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تقدمي
يعترب الت�سريع يف معظم بلدان العامل، االأداة التي تتم من خاللها التغريات االجتماعية واالقت�سادية، 
فهو االآلية التي ت�ستطيع بوا�سطتها احلكومات والربملانات اال�ستجابة لالحتياجات املتغرية واملتجددة 

ملجتمعاتها.

لعل املنظومة القانونية الفل�سطينية تفّردت يف خ�سو�سية االأنظمة التي خ�سعت لها، ومرورها مبراحل 
خمتلفة طبعتها بطابع خا�س فيها، ومار�ست �سلطاتها الت�سريعية فيها باأ�سكال خمتلفة.

وعلى الرغم من ذلك مل يختلف املجتمع الفل�سطيني عن غريه من املجتمعات، يف نظرته للت�سريع على 
وحالة  ال�سيا�سي  املاأزق  اأن  غري  واالقت�سادية،  االجتماعية  حتوالته  اإجراء  يف  اأدواته  اأهم  اإحدى  اأنه 
االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني الداخلي الذي اأعقب االنتخابات الت�سريعية يف العام 2007، ت�سببا يف 
تعطيل عمل املجل�س الت�سريعي، و�سل قدرته على ممار�سة مهامه ووظائفه الت�سريعية.  وقد اأف�سى هذا 
ت�سريعيتني تعمالن يف منطقتني جغرافيتني خمتلفتني يف فل�سطني املحتلة  اإىل وجود موؤ�س�ستني  االأمر 
م�سارين  اأ�سا�س  على  عملهما  متار�سان  املوؤ�س�ستان  هاتان  تزال  وال  غزة(،  وقطاع  الغربية  )ال�سفة 

وتوجهني متباينني عن بع�سهما البع�س.

املنظومة  �سعيد  على  واالختالف  التباين  من  حالة  خلق  يف  ت�سبب  االأمر  هذا  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 
القانونية الفل�سطينية، اإذ مت اللجوء اإىل اأدوات ت�سريعية ا�ستثنائية مل تعرفها العملية الت�سريعية، يف كل 
من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومت اإ�سدار العديد من الت�سريعات ب�سقيها الرئي�سية والثانوية، واأنتجت 
هذه الت�سريعات اآثارها القانونية.  فقد اأ�سدر رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ما يقارب 75 قرارًا 
بقانون يف ال�سفة الغربية منذ تعطل عمل املجل�س الت�سريعي.  كما �سادق املجل�س الت�سريعي يف قطاع 

غزة على حوايل 25 قانونًا.

ومل يجِر، حتى هذا التاريخ، اإعداد اأي درا�سة تقييمية اأو حتليلية ر�سمية تعنى بتو�سيح م�ستوى التباين 
واالختالف القائم بني الت�سريعات التي ت�سري يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف هذه االآونة، ناهيك عن 

بيان طريقة التعامل معها.

ويف ظل احلديث عن امل�ساحلة، ورفع مكانة فل�سطني اإىل دولة غري ع�سو يف االأمم املتحدة، كان لزامًا 
علينا التفكري يف الواقع الذي نعي�سه، ويف امل�ستقبل الذي �سي�سكل الت�سريع فيه عاماًل اأ�سا�سيًا يعمل على 
اإر�ساء القواعد الكفيلة بفتح اآفاق العبور اإليه بال عوائق تتعرث معها خطى هذا العبور، وحتى يت�سنى لنا 
ذلك، فال بد اأن تتم عملية اإعادة مراجعة �ساملة لكل القواعد القانونية التي كانت هي اأدوات التحوالت 
ال�سابقة، اأو تاأثرت اأحكامها بهذه التحوالت؛ لتكون �سبياًل ل�سبط ت�سريعي �سامل يجعل منظومة الت�سريع 

الفل�سطيني منظومة ناب�سة بحيوية التفاعل مع الواقع، ومع اآفاق امل�ستقبل يف اآن واحد.
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وتطبيقًا لذلك، اأطلق معهد احلقوق يف جامعة بريزيت، ومن خالل وحدة امل�ساندة الت�سريعية، م�سروعًا 
بحثيًا للعام 2012 حتت عنوان "احلالة الت�سريعية يف فل�سطني 2007 -2012: االآليات، االآثار، احللول"، 
بهدف الوقوف على مراجعة االآثار القانونية حلالة االنق�سام يف فل�سطني يف ظل العملية الت�سريعية التي 
جلاأت اإليها احلكومتان يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وما اأنتجته الت�سريعات التي مت اإ�سدارها 

من اآثار على اأر�س الواقع، وما هو م�سريها يف ظل حتقق امل�ساحلة الفل�سطينية.

مت تنفيذ هذا امل�سروع البحثي على مدار عام كامل، اإذ نظم فريق العمل عددًا من ور�س العمل الداخلية 
واخلارجية، اإىل جانب اإجراء اأبحاث ميدانية، من خالل لقاءات معمقة مع املوؤ�س�سات الر�سمية يف كل 
من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، انتهاًء بعر�س النتائج التي تو�سلت لها هذه الدرا�سات من خالل موؤمتر 

وطني.

لبنة  وال�سيا�سة،  القانون  �سل�سلة  �سمن  االأوىل  النوعية  الدرا�سة  هذه  ت�سكل  اأن  احلقوق  معهد  وياأمل 
امل�ساحلة  حتقق  ظل  يف  القانونية  االنق�سام  اآثار  معاجلة  يف  ال�سا�سة  بها  يهتدي  وبو�سلة  اأ�سا�سية 

الفل�سطينية الداخلية.

يتوجه معهد احلقوق بجزيل ال�سكر للباحثني الوطنيني وفريق عمل امل�سروع، وكل من �ساهم يف اإخراج 
هذا العمل البحثي املميز اإىل النور.                                          

جميل �سامل
مدير معهد احلقوق
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تقدمي موؤ�س�سة كونراد اأديناور/ رام اهلل
لقد خّلف االنق�سام ال�سيا�سي الداخلي الذي ت�سهده فل�سطني منذ العام 2007، وما تاله من ازدواجية 
لهذا  فنتيجة  فل�سطني.   الراهنة يف  الت�سريعية  املدى على احلالة  بعيدة  اآثارًا  العامة،  ال�سلطات  عمل 
اإىل تطبيق م�سارين  الغربية وقطاع غزة  ال�سفة  القائمتان يف  ال�سيا�سي، جلاأت احلكومتان  االنق�سام 
وتوحيدهما،  بينهما  املواءمة  تكفل  التي  الف�سلى  الو�سيلة  حول  الت�ساوؤالت  يثريان  خمتلفني  قانونيني 
وذلك يف ظل جهود امل�ساحلة الوطنية التي ترمي اإىل التوفيق بني الطرفني الرئي�سيني املتنازعني يف 
القانونية  االآثار  وي�ستعر�س  امل�سائل،  امل�ساألة وغريها من  الكتاب هذه  يتناول هذا  القريب.   امل�ستقبل 
التي يرتكها االنق�سام ال�سيا�سي بني الفرقاء الفل�سطينيني.  كما يبني الكتاب جملة من ال�سيناريوهات 

واحللول القانونية املمكنة التي تكفل جتاوز هذه املع�سلة.

ي�سّكل هذا االإ�سدار نتاجًا لالأبحاث الفريدة التي اأعدها معهد احلقوق يف جامعة بريزيت، بالتعاون مع 
مكتب موؤ�س�سة كونراد اأديناور )Konrad Adenauer Stiftung( يف مدينة رام اهلل.  وي�سم الكتاب 
بني دفتيه جمموعة من االأوراق البحثية واملقاالت التي تدر�س االآثار التي تخلفها الت�سريعات ال�سادرة يف 
الفرتة الواقعة بني العامني 2007 و2012، كما يتناولها بالتحليل والتمحي�س يف �سوء القانون االأ�سا�سي 
املعدل ل�سنة 2003.  وبذلك، ي�سع هذا الكتاب بني يدي القارئ جمموعة غنّية من املعلومات املحدثة 
والتحليل املعمق حول احلالة الت�سريعية التي تعي�سها فل�سطني.  ويحتل هذا الكتاب اأهمية بارزة بالن�سبة 

للخرباء القانونيني وامل�سرعني واالأفراد املهتمني.

متثل موؤ�س�سة كونراد اأديناور موؤ�س�سة �سيا�سية اأملانية ت�سعى يف عملها اإىل تعزيز مبادئ �سيادة القانون 
والدميقراطية واقت�ساد ال�سوق االجتماعي.  ويف هذا اخل�سو�س، تعرّب املوؤ�س�سة عن فخرها واعتزازها 
فل�سطني:  الت�سريعية يف  "احلالة  الذي يحمل عنوان  الطموح،  االإ�سدار  لهذا  والرعاية  الدعم  بتقدمي 
االآليات واالآثار واحللول"، كونه ي�سكل م�ساهمة مهمة يف جت�سيد اأهدافه املوؤ�س�سية، ويف �سمان جناح 

امل�ساحلة الوطنية الفل�سطينية.

)Hans Maria Heyn( د. هانـــز ماريا هيـــني
مدير مكتب موؤ�س�سة كونراد اأديناور يف فل�سطني
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 Preface

 The internal political division of the Palestinian Territory since 2007 
and the resulting duality of public authority have had far-reaching 
implications for the local legislative status. As a consequence of this 
political divide, the West Bank and Gaza Strip have followed different 
legal trajectories which, in view of a conceivable national reconcilia-
tion between the two opposing parties in the near future, raise the 
question of how those differing legislative systems may best be har-
monized and unified. The present book addresses these and other 
questions, reviews the legal implications of Palestinian disunity, and 
outlines several possible scenarios and solutions pertaining to the 
legal sphere.

 The publication is the product of original research conducted at the 
Institute of Law (IoL) at Birzeit University in collaboration with the 
Konrad Adenauer Stiftung (KAS) in Ramallah. It comprises various re-
search and review articles which examine the effects of regulations 
enacted between 2007 and 2012 and analyze them against the back-
drop of the Amended Basic Law of 2003. It thus provides the reader 
with a wealth of up-to-date information on and in-depth analysis of 
the legislative status in the Palestinian Territory and is of interest to 
both legal scholars and lawmakers as well as to interested individu-
als. The KAS is a German political foundation aiming to strengthen 
the rule of law, democracy, and a social market economy. It is hence 
proud to support and sponsor this ambitious publication entitled 
“Legislative Status in the Palestinian Territory: Mechanisms, Conse-
quences and Solutions”, as it constitutes a significant contribution to 
both these institutional aims and to a successful Palestinian reconcili-
ation more generally.

Dr. Hans Maria Heyn
Head of the KAS Office Palestinian Territories 
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احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

 
مقدمة

اأيامنا  اإىل  الفل�سطينية  ال�سلطة  قدوم  منذ  املراحل  بالعديد من  فل�سطني  الت�سريعية يف  العملية  مرت 
هذه، وطبعت كل مرحلة منها العملية الت�سريعية بطابع واآثار مميزة، وكان اآخرها املرحلة الواقعة بني 
رافق ذلك من  وما  العامة،  ال�سلطات  ازدواجية يف عمل  ترتب عليها من  وما  العامني 2007 و2012، 

اإ�سكاليات قانونية و�سيا�سية؛ االأمر الذي رتب اآثارًا ومراكز قانونية خمتلفة على املخاطبني بها.

الت�سريعية يف فل�سطني،  العملية  اأثر كبري يف تغيري معامل ومالمح  ال�سيا�سي  لقد كان حلالة االنق�سام 
فاإىل جانب االآثار ال�سيا�سية التي ع�سفت باحلالة الفل�سطينية، كانت هناك العديد من االآثار القانونية 

التي ترتبت على ازدواجية ال�سلطات.

لقد مار�ست كلتا احلكومتني مهام الت�سريع يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، باال�ستناد اإىل ن�سو�س 
القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، ومل يقف ا�ستناد كلتا احلكومتني على ذلك، بل امتدت 
االآثار اإىل حد اإ�سدار ت�سريعات، واإحداث العديد من التغيريات على العملية الت�سريعية ومكوناتها، ما 
اأدى اإىل ازدواجية يف عمل املوؤ�س�سة الت�سريعية ومكوناتها املختلفة، وا�ستندت كلتا احلكومتني اإىل اآليات 
واأدوات ت�سريعية ا�ستثنائية مل تعرفها العملية الت�سريعية يف الو�سع الطبيعي، وكان يتم اال�ستناد بها اإىل 
القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، واألقت بظاللها على العملية الت�سريعية برمتها، وهذا ما اأدى اإىل ترتيب 
اآثار ومراكز قانونية ترتبت على اإ�سدار ت�سريعات يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، باال�ستناد اإىل 
و�سائل واأدوات ت�سريعية خالفًا ملا ر�سم لها القانون االأ�سا�سي والنظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي، هذا 

اإىل جانب االآثار واملراكز القانونية التي اأحدثتها هذه الت�سريعات على االأر�س.  

الت�سريعات يف ظل الدعوات للم�ساحلة  التي قد ترتتب على هذه  االآثار  وهذا ما ا�ستدعى البحث يف 
الفل�سطينية، واالأدوات التي مت ا�ستخدامها ومدى ان�سجامها مع ما جاءت به اأحكام القانون االأ�سا�سي 
امل�ساحلة  حتقق  ظل  يف  لها  املتوقعة  القانونية  واحللول  وال�سيناريوهات  اآثارها  على  الرتكيز  ليتم 

الفل�سطينية للو�سول اإىل حلول قابلة للتطبيق.
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اأهداف الدرا�سة:
حالة  ظل  يف  فل�سطني  يف  الت�سريعية  احلالة  على  الرتكيز  اإىل  اأ�سا�س،  ب�سكل  الدرا�سة،  هذه  تهدف 
االنق�سام منذ العام 2007 وحتى حلظة كتابة هذه الدرا�سة، من خالل و�سف وتقييم العملية الت�سريعية 
يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، والوقوف على اأهم االآليات واالأدوات الت�سريعية امل�ستخدمة يف 
كل منهما، واملراكز واالآثار القانونية التي اأفرزتها حالة االنق�سام واالإ�سكاليات املرتتبة على ازدواجية 
ال�سلطة، اإىل جانب الوقوف على اأهم ال�سيناريوهات واحللول القابلة للتطبيق على اأر�س الواقع، اإىل 
جانب الوقوف على الرقابة الق�سائية على الد�ستورية يف فل�سطني، يف حماولة لتقييم اأداء ودور املحكمة 

العليا خالل هذه الفرتة.

اأهمية الدرا�سة:
الباحثون من حيث  التقليدي الذي يتبعه  االأ�سلوب  اأهمية هذه الدرا�سة يف عدم اعتمادها على  تكمن 
الرتكيز على احلالة الت�سريعية وحالة االنق�سام ب�سكل نظري بحت، واإمنا ارتاأى فريق العمل تق�سيم هذه 
الدرا�سة على �سكل مقاالت متخ�س�سة، ت�سخ�س الواقعني النظري والعملي، وتقوم على مقارنة ما هو 
موجود وما هو مفرت�س اأن يكون، وطرح االآليات واحللول املتخ�س�سة التي ترتقي بحلول قانونية نتوخى 
تكت�سب  كما  الفل�سطينية،  االأطراف  بني  امل�ساحلة  متت  حال  يف  االأفراد  م�سالح  على  احلفاظ  منها 

اأهميتها يف اأنها عاجلت هذا املو�سوع ب�سكل متخ�س�س.

منهجية الدرا�سة:
باملنهج  بدءًا  املناهج،  من  عدد  على  االرتكاز  مت  فقد  الدرا�سة،  هذه  يف  املتبعة  املنهجية  بخ�سو�س 
الو�سفي التحليلي، مرورًا باملنهج املقارن، مع ا�ستخدام املنهج التاريخي ب�سكل جزئي ح�سب مقت�سيات 
يف  البحث  فريق  اإليها  جلاأ  التي  البحثية  االأدوات  تنوعت  فقد  الدرا�سة،  ملقت�سيات  ووفقًا  الدرا�سة.  

اإخراج هذه الدرا�سة، ومن �سمن االأدوات التي ا�ستخدمها فريق البحث:

• الفل�سطينية ذات 	 القوانني  التحليلي يف  الو�سفي  املنهج  النظري، من خالل  االإطار  الرتكيز على 
العالقة.

•  اللجوء اإىل التجارب املقارنة العربية واالأجنبية ذات ال�سلة.	

• ذوي 	 واالأفراد  املوؤ�س�سات  مع  ال�سخ�سية  املقابالت  من  عدد  اإجراء  خالل  من  امليداين  البحث 
العالقة بالعملية الت�سريعية واخلرباء املخت�سني.

• عقد موؤمتر متخ�س�س حول احلالة الت�سريعية يف فل�سطني.	
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هيكلية الدرا�سة:
ُق�ّسمت هذه الدرا�سة اإىل مقدمة واأربعة اأجزاء على �سكل اأوراق بحثية منف�سلة، ويف موا�سيع حمددة، 

على النحو االآتي:

• اجلزء الأول: احلالة الت�سريعية بني القانون وال�سيا�سة	
يت�سمن هذا الق�سم البحث يف حالة االنق�سام ال�سيا�سي، من خالل الرتكيز على االتفاقات املوقعة ما 
بني طريف االنق�سام، وقراءة يف قوانني االنتخابات العامة من منظور �سيا�سي، اإىل جانب اإعالن حالة 
وحالة  ال�سرورة  حالة  بني  والتمييز  �سدرت خاللها،  التي  واملرا�سيم  فيها،  قانونية  وقراءة  الطوارئ، 

الطوارئ، بح�سب ن�سو�س القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني واأحكامه.

• اجلزء الثاين: العملية الت�سريعية يف فل�سطني وازدواجية ال�سلطات	

الإ�سكاليات واحللول املمكنة
يت�سمن هذا الق�سم البحث يف العملية الت�سريعية يف فل�سطني، من خالل ت�سخي�س للعملية الت�سريعية 
من حيث االأدوات واالآليات الت�سريعية امل�ستخدمة يف ظل حالة االنق�سام وحتويل االخت�سا�س الت�سريعي، 
البحث  ويت�سمن  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  ت�سريعات  اإ�سدار  من  ذلك  على  ترتب  وما 
كذلك يف االآثار واملراكز القانونية التي اأحدثتها هذه الت�سريعات واحللول وال�سيناريوهات املتوقعة يف 

ظل ازدواجية ال�سلطات على االأر�س.

• بقانون: 	 للقرارات  القانونية  واملراكز  الآثار  يف  قراءة  الثالث:  اجلزء 
ت�سريعات خمتارة

يت�سمن هذا الق�سم البحث يف بع�س الت�سريعات )القرارات بقانون، والقوانني ال�سادرة يف غزة( من 
منظور قانوين وما اأحدثته من مراكز واآثار قانونية مع التطرق اإىل بع�س احللول القانونية املرتبطة بها.

• اجلزء الرابع: الرقابة الق�سائية على الد�ستورية يف فل�سطني	
يت�سمن هذا الق�سم البحث يف الرقابة على د�ستورية القوانني ومدى فعالية ودور املحكمة العليا يف القيام 
مبهام املحكمة الد�ستورية يف الرقابة على احلقوق واحلريات العامة والرقابة على د�ستورية الت�سريعات، 
يف ظل وجود توجه وحراك قانوين لت�سكيل املحكمة الد�ستورية، مع الرتكيز على ال�سيناريوهات املقرتحة 

لت�سكيل املحكمة الد�ستورية ومدى فعاليتها.
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اجلزء الأول
احلالة الت�سريعية بني القانون وال�سيا�سة

اإعداد

اأ.هاين امل�سري                                  اأ.عمار جامو�س
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ورقة اإ�سرتاتيجّية

قراءة يف اتفاقات امل�ساحلة

من اتفاق القاهرة اإىل »اإعالن الدوحة«

اإعداد

اأ. هاين امل�سري
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مقدمة
اأّن  تنطلق فر�سية الدرا�سة »قراءة يف اتفاقات امل�ساحلة من اتفاق القاهرة اإىل اإعالن الدوحة« من 
االنق�سام ال�سيا�سي واجلغرايف، على الرغم من اأ�سبابه وجذوره والعوامل التي اأوجدته وُتغّذيه با�ستمرار، 
املُتحّدة  اأعّده االحتالل االإ�سرائيلي والواليات  لي�س قدرًا حمتومًا ال مهرَب منه، وال �سيناريو مر�سومًا 

االأمريكية اأو اإيران و�سوريا، ونّفذته االأطراف الفل�سطينية املتنازعة بوعي منها اأو من دونه.

ُمتعّددة ومت�سابكة، فل�سطينية  با�ستمرار، وهي  وُتغّذيه  اأوجدته  واأ�سباب عميقة  اإّن االنق�سام له جذور 
واإ�سرائيلية وعربية واإقليمية ودولية؛ اأي هو نتيجة جلملٍة من االأ�سباب التاريخية وال�سيا�سية والع�سكرية 
الطرف  اأّن  مع  اإيجادها،  يف  املختلفة  االأطراف  اأدوار  تداخلت  واالجتماعية  والثقافية  واالقت�سادية 
ونواق�س،  وثغرات،  واأخطاء،  خلل،  هنالك  يكن  مل  فلو  واالأكرب،  االأوىل  امل�سوؤولية  يتحّمل  الفل�سطيني 
وملا  املدة،  هذه  طوال  ا�ستمّر  وملا  االنق�سام،  حدث  ملا  و�ساغطة،  م�ساعدة  وعوامل  مالئمة،  وظروف 

ا�ستطاعت االأطراف االأخرى اخلارجية اأْن توؤّثر كّل هذا التاأثري.

من اأجل القيام بقراءة علمّية التفاقات امل�ساحلة، ولعدم تطبيقها، والتعّرف اإىل فر�سها امل�ستقبلية يف 
التطبيق؛ ال ُبّد من التعّمق يف اأ�سباب وقوع االنق�سام، والغو�س يف جذوره واأ�سبابه، والعوامل التي ُتغّذيه، 

واالآثار املرُتّتبة على عدم تطبيق هذه االتفاقات من منظور �سيا�سي.

ي�ستهدف هذا البحث اأي�سًا الربهنة على اأّن اإنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة )وهو هدف اأكرب بكثري 
من اإجناز امل�ساحلة( على �سعوبته ال�سديدة، هدف ممكُن التحقق يف حال:

العليا على  - الوطنية  امل�سلحة  وتغليبها  املتنازعة،  االأطراف  لدى  الالزمة  ال�سيا�سية  االإرادة  توّفر 
امل�سالح الفردية والفئوية والف�سائلية واجلهوية.

ظهور عنا�سر قيادية وقوى جديدة ت�سكل تيارًا ثالثًا، يقوى حتى ي�سبح قادرًا على فر�س الوحدة. -

اأو يكون من نتيجتها،  - اأحد عناوينها البارزة،  اأو  انفجار انتفا�سة �سعبية �سد االحتالل، عنوانها 
اإنهاء االنق�سام، الأّن مقاومة االحتالل ُتوّحد الفل�سطينيني.

الوحدة  - اإجناز  اأجل  من  ثقلها  بو�سع  م�سر(،  )وبخا�سة  خارجية  اأطراف  اأو  طرف  مبادرة 
الفل�سطينية، الأّن عدم حتقيقها ُي�سّبب اأ�سرارًا اقت�ساديًة و�سيا�سيًة واأمنيًة مل�سر، ال ت�ستطيع اأْن 

تتحّملها يف ظّل الظروف اجلديدة االقت�سادية واالأمنية التي تعي�سها بعد ثورة 25 يناير 2011.
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املبحث الأول 
ملاذا وقع النق�سام؟

والقيادة  ال�سلطة  على  تتنازعان  و»حما�س«-  -»فتح«  �سيا�سيتني  قّوتني  لظهور  نتيجة  االنق�سام  وقع 
والتمثيل والقرار، بحيث مل تعْد اأيٌّ منهما بعد نتائج االنتخابات املحلّية يف العام 2005، والت�سريعية يف 
العام 2006، قادرة على القيادة وحدها، فـ»فتح« التي قادت م�سرية الكفاح الفل�سطيني منذ العام 1969 
التي ح�سلت عليها  اأكرث من االأ�سوات  التي ح�سلت عليها  اأّن عدد االأ�سوات  خ�سرت االنتخابات، مع 
اأكرب من املقاعد، و»فتح املهزومة« ال تزال تقود املُنّظمة،  »حما�س«، ولكّن االأخرية ح�سلت على عدد 

وهي املُمّثل ال�سرعي الوحيد للفل�سطينيني، واملرجعية ال�سيا�سية العليا لهم.

و»حما�س« الفائزة، تعترب اأن من حّقها اأن حتكم، ومل مُتّكن من احلكم، كما اأّنها االأجدر بالقيادة، الأّن 
»فتح« ف�سلت يف حتقيق اأهداف ال�سعب الفل�سطيني ب�سورة عامة، وف�سلت يف اإجناز الت�سوية التي �سعت 
اإليها منذ اإقرار برنامج النقاط الع�سر ب�سورة خا�سة؛ برنامج ال�سلطة على اأي �سرب يتّم حتريره يف 

العام 1974، ومنذ التوقيع على اتفاق اأو�سلو يف العام 1993.

العام 1994،  ال�سلطة يف  تاأ�سي�س  التحرير يف  الذي ج�ّسدته منظمة  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  اإّن 
قام على املحا�س�سة والهيمنة الفردية والفئوية، وكان، وبخا�سة حتت قيادة الزعيم التاريخي يا�سر 
عرفات، نظامًا بونابرتيًا؛ اأي يقوم على تركيز �سلطات كبرية يف يّد �سخ�س واحد يتمّتع مبهاراٍت كبرية 
يف اإيجاد التوازنات واللعب على اخلالفات والتناق�سات الداخلية واخلارجية، من دون ماأ�س�سة، وال عمل 

جماعي، وال نظام وا�سح يحتكم اإليه.

وعلى الرغم من ال�سوط املهم الذي قطعه هذا النظام على طريق املاأ�س�سة، كما ظهر ذلك يف اإجراء 
االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية يف العام 1996، واالنتخابات الرئا�سية يف العام 2005، والت�سريعية 
يف العام 2006، فاإّنه ظّل فرديًا وُم�سّوهًا، الأّن الرئي�س »اأبو مازن« مل يحدث تغيريات جوهرية حا�سمة 
عليه، والأّن اإجراء االنتخابات وحده ال يكفي لبناء نظام دميقراطي يف بلد م�ستقّل، وله �سيادة كاملة على 
اأرا�سيه، فكيف �سيكون كافيًا يف بلد واقع حتت االحتالل، واالحتالل �ساحب ال�سيادة! حيث اأّن فكرة 
اأ�سكال  ك�سكٍل من  اأو  اإرادته،  لل�سعب وجت�سيد  االحتكام  اأ�سكال  اأ�سا�سي من  ك�سكٍل  االنتخابات  اإجراء 

ممار�سة ال�سيادة، عليها مليون عالمة �سوؤال.

فكما قال الربوفي�سور م�ستاق خان يف موؤمتر نّظمته منّظمة االإ�سكوا يف بريوت، اإذا كانت الدميقراطية 
ميكن اأْن تتحّقق حتت االحتالل، واإذا كانت التنمية ميكن اأْن تتحّقق حتت االحتالل، فلماذا يكون مطلب 

اإنهاء االحتالل �سروريًا؟
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وُيعّزز من طموح »حما�س« لتويّل مقاليد القيادة الفل�سطينية، دخول املنطقة العربية، وبخا�سة بعد ما 
بلدان عربية عدة،  �سدة احلكم يف  وتوّليه  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  العربي«، مرحلة �سعود  »الربيع  ُي�سّمى 

وقيام اأحزابه بلعب دور رئي�سي يف البلدان التي ت�سهد ثورات، اأو مل تندلع فيها الثورات حّتى االآن.

تغّذيه  وال�سلطة،  القيادة  على  و»حما�س«  »فتح«  بني  �سديدًا  وتناف�سًا  تنازعًا  اأّن هناك  ح  ُيو�سّ �سبق  ما 
اختالفات �سيا�سية واأيديولوجية، وتدّخالت خارجية؛ اإ�سرائيلية وعربية ودولية.

ال تكتمل هذه الدرا�سة من دون البحث يف جذور االنق�سام واأ�سبابه، والعوامل التي اأوجدته وُتغّذيه با�ستمرار، 
ومن دون الت�سخي�س الدقيق لالنق�سام ال ميكن اإنهاوؤه، وا�ستعادة الوحدة الوطنية مهما طال الزمن.

فما هي جذور االنق�سام واأ�سبابه؟

اأوًل: جذور النق�سام
1. طبيعة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، وكيف اأّنه قام يف ظروف غري طبيعية، ومتّيز بخ�سائ�س 
ال ميكن اإنكارها.  ففل�سطني بكاملها حتت االحتالل االإ�سرائيلي، وتعاين من ا�ستعمار اإجالئي عن�سري 
اإلهي باأر�س فل�سطني، وُمرتبط مب�سالح وخمّططات عدد من الدول  اأّنه �ساحب حّق  عدواين، يّدعي 

الكربى املهيمنة على العامل، على راأ�سها الواليات املتحدة االأمريكية.

غالبيته  يف  ويندرج  واأجنبية،  عربية  بلدان  يف  ويقيم  ُم�سّرد،  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�سف  من  اأكرث  اإن 
�سمن و�سف الالجئني، وق�سم اأ�سا�سي منه يعي�س يف االأردن، وحا�سل على اجلن�سية االأردنية )3 ماليني 

تقريبًا، ي�ساف اإليهم مليون من دون جن�سية، والباقي يف بقّية اأنحاء العامل(.

التحرير يف  وتاأ�ّس�ست منّظمة  الفل�سطينية،  الثورة  تاأ�سي�سًا على هذه الظروف واخل�سائ�س، انطلقت 
اخلارج، وتاأّثرت، بالتايل، باالأو�ساع العربية، وا�سطدمت مع عدد من االأنظمة العربية يف االأردن ولبنان 
و�سوريا، و�سواًل اإىل الغزو ال�سهيوين للبنان يف العام 1982، الذي اأّدى اإىل انتقال مقّر قيادة ال�سعب 

الفل�سطيني واملنّظمة من بلدان الطوق لفل�سطني، اإىل تون�س البعيدة عن فل�سطني اآالف االأميال.

وما حدث بعد ذلك من انق�سام يف »فتح«، وحرب املُخّيمات، وتعمق اخلالف الفل�سطيني اإىل حد ت�سكيل 
جبهة االإنقاذ املعار�سة لقيادة املنظمة، وتوقيع اتفاق عّمان يف العام 1985 بني امللك ح�سني والرئي�س 
اإىل  و�سواًل   ،1986 العام  بريي�س يف  �سمعون  التي طرحها  الوظيفي  التقا�سم  خّطة  ثّم  عرفات،  يا�سر 
ع�سية   1987 العام  يف  توحيدها  ثّم   ،1986 العام  يف  املنّظمة  وحدة  ال�ستعادة  اجلزائر  عدن-  اتفاق 
اال�ستقالل،  وثيقة  اإقرار  نتيجتها  كان من  التي  ذاته،  العام  اأواخر  الكربى  ال�سعبية  االنتفا�سة  اندالع 
واإطالق مبادرة ال�سالم الفل�سطينية، التي وظفتها اأ�سواأ ا�ستغالل من خالل التوقيع على اتفاق اأو�سلو، 
الذي وقع بعد احتالل العراق للكويت، وهزميته )1990 – 1991(،  وانهيار الت�سامن العربي، ويف ظّل 
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انهيار االحتاد ال�سوفييتي ومنظومته اال�سرتاكية، واإنهاء احلرب الباردة، ونظام القطبني ل�سالح قيام 
قطب واحد م�سيطر على العامل، وعقد موؤمتر مدريد لل�سالم مكافاأة للعرب على انخراطهم مع الواليات 

املتحدة االأمريكية يف حربها العاملية �سّد العراق.

�ساعدت على  قد  تكون  االنق�سام، ورمبا  �سبقت  التي  الظروف  ملعرفة  التاريخ مهمٌّ جدًا  �سرد هذا  اإّن 
ح�سوله.  فاملنّظمة، التي قال بريجن�سكي –م�ست�سار الرئي�س االأمريكي االأ�سبق– هتافه االأ�سهر »باي 
باي منّظمة التحرير«، وجدت نف�سها حما�سرة ومعر�سة لتجفيف مواردها متهيدًا لتجاوزها و�سطبها، 

فقفزت اإىل �سفينة اأو�سلو يف حماولة يائ�سة الإنقاذ نف�سها.

2. توقيع اتفاق اأو�سلو، اأحد اأ�سباب االنق�سام، بل اجلذر االأ�سا�سي له، فهذا االتفاق قام على ف�سل 
الالجئني،  وم�ساألة   ،1967 حدود  على  دولة  اإىل  وق�ّسمها  و�سعبها،  اأر�سها  عن  الفل�سطينية  الق�سية 
وق�ّسم ال�سعب ما بني الداخل واخلارج، و48، و67، وقد�س و�سفة، و�سفة وقطاع، وداخل اجلدار والكتل 
ونهائية،  انتقالية  مراحل  اإىل  واحلّل  و)ج(،  و)ب(،  )اأ(،  اإىل  االأر�س  وق�ّسم  وخارجها،  اال�ستيطانية 
والالجئني اإىل خم�سة اأ�سناف ح�سب معايري كلينتون، وال�سعب اإىل قيادة ونخبة حت�سل على االمتيازات، 
وزيادة  والتجاري،  احلّر،  التنّقل  من  مُتّكنها  التي   )VIP(الـ بطاقات  وعلى  والعطاءات،  والت�ساريح، 
نفوذها )�سلطة وثروة(، واأغلبية ال�سعب التي تكاد ال حت�سل على ما ُيلّبي احلّد االأدنى من احتياجاتها 

االأ�سا�سية، و�سط معاناة �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية متزايدة من االحتالل واإجراءاته.
وطني  ق�سّية حق وحتّرر  كونها  الفل�سطينية، من  والق�سية  ال�سراع  اأو�سلو من طبيعة  اتفاق  غرّي  لقد 
و�سراع بني االحتالل وال�سعب الواقع حتت االحتالل، اإىل م�ساألة خالف اأو نزاع على االأر�س، واحلدود، 
وطبيعة ال�سالم، وبني املعتدلني واملتطّرفني، بني من يدعم »االإرهاب« ح�سب التعريف االأمريكي، ومن 

يحاربه.
وما زاد الطني ِبّلة، اأّن اأو�سلو ت�سمن تقدمي اعرتاف فل�سطيني ذهبي باإ�سرائيل، وتنازل عن املقاومة، 
اأوراق القّوة التي ميلكها الفل�سطيني عربيًا ودوليًا )وبخا�سة القانون الدويل وقرارات االأمم  واإحراق 
املُتحّدة( من دون اعرتاف اإ�سرائيل باحلقوق الفل�سطينية، حيث اعرتفت باملنّظمة كُممّثل �سرعّي فقط، 
وهذا يعني اأن القيادة ف�سلت بعقدها اتفاق اأو�سلو حماية نف�سها واحلفاظ على دورها على احلفاظ على 
الق�سية، معتقدة اأن هذا قد يقود فيما بعد، وبعد اأن ت�سع اأقدامها على اأر�س فل�سطني، الإنقاذ الق�سية، 
الوطنية  املوؤ�س�سة  كونها  مُتّثل،  التي  املُنّظمة  وتهمي�س  تقزمي  ال�سلطة– اإىل  تاأ�سي�س  –بعد  قاد  وهذا 
اجلامعة للفل�سطينيني جميعًا، االإجناز التاريخي االأكرب، فهي حّولت ال�سعب الفل�سطيني بعد نكبة 1948 
من اأفراد الجئني بحاجة اإىل م�ساعدة اإن�سانية، اإىل ق�سّية حتّرر وطني تكافح من اأجلها منّظمة مُتّثل 

ال�سعب الفل�سطيني يف جميع اأماكن تواجده.
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لقد مّزق اأو�سلو ما ُيوّحد الفل�سطينيني: امل�سروع الوطني، املوؤ�س�سة اجلامعة، القيادة الواحدة، ومل ُيحّقق 
اأهدافه املتوا�سعة جدًا، بل لقد اأدى اإىل عك�س ما اأراد الفل�سطينيون منه، الأن احلكومات االإ�سرائيلية قد 
جتاوزته، وبخا�سة بعد اغتيال اإ�سحاق رابني، واأ�سبح اأو�سلو بالن�سبة الإ�سرائيل يتمّثل ب�سرورة ا�ستمرار 
االلتزامات )التنازالت( الفل�سطينية فيه، وهي �سيا�سية، واقت�سادية، واأمنية حّولت ال�سلطة من جنني 
ا�ستعداد  اإىل  قاد  اأو�سلو  اأّن  �سبق،  ما  على  �ساهٍد  وخرُي  لالحتالل.   اأمني  وكيل  اإىل  القادمة  للدولة 
للمقاي�سة اأو للف�سل ما بني حتقيق الدولة، وحّل ق�سّية الالجئني حتت تاأثري وهم باأّن اال�ستعداد ملثل 
هذه املقاي�سة، ميكن اأْن يوؤّدي اإىل قيام الدولة، ولو على ح�ساب ق�سّية الالجئني، فلم تتحّقق الدولة، 
و�ساعت ق�سّية الالجئني.  واإذا كان االأمر لي�س كذلك، فماذا ُن�سّمي املوافقة على مبداأ تبادل االأرا�سي، 
و»�سّم الكتل اال�ستيطانية الكربى الإ�سرائيل«، وتق�سيم القد�س على اأ�سا�س اال�ستيطان الذي اأقيم فيها، 
ُمتّفق عليه  واال�ستعداد حلل  نهائي،  اأي حّل  واالأمنية باحل�سبان عند  اإ�سرائيل احليوية  واأخذ م�سالح 

لق�سّية الالجئني، اأي و�سع الفيتو بيد اإ�سرائيل.

كّل هذه التنازالت، واإ�سرائيل ال تعرتف باأّنها دولة حُمتّلة، بل حّررت »اأر�س امليعاد«، وُم�ستعّدة يف اأق�سى 
احلاالت للتنازل عن بع�س اأر�س اإ�سرائيل يف املناطق االآهلة بال�سكان حفاظًا على دولة اإ�سرائيل بو�سفها 
دولة يهودية، ومن اأجل خلق �سورة منا�سبة لها يف العامل متنع اإطالق مبادرات دولية ميكن اأْن ُتفر�س عليها.

ما �سبق يو�سح اأّن توقيع اأو�سلو، والتم�ّسك به على الرغم مما انتهى اإليه من كارثة، وجتاوز اإ�سرائيل له؛ 
هو اجلذر االأ�سا�سي لالنق�سام.

3. �سعود الإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة، وانعكا�س ذلك على �سعود االإ�سالم ال�سيا�سي يف فل�سطني 
من خالل »حما�س« و»اجلهاد االإ�سالمي«، وما اأّدى اإليه ذلك من تناف�س وتنازع ما بني قطبني يف ال�ساحة 

الفل�سطينية، وهذا اأ�سرنا اإليه اآنفًا عندما توّقفنا اأمام: ملاذا وقع االنق�سام؟

لقد اأّدى فوز »حما�س« اإىل حالة من التناف�س ال�سديد بينها وبني »فتح«، ولكّل منهما جمهوره، وبرناجمه، 
فوز  بعد  اإال  القيادة،  ي�ستحّق  املوؤّكد من منهما  يكون من  ولْن  والدولية،  واالإقليمية  العربية  وحتالفاته 
طرف واحد باأغلبية مريحة م�ستقرة لدورات انتخابية عّدة.  فال يكفي فوز »حما�س« يف دورة واحدة.  
فهذا قد يكون موؤ�ّسرًا للم�ستقبل القادم، اأو حلظة عار�سة ال يتّم تاأكيدها ُم�ستقباًل.  هذا مع اأّن اجلدير 
بالذكر، اأّن مرحلة التحّرر الوطني التي ميّر بها ال�سعب الفل�سطيني ال ينفع فيها تطبيق »مبداأ تداول 
اأمره بنف�سه، بل تقت�سي هذه املرحلة االتفاق على قوا�سم  ُيقّرر  ال�سلطة«، وكاأّن هناك بلدًا ذا �سيادة 
وطنية م�سرتكة، ومرجعية واحدة حتّدد االأهداف االأ�سا�سية، واأ�سكال الن�سال، وتقت�سي قيام ائتالف 
وطني و�سراكة حقيقية من جميع القوى، ب�سرف النظر عن اأحجامها، على اأْن تاأخذ كّل قّوة ما يتنا�سب 
مع حجمها، وما �ستح�سل عليه يف االنتخابات، ومن دون هذا االئتالف ال ميكن دحر االحتالل وحتقيق 
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بقية اأهداف ال�سعب.  فتحقيق االأهداف الوطنية يف ظّل االختالل الفادح يف ميزان القوى، واملعطيات 
انتماءاتهم  عن  النظر  ب�سرف  الفل�سطينيني  جميع  جهود  اإىل  بحاجة  والدولية،  واالإقليمية  العربية 

وخالفاتهم وحتالفاتهم.

ويزيد من تاأثري التناف�س بني القطبني، اأّن »فتح« لها �سرعية تاريخية، فهي اأّول الر�سا�س، واأّول احلجارة، 
وحتظى بال�سرعية واالعرتاف والدعم العربي والدويل، و�سمن، اأو اأقرب اإىل، حمور االعتدال العربي 
املعروف بتحالفه مع الواليات املتحّدة االأمريكية والدول الغربية.  وترتبط »فتح« باتفاقات والتزامات مع 
اإ�سرائيل، وتعتقد اأّن نتائج انتخابات 2006 ال تعك�س تغيريًا تاريخيًا ال رجعة عنه على اخلارطة ال�سيا�سية 
باملقاعد، على  »فتح«  اإىل خ�سارة  اأّدى  ان�سباط فتحاوي  نتيجة خلٍل وعدم  واإمنا حدثت  الفل�سطينية، 

الرغم من ح�سولها على عدد اأ�سوات اأكرث من »حما�س«

وُيعّزز من قناعة »فتح« بجدارتها بالقيادة اقرتاب »حما�س« رويدًا رويدًا من الربنامج الذي بادرت اإليه، وقادت 
تطبيقه »فتح«، وتعليقها املقاومة املُ�سّلحة، واإدانة اإطالق ال�سواريخ من غزة، ودعوتها اإىل املقاومة ال�سعبية.

واإّن القطب الثاين »حما�س« يعتقد اأّنه ُم�سّلح بامل�ستقبل، وامتداد حلركة اإ�سالمية عاملية ت�سعى اإىل تغيري 
املجتمعات، وتطبيق م�سروعها االإ�سالمي يف عموم املنطقة بعد ف�سل العلمانيني والليرباليني والقوميني 
موؤ�ّس�سيها،  باغتيال  ج�سيمة  وت�سحيات  خ�سائر  قّدمت  اأْن  بعد  اأّنها  »حما�س«  والي�ساريني.وتعتقد 
والكثري من قيادتها، واعتقال وجرح االآالف، اأّن من حّقها اأْن تاأخذ فر�ستها لقيادة النظام ال�سيا�سي 
الفل�سطيني بعد ح�سولها على االأغلبية، وبعد ف�سل اإ�سرتاتيجية املفاو�سات، وما ي�سمى »عملية ال�سالم«، 
وبعد النموذج البائ�س الذي ج�ّسدته �سلطة »فتح«، وبعد التغيريات والثورات العربية، و�سعود االإ�سالم 
ال�سيا�سي، متجاهلًة اأّن النموذج الذي اأقامته يف غّزة مل يقّدم �سورة اأف�سل، ورمبا كان اأ�سواأ، على االأقّل 

يف بع�س النواحي الأ�سباب داخلية وخارجية، ويف ظل ا�ستمرار احل�سار والعدوان.

وعلى الرغم من اأّن »حما�س« كانت اإىل وقٍت قريب حم�سوبة على حمور املقاومة واملمانعة، فاإّن الثورات 
مواقع  وعلى  عامة،  ب�سورة  والتحالفات  املواقف  على  تغيريات  وجتري  اأجرت  العربية  والتغيريات 

االأطراف الفل�سطينية �سمن حموري االعتدال واملمانعة ب�سورة خا�سة.

لقد األقت التغيريات بظاللها ب�سرعة على »حما�س« التي ابتعدت عن حمور املمانعة، ونقلت مقّر قيادتها 
من دم�سق وطهران اإىل عّمان والدوحة والقاهرة، وح�ّسنت عالقتها مع تركيا على ح�ساب اإيران، وهذا 
اأّثر ويوؤّثر على االنق�سام، كما �سنالحظ الحقًا، ال�سيما عندما نقف عند تاأثري ا�ستالم الدكتور حممد 
ُمر�سي �سّدة الرئا�سة امل�سرية على امل�ساحلة، وهو ع�سٌو بارز يف جماعة االأخوان امل�سلمني املتحالفة مع 

»حما�س«، بل هناك من يعترب »حما�س« امتدادًا لها.
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الإ�سرائيل  ُيوّفر  كونه  وتعميقه،  وا�ستمراره  النق�سام  اإيجاد  يف  رئي�سي  لعب  اإ�سرائيل   .4
تقدميها،  يتم  التي  املبادرات  رف�س  عليها  وُت�سّهل  للت�سوية،  مبادرات  تقدمي  من  تعفيها  هائلة،  مزايا 
االأمر الذي ي�ساعدها على اإظهار الفل�سطينيني باأّنهم غري جديرين بتمكينهم من ممار�سة حّقهم يف 
لت التفاق مع »اأبو  تقرير م�سريهم، واإقامة الدولة، فاإ�سرائيل ت�ساأل بخبث: اأتفاو�س مع من؟ واإذا تو�سّ

مازن«، فهل ميثل جميع الفل�سطينيني؟ وهل ي�سمن تطبيقه؟
ل اإليه على الرف  اأي اتفاق يتّم التو�سّ باأْن ت�سع  واإذا كانت حكومة اإيهود اأوملرت–ليفني تفاو�س وتفّكر 
حلني وجود قيادة فل�سطينية واحدة قادرة على تطبيقه، واإلزام الفل�سطينيني جميعًا به، فاإّن حكومة 
نتنياهو و�سعت �سروطًا تعجيزية جديدة باالإ�سرار على االعرتاف باإ�سرائيل »دولة يهودية«، وعلى جناح 
اال�ستيطان  اأجل غري م�سمى، وم�ست يف تطبيق  اإىل  املفتوح  اإثبات اجلدارة  امتحان  الفل�سطينيني يف 

واجلدار واحل�سار مبعّدالت اأكرب، ُمقّدمة ال�سالم االقت�سادي على ال�سالم ال�سيا�سي.
فحكومة نتنياهو معنية با�ستمرار االنق�سام وتعميقه، وت�سعى باألف طريقة وطريقة اإىل اإف�سال اجلهود 
اأو حكومة  الف�سائل،  فيها  ت�سارك  وطنية  وحدة  باأي حكومة  االعرتاف  ترف�س  فهي  الإنهائه،  الرامية 
وفاق وطني ال ت�سارك فيها الف�سائل، ولكْن ت�سارك يف ت�سكيلها ومنحها الثقة دون اأْن تلتزم بال�سروط 
االإ�سرائيلية، التي اأ�سبحت �سروطًا دولية تبّنتها اللجنة الرباعية الدولية.  واجلميع يعرف اأّن »حما�س« 
على الرغم من اقرتابها ال�سديد عملّيًا من هذه ال�سروط، ال ت�ستطيع املوافقة عليها، وبخا�سة �سرط 
االعرتاف باإ�سرائيل، الأّنها �ستبدو وكاأّنها ا�ست�سلمت بالكامل مقابل جمرد احلوار معها، اأو االعرتاف 

بها، ومن دون اأْن حت�سل على �سيء ال هي وال ال�سعب الفل�سطيني.

االنق�سام  وقوع  يف  ُمهّمًا  دورًا  لعب  غّزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  بني  اجلغرايف  الف�سل   .5
وا�ستمراره وتفاقمه.  فاحلكومات االإ�سرائيلية -قبل اأو�سلو وبعده– زرعت بذور االنق�سام، الذي ا�ستند 
الواحدة  ال�سلطة  فرتة  يف  حتى  وغزة  ال�سفة  بني  الظرف  واختالف  اجلغرايف،  التوا�سل  عدم  اإىل 
)1994 – 2007(، فلم ُتطّبق البند الوارد يف اتفاق اأو�سلو الذي حتّدث عن اإقامة ممّر اآمن وحّر ودائم 
بينهما، وحني الحظت اإ�سرائيل اأّن التوا�سل الذي حدث ما بعد احتالل 1967 بعد االنقطاع احلا�سل 
حتت  غّزة  وقطاع  االأردنية،  اململكة  من  جزءًا  ال�سفة  كانت  حني  حزيران،  هزمية  وحتى  النكبة  منذ 
والثقايف، واالجتماعي، واالقت�سادي يف ظّل  الوطني،  اإىل حالة من االندماج  اأّدى  الو�ساية امل�سرية، 
اأن بداأت �سلطات االحتالل منذ بداية العام  اإىل  التداخل، والت�ساهر، والعمل، والتجارة، والدرا�سة؛ 
1990 بتنفيذ خّطة منهجية للف�سل بني ال�سفة وغزة، اأّدت اإىل نتائج �سيا�سية، واقت�سادية، واجتماعية 

مّهدت الطريق لالنق�سام، و�ساهمت يف توفري الظروف لنمّو اأفراد و�سرائح من م�سلحتهم ا�ستمراره.

ولوحظ اأّن �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي كّثفت خالل ال�سنوات املا�سية من خططها الإ�سدار القرارات 
ال�سفة  يف  غزة  قطاع  من  مواطنني  اإقامة  ا�ستمرار  اأو  اإقامة  �ساأنها  من  التي  تنفيذها،  اأو  الع�سكرية 

الغربية اإال ب�سكل ا�ستثنائي، و�سمن ت�ساريح اإ�سرائيلية يتّم احلر�س على اأْن تبقى حمدودة العدد.



30

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

وميكن و�سع خطة فّك االرتباط عن قطاع غزة التي ُنفّذت يف العام 2005 �سمن هذا ال�سياق، حيث 
والقطاع،  ال�سفة  ت�سمل  فل�سطينية  دولة  قيام  الطريق على  اأبرزها: قطع  اأهداف عدة، من  لها  كانت 
ورمي غّزة يف ح�سن م�سر، واال�ستفراد بال�سفة ال�ستكمال تطبيق املخّططات االإ�سرائيلية اال�ستيطانية 
نهائية  ت�سوية  لعقد  اإ�سرائيل  اإذا ا�سطرت  االإ�سرائيلي  التي ت�سمن تطبيق احلل  العدوانية  العن�سرية 
اأو انتقالية جديدة يف وقت الحق، الأّن ا�ستمرار الو�سع احلايل غري م�سمون بعد اأْن تغرّيت كّل العوامل 
التي �ساعدت على اإيجاده، فقد �سقط ح�سني مبارك، وتغريت احلكومات االإ�سرائيلية اإىل حكومات اأكرث 
تطرفًا ال تريد الت�سوية باأي �سكل، واإمنا فر�س اال�ست�سالم الكامل على الفل�سطينيني، و�سعدت »حما�س« 

واأ�سبحت تناف�س »فتح« على القيادة، وتغري الو�سع العربي واالإقليمي والدويل ب�سكل جذري.

ال�ستحواذ على  و�سرائَح من  اأفرادًا  مّكنت  واأو�ساع  ن�سوء م�سالح  اإىل  اأّدى  النق�سام   .6
ثروة ونفوذ غري م�سبوقني، جراء وجود �سلطتني وحكومتني وق�ساءين واأجهزة اأمنية هنا واأخرى 

هناك، وهكذا فقد تعّمق االنق�سام عموديًا واأفقيًا، وزادت ال�سريحة امل�ستفيدة منه.

و�ساعد على ماأ�س�سة االنق�سام اقت�ساد االأنفاق الذي �سرب االقت�ساد الطبيعي يف غّزة، واأوجد اأغنياء 
يف  االقت�سادي  وال�سالم  االنق�سام،  ا�ستمرار  م�سلحتهم  ومن  القائمة،  ال�سلطة  مع  يرتبطون  جددًا 
ال�سفة، وما يرافقه من تبادل جتاري، و�سراكات، وا�ستثمارات حتى يف امل�ستوطنات وداخل اإ�سرائيل؛ 
اأْن يتهاون امل�ستفيدون منها وي�سمحوا  اأو�سلو، والتي ال ميكن  اأوجدتها  التي  عّمقت االأو�ساع وامل�سالح 

بتغيريها بب�ساطة.

الأ�سباب  تعيينهم  عدم  اأو  املوّظفني  اآالف  وف�سل  املوؤ�س�سات،  مئات  اإغالق  �سبق  ما  اإىل  اأ�سفنا  واإذا 
�سيا�سية، وتعيني بداًل منهم، وا�ستنكاف موظفي ال�سلطة يف غزة عن العمل، وتعيني موظفني بداًل منهم، 
حيث يظهر اأن هناك ت�سّخمًا وظيفيًا واأمنيًا، واأكرث من �سخ�س ي�سعرون يف حّقهم بالوظيفة نف�سها، 
ما يجعل دائرة الراف�سني للم�ساحلة تزداد خ�سية خ�سارة وظائفهم، فالدائرة، وامل�ست�سفى، واملدر�سة، 

واالإدارة العامة يف الوزارة، بحاجة اإىل مدير واحد، والوزارة بحاجة اإىل وزير واحد.

وما ينطبق على املوؤ�س�سات املدنية ينطبق ب�سورة اأكرث تعقيدًا على العاملني يف االأجهزة االأمنية، فكيف 
ينتمون  اأفرادها وكوادرها وقياداتها  وت�سكيلها وتوحيدها، ومعظم  االأمنية  االأجهزة  بناء  اإعادة  ميكن 
اإىل »فتح« يف ال�سفة الغربية، اأو اإىل »حما�س« يف غزة، يف حني اأّن االأجهزة االأمنية يجب اأْن تكون كما 
العليا،  الوطنية  للم�سلحة  القاهرة مهنّية وبعيدة عن احلزبية، وتخ�سع  واتفاق  االأ�سرى  وثيقة  ت  ن�سّ

ول�سيادة القانون.

اإّن هذه الظروف واالأو�ساع ُي�ساف اإليها، يف ظّل غياب م�سروع وطني وموؤ�س�سة جامعة، وقيادة واحدة، 
اأّن ال�سفة مل ت�سعر باحلاجة اإىل الوحدة مع غزة، بل ت�سعر باأّن غزة عبٌء عليها، كما يتّم الرتويج من 
بع�س االأو�ساط، بحّجة اأّن ن�سبة حمرتمة، كما اأ�سار يل خبري اقت�سادي مرموق، ت�سل )38-40%( من 
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اأو 58% كما �سرحت قيادات عدة  اأو %48  اإىل %45  اإىل قطاع غزة، وال ت�سل  ال�سلطة تذهب  موازنة 
من ال�سلطة بذلك، دون اأْن ت�ساهم غزة يف حتويل االإيرادات بن�سبة موازية لتلك الواردة من ال�سلطة 
اأْن توؤّدي الوحدة اإىل وقوع  اأّن ال�سفة تخ�سى من  يف ال�سفة، الأّن حكومة »حما�س« تت�سّرف بها.  كما 
ال  وين�سرها  الفل�سطينية  الق�سية  يحيي  وطني  م�سروع  دون  فمن  واملقاطعة،  احل�سار  حتت  ال�سلطة 
ت�ستحق جمرد امل�ساحلة بني »فتح« و»حما�س« اأن ي�سحي  من اأجلها املواطن الفل�سطيني براتبه واحلد 

االأدنى من حياته الكرمية.

كما اأّن االنفتاح بني م�سر وغزة بعد ثورة 25 يناير، و�سقوط ح�سني مبارك، وا�ستالم رئي�س اإخواين 
�سّدة الرئا�سة يف م�سر، قّلل من حاجة غزة اإىل ال�سفة، ويزيد من خماطر حدوث م�ستقبل �سيا�سي 
خمتلف لكّل منهما، وبخا�سة يف ات�ساع االأفكار التي تدعو اإىل اإعالن قطاع غّزة حمّررًا، اأو اإىل اإقامة 
اإىل  الدعوة  بدليل  بغزة،  ال�سفة دون االرتباط  ال�سلطة يف  تت�سّرف  اأْن  اإىل �سرورة  اأو  دولة يف غزة، 
انتخابات حملّية يف ال�سفة بعد رف�س »حما�س« امل�ساركة فيها، واال�ستعداد للدعوة اإىل انتخابات عامة 

يف ال�سفة من دون غّزة عملّيا، وحتت غطاء م�ساركتها تر�سيحًا من دون ت�سويت.

يقود  من  واأّن  الأبواب،  على  الفل�سطينية  الدولة  واأّن  الت�سوية،  باإمكانية  الوهم   .7
الفل�سطينيني �سيحكم فيها، �ساهم م�ساهمة كبرية يف ال�سراع على الدولة قبل قيامها، وتراجع هذا 
�سّق  على  قادرة  ملراجعة  الطريق  يفتح  واإما  لديه،  مبا  طرف  كّل  باكتفاء  يوؤّدي  اأْن  اإّما  االآن،  الوهم 
توحيد  على  فقط  ال�سياق  هذا  يف  وقادر  جُمّددًا،  الفل�سطينية  الق�سّية  اإحياء  على  قادر  جديد  م�سار 

الفل�سطينيني.

8. حالة ال�سعف والهوان والتمّزق العربي، وغياب امل�سروع العربي والدولة القائدة، وانخراط 
حمور االعتدال العربي، وبخا�سة نظام ح�سني مبارك، باملخّططات االأمريكية، مبا فيها امل�ساعي الرامية 
ل اإىل ت�سوية يف وقت و�سروط غري منا�سبة للفل�سطينيني والعرب، ومنا�سبة متامًا الإ�سرائيل؛ لعبت  للتو�سّ
دورًا مهّمًا يف وقوع االنق�سام الفل�سطيني.  فالظهر الفل�سطيني من دون عمق عربّي اإ�سرتاتيجي قوّي 
�سيكون �سعيفًا ومعّر�سًا للك�سر، الأّن الق�سّية الفل�سطينية لها بعٌد عربّي اأ�سا�سي، لي�س نتيجة للروابط 
من  وجزء  عليها،  العدوان  و�سّنت  عربية،  بلدانًا  وُتهّدد  احتّلت  اإ�سرائيل  الأّن  واإمّنا  فح�سب،  القومية 

م�سروع اإمربيايل ي�ستهدف الهيمنة على املنطقة واإبقاءها اأ�سرية التخّلف والفقر والتبعية والتجزئة.

وا�ستمراره  االنق�سام  وقوع  يف  مبا�سرًا  دورًا  واملمانعة  االعتدال  حموري  بني  العربي  االنق�سام  ولعب 
وتفاقمه.  فقيام االأنظمة العربية والدول املهمة يف االإقليم مثل اإيران وتركيا )موؤّخرًا( باللعب بورقة 
اأو  والدميقراطية،  واحلرّية  الكرمي  بالعي�س  �سعوبها  احتياجات  لتجّنب  �سواء  الفل�سطينية،  الق�سّية 
للح�سول على �سرعية، اأو لفتح الطريق للعب دور اأكرب يف املنطقة؛ جعل الق�سّية الفل�سطينية وقواها 
احلّية �سحّية ال�سراع بني املحاور والدول املختلفة، واأ�سبح كّل حمور له تاأثري على طرف فل�سطيني ميّده 
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بالدعم ال�سيا�سي واملعنوي، وي�ستخدمه خلدمة م�ساحله واأغرا�سه، وهذا �ساهم يف اإحداث االنق�سام 
وا�ستمراره، فمن دون موافقة م�سر وال�سعودية اأو �سوريا وقطر واإيران، ال ميكن ب�سهولة اإجناح جهود 
الدفع  اإىل  ذلك  اأّدى  العربّية،  املنطقة  تزال،  وال  �سهدتها،  التي  والثورات  التغرّيات  وبعد  امل�ساحلة.  
بجهود امل�ساحلة اإىل االأمام، وبخا�سة بعد االإطاحة بح�سني مبارك، وان�سغال اإيران و�سوريا مبا يجري 
من اأحداث وحرب فيها وعليها، االأمر الذي قّلل من تاأثري العوامل اخلارجية، ودفع جهود امل�ساحلة 
اإىل االأمام، بدليل توقيع اتفاق امل�ساحلة يف 4 اأيار 2011، وعندما تعّقدت االأمور وان�سغلت م�سر يف 
»فتح«  الأّن  امل�ساحلة،  تراجعت جهود  امل�سلمني،  االأخوان  ُمر�ّسح جماعة  مر�سي  وفاز حممد  �سوؤونها، 
اأ�سبحت تخ�سى من هذا التطّور اأكرث مما ينبغي بكثري، و»حما�س« راهنت عليه اأكثري مما يحتمل بكثري.  

اأ�سبحت ال�سورة االآن غري وا�سحة، وال يعرف اأحد بال�سبط اإىل اأين �ست�سل االأمور؟

فال�سراع حمتدم ما بني القدمي الذي مل يرحل، واجلديد الذي مل يثبت بعد اأّنه جديد ومل يثّبت اأقدامه.

ي�ساف اإىل ذلك، اأّن االإقليم مر�ّسٌح لتطّوراٍت دراماتيكية، �سواء فيما يتعّلق باحتماالت تطّور االأو�ساع يف 
�سوريا اإىل تق�سيم اأو اإىل حرب خارجية �سدها تكون لها تداعياتها االإقليمية، اأو باحتماالت �سّن حرب 
اإ�سرائيلية، اأو اإ�سرائيلية اأمريكية على اإيران، اأو بعدم �سّن هذه احلرب على الرغم من تقّدم امل�سروع 
الكبري.   االإقليمي  بدورها  واعرتاف  النووية،  اإيران  مع  تعاي�س  من  ذلك  يعنيه  وما  االإيراين،  النووي 
فاملنطقة حمّل �سراع على النفوذ وامل�سالح بني قوى اإقليمية عّدة: تركيا، اإيران، اإ�سرائيل املدعومة من 
الواليات املتحدة االأمريكية، وما يجري يف هذا ال�سراع انعك�س و�سينعك�س على ما يجري يف فل�سطني 
وبني الفل�سطينيني، كون فل�سطني حتتل موقعًا جغرافيًا اإ�سرتاتيجيًا، وال تزال رقمًا �سعبًا على الرغم من 

كّل التهمي�س الذي تعّر�ست له ق�سّيتها.

9. اإّن عامل القطب الواحد الذي ُولد فيه النق�سام الفل�سطيني ي�سهد تغيرياٍت عديدة جلهة 
اأو  ال�سني،  �سواء  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يناف�س  دور  لعب  اإىل  ت�سعى  عدة  جديدة  اأقطاب  بروز 
رو�سيا، اأو الهند، اأو اليابان، اأو الربازيل وغريها من بلدان اأمريكا الالتينية، ب�سبب االأزمة االقت�سادية 
اأخرى يف ظّل  بلدان  وتقّدم  اأوروبا،  ودور  االأمريكي  الدور  تراجع  اإىل  اأّدت  التي  اليورو  واأزمة  العاملية، 
تراجع نفوذ واهتمام الواليات املتحّدة االأمريكية فيما يجري يف املنطقة، املرتافق مع تعميق االنحياز 
االأمريكي الإ�سرائيل، وتوكيلها يف اأمر ال�ساأن الفل�سطيني باعتباره اأ�سبح �ساأنًا اإ�سرائيليًا داخليًا بالن�سبة 

لالإدارة االأمريكية.
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ثانيًا: اتفاقات اإنهاء النق�سام
1.اإعالن القاهرة – اآذار 2005

من  الفل�سطينية  االأطراف  والإدراك   ،2005 العام  ُم�ستهّل  يف  ُعقدت  التي  الرئا�سية  االنتخابات  غداة 
الفل�سطيني،  البيت  ترتيب  الأهمية  اأخرى  جهة  من  وم�سر  عّبا�س  حممود  املُنتخب  والرئي�س  جهة، 
واإ�سالح منّظمة التحرير وتفعيلها، من خالل �سّم القوى اإليها، وحتديدًا »حما�س« واجلهاد االإ�سالمي، 
 ،2005 اآذار   17  -15 من  الفرتة  خالل  عقد  الفل�سطيني  للحوار  موؤمتر  خالل  ذلك  على  االتفاق  مّت 
مب�ساركة الرئي�س، وبح�سور اثني ع�سر تنظيمًا وف�سياًل، و�سدر ما �ُسمّي »اإعالن القاهرة«، وهو خطوة 

نوعّية كربى اأوىل باجتاه اإعادة ترتيب النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.

التهدئة مقابل  ا�ستمرار  الفل�سطينية وعلى  الثوابت  بـ»التاأكيد على  بداأت  نقاط،  االإعالن �ست  ت�سّمن 
القد�س  وتهويد  اجلدار،  وبناء  اال�ستيطان،  ا�ستمرار  اأّن  االإعالن  واعترب  متبادل،  اإ�سرائيلي  التزام 
الدميقراطية،  العملّية  ودعم  ال�ساملة،  االإ�سالحات  ا�ستكمال  على  واأّكد  تفجري،  عوامل  ال�سرقية هي 
وعقد االنتخابات املحلّية والت�سريعية، واأو�سى املجل�س الت�سريعي بتعديل قانون االنتخابات الت�سريعية 
باعتماد  للمجال�س املحلّية  املنا�سفة، وبتعديل قانون االنتخابات  اأ�سا�س  النظام املختلط على  باعتماد 
التمثيل الن�سبي، واأخريًا ت�سّمن االإعالن اأهمّية اعتماد احلوار و�سيلًة وحيدًة للتعامل بني القوى كافة 
ب�سفة  عليها،  الرتا�سي  يتم  اأ�س�س  وفق  وتطويرها  التحرير  منّظمة  تفعيل  على  ون�ّس  للوحدة،  دعمًا 
املنّظمة املُمّثل ال�سرعي الوحيد لل�سعب الفل�سطيني، على اأْن يدعو الرئي�س جلنة لتحديد هذه االأ�س�س، 
واأْن تت�سّكل من: رئي�س املجل�س الوطني، واأع�ساء اللجنة التنفيذية للمنّظمة، واالأمناء العاّمني جلميع 

الف�سائل، و�سخ�سيات وطنّية م�ستقّلة«.

النظام  ت�سكيل  اإعادة  نحو  االأوىل  اخلطوة  �سّكل  اأّنه  يف  االإ�سرتاتيجية  القاهرة  اإعالن  اأهمّية  تكمن 
الفل�سطيني، بحيث ي�سّم خمتلف األوان الطيف الفل�سطيني، واأبدت »حما�س« فيه ا�ستعدادها لالنخراط 
يف ال�سلطة عرب امل�ساركة يف االنتخابات املحلّية والت�سريعية، ويف املنّظمة، واأّكدت على ا�ستمرار التهدئة، 

ما يفتح مرحلة جديدة.
فـ»حما�س« كانت ترف�س امل�ساركة يف املنظمة ما مل يتْم تغيري ميثاقها وبرناجمها، وما مل حت�سل على 
ن�سبة كبرية مُتّكنها من ال�سيطرة عليها، اأو لعب دور فاعل متهيدًا للقفز على قيادتها، لذلك فّكرت يف 
اإيجاد منظّمة بديلة اأو موازية، وعندما ا�سطدمت بقرار عربّي ودويل مينع اإيجاد مثل هذه املنظمة، 
ا�ستدارت واأخذت تتكّيف مع واقع املنظمة وت�سعى اإىل االنخراط فيها، ومل تكْن تدرك اأّن القرار العربي 
والدويل ال ينح�سر مبنع اإيجاد منظمة بديلة اأو موازية، بل ي�سمل منع اإ�سالح املنظمة وتفعيلها و�سّمها 
وال يف  املفاو�سات  ب�سروط مذلة يف  تقبل  لن  القوية  املوحدة  املنظمة  الأّن  الفل�سطينية،  القوى  ملختلف 
االتفاقات، وهذا من �ساأنه اأْن ين�سف »عملّية ال�سالم« التي كانت اال�ستعدادات جارية على قدم و�ساق 



34

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

الذي �سّور يف �سنواته االأخرية، وحتديدًا بعد  يا�سر عرفات،  التاريخي  الزعيم  ال�ستئنافها بعد رحيل 
ل اإىل ت�سوية نهائية.  لقد  ف�سل قمة كامب ديفيد يف العام 2000، اأنه اأحد العقبات التي حالت دون التو�سّ
ُحّمل »اأبو عمار« امل�سوؤولية عن ف�سل املفاو�سات، الأنه مل يقبل اال�ست�سالم، لذلك نّفذت حكومة اإ�سرائيل 
االإرهاب بال  واإيجاد قيادة فل�سطينية جديدة وخمتلفة حتارب  باإزالته،  االأمريكي-االإ�سرائيلي  القرار 

هوادة، وقادرة على تقدمي تنازالت موؤملة مُتّكن من �سنع ال�سالم.
 ،2003 العام  يف  بالتهدئة  االإ�سالمي  واجلهاد  »حما�س«  قبول  القاهرة  اإعالن  �سدور  على  �سّجع  لقد 
باأّن م�ساركة »حما�س« يف ال�سلطة، ومن  وجتديدها يف العام 2005، واالعتقاد ال�سائع يف ذلك الوقت 
على  قادرة  غري  كاأقلّية  الفل�سطينية  ال�سرعية  مظلة  حتت  تن�سوي  �ستجعلها  االقرتاع،  �سناديق  بوابة 
يعني  والتزاماتها،  ووظائفها،  �سكلها،  تغيري  دون  ال�سلطة  دخولها  اأّن  وبخا�سة  العام،  االجتاه  تغيري 

قبولها �سمنيًا بهذه االلتزامات، اأو على االأقّل تعاي�سًا معها.
مل يت�سّمن اإعالن القاهرة برناجمًا �سيا�سيًا، الأّن هذه النقطة حمّل خالف، ومت التعامل وكاأن اإثارتها 

ميكن اأْن ُتفّجر االتفاق، فتّم تاأجيلها اإىل فرتة الحقة.
اإذا تتّبعنا ما جرى بعد اإعالن القاهرة، �سنجد اأّن االنتخابات املحلّية والت�سريعية قد ُعقدتا، والتهدئة 
ا�ستمرت، اأما بقّية البنود االأخرى فقد مت جتاوزها، وبخا�سة املتعلقة بتفعيل منظمة التحرير واإ�سالحها، 

وعدم دعوة الرئي�س اللجنة املُ�سّكلة للقيام بهذه املهّمة لالنعقاد.

مل تطابق ح�سابات احلقل ح�سابات البيدر، وجاءت نتائج االنتخابات املحلّية، ثّم االنتخابات الت�سريعية 
مفاجئة للجميع، وح�سلت فيها »حما�س« على اأغلبية املقاعد، على الرغم من اأنها مل حت�سل على اأغلبية 

االأ�سوات جراء التناف�س بني عنا�سر واأجنحة »فتح« املختلفة يف انتخابات الدوائر.

وقام الرئي�س عبا�س باحرتام نتائج االنتخابات عرب تكليف اإ�سماعيل هنّية بت�سكيل احلكومة، الأّن كتلة 
التغيري واالإ�سالح ح�سلت على االأغلبية، وقامت الدنيا ومل تقعد، ومّت �سّن حملة �سعواء على احلكومة، 
وحو�سرت وقوطعت دوليًا واإ�سرائيليًا، وا�ستلمت احلكومة مقاليد احلكم، لكنها مل تتمكن من احلكم، 
خا�سة،  ب�سورة  االأمنية  واالأجهزة  عامة،  ب�سورة  ووزاراتها  والوظيفي،  االإداري  ال�سلطة  ج�سم  الأّن 
تنتمي باأغلبيتها ال�ساحقة اإىل »فتح«، والأّن ال�سلطة تلتزم باتفاقات تفر�س عليها التن�سيق على خمتلف 

االأ�سعدة، وبخا�سة على ال�سعيد االأمني مع االحتالل.

2.وثيقة الأ�سرى )وثيقة الوفاق الوطني(
جاءت وثيقة االأ�سرى، التي اأ�سبحت فيما بعد وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت يف اأيار 2006 من خمتلف 
الف�سائل وال�سخ�سيات امل�ساركة يف احلوار الوطني لتنقذ املوقف، الأّنها كانت وثيقة �ساملة حاولت اأْن 

ت�سّد اجلزء الناق�س يف اإعالن القاهرة.
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اأ�ّس�س برناجمًا م�سرتكًا للخروج من االأزمة، وت�سّمنت 18  جاءت هذه الوثيقة بعد حوار وطني �سامل 
بندًا، »عاجلت معظم الق�سايا التي تواجه الفل�سطينيني، والتي تتعّلق باملنظمة، وال�سلطة، واملفاو�سات، 
واملقاومة، والربنامج الوطني«، ولكّنها اأغفلت نقطة يف منتهى االأهمّية، كانت كعب اأخيل الوثيقة وكّل 
االتفاقات ال�سابقة والالحقة على اإعالن القاهرة، وحّتى اتفاق القاهرة و»اإعالن الدوحة«، وهي املوقف 
اأكانت  �سواء  ت�سكيلها،  يتّم  فل�سطينية  اأي حكومة  املفرو�سة على  الدولية  الرباعية  اللجنة  �سروط  من 
ُت�سّكلها »حما�س« مبفردها، اأم »فتح« مبفردها، اأم يتّم ت�سكيلها من امل�ستقلني، اأم حكومة وحدة وطنية 

ت�سارك فيها الف�سائل وامل�ستقلون.

وملحقاته  اأو�سلو  واتفاقية  ال�سالم«،  »عملّية  ي�سّمى  وما  باملوقف  االرتباط  وثيقة  النقطة  هذه  طبعًا 
قبل  متبادل من  تواطوؤ  القفز عنها يف  مّت  التي  االأ�سا�سية  الق�سّية  بل  ق�سّية مهمة،  والتزاماته، وهذه 
ل اإليها، تتّم على اأر�سية ما  طريف االنق�سام، م�سمونه اإّن احلوار الفل�سطيني واالتفاقات التي يتّم التو�سّ

هو قائم، اأي على اأر�سّية اأو�سلو والتزاماته.

ميكن اأْن ُتف�ّسر »حما�س« هذا االأمر باأّنه بعد قيادتها لل�سلطة واملنظمة، ميكن اأْن تتمّرد على اأو�سلو وتغرّي 
اأّن »دخول احلمام لي�س مثل اخلروج منه«، واأّن  ُيعّلمنا  طبيعة وبرنامج ال�سلطة واملنّظمة، لكّن التاريخ 
الطرف ال�سعيف عندما يقّيد نف�سه بالتزامات جمحفة، فاإّنه يزداد �سعفًا وال يقوى على التمّرد م�ستقباًل.

ال�سابقة،  ُيرّكز احلوار الوطني منذ البداية على مراجعة التجارب الفل�سطينية  اأْن  كان من املفرت�س 
وبخا�سة جتربة اتفاق اأو�سلو واملقاومة، وا�ستخال�س الدرو�س والعرب، وبلورة اإ�سرتاتيجية جديدة وبديلة 

قادرة على حتقيق ما عجز اتفاق اأو�سلو واالإ�سرتاتيجيات االأخرى كافة عن حتقيقه.

»عملية  ُي�سّمى  وما  املفاو�سات  ا�ستئناف  على  يزال(  ال  )ورمبا  كان  الرهان  اأّن  ذلك،  دون  حال  ما 
ال�سالم«، هذا بالن�سبة ملع�سكر »فتح« واملنظمة، واأما بالن�سبة لـ«حما�س« فهو احل�سول على االعرتاف 

وال�سرعية العربية والدولية، ولو باأي ثمن.

3. اتفاق مكة
يف �سهر �سباط من العام 2007، دعت اململكة العربية ال�سعودية االأطراف الفل�سطينية اإىل مّكة، ويف 
رحاب االأرا�سي املقّد�سة مّت التوقيع على اتفاق مّكة، الذي ا�ستند يف االأ�سا�س اإىل وثيقة الوفاق الوطني، 
وحدة  ت�سكيل حكومة  اأجنز  مّكة  اتفاق  اأّن  من  الرغم  وعلى  وطنّية«.   وحدة  ت�سكيل حكومة  و»ت�سّمن 
وطنّية، واتفقت على برنامج نالت على اأ�سا�سه الثقة من املجل�س الت�سريعي؛ فاإّن هذه احلكومة مل ُتعّمر 

�سوى ثالثة اأ�سهر.
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اإن ف�سل اتفاق مّكة وحكومة الوحدة الوطنّية يعود اإىل اأ�سباب عّدة، ميكن ح�سرها اأ�سا�سًا يف �سببني:

عرب  ال�سالم«،  »علمية  ي�سمى  وما  اأو�سلو  واتفاق  واالتفاقات  االلتزامات  من  املوقف  عن  القفز  االأّول: 
ال�سيغ الف�سفا�سة والعبارات املتناق�سة، التي يتحّدث بع�سها عن احرتام االتفاقات وااللتزامات 
يف حماولة للتحايل على املوقف الدويل، وبع�سها االآخر عن االلتزام باالتفاقات، ويف ظّل الرعاية 
االإدارة  الأن  يحدث،  مل  وهذا  ودوليًا،  عربّيًا  االتفاق  لتمرير  كافية  اأنها  يعتقد  مبا  ال�سعودية، 
االأمريكية اتخذت فورًا موقفًا معار�سًا، وقادت حملة ح�سار ومقاطعة حلكومة الوحدة الوطنية 
�ساهمت يف �سقوطها �سريعًا، كما اأن نظام ح�سني مبارك مل يرحب باتفاق مكة الذي اأخرجه من 

ال�سورة، على الرغم من اأن م�سر هي املوؤهلة لرعاية احلوار الفل�سطيني.

ُيقال:  ومثلما  االتفاق.   اإىل  ل  التو�سّ اإف�سال  اإىل  فيه  البحث  يوؤّدي  ال  حتى  االأمن،  بند  تاأجيل  الثاين: 
امل�سكلة التي تواجهك وال حتّلها �ستجدها اأمامك ب�سكل اأكرب.

وبالفعل، ا�سطدم وزير الداخلّية امل�ستقّل الذي �سمته »حما�س« للم�ساركة يف حكومة الوحدة الوطنّية 
بحقيقة اأّنه »وزير بال �سلطة« على قوى االأمن الداخلي واالأجهزة االأمنية التي تنتمي اإىل »فتح« وتاأمتر 
االقتتال  واإىل  الوطنّية،  الوحدة  حكومة  �سقوط  نحو  الو�سع  اجنراف  يف  بقّوة  �ساهم  وهذا  باأمرها، 

واالنقالب الذي �سمته »حما�س« »احل�سم الع�سكري« منذ �سهر حزيران من العام 2007 وحّتى االآن.

لقد كانت نتيجة االقتتال يف قطاع غزة ل�سالح »حما�س«، على الرغم من اأن ال�سلطة و»فتح« متتلكان من 
القوة واالإمكانيات واالأ�سلحة ما ميّكنهما من ح�سم املعركة ل�ساحلهما، ولكّنهما خ�سرتا ب�سرعة، بحيث 
�سيطرت »حما�س« على القطاع، وهذا نتيجة التقدير اخلاطئ مليزان القوى، و�سعف االإرادة للقتال لعدم 

وجود ق�سية عادلة، واخلالفات، والتناف�س بني اأجنحة »فتح« واالأجهزة االأمنية املختلفة.

اأّنه �ساحب حق �سرعي، وين�سوي هذا االأمر على قدر من الوجاهة، وي�ستند اإىل  اإن كل طرف يعتقد 
اأغلبية  على  بح�سولها  ال�سرعية  متّثل  التي  هي  اأّنها  تعتقد  فـ»حما�س«  تدعمه.   التي  احلقائق  بع�س 
تعطيل  نتيجة  مُتّكن من احلكم  الوطنّية، وهي مل  الوحدة  ورئا�سة حكومة  الت�سريعي،  املجل�س  مقاعد 

وتاآمر داخلي وخارجي.

ال�سيا�سية  واملرجعّية  الوحيد  ال�سرعي  املمّثل  املنّظمة،  تقود  الأّنها  ال�سرعية  مُتّثل  اأّنها  تعتقد  و»فتح« 
العليا للفل�سطينيني، والأّن رئي�س ال�سلطة املُنتخب �سعبيًا هو قائدها، واأن »حما�س« انقلبت على ال�سلطة 

و�سيطرت عليها يف غزة.

لقد �ساد اعتقاد بعد ذلك باأن »حما�س« لن ت�سمد يف ال�سلطة �سوى اأ�سهر عدة، لذلك رفعت ال�سلطة 
و»فتح« �سعارات باأن ال حوار مع االنقالب اإال باالعتذار وعودة ال�سلطة ال�سرعية اإىل قطاع غّزة.  وبعد 
مرور عام على االنقالب، وحتديدًا يف حزيران 2008، دعا الرئي�س عبا�س اإىل حوار وطني دون �سروط، 
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الأّن الواقع اأثبت اأّن �سلطة »حما�س« �سامدة، واأّن ال اإمكانية الإ�سقاطها اأمنيًا اأو ع�سكريًا، اأو بانتفا�سة 
�سعبية، واأّنه ال �سبيل �سوى احلوار واالتفاق الوطني ال�سامل.

وما ُيعّزز هذا التوّجه، اأّن »تقّدمًا« ملمو�سًا قد ح�سل يف املفاو�سات الفل�سطينية-االإ�سرائيلية التي بداأت 
وواجهت هذه  العام 2008،  وا�ستمرت طوال  العام 2007،  اأواخر  ُعقد يف  الذي  اأنابولي�س  موؤمتر  بعد 
وال  جميعًا،  الفل�سطينيني  مُيّثل  ال  من  تفاو�س  اإ�سرائيل  اأّن  مفاده  وجيهًا  اإ�سرائيليًا  موقفًا  املفاو�سات 
ل اإىل اتفاق حتى لو حدث، لن يجعله قاباًل للتطبيق، ويجعله  ي�سيطر على قطاع غزة، بحيث اأّن التو�سّ
اتفاق رّف وفقًا للتعبري الذي كانت ت�ستخدمه ت�سيبي ليفني التي كانت تتقّلد من�سب وزير اخلارجية 

االإ�سرائيلية اآنذاك.

4.اإعالن �سنعاء
و�سدر  مينية،  برعاية  �سنعاء  يف  و»حما�س«  »فتح«  من  ممّثلون  التقى   2008 العام  من  اآذار   23 ويف 
بـ»اإعالن �سنعاء«، الذي ت�سمن »الدعوة ال�ستئناف احلوار للعودة باالأو�ساع  عن هذا اللقاء ما ُعرف 
الفل�سطينية اإىل ما كانت عليه قبل اأحداث غزة تاأكيدًا لوحدة الوطن الفل�سطيني اأر�سًا و�سعبًا و�سلطة 
واحدة«.  ولكّن هذا االإعالن مل ي�سمد �سوى �ساعات قليلة، الأّن امل�سادفة �ساءت اأْن يكون ديك ت�سيني، 
نائب الرئي�س االأمريكي يف لقاء مع الرئي�س عبا�س اأثناء اإذاعة االأخبار عن اإعالن �سنعاء، واأعرب فورًا 

عن رف�س االإدارة االأمريكية لهذا االإعالن، ما اأدى اإىل وفاته حلظة ميالده.

مببادرة م�سرية التقى وفدان من »فتح« و»حما�س« يف اأواخر العام 2008، وكان اجلّو املُخّيم على اللقاء 
هام�س  على  واأثريت  �ست�سيع.   والق�سّية  اجلميع،  �سيخ�سر  واإال  االنق�سام،  واإنهاء  امل�ساحلة  �سرورة 
احلوار الثنائي م�ساألة تاأجيل االنتخابات لعامني اأو اأكرث لتهيئة االأجواء الإجرائها، وحتى تكون الف�سائل، 
اأو�ساط من »فتح«، ولكّنه ثابت  وبخا�سة »فتح« و»حما�س«، نا�سجة الإجرائها.  طبعًا هذا االأمر تنكره 
وفقًا للعديد من امل�سادر التي حتّدثت �سخ�سيًا معها وت�سّم ممثلني من خمتلف االأطراف التي �ساركت 

يف احلوار.

ل اإىل اتفاق، دعت اإىل حوار  وعندما وجدت م�سر اأّن احلوار الثنائي لن يكون كافيًا وال قادرًا على التو�سّ
�سامل يف القاهرة يف بداية العام 2009 مب�ساركة خمتلف الف�سائل و�سخ�سيات م�ستقّلة وملدة مفتوحة.

ومّت تق�سيم امل�ساركني اإىل جلان: املنظمة، احلكومة، االنتخابات، االأمن، امل�ساحلة املجتمعية.  وحّققت 
خمتلف اللجان اتفاقًا �ساماًل خالل اأيام عّدة، با�ستثناء جلنة احلكومة )التي كان يل �سرف الع�سوية 
فيها(، التي على الرغم من التقّدم املهم الذي اأحرزته، فاإنها ا�سطدمت باملوقف الذي يجب اأْن يت�سّمنه 

برنامج حكومة الوحدة الوطنّية بخ�سو�س االتفاقات وااللتزامات و�سروط اللجنة الرباعية.
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برزت اآراء عّدة بهذا اخل�سو�س:
انتقالية مهّمتها الرئي�سية التح�سري الإجراء االنتخابات،  - اإّن احلكومة القادمة حكومة  راأي يقول 

وبالتايل لي�س من ال�سروري اأْن يكون لها برنامج �سيا�سي.

من  - ال�سيا�سة  الأّن  �سيا�سي،  برنامج  للحكومة  يكون  اأال  يجب  االأحوال  كّل  يف  اإّنه  يقول  ثاٍن  راأي 
اخت�سا�س املنظمة، وهي التي فاو�ست وعقدت االتفاقات، وهي التي �ستفاو�س م�ستقباًل.

راأي ثالث دعا اإىل اعتماد برنامج حكومة الوحدة الوطنّية، وما جاء يف اتفاق مكة، ووثيقة الوفاق  -
الوطني.

راأي رابع دعا اإىل اعتماد موقف وا�سح و�سوح ال�سم�س )اأو كما قيل مثل الكري�ستال(، بخ�سو�س  -
االلتزام ب�سروط اللجنة الرباعية، وما تت�سّمنه من التزام باالتفاقات املُوّقعة مع اإ�سرائيل.

وا�سنطن؛  اإىل  اآنذاك–  املخابرات  –وزير  �سليمان  عمر  امل�سري  الوزير  �سفر  تقّرر  االأمر،  وحل�سم 
جل�ّس نب�س االإدارة االأمريكية بخ�سو�س احلكومة الفل�سطينية القادمة وبرناجمها، وهذا موقف خاطئ 
حق  متلك  جعلها  ما  االأبي�س،  البيت  اإدارة  باأيدي  معلقًا  الوطنية  امل�ساحلة  م�سري  ي�سع  الأّنه  متامًا، 
الفيتو الذي عطلت من خالله اإمكانية االتفاق باإ�سرارها على التزام احلكومة القادمة، حتى لو كانت 
انتقالية ب�سروط اللجنة الرباعية، وذكرت م�سادر موثوقة اأي�سًا اإن امل�سوؤولني االأمريكيني اأ�سافوا للوزير 
امل�سري �سرطًا اإ�سافيًا وهو �سرورة اإطالق �سراح اجلندي االإ�سرائيلي جلعاد �ساليط الذي كان ماأ�سورًا 

لدى »حما�س«.

لقد كان خطاأً فادحًا ال�سعي اإىل ت�سويق االتفاق قبل التوقيع عليه، بل كان ال بّد من توقيع االتفاق وال�سعي 
امل�سرتك لت�سويقه، هذا االأمر الذي ال ميكن حتقيقه من دون توّفر اإرادة فل�سطينية اأّواًل، وم�سرية ثانيًا، 
وعربية ثالثًا لتحّدي حماولة االإدارة االأمريكية فر�س �سروط اللجنة الرباعية، التي تعني عملّيًا فر�س 

اال�ست�سالم على الفل�سطينيني دون مطالبة اإ�سرائيل باأي �سيء.
طبعًا كان ميكن ، وال يزال هذا ممكنًا، اأن يت�سمن برنامج احلكومة االلتزام بالقانون الدويل وميثاق 
االأم املتحدة وقراراتها، االأن هذا من �ساأنه ان ي�ساعد كثريًا على ك�سر االإجماع الدويل ملقاطعة احلكومة 
وح�سارها من اإ�سرائيل والواليات املتحدة االأمريكية، وهذا يختلف عن االلتزام ب�سروط اللجنة الرباعية 

التي تت�سّمن اعرتافًا مبا�سرًا باإ�سرائيل.
ت�سّكل  اأال  اأفكار مثل،  فيه  وال�سامل �سعودًا وهبوطًا، ُطرحت  الثنائي  �سهدت جل�سات احلوار  اأْن  وبعد 
ال�سيغ  )اإحدى  ورد يف  ت�سكيل جلنة ف�سائلية كما  يتّم  بل  التح�سري لالنتخابات،  اأثناء فرتة  حكومة 
حلني  وغزة  ال�سفة  يف  القائم  الو�سع  على  االإ�سراف  م�سرية  برعاية  تتوىل  امل�سرية(  للورقة  االأوىل 

الو�سول اإىل موعد االنتخابات. 
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ورف�ست هذه اخلطوة الأنها اعتربت نوعًا من اإدارة االنق�سام والتعاي�س معه وتكري�سه بداًل من اإنهائه، 
على الرغم من موافقة »حما�س« و»فتح« عليها، ب�سبب املعار�سة الوا�سعة لها من داخلهما وداخل القوى 

وال�سخ�سيات االأخرى، الأّنها اعتربت و�سفة موؤّكدة الإدامة االنق�سام ومنحه ال�سرعية.
و�سدرت ورقة م�سرية هي اتفاق القاهرة نف�سه الذي وّقع عليه يف 4 اأيار 2011، با�ستثناء اإ�سافة ملحق 
للتفاهمات التي اأقّرت بني وفدي »فتح« و»حما�س«، وراعت التحّفظات الرئي�سية التي طرحتها »حما�س« 
على الورقة امل�سرية، واأ�سرت على ت�سمينها دون التوقيع عليها، على الرغم من قيام ممّثل »فتح« عزام 

االأحمد بتوقيعها يف �سهر ت�سرين االأول 2009.
لقد طرحت »حما�س« ع�سرات املالحظات على الورقة امل�سرية، ولكن ال�سبب احلقيقي ال�سمني لرف�س 
بال�سروط  اإىل عدم اطمئنانها لنظام ح�سني مبارك الذي كان ملتزمًا متامًا  التوقيع عليها كان يعود 

االأمريكية االإ�سرائيلية، وعدوًا لـ»حما�س« وحليفًا ملناف�ستها »فتح«.

5. اتفاق القاهرة
لقد مّت توقيع اتفاق القاهرة يف الرابع من اأّيار العام 2011، اأي بعد اأقل من ثالثة اأ�سهر على �سقوط 
ح�سني مبارك بعد اندالع ثورة 25 يناير.  ومن دون هذه الثورة، وما رافقها من تغرّيات وثورات عربية، 

ال ميكن اأن يرى النور.

فنظام ح�سني مبارك كان يرف�س رف�سًا ُمطلقًا تغيري اأي حرف يف الورقة امل�سرية ا�ستجابة لتحفظات 
»حما�س« عليها، لدرجة اأّن م�سادر موثوقة اأ�سارت اإىل اأّن م�سوؤولني م�سريني كانوا قد طلبوا من »فتح« 
عدم توقيع الورقة امل�سرية خ�سيًة من توقيع »حما�س« عليها، ملا �سيوؤدي اإليه ذلك من اإحراج مل�سر التي 
�ستكون م�سطرة لل�سعي اإىل تطبيقها، ب�سبب املعرفة امل�سبقة باأّن االإدارة االأمريكية واإ�سرائيل ترف�سان 
اإمتام امل�ساحلة على اأ�سا�سها.  وعلى الرغم من ذلك، وّقعت »فتح« الورقة تاأكيدًا ال�ستقاللها، وكونها 
كانت تراهن )وك�سبت الرهان( باأّن »حما�س« لن ُتوّقع عليها، لي�س الأ�سباب تتعّلق بالن�ّس اأ�سا�سًا، بل 
كونها ال تطمئُن للو�سيط امل�سري الذي ينا�سبها العداء، ويريد منها اال�ست�سالم ل�سروط اللجنة الرباعية 
الدولية، الأ�سباب م�سرية اأ�سا�سًا ولي�ست فل�سطينية فقط.  فـ»حما�س« امتداد جلماعة االإخوان امل�سلمني 
التي كانت ُت�سّكل حزب املعار�سة الرئي�سي الذي كان يناف�س نظام ح�سني مبارك وُيهّدده بال�سقوط، كما 
ح�سل بعد ذلك فعاًل.  وبالتايل ال تريد »م�سر ح�سني مبارك« اأي م�ساحلة ميكن اأْن ُتقّوي »حما�س« 
ومتنحها ال�سرعية، وجتعلها طرفًا اأ�سا�سيًا معرتفًا به يف املعادلة الفل�سطينية، بل تريد اإبقاء �سلطتها يف 

و�سع احل�سار حتى تف�سل وت�سقط، وُتقّدم منوذجًا ُمنّفرًا عن حكم االإخوان امل�سلمني.

ما مُيّيز اتفاق القاهرة اأّنه �سامل ومتوازن ورزمة واحدة، ويراعي م�سالح خمتلف االأطراف، اأي ينطبق 
وبالتايل فر�سه املحدودة يف  االأطراف تخرج منه م�ستفيدة،  عليه معادلة »ال غالب وال مغلوب«، وكل 

النجاح تكمن يف اأن يتم تطبيقه ب�سكل متوازن ومتزامن و�سامل ملختلف اجلوانب.
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واإذا عر�سنا اأهم ما جاء يف ملحق التفاهمات بني وفدي »فتح« و»حما�س« املُوّقع عليه بتاريخ 27 ني�سان 
2011، يوؤّكد ما ذهبنا اإليه حول �سمولية االتفاق وتوازنه، فهذا امللحق ت�سمن اأهم مالحظات »حما�س« 

على الورقة امل�سرية.

حول االنتخابات، جاء يف التفاهمات »اأّن الطرفني اتفقا على حتديد اأ�سماء اأع�ساء جلنة االنتخابات 
املركزية بالتوافق مع الف�سائل على اأْن ُترفع للرئي�س الفل�سطيني لُي�سِدر مر�سومًا بت�سكيل هذه اللجنة«، 
وهذا يعني اأّن املر�سوم ُمقّيد بالتوافق بني الف�سائل، ولي�س كما كانت تطالب »فتح« باإ�سدار املر�سوم بعد 
الت�ساور، على اأْن ُتعقد االنتخابات بعد عاٍم من توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، واالأمر نف�سه ينطبق على 

ت�سكيل احلكومة، واللجنة االأمنية العليا، وحمكمة االنتخابات.

وقراراته غري  املوؤقت  القيادي  االإطار  مهام  تكون  »اأْن  على  التفاهمات  فتن�ّس  للمنّظمة،  بالن�سبة  اأما 
قابلة للتعطيل، ومبا ال يتعار�س مع �سالحيات اللجنة التنفيذية ملنظّمة التحرير الفل�سطينية، وحددت 
�سالحيات االإطار القيادي املوؤقت ومهامه«.  وهذا يجعل هذا االإطار ُمهّمًا وفاعاًل، ولي�س اإطارًا �سكلّيًا 
ت�ساورّيًا كما كان البحث جاريًا.  طبعًا، ال�سيغة املُتّفق عليها حّمالة اأوجه، وقابلة لتف�سريات متناق�سة، 
حيث هناك اختالف بني التحديد باأّن »مهامه وقراراته غري قابلة للتعطيل«، وبني االإ�سارة اإىل »ما ال 
يتعار�س مع �سالحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة«، طبعًا اإذا توفرت االإرادة للتغّلب على ال�سعوبات، 
ميكن تذليل هذا التناق�س من خالل قيام اللجنة التنفيذية بامل�سادقة على ما ُيقّرره االإطار القيادي 

املوؤقت الذي ي�سّم اجلميع.

ت التفاهمات على »ت�سكيل اللجنة االأمنية العليا التي ي�سدر الرئي�س الفل�سطيني  بالن�سبة لالأمن، ن�سّ
مر�سومًا ب�ساأنها، وتتكّون من �سباط مهنيني وتكون بالتوافق«.

وت�سّمنت التفاهمات »ت�سكيل احلكومة الفل�سطينية من كفاءات وطنية، وتعيني رئي�س الوزراء والوزراء 
بالتوافق، على اأْن تكون مهام احلكومة:

• تهيئة االأجواء الإجراء االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية واملجل�س الوطني الفل�سطيني.	
• االإ�سراف على معاجلة ق�سايا امل�ساحلة الداخلية الفل�سطينية.	
• متابعة عملّيات اإعادة اإعمار قطاع غّزة واإنهاء احل�سار االإ�سرائيلي.	
• متابعة تنفيذ ما ورد يف اتفاقية الوفاق الوطني الفل�سطيني وفقًا ل�سالحياتها.	
• معاجلة الق�سايا املدنية وامل�ساكل االإدارية الناجمة عن االنق�سام.	
• توحيد موؤ�ّس�سات ال�سلطة الوطنية بال�سفة الغربية وقطاع غزة والقد�س.	
• ت�سوية اأو�ساع اجلمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية واخلريية«.	
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للقانون  طبقًا  تفعيله  على  اتفقا  الطرفني  »اأّن  الت�سريعي  املجل�س  حول  التفاهمات  يف  جاء  واأخريًا 
االأ�سا�سي«.

لقد وجدت من ال�سروري عر�س التفاهمات الأّنها كانت ت�سّكل ق�سايا اخلالف التي حالت دون التوقيع 
اأْن تخت�سرا اأ�سباب  على الورقة امل�سرية �سابقًا، وللمزيد من التو�سيح ميكن القول اإن كلمتني مُيكن 

جناح اتفاق القاهرة، وهما الوفاق وال�سراكة.

عر�س التفاهمات ُي�سّهل على الدرا�سة اإجراء املقارنة بني اتفاق القاهرة واالتفاقات التي ُعقدت بعده 
لتبيان مدى اتفاقها اأو اختالفها معه.

هناك نقطة ال بّد من التنويه لها قبل اأي �سيء، وهي اأّن هناك تفاهمات �سفوّية اأ�سافت اأو عدلت اأو 
غريت يف االتفاقات املُوّقعة، وكان لها نف�س اأهمّية االتفاقات ورمبا اأكرث.

على �سبيل املثال، بعد حفل التوقيع على اتفاق القاهرة، قال الرئي�س، ووافقه م�سعل ومل يعرت�س احل�سور، 
اإّن م�ساألة اإعادة بناء االأجهزة االأمنية وت�سكيلها وتوحيدها ميكن تاأجيلها اإىل ما بعد االنتخابات القادمة، 
وهي نقطة ُمهّمة جدًا، الأن القفز عنها ُيخّل بالتوازن وال�سمولية التي مّيزت االتفاق.  كما اأّنه من دون 
اإعادة ت�سكيل اأجهزة االأمن وتوحيدها )على االأقّل جهاز واحد(، كيف ميكن تاأمني حرية االنتخابات 
ونزاهتها قبل واأثناء اإجرائها.  تاأجيل تطبيق االتفاق حول االأمن جُمّرد مثال واحد على تغيريات طالت 
ق�سايا اأ�سا�سية واأ�سهمت يف ف�سل االتفاقات؛ تعود اإىل تغري االأو�ساع واملعطيات واملوازين، والأن ما يتم 

االتفاق عليه م�ساومة يتنازل فيها اجلميع ويحاول العودة اإىل موقفه يف اأول فر�سة �سانحة.

واإجراء  اللجان،  وت�سكيل  وال�سكليات،  االإجراءات  على  رّكز  اأّنه  القاهرة  اتفاق  يف  االأ�سا�سي  اخللل 
التحدّيات  اأمام  يتوّقف  ومل  لالتفاق،  ال�سيا�سي  للم�سمون  الواجب  االهتمام  ُيعر  ومل  االنتخابات 
واملخاطر التي تواجه الق�سّية الفل�سطينية وكيف ميكن الت�سّدي لها، وهل ينفع اال�ستمرار باتفاق اأو�سلو 
يلتّف على  اأن  االتفاق حاول  اأّن  اأي  اإ�سرتاتيجية جديدة؟  اإىل  الفل�سطينيني بحاجة  اأّن  اأم  والتزاماته، 
اخلالفات املبدئية، ورّكز على اأّن ح�سم االنق�سام ميكن اأْن يكون اأ�سا�سًا من خالل اإجراء االنتخابات، 

على الرغم من اأن االنتخابات من دون وفاق وطني و�سفة موؤكدة لتعميق االنق�سام وتكري�سه.

اأنها �ستفوز يف  تعتقد »فتح«  ب�سكل فئوي من كال الطرفني.  فطاملا  اإليها  اإّن م�ساألة االنتخابات ينظر 
مع  االتفاق  اإىل  متيل  فاإنها  اأحيانًا  اخل�سارة  من  خ�سيت  واإذا  اإجرائها،  نحو  تدفع  فاإنها  االنتخابات 
»حما�س« على تاأجيل اإجرائها.  اأما »حما�س« فهي تخ�سى من اإجراء االنتخابات قبل اأن حتقق اإجنازاتها، 
الأنها لن تتمكن من احل�سول على النتائج نف�سها التي ح�سلت عليها يف انتخابات 2006، اإن مل تكن 
معر�سة للخ�سارة، لذلك تدفع غالبًا اإىل عدم اإجرائها اأو تاأجيلها، وتف�سل التوافق بينها وبني »فتح«؛ اأي 

املحا�س�سة بداًل من االنتخابات.
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ما يزيد االنتخابات تعقيدًا اأنها اإذا جرت يف ظّل االنق�سام ووجود �سلطة هنا وهناك، وجاءت املوؤ�سرات 
بنتائجها  االعرتاف  عدم  اأو  بتزويرها،  تقوم  اأن  فيحتمل  »فتح«،  تنا�سب  ال  ال�سفة  يف  للنتائج  االأولية 
واالنقالب عليها، وكذلك يف قطاع غزة.  واإذا جرت االنتخابات وفازت فيها »حما�س«، ف�سنجد اأنف�سنا 
االنتخابات وفازت فيها  اإذا جرت  انتخابات 2006.  وكذلك  التي ع�سنا فيها منذ  نف�سها  الدوامة  يف 
»فتح«، فكيف �سُت�سّلم »حما�س« ال�سلطة يف غّزة بعد اأْن مّنت م�سالح واأو�ساعًا �سيكون دون التخّلي عنها 

معارك وحروب ودماء، وبخا�سة اأن ال�سلطة واالأمن يف يد »حما�س«.
، وميكن  اأْن تكون حاّلً اأّن االنتخابات وحدها بالن�سبة ل�سعب حتت االحتالل، ال ميكن  ح  ُيو�سّ ما �سبق 
�سد  املعركة  من  جزءًا  تكون  باأن  عليها  االتفاق  يتّم  معّينة  و�سمانات  �سروط  ظّل  يف  فقط  عقدها 

االحتالل، ومن اأجل اال�ستقالل، وجزءًا من احلل الوطني العام.
يتّم  اأْن  دون  ال�سهور  م�ست  القاهرة،  اتفاق  اأثارها  التي  العارمة  االإيجابية  االأجواء  من  الرغم  على 
ال�سروع بتطبيقه، وذلك يرجع اأ�سا�سًا اإىل اأّن االإدارة االأمريكية واإ�سرائيل مل ترحّبا باالتفاق، كالعادة، 
واأّن هناك ثورات وتغيريات عربية تعزز ميل الفل�سطينيني نحو االنتظار ملعرفة اأين �ستتجه، وبخا�سة يف 

م�سر و�سوريا، للتاأثري الكبري ملا يجري فيهما على الق�سّية الفل�سطينية.
وبعد اأْن خطب الرئي�س عبا�س خطابه التاريخي يف االأمم املتحدة، وثبت اأّن االأ�سوات الت�سعة املطلوبة 
الفل�سطينية تعذر احل�سول عليها،  الفل�سطيني للح�سول على الع�سوية الكاملة للدولة  لعر�س الطلب 
واإذا متّكن الفل�سطينيون من تاأمينها، فالفيتو االأمريكي يقف باملر�ساد، بالتايل مل يح�سل الفل�سطينيون 
ُيقّدموا طلبًا للح�سول على دولة غري ع�سو، ما فتح الطريق الإحياء احلوار  على الدولة الكاملة، ومل 
الفل�سطيني لتطبيق اتفاقات القاهرة لتم�سية الوقت حلني انتهاء مهلة اللجنة الرباعية، مهلة االأ�سهر 

الثالثة، التي طلبتها ال�ستكمال جهودها ال�ستئناف املفاو�سات.
يف ظّل هذه االأجواء، حتّركت املحاوالت لتطبيق اتفاق امل�ساحلة، ومّت ت�سكيل جلان احلرّيات وامل�ساحلة 
جلنة  وت�سكيل  االنتخابات،  جلنة  وت�سكيل  الوطني،  للمجل�س  االنتخابات  قانون  الإقرار  وجلنة  املجتمعية، 
املنّظمة بدياًل من االإطار القيادي املوؤّقت الذي �سبق اأْن اأ�سرنا اإليه واإىل مهامه و�سالحياته، وبالفعل �سارت 
هذه اللجان يف طريقها، وحّققت بع�س التقّدم امللمو�س لدرجة اأّن جلنة املنظمة قد عقدت اأّول اجتماعاتها، 
ّم اإليها ثالث �سخ�سيات م�ستقلة، وبدا اأّن االأمور ت�سري نحو تطبيق اتفاق امل�ساحلة.  وعلى الرغم من  و�سُ
ذلك، جرت الرياح مبا ال ت�ستهي �سفن امل�ساحلة، ومّت توّقف كّل �سيء بانتظار نتائج االنتخابات الرئا�سية 
امل�سرية، واملفاو�سات اال�ستك�سافية التي انتهت يف 26 كانون الثاين 2012 من دون اأن تف�سي اإىل اأي �سيء.

6.»اإعالن الدوحة« حماولة لإنقاذ ما كان يعتقد باإمكانية اإنقاذه
يف هذا ال�سياق جاء »اإعالن الدوحة« املُوّقع يف 6 �سباط 2012، مع العلم اأنه مل يكن مقررًا التوقيع على 
اتفاق جديد، عندما دعا اأمري قطر الرئي�س عبا�س وم�سعل لال�ستعداد للحوار حول امل�سري الفل�سطيني 
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وما العمل يف ظّل التغيريات امل�ساحبة يف املنطقة والعامل، وبخا�سة بعد ف�سل جميع اجلهود واملبادرات 
الرامية ال�ستئناف املفاو�سات.

الوطني،  الوفاق  حكومة  رئا�سة  الفل�سطيني  الرئي�س  يتوىّل  اأْن  باقرتاحه  اجلميع  قطر  اأمري  وفاجاأ 
ومبوافقة الطرفني على ذلك مّتت اإزالة واحدة من اأهّم العقد اأمام جناح تطبيق اتفاق القاهرة.

قبل حتليل »اإعالن الدوحة«، ال بّد من عر�س اأهم ما جاء فيه، ومقارنته باتفاق القاهرة.
لقد ت�سّمن »اإعالن الدوحة« »اال�ستمرار يف خطوات تفعيل منظمة التحرير وتطويرها من خالل اإعادة 
عقد  على  االتفاق  ومّت  والت�سريعية،  الرئا�سية  االنتخابات  مع  متزامن  ب�سكل  الوطني  املجل�س  ت�سكيل 
ت�سكيل حكومة وفاق  بتاريخ 18 �سباط 2012، وعلى  املنّظمة وتطويرها  تفعيل  للجنة  الثاين  االجتماع 
وطني برئا�سة حممود عبا�س، تكون ُمهّمتها ت�سهيل االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية والبدء يف اإعمار 

غزة، واأّكد على ا�ستمرار عمل اللجان امل�سّكلة �سابقًا، وبخا�سة بدء عمل جلنة االنتخابات«.
هناك مالحظتان على »اإعالن الدوحة«، املالحظة االأوىل، اأّنه انتقائي، اأي اختار بع�س النقاط الواردة 
يف اتفاق القاهرة وجتاهل النقاط االأخرى، ما اأخل بتوازنه و�سموله وفر�س تطبيقه.  واملالحظة الثانية، 
اأّنه غرّي يف اتفاق القاهرة يف نقاط عّدة مهّمة، اأّولها االتفاق على قيام الرئي�س عبا�س برئا�سة احلكومة 
وبالتزامن  عديدة  �سلطات  على  واحد  �سخ�س  ا�ستحواذ  جلهة  بالدميقراطية  مي�ّس  وهذا  الوفاقية، 
نقطة،  وثاين  للحكومة.   رئي�سًا  وال�سلطة  املنظمة  لرئا�سته  اإ�سافة  و�سيكون  »فتح«،  رئي�س  عبا�س  الأّن 
اإىل  القاهرة  اتفاق  عليه يف  املُتّفق  الوطني  للمجل�س  االنتخابات  اإجراء  على  االتفاق  ا�ستبدال  ت�سمن 
اإعادة ت�سكيل املجل�س الوطني، ومل يحّدد موعد االنتخابات، وهذه ثغرة كربى تغري م�سمون االتفاق، 
بال�سفة  الوطنية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  توحيد  اأهّمها  عديدة،  مهمات  واأغفل  احلكومة  مهّمات  واخت�سر 
الغربية وغزة، ومعاجلة الق�سايا املدنية وامل�ساكل االإدارية الناجمة عن االنق�سام، وهذا يدّل على اإدراك 

�سعوبة ذلك، وي�سكل تهربًا من امل�ساكل بداًل من الت�سّدي لها.

على  احلكومة  رئا�سة  من  فّيا�س  �سالم  ا�ستبعاد  على  كلينتون  هيالري  اعرت�ست  اأْن  وبعد  وكالعادة، 
الرغم من اأّن الذي �سيحّل حمّله هو الرئي�س اأبو مازن، املفرت�س اأنه يحظى بالدعم االأمريكي، وافقت 
عادت  ثم  اأمريكيًا،  اأخ�سر  �سوءًا  اعترب  فيما  داخليًا،  �ساأنًا  الدوحة«  »اإعالن  واعتربت  م�س�س،  على 
ين�ّس  ال  الأّنه  الدوحة«  »اإعالن  مبعار�ستها  االأمر  يعنيهم  من  كل  واأبلغت  االأمريكية  االإدارة  ذلك  بعد 
�ست�سارك يف  وما دامت »حما�س«  الرباعية،  اللجنة  ب�سروط  القادمة  تلتزم احلكومة  اأْن  �سراحة على 
ت�سكيل احلكومة، و�ستمار�س من خالل املجل�س الت�سريعي منح الثقة وحجبها عنها، عليها االلتزام –اأي 

احلكومة– بهذه ال�سروط.

ومن اأجل ت�سهيل االإجراءات واال�ستجابة لل�سغوطات اخلارجية، اتفقت »فتح« و»حما�س« على اأال ُتعر�س 
احلكومة اأّواًل على املجل�س الت�سريعي لتنال ثقته، كما ين�ّس القانون االأ�سا�سي، بل على اأْن حتلف اليمني 
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اأمام الرئي�س ب�سفته رئي�س ال�سلطة، وعلى اأْن تعر�س بعد �سهر على املجل�س الت�سريعي بعد اأْن تكون قد 
مار�ست عملها، اأي تعر�س ب�سكل �سكلي ال اأكرث.

ومل جتِر املياه يف قنوات تطبيق »اإعالن الدوحة«، الأّنه اأثار خالفات داخلية غري م�سبوقة داخل »حما�س« 
اأّدت اإىل قيام املكتب ال�سيا�سي للحركة بو�سع ا�ستدراكات جتعل تطبيقه اأمرًا �سعبًا، اإْن مل يكن م�ستحياًل.

وعاد الرتا�سق االإعالمي وحتميل امل�سوؤولية حول من ي�سبق من: ت�سكيل احلكومة برئا�سة عبا�س لتقوم 
باإعطاء اأوامرها لت�سجيل الناخبني يف غزة، اأو ت�سجيل الناخبني اأواًل، هذا اخلالف لي�س هو اخلالف 
اأّن  تعتقد  بالرئا�سة امل�سرية  اأّن »حما�س« بعد فوز حممد مر�سي  احلقيقي.  فاخلالف احلقيقي، هو 
اأو عقدها  اأقوى، وبالتايل ت�ستطيع اال�ستغناء عن امل�ساحلة حاليًا،  اأْن ي�سبح  اأو ميكن  موقفها اأ�سبح 

ب�سروط اأف�سل لها.

اأْن يقّيد يديه وهو ينوي  واأّن »فتح«، وبخا�سة الرئي�س عبا�س، يرى اأن موقفه اأ�سبح اأ�سعف، وال يريد 
الذهاب اإىل االأمم املتحدة للح�سول على الع�سوية املراقبة، وهو يراهن على تغيري احلكومة االإ�سرائيلية 
احلالية وعلى نتائج االنتخابات الرئا�سية االأمريكية، التي اإذا حملت باراك اأوباما لفرتة رئا�سية ثانية، 
ميكن الرهان عليه حتت ذريعة االأ�سطوانة امل�سروخة واملكررة باأّن الرئي�س يف فرتته الثانية يكون اأقّل 

تقييدًا من فرتة رئا�سته االأوىل.

ال يزال رهان الرئي�س على املفاو�سات والذهاب اإىل االأمم املتحدة كتكتيك لل�سغط ال�ستئناف املفاو�سات، 
من خالل حت�سني �سروطها على اأ�سا�س الوهم اجلديد، باأن املفاو�سات يف ظل احل�سول على االعرتاف 
الدويل بدولة غري ع�سو لفل�سطني �سيجعلها مفاو�سات بني دولة حتت االحتالل واالحتالل، وهذا اأف�سل 
اإ�سرائيل  واأّن  واملراقبة،  الكاملة  الع�سوية  بني  يتجاهل اخلالف  املوقف  اإّن هذا  الراهن.   الو�سع  من 
والدولة املحتلة ال تعرتف بقرارات االأمم  وال�سكان  االأر�س  ال�سيادة على  االأهم- �ساحبة  – وهذا هو 
املتحدة وتعتربها حربًا على ورق، وجتد الدعم االأمريكي ملوقفها، ولذلك ميكن اأْن توظف القرار الدويل 

ل�ساحلها باتخاذ قرارات اأحادية اجلانب حُت�ّسن املوقف االإ�سرائيلي.

اإّن الو�سع القانوين االآن لالأرا�سي الفل�سطينية اأّنها اأرا�س حمتلة، وهذا مثبت بالقانون الدويل وقرارات 
االأمم املتحدة والفتوى القانونية ملحكمة الهاي، ولكّن هذا مل يغرّي من الو�سع �سيئًا ال على االأر�س، وال 

على طاولة املفاو�سات.

اأيار  اأخرية الإنقاذ »اإعالن الدوحة«؛ التقى وفدان من »فتح« و»حما�س« يف القاهرة يف 20  يف حماولة 
املا�سي، واتفقا على ثماين نقاط، »ت�سمنت اأن تبداأ جلنة االنتخابات املركزية عملها يف غزة اعتبارًا 
من 27 اأيار؛ على اأن يلتقي الوفدان لبدء م�ساورات ت�سكيل احلكومة يف اليوم ذاته، واأن تختتم م�ساورات 
ت�سكيل احلكومة خالل ع�سرة اأيام لالإعالن عن احلكومة اجلديدة، واتفقا على ا�ستئناف عمل جلنة 
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االنتخابات املكلفة باإعداد قانون انتخابات املجل�س الوطني اعتبارًا من 27 اأيار لتهيئة االأجواء الإجراء 
الإجراء  عودة  توجد  هنا،  الحظوا  بالتزامن«.   الوطني  واملجل�س  والت�سريعية  الرئا�سية  االنتخابات 
انتخابات املجل�س الوطني الذي اأ�سار »اإعالن الدوحة« اإىل اإعادة ت�سكيله، ولي�س اإىل اإجراء االنتخابات.

الف�سائل  بني  بالتوافق  االنتخابات  اإجراء  موعد  »حتديد  عن  حتدثت  نقطة  اجلديد  االتفاق  وت�سمن 
والقوى الفل�سطينية كافة يف �سوء اإجناز عمل جلنة االنتخابات املركزية«، وهذه م�ساألة الفتة للنظر، 
فاالنتخابات وفق اتفاق القاهرة �ستعقد بعد عام من توقيعه )املفارقة اأنه يف نف�س وقت توقيع االتفاق 
اجلديد(، ومع ذلك مل يتم حتديد موعد جديد على الرغم من حتديد مدة عمل احلكومة بفرتة ال تزيد 
على �ستة اأ�سهر لتنفيذ املهام املتفق عليها، مبا يف ذلك اإجراء االنتخابات والبدء يف اإعمار قطاع غزة، 
اإ�سقاط مهام احلكومة، فيما يتعلق بتوحيد املوؤ�س�سات، وبخا�سة االأجهزة االأمنية؛ مع  واال�ستمرار يف 

االتفاق على ربط مدة هذه احلكومة باملوعد الذي �سيتم التوافق عليه الإجراء االنتخابات.

يف الوقت نف�سه، ت�سمنت النقطة ال�ساد�سة »يف حال تعذر اإجراء االنتخابات يف املوعد املتفق عليه نتيجة 
اأي �سبب خارج عن اإرادة االأطراف، يلتقي الطرفان لبحث اإمكانية ت�سكيل حكومة وحدة وطنية جديدة 
االنتخابات  اإجراء  جتعل  الأنها  غريبة،  النقطة  وهذه  عليها«.   التوافق  يتم  م�ستقلة  �سخ�سية  برئا�سة 
خيارًا من �سمن خيارات عدة، ولي�س كما يتم الرتويج، وكما ا�ستند اتفاق القاهرة يف جوهره االأ�سا�سي، 

على اعتبار االنتخابات االآلّية الرئي�سية الإجناز امل�ساحلة.

موعد  اإىل  االنتخابات  لتاأجيل  ا�ستعدادًا  ت�سمن  ال�سفوي  االتفاق  اأن  متعددة  موثوقة  م�سادر  وذكرت 
بًا من اأن متنع اإ�سرائيل اأو تعرقل اإجراءها؛  الحق، الأن »حما�س« و»فتح« غري جاهزتني الإجرائها، وحت�سُّ

بحجة عدم التزام احلكومة الوفاقية ال�سريح واملبا�سر ب�سروط اللجنة الرباعية.

االأجواء  تهيئة  ب�ساأن  الوطني،  الوفاق  اتفاقية  يف  ورد  ما  تنفيذ  اأهمية  على  »التاأكيد  االتفاق  وت�سمن 
الإجراء االنتخابات، وذلك من خالل �سرعة تطبيق تو�سيات جلنتي احلريات العامة يف ال�سفة وغزة، 
اإجراء  قبل  ممكن  وقت  باأ�سرع  كاماًل  العامة  احلريات  ملف  الوطني  التوافق  حكومة  تنجز  اأن  على 
االنتخابات وفق القانون«.  وبعد ذلك، حترك املوقف اإىل االأمام لبع�س الوقت ومن ثم عاد للجمود، 
اإىل اأن اأوقفت »حما�س« عمل جلنة االنتخابات بغزة بحجج غري مقنعة، تتعلق بعدم فتح باب ت�سجيل 
وبا�ستمرار  املركزية،  اللجنة  مقر  يف  دائم  ب�سكل  مفتوح  اأنه  من  الرغم  على  ال�سفة،  يف  االنتخابات 
االعتقاالت واالعتداء على احلريات، مبا ال يوفر االأجواء املنا�سبة الإجراء االنتخابات، كما يلعب دورًا يف 
جتميد ملف امل�ساحلة اأن »حما�س« دخلت يف ماراثون االنتخابات الداخلية الختيار قيادتها اجلديدة 

ورئي�س مكتبها ال�سيا�سي، ومل تخرج منه حتى كتابة هذه ال�سطور.

واأخريًا، جاء يف االتفاق »اأن ما ورد فيه رزمة واحدة، وتعد التوقيعات عليه ملزمة للطرفني، و�ستقوم م�سر 
من جانبها باملراقبة واالإ�سراف على تنفيذ كل طرف اللتزاماته، مبا يف ذلك ق�سايا احلريات العامة«.
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واُتِفق يف اجتماعات الحقة على عر�س احلكومة على املجل�س الت�سريعي بعد حلفها اليمني اأمام الرئي�س، 
وذلك خالل مدة اأق�ساها �سهر، االأمر الذي يجعل دور املجل�س الت�سريعي �سكلّيًا »كرمى لعيون الوفاق 
الوطني«.  كما مت تاأكيد االتفاق على تاأجيل ملف االأمن؛ خ�سية من اأن يوؤدي االقرتاب منه اإىل تفجري 
كل �سيء، على الرغم من اأن جتربة اتفاق مكة اأو�سحت اأن تاأجيل االتفاق على توحيد االأجهزة االأمنية 

واإعادة ت�سكيلها و�سفة موؤكدة للف�سل.

نافذة  اأو�ساط  )اأو  اعتربت  اأنها  بعده،  وما  الدوحة«  »اإعالن  »حما�س« من  ملوقف  ال�سبب احلقيقي  اإن 
فيها( اأن خالد م�سعل، رئي�س مكتبها ال�سيا�سي، قد تنازل يف »اإعالن الدوحة« اأكرث مما حتتمل اأو تقبل 
به، واأنها تعتقد اأي�سًا اأن جناح الرئي�س مر�سي، من قيادات جماعة االإخوان امل�سلمني، ميكن اأن يح�سن 

موقفها ب�سكل جذري.

يف املقابل، كان مبقدور »اأبو مازن« اأن يبا�سر بت�سكيل حكومة الوفاق الوطني، وتقوم هي بدعوة جلنة 
االنتخابات ال�ستئناف عملها، ولكنه بداًل من ذلك اأخذ يتحدث عن اإجراء انتخابات خالل ثالثة اأ�سهر، 
واأن امل�ساحلة تعني االنتخابات، يف حني كررت »حما�س« اأن االنتخابات نتيجة للم�ساحلة ولي�ست بديلة 
عنهاال�سبب الذي يف�سر موقف »اأبو مازن«، اأنه تاأكد من م�سوؤولني اأمريكيني رفيعي امل�ستوى، على راأ�سهم 
اأواًل على  »حما�س«  موافقة  دون  امل�ساحلة من  اإجناز  تعار�س  االأمريكية  االإدارة  اأن  كلينتون،  هيالري 

�سروط اللجنة الرباعية، اأو من دون اأن يكون التزام حكومة الوفاق بهذه ال�سروط وا�سحًا.

بعد هذا اال�ستعرا�س التفاقات امل�ساحلة، وبخا�سة اتفاق القاهرة، ميكن، وبب�ساطة، اال�ستنتاج باأنه 
كان حمكومًا عليها بالف�سل، الأن القواعد التي حكمت اجلهود واملبادرات واالتفاقات، كانت �ستوؤدي حتمًا 

اإىل هذه النتائج.  فما هي القواعد التي حكمت احلوار الفل�سطيني واالتفاقات التي انتهت اإليه؟
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املبحث الثاين
ت اإىل ف�سلها القواعد التي حكمت اتفاقات امل�ساحلة واأدَّ

اأوًل: القواعد التي حكمت اتفاقات امل�ساحلة
Ó  الرتكيز على حل اأزمة ال�سلطة مع اال�ستمرار يف االلتزام باالتفاقات التي اأوجدتها؛ ا�ستنادًا اإىل

روؤية  دون  الرباعّية  اللجنة  و�سروط  الدولّية  الطريق  اإىل خارطة  و�سواًل  وملحقاته،  اأو�سلو  اتفاق 
ال�سلطة كما هي كفرع من اأ�سل )املنّظمة(، اأي ارتكاب خطاأ اإحالل ال�سلطة حمل الق�سية، وخطاأ 
الفل�سطينّية، كما يظهر  الق�سّية  اإليه  الذي و�سلت  ال�سامل  املاأزق  ال�سلطة مبعزل عن  اأزمة  روؤية 
بتهمي�سها، ومن خالل تعميق االحتالل وتو�سيع اال�ستيطان، وموا�سلة العدوان واحل�سار، وال�سعي 
االإ�سرائيلي املحموم اإىل ا�ستكمال اأ�سرلة القد�س وتهويدها؛ يف ظل غياب اأي اأفق �سيا�سّي اأو اأي 

اإ�سرتاتيجّية قادرة على اإنهاء االحتالل واإجناز احلقوق الوطنّية �سلمًا اأو حربًا.
فقد و�سلت املفاو�سات بو�سفها اأ�سلوبًا وحيدًا حلل ال�سراع اإىل طريق م�سدود، ومت تعليق املقاومة 

امل�سلحة واعتماد املقاومة ال�سعبية بداًل منها نظريًا من دون ممار�ستها فعاًل.

Ó  ،فاعل ب�سكل  ال�سورة  خلفية  يف  يظهر  اأنه  من  الرغم  على  لالنق�سام،  ال�سيا�سّي  اجلذر  جتاهل 
وم�سوؤول ب�سكل اأ�سا�سي عن وقوع االنق�سام وا�ستمراره، كما يظهر يف اأن كل االتفاقات جتاهلت، اإما 
ب�سكل كامل واإما ب�سكل جوهرّي، اأهمّية االتفاق على برنامج �سيا�سّي يج�ّسد القوا�سم امل�سرتكة، 
االنتخابات واحلريات،  ت�سكيل جلان  واإجرائّية، مثل  االنهماك يف م�سائل تف�سيلّية  وطغى عليها 

وامل�ساحلة املجتمعّية، وحمكمة االنتخابات، واحلكومة، وجلنة املنظمة.

مع اأنه انتهى اإىل ا�ستبعاد فكرة ت�سكيل حكومة وحدة وطنية ت�سارك فيها الف�سائل، ل�سالح ت�سكيل 
حكومة وفاق وطني تراأ�سها �سخ�سية وطنية م�ستقلة وت�سم �سخ�سيات م�ستقلة، ومن ثم االتفاق 
اأي  اأن برناجمها هو برناجمه،  الداللة من  بالغة  اإ�سارة  »اأبو مازن«، يف  الرئي�س  يراأ�سها  اأن  على 
ملتزم ب�سروط اللجنة الرباعية، وهذه النتيجة طبيعية، ما دام البحث عن امل�ساحلة ياأتي يف �سياق 
ا�ستمرار امل�سار ال�سيا�سي الفا�سل، الذي ال يزال معتمدًا، وهذا �سيوؤدي، اإذا ا�ستمر، عاجاًل اأم اآجاًل 

اإىل اعتماد �سروط اللجنة الرباعية.

واحلقوق  وامل�سالح  املطالب  من  االأدنى  احلد  حتقق  ت�سوية  تريد  ال  التي  اإ�سرائيل  اأن  امل�سكلة 
املفاو�سات،  وا�ستئناف  بال�سالم  امل�سروط  غري  الفل�سطيني  االلتزام  بعدم  تتذرع  الفل�سطينية 
و�سرورة اإعالن �سريح باملوافقة من »حما�س« على �سروط اللجنة الرباعية، لي�س يف حال م�ساركتها 
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يف احلكومة فقط، بل حتى يف حال امل�ساركة يف الت�ساور لت�سكيلها دون اأن ت�سارك فيها مبا�سرة.
اإن هذا التجاهل للبعد ال�سيا�سّي مّثل نقطة ال�سعف القاتلة التي كانت م�سوؤولة، قبل اأي �سيء اآخر، 
عن عدم التو�سل اإىل اتفاقات ب�ساأن امل�ساحلة، اأو تعليقها بعد التوقيع عليها، اأو انهيارها غداة 

ال�سروع يف تطبيقها.

واملحا�سبة  وامل�ساءلة  ال�سعبية  وامل�ساركة  اجلماعي  والعمل  وال�سراكة  املاأ�س�سة  اأهمية  اإهمال  اإن 
والتفرد  الفردية  وا�ستمرار  ا�ست�سراء  اإىل  اأدى  الت�سريعي،  والعلنية يف ظل �سلل املجل�س  واملراقبة 
واملناف�سة  الفر�س  تكافوؤ  وغياب  الثنائية،  وبخا�سة  الف�سائلية،  واملحا�س�سة  واجلهوية  والهيمنة 
ال�سيا�سي  األوان الطيف  ال�سريفة وامل�ساواة.  فمن دون م�ساركة �سيا�سية حقيقة من قبل خمتلف 
اأ�سا�س االحتكام لل�سعب، ومعايري مو�سوعية يتفق  الفل�سطيني، ياأخذ فيها كل ذي حق حقه على 
والعمل  الن�سال  واأ�سكال  االأهداف  على  وطني  توافق  دون  ومن  االنتخابات،  تعذر  حال  يف  عليها 
اإنهاء  من  تعنيه  امل�ساحلة، مبا  اإجناز  ال ميكن  الواحدة؛  والقيادة  اجلامعة  واملوؤ�س�سة  االأ�سا�سية 

االنق�سام وا�ستعاد الوحدة الوطنية.

Ó  الربط ما بني امل�ساحلة واملفاو�سات وعملّية ال�سالم. حيث راأينا يف البداية اأن امل�ساحلة تراجعت
و�سلت  اإذا  اأكرث  وتتقدم    .2008 العام  يف  حدث  مثلما  املفاو�سات،  ا�ستئناف  بعد  تقدمت  ثم 
لل�سغط  بتوظيفها  ولكن  املفاو�سات  من  بديلة  باعتمادها  لي�س  م�سدود،  طريق  اإىل  املفاو�سات 
من اأجل حت�سني �سروط املفاو�سات.  ثم تغريت ال�سورة بعد الثورات العربية والتوجه اإىل االأمم 
حماوالت  جرت  بحيث  نتنياهو،  حكومة  ظل  يف  املفاو�سات  ا�ستئناف  �سعوبة  وات�ساح  املتحدة 
للتقدم نحو امل�ساحلة من اأجل امل�ساعدة على اإجناح اجلهود الرامية اإىل ا�ستئناف املفاو�سات، 
الأن االنق�سام كان، با�ستمرار، ميثل الذريعة االإ�سرائيلية االأمريكية بعدم التو�سل اإىل اتفاق جراء 
عدم وجود عنوان فل�سطيني واحد.  وا�ستخدمت حكومة اأوملرت – ليفني االنق�سام اإىل حد اأنها 
قالت اإنه حتى يف حال التو�سل اإىل اتفاق �سيكون اتفاق رف، اأي لن يطبق اإال بعد عودة ال�سرعّية 

اإىل قطاع غزة، ووجود عنوان واحد ميثل الفل�سطينيني.

والإدراك مدى الربط بني امل�ساحلة والت�سوية ن�سري اإىل اأنه مت تاأجيل امل�ساحلة يف العام 2011 بعد 
توقيع اتفاق القاهرة، حتى ال توؤثر �سلبًا على التوجه اإىل االأمم املتحدة، هذا مع العلم اأن امل�ساحلة 
اأكانت حكومة وحدة وطنية  �سواء  الوطني،  الوفاق  التزام حكومة  كانت دائمًا ت�سطدم ب�سرورة 
اأم كفاءات م�ستقلة، ب�سروط اللجنة الرباعّية، وربط االعرتاف بدور »حما�س« )ب�سكل مبا�سر اأو 
غري مبا�سر( بقبولها لربنامج �سيا�سّي ين�سجم مع برنامج منظمة التحرير الذي يلتزم باالتفاقات 
املعقودة بينها وبني اإ�سرائيل.  واأدى هذا االأمر اإىل ا�ستبعاد ت�سكيل حكومة وفاق وطني ت�سارك فيها 
»حما�س« مبا�سرة، وحال، حتى االآن، دون ت�سكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات م�ستقلة ت�سارك 
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»حما�س« يف ت�سكيلها دون امل�ساركة فيها. هذا على الرغم من اأن حكومة وحدة وطنية ت�سارك فيها 
الف�سائل اأقوى بكثري من حكومة ال ت�سارك فيها.

Ó  عانت حوارات امل�ساحلة واالتفاقات التي مت التو�سل اإليها من ثغرة كبرية اأخرى، تتمثل باعتبار
املنظمة التي هي االإطار والكيان واملرجعّية والهوّية واملمثل ال�سرعي الوحيد – التي من املفرت�س 
َلت، الأّن الرتكيز كان غالبًا على ت�سكيل  اأُجِّ اأدواتها- نقطة من النقاط التي  اأداة من  اأن ال�سلطة 

احلكومة واإجراء االنتخابات.

وعندما مت االقرتاب من ملف املنظمة يف اأواخر العام املا�سي بعد لقاء م�سعل – اأبو مازن يف ت�سرين 
الثاين املا�سي، حدث ذلك ب�سكل �سكلي، وانتهى بت�سكيل جلنة املنظمة، التي هي ا�ست�سارّية، ومعنّية 
فقط بتقدمي اقرتاحات لتفعيل وتطوير املنظمة كخطوة بديلة من ت�سكيل االإطار القيادي املوؤقت 
املن�سو�س عليه يف الورقة امل�سرّية التي حددت �سالحّياته، ويف التفاهمات التي اأُحِلقت بها حتى 
تقبل »حما�س« التوقيع عليها، وتت�سمن نقطة اأ�سارت اإىل »اأّن قرارات الإطار القيادّي املوؤقت 

للمنظمة غري قابلة للتعطيل مبا ل مي�س �سالحّيات اللجنة التنفيذية للمنظمة«.
من  والدويل  واالإ�سرائيلي  االأمريكي  االعرتاف  �سحب  من  اخل�سية  اإىل  رئي�س  ب�سكل  يرجع  وهذا 
املنظمة اإذا �ساركت فيها »حما�س« واجلهاد االإ�سالمي دون املوافقة على التزامهما ب�سروط اللجنة 
الرباعية، وهذه عقبة �سخمة ال ميكن اال�ستهانة بها، ودون جتاوزها ب�سكل اأو باآخر ال ميكن اأن تكون 
املنظمة هي املوؤ�س�سة اجلامعة لكل الفل�سطينيني، وهنا على الفل�سطينيني االختيار بني منظمة على 
مقا�س م�ساحلهم واأهدافهم و�سعبهم اأو منظمة على مقا�س الواليات املتحدة االأمريكية واإ�سرائيل.

عانت احلوارات واجلهود واالتفاقات من اأنها نظرت اإىل امل�ساحلة كم�ساألة قائمة بذاتها، وكاأنها 
اإذا متت  اأو كاأنها جمرد نزاع بني »فتح« و»حما�س«، بحيث ينتهي  اأجل امل�ساحلة،  م�ساحلة من 

امل�ساحلة بينهما؛ ما يقود اإىل حما�س�سة ثنائّية.

املطلوب النظر اإىل امل�ساحلة ك�سرورة وطنّية ال غنى عنها كاإ�سرتاتيجية ولي�س جمرد تكتيك اأو 
خيار من اخليارات، وو�سعها يف �سياق اأكرب جوهره الكفاح الإحياء امل�سروع الوطني الهادف اإىل 
توحيد ال�سعب مبختلف قواه وفعالّياته واأفراده وجتمعاته، ولي�س الف�سائل فقط، يف اإطار املنظمة 
بو�سفها املمثل ال�سرعي، ويف جمرى الن�سال الإنهاء االحتالل ووقف اإجراءاته واإحباط خمططاته 
ي�سبح  ال�سياق،  هذا  يف  الفل�سطينّية.  والبدائل  اخليارات  لفر�س  متهيدًا  وبدائله  وخياراته 
مو�سوع اإعادة بناء املنظمة وت�سكيلها هو املدخل الأ�سا�سي الذي يجب الرتكيز عليه 

لتحقيق امل�ساحلة، ولي�س جمرد بند فرعي من بنودها.
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Ó  عانت احلوارات واالتفاقات من الفئوية التي ظهرت من خالل اأن كل طرف من الطرفني املتنازعني
يريد م�ساحلة تتم وفق �سروطه، وتغلب م�ساحله الفئوية على امل�سالح الوطنية.  فاإذا مل ت�ساعد 
ذلك  حتقيق  انتظار  وميكن  لها،  داعي  فال  وال�سلطة  للمنظمة  »فتح«  قيادة  وتكر�س  امل�ساحلة 
بتقدم »عملية ال�سالم« اأو بانهيار �سلطة »حما�س«، هذا من جهة.  ومن جهة اأخرى، اإذا مل ت�ساعد 
امل�ساحلة على تعبيد الطريق اأمام قيادة »حما�س« للمنظمة وال�سلطة فال داعي لها، وميكن انتظار 
وبعد  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  بعد �سعود  بـ»حما�س«، وبخا�سة  واأوروبا  اأمريكا  حتقيق ذلك باعرتاف 
النجاحات التي حققتها جماعة االإخوان امل�سلمني يف عدد من بلدان املنطقة، التي تعترب »حما�س« 

امتدادًا لها يف فل�سطني.

اإّن االحتكام لهذه القواعد عند التعامل مع ملف امل�ساحلة اأدى اإىل اأّن همَّ كل طرف من اأطراف 
االنق�سام ال�سعي اإىل اخلروج منت�سرًا ب�سكل حا�سم، اأو على االأقل، احلفاظ على ما لديه واحل�سول 
اأو  اأن تتحقق امل�ساحلة وفقًا ل�سروطه  اأي  على مكا�سب جديدة من املتوفرة عند الطرف االآخر، 
ال تتحقق اأبدًا، واإذا مل تتحقق يحر�س كل طرف على االحتفاظ مبا لديه وحتميل الطرف االآخر 
امل�سوؤولية عن وقوع االنق�سام وا�ستمراره وتعميقه، حتى ال يدفع الثمن �سعبّيًا واأخالقّيًا، ويف �سندوق 

االقرتاع اإن جرت االنتخابات.

اختارت  الأنها  امل�سوؤولية،  تتحمل  ف»حما�س«  االنق�سام،  ا�ستمرار  عن  امل�سوؤولية  درجة  تتناوب 
االنقالب واحل�سم الع�سكري ومل ت�سلم ال�سلطة بعد انت�سارها يف غزة، بل حكمت غزة منفردة، 
و»فتح« رف�ست طوال عام كامل »احلوار مع االنقالبيني«.  ومن ثم بداأت احلوار، ووقعت الورقة 
امل�سرية، وهي تراهن على عدم توقيع »حما�س« عليها، ثم وقعت »حما�س« الورقة وعلى ملحق ي�سم 
التفاهمات التي اأ�سرت عليها، ومت التوقيع على الورقة امل�سرية، ومل تندفع »فتح« لتطبيقها خ�سية 
من تاأثريها على التوجه اإىل االأمم املتحدة وا�ستحقاق اأيلول واعرتاف الدول بالدولة الفل�سطينية.

واإمعانًا يف التهرب من امل�سوؤولية امل�سرتكة، حر�س كل طرف على دفع التهمة بالت�سبب باالنق�سام 
وا�ستمراره عن نف�سه، واإلقائها على الطرف االآخر، باّدعاء اأنه كّون م�سالح خا�سعة له ال يريد اأن 
يخ�سرها، وخا�سع الأجندة واأطراف خارجّية، واأنه قدم منوذجًا �سيئًا جدًا يف احلكم، وبخا�سة يف 
جمال احلقوق واحلريات.  مع اأن احلقيقة تظهر اأن االنق�سام ك�سف ظهر الفل�سطينيني وجعلهم 

دون ا�ستثناء عر�سة لكل اأ�سكال التدخل اخلارجي االإ�سرائيلي والعربي واالإقليمي والدويل.
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ثانيًا: اأمور اأعاقت اإجناز امل�ساحلة
Ó  اإن فهم واقع االنق�سام وعالجه من خالل اعتبار االنتخابات هي ال�سكل الوحيد اأو الرئي�س الإنهاء

االنق�سام؛ عن طريق معرفة راأي االأغلبّية ومتكينها من احلكم دون روؤية الظرف اخلا�س الذي 
اإجراء  منع  على  قادرًا  رئي�سًا  اإ�سرائيل العبًا  يجعل  االحتالل، مبا  الواقعة حتت  فل�سطني  تعي�سه 
االنتخابات اأو على التدخل فيها يف كل مراحلها، عرب اعتقال من تريد ملنعه من الرت�سح والفوز، 
طرف،  على  طرف  لتغليب  الفائزين  من  تريد  من  واعتقال  االنتخابّية،  واحلمالت  التنقل  ومنع 
على  قادرة  فاإ�سرائيل  الت�سريعي من ممار�سة عمله،  املجل�س  ومنع  االنتخابّية  العملّية  لتدمري  اأو 
التحكم يف م�سائل ت�سكيل احلكومة واالنتخابات واالأمن ب�سكل كلي، ولكن قدرتها على التاأثري على 

املنظمة وامل�ساحلة املجتمعية والربنامج ال�سيا�سي اأقل بكثري.

Ó  ي�سريان يف واملقاومة  املفاو�سات  برناجمي  اأن  واحلديث عن  الربناجمّية،  املبالغة يف اخلالفات 
كما  ال�سيا�سّي  الربنامج  الذي حدث يف  امللمو�س  التقارب  روؤية  دون  يلتقيان،  ال  متوازيني  خطني 
يظهر يف وثيقة االأ�سرى، وبرنامج حكومة الوحدة الوطنّية، واتفاق القاهرة؛ وذلك للتغطية على 
ال�سبب احلقيقي، وهو الدفاع عن امل�سالح الفردية والفئوية، ودون روؤية اأن كل االإ�سرتاتيجيات قد 
�سقطت ومل حتقق اأهدافها، واأ�سبحت احلاجة اأكرث من ملحة العتماد اإ�سرتاتيجية جديدة قادرة 

على حتقيق االأهداف الوطنية.

اإن التقارب الذي مل يلِغ اخلالفات، ولكن قّل�سها اإىل حد كبري، يظهر من خالل:

التاأكيد على هدف اإقامة دولة فل�سطينّية على حدود 1967. -

امل�سرتك،  - الوطنّي  االأدنى  ت�سوية حتقق احلد  اإىل  للتو�سل  املفاو�سات  اأ�سلوب  على  املوافقة 
خالد  وفّو�س  االأ�سرى،  وثيقة  يف  بالتفاو�س  واملنظمة  الرئي�س  فّو�ست  »حما�س«  اأن  لدرجة 
م�سعل الرئي�س التفاو�س ملدة عام يف خطابه يف حفل امل�ساحلة، ووافق يف »اإعالن الدوحة« 
يعني  ما  م�سرتك،  �سيا�سي  برنامج  اإىل  االإ�سارة  دون  الوطني،  الوفاق  تروؤ�سه حلكومة  على 

�سمنّيًا وب�سكل غري مبا�سر غ�س النظر عن اعتماد برنامج الرئي�س ال�سيا�سي.

االلتزام بالتهدئة عرب اتفاقات وتن�سيق مبا�سر مع االحتالل يف ال�سفة، وعرب حتول التهدئة  -
املوؤقتة اإىل دائمة بتن�سيق غري مبا�سر مع االحتالل يف غزة.

وقف املقاومة امل�سّلحة اأو تعليقها، واعتماد املقاومة ال�سعبّية. -

االنخراط يف ال�سلطة والتناف�س على ال�سيطرة عليها دون ا�سرتاط اإلغاء اتفاق اأو�سلو، اأو وقف  -
العمل بااللتزامات املرتتبة عليه.
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اإن هذا التقارب يف ظل غياب اإحياء امل�سروع الوطني اأدى اإىل اأن االختيار بات وكاأنه بني متنازلني 
ومتناف�سني على ك�سب االعرتاف العربي والدويل واالإ�سرائيلي بهما، وهذا قاد، وميكن اأن يقود، 

اإىل املزيد من التنازالت التي �ست�سعف الطرفني والفل�سطينيني جميعًا يف مواجهة اإ�سرائيل.

Ó  ،القفز عن اأولوّية البدء يف اإعادة ت�سكيل املوؤ�س�سات املدنّية واالأمنّية وتوحيدها وتفعيلها واإ�سالحها
واأن  االأمن،  على  االتفاق  اأّجل  مكة  اتفاق  الأن  انهارت  الوطنية  الوحدة  اأّن حكومة  ن�سيان  لدرجة 
الن�سخة االأوىل من الورقة امل�سرّية حتدثت عن ت�سكيل جلنة ف�سائلّية تن�سق مع حكومتي ال�سفة 
وغزة طوال الفرتة االنتقالّية، وما يعنيه ذلك من تعاي�س واإدارة لالنق�سام.  كما حتدث »اإعالن 
الدوحة« عن ت�سكيل احلكومة واالنتخابات وجلان احلريات وامل�ساحلة املجتمعّية، ومل ينب�س ببنت 
�سفة عن توحيد املوؤ�س�سات، وبخا�سة االأجهزة االأمنّية؛ ما يعني عملّيًا، ب�سورة مق�سودة اأو غري 
ووجود  االنق�سام  خلفه  الذي  الواقع  ا�ستمرار  ظل  يف  االنتخابات  الإجراء  اال�ستعداد  مق�سودة، 
ا�ستفهام حول  اإجراء االنتخابات، ما ي�سع عالمات  اإىل حني  موؤ�س�سات موازية يف ال�سفة وغزة 

اجلدّية يف اإجراء االنتخابات، واإذا جرت، �سيربز مليون �سوؤال اإىل اأي مدى �ستكون حرة ونزيهة.

Ó  املبالغة يف دور العوامل اخلارجية مع االعرتاف، طبعًا، اأنها تلعب دورًا مهمًا، والتقليل من اأهمية
العوامل الداخلية التي تلعب دورًا مهمًا، ومن دونها ال ت�ستطيع العوامل اخلارجية التاأثري احلا�سم.

Ó  اعتماد احلوار الثنائي بني »فتح« و»حما�س«، لدرجة التوقيع على االتفاقات من ممثلنَي عنهما، ومن
ثم يتم اإحلاق بقية الف�سائل وال�سخ�سيات الوطنية امل�ستقلة بعد ذلك، مع �سرورة االأخذ باحل�سبان 
كبري. ب�سكل  العامل  هذا  تاأثري  تراجع  اإىل  اأدت  قد  واالإقليمية  العربية  واملتغريات  الثورات  اأن 

اإن هذه القاعدة من اأخطر القواعد التي حكمت م�سرية امل�ساحلة، و�ساهمت يف اإف�سالها.  وتبدو 
احلجة التي تربر اعتماد هذه القاعدة وجيهة، وهي اأن »فتح« و»حما�س« هما الف�سيالن الكبريان 
اللذان ح�سال على اأكرث من 80% من املقاعد يف االنتخابات الت�سريعية االأخرية، ولكن هذه احلجة 
تنهار اأمام اأن البحث جاٍر عن اتفاق وطني �سامل وحكومة وفاق وطني، ولي�س عن حكومة اأكرثية 
واأغلبية مهما بلغ حجمها، كما ال تعتمد اأمام اأن هناك عزوفًا فل�سطينّيًا وا�سعًا عن الف�سائل، حيث 
تقزميه  وال ميكن  ينح�سر  ال  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  كما  وم�ستقرة،  �ساحقة  اأغلبية  تعد متثل  مل 

بتجمعات �سعبنا املقامة يف ال�سفة وغزة، التي ت�سكل اأقل من ن�سف اأفراد ال�سعب الفل�سطيني.

اإن احلوار الثنائي واالتفاقات الثنائية اأديا اإىل جعل املحا�س�سة �سيدة املوقف، وكلما كان هناك 
حوار �سامل، كانت فر�سة التو�سل اإىل اتفاقات وتطبيقها اأكرب.

قبولها  كيفية  وبخا�سة  امل�سوؤولية،  من  االأخرى  وال�سخ�سيات  الف�سائل  �سبق  ما  يعفي  ال  طبعًا، 
مبمار�سة دور »�ساهد الزور« من دون اأدنى احتجاج يف معظم الوقت.
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اخلامتة
اإن كل االأدوات واملعطيات التي اأوجدت الواقع الفل�سطيني قد انهارت اأو تغريت، وبخا�سة بعد الثورات 
اإ�سرائيل اأكرث  واملتغريات التي اندلعت يف العامل العربي، وتراجع الدور االأمريكي يف املنطقة، واجتاه 
واأكرث نحو املزيد من التطرف والعدوانية والتو�سعية والعن�سرية، حيث مل يعد اأحد قادرًا على الوهم، 
وعلى  قريب  فل�سطينية  دولة  اإقامة  يت�سمن  الذي  املر�سي  اأو  املتوازن  احلل  باأن  الوهم،  جمرد  حتى 

االأبواب.

وبالتايل، كانت امل�ساحلة الوطنية ممكنة احلدوث لو كان هذا احلل على مرمى حجر، اأو لو حتقق فعاًل، 
الأن خمتلف االأطراف �ست�سعى من اأجل اإنهاء االنق�سام الإجناح احلل، ولكن انغالق طريق املفاو�سات 
كلّيًا وتعليق املقاومة جعل كل طرف يتم�سك مبا لديه؛ خ�سية من خ�سارته دون اأن يحقق �سيئًا يف املقابل.

فـ»فتح« لديها املنظمة واالعرتاف وال�سرعية والدعم العربي والدويل وال�سلطة يف ال�سفة، التي تتناف�س 
فيها مع �سالم فيا�س واآخرين، وال تريد اأن تخ�سر املنظمة، القلعة االأخرية التي ت�سيطر عليها، و»حما�س« 
لديها غزة ونتائج انتخابات املجل�س الت�سريعي وم�ستقبل واعد يف ظل �سعود االإ�سالم ال�سيا�سي وجماعة 

االإخوان امل�سلمني، التي تعترب »حما�س« امتدادًا لها، اأو على االأقل متحالفة معها. 

الوحدة  وا�ستعادة  االنق�سام  اإنهاء  واإمكانية  امل�ساحلة  من  كلّيًا  الياأ�س  اإىل  الدرا�سة  هذه  تقود  هل 
يتم  �سياقه  ويف  الوطنية،  احلقوق  اإجناز  عن  للبحث  اآخر  م�سار  �سق  �سرورة  اإىل  ت�سري  اأم  الوطنية، 
البحث عن امل�ساحلة الوطنية.  فامل�سار الذي �سارت فيه امل�ساحلة ف�سل ومر�سح للف�سل م�ستقباًل اإذا 
مل يتم تغيري امل�سار كلّيًا، بحيث تكون امل�ساحلة جزءًا من ال�سعي اإىل اإحياء امل�سروع الوطني واملوؤ�س�سة 

اجلامعة والقيادة الواحدة.

تقم  مل  الدولة  الأن  يتحقق  مل  وهذا  امل�ساحلة،  اإىل  �سيوؤدي  الدولة  حتقيق  كان  فاإذا  موجود،  االأمل 
اأ�س�س وقناعات  اإىل توفري  الياأ�س احلايل من حتقيقها  اأن يوؤدي  اأبعد عن التحقيق، فيمكن  واأ�سبحت 
بناء  اإعادة  اإىل  تهدف  وخارجه،  املحتل  الوطن  داخل  تزهر  براعمها  نرى  بداأنا  ومرتاكمة،  عميقة 
اإجماع وطني فل�سطيني جديد، يت�سكل من خالل اإعادة بناء احلركة الوطنية على اأ�س�س جديدة، تاأخذ 
املعطيات واملتغريات الفل�سطينية والعربية واالإقليمية والدولية واالإ�سرائيلية باحل�سبان، وتاأخذ كذلك 
الدرو�س والعرب من التجارب ال�سابقة، ومن ف�سل االإ�سرتاتيجيات التي اعتمدت �سابقًا، وتبني على ما 
اأجنز، فلي�س كل ما ح�سل كان �سلبيًا و�سرًا، واإمنا هناك ما ميكن احلفاظ عليه والبناء عليه وتطويره.

فال يزال هناك �سعب فل�سطيني متم�سك بالتواجد على اأر�سه، وم�سمم على الدفاع عن حقوقه ووجوده، 
واإبقاء ق�سيته حية، وال يزال لديه هوية وطنية واحدة، وبقي اأن يكون له كيان واإطار وقيادة واحدة.
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اإن م�سار البحث عن امل�ساحلة ال بد اأن يتغري جذريًا، حيث يكون مدخله حوارًا وطنيًا �ساماًل، ي�سارك 
فيه ممثلو ال�سعب الفل�سطيني يف خمتلف اأماكن تواجده، ولي�س من ال�سفة الغربية وقطاع غزة فقط، 
ومتثل فيه املراأة وال�سباب وال�ستات ب�سكل حقيقي، وي�ستهدف هذا احلوار: اإعادة �سياغة ميثاق وطني 
جديد »ركائز امل�سلحة الوطنية العليا«، ينطلق منها برنامج وطني جديد؛ واإعادة بناء منظمة التحرير 
وت�سكيلها على اأ�سا�س دميقراطي انتخابي متثيلي حقيقي، من دون اإهمال الق�سايا الراهنة واملعي�سية 
واخل�سائ�س اخلا�سة التي متيز كل جتمع فل�سطيني؛ واال�ستناد اإىل ما يجمع عليه ال�سعب الفل�سطيني 

وهو كثري واأكرب مما يفرقه.

اإن امل�سروع ال�سهيوين اال�ستعماري االإجالئي العن�سري التو�سعي واأهدافه اجلذرية ال يزال مفتوحًا ومل 
يغلق، وهو ي�ستهدف الفل�سطينيني جميعًا من اأجل ا�ستكمال ت�سفية ق�سيتهم وطرد من تبقى منهم يف 

الوطن.

فهو  وم�ستقل،  و»حما�س«  »فتح«  بني  ومتطرف،  معتدل  بني  واآخر،  فل�سطيني  بني  االحتالل  مييز  وال 
ي�ستهدف اجلميع، ويوفر القاعدة املو�سوعية لوحدة الفل�سطينيني يف مواجهته.

اإن كل من يقراأ التاريخ يجد اأن ال�سعب الفل�سطيني كان خالل االأعوام املائة االأخرية، منذ تعر�سه للغزو 
اأبقى ق�سيته حية،  اأو ثورة، وهذا االأمر  اأقل انتفا�سة  اأو  اأو عقدين  واالإبادة والت�سريد، يفجر كل عقد 
على الرغم من االأهوال والنكبات واملجازر والت�سحيات الغالية، وهذا منع ا�ستكمال تطبيق املخططات 

ال�سهيونية.

اإن املطلوب توفر الروؤية، واالأدوات الكفيلة باإحباط هذه املخططات، والتقدم على طريق حتقيق االأهداف 
الوطنية الفل�سطينية، واإجناز احلقوق، التي تتمثل اأ�سا�سًا يف: حق ال�سعب الفل�سطيني يف تقرير م�سريه، 
له  الكرمية  وتوفري احلياة  امل�ساواة،  الالجئني،  الفل�سطينية، حق عودة  الدولة  اإقامة  اإنهاء االحتالل، 

اأينما تواجد واإىل حني اإيجاد حل لق�سيته الوطنية.
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ل�سنة 2003 
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اإعداد
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مقدمة
يعترب مبداأ امل�سروعية،)1( ال�سمة االأ�سا�سية للدولة القانونية احلديثة، فهو ي�سكل �سمانة اأ�سا�سية الحرتام 
املبداأ  هذا  ويق�سي  وال�سيادة.   ال�سلطة  �ساحبة  الدولة  مواجهة  يف  العامة  وحرياتهم  االأفراد  حقوق 
بخ�سوع اجلميع يف الدولة -حكامًا وحمكومني- حلكم القانون وفق مبداأ تدرج القواعد القانونية،)2( 
ويعني القانون هنا كافة مكونات النظام القانوين للدولة، الذي يرتبع على عر�سها الد�ستور )القانون 
القواعد  اأي�سًا  وي�سمل  اأنواعها،  باختالف  واالأنظمة  فاللوائح  العادي،  القانون  ثم  ومن  االأ�سا�سي(، 
عن  ال�سادر  العادي  القانون  فقط  يعني  وال  للقانون،  عامة  ومبادئ  عرف  من  املكتوبة  غري  القانونية 
ال�سلطة الت�سريعية،)3( فعلى �سلطات الدولة اأثناء ممار�ستها مهامها اأن حترتم هذه القواعد وفق �سلم 
تدرج القواعد القانونية، واإال ُعدَّ عملها غري م�سروع ويرتتب عليه البطالن، ويقرر ذلك القا�سي االإداري 

اأو القا�سي الد�ستوري.)4(

ومن �سمات الدولة القانونية احلديثة، وما يعترب من متطلبات احرتام مبداأ امل�سروعية؛ مبداأ الف�سل 
بني ال�سلطات، والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني يقوم على هذا املبداأ، فقد ن�ست املادة الثانية من القانون 
االأ�سا�سي املعدل على اأن: »ال�سعب م�سدر ال�سلطات وميار�سها عن طريق ال�سلطات، الت�سريعية 
اإن من �ساأن ما يقرره  اأ�سا�س مبداأ الف�سل بني ال�سلطات«.)5(   والتنفيذية والق�سائية على 
اأ�سا�سية الحرتام مبداأ  ي�سكل �سمانة  الدولة،  �سلطات  وال�سالحيات بني  للمهام  توزيع  املبداأ من  هذا 
احلقوق  يهدر  وتركيزها  ال�سلطة  فتكدي�س  وحرياتهم،  االأفراد  حقوق  احرتام  وبالنتيجة  امل�سروعية، 
واحلريات العامة، ويجعل الدولة دكتاتورية، وعندها ال جمال للبحث يف مبداأ امل�سروعية، ويف هذا املعنى 
يقول مونتي�سكو يف كتابه روح القوانني: »عندما جتتمع يف �سخ�س ما اأو يف هيئة ما القوة الت�سريعية 

)1( يختلف مبداأ امل�سروعية عن مبداأ ال�سرعية، فاالأخري اأو�سع مفهومًا من االأول، فال�سرعية هي فكرة مثالية ملا يجب اأن يكون 
الق�ساء  النظر عن عدالتها.  )عدنان عمرو،  ال�سارية بغ�س  القواعد  امل�سروعية تعني احرتام  بينما  القانون من عدالة،  عليه 

االإداري يف فل�سطني: مبداأ امل�سروعية، مطبعة بيت املقد�س، القد�س، 2001، �س 9(.
ويطلق على مبداأ امل�سروعية، مبداأ علو الد�ستور، اأو مبداأ �سيادة القانون، اأو مبداأ �سيطرة اأحكام القانون )عبد احلميد متويل، 
امل�سروعية يف  مبداأ  علي،  اجلليل  عبد  اأي�سًا:  اأنظر  )د.م(، 1971، �س186.   )د.ن(،  ال�سيا�سية،  والنظم  الد�ستوري  القانون 

النظام االإ�سالمي واالأنظمة القانونية املعا�سرة: درا�سة مقارنة، عامل الكتب، القاهرة، 1984، �س13 (.
العدد  الفل�سطينية من  الوقائع  ال�سفحة )5( يف  املن�سور على  ل�سنة 2003،  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  املادة 6 من  )2(اأنظر: 
املمتاز بتاريخ 2003/3/19، حيث ن�ست هذه املادة على اأن: "مبداأ �سيادة القانون اأ�سا�س احلكم يف فل�سطني، وتخ�سع للقانون 
جميع ال�سلطات واالأجهزة والهيئات واملوؤ�س�سات واالأ�سخا�س".  انظر اأي�سًا: عبد احلميد متويل، مرجع �سابق، �س 189. انظر 
اأي�سًا: اأظني عبد الرحمن، �سمانات حقوق االإن�سان يف ظل قانون الطوارئ، دار احلامد للن�سر والتوزيع، عمان، 2009، �س 25.

)3(�سليمان الطماوي، درو�س يف الق�ساء االإداري: درا�سة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، )د. ت(، �س 9. انظر اأي�سًا: 
عدنان عمرو.  مرجع �سابق، �س 4.

)4( عدنان عمرو.  مرجع �سابق، �س 9.
)5( القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق.
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والقوة التنفيذية يكون ذلك اإيذانًا بزوال احلرية، وتنعدم احلرية اأي�سًا اإذا مل تنف�سل �سلطة الق�ساء 
عن ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، واإذا ما با�سر �سخ�س واحد اأو هيئة واحدة هذه ال�سلطات الثالث 

معًا؛ جرَّ ذلك حتمًا اإىل �سياع كل حق، واإىل حدوث الفو�سى ال�ساملة«.)6(

الظروف  يف  ويطبق  ي�سدق  امل�سروعية  مببداأ  الدولة  يف  اجلميع  التزام  وجوب  من  قوله  �سبق  ما  اإن 
العادية.  لكن، الدولة قد متر بظروف غري عادية تهدد كيانها وم�ساحلها احليوية، ويكون مواجهتها 
بالو�سائل العادية واملوؤ�س�سات الد�ستورية املخت�سة غري ممكن، باالإ�سافة اإىل اأن التزام الدولة مببداأ 
اأمر غري  الدولة ووجودها،  به من خطر على  الظروف وما حتدق  تلك  ال�سلطات يف مثل  الف�سل بني 
منطقي، الأنه، وبزوال وجود الدولة، ال يبقى �سوى ن�سو�س جامدة ال فائدة ترجى منها، فالقانون لي�س 
غاية بحد ذاته، بل هو و�سيلة للمحافظة على كيان الدولة، وتنظيم حاجات املجتمع، فهو بعبارة اأخرى 

»وليد حاجة املجتمع«.)7(
ففي مثل تلك الظروف ينبغي املواءمة بني اعتبارين:)8(

االعتبار االأول: يتمثل باملحافظة على قدر من امل�سروعية يف جميع االأوقات العادية وغري العادية.

االعتبار الثاين: يتمثل بحماية م�سالح الدولة ووجودها القانوين ومواجهة هذه الظروف.

ومن اأجل املواءمة بني هذين االعتبارين؛ ابتدع الفكر القانوين نظرية الظروف اال�ستثنائية، التي متنح 
مبوجبها ال�سلطة التنفيذية بو�سفها ال�سلطة احلاكمة التي ت�سهر على تنفيذ القوانني واملحافظة على 
االأمن والنظام العامني، �سالحيات ا�ستثنائية ملواجهة الظرف اال�ستثنائي، وحماية الدولة وم�ساحلها 
احليوية، م�سفيًة نوعًا من امل�سروعية على اأعمالها غري امل�سروعة يف الظروف العادية لت�سبح م�سروعة 
من  التنفيذية(  )ال�سلطة  االإدارة  متكن  اال�ستثنائي،  الظرف  هذا  مثل  فاأثناء  الظروف،  تلك  مثل  يف 
اّتخاذ اإجراءات وتدابري لي�ست من اخت�سا�سها يف الظروف العادية، مثل: قيامها ب�سلطة الت�سريع، على 
الرغم من اأن هذا االخت�سا�س لل�سلطة الت�سريعية، اأو اأنها تقوم باإ�سدار مذكرات توقيف من ذاتها، 
على الرغم من اأن ذلك هو اخت�سا�س ال�سلطة الق�سائية، فذلك يخالف مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، 

لكن وجود الظرف اال�ستثنائي يجعل مثل هذا العمل م�سروعًا.

)6( م�سار اإليه لدى: اأحمد الكفاوين، �سالحية ال�سبط االإداري يف حالة الطوارئ يف الت�سريع االأردين: درا�سة مقارنة، ر�سالة 
ماج�ستري، اجلامعة االأردنية، عمان، 1995، �س 4.

والربملاين:  الرئا�سي  النظامني  الدولة يف  لرئي�س  الت�سريعية  الوظيفة  اأي�سًا: عمر حلمي،  انظر    .8 ال�سابق، �س  )7(املرجع 
درا�سة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، �س 238.  واأظني عبد الرحمن، مرجع �سابق، �س 44.  انظر اأي�سًا: �سلوى 
احلذوة، د�ستورية اإ�سدار م�سروع قانون العقوبات عن طريق قرار بقانون، درا�سة مقدمة يف م�سابقة بحث التميز يف القانون 

لطلبة احلقوق يف اجلامعات الفل�سطينية، رام اهلل، 2011، �س 8.
عليها،  الق�سائية  والرقابة  الد�ستور  من   )74( للمادة  طبقًا  اجلمهورية  لرئي�س  اال�ستثنائية  ال�سلطات  غربيال،  )8(وجدي 

االإ�سكندرية: من�ساأة املعارف، 1988، �س 11. انظر اأي�سًا: اأحمد الكفاوين.  مرجع �سابق، �س 5.
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وقد متار�س ال�سلطة التنفيذية اخت�سا�سات ممنوحة لها اأ�ساًل.  لكن، دون اأن تتبع االإجراءات القانونية 
يف ممار�ستها فيما لو كانت بظرف عادي، مثال ذلك: تفتي�س املنازل، واعتقال اأ�سخا�س دون مذكرات 
توقيف، فذلك من اخت�سا�سها، فيكون عليها فيما لو كانت بظرف عادي اأن ت�ستح�سل على مذكرة من 
اجلهات املخت�سة بالتفتي�س اأو التوقيف قبل القيام به، لكن وجود الظرف اال�ستثنائي يجعل ممار�ستها 

لهذه ال�سالحية بذلك ال�سكل اأمرًا م�سروعًا.

الكوارث  امل�سلح،  الع�سيان  الغزو،  احلرب،  ومب�ساحلها:  الدولة  يف  حتدق  التي  االأخطار  اأمثلة  ومن 
الطبيعية كالزالزل والفي�سانات واالأوبئة.

وحالة الطوارئ هي نظام ا�ستثنائي يخول ال�سلطة التنفيذية �سلطات ا�ستثنائية موؤقتة.  وعليه، ومبا اأن 
حمورها االأ�سا�سي »ال�سلطات اال�ستثنائية املوؤقتة«، فاإنها تقع حتت مظلة نظرية الظروف اال�ستثنائية.)9(  
لكنهما  اأي�سًا.   اال�ستثنائية  الظروف  نظرية  �سمن  ا�ستثنائي  ظرف  هي  التي  ال�سرورة  حالة  وتدخل 
يختلفان من حيث االأ�سباب الداعية ال�ستخدام ال�سالحية اال�ستثنائية يف كل واحدة على حدة، ومن 

حيث االأحكام اأي�سًا.

فقد ن�س  وال�سرورة،  الطوارئ  اأحكام حالتي  ل�سنة 2003  املعدل  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون  نظم 
على منح الرئي�س �سالحية ت�سريعية ا�ستثنائية موؤقتة يف املادة 43 منه )حالة ال�سرورة(، ونظم اأحكام 
حالة الطوارئ يف الباب ال�سابع منه يف املواد 110 – 114، ومنح مبوجبها ال�سلطة التنفيذية �سالحيات 
ا�ستثنائية من �سمنها الت�سريع يف حال قيام اأ�سباب جدية تهدد االأمن القومي للدولة، حمددة ح�سرًا 
بحاالت احلرب، اأو الغزو، اأو الع�سيان امل�سلح، اأو الكارثة الطبيعية، قد ت�ستدعي اإعالن حالة الطوارئ، 
و�سيق�سر الباحث هذه الدرا�سة على حالة الطوارئ، على اأن يتناول يف مطلب الفرق بينها وبني حالة 

ال�سرورة يف القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003.

هذا وتكمن اإ�سكالية الدرا�سة يف الأ�سئلة التالية:
ما املق�سود بحالة الطوارئ، وما اأ�سا�سها القانوين؟ -

ما هي �سروط اإعالن حالة الطوارئ؟ -

ما اأوجه التفرقة بني حالة الطوارئ وحالة ال�سرورة اللتني نظمهما القانون االأ�سا�سي املعدل؟ -

ما اأحكام حالة الطوارئ يف القانون االأ�سا�سي املعدل؟ -

ما هي الظروف التي اأحاطت باإعالن حالة الطوارئ مرتني يف فل�سطني )العامني 2003 و2007(؟  -

)9(نظرية الظروف اال�ستثنائية لي�ست القيد الوحيد على مبداأ امل�سروعية، فهناك باالإ�سافة اإليه: 1. نظرية اأعمال ال�سيادة.  
2. ال�سلطة التقديرية لالإدارة )للمزيد انظر: �سليمان الطماوي.  مرجع �سابق، �س 20. وعمر ال�سوبكي، الق�ساء االإداري: درا�سة 

مقارنة، مكتبة دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان،  1996. �س 66 وما بعدها(.
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اّتخذتها  التي  الت�سريعي  امل�سمون  ذات  اال�ستثنائية  االإجراءات  وما  اإعالنهما؟  د�ستورية  ومدى 
ال�سلطة التنفيذية يف مواجهتها؟ وما مدى د�ستوريتها؟

�ستتم االإجابة عن هذه االأ�سئلة من خالل املنهج الو�سفي التحليلي، عن طريق عر�س ن�سو�س القانون 
االأ�سا�سي املعدل املتعلقة بحالة الطوارئ وحتليلها.  ويف ظل وجود ممار�ستني عمليتني ا�ستخدمت خاللهما 
ال�سلطة التنفيذية �سالحيات ا�ستثنائية م�ستندة اإىل اإعالن حالة الطوارئ يف العامني 2003 و2007،)10( 
فاإن الباحث �سيعمل على عر�س املمار�ستني العمليتني الإعالن حالة الطوارئ وعر�س الظروف التي تقف 
وراء اإعالنهما وحتليلها، وبيان مدى د�ستورية االإعالنني يف املرتني، وعر�س االإجراءات اال�ستثنائية ذات 

امل�سمون الت�سريعي التي اّتخذت يف ظلهما وحتليلها وبيان مدى د�ستوريتها.
وبخا�سة  الفل�سطيني،  الو�سع  لو�سف  ت�ستخدم  حالة  تتناول  كونها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتكمن 
اإعالنها  اّتخذت يف فرتات  التي  الت�سريعات  بع�س  �سريان  االآن، ف�ساًل عن  لغاية  وال�سيا�سي  القانوين 
وبخا�سة  الدولة،  الدميقراطية يف  �سلبي على احلياة  اأثر  الت�سريعات من  لهذه  وما  اللحظة،)11(  حتى 
تلك املتعلقة بتعليق العمل ببع�س اأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل.  اإ�سافة اإىل م�سا�س هذه االإجراءات 
يف  اأ�سا�سيًا  ومتطلبًا  هدفًا  احرتامها  ي�سكل  واالأخرية  االأ�سا�سية،  وحرياته  االإن�سان  بحقوق  والتدابري 

ال�سعي نحو بناء الدولة الفل�سطينية العتيدة.
حمدق  بخطر  ينبئ  ما  ال�سلمية؛  العملية  تعطل  ظل  يف  وبخا�سة  »االإ�سرائيلية«،  التهديدات  ظل  ويف 
بال�سلطة الفل�سطينية وال�سعب الفل�سطيني يتمثل باجتياح »اإ�سرائيلي« ي�سكل غزوًا قد ي�ستدعي اإعالن 
حالة الطوارئ يف فل�سطني، ويف غزة على وجه التحديد.  ف�ساًل عن و�سع اإقليمي مقلق، وينذر بقيام 
حرب اإقليمية جديدة قد تكون فل�سطني اإحدى �ساحاتها، االأمر الذي قد ي�ستدعي اإعالن حالة الطوارئ 
اأي�سًا؛ لذلك اختار الباحث الكتابة يف هذا املو�سوع لبيان اأحكام حالة الطوارئ والقيود التي ترد على 
ال�سلطة التنفيذية يف ممار�ستها �سالحيتها اال�ستثنائية يف ظلها، وبيان مدى م�سروعية العمل ببع�س 

الت�سريعات التي اّتخذت عقب اإعالن حالة الطوارئ العام 2007.
وتهدف هذه الدرا�سة اإىل بيان املق�سود بحالة الطوارئ، وبيان �سروطها، واأ�سا�سها القانوين، والتفرقة 
تطبيقي  اإىل عر�س  اأي�سًا  وتهدف  املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  ال�سرورة يف  واأحكام حالة  اأحكامها  بني 
اإعالنهما، ومدى د�ستوريته، ومدى د�ستورية  اإعالن حالة الطوارئ )2003 و2007(، ومعرفة ظروف 
ت�سكيل »حكومة الطوارئ« اأثناءهما، اإ�سافة اإىل عر�س االإجراءات اال�ستثنائية ذات امل�سمون الت�سريعي 

التي اّتخذت يف ظلهما وبيان مدى د�ستوريتها.

)10( اأعلن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حالة الطوارئ يف فل�سطني يف العام 2003 مبوجب املر�سوم رقم )18( ل�سنة 2003 ب�ساأن 
اإعالن حالة الطوارئ، املن�سور على ال�سفحة يف الوقائع الفل�سطينية )3(، العدد )48(، بتاريخ 2004/1/29.  كما مت اإعالنها 
الوقائع  ال�سفحة )6( يف  على  املن�سور  الطوارئ،  حالة  اإعالن  ب�ساأن   2007 ل�سنة   )9( رقم  املر�سوم  2007 مبوجب  العام  يف 

الفل�سطينية، العدد )71(، بتاريخ 2007/8/9.  انظر امللحق رقم )2( و)3( من هذه الدرا�سة
)11(متت معرفة �سريان هذه الت�سريعات باال�ستناد اإىل املوقع االإلكرتوين "منظومة الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي("، 

http://muqtafi.birzeit.eduعلى الرابط التايل
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قام الباحث بتق�سيم هذه الدرا�سة اإىل مبحثني رئي�سيني، تناول يف املبحث االأول مفهوم حالة الطوارئ 
وبني حالة  بينها  التفرقة  واأوجه  واأحكامها،  القانوين،  واأ�سا�سها  و�سروطها،  لتعريفها،  وعر�س خالله 
ال�سرورة.  وعر�س للحالتني التطبيقيتني اللتني �سهدهما الواقع الفل�سطيني ب�ساأن اإعالن حالة الطوارئ 

وبنّي مدى د�ستوريتهما يف مبحث ثاٍن.



64

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

املبحث الأول
ماهّية حالة الطوارئ واأحكامها

يتناول هذا املبحث تعريف حالة الطوارئ، و�سروط تطبيقها، واأ�سا�سها القانوين، واأحكامها التي ن�س 
عليها القانون االأ�سا�سي املعدل، والتفرقة بينها وبني اأحكام حالة ال�سرورة، وذلك يف مطلبني، يعر�س 
بينها وبني  والتفرقة  القانوين،  واأ�سا�سها  و�سروطها،  الطوارئ،  تعريف حالة  االأول  املطلب  الباحث يف 
حالة ال�سرورة التي نظم اأحكامها القانون االأ�سا�سي املعدل يف املادة 43 منه، وخ�س�س املطلب الثاين 
لبيان اأحكام حالة الطوارئ يف القانون االأ�سا�سي املعدل، من خالل تناول اجلهة املخت�سة باإعالنها، 
التي  اأنواع االإجراءات اال�ستثنائية  اإىل  اإ�سافة  اإعالنها،  ال�سكلية الالزم توفرها يف مر�سوم  وال�سروط 
ميكن اّتخاذها يف ظلها، وو�سع املجل�س الت�سريعي اأثناءها. وعر�س الباحث ا�سافة اإىل ذلك؛اأ�ساليب 

تنظيم حالة الطوارئ يف بع�س النظم القانونية املعا�سرة.

املطلب الأول: مفهوم حالة الطوارئ و�سروطها والتفرقة بينها وبني 
حالة ال�سرورة

�سيتناول هذا املطلب تعريف حالة الطوارئ، و�سروطها، واأ�سا�سها القانوين، اإ�سافة اإىل التفرقة بينها 
وبني حالة ال�سرورة يف ثالثة اأفرع على التوايل:

الفرع الأول: تعريف حالة الطوارئ
تعددت التعريفات حلالة الطوارئ، فقد عرفها العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية للعام 
1966 باأنها: »حالت الطوارئ ال�ستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، واملعلن قيامها ر�سميًا«، 
تتقيد  ال  تدابري  الو�سع،  يتطلبها  التي  احلدود  اأ�سيق  يف  تتخذ  اأن  االأطراف  للدول  العهد  هذا  واأجاز 
بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�سى هذا العهد، �سريطة عدم منافاة هذه التدابري االلتزامات االأخرى 
املرتتبة عليها مبقت�سى القانون الدويل، وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق، اأو 
اللون، اأو اجلن�س، اأو اللغة، اأو الدين، اأو االأ�سل االجتماعي.)12(وعرفت املحكمة االأوربية حلقوق االإن�سان 
حالة الطوارئ باأنها: »موقف ينطوي على اأزمة حالية اأو حالة ا�ستثنائية توؤثر على جميع ال�سكان، ولي�س 

فقط على جماعات معينة، وت�سكل تهديدًا على احلياة املنظمة للمجتمع الذي تتكون منه الدولة.)13(

)12( املادة 1/4 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة 1966.
)13( م�سار اإليه لدى: عبد الرحمن حلر�س، "حالة الطوارئ يف اجلزائر: هل زالت مربرات ا�ستمرارها"، جملة احلقوق، جملد 

31، عدد 1، الكويت، 2007، �س 255.
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ويعرفها البع�س)14(باأنها: »نظام ا�ستثنائي تفر�سه ال�سلطة العليا يف الدولة اأثناء حدوث خطر داخلي 
اأو خارجي اأو و�سيك يهدد املوؤ�س�سات الد�ستورية يف البلد، اأو اأمن و�سالمة املواطنني اأو االإقليم الوطني، 
الأمن  اأف�سل  وحماية  العامة  وال�سكينة  العام  النظام  ا�ستتباب  اإىل  اال�ستثنائي  النظام  هذا  ويهدف 
باأنها:  االأ�سخا�س واملمتلكات، وتاأمني ال�سري احل�سن للم�سالح العمومية«.  والبع�س االآخر)15( يعرفها 
»نظام قانوين مينح �سلطات ال�سبط االإداري �سلطات قانونية ا�ستثنائية ملواجهة الظروف الطارئة التي 
كانت �سببًا يف اإعالنها، وتنتهي بانتهاء �سبب اإعالنها اأو نهاية املدة املحددة، وتخ�سع هيئات ال�سبط 

االإداري يف ممار�ستها لل�سلطات اال�ستثنائية ملراجعة الربملان والق�ساء«.

القومي  لالأمن  تهديد  وجود  »عند  اأن:  على  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  من   1/110 املادة  وتن�ّس 
حالة  اإعالن  يجوز  طبيعية،  كارثة  حدوث  اأو  م�سلح،  ع�سيان  اأو  غزو،  اأو  حرب،  ب�سبب 

الطوارئ مبر�سوم من رئي�س ال�سلطة الوطنية ملدة ل تزيد على ثالثني يومًا«.
بناًء على ما �سبق من التعريفات الفقهية وتعريفات املعاهدات والهيئات الدولية حلالة الطوارئ، ون�س 
الطوارئ فهي: عبارة  اإىل تعريف حلالة  الباحث  يتو�سل  املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  املادة 1/110 من 
اإجراءات  اّتخاذ  التنفيذية  ال�سلطة  تخول  التي  الوطنية،  ال�سلطة  رئي�س  قبل  من  املعلنة  احلالة  عن 
وتدابري ا�ستثنائية موؤقتة ملواجهة خطر ج�سيم وحال يحدق بوجود الدولة ككل من �سعب و�سلطة واإقليم، 
اأو  الغزو،  اأو  احلرب،  حاالت  يف  حم�سورًا  �سببه  ويكون  القومي،  اأمنها  ويهدد  احليوية،  ومب�ساحلها 
بالو�سائل  تداركه  واالأوبئة، وال ميكن  والفي�سانات،  الطبيعية كالزالزل،  الكوارث  اأو  امل�سلح،  الع�سيان 
العادية اأو املوؤ�س�سات الد�ستورية املخت�سة، وتنتهي هذه احلالة بتحقق الهدف من اإعالنها، اأي بزوال 
اخلطر املحدق بالدولة، اأو بانتهاء مدتها، وتبقى اأعمال ال�سلطة التنفيذية اأثناءها حتت رقابة املجل�س 

الت�سريعي والق�ساء.

الفرع الثاين: �سروط حالة الطوارئ واأ�سا�سها القانوين
حالة  حتقق  �سروط  ا�ستخال�س  ميكن  فاإنه  اآنفًا،  اإليه  امل�سار  الطوارئ  حالة  تعريف  اإىل  باال�ستناد 
االأ�سا�سي  القانون  يف  املحددة  وال�سروط  االأحكام  وفق  اإعالنها  اإىل  يدعو  قد  الذي  -االأمر  الطوارئ، 

املعدل- يف االآتي:

اأوًل: حتقق خطر حال وج�سيم
اإن االأخطار اجل�سيمة التي قد تهدد كيان الدولة وم�ساحلها احليوية، وت�سبب م�سدرًا لتهديد االأمن 

)14( فوؤاد ال�سريف، "حالة الطوارئ واأثرها على احلقوق واحلريات العامة للمواطنني"، جملة العلوم االإن�سانية، جملد 11، 
عدد 22، 2011، �س188.

بحقوق  تتعلق  ا�ستثنائية  �سالحيات  من  والق�سائية  االأمنية  ال�سلطات  متلكه  ما  على  الطوارئ  حالة  "اأثر  طه،  اأحمد   )15(
املواطن"، جملة العدالة والقانون،  العدد 7، رام اهلل، اأيلول 2007، �س 228.
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الكوارث  الغزو، الع�سيان امل�سلح،  االأ�سا�سي املعدل، وهي: احلرب،  القانون  القومي فيها، ن�س عليها 
فاالأخرية حددت  منه،  املادة 1/110  ن�س  من  يتبني  وهذا  واالأوبئة،  والفي�سانات  كالزالزل  الطبيعية 
االأ�سباب التي ت�سكل خطرًا ج�سيمًا حااًل ميكن ب�سببه اإعالن حالة الطوارئ ح�سرًا، وعليه فاإنه ال يلزم 
البحث عن معيار حمدد لتقدير ج�سامة اخلطر من عدمه، فما يت�سور اأنه ي�سكل خطرًا ج�سيمًا يهدد 

االأمن القومي للدولة، حدده امل�سرع بهذه االأ�سباب االأربعة.

ويق�سد باخلطر احلال: حتققه فعاًل، فال تكفي التهديدات امل�ستقبلية الإعالن حالة الطوارئ، وال فائدة 
من اإعالن حالة الطوارئ اإذا ما زال اخلطر، »ويجب اأن يكون تاأثري هذا اخلطر اجل�سيم على االأمة 

باأ�سرها )م�سريها، ووحدة �سعبها، وحدة اأرا�سيها، اأداء موؤ�س�سات الدولة لوظائفها(«.)16(

الد�ستورية  املوؤ�س�سات  اأو  العادية  بالو�سائل  اخلطر  هذا  مواجهة  ا�ستحالة  ثانيًا: 
املخت�سة)17(

املتبعة يف  االإجراءات  ووفق  العادية  بالو�سائل  ال�سلطة احلاكمة مواجهة هذا اخلطر  باإمكان  كان  اإذا 
بو�سائل عادية.  ويف هذا  الأن مواجهتها ممكنة  الطوارئ،  الإعالن حالة  داعي  العادية، فال  الظروف 
ال�سدد يثور الت�ساوؤل التايل، وهو: اإذا ما حتققت فعاًل اإحدى االأخطار اجل�سيمة املذكورة ح�سرًا بن�س 
بو�سائل عادية، هل  باالإمكان مواجهة هذا اخلطر  وكان  املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  املادة 1/110 من 

ميكن اإعالن حالة الطوارئ؟

االإجابة بالتاأكيد تكون بالنفي، الأن ال�سرطني الإعالن حالة الطوارئ وما تخوله من �سلطات ا�ستثنائية 
لل�سلطة التنفيذية، يجب اأن يتحققا معًا.

اإجراءات وقواعد حمددة بن�س  اإعالنها وفق  اأن حتققت �سروط حالة الطوارئ، فاإنه ميكن  اإذن، ما 
القانون االأ�سا�سي املعدل �سياأتي الباحث على درا�ستها يف املطلب الثاين من هذا املبحث.

اأما عن االأ�سا�س القانوين حلالة الطوارئ، فهو ن�س القانون االأ�سا�سي املعدل ذاته )املواد 110-114(، فهو الذي مينح ال�سلطة 
وال يرتتب  الطارئة،  ملعاجلة احلالة  الالزم  بالقدر  الدولة  القانوين يف  النظام  قواعد  بع�س  تخولها خمالفة  التنفيذية رخ�سة 
على هذه املخالفة حتملها امل�سوؤولية، لكن اإن جتاوزت الهدف من اإعالن احلالة الطارئة، فعندها تتحمل م�سوؤولية اأفعالها غري 
الت�سريعي  املجل�س  لرقابة  الطوارئ  حالة  اأثناء  التنفيذية  ال�سلطة  اأعمال  القانون  اأخ�سع  ذلك  �سمان  اأجل  ومن  امل�سروعة)18(، 

)16(عبد الرحمن حلر�س.  مرجع �سابق، �س 256.
)17( عبد احلميد متويل.  مرجع �سابق، �س 212.

)18( انظر: حكم جمل�س الدولة الفرن�سي بتاريخ 1953/4/30 حيث جاء فيه: »اأنه واإن كان القانون نظرًا اإىل طبيعة االأحكام 
الع�سكري �سلطة تقديرية وا�سعة يواجه بها ما تقت�سيه احلاالت  التي تالب�سها عادًة يخول احلاكم  العرفية والظروف الدقيقة 
اال�ستثنائية التي تعر�س له من اّتخاذ تدابري �سريعة حا�سمة- بحيث اأن املحكمة وهي تعقب على ت�سرفاته تفعل ذلك يف كثري 
من احليطة واحلذر حتى ال تكون �سببًا يف تعطيله عن اأداء مهمته اخلطرية- اإال اأنه ينبغي اأال جتاوز �سلطته التقديرية احلدود 
الد�ستورية املر�سومة، واأال تخل بالتزاماته القانونية واأال تتوغل بوجه خا�س على احلريات العامة بدور مربر قانوين، واإال �سابها 
اإليه لدى: حممد العبادي، ق�ساء االإلغاء« »درا�سة  اإلغاًء وتعوي�سًا«، م�سار  عدم امل�سروعية وانب�سطت عليها رقابة هذه املحكمة 

مقارنة«، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان، 1995، احلا�سية يف ال�سفحة 92. 
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ورقابة الق�ساء، فمن هنا ياأتي التعليل باأن حالة الطوارئ ال ت�سكل اإهدارًا ملبداأ امل�سروعية، طاملا وجدت م�سروعيتها بن�سو�س 
د�ستورية.)19( 

القانون  يف  ال�سرورة  وحالة  الطوارئ  حالة  بني  التفرقة  الثالث:  الفرع 
الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003

تبني من خالل العر�س ال�سابق اأن حالة الطوارئ هي نظام ا�ستثنائي يخول ال�سلطة التنفيذية �سلطة 
اّتخاذ اإجراءات وتدابري غري عادية؛ بغية مواجهة خطر حالٍّ وج�سيم يهدد الدولة. وال ميكن تداركه 
اأحكام  املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  ونظم  املخت�سة،  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  اأو  املتاحة  العادية  بالو�سائل 
مينح  الذي  الوحيد  اال�ستثناء  لي�ست  الطوارئ  حالة  لكن،  الإعالنها.   الداعية  واالأ�سباب  احلالة  هذه 
ال�سلطة احلاكمة �سالحيات ا�ستثنائية، فمعظم الد�ساتري العربية متنح رئي�س الدولة �سالحية ت�سريعية 
ا�ستثنائية موؤقتة يف حالة ال�سرورة، اإىل جانب منحها ال�سلطة التنفيذية �سالحيات ا�ستثنائية يف حالة 
الطوارئ، وحذا القانون االأ�سا�سي املعدل حذو هذه االأنظمة، فن�س على منح رئي�س ال�سلطة الوطنية 
�سالحية ت�سريعية ا�ستثنائية موؤقتة يف حاالت ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري، ويف غري اأدوار انعقاد 

املجل�س الت�سريعي، حتت ما ي�سمى �سالحية الرئي�س باإ�سدار قرارات بقانون.)20(
اإن ما يجمع حالة الطوارئ وحالة ال�سرورة هو اال�ستثناء على االأ�سل، فكالهما نظام ا�ستثنائي غري 
عادي ت�ستدعيه ظروف وحاالت غري عادية تهدد اأمن الدولة ووجودها القانوين، ما قد ي�ستدعي اتخاذ 
اإجراءات ا�ستثنائية ملواجهتها، ومن هنا تربز احلاجة اإىل التفرقة بني احلالتني، وبخا�سة يف ظل عدم 
ال  �سرورة  ت�سكل  التي  الواقعية  للحاالت  اأو  ال�سرورة،  حلالة  معيارًا  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  حتديد 
حتتمل التاأخري كما فعل بح�سره �سبب تهديد االأمن القومي الذي قد ي�ستدعي اإعالن حالة الطوارئ.  
مبعنى اآخر، هل اأن احلاالت الواقعية التي ن�س عليها القانون االأ�سا�سي املعدل يف املادة 1/110 والتي 
اأو الكوارث الطبيعية ك�سبب الإعالن حالة  اأو الع�سيان امل�سلح  اأو الغزو  حددها ح�سرًا بحالة احلرب 
الطوارئ، هي ذاتها ت�سكل اأ�سباب ا�ستخدام رئي�س ال�سلطة ل�سالحيته الت�سريعية اال�ستثنائية املوؤقتة 
ح�سب ن�س املادة 43 من القانون االأ�سا�سي املعدل؟ اأم اأن هناك حاالت اأخرى يقّدر الرئي�س �سرورتها 

من عدمها؟
اإن االإجابة عن هذا ال�سوؤال متوقفة على حتديد معيار حلالة ال�سرورة خا�سة، واأن القانون االأ�سا�سي 
املعدل مل يحدد معيارها اأو حاالتها، فقد اكتفى بو�سفها بال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري، وهذا ما جاء 

)19(اأحمد الكفاوين.  مرجع �سابق، �س7.  
)20( انظر املادة 94 من الد�ستور االأردين ل�سنة 1952 املن�سور على ال�سفحة )3(، يف اجلريدة الر�سمية االأردنية، العدد )1093(، 
بتاريخ 1952/1/18.  وانظر املادة 74 من الد�ستور امل�سري ل�سنة 1971.  وتقابل هاتني املادتني املادة 43 من القانون االأ�سا�سي 

املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق.
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بن�س املادة 43 من القانون االأ�سا�سي املعدل، حيث ن�ست على اأن: »لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف 
حالت ال�سرورة التي ل حتتمل التاأخري يف غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي، اإ�سدار 
اأول جل�سة يعقدها  قرارات لها قوة القانون، ويجب عر�سها على املجل�س الت�سريعي يف 
بعد �سدور هذه القرارات واإل زال ما كان لها من قوة القانون، اأما اإذا عر�ست على املجل�س 

الت�سريعي على النحو ال�سابق ومل يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون«.
وعليه، فاإن تقدير توافر حالة ال�سرورة من عدمه يبقى خا�سعًا للرئي�س طاملا مل يحدد الن�س ال�سابق ما 
هي حالة ال�سرورة التي قد ت�ستدعي قيام الرئي�س ب�سالحيته الت�سريعية اال�ستثنائية،)21( لكن، ما املعيار 
الذي يلجاأ اإليه الرئي�س العتبار اأمر ما حالة �سرورة ال حتتمل التاأخري؟ فتحديد املعيار اأمر مهم، وبخا�سة 
اأن �سالحية الرئي�س التقديرية تبقى خا�سعة للرقابة الد�ستورية)22(-وهذا ما ا�ستقر عليه ق�ساء املحكمة 
الد�ستورية العليا امل�سرية،)23(واملحكمة العليا الفل�سطينية املنعقدة ب�سفتها الد�ستورية يف حكمها بطعن 
قدم لها ب�ساأن عدم د�ستورية قرار بقانون اأ�سدره الرئي�س ا�ستنادًا اإىل ن�س املادة 43 من القانون االأ�سا�سي 

املعدل)24(ف�ساًل عن اأن التع�سف با�ستعمال هذا احلق ي�سكل اعتداًء على �سالحية ال�سلطة الت�سريعية.
وحتى يتم ا�ستخال�س املعيار، ال بد من تعريف حالة ال�سرورة، فال�سرورة هي تلك احلالة من اخلطر 
)21( مقابلة مع حممد خ�سر، باحث قانوين يف معهد احلقوق يف جامعة بريزيت، وحما�سر يف القانون الد�ستوري يف كلية 
احلقوق واالإدارة العامة يف جامعة بريزيت، معهد احلقوق، جامعة بريزيت، رام اهلل، بتاريخ 2012/9/18، ال�ساعة: 10:30.  
من�سورة،  غري  درا�سة  درا�سية،  كحالة  الفل�سطينية  ال�سلطة  وحدودها:  وامتيازاتها  التنفيذية  ال�سلطة  �سالحية  خليل،  عا�سم 
2011، �س27.  ويف هذا املعنى يقول االأ�ستاذ حممد خ�سر، اإن حالة ال�سرورة هي نوع من االلتفاف على اخت�سا�سات �ساحب 
واملجل�س  ال�سلطة  رئي�س  بني  الت�سريعية  االأدوار  بتوزيع  يقوم  الن�س  فهذا  الت�سريعي"،  "املجل�س  االأ�سيل  الت�سريعية  ال�سلطة 
الت�سريعي، فال�سرورة يقدرها الرئي�س، وا�ستعمال هذا الن�س يتم يف غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي.  ويرى االأ�ستاذ خ�سر 
اأن هذا الن�س ال يوجد اإال يف الدول ذات االجتاه الدكتاتوري، )مقابلة، حممد خ�سر، مرجع �سابق( والباحث يوؤيد االأ�ستاذ خ�سر 

فيما تو�سل اإليه ب�ساأن هذه ال�سالحية الت�سريعية اال�ستثنائية للرئي�س.
)22( يرى عا�سم خليل اأن تقدير الرئي�س حلالة ال�سرورة ال يخ�سع لرقابة املحكمة، فهي �سلطة تقديرية للرئي�س.  )مقابلة مع 
عا�سم خليل، عميد كلية احلقوق واالإدارة العامة يف جامعة بريزيت، جامعة بريزيت، رام اهلل، بتاريخ 2012/9/25، ال�ساعة: 

.)11:30
)23( عبد الرحيم طه.  �سالحية رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف اإ�سدار قرارات بقوانني، درا�سة غري من�سورة، �س3.

)24(الطعن الد�ستوري رقم 3 ل�سنة 2009، ال�سادر عن املحكمة العليا الفل�سطينية ب�سفتها الد�ستورية بتاريخ 2010/4/13.  
حيث جاء فيه اأن: "للمحكمة �سالحية الرقابة على د�ستورية القوانني واالأنظمة ب�سورة مطلقة، وبالتايل فاإن هذه الرقابة ت�سمل 
القوانني ال�سادرة من املجل�س الت�سريعي والقرارات بقانون ال�سادرة من ال�سيد رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية طبقا للمادة 
)43( من القانون االأ�سا�سي املعدل، واأن القرارات بقانون غري حم�سنه من رقابة املحكمة على د�ستوريتها وال ينال من ذلك 
الد�ستور )القانون  الفقه وحتقيقًا ملبداأ �سمو  ا�ستقر عليه  ملا  التاأخري طبقًا  التي ال حتتمل  ال�سرورة  اإ�سدارها  اأن يكون مناط 
اأو قرارات، وملا يف ذلك  لوائح  اأو  الدولة؛ �سواء ت�سريعًا  القانونية يف  القواعد  تعلو قواعده وت�سود على �سائر  االأ�سا�سي( الذي 
من تدعيم ملبداأ ال�سرعية وعدم اجلواز الأية �سلطة اأو هيئة حاكمة بالت�سرف فيما منحه القانون االأ�سا�سي من اخت�سا�سات، 
اللهم اإال اإذا اأجاز القانون االأ�سا�سي لها ذلك، الأنها ال متلك هذه االخت�سا�سات، واإمنا لها حق ممار�ستها فقط، وبالتايل يغدو 
الدفع املت�سل بعدم �سالحية املحكمة يف الرقابة على حاالت ال�سرورة مناط القرارات بقوانني غري وارد، ويتعني رده لذا نقرر 
http://muqtafi. :رده".  موجود على املوقع االإلكرتوين ملنظومة الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني "املقتفي"، على الرابط التايل

birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87235، مرجع �سابق. 



69

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

اجل�سيم الذي ال ميكن تداركه بالو�سائل العادية، ما يدفع ال�سلطات القائمة يف الدولة اإىل الت�سحية 
باعتبارات امل�سروعية وتركيز ال�سلطات بيد احلكومة وحدها لكفالة �سرعة الت�سرف وحزمه،)25( ويعرفها 
الدكتور عبد احلميد متويل باأنها: احلالة التي يجب على االأحكام الد�ستورية اأو الت�سريعات العادية اأن 
الذي  ال�سرورة، وهو اخلطر اجل�سيم  الدولة.)26( فمعيار  ل�سالمة  العليا  ال�سرورة  اأمام  تقبع وتخ�سع 
اأو �سيادتها،  جتاوز االأخطار العادية، والذي يكون من �ساأنه تهديد م�سلحة حيوية كا�ستقالل البالد، 
اأو بقائها، وا�ستمرارها بوجه عام على نحو ينذر بانهيار هذه امل�سالح كلية اأو االنتقا�س منها جزئيًا، 
وال ميكن مواجهة هذا اخلطر بالو�سائل العادية، وي�سرتط اأن يكون هذا اخلطر حااًل؛ اأي اأنه متحقق 

فعاًل.)27(

وبالنظر اإىل تعريف حالة ال�سرورة، يتبني اأن �سروطها تتمثل باخلطر اجل�سيم الذي ال ميكن تداركه 
تقت�سر  ال  ال�سرورة  حالة  يف  لكن  ذاتها،  الطوارئ  حالة  �سروط  اأنها  ويالحظ  العادية،  بالو�سائل 
املادة  يف  الواردة  االأ�سباب  على  اال�ستثنائية  �سالحيته  ا�ستخدام  اإىل  الرئي�س  تدفع  التي  االأ�سباب 
1/110 وهي حاالت احلرب والغزو والع�سيان امل�سلح والكوارث الطبيعية، فالقانون االأ�سا�سي املعدل 
فّرق بني اأحكامها وتنظيمها ووقت اإعمالها، وال يفهم من القانون االأ�سا�سي املعدل من خالل تنظيمه 
حلالة ال�سرورة وحالة الطوارئ بال�سكل املذكور اآنفا، اأنه اأراد تكرار االأ�سباب الداعية ال�ستخدام هذه 
ال�سالحيات اال�ستثنائية، ويظهر ذلك جليًا اأي�سًا من خالل ا�ستعرا�س القرارات بقوانني ال�سادرة عن 
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية بعد العام 2007،)28(فيتبني اأنها غري مقت�سرة على حاالت احلرب اأو الغزو 
اأو الع�سيان امل�سلح، فهناك حاالت اأخرى يقدر ج�سامتها الرئي�س، وهذا يوؤكد اأن حالة ال�سرورة تخ�سع 

لتقدير الرئي�س.  وعليه، يعترب البع�س قيدها الوحيد غياب املجل�س الت�سريعي.)29(
تتطلب  التي  امللحة  باحلاجة  ال�سرورة،  حلالة  تقديره  عند  يتقيد  اأن  الرئي�س  على  اأن  الباحث  يرى 
للنتائج  االأ�سا�سي املعدل، عن طريق تقديره  القانون  املادة 43 من  القرار بقانون طبقًا لن�س  اإ�سدار 
ب�ساأنه �سي�سدره، بحيث يقدر  الذي  الذي �سينظم املو�سوع  القرار بقانون  اإ�سداره  املرتتبة على عدم 
الرئي�س ال�سرر الذي �سيلحق بالبالد لو مل ي�سدر ذلك القرار بقانون. ويرى البع�س اأن معاجلة حالة 

)25( وجدي غربيـال.  مرجع �سابق، �س 23. وعمر فهمي.  مرجع �سابق، �س 223.
)26( عبد احلميد متويل.  مرجع �سابق، �س 208.

)27( عبد الرحيم طه.  مرجع �سابق، �س 3.
)28( انظر بع�س هذه القرارات بقوانني طارق طوقان، وجمموعة اإيكويتي القانونية.  القرارات بقانون ال�سادرة عن رئي�س 
ال�سلطة وفقًا حلاالت ال�سرورة: درا�سة قانونية مقدمة اإىل موؤ�س�سة مفتاح، رام اهلل: موؤ�س�سة مفتاح، 2008، �س 7.  انظر اأي�سًا: 

الوقائع الفل�سطينية، العدد 71 وما بعده.
)29( مقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.  ويرى البع�س اأن الن�س جاء بحاالت ال�سرورة ولي�س حالة �سرورة واحدة، وترتبط 
حاالت ال�سرورة ارتباطًا وثيقًا باأحكام حالة الطوارئ، واملحددة ح�سرًا حتت الباب ال�سابع من القانون ذاته، ما يقت�سي توافر 
اأيٍّ من حاالت الطوارئ الإعالن حالة ال�سرورة.  )ريا�س عي�سى، حجية املرا�سيم الرئا�سية يف الت�سريع، جملة ت�سامح، العدد 

20، رام اهلل، 2008، �س 115(.
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ال�سرورة قد يتطلب تعطيل اأو تعليق العمل ببع�س ن�سو�س الت�سريعات العادية التي تتعار�س مع حالة 
ال�سرورة، ال الت�سريع ذاته.)30(  لكن، ذلك ال مينع من اإ�سدار ت�سريعات تنظم حاالت جديدة طاملا اأنه لو 
مل يتم تنظيم تلك احلالة لتعر�ست البالد خلطر هدد م�ساحلها ووجودها، وطاملا اأن الن�س مل يحدد 
معيارها،)31(اي مل يتم تنظيم هذه احلاالت د�ستوريًا،)32( ب�سرط عدم التو�سع بها، واإ�سدار رزمة من 
القوانني والت�سريعات التي توؤثر على امل�سالح العامة ومبادئ العدالة و�سلطة الق�ساء يف حال اأ�سبحت 

حماًل للطعن بعدم الد�ستورية.)33(
تختلف �سالحية الرئي�س يف حاالت ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري عن حالة الطوارئ، اأن يف االأوىل يتم 
اإ�سدار ت�سريعات فقط )قرارات بقوانني( قد ت�ستمر اإذا ما اأقرها املجل�س الت�سريعي،)34( اأما يف حالة 
الطوارئ فيمكن اإ�سدار ت�سريعات واّتخاذ اإجراءات ا�ستثنائية اأخرى، لكن هذه الت�سريعات )ت�سريعات 

الطوارئ(، موؤقتة بحدود هدف حالة الطوارئ وتنتهي بانتهائها.
وتختلف اأي�سًا يف اأنه ويف ا�ستخدام ال�سالحية اال�ستثنائية يف حاالت ال�سرورة، يلزم عر�س القرارات 
بقوانني على املجل�س الت�سريعي، اأما يف حالة الطوارئ، فمن حق الربملان مراجعة التدابري واالإجراءات 
املجل�س  �سرطًا غياب  لي�س  اأنه  بالعر�س غري متوفر هنا، كما  االإلزام  اّتخذت يف ظلها، فعن�سر  التي 
اأ�سا�سي  �سرط  الت�سريعي  املجل�س  فغياب  ال�سرورة،  حالة  بعك�س  الطوارئ،  حالة  الإعالن  الت�سريعي 

ال�ستعمال الرئي�س �سالحيته الت�سريعية اال�ستثنائية اإىل جانب توفر حالة من حاالت ال�سرورة.
والباحث مل يتناول تف�سيليًا �سروط جلوء الرئي�س لن�س املادة 43 من القانون االأ�سا�سي املعدل، كون 
هذا  من   2007 العام  بعد  الغربية  ال�سفة  يف  الت�سريعية  احلالة  درا�سة  يف  تف�سيليًا  تناوله  مت  ذلك 

الكتاب،)35( ويكتفي هنا بذكرها.
اأن تكون حالة �سرورة ال حتتمل التاأخري: وقد �سبق �سرح ذلك اآنفًا.. 1
يف غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي: وهي تقع يف اأ�سهر كانون الثاين، و�سباط، وحزيران، ومتوز.. 2
عر�س هذه القرارات بقوانني على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها بعد اإ�سدارها.. 3

بتاريخ  اهلل،  رام  بريزيت،  جامعة  الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ  اخلالدي،  اأحمد  مع  مقابلة   )30(
2012/9/27، ال�ساعة: 10:30.

)31( عبد الرحيم طه.  مرجع �سابق، �س 5.
)32( عبد احلميد متويل.  مرجع �سابق، �س 210.

)33( ريا�س عي�سى.  مرجع �سابق، �س 116.
وتعديله  اإلغاوؤه  وميكن  اال�ستعجال،  �سفة  فهي حتمل يف طياتها  قوانني،  لي�ست  بقوانني  القرارات  هذه  اأن  البع�س  )34(يرى 
ب�سهولة على عك�س القانون، والقرار باملفهوم القانوين ال يت�سمن ال�سرح والتف�سيل، وال يقوم على �سيا�سة ت�سريعية بحتة حتظى 
مبوافقة االأغلبية املكونة لل�سعب م�سدر ال�سلطات.  )ريا�س عي�سى.  مرجع �سابق، �س 116، مقابلة، د.اأحمد اخلالدي.  مرجع 

�سابق(، والبع�س االآخر يرى اأن هذه القرارات بقوانني هي قوانني كاملة الد�سم )عا�سم خليل.  مرجع �سابق، �س 28 و29(.
)35(  للمزيد حول �سروط ا�سدار القرارات بقانون، انظر: �س 166 من هذا الكتاب.
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املطلب الثاين: اأحكام حالة الطوارئ يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 
املعدل ل�سنة 2003

عند حتقق �سروط تطبيق حالة الطوارئ من قيام اخلطر املن�سو�س عليه يف املادة 1/110 وا�ستحالة 
مواجهته بالو�سائل العادية، ميكن اإعالن حالة الطوارئ مبر�سوم رئا�سي من رئي�س ال�سلطة الوطنية، 
احلالة  ملواجهة  ا�ستثنائية  وتدابري  اإجراءات  اّتخاذ  التنفيذية(  )ال�سلطة  االإدارة  يخّول  الذي  االأمر 
القانون  حددها  معينة  �سروط  الطوارئ  حالة  اإعالن  مر�سوم  يف  تتحقق  اأن  يجب  لكن،  الطارئة.  
االأ�سا�سي املعدل، ويجب اأن تتقيد ال�سلطة التنفيذية اأثناء مبا�سرتها �سلطاتها اال�ستثنائية يف ظل تلك 
احلالة بالهدف املعلن من حالة الطوارئ ومبدتها املعلنة، اإ�سافة اإىل تقيدها مبجموعة من ال�سوابط 
التي حتددها الن�سو�س املنظمة حلالة الطوارئ، وبع�س اأحكام االتفاقيات الدولية )فال�سرورة تقدر 

بقدرها(.)36(واإال اعترب عملها غري م�سروع.

وعليه، فما ال�سروط الواجب توافرها يف مر�سوم رئي�س ال�سلطة ب�ساأن اإعالن حالة الطوارئ؟ وما هي 
مدتها؟ وما اأحكامها يف مواجهة احلقوق واحلريات العامة، واملجل�س الت�سريعي ووجوده اأثناءها و يف 
مواجهة ن�سو�س القانون االأ�سا�سي ذاته؟ وما هي القيود التي و�سعها العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سية �سنة 1966 ب�ساأن حالة الطوارئ؟ هذه االأ�سئلة �ستتم االإجابة عنها يف هذا املطلب، 

لكن قبل ذلك ال بد من التطرق اإىل طريقة تنظيم االأنظمة القانونية املعا�سرة حلالة الطوارئ.

الفرع الأول: اأ�ساليب تنظيم حالة الطوارئ يف النظم القانونية املعا�سرة
حالة  اإعالن  اأ�سباب  تت�سمن  خا�سة  قوانني  طريق  عن  الدول  بع�س  يف  الطوارئ  حالة  اأحكام  تنظم 
الطوارئ، اإ�سافة اإىل االإجراءات والتدابري اال�ستثنائية التي متلكها ال�سلطة التنفيذية اأثناء تلك احلالة 
تف�سياًل، وفرن�سا تاأتي يف مقدمة الدول التي تاأخذ بهذا النظام.)37( ويوفر هذا النظام االأهداف والغايات 
املتوخاة من اإعالن حالة الطوارئ، فقوانني الطوارئ يف هذا النظام يتم اإعدادها يف وقت ي�سود فيه 
الهدوء، بحيث يكون له الن�سيب االأوفر من الدرا�سة والتمحي�س، اإ�سافة اإىل متكينه االأفراد من العلم 
امل�سبق بالت�سحيات التي �سيدعون لتحملها عند اإعالن حالة الطوارئ.)38(ويرى البع�س اأن هذا النظام 

يوفر رقابة مقيدة غري تقديرية من الق�ساء على اأعمال ال�سلطة التنفيذية اأثناء حالة الطوارئ.)39(

)36(العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة 1966، م�سدر �سابق، واأظني خالد عبد الرحمن،  مرجع �سابق، 
�س 33.

)37(واأخذ النظام القانوين يف االأردن وم�سر بهذا االأ�سلوب من خالل: قانون الدفاع االأردين ل�سنة 1992، وقانون الطوارئ 
امل�سري رقم )162( ل�سنة 1985.

)38( اأحمد الكفاوين.  مرجع �سابق، �س 31.
)39( مقابلة مع حممد خ�سر.  مرجع �سابق.
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حتديد  دون  اإعالنها،  اأ�سباب  حتدد  د�ستورية  بن�سو�س  الطوارئ  حالة  اأحكام  تنظم  اأخرى  اأنظمة  ويف 
االخت�سا�سات اال�ستثنائية لل�سلطة التنفيذية اأثناء تلك احلالة، بحيث تكون ال�سلطة التنفيذية م�سطرة اإىل 
مراجعة الربملان واحل�سول على موافقته عند حاجتها ال�ستخدام اأي �سالحية ا�ستثنائية، فحالة الطوارئ 
ال ملواجهته،)40(  تفرت�س خطرًا غري متنباأ به، وال�سيء الذي ال ميكن التنبوؤ به، ال ميكن االإعداد امل�سبق الفعَّ
واإجنلرتا هي الرائدة يف هذا النظام، ويوؤدي هذا االأ�سلوب اإىل َغل يد ال�سلطة التنفيذية ومنع ا�ستبدادها، 

ما يوؤدي بالنتيجة اإىل حماية احلقوق واحلريات العامة، باعتبار اأن الربملان هو ممثل ال�سعب.)41(
حالة  اإعالن  اأ�سباب  حتدد  د�ستورية  بن�سو�س  الطوارئ  حالة  فتنظم  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  اأما 
الطوارئ، وبع�س االخت�سا�سات اال�ستثنائية لل�سلطة التنفيذية، بحيث تكون م�سطرة ملراجعة الربملان اإذا ما 
ا�ستجدت ظروف اأخرى ت�ستوجب مزيدًا من ال�سالحيات اال�ستثنائية.  وبهذا النظام اأخذ امل�سرع الفل�سطيني 
يف القانون االأ�سا�سي املعدل، فهو يحدد اأ�سباب اإعالن حالة الطوارئ، ويحدد بع�س اأحكامها، مثل: عدم جواز 
حل املجل�س الت�سريعي اأثناءها، ووجوب �سدورها مبر�سوم حدد �سروطه، اإ�سافة اإىل اإجازته »امل�سا�س ببع�س 
على  ذاته  الوقت  يف  وين�ّس  الطوارئ،  حالة  تقت�سيه  التي  ال�سروري  بالقدر  االأ�سا�سية«  واحلريات  احلقوق 

وجوب مراجعتها املجل�س الت�سريعي يف حال اأرادت متديد فرتة الطوارئ واحل�سول على مزيد من الوقت.
ن االإدارة من اتخاذ اإجراءات تختارها هي ملواجهة  كِّ يرى الباحث اأن النظام االأخري هو االأف�سل، فهو مُيَ
حالة الطوارئ، االأمر الذي يوؤدي اإىل ال�سرعة يف مواجهتها، ويف الوقت ذاته يوفر حماية حلقوق االأفراد 
الطوارئ  حالة  متديد  اأرادت  ما  اإذا  الت�سريعي  للمجل�س  بالرجوع  االإدارة  اإلزام  طريق  عن  وحرياتهم 
الّتخاذ مزيد من االإجراءات والتدابري اال�ستثنائية، ف�ساًل عن حق املجل�س الت�سريعي مبراجعة التدابري 
ن الق�ساء من ا�ستخدام �سلطته التقديرية  كِّ واالإجراءات التي اّتخذت اأثناء حالة الطوارئ، وهذا النظام مُيَ
يف مراقبة اأعمال االإدارة، االأمر الذي ميكنه من تقدير كل حالة على حدة، وهذا النظام يفرت�س توافر 

موؤهالت عالية يتمتع بها الق�ساء يف الدولة.)42(

جتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن املادة 114 من القانون االأ�سا�س املعدل، قد قررت اإلغاء جميع االأحكام املعمول بها 
يف فل�سطني قبل �سريان القانون االأ�سا�سي املعدل ومنها اأنظمة الدفاع )الطوارئ( االنتدابية للعام 1945.)43(

)40( م�سار اإليه لدى: اأظني عبد الرحمن، مرجع �سابق.  �س58.
)41( اأحمد الكفاوين.  مرجع �سابق، �س 32.

)42(مقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.  يعلل البع�س هذا التنظيم حلالة الطوارئ يف القانون االأ�سا�سي املعدل، تاأقيت 
)اأحمد عبد احلفيظ.   اأو خماطر حقيقية.   م�ساكل  قد ال حتتمل حدوث  زمنية ق�سرية  بفرتة  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون 
"عالقة املجل�س الت�سريعي باملجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية بعد اأحداث غزة .. الراأي يف مر�سوم رئي�س ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية ب�ساأن اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري، جملة العدالة والقانون"، العدد 7، 2007، �س 251 و254..  »عالقة 
املجل�س الت�سريعي باملجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية بعد اأحداث غزة .. الراأي يف مر�سوم رئي�س ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية ب�ساأن اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري، جملة العدالة والقانون«، العدد 7، 2007، �س 251 و254.
التي تنظم حاالت الطوارئ  "تلغى جميع االأحكام  اأن:  القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003 على  )43(تن�ّس املادة 114 من 

املعمول بها يف فل�سطني قبل نفاذ هذا القانون االأ�سا�سي مبا يف ذلك اأنظمة الدفاع )الطوارئ( االنتدابية للعام 1945".
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الفرع الثاين: اإجراءات اإعالن حالة الطوارئ
يتناول هذا الفرع اإجراءات اإعالن حالة الطوارئ كما جاءت يف القانون االأ�سا�سي املعدل، وهذا يتطلب 

حتديد اجلهة املخت�سة باإعالن حالة الطوارئ، وحتديد ال�سروط ال�سكلية يف مر�سوم اإعالنها:

اأوًل: اجلهة املخت�سة باإعالن حالة الطوارئ
الطوارئ  حالة  اإعالن  الذي ميلك �سالحية  الوحيد  ال�سخ�س  اأن  على  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  ن�س 
ومتنح  املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  من   1/110 املادة  بن�س  جاء  ما  وهذا  الوطنية،  ال�سلطة  رئي�س  هو 
اإعالنها  ال�سرعة يف مواجهة احلالة الطارئة، فا�سرتاط  ابتغاء  تلك ال�سالحية ل�سخ�س واحد عادًة، 
بالت�ساور مع الربملان اأو مبوافقته يحتاج اإىل وقت، االأمر الذي قد يعيق مواجهة احلالة الطارئة، على 
يحقق �سمانة  اأمرًا  معًا،  التنفيذية  وال�سلطة  للربملان  اأو  للربملان  ال�سالحية  تلك  اأن جعل  الرغم من 

حقيقية حلقوق االأفراد وحرياتهم.
وقرار الرئي�س باإعالن حالة الطوارئ يخ�سع لرقابة الق�ساء باعتباره قرارًا اإداريًا ميكن الطعن به اأمام 
التي  ال�سروط  معلنًا بخالف  يكون  فقد  اأي�سًا،  الد�ستورية  بعدم  به  الطعن  املخت�سة، وميكن  املحكمة 

يحددها ن�س املادة 110 من القانون االأ�سا�سي املعدل.)44(

ثانيًا: ال�سروط ال�سكلية ملر�سوم اإعالن حالة الطوارئ
اإعالن  الطوارئ مبوجب مر�سوم رئا�سي ي�سدره، يحدد فيه �سبب  الوطنية حالة  ال�سلطة  يعلن رئي�س 
حالة الطوارئ، وهدفها، واملنطقة التي ت�سملها،)45( فقد تقت�سر حالة الطوارئ على منطقة دون اأخرى، 
االأ�سا�سي  القانون  التي حددها  الزمنية  اإىل وجوب حتديد مدتها  اإ�سافة  اأخرى.   اأو على مدينة دون 
بفرتة ال تزيد على ثالثني يومًا، فقد تعلن حالة الطوارئ ملدة يومني اأو ثالثة اأو ع�سرة، اأو ع�سرين، لكن 
يجب اأن ال تزيد على ثالثني يومًا،)46( وميكن جتديد هذه املدة ملدة اأخرى ال تزيد على ثالثني يومًا ب�سرط 
موافقة املجل�س الت�سريعي باأغلبية ثلثي اأع�سائه.)47(  وال ي�سرتط الن�س يف مر�سوم اإعالن حالة الطوارئ 
على وجوب عر�سها على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها، فذلك حق للمجل�س الت�سريعي وله 
احلرية يف ا�ستخدامه من عدمه،)48( وذلك تبني من خالل ن�س املادة 4/110 من القانون االأ�سا�سي 

املعدل ، فمراجعة االإجراءات والتدابرياال�ستثنائية حق للمجل�س الت�سريعي.)49(
)44(مقابلة مع اأحمد اخلالدي، مرجع �سابق.  البع�س يعترب اأن قرار الرئي�س باإعالن حالة الطوارئ يعترب من اأعمال ال�سيادة، 
وعليه، فيكون حم�سنًا من رقابة الق�ساء )مقابلة مع د.حممد �سراقة، اأ�ستاذ القانون العام يف جامعة النجاح الوطنية، نابل�س: 

جامعة النجاح الوطنية، بتاريخ 2012/9/30، ال�ساعة: 9:30(.
)45( انظر: املادة 1/110 و3 من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق.

)46( املادة 1/110، امل�سدر �سابق.
)47( انظر املادة 2/110، امل�سدر �سابق.

)48(مقابلة مع عا�سم خليل، مرجع �سابق.  انظر اأي�سًا �س  115 من الفرع الرابع من املطلب االأول يف املبحث االأول من هذه 
الدرا�سة.  ويعار�س البع�س هذا احلكم )انظر: ريا�س عي�سى، مرجع �سابق، �س 118(.

)49(تن�س املادة 4/110 على اأن: "يحق للمجل�س الت�سريعي اأن يراجع االإجراءات والتدابري كلها اأو بع�سها التي اّتخذت اأثناء حالة الطوارئ 
وذلك لدى اأول اجتماع عند املجل�س عقب اإعالن حالة الطوارئ، اأو يف جل�سة التمديد اأيهما اأ�سبق، واإجراء اال�ستجواب الالزم بهذا ال�ساأن".
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الفرع الثالث: الإجراءات والتدابري ال�ستثنائية يف ظل حالة الطوارئ
االإجراءات  اّتخاذ جمموعة من  التنفيذية  ال�سلطة  رئا�سي، متلك  الطوارئ مبر�سوم  اإعالن حالة  بعد 
والتدابري اال�ستثنائية ملواجهة احلالة الطارئة، لكن يجب اأن تبقى هذه االإجراءات يف حدود ما يقت�سيه 
الهدف من اإعالن حالة الطوارئ، وال تخرج عنه ب�سكل يوؤدي اإىل اإطالق يد ال�سلطة التنفيذية.  وجعلت 
على  ت�سهر  التي  احلاكمة  ال�سلطة  ب�سفتها  التنفيذية  لل�سلطة  اال�ستثنائية  والتدابري  االإجراءات  هذه 
العامني يف  والنظام  االأمن  عاتقها حفظ  على  يقع  من  وهي  فيها،  العامة  املرافق  و�سري  البالد  اإدارة 
الدولة،)50( اإن كان ذلك هو اخت�سا�سها يف الظروف العادية، فمن باب اأوىل اأن متار�س، بل وتتو�سع يف 
ممار�سة هذه ال�سالحيات يف حالة وجود الظرف اال�ستثنائي الذي يهدد الدولة وم�ساحلها.  لكن، اأي 
من اأجهزة ال�سلطة التنفيذية التي تكّون هيكليتها الرئي�سية ميلك هذه ال�سالحيات اال�ستثنائية؟ هل هو 

الرئي�س وحده؟ اأم جمل�س الوزراء وحده؟ اأم للرئي�س وجمل�س الوزراء معًا؟
للوهلة االأوىل، يتبني من ن�سو�س القانون االأ�سا�سي املعدل، اأنها توجهت اإىل اإعطاء هذه ال�سالحيات 
والأن حالة  الطوارئ،  اإعالن حالة  له �سالحية  فالرئي�س هو وحده من  للرئي�س وحده،)51(  اال�ستثنائية 
الطوارئ قد تتطلب وجود حكم ع�سكري اإىل حد ما؛ اأي تتحول احلياة يف البالد من مدنية اإىل ع�سكرية، 
والرئي�س هو القائد االأعلى للقوات الفل�سطينية)52( وعليه، هو االأقدر على توجيه الع�سكر واإ�سدار االأوامر 
الالزمة،)53( اإ�سافة اإىل اأن �سرورة وجود عن�سر ال�سرعة يف اّتخاذ االإجراءات والتدابري اال�ستثنائية 

الالزمة ملواجهة حالة الطوارئ، فيكون االإجراء اأ�سرع كلما تركز بيد �سخ�س واحد.
ذات  وتدابري  اإجراءات  اّتخاذ  له  يكون  التنفيذية،  لل�سلطة  الثاين  الراأ�س  الوزراء،  ملجل�س  وبالن�سبة 
اأو مرا�سيم حالة  ال�سلطة مبوجب ما يتخذه من قرارات  بناء على تفوي�س من رئي�س  ا�ستثنائي  طابع 
الطوارئ.)54(  وكون جمل�س الوزراء االأداة التنفيذية التي ت�سهر على تنفيذ الت�سريعات يف الدولة،)55( 
ال�سلطة  رئي�س  ال�سادرة عن  الطوارئ  وتعليمات حالة  ت�سريعات  لتنفيذ  يراه منا�سبًا  يّتخذ ما  اأن  فله 
)50(انظر املادة 7/69 من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق، حيث ن�ست على اأن: "يخت�س جمل�س الوزراء 

مبا يلي:...7. م�سوؤولية حفظ النظام واالأمن الداخلي".
القوانني،  د�ستورية  ورقابة  امل�سري  الد�ستوري  النظام  فهمي،  وم�سطفى  �سابق.   مرجع  خ�سر،  حممد  مع  مقابلة   )51(

االإ�سكندرية: دار املطبوعات اجلامعية، 1994، �س 447.
)52( املادة 39 من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق، حيث ن�ست هذه املادة على اأن: »رئي�س ال�سلطة الوطنية 

هو القائد االأعلى للقوات الفل�سطينية«.
)53( اأحمد عبد احلفيظ، مرجع �سابق، �س 251.  انظر اأي�سًا: حممد حداد، 2008.  "املركز القانوين للحكومة املقالة يف غزة"، 

جملة ت�سامح، العدد 20، رام اهلل، �س 124.
)54( مقابلة مع عا�سم خليل.  مرجع �سابق.  مقابلة، حممد خ�سر، مرجع �سابق.

الوزراء  "جمل�س  اأن:  على  املادة  هذه  تن�س  حيث  �سابق،  م�سدر   ،2003 ل�سنة  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  من   63 املادة   )55(
مو�سع  الت�سريعية  ال�سلطة  تقره  الذي  الربنامج  و�سع  مب�سوؤولية  ت�سطلع  التي  العليا  واالإدارية  التنفيذية  االأداة  هو  )احلكومة 
التنفيذية  ال�سالحية  تكون  االأ�سا�سي،  القانون  يحددها  اخت�سا�سات  من  الوطنية  ال�سلطة  لرئي�س  ما  عدا  وفيما  التنفيذ، 

واالإدارية من اخت�سا�س جمل�س الوزراء(".
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الفل�سطينية.  وملجل�س الوزراء اأن يّتخذ جمموعة من االإجراءات ب�سفة م�ستقلة عن اأي ت�سريع عادي 
حتى لو كان من ت�سريعات وتعليمات حالة الطوارئ، وهذا ما �سيتناوله الباحث عند بحثه االإجراءات 

ذات امل�سمون التت�سريعي يف ظل حالة الطوارىء .
اإىل الرئي�س واملهام امل�سندة ملجل�س الوزراء يف حالة  اأن البع�س يف�سل بني املهام امل�سندة  وي�سار اإىل 
الطوارئ، فالرئي�س له �سالحية القيام باالأمور الت�سريعية، وجمل�س الوزراء اّتخاذ القرارات االإدارية 

على �سوء تلك الت�سريعات.)56(
ومن االإجراءات والتدابري اال�ستثنائية التي ميكن لل�سلطة التنفيذية اّتخاذها عقب اإعالن حالة الطوارئ:

اأوًل: اإجراءات ذات م�سمون ت�سريعي
يف  املبا�سرة  الت�سريع  �سلطة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  مينح  مل  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  اأن  من  الرغم  على 
بغية  الطوارئ،  حالة  ظل  يف  وموؤقتة  مبا�سرة  ا�ستثنائية  ت�سريعية  �سالحية  ميلك  فاإنه  العادية،  الظروف 
اأو  مرا�سيم  م�سّمى  حتت  الت�سريعية  ال�سالحية  هذه  الرئي�س  وميار�س  بالدولة.  املحيط  اخلطر  مواجهة 
رئي�س  اأ�سدر  وقد  بذواتهم،  ولي�س  ب�سفاتهم  على اجلميع  تطبق  قواعد عامة جمردة  تت�سمن   ... قرارات 
ال�سلطة العديد من املرا�سيم والقرارات املت�سمنة قواعد عامة وجمردة يف ظل حالة الطوارئ املعلنة العام 

)57(.2007

يق�سد باملرا�سيم الرئا�سية: الو�سيلة اأو ال�سكوك التي ميار�س بها رئي�س ال�سلطة الوطنية اخت�سا�ساته 
�سواء اأكانت؛ ت�سريعية، اأم تنظيمية، اأم فردية.)58(  والقانون االأ�سا�سي املعدل مل مينح رئي�س ال�سلطة 
)وحالة  اال�ستثنائي  الظرف  طبيعة  لكن،  الطوارئ.   حالة  اإعالن  مر�سوم  �سوى  مرا�سيم  اأية  اإ�سدار 
الطوارئ من �سمنه( يخول الرئي�س ممار�سة اخت�سا�سات لي�س من اخت�سا�سه ممار�ستها يف الظروف 
فلل�سلطة  عامة وجمردة،  قواعد  تت�سمن  الطوارئ مبرا�سيم  الرئي�س حالة  يواجه  اأن  فيمكن  العادية، 
احلالة  ملواجهة  يلزم  ما  والتدابري  االإجراءات  من  تتخذ  اأن  االأول(  راأ�سها  هو  )والرئي�س  التنفيذية 

الطارئة حتت م�سّمى مرا�سيم اأو قرارات اأو اأنظمة.

ويكون ملجل�س الوزراء اأي�سًا �سالحية اتخاذ اإجراءات ذات م�سمون ت�سريعي ب�سكل م�ستقل عن اأي يف 
اأنواعها.)59(  لكن، تختلف تلك اللوائح  الظروف العادية مبا له من �سالحية اإ�سدار اللوائح مبختلف 
يتخذها يف ظل حالة  التي  االأنظمة  العادية عن  الظروف  الوزراء يف  التي ي�سدرها جمل�س  واالأنظمة 
الطوارئ من حيث مو�سوعها، ففي حالة الطوارئ قد تت�سمن تلك االأنظمة قيودًا على حقوق االأفراد 

)56( مقابلة مع اأحمد اخلالدي، مرجع �سابق.
)57(انظر �س 126 وما بعدها من الفرع الثالث من املطلب الثاين يف املبحث الثاين من هذه الدرا�سة

)58(حممد حداد، مرجع �سابق، �س 124.
)59(املادة 70 من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق، حيث ن�ست على اأن: "ملجل�س الوزراء احلق يف التقدم 

اإىل املجل�س الت�سريعي مب�سروعات القوانني واإ�سدار اللوائح واّتخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني".
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وحرياتهم، ال يكون من امل�سروع فر�سها فيما لو كانت الظروف عادية.

يكون لالإجراءات ذات امل�سمون الت�سريعي ال�سادرة عن رئي�س ال�سلطة )مرا�سيم اأو قرارات(،  قيمة 
القانون العادي، فيمكن اأن تعدله، اأو حتى تخالفه بحدود ما تقت�سيه مواجهة احلالة الطارئة، ويرى 
البع�س)60( بجواز تناول هذه الت�سريعات ما تتناوله القوانني العادية طاملا لها القيمة نف�سها، ويكون لتلك 
الت�سريعات هذه القيمة اإذا تعلقت مبواجهة احلالة الطارئة،)61( على الرغم من اأن هذه الت�سريعات ال 
تتمتع بالقيمة القانونية للقانون العادي يف الظروف العادية، فاإنه من املنطقي اأن يكون لها قيمة القانون 
العادي يف الظروف غري العادية؛ ا�ستنادًا اإىل ما متلكه ال�سلطة التنفيذية من اخت�سا�سات ا�ستثنائية 

اأثناء حالة الطوارئ.)62( 

القانوين  النظام  اأن ال مت�س  الطوارئ، يجب  اأثناء حالة  التي ت�سدر  الت�سريعات  اأن  البع�س)63(  ويرى 
القائم، مبعنى عدم م�سروعية تعديلها الأي ت�سريع �ساٍر، اأو اإ�سافة ت�سريع جديد، فحالة الطوارئ تقت�سي 
اخلروج عن الت�سريع ال القيام بالت�سريع. كما اأن هذه االإجراءات ذات امل�سمون الت�سريعي املتخذة اأثناء 
اأن تقت�سر على تعليق العمل ببع�س اأحكام القانون العادي غري املت�سقة واحلالة  حالة الطوارئ يجب 

الطارئة؛ جتنبًا للتعار�س بني الت�سريعات.)64(

ماذا عن م�سروعية خمالفة اأو تعليق هذه الت�سريعات لن�سو�س الد�ستور )القانون 
الأ�سا�سي املعدل(، وبخا�سة يف ظل عدم وجود ن�س �سريح ووا�سح ي�سرعن التعليق؟
يرى البع�س)65( اأن ت�سريعات حالة الطوارئ من غري امل�سروع خمالفتها اأو تعليقها الأحكام القانون االأ�سا�سي 
املعدل، فحالة الطوارئ اإن كان من امل�سروع اأثناءها اإ�سدار ت�سريعات تخالف القانون العادي اأو تعدله اأو 
تعلق العمل ببع�س اأحكامه، فاإنها ال تربر خمالفة القانون االأ�سا�سي اأو تعطيل اأحكامه اأو تعليقها، فالقانون 
االأ�سا�سي هو من مينح وينظم هذه ال�سالحية اال�ستثنائية لل�سلطة التنفيذية، كما اأن �سريح ن�س املادة 113 
من القانون االأ�سا�سي املعدل يوؤكد عدم م�سروعية مثل هذا التعليق اأو التعطيل، فتلك املادة اأكدت اأن حالة 
الطوارئ، وهي حالة �سديدة من اخلطر التي تهدد الدولة باأ�سرها، ال تربر تعطيل اأحكام القانون االأ�سا�سي 
حتى تلك االأحكام التي تنظم حالة الطوارئ، فجاءت هذه املادة من باب التاأكيد على عدم م�سروعية تعطيل 

اأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل حتى يف اأ�سعب الظروف، وعليه ال اجتهاد يف معر�س الن�س.

)60( انظر باملعنى نف�سه: عبد الرحيم طه، مرجع �سابق، �س 5.
)61( مقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.

)62(  ويرى  د. اأحمد اخلالدي اأن هذه الت�سريعات ال تكون لها قيمة القانون العادي فهي جمرد قرارات اإدارية تعطل اأو توقف 
العمل ببع�س اأحكام القوانني العادية )مقابلة مع اأحمد اخلالدي، مرجع �سابق(.

)63( املرجع ال�سابق.
)64( مقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.

)65( د. اخلالدي يرى اأنها تعطل اأحكام القانون العادي ولي�س القانون االأ�سا�سي بقدر ما تقت�سيه حالة ال�سرورة )مقابلة، 
اأحمد اخلالدي، مرجع �سابق(.  ومقابلة مع ع�سام عابدين، باحث قانوين يف موؤ�س�سة احلق، موؤ�س�سة احلق، رام اهلل، بتاريخ 

2012/9/27، ال�ساعة: 12:00. وانظر اأي�سًا: اأحمد عبد احلفيظ، مرجع �سابق، �س 255.
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ال�سيا�سية  التعددية  يعتمد  نيابي  دميقراطي  فل�سطني  يف  احلكم  نظام  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
واحلزبية،)66(فمن هذا املنطلق ال يجوز تعطيل اأحكام القانون االأ�سا�سي ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر 
من  ظرف  اأي  حتت  الد�ستورية  مبهامه  القيام  عن  الت�سريعي  املجل�س  دور  تعطيل  اإىل  يوؤدي  ب�سكل 
االإرادة  عن  تعرب  التي  ال�سلطات  اأهم  اإحدى  ميثلون  الت�سريعي  املجل�س  اأع�ساء  واأن  �سيما  الظروف، 

ال�سعبية.)67(
وهنا جتدر االإ�سارة اإىل اأن البع�س يف�سر املادة 113 من القانون االأ�سا�سي املعدل التي تن�ّس على اأن: »ل 
هذا  اأحكام  تعليق  اأو  الطوارئ  حالة  فرتة  خالل  تعطيله  اأو  الت�سريعي  املجل�س  حل  يجوز 
الطوارئ  بحالة  املتعلقة  االأحكام  با�ستثناء  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  اأحكام  تعليق  متنح  باأنها  الباب«، 
ا�ستنادًا اإىل مفهوم املخالفة، فن�س املادة يوؤكد على عدم م�سروعية تعطيل اأحكام حالة الطوارئ، ما يعني، 
ومبفهوم املخالفة، جواز تعليق اأحكام القانون االأ�سا�سي االأخرى يف حالة الطوارئ.)68(  لكن، ذلك تف�سري 
على  تدل  الأ�سبحت  املخالفة  مفهوم  اأ�سا�س  على  وتف�سريها  واحدة  جملة  املادة  اأخذ  مت  فلو  �سحيح،  غري 
م�سروعية تعليق العمل باأحكام القانون االأ�سا�سي يف الظروف العادية، وال يجوز ذلك يف ظل حالة الطوارئ، 
ف�ساًل عن اأن هذا التف�سري ينتج عنه، م�سروعية حل املجل�س الت�سريعي اأو تعطيله يف الظروف العادية، وال 
يجوز ذلك يف ظل حالة الطوارئ، فاملادة يجب اأن تاأخذ جملة واحدة يف التف�سري ون�س املادة يوؤكد عدم 
م�سروعية حل املجل�س الت�سريعي اأو تعطليه اأو تعليق اأحكام هذا الباب. )69(يرى البع�س)70( باال�ستناد اإىل 
املمار�سة العملية التي كانت �سارية يف فل�سطني مبوجب الد�ساتري ال�سابقة التي مل يتم اإلغاوؤها حتى االآن، 

تعطي �ساحب ال�سالحية باإعالن حالة الطوارئ، اأو قانون الدفاع، احلق يف تعديل القوانني.
ويعلل البع�س)71( جواز تعليق اأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل كونه ال يرقى اإىل مرتبة الد�ستور فهو له 
قيمة القانون العادي لي�س اإال.  لكن هذا التعليل مردود، فاإن كانت طريقة و�سع القانون االأ�سا�سي هي 
ذاتها طريقة و�سع القانون العادي )عن طريق املجل�س الت�سريعي( فاإن م�سمونه هو م�سمون ما تاأتي به 
الد�ساتري من تنظيم للحقوق واحلريات وتنظيم �سلطات الدولة وحتديد اخت�سا�ساتها، ف�ساًل عن اأن 
تعديل القانون االأ�سا�سي يحتاج اإىل اأغلبية خا�سة لتعديله، وهي اأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�س الت�سريعي، 

ما يجعله يختلف عن القانون العادي الذي يعدل باأغلبية عادية ولي�س اأغلبية خا�سة.)72(
)66( اأنظر: املادة 5 من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق، حيث ن�ست هذه املادة على اأن: "نظام احلكم يف 
فل�سطني نظام دميقراطي نيابي يعتمد على التعددية ال�سيا�سية واحلزبية، وينتخب فيه رئي�س ال�سلطة الوطنية انتخابًا مبا�سرًا 

من قبل ال�سعب الفل�سطيني، وتكون احلكومة م�سوؤولة اأمام الرئي�س واملجل�س الت�سريعي الفل�سطيني".
)67( ريا�س عي�سى، مرجع �سابق، �س 110.

)68( م�سار اإليه لدى: حممد حداد، مرجع �سابق، �س 127.  انظر اأي�سًا: ريا�س عي�سى، مرجع �سابق، �س 118.
)69( مقابلة مع ع�سام عابدين، مرجع �سابق.

)70( ريا�س عي�سى، مرجع �سابق، �س 118.
)71( م�سار اإليه لدى: حممد حداد، مرجع �سابق، �س 127.  انظر اأي�سًا: ريا�س عي�سى، مرجع �سابق، �س 118.

)72( يرى املحامي حممد حداد اأن التعديل يختلف عن التعليق، للمزيد انظر: حممد حداد، املرجع �سابق، �س 128.  انظر 
اأحكام هذا  »ال تعدل  اأن:  االأ�سا�سي املعدل على  القانون  اأي�سًا: ريا�س عي�سى، املرجع �سابق، �س 118. وتن�ّس املادة 120 من 
القانون االأ�سا�سي املعدل اإال مبوافقة اأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني«، املعدل، انظر: نافع احل�سن، الو�سوح 
والغمو�س يف النظام الد�ستوري والقانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، جملة جامعة القد�س املفتوحة لالأبحاث والدرا�سات، عدد 25، 
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املعدل يف ظل  االأ�سا�سي  القانون  باأحكام  العمل  تعليق  اأو  تعطيل  اإمكانية  االآخر)73(  البع�س  يرى  بينما 
حالة الطوارئ، باال�ستناد اإىل حق الدولة يف حماية م�ساحلها ووجودها،  فالن�سو�س الت�سريعية على 
الدولة  بوجود  الذي يحدق  اأمام مواجهة اخلطر  تقف عائقًا  اأن ال  ودرجاتها، يجب  اأنواعها  اختالف 
وم�ساحلها احليوية، الأنه، وبدون وجود دولة، ال قيمة للد�ستور وال قيمة للقانون العادي وال قيمة الأي 
الدولة  اأتقف  الطوارئ؟  اأحكام حالة  تنظم  لو مل تكن هناك ن�سو�س  ت�سريع، ف�ساًل عن ذلك، ماذا 
االإجابة  اأحكامها؟!  ويحدد  ينظمها  االأخطار بحجة عدم وجود ن�س  حينها عاجزة عن مواجهة هذه 
تكون بالتاأكيد، النفي، فال�سلطة احلاكمة �ستتخذ ما يلزم من االإجراءات ومن �سمنها الت�سريع ملواجهة 
تتطلب  اأو  الد�ستور  تخالف  الت�سريعات  تلك  كانت  لو  حتى  ووجودها،  كيانها  وحماية  الطارئة  احلالة 

تعطيل العمل ببع�س اأحكامه اأو تعليقه.
االأ�سا�سي املعدل ولي�س  القانون  العمل ببع�س ن�سو�س  اإمكانية تعليق  الباحث  بناًء على ما �سبق، يرى 
ووجودها  لكيانها  الدولة  حماية  يف  احلق  اإىل  باال�ستناد  الطوارئ،  حالة  اأثناء  موؤقت  ب�سكل  جميعها 
و�سعبها، ال باال�ستناد اإىل تف�سري ن�س املادة 113 بناًء على مفهوم املخالفة، الذي اأ�سري اإليه اآنفًا، ولي�س 
باال�ستناد اإىل اعتبار القانون االأ�سا�سي ال يرقى اإىل مرتبة الد�ستور، وبالتايل ميكن تعطليه وتعليق العمل 

باأحكامه التي تتعار�س واحلالة الطارئة.
لكن، يجب اأن تكون اإمكانية تعليق العمل ببع�س ن�سو�س القانون االأ�سا�سي مقت�سرة على املواد التي يلزم 
تعليقها ملواجهة احلالة الطارئة فقط، فهناك بع�س ن�سو�س القانون االأ�سا�سي املعدل ال يجوز تعليقها 
مهما كان الظرف، فحالة الطوارئ ال تربر تعري�س اأي اإن�سان للتعذيب، وال تربر �سلب االأفراد حياتهم 
دون حماكمة عادلة، اأو حرمان اأي �سخ�س من �سخ�سيته ووجوده القانوين،)74( ويجب اأن يقت�سر �سريان 
التعليق اأي�سًا على املنطقة التي �سملها مر�سوم اإعالن حالة الطوارئ، فقد يكون اخلطر يف منطقة حمددة 
من الدولة ولي�س جميعها، فعندها ميكن تعليق العمل ببع�س اأحكام القانون االأ�سا�سي ب�سكل يقت�سر على 
تلك املنطقة مع بقاء �سريانه دون تعطيل اأو تعليق يف اأنحاء الدولة االأخرى التي مل ي�سملها مر�سوم اإعالن 
احلالة الطارئة،)75( ومثل هذا التعليق الأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل يكون موؤقتًا، بحيث ينتهي بانتهاء 

حالة الطوارئ، ليعود العمل بها من جديد، والتعامل معها كاأن الظرف عادي.)76(
القانون  اأحكام  تعليق  املت�سمنة  الت�سريعات  غري  من  الطوارئ  ت�سريعات  باقي  ل�سريان  بالن�سبة  اأما 

فل�سطني، �س201.
)73( مقابلة مع عا�سم خليل، مرجع �سابق.  ومقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.  ومقابلة مع حممد �سراقة، مرجع �سابق،  

انظر اأي�سًا: حممد حداد، مرجع �سابق، �س 128.
)74( تقرر االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان اأن هناك جمموعة من احلقوق ال مت�س يف ظل حالة الطوارئ، منها: احلق يف 
ال�سخ�سية القانونية، واحلق يف احلياة، حترمي التعذيب، حترمي الرق والعبودية، حترمي رجعية القوانني اجلنائية، حرية ال�سمري 

والدين...، م�سار اإليها لدى: اأظني عبد الرحمن، مرجع �سابق، �س 107.
)75( مقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.

)76( مقابلة مع عا�سم خليل، مرجع �سابق
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االأ�سا�سي املعدل، فالبع�س)77( يرى اأنها تبقى �سارية ما مل يطلب املجل�س الت�سريعي مراجعتها يف اأول 
جل�سة يعقدها بعد اإعالن حالة الطوارئ، اأو اأنها عر�ست على املجل�س الت�سريعي واأقرها، والباحث يرى 
الطوارئ، كما مر�سوم  انتهاء حالة  املعدل مبجرد  االأ�سا�سي  القانون  بقوة  ت�سقط  الت�سريعات  اأن هذه 
اإعالن االأخرية التي �سدرت تلك الت�سريعات بناًء عليه، ف�سقوط االأ�سل يوؤدي اإىل �سقوط الفرع، ف�ساًل 
عن اأن تلك الت�سريعات و�سعت ملواجهة حالة معينة، وانتهت تلك احلالة اإما بزوال اخلطر واإما بانتهاء 

املدة.  وعليه، ما لزوم بقاء هذه الت�سريعات �سارية بعد انتهاء حالة الطوارئ؟!)78(
جتدر االإ�سارة اإىل اأن القانون االأ�سا�سي املعدل ر�سم اآلية لتعديله وهي احل�سول على اأغلبية ثلثي اأع�ساء 

املجل�س الت�سريعي، وعليه فال يجوز لت�سريعات الطوارئ اأن تعدل اأحكام القانون االأ�سا�سي.)79(

ثانيًا: اإجراءات فردية
وهي االإجراءات التي تقوم بها ال�سلطة التنفيذية )الرئي�س وجمل�س الوزراء( باإ�سدار االأوامر والنواهي 
يف  التنفيذية  ال�سلطة  متلكه  االخت�سا�س  وهذا  بذواتهم،  معينني  االأفراد  من  جمموعة  اأو  فرد  اإىل 
تلك  تقوم  الطوارئ  حالة  ويف  الفردية،  االإدارية  القرارات  م�سّمى  حتت  به  وتقوم  العادية،  الظروف 
وحرياتهم  حقوقهم  من  تقيد  التي  االأفراد  من  حمددة  ملجموعة  والنواهي  االأوامر  باإ�سدار  ال�سلطة 
االأفراد  من  جمموعة  �سفر  مبنع  التنفيذية  ال�سلطة  قيام  مثل:  النافذة،  الت�سريعات  وتخالف  العامة، 
بقرار تتخذه هي دون الرجوع اإىل ال�سلطة الق�سائية، اأو اأنها تفر�س االإقامة اجلربية على جمموعة من 
االأفراد بذات كيفية منع البع�س من ال�سفر، كما اأنها قد تاأمر مب�سادرة ممتلكات بع�س االأفراد اأي�سًا، 
فعلى الرغم من اأن تلك االإجراءات خمالفة للقانون يف اآلية اّتخاذها، فاإن الظرف اال�ستثنائي يجعل 

منها م�سروعة، وال ي�سرتط اأن تكون تلك االإجراءات م�ستندة اإىل قاعدة قانونية.)80(
ويف هذا ال�سدد، تثور اإ�سكالية التمييز بني االأفراد يف ظل حالة الطوارئ وهو اأمر حمظور مبوجب املادة 
1/4 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة 1966، اإذ اإن ال�سلطة التنفيذية قد 
تعمل على م�سادرة ممتلكات اأ�سخا�س، وال تقوم بهذا االإجراء يف مواجهة اأ�سخا�س اآخرين على الرغم 

من احتادهم بالظروف واملراكز القانونية ذاتها، فاإن فعلت ذلك، اعترب عملها غري م�سروع.)81(
ومن اأهم هذه االإجراءات الفردية اال�ستثنائية التي تتخذ يف ظل حالة الطوارئ: االعتقال.  وعليه، ن�س 
القانون االأ�سا�سي املعدل يف املادة 112 منه على حد اأدنى يجب التقيد به عند اعتقال اأي �سخ�س باال�ستناد 
اإىل اإعالن حالة الطوارئ وتعليماتها، فقد جاء بن�س املادة 112 منه: »يجب اأن يخ�سع اأي اعتقال ينتج 

)77( املرجع ال�سابق.  ومقابلة مع حممد �سراقة، مرجع �سابق.
)78( مقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.

)79( املادة 120 من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق.
)80( م�سار اإليه لدى: اأحمد الكفاوين.  مرجع �سابق، �س 69.

)81( املرجع �سابق، �س 72. 
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عن اإعالن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية: 1 اأي توقيف يتم مبقت�سى مر�سوم اإعالن حالة 
الطوارئ يراجع من قبل النائب العام اأو املحكمة املخت�سة خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�سر يوماً من 
تاريخ التوقيف   2  يحق للموقوف اأن يوكل حمامياً يختاره«   وهذا مثال وا�سح على جتاوز ال�سلطة 
التنفيذية اأحكام القانون العادي، فتوقيف املتهم لدى اأجهزة ال�سلطة التنفيذية يجب اأال يزيد على 24 
�ساعة ح�سب قانون االإجراءات اجلزائية رقم 3 ل�سنة 2001،)82( واإال يعترب توقيفه بعد ذلك غري م�سروع، 
ال�سلطة  ويعاقب امل�سوؤول عن احتجازه مبوجب ن�سو�س قانون العقوبات ذات العالقة،)83( فعلىاأجهزة 

التنفيذية فور انتهاء مدة 24 �ساعة، عر�س املوقوف على اجلهات الق�سائية املخت�سة.
يف حالة الطوارئ وباال�ستناد اإىل ن�س املادة 112 من القانون االأ�سا�سي املعدل، ي�سبح توقيف ال�سخ�س 
واعتقاله من قبل اأجهزة ال�سلطة التنفيذية لفرتة تزيد على 24 �ساعة التي ن�س عليها قانون االإجراءات 
اجلزائية النافذ، اأمرًا م�سروعًا، فذلك اجلهاز غري ملزم بعر�س املوقوف باال�ستناد اإىل مر�سوم اإعالن 
حالة الطوارئ وتعليماتها، اإىل النيابة العامة اأو املحكمة خالل 24 �ساعة من تاريخ اعتقاله، بل تكون له 
فرتة ال تزيد على 15 يومًا لعر�سه على النيابة العامة اأو املحكمة املخت�سة مبحاكمته، فيمكن اأن يبقى 
ال�سخ�س موقوفًا مدة 15 يومًا دون عر�س اأمر اعتقاله على اجلهة الق�سائية املخت�سة، ويرى الباحث 

اأن فرتة 15 يومًا طويلة ن�سبيًا، وتلحق �سررًا بحقوق االأفراد وحرياتهم.
اإليه، ويتمكن من حت�سري  التهم املوجه  القب�س عليه فورًا؛ حتى يعرف  اأن يعلم املعتقل ب�سبب  ويجب 
ن املتهم من اال�ستعانة مبحاٍم  اآليات دفاعه، وبخالف ذلك يعترب احتجازه غري م�سروع،)84( ويجب اأن مُيكَّ
واالت�سال به، ويجب عدم تعري�سه للتعذيب اأو املعاملة الالاإن�سانية، فتلك خطوط حمراء ال ميكن امل�س 

بها حتت اأي ظرف من الظروف.

ثالثًا: ترخي�س القيام ببع�س الأفعال
ترخي�س  على  احل�سول  قبل  معني  ن�ساط  ممار�سة  من  االأفراد  منع  اال�ستثنائي  االإجراء  هذا  ويعني 
من اجلهة املخت�سة، على الرغم من اإباحة ممار�سته فيما لو كان الظرف عاديًا.  وي�سرتط اأن يكون 
الن�ساط من  االإذن مبمار�سة  ُمِنَح  اإذا ما حتققت؛  و�سروط معينة  اأو�ساع  بتوافر  الرتخي�س م�سروطًا 

جانب االإدارة، ومن ثم ت�سبح �سلطاتها يف منح االإذن اأو رف�سه رهينة بتوافر ال�سروط اأو تخلفها.)85(

)82( املادة 119 من قانون االإجراءات اجلزائية الفل�سطينية رقم 3 ل�سنة 2001، املن�سور على ال�سفحة )94(، من الوقائع الفل�سطينية، 
العدد )38(، بتاريخ 2001/9/5، حيث ن�ست هذه املادة على اأن: "اإذا اقت�ست اإجراءات التحقيق ا�ستمرار توقيف املقبو�س عليه اأكرث 

من اأربع وع�سرين �ساعة فلوكيل النيابة اأن يطلب من قا�سي ال�سلح متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز خم�سة ع�سر يومًا".
)83( املادة 178 من قانون العقوبات االأردين رقم 16 ل�سنة 1960، املن�سور على ال�سفحة )374( من اجلريدة الر�سمية االأردنية، 
العدد )1487(، بتاريخ1960/5/1، حيث ن�ست على اأن: "كل موظف اأوقف اأو حب�س �سخ�سًا يف غري احلاالت التي ين�س عليها 

القانون يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة".
)84( اأحمد حممود طه، مرجع �سابق، �س 233.  انظر: املادة 12 من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق، حيث 
ن�ست على: "يبلغ كل من يقب�س عليه اأو يوقف باأ�سباب القب�س عليه اأو اإيقافه، ويجب اإعالنه �سريعًا بلغة يفهمها باالتهام املوجه 

ن من االت�سال مبحام، واأن ُيقدم للمحاكمة دون تاأخري". اإليه، واأن مُيكَّ
)85( اأحمد الكفاوين، مرجع �سابق، �س 72.
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هذا ومتنح االإدارة هذه ال�سالحية حتى يف ظل الظروف العادية، فقد تكون بع�س االأعمال من غري 
امل�سروع القيام بها اإال بعد احل�سول على ترخي�س من اجلهة املخت�سة، لكن يف حالة الطوارئ تت�سع 
االأ�سا�سية،  احلريات  با�ستثناء  طبعًا  وحرياتهم،  االأفراد  حقوق  على  تقييدًا  لت�سمل  ال�سالحية  تلك 

كحرية ممار�سة ال�سعائر الدينية.
و�سلطة االإدارة يف منح الرتاخي�س اإما اأن تكون مقيدة واإما تقديرية، ويعود ذلك اإىل طبيعة الرتخي�س 
ذاته يف الدولة، هل هو نظام ا�ستثناء من احلرية واالإباحة؟ فاإن كان كذلك تكون �سلطة االإدارة مقيدة 
يف منح الرتاخي�س ب�سروط واأو�ساع معينة، واإن كان نظام ا�ستثناء من احلظر؛ فعندها يكون لالإدارة 

�سلطة تقديرية يف منح الرتخي�س.)86(
الطوارئ:  حالة  يف  االأفعال  ببع�س  القيام  ترخي�س  يف  التنفيذية  ال�سلطة  �سالحية  على  االأمثلة  ومن 
اأن  املخت�سة  للجهة  ميكن  اأنه  على  الدولة،  يف  معينة  مناطق  دخول  من  املواطنني  مينع  قرار  �سدور 
اأن دخولهم لتلك املنطقة ال ي�سكل خطرًا  اإذا راأت  متنحهم ت�سريحًا ي�سمح لهم بدخول تلك املناطق 

على االأمن والنظام العامني.
االتفاقيات  اأحكام  اال�ستثنائية  االإجراءات  اأو  الت�سريعات  تخالف هذه  ال  اأن  يجب  اآخرًا،  ولي�س  اأخريًا 
املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  ومنها  الوطنية،  ال�سلطة  قبل  من  عليها  امل�سدق  الدولية 
احلاكمة  ال�سلطة  يقيد  املذكور  الدويل  فالعهد  م�سروعة،  غري  اعتربت  واإال   ،1966 ل�سنة  وال�سيا�سية 
اأن تكون حياة االأمة باأ�سرها مهددة بالفعل،  ب�سوابط حمددة عند اإعالنها حالة الطوارئ، في�سرتط 
ويكون هذا التهديد غري عادي يف خطورته و�سدته، وال ميكن مواجهته بالو�سائل العادية، وي�سرتط اأن 
تكون التدابري واالإجراءات اال�ستثنائية املتخذة اأثناء حالة الطوارئ متنا�سبة، مبعنى اأن يتحقق قدر من 
التوازن بني ما يلزم من تدابري واإجراءات ملواجهة احلالة الطارئة، وبني اإحداث اأقل تاأثري اأو اأقل انتهاك 
حلقوق االإن�سان، واأن تتجنب ال�سلطة التنفيذية يف اّتخاذ االإجراءات اال�ستثنائية، التمييز على اأ�سا�س 

اجلن�س، اأو اللغة ،اأو الدين، اأو االأ�سل االجتماعي، اأو االآراء ال�سيا�سية.)87(
وتوؤكد املادة 2/4 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة 1966 على عدم جواز 
الدويل  العرف  قواعد  قاعدة من  ي�سكل  ما  دوليًا، وهذا  بها  املعرتف  االأ�سا�سية  االإن�سان  امل�س بحقوق 
واآمريته.  اإن هذا الن�س يدفع لتحديد احلقوق التي تعترب اأ�سا�سية ال يجوز امل�سا�س بها اأو تقيدها حتت 
اأي ظرف من الظروف، وقد ن�س عليها العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية وهي: احلق 
يف احلياة، حترمي التعذيب وغريه من �سروب املعاملة القا�سية اأو غري االإن�سانية اأو املهينة، التحرر من 
العبودية، عدم رجعية القوانني اجلنائية، �سجن اأي اإن�سان ملجرد عدم الوفاء بدين، احلق يف ال�سخ�سية 

القانونية، حرية الدين، فهذه هي حقوق غري قابلة للم�ساومة اأو امل�س حتت اأي ظرف من الظروف.)88(

)86( املرجع ال�سابق، �س 73.
)87( عبد الرحمن حلر�س،  مرجع �سابق، �س 262.

)88( اأظني عبد الرحمن، مرجع �سابق، �س 99 -130.
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وعليه، ي�ستنتج الباحث عدم م�سروعية ن�س املادة 111 من القانون االأ�سا�سي املعدل التي جتيز امل�سا�س 
بحقوق االإن�سان االأ�سا�سية بقدر ما يقت�سيه الهدف املعلن يف مر�سوم اإعالن حالة الطوارئ، ملخالفتها 
الوطنية  ال�سلطة  عنها  املنبثقة  التحرير  منظمة  تعترب  التي  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد 
لتجنب  املادة  هذه  لتعديل  املخت�سة  اجلهة  لدعوة  الباحث  يدعو  الذي  االأمر  فيه،  طرفًا  الفل�سطينية 

اإمكانية امل�سا�س بحقوق االإن�سان االأ�سا�سية.)89(

الفرع الرابع: املجل�س الت�سريعي يف ظل حالة الطوارئ
اأو  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�س  حل  يجوز  »ال  اأن:  على  تن�س  التي   113 املادة  ن�س  اإىل  بالنظر 
تعطيله اأثناء حالة الطوارئ   «، ون�س املادة 2/110: »يجوز متديد حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوماً 
اأخرى بعد موافقة املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني باأغلبية ثلثي اأع�سائه«، يت�سح من ن�سو�س هذه 
املواد اأنه ال ي�سرتط عدم انعقاد املجل�س اأو غيابه، الإعالن حالة الطوارئ، لكن قد حتول اأ�سباب جدية 
ب�سبب احلالة الطارئة ذاتها، مل متكن اأع�ساء املجل�س الت�سريعي من عقد جل�ساته اأثناء حالة الطوارئ، 
االإجراءات  كافة  مبراجعة  الت�سريعي  املجل�س  حق  على  تن�ّس  التي   4/110 املادة  ن�س  جاء  هنا  من 
يفهم من ن�س  ب�ساأنها، فال  الالزم  اال�ستجواب  واإجراء  الطوارئ،  اأثناء حالة  اّتخذت  التي  والتدابري 
هذه املادة غياب املجل�س الت�سريعي من خالل جعل رقابته الحقة، فاملجل�س الت�سريعي هو وحده املخت�س 
باملوافقة على متديد حالة الطوارئ، فهذا دليل على عدم تعطل احلياة الربملانية اأثناء حالة الطوارئ.

ومراجعة االإجراءات والتدابري اال�ستثنائية التي اّتخذت اأثناء حالة الطوارئ من قبل املجل�س الت�سريعي 
واإال  الطوارئ،  حالة  اإعالن  عقب  يعقدها  جل�سة  اأول  يف  ي�ستخدمه  اأن  ميكن  ذاته،  للمجل�س  حق  هي 
�سقط حقه مبراجعتها، اأو ي�ستخدم هذا احلق يف جل�سة التمديد اأيهما اأقرب. واملراجعة هنا ملحا�سبة 
وحتميل امل�سوؤولية جتاه من اّتخذ اإجراءات جتاوزت هدف حالة الطوارئ، ال لتقرير م�سري االإجراءات 
والت�سريعات التي اّتخذت اأثناء حالة الطوارئ، فتلك الت�سريعات ت�سقط وينتهي العمل بها بانتهاء مدة 
طلب  اأن  حال  يف  التمديد  جل�سة  قبل  )اأي  الطوارئ  حالة  اأثناء  املجل�س  عقد  الطوارئ.)90(واإذا  حالة 
التمديد فيما بعد(، فله مراجعة هذه االإجراءات ويف �سبيل ذلك فقد يلغي بع�سها اأو يعدلها، لكن وعلى 

اأية حال، فاإن هذه االإجراءات ت�سقط بانتهاء مدة حالة الطوارئ.
اتخذت يف ظل حالة  التي  والتدابري  االإجراءات  ب�ساأن  الالزم  اإجراء اال�ستجواب  الت�سريعي  وللمجل�س 

الطوارئ، فمن اجلهات التي ميكن ا�ستجوابها؟ هل الرئي�س؟ اأم جمل�س الوزراء؟ اأم االثنان معًا؟

)89( تن�ّس املادة 111 على اأن: "ال يجوز فر�س قيود على احلقوق واحلريات العامة االأ�سا�سية اإال بالقدر ال�سروري لتحقيق الهدف 
املعلن يف مر�سوم حالة الطوارئ".

)90( مقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.  ويرى د. اأحمد اخلالدي، ود.عا�سم خليل، ود.حممد �سراقة: اأن هذه االإجراءات 
والت�سريعات تبقى �سارية اإىل حني قول املجل�س الت�سريعي كلمته فيها عند عر�سها عليه، وال ت�سقط بقوة القانون االأ�سا�سي املعدل، 
لهذه  الت�سريعي  املجل�س  اإمكانية مراجعة  الن�س على  ملا مت  االأ�سا�سي  القانون  بقوة  ت�سقط  فلو كانت  الن�س،  ودليل ذلك وجود 
االإجراءات والتدابري على حد قول الدكتور �سراقة.  )مقابالت مع اأحمد اخلالدي، عا�سم خليل، حممد �سراقة، مراجع �سابقة(.
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اأمام املجل�س الت�سريعي، وعليه،  اإجراء اال�ستجواب ال يكون للرئي�س كونه غري م�سوؤول  اأن  يرى البع�س)91( 
يكون اال�ستجواب للوزراء، والباحث يعار�س هذا الراأي، فلي�س هناك ن�س يف القانون االأ�سا�سي املعدل مينع 
من ا�ستجواب الرئي�س،)92( اإ�سافة اإىل اأن ن�س املادة 6 من القانون االأ�سا�سي املعدل تقرر خ�سوع اجلميع يف 
الدولة ملبداأ �سيادة القانون، فتخ�سع للقانون جميع ال�سلطات واالأجهزة والهيئات واملوؤ�س�سات واالأ�سخا�س.)93(
تناول  هذا املبحث االإطار النظري لتنظيم حالة الطوارئ يف القانون االأ�سا�سي املعدل، ومت اأثناءه بيان 
اأ�سباب اإعالنها واأحكامها، ومت عر�س االإجراءات والتدابري اال�ستثنائية التي ميكن لل�سلطة التنفيذية 
اّتخاذها يف ظل حالة الطوارئ، وتبني اأن هذه االإجراءات اإما اأن تكون اإجراءات ذات م�سمون ت�سريعي، 
واإما اإجراءات فردية، اإ�سافة اإىل �سلطتها يف ترخي�س القيام ببع�س االأفعال.  ويف املبحث الثاين �سيعمل 
الباحث على بيان االإجراءات اال�ستثنائية ذات امل�سمون الت�سريعي التي اّتخذتها ال�سلطة التنفيذية اأثناء 
االإجراءات،  هذه  د�ستورية  مدى  وبيان  و2007،   2003 العامني  يف  فل�سطني  يف  الطوارئ  حالة  اإعالن 

ف�ساًل عن البحث يف مدى د�ستورية مر�سوم اإعالن حالة الطوارئ يف احلالتني.

)91( عا�سم خليل، مرجع �سابق، �س 66.  للمزيد انظر: حنني حجاب، دور الرئي�س الت�سريعي يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني: 
درا�سة مقارنة، ر�سالة ماج�ستري، جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، 2011، �س 151.

)92( مقابلة مع حممد اخل�سر، مرجع �سابق.
)93( حيث تن�س املادة 6 من القانون االأ�سا�سي املعدل على اأن: " مبداأ �سيادة القانون اأ�سا�س احلكم يف فل�سطني، وتخ�سع للقانون 

جميع ال�سلطات واالأجهزة والهيئات واملوؤ�س�سات واالأ�سخا�س".
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املبحث الثاين
تطبيقات حالة الطوارئ يف الواقع الفل�سطيني

الرئا�سي  املر�سوم  العام 2003 مبوجب  الفل�سطينية  ال�سلطة  مرة يف عهد  الأول  الطوارئ  اأعلنت حالة 
رقم 18 ل�سنة 2003 ال�سادر عن الرئي�س الراحل يا�سر عرفات بتاريخ 2003/10/5.)94( وكانت املرة 
الثانية التي تعلن فيها حالة الطوارئ يف فل�سطني العام 2007 مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم 9 ل�سنة 
2007 ال�سادر عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س بتاريخ 2007/6/14.)95( وعليه، �سيتناول 
الباحث يف املطلب االأول من هذا املبحث اإعالن حالة الطوارئ العام 2003، وخالله، �سيتم بحث اأ�سباب 
اإعالنها ومدى د�ستوريتها، و�سيعر�س االإجراء اال�ستثنائي االأبرز الذي اّتخذ يف ظلها وهو اإجراء ت�سكيل 
حكومة الطوارئ، والبحث يف د�ستورية هذا االإجراء، على اأن يتناول يف املطلب الثاين موا�سيع البحث 

ذاتها بتطبيقها على احلالة الثانية الإعالن حالة الطوارئ العام 2007.

املطلب الأول: مر�سوم رقم 18 ل�سنة 2003 ب�ساأن اإعالن حالة الطوارئ
يتناول هذا املطلب احلالة العملية االأوىل لتطبيق حالة الطوارئ يف فل�سطني من حيث مدى د�ستورية 
اإعالنها، وال�سروط ال�سكلية ملر�سوم اإعالنها، اإ�سافة اإىل االإجراء اال�ستثنائي االأبرز الذي اّتخذ يف ظلها 

وهو ت�سكيل حكومة الطوارئ، وذلك يف ثالثة اأفرع على التوايل:

الفرع الأول: مدى د�ستورية اأ�سباب اإعالن حالة الطوارئ العام 2003
�سكل ف�سل قمة كامب ديفيد لل�سالم العام 2000 �سببًا رئي�سيًا يف اندالع االنتفا�سة الفل�سطينية الثانية 
)انتفا�سة االأق�سى(، فال�سارع حمتقن وال حل �سيا�سيًا يف االأفق يلمح بحل لل�سراع. اأثناء هذه االنتفا�سة 
قامت »اإ�سرائيل« با�ستهداف االأجهزة االأمنية الفل�سطينية، ما اأثر ب�سكل �سلبي على اأداء هذه االأجهزة 

يف �سبط الو�سع االأمني الداخلي، نتج عنه حالة من الفو�سى والفلتان عمت جميع فل�سطني.)96(

يف ظل هذا الو�سع االأمني املرتهل، وازدياد حدة العمليات الع�سكرية، اأعلنت »اإ�سرائيل« واالإدارة االأمريكية 

)94( مر�سوم رقم 18 ل�سنة 2003، م�سدر �سابق.
)95( مر�سوم رقم 9 ل�سنة 2007، م�سدر �سابق.

الوطنية،  النجاح  ال�سيا�سية، جامعة  والعلوم  االقت�ساد  كلية  ال�سيا�سية يف  العلوم  ق�سم  رئي�س  )96( مقابلة مع �سقر اجلبايل، 
بتاريخ  العدد 12265،  القد�س،  اأي�سًا: �سحيفة  ال�ساعة: 10:30.  انظر  بتاريخ 2012/9/23،  الوطنية،  النجاح  نابل�س: جامعة 
"اإ�سرائيل" لالأجهزة االأمنية  اإىل حالة الفو�سى وانعدام االأمن الن�سبي ب�سبب ا�ستهداف  2003/10/12، �س 26، حيث ت�سري 
الفل�سطينية.  وانظر: مقابلة مع رئي�س الوزراء اأبو العالء مع �سحيفة الد�ستور االأردنية، م�سار اإليها لدى �سحيفة القد�س، العدد 
12261، بتاريخ 2003/10/8، �س 26، حيث اأ�سار اإىل اأن مهمة احلكومة "و�سع حد للفو�سى يف ال�سارع واالإدارة"، ما يدل على 

حال الو�سع االأمني املرتهل يف ذلك الوقت.
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اأنهما غري را�سيتني عن اأداء الرئي�س الراحل يا�سر عرفات، بل اإن ا�ستمراره يف احلكم اأ�سبح اأمرًا يعيق 
لل�سغوط،  �سي�ستجيب  اأنه  منهما  اعتقادًا  لعرفات  بديل  اإيجاد  اإىل  للدعوة  دفعهما  ما  ال�سالم«،  »عملية 
ودمقرطة  االإ�سالح  باب  من  لذلك  ودعتا  –»اإ�سرائيلية«،)97(  اأمريكية  مبقايي�س  �سالم  اتفاقية  ويوقع 
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، وال تاأتي هذه الدمقرطة املرجوة اإال من خالل تغيري عرفات، اأو ا�ستحداث 

من�سب لرئي�س الوزراء يخول �سالحيات اأمنية وا�سعة )مبعنى اأخذه �سالحيات عرفات(.)98(

ل املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني  فعاًل، وحتت مطالب عاملية باإ�سالح النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، عدَّ
القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني ل�سنة 2002،)99( وا�ستحدث من�سب رئي�س الوزراء، وبناًء على ذلك اختري 
الرئي�س حممود عبا�س رئي�سًا للوزراء، وح�سل على ثقة املجل�س الت�سريعي، واأدى اليمني الد�ستورية اأما 

الرئي�س الراحل.

اأن تلك املهمة من م�سوؤوليات احلكومة.  لكنه ا�سطدم  الو�سع االأمني باعتبار  اأبو مازن �سبط  حاول 
اإليه  اأ�سري  اأهمها: و�سع االأجهزة االأمنية الذي  اأدائه ملهمته،  اأمام  بكثري من االأمور التي وقفت عائقا 
اآنفًا، وما �ساحبه من فلتان، اإ�سافة اإىل عدم الو�سوح يف ال�سالحيات املمنوحة له، وبخا�سة االأمنية 
مبوجب القانون االأ�سا�سي املعدل، فالرئي�س بقي القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، فهذه القوات ظلت تتبع 

اأوامر الرئي�س يف اأدائها مهماتها، وكان ذلك �سببًا يف خالفات عميقة بني اأبو مازن وعرفات.

اإ�سافة اإىل ذلك، كان لال�ستهدافات »االإ�سرائيلية« امل�ستمرة الأجهزة االأمن دور �سلبي يف عدم جناح اأبو 
مازن يف اأدائه مهمته.)100(

ومع ازدياد وترية العمليات اال�ست�سهادية، وق�سوة ردة الفعل »االإ�سرائيلية«،)101( ففي ظل هذا الو�سع، 
مهام  توليه  على  اأ�سهر  �ستة  بعد  ا�ستقالته  الوزراء  ملجل�س  رئي�سًا  ب�سفته  عبا�س  الرئي�س حممود  قدم 
املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  من  ال�سابع  الباب  مبوجب  الطوارئ  حالة  عرفات  الرئي�س  واأعلن  من�سبه، 
و�سكلت حكومة طوارئ برئا�سة ال�سيد اأحمد قريع اأبو العالء، ثار خالف قانوين يف مدى د�ستوريتها، 
بحيث طغى احلديث عن د�ستورية هذه احلكومة على احلديث عن مدى د�ستورية اإعالن حالة الطوارئ 

)97( وهذا ما مل يح�سل لغاية االآن، فالرئي�س اأبو مازن يرف�س العودة للتفاو�س يف ظل اال�ستيطان، بل واّتخذ اإجراء فرديًا بعيدًا 
عن التفاو�س بذهابه لالأمم املتحدة وطلب الع�سوية لدولة فل�سطني على الرغم من معار�سة احلكومة "االإ�سرائيلية" واالإدارة 

االأمريكية. 
)98( مقابلة، �سقر اجلبايل، مرجع ال�سابق.

بتاريخ   ،)0( العدد  الفل�سطينية،  الوقائع  من   )4( ال�سفحة  على  املن�سور   ،2002 ل�سنة  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون   )99(
.2002/7/7

)100( مقابلة مع �سقر اجلبايل، مرجع ال�سابق.
)101( حيث يقول ال�سيد اأحمد قريع يف هذا ال�سدد يف مقابلة مع وكالة رويرتز م�سار اإليها يف �سحيفة القد�س، العدد 12259 
بتاريخ 2003/10/6: اأنه �سكل احلكومة بعدما اأعلن الرئي�س عرفات عن �سرورة ت�سكيل حكومة طوارئ يف ظل توتر الو�سع االأمني 

عقب تفجري فل�سطينية نف�سها يف مطعم مبدينة حيفا يوم ال�سبت 2003/10/3، ما اأودى بحياة 19 "اإ�سرائيليًا".
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بحد ذاته، و�سياأتي الباحث على بحث حكومة الطوارئ امل�سكلة حينها يف الفرع الثالث من هذا املطلب.

بناء على ما تقدم، ميكن ا�ستخال�س املربرات التي ا�ستند اإليها الرئي�س عرفات يف اإعالنه مر�سوم حالة 
الطوارئ باالآتي:

قبل . 1 من  امل�ستهدفة  االأمنية  االأجهزة  دور  غياب  ظل  يف  فل�سطني  يف  والفلتان  الفو�سى  حالة 
»اإ�سرائيل«.)102(

ا�ستقالة اأبو مازن -الذي جاء تعديل القانون االأ�سا�سي با�ستحداث من�سبه »من�سب رئي�س الوزراء«؛ . 2
ب�سبب عدم و�سوح ال�سالحيات املمنوحة له، ما ت�سبب بخالف بني اأبو مازن وعرفات.)103(

وهنا يثور بحث مدى اتفاق هذه االأ�سباب مع االأ�سباب التي ن�س عليها القانون االأ�سا�سي املعدل كاأ�سباب 
الإعالن حالة الطوارئ، وهي حاالت احلرب اأو الغزو اأو الع�سيان امل�سلح اأو الكوارث الطبيعية.

بدايًة، اإن الو�سع الفل�سطيني ب�سكل عام ا�ستثنائي ب�سبب وجود االحتالل،)104( وعدم متكن ال�سلطة من 
ب�سط �سيادتها على كامل الرتاب الفل�سطيني، وعندها ي�سبح احلديث عن نظرية الظروف اال�ستثنائية 
دام  ما  �سيبقى  اأ�ساًل  ا�ستثنائي  و�سع  اأمرًا ال جدوى منه يف ظل  الطوارئ  اأو حالة  ال�سرورة  اأو حالة 
اأن  ال�سلطة عليها  اأن  ال�سلطة مار�ست �سالحيات عدة يف ظل االحتالل، ف�ساًل عن  االحتالل.  لكن، 

متار�س �سالحياتها اأ�ساًل حتت االحتالل اإىل حني الو�سول اإىل الدولة العتيدة.

فاالحتالل  اال�ستثناء،  ا�ستثناء  يف  البحث  ينبغي  اأنه  مبعنى  مبقاديرها،  تقدر  االأمور  فاإن  هنا،  من 
االحتالل  غري  من  طارئة  حالة  ت�سكل  اأن  ميكن  اأخرى  اأمورًا  هناك  اأن  اال�ستثناء  وا�ستثناء  ا�ستثناء، 
ويف  االحتالل،  اأن متار�س �سالحيات يف ظل  عليها  اأ�سري،  كما  فال�سلطة  للدولة،  القومي  االأمن  تهدد 
هذا االإطار يقول ال�سيد اأحمد قريع اأبو العالء عند �سوؤاله عن �سبب كون احلكومة هي حكومة طوارئ 
التي �سكلت عقب اإعالن حالة الطوارئ العام 2003: »اإن الو�سع اال�ستثنائي الذي منر به حاليًا والذي 
متر به املنطقة وااللتزامات املرتتبة علينا ت�ستدعي اإعالن حالة الطوارئ، وهذا ما تو�سل اإليه الرئي�س 
يا�سر عرفات، واإعالن هذه احلالة ي�ستجيب للبند ال�سابع من القانون االأ�سا�سي للد�ستور الفل�سطيني 
املوؤقت ملواجهة التحديات ال�سعبة التي متر بها الق�سية الفل�سطينية«، موؤكدًا اأن الهدف من احلكومة 

هو مواجهة التحديات والفو�سى من اأجل اإر�ساء دعائم النظام والقانون.)105(

)102( �سحيفة القد�س.  العدد 12265، بتاريخ 2003/10/12، �س 26.
)103(مقابلة مع عا�سم خليل، مرجع �سابق.

)104( �سحيفة القد�س.  العدد 12265، مرجع �سابق، �س26.  واأنظر اأي�سًا: عزام اأبو ال�سعود، �سحيفة القد�س، العدد 12262، 
بتاريخ 2003/10/9، �س 19.

)105( مقابلة لل�سيد اأحمد قريع "اأبو عالء"، رئي�س "حكومة الطوارئ"، �سحيفة القد�س، بتاريخ 2003/10/7، العدد
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يف  عرفات  يا�سر  الراحل  الرئي�س  اإليها  ا�ستند  التي  االأ�سباب  اأن  الباحث  يرى  �سبق،  ما  على  بناًء 
اإعالنه حلالة الطوارئ لي�ست من االأ�سباب املن�سو�س عليها يف املادة 1/110 من القانون االأ�سا�سي 
املعدل، فحالة االجتياحات »االإ�سرائيلية« اأمر متوقع، ففي ظل االحتالل ت�سبح االجتياحات والعمليات 
الع�سكرية من دولة االحتالل اأمرًا متوقعًا، وال�سلطة مار�ست العديد من ال�سالحيات يف ظل االحتالل، 
اأ�سد خطورة، وعلى الرغم من ذلك مل تعلن حالة  اأن الو�سع االأمني يف العام 2002 كان  ف�ساًل عن 
الطوارئ!،)106( والفلتان االأمني احلا�سل حينها ال يرقى اإىل ع�سيان م�سلح كالذي ح�سل يف غزة العام 

2007، جماعات م�سلحة ت�ستهدف املقار االأمنية بق�سد ال�سيطرة عليها.

اأما ا�ستقالة اأبو مازن فاإنها ال ت�سكل اأي خطر ج�سيم ال ميكن تداركه، فكان باإمكان الرئي�س الراحل 
�سيبقون  اأبو مازن وحكومته  اأن  بت�سكيل حكومة جديدة، ف�ساًل عن  يكلفه  للوزراء  اآخر  رئي�س  اختيار 
حكومة ت�سري اأعمال حلني تاأدية الوزارة اجلديدة اليمني الد�ستورية، وهذا ما اأكده مر�سوم رقم 17 ل�سنة 
2003 ب�ساأن قبول ا�ستقالة الرئي�س عبا�س،)107( فالفراغ الد�ستوري اأمر غري وارد، اإ�سافة اإىل اأن الفرتة 
الزمينة الفا�سلة بني قبول ا�ستقالة حممود عبا�س واإعالن حالة الطوارئ هي �سهر، فاإذا كانت ت�سكل 
ا�ستقالة رئي�س الوزراء حالة طارئة، فلماذا االنتظار هذه املدة؟! اإ�سافة اإىل ذلك، مل تّتخذ ال�سلطة 
التنفيذية اأثناء اإعالن حالة الطوارئ اإجراءات ا�ستثنائية �سوى اإجراءات ت�سكيل حكومة الطوارئ.)108(

ل�سنة   18 رقم  مر�سوم  على  ال�سكلية  ال�سروط  انطباق  مدى  الثاين:  الفرع 
2003

كما اأ�سري يف املبحث االأول من هذه الدرا�سة، فاإن املر�سوم القا�سي باإعالن حالة الطوارئ يجب اأن تتوافر 
فيه جمموعة من ال�سروط، وهي: حتديد مدة حالة الطوارئ، والهدف منها، واملنطقة التي ت�سملها.

الهدف  اأنه مل يحدد  يتبني  الطوارئ،  اإعالن حالة  ب�ساأن  ل�سنة 2003  اإىل مر�سوم رقم 18  وبالرجوع 
من اإعالنها، ومل يحدد مدتها كما تقت�سي ذلك املادة 110 من القانون االأ�سا�سي املعدل، االأمر الذي 
يو�سمه بعدم الد�ستورية من هذه الناحية اأي�سًا.  وقد حدد املر�سوم املنطقة التي ت�سملها حالة الطوارئ 
وهي كامل فل�سطني، وعلى وجوب عر�س االإجراءات والتدابري التي اّتخذت يف ظل حالة الطوارئ على 
املجل�س الت�سريعي.  لكنه مل يحدد وقت عر�س هذه االإجراءات.  على اأية حال، فاإن هذه االإجراءات 
تعر�س يف اأول اجتماع يعقده املجل�س بعد اإعالن حالة الطوارئ، اأو يف جل�سة التمديد اأيهما اأ�سبق،)109( 

)106(مقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.
)107(مر�سوم رقم 17 ل�سنة 2003 ب�ساأن قبول ا�ستقالة رئي�س الوزراء حممود عبا�س، من�سور على ال�سفحة )39( من الوقائع 

الفل�سطينية، العدد)48(، بتاريخ 2003/1/29.
)108( انظر: الوقائع الفل�سطينية، العدد 48، مل ي�سر ذلك العدد اإىل اأي مرا�سيم اأو قرارات اّتخذت يف ظل حالة الطوارئ �سوى 

املرا�سيم املتعلقة بت�سكيل حكومة الطوارئ
)109( املادة 4/110 من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق.
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الت�سريعي.كما ن�س املر�سوم على  للمجل�س  اإلزاميًا، بل هو حق  العر�س لي�س  اأن هذا  اإىل  االإ�سارة  مع 
ت�سكيل حكومة طوارئ من ثماين وزارات �سيتم بحثها يف الفرع الثالث من هذا املطلب.

خال�سًة، اإن اأ�سباب اإعالن حالة الطوارئ العام 2003 مل تكن من االأ�سباب التي ن�ست عليها املادة 1/110 
من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، اإ�سافة اإىل اأن �سروط املر�سوم الرئا�سي ال�سكلية مل تتوافر يف 
مر�سوم رقم 18 ل�سنة 2003، فهو مل ين�س على املدة التي ت�سري خاللها حالة الطوارئ، ومل ين�س على 
الهدف من اإعالنها، االأمر الذي ي�سبغه ب�سبغة عدم الد�ستورية وخمالفة القانون االأ�سا�سي املعدل.

الفرع الثالث: مدى د�ستورية ت�سكيل حكومة طوارئ
ن�س املر�سوم الرئا�سي ال�سادر باإعالن حالة الطوارئ على ت�سكيل حكومة �سّماها حكومة الطوارئ، فما 

املق�سود بحكومة الطوارئ؟ وما مدى د�ستورية ت�سكيل مثل هذه احلكومة حتت ذاك امل�سّمى؟

ال�سلطة  فرئي�س  الوزراء(،  )جمل�س  احلكومة  ت�سكيل  طريق  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  ر�سم  بدايًة، 
اختياره كحد  تاريخ  اأ�سابيع من  بت�سكيل حكومته خالل خم�سة  ويكلفه  الوزراء،  رئي�س  يختار  الوطنية 
اأق�سى، وفور اختيار رئي�س الوزراء حكومته، عليه اأن يتقدم بطلب للمجل�س الت�سريعي للت�سويت على 
منحه ووزراءه الثقة، وبعد نيل الثقة من قبل املجل�س الت�سريعي، يحلف رئي�س الوزراء واأع�ساء املجل�س 
اليمني الد�ستورية اأمام رئي�س ال�سلطة الوطنية، وال يحق لهم قبل ذلك مبا�سرة مهامهم.)110(  وعليه، 

اإذا مل تتبع هذه االإجراءات اخلا�سة بت�سكيل احلكومة تعترب حكومة غري د�ستورية.
يف  بالن�س  كان  الطوارئ  حالة  اإعالن  عقب  الوطنية  ال�سلطة  لرئي�س  االأبرز  اال�ستثنائي  االإجراء  لعل 

)110( انظر املواد )65( و)66( و)67( و)79(، من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، م�سدر �سابق، حيث ن�ست املادة 65 
على اأن: "1- فور تكليفه من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يتوىل رئي�س الوزراء ت�سكيل حكومته خالل ثالثة اأ�سابيع من 
تاريخ اختياره، وله احلق يف مهلة اأخرى اأق�ساها اأ�سبوعان اآخران فقط.  2- اإذا اأخفق رئي�س الوزراء يف ت�سكيل حكومته خالل 
االأجل املذكور، اأو مل يح�سل على ثقة املجل�س الت�سريعي، وجب على رئي�س ال�سلطة الوطنية ا�ستبداله باآخر خالل اأ�سبوعني من 
تاريخ اإخفاقه، اأو من تاريخ جل�سة الثقة ح�سب مقت�سى احلال، وتنطبق على رئي�س الوزراء اجلديد االأحكام الواردة يف الفقرة 
)1( اأعاله"، وتن�ّس املادة 66 على اأن: "1- فور اختيار رئي�س الوزراء الأع�ساء حكومته، يتقدم بطلب اإىل املجل�س الت�سريعي لعقد 
جل�سة خا�سة للت�سويت على الثقة بهم بعد اال�ستماع واالنتهاء من مناق�سة البيان الوزاري املكتوب الذي يحدد برنامج احلكومة 
و�سيا�ستها، على اأن تعقد اجلل�سة يف موعد اأق�ساه اأ�سبوع من تاريخ الطلب.  2- يتم الت�سويت على الثقة برئي�س الوزراء واأع�ساء 
حكومته جمتمعني، ما مل تقرر االأغلبية املطلقة خالف ذلك.  3- متنح الثقة باحلكومة اإذا �سوتت اإىل جانبها االأغلبية املطلقة 
الأع�ساء املجل�س الت�سريعي".  وتن�ّس املادة 67 على اأن: "بعد احل�سول على الثقة بهم وقبل مبا�سرة اأعمالهم، يوؤدي رئي�س الوزراء 
واأع�ساء حكومته اأمام رئي�س ال�سلطة الوطنية اليمني الد�ستورية املن�سو�س عليها يف املادة 35 من القانون االأ�سا�سي".  وتن�ّس 
اأو عنه وعن  الوزراء،  الثقة عن رئي�س  املطلقة الأع�سائه بحجب  باالأغلبية  الت�سريعي  املجل�س  "1. عند قيام  اأن:  املادة 79 على 
اأع�ساء حكومته جمتمعني، يقدم رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بدياًل خالل مهلة اأق�ساها اأ�سبوعان تبداأ من تاريخ حجب 
الثقة، ويخ�س رئي�س الوزراء اجلديد الأحكام هذا الباب.  2- حال قيام املجل�س الت�سريعي بحجب الثقة عن واحد اأو اأكرث من 
اأع�ساء احلكومة يقدم رئي�س الوزراء بدياًل يف اجلل�سة التالية على اأال يتجاوز موعدها اأ�سبوعني من تاريخ حجب الثقة.  3- اأ. ُيعد 
تعدياًل وزاريًا اأي اإ�سافة اأو تغيري يطال حقيبة وزارية اأو وزيرًا اأو اأكرث من اأع�ساء جمل�س الوزراء ما دام مل يبلغ ثلث عددهم.  3- 
ب.عند اإجراء تعديل وزاري اأو اإ�سافة اأحد الوزراء اأو ملء ال�ساغر الأي �سبب كان، يتم تقدمي الوزراء اجلدد خالل مدة اأق�ساها 
اأ�سبوعان من تاريخ التعديل اأو ال�سغور للمجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها للت�سويت على الثقة بهم وفقًا الأحكام هذه املادة.  

4- ال يجوز لرئي�س الوزراء اأو الأي من الوزراء ممار�سة مهام من�سبه، اإال بعد احل�سول على الثقة به من املجل�س الت�سريعي".
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مر�سوم اإعالن حالة الطوارئ على ت�سكيل حكومة الطوارئ ثار خالف قانوين حول مدى د�ستوريتها، 
فرئي�س احلكومة واأع�ساء حكومته اأدوا اليمني الد�ستورية اأمام رئي�س ال�سلطة الوطنية قبل اأن مينحوا 
اأبو عالء رئي�س حكومة الطوارئ بطلب للمجل�س  ثقة املجل�س الت�سريعي، على الرغم من تقدم ال�سيد 
اعتربوا احلكومة  الت�سريعي حينها  املجل�س  اأع�ساء  لكن غالبية  الثقة،  للت�سويت على منح  الت�سريعي 

د�ستورية وال حتتاج لثقة املجل�س الت�سريعي.)111(
القانون االأ�سا�سي املعدل الذي ينظم ت�سكيل �سلطات الدولة  اأ�سا�س له يف  وم�سّمى حكومة الطوارئ ال 
ت�ستكمل  مل  التي  احلكومة  باأنها:  الطوارئ  بحكومة  املق�سود  حتديد  ميكن  وعليه،  واخت�سا�ساتها. 
ب�سبب وجود حالة  الت�سريعي  املجل�س  الثقة من  بنيل  املعدل  االأ�سا�سي  للقانون  ت�سكيلها وفقًا  اإجراءات 

طارئة، ويكون هدفها مقت�سرًا على مواجهة احلالة الطارئة.)112(

املعدل ر�سم  االأ�سا�سي  الطوارئ، فالقانون  ت�سكيل حكومة  الباحث عدم د�ستورية  بناء على ما �سبق، يرى 
حكومة  ت�سكيل  على  بالن�س  ياأِت  مل  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  اأن  اإىل  اإ�سافة  احلكومة،  لت�سكيل  الطريق 
طوارئ يف ظل حالة الطوارئ، واإن كان القانون االأ�سا�سي مينح ال�سلطة التنفيذية اّتخاذ اإجراءات وتدابري 
احلالة  ملواجهة  يلزم  ال  اّتخاذه  التحديد،  وجه  على  االإجراء  هذا  اأن  اإال  الطوارئ،  حالة  اأثناء  ا�ستثنائية 
ملواجهة  الالزم  بالقدر  االأ�سا�سي  القانون  اأحكام  ببع�س  العمل  تعليق  باإمكانية  القول  ميكن  حتى  الطارئة 
حالة الطوارئ، علمًا اأنه مل يتم تعليق العمل باأيٍّ من تلك املواد حينها، ومن خالل العر�س ال�سابق تبني عدم 
وجود �سبب حقيقي وفق ما جاء يف املادة 110 من القانون االأ�سا�سي املعدل الإعالن حالة الطوارئ اأ�ساًل.)113(

املطلب الثاين: مر�سوم رقم 9 ل�سنة 2007 ب�ساأن اإعالن حالة الطوارئ
رقم  الرئا�سي  املر�سوم  العام 2007 مبوجب  الطوارئ  اإعالن حالة  د�ستورية  املطلب مدى  يتناول هذا 
اإعالن  باجتاه  دفعت  التي  االأ�سباب  االأول  الفرع  يتناول  اأفرع،  ثالثة  وذلك من خالل  ل�سنة 2007،   9
حالة الطوارئ وبيان مدى د�ستوريتها، ويبحث الفرع الثاين يف مدى توافر ال�سروط ال�سكلية التي ن�س 
عليها القانون االأ�سا�سي املعدل على مر�سوم رقم 9 ل�سنة 2007، ويبحث الفرع االأخري بع�س االإجراءات 
والتدابري اال�ستثنائية، ومن �سمنها ت�سكيل حكومة طوارئ ومدى د�ستورية هذه االإجراءات، اإ�سافة اإىل 

البحث يف مدى د�ستورية ت�سكيل حكومة الطوارئ.

)111( عبد الكرمي اأبو �سالح، وزير عدل فل�سطيني اأ�سبق، �سحيفة القد�س، العدد 12262، مرجع �سابق، �س 1.
)112( يف هذا االإطار يقول ال�سيد اأحمد قريع يف مقابلة مع �سحيفة الد�ستور االأردنية: اإن هدف حكومة الطوارئ "و�سع حد 
للفو�سى والفلتان التي تعم ال�سارع واالإدارة الفل�سطينية"، م�سار اإليه لدى: �سحيفة القد�س، العدد 12261، مرجع �سابق، �س 26
بعدم  راأيهم  اأبدوا  الذين  ال�سوراين  راجي  واملحامي  الن�سر  اأبو  الرحمن  عبد  واملحامي  الوحيدي  فتحي  للدكتور  راأي   )113(
pchr، http://www.pchrgaza.org/ االإن�سان  حلقوق  الفل�سطيني  املركز   ،2003 العام  الطوارئ  حكومة  ت�سكيل  د�ستورية 

arabic/law_draft_7_10.htm، تاريخ الزيارة: 2012/10/1، ال�ساعة: 9:30.
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الفرع الأول: مدى د�ستورية اأ�سباب اإعالن حالة الطوارئ العام 2007
العامة  االنتخابات  لها يف  اأول ظهور  الت�سريعي يف  املجل�س  اأغلبية مقاعد  ح�سلت حركة حما�س على 
الفل�سطينية، االأمر الذي خّولها بت�سكيل حكومة فل�سطينية »احلكومة العا�سرة«، وهنا اأ�سبحت موؤ�س�سة 
الرئا�سة برئا�سة ال�سيد حممود عبا�س )حركة فتح( تختلف يف االجتاه ال�سيا�سي واحلزبي مع الراأ�س 

الثاين لل�سلطة التنفيذية )حركة حما�س(.)114(

تعر�ست احلكومة اجلديدة حل�سار من قبل الغرب، ومت جتفيف منابع متويل ال�سلطة اإىل حني التزام 
احلكومة اجلديدة ببيان اللجنة الرباعية باالعرتاف بـ»اإ�سرائيل«، ونبذ »العنف«، وااللتزام باالتفاقيات 
املوقعة.  رف�ست احلكومة هذه ال�سروط، والو�سع يف فل�سطني ما زال مرتهاًل اأمنيًا واقت�ساديًا، يف ظل 
ذلك كان الو�سع االأمني على وجه اخل�سو�س متوترًا بني حما�س وفتح، من ا�ستباكات متقطعة، وخطف 

متبادل ... .

يف ظل ذلك، دعت اململكة العربية ال�سعودية حركتي حما�س وفتح اإىل حوار يجمعهما يف مكة، اأعقبه 
توقيع »اتفاق مكة« بني حما�س وفتح، �سكلت على اإثره حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 7 �سباط 2007، 
التابعة  الع�سكرية  انهار االتفاق، ففي �سبيحة 14 حزيران 2007، قامت املجموعات  لكن �سرعان ما 
حلركة حما�س، مبهاجمة مقار االأجهزة االأمينة يف قطاع غزة و�سيطرت عليها، االأمر الذي دعا الرئي�س 
عبا�س الإعالن اإقالة حكومة الوحدة الوطنية،)115( واإعالن حالة الطوارئ،)116( وت�سكيل حكومة طوارئ 
برئا�سة الدكتور �سالم فيا�س،)117( واأ�سدر، م�ستندًا اإىل هذا االإعالن، العديد من الت�سريعات، اإ�سافة 

اإىل اتخاذ العديد من االإجراءات اال�ستثنائية مت بحث اأحدها وهو االعتقال.

اإن ما قامت به  املجموعات الع�سكرية التابعة حلركة حما�س يف قطاع غزة هو ع�سيان م�سلح مل ميكن 
االأجهزة االأمنية من تنفيذ اأوامر الرئي�س ب�سفته القائد االأعلى لها؛)118( مَينح الرئي�س �سالحية اإعالن 
حالة الطوارئ ح�سب ن�س املادة 1/110 من القانون االأ�سا�سي املعدل، وعليه ي�سبح ال�سبب الذي ا�ستند 
اإليه الرئي�س اأبو مازن وهو الع�سيان امل�سلح يف قطاع غزة الإعالنه حالة الطوارئ د�ستوريًا، ويتفق مع 

ن�س املادة 1/110 من القانون االأ�سا�سي املعدل.

ومن ناحية �سيا�سية، يرى الباحث اأن اإعالن حالة الطوارئ يف العام 2007 عقب الع�سيان امل�سلح يف قطاع 

)114( ريا�س عي�سى، مرجع �سابق، �س 109. 
)115( مر�سوم رقم )8( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإقالة حكومة الوحدة الوطنية، من�سور على ال�سفحة )5( من الوقائع الفل�سطينية، 

العدد )71( بتاريخ 2007/8/9.
)116(  مر�سوم رقم )9( ل�سنة 2007، م�سدر �سابق. 

)117( مر�سوم رقم )10( ل�سنة 2007 ب�ساأن ت�سكيل حكومة اإنفاذ ت�سريعات وتعليمات الطوارئ، من�سور على ال�سفحة )7( من 
الوقائع الفل�سطينية، العدد )71(، بتاريخ 2007/8/9.

)118( اأحمد عبد احلفيظ.  مرجع �سابق، �س 251.
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غزة، على الرغم من د�ستورية �سبب اإعالنها، فاإنه مل يكن هناك داٍع الإعالنها، فتعليمات الرئي�س واأوامره 
ب�ساأن حالة الطوارئ لن تنفذ يف غزة، ب�سبب خ�سوعه ل�سيطرة القوات التابعة حلركة حما�س.  ف�ساًل عن 
عدم وجود اأي تهديد فعلي يف ال�سفة الغربية ي�ستدعي �سمولها مبر�سوم اإعالن حالة الطوارئ حينها.)119(

الفرع الثاين: مدى انطباق ال�سروط ال�سكلية على مر�سوم رقم 9 ل�سنة 2007
ن�س القانون االأ�سا�سي املعدل على جمموعة من ال�سروط ال�سكلية الواجب توافرها يف مر�سوم اإعالن 
مدى  فما  ت�سملها،  التي  واملنطقة  منها،  املعلن  والهدف  �سريانها،  مدة  حتديد  وهي  الطوارئ،  حالة 

انطباق هذه ال�سروط على مر�سوم رقم 9 ل�سنة 2007 ب�ساأن اإعالن حالة الطوارئ؟

حالة  »اإعالن  فيه:  وجاء  اإعالنها  مربر  على   2007 ل�سنة   9 رقم  الطوارئ  حالة  اإعالن  مر�سوم  ن�س 
قطاع  يف  الإجرامية  احلرب  ب�سبب  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  جميع  يف  الطوارئ 
غزة، وال�ستيالء على مقار اأجهزة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، والنقالب الع�سكري 
والع�سيان امل�سلح من امليل�سيات اخلارجة عن القانون على ال�سرعية الفل�سطينية«، وحدد 
الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  جميع  يف  الطوارئ  حالة  »اإعالن  فيه:  جاء  حيث  الزمنية،  فرتتها  املر�سوم 

الفل�سطينية ... وملدة ثالثني يومًا«.

كما ن�س على الهدف املعلن منها حيث جاء يف املر�سوم: »اإعالن حالة الطوارئ يف جميع اأرا�سي ال�سلطة 
املوؤ�س�سات  وحماية  للمواطنني  وال�ستقرار  الأمن  حتقيق  بهدف   ... الفل�سطينية  الوطنية 
الطوارئ وهي كامل فل�سطني  ت�سملها حالة  التي  املر�سوم املنطقة  ال�سرعية الفل�سطينية«، وحدد 
الفل�سطينية«،  الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  »اإعالن حالة الطوارئ يف جميع  فيه:  حيث جاء 
لكن املر�سوم مل ين�س على وجوب عر�س االإجراءات والتدابري اال�ستثنائية على املجل�س الت�سريعي يف 
الذي ن�س على  ل�سنة 2003  رقم 18  الطوارئ، بخالف مر�سوم  اإعالن حالة  بعد  يعقدها  اأول جل�سة 
وجوب عر�س االإجراءات والتدابري التي اّتخذت يف ظل حالة الطوارئ على املجل�س الت�سريعي، وذلك ال 
يعيب املر�سوم د�ستوريًا، فال�سلطة التنفيذية غري ملزمة بعر�س هذه االإجراءات والتدابري على املجل�س 
الت�سريعي، فذلك حق للمجل�س الت�سريعي هو من يقرر ا�ستخدامه يف اأول جل�سة يعقدها بعد اإعالن حالة 

الطوارئ اأو يف جل�سة التمديد اأيهما اأقرب، واإال �سقط حقه با�ستعماله.

االأ�سا�سي  القانون  اإعالن حالة الطوارئ هذا، جاء متفقًا �سكاًل مع ن�سو�س  اأن مر�سوم  الباحث  يرى 
ت�سري خاللها  زمنية  بتحديده مدة  اتفق  فقد  اأخرى،  بع�س اجلوانب، وخمالفًا يف جوانب  املعدل يف 
حالة الطوارئ وهي 30 يومًا، واتفق اأي�سًا بتحديده الهدف املعلن من اإعالن احلالة وهو حتقيق االأمن 

واال�ستقرار وحماية املوؤ�س�سات ال�سرعية الفل�سطينية.

)119(  ريا�س عي�سى.  مرجع �سابق، �س 119.



92

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

وعلى الرغم من حتديد املر�سوم للمنطقة التي ت�سملها حالة الطوارئ وهي كامل فل�سطني، فاإنه كان 
يجب ق�سر اإعالن حالة الطوارئ على قطاع غزة مكان حدوث الع�سيان وتهديد املوؤ�س�سات ال�سرعية 
املتحقق فعاًل.  اأما يف ال�سفة، فال خطر فعليًا متحققًا، والقول باأن االأحداث يف غزة �ستمتد اإىل ال�سفة 
اأمٌر خمالف ل�سروط اإعالن حالة الطوارئ، التي ت�سرتط اأن يكون اخلطر متحققًا فعليًا يف املنطقة التي 
ي�سملها املر�سوم. وعليه، فاإن جعل املر�سوم �ساماًل لل�سفة الغربية اأمٌر يو�سمه بعدم الد�ستورية ملخالفة 
�سروط اإعالن احلالة الطارئة.)120(  مع االإ�سارة اإىل ا�ستحالة تطبيق ت�سريعات وتعليمات الطوارئ يف 

غزة ب�سبب قيام الع�سيان امل�سلح هناك.

الت�سريعي  امل�سمون  ذات  ال�ستثنائية  والتدابري  الإجراءات  الثالث:  الفرع 
التي اّتخذت يف ظل حالة الطوارئ ومدى د�ستوريتها

الوزراء«  وجمل�س  »الرئي�س  براأ�سيها  التنفيذية  ال�سلطة  يخّول  الطوارئ  حالة  اإعالن  اأن  �سابقًا  تبني 
�سالحيات واإجراءات ا�ستثنائية ملواجهة حالة الطوارئ، �سواء اأكانت ت�سريعية، اأم فردية، اأم منع ممار�سة 
بع�س االأفعال دون احل�سول على ترخي�س م�سبق.  ويف هذا املطلب، �سيتم تناول االإجراءات ذات امل�سمون 

الت�سريعي التي �سدرت عن رئي�س ال�سلطة يف الفرتة ما بني 14 حزيران 2007 و15 متوز 2007.

اأوًل: الإجراءات ذات امل�سمون الت�سريعي املتعلقة بالقطاع الأمني
املرا�سيم  من  العديد  الطوارئ،  حالة  اإعالن  مر�سوم  اإىل  باال�ستناد  عبا�س،  حممود  الرئي�س  اأ�سدر 
الت�سريعية التي تهدف اإىل �سبط الو�سع االأمني، بغية احلفاظ على االأمن واال�ستقرار وحماية املوؤ�س�سات 
ال�سادرة عن رئي�س  الت�سريعي  امل�سمون  االإجراءات ذات  يلي عر�س جلميع  لل�سلطة، وفيما  ال�سرعية 

ال�سلطة واملتعلقة بالو�سع االأمني:

قرار رقم 257 ل�سنة 2007 ب�ساأن القوة التنفيذية وملي�سيات حما�س:)121(. 1
اأ�سدر الرئي�س حممود عبا�س هذا القرار بتاريخ 16 حزيران 2007 يف مدينة رام اهلل، باال�ستناد اإىل 
اعترب مبوجبه  القرار،  ديباجة  كما جاء يف  العامة  للم�سلحة  الطوارئ وحتقيقًا  اإعالن حالة  مر�سوم 
القوة التنفيذية واملجموعات الع�سكرية التابعة حلركة حما�س خارجًة عن القانون، ون�س على معاقبة 
كل من تثبت له �سلة بهذه اجلماعات.  وعليه، يعاقب اأع�ساء القوة التنفيذية وملي�سيات حما�س ومن 
له عالقة بهم باال�ستناد اإىل ن�سو�س قانون العقوبات ال�ساري ذات العالقة.)122(  كما اأ�سدر الرئي�س 

)120( على الرغم من اإعالن حالة الطوارئ يف جميع فل�سطني، فاإن الت�سريعات واالإجراءات التي اّتخذت مل تكن �سارية يف غزة، 
بل ومل تكن ال�سلطة قادرة على فر�س اإلزاميتها؛ ب�سبب وجود الع�سيان امل�سلح.

)121( قرار رقم 252 ل�سنة 2007، املن�سور على ال�سفحة )33( من الوقائع الفل�سطينية، العدد )71(، بتاريخ 9/ 2007/8
)122(املادة 135-153 من قانون العقوبات االأردين رقم 16 ل�سنة 1960، م�سدر �سابق، التي حتدد اجلرائم الواقعة على اأمن 

الدولة الداخلي والعقوبات املقررة لها.
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باال�ستناد اإىل هذا القرار، قرارًا األغى مبوجبه التعيينات ال�سادرة الأع�ساء القوة التنفيذية وملي�سيات 
حما�س، كما ن�س على ف�سخ كافة عقودهم يف الوظيفة احلكومية، االأمر الذي فتح بابًا لف�سل الكثري من 

املوظفني احلكوميني بحجج اأمنية.

اإعالن حالة الطوارئ، لكن تطبيقه يف ال�سفة  اأن هذا املر�سوم جاء متفقًا والهدف من  يرى الباحث 
الغربية اأمر غري د�ستوري ومعيب، حاله كحال �سمول مر�سوم اإعالن حالة الطوارئ لل�سفة الغربية، مع 
الفل�سطينية غري  لل�سلطة  التابعة  القرارات يف غزة م�ستحيل، فاالأجهزة االأمنية  اأن تطبيق هذا  العلم 

موجودة يف قطاع غزة منذ 2007 واإىل اليوم، وقرارات الرئي�س اخلا�سة بالقطاع ال تطبق مطلقًا.

اإن �سريان هذه االإجراءات لغاية االآن يف ال�سفة الغربية، اأمر غري د�ستوري، فقد اأ�سري �سابقًا، اإىل اأن 
اإجراءات وتدابري حالة الطوارئ تنتهي بانتهاء مدتها.

املر�سوم رقم 17 ل�سنة 2007 ب�ساأن حظر كافة امللي�سيات امل�سلحة والت�سكيالت الع�سكرية اأو �سبه . 2
الع�سكرية ال�سادر بتاريخ 26 حزيران 2007:)123(.

مبوجب هذا املر�سوم، فاإنه تتم معاقبة من تثبت له �سلة مبثل هذه اجلماعات اأيًا كانت تابعيتها، فلم 
الت�سكيالت  كافة  �سمل  املر�سوم  هذا  ومبوجب  بل  فقط،  حما�س  ملي�سيات  حظر  على  االأمر  يقت�سر 
الع�سكرية غري النظامية، وتتم معاقبتهم باال�ستناد اإىل ن�سو�س قانون العقوبات ذات العالقة.  وحال 
هذا املر�سوم، كغريه من املرا�سيم والقرارات االأمنية، ال يجب د�ستوريًا اأن يتم تطبيقه يف ال�سفة، وغري 

قابل للتطبيق يف غزة فعليًا.
املر�سوم رقم 28 ل�سنة 2007 ب�ساأن اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري يف حالة الطوارئ:)124(. 3

ع هذا املر�سوم من اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري املحدد مبوجب القانون االأ�سا�سي املعدل وقانوين  و�سَّ
العقوبات واالإجراءات الثوريني، بجعله ي�سمل كل من يعتدي على موؤ�س�سات ال�سلطة بغ�س النظر عن كونه 
مدنيًا اأم ع�سكريًا، وقد اأعطى هذا املر�سوم جميع اأفراد االأجهزة االأمنية �سفة ال�سابطة الق�سائية، وعلق 

العمل مبوجبه باأحكام املادتني 101 و107 من القانون االأ�سا�سي املعدل.)125(
اإن كان هذا املر�سوم ي�سدق عليه ما اأ�سري من و�سع القرارات واملرا�سيم االأمنية ال�سابق ذكرها، اإال اأنه 
يعترب اأخطرها؛ فقد و�سع من �سالحيات االأجهزة االأمنية، وو�سع �سالحية املحاكم الع�سكري، خمالفًا 
بذلك حق الفرد يف اللجوء اإىل قا�سيه الطبيعي.  ويرى الباحث اأن ال مربر لزيادة ال�سالحيات الع�سكرية 

)123(مر�سوم رقم 17 ل�سنة 2007، املن�سور على ال�سفحة )16( من الوقائع الفل�سطينية، العدد )71(، بتاريخ 9/ 2007/8.
)124( مر�سوم رقم 28 ل�سنة 2007، من�سور على ال�سفحة )63( من الوقائع الفل�سطينية، العدد )73(، بتاريخ 2007/9/13.

)125(تن�ّس املادة 101 على اأن: "1- امل�سائل ال�سرعية واالأحوال ال�سخ�سية تتوالها املحاكم ال�سرعية والدينية وفقًا للقانون.  
2- تن�ساأ املحاكم الع�سكرية بقوانني خا�سة، ولي�س لهذه املحاكم اأي اخت�سا�س اأو والية خارج نطاق ال�ساأن الع�سكري".  وتن�س 
املادة 107 على اأن: "يعني النائب العام بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بناًء على تن�سيب من املجل�س االأعلى للق�ساء.  2- يتوىل 

النائب العام الدعوى العمومية با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني ويحدد القانون اخت�سا�سات النائب العام وواجباته".
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�سواء االأجهزة االأمنية، اأو النيابة الع�سكرية، اأو الق�ساء الع�سكري.  فالق�ساء النظامي، والنيابة العامة 
املدنية، وال�سرطة املدنية، كانت كافية ل�سبط الو�سع االأمني على االأقل يف ال�سفة الغربية، حيث ال خطر 

يهدد االأمن والنظام العامني، واملر�سوم باأي حال مل ولن يطبق يف غزة فعليًا.)126(
وا�ستنادًا اإىل تعليق العمل باأحكام املادتني 101 و107 من القانون االأ�سا�سي املعدل، �سمل هذا التعليق 
تنظيم الق�ساء ال�سرعي، وتعيني النائب العام، على الرغم من اأن ال �سرورة تبيح ب�سكل موؤقت امل�سا�س 

بالق�ساء ال�سرعي اأو تعيني النائب العام دون قانون يحدد تنظيم قانوين جديد لهما.
ع مبوجبه من �سالحيات االأمن الوقائي،  اأ�سدر قرارًا بقانون و�سَّ اأن الرئي�س  وجتدر االإ�سارة هنا، اإىل 
ومنحهم �سفة ال�سابطة الق�سائية، باال�ستناد اإىل �سالحيته الت�سريعية اال�ستثنائية طبقًا للمادة 43 من 

القانون االأ�سا�سي املعدل، ال باال�ستناد اإىل �سالحياته يف ظل حالة الطوارئ.)127(

قرار رقم 11 ل�سنة 2007 ب�ساأن اإلغاء ترخي�س املركبات التابعة الأجهزة االأمن الفل�سطيني يف قطاع . 4
غزة، واإلغاء ترخي�س املركبات التابعة للوزارات هناك:)128(

اأُلغي مبوجب هذا القرار ترخي�س كافة املركبات التابعة للوزارات احلكومية والأجهزة االأمن الفل�سطينية 
يف قطاع غزة، كما األغى وثائق تاأمينها؛ وذلك ب�سبب ال�سيطرة عليها كما املقرات االأمنية والوزارات من 

قبل املجموعات الع�سكرية التابعة حلركة حما�س.

ن�سو�س  ببع�س  العمل  بتعليق  املتعلقة  الت�سريعي  امل�سمون  ذات  الإجراءات  ثانيًا: 
القانون الأ�سا�سي املعدل

الطوارئ، علق  اإعالن حالة  اإىل مر�سوم  باال�ستناد  اأربعة مرا�سيم،  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأ�سدر رئي�س 
مبوجبها العمل ببع�س ن�سو�س القانون االأ�سا�سي املعدل، وفيما يلي عر�س موجز لهذه املرا�سيم:

املر�سوم رقم 11 ل�سنة 2007 ب�ساأن تعليق العمل باملواد 65 و66 و67،)129( واملر�سوم رقم 12 ل�سنة 2007 
الذي  الع�سكري)131(  الق�ساء  ب�ساأن  ل�سنة 2007   28 رقم  ومر�سوم   )130(،79 باملادة  العمل  تعليق  ب�ساأن 
ت�سمن تعليق العمل باأحكام املادتني 101 و107، واملر�سوم رقم 18 ل�سنة 2007 ب�ساأن اإعفاء املواطنني 

يف املحافظات اجلنوبية من ال�سرائب والر�سوم.)132(
)126(يعترب البع�س اأن هذه املر�سوم جاء متفقًا واأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل )اأحمد عبد احلفيظ،  مرجع �سابق، �س 265(.
)127( قرار بقانون رقم 11 ل�سنة 2007 ب�ساأن منح �سفة ال�سابطة الق�سائية لالأمن الوقائي، املن�سور على ال�سفحة )6( من 

الوقائع الفل�سطينية العدد )74(، بتاريخ 2012000/9/6
)128( قرار رقم 11 ل�سنة 2007، من�سور على ال�سفحة )51( من الوقائع الفل�سطينية، العدد )71(، بتاريخ 2007/8/9.

)129( مر�سوم رقم 11 ل�سنة 2007، من�سور على ال�سفحة )8( من الوقائع الفل�سطينية، العدد )71(، بتاريخ 2007/8/9.  
)130( مر�سوم رقم 12 ل�سنة 2007، من�سور على ال�سفحة )9( من الوقائع الفل�سطينية، العدد )71(، بتاريخ 2007/8/9.  

)131( مر�سوم رقم 28 ل�سنة 2007، م�سدر �سابق.
)132( مر�سوم رقم 18 ل�سنة 2007، من�سور على ال�سفحة )17( من الوقائع الفل�سطينية، العدد )71(، بتاريخ 2007/8/9.
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اأ�سدر الرئي�س عبا�س املر�سوم رقم 11 ل�سنة 2007 بتاريخ 15 حزيران 2007 يف مدينة رام اهلل علق 
مبوجبه العمل باملواد 65 و66 و67 من القانون االأ�سا�سي املعدل، وذلك حتى ي�سبغ نوعًا من الد�ستورية 
على احلكومة التي كلف الدكتور �سالم فيا�س بت�سكيلها، من خالل اخت�سار اإجراء عر�سها على املجل�س 
املر�سوم رقم 10  بعد  املر�سوم جاء  اأن هذا  االأخري.  ويالحظ  قبل  الالزمة من  الثقة  لنيل  الت�سريعي 
املواد  بتعليق  فاته  اإجراّء قد  ي�ستدرك  اأن  اأراد  الطوارئ، فكاأن مر�سوم رقم 11  ت�سكيل حكومة  ب�ساأن 
املذكورة.)133( وتبع هذا املر�سوم مر�سوم رقم 12 ل�سنة 2007 علق مبوجبه العمل باملادة 79 من القانون 

االأ�سا�سي املعدل واملتعلقة باإجراءات ت�سكيل احلكومة اأي�سًا.

فنتيجة اخلالف ال�سيا�سي اأ�سبح من املحتوم وقتها عدم اإمكانية منح املجل�س الت�سريعي ذي الغالبية 
احلم�ساوية الثقة الأي حكومة ياأتي بها الرئي�س عبا�س قبل حتقيق الوحدة الوطنية.

ويف املر�سوم املتعلق باخت�سا�س الق�ساء الع�سكري امل�سار اإليه �سابقًا، علق الرئي�س العمل باأحكام املادتني 
101 و107 من القانون االأ�سا�سي املعدل، واملتعلقة بتو�سيع اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري بجعله ي�سمل 
جرائم خارج النطاق الع�سكري ويرتكبها مدنيون، واأعطى اخت�سا�س مبا�سرتها للنيابة الع�سكرية بداًل 
من النيابة العامة املدنية.  ومت تعليق العمل باأحكام املادة 88 من القانون االأ�سا�سي التي تق�سي بعدم 

جواز فر�س �سرائب اأو ر�سوم اأو االإعفاء منها اإال بقانون.

ما اأ�سري اإليه اآنفا من مرا�سيم، كان من اأخطر ما اأ�سدره رئي�س ال�سلطة باال�ستناد اإىل مر�سوم اإعالن 
يف  بيانه  مت  القرارات  اأو  املرا�سيم  هذه  مثل  م�سروعية  مدى  حول  قانوين  جدل  وثار  الطوارئ،  حالة 
املبحث االأول من هذه الدرا�سة، وبناًء على الروؤية التي تو�سل اإليها الباحث عند بحثه يف مدى م�سروعية 
تعليق العمل ببع�س اأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل يف ظل حالة الطوارئ التي تلخ�ست: »جواز التعليق 
مبا هو �سروري للحفاظ على كيان الدولة من االنهيار وب�سكل موؤقت غري م�ستمر، باالإ�سافة اإىل عدم 
جواز امل�س ببع�س الن�سو�س حتت اأي ظرف من الظروف«، فاإنه ينبغي بحث مدى تاأثري عدم ت�سكيل 
حكومة، وتاأثري عدم تو�سيع اخت�سا�س الع�سكر، وتاأثري ا�ستمرار دفع ال�سرائب من �سكان القطاع على 
تهديد االأمن القومي للدولة يف ذلك الوقت، ما قد يربر تعليق اأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل التي تقيد 
الرئي�س بت�سكيله احلكومة بوجوب منحها ثقة املجل�س الت�سريعي، وتقيده بقانون لتو�سيع اخت�سا�س اأي 

حمكمة اأو فر�س �سرائب اأو ر�سوم اأو االإعفاء منها.

بدايًة، اإن وجود احلكومة حاجة �سرورية ويتفق مع اأ�س�س نظام احلكم، فاحلكومة هي من تدير الدولة 
وحتفظ االأمن واال�ستقرار، وبدونها ال ت�سري املرافق العامة بانتظام واّطراد، وقد حدد القانون االأ�سا�سي 
نفذت  التي  الوطنية  الوحدة  اأُقيلت حكومة  امل�سلح يف قطاع غزة  الع�سيان  اإثر  ت�سكيلها.   اآلية  املعدل 

)133(انظر ن�س هذه املواد يف احلا�سية يف ال�سفحة  112 من الفرع االأول من املطلب االأول يف املبحث الثاين من هذه 
الدرا�سة.
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دون  البلد  واأ�سبحت  الع�سيان،  ذلك  اأع�سائها  وغالبية  رئي�سها  التابعة حلزب  الع�سكرية  املجموعات 
حكومة ت�سهر على تنفيذ القوانني وحتفظ اأمن املواطن، فكان ال بد، ويف ظل عدم اإمكانية ا�ستمرارها 

كحكومة ت�سيري ب�سبب الع�سيان امل�سلح يف القطاع، ت�سكيل حكومة تتوىل اإدارة البالد.

االأ�سا�سي  القانون  التي حددها  االآليات  تتبع  اأن  امل�ستحيل  االأو�ساع، كان من �سروب  لكن يف ظل تلك 
و�سل  الت�سريعي، فاخلالف  املجل�س  ثقة  على  ناحية ح�سولها  من  وبخا�سة  لت�سكيل احلكومة،  املعدل 

اأوجه بني الفرقاء، وعليه، فاإما ال حكومة واإما حكومة دون اّتباع االآليات القانونية لت�سكيلها.
فعاًل كان االأخري هو احلل، ت�سكيل حكومة دون ح�سولها على ثقة املجل�س الت�سريعي.  ومن ثم مت تعليق 
�سروري  الباحث  يراه  كما  هنا  فالتعليق  ت�سكيلها،  اآلية  حتدد  التي  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  اأحكام 
الإدارة البلد يف ظل تلك االأو�ساع.  لكن، كان باإمكان الرئي�س اأن يتبع اآليات اأكرث دميقراطية يف ت�سكيل 
احلكومة كاختيار اأع�سائها من اأطياف ال�سعب الفل�سطيني كافة، مبن فيهم اأع�ساء الكتل االإ�سالمية، 
اأو على االأقل الت�ساور معهم بهذا ال�ساأن مع من يريد ذلك، واأن يح�سر مهمتها فقط يف اإي�سال البلد لرب 
االآمان، واأن يتم اإبعادها عن احلياة ال�سيا�سية مبجرد انتهاء حالة الطوارئ، وهذا ما مل يح�سل! فتعليق 
ن�سو�س املواد 65 و66 و67 و79 ال يزال �ساريًا حتى االآن، واإال كيف يتم ت�سكيل احلكومات لغاية االآن؟! 

مع العلم اأنه مت ت�سكيل ما يزيد على ثالث حكومات منذ العام 2007 وحتى االآن  يف ال�سفة الغربية.
الطوارئ  حكومة  ت�سكيل  ثم  ومن  اأواًل،  التعليق  اإجراء  يتخذ  اأن  الرئي�س  على  كان  اأنه  الباحث  ي�سري 
املذكورة، وهذا ما مل يح�سل، فبتتبع مرا�سيم اإعالن حالة الطوارئ، وبخا�سة مر�سوم رقم 11 ل�سنة 
االأخري  اأن  يالحظ  احلكومة(،  ت�سكيل  )ب�ساأن   2007 ل�سنة   10 رقم  ومر�سوم  التعليق(  )ب�ساأن   2007
)رقم 10( قد �سبق االأول )رقم 11(، على الرغم من اأن االأول )رقم 11( هو االأ�سا�س الذي ي�ستند اإليه 

الثاين )رقم 10(.
ويرى البع�س اأن تلك احلكومة مل يكن لها داع اأ�ساًل، فالرئي�س وهو جزء اأ�سا�سي من اأركان ال�سلطة 
التنفيذية كان باإمكانه اإدارة البالد وحده ب�سفته رئي�س ال�سلطة التنفيذية يف ذلك الوقت، ودليل ذلك 

اأن الرئي�س غري ملزم با�ست�سارة جمل�س الوزراء عند اإعالنه حالة الطوارئ.)134(
اإن ا�ستخدام هذه االآلية )تعليق بع�س ن�سو�س القانون االأ�سا�سي ذات العالقة( اأمر له نتائج غري مقبولة 
ت�سكيل  باآلية  اخلا�سة  االأ�سا�سي  القانون  ن�سو�س  تعليق  ظل  ففي  الدميقراطية،  احلياة  �سعيد  على 
االإنفراد  على  التنفيذية  ال�سلطة  و�سجع  عام،  اأ�سل  اال�ستثناء،  قلب  اإىل  اأدى  اأمر  االآن،  اإىل  احلكومة 
ال�سيا�سي،)135(وهذا ما  اأمر يعزز االنق�سام  اأن ا�ستمرار تعليق تلك الن�سو�س  الباحث  باحلكم، ويرى 

ح�سل ويح�سل فعاًل.
)134( مقابلة مع حممد �سراقة، مرجع �سابق.  بخالف ذلك يرى الدكتور عبد احلميد متويل اأنه يف ال�سلطة التنفيذية الثنائية 
)التي ياأخذ بها القانون االأ�سا�سي املعدل( لي�س الأحد روؤو�سها اأن يّتخذ قرارًا ب�سكل م�ستقل عن االآخر فهما يتكامالن.  )عبد 

احلميد متويل، مرجع �سابق، �س 64(.
)135( مقابلة مع حممد خ�سر، مرجع �سابق.  انظر اأي�سًا: ريا�س عي�سى،  مرجع �سابق، 119.
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وبالن�سبة اإىل تعليق العمل باملادة 88 من القانون االأ�سا�سي املعدل، ال يرى الباحث اأي تهديد حقيقي على 
االأمن القومي لو مل يتم تعليقها، بل اإن تعليق تلك املادة يجعل احلكومة، ودون رقابة من اأحد، تفر�س 
ر�سومًا اأو �سرائب جديدة ح�سب تقديرها، وهذا ما ح�سل فعاًل، على الرغم من اأن تنظيم ذلك اأعطي 

ح�سرًا للقانون، ف�ساًل عن وجود قوانني �سرائب �سارية.)136(

الباحث يف مطلع  اأورده  ما  اإىل  ا�ستنادًا  اأي�سًا  له  الع�سكري، فال مربر  الق�ساء  تو�سيع اخت�سا�س  اأما 
هذا املطلب، فاأين اخلطر املتحقق بال�سفة واملَُتطلب تو�سيع حكم الع�سكر؟! وهل ميكن اأن يطبق ذلك 

املر�سوم على الرغم من مالءمته حلالة الع�سيان يف قطاع غزة فعليًا؟!

ي�ستخل�س الباحث اأن تعليق العمل ببع�س اأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل العام 2007، ال ي�ستند اإىل 
اأنه كان باالإمكان  واأن بع�سها على الرغم من �سرورته،اإال  انهيار البالد،  مربر �سحيح، غايته جتنب 

مواجهته بطريقة اأكرث دميقراطية، واأن ينتهي بانتهاء مدة حالة الطوارئ.

ثالثًا: الإجراءات ذات امل�سمون الت�سريعي املتعلقة بال�سوؤون املدنية
حالة  اإعالن  مر�سوم  اإىل  باال�ستناد  عدة  وقرارات  مرا�سيم  الوزراء  وجمل�س  عبا�س  الرئي�س  اأ�سدر 
الطوارئ متعلقة بال�ساأن املدين، منها: ما يتعلق باجلمعيات والهيئات اخلريية، ومنها ما يتعلق باالإعفاء 

من ال�سرائب، وفيما يلي عر�س موجز لهذه الت�سريعات:

مر�ســـوم رقـــم 16 ل�سنـــة 2007 ب�ســـاأن منـــح وزيـــر الداخليـــة �سلطـــة مراجعـــة جميـــع تراخي�ـــس . 1
اجلمعيات:)137(

خول هذا املر�سوم وزير الداخلية �سلطة مراجعة جميع تراخي�س اجلمعيات واملوؤ�س�سات والهيئات ال�سادرة 
عن وزارة الداخلية اأو اأية جهة حكومية اأخرى، اإ�سافة اإىل �سالحيته يف مراجعة وت�سويب اأو�ساع مثل 
بالتقدم  كافة،  االأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  املر�سوم  هذا  واألزم  واإغالقها،  واجلمعيات  الهيئات  هذه 
بطلبات اإعادة ترخي�س خالل اأ�سبوع من �سدور هذا املر�سوم، واإال اّتخذت االإجراءات القانونية بحقها.  
واأُتبع هذا املر�سوم بقرار رئا�سي م�ستند اإىل مر�سوم اإعالن حالة الطوارئ، وهذا املر�سوم فو�س الرئي�س 

مبوجبه وزير الداخلية اّتخاذ اإجراءات فورية �سد اجلمعيات التي متار�س ن�ساطات خمالفة للقانون.

ال�سرائب . 2 من  اجلنوبية  املحافظات  يف  املواطنني  اإعفاء  ب�ساأن   2007 ل�سنة   18 رقم  مر�سوم 
والر�سوم:)138(

)136( قانون �سريبة الدخل رقم 17 ل�سنة 2004، املن�سور على ال�سفحة )122( من الوقائع الفل�سطينية، العدد )53(، بتاريخ 
.2005/2/28

)137(  مر�سوم رقم 16 ل�سنة 2007، املن�سور على ال�سفحة )15( من الوقائع الفل�سطينية، العدد )71(، بتاريخ 2007/8/9.           
)138( مر�سوم رقم 18 ل�سنة 2007، م�سدر �سابق.
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مبوجب هذا املر�سوم، اأ�سبح مبقدور ال�سلطة التنفيذية فر�س اأو االإعفاء من الر�سوم من تلقاء نف�سها، 
ودون احلاجة اإىل قانون ينظمها كما ين�ّس القانون االأ�سا�سي املعدل، ون�س املر�سوم ب�سكل اأ�سا�سي على 

اإعفاء االأهايل يف املحافظات اجلنوبية من ال�سرائب على الوجه املبني فيه.

التي مير  ال�سعبة  الإن�سانية  للظروف  »نظرًا  ديباجته  كما جاء يف  املر�سوم  لهذا  الدافع  وكان 
بها اأبناوؤنا يف املحافظات اجلنوبية، وتخفيف اأعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم، 
تقرر...«.  لكن، الباحث يرى اأن الغاية من وراء هذا املر�سوم تكمن يف اإلزام املواطنني يف قطاع غزة 

بعدم دفع هذه ال�سرائب والر�سوم اإىل احلكومة املقالة التي ت�سيطر عليها حركة حما�س.

قرار جمل�س الوزراء رقم 26 ل�سنة 2007 ب�ساأن اإقرار اتفاقية م�سروع الدعم الطارئ للتجمعات . 3
ال�سكانية الفل�سطينية املحا�سرة نتيجة اجلدار الفا�سل واإحالتها للرئي�س:)139(

الطارئ  الدعم  م�سروع  اتفاقية  مبوجبه  اأقر   ،2007/7/2 بتاريخ  القرار  هذا  الوزراء  جمل�س  اأ�سدر 
ال�سلطة  لرئي�س  باإحالتها  واأمر  الفا�سل،  اجلدار  نتيجة  املحا�سرة  الفل�سطينية  ال�سكانية  للتجمعات 
الوطنية الإمتام اإجراءات امل�سادقة عليها، على الرغم من اأن اإقرار مثل هذه االتفاقيات يدخل �سمن 

املوازنة العامة التي حدد القانون االأ�سا�سي املعدل �سالحية اإقرارها للمجل�س الت�سريعي فقط.

قرارا جمل�س الوزراء رقم 20 و21 ل�سنة 2007 ب�ساأن اإلغاء عقود العمل املوؤقتة يف الوظيفة احلكومة:)140(. 4

�سدر هذان القراران بتاريخ 2007/6/27، مت مبوجب القرار رقم 20 وقف عقود العمل بعد تاريخ 31 
اأيار 2005، والقرار رقم 21 باإلغاء عقود العمل �سمن برامج الت�سغيل املتوقفة.

اأو حكومة  الطوارئ  املتعلقة بحكومة  الت�سريعي  امل�سمون  الإجراءات ذات  رابعًا: 
اإنفاذ اأنظمة وتعليمات الطوارئ

لها،  د�ستوريًا  اأ�سا�س  ال  الطوارئ،  حكومة  اأن  اإىل  املبحث،  هذا  من  االأول  املطلب  يف  اأ�سري  واأن  �سبق 
لكن مت ت�سكيل حكومة على غرار احلكومة التي مت ت�سكيلها يف العام 2003، واإن مل ت�سمَّ هذه احلكومة 
بحكومة طوارئ، فقد اأطلق عليها حكومة اإنفاذ ت�سريعات وتعليمات حالة الطوارئ، وهنا �سيتم عر�س 

االإجراءات التي اّتخذت ب�ساأن ت�سكيل تلك احلكومة.

املتعلقة  االأ�سا�سي  القانون  اأحكام ن�سو�س  بتعليق  قام  ثم  بت�سكيل احلكومة، ومن  الرئي�س عبا�س  قام 
بت�سكيله، وهذا اأمر غري منطقي، فاإن كان ت�سكيل احلكومة اأمرًا �سروريًا ي�ستدعي تعليق اأحكام القانون 
)139( قرار جمل�س الوزراء رقم 26 ل�سنة 2007، من�سور على ال�سفحة )111( من الوقائع الفل�سطينية، العدد)73(، بتاريخ 

.2007/9/13
)140( قراري جمل�س الوزراء رقم 20 و21 ل�سنة 2007، من�سور على ال�سفحة )103 و104( من الوقائع الفل�سطينية، العدد)73(، 

بتاريخ 2007/9/13.
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االأ�سا�سي املعدل، فاالأ�سل اأن التعليق ُيتخذ قبل الت�سكيل.

حالة . 1 وتعليمات  اأنظمة  بتنفيذ  املكلفة  احلكومة  ت�سكيل  ب�ساأن   2007 ل�سنة   10 رقم  مر�سوم 
الطوارئ:)141(

وتعليمات  اأنظمة  تنفيذ  مهمة  تتوىل  بت�سكيل حكومة  وق�سى  بتاريخ 2007/6/14  املر�سوم  هذا  �سدر 
حالة الطوارئ، واخت�سر املر�سوم اإجراء عر�سها على املجل�س الت�سريعي واكتفى بوجوب اأهمية تاأديتها 

اليمني الد�ستورية اأمام رئي�س ال�سلطة الوطنية.

 مر�سوم رقم 13 ل�سنة 2003 ب�ساأن ت�سكيل جمل�س الوزراء:)142(. 2
ن�س هذا املر�سوم على اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الوزراء ورئي�س الوزراء، الذين �سينفذون اأنظمة وتعليمات 
حالة الطوارئ، و�سدر بتاريخ 2007/6/17، واأتبعه مر�سوم رقم 15 ل�سنة 2007 ب�ساأن تعديل ت�سكيل 
واأتبعه  الوزراء،)143(  اأع�ساء جمل�س  اأ�سماء  تعدياًل على  وت�سمن  بتاريخ 2007/6/19  احلكومة �سدر 
مر�سوم رقم 29 ل�سنة 2007 ب�ساأن تعديل ت�سكيلة احلكومة التي مت ت�سكيلها باال�ستناد اإىل مر�سوم اإعالن 

حالة الطوارئ، وق�سى هذا املر�سوم بتعيني وزراء وعزل اآخرين.)144(
فحالة  االآن،  لغاية  الطوارئ  حالة  وتعليمات  ت�سريعات  �سريان  د�ستورية  عدم  الباحث  يوؤكد  نهايًة، 
االأ�سا�سي  القانون  اأحكام  ببع�س  العمل  تعليق  الإبقاء  مربر  وال  �سنوات،  خم�س  منذ  انتهت  الطوارئ 
املعدل حتى اللحظة، فاال�ستثناء بناء على ذلك، قد انقلب اإىل اأ�سل عام، وهنا يكمن اخلطر بتغييب 
احلياة الدميقراطية وحق امل�ساركة ال�سيا�سية، من خالل تغييب اأي دور ملمثل االإرادة ال�سعبية »املجل�س 

الت�سريعي«.

)141( مر�سوم رقم 10 ل�سنة 2007، م�سدر �سابق.
)142( مر�سوم رقم 13 ل�سنة 2003، من�سور على ال�سفحة )10( من الوقائع الفل�سطينية، العدد)71(، بتاريخ 2007/8/9.
)143( مر�سوم رقم 15 ل�سنة 2007، املن�سور على ال�سفحة )13( من الوقائع الفل�سطينية، العدد)71(، بتاريخ 2007/8/9.

)144( مر�سوم رقم 29 ل�سنة 2007، املن�سور على ال�سفحة )38( من الوقائع الفل�سطينية، العدد73، بتاريخ 2007/9/13.
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اخلامتة
اإن حياة الدولة لي�ست على رمت واحد من الهدوء واالعتيادية، فقد متر بظروف تهددها اإىل حد انهيارها 
املوؤ�س�سات  اأو  املتاحة،  العادية  بالو�سائل  الظروف  هذه  مواجهة  وتكون  و�سيادتها،  و�سعبها،  باإقليمها، 
الد�ستورية املخت�سة اأمرًا غري ممكن، ما ي�ستدعى منح �سلطة احلكم يف الدولة �سلطة اّتخاذ �سالحيات 
وتدابري ا�ستثنائية ب�سكل موؤقت؛ متكنها من مواجهة هذه الظروف، واحلفاظ على كينونة الدولة بكاملها 
القائم،  القانوين  النظام  مع  اال�ستثنائية  ال�سالحيات  تلك  تعار�ست  لو  االنهيار، حتى  اأو  الزوال  من 
فما الفائدة من هذا النظام دون وجود دولة، و�سع هذا النظام خلدمتها؟! من اأجل ذلك، تعترب هذه 
ال�سالحية اال�ستثنائية املوؤقتة م�سروعة حتى لو تعار�ست مع النظام القانوين القائم، اإذا ما اقت�سرت 

على مواجهة تلك احلالة اال�ستثنائية.

وحالة الطوارئ هي نظام ا�ستثنائي يخّول ال�سلطة احلاكمة اّتخاذ جمموعة من االإجراءات والتدابري 
االتفاقيات  فيها  مبا  املختلفة  القانونية  االأنظمة  و�َسعت  بالدولة،  املحدق  اخلطر  ملواجهة  اال�ستثنائية 
واملعاهدات الدولية لتنظيم هذا احلق للدولة، الأن ال�سلطة تغري مالكها فيخرج عن الغاية التي منح من 
اأجلها ال�سالحية اال�ستثنائية.  ويف هذا االإطار، مت تنظيم اأحكام هذه احلالة وال�سالحية اال�ستثنائية 
املمنوحة لل�سلطة احلاكمة يف ظلها، حماية للنظام القانوين للدولة، وحماية حلقوق االأفراد وحرياتهم.

اختلفت االأنظمة القانونية يف كيفية التنظيم لهذه احلالة، فمنهم من اأخذ باإعداد ت�سريع �سابق ينظم 
هذه ال�سالحية، ومنهم من اكتفى بن�سو�س د�ستورية، واأوجب على ال�سلطة احلاكمة يف الوقت ذاته، 
مراجعة الربملان، ومنهم من مل ينظمها بن�سو�س د�ستورية وال بت�سريعات عادية معدة �سلفًا، لكنه قيد 

احلكومة مبراجعة ممثلي اإرادة ال�سعب اإذا ما اأرادت ا�ستعمال هذه ال�سالحية اال�ستثنائية.

امل�سرع الفل�سطيني يف القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، نظم اأحكام هذه احلالة، واألزم ال�سلطة 
الباحث  تناولها  ال�سالحية،  هذه  ا�ستعمال  اأرادت  ما  اإذا  ال�سروط  من  مبجموعة  بالتقيد  احلاكمة 

بالو�سف والتحليل خالل هذه الدرا�سة، وتو�سل بناًء عليها ملجموعة من النتائج يجملها يف االآتي:

والتدابري . 1 باالإجراءات  املبا�سرة  االإدارة(  اأو  التنفيذية  )ال�سلطة  احلاكمة  لل�سلطة  ميكن  ال 
مبر�سوم  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  قبل  من  الطوارئ  حلالة  الر�سمي  االإعالن  بعد  اإال  اال�ستثنائية 
رئا�سي ي�سدره يحدد فيه �سبب اإعالنها، والهدف منه، واملنطقة التي ي�سملها، والفرتة الزمنية 
التي ت�سري خاللها ب�سرط اأال تزيد على ثالثني يومًا قابلة للتجديد مبوافقة ثلثي اأع�ساء املجل�س 

الت�سريعي ملرة واحدة، ومبا ال يزيد على ثالثني يومًا اأخرى.

تكون �سالحية اتخاذ هذه االإجراءات والتدابري اال�ستثنائية لراأ�سي ال�سلطة التنفيذية )الرئي�س( . 2
من خالل مرا�سيم وقرارات ي�سدرها بهذا ال�ساأن، اأو من خالل جمل�س الوزراء بتخويل من رئي�س 

ال�سلطة اأو ب�سكل م�ستقل مبا له من �سالحيات باإ�سدار اللوائح واالأنظمة امل�ستقلة.
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هذه االإجراءات والتدابري قد تكون ت�سريعية، وقد تكون فردية، وقد تت�سمن منع ممار�سة بع�س . 3
االأفعال اإال بعد احل�سول على ترخي�س من اجلهة املخت�سة.

اأهمية م�سمونها- . 4 اأو قرارات -لي�س املهم ال�سكل بقدر  االإجراءات الت�سريعية قد تكون مرا�سيم 
فهي تت�سمن قواعد عامة وجمردة تطبق على االأ�سخا�س ب�سفاتهم ال بذواتهم، وهذه االإجراءات 
لها قيمة القانون العادي فهي تعدله اأو توقف تطبيق بع�س ن�سو�سه مبا يتعار�س ومواجهة احلالة 
الطارئة، وميكن اأن تدخل بحقول خم�س�سة للقانون العادي، وباإمكان هذه االإجراءات اأن تعلق 
العمل ببع�س اأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل ولي�س جميعها -فهناك ن�سو�س ال يجوز امل�س بها 

حتت اأي ظرف من الظروف- وب�سكل موؤقت ومبا يلزم ملواجهة احلالة الطارئة.

5 . 113 املادة  بن�س  �سريح  اأمر  فذلك  الطوارئ،  حالة  ظل  يف  تعطيلها  يجوز  ال  الربملانية  احلياة 
التي  والتدابري  االإجراءات  الت�سريعي احلق يف مراجعة  وللمجل�س  املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  من 
تتخذها ال�سلطة التنفيذية عند اأول جل�سة يعقدها بعد اإعالن حالة الطوارئ، اأو يف جل�سة التمديد 
اأ�سبق، وذلك حق للمجل�س الت�سريعي، ولي�س واجبًا عليه، لكن هذه املراجعة فيما لو متت  اأيهما 
بعد اإعالن حالة الطوارئ، فال تكون من اأجل تقرير اأو عدم تقرير �سريان االإجراءات والتدابري 
وبخا�سة الت�سريعية، فهذه االإجراءات ت�سقط مبجرد انتهاء حالة الطوارئ حالها كحال مر�سوم 

اإعالنها، فاالأخري ي�سقط بانتهاء مدتها اأي�سًا، واملراجعة تكون للمحا�سبة وحتميل امل�سوؤوليات.

اإعالنها، . 6 مر�سوم  فيها  مبا  الطوارئ،  حالة  اأثناء  اّتخذت  التي  والتدابري  االإجراءات  كافة  تبقى 
خا�سعة لرقابة الق�ساء، وميكن الطعن بها اإداريًا اأو د�ستوريًا.

ال�سرورة . 7 حاالت  يف  املوؤقتة  اال�ستثنائية  الت�سريعية  �سالحيته  الرئي�س  ا�ستخدام  اآلية  تختلف 
مقيد  هو  االأخرية  ففي  الطوارئ،  حالة  ظل  يف  �سالحياته  عن   ،43 املادة  ن�س  اإىل  باال�ستناد 
باأ�سباب اإعالنها، اأما حاالت ال�سرورة فهي غري حمددة وتخ�سع لتقدير الرئي�س، وال ي�سرتط عدم 
الت�سريعي الإعالن حالة الطوارئ، وهذا هو �سرط رئي�سي ال�ستخدام ال�سالحية  انعقاد املجل�س 
قرارات  على  الطوارئ  حالة  معاجلة  تقت�سر  وال  ال�سرورة،  حاالت  يف  اال�ستثنائية  الت�سريعية 
بقوانني كما حالة ال�سرورة، فقد تتخذ اإجراءات وتدابري فردية يف ظل حالة الطوارئ، والقرارات 
بقوانني قد ت�سبح ت�سريعات دائمة اإذا ما اأقرها املجل�س الت�سريعي، اأما ت�سريعات الطوارئ، فاإنها 
ت�سقط بقوة القانون االأ�سا�سي ومراجعة الربملان لها تكون لغاية حما�سبة وحتميل امل�سوؤوليات عن 

جتاوزات م�سكو منها ح�سلت يف ظل حالة الطوارئ.

كان اإعالن حالة الطوارئ العام 2003 من قبل الرئي�س الراحل يا�سر عرفات مبر�سوم رقم 18 . 8
ل�سنة 2003، غري د�ستوري، فلم يتحقق فعاًل حينها �سبب تهديد االأمن القومي املن�سو�س عليه يف 
املادة 1/110 من القانون االأ�سا�سي املعدل، وكان يعرتي مر�سوم االإعالن كثري من النواق�س من 
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�ساأنها و�سمه هو االآخر بعدم الد�ستورية، وت�سكيل حكومة الطوارئ وقتها مل يكن د�ستوريًا، على 
اأ�سا�س د�ستوري مل�سّمى حكومة طوارئ يف القانون االأ�سا�سي املعدل فاإنه ميكن  اأنه ال  الرغم من 
ت�سكيلها بتعليق العمل ببع�س اأحكام القانون االأ�سا�سي اإذا كان عدم ت�سكيل احلكومة �سيوؤدي اإىل 
نتائج كارثية على الدولة، ومل يكن باالإمكان اّتباع و�سائل اأكرث دميقراطية يف الت�سكيل.  ويف العام 
2003، مل يكن هناك اأي خطر متحقق فعاًل يبيح اإعالن حالة الطوارئ اأ�ساًل ح�سب املادة 110 
من القانون االأ�سا�سي املعدل، فما بال القارئ بت�سكيل حكومة طوارئ ا�ستنادًا اإىل ذلك اخلطر 

غري املتحقق؟!

د�ستوريًا . 9 �سندًا   ،2007 العام  الطوارئ  حالة  اإعالنه  عند  عبا�س  الرئي�س  اإليه  ا�ستند  ما  كان  اإن 
يتفق واأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل، وتوافر بع�س ال�سروط ال�سكلية يف مر�سوم اإعالنها، اإال اأن 
اإعالنها ال داٍع له، فتعليمات واأنظمة الطوارئ، مل ولن ت�سري يف قطاع غزة ب�سبب الع�سيان امل�سلح 
هناك، فلم يعد هناك للرئي�س اأي اأداة تنفيذية تعمل على تنفيذ اأوامره يف القطاع.  وبالن�سبة اإىل 
ت�سكيل حكومة الطوارئ اأو ما �سميت حينها بحكومة اإنفاذ تعليمات واأنظمة الطوارئ، يرى الباحث 
اأنه كان باالإمكان معاجلة االأمر )ت�سكيل احلكومة( بطريقة اأكرث دميقراطية، ولي�س عن طريق 
تعليق العمل ببع�س ن�سو�س القانون االأ�سا�سي، االأمر الذي اأّثر على احلياة الربملانية يف فل�سطني 

حتى اللحظة.

بناًء على ما عر�سه الباحث من نتائج، فاإنه يو�سي:

لتعليقها ووقف . 1 لغاية االآن، فال مربر  العمل بها  االأ�سا�سي املعدل واملعلق  القانون  تفعيل ن�سو�س 
وجه  على  والربملانية  الدميقراطية  احلياة  على  �سلبية  نتائج  فلذلك  اللحظة؛  حتى  بها  العمل 

اخل�سو�س.

وقف العمل ببع�س ت�سريعات الطوارئ التي مت اإ�سدارها العام 2007 ال�سارّية حتى يومه.. 2

اأن تاأخذ ال�سلطة بعني االعتبار االتفاقيات الدولية املوقعة عليها، واأهمها: العهد الدويل للحقوق . 3
املدنية وال�سيا�سية للعام 1966يف مار�ستها ل�سالحيتها.

عقد املجل�س الت�سريعي وتفعيل دوره، وتنفيذ اتفاق امل�ساحلة الوطنية.. 4

يو�سي الباحث ملن ياأتي بعده من الباحثني بتناول مو�سوع الرقابة الق�سائية على اأعمال ال�سلطة . 5
التنفيذية يف ظل حالة الطوارئ، ومو�سوع القيمة القانونية لت�سريعات الطوارئ، ومو�سوع حالة 

الطوارئ يف ظل االتفاقيات الدولية.
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مقدمة
قانون  اأ�سا�س  على  العام 2006  الثاين من  كانون  فل�سطني يف  الثانية يف  الت�سريعية  االنتخابات  جرت 
االنتخابات املعدل رقم )9( للعام 2005، حيث متت زيادة عدد االأع�ساء من 88 ع�سوًا اإىل 132 ع�سوًا.  
الن�سبي.   التمثيل  الدوائر ونظام  انتخابي جديد يقوم على اخللط منا�سفة بني نظام  ومت تبني نظام 
االنتخابات  يف  ال�سالم  التفاقات  املعار�سة  والف�سائل  القوى  �ساركت  االأوىل،  االنتخابات  وبخالف 
الذي  االأمر  الت�سريعي،  املجل�س  اأغلبية مقاعد  التي ح�سلت على  الثانية، ويف مقدمتها حركة حما�س 
مّكنها من قيادة دفة املجل�س الت�سريعي، وقيادة احلكومة العا�سرة، ومن ثم حكومة الوحدة الوطنية، 

اإىل اأن اأقيلت يف �سهر حزيران من العام 2007 عقب �سل�سلة االأحداث التي �سهدها قطاع غزة.

اأفرزت هذه االأحداث حكومتني ونظامني ت�سريعيني؛ واحد يف ال�سفة الغربية واآخر يف قطاع غزة، ا�ستقل 
كلٌّ منهما باآلية لت�سريع قرارات بقانون تطبق يف ال�سفة الغربية �سادرة عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية 
بلغ عددها 69 قرارًا بقانون، وقوانني ت�سدر عن كتلة حما�س يف قطاع غزة بلغ عددها 27 قانونًا تطبق 

يف القطاع، ما رتب مراكز قانونية متفاوتة لالأ�سخا�س الطبيعيني واملعنويني يف ال�سفة وقطاع غزة.

واأمام هذا الكم الهائل من الت�سريعات بعد العام2007، ويف ظل احلديث عن امل�ساحلة الوطنية، برز 
اأوىل  تعدُّ من  التي  الت�سريعات  لتحديد و�سعية هذه  القانوين  الو�سع  ال�سيناريوهات ملعاجلة  عدد من 

مهام امل�سرع الفل�سطيني بعد امل�ساحلة.

�سيتم بحث هذا املو�سوع من جانبيه النظري عرب اعتماد املنهج الو�سفي التحليلي للت�سريعات املرتبطة 
مبو�سوع الدرا�سة، والعملي عرب اإجراء عدد من املقابالت مع املوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين ذات العالقة بالعملية الت�سريعية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

وعليه، تكون معاجلة مو�سوع الدرا�سة يف مبحثني رئي�سيني؛ االأول يخت�س بالعملية الت�سريعية يف ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة بني العامني 2007 - 2012، اأما املبحث الثاين فيخت�س بال�سيناريوهات واحللول 

املمكنة للحالة الت�سريعية يف فل�سطني يف حال متت امل�ساحلة بني حركتي فتح وحما�س.
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متهيد
العملية الت�سريعية يف فل�سطني

خلفية تاريخية
واجهت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية منذ قدومها يف العام 1994،)1( واقعًا قانونيًا معقدًا، وبنية قانونية 
غري �سليمة، وذلك الختالف النظام القانوين والق�سائي يف ال�سفة الغربية عنه يف قطاع غزة.  ووجدت 
ال�سلطة نف�سها بحاجة ما�سة اإىل تطوير وتوحيد الت�سريعات يف فل�سطني،)2( لتتنا�سب والواقع اجلديد، 

ولتكون الت�سريعات احلديثة قادرة على ت�سيري اأمور الفل�سطينيني يف ظل النظام اجلديد.

املوقع يف  – اأريحا  واتفاق غزة  املبادئ  اإعالن  وثيقة  الفل�سطينية مبوجب  الوطنية  ال�سلطة  ت�سكل  عقب 
ب�ساأن   )3(،1994 ل�سنة   )1( رقم  القرار  عرفات  يا�سر  الرئي�س  اأ�سدر   ،1994 العام  اأيار  من  اخلام�س 
ا�ستمرار العمل يف القوانني واالأنظمة واالأوامر التي كانت �سارية املفعول قبل 1967/6/5 يف فل�سطني حتى 
يتم توحيدها. لذا، تبنت ال�سلطة الفل�سطينية �سيا�سة عامة عليا مقت�ساها الوحدة بني ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة �سيا�سيًا واقت�ساديًا، واأن ت�سري فيهما ت�سريعات حديثة تتما�سى وواقع فل�سطني اجلديد.

وال�سفة  غزة  قطاع  بني  الت�سريعات  توحيد  نحو  لل�سلطة  الرئي�سية  الت�سريعية  ال�سيا�سة  اجتهت  لذا، 
الغربية  الغربية وحتديثها؛ الأن نفاذ ت�سريعات قدمية وذات جذور قانونية خمتلفة يف كل من ال�سفة 
وقطاع غزة، ال يتما�سى ومقت�سيات ال�سيا�سة العامة العليا.  فقد انفردت ال�سفة الغربية دون قطاع غزة 
ب�سريان جمموعة من القوانني )4(كقانون ال�سركات رقم )12( ل�سنة 1964،)5( وقانون العقوبات رقم 

)16( ل�سنة 1960، )6(وقانون االأحداث رقم )16( ل�سنة 1954.)7(
)1(  ن�ساأت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، بناء على قرار املجل�س املركزي الفل�سطيني يف دورته املنعقدة من 10-1993/10/12، القا�سي 
باإن�ساء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، حيث ن�س القرار على ما يلي: )1. تكلف اللجنة التنفيذية مبنظمة التحرير الفل�سطينية بت�سكيل 
جمل�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف املرحلة االنتقالية، من عدد من اأع�ساء اللجنة التنفيذية، وعدد من الداخل واخلارج.  2. يكون 

ال�سيد يا�سر عرفات رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، رئي�سًا ملجل�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية(. 
)2(عرب التاريخ، مل يحَظ الفل�سطينيون مب�سرع وطني يتوىل مهمة اإ�سدار ت�سريعات تعك�س همومهم واحتياجاتهم؛ فكافة الت�سريعات 
واالأنظمة واالأوامر املطبقة يف فل�سطني يوم التوقيع على اتفاق اإعالن املبادئ الفل�سطيني االإ�سرائيلي يف 1993/9/13، كانت تعود اإىل 
اأنظمة �سيا�سية عدة حكمت ال�سفة الغربية وقطاع غزة خالل القرون املا�سية، كالقوانني العثمانية، واالنتدابية، واالأردنية املطبقة يف 
ال�سفة الغربية، وامل�سرية املطبقة يف قطاع غزة، واأوامر ع�سكرية اإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.  ولن نخو�س يف تفا�سيل 
هذه احلقب الت�سريعية التي مرت بها فل�سطني، نظرًا ل�سبق معاجلتها يف من�سورات �سابقة �سدرت عن معهد احلقوق- جامعة بريزيت.

)3(املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية العدد )1( بتاريخ 1994/11/20، �س 10.
)4(هذه الت�سريعات اأردنية مطبقة يف ال�سفة الغربية وتقابلها ت�سريعات انتدابية �سارية يف القطاع، كقانون العقوبات رقم 

)74( ل�سنة 1936، وقانون ال�سركات ل�سنة 1929، وقانون ال�سركات ل�سنة 1930.
)5(قانون ال�سركات رقم )12( ل�سنة 1964 املن�سور يف اجلريدة الر�سمية االأردنية، بتاريخ 1964/5/3، �س 493.

)6(املن�سور يف العدد 1487 من اجلريدة الر�سمية االأردنية، بتاريخ 1960/5/1، �س 374.
)7(املن�سور يف اجلريدة الر�سمية االأردنية، بتاريخ 1954/5/16، �س 396.
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املراحل التي مرت بها العملية الت�سريعية يف فل�سطني
بني  متتد  االأوىل  اأ�سا�سيتني؛  مبرحلتني  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  ظل  يف  الت�سريعية  العملية  مرت 
والفرتة   ،1996 العام  يف  االأول  الت�سريعي  املجل�س  انتخاب  بعد  والثانية   ،)1996-1994( االأعوام 

الالحقة لذلك.

العملية الت�سريعية بني )1994- 1996(أ. 
يف املرحلة ال�سابقة النتخاب املجل�س الت�سريعي االأول، والالحقة لتوقيع االتفاق االنتقايل )غزة- اأريحا( 
الت�سريعات  ت�سن  واأخذت  الت�سريعية،  املهام  التنفيذية  ال�سلطة  تولت  بتاريخ 1994/5/4،  القاهرة  يف 

على اختالف درجاتها، ا�ستنادًا اإىل املادة )7( من هذا االتفاق.)8(
وبعد توقيع االتفاقية الفل�سطينية- االإ�سرائيلية املرحلية حول ال�سفة الغربية وقطاع غزة، )9(اأ�سبحت 
الف�سل  املادة )18( من  ال�سلطة(، مبوجب ن�س  املجل�س )جمل�س  الت�سريعية من �سالحيات  العملية 
الثالث من هذه االتفاقية، التي اأعطت �سالحية الت�سريع االأوىل ملجل�س ال�سلطة، ومنحت رئي�س ال�سلطة 
للمجل�س،  الت�سريعية  املقرتحات  تقدمي  اأو  الت�سريعات،  مبباداأة  تتمثل  ت�سريعية  �سالحيات  التنفيذية 
و�سالحية اإ�سدار الت�سريعات التي يتبناها املجل�س، واأخريًا �سالحية اإ�سدار الت�سريعات الثانوية، مبا يف 

ذلك االأنظمة، �سمن اأي جمال ن�س عليه يف اأي ت�سريعات تبناها املجل�س.
وبناء على ال�سالحيات التي كانت ممنوحة لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من قبل منظمة التحرير 
رئا�سية،  مرا�سيم  الفرتة مبوجب  القوانني يف هذه  يا�سر عرفات  الراحل  الرئي�س  اأ�سدر  الفل�سطينية،)10( 
كانت  التي  واالأوامر  واالأنظمة  بالقوانني  العمل  ا�ستمرار  ب�ساأن   1994 ل�سنة   )1( رقم  القرار  اأولها  كان 
�سارية املفعول قبل تاريخ 1967/6/5 يف فل�سطني حتى يتم توحيدها،)11( والقانون رقم )4( ل�سنة 1995 
ب�ساأن اإجراءات اإعداد الت�سريعات، )12(والقانون رقم )5( ل�سنة 1995 ب�ساأن نقل ال�سلطات وال�سالحيات، 

)13(الذي ن�س على اأن القوانني ت�سدر من قبل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية بعد موافقة جمل�س ال�سلطة.

)8(ن�ست املادة )1/7( من هذا االتفاق على اأنه )�سيكون لل�سلطة الفل�سطينية ال�سالحية، يف نطاق واليتها، الإ�سدار ت�سريع 
يت�سمن قوانني اأ�سا�سية وقوانني، واأنظمة وغريها من الت�سريعات(.

)9(وقعت هذه االتفاقية يف وا�سنطن بتاريخ 28 اأيلول 1995.
)10(ن�ساأت منظمة التحرير كحركة حترر وطني مبوجب امليثاق القومي الفل�سطيني ال�سادر عن �سعب فل�سطني يف اأيار 1964، 
وذلك بهدف العمل على ا�ستعادة احلقوق الفل�سطينية التي �سلبها االحتالل االإ�سرائيلي.  وح�سلت املنظمة على اعرتاف اإ�سرائيل 
بها كممثل لل�سعب الفل�سطيني مبوجب الر�سائل املتبادلة بني رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي )يت�سحاق رابني( ورئي�س اللجنة التنفيذية 
للمنظمة الرئي�س الراحل يا�سر عرفات، حيث جاء م�سمون ر�سالة موؤرخة يف 1993/9/9، اأن حكومة اإ�سرائيل تعرتف مبنظمة 

التحرير الفل�سطينية كممثل لل�سعب الفل�سطيني.
)11(املن�سور يف العدد)1( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية( بتاريخ 1994/11/20، �سفحة 10.

)12(املن�سور يف العدد )4( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية( بتاريخ 1995/5/6، �س 15.

)13(املن�سور يف العدد )4( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية( بتاريخ 1995/5/6، �س 17.
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وجتد هذه االأعمال الت�سريعية ال�سادرة يف هذه الفرتة اأ�سا�سها القانوين يف اأمرين:)14(
والنظام . 1  ،1952 للعام  االأردين  الد�ستور  من  كل  يف  عليها  املن�سو�س  ال�سرورة  نظرية  تطبيقات 

االأردين،  الد�ستور  يف  �سميت  كما  املوؤقتة  القوانني  وهي   ،1962 للعام  غزة  لقطاع  الد�ستوري 
والقرارات بقوانني كما �سميت يف النظام الد�ستوري لقطاع غزة، حيث ت�سدر هذه االأعمال عن 
التي  املناطق  يف  احلكم  �سوؤون  ت�سريف  اإىل  وتهدف  الت�سريعية،  ال�سلطة  غياب  ظل  يف  الرئي�س 

ت�سلمتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
االأ�سا�س الثاين هو نظرية الت�سريع عن طريق ال�سلطة التنفيذية، فهذه القوانني �سدرت واملجل�س . 2

الت�سريعي لي�س يف حالة غياب فح�سب، واإمنا مل ين�ساأ بعد.
ومبوجب قانون اإجراءات اإعداد الت�سريعات، كانت القوانني ت�سن وفق االآلية التالية:)15(

تعد الوزارة اأو اجلهة املخت�سة م�سروعات االأدوات الت�سريعية واالتفاقيات وما يف حكمها، اأو تعد العنا�سر . 1
الرئي�سية واالأحكام املو�سوعية املطلوب اأن تت�سمنها امل�سروعات املقرتحة.  ثم حتيل هذه اجلهات ما مت 
اإعداده اإىل ديوان الفتوى والت�سريع، )16(ل�سياغة امل�سروعات املطلوبة يف ال�سيغة القانونية املالئمة.

يتوىل ديوان الفتوى والت�سريع درا�سة امل�سروعات املقرتحة، واإدخال ما يراه من تعديالت عليها، . 2
مبا ال يغري من جوهرها والغاية امل�ستهدفة منها، وله يف �سبيل اأداء مهمته اأن يت�ساور مع الوزراء اأو 
اجلهة املخت�سة وغريها من الوزارات واجلهات االأخرى ذات العالقة، بغر�س التو�سل اإىل االأحكام 

املالئمة التي حتقق الغاية امل�ستهدفة من هذه امل�سروعات.
يرفع ديوان الفتوى والت�سريع م�سروعات االأدوات الت�سريعية اإىل اأمني عام جمل�س وزراء ال�سلطة، . 3

الذي يتوىل اإحالتها اإىل جلنة وزارية ت�سكل بقرار من رئي�س ال�سلطة، وتخت�س هذه اللجنة بدرا�سة 
م�سروعات االأدوات الت�سريعية وتقدمي تو�سياتها اإىل جمل�س الوزراء.

بعد البت يف امل�سروع من قبل جمل�س الوزراء بالقبول، اأو الرف�س، اأو التعديل، يحال امل�سروع اإىل . 4
الديوان لو�سعه يف ال�سيغة القانونية املنا�سبة.

)14(�سناء اأحمد عبيدات، االأعمال الت�سريعية ال�سادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة 
الدميقراطية )مواطن(، رام اهلل، 2002، �س 64-61.

)15(املواد )2-6( من هذا القانون.
)16(اأ�سدر الرئي�س يا�سر عرفات من مقره يف تون�س، وقبل قدومه اإىل اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، قرارًا يق�سي باإن�ساء 
ديوان الفتوى والت�سريع.  وعلى �سوء ذلك، �سدر القرار رقم )53( ل�سنة 1994 ب�ساأن تعيني رئي�س ديوان الفتوى والت�سريع، ثم 
اإعداد  القرار الرئا�سي رقم )286( ل�سنة 1995 ب�ساأن ت�سكيل ديوان الفتوى والت�سريع، بتاريخ 1995/12/9.  ويتوىل الديوان 
م�ساريع القوانني واللوائح واملرا�سيم والقرارات و�سياغتها ومراجعتها، و�سياغة العقود واالتفاقيات الدولية املربمة بني ال�سلطة 
الفل�سطينية والدول االأخرى، واإبداء الراأي القانوين لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية وجمل�س الوزراء واأجهزة ال�سلطة يف امل�سائل التي 
يطلب منه ذلك، واإ�سدار جملة القانون والق�ساء.  ومن املهام امللقاة على عاتق ديوان الفتوى والت�سريع اأي�سًا، اإ�سدار الوقائع 

الفل�سطينية وهي اجلريدة الر�سمية التي ال تعترب اأية ت�سريعات �سارية دون الن�سر فيها، وم�سي ثالثني يومًا على ذلك.
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يرفع ديوان الفتوى والت�سريع امل�سروع الذي وافق عليه جمل�س الوزراء اإىل رئي�س ال�سلطة الإ�سداره، . 5
ومن ثم ين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

العملية الت�سريعية بعد العام 1996ب. 
االتفاقيات  و�سكلت  الثاين 1996،  كانون  �سهر  الع�سرين من  االأوىل يف  الت�سريعية  االنتخابات  اأجريت 
 )1995 االنتقالية  املرحلة  واتفاقية   ،1993 العام  املبادئ  اإعالن  )وثيقة  االإ�سرائيلية  الفل�سطينية 
املرجعية الرئي�سية الإن�ساء املجل�س الت�سريعي االأول، حيث حددت هذه االتفاقات والربوتوكوالت امللحقة 

بها، وبخا�سة الربوتوكول اخلا�س باالنتخابات، بنية املجل�س، و�سالحياته، ومدته، وحجمه.)17(

فقد ن�ست وثيقة اإعالن املبادئ على "اأن اأحد اأهداف عملية املفاو�سات هو اإقامة �سلطة حكومة ذاتية 
انتقالية فل�سطينية تتمثل مبجل�س فل�سطيني منتخب ليمار�س �سلطات و�سالحيات يف جماالت حمددة 
ومتفق عليها ملدة خم�س �سنوات انتقالية".  و�سكل قانون االنتخابات الفل�سطيني رقم )13( ل�سنة 1995 

االإطار القانوين لهذه االنتخابات.)18(

وكان االأ�سا�س القانوين الذي مار�س مبوجبة املجل�س الت�سريعي �سالحياته، يف ظل عدم وجود د�ستور 
فل�سطيني يف الفرتة 1996-2002، هو االتفاق املرحلي، ال�سيما املادة )18( منه، والد�ستور االأردين 
 1962 ل�سنة  الد�ستوري  بالنظام  املعدل   1955 ل�سنة   )255( رقم  االأ�سا�سي  والقانون   ،1952 ل�سنة 

ال�ساري يف القطاع.

هو  املجل�س  اأ�سبح  الفل�سطيني،  االأ�سا�سي  والقانون  الداخلي،  نظامه  الت�سريعي  املجل�س  اأقر  اأن  وبعد 
التي قررها هذا  االآلية  الت�سريعية تتم وفق  العملية  واأ�سبحت  بالت�سريع،)19(  اجلهة الوحيدة املخت�سة 

النظام.

وقد حدد النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي الفل�سطيني )20(مراحل العملية الت�سريعية واآلياتها، وفق 
االآتي:

1. مرحلة اقرتاح م�سروع القانون
الت�سريعي، كانت  للمجل�س  الداخلي  والنظام  الفل�سطيني،  االأ�سا�سي  القانون  لنفاذ  ال�سابقة  الفرتة  يف 
ال�سلطتان الت�سريعية والتنفيذية تتقا�سمان حق املباداأة واقرتاح م�ساريع القوانني، وكان ديوان الفتوى 

)17(االإ�سالح القانوين يف فل�سطني: تفكيك اال�ستعمار وبناء الدولة، معهد احلقوق-بريزيت، 2009، �س 155.
)18(املن�سور يف العدد )8( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية(، بتاريخ 1995/12/11، �س 7.

)19(ق�ست املادة )47( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، باأن املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني هو ال�سلطة 
الت�سريعية املنتخبة، حيث يتوىل املجل�س الت�سريعي مهامه الت�سريعية والرقابية على الوجه املبنّي يف نظامه الداخلي.

)20(املن�سور يف العدد )46( من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 2003/8/16، �س 69..
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مبوجب  وذلك  الفنية،  الناحية  من  الت�سريعات  اإعداد  يتوىل  الذي  هو  العدل  لوزارة  التابع  والت�سريع 
القانون رقم )4( ل�سنة 1995، حيث كانت الوزارة املعنية تقوم باقرتاح القوانني، وتعر�س االأمر على 

جمل�س الوزراء الذي يوؤلف جلنة قانونية لدرا�سة االقرتاح واملوافقة عليه.

وكان االقرتاح يتم غالبًا عرب تقدمي م�سروع قانون يحال اإىل ديوان الفتوى والت�سريع، الذي يدخل عليه 
التعديالت قبل اإر�ساله اإىل جمل�س الوزراء، الإحالته على املجل�س الت�سريعي.)21(

لع�سو  اأ�سبح  فاإنه  ونفاذهما،  االأ�سا�سي  والقانون  الت�سريعي،  للمجل�س  الداخلي  النظام  اإقرار  بعد  اأما 
اأو اأكرث من اأع�ساء املجل�س، اأو حتى جلنة من جلانه، اإمكانية اقرتاح م�ساريع القوانني على املجل�س، 
لي�سار اإىل درا�ستها واإقرارها.  وملجل�س الوزراء احلق يف التقدم مب�ساريع القوانني اإىل املجل�س، حيث 
ن�ست املادة )70( من القانون االأ�سا�سي املعدل على اأنه: "ملجل�س الوزراء احلق يف التقدم اإىل 

املجل�س الت�سريعي مب�سروعات القوانني..."، وقررت املادة )65( اأنه:
1. يحيل جمل�س الوزراء القوانني اأو االقرتاحات اإىل الرئي�س )22(مرفقة مبذكراتها االإي�ساحية، وعلى 
الرئي�س اأن يحيل امل�سروع اأو االقرتاح اإىل اللجنة املخت�سة الإبداء الراأي، على اأن تقدم اللجنة تقريرها 
خالل مدة ال تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ اإحالته اإليها.  2. تر�سل ن�سخة عن امل�سروع اأو االقرتاح اإىل كل 
ع�سو قبل ثالثة اأيام على االأقل من موعد جل�سة عر�سه على املجل�س.  3. ي�سرع املجل�س بعد اال�ستماع 
اإىل تقرير اللجنة مبناق�سة عامة للم�سروع اإجمااًل ومناق�سة املبادئ العامة قبل الت�سويت على امل�سروع 
انتظار  دون  العامة  املناق�سة  البدء يف  يقرر  اأن  للمجل�س  ويجوز  ب�ساأنه،  االإجراءات  ال�ستكماله  بقبوله 
تقرير اللجنة املخت�سة.  4. بعد املناق�سة العامة يطرح امل�سروع على املجل�س للت�سويت عليه لقبوله، 
فاإذا رف�سه اعترب امل�سروع مرفو�سًا واإذا وافق على قبوله اأحاله اإىل اللجنة املخت�سة الإجراء التعديالت 
املنا�سبة على �سوء املناق�سة العامة التي اأجراها.  5. على الرئي�س اإحالة م�سروع القانون اإىل اللجنة 

القانونية الإبداء مالحظاتها القانونية الالزمة.

ويحق ملجل�س الوزراء مبقت�سى ن�س املادة )66( من هذا النظام، ا�سرتداد م�سروع القانون املقدم من 
جانبه قبل الت�سويت عليه بقبوله من املجل�س، ال�ستكمال االإجراءات ب�ساأنه.

وكذلك ن�ست املادة )67( على اأنه: "يجوز لع�سو اأو اأكرث من االأع�ساء، اأو اأية جلنة من جلان املجل�س، 
اقرتاح م�سروع قانون اأو تعديل اأحد القوانني املعمول بها اأو اإلغاوؤه، ويحال كل اقرتاح مرفقًا باالأ�سباب 
بعد  املجل�س  راأى  فاإذا  الراأي،  الإبداء  املجل�س  يف  املخت�سة  اللجنة  على  االأ�سا�سية  واملبادئ  املوجبة 

)21( �سامر الفار�س، وفرا�س ملحم، مرجع �سابق، �س 41.
)22( يراد بلفظ الرئي�س هنا: رئي�س املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني، ح�سب ما ورد يف املادة االأوىل من النظام الداخلي للمجل�س 

الت�سريعي.
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متكامل  قانون  م�سروع  يف  لو�سعه  القانونية  اللجنة  اإىل  اأحاله  االقرتاح  قبول  اللجنة  لراأي  اال�ستماع 
لتقدميه للمجل�س يف الدورة نف�سها اأو التي تليها".

اأي اأنه بعد التقدم مب�سروع القانون، يقوم رئي�س املجل�س الت�سريعي باإحالته على اللجنة املخت�سة الإبداء 
الراأي فيه، وعلى هذه اللجنة اإعداد تقرير يت�سمن تو�سياتها حول امل�سروع املقرتح خالل اأ�سبوعني من 
تاريخ اإحالة امل�سروع اإليها.  واإذا كان االقرتاح من قبل اأع�ساء املجل�س الت�سريعي )ع�سو اأو اأكرث(، فلم 
يرد يف النظام الداخلي اأي ن�س على املدة الق�سوى لعمل اللجنة.  وقد جرى العمل على قيام اللجنة 
املحال اإليها امل�سروع باإحالته اإىل الدائرة القانونية يف املجل�س الت�سريعي، ملراجعة �سياغته الت�سريعية، 
للجنة.  وعندما  القانونية غري ملزمة  الدائرة  تو�سيات  اأن  اإال  االأخرى،  القوانني  ان�سجامه مع  ومدى 
على  بدوره  يوزعه  الذي  الت�سريعي،  املجل�س  رئي�س  اإىل  بتقدميه  رئي�سها  يقوم  تقريرها،  اللجنة  تنهي 
اأع�ساء املجل�س قبل املوعد املحدد ملناق�سته باأربع وع�سرين �ساعة على االأقل، مرفقًا معه م�سروع القانون 

املقرتح، وتقرير اللجنة التي در�سته، وراأيها وتو�سياتها ب�ساأنه.)23(
2. مرحلة املناق�سة العامة)24(

املدين  املجتمع  ملوؤ�س�سات  ويكون  علني،  ب�سكل  املقرتح  القانون  م�سروح  مناق�سة  تتم  املرحلة  هذه  يف 
على  الربملاين  العرف  درج  وقد  الراأي.   واإبداء  النقا�س  هذا  يف  امل�ساركة  القانون  مب�سروع  واملعنيني 
قيام هذه املوؤ�س�سات باإعداد مالحظات مكتوبة على م�سروع القانون، تت�سمن املالحظات القانونية على 
املواد التي ترى تعديلها، واأ�سباب هذا التعديل، وال�سيغة املقرتحة له.  ويتم توزيع هذه املالحظات على 

اأع�ساء املجل�س الت�سريعي.
وتبداأ املناق�سة العامة بقيام اللجنة التي اخت�ست بدرا�سة م�سروع القانون املقرتح، بعر�س درا�ستها التي 
اأعدتها عن امل�سروع، ثم يفتح باب املناق�سة العامة باّتباع اأ�سول املداخلة واإجراءاتها الأع�ساء املجل�س 

الت�سريعي.
ويف هذه املرحلة ي�سوت اأع�ساء املجل�س الت�سريعي على م�سروع القانون من حيث موافقتهم على م�سروع 
القانون املقرتح، ليقوم رئي�س املجل�س الت�سريعي يف حال املوافقة على امل�سروع، باإحالته اإىل اللجنة القانونية 
ل�سياغته بال�سكل القانوين املطلوب، واإدخال التعديالت القانونية التي اأقرها اأع�ساء املجل�س على امل�سروع 
اإذا مل يوافق اأع�ساء  اأما  يف هذه املرحلة، متهيدًا لعر�سه للت�سويت عليه يف مرحلة القراءة االأوىل.  
املجل�س على م�سروع القانون املقرتح، فاإنه يعترب منعدمًا، وي�سقط من جدول اأعمال املجل�س الت�سريعي.

)23(االإ�سالح القانوين يف فل�سطني: تفكيك اال�ستعمار وبناء الدولة.  معهد احلقوق، جامعة بريزيت- رام اهلل - فل�سطني، 
2009 �س 136-134.

)24(فايز بكريات واآخرون، املرجع ال�سابق، �س 140-136. 
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3. مرحلة القراءات املتعددة مل�سروع القانون
نظمت املادتان )68( و)69( من النظام الداخلي للمجل�س هذه املرحلة، حيث جتري مناق�سة م�ساريع 
بعد  مادة  مادة  امل�سروع  يناق�س  االأوىل  القراءة  يف  منف�سلتني.   قراءتني  يف  االقرتاحات  اأو  القوانني 
امل�سروع  الت�سويت على  يتم  ثم  الت�سويت على كل مادة،  ويتم  ب�ساأنها،  املقدمة  واالقرتاحات  تالوتها 
بالقراءة  امل�سروع  اإقرار  تاريخ  من  �سهر  اأق�ساها  مدة  خالل  الثانية  القراءة  وجتري  واحدة.   جملة 
االأوىل، وتقت�سر على مناق�سة التعديالت املقرتحة، ويتم الت�سويت عليها، ثم ي�سوت على املواد املعدلة 

نهائيًا.
من  م�سبب  كتابي  طلب  على  بناًء  املقرتحة(  التعديالت  مناق�سة  على  )تقت�سر  ثالثة  قراءة  وجتري 
امل�سروع  اإحالة  قبل  الطلب  تقدمي  يتم  اأن  �سريطة  املجل�س،  اأع�ساء  عدد  ربع  من  اأو  الوزراء،  جمل�س 
لرئي�س ال�سلطة الوطنية الإ�سداره.  ويتم اإقرار م�ساريع القوانني باالأغلبية املطلقة،)25( ما مل ين�ّس على 

خالف ذلك.)26(

4. الت�سديق
يراد بالت�سديق حق رئي�س الدولة يف اأن يوافق على م�سروع القانون الذي اأقره الربملان قبل اإ�سداره.  

والت�سديق هو الذي يعطي القانون �سفة القاعدة القانونية االإلزامية.)27(

5. الإ�سدار والن�سر
االإ�سدار هو ت�سجيل �سن الت�سريع وو�سعه مو�سع التنفيذ، وذلك بتكليف ال�سلطة التنفيذية بتطبيقه، 
لتنفيذ  القانوين  ال�سند  فهو  الدولة،  ت�سريعات  من  ملزمًا  ت�سريعًا  باعتباره  اخت�سا�سها،  نطاق  يف 

القانون.)28(

)25(االأغلبية املطلقة: هي ن�سف عدد اأع�ساء املجل�س احلا�سرين زائد واحد، ويجب حتققها عند اإقرار م�ساريع القوانني يف 
القراءات االأوىل والثانية والثالثة اإن وجدت.

)26(املادة )69( من النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي.
)27(عدنان احلجار،  "اآلية الت�سريع يف فل�سطني وتاأثري االنق�سام عليها"، جملة جامعة االأزهر بغزة، �سل�سلة العلوم االإن�سانية، 

املجلد 13، العدد االأول، �س 148.
)28(فايز بكريات واآخرون. املرجع ال�سابق، �س 15.  
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رئي�س  ي�سدر  حيث  الت�سريعات،  اإ�سدار  عملية  املعدل)29(  االأ�سا�سي  القانون  من   )41( املادة  نظمت 
ال�سلطة الوطنية القوانني بعد اإقرارها من املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني، خالل ثالثني يومًا من تاريخ 
اإحالتها اإليه، وله اأن يعيدها اإىل املجل�س خالل االأجل ذاته م�سفوعة مبالحظاته، واأ�سباب اعرتا�سه، واإال 

اعتربت م�سدرة وتن�سر فورًا يف اجلريدة الر�سمية.)30(

وينبغي لنا هنا االإ�سارة اإىل تعار�س ن�س املادة )71( من النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي التي تن�ّس 
على: )1. ي�سدر رئي�س ال�سلطة الوطنية القوانني بعد اإقرارها من املجل�س خالل �سهر من تاريخ اإحالتها 
اإليه وله اأن يعيدها اإىل املجل�س خالل االأجل ذاته مرفقة مبالحظاته اأو اأ�سباب اعرتا�سه، واإال اعتربت 
م�سدرًة وتن�سر فورًا يف اجلريدة الر�سمية.  2. اإذا رد رئي�س ال�سلطة الوطنية م�سروع القانون اإىل املجل�س 
وفقا الأحكام الفقرة ال�سابقة تعاد مناق�سته يف املجل�س، فاإذا اأقره باالأغلبية املطلقة للمجل�س، اعترب نافذًا 

وين�سر فورًا يف اجلريدة الر�سمية(، مع ن�س املادة )41( من القانون االأ�سا�سي التي جاء فيها:

)1. ي�سدر رئي�س ال�سلطة الوطنية القوانني بعد اإقرارها من املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني خالل ثالثني 
يومًا من تاريخ اإحالتها اإليه، وله اأن يعيدها اإىل املجل�س خالل االأجل ذاته م�سفوعة مبالحظاته واأ�سباب 
اعرتا�سه، واإال اعتربت م�سدرة وتن�سر فورًا يف اجلريدة الر�سمية.  2. اإذا رد رئي�س ال�سلطة الوطنية 
م�سروع القانون اإىل املجل�س الت�سريعي وفقًا لالأجل وال�سروط الواردة يف الفقرة ال�سابقة، تعاد مناق�سته 
ثانية يف املجل�س الت�سريعي، فاإذا اأقره ثانية باأغلبية ثلثي اأع�سائه اأعترب قانونًا وين�سر فورًا يف اجلريدة 
اإىل املجل�س  ال�سلطة  الذي يرده رئي�س  القانون  اإقرار  االأ�سا�سي ي�سرتط  القانون  اأن  الر�سمية(.  وحيث 
الت�سريعي باأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�س، فاإن النظام الداخلي ي�سرتط االأغلبية املطلقة الإقرار القانون يف 

هذه احلالة.

6. الن�سر يف اجلريدة الر�سمية
يعرف الن�سر باأنه العملية التي يتم بها �سهر الت�سريع واإعالم النا�س به. )31( وهو املرحلة االأخرية التي مير 

بها الت�سريع لي�سبح بعدها ملزمًا، وواجب التطبيق على جميع املخاطبني باأحكامه.

وعملية ن�سر الت�سريعات هي املرحلة االأخرية من مراحل �سن الت�سريع، ومن خاللها يتم اإعالم النا�س 

)29(ن�ست على اأنه )1. ي�سدر رئي�س ال�سلطة الوطنية القوانني بعد اإقرارها من املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني خالل ثالثني 
يومًا من تاريخ اإحالتها عليه، وله اأن يعيدها اإىل املجل�س خالل االأجل ذاته م�سفوعة مبالحظاته واأ�سباب اعرتا�سه واإال اعتربت 

م�سدرة وتن�سر فورًا يف اجلريدة الر�سمية.  2. اإذا رد رئي�س ال�سلطة الوطنية م�سروع القانون اإىل املجل�س الت�سريعي وفقًا لالأجل 
وال�سروط الواردة يف الفقرة ال�سابقة، تعاد مناق�سته ثانية يف املجل�س الت�سريعي، فاإذا اأقره ثانية باأغلبية ثلثي اأع�سائه اأعترب 

قانونًا وين�سر فورًا يف اجلريدة الر�سمية(.
)30(املادة )1/41( من القانون االأ�سا�سي املعدل، واملادة )71( من النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي 2000.

)31(فايز بكريات واآخرون، املرجع ال�سابق، �س 152.
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بالت�سريع اجلديد، ودخوله حيز التنفيذ.  وتكمن اأهمية الن�سر يف كون نفاذ الت�سريع، واالحتجاج به على 
املخاطبني باأحكامه، ال يكون اإال من حلظة ن�سره، اأو من تاريخ الحق للن�سر، ح�سب ما يرد يف الت�سريع، 
وهو اإحدى املراحل االأ�سا�سية يف العملية الت�سريعية، فقد اأ�سار القانون االأ�سا�سي املعدل اإىل اأنه "ت�سدر 
القوانني با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني، وتن�سر فور اإ�سدارها يف اجلريدة الر�سمية، 

ويعمل بها بعد ثالثني يومًا من تاريخ ن�سرها ما مل ين�س القانون على خالف ذلك".
اجلريدة  قانون  اأحكام  مبوجب  الفل�سطينية(،  )الوقائع  الر�سمية  اجلريدة  يف  الت�سريعات  ن�سر  ويتم 
الر�سمية رقم )29( ل�سنة 1949،)32( وال يعتد باأي طريق اآخر للن�سر غري اجلريدة الر�سمية )الوقائع 

الفل�سطينية(، فال يغني العلم اليقيني بالت�سريع عن ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

وهي  الفل�سطينية(،  )الوقائع  اإ�سدار  والت�سريع  الفتوى  ديوان  توىل  الوطنية،  ال�سلطة  تاأ�سي�س  وبعد 
من   )6( املادة  ن�س  اإىل  ذلك  يف  الديوان  وي�ستند  الفل�سطينية،  الوطنية  لل�سلطة  الر�سمية  اجلريدة 
قانون اإجراءات اإعداد الت�سريعات رقم )4( ل�سنة 1995، التي جاء فيها اأنه "يرفع ديوان الفتوى 
والت�سريع امل�سروع الذي وافق عليه جمل�س الوزراء اإىل رئي�س ال�سلطة لإ�سداره، ومن ثم 

ين�سر يف اجلريدة الر�سمية".)33(

)32(املن�سور يف العدد )983( من اجلريدة الر�سمية االأردنية )احلكم االأردين(، بتاريخ 1949/5/16، �س 140.
)33(طارق عطية، عملية ن�سر الت�سريعات يف اجلريدة الر�سمية وفقًا للنظام القانوين الفل�سطيني: االإ�سكاليات واحللول، معهد 

احلقوق- جامعة بريزيت، 2010، �س 10.
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املبحث الأول
العملية الت�سريعية يف فل�سطني بعد العام 2007

االنتخابات  قانون  اأ�سا�س  على   2006 العام  من  الثاين  كانون  يف  الثانية  الت�سريعية  االنتخابات  جرت 
املعدل رقم )9( للعام 2005، حيث متت زيادة عدد االأع�ساء من 88 ع�سوًا اإىل 132 ع�سوًا.  ومت تبني 

نظام انتخابي جديد يقوم على اخللط منا�سفة بني نظام الدوائر ونظام التمثيل الن�سبي.

االنتخابات  يف  ال�سالم  التفاقات  املعار�سة  والف�سائل  القوى  �ساركت  االأوىل،  االنتخابات  وبخالف 
الذي  االأمر  الت�سريعي،  املجل�س  اأغلبية مقاعد  التي ح�سلت على  الثانية، ويف مقدمتها حركة حما�س 
مّكنها من قيادة دفة املجل�س الت�سريعي، وقيادة احلكومة العا�سرة ومن ثم حكومة الوحدة الوطنية اإىل 

اأن اأقيلت يف �سهر حزيران من العام 2007 عقب �سل�سلة االأحداث التي �سهدها قطاع غزة.)34(

فبعد �سيطرة حركة حما�س على موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية يف قطاع غزة، اأ�سدر الرئي�س الفل�سطيني 
حممود عبا�س جمموعة من املرا�سيم الرئا�سية )35(ملواجهة هذه الظروف، وهي املر�سوم الرئا�سي رقم 
)8( ل�سنة 2007، الذي اأقال مبوجبه رئي�س الوزراء اإ�سماعيل هنية، )36(واملر�سوم رقم )9( ل�سنة 2007 
ب�ساأن اإعالن حالة الطوارئ يف جميع اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،)37( وتالهما املر�سوم رقم 
اأنظمة وتعليمات حالة الطوارئ)38(، ومن ثم  )10( ل�سنة 2007 ب�ساأن ت�سكيل احلكومة املكلفة تنفيذ 
املر�سوم الرئا�سي رقم )13( ل�سنة 2007 بتعيني حكومة اإنفاذ اأحكام حالة الطوارئ برئا�سة الدكتور 

�سالم فيا�س.)39(
احلكومة  اأنها  واعتربت  االإقالة،  هذه  هنّية  اإ�سماعيل  برئا�سة  الوطنية)40(  الوحدة  حكومة  رف�ست 
)34(ح�سني اأبو هنود واآخرون، "قراءات قانونية: مدى قانونية توكيالت النواب االأ�سرى زمالءهم يف كتلة التغيري واالإ�سالح يف 
ال�سوؤون املت�سلة بالعمل الربملاين"، �سل�سلة اإ�سدارات )3( م�سروع تعزيز دور منظمات املجتمع املدين يف العملية الت�سريعية، ط1، 

كانون االأول، 2008، �س 9.
هذه  اأكانت  �سواء  قانونًا،  اإليه  املوكولة  للمهام  ممار�سته  معر�س  يف  الرئي�س  عن  ال�سادر  ال�سك  هو  الرئا�سي:  )35(املر�سوم 
املهام ت�سريعية اأم تنظيمية اأم عادية )فردية-اإدارية(.  اأي اأن الرئي�س يف فل�سطني ميار�س اأعماله من خالل مرا�سيم ي�سدرها 

باال�ستناد اإىل املواد الد�ستورية التي منحته هذه ال�سالحية.
)36(املن�سور يف العدد )71( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية( بتاريخ 2007/8/9 �س 5.
)37(املن�سور يف العدد )71( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية( بتاريخ 2007/8/9 �س 6.
)38(املن�سور يف العدد )71( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية( بتاريخ 2007/8/9 �س 7.

)39(املن�سور يف العدد )71( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية( بتاريخ 2007/8/9 �س 10.
الوطنية امل�سريية،  القرارات  اأو حكومات اتخاذ  اأو طوارئ  اأزمات  االأ�سا�س حكومات  الوطنية: هي يف  الوحدة  )40( حكومات 
وتفر�سها معطيات وحمددات �سيا�سية داخلية وخارجية تتهدد امل�سلحة الوطنية والن�سيج ال�سيا�سي واالجتماعي للمجتمع.  �سكلت 
حكومة الوحدة الوطنية الفل�سطينية )احلكومة احلادية ع�سرة(، مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم )1( ل�سنة 2007، ال�سادر بتاريخ 

2007/2/15، وذلك تنفيذًا ملا ورد يف املادة الثانية من اتفاق مكة للوفاق الوطني بني حركتي فتح وحما�س بتاريخ 2007/2/8.



126

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

ال�سرعية، كونها منحت الثقة من املجل�س الت�سريعي، اإ�سافة اإىل اأن القانون االأ�سا�سي يعتربها حكومة 
ت�سيري االأعمال حلني ت�سكيل احلكومة اجلديدة،)41( واأن الرئي�س مل يعر�س حكومة الطوارئ على املجل�س 
الت�سريعي، هذا اإ�سافة اإىل انعدام االأ�سا�س القانوين والد�ستوري لت�سكيل حكومة الطوارئ،)42( ما اأدى 
اإىل وجود حكومتني ونظامني ت�سريعيني، واحد يف ال�سفة الغربية، واآخر يف قطاع غزة، ا�ستقل كل منهما 
باآلية لت�سريع قرارات بقانون تطبق يف ال�سفة الغربية �سادرة عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية، وقوانني 

ت�سدر عن كتلة حما�س يف قطاع غزة.

املطلب الأول: العملية الت�سريعية بعد العام 2007: ال�سفة الغربية
القوانني؛ ففي  ل�سن  واآليات معينة  الغربية وقطاع غزة- منهجًا  انتهجت كل من احلكومتني -ال�سفة 
ال�سلطة  رئي�س  عن  �سادر  بقانون  قرار  �سكل  على  الت�سريعات  من  العديد  �سدرت  الغربية  ال�سفة 
الفل�سطينية ا�ستنادًا اإىل املادة )43( من القانون االأ�سا�سي، يف حني اأ�سدر املجل�س الت�سريعي يف قطاع 
غزة القوانني وفقًا لالآلية املعتادة ل�سري العملية الت�سريعية من اقرتاح ومناق�سة وقراءة مل�سروع القانون.  
اأما يف مرحلة االإ�سدار التي يفرت�س اأن تكون من قبل الرئي�س، فقد جلاأ املجل�س الت�سريعي يف قطاع غزة 
اإىل االنتظار مدة �سهر املمنوحة للرئي�س لالإ�سدار اأو الرد، ثم يتم ن�سر القانون يف الوقائع الفل�سطينية 

يف القطاع.

بعد العام 2007 تعطل املجل�س الت�سريعي يف ال�سفة الغربية ك�سلطة �ساحبة اخت�سا�س اأ�سيل يف �سن 
الت�سريع وفقًا ملنظومة القانون يف فل�سطني، ما اأدى اإىل نقل اخت�سا�س الت�سريع اإىل ال�سلطة التنفيذية 
ممثلة برئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ا�ستنادًا اإىل حالة ال�سرورة وفقًا للمادة )43( من القانون 
الت�سريعية  بالعملية  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  من  عدد  ودور  اأداء  على  انعك�س  ما  املعدل،  االأ�سا�سي 
كديوان الفتوى والت�سريع، والرئا�سة، ويف الوقت ذاته مت ا�ستحداث اأج�سام جديدة على �سلة بالعملية 
الت�سريعية، واأبرز مثال عليها اخلطة الت�سريعية للحكومة.  ف�سارت العملية الت�سريعية يف ال�سفة الغربية 

بني املوؤ�س�سات االآتية:
• موؤ�س�سة الرئا�سة.	
•  اخلطة الت�سريعية للحكومة.	
•  ديوان الفتوى والت�سريع/ اجلريدة الر�سمية.	

اأعمالهم  واأع�ساء حكومته، ميار�سون  الوزراء  انتهاء والية رئي�س  "عند  االأ�سا�سي على  القانون  )41(تن�ّس املادة )3/78( من 
موؤقتًا باعتبارهم حكومة ت�سيري اأعمال وال يجوز لهم اأن يتخذوا من القرارات اإال ما هو الزم و�سروري لت�سيري االأعمال التنفيذية 

حلني ت�سكيل احلكومة اجلديدة".
وت�سكيل  الطوارئ  حالة  باإعالن  اخلا�س  الرئا�سي  املر�سوم  حول  قانوين  راأي  واآخرون،  الن�سر  اأبو  الرحمن  )42(عبد 
الزيارة:  تاريخ   ،http://www.pchrgaza.org/arabic/law_draft_7_10.htm على:  من�سور  الطوارئ،  حكومة 

 .2012/9/27
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الفرع الأول: موؤ�س�سة الرئا�سة
الت�سريعية،  ال�سالحيات  املعدل 2003، مبجموعة من  االأ�سا�سي  القانون  اإىل  ا�ستنادًا  الرئي�س،  يتمتع 
اجلزء االأول منها ميار�سها الرئي�س اأثناء انعقاد املجل�س الت�سريعي، فيكون دوره تكميليًا لدور املجل�س 
مدة  خالل  املجل�س  يف  املناق�س  القانون  ورد  الت�سريعي  املجل�س  من  اإقرارها  بعد  القوانني  كاإ�سدار 
وفقًا  عنه  كبديل  الت�سريعي  املجل�س  انعقاد  اأدوار  الرئي�س يف غري  االآخر ميار�سها  واجلزء  معينة،)43( 

الأحكام املادة )43( من القانون االأ�سا�سي املعدل كاإ�سدار قرارات لها قوة القانون.

واختلفت امل�سميات التي تطلقها النظم القانونية على الت�سريع اال�ستثنائي ال�سادر عن رئي�س الدولة، 
ففي الد�ستور االأردين للعام 1952، يطلق عليها القوانني املوؤقتة، ويف االإعالن بالنظام الد�ستوري للعام 
1962 الذي كان �ساريًا يف قطاع غزة زمن االإدارة امل�سرية ت�سمى بقرارات لها قوة القانون، والبع�س 

االآخر ي�سميها املرا�سيم الت�سريعية.)44(

منحت املادة )43( من القانون االأ�سا�سي املعدل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية �سالحية اإ�سدار قرارات 
لها قوة القانون يف حالة ال�سرورة، حيث ن�ست على اأنه:

اأدوار  غري  يف  التاأخري  حتتمل  ل  التي  ال�سرورة  حالت  يف  الوطنية  ال�سلطة  "لرئي�س 
املجل�س  القانون، ويجب عر�سها على  لها قوة  اإ�سدار قرارات  الت�سريعي  املجل�س  انعقاد 
الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدور هذه القرارات، واإل زال ما كان لها من قوة 
القانون، واأما اإذا عر�ست على املجل�س الت�سريعي على النحو ال�سابق ومل يقرها زال ما 

يكون لها من قوة القانون".
وح�سب ن�س هذه املادة، هنالك قيود عدة ترد على الرئي�س يف اإ�سداره القرارات التي لها قوة القانون 

يف حالة ال�سرورة، جنملها يف االآتي:

اأوًل: حالة �سرورة ل حتتمل التاأخري
يعرف الفقه حالة ال�سرورة باأنها: "احلالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية اأو حاالت �ساذة اأو خطر 
داهم يحدق بالوطن، بحيث يتعذر دفع هذه املخاطر بالو�سائل القانونية العادية، ما ي�سطر االإدارة اإىل 
اللجوء اإىل ال�سلطات اال�ستثنائية، باعتبار اأنه االإجراء الذي ال بد منه للتغلب على هذه الظروف ال�ساذة 

ومواجهة االأزمات الطارئة".)45(
)43(املادة )41، 52( من القانون االأ�سا�سي املعدل، واملادة )16( من النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي.

)44(كما هو احلال يف �سوريا ولبنان.
)45(طارق طوقان،  القرارات بقوانني ال�سادرة عن الرئي�س وفقًا حلاالت ال�سرورة، مفتاح: املبادرة الفل�سطينية لتعميق 

احلوار العاملي والدميقراطية، �س 39.
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ال�سالحيات  تركيز  ت�ستدعي  ا�ستثنائية  ظروف  وجود  اأ�سا�س  على  ال�سرورة  حالة  فكرة  وتقوم 
واالخت�سا�سات يف الدولة يف يد �سلطة واحدة دفاعًا عن م�ساحلها احليوية.  وبذلك تتطلب نظرية 
ال�سرورة وجود حدث غري عادي ينذر بالتاأثري على �سري عمل املوؤ�س�سات الد�ستورية، وال جتدي القواعد 
القانونية القائمة ملواجهته، وهو ما يربر بالتايل اإمكانية ممار�سة ال�سلطة التنفيذية تدابري ال تندرج 

�سمن اخت�سا�ساتها.)46(

وقد عربت املادة )43( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني عن ذلك بعبارة: "حاالت ال�سرورة التي ال 
حتتمل التاأخري"، فلم يحدد الن�س ماهية حالة ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري، واإمنا اكتفى الن�س 
الدولة  اأمن  فيها  يتعر�س  التي  االأحوال  يف  بقانون  القرارات  اإ�سدار  حق  ا�ستعمال  بتقييد  الد�ستوري 

للخطر اأو تطراأ ظروف مفاجئة تدعو التخاذ تدابري عاجلة.

ونظرًا لالأو�ساع التي تعي�سها فل�سطني يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، والتي تتمثل بوجود جزء 
حمتل وهو ال�سفة، وفيها �سلطة تقوم على �سوؤون البلد با�ستثناء اجلوانب ال�سيا�سية، ويف غزة �سلطة 
اأخرى وكاأن هناك دولتني، اإ�سافة اإىل وجود االحتالل االإ�سرائيلي، ويف ظل عدم اإمكانية اإجراء انتخابات 
تنظم  قوانني  اإ�سدار  من  املجل�س  هذا  متنع  واقعية  حالة  فهناك  الت�سريعي،  املجل�س  وانق�سام  عامة، 
�سوؤون الدولة والنا�س، كل ذلك ي�سكل حالة �سرورة ت�سمح لرئي�س ال�سلطة باإ�سدار قرارات بقوانني اإىل 

حني التئام ال�سلطة الت�سريعية، وعند ذلك تعر�س تلك القرارات بقوانني عليه.)47(

وينح�سر تقدير حالة ال�سرورة بالرئي�س،)48( فيكون له احلق يف اإ�سدار قرارات لها قوة القانون �سريطة 
اأن تكون هذه القرارات مرتبطة بحالة ال�سرورة وعالجًا لها، ولي�س له احلق يف اأن ي�سدر اإال القرارات 
التي يكون هدفها املحافظة على �سالمة الدولة مبواجهة الظروف اال�ستثنائية التي تهددها، والعمل على 

اإعادة االأمور اإىل جمراها الطبيعي يف اأقرب وقت ممكن.

اأما املعيار الذي تبنته موؤ�س�سة الرئا�سة الإ�سدار القرارات بقانون، فهو معيار امل�سلحة العامة مبفهومها 
الوا�سع ال ال�سيق، وال�سري املنظم للمرافق العامة يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.)49(

وت�سيف،  وتلغي،  تعدل،  بقوانني  القرارات  بقانون، وهذه  قرار  اإ�سدار  للرئي�س �سالحية  تكون  بذلك، 
الأحكام القانون العادي، ولي�س لها اأن تعطل اأو تلغي اأحكام القانون االأ�سا�سي؛ اأي الد�ستور، الأن االأخرية 

هي من متنح الرئي�س هذه ال�سالحية.
)46( في�سل �سطناوي، "الرقابة على م�سروعية القوانني املوؤقتة"، جملة املنارة، املجلد 13، عدد 8، 2007، �س 329.

)47( مقابلة  عرب الهاتف مع الدكتور حممد احلّموري، االأردن، ال�سبت 13 ت�سرين االأول، ال�ساعة 11:30. 
)48( طارق طوقان،  القرارات بقوانني ال�سادرة عن الرئي�س وفقًا حلاالت ال�سرورة، مفتاح: املبادرة الفل�سطينية لتعميق 

احلوار العاملي والدميقراطية، �س 38. 
)49( مقابلة مع االأ�ستاذ عامر �ساهني، الدائرة القانونية يف ديوان الرئا�سة، بتاريخ 2012/10/15.
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ثانيًا: غياب املجل�س الت�سريعي
القيام  والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطة  من  كل  تتوىل  ال�سلطات،  بني  الف�سل  ملبداأ  تطبيقًا 
مبهامها املحددة يف الد�ستور.  ويف هذا ال�سياق، متر اأوقات معينة ال تكون ال�سلطة الت�سريعية قادرة على 

القيام بوظيفتها الت�سريعية ب�سبب غيابها، ومرد ذلك عدم انعقاد الربملان اأو حله.

وقد فر�س القانون االأ�سا�سي قيدًا زمنيًا على �سلطة الرئي�س باإ�سدار قرارات لها قوة القانون، يتمثل 
بغياب املوؤ�س�سة الت�سريعية، وقد عربت املادة )43( عن ذلك بعبارة: "يف غري اأدوار انعقاد املجل�س 

الت�سريعي"، وت�سري عبارة عدم االنعقاد اإىل الفرتات االآتية:

• الفرتة املمتدة من تاريخ حل املجل�س الت�سريعي اإىل تاريخ انعقاد جمل�س ت�سريعي جديد.	

• الفرتة املمتدة من تاريخ انتهاء دورة ت�سريعية اإىل تاريخ انعقاد املجل�س اجلديد يف دورة ت�سريعية 	
جديدة.

• العطلة ال�سنوية للمجل�س الت�سريعي.	

اإال اأن القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني مل ين�ّس على حل املجل�س الت�سريعي، ومد والية املجل�س الت�سريعي 
القدمي اإىل حني اأداء اأع�ساء املجل�س الت�سريعي اجلديد اليمني الد�ستورية،)50( ما يعني عدم انطباق 
الفرتتني االأوىل والثانية على �سرط "عدم االنعقاد"، يف حني تنطبق الفرتة الثالثة واملق�سود بها االإجازة 
التي يخرج بها املجل�س الت�سريعي بني دوراته العادية.  ومن باب اأوىل، فاإن هذا ال�سرط ين�سحب و/اأو 

ي�سمل حالة غياب املجل�س الأ�سباب قهرية، وهي احلالة املوجودة فعاًل يف فل�سطني.)51(

ما دام املجل�س الت�سريعي ال ي�ستطيع ممار�سة �سالحياته الأن هناك ا�ستحالة مادية،)52( وتوافرت ظروف 
ا�ستثنائية تهدد كيان الدولة، فالد�ستور يعطي الرئي�س �سالحية و�سع ت�سريع بقانون ملواجهتها، اأما اإذا 

كان املجل�س الت�سريعي يف اأدوار انعقاده، فهو �ساحب االخت�سا�س بالت�سريع و�سن ما يلزم من قوانني.

)50( القانون االأ�سا�سي ل�سنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، املادة )2( منه، التي تن�ّس على 
اأن: "ت�ساف اإىل القانون االأ�سا�سي املعدل 2003 مادة جديدة برقم )47( مكرر ن�سها كاالآتي: تنتهي والية املجل�س الت�سريعي 

القائم عند اأداء اأع�ساء املجل�س اجلديد املنتخب اليمني الد�ستورية".
)51( مقابلة عرب الهاتف مع الدكتور حممد احلّموري، مرجع �سابق.

)52( مقابلة مع االأ�ستاذ جمال اخلطيب، املجل�س الت�سريعي، االأربعاء 2012/9/19، ال�ساعة 1:30.
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بعد  يعقدها  جل�سة  اأول  يف  الت�سريعي  املجل�س  على  بقانون  القرار  عر�س  ثالثًا: 
�سدوره

يجب على ال�سلطة التنفيذية لدى ممار�ستها �سالحية اإ�سدار قرارات لها قوة القانون، االلتزام باحلدود 
التي ر�سمتها لها املادة )43( من القانون االأ�سا�سي، �سواء قبل �سدور القرارات بقانون متمثلة بقيام 
حالة ال�سرورة وغياب املوؤ�س�سة الت�سريعية، اأو بعد �سدور القرارات بقانون متمثلة بعر�سها على املجل�س 

الت�سريعي فور انعقاده.

يتم  قوانني  مل�ساريع  )53(كاأنها مقرتحات  انعقاده،  فور  الت�سريعي  املجل�س  على  القرارات  هذه  وتعر�س 
الت�سويت عليها باالآلية املتبعة للت�سويت على م�ساريع القوانني يف ظل الظروف العادية.  فاإذا مل تعر�س 
هذه القرارات على املجل�س الت�سريعي لدى انعقاده اأو رف�سها املجل�س عند عر�سها، زال ما كان لها من 

قوة القانون يف امل�ستقبل دون املا�سي مبوجب الد�ستور ودون احلاجة لقرار من املجل�س.

ينعقد  مل   2007/6/14 اأحداث  فمنذ  الت�سريعي،  املجل�س  بغياب  املتعلق  ال�سرط  يتوافر  وفل�سطينيًا، 
املجل�س الت�سريعي ب�سورة قانونية.  اإال اأن ال�سوؤال يبقى عن مدى توافر احلالة اال�ستثنائية فيما �سدر 

من قرارات لها قوة القانون لغاية االآن.

ويف هذا ال�سياق، يرى مكتب الرئا�سة )54(اأن �سروط حالة ال�سرورة وا�سحة يف املادة )43( من القانون 
االأ�سا�سي التي تفعل يف غري انعقاد اأدوار املجل�س الت�سريعي، ومبا اأن املجل�س الت�سريعي قد تعطل ملدة 
زادت على املدة التي حددت لها حيث و�سعت ملدة 3 �سهور بني الدورة والدورة االأخرى، ولكن ا�ستمر 
حتتاجها  التي  بقانون  قرار  �سكل  على  الت�سريعات  بع�س  الرئي�س  فاأ�سدر  �سنوات،  �ست  ملدة  الو�سع 

ال�سلطة الفل�سطينية من اأجل املحافظة على ال�سري املنظم للمرافق العامة.

تتوافر فيها  قليل منها ال  ال�سرورة، فعدد  بقانون تنطبق فعليًا عليها حالة  القرارات  لي�ست كل  ولكن 
حالة ال�سرورة، ومرد ذلك طول املدة وغياب املجل�س الت�سريعي، ويف املقابل ال بد اأن ت�ستمر احلياة، 
حيث اأ�سبح االحتكام للمادة )43( منافيًا للمنطق القانوين والواقعي للحالة الفل�سطينية.  وموؤ�س�سة 
العامة، حيث  امل�سلحة  الهدف حتقيق  يكون  باّتزان حتى  املادة  مع هذه  التعامل  الرئا�سة جنحت يف 
القائمة حاليًا  الت�سريعات  لكون  بقانون من قبل جهات خمتلفة،  القرارات  اإ�سدار كثري من  مت رف�س 
تفي بالغر�س اأو من خالل اإ�سدار اللوائح النافذة للقوانني.  ومن االأمثلة على م�سروع قرارات بقانون 
العقوبات،  قانون  وتعديل  والعمرة،  احلج  هيئة  وم�سروع  ال�سحي،  التاأمني  قانون  م�سروع  رف�سها،  مت 

والوكالء التجاريني، وكتبة العرائ�س ) تتعلق بال�سلطة الق�سائية(.

)53( مل حتدد املادة )43( من القانون االأ�سا�سي 2003 املدة التي يجب خاللها عر�س القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي.
)54( مقابلة مع االأ�ستاذ عامر �ساهني، مرجع �سابق.
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الفرع الثاين: اخلطة الت�سريعية للحكومة
احلكومة  تتبناها  التي  العامة  لل�سيا�سة  الت�سريعية  الرتجمة  باأنها  للحكومة  الت�سريعية  اخلطة  تعرف 
بجوانبها االقت�سادية واالجتماعية واملالية وال�سيا�سية، �سواًء يف برناجمها احلكومي الذي نالت الثقة 
على اأ�سا�سه، اأو عند اإدراكها وحت�س�سها للحاجات املجتمعية للت�سريعات املختلفة، من خالل االإ�سكاليات 

التي تواجهها يف معر�س اإدارتها ل�سوؤون الدولة.)55(
الت�سريعية  ال�سالحيات  االأ�سيل يف  الت�سريعية هي �ساحبة االخت�سا�س  ال�سلطة  اأن  الرغم من  وعلى 
للدولة، فاإن هذا االخت�سا�س االأ�سيل ال يجعل من هذه ال�سلطة اجلهة احل�سرية واملحتكرة للت�سريع، 
فهناك دور ت�سريعي كبري للحكومات يف معظم دول العامل وحتى يف اأعرقها برملانية.  ويربز هذا الدور 
عوامل عدة جتعل من احلكومة هي االأ�سلح واالأوىل واالأقدر على و�سع اخلطة الت�سريعية، وتتمثل هذه 

االعتبارات فيما يتعلق بالنظام القانوين الفل�سطيني يف االآتي:
القانون . 1 الفل�سطيني، فاإن فكرة  القانوين  للنظام  العادي )القانون(، ووفقًا  بالت�سريع  فيما يتعلق 

واقرتاحه ال تكونان ح�سرًا على اأع�ساء املجل�س الت�سريعي وحده، واإمنا تتقا�سم احلكومة فيهما 
املنطقي  القانوين ومربره  �سنده  له  اأمر  الت�سريعية، وهو  املبادرة  الت�سريعي احلق يف  املجل�س  مع 
والعملي، حيث يتمثل ال�سند القانوين يف عدد من املواد املن�سو�س عليها يف جمموعة من الت�سريعات 
الفل�سطينية، نذكر من اأهمها ما جاء يف الفقرة االأوىل من املادة )69( من القانون االأ�سا�سي التي 
ن�ست على اأنه: "يخت�س جمل�س الوزراء مبا يلي: 1. و�سع ال�سيا�سة العامة يف حدود اخت�سا�سه، 
القانون  من  واملادة )70(  الت�سريعي".   املجل�س  عليه من  امل�سادق  الوزاري  الربنامج  �سوء  ويف 
االأ�سا�سي التي تن�ّس على اأنه: "ملجل�س الوزراء احلق يف التقدم اإىل املجل�س الت�سريعي مب�سروعات 
القوانني، واإ�سدار اللوائح، واّتخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني".  واملادة )65( من النظام 
اأو االقرتاحات  القوانني  الوزراء  "يحيل جمل�س  اأنه  تن�ّس على  التي  الت�سريعي  للمجل�س  الداخلي 
اإىل الرئي�س مرفقة مبذكراتها االإي�ساحية، وعلى الرئي�س اأن يحيل امل�سروع اأو االقرتاح اإىل اللجنة 
اأ�سبوعني من تاريخ  املخت�سة الإبداء الراأي، على اأن تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز 
اإحالته اإليها".  هذا فيما يتعلق باملربرات القانونية، اأما ما يتعلق باملربر املنطقي والعملي، فاإن هذا 
املربر يتمثل يف اأن احلكومة، وبحكم م�سوؤوليتها عن اإدارة ال�سوؤون اليومية للمواطن، وتنظيم كافة 
التفا�سيل املتعلقة باإدارة �سوؤون الدولة، فهي االأقدر على حت�س�س االحتياجات الت�سريعية للمجتمع 
الذي تديره، وهو اأمر يوؤكده ويثبته اأنه يف معظم دول العامل، متثل م�سروعات القوانني املقدمة من 
احلكومات اجلانب االأكرب من الت�سريعات التي تقر يف الربملانات وت�سل يف بع�سها اإىل 75% من 

)55( اأوراق خلفية حول اخلطة الت�سريعية، ال�سوؤون القانونية، االأمانة العامة ملجل�س الوزراء.  وللمزيد، انظر حول املو�سوع: 
معهد احلقوق.  االإطار القانوين والتنظيمي الإدارة احلكومة للعملية الت�سريعية: الواقع الفل�سطيني، رام اهلل، 2007..
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الت�سريعات املقرة. )56( وي�سكل هذا مقيا�سًا مهمًا ملعرفة مدى فاعلية احلكومة وجناحها.  وكذلك، 
فاإن احلكومة هي االأقدر على تقدمي م�ساريع القوانني بعد درا�ستها فنيًا وماليًا، لقدرتها على جلب 

اخلرباء الفنيني وتوفريهم.
من . 2 النوع  هذا  واإ�سدار  باإقرار  املخت�سة  هي  احلكومة  فاإن  الثانوية،  بالت�سريعات  يتعلق  فيما 

الت�سريعات، وذلك ا�ستنادًا اإىل الفقرة ال�سابعة من املادة )68( من القانون االأ�سا�سي التي ن�ست 
على اأن من �سمن �سالحيات رئي�س الوزراء: "توقيع واإ�سدار اللوائح اأو االأنظمة التي ي�سادق عليها 
جمل�س الوزراء"، واملادة )70( من القانون االأ�سا�سي.)57( وباملقارنة بني هذه الت�سريعات والقوانني 
العادية التي يقرها املجل�س الت�سريعي، جندها متثل الغالبية العظمى من جمموع الت�سريعات التي 
تنظم ال�سيا�سة العامة للدولة، فمعلوم اأن القوانني العادية تاأتي باأحكام عامة وجمردة، وغالبًا ما 
اخت�سا�سها  فاإن احلكومة ومن خالل  وبذلك  الثانوية،  الت�سريعات  اإىل  التفا�سيل  حتيل معاجلة 
املجل�س  دور  يفوق  قد  كاماًل  ت�سريعيًا  دورًا  متار�س  الت�سريعات،  من  النوع  هذا  واإ�سدار  باإقرار 

الت�سريعي نف�سه.
رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  على  بناء  للحكومة  الت�سريعية  اخلطة  اإطالق  مت   ،2007 العام  يف 
 ،2007/9/24 بتاريخ  ال�سادر  للحكومة  الت�سريعية  اخلطة  اإعداد  ب�ساأن  )12/21/01/م.و/�س.ف( 
الت�سريعية  اخلطة  على  وامل�سادقة  للحكومة،  الت�سريعية  اخلطة  دليل  على  امل�سادقة  متت  ثم  ومن 
باخلطة  يتعلق  ما  كل  ال�سابقة  القرارات  نظمت  وقد  الوزراء.   قبل جمل�س  من  للعام 2009  للحكومة 
الت�سريعية للحكومة من حيث اآليات العمل، وامل�سوؤولني عن تنفيذ اخلطة الت�سريعية للحكومة، واآليات 
تنفيذ العمل داخل اخلطة الت�سريعية للحكومة، واملجموعات التي مت ت�سكيلها داخل اخلطة الت�سريعية، 
حيث تكونت هذه اخلطة من ج�سم اأ�سا�سي اإىل جانب من�سق عام اخلطة الت�سريعية، واملتمثل باملجموعة 
الوطنية العليا للخطة الت�سريعية للحكومة، اإىل جانب املجموعات املتخ�س�سة التي متثلت باملجموعات 

االآتية:
املجموعة املتخ�س�سة بال�ساأن االقت�سادي.. 1
املجموعة املتخ�س�سة بال�ساأن املايل.. 2
املجموعة املتخ�س�سة بال�ساأن االإداري واملوؤ�س�ساتي.. 3
املجموعة املتخ�س�سة بال�ساأن االجتماعي.. 4
املجموعة املتخ�س�سة ب�ساأن العدالة والقانون.. 5

)56( كما هو احلال يف النم�سا، و66% كما هو احلال يف اأملانيا، وتتجاوز يف بع�سها االآخر 90% من الت�سريعات املقرة كما هو 
احلال يف جمهورية م�سر العربية.

)57( تن�ّس على اأنه: "ملجل�س الوزراء احلق يف التقدم اإىل املجل�س الت�سريعي مب�سروعات القوانني واإ�سدار اللوائح واّتخاذ 
االإجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني".
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املجموعة املتخ�س�سة بال�ساأن ال�سيا�سي.. 6
املجموعة املتخ�س�سة بال�ساأن االأمني.. 7
املجموعة املتخ�س�سة ب�ساأن البنية التحتية.. 8
املجموعة املتخ�س�سة بال�ساأن الثقايف واالإعالمي.. 9

احلكومة  �ستقوم  التي  كافة  بالت�سريعات  تتمثل  املدخالت  من  جمموعة  الت�سريعية  اخلطة  وتت�سمن 
باإعدادها خالل الفرتة املر�سودة للخطة، وتق�سم هذه الت�سريعات اإىل:

ت�سريعات رئي�سية: وهي م�ساريع القوانني التي يجب اأن تقدم للمجل�س الت�سريعي الإقرارها، ويتوجب 
هنا مراعاة االعتبارات االآتية:

• مراعاة االن�سجام الت�سريعي، بدءًا من القانون االأ�سا�سي، مرورًا باملعاهدات واالتفاقيات الدولية، 	
وانتهاء بالقوانني النافذة وال�سارية.

• مراعاة البيئة الوطنية مبا يف ذلك التكلفة املالية لكل ت�سريع مقرتح.	

ت�سريعات ثانوية: وهي عبارة عن اللوائح واالأنظمة والقرارات التنظيمية ذات امل�سمون الت�سريعي 
التي  االعتبارات  مراعاة  اإىل  اإ�سافة  هنا،  وتتوجب  التنفيذية.   ال�سلطة  عن  ت�سدر  التي  والتعليمات 
ذكرناها يف البند ال�سابق، مراعاة اإكثار اللجوء اإىل هذا النوع على ح�ساب القوانني العادية كلما اأمكن 
ذلك؛ كون احلكومة هي املخت�سة اأ�ساًل ب�سن هذه الت�سريعية من خالل تلك الت�سريعات، اإ�سافة اإىل 
اأن هذا النوع من الت�سريعات يت�سم غالبًا بتكلفة منخف�سة بالنظر اإىل �سهولة اإعداده واإقراره مقارنة 

بالقوانني العادية.
اأما من حيث االآلية التي كان يتم فيها نقا�س الت�سريعات التي حتول للخطة الت�سريعية، فيتم ذلك من 
الوزراء  ملجل�س  العام  لالأمني  املقرتح  للت�سريع  متكاماًل  قانونيًا  ملفًا  احلكومية  الدائرة  تقدمي  خالل 
ويدرج على جدول اأعمال جمل�س الوزراء، ومن ثم يحيل جمل�س الوزراء الت�سريع اإىل اخلطة الت�سريعية 
من خالل املن�سق العام "وبالتوازي اإىل ال�سادة الوزراء للدرا�سة واإبداء املالحظات"، وتقوم املجموعة 
الوطنية العليا للخطة الت�سريعية باإحالة امل�سروع اإىل اللجنة املتخ�س�سة باملو�سوع لدرا�سته، ومن ثم 
تقوم اللجان املتخ�س�سة بتقدمي مقرتحات امل�ساريع واملذكرة االإي�ساحية بعد اإمتام اإجراءاتها للمن�سق 
جدول  على  امل�سروع  باإدراج  العام  املن�سق  ويقوم  للحكومة،  الت�سريعية  اخلطة  �سمن  الإدراجها  العام 
اأعمال املجموعة الوطنية العليا للخطة الت�سريعية التي تتوىل مراجعة ودرا�سة امل�سروع، وذلك بح�سور 
الدائرة احلكومية املخت�سة، ومطابقة امل�سروع لل�سروط املقررة يف اخلطة الت�سريعية، ويقدم املن�سق 
من  الوزراء،  اإىل جمل�س  الت�سريعية  للخطة  العليا  الوطنية  املجموعة  تن�سيب  على  بناًء  امل�سروع  العام 

خالل الوزير امل�سرف "االأمني العام".)58(
)58( مقابلة مع امل�ست�سار فواز اأبو زر، م�ساعد االأمني العام لل�سوؤون القانونية، االأمانة العامة ملجل�س الوزراء. 
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ال
املجموعة الوطنية 

العليا للخطة 
الت�سريعية

اللجان 
املتخ�س�سة

الت�ساور مع 
اجلهات املعنية

عقد ور�س عمل 
مو�سعة

اإحالة للمجموعة 
الوطنية للخطة 

الت�سريعية

عقد اجتماع مو�سع
للمجموعة الوطنية 

وبح�سور اجلهة 
مقرتحة امل�سروع

تقدمي التو�سية 
ملجل�س الوزراء

الفرع الثالث: ديوان الفتوى والت�سريع/اجلريدة الر�سمية
فل�سطني،  يف  الت�سريعية  بالعملية  تعنى  التي  املوؤ�س�سات  اأهم  من  واحدًا  والت�سريع  الفتوى  ديوان  يعد 
وقد ت�سكل الديوان مبوجب القرار رقم )286( ل�سنة 1995،)59( حيث ن�س يف املادة االأوىل منه على 
امل�ساعدين  وامل�ست�سارين  امل�ست�سارين  من  كاٍف  وعدد  رئي�س  من  والت�سريع  الفتوى  ديوان  "ي�سكل  اأن: 
والباحثني واملوظفني االإداريني، وي�سدر بتعيني رئي�س الديوان واملوظفني الفنيني قرار من رئي�س ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية، ويتم تعيني املوظفني االإداريني بقرار من وزير العدل طبقًا لالأنظمة املعمول بها 

بناًء على اقرتاح رئي�س الديوان".)60(

تبعية ديوان الفتوى والت�سريع
مت اإتباع ديوان الفتوى والت�سريع مبوجب القرار رقم )286( ل�سنة 1995 اإىل وزارة العدل، وبقي احلال 

)59( ي�سكل القانون رقم )4( ل�سنة 1995 اللبنة االأ�سا�سية التي ي�ستند اإليها الديوان يف اأداء مهامه و�سالحياته على الرغم من 
�سدوره قبل انتخاب املجل�س الت�سريعي االأول، وقبل �سدور القانون االأ�سا�سي وا�ستحداث من�سب رئا�سة الوزراء.

)60( املن�سور يف العدد 9 من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية( بتاريخ 1995/12/31، �س 72.
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التا�سعة( رقم )58(  الوزراء )احلكومة  على ذلك حتى تاريخ 2005/5/3، حيث �سدر قرار جمل�س 
باإتباع ديوان الفتوى والت�سريع ملجل�س الوزراء،)61( ونقل موازنته من وزارة  ل�سنة 2005، الذي يق�سي 
العدل اإىل جمل�س الوزراء. )62( ثم �سدر القرار رقم )138( ل�سنة 2006 )63(ليتبع مبوجبه ديوان الفتوى 
والت�سريع لوزارة العدل، اإال اأن هذا القرار من�سور يف العدد )71( من الوقائع الفل�سطينية التي ت�سدر 
عن احلكومة يف قطاع غزة، وبالتايل بقي ديوان الفتوى والت�سريع تابعًا ملجل�س الوزراء يف ال�سفة الغربية 
حتى تاريخ 2012/11/6، حيث اأ�سدر جمل�س الوزراء قرارًا يق�سي بتبعية ديوان الفتوى والت�سريع اإىل 

وزير العدل مبا�سرة.)64(

وبعد تعيني احلكومة الثالثة ع�سرة، تباحث جمل�س الوزراء يف جل�سته رقم )76( بتاريخ 2010/12/21 
ب�ساأن تبعية ديوان الفتوى والت�سريع، وتوجه جمل�س الوزراء اإىل اعتبار الديوان هيئة م�ستقلة.

ثم اأ�سدر جمل�س الوزراء )احلكومة الثالثة ع�سرة( يف جل�سته رقم )77( بتاريخ 2010/12/28 قرارًا 
بـ: "تكليف االأمانة العامة ملجل�س الوزراء باإعداد م�سروع قانون خا�س بديوان الفتوى والت�سريع خالل 
الوزراء على النحو  واإداريا".  ثم ت�سل�سلت جل�سات جمل�س  اأ�سبوعني، باعتباره موؤ�س�سة م�ستقلة ماليًا 

االآتي:

بتاريخ 2011/1/4،  - الثالثة ع�سرة( يف جل�سته رقم )78(  الوزراء )احلكومة  مداوالت جمل�س 
فيما  الوزراء  ملجل�س  العامة  االأمانة  لدى  ما  بكل  العدل  وزير  بتزويد  الوزراء  رئي�س  وتعليمات 
يتعلق بديوان الفتوى والت�سريع، وتكليف وزير العدل بتزويد االأمانة العامة مب�سروع قانون ديوان 
بتاريخ  الوزراء يف جل�سته  العامة من عر�سه على جمل�س  االأمانة  الفتوى والت�سريع حتى تتمكن 

.2011/1/11

-  ،2011/1/11 بتاريخ   )79( رقم  جل�سته  يف  ع�سرة(  الثالثة  )احلكومة  الوزراء  جمل�س  قرار 
العدل  وزارة  من  املقدمة  التف�سريية  واملذكرة  والت�سريع  الفتوى  ديوان  قانون  م�سروع  باإحالة 
بالتوجه  املنا�سب  قراره  اّتخاذ  الوزراء  ملجل�س  ليت�سنى  ب�ساأنه،  مالحظاتهم  الإبداء  الوزراء  اإىل 
والت�سريع.   الفتوى  ديوان  قانون  م�سروع  �سياغة  يف  اأ�سا�سًا  ليكون  اّتباعه  املنوي  االإ�سرتاتيجي 
وبناء على هذا القرار، ور�سالة اأمني عام جمل�س الوزراء اإىل الوزراء بتاريخ 2011/1/12 بهذا 

)61(�سدر هذا القرار بناًء على مذكرات قانونية من رئي�س الديوان امل�ست�سار اإبراهيم الدغمة حينه، وبناء على قناعة وتوجه 
معايل وزير العدل امل�ست�سار فريد اجلالد يف ذلك احلني.

)62(املادتان )1( و)3( من قرار جمل�س الوزراء رقم )58( ل�سنة 2005.
)63( قرار جمل�س الوزراء )138( ل�سنة 2006 )احلكومة العا�سرة( ال�سادر يف قطاع غزة بتاريخ 2006/5/23.

)64( مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )14/24/6/م.و/�س.ف( للعام 2012 الذي عدل على املادة االأوىل من قرار جمل�س 
الوزراء رقم )14/13/3/م.و/�س.ف( للعام 2012، حيث األغى تبعية ديوان الفتوى والت�سريع لوزارة العدل، واأتبعه للوزير 

مبا�سرة.
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الوزراء  ملجل�س  العامة  لالأمانة  الوزارات  اأر�سلت  فقد  اال�ستعجال،  �سفة  واإعطائه  اخل�سو�س، 
مالحظاتها وروؤيتها ب�ساأن التوجه االإ�سرتاتيجي ب�ساأن الديوان، وقد مت عر�س اآراء الوزارات التي 
تقدمت مبالحظاتها يف جل�سة جمل�س الوزراء رقم )82( بتاريخ 2011/2/8، وكانت غالبية اآراء 

الوزارات مع التوجه االإ�سرتاتيجي با�ستقالل الديوان.

قرار جمل�س الوزراء )احلكومة الثالثة ع�سرة( يف جل�سته رقم )82( بتاريخ 2011/2/8 يق�سي  -
الوزراء  جمل�س  توجهات  اإىل  ا�ستنادًا  والت�سريع  الفتوى  ديوان  قانون  م�سروع  باإعداد  بـ"البدء 
باعتباره موؤ�س�سة م�ستقلة ماليًا واإداريا"، وقد تقدم الديوان مب�سروع قانون لتنظيم عمله ملجل�س 

الوزراء، وما زال يرتاوح مكانه.

-  ،2011/10/4 بتاريخ   )105( رقم  جل�سته  يف  ع�سرة(  الثالثة  )احلكومة  الوزراء  جمل�س  قرار 
باإحالة م�سروع قانون ديوان الفتوى والت�سريع الذي اأعدته االأمانة العامة ملجل�س الوزراء، وم�سروع 
املالحظات  واإبداء  لدرا�ستهما  الوزراء  جمل�س  اأع�ساء  اإىل  العدل  وزارة  اأعدته  الذي  القانون 

ب�ساأنهما.

قرار جمل�س الوزراء رقم )14/13/03/م.و/�س.ف( للعام 2012، )65(الذي يق�سي باإتباع ديوان  -
الفتوى والت�سريع لوزارة العدل الذي �سدر عن احلكومة يف جل�ستها بتاريخ 2012/8/14.)66(

ويف هذا ال�سياق هنالك عدد من االعتبارات على ال�سعيدين الفل�سطيني والعربي التي توجب اأن يكون 
ديوان الفتوى والت�سريع موؤ�س�سة عامة م�ستقلة ماليًا واإداريًا منها:

املجل�س  - غياب  ظل  يف  وبخا�سة  م�ستقلة،  عامة  كموؤ�س�سة  للديوان  الفل�سطيني  املجتمع  حاجة 
الت�سريعي الأداء الدور الرقابي على اأعمال احلكومة، ما يجعل الديوان �سمام اأمان قبل ن�سر اأي 

ت�سريع يف اجلريدة الر�سمية.

طبيعة مهام الديوان واخت�سا�ساته ت�ستوجب اأن يكون الديوان موؤ�س�سة م�ستقلة تتمتع باحليادية  -
اأو  لن�سر  �سغوط  اأية  عليه  متار�س  جهة  اأي  يوجد  وال  قانونية،  ا�ست�سارات  من  منه  يطلب  فيما 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/UpLoadDocument/Decrees//Pages%20from%20img179%201.pdf )65(
)66(اأكد امل�ست�سار علي اأبو دياك رئي�س ديوان الفتوى والت�سريع على وجود خمالفات يف هذا القرار تتمثل باالآتي: "باالإطالع 
على ديباجة القرار، يتبني اأن ال�سند القانوين لهذا القرار قد ت�سمن خمالفات قانونية رئي�سية، وهي �سدور القرار بناء على 
تن�سيب االأمانة العامة ملجل�س الوزراء، ومبراجعة مرفق رقم )502( املدرج يف ملف جل�سة جمل�س الوزراء رقم )13( بتاريخ 
2012/8/14، يتبني اأنه ال يوجد تن�سيب من االأمانة العامة ملجل�س الوزراء بخ�سو�س تبعية الديوان لوزارة العدل.  كما ا�ستند 
القرار اإىل قرار احلكومة العا�سرة رقم )138( ل�سنة 2006، وهو غري من�سور يف اجلريدة الر�سمية، واإمنا مت ن�سره حتت هذا 
الرقم يف العدد )71( يف اجلريدة الر�سمية التي ت�سدر عن احلكومة املقالة يف غزة، وا�ستند القرار اإىل قرار جمل�س الوزراء 
رقم )286( ل�سنة 1995، علمًا اأن هذا القرار لي�س قرار جمل�س وزراء، واإمنا هو قرار رئا�سي �سدر عن رئي�س اللجنة التنفيذية 
اعتبار هذا  الوزراء  بتاريخ 1995/12/9، وال يجوز ملجل�س  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة 

القرار الرئا�سي قرار جمل�س وزراء".
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االمتناع عن ن�سر اأي ت�سريع كان.  فال يت�سور اأن تتوافر هذه احليادية لو كان الديوان تابعًا لوزارة 
العدل التي قد تكون طرفًا يف نزاع ي�ستوجب على الديوان اأن يقدم راأيه القانوين فيه.

كرئي�س  - ويعامل  عليا،  قا�سي  بدرجة  رئا�سي  مبر�سوم  تعيينه  مت  والت�سريع  الفتوى  ديوان  رئي�س 
للوزراء  املمنوحة  االمتيازات  كافة  حيث  من  وذلك  خمت�س(،  )وزير  خمت�س  حكومية  دائرة 

املخت�سني.)67(

الديوان م�ستقل يف العديد من دول اجلوار، وقد مت اإعداد منوذج ا�سرت�سادي عربي موحد لنظام  -
التي  اخلما�سية  اللجنة  اجتماع  يف  وذلك  عربية،  دولة  كل  يف  للت�سريع  مركزي  لكيان  اأ�سا�سي 
وال�سودان  والكويت  واالأردن  االإمارات  ت�سريع عربية وهي  اإدارات  ت�سكيلها من ممثلي خم�س  مت 
امل�ستقلة  ال�سخ�سية  للت�سريع  املركزي  الكيان  منح  املوحد  العربي  النظام  اأوجب  وقد  وم�سر، 
واملوازنة امل�ستقلة، )68(كما ن�ست املادة الثالثة منه على اأن يكون للكيان املركزي للت�سريع موازنة 

م�ستقلة تعد على منط املوازنة العامة للدولة، ويكون له ح�ساب خا�س".

وقد اأوجب النظام العربي املوحد منح ح�سانات و�سمانات الأع�ساء الكيان املركزي للت�سريع، )69(وح�سر 
للت�سريع،)70( كما  بالكيان املركزي  الت�سريعات  اإعداد و�سياغة ومراجعة جميع  العربي املوحد  النظام 
وامل�سادقة على  بالتوقيع  القرار  ب�ساأن  للت�سريع  املركزي  الكيان  راأي  اأخذ  النظام �سرورة  اأوجب هذا 

االتفاقيات واملعاهدات.)71(

واللوائح  القوانني  م�ساريع  اإعداد  منها  املهام،  من  مبجموعة  القيام  والت�سريع  الفتوى  ديوان  يتوىل 
الدولية  واالتفاقيات  العقود  رئي�سية،)72( و�سياغة  والقرارات و�سياغتها ومراجعتها كمهمة  واملرا�سيم 
الفل�سطينية  ال�سلطة  القانوين لرئي�س  الراأي  واإبداء  الفل�سطينية والدول االأخرى،  ال�سلطة  املربمة بني 
والق�ساء.   القانون  واإ�سدار جملة  التي يطلب منه ذلك،  امل�سائل  ال�سلطة يف  واأجهزة  الوزراء  وجمل�س 
ومن املهام امللقاة على عاتق ديوان الفتوى والت�سريع اأي�سًا، اإ�سدار الوقائع الفل�سطينية؛ وهي اجلريدة 

)67(كتاب موجه من رئي�س ديوان الرئا�سة د.ح�سني االأعرج اإىل د. نبيل ق�سي�س وزير املالية بتاريخ 2012/5/24. 
)68(املادة الثانية من النظام العربي املوحد.

)69( ن�ست املادة اخلام�سة من النظام العربي املوحد على اأنه: "يجب اأن يتوفر الأع�ساء الكيان املركزي للت�سريع ال�سمانات 
واحل�سانات التي متكنهم من القيام باالأعباء امل�سندة اإليهم با�ستقالل وحيادية ومو�سوعية، تعني على حتقيق االأهداف املبتغاة 

من العملية الت�سريعية بوجه عام، وما يقت�سيه ال�سالح العام بالن�سبة اإىل اأحكام كل ت�سريع". 
الت�سريعات على  القوانني و�سائر  "يجب عر�س جميع م�سروعات  اأنه:  العربي املوحد تن�ّس على  النظام  )70(املادة )13( من 

الكيان املركزي للت�سريع للمراجعة وللو�سع يف ال�سيغة الت�سريعية املنا�سبة، وذلك قبل اّتخاذ اإجراءات اإ�سدارها"..
الكيان املركزي  ب�ساأن  للت�سريع  الكيان املركزي  راأي  اأخذ  "يلزم  اأنه:  العربي املوحد تن�ّس على  النظام  املادة )14( من   )71(
لها، وذلك قبل  اأو االن�سمام  بالت�سديق عليها  يتعلق  واملعاهدات، وكذلك فيما  بالتوقيع على االتفاقيات  القرار  ب�ساأن  للت�سريع 

اّتخاذ اإجراءات التوقيع اأو الت�سديق اأو االن�سمام".. 
)72(املادتان )2( و)3( من القانون رقم )4( ل�سنة 1995 ب�ساأن اإعداد الت�سريعات.
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الر�سمية، التي ال تعترب اأية ت�سريعات �سارية دون الن�سر فيها، وم�سي ثالثني يومًا على ذلك.)73(

ن�س القانون رقم 29 ل�سنة 1949 واملعدل مبوجب القانون 72 ل�سنة 1953 على تاأ�سي�س جريدة ر�سمية 
ين�سر فيها جميع القوانني واالأنظمة والقرارات واالأوامر والبالغات واالإعالنات الر�سمية وما �سابهها 
"جملة الوقائع الفل�سطينية" منذ  اإ�سدار اجلريدة الر�سمية  من املعامالت الر�سمية، ويتوىل الديوان 

تويل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، حيث �سدر العدد االأول بتاريخ 1994/11/20.

املالية  ووزير  الوزراء  رئي�س  مع  املبا�سرة  العالقة  على  باحلكومة  الر�سمية  اجلريدة  عالقة  وتقت�سر 
"ت�سدر  اأن  يف مو�سوع اجلريدة الر�سمية، حيث ن�ست املادة )4( من قانون اجلريدة الر�سمية على 

اجلريدة الر�سمية باأعداد عادية اأو ممتازة باأمر من رئي�س الوزراء كلما دعت ال�سرورة اإىل ذلك".

ون�ست املادة )7( من قانون اجلريدة الر�سمية على اأن "يعني وزير املالية بدل اال�سرتاك ال�سنوي اأو 
الن�سف ال�سنوي وثمن العدد الواحد، ويجوز الأيٍّ كان اأن ي�سرتك باجلريدة الر�سمية ب�سرط اأن يدفع 

بدل اال�سرتاك �سلفًا".

كما ن�ست املادة )8( من قانون اجلريدة الر�سمية على اأن "يعني رئي�س الوزراء مديرًا للجريدة، ويجوز 
له اأن يندب اأحد املوظفني للقيام بوظيفة املدير، ويكون م�سوؤواًل عن اإعدادها للطبع، وتتوىل وزارة املالية 

توزيعها وحت�سيل بدل اال�سرتاكات فيها".

كما اأن وزير الداخلية يقرر اجلهات التي تر�سل لها اجلريدة الر�سمية جمانًا وفقًا للمادة )5( من قانون 
"تر�سل اجلريدة جمانًا اإىل الدوائر الر�سمية واأع�ساء جمل�س  اأن  اجلريدة الر�سمية التي ن�ست على 

االأمة واملوظفني واملختارين الذين يقرر وزير الداخلية اإر�سالها اإليهم".
وميكننا تتبع االآلية التي انتهجها ديوان الفتوى والت�سريع يف عمله على النحو االآتي:)74(

تقوم الوزارة اأو اجلهة املخت�سة باإعداد م�سروعات االأدوات الت�سريعية واالتفاقيات وما يف حكمها،  -
اأو تعد العنا�سر الرئي�سية واالأحكام املو�سوعية املطلوب اأن تت�سمنها امل�سروعات املقرتحة.

للم�سادقة  - الوزراء  جمل�س  عام  الأمني  القانون  م�سروع  مقرتح  بتوجيه  املعنية  الوزارة  تقوم 
الذي بدوره يقوم بعر�س املقرتح  ال�سارية،  القانونية  االأنظمة  ان�سجامه مع  والتدقيق، وملطابقة 

على جمل�س الوزراء الإقراره قبل اإحالته اإىل الديوان من اأجل ال�سياغة.
يعر�س امل�سروع على الديوان بغر�س ال�سياغة، وعادًة ما يقوم الديوان بت�سكيل جمموعات عمل  -

)73(املادة )6( من القانون رقم )4( ل�سنة 1994: "يرفع ديوان الفتوى والت�سريع امل�سروع الذي وافق عليه جمل�س الوزراء اإىل 
رئي�س ال�سلطة الإ�سداره، ومن ثم ين�سر يف اجلريدة الر�سمية".  كما ن�ست املادة )116( من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 

2003 على اأن "ت�سدر القوانني با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني، وتن�سر فور اإ�سدارها يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل بها بعد 
ثالثني يومًا من ن�سرها ما مل ين�ّس القانون على خالف ذلك".

للعملية  الإدارة احلكومة  والتنظيمي  القانوين  االإطار  انظر:  والعملي،  النظري  الواقع  من  الديوان  اآلية عمل  )74(للمزيد حول 
الت�سريعية: الواقع الفل�سطيني، معهد احلقوق- جامعة بريزيت، 2007.
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وخرباء،  وحمامني،  الديوان،  موظفي  من  اللجان  هذه  وتت�سكل  القانون،  م�سروع  درا�سة  اأثناء 
وت�سارك فيها الوزارة املعنية بعملها.

يعاد امل�سروع اإىل الدائرة القانونية يف رئا�سة الوزراء للتدقيق من �سالمة املحتوى، وعدم امل�سا�س  -
يف جوهر الن�س.  ويف بع�س احلاالت التي تقوم فيها الدوائر القانونية ب�سياغة القانون، تقوم 
باإغفال الديوان خالل هذه العملية، وذلك اإما يف احلاالت الطارئة، واإما يف حالة التخوف من 

م�سا�س الديوان يف جوهر الن�س.
بعد التدقيق يعاد امل�سروع اإىل الوزارة التي بادرت اإليه للتاأكد من التزام الن�س بالفكرة االأ�سا�سية،  -

ويعر�س م�سروع القانون على جمل�س الوزراء للم�سادقة.
واأخريًا يعر�س م�سروع القانون على املجل�س الت�سريعي من اأجل تبنيه. )75( -

على اأر�س الواقع كان الديوان يف غزة يعد ويتوىل �سياغة م�ساريع القوانني للحكومة منذ العام 1995 حتى 
العام 2007، اأما مكتب الديوان يف ال�سفة، فقد كان دوره م�ساندًا للديوان يف غزة الذي كان ير�سل له جزءًا 
ب�سيطًا من العمل.  وبعد العام 2007، انتقل الديوان لل�سفة الغربية واحلكومة يف غزة �سيطرت على الديوان، 

واأ�سبح لدينا ديوان فتوى وت�سريع يف ال�سفة، واآخر يف غزة، يعمالن بالتزامن دون تن�سيق فيما بينهما.
اأحدهما يف   ،)71( وهو  نف�سه  العدد  يحمالن  الفل�سطينية  الوقائع  من  �سدر جملدان  لذلك،  ونتيجة 
ال�سفة الغربية، واالآخر يف قطاع غزة.  وقد اأ�سدر الديوان يف ال�سفة الغربية لغاية االآن العدد 96 لن�سر 
القرارات بقانون ال�سادرة، ويف غزة اأ�سدر الديوان العدد 83 وعددًا ممتازًا ن�سر فيهما القوانني املقرة 
بالقراءة الثانية، وهذا بدوره يوؤدي اإىل امل�سا�س باأهم االأهداف االإ�سرتاتيجية التي و�سعها ديوان الفتوى 

والت�سريع، وهو مبداأ توحيد الت�سريعات وان�سجامها.

�سري عملية اإ�سدار القرارات بقانون)76(
قانون  ورد م�سروع  اإذا  والرئا�سة  اتفاق بني احلكومة  يوجد  القانون من احلكومة، حيث  ياأتي م�سروع 
مالية  اآثارًا  قانون  لكل  اأن  باعتبار  لدرا�سته،  الوزراء  اإىل جمل�س  اإحالته  تتم  الوزراء  من غري جمل�س 
من  االآثار  هذه  تقدير  على  االأقدر  هي  احلكومة  والأن  االأخرى،  االآثار  اإىل  اإ�سافة  وبيئية،  واجتماعية 
اإىل  الوزراء  جمل�س  من  تن�سيب  و�سول  مبجرد  للقوانني  املنفذة  اجلهة  باعتبارها  الرئا�سة،  موؤ�س�سة 
الرئي�س باعتبار اأن له �سالحية اإ�سدار قرارات بقانون ا�ستنادًا اإىل املادة )43( من القانون االأ�سا�سي، 
القانونية  ال�سوؤون  اإىل  باإحالتها  امل�ست�سار  ويقوم  القانوين،  امل�ست�سار  اإىل  باإحالتها  الرئي�س  يقوم  حيث 
للدرا�سة، ويتم عقد اجتماع ت�ساوري بني امل�ست�سار القانوين ورئي�س وحدة ال�سوؤون القانونية من اأجل اآلية 

العمل على امل�سروع، واجلهات التي يفرت�س الت�ساور معها بخ�سو�س امل�سروع.
اآلية العمل داخل وحدة ال�سوؤون القانونية يف ديوان الرئا�سة، فتكون وفقًا لالآتي: بداية تتم اإحالة  اأما 

)75( مقابلة مع االأ�ستاذ عامر �ساهني، ديوان الرئا�سة، مرجع �سابق
)76( مقابلة مع االأ�ستاذ عامر �ساهني، ديوان الرئا�سة، مرجع �سابق
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امل�سروع اإىل دائرة الت�سريعات واالأبحاث يف وحدة ال�سوؤون القانونية، حيث يقوم مدير الدائرة بالتن�سيق 
مع مدير الوحدة القانونية بو�سع اخلطوط العري�سة للعمل على امل�سروع بناء على ما مت من توجيهات 

مع امل�ست�سار القانوين للرئي�س.
ثم تقوم دائرة الت�سريعات ببدء درا�سة امل�سروع ومقارنة هل تتوافر فيها حالة ال�سرورة اأم ال، ودرا�سة 
القانون  مع  يتفق  وهل  العالقة؟  ذات  الت�سريعات  مع  ين�سجم  هل  اأي  وعموديًا؛  اأفقيًا  الت�سريع  هذا 

االأ�سا�سي؟ وما هي االإ�سافة التي ي�سيفها اإذا مت اإقراره؟
بعد اأن تنجز دائرة الت�سريعات مذكرة اأولية بخ�سو�س الت�سريع، تناق�س مع رئي�س الوحدة القانونية.  
وبعد اأن يتم االتفاق عليها ترفع اإىل امل�ست�سار القانوين، ويتم اإدخال مالحظات اإن وجدت.  بعد ذلك 
يكون �سبه تقدير موقف نهائي من الت�سريع والعلم بكافة حيثياته، ويتم عقد ور�سة اأو اجتماع لكل من له 

عالقة بالت�سريع ملناق�سته واخلروج بتو�سيات نهائية.
فاإذا كان التوجه العام نحو الت�سريع الإ�سداره مع اإدخال تعديالت، ي�سار اإىل مناق�سة هذه التعديالت 
بعدم  العام  التوجه  كان  اإذا  اأما  باإ�سداره،  ليقوم  القانوين  امل�ست�سار  اإىل  الإر�سالها  متهيدًا  واإدخالها 
الت�سريع  النهائي من  للرئي�س املوقف  القانوين  امل�ست�سار  اإ�سداره.  يقدر  التو�سية بعدم  اإ�سداره فتتم 

للت�ساور مع وحدة ال�سوؤون القانونية، ويو�سي براأيه ل�سيادة الرئي�س مرفقًا املربرات.

للخطة  وبالن�سبة  الت�سريعية.   واخلطة  والت�سريع  الفتوى  ديوان  مع  الرئا�سة  موؤ�س�سة  دور  ويتكامل 
ويقومون  بقانون  القرار  يو�سون مب�سروع  اأع�ساءها  الأن  الت�سريعية؛  العملية  من  فهي جزء  الت�سريعية 
اأو مالحظات معينة، ويدعى  اأ�سئلة  اإذا كانت هناك  الت�سريعية  والت�ساور مع من�سق اخلطة  ب�سياغته 
اأع�ساء اخلطة للم�ساركة بالدورة اخلتامية يف ديوان الرئا�سة.  ويقوم ديوان الفتوى والت�سريع مبراجعة 

القرارات بقانون قبل الن�سر، وكذلك بعد الن�سر.)77(

فلها  واالحتادات،  والنقابات  وال�سبابية  االأهلية  كالقطاعات  احلكومية  غري  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  اأما 
دورها يف عملية اإ�سدار القرارات بقانون كلٌّ فيما يخ�سه؛ الأن امل�ساورات العامة مهمة جدًا الإ�سراكها يف 
�سناعة القرار واإيجاد حالة من القابلية عند اإ�سدار الت�سريع والتنفيذ واحلد من معيقات الت�سريعات 
اإذا ما مت اإ�سداره، من خالل تلقي مالحظات هذه اجلهات التي تطبق هذا الت�سريع ودرا�ستها واإدخالها 

على هذا الت�سريع اإذا كان هنالك موجب الإدخالها.

والقرارات بقانون التي ت�سدر عن الرئي�س تكون نافذة يف املحافظات ال�سمالية واجلنوبية، ولكنها ال 
تنفذ يف غزة على اأر�س الواقع.)78(

)77(مقابلة مع علي اأبو دياك، رئي�س ديوان الفتوى والت�سريع.
)78( اأكد الدكتور يعقوب الغندور رئي�س ديوان الفتوى والت�سريع يف قطاع غزة اأنه قبل تاريخ 2009/1/9، وهو تاريخ انتهاء 

والية الرئي�س، كان يتم اإقرار القوانني بالقراءة الثانية، وتر�سل بعد ذلك عن طريق الفاك�س والربيد االإلكرتوين اإىل رئي�س 
ال�سلطة للم�سادقة عليها واإ�سدارها خالل مدة ال�سهر من تاريخ اإحالتها اإليه، اأما بعد هذا التاريخ فلم يتم اإر�سال القوانني اإىل 
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الفرع الرابع: قراءة يف القرارات ال�سادرة بقانون بني العامني 2012-2007
اأ�سدر الرئي�س العديد من القرارات بقانون وقد بلغ عددها لغاية تاريخ اإعداد هذه الدرا�سة )62( قرارًا 
بقانون يف املجال االقت�سادي، واجلزائي، والد�ستوري، واالجتماعي، واالأرا�سي، واخلدمات، والق�ساء، 

وغريها من املجاالت.

القرارات ال�سادرة بقانون من العام 2012-2007
منذ تاريخ 2007/6/14، اأ�سدر الرئي�س العديد من القرارات بقانون التي ت�سنف �سمن الفئات االآتية:

الت�سنيف 
املو�سوعي

القرار بقانون

قرارات بقانون 
يف املجال 

القت�سادي 
)جتاري، مايل، 

�سريبي(

يف  اال�ستثمار  ت�سجيع  قانون  تعديل  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )2( رقم  بقانون  قرار 
فل�سطني رقم )1( ل�سنة 1998، قرار بقانون رقم )8( ل�سنة 2011 ب�ساأن �سريبة 
الدخل، قرار بقانون رقم )5( ل�سنة 2011 ب�ساأن املوازنة العامة لل�سنة املالية 
2011، قرار بقانون رقم )9( ل�سنة 2011 ب�ساأن الغرف التجارية وال�سناعية، 
قرار بقانون رقم )10( ل�سنة 2011 ب�ساأن قانون ال�سناعة، قرار بقانون رقم 
الفل�سطينية  لل�سناعات  العام  االحتاد  قانون  تعديل  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )11(
رقم  بقانون  قرار  ل�سنة 2006،  رقم )2(  التخ�س�سية  ال�سناعية  واالحتادات 
قرار  وال�سرائب،  العامة  للمالية  الفل�سطيني  املعهد  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )12(
بقانون رقم )15( ل�سنة 2011 ب�ساأن ال�سراء العام، قرار بقانون رقم )3( 2010 
ل�سنة 2010  بقانون رقم )9(  املالية 2010، قرار  لل�سنة  العامة  املوازنة  ب�ساأن 
ب�ساأن امل�سارف، قرار بقانون رقم )9( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإلغاء االأمر الع�سكري 
رقم )353( ب�ساأن جلان االعرتا�س، قرار بقانون رقم )12( ل�سنة 2009 ب�ساأن 
املوازنة العامة لل�سنة املالية 2009، قرار بقانون رقم )17( ل�سنة 2009 ب�ساأن 
ب�ساأن   2009 ل�سنة   )18( رقم  بقانون  قرار  االأجنبية،  البور�سات  يف  التعامل 
بقانون رقم )19(  ل�سنة 2009، قرار  العامة رقم )12(  املوازنة  قانون  ملحق 
لقانون  املعدل   2008 ل�سنة   )2( رقم  بقانون  القرار  تعديل  ب�ساأن   2009 ل�سنة 
�سريبة الدخل، قرار بقانون رقم )3( ل�سنة 2008 ب�ساأن تعديل قانون تنظيم 
بقانون رقم )4(  ل�سنة 1998، قرار  املالية رقم )7(  وال�سوؤون  العامة  املوازنة 

ل�سنة 2008 ب�ساأن املوازنة العامة لل�سنة املالية 2008،

رئي�س ال�سلطة على اعتبار اأن واليته انتهت يف م�ساء 2009/1/8، حيث اأ�سبحت القوانني تعترب �سادرة ح�سب االأ�سول، وتن�سر 
يف اجلريدة الر�سمية دون احلاجة اإىل ت�سديق الرئي�س، وذلك بعد مرور �سهر على القراءة الثانية.
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قرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2008 ب�ساأن تعديل قانون ال�سركات، قرار بقانون 
طوابع  وقانون  الواردات  طوابع  ر�سوم  قانون  ب�ساأن   2007 ل�سنة   )3( رقم 

االإيرادات، قرار بقانون رقم )13( ل�سنة 2007 ب�ساأن االإعفاء ال�سريبي.

قرارات بقانون يف 
املجال اجلزائي

يف  النافذ  العقوبات  قانون  تعديل  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )7( رقم  بقانون  قرار 
املحافظات اجلنوبية، قرار  النافذ يف  العقوبات  وقانون  ال�سمالية  املحافظات 
بقانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن تعديل قانون الك�سب غري امل�سروع رقم )1( 

ل�سنة 2005، قرار بقانون رقم )9( ل�سنة 2007 ب�ساأن مكافحة غ�سل االأموال.

قرارات بقانون يف 
املجال الد�ستوري

قرار بقانون رقم )4( ل�سنة 2012 ب�ساأن رفع احل�سانة عن نائب يف املجل�س 
الت�سريعي، قرار بقانون رقم )4( ل�سنة 2010 ب�ساأن حظر ومكافحة منتجات 
العامة،  االنتخابات  ب�ساأن   2007 ل�سنة   )1( رقم  بقانون  قرار  امل�ستوطنات، 
وميلي�سيات  التنفيذية  القوة  ب�ساأن حظر  ل�سنة 2007  رقم )4(  بقانون  قرار 

حركة حما�س اخلارجة على القانون.

قرارات بقانون 
يف املجال 

الجتماعي

اخلريية  اجلمعيات  قانون  تعديل  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )6( رقم  بقانون  قرار 
والهيئات املحلية رقم )1( ل�سنة 2000، قرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2007 

ب�ساأن اإلغاء قانون التاأمينات االجتماعية.

قرارات بقانون يف 
جمال الأرا�سي

الوكاالت  عن  امل�ستوفاة  الر�سوم  ب�ساأن   2012 ل�سنة   )1( رقم  بقانون  قرار 
واالإقرارات العدلية، قرار بقانون رقم )2( ل�سنة 2012 ب�ساأن ر�سوم ت�سجيل 

وانتقال االأرا�سي.

قرارات بقانون يف 
جمال الق�ساء

قرار بقانون رقم )3( ل�سنة 2012 ب�ساأن الق�ساء ال�سرعي.
قرار بقانون رقم )3( ل�سنة 2011 ب�ساأن تعديل قانون اال�ستمالك رقم )2( 
ل�سنة 1953، قرار بقانون رقم )4( ل�سنة 2011 ب�ساأن امل�سادقة على تعيني 
ب�ساأن   2011 ل�سنة   )13( رقم  بقانون  قرار  العام،  املوظفني  لديوان  رئي�س 
اإعادة تعيني حمافظ ل�سلطة النقد الفل�سطينية، قرار بقانون  امل�سادقة على 
رقم )1( ل�سنة 2010 ب�ساأن امل�سادقة على تعيني رئي�س هيئة مكافحة الك�سب 
غري امل�سروع، قرار بقانون رقم )2( ل�سنة 2010 ب�ساأن امل�سادقة على قرار 
املالية واالإدارية، قرار  الرقابة  املالية لرئي�س ديوان  الراتب واحلقوق  حتديد 
بقانون رقم )5( ل�سنة 2010 ب�ساأن امل�سادقة على تعيني رئي�س ديوان املوظفني 
العام، قرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2010 ب�ساأن �سلطة االأرا�سي، قرار بقانون 
رقم )14( ل�سنة 2009 ب�ساأن امل�سادقة على احلكومة، قرار بقانون رقم )16( 
ل�سنة 2009 ب�ساأن امل�سادقة على تعديل ت�سكيل جمل�س الوزراء، قرار بقانون 

رقم )20( ل�سنة 2009 ب�ساأن امل�سادقة على تعديل ت�سكيل جمل�س الوزراء،

قرارات بقانون يف 
املجال الإداري
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االإ�سراب  حق  ممار�سة  تنظيم  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )5( رقم  بقانون  قرار 
قانون  تعديل  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )9( رقم  بقانون  قرار  املدنية،  اخلدمة  يف 
الهيئات املحلية رقم )1( ل�سنة 1997، قرار بقانون رقم )10( ل�سنة 2008 
ل�سنة   )14( رقم  اليتامى  اأموال  وتنمية  اإدارة  موؤ�س�سة  قانون  تعديل  ب�ساأن 
2005، قرار بقانون رقم )2( ل�سنة 2007 ب�ساأن امل�سادقة على اتفاقية قر�س 
لدعم التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية املحا�سرة، قرار بقانون رقم )5( ل�سنة 
2007 ب�ساأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005، قرار بقانون 
رقم )7( ل�سنة 2007 ب�ساأن املوازنة العامة لل�سنة املالية 2007، قرار بقانون 
 ،2005 ل�سنة   )20( رقم  التاأمني  قانون  تعديل  ب�ساأن   2007 ل�سنة   )8( رقم 
التنظيمي  الهيكل  ب�ساأن امل�سادقة على  ل�سنة 2007  قرار بقانون رقم )12( 

وجدول ت�سكيالت الوظائف لديوان الرقابة املالية واالإدارية.
قرار بقانون رقم )11( ل�سنة 2007 ب�ساأن االأمن الوقائي. قرارات بقانون يف 

جمال الأجهزة 
الأمنية

قرار بقانون رقم )13( ل�سنة 2009 ب�ساأن قانون الكهرباء العام، قرار بقانون 
الفل�سطينية لتنظيم قطاع االت�ساالت،  الهيئة  ب�ساأن  ل�سنة 2009  رقم )15( 
قرار بقانون رقم )8( ل�سنة 2008 ب�ساأن تعديل قانون املرور رقم )5( ل�سنة 

2000، قرار بقانون رقم )11( ل�سنة 2008 ب�ساأن قانون الريا�سة.

قرارات بقانون يف 
جمال اخلدمات

القر�س  اتفاقيتي  على  امل�سادقة  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )7( رقم  بقانون  قرار 
بني  الكهربائي  الربط  م�سروع  ب�ساأن  للتنمية  االإ�سالمي  البنك  مع  املربمتني 
 2007 ل�سنة   )10( رقم  بقانون  قرار  غزة،  وقطاع  العربية  م�سر  جمهورية 

ب�ساأن امل�سادقة على اتفاقية القر�س املقدم من احلكومة االأملانية.

قرارات بقانون يف 
املجال الدويل

اأن نظام احلكم يف فل�سطني  للعام 2003 على  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  ن�س 
نظام دميقراطي نيابي قائم على التعددية ال�سيا�سية واحلزبية.  ووفقًا لهذا 
النظام، جترى انتخابات عامة النتخاب كل من رئي�س ال�سلطة الوطنية واأع�ساء 

املجل�س الت�سريعي، كما يحق للفل�سطينيني انتخاب جمال�س الهيئات املحلية.
والت�سريعية،  الرئا�سية  االنتخابات  تنظم  التي  القوانني  من  عدد  �سدر  وقد 
وكذلك انتخاب جمال�س الهيئات املحلية، اإال اأن هذه القوانني كانت على راأ�س 
الت�سريعات التي عدلت اأو األغيت عقب اأحداث 14 حزيران، مبوجب عدد من 
القرارات بقانون ال�سادرة عن الرئي�س ا�ستنادًا اإىل املادة )43( من القانون 
االأ�سا�سي، وهي القرار بقانون رقم )1( ل�سنة 2007 ب�ساأن االنتخابات العامة، 
والقرار بقانون رقم )9( ل�سنة 2008 ب�ساأن تعديل قانون الهيئات املحلية رقم 
)1( ل�سنة 1997، والقرار بقانون رقم )8( ل�سنة 2012 ب�ساأن تعديل قانون 

انتخاب جمال�س الهيئات املحلية رقم )10( ل�سنة 2005.

القرارات بقانون 
ب�ساأن النتخابات
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اأوًل: النتخابات العامة )الرئا�سية والت�سريعية( -
تق�سيم  مت  ومبوجبه  االأغلبية،  نظام  تبنى  الذي   )13( رقم  االنتخابات  قانون  �سدر   ،1995 العام  يف 
وقد  الـ88.   الت�سريعي  املجل�س  اأع�ساء  النتخاب  انتخابية  دائرة   16 اإىل  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة 

اأجريت االنتخابات العامة يف العام 1996 وفقًا لهذا النظام.

النيابية  املقاعد  عدد  ي�ساوي  املر�سحني  من  لعدد  الت�سويت  يف  احلق  للناخب  االأغلبية  نظام  ويتيح 
املخ�س�سة لدائرته االنتخابية اأو اأقل.  ووفق هذا النظام يفوز املر�سحون الذين يح�سلون على اأعلى 
االأ�سوات باملقاعد النيابية املخ�س�سة لكل دائرة انتخابية، اإذ ال يعطي هذا النظام اأهمية كبرية اإىل 
عدد االأ�سوات التي يح�سل عليها املر�سح الفائز؛ �سواء اأكانت كثرية اأم �سئيلة، اأي اأنه ال ي�سرتط الفوز 

باأغلبية مطلقة من عدد اأ�سوات املقرتعني.)79(
اإال اأن هذا القانون األغي بتاريخ 2005/6/18 )80(حني اأقر املجل�س الت�سريعي قانون االنتخابات العامة 
نظام  بني  منا�سفة  يجمع  الذي  املختلط  االنتخابي  النظام  فيه  اعتمد  الذي   ،2005 ل�سنة   )9( رقم 
االأغلبية الن�سبية )الدوائر(، ونظام التمثيل الن�سبي )القوائم(، كما حدد القانون عدد اأع�ساء املجل�س 
الت�سريعي الفل�سطيني بـ 132 ع�سوًا، يتم انتخاب 66 ع�سوًا وفق نظام االأغلبية الن�سبية، ويتم انتخاب الـ 
66 ع�سواً االآخرين وفق نظام التمثيل الن�سبي )القوائم(. )81( وقد اأجريت انتخابات املجل�س الت�سريعي 
يف العام 2006 وفقًا لهذا النظام، ومتكنت قائمة التغيري واالإ�سالح من ح�سد )76( مقعدًا، م�سكلني 
ن�سبته  ما  وي�سكلون  مقعدًا،   )43( بـ  فتح  فازت حركة  املجل�س، يف حني  من   %57.6 ن�سبته  ما  بذلك 
اأما قائمة  ن�سبته %3،  بـ )4( مقاعد وي�سكلون ما  امل�ستقلون املدعومون من حركة فتح  32.6%، وفاز 
ال�سهيد اأبو علي م�سطفى ففازت بـ )3( مقاعد، وي�سكلون ما ن�سبته 2.3%، يف حني فازت قائمة كل 
من: البديل، وفل�سطني امل�ستقلة، والطريق الثالث مبقعدين لكل منها، وي�سكل كل منها 1.5% من عدد 

مقاعد املجل�س.
رقم  بقانون  قرارًا  عبا�س،  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  اأ�سدر   ،2007 اأيلول/�سبتمرب  من  الثاين  ويف 
)1( ل�سنة 2007 ب�ساأن االنتخابات العامة، م�ستندًا يف ذلك اإىل املادة )43( من القانون االأ�سا�سي،)82( 

يق�سي باإلغاء قانون االنتخابات الفل�سطيني رقم )9( ل�سنة 2005.
الت�سريعي  املجل�س  عن  ال�سادر   2005 ل�سنة   )9( رقم  االنتخابات  قانون  حمل  بقانون  القرار  ويحل 

الفل�سطيني وامل�سادق عليه من قبل الرئي�س الفل�سطيني بتاريخ 2005/8/13.

)79(قانون رقم )13( ل�سنة 1995 ب�ساأن االنتخابات، املن�سور يف العدد 8 من الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 1995/12/11، �س 7
)80(قانون رقم )9( ل�سنة 2005 ب�ساأن االنتخابات، املن�سور يف العدد 57 من الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 2005/08/18، �س 3.

)81( املوقع الر�سمي للجنة االنتخابات املركزية على �سبكة االإنرتنت، مرجع �سابق.
بتاريخ  الفل�سطينية  الوقائع  من   72 العدد  يف  املن�سور  العامة،  االنتخابات  ب�ساأن   2007 ل�سنة   )1( رقم  بقانون  قرار   )82(

2007/09/09، �س 2.
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اأبرز ما جاء يف القرار بقانون كان اعتماد مبداأ التمثيل الن�سبي الكامل يف انتخابات املجل�س الت�سريعي 
)نظام القوائم( باعتبار فل�سطني دائرة انتخابية واحدة، بداًل من النظام املختلط املحدد يف القانون 
وعليه   ،2006 الثاين  يناير/كانون  يف  االأخرية  الت�سريعية  االنتخابات  مبوجبه  جرت  الذي   )9( رقم 
اإطار قوائم  اأع�ساء املجل�س الت�سريعي وفق نظام القوائم، حيث �سيتم الرت�سح يف  يتم انتخاب جميع 
انتخابية مغلقة على م�ستوى الوطن، كما �سيتم توزيع املقاعد على القوائم االنتخابية بطريقة ن�سبية 
وفق طريقة "�سانت لوغي"، بحيث حت�سل كل قائمة على عدد من املقاعد تتنا�سب وعدد االأ�سوات التي 

ح�سلت عليها على م�ستوى الوطن.  
و�سروط  املقيم،  كتعريف  ل�سنة 2005  رقم )9(  االنتخابات  قانون  بنود  بقانون معظم  القرار  ويتبنى 
الرت�سيح، واإجراءات العملية االنتخابية، مع وجود بع�س التعديالت، منها اإ�سافة �سرط جديد الأهلية 
الرت�سح ملن�سب الرئي�س اأو ع�سوية املجل�س باأن "يلتزم مبنظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها املمثل 

ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني وبوثيقة اال�ستقالل وباأحكام القانون االأ�سا�سي".
ي�سار اأي�سًا اإىل اأن القرار املذكور تبنى نظام اجلولتني النتخاب الرئي�س الفل�سطيني، علمًا اأن القانون 
رقم )9( ل�سنة 2005 كان يعتمد نظام االأكرثية يف انتخاب رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ويعتمد 
)اأكرث من %50(،  االأ�سوات  اأغلبية  الفائز على  املر�سح  ا�سرتاط ح�سول  اأ�سا�س  نظام اجلولتني على 
لذلك اإذا مل يح�سل اأي مر�سح على االأغلبية املطلقة لالأ�سوات، يتم اللجوء اإىل جولة ثانية بني املر�سَحني 

احلا�سلني على اأعلى االأ�سوات، وهنا يفوز املر�سح احلا�سل على اأغلبية اأ�سوات اجلولة الثانية.)83(
وبغ�س النظر عن م�سمون هذا القرار، ال تتوافر فيه حالة ال�سرورة امل�سار اإليها يف املادة )43( من 
القانون االأ�سا�سي، فاالأ�سل اأن هنالك حالة طارئة مل ينظمها القانون العادي، ومل يتوقعها امل�سرع، فال 
يوجد لها حكم يف القانون العادي، وال ميكن تاأجيلها اإىل حني معاجلتها من قبل ال�سلطة الت�سريعية.  
التاأخري".   "ال حتتمل  ا�ستلزمت فيها �سرطًا جوهريًا بكونها  التي  املادة  وذلك وا�سح من عبارة ن�س 
وهذا غري متوفر يف حالة اإ�سدار الرئي�س قراره رقم 1 ل�سنة 2007 ب�ساأن االنتخابات العامة، علما اأن 
القرار �سدر �سنة 2007، ومل يطبق حتى االآن؛ اأي بعد حوايل خم�س �سنوات، فاأين ال�سرورة التي مل 

حتتمل التاأخري واقت�ست اإ�سدار ذلك القرار بقانون مل يطبق؟
واملجل�س  الت�سريعي،  املجل�س  انعقاد  اأدوار  يتمثل يف غري  زمنيًا  قيدًا  فر�س  الد�ستوري  الن�س  اأن  كما 
موجود وال ينعقد الأن رئي�س ال�سلطة الوطنية مل يدعه لالنعقاد كما جاء يف النظام الداخلي للمجل�س 
الت�سريعي.  وعدم انعقاد املجل�س الت�سريعي يف رام اهلل راجع الأ�سباب �سيا�سية، ولل�سراع ال�سيا�سي بني 

فتح وحما�س ب�سفة رئي�سة.)84(

)83(املوقع الر�سمي للجنة االنتخابات املركزية على �سبكة االإنرتنت، مرجع �سابق.
)84(الدكتور اأحمد اخلالدي، لقاء قانوين حول احلالة الت�سريعية يف فل�سطني، معهد احلقوق، بتاريخ 2012/3/14. 
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ثانيًا: النتخابات املحلية
بتاريخ 1996/12/16، �سدر القانون رقم )5( ل�سنة 1996 ب�ساأن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية، وقد 
تبنى هذا القانون نظام االأكرثية، حيث يتناف�س املر�سحون ب�سكل فردي، ويف النهاية يفوز املر�سحون 

احلا�سلون على اأكرثية االأ�سوات.
ويف ظل هذا القانون، اأجريت يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة املرحلة االأوىل بتاريخ 2004/12/23، 
والثانية بتاريخ 2005/5/5 من االنتخابات املحلية، )85(اإال اأنه األغي مبوجب القانون رقم )10( ل�سنة 

2005 ب�ساأن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية ال�سادر بتاريخ 2005/8/15.)86(
وقد تبنى القانون رقم )10( ل�سنة 2005 ب�ساأن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية النظام الن�سبي )القوائم( يف 
انتخاب جمال�س الهيئات املحلية، وقد جرت وفق هذا القانون املرحلتان الثالثة والرابعة من االنتخابات املحلية.
بتاريخ 2010/2/8، اأ�سدر جمل�س الوزراء الفل�سطيني قرارًا يدعو الإجراء الدورة الثانية من انتخابات 
اأرجاء الوطن كافة، وذلك يوم ال�سبت املوافق 2010/7/17 ا�ستنادًا اإىل  جمال�س الهيئات املحلية يف 
الن�سبي )القوائم(  التمثيل  ل�سنة 2005، ووفق نظام  الهيئات املحلية رقم 10  انتخاب جمال�س  قانون 

املعتمد يف هذا القانون، اإال انه مت اإلغاء اإجراء هذه الدورة الحقًا بقرار �سادر عن جمل�س الوزراء.
وفقًا لهذا النظام، يتم الرت�سح بقوائم انتخابية مغلقة ال تظهر اأ�سماء مر�سحيها على ورقة االقرتاع، 
ويتم ترتيب اأ�سماء املر�سحني فيها وفق اأولوية كل مر�سح، على اأال يقل عدد مر�سحي القائمة عن اأغلبية 
عدد املقاعد املخ�س�سة ملجل�س الهيئة املحلية، ويخ�س�س لكل قائمة حازت على 8% )ن�سبة احل�سم( 
اأو اأكرث من االأ�سوات ال�سحيحة للمقرتعني، عدد من مقاعد املجل�س بن�سبة جمموع ما ح�سلت عليه 
ت�سل�سل  مر�سحيها ح�سب  على  قائمة  كل  عليها  التي حت�سل  املقاعد  وتوزع  ال�سحيحة،  االأ�سوات  من 

اأ�سمائهم يف القائمة، وفق طريقة "�سانت لوغي" الحت�ساب املقاعد.
وتعترب منطقة كل هيئة حملية دائرة انتخابية واحدة، ويخ�س�س لكل هيئة حملية عدد من االأع�ساء 

وفقًا لعدد �سكان ذلك التجمع الذي تتبع له الهيئة.
بتاريخ 2012/6/10، اأ�سدر الرئي�س القرار بقانون رقم )8( ل�سنة 2012 ب�ساأن تعديل قانون انتخاب 
جمال�س الهيئات املحلية رقم )10( ل�سنة 2005، حيث األغى هذا القرار املادة )4( من القانون االأ�سلي، 

وا�ستعا�س عنها بالن�س االآتي:
اأربع �سنوات بقرار ي�سدر . 1 جتري االنتخابات يف جميع جمال�س الهيئات املحلية يف يوم واحد كل 

عن جمل�س الوزراء.

)85(قانون رقم )5( ل�سنة 1996 ب�ساأن انتخابات جمال�س الهيئات املحلية الفل�سطينية املن�سور يف العدد 16 من الوقائع 
الفل�سطينية بتاريخ 1997/01/30، �س 5.  وقد مت اإلغاء هذا القانون.

بتاريخ  الفل�سطينية  الوقائع  من   57 العدد  يف  املن�سور   2005 ل�سنة   )10( رقم  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  )86(قانون 
2005/08/18، �س 79.
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يف حال تعذر اإجراء انتخابات املجال�س وفقًا للفقرة )1(، يجوز ملجل�س الوزراء اإ�سدار قرار باإجراء . 2
االنتخابات على مراحل وفق ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تكون مدة والية املجل�س اأربع �سنوات من تاريخ اإجراء االنتخابات.. 3
ي�ستمر املجل�س املنتهية واليته يف ت�سيري اأعمال املجل�س حلني اإجراء االنتخابات وا�ستالم املجل�س . 4

املنتخب مهامه.
اأعطى هذا التعديل احلكومة احلق يف اإجراء االنتخابات املحلية على مراحل اإذا ما تعذر اإجراوؤها يف 
يوم واحد، موؤكدًا اأن هذا ي�ساعد احلكومة يف �سرعة اّتخاذ قرار يف اإجراء االنتخابات املحلية، وبخا�سة 

بعد مقاطعة حكومة حما�س لالنتخابات يف قطاع غزة.
وهذا  املحلية،  االنتخابات  اإجراء  هي  ع�سرة  الثالثة  احلكومة  مهام  اأوىل  تكون  القرار،  هذا  ب�سدور 
ما اأكد عليه الرئي�س لدى اجتماعه باحلكومة،)87( ويف هذا ال�سياق اأكد خالد القوا�سمي وزير احلكم 
املحلي على اأهمية اإجراء االنتخابات املحلية باعتبارها �سرورة ملحة وا�ستحقاقًا على النظام ال�سيا�سي 
الفل�سطيني، بعد اأن قامت احلكومة يف رام اهلل بتحديد موعد الإجرائها ثالث مرات خالل العامني2010  

و2011، ومت تاأجيلها يف كل مرة.
كما برر اللجوء للمادة )43( من القانون االأ�سا�سي الإ�سدار هذا التعديل بقرار بقانون باأن االنتخابات 
الفل�سطيني،  املجتمع  يف  الدميقراطية  قيم  ولتعزيز  املحلي،  احلكم  منظومة  لتعزيز  �سرورة  املحلية 
والإعطاء املواطنني احلق يف اختيار ممثليهم يف الهيئات املحلية.  هذا من جهة، ومن جهة اأخرى برر 
ذلك باأن ال�سرورات ال�سيا�سية الواقعة، ورف�س حما�س ال�سروع يف عملية امل�ساحلة، هي ال�سبب االأ�سا�سي 
يف عملية التعديل، ولذلك اأعطيت احلكومة غطاء قانونيًا الإجرائها اإذا مل تقبل حكومة حما�س بذلك.

املطلب الثاين: العملية الت�سريعية بعد العام 2007: قطاع غزة
بعد  �سدرت  التي  الرئا�سية  املرا�سيم  جميع  مع  التعامل  غزة  قطاع  يف  حما�س  حكومة  رف�س  ظل  يف 
اإ�سدار  ا�ستمرت يف  فقد  الغربية،  ال�سفة  املرحلة يف  الت�سريعية يف هذه  الو�سيلة  2007/6/14، وهي 
القوانني وفق االآليات املقررة �سابقًا يف النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي، ولكن مع تبني حلول جديدة 
تتوافق مع املرحلة اجلديدة، لتجاوز العقبات القانونية التي اعرت�ست �سري مراحل العملية الت�سريعية، 

واأحدثت بع�س التغيريات على هذه العملية والتي �سنقوم بالتطرق اإليها على التوايل.

اأوًل: اقرتاح القوانني
اإىل  بعدها  امل�سروع  ويحال  اإي�ساحية،  ومذكرة  قانون  م�سروع  ب�سيغة  احلكومة  من  الت�سريعات  تاأتي 
اللجنة املخت�سة واللجنة القانونية يف املجل�س الت�سريعي، ويحال من قبل هذه اللجان اإىل جلنة ال�سياغة 
(87)http://safa.ps/details/news
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احلكومة  من  وتتكون   ،2007 العام  بعد  غزة  يف  الت�سريعي  املجل�س  �سكلها  التي  اللجنة  هذه  الفنية.  
واملجل�س الت�سريعي، لتعطي راأيها يف امل�سروع، وتعيد �سياغته وفق االأ�سول الفنية.  ثم تقوم اللجان بعقد 

ور�س عمل ولقاءات مع الفئات امل�ستهدفة واإعداد امل�سروع للمناق�سة العامة.)88(

ثانيًا: الن�ساب القانوين لنعقاد جل�سات املجل�س الت�سريعي
اأعلن النائب االأول لرئي�س املجل�س الت�سريعي الدكتور اأحمد بحر، يف �سهر ت�سرين الثاين من العام 2007، 
اأن نواب كتلة التغيري واالإ�سالح قد ح�سلوا على وكاالت خا�سة من زمالئهم يف الكتلة، املوجودين يف 
االأ�سر، ودعا اإىل عقد جل�سات غري عادية للمجل�س الت�سريعي، كانت اأولها بتاريخ 2007/11/7، اإال اأن 

باقي الكتل الربملانية اعتربت اأن هذه التوكيالت غري قانونية.)89(

تعود فكرة توكيالت النواب اإىل ما قبل العام 2007، حيث طرحت العديد من املقرتحات يف املجل�س 
الت�سريعي، من اأجل مواجهة غياب نواب املجل�س اإما ب�سبب االعتقاالت االإ�سرائيلية، واإما ب�سبب ال�سفر، 
القانون  م�سروع  م�سودة  الت�سريعي،  املجل�س  القانونية يف  اللجنة  فناق�ست  االأ�سباب.   واإما غريها من 
اخلا�س بحقوق النائب االأ�سري يف �سهر ني�سان 2006.)90(  وقد اأجاز هذا امل�سروع للع�سو االأ�سري مبوجب 
بالوكالة،  عنه  وي�سوت  املجل�س،  يف  ليمثله  االأع�ساء  من  غريه  توكيل  حماميه  ينظمها  خا�سة  وكالة 
على اأن تكون مدة الوكالة �سنة واحدة قابلة للتجديد، ويراعى عند تنظيمها اأن تكون مع بداية الدورة 
ال�سنوية العادية للمجل�س الت�سريعي.  وللع�سو االأ�سري اإنهاء الوكالة بكتاب خطي م�سدق من حماميه، 

وتنتهي هذه الوكالة حكمًا باالإفراج عن الع�سو االأ�سري اأو بوفاته.)91(

وقد برر اأع�ساء كتلة التغيري واالإ�سالح ح�سولهم على التوكيالت من النواب االأ�سرى، بالعديد من املربرات 
القانونية، منها على �سبيل املثال اأن املجل�س الت�سريعي قام بابتكار فكرة الت�سريع املقاوم ردًا على �سيا�سة 
املجل�س  اأع�ساء  اعتقال  عرب  الفل�سطينية  الت�سريعية  املوؤ�س�سة  اأركان  تقوي�س  اإىل  تهدف  التي  االحتالل 
الت�سريعي، واأنه كان ال بد من مواجهة هذه ال�سيا�سة ومقاومتها، ومل يكن ذلك ممكنًا اإال عرب اإجراء النواب 
املعتقلني يف �سجون االحتالل، لوكاالت قانونية للنواب االآخرين املوجودين خارج �سجون االحتالل، تخولهم 

الت�سويت بالنيابة عنهم اأثناء فرتة اعتقالهم، واعتبار ذلك اأداة من اأدوات املقاومة الفل�سطينية.)92(
)88(مقابلة �سخ�سية مع الدكتور نافذ املدهون، مدير عام املجل�س الت�سريعي- غزة، بتاريخ 2012/7/1، ال�ساعة 8.30 

�سباحًا، اأجراها الباحث اأحمد �سربة.
)89(عدنان احلجار، "اآلية الت�سريع يف فل�سطني وتاأثري االنق�سام عليها"، جملة جامعة االأزهر بغزة، �سل�سلة العلوم االإن�سانية، 

2011، املجلد 13، العدد1، �س 154.
)90(ح�سني اأبو هنود واآخرون، قراءة قانونية يف مدى قانونية توكيالت النواب االأ�سرى زمالءهم يف كتلة "التغيري واالإ�سالح" 
يف ال�سوؤون املت�سلة بالعمل الربملاين والقرارات بقوانني ال�سادرة عن الرئي�س وفقًا حلاالت ال�سرورة، �سل�سلة اإ�سدارات )3(، 

م�سروع )تعزيز دور منظمات املجتمع املدين يف العملية الت�سريعية(، من�سورات مفتاح، ط1،2008،  �س 6.
)91( املرجع ال�سابق، �س 12.

)92( مقابلة مع االأ�ستاذ ح�سني الهبا�س، مدير مكتب وكيل وزارة العدل- غزة، بتاريخ 2012/7/26. 
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اإال اأن باقي الكتل الربملانية رف�ست هذه التوكيالت، واعتربتها غري قانونية، وقاطعت جل�سات املجل�س 
االأ�سا�سي  القانون  اأن  منها  التوكيالت،  هذه  قانونية  عدم  تربر  عدة  اأ�سباب  اإىل  ا�ستنادًا  الت�سريعي، 
الفل�سطيني قد بنّي طرق معاجلة حالة �سغور من�سب النائب يف املجل�س الت�سريعي، وذلك من خالل 
االنتخابات الفرعية يف حالة الدوائر، اأو باإ�سغال املن�سب بالنائب التايل على القائمة، )93(ومل ياأِت على ذكر 
الوكالة من بني هذه الطرق، وبالتايل فاإنه يجب معاجلة غياب بع�س النواب من خالل هذه الن�سو�س.)94(

وعلى الرغم من موقف الكتل الربملانية االأخرى من هذه التوكيالت، فاإن كتلة التغيري واالإ�سالح م�ست 
قدمًا يف اعتماد هذه التوكيالت، بحيث اأ�سبحت االأ�سا�س الذي تعقد جل�سات املجل�س الت�سريعي مبوجبه، 
وتوالت اجلل�سات، وتواىل تبني الت�سريعات من قبل املجل�س عرب هذه االآلية، حيث اأن النواب يقدمون مقرتح 
القانون اإىل اللجنة املخت�سة ملناق�سته، ومن ثم تقدميه اإىل رئا�سة املجل�س التي حتيله اإىل جلنة ال�سياغة 
ل�سياغته ب�سكل نهائي، ثم يطرح للت�سويت عليه بوا�سطة الوكالة، ويقر وفق النظام الداخلي للمجل�س.)95(

ثالثًا: الت�سديق والإ�سدار والن�سر
قبل تاريخ 2009/1/9، وهو تاريخ انتهاء والية الرئي�س،)96( كان يتم اإقرار القوانني بالقراءة الثانية، 
عليها  للم�سادقة  ال�سلطة  رئي�س  )97(اإىل  االإلكرتوين  والربيد  الفاك�س  طريق  عن  ذلك  بعد  وتر�سل 
النظام  املادة )71( من  عليها يف  واملن�سو�س  اإليه،  اإحالتها  تاريخ  ال�سهر من  مدة  واإ�سدارها خالل 

الداخلي للمجل�س الت�سريعي.
اأما بعد هذا التاريخ، فلم يتم اإر�سال القوانني اإىل رئي�س ال�سلطة على اعتبار اأن واليته انتهت يف م�ساء 
2009/1/8، حيث اأ�سبحت القوانني تعترب �سادرة ح�سب االأ�سول، وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية دون 

)93( املادة )2/48( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني. 
)94(للمزيد حول االآراء القانونية بخ�سو�س توكيالت النواب االأ�سرى، انظر: ح�سني اأبو هنود واآخرون، قراءة قانونية يف مدى 
قانونية توكيالت النواب االأ�سرى زمالءهم يف كتلة "التغيري واالإ�سالح" يف ال�سوؤون املت�سلة بالعمل الربملاين والقرارات بقوانني 
اإ�سدارات )3( م�سروع )تعزيز دور منظمات املجتمع املدين يف العملية  ال�سادرة عن الرئي�س وفقًا حلاالت ال�سرورة، �سل�سلة 

الت�سريعية(، من�سورات مفتاح، ط1، 2008.
 8.30 ال�ساعة   ،2012/7/1 بتاريخ  غزة،  الت�سريعي-  املجل�س  عام  مدير  املدهون،  نافذ  الدكتور  مع  �سخ�سية  )95(مقابلة 

�سباحًا، اأجراها الباحث اأحمد �سربة.
)96( وذلك مبوجب املادة )36( من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2005، التي حددت مدة رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
باأربع �سنوات؛ وحيث مت انتخاب الرئي�س يف 2005/1/9، فاإن واليته مبوجب القانون االأ�سا�سي تنتهي بتاريخ 2009/1/8.  للمزيد 
حول ذلك، انظر التقرير حول اإ�سكالية انتهاء والية الرئي�س حممود عبا�س وانعكا�ساتها على الو�سع الداخلي الفل�سطيني، ال�سادر 

عن مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات، واملن�سور على الرابط:
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/St-Assessment/Str6_Abbas_End_of_
Term_10-08.pdf -08.pdf

)97(مقابلة �سخ�سية مع الدكتور يعقوب الغندور، رئي�س ديوان الفتوى والت�سريع- غزة، بتاريخ 2012/7/1، ال�ساعة 10.00 
�سباحا، اأجراها الباحث احمد �سربة..
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احلاجة اإىل ت�سديق الرئي�س، وذلك بعد مرور �سهر على القراءة الثانية، ا�ستنادًا اإىل املادة )41( من 
القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل.)98(

رابعًا: الن�سر يف اجلريدة الر�سمية
اإقرار  على  االأ�سا�سي  القانون  من   )1/41( املادة  يف  عليها  املن�سو�س  يومًا  الثالثني  مدة  مرور  بعد 
القانون بالقراءة الثانية، تقوم رئا�سة املجل�س الت�سريعي باإر�سال القانون اإىل رئا�سة الوزراء يف قطاع 
غزة،  يف  والت�سريع  الفتوى  ديوان  اإىل  القانون  باإر�سال  العدل  وزير  خالل  ومن  االأخرية،  لتقوم  غزة، 
لن�سره يف اجلريدة الر�سمية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية )الوقائع الفل�سطينية(،)99( وفق قانون 
االأ�سا�سي  القانون  اإىل املادة )46( من  ا�ستنادًا  )100(وذلك  الر�سمية رقم )8( ل�سنة 2008،  اجلريدة 

الفل�سطيني املعدل )101(التي ن�ست على اأنه:

الرئي�س يف اأداء مهامه وممار�سة �سلطاته على الوجه املبني يف هذا القانون  الوزراء  جمل�س  "ي�ساعد 
االأ�سا�سي".

• قراءة يف القوانني ال�سادرة يف قطاع غزة بعد العام 2007	

�سدرت العديد من القوانني يف قطاع غزة بعد العام 2007، يف خمتلف املجاالت، ومنها ما جاء لتعديل 
قوانني �سابقة اأو اإلغائها، ومنها ما نظم مو�سوعات جديدة مل يتناولها اأي قانون من قبل، وهذه القوانني 

هي:

)98( ن�ست املادة )41( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني على اأنه )1. ي�سدر رئي�س ال�سلطة الوطنية القـوانني بعد اإقرارها من 
املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإحالتها اإليه، وله اأن يعيدها اإىل املجل�س خالل االأجل ذاته م�سفوعة 
مبالحظاته واأ�سباب اعرتا�سه، واإال اعتربت م�سدرة وتن�سر فورًا يف اجلريدة الر�سمية.  2. اإذا رد رئي�س ال�سلطة الوطنية م�سروع 
القانون اإىل املجل�س الت�سريعي وفقًا لالأجل وال�سروط الواردة يف الفقرة ال�سابقة، تعاد مناق�سته ثانية يف املجل�س الت�سريعي، فاإذا 

اأقره ثانية باأغلبية ثلثي اأع�سائه اأعترب قانونًا وين�سر فورًا يف اجلريدة الر�سمية(.
)99( مقابلة �سخ�سية مع الدكتور يعقوب الغندور، رئي�س ديوان الفتوى والت�سريع- غزة، بتاريخ 2012/7/1، ال�ساعة 10.00 

�سباحًا، اأجراها الباحث اأحمد �سربة.
)100( ن�سر يف العدد الرابع وال�سبعني من الوقائع الفل�سطينية- غزة. 

)101(مقابلة �سخ�سية مع املقدم حقوقي نا�سر �سليمان، مدير عام دائرة االإ�سالح والتاأهيل- غزة، ع�سو اللجنة القانونية 
ل�سن الت�سريعات، بتاريخ 2012/7/15، اأجراها الباحث اأحمد �سربة.
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القانونالت�سنيف املو�سوعي

قانون رقم )5( ل�سنة 2008، معدل لقانون االنتخابات العامة.القانون الد�ستوري
الفل�سطينية  الر�سمية  اجلريدة  ب�ساأن   ،2008 ل�سنة   )8( رقم  قانون 

)الوقائع الفل�سطينية(.
قانون رقم )2( ل�سنة 2009، قانون املعهد العايل للق�ساء الفل�سطيني.ت�سريعات الق�ساء

قانون الق�ساء ال�سرعي رقم )3( ل�سنة 2011.

قانون رقم )4( ل�سنة 2008، قانون الق�ساء الع�سكري.

قانون رقم )4( ل�سنة 2009، معدل لقانون االإجراءات اجلزائية رقم 
)3( ل�سنة 2001.

التنفيذ رقم )23( ل�سنة  قانون رقم )5( ل�سنة 2010 معدل لقانون 
.2005

التنفيذ رقم )23( ل�سنة  قانون رقم )4( ل�سنة 2011 معدل لقانون 
.2005

قانون رقم )7( ل�سنة 2011 ب�ساأن الطب ال�سرعي.القانون اجلنائي

قانون رقم )5( ل�سنة 2009، معدل لقانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل 
رقم )6( ل�سنة 1998.

قانون رقم )3( ل�سنة 2009، معدل لقانون العقوبات رقم )74( ل�سنة 
.1936

قانون رقم )1( ل�سنة 2009، معدل لقانون االأحوال ال�سخ�سية.الت�سريعات الدينية

قانون رقم )7( ل�سنة 2008، ب�ساأن ر�سوم جوازات ال�سفر الفل�سطينية.القانون االإداري
قانون رقم )6( ل�سنة 2011 ب�ساأن اإعداد اخلطة العامة للتنمية.

قانون رقم )3( ل�سنة 2008، معدل لقانون االأحوال املدنية )2( ل�سنة 
.1999

قانون تنظيم الهيئات الريا�سية رقم )2( ل�سنة 2010.اخلدمات
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قانون ال�سباب الفل�سطيني رقم )2( ل�سنة 2011.

قانون رقم )1( ل�سنة 2012 ب�ساأن نقل االأع�ساء الب�سرية وزراعتها.

قانون رقم )9( ل�سنة 2008، قانون تنظيم الزكاة.الت�سريعات االجتماعية

قانون رقم )5( ل�سنة 2011 بتعديل بع�س اأحكام قانون تنظيم الزكاة 
رقم )9( ل�سنة 2008.

قانون هيئة حقوق اأ�سر ال�سهداء رقم )7( ل�سنة 2009.

قانون الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة ملالحقة جرائم االحتالل ال�سهيوين 
بحق الفل�سطينيني رقم )4( ل�سنة 2010.

القانون املدين الفل�سطيني رقم )4( ل�سنة 2012.القانون املدين

قانون الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان رقم )3( ل�سنة 2010.القانون الد�ستوري

قانون رقم )1( ل�سنة 2008، قانون حق العودة.اأخرى

قانون رقم )2( ل�سنة 2008، جترمي وحترمي التنازل عن القد�س.

قانون رقم )6( ل�سنة 2008، قانون حماية املقاومة الفل�سطينية.

قانون رقم )1( ل�سنة 2008، قانون حق العودة لالجئني الفل�سطينيني:)102(. 1
جاء هذا القانون للتعريف بالالجئ الفل�سطيني، حيث بنّي اأنه: كل فل�سطيني حال و/اأو يحول االحتالل 
ال�سهيوين دون متتعه و/اأو ذريته بحق االإقامة الدائمة يف بلدته االأ�سلية من فل�سطني التاريخية، وبكامل 
حقوق املواطنة فيها، دون النظر اإىل تاريخ بدء حرمانه من هذا احلق، اأو طريقة حرمانه باللجوء اأو 
النزوح اأو التهجري اأو الطرد اأو االإبعاد اأو التغييب اأو التجني�س اأو املنع اأو ا�ستخدام اأي و�سيلة حترمه من 
حقه يف العودة.  واإن حق العودة يعني: عودة الالجئني الفل�سطينيني املتواجدين داخل اأو خارج فل�سطني 
اإىل ديارهم واأمالكهم وحقوقهم يف اأي بقعة من فل�سطني التاريخية، وتعوي�سهم عن اأي اأ�سرار معنوية 
ب�سورة  وحقوقهم  وديارهم  باأمالكهم  و/اأو  وبذريتهم  بهم  �ستلحق  و/اأو  تلحق  و/اأو  حلقت  مادية  اأو 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة جراء اللجوء وحتى العودة.

)102( �سدر بتاريخ 2008/1/8، ون�سر يف العدد الثالث وال�سبعني من الوقائع الفل�سطينية، ال�سادرة عن ديوان الفتوى 
والت�سريع يف غزة.
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ويق�سي باأن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم، وممتلكاتهم، وتعوي�سهم عما حلق بهم من 
معاناة هو حق ثابت، ومقد�س، ال م�ساومة عليه، وال مقاي�سة به، وال يجوز الت�سرف به اأو التنازل عنه، 
وهو خارج نطاق االجتهاد اأو التف�سري اأو اال�ستفتاء.  وال يرد عليه التقادم، وينتقل من االآباء اإىل االأبناء 

وال ي�سقط بالتوقيع على اأية اتفاقية.

ال�سعب  معاناة  عن  واالأخالقية  واالإن�سانية  والقانونية  ال�سيا�سية  امل�سوؤوليات  كامل  القانون  هذا  ويلقي 
بريطانيا  ويحّمل  االإ�سرائيلي،  االحتالل  على  م�سريه،  تقرير  يف  بحقه  االعرتاف  وعدم  الفل�سطيني 

امل�سوؤولية التاريخية عن معاناة ال�سعب الفل�سطيني.

ال�سعب  معاناة  يف  ت�سبب  من  وكل  ال�سهيوين،  االحتالل  مقا�ساة  يف  احلق  الفل�سطينيني  ومينح 
الفل�سطيني، ومطالبتهم بالتعوي�س عما حلق بهم من اأ�سرار مادية اأو معنوية.

ويقرر اأن كل من يخالف هذا القانون يعد مرتكبًا جلرمية اخليانة العظمى، وتقع بحقه كافة العقوبات 
اجلنائية واملدنية املقررة لهذه اجلرمية.  وق�سى ببطالن كل ت�سريع اأو اتفاق ينتق�س من حق العودة، 

اأو يخالف اأحكام هذا القانون.

قانون رقم )2( ل�سنة 2008، جترمي وحترمي التنازل عن القد�س:)103(. 2
يق�سي هذا القانون باأن القد�س اأر�س فل�سطينية عربية اإ�سالمية، بحدودها املعروفة يف اأواخر عهد اخلالفة 
الفل�سطينية  االأجيال  على  وقف  وامل�سيحية،  االإ�سالمية  ومقد�ساتها  واآثارها  بحدودها  وهي  العثمانية، 

والعربية واالإ�سالمية، ويق�سي بعدم االعرتاف باأي تغيري طراأ اأو يطراأ على تلك احلدود بفعل االحتالل.

ويحرم ويجرم، ويقرر البطالن املطلق الأي ت�سرف اأو تفريط، اأو تنازل اأو مقاي�سة اأو م�ساومة، مل�سلحة 
االحتالل على اأي جزء من القد�س.  ويعترب كل من يت�سرف اأو يفرط، اأو يتنازل، اأو يقاي�س، اأو ي�ساوم 
العقوبات  اأ�سد  بحقه  وتقع  اخليانة،  جلرمية  مرتكبًا  القد�س،  من  جزء  اأي  على  االحتالل  مل�سلحة 

اجلنائية واملدنية املقررة لهذه اجلرمية، التي ال ت�سقط بالتقادم مهما طال الزمن.

قانون رقم )4( ل�سنة 2008، قانون الق�ساء الع�سكري:)104(. 3
يتناول هذا القانون تنظيم الق�ساء الع�سكري من حيث ت�سكيل املحاكم والنيابة الع�سكرية، ويبني اأنواع 
املحاكم الع�سكرية ودرجاتها، واخت�سا�س كل منها، وينظم هيئة الق�ساء الع�سكري وت�سكيلها، وتبعيتها 
لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.  وينظم هذا القانون اأي�سًا اأ�سول واإجراءات املحاكمات الع�سكرية، 

بدءًا من مرحلة التحقيق وحتى �سدور احلكم.

)103( �سدر بتاريخ 2008/1/8، ون�سر يف العدد الثالث وال�سبعني من الوقائع الفل�سطينية، ال�سادرة عن ديوان الفتوى والت�سريع يف غزة
)104( �سدر بتاريخ 2008/7/14، ون�سر يف العدد الرابع وال�سبعني من الوقائع الفل�سطينية، ال�سادرة عن ديوان الفتوى والت�سريع يف غزة.
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قانون رقم )6( ل�سنة 2008، قانون حماية املقاومة الفل�سطينية:)105(. 4
جاء هذا القانون ليقرر باأن املقاومة الفل�سطينية باأ�سكالها و�سورها كافة لطرد االحتالل ال�سهيوين 
الغا�سب عن اأر�س فل�سطني وتقرير امل�سري، هي حق ثابت كفلته ال�سرائع ال�سماوية، واملواثيق، واالأعراف 
الدولية، وواجب مقد�س يقع على عاتق االأمتني العربية واالإ�سالمية، وال�سعب الفل�سطيني.  واإنه حق باق 
ما بقي االحتالل على اأر�س فل�سطني، وال ي�سقط مبرور الزمن، وال يجوز التنازل عنه باأي وجه كان، واأنه 

يظل خارج نطاق االجتهاد اأو التف�سري اأو اال�ستفتاء.

ومينح هذا القانون ال�سرعية ل�سالح املقاومة، ويحرم ويجرم امل�سا�س به.  وين�ّس على اأن كل من يتخابر 
مع االحتالل على املقاومة الفل�سطينية اأو يالحقها اأو يتاآمر عليها وعلى �سالحها، يعد مرتكبًا جلرمية 
هذا  بقوة  الوظيفة  من  ويعزل  اجلرمية،  لهذه  املقررة  واملدنية  اجلنائية  بالعقوبات  ويعاقب  اخليانة، 

القانون، اإن كان موظفًا عامًا اأو مكلفًا بخدمة عامة.

وين�ّس على اإلغاء كل ما يتعار�س مع هذا القانون، ويقع باطاًل كل ت�سريع اأو اتفاق مي�س حق املقاومة 
الفل�سطينية اأو يخالف اأحكام هذا القانون.

)الوقائع . 5 الفل�سطينية  الر�سمية  اجلريدة  ب�ساأن   ،2008 ل�سنة   )8( رقم  قانون 
الفل�سطينية(:)106(

�ساري  زال  ما  الذي   ،1949 ل�سنة   29 رقم  الر�سمية  اجلريدة  قانون  مع  القانون  هذا  اأحكام  تت�سابه 
املفعول، ويعد االإطار القانوين املنظم لعملية ن�سر الت�سريعات يف ال�سفة الغربية، اإال اأنه يختلف عنه يف 
اإ�سدار ترجمة لبع�س مواد اجلريدة  كونه قد ت�سمن حكمًا جديدًا مل يرد يف القانون االأردين، يجيز 
العادية  الر�سمية  اإعداد اجلريدة  باإ�سدار  االأمر  اأن �سالحية  اإىل  اإ�سافة   )107( اأجنبية.  بلغة  الر�سمية 
واملمتازة وفق هذا القانون، تكون لرئي�س ديوان الفتوى والت�سريع، بينما كانت هذه ال�سالحية لرئي�س 
جمل�س الوزراء ح�سب ن�س املادة )4( من قانون اجلريدة الر�سمية رقم 29 ل�سنة 1949، )108(اأما باقي 

اأحكامه فتت�سابه مع اأحكام القانون االأردين.

وينظم هذا القانون اآلية الن�سر يف اجلريدة الر�سمية يف املواد )8-13( منه، وفق ما يلي:

)105( �سدر بتاريخ 2008/7/14، ون�سر يف العدد الرابع وال�سبعني من الوقائع الفل�سطينية، ال�سادرة عن ديوان الفتوى 
والت�سريع يف غزة. 

)106( اأقر املجل�س الت�سريعي يف غزة، هذا القانون يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2008/5/22، ون�سر يف العدد الرابع وال�سبعني 
من اجلريدة الر�سمية الفل�سطينية )الوقائع الفل�سطينية( - غزة. 

)107( انظر املادة )1/7(.
)108(ن�ست املادة )4( على اأنه: "ت�سدر اجلريدة الر�سمية باأعداد عادية اأو ممتازة باأمر من رئي�س الوزراء كلما دعت 

ال�سرورة لذلك".



155

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

يجب اأن تكون املواد املراد ن�سرها مطبوعة من اأ�سل و�سورتني، واأن تكون وا�سحة ومقروءة بدون . 1
�سطب اأو اإ�سافة اأو ت�سويه.

العامة . 2 الدائرة  من  املعتمد  بالطلب  وترفق  الن�سر،  طلب  عن  م�ستقلة  ن�سرها  املراد  املواد  تكتب 
للجريدة الر�سمية، وتر�سل على عنوان اجلريدة الر�سمية ح�سب االأ�سول.

تقوم دائرة اجلريدة الر�سمية مبراجعة املادة املطلوب ن�سرها، ويحق لها ت�سحيح اأية اأخطاء مادية . 3
يف الطباعة اأو الهجاء اأو االأرقام، وتتم اإحاطة اجلهة الطالبة بالت�سحيح الواقع.

يجب ت�سليم املواد املراد ن�سرها للمطبعة قبل التاريخ الواجب الن�سر فيه بخم�سة ع�سر يومًا على . 4
االأقل.

يجب حتديد عدد مرات الن�سر يف الطلب بالن�سبة لالإعالنات.. 5

مينع اإجراء الن�سر يف اأيام اجلمع واالإجازات الر�سمية.. 6

6. قانون رقم )5( ل�سنة 2008، معدل لقانون النتخابات العامة:
ل�سنة   )13( رقم  االنتخابات  بقانون   ،1994 العام  منذ  العامة  االنتخابات  الفل�سطيني  امل�سرع  نظم 
1995،)109( ومن ثم بالقانون رقم )9( ل�سنة 2005 ب�ساأن االنتخابات. )110( لكن بعد تاريخ 2007/6/14، 
اأ�سدر الرئي�س الفل�سطيني القرار بقانون رقم )1( ل�سنة 2007 ب�ساأن االنتخابات العامة)111(، واألغى 

مبوجبه قوانني االنتخابات ال�سابقة كافة.

ويف غزة، �سدر القانون رقم )5( ل�سنة 2008، املعدل لقانون االنتخابات العامة بتاريخ 2008/7/14، 
بناًء على ما اأقره املجل�س الت�سريعي بجل�سته املنعقدة بتاريخ 2008/6/5.  ويتناول بالتعديل ن�سو�س 
بع�س مواد القانون رقم )9( ل�سنة 2005 ب�ساأن االنتخابات، هذا القانون الذي اعتربته احلكومة يف 

غزة ال يزال مطبقًا يف القطاع، كون اإلغائه قد كان مبوجب القرار بقانون رقم )1( ل�سنة 2007.

تن�ّس املادة االأوىل من هذا القانون على اأنه: "تعدل املادة )7( من قانون رقم )9( ل�سنة 2005 
ب�ساأن النتخابات لت�سبح على النحو التايل: ي�سدر الرئي�س خالل مدة ل تقل عن ثالثة 
اأ�سهر قبل تاريخ انتهاء وليته اأو ولية املجل�س مر�سومًا يدعو فيه اإىل اإجراء انتخابات 
يف  املر�سوم  هذا  وين�سر  القرتاع،  موعد  فيه  ويحدد  فل�سطني،  يف  رئا�سية  اأو  ت�سريعية 

اجلريدة الر�سمية، ويعلن عنه يف ال�سحف اليومية املحلية".

)109( من�سور يف العدد )8( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية(، بتاريخ 1995/12/11، �س 7. 
)110( املن�سور يف العدد )57( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية(، بتاريخ 2005/8/18، �س 8. 

)111( املن�سور يف العدد )72( من الوقائع الفل�سطينية )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية(، بتاريخ 2007/9/9، �س 2. 
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وعدل هذا القانون اآلية انتخاب رئي�س ال�سلطة، واأع�ساء املجل�س الت�سريعي، حيث جاء فيه اأنه جتري 
املر�سح  الرئي�س  مبن�سب  ويفوز  وال�سري،  احلر  املبا�سر  العام  باالقرتاع  الرئي�س  ملن�سب  االنتخابات 
الذي يحوز على االأغلبية املطلقة الأ�سوات املقرتعني ال�سحيحة، واإذا مل يح�سل اأيٌّ من املر�سحني على 
االأغلبية املطلقة، )112(ينتقل املر�سحان احلائزان على اأعلى االأ�سوات اإىل دورة انتخابية ثانية، جتري 
بعد 15 يومًا من تاريخ اإعالن النتائج النهائية، ويفوز مبن�سب الرئي�س املر�سح الذي يح�سل على اأعلى 
اأربع �سنوات من تاريخ انتخابه، وال يجوز  ال�سلطة  االأ�سوات يف هذه الدورة.  وتكون مدة والية رئي�س 

انتخابه الأكرث من دورتني متتاليتني.

وعدلت املادة )2/97( من قانون االنتخابات العامة ل�سنة )113( 2005، التي تنظم حالة �سغور من�سب 
رئي�س ال�سلطة، بحذف عبارة )ملدة اأق�ساها ت�سعني يومًا(، فاأ�سبح موؤدى هذه املادة، اأن رئي�س املجل�س 
الت�سريعي يتوىل موؤقتًا مهام رئا�سة ال�سلطة الوطنية، وذلك حلني انتخاب رئي�س جديد، اأي دون اأي قيد 
زمني، هذا اإ�سافة اإىل اإلغاء كامل الفقرة )4( من املادة ذاتها، واإلغاء ن�س املادة )111( من القانون 

رقم )9( ل�سنة 2005.)114(

)112(االأغلبية املطلقة: هي اأكرثية ) 50% + �سوت واحد ( من اأ�سوات املقرتعني ال�سحيحة. 
)113(ن�ست هذه املادة على اأنه "اإذا �سغر من�سب الرئي�س يف اأيٍّ من احلاالت ... يتوىل رئي�س املجل�س مهام رئا�سة ال�سلطة 
الوطنية موؤقتًا ملدة اأق�ساها ت�سعني يومًا على اأن جتري خالل �ستني يومًا من �سغور من�سب الرئي�س انتخابات حرة ومبا�سرة 

النتخاب رئي�س جديد وفقًا الأحكام هذا القانون، وتنتهي والية الرئي�س املوؤقت بعد اإعالن النتائج النهائية النتخاب الرئي�س 
اجلديد، وفور اأداء الرئي�س املنتخب اليمني القانونية وفقًا الأحكام القانون االأ�سا�سي".

)114(تن�ّس املادة )111( على اأنه "جتري االنتخابات الرئا�سية القادمة بحلول نهاية الدورة الت�سريعية الأول جمل�س ت�سريعي 
ُينتخب بعد نفاذ اأحكام هذا القانون املعدل ووفقًا له".
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املبحث الثاين
ال�سيناريوهات واحللول املمكنة للحالة الت�سريعية يف فل�سطني

بعد اأن قمنا با�ستعرا�س االآليات واالأدوات الت�سريعية التي جلاأت اإليها كل من حكومة ال�سفة الغربية 
واحلكومة يف قطاع غزة، وما نتج عن هذه االآليات من مراكز واآثار قانونية اأثرت، ب�سكل اأو باآخر، على 
االأفراد وعلى املوؤ�س�سات، ال بد لنا، ويف ظل احلديث عن امل�ساحلة الفل�سطينية الداخلية، من احلديث 
يف  ع�سفت  التي  الت�سريعية  للحالة  الفل�سطيني  ال�سعيد  على  املمكنة  القانونية  احللول  اإىل  والتطرق 
فل�سطني خالل الفرتة الواقعة بني العام 2007 و2012 حتى حلظة كتابة هذه الدرا�سة.  وهذه احللول اأو 
املعاجلات التي �سيتم التطرق اإليها يف هذا املبحث مت اخلروج بها بناء على ما متخ�س عنه ت�سخي�س الواقع 
القانوين والعملي للعملية الت�سريعية يف فل�سطني، واجلدل الذي رافق هذا الت�سخي�س، و�سيتم تناول هذا 
املبحث من خالل �سقني، بحيث يخ�س�س االأول للجانب الت�سريعي )الت�سريعات( واملعاجلات املمكنة 
يف هذا املجال، اأما الثاين ف�سيتم الرتكيز فيه على ال�سق املوؤ�س�سي واإ�سكالية االزدواجية يف املوؤ�س�سات.

على  واأثرها  ال�سيا�سية  والفرقة  النق�سام  حلالة  املتوقعة  ال�سيناريوهات 
احلالة الت�سريعية

يف  وحما�س،  فتح  حركتي  بني  فيما  االنق�سام  حلالة  �سيناريو  من  اأكرث  عن  احلديث  هنا  املمكن  من 
�سفة  على  فل�سطني  بح�سول  �سواء  االأر�س،  على  املتغريات  ويف ظل  فل�سطني  تعي�سه  الذي  الواقع  ظل 
دولة مراقب يف االأمم املتحدة، اأو انت�سار حما�س يف احلرب االأخرية على "اإ�سرائيل"، ولعل من اأبرز 

ال�سيناريوهات التي ميكن تداولها اأربعة �سيناريوهات:

ا�ستمرار 

حالة النق�سام

اإنهاء حالة 

النق�سام

عودة 

الحتالل

ت�سريع 

النق�سام ال�سيناريوهات 
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ال�سيناريو الأول: ا�ستمرار حالة النق�سام ال�سيا�سي
هذا ال�سيناريو ما زال قائمًا حتى حلظة كتابة هذه الدرا�سة، على الرغم من اتفاقات امل�ساحلة التي مت 
توقيها بني الطرفني، والتي كان اآخرها اتفاق الدوحة وما متخ�س عنه من اإمكانية قيام رئي�س ال�سلطة 
بتويل مهام رئي�س الوزراء، واجلدل القانوين الذي رافق ذلك، ولكن ما يعنينا يف هذا ال�سيناريو كيف 

�ستوؤثر حالة ا�ستمرار االنق�سام على العملية الت�سريعية.
ينطلق هذا ال�سيناريو من فكرة ا�ستمرار حالة االنق�سام ال�سيا�سي يف فل�سطني، ببقاء كلتا احلكومتني 
يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يرتتب عليه بقاء احلالة الت�سريعية على ما هي عليه من 
حيث اإ�سدار قرارات بقانون يف ال�سفة الغربية من قبل الرئي�س، واإ�سدار قوانني يف قطاع غزة من قبل 
املجل�س الت�سريعي باال�ستناد اإىل توكيالت االأ�سرى الكتمال الن�ساب القانوين، وهذا بدوره يوؤدي اإىل بقاء 
م�سكلة الت�سريعات وازدواجية تطبيقها قائمة، واختالف املراكز القانونية للمخاطبني بهذه القواعد.
اإن بقاء عملية �سن الت�سريعات يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة على حالها، �سيوؤدي بال�سرورة اإىل 
تعميق فكرة االنق�سام وجتذيرها اأكرث فاأكرث كما �سيوؤدي اإىل االإخالل باأحد اأهم االأهداف التي �سعت 
اإليه ال�سلطة الفل�سطينية من حلظة جميئها وانتخاب املجل�س الت�سريعي يف العام 1996؛ اأال وهي عملية 
تاريخية  حلقب  تنتمي  لقوانني  تخ�سع  اأنها  اعتبار  على  فل�سطني،  يف  الفل�سطينية  الت�سريعات  توحيد 

خمتلفة وخلفيات واأنظمة قانونية خمتلفة.
كما �سيوؤدي بقاء االنق�سام اإىل ترتيب مراكز قانونية جديدة على االأفراد، من خالل تعديل ت�سريعات 
قائمة اأو ا�ستحداث ت�سريعات جديدة اأو اإلغائها، اإىل جانب اختالف املراكز القانونية للمخاطبني فيها 
الغربية ال  ال�سفة  التي ت�سدر يف  الت�سريعات  اأن  اعتبار  الغربية وقطاع غزة، على  ال�سفة  يف كل من 
تطبق يف غزة، وتلك التي ت�سدر يف قطاع غزة ال تطبق يف ال�سفة الغربية، وهو ما �سريتب ازدواجية يف 
القاعدة القانونية �ستظهر اآثارها ال�سلبية لدى توقيع امل�ساحلة، وانعقاد املجل�س الت�سريعي، ما �ستظهر 
معه اإ�سكالية عر�س القوانني ال�سادرة على املجل�س الت�سريعي، فهل �ستعترب جميع الت�سريعات ال�سادرة 
يف غزة �سحيحة، بالتايل عر�سها على املجل�س الت�سريعي، اأم اأنه �سيتم اعتبارها باطلة، واالأمر ذاته 
ينطبق على ال�سفة الغربية، و�سرورة عر�س القوانني على املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني يف اأول جل�سة 

يعقدها بح�سب املادة )43( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني.

ال�سيناريو الثاين: ت�سريع النق�سام
كلتا  تقوم  اأن  اأ�سا�س  على  القائمة  الفكرة  من  نتمناه،  ال  الذي  ال�سيناريو  وهو  ال�سيناريو،  هذا  ينطلق 
وت�سريع  االأخرى،  بال�سلطة وحدها دون م�ساركة  باالإنفراد  الغربية وقطاع غزة  ال�سفة  احلكومتني يف 

عملية االنق�سام، بحيث يكون هناك كيانان منف�سالن؛ واحد يف ال�سفة واآخر يف غزة.
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واإذا حتقق مثل هذا ال�سيناريو يف ظل عدم اكتمال عنا�سر امل�ساحلة اأو اكتمالها، وعدم رغبة اأطرافها 
باإمتامها، فاإن هذا ال�سيناريو �سيرتتب عليه بقاء م�ساألة االزدواجية، واأكرث من ذلك قد يقوم كل من 
احلكومتني باإجراء انتخابات ت�سريعية ورئا�سية، بالتايل �سيكون هناك كيانني منف�سلني عن بع�سها يف 
دولة واحدة، هذا يوؤدي اإىل ازدواجية ال�سلطات، وبالتايل ازدواجية الت�سريعات على املخاطبني فيها، 
وازدواجية يف عمل املوؤ�س�سات الر�سمية؛ �سواء املتعلق منها بالعملية الت�سريعية اأو غريها، واإيجاد نظام 

ت�سريعي خا�س بكل منها.

ال�سيناريو الثالث: عودة الحتالل "الإ�سرائيلي"
يقوم هذا ال�سيناريو، الذي ال نحبذه مطلقًا حتى لو جمرد �سيناريو غري قابل للتحقق، على فكرة عودة 
االحتالل "االإ�سرائيلي" اإىل اأرا�سي ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبالتايل قيام �سلطة االحتالل مبمار�سة 
مهامها على االأر�س بدياًل عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وهذا ما هدد به رئي�س دولة فل�سطني بعد 
االعرتاف بفل�سطني كدولة مراقب غري ع�سو يف االأمم املتحدة، وما مار�سته اإ�سرائيل كردة فعل على 

ذلك، من ت�سييق اخلناق على دولة فل�سطني.
ويف ظل حتقق هذا ال�سيناريو، �سيكون هناك متغري وواقع جديد على االأر�س، بالتايل عودة ما يعرف 
املنظومة  وعودة  االحتالل،  �سلطات  متار�سها  كانت  التي  الت�سريعية  االأداة  وهي  الع�سكرية،  باالأوامر 
القانونية اإىل �سابق عهدها، بوجود قوانني خمتلفة حلقب تاريخية خمتلفة مطبقة على االأر�س.  اأ�سف 
اإىل ذلك �سعوبة التكهن مبوقف �سلطات االحتالل من التغريات على املنظومة القانونية بعد العام 1994.

ال�سيناريو الرابع: اإنهاء النق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني
هذا ال�سيناريو هو ما يجب اأن يتم ال�سعي اإىل حتقيقه باأ�سرع وقت ممكن، ويقوم على فكرة اإنهاء االنق�سام 
ال�سيا�سي، من خالل اإنهاء كافة مظاهر هذا االنق�سام، بت�سكيل حكومة وحدة وطنية، اأو مهما كان �سكلها، 
جل�ساته،  بعقد  للعمل  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�س  وعودة  والرئا�سية،  الت�سريعية  االنتخابات  واإجراء 
وبعد انتخاب املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني يكون اأمام ا�ستحقاق قانوين وفقًا للمادة )43( من القانون 
االأ�سا�سي الفل�سطيني ب�سرورة عر�س كافة القرارات بقانون ال�سادرة على املجل�س يف اأول جل�سة يعقدها.
وعلى الرغم من اأن عدد القرارات بقانون ال�سادرة خالل فرتة االنق�سام و�سلت ما يقارب 76 قرارًا 
بقانون، وهو مما ي�ستحيل معه من الناحية العملية اأن يتم عر�سها مرة واحدة ويف اأول جل�سة يعقدها، 
وعلى الرغم من اأنه ميكن اأن يتم جتاوز هذه العقبة من خالل بقاء اجلل�سة مفتوحة لعدد من االأيام، 
فقد ت�سعفنا ن�سو�س النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي يف ذلك، حيث جاء يف املادة )21( من النظام 
افتتاحها،  و�ساعة  املقبلة  اجلل�سة  ويوم  انتهاءها  اأو  اجلل�سة  وقف  الرئي�س  يعلن  املجل�س  موافقة  "بعد 
وللرئي�س اأن يدعو املجل�س اإىل االنعقاد قبل اجلل�سة املحددة اإذا طراأ ما يدعو اإىل ذلك اأو بناء على طلب 
جمل�س الوزراء"، بالتايل ميكن اال�ستناد اإىل هذه املادة يف متديد اجلل�سة اأيامًا عدة اإىل حني االنتهاء 

من نقا�س جميع الت�سريعات.
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ولكن االإ�سكالية االأكرب �ستكون يف الت�سريعات التي �سدرت يف قطاع غزة خالل فرتة االنق�سام من خالل 
املجل�س الت�سريعي، وفقًا لالآلية التي اأ�سرنا اإليها م�سبقًا،)115( فقد �سدر ما يقارب 29 قانونًا، وقد نظمت 
على  عدلت  اأو  بقانون،  قرار  مبوجب  تنظيمه  مت  الذي  ذاته  املو�سوع  االأحيان  بع�س  يف  القوانني  هذه 
ت�سريعات يف ال�سفة، اأو اأحدثت تعدياًل على قانون مت تعديله مبوجب قرار بقانون، بالتايل �ستثور عدد 

من االإ�سكاليات واالأ�سئلة وال�سيناريوهات يف هذا املجال، وهي:
هل �سيتم عر�س جميع الت�سريعات ال�سادرة يف غزة على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها؟. 1
هل نعترب جميع الت�سريعات ال�سادرة يف غزة غري �سحيحة؟. 2
هل من املمكن عر�س كل من القرارات بقانون يف ال�سفة والقوانني ال�سادرة يف غزة على املجل�س . 3

الت�سريعي كرزمة واحدة للبت يف م�سريها؟
هل ميكن اعتبار الت�سريعات ال�سادرة عن كل من الرئي�س )القرارات بقانون( والقوانني ال�سادرة . 4

يف غزة، قبل انتهاء والية الرئي�س يف العام 2009 وانتهاء والية املجل�س الت�سريعي يف العام 2010 
باطلة؟ �سحيحة؟ وما بعد انتهاء الوالية باطل وغري قانوين؟

حمورين  يف  االنق�سام  اإنهاء  �سيناريو  اإىل  التطرق  علينا  ينبغي  االأ�سئلة،  لهذه  اإجابة  اإعطاء  وملحاولة 
القانونية  االزدواجية  حيث  من  واملوؤ�س�ساتي  القانوين  ال�سعيدين  على  اإ�سكاليات  فهناك  اأ�سا�سيني، 

واملوؤ�س�ساتية يجب حلها، و�سنحاول معاجلة هذين املحورين على النحو االآتي:

ق�سية الت�سريعات

القوانني

قوانني عاجلت 
املو�سوع ذاته يف 

كل من ال�سفة
 الغربية وقطاع غزة 

قرارت 
 بقانون عدلت على  

قوانني 
يف ال�سفة اأو  العك�س 

 يف غزة

قوانني 
م�ستحدثة يف 

ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة 

الأنظمة 
واللوائح

اأنظمة ولوائح 
لقوانني �سابقة

اأنظمة ولوائح 
لقوانني جديده 

تعالج االأنظمة 
يف كل من 

ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة 
املو�سوع ذاته

املرا�سيم

ت�سريعيةاإدارية
وتعليماتقرارات وزارية 

قدتكون ذات 
طبيعة اإدارية اأو 

ت�سريعية متعلقة بقانون 
)ال�سفة، قطاع غزة( 

)115( للمزيد حول االآلية التي مت اإ�سدار الت�سريعات يف غزة مبوجبها، انظر �س 173.
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اأوًل: اآلية املعاجلة املمكنة للت�سريعات ال�سادرة خالل فرتة النق�سام
لدى احلديث عن املعاجلة املمكنة للت�سريعات ال�سادرة خالل فرتة االنق�سام، ال بد من احلديث عن 

جمموعات من الت�سريعات على النحو االآتي:
هناك قرارات بقانون �سدرت يف ال�سفة الغربية وقوانني �سدرت يف قطاع غزة، تنظم موا�سيع . 1

م�ستحدثة مل ي�سبق اأن عوجلت ت�سريعيًا من قبل، واجلزء االآخر منها عدل على قوانني قائمة 
يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة، وهناك قوانني عاجلت املو�سوع ذاته يف كل من ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة، وقد تكون هذه الت�سريعات ذات طبيعة اإدارية اأو ت�سريعية م�ستندة اإىل قانون مينح 

�سالحية اإ�سدار تعليمات.
ال�سفة . 2 الوزراء يف كل من  والتعليمات �سدرت عن  القرارات  ثانوية من درجة  ت�سريعات  هناك 

الغربية وقطاع غزة، وهذه الت�سريعات منها ما هو جديد، ومنها ما هو مرتبط بقوانني �سابقة 
وم�ستند اإليها، ومنها ما عالج اأي�سًا املو�سوع ذاته.

هناك لوائح واأنظمة �سدرت عن جمل�س الوزراء يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، فهناك . 3
اأنظمة ولوائح لت�سريعات �سابقة �سدرت، واأنظمة ولوائح لت�سريعات جديدة �سدرت خالل فرتة 

االنق�سام، ولوائح واأنظمة عاجلت املو�سوع ذاته يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
ن�سيف اأن هناك جريدتني ر�سميتني ت�سدران يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.. 4

يف ظل هذه الت�سريعات ال�سادرة خالل فرتة االنق�سام التي يبلغ عددها املئات يف كل من ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة ما بني قوانني، وت�سريعات ثانوية، جند اأن هذه الت�سريعات رتبت اآثارها القانونية؛ �سواء على 
�سعيد االأفراد، اأو على �سعيد املوؤ�س�سات، وهو ما يجب اأن يوؤخذ يف االعتبار عند القيام باأية معاجلات 

قانونية، اأو جمتمعية، يف ظل حتقق امل�ساحلة الفل�سطينية الداخلية.
اأمام هذا التخبط يف الت�سريعات خالل فرتة االنق�سام، ميكن احلديث عن اأكرث من �سيناريو للمعاجلة 
القانونية للت�سريعات ال�سادرة خالل فرتة االنق�سام التي �سنحاول اأن نتطرق اإليها يف هذا املحور.  ولكن 
قبل اأن نتطرق اإىل ذلك، هناك م�ساألة مهمة يجب اأخذها بعني االعتبار، وهي �سرورة حتديد املنطلقات 
واملحددات التي �ستتم معاجلة الو�سع بناء عليها.  ففي حال متت امل�ساحلة الفل�سطينية الداخلية، ال 
بد من ت�سكيل جلنة م�سرتكة قانونية للعمل على فح�س جميع الت�سريعات ال�سادرة يف كل من ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة، لغايات اإجراء عملية ان�سجام فيما بينها يف حماولة لتوحيدها، وو�سع املعاجلات 
املمكنة لكل ت�سريع �سواء باالإبقاء على ال�سروري منها، واإعادة اإ�سداره على نحو يحافظ على احلقوق 
املكت�سبة التي ترتبت يف ظلها، واإلغاء غري ال�سروري منها،)116( الذي ال مي�س حقوقًا مكت�سبة لالأفراد، 

)116( مقابلة مع االأ�ستاذ معن ادعي�س، باحث قانوين، دائرة مراقبة الت�سريعات وال�سيا�سات الوطنية، الهيئة امل�ستقلة حلقوق 
املواطن.



162

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

وميكن ت�سور ال�سيناريوهات االآتية ب�ساأن م�سري الت�سريعات ال�سادرة يف ال�سفة الغربية وقطاع  غزة 
خالل فرتة االنق�سام منذ العام 2007:

حتديد املنطلقات واملحددات التي �ستتم معاجلة الو�سع بناء عليها

اعتبار جميع القوانني ال�سادرة يف 
كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة

 �سادرة مبوجب اإجراءات �سحيحة.

اعتبار جميع القوانني 
ال�سادرة غري �سحيحة.

اعتبار الت�سريعات ال�سادرة 
يف ال�سفة د�ستورية ويف غزة غري

د�ستورية 

خلخلة يف املراكز القانونية 
يف غزة

خلخلة يف املراكز 
القانونية والدخول يف 

نقا�س حول مدى قانونية 
متديد والية  الرئي�س 

وواليةاملجل�س 
الت�سريعي. 

اعتبارجميع القوانني قبل انتهاء 
والية املجل�س الت�سريعي ووالية 
الرئي�س �سيحة وما بعدها غري 
�سحيحة من الناحية القانونية

بحاجة اإىل معاجلات قانونية 
تكون عر�سة للطعن بالد�ستورية وتوحيد

ومدى انطباق معايري حالة 
ال�سرورة ومدى قانونية 

توكيالت 
اال�سرى النواب ، اإىل جانب  

اإهداراحلقوق املكت�سبة 

ال�سيناريو الأول: اعتبار جميع القوانني ال�سادرة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
�سادرة مبوجب اإجراءات �سحيحة

هذا ال�سيناريو يقوم على اأ�سا�س التعامل مع جميع الت�سريعات ال�سادرة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
وهذا  الر�سمية،  والو�سائل  الطرق  �سمن  �سدرت  �سحيحة  ت�سريعات  اأنها  على  االنق�سام  فرتة  خالل 
ال�سيناريو بحاجة اإىل معاجلات قانونية وعملية توحيد، بحيث تعترب الت�سريعات "القوانني" ال�سادرة 
بقانون عليها،  القرار  واإ�سفاء �سفة  وال�سلطة يف قطاع غزة �سحيحة  الغربية  ال�سفة  ال�سلطة يف  عن 
القانون  من   )117()43( املادة  بح�سب  �سروط  من  بقانون  القرارات  على  ينطبق  ما  عليها  وينطبق 
املعاجلات  واإجراء  �ساأنها  يف  للبت  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�س  على  عر�سها  وبالتايل  االأ�سا�سي، 
القانونية الالزمة.  هذا االأمر ينطبق على القوانني، اأما فيما يتعلق بالت�سريعات الثانوية؛ �سواء لوائح 
واأنظمة، اأو قرارات وتعليمات �سادرة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، يجب اأن يتم العمل على 
درا�ستها ب�سكل اأكرب من حيث اإجراء عملية ان�سجام فيما بينها، ودمج الت�سريعات الثانوية املت�سابهة، 
وبخا�سة تلك التي تنظم املو�سوع ذاته.  اأما اللوائح التي �سدرت مبوجب قوانني جديدة �سدرت خالل 
)117( تن�ّس املادة )43( من القانون االأ�سا�سي ل�سنة 2003 على اأن لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف حاالت ال�سرورة التي ال حتتمل 
التاأخري يف غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي، اإ�سدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عر�سها على املجل�س الت�سريعي يف اأول 
جل�سة يعقدها بعد �سدور هذه القرارات واإال زال ما كان لها من قوة القانون، اأما اإذا عر�ست على املجل�س الت�سريعي على النحو 

ال�سابق ومل يقرها، زال ما يكون لها من قوة القانون.
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فرتة االنق�سام، فريتبط م�سريها بالقانون ذاته، اإذ تبقى مع بقاء الت�سريع، وتلغى يف حال اإلغائه، وهذا 
مرتبط بال�سيناريو الذي يتم تبنيه من قبل االأطراف ذات العالقة بامل�ساحلة الداخلية الفل�سطينية، 
الت�سريعات  )118(لدرا�سة  متخ�س�سة  قانونية  ت�سكيل جلان  �سرورة  االعتبار  بعني  تاأخذ  اأن  يجب  التي 

ال�سادرة كافة، ومعاجلة اآثارها.

التي  الت�سريعات  اأن  وبخا�سة  للتطبيق،  وقابل  منطقية  االأكرث  هو  ال�سيناريو  هذا  يكون  اأن  املمكن  ومن 
�سدرت يف ال�سفة اأو يف غزة، رتبت اآثارًا ومراكز قانونية على املخاطبني بها؛ �سواء على �سعيد االأفراد اأو 
على �سعيد املوؤ�س�سات، وعملية اإلغاء اأي ت�سريع دون درا�سة م�سبقة اأو ل�سبب اأن احلكومة التي اأ�سدرته غري 
�سرعية بحكم الواقع اأو القانون، �ستوؤدي حتمًا اإىل التاأثري على العديد من املراكز القانونية التي اأحدثتها، 

وهذا �سيوؤدي اإىل االإخالل مببداأ الو�سول اإىل العدالة التي بال�سرورة ت�سعى اإليه الت�سريعات دائمًا.

ولعل هذا االأمر يقودنا اإىل الت�ساوؤل حول كيفية التعامل مع اجلريدة الر�سمية، وبخا�سة يف ظل وجود 
اأردين  قانون  اإ�سدارها، ويف ظل وجود  تتنازعان  واأخرى يف قطاع غزة،  ال�سفة،  �سلطتني؛ واحدة يف 
للجريدة ما زال �ساري املفعول، وقانون جديد �سدر يف غزة.  هنا ال بد من العمل على اإ�سدار قانون 
موحد للجريدة الر�سمية، علما باأن القانون ال�سادر يف غزة مل يحدث الكثري من التغيري على القانون 
العادية  باأعدادها  الر�سمية  اجلريدة  باإ�سدار  االأمر  �سالحية  لها  التي  اجلهة  تغيري  با�ستثناء  القائم 
املختلفة  لالأعداد  بالن�سبة  اأما  الوزراء،  رئي�س  من  بداًل  الديوان  لرئي�س  تخويلها  مت  والتي  واملمتازة، 
يف  االأعداد  فمثاًل  ت�سل�ساًل،  اإعطاوؤها  املمكن  فمن  وغزة،  ال�سفة  يف  �سدرت  التي  الر�سمية  للجريدة 
انتهاء  الرمز )اأ(، ويف غزة )ب(، ويتم هذا يف يوم امل�ساحلة حتديدًا، وي�ستمر حلني  تاأخذ  ال�سفة 
للت�سريعات  والفح�س  املراجعة  يف  عملها  من  الغر�س  لهذا  ت�سكل  التي  املتخ�س�سة  القانونية  اللجنة 
ال�سادرة )القرارات بقوانني يف ال�سفة والقوانني يف غزة(، والت�سريعات الثانوية، وعمل ان�سجام فيما 
الر�سمية هي عنوان  اللجنة يف جريدة ر�سمية واحدة، فاجلريدة  اإليه  ُيجّمع ما تو�سلت  بينها، بحيث 

حقوق ال�سعب الفل�سطيني.)119(

ال�سيناريو الثاين: اعتبار الت�سريعات ال�سادرة يف ال�سفة د�ستورية ويف غزة غري د�ستورية
اأ�سا�س عدم التعامل مع الت�سريعات ال�سادرة يف غزة كقوانني، وتعترب كاأن  هذا ال�سيناريو يقوم على 
مل تكن، ويف املقابل تعترب القرارات بقانون ال�سادرة يف ال�سفة الغربية د�ستورية ويتم التعامل معها 
على هذا االأ�سا�س، بح�سب املادة )43( من القانون االأ�سا�سي، وبالطبع هذا ال يقلل مما اأ�سرنا اإليه يف 
)118( على غرار التجربة االأيرلندية يف مو�سوع امل�ساحلة، قد يتم ت�سكيل جلنة وزارية قد تكون برئا�سة وزير العدل، بحيث 
تعمل هذه اللجنة على درا�سة الت�سريعات واإجراء عملية ان�سجام فيما بينها بهدف توحيد الت�سريعات و�سمان عدم تعار�سها اأو 

ت�ساربها مع بع�سها اأو تنظيمها املو�سوع ذاته.
)119( مقابلة عرب الهاتف مع الدكتور حممد احلّموري، مرجع �سابق.
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ال�سيناريو االأول، من اأن الت�سريعات امل�سدرة يف غزة التي �سرى مفعولها هناك، خلقت مراكز قانونية ال 
ميكن اإغفالها، قبلنا بالو�سع ال�سيا�سي للحكومة املوجودة يف غزة اأم مل نقبل، اإال اأن هذا االأمر �سيوؤدي 
اأن  اأو على �سعيد املوؤ�س�سات، كما  اإىل اإهدار املراكز القانونية التي ترتبت، �سواء على �سعيد االأفراد 

البطالن �سيطال الت�سريعات الثانوية اأي�سًا التي رتبت مراكز قانونية كذلك.

النق�سام  فرتة  خالل  ال�سادرة  الت�سريعات  جميع  اعتبار  الثالث:  ال�سيناريو 
�سواء يف ال�سفة اأو يف قطاع غزة غري �سحيحة

هذا ال�سيناريو يقوم على اأ�سا�س اعتبار الت�سريعات كافة؛ �سواء كانت من درجة القوانني اأو الت�سريعات 
الثانوية غري �سحيحة، وغري �سادرة وفقًا للطرق والو�سائل ال�سحيحة، وبالتايل اإلغاوؤها جميعًا، وهو ما 
يكون معه حدوث حالة اإرباك وتخبط يف املنظومة القانونية الفل�سطينية، نظرًا اإىل اأن هذه الت�سريعات 
من  اأكرب  �سرر  له  �سيكون  الت�سريعات  هذه  واإلغاء  واملوؤ�س�سات،  االأفراد  على  قانونية  مراكز  رتبت 
اإقرارها، وهنا ينبغي التطرق اإىل مو�سوع الد�ستورية ومدى توفر حالة ال�سرورة من عدمه يف القرارات 
بقانون ال�سادرة، ومدى قانونية ا�ستخدام توكيالت االأ�سرى وقانونية اإ�سدار ت�سريعات من قبل املجل�س 

الت�سريعي يف غزة دون م�سادقة الرئي�س عليها، وغريها من معاجلات قانونية.

ال�سيناريو الرابع: اعتبار جميع القوانني قبل انتهاء ولية املجل�س الت�سريعي 
وولية الرئي�س �سحيحة وما بعدها غري �سحيحة من الناحية القانونية

هذا ال�سيناريو يقوم على اأ�سا�س اعتبار جميع الت�سريعات وحتديدًا القوانني ال�سادرة قبل انتهاء والية 
الرئي�س بتاريخ 2009/1/9، وانتهاء والية املجل�س الت�سريعي 2010/1/25، وهذا يعني اعتبار جميع 
بعدها غري  وما  الت�سريعي �سحيحة،  واملجل�س  الرئي�س  كل من  والية  انتهاء  قبل  ال�سادرة  الت�سريعات 
�سحيحة، وهذا بحد ذاته �سيفتح املجال الإلغاء مئات الت�سريعات العادية والثانوية، كما �سيفتح املجال 
والنقا�س حول مدى قانونية متديد الوالية من قبل املجل�س املركزي حلركة فتح لكل من الرئي�س واملجل�س 
الت�سريعي، وما يثور حولها من جدل قانوين ما بني موؤيد ومعار�س،)120( وبخا�سة اأن هذا املو�سوع جديل 
اإليها، وكذلك يف ظل  اال�ستناد  التي ميكن  الن�سو�س  القانونية  وبخا�سة يف ظل عدم كفاية  وخاليف، 

)120(ملزيد من التف�سيل، انظر: اأحمد اخلالدي، "التداعيات القانونية النتهاء والية الرئي�س"، مركز الزيتونة للدرا�سات 
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/Re-  ااال�ست�سارات، متوفر على الرابط االآتي:

 ،portsZ/2008/Abbas-Term-End_Khalidi_9-08.pdf

انظر اأي�سًا: عبد ال�ستار قا�سم، التداعيات القانونية وال�سيا�سية النتهاء والية الرئي�س، مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات، 
متوفر على الرابط االآتي:

 http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2008/Abbas-Term-End_Qa-
sem_9-08.pdf
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نق�س املرجعيات الد�ستورية التي ميكن اال�ستعانة بها  على امل�ستوى الوطني حل�سم هذا اخلالف على 
غرار املحكمة الد�ستورية، اإىل جانب ندرة االأعراف  الد�ستورية الدولية يف هذا املجال، وفقر االجتهادات 
املنتهية  الت�سريعي  املجل�س  ت�سريعات عن  اإ�سدار  اأحقية  اإ�سكالية مدى  اأي�سًا  وتثور هنا   )121( الفقهية. 
واليته على اعتبار اأن الفقه القانوين يجمع على اأن املجل�س املنتهية واليته لي�س له اإال اأعمال االإدارة دون 
اأعمال الت�سريع اأو االإقرار مل�ساريع القوانني، اأو اال�ستجواب، اأو  عقد جل�سات اال�ستماع، اأو اأيٍّ من االأعمال 
املنوطة بال�سلطة الت�سريعية، وعملية اعتبار الت�سريعات ال�سادرة بعد انتهاء والية الرئي�س وانتهاء والية 
املجل�س الت�سريعي غري د�ستورية بال�سرورة �ستوؤدي اإىل اإحداث خلخلة يف املراكز القانونية التي ترتبت 

عليها.

قرارات بقانون يف 
ال�سفةالغربية

اأنظمة ولوائح يف 
ال�سفة

اأنظمة ولوائح يف 
غزة

يف ال�سفة وقطاع 
غزة

قوانني يف غزة

ت�سريعات ثانوية 
اأخرى )قرارات 

وزارية، تعليمات00(

الت�سريعات 

ال�سيناريو الذي منيل اإليه
اأمام هذه ال�سيناريوهات واملخاطر التي قد تعرتي تطبيق بع�سها دون االآخر، منيل مع ال�سيناريو االأول 
الذي ي�سري اإىل اعتبار جميع الت�سريعات ال�سادرة يف ال�سفة ويف قطاع غزة ت�سريعات �سحيحة و�سادرة 
�سمن الطرق القانونية، ولكن يجب مراعاة اأن تتم درا�ستها ومراجعتها ب�سكل دقيق، ومن ثم اإجراء 
وغزة،  ال�سفة  يف  خرباء  من  م�سرتكة  متخ�س�سة  قانونية  جلنة  قبل  من  بينها  فيما  ان�سجام  عملية 
للوقوف على املعاجلات القانونية ال�سرورية، وهو يقودنا اإىل القول اإن مو�سوع الت�سريعات، وهو جزئية 
من اجلزئيات التي ت�سعى امل�ساحلة الفل�سطينية اإىل اإيجاد حلول لها، قد ال يكون حلها فقط بالطرق 

)121(للمزيد اأنظر اأجمد االآغا، مدى د�ستورية مد والية املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني، على الرابط االآتي: 
http://www.plc.gov.ps/ar/study_details.aspx?id=8
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والو�سائل القانونية، فهناك امل�ساحلة املجتمعية، وعملية امل�ساحلة برمتها هي عملية �سيا�سية، لذا قد 
نكون بحاجة اإىل التفكري يف اأنه هل يجب اأن تكون احللول قانونية اأم يف �سوء م�ساحلة جمتمعية تعالج 

جميع الق�سايا، مبعزل عن النواحي القانونية البحتة؟

بالعملية  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  لزدواجية  املمكنة  املعاجلة  اآلية  ثانيًا: 
الت�سريعية خالل فرتة النق�سام

هنا ميكننا احلديث عن نوعني من املوؤ�س�سات؛ االأول هو املوؤ�س�سات ذات العالقة بالعملية الت�سريعية، 
وهنا نتحدث عن:

املجل�س الت�سريعي: هناك جمل�س يعمل يف غزة مبوجب توكيالت االأ�سرى، وجمل�س معطل يف ال�سفة.. 1
موؤ�س�سة الرئا�سة: هناك موؤ�س�سة واحدة.. 2
جمل�س الوزراء: هناك جمل�س وزراء يف ال�سفة واآخر يف غزة.. 3
ديوان الفتوى والت�سريع: هناك واحد يف ال�سفة واآخر يف غزة، وهناك قانون للجريدة الر�سيمة يف . 4

ال�سفة من احلقبة االأردنية، ومت اإ�سدار قانون جديد يف غزة رقم 8 ل�سنة 2008، ويحيالن على 
مرجعيات خمتلفة يف اإ�سدار اجلريدة الر�سمية.

اأما النوع الثاين من املوؤ�س�سات، فهي بقية موؤ�س�سات ال�سلطة، مبا فيها ال�سلطة الق�سائية والتنفيذية 
واملوؤ�س�سات العامة غري الوزارية، التي يوجد فيها ازدواجية على االأر�س يف ال�سفة وغزة، وما يهمنا، 

ولغايات هذه الدرا�سة، هو معاجلة ازدواجية املوؤ�س�سة الت�سريعية.
اإ�سكالية يف ظل عدم وجود  املوؤ�س�ساتية، قد ال تكون هناك  الناحية  الرئا�سة من  يتعلق مبوؤ�س�سة  فيما 
هرمني لل�سلطة من حيث تويل الرئا�سة، ولكن االإ�سكالية قد تثور يف ظل وجود جمل�س وزراء يف ال�سفة، 
واآخر يف غزة، وديوان فتوى وت�سريع يف ال�سفة واآخر يف غزة، ووجود جمل�س ت�سريعي فاعل يف غزة، 

واآخر يف ال�سفة معطل، مع جود جلان جتتمع بني حني واآخر.
اأمام هذه االزدواجية، فيجب العمل، وب�سكل حثيث، على توحيد موؤ�س�سات الدولة املختلفة يف موؤ�س�سة واحدة، 
واإلغاء م�سكلة االزدواجية التي ح�سلت، من خالل اللجان املتخ�س�سة التي يتم تعيينها لهذا الغر�س، وهنا 
من املمكن اعتبار بع�س املوؤ�س�سات املوجودة يف غزة فروعًا وامتدادًا للموؤ�س�سات املوجودة يف رام اهلل، مع 
�سرورة اإجراء املعاجلات القانونية الالزمة يف بع�س منها، وبخا�سة من حيث اأن كثريًا من هذه املوؤ�س�سات 
قد مت تغيري هياكلها الوظيفية الداخلية، وحتى يف املوظفني؛ �سواء بالرتقية، اأو التعيني، اأو الف�سل، اأو حتى 
بتغيري وتعديل اأطرها القانونية الناظمة لها، فجميع هذه امل�سائل بحاجة اإىل معاجلة قانونية، كما قد 
يقت�سي االأمر عملية دمج بني املوؤ�س�سات التي تقوم بتنفيذ العمل ذاته "ب�سكل مزدوج يف ال�سفة وغزة".
فعلى �سبيل املثال، ديوان الفتوى والت�سريع جند اأن هناك واحدًا يف ال�سفة واآخر يف غزة، واأن هناك 
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قانونني يحكمان عمل هذا الديوان من حيث اإ�سدار اجلريدة الر�سمية، وهنا يجب العمل على توحيد 
القانون الناظم الإ�سدار اجلريدة الر�سمية، اإىل جانب العمل على اإ�سدار القانون اخلا�س بعمل ديوان 
الفتوى والت�سريع، وهو مطروح للنقا�س يف هذه االأيام، ليعمل على توحيد االإطار القانوين الناظم لعمل 
الديوان يف كل من ال�سفة وغزة، مع توحيد املرجعية يف العمل لهذا الديوان، واإعادة ترتيب الهياكل 
التنظيمية اخلا�سة به، مع احلفاظ على املراكز القانونية التي ترتبت لالأفراد باإجراء معاجلات قانونية 

من�سفة دون اإحداث خلخلة فيها.
وال بد من اإجراء االنتخابات الت�سريعية لعقد جل�سة للمجل�س الت�سريعي حلل م�سكلة تعطل املجل�س من 
جهة، واإجراء املعاجلات القانونية الالزمة من جهة اأخرى للت�سريعات التي �سدرت خالل فرتة االنق�سام.

واأخريًا، ال بد من اإعادة نظر وقراءة جديدة لن�سو�س القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، 
لفح�س مدى فعاليتها يف مواجهة مثل هذه احلاالت، وتقرير مدى احلاجة لقوانني وا�سحة فيما يتعلق 
بالعملية الت�سريعية و�سوابطها، وال�سالحيات االأ�سلية واال�ستثنائية فيها، من اأجل �سبط اإيقاع العملية 

الت�سريعية مبختلف مكوناتها.

ق�سية املوؤ�س�سات

موؤ�س�سات ذات
 عالقةبالعملية

 الت�سريعية

موؤ�س�سات 
ر�سمية اأخرى

املجل�س الت�سريعي 

مكتب الرئا�سة

جمل�س الوزراء

قانون موحد للديوان
قانون موحد للجريدة

الر�سمية
حل  ق�سية ازدواجية 

اجلريدة الر�سمية

اعتبار بع�س املوؤ�س�سات يف غزة 
امتداد ًا للموؤ�س�سات يف ال�سفة

دمج بع�س املوؤ�س�سات التى 
متار�س العمل ذاته

اإجراء املعاجلات القانوينة الالزمة،للهياكل التنظيمية 
للموؤ�س�سات وكذلك بالن�سبة لالأفراد، فهناك 

عمليات ترقية وتعيينات جديدة ،وعمليات ف�سل

ديوان الفتوى
والت�سريع

الق�ساء، 
الوزارات،

الهيئات غري 
الوزارية 
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اخلامتة
القانون  مرجعيتها  موحدة،  اآلية  وفق  تتم  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الت�سريعية  العملية  ظلت 
االأ�سا�سي، والنظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي حتى اأحداث 14 حزيران من العام 2007، ومنذ هذا 
التاريخ اختلفت اآلية �سن الت�سريعات يف ال�سفة الغربية عنها يف قطاع غزة.  وتظهر لنا املراجعة الدقيقة 

للحالة الت�سريعية يف فل�سطني منذ العام 2007 ولغاية االآن، النتائج االآتية:

االأ�سا�سي  القانون  من  كل  ر�سمها  التي  لالآلية  وفقًا   2007 العام  قبل  الت�سريعية  العملية  �سارت  اأوًل: 
الفل�سطيني املعدل للعام 2005، والنظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي 2003، حيث حددا القنوات التي 
مير بها الت�سريع بدءًا من االقرتاح، مرورًا بالقراءات يف املجل�س الت�سريعي والت�سديق والن�سر، وانتهاء 

بالن�سر يف الوقائع الفل�سطينية.

ثانيًا: ا�ستمرار �سري العملية الت�سريعية وفقًا لالآلية املو�سحة يف البند اأعاله لغاية العام 2007، حيث 
تغريت اآلية الت�سريع يف ال�سفة الغربية ا�ستنادًا اإىل املادة )43( من القانون االأ�سا�سي، واأ�سدر رئي�س 
من  العديد  �سدرت  غزة،  قطاع  ويف  للت�سريع.   ا�ستثنائية  كطريق  القانون  قوة  لها  قرارات  ال�سلطة 
لتجاوز  حلول  ابتكار  مع  الت�سريعي،  للمجل�س  الداخلي  والنظام  االأ�سا�سي  القانون  مرجعيتها  القوانني 
كل ما يت�سل بدور رئا�سة ال�سلطة يف العملية الت�سريعية، من حيث الت�سديق واالإ�سدار.  هذا اإ�سافة 
اإىل اللجوء اإىل توكيالت النواب لاللتفاف على ن�سو�س النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي، وحتقيق 

الن�ساب القانوين الالزم النعقاد املجل�س، والت�سويت على قراراته.

ثالثًا: انعكا�س االأحداث ال�سيا�سية على اأداء ودور عدد من املوؤ�س�سات ذات العالقة بالعملية الت�سريعية 
كديوان الفتوى والت�سريع، والرئا�سة، ويف الوقت ذاته مت ا�ستحداث اأج�سام جديدة على �سلة بالعملية 
الت�سريعية، واأبرز مثال عليها اخلطة الت�سريعية للحكومة.  ف�سارت العملية الت�سريعية يف ال�سفة الغربية 

بني املوؤ�س�سات االآتية:

موؤ�س�سة الرئا�سة. •

اخلطة الت�سريعية للحكومة. •

ديوان الفتوى والت�سريع/ اجلريدة الر�سمية. •

ال�سلطة  اإىل  الت�سريع  اخت�سا�س  نقل  الغربية  ال�سفة  ففي  الت�سريعية،  املوؤ�س�سة  يف  ازدواجية  رابعًا: 
التنفيذية ممثلة برئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ا�ستنادًا اإىل حالة ال�سرورة وفقًا للمادة )43( 
من القانون االأ�سا�سي املعدل.  ويف املقابل، برز املجل�س الت�سريعي يف قطاع غزة الذي جلاأ للتوا�سل مع 

الرئي�س عرب الفاك�س للت�سديق.
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خام�سًا: ازدواجية يف الت�سريعات يف فل�سطني، حيث نظم الت�سريع ال�سادر يف ال�سفة الغربية وقطاع 
يف  ال�سارية  الت�سريعات  غزة  يف  ال�سادرة  الت�سريعات  عدلت  االأحيان  بع�س  ويف  ذاته،  املو�سوع  غزة 
القطاع والعك�س، وعلى اأر�س الواقع القرارات بقانون ال�سادرة عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية تطبق 
يف ال�سفة الغربية وال تطبق يف قطاع غزة، والقوانني ال�سادرة عن املجل�س الت�سريعي ينح�سر نطاق 
تطبيقها يف القطاع دون ال�سفة، ما اأدى اإىل تباين املراكز القانونية لالأ�سخا�س الطبيعيني واملعنويني 

بني ال�سفة والقطاع.

�ساد�سًا: ازدواجية يف اجلريدة الر�سمية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة من حيث مرجعيتها القانونية، 
واالأعداد ال�سادرة عن الديوان يف كل منطقة.

�سابعًا: اأ�سدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية 69 قرارًا بقانون يف خمتلف جماالت احلياة، منها قرارات يف 
املجال االقت�سادي واجلزائي والق�ساء واالأرا�سي والد�ستوري واالجتماعي واخلدمات وغريها.  ومعظم 
وعلى  الثلث،  بلغت  حيث  االقت�سادي  املجال  يف  كانت  ال�سلطة  رئي�س  عن  ال�سادرة  بقانون  القرارات 
راأ�سها تعديل قانون �سريبة الدخل وقانون ال�سركات، يف حني بلغ عدد القوانني ال�سادرة يف قطاع غزة 

27 قانونًا.

اإىل  يعيدنا  الذي  االأمر  الت�سريعي،  االن�سجام  بانعدام  فل�سطني  القانونية يف  املنظومة  ات�سمت  ثامنًا: 
الفرتة ما قبل قدوم ال�سلطة، حيث كان النظام القانوين خليطًا من قوانني عدة، منها ما ي�سري يف قطاع 

غزة فقط، ومنها ما يطبق يف ال�سفة الغربية دون القطاع.

قد  التي  ال�سيناريوهات  من  عدد  يربز  الداخلية  الفل�سطينية  امل�ساحلة  عن  احلديث  ظل  يف  تا�سعًا: 
تعرتي الكثري من املحاذير تطبيق بع�سها دون االآخر، ويف هذا ال�سياق نو�سي بال�سيناريو الذي ي�سري 
و�سادرة �سمن  ت�سريعات �سحيحة  ال�سفة ويف قطاع غزة  ال�سادرة يف  الت�سريعات  اعتبار جميع  اإىل 
الطرق القانونية، مع مراعاة اأن تتم درا�ستها ومراجعتها ب�سكل دقيق لتحقيق االن�سجام فيما بينها من 
قبل جلنة قانونية متخ�س�سة م�سرتكة من خرباء يف ال�سفة وغزة، للوقوف على املعاجلات القانونية 

ال�سرورية.
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قائمة امل�سادر واملراجع
الأعمال القانونية:أ. 

القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل للعام 2003. •

القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل للعام 2005. •

النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي. •

مر�سوم د�ستور فل�سطني للعام 1922، وتعديالته. •

الد�ستور االأردين للعام 1952. •

القانون االأ�سا�سي لقطاع غزة رقم )255( ل�سنة 1955. •

النظام الد�ستوري لقطاع غزة للعام 1962. •

املن�سور رقم )1( ل�سنة 1967 ال�سادر عن االحتالل االإ�سرائيلي- ال�سفة الغربية. •

االحتالل  • عن  ال�سادر  والق�ساء،  ال�سلطة  اأنظمة  ب�ساأن   1967 ل�سنة   )2( رقم  املن�سور 
االإ�سرائيلي- ال�سفة الغربية.

املن�سور رقم )2( ل�سنة 1967 ب�ساأن اأنظمة ال�سلطة والق�ساء )قطاع غزة و�سمال �سيناء(،  •
ال�سادر عن االحتالل االإ�سرائيلي.

القرار رقم )1( ل�سنة 1994، ب�ساأن ا�ستمرار العمل بالقوانني واالأنظمة واالأوامر التي كانت  •
�سارية املفعول قبل 1967/6/5.

القانون رقم )4( ل�سنة 1995، ب�ساأن اإجراءات اإعداد الت�سريعات. •

القانون رقم )5( ل�سنة 1995، ب�ساأن نقل ال�سلطات وال�سالحيات. •

القرار رقم )53( ل�سنة 1994، ب�ساأن تعيني رئي�س ديوان الفتوى والت�سريع. •

قانون اجلريدة الر�سمية االأردنية رقم )29( ل�سنة 1949. •

القانون رقم )7( ل�سنة 1998، ب�ساأن تنظيم املوازنة العامة وال�سوؤون املالية. •

املر�سوم الرئا�سي رقم )8( ل�سنة 2007. •

املر�سوم الرئا�سي رقم )9( ل�سنة 2007، ب�ساأن اإعالن حالة الطوارئ يف فل�سطني. •



171

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

املر�سوم الرئا�سي رقم )10( ل�سنة 2007، ب�ساأن ت�سكيل حكومة الطوارئ. •

املر�سوم الرئا�سي رقم )13( ل�سنة 2007، ب�ساأن تعيني حكومة اإنفاذ اأحكام حالة الطوارئ. •

قانون اجلريدة الر�سمية رقم )8( ل�سنة 2008، ال�سادر يف قطاع غزة. •

القانون رقم )1( ل�سنة 2008، قانون حق العودة لالجئني الفل�سطينيني، ال�سادر يف قطاع  •
غزة.

قانون جترمي وحترمي التنازل عن القد�س رقم )2( ل�سنة 2008، ال�سادر يف قطاع غزة. •

قانون الق�ساء الع�سكري رقم )4( ل�سنة 2008، ال�سادر يف قطاع غزة. •

قانون حماية املقاومة الفل�سطينية رقم )6( ل�سنة 2008، ال�سادر يف قطاع غزة. •

القانون رقم )5( ل�سنة 2008، املعدل لقانون االنتخابات العامة، ال�سادر يف قطاع غزة. •

قانون االنتخابات العامة رقم )9( ل�سنة 2005. •

قانون االنتخابات العامة رقم )13( ل�سنة 1995. •

القرار بقانون رقم )1( ل�سنة 2007، ب�ساأن االنتخابات العامة. •

القانون رقم )1( ل�سنة 2009، معدل لقانون االأحوال ال�سخ�سية، ال�سادر يف قطاع غزة. •

القانون رقم )4( ل�سنة 2009، املعدل لقانون االإجراءات اجلزائية رقم )3( ل�سنة 2001،  •
ال�سادر يف قطاع غزة.

القانون رقم )5( ل�سنة 2010، املعدل لقانون التنفيذ، ال�سادر يف قطاع غزة. •

القانون رقم )4( ل�سنة 2011، املعدل لقانون التنفيذ، ال�سادر يف قطاع غزة. •

املن�سور يف العدد 1487 من اجلريدة الر�سمية االأردنية، بتاريخ 1960/5/1، �س 374. •

املن�سور يف اجلريدة الر�سمية االأردنية، بتاريخ 1954/5/16، �س 396. •

املن�سور يف العدد 5 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1995/6/5، �س 6. •

املن�سور يف العدد 8 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1995/12/11، �س 7. •

املن�سور يف العدد 6 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1995/8/29، �س 11. •

املن�سور يف العدد 4 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1995/5/6، �س 15. •
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املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 2002/7/7. •

قانون رقم )5( ل�سنة 1996 ب�ساأن انتخابات جمال�س الهيئات املحلية الفل�سطينية املن�سور يف  •
العدد 16 من الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 1997/01/30، �س 5.

من  •  57 العدد  املن�سور يف  ل�سنة 2005  رقم )10(  املحلية  الهيئات  انتخاب جمال�س  قانون 
الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 2005/08/18، �س 79.

قرار جمل�س الوزراء رقم )58( ل�سنة 2005. •

قرار جمل�س الوزراء )138( ل�سنة 2006 )احلكومة العا�سرة( ال�سادر يف قطاع غزة بتاريخ  •
.2006/5/23

املالية  • نبيل ق�سي�س وزير  اإىل د.  االأعرج،  الرئا�سة د. ح�سني  كتاب موجه من رئي�س ديوان 
بتاريخ 20412/5/24.

النظام العربي املوحد. •

الكتب:ب. 
احللبي  • من�سورات  القانون،  اإىل  املدخل  من�سور.   ح�سني  وحممد  رم�سان  ال�سعود،  اأبو 

احلقوقية، 2003.

بكريات، فايز واآخرون.العملية الت�سريعية يف فل�سطني بني النظرية والتطبيق، معهد احلقوق،  •
جامعة بريزيت، رام اهلل-فل�سطني، 2006.

الدولة،  • وبناء  اال�ستعمار  تفكيك  فل�سطني:  القانوين يف  االإ�سالح  واآخرون.   ق�سي�س، م�سر 
معهد احلقوق، جامعة بريزيت، رام اهلل-فل�سطني، 2009.

الفل�سطينية،  • الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  عن  ال�سادرة  الت�سريعية  �سناء.االأعمال  عبيدات، 
املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية )مواطن(، رام اهلل- فل�سطني، 2002.

عطية، طارق.عملية ن�سر الت�سريعات يف اجلريدة الر�سمية وفقًا للنظام القانوين الفل�سطيني،  •
معهد احلقوق، جامعة بريزيت، رام اهلل-فل�سطني، 2010.

مفتاح:  • ال�سرورة،  حلاالت  وفقًا  الرئي�س  عن  ال�سادرة  بقوانني  القرارات  طوقان.  طارق 
املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية، �س 39.

في�سل �سطناوي.  "الرقابة على م�سروعية القوانني املوؤقتة"، جملة املنارة، املجلد 13، عدد  •
8، 2007، �س 329.
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اأوراق خلفية مت تزويدنا بها من قبل جمل�س الوزراء. •

الفل�سطيني، معهد  • الواقع  الت�سريعية:  للعملية  الإدارة احلكومة  والتنظيمي  القانوين  االإطار 
احلقوق- جامعة بريزيت، 2007.

الأبحاث والتقارير:ج. 
اأبو هنود، ح�سني.  "تقرير حول الت�سريعات واآلية �سنها يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية"،  •

الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن، رام اهلل- فل�سطني )1999(، �سل�سلة التقارير 
القانونية )3(.

"املراحل االنتقالية لنقل ال�سلطات وال�سالحيات واأثرها  • معهد احلقوق، جامعة بريزيت.  
على الت�سريعات ال�سارية"، رام اهلل-فل�سطني، 2008.

املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان.  "املجل�س الت�سريعي: ع�سرة اأعوام من غياب امل�ساءلة"،  •
غزة- فل�سطني، 2006، �سل�سلة الدرا�سات رقم )42(.

ح�سني اأبو هنود واآخرون.  "قراءة قانونية يف مدى قانونية توكيالت النواب االأ�سرى زمالءهم  •
بقوانني  والقرارات  الربملاين،  بالعمل  املت�سلة  ال�سوؤون  يف  واالإ�سالح(  )التغيري  كتلة  يف 
ال�سادرة عن الرئي�س وفقًا حلاالت ال�سرورة"، من�سورات مفتاح، رام اهلل- فل�سطني، 2008، 

�سل�سلة اإ�سدارات )3( م�سروع تعزيز دور منظمات املجتمع املدين يف العملية الت�سريعية.

جامعة  • احلقوق،  معهد  فل�سطني"،  يف  الت�سريع  "اأ�س�س  �سامر.   الفار�س،  فرا�س،  ملحم، 
بريزيت، رام اهلل )د.�س(.

املجالت والدوريات:د. 
وتاأثري  • فل�سطني  يف  الت�سريع  "اآلية  احلجار.   اإبراهيم  عدنان  بغزة.   االأزهر  جامعة  جملة 

االنق�سام عليها"، �سل�سلة العلوم االإن�سانية، 2011، املجلد 13، العدد1، �س 154.

حداد، حممد.  "املركز القانوين للحكومة املقالة يف غزة"، مركز رام اهلل لدار�سات حقوق  •
االإن�سان، جملة ت�سامح، العدد )20( رام اهلل، اآذار 2008.
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مقدمة
مرت احلالة الت�سريعية يف فل�سطني بالعديد من املراحل منذ قدوم ال�سلطة الفل�سطينية اإىل يومنا هذا، 
وقد كانت تتميز كل مرحلة من هذه املراحل للعملية الت�سريعية من فل�سطني بطابع واآثار متميزة، وكانت 
اآخرها املرحلة الواقعة بني العام 2007 – 2012 التي نركز عليها يف هذه الورقة الأهميتها ال�سيا�سية 
والقانونية، ملا ترتب عليها من انق�سام يف كيان ال�سيا�سية الفل�سطينية وازدواجية يف ال�سلطات العامة 

الفل�سطينية، وبخا�سة تعطيل املوؤ�س�سة الت�سريعية وانق�سامها اإىل جزاأين:

جزء من املجل�س الت�سريعي يعمل يف قطاع غزة، ميار�س �سالحيات ت�سريعية ورقابية مل ت�ستكمل  -
اجراءاتهاالد�ستورية.

جزء اآخر يتكون من ممثلي الكتل الربملانية -عدا ممثلي حما�س- يجتمعون يف منا�سبات انتقائية  -
ال�سكلية  ال�سرعية  لت�سبغ  اأو  نفاذها،  ل�سحة  القانونية  ال�سروط  ت�ستويف  ال  قرارات  ويتخذون 
ظاهريًا على بع�س القرارات الرئا�سية اأو القرارات احلكومية، االأمر الذي كّر�س حالة االنق�سام 
الد�ستورية  املوؤ�س�سة  وتعطيل  وقطاع غزة،  الغربية  ال�سفة  الوطن يف  �سقي  بني  ما  التي ح�سلت 
املخت�سة د�ستوريًا بالت�سريع والرقابة على ال�سلطات االأخرى، وهي املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني 
منذ العام 2007 واإىل االآن، فلم تعقد اأي جل�سة من جل�سات املجل�س الت�سريعي �سحيحة، جتمع 
نواب قطاع غزة بن�ساب قانوين مكتمل وفقًا ملا  الغربية مع  ال�سفة  الت�سريعي يف  نواب املجل�س 
من  كل  يف  بال�سلطات  حدا  ما  اللحظة،  هذه  اإىل   2003 ل�سنة  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  يتطلبه 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة اإىل اللجوء اإىل اآليات واأدوات ت�سريعية ا�ستثنائية مل تعرفها العملية 

الت�سريعية يف الو�سع الطبيعي.

والالفت لالنتباه اأن تلك ال�سلطات العامة املزدوجة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ت�ستند اإىل القانون 
األقى بظالله  اأو تنفيذية، االأمر الذي  االأ�سا�سي الفل�سطيني، فيما متار�سه من اخت�سا�سات ت�سريعية 
على احلالة الت�سريعية والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني برمته، كما اأثر، من جهة اأخرى، على املوؤ�س�سات 
ذات ال�سلة بالعملية الت�سريعية ومكوناتها املختلفة، وهذه املمار�سات املزدوجة لالخت�سا�سات اأدت اإىل 
ترتيب مراكز قانونية نتجت عن اإ�سدار ت�سريعات يف �سقي الوطن، وقيام ال�سلطة التنفيذية باإ�سدار 
قوانني يف �سورة قرارات حتاياًل على الن�سو�س املحددة لالخت�سا�س بالت�سريع، وكذلك اإ�سدار قرارات 
حكومية ا�ستعمااًل لو�سائل واأدوات ت�سريعية جاء كثري منها خالفًا ملا ر�سم لها القانون االأ�سا�سي والنظام 
الداخلي للمجل�س الت�سريعي من �سوابط ت�سريعية الإ�سدارها، ورتبت مراكز قانونية خمتلفة يف �سقي 
الوطن، مما اأخل مببداأ امل�ساواة بني الفل�سطينيني اأمام القانون، وحقهم يف اخل�سوع لقانون واحد ينظم 

احلاالت املتماثلة يف مراكز قانونية واحدة غري متباينة.
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القانونية  االآثار  تبقى هناك جمموعة من  فتح وحما�س،  امل�ساحلة بني حركتي  ويف ظل احلديث عن 
لبحث ومتحي�س  الواقع بحاجة  اأر�س  العامة وممار�ساتها على  ال�سلطات  االزدواجية يف  الناجتة عن 
وتاأ�سيل قانوين مل�سروعيتها، وعالج اآثارها ال�سلبية املتناق�سة، فبقاوؤها دون حل يعقد ويعمق االنق�سام، 
ويحول دون توحيد ال�سلطات العامة الفل�سطينية وقواعد النظام القانوين الفل�سطيني.  وهو ما تهدف 
اإليه هذه الدرا�سة من حيث تقييم احلالة الت�سريعية يف فل�سطني بعد االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية 
الثانية، وحدوث االنق�سام ال�سيا�سي بني فتح وحما�س، وحتليل ما اأفرزته هذه »احلالة اال�ستثنائية« على 
اأر�س الواقع من تناق�س وعدم ان�سجام ت�سريعي، من اأجل اخلروج بحلول قانونية مقبولة لالآثار التي 

اأفرزتها هذه احلالة.  وناأمل اأن ت�ساهم هذه الورقة اإيجابًا يف هذا االجتاه.

وللحقيقة، يجب االعرتاف ب�سعوبة واأهمية البحث يف هذا املو�سوع، ويزيد من تلك االأهمية اأن االأمر 
باحلقوق  الوثيقة  ال�سلة  ذات  الد�ستورية  العامة  ال�سلطات  اخت�سا�سات  وممار�سة  بتنظيم  يتعلق 
واحلريات العامة.  وتكون االأهمية يف اأعلى درجاتها متى كان املو�سوع مل ي�سبق بحثه، ف�ساًل عن كون 
املو�سوع من �سلب مو�سوعات القانون الد�ستوري، التي هي يف االأ�سا�س يف قمة القواعد القانونية التي 
تثبيت  مرحلة  يف  وبخا�سة  الدولة،  يف  واحلريات  باحلقوق  وعالقاتها  العامة  و�سلطاتها  الدولة  تنظم 

الكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني، وتوحيد نظمه وموؤ�س�ساته الد�ستورية.

وهذا املو�سوع الد�ستوري يتناول املتغريات يف عالقات ال�سلطات العامة الد�ستورية، واآثار ممار�ساتها 
قاعدة  ت�سرب  منها،  الت�سريعية  وبخا�سة  ال�سلطات،  يف  فاالزدواجية  االأفراد،  وحريات  حقوق  على 
امل�ساواة بني االأفراد اأمام القانون املنظم حلالة ما، فاالأ�سل اأن جميع االأفراد يف املركز الواحد اأن تكون 
يف  االأفراد  هوؤالء  جميع  مبزاياها  يتمتع  اأو  لها  يخ�سع  واحدة  املركز  لهذا  املنظمة  القانونية  القواعد 
احلالة املتماثلة.  فمن مظاهر عدم امل�ساواة القانونية بني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
على �سبيل املثال ال احل�سر، اإقرار )بطريقة خمالفة للقانون االأ�سا�سي( قانون للخلع يف ال�سفة الغربية 
ال يوجد له مثيل يف قطاع غزة، وال ميكن للمواطنني يف غزة التمتع مبزاياه اإن كان له مزايا.  وكذلك 

اإقرار قانون يف قطاع غزة يحمي املقاومة يف حني تتبنى ال�سلطة يف ال�سفة �سيا�سة اأخرى.



183

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

املبحث الأول
جذور اإ�سكالية ازدواجية احلالة الت�سريعية

اأوًل: اختالف النظم القانونية قبل دخول ال�سلطة الوطنية
كانت احلالة الت�سريعية عند قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية متنوعة وخمتلفة من حيث االأحكام، 
الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  ت�سلم  الغربية عنها يف قطاع غزة عند  ال�سفة  باالأحكام يف  واملخاطبني 

جزئيًا �سنة 1994،  ونذكر من مظاهر تلك االإ�سكالية يف احلالة الت�سريعية التايل:
اأ�سوله من . 1 قانوين يقرتب يف  الفل�سطينية موروث  ال�سلطة  قدوم  يوجد عند  كان   يف قطاع غزة 

الت�سريعات امل�سرية، مع بع�س القواعد التي بقيت �سارية من العهد العثماين واالنتداب الربيطاين، 
وفقًا ملا كانت تقرره تلك الت�سريعات ال�سادرة عن ال�سلطات امل�سرية لتطبقها االإدارة امل�سرية التي 
كانت حتوز على ال�سلطات يف القطاع منذ العام 1948، والتي كانت تقرر االإبقاء على �سريان بع�س 
االأحكام ال�سادرة يف العهد العثماين، اأو يف ظل االنتداب الربيطاين على فل�سطني، وذلك وفقًا ملا 
كانت تقرره املادة )45( من القانون االأ�سا�سي لقطاع غزة رقم 255 ل�سنة 1955 ون�سها كاالآتي: 
واملن�سورات  واالأوامر  القوانني  وجميع   1922 ل�سنة  فل�سطني  د�ستور  مبر�سوم  الواردة  »الن�سو�س 
والتعليمات التي اأ�سدرها وزير احلربية اأو احلاكم االإداري العام اأو القائد العام للقوات امل�سلحة 
اأو اأية �سلطة خمت�سة يف تلك املنطقة منذ دخول القوات امل�سرية فيها يف 15 من اأيار/مايو �سنة 
1948، وكذلك القوانني الفل�سطينية القائمة يف هذا التاريخ يظل معموًل بها فيما ل يخالف 
اأحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخالل مبا لل�سلطة الت�سريعية من حق اإلغائها 
الد�ستوري  النظام  من  نف�سه  املادة )69(  وهو م�سمون    .»... �سلطتها  وتعديلها يف حدود 

لقطاع غزة �سنة 1962، الذي حل حمل القانون االأ�سا�سي لقطاع غزة ال�سادر �سنة 1955.
يف ال�سفة الغربية، كان يوجد موروث قانوين من العهد االأردين، حيث كانت ال�سفة الغربية قد . 2

دخلت يف كيان �سيا�سي موحد يف �سكل مملكة اأردنية اأ�سدرت ال�سلطات العامة فيها، التي �سارك 
يف تكوينها الفل�سطينيون، العديد من الت�سريعات لتنظيم وتكري�س ذلك الكيان ال�سيا�سي اجلديد، 
وكان على راأ�س تلك الت�سريعات الد�ستور امللكي االأردين ل�سنة 1952 ال�سادر يف �سكل منحة باإرادة 
ملكية.  وكذلك بقيت بع�س القواعد الت�سريعية املكتوبة والعرفية من العهدين العثماين واالنتداب 
ظله  يف  القانونية  والقواعد  االأردين  الد�ستور  ن�سو�س  �سمحت  حيث  املفعول،  �سارية  الربيطاين 
ببقاء نفاذها اإىل اأن يتم تعديلها اأو ا�ستبدالها، من ذلك اأن املادة )128( من الد�ستور االأردين 
االأعمال  و�سائر  واالأنظمة  القوانني  جميع  »اأن  على:  تن�ّس  الغربية  ال�سفة  يف  �ساريًا  كان  الذي 
الت�سريعية املعمول بها يف اململكة االأردنية الها�سمية عند نفاذ هذا الد�ستور تبقى نافذة املفعول 

اإىل اأن تلغى اأو تعدل بت�سريع ي�سدر مبقت�ساه«.
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ثانيًا: بذور لالزدواجية تزايدت يف ظل ال�سلطة الوطنية )2002-1994(
 عوامل موروثة من فرتة الحتالل من 1994-1967. 1

باأوامر   1967 �سنة  االإ�سرائيلي  االحتالل  منذ  تدار  غزة  قطاع  ويف  الغربية  ال�سفة  فل�سطني يف  كانت 
الع�سكري  احلاكم  ي�سدرها  واأخرى  لل�سفة،  الع�سكري  احلاكم  ي�سدرها  ع�سكرية  اأوامر  ع�سكرية.  
لقطاع غزة، مع بقايا قواعد قانونية موروثة من العهود ال�سابقة.  لذلك، تزايدت عوامل االزدواجية يف 

احلالة الت�سريعية عما كانت عليه احلال قبل �سنة 1967.

عن  تخلف  الذي  القانوين  الفراغ  �سد  على  العمل  يف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  �سرعت  ولذلك، 
انح�سار االحتالل الع�سكري االإ�سرائيلي اجلزئي عن اأرا�ٍس فل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
وتوحيد املرجعية الد�ستورية، حيث، كما نعلم، كانت يف ال�سفة الغربية تطبق قواعد د�ستورية م�ستمدة 
من د�ستور 1952 امللكي االأردين، واالأعراف الد�ستورية التي ن�ساأت يف ظله.  وهذا يختلف عن الو�سع يف 
قطاع غزة.  ففي قطاع غزة، كانت تطبق قواعد د�ستورية م�ستمدة من النظام الد�ستوري الذي و�سعه 
رئي�س اجلمهورية يف م�سر لقطاع غزة �سنة 1962 بدل القانون االأ�سا�سي الذي كان رئي�س وزراء م�سر 
و�سعه لقطاع غزة �سنة 1955.  وهذا يت�سح من ديباجة القانون رقم 255 ل�سنة 1955 باإ�سدار القانون 

االأ�سا�سي للمنطقة الواقعة حتت رقابة القوات امل�سرية بفل�سطني، التي ت�سدرتها العبارات التالية:

»با�سم االأمة

جمل�س الوزراء

بعد االطالع على االإعالن الد�ستوري ال�سادر يف 10 من فرباير �سنة 1953،

الوزراء  بتخويل جمل�س  �سنة 1954  نوفمرب  الثورة يف 17 من  قيادة  ال�سادر من جمل�س  القرار  وعلى 
�سلطات رئي�س اجلمهورية،

القوات  رقابة  الواقعة حتت  للمنطقة  االأ�سا�سي  القانون  باإ�سدار  ل�سنة 1953  رقم 621  القانون  وعلى 
امل�سرية بفل�سطني،

وعلى ما ارتاآه جمل�س الدولة،

وبناء على ما عر�سه وزير احلربية،

)اأ�سدر القانون االآتي(

رئي�س جمل�س الوزراء
جمال عبد النا�سر«
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رئي�س اجلمهورية  �سنة 1962 عن  لقطاع غزة  الد�ستوري  االإعالن  به  الذي �سدر  نف�سه  االأ�سلوب  وهو 
مب�سر )جمال عبد النا�سر(، وذلك ا�ستجابة لدواعي التطوير وتوايل االأحداث الإتاحة الفر�سة لنظام 

د�ستوري جديد ي�ساير اآمال ال�سعب الفل�سطيني واأهدافه، كما جاء يف ديباجته.

الفل�سطينية،  ال�سلطة  الفل�سطينية عند قدوم  الت�سريعية  الواقع كان يدعم ازدواجية يف احلالة  وذلك 
التي �سرعت يف حماولة حل تلك االإ�سكالية وتوحيد ال�سلطات والنظم القانونية.

ومن اأجل توحيد ال�سيا�سات الت�سريعية والعامة، ولتج�سيد الكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني داخليًا وخارجيًا، 
اأ�سدر  اأجل ذلك  الغربية وقطاع غزة يف كيان �سيا�سي واحد، من  ال�سفة  الوطن يف  ولتوحيد �سطري 
رئي�س ال�سلطة رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية القرار رقم )1( يف 1994/5/20، باأن ي�ستمر العمل 
كانت  التي  وتلك  والقد�س،  الغربية  ال�سفة  املفعول يف  �سارية  كانت  التي  واالأوامر  واالأنظمة  بالقوانني 

�سارية يف قطاع غزة قبل 1967/6/5، حتى يتم توحيدها.  ون�سه كالتايل:
قرار

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

بناء على قرار اللجنة التنفيذية
وبناء على ال�سالحيات املخولة له

يقرر ما يلي:
ي�ستمر العمل بالقوانني واالأنظمة واالأوامر التي كانت �سارية املفعول قبل تاريخ 1967/6/5 يف فل�سطني 

»ال�سفة الغربية وقطاع غزة« حتى يتم توحيدها.
ت�ستمر املحاكم النظامية وال�سرعية والطائفية على اختالف درجاتها يف مزاولة اأعمالها طبقًا للقوانني 

واالأنظمة املعمول بها.
يف  كل  اأعمالهم،  ممار�سة  يف  العامة  النيابة  واأع�ساء  وال�سرعيون  النظاميون  الق�ساة  ال�سادة  ي�ستمر 

دائرة اخت�سا�سه وفقًا للقوانني.

ي�سرى هذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويبلغ من يلزم لتنفيذه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

يا�سر عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية«.
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وقد �سرع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ب�سفته م�سرعًا مبوجب قانون نقل ال�سالحيات اإىل رئي�س ال�سلطة 
قبل تكوين املجل�س الت�سريعي ال�سادر �سنة 1995 الذي فو�سه بالت�سريع يف توحيد الت�سريعات ال�سارية، 
ثم اأكمل املجل�س الت�سريعي بعد انتخابه �سنة 1996 ما بداأه رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، حيث 
مت اإ�سدار عدد من القوانني التي توحد وتخاطب كل الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية، والقد�س ال�سرقية، 
وقطاع غزة، وجاء القانون االأ�سا�سي ل�سنة 2002، واملعدل �سنة 2003، الذي اأ�سدره املجل�س الت�سريعي 
الفل�سطيني على راأ�س تلك الت�سريعات الهادفة اإىل توحيد القوانني ال�سادرة يف ظلهما.  وقبل اأن تتم 
حالة توحيد النظم القانونية وال�سلطات العامة يف قطاع غزة وال�سفة الغربية، كان االنق�سام وازدواجية 
ال�سلطات الفل�سطينية العامة �سريحًا، بعد اأن كان قد بداأ عمليًا مع اإجراء االنتخابات الت�سريعية الثانية 
االنتخابات واحلكومة  بنتائج  العام 2006، وعدم االعرتاف  الفل�سطيني يف مطلع  الت�سريعي  للمجل�س 
التي اأفرزتها.  وباالنق�سام بالقوة �سنة 2007، �سار الو�سع اإىل تكري�س االزدواجية يف ال�سلطات العامة 

وممار�ساتها كما �سيت�سح الحقًا.

2. عوامل جديدة �ساهمت يف الزدواجية بعد قدوم ال�سلطة الفل�سطينية
ولكن على الرغم من اأن املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني منذ تاأ�سي�سه يف اآذار 1996 قد بداأ ال�سري يف 
بقيت عوامل عدة  فقد  واخت�سا�ساتها،  العامة  وال�سلطات  الفل�سطيني  القانوين  النظام  توحيد  اجتاه 
ممار�سة  د�ستورية  وعدم  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  اإ�سكالية  يف  ت�ساهم  �سيا�سية  واأخرى  قانونية 
بع�س االخت�سا�سات من قبل ال�سلطات العامة، وبخا�سة رئي�س ال�سلطة واحلكومة، بل و�ساهم املجل�س 
الت�سريعي، ورمبا عن غري ق�سد، اأو جماملة للرئي�س، اأو حتت تاأثري ظروف االحتالل، يف اإ�سافة عوامل 
اإىل  اآثارها  اأذكت االإ�سكالية يف احلالة الت�سريعية واالزدواجية يف ال�سلطات العامة، وما زالت حتدث 
الوقت احلا�سر نتيجة لظروف �سيا�سية داخلية وخارجية نذكر �ساهدين على ما نقول على �سبيل املثال:

املثال الأول:
االأوامر  وتلك  غزة،  قطاع  يف  لتطبق  االحتالل  اأ�سدرها  التي  الع�سكرية  االأحكام  �سريان  على  االإبقاء 
يقم  ومل  الغربية.   ال�سفة  يف  لتطبق  االإ�سرائيلي  الع�سكري  احلاكم  اأ�سدرها  التي  االأخرى  الع�سكرية 
املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني املنتخب باإلغائها اأو ا�ستبدال املقبول منها وطنيًا بقوانني فل�سطينية، اأو 
اإخراجها من جديد يف �سكل قوانني فل�سطينية.  فما من �سك، اأن القانون مظهر �سيادي، وكان يجب 
انتزاع ذلك املظهر ال�سيادي ل�سالح الكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني باعتباره من اأهم مكونات الدولة، فال 
يجوز اال�ستمرار يف تطبيق الق�ساء الفل�سطيني االأوامر الع�سكرية التي اأ�سدرها االحتالل االإ�سرائيلي، 
وكاأن م�سدر �سرعية النظام القانوين الفل�سطيني واإلزاميته هو االحتالل واإرادته املفردة التي فر�سها 
اإرادة ممثلي ال�سعب الفل�سطيني، كما هو احلال لدى كل �سعوب االأر�س التي  اأو�سلو ولي�س  يف اتفاقية 
تقر لها كل النظم ال�سيا�سية الد�ستورية اأن ال�سعب )اأو االأمة( م�سدر ال�سلطات، ولي�س م�سدرها اإرادة 

املحتل اخلارجية، امل�ستندة اإىل القوة اال�ستعمارية للحقوق الفل�سطينية.
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املثال الثاين:
باإ�سافة  الت�سريعي،  للمجل�س  الداخلي  النظام  االأ�سا�سي عند و�سعه  للقانون  الت�سريعي  تعديل املجل�س 
اأحكام مل يرد لها اأ�سل يف القانون االأ�سا�سي، حيث ت�سمن النظام الداخلي اأحكامًا عدلت باالإ�سافة يف 
اأن املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني فو�سه القانون االأ�سا�سي د�ستوريًا  ن�سو�س القانون االأ�سا�سي، ذلك 
مبوجب املادة )2/34( من القانون االأ�سا�سي ل�سنة 2002، واأعادت املادة )2/47( من القانون االأ�سا�سي 
املعدل �سنة 2003، الن�س على ذلك التفوي�س باأن يتوىل املجل�س الت�سريعي مهامه الت�سريعية والرقابية 
اأحكام  مع  يتعار�س  ال  مبا  لنف�سه،  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�س  ي�سعه  الذي  الداخلي  للنظام  وفقًا 
القانون االأ�سا�سي، وهذه املمار�سة من املجل�س الت�سريعي الخت�سا�ساته اأ�سا�سها ورد ذكره �سراحة يف 
املادة )2( من القانون االأ�سا�سي، باأن ممار�سة كل �سلطة من ال�سلطات الثالث اخت�سا�ساتها يكون على 

اأ�سا�س مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، على النحو املبني يف القانون االأ�سا�سي.

وقد بينت املادة )39( من القانون االأ�سا�سي ل�سنة 2002 احلكم للعالقة التي بني رئي�س ال�سلطة الوطنية 
واملجل�س الت�سريعي؛ اأي �سورة الف�سل بني �سلطة رئي�س ال�سلطة الوطنية وبني ال�سلطة الت�سريعية التي 
 2003 ل�سنة  االأ�سا�سي  القانون  من   )52( املادة  ن�س  تنظيمها  اأعاد  والتي  الت�سريعي،  املجل�س  ميثلها 

املعدل، والتي جاء حكمها كاالآتي:

بيانه  ويلقي  للمجل�س،  الأوىل  العادية  الدورة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  »يفتتح 
االفتتاحي«.

عمل  مبوجبه  علق  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون  يف  اأ�سل  له  لي�س  بحكم  جاء  الداخلي  النظام  لكن 
املجل�س الت�سريعي باإرادة رئي�س ال�سلطة الوطنية املطلقة ب�سفة عامة، عدا اال�ستثناء الذي ورد ذكره 
يف املادة )16( من النظام الداخلي للمجل�س، باأن للمجل�س عقد دورات غري عادية بدعوة من رئي�س 
املجل�س الت�سريعي اإذا طلب منه ذلك جمل�س الوزراء، اأو طلبه ربع اأع�ساء املجل�س.  فالقانون االأ�سا�سي 
االأوىل )فقط(  العادية  الدورة  يفتتح  اأن  االخت�سا�س يف  الوطنية  ال�سلطة  لرئي�س  اأعطى  الفل�سطيني 
التي تكون بعد انتخاب جمل�س جديد، يف حني اأن املادة الثانية من النظام الداخلي للمجل�س 
الت�سريعي ا�ستبدلت كلمة يفتتح بكلمة يدعو، وذهبت املادة )16( من النظام الداخلي للمجل�س 
الت�سريعي �سوطًا اأبعد يف تعديل ن�س القانون االأ�سا�سي فقررت: »يعقد املجل�س بدعوة من رئي�س 
ال�سلطة الوطنية دورته ال�سنوية على فرتتني ....«.  بل اإن املادة )22( من النظام الداخلي 
للمجل�س الت�سريعي اأ�سافت لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية االخت�سا�س بدعوة املجل�س اإىل جل�سات طارئة.

وهكذا، فال يجتمع املجل�س الت�سريعي يف دوراته العادية ال�سنوية يف الفرتة االأوىل اأو الثانية اإال بدعوة من 
رئي�س ال�سلطة الوطنية، وكاأنه اإدارة تابعة له ولي�س �سلطة م�ستقلة عن ال�سلطتني التنفيذية والق�سائية.
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وخمالفة النظام الداخلي للقانون االأ�سا�سي ال�سالفة الذكر خمالفة �سريحة للم�سروعية، وتدرج القواعد 
ا�ستثنائية،  ب�سورة  �سمح،  االأ�سا�سي  القانون  يف  ال�سلطات  بني  الف�سل  اأن  ذلك  وتو�سيح  القانونية، 
ولل�سرورات العملية بتدخل رئي�س ال�سلطة الوطنية يف اجتماعات املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني فقط، 
بعد انتخاب املجل�س الت�سريعي اجلديد يف دورة املجل�س العادية االأوىل فقط.  و�سبب ذلك اأن املجل�س 
عمله  اإدارة  املجل�س  ليتوىل  الرئا�سة  مكتب  وال  رئي�سه  بعد  ينتخب  ملا  يكون  احلالة  هذه  يف  الت�سريعي 
بنف�سه، فاال�ستثناء يف هذه احلالة فقط اأعطى القانون االأ�سا�سي رئي�س ال�سلطة الوطنية اأن يتدخل وملرة 
واحدة بعد كل انتخاب ملجل�س ت�سريعي جديد، تتمثل يف افتتاح رئي�س ال�سلطة جل�سة املجل�س الت�سريعي 
االأوىل لدورته العادية االأوىل، ويتوىل رئا�سة املجل�س موؤقتًا اأكرب االأع�ساء �سنًا حتى يتم انتخاب املجل�س 
اأو لدورات  لرئا�سته.  وما عدا ذلك من دعوة املجل�س الت�سريعي جلل�سات لدورات عادية بعد االأوىل، 
ا�ستثنائية خا�سة، فهو من اخت�سا�س املجل�س ذاته، الذي يفتتح جل�ساته هو رئي�س املجل�س الت�سريعي، 
والقول بغري ذلك يفرغ مبداأ الف�سل بني ال�سلطات من معناه القانوين، وي�سبح اأجوَف من اأي معنى 

للدميقراطية التي هي الغاية من اإقراره يف النظم الدميقراطية.

وكانت تلك املخالفة يف نظام املجل�س الت�سريعي الداخلي للقانون االأ�سا�سي �سندًا غري م�سروع دميقراطيًا 
وغري قانوين د�ستوريًا لتعليق انعقاد املجل�س الت�سريعي انتظارًا لدعوة من رئي�س ال�سلطة الوطنية الذي 
بدوره مل يدُع املجل�س الت�سريعي اجلديد املنتخب �سنة 2006 لالنعقاد الأ�سباب �سيا�سية تعلمونها، ما كان له 
اأثر مبا�سر يف تعطيل عمل ال�سلطات العامة، وبخا�سة املجل�س الت�سريعي وانق�سامه وانق�سام احلكومة اإىل 
اثنتني؛ حكومة يف غزة، واأخرى يف ال�سفة.  وتعاظمت االآثار ال�سلبية ب�سبب ال�سراع على ال�سلطة وعدم 
الت�سليم بنتائج االنتخابات، فكان االنق�سام الذي حدث �سنة 2007، فورث -جزء من املجل�س الت�سريعي يف 
قطاع غزة وبقية حكومة ت�سيري االأعمال وال�سلطة الق�سائية التي مت اإن�ساوؤها لرف�س الق�ساة يف غزة العمل 
يف ظل حكومة ت�سكلها حما�س- ورثوا ال�سلطات العامة ومار�سوا اخت�سا�ساتها، كما ورث رئي�س ال�سلطة 
العامة،  ال�سلطات  ازدواجية  فتكر�ست  الغربية،  ال�سفة  والتنفيذية يف  الت�سريعية  ال�سلطتني  الفل�سطينية 

ومار�ست عملها يف كثري من احلاالت خارج نطاق القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني وقواعده الد�ستورية.

ثالثًا: الزدواجية يف ال�سلطات العامة وممار�ساتها الناجتة عن النق�سام 2007
ومن اأبرز مظاهر اإ�سكالية ازدواجية ال�سلطات العامة الناجتة عن االنق�سام يف الو�سع الراهن ما يلي:

تعطيل املوؤ�س�سات الد�ستورية وانق�سام ال�سلطات العامة.أ. 
 االزدواجية يف ممار�سة ال�سلطات لالخت�سا�سات بطريق غري د�ستوري.ب. 

ودون البحث يف اجلذور التاريخية للعوامل التي تذكي اإ�سكالية ازدواجية النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني 
عن  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  القانوين  النظام  قواعد  واختالف  امل�سطربة،  الت�سريعية  وحالته 
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قطاع غزة، وامل�سا�س اخلطري مببداأ امل�ساواة يف �سيادة ذات القواعد القانونية على جميع الفل�سطينيني 
الذين هم يف مراكز متماثلة، نركز على العامل اخلطري الذي طراأ نتيجة االنق�سام واالنف�سال العملي 
يف ال�سلطة الوطنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واختالف الت�سريعات منذ �سنة 2007، االأمر الذي 

فاقم اإ�سكالية حالة ازدواجية ال�سلطات العامة الفل�سطينية، التي من اأبرز مظاهرها ما يلي:

التي . 1 ال�سرورة  مبربرات  عليها  ال�سارخ  واخلروج  االأ�سا�سي  القانون  يف  د�ستورية  اأحكام  تعطيل 
ترتبت على االنق�سام، كما �سنبينه عند ذكر الفاعلني الرئي�سيني يف اإحداث اإ�سكالية االزدواجية 

يف ال�سلطات العامة وممار�ساتها.

تعطيل املوؤ�س�سة الت�سريعية )املجل�س الت�سريعي( وعدم متكينها من القيام باخت�سا�سها الت�سريعي . 2
والرقابي وال�سيا�سي على نحو مكتمل وفق القانون االأ�سا�سي.

حتويل االخت�سا�س الت�سريعي للمجل�س الت�سريعي الفل�سطيني اإىل ال�سلطة التنفيذية، وبخا�سة اإىل . 3
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية.  وبذلك مت اإ�سدار قوانني بقرارات اإدارية، وتعديل قوانني مبرا�سيم 
اإدارية، وتعديل قوانني بلوائح ت�سدرها احلكومة، باال�ستناد اإىل اأحكام وقواعد ال تقوى د�ستوريًا 

على حملها.

طول مدة بقاء حكومة ت�سيري االأعمال يف قطاع غزة، فاالأ�سل اأنها حكومة موؤقتة وفقًا للمادة )78( . 4
من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل �سنة 2003.  فاالأ�سل اإنه اإذا متت اإقالة رئي�س الوزراء 
اأو حجبت الثقة عن احلكومة تنتهي والية احلكومة، وميار�س الوزراء اأعمالهم موؤقتًا باعتبارهم 
لت�سيري  ما هو الزم و�سروري  اإال  القرارات  يتخذوا من  اأن  لهم  يجوز  وال  اأعمال،  ت�سيري  حكومة 
االأعمال التنفيذية حلني ت�سكيل احلكومة اجلديدة.  وبالطبع، هذا يعني بالقطع اأن لي�س حلكومة 
االأ�سا�سي.   القانون  يف  ا�ستثناًء  لها  املعطاة  الت�سريعية  االخت�سا�سات  ممار�سة  االأعمال  ت�سيري 
ولكن الواقع اأن املدة املوؤقتة طالت، ورمبا اأن حكومة ت�سيري االأعمال بقيت يف احلكم مدة اأطول 
من املدة التي بقيت فيها كثري من احلكومات العادية، كما اأنها اّتخذت قرارات اأكرث من كونها 
ت�سيريًا لالأعمال، بل اأعمال حكم واإدارة.  وقد تطور االأمر اإىل تعديل لتلك الوزارة، وبالطبع دون 

اأن ت�ستكمل االإجراءات الد�ستورية التي يت�سمنها القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني باخل�سو�س.

حكومة اأمر واقع يف ال�سفة الغربية مل ت�ستكمل �سرعية وجودها د�ستوريًا.. 5

االأ�سا�سي  القانون  من  اأ�سا�س  اأي  اإىل  ت�ستند  ال  اهلل  رام  يف  حكومة  وجود  االإ�سكاليات  فاقم  فقد 
الفل�سطيني، وهي تخالف يف ن�ساأتها وعملها القانون االأ�سا�سي خمالفة �سريحة للمواد )65 و66 و67(، 
التي تبني �سروط �سحة ت�سكيل احلكومة لتكون ممار�ستها الخت�سا�سها م�سروعًة د�ستوريًا، وترتتب اآثار 
قانونية معرتف بها د�ستوريًا ملا متار�سه من اخت�سا�سات على اأر�س الواقع.  فوفقًا لن�سو�س القانون 
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اأن ت�ستكمل احلكومة يف رام اهلل االإجراءات الد�ستورية التي ن�س عليها القانون  االأ�سا�سي كان يجب 
االأ�سا�سي لت�سكيل احلكومة.

ولتو�سيح ما قلناه، نذكر باخت�سار االإجراءات الد�ستورية لت�سكيل احلكومة وفقًا للقانون االأ�سا�سي يف 
النقاط التالية:

تبداأ اإجراءات ت�سكيل احلكومة بتكليف رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية �سخ�سًا لت�سكيل حكومة رئي�س . 1
الوزراء املكلف.

اأ�سابيع من . 2 ت�سكيل احلكومة خالل ثالثة  اإجناز مهمة  بت�سكيل احلكومة  املكلف  ال�سخ�س  وعلى 
تكليفه، وله احلق يف اإمهاله مدة اأق�ساها اأ�سبوعان اآخران فقط.  واإذا مل ينجْز الت�سكيل للحكومة 
خالل املدة التي اأق�ساها خم�سة اأ�سابيع من تاريخ تكليفه، يكون على رئي�س ال�سلطة تكليف �سخ�س 

اآخر لت�سكيل احلكومة بال�سرط الزمني ال�سابق.

اإىل . 3 املدة املذكورة بطلب  ت�سكيل حكومته خالل  الذي جنح يف  املكلف  الوزراء  يتقدم رئي�س   ثم 
باحلكومة  الثقة  على  للت�سويت  جل�سة خا�سة  لعقد  ال�سلطة(  لرئي�س  )ولي�س  الت�سريعي  املجل�س 
و�سيا�ستها، وتعقد اجلل�سة يف موعد اأق�ساه اأ�سبوع من تاريخ الطلب.  وحتوز احلكومة على الثقة 

اإذا �سوت ل�ساحلها اأغلبية اأع�ساء املجل�س الت�سريعي املطلقة.

اأن يوؤدي اأع�ساء احلكومة اليمني الد�ستورية اأمام رئي�س ال�سلطة الوطنية.. 4

ال�سروط  لها  تتوفر  اأكرث من مرة ال  االنق�سام  بعد  رام اهلل  ت�سكيلها يف  التي مت  اأن احلكومات  وا�سح 
الد�ستورية الالزمة لت�سبح حكومة د�ستورية، وبالتايل ميكن و�سفها من الناحية الد�ستورية باأنها اإدارة 

اأمر واقع.

وهكذا جت�سد احلكومتان يف رام اهلل ويف قطاع غزة االزدواجية غري الد�ستورية يف ال�سلطات العامة 
الفل�سطينية، االأمر الذي ي�ساهم يف تفاقم االإ�سكالية ملا ينتج عن ممار�سات كل منهما الخت�سا�سات 

لل�سلطات العامة يف نطاق نفوذهما من حيث الواقع.

ج. الفاعلون الرئي�سيون يف اإ�سكالية ازدواجية ال�سلطات:

املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني. 1
كما �سبق اأن ذكرنا اأن من اأ�سباب االزدواجية يف ال�سلطات العامة الفل�سطينية واالآثار ال�سلبية ملمار�ساتها، 
ما و�سعه من �ساغ القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، وما و�سعه املجل�س الت�سريعي ذاته يف نظامه الداخلي.

وقد جت�سد اأول عامل يف االإ�سكالية يف ما قام به املجل�س الت�سريعي ذاته برهن اإرادته يف االنعقاد لرئي�س 
ال�سلطة الوطنية، ومبا و�سعه يف نظامه الداخلي باملخالفة للقانون االأ�سا�سي، وميكن ابراز دور املجل�س 



191

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

املحلية  الهيئات  قانون  من   )16( املادة  يف  قرره  فيما  اأنه  اال�سكالية،  اأذكى  الذي  ال�سلبي  الت�سريعي 
الفل�سطينية 1 ل�سنة 1997 اأقر لرئي�س املجل�س املحلي كامل ال�سالحيات يف دعوة املجل�س املحلي لالنعقاد 
يف دورات عادية وغري عادية، ومل يعلق �سالحيات رئي�س املجل�س املحلي تلك باإرادة خارج املجل�س املحلي، 
كاإرادة وزير احلكم املحلي اأو رئي�س الوزراء اأو حتى رئي�س ال�سلطة. يف حني اأن املجل�س الت�سريعي يف و�سعه 
لنظامه الداخلي قيد �سالحية رئي�س املجل�س الت�سريعي يف دعوة املجل�س الت�سريعي لالنعقاد بل فو�سها 
لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف كل الدورات العادية واال�ستثنائية، وذلك خالفا ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات 
الذي حر�س القانون اال�سا�سي على االخذ به. كما اأنه بدل اأن ميار�س اخت�سا�ساته ويدافع عنها يف مواجهة 
حماوالت االحتالل لتعطيله باعتقال العديد من اأع�سائه، ا�ست�سلم يف مواجهة تعطيله الأ�سباب داخلية، 

نتيجة اختالف الربامج ال�سيا�سية للم�سروع الوطني وحجمه، وبخا�سة يف رام اهلل، واأخرى خارجية.

ال�سلطات  اأمام  ا�ستقالليته  على  احلفاظ  يف  الت�سريعي  املجل�س  اأع�ساء  تراخي  اإىل  باالإ�سافة  هذا 
االأخرى، وبخا�سة رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، بل وتقييد املجل�س الت�سريعي نف�سه يف نظامه 
الداخلي باإرادة رئي�س ال�سلطة يف الدعوة لعقد اجتماعات املجل�س، اأو عدم دعوة رئي�س ال�سلطة املجل�س 

الت�سريعي لالنعقاد كما �سبق ذكره.

وكذلك مل تعقد اجتماعات م�سرتكة بني اأع�ساء املجل�س الت�سريعي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، بفعل 
اإليه، و�سار نواب املجل�س الت�سريعي  اأع�سائه بح�سب م�سلحة الفريق ال�سيا�سي الذي ينتمون  ممانعة 
يف غزة من االجتاه االإ�سالمي يجتمعون، ويرف�س االأع�ساء من الف�سائل االأخرى احل�سور، واأ�سدروا 
قوانني وعدلوا يف اأخرى دون اأن ت�ستكمل اإجراءاتها الد�ستورية وفقًا للقانون االأ�سا�سي يف �سن القوانني 
والتزامات، تختلف جزئيًا عما هو  واأن�ساأت حقوقًا  القانونية  املراكز  تعدياًل يف  تعديلها، ورتبت  اأو يف 
موجود يف ال�سفة الغربية، ما ي�ساهم يف اإ�سكالية اختالف النظام القانوين جمددًا يف قطاع غزة عنه 

يف ال�سفة الغربية.

ويف املقابل، �سار عدد من النواب اأقل من الن�ساب القانوين الالزم النعقاد املجل�س الت�سريعي انعقادًا 
�سحيحًا من نواب فتح والف�سائل االأخرى -غري نواب حما�س- يجتمعون يف ال�سفة الغربية حتت م�سمى 
ممثلي الكتل الربملانية، الأمور �سيا�سية يف اأوقات خمتارة، اأذكر على �سبيل املثال اأنهم اجتمعوا يف رام 
اهلل يوم اخلمي�س 2012/8/9 واأو�سوا بامل�سادقة على التعديالت املقدمة من وزارة ال�سوؤون االجتماعية 
على قانون الطفل الفل�سطيني، ون�سب اإىل الوزيرة قولها اإن التعديالت اأقرها جمل�س الوزراء واأحالها 
اإىل الرئي�س للم�سادقة عليها، ولكن الرئي�س اأحالها اإىل املجل�س الت�سريعي.  فكل ذلك خمالف للقانون 
االأ�سا�سي.  ومل ميار�س ممثلو الكتل الربملانية وظائف ت�سريعية، و�سمتوا على ممار�سة رئي�س ال�سلطة 
املجل�س  تعطل  وهكذا  ذلك.   اأّيد  من  منهم  بل  ال�سرورة،  حالة  بذريعة  الت�سريعية  للوظيفة  الوطنية 

الت�سريعي عن القيام بوظائفه وفقًا للقانون االأ�سا�سي، ومب�ساهمة من اأع�ساء منه.
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رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية:. 2
ورئي�س ال�سلطة الوطنية كان الفاعل الرئي�سي يف اأزمة احلالة الت�سريعية واالزدواجية، وذلك بتعطيل 
الذي  الت�سريعي  للمجل�س  الداخلي  للنظام  وفقا  فهو  بعدم دعوته لالنعقاد،  الت�سريعي  املجل�س  انعقاد 
ميلك دعوة املجل�س الت�سريعي لالنعقاد يف كل الدورات، بغ�س النظر عن مدى د�ستورية النظام الداخلي 
اأع�ساء املجل�س وتقاع�سهم عن ممار�سة  القانون اال�سا�سي. وتراخي  التي خالفت  الت�سريعي  للمجل�س 
اخت�سا�ساتهم والدفاع عن ا�ستقالليته، فقام رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية مبمار�سته الوظيفة الت�سريعية 
منذ �سنة 2007 بدل املجل�س الت�سريعي، حتت �ستار قرارات بقوانني اأو مرا�سيم رئا�سية ت�سريعية، وكاأن 
الرئي�س ميار�س اخت�سا�سه االإداري.  ونذكر من تلك املمار�سات التي ت�سكل اعتداء على االخت�سا�سات 
ا�ستثناء يف  املقررة  ال�سلطة  لرئي�س  الد�ستوري  التفوي�س  الت�سريعي، وال تدخل يف  للمجل�س  الت�سريعية 
املادة )43( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، وهي من املمار�سات االأكرث ج�سامة 

يف اخلروج على امل�سروعية الد�ستورية نذكر بع�سها فيما يلي:
املر�سوم الرئا�سي رقم 11 ل�سنة 2007 بتعليق العمل باأحكام قانون 12 ل�سنة 2007. -
املر�سوم الرئا�سي رقم 17 ل�سنة 2007 باعتبار كافة امللي�سيات حمظورة. -
املر�سوم الرئا�سي رقم 18 ل�سنة 2007 باإعفاء من ال�سرائب. -
قرار بقانون رقم 2 ل�سنة 2008 بتعديل قانون �سريبة الدخل. -
قرار بقانون رقم 8 ل�سنة 2011 ب�ساأن �سريبة الدخل. (وهذا يعد خمالفة ل�سريح ن�س املادة 88  -

من القانون االأ�سا�سي التي تقرر اأن فر�س ال�سرائب العامة والر�سوم وتعديلها واإلغاءها، ال يكون 
اإال بقانون، وال يعفى اأحد من اأدائها كلها اأو بع�سها، يف غري االأحوال املبينة يف القانون(.

قرار بقانون رقم 257 ل�سنة 2007 باعتبار القوة التنفيذية وملي�سيات حما�س خارجة عن  -
القانون.

قرار بقانون رقم 5 ل�سنة 2007 باإلغاء قرارات تعيني القوة التنفيذية. -
مر�سوم رقم 27 ل�سنة 2007 بدعوة املجل�س الت�سريعي الثاين لالنعقاد يف دورته العادية الثانية. -
قرار بقانون رقم 5 ل�سنة 2008 بتنظيم ممار�سة حق االإ�سراب يف اخلدمة املدنية. -
قرار بقانون رقم 292 ل�سنة 2007 بف�سل موظفني من اخلدمة املدنية ا�ستنادًا اإىل حالة ال�سرورة. -
قرار بقانون رقم 11 �سادر يف 2008/12/1 ب�ساأن قانون الريا�سة )ما وجه ال�سرورة امل�ستعجلة؟(. -
قرار بقانون رقم 14 ل�سنة 2009 بامل�سادقة على الثقة برئي�س الوزراء واأع�ساء احلكومة )وهذا  -

اغت�ساب الخت�سا�س املجل�س الت�سريعي وال �سند له يف القانون االأ�سا�سي(.

ال�سفة  يف  الفل�سطيني  القانوين  النظام  يف  جذريًا  تعدياًل  ومرا�سيمه  الرئي�س  قرارات  اأحدثت  ولقد 
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ال�سرورة  حالة  اإىل  ا�ستنادًا  بقانون  قرار  م�سمى  حتت  قوانني  واإ�سدار  قوانني  باإلغاء  وذلك  الغربية، 
خالفًا الأحكام القانون االأ�سا�سي التي نظمت حالة ال�سرورة التي لها �سروط مو�سوعية وزمنية واإجرائية 

�سنذكرها الحقًا.

وهذه ال�سروط، حتى يف حال توفرها، ال تعطي الرئي�س �سالحيات الت�سريع، واإمنا تعطيه فقط اإ�سدار 
قرارات اإدارية موؤقتة توقف ب�سفة موؤقتة -بتاأقيت حالة ال�سرورة- تطبيق بع�س ن�سو�س قانون عادي 
انتهاء  اإدارية رئا�سية، وبعد  ال ي�سلح ملواجهة حالة ال�سرورة، ويتم مواجهة حالة ال�سرورة بقرارات 
حالة ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري، يعود تطبيق القوانني العادية، ويقرر املجل�س الت�سريعي م�سري 
القرارات التي اأ�سدرها رئي�س ال�سلطة ملواجهة حالة ال�سرورة. وبالتايل، لي�س للقرارات الرئا�سية التي 
تتخذ يف حالة ال�سرورة اأن تلغي اأي ن�س قانوين، اأو تلغي قانون باأكمله، اأو ت�سرع قانونًا جديدًا، والواقع 
هو اأن رئي�س ال�سلطة الوطنية باإلغائه قوانني بقرارات خالف القواعد الد�ستورية، وترتتب على ممار�سته 
الوظيفة الت�سريعية باإ�سدار قوانني اأو تعديل اأو اإلغاء بع�سها، اآثار �سلبية واختالف يف النظم القانونية 

يف ال�سفة الغربية عنها يف قطاع غزة.

و�سنو�سح وجه املخالفة للم�سروعية يف احلاالت املتعددة التي متت من خالل عدد من االأمثلة يف كل من 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة:

املثال الأول: قرار رئي�س ال�سلطة الوطنية رقم 1 ل�سنة 2007 ب�ساأن النتخابات العامة
وهذا القرار من حيث املو�سوع األغى قانون االنتخابات رقم )9( ل�سنة 2005 م�ستندًا يف ذلك )خطاأً( 
فهذا  ال�سرورة.   حالة  نظمت  التي   2003 ل�سنة  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  من   )43( املادة  ن�س  اإىل 
فهم مغلوط حلالة ال�سرورة وال�سالحيات القانونية التي ترتتب لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف حال توفر 

ال�سروط الد�ستورية لقيام حالة ال�سرورة.

ولتو�سيح تلك املخالفات الد�ستورية نورد ما جاء يف ن�س املادة )43( على النحو التايل:
»لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف حاالت ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري يف غري اأدوار انعقاد املجل�س 
اأول جل�سة  الت�سريعي يف  املجل�س  القانون، ويجب عر�سها على  اإ�سدار قرارات لها قوة  الت�سريعي، 
يعقدها بعد �سدور هذه القرارات، واإال زال ما كان لها من قوة القانون، اأما اإذا عر�ست على املجل�س 

الت�سريعي على النحو ال�سابق، ومل يقرها، زال ما يكون لها من قوة القانون« 

وعليه، فقد ا�سرتطت املادة املذكورة �سروطًا د�ستورية �سريحة لقيام حالة ال�سرورة، وبالتايل مل�سروعية 
ممار�سة رئي�س ال�سلطة لوقف بع�س االأحكام القانونية موؤقتًا ملواجهة حالة ال�سرورة باإ�سدار قرارات 
اإدارية لها قوة نفاذ كقوة نفاذ القانون، وبعد انتهاء حالة ال�سرورة يعود العمل بالقواعد القانونية التي 
اأوقف العمل بها يف حالة ال�سرورة، وتلك القرارات التي اتخذها الرئي�س يقرر م�سريها املجل�س الت�سريعي.
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اأن  اإمكانية  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  مبوجبه  اأعطى  الذي  اال�ستثناء  االأ�سا�سي  القانون  قيد  وهكذا 
مو�سوعية  بقيود  موؤقتًا  بوقفها  الت�سريعية  ال�سلطة  و�سعتها  التي  الت�سريعات  على  التاأثري  يف  يتدخل 

وزمنية واإجرائية متثلت يف ال�سروط ال�سريحة التالية:

ال�سرط الأول:
القانون  لها حكم يف  يوجد  امل�سرع، فال  يتوقعها  العادي، ومل  القانون  ينظمها  حدوث حالة طارئة مل 
العادي، وهذه احلالة الطارئة ال ميكن تاأجيلها اإىل حني معاجلتها من قبل امل�سرع )ال�سلطة الت�سريعية(.  
التاأخري«.   »ال حتتمل  بكونها  �سرطًا جوهريًا  فيها  ا�ستلزمت  التي  املادة  ن�س  عبارة  من  وا�سح  وذلك 
ومعنى وجود حالة �سرورة طارئة ال حتتمل التاأخري اأنها من طبيعة ا�ستثنائية خا�سة، واأن يكون اللجوء 

اإىل االإجراء بقرار الرئي�س هو الو�سيلة الوحيدة املمكنة ملواجهة حالة ال�سرورة.

ووا�سح من الوهلة االأوىل اأن هذا ال�سرط غري متوفر يف حالة اإ�سدار الرئي�س لقراره رقم 1 ل�سنة 2007 
ب�ساأن االنتخابات العامة، فالقرار �سدر �سنة 2007 ومل يطبق حتى االآن اأي بعد حوايل خم�س �سنوات، 

فاأين ال�سرورة التي مل حتتمل التاأخري واقت�ست اإ�سدار ذلك القرار بقانون مل يطبق!؟

ال�سرط الثاين:
فهو �سرط زمني، اإذ اأن املادة )43( ا�سرتطت اأن يكون حدوث حالة ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري 
ومواجهتها يف غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي.  ووفقًا للمادة )16( من النظام الداخلي للمجل�س 
الت�سريعي الفل�سطيني، يعقد املجل�س دورته العادية ال�سنوية على فرتتني، مدة كل منهما اأربعة اأ�سهر، 
تبداأ االأوىل يف االأ�سبوع االأول من �سهر اآذار )مار�س(، والثانية يف االأ�سبوع االأول من �سهر اأيلول، وله اأن 

يعقد دورات غري عادية يف خارج االأوقات ال�سابقة.

وبتطبيق ذلك على واقع احلالة الفل�سطينية، جند اأن املجل�س الت�سريعي موجود، واأن اأع�ساءه وموظفيه 
يدعه  مل  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  الأن  ينعقد،  ال  ولكنه  لهم،  املخ�س�سة  والرواتب  املكافاآت  يتقا�سون 
لد�ستورية ذلك  تقييمنا  النظر عن  بغ�س  الت�سريعي،  للمجل�س  الداخلي  النظام  كما جاء يف  لالنعقاد 
اإىل  يدعوه  الذي  فهو  ال�سلطة،  رئي�س  باإرادة  املجل�س  انعقاد  علق  للمجل�س  الداخلي  فالنظام  النظام، 
االنعقاد.  وعدم انعقاد املجل�س الت�سريعي يف رام اهلل راجع الأ�سباب �سيا�سية ولل�سراع ال�سيا�سي بني 
فتح وحما�س ب�سفة رئي�سة على احلكم، وحجم امل�سروع الوطني، واأ�سلوب العمل فيه.  وكذلك يعود عدم 
انعقاد املجل�س الت�سريعي يف رام اهلل اإىل منعه فعليًا من االجتماع بالقوة، اأو بعدم اال�ستجابة للدعوة 

الأ�سباب �سيا�سية حول �سرعية الدعوات لالنعقاد املوجهة من رئي�سه املح�سوب على حركة حما�س.
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ال�سرط الثالث:
فهو �سرط اإجرائي جوهري لتعلقه بنفاذ قرار رئي�س ال�سلطة من عدمه.  ويتمثل يف القيام باإجراءات 
اأوجب ن�س  ال�سرورة، فقد  القانونية حلالة  الرئا�سي  القرار  اآثار  تزول  واإال  جوهرية يف وقت حمدد، 
اأتخذها  التي  الرئا�سية  القرارات  يعر�س  اأن  ال�سلطة  رئي�س  على  االأ�سا�سي  القانون  من   )43( املادة 
زال  واإال  اتخاذها،  بعد  له  انعقاد  اأول  الفل�سطيني يف  الت�سريعي  املجل�س  على  ال�سرورة  ملواجهة حالة 
ما كان لها من قوة القانون، فحتى لو توفر ال�سرطان ال�سابقان )حالة �سرورة ال حتتمل التاأخري، ويف 
غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي( فلي�س لرئي�س ال�سلطة اأن ي�سدر قانونًا جديدًا، اأو يعدل، اأو يلغي 
قانونًا �ساري املفعول، واإمنا له اأن ي�سدر قرارات اإدارية ملواجهة حالة ال�سرورة تكون نافذة موؤقتًا ولو 
خالفت حكم القانون املو�سوع للظروف العادية، اإىل اأن يقرر املجل�س الت�سريعي م�سريها يف اأول جل�سة 
له بعد اإ�سدار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية لها، واإذا مل يعر�سها على اأول اجتماع للمجل�س الت�سريعي بعد 

اّتخاذها تزول اإلزاميتها بقوة القانون االأ�سا�سي الد�ستورية.

ال�سلطة الوطنية يف حال ال�سرورة على تعليق  القانوين لقرارات رئي�س  االأثر  وعلى ما تقدم، يقت�سر 
نفاذ القانون العادي )وال تلغيه( اإىل اأن يعر�س القرار الرئا�سي الذي اّتخذ ملواجهة حالة ال�سرورة على 
املجل�س الت�سريعي يف اأول انعقاد له بعد اأخذ القرار ليقرر املجل�س م�سري ذلك القرار، وما ترتب عليه 
من اآثار قانونية، واإذا مل يعر�س القرار الرئا�سي يف حالة ال�سرورة على املجل�س الت�سريعي تزول قوة 
اإلزامه، ليعود االأمر بعد ذلك اإىل �سريان القانون العادي الذي علق اأثناء حالة ال�سرورة.  فالقرار لي�س 
قانونًا، فلو كان قانونًا ملا كان يزول وجوده واأثره بهذه الطريقة، فهذا حكم خا�س بالقرارات الرئا�سية 
التي ت�سدر وفقًا الأحكام حالة ال�سرورة، فهي ترتب اآثارًا ملزمة قانونًا، ولكنها لي�ست يف مرتبة القانون، 
اآثارها واأحكامها وطرق ملراجعتها وتعديلها واإلغائها  فالقواعد القانونية مراتب خمتلفة، ولكل مرتبة 

والطعن عليها واجلهة املخت�سة بذلك.

وممايحدث البلبلة اأن عدد من اأع�ساء املجل�س الت�سريعي يعلنون اأنهم اجتمعوا وقررا ومل يتعر�سوا لتلك 
القانون االأ�سا�سي زوال االأثر القانوين لتلك  القرارات، االأمر الذي يعني وفقًا لن�س املادة )43( من 

القرارات الرئا�سية، واأنها مل تعد ملزمة.

ت�سريعي، ما ين�س عليه  اإىل فراغ  توؤدي  التي  الرئا�سية بقوانني  القرارات  اأي�سًا لهذه  االآثار اخلطرية  ومن 
فيها من اإلغاء للقواعد القانونية ال�سابقة عليها، كما جاء يف قرار الرئي�س )1( ل�سنة 2007 ب�ساأن االنتخابات 
العامة الذي ن�س على اإلغاء القانون ال�سابق رقم )9( ل�سنة 2005، وبالتايل، فاإن االإ�سكالية �ستتج�سد اإذا 
ما عر�س قرار الرئي�س امل�ستند اإىل حالة ال�سرورة على املجل�س الت�سريعي، كما يوجب القانون االأ�سا�سي، 
اأول  الت�سريعي يف  املجل�س  القرار على  يعر�س  اأو مل  الت�سريعي،  املجل�س  واألغاه  القرار ذاته،  ون�س عليه يف 
جل�سة يعقدها املجل�س بعد �سدور ذلك القرار، االأمر الذي يرتتب عليه وفقًا لن�س املادة )43( من القانون 
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االأ�سا�سي زوال اآثاره القانونية امللزمة؛ اأي ينعدم القرار واإلزاميته واآثاره، ويف الوقت نف�سه يكون القرار األغى 
�ستنتج عن كل  ال�سلبية  االآثار  ال�سابق، ف�سيكون هناك فراغ قانوين يف مو�سوع االنتخابات.  وهذه  القانون 

القرارات الرئا�سية يف احلاالت املماثلة امل�ستندة اإىل حالة ال�سرورة يف املادة )43( من القانون االأ�سا�سي.

واملثال الآخر:
العقوبات  ب�ساأن تعديل قانون  ل�سنة 2011  بقانون رقم )7(  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قرار رئي�س 

النافذ يف املحافظات ال�سمالية، وقانون العقوبات النافذ يف املحافظات اجلنوبية.

وقد ا�ستند هذا القرار وغريه الكثري من القرارات الرئا�سية بقوانني اأي�سًا، اإىل حالة ال�سرورة، فقد 
جاء يف الديباجة التي اأ�س�ست لذلك القرار:

»رئي�س دولة فل�سطني رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية بعد االطالع على القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003 وتعديالته وال�سيما اأحكام املادة 

)43( منه     اأ�سدرنا القرار بقانون التايل« 

املادة  وقررت  ال�سارية.   القوانني  اأحكام يف  من  يخالفه  ما  القرار  ذلك  الثالثة من  املادة  األغت  ولقد 
الرابعة من ذلك القرار عر�سه على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها الإقراره.

ووا�سح من ن�س املادة الرابعة من ذلك القرار خمالفته املادة )43( من القانون االأ�سا�سي.  فهذه 
املادة تقر للمجل�س الت�سريعي اإذا عر�س عليه قرار رئي�س ال�سلطة يف حالة ال�سرورة، اأن يوافق عليه اأو 
يرف�سه، وذلك وا�سح من عجز املادة: »اأما اإذا عر�ست على املجل�س الت�سريعي على النحو ال�سابق ومل 
يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون«.  اأما ن�س املادة الرابعة من قرار الرئي�س املذكور، فقرر اأن 
يعر�س هذا القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي يف اأو جل�سة يعقدها لإقراره.  ومفاد ذلك ح�سب 
ن�س القرار اأن العر�س على املجل�س الإقراره.  وهذا خمالف لن�س املادة )43( ذاتها التي ا�ستند اإليها 
الرئي�س يف اإ�سدار ذلك القرار، فتلك املادة )43( تقرر للمجل�س الت�سريعي املوافقة اأو الرف�س لقرار 

الرئي�س.

اأنه ال  اإليها يف  كذلك تتجلى خمالفة القرار للقانون االأ�سا�سي، وبالتحديد للمادة )43( الذي ا�ستند 
تتوافر حالة ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري التي ي�ستند اإليها.

جتاوز حكومة رام اهلل لوظيفتها الالئحية املحددة يف القانون الأ�سا�سي. 3
اأو  العامة  االأنظمة  اأي  اللوائح؛  اإ�سدار  الوزراء(  للحكومة )جمل�س  اأن  االأ�سا�سي  القانون  به يف  فاملقر 
هي  التي  ال�سرورة  لوائح  عدا  �سريانها،  على  توؤثر  وال  القوانني  تخالف  ال  التي  الفرعية  الت�سريعات 
ح�سريًا من اخت�سا�س رئي�س ال�سلطة الوطنية، بالقيود وال�سروط الد�ستورية الواردة يف املادة )43( 
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الن�سو�س  موؤقتًا  توقف  فقط  هي  ال�سرورة  حالة  يف  ال�سلطة  رئي�س  وقرارات  االأ�سا�سي،  القانون  من 
القانونية التي ال ت�سلح ملواجهة ال�سرورة التي وقعت وال حتتمل التاأخري.

لكن احلكومة يف رام اهلل اأ�سافت وعدلت يف القواعد القانونية النافذة بطريقة خمالفة للقانون االأ�سا�سي 
وفر�ست �سرائب جديدة، وخف�ستها يف اأحيان اأخرى بقرارات اإدارية، ونذكر منها على �سبيل املثال:

قرار جمل�س الوزراء يف رام اهلل رقم 71 ل�سنة 2007 باإعفاءات �سريبية، وهذه ال تكون اإال بقانون. -

 قرار جمل�س الوزراء يف رام اهلل رقم 80 ل�سنة 2007 بف�سل املوظفني غري امللتزمني بال�سرعية. -

قرار جمل�س الوزراء يف رام اهلل رقم 1 ل�سنة 2008 بفر�س غرامات وو�سع جزاءات على خمالفات  -
تعرفة التاأمني االإلزامي.  وفر�س العقوبات ال يكون اإال بقانون.

وهذا ي�سكل خرقًا للد�ستور )القانون االأ�سا�سي( باعتدائها على اخت�سا�سات ال�سلطة الت�سريعية للمجل�س 
الت�سريعي، وم�سا�سها بال�سمانات الد�ستورية للقوانني ال�سريبية واملالية التي ال تكون اإال بقانون، ومن 

ثم فاإن اأعمالها املخالفة للقانون االأ�سا�سي �ساهمت يف اأزمة احلالة الت�سريعية الفل�سطينية الراهنة.

ممار�سات املجل�س الت�سريعي واحلكومة يف قطاع غزة. 4
فقد قام املجل�س الت�سريعي يف غزة اأي�سًا باال�ستناد اإىل ال�سرورة التي نتجت عن االنق�سام 2007 بتعديل 
وو�سع م�سروعات قوانني وطبقتها احلكومة قبل ا�ستكمالها االإجراءات الد�ستورية، حتى ت�سبح ملزمة 
وفقًا للقانون االأ�سا�سي.  وقد رتبت حقوقًا والتزامات واأن�ساأت واألغت مراكز قانونية، يجب اأخذها يف 
التي  للممار�سات  املثال  �سبيل  على  ونذكر  القائمة.   الت�سريعية  االإ�سكالية  ت�سور حلل  اأي  االعتبار يف 
قام بها املجل�س الت�سريعي يف قطاع غزة، ومل تكت�سب امل�سروعية ملخالفتها للقانون االأ�سا�سي، اأو لعدم 
ا�ستكمالها االإجراءات الد�ستورية، ما قام به املجل�س الت�سريعي من تعيني رئي�س لديوان الرقابة يف غزة، 
وتعيني نائب يف املجل�س الت�سريعي خلفًا لع�سو توفاه اهلل دون مراعاة الفقرة الثالثة من املادة )107( 
من القرار بقانون االنتخابات رقم )1( ل�سنة 2007 ِب�ساأن االنتخابات.  واإ�سدار قوانني دون اأن ت�ستكمل 
رقم  قانون  اإ�سدار  مثل  الفل�سطيني،  االأ�سا�سي  القانون  كما جاءت يف  الد�ستورية  اإ�سدارها  اإجراءات 
)5( ل�سنة 2010 املعدل لقانون التنفيذ ل�سنة 2005، واإ�سدار قانون رقم )6( ل�سنة 2008 ب�ساأن حماية 

املقاومة الفل�سطينية يف غزة على خالف ال�سيا�سة يف ال�سفة.

االأ�سا�سي،  القانون  الواقع خارج  اأر�س  به احلكومة يف قطاع غزة من ممار�سات على  قامت  اأما عما 
فيمكن على �سبيل املثال ذكر مثالني:

املثال الأول: ما جاء يف بيان ملجل�س الوزراء يف قطاع غزة يف 2012/11/11 من اأن احلكومة قامت 
بعقد العديد من االتفاقيات اخلارجية، واأنا هنا ال اأناق�س ال�سرورة التي تربر اّتخاذ االإجراءات ملقاومة 

احل�سار، واإمنا اأ�سري اإىل العالقة بينها وبني القانون االأ�سا�سي.
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املثال الثاين: ما مت يف جمال العالقة بني احلكومة وال�سلطة الق�سائية.  فمن املعلوم اأن عالقة جمل�س 
الق�ساء االأعلى بوزارة العدل تخ�سع من الناحية القانونية النظرية لقواعد عامة يف ن�سو�س متفرقة 
يف القوانني تعطي الوزارة دورًا اإ�سرافيًا على اجلهاز االإداري الق�سائي، ويف جمال حتريك امل�سوؤولية 
للق�ساة.  ولكن من الناحية العملية يتقل�س هذا الدور، حيث اأ�سبح االأ�سراف �سكليًا يقت�سر على ع�سوية 

وكيل وزارة العدل يف جمل�س الق�ساء االأعلى، وهذا الو�سع يف ال�سفة الغربية كما هو يف قطاع غزة.

اأن يكون جمل�س الق�ساء موحدًا يف قطاع غزة  اأن االأ�سل  وعن االأمر يف قطاع غزة، فعلى الرغم من 
لل�سلطة  العملي  االنق�سام  عليه من  ترتب  وما  اأحداث 2007،  بعد  الذي ح�سل  فاإن  الغربية،  وال�سفة 
ال�سفة  يف  فل�سطينية  �سلطة  مزدوجة،  الفل�سطينية  العامة  ال�سلطات  اأ�سبحت  بحيث  الفل�سطينية، 
الغربية حتت االحتالل الكامل، و�سلطة فل�سطينية يف قطاع غزة.  وجزء من املجل�س الت�سريعي يعقد 
اجتماعاته يف غزة، وحكومة مقالة يفرت�س قانونًا اأنها مكلفة باال�ستمرار يف ت�سيري اإدارة االأمور العامة 
اإىل حني ت�سكيل حكومة جديدة وفقًا للقانون االأ�سا�سي، والأن جمل�س الق�ساء االأعلى يف رام اهلل الذي 
اأن�سئ لي�سمل اخت�سا�سه فل�سطني رف�س، كما رف�س الق�ساة يف غزة العمل يف ظل احلكومة املقالة، لذا 
فقد مت اإن�ساء جمل�س العدل يف قطاع غزة، ومت ت�سكيله بتن�سيب من وزير العدل وقرار من جمل�س وزراء 
احلكومة املقالة )خالفًا للمادة 18 من قانون ال�سلطة الق�سائية( ليقوم باخت�سا�سات جمل�س الق�ساء 

االأعلى التي تخلى عنها جمل�س الق�ساء االأعلى يف غزة.

وكذلك رف�س عديد من الق�ساة يف قطاع غزة العمل يف ظل حكومة �سكلتها حما�س، مراعاة لو�سعهم 
اأعمالهم، واأ�سدروا  الوظيفي وال�سلطة يف رام اهلل، فقامت احلكومة يف غزة بتعيني ق�ساة، ومار�سوا 

اأحكامًا حتى باالإعدام، ونفذت، ومل ت�ستكمل االإجراءات التي ن�س عليها القانون االأ�سا�سي.

ولعل ما تقدم يو�سح حجم االإ�سكالية واالآثار ال�سلبية الناجتة عن ازدواجية ال�سلطات العامة وممار�ساتها 
املزدوجة املختلفة يف ال�سفة الغربية عنها يف قطاع غزة، االأمر الذي يدعونا اإىل البحث يف اجلزاء على 

عدم م�سروعيتها.
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املبحث الثاين
الأ�س�س الد�ستورية لتقييم م�سروعية ممار�سة ال�سلطات العامة 

وجزاء خمالفتها

اأوًل: الف�سل بني ال�سلطات
من اأهم االأ�س�س الد�ستورية التي جتمع عليها د�ساتري الدول الدميقراطية، اإقامة العالقة بني �سلطات 
الدولة الثالث على اأ�سا�س مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، وهذا االأ�سا�س ورد الن�س عليه يف اأول د�ستور يف 

فرن�سا �سنة 1789، حيث قرر اأن ال د�ستور ال يقرر الف�سل بني ال�سلطات.

ومن بني اأهم معاين الف�سل بني ال�سلطات الد�ستورية الثالث يف الدولة: هو اأن تخت�س كل �سلطة من 
ال�سلطات الثالث مبا حتدده لها القواعد الد�ستورية من اخت�سا�سات.  ولتب�سيط وتو�سيح هذا القول، 
نورد ما ا�ستقر عليه الق�ساء وج�سده حكم ملحكمة الق�ساء االإداري امل�سرية �سدر يف 18 ني�سان �سنة 
1950، ومدون يف جمموعة جمل�س الدولة الأحكام الق�ساء االإداري ال�سنة الرابعة حتت رقم 181 �سفحة 
579، حيث جاء فيه باخل�سو�س: اأن االأ�سل يف ال�سلطة الت�سريعية اأن تقوم باأعمال الت�سريع؛ اأي بو�سع 
قواعد عامة جمردة، واأن اخلروج على هذا االأ�سل يقت�سي ن�سًا �سريحًا يف الد�ستور.  واأن االأ�سل يف 
اأعمال تقوم على حاالت فردية ذاتية، وال �ساأن لها  التنفيذ، وهي  باأعمال  اأن تقوم  التنفيذية  ال�سلطة 
يف  �سريحًا  ن�سًا  اأي�سًا  يقت�سي  االأ�سل  هذا  على  واخلروج  القوانني(،  )اأي  املجردة  العامة  بالقواعد 

الد�ستور.  واال�ستثناء على ذلك ال يكون اإال بن�س يف الد�ستور ويكون على �سبيل احل�سر.

وعلى �سبيل التو�سيح، اإذا اأعطى الد�ستور الربملان �سلطة اإ�سدار قرارات فردية على �سبيل اال�ستثناء 
اأو منح التزام اإىل غري ذلك، فاإن ذلك  كاإعطاء الربملان االخت�سا�س باإ�سدار قرار بعقد قر�س عام 
االخت�سا�س باإ�سدار قرارات اإدارية فردية من الربملان لي�ست قواعد قانونية عامة جمردة يكون على 
التنفيذية  ال�سلطة  اإعطاء  على  الد�ستور  يف  الن�س  وكذلك  عليه.   يقا�س  ال  وا�ستثناء  احل�سر  �سبيل 
اخت�سا�سًا باإ�سدار ت�سريعات ال�سرورة، فذلك ا�ستثناء مقيد بزمن ومو�سوعات حمددة، ومقيد بوجوب 
دعوة الربملان لالنعقاد يف جل�سة غري عادية ملراقبة ذلك العمل لالإبقاء على الف�سل بني ال�سلطات حيًا، 
ولكي ال تتحول الدولة اإىل دمج ال�سلطات يف �سلطة واحدة، الأنها �ستكون �سلطة دكتاتورية، فاإذا مل يكن 
الربملان قائمًا بعمله، فال ميكن حتقيق تلك الرقابة ال يف جل�سة عادية، وال يف جل�سة ا�ستثنائية، وال يكون 

ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات وجود يف مثل هذه احلالة من دمج ال�سلطات )انتهى حكم املحكمة(.

ويف الفقه، ي�سيف الدكتور عبد الرزاق ال�سنهوري يف كتابه خمالفة الت�سريع للد�ستور واالنحراف يف 
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اإىل  اطماأن  قد  كان  اإذا  الد�ستور  »اإن  بقوله  اآخر  �سببًا  الت�سريعية يف �سفحة )21(  ال�سلطة  ا�ستعمال 
ال�سلطة التنفيذية فخول لها اإ�سدار ت�سريعات ال�سرورة فيما بني اأدوار االنعقاد، فذلك الأنها على وفاق 
مع ال�سلطة الت�سريعية، و�ستعر�س عليها هذه الت�سريعات فورًا يف دور غري عادي.  اأما يف حالتي التاأجيل 
واحلل، فال�سلطة التنفيذية على خالف مع ال�سلطة الت�سريعية، وما يجوز يف حالة الوفاق ال يجوز يف 

حالة اخلالف«.

حكمة الأخذ مببداأ الف�سل بني ال�سلطات
يربط فقهاء النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري بني الدميقراطية ووجود نظام توزيع ال�سلطات، وعلى 
ال�سلطات، ويجمعون  الف�سل بني  اأ�س�سه على مبداأ  الذي يقيم  الدميقراطي،  النظام  وجه اخل�سو�س 

على اأن للدولة وفقًا الأ�سا�س التق�سيم التقليدي لوظائف الدولة، ثالث وظائف رئي�سية تتمثل يف:
وظيفة ت�سريعية. -
وظيفة تنفيذية. -
وظيفة ق�سائية. -

هيكليًا  البع�س  بع�سها  عن  منف�سلة  هيئات  على  املختلفة  الثالث  الوظائف  هذه  توزيع  يتم  حيث 
ومو�سوعيًا، بحيث تتوىل كل منها اإحدى هذه الوظائف امل�سندة اإليها د�ستوريًا؛ اأي وفق القانون االأعلى 
الدولة  لوظائف  توزيع  هو  ال�سلطات  بني  الف�سل  فمبداأ  الثالث.   العامة  ال�سلطات  هذه  ينظم  الذي 
الرئي�سة على هيئات منف�سلة ت�ستقل كل هيئة عن االأخرى يف ممار�سة وظيفتها.  ويتج�سد هذا املبداأ 
يف الدولة املوحدة يف �سلطة ت�سريعية تقوم بوظيفة و�سع القوانني، وال تتدخل يف تنفيذها، كما تتج�سد 
يف �سلطة تنفيذية وظيفتها تنفيذ تلك القوانني التي و�سعتها ال�سلطة الت�سريعية، وال تتدخل يف و�سعها 
على نحو م�ستقل، كما تتج�سد يف �سلطة ثالثة هي ال�سلطة الق�سائية، تتمثل وظيفتها يف مهمة الف�سل يف 
املنازعات، بحيث ت�ستقل كل �سلطة من ال�سلطات الثالث عن ال�سلطتني االأخريني يف مبا�سرة وظيفتها 

وفقًا للقواعد الد�ستورية التي تنظم العالقة بني ال�سلطات الثالث لتج�سيد كيان �سيا�سي واحد.

ت�ستقل كل هيئة من  اأن  ال�سلطات هو  بالف�سل بني  اأن املق�سود  الذهن  اإىل  يتبادر  اأال  وبالطبع، يجب 
ال�سلطات العامة عن االأخرى متام اال�ستقالل، واأن تنعزل متامًا عن هيئات ال�سلطات االأخرى، واإمنا 
املق�سود هو ف�سل وظائف كل �سلطة من ال�سلطات العامة عن وظيفة ال�سلطة االأخرى، وعدم تركيز 

وظائف الدولة اأو جتميعها ودجمها يف يد هيئة واحدة.

املركز  ومت�ساوية يف  الدولة على هيئات منف�سلة هيكليًا،  وظائف  توزيع  يعني  ال�سلطات  فمبداأ ف�سل 
القانوين، ولكن بحيث ال مينع هذا التوزيع على اأ�سا�س الف�سل بني ال�سلطات من تعاون تلك ال�سلطات 

الثالث، وال مينع من رقابة كل �سلطة على اأعمال ال�سلطات االأخرى.
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ومن مزايا مبداأ الف�سل بني ال�سلطات باخت�سار ما يلي:

1. حماية احلريات ومنع ال�ستبداد
فقد كان ف�سل ال�سلطات �سالحًا للكفاح �سد احلكومات املطلقة التي كانت تركز جميع ال�سلطات يف 
يدها.  وقد �ساهم يف التخل�س من ال�سلطة املطلقة للحكام، لذا اأخذت به النظم الدميقراطية الغربية 
بعد الثورة الفرن�سية ومنها �سرى هذا املبداأ اإىل كثري من د�ساتري الدول االأخرى، حيث �سار االجتاه نحو 
التخلي عن نظام تركيز ال�سلطات يف هيئة واحدة، حيث هذا النظام االأخري �ساهم يف تطبيقاته العملية 
يف اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة لدرجة اأن االأمر و�سل اإىل حد الق�ساء على حريات اأفراد وحقوقهم يف ظل 

تركيز ال�سلطات ودجمها بيد حاكم فرد اأو هيئة حمدودة.

ومن احلكم املاأثورة التي تبني مزايا هذا املبداأ التي قال بها اأ�ساطني الفكر ال�سيا�سي الغربي نذكر منها 
قول »مونت�سكيو«:

»لقد اأثبتت التجارب االأبدية اأن كل اإن�سان يتمتع ب�سلطة ي�سيء ا�ستعمالها، اإذ يتمادى يف هذا اال�ستعمال 
حتى يجد حدودًا توقفه، واأن الف�سيلة نف�سها يف حاجة اإىل حدود، وللو�سول اإىل عدم اإ�ساءة ال�سلطة، 

يجب اأن يكون النظام قائمًا على اأ�سا�س اأن ال�سلطة حتد من ال�سلطة«.

وهذا ما يحققه ف�سل ال�سلطات الذي يت�سمن رقابة كل �سلطة على ال�سلطات االأخرى، فذلك يوؤدى اإىل 
اإيقاف هيئات ال�سلطة التي تتجاوز حدود اخت�سا�سها، وبذلك ت�سان وحتمى احلريات واحلقوق للجميع.

ال�سلطة  ف�سل  برر  ولقد  ال�سلطات.   ف�سل  مببداأ  لوك«  »جون  الفيل�سوف  قول  اأي�سًا  املعنى  هذا  ويف 
الت�سريعية عن ال�سلطة التنفيذية بحجتني؛ واحدة عملية، واأخرى نف�سية.  اأما احلجة العملية، فهي اأن 
ال�سرورة العملية تقت�سي وجود ال�سلطة التنفيذية ب�سفة دائمة م�ستمرة، اأما ال�سلطة الت�سريعية فلي�ست 
توؤدى  املهمة  القوانني، وهذه  �سن  ال�سنة، فمهمتها  با�ستمرار طوال  دائمة  االنعقاد ب�سفة  اإىل  بحاجة 
النف�سية لالأخذ مببداأ  اأما احلجة  على فرتات ولي�ست كل يوم، فال يلزم كل يوم و�سع قانون جديد.  
باال�ستبداد.   ويغري  التحكم  اإىل  يوؤدي  واحدة  يد  ال�سلطات يف  تركيز  اأن  ال�سلطات، فهي  الف�سل بني 
وقد اأورد »لوك« قيودًا على ال�سلطة الت�سريعية من اأهمها التزام امل�سرع عند و�سعه الت�سريعات باحلدود 
التي تفر�سها القوانني الطبيعية، واأنه ال ي�سح اأن يخالف امل�سرع املبادئ التي تقرها مبادئ القوانني 
بوظيفتها عن طريق  تقوم  الت�سريعية  ال�سلطة  واأن  ولالأفراد،  للم�سرع  ملزمة  املبادئ  فهذه  الطبيعية، 
اإ�سدار  اخت�سا�سها  من  وال  الت�سريعية  لل�سلطة  فلي�س  امل�ستقبلة،  للحاالت  جمردة  عامة  قواعد  و�سع 
قرارات فردية خا�سة، اأو اتخاذ اإجراءات تنطبق على حاالت بذاتها.  وقد و�سل االأمر بـ«لوك« اإىل اأنه 
يبيح لل�سعب حق الثورة على طغيان احلاكم وتنكبه اأو عدم قيامه باّتباع �سبيل حتقيق امل�سالح العامة 

لل�سعب.
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2. اإتقان كل �سلطة من ال�سلطات وظيفتها
فبموجب ف�سل ال�سلطات يتم تق�سيم الوظائف الرئي�سية الثالث للدولة على هيئات م�ستقلة، ويوؤدى هذا 
التخ�س�س لكل هيئة بوظيفة حمددة اإىل اإتقان هذه الهيئات واجباتها وعملها، فذلك يتفق ومنطق مبداأ 

التخ�س�س الوظيفي يف العمل الذي يحقق اإتقان كل �سلطة عملها.

3. احرتام القوانني وح�سن تطبيقها
على النقي�س من دمج ال�سلطات وتركيز وظائفها بيد هيئة واحدة، كان ف�سل ال�سلطات حمققًا احرتام 
القوانني  ا�ستقرار  اإىل عدم  يوؤدى  ال�سلطات  �سليمًا.  فدمج  تطبيقًا  تطبيقها  اإىل  يوؤدى  كما  القوانني، 
ال�سلطة، ومتار�س كل  القاب�سة على  الهيئة  اقت�ست م�سلحة  كلما  وتغيريها  وتقلبها  بها  واال�ستخفاف 
يد  يف  الق�ساء  ووظيفة  التنفيذ  ووظيفة  الت�سريع  وظيفة  اجتمعت  اإذا  اأنه  ذلك  ومثال  اخت�سا�ساتها؛ 
وتعديلها  م�سلحتها،  يف  التي  القوانني  �سن  من  الهيئة  تلك  متكني  اإىل  يوؤدى  ذلك  فاإن  واحدة،  هيئة 
اأن  يجب  ملا  طبقًا  وال  العامة،  امل�سلحة  تقت�سيه  ملا  طبقًا  ولي�س  تف�سلها  التي  الفردية  للحاالت  طبقًا 
تت�سم به القوانني من عموم وجتريد، فت�سبح القوانني كالقرارات التنفيذية الفردية، وتخدم م�سالح 
اإهدار للحقوق واحلريات  اإليه ذلك من  التنفيذ مع ما يوؤدي  الت�سريع مع  اأي يتم دمج  فردية خا�سة؛ 
دون اخل�سوع الأي جزاء يوقع عليها بهذا اخل�سو�س.  فالثابت اأن اإطالق ال�سلطات وتركيزها بيد هيئة 
واحدة يوؤدي اإىل اإهدار احلريات و�سياع احلقوق و�سياع كل اإمكانية ل�سيانتها من اال�ستبداد، يف حني 
اأن مبداأ ف�سل ال�سلطات يهدف اإىل �سيانة احلقوق يف مواجهة ال�سلطات العامة يف الدولة، ولذلك نادت 

الدميقراطيات الغربية مببداأ ف�سل ال�سلطات ل�سيانة احلقوق واحلريات.

ثانيًا: �سيادة مبداأ امل�سروعية يف الظروف العادية وال�ستثنائية
يف  اأعمالها  على  امل�سروعية  مبداأ  �سيادة  العامة  ال�سلطات  عمل  مل�سروعية  الدميقراطية  االأ�س�س  ومن 
االأفراد  القانون على عمل  �سيادة حكم  امل�سروعية  العادية واال�ستثنائية، حيث يق�سد مببداأ  الظروف 
وال�سلطات العامة، اأي خ�سوع اجلميع للقانون حكامًا وحمكومني، ويف هذا املعنى جاءت املادة ال�ساد�سة 
اأ�سا�س احلكم يف فل�سطني،  القانون  �سيادة  اأن: »مبداأ  الفل�سطيني بن�سها على  االأ�سا�سي  القانون  من 

وتخ�سع له جميع ال�سلطات واالأجهزة والهيئات واملوؤ�س�سات واالأ�سخا�س«.
القانون،  الأحكام  وحمكومني  حكام  من  فيها  اجلميع  خ�سوع  مبعنى  قانونية؛  دولة  املعا�سرة  والدولة 
فالقانون هو احلاكم ولي�س اإرادة الفرد احلاكم.  فالدولة احلالية و�سلطاتها العامة هي من اأ�سخا�س 
وال  �سحيحة  تكون  ال  النهائية  وقراراتها  العامة  هيئاتها  فاأعمال  له،  وتخ�سع  بالقانون  تلتزم  القانون 
تكون ملزمة قانونًا للمخاطبني بها، ما مل ت�سدر تطبيقًا للقانون، اأو بناء على قانون اأو الأنها مل تاأِت مبا 
ال يخالف القانون.  فمخالفة اأعمال الهيئة احلاكمة الأحكام القانون، يجعل تلك االأعمال اأعمااًل غري 
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واأن يطلب  اإلغائها، ووقف تنفيذها، بل  م�سروعة، ويكون لكل �ساحب م�سلحة قانونية احلق يف طلب 
التعوي�س عن االأ�سرار التي تنتج عن اآثارها بحقه.

الطبيعيني  االأفراد  �سموله  جانب  اإىل  العامة  ال�سلطات  جميع  لي�سمل  امل�سروعية  مبداأ  نطاق  وميتد 
وال�سخ�سيات االعتبارية العامة واخلا�سة، فاجلميع يخ�سع حلكم القانون مبعناه العام الذي ي�سمل كل 

القواعد واالأحكام القانونية يف الد�ستور والقوانني واللوائح واالأنظمة العامة والفردية.
اأن ت�سبح دولة  اأ�سا�س مبداأ امل�سروعية: فقد انتهى التطور بالدولة املعا�سرة اإىل  ولقد �سار الد�ستور 
دميقراطية تقوم على اأ�سا�س مبداأ ال�سيادة لل�سعب، ويف هذا املعنى جاء القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني 
ين�س على اأن ال�سعب م�سدر ال�سلطات، واأن جميع ال�سلطات واالأجهزة والهيئات واملوؤ�س�سات واالأ�سخا�س 
تخ�سع للقانون.  وحقيقة الدميقراطية وجوهرها نظام الف�سل بني ال�سلطات الذي يتم فيه الف�سل بني 
اأ�سخا�س احلكام وبني ال�سيادة يف الدولة.  فال�سيادة للقانون الذي يج�سد اإرادة ال�سعب، ولي�ست ال�سيادة 
احلكام،  وجود  على  وجوده  يف  �سابق  قانوين  اأ�سا�س  على  تقوم  فالدولة  ال�سخ�سية،  احلاكم  الإرادة 
وحمددًا الخت�سا�ساتهم والأهداف ال�سلطات التي ميار�سون مظاهرها، وهذا النظام القانوين يتكون 
من جمموعة قواعد قانونية ملزمة يف قمتها د�ستور الدولة.  ولذلك، كان وجود دولة ذات نظام د�ستوري 
تدرج  لقاعدة  ال�سروري  االأ�سا�س  يعد  فذلك  النافذ،  الد�ستور  الأحكام  اخل�سوع  بال�سرورة  يقت�سى 
ي�سود مبداأ  القانونية، حيث  الدولة  للقانون.  ففي  الثالث  ب�سلطاتها  الدولة  امل�سروعية، وملبداأ خ�سوع 
امل�سروعية، وتخ�سع الدولة للقانون، يت�سع نطاق هذا املبداأ حتى ي�سمل جميع اأنواع ت�سرفات �سلطات 
ال�سلطة  اأو  التنفيذية  ال�سلطة  اأو  الت�سريعية  لل�سلطة  تابعة  هيئات  عنها من  يتفرع  وما  العامة،  الدولة 
الق�سائية، فمبداأ امل�سروعية يحكم الت�سريعات التي ت�سنها ال�سلطة الت�سريعية، ويحكم اللوائح واالأنظمة 
امل�سروعية  مبداأ  يحكم  كما  التنفيذية،  ال�سلطة  ت�سدرها  التي  والفردية  العامة  التنظيمية  والقرارات 
القرارات اخلا�سة والت�سرفات االتفاقية واالأعمال املادية التي ين�ساأ عنها �سرر يوجب التعوي�س وفقًا 

ملا تقرره املحاكم يف ال�سلطة الق�سائية.
وخمالفة عمل اأي �سلطة من ال�سلطات العامة الثالث اأو ما يتبعها من موؤ�س�سات اأو هيئات بطريق مبا�سر 
اأو غري مبا�سر للم�سروعية الد�ستورية، قد تكون مبخالفة قواعد االخت�سا�س، اأو خمالفة ال�سكل الذي 
اتفق  واإن  املو�سوعية،  الناحية  من  الد�ستورية  اأو خمالفة  االخت�سا�س،  ذلك  ملمار�سة  الد�ستور  حدده 

مع الد�ستور من ناحية االخت�سا�س اأو اتفق مع ال�سكل الذي بينه الد�ستور ملمار�سة ذلك االخت�سا�س.
ولكن ما يجب اأخذه يف االعتبار اأن مبداأ امل�سروعية لي�س مطلق النفاذ يف الظروف اال�ستثنائية كما يف 
العادية، ولكن ترد على اخلروج عليه يف الظروف اال�ستثنائية �سوابط عدة ليظل يف نطاق  الظروف 
امل�سروعية الد�ستورية، يردها فقهاء القانون اإىل نظرية ال�سلطة التقديرية من ناحية، ونظرية ال�سرورة 
على  اخلروج  يف  العامة  ال�سلطات  اإليه  ت�ستند  ما  اأكرث  هي  ال�سرورة  لكون  ونظرًا  اأخرى،  ناحية  من 
اأخذ  يف  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  اإليه  ا�ستند  الذي  االأ�سا�س  وهي  اال�ستثنائية،  الظروف  يف  امل�سروعية 

الوظيفة الت�سريعية بيده، ف�سنذكر يف الفقرة التالية باخت�سار العالقة بني امل�سروعية وال�سرورة.
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مبداأ امل�سروعية ونظرية ال�سرورة
تقدير  املختلفة  القانونية  النظم  يف  بها  املقر  املبادئ  من  فاإنه  امل�سروعية،  نطاق  يف  ال�سرورة  لبقاء 
ال�سرورات الطارئة ومراعاتها يف التطبيق العملي ل�سيادة القانون املو�سوع، لتنظيم الظروف العادية، 
الأن ال�سرورات تبيح املحظورات.  ولذلك، فالدولة ك�سخ�س قانوين تقوم على حماية نظام اجتماعي 
�سيا�سي معني يقوم على فل�سفة خا�سة ت�سري اإىل اأهداف اقت�سادية حمددة يف نطاق اإطار قانوين قوامه 
الد�ستور والقوانني العادية والت�سريعات الالئحية والفردية ال�سادرة وفقًا له، اأو مبا ال يخالفه.  فالدولة 
حتدد  التي  القانوين  النظام  لقواعد  طبقًا  اإال  االأهداف  تلك  خلدمة  وظيفتها  متار�س  اأن  ت�ستطيع  ال 
وظيفة كل �سلطة من �سلطات الدولة والهيئات التابعة لها، وتر�سم اأ�سكال ممار�ستها.  واإذا ما هددت 
حياة الدولة اأو �سلطاتها العامة اأخطار، وتعر�س وجود كيان الدولة ونظامها الأزمة حادة، فاإن ذلك يربر 
اتخاذ اأعمال �سريعة رمبا تكون خمالفة لقواعد نظام امل�سروعية املو�سوعة للظروف العادية؛ اأي �سيادة 

امل�سروعية اال�ستثنائية يف حالة ال�سرورة مع التقيد بال�سوابط التي يقررها الد�ستور حلالة ال�سرورة.

اأ�سبح ي�سلم بحالة ال�سرورة، وي�سع لها  وفقه القانون العام يف النظم ال�سيا�سية الد�ستورية املختلفة 
جملة �سوابط لنفاذ قواعد امل�سروعية على حالة ال�سرورة، بحيث يتم وقف العمل بقواعد امل�سروعية 
املو�سوعة حلكم الظروف العادية، و�سريان قواعد اأخرى ل�سبط حالة ال�سرورة كم�سروعية ا�ستثنائية 
ال�سرورة  حاالت  يف  و�سالمتها  نظامها  وحماية  الدولة،  اأمن  عن  الدفاع  م�سالح  ملراعاة  موؤقتة 

اال�ستثنائية.

وهذه امل�سروعية اال�ستثنائية ينظمها الد�ستور يف كثري من احلاالت )كما جاء يف املادة 43 من القانون 
االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003(، اأو ينظمها القانون وت�ستمد م�سدرها من الد�ستور اأو من 
ياأخذ نظام امل�سروعية اال�ستثنائية م�سميات عدة، منها »االأحكام  العملي  التطبيق  قانون عادي.  ويف 
العرفية«، و»قانون الطوارئ«، و»قوانني ال�سلطات الكاملة«، ولوائح حالة ال�سرورة كالتي نظمها القانون 
االأ�سا�سي الفل�سطيني، والتي مت ا�ستخدامها من قبل ال�سلطات الفل�سطينية يف ظل االنق�سام منذ 2007 

ك�سند للخروج على امل�سروعية العادية كما جاءت اأحكامها يف القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني.

وباخت�سار، توؤدى هذه النظم للم�سروعية اال�ستثنائية اإىل تعديل قواعد توزيع االخت�سا�س بني ال�سلطات 
العامة التي حددها لها الد�ستور يف الظروف العادية.  ويجرى هذا التعديل يف الغالب ل�سالح ال�سلطة 
م�ستجدات  حتدث  االأزمات  فرتات  يف  الأنه  الت�سريعية،  ال�سلطة  اخت�سا�سات  ح�ساب  على  التنفيذية 
طارئة غري متوقعة تقت�سى حلواًل �سريعة غري معروفة اأو غري موجود لها حلول يف الظروف العادية، وال 
ميكن اأن تنتظر حتى يتم حلها باالإجراءات الربملانية املتبعة يف الظروف واالأوقات املعتادة، فاالإجراءات 
الربملانية هي يف الغالب اإجراءات طويلة ومعقدة، وتتداخل فيها امل�سالح املتعار�سة.  وبالطبع، تنظيم 
هذا االأمر يف الد�ساتري يت�سل باجلانب الذي ينظم العالقة بني احلكومة اأو ال�سلطة التنفيذية والربملان، 
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حيث تتم اإعادة توزيع االخت�سا�سات، كما يتم حلول م�سروعية ا�ستثنائية توجد كلما وجدت الدولة يف 
وال�سبيل  خارجيًا،  اأم  داخليًا  م�سدرها  اأكان  �سواء  فجائية؛  اأخطارًا  تواجه  اأن  معه  ت�ستطيع  ال  و�سع 
تعود  ولكنها  العادية،  لالأو�ساع  املقررة  الد�ستورية  االأحكام  بع�س  لنفاذ  موؤقت  بوقف  يكون  ملواجهتها 
للنفاذ بانتهاء حالة ال�سرورة، فهي ال تلغى، بل يعلق تطبيقها اأثناء حالة ال�سرورة، وتعود للنفاذ بانتهاء 

حالة ال�سرورة.

بوجود  لالعرتاف  توافرها  الالزم  ال�سروط  ب�سبط  الغالب  يف  الد�ساتري  تهتم  االأمر،  ذلك  وخلطورة 
حالة ال�سرورة، كما تهتم بتحديد احلقوق وامل�سالح اجلوهرية وحمايتها د�ستوريًا، حيث يظل القانون 
ممار�ستها،  وطريقة  واخت�سا�ساتها،  الدولة  يف  العامة  ال�سلطات  �سكل  يحدد  الذي  هو  الد�ستوري 
وامل�سوؤولية عنها، وعالقة ال�سلطات بع�سها ببع�س يف هذه الظروف اال�ستثنائية، وما تثريه هذه املمار�سة 

فيما يتعلق باحلقوق واحلريات والواجبات للمواطنني.

هذا ويظل مبداأ امل�سروعية املتمثل يف �سيادة القانون على جميع ت�سرفات ال�سلطات العامة يف الظروف 
للرقابة  لها  التابعة  واإداراتها  العامة  ال�سلطات  جميع  وتخ�سع  العادية،  الظروف  يف  كما  اال�ستثنائية 

ب�سورها املتعددة الربملانية واالإدارية والق�سائية.

ثالثًا: جزاء خمالفة ممار�سات ال�سلطات العامة للم�سروعية
القاعدة العامة يف النظم القانونية الدميقراطية املختلفة هي مبداأ �سيادة الد�ستور، باعتباره القانون 
ال�سيا�سية  النظم  بع�س  املبداأ يف  اختلط ذلك  وقد  القانوين.   النظام  قواعد  تدرج  ملبداأ  وفقًا  االأعلى 
التنفيذية  ال�سلطة  مواجهة  يف  الربملان  ي�سدره  الذي  الت�سريع  �سيادة  مببداأ  وفرن�سا(  )كربيطانيا 
باعتباره  العملية  العامة  ب�سورته  الد�ستور  �سيادة  ملبداأ  العملي  الو�سع  كان  ًا  واأيَّ الق�سائية،  وال�سلطة 
اخلا�سة  �سورته  يف  اأو  عملها،  يف  الثالث  العامة  ال�سلطات  له  تخ�سع  الذي  واالأعلى  االأ�سمى  القانون 
الذي  الت�سريع،  �سيادة  مبداأ  مع  الد�ستور  �سيادة  اندجمت  حيث  ال�سيا�سية  النظم  بع�س  يف  العملية 
فاإن  ت�سريعات،  من  الربملان  ي�سدره  مبا  الخت�سا�ساتها  ممار�ستها  يف  العامة  ال�سلطات  تقييد  يعنى 
ذلك التطور باندماج املبداأين يف بع�س النظم ال�سيا�سية ال يجعل تلك النظم ال�سيا�سية تختلف حول 
اأن  الد�ستورية،  ال�سيا�سية  النظم  كل  يف  به  فاملقر  امل�سروعية،  مبداأ  خمالفة  على  املرتتبة  اجلزاءات 
اأو  الد�ستور  قواعد  تقت�سيه  ما  خالف  على  لها  تابعة  هيئة  اأو  عامة  �سلطة  به  تقوم  الذي  الت�سرف 
قواعد القانون امللزمة، فان ذلك الت�سرف يكون باطاًل من الوجهة القانونية وغري ملزم قانونًا )بعد 
اّتخاذ اإجراءات قد يحددها القانون يف حاالت معينة( فجزاء خمالفة مبداأ امل�سروعية هو بطالن تلك 

الت�سرفات املخالفة من الناحية القانونية.

والبطالن قد ال يكون مطلقًا؛ اأي يحتاج للو�سول اإىل اإبطاله، اأو الو�سول اإىل الو�سع القانوين الذي يجعله 
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غري ملزم، اإىل اتخاذ اإجراءات تكفل عالج النتائج التي خلفها العمل املخالف ملبداأ امل�سروعية، وحل 
اإجراءات لرتتيب  القانونية املختلفة  النظم  تعار�س امل�سالح، لذلك تت�سمن  الناجتة عن  االإ�سكاليات 
النتائج املتخلفة عن العمل املخالف للم�سروعية، تلك االإجراءات التي بالقيام بها جتعل الفرد معفيًا من 
اإلزامه بالت�سرف الباطل من قبل �سلطة عامة اأو هيئة تابعة لها، وما قد يرتبه من التزامات يف حقه 
اأو قيود عليه خالفًا للو�سع القانوين الذي له، يف ظل �سيادة امل�سروعية العادية قبل الت�سرف املخالف 

للم�سروعية من قبل ال�سلطة العامة.

وقد يتعذر اأحيانًا حماية احلقوق واحلريات واإعادة احلال لها كما كان قبل الت�سرف من قبل ال�سلطة 
العامة املخالف للم�سروعية، عن طريق فر�س جزاءات مبا�سرة يف مواجهة �سلطة من ال�سلطات العامة 
باإعطاء االأفراد حق حتريك الدعاوى عليها، وا�ستخدام القوة اجلربية يف مواجهتها، لذلك يتم اللجوء 
واأحيانًا  املبا�سرة،  نوع من اجلزاءات غري  �ساأنها كفالة  التي من  االإجرائية  القواعد  تقرير بع�س  اإىل 
جزاءات مبا�سرة على الت�سرفات املخالفة للم�سروعية تطبيقًا ملبداأ �سيادة القانون على اأ�سا�س �سيادة 

امل�سروعية اأعمال ال�سلطات العامة وت�سرفاتها.

واالأ�سل اأن البطالن يف القانون يعني اأن الت�سرف اأو العمل املخالف للم�سروعية، يعترب كاأن مل يكن، 
اأي تزول جميع اآثاره املرتتبة عليه وباأثر رجعي من تاريخ القيام به.  وبالتايل، فاإنه نظريًا ميكن القول 
باإعفاء االأفراد اأ�سحاب امل�سالح التي اأ�سر بها الت�سرف الباطل من االلتزام بتلك االآثار تلقائيًا دون 
اأن  الدولة املعا�سرة يقوم على قاعدة  اإداري.  لكن االأمر يف  اأو  اإجراء ق�سائي  باأي  القيام  اإىل  حاجة 
االأفراد لي�س لهم اأن ياأخذوا حقهم باأيديهم، واإمنا يلزم اأن يلجاأ �ساحب امل�سلحة يف اإلغاء الت�سرف 
املخالف للم�سروعية اإىل ال�سلطة العامة املخت�سة لتقر له ذلك، ومتنحه ال�سك القانوين الذي ميكنه 

من حماية حقوقه بطريقة م�سروعة.

تنظم  املتعددة  القانونية  النظم  فاإن  االأفراد،  جانب  من  امل�سروعية  ل�سيانة  اأنه  به  املقر  من  ولذلك 
الو�سائل القانونية التي ميكن لالأفراد القيام بها �سد الت�سرفات الباطلة، وحتدد لهم ال�سلطات العامة 

املخت�سة بنظر تلك امل�سائل والتقرير ب�ساأنها.

العامة  ال�سلطات  ت�سرفات  لالأفراد حلماية حقوقهم وحرياتهم من  ال�سمان اجلوهري  تطور  وهكذا 
املخالفة للم�سروعية، اإىل تنظيم و�سائل الرقابة ال�سيا�سية واالإدارية والق�سائية على اأعمال ال�سلطات 

العامة على وجه العموم.

ولكن البطالن يف النظم القانونية املتعددة تتفاوت درجات ج�سامته كما يتفاوت يف اآثاره وفقًا لدرجة 
�سلطة عامة مينحها  يثبت عن طريق  اأن  يجب  البطالن  باأن  القانونية  النظم  وت�سلم جميع  املخالفة، 

القانون هذا االخت�سا�س.
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اأنه يرتتب على خمالفة ال�سلطات العامة مبداأ امل�سروعية يف ممار�ستها الأعمالها بطالن  من املقر به 
ذلك العمل املخالف.  والبطالن يوؤدى اإىل زوال ذلك العمل واإزالة اآثاره باأثر رجعي واإعادة احلال اإىل 
ما كان عليه قبل وقوع العمل املخالف للم�سروعية، اأو على االأقل االلتزام بتعوي�س امل�سرور عن ال�سرر 

الذي حلقه.  ويق�سم البطالن اإىل اأنواع اأو درجات �سنقدم نبذة عن كل نوع واأثره يف الفقرة التالية.

ويق�سم الفقهاء القانونيون البطالن اإىل ثالث درجات:

بطالن بدرجة النعدام: ويكون االنعدام جزاء تخلف ركن من اأركان الت�سرف القانوين ال . 1
يت�سور وجود الت�سرف قانونًا بدونه.  ويف هذه احلالة، ال ميكن ت�سحيح العمل املنعدم باالإجازة 
الالحقة، وال يتقادم االنعدام فيظل ل�ساحب امل�سلحة القانونية اأن يتم�سك باالنعدام يف اأي وقت، 

وله اأن ميتنع عن تنفيذه دون اأن يعاقبه القانون على عدم تنفيذه.

انعقاده، . 2 اأركان  له  توفرت  الذي  العامة  ال�سلطة  عمل  الو�سف  هذا  ويلحق  املطلق:  البطالن 
ولكنه �سدر باملخالفة لل�سروط املو�سوعية اأو االإجرائية اجلوهرية التي يقررها القانون ل�سدوره 
�سحيحًا.  وهذا البطالن وفقًا ملا ا�ستقّر عليه الق�ساء يتاأثر مب�سي املدة، فاإذا م�سى وقت معقول 
اجلهة  تلغيه  اأو  تعدله  مل  اأو  الق�ساء  اأمام  امل�سلحة  اأ�سحاب  فيه  يطعن  اأن  دون  اإ�سداره  على 
املخت�سة د�ستوريًا به، فاإنه يرتب اآثاره التي ترتتب عادة على العمل امل�سروع، اأي يزول مع الوقت 
واملراكز  احلقوق  ال�ستقرار  وذلك  اآثاره،  احرتام  ويجب  املدة،  مب�سي  ح�سانة  ويكت�سب  العيب 

القانونية التي اأحدثها ذلك العمل، وبالتايل ال�ستقرار املجتمع.

البطالن الن�سبي: وهو و�سف يلحق العمل الذي ت�سوبه بع�س العيوب اخلا�سة؛ كاأهلية من قام . 3
به يف القيام به وفق اخت�سا�سه القانوين.  وهذا النوع ال يوؤدى اإىل بطالن الت�سرف تلقائيًا بقوة 
القانون، واإمنا ينتج اأثره متى مت احلكم باإبطاله.  وهو حمدود جدًا يف جمال القانون العام، ومنه 

القانون الد�ستوري.
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املبحث الثالث
مقرتحات ملعاجلة قانونية لآثار الزدواجية ال�سلبية

ملاذا التم�سك بامل�سروعية؟
امل�سروعية �سمانة لتوحيد ال�سلطات العامة. -
امل�سروعية �سمانة حلماية احلقوق واحلريات. -

ملا كان القانون هو اأداة تنظيم �سلوك االأفراد وممار�سة ال�سلطات العامة لالخت�سا�سات للحفاظ على 
ا�ستقرار املجتمع وكيانه ال�سيا�سي وح�سن �سري موؤ�س�ساته بانتظام واّطراد، فاإن ذلك يتطلب احلفاظ 
اأ�س�س تلك امل�سروعية، يتم ترتيب  على امل�سروعية القانونية الأعمال ال�سلطات العامة واالأفراد.  فعلى 
االأو�ساع العامة واملراكز القانونية العامة واخلا�سة يف الكيان ال�سيا�سي اأي يف جمتمع الدولة و�سلطاتها 
العامة.  ولكن قد حتدث للدولة ظروف ا�ستثنائية قاهرة جتد ال�سلطة القائمة على اإدارة ال�ساأن العام 
واإنكار كل االآثار التي ترتتب على ت�سرفاتها  خالل تلك الظروف ملزمة بالت�سرف، وال ميكن رف�س 
ا�ستنادًا اإىل قواعد امل�سروعية املو�سوعة للظروف العادية املنتظمة، ولذا تعرتف النظم املختلفة باالآثار 
ت�سوية  اال�ستثنائية، وحتاول  الظروف  تلك  العامة يف  لل�سلطات  املرتتبة على ممار�سات غري د�ستورية 

اإ�سكاليات بع�س اآثارها ال�سلبية التي مت�س اال�ستقرار يف الدولة.
ولكن هذه الظروف اال�ستثنائية ال تربر ازدواجية ال�سلطات العامة يف متثيل الكيان ال�سيا�سي الواحد، 
كما ال تربر اإهدار حقوق املت�سررين من خمالفة امل�سروعية وهو ما راعته دول درت بظروف �سبيهة يف 
احللول التي عاجلت بها االأمر.  ومن ذلك مثاًل نذكر ما دّونه الدكتور عبد الرزاق ال�سنهوري يف كتابه 
خمالفة الت�سريع للد�ستور )�سفحة 22( من اأنه قد »جرى العمل يف اإجنلرتا واأمريكا، اإذا اّتخذت 
اإجراءات غري د�ستورية اقت�ستها ال�سرورة، اأن ي�سدر بعد انتهاء حالة ال�سرورة هذه ما ي�سمى بقانون 
الت�سمينات ليربئ ال�سلطة التنفيذية من امل�سوؤولية عما اتخذته من اإجراءات غري د�ستورية، وحدث يف 
اأ�سدرت احلكومة يف غيبة الربملان مرا�سيم ت�سريعية اقت�ستها ال�سرورة، فاأ�سدر الربملان  اأن  فرن�سا 
بعد ذلك �سل�سلة من القوانني يف 30 من اآذار/مار�س 1915، ويف 1915/8/3، ن�س فيها على اأن هذه 
املرا�سيم الت�سريعية التي �سدرت يف حالة ال�سرورة يقرها الربملان بت�سريع لي�سبح لها قوة القانون من 

تاريخ �سدورها ...«.

وعليه، ميكن اأن نقرتح ت�سوية اآثار ما مت اّتخاذه من اأعمال قامت بها ال�سلطات العامة الفل�سطينية يف 
ظل االنق�سام وازدواج ال�سلطات العامة باإ�سناد االأمر اإىل:

املجل�س  - من  جديدة  بقوانني  العامة  ال�سلبية  االآثار  ملعاجلة  الفل�سطيني:  الت�سريعي  املجل�س 
الت�سريعي، وتعديل القوانني التي تقرر املحكمة الد�ستورية العليا خمالفتها للم�سروعية الد�ستورية، 
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واإ�سدار ت�سريع للت�سمينات لتعوي�س االآثار ال�سلبية التي نتجت عن االنق�سام واالآثار ال�سلبية الأعمال 
ال�سفة  يف  العامة  ال�سلطات  من  كاًل  اأن  حيث  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  العامة  ال�سلطات 
الغربية ويف قطاع غزة ال تعرتف كل منها باالأخرى، االأمر الذي عك�س حالة من االختالف حول 
اأيٍّ من اأعمال تلك ال�سلطات العامة املزدوجة ميثل امل�سروعية، االأمر الذي راح �سحيته كثري من 
االأفراد، وحلقت بهم اأ�سرار لي�س لهم يد فيها وتتحملها حالة ازدواجية ال�سلطات العامة، االأمر 

الذي ي�ستوجب اأن تتحمل ال�سلطة الوطنية امل�سوؤولية عن تلك االأ�سرار.

املحكمة الد�ستورية العليا: ت�سكيل حمكمة د�ستورية بطريقة ت�سمن ا�ستقالليتها لتقوم بالنظر يف  -
الطعون على د�ستورية القوانني املخالفة للم�سروعية الد�ستورية، وبيان كيفية معاجلة القوانني التي 
تقرر املحكمة الد�ستورية العليا عدم د�ستوريتها، واإعطاء املهلة للمجل�س الت�سريعي ليقوم بتعديل 
تلك القوانني -كليًا اأو جزئيًا- ح�سب املقت�سى.  ومن املهم اأن تراعي املحكمة الد�ستورية ما قد 
رئي�س  قرارات  وبخا�سة  د�ستوريتها،  لعدم  الت�سريعية  االأعمال  بع�س  باإلغاء  اأحكامها  عن  ينتج 
التي  ال�سرورة  اإىل حالة  ا�ستنادًا  رئا�سية  بقرارات  قوانني  باإ�سدار  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
نظمتها املادة )43( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، واألغى يف تلك القرارات 
القوانني ال�سابقة املنظمة لالأمر الوارد يف كلٍّ منها، فاإلغاء تلك القرارات بقوانني �سريتب فراغًا 
الد�ستورية  املحكمة  تكون  بقانون  والقرار  الرئا�سي،  القرار  األغاه  االأ�سلي  القانون  حيث  قانونيًا، 

األغته ملخالفته للقانون االأ�سا�سي فت�سبح احلالة بدون قانون ينظمها.

وباالإ�سافة اإىل ما تقدم اللجوء اإىل املحاكم الق�سائية  لتقوم بدورها املهم يف معاجلة االآثار ال�سلبية  -
الفردية الأعمال ال�سلطات العامة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة التي ال ميكن ح�سرها ومعاجلة 
اآثارها بت�سريع، عندما يتقدم اأ�سحاب امل�سلحة للطعن على ممار�سات ال�سلطات العامة يف ال�سفة 

وغزة ق�سائيًا اأمام حماكم ال�سلطة الق�سائية.

والق�سائية  - الد�ستورية  والقانونية  الت�سريعية  ال�سيا�سات  يف  اخلربة  ذوي  من  عمل  خلية  ت�سكيل 
ولتوحيد  لالنق�سام  ال�سلبية  االآثار  ملعاجلة  ت�سريعية  �سيا�سة  وو�سع  قانونيًا،  وطنية  لتاأ�سيل خطة 
ال�سلطات العامة الفل�سطينية وممار�ساتها.  وميكن لهذه اللجنة، ب�سفة عامة، االعتماد يف تاأ�سيل 

عملها قانونيًا باال�ستناد اإىل:

اال�ستناد اإىل نظرية املوظف الفعلي يف التكييف القانوين عند النظر اإىل اإمكانية االعرتاف باالآثار اأواًل. 
املرتتبة على ممار�سات ال�سلطات املزدوجة لوظائف ال�سلطات العامة يف ظل االنق�سام.

 اخلطوة العملية االأخرى التي ميكن للجنة عملها، هي القيام بتحليل الأعمال ال�سلطات العامة ثانيًا. 
الت�سريعية املزدوجة املتمثلة يف القرارات واملرا�سيم الرئا�سية والقرارات ال�سادرة عن احلكومة 
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وحتديد  باأحكامها،  املخاطبني  حيث  من  وت�سنيفها  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف 
اآثارها ال�سلبية، هل هو بعمل ت�سريعي اأم عن طريق جلوء  الطريق الذي ميكن �سلوكه ملعاجلة 
اآثارها  معاجلة  يف  ي�ساعد  فذلك  االإداري،  بالطريق  معاجلته  ميكن  اأو  الق�ساء،  اإىل  املت�سرر 
ال�سلبية التي اأفرزت مراكز قانونية فردية اأو جماعية متناق�سة، باال�ستناد اإىل نظرية املوظف 

الفعلي التي نو�سحها باخت�سار على النحو التايل.

اأوًل: ال�ستناد اإىل نظرية املوظف الفعلي
ملبداأ  باملخالفة  عامة  اخت�سا�سات  مبمار�سة  عامة  �سلطة  تقوم  عندما  اأنه  نذكر  النظرية  ولتو�سيح 
فاإن  متوفرة،  ال�سرورة  حالة  �سروط  تكون  اأن  دون  ال�سرورة،  حالة  اإىل  ذلك  يف  م�ستندة  امل�سروعية 
تقت�سي  املجتمع،  يف  واملعامالت  القانونية  واملراكز  واحلريات  احلقوق  ا�ستقرار  يف  العامة  امل�سلحة 
البحث عن عالج قانوين يراعي م�سالح املجتمع العامة واخلا�سة.  ومن جانبنا نرى اأن نظرية املوظف 
الفعلي ميكن اأن ت�ساهم يف احلل وت�سوية االآثار املرتتبة على ممار�سة االخت�سا�سات من �سلطات عامة 
غري خمت�سة قانونيًا بذلك، اأو جتاوزت امل�سروعية فيما قامت به من ممار�سات. ومن اجلدير ذكره اأن 
امل�سرع الفل�سطيني يف قانون الهيئات املحلية اأخذ بنتائج نظرية املوظف الفعلي، حني اأعرتف باالثار 
القانونية التي ترتتب على عمل ع�سو اأو اع�ساء املجل�س املحلي الذين ي�سدر بحقهم بعد قيامهم بالعمل 
قرارا يق�سي بابطال ع�سويتهم يف املجل�س. فقد ورد ن�س املادة )14( من القانون رقم 1 ل�سنة 1997 
ب�ساأن الهيئات املحلية الفل�سطينية على النحو التايل: »مبا اليتعار�س مع اأحكام القانون تعترب االجراءات 
اأتخذت يف حدود  قد  دامت  ما  قانونية  االع�ساء  اأو  الع�سو  قبل بطالن ع�سوية  املجل�س  اأتخذها  التي 
ال�سالحيات املحددة له قانونا«. ولذا، �سنحاول بيان نظرية املوظف الفعلي باخت�سار يف الفقرة التالية:

العامة،  املرافق  ا�ستمرار  انتظام  الد�ستورية املختلفة مبداأ �سمان دوام  النظم  املقر بها يف  املبادئ  من 
ويقت�سى هذا املبداأ يف الظروف اال�ستثنائية التي تتوقف فيها �سيادة القانون وامل�سروعية، االأخذ بنظرية 
املوظف الفعلي؛ اأي االعرتاف بعمل الهيئة اأو الفرد الذي ميار�س مظاهر لوظائف ال�سلطات العامة دون 
اأن يكون قد مت تقليده مهام تلك الوظائف ب�سورة قانونية ر�سمية باإ�سناد االخت�سا�سات له ح�سب االأ�سول 
من ال�سلطة املخت�سة وفقًا للطريقة التي يحددها الد�ستور والقوانني التي تنظم ذلك يف الظروف العادية.

وقد عرفت النظم القانونية نظرية املوظف الفعلي، تلك النظرية التي تعرتف باالآثار القانونية لعمل 
وللنظرية تطبيقات  القانونية.   االأ�سول  اإليه مهام وظيفة عامة ح�سب  ت�سند  الذي مل  الفعلي  املوظف 

اأي�سًا يف الظروف العادية، باالإ�سافة اإىل اأنها ميكن اأن تقوم بدور رئي�سي يف الظروف اال�ستثنائية.

ولتو�سيح ما ميكن اأن تقوم به هذه النظرية يف الظروف العادية، ويف حالة ال�سرورة اال�ستثنائية، ن�سري 
اإىل ذلك باخت�سار يف الفقرة التالية:
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نظرية املوظف الفعلي يف الظروف العاديةأ. 
يتم االعرتاف باالآثار القانونية لعمل املوظف العام يف الظروف العادية ا�ستنادًا اإىل االأو�ساع الظاهرة 
املتعاملني معه،  نظر  يقوم مبهام وظيفة عامة هو موظف عام يف  �سخ�س  فكل  العادية،  الظروف  يف 
وال ميكنهم -ولي�س مطلوبًا من كل منهم عند التعامل معه- اأن يطلب منه اإثبات اأنه موظف ر�سمي مت 
تعيينه بالطريق القانوين وميار�س اخت�سا�سات اأ�سندت اإليه د�ستوريًا، اأو مبا يتفق والد�ستور، ولذلك 
فاإن التعيني ل�سخ�س يف اإحدى الوظائف العامة على نحو خمالف للقانون اأو انتخاب هيئة عامة تتوىل 
اأو تلك الهيئة العامة مبزاولة اأعمال  اخت�سا�سات عامة على نحو غري م�سروع، ثم قيام هذا املوظف 
ال�سفة  اأو  املوظف  �سفة  زوال  يتم  اأن  اإىل  القانونية  اآثاره  ينتج  لها،  انتخبت  التي  الهيئة  اأو  الوظيفة 
يف  املطعون  الهيئة  اأو  املوظف  اأعمال  تعترب  اأن  تق�سي  ال�سرورة  فاإن  ق�سائي،  بحكم  للهيئة  التمثيلية 
�سحة اإ�سناد ال�سلطة له/لها م�سروعة طاملا اأنها غري م�سوبة باأحد اأوجه عدم امل�سروعية االأخرى، وتعترب 
كاأنها �سادرة عن موظف مت تعيينه على نحو قانوين، اأو من هيئة مت اإ�سناد ال�سلطة لها وباخت�سا�ساتها 

الوظيفية بالطريق القانوين.
اإ�سناد  يف  عيب  ورد  عام  موظف  عمل  على  املرتتبة  االآثار  بقانونية  االعرتاف  يف  املبداأ  هذا  واعتماد 
حماية  اأجل  من  جاء  عيب  اإليها  ال�سلطة  اإ�سناد  �ساب  التي  التمثيلية  الهيئة  اأو  اإليه،  العامة  الوظيفة 
يرتبها  التي  باالآثار  االعرتاف  يتم  مل  اإذا  لالأ�سرار،  تتعر�س  التي  الغري  وم�سالح  العامة،  امل�سالح 
عمل ذلك املوظف اأو الهيئة، اللذين مت اإ�سناد ال�سلطة لهما بطريق معيب قانونًا.  ومفاد ذلك اأن يتم 
له االخت�سا�سات بطريق  اأ�سندت  االأعمال �سادرة من خمت�س  تلك  اأن  لو  االآثار كما  بتلك  االعرتاف 

�سحيح قانونًا، الأن عدم االعرتاف بها من �ساأنه اأن يهدد دوام �سري املرافق العامة بانتظام واّطراد.

نظرية املوظف الفعلي يف الظروف ال�ستثنائيةب. 
وقد حتدث للدولة ظروف غري عادية ا�ستثنائية مل يتوقعها امل�سرع، ومل ينظمها بقواعد حتكمها كحالة 
احلرب، اأو حدوث ثورة، اأو حلول كارثة طبيعية كربى.  ويف التطبيق العملي يف النظم املختلفة ملواجهة 
تلك احلالة، اأخذ ب�سفة عامة بفكرة نظرية املوظف الفعلي، وذلك �سمانًا ل�سري املرافق العامة ا�ستنادًا 
اإىل فكرة ال�سرورة، وهو �سند خمتلف عن �سند نظرية املوظف الفعلي يف الظروف العادية، حيث يف 
االأخرية يتم اال�ستناد فيها اإىل فكرة االأو�ساع الظاهرة كما اأ�سرنا يف الفقرة ال�سابقة.  اأما يف الظروف 
اال�ستثنائية، فيتم التعامل مع ال�سخ�س الذي ميار�س اخت�سا�سات وظيفة عامة لل�سرورة، مع العلم اأنه 

لي�س موظفًا عامًا �ساحب اخت�سا�س باأعمال الوظيفة العامة التي قام بها.
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الثار  حيث  من  املزدوجة  العامة  ال�سلطات  لأعمال  حتليل  ثانيًا: 
القانونية

ولت�سوية االآثار العديدة التي ال ميكن ح�سرها، الناجتة عما مت اّتخاذه من اأعمال قامت بها ال�سلطات 
العامة الفل�سطينية يف ظل االنق�سام وازدواج ال�سلطات العامة، يجب القيام بتحليل الأعمال ال�سلطات 
باأحكامها،  املخاطبني  حيث  من  وت�سنيفها  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  املزدوجة  العامة 

ومعاجلة اآثارها التي اأفرزت مراكز قانونية فردية اأو جماعية.

وذلك كله من اأجل ا�ستكمال واإعادة حالة ان�سجام الت�سريعات الفل�سطينية د�ستوريًا التي بداأتها ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية منذ دخولها اإىل ال�سفة الغربية وقطاع غزة �سنة 1994، ومعاجلة االآثار القانونية 
التي ترتبت على اختالف الت�سريعات، واالعتداء على النظام القانوين، و�سلب املجل�س الت�سريعي وظيفته 
االأ�سا�سية بالت�سريع يف ظل االنق�سام وازدواج ال�سلطات العامة الفل�سطينية، ومعاجلة تلك االآثار التي 
اأنتجت حقوقًا والتزامات ومراكز قانونية مت اكت�سابها من هذه الت�سريعات املختلفة من �سلطات عامة 
يف ال�سفة الغربية، واأخرى يف قطاع غزة.  وحتى يتم انتظام �سري احلياة اخلا�سة والعامة يف ظل �سيادة 
نظام قانوين وكيان �سيا�سي واحد ت�ستقر فيه املراكز القانونية واحلقوق وااللتزامات، ال بد من التفكري 
املتاأين الذي ياأخذ يف االعتبار امل�سالح العامة واحلقوق والواجبات واملراكز القانونية التي مت اكت�سابها 
وال�سلطة  التنفيذية  وال�سلطة  الت�سريعي  املجل�س  ي�سرع اجلميع:  واأن  الت�سريعية،  الفو�سى  يف ظل هذه 
الق�سائية، كل يف جمال اخت�سا�سه، بت�سحيح االأو�ساع القانونية، وذلك مبوجب ت�سريع ي�سدر يبني 
الهدف واملنهاج الذي على جميع ال�سلطات العامة واالأفراد �سلوكه لت�سحيح االآثار ال�سلبية.  وميكن يل 

تقدمي جمموعة اأفكار ميكن اأن ت�ساهم يف اإيجاد اآلية لت�سوية االآثار ال�سلبية اأجملها يف التايل:

اأواًل: قبل كل �سيء اأن تتوافر االإرادة ال�سيا�سية لدى القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية ولدى ال�سلطة الت�سريعية 
االأ�سيلة واملفو�سة د�ستوريًا، ولدى ال�سلطة التنفيذية، ولدى ال�سلطة الق�سائية، وذلك يف ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة، لتحقيق وحدة الكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني، وتوحيد النظم القانونية، ولتحقيق امل�ساواة 
اأمام القانون الواحد بني جميع املخاطبني باالأحكام القانونية ذاتها، ولعالج االآثار ال�سلبية لالأعمال غري 
الد�ستورية وغري القانونية ب�سفة عامة لل�سلطات الفل�سطينية، وذلك الإنهاء ازدواجية ال�سلطات العامة 
الفل�سطينية، واإنهاء االزدواجية يف املعايري يف االأحكام التي تنظم املو�سوع الواحد يف كل من ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة.

ثانيًا: عودة املجل�س الت�سريعي لالنعقاد ليقوم بالدور الت�سريعي الالزم لالإ�سالح؛ فاملجل�س الت�سريعي 
هو املخت�س د�ستوريًا بالوظيفية الت�سريعية، وعليه العبء االأكرب يف ت�سح�سح احلالة الت�سريعية، مع 
اأخذه يف االعتبار يف معاجلته فو�سى احلالة الت�سريعية، احلقوق وااللتزامات واملراكز القانونية التي 
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الت�سريعي  املجل�س  بها  قام  التي  الت�سريعية  واالأعمال  الرئا�سية  واملرا�سيم  القرارات  تلك  وفق  ن�ساأت 
واحلكومة يف قطاع غزة، واحلكومة يف رام اهلل.

وحتى يتمكن املجل�س الت�سريعي املوحد بكامل اأع�سائه يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة من فح�س تلك 
وجعلها  وت�سحيحها،  رف�سها،  اأو  بقبولها،  ب�ساأنها  الد�ستورية  القرارات  واّتخاذ  الت�سريعية،  االأعمال 
تن�سجم مع القانون االأ�سا�سي دون اإهدار امل�سالح التي اأن�ساأتها.  وهذا يتطلب القيام باخلطوات التالية:

دعوة املجل�س الت�سريعي لالنعقاد وتهيئة الظروف لعمله، وعدم التعر�س له ماديًا ملنع انعقاده. -

الوريث  - هو  ومن  الوطني،  امل�سروع  ميثل  من  على  ال�سيا�سية  القوى  �سراع  عن  باملجل�س  االبتعاد 
ال�سرعي لقيادة ال�سعب الفل�سطيني.

وقف االعتداء على اخت�سا�سات املجل�س الت�سريعية من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية، واحلكومتني  -
يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

مراجعة كل عمل ت�سريعي مت يف الفرتة من 2007 – 2012 على حدة، ومعاجلة اآثاره ب�سفة عامة  -
اإذا كان ذلك ممكنًا، اأو ب�سورة فردية اإذا كانت اآثار العمل الت�سريعي الذي يقوم املجل�س الت�سريعي 
اآلية  الت�سريعي  املجل�س  لي�سع  اآخر،  اإىل  فرد  وتختلف من  مبراجعته متعددة ال ميكن ح�سرها، 
ت�سريعية اإىل جانب حق كل �ساحب م�سلحة قانونية يف اللجوء اإىل الق�ساء ملعاجلة اآثار كل حالة.  

وميكن اال�ستئنا�س باخلطوات التالية:

Ó  )1( بالن�سبة للمرا�سيم الرئا�سية اأو القرارات بقوانني التي مل تطبق بعد مثل القرار الرئا�سي رقم
ل�سنة 2007 ب�ساأن االنتخابات، ميكن للمجل�س الت�سريعي اأن يقره كما هو اأو مع التعديل، في�سبح 
بقوانني،  القرارات  تلك  الت�سريعي  املجل�س  يلغي  اأن  اأو  امل�سروعية،  عدم  �سبهة  وتنتهي  قانونًا 
وبخا�سة اأن تلك القرارات بقوانني ن�س فيها على وجوب عر�سها على املجل�س الت�سريعي يف اأول 
للمادة )43( من  وفقًا  فاإنها  الت�سريعي  املجل�س  تعر�س على  اإذا مل  واإال  يعقدها،  قانونية  جل�سة 
القانون االأ�سا�سي يزول ما كان لها من قوة القانون.  ويف حالة عر�سها على املجل�س الت�سريعي 
بعد  يعقده  الت�سريعي  للمجل�س  اجتماع  اأول  على  عر�سها  عدم  حالة  يف  اأو  لها،  اإقراره  وعدم 
�سدورها، يزول وجودها القانوين وتنتهي اإلزاميتها، وحتى ال يحدث فراغ قانوين بزوال القرار 
يقرر  اأن  اإما  الت�سريعي  املجل�س  على  علية،  ال�سابق  للقانون  بقانون  القرار  ذلك  واإلغاء  بقانون، 
عودة العمل بالقانون ال�سابق الذي األغاه القرار الرئا�سي بقانون، واإما و�سع قانون جديد اأو تعديل 

القدمي جزئيًا.

Ó  اأما بالن�سبة للقرارات الرئا�سية التي تخاطب فردًا اأو اأفرادًا حمددين، فاإما اأن يتم ت�سويب اأو�ساعهم
ومراكزهم بقرارات فردية، واإما ي�سدر املجل�س الت�سريعي قانونًا ب�سمان ت�سوية ما حلق بكل منهم 
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اأ�سرار.   لت�سوية مركزه القانوين، وجرب ما حلقه من  اإىل اجلهة املخت�سة  اأ�سرار عندما يلجاأ  من 
اأو فئة من املوظفني من  واملثال لتلك احلالة القرارات ال�سادرة بف�سل موظف اأو موظفني معينني 
حق  اإعطائهم  ودون  القانوين،  الطريق  بغري  العمومية  الوظيفة  من  معينة  �سيا�سية  قوى  اأو  ف�سيل 
الدفاع عن اأنف�سهم، بزعم اال�ستناد اإىل حالة ال�سرورة الناجتة عن االنقالب، اأو بزعم اأنهم غري 

ملتزمني بال�سرعية كما جاء يف قرار جمل�س الوزراء يف رام اهلل رقم 80 ل�سنة 2007.

Ó  وبالن�سبة للقرارات بقوانني التي جرمت االنتماء ال�سيا�سي لف�سيل �سيا�سي ما، وذلك باملخالفة
للم�سروعية الد�ستورية التي متنع التمييز ا�ستنادا اإىل املعتقد ال�سيا�سي فيقوم املجل�س الت�سريعي 
باإلغائها مع �سمان املت�سررين منها، اإما باإعادة احلال اإىل ما كان عليه واإما اإذا ا�ستحال ذلك 
اأو  ق�سائية  اأحكام  بحقهم  �سدرت  من  ذلك  ومثال  بهم،  حلقت  التي  االأ�سرار  تعوي�س  فيكون 
قرارات من ال�سابطة الق�سائية بحجز حرياتهم ومت تنفيذها ا�ستنادًا اإىل تلك القرارات بقانون.

واإجمااًل، ي�سع املجل�س الت�سريعي الت�سريعات الالزمة لت�سوية االآثار ال�سلبية فيما ال ميكن ت�سويته عن 
طريق ال�سلطة التنفيذية اأو ال�سلطة الق�سائية.

ثالثــًا: قيــام املحكمــة الد�ستوريــة واملحاكــم الق�سائيــة بدورهــا يف 
اإعــادة امل�سروعية وحماية الخت�سا�ســات لل�سلطات العامة واحلقوق 

واحلريات العامة ولالفراد
املحكمة  تقوم  الت�سريعية،  احلالة  فو�سى  ومعاجلة  ت�سحيح  يف  الت�سريعي  املجل�س  لدور  وا�ستكمااًل 
يف  الد�ستورية  على  الرقابة  يف  االأ�سا�سي  بدورها  عامة،  ب�سفة  واملحاكم  خا�سة،  ب�سفة  الد�ستورية 
ممار�سة االخت�سا�سات واحلقوق واحلريات، واحلفاظ على ال�سرعية الد�ستورية و�سيادة القانون على 
االأفراد وال�سلطات العامة، فاإذا ما رفع اإليها اأمر النظر يف د�ستورية اأيٍّ من تلك االأعمال الت�سريعية، 
فعليها اأن تعالج اخللل الت�سريعي مبا�سرة باإلغاء القرارات املخالفة د�ستوريًا للقانون االأ�سا�سي اإذا مل 
يرتب  وكان  ت�سريعي،  عمل  اأّي  اإلغاء  قررت  اإذا  اأما  واحلقوق،  املراكز  تعار�س  فو�سى  ذلك  عن  ينتج 
للمجل�س  حمددة  مهلة  فتعطي  الت�سريعية،  االأعمال  لتلك  وفقًا  اكت�سابها  مت  وم�سالح  حلقوق  اإهدارًا 
الت�سريعي ليتمكن من معاجلة االآثار القانونية التي رتبها ذلك العمل الت�سريعي الذي قررت املحكمة 
الد�ستورية عدم د�ستوريته.  واإجمااًل ميكن للمحاكم القيام بدور اأ�سا�سي يف تعديل االآثار ال�سلبية الفردية 
وت�سوية املراكز املتعار�سة باأحكام ق�سائية فيما يرفعه اأ�سحاب امل�سالح املت�سررين من املمار�سات غري 

امل�سروعة يف ظل االنق�سام.
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ولكن، لكي حتقق املحكمة الد�ستورية واملحاكم الق�سائية عامة ما تقدم، فاإنني اأذكر مبا كتبه الفقيه 
القانوين الفرن�سي االأ�ستاذ العميد »ديجيه« يف اجلزء الثالث من مب�سوطة يف القانون الد�ستوري الطبعة 
الثانية يف ال�سفحة 553/552 منه: »ي�سود مبداأ امل�سروعية جميع نواحي القانون احلديث ... ولكن حتى 
يتاح لهذا املبداأ اأن ينتج كل اآثاره، يجب الت�سليم مببداأ ثاٍن يكمله، وهو �سروري مثله، اإذ اأن االإخالل به 
ي�سري مببداأ امل�سروعية اإىل العدم.  ففي كل البالد املتح�سرة التي تعي�س يف ظل نظام قانوين، يجب 
اأن تقوم جهات ق�سائية ذات نظام متني، تتاألف من رجال ذوي كفاية يكونون م�ستقلني كل اال�ستقالل 
عن ال�سلطة ال�سيا�سية، ويجب االعرتاف باأن االأحكام التي ت�سدر من هذه اجلهات هي اأحكام واجبة 
اإىل  الربملان  كانت، من  ا  اأيَّ العامة  الهيئات  ال�سواء، وعلى جميع  واملحكوم على  االحرتام من احلاكم 

اأ�سغر جمل�س حملي، ومن رئي�س الدولة اإىل اأ�سغر املوظفني �ساأنًا، اأن ي�سلموا بوجوب احرتامها«.

رابعًا: ت�سكيل حكومة وحدة وطنية تتقيد يف عملها بالقانون الأ�سا�سي
اأن ت�سكيل حكومة واحدة الإنهاء ازدواجية ال�سلطة التنفيذية كخطوة اأولية الأي اإ�سالح لالآثار ال�سلبية 
التي اأحدثها االنق�سام، ولتوحيد ال�سلطات العامة والكيانية ال�سيا�سية الفل�سطينية، فوجود حكومة يف 
للمخالفات  وم�سدر  الفل�سطينية،  العامة  ال�سلطات  الزدواجية  جت�سيد  هو  ال�سفة،  يف  واأخرى  غزة، 
للم�سروعية، واأن تتقيد احلكومة املوحدة بوظيفتها الالئحية املحددة يف القانون االأ�سا�سي، وتتوقف عن 
امل�سا�س بالقوانني باللوائح التي ت�سدرها وتنطوي على تعديل اأو اإلغاء لن�سو�س يف القانون، ولعل املثال 

البارز عمل احلكومة يف رام اهلل يف املجال ال�سريبي.

اىل  الت�سريعية  الوظيفة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  يعيد  اأن  خام�سًا: 
�ساحب الخت�سا�س بها د�ستوريًا.

واأن ال ي�ستعمل االخت�سا�س اال�ستثنائي له بالت�سريع املوؤقت حلالة ال�سرورة اإال يف احلاالت التي تتوفر 
دها القانون االأ�سا�سي �سراحة على �سبيل احل�سر، والتي ال يقا�س عليها،  فيها �سروط ال�سرورة التي عدَّ

وال يتو�سع يف تف�سريها.
واأن يقوم رئي�س ال�سلطة الوطنية بدور متعاون وم�ساند لل�سلطات العامة االأخرى لعالج االآثار ال�سلبية 
للممار�سات اخلاطئة لبع�س ال�سلطات االإدارية العامة.  فعلى �سبيل املثال، اأن ي�ستعمل �سلطته الد�ستورية 
قرارات  اإىل  ا�ستنادًا  موؤ�س�سات  اأو  اأفراد  على  وقعت  التي  العقوبات  عن  واجلزئي  الكلي  العفو  يف 

بقوانين�سدرت باملخالفة لقواعد االخت�سا�س التي حددها القانون االأ�سا�سي.
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مقدمة
االأ�سل اأن ال�سلطة الت�سريعية هي �ساحبة االخت�سا�س بو�سع القوانني التي حتتاجها الدولة، لكن هذه 
ال�سلطة ال تكون يف حالة انعقاد دائم، وميكن اأن تواجه الدولة خالل الفرتات التي تكون فيها ال�سلطة 
الت�سريعية غائبة ظروفًا ا�ستثنائية بحاجة اإىل معاجلتها والت�سدي لها؛ اأي اإىل اإ�سدار قوانني تت�سف 
ب�سفة اال�ستعجال، ولذلك اجتهت د�ساتري خمتلف الدول اإىل االعرتاف لرئي�س الدولة ب�سلطة اإ�سدار 

قرارات تكون لها قوة القانون ملواجهة هذه الظروف �سمن حدود و�سروط وردت يف هذه الد�ساتري.)1(

اأدت اأحداث غزة اإىل خلق حالة قانونية غري م�سبوقة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، ب�سبب عدم قدرة 
املجل�س الت�سريعي على االنعقاد، بالتايل غابت احلياة النيابية، وغابت �سلطة الت�سريع التي تعد القلب 
الناب�س ملكونات اأي كيان �سيا�سي، ما �سّكل حالة ا�ستثنائية يف ظل ظروف اال�ستحالة التي متنع املجل�س 
بوظيفتي  التنفيذية  ال�سلطة  انفراد  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  اإليه،  املوكلة  الت�سريعي من ممار�سة مهماته 

الت�سريع والتنفيذ.

ومنذ العام 2007، ورئي�س ال�سلطة الوطنية يقوم باإ�سدار قرارات لها قوة القانون،)2(ا�ستنادًا اإىل مفهوم 
حالة ال�سرورة، وفقًا الأحكام املادة )43( من القانون االأ�سا�سي.

القرار  وهو  الرئي�س،  اأ�سدرها  التي  القرارات  اأحد هذه  على  الدرا�سة  ال�سوء يف هذه  ت�سليط  و�سيتم 
بقانون رقم )6( ل�سنة 2008 ب�ساأن تعديل قانون ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية.)3(

وبالرجوع اإىل قوانني ال�سركات املطبقة يف فل�سطني جند اأنها متعددة؛ اإذ يطبق يف ال�سفة الغربية قانون 
 )5(،1929 ل�سنة   )18( رقم  ال�سركات  قانون  غزة  ويف   )4(،1964 ل�سنة   )12( رقم  االأردين  ال�سركات 
ع�سري  قانون  لو�سع  عدة  حماوالت  جرت  1930،)6(وقد  ل�سنة   )19( رقم  العادية  ال�سركات  وقانون 
)1( عادل الطبطبائي، »�سلطة جمل�س االأمة يف تعديل املرا�سيم بقانون قبل الت�سويت عليها«، جملة احلقوق، جملد 18، العدد 

3، 1994،  �س 13.
)2( ي�سار اإىل اأن هذه الت�سريعات ت�سمى يف االأردن اأنظمة ال�سرورة اأو القوانني املوؤقتة، وهو يثري اللب�س اأحيانًا من حيث طبيعة 
هذه الت�سريعات وقوتها، فهي اأنظمة الأنها �سادرة عن اجلهاز التنفيذي يف البلد ولي�س الربملان، وهي موؤقتة؛ اأي اأنه يجب عر�سها 
على الربملان يف اأول جل�سه له الإقرارها، اإال اأن هذا ال يعني اأن القوانني املوؤقتة تختلف من حيث الهرمية واملكانة عن القانون العادي 

ال�سادر عن الربملان، لذلك فاإن ا�ستعمال م�سطلح قرار بقانون اأو قرار بقوة القانون جاء ليعرب بطريقة اأف�سل عن هذا الواقع.
)3( قرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2008 ب�ساأن تعديل قانون ال�سركات، املن�سور على ال�سفحة )6( من عدد الوقائع الفل�سطينية 

رقم )76(، بتاريخ 2008/6/20.
)4( قانون ال�سركات رقم )12( ل�سنة 1964، املن�سور على ال�سفحة )493( من عدد اجلريدة الر�سمية االأردنية رقم )1757(، 

بتاريخ 1964/5/3..
)5( قانون ال�سركات رقم )18( ل�سنة 1929، املن�سور على ال�سفحة )181( من عدد جمموعة درايتون رقم )22(، بتاريخ 

.1937/1/22
)6( قانون ال�سركات رقم )19( ل�سنة 1930، املن�سور على ال�سفحة )1193( من عدد جمموعة درايتون رقم )103(، بتاريخ 

.1937/1/22
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التطورات  مع  لتتنا�سب  ال�سارية وحتديثها  ال�سركات  قوانني  توحيد  على  يعمل  فل�سطني،  لل�سركات يف 
ال�سيا�سية واالقت�سادية املحلية واالإقليمية والعاملية، ويكون جاذبًا لال�ستثمار، وكان اآخر هذه املحاوالت 

هو م�سروع قانون ال�سركات الفل�سطيني ل�سنة 2011 .

وقد اأدرك امل�سرع الفل�سطيني اأهمية االإ�سراع يف اإ�سدار هذا القانون، ولكن -ب�سبب الظروف ال�سيا�سية 
ب�ساأن   2008 ل�سنة  بقانون  قرارًا  املقابل  يف  واأ�سدر  اخلطوة،  هذه  اتخاذ  يف  الرتيث  ارتاأى  الراهنة- 
تعديل قانون ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية، باالعتماد على املادة )43( من القانون االأ�سا�سي، 
ومبوجب هذا القرار مت اإدخال تعديالت على قانون ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية، وا�ستحدث 

اأنواع �سركات جديدة.

تتمثل اإ�سكالية الدرا�سة يف بيان مدى انطباق معايري حالة ال�سرورة على القرار بقانون املعّدل لقانون 
ال�سركات، باالإ�سافة اإىل معرفة م�سري املراكز القانونية املرتتبة عليه يف حال عدم اإقراره من املجل�س 

الت�سريعي، اأو يف حالة اإ�سدار م�سروع قانون ال�سركات عن طريق القرار بقانون.

ال�سفة  يف  ال�ساري  ال�سركات  لقانون  املعّدل  بقانون  القرار  حتليل  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف  وعليه، 
الغربية، وبيان اأهميته، واحلاجة اأو ال�سرورة الإ�سداره، وذلك ببيان اأنواع ال�سركات التي ا�ستحدثها، 
والتعديالت التي اأ�سافها على القانون ال�ساري، وذلك بهدف معرفة مدى انطباق معايري حالة ال�سرورة 

على هذا القرار، باالإ�سافة اإىل بيان مدى حاجة البيئة القانونية لهذا القرار.

اإىل الرتكيز على م�سري القرار بقانون واملراكز القانونية املرتتبة عليه يف حالة  كما تهدف الدرا�سة 
عدم اإقراره من املجل�س الت�سريعي، اأو يف حالة اإ�سدار م�سروع قانون ال�سركات عن طريق القرار بقانون، 
هذه  ملعاجلة  املقرتحة  القانونية  واحللول  اإقراراه  عدم  على  املرتتبة  االإ�سكاليات  بيان  اإىل  باالإ�سافة 

االإ�سكاليات.
وبناًء على ما �سبق، �ستقدم هذه الدرا�سة اإجابات عن الت�ساوؤالت التالية:

ما مدى انطباق معايري حالة ال�سرورة على القرار بقانون املعّدل لقانون ال�سركات؟ -
ما هي مربرات اإ�سداره؟ وما هي االأحكام التي ا�ستحدثها؟ -
ما هي املراكز القانونية التي ترتبت بناًء عليه؟ وما م�سري هذه املراكز يف حال عدم اإقرار القرار  -

القرار  ال�سركات عن طريق  قانون  م�سروع  اإ�سدار  اأو يف حال مت  الت�سريعي  املجل�س  من  بقانون 
قانون  م�سروع  اإ�سدار  د�ستورية  مدى  ما  مهم؛  اآخر  ت�ساوؤل  يطرح  تقدم  ما  على  وبناًء  بقانون؟ 

ال�سركات عن طريق قرار بقانون؟

بغية حتقيق اأكرب قدر من الفائدة، �سنقوم باالإجابة عن هذه االأ�سئلة من خالل اعتماد املنهج الو�سفي 
التحليلي يف اإعداد هذه الدرا�سة يف جميع اأجزائها، وذلك بتحليل ن�سو�س القرار بقانون ل�سنة 2008 
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املعدل لقانون ال�سركات، والقانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003،)7( اإ�سافة اإىل القوانني االأخرى ذات 
العالقة باملو�سوع، كما �سيتم حتليل القرارات الق�سائية املعاجلة ملو�سوع الدرا�سة.

ومربرات  خلفية  عن  للحديث  االأول  املبحث  نخ�س�س  مبحثني:  يف  الدرا�سة  مو�سوع  معاجلة  و�ستتم 
جديدة،  اأحكام  من  ا�ستحدثه  وما  له،  احلاجة  وعن  ال�سركات،  لقانون  املعّدل  بقانون  القرار  اإ�سدار 

ومدى انطباق معايري حالة ال�سرورة عليه.

اأما املبحث الثاين فنخ�س�سه لبيان االآثار القانونية املرتتبة على القرار بقانون املعّدل لقانون ال�سركات، 
وذلك بتو�سيح م�سري املراكز القانونية التي ترتبت بناًء عليه يف حال اإقراره اأو عدم اإقراره من املجل�س 
الت�سريعي، اأو يف حالة مت اإ�سدار م�سروع قانون ال�سركات عن طريق القرار بقانون، كما �سي�سلط ال�سوء 
وجهات  ببيان  وذلك  بقانون،  القرار  طريق  عن  ال�سركات  قانون  م�سروع  اإ�سدار  د�ستورية  مدى  على 

النظر حول اإ�سداره، والنتائج املرتتبة على ذلك.

بتاريخ  الفل�سطينية »عدد ممتاز«،  الوقائع  ال�سفحة )5( من عدد  املن�سور على  ل�سنة 2003،  املعدل  االأ�سا�سي  القانون   )7(
.2003/3/19
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املبحث الأول
خلفية ومربرات اإ�سدار القرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2008 

ب�ساأن تعديل قانون ال�سركات
اأ�سدر رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قرارًا بقانون بتاريخ 2008/6/20 بتعديل قانون ال�سركات 
املادة )43( من  اأحكام  اإىل  اإ�سداره  الغربية، م�ستندًا يف  ال�سفة  ال�ساري يف  ل�سنة 1964  رقم )12( 
القانون االأ�سا�سي املعدل )ال�سالحيات اال�ستثنائية للرئي�س يف الت�سريع(، واإىل قانون ال�سركات املذكور 
اأنواع �سركات  وتعديالته، واإىل تن�سيب جمل�س الوزراء بتاريخ 2008/4/28، الذي مبوجبه مت اإ�سافة 

جديدة، وتعديل بع�س اأحكام قانون ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية.

ولتو�سيح مدى انطباق حالة ال�سرورة على القرار املعّدل لقانون ال�سركات، �سنبحث يف املطلب االأول 
مربرات اإ�سداره ومدى احلاجة اإليه، مع بيان االأحكام التي ا�ستحدثها، اأما املطلب الثاين ف�سنخ�س�سه 

لتو�سيح مدى انطباق حالة ال�سرورة عليه.

ال�سركات  لقانون  املعّدل  بقانون  القرار  اإ�سدار  مربرات  الأول:  املطلب 
والأحكام امل�ستحدثة فيه

تعاين قوانني ال�سركات ال�سارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة من العديد من امل�سكالت، اأبرزها اأنها 
اأ�سبحت قدمية جدًا، وبالتايل مل تعد تواكب كثريًا من التطورات ال�سيا�سية واالقت�سادية املهمة.  ولذلك 
اال�ستثمارية،  البيئة  وي�سهم يف حت�سني  يعمل على حتديثها،  قانون حديث  برزت حاجة ملحة ل�سدور 
ويعمل على توحيد القوانني ال�سارية، اإال اأنه وب�سبب اأحداث غزة واالنق�سام، وما ترتب على ذلك من 
تعطيل للمجل�س الت�سريعي، اأدى ذلك اإىل �سعوبة اإ�سدار القانون، واأ�سدر باملقابل قرار بقانون ل�سنة 

ل بع�س من اأحكامه. 2008 املعدل لقانون ال�سركات ل�سنة 1964، الذي مبوجبه ُعدِّ

الفرع الأول: مربرات اإ�سدار القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات واحلاجة له
تتمثل مربرات اإ�سدار القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات فيما يلي:)8(

ِقدم قانون ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية؛ حيث م�سى على اإ�سداره حوايل 48 عامًا، وخالل . 1
مواكبًا  يعد  مل  اأنه  كما  املهمة،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  التطورات  من  العديد  حدثت  املدة  هذه 
وموائمًا للقوانني االقت�سادية ذات العالقة املطبقة يف ال�سفة الغربية، التي تتعار�س العديد من 

)8( مقابلة مع نظام اأيوب، مراقب ال�سركات- وزارة االقت�ساد الوطني، اأجريت املقابلة يف مقر وزارة االقت�ساد الوطني-رام 
اهلل، يوم االأحد، بتاريخ 2012/9/9، ال�ساعة 8:30 �سباحًا.
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القانون،  على هذا  تعديالت  اإ�سدار  اإىل  اأ�سبح هناك حاجة  لذلك  القوانني،  مع هذه  ن�سو�سه 
ب�سكل ي�ساعد وي�ساهم يف تنظيم عمل ال�سركات.

اإ�سدار . 2 العمل على  اإذ مت  اال�ستثمار،  ت�سجيع  ال�ساري، وذلك بهدف  القانون  تعديل  اإىل  احلاجة 
ل�سنة  الفل�سطيني  اال�ستثمار  ملوؤمتر  التح�سري  اأعقاب  ال�سركات يف  لقانون  املعدل  بقانون  القرار 
2008 يف بيت حلم؛ اإذ كان يهدف هذا املوؤمتر اإىل ح�سد اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية، ولذلك 
كان ال بد من تعديل على القانون ال�ساري لي�سبح مواكبًا للتطورات االقت�سادية، واأي�سًا ليوفر بيئة 

ا�ستثمارية مالئمة وجاذبة لال�ستثمار »ا�ستقطاب روؤو�س االأموال«.
الرغم . 3 على  القاب�سة  ال�سركة  الأحكام  الغربية  ال�سفة  يف  ال�ساري  ال�سركات  قانون  تنظيم  عدم 

من وجود �سركتني قائمتني قبل �سدور القرار بقانون، وهما: �سركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار 
)باديكو(، وال�سركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار املحدودة »القاب�سة« )اأبيك(، حيث اأن هاتني 
ال�سركتني �سجلتا يف وزارة االقت�ساد على اأنهما �سركات اأجنبية، ولذلك كان ال بد من الن�س على 

اأحكام ال�سركة القاب�سة لتنظيم عملهما.
احلاجة اإىل تنظيم عمل ال�سركات لالأ�سخا�س املتماثلني اأو املتكاملني يف املهن، مثل مهنة املحامني، . 4

واملهند�سني، وغريهما من املهن.  واأي�سًا احلاجة اإىل تنظيم عمل ال�سركات غري الربحية، وذلك 
يف ظل اإجازة قانون ال�سركات ال�ساري يف قطاع غزة بت�سجيل �سركات غري ربحية، حيث كان يتم 
ت�سجيل ال�سركة يف قطاع غزة فيما متار�س عملها يف ال�سفة الغربية، وذلك هربًا من رقابة مراقب 
ال�سركات، الأن الرقابة على ال�سركات يف قطاع غزة اأ�سعف منها يف ال�سفة الغربية، ولذلك جاء 

القرار بقانون لينظم عمل هذه ال�سركات يف ال�سفة الغربية اأي�سًا.
ال�سركات ب�سكل كاٍف؛ فقد . 5 الغربية مو�سوع حتول  ال�سفة  ال�ساري يف  ال�سركات  مل ينظم قانون 

ن�س على جواز حتول ال�سركة امل�ساهمة العامة اإىل م�ساهمة خ�سو�سية اأو العك�س فقط، ولذلك 
اإىل  العامة  العادية  ال�سركة  ووا�سح جواز حتول  ب�سكل �سريح  وينظم  يجيز  بد من ن�س  ال  كان 

عادية حمدودة اأو العك�س، اأو اأن تتحول اأيٌّ منهما اإىل م�ساهمة خ�سو�سية.
احلاجة اإىل تعديل راأ�سمال ال�سركة امل�ساهمة، وذلك لكي يتنا�سب مع الو�سع االقت�سادي، حيث اأن . 6

مبلغ األفي دينار قليل جدًا، وبخا�سة يف ظل م�ستويات االأ�سعار ملدخالت االإنتاج، ويف ظل العمليات 
التي تقوم بها ال�سركات امل�ساهمة اخل�سو�سية، والتي ت�سل اإىل ماليني الدنانري، وكذلك احلال 
فيما يتعلق بال�سركة امل�ساهمة العامة، حيث اأن مبلغ ثالثني األف دينار مبلغ �سئيل جدًا، وهو غري 
ذي قيمة االآن، الأن القيمة احلقيقية لهذا املبلغ كانت عام 1964 مرتفعة جدًا مقارنة مع املبلغ 
نف�سه يف الوقت احلايل، لذا كان ال بد من زيادة راأ�سمال ال�سركة امل�ساهمة العامة واخل�سو�سية 

مبا يتنا�سب مع الو�سع االقت�سادي احلايل.
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ا�ستنادًا اإىل هذه املربرات، ولعدم وجود جمل�س ت�سريعي، مت اإ�سدار القرار بقانون وتعديل بع�س اأحكام 
قانون  التطور يف  تعطيل  يجوز  ال  اأنه  البع�س)9(  يرى  اإذ  الغربية،  ال�سفة  ال�ساري يف  ال�سركات  قانون 

ال�سركات، وتعطيل ال�سعب الأ�سباب �سيا�سية.

الفرع الثاين: الأحكام امل�ستحدثة يف القرار بقانون املعّدل لقانون ال�سركات
ت�سمن القرار بقانون احدى ع�سرة مادة، حيث ا�ستملت مواده على تعديل لبع�س مواد قانون ال�سركات 
عليها يف  من�سو�سًا  يكن  ال�سركات مل  من  اأنواع جديدة  اإ�سافة  كما متت  الغربية،  ال�سفة  املطبق يف 

القانون ال�ساري، وفيما يلي نعر�س باإيجاز التعديالت التي جاء بها القرار بقانون.
قام القرار بقانون بتعديل املادة )8( من القانون االأ�سلي، باإ�سافة فقرة جديدة اإليها حتمل الرقم )3(، 

التي مبوجبها متت اإ�سافة اأنواع �سركات جديدة، وهي على النحو التايل:

اأ. ال�سركات املدنية: وهي ال�سركات التي توؤ�س�س بني �سركاء من ذوي االخت�سا�س املهني املتكامل 
اأو املماثل، وتخ�سع الأحكام القانون املدين واأحكام القوانني اخلا�سة بها وعقودها واأنظمتها الداخلية، 
وت�سري على ت�سجيلها والتغريات عليها االأحكام املن�سو�س عليها يف هذا القانون بالقدر الذي ال يتعار�س 

مع اأحكام القوانني واالأنظمة اخلا�سة بها.)10(

من الناحية االقت�سادية، يعد هذا النوع من ال�سركات، كغريه من ال�سركات االأخرى، اإال اأن املنتج يف 
هذه احلالة هو خدمة ولي�س �سلعة.  والهدف من الن�س على هذا النوع من ال�سركات، تنظيم اأحكامها، 
بحيث يتم ت�سجيلها لدى وزارة االقت�ساد الوطني، وبالتايل ي�سبح لدى وزارة االقت�ساد �سجل كامل 
وت�سدر  ال�سركات  ت�سجل  التي  اجلهة  توحيد  على  ذلك  ويعمل  العاملة،  ال�سركات  جميع  على  يحتوي 

ال�سهادات الالزمة لها، اإ�سافة اإىل حتديد اجلهة الرقابية على تلك ال�سركات.)11(
)9( مقابلة مع املحامي مهند ع�ساف، اأجريت املقابلة يف مكتب اإتقان للمحاماة، رام اهلل، يوم االأربعاء، بتاريخ 2012/9/12، 

ال�ساعة 11:30 �سباحًا.
)10(تن�س املادة )4( من القرار بقانون على اأنه:

1. »ت�سجل ال�سركة املدنية لدى املراقب ب�سجل خا�س ي�سمى »�سجل ال�سركات املدنية«، وهي ال�سركات التي توؤ�س�س بني �سركاء 
وعقودها،  بها،  اخلا�سة  القوانني  واأحكام  املدين،  القانون  الأحكام  وتخ�سع  املماثل،  اأو  املتكامل  املهني  االخت�سا�س  ذوي  من 

واأنظمتها الداخلية.
2.يجوز دخول �سركاء جدد من املهنة نف�سها، اأو خروج �سركاء منها، وال تخ�سع الأحكام االإفال�س وال�سلح الوايف من االإفال�س.
3.ي�سري على ت�سجيلها والتغريات عليها االأحكام املن�سو�س عليها يف هذا القانون، بالقدر الذي ال يتعار�س مع اأحكام القوانني 

واالأنظمة اخلا�سة بها.
4.اإذا كان جميع ال�سركاء يف ال�سركة من اأ�سحاب مهنة واحدة، وكانت غايات ال�سركة تقت�سر على ممار�سة االأعمال واالأن�سطة 
املتعلقة واملرتبطة بتلك املهنة، فيجوز لل�سركاء اأن يتفقوا يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة، اأو يف نظامها الداخلي، على اأي اأحكام خا�سة 
اأو و�سع  اأو االأ�سهم فيها، وو�سع القيود الالزمة لذلك،  اأو تنظيم انتقال ملكية احل�س�س،  اأرباحها،  اأو توزيع  الإدارة ال�سركة، 

اأحكام خا�سة الأي م�سائل اأخرى متعلقة بال�سركة«.
)11( حممد ن�سر، وحممد خليفة واآخرون،  تاأثري م�سروع قانون ال�سركات على اأداء القطاع اخلا�س يف فل�سطني، معهد اأبحاث 
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ويتفق وجود هذه ال�سركات يف القرار بقانون مع القوانني االأخرى؛ فعلى �سبيل املثال، اأ�سار قانون تنظيم 
مهنة املحاماة ل�سنة 1999 )12( يف املادة )20( بند )2( منه، على اإن�ساء �سركات مدنية بني املحامني يف 

مكتب واحد ملمار�سة مهنة املحاماة.

ال�سركة  �سكل  وتتخذ  الربح،  اإىل حتقيق  تهدف  ال  �سركات  وهي  الربحية:)13(  ال�سركات غري  ب. 
الربح(،  حتقيق  اإىل  تهدف  ال  التي  ال�سركات  )�سجل  ي�سمى  خا�س  �سجل  يف  اخل�سو�سية  امل�ساهمة 
واأ�سلوب  عليها،  والرقابة  لها ممار�ستها،  يحق  التي  واالأعمال  وغاياتها،  و�سروطها،  اأحكامها،  وحتدد 
وطريقة ح�سولها على امل�ساعدات والتربعات، وم�سادر متويلها، واأ�سلوب اإنفاقها، وت�سفيتها واأيلولة 
اأموالها عند الت�سفية والوفاة، والبيانات التي يجب اأن تقوم بتقدميها للمراقب، و�سائر االأموال املتعلقة 

بها، مبوجب نظام ي�سدر لهذه الغاية.)14(

اأو  �سركة  واالإدارية على  املالية  بال�سيطرة  تقوم  �سركة م�ساهمة عامة  القاب�سة: وهي  ال�سركة  ج. 
اأكرث من ن�سف  اأن متتلك  اإما  التالية:  الطرق  باإحدى  التابعة، وذلك  ال�سركات  اأخرى تدعى  �سركات 
راأ�سمالها، اأو اأن يكون لها ال�سيطرة الكاملة على تاأليف جمل�س اإدارتها.  وقد بني القرار بقانون اأحكامها 

وحدد غاياتها، كما ن�س على طرق تاأ�سي�سها.)15(

 )3( الفقرة  بتعديل  بقانون  القرار  قام  ا�ستحداثها،  التي مت  اجلديدة  ال�سركات  اأنواع  اإىل  باالإ�سافة 
من املادة )45( من القانون االأ�سلي، التي مبوجبها اأجاز لل�سركة العادية اأن تتحول اإىل �سركة عادية 
حمدودة، وكذلك لل�سركة العادية املحدودة اأن تتحول اإىل �سركة عادية عامة، اأو اأن تتحول اأي منهما 

اإىل �سركة م�ساهمة خ�سو�سية.)16(

ال�سيا�سات االقت�سادية الفل�سطيني )ما�س(، رام اهلل، 2008 �س 82.
)12(قانون تنظيم مهنة املحاماة رقم )3( ل�سنة 1999، املن�سور على ال�سفحة )5( من عدد الوقائع الفل�سطينية رقم )30(، 

بتاريخ 1999/10/10.
)13( املادة )4( من القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات.

)14( انظر: قرار جمل�س الوزراء رقم )3( ل�سنة 2010 ب�ساأن نظام ال�سركات غري الربحية، املن�سور على ال�سفحة )171( من 
عدد الوقائع الفل�سطينية رقم )85(، بتاريخ 2010/5/6.

)15( انظر املادة )4( من القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات.
)16( تن�س املادة )4( من القرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2008 على اأنه: »1. يجوز لل�سركة العادية العامة اأن تتحول اإىل �سركة 
عادية حمدودة، كما يجوز لل�سركة العادية املحدودة اأن تتحول اإىل �سركة عادية عامة اأو اأن تتحول اأيٌّ منهما اإىل �سركة م�ساهمة 

خ�سو�سية، وذلك مبوافقة جميع ال�سركاء ووفقًا لالإجراءات التالية:
تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة.أ. 
تقدم اإىل املراقب طلبًا مرفقًا به النظام املعدل وقرار الهيئة العامة.ب. 
يجوز للوزير بناء على تن�سيب املراقب اأن يقبل اأو يرف�س طلب حتول ال�سركة.ج. 
اإذا قبل الوزير الطلب يقوم املراقب بعد ا�ستيفاء الر�سوم القانونية املقررة بت�سجيلها ون�سرها وفق اأحكام هذا القرار بقانوند. 

2. ال يوؤثر حتول ال�سركة من �سركة اإىل اأخرى يف حقوقها وم�سوؤولياتها املتعلقة باأي دين اأو التزام جرى قبل حتولها«.
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راأ�سمال  االأ�سلي، حيث متت زيادة  القانون  املادة )46( من  الفقرتني )ب( و)ج( من  كما مت تعديل 
كل من ال�سركة امل�ساهمة العامة واخل�سو�سية، حيث ن�ست املادة )5( من القرار بقانون على ما يلي:

»مع مراعاة القوانني االأخرى ذات العالقة:
يجب اأن ال يقل راأ�سمال �سركة امل�ساهمة العامة عن مائتني وخم�سني األف دينار اأردين اأو ما يعادلها أ. 

بالعملة املتداولة قانونًا.
يجب اأن ال يقل راأ�سمال ال�سركة اخل�سو�سية عن ع�سرة اآالف دينار اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا«.ب. 

واأخريًا، ت�سمن القرار بقانون تعدياًل اإداريًا على هيكل اإدارة ال�سركات، حيث اأ�سبحت هناك اإدارتان: 
اإدارة الت�سجيل واإدارة الرقابة.)17(

بقانون  القرار  على  ال�سرورة  حالة  معايري  انطباق  مدى  الثاين:  املطلب 
املعّدل لقانون ال�سركات

بعد تو�سيح مربرات اإ�سدار القرار بقانون، واالأحكام التي ا�ستحدثها، يربز الت�ساوؤل التايل: ما مدى 
انطباق معايري حالة ال�سرورة على القرار بقانون املعّدل لقانون ال�سركات؟ اأي هل نحن 

يف حالة �سرورةت�ستوجب اإ�سدار هذا القرار بقانون؟ 
اإ�سداره اإىل املادة )43( من القانون االأ�سا�سي املعدل التي جاءت على  ا�ستند هذا القرار بقانون يف 
يف  التاأخري  حتتمل  ل  التي  ال�سرورة  حالت  يف  الوطنية  ال�سلطة  »لرئي�س  االآتي:  النحو 
غري انعقاد اأدوار املجل�س الت�سريعي، اإ�سدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عر�سها على 
املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدور هذه القرارات، واإّل زال ما كان لها من 
قوة القانون، اأما اإذا ُعر�ست على املجل�س الت�سريعي على النحو ال�سابق ومل ُيقرها زال ما 

يكون لها من قوة القانون«.
ويت�سح من خالل هذا الن�س الد�ستوري اأنه يتطلب توافر اأربعة �سروط للقول ب�سحة اأّي قرار بقانون 
ي�سدر عن رئي�س ال�سلطة الوطنية، وفيما يلي بيان لهذه ال�سروط مع بيان مدى انطباقها على القرار 

بقانون حمل هذه الدرا�سة:

اأوًل: �سرط الزمن
حتى يجوز لرئي�س ال�سلطة الوطنية و�سع قرارات لها قوة القانون، ت�سّرع اأحكامًا قانونية جديدة اأو تعدل 
يف االأحكام القانونية النافذة، يجب اأن ال يكون املجل�س الت�سريعي منعقدًا.  وبالتايل، يجب على رئي�س 
اإقدامه  قبل  منعقد  اأم غري  منعقدًا  كان  اإذا  فيما  الت�سريعي  املجل�س  يتحرى عن  اأن  الوطنية  ال�سلطة 
على و�سع قرارات لها قّوة القانون، ذلك اأن املجل�س الت�سريعي هو اجلهة االأ�سيلة التي متلك الت�سريع، 

)17( املادة )2( من القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات.



231

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

وا�ستثناًء يكون باإمكان رئي�س ال�سلطة الوطنية و�سع قرارات لها قوة القانون.)18(

وقد ا�سرتطت املادة )43( من القانون االأ�سا�سي جلواز اإ�سدار القرار بقانون اأن يكون املجل�س الت�سريعي 
غري منعقد، وغري منعقد ين�سرف معناه ب�سكل عام اإىل اإحدى احلاالت االآتية:)19(

الفرتة الواقعة ما بني اأدوار االنعقاد، اأي يف اأثناء العطلة ال�سنوية للمجل�س.. 1
الفرتة الواقعة بني تاريخ حل املجل�س وانعقاد املجل�س اجلديد.. 2
الفرتة الواقعة بني انتهاء دورة ت�سريعية، وانعقاد املجل�س اجلديد يف دورة ت�سريعية جديدة.. 3

الفرتة الواقعة ما بني اأدوار االنعقاد هي الفرتة التي تنطبق على �سرط غياب املجل�س الت�سريعي، كون 
القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003 مل ين�ّس على حل املجل�س الت�سريعي، وبالتايل، فالفرتة ما بني 

تاريخ حل املجل�س وانعقاد املجل�س اجلديد غري موجودة.

واأي�سًا الفرتة الواقعة بني انتهاء دورة ت�سريعية وانعقاد املجل�س اجلديد يف دورة ت�سريعية غري موجودة 
وفق القانون االأ�سا�سي ل�سنة 2005 املعدل لقانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، حيث ن�س يف املادة )2( 
منه على اأنه: »ت�ساف اإىل القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003 مادة جديدة برقم )47 
مكرر( ن�سها كالآتي: املادة )47( مكرر: تنتهي مدة ولية املجل�س الت�سريعي القائم عند 
اأداء اأع�ساء املجل�س اجلديد املنتخب اليمني الد�ستورية«، وعليه تبقى والية املجل�س الت�سريعي 
قائمة عند انتهاء الف�سل الت�سريعي، وانعقاد املجل�س الت�سريعي اجلديد.  ف�ساًل عن ذلك، جاء ن�س 
املادة )43( مطلقًا دون حتديد احلاالت التي يكون فيها املجل�س الت�سريعي غري منعقد، وبالتايل، فهو 

ي�سمل جميع احلاالت التي يكون فيها املجل�س غائبًا.)20(

ونرى اأن �سرط غياب املجل�س الت�سريعي متحقق فعليًا؛ فاملجل�س الت�سريعي مل ينعقد منذ اأحداث غزة العام 
2007 حتى حلظة كتابة هذه الدرا�سة،)21( وبالرجوع اإىل تاريخ �سدور القرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2008 
املعدل لقانون ال�سركات، جند اأنه �سدر بتاريخ 2008/5/20، اأي بعد اأحداث قطاع غزة العام 2007 ويف ظل 

غياب املجل�س الت�سريعي، وبالتايل يكون هذا ال�سرط متحققًا يف القرار بقانون حمل هذه الدرا�سة.
)18( معن اإدعي�س، ومعني الربغوثي، واآخرون، �سالحيات رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باملقارنة مع �سالحيات جمل�س 
الوزراء واملجل�س الت�سريعي يف القانون االأ�سا�سي »اأوراق عمل«، �سل�سلة تقارير قانونية )66(، الهيئة الفل�سطينية حلقوق املواطن، 

2006 ، �س 15.
)19( هبة اأحمد، القرار اجلمهوري بقانون وو�سائل رقابته، د.ن، القاهرة: 1971، �س 105. و�سلوى احلذوة، د�ستورية اإ�سدار 

م�سروع قانون العقوبات عن طريق القرار بقانون، وزارة العدل، رام اهلل: د. ت. �س 20.
)20( �سلوى احلذوة،  مرجع �سابق، �س 20..

)21( وبذلك ق�ست املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية املنعقدة يف رام اهلل يف الدعوى الد�ستورية رقم )2009/3( ال�سادرة 
بتاريخ 2010/4/13 على ما يلي: »... وعليه وحيث اأن املجل�س الت�سريعي تعطل عن االنعقاد منذ �سنوات، بحيث اأ�سبح هناك �سبه 
ا�ستحالة النعقاده من اأجل الوفاء مبتطلبات اخت�سا�ساته املن�سو�س عليها يف القانون االأ�سا�سي على اأثر االنق�سام احلا�سل بني 
املحافظات ال�سمالية واجلنوبية من الوطن، االأمر الذي دعا اإىل اإعمال اأحكام املادة )43( من القانون االأ�سا�سي التي تعطي لرئي�س 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وعلى �سبيل اال�ستثناء، ا�ستعمال �سالحياته الت�سريعية �سمن ال�سوابط املحددة يف هذه املادة، ومن 

�سمنها توفر حالة ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري وحتتاج اإىل غطاء ت�سريعي...«. )منظومة الق�ساء والت�سريع »املقتفي«(.
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ثانيًا: �سرط ال�سرورة
من القيود التي فر�سها وقيد بها القانون االأ�سا�سي ممار�سة اإ�سدار قرار بقانون قيام حالة ال�سرورة 
غري قابلة للتاأخري، اإال اأن املادة )43( �سالفة الذكر مل حتدد ما هي احلاالت التي تعترب حال توافرها، 

اأنها حاالت �سرورة، واإمنا يرتك تقدير ذلك للرئي�س.)22(

وال�سوؤال الذي يطرح بهذا ال�سدد: هل تتوافر حالة ال�سرورة يف القرار بقانون املعدل لقانون 
ال�سركات؟ هل هناك حاجة فعلية اإىل اإ�سافة اأنواع جديدة من ال�سركات؟ هل هنالك 
والن�س على  امل�ساهمة  ال�سركة  لراأ�سمال  الأدنى  لزيادة احلد  اقت�سادية ملحة  حاجة 

اإمكانية حتول ال�سركات؟
من  الكثري  يثري  التاأخري  حتتمل  ال  التي  ال�سرورة  حالة  مفهوم  حتديد  عدم  اأن  جند  بدء،  ذي  بادئ 
االإ�سكاليات، حيث ال ميكن اإخ�ساعه ملعيار اأو ل�سابط ميكن االعتماد عليه لتحديد تلك احلالة وتاأطريها، 

فما ميكن اعتباره لدى البع�س من قبيل اال�ستعجال وال�سرورة، قد ال يكون كذلك لدى االآخرين.

تف�سريه  يجوز  االأ�سا�سي ال  القانون  املادة )43( من  بها  التي جاءت  ال�سرورة  والعمومية حلالة  االإطالق  لفظ  اأن  كما 
تف�سريًا وا�سعًا على اعتبار اأن تطبيق هذه احلالة »حالة ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري« ما هي يف االأ�سل اإال ا�ستثناء 
ال يجوز التو�سع به اأو القيا�س عليه، كما يجب اأن يكون اللجوء اإىل تلك املادة �سمن املعايري املعتمدة فقهيًا وق�سائيًا.)23(

وعليه، �سيتم البحث باإيجاز لل�سروط التي حددها الفقه والق�ساء يف حالة ال�سرورة ملعرفة مدى توافرها 
يف القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات، وهذه ال�سوابط اأو ال�سروط هي:)24(

�ساأنه . 1 من  توقعه كخطر ج�سيم  ما ميكن  نطاق  تخرج عن  ماألوفة  وغري  عادية  قيام حاالت غري 
تهديد النظام العام، وهذا التهديد قد يكون طبيعيًا، وقد يكون اقت�ساديًا كاالإ�سرابات اأو احل�سار 
االقت�سادي، وقد يكون اأجنبيًا، كل ذلك يعني اخلروج عما هو متوقع اأو ماألوف يف حياة الدولة، 
واّطراد،  بانتظام  العامة  املرافق  ل�سري  تهديدًا  ي�سكل  العادي  القانون  تطبيق  يجعل  الذي  االأمر 
وذلك لعجزها عن مواجهة تلك الظروف، اأي اأن يكون عمل ال�سرورة التي تاأتيه االإدارة هو الو�سيلة 

الوحيدة لدرء اخلطر الذي تواجهه.

الفل�سطينية كحالة درا�سية، )درا�سة غري  ال�سلطة  التنفيذية وامتيازاتها وحدودها:  ال�سلطة  )22( عا�سم خليل، �سالحيات 
من�سورة(، 2011، �س 29.

)23( حممد العطور، »حالة ال�سرورة يف الفقه الد�ستوري«، جملة نقابة املحامني، 2002، �س 30.
)24(  عمر البوريني، »نظرات حول رقابة حمكمة العدل العليا على قيد ال�سرورة الالزمة الإ�سدار القوانني املوؤقتة، جملة علوم 
ال�سريعة والقانون، املجلد32، العدد2، 2005، �س 431. وطارق طوقان، »القرارات بقانون ال�سادرة عن الرئي�س وفقًا 

حلاالت ال�سرورة«، رام اهلل، 2008، موجود على املوقع:

 HYPERLINK«http://www.miftah.org/Arabic/MPLC/Docs/Presidential_Decrees_Final_
Draft992008.pdf»http://www.miftah.org/Arabic/MPLC/Docs/Presidential_Decrees_Final_

Draft992008.pdf، 2012/9/2 تاريخ الزيارة.
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التي . 2 اال�ستثنائية  احلاالت  مع  متالئمًا  االإدارة  به  تقوم  الذي  �سرورة(  )عمل  العمل  يكون  اأن 
تواجهها االإدارة، مبعنى اأن ال يزيد عن حدود مواجهة تلك الظروف، هذا يعني اأن يكون هنالك 
ارتباط وثيق بني تلك القوانني والهدف من اإ�سدارها؛ اأي ال بد من اأن يكون الهدف منها املحافظة 
ال�سرط  التي تهددها، وهذا  الظروف اال�ستثنائية  للدولة و�سالمتها ملواجهة  العليا  ال�سيادة  على 
�سروري وجوهري على اعتبار اأنه يحد من جلوء االإدارة )الرئي�س( اإىل حالة ال�سرورة كلما ارتاأت 

م�ستخدمة ال�سالحيات التقديرية املمنوحة لها مبوجب تلك الظروف.

وعليه، يق�سد بحالة ال�سرورة وفق الفقه)25( والق�ساء الد�ستوري،)26(وجود خطر ج�سيم داهم يتجاوز 
يف �سدته االأخطار العادية، وينطوي على تهديد للوحدة الوطنية، اأو يعوق موؤ�س�سات ال�سلطة عن اأداء 
وال ميكن مواجهة هذا  منها جزئيًا،  االنتقا�س  اأو  كليًا  بانهيار م�ساحلها  ُينذر  الد�ستوري مبا  دورها 
تدخاًل  ي�ستدعي  مبا  النافذة،  والقانونية  الد�ستورية  االإجراءات  خالل  من  واجل�سيم  احلال  اخلطر 
ا�ستثنائيًا للرئي�س يف املجال الت�سريعي لدرء هذا اخلطر من خالل القرار الذي له قوة القانون، ودون 

اأّي تدخل من قبل الرئي�س يف املجال الت�سريعي غري املرتبط باخلطر احلال واجل�سيم.)27(

وبتعديل  لل�سركات،  جديدة  الأنواع  با�ستحداثه  ال�سركات  لقانون  املعّدل  بقانون  القرار  اإىل  وبالعودة 
بتوفر  الد�ستوري  ال�سرط  اأن  امل�ساهمة، جند  ال�سركة  لراأ�سمال  االأدنى  ال�سركات واحلد  اأحكام حتول 

حالة ال�سرورة ال حتتمل التاأخري غري متوفرة فيه، وذلك لالأ�سباب التالية:

اأنه  اإال  تاأ�سي�سها،  وطريقة  اأحكامها  وبنّي  قاب�سة،  �سركة  اإن�ساء  جواز  على  بقانون  القرار  ن�س  اأوًل: 
بقانون،  القرار  وفق  �سجلت  جديدة  قاب�سة  �سركة  اأي  جند  ال  االقت�ساد  وزارة  ل�سجالت  وبالرجوع 
واإمنا توجد �سركتان فقط، وهما: �سركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار باديكو، وهي تاأ�س�ست يف فل�سطني 

)25(اأحمد �سالمة، االخت�سا�س الت�سريعي لرئي�س الدولة يف النظام الربملاين »درا�سة مقارنة«، القاهرة: دار النه�سة العربية، 
القاهرة، 2003،  �س 440.

وانظر اأي�سا: حممد العطور، مرجع �سابق، �س 26. 
جمال اخلطيب، »املرا�سيم الت�سريعية ال�سادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية يف فرتات تعطيل احلياة النيابية«، جملة ت�سامح، العدد 
22، اأيلول، 2008، �س 154. حممد احلّموري، »�سالحيات الرئي�س وفقًا للمادة )43( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني«، فعالية 
ن�سو�س القانون االأ�سا�سي املعدل ملواجهة االأزمة الفل�سطينية �سالحيات الرئي�س الت�سريعية وفقًا الأحكام املادة )43( من القانون 

االأ�سا�سي واأحكام حالة الطوارئ ولوائح ال�سرورة، املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«،  2008،�س 9.
)26( انظر: قرار املحكمة الد�ستورية العليا رقم )139( ل�سنة 5، ال�سادر بتاريخ 198/6/21، وقرار املحكمة الد�ستورية العليا 
رقم )28( ل�سنة 2، ال�سادر بتاريخ 1985/5/4 )�سبكة املعلومات القانونية العربية East law(.  وقرار حمكمة ا�ستئناف عمان 
رقم )2010/36829(، ال�سادر بتاريخ 2010/10/19.  وقرار حمكمة العدل العليا االأردنية رقم )1997/226(، ال�سادر بتاريخ 

1998/1/26 )من�سورات مركز عدالة(.
)27( وجتدر االإ�سارة اإىل اأن اخلطة الت�سريعية للحكومة بينت احلدود واملعايري التي يجب على الرئي�س التقيد بها يف اإ�سداره 
القرار بقانون، ومن اأهم املعايري التي حددتها هي: »... اأن يكون حمدودًا جدًا يف اإطار �سيق دون ا�ستغالل لطلب التعديل اأو 
االأمر  ي�ستقيم  يكون ا�سطراريًا فعاًل وال  واأن  ي�سد هذه احلاجة،  القائمة ما  الت�سريعات  االإلغاء، وال يوجد من  اأو  اال�ستحداث 

دونه...«. )اخلطة الت�سريعية للحكومة 2012-2008(.
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العام 1993 ك�سركة اأجنبية م�ساهمة حمدودة امل�سوؤولية،)28( وال�سركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار 
املحدودة )اأيبك( التي تاأ�س�ست العام 1994،)29( وهذه ال�سركات اأ�س�ست ووجدت يف فل�سطني قبل جميء 
القرار بقانون، وبعد �سدور القرار بقانون مل يتم اإن�ساء اأي �سركة قاب�سة جديدة، وعليه اأين ال�سرورة 

التي ال حتتمل التاأخري يف الن�س على اإن�ساء �سركة قاب�سة وتنظيم اأحكامها.

وزارة  لدى  م�سجلة  هي  ال�سركات  فهذه  ال�سركات،  هذه  �سرعنة  هو  بقانون  القرار  هدف  كان  واإن 
االقت�ساد، وتخ�سع الإجراءات واأحكام حمددة )اأي اأن لها اأحكامًا تنظمها(، وعليه ال ميكننا القول اإن 
هناك �سرورة ال حتتمل التاأخري، وبخا�سة اأن هذه ال�سركات م�سجلة منذ العام 1993 و1994 اأي منذ 

مدة طويلة، وعليه ال يوجد ما ي�ستدعي اال�ستعجال للن�س عليها من خالل القرار بقانون.

ثانيًا: اأين ال�سرورة امللحة التي ال حتتمل التاأخري يف ا�ستحداث اأنواع جديدة من ال�سركات )ال�سركة 
املدنية وغري الربحية(، وبخا�سة اإذا ما تبني اأن عدد ال�سركات املدنية التي اأ�س�ست يف فل�سطني وفق 
اأحكام القرار بقانون هي 11 �سركة،)30( وهي لي�ست بالعدد الكبري الذي يدل على اأهمية وجودها يف 
ال�سفة الغربية، واأي�سًا جند اأن هذه ال�سركات لها تنظيمها اخلا�س يف القانون املدين ال�ساري يف ال�سفة 
الغربية )جملة االأحكام العدلية(،)31( ومبا اأن هنالك قواعد حتكمها وتنظم عملها، فاالأ�سل عدم الن�س 

عليها �سمن القرار بقانون لعدم توفر �سرط ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري.)32(

وكذلك االأمر فيما يتعلق بال�سركات غري الربحية التي بلغ عددها منذ �سدور القرار بقانون 43 �سركة،)33( 
اأن هنالك تنظيمًا قانونيًا يخ�سع لهذا  اأن ال�سركات غري الربحية تت�سابه مع اجلمعيات، وعليه جند  حيث 
النوع من املوؤ�س�سات التي ال تهدف اإىل الربح، ولذلك كان االأجدر االإبقاء على تطبيق قانون اجلمعيات عليها 
وبقائها خا�سعة لرقابة وزارة الداخلية اإىل حني انعقاد املجل�س الت�سريعي واإقراره مل�سروع قانون ال�سركات 
الذي ينظم اأحكامها.  كما اأن اإن�ساء �سركات ربحية ا�ستنادًا اإىل القرار بقانون �سيوؤدي اإىل ت�سارب مع قانون 

http://www.pic-palestine.ps/atemplate.php?id=61»http://www.pic-palestine.ps/»  )28(
atemplate.php?id=61، تاريخ الزيارة: 2012/9/2..

http://www.apic-pal.com/index.php?language=ar»http://www.apic-pal.com/«)29(
index.php?language=ar، تاريخ الزيارة: 2012/9/2.

)30( تقرير عن عدد ال�سركات الفعالة وغري الفعالة، �سادر عن وزارة االقت�ساد بتاريخ: 2012/9/9.
)31(انظر الكتاب العا�سر من جملة االأحكام العدلية.

)32( مقابلة مع اأ. د. اأمني دوا�س، حما�سر يف القانون املدين- اجلامعة العربية االأمريكية، يوم االثنني، بتاريخ 2012/9/24، 
ال�ساعة 4:00 م�ساًء.

)33( تقرير عن عدد ال�سركات الفعالة وغري الفعالة، �سادر عن وزارة االقت�ساد بتاريخ 2012/9/9.  وجتدر االإ�سارة، يف 
هذا ال�سدد، اإىل اأن عدد ال�سركات امل�سجلة يف ال�سفة الغربية ك�سركة عادية اأو م�ساهمة هو كبري جدًا، مقارنة مع ال�سركات 
التي �سجلت ك�سركة مدنية اأو غري ربحية، حيث بلغ عدد ال�سركات العادية العامة امل�سجلة لدى وزارة االقت�ساد 6456 �سركة، 
وال�سركات العادية املحدودة 25، وال�سركات امل�ساهمة اخل�سو�سية 12099، ال�سركات امل�ساهمة العامة 97 �سركة.  وعليه، جند 
اأن عدد هذه ال�سركات امل�ستحدثة �سئيل جدًا مقارنة مع ال�سركات التي ن�س عليها القانون ال�ساري. )تقرير عن عدد ال�سركات 

الفعالة وغري الفعالة، �سادر عن وزارة االقت�ساد(.
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اجلمعيات، وذلك الأن كاًل من النوعني )اجلمعيات اخلريية وال�سركات غري الربحية( تقوم على الهدف ذاته 
والنظام ذاته، ما يرتتب على ذلك العديد من االإ�سكاليات؛ �سواء من حيث ت�سجيلها اأو الرقابة عليها.)34(

اأو  العك�س،  اأو  �سركة حمدودة  اإىل  العامة  العادية  ال�سركة  على جواز حتول  بقانون  القرار  ن�س  ثالثًا: 
اإحداهما اإىل م�ساهمة خ�سو�سية، وبهذا الن�س يكون القرار بقانون قد �سد النق�س املوجود يف قانون 
ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية الذي عالج حتول ال�سركات امل�ساهمة اخل�سو�سية اإىل م�ساهمة عامة 
اأو العك�س فقط، وعلى الرغم من ذلك ال جند اأن هناك �سرورة ملحة ال حتتمل التاأخري يف ذلك، اإذ ميكن 
اال�ستناد اإىل القواعد العامة املن�سو�س عليها يف قانون 1964 ال�ساري يف ال�سفة الغربية من اأجل تغيري 
اأن االأ�سل يف االأمور  اأنه ال يوجد ن�س مينع حتول ال�سركات، ف�ساًل اإىل  ال�سكل القانوين لل�سركة، حيث 
االإباحة، واملطلق يجري على اإطالقه ما مل يرد عليه ن�س يقيده، وعليه ميكننا القول اإنه يحق لل�سركاء 
االتفاق على تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة، مع مراعاة ما ي�ستوجبه القانون من اإجراءات يجب اّتباعها 

كت�سجيل ال�سركة وتغيري ا�سمها، وغريها من االإجراءات التي ن�س عليها قانون ال�سركات ال�ساري.

يتعلق  فيما  الت�سريعي  الفراغ  من  يعاين  ال  الغربية  ال�سفة  يف  ال�ساري  ال�سركات  قانون  فاإن  وعليه، 
وفيما  امل�ساهمة،)35(  ال�سركات  بني  التحول  على  �سريح  ب�سكل  ن�س  اأنه  اإذ  ال�سركات،  حتول  مبو�سوع 

يتعلق بال�سركات العادية، فاإنه يجوز حتولها ا�ستنادًا اإىل القواعد العامة.)36(

رابعًا: فيما يتعلق بتعديل زيادة احلد االأدنى لراأ�سمال ال�سركة امل�ساهمة؛ جند اأن هناك حاجة لتعديل راأ�سمال 
كل من ال�سركة امل�ساهمة العامة واخل�سو�سية، نظرًا النخفا�س قيمة راأ�س املال املن�سو�س عليه يف القانون 

ال�ساري يف ال�سفة الغربية يف ظل التطورات االقت�سادية، وعلى هذا التعديل نبدي املالحظتني التاليتني:

 على الرغم من اأن التعديل رفع احلد االأدنى لراأ�سمال ال�سركة امل�ساهمة اخل�سو�سية من األفي . 1
دينار اإىل ع�سرة اآالف دينار، ورفع احلد االأدنى لراأ�سمال ال�سركة امل�ساهمة العامة من ثالثني األف 
دينار اإىل مائتني وخم�سني األف دينار، فاإننا جند هذه املبالغ قليلة جدًا، وبخا�سة يف ظل امل�ستويات 

احلالية ملدخالت االإنتاج، ويف ظل حجم العمليات التي تقوم بها ال�سركة امل�ساهمة اخل�سو�سية.

حتديد  اأن  معهم،  نتفق  ونحن  البع�س،)37(  يرى  اإذ  العامة؛  امل�ساهمة  لل�سركة  بالن�سبة  احلال  وكذلك 
االقت�سادي  للو�سع  بالن�سبة  قلياًل  يعد  دينار  األف   250 مببلغ  العامة  امل�ساهمة  ال�سركة  راأ�سمال 
البنوك  اأعلى بكثري من ذلك، والدليل على ذلك كرب حجم راأ�سمال  اأن يكون  واأنه يجب  الفل�سطيني، 
)الذي حتدده �سلطة النقد الفل�سطينية مبوجب املادة )7/ج( من القرار بقانون رقم )9( ل�سنة 2010 
)34( مقابلة مع االأ�ستاذ اإياد عا�سي، اأجريت املقابلة يف وزارة االقت�ساد الوطني - رام اهلل، يوم االأحد، بتاريخ 2012/9/9، 

ال�ساعة 9:30 �سباحًا.
)35( املادة )45( من قانون ال�سركات ل�سنة 1964 ال�ساري يف ال�سفة الغربية.

)36( مقابلة مع اأ.د. اأمني دوا�س.
)37( مقابلة مع املحامي مهند ع�ساف.
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ب�ساأن امل�سارف(، كما اأن راأ�سمال معظم ال�سركات امل�ساهمة يف فل�سطني اأعلى من ذلك بكثري، اإ�سافة 
اإىل اأن نظام االإدراج يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية ي�سرتط على ال�سركة امل�ساهمة العامة اأن يزيد 

راأ�سمالها على مليوين دينار حتى يتم اإدراجها يف ال�سوق االأولية.

والأهمية زيادة راأ�سمال ال�سركة امل�ساهمة، قام القرار بقانون برفع راأ�سمال ال�سركات امل�ساهمة؛ وب�سكل 
خا�س ال�سركة امل�ساهمة العامة التي يجب اأن تتمتع باملالءة املالية التي متكنها من القيام بن�ساطها ب�سكل 
فعال، الأن ذلك ي�سهم يف جذب امل�ساهمني لل�سركة، ويعمل على حفظ حقوق الغري.  وال بد من االإ�سارة 
العامة هي قدرتها على القيام مب�ساريع كبرية، وهو ما يتطلب  اإحدى مزايا �سركات امل�ساهمة  اأن  اإىل 

اأن يكون راأ�سمالها كبريًا، بحيث ت�ستطيع القيام بتلك امل�ساريع، وعليه جاء هذا التعديل ل�سرورة ذلك.

 فيما يتعلق بتحديد احلد االأدنى لراأ�سمال ال�سركة امل�ساهمة؛ اإذ اأننا ال نتفق مع حتديد راأ�سمال . 2
ال�سركة من خالل القرار بقانون، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأن حتديد راأ�س املال يثري اإ�سكالية 
تتعلق بثبات قيمة العملة، ففي ظل ارتفاع االأ�سعار امل�ستمر، وتدهور �سعر �سرف العملة )الدينار 
اأو الدوالر(، فاإن االأرقام التي تو�سع هذا العام قد ت�سبح غري ذات قيمة حقيقية بعد �سنوات، 
ما يعني اأن قيمة راأ�س املال الفعلية التي يحددها القرار بقانون �سوف تتناق�س مع مرور الزمن.  
وهذا يظهر ملاذا اأ�سبح راأ�س املال يف قانون ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية وهو )األفا دينار( 
غري ذي قيمة االآن، الأن القيمة احلقيقية لهذا املبلغ العام 1964 كانت مرتفعه جدًا مقارنة مع 
املبلغ نف�سه يف الوقت احلايل.  وبناًء على ذلك، نرى اأنه من االأف�سل عدم حتديد راأ�سمال ال�سركة 
يف القرار بقانون، واأن ين�س على حتديده مبوجب النظام الذي ي�سدر مبقت�سى اأحكام القرار 
بقانون، اأو اأن يعهد بتحديده اإىل جلنة خا�سة، وذلك ل�سهولة تعديل احلد االأدنى لراأ�سمال ال�سركة.

ومن املزايا املرتتبة اأي�سًا على عدم حتديد احلد االأدنى لراأ�سمال ال�سركة، اإمكانية و�سهولة تبني اأكرث 
من حد اأدنى، وذلك وفق القطاع )نوع ال�سركة(.)38(

وبناًء على ما �سبق، جند اأن هناك حاجة لتعديل راأ�سمال ال�سركة امل�ساهمة، اإال اأن هذه احلاجة ال ت�سل 
اإىل حد ال�سرورة امللحة التي ال حتتمل التاأخري، اإذ ميكن تفادي ذلك بوجود �سالحية ملراقب ال�سركات 
–ا�ستنادًا اإىل قانون ال�سركات 1964- بتعديل احلد االأدنى لراأ�سمال ال�سركة امل�ساهمة،)39( ف�ساًل عن 
اأن الن�س الذي ا�ستحدثه القرار بقانون عر�سة للنقد من حيث قيمة راأ�س املال، ومن حيث حتديده عن 

طريق قرار بقانون، وذلك ل�سعوبة تعديله.

)38( مقابلة مع االأ�ستاذ حممد القي�سي، حما�سر يف القانون التجاري يف جامعة بريزيت، بتاريخ 2012/9/13، يوم اخلمي�س، 
ال�ساعة 12:30 م�ساًء.

)39(مقابلة مع اأ.د. اأمني دوا�س.
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خام�سًا: من ا�ستعرا�س االأحكام التي جاء بها القرار املعدل لقانون ال�سركات ومربرات اإ�سداره، جند 
ولذلك  اأحكامه،  بع�س  النق�س يف  و�سد  االأ�سلي،  القانون  اأحكام  تعديل  هو  منه  االأ�سا�سي  الهدف  اأن 

ميكننا القول اإن القرار بقانون حمل الدرا�سة ال تتوفر فيه �سرط ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري.

وما يوؤيد ذلك ما ا�ستقر الق�ساء عليه باحلكم بعدم د�ستورية القرار بقانون يف حال كان الهدف من 
�سدوره هو جمرد تعديل على القانون االأ�سلي ل�سد النق�س يف اأحكامه، والق�سور الذي يعاين منه، اإذ 
اأن �سدور القرار بقانون يتطلب وجود حالة �سرورة ال حتتمل التاأخري، ولي�س فقط هدف التعديل على 
القانون االأ�سلي، فقد ق�ست حمكمة العدل العليا االأردنية يف قرارها رقم )1997/226()40(، على اأن: 
»... ومبا اأن الأو�ساع التي عاجلها القانون املوؤقت املذكور قائمة منذ �سهور �سابقة، فيكون 
عن�سر املفاجاأة واملداهمة قد انتفى، وبالتايل انتفت حالة ال�سرورة، ذلك لأن الهدف من 
و�سع القانون املعدل هو الرغبة يف تعديل ن�سو�س القانون القدمي ل�سد النق�س يف اأحكامه 
املوؤقت  القانون  يف  وردت  التي  التعديالت  فتكون  تطبيقه  نتيجة  ظهر  الذي  والق�سور 
اأن القانون املوؤقت املذكور قد طلب من  ل تعني وجود خطر ج�سيم، والدليل على ذلك 
ال�سحف توفيق اأو�ساعها لتالئم ن�سو�س القانون املوؤقت خالل ثالثة اأ�سهر، ومن ثم ثالثة 
اأ�سهر اأخرى اأي بعد �ستة اأ�سهر، وهذا ينفي وجود حالة ال�ستعجال، ما يعني اإ�سدار هذا 
القانون كان ميكن تاأجيله اإىل حني انعقاد جمل�س الأمة، وبذلك يكون خمالفًا د�ستوريًا«.

كما اأكدت املحكمة الد�ستورية العليا يف م�سر على ذلك، حيث جاء يف قرارها)41(: »... ملا كان ذلك، 
الأحوال  قانون  تعديل  يف  الرغبة  جمرد  وحا�سلها  البيان،  �سالفة  الأ�سباب  وكانت 
يف  تغيريات  من  ا�ستجد  مما  الرغم  على  بها  العمل  على  الأمد  طال  اأن  بعد  ال�سخ�سية 
�سلطة  تدعو  التي  والأهداف  البواعث  جمال  يف  تندرج  اأن  جاز  واإن  املجتمع،  نواحي 
الت�سريعات  ي�سوب  ما  ا�ستكمال  اأو  جديدة،  قانونية  قواعد  �سن  اإىل  الأ�سلية  الت�سريع 
اأنه ل تتحقق بها ال�سوابط املقررة يف  اإل  القائمة من ق�سور حتقيقًا لإ�سالح مرجتى، 
اأنه مل يطراأ  –تفيد  اأن تلك الأ�سباب  الفقرة الأوىل من املادة 147 من الد�ستور، ذلك 
خالل غيبة جمل�س ال�سعب- ظرف معني ميكن اأن تتوافر معه تلك احلالة التي حتل بها 
املادة  مبقت�سى  اجلمهورية  لرئي�س  الد�ستور  خولها  التي  ال�ستثنائية  الت�سريع  رخ�سة 
147 امل�سار اإليها، ومن ثم فاإن القرار بقانون رقم 44 ل�سنة 1979- اإذ �سدر ا�ستنادًا اإىل 

هذه املادة، وعلى خالف الأو�ساع املقررة فيها، يكون م�سوبًا مبخالفة الد�ستور«.
اإذن، بعد تو�سيح املق�سود ب�سرط ال�سرورة ب�سكل عام، وتو�سيح التعديالت التي جاء بها القرار بقانون، 
من�سورات مركز  بتاريخ 1998/2/26،  ال�سادر  هيئة عامة،  رقم )1997/226(،  االأردنية  العليا  العدل  قرار حمكمة   )40(

عدالة.
.)East law 41( قرار املحكمة الد�ستورية العليا رقم 28 ل�سنة 2، ال�سادر بتاريخ 1985/5/4، )�سبكة املعلومات القانونية العربية(
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جند اأن الهدف من اإ�سداره هو ت�سجيع اال�ستثمار يف ال�سفة الغربية، وتعديل بع�س اأحكام قانون ال�سركات 
ل�سنة 1964، وذلك بهدف معاجلة الق�سور الذي يعاين منه.  ويرى البع�س)42( اأن هذه التعديالت لي�ست 
بتعديالت جوهرية، لكونه مي�س جوانب فرعية لقانون ال�سركات ال�ساري، ومل يعدل اأمورًا جوهرية و�سرورية 
ال حتتمل التاأخري، اإذ اأن هناك موا�سيع اأكرث اأهمية من ا�ستحداث اأنواع �سركات جديدة، فقد كان االأجدر 
به الن�س على االأحكام التي تنظم دور ال�سلطات الرقابية االأخرى التي لها دور رقابي واإ�سرايف على اأنواع 

�سركات حمددة ك�سلطة النقد، وهيئة �سوق املال، بحيث تتم اإزالة اأي تناق�س اأو تداخل يف ال�سالحيات.
كما يوؤكد اآخرون)43( على اأنه ال توجد �سرورة من اإ�سدار القرار بقانون، واإمنا كان يجدر به تناول الق�سايا 
احل�سا�سة التي تعيق اأعمال مراقب ال�سركات، وهي كثرية، فعلى �سبيل املثال كان يجدر به الن�س على 
غياب  ظل  يف  ذلك  ومت  االندماج،  بعملية  قامت  ال�سركات  من  العديد  هناك  اأن  اإذ  ال�سركات،  اندماج 
ال�سركات،)44(  الرقابة على  اآلية  تفعيل  يكون هدفها  و�سع ن�سو�س  اإىل  اإ�سافة  لها،  الناظمة  الن�سو�س 
املعفاة،)45(  ال�سركة  وجود  على  والن�س  لل�سركة،  القانونية  واالأهلية  ال�سركة،  جن�سية  مو�سوع  وتنظيم 

وغريها من املوا�سيع املهمة.
وفيما يتعلق مبربر ت�سجيع اال�ستثمار، فقد كان من االأجدر تبني قوانني املناف�سة التي بدورها تقوم على 

ت�سجيع اال�ستثمار ولي�س تركيز االحتكار يف ال�سفة الغربية.)46(
يف  ال�ساري  ال�سركات  قانون  لتعديل  بقانون  القرار  ل�سدور  داعي  ال  اأنه  اأي�سًا،  اآخرون)47(  يرى  وكما 
ال�سفة الغربية، وذلك لعدم وجود ال�سرورة له، وبخا�سة اأن اأحكام هذا القرار منظمة يف قوانني اأخرى 
للموا�سيع  ال�ساري املعاجلة  القانون  الواردة يف  العامة  القواعد  اإىل وجود  باالإ�سافة  كالقانون املدين، 

التي جاء بها القرار بقانون، ما ينفي �سرورة �سدوره.
وحدة  مببداأ  يخل  مما  الغربية،  ال�سفة  يف  ال�ساري  القانون  فقط  تناول  التعديل  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف 

الت�سريعات وامل�ساواة يف انطباق القاعدة القانونية على املخاطبني بها.
وعليه، هناك حاجة اإىل �سدور قانون �سركات جديد يوحد الت�سريعات بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ويدخل 
مبادئ  ويتبنى  لل�سركات  حماية  ويوفر  اال�ستثمار  على  ي�سجع  بحيث  كافة،  جوانبه  على  جوهرية  تعديالت 
احلوكمة.)48(  كما اأن الو�سع االقت�سادي الفل�سطيني بحاجة اإىل قانون �سركات ي�ساهم يف نهو�س االقت�ساد 
وتوفري احتياجات ال�سوق، وهذا االأمر ال ياأتي اإال من خالل قانون �سركات متطور وع�سري يتنا�سب والتطورات 
االقت�سادية، ولي�س باإجراء تعديالت غري جوهرية على القرار بقانون واقت�سارها على اأجزاء من القانون.)49(

بتاريخ  اخلمي�س،  يوم  اهلل،  رام  للمحاماة،  الزعبي  مكتب  يف  املقابلة  اأجريت  الزعبي،  هيثم  املحامي  مع  مقابلة   )42(
2012/9/13، ال�ساعة 10:00 �سباحًا.

)43( مقابلة مع مراقب ال�سركات نظام اأيوب.
)44( مقابلة مع االأ�ستاذ اإياد عا�سي.

)45( مقابلة مع االأ�ستاذ حممد القي�سي.
)46( املرجع ال�سابق.

)47( مقابلة مع اأ.د. اأمني دوا�س.
)48( مقابلة مع مراقب ال�سركات نظام اأيوب.

)49( مقابلة مع املحامي هيثم الزعبي.
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مبا اأنه مل يحدث اأي خطر ج�سيم يهدد م�سلحة الدولة االقت�سادية، واإمنا الهدف من القرار هو ت�سجيع 
اأحكامه، ف�ساًل عن وجود  اإدخال بع�س التعديالت غري اجلوهرية على بع�س من  اال�ستثمار فقط مع 
ت�سريعات قائمة ت�سد احلاجة التي جاء من اأجلها هذا القرار، فاإننا نرى اأن ذلك ال يعد حالة �سرورة ال 
حتتمل التاأخري،)50( ا�ستنادًا للمعايري الفقهية والق�سائية املو�سحة �سابقًا، التي قد ت�سلح للبناء عليها 

يف ظل عدم وجود راأي ق�سائي اأو اجتهاد ق�سائي فل�سطيني يف هذا املجال.

ثالثًا: �سرط عدم خمالفة الد�ستور
مل تن�س املادة )43( من القانون االأ�سا�سي على هذا ال�سرط، اإال اأنه يعترب �سرطًا �سمنيًا؛ فال�سلطة التنفيذية 
يف ت�سريعها للقرارات بقوانني يف حاالت ال�سرورة ال يجوز اأن متلك اأكرث مما متلكه ال�سلطة الت�سريعية 
العادية. القوانني  اأكرث مما متلكه  الد�ستور،)51( كونها ال متلك  ت�ستطيع خمالفة  وبالتايل ال  االأ�سلية، 

ومبراجعة ن�سو�س القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات، ال جند اأي تعار�س لن�سو�سه واأحكام القانون 
االأ�سا�سي، بل جاءت اأحكامه متفقة مع اأحكام الد�ستور )القانون االأ�سا�سي(.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن القرار بقانون �سدر بناء على تن�سيب جمل�س الوزراء؛ حيث ي�سري مطلع القرار 
بقانون املعدل لقانون ال�سركات اأنه قد ا�ستند اإىل تن�سيب جمل�س الوزراء ال�سادر بتاريخ 2008/4/28.  
القرار  اأن يطعن بحد ذاته يف د�ستورية هذا  �ساأنه  التن�سيب غري املربر من  اأن هذا  البع�س)52(  ويرى 
بقانون، وذلك الأنه ال ي�سح د�ستوريًا ملجل�س الوزراء اأن يقوم باأي تن�سيب لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية 
)القرار  اال�ستثنائي  الت�سريع  الرئي�س يف  الأن �سالحية  االإطالق، وذلك  بقانون على  قرار  اأّي  الإ�سدار 
بقانون( هي �سالحية مناطة به ب�سكل ح�سري من الناحية الد�ستورية مبوجب ن�س املادة )43( من 
القانون االأ�سا�سي املعدل ودخول جمل�س الوزراء على م�سار الت�سريع اال�ستثنائي ي�سكل خمالفة وا�سحة 

الأحكام الن�س الد�ستوري املذكور.

)50(وا�ستكمااًل للفائدة، ال بد اأن ن�سري هنا اإىل احلكم ال�سادر عن حمكمة العدل العليا االأردنية يف الق�سية رقم )97/226( 
فيما يتعلق بقيام ال�سلطة التنفيذية )احلكومة مبوافقة امللك( باإ�سدار قانون موؤقت –يقابل القرار بقانون يف القانون االأ�سا�سي 
ما  املذكور  املحكمة يف حيثيات احلكم  تقول  ل�سنة 1997، حيث  رقم )27(  واملطبوعات  الن�سر  قانون  يتمثل يف  الفل�سطيني- 
يلي: »... وحيث اأن جمل�س االأمة حني اإ�سدار قانون املطبوعات والن�سر املوؤقت رقم 27 ل�سنة 1997، مل يكن منعقدًا، واأن حالة 
ال�سرورة امل�سار اإليها يف املادة اأعاله تتمثل يف ن�سوء خطر ج�سيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كاحلرب، والكوارث، 
لي�س خطرًا ج�سيمًا  ال�سحافة  اأو�ساع  لتنظيم  �سروط  وو�سع  ال�سحافة  اأو�ساع  الأن معاجلة  تكن متوفرة  الداخلية، مل  والفنت 
داهمًا، وال و�سعًا طارئًا ملحًا، �ساأنها �ساأن الكوارث اأو احلروب التي تن�ساأ فجاأة، اأو الفتنة التي ت�ستوجب جمابهة �سريعة لئال 
ينت�سر خطرهم فتهدم كيان الدولة، ذلك اأن حالة ال�سرورة تقا�س بوجود اأحداث مفاجئة ت�سكل خطرًا ج�سيمًا، ومبا اأن االأو�ساع 
التي عاجلها القانون املوؤقت املذكور منذ �سهور، فيكون عن�سر املفاجاأة واملداهمة قد انتفى، وبالتايل انتفت حالة ال�سرورة«، 
فالو�سع الذي يعاجله القرار املعدل لقانون ال�سركات هو موجود منذ العام 1964، وعليه، فاإن حالة ال�سرورة التي تقا�س بوجود 

اأحداث مفاجئة ت�سكل خطرًا ج�سيمًا غري متوفرة يف القرار حمل الدار�سة، )من�سورات مركز عدالة(.
)51( قرار حمكمة العدل العليا االأردنية رقم )1967/35(، )هيئة خما�سية(، ال�سادر بتاريخ 1967/1/1، )من�سورات مركز عدالة(.
املحافظات  يف  النافذ  العقوبات  قانون  بتعديل   2011 ل�سنة  بقانون  القرار  على  قانونية  »مالحظات  عابدين،  ع�سام   )52(
http://www.muaten.« املوقع:   على  املوجود  اجلنوبية«،  املحافظات  يف  النافذ  العقوبات  وقانون  ال�سمالية 

ps/?p=147»http://www.muaten.ps/?p=147، تاريخ الزيارة 2012/9/2.
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اإال اأننا ال نتفق مع هذا الراأي، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأنه يحق ملجل�س الوزراء م�ساعدة الرئي�س يف 
العك�س جاء  بل على  االأ�سا�سي،  القانون  اأحكام  يتعار�س مع  �سلطاته، وهذا ال  تاأدية مهامه وممار�سة 
متفقًا مع ن�س املادة )46( من القانون االأ�سا�سي، التي تن�س على ما يلي: »ي�ساعد جمل�س الوزراء 
الرئي�س يف اأداء مهامه وممار�سة �سلطاته على الوجه املبني يف هذا القانون الأ�سا�سي«.  
ف�ساًل عن اأن القانون االأ�سا�سي، وا�ستنادًا لن�س املادة )70( منه،)53( اأعطى جمل�س الوزراء حق اقرتاح 

القوانني يف الو�سع الطبيعي.

رابعًا: �سرط عر�س القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي فور انعقاده
ا�ستنادا اإىل ن�س املادة )43( �سالف الذكر، فاإنه يجب اأن يعر�س القرار بقانون ال�سادر عن الرئي�س 
اأول جل�سة يعقدها؛ فاإذا عر�س القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي ومل  على املجل�س الت�سريعي يف 
الت�سريعي(،  املجل�س  اإقرار  عدم  تاريخ  من  )اأي  امل�ستقبل  القانون يف  قوة  من  له  يكون  ما  زال  يقره، 
بعدم  واملتمثل  الت�سريعي،  املجل�س  قرار  �سدور  قبل  القرار  نظمها  التي  القانونية  للمراكز  وبالن�سبة 
اإقراراها تبقى قائمة.  اأما اذا  مل يعر�س القراربقانون على املجل�س فاإنه يفقد قوته القانونية، ويفقد 

�سفة االإلزام و�سفة الت�سريع.)54(

بقوة  حمتفظًا  يبقى  ال�سركات  لقانون  املعدل  بقانون  القرار  فاإن  الت�سريعي،  املجل�س  غياب  وب�سبب 
القانون، اإىل اأن ينعقد املجل�س الت�سريعي.

الت�سريعي  املجل�س  اإىل  التقدم  يف  احلق  الوزراء  »ملجل�س  اأنه:  على  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  من   )70( املادة  )53(تن�س 
مب�سروعات القوانني واإ�سدار اللوائح واتخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني«.

)54( حنني حجاب، دور الرئي�س الت�سريعي يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني »درا�سة مقارنة«، ر�سالة ماج�ستري- جامعة النجاح 
الوطنية، 2011،  �س 148.
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املبحث الثاين
الآثار القانونية املرتتبة على اإ�سدار القرار بقانون

رقم )6( ل�سنة 2008 ب�ساأن تعديل قانون ال�سركات
رتب القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات العديد من املراكز القانونية، اإذ مت بناًء عليه تاأ�سي�س 11 
لراأ�سمال  االأدنى  احلد  وفق  امل�ساهمة  ال�سركات  تاأ�سي�س  ومت  ربحية،  غري  �سركة  و43  مدنية،  �سركة 
امل�ساهمة -املوؤ�س�سة قبل �سدور  ال�سركات  اأو�ساع  القرار بقانون، كما مت ت�سويب  املن�سو�س عليه يف 
القرار- ليتنا�سب مع احلد االأدنى املن�سو�س عليه، ومت حتويل العديد من ال�سركات ا�ستنادًا له.  ف�ساًل 
عن ذلك، وا�ستنادًا اإىل القرار بقانون، �سدر قرار عن جمل�س الوزراء رقم )2( ل�سنة 2010 الذي من 
خالله نظم اأحكام ال�سركات املدنية،)55( كما �سدر قرار جمل�س الوزراء رقم )3( ل�سنة 2010 ب�ساأن 

نظام ال�سركات غري الربحية.

وعليه، �سنبني من خالل هذا املبحث م�سري اأو االآثار القانونية املرتتبة على القرار بقانون املعدل لقانون 
ال�سركات يف حال اإقراره من املجل�س الت�سريعي والت�سديق عليه، وكذلك امل�سري املرتتب عليه يف حال 
خالل  من  وذلك  عليه،  بناًء  املرتتبة  القانونية  املراكز  وم�سري  الت�سريعي،  املجل�س  من  اإقراره  عدم 

املطلب االأول.

كما يثور نقا�س يف االآونة االأخرية حول نية اإ�سدار م�سروع قانون ال�سركات عن طريق القرار بقانون، 
مدى  ما  واأي�سًا   ،2008 ل�سنة  ال�سركات  لقانون  املعدل  بقانون  القرار  م�سري  عن  الت�ساوؤل  يدور  وهنا 
ال�سركات عن طريق القرار بقانون، وهو ما �سيتم درا�سته يف املطلب  اإ�سدار م�سروع قانون  د�ستورية 

الثاين من هذا املبحث.

من  اإقراره  عدم  اأو  اإقراره  حال  يف  بقانون  القرار  م�سري  الأول:  املطلب 
املجل�س الت�سريعي

يكون للقرار بقانون قبل عر�سه على املجل�س الت�سريعي الطبيعة القانونية نف�سها التي يتمتع بها القرار 
االآثار  له  الت�سريعي، ويكون  املجل�س  القانون وجوب عر�سه على  اأو  الد�ستور  الذي مل ي�سرتط  االإداري 
القانونية ذاتها اأي�سًا.  فيكون القرار بقانون نافذًا فور اإ�سداره، وله قوة القانون، ويكون �سليمًا �سحيحًا 
حتت �سرط عدم املوافقة عليه، ويخ�سع لطرق الطعن ذاتها التي قررها القانون، وعليه يتعني التعامل 
مع هذا القرار بقانون كما لو كان القانون االأ�سا�سي مل ي�سرتط عر�سه على املجل�س الت�سريعي الإقراره 

)55( قرار جمل�س الوزراء رقم )2( ل�سنة 2010 ب�ساأن نظام ال�سركات املدنية، املن�سور على ال�سفحة )166( من عدد الوقائع 
الفل�سطينية رقم )85(، بتاريخ 2010/5/6.
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مثل اأي قرار اإداري اآخر.  فتحتفظ القرارات بقوانني اإىل اأن يتم عر�سها على املجل�س والت�سديق عليها 
بو�سفها قرارات اإدارية تبقى خا�سعة لرقابة الق�ساء.)56(  وال يجوز لهذه القرارات اأن تكون باأثر رجعي، 
كما يجوز الطعن بعدم م�سروعيتها اأمام الق�ساء ملخالفتها مبداأ امل�سروعية، فالقرار بقانون يختلف عن 

القرار االإداري باأن له قوة القانون،)57(وهذا هو ال�سائد لدى معظم القوانني العربية.

املجل�س  على  عر�سه  قبل  بقانون  القرار  طبيعة  حول  الفقهية  االآراء  اختلفت  فقد  فل�سطني،  يف  اأما 
ويتم  العليا،  املحكمة  لرقابة  يخ�سع  االإداري  كالقرار  بقانون  القرار  اأن  يرى  من  فهناك  الت�سريعي، 
الطعن فيه اأمامها،)58( اأما الراأي االآخر، فيعتربه قانونًا منذ حلظة اإ�سداره، وال ميكن اعتباره من بني 
اأمام  د�ستوريته  بعدم  الطعن  يتم  وبالتايل  العليا،  العدل  لرقابة حمكمة  اخلا�سعة  االإدارية  القرارات 

املحكمة الد�ستورية.)59(

وال�سلطة التنفيذية ملزمة بعر�س القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة له بعد تبنيها، وقد 
اأ�سارت القرارات بقانون اإىل ذلك يف موادها، لكن حتى ولو مل ي�سر القرار بقانون اإىل �سرورة عر�س 
القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي، فاإن هذا ال يوؤثر على وجود هذه االإلزامية، اإذ اأن االإ�سارة اإىل 

ذلك يف القرارات بقانون كا�سفة الإلزام موجود اأ�ساًل يف ن�س املادة )43( من القانون االأ�سا�سي.)60(

وفيما يلي تو�سيح مل�سري القرار بقانون يف حال اإقراره اأو عدم اإقراره من املجل�س الت�سريعي:

الفرع الأول: م�سري القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات يف حال اإقراره من 
املجل�س الت�سريعي

بالقانون امل�سدق،  القرار  بقانون، ويعرف هذا  القرار  باملوافقة على  الت�سريعي قرارًا  ي�سدر املجل�س 
وغالبًا ي�سدر هذا القرار دون ت�سبيب؛ اأي دون ذكر اأ�سباب، في�سري اإىل موافقة املجل�س الت�سريعي على 

)56( هبة اأحمد،  مرجع �سابق، �س128..
)57( عادل الطبطبائي،  مرجع �سابق، �س 15.

)58(ويف ذلك ظهر اجتاهان: االجتاه االأول يرى اأن القرار بقانون يعترب ذا طبيعة اإدارية، وال تتغري هذه الطبيعة بت�سديق 
اأن املعيار ال�سائد لتمييز العمل االإداري عن غريه من االأعمال  اإىل  اأن�سار هذا الراأي ال�سبب يف ذلك  الربملان عليها، ويرجع 
االأخرى هو املعيار ال�سكلي، ومن ثم تعترب هذه اللوائح اأعمااًل اإدارية، الأن اجلهة التي اأ�سدرتها هي ال�سلطة التنفيذية على الرغم 
من ت�سديق الربملان عليها، الأن امل�سرع الد�ستوري حينما ا�سرتط ت�سديق الربملان على لوائح ال�سرورة )القرار بقانون(، مل 
يق�سد اأن يرتب على ذلك تغري طبيعة االأعمال ال�سادرة عن رئي�س اجلمهورية، واإمنا اأراد اأن يقرر نوعًا من الرقابة ال�سيا�سية 
على هذه االأعمال، بهدف حث اجلهة القائمة على اإ�سدارها مبراعاة ال�سوابط والقيود املن�سو�س عليها يف الد�ستور، كما اأن 
ت�سديق الربملان ال يعني ا�سرتاكه يف اإ�سدار العمل حتى تتغري طبيعته.  يف حني يرى االجتاه االآخر اأن لوائح ال�سرورة )القرار 
بقانون( ذات طبيعة اإدارية منذ �سدورها، اأخذًا باملعيار ال�سكلي، وتتغري هذه الطبيعة متى عر�ست على الربملان واأقرها، فاإنها 
تتحول منذ الت�سديق عليها اإىل قوانني.  )انظر يف ذلك: اأحمد اخلالدي: حما�سرة حول: »احلالة الت�سريعية يف فل�سطني بعد 

االنق�سام الفل�سطيني« معهد احلقوق، جامعة بريزيت، رام اهلل، 2012/3/14(.
)59(جمال اخلطيب، مرجع �سابق، �س 156.

)60(عا�سم خليل، مرجع �سابق، �س 30.
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القرار بقانون، ويرتتب على اإقرار املجل�س الت�سريعي للقرار بقانون اأن ي�سبح قانونًا نافذًا منذ تاريخ 
�سدور هذا االإقرار والعمل به، فتبقى له قوة النفاذ وقوة القانون وال تزول عنه، فتدخل املجل�س ال�سريعي 
ال يعطي القرار وجودًا قانونيًا مل يكن له من قبل، وكذلك مل يكن القرار باطاًل ثم قام املجل�س الت�سريعي 
بت�سحيحه، اإمنا هو �سحيح وفقًا للقانون االأ�سا�سي، فبعد اإقرار املجل�س الت�سريعي ي�سبح القرار بقانون 

قانونًا ر�سميًا باملعنى الفني.)61(

وعليه، ويف حال انعقاد املجل�س الت�سريعي، وعر�س علي القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات، واأ�سدر املوافقة 
على هذا القرار، فاإنه ي�سبح نافذًا منذ تاريخ �سدور االإقرار والعمل به، وبالتايل يبقى ما له من قوة النفاذ 
وقوة القانون، وتبقى املراكز القانونية التي ترتبت بناًء عليه قائمة قانونًا وخا�سعة الأحكام القانون املقر.)62(

الفرع الثاين: م�سري القرار بقانون املعّدل لقانون ال�سركات يف حال عدم اإقراره 
من املجل�س الت�سريعي

تزول قوة القانون عن القرار بقانون يف حالتني، وهما:
عدم عر�سه على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة له، وطاملا اأن ن�س املادة مل حتدد متى يزول قوة . 1

القانون عن القرار بقانون الذي ال يتم عر�سه على املجل�س الت�سريعي، نرى اأنه يزول عند بدء الدورة 
العادية اأو اال�ستثنائية للمجل�س الت�سريعي دون اأن يتم عر�س القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي.

عر�سه على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة له وعدم اإقراراه.  اإذ ا�ستنادًا لن�س املادة )43( من . 2
القانون االأ�سا�سي فاإن القرار بقانون يف حال مت عر�سه على املجل�س الت�سريعي وقرر رف�سه،)63( 
الت�سريعي(  املجل�س  اإقرار  عدم  تاريخ  من  )اأي  امل�ستقبل  يف  القانون  قوة  من  له  يكون  ما  يزول 
وبالن�سبة للمراكز القانونية التي نظمها القرار قبل �سدور قرار املجل�س الت�سريعي واملتمثل بعدم 

اإقراره تبقى قائمة.)64(

لقانون  املعدل  بقانون  القرار  رتبها  التي  القانونية  املراكز  اإ�سكالية م�سري  �سبق؛ تظهر  وبناء على ما 
عليه  بناء  تاأ�س�ست  فقد  عليه،  بناًء  �سجلت  التي  اجلديدة  بال�سركات  يتعلق  فيما  وبخا�سة  ال�سركات، 

)61( هبه اأحمد،  مرجع �سابق، �س 129.
)62( وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه ال يجوز للرئي�س اإجراء تعديالت على القرار بقانون بعد اإقرار املجل�س الت�سريعي له، ويعود ال�سبب 
وبالتايل ال  لالنعقاد،  الت�سريعي  املجل�س  وعودة  ال�سرورة  بزوال حالة  انتهى  قد  يكون  التنفيذية  ال�سلطة  اأن حق  اإىل  يف ذلك 
متلك ال�سلطة التنفيذية تعديل هذا القرار بقانون، واإمنا يكون لها احلق يف اأن تطلب ذلك من املجل�س الت�سريعي، لكونه �ساحب 
االخت�سا�س االأ�سيل، ويجوز للمجل�س الت�سريعي مبا�سرة �سلطته جتاهه بالتعديل اأو االإلغاء، كون القرار بقانون بعد ت�سديقه 

اأ�سبح قانونًا. )�سلوى احلذوة.  مرجع �سابق، �س 26(.
)63( مل تبني املادة )43( من القانون االأ�سا�سي م�سري القرار بقانون يف حال التزم املجل�س الت�سريعي ال�سمت وعدم اإبداء 

راأي ب�سدده، اإال اأننا نتفق مع االجتاه الذي يف�سر هذا ال�سكوت بالرف�س ال�سمني.
)64(عبد الرحيم طه، �سالحية رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف اإ�سدار قرارات بقوانني، د.ن. د.�س، �س 8.
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اأ�سبح لها وجود فعلي، وعليه تبقى هذه  العديد من ال�سركات غري الربحية واملدنية، وهذه ال�سركات 
املراكز قائمة وال يوجد خالف على ذلك، لكن اإىل اأي اأحكام �سوف تلجاأ لت�سيري اأعمالها، وبخا�سة اأن 

القرار بقانون جاء منظمًا ل�سري اأعمالها واأمور حياتها اإىل حني انق�سائها؟

يف هذه احلالة يجب على املجل�س الت�سريعي البحث عن اآلية ملعاجلة احلقوق واملراكز القانونية املكت�سبة، 
وهذه االآليات تتمثل بطريقتني، وهما:

ا�ستنادًا . 1 اأي  الغربية؛  ال�سفة  يف  ال�ساري  ال�سركات  لقانون  ا�ستنادًا  بالعمل  الرجوع  يتم  اأن  اإما 
للقواعد العامة، وبالتايل يكون على ال�سركات كافة ت�سويب اأو�ساعها مبا يتفق مع قانون ال�سركات 
ال�ساري، وهذا احلل يثري العديد من االإ�سكاليات، وبخا�سة اأن القانون القدمي مل ينظم املوا�سيع 
امل�ستحدثة يف القرار.)65(  ويف هذه احلالة يحق لل�سركات القائمة التي ت�سررت من اإلغاء القرار 

بقانون اللجوء اإىل الق�ساء من اأجل مطالبة احلكومة بالتعوي�س عن ال�سرر الذي اأ�سابها.

اأن يقر املجل�س الت�سريعي قانونًا جديدًا يت�سمن جميع االأحكام الواردة يف القرار بقانون، ويف هذه . 2
احلالة حتى لو مل يقر املجل�س الت�سريعي القرار بقانون، فاإن اإ�سدار قانون جديد يعد اإلغاء �سمنيًا 
للقرار بقانون، وبخا�سة اإذا ما نظرنا اإىل م�سروع قانون ال�سركات جند اأنه ي�سمل جميع االأحكام 

التي ن�س عليها القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات.
وفيما يتعلق مب�سري القرارات التي �سدرت عن جمل�س الوزراء، والتي نظمت بها اأي�سًا اأعمال ال�سركة 
القرارات  بهذه  العمل  اإيقاف  يتم  بقانون،  القرار  اإقرار  عدم  حال  ويف  فاإنه  الربحية،  وغري  املدنية 

م�ستقباًل.
ومبا اأننا تعر�سنا يف هذا ال�سياق اإىل فر�س اإ�سدار م�سروع قانون ال�سركات عن طريق القرار بقانون، 
فال بد لنا الوقوف على د�ستورية ذلك، ويف هذا ال�سدد نت�ساءل حول مدى اإمكانية اإ�سدار م�سروع قانون 
ال�سركات عن طريق القرار بقانون؟ وما م�سري القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات يف هذه احلالة؟ 
وهل يجوز له تعديل اأحكام القرار بقانون اأو معار�سته؟ والأهمية ذلك �سنخ�س�س املطلب الثاين من 

هذا املبحث لبيان ذلك.

)65( مقابلة مع االأ�ستاذ حممد القي�سي.
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املطلب الثاين: م�سري القرار بقانون يف حال اإ�سدار م�سروع قانون ال�سركات 
عن طريق القرار بقانون

امل�سروع  فهذا  بقانون،  القرار  طريق  عن  ال�سركات  قانون  م�سروع  الإ�سدار  حاليًا  تبذل  جهود  هناك 
القرار  الت�ساوؤالت حول م�سري  العديد من  ذلك  يثري  الرئا�سة حاليًا، مما  مكتب  اأجندة  على  موجود 
بقانون املعدل لقانون ال�سركات، ود�ستورية اإ�سدار م�سروع قانون ال�سركات عن طريق القرار بقانون؛ 

اأي هل يجوز للرئي�س اإ�سدار ت�سريع عادي كقرار بقانون باإدعائه اأنه �سرورة ملحة؟
قبل عر�س االآراء واالجتاهات حول د�ستورية اإ�سدار قانون ال�سركات عن طريق القرار بقانون، �سنعر�س 
اأواًل مربرات اإ�سدار قانون �سركات جديد، وذلك من خالل الفرع االأول، اأما الفرع الثاين ف�سنخ�س�سه 

للحديث عن االجتاهات واالآراء املوؤيدة اأو املعار�سة الإ�سداره عن طريق القرار بقانون.

الفرع الأول: مربرات اإ�سدار قانون ال�سركات جديد
وقطاع  الغربية  ال�سفة  بني  القوانني  توحيد  على  تعمل  وهي  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  منذ جميء 
غزة، كما عملت على بلورة قوانني ذات �سبغة فل�سطينية بحته، لذا �سعت منذ البدايات نحو اإلغاء اأو 
اأو �سن ت�سريعات جديدة م�ستفيدة من االإرث القانوين الفل�سطيني، ومن اأهم هذه الت�سريعات  تعديل 
التي كانت حمل اهتمام هو قانون ال�سركات، باعتباره االأداة املحركة لالقت�ساد، حيث مت العمل على 
وذلك من  وقطاع غزة،  الغربية  ال�سفة  كل من  الأحكامه  تخ�سع  �سركات موحد  قانون  م�سروع  اإعداد 
خالل دمج القوانني املطبقة يف كل منهما وتعديلها مبا يتالءم مع التطورات القانونية يف هذا املجال 

وب�سكل يتما�سى واحتياجات ال�سركات يف الوقت احلا�سر.

ال بد من االإ�سارة اأواًل اإىل اأن �سدور القانون بحد ذاته يعزز من القدرة التناف�سية لل�سركات الفل�سطينية 
املنظومة  من  اأ�سا�سي  جزء  هو  ال�سركات  فقانون  عام.   ب�سكل  الفل�سطيني  واالقت�ساد  خا�س،  ب�سكل 

الت�سريعية التي تعترب حمددًا رئي�سيًا للبيئة اال�ستثمارية.

املناخ  حت�سني  اإطار  يف  اإيجابية  خطوة  يعترب  وحديث  ع�سري  �سركات  قانون  وجود  فاإن  �سك،  ودون 
اال�ستثماري يف فل�سطني، ما يعني حتفيز اال�ستثمار املحلي، وجذب اال�ستثمار اخلارجي.  وثانيًا، فاإن 
قانون ال�سركات يعترب يف معظم االأحيان مبثابة املظلة اأو االإطار لكثري من القوانني االقت�سادية، وبالتايل 
التطورات  فاإن  وثالثًا،  االأخرى.   والت�سريعات  القوانني  تنظمها  التي ال  يغطي كثريًا من اجلوانب  فهو 
التي حدثت على ال�ساحة املحلية واالإقليمية والدولية جتعل قوانني ال�سركات ال�سارية يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة قا�سرة، وال تلبي االحتياجات الناجمة عن تلك التطورات.
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وتتمثل مربرات اإ�سدار قانون ال�سركات عن طريق القرار بقانون مبا يلي:)66(
توحيد االإطار القانوين بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث اأن اختالف النظم القانونية اأدى . 1

اإىل وجود قانونني خمتلفني لل�سركات، حيث يطبق يف ال�سفة الغربية قانون ال�سركات االأردين رقم 
)12( ل�سنة 1964، يف حني اأن قطاع غزة يطبق قانون ال�سركات رقم )18( ل�سنة 1929 وقانون 
ال�سركات العادية رقم )19( ل�سنة 1930 وتعديالتهما، االأمر الذي ترتب عليه وجود فرق جلي 
على  االختالف  هذا  انعك�س  حيث  الوطن،  �سقي  يف  املطبقني  القانونني  كال  اأحكام  بني  ووا�سح 
طبيعة واأنواع ال�سركات القائمة، وكذلك االأحكام املتعلقة به يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

جرت بع�س التعديالت على قانون ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية دون غزة، كما اأنها مل تِف . 2
بالغر�س كونها اقت�سرت على مواد حمدودة وبرزت احلاجة اإىل ا�ستكمال معظم املواد وااللتفات 

اإىل القانون ال�ساري يف قطاع غزة الإيجاد ن�سو�س كاملة متجان�سة.
يهدف قانون ال�سركات اإىل النهو�س باالقت�ساد وتوفري احتياجات ال�سوق، االأمر الذي ال يتاأتى اإال . 3

من خالل قانون �سركات متطور وع�سري يتنا�سب والتطورات االقت�سادية.
ال�سلطة . 4 رئي�س  على  يحكم  فل�سطني  يف  جاذبة  ا�ستثمارية  بيئة  لتوفري  احلكومة  جهود  ا�ستكمال 

الوطنية اإ�سدار قانون �سركات متطور ي�سجع على اال�ستثمار ويوفر حماية لل�سركات ويتبنى مبادئ 
احلكومة، حتى حتتل فل�سطني مركزًا بني الدول املتطورة يف ت�سريعاتها االقت�سادية والتجارية.

ال�سركات  قانون  اإ�سدار  تربر  اأنها  جند  ال�سركات،  قانون  مل�سروع  االإي�ساحية  املذكرة  اإىل  وبالرجوع 
عن طريق القرار بقانون، للحاجة املا�سة لقانون �سركات جديد، يتفادى الق�سور الذي يعرتي قوانني 
ال�سفة  يف  ال�سارية  القوانني  توحيد  ول�سرورة  غزة،)67(  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سارية  ال�سركات 
الغربية وقطاع غزة، كما اأن �سرعة �سن مثل هذا الت�سريع ال تكون اإال من خالل ال�سالحيات املمنوحة 

لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف القانون االأ�سا�سي، اأي ا�ستنادًا لن�س املادة )43(.

الفرع الثاين: مدى د�ستورية اإ�سدار قانون ال�سركات عن طريق القرار بقانون
على الرغم من احلاجة امللحة لوجود قانون �سركات متطور وع�سري يتنا�سب مع التطورات االقت�سادية، 
فاإن �سدوره يف هذه املرحلة اأثار خالف حول د�ستورية اإ�سداره عن طريق القرار بقانون، فقد تعددت 
االآراء حول ذلك: فالبع�س يوؤيد اإ�سدار القانون يف هذه احلال ا�ستنادًا اإىل املربرات ال�سالف ذكرها، 

)66( املذكرة االإي�ساحية مل�سروع قانون ال�سركات للعام 2011، �س 2-1.
�سركات  مثل  اأ�ساًل،  اأنواعها  مبختلف  وترخي�سها،  ال�سركات  تاأ�سي�س   2011 ل�سنة  ال�سركات  قانون  م�سروع  ينظم  اإذ   )67(
امل�ساهمة العامة من �سخ�س واحد، كما يحدد م�سوؤوليات وزارة االقت�ساد الوطني مب�سميات وا�سحة.  كما حدد م�سروع القانون 
والتدخل،  الدخول،  وو�سائل  ال�سركات،  اأنواع  خمتلف  يف  ال�سركاء  م�سوؤولية  وحدد  انق�سائها،  وطرق  ال�سركات  اندماج  طرق 
ال�سركات  العام والقطاع اخلا�س، وينظم العالقة بني  القطاع  القانون بتنظيم العالقات بني  واالن�سحاب، حيث يقوم م�سروع 

مبختلف اأنواعها، وعالقاتها بامل�ساهمني وغري امل�ساهمني.
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وا�ستنادًا اإىل اأن الو�سع يف فل�سطني يعد حالة �سرورة وعدم وجود جمل�س ت�سريعي، وبذلك يكون للرئي�س 
اإ�سدار قرار بقانون ا�ستنادًا للمادة )43( من القانون االأ�سا�سي، واأنه ال يجوز تعطيل التطور يف قانون 
ال�سركات وتعطيل ال�سعب ب�سبب االنق�سام وعدم وجود جمل�س ت�سريعي، وعليه فاإن م�سمون هذه املادة 

ين�سجم مع الو�سع الفل�سطيني واالنق�سام وتعطيل املجل�س الت�سريعي.)68(
 )43( املادة  اأن  اإىل  ا�ستنادًا  بقانون  القرار  طريق  عن  ال�سركات  قانون  اإ�سدار  البع�س)69(  يوؤيد  كما 
من القانون االأ�سا�سي متنح رئي�س ال�سلطة الوطنية هذه ال�سالحية، وتقدير �سرورة القرار من عدمه 
اأو جهة  باأنه ال يوجد لدينا طريقة معينة  اآخرون)70(  ويوؤكد على ذلك  ال�سلطة فقط.   مرتوك لرئي�س 
اأن منح املحكمة �سالحية  اإذ  الوطنية،  ال�سلطة  التقديرية املمنوحة لرئي�س  ال�سلطة  خمت�سة ملراجعة 
حلكم بد�ستورية القرار بقانون من عدمه، يعني منح املحكمة �سالحية اأو �سلطة تقدير �سرورة القرار 
بقانون من عدمه، ما يوؤدي ذلك اإىل نقل هذه ال�سالحية من الرئي�س اإىل املحكمة، وهذا ال يتفق مع ما 

ن�ست عليه املادة )43( التي جعلت االخت�سا�س حم�سورًا بالرئي�س.
كما يرى اجتاه اآخر)71( اأن الو�سع يف فل�سطني ال يعد حالة �سرورة متامًا كما يف املادة )43( من القانون 
االأ�سا�سي، لوجود خالف حول �سرط ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري، واإمنا يعترب الو�سع يف فل�سطني 
حالة ا�ستثنائية، واإن كان للرئي�س اإ�سدار قرارات بقوة القانون كون املجل�س الت�سريعي غائبًا، فاإنه ال 
يجوز له جتاوز هذا احلق املمنوح له واإ�سدار ما ي�ساء من قوانني، وبخا�سة اأن قانون ال�سركات بحاجة 

اإىل منظومة ت�سريعية كاملة، كما اأنه مرتبط بقوانني عدة، كقانون اال�ستثمار.
اإ�سدار قانون عن  اأو  االأ�سا�سي تعديل  القانون  اأنه ال يجوز ح�سب ن�سو�س  اإىل  البع�س)72(  كما يذهب 
طريق قرار بقانون، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأن القرار بقانون هو قرار اإداري بطبيعته، وهو ا�ستثناء 
 )43( املادة  واأن  االأ�سا�سي.   القانون  من   )2( املادة  يف  عليه  املن�سو�س  ال�سلطات  بني  الف�سل  ملبداأ 
اأن  ميكن  وال  قانونًا  لي�ست  ولكنها  القانون،  قوة  لها  قرارات  اإ�سدار  فيها  يجوز  التي  احلاالت  حددت 
اأو تلغيه، فهي توقف موؤقتًا تطبيق القانون ملواجهة حالة ال�سرورة متى توافرت �سروطها  تعدل قانونًا 
املن�سو�س عليها يف القانون االأ�سا�سي، ويعود القانون العادي للنفاذ بعد انتهاء حالة ال�سرورة، اأو يف 

حالة اإلغاء املجل�س الت�سريعي للقرار الرئا�سي ال�سادر بهذا اخل�سو�س.

)68( املذكرة االإي�ساحية مل�سروع قانون ال�سركات للعام 2011، �س 5.
)69(مقابلة مع االأ�ستاذ حممد خ�سر، حما�سر يف القانون الد�ستوري يف جامعه بريزيت، اأجريت املقابلة يف جامعة بريزيت، 

يوم اخلمي�س، بتاريخ 2012/9/20، ال�ساعة 10:30 �سباحًا.
)70( مقابلة مع الدكتور عا�سم خليل، عميد كلية احلقوق واالإدارة العامة- جامعة بريزيت، اأجريت املقابلة يف جامعة بريزيت، 

يوم الثالثاء، بتاريخ 2012/9/25، ال�ساعة 11:30 �سباحًا.
)71( مقابلة مع االأ�ستاذ جمال اخلطيب، مدير ال�سوؤون القانونية للمجل�س الت�سريعي، اأجريت املقابلة يف جامعة بريزيت، يوم 

اخلمي�س، بتاريخ 2012/9/27، ال�ساعة 1:00 م�ساء.
)72( مقابلة مع الدكتور اأحمد اخلالدي،  حما�سر يف القانون الد�ستوري يف جامعة النجاح الوطنية، اأجريت املقابلة يف جامعة 

بريزيت، يوم اخلمي�س، بتاريخ 2012/9/27، ال�ساعة 10:30 �سباحًا.
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وذلك  ال�سرورة،  وحالة  ين�سجم  ال  بقانون  القرار  طريق  عن  ال�سركات  قانون  �سدور  اأن  نرى  ونحن 
لالأ�سباب التالية:

مبراجعة اأحكام القانون االأ�سا�سي، ال جند فيها ما يتحدث عن اأن لرئي�س ال�سلطة اإ�سدار قوانني عامة . 1
عادية تعالج حاالت غري حاالت ال�سرورة التي تعالج بقرارات لها قوة القانون، وعليه ال بد من قراءة 
اأحكام القانون االأ�سا�سي كوحدة واحدة دون التم�سك مبباين الن�سو�س ب�سكل منفرد، ومراعاة اأحكامها، 
واالأخذ بعني االعتبار املمار�سة العملية الإ�سدار الت�سريعات يف حاالت ال�سرورة، التي تكون عادة ملعاجلة 
على  �ستوؤثر  قوانني  واإ�سدار  بها،  التو�سع  وعدم  حمددة،  طارئة  وظروف  خا�سة  منطقة  �سمن  حالة 

امل�سالح العامة ومبادئ العدالة و�سلطة الق�ساء يف حال اأ�سبحت حماًل للطعن وعدم قانونية.)73(
اأنه . 2 بقوانني، جند  اإ�سدار قرارات  للرئي�س  التي مبوجبها يحق  ال�سرورة  ل�سروط حالة  بالرجوع 

التي  االأحوال  ملواجهتها يف  عاجلة  تدابري  اّتخاذ  ت�ستوجب  ا�ستثنائية  واقعية  حالة  قيام  ي�سرتط 
وهذا  التاأخري،  حتتمل  ال  �سرورة  حالة  وجود  ي�سرتط  اأي  غائبًا؛  الت�سريعي  املجل�س  فيها  يكون 
ال�سرط غري متحقق يف اإ�سدار قانون ال�سركات، اإذ اأن القوانني ال�سارية يف كل من ال�سفة الغربية 
لتم  ليحل مكانها  قانون جديد  الإ�سدار  كان هناك �سرورة  واإن  قوانني قدمية،  وقطاع غزة هي 
العمل على م�سروع قانون ال�سركات وتقدميه للمجل�س الت�سريعي لقراءته يف ظل انعقاده، اإال اأنه مل 
يقدم للمجل�س، ف�ساًل عن اأن اأحكام قانون ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية، على الرغم من 
ق�سوره يف بع�س املوا�سيع االقت�سادية املهمة، اإال انه غري كاٍف، ويوجد فيه من القواعد العامة ما 

يعني على معاجلة اأي اأمور م�ستحدثة،)74( وعليه، فاإن �سفة اال�ستعجال غري متحققة فيه.
ال�سالحية . 3 اأما  القانون،  قوة  لها  قرارات  اإ�سدار  يف  تتمثل  ا�ستثنائية  هي  الرئي�س  �سالحية  اإن 

اأن �سالحية الرئي�س هي ا�ستثناء، فال يجوز التو�سع يف  االأ�سا�سية هي للمجل�س الت�سريعي، ومبا 
هذا اال�ستثناء،)75( ومنح الرئي�س �سالحية اإ�سدار قانون �سركات عن طريق القرار بقانون.

وعليه، ووفقًا للمربرات ال�سابقة، وبالنظر اإىل �سروط حالة ال�سرورة التي ت�سمح للرئي�س اإ�سدار قرارات 
لها قوة القانون، والتي ت�سرتط قيام حالة واقعية ا�ستثنائية ت�ستوجب اّتخاذ تدابري عاجلة ملواجهتها يف 
االأحوال التي يكون فيها املجل�س الت�سريعي غائبًا، اأي حدوث حالة �سرورية ال حتتمل التاأخري، جند اأن 

هذا ال�سرط غري متحقق يف م�سروع قانون ال�سركات.
فر�س  -على  بقانون  القرار  طريق  عن  ال�سركات  قانون  م�سروع  �سدور  حال  ويف  �سبق،  ما  على  بناًء 
اأو االإبقاء عليه وفق  اأو تعديله  اإلغاء القرار بقانون  ان�سجامه وحالة ال�سرورة- فاإن ذلك يرتتب عليه 

ما ين�ّس عليه القانون اجلديد، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأن كاًل منهما يتمتع بالقوة القانونية ذاتها.

)73( ريا�س عي�سة، حجية املرا�سيم الرئا�سية يف الت�سريع، جملة ت�سامح، املجلد 6، العدد 20، 2008، �س 116.
)74( مقابلة مع االأ�ستاذ اإياد عا�سي.

)75(جمال اخلطيب، املرا�سيم الت�سريعية ال�سادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية، مرجع �سابق، �س 157..
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اخلامتة
بعد القراءة القانونية املتاأنية للقرار بقانون املعّدل لقانون ال�سركات ال�ساري يف ال�سفة الغربية، جند 
وهذا  النظام،  هذا  تاريخ  يف  حدوثها  ي�سبق  مل  بظروف  مير  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  اأن  بدايًة 
نابع من ق�سور القانون االأ�سا�سي والت�سريعات الفل�سطينية عن التعامل مع االإ�سكاليات والتداخالت يف 
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، حيث خال القانون االأ�سا�سي من اأي مواد تعالج غياب املجل�س الت�سريعي 
اأدى اإىل عدم فعالية مواد القانون االأ�سا�سي ملواجهة هذه  اأو لظروف قاهرة، وهذا ما  لفرتات طويلة 

االأزمة القانونية.
ومن خالل حتليل التعديالت التي ا�ستهدفها القرار بقانون حمل هذه الدرا�سة، جند اأنه يواجه اإ�سكاليات 
ال�سرط  توافر  ومدى  ذاته،  يف  بقانون  بالقرار  اخلا�س  الد�ستوري  بامل�ستوى  يت�سل  بع�سها  جدية؛ 
التاأخري«  حتتمل  ال  التي  ال�سرورة  »حالة  االأ�سا�سي  القانون  من   )43( املادة  تطلبته  الذي  الد�ستوري 
ك�سرط الزم ل�سحته د�ستوريًا.  وبع�سها االآخر يت�سل بالناحية العملية، اأي مبدى قدرة وفعالية وكفاية 
تلك التعديالت يف حتديث وتطوير وتنظيم عمل ال�سركات يف ال�سفة الغربية، ويف ت�سجيع اال�ستثمار فيها.
ومن خالل هذه الدرا�سة التي اعتمدت على حتليل ن�سو�س القرار املعدل لقانون ال�سركات، وفق اآراء 
الفقهاء واأحكام الق�ساء، اإ�سافة اإىل اآراء اأ�ساتذة القانون الد�ستوري واملخت�سني بهذا املجال، تو�سلنا 

اإىل النتائج والتو�سيات التالية:

اأوًل: النتائج
y  اإن التذرع بن�س املادة )43( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لنقل ال�سلطات الت�سريعية

كافة اإىل ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ي�سكل تذرعًا يف غري 
حمله، ويوؤدي اإىل تغّول ال�سلطة التنفيذية على بقية ال�سلطات، ويخالف بذلك مبداأ الف�سل بني 

ال�سلطات، ومبداأ امل�سروعية و�سيادة القانون.
y  1964 لقد حاول القرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2008 املعّدل لقانون ال�سركات رقم )12( ل�سنة

قدمية  اأ�سبحت  التي  ال�ساري  القانون  مواد  بع�س  وتطوير  حتديث  الغربية  ال�سفة  يف  ال�ساري 
اأو باإ�سافة ن�سو�س  وال جتاري التطورات االقت�سادية، وذلك عن طريق تعديل بع�س ن�سو�سه، 
جديدة اإليه، وعلى الرغم من اأهميته، فاإنه ا�سطدم بعقبة د�ستورية يتطلبها القانون االأ�سا�سي يف 
الت�سريع اال�ستثنائي ال�سادر عن الرئي�س )القرار بقانون(، وبخا�سة فيما يتعلق مبدى قيام »حالة 
ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري«.  ف�ساًل عن ذلك، فاإن م�سمون التعديالت التي جاء بها القرار 
بقانون مل تكن فعالة و�سرورية يف التطبيق العملي، وبخا�سة اأن بع�س املوا�سيع التي تناولها القرار 

منظمة مبوجب قوانني اأخرى، اأو ميكن معاجلتها عن طريق القانون ال�ساري.
y  رتب القرار بقانون املعدل لقانون ال�سركات العديد من املراكز القانونية؛ ويف حال انعقاد املجل�س

الت�سريعي واأ�سدر املوافقة عليه، فاإنه ي�سبح نافذًا منذ تاريخ �سدور االإقرار والعمل به، وبالتايل 
قائمة  عليه  بناًء  رتبت  التي  القانونية  املراكز  وتبقى  القانون،  وقوة  النفاذ  قوة  من  له  ما  يبقى 

قانونًا، وخا�سعة الأحكام القانون املقر.
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y  املجل�س من  اإقراره  عدم  حال  يف  القرار  على  املرتتبة  القانونية  املراكز  م�سري  اإ�سكالية  تثور 
الت�سريعي، ففي هذه احلالة اإما اأن يتم العودة للعمل بالقانون ال�ساري، وهنا تثور �سعوبة تطبيقيه 
لعدم كفاية ن�سو�سه لتنظيم املراكز املرتتبة عليه، واأو اأن يقوم املجل�س الت�سريعي باإ�سدار قانون 

جديد يحل مكان القرار بقانون.
y  اإلغاء عليه  فاإن ذلك يرتتب  بقانون،  القرار  ال�سركات عن طريق  قانون  م�سروع  يف حال �سدور 

القانون  عليه  ين�س  ما  وفق  عليه  االإبقاء  اأو  تعديله  اأو  ال�سركات  لقانون  املعدل  بقانون  القرار 
اجلديد، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأن كاًل منهما يتمتع بالقوة القانونية ذاتها.

y  اختلفت االآراء القانونية حول د�ستورية اإ�سدار م�سروع قانون ال�سركات يف هذه املرحلة عن طريق
اإن  اأهمها:  عدة،  الأ�سباب  د�ستوريته،  بعدم  ياأخذ  الذي  الراأي  رجحنا  اأننا  اإال  بقانون،  القرار 
�سالحية الت�سريع هي للمجل�س الت�سريعي، و�سالحية الرئي�س هي ا�ستثناء، ولذلك ال يجوز التو�سع 
االأ�سا�سي  القانون  من   )43( املادة  على  بناًء  اإ�سداره  اإن  ذلك،  عن  عالوة  اال�ستثناء.   هذا  يف 
يخالف ال�سرط الذي اأوردته هذه املادة، والذي يق�سي باأن يكون القرار بقانون �سادرًا بناًء على 
حالة �سرورة ال حتتمل التاأخري، اإذ اأن هنالك فرقًا بني احلاجة اإىل وجود قانون �سركات جديد 
متطور وع�سري، وبني وجود حاجة ملحة و�سرورية جدًا وال حتتمل التاأخري )حالة ال�سرورة( التي 

هي غري متوفرة بوجود قانون �سركات جديد.

ثانيًا: التو�سيات
بناًء على هذه النتائج، ميكن لنا توجيه التو�سيات التالية:

y  تعديل املادة )43( من القانون االأ�سا�سي، ب�سكل يذكر بو�سوح اأكرث  �سروط حالة ال�سرورة، ومتى
يتم اعتبارها متوافرة، ومتى يتم اللجوء اإليها الإ�سدار قرارات لها قوة القانون.

y  بحيث املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  من   )43( املادة  يف  الواردة  ال�سالحية  ا�ستخدام  تر�سيد 
تراعى ال�سروط الواردة يف هذه املادة، والتحقق من د�ستورية الت�سريع الناجت عن ممار�سة هذه 

ال�سالحية.
y  ناأمل اأن يقوم املجل�س الت�سريعي -يف حال انعقاده- باإقرار م�سروع قانون ال�سركات، وذلك لتفادي

وف�ساًل  تعددها.   اأو  قدمها  �سواء  فل�سطني  يف  ال�سارية  القوانني  منها  تعاين  التي  االإ�سكاليات 
يتفادى  وبهذا  بقانون،  القرار  يعاجلها  التي  ذاتها  االأحكام  يتناول  امل�سروع  هذا  فاإن  ذلك،  عن 

االإ�سكاليات املرتتبة على عدم اإقرار القرار بقانون.
y  على الرغم من اأهمية وجود قانون �سركات جديد، فاإننا ناأمل من اجلهات املخت�سة عدم اإ�سدار

قانون �سركات يف هذه املرحلة عن طريق القرار بقانون، بل انتظار املجل�س الت�سريعي ليقوم باإقراره، 
وذلك احرتامًا ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات، ولكون هذا القانون على ذي قدر كبري من االأهمية.
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امل�سادر واملراجع
اأوًل: الأعمال القانونية

y  القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، املن�سور على ال�سفحة )5( من عدد الوقائع الفل�سطينية
»عدد ممتاز«، بتاريخ 2003/3/19.

y  قانون ال�سركات رقم )12( ل�سنة 1964، املن�سور على ال�سفحة )493( من عدد اجلريدة الر�سمية
االأردنية رقم )1757(، بتاريخ 1964/5/3.

y  قرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2008 ب�ساأن تعديل قانون ال�سركات، املن�سور على ال�سفحة )6( من
عدد الوقائع الفل�سطينية رقم )76(، بتاريخ 2008/6/20.

y .2011 املذكرة االإي�ساحية مل�سروع قانون ال�سركات للعام

y .2012-2008 اخلطة الت�سريعية للحكومة

y .جمموعة من القرارات الق�سائية االأردنية وامل�سرية

ثانيًا: م�ساريع القوانني
م�سروع قانون ال�سركات الفل�سطيني ل�سنة 2011. -

ثالثًا: الكتب واملجالت
y 1971،اأحمد، هبة،  القرار اجلمهوري بقانون وو�سائل رقابته، د.ن، القاهرة

y  الفل�سطينية الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  »�سالحيات  واآخرون،  الربغوثي،  ومعني  معن،  اإدعي�س، 
»اأوراق عمل«،  االأ�سا�سي  القانون  الت�سريعي يف  واملجل�س  الوزراء  مع �سالحيات جمل�س  باملقارنة 

�سل�سلة تقارير قانونية )66(، الهيئة الفل�سطينية حلقوق املواطن. رام اهلل، 2006.

y  الإ�سدار الالزمة  ال�سرورة  قيد  العليا على  العدل  رقابة حمكمة  »نظرات حول  البوريني، عمر،  
القوانني املوؤقتة«، جملة علوم ال�سريعة والقانون، املجلد 32، العدد2، 2005

y  ،احلذوة، �سلوى،  د�ستورية اإ�سدار م�سروع قانون العقوبات عن طريق القرار بقانون، وزارة العدل
رام اهلل.

y  احلموري، حممد »�سالحيات الرئي�س وفقًا للمادة )43( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني«، فعالية
الت�سريعية  الرئي�س  - �سالحيات  الفل�سطينية  االأزمة  ملواجهة  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  ن�سو�س 
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وفقًا الأحكام املادة )43( من القانون االأ�سا�سي واأحكام حالة الطوارئ ولوائح ال�سرورة، املركز 
الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة، 2008.

y  اخلالدي، اأحمد، حما�سرة حول: »احلالة الت�سريعية يف فل�سطني بعد االنق�سام الفل�سطيني« معهد
احلقوق، جامعة بريزيت، رام اهلل، 2012/3/14.

y  تعطيل الوطنية يف فرتات  ال�سلطة  رئي�س  ال�سادرة عن  الت�سريعية  »املرا�سيم  اخلطيب، جمال، 
احلياة النيابية«، ت�سامح، العدد 22، اأيلول، 2008.

y  الفل�سطينية كحالة ال�سلطة  التنفيذية وامتيازاتها وحدودها:  ال�سلطة  خليل، عا�سم، �سالحيات 
درا�سية، )درا�سة غري من�سورة(، 2011

y  سالمة، اأحمد، االخت�سا�س الت�سريعي لرئي�س الدولة يف النظام الربملاين »درا�سة مقارنة«، دار�
النه�سة العربية، القاهرة، 2002.

y  الطبطبائي، عادل، »�سلطة جمل�س االأمة يف تعديل املرا�سيم بقانون قبل الت�سويت عليها«، جملة
احلقوق، املجلد 18، العدد 3.

y  ،طه، عبد الرحيم،  �سالحية رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف اإ�سدار قرارات بقوانني، د.ن
د.�س.

y 2002 ،العطور، حممد، »حالة ال�سرورة يف الفقه الد�ستوري«، جملة نقابة املحامني

y .2008 ،20 عي�سة، ريا�س، »حجية املرا�سيم الرئا�سية يف الت�سريع«، جملة ت�سامح، املجلد 6، العدد

y  ن�سر، حممد، وحممد خليفة واآخرون.  2008.  تاأثري م�سروع قانون ال�سركات على اأداء القطاع
اخلا�س يف فل�سطني، )ما�س(، معهد اأبحاث ال�سيا�سات االإقت�سادية الفل�سط�سيني)ما�س(، رام 

اهلل، 2008.

رابعًا: الر�سائل اجلامعية
y  حجاب، حنني، دور الرئي�س الت�سريعي يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني »درا�سة مقارنة«، ر�سالة

ماج�ستري- نابل�س: جامعة النجاح الوطنية، 2011.
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خام�سًا: التقارير
y .2012/9/9 تقرير عن عدد ال�سركات الفعالة وغري الفعالة، �سادر عن وزارة االقت�ساد بتاريخ

�ساد�سًا: املقابالت
y  ،الوطنية النجاح  الد�ستوري يف جامعة  القانون  اأحمد اخلالدي، حما�سر يف  الدكتور  مقابلة مع 

اأجريت املقابلة يف جامعة بريزيت، يوم اخلمي�س، بتاريخ 2012/9/27، ال�ساعة 10:30 �سباحًا.

y  ،مقابلة مع اأ.د. اأمني دوا�س، حما�سر يف القانون املدين- اجلامعة العربية االأمريكية، يوم االثنني
بتاريخ 2012/9/24، ال�ساعة 4:00 م�ساًء.

y  ،مقابلة مع االأ�ستاذ اإياد عا�سي، اأجريت املقابلة يف وزارة االقت�ساد الوطني - رام اهلل، يوم االأحد
بتاريخ 2012/9/9، ال�ساعة 9:30 �سباحًا.

y  مقابلة مع االأ�ستاذ جمال اخلطيب، مدير ال�سوؤون القانونية للمجل�س الت�سريعي، اأجريت املقابلة يف
جامعة بريزيت، يوم اخلمي�س، بتاريخ 2012/9/27، ال�ساعة 1:00 م�ساًء.

y  اأجريت العامة- جامعة بريزيت،  واالإدارة  كلية احلقوق  الدكتور عا�سم خليل، عميد  مقابلة مع 
املقابلة يف جامعة بريزيت، يوم الثالثاء، بتاريخ 2012/9/25، ال�ساعة 11:30 �سباحًا.

y  اأجريت بريزيت،  جامعه  يف  الد�ستوري  القانون  يف  حما�سر  خ�سر،  حممد  االأ�ستاذ  مع  مقابلة 
املقابلة يف جامعة بريزيت، يوم اخلمي�س، بتاريخ 2012/9/20، ال�ساعة 10:30 �سباحًا.

y  بتاريخ بريزيت،  جامعة  يف  التجاري  القانون  يف  حما�سر  القي�سي،  حممد  االأ�ستاذ  مع  مقابلة 
2012/9/13، يوم اخلمي�س، ال�ساعة 12:30 م�ساًء.

y  ،مقابلة مع املحامي مهند ع�ساف، اأجريت املقابلة يف مكتب اإتقان للمحاماة، رام اهلل، يوم االأربعاء
بتاريخ 2012/9/12، ال�ساعة 11:30 �سباحًا.

y  مقابلة مع نظام اأيوب، مراقب ال�سركات- وزارة االقت�ساد الوطني، اأجريت املقابلة يف مقر وزارة
االقت�ساد الوطني- رام اهلل، يوم االأحد، بتاريخ 2012/9/9، ال�ساعة 8:30 �سباحًا.

y  يوم اهلل،  رام  للمحاماة،  الزعبي  مكتب  يف  املقابلة  اأجريت  الزعبي،  هيثم  املحامي  مع  مقابلة 
اخلمي�س، بتاريخ 2012/9/13، ال�ساعة 10:00 �سباحًا.
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�سابعًا: قائمة املواقع الإلكرتونية
طوقان،طارق.»القرارات بقانون ال�سادرة عن الرئي�س وفقًا حلاالت ال�سرورة«، رام  y

http ://www.paldf.net /forum/showthrea. من تاريخ الزيارة 2012/9/3  y

«، رام اهلل،  ال�سرورة  الرئي�س وفقًا حلاالت  ال�سادرة عن  بقانون  القرارات   «  . ، طارق  طوقان   y
2008، موجود على املوقع : 

 http: // www.miftah . org /Arabic / MPlC/ Presidential- Decrees- Final- Draft99200،  y

80pdf ، تاريخ الزيارة: 2/9/2012

عابدين ، ع�سام .  » مال حظات قانونية على القرار بقانون ل�سنة 2011 بتعديل قانون العقوبات   y
النافذ يف املحافظات ال�سمالية وقانون العقوبات النافذ يف املحافظات اجلنوبية«، املوجود على 

املوقع: http://www.muaten.ps/?p=147 ، تاريخ الزيارة: 2012/9/2

www.adaleh .com، من�سورات مركز عدالة .  y
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مقدمة
يعاين الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني من ازدواجية يف التنظيم والت�سكيل الق�سائي، الذي اأ�سحى ت�سكياًل 
ثنائيًا يختلف يف طبيعته وجوهره وم�سمونه بني كل من قطاع غزة وال�سفة الغربية، فقد تعددت وتنوعت 

م�سامني الت�سريعات التي حتكم وتنظم عالقات واأو�ساع املوؤ�س�سة الق�سائية ال�سرعية.

�سوية، من �سمنها  قانونية غري  بنية  واجهت  العام 1994،  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قامت  وحني 
يختلف عن  �سرعيًا يف قطاع غزه  وق�سائيًا  قانونيًا  نظامًا  ال�سرعية، حيث وجدت  القانونية  املنظومة 
الت�سريعات  كانا عبارة عن مزيج من  الغربية، حيث  ال�سفة  ال�سرعي يف  والق�سائي  القانوين  النظام 
)كقانون  قوانني  هيئة  على  الت�سريعات  هذه  بع�س  وجاء  واالأردنية،  وامل�سرية  والربيطانية  العثمانية 
االأحوال ال�سخ�سية رقم)61( ل�سنة 1976(،)1( وبع�سها االآخر �سدر بهيئة مرا�سيم رئا�سية )كاملر�سوم 
)كتعليمات  الق�ساة  قا�سي  عن  �سادرة  تعليمات  على  بناء  اأو   )2(،)2003 للعام   )16( رقم  الرئا�سي 

املحامني ال�سرعيني ل�سنة 1987(.)3(

وعندما �سدر القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني العام 2002،)4( الذي عدل العام 2003،)5( ن�س يف املادة 
ال�سرعية  املحاكم  ال�سخ�سية تتولها  ال�سرعية والأحوال  »امل�سائل  اأن:  منه على   )101(
والدينية وفقا للقانون«.  ومن هذا الن�س الد�ستوري، يت�سح اأن عمل املحاكم ال�سرعية يف فل�سطني 

يجب اأن ينظم وفقًا للقانون.

فبعد اإجراء اأول انتخابات ت�سريعية فل�سطينية يف ال�سفة والقطاع يف كانون الثاين العام 1996، �سرع 
املجل�س الت�سريعي يف �سن قوانني عدة من اأجل توحيد القوانني املعمول بها يف فل�سطني، ومن �سمنها 
القوانني ال�سرعية، حيث �سعت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية منذ قدومها اإىل العمل على توحيد وتطوير 
املنظومة القانونية ال�سرعية، نظرًا لكون القوانني احلالية غري من�سجمة مع مطالب املجتمع يف الوقت 
احلا�سر، اإال اأنه بعد العام 2007 تعطلت هذه املحاوالت ب�سبب تعطل املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني عن 

العمل، وما نتج عن ذلك من ازدواجية يف ال�سلطات العامة التي اأخذت على عاتقها �سلطة الت�سريع.

اإ�سكالية الدرا�سة
تكمن اإ�سكالية الدرا�سة يف التعرف على طبيعة التغيريات القانونية واالإدارية التي ح�سلت فيما يتعلق 
واالأحكام  الت�سريعات  م�سري  معرفة  اإىل  باالإ�سافة   ،2007 العام  بعد  فل�سطني  يف  ال�سرعي  بالق�ساء 

الق�سائية ال�سرعية ال�سادرة بعد العام 2007 واملراكز القانونية التي ن�ساأت عنها.
)1(املن�سور يف العدد 2668 من اجلريدة الر�سمية االأردنية على ال�سفحة 551 بتاريخ 1976/12/1.

)2( املن�سور يف العدد 47 من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 85 بتاريخ 2003/10/30.
)3(املن�سور يف العدد 3480 من اجلريدة الر�سمية االأردنية على ال�سفحة 1267 بتاريخ 1987/6/16.

)4(املن�سور يف العدد املمتاز من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 4 بتاريخ 2002/7/7.
)5( املن�سور يف العدد املمتاز من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 5 بتاريخ 2003/3/19.
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اأهمية الدرا�سة
تاأثريات  حالة االنق�سام علي منظومة الق�ساء  اأنها ت�سلط ال�سوء على  اأهمية هذه الدرا�سة يف  تكمن 
الت�سريعات  التنوع والتعدد يف ماهية  ال�سرعي واملراكز القانونية واحلقوق املكت�سبة لالفراد كما تبني 

التي تنظم املوؤ�س�سة الق�سائية ال�سرعية.

هدف الدرا�سة
تهدف الدرا�سة اإىل  بيان التاأثري ال�سلبي لتعطل عمل املجل�س الت�سريعي العام 2007 على الت�سريعات 
الناظمة لعمل الق�ساء ال�سرعي وهيكليته، حيث قامت احلكومة يف قطاع غزة مبمار�سة اخت�سا�سات 
ت�سريعية، والرئي�س يف ال�سفة الغربية مبمار�سة تلك االخت�سا�سات اأي�سًا وفقًا للمادة )43( من القانون 
االأ�سا�سي الفل�سطيني،)6( واأ�سدرت وطبقت ت�سريعات يف ال�سفة خمتلفة عن غزة، ما �سبب و�سي�سبب 
القوانني  توحيد  وبعملية  لالأفراد  املكت�سبة  واحلقوق  القانونية  باملراكز  يتعلق  فيما  خا�سة  اإ�سكاليات 

اأي�سًا.

منهجية الدرا�سة
�سيتبع يف اإعداد هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، حيث �سيتم تو�سيح وحتليل الن�سو�س القانونية 
للت�سريعات التي تنظم عمل الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني قبل العام 2007 وبعده، لتو�سيح االختالف 
العام  بعد  اأعمق  اأ�سبح  والذي   ،2007 العام  قبل  ال�سرعية  القانونية  املنظومة  يف  موجودًا  كان  الذي 

2007، اإ�سافة اإىل حتليل عدد من قرارات املحاكم املعاجلة ملو�سوع الدرا�سة.

التنظيم  االأول  املبحث  تناولنا يف  اإىل مبحثني، حيث  الدرا�سة  بتق�سيم هذه  قمنا  تقدم،  ما  بناء على 
القانوين واالإداري للق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني حتى العام 2007، كما تناولنا يف املبحث الثاين واقع 

الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني بعد العام 2007.

)6( ففي حني ت�سدر القوانني يف ال�سفة الغربية وفقًا لقرارات بقوانني �سادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ت�سدر 
القوانني يف قطاع غزة عن كتلة حما�س يف املجل�س الت�سريعي، وتن�سر دون الرجوع اإىل رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الذي 
ميلك �سلطة االإ�سدار والن�سر.

 انظر www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=1645، تاريخ الزيارة: 2012/7/11.
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املبحث الأول
التنظيم القانوين والإداري للق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني حتى العام 2007

يحكم املوؤ�س�سة الق�سائية ال�سرعية يف فل�سطني خليط غري متجان�س من الت�سريعات، ولعل هذا التنوع ناجت عن 
وجود حقب مرت بها املنظومة القانونية الفل�سطينية.  وللوقوف على واقع واأ�سباب هذا التنوع يف الت�سريعات 
التي حتكم الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني، �سنتحدث يف املطلب االأول من هذا املبحث عن التطور التاريخي 
للق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني منذ احلكم العثماين اإىل ما قبل قدوم ال�سلطة الفل�سطينية 1994، كما �سنتناول 

يف املطلب الثاين التنظيم القانوين واالإداري للق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني بني عامي 2007-1994.

املطلب الأول: التطور التاريخي للق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني منذ احلكم 
العثماين اإىل ما قبل قدوم ال�سلطة الفل�سطينية 1994

حتى نتمكن من معرفة االأ�سباب احلقيقية والرئي�سية وراء ما و�سل اإليه و�سع الق�ساء ال�سرعي اليوم يف فل�سطني، 
ال بد لنا من تتبع التطورات التاريخية التي مر بها الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني من زمن الدولة العثمانية وحتى 
وال�سيا�سية  والق�سائية  والقانونية  التاريخية  التطورات  الأن   ،1994 العام  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قدوم 
التي مرت بها فل�سطني على مدى احلقب التاريخية املتعاقبة، انعك�ست ب�سكل مبا�سر على الق�ساء ال�سرعي يف 
فل�سطني والقوانني ال�سرعية التي تنظمه.  وتتمثل هذه احلقب التاريخية بفرتة احلكم العثماين، وفرتة االنتداب 
الربيطاين، مرورًا بفرتة االحتالل االإ�سرائيلي، واحلكم االأردين لل�سفة الغربية واالإدارة امل�سرية لقطاع غزة، 

وانتهاء بفرتة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التي �سنتحدث عنها يف املبحث الثاين من هذه الدرا�سة.
و�سنعمل يف هذا املطلب على بيان التطورات التي مر بها الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني من خالل اأربعة اأفرع، 
نتناول يف الفرع االأول فرتة احلكم العثماين، ويف الفرع الثاين فرتة االنتداب الربيطاين، ويف الفرع الثالث فرتة 
احلكم االأردين لل�سفة الغربية وامل�سري لقطاع غزة، اأما الفرع الرابع ف�سنخ�س�سه لفرتة االحتالل االإ�سرائيلي.

الفرع الأول: فرتة احلكم العثماين )1917-1615(
خ�سعت فل�سطني باعتبارها جزءًا من االإمرباطورية العثمانية املتمثلة يف بالد ال�سام وم�سر للحكم العثماين منذ 
اأ�سدره  الذي  الد�ستور االحتادي  اإىل  باال�ستناد  ال�سام  اإىل 1917، وكانت فل�سطني جزءًا من والية  العام 1615 

ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين العام 1548، الذي ت�سمن اأ�س�س التنظيم االإداري والع�سكري لل�سلطنة.)7(

ومنذ ذلك احلني خ�سعت فل�سطني لقواعد التنظيم االإداري والقانوين والق�سائي املفرو�سة على �سائر 

  .27 �س:   ،2003 د.م،  د.ن،  حما�سرات،  جمموعة  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  للنظام  الد�ستورية  االأ�س�س  اخلالدي،  اأحمد   )7(
ال�سفحة  الت�سريعية يف فل�سطني، ملخ�س، معهد احلقوق، جامعة بريزيت، رام اهلل، من�سور على  والعملية  القانوين  والنظام 

االإلكرتونية لـ منظومة الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني«املقتفي«، 2008، �س: 2.
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الواليات العثمانية، فمنذ الفتح االإ�سالمي وحتى �سدور التقنينات العثمانية يف اأوا�سط القرن التا�سع 
ال�سرعية  املحاكم  واعتربت  للقانون،  الوحيد  امل�سدر  هي  االإ�سالمية  ال�سريعة  كانت  امليالدي  ع�سر 
ال�سخ�سية  باالأحوال  املتعلقة  امل�سائل  بع�س  با�ستثناء  امل�سائل،  جميع  يف  عامة  والية  ذات  االإ�سالمية 
لغري امل�سلمني التي تركت ل�سرائعهم الدينية، وكان ذلك قبل حماولة اإدخال القوانني واالأنظمة الغربية 
احلديثة لتنظيم �سوؤون البالد الواقعة حتت االإمرباطورية العثمانية ومنها فل�سطني، ومن �سمات النظام 

الق�سائي يف تلك احلقبة اأنه ياأخذ بالتقا�سي على درجة واحدة.)8(

الفرع الثاين: فرتة النتداب الربيطاين )1948-1917(
بعد �سدور وعد بلفور العام 1917 انتزع االنتداب الربيطاين من الق�ساء ال�سرعي كثريًا من وظائفه 
اجلزء  هذا  و�سمي  يتوالها،  من  وال�سالحيات  الوظائف  هذه  من  جزء  على  واأبقى  واخت�سا�ساته، 
النظامي  الق�ساء  االإ�سالمية متييزًا له عن  ال�سريعة  اأحكامه من  ي�ستمد  الذي  ال�سرعي(،  بـ)الق�ساء 

الذي ي�ستمد اأحكامه من القوانني الو�سعية، كالقوانني االإجنليزية والفرن�سية وغريها.)9(
وقامت بريطانيا باإ�سدار العديد من القوانني واالأنظمة يف فل�سطني خالل هذه الفرتة، كما تعددت اأنواع 
املحاكم، حيث كانت توجد حماكم نظامية للنظر يف امل�سائل اجلزائية واحلقوقية واالأرا�سي، وامل�سائل 
االإدارية، وحماكم غري نظامية للنظر يف امل�سائل ال�سرعية والدينية للطوائف،)10( كما توىل االإ�سراف 

على املحاكم ال�سرعية يف عهد االنتداب الربيطاين »املجل�س االإ�سالمي االأعلى يف القد�س«.)11(

غزة  لقطاع  وامل�سري  الغربية  لل�سفة  الأردين  احلكم  فرتة  الثالث:  الفرع 
)1967-1948(

بعد انتهاء االنتداب الربيطاين على فل�سطني يف 15 اأيار العام 1948، وقيام دولة اإ�سرائيل على 78% من اأرا�سي 
فل�سطني التاريخية، وانح�سار الكيان الفل�سطيني جغرافيًا يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، خ�سعت االأوىل لالإدارة 
االأردنية والثانية لالإدارة امل�سرية.)12( فقد خ�سعت ال�سفة الغربية اإىل القوانني واالأنظمة النافذة يف االأردن، حيث 
توىل االأردن االإ�سراف على املحاكم ال�سرعية يف ال�سفة الغربية حتى بعد االحتالل االإ�سرائيلي يف 1967/6/5.)13(  

اأما يف قطاع غزة بعد نكبة 1948، خ�سع القطاع الإ�سراف االإدارة امل�سرية ع�سكريًا واإداريًا.)14(
)8( �سمري عالية، نظرية الدعوى ال�سرعية يف الت�سريع والفقه والق�ساء »درا�سة مقارنة«، الطبعة االأوىل، بريوت: من�سورات 

زين احلقوقية،2005،  �س: 2.
)9( الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني »مالمح واآمال وطموحات، كتاب ي�سدر عن ديوان قا�سي الق�ساة يف فل�سطني املجل�س 

االأعلى للق�ساء ال�سرعي، القد�س- فل�سطني، 2009، �س: 11.
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3810«http://www.wafainfo.ps/atemplate. )10(

aspx?id=3810 تاريخ الزيارة: 2012/8/15..
)11( الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني »مالمح واآمال وطموحات.  مرجع �سابق، �س: 11.

)12( فتحي الوحيدي.  2004.  التطورات الد�ستورية يف فل�سطني مع �سرح املبادئ الد�ستورية العامة،غزة: د.ن، �س: 427.
)http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3810  )13. تاريخ الزيارة: 2012/8/15.

)14( املرجع ال�سابق.
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املجل�س  باإن�ساء  مدنية  �سلطة  اإىل  القطاع  يف  امل�سرية  الع�سكرية  ال�سلطة  حتولت   ،1957 العام  ويف 
الد�ستور على قانونني  باإ�سفاء �سفة  الت�سريعي لقطاع غزة  الت�سريعي لقطاع غزة، حيث قام املجل�س 

اأ�سا�سيني هما: قانون عام 1955، والنظام الد�ستوري العام 1962.)15(

الفرع الرابع: فرتة الحتالل الإ�سرائيلي )1994-1967(
على اإثر حرب حزيران 1967، احتلت اإ�سرائيل كامل فل�سطني، حيث منح احلاكم الع�سكري االإ�سرائيلي 
)يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة( نف�سه �سالحيات اإ�سدار االأوامر الع�سكرية على اأنها قوانني وت�سريعات 
الغربية حاول احلكم  ال�سفة  ففي  قبل احلرب،  �سارية  كانت  التي  للقوانني  بدياًل  لتكون  النفاذ،  واجبة 
هذا  من  حد  قد  العليا«  االإ�سالمية  »الهيئة  ت�سكيل  اأن  اإال  ال�سرعي،  الق�ساء  عمل  يف  التدخل  الع�سكري 
التدخل، وقد اّتخذت الهيئة االإ�سالمية العليا يف حينه قرارًا باأن تتبع املحاكم ال�سرعية قا�سي الق�ساة يف 
االأردن، وتنفذ جميع القوانني واالأنظمة والتعليمات املعمول بها هناك، اأما يف قطاع غزة فقد توىل �سابط 
ال�سرعي،  الق�ساء  جهاز  ت�سم  التي  للم�سلمني  الدينية  وال�سلطات  ال�سوؤون  على  االإ�سراف  االأديان  ركن 
والقوانني  النظم  اأبقى  الع�سكري  احلكم  اأن  ومع  »االأزهر«،  الديني  واملعهد  االإ�سالمية،  االأوقاف  واإدارة 

والت�سريعات التي كانت نافذة اأثناء احلكم امل�سري، فاإنه احتفظ لنف�سه بتعيني الق�ساة ال�سرعيني.)16( 

و�سيتم احلديث عن اأهم التطورات القانونية واالإدارية التي �سهدها الق�ساء ال�سرعي بعد قدوم ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية العام 1994 يف املطلب الثاين من هذا املبحث.

املطلب الثاين: التنظيم القانوين والإداري للق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني 
بني )2007-1994(

يف  الفل�سطيني  الوزراء  جمل�س  اأ�سدر   ،)17(1994 العام  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قدوم  بعد 
من  ابتداء  الغربية  ال�سفة  يف  االأوقاف  ودوائر  ال�سرعية  املحاكم  با�ستالم  قرارًا   1994/9/17
برتبة  ال�سرعية  للمحاكم  الق�ساة  قا�سي  من�سب  مرة  والأول  فل�سطني  يف  وا�ستحدث   ،1994/10/1
وزير مرتبط برئي�س ال�سلطة الوطنية مبا�سرة، وبذلك األغي من�سب وكيل وزارة العدل ل�سوؤون الق�ساء 
ال�سرعي، واأ�سند هذا املن�سب اإىل قا�سي الق�ساة مبوجب املر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 1994/10/18.)18(

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210«http://lawcenter. )15(
birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210. تاريخ الزيارة: 2012/7/11..

)16( الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني »مالمح واآمال وطموحات.  مرجع �سابق، �س: 13.
)17( اأ�سدر الرئي�س يا�سر عرفات )رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ( العام 1994 قرارًا رئا�سيًا يق�سي با�ستمرار العمل 

بالقوانني واالأنظمة واالأوامر التي كانت �سارية املفعول قبل 1967/6/5 يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ، وبالتايل اأعمل القانون 
االأردين دون تعديالت على ال�سفة الغربية ، واالأوامر التي اأ�سدرها احلاكم االإداري العام امل�سري يف قطاع غزة .انظر : 

http:// www.aman- palestine.org/ documents/publication/50-islamickada.pdf . تاريخ الزيارة :2012/7/11
)islamicKada.pdf_50/http://www.aman-palestine.org/Documents/Publication   )18. تاريخ الزيارة: 2012/7/11.
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ال�سلطة  الفل�سطيني عند جميء  ال�سرعي  الق�ساء  التي حتكم  ال�سرعية  القانونية  املنظومة  كما كانت 
واالأردنية  العثمانية  الت�سريعات  من  متاآلف  غري  مزيج  من  تتاألف   ،1994 العام  الفل�سطينية  الوطنية 
تطبق  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سرعية  فاملحاكم  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  طبقت  التي  وامل�سرية 
قوانني ذات اأ�سول اأردنية موروثة من عهد احلكم االأردين، ومن اأهمها قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم 
القوانني  اأما  ال�سرعية رقم )31( ل�سنة 1959.)20(   اأ�سول املحاكمات  )61 (ل�سنة 1976،)19( وقانون 
ال�سرعية ال�سارية يف قطاع غزة، فهي قوانني ذات اأ�سول عثمانية وم�سرية كقانون حقوق العائلة رقم 

)303( ل�سنة 1954،)21( وقانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية رقم 12 ل�سنة 1965.)22(
وبعد اإجراء اأول انتخابات ت�سريعية فل�سطينية يف ال�سفة والقطاع يف كانون الثاين العام 1996، �سرع 
املجل�س الت�سريعي يف �سن قوانني عدة من اأجل توحيد القوانني املعمول بها يف فل�سطني، ومن �سمنها 
منها:  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  لت�سري  عدة  ت�سريعات  اإ�سدار  مت  حيث  ال�سرعية،)23(  القوانني 
قانون اإدارة وتنمية اأموال اليتامى رقم )14( ل�سنة 2005،)24( وقانون �سندوق النفقة رقم )6( ل�سنة 
للق�ساء  االأعلى  املجل�س  اإن�ساء  ب�ساأن  ل�سنة 2003  الرئا�سي رقم)16(  املر�سوم  اإىل  اإ�سافة   )25(،2005

ال�سرعي واملحكمة العليا ال�سرعية.

ال�سرعية  »امل�سائل  اأن:  ل�سنة 2003 على  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون  املادة 101 من  وقد ن�ست 
والأحوال ال�سخ�سية تتولها املحاكم ال�سرعية والدينية وفقًا للقانون«، وبناء على هذا 
اأول،  فرع  يف  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سرعية  املحاكم  ت�سكيل  املطلب  هذا  يف  �سنبني  الد�ستوري،  الن�س 

وت�سكيلها يف قطاع غزة يف فرع ثاٍن يف �سوء القوانني التي تنظمها.

)19(املن�سور يف العدد 2668 من اجلريدة الر�سمية االأردنية على ال�سفحة 551 بتاريخ 1976/12/1..
)20( املن�سور يف العدد 1449 من اجلريدة الر�سمية االأردنية على ال�سفحة 931 بتاريخ 1959/11/1.

)21( ملن�سور يف العدد 35 من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 869 بتاريخ 1954/6/15.
)22(املن�سور يف العدد املمتاز من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 3 بتاريخ 1965/5/22.

لدرا�سات حقوق  رام اهلل  واملحلي، مركز  الدويل  القانون  فل�سطني يف �سوء  الق�سائية يف  ال�سلطة  واقع  )23(�سميح حم�سن، 
االإن�سان، رام اهلل، 2003،  �س: 6.

)24( املن�سور يف العدد 60 من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 22 بتاريخ 2005/11/9.
)25(املن�سور يف العدد 55 من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 10 بتاريخ 2005/5/27.
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الفرع الأول: ت�سكيل املحاكم ال�سرعية يف ال�سفة الغربية
تق�سم املحاكم ال�سرعية يف ال�سفة الغربية اإىل:

اأوًل: املحاكم البتدائية ال�سرعية
الأنها  اخت�سا�ساتها،  تقلي�س  �سوى  �سيء  عليها  يتغري  ومل  العثماين،  العهد  منذ  موجودة  حماكم  هي 
كانت خالل العهد العثماين �ساحبة االخت�سا�س العام يف جميع املنازعات.)26(وتعد املحاكم ال�سرعية 
حتدده  مكاين  اخت�سا�س  منها  واحدة  ولكل  ال�سرعي،  الق�ساء  يف  االأوىل  الدرجة  حماكم  االبتدائية 
اأحكامًا  وت�سدر  مو�سوع،  حماكم  وهي  الق�ساة،  قا�سي  ديوان  عن  ال�سادرة  والتعميمات  القرارات 
ق�سائية ابتدائية يف الدعاوى املعرو�سة عليها، ويحكم فيها قا�ٍس منفرد، ت�ساعده �سكرتارية ت�سمى قلم 

املحكمة.)27(

قانون  من  الثانية  املادة  ف�سلت  حيث  القانون،  مبوجب  حمددة  ق�سايا  يف  ال�سرعية  املحاكم  وتف�سل 
اأ�سول املحاكمات ال�سرعية رقم)31(ل�سنة 1959 )28( املعمول به هذه امل�سائل على النحو التايل:

واالأوقاف . 1 االأيتام  اأموال  ومداينات  به،  يتعلق  ما  وكل  ال�سرعية،  ال�سروط  ح�سب  الوقف  اإن�ساء 
املربوطة باحلجج ال�سرعية التي نظمت من قبل املحاكم ال�سرعية و�سدرت عنها.

طلبات الدية، وتعيني االأولياء واالأو�سياء على القا�سرين، ون�سب القيم على اأموال املفقود والغائب . 2
ليتوىل االإ�سراف عليها، واالإذن للويل والو�سي ومتويل الوقف والقيم وحما�سبتهم واحلكم بنتائج 

هذه املحا�سبة.
حترير الرتكات الواجب حتريرها، والف�سل باالدعاء مبلكية اأعيانها، واحلكم يف الدعاوى املتعلقة بها.. 3

التخارج من الرتكة كلها اأو بع�سها يف االأموال املنقولة وغري املنقولة، واحلجر على فاقدي االأهلية . 4
للجنون اأو العته اأو ال�سفه وفك احلجر واإثبات الر�سد.

الهبة يف مر�س املوت والو�سية، وتوثيق عقود الزواج وق�سايا التفريق بني الزوجني، وباالإجمال كل . 5
ما يتعلق بق�سايا االأحوال ال�سخ�سية بني امل�سلمني.

ثانيًا: حماكم ال�ستئناف ال�سرعية
تعد الدرجة الثانية يف التقا�سي، وهي حماكم مو�سوع، وعددها اأربع يف: القد�س، نابل�س، غزة، خان 
يون�س، ولكل حمكمة منها قلم مكون من رئي�س قلم، وعدد من الكتبة واملح�سرين،)29( وتنظر يف الق�سايا 

)26(عبد النا�سر اأبو الب�سل، اأ�سول املحاكمات ال�سرعية ونظام الق�ساء ال�سرعي، الطبعة االأوىل، دار الثقافة، عمان، 2005،  
�س: 23.

)27(مالمح واآفاق تطور الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني،  مرجع �سابق، �س: 26.
)28( املن�سور يف العدد 1449 من اجلريدة الر�سمية االأردنية على ال�سفحة 931 بتاريخ 1959/11/1.

)29( عددها اأربع حماكم يف القد�س، ونابل�س، وغزة، وخان يون�س، واخت�سا�س حمكمة القد�س ي�سمل املحافظات اجلنوبية 
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اإليها من املحاكم االبتدائية ال�سرعية، وذلك وفق ما ن�ست عليه املادة )135( من قانون  التي ترفع 
وعدد من  رئي�س  اال�ستئناف من  ل�سنة 1959، وتوؤلف حمكمة  رقم )31(  ال�سرعية  املحاكمات  اأ�سول 
االأع�ساء، وتنعقد من رئي�س وع�سوين، وت�سدر قراراتها باالأكرثية، ويف حالة عدم ا�سرتاك الرئي�س، 
الدرجة من هيئة املحكمة، وذلك وفق ما ن�ست عليه  يليه يف  الذي  القا�سي  فتنعقد اجلل�سة برئا�سة 

املادة )21(من قانون ت�سكيل املحاكم ال�سرعية.

ثالثًا: املحكمة العليا ال�سرعية
ال�سريف،  القد�س  ومقرها  قانون،  حمكمة  واأنها  التقا�سي،  يف  والنهائية  الثالثة  الدرجة  اعتبارها  مت 
وي�سمل اخت�سا�سها املكاين فل�سطني كافة، كما �سكلت مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم 16/2003،)30( 
ومت اإ�سدار نظام ينظم عملها، وهي حمكمة واحدة ذات هيئتني؛ اإحداهما يف القد�س، والثانية يف غزة، 

ولكل منهما قلم وكاتب �سبط.)31(

يت�سح مما �سبق اأن املحكمة العليا ال�سرعية اأن�سئت مبوجب مر�سوم رئا�سي �سادر عن رئي�س ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية، ومت اإ�سدار نظام ينظم عملها، ومن هنا يثور الت�ساوؤل التايل، هل ميكن لرئي�س ال�سلطة اإ�سدار 
وهيئات جديدة غري  باخت�سا�سات  ال�سرعي،  للق�ساء  اأعلى  عليا وجمل�س  باإن�ساء حمكمة  رئا�سي  مر�سوم 

من�سو�س عليها يف قانون ت�سكيل املحاكم ال�سرعية رقم )19( ل�سنة 1979 املعمول به يف فل�سطني؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ال بد لنا اأن ن�سري اإىل اأن القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003 
ين�ّس يف املادة )97( منه على اأن »ال�سلطة الق�سائية م�ستقلة، وتتولها املحاكم 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«.  كما تن�ّس املادة )30( 
من القانون نف�سه على اأن »التقا�سي حق م�سون ومكفول للنا�س كافة، ولكل فل�سطيني حق 
�سرعة  ي�سمن  مبا  التقا�سي  اإجراءات  القانون  وينظم  الطبيعي،  قا�سيه  اإىل  اللتجاء 
الف�سل يف الق�سايا«.  كما تن�ّس املادة )7( من قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�سنة )32(2002 على 

اأنه »يحدد القانون طرق ت�سكيل املحاكم واخت�سا�ساتها«.

لل�سفة الغربية، واخت�سا�س حمكمة نابل�س ي�سمل املحافظات ال�سمالية، ونتيجة احل�سار اخلانق على املدن والقرى واملخيمات 
الفل�سطينية عقب انتفا�سة االأق�سى العام 2002، تراكمت الق�سايا يف حمكمة اال�ستئناف التي تنعقد هيئتها موؤقتًا يف نابل�س، 
ما اأدى اإىل تعطيل عمل املحاكم ال�سرعية االبتدائية، لذا �سكل قا�سي الق�ساة هيئة جديدة ملحكمة اال�ستئناف ال�سرعية يكون 
مقرها يف العيزرية، وبذلك اأ�سبحت حمكمة اال�ستئناف ال�سرعية يف القد�س تتكون من هيئتني؛ اإحداهما يف نابل�س وتتبع لها 
املحاكم ال�سرعية االبتدائية يف املحافظات ال�سمالية لل�سفة الغربية، والثانية يف العيزرية وتتبع لها املحاكم ال�سرعية االبتدائية 
يف املحافظات اجلنوبية لل�سفة الغربية.  ملزيد من املعلومات، انظر مالمح واآفاق تطور الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني، مرجع 

�سابق، �س: 17 وما بعدها.
)30( من�سور يف الوقائع الفل�سطينية العدد 47 بتاريخ 19/9/2003.

)31( مالمح واآفاق تطور الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني، املرجع ال�سابق، �س: 26.
)32(املن�سور يف العدد 40 من الوقائع الفل�سطينية املن�سور على ال�سفحة 9 بتاريخ 2002/5/18.
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تو�سح الن�سو�س القانونية ال�سابقة اأن ت�سكيل املحاكم واخت�سا�ساتها واإجراءات التقا�سي اأمامها يجب 
اأن يحدد وفقًا لقانون، والقانون ي�سدر عن املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني، ومبا اأن املجل�س الت�سريعي مل 
ينعقد الإ�سدار قانون خا�س ب�ساأن املحكمة العليا ال�سرعية، واإمنا اأن�سئت مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم 

)16( ل�سنة 2003، فقد ثار اجلدل واحلديث بعدم د�ستورية هذه املحكمة.

وقد مت التقدم بطعون عدة اأمام حمكمة العدل العليا للطعن باملر�سوم الرئا�سي رقم )16( ل�سنة 2003.  
ويف �سياق احلديث عن هذا املر�سوم جتدر االإ�سارة اإىل اأنه ت�سمن الن�س على ت�سكيل املجل�س االأعلى 

للق�ساء ال�سرعي واأع�سائه، اإ�سافة اإىل مو�سوع اإن�ساء املحكمة العليا ال�سرعية.

و�سدرت قرارات عدة عن حمكمة العدل العليا ب�ساأن هذه الطعون، ومنها القرار رقم 2009/180،)33( 
وهو قرار �سادر عن حمكمة العدل العليا املنعقدة يف رام اهلل، حيث تقدم امل�ستدعي بهذه الدعوى للطعن 

يف قرارات �سادرة عن املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي، ورئي�س املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي.

وراأت املحكمة »اأنه ملا كان الفقه والق�ساء االإداريان اعتربا اأن القرار يكون خمالفًا خمالفة ج�سيمة 
للقانون، اإذا كان م�سوبًا بعيب ج�سيم اأو اأنه �سدر من هيئة ال تخت�س اأ�ساًل باإ�سداره اأو �سدر القرار من 
�ساأن واخت�سا�س �سلطة اأخرى، وكذلك اإذا ن�س القانون على ت�سكيل هيئة من الهيئات على وجه معني، 
فاإنه ال ي�سح تعديل هذا الت�سكيل حتى ولو كان ذلك من اأجل تقرير �سمان اأكرب اأو اأعدل، اإال مبن ميلك 

احلق بذلك قانونًا، وبناء على ذلك قررت املحكمة قبول الطعن مو�سوعًا واإلغاء القرارات الطعينة«.

واإلغاء  مو�سوعًا  الطعن  »بقبول  قرارها  اأ�سدرت  العليا،  العدل  حمكمة  راأته  ما  على  بناء 
القرارات الطعينة، معللة حكمها باأنه اإذا ن�س القانون على ت�سكيل هيئة من الهيئات على وجه معني، 
فاإنه ال ي�سح تعديل هذا الت�سكيل حتى ولو كان ذلك من اأجل تقرير �سمان اأكرب اأو اأعدل، اإال مبن ميلك 

احلق بذلك قانونًا«.

الفرع الثاين: ت�سكيل املحاكم ال�سرعية يف قطاع غزة
بت�سكيل  )ال�سادر   )34( 1949 ل�سنة   )95( رقم  االأمر  قطاع غزة يف ظل  ال�سرعية يف  املحاكم  ت�سكلت 

املحاكم ال�سرعية يف املناطق اخلا�سعة لرقابة القوات امل�سرية بفل�سطني(.

تق�سم  التقا�سي على درجتني، حيث  ال�سرعية يف قطاع غزة ملبداأ  املحاكم  التقا�سي يف  يخ�سع نظام 
املحاكم ال�سرعية يف قطاع غزة اإىل:

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.« 33( من�سور على املقتفي(
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.«تاريخaspx?LegPath=2011&MID=16244،%20

aspx?LegPath=2011&MID=16244، تاريخ الزيارة: 2012/7/12.

بتاريخ  امل�سرية(  )االإدارة  الفل�سطينية  الوقائع  ال�سفحة 17 من  1 على  العدد  ن�سره يف  تاريخ  به من  العمل  الذي مت   )34(
1949/12/31 يف املناطق اخلا�سعة لرقابة القوات امل�سرية.
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اأوًل: حماكم الدرجة الأوىل
ومقرها   1949 ل�سنة   95 رقم  باالأمر  اإن�ساوؤها  مت  وقد  غزة،  قطاع  يف  واحدة  �سرعية  حمكمة  توجد 
مدينة غزة، ويحق لها اأن تعقد جل�ساتها يف مدينة خان يون�س وفقًا للمادة الثانية منه، ويتم الف�سل يف 

اخل�سومات وفقًا لل�سرع االإ�سالمي احلنيف.

ثانيًا: حماكم الدرجة الثانية
تنعقد بهيئة ا�ستئنافية للنظر يف الطعون املرفوعة اإليها �سد اأحكام حماكم الدرجة االأوىل ال�سرعية، 

وت�سكل الهيئة الق�سائية للمحاكم ال�سرعية اال�ستئنافية من ثالثة ق�ساة �سرعيني.)35(

ويف 1995/1/2، وافق الرئي�س الراحل يا�سر عرفات على فتح حمكمة بني �سهيال ال�سرعية يف خان 
ال�سرعية  غزة  ا�ستئناف  ملحكمة  املكاين  االخت�سا�س  �سمل  وبذلك  لها،  هيئة  تعيني  مت  حيث  يون�س، 
اخت�سا�سها  ف�سمل  ال�سرعية،  يون�س  ا�ستئناف خان  اأما حمكمة  ال�سمالية يف قطاع غزة،  املحافظات 

املحافظات اجلنوبية للقطاع، ولكل حمكمة منها رئي�س قلم وعدد من الكتبة واملح�سرين.)36( 

ثالثًا: املحكمة العليا ال�سرعية
يوجد للمحكمة العليا ال�سرعية هيئة يف غزة، ولهذه الهيئة قلم وكاتب �سبط.)37(

ن�ستنتج مما متت مناق�سته يف هذا املطلب، اأن الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني يعاين من التعدد القانوين 
يف  اأما  االأردنية،  ال�سرعي  الق�ساء  قوانني  تطبق  الغربية  ال�سفة  حمافظات  ففي  الواحد،  الوطن  يف 
تطبيق  جواز  عدم  القانوين  الفقه  اأبجديات  ومن  امل�سرية،  القوانني  فتطبق  غزة  قطاع  حمافظات 
قانونني خمتلفني يف امل�ساألة الواحدة يف الدولة نف�سها، ملا ي�سببه ذلك من تنازع يف املرجعية الق�سائية 

واالخت�سا�س املكاين.

املبحث  يف  �سنناق�سها  )والتي   2007 العام  بعد  ح�سلت  التي  والقانونية  ال�سيا�سية  التطورات  اأن  بيد 
الغربية وقطاع غزة،  ال�سفة  القانوين يف  التعدد  الدرا�سة(، قد �ساعدت على تر�سيخ  الثاين من هذه 

و�ساهمت يف تنازع املرجعيات القانونية والق�سائية.

)http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3823   )35  تاريخ الزيارة: 2012/8/15.

)36(الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني، مالمح واآمال وطموحات، مرجع �سابق، �س: 25 وما بعدها.
تو�سيحه يف  ال�سرعية مبا مت  العليا  املحكمة  نكتفي يف معر�س احلديث عن  للتكرار  ومنعًا  ال�سابق، �س: 26.   املرجع   )37(

ال�سفحة 11 من هذه الدرا�سة.
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املبحث الثاين
واقع الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني بعد العام 2007

تعر�س الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني اإىل العديد من االإ�سكاليات واملعوقات التي اأثرت �سلبًا على اأدائه 
 ،2006/1/25 بتاريخ  جرت  التي  الثانية  الفل�سطينية  الت�سريعية  االنتخابات  بعد  وبخا�سة  وفعاليته، 
ومتيزت مب�ساركة معظم الف�سائل الفل�سطينية، وما نتج على اإثرها من حالة انق�سام �سيا�سي متخ�ست 

عن وجود حكومتني تعمالن معًا على االأر�س يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

و�سنو�سح يف هذا املبحث التنظيم القانوين واالإداري للق�ساء ال�سرعي الفل�سطيني بعد العام 2007 يف 
مطلب اأول، وم�سري الت�سريعات واالأحكام الق�سائية ال�سادرة بعد العام 2007 يف مطلب ثاٍن.

الفل�سطيني  ال�سرعي  للق�ساء  والإداري  القانوين  التنظيم  الأول:  املطلب 
بعد العام 2007

بعد تعطل املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني وهو من اأهم الوؤ�س�سات  يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني التي 
جرى ال�سراع داخلها بعد االنتخابات الت�سريعية الثانية العام 2006، برزت جمموعة من االإ�سكاليات 
اإىل توقف املجل�س  اأدى  الذي  االأمر  املوؤ�س�سة،  اإطار هذه  لل�سلطة يف  ال�سلمي  التي حالت دون االنتقال 

الت�سريعي عن العمل.)38(

يف ال�سفة الغربية، بداأت مرحلة جديدة من الت�سريعات ت�سدر بطريقة ا�ستثنائية، حيث مت اعتماد 
القرارات بقانون)39( التي ت�سدر عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية،)40( ثم يتم ن�سرها وفقًا الآلية الن�سر 
املتبعة يف ال�سلطة الفل�سطينية،)41( فقد اأ�سدر الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س قرارات عدة بقانون 

ومرا�سيم فيما يخ�س الق�ساء ال�سرعي بعد تعطل املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني وتوقفه عن العمل.

)http://www.muwatin.org/activities/1.pdf  )38، تاريخ الزيارة: 2012/7/11..
)39( تن�س املادة )43( من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003 على اأنه »لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف حاالت ال�سرورة التي ال 
حتتمل التاأخري يف غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي، اإ�سدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عر�سها على املجل�س الت�سريعي 
يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدور هذه القرارات، واإال زال ما كان لها من قوة القانون، اأما اإذا عر�ست على املجل�س الت�سريعي 

على النحو ال�سابق ومل يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون«.
)40( لقد تعطل املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني عن العمل نتيجة عدم متكنه من عقد اجتماعاته لعدم توافر الن�ساب القانوين 

لعدد اأع�ساء املجل�س، وبخا�سة عقب قيام قوات االحتالل االإ�سرائيلي باعتقال معظم اأع�ساء املجل�س يف ال�سفة الغربية.
)41( تتم عملية الن�سر يف النظام القانوين الفل�سطيني من خالل ديوان الفتوى والت�سريع، حيث يقوم رئي�س ال�سلطة باإحالة 
القانون امل�سدق عليه، ويتوىل الديوان ن�سره.  ملزيد من املعلومات عن اآلية ن�سر القوانني راجع، فايز بكريات وحممود فيا�س 
واآخرون.  2006.  العملية الت�سريعية يف فل�سطني بني النظرية والتطبيق، رام اهلل: ناديا للطباعة والن�سر، �س: 163 وما بعدها.
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اأما يف قطاع غزة، فقد كان هناك رف�س للقرارات بقوانني واملرا�سيم ال�سادرة يف ال�سفة الغربية، 
ممار�سة  يف  الت�سريعي  للمجل�س  اإعاقة  وتت�سمن  قانونية  غري  واملرا�سيم  القرارات  تلك  واعتربت 
املجل�س  رف�س  حيث  الغربية،  ال�سفة  يف  اإال  القوانني  هذه  تطبق  مل  وعمليًا  الت�سريع،  يف  �سالحياته 

الت�سريعي واحلكومة يف قطاع غزة االعرتاف بها.)42(

ولتو�سيح االختالف يف املنظومة القانونية ال�سرعية املطبقة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بعد العام 
التي  الت�سريعات  بني  االختالف  الت�سريعات، وحماولة حتديد  بع�س هذه  لنا من عر�س  بد  ال   ،2007

تنظم املو�سوع ذاته، وال�سادرة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بعد العام 2007:

الت�سريعات ال�سادرة يف قطاع غزة بعد العام 
2007

الت�سريعات ال�سادرة يف ال�سفة الغربية بعد 
العام 2007

ب�ساأن قانون الق�ساء ال�سرعي رقم )3( ل�سنة 2011 ل�سنة 2012  القرار بقانون رقم )3( 
الق�ساء ال�سرعي

تعميم رقم 2012/1 ب�ساأن ت�سحيح الدعوى

لقانون  معدل   2009 ل�سنة   )1( رقم  القانون 
االأحوال ال�سخ�سية

املر�سوم رقم )2( ل�سنة 2011 ب�ساأن ت�سكيل 
املجل�س االأعلى االنتقايل للق�ساء ال�سرعي

تعميم رقم 2012/2 ب�ساأن تعهد الويل اأو الو�سي 
بالتربع يف معامالت ال�سراء للقا�سرين

الق�ساء  ب�ساأن  ل�سنة2011   )1( رقم  قانون 
ال�سرعي

اأمر  تنفيذ  بخ�سو�س   2012/3 رقم  تعميم 
امل�سروحات

تعيني  ب�ساأن   2012 ل�سنة   )6( رقم  قرار 
رئي�س املحكمة العليا ال�سرعية

التطليق  دعاوى  ب�ساأن   2008/16 رقم  تعميم 
لعدم االإنفاق

نظام  م�سروع  ب�ساأن   2004/69 رقم  تعميم 
نيابة االأحوال ال�سخ�سية ل�سنة 2004

اخللوة  اإنكار  مو�سوعه   2012/5 رقم  تعميم 
والدخول يف الدعاوى الق�سائية

دار  اعتماد  ب�ساأن   2012/37 رقم  تعميم 
للم�ساهدة

http://www.muwatin.org/activities/1.pdf»http://www.muwatin.org/activities/1.«.)42(
pdf، تاريخ الزيارة: 2012/7/11.
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ا�ستمارة تعميم رقم )2012/6( ب�ساأن اإعادة املحاكمة ب�ساأن   2012/35 رقم  تعميم 
درا�سة حول تاأثري املعيقات االإ�سرائيلية على 

قطاع العدالة الفل�سطيني

اأحكام  تنفيذ  وقف  ب�ساأن   2012/7 رقم  تعميم 
امل�ساهدة واال�ست�سافة باال�ستئناف

مع  التعاون  ب�ساأن   2012/30 رقم  تعميم 
الدائرة املالية يف �سندوق النفقة

تعميم رقم 2012/8 ب�ساأن اإنكار الدخول واخللوة 
يف دعاوى النفقة

تعميم رقم 2012/26 ب�ساأن حمكمة القد�س 
ال�سرعية

التفريق  دعاوى  ب�ساأن   2012/9 رقم  تعميم 
لل�سرر من النزاع وال�سقاق

تعميم رقم 2012/24 ب�ساأن ا�سرتاط الويل 
يف عقد النكاح

الفل�سطينيني  لغري  الزواج  عقود  ب�ساأن  التعميم 
�سادر يف 2012/6/4

يف  مذكرة  ب�ساأن   2012/19 رقم  تعميم 
اخللع الق�سائي

تعميم رقم 2012/10 ب�ساأن �سفر االأم احلا�سنة 
باأوالدها

تعليمات  ب�ساأن   2012/14 رقم  تعميم 
بخ�سو�س االأيتام

من   391 املادتني  ب�ساأن   2010/2 رقم  تعميم 
قانون االأحوال ال�سخ�سية و118 من قانون حقوق 

العائلة

تعميم رقم 2011/48 ب�ساأن اإفهام املخطوبة 
باأن خاطبها متزوج باأخرى قبل اإجراء عقد 

زواج املتزوج

تعميم 2010/3 ب�ساأن هيكلية املحكمة والو�سف 
الوظيفي للموظفني

تعميم رقم 2011/78 ب�ساأن التم�سك برفع 
اإقرار  ت�سجيل  عند  طالق  اإثبات  دعوى 

بطالق ثالث بائن بينونة كربى

احل�سانة  »�سن  ب�ساأن   2009/19 رقم  تعميم 
ال�سرعية«

ت�سجيل  ب�ساأن   2011/57 رقم  تعميم 
التخارج يف املحاكم ال�سرعية

تعميم رقم 2010/12 ب�ساأن اإقرار الزوجية من 
طرف واحد

تعميم رقم 2012/59 ب�ساأن اخللع الق�سائي 
تقدير  و�سلطة  اال�ست�سافة  مع  وامل�ساهدة 

القا�سي ال�سرعي ب�سهرة النزاع وال�سقاق
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بعد ا�ستعرا�سنا للت�سريعات ال�سابقة والنظر اإىل م�سمونها، الحظنا اأن عددًا منها قد ت�سمن تعديالت 
�سبق  تنظيم ملوا�سيع  اإعادة  واأخرى ت�سمنت  ال�سفة وغزة،  و�سارية ومطبقة يف  قائمة  ت�سريعات  على 
تنظيمها من قبل يف ت�سريعات �سابقة، واأخرى ت�سمنت موا�سيع م�ستحدثة مل يكن لها ذكر �سابق يف 
ت�سريعات �سابقة، و�سنورد اأمثلة على هذه الت�سريعات التي �سدرت يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بعد 

العام 2007 على النحو التايل:

ال�سفة  )يف  املفعول  �سارية  ت�سريعات  على  تعديالت  ت�سمنت  ت�سريعات  اأوًل: 
الغربية وقطاع غزة(

�سدر يف ال�سفة الغربية
القرار بقانون رقم )3( ل�سنة 2012 الذي ت�سمن يف املادة الثالثة منه اأنه: »يحل املجل�س االأعلى للق�ساء 
املن�سو�س عليه يف  ال�سرعي  الق�ساء  بقانون، حمل جمل�س  القرار  الأحكام هذا  وفقًا  امل�سكل  ال�سرعي 
الفقرة )1( من املادة )14( من قانون ت�سكيل املحاكم ال�سرعية رقم )19( ل�سنة 1972 وتعديالته، 

وميار�س جميع ال�سالحيات املن�سو�س عليها لذلك املجل�س«.
يتبني لنا من الن�س ال�سابق اأن القرار بقانون رقم )3( ل�سنة 2012، قد ت�سمن تعدياًل ملادة واردة يف 

قانون عادي مطبق و�ساري املفعول يف ال�سفة الغربية.

يف قطاع غزة
قام املجل�س الت�سريعي يف غزة بن�سر ت�سريعات معدلة لقوانني �سادرة لي�س فقط يف قطاع غزة، واإمنا يف 
ال�سفة الغربية اأي�سًا، ومثال ذلك القانون رقم )1( ل�سنة 2009 )43(معدل لقانون االأحوال ال�سخ�سية، 
حيث �سدر هذا القانون عن املجل�س الت�سريعي يف غزة لتعديل قانون حقوق العائلة ال�سادر باالأمر رقم 
ياأذن  القا�سي  »اأن  على  منه   )118( املادة  تن�س  حيث،  غزة  يف  واملطبق   )44(،1954 ل�سنة   )303(
بح�سانة الن�ساء لل�سغري بعد �سبع �سنني ولل�سغرية بعد ت�سع �سنني اإىل اإحدى ع�سرة اإذا 
تبني اأن م�سلحتها تقت�سي ذلك«.  وي�ستند هذا القانون على ما جاء يف قانون االأحوال ال�سخ�سية 
املبني على مذهب االإمام اأبو حنيفة حيث ن�ست املادة)391( منه على »تنتهي مدة احل�سانة با�ستغناء 
الغالم عن خدمة الن�ساء وذلك اإذا بلغ �سبع �سنني، وتنتهي مدة ح�سانة ال�سبية ببلوغها ت�سع 

�سنني ولالأب حينئذ اأخذهما من احلا�سنة ... الخ«.
اأما يف ال�سفة الغربية فتن�ّس املادتان)161(، و)162( من قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم)61( ل�سنة  
1976 )45( على اأنه: »تنتهي ح�سانة غري الأم من الن�ساء لل�سغري اإذا اأمت التا�سعة ولل�سغرية 

)43( املن�سور يف العدد الرابع وال�سبعني من الوقائع الفل�سطينية ال�سارية يف غزة.
)44(املن�سور يف العدد 35 من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 869 بتاريخ 1954/6/15.

)45(املن�سور يف العدد 2668 من اجلريدة الر�سمية االأردنية على ال�سفحة 551 بتاريخ 1976/12/1.
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اإذا اأمتت احلادية ع�سرة، ومتتد ح�سانة الأم التي حب�ست نف�سها على تربية وح�سانة 
اأولدها اإىل بلوغهم«. 

حيث ين�ّس التعديل على اأن املواد ال�سابقة ت�سبح على النحو التايل:

ت�سع أ.  بعد  ولل�سغرية  �سنني،  ت�سع  اإىل  �سنني  �سبع  بعد  لل�سغري  الن�ساء  ياأذن بح�سانة  اأن  للقا�سي 
�سنني اإىل اإحدى ع�سرة �سنة اإذا تبني اأن م�سلحتهما تقت�سي ذلك.

للقا�سي اأن ياأذن با�ستمرار ح�سانة االأم املتوفى عنها زوجها، وحب�ست نف�سها على تربية اأوالدها ب. 
ورعايتهم اإذا اقت�ست م�سلحتهم ذلك مع ا�سرتاط االأهلية يف احل�سانة.

ال�سخ�سية  االأحوال  قوانني  تعديل  اإىل  عمد  قد  غزة،  يف  الت�سريعي  املجل�س  اأن  �سبق  مما  نالحظ 
املطبقة يف قطاع غزة، بل وجتاوز ذلك عندما اأ�سار يف القانون رقم )1(ل�سنة 2009 اإىل تعديل ن�س 
املادة)162( الواردة يف قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم)61( ل�سنة 1976 املطبق يف ال�سفة الغربية، ما 
يعني حماولة املجل�س الت�سريعي يف قطاع غزة االإ�سارة اإىل اأنه اجلهة الت�سريعية ال�سرعية يف فل�سطني، 
على الرغم من اأننا نرى اأن ت�سكيل املجل�س الت�سريعي يف غزة والت�سريعات ال�سادرة عنه، مل ت�ستوِف 
االأو�ساع القانونية ال�سليمة الإ�سدارها من جوانب عدة �سنعمل على تو�سيحها يف املطلب الثاين من هذا 

املبحث، كما ت�سمن القرار بقانون رقم )3( ل�سنة 2012 تعدياًل على ت�سريع عادي.  

ثانيًا: ت�سريعات ت�سمنت اإعادة تنظيم ومعاجلة موا�سيع مت تنظيمها من قبل يف 
ت�سريعات �سابقة

مار�ست حكومة حما�س دورها الت�سريعي من خالل عقد جل�سات املجل�س الت�سريعي يف غزة فقط، فهو 
تنظم موا�سيع مت  قوانني  باإ�سدار  الت�سريعي يف غزة  املجل�س  قام  ويقرها، حيث  القوانني  ي�سن  الذي 
الفل�سطينية و�سارية يف ال�سفة  ال�سلطة  تنظيمها من قبل مبوجب مرا�سيم رئا�سية �سادرة عن رئي�س 

الغربية وقطاع غزة.
ومن االمثلة على القوانني التي اأقرها املجل�س الت�سريعي ون�سرت يف اجلريدة الر�سمية يف غزة، قانون 
منها  قبل،  من  تنظيمها  مت  موا�سيع  نظم  الذي   )46(،2011 ل�سنة   )3( رقم  ال�سرعي  الق�ساء 
موا�سيع  املحكمة العليا ال�سرعية، واملجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي، ونيابة االأحوال ال�سخ�سية، ودائرة 
االإر�ساد واالإ�سالح االأ�سري، علمًا اأن اإن�ساء املحكمة العليا ال�سرعية واملجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
يف فل�سطني قد مت من خالل املر�سوم الرئا�سي رقم )16( ل�سنة 2003، كما �سدر م�سروع نظام نيابة 
االأحوال ال�سخ�سية مبوجب التعميم رقم)69( ل�سنة 2004، واأن�سئت دائرة االإر�ساد واالإ�سالح االأ�سري 
يا�سر عرفات  الرئي�س  الغربية وغزة( مبوجب قرار  الفل�سطينية )ال�سفة  ال�سرعية  املحاكم  يف جميع 

)46(الذي مت اإقراره من املجل�س الت�سريعي يف غزة بجل�سته بتاريخ 2011/8/28 ودخل حيز التنفيذ والعمل به مبجرد �سدوره 
ون�سره يف اجلريدة الر�سمية )الوقائع الفل�سطينية( يف قطاع غزة بالعدد التا�سع وال�سبعني ال�سادر بتاريخ 2011/12/26.
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والتعميمات  والقرارات  املرا�سيم  تلك  وكانت  الق�ساة،  قا�سي  من  وبتن�سيب   ،2003/12/30 بتاريخ 
�سارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة قبل العام 2007.

ثالثًا: ت�سريعات ت�سمنت موا�سيع م�ستحدثة مل تنظم من قبل يف ت�سريعات �سابقة
يف ال�سفة الغربية. 1

جلاأ املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي يف ال�سفة الغربية اإىل تنظيم موا�سيع متعددة من خالل التعميمات 
املحاكم  اأروقة  العالقة يف  الزوجية  للم�ساكل  اإىل تقدمي احللول  تعميمات تهدف  ال�سادرة عنه، منها 
منذ �سنوات، ومن هذه التعميمات )تعميم رقم 2012/59 ب�ساأن اخللع الق�سائي وامل�ساهدة 
مع ال�ست�سافة و�سلطة تقدير القا�سي ال�سرعي ب�سهرة النزاع وال�سقاق(، حيث �سدر هذا 
التعميم بناء على املواد 102-111 من قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم)61( ل�سنة 1976، التي ت�سري اإىل 

اخللع الر�سائي باتفاق الزوجني.

اأما اإذا تعنت الزوج ورف�س االمتثال للحلول املن�سفة من اأجل رفع ال�سرر واإزالة االإ�سكاالت احلا�سلة، 
فيجوز للمراأة اللجوء لطلب اخللع بناء على التعميم ال�سابق، وتتلخ�س اآلية العمل باخللع الق�سائي باأن 
اإىل الق�ساء مبينة االأ�سباب واملربرات وامل�سوغات للخلع، خالل دعوى  اأمرها  الزوجة املت�سررة ترفع 
ينظرها القا�سي ال�سرعي وفق االأ�س�س القانونية واالإجراءات املتبعة، وبعد اأن يتثبت القا�سي من وجود 
امل�سوغات ب�سلطته التقديرية، يحيل االأمر اإىل رجلني حكمني عدلني قيا�سًا على النزاع وال�سقاق ليقدرا 

العو�س املطلوب، ثم يرفعانه اإىل القا�سي ال�سرعي لالأخذ به واحلكم مبوجبه.)47(

يف قطاع غزة. 2
نظم قانون الق�ساء ال�سرعي رقم )3( ل�سنة 2011 ال�سادر عن املجل�س الت�سريعي يف قطاع غزة، موا�سيع 
م�ستحدثة مل تعالج من قبل، منها املوا�سيع املتعلقة بالوظيفة الق�سائية ال�سرعية فيما يتعلق بتعيني الق�ساة 
القا�سي  وا�ستقالة  وترقيتهم،  تقييمهم  اإىل  اإ�سافة  واإعارتهم،  وندبهم  ونقلهم  واأقدميتهم  ال�سرعيني 
وحقوقه وواجباته وم�ساءلته، فال يوجد قانون ينظم �سوؤونها من الناحية االإدارية يف ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة، فالق�ساة ال�سرعيون يخ�سعون لقانون اخلدمة املدنية رقم)4( ل�سنة 1998 )48( فيما يتعلق بوظيفتهم 

من تعيني، ونقل، واأقدمية ... وغريها، على اعتبار اأنهم موظفون حكوميون وال يوجد قانون خا�س بهم.

القد�س،  جريدة  عن  �سادر  مقال  بالطالق«،  احلق  ا�ستعمال  يف  للتع�سف  عالج  الق�سائي  »اخللع  ادعي�س،   يو�سف   )47(
2012/1/27، العدد 15249.

)48( املن�سور يف العدد 24 من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 20 بتاريخ 1998/7/1.
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اأي  يف  �سابق  ذكر  لها  يكن  مل  التي  ال�سرعي  الق�ساء  قانون  عاجلها  التي  امل�ستحدثة  املوا�سيع  ومن 
قانون �سرعي نافذ،)49(مو�سوع دائرة التنفيذ ال�سرعية اخلا�سة بتنفيذ االأحكام ال�سادرة عن املحاكم 
ال�سرعية. ونرى اأنه على الرغم من اأن قانون التنفيذ الفل�سطيني رقم )23( ل�سنة 2005،)50( قد اأوىل 
اأنه جعل االأحكام ال�سادرة بت�سليم  اأهمية خا�سة، ومثال ذلك  املوا�سيع املتعلقة باالأحوال ال�سخ�سية 
ال�سغري اأو روؤيته، اأو باأجرة احل�سانة اأو الر�ساع، اأو امل�سكن للزوجة، اأو النفقة للمطلقة اأو لالأبناء اأو 
للوالدين م�سمول بالنفاذ املعجل بغري كفالة، وجعله واجبًا بقوة القانون وفق ما ن�ست عليه املادة )21( 
من قانون التنفيذ رقم)23( ل�سنة 2005، فاإن تكد�س الق�سايا التي حتتاج اإىل تنفيذ يف دوائر االإجراء 
يف املحاكم النظامية، والروتني الوظيفي يوؤدى بال�سرورة اإىل تاأخري تنفيذ احلكم، فقد تتحمل املراأة 
يف �سبيل تنفيذ احلكم ال�سادر لها اأعباء كثرية نتيجة ا�سطرارها للتنقل بني املحاكم ال�سرعية ودوائر 
االإجراء يف املحاكم النظامية، وبخا�سة فيما يتعلق باأحكام النفقات التي ال حتتمل التاأخري يف تنفيذها، 

حيث تكون الزوجة واالأبناء يف اأم�س احلاجة لهذه النفقة ال�سهرية.

اأن تثار  اأن تكون غري خا�سعة لالإ�سكاالت التي ميكن  بتنفيذ االأحكام، ل�سفتها اال�ستعجالية، ووجوب 
حول االأحكام يف الق�سايا املدنية، ومل�سا�سها باحلياة ال�سخ�سية للفرد واملجتمع.

االآثار املرتتبة على  اإىل دائرة تنفيذ �سرعية خا�سة من  ال�سرعية بحاجة  وبناء على ما �سبق املحاكم 
تطبيق الت�سريعات ال�سادرة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بعد االنق�سام الفل�سطيني ما يلي:

عدم تطبيق مبادئ د�ستورية مهمة كمبداأ العدالة القانونية وامل�ساواة اأمام القانون، حيث ال يخ�سع . 1
التعميم  اأن  ذلك  ومثال  نف�سها،  ال�سرعية  للقوانني  وغزة(  ال�سفة  )يف  الفل�سطينيون  املواطنون 
فيها،  واملطبق  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سرعي  للق�ساء  االأعلى  املجل�س  عن  وال�سادر  باخللع  املتعلق 
غري مطبق على املحاكم ال�سرعية يف قطاع غزة، ما يحرم الن�ساء العالقة ق�ساياهن يف املحاكم 

ال�سرعية يف غزة من حل م�ساكلهن مبوجب هذا التعميم.

اإن املحاكم ال�سرعية يف غزة منف�سلة متامًا عن املحاكم ال�سرعية يف ال�سفة الغربية، فال يوجد . 2
اأي ات�سال مهني اأو تعاون عملي بينهما بعد العام 2007 .)51(

 اأ�سبح لدى ال�سلطة الفل�سطينية بعد العام 2007 جهتان الإ�سدار القوانني، وجهتان لن�سر القوانني، . 3
وجريدتان ر�سميتان اإحداهما يف ال�سفة الغربية )الوقائع الفل�سطينية(، واالأخرى يف قطاع غزة وت�سمى 

)49( علمًا اأن هناك م�سروع قانون التنفيذ ال�سرعي الذي مت اإعداده من قبل ديوان قا�سي الق�ساة يف ال�سفة الغربية، اإال اأنه 
مل يعر�س على املجل�س الت�سريعي ومل يقر من قبله.

)50( املن�سور يف العدد 63 من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 46 بتاريخ 2006/4/27.
http://pulpit alwatan voice.com/articles/2012-2-9 )51(
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القانوين  النظام  واالختالف يف  االنف�سال  تر�سيخ  اإىل  بال�سرورة  اأدى  الر�سمية(،)52(ما  )اجلريدة 
املطبق بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وعرقلة حماوالت توحيد القوانني ال�سرعية الفل�سطينية.

لقد ترتب على تطبيق الت�سريعات ال�سادرة بعد العام 2007 �سدور اأحكام �سرعية ن�ساأت عنها مراكز قانونية 
وحقوق مكت�سبة، حيث �سنعالج م�سري هذه الت�سريعات واملراكز القانونية يف املطلب الثاين من هذا املبحث.

املطلب الثاين: الآثار واملراكز القانونية املرتتبة على الت�سريعات بعد 
العام 2007

للحديث عن م�سري الت�سريعات ال�سادرة عن املجل�س الت�سريعي يف غزة، وعن رئي�س ال�سلطة الوطنية 
هذه  �سن  عملية  رافقت  التي  االإ�سكاليات  على  الوقوف  من  لنا  بد  ال  الغربية،  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 
الت�سريعات. فالت�سريعات ال�سادرة عن املجل�س الت�سريعي يف غزة مل ت�ستوِف االأو�ساع القانونية ال�سليمة 

الإ�سدارها من جوانب عدة:
اأواًل: من حيث اكتمال الن�ساب القانوين للمجل�س الت�سريعي، فال يوجد يف القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني 
املجل�س  اأع�ساء  غياب  م�سكلة  ملعاجلة  قانونية  مواد  اأية  الت�سريعي  للمجل�س  الداخلي  النظام  يف  وال 
الت�سريعي عن املجل�س الأ�سباب قهرية، فالناخب عندما انتخب هذا الع�سو اأو ذاك، فاإنه قام بانتخابه 
ل�سخ�سه، وليكون ممثله يف املجل�س الت�سريعي، فالعامل ال�سخ�سي له دور كبري يف هذا املجال، وبالتايل 
التوكيالت)53(  تعد م�ساألة  وبالتايل،  بانتخابه.   قام  لتمثيل من  املنتخب  الع�سو  يوكل غري  اأن  ال يجوز 
التي اتبعتها حركة حما�س للتغلب على م�سكلة عدم توفر الن�ساب القانوين النعقاد املجل�س، م�ساألة غري 

قانونية وغري د�ستورية.
وال  عليها،  الرئي�س  م�سادقة  حيث  من  القانونية  االإجراءات  ت�ستوِف  مل  الت�سريعات  هذه  اإن  ثانيًا: 
يتم  مل  الت�سريعات  هذه  اأن  )كما  عليها  للم�سادقة  الفاك�س  طريق  عن  للرئي�س  رفعها  االأمر  يغريمن 

رفعها اإىل الرئي�س بحجة انتهاء واليته( .
ت�سريعي جديد،  وانتخاب جمل�س  الفل�سطينية،  امل�ساحلة  اأنه يف حال متت  وبناء على ما تقدم، نرى 
الق�ساء  قبل  من  اإلغاوؤها  مت  اأو  ملناق�ستها،  الت�سريعي  املجل�س  على  الت�سريعات  هذه  عر�ست  و�سواء 
الد�ستوري، فاإن ذلك �سيوؤثر على املراكز القانونية واحلقوق املكت�سبة النا�سئة عن االأحكام الق�سائية 

ال�سرعية ال�سادرة يف ظل هذه الت�سريعات، واالأمر ذاته ين�سحب على القرار بقانون.

)http://www.muwatin.org/activities/1.pdf )52، تاريخ الزيارة: 2012/7/11.
)53( قيام نواب حركة حما�س املعتقلني يف ال�سجون االإ�سرائيلية بعمل توكيل لزمالئهم من اأع�ساء الكتلة يف قطاع غزة لتجاوز 
ق�سية عدم توفر الن�ساب القانوين النعقاد املجل�س الت�سريعي.  للبحث يف مدى قانونية التوكيالت ال�سادرة عن النواب االأ�سرى 
يف املجل�س الت�سريعي، راجع ح�سني اأبو هنود و�سامي جبارين، مدى قانونية توكيالت النواب االأ�سرى زمالءهم يف كتلة »التغيري 
واالإ�سالح« يف ال�سوؤون املت�سلة بالعمل الربملاين، رام اهلل: املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية »مفتاح«، 

�سل�سلة اإ�سدارات )3(، 2008.
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الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  اأ�سدرها  التي  ال�سرعي  بالق�ساء  املتعلقة  بقوانني  بالقرارات  يتعلق  وفيما 
الفل�سطينية، فاإننا �سنتعر�س لبع�س االأحكام اخلا�سة بها، لروؤية مدى تاأثريها على املراكز القانونية 
التي ترتبت يف ظلها، اإ�سافة اإىل التعر�س ملوقف الق�ساء ال�سرعي من القوانني ال�سرعية التي مت تطبيقها 

بعد العام 2007، واالأحكام ال�سرعية واملراكز القانونية لالأفراد املرتتبة يف ظل تلك الت�سريعات.
فاإذا نظرنا اإىل القاعدة العامة فيما يتعلق بالقرارات بقوانني جند اأن املادة )43( من القانون االأ�سا�سي 
الفل�سطيني املعدل تن�ّس على اأنه: »لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف حاالت ال�سرورة التي ال حتتمل التاأخري 
يف غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي، اإ�سدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عر�سها على املجل�س 
الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدور هذه القرارات، واإال زال ما كان لها من قوة القانون، اأما اإذا 

عر�ست على املجل�س الت�سريعي على النحو ال�سابق ومل يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون«.
ال�سلطة  التنفيذية )رئي�س  ال�سلطة  رئي�س  �سروطًا معينة، ملمار�سة  اأن هناك  ال�سابق  الن�س  يتبني من 
حالة  وجود  يف  تتمثل  القانون،  قوة  لها  قرارات  اإ�سدار  طريق  عن  الت�سريعي  الخت�سا�سه  الوطنية( 
�سرورة ال حتتمل التاأخري يف غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي،)54( كما ي�سرتط عر�س هذه القرارات 

بقوانني على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدورها.
وما يهمنا يف هذا ال�سياق، هو م�سري القرارات بقوانني يف حال مت اإلغاوؤها بعد عر�سها على املجل�س 

الت�سريعي، اأو عدم عر�سها على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدورها.
فبناء على ن�س املادة )43( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، يجب على رئي�س ال�سلطة الوطنية اأن 
يعر�س الت�سريع الذي اأ�سدره على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها االأخري، فاإذا اأقرها املجل�س 
الت�سريعي؛ اأ�سبحت قوانني عادية �سادرة عن ال�سلطة الت�سريعية االأ�سلية، وقد يقرها املجل�س الت�سريعي 
مل  اإذا  اأنه  على  تكن،  مل  كاأن  واعتبارها  باإلغائها  املجل�س  يقوم  وقد  عليها،  التعديالت  بع�س  باإدخال 
تعر�س هذه القرارات بقوانني على املجل�س الت�سريعي يف الوقت الذي حددته املادة )43(، فاإنها تزول 
قوتها القانونية التي كانت تتمتع بها، دون حاجة اإىل اإ�سدار قرار من املجل�س الت�سريعي بزوالها، وتزول 

من تاريخ اأول جل�سة يعقدها الربملان دون عر�سها عليه. 
ومما جتدر االإ�سارة اإليه، اأنه ال يجوز لهذه القرارات بقوانني اأن تخالف اأو تعطل اأحكام الد�ستور التي 
هي اأعلى قيمة منها، ومبا اأن ما ي�سدر من ت�سريعات عادية عن ال�سلطة الت�سريعية يجب اأال يخالف 
الد�ستور، فاإن القرارات بقوانني ال�سادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية يجب اأال تخالف اأحكام الد�ستور 

اأي�سًا، فال�سلطة التنفيذية البديلة ال يجوز اأن متتلك اأكرث مما متلكه ال�سلطة الت�سريعية االأ�سيلة.)55(
ولكن يف حال مت عقد جمل�س ت�سريعي جديد، فما هو م�سري املراكز القانونية واحلقوق املكت�سبة لالأفراد 

املرتتبة يف ظل هذه القرارات بقوانني؟

االأ�سا�سي  القانون  َواِرئ يف  الطَّ درا�سة)َحالُة  انظر  اأخرى.  درا�سات  مف�سل يف  ب�سكل  املو�سوع  هذا  معاجلة  لقد متت   )54(
الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، وتطبيقاتها يف الواقع الفل�سطيني( من هذا الكتاب.

)55(�سمري تناغو، النظرية العامة للقانون،  االإ�سكندرية: من�ساأة املعارف،   )د.ت(،  �س: 325.
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قانونًا  ت�سبح  املجل�س،  واأقرها  الت�سريعي  املجل�س  على  بقوانني  القرارات  عر�س  مت  حال  يف  اإنه 
لقيام  نظرًا  لالأفراد،  املكت�سبة  واحلقوق  القانونية  املراكز  تتاأثر  ال  اأنه يف هذه احلالة  نافذًا.)56(ونرى 
ي�سبح  بحيث  ظله،  يف  القانونية  املراكز  ن�ساأت  الذي  بقانون  القرار  هذا  باإقرار  الت�سريعي  املجل�س 

د�ستوريًا وموافقًا للقانون االأ�سا�سي الفل�سطيني.
ولكن يف حال مت عر�س القرارات بقوانني على املجل�س الت�سريعي فعاًل، ولكنه رف�س اأن يقرها، اأو اأن هذه 
القرارات بقوانني مل تعر�س على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدورها، ما هو م�سري 
الغربية  ال�سفة  ال�سادرة يف  الت�سريعات  املكت�سبة لالأفراد، املرتتبة يف ظل  القانونية واحلقوق  املراكز 

وقطاع غزة بعد العام 2007، اإذا ما مت اإلغاء هذه الت�سريعات من قبل املجل�س الت�سريعي بعد انعقاده؟
يرى البع�س اأن احلقوق املكت�سبة واملراكز القانونية تبقى مرتبة الآثارها يف ظل القرار بقانون حتى لو 
مت اإلغاوؤه، اأو عقدت جل�سة اأوىل للمجل�س الت�سريعي ومل يقره، مبعنى اأن االإلغاء لي�س باأثر رجعي بل باأثر 
فوري، وال يوجد ما يلزم املجل�س الت�سريعي باإ�سدار قانون جديد لتنظيم اأو�ساع نظمها القرار بقانون 

امللغى، فيمكن تنظيمها بقانون جديد اأو بقرار اإداري ينظم تلك احلقوق املكت�سبة.)57(
وفيما يتعلق مب�سري القرارات بقوانني )وغريها من الت�سريعات املتعلقة بالق�ساء ال�سرعي(، واملراكز 
باالإجابة عن هذا  يتعلق  اآراء عدة فيما  الت�سريعات، هناك  تلك  التي ترتبت يف ظل  القانونية لالأفراد 

ال�سوؤال منها:
املتعلقة بحق اهلل تعاىل وغريها من االأحكام  ال�سرعية  التفرقة بني االأحكام  اأنه يجب  هناك من يرى 

املتعلقة بحقوق العباد، نظرًا خل�سو�سية امل�سائل ال�سرعية وارتباطها باالأ�سرة والنظام العام:

اأوًل: الأحكام املتعلقة بحق اهلل تعاىل
مبوجبها  ال�سادرة  ال�سرعية  االأحكام  فاإن  ال�سرعي،  بالق�ساء  املتعلقة  الت�سريعات  اإلغاء  حال  يف  اإنه 
�سيتم االتفاق على اإقرارها لتعلق حق اهلل بها.)58(وبالتايل، ال تتاأثر املراكز القانونية واحلقوق املكت�سبة 
لالأفراد، املرتتبة مبوجب االأحكام ال�سرعية ال�سادرة يف ظل الت�سريعات التي مت اإلغاوؤها من قبل املجل�س 
الت�سريعي، نظرًا لطبيعة هذه الق�سايا وخ�سو�سيتها وارتباطها الوثيق باالأ�سرة واملجتمع والنظام العام.
اأي�سًا بـ»ق�سايا احل�سبة«، كق�سايا  اأنه يتعني علينا تو�سيح م�سطلح حق اهلل تعاىل الذي يعرف  ونرى 
اإثبات االأوقاف، والن�سب، وف�سخ عقود الزواج لبطالنها ب�سبب الر�ساع املحرم، اأو الزواج مبعتدة الغري، 
الزواج.)59(ومما  اإثبات  اأو دعاوى  املحارم،  باإحدى  الزواج  اأو  اأربع زوجات،  باأكرث من  املتزوج  اأو زواج 
جتدر االإ�سارة اإليه اأن املادة )138( من قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية تن�س على اأنه »ترفع املحاكم 

)56(فايز بكريات، اإ�سكاليات االن�سجام الت�سريعي يف فل�سطني: م�سح اأويل، رام اهلل: )د.ن(، 2005، �س: 56.
)57( مقابلة مع عميد كلية احلقوق واالإدارة العامة والعلوم ال�سيا�سية الدكتور عا�سم خليل، 2012/9/25، ال�ساعة 10:30.

ادعي�س،  يو�سف  ال�سيخ  �سماحة  ال�سرعية  العليا  املحكمة  ورئي�س  ال�سرعي  االأعلى  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  مع  مقابلة   )58(
2012/9/20، ال�ساعة: 1:30.

)59( مالمح واآفاق تطور الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني، مرجع �سابق، �س: 43. للمزيد انظر القرار رقم 2006/23 من�سور على املقتفي.
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وعلى  االأهلية  وفاقدي  القا�سرين  على  ال�سادرة  االأحكام  ال�سرعية،  اال�ستئناف  اإىل حمكمة  البدائية 
للعنة  واالإمهال  للزوجية،  املانع  والر�ساع  والطالق  والتفريق،  النكاح  ف�سخ  واأحكام  املال  وبيت  الوقف 
واجلنون، وغري ذلك مما يتعلق به حق اهلل تعاىل لتدقيقها، وذلك بعد م�سي ثالثني يومًا من �سدور 
احلكم، وي�سرتط يف ذلك اأن ال يكون اخل�سوم قد ا�ستاأنفوا هذه االأحكام خالل املدة املعينة، وف�سلت 

حمكمة اال�ستئناف يف مو�سوعها«.
ا�ستئنافها  اأن  لنا  ال�سرعي، كما تبني  العام  اأنواع دعاوى احلق  ال�سابقة بع�س  املادة  ويت�سح من ن�س 
اأمام  بها  االدعاء  اأن  الدعاوى، حيث  الأهمية هذه  اأمر وجوبي، نظرًا  ال�سرعية هو  اال�ستئناف  ملحكمة 

الق�ساء يعد من قبيل االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.)60( 

وعليه، نرى اأنه ال يجوز اأن ي�سدر قرار بقانون يت�سمن خمالفة حلق اهلل تعاىل، ويف حال �سدر هذا 
القرار بقانون، ومن ثم عر�س على املجل�س الت�سريعي ومت اإلغاوؤه من قبل املجل�س، ففي هذه احلالة ال 
القرار  ال�سادرة يف ظل ذلك  االأحكام  لتعلق  نظرًا  باأثر رجعي،  يكون  واإمنا  فوري،  باأثر  االإلغاء  يكون 
اأن تظل املراكز القانونية التي ترتبت يف ظله قائمة، واإمنا  بقانون بحق اهلل تعاىل، وبالتايل ال يجوز 

يجب معاجلتها رعاية حلق اهلل تعاىل.

ثانيًا: الأحكام املتعلقة بحقوق العباد
اإلغاء الت�سريع، فاإن االأحكام ال�سرعية ال�سادرة مبوجبه مما يتعلق بها حق العبد )كاحلقوق  يف حال 

املالية( �ستكون مو�سع نظر وقابلة للدرا�سة والنقا�س.)61(

اأن االأحكام املتعلقة بحقوق العباد تنطبق عليها القاعدة العامة للقرار بقانون، املتمثلة يف  لكننا نرى 
اأنه يف حال عر�س القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي بعد انعقاده، واأقره ففي هذه احلالة ي�سبح 
بقانون على  القرار  بينما يف حال عر�س  املرتتبة يف ظله،  لالأفراد  القانونية  املراكز  تتاأثر  وال  نافذًا، 
املجل�س الت�سريعي ومل يقره، اأو اأن القرار بقانون مل يعر�س على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها 
بعد اإ�سداره، فبالتايل يكون االإلغاء للت�سريع باأثر فوري وتبقى املراكز القانونية املرتتبة يف ظله قائمة 

واحلقوق املكت�سبة �سحيحة اإىل التاريخ الذي مت فيه االإلغاء.

)60( حممد اإبراهيم البدارين، الدعوى بني الفقه والقانون، الطبعة االأوىل، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان، 2007، �س: 113.
ادعي�س،  يو�سف  ال�سيخ  �سماحة  ال�سرعية  العليا  املحكمة  ورئي�س  ال�سرعي  االأعلى  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  مع  مقابلة   )61(
ال�سرعي  للق�ساء  االأعلى  املجل�س  )رئي�س  ال�سرعي  الق�ساء  يف  اأنهم  اإليه  االإ�سارة  جتدر  ومما    .1:30 ال�ساعة   ،2012/9/20
واملحاكم ال�سرعية( ومراعاة مل�سالح املواطنني، هم الذين يتولون الت�سديق على جميع املعامالت الإعطائها ال�سفة الر�سمية، 
كونها �سادرة عن اجلهات الر�سمية التابعة لل�سرعية، حيث ال تعرتف الدول االأخرى بالوثائق ال�سادرة عن غزة بعد العام 2007، 

فلذلك ت�سدق هذه املعامالت من ال�سفة الغربية كون ال�سرعية موجودة فيها وخلدمة املواطن وتلبية حاجاته.
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اخلامتة
يف  ال�سرعي  للق�ساء  القانونية  املنظومة  مبراجعة  خالله  من  قمنا  التي  الذي  اال�ستعرا�س  خالل  من 
فل�سطني يف ظل حالة االنق�سام ال�سيا�سي التي تعي�سها فل�سطني، وما اأفرزته حالة االنق�سام من وجود 
�سلطتني ت�سريعيتني على االأر�س؛ واحدة يف ال�سفة، واأخرى يف قطاع غزة، وما نتج عنها من ازدواجية 
ذاته  املو�سوع  تنظم  وقطاع غزة،  الغربية  ال�سفة  ت�سريعات يف  اإ�سدار  الت�سريعات من خالل  �سن  يف 
باال�ستناد على و�سائل ا�ستثنائية، دون انطباق اأيٍّ منها على كامل فل�سطني، بل اقت�ساره على ال�سفة 
الغربية اأو قطاع غزة، ما اأخل مببداأ امل�ساواة ومبداأ الو�سول للعدالة التي هي القيمة االأعلى التي ت�سعى 

اإليها النظم القانونية.
تبني لنا مدى تاأثر الق�ساء ال�سرعي �سواء ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بهذه الت�سريعات من خالل 
با�ستحداث  التغيري  هذا  ومتثل   ،2007 العام  قبل  �سائدة  كانت  التي  القانونية  منظومته  يف  التغيري 
قوانني جديدة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، مع اختالف املو�سوعات التي تنظمها، اإىل جانب 
ا�ستحداث هيكليات جديدة، ما عك�س حالة من الفرقة واخلالف اأكرث فاأكرث، واأخل باأهم ال�سيا�سات 
التي كانت ال�سلطة الفل�سطينية ت�سعى اإىل تطبيقها؛ اأال وهي �سيا�سة توحيد الت�سريعات يف كل من ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة، نظرًا لوجود نظم قانونية خمتلفة خ�سعت لها املنظومة القانونية الفل�سطينية يف 

كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
القانونية  املراكز  م�سري  هو  ما  اأهمها:  كان  التي  القانونية  االأ�سئلة  من  العديد  اأثار  االأمر  هذا  ولعل 
حالة  باإنهاء  طبيعتها  اإىل  االأمور  عودة  حال  يف  القوانني،  هذه  على  ترتبت  التي  املكت�سبة  واحلقوق 
االنق�سام ال�سيا�سي يف فل�سطني، على منظومة الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني يف ظل ازدواجية التنظيم 

القانوين يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة؟
وبناء على ذلك، خرجت هذه الدرا�سة بعدد من النتائج والتو�سيات التي ن�سوقها على النحو االآتي:

النتائج:
اأدى االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني اإىل بداية مرحلة ت�سريعية ا�ستثنائية يف فل�سطني، وبخا�سة . 1

فيما يتعلق بالق�ساء ال�سرعي، ففي ال�سفة الغربية مت اإ�سدار قرارات بقوانني عن رئي�س ال�سلطة 
الفل�سطينية، باالإ�سافة اإىل التعميمات ال�سادرة عن املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي واملطبقة يف 
ال�سفة الغربية فقط.  اأما يف قطاع غزة، فمار�ست حكومة حما�س دورها الت�سريعي ون�سرت قوانني 

يف اجلريدة الر�سمية وطبقت يف قطاع غزة فقط.

 هناك تغيريات جذرية على منظومة الق�ساء ال�سرعي اأحدثتها الت�سريعات ال�سادرة يف كل من . 2
ال�سفة الغربية وقطاع  غزة
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اإن عدم انطباق القاعدة القانونية ال�سرعية على جميع املواطنني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية . 3
وقطاع غزة يخل مببداأ امل�ساواة والعدالة اأمام القانون.

املحافظات . 4 يف  يقع  فل�سطيني  �سرعي  ق�ساء   2007 العام  بعد  الفل�سطينية  ال�سلطة  لدى  اأ�سبح   
– املحاكم ال�سرعية«، وق�ساء  ال�سمالية للوطن »ال�سفة الغربية« وي�سمى »ديوان قا�سي الق�ساة 
الق�ساء  »ديوان  وي�سمى  غزه«  »قطاع  للوطن  اجلنوبية  املحافظات  يف  يقع  فل�سطيني  �سرعي 

ال�سرعي«، كما اأ�سبحت هناك جهتان الإ�سدار القوانني وجهتان لن�سرها.
رتب تطبيق الت�سريعات اجلديدة بعد العام 2007 يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وجود . 5

مراكز قانونية وحقوق مكت�سبة لالأفراد ال يجوز امل�سا�س بها اأو التغا�سي عنها، كما توجد اآراء عدة 
من متخ�س�سني يف املجال الد�ستوري فيما يخ�س م�سري هذه املراكز القانونية.

التو�سيات
الدعوة اإىل اإجراء انتخابات ت�سريعية النتخاب جمل�س ت�سريعي جديد، يتبع اآلية الت�سريع الد�ستورية . 1

من خالل اإعمال ن�سو�س القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، والنظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي.

الغربية وقطاع غزة، من . 2 ال�سفة  بها يف  والعمل  اإ�سدارها،  التي مت  الت�سريعات  �سرورة مناق�سة 
خالل جلان م�سرتكة من ال�سفة والقطاع، متهيدًا لعر�سها على املجل�س الت�سريعي حال انعقاده 

ليتخذ املجل�س موقفه من هذه الت�سريعات.
 العمل على توحيد املنظومة القانونية ال�سرعية املطبقة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة قبل العام . 3

2007 وبعده، من خالل قيام املجل�س الت�سريعي بعد انعقاده، باإقرار م�ساريع القوانني ال�سرعية 
التي مت اإعدادها يف ديوان قا�سي الق�ساة.

اأن يحدد املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني موقفه القانوين من املراكز القانونية التي وجدت نتيجة . 4
تطبيق القوانني اجلديدة التي �سدرت بعد العام 2007.
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امل�سادر واملراجع
اأوًل: امل�سادر

• الوقائع 	 من   35 العدد  يف  املن�سور  العائلة،  حقوق  قانون  ب�ساأن   1954 ل�سنة   )303( رقم  اأمر 
الفل�سطينية على ال�سفحة 869 بتاريخ 1954/6/15.

• الفل�سطينية 	 الوقائع  من   17 ال�سفحة  على   1 العدد  واملن�سور يف   ،1949 ل�سنة   )95( رقم  االأمر 
)االإدارة امل�سرية( بتاريخ 1949/12/31 يف املناطق اخلا�سعة لرقابة القوات امل�سرية.

• قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية رقم )31( ل�سنة 1959، املن�سور يف العدد 1449 من اجلريدة 	
الر�سمية االأردنية على ال�سفحة 931 بتاريخ 1959/11/1.

• قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم )61( ل�سنة 1976، املن�سور يف العدد 2668 من اجلريدة الر�سمية 	
االأردنية على ال�سفحة 551 بتاريخ 1976/12/1.

• الوقائع 	 املمتاز من  العدد  ال�سفحة )5( يف  على  املن�سور  ل�سنة 2003،  املعدل  االأ�سا�سي  القانون 
الفل�سطينية بتاريخ 2003/3/19.

• قانون التنفيذ الفل�سطيني رقم )23(ل�سنة 2005 املن�سور يف العدد 63 من الوقائع الفل�سطينية على 	
ال�سفحة 46 بتاريخ 2006/4/27.

• الوقائع 	 من  وال�سبعني  التا�سع  العدد  يف  املن�سور   ،2011 ل�سنة  رقم)3(  ال�سرعي  الق�ساء  قانون 
الفل�سطينية يف قطاع غزة.

• اجلريدة 	 من   2357 العدد  يف  املن�سور   ،1972 ل�سنة  رقم)19(  ال�سرعية  املحاكم  ت�سكيل  قانون 
الر�سمية االأردنية على ال�سفحة 834 بتاريخ 1972/5/6.

• قانون رقم )1( ل�سنة 2009 معدل لقانون االأحوال ال�سخ�سية، املن�سور يف العدد الرابع وال�سبعني 	
من الوقائع الفل�سطينية ال�سارية يف غزة.

• قرار بقانون رقم)1( ل�سنة 2011، املن�سور يف العدد 90 من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 12 	
بتاريخ 2011/3/30.

• القرار بقانون رقم )3 (ل�سنة 2012، املن�سور يف العدد 93 من الوقائع الفل�سطينية على ال�سفحة 	
6 بتاريخ 2012/1/25.

• على 	 الفل�سطينية  الوقائع  من   47 العدد  يف  املن�سور   ،2003 للعام  رقم)16(  الرئا�سي  املر�سوم 
ال�سفحة 85 بتاريخ 2003/10/30.



283

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

• 	 26 ال�سفحة  على  الفل�سطينية  الوقائع  من   90 العدد  املن�سور يف   ،2011 ل�سنة   2( رقم  املر�سوم 
بتاريخ 2011/3/3.

• النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي الفل�سطيني، املن�سور يف العدد 46 من الوقائع الفل�سطينية على 	
ال�سفحة 69 بتاريخ 2003/8/16.

ثانيًا: املراجع
اأ. الكتب القانونية

• اأبو الب�سل، عبد النا�سر، اأ�سول املحاكمات ال�سرعية ونظام الق�ساء ال�سرعي، الطبعة االأوىل، دار 	
الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان2005.

• البدارين، حممد اإبراهيمالدعوى بني الفقه والقانون، الطبعة االأوىل، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، 	
عمان، 2007

• بكريات، فايز، وفيا�س، حممود واآخرون »العملية الت�سريعية يف فل�سطني بني النظرية والتطبيق«، 	
ناديا للطباعة والن�سر، رام اهلل 2006.

• بكريات، فايز، اإ�سكاليات االن�سجام الت�سريعي يف فل�سطني: م�سح اأويل، رام اهلل، 2005	

• تناغو، �سمري.  )د.ت(.  النظرية العامة للقانون، من�ساأة املعارف، االإ�سكندرية.	

• حما�سرات، 	 جمموعة  الفل�سطيني«،  ال�سيا�سي  للنظام  الد�ستورية  »االأ�س�س  اأحمد،  اخلالدي، 
)د.م(: )د.ن(، 2003.

• الطبعة 	 مقارنة«،  »درا�سة  والق�ساء  والفقه  الت�سريع  يف  ال�سرعية  الدعوى  نظرية  �سمري،  عالية، 
االأوىل، من�سورات زين احلقوقية، بريوت، 2005.

• حم�سن، �سميح، واقع ال�سلطة الق�سائية يف فل�سطني يف �سوء القانون الدويل واملحلي، مركز رام 	
اهلل لدرا�سات حقوق االإن�سان، رام اهلل.

• يف 	 الق�ساة  قا�سي  ديوان  عن  ي�سدر  كتاب  فل�سطني،   يف  ال�سرعي  الق�ساء  تطور  واآفاق  مالمح 
فل�سطني )املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي(، القد�س، 2009.

• غزة: 	 الد�ستوريةالعامة،  املبادئ  �سرح  مع  فل�سطني  يف  الد�ستورية  التطورات  فتحي،  الوحيدي، 
)د.ن(، 2004.
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 ب. املجالت
• كتلة 	 يف  زمالءهم  االأ�سرى  النواب  توكيالت  قانونية  مدى  �سامي،  جبارين،  ح�سني،  هنود،  اأبو 

الفل�سطينية لتعميق  ال�سوؤون املت�سلة بالعمل الربملاين، رام اهلل: املبادرة  »التغيري واالإ�سالح« يف 
احلوار العاملي والدميقراطية »مفتاح«، �سل�سلة اإ�سدارات )3(، رام اهلل، 2008.

• ادعي�س، يو�سف.  »اخللع الق�سائي عالج للتع�سف يف ا�ستعمال احلق بالطالق«، مقال �سادر عن 	
جريدة القد�س، 2012،21/1/27، العدد 15249.

ج. املواقع اللكرتونية
• http://alaahd.com/arabic/?action=print&id=92820. تاريخ الزيارة: 2012/7/11.•

• •http://muqtafi.birzeit.edu/PDFPre.aspx?PDFPath=Uploads/supportive_research_
and_studies/dd.pdf. تاريخ الزيارة: 2012/7/11. 

• pdf.1/http://www.muwatin.org/activities. تاريخ الزيارة 2012/7/11.•

• http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3810 تاريخ الزيارة: 2012/8/15.•

• http://www.aman-palestine.org/Documents/Publication/50، تاريخ الزيارة: 2012/7/11.•

• http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210. تاريخ الزيارة: 2012/7/11•

د. املقابالت
• خليل، 	 عا�سم  الدكتور  ال�سيا�سية  والعلوم  العامة  واالإدارة  احلقوق  كلية  عميد  مع  مقابلة 

2012/9/25، ال�ساعة: 10:30.

• مقابلة مع رئي�س جمل�س الق�ساء االأعلى ال�سرعي ورئي�س املحكمة العليا ال�سرعية �سماحة ال�سيخ 	
يو�سف ادعي�س، 2012/9/20، ال�ساعة: 1:30.

• اخلالدي، 	 اأحمد  الدكتور  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ  مع  مقابلة 
2012/9/27، ال�ساعة: 12:00.
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اجلزء الرابع

الرقابة الق�سائية على الد�ستورية يف فل�سطني

اإعداد
اأ.عبري دربا�س
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مقدمة
من املعروف اأن الد�ستور هو جمموعة القواعد القانونية التي حتدد التنظيم ال�سيا�سي يف دولة معينة، اأو 
مبعنى اآخر هو جمموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية ممار�سة ال�سلطات، وتكفل احلقوق واحلريات 
تتعداها يف  اأن  لل�سلطات  يجوز  ال  التي  واحلدود  القيود  وت�ستمل على  واجلماعات،  لالأفراد  االأ�سا�سية 
ممار�سة �سالحياتها، واأن هذه القواعد ترتبع على قمة �سلم التدرج الهرمي للنظام القانوين يف الدولة.)1(

ويرتتب على هذا ال�سمو لقواعد الد�ستور نتيجة بالغة االأهمية، وهي اأن القواعد القانونية االأدنى ال يجوز 
اأن تخالف قواعد الد�ستور االأعلى مرتبة، كما ال يجوز لها اأن تعدلها، حيث اأنها تعدل باإجراءات اأخرى، 
ومعنى ذلك اأن قواعد الد�ستور ت�سمو على ما عداها من القواعد القانونية االأخرى، وقد اأطلق الفقه 

على هذا املبداأ مبداأ �سمو الد�ستور.)2(

يف  توؤدي  فهي  الد�ستور،  �سمو  مبداأ  باحرتام  الكفيلة  الو�سائل  اأهم  من  الد�ستورية  على  الرقابة  وتعد 
كل االأحوال اإىل التزام �سلطات الدولة الثالث، ويف مقدمتها ال�سلطة الت�سريعية بحدود اخت�سا�ساتها 
املر�سومة يف الد�ستور، باعتباره القانون االأ�سمى يف الدولة، حيث اأن مبداأ ال�سمو ي�سبح جمردًا من اأي 

قيمة قانونية اإذا مل تلتزم ال�سلطات العامة باأحكام الد�ستور، وتقوم باالمتناع عن خمالفته.

اأ�سف اإىل ذلك اأن الرقابة على الد�ستورية تعترب من االأمور االأ�سا�سية لدى كل االأنظمة الو�سعية، فهي 
�سرورة جمتمعية ال�ستقرار العالقات وا�ستمرار انتظام �سري ال�سلطات العامة، هذا ف�ساًل عن دورها 
مبا  العامة،  لل�سلطات  االخت�سا�سات  وحماية  الفردية،  العامة  واحلريات  احلقوق  حماية  يف  الفّعال 

ي�سمن عدم دكتاتورية ال�سلطات احلاكمة.)3(

وال تثور م�ساألة الرقابة الد�ستورية يف كل االأنظمة ال�سيا�سية، بل توجد يف الدول التي تاأخذ مببداأ الف�سل 
بني ال�سلطات، اأما الدول التي ال تاأخذ بهذا املبداأ، وي�سود فيها مبداأ وحدة ال�سلطة، فال جمال للحديث 
فيها عن رقابة د�ستورية.  كذلك ال يكفي لوجود هذه الرقابة، االأخذ فقط مببداأ الف�سل بني ال�سلطات، 
بل يجب اأي�سًا اأن يتوفر اإىل جانب ذلك د�ستور جامد، فال يت�سور بحث الرقابة على الد�ستورية يف ظل 
د�ستور مرن، الأن مرونة الد�ستور تعني اأن يكون يف مقدور ال�سلطة الت�سريعية تعديل اأحكام هذا الد�ستور 
باّتباع القواعد واالإجراءات نف�سها املقررة لو�سع القوانني العادية وتعديلها، فال ي�ستطيع الق�ساء اأو اأي 
جهة اأخرى االمتناع عن تطبيق القانون بحجة اأنه خمالف للد�ستور، الأن الن�سو�س الد�ستورية يف هذه 
اإجراءات  لتعديلها  يلزم  التي  اجلامدة  الد�ساتري  خالف  على  العادية،  القوانني  مبرتبة  تكون  احلالة 

)1(عزيزة ال�سريف، درا�سة يف الرقابة على د�ستورية الت�سريع، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1995، �س 8.
)2(جابر جاد ن�سار، الو�سيط يف القانون الد�ستوري، القاهرة: دار النه�سة العربية، 1995-1996، �س 112.

)3( اأحمد اخلالدي،  ورقة بعنوان »اأ�سكال التنظيم وممار�سة الرقابة الد�ستورية يف ظل القانون االأ�سا�سي«، قدمت يف موؤمتر 
العدالة الثالث: اأي نظام ق�ساء د�ستوري مالئم لفل�سطني، ومدى احلاجة ملحكمة د�ستورية فل�سطينية كاإحدى متطلبات الدولة، 

املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«،   2010، �س 35.
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ال�سلطة  مبقدور  يكون  ال  وبالتايل  العادية،  القوانني  تعديل  يف  املتبعة  االإجراءات  عن  تختلف  معقدة 
كما هو يف حالة  له،  تعديل  باأنه  واالإدعاء  للد�ستور،  قانون خمالف  اإ�سدار  الت�سريعية يف هذه احلالة 
اأي تعديل لقواعد الد�ستور اجلامد ال ي�سدر من ال�سلطة الت�سريعية، واإمنا  اأن  الد�ساتري املرنة، ذلك 

ي�سدر من �سلطة اأ�سمى من تلك التي ت�سع القوانني العادية.)4(

بها،  الد�ستورية، ويف حتديد اجلهة املخت�سة  الرقابة  ال�سيا�سية يف م�ساألة تنظيم  النظم  تباينت  وقد 
ففي حني ذهبت بع�س النظم اإىل اإناطة هذه املهمة بهيئة �سيا�سية، ذهبت نظم اأخرى اإىل تكليف هيئة 
ق�سائية مبهمة الرقابة على د�ستورية الت�سريع، وبذلك فاإن رقابة الد�ستورية نوعان؛ رقابة �سيا�سية،)5( 

ورقابة ق�سائية، واالأخرية هي حمور درا�ستنا.

اإ�سكالية الدرا�سة
اأن  فل�سطني  تاريخ  فلم يحدث يف  ما،  نوعًا  الن�ساأة  نظام حديث  فل�سطني  الق�سائية يف  الرقابة  نظام 
اأن�سئت حمكمة اأو اأية هيئة ق�سائية تتوىل الرقابة على د�ستورية الت�سريعات، ولي�س ذلك باالأمر الغريب 
نظرًا لظروف اال�ستعمار واالحتالل التي مرت بها فل�سطني يف الفرتة التي �سبقت قدوم ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية يف العام 1994.
اإال اأنه، ومع �سدور القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003،)6(بداأت االآمال بت�سكيل حمكمة د�ستورية تتزايد، 
د�ستورية  حمكمة  ت�سكيل  على  منه   )103( املادة  يف  �سريح  وب�سكل  ن�س،  االأ�سا�سي  القانون  اأن  ال�سيما 
رقم  العليا  الد�ستورية  املحكمة  قانون  �سدر  لذلك  وتطبيقًا  الد�ستورية،  على  الرقابة  مهمة  تتوىل 
)3( ل�سنة 2006،)7(وقد تناول هذا القانون كيفية ت�سكيل هذه املحكمة اخت�سا�ساتها، وكيفية تعيني 
ق�ساتها، وو�سائل ات�سالها بالدعوى، وغري ذلك من االأحكام ذات العالقة باملحكمة الد�ستورية، اإال اأن هذا 
العليا  الراهن، وما زالت املحكمة  الوقت  القانون بقي حربًا على ورق، فلم ت�سكل حمكمة د�ستورية حتى 
ال�سبب الرئي�سي وراء عدم ت�سكيل هذه املحكمة  القيام باملهام املناطة باملحكمة الد�ستورية، ولعل  تتوىل 
يرجع اإىل الظروف ال�سيا�سية التي ع�سفت بفل�سطني بعد العام 2007، وما نتج عنها من فو�سى قانونية، 
وتداخل يف االخت�سا�سات، وغياب للمجل�س الت�سريعي، ما دفع بالكثريين اإىل اعتبار احلديث عن اإن�ساء 
حمكمة د�ستورية يف الوقت الراهن، ال قيمة له، بحجة اأن ت�سكيل هذه املحكمة يجب اأن يرافقه حالة من 

اال�ستقرار ال�سيا�سي والقانوين، وهو ما ال ميكن حتقيقه يف ظل الظروف الراهنة.

اللبنانية،  اجلمهورية  العربية،  م�سر  جمهورية  من  كل  يف  القوانني  د�ستورية  على  الرقابة  العماوي،  �سالح  م�سطفى   )4(
اململكة االأردنية الها�سمية،  ر�سالة ماج�ستري، القاهرة: معهد البحوث والدرا�سات العربية،  2000، �س 27.

اإذا خالف ن�سًا د�ستوريًا،  )5( يق�سد بالرقابة ال�سيا�سية رقابة وقائية ت�سبق �سدور القانون، وتهدف للحيلولة دون �سدوره 
اأعمال  التحقق من مطابقة  وتكون مهمتها  الد�ستور  ين�سئها  الدولة،  �سلطات  �سيا�سية منف�سلة عن  هيئة  الرقابة  وتتوىل هذه 
ال�سلطات العامة وبخا�سة ال�سلطة الت�سريعية، للد�ستور، وقد ن�ساأت هذه الرقابة الأول مرة يف فرن�سا مبوجب د�ستور ال�سنة الثامنة 

الإعالن اجلمهورية  ال�سادر يف العام 1799، وا�ستمرت يف تطبيقها حتى االآن.  ملزيد من املعلومات عن الرقابة ال�سيا�سية.
)6( ن�سر هذا القانون يف عدد ممتاز من الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 2003/3/19، �س 5.
)7( ن�سر هذا القانون يف العدد 62 من الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 2006/3/25، �س 93.
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اأ�سف اإىل ذلك، اأن قانون املحكمة الد�ستورية العليا منذ حلظة �سدوره وحتى الوقت احلا�سر تعر�س 
لنقد كبري، بحيث لو ح�سل واأن اأن�سئت حمكمة د�ستورية وفقًا الأحكامه، ملا كان لها هذا الدور الفعال 

الذي يفرت�س باملحكمة الد�ستورية القيام به يف جمال الرقابة على د�ستورية الت�سريعات.
هذا ف�ساًل عن اأن اأداء املحكمة العليا ب�سفتها حمكمة د�ستورية خالل الفرتة التي تغطيها الدرا�سة كان 
حمط جدل قانوين وا�سع، اإذ اختلفت االآراء حول مدى قيام املحكمة العليا بالدور املفرت�س بها القيام 

به يف الرقابة على الد�ستورية، وحماية احلقوق واحلريات.

اأهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة اإىل حماولة تقييم الدور الذي مار�سته املحكمة العليا يف جمال الرقابة الق�سائية 
االآونة  ال�سيما يف  به،  القيام  بها  يفرت�س  كان  الذي  بالدور  قامت  قد  كانت  اإذا  وما  الد�ستورية،  على 
االأخرية، وما �سهدته من جتاوزات د�ستورية، وتداخل يف االخت�سا�سات بني ال�سلطات الثالث. كذلك 
تهدف اإىل البحث يف بيان مدى احلاجة الفل�سطينية لت�سكيل حمكمة د�ستورية يف ظل الظروف احلالية، 

وما اإذا كان ت�سكيلها �سي�سهم يف حل الكثري من اخلالفات القانونية، اأم اأنه �سيزيد الو�سع تعقيدًا.

منهجية الدرا�سة
االأ�سا�سي  القانون  ال�سيما  القانون،  لن�سو�س  التحليلي  الو�سفي  املنهج  اّتباع  على  الدرا�سة  هذه  تقوم 
مقت�سيات  بح�سب  املقارن  واملنهج   ،2006 ل�سنة   )3( رقم  العليا  الد�ستورية  املحكمة  وقانون  املعدل، 
الدرا�سة، وذلك من خالل مقارنة هذه الن�سو�س بن�سو�س ت�سريعات بع�س الدول، كالد�ستور امل�سري، 
بغر�س الوقوف على اأوجه الق�سور التي ت�سوب املنظومة القانونية اخلا�سة بت�سكيل املحكمة الد�ستورية.

نطاق الدرا�سة
ال�سفة  يف  الد�ستورية  ب�سفتها  العليا  املحكمة  متار�سه  الذي  الدور  تقييم  على  الدرا�سة  هذه  تقت�سر 
الغربية، دون التطرق للو�سع ال�سائد يف قطاع غزة، وذلك خالل الفرتة من العام 2007 وحتى الوقت 
ب�سكل  تطرقها  مع  والتحليل،  بالنقد  العليا  الد�ستورية  املحكمة  قانون  تناولها  اإىل  اإ�سافة  احلا�سر، 
خمت�سر للتعديالت التي اأحدثها القرار رقم )  ( ل�سنة )8(2012 ب�ساأن تعديل قانون املحكمة الد�ستورية 

العليا رقم )3( ل�سنة 2006.

هيكلية الدرا�سة
مت تق�سيم هذه الدرا�سة اإىل مدخل عام، وثالثة مطالب، حتدثنا يف املطلب االأول عن ت�سكيل املحكمة 
العليا، ودورها يف الرقابة على الد�ستورية، مع تقييم لهذا الدور من خالل طرح االآراء املختلفة التي 

والت�سريع  الفتوى  ديوان  اإىل  واأر�سل  بتاريخ 2012/10/30،  الرئي�س  من  توقيعه  القرار مت  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير  من   )8(
لغايات الن�سر، اإال اأن االنتقادات ال�سديدة التي رافقت �سدور هذا القرار، دفعت برئي�س ال�سلطة الوطنية اإىل تعليق ن�سره.
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قيلت يف هذا ال�ساأن، ومن ثم انتقلنا للحديث يف املطلب الثاين عن املحكمة الد�ستورية العليا، ت�سكيلها، 
واخت�سا�ساتها، وو�سائل ات�سالها بالدعوى، وعن دورها يف الرقابة على احلقوق واحلريات، وتناولنا 

يف املطلب االأخري مدى احلاجة الفل�سطينية اإىل ت�سكيل حمكمة د�ستورية.
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مدخل عام
تعترب الرقابة الق�سائية على الد�ستورية عملية ذات طبيعة قانونية يبا�سرها قا�ٍس مهمته التحقق من 
تطابق القانون، اأو عدم تطابقه مع اأحكام الد�ستور باعتباره القانون االأ�سمى يف الدولة، والتعرف على 
اأم جاوزها وخرج  اإذا كان الربملان املنوط به الت�سريع قد التزم احلدود التي ر�سمها له الد�ستور،  ما 

على نطاقها.)9(

د�ستورية  على  الق�سائية  الرقابة  مبداأ  تطبيق  يف  الدول  اأ�سبق  االأمريكية  املتحدة  الواليات  وتعد 
املركزي  قيام االحتاد  قبل  الد�ستورية  الرقابة على  الواليات متار�س  بداأت حماكم  الت�سريعات، حيث 
للواليات املتحدة االأمريكية بتطبيق الرقابة الد�ستورية املركزية، وتعد ق�سية ماربوري �سد مادي�سون 
�سنة 1803 اأول وثيقة و�سعت االأ�سا�س االأول للرقابة الق�سائية على الد�ستورية، مع العلم اأنه حتى يف 

الد�ستور االحّتادي مل يرد ن�س يقرر هذا النوع من الرقابة.)10(

ومتتاز طريقة الرقابة الق�سائية بكل ما ميتاز به اجلهاز الق�سائي من حياد وبعد عن التيارات ال�سيا�سية، 
وموؤثرات االأحزاب التي ال تاألو جهدًا يف التدخل يف �سري العمل ذي الطبيعة ال�سيا�سية، كما اأنها متتاز 
املهمة،  ملبا�سرة هذه  اأمر الزم  وهو  القانوين،  تكوينه  له  القانون،  تطبيق  متخ�س�س يف  قا�ٍس  بوجود 
اإىل ما يتميز به النظام الق�سائي من �سمانات للمتقا�سني هدفها يف النهاية الو�سول اإىل  باالإ�سافة 
احلقيقة املجردة، وهو ما يكفله نظام االإجراءات الق�سائية التي تكفل حق الدفاع، ومواجهة اخل�سوم، 

وحتديد طرق االإثبات، وغريها من ال�سمانات.)11(

والرقابة الق�سائية على د�ستورية الت�سريع، قد تكون رقابة ال مركزية متار�سها املحاكم على اختالف 

ال�ستقالل  الفل�سطيني  املركز  والقانون،  العدالة  جملة  القوانني«،  د�ستورية  على  »الرقابة  غامن،  الرحمن  عبد  هاين   )9(
املحاماة والق�ساء، العدد11، 2009، �س 244.

)10( ه�سام حممد فوزي، رقابة د�ستورية القوانني بني اأمريكا وم�سر، القاهرة: دار النه�سة العربية، 2006، �س 85.
تعد هذه الق�سية بداية فكرة الرقابة على د�ستورية القوانني، وقد بداأت اأحداثها يف العام 1803، بعد انتخابات الرئا�سة التي 
يوؤيد  الذي كان  اأمام» »توما�س جفر�سون«توما�س جفر�سون،  الفدرالية  املركزية  ال�سلطة  لتقوية  اآدمز باجتاهه  هزم فيها جون 
االجتاه االآخر الداعي اإىل الالمركزية وتدعيم �سلطات الواليات، ول�سمان ا�ستمرار خطه ال�سيا�سي حتى بعد رحيله عن املن�سب 
اآخر ليلة له يف املن�سب، وكان من بينهم القا�سي  اآدامز قرارات تعيني بع�س الق�ساة املنا�سرين لهذا الفكر يف  وقع الرئي�س 
القا�سي  برئا�سة  العليا  املحكمة  اإىل  رفعوها  الق�ساة من خالل دعوى  قام هوؤالء  لذلك،  ونتيجة  رفاقه.   وثالثة من  ماربورى 
البدء  يريد  يكن  ماأزق �سعب، حيث مل  نف�سه يف  وجد  مار�سال  القا�سي  اأن  اإال  التعيني،  قرارات  بت�سليمهم  باملطالبة  مار�سال 
مبعاداة خط االإدارة اجلديدة التي قد ال تن�ساع الأمره، وكذلك مل يكن يريد لهيبة املحكمة العليا اأن تخد�س باأن يحكم بعدم 
االخت�سا�س، ما دفعه الإ�سدار حكم ملخ�سه االعرتاف بحق ماربوري وزمالئه يف التعيني مع رف�سه طلبهم باأن تاأمر املحكمة 
بت�سليم قرارات التعيني، وجاء هذا الرف�س مبنيًا على اعتبار عدم د�ستورية القانون الذي يخول للمحكمة �سلطة اإ�سدار هذه 
هذه  اإ�سدار  بينها  من  يكن  ومل  احل�سر،  �سبيل  على  املحكمة  اخت�سا�سات  حدد  االأمريكي  فالد�ستور  اأ�سلية،  ب�سفة  االأوامر 

االأوامر ب�سفة اأ�سلية.
)11( حممد عبد احلميد اأبو زيد، الق�ساء الد�ستوري �سرعًا وو�سعًا، القاهرة: دار النه�سة العربية، )د.ت(، �س 195.
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تنوي  الذي  القانون  ب�ساأن  منازعات  من  اأمامها  يثور  فيما  تف�سل  اأن  ت�ستطيع  فكل حمكمة  درجاتها، 
تطبيقه على النزاع املعرو�س اأمامها، ومن الدول التي اأخذت بالرقابة الالمركزية، الواليات املتحدة 
االأمريكية، كما اأن هذه الرقابة قد تكون مركزية، ويعني ذلك اأن يعهد مبمار�سة الرقابة على الد�ستورية 
الواجبة  واالإجراءات  واخت�سا�ساتها،  ت�سكيلها،  كيفية  الد�ستور  يبني  متخ�س�سة  ق�سائية  هيئة  اإىل 
اأخذت  التي  الدول  اأبرز  ومن  العادي.   القانون  اإىل  بع�سه  اأو  كله  ذلك  يف  يحيل  اأو  اأمامها،  االّتباع 
بفكرة الرقابة املركزية، النظام ال�سوي�سري الذي ن�س يف املادة )113( من الد�ستور على »تخت�س 
املحكمة الحّتادية وحدها بناًء على طلب ذوي ال�ساأن ببحث د�ستورية القوانني ومتتنع 
عن تطبيق املخالف منها للد�ستور الحتادي ...«.)12(  كذلك ن�س الد�ستور امل�سري ال�سادر 
يف 11 �سبتمرب/اأيلول 1971 يف املادة )174( منه على اإن�ساء حمكمة د�ستورية عليا، اأناط بها 
الت�سريعية،  الن�سو�س  وتف�سري  واللوائح،  القوانني  د�ستورية  على  الق�سائية  الرقابة  مهمة  دون غريها 
وهذا ما اأخذ به القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003. فن�س يف املادة )103( 
منه على ت�سكيل حمكمة د�ستورية عليا، تتوىل النظر يف د�ستورية القوانني، واللوائح، والنظم، وغريها، 

وتف�سري ن�سو�س القانون االأ�سا�سي والت�سريعات.

وقد درجت غالبية دول العامل على االأخذ بفكرة الرقابة املركزية على د�ستورية الت�سريع، ولعل ال�سبب 
وراء ذلك يكمن يف ما حتققه هذه الرقابة من ا�ستقرار قانوين، وتوحيد لالأحكام يف م�ساألة د�ستورية 
الت�سريعات، وهو ما ال ميكن للرقابة الالمركزية حتقيقه، نظرًا ملا قد ت�سببه من قلق وا�سطراب يف حال 

حدث تعار�س اأو ت�سارب بني االأحكام الق�سائية ال�سادرة من حماكم خمتلفة.

وقبل االنتقال للحديث عن ت�سكيل املحكمة العليا واملحكمة الد�ستورية يف فل�سطني، ال بد لنا، ابتداًء، من 
ا�ستعرا�س التطورات القانونية التي �سهدها الق�ساء الد�ستوري يف فل�سطني قبل قدوم ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية، فبتتبع املراحل التاريخية التي مرت بها فل�سطني، جند اأنه مل يحدث اأن اأن�سئت حمكمة 
هذا  من  حمكمة  على  حكمها  على  توالت  التي  االأنظمة  اأو  الد�ساتري  ت  ن�سّ اأو  فل�سطني،  يف  د�ستورية 
النوع، تقوم بدور الرقابة الد�ستورية على الت�سريعات، وهذا لي�س باالأمر الغريب، نظرًا لطبيعة املطامع 
واالأهداف اال�ستعمارية التي توالت على حكم فل�سطني، فمر�سوم د�ستور فل�سطني ل�سنة 1922 مل يت�سمن 

اأية اإ�سارة اإىل مو�سوع الرقابة الد�ستورية.

ل�سنة 1952  االأردين  الد�ستور  اإذ خال  الغربية،  لل�سفة  االأردين  اأف�سل يف ظل احلكم  يكن احلال  ومل 
الت�سريعات،  د�ستورية  على  الرقابة  تتوىل  اأخرى  جهة  اأي  اأو  الد�ستورية،  املحكمة  اإىل  اإ�سارة  اأية  من 
اإال اأن االأمر كان خمتلفًا بالن�سبة لالعالن بالنظام الد�ستوري لقطاع غزة ل�سنة 1962، حيث ن�س يف 
املادة )58( منه على »تخت�س املحكمة العليا بالنظر يف اإلغاء القرارات الإدارية ... اأو 

)12( جابر جاد ن�سار، مرجع �سابق، �س 170-169.
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خمالفة القوانني، اأو اللوائح، اأو اخلطاأ يف تطبيقها اأو تاأويلها، اأو النحراف يف ا�ستعمال 
ال�سلطة«، اأما بالن�سبة لفرتة االحتالل االإ�سرائيلي لل�سفة الغربية وقطاع غزة التي امتدت منذ العام 
اأنه ال ميكن احلديث عن رقابة د�ستورية خالل  1967 حتى قدوم ال�سلطة الوطنية، فمما ال �سك فيه 
تلك الفرتة، فلي�س من املعقول اأن تعمد قوات االحتالل اإىل اإن�ساء جهة اأو حمكمة تكون مهمتها الرقابة 
على د�ستورية االأوامر الع�سكرية التي كانت ت�سدرها، اأ�سف اإىل ذلك اأنه مل يكن يف تلك الفرتة د�ستور 
يخالف  ما  ع�سكريًا  اأمرًا  اإن  القول  فل�سطني، حتى ميكن  القانونية يف  اجلوانب  ينظم  املعامل،  وا�سح 

ن�سو�س هذا الد�ستور.)13(

وبقدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف العام 1994، مل يعد احلال كما كان عليه، ال�سيما بعد �سدور 
القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، الذي ن�س يف املادة )103( منه على ت�سكيل حمكمة د�ستورية 

عليا بقانون، على اأن تتوىل املحكمة العليا املهام املناطة بها اإىل حني ت�سكيلها.

و�سنتناول فيما يلي ت�سكيل املحكمة العليا، مع تقييم لدورها كمحكمة د�ستورية، ونتناول فيما بعد ت�سكيل 
الوقت  لت�سكيل حمكمة د�ستورية يف  بيان مدى حاجتنا  العليا واخت�سا�ساتها، مع  الد�ستورية  املحكمة 

الراهن.

املطلب الأول: ت�سكيل املحكمة العليا ودورها يف الرقابة على الد�ستورية
�سنتناول يف هذا املطلب ت�سكيل املحكمة العليا، واخت�سا�ساتها يف الفرع االأول، ونتناول يف الفرع الثاين 

تقييم لدور املحكمة العليا يف الرقابة على الد�ستورية، وحماية احلقوق واحلريات.

الفرع الأول: املحكمة العليا، ت�سكيلها، واخت�سا�ساتها
جاء الن�س على ت�سكيل املحكمة العليا يف قانون ت�سكيل املحاكم النظامية رقم )5( ل�سنة 2001 
)14(يف املادتني )23( و)24(، كما تناولته املادتان )6( و)8( من قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 

العدل  النق�س، وحمكمة  تتكون من حمكمة  العليا  املحكمة  اأن  ل�سنة 2002،)15( فن�ست على   )1(
العليا، وتت�سكل املحكمة العليا مبوجب املادة )24( من قانون ت�سكيل املحاكم النظامية، واملادة )8( من 

قانون ال�سلطة الق�سائية من رئي�س ونائب له، وعدد كاٍف من الق�ساة.

وتنعقد هذه املحكمة بناًء على طلب رئي�سها اأو اإحدى دوائرها، وي�سرتط ل�سحة االنعقاد اأن يكون باأغلبية 
ثلثي اأع�ساء املحكمة، وذلك ملناق�سة اأمور حمددة جاءت على �سبيل احل�سر، يف حال العدول عن مبداأ 

)13( ملزيد من املعلومات، انظر: هاين عبد الرحمن غامن،  مرجع �سابق، �س 232-227.
)14( ن�سر هذا القانون يف العدد 38 من الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 2001/9/5، �س 279.
)15( ن�سر هذا القانون يف العدد 40 من الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 2002/5/18، �س 9..
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قانوين كانت املحكمة قد قررته �سابقًا، اأو الإزالة اأي تناق�س بني مبادئ �سابقة، اأو الإبداء النظر يف نقطة 
قانونية مل ي�سبق النظر فيها، اأو اإذا كانت هذه النقطة على جانب من التعقيد، اأو لها اأهمية خا�سة.)16(
اأما فيما يتعلق ب�سروط تعيني ق�ساة املحكمة العليا، فقد حددتها املادتان )2( و)37( من قانون ال�سلطة 
اأن يكون قد عمل مدة ثالث  اأنه ي�سرتط فيمن يعني قا�سيًا يف املحكمة العليا  الق�سائية، فن�ستا على 
�سنوات يف وظيفة قا�ٍس يف حمكمة اال�ستئناف، اأو ما يعادلها يف النيابة العامة، اأو عمل حماميًا مدة ال 
تقل عن ع�سر �سنوات، وي�سرتط يف رئي�سها اأو نائبه اأن يكون قد عمل يف الق�ساء يف املحكمة العليا مدة 
ال تقل عن ثالث �سنوات، اأو حماميًا مدة ال تقل عن خم�س ع�سرة �سنة، ويكون رئي�س املحكمة العليا هو 

رئي�س جمل�س الق�ساء االأعلى.)17(

اإذ ن�ست  الد�ستورية،  باملحكمة  املناطة  املهام  موؤقتًا  العليا  املحكمة  تويل  كله، هو  يهمنا من هذا  وما 
امل�سندة  باملهام  القيام  العليا  املحكمة  تويل  على  املعدل  الأ�سا�سي  القانون  من   )104( املادة 
العليا  »تتوىل املحكمة  فيها  ت�سكيل هذه املحكمة، حيث جاء  اإىل حني  العليا  الد�ستورية  للمحكمة 
موؤقتًا كل املهام امل�سندة للمحاكم الإدارية واملحكمة الد�ستورية العليا ما مل تكن داخلة 
ن�ست  التي  املهام  هذه  وتتمثل  النافذة«،  للقوانني  وفقًا  اأخرى  ق�سائية  جهة  اخت�سا�س  يف 
عليها املادة )103( من القانون ذاته يف النظر يف: 1. د�ستورية القوانني واللوائح اأو النظم وغريها.  
اجلهات  بني  االخت�سا�س  تنازع  يف  الف�سل   .3 والت�سريعات.   االأ�سا�سي  القانون  ن�سو�س  تف�سري   .2

الق�سائية وبني اجلهات االإدارية ذات االخت�سا�س.

وبراأينا، فاإن اإ�سناد املهام املناطة باملحكمة الد�ستورية العليا، للمحكمة العليا، موؤقتًا، اإىل حني ت�سكيلها 
له ما يربره، فاملحكمة العليا هي اأعلى جهة ق�سائية يف فل�سطني، وال يعقل اأن يعهد اأمر الرقابة على 
الد�ستورية، وما ينطوي عليه من اأهمية، اإىل حمكمة اأخرى، اأو جهة اأخرى، قد تكون غري ق�سائية، ما 
يتنافى مع طبيعة املهمة، ويتنافى اأي�سًا مع مبداأ ا�ستقالل الق�ساء، والف�سل بني ال�سلطات.  اأ�سف اإىل 
ذلك، اأن امل�سرع الفل�سطيني خ�سي من اأن تطول عملية اإ�سدار قانون ينظم ت�سكيل املحكمة الد�ستورية، 
االأمر الذي يرتك النظام القانوين الفل�سطيني دون جهة ق�سائية تراقب مدى التزام ال�سلطات الثالث 
باأحكام القانون االأ�سا�سي يف اأعمالها، لذلك كان ال بد من الن�س يف القانون االأ�سا�سي على تويل حمكمة 

اأخرى مهام املحكمة الد�ستورية اإىل حني ت�سكيلها.

على  الرقابة  مهمة  اإ�سناد  اإىل  جلاأت  معظمها  يف  املقارنة  الد�ستورية  االأنظمة  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف 
الد�ستورية اإىل املحكمة العليا قبل ت�سكيل املحكمة الد�ستورية، ولعل خري مثال على ذلك، املحكمة العليا 
امل�سرية، فقد اأن�سئت هذه املحكمة مبوجب القانون رقم )81( ل�سنة 1969، الذي ن�ست املادة 

)16( املادة )25( من قانون ت�سكيل املحاكم النظامية.
)17(انظر املادة )81( من قانون ال�سلطة الق�سائية.
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االأوىل منه على اإن�ساء حمكمة عليا، تكون مبثابة الهيئة الق�سائية العليا يف البالد، بحيث تخت�س دون 
القانون ذاته اخت�سا�سات هذه  الرابعة من  القوانني،)18( وحددت املادة  غريها بالف�سل يف د�ستورية 
املحكمة، فن�ست على: »1. الف�سل يف د�ستورية القوانني اإذا ما دفع بعدم د�ستورية قانون 
اأمام اإحدى املحاكم.  2. تف�سري الن�سو�س القانونية التي ت�ستدعي ذلك ب�سبب طبيعتها 
اأو اأهميتها، �سمانًا لوحدة التطبيق الق�سائي.  3. الف�سل يف طلبات وقف تنفيذ الأحكام 
العام.  4.  للف�سل يف منازعات احلكومة والقطاع  امل�سكلة  التحكيم  ال�سادرة من هيئات 

الف�سل يف م�سائل تنازع الخت�سا�س«.
ومن اجلدير بالذكر اأنه كان للمحكمة العليا امل�سرية اأثر كبري يف اال�ستقرار الد�ستوري والقانوين يف 
م�سر يف الفرتة التي �سبقت ت�سكيل املحكمة الد�ستورية العليا، حيث ت�سدت هذه املحكمة للعديد من 
االأمور على درجة كبرية من االأهمية، واأر�ست مبادئ د�ستورية ما زالت مطبقة حتى االآن، ومن ذلك 
مثاًل، اأنها اعتربت اللوائح ال�سادرة عن ال�سلطة التنفيذية تخ�سع للرقابة، بل اإنها اأوىل بالرقابة من 
الوا�سع،  القانون مبعناه  ت�سمل  الد�ستورية  الرقابة  واأن  الت�سريعية،  ال�سلطة  ي�سدر عن  الذي  الت�سريع 
وقد ظلت املحكمة العليا متار�س مهامها يف الرقابة على الد�ستورية، حتى �سدور القانون رقم )48( 
ل�سنة 1979، والقا�سي بت�سكيل حمكمة د�ستورية، تتوىل دون غريها الرقابة الق�سائية على د�ستورية 

القوانني واللوائح، وتتوىل اأي�سًا تف�سري الن�سو�س الت�سريعية، وذلك على الوجه املبني يف القانون.)19(

الفرع الثاين: تقييم لدور املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية
كمحكمة  مهامها  متار�س  العليا  املحكمة  زالت  ما  الدرا�سة،  هذه  كتابة  حلظة  وحتى   ،2002 العام  منذ 
د�ستورية، على الرغم من اأن القانون االأ�سا�سي املعدل ن�س على توليها هذه املهام موؤقتًا اإىل حني ت�سكيل 
حمكمة د�ستورية، اإال اأن حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والقانوين التي ت�سود ال�سارع الفل�سطيني، فر�ست 
على املحكمة العليا اال�ستمرار يف القيام مبهام املحكمة الد�ستورية، وكاأن االخت�سا�س بالرقابة على د�ستورية 
الت�سريعات انتقل باملمار�سة العملية اىل املحكمة العليا، فاأ�سبحت هي �ساحبة االخت�سا�س االأ�سيل، وقد 
ت�سدت املحكمة العليا للعديد من الطعون الد�ستورية، اإال اأن اأداء املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية خالل 
الفرتة  الواقعة من العام 2007 وحتى الوقت الراهن، كان حمط خالف كبري، وجدٍل قانوين وا�سع، فذهب 
قامت  د�ستورية  ب�سفتها حمكمة  العليا  املحكمة  اإن  القول  اإىل  واالأكادمييني  والق�ساة  املحامني  جانب من 
اأداءها كان جيدًا، يف ظل الظروف  واأن  الد�ستورية،  القيام به من رقابة على  بالدور املفرت�س بها  وتقوم 
واالإمكانيات املتاحة لها، مع التاأكيد على �سرورة تفعيل دور املحكمة ب�سكل اأكرب يف جمال الرقابة الد�ستورية، 

وحماية احلقوق واحلريات، و�سرورة زيادة الوعي املجتمعي باأهمية الق�ساء الد�ستوري.

)18( جابر جاد ن�سار،  مرجع �سابق، �س 188.
)19( ملزيد من املعلومات، انظر: حممد عبد احلميد اأبو زيد،  مرجع �سابق، �س 359.



298

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

اأما االجتاه الثاين، فكان يرى اأن اأداء املحكمة العليا كمحكمة د�ستورية كان اأداًء منتقدًا بع�س ال�سيء، 
الرقابة  جمال  يف  فعالية  اأكرث  بدور  القيام  العليا  باملحكمة  يفرت�س  كان  واأنه  العيوب،  بع�س  وت�سوبه 
على  اأحكامها  من  العديد  يف  اقت�سر  املحكمة  هذه  دور  واأن  واحلريات،  احلقوق  وحماية  الد�ستورية، 
التطرق الأمور �سكلية دون البحث يف امل�سمون، وهذا يتنافى مع دور املحكمة الد�ستورية املتعارف عليه، 
ال�سكلية، وقد برر  التطرق لالأمور  الد�ستورية تقرر مبادئ د�ستورية، وال تقت�سر فقط على  فاملحكمة 

اأ�سحاب هذا االجتاه راأيهم باالأ�سباب االآتية:

ت�سكيل املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية، والإجراءات املتبعة اأمامها. 1
يرى اأن�سار هذا االجتاه اأن املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية مل يكن لها نهج ثابت يف الهيكلية التي 
تنعقد بها، اأو يف االإجراءات املتبعة اأمامها، ففيما يتعلق بالهيكيلة، جند اأن هذه املحكمة كانت قبل العام 
2007 تنعقد وفقًا لقانون ت�سكيل املحاكم النظامية رقم )5( ل�سنة 2001، يف حني ا�ستقرت 
بعد العام 2007 على االنعقاد وفقًا لأحكام قانون املحكمة الد�ستورية )املادة الثانية(، اأما 
فيما يتعلق باالإجراءات الواجبة االّتباع اأمامها، جند اأن هذه املحكمة ت�سرتط يف املحامي الذي يحق له 
الرتافع اأمامها ال�سروط التي ن�س عليها قانون املحكمة الد�ستورية العليا يف املادة )31( منه، والتي 
تن�س على: »ل يجوز مبا�سرة الإجراءات اأمام املحكمة اإل بوا�سطة ممثل عن هيئة ق�سايا 
الدولة، اأو بوا�سطة حماٍم ل تقل خربته باملحاماة عن ع�سر �سنوات مت�سلة، ويعني رئي�س 

املحكمة حماميًا للمّدعي الذي يثبت اإع�ساره«.
الد�ستورية  ب�سفتها  العليا  املحكمة  طبقت  هل  منها:  عدة،  ت�ساوؤالت  طرح  اإىل  تدفعنا  املعطيات  هذه 
ق�ساة  يف  حتققها  �سرورة  على  العليا  الد�ستورية  املحكمة  قانون  من   )4( املادة  تن�ّس  التي  ال�سروط 
املحكمة الد�ستورية؟ اأم ال؟ كذلك يثور ت�ساوؤل اآخر، وهو: اأي قانون يجب على املحكمة العليا تطبيقه؟ 
هل هو قانون املحكمة الد�ستورية، اأم قانون ت�سكيل املحاكم النظامية؟ وبراأيي، كباحث، اأنه يتعني على 
املحكمة العليا تطبيق اأحكامها املن�سو�س عليها يف قانون ت�سكيل املحاكم النظامية، ولي�س اأحكام قانون 
املحكمة الد�ستورية العليا، فهذا القانون هو الذي ينظم كيفية انعقاد املحكمة العليا و�سروط ق�ساتها 
واملحامني الذين يحق لهم الرتافع اأمامها، اأما قانون املحكمة الد�ستورية فوجد لتنظيم اأحكام املحكمة 
الد�ستورية فقط، ومع ذلك للمحكمة العليا الرجوع اإىل اأحكام هذا القانون فيما مل يرد به ن�س، كو�سائل 

ات�سال املحكمة بالدعوى، ومدى اإلزامية اأحكامها.
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عدم وجود نهج ثابت لدى املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية يف تناولها للق�سايا . 2
التي تعر�س اأمامها

فمثاًل، جند اأن املحكمة يف الطعن رقم 2010/2، الذي ملخ�سه طلب الطاعن االإفراج عنه لعدم د�ستورية 
املدعي  عليها  بنى  التي  الت�سريعات  د�ستورية  لعدم  الع�سكري،  العام  املدعي  عن  بحقه  ال�سادر  القرار 
العام حكمه، واملتمثلة يف قانون العقوبات الثوري ل�سنة 1979، وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية الثوري 
قد جرى  املدعي  اأن  اعتبار  على  امل�سلحة  انتفاء  بحجة  الطعن  رد  اإىل  1979، ذهبت يف حكمها  ل�سنة 
املحاكمات  اأ�سول  وقانون  الثوري،  العقوبات  قانون  د�ستورية  ملدى  التطرق  دون  بكفالة،  عنه  االإفراج 
د�ستورية  مدى  وبحث  الطعن،  نظر  يف  اال�ستمرار  املحكمة  على  كان  اأنه  وبراأيي،  الثوري،)20(  اجلزائية 
الد�ستورية،  الع�سكري، فالطعون  الق�ساء  اأمام  املدنيني  وبيان مدى د�ستورية حماكمة  القانونني،  هذين 
اإمنا هي يف حقيقة االأمر طعون يتوخى منها الطاعن اإزالة ما حلق به من �سرر مادي اأو معنوي، واإزالة 
ال�سعب،  اأو جمموعات من  اأفراد  الد�ستورية، ويت�سمن الطعن م�سلحة عامة، قد ي�ستفيد منه  املخالفة 
فاإن  هنا  ومن  قائمة،  تبقى  العامة  امل�سلحة  فاإن  للطاعن،  توقفت  اأو  امل�سلحة  انتهت  لو  حتى  وبالتايل 
ا�ستمرار م�سلحة الطاعن ال�سخ�سية من عدمها، لي�ست املعيار الوحيد للقول بانتهاء امل�سلحة، بل اإنها 
ت�ستهدف م�سلحتني: االأوىل، م�سلحة �سخ�سية لرفع الدعوى، والثانية، م�سلحة عامة للجماعة بالدفاع 
عن امل�سروعية، فقد تزول االأوىل وتبقى الثانية، الأن يف ذلك مبا�سرة للرقابة الد�ستورية لهذه املحكمة، 
كما اأن هذه الطعون هي و�سيلة عامة للدفاع عن ال�سرعية وال�سالح العام اأكرث منها و�سيلة خا�سة للدفاع 
عن احلقوق وامل�سالح اخلا�سة، وبالرجوع اإىل الطعن اأعاله، يالحظ اأن امل�ستدعي طعن يف قرار اعتقاله، 
اأ�سول املحاكمات اجلزائية، فهذا الطعن يت�سمن  الثوري، وقانون  العقوبات  وكذلك يف د�ستورية قانون 
هذين  د�ستورية  عدم  يف  تتمثل  عامة  وم�سلحة  عنه،  االإفراج  يف  تتمثل  للم�ستدعي  �سخ�سية  م�سلحة 
القانونني، و�سحيح اأنه جرى االإفراج عن امل�ستدعي قبل اجلل�سة االأوىل، وبالتايل مل تعد له م�سلحة من 
الطعن، اإال اأن هناك م�سلحة اأخرى ما زالت قائمة، تتمثل يف عدم جواز تطبيق قانون العقوبات الثوري 
وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية على املدنيني، واإمنا ينح�سر تطبيقهما على فئة الع�سكريني، ما يفر�س 

على املحكمة ا�ستمرار النظر يف الدعوى، وعدم ردها النتفاء م�سلحة الطاعن كونه اأفرج عنه.)21(

التخ�س�س يف جمالت الق�ساء الد�ستوري. 3
تتطلب  مهمة  فهي  بها،  للقيام  قا�ٍس  اأي  تكليف  ميكن  التي  باملهمة  لي�ست  الد�ستورية  على  الرقابة 
خربة وا�سعة، وكفاءة عالية، وتخ�س�س يف جمال الق�ساء الد�ستوري، ولو اأراد امل�سرع تكليف القا�سي 
العادي مبهمة الرقابة الد�ستورية، ملا كان هناك اأي �سرورة للن�س يف قانون املحكمة الد�ستورية العليا 

)20(�سدر هذا احلكم عن املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستور ية بتاريخ 2010/12/28
)21( انظر الطعن الد�ستوري رقم 2006/1، �سادر عن املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية بتاريخ 2006/12/19.
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القوانني ذات العالقة  القا�سي الد�ستوري، فالغالبية العظمى من  الواجب توافرها يف  ال�سروط  على 
باملحكمة الد�ستورية تت�سمن ن�سًا خا�سًا يحدد الفئات التي ميكن لها تويل مهام املحكمة الد�ستورية، 
وغالبًا ما تن�ّس هذه القوانني على �سرورة احتواء هيئة املحكمة الد�ستورية على اأ�سخا�س متخ�س�سني 

يف املجاالت الد�ستورية، كاأ�ستاذة القانون.)22(

ويرى اأن�سار هذا االجتاه اأن من بني االأ�سباب التي اأثرت على اأداء املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية، 
عدم وجود التخ�س�س الكايف يف جماالت الق�ساء الد�ستوري لدى ق�ساة املحكمة العليا، وهذا ال يعني 
اأن هوؤالء الق�ساة غري موؤهلني، واإمنا يق�سد من ذلك اأن هوؤالء الق�ساة ينق�سهم التخ�س�س الواجب 
حتققه يف ق�ساة املحكمة الد�ستورية، وهذا اأمر غري م�ستهجن، فاملحكمة العليا، عندما ن�س القانون 
على اإن�سائها، مل يكن هدفه االأ�سا�سي من وراء ذلك تكليف هذه املحكمة القيام مبهام د�ستورية، فمهمتها 
االأ�سا�سية لي�ست الرقابة على د�ستورية الت�سريعات، وبالتايل لي�س ثمة ما ي�ستوجب عند تعيني ق�ساتها 
الت�سدد يف ال�سروط الواجب توافرها فيهم،)23( فلو قارّنا ال�سروط الواجب توافرها يف قا�سي املحكمة 
العليا، التي ورد الن�س عليها يف املادة )20( من قانون ال�سلطة الق�سائية، بال�سروط الواجب توافرها 
اأن  لوجدنا  ل�سنة 2006(،   3 العليا رقم  الد�ستورية  املحكمة  قانون  الد�ستوري )املادة 4 من  بالقا�سي 

امل�سرع ت�سدد ب�سكل كبري يف الفئات التي يجوز لها تويل مهام املحكمة الد�ستورية.

ا�ستقاللية املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية. 4
يرى اأن�سار هذا الراأي اأن من بني االأ�سباب التي اأثرت، وب�سكل مبا�سر، على اأداء املحكمة العليا ملهامها 
الد�ستورية، عدم ا�ستقاللية هذه املحكمة، فاملحكمة العليا طبقًا لقانون ت�سكيل املحاكم النظامية تندرج 
ق�سائية  هيئة  لي�ست  فاإنها  النظامية،  املحاكم  تت�سدر  كانت  واإن  النظامية،)24(وهي  املحاكم  �سلم  يف 
م�ستقلة قائمة بحد ذاتها، االأمر الذي يجعل من ال�سهل التدخل يف �سوؤون هذه املحكمة، اأ�سف اإىل ذلك 
اأن املحكمة العليا تعد جزءًا ال يتجزاأ عن ال�سلطة الق�سائية، التي قد تكون طرفًا يف نزاع د�ستوري مع 
�سلطة من ال�سلطات العامة، ففي هذه احلالة تكون املحكمة العليا هي اخل�سم واحلكم يف اآن واحد، 
االأمر الذي يهدد مو�سوعية اأحكامها، وحياديتها.  وبهذا اخل�سو�س ثار خالف بني ال�سلطة الق�سائية، 
اإدارة  العاملني يف  وعلى راأ�سها جمل�س الق�ساء االأعلى، و وزارة العدل حول تبعية املوظفني االإداريني 

)22( انظر املادة الرابعة من قانون ت�سكيل املحكمة الد�ستورية العليا يف م�سر.
)23( مقابلة اأجريت مع االأ�ستاذ رائد عبد احلميد، حمام، مزاول قا�س �سابق لدى حمكمة اال�ستئناف، رئي�س دائرة التدريب 

الق�سائي يف جمل�س الق�ساء االأعلى، بتاريخ: 2012/11/20.
)24( ن�ست املادة )7( من قانون ت�سكيل املحاكم النظامية رقم )5( ل�سنة 2001 على: »تتكون املحاكم النظامية على النحو االآتي:

حماكم ال�سلح.. 1
حماكم البداية.. 2
حماكم اال�ستئناف.. 3
املحكمة العليا.. 4
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الق�ساء، حيث ا�ستندت وزارة العدل اإىل ن�س املادة )1/47( من قانون ال�سلطة الق�سائية التي تقرر 
وهو  االأعلى،  الق�ساء  رئي�س جمل�س  ورف�س ذلك  املحاكم،  االإداري على جميع  االإ�سراف  العدل  لوزير 

رئي�س املحكمة العليا، التي ف�سلت يف االأمر ل�ساحلها.)25(

كذلك اأكد تقرير اأعده املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء بعنوان »املر�سد القانوين الثاين 
لبيان املتغري يف و�سع العدالة يف فل�سطني«، على اأن الواقع العملي يظهر عددًا كبريًا من التدخالت بعمل 
الق�ساة، �سواء من قبل ال�سلطة التنفيذية، اأو من قبل الق�ساء االأعلى درجة بعمل الق�ساء االأدنى درجة، 
اأو من قبل اأع�ساء يف املجل�س الت�سريعي، اأو من قبل االأجهزة االأمنية، حيث تظهر درا�سة ا�ستطالعية 
اأجريت يف العام 2010 اأن ن�سبة الق�ساة الذين يعتقدون مبمار�سة �سغوط عليهم من قبل اأع�ساء يف 
الق�ساة  اأن  يعتقدون  الذين  الق�ساة  عدد  اأن  الدرا�سة  هذه  تظهر  كما    ،%41 االأعلى  الق�ساء  جمل�س 
يتجاوبون مع ال�سغوط هي 86%،)26( وبراأينا، فاإن كاًل من هذه االإح�سائيات توؤكد، وب�سكل قاطع، اأن 
مع  الق�ساة  تعاطي  كيفية  على  مبا�سر  ب�سكل  يوؤثر  نحو  على  الق�ساء،  عمل  يف  وا�سحًا  تدخاًل  هناك 

الق�سايا املعرو�سة عليهم.

املطلب الثاين: املحكمة الد�ستورية العليا واخت�سا�ساتها
الد�ستورية  املحكمة  ت�سكيل  اأناط  منه   )103( املادة  املعدل يف  االأ�سا�سي  القانون  اأن  ذكرنا  واأن  �سبق 
العليا بقانون، على اأن تتوىل املحكمة العليا موؤقتًا القيام باملهام املوكلة للمحكمة الد�ستورية، وبالفعل 
بداأت التح�سريات لالإعداد مل�سروع قانون املحكمة الد�ستورية العليا، حيث �سرع ديوان الفتوى والت�سريع 
بت�سكيل جلنة خا�سة الإعداد هذا امل�سروع، وبعد اأن اأنهت هذه اللجنة عملها، قام الديوان باإر�سال ن�سخة 
من هذا امل�سروع اإىل رئي�س املحكمة الد�ستورية العليا امل�سرية ملراجعته، واإبداء املالحظات عليه،)27( 
وبعد ذلك اأر�سل اإىل جمل�س الوزراء الفل�سطيني الذي قام بدوره باإحالته اإىل املجل�س الت�سريعي ملناق�سته، 

واإ�سداره، اإال اأن هذا امل�سروع بقي حربًا على ورق، اإىل اأن مت اإ�سداره بتاريخ 2006/2/17.)28(
ويف هذا ال�سدد، ال بد من االإ�سارة اإىل اأن الن�سخة التي وقع عليها رئي�س ال�سلطة الوطنية لي�ست هي 
ذاتها الن�سخة التي قام املجل�س الت�سريعي باإحالتها اإليه لتوقيعها، اإذ طراأت عليها بع�س التعديالت ذات 
العالقة باخت�سا�س املحكمة، وكيفية تعيني ق�ساتها، واأقر املجل�س الت�سريعي هذه التعديالت يف جل�سته 

)25( اأحمد اخلالدي، مرجع �سابق، �س 56.
العدالة يف  املتغري يف و�سع  لبيان  الثاين  القانون  الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«،  »املر�سد  )26( املركز 

فل�سطني«، رام اهلل، ني�سان 2012، �س 134.
اأحكام قانون املحكمة  اأن معظم ن�سو�س قانون املحكمة الد�ستورية العليا الفل�سطيني مقتب�سة من  )27(من اجلدير بالذكر 

الد�ستورية العليا امل�سري رقم )48( ل�سنة 1971.
)28( ملزيد من املعلومات، انظر: اأ�سرف �سيام، يا�سر العموري،  »املحكمة الد�ستورية العليا الفل�سطينية بني احلاجة واالإ�سكاليات«، 

جملة العدالة والقانون، املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«، العدد 11 ، 2009 ،  �س 194-187..
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له  اأول جل�سة  الت�سريعي اجلديد ذهب يف  اأن املجل�س  اإال  بتاريخ 2006/2/15،  انعقدت  التي  االأخرية 
اإىل اإلغاء جميع القرارات التي اتخذها املجل�س الت�سريعي ال�سابق، مبا فيها امل�سادقة على التعديالت 
الواردة على قانون املحكمة الد�ستورية، واملتمعن يف هذه التعديالت يدرك اأن املجل�س الت�سريعي ال�سابق 
املحكمة  ت�سكيل  على  �سيطرتها  الت�سريعية،  االنتخابات  يف  والتغيري  االإ�سالح  حركة  فوز  بعد  خ�سي 
الد�ستورية، ال�سيما اأن القراءة الثانية لقانون املحكمة الد�ستورية، كانت تن�ّس على �سرورة م�سادقة 
د�ستورية  مدى  حول  كبريًا  خالفًا  اأثار  ما  الد�ستورية،  املحكمة  ق�ساة  تعيني  على  الت�سريعي  املجل�س 

التعديالت التي طراأت على قانون املحكمة الد�ستورية.)29(
و�سنتناول فيما يلي ت�سكيل هذه املحكمة، واخت�سا�ساتها، مع التعر�س الأوجه النق�س والتعار�س التي 

ت�سوب قانون املحكمة الد�ستورية العليا.

الفرع الأول: ت�سكيل املحكمة الد�ستورية العليا

تعد   ،2006 ل�سنة   )3( رقم  العليا  الد�ستورية  املحكمة  قانون  من   )1( املادة  لن�س  طبقًا 
املحكمة الد�ستورية هيئة ق�سائية م�ستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القد�س، ولها اأن تتخذ مقرًا موؤقتًا 
توؤكد عبارة »هيئة ق�سائية  يف مدينة رام اهلل، ويف مدينة غزة ح�سب مقت�سى احلال.)30(  وبهذا 
التاأكيد وب�سكل قاطع على الطبيعة امل�ستقلة للمحكمة  م�ستقلة« على حر�س امل�سرع الفل�سطيني على 
واأنها  �سيا�سي،  طابع  لها  ولي�س  قانونيًا،  عماًل  متار�س  متخ�س�س  ق�ساء  جهة  باعتبارها  الد�ستورية، 
قائمة بذاتها، ولي�ست تابعة للق�ساء النظامي اأو غريه.  ويف هذا جتاوب مع ما جاءت به املادة )6( من 
قانون ال�سلطة الق�سائية، التي ن�ست على: »تتكون املحاكم الفل�سطينية من: اأوًل، املحاكم 
ال�سرعية والدينية وينظمها قانون.  ثانيًا، املحكمة الد�ستورية العليا وينظمها قانون.  
ثالثًا، املحاكم النظامية ...«.  مع العلم اأننا نرى اأنه كان اأجدر بامل�سرع الفل�سطيني ت�سمني هذه 
الن�سو�س يف القانون االأ�سا�سي املعدل، على اعتبار اأنه القانون االأ�سمى يف الدولة، وقد �سارت على هذا 
النهج عدد من د�ساتري دول العامل، كالد�ستور امل�سري ل�سنة 1971، الذي ن�س يف املادة )174( منه 
على »املحكمة الد�ستورية العليا هيئة ق�سائية م�ستقلة قائمة بذاتها يف جمهورية م�سر 

العربية ...«.
و�سف  اأن  اإىل  االإ�سارة  بد من  ال  العليا،  الد�ستورية  املحكمة  تكوين  كيفية  للحديث عن  االنتقال  وقبل 
املحكمة الد�ستورية بالعليا، اأثار جداًل فقهيًا وا�سعًا بني موؤيد ومعار�س لهذا الو�سف، حيث ذهب جانب 
من الفقه اإىل القول اإنه لي�س ثمة ما يربر ت�سمية املحكمة الد�ستورية بالعليا، الأن ذلك يفرت�س وجود 
حماكم د�ستورية اأخرى تتوىل الرقابة على د�ستورية الت�سريعات، واأنه من املمكن االأخذ بهذه الت�سمية 

)29( مقابلة اأجريت مع االأ�ستاذ ع�سام عابدين، باحث قانوين يف موؤ�س�سة احلق، بتاريخ: 2012/9/27.
)30( ن�ست املادة )1( من قانون املحكمة الد�ستورية العليا امل�سري رقم )48( ل�سنة 1979 املعدل مبوجب القانون رقم )168( 
ل�سنة 1998 على »املحكمة الد�ستورية العليا هيئة ق�سائية م�ستقلة قائمة بذاتها يف جمهورية م�سر العربية، مقرها مدينة القاهرة«.
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يف  احلال  هو  كما  والية،  بكل  خا�سة  د�ستورية  حمكمة  توجد  حيث  االحّتادي،  النظام  ذات  الدول  يف 
يربره،  ما  له  بالعليا  الد�ستورية  املحكمة  و�سف  اأن  اإىل  اآخر  اجتاه  ذهب  حني  يف  االحتادية،  اأملانيا 
بالرقابة على د�ستورية  التي متار�سها هذه املحكمة، عالوًة على دورها  نظرًا لالخت�سا�سات االأخرى 
امل�سرع  ت�سمية  يربر  ما  وجود  عدم  من  االأول  االجتاه  اإليه  ذهب  ما  نوؤيد  بدورنا  ونحن  القوانني،)31( 
الفل�سطيني املحكمة الد�ستورية بالعليا، فالقانون االأ�سا�سي املعدل، وقانون املحكمة الد�ستورية العليا، 
ت�سمنا ن�سو�سًا عديدة توؤكد على ا�ستقاللية هذه املحكمة، واعتبارها هيئة ق�سائية م�ستقلة بذاتها، ال 
تتبع اجلهات الق�سائية العادية، وال يوجد اأي هيئة اأخرى ت�ساركها االخت�سا�سات املبينة لها يف القانون.
املحكمة  قانون  من   )2( املادة  ن�ست  فقد  العليا،  الد�ستورية  املحكمة  بتكوين  يتعلق  فيما  اأما 
هيئة  وتنعقد  ق�ساة،  و�سبعة  له  ونائب  رئي�س  من  املحكمة  »توؤلف  العليا:  الد�ستورية 
املحكمة من رئي�س و�ستة ق�ساة على الأقل، وت�سدر قراراتها بالأغلبية«.)32( وبراأينا، فاإن 
امل�سرع الفل�سطيني اأح�سن �سنعًا يف حتديده لعدد ق�ساة املحكمة الد�ستورية العليا، الأنه بذلك يكون قد 
اأغلق الباب اأمام �سلطة التعيني، واإدخال ق�ساة العتبارات معينة وفق روؤى واأهداف حزبية �سيقة، واإن 
كنا نرى اأنه من االأن�سب حتديد عدد اأع�ساء املحكمة بن�س الد�ستور، واأال يرتك االأمر للقانون املنظم 
عدد  االجتاه  هذا  على  �سارت  وقد  التنفيذية،  ال�سلطة  و�سيطرة  لالأهواء  جتنبًا  الد�ستورية،  للمحكمة 
منه عدد ق�ساة املحكمة  املادة )135(  من د�ساتري دول العامل، كالد�ستور االإيطايل، الذي حدد يف 

الد�ستورية العليا بخم�سة ع�سر قا�سيًا.)33(

ومن اجلدير ذكره هنا اأن ن�س املادة )2( من قانون املحكمة الد�ستورية العليا قد جرى تعديله 
مبوجب املادة )2( من القرار بقانون رقم )  ( ل�سنة 2012 ب�ساأن تعديل قانون املحكمة 
على  لت�سبح  الأ�سلي  القانون  من   )2( املادة  »تعدل  على:  ن�ست  حيث  العليا،  الد�ستورية 
الق�ساة، وتنعقد هيئة  ونائب وعدد كاٍف من  رئي�س  املحكمة من  »تتاألف  الآتي:  النحو 

املحكمة من رئي�س و�ستة ق�ساة«.
ويرى الباحث اأن من �ساأن عدم حتديد عدد اأع�ساء املحكمة الد�ستورية التاأثري على ا�ستقاللية املحكمة، 

)31( فتحي الوحيدي، الق�ساء الد�ستوري يف فل�سطني وفقًا الأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل وم�سروع قانون املحكمة الد�ستورية 
العليا »درا�سة مقارنة«، غزة: جامعة االأزهر، 2004، �س 59.

من اجلدير بالذكر اأن امل�سرع الفل�سطيني تنبه لهذا االأمر يف امل�سودة الثالثة من م�سروع الد�ستور الفل�سطيني، اإذ اكتفى يف 
املادة 178 منه على الن�س على ت�سكيل حمكمة د�ستورية، دون و�سفها بالعليا.

)32( ن�ست املادة الثالثة من قانون املحكمة الد�ستورية العليا امل�سري على: »توؤلف املحكمة الد�ستورية من رئي�س وعدد كاٍف 
من االأع�ساء، وت�سدر اأحكامها وقراراتها من �سبعة ق�ساة ...«

)33( ملزيد من املعلومات، انظر: حممد احلاج قا�سم، »الرقابة الق�سائية اأمام املحكمة الد�ستورية العليا يف فل�سطني«، جملة 
العدالة والقانون، املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«، العدد8، 2008 ،�س 230.

اأن امل�سرع الفل�سطيني يف م�سودة الد�ستور الفل�سطيني الثالثة عمد اإىل حتديد عدد اأع�ساء املحكمة الد�ستورية بت�سعة  يذكر 
ق�ساة يف املادة )178( منه.
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وفتح املجال وا�سعًا اأمام تدخل ال�سلطة التنفيذية يف اختيار هيئة املحكمة، بحيث يجري ا�ستبعاد بع�س 
وقيامها  املحكمة،  اأداء  على  �سلبًا  ينعك�س  اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمر  االآخر،  البع�س  واختيار  ق�ساتها، 
مبهامها، ويف هذا ال�سدد يقول الفقيه الد�ستوري الدكتور عبد العزيز �ساملان يف موؤلفه نظم الرقابة 
على الد�ستورية »اإن عدم حتديد عدد اأع�ساء املحكمة الد�ستورية العليا يعترب من الثغرات التي ميكن 
اأن تنفذ من خاللها ال�سلطة ال�سيا�سية لتزيد عدد اأع�ساء املحكمة كلما راأت يف م�سلحتها ذلك، ومن 
هنا ميكن التاأثري على ا�ستقاللية املحكمة، واالأوفق اأن ين�س قانون املحكمة على عدد معني تت�سكل منه 

املحكمة، وال يجوز االنتقا�س منه اأو الزيادة عليه«.)34(

وقد حدد امل�سرع الفل�سطيني يف املادة الرابعة من قانون املحكمة الد�ستورية العليا ال�سروط 
الواجب توافرها يف من يعني ع�سوًا يف املحكمة الد�ستورية، اإ�سافًة اإىل ال�سروط العامة الالزمة لتويل 
ع�سوًا  يعني  فيمن  »ي�سرتط  اأنه  على  فن�س  الق�سائية،)35(  ال�سلطة  قانون  الأحكام  طبقًا  الق�ساء 
قانون  الق�ساء طبقًا لأحكام  لتويل  الالزمة  العامة  ال�سروط  فيه  تتوافر  اأن  باملحكمة 
الآتية:  الفئات  بني  من  ويكون  عامًا،   40 عن  عمره  يقل  األ  على  الق�سائية،  ال�سلطة 
اأم�سوا يف وظائفهم خم�س �سنوات  العليا احلاليون وال�سابقون ممن  اأع�ساء املحكمة   .1
مت�سلة على الأقل.  2. روؤ�ساء حماكم ال�ستئناف احلاليون ممن اأم�سوا يف وظائفهم �سبع 
الفل�سطينية  اجلامعات  يف  ال�سابقون  اأو  احلاليون  القانون  اأ�ساتذة   .3 مت�سلة.   �سنوات 
اأو اجلامعات املعرتف بها يف فل�سطني ممن اأم�سوا يف وظيفة اأ�ستاذ خم�س �سنوات مت�سلة 
على الأقل اأو اأ�ستاذ م�سارك اأم�سى ع�سر �سنوات مت�سلة على الأقل.  4. املحامون الذين 

مار�سوا مهنة املحاماة خم�س ع�سرة �سنة مت�سلة على الأقل«.
اإال اأن هذا الن�س تعر�س هو االآخر للتعديل مبوجب القرار بقانون رقم ) ( ل�سنة 2012 ب�ساأن تعديل 
القانون  من  املادة )4(  »تعدل  منه على:  املادة )3(  فن�ست  العليا،  الد�ستورية  املحكمة  قانون 
اأن تتوافر فيه  الأ�سلي لت�سبح على النحو الآتي »ي�سرتط فيمن يعني ع�سوًا باملحكمة 
ل  اأن  على  الق�سائية،  ال�سلطة  قانون  لأحكام  طبقًا  الق�ساء  لتويل  الالزمة  ال�سروط 
العليا  املحكمة  اأع�ساء   .1 الآتية:  الفئات  بني  من  ويكون  �سنة،   )40( عن  عمره  يقل 

)34(ملزيد من املعلومات، انظر: ع�سام عابدين،  ورقة بعنوان »مالحظات على القرار بقانون بتعديل قانون املحكمة الد�ستورية 
العليا«، من�سور بتاريخ: 2012/11/28:

http://it.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=542929 
باجلن�سية  متمتعًا  يكون  اأن   .1 الق�ساء:  يوىل  فيمن  »ي�سرتط  على:  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )16( املادة  ن�ست   )35(
الفل�سطينية وكامل االأهلية.  2. اأن يكون حا�ساًل على اإجازة احلقوق اأو اإجازة ال�سريعة والقانون من اإحدى اجلامعات املعرتف 
بها.  3. اأال يكون قد حكم عليه من حمكمة اأو جمل�س تاأديب لعمل خمل بال�سرف ولو كان قد رد اإليه اعتباره اأو �سمله عفو عام.  
4. اأن يكون حممود ال�سرية وح�سن ال�سمعة والئقًا طبيًا ل�سغل الوظيفة.  5. اأن ينهي ع�سويته عند تعيينه باأي حزب اأو تنظيم 

�سيا�سي.  6. اأن يتقن اللغة العربية«.
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احلاليون وال�سابقون ممن اأم�سوا يف وظائفهم )5( �سنوات مت�سلة على الأقل، اأو اأم�سوا 
حماكم  روؤ�ساء   .2 متقطعة.   اأو  مت�سلة  �سنة   )12( الأقل  على  الق�سائية  الوظيفة  يف 
ال�ستئناف احلاليون اأو ال�سابقون ممن اأم�سوا يف وظائفهم )5( �سنوات مت�سلة، اأو اأم�سوا 
القانون  اأ�ساتذة  اأو متقطعة، 3.  �سنة مت�سلة  الق�سائية على الأقل )12(  الوظيفة  يف 
احلاليون اأو ال�سابقون يف اجلامعات الفل�سطينية، اأو اجلامعات املعرتف بها يف فل�سطني، 
ممن مر على ح�سولهم على درجة الدكتوراه مدة ل تقل عن )7( �سنوات.  4. املحامون 
اأو الق�ساة الذين مار�سوا مهنة املحاماة و/اأو جل�سوا للق�ساء مدة ل تقل عن )15( �سنة 

على الأقل«.
وقد ذهب بع�س القانونيني اإىل القول اأن هذا التعديل يفتقر اإىل حد كبري لل�سوابط واملعايري املو�سوعية 
الن�س  وكاأن هذا  باالأقدمية،  املتعلق  ال�سرط  با�ستثناء  الع�سوية،  الواجب مراعاتها يف جمال  واملهنية 
ف�سل �سلفًا مقاعد للع�سوية يف املحكمة الد�ستورية، كما اأن من �ساأنه تو�سيع ع�سوية املحكمة الد�ستورية 

العليا اإىل حد كبري، على نحو يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأداء املحكمة.)36(

اأما فيما يتعلق بكيفية تعيني ق�ساة املحكمة الد�ستورية، فقد ن�ست املادة )5( من قانون املحكمة 
الد�ستورية العليا على: »1. يتم الت�سكيل الأول للمحكمة بتعيني رئي�س املحكمة وق�ساتها 
بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، بالت�ساور مع جمل�س الق�ساء الأعلى ووزير 
العدل.  2. يعني رئي�س وق�ساة املحكمة بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

بناء على تن�سيب من اجلمعية العامة للمحكمة الد�ستورية العليا«.)37(
بالرجوع اإىل الن�سني ال�سابقني، يت�سح اأن امل�سرع الفل�سطيني كان حري�سًا على اأن يتم الت�سكيل االأول 
للمحكمة بقرار من رئي�س ال�سلطة بعد الت�ساور مع جمل�س الق�ساء االأعلى ووزير العدل، مع العلم اأن هذه 
اال�ست�سارة لي�ست ملزمة للرئي�س، ملا يف ذلك من اأهمية ل�سرورة اأن يكون االختيار موفقًا و�سليمًا، بعيدًا 
عن النزاعات ال�سيا�سية، اإ�سافة اإىل اأن املحكمة الد�ستورية مل تبداأ عملها بعد، واأن اخلطاأ يف الت�سكيل 
االأول قد يوؤدي اإىل نتائج �سلبية من �ساأنها التاأثري على اأداء املحكمة،)38( اأما فيما يتعلق بالتعيني فيما 

بعد، فيتم بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بناًء على تن�سيب من اجلمعية العامة للمحكمة.

 )38( املادة  لن�س  �سريحة  خمالفة  فيه  الطريقة  بهذه  املحكمة  ت�سكيل  اأن  القانونيني  بع�س  ويرى 

)36( انظر ع�سام عابدين، ورقة بعنوان »مالحظات على القرار بقانون بتعديل قانون املحكمة الد�ستورية العليا«، مرجع �سابق.
)37( ن�ست املادة )5( من قانون املحكمة الد�ستورية العليا امل�سري على »يعني رئي�س املحكمة بقرار من رئي�س اجلمهورية، 
ويعني ع�سو املحكمة بقرار من رئي�س اجلمهورية بعد اأخذ راأي املجل�س االأعلى للهيئات الق�سائية، وذلك من بني اثنني تر�سح 
اأحدهما اجلمعية العامة، وير�سح االآخر لرئي�س املحكمة، ويجب اأن يكون ثلثا اأع�ساء املحكمة من بني اأع�ساء الهيئات الق�سائية، 

ويحدد قرار التعيني وظيفة الع�سو واأقدميته«.
)38( حممد احلاج قا�سم،  مرجع �سابق، �س235 
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ال�سلطة  رئي�س  الخت�سا�سات  وح�سريًا  �سريحًا  ن�سًا  تت�سمن  التي  املعدل،  الأ�سا�سي  القانون  من 
الوطنية بقولها: »ميار�س رئي�س ال�سلطة الوطنية �سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه 
املبني يف هذا القانون«، ومل يرد يف املادتني الوحيدتني يف القانون االأ�سا�سي )103 و104( بخ�سو�س 
ال�سلطة الوطنية بتعيني  االأ�سا�سي كله، ما يفيد اخت�سا�س رئي�س  القانون  الد�ستورية، وال يف  املحكمة 
رئي�س وق�ساة املحكمة الد�ستورية يف الت�سكيل االأول.  كذلك يرى اأن تعيني ق�ساة املحكمة الد�ستورية 
العليا بهذه الكيفية، فيه اإهدار ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات املن�سو�س عليه يف املادة )2( من القانون 
املحكمة  ق�ساة  تعيني  ح�سر  امل�سرع  اأن  ال�سابقة  الن�سو�س  خالل  من  يظهر  اإذ  املعدل،  الأ�سا�سي 
الد�ستورية العليا بال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الق�سائية، وا�ستبعد ب�سكل كلي ال�سلطة الت�سريعية، لذلك 
كان اأوىل بامل�سرع اإ�سراك ال�سلطة الت�سريعية يف عملية اختيار اأع�ساء املحكمة الد�ستورية على قدم من 
اأو  اإليها املر�سح مثل نقابة املحامني،  امل�ساواة، بحيث يتم الرت�سيح من اجلهات املخت�سة التي ينتمي 
جمل�س الق�ساء االأعلى، اأو املجل�س الت�سريعي، على اأن يقوم رئي�س ال�سلطة باختيار االأع�ساء، ومن ثم 
تتم اإحالتهم اإىل املجل�س الت�سريعي للم�سادقة عليهم باالأغلبية املطلقة من جمموع اأع�ساء املجل�س.)39(

 واأخريًا، ال بد من االإ�سارة اإىل اأن ن�س املادة )5( قد جرى تعديله ب�سكل غري قانوين، فالقراءة الثانية 
مل�سروع قانون املحكمة الد�ستورية العليا، مل تكن تت�سمن الن�س ذاته، واإمنا كانت تن�ّس على: »يعني 
رئي�س املحكمة ونائبه وق�ساتها بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بناًء على 
تن�سيب من جمل�س الوزراء بالت�ساور مع جمل�س الق�ساء الأعلى، وي�سادق على تعيينهم 

املجل�س الت�سريعي بالأغلبية املطلقة لأع�سائه«.
وبا�ستعرا�س هذا الن�س، يبدو جليًا اأن امل�سرع الفل�سطيني يف القراءة الثانية مل�سروع قانون ت�سكيل املحكمة 
الد�ستورية العليا كان حري�سًا على اأن يتم ت�سكيل املحكمة الد�ستورية بالتعاون بني ال�سلطات الثالث، دون 
ح�سرها ب�سلطة دون االأخرى، �سمانًا لعدم امل�سا�س مببداأ ا�ستقالل الق�ساء، ومبداأ الف�سل بني ال�سلطات، 
وهو االجتاه الغالب يف الد�ساتري والت�سريعات املقارنة، فعلى �سبيل املثال، يوزع الد�ستور الفرن�سي االخت�سا�س 
بتعيني اأع�ساء املجل�س الد�ستوري بني رئي�س اجلمهورية والربملان، بحيث يتوىل الرئي�س تعيني ثلث االأع�ساء، 
يف حني يتوىل الربملان تعيني ثلثي االأع�ساء، كذلك احلال بالن�سبة للد�ستور االإيطايل، اإذ ن�س على اأنه تت�سكل 
يختارهم  وخم�سة  الربملان،  يختارهم  منهم  ع�سر ع�سوًا، خم�سة  االإيطالية من خم�سة  الد�ستورية  املحكمة 

رئي�س اجلمهورية، وخم�سة يختارهم الق�ساء العايل )العادي واالإداري(.)40(

اإال اأن امل�سرع الفل�سطيني عدل عن هذا االجتاه يف قانون ت�سكيل املحكمة الد�ستورية العليا، ون�س على 
)39( اأحمد اخلالدي،  مرجع �سابق، �س 54.

ن�ست املادة )178( من م�سودة الد�ستور الفل�سطيني الثالثة على: »... يعينهم رئي�س الدولة بتن�سيب من جمل�س الوزراء ويوافق 
عليهم املجل�س النيابي، وللمحكمة و�سع نظامها الداخلي الذي ينظم اإجراءات عملها«.

)40( عزيزة ال�سريف، مرجع �سابق، �س 142.



307

احلالــة الت�سريعيــة فـي فل�سطيـن 

اخت�سا�س رئي�س ال�سلطة وحده بتعيني ق�ساة املحكمة الد�ستورية، بالت�ساور مع جمل�س الق�ساء االأعلى 
ووزير العدل، ولعل ال�سبب الرئي�سي وراء تعديل هذه املادة يكمن يف خ�سية ال�سلطة التنفيذية من تدخل 
املجل�س الت�سريعي يف تعيني اأع�ساء املحكمة الد�ستورية، ال�سيما اأن الغالبية العظمى من اأع�ساء املجل�س 
الت�سريعي كانت تنتمي حلركة االإ�سالح والتغيري، بعد فوزها يف االنتخابات الت�سريعية التي جرت يف 

العام 2006.

املادة )5( قد جرى تعديله مبوجب املادة )4( من القرار  اأن ن�س  واأخريًا ال بد من االإ�سارة اإىل 
العليا، حيث جاء فيها  بقانون رقم ) ( ل�سنة 2012 ب�ساأن تعديل املحكمة الد�ستورية 
املحكمة  رئي�س  يعني  الآتي:  النحو  على  لت�سبح  الأ�سلي  القانون  من   )5( املادة  »تعدل 
وق�ساتها بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بالت�ساور مع رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى 

ووزير العدل«.
ويرى الباحث اأن يف هذا التعديل اإفراغًا للمحكمة الد�ستورية من مفهومها، وق�ساًء على ا�ستقالليتها 
املحكمة،  تعيني ق�ساة  التنفيذية �سالحية  ال�سلطة  برئي�س  اأفرد  الن�س  ب�سكل كامل، فامل�سرع يف هذا 
اأن من  التعيني، وبراأيي  امل�ساركة يف عملية  االأخرى يف  لل�سلطات  اأي دور  ا�ستبعد  وهو بذلك يكون قد 
�ساأن ذلك اأن ينعك�س �سلبًا على اأداء املحكمة، فبداًل من اأن تكون هذه املحكمة اأداة لتحقيق العدالة، 
التنفيذية، وهو ما يتنافى مع الدور الرئي�سي املنوط بهذه  اأداة بيد ال�سلطة  وحماية امل�سروعية، تغدو 
املحكمة، واملتمثل يف الرقابة على مدى التزام ال�سلطات الثالث باأحكام القانون االأ�سا�سي يف ت�سرفاتها 

واأعمالها.

الفرع الثاين: اخت�سا�سات املحكمة الد�ستورية العليا
تاأكيدًا على ال�سالحيات املخولة للمحكمة الد�ستورية مبوجب املادة )103( من القانون الأ�سا�سي 
اأ.  يف:  النظر  وتتوىل  بقانون  عليا  د�ستوريه  حمكمة  »ت�سكل  فيها:  ن�ست  التي  املعدل، 
الأ�سا�سي  القانون  ن�سو�س  تف�سري  ب.  وغريها.   النظم  اأو  واللوائح  القوانني  د�ستورية 
اجلهات  وبني  الق�سائية  اجلهات  بني  الخت�سا�س  تنازع  يف  الف�سل  ج.  والت�سريعات.  
املحكمة  ت�سكيل  طريقة  القانون  يبني   .2 الق�سائي.   الخت�سا�س  ذات  الإدارية 
الد�ستورية العليا، والإجراءات الواجبة الّتباع، والآثار املرتتبة على اأحكامها«.  جاء 
امل�سرع الفل�سطيني، ون�س يف املادة )24( من قانون املحكمة الد�ستورية العليا على: »تخت�س 
املحكمة دون غريها مبا يلي: 1. الرقابة على د�ستورية القوانني والأنظمة.  2. تف�سري 
الثالث  ال�سلطات  حقوق  حول  التنازع  حال  يف  والقوانني  الأ�سا�سي  القانون  ن�سو�س 
الق�سائية  اجلهات  بني  الخت�سا�س  تنازع  يف  الف�سل   .3 واخت�سا�ساتها.   وواجباتها 
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يقوم  الذي  النزاع  يف  الف�سل   .4 الق�سائي.   الخت�سا�س  ذات  الإدارية  اجلهات  وبني 
اأو جهة ذات  ب�ساأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�سني �سادر اأحدهما من جهة ق�سائية، 
رئي�س  بفقدان  الطعن  يف  البت   .5 منها.   اأخرى  جهة  من  والآخر  ق�سائي  اخت�سا�س 
من   )37( املادة  من  )1/ج(  البند  لأحكام  وفقًا  القانونية  الأهلية  الوطنية  ال�سلطة 
املجل�س  القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، ويعترب قرارها نافذًا من تاريخ م�سادقة 

الت�سريعي عليه باأغلبية ثلثي عدد اأع�سائه«.)41(
قاطع،  وب�سكل  حددت،  قد  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  من   )103( املادة  اأن  ال�سياق  هذا  يف  لنا  ويبدو 
اخت�سا�سات املحكمة الد�ستورية على �سبيل احل�سر، واأعطى للم�سرع العادي �سالحية اإ�سدار قانون 
خا�س ليبني طريقة ت�سكيل املحكمة، واالإجراءات الواجبة االّتباع اأمامها، واالآثار املرتتبة على اأحكامها 
دون تخويله �سالحية اإ�سافة اخت�سا�سات جديدة للمحكمة، اإال اأن االأخري مل يذعن لذلك االأمر، وقام 
باإ�سافة اخت�سا�سات جديدة للمحكمة، وهي الف�سل يف النزاع الذي يقوم ب�ساأن تنفيذ حكمني نهائيني 
�سادر اأحدهما عن جهة ق�سائية، اأو جهة ذات اخت�سا�س ق�سائي، واالآخر من جهة اأخرى، والبت يف 
الطعن بفقد رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية االأهلية القانونية.  وبراأينا اأن من �ساأن هذا التعار�س بني 
القانون االأ�سا�سي املعدل، وقانون املحكمة الد�ستورية اإثارة �سبهة عدم د�ستورية قانون املحكمة الد�ستورية 
ملخالفته اأحكام القانون االأ�سا�سي، ون�سه على اخت�سا�سات جديدة للمحكمة الد�ستورية، مل يت�سمنها 

القانون االأ�سا�سي، ومل يعِط للم�سرع �سالحية اإ�سافتها يف القانون املنظم للمحكمة الد�ستورية.

و�سنتناول فيما يلي اأهم اخت�سا�سات املحكمة الد�ستورية، واملتمثلة يف الرقابة على د�ستورية الت�سريعات، 
وتف�سري ن�سو�س القوانني.

اأوًل: الرقابة على د�ستورية القوانني واللوائح والأنظمة
متثل الرقابة على د�ستورية القوانني واللوائح واالأنظمة االخت�سا�س االأ�سيل للمحكمة الد�ستورية العليا 
تبا�سره مبفردها دون �سائر املحاكم االأخرى، وقد �سبق لنا احلديث يف بداية الدرا�سة عن مفهوم الرقابة 
الت�سريعات  عن  باحلديث  هنا  �سنكتفي  لذلك  القانوين،  واأ�سا�سها  القوانني،  د�ستورية  على  الق�سائية 
)41( باالإطالع على ن�سو�س م�سودة الد�ستور الفل�سطيني الثالثة، يبدو جليًا اأن امل�سرع الد�ستوري كان اأكرث دقة يف �سياغته 
اخت�سا�سات املحكمة الد�ستورية فن�س يف املادة )182( منه على »1. د�ستورية القوانني قبل اإ�سدارها، اإذا رفع اإليها الطلب 
القوانني  بد�ستورية  املتعلقة  املنازعات   .2 واإ�سداره.   عليه  للت�سديق  الدولة  رئي�س  اإىل  القانون  اإحالة  من  يومًا  ثالثني  خالل 
واالأنظمة واللوائح والتدابري والقرارات ال�سادرة عن الرئي�س، اأو عن جمل�س الوزراء التي لها قوة القانون.  3. تف�سري ن�سو�س 
الد�ستور يف حال التنازع حول حقوق ال�سلطات الثالث وواجباتها واخت�سا�ساتها، ويف حال التنازع يف االخت�سا�س بني رئي�س 
الدولة ورئي�س جمل�س الوزراء.  4. االإ�سكاليات املتعلقة بد�ستورية برامج االأحزاب واجلمعيات ال�سيا�سية واأن�سطتها، واإجراءات 
اإليها  واالن�سمام  الدولية  املعاهدات  عقد  د�ستورية   .5 الد�ستور.   مع  االإجراءات  هذه  مطابقة  ومدى  ن�ساطها  وقف  اأو  حلها 
واإجراءات تنفيذها، وتقرير بطالن القانون اأو بع�س مواده اإذا تعار�س مع الد�ستور اأو مع معاهدة دولية.  6. اأية اخت�سا�سات 

اأخرى اأ�سندت اإليها يف هذا الد�ستور«.
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اخلا�سعة لرقابة الد�ستورية، اإال اأنه وقبل االنتقال للحديث عن ذلك، ال بد من التنويه باأن هناك تناق�سًا 
بني القانون االأ�سا�سي املعدل وقانون املحكمة الد�ستورية العليا، فيما يتعلق باخت�سا�س املحكمة بالرقابة 
الد�ستورية  املحكمة  »تتوىل  اأنه  على  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  ن�س  اإذ  القوانني،  د�ستورية  على 
النظر يف د�ستورية القوانني واللوائح، اأو النظم وغريها«، يف حني اأ�سارت املادة )24( من 
قانون املحكمة الد�ستورية العليا اإىل اأن املحكمة الد�ستورية خمت�سة دون غريها بالرقابة على 

د�ستورية القوانني واللوائح.)42(

يف  تو�سع  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  يف  الفل�سطيني  امل�سرع  اأن  جليًا  يبدو  الن�سو�س،  هذه  وبقراءة 
القوانني  اإىل  اإ�سافة  فت�سمل،  د�ستوريتها،  يف  النظر  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن  التي  االخت�سا�سات 
واالأنظمة )اللوائح(- املرا�سيم والقرارات بقانون، وغريها من االأعمال التي تت�سم بال�سفة الت�سريعية، 
د�ستورية  يف  بالنظر  املحكمة  اخت�سا�س  ح�سر  العليا،  الد�ستورية  املحكمة  قانون  اأن  جند  حني  يف 
القوانني واللوائح، االأمر الذي من �ساأنه خلق نوع من التناق�س بني القانون االأ�سا�سي املعدل، وقانون 
اأن امل�سرع الفل�سطيني يف �سياغته قانون املحكمة الد�ستورية،  اأننا نرى  املحكمة الد�ستورية العليا، اإال 
لي�سمل  اخت�سا�سها  ميتد  بل  واللوائح،  القوانني  د�ستورية  يف  بالنظر  اخت�سا�سها  ح�سر  يق�سد  مل 
من   )2/25( املادة  عليه  ن�ست  ما  ذلك  على  دليل  وخري  والقرارات،  واملرا�سيم  االأنظمة  كذلك 
قانون املحكمة الد�ستورية العليا، حيث جاء فيها: »عند احلكم بعدم د�ستورية اأي قانون 
اأو مر�سوم اأو لئحة اأو نظام اأو قرار جزئيًا اأو كليًا، على ال�سلطة الت�سريعية اأو اجلهة 
ذات الخت�سا�س تعديل ذلك القانون اأو املر�سوم اأو الالئحة اأو النظام اأو القرار مبا يتفق 
واأحكام القانون الأ�سا�سي والقانون«.  ومن اجلدير ذكره هنا، اأن هذا التناق�س مرده التعديالت 
كان  اإذ  الثانية،  بقراءته  العليا  الد�ستورية  املحكمة  قانون  على  امل�سادقة  بعد  الرئي�س  اّتخذها  التي 
الن�س قبل التعديل ي�سمل اخت�سا�س املحكمة يف الرقابة على د�ستورية القوانني واملرا�سيم والقرارات 

الرئا�سية، والوزارية، واللوائح اأو االأنظمة.

ًا يكن االأمر، تكون املحكمة الد�ستورية العليا خمت�سة بالرقابة على د�ستورية القوانني)43( واللوائح  واأيَّ
واالأنظمة، واالأعمال كافة ذات ال�سبغة الت�سريعية، ويتمثل اخت�سا�سها يف التحقق من مدى مطابقة 
الأحكام  لوائح،  من  التنفيذية  ال�سلطة  عن  ي�سدر  وما  قوانني،  من  الت�سريعية  ال�سلطة  عن  ي�سدر  ما 
الد�ستورية  للمحكمة  كان  واإال  الد�ستور،  اأحكام  مع  اللوائح  اأو  القوانني  تلك  تعار�س  وعدم  الد�ستور 
�سالحية احلكم بعدم د�ستورية هذه القوانني اإذا ما قدم اإليها طلب بذلك وفقًا لالإجراءات املقررة يف 

)42( هاين عبد الرحمن غامن،  مرجع �سابق، �س 241-240.
)43( ويق�سد بالقوانني يف جمال الرقابة على الد�ستورية، الت�سريعات كافة التي ت�سدر عن الربملان طبقًا لالإجراءات التي 
ر�سمها الد�ستور، كذلك يدخل يف مدلول القانون، القوانني االأ�سا�سية، وهي القوانني املكملة للد�ستور، والقوانني اال�ستفتائية التي 

تعر�س على ال�سعب ال�ستفتائه فيها، ليديل راأيه بقبولها اأو رف�سها. 
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القانون.)44(ومن اجلدير ذكره هنا اأن رقابة املحكمة الد�ستورية ال متتد اإىل مناق�سة مالءمة الت�سريع 
اأو مدى �سالحيته االجتماعية  اإقراره، ومدى مالءمته  الت�سريعية على  ال�سلطة  التي حملت  والبواعث 
وال�سيا�سية واالقت�سادية، على اعتبار اأن ذلك كله مما يدخل يف �سميم اخت�سا�س ال�سلطة الت�سريعية 

وتقديرها املطلق.)45(

وبالن�سبة للوائح، فكما هو معلوم اأن اللوائح ما هي اإال قوانني من الناحية املو�سوعية، واإن كانت تعترب 
من الناحية ال�سكلية من قبيل االأعمال االإدارية، واللوائح اأنواع متعددة، فهنالك اللوائح التنفيذية التي 
ت�سدر لكي تنفذ اأحكام القانون، وتنظم كيفية تطبيقه، ولوائح ال�سبط، ويق�سد منها املحافظة على 
التي  »القرارات بقانون«،  ال�سرورة  لوائح  املرور، وهناك  لتنظيم  التي ت�سدر  العام، كاللوائح  النظام 
ي�سدرها رئي�س الدولة يف غيبة املجل�س الت�سريعي الأمور ال حتتمل التاأخري، وتاأخذ قوة القانون اإىل اأن 
يتم عر�سها على املجل�س الت�سريعي يف اأول دور انعقاد له الإقرارها، واللوائح التفوي�سية التي ت�سدرها 
ال�سلطة التنفيذية بناء على تفوي�س من ال�سلطة الت�سريعية يف مو�سوعات ي�سرتط الد�ستور فيها �سدور 

القانون.)46(

وقد ثار خالف فقهي وا�سع حول اأيٍّ من هذه اللوائح تخ�سع للرقابة الد�ستورية، ال�سيما اأن لفظ اللوائح 
اإعطاء  الد�ستوري  امل�سرع  يق�سد  فهل  االإطالق،  �سبيل  على  جاء  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  يف  الوارد 
املحكمة الد�ستورية ا�ستخدام حقها يف الرقابة على جميع اللوائح، اأم اأن هذه الرقابة تتوقف عند لوائح 

ال�سرورة التي �سّماها م�سرعنا الد�ستوري قرارات بقانون؟

كانت  مهما  كافة  اللوائح  اأنواع  لت�سمل  متتد  الد�ستورية  رقابة  اإن  القول  اإىل  الفقه  من  جانب  ذهب 
م�سمياتها، ولو اأراد امل�سرع ب�سط الرقابة على نوع معني من اللوائح لن�س على ذلك �سراحًة يف القانون 
الرقابة  جمال  يف  باللوائح  املق�سود  اإن  القول  اإىل  اآخر  فقهي  جانب  ذهب  بينما  املعدل،  االأ�سا�سي 
بقانون«،  »القرارات  ال�سرورة  لوائح  القانون، وهي  لها قوة  التي  اللوائح  الد�ستورية ينح�سر فقط يف 
كافة،  اللوائح  اأنواع  لت�سمل  متتد  الد�ستورية  الرقابة  اأن  اإىل  ثالث  اجتاه  وذهب  التفوي�سية،  واللوائح 
با�ستثناء اللوائح التنفيذية، على اعتبار اأن هذه اللوائح ال تخالف الد�ستور مبا�سرًة، واإمنا ب�سكل غري 
مبا�سر، من خالل خمالفتها القانون الذي ت�سدر تنفيذًا الأحكامه، وهو ما يخ�سع لرقابة امل�سروعية.)47(

)44( ذهبت املحكمة العليا امل�سرية يف الدعوى الد�ستورية رقم 14 ل�سنة 4 ق�سائية بالطعن املقدم بعدم د�ستورية قرار رئي�س 
اجلمهورية رقم 1951 ل�سنة 1967، اإىل القول اإن »ق�ساء هذه املحكمة قد جرى على اأن رقابتها تنب�سط على الت�سريعات كافة 
على اختالف اأنواعها ومراتبها، �سواء اأكانت ت�سريعات اأ�سلية، اأم ت�سريعات فرعية، اإذ اأن الت�سريعات الفرعية كاللوائح تعترب 

قوانني من حيث املو�سوع، واإن مل تعترب كذلك من الناحية ال�سكلية ل�سدروها من ال�سلطة التنفيذية«.
)45( ملزيد من املعلومات، انظر: عبد العزيز حممد �ساملان. 1998.  قيود الرقابة الد�ستورية »درا�سة يف القيود التي تلتزم بها 

املحكمة الد�ستورية العليا عند رقابتها د�ستورية الت�سريعات واللوائح«، القاهرة: نه�سة القانون، �س 125-108.
)46( حممد عبد احلميد اأبو زيد، مرجع ال�سابق، �س 375-374.

)47( هاين عبد الرحمن غامن، مرجع �سابق، �س 241.
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الت�سريعات  ت�سمل  الد�ستورية  املحكمة  لقانون  وفقًا  الد�ستورية  على  الرقابة  اأن  تقدم  مما  ي�ستخل�س 
كافة، على اختالف اأنواعها ومراتبها، �سواء اأكانت قوانني �سادرة عن ال�سلطة الت�سريعية، اأم ت�سريعات 
الئحية فرعية �سادرة عن ال�سلطة التنفيذية، و�سواء اأكانت هذه اللوائح عادية اأم لها قوة القانون، ذلك 
الأن رقابة الد�ستورية ت�ستهدف عدم اخلروج على قواعد القانون االأ�سا�سي، وقد اأكدت املحكمة العليا 
امل�سرية على ذلك بقولها »اإن رقابة د�ستورية القوانني ت�ستهدف �سون الد�ستور وحمايته 
الأ�سول  ير�سي  الذي  الأعلى  الأ�سا�سي  القانون  باعتباره  اأحكامه  على  اخلروج  من 
والقواعد التي يقوم عليها نظام احلكم، وملا كان هذا الهدف ل يتحقق على الوجه الذي 
يعنيه امل�سرع يف املادة الرابعة من قانون اإن�ساء املحكمة العليا، ويف مذكرته الإي�ساحية 
اأنواعها ومراتبها،  الت�سريعات كافة على اختالف  انب�سطت رقابة املحكمة على  اإذا  اإل 
�سواء اأكانت ت�سريعات اأ�سلية �سادرة من الهيئة الت�سريعية، اأم كانت ت�سريعات فرعية، 
�سادرة من ال�سلطة التنفيذية يف حدود اخت�سا�سها الد�ستوري، ذلك اأن مظنة اخلروج 
على اأحكام الد�ستور قائمة بالن�سبة اإليها جميعًا، بل اإن هذه املظنة اأقوى يف الت�سريعات 
الفرعية منها يف الت�سريعات الأ�سلية، التي يتوفر لها من البحث والتمحي�س يف جميع 

مراحل اإعدادها ما ل يتوافر للت�سريعات الفرعية ...«.)48(
اأ�سف اإىل ما تقدم اأن القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني مل يق�سر الرقابة على القوانني واللوائح، بل ذهب 
الأبعد من ذلك، عندما ن�س يف املادة )103( على اخت�سا�س املحكمة يف الرقابة على القوانني واللوائح 
واالأنظمة وغريها، فبا�ستخدامه عبارة »غريها« يكون قد ترك الباب مفتوحًا اأمام املحكمة الد�ستورية 
لتب�سط رقابتها على كل االأعمال التي تت�سم بال�سفة الت�سريعية، اإال اأن هذه العبارة اأثارت جداًل فقهيًا 
وا�سعًا حول حتديد املق�سود منها، فذهب البع�س اإىل اأن عبارة »غريها« تت�سع لت�سمل االأعمال كافة، 
الد�ستورية على ذلك يف  العليا ب�سفتها  اأكدت املحكمة  مبا فيها االأعمال ال�سادرة عن الربملان، وقد 
الطعن رقم 2006/1، املقدم بخ�سو�س القرارات التي اّتخذها املجل�س الت�سريعي يف جل�سته املنعقدة 
يف 2006/3/6، فذهبت اإىل القول اإن هذه القرارات تدخل يف نطاق ال�سالحية املخولة لها على اأ�سا�س 
اأن كل عمل يقوم به املجل�س الت�سريعي يجب اأن يكون متفقًا واأحكام القانون، هذا ف�ساًل عن اأن عبارة 
»غريها« جاءت يف باب حتديد اخت�سا�سات املحكمة الد�ستورية، وما تتوىل النظر فيه، بعد اأن �سبقتها 
واّت�سلت بها عبارات »القوانني واللوائح واالأنظمة«، ومعلوم يف اللغة اأن كل زيادة يف املبنى تعني زيادة 
يف املعنى، ومعلوم كذلك وفق املنطق القانوين ال�سليم، منهج ا�ستنباط االأحكام، تنزيه امل�سرع عن اللغو 
والعبث، ولذلك يتعني فهم املعنى وفق ال�سياق الذي وردت فيه العبارة، وربطها مبا �سبقها وتبعها من 

ن�سو�س مبا يحقق غاية امل�سرع وفل�سفته.
يف حني ذهب اجتاه اآخر اإىل القول اإن االأعمال ال�سادرة عن املجل�س الت�سريعي لي�ست من بني املو�سوعات 
رئي�س  قرار  د�ستورية  بعدم  املقدم  بالطعن  ق�سائية   4 ل�سنة  رقم 14  الد�ستورية  الدعوى  امل�سرية يف  العليا  املحكمة  ذهبت 
اجلمهورية رقم 1951 ل�سنة 1967، اإىل القول اإن »ق�ساء هذه املحكمة قد جرى على اأن رقابتها تنب�سط على الت�سريعات كافة 
على اختالف اأنواعها ومراتبها، �سواء اأكانت ت�سريعات اأ�سلية، اأم ت�سريعات فرعية، اإذ اأن الت�سريعات الفرعية كاللوائح تعترب 

قوانني من حيث املو�سوع، واإن مل تعترب كذلك من الناحية ال�سكلية ل�سدروها من ال�سلطة التنفيذية«.
)48( عادل عمر ال�سريف، ق�ساء الد�ستورية »الق�ساء الد�ستوري يف م�سر«، القاهرة: مطبعة دار ال�سعب،1988، �س 122.
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 )24( املادة  ح�سرت  فقد  الد�ستورية،  املحكمة  اخت�سا�سات  حمل  لتكون  ح�سرًا  حددت  التي 
واالأنظمة،  القوانني  د�ستورية  على  بالرقابة  املحكمة  اخت�سا�س  الد�ستورية  املحكمة  قانون  من 
والقرارات واالإجراءات التي اّتخذها املجل�س الت�سريعي يف جل�سته املنعقدة يف 2006/3/6 لي�ست من 
املادة )28( من قانون املحكمة الد�ستورية  اأن  اإىل ذلك  اأ�سف  القوانني وال االأنظمة،)49(  قبيل 
اإليها  الدعوى املرفوعة  اأو الئحة  الد�ستورية  اإىل املحكمة  باالإحالة  القرار ال�سادر  اأن يت�سمن  اأوجبت 
الن�س الت�سريعي املطعون بعدم د�ستوريته، والن�س الد�ستوري املدعى مبخالفته، واأوجه املخالفة، وهذا 
يوؤكد اأن عبارة »غريها« التي ت�سمنتها املادة )103( من القانون الأ�سا�سي املعدل تعني غريها من 

الن�سو�س الت�سريعية املطعون بعدم د�ستوريتها، ولي�س االأعمال االإدارية اأو الربملانية.)50(
ومن اجلدير بالذكر اأن الرقابة الد�ستورية ال متتد للحاالت التي يكون فيها التعار�س قائمًا بني القوانني 
اأي  واللوائح، وال بني القوانني بع�سها البع�س، وال بني الت�سريعات ذات املرتبة الواحدة، ومن ثم فاإن 
تعار�س بني ن�سني قانونيني جمعهما قانون واحد، اأو قوانني خمتلفة، ال يكون حماًل للطعن فيه اأمام 
املحكمة الد�ستورية، اإال اإذا كان هذا الن�س منطويًا على خمالفة د�ستورية، وقد اأكدت املحكمة العليا 
امل�سرية يف حكم لها �سادر بجل�سة 19 يناير/كانون الثاين �سنة 1974 على ذلك بقولها »اإن مناط 
هو  الطعن  اأ�سا�س  يكون  اأن  القوانني  د�ستورية  يف  بالف�سل  العليا  املحكمة  اخت�سا�س 
خمالفة الت�سريع لن�س د�ستوري، فال ميتد حلالت التعار�س، اأو التنازع بني القوانني ذات 

املرتبة الواحدة ...«.)51(
ثانيًا: تف�سري ن�سو�س القانون الأ�سا�سي والت�سريعات

ن�ست الفقرة الثانية من املادة )103( من القانون الأ�سا�سي املعدل على اخت�سا�س املحكمة 
قانون  من   )2/24( املادة  وجاءت  والت�سريعات،  االأ�سا�سي  القانون  تف�سري  يف  العليا  الد�ستورية 
ولكن ب�سورة مقيدة وحمددة بحاالت  لتن�س على االخت�سا�س ذاته،  العليا  املحكمة الد�ستورية 
التنازع حول  والقوانني يف حال  الأ�سا�سي  القانون  ن�سو�س  »تف�سري  فيها  معينة، حيث جاء 

حقوق ال�سلطات الثالث وواجباتها واخت�سا�ساتها«.)52(
االأ�سا�سي  القانون  مع  يتعار�س  الد�ستورية  املحكمة  قانون  اأن  جليًا  يظهر  الن�سو�س،  هذه  وبقراءة 
املعدل يف اأكرث من جانب، فمن جهة، جند اأن قانون املحكمة الد�ستورية ا�ستبدل م�سطلح الت�سريعات 

)49( ه�سام حممد فوزي، مرجع �سابق، �س 216.
)50( اأحمد اخلالدي،  مرجع �سابق، �س 57.

اأكدت الدكتور بدرية �سليمان يف تعليقها على احلكم ذاته، اأن عبارة »غريها« الواردة يف املادة )103( من العبارات غري املاألوفة 
يف �سياغة الت�سريعات، لذلك ال ميكن اال�ستناد اإليها للتو�سع يف اخت�سا�س املحكمة الد�ستورية، وال يف زيادة االأعمال اخلا�سعة 
للنظر يف مدى �سالمتها من الناحية الد�ستورية، اأ�سف اإىل ذلك اأن الربملان يف تنظيمه ون�ساطه الداخلي م�ستقل عن ال�سلطتني 
التنفيذية والق�سائية، ونتيجة لذلك يحظر على الق�ساء مراقبة االأعمال ال�سادرة عن الربملان، انظر: جملة العدالة والقانون، 

العدد 6، املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«، 2007، �س 166-159.
)51(عادل عمر ال�سريف،  مرجع �سابق، �س 148-146.

ن�ست املادة )26( من قانون املحكمة الد�ستورية العليا امل�سري على: »تتوىل املحكمة الد�ستورية العليا تف�سري ن�سو�س القوانني 
ال�سادرة من ال�سلطة الت�سريعية، والقرارات بقوانني ال�سادرة من رئي�س اجلمهورية وفقًا الأحكام الد�ستور«.
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الوارد يف القانون االأ�سا�سي مب�سطلح القوانني، وبراأينا اأن امل�سرع يف ذلك جانب ال�سواب، فم�سطلح 
ت�سريعات اأعم من م�سطلح قوانني، فالت�سريعات ميكن اأن ت�سمل اإىل جانب القوانني، القرارات بقانون، 
املجل�س  عن  ال�سادرة  القوانني  على  قانون  م�سطلح  ي�سدق  بينما  واالأنظمة،  واللوائح  واملرا�سيم، 
الت�سريعي فقط.  ومن جهة اأخرى، ق�سر قانون املحكمة الد�ستورية �سالحية هذه املحكمة يف تف�سري 
القانون االأ�سا�سي، والقوانني، فقط يف احلالة التي يثور فيها تنازع بني ال�سلطات الثالث حول حقوقها 
تعدياًل  ميثل  واالإنقا�س،  التقييد  هذا  اأن  اخلالدي  اأحمد  الدكتور  ويرى  واخت�سا�ساتها.   وواجباتها، 
للقانون االأ�سا�سي ال ميلكه امل�سرع العادي، وهذا من �ساأنه جعل قانون املحكمة الد�ستورية غري د�ستوري 

لتعديله ن�سًا د�ستوريًا بغري الطريق الد�ستوري.)53(
اأما بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين يحق لهم التقدم بطلب لتف�سري ن�س قانوين معني، فحددت املادة )30( 
من قانون املحكمة الد�ستورية العليا هوؤالء االأ�سخا�س بقولها »يقدم طلب التف�سري من وزير 
العدل بناًء على طلب رئي�س ال�سلطة الوطنية اأو رئي�س جمل�س الوزراء اأو رئي�س املجل�س 
الت�سريعي اأو رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى اأو ممن انتهكت حقوقه الد�ستورية«.  وبهذا 
الن�س يكون امل�سرع قد اأعطى جلميع اخل�سوم احلق يف طلب تف�سري ن�س قانوين �سريطة اأن يت�سبب 
اخلالف يف تف�سري هذا الن�س يف انتهاك حقوق االأفراد اأ�سحاب امل�سلحة، واأن يكون ذلك من خالل 
وزير العدل، اأن يت�سمن طلب التف�سري الن�س الت�سريعي املطلوب تف�سريه، وما اأثاره من خالل التطبيق، 

ومدى اأهميته التي يف تف�سريه حتقيقًا لوحدة تطبيقه.
واأخريًا، ال بد من االإ�سارة اإىل اأن احلكم ال�سادر عن املحكمة الد�ستورية بتف�سري ن�س قانوين معني، يكون 

ملزمًا جلميع �سلطات الدولة، وللكافة، وهو ما اأكدته املادة )41( من قانون املحكمة الد�ستورية العليا.

الفرع الثالث: و�سائل ات�سال املحكمة الد�ستورية بالدعوى
قانون  من   )27( املادة  ن�ست  فقد  بالدعوى،  العليا  الد�ستورية  املحكمة  ات�سال  لو�سائل  بالن�سبة 
املحكمة الد�ستورية العليا على: »تتوىل املحكمة الرقابة الق�سائية على الد�ستورية على 
الوجه التايل: 1. بطريق الدعوى الأ�سلية املبا�سرة التي يقيمها ال�سخ�س املت�سرر اأمام 
املحكمة ا�ستنادًا اإىل اأحكام املادة )24( من هذا القانون.  2. اإذا تراءى لإحدى املحاكم 
ن�س  د�ستورية  عدم  الدعاوى  اإحدى  نظر  اأثناء  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الهيئات  اأو 
اأوقفت الدعوى  النزاع،  للف�سل يف  اأو قرار لزم  اأو نظام  اأو لئحة  اأو مر�سوم  يف قانون 
واأحالت الأوراق بغري ر�سوم اإىل املحكمة الد�ستورية العليا للف�سل يف امل�ساألة الد�ستورية.  
3. اإذا دفع اخل�سوم اأثناء نظر دعوى اأمام اإحدى املحاكم اأو الهيئات ذات الخت�سا�س 
الق�سائي بعدم د�ستورية ن�س يف قانون اأو مر�سوم اأو لئحة اأو نظام اأو قرار وراأت املحكمة 
اأثار الدفع ميعادًا ل يجاوز  اأّجلت نظر الدعوى وحددت ملن  اأن الدفع جدي،  اأو الهيئة 
فاإذا مل ترفع الدعوى  العليا،  الد�ستورية  اأمام املحكمة  ت�سعني يومًا لرفع دعوى بذلك 
يف امليعاد، اعترب الدفع كاأن مل يكن.  4. اإذا كانت املحكمة تناق�س نزاعًا معرو�سًا عليها 

)53(اأحمد اخلالدي، مرجع �سابق، �س 55.
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واأثناء ال�سري يف النزاع تبني للمحكمة اأن هناك ن�سًا غري د�ستوري مت�سل بالنزاع، فلها من 
تلقاء نف�سها اأن تت�سدى باأن تف�سل يف عدم د�ستوريته ب�سرط اأن يكون ذلك الن�س مت�ساًل 

فعاًل باملنازعة املطروحة اأمامها ح�سب الأ�سول«.
بقراءة هذه الن�سو�س، جند اأن امل�سرع الفل�سطيني قد حدد يف قانون املحكمة الد�ستورية العليا اأربعة 
االإحالة  وو�سيلة  االأ�سلية،  الدعوى  و�سيلة  الد�ستورية، وهي  باملحكمة  الدعوى  ات�سال  و�سائل يف كيفية 

وو�سيلة الدفع، واأخريًا و�سيلة الت�سدي، وفيما يلي عر�س موجز لهذه الو�سائل:
اأوًل: و�سيلة الدعوى الأ�سلية:)54( وتتمثل هذه الو�سيلة يف قيام �ساحب ال�ساأن الذي قد يت�سرر من 
قانون معني، بالطعن مبا�سرة بهذا القانون اأمام املحكمة الد�ستورية، وذلك بدعوى اأ�سلية وم�ستقلة عن 
اأي نزاع اآخر، اإذ ال ينتظر هذا ال�سخ�س حتى يطبق القانون عليه، ثم يدفع بعدم د�ستوريته، واإمنا يقوم 
بذلك قبل اأن يطبق القانون عليه، مطالبًا املحكمة باإلغاء هذا القانون ملخالفته اأحكام الد�ستور، فاإذا ما 

قررت اإلغاءه لعدم د�ستوريته، اعترب كاأن مل يكن.)55(
وتتميز هذه الطريقة باأنها هجومية، ف�ساحب ال�ساأن ال ينتظر تطبيق القانون عليه، اأو وجود نزاع معني 
اأمام الق�ساء حتى يطعن بعدم د�ستوريته، واإمنا ي�ستطيع اأن يرفع هذه الدعوى ب�سفة اأ�سلية وم�ستقلة 
عن اأي نزاع اآخر، اأ�سف اإىل ذلك اأن هذه الطريقة ال ت�سرتط اأن تكون للطاعن م�سلحة جدية يف اإلغاء 
القانون املطعون بعدم د�ستوريته، بل يكفي اأن يكون هذا القانون قد مي�س م�سلحة من م�ساحله، ولو 

كانت حمتملة، يف حال تطبيقه.)56(
للمحكمة  ال�سوي�سري  االحتاد  جعل  حيث  �سوي�سرا،  املبا�سرة،  الدعوى  باأ�سلوب  اأخذت  التي  الدول  ومن 
الفيدرالية وحدها، وبناًء على طلب ذوي ال�ساأن، احلق يف اأن متتنع عن تطبيق القوانني ملخالفتها الد�ستور 
االحتادي اأو لد�ساتري املقاطعات، ويحق الأي مواطن رفع دعوى عدم الد�ستورية كلما كانت له م�سلحة يف 
اإلغاء القانون غري الد�ستوري، كذلك تبنى امل�سرع الفل�سطيني اأ�سلوب الدعوى االأ�سلية املبا�سرة يف قانون 
املحكمة الد�ستورية العليا، اإذ ن�س يف املادة )1/27( على: »تتوىل املحكمة الرقابة الق�سائية 
يقيمها  التي  املبا�سرة  الأ�سلية  الدعوى  بطريق   .1 التايل:  الوجه  على  الد�ستورية  على 

ال�سخ�س املت�سرر اأمام املحكمة ا�ستنادًا اإىل اأحكام املادة )24( من هذا القانون«.
وبراأينا اأن امل�سرع الفل�سطيني اأح�سن �سنعًا يف الن�س على اأ�سلوب الدعوى االأ�سلية، ملا تتميز به هذه 
الو�سيلة من تركيز ل�سلطة الرقابة يف جهة واحدة، االأمر الذي يجعل من حكم املحكمة فا�ساًل يف النزاع، 
وحا�سمًا لالإ�سكال الد�ستوري ب�سفة نهائية، بحيث يتم اإنهاء النزاع حول د�ستورية القانون مرة واحدة، 

االأمر الذي يحقق اال�ستقرار يف النظام القانوين، واملعامالت القانونية.

)54( مل يعرف التنظيم الد�ستوري امل�سري ملو�سوع الرقابة على د�ستورية القوانني طريقة الدعوى االأ�سلية، واإمنا عرف ثالث 
و�سائل لتحريك الدعوى الد�ستورية، وهي االإحالة، والدفع الفرعي، والت�سدي.

)55( علي ر�سيد اأبو حجيلة، رقابة د�ستورية القوانني وتطبيقاتها يف اململكة االأردنية الها�سمية، ر�سالة ماج�ستري، عمان: كلية 
احلقوق يف اجلامعة االأردنية،1988،�س 31-30.
)56( جابر جاد ن�سار، مرجع �سابق، �س 174.
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اأن امل�سرع الفل�سطيني يف تبنيه طريقة الدعوى االأ�سلية، مل يق�سد اأن يكون  ومن اجلدير ذكره هنا، 
�سرط  الدعوى  رافع  يف  يتوافر  اأن  يجب  واإمنا  قيد،  دون  االأفراد  جلميع  الدعوى  هذه  رفع  يف  احلق 

امل�سلحة، اأي اأن يكون قد اأ�سابه �سرر، اأو يحتمل ذلك فيما لو طبق عليه القانون املخالف.
بقانون  القرار  مبوجب  تعديله  جرى  قد   )1/27( املادة  ن�س  اأن  اإىل  االإ�سارة  من  بد  ال  واأخريًا، 
املادة )11( من هذا  اإذ ن�ست  العليا،  الد�ستورية  ب�ساأن تعديل قانون املحكمة  ل�سنة 2012  رقم)( 
النحو  لت�سبح على  الأ�سلي  القانون  املادة )27( من  الفقرة )1( من  »تعدل  القرار على: 
الآتي: 1. بطريق الدعوى الأ�سلية املبا�سرة املقامة من: اأ. رئي�س ال�سلطة الوطنية.  ب. 
رئي�س اأو ثلثا اأع�ساء جمل�س الوزراء.  3. رئي�س اأو ربع اأع�ساء املجل�س الت�سريعي.  د. 
رئي�س اأو ثلثا اأع�ساء جمل�س الق�ساء الأعلى.  ه. املفو�س العام للهيئة امل�ستقلة حلقوق 

الإن�سان.  و. ممثلو الأحزاب ال�سيا�سية املرخ�سة للعمل يف اأرا�سي ال�سلطة الوطنية«.
وقد ذهب البع�س اإىل تربير مثل هذا التعديل، بالقول اإن الن�س ال�سابق املتمثل يف ال�سماح الأي �سخ�س مت�سرر 
يف اللجوء للمحكمة الد�ستورية، من �ساأنه اإرهاق املحكمة بالدعاوى االأ�سلية املبا�سرة، ال�سيما اأن قانون املحكمة 
مقابل  يف  اأنه  اإال  ال�سرر.   وطبيعة  املت�سرر،  ال�سخ�س  مفهوم  حتديد  يف  وا�سحًا  يكن  مل  العليا  الد�ستورية 
هذا الراأي، ذهب جانب كبري من القانونيني اإىل القول اإن مثل هذا التعديل ي�سكل انتهاكًا وا�سحًا لن�سو�س 
القانون االأ�سا�سي، واحلقوق واحلريات العامة، وعلى راأ�سها حق كل مواطن يف التقا�سي، واللجوء اإىل قا�سيه 
الطبيعي، وامل�ساواة اأمام الق�ساء والقانون، مع تاأكيدهم على اأن املربر الذي �ساقه موؤيدو هذا التعديل، لي�س 
الدعاوى  اأن  اإىل  ت�سري بو�سوح  الد�ستورية  العليا ب�سفتها  ال�سحة، وذلك الأن جتربة املحكمة  اأ�سا�س من  له 
املبا�سرة التي اأقيمت اأمامها حمدودة للغاية، وبراأيهم اأن هذا التعديل ا�ستهدف، وب�سكل مبا�سر، حتجيم الدور 

الذي ت�سطلع به املحكمة الد�ستورية يف جمال الرقابة الد�ستورية، وحماية احلقوق واحلريات.)57(
ثانيًا: طريق الدفع الفرعي: تعد و�سيلة الدفع الفرعي االأداة االأ�سا�سية، واالأكرث �سيوعًا وانت�سارًا 
االأ�سلية، ويق�سد به،  اأ�سلوب الدعوى  تتبني  التي ال  االأنظمة  الد�ستورية، ال�سيما يف  لتحريك الدعوى 
الدفع الذي يثريه اأحد اخل�سوم اأثناء نظر الدعوى اأمام اإحدى املحاكم، اأو الهيئات ذات االخت�سا�س 
ملحكمة  تبني  فاإذا  عليه،  تطبيقها  املراد  الالئحة  اأو  القانون،  د�ستورية  عدم  فيه  مدعيًا  الق�سائي، 
املو�سوع جدية الدفع، وجب عليها تاأجيل النظر يف الدعوى، واإمهال مبدي الدفع مهلة ت�سعني يومًا لرفع 
دعوى عدم د�ستورية هذا القانون، اأو الالئحة اأمام املحكمة الد�ستورية العليا.  وقد لقي اأ�سلوب الدفع 
الفرعي تطبيقات عديدة لدى الكثري من دول العامل، فهناك دول ن�ست عليه �سراحة يف منت الد�ستور، 

كالد�ستور الياباين احلايل ل�سنة 1963، وكذلك د�ستور الربتغال.)58(
وطريقة الدفع كو�سيلة للطعن بعدم الد�ستورية اأكرث ات�ساقًا مع دور القا�سي من طريقة الدعوى االأ�سلية، 
ذلك اأن امتناع القا�سي عن تطبيق الن�س غري الد�ستوري ال يعد اإال تطبيقًا لوظيفته الق�سائية، ومن ثم 

كانت طريقة الدفع بعدم الد�ستورية اأ�سبق يف الظهور من طريقة الدعوى االأ�سلية.
)57( ع�سام عابدين، ورقة بعنوان »مالحظات على القرار بقانون بتعديل قانون املحكمة الد�ستورية العليا«، مرجع �سابق.

ال�ستقالل  الفل�سطيني  املركز  والد�ستوري،  االإداري  الق�ساء  اجلديد يف  فل�سطيني،  د�ستوري  ق�ساء  نحو  خ�ّسان،   علي   )58(
املحاماة والق�ساء »م�ساواة«، رام اهلل، 2004، �س 153.
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ثالثًا: طريقة الإحالة من حمكمة املو�سوع: ويكون ذلك، اإذا ما راأت اإحدى املحاكم، اأو الهيئات 
للف�سل  الزمة  الئحة،  اأو  قانون،  د�ستورية  عدم  معينة  دعوى  نظر  اأثناء  الق�سائي،  االخت�سا�س  ذات 
املحكمة  اإىل  االأوراق  وحتيل  الدعوى،  يف  النظر  توقف  اأن  عندئٍذ  فعليها  اأمامها،  املطروح  النزاع  يف 
الد�ستورية العليا للبت يف د�ستورية هذا القانون، اأو الالئحة.  وتظهر اأهمية هذه الو�سيلة يف اأن اخل�سوم 
قد ال يتنبهون اإىل خمالفة الن�س الت�سريعي الذي �سيطبق عليهم الأحكام الد�ستور، فيكون على حمكمة 
املو�سوع اأو الهيئة ذات االخت�سا�س الق�سائي اأن توقف الف�سل يف الدعوى املطروحة عليها من تلقاء 

نف�سها، وحتيلها اإىل املحكمة الد�ستورية العليا بدون ر�سوم للف�سل يف تلك امل�ساألة.)59(
اأو دفع  ودون رفع دعوى،  ابتداًء  الد�ستورية  املحكمة  قيام  الو�سيلة يف  وتتمثل هذه  الت�سدي:  رابعًا: 
اأو بف�س نزاع بني جهات  التف�سريي،  اأثناء قيامها بعملها  اأو الئحة  باحلكم بعدم د�ستورية قانون ما، 
الق�ساء املختلفة، بحيث اإذا ما راأت اأن ثمة ن�سًا ت�سريعيًا يت�سل بالنزاع املطروح عليها م�سكوكًا بعدم 
د�ستوريته، جاز لها اأن تت�سدى له.  وبراأينا اأن امل�سرع الفل�سطيني اأح�سن �سنعًا بالن�س يف تبنيه لهذه 
الو�سيلة، ذلك اأن املحكمة الد�ستورية العليا هي �ساحبة الوالية العامة والوحيدة يف جمال الرقابة على 
د�ستورية الت�سريعات، ومن غري امل�ست�ساغ تخويل جميع املحاكم هذا احلق، وحرمان املحكمة الد�ستورية 

من حق الت�سدي للن�سو�س القانونية املخالفة للد�ستور اأثناء نظرها لنزاع مطروح اأمامها.)60(

الفرع الرابع: دور املحكمة الد�ستورية يف حماية احلقوق واحلريات العامة
االأ�س�س  مثل  مثلها  الد�ساتري  تت�سمنها  التي  االأ�سا�سية  امل�سائل  من  العامة  واحلريات  احلقوق  تعترب 
العامة للدولة، وال�سلطات الثالث، واأجهزة احلكم.  وقد حر�ست الد�ساتري املعا�سرة على تاأكيد تقرير 
هذه احلقوق واحلريات مبوجب ن�سو�س �سريحة وردت يف �سلب الد�ستور، كما هو احلال يف القانون 
االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، الذي خ�س�س الباب الثاين منه للحديث عن احلقوق واحلريات العامة، 
مع تاأكيده يف املادة )10( منه على اأن حقوق االإن�سان وحرياته االأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام.)61(

ويرى الباحث اأن التنظيم الد�ستوري للحقوق واحلريات العامة، واإن كان ي�سبغ عليها نوعًا من احلماية 
الد�ستورية، فاإن ذلك ال يكفي وحده لتحقيق احلماية املن�سودة، لذلك كان ال بد من البحث عن �سمانات 
اأخرى تكفل التطبيق ال�سليم لهذه احلقوق واحلريات، وت�سمن عدم االعتداء عليها، اأو جتاوز احلدود 
التي ر�سمها لها الد�ستور، ال�سيما اإن اأخذنا بعني االعتبار اأن امل�سرع يف كثري من االأحيان اأناط تنظيم 
بع�س احلقوق واحلريات بت�سريعات ت�سدر عن ال�سلطات العامة يف الدولة، لذلك كان لزومًا البحث عن 

�سمانات جديدة تكفل احرتام هذه ال�سلطات حدود الد�ستور يف الت�سريعات التي ت�سدرها.
لن�سو�س  ال�سليم  التطبيق  تكفل  التي  ال�سمانات  اأهم  من  الد�ستورية  على  الق�سائية  الرقابة  وتعترب 
الد�ستور، فبموجبها ي�ستطيع الفرد اللجوء اإىل الق�ساء للدفاع عن حقوقه وحرياته يف مواجهة ال�سلطات 
العامة يف الدولة، وذلك من خالل املطالبة باإلغاء الن�س املخالف للد�ستور النتهاكه حقًا د�ستوريًا، اأ�سف 
اإىل ذلك اأن نظام الرقابة الق�سائية ي�سكل دافعًا للم�سرع على الرتوي واالحتياط قبل اإ�سدار اأي ت�سريع 

)59( اأ�سرف �سيام، يا�سر العّموري،  مرجع �سابق، �س 206.
)60( فتحي الوحيدي،  مرجع �سابق، �س 114- 121.

)61( كرمي يو�سف ك�ساك�س، احلريات العامة يف االأنظمة الد�ستورية املعا�سرة، االإ�سكندرية: من�ساأة املعارف، 1987، �س 427.
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لعلمه امل�سبق اأن كل ما ي�سدر عنه من اأعمال يخ�سع للرقابة الق�سائية، االأمر الذي يجعله حري�سًا على 
جتنب ت�سمني القوانني التي ي�سرعها ن�سو�سًا مت�س ب�سكل مبا�سر حقوق االأفراد وحرياتهم.)62(

وتعترب طريقة الدعوى االأ�سلية املبا�سرة الو�سيلة الفعالة التي ميكن مبوجبها للفرد الطعن اأمام املحكمة 
الد�ستورية يف اأي ت�سريع ب�سبب م�سا�سه بحقوقه الد�ستورية، وقد اأخذت باأ�سلوب الدعوى االأ�سلية العديد 
من د�ساتري دول العامل، مثل الد�ستور االحّتادي جلمهورية اأملانيا الذي ن�ّس على اإن�ساء حمكمة د�ستورية، 
مت حتديد اخت�سا�سها مبوجب القانون ال�سادر يف 12 مار�س/اآذار 1951.  وقد ت�سمن هذا القانون ن�سًا 
يجيز جلميع املواطنني اللجوء مبا�سرة باأنف�سهم اإىل املحكمة الد�ستورية يف احلاالت التي يحلق بهم �سرر 
يف حقوقهم الد�ستورية، وذلك بو�سيلة الطعن املبا�سر، اأو الدعوى االأ�سلية.  كذلك اأجاز الد�ستور االإ�سباين 
يف املادة )2/161( منه رفع الدعوى الد�ستورية املبا�سرة بوا�سطة الفرد اأمام املحكمة الد�ستورية االإ�سبانية 
ب�سبب خمالفة احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف الد�ستور، ويحق ذلك لكل �سخ�س طبيعي، اأو قانوين 

له م�سلحة م�سروعة، وكذلك احلال ملحامي ال�سعب)63( والنيابة العامة حق رفع هذه الدعوى.)64(
الباب  بالن�س يف  اكتفى  اأنه  ل�سنة 2003، فيالحظ  املعدل  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  للقانون  بالن�سبة  اأما 
الثاين منه على احلقوق واحلريات العامة، دون احتوائه ن�سًا يبيح لالأفراد اللجوء مبا�سرًة اإىل الق�ساء 
الد�ستور  يف  احلال  هو  كما  عليها،  االعتداء  حال  يف  وحرياتهم  حقوقهم  حماية  اأجل  من  الد�ستوري 
االإ�سباين )املادة 2/161 �سابقة الذكر(، والد�ستور االإيطايل ل�سنة 1947، الذي ن�س يف املادة )24( 
منه على اأن »للجميع حق اللتجاء اإىل الق�ساء حلماية حقوقهم وم�ساحلهم امل�سروعة«.)65(
دور  من  يلعبه  ملا  ن�سًا مماثاًل،  االأ�سا�سي  القانون  ت�سمني  الفل�سطيني  امل�سرع  على  يتعني  اأنه  وبراأينا 
فعال يف حماية احلقوق واحلريات، ويف هذا ال�سدد قد يذهب البع�س اإىل القول اإن امل�سرع الفل�سطيني 
تدارك النق�س الوارد يف القانون االأ�سا�سي، من خالل قانون املحكمة الد�ستورية العليا، عندما ن�س على 
طريقة الدعوى االأ�سلية املبا�سرة، كو�سيلة من الو�سائل التي ميكن لل�سخ�س املت�سرر اللجوء مبقت�ساها 
اإىل املحكمة الد�ستورية، اإال اأن ذلك ال يكفي براأينا، فقانون املحكمة الد�ستورية يظل قانونًا، وبالتايل 
لي�س ثمة ما مينع تعديله باإجراءات ب�سيطة، على خالف القانون االأ�سا�سي الذي يعترب القانون االأ�سمى 
يف الدولة، لذا كان اأوىل بامل�سرع الفل�سطيني الن�س يف القانون االأ�سا�سي على حق االأفراد يف اللجوء 
الفل�سطيني  امل�سرع  اأن  اإىل ذلك  اأ�سف  الد�ستورية حلماية حقوقهم وحرياتهم،  اإىل املحكمة  مبا�سرًة 
عندما ن�س يف املادة )1/27( على حتريك الدعوى االأ�سلية املبا�سرة من قبل ال�سخ�س املت�سرر، مل 

يحدد من هو ال�سخ�س املت�سرر، وما هو طبيعة ال�سرر، هل �سرر مادي اأو معنوي؟
اأثبتت التجارب العملية الدور الفعال الذي ميكن للمحاكم الد�ستورية ممار�سته  واأيًا يكن االأمر، فقد 
يف جمال حماية احلقوق واحلريات العامة، فهذه املحاكم وجدت يف االأ�سا�س من اأجل حماية احلقوق 
الواليات  يف  العليا  املحكمة  ذلك،  على  االأمثلة  ومن  عليها،  يقع  قد  الذي  التعدي  واإزالة  واحلريات، 

)62( ح�سني قمر، حقوق االإن�سان يف جمال ن�ساأة احلقوق االأ�سا�سية وتطورها و�سماناتها، دار الكتب القانونية، م�سر، 2006، �س 121.
)63(يعترب حمامي ال�سعب يف اإ�سبانيا يف نظر العديد من املواطنني اأف�سل دليل على حيوية الدميقراطية االإ�سبانية، وتنح�سر 

مهمته االأ�سا�سية يف الدفاع عن �سيادة الد�ستور وم�سالح اجلماعة.
)64( اأحمد فتحي ال�سرور، احلماية الد�ستورية للحقوق واحلريات، دار ال�سروق، )د.م(، 2000،  �س 188.

)65( ح�سني قمر، مرجع ال�سابق، �س 180.
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واحلريات  احلقوق  حماية  جمال  يف  له  ي�سهد  فعال  دور  املحكمة  لهذه  كان  فقد  االأمريكية،  املتحدة 
االأ�سا�سية، وعلى وجه اخل�سو�س، احلق يف امل�ساواة، وقد كان حكم براون ال�سادر يف العام 1904 هو 
االأ�سا�س الذي انطلقت منه املحكمة يف اإ�سدار العديد من االأحكام طوال ال�سنوات املا�سية ملنع التفرقة 

العن�سرية وحماربتها يف املجاالت كافة.)66(
اإذ  واحلريات،  احلقوق  حماية  جمال  يف  مهم  دور  م�سر  يف  العليا  الد�ستورية  للمحكمة  كان  كذلك 
ال�سادرة عن  واالأعمال  القوانني  ال�سادرة عنها على �سرورة احرتام  القرارات  العديد من  اأكدت يف 
ال�سلطات العامة حلقوق االأفراد وحرياتهم، ومن جملة هذه القرارات، القرار ال�سادر يف 2 فرباير/
�سباط 1985، حيث جاء فيه »اأنه واإن كان الأ�سل يف �سلطة الت�سريع عند تنظيم احلقوق اأنها 
�سلطة تقديرية، واأن الرقابة الق�سائية على د�ستورية الت�سريعات ل متتد اإىل مالءمة 
اإ�سدارها، اإل اأن هذا ل يعني اإطالق هذه ال�سلطة يف �سن القوانني دون التقيد باحلدود 
يف  املواطنني  حلق  امل�سرع  تنظيم  فاإن  ثم  ومن   ... الد�ستور  عليها  ن�س  التي  وال�سوابط 
النتماء اإىل الأحزاب ال�سيا�سية ينبغي األ يع�سف بهذه احلقوق، اأو يوؤثر على بقائها 
...«.)67(كذلك ق�ست هذه املحكمة يف حكم اآخر باأن »للمواطن حق النتخاب والرت�سيح واإبداء 
العامة واجب وطني،  القانون، وم�ساهمته يف احلياة  الراأي يف ال�ستفتاء وفقًا لأحكام 
فيما  التاأثري  يتبادلن  مرتابطان  حقان  النتخاب  وحق  الرت�سيح  حق  اأن  ذلك  ومفاد 
بينهما، فال يجوز اأن تفر�س على مبا�سرة اأيهما قيود يكون من �ساأنها امل�سا�س مب�سمونها، 

ما يعوق ممار�ستهما ب�سورة جدية وفعالة ...«.)68(
اأما بالن�سبة للمحكمة العليا يف فل�سطني، فكما هو معلوم اأن هذه املحكمة متار�س حتى وقتنا احلا�سر 
املهام املناطة باملحكمة الد�ستورية وفقًا لن�س املادة )104( من القانون االأ�سا�سي املعدل، وهذا يعني اأن 
هذه املحكمة متثل اجلهة الق�سائية املخت�سة التي ميكن لالأفراد اللجوء اإليها يف حال انتهكت حقوقهم 
اأدنى دور يف  لها  يكن  اأنه مل  وب�سكل قاطع،  املحكمة، يدرك،  اأداء هذه  املطلع على  اأن  اإال  وحرياتهم، 
اأن االآونة االأخرية �سهدت انتهاكات عديدة للحقوق  حماية حقوق االأفراد وحرياتهم، على الرغم من 
واحلريات، متثلت يف قيام ال�سلطة التنفيذية باإ�سدار العديد من الت�سريعات، التي مت�س ب�سكل مبا�سرة 

حقوق املواطن وحرياته، وتفر�س على ممار�ستها قيودًا من �ساأنها اإفراغ احلق من قيمته.
ويراأينا اأنه كان يتعني على املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية ممار�سة دور اأكرث فعالية يف جمال حماية 
احلقوق واحلريات، الأن الهدف االأ�سا�سي لهذه املحكمة ب�سفتها حمكمة الد�ستورية، يكمن يف حماية 
احلقوق واحلريات، ومراقبة مدى احرتام القوانني واالأعمال ال�سادرة عن ال�سلطات العامة، حلقوق 
املواطن االأ�سا�سية، ال اأن تكون غطاًء حاميًا لل�سلطات العامة، وعلى وجه اخل�سو�س ال�سلطة التنفيذية، 

يف انتهاكاتها املتكررة للحقوق واحلريات العامة.

)66(كرمي يو�سف ك�ساك�س، مرجع �سابق، �س 440.
)67( عزيزة ال�سريف، مرجع �سابق، �س 26.

)68( الطعن رقم 11- ل�سنة 13- تاريخ اجلل�سة 2000/7/8، مكتب فني 9، رقم اجلزء 1، �سفحة 667.
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املطلب الثالث: مدى احلاجة اإىل ت�سكيل حمكمة د�ستورية عليا
فاإن هذه  العليا،  الد�ستورية  املحكمة  ت�سكيل  ينظم  قانون  الرغم من �سدور  اأنه على  واأن ذكرنا  �سبق 
املحكمة مل ت�سكل حتى الوقت الراهن، ويف هذا ال�سياق، انق�سم الفل�سطينيون بني موؤيد ومعار�س الإن�ساء 
هذه املحكمة، فريى د. اأحمد اخلالدي اأن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بحاجة لوجود حمكمة د�ستورية 
تف�سل يف تنازع االخت�سا�س بني ال�سلطات العامة، ال�سيما يف ظل ما ت�سهده فل�سطني من حالة عدم 
ا�ستقرار قانوين و�سيا�سي، كذلك يرى اأن من �ساأن ا�ستمرار تويل املحكمة العليا مهام املحكمة الد�ستورية 
تعطيل، بل واإلغاء اأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل املتعلقة بت�سكيل املحكمة الد�ستورية، فالقانون االأ�سا�سي 
عندما ن�س على تويل املحكمة العليا املهام املناطة باملحكمة الد�ستورية، اإمنا ق�سد من وراء ذلك اأن 
يكون هذا االإ�سناد موؤقتًا خالل الوقت الذي يتطلبه ت�سكيل املحكمة الد�ستورية، اإال اأن امل�سرع مل ي�سرع 
يف ت�سكيل هذه املحكمة حتى الوقت الراهن، كذلك يرى اأن يف ممار�سة املحكمة العليا مهام املحكمة 
الد�ستورية م�سا�سًا مببداأ ا�ستقالل الق�ساء الد�ستوري، فاملحكمة العليا لي�ست هيئة ق�سائية قائمة بحد 
ذاتها، واإمنا هي جزٌء ال يتجزاأ عن ال�سلطة الق�سائية التي قد تكون طرفًا يف نزاع د�ستوري مع �سلطة من 
ال�سلطات العامة، وبالتايل قد تكون املحكمة العليا هي اخل�سم واحلكم يف اآن واحد، االأمر الذي يهدد 
اأنه يجب عدم النظر اإىل االنق�سام  اأكد د. اأحمد اخلالدي  مو�سوعية اأحكامها، وحياديتها.  واأخريًا، 
مبهامها  تقوم  كي  لت�سكيلها  حافز  هو  االنق�سام  هذا  اإن  بل  الد�ستورية،  املحكمة  ت�سكيل  اأمام  كعائق 
فيما يتعلق بالف�سل يف الق�سايا القانونية وال�سيا�سية، وتداخل ال�سالحيات بني ال�سلطات الثالث.)69(
يف  ح�سمها  مت  قد  د�ستورية،  ملحكمة  حاجتنا  عن  احلديث  م�ساألة  اأن  عابدين،  ع�سام  الدكتور  ويرى 
املحكمة  هذه  ت�سكيل  واأن  عليا،  د�ستورية  حمكمة  ت�سكيل  على  ن�س  عندما  املعدل،  االأ�سا�سي  القانون 
ميثل ا�ستحقاقًا د�ستوريًا، ويرى كذلك اأن هذه املحكمة تعترب حامية للد�ستور، وحمافظة على �سموه، 
مع تاأكيده على اأنه يف حال اأن�سئت هذه املحكمة، فال بد اأن يقرتن اإن�ساوؤها ب�سمانات تكفل ا�ستقالليتها 

وحياديتها فاملحكمة الد�ستورية دون �سمانات، ت�سكل معول هدم ولي�س بناء.)70(
ويف ت�سريح �سدر عن وزير العدل د. علي مهنا قبل ما يقارب ال�سهرين، اأكد على اأن ت�سكيل املحكمة 
الد�ستورية قد بات واجبًا قانونيًا بعد مرور �ستة اأعوام ون�سف على اإ�سدار القانون اخلا�س بها، واأكد 
كذلك  الد�ستورية،)71(  املحكمة  ت�سكيل  على  واقعي  اأو  قانوين  تاأثري  اأي  االنق�سام  لي�س حلالة  اأنه  على 
ا�ستمرار  اأن يف  الوزراء قبل فرتة وجيزة على  العدالة قدمه ملجل�س  ب�ساأن قطاع  اأكد يف ت�سور �سامل 
تويل املحكمة العليا مهام املحكمة الد�ستورية خمالفة لن�س املادة )104( من القانون االأ�سا�سي املعدل 
اإ�سدار قرار له قوة  واأنه يتعني على رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  معطوفة على املادة )103(، 
القانون لتعديل قانون املحكمة الد�ستورية العليا، جلهة زيادة عدد اأع�سائها، وتو�سيع �سروط ع�سويتها، 

وتقلي�س م�ساحة الدعوى املبا�سرة، و�سبط االإيقاع القانوين له، وجتاوز االأخطاء الواردة فيه.
يف حني ذهب البع�س االآخر، اإىل اأنه لي�س ثمة ما ي�ستدعي اإن�ساء حمكمة د�ستورية يف الوقت الراهن، 

)69( مقابلة اأجريت مع الدكتور اأحمد اخلالدي، حما�سر يف القانون الد�ستوري يف جامعة النجاح الوطنية، بتاريخ: 2012/9/27.
)70( مقابلة اأجريت مع الدكتور ع�سام عابدين، باحث قانوين يف موؤ�س�سة احلق، بتاريخ: 2012/9/27.

http://www.moj.pna.ps  )71(
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فعلى �سبيل املثال، يرى د. عا�سم خليل اأن املحكمة العليا الق�سائية يف الوقت الراهن، ميكنها اأن توؤدي 
املهام املناطة باملحكمة الد�ستورية على اأكمل وجه، وبالتايل ال داعي الإغراق الواقع الفل�سطيني مبزيد 
من املوؤ�س�سات واالأج�سام الق�سائية، ويرى كذلك اأنه ال اأ�سا�س للراأي القائل اأن يف تويل املحكمة العليا 
يف  العملية  التجارب  اأثبتت  اإذ  الد�ستوري،  الق�ساء  ا�ستقالل  مببداأ  م�سا�س  الد�ستورية  املحكمة  مهام 
ا�ستقاللية  الت�سريعات،  الرقابة على د�ستورية  العليا مهام  املحكمة  التي متار�س فيها  الدول  كثري من 
هذه املحكمة، وعدم تدخل ال�سلطات العامة يف ممار�ستها مهامها، وخري مثال على ذلك املحكمة العليا 
االأمريكية، فهي ال تعد هيئة ق�سائية م�ستقلة بذاتها، ومع ذلك فهي تقوم بدورها على اأكمل وجه، دون 

تدخل من ال�سلطات االأخرى.)72(
الفل�سطيني،  اأن�سئت حمكمة د�ستورية يف ظل االنق�سام  اأنه يف حال  كذلك يرى االأ�ستاذ حممد خ�سر 
ال�سمانات  املحكمة  لهذه  تكون  فلن  و�سيا�سية،  قانونية  فو�سى  من  الفل�سطيني  ال�سارع  ي�سود  وما 
ولها  يتطور،  نظام ق�سائي  قائمة على  العليا  فاملحكمة  الد�ستورية،  ب�سفتها  العليا  للمحكمة  املتوافرة 
من ال�سمانات ما يكفل ا�ستقاللها، اأما املحكمة الد�ستورية، فريى االأ�ستاذ حممد خ�سر اأنها يف حال 
اأن�سئت، فاإنها �ستكون مبثابة جهاز تنفيذي داخل ال�سلطة التنفيذية نظرًا لتفرد الرئي�س بتعيني ق�ساتها 
طبقًا لن�س املادة )5( من قانون ت�سكيل املحكمة الد�ستورية، كذلك يرى اأن الغر�س االأ�سا�سي 
التنفيذية  لل�سلطة  فكيف  والتنفيذية،  الت�سريعية  ال�سلطتني  مراقبة  هو  الد�ستورية  املحكمة  وجود  من 
اإن�ساء املحكمة الد�ستورية يجب اأن يقرتن ب�سمانات  اأن  اأن تن�سئ حمكمة تراقب اأعمالها؟ واأكد على 
اإال  املحكمة،  هذه  عمل  يف  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطات  تدخل  وعدم  الق�ساة،  ا�ستقاللية  تكفل 
بالقدر الذي ي�سمن عدم امل�سا�س مببداأ الف�سل بني ال�سلطات، وهذا كله ال يتحقق اإال باإجراء تعديل 
ت�سكيل  على  الن�س  على  االأ�سا�سي  القانون  يقت�سر  ال  بحيث  املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  على  جوهري 
املحكمة، واخت�سا�ساتها، واإناطة االأمور املتعلقة بتعيني ق�ساتها، واآلية انعقادها، لقانون، بل يجب اأن 
تنظم هذه االأمور مبوجب ن�سو�س �سريحة يف القانون االأ�سا�سي،)73( �سمانًا ال�ستقاللية هذه املحكمة 

وحياديتها.)74(
واأخريًا يرى الباحث، اأنه مما ال �سك فيه اأن ت�سكيل املحكمة الد�ستورية هو مطلب جماهريي، و�سيا�سي، 
قبل اأن يكون امتثااًل لن�س د�ستوري واجب التنفيذ، واأن اإن�ساء هذه املحكمة �سي�سهم دون اأدنى �سك يف 
تعزيز مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، وتطبيق مبداأ �سيادة القانون، عالوة على حماية احلقوق واحلريات 
العامة، اإال اأن ت�سكيل هذه املحكمة يف املقابل بحاجة اإىل ا�ستقرار على ال�سعيد القانوين وال�سيا�سي، 
فال ميكن احلديث عن ت�سكيل حمكمة د�ستورية يف ظل االنق�سام الفل�سطيني، وحالة الفو�سى القانونية 
التي ت�سود فل�سطني، اأ�سف اإىل ذلك اأن التجربة الفل�سطينية على امل�ستوى الت�سريعي ما زالت حديثة، 

لذلك قد يكون من املبكر احلديث عن حمكمة د�ستورية يف هذه املرحلة.
)72( مقابلة اأجريت مع الدكتور عا�سم خليل، عميد كلية احلقوق واالإدارة العامة يف جامعة بريزيت، بتاريخ: 2012/9/25.

)73( يبدو اأن امل�سرع الفل�سطيني تنبه لهذا االأمر يف م�سودة الد�ستور الثالثة، فن�س يف املواد من )178( اإىل )184( على 
القانون  يف  احلال  هو  كما  قانون  اإىل  االأحكام  هذه  تنظيم  اإحالة  على  ين�ّس  اأن  دون  الد�ستورية،  باملحكمة  املتعلقة  االأحكام 

االأ�سا�سي املعدل.
)74(مقابلة اأجريت مع االأ�ستاذ حممد خ�سر، باحث قانوين يف معهد احلقوق يف جامعة بريزيت، بتاريخ: 2012/9/29.
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اخلامتة
خل�سنا من خالل هذه الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج والتو�سيات جنملها فيما يلي:

النتائج
ال�سلطة . 1 مقدمتها  ويف  الثالث،  الدولة  �سلطات  التزام  الد�ستورية  على  الرقابة  مببداأ  يق�سد 

ي�سبح  ال�سمو  مبداأ  اأن  حيث  الدولة،  يف  االأ�سمى  القانون  باعتباره  الد�ستور  باأحكام  الت�سريعية 
جمردًا من اأي قيمة قانونية، اإذا مل تلتزم ال�سلطات العامة باأحكام الد�ستور، وتقوم باالمتناع عن 

خمالفته.

اجلهات التي متار�س االخت�سا�سات الد�ستورية تختلف من دولة اإىل اأخرى، وفقًا الختالف املناهج . 2
الرقابية التي تتبعها، فمن هذه الدول ما انتهجت اأ�سلوب الرقابة الالمركزية، كالواليات املتحدة 
الد�ستور  يف  الن�س  خالل  من  املركزية،  الرقابة  اأ�سلوب  تبني  اإىل  ذهبت  ما  ومنها  االأمريكية، 
على ت�سكيل هيئة ق�سائية خا�سة ت�سمى املحكمة الد�ستورية، وهو االأ�سلوب الذي انتهجه القانون 
حمكمة  ت�سكيل  على  منه   )103( املادة  يف  �سراحًة  ن�س  عندما   ،2003 ل�سنة  املعدل  االأ�سا�سي 

د�ستورية عليا تتوىل الرقابة على د�ستورية الت�سريع.

بقي ت�سكيل املحكمة الد�ستورية العليا معلقًا على الرغم من �سدور القانون رقم )3( ل�سنة 2006 . 3
اخلا�س بت�سكيل املحكمة، ولعل ال�سبب الرئي�سي وراء عدم ت�سكيلها يرجع اإىل حالة عدم اال�ستقرار 

ال�سيا�سي والقانوين التي ع�سفت بفل�سطني يف االآونة االأخرية.

بقراءة ن�سو�س قانون املحكمة الد�ستورية العليا، يظهر جليًا اأن هذا القانون ي�سوبه الكثري من النق�س . 4
االأ�سا�سي  القانون  ومواد  مواده  بع�س  بني  تناق�سات  وجود  ف�ساًل عن  اأحكامه،  بع�س  والق�سور يف 

املعدل، وبخا�سة املواد ذات العالقة باخت�سا�سات املحكمة ودورها يف الرقابة على الد�ستورية.
اإن ح�سر قانون املحكمة الد�ستورية تعيني ق�ساة هذه املحكمة برئي�س ال�سلطة التنفيذية اعتداء . 5

على مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، وتهمي�س لدور ال�سلطة الت�سريعية ممثلة يف املجل�س الت�سريعي يف 
امل�ساهمة يف تعيني ق�ساة هذه املحكمة، وبراأينا اأن هذا االأمر كان مق�سودًا، فكما هو معلوم اأنه 
بعد العام 2007 تولت حما�س رئا�سة املجل�س الت�سريعي، االأمر الذي دفع بال�سلطة التنفيذية ممثلة 
بحركة فتح اإىل تعديل اأحكام هذا القانون، على نحو ي�سمن عدم تدخل املجل�س الت�سريعي يف اأي 

تعيني لق�ساة املحكمة الد�ستورية.
كافة، . 6 الت�سريعات  ت�سمل  العليا  الد�ستورية  املحكمة  لقانون  وفقًا  الت�سريع  د�ستورية  على  الرقابة 

على اختالف اأنواعها ومراتبها، �سواء اأكانت قوانني �سادرة عن ال�سلطة الت�سريعية، اأم ت�سريعات 
الئحية فرعية �سادرة عن ال�سلطة التنفيذية، �سواء اأكانت هذه اللوائح عادية اأم لها قوة القانون.
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فذهب . 7 فل�سطني،  عليا يف  د�ستورية  لت�سكيل حمكمة  ومعار�س  موؤيد  بني  بينه  فيما  الفقه  انق�سم 
ظل  يف  ال�سيما  ملحة،  وحاجة  د�ستورية،  ا�ستحقاقًا  ميثل  املحكمة  هذه  ت�سكيل  اأن  اإىل  البع�س 
اأنه لي�س ثمة حاجة لت�سكيل  الظروف الراهنة، وحالة الفو�سى القانونية، يف حني ذهب البع�س 
حمكمة د�ستورية يف الوقت الراهن، وبراأيهم اأن هذه املحكمة يف حال اأن�سئت �ستكون مبثابة جهاز 
تنفيذي داخل ال�سلطة التنفيذية نظرًا لتفرد الرئي�س بتعيني ق�ساتها طبقًا لن�س املادة )5( من 

قانون ت�سكيل املحكمة الد�ستورية العليا.
اأنها . 8 اأثار اأداء املحكمة العليا ملهامها كمحكمة د�ستورية جداًل قانونيًا وا�سعًا، فذهب البع�س اإىل 

قامت وتقوم بالدور املفرت�س بها القيام به يف الرقابة الد�ستورية وحماية احلقوق واحلريات، يف 
حني ذهب جانب اآخر اإىل القول اإن اأداء املحكمة اأداء منتقد بع�س ال�سيء، وت�سوبه بع�س العيوب، 
واأنه كان يفرت�س باملحكمة العليا القيام بدور اأكرث فعالية يف جمال الرقابة الد�ستورية، وحماية 
الأمور  التطرق  على  اأحكامها  من  العديد  يف  اقت�سر  املحكمة  هذه  دور  واأن  واحلريات،  احلقوق 
�سكلية دون البحث يف امل�سمون، وهذا يتنافى مع دور املحكمة الد�ستورية املتعارف عليه، فاملحكمة 

الد�ستورية تقرر مبادئ د�ستورية، وال تقت�سر فقط على التطرق لالأمور ال�سكلية.
تعترب الرقابة الق�سائية على الد�ستورية من اأهم ال�سمانات الكفيلة حلماية احلقوق واحلريات . 9

للد�ستور  املخالف  الن�س  باإلغاء  للمطالبة  الق�ساء  اإىل  اللجوء  الفرد  ي�ستطيع  العامة، فبموجبها 
النتهاكه حقًا د�ستوريًا.

التو�سيات
تعديل ن�س املادة )5( من قانون املحكمة الد�ستورية العليا، على نحو ي�سمح مب�ساركة ال�سلطات . 1

الثالث )الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية(، يف عملية تعيني ق�ساة املحكمة الد�ستورية.
ب�ساأن . 2 املعدل،  االأ�سا�سي  القانون  من   )103( املادة  يف  ورد  ما  بني  التناق�س  اإزالة  على  العمل 

الواردة يف املادة )24( من قانون  الد�ستورية، وتلك  الد�ستورية املناطة باملحكمة  االخت�سا�سات 
املحكمة الد�ستورية العليا.

�سرورة الن�س يف القانون االأ�سا�سي املعدل على عدد اأع�ساء املحكمة الد�ستورية العليا ح�سريًا . 3
الت�سريعية  ال�سلطتني  لتدخل  مدعاًة  ذلك  يكون  ال  حتى  اختيارهم،  طريقة  وكذلك  معني،  بعدد 

والتنفيذية بح�سب اأهوائهما.
العمل على حت�سني اأو�ساع ق�ساة املحكمة العليا، من خالل العمل على تطوير قدراتهم، وزيادة . 4

خرباتهم يف جمال الق�ساء الد�ستوري، على نحو ميّكنهم من القيام بدور فعال يف جمال الرقابة 
الق�سائية على د�ستورية الت�سريع.

ت�سمني قانون املحكمة الد�ستورية العليا ن�سو�سًا ت�سمن ا�ستقاللية هذه املحكمة، وقيامها بدورها . 5
اإمكانية  الثالث، الأنه بغري ذلك ال ميكن احلديث عن  ال�سلطات  اأي �سلطة من  بعيدًا عن تدخل 
ا�ستقاللية  مببداأ  مبا�سر،  وب�سكل  مي�س،  احلايل  القانون  اأن  ال�سيما  د�ستورية،  حمكمة  ت�سكيل 

الق�ساء الد�ستوري.
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امل�سادر واملراجع
اأوًل: القوانني

y .1971 الد�ستور امل�سري ل�سنة

y .2003 القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة

y .2002 قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1( ل�سنة

y .1979 قانون املحكمة الد�ستورية العليا امل�سري رقم )48( ل�سنة

y .2006 قانون املحكمة الد�ستورية العليا رقم )3( ل�سنة

y .2001 قانون ت�سكيل املحاكم النظامية رقم )5( ل�سنة

y .2006 القرار رقم )      ( ل�سنة 2012 ب�ساأن تعديل قانون املحكمة الد�ستورية العليا رقم )3( ل�سنة

y .م�سودة الد�ستور الفل�سطيني الثالثة

ثانيًا: الكتب القانونية
y  ،اأبو زيد، حممد عبد احلميد. )د.ت(. الق�ساء الد�ستوري �سرعًا وو�سعًا، دار النه�سة العربية

القاهرة.

y  ساملان، عبد العزيز حممد، قيود الرقابة الد�ستورية »درا�سة يف القيود التي تلتزم بها املحكمة�
الد�ستورية العليا عند رقابتها د�ستورية الت�سريعات واللوائح«، القاهرة: نه�سة القانون، 1998.

y .2000،)ال�سرور، اأحمد فتحي، احلماية الد�ستورية للحقوق واحلريات،  دار ال�سروق، )د.م

y  ،ال�سعب دار  مطبعة  م�سر«،  يف  الد�ستوري  »الق�ساء  الد�ستورية  ق�ساء  عمر،   عادل  ال�سريف، 
القاهرة، 1988.

y  ،ال�سريف، عزيزة.  درا�سة يف الرقابة على د�ستورية الت�سريع، مطبوعات جامعة الكويت،  الكويت
.1995

y    ،فوزي، ه�سام حممد،  رقابة د�ستورية القوانني بني اأمريكا وم�سر، دار النه�سة العربية، القاهرة
.2006

y  قمر، ح�سني،  حقوق االإن�سان يف جمال ن�ساأة احلقوق االأ�سا�سية وتطورها و�سماناتها، دار الكتب
القانونية، م�سر، 2006.
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y  ،املعارف من�ساأة  املعا�سرة،  الد�ستورية  االأنظمة  يف  العامة  احلريات  يو�سف،   كرمي  ك�ساك�س، 
االإ�سكندرية، 1987.

y .1996 -1995 ،ن�سار، جابر جاد، الو�سيط يف القانون الد�ستوري، دار النه�سة العربية، القاهرة

y  الوحيدي، فتحي، الق�ساء الد�ستوري يف فل�سطني وفقًا الأحكام القانون االأ�سا�سي املعدل وم�سروع
قانون املحكمة الد�ستورية العليا »درا�سة مقارنة«، جامعة االأزهر، غزة،  2004.

ثالثًا: الر�سائل اجلامعية
y  ر�سالة الها�سمية،  االأردنية  اململكة  يف  وتطبيقاتها  القوانني  د�ستورية  رقابة  ر�سيد،  حجيلة،  اأبو 

ماج�ستري، كلية احلقوق - اجلامعة االأردنية، عمان، 1988.

y  ،العربية القوانني يف كل من جمهورية م�سر  د�ستورية  الرقابة على  العماوي، م�سطفى �سالح، 
والدرا�سات  البحوث  معهد  ماج�ستري،  ر�سالة  الها�سمية،  االأردنية  اململكة  اللبنانية،  اجلمهورية 

العربية، القاهرة، 2000.

رابعًا: الدرا�سات القانونية
y  القانون ظل  يف  الد�ستورية  الرقابة  وممار�سة  التنظيم  »اأ�سكال  بعنوان  ورقة  اأحمد،  اخلالدي، 

االأ�سا�سي«، قدمت يف موؤمتر العدالة الثالث الذي عقد بعنوان »اأي نظام ق�ساء د�ستوري مالئم 
لفل�سطني، ومدى احلاجة ملحكمة د�ستورية فل�سطينية كاأحد متطلبات الدولة، املركز الفل�سطيني 

ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«، رام اهلل، 2010.

y  املركز والد�ستوري،  االإداري  الق�ساء  يف  اجلديد  فل�سطيني،  د�ستوري  ق�ساء  نحو  علي،  خ�سان، 
الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء«م�ساواة«، رام اهلل، 2004.

y  احلاجة بني  الفل�سطينية  العليا  الد�ستورية  »املحكمة    .2009 يا�سر.   العموري،  اأ�سرف،  �سيام، 
واالإ�سكاليات«، جملة العدالة والقانون، املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«، 

العدد 11، رام اهلل، 2009.

y  عابدين، ع�سام. ورقة بعنوان »مالحظات على القرار بقانون بتعديل قانون املحكمة الد�ستورية
العليا«، من�سور بتاريخ: 2012/11/28.

y  املركز والقانون،  العدالة  جملة  القوانني«،  د�ستورية  على  »الرقابة  الرحمن،  عبد  هاين  غامن، 
الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء، العدد11، رام اهلل، 2009.

y  جملة فل�سطني«،  يف  العليا  الد�ستورية  املحكمة  اأمام  الق�سائية  »الرقابة  احلاج،  حممد  قا�سم، 
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العدد8، رام اهلل،  الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«،  العدالة والقانون، املركز 
.2008

y  املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«. املر�سد القانون الثاين لبيان املتغري يف
و�سع العدالة يف فل�سطني، رام اهلل، ني�سان 2012.

y  املركز  ،6 العدد  والقانون،  العدالة  جملة   ،»2006/1 رقم  احلكم  على  »تعليق  �سليمان  بدرية 
الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«، رام اهلل،  2007.

y  عبد العزيز �ساملان،»تعليق على احلكم رقم 2010/2«، جملة العدالة والقانون، رام اهلل: املركز
الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ساء »م�ساواة«، العدد 18، رام اهلل، 2012.

خام�سًا: مقابالت
y  ،مقابلة اأجريت مع د. اأحمد اخلالدي، حما�سر يف القانون الد�ستوري يف جامعة النجاح الوطنية

بتاريخ: 2012/9/27.

y  ،اأجريت مع الدكتور عا�سم خليل، عميد كلية احلقوق واالإدارة العام يف جامعة بريزيت مقابلة 
بتاريخ: 2012/9/25.

y .2012/9/29 :مقابلة اأجريت مع االأ�ستاذ حممد خ�سر، باحث قانوين يف معهد احلقوق، بتاريخ

y .2012/9/27 :مقابلة اأجريت مع الدكتور ع�سام عابدين، باحث قانوين يف موؤ�س�سة احلق، بتاريخ

y  ،مقابلة اأجريت مع االأ�ستاذ رائد عبد احلميد، حمام مزاول، قا�س �سابق لدى حمكمة اال�ستئناف
رئي�س دائرة التدريب الق�سائي يف جمل�س الق�ساء االأعلى، بتاريخ: 2012/11/20.

�ساد�سًا: املواقع الإلكرتونية
y http://muqtafi.birzeit.edu
y http://www.moj.pna.ps
y http://www.musawa.ps
y http://it.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=542929
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