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مقدمة

مقدمة

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني هو �أحد �أعمدة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وقد جرت 

�نتخاباته �الأوىل �صنة 1996، ويقوم ب�صن �لقو�نني و�لرقابة على �ل�صلطة �لتنفيذية.

على  ت�صيطر  �لتي  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  قيادة  بني  ن�صاأت  �لتي  �ل�رش�ع  حالة  ظّل  ويف 

�لت�رشيعي.  �الأغلبية يف �ملجل�ص  �لتي متلك  �ل�صلطة يف غزة  �لرئا�صة، وبني قيادة  من�صب 

�أمر  حما�ص  تقودها  �لتي  �حلكومة  فيها  ح�صمت  �لتي  غزة  قطاع  يف  �الأحد�ث  �إثر  ويف 

�نتظام  عدم  وبعد  ل�صاحلها،   2007 يونيو  حزير�ن/  منت�صف  يف  �لقطاع  على  �ل�صيطرة 

�الجتماعات  وتوقف  و�ل�صفة،  غزة  يف  �الأع�صاء  بكامل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نعقاد 

�مل�صرتكة بني �ل�صفة وغزة، وعدم دعوة رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، �لذي منحه 

يف  �ملجل�ص  وبقاء  لالنعقاد،  �ملجل�ص  �الخت�صا�ص،  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �لد�خلي  �لنظام 

من  قر�ر  ال�صت�صد�ر  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  جلاأت  غزة؛  يف  جزئياً  و�نعقاده  معطالً،  �ل�صفة 

 �ملحكمة �لد�صتورية بحل �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�أ�صبح �لقر�ر حمّل نز�ع منذ �صدوره يف

�لقانون  �إىل  وبالعودة  �ملحكمة،  �صالحيات  �إىل  بالنظر   ،2018 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�الأ�صا�صي لل�صلطة.

�خلالدي  مبارك  �أحمد  �لدكتور  �الأ�صتاذ  يناق�ص  حيث  در��صتني؛  �لكتاب  هذ�  ي�صم 

و�آثاره،  �لت�رشيعي  حّل  يف  �لد�صتورية  �ملحكمة  قر�ر  م�رشوعية  مدى  �الأوىل  �لدر��صة  يف 

�لد�صتور،  على  و�خلروج  �لوطنية  �ل�صلطة  لعمل  و�ل�صيا�صي  �لقانوين  �ملناخ  ويعر�ص 

ر بالقو�عد �لد�صتورية و�لقانونية �لتي مّت �خلروج عليها، و�لتي يقوم �لنظام  بعد �أن ذكَّ

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني عليها نظرياً، كما يعر�ص �ملخالفات �لت�رشيعية للقانون �الأ�صا�صي، 

ويوؤكد وفق فتو�ه �أن حّل �لت�رشيعي هو هدم الأ�ص�ص �لديوقر�طية.

�لرئا�صي  �لقر�ر  قانونية  �لثانية،  �لدر��صة  يف  قا�صم،  فوزي  �أني�ص  �لدكتور  ويناق�ص 

بحّل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، ويعر�ص بع�ص �لتعليقات �لتي �صدرت من بع�ص 

�لد�صتورية،  �ملحكمة  �صالحيات  ويعرَّف  �حلل،  قر�ر  حول  و�ل�صخ�صيات  �لف�صائل 

ويناق�ص �لقر�ر �لتف�صريي �لذي �صدر عن هذه �ملحكمة. ويرى �لدكتور قا�صم �أن ما قام 

به �لرئي�ص حممود عبا�ص )�أبو مازن( باإعالن حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، هو قر�ر ال �أ�صا�ص 
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له يف �لقانون �الأ�صا�صي، �أو �ملمار�صة �لعملية. و�أن قر�ر حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي و�لدعوة 

النتخابات ال بّد و�أن له تد�عياته، وال بّد و�أنها كانت حتت نظر �لرئي�ص وم�صت�صاريه عند 

در��صة �آثار هذ� �لر�أي �لتف�صريي.

و�الأ�صتاذ�ن �خلالدي وقا�صم هما من كبار �خلب�ء �لقانونيني �لفل�صطينيني و�لعرب؛ 

وللتجربة  �لفل�صطيني،  �لقانوين  للرت�ث  نوعية  �إ�صافة  در��صتيهما  تكون  �أن  وناأمل 

�لفل�صطينية؛ وخطوة مهمة نحو ماأ�ص�صة �لعمل �لفل�صطيني على �أ�ص�ص قوية ر��صخة.



 مراجعة

مل�سروعية قرار املحكمة الد�ستورية

حّل الت�سريعي واآثاره
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مراجعة مل�سروعية قرار املحكمة الد�ستورية

حّل الت�سريعي واآثاره

1
�أ. د. �أحمد مبارك �خلالدي

اأوًل: حّل الت�سريعي هدم لأ�س�س الدميوقراطية:

�ملجل�ص  يعد  حيث  �حلديثة،  �لديوقر�طية  �لدولة  �صمات  �أهم  هي  �لديوقر�طية 

�ل�صيادة  قيم  يج�صد  الأنه  �لديوقر�طي،  �ملجتمع  معامل  �أهم  من  )�لبملان(  �لت�رشيعي 

م�صالح  تقرير  يف  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  يف  و�مل�صاو�ة  �ل�صعب  حرية  حتديد  يف  �ل�صعبية 

�الأمر  وهذ�  �مل�صري.  وتقرير  �لتحرر  يف  �لوطني  م�رشوعه  �ختيار  �أهمها  ومن  �ل�صعب، 

يحظى باأهمية خا�صة يف �حلالة �لفل�صطينية، بحكم �حتالل �الأر�ص و�غت�صاب �حلقوق 

حياته،  منط  �صياغة  يف  �ل�صعب  ي�صرتك  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  طريق  فعن  �لفل�صطينية. 

وحتديد �أهد�فه �لوطنية من خالل توجيهه �ل�صيا�صات و�لتاأثري يف �أ�صلوب �حلكم.

كذلك، فاإن �لديوقر�طية �لنيابية �لتي يج�صدها �ملجل�ص �لت�رشيعي كما ي�صميه �لقانون 

�الأ�صا�صي �لفل�صطيني، تتم مب�صاركة �ل�صعب يف �حلياة �ل�صيا�صية، وهذه �مل�صاركة حق لكل 

مو�طن ي�صهم من خالله يف �لتاأثري يف نظام �حلكم من حيث �الأهد�ف و�أ�صلوب حتقيقها، 

بحيث يكون قر�ر �حلاكم يف �لنهاية نتاج م�صاركة جماهريية �صعبية حقيقية ولي�ص تعبري�ً 

عن �إر�دة حاكم فرد �أو فئة م�صيطرة �صيا�صياً.

وتوجيه  �حلكم  �صيا�صات  تقرير  يف  �ل�صعبية  �مل�صاركة  هذه  �أ�صبحت  وديوقر�طياً، 

�لتي من خالل  �ل�صيا�صية،  �الأحز�ب  ورقابة �حلكام ترتبط ب�صكل وثيق بوجود وتعدد 

�أغلبية  �ختيار  على  �حلائز  �حلزب  يفوز  تناف�صية  عملية  يف  �لناخبني  ثقة  لك�صب  �صعيها 

�الأغلبية  لعمل  رقابتها  يف  �الأقلية  حق  مع  �لقو�نني،  حتددها  لفرتة  باحلكم  له  �لناخبني 

دورية  �نتخابات  خالل  من  �ل�صعب  لرقابة  باالإ�صافة  �لعامة،  �مل�صالح  لتحقيق  �حلاكمة 

تتم يف �الأوقات �ملحددة قانوناً يف مناخ من �حلرية �ل�صيا�صية و�حرت�م �لقانون.

م�رشوع  �صياغة  جلنة  ورئي�ص  )�صابقاً(،  �لنجاح  بجامعة  �لقانون  كلية  وعميد  �لد�صتوري،  �لقانون  �أ�صتاذ   
1

�لد�صتور �لفل�صطيني.
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�لتي  ديوقر�طياً  �لد�صتورية  �ملوؤ�ص�صة  هو  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  فاملجل�ص  وعليه، 

�ل�صعب، ليج�صد  �ملقر من قبل نو�ب  �لفل�صطيني،  )�لد�صتور(  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أن�صاأها 

�مل�صاركة �ل�صعبية �لفل�صطينية يف �حلياة �ل�صيا�صية �لعامة عن طريق و�صع نو�ب �ل�صعب 

�ل�صعب،  يختارهم  �لذين  للحكام  �ل�صلطة  و�إ�صناد  �حلكم،  �أدو�ت  تنظم  �لتي  للقو�نني 

وحتديد �خت�صا�صاتهم، ولتنفيذ �ل�صيا�صات �لوطنية الإد�رة �لكيان �ل�صيا�صي )�لدولة(. 

و�ل�صلطة  �لت�رشيعية،  �ل�صلطة  �لثالث:  �لعامة  �ل�صلطات  بني  �لوظيفي  �لف�صل  ينظم  كما 

وكيف  �ملتبادلة،  و�لرقابة  بينها،  �لتعاون  كيفية  ويبني  �لق�صائية،  و�ل�صلطة  �لتنفيذية، 

�ل�صلطات �لثالث جمتمعة كيان �صيا�صي )دولة( و�حد. فال�صعب ينتخب جمل�صه  جت�صد 

�لعامة،  للحياة  �ملنظمة  �لقو�نني  بو�صع  �لت�رشيع  يف  عنه  لينوب  )�لنيابي(  �لت�رشيعي 

و�لتي تنظم طرق �مل�صاركة يف �حلكم و�لرقابة على �حلكام، وخ�صو�صاً �ل�صلطة �لتنفيذية 

�حلاكم  هي  لتكون  �لتنفيذية  لل�صلطة  �الأمر  يرتك  وال  �لقو�نني،  لتلك  تنفيذها  وطريقة 

�ملطلق ت�رشع وتنفذ وتاأمر �لق�صاء لي�رشعن خمالفاتها للد�صتور و�لقو�نني و�لت�رشيعات 

 فذلك يتنافى مع �لقو�عد �الأ�صا�صية للديوقر�طية �لتي �أخذ بها �لقانون �الأ�صا�صي 
2
عامة،

�لفل�صطيني )د�صتور �ل�صلطة �لفل�صطينية(. 

وقد جاءت ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �رشيحة يف �إقر�رها �الأخذ بقو�عد 

�ل�صلطات  م�صدر  �ل�صعب  �أن  من  قرره  ما  ذلك  من  �الأ�صا�صية،  �لديوقر�طي  �لنظام 

مبد�أ  �أ�صا�ص  على  و�لق�صائية  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �ل�صلطات  طريق  عن  ويار�صها 

�لف�صل بني �ل�صلطات، على �لوجه �ملبني يف �لقانون �الأ�صا�صي )�ملادة �لثانية منه �لقانون 

�لقانون  من  �خلام�صة  �ملادة  قررته  ملا  وفقاً  فل�صطني  يف  �حلكم  نظام  و�أن  �الأ�صا�صي(، 

�الأ�صا�صي، نظام ديوقر�طي نيابي يعتمد على �لتعددية �ل�صيا�صية و�حلزبية، وينتخب 

فيه رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �نتخاباً مبا�رش�ً من قبل �ل�صعب، وتكون �حلكومة م�صوؤولة 

�أمام �لرئي�ص و�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. و�أن تويل �ل�صلطة باالنتخاب يكون لفرتة 

حمددة بينتها ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.

وقد حددت �ملادة 36 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �ملدة �لتي يجوز لرئي�ص �ل�صلطة 

�لبقاء يف رئا�صة �ل�صلطة على �لنحو �لتايل: “مدة رئا�صة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية هي 

�أجل  من  �الئتالف  موقع  ع�رش،  �حلادي  �ل�صنوي  �لتقرير   ،2018 فل�صطني   – �لف�صاد  ومكافحة  �لنز�هة  و�قع   
2

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6501.html :لنز�هة و�مل�صاءلة - �أمان، �نظر�



11

مراجعة مل�سروعية قرار املحكمة الد�ستورية

�أربع �صنو�ت، ويحق للرئي�ص تر�صيح نف�صه لفرتة رئا�صية ثانية، على �أن ال ي�صغل من�صب 

�لرئا�صة �أكرث من دورتني متتاليتني”.

47 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني يف �لفقرة �لثالثة مدة �ملجل�ص  كما حددت �ملادة 

�صنو�ت  �أربع  كل  مرة  �النتخابات  وجتري  �نتخابه،  تاريخ  من  �صنو�ت  �أربع  �لت�رشيعي 

ب�صورة دورية. ومل حتدد �ملادة 48 من �لقانون �الأ�صا�صي �أي قيد على جو�ز تكر�ر �نتخاب 

�أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي، وذلك مثل �صائر نظم �لديوقر�طيات يف �لعامل �لديوقر�طي. 

للمجل�ص  �النتخاب  دور�ت  مدة  �الأ�صا�صي  �لقانون  من  �لثالثة  �لفقرة   47 �ملادة  وحددت 

�لت�رشيعي كل �أربع �صنو�ت بن�ص �لفقرة �لثالثة: “3- مدة �ملجل�ص �لت�رشيعي �أربع �صنو�ت 

من تاريخ �نتخابه، وجتري �النتخابات مرة كل �أربع �صنو�ت ب�صورة دورية”. ومل حتدد 

�ملادة 48 من �لقانون �الأ�صا�صي �أي قيد على �لفرت�ت �لتي يكن لع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�أن ير�صح نف�صه لها، وذلك مثل �صائر نظم �نتخاب �الأع�صاء للبملان يف �لنظم �لديوقر�طية. 

�ملجل�ص  والية  مدة  “تنتهي  باأنه:  تقريره  يف  �رشيحاً  مكرر   47 �ملادة  ن�ص  وجاء 

وهو  �لد�صتوري”.  �ليمني  �ملنتخب  �جلديد  �ملجل�ص  �أع�صاء  �أد�ء  عند  �لقائم  �لت�رشيعي 

�لذي كانت  �ملجل�ص �حلايل،  �ل�صابق على  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أدخلها  �لتي  �لتعديالت  من 

�الأغلبية فيه لفتح ومل تكن حما�ص م�صاركة. بل �إن �ملادة 47 مكرر من �لقانون �الأ�صا�صي 

للمجل�ص  �النتخابات  �إجر�ء  عند  �لقائم  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  والية  متتد  �أن  على  ن�صت 

�ملنتخبني  �جلدد  �الأع�صاء  و�أد�ء  �جلديد،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخاب  حني  �إىل  �جلديد 

�ليمني �لد�صتورية. وهذ� �لتعديل للقانون �الأ�صا�صي، باإ�صافة �ملادة 47 مكرر، مّت من قبل 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �ل�صابق �لتي كانت غالبية �أع�صائه من فتح ومل يكن حلما�ص نو�ب من 

بني �أع�صائه.

حما�ص  فيها  وفازت   2006 �أو�ئل  يف  �أجريت  �لتي  �لت�رشيعية  �النتخابات  بعد  ولكن 

باأغلبية كبرية ملقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي، ورف�صت فتح عر�ص حما�ص عليها �مل�صاركة يف 

�حلكومة على �لرغم من �أن حما�ص يكنها ديوقر�طياً ت�صكيل �حلكومة وحدها، �إز�ء ذلك 

�صكلت حما�ص �حلكومة مب�صاركة بع�ص �ل�صخ�صيات �مل�صتقلة. وكان �لرهان على �إمكانية 

�إف�صال �حلكومة �لتي �صكلتها حما�ص، فكانت �أحد�ث غزة �لتي ح�صمت فيها حركة حما�ص 

�الأمر يف قطاع غزة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007، ومنذ ذلك �لوقت مل ينتظم �نعقاد 

�ملجل�ص �لت�رشيعي بكامل �الأع�صاء يف غزة و�ل�صفة، وتوقفت �الجتماعات �مل�صرتكة بني 
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�ل�صفة وغزة، ومل يدع رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، �لذي منحه �لنظام �لد�خلي 

للمجل�ص �لت�رشيعي �الخت�صا�ص بدعوة �ملجل�ص لالنعقاد، وبقي �ملجل�ص يف �ل�صفة معطل 

وينعقد جزئياً يف غزة. وهذ� يعني يف �لنهاية هدم �الأ�ص�ص �لديوقر�طية لل�صلطة.

�جتماعات  تعليق  �إىل  �أدت  �لتي  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �الإ�صكالية  وترد 

�لت�رشيعية  �ملخالفات  �إىل  باالإ�صافة  حلله،  متهيد�ً  وغزة  �ل�صفة  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

و�لعملية للقانون �الأ�صا�صي �ملتمثلة يف �النحر�ف �لت�رشيعي للمجل�ص �لت�رشيعي �ل�صابق 

�النتخابات  بنتائج  �اللتز�م  وعدم  �الأ�صا�صي،  �لقانون  خالف  د�خلياً  نظاماً  و�صع  �لذي 

�مل�صاركة  �لت�رشيعية، ورف�صها  �النتخابات  نتائج  �لتعامل مع  �لت�رشيعية، ورف�ص فتح 

يف �حلكومة، و�أخذ رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية الخت�صا�صات �ل�صلطة �لت�رشيعية )�ملجل�ص 

يديه،  بني  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �خت�صا�صات  جانب  �إىل  وجمعها  �لفل�صطيني(  �لت�رشيعي 

وتعطيل �ملجل�ص �لت�رشيعي عملياً بعدم دعوته لالنعقاد، �الأمر �لذي يعد هدماً لالأ�ص�ص 

�لديوقر�طية للنظام �ل�صيا�صي لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية.

لل�صلطة  �لقانوين  �ملناخ  �نحر�ف  يف  �أثَّر  �صيا�صياً  مناخاً  عدة  عو�مل  �صكلت  وهكذ� 

�لوطنية وخروجها على �أحكام �لقانون �الأ�صا�صي و�الأ�ص�ص �لديوقر�طية �لتي و�صعتها 

لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وهو ما �صنحاول بيانه.

ال�سلطة  لعمل  وال�سيا�سي  القانوين  املناخ   ثانيًا: 

                 الوطنية واخلروج على الد�ستور:

بحل  �لد�صتورية  �ملحكمة  قر�ر  ظله  يف  �صدر  �لذي  و�ل�صيا�صي  �لقانوين  �ملناخ  لبيان 

مّت  �لتي  بعامة  و�لقانونية  �لد�صتورية  بالقو�عد  نذّكر  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

يف  ونوجزها  نظرياً،  عليها  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  يقوم  و�لتي  عليها،  �خلروج 

�لنقاط �لتالية:

�ل�صلطة  و�خت�صا�صات  تكوين  ينظم  نظرياً  فل�صطيني،  )د�صتور(  �أ�صا�صي  قانون 

د�صتورية  بطرق  الحقاً  تعديالت  عليه  و�أدخل   2002 �صنة  �صدر  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�صنبني  كما  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  �لد�خلي  �لنظام  يف  جاء  كما  د�صتورية،  غري  و�أخرى 

الحقاً، وقد ذكر يف �لقانون �الأ�صا�صي �الأحكام �لتالية:
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ويار�صها  �ل�صلطات  م�صدر  “�ل�صعب  �الأ�صا�صي  �لقانون  من  �لثانية  للمادة  وفقاً   .1

�أ�صا�ص مبد�أ �لف�صل بني  �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية على  �ل�صلطات  عن طريق 

�ل�صلطات على �لوجه �ملبني يف هذ� �لقانون �الأ�صا�صي”.

نظام  فل�صطني  يف  �حلكم  “نظام  �الأ�صا�صي:  �لقانون  من  �خلام�صة  �ملادة  وتقول   .2

ديقر�طي نيابي يعتمد على �لتعددية �ل�صيا�صية و�حلزبية ...”.

�أ�صا�ص �لقانون  �صيادة  “مبد�أ  �الأ�صا�صي:  �لقانون  من  �ل�صاد�صة  �ملادة  لن�ص  ووفقاً   .3 

و�لهيئات  و�الأجهزة  �ل�صلطات  جميع  للقانون  وتخ�صع  فل�صطني،  يف  �حلكم 

و�ملوؤ�ص�صات و�الأ�صخا�ص”.

ووفقاً للمادة 103 من �لقانون �الأ�صا�صي: “1. ت�صكل حمكمة د�صتورية عليا بقانون   .4

وتتوىل �لنظر يف:

  �أ. د�صتورية �لقو�نني و�للو�ئح �أو �لنظم وغريها.

ب. تف�صري ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي و�لت�رشيعات.

ج. �لف�صل يف تنازع �الخت�صا�ص بني �جلهات �لق�صائية، وبني �جلهات �الإد�رية ذ�ت 

�الخت�صا�ص �لق�صائي”.

15 عاماً، ويف ظّل �النق�صام بني  2002 بحو�يل  وبعد �صدور �لقانون �الأ�صا�صي �صنة 

�أثناء �ل�رش�ع ال�صرتد�د �ل�صلطة يف غزة ل�صيطرة ر�م �هلل، مّت ت�صكيل  ر�م �هلل وغزة، ويف 

�صنو�صحها  �الأ�صا�صي  للقانون  خمالفة  بطريقة   2016 �صنة  �لعليا  �لد�صتورية  �ملحكمة 

�أي بعد حو�يل   2006 �لد�صتورية �صنة  للمحكمة  الحقاً. وكذلك كان قد مّت و�صع قانون 

خم�ص �صنو�ت على �لن�ص يف �لقانون �الأ�صا�صي على و�صع قانون للمحكمة �لد�صتورية، 

د�صتورية  غري  تعديالت  عليه  �أدخلت  ثم  �الأ�صا�صي،  للقانون  خمالفات  تت�صمن  وقد 

�لنظام  �الأ�صا�صي(  )�لقانون  د�صتور  قلبت  �لتي  �ملخالفات  وجنمل  الحقاً.  �صنذكرها 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني ر�أ�صاً على عقب؛ وبيان ذلك يف �الآتي:

خمالفات ت�رشيعية للقانون الأ�شا�شي:

تعددت مو�طن �ملخالفات للقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني نذكر �أهمها:

خمالفات يف �صكل قو�نني متت من خالل قانون �ملحكمة �لد�صتورية، و�أخرى خمالفات   •
و�أخرى  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدرها  بقو�نني  وقر�ر�ت  مر��صيم  �صكل  يف 
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وفقاً  �إ�صد�رها  �إجر�ء�ت  تكتمل  مل  غزة  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  فرع  �أ�صدرها  قو�نني 

للقانون �الأ�صا�صي بفعل �النق�صام ورف�ص �ل�صلطة يف ر�م �هلل لها.

خمالفات وردت يف �لنظام �لد�خلي للمجل�ص �لت�رشيعي �صنو�صحها الحقاً.  •
تناق�ص قر�ر�ت �ملحكمة �لد�صتورية يف تف�صريها لن�صو�ص بعينها يف �لقانون �الأ�صا�صي.  •

1. خمالفات بقوانني للقانون الأ�شا�شي:

�الأ�صا�صي  �لقانون  ب�صاأنها يف  �لتي وردت  للقو�عد  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  خمالفة   •
�لفل�صطيني وخ�صو�صاً ما جاء يف �ملادة 24 من قانون �ملحكمة �لد�صتورية رقم 3 ل�صنة 

�ملادة  ن�ص  يف  ورد  حيث  �الأ�صا�صي.  �لقانون  من   103 �ملادة  الأحكام  باملخالفة   2006

يلي: مبا  غريها  دون  �ملحكمة  “تخت�ص  يلي:  ما  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  من   24 

1. �لرقابة على د�صتورية �لقو�نني و�الأنظمة”. وقد عدل هذ� �لن�ص ما ذكرته �لفقرة �أ من 

�ملادة 103 من �لقانون �الأ�صا�صي �لتي ن�صت على �أن �ملحكمة �لد�صتورية تتوىل �لنظر 

�لد�صتورية  �لنظم وغريها، وبالتايل قانون �ملحكمة  �أو  �لقو�نني و�للو�ئح  يف د�صتورية 

�أ�صقط �خت�صا�صها بالنظر يف �للو�ئح وغريها، وهذ� فيه تعديل للقانون �الأ�صا�صي بغري 

�لقانون  �أحكام هذ�  �لقانون �الأ�صا�صي باأن ال تعدل  120 من  �لطريق �لذي بينته �ملادة 

�الأ�صا�صي �ملعدل �إال مبو�فقة �أغلبية ثلثي �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.

حقوق  حول  �لتنازع  حال  يف  و�لقو�نني  �الأ�صا�صي  �لقانون  ن�صو�ص  تف�صري   .2“
�أ�صاف  �لن�ص يف قانون �ملحكمة  �لثالث وو�جباتها و�خت�صا�صاتها”. وهذ�  �ل�صلطات 

وعدل ما ورد يف �لفقرة ب من �ملادة 103 من �لقانون �الأ�صا�صي، حيث ��صتبدل قانون 

يف  �لو�رد  �لت�رشيعات  تف�صري  يف  �لد�صتورية  �ملحكمة  �خت�صا�ص  �لد�صتورية  �ملحكمة 

�لقانون �الأ�صا�صي وقيد �خت�صا�صها بتف�صري �لقو�نني، ومعلوم �أن �لت�رشيعات �أعم من 

�لقو�نني تخت�ص  �للو�ئح و�لنظم و�لقر�ر�ت، وحتى  �لقو�نني حيث ت�صمل �لت�رشيعات 

و�جباتها  على  بينها  فيما  �لثالث  �ل�صلطات  تنازع  حال  يف  فقط  بتف�صريها  �ملحكمة 

و�خت�صا�صاتها.

يقرره  مل  جديد�ً  �خت�صا�صاً  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  من   24 �ملادة  �أ�صافت  كذلك 

لها �لقانون �الأ�صا�صي، وهو �أن �ملحكمة �لد�صتورية تخت�ص: “بالف�صل يف �لنز�ع �لذي 

يقوم ب�صاأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�صني �صادر �أحدهما من جهة ق�صائية �أو جهة 

ذ�ت �خت�صا�ص ق�صائي، و�الآخر من جهة �أخرى منها”. وهذ� �لن�ص مل يرد �أ�صل له يف 

�لقانون �الأ�صا�صي، كما �أنه مل يحدد ما �إذ� كان تناق�صهما ر�جع الأمر د�صتوري وهذ� 
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فيه �مل�صا�ص باخت�صا�ص جهة ق�صائية �أخرى كمحكمة �لتمييز، �الأمر �لذي من �ملمكن 

معه �أن ينتج تنازعاً مع �ملحكمة �لد�صتورية.

قر�ر�ت بقو�نني خمالفة للقانون �الأ�صا�صي �أ�صدرها رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية؛ منها مع   •
وجود �ملجل�ص �لت�رشيعي وقبل �نق�صام �صنة 2007، و�أخرى بعد ذلك نذكر منها:

مقاعد  باأغلبية  حما�ص  وفوز   2006 �صنة  عقدت  �لتي  �لت�رشيعية  �النتخابات  بعد     �أ. 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، �أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة قر�ر�ت بقو�نني يف �صباط/ فب�ير 2006، 

على �لرغم من وجود �صلطة ت�رشيعية منتخبة مثل:

• قر�ر بقانون رقم 1 ل�صنة 2006 ب�صاأن �قرت�ع رجال �ل�رشطة.

• قر�ر بقانون رقم 2 ل�صنة 2006 ب�صاأن �ل�صلطة �لق�صائية. 

• قر�ر بقانون رقم 3 ل�صنة 2006 ب�صاأن تعديل قانون �ل�رشكات. 

• قر�ر بقانون رقم 4 ل�صنة 2006 ب�صاأن قانون �النتخابات �لعامة.

• قر�ر بقانون رقم 5 ل�صنة 2006 ب�صاأن ت�صكيل �ملحاكم �لق�صائية.

• قر�ر بقانون رقم 6 ل�صنة 2006.

• قر�ر بقانون رقم 1 ل�صنة 2007 ب�صاأن قانون �النتخابات.

• قر�ر بقانون رقم 9 ل�صنة 2007 �صدر يف �آب/ �أغ�صط�ص 2007.

و�إىل جانب ما تقدم، هناك قر�ر�ت بقو�نني �صدرت بعد �أحد�ث �صنة 2007 يف غزة  ب. 

�لقر�ر  �الأ�صا�صي متثل يف  �لقانون  �أبرزها يف خمالفة  �ل�صفة، نذكر منها  و�أثرها يف 

بقانون رقم 19 ل�صنة 2017 بتعديل قانون �ملحكمة �لد�صتورية �لذي كان �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �أ�صدره يف �صنة 2006 مبو�فقة �لكل �لفل�صطيني، حيث �ألغى ذلك �لقر�ر 

�ملو�د 3، و15، وعدَّل �ملو�د 2، و4، و9، و13، و14، و21، و23، و24، و25، و27، 

و31، و32، و33، و34، و35، و49، و53. فهذ� قر�ر عدل قانون من �صلطة د�صتورية 

�أ�صيلة خمولة وحدها بالت�رشيع. كل ما تقدم جعل مبد�أ �لف�صل بني �ل�صلطات �لتي 

ن�صت عليه �ملادة �لثانية من �لقانون �الأ�صا�صي ال وجود له يف �لو�قع.

2. خمالفات يف نظام املجل�س الت�رشيعي الداخلي للقانون الأ�شا�شي:

ال  “مبا  �أنه:  47 على  �ملادة  �لثانية من  �لفقرة  �لفل�صطيني يف  �الأ�صا�صي  �لقانون  ن�ّص 

�أحكام هذ� �لقانون، يتوىل �ملجل�ص �لت�رشيعي مهامه �لت�رشيعية و�لرقابية  يتعار�ص مع 

على �لوجه �ملبني يف نظامه �لد�خلي”. 
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وكذلك ن�صت �ملادة 51 من �لقانون �الأ�صا�صي على �أن “يقبل �ملجل�ص ��صتقالة �أع�صائه، 

وي�صع نظامه �لد�خلي وقو�عد م�صاءلة �أع�صائه، مبا ال يتعار�ص مع �أحكام هذ� �لقانون 

�الأ�صا�صي، و�ملبادئ �لد�صتورية �لعامة...”.

يف  �ل�صلطة  رئي�ص  �صالحية   52 �ملادة  يف  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  وح�رش 

عالقته بالدعوة الجتماعات �ملجل�ص �لت�رشيعي فقط بعد �نتخاب جمل�ص ت�رشيعي جديد 

�الأوىل للمجل�ص، ويلقي  �لعادية  �لدورة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  “يفتتح رئي�ص  باأن 

بيانه”. الأنه بعد �نتخاب جمل�ص ت�رشيعي جديد وقبل �جتماعه ال يكون له رئي�ص يدعوه 

�ملختلفة.  �لنظم  يف  به  �ملعمول  وهو  �لدولة(  )رئي�ص  �ل�صلطة  رئي�ص  فيدعوه  لالجتماع 

يف  �ملجل�ص  ينتخب  حيث  �صناً  �الأع�صاء  �أكب  برئا�صة  له  �جتماع  �أول  �ملجل�ص  ويجتمع 

 50 �ملادة  عليه  تن�ص  ما  ذلك  لل�رش،  و�أميناً  للرئي�ص  ونائبني  رئي�صاً  �الأول  �الجتماع  هذ� 

�أول �جتماع له رئي�صاً ونائبني  “ينتخب �ملجل�ص يف  �أن:  �لقانون �الأ�صا�صي بتقريرها  من 

للرئي�ص و�أميناً لل�رش يكونون هيئة مكتب رئا�صة �ملجل�ص...”.

للقانون  خمالفات  عدة  ت�صمن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �لد�خلي  �لنظام  لكن 

�الأ�صا�صي وبيانها كاالآتي:

جاء ن�ص �ملادة 16 من نظام �ملجل�ص �لت�رشيعي �لد�خلي باملخالفة للقانون �الأ�صا�صي 

بالن�ص على �أن:

يعقد �ملجل�ص بدعوة من رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية دورته �لعادية �ل�صنوية على 

�آذ�ر  �الأ�صبوع �الأول من �صهر  �أ�صهر، تبد�أ �الأوىل يف  �أربعة  فرتتني مدة كل منها 

)مار�ص( و�لثانية يف �الأ�صبوع �الأول من �صهر �أيلول ]�صبتمب[، �أو يف دورة غري 

�أع�صاء  �أو من ربع  عادية بدعوة من رئي�صه بناء على طلب من جمل�ص �لوزر�ء 

�ملجل�ص، فاإذ� مل يدع رئي�ص �ملجل�ص �إىل مثل هذ� �الجتماع يعتب �الجتماع منعقد�ً 

حكماً باملكان و�لزمان �ملحددين يف طلب �أع�صاءه �أو طلب جمل�ص �لوزر�ء.

�لقانون  51 و52 من  للمادتني  �لد�خلي خمالفتها  �لنظام  16 من  �ملادة  وي�صجل على 

�الأ�صا�صي:

51 قيَّدت �لنظام �لد�خلي للمجل�ص باأن ال يتعار�ص مع �لقانون �الأ�صا�صي  1. فاملادة 

للمجل�ص  �لد�خلي  �لنظام  من   16 �ملادة  لكن  �لعامة،  �لد�صتورية  و�ملبادئ  �لفل�صطيني 

�ل�صلطة  رئي�ص  �إىل  ومنحته  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  �خت�صا�ص  �صلبت  �لت�رشيعي، 
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باملخالفة للقانون �الأ�صا�صي، وقل�صت �صالحيات رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �لدعوة �إىل 

دورة غري عادية للمجل�ص، وذلك ب�رشط �أن يطلب جمل�ص �لوزر�ء عقد �جتماع للمجل�ص يف 

دورة غري عادية �أو يطلب ذلك ربع �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي. 

تقلي�ص  يف  �لنظام  لذلك  �إمعاناً  يعد  للمجل�ص،  �لد�خلي  �لنظام  يف  �لن�ص  وهذ�   .2

�صالحيات رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، يو�صح ذلك �أنه �أورد حكماً يف �لدعوة لدورة غري 

�لعادية  �لدورة  حال  يف  �ملهم  �حلكم  ذلك  و�أهمل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  الجتماع  �لعادية 

الجتماع �ملجل�ص وهو �أن �الجتماع غري �لعادي: “ينعقد حكماً �إذ� مل يدع رئي�ص �ملجل�ص 

�أع�صاء  ربع  �أو  �لوزر�ء  جمل�ص  طلب  يف  �ملحدد  �ملوعد  يف  لالنعقاد  �ملجل�ص  �لت�رشيعي 

16 من �لنظام �لد�خلي للمجل�ص �لت�رشيعي مثل هذ� �لن�ص  �أوردت �ملادة  �ملجل�ص”. ولو 

]مار�ص[ و�أيلول  �آذ�ر  �لت�رشيعي )يف  �لعادية للمجل�ص  �ل�صنوية  يف حالة دورتي �النعقاد 

]�صبتمب[(، ملا متكن رئي�ص �ل�صلطة من تعليق �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي ملا يزيد عن عقد 

من �لزمن الأ�صباب �صيا�صية.

�الأ�صا�صي ما ن�صت  �لقانون  للمجل�ص  �لد�خلي  �لنظام  16 من  �ملادة  3. كذلك خالفت 

عليه �ملادة 52، �لتي ح�رشت �خت�صا�ص رئي�ص �ل�صلطة يف �أن يفتتح �لدورة �لعادية �الأوىل 

للمجل�ص، و��صتبدلت ذلك باأن جعلت �نعقاد �ملجل�ص معلق بدعوة رئي�ص �ل�صلطة له بن�صها 

على  �ل�صنوية  �لعادية  دورته  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  من  بدعوة  �ملجل�ص  “يعقد  على: 

فرتتني، مدة كل منها �أربعة �أ�صهر، تبد�أ �الأوىل يف �الأ�صبوع �الأول من �صهر �آذ�ر )مار�ص(، 

و�لثانية يف �الأ�صبوع �الأول من �صهر �أيلول ]�صبتمب[...”.

�لقانون  من   52 �ملادة  عليه  ن�صت  مبا  �لد�خلي  �لنظام  من   16 �ملادة  تكتِف  مل   .4

�الأوىل  �لعادية  �لدورة  يف  لالفتتاح  �ملجل�ص  يدع  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  من  �الأ�صا�صي، 

�الأ�صا�صي،  للقانون  خمالفاً  جديد�ً  حكماً  �أ�صافت  بل  �جلديد،  �ملجل�ص  �نتخاب  بعد 

حدد  �لذي  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  يرد  مل  جديد�ً  �خت�صا�صاً  �ل�صلطة  رئي�ص  �إىل  و�أ�صندت 

رئي�ص  “يار�ص  �الأ�صا�صي:  �لقانون  من   38 �ملادة  مبوجب  �لرئي�ص  �خت�صا�صات 

لكن  �لقانون”.  هذ�  يف  �ملبني  �لوجه  على  �لتنفيذية  ومهامه  �صلطاته  �لوطنية  �ل�صلطة 

وحده،  �الخت�صا�ص  �ل�صلطة  رئي�ص  و�أعطى  �الأ�صا�صي،  �لقانون  عدل  �لد�خلي  �لنظام 

مار�ص �آذ�ر/  يف  و�لعادية  �ل�صنوية  دورتيه  يف  لالنعقاد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  دعوة   يف 

و�أيلول/ �صبتمب.
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وهناك فرق بني �لدورة �لعادية �الأوىل �لتي تكون بعد �نتخاب جمل�ص ت�رشيعي جديد، 

وبني �لدورة �لعادية �ل�صنوية، و�لتي تنظم �نعقاد �ملجل�ص يف دور�ته �لعادية طو�ل مدة 

واليته.

�ملجل�ص  النعقاد  �لدعوة  بجعل  �ملختلفة  �لديوقر�طيات  يف  �لد�صاتري  وتاأخذ 

للمجال�ص  خمتلفة  ت�صميات  وهي  �الأمة  جمل�ص  �أو  �لبملان  �أو  )�لت�رشيعي  �لنيابي 

�لدعو�ت  �أما  �لدولة،  لرئي�ص  �الأوىل  �لعادية  �لدورة  يف  بالت�رشيع(  �ملخت�صة  �ملنتخبة 

و�ملكان  �لزمان  يف  حكماً  وتنعقد  �ملجل�ص،  فلرئي�ص  �ل�صنوية  �لعادية  �لدورة  يف  لالنعقاد 

101(، و�لد�صتور �الأردين �لد�صتور �مل�رشي )�ملادة   �ملحددين. ونذكر على �صبيل �ملثال 

�لثاين(،  )�لف�صل  �لتون�صي  و�لد�صتور   ،)118 )�ملادة  �جلز�ئري  و�لد�صتور   ،)78 )�ملادة 

�لفل�صطيني )�ملادة  �لد�صتور  �أخذ به م�رشوع  53(، وهو ما  و�لد�صتور �ملوريتاين )�ملادة 

142، و145(.

للمجل�ص  �لد�خلي  �لنظام  115 من  �ملادة  للمجل�ص يف  �لد�خلي  �لنظام  5. كذلك خالف 
�لت�رشيعي ما ن�صت عليه �ملادة 118 من �لقانون �الأ�صا�صي، وتو�صيح ذلك:

جاء يف ن�ص �ملادة 115 من �لنظام �لد�خلي للمجل�ص �لت�رشيعي: “...يلغي هذ� �لنظام 

�أية ت�رشيعات �أو �أنظمة بهذ� �ل�صدد كانت �صارية �ملفعول يف فل�صطني قبل �صدوره”. وهذ� 

�حلكم خالف ن�ص �ملادة 118 من �لقانون �الأ�صا�صي �لتي تقرر: “فيما ال يتعار�ص و�أحكام 

يف  بها  �ملعمول  و�لقر�ر�ت  و�للو�ئح  �لقو�نني  �صارية  تظل  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  هذ� 

فل�صطني قبل �لعمل بهذ� �لقانون �إىل �أن تعدل �أو تلغى وفقاً للقانون”.

و�إذ� مل تكن هناك �إ�صكالية يف �أن يعدل �لنظام �لد�خلي للمجل�ص نظاماً د�خلياً �أو الئحة 

يف  يعلوه  قانوناً  يلغي  �أن  د�صتورياً  يكنه  ال  للمجل�ص  �لد�خلي  �لنظام  فاإن  قر�ر�ت،  �أو 

�لتدرج �لت�رشيعي وهو �لقانون �الأ�صا�صي.

وهكذ�، فاإن �لنظام �لد�خلي للمجل�ص �لت�رشيعي قد خالف �لقانون �الأ�صا�صي، باأن عدل 

باإ�صافة �أحكام �إىل �لقانون �الأ�صا�صي باملخالفة الأحكام �ملادة 120 من �لقانون �الأ�صا�صي 

�لتي تن�ص على �أن: “ال تعدل �أحكام هذ� �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل �إال مبو�فقة �أغلبية ثلثي 

�أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني”.

�ملجل�ص  �نعقاد  رهن  �الأ�صا�صي  للقانون  مبخالفته  �لد�خلي  �لنظام  �أن  بينا  وكما 

�صيا�صية  الأ�صباب  �لذي  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  من  بدعوة  �لت�رشيعي 
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�أهمها �ختالف توجهه �ل�صيا�صي �ملعتمد على مهادنة �الحتالل، ورف�ص �لكفاح �مل�صلح، 

حقوق  ال�صرتد�د  ك�صبيل  فقط  �ل�صلمية  باملفاو�صات  و�الإيان  �ل�صلمية،  غري  و�ملقاومة 

حمدودة لل�صعب �لفل�صطيني، لذلك مل يدع رئي�ص �ل�صلطة �ملجل�ص �لت�رشيعي لالنعقاد منذ 

حو�يل 11 عاماً منذ 2007، مما �أدى �إىل تعطيل �ل�صلطة �لت�رشيعية مبعنى �أن �حلل كان بيد 

رئي�ص �ل�صلطة؛ باأن يدع �ملجل�ص �لت�رشيعي لالنعقاد، ال �أن يبحث عن حيلة قانونية غري 

د�صتورية حلل جمل�ص منتخب من �ل�صعب وي�صكل جوهر �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني.

عن  وبعد�ً  تطرفاً  �أكرث  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  �أ�صبح  �أن  ذلك  على  ترتب  وقد 

�لديوقر�طية �لتي من �أهم �أ�ص�صها �لف�صل بني �ل�صلطات و�أكرث قرباً من �لنظم �ل�صمولية، 

يف  �الأردين  �لد�صتور  من   78 �ملادة  فمثالً  منه:  تقدماً  �أكرث  �مللكية  �لنظم  بع�ص  و�صارت 

�لفقرة �لثانية منها تن�ص على �أنه: “�إذ� مل يدع جمل�ص �الأمة �إىل �الجتماع مبقت�صى �لفقرة 

�ل�صابقة )�لتي ن�صت على �أن يدعو �مللك جمل�ص �الأمة لالنعقاد يف دورته �لعادية يف �ليوم 

�الأول من ت�رشين �الأول ]�أكتوبر[( فيجتمع من تلقاء نف�صه كما لو كان قد دعى مبوجبها”.

وبدالً من �أن يدع رئي�ص �ل�صلطة �ملجل�ص �لت�رشيعي لالنعقاد، وهو �لذي �أعطاه �لنظام 

�لد�خلي للمجل�ص �لت�رشيعي �إمكانية دعوة �ملجل�ص �لت�رشيعي لالنعقاد، تعالت �أ�صو�ت 

يف فتح ال�صتخد�م �ملناد�ة بحل �ملجل�ص �لت�رشيعي �أد�ة يف �ل�رش�ع على �ل�صلطة، وو�صل 

�الأمر �إىل طلب �ملجل�ص �لثوري لفتح من �ملجل�ص �لوطني ورئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �أن يحل 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، وذلك بالرغم من �أن غالبية �لقانونيني �أكدو� �أنه ال يجوز حّل �ملجل�ص 

�لت�رشيعي وفقاً للقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني. 

يدعم �لر�أي بعدم جو�ز حل �ملجل�ص �لت�رشيعي �أن �لنظم �لد�صتورية �ملقارنة تدعم هذ� 

�لر�أي، حيث �لو�صع يف هذه �مل�صاألة يتمثل يف �جتاهني:

�الأول: من �لنظم �لد�صتورية ما ين�ص على �إمكانية حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي )�لنيابي �أو 

�لت�رشيعي بت�صمياته �ملختلفة( مع �لرجوع �إىل �ل�صعب، الإعادة �نتخاب جمل�ص جديد مثل 

�لد�صتور �الأردين يف �ملادة 73 منه.

)�ملجل�ص  �لبملان  حّل  �إمكانية  على  تن�ص  ال  عديدة  �أخرى  د�صتورية  ونظم  �لثاين: 

لتجديد  �لوحيدة  �لو�صيلة  هي  �النتخابات  و�إجر�ء  �الأمريكي.  �لد�صتور  مثل  �لنيابي( 

�ملجل�ص �لنيابي.
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ويف فل�صطني �لقانون �الأ�صا�صي يف �لظروف �لعادية ال جند فيه ن�صاً على �إمكانية حّل 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، و�لو�صع فيه هو ما جاء يف ن�ص �ملادة 47 مكرر من �لقانون �الأ�صا�صي 

من بقاء والية �ملجل�ص �لت�رشيعي �إىل حني �نتخاب جمل�ص ت�رشيعي جديد و�أد�ء �أع�صاء 

 113 �ملادة  �لظروف �ال�صتثنائية جاء ن�ص  �لد�صتورية. وحتى يف  �ليمني  �ملجل�ص �جلديد 

تعطيله  �أو  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حّل  يجوز  “ال  باالآتي  �الأ�صا�صي  �لقانون  من 

خالل فرتة حالة �لطو�رئ �أو تعليق �أحكام هذ� �لباب”.

�أن  قررت  �لتي   ،120 �ملادة  عليه  ن�صت  ما  وفق  �إال  �الأحكام  هذه  تعديل  يجوز  وال 

�ملجل�ص  �أع�صاء  ثلثي  �أغلبية  مبو�فقة  �إال  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  هذ�  �أحكام  تعدل  ال 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني.

 ثالثًا: مدى م�سروعية قرار املحكمة الد�ستورية بحل 

               املجل�س الت�سريعي:

يف ظّل �رش�ع رئا�صة �ل�صلطة �لوطنية وحركة فتح يف ر�م �هلل ال�صرتد�د �صلطة �حلكم 

�لتي حتولت  ديوقر�طياً باالنتخاب �إىل حركة حما�ص، ويف �أجو�ء �ملناخ �ل�صيا�صي �لذي 

�صاعد على �النحر�ف بالقو�نني ودمج �ل�صلطتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية بيد رئي�ص �ل�صلطة 

متهيد�ً  د�صتورياً(  بالت�رشيع  �ملخت�صة  )�ل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  وتهمي�ص  �لوطنية 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  جلاأت  لذلك  �الأ�صا�صي،  للقانون  باملخالفة  ولو  ق�صائي  بغطاء  حلله 

باملحكمة  فزجت  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  حلل  �لد�صتورية  �ملحكمة  ��صتخد�م  �إىل  �هلل  ر�م  يف 

�لد�صتورية يف خ�صم �ل�رش�ع على �ل�صلطة، وجعلت �ملحكمة �لد�صتورية تت�صدى للف�صل 

يف �أمر لي�ص من �خت�صا�صاتها �لتي حددتها �ملادة 103 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني 

�لتي �صبق بيانها، و�لتي �أ�صدرت حكمها مت�صياً مع �الإر�دة �ل�صيا�صية لل�صلطة يف ر�م �هلل، 

و�نطوى ذلك �حلكم على َعَو�ٍر يجعله يف حكم �لقر�ر �ملنعدم لتجاوزه للقانون �الأ�صا�صي، 

و�حلكم  يف �أمر لي�ص من �خت�صا�صه باإجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية وجتاهل �لنظر فيمن 

�لذي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  الجتماعات  �لدعوة  بو�جبات  يقوم  وال  �لقائم،  �ملجل�ص  يعطل 

كلفه بالقيام بها �لقو�عد �لقانونية �لو�ردة يف �لنظام �لد�خلي للمجل�ص �لت�رشيعي، ويتمثل 

ذلك �لعو�ر �لذي حلق بقر�ر �ملحكمة �لد�صتورية بحل �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �الآتي:
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 1. تنـاق�س املحكمـة الد�شتورية مع نف�شـها يف تف�شـري الن�س القـانـوين 
           ذاتــه:

 47 للمادة   2016 3 ل�صنة  �لتف�صريي رقم  �لد�صتورية ذ�تها يف قر�رها  كانت �ملحكمة 

�أع�صاء �ملجل�ص  �أد�ء  �إىل حني  �لت�رشيعي متتد  �أن والية �ملجل�ص  �إىل  �نتهت  و47 مكرر قد 

فر�غ  يف  �لوقوع  عدم  يف  للم�صلحة  ��صتناد�ً  �لد�صتورية،  �ليمني  �جلديد  �لت�رشيعي 

�لذي  وهذ�  قاهرة.  لظروف  �ليمني  �أد�ء  من  �جلدد  �الأع�صاء  يتمكن  ال  قد  �إذ  ت�رشيعي، 

تاأكيد�ً  مكرر   47 للمادة   2016 ل�صنة   3 رقم  �لتف�صريي  قر�رها  يف  �ملحكمة  �إليه  ذهبت 

�ملجل�ص  “تنتهي مدة والية  �أن  �ملادة حني ن�ص على  �مل�رشع من هذه  تغيَّاها  �لتي  للغاية 

فهذه  �لد�صتوري”.  �ليمني  �ملنتخب  �جلديد  �ملجل�ص  �أع�صاء  �أد�ء  عند  �لقائم  �لت�رشيعي 

�لفر�صية لي�صت خيالية وجتربة �ملجل�ص �لت�رشيعي �ل�صابق يف �لذ�كرة، فقد بقي �ملجل�ص 

 �لت�رشيعي �الأول الأكرث من ع�رش �صنو�ت، ولهذ� كانت تلك �لوقائع و�لظروف ور�ء فكرة

�ملادة 47 مكرر.

يف  �لتف�صريي  قر�رها  يف  �إليه  ذهبت  فيما  ر�أيها  على  �نقلبت  �لد�صتورية  �ملحكمة  لكن 

�لطلب رقم 10 ل�صنة 2018، فقامت بتاأويل ذ�ت ن�ص �ملادة وف�رشته مبا يناق�ص تف�صريها 

حتت  فل�صطني  لظروف  حت�صباً  ي�صعها  �مل�رشع  جعلت  �لتي  �لغاية  ويتجاهل  �ل�صابق، 

�الحتالل، وحتكمه يف �ل�صماح باإجر�ء �النتخابات، و�عتقاله للمر�صحني وللنو�ب، وهي 

�لوقائع �لتي ��صتندت �إليها �ملحكمة يف تف�صريها بالقر�ر رقم 3 ل�صنة 2016. لكن �لغريب 

يف �لتف�صري �ملناق�ص للن�ص ذ�ته وبقاء �لظروف نف�صها �أنه ذهب بعيد�ً لن�ص ال يحتاج �إىل 

تف�صري، وقامت �ملحكمة بتاأويل قلب �لغاية من و�صع �لن�ص، وقررت �أن �لن�ص ال ينطبق 

ال  مكرر   47 �ملادة  و�أن  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  �لدورية  �النتخابات  �إجر�ء  عدم  حالة  يف 

تنطبق �إال يف ظل وجود جمل�صني، جمل�ص تنتهي واليته �لقانونية وجمل�ص جديد منتخب. 

و�لغريب يف �الأمر، �أنه وقت �أن ف�رشت �لن�ص �صنة 2016 مل يكن هناك جمل�صني ومل جترى 

�نتخابات دورية ت�رشيعية �أو رئا�صية، وهذ� �لتف�صري للمادة 47 يف �لطلب 10 ل�صنة 2018 

هو يف �لو�قع تاأويل لن�ص و��صح ال يحتاج �إىل تف�صري ومن �صاأنه �أن يلغي ن�ص �ملادة بغري 

�لطريق �لد�صتوري �لذي ن�ص عليه �لقانون �الأ�صا�صي يف �ملادة 120 منه.
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 2. التطبيق الناق�س للمادة 13 من القرار بقانون رقم 19 ل�شنة 2017
            على الت�رشيعي، وعدم تطبيق حكم املادة على الرئا�شة:

جاء يف �ملادة 13 من �لقر�ر بقانون رقم 19 ل�صنة 2017 “تعدل �ملادة )25( من �لقانون 

�ال�صلي ]للمحكمة �لد�صتورية رقم 3 ل�صنة 2006[ لي�صبح على �لنحو �الآتي: “1. يكون 

�لقانون  من   )24( �ملادة  يف  عليها  �ملن�صو�ص  باالخت�صا�صات  �لقيام  �صبيل  يف  للمحكمة 

�الأ�صلي، ممار�صة كافة �ل�صالحيات يف �لنظر و�حلكم بعدم د�صتورية �أي ن�ص يف قانون 

ويت�صل  �خت�صا�صاتها  ممار�صة  مبنا�صبة  لها  يعر�ص  نظام  �أو  الئحة  �أو  مر�صوم  �أو 

بالنز�ع �ملطروح عليها”.

بعدم  وثيقاً  �ت�صاالً  �لدورية يت�صل  �لرئا�صية  �النتخابات  �إجر�ء  �أن عدم  �ملوؤكد  ومن 

�إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية للمجل�ص �لت�رشيعي، و�أ�صباب ذلك و�حدة، وعليه كان على 

�ملحكمة �لد�صتورية وهي تنظر يف عدم تطبيق ما ن�ص عليه �لقانون �الأ�صا�صي من �إجر�ء 

�إىل  تتطرق  �أن  �نتخابه،  جتديد  وعدم  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  دوري  ب�صكل  �النتخابات 

�الأ�صباب �لتي حالت دون �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية، و�أ�صباب عدم متكن 

�ملجل�ص �لت�رشيعي بو�جباته ب�صكل كامل وفق �لقانون �الأ�صا�صي، و�أهمها قيام �الحتالل 

باعتقال �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �ل�صفة عن كتلة حما�ص، وكذلك كان على �ملحكمة 

وفقاً لن�ص �ملادة 13 �أن تتطرق بالنظر فيمن حال دون �نعقاد �ملجل�ص وفق قو�عد �لنظام 

�لد�خلي �لتي و�صعت �الخت�صا�ص بدعوة �ملجل�ص لالنعقاد بيد رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية، 

ال �أن حتمل �ملجل�ص �لت�رشيعي م�صوؤولية عدم دعوة �لرئي�ص النعقاده. ولقد حاول رئي�ص 

�الإ�رش�ئيلية  �ملعتقالت  �ل�صفة بعد خروج عدد منهم من  �لت�رشيعي يف  و�أع�صاء �ملجل�ص 

وعقد  غزة  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  مع  للتو��صل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ملقر  �لدخول 

مت  ولكن   Video Conference كونفرن�ص  �لفيديو  عب  كالعادة  للمجل�ص  �الجتماعات 

منعهم، ومل يدع �لرئي�ص النعقاد �ملجل�ص بعد خروج عدد كبري منهم.

 3. عدم تقدير الآثار اخلطرية التي ترتتب على حّل املجل�س الت�رشيعي، 
            وجتاهل الأ�شباب احلقيقية التي عطلت املجل�س الت�رشيعي، وعدم 

             اإجراء النتخابات الت�رشيعية والرئا�شية:

وهي  �لد�صتورية  �ملحكمة  على  كان  �لعليا  �لوطنية  �مل�صلحة  العتبار�ت  فاإنه  كذلك، 

تنظر يف تكوين �ملجل�ص �لت�رشيعي ومبر�ت حله �أو ��صتمر�ر وجوده، �أو وجود �أي فرع 
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�ل�صيا�صي  �لكيان  وجود  مبكونات  يتعلق  ذلك  �أن  تدرك  �أن  �لعامة،  �ل�صلطات  فروع  من 

��صتمر�ر وجود  �لفرع يعني  ��صتمر�ر وجود ذلك  �الأ�صا�صية، و�أن  �لفل�صطينية(  )�لدولة 

�الأمر  للدولة، وهو  �لرئي�صية  �الأركان  �ل�صيا�صي، و�أن حله يعني تهدمي ركن من  �لكيان 

�أدركته �ملحكمة �لد�صتورية بالن�صبة لرئي�ص �ل�صلطة �لوطنية و�أيدت بقاء وجوده،  �لذي 

13 من  �نطباق ن�ص �ملادة  و�أغفلته بالن�صبة للمجل�ص �لت�رشيعي وقررت حله، ومل تر�عِ 

قانون �ملحكمة �لد�صتورية �لتي تقرر للمحكمة �لد�صتورية: “ممار�صة كافة �ل�صالحيات 

يف �لنظر و�حلكم بعدم د�صتورية �أي ن�ص يف قانون �أو مر�صوم �أو الئحة �أو نظام، يعر�ص 

لها مبنا�صبة ممار�صة �خت�صا�صاتها ويت�صل بالنز�ع �ملطروح عليها”.

�لت�رشيعي  �أهمية �حلفاظ على بقاء �ملجل�ص  �أن تدرك  �لد�صتورية  فكان على �ملحكمة 

وتبحث يف �أ�صباب تعطيله، ومن �ملت�صبب يف ذلك، وتقرر حّل �أ�صباب تعطيله، وتاأمر من 

يعطله بتفعيل عمله �إىل حني �إتاحة �لفر�صة الإجر�ء �نتخاب جمل�ص جديد ورئي�ص لل�صلطة 

ينظم  قد  الأنه  �لعليا،  �لوطنية  للم�صلحة  مر�عاة  وذلك  منهما،  كل  والية  مدة  النتهاء 

ينظم  �أو  �لثالث،  �لعامة  �ل�صلطات  فروع  من  فرع  �أي  �صاغل  وجود  ��صتمر�ر  �لد�صتور 

�ل�صخ�ص  ذلك  )والية(  �صالحية  مدة  �نتهت  ولو  حتى  فعلياً  �صلطاته  ��صتمر�ر  طريقة 

�أنه حتى من يرون �نتهاء �ل�صفة  �لذي تتعلق به �خت�صا�صات تلك �ل�صلطة �لعامة، ذلك 

�لقول بانعد�م وجود  �إىل  �ل�صلطة، ال يذهبون  �لقانونية لل�صخ�ص �حلائز الخت�صا�صات 

�ل�صلطة �لعامة ذ�تها، بل يرون �أن �لكيان )�ملوؤ�ص�صة �لد�صتورية( يجب �حلفاظ على بقاءه، 

�أما �صاغل/ �أو �صاغلي وظائف �لكيان �لقانوين �لعام فتبقى لهم �صلطة �الأمر �لو�قع، فتظل 

�أو  �ل�صخ�ص  يك�صب  ال  �لو�قع  �الأمر  كان  و�إن  قائمة،  �لد�صتورية  للموؤ�ص�صة  �مل�رشوعية 

�الأ�صخا�ص �لذين �نتهت مدة واليتهم �مل�رشوعية يف �لتم�صك بحيازة �ل�صلطة دون مبر. 

هذ� مع �لعلم باأن ��صتمر�ر م�رشوعية وجود �ملجل�ص �لت�رشيعي ت�صند �إىل ن�ّص �رشيح 

�لوطنية.  �ل�صلطة  لرئي�ص  بالن�صبة  مماثل  ن�ص  يوجد  ال  �أنه  حني  يف  مكرر(   47 )�ملادة 

ومن �لد�صاتري من ين�ص على ��صتمر�ر �ل�صخ�ص �صاغل �ل�صلطة �لعامة �إىل �أن يتم �إ�صناد 

�ل�صلطة له �أو لغريه وفق �لقانون، كما ين�ص �لد�صتور �مل�رشي على ذلك بالن�صبة لرئي�ص 

�لدولة. وهو �ملنطق نف�صه �لذي ��صتندت �ملحكمة �لد�صتورية يف قر�رها �لتف�صريي يف طلب 

�لتف�صري رقم 10 ل�صنة 2018 يف �ل�صفحة رقم 11 �ل�صطر 9 من �أ�صفل قر�رها، بقولها �أن 

�لرئي�ص يلك �ل�صلطة �لفعلية يف �إد�رة �لدولة بهدف �حلفاظ على كينونة �لنظام �ل�صيا�صي 

يف فل�صطني باعتباره �ل�صلطة �ملركزية، و�ملنطق �لقانوين يف �ملادة 13 من قانون �ملحكمة 
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قررت  �لتي  �الأ�صلي  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  من   25 �ملادة  لن�ص  �ملعدلة  �لد�صتورية 

�أي  �لنظر و�حلكم بعدم د�صتورية  �ل�صالحيات يف  “ممار�صة كافة  �لد�صتورية  للمحكمة 

ن�ص يف قانون �أو مر�صوم �أو الئحة �أو نظام، يعر�ص لها مبنا�صبة ممار�صة �خت�صا�صاتها، 

ويت�صل بالنز�ع �ملطروح عليها”. فاأمر �النتخابات �لدورية للمجل�ص وللرئي�ص مت�صالن 

�أن  �أما  لهما.  �النتخابات  �إجر�ء  وتعطل  منهما  كل  والية  مدة  �نتهاء  حيث  من  ببع�صهما 

ما ينطبق على �ملجل�ص ال ينطبق على رئي�ص �ل�صلطة، فالقول بذلك يعني �ختز�ل �لكيان 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف �صخ�ص �لرئي�ص. �إن �لقول بذلك يناق�ص �ملنطق �لقانوين �لذي 

تقرره �ملبادىء �لد�صتورية �لعامة، كما يتناق�ص مع ما �أخذت به �ملادة 47 مكرر �رش�حة 

من ��صتمر�ر وجود �ملجل�ص �لقائم �إىل حني �إجر�ء �نتخاب �ملجل�ص �جلديد و�أد�ء �أع�صاءه 

�ليمني �لد�صتورية.

 4. عدم مراعاة قرار املحكمة الد�شتورية للغاية الت�رشيعية من اإ�شافة 
دون حالت  التي  احلقيقية  الأ�شباب  وجتاهل  مكرر،   47 املادة       

           انتظام عمل الت�رشيعي:

�إن ما ذهب �إليه قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية يف تف�صريها �لتاأويلي لن�ص �ملادة 47 مكرر، 

من �صاأنه �إلغاء �لغاية �لت�رشيعية �لتي و�صع �لن�ص من �أجلها لتو�جه حالة تاأجيل �نتخاب 

للمجل�ص  حدث  كما  �النتخابات،  �إجر�ء  دون  حتول  لظروف  جديد  ت�رشيعي  جمل�ص 

�ليمني  �أع�صاءه  و�أد�ء  �ملجل�ص �حلايل،  �نتخاب  �نتهت واليته عند  �لذي  �الأول  �لت�رشيعي 

�أجريت  فلو  تف�صري،  �ىل  بتاأويل ن�ص ال يحتاج  قامت  فاملحكمة   ،2006 �صنة  �لد�صتورية 

�النتخابات كل �أربع �صنو�ت يف مو�عيدها ملا كان هناك حاجة لن�ص �ملادة 47 مكرر، الأن 

�ملجل�ص �جلديد يكن دعوته لالنعقاد فور �إعالن نتائج �النتخابات ومن ثم يجتمع ولو 

�أن  �لو�قع  لكن  و�ل�صفة.  غزة  بني  �الجتماع  يف  يفعل  كان  كما  كونفرن�ص،  �لفيديو  عب 

دو�عي و�صع هذه �ملادة هي �أن مدة والية �ملجل�ص �لقائم قد متتد �إىل حني زو�ل �ملانع �لذي 

�لوطن  �صقي  يف  �إجر�ئها  �إمكان  عدم  �أو  �الحتالل  ظل  يف  �النتخابات،  �إجر�ء  دون  يحول 

�أخذ  �ملنطق  �النتخابات، وهذ�  �الأو�صاع الإجر�ء  تهيئة  �إىل حني  فتوؤجل  )غزة و�ل�صفة(، 

2010 ب�صاأن تاأجيل موعد �إجر�ء �النتخابات �لرئا�صية  1 ل�صنة  به مر�صوم �لرئي�ص رقم 

�لرئا�صية  �النتخابات  موعد  يحدد  �أن  على  �ملر�صوم  من   2 �ملادة  ون�صت  و�لت�رشيعية، 

و�لت�رشيعية �لقادمة مبر�صوم رئا�صي ي�صدر حني تتوفر �لظروف �لتي ت�صمح باإجر�ئها.
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كذلك �أكد على هذ� �الأمر قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 61 ل�صنة 2016 بتاأجيل �نتخابات 

�أرجاء �لوطن على  �أ�صهر ويتم �لعمل خاللها يف كافة  �أربعة  جمال�ص �لهيئات �ملحلية ملدة 

توفري �لبيئة �لقانونية �ملالئمة ل�صمان �إجر�ءها يف كافة �ملجال�ص �ملحلية �لفل�صطينية يف يوم 

و�حد. فهل ر�أت �ملحكمة �لد�صتورية �أن �لبيئة �لقانونية �ملالئمة ل�صمان �إجر�ء �النتخابات 

يف كافة �الأر��صي �لفل�صطينية مهيئة الإجر�ء �النتخابات ورف�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �إجر�ء 

�النتخابات؟ �أو �أن عدم قيامه بو�جباته �لت�رشيعية و�لرقابية تعود ال�صتنكافه عن �أد�ء تلك 

�ملهام؟ لقد عمل نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غزة على ��صتمر�ر �جتماعاتهم و�أ�صدرو� 

�إجر�ء�تها  ت�صتكمل  مل  �الأعمال  تلك  كانت  )و�إن  �لو�قع  �الأمر  تنظم  �لت�رشيعات  ع�رش�ت 

�لقانونية(، كما �أن روؤ�صاء �لكتل �لبملانية يف �ل�صفة كانو� يجتمعون وي�صدرون ما يرونه 

�لتي كانت تت�صمن  �لرئي�ص بقو�نني،  �لع�رش�ت من قر�ر�ت  �مل�صائل، ومنها  يف كثري من 

عر�صها على �ملجل�ص �لت�رشيعي عند �نعقاده، و�لذي مل يدع لالجتماع. هذ� �لو�قع ي�صهد 

على ��صتمر�ر عمل �ملجل�ص �لت�رشيعي على �لرغم من �الحتالل وظروف �النق�صام.

 47 �ملادة  �أن  ذلك  الخت�صا�صها،  جتاوزه  �لتف�صريي  �ملحكمة  قر�ر  على  يوؤخذ  كذلك 

مكرر ال تقبل �لتف�صري لعبار�تها �لقاطعة يف معناها وغايتها �لت�رشيعية “تنتهي مدة والية 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لقائم عند �أد�ء �أع�صاء �ملجل�ص �جلديد �ملنتخب �ليمني �لد�صتوري”. ال 

يوجد الأي كلمة يف �لن�ص حمالة �أوجه �أو لها �أكرث من معنى يف �للغة �لعربية، وما حدث هو 

تاأويل ولي�ص تف�صري �أدى �إىل تعطيل �لن�ص و�إلغائه و�قعياً وبغري �لطريق �لد�صتوري كما 

تقرره �ملادة 120 من �لقانون �الأ�صا�صي.

ي�صاف �إىل ما تقدم �أن قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية ر�أى �أن مبد�أ �صيادة �لقانون �لذي قررته 

�ملادة �ل�صاد�صة من �لقانون �الأ�صا�صي، وتخ�صع له جميع �ل�صلطات و�الأجهزة و�لهيئات 

�نطباقه على  �إىل  �لت�رشيعي ومل يتطرق  �ملجل�ص  و�ملوؤ�ص�صات و�الأ�صخا�ص، ينطبق على 

رئي�ص �ل�صلطة، حيث ر�أى �لقر�ر �أن عدم �إجر�ء �النتخاب للمجل�ص �لت�رشيعي يوؤدي �إىل 

�نتهاك �أحكام �لقانون �الأ�صا�صي وقانون �النتخابات، وي�ص بامل�صلحة �لعامة، وينتهك 

خمتلف �حلقوق �لقانونية و�لد�صتورية للمو�طن، فقررت �ملحكمة حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي 

الأنه ال �أحد يعلو على �لقانون، ومل تطبق قناعتها تلك على عدم �إجر�ء �نتخابات رئا�صية 

طو�ل �ملدة نف�صها �لتي مل جُترى فيها �نتخابات للمجل�ص �لت�رشيعي، ولذلك قررت �لدعوة 

الإجر�ء �نتخابات ت�رشيعية ومل تَر �لدعوة �إىل �إجر�ء �نتخابات لرئي�ص �ل�صلطة �لوطنية. �إن 

عدم �إجر�ء �النتخابات �لرئا�صية �أي�صاً ي�صكل �نتهاكاً حلقوق �ملو�طن �لد�صتورية.
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�إن ما قامت به �ملحكمة �لد�صتورية يناق�ص �لهدف من �إن�صاء �ملحاكم �لد�صتورية �لتي 

يلجاأ �إليها حلل �الإ�صكاليات �لتي تعرت�ص عمل �صلطة من �ل�صلطات �لعامة، و�حلفاظ على 

د�صتورية  �صلطة  وجود  عدم  يف  يتمثل  د�صتورياً  فر�غاً  وحتدث  حتلها  �أن  ال  كينونتها 

�أ�صيلة كاملجل�ص �لت�رشيعي. فاملحكمة تدرك جيد�ً ��صتحالة �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية 

دون تو�فق �لقوى �لوطنية، كما كان يحدث يف �ل�صابق، ومر�صوم �لرئي�ص وقر�ر جمل�ص 

�لقانونية  �الأو�صاع  تهيئة  �رشورة  على  يوؤكد�ن  �إليهما،  �الإ�صارة  �ل�صابق  �لوزر�ء، 

�إجر�ء  �إىل  �إجر�ء �النتخابات. ولقد ز�د قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية بالدعوة  و�لو�قعية قبل 

�الأمر تعقيد�ً يف وجه من يحاول  �لرئا�صية  �إجر�ء �النتخابات  للت�رشيعي دون  �نتخابات 

تهيئة �الأو�صاع الإجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية.

�إن قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية �صيرتتب عليه، و�صيزيد يف �إنتاج �آثاٍر �صلبية مدمرة على 

�لق�صية �لوطنية و�حلقوق �الأ�صا�صية لل�صعب �لفل�صطيني.

ويف �خلتام، �إن تفادي حدوث �الأ�صو�أ على �لكيان �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؛ هو �أن تقوم 

حل  الأن  �لقر�ر،  هذ�  نطاق  خارج  بالعمل  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �لفل�صطينية  �لقوى 

�ملجل�ص �لت�رشيعي غري م�رشوع د�صتورياً ووطنياً، ويلقي باحلقوق �لفل�صطينية و�لكيان 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف جماهل �ل�صيا�صات �لدولية �لتي يف جمملها متيل ل�صالح �ملحتل. 

لذلك فاحلل يكمن يف تو�فق قوى �ل�صعب �لفل�صطيني على �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية 

�لوطنية  �حلقوق  على  باحلفاظ  �لفائز  يلتزم  �أن  على  موؤ�ص�صاته،  كل  ويف  و�لرئا�صية 

�لثابتة وغري �لقابلة للتنازل �أو �لتقادم، وعدم �خل�صوع للظروف �لر�هنة على �ل�صاحات 

�لفل�صطينية و�لعربية و�الإقليمية و�لدولية �لتي ت�صغط على �ل�صلطة و�ل�صعب �لفل�صطيني 

كي يتنازل عن حقوقة يف �حلرية و�ال�صتقالل وتقرير �مل�صري.
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قانونية القرار الرئا�سي

بحّل املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني

1

*
د. �أني�ص فوزي قا�صم

مقدمة:

�أن  موؤد�ه  �أ�صا�صي  حتفظ  ت�صجيل  من  بّد  ال  �ملقالة،  هذه  مو�صوع  �إىل  �لدخول  قبل 

�لق�صية  �أ�صابت  �لتي  �ملخابث  �أو�صلو جاءت بكل  �أن  �ل�صطور يعتقد، قانوناً،  كاتب هذه 

بال�صلطة  �صمي  ما  ذلك  يف  مبا  موؤ�ص�صات،  من  �أو�صلو  �تفاقية  عن  نتج  وما  �لفل�صطينية، 

فهي  وم�صمياتها،  و�أ�صكالها  �أنو�عها  بكل  و�حلكومة،  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص  �لفل�صطينية 

جميعاً موؤ�ص�صات ال متلك من �أعر��ص �ل�صيادة �إال ممار�صة �الأمن و�ال�صطهاد على �صعبنا 

�لو�قع حتت �الحتالل، وذلك نيابة عن �صلطة �الحتالل. وال جد�ل يف ظني �أن �النق�صام 

�لذي �أ�صاب �جلبهة �لفل�صطينية هو �أحد خمابث �أو�صلو. وما يردده �لبع�ص من �أن �ملجل�ص 

�لت�رشيعي هو �صيد نف�صه، �أو �أن حّل �ملجل�ص يهد لالنتقال �إىل �صلطة �لدولة، هي جميعها 

�أقو�ل ال �أ�صا�ص لها يف �لقانون، بل �أكاد �أزعم �أنها �أقو�ل مر�صلة بال م�صمون، وذلك مع 

كل �الحرت�م ملن يرددها، وال �أق�صد من هذه �ملقدمة �إف�صاد �لود، فهو مو�صول د�ئماً على 

ب�صاط �لق�صية �لتي جتمعنا مهما �ختلفنا يف �الجتهاد و�لر�أي.

�أت�صدى للقر�ر �لرئا�صي على �صوء �لفتوى �لد�صتورية مو�صوع  ومع ذلك، �صوف 

ب�صبب  جميعها  عليها  و�أحتفظ  و�جتهاد�ت،  ت�رشيعات  من  قائم  هو  ما  �صمن  �لبحث، 

يف  مبا  برمته  �لفل�صطيني  �لو�صع  يعتور  �لذي  �خللل  لبيان  وذلك  �أو�صلوي،  �إنتاج  �أنها 

ذلك موؤ�ص�صاته �لتي تنا�صلت من رحم �أو�صلو، و�أن �مل�صدر �لوحيد ل�صالحيات �ل�صلطة 

�صاحب  �أما  �لفعلية”.  “�ل�صلطة  �صاحب  وحده  فهو  �لع�صكري،  �حلاكم  هو  �لفل�صطينية 

�لقانون �لدويل، حائز على �صهادة �لدكتور�ه يف �لقانون من جامعة جورج و��صنطن، وله �لعديد من  خبري يف   *

�ملوؤلفات و�ملقاالت. ع�صو هيئة �لدفاع �لفل�صطينية �أمام حمكمة �لعدل �لدولية فيما يخ�ص �لر�أي �ال�صت�صاري 

حول �جلد�ر.
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“�ل�صيادة �ل�رشعية”، و�لتي تختفي بوجود �صلطة �الحتالل ولكنها ال تزول، فهو �ل�صعب 
�لو�قع حتت �الحتالل، وعلى هذ� جاء �لقانون �لدويل بال منازع.

اأوًل: القرار الرئا�سي والتعليقات:

�ملجل�ص  بحل  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أ�صدر   ،2018/12/22 يف 

�لد�صتورية  �ملحكمة  من  �صادرة  قانونية  فتوى  من  �صندٍ  على  وذلك  �لت�رشيعي، 

�لفل�صطينية يف 2018/12/12، قالت فيه �ملحكمة �أن �مل�صلحة �لوطنية تقت�صي حّل �ملجل�ص 

�لرئي�ص حممود عبا�ص  �لر�صمية، ودعت  �لت�رشيعي من تاريخ ن�رش قر�رها يف �جلريدة 

�إىل �إعالن �إجر�ء �نتخابات برملانية خالل �صتة �أ�صهر. وعلى �أثر �صدور �لقر�ر �لرئا�صي 

موؤيد  بني  فل�صطينية  و�صخ�صيات  وف�صائل  هيئات  من  تعليقات  �ندلعت  �ملجل�ص،  بحل 

ومعار�ص.

�صارعت حركة حما�ص �إىل �صجب �لقر�ر �لرئا�صي و�عتبته قر�ر�ً �صيا�صياً �صادر�ً عن 

حمكمه باطلة يف �أ�صا�ص ت�صكيلها مبا يعني �أن فتو�ها باطلة، ولي�ص لها �أي قيمة قانونية 

�ملجل�ص  �أحد غري  �أن ال  نف�صه”، مبا يعني  “�ملجل�ص �صيد  �إن  �أو د�صتورية، وذلك بقولها 

�أي قر�ر�ت  �أن  �لت�رشيعي عزيز دويك بقوله  يلك �صالحية حلّه. وعلَّق رئي�ص �ملجل�ص 

قر�ر  �إن  �ملجل�ص،  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  بحر،  �أحمد  وقال  “باطلة”،  �ملجل�ص  ت�صتهدف 

�ملحكمة “غري قانوين”، ونفى �أن يكون للرئي�ص حممود عبا�ص �أي �صلطة يف حّل �ملجل�ص. 

وعلَّق جمال �خل�رشي، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي �مل�صتقل، بقوله “�إن �ملجل�ص �صيد نف�صه، 

ل�صان  على  وورد  كانت”.  مهما  جهة  الأي  حلّه  �صالحية  يعطِ  مل  �الأ�صا�صي  و�لقانون 

قر�ر  �إن  قوله  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  عريقات،  �صائب 

�ملحكمة �لد�صتورية ين�صجم مع قر�ر �ملجل�ص �لوطني “ باإنهاء مرحلة �ل�صلطة و�النتقال 

فل�صطني،  لدولة  تاأ�صي�صي  ملجل�ص  عامة  �نتخابات  باإجر�ء  وطالب  �لدولة”،  مرحلة  �إىل 

يف  قانونية  �صخ�صية  لها  �أ�صبح  �أن  بعد  �لدولة  مظاهر  وتكري�ص  رئا�صية،  و�نتخابات 

�لغمو�ص،  يخاجله  ال  نحو  على  كا�صفاً  مازن  �أبو  �الأخ  تعليق  كان  ورمبا  �ملتحدة.  �الأمم 

يف  �لتنفيذية  باللجنة  �جتماعه  يف  قال  �إذ  باحلل،  قر�ره  الإ�صد�ر  �حلقيقي  �ل�صبب  ويبني 

�لواليات  هي؛  �أطر�ف  ثالثة  جتاه  حمددة”  “�إجر�ء�ت  �تخاذ  تقرر  �إنه   ،2018/12/22

�ليها”، �الن�صمام  علينا  �ملحظور  للمنظمات  �الن�صمام  “عب  وذلك  �الأمريكية   �ملتحدة 
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وجتاه  �القت�صادي”،  باري�ص  �تفاق  تعديل  �أو  باإلغاء  “طالبنا  حيث  “�إ�رش�ئيل”  وجتاه 

نظر  وجهة  من  �حلل،  قر�ر  �أن  يقطع  هذ�  �إن  �لت�رشيعي”.  �ملجل�ص  “بحل  وذلك  حما�ص 

�لرئي�ص، هو “عقوبة” يار�صها �صّد حما�ص.

فهل يلك �لرئي�ص حممود عبا�ص �صالحية حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي؟ �إن �الإجابة على 

هذ� �ل�صوؤ�ل يقت�صي �أوالً �لنظر يف �لفتوى �ل�صادرة عن �ملحكمة �لد�صتورية، و�حليثيات 

يف  �لنظر  �صيّما  وال  �أ�صا�صه،  على  �أن�صئت  �لذي  قانونها  يف  و�لنظر  �إليها،  ��صتندت  �لتي 

�صالحياتها.

ثانيًا: املحكمة الد�ستورية و�سالحياتها:

�ملحكمة  �أن�صئت  �لذي   2006 ل�صنة   3 رقم  �لعليا  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  �صدر 

 .2017/10/2 يف  �ل�صادر   2017 ل�صنة   9 رقم  �لقانون  مبر�صوم  تعديله  ومّت  مبوجبه، 

24 �ملعدلة من �لقانون �خت�صا�صات �ملحكمة �لتي ت�صمل تف�صري ن�صو�ص  حددت �ملادة 

�لقانون �الأ�صا�صي، وتف�صري �لت�رشيعات �إذ� �أثارت خالفاً يف �لتطبيق، وكان لها من �الأهمية 

مما يقت�صي تف�صريها، و�لف�صل يف تنازع �الخت�صا�صات و�لبت يف �لطعن بفقد�ن رئي�ص 

�لقانون  من   103 �ملادة  يف  �صندها  �الخت�صا�صات  هذه  وجتد  �لقانونية.  �الأهلية  �لدولة 

�الأ�صا�صي �لتي ن�صت على ت�صكيل حمكمة د�صتورية تنظر يف د�صتورية �لقو�نني وتف�صري 

�لقانون �الأ�صا�صي، و�لف�صل يف تنازع �الخت�صا�ص بني �جلهات �لق�صائية، و�أي زيادة يف 

�الخت�صا�ص �لو�رد يف قانون �ملحكمة عما ورد يف �لقانون �الأ�صا�صي ال يقدح يف �لزيادة 

وال يف �صالحيات �ملحكمة، طاملا ظلت يف �لنطاق �لعام ملحكمة د�صتورية.

وحددت �ملادة 30 من �لقانون �أن �صالحية �لتف�صري حم�صورة يف �لطلبات �لتي يقدمها 

كل من رئي�ص �لدولة، �أو رئي�ص �أي من �ل�صلطات �لثالث �لتنفيذية و�لت�رشيعية و�لق�صائية، 

�تباعه يف طلب  �لو�جب  �الإجر�ء   30 �ملادة  �لد�صتورية. ور�صمت  �نتهكت حقوقه  �أو ممن 

�لتف�صري، وهو �أن يقدم طلب �لتف�صري �إىل قلم �ملحكمة �لد�صتورية عن طريق وزير �لعدل، 

من  بّد  ال  بل  �ملحكمة،  قلم  �إىل  مبا�رشة  يذهب  �أن  �لتف�صري  طلب  حّق  له  ملن  يجوز  ال  �أي 

�ملرور بوزير �لعدل. وتن�ص �ملادة 31 على �أنه ال يجوز مبا�رشة �الإجر�ء�ت �أمام �ملحكمة 

�إال بو��صطة �لنائب �لعام �أو ممثله.
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فمن هي �جلهة �لتي طلبت �لتف�صري يف �لق�صية �ملاثلة؟ من مطالعة �لقر�ر �لتف�صريي 

�ل�صلطة  رئي�ص  �أي  �الأعلى،  �لق�صاء  جمل�ص  رئي�ص  هو  �لتف�صري  طلب  �لذي  �أن  يظهر 

�لق�صائية، وتقدم بطلبه عن طريق وزير �لعدل، وذلك على هدي من �ملادة 30 من قانون 

�ل�صلطة  رئي�ص  طلب  وقد   .2018/12/2 يف  �ملحكمة  قلم  يف  �لطلب  �صجل  وقد  �ملحكمة. 

�لق�صائية تف�صري �ملو�د 47، و47 مكرر، و�ملادة 50 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل. تن�ص 

“�أربع  هي  �ملجل�ص  مدة  و�أن  �لت�رشيع  �صلطة  هو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أن  على   47 �ملادة 

�صنو�ت من تاريخ �نتخابه، وجتري �النتخابات مرة كل �أربع �صنو�ت ب�صورة دورية”. 

و�أ�صيفت �ملادة 47 مكرر مبوجب �لتعديل �لذي جرى يف �صنة 2005، و�لتي ن�صت على 

�أن “تنتهي مدة والية �ملجل�ص �لت�رشيعي �لقائم عند �أد�ء �أع�صاء �ملجل�ص �جلديد �ملنتخب 

هيئة  له  �جتماع  �أول  يف  �ملجل�ص  ينتخب  �أن  على   50 �ملادة  وتن�ص  �لد�صتورية”.  �ليمني 

مكتب رئا�صة �ملجل�ص.

ثالثًا: قرار املحكمة الد�ستورية:

�نتخاب  �أن  �أكدت  �أنها  ذلك،  و�أوردت وقائع مهمة يف قر�رها  للطلب  �ملحكمة  ت�صدت 

�ملجل�ص �لت�رشيعي قد مّت يف 2006/1/25، ومّت �فتتاح دورته �لعادية �الأوىل يف 2006/2/18 

2007/7/5، وبعد  �لتمديد يف  �لرئي�ص حممود عبا�ص، و�نتهت دورته �الأوىل بعد  ِقبَل  من 

حركتي  بني  ح�صل  ]�لذي  �النق�صام  بعد  جل�صة  �أي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يعقد  “مل  ذلك 

فتح وحما�ص[، مما جعله منذ �نتهاء دورته �الأوىل يف حالة عدم �نعقاد وتعطل عن �لقيام 

مبهامه �لت�رشيعية و�لرقابية ووظائفه و�خت�صا�صاته كافة”. والحظت �ملحكمة �أن غياب 

يف  �لقانوين  �لقومي  �الأمن  على  خطر�ً  و“ي�صكل  �الجتماعي”  “�لت�صامن  يهدد  �ملجل�ص 

�لبالد وم�صا�صاً به...”.

�أ�صا�ص الإحدى  هي   47 �ملادة  �إن  فقالت  تف�صريها،  �ملطلوب  للمو�د  �ملحكمة  وت�صدت 

�ل�صلطات �لثالث �لتي لها مكانتها �لد�صتورية، وهي �ل�صلطة �لت�رشيعية ممثلة باملجل�ص 

�لذي مل يعقد �إال دورة و�حدة �نتهت يف 2007/7/5، “وبعد ذلك ��صتنكف عن �لقيام بالدور 

�ملنوط به ك�صلطة ت�رشيعية، ورف�ص �اللتز�م بالقو�نني و�الأنظمة �لتي تنظم عمله مبا يف 

ذلك عقد دورته �لعادية �لثانية �لتي دعا �إىل عقدها فخامة �لرئي�ص وفقاً للقانون مبوجب 

�الفتتاحية  �جلل�صة  تكون  �أن  على   ،2007/7/5 تاريخ   )27( رقم  �لرئا�صي  �ملر�صوم 
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بتاريخ 2007/7/11... و�لتي مل ي�صتجب لها ب�صبب حالة �النق�صام �لذي ح�صل بتاريخ 

2007/6/14”. وحيث �أن �ملجل�ص ظّل يف حالة تعطل وعدم �نعقاد �إىل يومنا هذ�، فاإن هذ� 

“�أفقده �صفته ك�صلطة ت�رشيعية، وبالنتيجة �صفة �ملجل�ص �لت�رشيعي”.

و��صتطردت �ملحكمة بالقول �إنه بالرغم من عدم �نعقاد دور�ت �ملجل�ص منذ �صنة 2007، 

�أن  “�إال  �ل�صعب  �نتخبه  �أجلها  من  و�لتي  ومهامه  �خت�صا�صاته  ممار�صته  عدم  وبالتايل 

�أع�صاءه ما ز�لو� يتلقون خم�ص�صات ومكافاآت ورو�تب وبدالت ونرثيات وخالفه...”. 

لذ� فاملجل�ص “ي�صتنزف �أمو�ل �لدولة �لفل�صطينية... دون �أن يقوم مبهامه...”. وبالتايل، 

�ملجل�ص...  حلل  د�فعاً  �الأ�صباب  هذه  تعد  “�أال  �ال�صتنكاري:  �ل�صوؤ�ل  �ملحكمة  طرحت 

و�للجوء �إىل �ل�صعب... من �أجل �إجر�ء �نتخابات جديدة؟”.

ثم تناولت �ملحكمة �ملادة 47 مكرر، و�لتي هي بيت �لق�صيد، وقد حددت فرتة �نتهاء 

والية �ملجل�ص �لقائم عند �أد�ء �أع�صاء �ملجل�ص �جلديد �ليمني �لد�صتورية. وال بّد من �لتنويه 

�لقانون مبوجب  بتعديل  جاءت  �ملادة  هذه  �أن  الحظت  ذكية،  لفتة  ويف  �ملحكمة،  �أن   هنا 

 ،2005/6/18 2005 ب�صاأن �النتخابات �لذي �صادق عليه �ملجل�ص يف جل�صة  9 ل�صنة  رقم 

وهو �أمر “مّت �لتو�فق عليه بني حركات �ل�صعب �لفل�صطيني وف�صائله ومنظماته جميعها، 

�أي يف �إطار تو�فق وطني قبل �أن يعر�ص على �ملجل�ص �لت�رشيعي وي�صادق عليه”. وقالت 

يف تف�صري هذه �ملادة، �إن تطبيقها يتطلب �أن ي�صبقه �نتخابات ت�رشيعية يف موعدها �ملقرر 

د�صتورياً، �أي مرة كل �أربع �صنو�ت، وهذ� مل يح�صل، مما يعني عدم جو�ز تطبيق هذه 

جمل�صني؛  وجود  يقت�صي  ر�صيد�ً  تطبيقاً  �ملادة  هذه  تطبيق  �إن  �ملحكمة  ر�أي  ويف  �ملادة. 

فرتة  تغطي  مكرر   47 و�ملادة  حديثاً،  �نتخب  وجمل�ص  �لقانونية،  واليته  �نتهت  جمل�ص 

�نتقالية بني جمل�صني، وهذ� مل يح�صل، وبالتايل ال تنطبق هذه �ملادة على �حلالة �ملاثلة.

و�نتهت �ملحكمة �إىل �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي تعلن �أن �ملجل�ص فقد �صفته ك�صلطة ت�رشيعية 

لعدم �نعقاده منذ �صنة 2007، وبالتايل �إىل عدم �نطباق �ملادة 47 مكرر، و�إىل عدم ��صتحقاق 

�أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي الأّي مكافاآت مالية. وختاماً، دعت �ملحكمة �إىل �عتبار م�صلحة 

هذ�  �إ�صد�ر  تاريخ  منذ  منحالً  و�عتباره  �لت�رشيعي...  �ملجل�ص  حّل  “تقت�صي  �لوطن 

�لقر�ر”، ودعت �ملحكمة �لرئي�ص حممود عبا�ص �إىل “�إعالن �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية 

خالل �صتة �أ�صهر من تاريخ ن�رش �لقر�ر يف �جلريدة �لر�صمية”.
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رابعًا: مناق�سة القرار التف�سريي:

من �لثابت �أن �لقر�ر �لتف�صريي �صدر يف 2018/12/12، وجاء �إعالن �لرئي�ص حممود 

عبا�ص بحّل �ملجل�ص يف �جتماع �للجنة �لتنفيذية �ملنعقد يف 2018/12/22، �أي �أخذ �لرئي�ص 

وم�صت�صاريه مدة ع�رشة �أيام لتحليل �لقر�ر �لتف�صريي ودر��صته و�لو�صول �إىل �لنتيجة 

و�آثارها  جو�نبها  مبختلف  �لبد�ئل  �أن  يعني  مما  �ملجل�ص،  بحل  �لرئي�ص  عنها  �أعلن  �لتي 

كانت حمل ��صتعر��ص ونقا�ص قبل �لو�صول �إىل �لقر�ر.

ترد يف  �لتي  �ملالحظات  ن�صوق بع�ص  �أن  بّد من  �لتف�صريي، ال  �لقر�ر  وقبل مناق�صة 

�لفقه �لد�صتوري على �لقر�ر�ت �لد�صتورية ب�صكل عام، و�لقر�ر�ت �لتف�صريية على نحو 

�خلالف  ف�ّص  جمال  يف  �صو�ء  �لد�صتورية  �ملحكمة  عن  ت�صدر  �لتي  �لقر�ر�ت  �إن  خا�ص. 

و�لنز�ع �أم يف جمال �لتف�صري، له �آثار عميقة وبعيدة �ملدى؛ �إذ �أنها تقع يف مرتبة �لت�رشيع. 

جهة  وعلى  به،  �لعمل  يحظر  �لقانون  يف  ما  ن�ص  د�صتورية  بعدم  ي�صدر  �لذي  فالقر�ر 

�لت�رشيع �تخاذ ما يلزم الإجر�ء �لتعديل �لذي ين�صجم مع �لقر�ر. و�حلال كذلك يف �لقر�ر 

�لتف�صريي، �إذ �أنه، كالقانون، ي�صبح ملزماً منذ تاريخ ن�رشه يف �جلريدة �لر�صمية.

ومن هنا ��صتقر �لفقه �لد�صتوري على �فرت��ص �أن �لن�ص �لقانوين �ملطلوب تف�صريه 

له �أهمية حا�صمة بالنظر �إىل �حلقوق �لتي ينظمها، و�ملو�زنة بني �مل�صالح �لتي تتاأثر بها. 

و�صلطة �لتف�صري يكون مناطها �لك�صف عن ق�صد �ل�صارع �لذي �صاغها للو�صول �إىل هدف 

حمدد، وبالتايل ال يجوز للمحكمة عند تف�صري ن�ص قانوين �نتز�عه من �صياقه �أو �البتعاد 

تق�صي  عن  �ملحكمة  �بتعدت  �إذ�  �حلال  ي�صتقيم  فال  �ل�صارع.  تغيّاه  �لذي  �ملق�صد  عن  به 

�إر�دته. وقر�رها يف هذ� �حلال ال ين�صئ حكماً جديد�ً  �إر�دة �ل�صارع �أو عزلت نف�صها عن 

�ل�صارع ملق�صد  كا�صف  قر�رها  �أن  �أي  فيه.  ومندجماً  �لن�ص  من  جزء�ً  تف�صريها  يعد   بل 

لي�ص �إاّل.

�إن مناق�صة هذه �لفتوى �لقانونية ال حتتاج �إىل عناء كبري، ذلك �أنها وقعت يف تناق�ص 

�لذي  �لتناق�ص  يف  �ملحكمة  وقعت  لقد  �لتف�صري.  يف  مهمتها  جتاوزت  �أنها  كما  و��صح، 

جديد،  وجمل�ص  قدمي  جمل�ص  وجود  يتطلب  مكرر   47 �ملادة  تف�صري  �إن  قولها  يف  يت�صح 

�لد�صتورية.  �ليمني  �جلديد  �ملجل�ص  �أع�صاء  �أد�ء  عند  �إاّل  �لقائم  �ملجل�ص  والية  تنتهي  وال 

حتقيقه”،  يكن  “ال  وهذ�  جمل�صني،  بني  �نتقالية  والية  عن  تتحدث  مكرر   47 و�ملادة 

�لذي وهذ�  �صنو�ت”.  �أربع  كل  �النتخابات  دورية  باإجر�ء  “�إال  �ملحكمة،  قالت   كما 
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47 مكرر جاء بها  تقول به �ملحكمة �صحيح قانوناً وتف�صريه �صليم، ال �صيّما و�أن �ملادة 

تعديل �صنة 2005، كما الحظت �ملحكمة ذلك على نحو دقيق، و�لذي ق�صد �ل�صارع فيه �أن 

ال يقع هناك فر�غ د�صتوري بني جمل�صني. 

�لنتيجة  �إىل  بها  ينتهي  �أن  به  ْوىل 
َ
�الأ كان  �ملوقرة،  �ملحكمة  �عتنقته  �لذي  �لتف�صري  هذ� 

�حلتمية �لتي موؤد�ها �أنه ال يجوز حّل �ملجل�ص �لقائم �إاّل بعد �نتخاب جمل�ص جديد. ولذلك، 

كان من �مل�صتغرب �أن تعلن �ملحكمة حّل �ملجل�ص �لقائم قبل �أن يتم �نتخاب جمل�ص جديد، 

و�لذي طلبت فيه �ملحكمة من �لرئي�ص حممود عبا�ص �إجر�ء �النتخابات خالل �صتة �أ�صهر، 

�إىل  مكرر   47 �ملادة  �إ�صافة  من  �ل�صارع  ق�صد  و��صح  نحو  وعلى  �أغفلت  �ملحكمة  �أن  �أي 

�لقانون �الأ�صا�صي. 

تعديل يف  �إدخالها  يتم  مل  مكرر   47 �ملادة  �أن  �جلدل،  �صبيل  على  �فرت�صنا،  لو   حتى 

�صنة 2005، فقد كان على �ملحكمة �ملوقرة �أن تقي�ص �حلالة �ملاثلة �أمامها على �لو�صع �لذي 

�إىل �أن يتم ت�صكيل حكومة  ت�صتقيل فيه حكومة، وعندئذٍ ت�صتمر يف ت�صيري �أعمال �لدولة 

جديدة، وتفوز بثقة نو�ب �ل�صعب بعد �إلقاء بيانها �لوز�ري ومناق�صته و�لت�صويت عليه. 

وهذه ممار�صة معروفة و�صائعة على نطاق دويل، وقد �تبع �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني 

نَّة )�ملو�د 66، و3/78(.  ذ�ت �ل�صُّ

وال بّد من �لقول كذلك، �إنه الأمر مثري للده�صة �أن ال تتم�صك �ملحكمة �ملوقرة مبا ق�صت 

تناولت  و�لذي   ،2016/11/3 يف  و�ل�صادر   ،2016 ل�صنة   3 رقم  �لتف�صريي  قر�رها  يف  به 

فيه م�صاألة تف�صري عدة مو�د من �لقانون �الأ�صا�صي مبا فيها �ملادة 47 مكرر �إياها. يف تلك 

�لق�صية، تقدم رئي�ص �ل�صلطة �لق�صائية يف 2016/9/26، عن طريق وزير �لعدل، بطلب �إىل 

�لت�رشيعي يف حدود ن�ص �ملو�د )47(  “ب�صاأن تف�صري والية �ملجل�ص  �لد�صتورية  �ملحكمة 

و )47 مكرر( من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل...”. كانت تلك م�صاألة تتعلق برفع �حل�صانة 

�لبملانية عن �لنائب �لفتحاوي حممد دحالن. 

دون  للحيلولة  �مل�رشع  من  “حر�صاً  �إنه  قالت  حني  �لفتوى  تلك  يف  �ملحكمة  �أ�صابت 

�لوقوع يف فر�غ ت�رشيعي، �أورد ن�ص �ملادة )47 مكرر( من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة 

2005، على مّد والية �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي موؤقتاً �إىل ما بعد �نق�صاء �الأربع �صنو�ت، 

�أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد �ليمني �لد�صتورية”. وقد �رشحت  �أد�ء  �إىل حني  وذلك 

�ملحكمة �آنئذٍ �أ�صباب هذ� �ملّد �لطارئ لعلَّة وجيهة مفادها �أنه قد ال يتمكن �أع�صاء �ملجل�ص 
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�جلديد من �أد�ء �ليمني �لد�صتوري يف موعدها “لظروف قاهرة” �إاّل بعد فرتة من �لوقت، 

وبالتايل “ال يجوز لهم مبا�رشة مهامهم �لت�رشيعية... �إاّل بعد �أد�ء �ليمني...”. 

يف  مماثلة  د�صتورية  بن�صو�ص  نظرها  وجهة  دعم  يف  �ملوقرة  �ملحكمة  ��صتعانت  وقد 

د�صاتري بع�ص �لبالد �لعربية و�لتي بدورها عاجلت حالة �لفر�غ �لت�رشيعي، ومن �لدول 

)�لد�صتور  �ملجل�ص �جلديد  �نتخاب  يتم  بالبقاء حتى  �لقائم  للمجل�ص  �ل�صماح  �إىل  من جلاأ 

�لقائم ب�صكل موؤقت  �ملجل�ص  �جلز�ئري، و�ليمني، و�الأردين(، ومنها من قام مبّد والية 

كذلك  �لتذكري  من  هنا  بّد  وال  و�ل�صوري(.  و�لتون�صي،  و�لكويتي،  �لقطري،  )�لد�صتور 

1999 مبّد  �أ�صدر �لرئي�ص �لر�حل يا�رش عرفات قر�ر�ً يف �صنة  ب�صابقة فل�صطينية، حيث 

�أجل �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول. وذلك قبل �صدور �لقانون �الأ�صا�صي وقبل �لتعديل، وقد 

�لتمديد، وهذه �صابقة  �لظروف فر�صت ذلك  �أن  باعتبار  �لتمديد  �ملو�فقة على ذلك  متت 

توؤ�ص�ص لعرف يكن �تباعه.

وكان حرّياً باملحكمة �لد�صتورية �ملوقرة، �أن تلتزم مبا ورد يف ذلك �لر�أي �ل�صادر قبل 

يتعار�ص مع  �الأخري  �لقر�ر  �ملحكمة يف  �إليها  �لتي تو�صلت  �لنتيجة  �أن  �إذ  تقريباً،  عامني 

�لقر�ر �ل�صابق، وال يجوز �أن يقع �لتناق�ص بني قر�ر�ت �ملحكمة �لد�صتورية الأنه، وح�صب 

ن�ص �ملادة 1/41 من قانونها، فاإن �أحكامها “وقر�ر�تها بالتف�صري ملزمة جلميع �صلطات 

�صوف  �لذي  ومن  للكافة،  ملزماً  ويكون  ي�صود  �صوف  تف�صري  فاأي  وللكافة”.  �لدولة 

يح�صم �خلالف؟ هل نحتاج �إىل حمكمة د�صتورية �أخرى لكي تف�صل يف هذ� �لت�صارب؟

قد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �إن  �لقول  هو  �لتف�صريي،  �لقر�ر  فيها  وقع  �لتي  �ملثالب  ومن 

2007، ومع ذلك ظّل �أع�صاوؤه يتقا�صون م�صتحقاتهم  تعطل منذ �آخر جل�صة له يف �صنة 

�لقول هو  �لذي ي�صيب هذ�  �لعو�ر  باأي عمل. ووجه  باأنهم ال يقومون  ومكافاآتهم علماً 

يخ�صعون  دولة  كموظفي  معهم  يتعامل  وكاأنه  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  �إىل  �لنظر 

هذين  ويف  �لعمل.  لقانون  يخ�صعون  كعمال  معهم  يتعامل  �أو  �ملدنية،  �خلدمة  لقانون 

�لقانونني ت�صتقر �لقاعدة �لتي تقول من ال يعمل ال ر�تب له. 

�أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي ال يخ�صعون لذ�ت �ملعايري، فهم �صلطة ت�رشيعية لهم  �إن 

�أنهم ال يتقا�صون رو�تب، وال يخ�صعون لرقابة رب  �إاّل  م�صتحقات وبدالت ومكافاآت، 

�أمومة.  �إجاز�ت �صنوية ومر�صية و�إجازة  �لعمل، وال يرون بفرتة جتربة، ولي�ص لهم 

وبع�ص هوؤالء �الأع�صاء �لذين هم يف قطاع غزة ما ز�لو� يبا�رشون �أعمالهم، على �لرغم من 
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�النق�صام �ملوؤمل و�ملوؤذي و�ل�صار بالق�صية �لوطنية. وال يقع يف مكنة �ملحكمة �أن تتناول 

ب�صاأنها، فهو  �لر�أي  �أن ت�صدر  �أو  تقيّمها  �أن  �أو  �الأع�صاء  بها هوؤالء  �لتي يقوم  �الأن�صطة 

خارج �خت�صا�صها.

�إن �لتناق�ص �لذي وقع فيه �لقر�ر �لتف�صريي لي�ص هو �لعيب �لوحيد �لذي يرد عليه، بل 

وقع �لقر�ر يف جتاوز �ل�صالحيات �لد�صتورية للمحكمة، �إذ قررت �ملحكمة �أن “�مل�صلحة 

�لعليا لل�صعب �لفل�صطيني وم�صلحة �لوطن تقت�صي حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخب...”، 

كما �أنها دعت “رئي�ص �لدولة �إىل �إعالن �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية خالل �صتة �أ�صهر من 

تاريخ ن�رش هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�صمية”.

بد�ية، ال بّد من تقرير �أن �خت�صا�ص �ملحكمة يكن تلخي�صه يف م�صاألتني: �الأوىل هي 

ف�ّص �خلالفات بني �صلطات �لدولة فيما بينها �أو بينها وبني �ملو�طن، و�لثانية تقدمي �لر�أي 

و�مل�صورة،  �لر�أي  تبدي  فهي  �لتف�صري،  �لثانية،  للمهمة  ت�صديها  �أثناء  ويف  و�لتف�صري. 

ولكنها ال ت�صدر قر�ر�ً تنفيذياً. فمن �أين ��صتمدت �ملحكمة �ملوقرة �صالحية �تخاذ قر�ر 

“حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي”، و�لطلب �إىل �لرئي�ص �أن يجري �النتخابات، وحددت له �مليعاد 
�أو يف قانون �ملحكمة يوؤيد  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أ�صهر. ومل نعرث على �صند يف  كذلك ب�صتة 

موقفها �لذي “قرَّر” �حلل و�أمر باإجر�ء �النتخابات. هذ� �لتجاوز يعد ف�صاد�ً �أ�صاب �لقر�ر 

يف �ل�صميم.

وال بّد من �لتذكري �أن رئي�ص �لدولة ال يحتاج �إىل قر�ر حمكمة الإجر�ء �النتخابات، فهي 

حمددة دورياً بالقانون، كما �أن وقت �إجر�ئها حمدد كذلك.

�لذي ح�صل يف  �إىل �النق�صام  �ملجل�ص  �نعقاد  �أن �ملحكمة عزت عدم  للنظر  �لالفت  من 

�نق�صام لعب دور�ً  �أدنى �صك،  2007 بني حركتي فتح وحما�ص، وهو، بال  �أو��صط �صنة 

ال  �أن  باملحكمة  كذلك  حرياً  كان  �أنه  �إال  منتظم.  نحو  على  �ملجل�ص  �نعقاد  عدم  يف  �صلبياً 

�ل�صيء  �لدور  لنا  �أن ت�رشح  منها كذلك  بل كان مطلوباً  “�النق�صام”،  لومها على  تق�رش 

و�خلطري �لذي قام به �الحتالل �ال�رش�ئيلي يف �صّل �أعمال �ملجل�ص، وذلك بالتنكيل بقطاع 

و��صع من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي من �صجن وت�رشيد ومنع و�إرهاب، لدرجة �أن �صلطة 

�الحتالل تطاولت على زوجات بع�ص �الأع�صاء للرتهيب. ولقد بد�أت �صلطات �الحتالل 

يف �تخاذ �إجر�ء�تها �لقمعية مبا�رشة بعد ظهور نتائج �النتخابات، وت�صاعدت بعد وقوع 

�جلندي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط كاأ�صري حرب يف يد كتائب �لق�صام يف 2006/6/25.
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حقوق  منظمات  �إىل  باالإ�صافة  نف�صه،  �الحتالل  جي�ص  عن  �ل�صادرة  �لتقارير  �إن 

و�لتي  �العتقاالت،  تلك  توثِّق  �لدويل،  �الأحمر  �ل�صليب  وتقارير  �لفل�صطينية،  �الإن�صان 

�أفقدت �ملجل�ص ن�صابه، وبالتايل حالت دون عقد �جتماعاته على نحو منتظم.

�لوفاء  دون  حتول  �لتي  �لقاهرة”  “�لقوة  حالة  �إىل  يرقى  �الحتالل  �صلطة  �صلوك  �إن 

�أنه  كما  �ملجل�ص.  جل�صات  عقد  لعدم  مقبوالً  قانونياً  عذر�ً  بالتايل  وت�صبح  بااللتز�مات، 

�أن �صلوك �صلطة �الحتالل يدلل على �صعف �لبنية و�لهيكلية �لتي حاولت  �إ�صافة  يجب 

�تفاقات �أو�صلو �أن تن�رشها يف �لو�صط �لفل�صطيني، وعممت �لوهم �لذي يردده �لبع�ص عن 

�إىل �لدولة”. بل رمبا لي�ص  “�النتقال من �ل�صلطة  “�صيادة �ملجل�ص”، وعن مرحلة  وجود 

�فرت��صاً بعيد�ً �لقول �إن �لذي قام بحّل �ملجل�ص هو، عملياً، �صلطة �الحتالل ولي�ص �لقر�ر 

�لتف�صريي وال قر�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص.

�أما على �ل�صعيد �لتنفيذي، فاإن ما قام به �لرئي�ص حممود عبا�ص باإعالن حّل �ملجل�ص 

�لت�رشيعي، هو قر�ر ال �أ�صا�ص له يف �لقانون �الأ�صا�صي، �أو �ملمار�صة �لعملية. وال بّد و�أن 

�لرئي�ص على بيّنة �أنه حني حاول يا�رش عرفات �أن يح�صل على حق حّل �ملجل�ص يف �أثناء 

طلبه  ر�ف�صة  �ملجل�ص  يف  فتح  كتلة  له  ت�صدت  �إعالنه،  وبعد  �الأ�صا�صي،  �لقانون  �إعد�د 

وجنحت يف �حلالتني.

وقد عالج �لقانون �الأ�صا�صي وتعديالته يف �لباب �لثالث منه �ملو�د 34-46 �صالحيات 

رئي�ص �ل�صلطة )�لدولة(، ومل يرد يف �أي منها �صالحية حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، ولي�ص من 

�صابقة عملية �أو ق�صائية تفيد بخالف ذلك.

�أو  �لتاأويل  تقبل  ال  بلغة  تن�ص  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   113 �ملادة  �إن  لذلك،  ي�صاف 

فرتة  خالل  تعطيله  �أو  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حّل  يجوز  “ال  باأنه  �لتف�صري 

�إن هذ�  �لطو�رئ[”.  �أحكام حالة   – �ل�صابع  ]�لباب  �لباب  �أحكام هذ�  تعليق  �أو  �لطو�رئ، 

يعني، بال�رشورة، �أنه يف حالة �لطو�رئ �لتي تبر عادة �تخاذ �إجر�ء�ت قا�صية وخارجة 

عن �ملاألوف، ال جتيز حّل �ملجل�ص، فمن باب �أْوىل �أن ال يجوز حلّه �أو تعطيله يف �الأو�صاع 

�لعادية �لتي هي �الأو�صاع �لتي يعمل فيها �ملجل�ص عادة.

بّد  وال  تد�عياته،  له  و�أن  بّد  ال  النتخابات  و�لدعوة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حّل  قر�ر  �إن 

و�أنها كانت حتت نظر �لرئي�ص وم�صت�صاريه عند در��صة �آثار هذ� �لر�أي �لتف�صريي. ومن 

“�إ�رش�ئيل” الأهايل �لقد�ص �مل�صاركة يف  �إذ� رف�صت  �لقيادة  �لتد�عيات، ما هو موقف  هذه 



39

قانونية القرار الرئا�سي بحلّ املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني

�النتخاب كما ورد يف �تفاقات �أو�صلو؟ وما هو �ملوقف �إذ� �أ�صفرت �النتخابات عن نتائج 

ْوىل �أن نت�صاءل �أال ترى �لقيادة �لفل�صطينية �أن �إجر�ء 
َ
مماثلة النتخابات �صنة 2006؟ و�الأ

�نتخابات ملجل�ص وطني جديد �أوفى مب�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني ككل، وال �صيّما بالن�صبة 

لفل�صطينيي �ل�صتات �لذين ي�صكلون ن�صف �ل�صعب �لفل�صطيني، بدالً من جمل�ص ت�رشيعي؟ 

و�أال ترى �لقيادة �أن خطوة كهذه هي خطوة فعالة للت�صدي لـ“�صفقة �لقرن” وخماطرها، 

��صرت�تيجية، بغ�ص  له م�صلحة  �لذي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أنها توّحد كافة قطاعات  ذلك 

�لنظر عن مناطقهم �جلغر�فية، يف �إحباط “�صفقة �لقرن”؟
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