبعه اإ�سارة اإلى مجل�ص 
ا�ست�ساري يمثل فل�سطينيي ال�ستات وهو ما تم اعتباره 
باأنه نوع من ا�ستبدال للمجل�ص الوطني الفل�سطيني. 

مقارنة بني القانون الأ�صا�صي املعدل وم�صروع الد�صتور الفل�صطيني
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اإمكانية 
حل املجل�س 
الت�سريعي  / 

جمل�س 
النواب

لم يت�سمن ا�سارة بهذا الخ�سو�ص

: لرئي�ص الدولة اأو لرئي�ص مجل�ص الوزراء، في  م. 89
حال ال�سرورة، اقتراح حل المجل�ص النيابي على مجل�ص 
الوزراء، فاإذا تقرر حله باأغلبية ثلثي مجموع اأع�سائه، 
قرار الحل. وتدعو الحكومة 

ي�سدر رئي�ص الدولة 
الناخبين لإجراء انتخابات للمجل�ص النيابي الجديد في 
مهلة ل تتجاوز �ستين يوًما وبالإجراءات التي يحددها 
قانون النتخاب، فاإذا تعذر اإجراء النتخاب خالل المهلة 
المحددة يعود المجل�ص اإلى ممار�سة �سالحياته اإلى حين 
انتخاب مجل�ص جديد، ول يجوز للمجل�ص المنحل حجب 

الثقة عن الحكومة.
خالل ال�سنة الأولى 

حل المجل�ص النيابي 
و ل يجوز 

لت�سكيله، اأو في فترة اإعالن حالة الطوارئ المبينة في 
الد�ستور.

 -   ل يوجد ن�ص في القانون الأ�سا�سي يخول اأي جهة 
كانت بالدعوة لنتخابات مبكرة. هذا التق�سير 
الد�ستوري تم تف�سيره من قبل البع�ص على اأنه يعني 

ال�سماح ومن قبل الآخرين اأنه يعني العك�ص تمامًا. 

 -   م�سروع الد�ستور تعر�ص لهذه الإمكانية ومنح هذه 
ال�سالحية لمجل�ص الوزراء، وبمر�سوم �سادر عن 

الرئي�ص. 

جلمع 
منع ا

يف بع�س 
الوظائف

: ينتخب المجل�ص في اأول اجتماع له رئي�سًا  م. 50
ونائبين للرئي�ص واأمينًا لل�سر يكونون هيئة مكتب 
رئا�سة المجل�ص، ول يجوز الجمع بين ع�سوية هذا 
المكتب وبين رئا�سة ال�سلطة الوطنية اأو الوزارة اأو 

اأي من�سب حكومي اآخر.

: ينتخب المجل�ص النيابي في اأول اجتماع من كل  م. 70
دورة �سنوية له رئي�سًا، ونائبين للرئي�ص واأميًنا لل�سر، 
يكونون مكتب رئا�سته. ول يجوز لأع�ساء مكتب رئا�سة 
المجل�ص النيابي تولى الوزارة اأو اأي من�سب حكومي 
اآخر. يجوز لع�سو المجل�ص النيابي اأن يولى الوزارة، على 
األ يزيد مجموع النواب الوزراء في الحكومة عن ن�سف 

مجموع الوزراء.

 -   القانون الأ�سا�سي يمنع اأع�ساء مكتب رئا�سة 
المجل�ص ورئا�سة ال�سلطة اأو الوزارة اأو اأي من�سب 

حكومي؛ 

يمكن للنواب الآخرين فيمكنهم اأن يكونوا وزراء لكن 
القانون الأ�سا�سي ل يحدد عددهم اأو طريقتهم في 
الت�سويت داخل المجل�ص الت�سريعي بعك�ص م�سروع 
الد�ستور الذي يحدد اأن عددهم ل يجب اأن يتجاوز 

ن�سف عدد الوزراء. 

امللحق الرابع

املبادرة 
الت�سريعية

م. 56: لكل ع�سو من اأع�ساء المجل�ص الحق في :... 
2 -   اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رف�سه ل يجوز 

اإعادة تقديمه في نف�ص دور النعقاد ال�سنوي.

: لمجل�ص الوزراء الحق في التقدم اإلى  م. 70
المجل�ص الت�سريعي بم�سروعات القوانين واإ�سدار 
اللوائح واتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ القوانين.

: لرئي�ص الدولة اأو لرئي�ص مجل�ص الوزراء، ولرئي�ص  م. 77
المجل�ص النيابي اأو لخم�سة من اأع�سائه اقتراح م�سروعات 
القوانين، وكل اقتراح لم ينل موافقة الأغلبية المطلوبة ل 
يجوز طرحه للمناق�سة في نف�ص الدورة اإل بقرار يحظى 

بموافقة اأغلبية اُلثلثين.

 -   ي�سير م�سروع الد�ستور اإلى اإمكانية الرئي�ص اأي�سًا 
تقديم م�ساريع قوانين بالإ�سافة اإلى رئي�ص الوزراء؛ 
 -   منح م�سروع الد�ستور النواب الحق بتقديم م�ساريع 
قوانين ولكن يحدد باأن العدد المطلوب هو خم�سة 
نواب على الأقل بعك�ص القانون الأ�سا�سي الذي يمنح 

هذا الحق لأي نائب. 
 -   هناك بع�ص من يقترح تعديل القانون الأ�سا�سي من 
حيث �سرورة اإعطاء الأولية لما يقدم من قوانين من 
قبل الحكومة على جدول اأعمال المجل�ص الت�سريعي 
وتقييد اإمكانية النواب كاأفراد تقديم م�ساريع قوانين. 

ا�ستقالل 
الق�ساء

: ال�سلطة الق�سائية م�ستقلة، وتتولها المحاكم  م. 97
على اختالف اأنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون 
طريقة ت�سكيلها واخت�سا�ساتها وت�سدر اأحكامها 
وفقًا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ با�سم ال�سعب 

العربي الفل�سطيني.

: الق�ساة م�ستقلون، ل �سلطان عليهم في  م. 98
ق�سائهم لغير القانون، ول يجوز لأية �سلطة التدخل 

في الق�ساء اأو في �سوؤون العدالة.

�ساحبة 
م�ستقلة، وهي 

: ال�سلطة الق�سائية  159
م. 

والف�سل 
الخت�سا�ص الأ�سيل بالوظيفة الق�سائية، 

في جميع المنازعات والجرائم. يحدد القانون هيئات 
ويحدد اأنواع 

هيكليتها 
وينظم 

ال�سلطة الق�سائية، 
المحاكم ودرجاتها واخت�سا�ساتها واإجراءاتها. و ل يجوز 

اإن�ساء محاكم ا�ستثنائية.
م. 168: الق�ساة م�ستقلون ول �سلطان عليهم في ق�سائهم 
لغير القانون و�سميرهم، وهم غير قابلين للعزل. وينظم 
القانون �سروط انتهاء مهامهم وُم�ساءلتهم التاأديبية 
اأمام المجل�ص الأعلى للق�ساء في الأحوال التي يحددها 
القانون، دون الإخالل با�ستقالليتهم في اأداء اأعمالهم. 
ول يجوز لأي كان التدخل في �سير العدالة اأو تعطيل تنفيذ 
الأحكام الق�سائية. ويعتبر التدخل في �سير العدالة اأو 
جريمة يعاقب عليها 

تعطيل تنفيذ الأحكام الق�سائية 
القانون، ول ت�سقط الدعوى فيها بالتقادم.

 -   هناك مواد كثيرة في القانون الأ�سا�سي وم�سروع 
الد�ستور في اتجاه حماية ا�ستقالل الق�ساء؛ 

َين يتعامالن مع مفهوم ا�ستقالل   -   كما اأن كالالن�س
وا�ستقالل 

بمعنى ا�ستقالل الموؤ�س�سة 
الق�ساء 

القا�سي. 

مقارنة بني القانون الأ�صا�صي املعدل وم�صروع الد�صتور الفل�صطيني
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جمل�س 
الق�ساء 
الأعلى

: ين�ساأ مجل�ص اأعلى للق�ساء ويبين القانون  م. 100
طريقة ت�سكيله واخت�سا�ساته وقواعد �سير العمل 
فيه، ويوؤخذ راأيه في م�سروعات القوانين التي تنظم 
اأي �ساأن من �سوؤون ال�سلطة الق�سائية بما في ذلك 

النيابة العامة.

م. 162: يتولى �سوؤون الهيئات الق�سائية مجل�ص اأعلى 
للق�ساء يحدد القانون ت�سكيله واخت�سا�ساته بما يوؤمن 
ا�ستقالليتها وي�سمن م�ساواته في اإطار من التعاون مع 
ال�سلطات العامة الأخرى. ويوؤخذ راأيه في م�سروعات 
القوانين التي تنظم �سوؤون الق�ساء. وله اأن ي�سع نظامه 

الداخلي.

لم يت�سمن ا�سارة بهذا الخ�سو�ص

املحاكم 
الدينية 

وال�سرعية

م. 101: 1 -   الم�سائل ال�سرعية والأحوال ال�سخ�سية 
تتولها المحاكم ال�سرعية والدينية وفقًا للقانون.

لم يت�سمن ا�سارة بهذا الخ�سو�ص

 -   ل توجد اإ�سارة في م�سروع الد�ستور اإلى ا�ستمرار 
عمل المحاكم ال�سرعية والدينية بالمقابل، هناك 
اإ�سارة ل�ستمرار الديانات ال�سماوية بتنظيم الأحوال 

ال�سخ�سية كل بح�سب ت�سريعاته. 

املحاكم 
الع�سكرية

2 -   تن�ساأ المحاكم الع�سكرية بقوانين 
م. 101: 

خا�سة، ولي�ص لهذه المحاكم اأي اخت�سا�ص اأو ولية 
خارج نطاق ال�ساأن الع�سكري.

: ُتن�ساأ بقانون محكمة ع�سكرية تخت�ص بالف�سل  م. 172
في الق�سايا الع�سكرية، ولي�ص لها محاكمة المدنيين اأو 

الف�سل في اأية ق�سية خارج النطاق الع�سكري.

 -   هناك توافق على �سرورة تبني قانون خا�ص لن�ساء 
ح�سرها بالع�سكريين 

محاكم ع�سكرية وب�سرورة 
وبال�ساأن الع�سكري؛ 

 -   تطبق المحاكم الع�سكرية حتى تاريخ اإعداد هذا البحث 
قانون العقوبات الثوري ال�سادر عن منظمة التحرير. 

املحاكم 
الإدارية

: يجوز بقانون اإن�ساء محاكم اإدارية للنظر  م. 102
في المنازعات الإدارية والدعاوى التاأديبية، ويحدد 
القانون اخت�سا�ساتها الأخرى، والإجراءات التي 

تتبع اأمامها.

: ُتن�ساأ محكمة عدل عليا تخت�ص بالف�سل في  م. 171
المنازعات الإدارية والدعاوى التاأديبية التي يحددها 
قانون اإن�سائها، وينظم قواعد عملها و�سروط تعيين 
ق�ساتها والعاملين فيها والإجراءات التي تتبع اأمامها. 

ويجوز بقانوٍن اإن�ساء محاكم اإدارية اأدنى.

 -   يترك الن�سان الد�ستوريان اإمكانية اإن�ساء محاكم 
اإدارية اإلى الم�سرع العادي؛ 

 -   تبقى المحكمة العليا هي المحكمة الإدارية اإلى 
حين اإن�ساء محاكم اإدارية.

امللحق الرابع

املحكمة 
الد�ستورية

م. 103:  -   ت�سكل محكمة د�ستورية عليا بقانون وتتولى 
النظر في: اأ -   د�ستورية القوانين واللوائح اأو النظم 
ب -   تف�سير ن�سو�ص القانون الأ�سا�سي 

وغيرها. 
والت�سريعات. ج -   الف�سل في تنازع الخت�سا�ص 
بين الجهات الق�سائية وبين الجهات الإدارية ذات 

الخت�سا�ص الق�سائي.
2 -   يبين القانون طريقة ت�سكيل المحكمة الد�ستورية 
العليا، والإجراءات واجبة التباع، والآثار المترتبة 

على اأحكامها.
: تتولى المحكمة العليا موؤقتًا كل المهام  م. 104
الم�سندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الد�ستورية 
العليا ما لم تكن داخلة في اخت�سا�ص جهة ق�سائية 

اأخرى وفقًا للقوانين النافذة.

م. 178: تن�ساأ بموجب الد�ستور، محكمة د�ستورية تمار�ص 
عمل 

في 
اخت�سا�سها با�ستقاللية لحماية ال�سرعية 

موؤ�س�سات الدولة، وتتكون من ت�سعة ق�ساة يعينهم رئي�ص 
الدولة بتن�سيب من مجل�ص الوزراء ويوافق عليهم المجل�ص 
النيابي. وللمحكمة و�سع نظامها الداخلي الذي ينظم 
اإجراءات عملها. ويكون تعيين الق�ساة لمرة واحدة لمدة 

ت�سع �سنوات غير قابلة للتجديد اأو التمديد.
م. 182: ف�سل المحكمة الد�ستورية بناًء على طلب من 
رئي�ص الدولة، اأو من رئي�ص مجل�ص الوزراء، اأو من رئي�ص 
المجل�ص النيابي، اأو من ع�سرة اأع�ساء من المجل�ص 
النيابي اأو من محاكم ال�ستئناف والنق�ص والعدل العليا 

اأو من النائب
العام، في الم�سائل التالية:

 -   د�ستورية القوانين قبل اإ�سدارها، اإذا رفع اإليها الطلب 
خالل ثالثين يوًما من اإحالة القانون اإلى رئي�ص الدولة 

للت�سديق عليه واإ�سداره.
 -   المنازعات المتعلقة بد�ستورية القوانين والأنظمة 
واللوائح والتدابير والقرارات ال�سادرة عن الرئي�ص اأو 

عن مجل�ص الوزراء والتي لها قوة القانون.
 -   تف�سير ن�سو�ص الد�ستور في حال التنازع حول حقوق 
ال�سلطات الثالثة وواجباتها واخت�سا�ساتها، وفي حال 
التنازع في الخت�سا�ص بين رئي�ص الدولة ورئي�ص مجل�ص 

الوزراء.
 -   الإ�سكاليات المتعلقة بد�ستورية برامج الأحزاب 
والجمعيات ال�سيا�سية واأن�سطتها، واإجراءات حلها اأو وقف 

ن�ساطها ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الد�ستور.
 -   د�ستورية عقد المعاهدات الدولية والن�سمام اإليها 
واإجراءات تنفيذها، وتقرير بطالن القانون اأو بع�ص 

مواده، اإذا تعار�ص مع الد�ستور اأو مع معاهدة دولية.
 -   اأية اخت�سا�سات اأخرى اأ�سندت اإليها في هذا الد�ستور.

محكمة 
 -   ي�سير القانون الأ�سا�سي اإلى اإن�ساء 

د�ستورية عليا بقانون؛ وقد تم تبني قانون 3 /2006 
في هذا التجاه لكن طريقة تبنيه اأثارت اإ�سكاليات 

كثيرة. 
 -   احتوى م�سروع الد�ستور على مواد تف�سيلية اأكثر 
بخ�سو�ص تنظيم المحكمة الد�ستورية والتي تن�ساأ 
وتنظم اأي�سًا عن طريق الد�ستور نف�سه ولي�ص بقانون. 

 -   من �سالحيات المحكمة الد�ستورية العليا بح�سب 
م�سروع الد�ستور النظر في النزاعات بين الرئي�ص 

ورئي�ص الوزراء. 

مقارنة بني القانون الأ�صا�صي املعدل وم�صروع الد�صتور الفل�صطيني
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*

الميثاق الوطني الفل�سطيني )944))

املادة 1: فل�سطين وطن ال�سعب العربي الفل�سطيني وهي جزء ل يتجزاأ من الوطن العربي الكبير وال�سعب 
الفل�سطيني جزء من الأمة العربية.

املادة 2: فل�سطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد النتداب البريطاني وحدة اإقليمية ل تتجزاأ.

يتم  اأن  بعد  ويقرر م�سيره  ال�سرعي في وطنه  الحق  الفل�سطيني هو �ساحب  العربي  ال�سعب   :3 املادة 
تحرير وطنه وفق م�سيئته وبمح�ص اإرادته واختياره.

وان  الأبناء  اإلى  الآباء  من  تنتقل  وهي  تزول  ل  لزمة  اأ�سيلة  �سفة  الفل�سطينية  ال�سخ�سية   :4 املادة 
يفقدانه  ل  به  حلت  التي  النكبات  نتيجة  الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  وت�ستيت  ال�سهيوني  الحتالل 

�سخ�سيته وانتمائه الفل�سطيني ول ينفيانها.
املادة 5: الفل�سطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون اإقامة عادية في فل�سطين حتى عام 
التاريخ داخل  بعد هذا  فل�سطيني  ولد لأب عربي  فيها، وكل من  بقي  اأو  �سواء من اخرج منها   1947

فل�سطين اأو خارجها هو فل�سطيني.
املادة 6: اليهود الذين كانوا يقيمون اإقامة عادية في فل�سطين حتى بدء الغزو ال�سهيوني لها يعتبرون 

فل�سطينيين.
الفرد  تن�سئة  وان  ثابتة،  حقائق  بفل�سطين  والتاريخي  والروحي  المادي  والرتباط  الفل�سطيني  النتماء   :7 املادة 
تعريفًا روحيًا  الفل�سطيني بوطنه  لتعريف  والتثقيف  التوعية  و�سائل  واتخاذ كافة  ثورية  تن�سئة عربية  الفل�سطيني 
وماديًا عميقًا وتاأهيله للن�سال والكفاح الم�سلح والت�سحية بماله وحياته ل�سترداد وطنه حتى التحرير واجب قومي.
املادة 8: المرحلة التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فل�سطين ولذلك 
ل�سالح  تتوقف  اأن  يجب  التي  الثانوية  التناق�سات  نوع  من  هي  الوطنية  القوى  بين  التناق�سات  فاإن 
التناق�ص الأ�سا�سي فيما بين ال�سهيونية وال�ستعمار من جهة وبين ال�سعب العربي الفل�سطيني من جهة 
ثانية، وعلى هذا الأ�سا�ص فاإن الجماهير الفل�سطينية �سواء من كان منها في ار�ص الوطن اأو في المهاجر 

البرغوثي  اإلى كتاب: معين  اأجريت تعديالت طفيفة على الن�ص بالإ�ستناد  الفل�سطيني.  المعلومات الوطني  * الم�سدر: مركز 
ور�ساد توام. النظام القانوين ملنظمة التحرير الفل�سطينية: الت�سريعات الناظمة لالأمن والق�ساء الثوري. �سل�سلة القانون والأمن 

)3(. رام اهلل: معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، 2010، 120 - 124.
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ت�سكل منظمات واأفرادا جبهة وطنية واحدة تعمل ل�سترداد فل�سطين وتحريرها بالكفاح الم�سلح.
املادة 9: الكفاح الم�سلح هو الطريق الوحيد لتحرير فل�سطين وهو بذلك ا�ستراتيجية ولي�ص تكتيكًا ويوؤكد 
ال�سعب العربي الفل�سطيني ت�سميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح الم�سلح وال�سير قدمًا 
نحو الثورة ال�سعبية الم�سلحة لتحرير وطنه والعودة اإليه وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممار�سة 

حق تقرير م�سيره فيه وال�سيادة عليه.
املادة 10: العمل الفدائي ي�سكل نواة حرب التحرير ال�سعبية الفل�سطينية وهذا يقت�سي ت�سعيده و�سموله 
الثورة  في  واإ�سراكها  وتنظيمها  الفل�سطينية  والعلمية  الجماهيرية  الطاقات  كافة  وتعبئة  وحمايته 
الفل�سطينية الم�سلحة وتحقيق التالحم الن�سالي الوطني بين مختلف فئات ال�سعب الفل�سطيني وبينها 

وبين الجماهير العربية �سمانًا ل�ستمرار الثورة وت�ساعدها وانت�سارها.
املادة 11: يكون للفل�سطينيين ثالثة �سعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير.

املادة 12: ال�سعب العربي الفل�سطيني يوؤمن بالوحدة العربية ولكي يوؤدي دوره في تحقيقها يجب عليه 
في هذه المرحلة من كفاحه الوطني اأن يحافظ على �سخ�سيته الفل�سطينية ومقوماتها، وان ينمي الوعي 

بوجودها وان يناه�ص اأيا من الم�سروعات التي من �ساأنها اإذابتها اأو اإ�سعافها.
الآخر،  تحقيق  منهما  الواحد  يهيئ  متكامالن  هدفان  فل�سطين  وتحرير  العربية  الوحدة   :13 املادة 
اإلى الوحدة العربية والعمل لهما  اإلى تحرير فل�سطين وتحرير فل�سطين يوؤدي  فالوحدة العربية توؤدي 

ي�سير جنبًا اإلى جنب.
ومن  الفل�سطينية  الق�سية  بم�سير  رهن  بذاته  العربي  الوجود  بل  العربية،  الأمة  م�سير   :14 املادة 
الطليعي  بدوره  فل�سطين  �سعب  ويقوم  فل�سطين  لتحرير  وجهدها  العربية  الأمة  �سعي  ينطلق  الترابط 

لتحقيق هذا الهدف القومي المقد�ص.
املادة 15: تحرير فل�سطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزوة ال�سهيونية والإمبريالية عن 
الأمة  على  كاملة  م�سوؤولياته  تقع  فل�سطين،  في  ال�سهيوني  الوجود  ولت�سفية  الكبير  العربي  الوطن 
الأمة  على  فاإن  ذلك  اجل  ومن  الفل�سطيني،  العربي  ال�سعب  طليعتها  وفي  وحكومات  �سعوبًا  العربية 
اأن تعبئ جميع طاقاتها الع�سكرية والب�سرية والمادية والروحية للم�ساهمة م�ساهمة فعالة مع  العربية 
ال�سعب الفل�سطيني في تحرير فل�سطين، وعليها ب�سورة خا�سة في مرحلة الثورة الفل�سطينية الم�سلحة 
القائمة الآن اأن تبذل وتقدم لل�سعب الفل�سطيني كل العون وكل التاأييد المادي والب�سري وتوفر له كل 
الو�سائل والفر�ص الكفيلة بتمكينه من ال�ستمرار للقيام بدوره الطليعي في متابعة ثورته الم�سلحة حتى 

تحرير وطنه.
وال�سكينة  الطماأنينة  من  جوا  المقد�سة  للبالد  يهيئ  روحية،  ناحية  من  فل�سطين،  تحرير   :16 املادة 
ت�سان في ظالله جميع المقد�سات الدينية وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تفريق ول 
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تمييز �سواء على اأ�سا�ص العن�سر اأو اللون اأو اللغة اأو الدين، ومن اجل ذلك فاإن اأهل فل�سطين يتطلعون 
اإلى ن�سرة جميع القوى الروحية في العالم.

املادة 17: تحرير فل�سطين، من ناحية اإن�سانية، يعيد اإلى الإن�سان الفل�سطيني كرامته وعزته وحريته، 
لذلك فاإن ال�سعب العربي الفل�سطيني يتطلع اإلى دعم الموؤمنين بكرامة الإن�سان وحريته في العالم.

املادة 18: تحرير فل�سطين، من ناحية دولية، هو عمل دفاعي تقت�سيه �سرورات الدفاع عن النف�ص. من 
اأجل ذلك فاإن ال�سعب الفل�سطيني الراغب في م�سادقة جميع ال�سعوب يتطلع اإلى تاأييد الدول المحبة 
ربوعها،  في  وال�سالم  الأمن  واإقرار  فل�سطين  اإلى  ال�سرعية  الأو�ساع  لإعادة  وال�سالم  والعدل  للحرية 

وتمكين اأهلها من ممار�سة ال�سيادة الوطنية والحرية القومية.
اأ�سا�سه مهما طال عليه  اإ�سرائيل باطل من  1947 وقيام  19: تق�سيم فل�سطين الذي جرى عام  املادة 
الزمن لمغايرته لإرادة ال�سعب الفل�سطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناق�سته للمبادئ التي ن�ص عليها 

ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير الم�سير.
الترابط  دعوى  وان  عليهما  ترتب  وما  النتداب  و�سك  بلفور  ت�سريح  من  كل  باطال  يعتبر   :20 املادة 
التاريخية اأو الروحية بين اليهود وفل�سطين ل تتفق مع حقائق التاريخ ول مع مقومات الدولة في مفهومها 
ال�سحيح، وان اليهودية بو�سفها دينًا �سماويًا لي�ست قومية ذات وجود م�ستقل وكذلك فاإن اليهود لي�سوا 

�سعبًا واحدًا له �سخ�سيته الم�ستقلة واإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون اإليها.
كل  يرف�ص  الم�سلحة  الفل�سطينية  بالثورة  ذاته  عن  معبرًا  الفل�سطيني،  العربي  ال�سعب   :21 املادة 
الحلول البديلة عن تحرير فل�سطين تحريرًا كاماًل ويرف�ص كل الم�ساريع الرامية اإلى ت�سفية الق�سية 

الفل�سطينية، اأو تدويلها.
لجميع  ومعادية  العالمية  بالإمبريالية  ع�سويًا  ارتباطًا  مرتبطة  �سيا�سية  حركة  ال�سهيونية   :22 املادة 
تو�سعية  عدوانية  تكوينها،  في  تع�سبية  عن�سرية  حركة  وهي  العالم  في  والتقدم  التحرر  حركات 
ا�ستيطانية في اأهدافها، وفا�سية نازية في و�سائلها، وان اإ�سرائيل هي اأداة الحركة ال�سهيونية وقاعدة 
اأماني  ب�سرية جغرافية لالإمبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثوب لها في قلب الوطن العربي ل�سرب 
ال�سرق  في  ال�سالم  لتهديد  دائم  م�سدر  اإ�سرائيل  اإن  والتقدم.  والوحدة  التحرير  في  العربية  الأمة 
فيها  والإمبريالي  ال�سهيوني  الوجود  على  يق�سي  فل�سطين  تحرير  كان  ولما  اجمع،  والعالم  الأو�سط 
ويوؤدي اإلى ا�ستتباب ال�سالم في ال�سرق الأو�سط، لذلك فاإن ال�سعب الفل�سطيني يتطلع اإلى ن�سرة جميع 
اأحرار العالم وقوى الخير والتقدم وال�سالم فيه وينا�سدهم جميعًا على اختالف ميولهم واتجاهاتهم 

تقديم كل عون وتاأييد له في ن�ساله العادل الم�سروع لتحرير وطنه.
23: دواعي الأمن وال�سلم ومقت�سيات الحق والعدل تتطلب من الدول جميعها، حفظًا لعالقات  املادة 
ال�سداقة بين ال�سعوب وا�ستبقاء لولء المواطنين لأوطانهم اأن تعتبر ال�سهيونية حركة غير م�سروعة 

وتحرم وجودها ون�ساطها.
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املادة 24: يوؤمن ال�سعب العربي الفل�سطيني بمبادئ العدل والحرية وال�سيادة وتقرير الم�سير والكرامة 
الإن�سانية وحق ال�سعوب في ممار�ستها.

املادة 25: تحقيقًا لأهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفل�سطينية بدورها الكامل في 
تحرير فل�سطين.

ال�سعب  حركة  عن  م�سئولة  الفل�سطينية  الثورة  لقوى  الممثلة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة   :26 املادة 
تقرير  حق  وممار�سة  اإليه  والعودة  وتحريره  وطنه  ا�سترداد  اجل  من  ن�ساله  في  الفل�سطيني  العربي 
م�سيره فيه، في جميع الميادين الع�سكرية وال�سيا�سية والمالية و�سائر ما تتطلبه ق�سية فل�سطين على 

ال�سعيدين العربي والدولي.
وتلتزم  اإمكانياتها  العربية كل ح�سب  الدول  الفل�سطينية مع جميع  التحرير  تتعاون منظمة   :27 املادة 
ال�سوؤون  في  تتدخل  ول  ذلك،  اأ�سا�ص  وعلى  التحرير  معركة  م�ستلزمات  �سوء  في  بينها  فيما  بالحياد 

الداخلية لأية دولة عربية.
املادة 28: يوؤكد ال�سعب العربي الفل�سطيني اأ�سالة ثورته الوطنية وا�ستقالليتها ويرف�ص كل اأنواع التدخل 

والو�ساية والتبعية.
املادة 29: ال�سعب العربي الفل�سطيني هو �ساحب الحق الأول والأ�سيل في تحرير وا�سترداد وطنه ويحدد 
موقفه من كافة الدول والقوى على اأ�سا�ص مواقفها من ق�سيته ومدى دعمها له في ثورته لتحقيق اأهدافه.
30: المقاتلون وحملة ال�سالح في معركة التحرير هم نواه الجي�ص ال�سعبي الذي �سيكون الدرع  املادة 

الواقي لمكت�سبات ال�سعب العربي الفل�سطيني.
املادة 31: يكون لهذه المنظمة علم وق�سم ون�سيد ويقرر ذلك كله بموجب نظام خا�ص.

املادة 32: يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية تحدد فيه 
الواجبات  تقت�سيه  ما  وجميع  منها  كل  واخت�سا�سات  وموؤ�س�ساتها  وهيئاتها  المنظمة  ت�سكيل  كيفية 

الملقاة عليها بموجب هذا الميثاق.
التحرير  لمنظمة  الوطني  المجل�ص  اأع�ساء  مجموع  ثلثي  باأكثرية  اإل  الميثاق  هذا  يعدل  ل   :33 املادة 

الفل�سطينية في جل�سة خا�سة يدعى اإليها من اجل هذا الغر�ص. 

امليثاق الوطني الفل�صطيني )1968(
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الملحق ال�ساد�س

النظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية
)جرى التعديل بتاريخ 23 /9 /1991 في الدورة الع�سرين للمجل�ص(*

الباب الأول
مبادئ عامة

املادة 1: ي�سكل الفل�سطينيون فيما بينهم وفقًا لأحكام هذا النظام منظمة تعرف با�سم منظمة التحرير 
الفل�سطينية.

هذا  واأحكام  الوطني  الميثاق  مبادئ  وفق  م�سوؤولياتها  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  تبا�سر   :2 املادة 
النظام الأ�سا�سي، وما ي�سدر ا�ستنادًا اإليهما من لوائح واأحكام وقرارات.

املادة 3: تقوم العالقات داخل المنظمة على اأ�سا�ص اللتزام بالن�سال والعمل الوطني. في ترابط وثيق 
بين الم�ستويات المختلفة من قاعدة المنظمة اإلى قيادتها الجماعية، وعلى اأ�سا�ص احترام الأقلية لإرادة 
الأغلبية، وك�سب ثقة ال�سعب عن طريق الإقناع، ومتابعة الحركة الن�سالية الفل�سطينية ، ودعم الثورة 
الفل�سطينية الم�سلحة، والعمل على ا�ستمرارها وت�سعيدها بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير 

حتى الن�سر.
المنظمة،  بت�سكيالت  اأن ت�سع نظامًا خا�سًا  التنفيذية  اللجنة  فاإن على  المبداأ  لهذا  وتنفيذًا  وتطبيقًا 
مراعية في ذلك ظروف الفل�سطينيين في مختلف اأمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفل�سطينية وتحقيق 

اأهداف الميثاق والنظام.

في  واجبهم  يوؤدون  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  في  طبيعيون  اأع�ساء  جميعًا  الفل�سطينيون   :4 املادة 
تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم وال�سعب الفل�سطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

 * الم�سدر: مركز المعلومات الوطني الفل�سطيني. اأجريت تعديالت طفيفة على الن�ص بالإ�ستناد اإلى كتاب: معين البرغوثي ور�ساد 

توام. النظام القانوين ملنظمة التحرير الفل�سطينية: الت�سريعات الناظمة لالأمن والق�ساء الثوري. �سل�سلة القانون والأمن )3(. رام اهلل: 
معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، 2010، 127 - 132.

امللحق ال�صاد�س

الباب الثاني
المجل�س الوطني

الفل�سطيني  ال�سعب  قبل  من  المبا�سر  القتراع  طريق  عن  الوطني  المجل�ص  اأع�ساء  ينتخب   :5 املادة 
بموجب نظام ت�سعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

املادة 6: 
اأ. اإذا تعذر اإجراء النتخابات الخا�سة بالمجل�ص الوطني ا�ستمر المجل�ص الوطني قائمًا اإلى اأن تتهياأ 

ظروف النتخابات.
ب. اإذا �سغر مقعد اأو اأكثر في المجل�ص الوطني لأي �سبب من الأ�سباب، يعين المجل�ص الع�سو اأو الأع�ساء 

لملء المقاعد ال�ساغرة.
املادة 7: 

اأ. المجل�ص الوطني هو ال�سلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي ي�سع �سيا�سة المنظمة ومخططاتها 
وبرامجها.

ب. القد�ص هي مقر المجل�ص الوطني الفل�سطيني.
املادة 8: مدة المجل�ص الوطني ثالث �سنوات، وينعقد دوريًا بدعوة من رئي�سه مرة كل �سنة، اأو في دورات غير 
اأو من ربع عدد اأع�ساء المجل�ص. ويكون مكان  عادية بدعوة من رئي�سه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية 
انعقاده في القد�ص اأو غزة اأو اأي مكان اآخر، ح�سب الظروف. فاإذا لم يدع رئي�ص المجل�ص اإلى مثل هذا الجتماع 

يعتبر الجتماع منعقدًا حكمًا في المكان والزمان المحددين في طلب اأع�سائه اأو طلب اللجنة التنفيذية.
املادة 9: يكون للمجل�ص الوطني مكتب رئا�سة موؤلف من الرئي�ص ونائبين للرئي�ص واأمين �سر ينتخبهم 

المجل�ص الوطني في بدء انعقاده.

املادة 10: ينظر المجل�ص الوطني في دور انعقاده العادي في:
اأ. التقرير ال�سنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن اإنجازات المنظمة واأجهزتها.

ب. التقرير ال�سنوي لل�سندوق القومي واعتماد الميزانية.
ج. القتراحات التي تقدم اإليه من اللجنة التنفيذية وتو�سيات لجان المجل�ص.

د. اأي م�سائل اأخرى تعر�ص عليه.

املادة 11: يوؤلف المجل�ص الوطني تي�سيرًا لأعماله، اللجان التي يرى �سرورة لت�سكيلها.
وي�سدر  بمناق�ستها  بدوره  يقوم  الذي  الوطني  المجل�ص  اإلى  وتو�سياتها  تقاريرها  اللجان  هذه  وتقدم 

قراراته ب�ساأنها.
املادة 12: يتكون الن�ساب القانوني للمجل�ص بح�سور ثلثي اأع�سائه، وتتخذ القرارات باأغلبية اأ�سوات 

الحا�سرين.

النظام الأ�صا�صي ملنظمة التحرير الفل�صطينية
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الباب الثالث
اللجنة التنفيذية

املادة 13:

اأ. يتم انتخاب جميع اأع�ساء اللجنة التنفيذية من قبل المجل�ص الوطني.
ب. يتم انتخاب رئي�ص اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.

ج. تنتخب اللجنة من داخل المجل�ص الوطني.
املادة 14: توؤلف اللجنة التنفيذية من اأربعة ع�سر ع�سوا بمن فيهم رئي�ص مجل�ص اإدارة ال�سندوق القومي 

الفل�سطيني.
املادة 14 »معدلة«: توؤلف اللجنة التنفيذية من خم�سة ع�سر اإلى ثمانية ع�سر ع�سوا بمن فيهم رئي�ص 

مجل�ص اإدارة ال�سندوق القومي الفل�سطيني.
واإذا �سغرت الع�سوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجل�ص الوطني لأي �سبب من الأ�سباب 

تمالأ الحالت ال�ساغرة كما يلي :
اأ. اإذا كانت الحالت ال�ساغرة تقل عن الثلث يوؤجل ملوؤها اإلى اأول انعقاد للمجل�ص الوطني.

قبل  من  ملوؤها  يتم  اأكثر  اأو  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  ثلث  ت�ساوي  ال�ساغرة  الحالت  كانت  اإذا  ب. 
المجل�ص الوطني في جل�سة خا�سة يدعى لها خالل مدة ل تتجاوز ثالثين يومًا.

ج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجل�ص الوطني اإلى اجتماع غير عادي يتم ملء ال�سواغر 
اأع�ساء  الح�سور من  ي�ستطيع  المجل�ص ومن  التنفيذية ومكتب  اللجنة  ال�سابقتين من قبل  الحالتين  لأي من 
المجل�ص وذلك في مجل�ص م�سترك يتم لهذا الغر�ص ويكون اختيار الأع�ساء الجدد باأغلبية اأ�سوات الحا�سرين.
املادة 15: اللجنة التنفيذية هي اأعلى �سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة النعقاد واأع�ساوؤها متفرغون 
م�سوؤولة  وتكون  الوطني  المجل�ص  يقررها  التي  والمخططات  والبرامج  ال�سيا�سة  تنفيذ  وتتولى  للعمل، 

اأمامه، م�سوؤولية ت�سامنية وفردية.
املادة 16: تتولى اللجنة التنفيذية:

اأ. تمثيل ال�سعب الفل�سطيني.
ب. الإ�سراف على ت�سكيالت المنظمة.

ج. اإ�سدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخا�سة بتنظيم اأعمال المنظمة، على األ تتعار�ص مع 
الميثاق اأو النظام الأ�سا�سي.

امللحق ال�صاد�س

د. تنفيذ ال�سيا�سة المالية للمنظمة واإعداد ميزانيتها. وعلى وجه العموم، تبا�سر اللجنة التنفيذية جميع 
م�سوؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي ي�سدرها المجل�ص الوطني.

املادة 17: يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القد�ص، ولها اأن تعقد اجتماعاتها في اأي مكان 
اآخر تراه منا�سبًا.

املادة 18: تن�سئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:

اأ. الدائرة الع�سكرية.
ب. دائرة ال�سوؤون ال�سيا�سية والإعالمية .
ج. دائرة ال�سندوق القومي الفل�سطيني .

د. دائرة البحوث والموؤ�س�سات المتخ�س�سة.
هـ. دائرة ال�سوؤون الإدارية.

و. اأي دائرة اأخرى ترى اللجنة �سرورة اإن�سائها ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد الالزم من 
الموظفين. ويحدد اخت�سا�ص كل دائرة بنظام خا�ص ت�سعه اللجنة التنفيذية.

المنظمات  جميع  وبين  المنظمة  بين  العمل  وتن�سيق  العالقات  بتوثيق  التنفيذية  اللجنة  تقوم   :19 املادة 
والتحادات والموؤ�س�سات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف اأو تعينها على تحقيق اأغرا�ص المنظمة.
بثقة  متمتعة  دامت  ما  واخت�سا�ساتها  �سالحياتها  ممار�سة  في  التنفيذية  اللجنة  ت�ستمر   :20 املادة 
المجل�ص الوطني، وعلى اللجنة التنفيذية اأن تقدم ا�ستقالتها للمجل�ص الوطني الجديد في اأول اجتماع 

يعقده، ويجوز اإعادة انتخابها.
املادة 21: يتكون الن�ساب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي اأع�سائها وتتخذ قراراتها باأغلبية اأ�سوات 

الأع�ساء الحا�سرين.

الباب الرابع
اأحكام عامة

التحرير  بجي�ص  يعرف   ، فل�سطين  اأبناء  من  جي�سا  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  تن�سئ   :22 املادة 
وقراراتها  تعليماتها  وتنفذ  التنفيذية  اللجنة  اإ�سراف  تحت  تعمل  م�ستقلة  قيادة  له  تكون  الفل�سطيني، 

الخا�سة والعامة، وواجبه القومي اأن يكون الطليعة في خو�ص معركة تحرير فل�سطين.
املادة 23: تعمل اللجنة التنفيذية على اإلحاق الفل�سطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب 

الع�سكري وتعبئة جميع طاقات الفل�سطينيين واإمكاناتهم، واإعدادهم لمعركة التحرير.

النظام الأ�صا�صي ملنظمة التحرير الفل�صطينية
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باإدارته  المنظمة يقوم  اأعمال  لتمويل  الفل�سطيني  القومي  بال�سندوق  ين�ساأ �سندوق يعرف   :24 املادة 
مجل�ص اإدارة خا�ص يوؤلف بموجب نظام خا�ص بال�سندوق ي�سدره المجل�ص الوطني.

املادة 25: موارد ال�سندوق تتاألف من:

اأ. �سريبة ثابتة على الفل�سطينيين تفر�ص وتجبي بنظام خا�ص.

ب. الم�ساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
ج. طابع التحرير الذي تن�سئه الدول العربية ل�ستعمالها في المعامالت البريدية وغيرها.

د. التبرعات والهبات.
هـ. القرو�ص والم�ساعدات العربية اأو التي تقدمها ال�سعوب ال�سديقة.

و. اأية موارد اأخرى يقرها المجل�ص الوطني.
تبرعات  لجمع  فل�سطين  ن�سرة  بلجان  تعرف  لجان  وال�سديقة  العربية  البالد  في  ت�سكل   :26 املادة 

وم�ساندة المنظمة في م�ساعيها القومية.
الذي  الم�ستوى  على  العربية  والموؤتمرات  الموؤ�س�سات  في  الفل�سطيني  ال�سعب  تمثيل  يكون   :27 املادة 

تقرره اللجنة التنفيذية وت�سمى اللجنة التنفيذية ممثال لفل�سطين لدى جامعة الدول العربية.
املادة 28: يحق للجنة التنفيذية اأن ت�سدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ اأحكام هذا النظام.

املادة 29: تعديل هذا النظام الأ�سا�سي اأو تغييره اأو الإ�سافة اإليه من �سلطة المجل�ص الوطني للمنظمة 
باأغلبية ثلثي اأع�سائه.

الباب الخام�س
اأحكام انتقالية

النتقالي  المجل�ص  محل   1968/ 7/ 10 بتاريخ  القاهرة  في  المنعقد  الوطني  المجل�ص  يحل   :30 املادة 
ال�سابق لمنظمة التحرير الفل�سطينية، ويمار�ص جميع ال�سالحيات المنوطة به بمقت�سى النظام.

املادة 31: تكون مدة المجل�ص الوطني اآنف الذكر �سنتين ابتداء من 10 /7 /1968 واإذا لم يتي�سر اإجراء 
انتخاب لأع�ساء المجل�ص الذي �سيخلفه، يجتمع ويقرر اإما تمديد مدته لفترة اأخرى اأو اأن ي�سكل مجل�ص 

جديد بالطريقة التي يقرها.
املادة 32: يحق للمجل�ص الوطني، وتعود له وحده �سالحية �سم اأع�ساء جدد اإليه من حين لآخر، ح�سبما 
يرى ذلك مالئمًا، وبح�سب ما تمليه متطلبات معركة التحرير ومقت�سيات تعميق الوحدة الوطنية، في 

�سوء اأحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.

امللحق ال�صاد�س

الملحق ال�سابع

وثيقة اإعالن الإ�ستقالل

)المجل�ص الوطني الفل�سطيني، الدورة 19، الجزائر 15 ت�سرين ثاني 1988م(*
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

نما  الفل�سطيني،  العربي  ال�سعب  ولد  فل�سطين  اأر�ص  الب�سر، على  اإلى  ال�سماوية  الر�سالت  اأر�ص  على 
بين  انقطاع  ول  فيها  انف�سام  ل  التي  ع�سوية،  عالقة  عبر  والوطني  الإن�ساني  وجوده  واأبدع  وتطور، 

ال�سعب والأر�ص والتاريخ.
بالثبات الملحمي في المكان والزمان، �ساغ �سعب فل�سطين هويته الوطنية، وارتقى ب�سموده في الدفاع 
الحيوي على  القديمة وموقعها  الأر�ص  اأثاره �سحر هذه  الرغم مما  المعجزة؛ فعلى  اإلى م�ستوى  عنها 
حدود الت�سابك بين القوى والح�سارات، من مطامح ومطامع وغزوات كانت توؤدي اإلى حرمان �سعبها 
من اإمكانية تحقيق ا�ستقالله ال�سيا�سي، اإل اأن ديمومة الت�ساق ال�سعب بالأر�ص هي التي منحت الأر�ص 
هويتها، ونفخت في ال�سعب روح الوطن، مطعمًا ب�ساللت الح�سارة، وتعدد الثقافات، م�ستلهمًا ن�سو�ص 
تراثه الروحي والزمني، وا�سل ال�سعب العربي الفل�سطيني عبر التاريخ تطوير ذاته في التوحد الكلي 
بين الأر�ص والإن�سان، وعلى خطى الأنبياء المتوا�سلة على هذه الأر�ص المباركة، اأَْعَلى على كل مئذنة 

�سالة الحمد للخالق، ودق مع جر�ص كل كني�سة ومعبد ترنيمة الرحمة وال�سالم.
البا�سل عن وطنه، ولقد كانت  الدفاع  الفل�سطيني عن  العربي  ال�سعب  اإلى جيل، لم يتوقف  ومن جيل 

ثورات �سعبنا المتالحقة تج�سيدًا بطوليًا لإرادة ال�ستقالل الوطني.
ففي الوقت الذي كان فيه العالم المعا�سر ي�سوغ نظام قيمة الجديدة، كانت موازين القوى المحلية 
والعالمية ت�ستثني الم�سير الفل�سطيني من الم�سير العام، فات�سح مرة اأخرى اأن العدل وحده ل ي�سير 

عجالت التاريخ.
وهكذا انفتح الجرح الفل�سطيني الكبير على مفارقة جارحة، فال�سعب الذي حرم من ال�ستقالل وتعر�ص 
وطنه لحتالل من نوع جديد، قد تعر�ص لمحاولة تعميم الأكذوبة القائلة »اإن فل�سطين هي اأر�ص بال 
�سعب«، وعلى الرغم من هذا التزييف التاريخي؛ فاإن المجتمع الدولي في المادة 22 من ميثاق ع�سبة 

* الم�سدر: مركز المعلومات الوطني الفل�سطيني. اأجريت تعديالت طفيفة على الن�ص بالإ�ستناد اإلى كتاب: معين البرغوثي ور�ساد 
توام. النظام القانوين ملنظمة التحرير الفل�سطينية: الت�سريعات الناظمة لالأمن والق�ساء الثوري. �سل�سلة القانون والأمن )3(. رام اهلل: 

معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، 2010، 163 - 165.
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1923 قد اعترف باأن ال�سعب العربي الفل�سطيني  -  �ساأنه  1919، وفي معاهدة لوزان لعام  الأمم لعام 
�ساأن ال�سعوب العربية الأخرى، التي ان�سلخت عن الدولة العثمانية -   هو �سعب حر م�ستقل.

تقرير  حق  من  وبحرمانه  بت�سريده،  الفل�سطيني  العربي  بال�سعب  لحق  الذي  التاريخي  الظلم  ومع 
عربية  دولتين  اإلى  فل�سطين  ق�سم  الذي  1947م،  عام   181 رقم  العامة  الجمعية  قرار  اثر  الم�سير، 
ويهودية، فاإن هذا القرار ما زال يوفر �سروطًا لل�سرعية الدولية ت�سمن حق ال�سعب العربي الفل�سطيني 

في ال�سيادة وال�ستقالل الوطني.
غالبية  واقتالع  العربية،  الأر�ص  من  واأجزاء  الفل�سطينية،  الأر�ص  الإ�سرائيلية  القوات  احتالل  اإن 
لالحتالل  منهم  الباقين  واإخ�ساع  المنظم،  الإرهاب  بقوة  ديارهم،  عن  وت�سريدهم  الفل�سطينيين 
وال�سطهاد ولعمليات تدمير معالم حياتهم الوطنية، هو انتهاك �سارخ لمبادئ ال�سرعية ولميثاق الأمم 
المتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق ال�سعب العربي الفل�سطيني الوطنية، بما فيها حق العودة، وحق 

تقرير الم�سير وال�ستقالل وال�سيادة على اأر�ص وطنه.
الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  يفقد  لم  والبعيدة،  القريبة  المنافي  في  �سياجه،  وعلى  الوطن  قلب  وفي 
اإيمانه الرا�سخ بحقه في العودة، ول اإيمانه ال�سلب بحقه في ال�ستقالل. ولم يتمكن الحتالل والمجازر 
والت�سريد من طرد الفل�سطيني من وعيه ومن ذاته؛ فلقد وا�سل ن�ساله الملحمي، وتابع بلورة �سخ�سيته 
منظمة  ال�سيا�سي،  اإطارها  الوطنية  الإرادة  و�ساغت  المتنامي،  الن�سالي  التراكم  خالل  من  الوطنية 
متمثاًل  الدولي،  المجتمع  باعتراف  الفل�سطيني،  لل�سعب  ووحيدًا  �سرعيًا  ممثاًل  الفل�سطينية،  التحرير 
بهيئة الأمم المتحدة وموؤ�س�ساتها والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. وعلى قاعدة الإيمان بالحقوق 
الثابتة، وعلى قاعدة الإجماع القومي العربي، وعلى قاعدة ال�سرعية الدولية، قادت منظمة التحرير 
اأمام  الأ�سطوري  المثلى، و�سموده  الوطنية  المن�سهر في وحدته  العظيم،  �سعبها  الفل�سطينية معارك 

المجازر والح�سار في الوطن وخارج الوطن.
وتجلت ملحمة المقاومة الفل�سطينية في الوعي العربي وفي الوعي العالمي، ب�سفتها واحدة من اأبرز 

حركات التحرر الوطني في هذا الع�سر.
اإن النتفا�سة ال�سعبية الكبرى، المت�ساعدة في الأر�ص المحتلة مع ال�سمود الأ�سطوري في المخيمات 
داخل وخارج الوطن، قد رفع الإدراك الإن�ساني بالحقيقة الفل�سطينية وبالحقوق الوطنية الفل�سطينية 
اإلى م�ستوى اأعلى من ال�ستيعاب والن�سج، واأَ�سدلت �ستار الختام على مرحلة كاملة من التزييف ومن 
خمول ال�سمير، وحا�سرت العقلية الإ�سرائيلية الر�سمية التي اأدمنت الحتكام اإلى الخرافة والإرهاب 

في نفيها الوجود الفل�سطيني.
لحظات  اإحدى  الفل�سطيني  الزمن  يبلغ  الثورة  مواقع  لكل  الن�سالي  الثوري  وبالتراكم  النتفا�سة،  مع 
الثابتة وممار�ستها  اأخرى حقوقه  النعطاف التاريخي الحادة وليوؤكد ال�سعب العربي الفل�سطيني مرة 

فوق اأر�سه الفل�سطينية.

امللحق ال�صابع

فل�سطين،  وطنه  في  الفل�سطيني  العربي  لل�سعب  والقانوني  والتاريخي  الطبيعي  الحق  اإلى  وا�ستنادًا 
وت�سحيات اأجياله المتعاقبة دفاعًا عن حرية وطنهم وا�ستقالله، وانطالقًا من قرارات القمم العربية، 
ومن قوة ال�سرعية الدولية التي تج�سدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947، وممار�سة من ال�سعب 

العربي الفل�سطيني لحقه في تقرير الم�سير وال�ستقالل ال�سيا�سي وال�سيادة فوق اأر�سه؛
فاإن المجل�س الوطني يعلن، با�سم اهلل، وبا�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني، قيام دولة فل�سطين فوق 

اأر�سنا الفل�سطينية، وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

ويتمتعون  والثقافية،  الوطنية  هويتهم  يطورون  فيها  كانوا؛  اأينما  للفل�سطينيين  هي  فل�سطين  دولة  اإن 
بالم�ساواة الكاملة في الحقوق، وت�سان فيها معتقداتهم الدينية وال�سيا�سية وكرامتهم الإن�سانية، في 
ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على اأ�سا�ص حرية الراأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية 
حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الجتماعي والم�ساواة وعدم التمييز في 
الحقوق العامة على اأ�سا�ص العرق اأو الدين اأو اللون اأو بين المراأة والرجل، في ظل د�ستور يوؤمن �سيادة 
القانون والق�ساء الم�ستقل وعلى اأ�سا�ص الوفاء الكامل لتراث فل�سطين الروحي والح�ساري في الت�سامح 

والتعاي�ص ال�سمح بين الأديان عبر القرون.
اإن دولة فل�سطين دولة عربية، هي جزء ل يتجزاأ من الأمة العربية؛ من تراثها وح�سارتها، ومن طموحها 
الحا�سر اإلى تحقيق اأهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة. وهي اإذ توؤكد التزامها بميثاق 
اأمتها م�ساعدتها  اأبناء  جامعة الدول العربية، واإ�سرارها على تعزيز العمل العربي الم�سترك؛ تنا�سد 

على اكتمال ولدتها العملية، بح�سد الطاقات وتكثيف الجهود لإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي.
وتعلن دولة فل�سطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة واأهدافها، وبالإعالن العالمي لحقوق الإن�سان، 

والتزامها كذلك بمبادئ عدم النحياز و�سيا�سته.
فاإنها �ستعمل مع  ال�سلمي؛  التعاي�ص  لل�سالم؛ ملتزمة بمبادئ  اأنها دولة محبة  واإذ تعلن دولة فل�سطين 
جميع الدول وال�سعوب من اأجل تحقيق �سالم دائم قائم على العدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله 
فالغد ل  الغد،  الخوف من  وعدم  الحياة  اإبداع  التناف�ص على  فيه  ويجري  البناء،  الب�سر على  طاقات 

يحمل غير الأمان لمن عدلوا اأو ثابوا اإلى العدل.
اأر�ص المحبة وال�سالم، تهيب دولة فل�سطين بالأمم  ال�سالم على  اإحالل  اأجل  وفي �سياق ن�سالها من 
المتحدة التي تتحمل م�سوؤولية خا�سة تجاه ال�سعب العربي الفل�سطيني ووطنه، وتهيب ب�سعوب العالم 
ودوله المحبة لل�سالم والحرية اأن تعينها على تحقيق اأهدافها، وو�سع حد لماأ�ساة �سعبها، بتوفير الأمن 

له، وبالعمل على اإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية.
كما تعلم في هذا المجال، اأنها توؤمن بت�سوية الم�ساكل الدولية والإقليمية بالطرق ال�سلمية؛ وفقًا لميثاق 
الأمم المتحدة وقراراتها، واأنها ترف�ص التهديد بالقوة اأو العنف اأو الإرهاب، اأو با�ستعمالها �سد �سالمة 

 وثيقة اإعالن الإ�صتقالل



درا�صات يف النظام الد�صتوري الفل�صطيني

268269

 عا�صم خليل

اأرا�سيها وا�ستقاللها ال�سيا�سي، اأو �سالمة اأرا�سي اأي دولة اأخرى، وذلك دون الم�سا�ص بحقها الطبيعي 
في الدفاع عن اأرا�سيها وا�ستقاللها.

وفي هذا اليوم الخالد، في الخام�ص ع�سر من نوفمبر 1988، ونحن نقف على عتبة عهد جديد؛ ننحني 
اإجالًل وخ�سوعًا اأمام اأرواح �سهدائنا و�سهداء الأمة العربية الذين اأ�ساءوا بدمائهم الطاهرة �سعلة هذا 
الفجر العنيد، وا�ست�سهدوا من اأجل اأن يحيا الوطن، ونرفع قلوبنا على اأيدينا لنمالأها بالنور القادم من 
وهج النتفا�سة المباركة، ومن ملحمة ال�سامدين في المخيمات وفي ال�ستات وفي المهاجر، ومن حملة 
لواء الحرية: اأطفالنا و�سيوخنا و�سبابنا، اأ�سرانا ومعتقلينا وجرحانا المرابطين على التراب المقد�ص، 
وحياتنا،  بقائنا  ال�سجاعة حار�سة  الفل�سطينية  والمراأة  كل مدينة.  وفي  قرية  كل  وفي  كل مخيم  وفي 
واأمتنا  الفل�سطيني،  العربي  �سعبنا  وجماهير  الأبرار،  �سهدائنا  اأرواح  ونعاهد  الدائمة،  نارنا  وحار�سة 
وتر�سيخ  اأجل جالء الحتالل،  الن�سال من  العالم، على موا�سلة  وال�سرفاء في  الأحرار  العربية، وكل 
به  والعتزاز  الفل�سطيني  علمه  حول  اللتفاف  اإلى  العظيم  �سعبنا  ندعو  اإننا  وال�ستقالل.  ال�سيادة 
والدفاع عنه؛ ليظل اأبدًا رمزًا لحريتنا وكرامتنا في وطن �سيبقي دائمًا وطننًا حرًا ل�سعب من الأحرار.
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