


 1 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

   تساؤالت حول اإلشكاليات الدستورية والقانونية
 التشريعي الفلسطيين الثالثاجمللس  تما بعد انتخااب

 2عمران حيي أبو مسامح و  1أبو مسامح  د. عثمان حيي 
 

 مقدمة:    
 

السلطة   من،  النظام السياسي الفلسطيين أبكملهرت حالة االنقسام الفلسطيين على  لقد أث  
بل امتد أثره ليشمل مؤسسات   ،التنفيذية إىل السلطة التشريعية وليس انتهاء ابلسلطة القضائية

الفلسطيين املدين  والثقافية،    اجملتمع  واالجتماعية،  واالقتصادية،  )السياسية،  املختلفة  واملؤثرات 
ملا حتابيه األحزاب    ، فأصبحت خارجة عن اإلطار الدستوري والقانوين وفقا  واإلعالمية، وغريها(

االلتزامات املناطة هبا وفق القانون  الصالحيات و السياسية املختلفة اخلاضعة هلا، وليس بناء على  
 والقوانني الفلسطينية األخرى.  املعدل  األساسي الفلسطيين

االنتخاابت   نتيجة  بعد  ما  إىل  األمام،  إىل  هذه، سنخطو خطوة كبرية  ورقتنا  التشريعية يف 
الدستورية   العقبات واإلشكاليات  الكثري من  فيها عن  نتجاوز  الثالثة، خطوة كبرية  الفلسطينية 

 والقانونية اليت ستواجه العملية االنتخابية القادمة. 

 

أستاذ القانون العام املساعد بكلية الشريعة والقانون ابجلامعة اإلسالمية بغزة. مدير مركز احلق والقانون ابجلامعة    1
 لديه العديد من األحباث القانونية احملكمة واملنشورة يف جمالت دولية وإقليمية.   اإلسالمية بغزة.

 لديه العديد من األحباث القانونية احملكمة واملنشورة يف جمالت دولية وإقليمية.  .ابحث دكتوراه يف القانون 2
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خطوة كبرية، نتجاوز فيها، عن ماهية القانون الناظم للعملية االنتخابية، هل هو  
خاابت، واليت جرت على أساسه االنتخاابت  بشأن االنت   2005لسنة    9القانون رقم  

بشأن االنتخاابت    2007لسنة    1التشريعية الفلسطينية الثانية، أم القرار بقانون رقم  
يف انتهاك واضح وصريح    ، العامة، والذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس 

لسنة   املعدل  الفلسطيين  األساسي  القانون  لسن   2003ألحكام  ،  2005ة  وتعديالته 
القرار بقانون عنه   فاألحكام القانونية بشأن االنتخاابت خمتلفة بشكل كبري جدا  يف 

الذي أصدره رئيس   2021يف القانون، أم القرار بقانون األخري بشأن االنتخاابت عام 
 السلطة الفلسطينية قبل أايم ونشرته جلنة االنتخاابت املركزية على موقعها الرمسي؟! 

، عن حمكمة قضااي االنتخاابت، واليت ستنظر يف الطعون االنتخابية،  ا  ضنتجاوز فيها أي
وعلى أي أساس سيتم تشكيلها، ومن سيكون قضاهتا )رئيس ومثان قضاة(، وعلى أي أساس  
سيتم اختيارهم، وهل سيتم اختيار قضاة من قطاع غزة ضمنهم، وهل سيكون تنسيبهم من 

 هللا؟جملس القضاء األعلى بغزة أم برام 
وأتدية   املنتخب،  الفلسطيين  التشريعي  اجمللس  والية  بدء  إجراءات  أيضا ،  فيها  نتجاوز 
أعضائه اليمني الدستورية، وافتتاح رئيس السلطة الفلسطينية الدورة العادية األوىل للمجلس،  

 وأمني السر(. ،وانئبيه ،وكذلك إشكاليات انتخاب رائسة اجمللس )رئيس اجمللس التشريعي
التشريعي  للمجلس  عام  أمني  بتعيني  املتعلقة  اإلشكاليات  عن  فيها،  نتجاوز  كذلك، 
ابلتغيريات  اخلاصة  اإلشكاليات  وكذلك  الثاين،  التشريعي  اجمللس  واجهت  واليت  املنتخب، 

  املدخلة على النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيين.
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هذه   شأن  من  تقليال   ليس  التجاوز،  هذا  ستواجه  إن  اليت  والكبرية،  احلقيقية  اإلشكاليات 
العملية االنتخابية، وإمنا مدعاة لعدم التكرار، فقد تناوهلا كثري من الباحثني والقانونيني يف أحباثهم  

 وكتاابهتم ومقاالهتم ومؤلفاهتم بشيء من االستفاضة. 
الدستورية العوائق واإلشكاليات  والقانونية، وبدء    إذا  ورقتنا هذه، تفرتض جناح ختطي هذه 

والية جديدة للمجلس التشريعي الفلسطيين املنتخب، وشروعه ابألعمال املنوطة به، األعمال 
املعدل الفلسطيين  األساسي  القانون  عليه  نص  ما  وفق  والرقابية،  ذات والتشريعات    التشريعية 

 العالقة سارية العمل هبا. 
ية اليت تنتظر اجمللس التشريعي الفلسطيين يف ورقتنا هذه، سنقف عند بعض اإلشكاليات اجلوهر 

العودة إىل مربع  إمكانية  يعين  مما  توافقية،  قانونية وال  بطريقة  يتم حلها، ال  مل  واليت  املنتخب، 
االنقسام الفلسطيين، حىت بعد االنتخاابت التشريعية، إذا مل يتم تدارك هذه اإلشكاليات، ولن 

 ليت أيضا  مت  تناوهلا كثريا . يتم التطرق إىل إشكالية "املوظفني"، وا
   

 أواًل: مصري القوانني الصادرة عن اجمللس التشريعي الفلسطيين الثاين: 
 

 

. اجمللس التشريعي  1من القانون األساسي الفلسطيين املعدل على أن: "   2، و 1فقرة    47نصت املادة  
. مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يتوىل اجمللس التشريعي  2الفلسطيين هو السلطة التشريعية املنتخبة.  

 مهامه التشريعية والرقابية على الوجه املبني يف نظامه الداخلي". 
قوانني، واليت أتيت يف  يتضح من نص املادة السابق، أنه يُناط ابجمللس التشريعي الفلسطيين صالحية سن ال 

   املرتبة الثانية بعد الدستور )القانون األساسي الفلسطيين(، وفق قاعدة اهلرم التشريعي. 
ويف إطار ذلك، قام اجمللس التشريعي  
الفلسطيين الثاين، بسن العديد من القوانني،  
وذلك   اجملاالت،  من  العديد  تنظم  اليت 

 . 2006/ 01/ 25خالل فرتة واليته منذ  



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    4        

، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس  2007بعد أحداث االنقسام الفلسطيين سنة  
التشريعي الفلسطيين معطال ، وذلك لتغيُّب أعضاء كتلة حركة فتح  حالة الطوارئ، وعدَّ اجمللس  

واألحزاب األخرى عن حضور جلسات اجمللس التشريعي، مما قصَّر احلضور على بعض أعضاء 
كتلة حركة محاس الربملانية، خصوصا  يف ظل  اعتقال العديد من نواب حركة محاس من قبل  

 االحتالل اإلسرائيلي.
سلطة الفلسطينية حممود عباس هذا األمر، وقام إبصدار العديد من وقد استغل رئيس ال

 القرارات بقانون، مربرا  ذلك حبالة الضرورة، وعدم قدرة اجمللس التشريعي على االنعقاد.
مل يقف األمر عند هذا احلد، بل قام أيضا  بتشكيل احملكمة الدستورية العليا، يف  

فلسطيين املعدل وقانون احملكمة الدستورية  انتهاك واضح وصريح للقانون األساسي ال 
، واليت بدورها عد ت اجمللس التشريعي الفلسطيين منحال ، يف سابقة  2006لسنة    3رقم  

قضائية    3لسنة    10، طلب رقم  2018/ 10قضائية خطرية، يف الطلب التفسريي رقم  
 : ، حيث قررت 2018/ 12/ 12احملكمة الدستورية العليا "تفسري"، يف  

إن شرعية وجود اجمللس التشريعي تكون مبمارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية،  
، يكن قد أفقده صفته كسلطة تشريعية، وابلنتيجة  2007ونظرا  لعدم انعقاده منذ سنة  

صفة اجمللس التشريعي. ... إن اجمللس التشريعي يف حالة تعطل وغياب اتم وعدم  
، أثناء مدة  25/1/2010تهت مدة واليته بتاريخ  ، وقد ان5/7/2007انعقاد منذ اتريخ  

وغائبا  بشكل كامل حىت اآلن، وبناء عليه فإن املصلحة    تعطله وغيابه، وما زال معطال  
املنتخب   التشريعي  الوطن، تقتضي حل  اجمللس  الفلسطيين ومصلحة  العليا للشعب 

 القرار.، وابلتايل اعتباره منحال  منذ اتريخ إصدار هذا  25/1/2006بتاريخ 
 

،  2018/ 12/ 22وقد أعلن رئيس السلطة الفلسطيين حل  اجمللس التشريعي الفلسطيين يف  
 استنادا  إىل القرار التفسريي الصادر عن احملكمة الدستورية العليا. 
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وذلك يف خطوة سياسية خطرية، بعيدة كل البعد عن أحكام القانون األساسي الفلسطيين  
منه، على أنه:    113املعدل، والذي مل جيز حل  اجمللس التشريعي الفلسطيين، حيث نصت املادة 

"ال جيوز حل  اجمللس التشريعي الفلسطيين أو تعطيله خالل فرتة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا  
 الباب". 

االنتخاابت  بعد  فإنه  ذلك،  ظل   ويف 
السطح   إىل  سيطفو  القادمة،  التشريعية 
إشكاليات متعلقة مبصري القوانني اليت صدرت 
الفلسطيين، خصوصا  يف   التشريعي  اجمللس  عن 

 ظل  اعتباره منحال  وفقا  لقرار احملكمة الدستورية العليا وقرار رئيس السلطة الفلسطينية. 
ي عن هذه القوانني، مبا أهنا صدرت عن اجمللس التشريعي الفلسطيين، هل سنكون أمام تغاض

أم سنكون أمام إعادة عرض هذه القوانني على اجمللس التشريعي الفلسطيين مرة أخرى إلقرارها  
 وفق ما تتطلبه عملية سن تشريع جديد؟

سنكون    هل حيق للمجلس التشريعي املنتخب إعادة عرض هذه القوانني عليه مرة أخرى؟ وهل
التشريعي   اجمللس  موافقة  الثاين يف حالة  الفلسطيين  التشريعي  اجمللس  بشرعية عمل  أمام حكم 

 املنتخب عن هذه القوانني أم أمام حكم بعدم شرعيتها يف ظل  رفضها؟
ماذا سيكون مصري املراكز القانونية اليت تشكلت يف ظل  هذه القوانني، هل ميكن التغاضي  

 أم ماذا؟عنها؟ أم عن بعضها؟ 
ما دور الشعب الفلسطيين يف ذلك؟ وما رؤية حركة محاس لذلك؟ وما رؤية حركة فتح كذلك؟ 

 وما رؤية التنظيمات الفلسطينية األخرى؟ 
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 اثنياً: مصري القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية: 
 

لقد أصدر رئيس السلطة الفلسطينية حممود  
عباس، بعد إعالنه عن تعطل اجمللس التشريعي 

، العديد من 2007الفلسطيين يف حزيران/ يونيو  
حالة   إىل  فيها  استند  واليت  بقانون،  القرارات 

من القانون    43الضرورة اليت نصت عليها املادة  
 األساسي الفلسطيين املعدل، حيث نصت 

   بقة على أنه: املادة السا
  أدوار   غري  يف   التأخري   حتتمل  ال   اليت  الضرورة  حاالت  يف   الوطنية  السلطة   لرئيس

  اجمللس   على   عرضها  وجيب  القانون،  قوة   هلا  قرارات   التشريعي، إصدار  اجمللس   انعقاد
  من  هلا  كان  ما   زال  وإال  هذه القرارات  صدور  بعد  يعقدها  جلسة  أول   يف  التشريعي

  يقرها زال   ومل  السابق  النحو  على  التشريعي  اجمللس  على  عرضت   إذا   أما  القانون،  قوة
 القانون.  قوة   من هلا يكون ما

 

ليس هناك خالف، على أن اجمللس التشريعي الفلسطيين كان ينعقد فقط يف قطاع غزة،  
تغيب الكتل   ل  ومعطل يف الضفة الغربية، وقد فرض هذا الواقع االنقسام الفلسطيين، يف ظ

التشريعي   اجمللس  جلسات  حضور  عن  غزة،  يف  محاس  خبالف كتلة  األخرى،  الربملانية 
 الفلسطيين. 

هذا ما دعا رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس إلصدار قرارات هلا قوة القانون، مربرا   
 ذلك بغياب اجمللس التشريعي الفلسطيين وعدم انعقاده وتعطله.

 هل هناك حالة ضرورة تستوجب صدور هذه القرارات بقانون؟  لكن، لنا أن نتساءل،
التشريعي لالنعقاد وحبضور  كان ابإلمكان جتاوز هذه اإلشكالية، وذلك بدعوة اجمللس 
وفق   به  املنوطة  والرقابية  التشريعية  ابملهام  والقيام  تفعيله  يتم  األخرى، حىت  الربملانية  الكتل 

 املعدل والقوانني ذات الصلة.القانون األساسي الفلسطيين 

 حممود عباس
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املصاحلة   دواليب  يف  العصا  فكانت  ذلك،  يف  عائق  أكرب  االنقسام كانت  تداعيات  لكن 
الفلسطينية، وعليه عملت كل من حركة فتح من خالل رائسة السلطة الفلسطينية إبدارة الضفة 

  رة قطاع غزة.الغربية، وعملت حركة محاس من خالل اجمللس التشريعي الفلسطيين إبدا

انعقاد اجمللس  التأخري، ويف ظل  عدم  استثنائية ال حتتمل  الضرورة تعين وجود ظروف  حالة 
التشريعي، حيق لرئيس السلطة الفلسطينية إصدار قرارات هلا قوة القانون ملواجهة هذه الظروف،  

 ت.على أن تعرض على اجمللس التشريعي عند أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارا
 ومن هذا التعريف ميكننا، استنباط شروط حالة الضرورة، وهي على النحو اآليت: 

 وجود ظروف استثنائية ال حتتمل التأخري.  .1

 عدم انعقاد اجمللس التشريعي الفلسطيين. .2

 إصدار رئيس السلطة الفلسطينية لقرارات هلا قوة القانون متعلقة حبالة الضرورة.  .3

على اجمللس التشريعي الفلسطيين عند أول جلسة يعقدها بعد عرض هذه القرارات بقانون   .4
 صدور هذه القرارات. 

وبتطبيق هذه الشروط، على القرارات بقوانني اليت أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية، منذ  
، فإننا جند أن أغلب هذه القرارات بقوانني ال  2021، حىت وقتنا احلايل  2007حزيران/ يونيو  

ترتبط حبالة الضرورة اليت نص عليها القانون األساسي الفلسطيين املعدل، وما هو إال تغول من  
ونزع رئي الفلسطيين،  التشريعي  اجمللس  وصالحيات  اختصاصات  على  الفلسطينية  السلطة  س 

 صالحية سن التشريعات منه، يف انتهاك صريح ألحكام القانون األساسي الفلسطيين املعدل.
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أين الظروف االستثنائية اليت ال حتتمل التأخري يف حالة إصدار رئيس السلطة الفلسطينية 
 بشأن االنتخاابت العامة؟  2007لسنة   1القرار بقانون رقم 

القوانني، مثل قانون   القرارات بقانون اليت قام هبا بتعديل العديد من  وأين هي يف حالة 
الصحة، وقانون التأمني، وقانون، محاية املستهلك، وقانون مكافحة الفساد، وقانون التقاعد 

 العام، وقانون اخلدمة يف قوى األمن، وغريها؟
ف االستثنائية اليت ال حتتمل التأخري يف حالة إصدار رئيس السلطة الفلسطينية أين الظرو 

  2006لسنة    3بتعديل قانون احملكمة الدستورية العليا رقم    2019لسنة    7القرار بقانون رقم  
 وتعديالته؟ 

أين الظروف االستثنائية اليت ال حتتمل التأخري يف حالة إصدار رئيس السلطة الفلسطينية 
 بشأن االنتخاابت العامة؟  2007لسنة   1ر بقانون رقم القرا

  2020لسنة    5أين الظروف االستثنائية اليت ال حتتمل التأخري يف حالة القرار بقانون رقم  
 بشأن ديوان الرائسة الفلسطينية؟

الضرورة أين ارتباط وتعلق هذه القرارات بقوانني )وغريها الكثري من القرارات بقانون( حبالة  
 اليت ال حتتمل التأخري؟

نعتقد، أننا كنا أمام انتهاك واضح وصريح من قبل رئيس السلطة الفلسطينية الختصاصات  
 اجمللس التشريعي الفلسطيين، وعدم تعلق هذه القرارات بقانون حبالة الضرورة املنصوص عليها  

املادة   القانون    43يف  من 
املعدل،  الفلسطيين  األساسي 

لالنقسام  وإمنا   نتيجة  كانت 
اجمللس  دور  وتغييب  الفلسطيين 

 التشريعي الفلسطيين. 
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االنتخاابت  قبل  اإلشكاليات  هلذه  حلول  أمام  سنكون  هل  اإلشكاليات،  هذه  ظل   ويف 
 التشريعية القادمة أم بعدها أم ال حلول هلا؟

الفلسطينية يف السلطة  اليت صدرت عن رئيس  بقانون  القرارات  أول    هل سيتم عرض هذه 
جلسة يعقدها اجمللس التشريعي الفلسطيين املنتخب؟ أال يعين عرض هذه القرارات بقوانني اإلقرار  
بدستوريتها وقانونيتها وشرعية ما كان يقوم به رئيس السلطة الفلسطينية يف ذلك؟ ويف حال عدم  

 عرضها، هل يعين ذلك رفض اجمللس التشريعي إلقرارها؟
بني حركيت محاس وفتح، على تعديل رئيس السلطة الفلسطينية هناك حديث يدور، عن اتفاق  

بشأن االنتخاابت العامة، وقد صدر هذا التعديل، وقامت جلنة    2007لسنة    1للقرار بقانون رقم  
االنتخاابت املركزية يف فلسطني بنشره على موقعها، لكن حىت هذه اللحظة مل يتم نشره يف اجلريدة  

 ة(.الرمسية )الوقائع الفلسطيني
هل هذا االتفاق بني احلركتني، لو كان حقيقة، يعين موافقة حركة محاس على القرارات بقوانني 
اليت أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية؟ أم أن هذا فقط يف سبيل ختفيف العقبات أمام إهناء  

 االنقسام الفلسطيين والتمهيد لالنتخاابت العامة؟ 
قبل   من  موافقة  هناك  لو كانت  السلطة  حىت  رئيس  متنح  املوافقة  هذه  هل  محاس،  حركة 

 الفلسطينية الشرعية والدستورية والقانونية لقراراته؟ 
بكل أتكيد، فإننا يف مرحلة ما بعد االنتخاابت، سنكون أمام تشريعات عدة تنظم اجملال  
اليت  تلك  وغريها  الفلسطيين،  التشريعي  اجمللس  عن  صدرت  اليت  القوانني  تلك  منها    الواحد، 

 . صدرت عن رئيس السلطة الفلسطينية
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 اثلثاً: مصري مكوانت السلطة القضائية:
 

هناك سلطة قضائية يف قطاع غزة، تتكون من اجمللس األعلى للقضاء، وعدد من القضاة 
نظامية  حماكم  وهناك  العامة،  النيابة  أعضاء  من  وعدد  العام،  النائب  وكذلك  له،  التابعني 

وعسكرية وإدارية، وهذه ختتلف عن السلطة القضائية اليت يف الضفة الغربية، اختالف  وشرعية  
   األشخاص، واملكوانت، واملهام والصالحيات.

يعين، أننا أمام سلطتني قضائيتني، حبكم الواقع، واحدة يف قطاع غزة، هلا اختصاص حملي  
على الضفة الغربية فقط،   على قطاع غزة فقط، وأخرى يف الضفة الغربية، هلا اختصاص حملي

وذلك على الرغم من صدور بعض األحكام اليت متس بعض األشخاص من احملاكم املختلفة 
يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، غري أهنا ال تنفذ وال ميكن تنفيذها، لعدم وجود سيطرة  

التنفيذية يف  للسلطة التنفيذية يف الضفة الغربية على قطاع غزة، وعدم وجود سيطرة للسلطة  
قطاع غزة على الضفة الغربية، وكذلك لعدم االعرتاف ابلشرعية ألي جهة من تلك اجلهات 

 من قبل اجلهات احلاكمة يف قطاع غزة أو الضفة الغربية. 
يف ظل  هذا الوضع املأساوي، قام رئيس السلطة الفلسطينية إبصدار قرارات بقانون جديدة  

بشأن تشكيل احملاكم   2020لسنة    39القانون رقم    خاصة ابلسلطة القضائية، حيث أصدر
بقانون رقم   القضائية    2020لسنة    40النظامية، والقرار  السلطة  تعديل قانون  بشأن 
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بشأن احملاكم اإلدارية، مما أفضت    2020لسنة    41، والقرار بقانون رقم  2002لسنة    1رقم  
السلطة   التنفيذية على  السلطة  قبل  تغول واضح وصريح من  بقوانني إىل  القرارات  هذه 
السلطة   استقالل  السلطات، وكذلك  بني  الفصل  مبدأ  احلائط  بعرض  القضائية، ضاراب  

 القضائية. 
لل  استقالل  عن  احلديث  ميكننا  اجلديدة، هل  بقانون  القرارات  ظل   أم يف  القضائية؟  سلطة 

 اعتبارها مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية وتتبع لرئيس السلطة الفلسطينية؟
هل ميكن الدمج بني جملس القضاء األعلى يف غزة واجمللس األعلى للقضاء يف رام هللا أم ال؟  

انته  وما مصري القضاة هنا وهناك؟ هل سيقبل أحد القضاة على سبيل املثال بتنزيل مسماه ومك
من قاضي حمكمة عليا إىل قاضي استئناف أو بداية مثال ؟ أم سيتم اإلحالة إىل التقاعد؟ وما 

 اآللية؟
ويف ظل  عدم االعرتاف بشرعية احملاكم يف قطاع غزة، هل سيبقى األمر كذلك يف مرحلة ما 

اكم يف قطاع  بعد االنتخاابت؟ ما مصري املبادئ والسوابق واألحكام القضائية اليت صدرت من احمل
غزة؟ هل ميكن اعتبار تلك اليت صدرت عن احملكمة العليا وحمكمة النقض مبادئ وسوابق قضائية  

 أم ماذا سيكون توصيفها؟ 
 

 رابعاً: مصري احملكمة الدستورية العليا: 
 

املادة   و 1فقرة    103نصت  أن:    2،  على  املعدل  الفلسطيين  األساسي  القانون  من 
  احملكمة   تشكيل   طريقة   القانون   . يبني 2بقانون، ...    عليا   دستورية   حمكمة   . تشكل 1" 

 أحكامها".   على   املرتتبة   واآلاثر   الواجبة االتباع،   واإلجراءات   العليا،   الدستورية 
 للمحاكم   املسندة  املهام  كل  مؤقتا    العليا  احملكمة  أيضا  على أنه: "تتوىل  104ونصت املادة  

  للقوانني   وفقا    أخرى  قضائية   جهة  يف اختصاص  داخلة  تكن  مل  ما  العليا  الدستورية   واحملكمة  اإلدارية
 النافذة". 
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يتضح من النصني السابقني، أن تشكيل احملكمة الدستورية العليا يكون بقانون يصدر من  
  املرتتبة   اجمللس التشريعي الفلسطيين، ويرتب طريقة التشكيل، واإلجراءات الواجبة االتباع، واآلاثر 

أحكامها، ويف ظل  عدم تشكلها تتوىل احملكمة العليا مؤقتا  كل املهام املسندة إليها، وقد    على 
 . 2006لسنة    3أصدر اجمللس التشريعي الفلسطيين قانون احملكمة الدستورية العليا رقم  

رقم  31/3/2016يف   القرار  الفلسطينية  السلطة  رئيس  أصدر  بشأن    2016لسنة    57، 
تشكيل احملكمة الدستورية العليا، يف استغالل واضح حلالة االنقسام الفلسطيين، وهذا ما رأيناه  

  عندما قررت حل  اجمللس التشريعي الفلسطيين.
على وجوب أن   2006لسنة    3وعلى الرغم من نص قانون احملكمة الدستورية العليا رقم  

الفلسطيين   التشريعي  اجمللس  رئيس  القانونية حبضور  اليمني  الدستورية  احملكمة  قضاة  يؤدي 
منه على أنه: "يؤدي رئيس احملكمة وانئبه    7وذلك قبل مباشرة عملهم، حيث نصت املادة  

لسلطة الوطنية قبل مباشرة أعماهلم حبضور كل من رئيس اجمللس التشريعي وقضاهتا أمام رئيس ا
ورئيس جملس القضاء األعلى اليمني التالية: "أقسم ابهلل العظيم أن أحرتم الدستور والقانون  
يتم االلتزام هبذا النص، وقد مت  جتاوز حضور رئيس اجمللس  وأن أحكم ابلعدل"، إال إنه مل 

وقامت احملكمة الدستورية العليا مبباشرة مهامها، بعد خلل قانوين واضح  التشريعي الفلسطيين،  
 يف طريقة تشكيلها. 
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هل من املمكن اعتماد هذه احملكمة الدستورية العليا بعد االنتخاابت التشريعية القادمة، اليت 
خمالفة   وبطريقة  سياسية،  أهداف  ولتحقيق  سيئة،  سياسية  ظروف  استغالل  ظل   يف  تشكلت 

 ن؟للقانو 
القرار رقم   الذي مت  حل  اجمللس   2018/ 10هل ميكن االستناد إىل قراراهتا، خصوصا  ذلك 

 التشريعي الفلسطيين مبوجبه، يف انتهاك واضح ألحكام القانون األساسي الفلسطيين املعدل؟ 
هل ميكن الثقة أبعلى حمكمة لدى السلطة القضائية تشكلت يف ظروف سياسية، واختذت 

كيلها  قرارات سياسية، وانتهكت أحكام القانون األساسي الفلسطيين املعدل، واليت أساس تش 
 جيب أن يكون احلفاظ على القانون األساسي والدستور؟

هل ميكن احلديث عن حمكمة دستورية عليا، كانت مبثابة الدرع احلامي لقرارات رئيس السلطة 
 الفلسطينية اليت أصدرها يف انتهاك واضح ألحكام القانون األساسي الفلسطيين املعدل؟ 

 
 ابلنواب املعتقلني:خامساً: األحكام املتعلقة  

 

 

ال يوجد نص يف القانون األساسي الفلسطيين املعدل يوضح حكم تغيب أي عضو من أعضاء 
اجمللس التشريعي الفلسطيين عن جلساته أبي مانع مؤقت أو دائم، عدا حالة الوفاة، وال يف قانون  

 الفلسطيين. االنتخاابت الفلسطيين، وال يف النظام الداخلي للمجلس التشريعي 
وقد شهد اجمللس التشريعي الفلسطيين الثاين، حاالت اعتقاالت واسعة مست نوابه ورئيسه  
من قبل االحتالل اإلسرائيلي، ويف ظل  ذلك، ولعدم وجود أي نص دستوري أو قانوين يوضح 
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)حركة محاس( املعتقلون بعمل توكيالت لنواب  كتلة التغيري واإلصالححكم ذلك، قام نواب  
 آخرين، اتبعني للكتلة الربملانية نفسها، حلضور اجللسات الربملانية واإلانبة عنهم. 

دار خالف قانوين حول توكيالت النواب املعتقلني يف سجون االحتالل اإلسرائيلي،  قد  و 
مستندين إىل أنه ال يوجد هلا   ؛هذه التوكيالت غري دستورية وغري قانونيةفاجته البعض إىل أن 

وال يف النظام الداخلي للمجلس التشريعي   املعدل،  يف القانون األساسي الفلسطيين  أي سند 
مستندين إىل أنه ال    ؛إىل أن هذه التوكيالت دستورية وقانونية   اآلخر  البعضالفلسطيين، واجته  

التوكي نص حيظر  وقياسا  يوجد  وأيضا    الت،  املدين،  القانون  الوكالة يف  اجمللس    على  موافقة 
 التشريعي على ذلك ابعتباره أنه صاحب الصالحية يف تنظيم أموره الداخلية. 

ال تفويض "  :إىل قاعدة  التوكيالت غري دستورية وغري قانونية، استنادا  هذه  وحنن نرى أن  
من    نهأ، إال  "بناء على نص دستوري جييز ذلك إال    ة)أو إانبة( يف االختصاصات الدستوري

املمكن اخلروج من هذا اخلالف إبصدار قانون من اجمللس التشريعي جييز إانبة النواب لبعضهم 
الظروف اليت حنياها يف الواقع الفلسطيين، أو تعديل النظام الداخلي  يف ظل   خصوصا  البعض 

 للمجلس التشريعي الفلسطيين مبا جييز ذلك. 

اعتقال عدد من نواب اجمللس التشريعي الفلسطيين 
 من قبل االحتالل اإلسرائيلي
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السياسي   النظام  مكوانت  مجيع  ستواجه  وقانونية كبرية،  دستورية  وإشكاليات  معضالت  أمام  إننا 
التساؤالت اليت تطرح يف ظل  هذا الوضع، ويف مثل هذه  الفلسطيين، قبل االنتخاابت وبعدها، وكثري من  

الظروف، منها ما هو متعلق حبالة االنقسام الفلسطيين، وأسبابه الدستورية والقانونية، ومنها ما هو متعلق  
مبرحلة االنتخاابت القادمة، وغريها يتعلق مبرحلة ما بعد االنتخاابت، واليت ستكون املرحلة األكثر خطرا ،  

توارث العديد من اإلشكاليات  نظرا  ل 
النظام   يف  والقانونية  الدستورية 
يتم   مل  واليت  الفلسطيين،  السياسي 
إجياد هلا أي حل  دستوري أو قانوين،  
تراكمت   أن  إىل  جتاهلها  مت   وإمنا 
 وأصبحت ثقال  كبريا  ال ميكن جتاهله. 

ىت توافقية، للخروج من األزمة  نتمىن أن جند إجاابت دستورية وقانونية، للتساؤالت املطروحة، أو ح 
الدستورية والقانونية اليت أورثها االنقسام الفلسطيين، وذلك أيضا  بعيدا  عن نظام احملاصصات بني األحزاب  

 املختلفة، والذي لن يزيد األمر إال مزيدا  من التعقيد. 
النتخاابت قد تكون  هذه التساؤالت، ال تقلل من أمهية االنتخاابت الفلسطينية، وإمنا نعتقد أن ا 

مدخال  حقيقيا  حلالة التشتت داخل األراضي الفلسطينية، وقد تكون سببا  حقيقيا  من األسباب املؤدية إىل  
 حل  اإلشكاليات املتعلقة حبالة االنقسام الفلسطيين وأيضا  ابلنظام السياسي الفلسطيين. 

أساسية وجوهرية، وهي أن مجيع مكوانت  وقبل أن خنتم، فإنه من الواجب علينا، التأكيد على نقطة  
النظام السياسي الفلسطيين يف ظل  فرتة االنقسام الفلسطيين فقدت شرعيتها الدستورية والقانونية، مما جيعلنا  
نعتقد أن معاملتها على أساس حكم الواقع، أو تطبيق نظرية املوظف الفعلي، سيكون مدخال  اتليا  بعد  

اء آاثر االنقسام الفلسطيين، وبطبيعة احلال، مع بعض التغيريات احلقيقية اليت  االنتخاابت الفلسطينية إلهن 
 تناسب مرحلة ما بعد االنقسام الفلسطيين. 

 وأخريًا: 


