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 تقدمي 

ك�ن �إجر�ء �نتخ�ب�ت حرة نزيهة �صف�فة، النتخ�ب �أع�ص�ء �ملجل�ص 

ومنوذجً�  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  يمُح�صب  �إجن�ز�ً  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي 

قّل  �ملختلفة،  �لفل�صطينية  و�لتي�ر�ت  �لقوى  بني  �لعالقة  يف  ح�ص�ريً� 

نظريه يف �لع�مل �لعربي.

في  �الختالف  ح��ر�رة  ب��د�أت  عندم�  تتم”  مل  “�لفرحة  �أن  غري 

�لت�ص�عد بين طرف �صعر �أنه خ�صر �صيئً� يملكه، ويريد ��صترد�ده ب�أ�صرع 

ي�صتلم  �أن  �ل�صعب، ويريد  ثقة  �أنه ح�ز على  �صعر  وقت، وبين طرف 

�ل�صالحي�ت ويحقق �النج�ز�ت ب�أ�صرع وقت.

�حتفظت فتح ب�صيطرته� على منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وعلى 

جهزة  من�صب رئ��صة �ل�صلطة، كم� �حتفظت ب�صيطرته� عمليً� على �الأ

على  حم��ص  �صيطرت  بينم�  �لمدنية؛  �لخدمة  جه�ز  وعلى  منية،  �الأ

في  �لطرف�ن  ودخل  �ل�صلطة.  حكومة  وعلى  �لت�صريعي  �لمجل�ص 

�صر�ع على �ل�صالحي�ت، خ�صر فيه �لطرف�ن، وع�نى معهم� �ل�صعب 

و�لوالي�ت  “�إ�صر�ئيل”  فيه  �صعت  �لذي  �لوقت  في  �لفل�صطيني؛ 

�لمتحدة لت�أجيج �لخالف وتغليب طرف على �آخر.

 يح�ول هذ� �لكت�ب، تقديم در��صة مو�صوعية ل�صر�ع �ل�صالحي�ت 

�ص�ص�ت �لحكم �لذ�تي، منذ  �أثن�ء قي�دتهم� لموؤ بين فتح وحم��ص في 

ت�صرين  وحتى  ف��ي2006/1/25،  �النتخ�ب�ت  في  حم��ص  ف�زت  �أن 

ول/�أكتوبر2007. ويمُ�صّلط �لكت�ب �ل�صوء على �لجو�نب �لق�نونية،  �الأ

ن �ل�ص�حة �لفل�صطينية ت�صهد  وكيف تم توظيفه� من قبل �لطرفين. والأ

مثل هذه  ف�إن  )فتح وحم��ص(،  قطبيه�  بين  �لتن�فر  و  �ل�صّد  من  ح�لة 

ٍ

ٍ
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يته  روؤ طرف  لكل  �إنَّ  حيث  خ��صة،  ح�ص��صية  تكت�صب  �لمو��صيع 

�إلى تقديم طرٍح  مك�ن  ورو�يته. ولذلك فقد �صعت �لدر��صة قدر �الإ

�لمعلوم�ت  في  خط�أ  ثمة  ك�ن  و�إذ�  ومتو�زن.  موثٍق  مو�صوعٍي 

�أو  نمُ�صح  �أو  نقد  بكل  نرّحب  ونحن  مق�صود،  غير  فهو  �لتحليل  �أو 

توجيه. 

�لمحرر
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املقدمة

منية �ملرتبكة �صورة �صي��صية مق�بلة، �أكرث عمقً� و�أبع�د�ً  لل�صورة �الأ

بنظر �لكثريين.

منية �ملخت�رشة: فلت�ن �أمني ع�م، يغدو بعد فوز حم��ص  ف�ل�صورة �الأ

يف �النتخ�ب�ت �ص�ح�ت �رش�ع وقت�ل. 

وغي�ب  �ل�صلطة  يف  متغلغل  ف�ص�د  �ملق�بلة:  �ل�صي��صية  و�ل�صورة 

للرق�بة، ي�صبح بعد فوز حم��ص حرب قر�ر�ت و�إد�ر�ت. 

ويف �مل�صهدين تدخالت خ�رجية ورغب�ت �أمريكية و�إ�رش�ئيلية... 

�صخ�صية  وم�ص�لح  ف�ص�د  للت�صوية...  وبرن�مج  للمق�ومة  برن�مج 

وبر�مج �إ�صالحية. 

و�ل�صلطة “�لفتح�وية” �أربكه� فوز حم��ص �ملف�جئ عندم� وجدت 

نف�صه� �أم�م و�قع جديد يط�لبه� ب�لتخلي عن �لكثري من �صالحي�ته�، 

�ل�ص�عدة حديثً� بطموح�ته� يف  �أم� حم��ص،  ف�آثرت رف�صه وحتديه. 

“�رش�ع  �ل�صلطة، فك�ن  �صالح، فلم ت�صكت عن حّقه� يف ت�صلُّم  �الإ

وترية،  �أو  حّدة  �لد�خلي  �القتت�ل  عن  يقل  ال  �رش�عً�  �ل�صالحي�ت” 

و�إجر�ء�ت  ومر��صيم  وقر�ر�ت  ت�رشيح�ت  بني  ترت�وح  �أ�صلحته 

وع�صي�ن مدين؛ لت�صل يف �لذروة �إىل �عتد�ء�ت مب��رشة على �لنو�ب 

منية.  و�لوزر�ء �أو �ملقّر�ت �حلكومية و�الأ

البدايات... اإ�شالح واإ�شالح مقابل:

Oslo Agreement، تولّت حركة فتح قي�دة  �أو�صلو  منذ �تف�قية 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�صّكلت هي و�أن�ص�ره� �لغ�لبية �لعظمى للوزر�ء 

�ملنت�صبني و�لع�ملني يف �جله�ز  �لعلي�؛ بل وملعظم  د�رية  و�ملن��صب �الإ
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�ل�صلطة ع�نت من ف�ص�د وترّهل مت�أ�صل  �أن  مني و�حلكومي. غري  �الأ

�ص�ص�ت، مم� جعل �ل�صعب �لفل�صطيني يتطلع نحو  د�ر�ت و�ملوؤ يف �الإ

�صالحي يف  �لتغيري، ومّهد �لطريق لفوز حم��ص “�لفتّية” وبرن�جمه� �الإ

�النتخ�ب�ت �لت�رشيعية مطلع �صنة 2006. 

وبعد �أي�م من �إعالن نت�ئج �النتخ�ب�ت �لت�رشيعية، ق�مت “�ل�صلطة 

 ،2006/2/5 يف  ف�ص�د،  ملف�ت  عن  ب�لك�صف  فتح”   - �لفل�صطينية 

يف خطوة قد تبدو طبيعية، لكن توقيته� هذ� ف�رّشه �لكثريون على �أنه 

�صالحية، وت�أكيد�ً  حم�ولة من �أبي م�زن ال�صتب�ق خطو�ت حم��ص �الإ

�صالحي و�صعيه للوف�ء مب� وعد به �ل�صعب �لفل�صطيني من  لبن�جمه �الإ

خط�ب  ت�صمنه�  �ته�م�ت  جمرد  بقيت  �خلطوة  هذه  لكن  ��صتقر�ر. 

�أم�م عدة  �أ�صم�ء، ليخفت من ثم �حلديث عنه�  �لع�م، ودون  �لن�ئب 

حيثي�ت و�أحد�ث �أخرى.

�صالحي �لذي ظّل ين�دي به منذ �أن   كم� �أن برن�مج �أبي م�زن �الإ

ك�ن رئي�صً� ملجل�ص �لوزر�ء، بد�أ يت�صح �صيئً� ف�صيئً� على �أنه جمرد �صعي 

م�ص�ك جميع �خليوط للتمكن من �إمت�م �صفقة ت�صوية “م�صتقرة”  منه الإ

�ملتحدة  �لوالي�ت  حتديد�ً  �لدولية،  طر�ف  لالأ خ�صو�صً�  ومر�صية، 

كب و�لرئي�صي ملحمود عب��ص هو  و“�إ�رش�ئيل”. وب�لت�يل ف�إن �لتحدي �الأ

يف قدرته على وقف �ملق�ومة و�صحب �صالح �لف�ص�ئل، وهو م� ك�ن 

بد�أ بتنفيذه �ص�بقً� حتت �صع�ر�ت خمتلفة، مثل “�صلطة و�حدة و�صالح 

منية”؛ حيث �أق�ل خالل �لع�م 2005  جهزة �الأ و�حد” و“�إ�صالح �الأ

ق�دة  بينهم  �ألف �ص�بط  �أكرث من  و�أح�ل  من،  �الأ ق�دة  كب�ر  ت�صعة من 

ط�حة ب�حلر�ص �لقدمي. وحّل عب��ص حينه�  كب�ر �إىل �لتق�عد �ص�عيً� لالإ

ت�صكيله  و�أع�د  على،  �الأ �لقومي  من  �الأ جمل�ص  للوزر�ء(  رئي�صً�  )ك�ن 
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�لرئي�ص،  بيد  ك�ن  �أن  بعد  مب��رشة  �لوزر�ء  رئي�ص  رئ��صة  ليكون حتت 

�أبو  ر�صيد  ق�ئده  فعنّي  تي�ر حممد دحالن؛  ترقية  على  ب�ملق�بل  وعمل 

مني �لوق�ئي يف �ل�صفة و�لقط�ع، وق�م  واًل عن �جله�ز �الأ �صب�ك م�صوؤ

ب�إدر�ج حو�يل 15 �ألف من عن��رش �ملجموع�ت �مل�صلحة �لت�بعة لفتح 

 .
1
على �صلم رو�تب �ملوظفني، كل هذ� بدعم و�صغط �أمريكي مب��رش

كل م� �صبق �أ�صهم يف �إ�صع�ف �ل�صلطة �لفل�صطينية ك�صلطة ق�نون 

�أر�صت  ومم�ر�ص�ته�  �جلديدة  بقي�د�ته�  منية  �الأ جهزة  ف�الأ ف�أكرث.  �أكرث 

�ص�فة �إىل  مني وجت�وز �لق�نون، حيث ك�نت ب�الإ مظ�هر �النفالت �الأ

د�ري و�مل�يل، تتدخل يف حي�ة �ملو�طنني  عدم �ن�صب�طه� وف�ص�ده� �الإ

ومت�ر�ص عملي�ت �خلطف و�البتز�ز وتت�ص�رع فيم� بينه� �أحي�نً�.

جهزة بدعم من قي�د�ته� وقي�دة �ل�صلطة، بتهمي�ص  كم� ق�مت هذه �الأ

�أخرى، فتج�وزت  �أحي�ن  �إلغ�ئه يف  �أو  �أد�ة  �إىل  �لق�ص�ء، وحتويله  دور 

�ملحكمة  �أمرت  حني  �لعلي�،  �لفل�صطينية  �لعدل  حمكمة  قر�ر�ت  مثاًل 

فر�ج عن ق�دة ون��صطي �ملق�ومة، كم� تعر�صت بع�ص قي�د�ت هذه  ب�الإ

جهزة الته�م�ت ب�لتن�صيق مع �الحتالل �صّد �ملق�ومني �لفل�صطينيني،  �الأ

.
2
وبعالق�ت م�صبوهة مع جه�ت خ�رجية

منية �لفل�صطينية،” جملة مركز �لتخطيط �لفل�صطيني،  جهزة �الأ 1 معني �لطن�ين،“�لتغيري�ت يف �الأ

�لعدد 18، ني�ص�ن/�أبريل - حزير�ن/ يونيو 2005، �نظر: 

 http://www.oppc.pna.net
مركز   ،2005 �لع�م  يف  �لفل�صطينية  �لق�ص�ئية  �ل�صلطة  �أو�ص�ع  حول  تقرير  �نظر:   2

�ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني، يف:

�ل�صلطة  و�أو�ص�ع  http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/derasat_9.html؛   

�لق�ص�ئية يف عهد �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، مركز �ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني، 

نقاًل عن �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صي��صية و�مل�صحية، يف:

و�ص�لح  http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/derasat/derasat_2.html؛   

�رش�ئيلي،” موقع �جلزيرة نت،  مني يف �ل�صلطة..خم�طر �لتوظيف �الإ �لنع�مي، “�لفلت�ن �الأ

 .2005/6/22
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هذه �حل�لة من ترهل �ل�صلطة، وتغييب دور �لق�نون �أم�م �مل�ص�لح 

�خل��صة و�لرغب�ت �خل�رجية، �أّدت الحقً� مع و�صول حم��ص لل�صلطة 

�صالحي و�ملتم�صك ب�ملق�ومة �إىل �رش�ع ال مفّر منه. فلم  ببن�جمه� �الإ

يكن من �ل�صهل على �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص �أن يرى ثمرة 

�رش�عه �لطويل مع �لرئي�ص �لر�حل ي��رش عرف�ت على �صالحي�ت رئي�ص 

خمتلف  برن�مج  وذ�ت  بل  فتح�وية”،  “غري  حكومة  يد  يف  �لوزر�ء 

مريكية  �الأ �ملتحدة  �لوالي�ت  على  �لهني  مر  ب�الأ هذ�  يكن  ومل  مت�مً�. 

و“�إ�رش�ئيل” �أي�صً�، وهم� �للت�ن دعمت� عب��ص يف �رش�عه �ل�ص�بق. 

حكومة  على  �أي�صً�  �ل�صهل  من  يكن  مل  ف�إنه  �أخرى،  ن�حية  من 

حم��ص �أن جتد نف�صه� “حكومة بال �صالحي�ت”، وهي �ملط�لبة من 

�ص��ص، فظّلت تط�لب  �صالح و�ملنتخبة على هذ� �الأ �ل�صعب ب�الإ ِقَبل 

�ملر�قبني  �أكرثية  يرى  �لتي  �حلقوق  �ل�صالحي�ت، وهي  من  بحقوقه� 

�أنه� مل تنله� منذ ��صتالمه� لل�صلطة. 

�أنه  على  �ل�صالحي�ت  �رش�ع  ت�صوير  للبع�ص  حال  قد  ك�ن  و�إذ� 

�رش�ع ��صتيالء من قبل حم��ص على �ل�صلطة �ختتم ب�“مرحلة �حل�صم” 

من  وتعنت  مت�صك  �رش�ع  �أنه  على  خر  �الآ �لبع�ص  و�صوره  غزة،  يف 

قبل فتح ب�ل�صلطة �لتي �آن له� �لتخلي عنه�، ف�إن هذه �لدر��صة ت�صعى 

لق�ء �ل�صوء على هذ� �ل�رش�ع، و�أبرز حمط�ته مبو�صوعية من منطلق  الإ

خري يف ح�صم �أمر هذه �ل�صالحي�ت هو قو�نني  ول و�الأ �أن �ملعي�ر �الأ

�ص��صي �ملعّدل �لذي يعّد مبث�بة  �ل�صلطة �لفل�صطينية ذ�ته�، و�لق�نون �الأ

�لد�صتور لهذه �ل�صلطة. 
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اأواًل: خلفية قانونية

للدولة  قت  �ملوؤ �لد�صتور  مبث�بة  �ملعّدل  �ص��صي  �الأ �لق�نون  يعّد   

و�ل�صلط�ت  �حلكم  ل�صكل  �ملحدد  هو  يكون  وعليه  �لفل�صطينية، 

�لذي  �ص��صي  �الأ �لق�نون  على  �لق�نون  هذ�  وي�صتند  و�صالحي�ته�. 

�ص�دق عليه �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ع�م 1997، ثم �أقّره �لرئي�ص 

عرف�ت نه�ية �أي�ر/ م�يو 2002 و�أدخل حيز �لتنفيذ يف متوز/ يوليو من 

�لع�م نف�صه. ويف �آذ�ر/ م�ر�ص 2003، وبعد عدة �صغوط �أمريكية، مّت 

تعديل هذ� �لق�نون، و��صتحد�ث من�صب رئ��صة �لوزر�ء، وهو م� �أدى 

د�صتورية  مرجعية  و�عتم�ده  �ملعّدل”  �ص��صي  �الأ “�لق�نون  �إ�صد�ر  �إىل 

للدولة �لفل�صطينية. 

بع�ص  عن  ويغفل  ثغر�ت  عدة  يحوي  �لق�نون  هذ�  �أن  غري 

�ص��صي�ت. ولعل من �أبرز ثغر�ته م� يرد يف مقدمته:  �الأ

ال  �أن  �ملعّدل  �لق�نون  من�ق�صة  �أثن�ء  �ملجل�ص  �رت�أى  وقد 

�ص�فة بع�ص �لعب�ر�ت �ملتعلقة بعر�ص كل م� يتعلق  �رشورة الإ

ب�حلكومة؛ من ت�صكيل و�إق�لة و��صتق�لة من قبل رئي�ص جمل�ص 

وذلك  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  على  �لوزر�ء 

�أثن�ء  عليه  �ملجل�ص  �أجمع  �صي��صيً�  عرفً�  مر  �الأ هذ�  ب�عتب�ر 

من�ق�ص�ته دون ح�جة �إىل �إفر�ده يف م�دة يف منت �لق�نون.

�شا�شي املعّدل: 1. ال�شالحيات ح�شب القانون االأ

�ص��صي �ملعّدل �صالحي�ت كل من رئي�ص �ل�صلطة  يحدد �لق�نون �الأ

 :
3
و�ل�صلط�ت �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�ص�ئية على �ل�صكل �لت�يل

 

�ص��صي �لفل�صطيني �ملعّدل، مركز �ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني، �نظر: 3 �لق�نون �الأ

 http://www.pal-plc.org/arabic/basiclaw.html
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اأ. رئي�س ال�شلطة الفل�شطينية:

�ص��صي �ملعّدل و�جب�ت �لرئي�ص  يتن�ول �لب�ب �لث�لث يف �لق�نون �الأ

�لفل�صطيني و�صالحي�ته، وتن�ّص �مل�دة 39 على �أن رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية 

على للقو�ت �لفل�صطينية.  هو �أي�صً� �لق�ئد �الأ

تعيني  عن  ول  �مل�صوؤ هو   40 �مل�دة  بح�صب  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص 

جنبية و�إنه�ء  ممثلي �ل�صلطة لدى �لدول و�ملنظم�ت �لدولية و�لهيئ�ت �الأ

مه�مهم، وكذلك �عتم�د ممثلي هذه �جله�ت لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

كم� �أن �لرئي�ص �لفل�صطيني وبح�صب �مل�دة 45 مكلف ب�ختي�ر رئي�ص �لوزر�ء 

وتكليفه بت�صكيل حكومته. 

من  �إقر�ره�  بعد  �إ�صد�ره�  �لرئي�ص  فعلى  للقو�نني،  ب�لن�صبة  �أم� 

�ملجل�ص �لت�رشيعي خالل مهلة 30 يومً� من ت�ريخ �إح�لته� �إليه، وله �أن 

يعيده� �إىل �ملجل�ص خالل �ملهلة ذ�ته�، م�صفوعة مبالحظ�ته و�أ�صب�ب 

�عرت��صه ليع�د �لت�صويت عليه�، ف�إذ� �أقّرت ث�نية ب�أغلبية �لثلثني عّدت 

ق�نونً�. �أم� �إذ� �نتهت �ملهلة ومل ي�صدر �لرئي�ص �لق�نون �أو يرّده فيعّد 

�لق�نون مقر�ً وين�رش يف �جلريدة �لر�صمية )م�دة 41(. 

ويحّق للرئي�ص �لفل�صطيني م� يلي: 

• حّق �لعفو �خل��ص عن �لعقوبة �أو تخفي�صه�، �أم� �لعفو �لع�م �أو 
�لعفو عن �جلرية فال يكون �إال بق�نون. )م�دة 42(

�ل�رشورة،  فقط يف ح�الت  �لق�نون،  قوة  له�  قر�ر�ت  • �إ�صد�ر 
�لتي ال حتتمل �لت�أخري يف غري �أدو�ر �نعق�د �ملجل�ص �لت�رشيعي. 

غري �أن هذه �لقو�نني يجب عر�صه� على �ملجل�ص يف �أول جل�صة 

يعقده� بعد �صدوره�، ف�إذ� مل يقّره� بطلت. )م�دة 43( 

�أن  له  يحّق  وكذلك  �لوزر�ء،  رئي�ص  ��صتق�لة  قبول  �أو  �إق�لة   •
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لالنعق�د.  �لوز�ري  �ملجل�ص  دعوة  �لوزر�ء  رئي�ص  من  يطلب 

)م�دة 45( 

ب. جمل�س الوزراء:

يتعلق  م�  �لتنفيذية”  “�ل�صلطة  عنو�ن  حتت  �خل�م�ص  �لب�ب  يحدد 

مبجل�ص �لوزر�ء و�صالحي�ته، وتن�ّص �مل�دة 63 على �أن:

د�رية  و�الإ �لتنفيذية  د�ة  �الأ هو  ]�حلكومة[  �لوزر�ء  جمل�ص   

تقره  �لذي  �لبن�مج  و�صع  ولية  مب�صوؤ ت�صطلع  �لتي  �لعلي� 

لرئي�ص  م�  عد�  وفيم�  �لتنفيذ،  مو�صع  �لت�رشيعية  �ل�صلطة 

�ل�صلطة �لوطنية من �خت�ص��ص�ت تنفيذية يحدده� �لق�نون 

من  د�رية  و�الإ �لتنفيذية  �ل�صالحي�ت  تكون  �ص��صي،  �الأ

�خت�ص��ص جمل�ص �لوزر�ء. 

وبعد تكليفه من قبل رئي�ص �ل�صلطة و�ختي�ر حكومته ونيل �لثقة 

عليه� من �ملجل�ص �لت�رشيعي، ي�ر�ص رئي�ص �لوزر�ء م� يلي: 

�أي  ��صتق�لة  قبول  �أو  �إق�لة  �أو  تعديله  �أو  �لوزر�ء  • ت�صكيل جمل�ص 
ع�صو �أو ملء �ل�ص�غر فيه.

عند  �أو  �صبوعية  �الأ جل�صته  يف  لالنعق�د  �لوزر�ء  جمل�ص  دعوة   •
وي�صع  �لوطنية،  �ل�صلطة  رئي�ص  طلب  على  بن�ء  �أو  �ل�رشورة، 

�ص جل�ص�ت جمل�ص �لوزر�ء و�إد�رة  جدول �أعم�له، وكذلك تروؤ

�لتي  نظمة  �الأ �أو  �للو�ئح  توقيع  ومنه  ونه،  ب�صوؤ يتعلق  م�  كل 

له من  ن�ئب  �لوزر�ء و�إ�صد�ره�، وتعيني  ي�ص�دق عليه� جمل�ص 

بني وزر�ئه ليقوم ب�أعم�له عند غي�به.

�لت�بعة  �لع�مة  �ص�ص�ت  و�ملوؤ �لوزر�ء  �أعم�ل  على  �رش�ف  �الإ  •
للحكومة.

• �إ�صد�ر �لقر�ر�ت �لالزمة يف حدود �خت�ص��ص�ته وفقً� للق�نون. 

مُ
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�خت�ص��ص�ته   69 �مل�دة  فحددت  �لوزر�ء،  جمل�ص  يخ�ّص  فيم�  �أم� 

و�أبرزه� م� يلي: 

�صوء  ويف  �خت�ص��صه،  حدود  يف  �لع�مة  �ل�صي��صة  و�صع   •
�لبن�مج �لوز�ري �مل�ص�دق عليه من �ملجل�ص �لت�رشيعي، وتنفيذ 

�ملخت�صة.  �لفل�صطينية  �ل�صلط�ت  �ملقررة من  �لع�مة  �ل�صي��ص�ت 

وكذلك و�صع �ملو�زنة �لع�مة لعر�صه� على �ملجل�ص �لت�رشيعي.

د�ري، وو�صع هي�كله، وتزويده بك�فة �لو�ص�ئل  • �إعد�د �جله�ز �الإ
�رش�ف عليه ومت�بعته. �لالزمة، و�الإ

و�تخ�ذ  ب�أحك�مه�،  �اللتز�م  و�صم�ن  �لقو�نني  تنفيذ  مت�بعة   •
�لوز�ر�ت،  �أد�ء  على  �رش�ف  و�الإ لذلك،  �لالزمة  جر�ء�ت  �الإ

و�خت�ص��ص�ته�،  لو�جب�ته�  د�ري،  �الإ �جله�ز  وحد�ت  و�ص�ئر 

و�لتن�صيق فيم� بينه�.

من �لد�خلي. ولية حفظ �لنظ�م �لع�م و�الأ • م�صوؤ

�ص�ص�ت و�ل�صلط�ت �أو م� يف حكمه�  • �إن�ص�ء �أو �إلغ�ء �لهيئ�ت و�ملوؤ
د�ري �لتي ي�صمله� �جله�ز �لتنفيذي �لت�بع  من وحد�ت �جله�ز �الإ

هذ�  �صمن  ومن  بق�نون،  منه�  كل  ينظم  �أن  على  للحكومة، 

�ص�ص�ت �مل�ص�ر �إليه�  �ص�ء �لهيئ�ت و�ملوؤ �الخت�ص��ص �أي�صً� تعيني روؤ

حك�م �لق�نون. �رش�ف عليه� وفقً� الأ �أعاله و�الإ

�ص�ص�ت  • حتديد �خت�ص��ص�ت �لوز�ر�ت و�لهيئ�ت و�ل�صلط�ت و�ملوؤ
�لت�بعة للجه�ز �لتنفيذي ك�فة، وم� يف حكمه�.

كم� ت�صري �مل�دة 70 �إىل �أنه على كل وزير يف �إط�ر وز�رته �قرت�ح 

�لعمل  و�صري  تنفيذه�،  على  �رش�ف  و�الإ لوز�رته،  �لع�مة  �ل�صي��صة 

و�إ�صد�ر �لتعليم�ت �لالزمة لذلك، ويجوز له تفوي�ص بع�ص �صلط�ته 
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د�رة �لعلي� يف وز�رته، يف  �إىل وكيل �لوز�رة، �أو غريه من موظفي �الإ

حدود �لق�نون.

�أم� جل�ص�ت جمل�ص �لوزر�ء فتعقد بدعوة من رئي�ص �لوزر�ء وال   

يجوز لغري �لوزر�ء ح�صور هذه �جلل�ص�ت، �إال بن�ء على دعوة م�صبقة 

�ل�صلطة  رئي�ص  �أم�م  ول  م�صوؤ �لوزر�ء  ورئي�ص  �لوزر�ء.  رئي�ص  من 

ولون  فم�صوؤ �لوزر�ء  �أم�  حكومته.  �أعم�ل  وعن  �أعم�له  عن  �لوطنية 

وز�رته،  �أعم�ل  وعن  �خت�ص��صه  حدود  يف  كل  �لوزر�ء  رئي�ص  �أم�م 

ولية  م�صوؤ ولون  م�صوؤ حكومته،  و�أع�ص�ء  �لوزر�ء  رئي�ص  �أي  و�لكل، 

فردية وت�ص�منية �أم�م �ملجل�ص �لت�رشيعي.

ج. املجل�س الت�شريعي: 

�أنه �ل�صلطة �لت�رشيعية  يعّرف �لب�ب �لر�بع �ملجل�ص �لت�رشيعي على 

ولي�ته، �إ�ص�فة �إىل ت�رشيع �لقو�نني، �إقر�ر �خلّطة  �ملنتخبة، ومن �أبرز م�صوؤ

نف�صه؛  �صيد  هو  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص  �لع�مة.  و�ملو�زنة  للتنمية  �لع�مة 

�لد�خلي وقو�عد  نظ�مه  �أع�ص�ئه، وي�صع  ��صتق�لة  يقبل  �أنه هو من  �إذ 

من يف �أثن�ء  م�ص�ءلة �أع�ص�ئه، وله وحده دور �ملح�فظة على �لنظ�م و�الأ

�أرج�ء  �لتو�جد يف  من  �الأ لرج�ل  �أعم�ل جل�نه )ال يجوز  �أو  جل�ص�ته 

مقّر �ملجل�ص �إال بن�ء على طلب رئي�ص �ملجل�ص(. 

ويجوز لع�رشة من �أع�ص�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لتقدم بطلب �صحب 

وال  ��صتجو�ب،  عملية  بعد  �لوزر�ء،  �أحد  من  �أو  �حلكومة  من  �لثقة 

قل  يجوز �لت�صويت على هذ� �لطلب �إال بعد م�صي ثالثة �أي�م على �الأ

من تقديه، وي�صدر �لقر�ر مبو�فقة �أغلبية �أع�ص�ء �ملجل�ص، ويرتتب على 

هذ� �لطلب �نته�ء والية من �صحبت منه �لثقة. كم� يحّق للمجل�ص �أن 

ن جلنة خ��صة، �أو يكلف �إحدى جل�نه، من �أجل تق�صي �حلق�ئق  يكوِّ
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د�ر�ت �لع�مة.  يف �أي �أمر ع�م، �أو يف �إحدى �الإ

ويتمتع �أع�ص�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�حل�ص�نة، �إذ ت�صري �مل�دة 53 �إىل 

�أو مدنيً� ب�صبب  �أنه ال جتوز م�ص�ءلة �أع�ص�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي جز�ئيً� 

ر�ء �لتي يبدونه�، �أو �لوق�ئع �لتي يوردونه�، �أو لت�صويتهم على نحو  �الآ

ي  �أو الأ �للج�ن،  �أعم�ل  �أو يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  معني يف جل�ص�ت 

عمل يقومون به خ�رج �ملجل�ص �لت�رشيعي من �أجل متكينهم من �أد�ء 

مه�مهم �لني�بية، كم� ال يجوز �لتعر�ص لع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�أي 

�أو حمّل  بيته  �أو  �أمتعته  تفتي�ص يف  �أي  �إجر�ء  �صك�ل، وال  �الأ �صكل من 

�إق�مته �أو �صي�رته �أو مكتبه، وب�صفة ع�مة �أي عق�ر �أو منقول خ��ص به 

�لتن�زل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لع�صو  يجوز  ال  �لتي  �حل�ص�نة،  مدة  طيلة 

عنه� من غري �إذن م�صبق من �ملجل�ص.

من،  د. مواد اأخرى: املالية العامة، والطوارئ، واالأ

والق�شاء: 

• املالية العامة: 

تن�ّص �مل�دة 91 على �أنه:

ير�د�ت مب�  دى �إىل �خلزينة �لع�مة جميع م� يقب�ص من �الإ  يوؤ

رب�ح  �الأ وكل  و�ملنح،  و�لقرو�ص  و�لر�صوم  �ل�رش�ئب  فيه� 

من  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  على  تعود  �لتي  و�لعو�ئد 

�أي جزء  تخ�صي�ص  يجوز  ن�ص�طه�، وال  �أو  �أمالكه�  �إد�رة 

ي غر�ص، مهم�  نف�ق منه� الأ من �أمو�ل �خلزينة �لع�مة �أو �الإ

ك�ن نوعه، �إال وفق م� يقرره �لق�نون.

• حالة الطوارئ: 

حتدد )�مل�دة 110 - �لب�ب �ل�ص�بع( �أحك�م ح�لة �لطو�رئ، فتن�ّص 

ب�صبب حرب  �لقومي  من  لالأ تهديد  عند وجود  �إعالنه�  على جو�ز 
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�أو غزو �أو ع�صي�ن م�صلح �أو حدوث ك�رثة طبيعية، مبر�صوم من رئي�ص 

�ل�صلطة �لوطنية، ملدة ال تزيد عن 30 يومً�، ويجوز متديده� ملدة 30 

ثلثي  ب�أغلبية  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مو�فقة  بعد  �أخرى  يومً� 

�أع�ص�ئه.

ير�جع  �أن  ذ�ته�،  �مل�دة  بح�صب  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  ويحّق 

جر�ء�ت و�لتد�بري كله� �أو بع�صه�، �لتي �تخذت �أثن�ء ح�لة �لطو�رئ  �الإ

وذلك لدى �أول �جتم�ع عند �ملجل�ص، عقب �إعالن ح�لة �لطو�رئ 

�أو يف جل�صة �لتمديد، �أيهم� �أ�صبق، و�إجر�ء �ال�صتجو�ب �لالزم بهذ� 

�ل�ص�أن.

وتن�ّص �ملو�د �لالحقة )111-113( �أنه “ال يجوز فر�ص قيود على 

�لهدف  لتحقيق  �ل�رشوري  ب�لقدر  �إال  �ص��صية  �الأ و�حلري�ت  �حلقوق 

�أن �أي توقيف ن�جت  �ملعلن يف مر�صوم �إعالن ح�لة �لطو�رئ”، وعلى 

�ملخت�صة  �ملحكمة  �أو  �لع�م  �لن�ئب  قبل  من  ير�جع  عالن  �الإ هذ�  عن 

ال  �أنه  وكذلك  �لتوقيف،  ت�ريخ  من  يومً�   15 تتج�وز  ال  مدة  خالل 

�أو  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حّل  �لطو�رئ  فرتة  خالل  يجوز 

تعطيله �أو تعليق �أحك�م �لب�ب �ملتعلق بهذه �حل�لة. 

دارة املحلية:  من وال�شرطة واالإ • قوات االأ

�ص��صي �ملعّدل �أي تف�صيالت فيم� يخ�ّص  ال يوجد يف �لق�نون �الأ

د�رة �ملحلية، ب��صتثن�ء �مل�دة 69 )يخت�ّص  من و�ل�رشطة �أو �الإ قو�ت �الأ

�لد�خلي(  من  و�الأ �لع�م  �لنظ�م  حفظ  ولية  مب�صوؤ �لوزر�ء  جمل�ص 

على للقو�ت  و�مل�دة 39 )... �لرئي�ص �لفل�صطيني هو �أي�صً� �لق�ئد �الأ

عمله�  �أن  على  وتن�ّص  تعّرفه�  مو�صوع،  لكل  وم�دة  �لفل�صطينية(، 

وتنظيمه� يكون مبوجب ق�نون. 
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�خلدمة  ق�نون  عّرف  فقد  �خل��صة،  �لقو�نني  هذه  �إىل  وب�لعودة 

من �لوطني على �أنه هيئة ع�صكرية  من، يف م�دة 7، �الأ �ملتعلق بقوى �الأ

من  �الأ وزير  برئ��صة  �خت�ص��ص�ته�  وتب��رش  وظ�ئفه�  دي  توؤ نظ�مية 

�لوطني وحتت قي�دة �لق�ئد �لع�م. وتن�ّص �مل�دت�ن 8 و9 على �أن تعيني 

�ص�ء  �لق�ئد �لع�م يكون بقر�ر من �لرئي�ص، �أم� �لتعيني يف وظ�ئف روؤ

و�مللحقني  �لع�صكرية  �ملن�طق  وق�دة  �ملديري�ت،  ومديرو  �لهيئ�ت، 

)�لد�خلية(،  �لوطني  من  �الأ وزير  من  بقر�ر  فيكون  �لع�صكريني، 

وبتن�صيب من �لق�ئد �لع�م بن�ء على تو�صية جلنة �ل�صب�ط. 

دي  من �لد�خلي على �أنه هيئة �أمنية نظ�مية توؤ وتعّرف �مل�دة 10 �الأ

وظ�ئفه� وتب��رش �خت�ص��ص�ته� برئ��صة وزير �لد�خلية وبقي�دة مدير ع�م 

عمله�  د�رة  الإ �لالزمة  �لقر�ر�ت  ي�صدر  �لذي  وهو  �لد�خلي،  من  �الأ

من �لد�خلي بقر�ر  ونه� ك�فة. ويكون تعيني مدير ع�م �الأ وتنظيم �صوؤ

�أم� تعيني كل  من �لرئي�ص، وبتن�صيب من جمل�ص �لوزر�ء )�مل�دة 11(، 

من �لوق�ئي ون�ئبه، ومدير  من: مدير ع�م �ل�رشطة ون�ئبه، ومدير ع�م �الأ

�ص�ء �لهيئ�ت ومديري �ملديري�ت، فيكون  ع�م �لدف�ع �ملدين ون�ئبه، وروؤ

من �لد�خلي، بن�ء  بقر�ر من وزير �لد�خلية، وبتن�صيب من مدير ع�م �الأ

على تو�صية جلنة �ل�صب�ط )�مل�دة 12(. وفيم� يخ�ّص جه�ز �ملخ�بر�ت 

�أي�صً� هيئة م�صتقلة م�صتثن�ة من �خت�ص��ص وزير �لد�خلية وت�بعة  فهو 

للرئي�ص )�مل�دة 13(.

• ال�شلطة الق�شائية:

لل�صلطة  �ملعّدل  �ص��صي  �الأ �لق�نون  يف  �ل�ص�د�ص  �لب�ب  �ص  يمُخ�صَّ  

ت�صكيله�  طريقة  حتدد  م�صتقلة  �صلطة  كونه�  على  كد  ويوؤ �لق�ص�ئية، 

ال  و�أنه  به�،  لق�نون خ��ص  وفقً�  �أحك�مه�  وت�صدر  و�خت�ص��ص�ته�، 

ون �لعد�لة.  ية �صلطة �لتدخل يف �لق�ص�ء �أو �صوؤ يجوز الأ
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على للق�ص�ء  �ص�ص�ت �ل�صلطة �لق�ص�ئية ب�ملجل�ص �الأ ويحدد �لب�ب موؤ

و�لع�صكرية  و�لدينية  �ل�رشعية  و�ملح�كم  �لعلي�  �لد�صتورية  و�ملحكمة 

فقط(...  �لع�صكري  ب�لنط�ق  �خت�ص��صه�   101 �مل�دة  حتّدد  )و�لتي 

�خت�ص��ص�ت حمددة  ذ�ت  �إد�رية  �إن�ص�ء حم�كم   102 �مل�دة  وجتيز  كم� 

و�ملح�كم  �لعلي�  �لد�صتورية  �ملحكمة  ت�صكيل  يتّم  �أن  و�إىل  بق�نون. 

�لع�م  �لن�ئب  �أم�  �ملح�كم.  مه�م هذه  �لعلي�  �ملحكمة  تتوىل  د�رية،  �الإ

فيعنّي بقر�ر من رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية بن�ًء على تن�صيب من �ملجل�ص 

على للق�ص�ء، ومب�ص�دقة �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.  �الأ

ولقد  م�ص�كل.  عدة  من  يع�ين  �حل�يل  �لفل�صطيني  �لق�ص�ء  لكن 

و�مل�صحية  �ل�صي��صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  ن�رشه  تقرير  خل�ص 

ت�صل�صل  غي�ب  وهي:  رئي�صية،  عن�وين  ثالثة  حتت  �مل�ص�كل  هذه 

و��صح لل�صلطة د�خل �لنظ�م �لق�ص�ئي، و�أي�صً�، فيم� بينه وبني �ل�صلطة 

د�رية �ملوحدة بني �ل�صفة  جر�ء�ت �الإ �لتنفيذية، وغي�ب �لقو�نني و�الإ

هلني، و�ملب�ين  �لغربية وقط�ع غزة، و�لنق�ص �ل�صديد يف �لع�ملني �ملوؤ

 .
4
مو�ل و�لتجهيز�ت و�ملر�جع �لق�نونية و�الأ

ويف تف�صيالت هذه �مل�ص�كل، ذكر �لتقرير ف�صل �ل�صلطة �لتنفيذية 

يف �إع�دة ت�أ�صي�ص جمل�ص ق�ص�ئي �أعلى، و�لذي عمد �لرئي�ص �لفل�صطيني، 

�أو وزير �لعدل، بداًل عنه �إىل تقّلد �صالحي�ته يف �إق�مة �ملح�كم �ملن�طقية 

و�لنقل  �ملرتبة،  وتخفي�ص  و�لرتقية  �لتعيني  ويف  و�إغالقه�،  و�ملحلية 

ح�لة على �لتق�عد للق�ص�ة على كل �مل�صتوي�ت، وكذلك  و�لطرد و�الإ

موظفي �ملح�كم، ويف حتديد �لرو�تب وتعوي�ص�ت �لتق�عد. كم� مّت ربط 

من�صب �ملدعي �لع�م �أو �لن�ئب �لع�م ب�ل�صلطة �لتنفيذية، �لتي تقوم ب�إجر�ء 

�لفل�صطينية من  �ل�صلطة  �ملن�صب. وقد و�ّصع رئي�ص  �لتعيين�ت يف هذ� 

4 �أو�ص�ع �ل�صلطة �لق�ص�ئية يف عهد �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، م�صدر �ص�بق.
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نط�ق تدخل �ل�صلطة �لتنفيذية، حني ق�م بتعيني رئي�ص جمعية �ملح�مني 

د�رية.  �ملوحدة �جلديدة يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة و�أع�ص�ء هيئته� �الإ

�ل�رشطة  فروع  �ص�ء  وروؤ �لتنفيذية  لل�صلطة  �مل�صتمر  �لتدخل  �أدى  وقد 

ون �لق�ص�ئية، مثاًل، �إىل ��صتق�لة �لن�ئب  من �ملختلفة يف �ل�صوؤ و�أجهزة �الأ

�لع�م، ف�يز �أبو رحمة، كم� مّت �إق�ص�ء بع�ص رج�ل �لق�ص�ء عن من��صبهم 

من قبل �ل�صلطة �لتنفيذية ب�صبب بع�ص �لت�رشيح�ت �أو �لقر�ر�ت �لتي 

�تخذته� حم�كمهم. ثم �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل حترز �إال تقدمً� �صئياًل 

�ل�ص�رية  و�ملعقدة  �ملتعددة  د�رية  �الإ جر�ء�ت  و�الإ �لقو�نني  تب�صيط  يف 

�ملفعول يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة. كم� �أنه وعلى �لرغم من وجود 

مركز �صلطة �لق�ص�ء يف غزة �أ�ص��صً�، ف�إن كثري�ً من �لت�رشيع�ت �جلديدة قد 

.
5
متّت مبر�صوم �أو �أمر، دون ��صت�ص�رة �أو �إ�صع�ر لدى �ل�صفة �لغربية

�لتي  �لتع�ون مع �جله�ت  �أي�صً� من نق�ص  �لق�ص�ئي  �لنظ�م  ويع�ين 

لتدريب  موحد  وطني  منه�ج  �إىل  �الفتق�ر  �أن  كم�  �لق�نون.  تفر�ص 

�ل�رشطة، يعيق �أي�صً� �لتع�ون مع �لنظ�م �لق�ص�ئي. وهن�ك �أي�صً� م�صكلة 

د�رية �أم �مل�دية. فهن�ك  �ل�صجون، ونظ�م �ل�صجون �صو�ء من �لن�حية �الإ

و�لهي�كل  �لتجهيز�ت  �إىل  ب�صدة  تفتقر  ولكنه�  لل�صجون،  �صلطة 

 .
6
نظمة، كم� �أنه� ال تتمتع �إال ب�صيطرة حمدودة على من�ص�آته� و�الأ

2. ال�شالحيات ح�شب االتفاقات:

�ل�صالحي�ت  من  �لكثري  عن  �ملعّدل  �ص��صي  �الأ �لق�نون  يغفل 

و�صالحي�ت  ح�الت  بخ�صو�ص  �أحي�نً�  غ�م�ص  �أنه  كم�  و�حل�الت، 

�لفل�صطيني، وحتديد�ً  �لق�ص�ئي  ب�لنظ�م  يتعلق  �أخرى، مب� يف ذلك م� 

�ملحكمة �لعلي�، وهي �ملخولة ب�لف�صل يف ح�ل تن�زع �ل�صلط�ت. لذلك 

5 �مل�صدر نف�صه. 

6 �مل�صدر نف�صه. 
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د�ر�ت،  ف�إنه وبعدم� ت�صببت �أزمة �ل�صالحي�ت بتعطيل �لعديد من �الإ

مني  جهزة �لر�صمية، وبتف�قم ح�لة �لفلت�ن �الأ وب�صلل يف عدد من �الأ

قت هو �التف�ق على هذه �ل�صالحي�ت  و�لفو�صى، ك�ن �ملخرج �ملوؤ

بني ق�دة �لطرفني )فتح وحم��ص(. �أوىل هذه �للق�ء�ت مّت يف غزة يف 

2006/5/6 لبحث �أزمة �لرو�تب وتن�زع �ل�صالحي�ت، وجمع عب��ص 

�أي نتيجة. ثم ك�نت عدة لق�ء�ت و�تف�ق�ت  �إىل  ينته  وهنية، لكنه مل 

مني، وكذلك �رش�ع �ل�صالحي�ت )ركزت  للحّد من �أزمة �لفلت�ن �الأ

و�ل�صالحي�ت  مني  �الأ �لو�صع  على  و�التف�ق�ت  �للق�ء�ت  �أغلب 

منية(، ك�نت �أبرز نت�ئجه�: �الأ

ت على �رشورة  • وثيقة �لوف�ق �لوطني )2006/6/27( و�لتي ن�صّ
�لعالقة مع  تنظيم  منية، و�رشورة  �الأ �ص�صة  �ملوؤ �إ�صالح وتطوير 

على  �لعمل  �إىل  ودعت  �صالحه�،  وحم�ية  وتنظيم  �ملق�ومة 

ملنت�صبي  و�حلزبي  �ل�صي��صي  �لعمل  مم�ر�صة  ينع  ق�نون  �إ�صد�ر 

�لتي  �ملنتخبة  �ل�صي��صية  ب�ملرجعية  و�اللتز�م  منية،  �الأ جهزة  �الأ

حدده� �لق�نون. كم� ت�صمنت �لوثيقة �لتم�صك بخي�ر �ملق�ومة 

موحدة،  مق�ومة  جبهة  وت�صكيل  �الحتالل،  مو�جهة  يف 

و�حلكومة  �لرئي�ص  من  كّل  �حرت�م �صالحي�ت  على  و�التف�ق 

 .
7
�ص��صي بح�صب م� وردت يف �لق�نون �الأ

• �التف�ق �ملوّقع بت�ريخ 2006/12/19 برع�ية �لوفد �مل�رشي، وين�ّص 
�لد�خلية  وز�رة  �ل�صو�رع، و“تويل  من  �مل�صلحني  �صحب  على 

�لفل�صطيني”،  �ل�ص�رع  يف  من  �الأ حفظ  عن  �لك�ملة  ولية  �مل�صوؤ

ن�ّص وثيقة �لوف�ق �لوطني، موقع عرب 48، 2006/6/28.
 7
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 .
8
منية �لتدخل يف �خلالف�ت �ل�صي��صية جهزة �الأ وجتنيب �الأ

2007/2/8، و�لذي ن�ّص على “ت�صكيل  �ملوّقع يف  مكة  • �تف�ق 
حكومة وحدة وطنية فل�صطينية”، و“�مل�صي قدمً� يف �إجر�ء�ت 

تفعيل وتطوير و�إ�صالح منظمة �لتحرير �لفل�صطينية”، و�أّكد فيه 

�ص�ص�ت  �لطرف�ن مبد�أ �ل�رش�كة، وك�رش �الحتك�ر من قبل فتح ملوؤ

منية على �أ�ص�ص  جهزة �الأ �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�إع�دة ت�صكيل �الأ

 .
9
وطنية ومهنية

لكن كل هذه �التف�ق�ت مل تكن ذ�ت �أثر فعلي على �أر�ص �لو�قع، 

�ص��صي،  �الأ �لق�نون  جت�وز  مت  كم�  مت�مً�  �ملم�ر�ص�ت،  يف  جت�وزه�  ومّت 

خ�صو�صً� من قبل �لرئي�ص �لفل�صطيني وم�ص�عديه.

�صالمي بت�ريخ 2006/12/19، �نظر ن�ّص �التف�ق  متر �الإ 8 �التف�ق مت �أي�صً� برع�ية منظمة �ملوؤ

من موقع �ملنظمة: 

http://www..oic.oci.org/press/arabic/2006/december2006/agreement.pdf
9 ن�ّص �تف�ق مكة للوف�ق �لوطني، مركز �ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني:

http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/ministry_ 2007_ 3.htm
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ثانيًا: �شراع ال�شالحيات بعد فوز حما�س يف 

الت�شريعي

ثم  حينً�  تهد�أ  �لد�خلي  و�القتت�ل  مني  �الأ �لفلت�ن  ح�لة  ك�نت  �إذ� 

لو�صول  وىل  �الأ �للحظة  منذ  ��صتمر  �ل�صالحي�ت  �رش�ع  ف�إن  تعود، 

وىل جملة من �لتعيين�ت وملء  حم��ص �إىل �ل�صلطة، وك�نت بو�دره �الأ

�ل�صو�غر و�لرتقي�ت من ِقَبل “رئ��صة �ل�صلطة”، حيث �صغلت من��صب 

�ملنتهية  �لت�رشيعي  للمجل�ص  خت�مية  وجل�صة  ل�صنو�ت،  خ�لية  ظّلت 

واليته، �أقّرت فيه� جمموعة من �لقو�نني تو�صع من �صالحي�ت �لرئي�ص 

�لفل�صطيني، لتليه� جل�صة �فتت�حية “ع��صفة” للمجل�ص �جلديد )�صيتّم 

تن�ول �جلل�صتني ب�لتف�صيل الحقً�(. 

فتح�وية من خم�وف عم�  قي�د�ت  �أث�رته  م�  �لرغم من كل  وعلى 

�عرت�فه�  عدم  ت�صكيل حكومة حلم��ص خ�صو�صً� جر�ء  �إليه  دي  �صيوؤ

حالل “�صلطة حم�ص�وية” مك�ن  ب�التف�قي�ت �ملوقعة، وعن �ل�صعي الإ

ت�صعى الحتك�ر  �أنه� ال  ف�إن حم��ص �رشحت  �لفتح�وية”؛  “�ل�صلطة 
�ل�صلطة و�أنه� لن متيز بني �أبن�ء �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أنه� �صت�صع مع�يري 

�لكف�ءة و�مل�صلحة �لوطنية يف �إد�رته� للحكومة. 

�ملتنّفذ يف فتح و�ص�ئل �صغط  �لتي�ر  ��صتخدم  �لعملية،  �لن�حية  من 

و�لقوة  و�مل�ل  )�ل�صلطة(  �لنفوذ  حم��ص:  مع  �رش�عه  د�رة  الإ رئي�صية 

و�لفو�صى و�لعالق�ت �خل�رجية، و�صمنه� تندرج �ملر��صيم و�لقر�ر�ت 

و�مر. �أم� حكومة  و�لع�صي�ن و�لتعيين�ت و�لرتقي�ت غري �لق�نونية و�الأ

حم��ص، فلم تكن متلك ب�ملق�بل �إال �رشعية �صعبية وحقوق و�صالحي�ت 

يكفله� له� �لق�نون، و�إن مل تكن حينه� بيده�، و“حم�والت” لك�صب 

دعم عربي و�إ�صالمي. 
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دويل  بدعم  يتمتع  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أن  كم� 

�لزي�ر�ت  يف  مثاًل  يبدو  ك�ن  م�  وهو  حم��ص،  حكومة  �إليه  تفتقد 

و�ال�صتقب�الت �لر�صمية ويف �لتمثيل على �ل�صعيد �لدويل. وبرز هذ� 

عالمي و�إن ب�صكل غري مب��رش، من خالل و�ص�ئل  �أي�صً� على �مل�صتوى �الإ

عالم �لعربية و�لع�ملية، ف�لرئي�ص حممود عب��ص هو �لرئي�ص �لفل�صطيني  �الإ

منية  جهزة �الأ “حكومة حم��ص”، و�الأ �لفل�صطينية فهي  �أم� �حلكومة 

�لت�بعة لفتح ت�صمى مب�صمي�ته�، �أم� �لقوة �لتنفيذية فهي د�ئمً� ملحوقة 

ب�“�لت�بعة حلم��ص”. 

و�إىل ج�نب هذ� �لدعم، ق�م �أبو م�زن بتوظيف و��صتخد�م منظمة 

مث�ر�ً  ك�نت  ط�مل�  �لتي  و“�رشعيته�”  و�أجهزته�  �لفل�صطينية  �لتحرير 

للجدل. ف�ملنظمة �لتي متتلك �رشعية ق�نونية ين�ّص عليه� �مليث�ق �لوطني، 

�ص�ص�ته�  وموؤ تع�ين  لل�صلطة  �ص��صي  �الأ �لنظ�م  عليه�  ين�ّص  ومرجعية 

و�صطبه  �لوطني  ميث�قه�  تعديل  مّت  �أن  بعد  �صبه موت خ�صو�صً�  ح�لة 

�ص�ص�ته�. كم� �أن �للجنة �لتنفيذية لهذه �ملنظمة  الحقً� وتال�صي دور موؤ

مم�   ،18 �أ�صل  من   7 �أع�ص�ئه�،  ثلث  بغي�ب  �لق�نوين  �لن�ص�ب  تفتقد 

�ختي�ر حممود  فيه�  مّت  �لتي  �لكيفية  ق�نونية  ل حول مدى  �لت�ص�وؤ يثري 

عب��ص رئي�صً� لهذه �للجنة. كم� �أن حممود عب��ص ك�ن قد عمل �ص�بقً� 

فنقل  �ل�صلطة،  �إىل عهدة  �ملنظمة  �ص�ص�ت  تبقى من موؤ على حتويل م� 

ولية �ل�صف�ر�ت  ولي�ت �ل�صندوق �لقومي �إىل وز�رة �مل�ل، وم�صوؤ م�صوؤ

�لفل�صطينية يف �خل�رج �إىل وز�رة �خل�رجية، وجت�هل م� �تفق عليه يف 

“تفعيل  ب�رشورة  وف�صياًل  تنظيمً�   12 مع   2005/3/15 يوم  �لق�هرة 

ت�صّم كل  بحيث  عليه�،  �لرت��صي  يتّم  �أ�ص�ص  وفق  �ملنظمة وتطويره� 

�لقوى و�لف�ص�ئل �لفل�صطينية”. 

كل هذ� �صّكل ذريعة تعللت به� حكومة حم��ص؛ للقفز فوق هذه 
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�لت�رشيعي  �لثقة، و�كتفت بنيل ثقة �ملجل�ص  �ملرجعية فيم� يخ�ّص نيل 

�ملنتخب حديثً�، كورقة ر�بحة ت�صتخدمه� كلم� ح�ول عب��ص ��صتخد�م 

ورقة �ملنظمة. 

وقد برز �رش�ع �ل�صالحي�ت بعد فوز حم��ص على عدة م�صتوي�ت، 

وجتلى يف عدة �أحد�ث، �صيتّم تن�وله� ب�لتف�صيل فيم� يلي: 

ال�شابق اخلتامية وجل�شة  الت�شريعي  املجل�س  1. جل�شة 
املجل�س الت�شريعي املنتخب االفتتاحية: 

بعيد فوز حم��ص يف �النتخ�ب�ت، عقد �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتهية 

لف من �أغلبية فتح�وية، جل�صة يف 2006/2/13، �أقّرت  واليته، و�ملوؤ

عب��ص،  حممود  �لرئي�ص  �صلط�ت  من  تو�ّصع  ومر��صيم  تعديالت  فيه� 

وتقّل�ص من �صلط�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد �لذي متتلك فيه حم��ص 

�أغلبية، وكذلك من �صالحي�ت �حلكومة �لق�دمة. وقد �أع�د �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �جلديد طرح هذه �ملو�د للت�صويت؛ مم� �أث�ر �أي�صً� �لكثري من 

�جلد�ل. 

اأ. جل�شة املجل�س الت�شريعي املنتهية واليته:

قبيل عقد �جلل�صة، عّبت حركة حم��ص عن خم�وفه� من “�نقالب 

�أبي�ص �صّد حم��ص ت�صعى �إليه فتح” من خالل ��صتحد�ث من��صب يف 

فتح،  ق�دة وكو�در يف  ي�صغله�  �ل�صلطة،  �ص�ص�ت ووز�ر�ت  موؤ بع�ص 

�ص�فة �إىل �لعمل على حتويل �لعديد من �ل�صالحي�ت �لتي كفلته�  ب�الإ

�ل�صلطة.  �لفل�صطينية لرئي�ص �لوزر�ء وجتيريه� ل�ص�لح رئي�ص  �لقو�نني 

وق�ل ح�صن خري�صة، �لن�ئب �مل�صتقل �لذي ف�ز بدعم حم��ص، “�أمتنى 

�أن تكون �جلل�صة ود�عية للنو�ب �ل�ص�بقني، و�أن ال يتّم فيه� بحث �أي 

ت�رشيع�ت جديدة؛  �أو  قو�نني  �أي  �إ�ص�فة  �أو  تعديل  ي�صتهدف  مقرتح 
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ن ذلك �أ�صبح من مه�م �ملجل�ص �جلديد ولي�ص من �خت�ص��ص �ملجل�ص  الأ

 .
�ملنتهية واليته”10

و�فتتح رئي�ص �ملجل�ص �ملنتهية واليته روحي فتوح �جلل�صة �خلت�مية 

�أد�ء  حني  �إىل  ق�ئمة  تظّل  �ملجل�ص  والية  �أن  كد�ً  موؤ �ملجل�ص  عم�ل  الأ

و�صفه  �لذي  �ل�صجيج  و�نتقد  �لد�صتورية،  �ليمني  �جلدد  ع�ص�ء  �الأ

�أن للمجل�ص  ب�ملفتعل وغري �ملو�صوعي حول هذه �جلل�صة، و�أ�ص�ف 

�أن  من  تردد  م�  ��صتمرت واليته. ورّد على  م�  ي�ر�ص �صالحي�ته  �أن 

�ص��صي، ب�أن �ملجل�ص �أ�صقط �قرت�ح  �جلل�صة خم�ص�صة لتعديل �لق�نون �الأ

�جلل�صتني  يف  �لبمل�ن  حّل  من  �لرئي�ص  ومتكني  للرئي�ص،  ن�ئب  تعيني 

�لد�صتورية،  �ملحكمة  ق�نون  على  تعدياًل  �ملجل�ص  و�أقّر  �ل�ص�بقتني. 

�لرئي�ص  �ص�لح  يف  ت�صّب  رئ��صية  وتعيين�ت  مر��صيم  على  و�ص�دق 

خ�صو�صً�  �لفعل،  ردود  من  �لعديد  �أث�رت  “�لفتح�وية”،  و�ل�صلطة 

حول مدى ق�نونيته�، فيم� يلي �أبرزه�: 

1. قانونية اجلل�شة ككل: 

�إذ�  �لفعل تركزت حول ق�نونية �جلل�صة ككل، وفيم�  �أبرز ردود 

ك�ن يحّق لهذ� �ملجل�ص �ملنتهية واليته، �إقر�ر �أي قو�نني بغ�ّص �لنظر 

دول  جميع  عرف  يف  �أنه  حيث  م�صريية،  �لقو�نني  هذه  كون  عن 

�لع�مل يحّل �لبمل�ن عند �لدعوة لالنتخ�ب�ت، �أو يبقى منعقد�ً يف بع�ص 

�حل�الت من ب�ب عدم خلق فر�غ �صي��صي ال �أكرث.

�أن  �أّكد  عب��ص،  حممود  للرئي�ص  �لق�نوين  �مل�صت�ص�ر  عمر،  عدن�ن 

�إىل  �لت�رشيعي ال يرتكز  �أقّره �ملجل�ص  �أثري من مالحظ�ت حول م�  م� 

�أ�ص��ص ق�نوين، بل ج�ء مو�فقً� للق�نون وال ي�صكل ب�أي ح�ل من  �أي 

 جريدة الغد، عّم�ن، 2006/2/13. 
10
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و�صدد  �لق�دم.  �ملنتخب  �ملجل�ص  �خت�ص��ص�ت  على  تعديً�  حو�ل  �الأ

على �أن جل�صة �ملجل�ص �لت�رشيعي ك�نت جل�صة ق�نونية بحكم �مل�دة 47 

�ص��صي �ملعّدل بت�ريخ 2005/8/13 و�لتي تن�ّص على �أنه:  من �لق�نون �الأ

“تنتهي والية �ملجل�ص �لق�ئم عند �أد�ء �أع�ص�ء �ملجل�ص �جلديد �ملنتخب 
�ليمني �لد�صتورية”. و�أ�ص�ف �أنه بذلك يحّق للمجل�ص �أن يب��رش جميع 

�ص��صي و�لنظ�م �لد�خلي، مب�  �خت�ص��ص�ته �ملن�صو�ص عليه� ب�لق�نون �الأ

�صخ��ص  فيه� �صّن �لقو�نني، و�مل�ص�دقة على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتعيني �الأ

يف �ملن��صب �لعلي�، مو�صحً� �أنه على �لرغم من �النتق�د �ملتعلق بعقد 

هذه �جلل�صة بعد �نتخ�ب �أع�ص�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد، �إال �أن م� 

�أمر يفر�صه عليه �لق�نون؛  ق�م به �ملجل�ص يف جل�صته �ال�صتثن�ئية، هو 

�أن �لق�نون يجيز لرئي�ص �ل�صلطة �لوطنية يف ح�ل عدم �نعق�د  حيث 

�ملجل�ص �إ�صد�ر قر�ر�ت بقوة �لق�نون، تعر�ص على �ملجل�ص �لت�رشيعي 

قر�ره�، وحيث �أن �ملجل�ص �نعقد؛ فك�ن من و�جب�ته  يف �أول جل�صة الإ

�أن يقّر جمموعة من �لقر�ر�ت بق�نونه �ل�ص�درة عن �لرئي�ص. و�أ�ص�ف �أن 

�ملجل�ص �أبرز ح�صن �لنو�ي� و�خللق، عندم� �متنع عن �إقر�ر �لتعديالت 

وترك   ،2005 يوليو  متوز/  �صهر  منذ  �ص��صي  �الأ �لق�نون  على  �ملقدمة 

�إقر�ره� للمجل�ص �لق�دم على �لرغم من �أنه ك�ن ب�إمك�نه �لقي�م بذلك 

 .
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دون م�نع ق�نوين

وك�ن رئي�ص �ملجل�ص روحي فتوح حتدث خالل كلمته يف �جلل�صة 

خري”،  �خلت�مية عن “حّق �ملجل�ص يف مم�ر�صة �صالحي�ته حتى �ليوم �الأ

وهو م� �أكده عدة �أع�ص�ء يف �ملجل�ص ذ�ته، حيث رف�ص �أمني �رش �ملجل�ص 

“ق�نونية م�ئة  �أن �جلل�صة  كد�  �أحمد ن�رش موقف حم��ص �ملعرت�ص موؤ

ب�مل�ئة”، وق�ل “�إذ� ك�نو� يف حم��ص ال يعلمون ب�لق�نون �لبمل�ين فهذ� 

نب�ء �لفل�صطينية )وف�(. 11 جريدة القد�س ، فل�صطني، 2006/2/14، نقاًل عن وك�لة �الأ
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ق�نونية  �جلل�صة  ت�رشيح�تهم، لكن هذه  يتحملون خط�أ  فهم  �ص�أنهم، 

�أخرى قبل  �ل�ص�بق عقد جل�صة  �لت�رشيعي  ور�صمية وب�إمك�ن �ملجل�ص 

�ص��صي  �الأ �لق�نون  �أن  و�أو�صح  بيوم و�حد”.  �لتن�صيب  موعد جل�صة 

�لفل�صطيني ين�ّص على �أن نه�ية والية �ملجل�ص �لت�رشيعي �لق�نونية تنتهي 

خوة يف  مع ت�صلم �ملجل�ص �جلديد مه�مه. و�أ�ص�ف “يف تقديري �أن �الإ

يتع�ملون من  �لبمل�ين وم� ز�لو�  �لعمل  لي�ص لديهم خبة يف  حم��ص 

.
موقع �ملع�ر�صة”12

�أبي�ص”،  “�نقالب  ب�أنه�  �لتعديالت  هذه  فو�صفت  حم��ص  �أم� 

�لرئ��صة  مل�صلحة  و�حلكومة،  �لت�رشيعي  �صالحي�ت  ل�صلب  وو�صيلة 

�لتي ت�صيطر عليه� فتح. ور�أى د. عزيز �لدويك �أحد نو�ب حم��ص 

�لت�رشيعي �جلديد،  �جلدد، و�لذي �نتخب بعد ذلك رئي�صً� للمجل�ص 

يف عقد هذه �جلل�صة حم�ولة لاللتف�ف و�إقر�ر قر�ر�ت تقيد عمل �ملجل�ص 

�جلديد، لدرجة و�صف فيه� �لقر�ر�ت �ملتخذة ب�أنه� “مق�صلة” �صلطت 

ي�صتبعد  منه. ومل  فالت  �الإ ي�صعب  بطوق  �جلديد  �ملجل�ص  عنق  على 

من�ق�صته�  و�إع�دة  �مللف�ت  فتح هذه  �ملجل�ص �جلديد مبع�ودة  يقوم  �أن 

�أحمد مب�رك �خل�لدي، عميد كلية �حلقوق يف ج�معة  الحقً�. وق�ل 

�لنج�ح، و�لذي �ص�رك يف كت�بة �لد�صتور �لفل�صطيني، �إن هذه �جلل�صة 

ن هن�ك فرقً� بني �لوالية و�ل�صالحية، وعلى �لرغم من  غري ق�نونية؛ الأ

�أن هذ� �ملجل�ص مل تنته واليته بعد، �إال �أنه ال يتلك �صالحية �لبّت يف 

�أي ق�نون �أو تعديل على �لق�نون. و�أ�ص�ف �أن معظم �أع�ص�ء �ملجل�ص 

خرية،  �الأ �النتخ�ب�ت  يف  ينجحو�  مل  �صالحيته  �ملنتهية  �لت�رشيعي 

جديدة  ت�رشيع�ت  �أية  ل�صّن  �لثقة  وال  �ل�صالحية  يلكون  ال  وب�لت�يل 

12 جريدة عكاظ، �ل�صعودية، 2006/2/15. 

ِ



�صراع ال�صالحيات بني فتح وحما�س

2�

 .
13

خ�صو�صً� ب�ص�أن تعيين�ت �أو غريه�، يف �لوقت �ل�ص�ئع

كم� �رّشح �لقي�دي يف حم��ص �صعيد �صي�م ب�أن “�لت�رشيعي �ملقبل 

لن يعرتف ب�أي خطو�ت ��صتب�قية �تخذه� �ملجل�ص �ملنتهية �صالحيته” 

و“لن نعتبه� د�صتورية و�صنعمل على �إلغ�ئه�”. 

ق�ل  فقد  �جلل�صة،  �أقّر يف هذه  م�  �إلغ�ء  �أو  تعديل  �إمك�نية  وحول 

ع�بدين  ع�ص�م  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لق�نونية  �لد�ئرة  يف  �لب�حث 

�إىل  يحت�ج  لكنه  جر�ء�ت،  �الإ هذه  �إلغ�ء  �ملقبل  للت�رشيعي  “يكن  �أنه 

م�ص�دقة �لرئي�ص �لذي �صريف�صه�، وعنده� �صتكون حم��ص يف ح�جة 

�إىل ثلثي �أع�ص�ء �ملجل�ص لك�رش قر�ر �لرئي�ص، وهو م� ال يتحقق له�”. 

.
و�أ�ص�ف: “خالل هذه �لعملية �صتن�ص�أ �أزمة بني فتح وحم��ص”14

وك�ن ع�بدين قبيل عقد �جلل�صة قد طرح عدة مالحظ�ت ق�نونية 

�ملجل�ص  عن  ي�صدر  ق�نون  �أّي  �أن  �أبرزه�  �ملطروحة،  �جلل�صة  حول 

�ص��صي �ملعّدل و�لنظ�م �لد�خلي  حك�م �لق�نون �الأ �لت�رشيعي، خم�لف الأ

للمجل�ص، هو ق�نون غري د�صتوري، و�أنه ال يكن للمجل�ص �لت�رشيعي 

�ل�رشوع يف من�ق�صة هذه �لتعديالت �لتي تمُ�صكل �ص�بقة غري د�صتورية 

يف م�صرية �لعمل �لت�رشيعي �لتي د�أب عليه� �ملجل�ص منذ ن�ص�أته. وذلك 

�إقر�ر م�ص�ريع  �لق�نونية و�مل�صتقرة يف عملية  جر�ئية  �صول �الإ �الأ ن  الأ

وىل. كم� �أن ن�ّص �مل�دة 68 من  �لقو�نني ال تبد�أ مب��رشة من �لقر�ءة �الأ

كد على وجوب �أن  �لنظ�م �لد�خلي و��صح مت�مً� يف هذ� �ل�ص�أن، �إذ يوؤ

جترى من�ق�صة م�ص�ريع �لقو�نني يف “قر�ءتني منف�صلتني” و�النف�ص�ل 

�لو�صول  و�أن  قر�ءة،  لكل  زمنية ومو�صوعية  هن�ك حدود�ً  �أن  يعني 

ي م�رشوع ق�نون يعني حتمً� �النته�ء من �لقر�ءة  �إىل �لقر�ءة �لث�نية الأ

13 جريدة ال�سبيل، عّم�ن، 2006/2/21. 

 جريدة احلياة، لندن، 2006/2/14.
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�0

ه منه� بقر�ر من �ملجل�ص. بتعبري �أو�صح، ف�إن قر�ر  وىل وم� مّت �إرج�وؤ �الأ

جر�ئية  �الإ �صول  �الأ مع  من�صجمً�  �أي  �ص�ريً�،  يبقى  �ملذكور  �ملجل�ص 

�لق�نون(،  للم�رشوع )م�رشوع  �لث�نية  �لقر�ءة  �أن جترى  �إىل  �لق�نونية، 

�أَم� وقد جرت �لقر�ءة �لث�نية للم�رشوع و�أعقبه� م�ص�دقة رئي�ص �ل�صلطة 

�لفل�صطينية عليه ومّت ن�رشه يف �لوق�ئع �لفل�صطينية يف �لعدد 57 �ل�ص�در 

�صوغ  بت�ريخ 2005/8/18، ف�أ�صبح بذلك ق�نونً� ن�فذ�ً، فال يوجد �أّي ممُ

وىل �أو ��صتكم�له�، �إذ  مي �لقر�ءة �الأ ق�نوين للعودة من جديد �إىل م� �صمُ

“مل يعد له� وجود من �لن�حية �لق�نونية �أ�صاًل، وقر�ر �ملجل�ص ال يقوى 
ع�بدين  �أ�ص�ف  كم�  حو�ل”.  �الأ �لق�نونية يف جميع  �لن�صو�ص  على 

�إاّل  �ملعّدل  �ص��صي  �الأ �لق�نون  على  تعديالت  �أي  جر�ء  الإ �صبيل  ال  �أنه 

جر�ئية  �صول �الإ من خالل م�رشوع ق�نون جديد يخ�صع من جديد لالأ

�لق�نون  يف  و�لو�ردة  �ص��صي،  �الأ �لق�نون  �أحك�م  بتعديل  �خل��صة 

.
15

�ص��صي �ملعّدل و�لنظ�م �لد�خلي للمجل�ص �لت�رشيعي �الأ

2. منح الرئي�س �شالحية ت�شكيل املحكمة الد�شتورية:

مّت �إقر�ر �لتعديالت �لتي �قرتحه� �لرئي�ص حممود عب��ص بخ�صو�ص 

“�أنه  على  �أبرزه�  ين�ّص  و�لتي  �لد�صتورية،  �ملحكمة  �إن�ص�ء  �صالحية 

ول للمحكمة بتعيني رئي�ص �ملحكمة بقر�ر من رئي�ص  يتّم �لت�صكيل �الأ

على ووزير �لعدل،  �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�لت�ص�ور مع جمل�ص �لق�ص�ء �الأ

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  من  بقر�ر  �ملحكمة  وق�ص�ة  رئي�ص  وتعيني 

بن�ء على تن�صيب من �جلمعية �لع�مة للمحكمة �لد�صتورية”؛ بداًل من 

على  �لت�رشيعي  م�ص�دقة  ��صرت�ط  على  ين�ّص  ك�ن  �لذي  �ل�ص�بق  �لن�ّص 

ت�صكيل �ملحكمة. 

يام، فل�صطني، 2006/1/16. 15 جريدة الأ
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وتكمن �أهمية هذ� �لتعديل يف كون �ملحكمة �لد�صتورية هي �جلهة 

وت�صمل  �لثالث،  �ل�صلط�ت  بني  �خلالف�ت  يف  تبّت  �لتي  �لق�ص�ئية 

�لتعديل  هذ�  ف�إن  وبهذ�  �لقو�نني،  د�صتورية  على  �لرق�بة  �صالحي�ته� 

يعطي �لرئي�ص عب��ص فر�صة رف�ص قر�رت �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إلغ�ء 

�أي ق�نون قد ي�ص�دق عليه بحجة �أنه خم�لف للد�صتور، مم� يعني �أي�صً� 

جعل �ل�صلطة �لرق�بية )�لق�ص�ء( �أد�ة بيد �لرئي�ص. 

�لق�نوين  �مل�صت�ص�ر  �لتعديل، �رّشح عدن�ن عمر  وتعليقً� على هذ� 

للرئي�ص عب��ص، �أن ق�نون �ملحكمة �لد�صتورية �لعلي� ك�ن �أقّره �ملجل�ص 

هذ�  �أن  غري   ،2005/12/29 بت�ريخ  �لرئي�ص  عليه  و�ص�دق  �لت�رشيعي 

�لن�ّص �مل�ص�دق عليه من قبل �لرئي�ص مل يكن هو �لن�ّص �لذي �ص�دق 

عليه �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�لقر�ءة �لث�لثة، فك�ن �أن �أر�صل رئي�ص �ملجل�ص 

 ،2006/1/21 بت�ريخ  �لرئي�ص  �إىل  عليه  �مل�ص�دق  �لن�ّص  �لت�رشيعي 

و�ملت�صمن �ختالفً� يف �مل�صمون عن �لن�ّص �لو�رد يف �لق�نون �مل�ص�دق 

عليه، وعليه قرر �لرئي�ص �لرجوع عن قر�ر �مل�ص�دقة بت�ريخ 2006/1/23 

تلك  وخ�صو�صً�  مالحظ�ته،  مع  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �لق�نون  ورّد 

�ملتعلقة ب�ختي�ر رئي�ص ق�ص�ة �ملحكمة �لد�صتورية، �حرت�مً� ملبد�أ ف�صل 

�ل�صلط�ت، ومتكني �ملحكمة من �أد�ء دوره� �لرق�بي، وتنفيذ ذلك قبل 

�ص��صي �ملعّدل، ف�إن  �إجر�ء �النتخ�ب�ت ووفقً� للم�دة 41 من �لق�نون �الأ

مالحظ�ت �لرئي�ص ال ترف�ص من �ملجل�ص �لت�رشيعي �إال ب�أغلبية �لثلثني 

 .
16

غلبية �لع�دية ويتّم �إقر�ره� ب�الأ

16 القد�س، 2006/2/14، نقاًل عن وك�لة وف�.
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يكن  “ال  �أنه  ب��صمه�  ن�طق  ل�ص�ن  على  رّدت  فقد  حم��ص  �أم� 

. كم� 
وىل”17 �لقبول ب�أن يكون رئي�ص �ل�صلطة �ملرجعية �لد�صتورية �الأ

�لعزيز  عبد  �أحمد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  حم��ص  عن  �لن�ئب  �رشح 

مب�رك �أن:

�صل ين�ّص على �أن �أي تعينٍي للق�ص�ة  هذ� �لتعديل ك�ن يف �الأ

�ل�صلطة  رئي�ص  بني  ب�لت�ص�ور  يتّم  �لد�صتورية  �ملحكمة  يف 

يح�رش  �أن  �أر�د  �أقّر  �لذي  �لتعديل  لكن  �حلكومة،  ورئي�ص 

�ل�صالحية فقط لرئي�ص �ل�صلطة، ومن �ص�أن هذ� �لتعديل �أن 

يعطي �ل�صالحية للق�ص�ة �ملعينني فقط من قبل رئي�ص �ل�صلطة 

�لبّت يف قو�نني قد ي�صطر �ملجل�ص �لت�رشيعي م�صتقباًل �إىل 

�الحتك�م لر�أي �ملحكمة �لد�صتورية فيه�، ويف هذه �حل�لة 

�صتكون �ملحكمة �لد�صتورية منح�زة �إىل موقف �لرئ��صة.

و�أ�ص�ف مب�رك �أن حم��ص �صتطعن يف هذ� �لتعديل ولن تعّده د�صتوريً� 

قدت يف ظّله مل تكن ق�نونية �أي�صً�، و�أن �لنو�ب  بحكم �أن �جلل�صة �لتي عمُ

 .
18

�لذين �صوتو� ل�ص�لح هذ� �لتعديل ال يلكون �ل�صالحية لذلك

3. مر�شوم تعيني رئي�س ديوان املوظفني:

�صملت �ملر��صيم �لرئ��صية �لتي �ص�دق عليه� �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

�جلل�صة �ملذكورة �أعاله، مر�صومً� يق�صي بتعيني رئي�ص لديو�ن �ملوظفني 

نّي جه�د حمد�ن يف هذ� �ملن�صب(، على �لرغم من �أن  ت�بع للرئ��صة )عمُ

�لرئي�ص حممود عب��ص ك�ن قد خ��ص �رش�عً� مع �لرئي�ص �لر�حل ي��رش 

�إىل  �لرئ��صة  �صلطة  من  ذ�ته  �ملن�صب  هذ�  لتحويل   2003 ع�م  عرف�ت 

�صلطة رئ��صة �لوزر�ء. 

17 احلياة، 2006/2/14.

18 جريدة ال�رشق، قطر، 2006/2/15.
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كم� �ص�دق �ملجل�ص على مر�صومني رئ��صيني �آخرين ب�ص�أن تعيني 

رئي�صً�  ب  �لرُّ �أبو  فريد  �لتق�عد وحممود  لهيئة  رئي�صً�  فرجني  �الإ ف�روق 

للرئي�ص  �لق�نوين  �مل�صت�ص�ر  بّرر  وقد  د�رية.  و�الإ �مل�لية  �لرق�بة  لديو�ن 

“تعيين�ت ملن��صب  �إط�ر ت�صديق �ملجل�ص على  �لتعيني يف  عب��ص هذ� 

�صدرت قر�ر�ت ب�ص�أنه� منذ مدة تزيد على ثالثة �أ�صهر، وك�ن ال بّد 

هيئة  يف  �أعم�لهم  مب��رشة  لهم  يت�أتى  لكي  تعينيهم  على  �مل�ص�دقة  من 

 .
د�رية و�مل�لية”19 �لت�أمني و�ملع��ص�ت وديو�ن �لرق�بة �الإ

لديو�ن  رئي�ص  تعيني  ف�إن  خريين،  �الأ �لتعيينني  عن  �لنظر  وبغ�ّص 

�ملوظفني ت�بع للرئ��صة )وفتح( يعني منح �لرئي�ص �صيطرة على قط�ع 

�ملوظفني. ومبوجبه، منح رئي�ص ديو�ن �ملوظفني �جلديد �إمك�نية رف�ص 

�إعط�ء حكومة حم��ص فر�صة تعيني �أعد�د جديدة من �ملوظفني �لذين 

يدون له� يف من��صب حكومية مهمة، �أو غري مهمة، �أو  يرى �أنهم موؤ

عليه�، حيث  �أو حم�صوبون  لفتح  ينتمون  موظفني  ��صتبد�ل  �أو  ف�صل 

 ،
20

�ألفً�(  140( �ل�صلطة  ملوظفي  �ل�ص�حقة  غلبية  �الأ الء  هوؤ يمُ�صكل 

على  حم��ص  تقوده�  �لتي  �حلكومة  قدرة  �صّل  عمليً�  يعني  م�  وهو 

وعدم  �حلكومية؛  جهزة  �الأ يف  و�لتغيري  �صالح  �الإ يف  برن�جمه�  تنفيذ 

�لقدرة على ك�رش �حتك�ر حزب و�حد لل�صلطة، و�لعجز عن حتويل 

�ص�ص�ت مفتوحة للجميع ح�صب مع�يري  �ص�ص�ت �إىل موؤ �لوز�ر�ت و�ملوؤ

وطنية ومهنية. 

19 القد�س، 2006/2/14، نقاًل عن وك�لة وف�.

20 احلياة، 2006/2/14.
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�لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لق�نونية  �لد�ئرة  يف  �لب�حث  ر�أى  وقد 

ع�ص�م ع�بدين �أن �لتعديل فيم� يتعلق ب�خت�ص��ص جمل�ص �لوزر�ء ب�ص�أن 

�ص�ء  روؤ تعيني  م�ص�ألة  يف  �لوطنية”  �ل�صلطة  رئي�ص  لدى  “�لتن�صيب 
�ل�صلطة  رئي�ص  �صالحي�ت  تو�صيع  �ص�أنه  من  �ص�ص�ت  و�ملوؤ �لهيئ�ت 

�لفل�صطينية غري �مل�ص�ءل �أم�م �ملجل�ص �لت�رشيعي، على ح�ص�ب �حلكومة 

�مل�ص�ءلة �أم�مه. وبذلك، ف�إن هذ� �لتعديل �ملقرتح يمُغفل، �أو يتج�هل، 

كد على  توؤ �لتي  �لد�صتورية  �لق�عدة  �أجله  جدت من  �لذي ومُ �لهدف 

�ل�صالحي�ت �حل�رشية �ملخولة لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية مبوجب ن�ّص 

�ص��صي �ملعّدل: “ي�ر�ص رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية  �مل�دة 38 من �لق�نون �الأ

�صلط�ته ومه�مه �لتنفيذية على �لوجه �ملبني يف هذ� �لق�نون”. عالوة 

�أن يجعل �صالحي�ت  �ص�أنه  �لتعديل �ملقرتح من  ف�إن هذ�  على ذلك، 

 .
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جمل�ص �لوزر�ء �لو�ردة يف �مل�دة 69 غ�م�صة ومتن�ق�صة

4. مر�شوم تعيني اأمني عام للت�شريعي من خارج املجل�س 
املنتخب:

خرية، على مر�صوم رئ��صي يق�صي  �ص�دق �ملجل�ص يف جل�صته �الأ

ي�صغله  �لذي  �ملجل�ص  �رّش  �أمني  حمّل  يحّل  للت�رشيعي  ع�م  �أمني  بتعيني 

مني �لع�م  نو�ب منتخبون يف �لع�دة. ومبوجب �لتعيني �جلديد ف�إن �الأ

واًل عن جميع موظفي �ملجل�ص، وعنّي �إبر�هيم خري�صة  �صيكون م�صوؤ

لهذ� �ملن�صب، وهو من كو�در فتح، ومر�صحه� �لذي مل يح�لفه �حلظ 

عن د�ئرة طولكرم، يف خطوة �صتمنع �حلكومة �جلديدة من �إحد�ث �أي 

تغيري يف بنية �ملجل�ص �لت�رشيعي �لق�ئمة، بررته� فتح �صمن “تعديالت 

مقرة لتطوير �ملجل�ص �قرتحته� يف �آذ�ر �مل��صي ]2005[ جلنة �إ�صالح 

يام، فل�صطني، 2006/1/16. الأ
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 .
وتطوير �لت�رشيعي”22

5. مر�شوم اعتبار النواب اجلدد املنتخبني نوابًا يف 
املجل�س الوطني: 

�أقّر �ملجل�ص �أي�صً� تعدياًل على ق�نون �النتخ�ب�ت �لع�مة �ملعّدل رقم 

13، �أع�د فيه ن�صً� يق�صي ب�عتب�ر �أع�ص�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخبني 
�أع�ص�ء �آليً� يف �ملجل�ص �لوطني ملنظمة �لتحرير، على �لرغم من �أن هذ� 

�ص��صي، لكنه “�صقط �صهو�ً” على حّد تعبري  �لبند مل يرد يف �لق�نون �الأ

 .
فتوح و“مل يحظ ب�أية قر�ءة يف حينه، و�أخذ على �أنه �أمر مفروغ منه”23

، من  دَّ عمُ لكنه  �ل�ص�بقة،  �ملر��صيم  بقدر  يرث �صجة  �ملر�صوم مل  هذ� 

�لتحرير  منظمة  �ص�ص�ت  موؤ يف  حم��ص  لو�صع  حم�ولة  �لبع�ص،  قبل 

بحكم �لق�نون؛ لت�رشيع عملية �لتع�ر�ص بني �أفك�ر �حلركة ومو�قف 

بينه�  �لتن�ق�ص  ح�لة  و�إبر�ز  حم��ص،  حكومة  على  و�ل�صغط  �ملنظمة 

وبني �لت�صوية �ل�صي��صية. 

ب. اجلل�شة االفتتاحية للمجل�س الت�شريعي املنتخب:

�لد�صتورية،  �ليمني  �لت�رشيعي �جلديد  �ملجل�ص  �أدى  يف 2006/2/18 

و�نتخب عزيز �لدويك رئي�ص�ً للمجل�ص. وبعد �أي�م �تخذ �لدويك قر�ر�ً 

خرية؛  بتجميد جميع �لقر�ر�ت �ل�ص�درة عن �ملجل�ص �لقدمي يف جل�صته �الأ

ع�دة �لت�صويت عليه� يف جل�صة �ملجل�ص �لت�رشيعي �لق�دمة.  الإ

وقد �رّشح عزيز �لدويك بهذ� �خل�صو�ص ب�أن “حم��ص ال ت�صعى 

قر�ر�ت  �تخذ  �لقدمي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لكن  �أحد،  مع  �صد�م  �إىل 

ه�مة، يف فرتة ال يجوز �أن يجري فيه� طرح ق�ص�ي� ه�مة، وخ��صة من 

جريدة احلياة اجلديدة، فل�صطني، 2006/2/14.
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امل�سدر نف�سه.
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نو�ب خ��صو� �النتخ�ب�ت ومل يح�لفهم �حلّظ يف نيل ثقة �ل�صعب”. 

�أنه بن�ء على ذلك، “�رت�أين� جتميد هذه �لقر�ر�ت،  و�أ�ص�ف �لدويك 

و�إع�دة در��صته� من قبل �للجنة �لق�نونية يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�لتي 

جدد،  ق�نون  برج�ل  ن�أت  مل  ونحن  �ل�ص�بق،  �ملجل�ص  من  جزء  هي 

ق�نونية  �صيقررون  وهم  �ل�ص�بق،  يف  ك�نو�  �لذين  �لرج�ل  نف�ص  و�إمن� 

 .
جر�ء�ت”24 هذه �الإ

�أن  �جلديد،  �لبمل�ن  يف  فتح  كتلة  رئي�ص  حمد،  �الأ عز�م  ور�أى 

�لتعيين�ت  جميع  بتجميد  �لق��صية  �لدويك،  �ّتخذه�  �لتي  �لقر�ر�ت 

و�لرتقي�ت �لتي جرت خالل �لفرتة �ل�ص�بقة غري �رشعّية، وت�صّكل بد�ية 

“ملخ�لفة �لقو�نني �لتي يبدو �أن رئي�ص �ملجل�ص مل يمُر�جعه� جيد�ً”. وق�ل 
�إن قر�ر �لدويك “لي�ص له عالقة ب�لق�نون �إطالقً�، و�إمن� ب�لرغبة و�ملز�ج 

ّي رئي�ص جمل�ص ت�رشيعي جديد  لي�ص �أكرث من ذلك” حيث �أنه ال يحّق الأ

�أن يمُجّمد �أو يمُلغي قر�ر�ت جمل�ص ت�رشيعي �ص�بق، فعليه تبليغ �ملجل�ص 

�أو  لغ�ء  �الإ �أو  ب�لتجميد  �لقر�ر  ي�أخذ  �لذي  و�لت�رشيعي هو  �لت�رشيعي، 

�إع�دة �لنظر. كم� �أ�ص�ف �أن “�لدويك فر�ص من نف�صه ديكت�تور�ً على 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، وهذ� مرفو�ص مت�مً�، وبد�ية غري موّفقة �إذ� ك�نت 

 .
عن وعي، فهي بد�ية خ�طئة ال بمُّد من �لت�صّدي بقّوة له�”25

وىل، لكن  ويف 2006/3/6 عقد �ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد جل�صته �الأ

حركة فتح ح�ولت عرقلة عملية �إع�دة �لت�صويت على هذه �لقر�ر�ت، 

فرف�ص موظفو �ملجل�ص تقدمي �مللف�ت �لالزمة لرئي�ص �ملجل�ص �جلديد، 

ورف�صو� �لرّد على �الت�ص�الت و�لهو�تف �لد�خلية ت�أكيد�ً للوالء لفتح، 

كم� ك�نت هن�ك مق�طع�ت كثرية حلديث �لدويك من قبل نو�ب فتح 

عالم، 2006/2/21.  مق�بلة مع عزيز �لدويك، موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإ
24

 وك�لة وف�، 2006/2/22.
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 .
26

بدون �إذن، ليقومو� بعد ذلك ب�الن�صح�ب من �جلل�صة ب�صكل جم�عي

وقد تخلل حيثي�ت �جلل�صة نق�ط نظ�م متعددة؛ تن�ول بع�صه� نقد�ً 

�لتي وردت من عريق�ت،  �صّيم� تلك  �أد�ء رئي�ص �ملجل�ص ال  لطريقة 

رئي�ص  �أنه  �إىل  نظره  لفت  ح�ولو�  �لذين  �لوزير  و�نت�ص�ر  ودحالن، 

مبح�ولة  فتح  نو�ب  �لدويك  �تهم  بينم�  لفئة.  رئي�صً�  ولي�ص  �جلميع 

نقدية  ومد�خالت  فعل  ردود  �أث�ر  م�  وهو  �ملجل�ص  �أعم�ل  تخريب 

ح�دة منهم. 

�لقر�ر�ت،  لغ�ء  الإ للت�صويت  �للجوء  �ملجل�ص  رئي�ص  قرر  وعندم� 

�لت�صويت  حمد  ب�الن�صح�ب �جلم�عي، حيث عّد �الأ فتح  ق�م نو�ب 

غري ق�نوين، و�أنهم ال يكنهم �مل�ص�ركة يف جل�صة غري ق�نونية. ور�أى، 

�ص�بق  قر�ر  �أي  �إلغ�ء  يكنهم  ك�ن  حم��ص  نو�ب  �أن  خروجه،  عقب 

“هذ�  �إىل  للجوء  “تعط�صهم” لل�صلطة دفعهم  �أن  �إال  ق�نونية،  بطريقة 

�لعدل  حمكمة  �إىل  �صتلج�أ  كتلته  �أن  معلنً�  �لق�نوين”؛  غري  �صلوب  �الأ

�لعلي� للطعن يف قر�ر�ت حم��ص، لكن �جلل�صة ��صتمرت ومّت �لت�صويت 

�إثر  توتر ميد�ين  ثم  �ص�د من  �لقر�ر�ت. وقد  بع�ص  �إلغ�ء  ب�لفعل على 

�لن�ر  و�إطالق  غزة،  يف  �ملجل�ص  مقّر  لفتح  ت�بعني  م�صلحني  �قتح�م 

مر �لذي دفع �لنو�ب وغ�لبيتهم من حم��ص �إىل �إخالء  يف د�خله، �الأ

 .
27

�ملبنى

يف  للف�صل  للق�ص�ء  الحقً�  لفتح  �لبمل�نية  �لكتلة  جل�أت  وفعاًل، 

للنظ�م  خم�لفته�  بحجة  �جلل�صة،  لهذه  �لد�خلية  �ملجل�ص  �إجر�ء�ت 

�ص��صي، لكن مل ترد �أية نت�ئج �أو مت�بعة جدية لهذ� �ملو�صوع.  �الأ

 جريدة �لقد�س العربي، لندن، 2006/3/7؛ و�نظر: “�النتخ�ب�ت �لفل�صطينية وخريطة 
26

�صي��صية جديدة،” يف التقرير ال�سرتاتيجي العربي 2005-2006 )�لق�هرة: مركز 

�لدر��ص�ت �ل�صي��صية و�ال�صرت�تيجية، 2006(، �ص 284.

27 احلياة، والقد�س العربي، وجريدة امل�ستقبل، بريوت، 2006/3/7.
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حمد  ونقلت �صحيفة عك�ظ الحقً� عن عزيز �لدويك �أن عز�م �الأ

�أم�  �أعرج”.  “قر�ر  هو  �ل�ص�بق،  �ملجل�ص  خالل  فتح  قر�ر  ب�أن  �أبلغه 

ب�لن�صبة لقر�ر فتح ب�للجوء �إىل حمكمة �لعدل �لعلي�، فقد �أكد �لدويك 

قر�ر�ت  �إلغ�ء  �أو  �إبط�ل  �لعلي�  �لفل�صطينية  �ملحكمة  من حّق  لي�ص  �أنه 

غلبية. وحذر  ن هذ� �ص�أن د�خلي و�صي�دي، عّبت عنه �الأ �ملجل�ص، الأ

من �أنه يف ح�ل �لتدخل ف�إنه يعّد تعديً� على مبد�أ �لف�صل بني �ل�صلط�ت 

�لذي يقره �لد�صتور. كم� �أ�ص�ف �أن �ن�صح�ب نو�ب فتح هو ت�أكيد 

على �صعف موقفهم �لق�نوين، ود�فع عن قر�ر �إلغ�ء تو�صيع �صالحي�ت 

تريد  �أن حم��ص ال  �إىل  �أنه د�صتوري، م�صري�ً  �لق�ص�ئية، ور�أى  عب��ص 

�النقالب �أو �ل�صد�م مع �أبي م�زن، بدليل �أن �ملجل�ص و�فق على �صتة 

 .
28

م�ص�ريع قر�ر�ت ج�ءت منه

دارات:  2. االإ

د�ر�ت �أول �ل�رش�ع�ت �مل�صت�رشفة  ك�ن �رش�ع �ل�صالحي�ت يف �الإ

بعيد فوز حم��ص، �إذ �أن �ل�صالحي�ت ك�نت �أ�صاًل متد�خلة بني رئ��صة 

هذ�  يعود  وال  �لت�رشيعية.  �النتخ�ب�ت  قبل  �ل�صلطة  ورئ��صة  �لوزر�ء 

�صالحي�ت  حتديد  يف  و��صحة  �لقو�نني  �أن  �إذ  �لقو�نني  يف  لغمو�ص 

حركة  من  �ص�بقً�  ك�ن�  �ملن�صبني  �صغال  �للَذْين  ن  الأ ولكن  منهم�،  كل 

فتح، وك�ن كل منهم� د�ئمً� يف �صعي لال�صتئث�ر بن�صيب �أكب من هذه 

�ل�صالحي�ت. 

وبعد فوز حم��ص، �صعى �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص وفتح 

�صو�ء  مك�ن  �الإ قدر  د�ر�ت  �الإ يف  “�لتفرد �لفتح�وية”  �إبق�ء ح�لة  �إىل 

و�لع�صي�ن  �رش�ب�ت  ب�الإ حتى  �أم  �ملختلفة  و�لرتقي�ت  �لتعيين�ت  عب 

�ملدين. 

28 عكاظ، 2006/3/8.
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وترقي�ت  تعيين�ت  بحملة  و�لوز�ر�ت  �ل�صلطة  �ص�ص�ت  موؤ ق�مت 

و��صعة، وملء لك�فة �ل�صو�غر حتى تلك �لتي ك�ن م�صى على فر�غه� 

منية �آالف �لعن��رش من فتح بتدخل  جهزة �الأ �صنني، بينم� ��صتوعبت �الأ

وذلك  �لفتح�وية،  و�لقي�د�ت  منية  �الأ جهزة  �الأ قي�د�ت  من  مب��رش 

جل �إره�ق حكومة حم��ص �ملقبلة م�ليً� و�إد�ريً�، ويف �لوقت ذ�ته،  الأ

�أن  كم�  �ص�ص�ت.  و�ملوؤ �لوز�ر�ت  على  �لفتح�وية  �ل�صيطرة  �إحك�م 

ولني يف �صنة 2006 �رتفعت لت�صل �إىل �أكرث من  �لنفق�ت �مل�لية للم�صوؤ

100 مليون دوالر. وجرى حديث عن وظ�ئف وهمية يف �ل�صلطة ال 
. كم� ق�م �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتهية 

29
ي�ر�ص �أ�صح�به� �أي عمل فعلي

واليته ب�إ�صد�ر جمموعة قر�ر�ت تو�صع من �صالحي�ت �لرئي�ص يف عدة 

حينه  يف  عم�ل  �الأ ت�صيري  حكومة  وق�مت  �ملوظفني،  ت�صمل  جم�الت 

)حكومة قريع( ب�إ�صد�ر قر�ر�ت ترقية وتعيني 19 وكيل وز�رة دفعة 

�رش�ف  و�حدة ممن ينتمون �إىل حركة فتح �أو يو�لونه�، ومّت �صحب �الإ

ذ�عة و�لتلفزيون  �الإ �ص�صة  �لر�صمية وموؤ �لفل�صطينية  نب�ء  �الأ على وك�لة 

عالم �إىل �لرئ��صة.  �لفل�صطيني من وز�رة �الإ

حم��ص  يف  �لقي�دي  �لدويك  عزيز  حتّدث   2006/2/13 ويف 

كدة” ت�صري �إىل تعيني  و�لن�ئب �ملنتخب حديثً� حينه�، عن �أنب�ء “غري موؤ

خر�ً، جميعهم من كو�در فتح  70 مدير�ً ع�مً� يف وز�ر�ت �ل�صلطة موؤ

�أال  يف  �أمله  عن  معربً�  �لعلي�،  �ل�صه�د�ت  حملة  غري  من  ومعظمهم 

نب�ء �صحيحة. و�أ�ص�ف بخ�صو�ص �لتعيين�ت و�لرتقي�ت  تكون هذه �الأ

�لتي متت، �أن حم��ص تعّد “كل م� مّت من �إجر�ء�ت وتعيين�ت وتغيري 

ق�نوين،  ن غري  �الآ �إىل  �النتخ�ب�ت  نت�ئج  �إعالن  منذ  �ل�صالحي�ت  يف 

كونه� ت�أتي يف فرتة �نتق�لية ال يجوز �تخ�ذ �أية قر�ر�ت فيه�”. و�أو�صح 

و�سط، لندن، 2006/2/17.  جريدة ال�رشق الأ
29
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ن هو ��صتب�ق ملرحلة يخ�صون فيه� �أن ت�صكل حم��ص  �أن “م� يجري �الآ

 .
�حلكومة، وهو عرقلة و��صحة وم�صبقة”30

و�صط يف 2006/4/7 عن م�ص�در يف  وقد نقلت �صحيفة �ل�رشق �الأ

�إحد�ث  �إىل  تهدف عمليً�  �أخري�ً  �تخذت  �لتي  �لقر�ر�ت  �أن  حم��ص 

ت�صيطر  ظّل  حكومة  وجود  تكري�ص  عب  حكومته�،  على  �نقالب 

عليه� فتح، م�صرية �إىل قر�ر �للجنة �لتنفيذية تفوي�ص ه�ص�م عبد �لر�زق 

�لتحرير، حيث يعني ذلك  �رشى يف منظمة  �رش�ف على ملف �الأ ب�الإ

�رشى، �لذي �صيمنع من  ون �الأ عمليً� �لق�ص�ء على �صالحي�ت وزير �صوؤ

زي�رة �ل�صجون. و�أ�ص�رت �إىل �أنه يتوقع �أن يقوم عب��ص ب�تخ�ذ �ملزيد من 

�لقر�ر�ت �له�دفة �إىل جتريد �حلكومة �جلديدة من �صالحي�ته�، م�صرية 

ولية عن ملف �لعالق�ت �ملدنية  �إىل �أن يف نيته تكليف �صخ�ص م� �مل�صوؤ

ون �ملدنية �لتي مّت دجمه�  مع “�إ�رش�ئيل”، ليكون بدياًل عن وز�رة �ل�صوؤ

يف وز�رة �لد�خلية. كم� �أ�ص�رت �إىل �أنه �صي�صتغل قدرة وزير �خل�رجية 

 .
31

�ملحدودة جد�ً على �لتحرك من �أجل لعب دور وزير �خل�رجية

�لرتقي�ت  هذه  �ص�ءتهم  �لوز�ر�ت  يف  �ملوظفني  بع�ص  �أن  كم� 

و�لتعيين�ت �ملغر�صة، و�لتي وجهت �إىل فئة معينة من �ملوظفني دون 

غريه�، فك�ن مثاًل �أن ن�رشت جمموعة من �ملوظفني يف وز�رة �لثق�فة 

. وذكر 
32

ند�ء يف �إحدى �ل�صحف ط�لبو� فيه ب�لتحقيق يف �لرتقي�ت

وزير �لعدل �أحمد �خل�لدي يف �حلكومة �جلديدة، حكومة حم��ص، 

بعد  متت  �لتي  �لرتقي�ت  جميع  �صرت�جع  �أنه�  �لع��رشة،  �حلكومة 

�النتخ�ب�ت، وتلغي م� هو غري ق�نوين منه�. وهو �ملوقف نف�صه �لذي 

30 الغد، 2006/2/13.

و�سط، 2006/4/7. 31 ال�رشق الأ

32 احلياة، 2006/4/2.
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�أّكده �ص�مي �أبو زهري الحقً�، �إثر تن�قل �أخب�ر عن عزم حم��ص ف�صل 

موظفي فتح من �ل�صلطة وتعيني موظفي حم��ص مك�نهم، �أن حم��ص 

�صوف  �جلديد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لكن  فتح،  موظفي  ت�صتهدف  ال 

ينظر يف �لوظ�ئف �لوهمية �ملتكد�صة و�ملوظفني �لذين يتق��صون �أكرث 

ن ذلك ي�صكل عبئً� م�ليً� كبري�ً على  من ر�تب من ميز�نية �ل�صلطة؛ الأ

�ملو�زنة ويحرم �لعديد من �ملو�طنني �لع�طلني عن �لعمل من �حل�صول 

 .
33

على وظ�ئف

عالم و�ملعلوم�ت �لت�بع لفتح  ويف �الجت�ه �ملق�بل، فقد ن�رش مركز �الإ

ق�ص�ء  يف �آب/ �أغ�صط�ص 2006، تقرير�ً بعنو�ن “حكومة حم��ص و�الإ

�ل�صي��صي”، حتدث فيه عن:

�حلكومة  وزر�ء  ي�ر�صه�  منظمة،  �صي��صي  �إق�ص�ء  �صي��صة 

�إد�رية  ب�صو�بط  له�  بحتة ال عالقة  �صي��صية  بدو�فع  �حل�لية 

وىل �ملوظفني  �أو ق�نونية �أو ذ�ت عالقة ب�لعمل، �صحيته� �الأ

من  ب�أع�ص�ء  حاللهم  الإ خمطط  �صمن  فتح  حلركة  �ملنتمني 

هيكل  على  لالنقالب  و��صح  م�صعى  يف  حم��ص،  حركة 

 .
34

�ل�صلطة �لوطنية و�ل�صيطرة عليه�

وق�ف  �الأ لوز�ر�ت مثل وز�رة  �لتقرير عن ح�الت معينة  وحتدث 

وق�ف يف حكومة حم��ص، ن�يف  ون �لدينية، حيث ك�ن وزير �الأ و�ل�صوؤ

�ل�ص�بق و�لذي �صدر  �لوزر�ء  �إلغ�ء مر�صوم ملجل�ص  �لرجوب، قد قرر 

يف2005/12/11، يت�صمن ترقية وت�صكني 14 موظفً� من �ملديرين �لع�ّمني 

يف �لوز�رة، على �لرغم من م�ص�دقة جمل�ص �لوزر�ء �ل�ص�بق على تعيينهم 

وح�صولهم على درج�تهم من ديو�ن �ملوظفني، وتق��صيهم رو�تبهم، 

33 احلياة، 2006/4/2؛ والقد�س، 2006/2/22.

ق�ص�ء �ل�صي��صي: عزل وتهمي�ص يط�ل كب�ر موظفي �ل�صلطة   “حكومة “حم��ص” و�الإ
34

عالم و�ملعلوم�ت، �آب/ �أغ�صط�ص 2006. و�لبديل، “حم�ص�وي” ،” مركز �الإ
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وفقً� لدرج�تهم �لوظيفية ملدة �صبعة �أ�صهر، وكذلك �أ�صدر قر�ر�ً بنقل 

�ل�صيد فريد عبد �لرحمن �لنريب، من مدير مديرية �أوق�ف �صم�ل غزة 

�إىل مدير د�ئرة �لتدريب، وتعيني حممد �أبو ع�صكر، وهو مدر�ص وك�لة 

�أ�صبق، من كو�در “حم��ص” بداًل منه. كم� حتدث �لتقرير عن حو�يل 

ع�رش تعيين�ت وترقي�ت و��صتبد�الت يف �لوز�رة ذ�ته�، ق�م به� �لوزير 

 .
35

�جلديد

�ل�صحة وق�صم  �لتقرير كالًّ من وز�رة  يتن�ول  نف�صه،  ط�ر  �الإ ويف 

عزلة  �حلم�ص�وي  “�لوزير  فر�ص  حيث  �لزر�عة  ووز�رة  �لتمري�ص، 

ول على تعيني ط�قم خ��ص به  ت�مة على مكتبه، وعمل منذ �ليوم �الأ

وتن�ول  ع�دي”.  موظف  ب�أّي  يلتقي  يعد  ومل  �لوز�رة،  خ�رج  من 

�لتفرد  �صع�ر  �حلم�ص�وي  “�لوزير  رفع  حيث  �لثق�فة،  وز�رة  �لتقرير 

و�لديكت�تورية يف ت�صيري �لوز�رة، �أو �إ�صد�ر قر�ر�ت �لعزل و�لتهمي�ص 

لعمر  �أورد حديثً� خ��صً�  كم�  �إد�رية”،  �أو  ق�نونية  �أي مبر�ت  دون 

�لثق�فية  �لتنمية  ع�م  مدير  من�صب  ي�صغل  ك�ن  �لذي  �لغول،  حلمي 

و�لتخطيط يف �لوز�رة، قبل �أن ي�صدر قر�ر �صحب �صالحي�ته وحتويله 

�إىل م�صت�ص�ر للوزير، يقول فيه �إن حم��ص �لتي ك�ن يتوجب �أن تلج�أ 

ثب�ت �إي�نه� ب�لديوقر�طية و�لوحدة  �إىل مب�دئ �ل�رش�كة �ل�صحيحة، الإ

��صتالمه�  من  وجيزة  فرتة  وخالل  �مللمو�ص  ب�لو�قع  �أثبتت  �لوطنية، 

للحكم “�أنه� ال متت �إىل �لديوقر�طية ب�صلة”، وي�صيف “قرر �لوزير 

دون وجه حّق، ودون �ص�بق �إنذ�ر �أو �أي مقدم�ت �تخ�ذ هذ� �لقر�ر 

�ملجحف بحقي، فقط �أنه ��صتخ�ر ربه فوجد �أن �ل�صبيل للتع�طي مع 

.
هذ� �ملوظف هو تهمي�صه وعزله عن مه�مه”36

 �مل�صدر نف�صه.
35

36 �مل�صدر نف�صه.
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وفيم� ك�نت فتح حت�ول عب مثل هذه �لتق�رير ت�صليط �ل�صوء على 

�إنت�ج ف�ص�د جديد حم�ص�وي”، بررت حم��ص م� �صّح من  “�صي��صة 
��صتهد�ف  ب�ب  من  ولي�ص  �صالح،  �الإ ب�ب  من  ب�أنه  �ملقوالت  هذه 

“�صلطة فتح”، وب�أن �أي تغيري يف �ملن��صب �لعلي� ال بد و�أن ي�ّص �أحد�ً 
من فتح �إذ �إن �أغلبهم �إن مل يكن كلهم من �ملو�لني لفتح. كم� �أن �أي 

حكومة جديدة و�صي��صة جديدة ت�صتوجب تغيري�ً يف مر�كز وهيكلي�ت 

�إنه  �إذ  منه�،  بّد  ال  ك�ن  �لف�صل  و�صي��صة  د�ر�ت.  و�الإ �لقر�ر  �صن�عة 

�ل�صلطة،  به�  متّر  ك�نت  �لتي  �خل�نقة  �مل�دية  زمة  �الأ عن  �لنظر  وبغ�ّص 

ف�إن حركة فتح ��صتبقت قدوم حم��ص بجملة تعيين�ت ه�ئلة، حيث مّت 

بني فرتة 1/25-2006/3/31 وحده� تعيني نحو 20 �ألف موظف يف 

 .
37

�أجهزة �ل�صلطة �ملختلفة، دون �لرتفيع�ت و�لرتقي�ت

يف  �خل�رجية  وزير  فعقد  موقفه�،  تو�صيح  حم��ص  وح�ولت 

دع�  �صحفيً�  متر�ً  موؤ  2006/8/30 يف  �لزه�ر  حممود  حم��ص  حكومة 

د�ر�ت  عالم، وخ�ص�صه للف�ص�د �لذي �أن�ص�أته فتح يف �الإ �إليه و�ص�ئل �الإ

من  جمموعة  متر  �ملوؤ خالل  �لزه�ر  �أبرز  وقد   .
38

�لفل�صطينية و�ل�صلطة 

مو�ل  رق�م، �أن ن�صبة كبرية من �الأ �لوث�ئق �لر�صمية ليبني، م�صتعينً� ب�الأ

غري  هلية  �الأ و�ملنظم�ت  �لتحرير،  ملنظمة  �لت�بعة  للف�ص�ئل  تذهب 

�حلكومية �لت�بعة حلركة فتح، وق�صم �آخر خم�ص�ص مل� يعرف ب�ل�ص�ح�ت 

قيمته�  تبلغ  مديونية  ت�صلمت  �حل�لية  �حلكومة  �إن  فق�ل  �خل�رجية. 

مليونً�،   1.061 بقيمة  خ�رجية  ديون  منه�  دوالر،  مليون   1.772
بقيمة  �لفل�صطينية  ر��صي  �الأ يف  �لع�ملة  للبنوك  مك�صوفة  وح�ص�ب�ت 

550 مليونً�، وفو�ئد و�أق�ص�ط للبنوك �أي�صً� بقيمة 66 مليونً�، ونفق�ت 

37 احلياة، 2006/4/29.

و�سط، 2006/8/31. م�ر�ت، وال�رشق الأ 38 احلياة، وجريدة اخلليج، �الإ
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�أخرى بقيمة 95 مليونً�، و��صفً� هذ� �لو�صع ب�أنه ك�رثة م�لية حقيقية. 

كم� بنّي �لزه�ر �أن �لف�ص�ئل �ملن�صوية حتت لو�ء منظمة �لتحرير، تتلقى 

تتلقى  4.1 مليون دوالر، يف حني  قيمته نحو  تبلغ  �صنويً�  مبلغً� م�ليً� 

مليون   2.5 نحو  منه�  �صنويً�،  مليون   3.9 نحو  �خل�رجية  �ل�ص�ح�ت 

خم�ص�صة ل�ص�حة لبن�ن. و�أ�ص�ر �إىل �أن رو�تب 64 �صفري�ً وممثاًل لفل�صطني 

عب �لع�مل ت�صل �إىل 323 �ألف دوالر �صهريً�.

على  حت�صل  ك�نت  �أهلية  منظمة   133 هن�ك  �أن  �لزه�ر  و�أ�ص�ف 

خم�ص�ص�ت م�لية، �لكثري منه� منظم�ت وهمية، �إىل ج�نب �أن بع�صه� 

ولون يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أ�ص�ر �إىل �أن بع�ص  يقف على ر�أ�صه م�صوؤ

�أطر�فً� �صي��صية فل�صطينية حت�صل  �لتي تخدم  عالم �خل��صة،  و�ص�ئل �الإ

على خم�ص�ص�ت من مو�زنة �ل�صلطة، معتب�ً �أن ذلك من مظ�هر �لف�ص�د 

د�ري.  �مل�يل و�الإ

فتح  تر�أ�صه�  ك�نت  �لتي  �ل�ص�بقة  �حلكوم�ت  بني  �لزه�ر  وق�رن 

و�لن�ئب  �لوزير  �إن  وق�ل:  حم��ص،  �صكلته�  �لتي  �حل�لية  و�حلكومة 

�أمريكي، يف حني  �آالف دوالر  �صهريً� قدره ثالثة  ر�تبً�  يتلقي�ن  ك�ن� 

 330 نحو  �صيكل،   1.500 �صوى  يتلقي�  مل  ح�ليً�  و�لن�ئب  �لوزير  �أن 

�الته�م�ت  وحول  �حلكومة.  ت�صكيل  منذ  فقط  وملرتني  دوالر�ً، 

�لزه�ر  �رشب  �لوظيفي،  ق�ص�ء  �الإ مت�ر�ص  ب�أنه�  للحكومة  �ملوجهة 

مثاًل بوز�رة �خل�رجية �لتي ت�صّم نحو 400 موظف، 99% منهم من 

موظفني  �أربعة  �صوى  يوظف  مل  �أنه  حني  يف  فتح،  على  �ملح�صوبني 

يف �صو�غر، �لوز�رة بح�جة لهم، الفتً� �لنظر �إىل �أن �حلكومة �حل�لية 

وّظفت عدد�ً من �ملح�صوبني على حم��ص ممن حرمو� على مد�ر 12 

ك�نت  �لتي  منية،  �الأ ب�ل�صالمة  يعرف  م�  ب�صبب  حقوقهم،  من  ع�مً� 
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�ل�صالمة  لكن �حلكومة ق�رشت هذه  �حلركة،  �إىل  ينتمون  تق�صي من 

ن على �لعمالء و�أ�صح�ب �لق�ص�ي� �جلن�ئية.  �الآ

عطل  �لتي  �ص�ص�ت  �ملوؤ �صمن  وجل�نه  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  وك�ن 

عّطلت  �لتي  �ملعوق�ت  �أبرز  ومن  �ل�صالحي�ت.  �رش�ع  عمله� 

�لفنيني  فيهم  �أحي�نً�، مبن  �ملجل�ص  �إ�رش�ب موظفي  �لت�رشيعي،  �لعمل 

 Video ولني عن �صبكة �الت�ص�الت �لد�خلية �لفيديو كونفرن�ص �مل�صوؤ

غالق  �الإ م�ص�ألة  على  للتغلب  ي�صتعمل  ك�ن  و�لذي   ،Conference

�رش�ئيلي بني �ل�صفة وغزة، �أو رف�صهم �أحي�نً� �لتج�وب مع �ملجل�ص  �الإ

للمجل�ص  فتح  نو�ب  ومق�طع�ت  �حلم�ص�وية،  غلبية  �الأ ذو  �جلديد 

�ص�فة �إىل �أزمة �لنو�ب �ملعتقلني )�أغلبيتهم من حم��ص  �أحي�نً� �أخرى، ب�الإ

وبينهم رئي�ص �ملجل�ص عزيز �لدويك(. 

�أ�ص�ليب  �لر�صيد”  �حلكم  “ملتقى  عن  �ص�در  تقرير  ر�صد  وقد 

�ص�ص�ت �حلكم �لفل�صطيني بني 3/30-2006/9/30؛ فبنّي  �لعمل يف موؤ

�أن �لت�رشيعي مل يقم حينه� ب�إ�صد�ر �أي ت�رشيع �أو ق�نون، و�قت�رش عمله 

�صئلة لوزر�ء دون ت�صجيل �أي ح�لة ��صتجو�ب،  على توجيه بع�ص �الأ

�ملتعلق  �صوى  �لرئي�ص  بقر�ر �صدر عن  ق�نون  �أي  يو�فق على  كم� مل 

�أ�صدرت  �أن �حلكومة  �لتقرير ذ�ته بنّي  من. لكن  بت�صويت رج�ل �الأ

بذلك  متج�وزة  جديد�ً  تعيينً�   10.600 نحو  مه�مه�  ��صتالمه�  منذ 

26 جل�صة  4.284 �ص�غر�ً فقط، وعقدت  �أقّرته� بتعيني  �ل�صي��صة �لتي 

�إد�ري )مل  �أغلبه� ذ�ت ط�بع  300 قر�ر  �أ�صدرت فيه� م� ال يقل عن 

تتج�وز �لقر�ر�ت �ل�صي��صية م� ن�صبته %6(. 

�أد�ء بع�ص �لوز�ر�ت، مثل �ل�صحة و�لرتبية  �أي�ص�ً  �لتقرير  كم� تن�ول 

�ص�ص�ت �حلكومية  و�مل�لية، و�أظهر �أن �إ�رش�ب �ملوظفني �صّل �حلي�ة يف �ملوؤ
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نتيجة عدم توفري �لرو�تب، فلم تنجح وز�رة �مل�لية يف مو��صلة �إجر�ء�ت 

�صالح �مل�يل، حيث توقف �لعمل بح�ص�ب �خلزينة �ملوحد لكثري من  �الإ

�لنفق�ت و�لع�ئد�ت، كم� توقفت عملية دمج �لتخطيط ب�ملو�زنة، ومل يتم 

حت�صري مو�زنة �لع�م 2007، وال �إقر�ر �لعمل مبو�زنة �لع�م �ل�ص�بق، وت�أخر 

ير�د�ت  ن�رش �لبي�ن�ت �مل�لية، لكنه� يف �ملق�بل جنحت يف زي�دة حت�صيل �الإ

 .
ول من �لع�م 392006 �لد�خلية بن�صبة 45% خالل �لن�صف �الأ

حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أ�صدر  فقد  �لقر�ر�ت،  �صعيد  وعلى 

عب��ص يف 2006/5/8 قر�ر�ً رئ��صيً� ين�ّص على �أنه وفقً� لق�نون �خلدمة 

1998 وتعديالته، ف�إن دور جمل�ص �لوزر�ء يقت�رش  4 ل�صنة  �ملدنية رقم 

كد �لقر�ر �أنه  على �لتن�صيب فيم� يتعلق بفئة موظفي �لفئة �لعلي�. ويوؤ

ال يجوز للموظفني �ملن�صب بتعيينهم من جمل�ص �لوزر�ء مم�ر�صة مه�م 

ك�فة  و�أن  لتعيينهم،  �لق�نونية  جر�ء�ت  �الإ ت�صتكمل  مل  م�  �لوظيفة، 

قط�ع  يف  �لعلي�  �لفئة  ملوظفي  �لوظيفية  ب�لو�صعية  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت 

عن  ت�صدر  خدمة،  و�إنه�ء  ونقل  وتوقيف  تعيني  من  �ملدنية  �خلدمة 

. وهذ� �لق�نون يتع�ر�ص مع 
40

رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية فقط

�ص��صي �لذي ينح رئ��صة �لوزر�ء و�حلكومة �ل�صالحي�ت  �لق�نون �الأ

�لتنفيذية، مب� �أنه� هي �مل�ص�ءلة و�ملح��صبة �أم�م �لت�رشيعي ال �لرئي�ص. 

كم� ق�م �لرئي�ص �لفل�صطيني بتجميد قر�ر رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني 

�أ�صبوعية بداًل من يوم  �لق��صي بتحديد يومني كعطلة  �إ�صم�عيل هنية 

ال  �أنه  �لعربية  �لف�ص�ئية  �لقنو�ت  حدى  الإ وي�رشح  ليعود   ،
41

و�حد

و�أن �حلكومة  �لرئي�ص،  �صلطة  تو�جه  �لفل�صطينية  ر��صي  �الأ �صلطة يف 

39 امل�ستقبل، 2006/12/11.

ق�ص�ء �ل�صي��صي.”  40 �نظر: “حكومة “حم��ص” و�الإ

41 اخلليج، 2006/9/10.
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هي حكومة �لرئي�ص، وق�ل: “�صحيح �أن رئي�ص �لوزر�ء هو ع�صو يف 

�لت�رشيعي �ملنتخب، و�أن �لوزر�ء معظمهم منتخبون من قبل �ل�صعب، 

�أنهم وزر�ء  ف�صفتهم  يعودون هكذ�  ي�صبحون وزر�ء ال  لكن عندم� 

.
معينون من قبل �لرئي�ص”42

مت�صكه�  على  ظّلت  �جلديدة  و�حلكومة  حم��ص  حركة  لكن 

�أو  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  قر�ر�ت  من  �لعديد  وجت�هلت  ب�صالحي�ته�، 

طلب�ته �لتي ترى �أنه� غري مبرة �أو خم�لفة للق�نون، فرف�صت مثاًل طلبه 

ت�رشيح�ته،  �أعق�ب  يف  عدو�ن  ع�طف  �لالجئني  ون  �صوؤ وزير  �إق�لة 

وز�رة  و�أعلنت  ون�رشه�،  �لتنفيذية  �لقوة  ت�صكيل  على  و�أ�رّشت 

�لد�خلية عن حتويل رئي�ص نق�بة �ملوظفني �لعموميني �إىل �لن�ئب �لع�م 

جر�ء�ت �لق�نونية بحّقه، بعدم� ثبت �أن هذ� �جل�صم �لنق�بي  التخ�ذ �الإ

�ل�صفري  م�صعل، يف حو�ر مع �صحيفة  ق�نوين. وقد �رشح خ�لد  غري 

�للبن�نية بهذ� �خل�صو�ص، �أن حم��ص “ال تريد �أن تلغي دور �أحد وال 

تعدٍّ  هن�ك  يكون  �أن  تقبل  ال  �أحد، كم�  على �صالحي�ت  تتعدى  �أن 

على �صالحي�ت �حلكومة”، و�أ�ص�ف: 

�أقول �أي قر�ر�ت ال �رشورة له�، وت�أتي يف  بكل و�صوح 

�صي�ق فر�ص �أمر و�قع يف مرحلة �نتق�لية، لن نتع�مل معه� 

مبنطق �ل�رشعية. لن نف�صل موظفً�. لن نحرم �أحد�ً من حّقه، 

لكن ال ي�صتطيع �أحد �أن يخدعن� وال �أن يفر�ص علين� و�قعً� 

 .
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لي�ص له �صفة �ل�رشعية و�لق�نونية

�إ�رش�ب  عند  �أي�صً�  برزت�  لعب��ص وحم��ص،  �ملختلفت�ن  جندت�ن  �الأ

�ل�صو�ريخ  عب��ص  �لرو�تب، حيث حّمل  �أزمة  ب�صبب  مثاًل  �ملوظفني 

توجيه  �إىل  هنية  دع�  بينم�  �ملق�ومة،  �لف�ص�ئل  �أي  �حل�ص�ر،  ولية  م�صوؤ

42 الغد، 2006/10/4.

 جريدة ال�سفري، بريوت، 2006/2/9.
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�ل�صعب  �حل�ص�ر على  يفر�ص  �لذي  �حلقيقي  �لعنو�ن  �إىل  �لتظ�هر�ت 

حّق  على  �حلكومة  �أّكدت  وفيم�  �الحتالل.  �إىل  �إ�ص�رة  �لفل�صطيني 

�إىل مر�ع�ة حي�ة �ملو�طن  �لعم�ل  �لتظ�هر، لكنه� دعت  �ملوظفني يف 

�ملوظفني  �إ�رش�ب  �رشعية  على  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أّكد  و�لظروف، 

نت�ئج  من  �أهم  �لعي�ص  لقمة  �أن  عب��ص  و�أكد  وق�نونيته،  �لعمل  عن 

 .
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�لديوقر�طية

3. وزارة اخلارجية والتمثيل اخلارجي:

ك�نت م�ص�ألة وز�رة �خل�رجية )�إحدى �حلق�ئب �ل�صي�دية �لثالث 

يف حكومة �لوحدة(، و�لتمثيل �خل�رجي لل�صلطة �لفل�صطينية �إحدى 

وز�رة  بعد  �ل�صالحي�ت،  �رش�ع  يف  للجدل  �إث�رة  كرث  �الأ �لوز�ر�ت 

لتن�وله�  �أفرد  و�لتي  منية(  �الأ جهزة  �الأ فيه�  تدخل  )�لتي  �لد�خلية 

ق�صم م�صتقل. ف�لق�نون �لفل�صطيني ككل يتجه نحو ح�رش مه�م رئي�ص 

ون �لد�خلية، ويعطي �صالحي�ت �أكب للرئي�ص وملنظمة  �لوزر�ء ب�ل�صوؤ

�لتحرير �لفل�صطينية فيم� يخ�ص �لتمثيل و�لعالق�ت �خل�رجية. ف�لرئي�ص 

لدى  �لوطنية  �ل�صلطة  ممثلي  تعيني  يف  �حل�رشي  �حلّق  يلك  من  هو 

جنبية، ويف �إنه�ء �أعم�لهم. �أم�  �لدول و�ملنظم�ت �لدولية و�لهيئ�ت �الأ

عم�ل فهي من �خت�ص��ص وز�رة �خل�رجية بح�صب  �ملت�بعة و�إد�رة �الأ

�جت�ه�ت معظم �لب�حثني، وبح�صب مو�د ق�نون �ل�صلك �لدبلوم��صي. 

وعلى �لرغم من �أنه ال يوجد ن�ّص ق�نوين �رشيح ينح هذه �ل�صالحية 

�ل�صلك  ق�نون  �أن  �إال   ،
45

�خل�رجية وز�رة  �أو  �لرئ��صة  من  ي  الأ حرفيً� 

�لرئي�ص  من  كل  �صالحي�ت  ب�ص�أن  وو��صح  �رشيح  �لدبلوم��صي 

44 الغد، 2006/8/31.

 �صميح �ملع�يطة، “�صالحي�ت رئي�ص �ل�صلطة،” الغد، 2006/4/29.
45
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و�لوزير. و�جلدير ذكره �أن ق�نون �ل�صلك �لدبلوم��صي ال يتطرق �إىل 

�لدبلوم��صي،  �لعمل  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �رشيح  دور  �أي 

�ص��صي ين�ّص على �أنه�  لكن حجة �ملنظمة يف تدخله� هو �أن �لق�نون �الأ

�ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لعربي �لفل�صطيني �أينم� وجد.

يتّم  �أنه  على  �لدبلوم��صي،  �ل�صلك  ق�نون  من   2 �مل�دة  وتن�ّص 

��صتحد�ث �لبعث�ت �لفل�صطينية �أو �إغالقه� بقر�ر من �لرئي�ص، بن�ء على 

تن�صيب من �لوزير. بينم� تتوىل �لوز�رة بح�صب �مل�دة 3:

�لفل�صطينية  �خل�رجية  �ل�صي��صة  و�صع  يف  �صه�م  �الإ

�لعالق�ت  وتعزيز  خ�رجيً�،  فل�صطني  ومتثيل  وتنفيذه�، 

قليمية  و�الإ �لدولية  و�ملنظم�ت  �لدول  مع  �لفل�صطينية 

�لبعث�ت  جميع  على  �رش�ف  و�الإ ودوليً�؛  و�إ�صالمي�  عربيً� 

و�لتنقالت  �لتعيين�ت  ذلك  يف  مب�  وم�ليً�،  و�إد�ريً�  �صي��صيً� 

فل�صطني  مع  �لدويل  �لتع�ون  وتنمية  للق�نون،  وفقً� 

وتطويره، ومتثيل فل�صطني لدى �جله�ت �خل�رجية، ورع�ية 

معهم  �لعالقة  وتعزيز  �خل�رج،  يف  �لفل�صطينيني  م�ص�لح 

�ل�صفر  جو�ز  و�عتم�د  ووطنهم،  �صعبهم  مع  وتو��صلهم 

 .
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�لوزر�ء جمل�ص  عن  ي�صدر  لنظ�م  وفقً�  �لدبلوم��صي 

وبخ�صو�ص هيكلية �لوز�رة )�مل�دة 4( فتكون له� هيكلية خ��صة 

ي�صدر به� نظ�م عن جمل�ص �لوزر�ء بن�ء على تن�صيب من �لوزير، كم� 

�أن �لهيكل �لوظيفي لكل بعثة من بعث�ت فل�صطني يف �خل�رج، يحدد 

د�رية و�مللحقني �لفنيني  فيه عدد �لوظ�ئف �لدبلوم��صية و�لقن�صلية و�الإ

�لنقل  )�لت�صمية،  �لتعيين�ت  �أم�  �لوزير.  من  بقر�ر  �ملحلية  و�لوظ�ئف 

ع�دة للمقّر( فهي من �خت�ص��ص �لوزير لك�فة موظفي �ل�صلك  �أو �الإ

 مركز �ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني، ق�نون �ل�صلك �لدبلوم��صي، �نظر: 
46

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/25-8-2005.html
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ويكون  �لتن�صيب،  على  �لوزير  دور  يقت�رش  حيث  �ل�صفر�ء،  ب��صتثن�ء 

�لوزير  �أي�صً�   40 �مل�دة  وتعطي   .7 �مل�دة  ح�صب  �لرئي�ص  من  �لقر�ر 

�صالحية تعيني �مللحقني �لفنيني، وحتدد ت�صمية وظ�ئفهم وو�صفه�. 

�إىل  �ل�صلك  موظف  يحيل  �أن   27 �مل�دة  ح�صب  للوزير  يحّق  كم� 

�لوزير  �أو مقت�صي�ت وظيفته، ويحدد  �لتحقيق عند خم�لفته لو�جب�ته 

�للجنة،  على  �لنت�ئج  وتعر�ص  �لتحقيق،  مبب��رشة  يقوم  من  منه  بقر�ر 

وترفع �للجنة تو�صي�ته� ىل �لوزير �إم� بحفظ �ملو�صوع �أو بتوقيع �لتنبيه 

ح�لة للت�أديب.  �أو �الإ

ون �خل�رجية متعلقً�  مل يكن مو�صوع �رش�ع �ل�صالحي�ت يف �ل�صوؤ

�ل قد تبدو �إج�بته بديهية  فقط يف �ل�صالحي�ت بحّد ذ�ته�، بل يف �صوؤ

وىل: “من هو وزير �خل�رجية؟”. ففي �أو�ئل �صهر متوز/ يوليو  للوهلة �الأ

2006 ق�م �أبو م�زن ب�إر�ص�ل تع�ميم �إىل �ل�صف�ر�ت �لفل�صطينية وممثلي�ت 

يبلغه� فيه�  قليمية و�لدولية،  �إىل �ملنظم�ت �الإ �إ�ص�فة  �لتحرير،  منظمة 

�خل�رجية  ون  �ل�صوؤ يف  ب�لتحدث  �ملخول  �ل�صخ�ص  هو  �لقدومي  ب�أن 

ب�عتب�ره  منه،  بتكليف  �لدولية  �ملح�فل  يف  ومتثيلهم  للفل�صطينيني، 

رئي�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. وك�ن �لقدومي حينه� رئي�ص �لد�ئرة 

�ل�صي��صية يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، بينم� ك�ن حممود �لزه�ر هو 

ون �خل�رجية  عالم يف وز�رة �ل�صوؤ وزير �خل�رجية. لكن مدير �إد�رة �الإ

ط�هر �لنونو، نفى �أن يكون �أي قر�ر ر�صمي و�صل �إىل �لوز�رة يف �ص�أن 

ت�رشيح  جمرد  هو  �ل�ص�أن  هذ�  يف  �صدر  م�  �إن  وق�ل  �لقدومي.  تعيني 

��صتغر�به  و�أبدى  هويته.  ك�صف  رف�ص  فل�صطيني  ول  مل�صوؤ �إعالمي 

من هذ� �لت�رشيح �لذي ي�صف �حلكومة �لفل�صطينية ب�أنه� حملية وب�أنه� 

لق�نون  خم�لفة  مغ�لط�ت  �لت�رشيح  يف  �أن  معتب�ً  حم��ص،  حكومة 
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�ل�صلك �لدبلوم��صي �لفل�صطيني

من�ق�صة  تتّم  �أن  �إىل  �لتعليق  عن  حم��ص  حكومة  �متنعت  وفيم� 

حمد، رئي�ص كتلة فتح �لني�بية، ق�ل  �لقر�ر يف جل�صته�، ف�إن عز�م �الأ

و�صط �أالَّ جديد يف هذ� �لقر�ر: ل�صحيفة �ل�رشق �الأ

�صالحي�ت  على  ت�أكيد�ً  ج�ء  بل  رئ��صيً�  قر�ر�ً  لي�ص  وهو   

يف  فل�صطني  خ�رجية  وزير  �نتخب  �لذي  �لقدومي، 

 ...1989 ع�م  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  متر  للموؤ �جتم�ع 

�ل�صلطة،  خ�رجية  وزير  مه�م  مع  يتن�ق�ص  ال  �لقر�ر  هذ� 

وزير  مبث�بة  هو  �ل�صلطة  �خل�رجية يف  ون  �ل�صوؤ وزير  �إن  �إذ 

�أبو  �أم�  للخ�رجية،  وزير�ً  ولي�ص  �خل�رجية  ون  لل�صوؤ دولة 

.
48

�ملنتخب فل�صطني  دولة  خ�رجية  وزير  فهو  �للطف 

�خل�رجية  وزير  من�صب  ��صتحدث  من  هو  م�زن  �أب�  �أن  �لعلم  مع 

 ،2003 م�يو  �أي�ر/  يف  رئ��صته�  توليه  عند  �لفل�صطينية،  �حلكومة  يف 

وعني نبيل �صعث يف هذ� �ملن�صب. ووقعت �أول معركة كالمية بينه 

وبني �لقدومي عندم� بعث �أبو م�زن تع�ميم �إىل �ل�صف�ر�ت �لفل�صطينية، 

مم �ملتحدة، �إ�ص�فة �إىل  ومك�تبه� �لتمثيلية، و�جل�معة �لعربية، وهيئة �الأ

�صالمي ومنظمة عدم �النحي�ز وغريه� من �ملنظم�ت  متر �الإ منظمة �ملوؤ

ول عن �لعالق�ت �خل�رجية.  �ملعنية، يط�لبه� ب�لتع�مل مع �صعث كم�صوؤ

ورف�ص �لقدومي هذ� �لقر�ر و�أث�ر �صجة كبرية يف حينه�، وح�صمت 

�لق�صية ل�ص�لح �لقدومي بعد تدخل من �لرئي�ص �لر�حل ي��رش عرف�ت؛ 

القد�س  2006/7/11. وقد ن�رشت  العربي، واحلياة، وال�سبيل،  و�سط، والقد�س  ال�رشق الأ  47

العربي يف 2006/5/30 �أن �صبب تعميم �لقدومي هو ر�صد ر�ص�لتني وجههم� مب��رشة 

واًل عن  حممود �لزه�ر ل�صفريين فل�صطينيني يف �خل�رج ب�صفته وزير�ً للخ�رجية وم�صوؤ

و�سط قر�ر�ً رئ��صيً� �صدر يف ر�ص�لة من  �ل�صف�ر�ت. ويف 2006/9/15 ن�رشت ال�رشق الأ

�لرئي�ص �لفل�صطيني �إىل �ل�صف�ر�ت �لفل�صطينية يف �خل�رج ج�ء فيه ت�أكيد على �أن �لد�ئرة 

�ل�صي��صية ملنظمة �لتحرير هي �لتي تقوم بدور وز�رة �خل�رجية. 

و�سط، 2006/7/11. 48 ال�رشق الأ
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لتعود وتبز �إىل �ل�صطح جمدد�ً بعد �نتخ�ب �أبي م�زن رئي�صً� لل�صلطة 

خلفً� لعرف�ت، و�ختي�ر ن��رش �لقدوة وزير�ً للخ�رجية، �لذي ��صرتط 

ح�صم مو�صوع �لتمثيل �لفل�صطيني يف �ملح�فل �لدولية، وح�صم عب��ص 

مر ل�ص�لح �لقدوة. وهو م� يظهر مدى جدلية هذه �حلقيبة، وكونه�  �الأ

�أكرث،  هو�ء �لرئ��صية” ال  ل�“�الأ منذ ن�صوء �ل�صلطة �لفل�صطينية خ��صعة 

بغ�ّص �لنظر عن ق�نون �ل�صلك �لدبلوم��صي. 

�أم� على �ل�صعيد �لعملي و�ملم�ر�ص�ت، فقد برز �رش�ع �ل�صالحي�ت 

�رش�ف  ول د�خلي فيم� يتعلق ب�الإ يف وز�رة �خل�رجية على م�صتويني، �الأ

على  و�لث�ين،  �لدبلوم��صي،  و�ل�صلك  و�ملوظفني  �لوز�رة  عمل  على 

�صعيد �لتمثيل و�مل�ص�رك�ت �خل�رجية. 

�صالحي،  �الإ حم��ص  برن�مج  �إط�ر  ويف  �لد�خلي،  �ل�صعيد  فعلى 

�أن وز�رة  �لزه�ر،  �خل�رجية يف حكومة حم��ص، حممود  �أعلن وزير 

�ص��ص �إىل �لر�أ�ص”، حيث حتّولت  �خل�رجية بح�جة �إىل “تنظيف من �الأ

�إىل  ت�صيء  “�أوك�ر  �إىل  ر�أيه  ح�صب  �خل�رج  يف  وممثلي�ته�  �صف�ر�ته� 

�خل�رجية  وز�رة  موظفي  من   %99 �إن  وق�ل  �لفل�صطيني”.  �ل�صعب 

�لب�لغ عددهم 400 من لون و�حد )يف �إ�ص�رة �إىل فتح(، منهم 100 مل 

 .
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يح�صلو� على �صه�دة �لث�نوية �لع�مة

�أم� فيم� يخ�ّص �لتمثيل و�مل�ص�رك�ت �خل�رجية، فقد برز �أول �صد�م 

حقيقي بني �لقدومي و�لزه�ر يف �جتم�ع�ت وزر�ء خ�رجية دول عدم 

�النحي�ز يف كو�الملبور �أو�خر �صهر �أي�ر/ م�يو 2006، �إذ �ن�صحب �لزه�ر 

ب�صبب  عالم،  �الإ �أم�م و�ص�ئل  للمنظمة  �لوز�ري  حينه� من �الجتم�ع 

�لفل�صطينية  �خل�رجية  وز�رة  ب��صم  �لن�طق  و�رّشح  �لقدومي.  ح�صور 

متر، ج�ء عقب  ب�أن “�إحج�م �لوزير و�لوفد �ملر�فق عن �مل�ص�ركة يف �ملوؤ

49 احلياة ،2006/8/31.
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ملنظمة  �ل�صي��صية  �لد�ئرة  رئي�ص  �لقدومي  لف�روق  �ملف�جئ  �لو�صول 

متر”. و�أ�ص�ر �إىل �أن �لزه�ر تلقى  �لتحرير �لفل�صطينية للم�ص�ركة يف �ملوؤ

ولني �مل�ليزيني مو�فقته  متر، و�أبلغ �مل�صوؤ دعوة لري�أ�ص وفد فل�صطني يف �ملوؤ

�لذي ق�م به  �لغريب  “�لت�رشف  ��صتي�ءه مم� و�صفه  على ذلك. و�أبدى 

. �جلدير ذكره �أنه وقبيل عقد �الجتم�ع ب�أي�م ن�رشت 
�ل�صيد �لقدومي”50

متر بوفد يرت�أ�صه  بع�ص �ل�صحف �لفل�صطينية خب م�ص�ركة فل�صطني يف �ملوؤ

�لقدومي، وي�ص�رك فيه �لزه�ر كع�صو، ب�عتب�ر �لوفد ممثاًل ملنظمة �لتحرير 

 .
51

�لفل�صطينية ال لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية

وبعد �حل�دثة، حتدث ف�روق �لقدومي عم� ح�صل، فق�ل “�أن� �أعلى 

منه مرتبة، ف�أن� رئي�ص �لد�ئرة �ل�صي��صية ملنظمة �لتحرير وهو وزير خ�رجية 

�صلطة حملية، ومل ي�صتطع �لزه�ر �أن يدرك ذلك”. �أم� م�ص�در يف وز�رة 

�صول  �الأ مع  “يتن�ق�ص  �أنه  �لقدومي  به  ق�م  م�  فقد و�صفت  �خل�رجية 

�لفل�صطينيني  وفل�صطينيً�، وو�صع  و�صي��صيً�  دبلوم��صيً�  عليه�  �ملتع�رف 

متر”، �إذ �إّن �لدولة �مل�صيفة  يف حرٍج �صديد �أم�م �لدول �مل�ص�ركة يف �ملوؤ

�ص وفد  متر )م�ليزي�( وّجهت �لدعوة لوزير �خل�رجية �لزه�ر لرتوؤ للموؤ

�إىل  هم  �أ�صم�وؤ �أر�صلت  �أ�صخ��ص  فل�صطني، �لذي �صّمى يف حينه� �صتة 

 .
52

�صفري فل�صطني يف م�ليزي�

ويف 2006/6/8 �أثريت م�ص�ألة �صالحي�ت كل من �لوز�رة ومنظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية جمدد�ً، بخ�صو�ص متثيل فل�صطني يف �جتم�ع�ت 

�جل�معة �لعربية، ف�أ�صدر وزير �خل�رجية حممود �لزه�ر بي�نً� عّب فيه عن 

�أ�صفه ملح�والت بع�ص �جله�ت �لفل�صطينية �اللتف�ف على �حلكومة، 

�لفل�صطينية،  �حلكومة  يثل  ال  �مل�ص�رك  �لفل�صطيني  �لوفد  �أن  كد�ً  موؤ

 جريدة النهار، بريوت، 2006/5/29.
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51 احلياة اجلديدة، 2006/5/26.

و�سط، 2006/5/30. 52 ال�رشق الأ



�صراع ال�صالحيات بني فتح وحما�س

��

ون �خل�رجية  وال ي�ص�رك مبو�فقة �أو بتن�صيق مع �حلكومة �أو وزير �ل�صوؤ

�حلكومة  ف�إن  هذ�  على  وبن�ء  �الجتم�ع؛  لهذ�  �ص��ص  ب�الأ دعي  �لذي 

�لفل�صطينية غري ملزمة ب�أي موقف يتخذه �لوفد �أو �أي قر�ر�ت يو�فق 

 .
53

عليه�

ومن �جلدير ب�لذكر، �أن وزير �خل�رجية �لفل�صطيني حممود �لزه�ر 

ق�م ب�صفته �لر�صمية بجوالت على عدة دول عربية و�إ�صالمية و�آ�صيوية، 

ولني، ومن  وعقد بهذه �ل�صفة عدة لق�ء�ت ر�صمية ولق�ء�ت مع م�صوؤ

عر�قيل،  �أو  �عرت��ص�ت  �أية  دون  �لعربية  �جل�معة  ع�م  �أمني  �صمنهم 

�أث�ر  �أبو �لغيط و�لذي  ب��صتثن�ء �عتذ�ر وزير �خل�رجية �مل�رشي �أحمد 

�صجة حول �ملوقف �مل�رشي. ومع ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية 

خفت  وب�لت�يل  �خل�رجية،  وز�رة  عن  �لتخلي  على  حم��ص  و�فقت 

�حلديث عن �ل�رش�ع يف �رشعية �لتمثيل. 

�رشعية؟  �أكرث  �أيهم�  هو  �لطرح،  قيد  يظّل  �لذي  �ل  �ل�صوؤ لكن 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �إن  قوله  يف  م�صيبً�  ك�ن  و�إن  ف�لقدومي 

منظمة عريقة، ومظلة جتمع �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خل�رج، 

نف�صه�  فتح  ق�مت  �لتي  للمنظمة  �حل�يل  للو�صع  ينتبه  �أن  عليه  �أن  �إال 

�ص�ص�ته�، و�إلغ�ء عدد من �أهم  ب�حتك�ره� وب�صلِّ ف�عليته�، وتعطيل موؤ

�نتهت مدة �صالحي�ته�  �لتمثيلية  بنود ميث�قه� �لوطني، و�أن جم�ل�صه� 

�لق�نونية منذ �صنو�ت عديدة، و�أن �ل�صالحي�ت �لتي �أعيدت �إليه يف 

له�،  وعزاًل  حم��ص  حكومة  يف  نك�ية  �أعيدت  �إمن�  �خل�رجية  قي�دة 

ب�صعة  قبل  نف�صه  عب��ص  �لرئي�ص  بقر�ر  منه  �صحبت  قد  ك�نت  حيث 

�أ�صهر عندم� ك�نت فتح تقود �حلكومة. 

 تكون �لوفد حينه� من ف�روق �لقدومي �أبو �للطف، و�ص�ئب عريق�ت وي��رش عبد 
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من ووزارة الداخلية: 4. �شراع ال�شالحيات يف االأ

بعد فوز حم��ص، �أحلق �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص مبكتب 

عالمية �لر�صمية و�إد�رة  �ص�ص�ت �الإ منية و�ملوؤ جهزة �الأ �لرئ��صة، ك�فة �الأ

من �لوق�ئي للحكومة  �ملع�بر، ورف�ص تبعية �ل�رشطة و�لدف�ع �ملدين و�الأ

من �لوطني و�ملخ�بر�ت �لع�مة للرئ��صة )وهو م� ك�ن قد ن�دى  مق�بل �الأ

ي��رش  �لر�حل  �لرئي�ص  �إب�ن حكم  فعاًل  مّت  �أن  �إىل  �ص�بقً�  عليه  و�أ�رّش  به 

عرف�ت(. يف مق�بل ذلك، فقد ق�مت حم��ص بت�أ�صي�ص �لقوة �لتنفيذية 

يف قط�ع غزة كنوع من �لرّد للتمكن من مم�ر�صة �صالحي�ته� وتطبيق 

من.  برن�جمه�، خ�صو�صً� فيم� يتعلق ب�صبط �الأ

جهزة  �الأ �صعيد  على  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ق�م  كم� 

منية بعدة تعيين�ت دون �لرجوع �إىل �أحد. وك�ن من �مللفت للنظر  �الأ

يجدون  د�ئمً�  ك�نو�  ومع�ونيه  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أن 

�ملبر�ت ل�صحب �صالحي�ت هي حكمً� وعرفً� وق�نونً� من �صالحي�ت 

قو�ت  وب�لت�يل  �لد�خلي،  من  �الأ حفظ  ولية  كم�صوؤ �لد�خلية؛  وز�رة 

من، وكذلك �إد�رة �ملع�بر، حيث نفى �حل�صيني �ته�م�ت  �ل�رشطة و�الأ

وجهت للرئ��صة ب�صحب �صالحي�ت �حلكومة ق�ئاًل �إن �حلكومة هي 

�ص�فية، وم�صيفً�: “لو مل نقم بتلك  عب�ء �الإ �لرئ��صة هذه �الأ من حتمل 

غلقت  من �لوطني، والأ غلقت �ملع�بر، ولدمرت مق�ّر قو�ت �الأ عب�ء الأ �الأ

 .
�أعد�د كبرية من �ل�صف�ر�ت �لفل�صطينية يف �خل�رج”54

منية:  اأ. �شراع ال�شالحيات يف التعيينات االأ

عدة  على  ب�رز�ً  منية  �الأ جهزة  �الأ يف  �ل�صالحي�ت  �رش�ع  ك�ن 

يف  �لقي�دية  خ�صو�صً�  �لتعيين�ت  م�صتوى  على  ومنه�  م�صتوي�ت، 

منية،  جهزة �الأ منية، مل� لهذه �لقي�د�ت من دور يف عمل �الأ جهزة �الأ �الأ

 وك�لة وف�، 2007/1/10.
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مني �أو �إبق�ئه�.  وب�لت�يل يف �إنه�ء ح�لة �لفلت�ن �الأ

عب��ص  �لرئي�ص  ق�م  �لت�رشيعية  �النتخ�ب�ت  يف  حم��ص  فوز  وفور 

بجملة من �لتعيين�ت، �صملت تعيين�ت لق�دة �أمنيني يف �ل�صفة و�لقط�ع، 

منية  جهزة �الأ وكذلك تعيين�ت �أخرى ت�صمن له نقل �صالحية �إد�رة �الأ

ين�ّص  كم�  �لد�خلية  لوز�رة  ت�بعة  ظّلت  ولو  حتى  �لرئ��صة،  لديو�ن 

�ص�ع�ت  �لق�نون. وقد ر�فق فوز حم��ص يف �النتخ�ب�ت جملة من �الإ

منية، وهو  جهزة �الأ عن نية حم��ص طرد �لكثري من منت�صبي فتح من �الأ

م� مل تفعله حم��ص.

ق�دة  �أبلغ  عب��ص  �أن   2006/1/29 يف  �إن  �إن  �صي  �ل�  وذكرت 

�لتي �صتت�صكل  �أنهم خ��صعون له، ولي�ص للحكومة  منية  جهزة �الأ �الأ

وبو�صوح  و�أمرهم  حم��ص،  بقي�دة  �ملقبلة  �لقليلة  �ص�بيع  �الأ خالل 

به علنً� عن  . وذلك بخالف م� �رّشح 
55

له �صخ�صيً� تق�ريره�  بتقدمي 

منية. وحتى بعد ت�صلم  �أنه �صيمنح �حلكومة �جلديدة �ل�صالحي�ت �الأ

وزير �لد�خلية �جلديد مله�مه، و��صل �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص 

منية من �لوز�رة، �صو�ء عب  جهزة �الأ �صحب �ل�صالحي�ت يف �إد�رة �الأ

�ملر��صيم �أم عب �لتعيين�ت. 

يف  حم��ص  فوز  بعد  عب��ص  به�  ق�م  �لتي  �لتعيين�ت  �أبرز  ومن 

للوز�رة،  ت�بعة  �أنه�  يفرت�ص  �لتي  منية  �الأ جهزة  �الأ يف  �النتخ�ب�ت، 

من �لوطني و�ال�صتخب�ر�ت، على �صعيد �لقي�د�ت، تعيني  ب��صتثن�ء �الأ

، و�صخر ب�صي�صو مدير�ً 
56

من �لد�خلي ر�صيد �أبو �صب�ك مدير�ً ع�مً� لالأ

ع�صكريً�  م�صت�ص�ر�ً  جم�يدة  �لرز�ق  وعبد   ،
57

و�حلدود للمع�بر  ع�مً� 

مريكية �صي �إن �إن، 2006/1/29. خب�رية �الأ  موقع �لقن�ة �الإ
55

و�سط، 2006/4/7.  56 ال�رشق الأ

 جريدة الوطن، قطر، 2007/8/17؛ وجريدة احلقائق، لندن، 2007/8/13. 
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 ،
58

من �لوطني منية و�الأ جهزة �الأ مهمته �لتن�صيق بني وز�رة �لد�خلية و�الأ

 .
59

من يف �ل�صفة وغزة و�صليم�ن حل�ص ق�ئد�ً لقو�ت �الأ

�ص�فة �إىل من ذكرو� �أعاله، فقد ق�م �لرئي�ص عب��ص ب�لكثري من  ب�الإ

فقد  حل�رشه،  جم�ل  ال  مم�  منية  �الأ جهزة  �الأ �صمن  خرى  �الأ �لتعيين�ت 

�لرئي�ص  �أن   2007/1/10 يف  م�ر�تية  �الإ �الحت�د  �صحيفة  مثاًل  ذكرت 

جهزة  �الأ يف  ولني  �مل�صوؤ كب�ر  من   158 ب��صتبد�ل  �أمر�ً  �أ�صدر  عب��ص 

منية ب�صكل فوري يف مر�صوم و�حد، بذريعة ق�ص�ي� �لف�ص�د �لد�خلي  �الأ

 .
60

منية جهزة �الأ و�حل�جة �إىل �إع�دة �ال�صتقر�ر �إىل �الأ

�صعيد  على  يقم  مل  �صي�م  �صعيد  �لد�خلية  وزير  ف�إن  �ملق�بل،  يف 

�أو  قر�ره  �إلغ�ء  مّت  �حل�لتني  ويف  �ثنني،  بتعيينني  �إال  �لقي�د�ت  تعيين�ت 

تعديله من قبل �لرئي�ص عب��ص وم�ص�عديه؛ �أوله� عندم� �ألغى �لرئي�ص 

�أبو  جم�ل  بتعيني  �حلكومة،  عليه  و�فقت  �لذي  �صي�م  قر�ر  عب��ص 

�صمهد�نة مر�قبً� ع�مً� يف وز�رة �لد�خلية بذريعة �أن �حلكومة ال متلك 

�أن  �لعلم  مع  فقط.  �لرئي�ص  �صالحي�ت  من  ذلك  و�أن  �ل�صالحي�ت، 

من�صب �ملر�قب �لع�م يف وز�رة �لد�خلية هو من�صب م�صتحدث من 

ك�ن  عندم�  �مل�صهر�وي  �صمري  و�صغله  �ص�بقة،  فل�صطينية  قبل حكومة 

من �لد�خلي يف حكومة حممود عب��ص يف عهد  حممد دحالن وزير�ً لالأ

قر�ره  ل�صي�م،  �لتعيين�ت  وث�ين هذه   .
61

ي��رش عرف�ت �لر�حل  �لرئي�ص 

من �لوق�ئي يف غزة، وتعيني يو�صف  ب�إق�لة �صليم�ن �أبو مطلق مدير �الأ

عالم، 2006/6/12.   �ملركز �لفل�صطيني لالإ
58

59 القد�س العربي، 2006/4/10. 

م�ر�ت، 2007/1/10.  جريدة الحتاد، �الإ
60

ن�رشة  �لفل�صطينية،”  و�حلكومة  �لرئ��صة  بني  �ل�صالحي�ت  “�رش�ع  �حليلة،  �أحمد   61

فل�صطني �ليوم، مركز �لزيتونة للدر��ص�ت و�ال�صت�ص�ر�ت، 2006/4/28. 



�صراع ال�صالحيات بني فتح وحما�س

��

، وقد مّت تعديله الحقً� بتو�فق 
62

�لوق�ئي يف غزة من  لالأ عي�صى مدير�ً 

من �لد�خلي على تعيني زي�د  بني �صي�م ور�صيد �أبو �صب�ك مدير ع�م �الأ

 .
63

هب �لريح مدير�ً لل�صفة وغزة ويو�صف ن�ئبً� له

مطلق،  �أبو  �لعميد  ب�إق�لة  �صي�م  قر�ر  �أن  تكمن يف  �ملف�رقة  ولعل 

ول قد تر�صح لالنتخ�ب�ت  وتعيني عي�صى بداًل منه ك�ن ب�صبب �أن �الأ

�لت�رشيعية )ومل يح�لفه �حلظ(، وال يجوز له �لبق�ء يف �ملن�صب �أو �لعودة 

تغ��صت  و�لتي  �لكثرية،  �لرئي�ص  قر�ر�ت  بينم�   ،
64

للق�نون طبقً�  �إليه 

زمة وح�لة  حي�ن وز�رة �لد�خلية منعً� لتف�قم �الأ عنه� يف �لكثري من �الأ

مني، هي ب�أغلبه� غري ق�نونية ب�صبب تعديه� على �صالحي�ت  �لفلت�ن �الأ

�لوزير  من  بتن�صيب  يكون  �لتعيني  �أن  على  �لق�نون  ين�ّص  �إذ  �لوزير، 

وو�فق  �صي�م  ع�د  فقد  هذ�،  من  �لرغم  على  �لرئي�ص.  من  وم�ص�دقة 

و�ص�ع.  على تعيني زي�د هّب �لريح مدير�ً لل�صفة وغزة مر�ع�ة لالأ

خرى لعب��ص و�لتي �أث�رت جداًل، تعيينه  منية �الأ ومن �لتعيين�ت �الأ

من �لقومي، �إذ ي�صدد �لق�نون �لفل�صطيني  ملحمد دحالن م�صت�ص�ر�ً لالأ

�ل�صلطة  يف  من�صب  �أي  تويل  �لت�رشيعي  لع�صو  يجوز  ال  �أنه  على 

�لتنفيذية م� عد� من�صب �لوزير، وينعه �أي�صً� من تويل مه�م ��صت�ص�رية. 

و�صط �أنه �صيتّم  وقد �رشح م�صدر حكومي من حركة فتح لل�رشق �الأ

�لقومي  من  �الأ م�صت�ص�ر  يكون  لن  �لذي  �ملن�صب  ��صم  على  �لتح�يل 

�ص��صي �لذي ال ي�صمح لع�صو �لت�رشيعي  نه يتن�ق�ص مع �لق�نون �الأ “الأ
�ملجل�ص،  �رش  �أمني  ��صم  عليه  �صيطلق  بل  تنفيذيً�،  من�صبً�  يتبو�أ  �أن 

ون  وب�إمك�ن دحالن �أن يتبو�أه �نطالقً� من من�صبه كرئي�ص للجنة �ل�صوؤ

و�سط، 2006/7/28.  62 ال�رشق الأ

63 ال�سفري، 2006/8/4. 
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�رش�ت �أخرى حول جت�وز  . وك�نت هن�ك موؤ
منية يف �لت�رشيعي”65 �الأ

عب��ص لهذ� �لق�نون �لذي ينع دحالن مبوجب كونه ن�ئبً� من مم�ر�ص�ت 

�أي مه�م تنفيذية، حيث حتدثت م�ص�در �أمنية فل�صطينية يف �أو�ئل 2007 

جهزة  �الأ واًل عن  بتعيني دحالن م�صوؤ يق�صي  لعب��ص  �صفهي  قر�ر  عن 

تعليم�ت  على  بن�ء  �لو�قع  �أر�ص  على  عمليً�  نفذ  �لقر�ر  و�أن  منية  �الأ

منية بتلقي تعليم�تهم  جهزة �الأ مب��رشة �صدرت من عب��ص �إىل ق�دة �الأ

�أن  �إىل  و�أ�ص�رت  بغزة،  مكتبه  يف  عقد  �جتم�ع  خالل  دحالن،  من 

منية، فور �نته�ء �جتم�ع  جهزة �الأ منية كق�ئد لالأ دحالن ب��رش مه�مه �الأ

منية  جهزة �الأ منية، و�أن دحالن تر�أ�ص عدة �جتم�ع�ت لالأ جهزة �الأ �الأ

 .
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يف مقّر �لرئ��صة بغزة

ب. القوة التنفيذية:

 بعد ت�صلم وزير �لد�خلية �جلديد يف حكومة حم��ص �صعيد �صي�م 

�صالحي�ته  وز�رة،  لهيكلية  �أقرب  ك�ن  ت�صلمه  م�  �أن  وجد  مله�مه، 

من  �الأ رج�ل  مل�صلحة  �لو�قع،  �أر�ص  على  م�صحوبة  فيه�،  �لق�نونية 

تو�جه  قر�ر�ته  وك�نت  عب��ص.  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  وقي�د�ت 

ك�نت  وقت  يف  للوز�رة،  �لت�بعة  منية  �الأ جهزة  �الأ قبل  من  ب�لرف�ص 

�أمني، وك�ن حتدي �حلكومة  �لفل�صطينية تع�ين فيه من فلت�ن  �ل�ص�حة 

منية.  �ص��صي �صبط هذه �حل�لة �الأ �الأ

�ص�فة �إىل ح�لته�  منية �ملوجودة، ب�الإ جهزة �الأ ويف ظّل ع�صي�ن �الأ

وهي  فو�صى  �أو  �أمني  فلت�ن  من  �أحي�نً�  ت�صببه  ك�نت  وم�  �ملرتهلة، 

ولة عن حفظ �لنظ�م، �أو خالف�ته� �لد�خلية �أو �مل�صلحية د�خل  �مل�صوؤ

و�سط، 2007/3/21. 65 ال�رشق الأ

 جريدة الد�ستور، عّم�ن، 2007/1/8.
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قوة  �إن�ص�ء  �صوى  �لد�خلية  وزير  �أم�م  خي�ر  من  هن�ك  يكن  مل  فتح، 

و�أ�ص�صت  �لتنفيذية.  ب�لقوة  بعد  فيم�  �لتي عرفت  �لقوة  جديدة، هي 

�لقوة �لتنفيذية كقوة �أمنية م�ص�ندة تتبع لوز�رة �لد�خلية، وكجزء من 

من �لد�خلي، على �أن تدمج الحقً� يف  منية يتبع لقوى �الأ �ص�صة �الأ �ملوؤ

�جله�ز ككل.

1. الت�شكيل:

متر �صحفي بوز�رة �لد�خلية يوم 2006/5/17، �أعلن �صعيد  يف موؤ

حكومة  �لع��رشة،  �لفل�صطينية  �حلكومة  يف  �لد�خلية  وزير  �صي�م 

للف�ص�ئل،  �لع�صكرية  جنحة  �الأ من  �أمنية  قوة  بدء عمل  عن  حم��ص، 

يف قر�ر رف�صه �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص، وعّدته حركة فتح 

�أن وزير  “�أعتقد  �أبو خو�صة:  �إىل ك�رثة، و�رشح  قر�ر�ً مت�رشعً� يقود 

ن هذه �لقوة لن تكون يف خدمة  ّ �أن يقود فتنة د�خلية؛ الأ �لد�خلية يمُ�رشِ

 .
من وال يف خدمة �لوطن”67 �الأ

وك�ن �لرئي�ص عب��ص قد �أ�صدر مر�صومً� يلغي قر�ر ت�صكيل هذه �لقوة 

متر �ل�صحفي  �لذي �أ�صدره وزير �لد�خلية، �إال �أن �صي�م �أكد خالل �ملوؤ

�أن هذه �لق�صية منتهية ومتفق عليه�، وهي يف �إط�ر �لق�نون و�صمن 

�صالحي�ته، كم� �أن �حلكومة تو�فقت مع �لرئي�ص بخ�صو�ص ت�صكيل 

هذه �لقوة. و�أو�صح �صي�م �أن �ل�صبب �لرئي�صي لت�صكيل هذه �لقوة هو 

منية �لق�ئمة  جهزة �الأ من و�صبط �لفو�صى، حيث �إن �الأ �حلف�ظ على �الأ

�لو��صحة  �لقر�ر�ت  �أ�صدر �لكثري من  �أنه  ال تنفذ تعليم�ته، مو�صحً� 

لي�ت  له� ب�لعمل على تطبيق �لق�نون و�لنظ�م، و�أنه تدخل يف و�صع �الآ

جهزة، لكنه ك�ن يتف�ج�أ دومً� بعدم تنفيذ �أو�مره. ور�أى  لعمل هذه �الأ

نب�ء، ن�رشه موقع �إ�صالم �أون الين، 2006/5/17. وك�لة رويرتز لالأ
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�أن هذ� �لتب�طوؤ يف تنفيذ �أو�مره، يهدف �إىل �لقول ب�أن وز�رة �لد�خلية 

يف  رغبته�  وعدم  جهزة  �الأ تلك  �صعف  �إىل  يرجع  �أنه  كم�  ع�جزة، 

جهزة  ولني يف �الأ و�مر، �أو يرجع �أحي�نً� �إىل تعمد بع�ص �مل�صوؤ تنفيذ �الأ

�ص�مي  ب��صم حم��ص  �لن�طق  �لوزير، كم� ذكر  قر�ر�ت  منية جت�وز  �الأ

�أبو زهري، مم� ي�صتدعي وجود قوة ج�هزة وق�درة ومدربة على تنفيذ 

و�لدليل  من؛  �الأ ل�صم�ن حفظ  �لد�خلية،  وزير  من  �ل�ص�درة  و�مر  �الأ

على ذلك بح�صب �أبو زهري هو �أنه عندم� حدثت م�صكلة يف بني 

و�مر لل�رشطة، ولكن مل يتحرك  �صهيال جنوب قط�ع غزة وجهت �الأ

�أحد، وكذلك عندم� حدثت م�صكلة يف منطقة �جل�مع�ت ومل تتحرك 

.
68

�ل�رشطة على �لرغم من �صدور �لتعليم�ت �إليه�

وخالفً� مل� ن�رش من �أن حم��ص ت�صعى لت�صكيل “ميلي�صي� ”خ��صة 

يف  �مل�ص�ركة  �لف�ص�ئل  جميع  على  عر�ص  �لد�خلية  وزير  ف�إن  به�، 

�لف�ص�ئل،  من  �لعديد  فيه�  �ص�رك  فقد  وب�لفعل  �لقوة،  ت�صكيل هذه 

حيث �إنه وحتى بد�ية �لع�م 2007، توزعت �نتم�ء�ت �أفر�د هذه �لقوة 

 :
69

على �ل�صكل �لت�يل

 �إ�صالم �أون الين، 2006/5/17؛ وجملة فل�سطني امل�سلمة، 2006/6/1.
68
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عدد اأفرادها�سم الف�سيل

2.500حركة حم��ص

1.100حركة فتح

600جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية

250�جلبهة �ل�صعبية

50�جلبهة �لديوقر�طية

202جبهة �لتحرير �لعربية

100�جلبهة �ل�صعبية �لقي�دة �لع�مة

90كت�ئب �أحمد �أبو �لري�ص

70جمموع�ت وديع حد�د

540م�صتقلون

5.502�ملجموع

2. عمل القوة التنفيذية وال�شعوبات:

و�جهت �لقوة �لتنفيذية طيلة فرتة عمله� عدة �صعوب�ت، �أبرزه� 

منية  �الأ جهزة  قَبل �الأ �إعالمية و��صعة، وعدم تع�ون من  حملة ت�صويه 

�ص�فة  خرى، وت�رشيح�ت د�ئمة للرئي�ص عب��ص بعدم �رشعيته�. ب�الإ �الأ

�ملركب�ت  قلة  مثل  مك�ني�ت،  �الإ قلة  ب�صبب  جتهيزية  �صعوب�ت  �إىل 

ب�لزي �ملوحد،  فر�د  �الأ لتغطية جميع  بل حتى عدم وجود م� يكفي 

وك�نت �أ�صلحته� هي �أ�صلحة �لتنظيم�ت �لتي �ص�ركت فيه� ب�أفر�ده�، 

ووجدت �صعوبة يف �إيج�د مو�قع و�أم�كن ت�صتقر فيه�، فك�ن مثاًل �أن 

حدى �مل�صتوطن�ت يف خ�ن يون�ص، ويف  ��صتقرت يف م�صنع �ص�بق الإ

ِ
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�صقة �صكنية ب�لك�د تت�صع للمك�تب يف �ملنطقة �لو�صطى. كم� تعر�ص 

حي�ن لال�صتهد�ف �ملتعمد من قبل بع�ص  عن��رش �لقوة يف كثري من �الأ

جهزة  �الأ قبل  من  �أو  ق�صى،  �الأ �صهد�ء  كت�ئب  �أو  فتح  حركة  �أع�ص�ء 

خرى )�لت�بعة لفتح وللرئي�ص حممود عب��ص(.  منية �الأ �الأ

لكنه� على �لرغم من هذ� متكنت من حتقيق �إجن�ز�ت عجز عنه� 

�ص��صية �لق�ئمة، خ�صو�صً� يف جم�ل حم�ربة  منية �الأ جهزة �الأ �أي من �الأ

خالقي  �الأ و�ل�صقوط  �ملخدر�ت  و�صبك�ت  جر�م  و�الإ �لع�ص�ب�ت 

�لت�صويه  حمالت  به�  و�جهت  �صعبيً�  �حرت�مً�  �أك�صبه�  مم�  و�لتزوير، 

فتح  �ملتحدة موقف  �لوالي�ت  تبّنت  �لو��صعة بحقه�. كم�  عالمية  �الإ

مريكية كوندوليز�  و�لرئ��صة �لفل�صطينية؛ ف�رشحت وزيرة �خل�رجية �الأ

ر�ي�ص Condoleezza Rice ب�أن “حلم��ص جي�صً� يف قط�ع غزة ��صمه 

. و�أخذ 
�لقوة �لتنفيذية ت�صتقوي فيه �حلكومة �لتي تقوده� حم��ص”70

عالمي على هذه �لقوة �صكل و�صف �أنه� �لقوة “�لت�بعة  �لتحري�ص �الإ

�أي  ��صم  مع  يذكر  م�  ن�در�ً  بينم�  �لقوة،  لهذه  حلم��ص” يف كل ذكر 

لفتح”،  “�لت�بعة  �لر�صمية” و�صف  “�لفل�صطينية  منية  �الأ جهزة  �الأ من 

يدين حلركة  وهي �لتي تت�صكل تقريبً� ب�صكل ك�مل من �ملنت�صبني و�ملوؤ

للف�ص�ئل،  و��صعة  م�ص�ركة  ت�صهد  �لتي  �لتنفيذية  ب�لقوة  مق�رنة  فتح، 

من  �لرغم  وعلى  لفتح،  �لت�بعة  ق�صى  �الأ �صهد�ء  كت�ئب  خ�صو�صً� 

ت�أكيد وز�رة �لد�خلية على �أن معظم �لع�ملني يف هذه �لقوة متفرغني 

جهزة �لر�صمية.  وم�صجلني يف �لدو�ئر �صمن �الأ

�لتحري�ص  حمالت  مو�جهة  يف  �لتنفيذية  �لقوة  ��صطرت  وقد 

�صتق��صي  �أنه�  فيه  تعلن  عالمي  �الإ ملكتبه�  بي�ن  �إ�صد�ر  �إىل  و�لت�صويه 

بعدم�  �حلي�دي،  �لعمل  مت�ر�ص  ال  �لتي  عالمية  �الإ �لو�ص�ئل  ق�نونيً� 

 جريدة الوطن، �ل�صعودية، 2007/1/8.
70
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ح�ولت �الت�ص�ل به� لتو�صيل موقفه� �حلقيقي ووجهة نظره� دون 

 .
71

نتيجة

ك�أد�ة  �لتنفيذية  �لقوة  ت�صتخدم  مل  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أن  كم� 

عليه  تن�ّص  م�  وفق  �ن�صب�طه�  على  حر�صت  بل  تهديد،  �أو  �صغط 

بع�ص  من  �صحبه�  �أو  ن�رشه�  ب�إع�دة  وق�مت  نظمة،  و�الأ �لقو�نني 

و�تخذت  حينه،  يف  �لر�هنة  منية  �الأ و�ص�ع  لالأ مر�ع�ة  م�كن  �الأ

منية �ملوجودة،  جهزة �الأ جر�ء�ت �لالزمة للعمل على دجمه� يف �الأ �الإ

هذه  �أن  د�ئمً�  كدة  موؤ ممكن،  وقت  ب�أ�رشع  حتديد�ً،  �ل�رشطة  جه�ز 

“لي�صت ت�صكياًل جديد�ً، ولكنه� خطوة على طريق دجمه� يف  �لقوة 

ع�دة هيبته�، وب�لت�يل  جهزة �ملوجودة، وخ�صو�صً� جه�ز �ل�رشطة الإ �الأ

. وحتى بعد �تف�ق مكة، و�عتم�د 
قي�مه� بفر�ص �لنظ�م و�لق�نون”72

منية، �رشح  وزير �لد�خلية �مل�صتقل �جلديد ه�ين �لقو��صمي للخّطة �الأ

معه�،  �لتع�مل  و�صيتّم  بقر�ر�ت،  ت�صكلت  �لقوة  هذه  �أن  �لقو��صمي 

من حلفظ  �الأ قوى  �إىل ج�نب  �ل�صو�رع  ون�رشه� يف  به�،  و�ال�صتع�نة 

 .
73

�لنظ�م

3. اجلدل القانوين: 

منذ �إن�ص�ئه�، �أث�رت �لقوة �لتنفيذية جداًل �صو�ًء بخ�صو�ص ق�نونية 

�إن�ص�ئه� �أم بخ�صو�ص �نتم�ء�ت �أفر�ده� �أم يف �إمك�نية �صمهم �إىل عد�د 

منية.  جهزة �الأ موظفي �الأ

خب�رية، 2007/1/25.  وك�لة معً� �الإ
71

والغد،  واحلياة،  2006/6/7؛   ،48 وعرب  2006/5/27؛  و�سط،  الأ ال�رشق  مثاًل:  �نظر   
72

2006/6/8؛ وال�سفري، 2007/1/10؛ و�لقد�س، 2007/3/6.
 وك�لة معً�، 2007/4/15.
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يلغي قر�ر  �لفل�صطيني حممود عب��ص مر�صومً�  �لرئي�ص  �أ�صدر  وقد 

�أن  �إال  بحّله�،  ت�صكيله�  بعد  �أمر  كم�  بت�صكيله�،  �لد�خلية  وزير 

قر�ر�ت عب��ص هذه ك�نت �أي�صً� مث�ر جدل، عم� �إذ� ك�ن يحّق للرئي�ص 

�لفل�صطيني حّل هذه �لقوة و�إلغ�ء قر�ر وزير �لد�خلية. 

�إىل  �لقوة  �إن�ص�ء هذه  �لد�خلية ورئي�ص �حلكومة يف  و��صتند وزير 

مدير  �صالح  �إبر�هيم  �رّشح  حيث  �لفل�صطيني،  �ص��صي  �الأ �لق�نون 

مكتب وزير �لد�خلية �لفل�صطيني �أن:

�لد�خلية  وزير  �صالحي�ت  �إط�ر  يف  �صكلت  �لقوة  هذه 

و�لق�نون  �لفل�صطينية  �لقو�نني  ح�صب  و��صح  وب�صكل 

ولية حفظ �لنظ�م  ت �مل�دة 69 �أن م�صوؤ �ص��صي، حيث ن�صّ �الأ

من �لد�خلي من �صالحي�ت وزير �لد�خلية، و�أن �إعد�د  و�الأ

له  �لالزمة  �لو�ص�ئل  د�ري وو�صع هي�كله وك�فة  �جله�ز �الإ

ت  �رش�ف عليه من �صالحي�ت وزير �لد�خلية، كم� ن�صّ و�الإ

�ص�ص�ت �أو �ل�صلط�ت  �لفقرة �لت��صعة )�أ( �أن �إن�ص�ء �أو �إلغ�ء �ملوؤ

�لذي  د�ري،  �الإ �جله�ز  وحد�ت  من  حكمهم  يف  وم� 

�أن هن�ك  للحكومة. كم�  �لت�بع  �لتنفيذي  �جله�ز  ي�صملهم 

كد ذلك، فمثاًل مل ي�صدر قر�ر �أو  من�ذج موجودة �ص�بقة توؤ

من  لالأ �لت�بعة  �لتنفيذية  �لقوة  بت�صكيل  �لرئي�ص  من  مر�صوم 

�أو  نبيل طمو�ص،  بقي�دة  �ملوت  فرقة  ت�صمى  �لتي  �لوق�ئي، 

�لتي �صكله� حممد دحالن عقب �ندح�ر �الحتالل  �لفرقة 

�ل�صهيوين من قط�ع غزة، وهو م� يطلق عليه ��صم “�جلي�ص 

�ل�صعبي”، ومل تكن بقر�ر من �لرئي�ص وهي م� ز�لت ف�علة 

�أنه� �صكلت ملهمة خ��صة، كل  �لرغم من  ن على  لغ�ية �الآ

كد �أن �لوزير هو �لوحيد �ملخول ب�إ�صد�ر مثل هذه  هذ� يوؤ

 .
74

�لقر�ر�ت

74 فل�سطني امل�سلمة، 2006/6/1.
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ورّد�ً على قر�ر �لرئي�ص عب��ص بخ�صو�ص حّل �لقوة، ذكرت رئ��صة 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف بي�ن له� �أن �لرئي�ص عب��ص ال يتلك 

�صالحي�ت تنفيذية تخوله �إن�ص�ء �أو �إلغ�ء قوة �أمنية تخ�صع ل�صالحي�ت 

يف  حم��ص  كتلة  �أ�صدرت  كم�   .
75

�لد�خلية ووزير  �لوزر�ء  جمل�ص 

�لت�رشيعي بي�نً� ��صتنكرت فيه قر�ر �لرئي�ص “�ملت�رشع”، و�لذي يتج�هل 

�ص��صي، و�أكدت �أنه على �لرغم من  ق�نون �خلدمة �ملدنية و�لق�نون �الأ

على للقو�ت �مل�صلحة �لفل�صطينية، �إال �أن هذ�  �أن �لرئي�ص هو �لق�ئد �الأ

ال يعطيه �حلّق يف جت�وز �لق�نون �أو جت�هل �حلكومة و�ملجل�ص �لت�رشيعي 

نن� ال نعي�ص ح�لة دكت�تورية، و�إمن� نعي�ص نظ�مً� ديوقر�طيً�  �ملنتخب، “الأ

 .
برمل�نيً� يعطي لكل ذي �صالحية �صالحي�ته بن�ّص و��صح”76

كم� �أكدت �حلكومة �أنه�، وخالفً� مل� �أ�صيع، تو�فقت مع �لرئي�ص 

نب�ء  �الأ وك�لة  ن�رشت  وقد   .
77

�لقوة هذه  �إن�ص�ء  ب�ص�أن  �لفل�صطيني 

�لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  من  خّطية  ر�ص�لة  ن�ّص  )وف�(  �لفل�صطينية 

رخة بت�ريخ 2006/4/22،  �إ�صم�عيل هنية �إىل �لرئي�ص حممود عب��ص موؤ

�أنه وبعد حديث بني �الثنني يف غزة حول �صبل �لق�ص�ء على �لفلت�ن 

�ل�صيد وزير  “وبن�ًء على مو�فقتكم”، �رشع  �لفل�صطيني،  �ل�ص�رع  يف 

�لرئي�ص  �أن  مو�صحً�  �لقوة،  ن�ص�ء  الإ عد�د  و�الإ �لرتتيب  يف  �لد�خلية 

ه”. وي�صيف هنية يف �لر�ص�لة �أن “�لوحدة  �لفل�صطيني “ب�رك هذ� �لتوجُّ

�مل�ص�ر �إليه� لي�صت ت�صكياًل جديد�ً، ولكنه� خطوة على طريق دجمه� 

ع�دة هيبته�، وب�لت�يل  جهزة �ملوجودة، وخ��صة جه�ز �ل�رشطة الإ يف �الأ

حك�م �مل�دة  قي�مه� بفر�ص �لنظ�م و�لق�نون”، م�صري�ً �إىل �أنه “طبقً� الأ

مل�نية )د ب �أ(، ن�رشته الد�ستور، 2007/1/11. نب�ء �الأ  وك�لة �الأ
75

76 الوطن، �ل�صعودية، 2007/1/8.

 �نظر مثاًل: مق�بلة مع خ�لد م�صعل، �لوطن، قطر، 2006/6/1؛ ومق�بلة مع �صعيد �صي�م، 
77

خو�ن �مل�صلمون: �إخو�ن �أون الين، 2006/6/3. موقع �الإ
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�مل�دة  حك�م  الأ و��صتن�د�ً  من،  �الأ قوى  يف  �خلدمة  ق�نون  من  �لث�لثة 

�ص��صي، مّت ��صتحد�ث �لقوة لتكون م�ص�ندة لقوة  �لق�نون �الأ 69 من 
ب�لهيكلية  “�مل�ّص  دون  من  له”،  وت�بعة  �لد�خلي  من  �الأ  - �ل�رشطة 

 .
من �لد�خلي”78 من �لثالث، وهي ت�بعة لقوى �الأ لقوى �الأ

لكن رئي�ص ديو�ن �لرئ��صة رفيق �حل�صيني ع�د و�أكد بعد ن�رش هذه 

�لر�ص�لة، �صدور قر�ر �لرئي�ص ب�إلغ�ء �إن�ص�ء �لقوة �لتنفيذية يف �حل�دي 

و�لع�رشين من �صهر ني�ص�ن/ �أبريل �مل��صي، ون�رشه يف �ل�صحف �ملحلية 

يف �ليوم �لذي يليه. و�أ�ص�ر �إىل �أن عدد �لر�ص�ئل �لتي �أر�صلت من قبل 

ووزير  �لوزر�ء  رئ��صة  ع�م  و�أمني  �لوزر�ء  رئ��صة  �إىل  �لرئ��صة  ديو�ن 

كد على عدم �رشعية �إن�ص�ء  �لد�خلية بلغت ع�رش ر�ص�ئل، وجميعه� توؤ

منية �لفل�صطينية. و�أ�ص�ف  جهزة �الأ هذه �لقوة كج�صم منف�صل عن �الأ

تبلغ  دفعتني  تفريغ  على  ب�لفعل  و�فق  عب��ص  �لرئي�ص  �أن  �حل�صيني 

منية، بن�ء على طلب  جهزة �الأ قو�مهم� 5.100 عن�رش على مرتب�ت �الأ

وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م، لكن لي�ص من �أجل ت�صكيل ج�صم منف�صل 

منية �لذي  جهزة �الأ مر �لذي يخ�لف ق�نون �الأ منية، �الأ جهزة �الأ عن �الأ

�صدر ع�م 2005. 

ج�صم  بوجود  �لرئ��صة  ف�ج�أ  �لد�خلية  وزير  �إن  �حل�صيني  وق�ل 

قي�د�ت  من  تعليم�ته  يتلقى  وال  منية،  �الأ جهزة  �الأ خ�رج  م�صكل 

�أو�مره مب��رشة من وزير �لد�خلية،  جهزة كم� هو متبع، بل يتلقى  �الأ

جه�ز  مالك  على  عن�رش   1.700 بتفريغ  ذلك  بعد  ط�لب  �صي�م  و�أن 

نه ال يريد ت�صكيل  �ل�رشطة، �إال �أن �لرئي�ص عب��ص رف�ص هذ� �لطلب، الأ

قوة تنفيذية يف �ل�صفة �لغربية،كم� �صكلت قوة تنفيذية يف قط�ع غزة. 

جهزة  �الأ �أن تدمج يف  �لقوة يجب  �أن هذه  كم� �صدد �حل�صيني على 

78 ال�سفري، 2007/1/10.
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منية، و�إال ف�أنه� �صتبقى غري �رشعية، خ�صو�صً� و�أنه� �أ�صبحت طرفً�  �الأ

و�قرتح  غزة،  قط�ع  �صهده  �لذي  مني  �الأ �النفالت  ح�لة  �أ�ص��صيً� يف 

منية، و�إال �صيتّم  جهزة �الأ �أن يقوم عن��رش �لقوة بت�صليم �أنف�صهم �إىل �الأ

 .
79

ترقني قيودهم

فيم�  �آخر  ر�أي  لهم�  فك�ن  حم��ص  وحركة  �لد�خلية  وز�رة  �أم� 

منية، يعرت�ص �أواًل على ��صتعم�ل كلمة  جهزة �الأ يتعلق بدمج �لقوة ب�الأ

منية،  �الأ جهزة  �الأ �صمن  �صل  �الأ يف  هي  �لتنفيذية  �لقوة  �أن  �إذ  دمج 

خرى �حل�يل من ترهل وف�ص�د وفو�صى  منية �الأ جهزة �الأ لكن و�قع �الأ

جهزة. كم� �أن هذه  يجعل من �ل�صعب توحيده� مع �أو �صمن هذه �الأ

منية  جهزة �الأ �لقوة �صكلت للتعوي�ص عن �لتق�صري �حل��صل يف �أد�ء �الأ

قت مل�صكلة  �لنظ�م و�لق�نون، وكحّل موؤ يتعلق بحفظ  فيم�  خرى  �الأ

من وحفظ �لنظ�م، وبهذ� ف�إن  �صلب �صالحي�ت �لوزير فيم� يتعلق ب�الأ

دي �إىل  منية �لت�بعة للرئي�ص �صيوؤ جهزة �الأ و�صعه� حتت ت�رشف قي�دة �الأ

مزيد من �لت�أزم، بل لعله �صيفقده� ف�عليته�. 

جدل  مث�ر  بتف��صيله�  حتى  �لتنفيذية  �لقوة  ك�نت  فقد  وهكذ� 

د�ئم، ��صتد خ�صو�صً� يف �أو�ئل �لع�م 2007، حني جدد �لرئي�ص عب��ص 

�أع�ص�ئه�. فر�أى م�صت�ص�ر  قر�ر حّله�، فرّد وزير �لد�خلية بقر�ر زي�دة 

�لرئي�ص �لفل�صطيني نبيل عمرو �أن �لقوة �لتنفيذية �أخذت، ومنذ �ليوم 

مني وفق  ول لت�صكيله� و�صع �مليل�صي�ت �خل��صة، ومل تلتزم ب�لعمل �الأ �الأ

�ملنظومة �لفل�صطينية �لر�صمية، وب�لت�يل ك�ن على عب��ص �أن يتخذ مثل هذ� 

�لقر�ر، و�أ�ص�ف �أن “ال �أحد يرتب�ص به� و�لعك�ص هو �ل�صحيح، حيث 

 .
�إن هن�ك �أكرث من خم�لفة �صجلت عليه� من قبل جلنة �ملت�بعة”80

يام، فل�صطني،2007/1/11.  وك�لة وف�، 2007/1/10؛ والأ
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80 احلياة اجلديدة، 2007/1/7.
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لكن �لن�طق ب��صم �لقوة �لتنفيذية �أكد �أنه� مل تتلَق �أي كت�ب ر�صمي 

�لقر�ر  �لد�خلية  . كم� رف�ص وزير 
81

�أي جهة ك�نت بقر�ر حلِّه� من 

من، بل  جمدد�ً، وعّده غري ملزم للحكومة �إذ يتن�فى مع ق�نون قوى �الأ

حم�ولة من عب��ص للتغطية على مم�ر�ص�ت غري ق�نونية ق�مت به� “�أجهزة 

موقف  ت�أكيد  و�أع�د  �لفل�صطيني”.  �ل�صعب  �أبن�ء  �صّد  �أخرى  �أمنية 

ن  جهزة �ملوجودة، “الأ حم��ص �لر�ف�ص ح�ليً� لفكرة دمج �لقوة يف �الأ

جهزة فيه� من �ل�صعف وتعدد �لوالء�ت م� ي�صكل عبئً� على  هذه �الأ

جهزة  �الأ ل�صي�غة  ��صتعد�ده  �أبدى  من”، كم�  �لنظ�م و�الأ ق�صية حفظ 

منية جمتمعة خلدمة �لتو�فق �لوطني، حتى ال يكون لكل جهة قوة  �الأ

ت�أمتر ب�أمره�، مذكر�ً ب�أن �حلكومة دعت قبل ذلك ب�أ�صهر لتكوين جمل�ص 

 .
82

�أمن وطني قومي، ير�أ�صه عب��ص، ومل ي�صتجب له�

�لتنفيذية  �لقوة  ق�نونية  �أو  �رشعية  م�ص�ألة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

و��صحة، ف�إن حركة فتح ظّلت تن�رش �مل�آخذ على هذه �لقوة، فهي ت�رة 

�جلر�ئم”،  وترتكب  ب�لفو�صى  “تت�صبب  وت�رة  خ��صة”،  “ميلي�صي� 
�أفر�د  للت�أهيل و�لتدريب�ت �لالزمة”. و�إذ� ك�ن  �أفر�ده�  “يفتقر  وت�رة 

هذه �لقوة ب�لفعل يفتقدون عند ت�أ�صي�صه� للت�أهيل �ملالئم �إال �أن �لق�نون 

�لفل�صطيني ين�ّص على �أنه يجوز يف ح�الت �ل�رشورة �لق�صوى، ولفرتة 

�أو  �أنهو� خدمتهم،  �أواًل �صب�ط  للخدمة �صنف�ن:  ي�صتدعى  �أن  قتة  موؤ

�إبر�هيم  �صي�م،  مكتب  مدير  �رّشح  وقد  خ��صة،  ب�أو�مر  �ملكلفون 

�صالح عند ت�أ�صي�ص هذه �لقوة، �أنه� “تندرج حتت هذ� �لبند؛ فيمكن 

من حلني ت�صوية  �عتب�ر �أفر�د هذه �لقوة مكلفة ب�أو�مر خ��صة، ل�صبط �الأ

 .
�أو�ص�عهم ودجمهم يف جه�ز �ل�رشطة”83

81 الحتاد، 2007/1/7.

عالم، 2007/1/7.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
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83 فل�سطني امل�سلمة، 2006/6/1.
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�لالزمة،  �لتدريب�ت  الحقً�  تلقو�  �لتنفيذية  �لقوة  �أفر�د  �أن  كم� 

�أنه  �إال  ر�صمية،  �صجالت  وفق  �لقوة  �أفر�د  ت�صجيل  عملية  وبد�أت 

د�رة  �الإ د�ئرة  رّدت  فمثاًل  د�رية؛  �الإ �لعر�قيل  بع�ص  هن�ك  ك�نت 

و�لتنظيم يف �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 2007/3/26 ق�ئمة قدمته� �لقوة 

و�لرتب  �له�ئل  “�لعدد  بذريعة  ع�صكرية  رتبً�  �أفر�ده�  ملنح  �لتنفيذية 

، علمً� ب�أن جممل عدد �أفر�د 
�لع�صكرية �لكبرية �ملقدمة يف �لالئحة”84

�لقوة �لتنفيذية ككل، و�مل�صكلة من معظم �لف�ص�ئل، ال ي�ص�وي عدد 

جهزة  �لتعيين�ت �لتي ق�م به� �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص يف �الأ

 .
85

منية، و�لتي قمُدرت ب� 15 �ألف عن�رش �أمني جديد �الأ

�لتي  �ل�صعبية  �ل�رشعية  �لقوة  لهذه  �حل�يل  �ملوقف  يدّعم  ومم� 

�أفر�ده�  عدد  قلة  من  �لرغم  على  كف�ءته�،  �أثبتت  �أن  بعد  �كت�صبته� 

عدد  يفوق  و�لتي  خرى،  �الأ منية  �الأ جهزة  ب�الأ مق�رنة  وجتهيز�ته� 

�لق�نون  �ألفً�، وجنحت حيث ف�صلو� يف حتدي حفظ   70 �ل�  �أفر�ده� 

و�لرئي�ص  خرى  �الأ منية  �الأ جهزة  �الأ حفيظة  عليه�  �أث�ر  مم�  و�لنظ�م 

حكومة  ف�ص�ل  الإ و�ل�ص�عني  ومع�ونيه،  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني 

�لت�رشف�ت  بع�ص  يف  �أخط�أت  �لتنفيذية  �لقوة  ك�نت  و�إن  حم��ص. 

خالل مرحلة �أخط�أ فيه� �جلميع يف غزة )مرحلة �حل�صم - منت�صف 

بعد  مني يف غزة  �الأ �لو�صع  ��صتقر�ر  �أن  �إال   )2007 يونيو  حزير�ن/ 

هذه �ملرحلة يدّل �أي�صً� على كف�ءته�.

منية:  ج. اخلّطة االأ

�لد�خلية  وزير  قّدم  �لوحدة،  حكومة  وت�صكيل  مكة  �تف�ق  بعد 

�أمنية موحدة  �جلديد يف �حلكومة، ه�ين �لقو��صمي )م�صتقل(، خّطة 

عالمية، عّم�ن، 2007/3/26.  �صبكة فر��ص بر�ص �الإ
84

 معني �لطن�ين، م�صدر �ص�بق.
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�أقّره� جمل�ص �لوزر�ء، وو�فق عليه� �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص 

و�أبدى دعمه له� و��صتعد�ده تقدمي ك�فة �لت�صهيالت لتنفيذه�. 

مني، وو�صعت  وقد حددت �خلّطة �أ�صب�ب �نت�ص�ر ظ�هرة �لفلت�ن �الأ

��صرت�تيجية ع�مة للمرحلة �لق�دمة، مت�ر�ص فيه� وز�رة �لد�خلية عمله� 

�ملو�طن.  و�صالمة  من  �الأ وليته�  م�صوؤ وطنية  �ص�صة  وموؤ حي�دية  كجهة 

ومن �أبرز م� ت�صمنته �خلّطة: 

1. �إع�دة در��صة �لهيكل �لتنظيمي لوز�رة �لد�خلية وحتديد مدونة 
�لتو�صيف  �إع�دة  مع  �أجهزته�،  من  لكل جه�ز  �خت�ص��ص�ت 

وذلك  من،  و�الأ و�ل�رشطة  د�ر�ت  و�الإ للمح�فظ�ت  �لوظيفي 

بهدف �ال�صتف�دة من �لعدد �لف�ئ�ص يف جم�الت �لعمل �ملهمة، 

د�رة �حلديثة، مع �ال�صتن�د �إىل �أ�ص�ليب  وذلك ب�تب�ع �أ�ص�ليب �الإ

جر�مية،  �الإ �لظو�هر  وح�رش  لت�صخي�ص  �لتحليلي  ح�ص�ء  �الإ

جر�مي و�أ�ص�ليبه، مع �إن�ص�ء مركز للبحوث  و�أمن�ط �ل�صلوك �الإ

و�مل�ص�كل  �ملعوق�ت  لدر��صة  منية،  و�الأ �ل�رشطية  و�لدر��ص�ت 

جر�مية وو�صع �حللول �ملن��صبة له�.  و�لظو�هر �الإ

�ملعلوم�ت  توثيق  بهدف  �ملعلوم�ت،  توثيق  �إد�رة  ��صتحد�ث   .2
وت�صجيل  جر�مي،  �الإ و�لنمط  جر�مية  �الإ ب�لظو�هر  �خل��صة 

�أ�صح�ب �ل�صو�بق و�ملجرمني و�مل�صبوهني. 

وت�أهيل  تدريب  ع�دة  الإ ه�دفة  حديثة  تدريبية  �صي��صة  �تب�ع   .3
وذلك  و�مله�ر�ت،  �لقدر�ت  زي�دة  على  و�لرتكيز  �لع�ملني، 

وعلى  �لد�خلية،  وز�رة  منت�صبي  ك�فة  لت�صمل  م�صتمرة  ب�صفة 

فرت�ت زمنية ق�صرية. 

4. ��صتحد�ث من�صب �ملر�قب �لع�م ب�لوز�رة بهدف تفعيل �لرق�بة 
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وح�صن  �لع�م  �ملظهر  �حرت�م  من  و�لت�أكد  و�مليد�نية،  د�رية  �الإ

و�لعمل  ن�ص�ن،  �الإ حقوق  مب�دئ  ومر�ع�ة  �جلم�هري،  مع�ملة 

�ص��صي  �الأ �ملعي�ر  و�عتب�ره�  �ل�صنوية  د�ء  �الأ كف�ية  تق�رير  بنظ�م 

على.  للرتقي للرتب �الأ

5. �لت�أكيد على �لتع�مل �لك�مل مع �ل�صلطة �لق�ص�ئية ووز�رة �لعدل 
و�لني�بة �لع�مة؛ لدفع ��صتمر�رية منظومة �لعمل �ليومي مع �لعمل 

حك�م �لق�ص�ئية، وتقيد رج�ل �ل�رشطة من  على �رشعة تنفيذ �الأ

ذوي �ل�صبطية �لق�ص�ئية �اللتز�م �لك�مل مبو�د �لق�نون �ملتعلقة 

�إلخ،  و�لتفتي�ص...  و�لتوقيف،  �لقب�ص،  مثل:  جر�ء�ت  ب�الإ

وتقدمي �لدعم و�حلم�ية للق�ص�ة و�ملح�كم، بهدف �رشعة �لبّت 

يف �لق�ص�ي� �ملرت�كمة �أم�م �ملح�كم. 

6. �لتع�مل و�لتع�ون �لت�ّم مع �ملجل�ص �لت�رشيعي وجل�نه �ملختلفة، 
منية ف�إن  من. �أم� يف �ملج�الت �الأ وخ�صو�صً� جلنة �لد�خلية و�الأ

ي خطط  على يعّد �حل��صنة �لرئي�صية الأ من �لقومي �الأ جمل�ص �الأ

منية،  �الأ �ل�صيطرة  وفر�ص  للوطن،  �لع�م  من  �الأ حلم�ية  �أمنية 

ملة  و�ملحت  �لط�رئة  �خلطط  وو�صع  �لق�نون،  �صي�دة  وب�صط 

ملو�جهة �أي �أزم�ت تع�صف ب�لوطن. 

�أجهزة وز�رة �لد�خلية  7. �لتوجه للتع�ون �لك�مل و�لتن�صيق بني 
يف  مب�   - خرى  �الأ منية  �الأ جهزة  و�الأ �لوطني  من  �الأ وقو�ت 

وتوفري  �لوطن  حم�ية  يف  و�مل�ص�ركة   - �لتنفيذية  �لقوة  ذلك 

من للمو�طنني.  �الأ

وىل”، تقرتح  وقد ت�صمنت �خلّطة �آلية تنفيذ مل� بعد “�مل�ئة يوم �الأ

من �لد�خلي �ملركزية( ون�رشه )�لدوري�ت،  ت�صكيل جه�ز )قو�ت �الأ
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مُ

نق�ط �لتفتي�ص،... ( وت�صكيل غرفة عملي�ت خ��صة ب�لوز�رة و�أخرى 

م�صرتكة، على �أن تتوىل غرفة عملي�ت �ل�رشطة مه�مه� حلني ت�صكيله�. 

وت�صمنت �خلّطة كذلك �آلية للمت�بعة و�لتقييم ت�رشك فيه� �أي�صً� �لر�أي 

�لع�م، وحددت �أبرز م� قد يعوق تطبيق �خلّطة من معوق�ت �صي��صية 

.
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و�إد�رية �أو يف �لتدريب للعمل على تالفيه�

�لرئ��صة  طر�ف،  �الأ ك�فة  من  ك�مل  بدعم  �خلّطة  هذه  حظيت 

 .2007/4/14 يف  �لوزر�ء  جمل�ص  �أقّره�  كم�  و�لت�رشيعي،  و�حلكومة 

�ليومني  من �لقومي خالل  �أعلن عن ت�صكيل جمل�ص �الأ �إقر�ره�  وفور 

نه�ئي  موعد  عن  عالن  �الإ �لقو��صمي  ي�ص�أ  مل  حني  ويف  �لق�دمني. 

�لوطنية  �لوحدة  حكومة  يف  عالم  �الإ وزير  �رشح  بتطبيقه�،  للبدء 

�صيبد�أ  �خلّطة،  من  ول  �الأ �جلزء  بتطبيق  �لبدء  �أن  �لبغوثي،  م�صطفى 

�لق�ص�ء  قر�ر�ت  تطبيق  على  �صتعمل  �خلّطة  و�أن  يومني،  بعد  �أي�صً� 

�لد�خلية  وز�رة  بني  �لك�مل  ب�لتع�ون  تنفيذه�  و�صيتّم  �لفل�صطيني، 

�لفل�صطيني  و�ملجتمع  و�لرئ��صة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص 

مك�فحة  على  خ��ص  تركيز  هن�ك  �صيكون  و�أنه  �ملدنية،  �ص�ص�ته  وموؤ

�لفل�صطينية،  منية  �الأ جهزة  لالأ �حلزبية  �ل�صفة  و�إنه�ء  �ملنظمة،  �جلرية 

 .
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�ل�ص�ملة �لوطنية  للم�ص�حلة  �جلهود  مع  ب�لتك�مل  ذلك  و�صيكون 

وب�لفعل، فقد �أ�صدر �لرئي�ص عب��ص مر�صومً� رئ��صيً� يف 2007/4/15 

من �لقومي �لفل�صطيني برئ��صته، كجه�ز �أمني  يق�صي بت�صكيل جمل�ص �الأ

من �لفل�صطيني  غري تنفيذي مهمته و�صع �ل�صي��ص�ت �ال�صرت�تيجية لالأ

منية،  من �القت�ص�دي و�ملف�و�ص�ت �الأ �رش�ف عليه، مب� يف ذلك �الأ �الإ

عالم، 2007/4/14، يف: منية لوز�رة �لد�خلية،” موقع �أمد لالإ  “�خلّطة �الأ
86
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يام، فل�صطني، وامل�ستقبل، 2007/4/15. 87 الأ
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كم� حدد �ملر�صوم �أع�ص�ء �ملجل�ص

 2007/4/17 يف  �أي  �ملر�صوم،  هذ�  على  فقط  يومني  وبعد  لكن 

قّدم وزير �لد�خلية يف حكومة �لوحدة ه�ين �لقو��صمي ��صتق�لته �إىل 

مكتب رئ��صة �لوزر�ء. 

وعلى �لرغم من �أن �لبع�ص ح�ول �إرج�ع �ال�صتق�لة ل�صغوط عب��ص 

�مل�صتوطن�ت  على  �ملق�ومة  �صو�ريخ  �إطالق  منع  �خلّطة  ت�صمل  ب�أن 

ورف�ص �لقو��صمي لهذ� من مبد�أ �أن �خلّطة هي ملع�جلة ظ�هرة �لفلت�ن 

بتن�صيق  ج�ءت  �أنه�  �أو  �ملق�ومة؛  حلرك�ت  �لت�صدي  ولي�ص  مني،  �الأ

فتح  عب��ص وحتميل حركة  على  لل�صغط  قي�ديي حم��ص  �أو  هنية  مع 

؛ ف�إن ن�ّص �ال�صتق�لة �لر�صمي ن�رش الحقً�، 
89

مني ولية �لفلت�ن �الأ م�صوؤ

�ل�صالحي�ت  على  �رش�ع  هو  لال�صتق�لة  �لرئي�صي  �ل�صبب  �أن  كد  ليوؤ

خري ك�ن  من �لد�خلي ر�صيد �أبو �صب�ك، حيث �إن �الأ مع مدير ع�م �الأ

م� يز�ل يلك ك�فة �ل�صالحي�ت �لتنفيذية و�ل�صلطة على ك�فة رج�ل 

من، كم� �أن وزير �لد�خلية ك�ن م� يز�ل يفتقد �ال�صتقاللية �مل�لية  �الأ

�دعت  �لتي  فتح  موقف  بذلك  �ال�صتق�لة  ن�ّص  وك�صف  للوز�رة، 

�أ�صب�ب  �أن  لهم  خري ذكر  �الأ و�أن  �لد�خلية،  مع وزير  تو��صلت  �أنه� 

 .
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�ال�صتق�لة ال دخل له� ب�لعقيد �أبو �صب�ك

وذكر �لقو��صمي �أن �صبب ��صتق�لته يعود ملعوقني رئي�صني ينع�نه 

منية �أو حتقيق �أي �إجن�ز ملمو�ص يف ملف �لفلت�ن  من تطبيق �خلطة �الأ

مني، وهم�:  �الأ

و�أنه  �لد�خلي،  من  �الأ ع�م  مدير  مع  هي  �ل�صالحي�ت  1.كل 

هرام، �لق�هرة، 2007/4/16.  جريدة الأ
88

و�سط، والنهار، 2007/4/24. 89 �ل�رشق الأ

لكرتونية، لندن، 2007/5/1.  جريدة �إيالف �الإ
90
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ول. و�صمن  )�لقو��صمي( ال يلك �أية �صالحية �إال من خالل �الأ

ط�ر مثاًل ف�إن �لوزير ال يلك مطلقً� ��صتدع�ء �رشطي �أو  هذ� �الإ

من �لد�خلي،  �ص�بط مالزم ملق�بلته �إال من خالل مدير ع�م �الأ

�لقو��صمي  �أورده�  �لتي  مثلة  �الأ ومن  �لرف�ص.  حق  خري  ولالأ

تعليم�ت خّطية ملدير ع�م  بهذ� �خل�صو�ص،  ��صتق�لته  ن�ّص  يف 

�ل�رشطة �للو�ء عالء ح�صني مبنعه من تنفيذ تعليم�ت بنقل ثالثة 

من �ل�رشطة للعمل مع �لقو��صمي يف �حلر��صة؛ وتعميم �ص�رم 

منية،  �الأ جهزة  ب�الأ �لع�ملني  ك�فة  على  يفر�ص  �صب�ك  �أبو  من 

بعدم �الت�ص�ل �أو تلقي �لتعليم�ت من �أي م�صتوى يف �لوز�رة 

من  �هلل  �ص�ق  �أحمد  للعقيد  �صب�ك  �أبو  ومنع  �صخ�صيً�؛  منه  �إال 

خري طلب ذلك لتعيينه  مق�بلة �لوزير يف مكتبه، بعدم� ك�ن �الأ

ون �لع�صكرية. مدير�ً ملكتب �لوزير لل�صوؤ

2. عدم وجود �لتز�م�ت ج�دة، فعاًل ولي�ص قواًل، من قبل فريق 

م�  هذ�  و�صمن  �لد�خلية  وزر�ة  ��صتقاللية  لتحقيق  �ل�صلطة، 

مبر��صيم  فوجئ  �أنه  عن  ��صتق�لته  يف  �أي�صً�  �لقو��صمي  ذكره 

ر�صو�ن  لل�صيد  للد�خلية  �مل�لية  د�رة  �الإ تبعية  مف�ده�  رئ��صية 

 .
91

من �لع�م د�رة �مل�لية يف �الأ �حللو مدير ع�م �الإ

�أن  ي�صعر  �أنه ال   ،2007/4/30 �صب�ك فقد �رّشح يف  �أبو  �أم� ر�صيد 

ثمة �أزمة بينه وبني �لقو��صمي �لذي يحرتمه على �مل�صتوى �ل�صخ�صي 

يف  م�صتقلة  ك�صخ�صية  �لقو��صمي  وجود  �أن  �إىل  م�صري�ً  و�لوطني، 

�حلكومة قد ي�صهم ب�صكل كبري يف �إنه�ء ح�لة �لتج�ذب �لتي �صهدته� 

وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية. لكنه �أقّر ب�إمك�نية �أن “يتبلور فهم خ�طئ  

 �نظر: ن�ّص ��صتق�لة وزير �لد�خلية �لفل�صطيني ه�ين �لقو��صمي،2007/4/17 .
91
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�أحد  على �صالحي�ت  “يتعدى  ال  �أنه  �إىل  �ل�صالحي�ت” الفتً�  مل�ص�ألة 

�لتي  “�لتعليم�ت  �إن  وق�ل  للق�نون”.  وفقً�  ل�صالحي�ته  مبم�ر�صته 

، ومل �أح�ول �أن  �أ�صدرته� ج�ءت من فحوى �لق�نون... ف�أن� مل �أجتنَّ

 .
�أم�ر�ص �أكرث من حّقي �لذي منحني �إي�ه �لق�نون”92

وقد رف�ص رئي�ص �لوزر�ء ��صتق�لة �لقو��صمي، وتركه� معلقة وق�ل 

�أبو �صب�ك )ك�ن عب��ص  ب�إق�لة حممود  �إنه �صيط�لب �لرئي�ص �لفل�صطيني 

يف  لف�صله  عليه�  �أ�رّش  �لقو��صمي  لكن  خ�رجية(،  جولة  يف  حينه� 

منية على �لرغم من  �حل�صول على �صالحي�ت تخّوله تنفيذ �خلّطة �الأ

�لوعود �ملتكررة من عب��ص، فم� ك�ن �أم�م �حلكومة �إال قبول �ال�صتق�لة، 

 .
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ليتوىل رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية �لقي�م ب�أعم�ل وزير �لد�خلية

ويف �أو�خر �صهر �أي�ر/ م�يو 2007، وبعد لق�ء جمع �لرئي�صني عب��ص 

خري ب�صفته ق�ئمً� ب�أعم�ل وزير �لد�خلية عدة قر�ر�ت  وهنية، �أ�صدر �الأ

منية، و�أّكد حممد �ملدهون رئي�ص ديو�ن  متهيدية للبدء بتطبيق �خلّطة �الأ

منية،  رئي�ص �لوزر�ء على �أن �لعمل ج�ٍر لل�رشوع ب�لبدء بتنفيذ �خلّطة �الأ

و�أنه مّت �لتو�فق على �تخ�ذ جملة من �لقر�ر�ت على �مل�صتوي�ت �لعلي� 

منية، و�أن هن�ك بع�ص �لتنقالت و�لتعديالت على بع�ص  �ص�صة �الأ يف �ملوؤ

�ملر�كز �لعلي� ح�صب م� تقت�صيه �مل�صلحة �لوطنية، و�أن �لعمل ج�ٍر من 

.
94

�أجل تفعيل غرفة �لعملي�ت �مل�صرتكة من �أجل تطبيق هذه �خلّطة

وم�   2007 يونيو  حزير�ن/  �صهر  �أحد�ث  تطور�ت  ك�نت  و�إذ� 

منية،  �الأ �خلّطة  لتنفيذ  ممكنة  فر�صة  �أي  على  تقريبً�  ق�صت  قد  تاله� 

ف�إن حيثي�ت تطبيق �خلّطة �أثبتت مب� ال يدع جم�اًل لل�صّك �إ�رش�ر عدد 

م�ر�ت، 2007/4/30.  جريدة البيان، �الإ
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93 احلياة، 2007/5/15.

 وك�لة معً�، 2007/5/30.
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وتعويق  من  �الأ �أجهزة  الحتك�ر  فتح  على  �ملح�صوبني  �ملتنفذين  من 

ح�لة  يف  كم�  م�صتقاًل  �لوزير  ك�ن  لو  حتى  �لد�خلية،  وز�رة  عمل 

�لقو��صمي. 

5. اإدارة املعابر: 

�إن�ص�ء  �لفل�صطيني حممود عب��ص  �لرئي�ص  قرر   2006/3/24 بت�ريخ 

ك�ن  �أن  بعد  عريق�ت،  �ص�ئب  برئ��صة  �ملع�بر  على  �رش�ف  لالإ هيئة 

�رش�ف على �ملع�بر �ص�بقً� من �صالحي�ت �حلكومة. ويف �أو�ئل �صهر  �الإ

حزير�ن/ يونيو 2006، ك�صف �لعقيد �صليم �أبو �صفية مدير ع�م �أمن 

�ملع�بر عن ترتيب�ت جترى لت�صّلم قو�ت �أمن �لرئ��صة ك�فة �ملع�بر على 

تقت�صي  �لوطنية  “�مل�صلحة  ب�أن  هذ�  مبر�ً  رفح،  ملعب  ت�صلمه�  غر�ر 

�أ�ص�ر  للمع�بر”،كم�  �ملرجعية  �لرئ��صة هي  �ص�صة  �أن تكون موؤ �رشورة 

و�إىل  �ملع�بر،  يف  �ل�صلطة  وز�ر�ت  خمتلف  تو�جد  حجم  تقلي�ص  �إىل 

 .
95

�ملع�بر يف  د�ئمني  كموظفني  �لرئ��صة  �أمن  �أفر�د  من  عدد  دخول 

وبن�ء على هذ�، فقد �نت�رشت الحقً� قو�ت �حلر�ص �لرئ��صي عند معب 

�ملمر�ت �حليوية، وبينه�  بيت ح�نون وكذلك  ثم عند معب  �ملنط�ر، 

�ملمر بني معبي رفح وكرم �أبو �ص�مل. 

حممود  بتعيني  قر�ر�ً  �صي�م  �صعيد  �لد�خلية  وزير  �أ�صدر  وعندم� 

من �ملع�بر، ق�م �لرئي�ص حممود عب��ص ب�إ�صد�ر جملة  فرج مدير�ً ع�مً� الأ

ولني عن �ملع�بر، �أبرزه� �إلغ�ء تعيني فرج  من �لقر�ر�ت �ملتعلقة ب�مل�صوؤ

�أبو غزة مدير�ً  تعيني مو�صى  �أبو �صفية، وكذلك  �صليم  تعيني  و�إع�دة 

رفح  ملعب  ع�مً�  مدير�ً  �حل�رون  �صمري  وتعيني  �لبي،  رفح  ملعب  ع�مً� 

 .
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�لتج�ري �ملعروف ب��صم كرم �أبو �ص�مل �أو كريم �ص�لوم

يام، فل�صطني، 2006/6/2. 95 الأ

 عرب 48، 2006/8/30.
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�صي��ص�ت �لرئي�ص �لفل�صطيني جت�ه �ملع�بر، برره� يف �إط�ر “م� �أكره 

مور، �إذ �أن �لو�صع �لر�هن من ح�ص�ر دويل مفرو�ص  عليه” لت�صيري �الأ

�رش�ئيليني،  على حكومة حم��ص و��صتح�لة �أي تع�ون بني حم��ص و�الإ

�لرئ��صة  من�صب  من  يديه،  وموؤ عب��ص  ت�رشيح�ت  بح�صب  ي�صتدعي، 

�إىل  �ص�رة  �الإ �لدولية. مع  �ملف�و�ص�ت وعالق�ته  حتركً� متليه خبته يف 

د�رة هذه �ملع�بر، على �لرغم من  �أن �حلكومة مل ترتك له� �لفر�صة الإ

كل �ملرونة �لتي �أبدته� يف م�ص�ألة “�إ�رش�ئيل” و�ملف�و�ص�ت، كم� �أنه� 

يومية  �أمنية  ق�ص�ي�  ب�ص�أن  �رش�ئيلية  �الإ �ل�صلط�ت  مع  �لتن�صيق  تولت 

�أخرى؛ مثل عدد �لت�ص�ريح �لتي متنح للع�ملني �لفل�صطينيني. 

نقل �صالحية  �أن  من  �ملحللني،  �أغلب  �إليه  �جته  م�  يد  يوؤ م�  وهذ� 

�رش�ف على �ملع�بر من �حلكومة �إىل �لرئ��صة، ك�ن ��صتج�بة من عب��ص  �الإ

لرغبة �أمريكية دولية. كم� �أن �إد�رته� تتّم بتن�صيق فل�صطيني )�لقو�ت 

م�ص�عدو  �رشح  وقد  �إ�رش�ئيلي.  �أمريكي/  عب��ص(/  للرئي�ص  �لت�بعة 

مريكي بني “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني �جلرن�ل د�يتون  مني �الأ �ملن�صق �الأ

عرب�ت  ل�رش�ء  خ�ص�ص  دوالر  ماليني  خم�صة  مبلغ  �أن   ،Dayton
�ملنط�ر،  معب  عند  �ص��صية  �الأ للبنية  �لتح�صين�ت  بع�ص  على  نف�ق  و�الإ

متهيد�ً لتويل �حلر�ص �لرئ��صي الحقً� �ل�صيطرة على كل �ملع�بر �حلدودية؛ 

وذلك لتعزيز و�صع عب��ص �صي��صيً�، نظر�ً ملرور �لع�ئد�ت �لتج�رية من 

 .
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خالله�

على  حم��ص  تقوده�  �لتي  للحكومة  خري  �الأ �ملنفذ  هي  ف�ملع�بر 

قد �ص�ر  �صيطرته� يكون �حل�ص�ر  �ملع�بر من  �خل�رجي، وبنقل  �لع�مل 

“�جل�ّد”  ب�لتع�ون  ملتزمة  عب��ص  �لرئي�ص حممود  �صلطة  �إنَّ  �إذ  حمكمً�؛ 

مريكيني. ولعل �أكب دليل على هذ� ح�دثة �إيق�ف �لن�طق ب��صم  مع �الأ

97 ال�سفري، 2006/11/23.
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تقدر  م�لية  مب�لغ  �إدخ�ل  يح�ول  وهو  زهري،  �أبو  �ص�مي  حم��ص 

من  �الأ �أجهزة  قبل  من  رفح  معب  �إىل غزة عب  �أمريكي  مبليون دوالر 

�لفل�صطينية، بعد �أن مّر على �ملر�قبني �لدوليني دون توقيفه، بحجة �أن 

مو�ل �إىل غزة يجب �أن يكون عب وز�رة �مل�لية، على �لرغم  �إدخ�ل �الأ

من �أن �حل�ص�ر يف ذلك �حلني ك�ن قد ��صتد، وك�نت �حلكومة تع�ين 

 .
98

من حظر على ك�فة �أ�صك�ل �لدعم �لر�صمي

6. ال�شيا�شة جتاه ف�شائل املقاومة و�شالحها: 

مل يكن �لرئي�ص عب��ص مقتنعً� بع�صكرة �النتف��صة و�لعمل �ملق�وم، 

ولط�مل� �صعى �إىل �صحب �صالح �لف�ص�ئل ووقف �ملق�ومة؛ وتكرر �أن 

ي�صف عملي�ت �ملق�ومة ب�أنه� “عبثية” �أو “حقرية”... و�عتبه� �صببً� 

رئي�صيً� يف ح�ص�ر �لفل�صطينيني ومع�ن�تهم، يف �لوقت �لذي �صعى فيه 

لنزع �أ�صلحة �ملق�ومة حتت �صع�ر “�صلطة و�حدة و�صالح و�حد”. 

على  �تفق�  �لفل�صطينية  و�حلكومة  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ك�ن  و�إذ� 

مني،  �إنه�ء م�ص�ألة فو�صى �ل�صالح مل� ت�صببه يف تف�قم م�صكلة �لفلت�ن �الأ

ف�إنهم� ك�ن� يف �رش�ع م�صتمر يف كيفية جلم هذه �لفو�صى. 

يقع  ال  �صالح  كل  ونزع  “�مليلي�صي�ت”،  حّل  على  عب��ص  وي�رّش 

منية، بينم� تتم�صك حم��ص مبوقفه� �لر�ف�ص  جهزة �الأ حتت �صيطرة �الأ

�ل�صالح  بني  �لتفريق  �إىل  و�لد�عي  �ملق�ومة،  �صالح  نزع  مل�ص�ألة 

ب�لق�نون  مع�جلته  يكن  ول  �الأ �إنَّ  �إذ  �ملق�ومة،  و�صالح  �لفو�صوي 

�ملرحلة  هذه  يف  مطروح  غري  فنزعه  خري  �الأ �أم�  منية،  �الأ جهزة  و�الأ

نه مرتبط بزو�ل �الحتالل.  الأ

98 القد�س العربي، 2006/5/20.
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�ملق�ومة،  �لف�ص�ئل  ب�ص�أن  حم��ص  حكومة  برن�مج  ت�صمن  وقد 

برن�جمً� للتن�صيق �مل�صرتك بينه� كيال يرتك �لعمل �ملق�وم على عو�هنه، 

دي �إىل �إف�ص�ح �ملج�ل �أكرث لل�صالح �لفو�صوي. كم� تعهد  مم� قد يوؤ

وزير �لد�خلية �أنه لن يعتقل �أي مو�طن على خلفية �نتم�ئه �ل�صي��صي، 

�رش�ئيلي،  ولن يتّم �لتعر�ص للن��صطني وملنفذي �لهجم�ت �صّد �لعدو �الإ

ت�صتد،  �ال�صتب�ك�ت  ك�نت  عندم�  حتى   .
99

�ملق�ومة حّق  على  ت�أكيد�ً 

ك�نت �حلكومة حتر�ص على �إنه�ء مظ�هر �لت�صليح، ال �صحب �ل�صالح 

كم� ظّل يط�لب �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص. 

وعند ت�أ�صي�ص �لقوة �لتنفيذية، ر�عت وز�رة �لد�خلية ك�فة �لف�ص�ئل 

ق�ص�ء �لوظيفي على �أ�ص�ص �النتم�ء،  و�أ�رشكته� فيه�، ومل تعتمد �صي��صة �الإ

منية �لتي ت�صيطر عليه� فتح،  جهزة �الأ كم� ك�نت �لع�دة �ص�بقً� يف �الأ

�لفلت�ن  �إنه�ء  �إىل  �مل�صرتكة  �لقوة  هذه  ت�صكيل  خالل  من  هدفت  بل 

مني بتع�ون بني ك�فة �لف�ص�ئل. كم� حر�صت حكومة حم��ص يف  �الأ

، على 
100

منية ك�فة �التف�ق�ت و�مل�ص�حل�ت �لتي متت، مب� فيه� �خلّطة �الأ

حم�ية �صالح �ملق�ومة و�صم�ن عدم نزعه �أو �مل�ص به.وقد ح�ول عب��ص 

�صي�م  �صعيد  �لد�خلية  وزير  قر�ر  مثاًل  ف�نتقد  �أجندته،  حم�ية  بدوره 

منية ملو�جهة �لعدو�ن  جهزة �الأ ب�إعالن ح�لة �ال�صتنف�ر يف �صفوف �الأ

�إن  2006، وق�ل  يوليو  �لو��صع على قط�ع غزة يف متوز/  �رش�ئيلي  �الإ

 .
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هذ� �لقر�ر الٍغ ب�عتب�ر �أنه ي�أتي من �لرئي�ص فقط

99 البيان، 2006/3/24؛ وعكاظ، 2006/4/2.

�لف�ص�ئل  �إقن�ع  يف  يف�صل  �لد�خلية  وزير  منية...  �الأ �خلّطة  “تف��صيل  مثاًل:  �نظر   
100

ب�ملو�فقة �لت�مة على �لتهدئة،” احلياة، 2007/4/18؛ و“هنية ينفي �نق�ص�م حم��ص... 

بريوت،  خبار،  الأ جريدة  �ملق�ومة،”  حم�ية  على  �صتعمل  منية  �الأ �خلّطة  �أن  كد  ويوؤ

.2007/4/21
101 القد�س العربي، 2006/7/8.
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�أم� بعد مرحلة �حل�صم، فقد �أ�صدر عب��ص جملة من �لقر�ر�ت مت�ّص 

منية  �الأ جهزة  �الأ بتنفيذه�  وب��رشت  �ملق�ومة،  و�صالح  �لف�ص�ئل  �أي�صً� 

�ل�صالحي�ت  “�ل�رش�ع على  تن�وله يف ق�صم  �لت�بعة له، وهو م� �صيتّم 

منية م� بعد �إعالن ح�لة �لطو�رئ”.  �الأ

7. الدعوة اإىل انتخابات ت�شريعية مبكرة: 

�رش�ع  يف  �جلد�ل  �أث�ر  م�  �أبرز  �أحد  �ملبكرة  �النتخ�ب�ت  ك�نت 

حركة  وفريقه  عب��ص  هدد  ط�مل�  �لذي  �ل�صالح  فهي  �ل�صالحي�ت، 

�ل  �صوؤ مرة، ك�ن  تلميحً�. ويف كل  �أو  مب��رشة  �إم�  ب��صتعم�له  حم��ص 

و�حد يفر�ص نف�صه ويفر�ص �جلدل حوله: هل يحّق للرئي�ص �لدعوة 

�صح، هل يحّق للرئي�ص �لفل�صطيني  النتخ�ب�ت ت�رشيعية مبكرة، �أي ب�الأ

حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي؟ 

جرى �حلديث عن �النتخ�ب�ت �ملبكرة يف �أو�خر �صهر �أيلول/ �صبتمب 

�النتخ�ب�ت  يف  حينه�  حم��ص  فوز  على  ي�ِص  ومل�   ،2006 �لع�م  من 

�لت�رشيعية ثم�نية �أ�صهر. ك�نت فتح تتحدث عن �النتخ�ب�ت �لت�رشيعية 

زمة.  �ملبكرة كخي�ر للخروج من �الأ

للتلميح�ت،  �أقرب  �صيغته�  يف  ك�نت  ولية  �الأ �لت�رشيح�ت  هذه 

، ثم مل� 
102

و�نه وعّدت من قَبل ق�دة حم��ص ��صتفز�ز�ً وكالمً� �ص�بقً� الأ

بد�أت هذه �لرغبة لدى عب��ص تبز ب�صكل �أكرث �رش�حة، وكرث �لهم�ص 

حوله�، ��صتد �جلدل حول م� �إذ� ك�ن عب��ص يلك هذه �ل�صالحية. 

 لالطالع على ت�رشيح�ت فتح وحم���ص �ملختلفة ر�ج�ع مثاًل: الحتاد، 2006/9/25؛ 
102

و�خلـليـج،  2006/12/4؛  �ل�ص�ع�ودية،  والــوطـــن،  2006/10/3؛  الـعـربـي،  والـقــد�س 

13 و2006/12/15؛ و�لغد، 2006/10/3.
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يدو حركة  ومب� �أن �لق�نون ال يذكر �صيئً� عن هذ� �لبند، ذهب موؤ

فتح �إىل �لقول ب�أنه ط�مل� �أن �لق�نون ال يت�صمن مو�د�ً متنع �لرئي�ص من 

�لق�نون  روح  وفق  �لتع�مل  يتّم  مبكرة،  �نتخ�ب�ت  جر�ء  الإ �لدعوة 

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  دعوة  ف�إن  وب�لت�يل  ه،  ن�صّ فقط  ولي�ص  �ص��صي  �الأ

نه� ت�صتند �إىل فكرة وم�دة �أن  لالنتخ�ب�ت �لت�رشيعية �ملبكرة �رشعية الأ

فق�لو�  يدو حركة حم��ص،  موؤ �أم�  �ل�صلط�ت”.  م�صدر  “�ل�صعب هو 
ب�أن �لق�نون ال يعطي �لرئي�ص هذه �ل�صالحية، وب�لت�يل ف�إنه ال يتلكه�. 

يتلك  ال  �لرئي�ص  ب�أن  �لق�ئل  �لر�أي  �إىل  �لق�نونيون  �خلب�ء  م�ل  وقد 

هذه �ل�صالحية، ف�ملجل�ص �لت�رشيعي هو �ل�صلطة �لت�رشيعية وهو �صلطة 

�ص��صي �ملعّدل �لرئي�ص  م�صتقلة عن ب�قي �ل�صلط�ت، بل وينع �لق�نون �الأ

من حّله يف ح�لة �لطو�رئ، �أي حني ت�صبح �صالحي�ت �لرئي�ص يف 

�ص�ص�ت �لرئ��صة فهم جزء من �ل�صلطة �لتنفيذية،  �أوجه�. �أم� �لرئي�ص وموؤ

�أي  �ال�صتق�لة،  له  �إق�لة �حلكومة، كم� وحتّق  للرئي�ص،  �أي  له،  ويحق 

�لدعوة النتخ�ب�ت رئ��صية، �أم� �لدعوة النتخ�ب�ت جديدة، فحتى لو 

بررت ب�أن “�ل�صعب م�صدر �ل�صلط�ت وي�ر�صه� عن طريق �ل�صلط�ت 

�لق�نون  من  �لث�نية  �مل�دة  وهي  و�لق�ص�ئية”،  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية 

�ص��صي، ف�إن هذه �جلملة ذ�ته� يف �ملقدمة تكمل: “على �أ�ص��ص مبد�أ  �الأ

�ص��صي”. وبهذ�  �لف�صل بني �ل�صلط�ت يف �لوجه �ملبني يف �لق�نون �الأ

�ل�صلطة  قَبل  من  تدّخل  ت�رشيعية جديدة هي  �لدعوة النتخ�ب�ت  ف�إن 

مبد�أ  مع  يتع�ر�ص  وهذ�  �لت�رشيعية،  �ل�صلطة  يف  �لرئي�ص،  �لتنفيذية، 

�لرئ��صي. كم�  �لنظ�م  �ل�صلط�ت، و�لذي يقوم عليه  �لت�ّم بني  �لف�صل 

�أنه من غري �ملعقول �أن كل �صالحية ال يعطيه� �لق�نون للرئي�ص، لكن 

�لق�نون”؛  “روح  بذريعة  من حّقه  ت�صبح  بن�ّص حمدد،  �إي�ه�  ينعه  ال 

خ�صو�صً� و�أن �صالحي�ت �لرئي�ص حم�صورة وحمددة بن�ص �لق�نون. 

ِ
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�أثري  م�  �لفل�صطيني ال يلك هذ� �حلّق، هو  �لرئي�ص  �أن  كد  يوؤ ومم� 

بعيد فوز حم��ص ب�النتخ�ب�ت �لت�رشيعية، حيث ذكرت �صحيفة �لبي�ن 

م�ر�تية يف 2006/2/13 �أنه مّت دعوة �لنو�ب �لفل�صطينيني يف �ملجل�ص  �الإ

�ليوم،  �لت�رشيعي  للمجل�ص  خت�مية  جل�صة  “حل�صور  واليته،  �ملنتهية 

جر�ء  الإ �لدعوة  حّق  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ينح  ن�صً�  خالله�  يبحث 

�ل�صلطة”.  لرئي�ص  ن�ئب  و�نتخ�ب  �ملجل�ص  وحّل  مبكرة  �نتخ�ب�ت 

وج�ء يف �خلب ذ�ته �أن قي�دة حم��ص �ت�صلت ب�ص�أن هذ� �ملو�صوع مع 

�لرئي�ص عب��ص �لذي �أّكد له� “�أن �جلل�صة مل تطلب منه من�ق�صة م�رشوع 

جديدة.  النتخ�ب�ت  و�لدعوة  �ملجل�ص  حّل  �صالحية  �لرئي�ص  منح 

وق�ل �إن هذ� �ملو�صوع لي�ص و�رد�ً و�أن �إث�رته ت�أتي للت�صوي�ص فقط”. 

كد �أن هذ� �حلّق لي�ص من �صالحي�ت �لرئي�ص و�إال م� ك�نت هن�ك  مم� يوؤ

ح�جة ملثل هذ� �مل�رشوع. 

�لت�رشيعية  لالنتخ�ب�ت  �لرئي�ص  دعوة  ق�نونية  عن  �لنظر  وبغ�ّص 

�أكرث من  �ملبكرة، ف�إن �لرئي�ص عب��ص دع� النتخ�ب�ت ت�رشيعية مبكرة 

2006/12/16 �لذي ختمه:“�ألي�ص  �أوله� يف خط�به يوم  مرة، ك�نت 

�ص��صي �أن �ل�صعب م�صدر �ل�صلط�ت، فلنعد �إىل �ل�صعب  يف �لق�نون �الأ

مع  بحثت  وقد  و�ص�أبحث،  �حلكم،  هو  ويكون  كلمته،  يقول  لكي 

جلنة �النتخ�ب�ت �ملركزية يف �أ�رشع وقت ممكن، لبدء �ال�صتعد�د لهذ� 

يعود  �ملبكرة  �لت�رشيعية  �النتخ�ب�ت  عن  �حلديث  وك�ن   .
مر”103 �الأ

مر�حل  �إىل  فتح وحم��ص  بني  �حلو�ر  �أو و�صل  زمة  �الأ ��صتدت  كلم� 

ت�رشيعية  �نتخ�ب�ت  عن  “�حلديث  مرحلة  جت�وز  مّت  كم�   .
104

حرجة

يام، فل�صطني، 2006/12/17. 103 الأ

خبار، 2007/6/27؛ و�ل�صحف �ل�ص�درة  و�سط، 2007/5/4؛ والأ  ر�جع مثاًل: �ل�رشق الأ
104

يف �لفرتة 2007/6/30-26. 
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، لكن 
105

مبكرة” �إىل �حلديث عن بدء جلنة �النتخ�ب�ت �ملركزية �لعمل

كل هذ� مل يتج�وز مرحلة �لتهديد حتى كت�بة هذه �ل�صطور. 

دعوة عب��ص لالنتخ�ب�ت �ملبكرة ق�بلته� عدة ردود، �أبرزه� بي�ن 

 ،
106

�لقدومي( فيه  �ص�رك  )و�لذي  له�  �لر�ف�ص  دم�صق  يف  �لف�ص�ئل 

حممود  دعوة  �أي�صً�  رف�ص  �لذي  �لفل�صطينية،  �حلكومة  بي�ن  وكذلك 

�ل�صعب  �إر�دة  على  �نقالبً�  ومتثل  د�صتورية،  خم�لفة  و�عتبه�  عب��ص 

. حركة حم��ص رّدت على �لدعوة لالنتخ�ب�ت �لت�رشيعية 
107

�لفل�صطيني

ت�رشيح�ت  ويف  �ل�صعبي،  �خلي�ر  على  �لتف�ف  �إنه�  ب�لقول  �ملبكرة 

.
م�صتفزة�أحي�نً� طلبت ممن “تعبو� من مهمتهم �ال�صتق�لة”108

�النتخ�ب�ت  ب�ص�أن  حم��ص  ت�رشيح�ت  يف  �أي�صً�  ب�رز�ً  ك�ن  ومم� 

ته� ��صتج�بة من �لرئي�ص �لفل�صطيني ل�صغوط خ�رجية،  �ملبكرة �أنه� عدَّ

وهو م� �أيدته الحقً� عدة تق�رير �صحفية ن�رشت بهذ� �ل�ص�أن، �إ�ص�فة �إىل 

بي�ص لدعوة عب��ص  وروبي و�لبيت �الأ ترحيب ودعم كل من �الحت�د �الأ

. كم� ن�رشت �حلي�ة �جلديدة يف 2006/12/14 
109

لالنتخ�ب�ت �ملبكرة

مل�ص�عدة  برن�جمً�  تعّد  مريكية  �الأ د�رة  �الإ �أن  رويرتز،  وك�لة  عن  نقاًل 

حمتملة.  مبكرة  فل�صطينية  النتخ�ب�ت  ��صتب�قً�  حم��ص  حركة  خ�صوم 

كم� ذكرت �مل�صتقبل �للبن�نية يف 2006/12/16 نقاًل عن وك�لة يون�يتد 

بر�ص �إنرتن��صيون�ل �أن ر�ي�ص تعهدت �أال يكون هن�ك مر�قبون دوليون 

105 ر�جع مثاًل: الحتاد، واخلليج، واحلياة، والغد، 2006/12/17.

106 احلياة، 2006/12/17.

يام، فل�صطني، 2006/12/17. 107 الأ

�لطرف  حّق  من  “لي�ص  حمد�ن:  �أ�ص�مة  ت�رشيح  مثاًل  و�نظر  2006/12/17؛  احلياة،   
108

خر �لدعوة �إىل ذلك... و�إذ� �صعرو� ب�أنهم يف م�أزق �صي��صي فلي�صتقيلو�. ولي�صتقيل  �الآ

رئي�ص �ل�صلطة” يف مق�بلته مع ال�سفري، 2006/10/12؛ وت�رشيح حممد نز�ل “مل�ذ� ال 

جتري �نتخ�ب�ت رئ��صية مبكرة”، النهار، 2006/10/4. 

109 احلياة، 2006/12/17؛ واخلليج، 2006/12/17.
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يف �أي �نتخ�ب�ت مقبلة، وكذلك �صمنت عدم تعليق �أي جهة خ�رجية 

نمُ�رش بعد ذلك  ثم   .
110

“تزوير حمتمل” يف هذه �النتخ�ب�ت �أي  على 

توفري  ت�صمنت  و�لتي  �لفل�صطينية”،  للرئ��صة  ب�“خّطة عمل  ِرف  عمُ م� 

من  عب��ص  �أجل متكني  من  وفتح  لعب��ص  وم�ليً�  �صي��صيً�  �لالزم  �لدعم 

�مل�صي يف �ملف�و�ص�ت، ومن ثم �إجر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة.

8. طلب قوات دولية: 

ك�نت �لقو�ت �لدولية �أي�صً� مم� لّوح به �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود 

عب��ص يف مو�جهة حم��ص، �إذ �أ�ص�ر، هو وبع�ص مع�ونيه، �أكرث من مرة 

�إىل �إمك�نية ن�رش قو�ت دولية يف غزة، بل ط�لب بهذ�. 

و�لب�رز يف مو�صوع �لقو�ت �لدولية �لتي ط�لب به� عب��ص، �أنه مل 

يتن�ول �إال �لقط�ع بينم� مل يط�لب بذلك يف �ل�صفة �لغربية، �لتي ينت�رش 

فيه� جنود �الحتالل وحو�جزه، على �لرغم من �أن �لرئي�ص �لفل�صطيني 

�لر�حل ي��رش عرف�ت ط�لب �أكرث من مرة بن�رش قو�ت دولية يف �ل�صفة 

�لغربية، ومل يلَق طلبه �أي جت�وب. ولذلك يكن فهم مط�لب�ت عب��ص 

ك�رش  وحم�ولة  حم��ص،  حركة  مع  �ل�رش�ع  �إط�ر  يف  ت�أتي  ب�أنه�  هذه 

�صيطرته� على �لقط�ع ب�ال�صتع�نة بقوى خ�رجية.

110 امل�ستقبل، 2006/12/16.
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ثالثًا: اإقالة حكومة هنية واإعالن الطوارئ وت�شكيل 

حكومة طوارئ

ك�نت مر��صيم عب��ص �لثالثة، �إق�لة هنية، و�إعالن ح�لة �لطو�رئ، 

ونق��ص،  جدل  مث�ر  �صدوره�  فور   ،
111

�لطو�رئ حكومة  وت�صكيل 

�ص��صي  خ�ص مر�صوم ت�صكيل �حلكومة، �إذ ال يوجد يف �لق�نون �الأ وب�الأ

�لفل�صطيني م� ين�ّص على ت�صكيل حكومة يف ح�لة �لطو�رئ، حيث 

قتة”.  �إنه� ح�لة يفرت�ص �أن تكون “موؤ

�أو  لق�نونيته�  ت�ّم  ت�أييد  بني  م�  �ملر��صيم،  ر�ء يف هذه  �الآ وتنوعت 

رف�ص ت�ّم له�، يف حني ذهب �أكرثية �لب�حثني �لق�نونيني �إىل خال�صة 

�أنه يحّق لعب��ص �إعالن ح�لة �لطو�رئ و�إق�لة �حلكومة، لكن  مف�ده� 

لي�ص ت�صكيل حكومة للطو�رئ ال ت�أخذ ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي. 

�ل�صعب  فيه م�صلحة  مل�  �إق�لة �حلكومة  �لرئي�ص عب��ص يف  �إن حّق 

�ص��صي �ملعّدل، وكذلك حّقه يف  �لفل�صطيني، موجود يف �لق�نون �الأ

�إعالن ح�لة �لطو�رئ عند وجود ع�صي�ن م�صلح، و�إن ك�ن يحّق للبع�ص 

ل، حول تف�صري بع�ص �مل�صطلح�ت،  قل �لت�ص�وؤ �العرت��ص �أو على �الأ

�إق�لة  �إن  �إذ  �مل�صلح”.  و“�لع�صي�ن  �لفل�صطيني”  �ل�صعب  ك�“م�صلحة 

دي  �صيوؤ �لبمل�ن  �إىل  �للجوء  دون  مو�زية  حكومة  وتعيني  �حلكومة 

بدون �صّك �إىل زي�دة هوة �النق�ص�م يف �صفوف �ل�صعب �لفل�صطيني، 

“�لع�صي�ن  �أن  كم�  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  م�صلحة  تنتفي  وب�لت�يل 

ي�أِت ن�ّص ق�نوين لتف�صريه، فقد مّت �لتع�رف عليه يف  �مل�صلح” و�إن مل 

�إط�ر  فئة من د�خل  �أنه ع�صي�ن من  و�لق�نوين على  �ل�صي��صي  �لو�صع 

�ل�صلطة �حل�كمة �أو خ�رجه، ت�صتخدم فيه هذه �لفئة قدر�ته� لل�صيطرة 

 وك�لة معً�، 2007/6/15.
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مور ب��صتخد�م جزء من �لقوة �ملحددة يف �مل�دة 3 من  على مق�ليد �الأ

من �لفل�صطينية، �أو قوى تنظيمية ع�صكرية،  ق�نون �خلدمة يف قوى �الأ

. لكن خ�صو�صية �أحد�ث غزة، جتعل من �ل�صعب 
112

�أو ميلي�صي� خ��صة

تعريفه� ب�عتب�ره� “ع�صي�نً� م�صلحً�” �أو �نقالبً�، �إذ �إنَّ حم��ص ت�صيطر 

على �حلكومة وله� �أغلبية �أع�ص�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي، ثم �إنَّ �لع�صي�ن 

طر�ف من خ�رج �ل�صلطة )كت�ئب  �مل�صلح و�إن �أتى مب�ص�عدة بع�ص �الأ

ع�دته�، ح�صب  �ل�صلطة، بل الإ �لق�ص�م(، لكنه مل يكن بهدف �صلب 

منية �لتنفيذية  ر�أي حم��ص، �إىل من يحّق له ��صتالمه� )�ل�صالحي�ت �الأ

هي من حّق وزير �لد�خلية(. 

لكن حتى ولو ذهبن� مع �أن �إعالن ح�لة �لطو�رئ و�إق�لة �حلكومة 

هم �صيكون، هل يحّق له تعيني  �ل �الأ ك�ن� مبرين للرئي�ص، ف�إن �ل�صوؤ

حكومة �إنف�ذ ح�لة �لطو�رئ؟ 

�لد�صتور،  �إىل  �مل�صتندة  �لطو�رئ  �إعالن  �أنه يف ح�لة  �لطبيعي  من 

�إنف�ذ ح�لة �لطو�رئ. وقد  �أعم�ل  تعطى �حلكومة �حل�لية حّق ت�صيري 

“�لع�صي�ن”  ب�أن  طو�رئ  �إنف�ذ  حكومة  ت�صكيل  للرئي�ص  �لبع�ص  برر 

يف  ه�  �إبق�وؤ �ملعقول  غري  من  وب�لت�يل  ذ�ته�،  �حلكومة  قبل  من  �أتى 

“�لع�صي�ن”  ب�أن  �لرّد  يكن  ب�ملق�بل،  �أنه  من  �لرغم  على  من�صبه�، 

حركة  من  بل  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  “�حلكومة”،  من  ي�أت  مل 

�أع�ص�ء  ت�صّم  �أنه�  �صيء خمتلف عن �حلركة، كم�  حم��ص، و�حلكومة 

ت�صيري  كحكومة  �حلكومة  بق�ء  ف�إن  وب�لت�يل  خمتلفة،  تنظيم�ت  من 

�أعم�ل ال مفّر منه يف ح�ل ك�نت هن�ك ح�جة حلكومة �إنف�ذ �أحك�م 

�لطو�رئ، حتى يتّم ت�صكيل حكومة جديدة تن�ل ثقة �لت�رشيعي. 

العربي،  القد�س  �لد�صتورية،”  �ل�صالحي�ت  وتن�زع  غزة  “�أحد�ث  حم�مي،  وليد   112

 .2007/7/10
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�أم� ت�صكيل حكومة جديدة ب�صكل يتج�وز نيل ثقة �لت�رشيعي فهو 

غري د�صتوري، �إذ �أن �لت�رشيعي �صلطة ال يكن للرئي�ص جت�وزه� حتى يف 

ح�لة �لطو�رئ، �إذ ال يحّق للرئي�ص بن�ّص �رشيح �أن يحّل �لت�رشيعي يف 

بقوة  �إ�صد�ره�  له  �لتي يحّق  �لقر�ر�ت  �أنه حتى  �لطو�رئ، كم�  ح�لة 

�لق�نون يف �حل�الت �ل�رشورية، يجب �أن ي�ص�دق عليه� �لت�رشيعي يف 

.
113

�أول جل�صة يعقده� و�إال تعّد الغية

وبن�ء على هذ�، ذهب �لبع�ص �إىل �أن ت�صكيل حكومة �إنف�ذ �أحك�م 

�لطو�رئ هو �رشورة غري ممكنة يف ظّل �حل�لة �لر�هنة للت�رشيعي، وهي 

عط�ء �لثقة للحكومة،  ��صتح�لة عقد جل�صة مكتملة �لن�ص�ب �لق�نوين الإ

وب�لت�يل ف�إن عب��ص ��صتخدم �ل�صالحية �ملذكورة �أعاله و�ألغى �ملو�د 65 

و66 و67 من �لق�نون )وهي �ملو�د �لتي تتن�ول عدد �لوزر�ء وت�صكيل 

�حلكومة وعر�صه� على �ملجل�ص �لت�رشيعي، وقد �أ�صدر عب��ص ب�لفعل 

يف 2007/6/16 مر�صومً� رئ��صيً� ي�ص�ف �إىل �ملر��صيم �لثالثة �ملذكورة 

 مب� �أنه ال يوجد 
114 

�أعاله، يعّلق من خالله �لعمل بهذه �ملو�د �لثالث(

�لبمل�ن.  حّل  من  منعه  ح�لة  يف  كم�  تعليقه�  من  ينعه  �رشيح  ن�ّص 

�أن  �أولهم�:  ل�صببني رئي�صني،  تظّل جدلية �صطحية  لكن هذه �جلدلية 

ت�صكيل  يخ�ّص  فيم�  دوره  وتعطل  �لت�رشيعي،  عمل  مت�ّص  �ملو�د  هذه 

�حلكومة �لفل�صطينية، وب�لت�يل فم� �جلدوى من منعه من حّل �لبمل�ن 

على  بن�ء  �أنه  هم:  و�الأ وث�نيهم�  �صحب �صالحي�ته.  ب�إمك�نه  ك�ن  �إذ� 

مثل هذه �جلدلية �صيمكن للرئي�ص �لفل�صطيني تعليق كل مو�د �لق�نون 

�ص��صي �أو تغيريه�، ب��صتثن�ء تلك �ملو�د �ملعدودة �لتي ينع من تغيريه�  �الأ

�رش�حة، يف ح�لة “�ل�رشورة” هذه �لتي مل يتبقَّ فيه� من �صلطة �رشعية 

�إال �صلطته! 

�ص��صي �لفل�صطيني �ملعدل، م�صدر �ص�بق.  �نظر: �لق�نون �الأ
113

 رويرتز، 2007/6/17. 
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�ل�صي��صية  �لبي�در  ن�رشته�  �أخرى  ق�نونية  در��صة  بررت  وقد 

�لفل�صطينية ت�صكيل حكومة �لطو�رئ، ب�أن حكومة �لوحدة �لوطنية 

)حكومة هنية( ف�قدة لل�رشعية حتى يف ح�ل مل تكن �إق�لته� من قَبل 

�أع�ص�ئه�  ثلث  من  كرث  الأ فقد�نه�  ب�صبب  وذلك  د�صتورية،  عب��ص 

حيث  عب��ص(،  قر�ر�ت  على  و�فقو�  �لذين  و�مل�صتقلني  فتح  )وزر�ء 

�ص��صي �ملعّدل �أن  ج�ء يف �لفقرتني 3 و5 من �مل�دة 83 من �لق�نون �الأ

�حلكومة تعّد م�صتقيلة ويع�د ت�صكيله� يف ح�الت منه� “�أية �إ�ص�فة �أو 

قل”،  تغيري �أو �صغور �أو �إق�لة ت�صمل ثلث �أع�ص�ء جمل�ص �لوزر�ء على �الأ

على  �حلكومة  �أع�ص�ء  ثلث  ��صتق�لة  �أو  �لوزر�ء  رئي�ص  “��صتق�لة  �أو 

قل”.  �الأ

وتكمل �لدر��صة �أنه مب� �أن �أكرث من ن�صف �أع�ص�ء �حلكومة و�فقو� 

على قر�ر عب��ص، و�صّلمو� وز�رتهم للوزر�ء �جلدد فلم يعد هن�ك جم�ل 

لتطبيق �أي تعديل وز�ري ح�صب م� حتدده �مل�دة )79-1/3( ب�أنه يعّد 

تعدياًل وز�ريً� �أي �إ�ص�فة �أو تغيري يط�ل حقيبة وز�رية �أو وزير�ً �أو �أكرث 

 .
115

من �أع�ص�ء جمل�ص �لوزر�ء م� د�م مل يبلغ ثلث عددهم

هو  �لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �أن  ذكر  عن  تغ��صت  �لدر��صة  لكن 

�ملخول مبلء �ل�ص�غر �أو ب�لتعديل �لوز�ري ولي�ص �لرئي�ص، وعليه ف�إن 

�لرئي�ص �لذي ال يلك حتى حّق ملء �ص�غر �أقل من ثلث �أع�ص�ء جمل�ص 

�لوزر�ء يف ح�لة ��صتق�لتهم، ب�لطبع لن يلك حّق تغيري �حلكومة ككل 

دون �لرجوع �إىل �لت�رشيعي. 

�ص��صي  �الأ �لق�نون  يف  �لنق�ص  �أو  �لغمو�ص  عن  �لنظر  وبغ�ص 

ف�إنه  �لق�نونيني،  يتفق على وجوده جميع �خلب�ء  �لفل�صطيني، و�لذي 

وبن�ء على م� �صبق، جند �أن �صعوبة، �أو ��صتح�لة، عقد جل�صة للت�رشيعي 

 جملة البيادر ال�سيا�سي، �لقد�ص، 2007/6/30.
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ع�ص�ء، جتعل من �لتو�صل �إىل حلٍّ  ح�ليً� بن�ص�ب يفوق �لثلثني من �الأ

�صبه م�صتحيل، مثله مثل متديد  �أي�صً�  �ل�صالحي�ت  �أو  ب�ص�أن �حلكومة 

كرث من 30 يومً�، �إال مبو�فقة  فرتة �لطو�رئ، �لتي ال يكن له� �أن متتد الأ

من  45 ع�صو�ً  “�إ�رش�ئيل” تعتقل  �أن  �إذ  �لثلثني،  ب�أغلبية  �لت�رشيعي  من 

�أع�ص�ء �لت�رشيعي �لب�لغ جمموعهم 132 ع�صو�ً، وبح�صبة ب�صيطة، ف�إن 

ع�ص�ء �أي 88 �صوتً� ي�صتحيل �أن يجتمعو� �أ�صاًل.  ثلثي �الأ

جديد  مبر  �إىل  هن�  من  وم�صت�ص�روه  عب��ص  �لرئي�ص  خل�ص  و�إذ� 

�نته�ء  �لطو�رئ، ثم تكليفه� كحكومة �رشعية بعد  لت�صكيل حكومة 

مدة �لطو�رئ �إىل �أن يتّم �إجر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة كخال�صة وحيدة، 

ف�إن ر�أي �لق�نونيني و�أبرزهم و��صعو �لد�صتور �لفل�صطيني، �جته �إىل �أن 

عب��ص جت�وز بهذه �ملم�ر�ص�ت �لق�نون �لفل�صطيني، و�إىل �أن حكومة 

�أو  جديدة  حكومة  ت�صكيل  حلني  عم�ل  �الأ ت�صيري  حكومة  هي  هنية 

�إجر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة، على �لرغم من تبي�ن عدم �أحقية عب��ص يف 

�لدعوة �إىل �نتخ�ب�ت ت�رشيعية مبكرة كم� �أ�صري �ص�بقً�. 

�لق�نون  و�صع  على  �أ�رشف  �لذي  �لق��صم  �أني�ص  �رشح  وقد 

�ص��صي، و�ملح�مي �لد�صتوري �لفل�صطيني �مل�صتقل يوجني قطر�ن،  �الأ

متنح  �أعو�م  من ع�رشة  �أكرث  قبل  �صي�غته�  ثن�ن  �الإ بد�أ  �لتي  �لوثيقة  �أن 

عب��ص �صالحية عزل هنية، لكنه� ال متنحه حّق تعيني حكومة جديدة 

�ص��صي  من دون مو�فقة ت�رشيعية، وال حّق تعطيل مو�د يف �لق�نون �الأ

لتجنيب رئي�ص �لوزر�ء �جلديد �صالم في��ص خو�ص عملية ت�صويت يف 

 .
116

�لبمل�ن

 رويرتز، 2007/7/8.
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�ص��صي ين�ّص على بق�ء حكومة �لوحدة  ثن�ن �أن �لق�نون �الأ و�أّكد �الإ

مور حلني ح�صول عب��ص على مو�فقة  �ملق�لة بقي�دة هنية لت�رشيف �الأ

برمل�نية على �حلكومة �جلديدة، وهو م� �أّكده �أي�صً� رئي�ص جلنة �صي�غة 

ل�صحيفة  �خل�لدي  �أحمد  �ل�ص�بق  �لعدل  ووزير  �لفل�صطيني  �لد�صتور 

و�صط: �ل�رشق �الأ

�أعم�ل  ت�رشيف  حكومة  �إىل  �لطو�رئ  حكومة  حتويل  �أن 

غري ق�نوين وخم�لف للد�صتور، ويتطلب ثقة ومو�فقة �ملجل�ص 

ن �لق�نون ين�ّص على �أن رئي�ص �لوزر�ء �ملق�ل  �لت�رشيعي، الأ

عر�ص  حلني  عم�ل،  �الأ ي�صريون  حكومته  و�أع�ص�ء  يبقى 

 .
117

حكومة جديدة على �ملجل�ص �لت�رشيعي

وق�ل �لق��صم لوك�لة رويرتز: “من �لو��صح �أنهم يبحثون عن �أوهى 

�ص��ص  �لدفوع كي يبنو� فوقه� جباًل ويجففو� �ملحيط. �إنهم يهدمون �الأ

هو  “م�  قطر�ن:  �رشح  بينم�  �ص��صي”،  �الأ �لق�نون  عليه  �أقيم  �لذي 

و��صح هو ]وجوب[ �أال ت�صقط حكومة هنية خالل فرتة طو�رئ”. 

�مل�صورة  قدمو�  �لذين  �أحد   ،Nathan Brown بر�ون  ن�ث�ن  �أن  كم� 

للفل�صطينيني و�لعر�قيني ب�ص�أن د�صتوريهم، �رّشح للوك�لة ذ�ته� �أن م� 

طالق تعيني  ق�م به عب��ص “�نته�ك�ت و��صحة. لي�ص من حّقه على �الإ

 .
حكومة طو�رئ”118

وبح�صب قطر�ن، ف�إن �صالحية �لرئي�ص ب�حلكم يف ح�لة �لطو�رئ 

�أو  جديدة  حكومة  ت�صكيل  مبقدوره  �أن  تعني  ال  �ملر��صيم  مبوجب 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ن�ص�ب  �أم� بخ�صو�ص  �لد�صتور.  تغيري  �أو  تعطيل 

و�صيتعني  برمل�نية،  مو�فقة  �إىل  بح�جة  ز�ل  م�  عب��ص  �أن  �أ�ص�ف  فقد 

و�سط، 2007/7/14.  �مل�صدر نف�صه؛ و�نظر �أي�صً�: ال�رشق الأ
117

 رويرتز، 2007/7/8.
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مر، ولكن ذلك  على�ملحكمة �لد�صتورية �أن حت�صم ذلك يف نه�ية �الأ

يبدو غري ممكن يف �أي وقت قريب حيث �أن �ملحكمة �لد�صتورية ال 

. كم� عّد د.ع�ص�م �لع�بدين، �مل�صت�ص�ر �لق�نوين لرئ��صة �ملجل�ص 
119

تعمل

�لت�رشيعي، �أن �لبند �ل�ص�بع يف �لق�نون �لفل�صطيني ال يعطي �ل�صالحية 

لرئي�ص �ل�صلطة بت�صكيل حكومة ت�صمى “حكومة �إنف�ذ �أحك�م ح�لة 

كد على �أن  �ص��صي �ملعّدل توؤ �لطو�رئ” �إذ �إنَّ �مل�دة 67 من �لق�نون �الأ

ي  �حل�صول على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي هو �رشط د�صتوري وو�جب الأ

حكومة، ويجب �أن ي�صبق هذ� �ل�رشطمُ �أد�َء �ليمني �أم�م رئي�ص �ل�صلطة 

�لوطنية. 

وت�بع ب�لقول: “يف ح�لة �إق�لة رئي�ص �ل�صلطة رئي�ص �لوزر�ء، وهو 

م� ح�صل يف �إق�لة �حلكومة �حل�دي ع�رش بزع�مة هنية. ف�إن �حلكومة 

�ص��صي �لفل�صطيني، وتتحول بقوة  ت�صبح م�صتقيلة بحكم �لق�نون �الأ

 .
�لق�نون �إىل حكومة ت�صيري �أعم�ل”120

وكخال�صة، ف�إن �جلدل �لق�ئم حول �إعالن ح�لة �لطو�رئ، حتى 

�لطو�رئ  �إنَّ ح�لة  �إذ  له،  د�ٍع  هن�ك من  يعد  لو ك�ن غري �رشعي، مل 

تنتهي حكمً� يف ح�ل مل يقم �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�مل�ص�دقة عليه�، لكن 

وحكومة  هنية  حكومة  بني  �إج�بته  �لع�لقة  �ل�رشعية  �حلكومة  �ل  �صوؤ

وىل ك�“حكومة ت�صيري �أعم�ل”،  في��ص، ييل ح�صبم� يظهر ل�ص�لح �الأ

�إىل �أن تن�ل �أي حكومة �أخرى ثقة �لت�رشيعي. 

وبر�ون،  و�خل�لدي  وقطر�ن  �لق��صم  ت�رشيح�ت  حول  �لتف��صيل  من  للمزيد   
119

و�سط،  الأ ال�رشق  ن�رشته   ،2007/7/8 ورويرتز،  2007/7/14؛  و�سط،  الأ ال�رشق  �نظر: 

 .2007/7/9
 جريدة �ل�ستقالل، غزة، 2007/6/23.
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رابعًا: �شراع ال�شالحيات بعد اإعالن حكومة 

الطوارئ 

ك�نت مرحلة �حل�صم �إجر�ًء ت�صعيديً� كبري�ً من قبل حم��ص، على 

مني. وقد تع�مل �لرئي�ص عب��ص معه� بت�صعيد  �جل�نبني، �ل�صي��صي و�الأ

مم�ثل ال يقل �صّدًة، فك�ن �إعالنه حل�لة �لطو�رئ. 

�تخذت  �إجر�ء�ت  �لطو�رئ،  و�إعالن  �حل�صم  مرحلة  تال  وقد 

على  �ل�صيطرة  فريق  كل  �إحك�م  �لرئي�صي  هدفه�  �لفريقني،  قبل  من 

“قط�عه”؛ �لرئي�ص عب��ص وفريقه يف �ل�صلطة يف �ل�صفة، وفريق حم��ص 
يف غزة. 

وهكذ� خرج �رش�ع �ل�صالحي�ت من كو�لي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية 

وكل  حكومت�ن،  هن�ك  ف�ص�رت  �لعلن،  �إىل  �لقر�ر  �صن�عة  ومر�كز 

منهم� ت�صدر قر�ر�ته� للموظفني، وتعنّي وترّقي وتقّرر، ولكل منه� 

منية يف منطقته�، مم� �أوجد �نق�ص�مً� كبري�ً بني  جهزة �الأ �إد�رة على �الأ

و�لتي  للجدل  �ملثرية  �لرئ��صية  �ملر��صيم  حدة  ز�ده  و�لقط�ع،  �ل�صفة 

��صتمر �لرئي�ص عب��ص يف �إ�صد�ره�. 

�صعدة  جر�ء�ت على �الأ و�صيتّم يف هذه �لفقرة تن�ول �أبرز هذه �الإ

�لتي مّت تن�ول �رش�ع �ل�صالحي�ت فيه�، من دون �ال�صتف��صة يف ق�نونية 

�أي منه�، �إذ �إنه قد مّت تن�وله� م�صبقً�. 

1. حّل الربملان واالنتخابات الت�شريعية املبكرة:

2007/7/5 مر�صومً�  �لفل�صطيني حممود عب��ص يف  �لرئي�ص  �أ�صدر 

ب�ص�أن دعوة �ملجل�ص �لت�رشيعي لالنعق�د يف دورته �لث�نية ل�صنة 2007، 

للمجل�ص  جديدة  مكتب  هيئة  �نتخ�ب�ت  �إجر�ء  على  �ملر�صوم  ون�ّص 

على جدول  مو�صوع  ي  الأ من�ق�صة  �أي  �إجر�ء  قبل  �ل�رشي  ب�القرت�ع 
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مر، وق�لت �إنه ال يوجد ن�ّص يف  عم�ل، ورف�صت حم��ص هذ� �الأ �الأ

.
121

�ص��صي يخول �لرئي�ص عقد دورة جديدة للت�رشيعي �لق�نون �الأ

وبعد �أي�م، �أعلنت م�ص�در مقربة من �لرئ��صة عن نية عب��ص �إعالن 

قتة تكون مرجعيته� �للجنة �لتنفيذية  حكومة في��ص حكومة وطنية موؤ

و�ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير، بداًل من �ملجل�ص �لت�رشيعي �لذي 

جر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة وفقً� لنظ�م �لق�ئمة �لن�صبية،  يعتزم حّله، متهيد�ً الإ

غلبية يف �لت�رشيعي، و�إىل  �لذي يهدف حلرم�ن حركة حم��ص من �الأ

��صرت�ص�ء �لف�ص�ئل �لي�ص�رية �ملن�صوية حتت مظلة منظمة �لتحرير، و�لتي 

�صن�عة  يف  وزنه�  لزي�دة  ب�لن�صبية  �صعبيته�،  ملحدودية  نظر�ً  تط�لب، 

�أن ي�صتغني  �ل�صي��صي، بحيث ت�صبح عو�مل مرجحة ال يكن  �لقر�ر 

عنه� �أيٌّ من �لطرفني �لكبريين؛ فتح وحم��ص، لت�صكيل �أغلبيته.

ن�بة �أن  وقد عّلق �لدكتور �أحمد بحر رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�الإ

ن جت�وز �لق�نون  “�تخ�ذ مثل هذ� �لقر�ر هو �صيء متوقع من �لرئي�ص الأ
�لت�رشيعي  �صلل  �صيكمل  بذلك  وهو  م�زن،  �أبي  عند  ذروته  بلغ  قد 

و�لق�نون �لذي �صّل من كتلة فتح وحكومة �لطو�رئ �لغري �رشعية قبل 

ذلك”. �أم� ب�لن�صبة لكيفية �لرّد على مثل هذ� �لقر�ر يف ح�ل �تخذ، 

ق�ل بحر: “نحن كل م� ن�صتطيع فعله هو �أن نالحق ونرّد على �لرئي�ص 

 .
عب��ص ب�لق�نون، وال �أحد فوق �لق�نون �صو�ء عب��ص �أم غريه”122

�لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتمع   2007/7/18 ويف 

�إىل  �ملجل�ص  كلمته  عب��ص خالل  دع�  �هلل، حيث  ر�م  �لفل�صطينية يف 

جر�ء �نتخ�ب�ت رئ��صية وت�رشيعية مبكرة  �إ�صد�ر �ملر��صيم �ل�رشورية الإ

121 القد�س العربي، 2007/7/6.

عالمية �لفل�صطينية، 2007/7/10.  �ل�صبكة �الإ
122
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. ورّد حممود �لزه�ر يف �ليوم �لت�يل على 
123

على �أ�ص��ص �لق�ئمة �لن�صبية

خط�ب عب��ص، وهدد ب�إف�ص�ل �النتخ�ب�ت �ملبكرة ق�ئاًل: “�إن �ل�صعب 

�اللتف�ف  هدفه�  مبكرة  �نتخ�ب�ت  جتري  ب�أن  يقبل  لن  �لفل�صطيني 

 .
على �ل�رشعية �لفل�صطينية”124

�ملجل�ص  من  تفوي�ص  على   2007/7/19 يف  عب��ص  ح�صل  وقد 

دورة  عقد  �أي�صً�  �ملجل�ص  وقرر  مبكرة،  �نتخ�ب�ت  جر�ء  الإ �ملركزي 

جر�ء �نتخ�ب�ت جديدة لع�صوية  عد�د الإ جديدة للمجل�ص �لوطني، و�الإ

 .
125

�ملجل�ص يف �لوطن و�ل�صت�ت

للمجل�ص  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  عودة  �أث�رت  وقد 

�للجوء  فيه�  يتم  �لتي تطرح يف كل مرة  �صئلة  �الأ �لكثري من  �ملركزي 

لهذ� �ملجل�ص، �لذي �ص�ر �أد�ة للرئ��صة �لفل�صطينية، بدء�ً من �لرئي�ص 

مر�قب  �أي  على  يخفى  وال  عب��ص.  ثم حممود  عرف�ت  ي��رش  �لر�حل 

�لتحرير  منظمة  �ص�ص�ت  موؤ تعي�صه�  �لتي  و�لتهمي�ص  �لتفكك  ح�لة 

�إىل  هدفت  �صي��ص�ت  نتيجة  بل  م�ص�دفة  ت�أت  مل  و�لتي  �لفل�صطينية، 

�ص�ص�ت، ولعل �آخره� تعطيل �لرئي�ص �لفل�صطيني  تعطيل دور هذه �ملوؤ

متر �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني، �لذي عقد يف  حممود عب��ص لقر�ر موؤ

�لق�هرة يف �آذ�ر/ م�ر�ص 2005، و�لذي ق�صى بدعوة �للجنة �لوطنية 

جر�ء�ت �ل�رشورية  �لعلي� لالجتم�ع خالل �صهر من ت�ريخه، لو�صع �الإ

�ص�ص�ته�.  لتفعيل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وموؤ

خبار، و�مل�ستقبل، 2007/7/19. 123 احلياة، و�خلليج، و�لأ

خبار، 2007/7/20. 124 الأ

125 احلياة، 2007/7/20.
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كم� �أن �خت�ص��ص�ت �ملجل�ص �ملركزي و�إن ك�نت تت�صمن �لبت 

مور و�لق�ص�ي� �لع�جلة و�لط�رئة، مب� ال يتع�ر�ص و�أحك�م �مليث�ق   يف �الأ

مع  من�صجمة  تكون  �أن  “يجب  قر�ر�ته  �أن  �إال  �لفل�صطيني،  �لوطني 

 .
�ص��صي وقر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني”126 �مليث�ق �لوطني و�لنظ�م �الأ

ولني �لفل�صطينيني �أن يقوم �لرئي�ص عب��ص  وقد ��صتبعد عدد من �مل�صوؤ

�لرئي�ص  لكن   ،
1272008 �صنة  بد�ية  قبل  �لفعلية  �النتخ�ب�ت  ب�إجر�ء 

�لفل�صطيني �أ�صدر يف بد�ية �صهر �أيلول/ �صبتمب 2007 مر�صومً� رئ��صيً� 

جديد�ً عّدل مبوجبه ق�نون �النتخ�ب�ت و�أبرز م� ج�ء فيه ��صرت�طه يف 

�مل�دة 45 يف �لب�ب �ل�ص�د�ص، و�صمن �رشوط �لرت�صح لع�صوية �ملجل�ص، 

�أن يلتزم �ملر�صح مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، ب�عتب�ره� �ملمثل �ل�رشعي 

�إعالن �ال�صتقالل، وب�أحك�م  �لفل�صطيني، وبوثيقة  لل�صعب  و�لوحيد 

مر �لذي �نتقده رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي  ، وهو �الأ
128

�ص��صي �لق�نون �الأ

بني  و�رشيح  و��صح  متييز  على  “ينطوي  �أنه  �إذ  بحر،  �أحمد  ن�بة  ب�الإ

�لد�صتوري  حقهم  مم�ر�صة  يف  �ل�صي��صي،  �لر�أي  ب�صبب  �لفل�صطينيني 

ب�مل�ص�ركة يف �حلي�ة �ل�صي��صية و�النتخ�ب�ت �لع�مة”. كم� �أنه وبح�صب 

 .
بحر، يعطي �عرت�فً� جم�نيً� ل�“�إ�رش�ئيل”129

ت�رشين  بد�ية  ومع  �أكتوبر  ول/  �الأ ت�رشين  �صهر  �أو�خر  يف  لكن 

�لق�نون  لتعديل  م�رشوع  عن  حديث  د�ر   ،2007 نوفمب  �لث�ين/ 

عب��ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  م�صت�ص�رو  يعّده  �ص��صي،  �الأ

 �نظر: �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، مركز �ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني: 
126

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/porder_2.html
127 الحتاد، 2007/10/8؛ وعكاظ، 2007/10/4. 

 ر�جع �ملر�صوم �لرئ��صي ب�ص�أن قر�ر بق�نون �النتخ�ب�ت �لع�مة �ل�ص�در بت�ريخ 2007/9/2 
128

عن رئ��صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، موقع مركز �ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني، �نظر: 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/maraseem/2007-1.html
129 احلياة، 2007/9/4.



�صراع ال�صالحيات بني فتح وحما�س

��

فل�صطينية  �ص�صة  موؤ �أنه  �لت�رشيعي بحّجة  �ملجل�ص  خري بحّل  لالأ ي�صمح 

�ملجل�ص  دور  ب�أخذ  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  يقوم  كم�  معطلة؛ 

�لت�رشيعي يف �إقر�ر �لقو�نني، م�صتندين ق�نونيً� يف هذ� �إىل �أن “�ل�صلطة 

�لتي �أجرت �نتخ�ب�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي هي جزء من منظمة �لتحرير 

�ص��صي �حل�يل لل�صلطة ال يعطي  �ص�ص�ته�... و�أن �لنظ�م �الأ و�إحدى موؤ

�لرئي�ص �حلق يف حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، لكن يعطيه �حلق يف حل �أية 

�ملق�لة  �لعدل يف �حلكومة  رّد وكيل وز�رة  ، وقد 
�ص�صة معطلة”130 موؤ

�ص��صي  عمر �لب�ص يف بي�ن �صحفي مكتوب �أن تعديل �أحك�م �لق�نون �الأ

�لفل�صطيني ال يتم �إال مبو�فقة �أغلبية ثلثي �أع�ص�ء �ملجل�ص و�أن “�لت�رشيعي 

يف ح�لة �نعق�د ح�صب �لنظ�م �لد�خلي و�لق�نون، ب�لرغم من حم�والت 

 .
�إف�ص�ل منظمة جلل�ص�ته”131

دارات واملوؤ�ش�شات:  2. االإ

لهذ�  �صحية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �ص�ص�ت  وموؤ �إد�ر�ت  ك�نت 

بعد  �تخذت  ومم�ر�ص�ت  قر�ر�ت  عدة  عب  جت�صد  �لذي  �ل�رش�ع، 

عب��ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  قبل  من  خ��صة  �حل�صم،  مرحلة 

وحكومة �صالم فّي��ص، و�إن ك�ن حلكومة هنية �ملق�لة �أي�صً� مم�ر�ص�ت 

بهذ� �خل�صو�ص. 

يق�صي  رئ��صي  قر�ر  �خل�صو�ص،  بهذ�  �تخ�ذه  مت  م�  �أبرز  ولعل 

 2007/3/7 �لفرتة من  �ل�ص�درة يف  �لرئ��صية  �لقر�ر�ت  ب�صحب ك�فة 

�إىل 2007/4/15، �أي خالل فرتة حكومة �لوحدة �لوطنية، وم� يتعلق 

د�ر�ت  به� من تعيني وترقية وترفيع، و�نتق�ل ملوظفي �لوز�ر�ت و�الإ

 ر�جع مثاًل: اخلليج، 2007/10/23؛ والد�ستور، 2007/10/26؛ و�لقد�س العربي، 
130

.2007/11/5
131 الد�ستور، 2007/11/9. 



�صراع ال�صالحيات بني فتح وحما�س

100

؛ 
132

و�متي�ز�ت ممنوحة بحكمه� و�لهيئ�ت �حلكومية، و�صالحي�ت 

مت  �لتي  �ل�رش�كة  وقر�ر�ت  مر��صيم  ك�فة  �إلغ�ء  في��ص  حكومة  وقر�ر 

. وقد رف�صت حكومة هنية �ملق�لة �خلطوتني 
133

توقيعه� بعد �تف�ق مكة

ت �لث�نية نوعً� من �لتنكر حلم��ص  ، وعدَّ
134

وىل ب�طلة ق�نونيً� ت �الأ وعدَّ

.
135

ولك�فة �لدول �لتي رعت هذه �التف�قي�ت و�ل�رش�ك�ت

و�لرئي�ص  فّي��ص  حكومة  ب�درت  فقد  �لفعلي،  �ل�صعيد  على  �أم� 

عب��ص، ويف �إط�ر �لرد على ح�صم حم��ص �لع�صكري يف غزة �إىل �إغالق 

�ص�ص�ت يف قط�ع غزة �أو تعطيل �رشعيته� �إم� مب��رشة و�إم�  عدد من �ملوؤ

عب �جر�ء�ت �لتف�فية، ك�ن �أبرزه� قر�ر �لرئي�ص �لفل�صطيني �لق��صي 

ه �أبن�ء  ، و�إعف�وؤ
136

بتغيري جو�ز�ت �ل�صفر �ملعتمدة لل�صلطة �لفل�صطينية

؛ وقر�ر حكومة في��ص عدم 
137

قط�ع غزة من دفع �ل�رش�ئب و�لر�صوم

�عتم�د �صه�د�ت �لث�نوية �لع�مة �ل�ص�درة عن قط�ع غزة للع�م �لدر��صي 

لعمل  قت  �ملوؤ ب�لتعليق  كذلك  وقر�ره�  ؛ 
1382007-2006 �ملن�رشم 

ك�فة �لدو�ئر �لع�مة و�ملك�تب �لفرعية لوز�رة �الت�ص�الت يف قط�ع 

ب�إغالق  �لنقل و�ملو��صالت يف حكومة فّي��ص  ، وقر�ر وزير 
139

غزة

جب�ية  �أعم�ل  كل  و�عتب�ر  غزة،  قط�ع  يف  �لرتخي�ص  دو�ئر  جميع 

عالم يف حكومة فّي��ص  ؛ ودعوة وزير �الإ
140

�لر�صوم �لتي تتم هن�ك ب�طلة

132 اخلليج، 2007/8/18. 

133 امل�ستقبل، 2007/8/16.

 جريدة الراأي، عّم�ن، 2007/8/17.
134

135 امل�ستقبل، 2007/8/16.

ردنية )برت�(، 2007/6/20. نب�ء �الأ  وك�لة �الأ
136

يام، فل�صطني، 2007/6/26. 137 الأ

138 احلياة، 2007/8/3. 

139 اخلليج، 2007/8/21. 

140 احلياة اجلديدة، 2007/8/29. 
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ولية �نقط�ع �لتي�ر  �صك�ن قط�ع غزة �إىل �لتظ�هر لتحميل حم��ص م�صوؤ

تقوم  حم��ص  �أن  مف�ده�  �صحته�،  عدم  ت�أكد  بدعوى،  �لكهرب�ئي 

؛ وكذلك قر�ر حكومة 
141

بجب�ية و�رد�ت �رشكة �لكهرب�ء يف �لقط�ع

؛ 
142

فّي��ص تعليق �لعمل يف �لهيئة �لع�مة للمدن �ل�صن�عية بقط�ع غزة

؛ وتعليقه� �لعمل يف جميع 
143

عالم يف �لقط�ع و�إغالقه� ملقر وز�رة �الإ

.
144

�إد�ر�ت �خلدم�ت �لطبية �لع�صكرية يف �لقط�ع �أي�صً�

يف  �لطو�رئ  حكومة  �أعلنت  فقد  �لرو�تب،  �صعيد  وعلى 

�صتة  ملدة  �لع�م  �لقط�ع  يف  �لع�ملني  رو�تب  �صتدفع  �أنه�   2007/7/2

�أ�صهر �بتد�ء من �صهر متوز/ يوليو، ب��صتثن�ء 31 �ألف موظف ك�نت قد 

�أ�صدرت قر�ر�ً ين�ّص على �إلغ�ء عقودهم، و�صمل �لقر�ر ك�فة �لعقود 

دي�صمب  ول/  �الأ ك�نون  �أو�خر  منذ  �ل�ص�بقة  �حلكوم�ت  �أبرمته�  �لتي 

. كم� هددت حكومة فّي��ص بف�صل ك�فة �ملوظفني يف قط�ع 
1452005

�كتفت يف وقت  ك�نت  �أن  ب�“�ل�رشعية” بعد  يلتزمون  ال  �لذين  غزة 

. و�تهم ب��صم نعيم، وزير �ل�صحة يف حكومة 
146

�ص�بق بقطع رو�تبهم

هنية �ملق�لة، حكومة في��ص ب�بتز�ز موظفي �لوز�رة يف غزة ودفعهم 

للتخلي عن مو�قع عملهم، حتى لو �أدى هذ� �إىل تعطيل �صري �لعمل 

.
147

وحي�ة �ملو�طنني

141 احلياة، 2007/8/20.

يام، فل�صطني، 2007/10/2.  142 الأ

143 اخلليج، 2007/10/17. 

144 احلياة اجلديدة، 2007/10/30.

يام، فل�صطني، و�لبيان، 2007/7/3؛ واخلليج، 2007/7/5. 145 الأ

يام، فل�صطني، 2007/8/28.  146 الأ

يام، فل�صطني، 2007/8/22. 147 الأ
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�أن  بحر  �أحمد  ن�بة  ب�الإ �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  ك�صف  كم� 

�لتغيري  ق�ئمة  ن�ئبً� من   21 بقطع رو�تب  ق�مو�  �هلل  ر�م  ولني يف  �مل�صوؤ

وهو  ؛ 
148

بغزة �لت�رشيعي  �ملجل�ص  موظفي  من  و36  �صالح،  و�الإ

، لكنه ع�د 
149

عالم يف حكومة في��ص مر �لذي نف�ه �أواًل وزير �الإ �الأ

وكذلك  �لنو�ب.  رو�تب  �إيق�ف  �صمل  �حلكومة  من  بقر�ر  وت�أكد 

�لرئ��صة  م�صتوى  على  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لزك�ة  جل�ن  ت�صكيل  �إع�دة 

ع�ص�ء، و�إع�دة تعيني �أئمة �مل�ص�جد، حيث ك�ن حلم��ص دور ب�رز  و�الأ

ط�ر ذ�ته، فقد ��صتكى �أ�رشى حم��ص  . ويف �الإ
150

وفع�ل يف هذه �للج�ن

خم�ص�ص�تهم  قطع  من  �رش�ئيلي  �الإ  Eshel Prison �إي�صل  �صجن  يف 

( وهي �لتي ب�لك�د تكفيهم ل�رش�ء متطلب�ت �حلي�ة �ليومية 
151

)�لك�نتني

م�ئة  من  �أكرث  قر�ر حل  . كم� ج�ء 
152

وم�صتلزم�ت �صحية من طع�م 

جمعية خريية يف �ل�صفة �لغربية، و�إ�صد�ر �لرئي�ص �لفل�صطيني ملر�صوم 

. و�صدر ق�نون مك�فحة 
153

�ص�ص�ت �ملجتمع �ملدين حّل �جلمعي�ت وموؤ

�ل�صفة  يف  حم��ص  حركة  على  �لت�صييق  �إط�ر  يف  مو�ل،  �الأ غ�صيل 

�لغربية، وهذ� �لق�نون و�إن ك�ن ال يدخل يف �إط�ر �رش�ع �ل�صالحي�ت 

لل�صالحي�ت؛  �ل�صلطة  فريق يف  قبل  من  �ال�صتغالل  �صوء  يبز  �أنه  �إال 

كب يف �لنه�ية هو �ملو�طن �لفل�صطيني، موظفً� �أو  بحيث �أن �ملت�رشر �الأ

معتمد�ً على خدم�ت �لدولة �ل�صحية و�مل�ص�عد�ت من قبل �جلمعي�ت 

�خلريية. 

عالم، 2007/9/16.  148 اخلليج، 2007/9/17؛ و�ملركز �لفل�صطيني لالإ

149 احلياة اجلديدة، 2007/9/17.

150 احلياة، 2007/9/18.

151 مك�ن خم�ص�ص لبيع �حتي�ج�ت �ل�صجن�ء.

152 القد�س العربي، 2007/9/20.

 حممد يو�صف، “مر��صيم عّب��ص،” �إخو�ن �أون الين، 2007/6/30.
153
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يف  �إجر�ء�ت  عدة  �أي�صً�  �تخذت  فقد  �ملق�لة،  هنية  حكومة  �أم� 

�ص�ص�ت �لر�صمية؛ فقررت مثاًل  د�ر�ت و�ملوؤ قط�ع غزة بخ�صو�ص �الإ

طب�ء  لالأ �خل��صة  �لعي�د�ت  �إغالق  هنية  حكومة  يف  �ل�صحة  وز�رة 

ول كبري يف وز�رة �ل�صحة مو�ٍل  �مل�رشبني عن �لعمل، �إثر �عتق�ل م�صوؤ

؛ 
155

؛ وقررت منع من ال يحمل بط�قته� �ل�صح�فية من �لعمل
154

لفتح

جر�ء�ت �لتي مت �تخ�ذه� يف �جل�نب  برز فك�نت �الإ �أم� �لقر�ر�ت �الأ

�لق�نوين و�لق�ص�ئي، �إذ �أقيل �لن�ئب �لع�م �أحمد �ملغني من من�صبه ومت 

ني�بة  وكالء  بتعيني  هنية  حكومة  وق�مت   ،
156

�صالحي�ته ك�فة  �إلغ�ء 

ومع�ونني جدد، نتيجة رف�ص �لوكالء �ل�ص�بقني ومع�ونيهم �لتع�ون مع 

 .
157

جه�ز �ل�رشطة �لفل�صطينية يف �لقط�ع بخ�صو�ص �جلر�ئم �لتي تقع

كم� �أعلنت �حلكومة يف �أو�ئل �صهر �أيلول/ �صبتمب �أنه� ب�صدد تعيني 

. ويف 2007/9/20 �أعلنت حكومة هنية 
158

ق�ص�ة جدد يف قط�ع غزة

على، ل�صبط وتفعيل �لق�ص�ء وتطبيق �لق�نون  ت�صكيل جمل�ص �لعدل �الأ

يف قط�ع غزة، وق�لت �إن هذ� �لقر�ر ج�ء بعد ف�صل كل �ملح�والت 

لوقف  �رش�ر  �أبو  عي�صى  على  �الأ �لق�ص�ء  جمل�ص  رئي�ص  مع  للتع�ون 

، مم� �أدى �إىل �نق�ص�م جديد، 
159

��صتنك�ف �لق�ص�ة و�ملح�كم عن �لعمل

هذه �ملرة يف �ل�صلطة �لق�ص�ئية لل�صلطة �لفل�صطينية. 

كم� �صملت مم�ر�ص�ت كل من حكومة فّي��ص وحكومة هنية �ملق�لة 

عالمية ذ�ت �لتوجه�ت �مل�ص�دة، فق�مت  �ص�ص�ت �الإ �إجر�ء�ت �صد �ملوؤ

154 اخلليج، 2007/8/28. 

155 القد�س العربي، 2007/11/15.

156 اخلليج، 2007/8/16. 

157 اخلليج، 2007/8/27.

158 اخلليج، 2007/9/11. 

و�سط، 2007/9/21.  159 ال�رشق الأ
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مب�  و�لكر�هية”  �لقتل  على  لتحري�صه  حم��ص  “�إعالم  بحظر  وىل  �الأ

ق�صى  �صبوعية وف�ص�ئية �الأ ي�صمل �صحيفة فل�صطني �ليومية و�لر�ص�لة �الأ

خرى مبنع بث برن�مج حو�ري �أ�صبوعي من  ؛ وق�مت �الأ
160

و�إذ�عته�

خري وبح�صب حكومة هنية �ملق�لة  غزة على تلفزيون فل�صطني �إذ �إنَّ �الأ

بني  �ملرتقب  �ل�صي��صي  للحل  وخ��صعة  �لعمل  عن  متوقفة  �ص�صة  “موؤ
 .

�لرئ��صة و�حلكومة �لفل�صطينية”161

منية والقوة التنفيذية: جهزة االأ 3. االأ

بعد �أحد�ث غزة، جتّذر �إىل ج�نب �النق�ص�م �ل�صي��صي بني �ل�صفة 

منية، فقد �أ�صدر هنية قر�ر�ً بت�صكيل جمل�ص  جهزة �الأ وغزة �نق�ص�م يف �الأ

، و�أ�صدر قر�ر�ً بوقف �أبو �صب�ك عن عمله مدير�ً 
162

�أعلى لل�رشطة يف غزة

�لرجوب يف هذ�   )عنّي عب��ص الحقً� جبيل 
163

�لد�خلي من  ع�مً� لالأ

�ص�فة لعدد  �ملن�صب(، ومّت ��صتيع�ب عدد �إ�ص�يف كبري للقوة �لتنفيذية ب�الإ

. كم� ق�مت 
164

�آخر من عن��رش �ل�رشطة، يقدرون بحو�يل �ألفي عن�رش

للع�ملني  �لفر�صة  و�أت�حت  �لوق�ئي،  من  �الأ بحلِّ جه�ز  هنية  حكومة 

�أمني جديد  �إن�ص�ء جه�ز  و�رشعت يف  �ل�رشطة،  بجه�ز  لاللتح�ق  فيه 

منية ور�صده�  �الأ �ملعلوم�ت  �ص��صية جمع  �الأ بديل عنه، تكون مهمته 

�لتنفيذية حلم�ية  للقوة  ت�بعة  قوة بحرية  ت�صكيل  . كم� مت 
165

وتوثيقه�

ن�طق  �أعلن   2007 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  �أو�خر  . ويف 
166

غزة �صو�طئ 

ب��صم حكومة �لوحدة �لفل�صطينية �ملق�لة عن �لبدء بدمج عن��رش �لقوة 

160 اخلليج، 2007/8/28. 

161 القد�س العربي، 2007/8/2. 

و�سط، 2007/6/17. 162 ال�رشق الأ

 وك�لة قد�ص بر�ص �إنرتن��صيون�ل، لندن، 2007/6/17.
163

164 الوطن، �ل�صعودية، 2007/6/21.

يام، فل�صطني، 2007/7/19-17. 165 الأ

و�سط، 2007/8/10.  166 ال�رشق الأ
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ول/ �أكتوبر  ، ويف �أو�ئل �صهر ت�رشين �الأ
167

�لتنفيذية يف جه�ز �ل�رشطة

�أفر�د  �أعلنت وز�رة �لد�خلية يف �حلكومة ذ�ته� عن �النته�ء من دمج 

منية �لت�بعة  جهزة �الأ هذه �لقوة يف جه�ز �ل�رشطة، بحيث �أ�صبح عدد �الأ

وجه�ز  �لد�خلي،  من  �الأ ود�ئرة  �ل�رشطة،  جه�ز  وهي:  خم�صة،  له� 

من  �الأ وجه�ز  �ملدين،  �لدف�ع  وجه�ز  �ل�صخ�صي�ت،  وحم�ية  �أمن 

 .
168

�لوطني

م�  �أبرز  فك�ن  عب��ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ن�حية  من  �أم� 

منية �أربعة مر��صيم،  جهزة �الأ �أ�صدره بعد �أحد�ث غزة بخ�صو�ص �الأ

�لفل�صطينية  لل�رشطة  ومر�صوم   ،
169

�لتنفيذية �لقوة  مر�صوم حّل  وهي: 

جهزة  �الأ ق�دة  �إق�لة  ومر�صوم  غزة،  يف  “�النقالبيني”  �إط�عة  لرف�ص 

لكت�ئب  �لت�صدي  ف�صلو� يف  و�لذين  لعب��ص،  �ملو�لني  منية يف غزة  �الأ

 .
170

من �لقومي �لق�ص�م، ومر�صوم حّل جلنة �الأ

وقد ذكر ه�ين �حل�صن، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �أن �لرئي�ص 

من  ع�صكريً�   250 بحو�يل  عقوب�ت  �أنزل  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني 

نهم  خرية يف غزة، الأ حد�ث �الأ كب�ر �لق�دة �لع�صكريني لفتح، بعد �الأ

من  بداًل  حم��ص،  يف  �أ�صق�ئهم  وجه  يف  �ل�صالح  يرفعو�  �أن  رف�صو� 

�تهمه  �لذي  �لرئي�صي عم� ح�صل وهو دحالن،  ول  �مل�صوؤ يع�قب  �أن 

، فم� ك�ن من عب��ص �إال �أن �أق�ل 
171

�حل�صن �أي�صً� بتنفيذ خطط د�يتون

 .
172

ه�ين �حل�صن يف 2007/7/3، من من�صبه ككبري م�صت�ص�ريه

167 احلياة، 2007/8/24.

168 القد�س العربي، 2007/10/3.

هرام،  الأ �لق�نون،  عن  خ�رجة  حم��ص”  و“ميلي�صي�ت  �لتنفيذية  �لقوة  يعّد  �ملر�صوم   
169

.2007/6/18
 حممد يو�صف، م�صدر �ص�بق.

170

 �جلزيرة نت، 2007/7/2؛ واخلليج، 2007/7/4.
171

172 احلياة، 2007/7/4.
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على  قر�ر�ت  عدة  ب�تخ�ذ  فّي��ص  �صالم  حكومة  ق�مت  كم� 

ثب�ت كف�ءته� يف هذ� �ملج�ل، فبد�أت بتنفيذ خطة  مني، الإ �ل�صعيد �الأ

�لقو�ت  هيكلة  و�إع�دة  �لثلث  بو�قع  من  �الأ قو�ت  حجم  لتقلي�ص 

من  �الأ جله�ز  ق�نون  م�رشوع  الحقً�  �أقرت  كم�   ،
173

�ملختلفة منية  �الأ

�لغربية  �ل�صفة  يف  قو�ته�  ن�رش  ع�دة  الإ عملية  وبد�أت   ،
174

�لوق�ئي

متهيد�ً  �أمريكية،  وبرع�ية  �رش�ئيليني  �الإ مع  وبتن�صيق  �أو�صع،  ب�صكل 

منية عن �ل�صفة �لغربية ب�صكل ك�مل، و�لتي  ولية �الأ ال�صتالمه� �مل�صوؤ

متر  موؤ من  �النته�ء  عقب  تتم  �أن  �لفل�صطينية  منية  �الأ �مل�ص�در  تتوقع 

 .Annapolis Peace Conference 
175

�أن�بولي�ص لل�صالم

وتن�زع  �لرو�تب  �أزمة  �متدت  فقد  د�ري،  �الإ �ل�صعيد  وعلى 

 ” مني �أي�صً�، �إال �أن “خط�أ �ل�صالحي�ت بني �حلكومتني لت�صمل �جله�ز �الأ

�أدى يف بد�ية �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2007 ل�رشف رو�تب نحو 3.500 

عن�رش من �لقوة �لتنفيذية من قبل حكومة في��ص، مم� ��صتدعى ت�صكيل 

. ويف 2007/8/20 �عتقلت �لقوة 
176

خرية للجنة فنية للتحقيق فيه �الأ

�صالمي �لفل�صطيني يف قط�ع غزة بتهمة  �لتنفيذية �ملدير�لع�م للبنك �الإ

“تنفيذ �أو�مر حكومة �صالم في��ص بخ�صو�ص وقف �رشف �لرو�تب، 
بهذ�  معه  �لتحقيق  ومت  �لتنفيذية”؛  �لقوة  ع�ص�ء  الأ خط�أ  حّولت  �لتي 

 .
177

�خل�صو�ص

�أبدو�  �لذين  �لع�صكريني  كل  رو�تب  في��ص  حكومة  قطعت  كم� 

مثلة �لب�رزة م� ن�رشته  تع�ونً� مع حكومة هنية يف قط�ع غزة، ومن �الأ

173 البيان، 2007/10/26؛ ورويرتز، 2007/10/25. 

يام، فل�صطني، 2007/10/30.  174 الأ

175 القد�س العربي، 2007/11/16. 

خبار، واخلليج، 2007/8/10.   ر�جع: القد�س العربي، 2007/8/9؛ والأ
176

177 احلياة، 2007/8/22. 
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وك�لة قد�ص بر�ص عن قطع ر�تب �ملقدم مب�رك �حل�صن�ت، �لذي �غت�لته 

قبل  �أكتوبر2007، من  ول/  �الأ �صهر ت�رشين  �أو�خر  �رش�ئيلية  �الإ �لقو�ت 

. كم� ذكرت بع�ص 
178

حكومة في��ص لتع�ونه مع حكومة هنية �ملق�لة

�مل�ص�در �أن حكومة فّي��ص قد ��صتثنت 17 �ألف موظف ع�صكري يف 

�لتي   2008 مو�زنة  من  له�،  �لت�بعة  منية  �الأ جهزة  �الأ من  غزة،  قط�ع 

 .
179

قر�ره�، معتبة �إي�هم موظفني ط�رئني غري ر�صميني �أعدته� الإ

منية و�لقوة �لتنفيذية،  جهزة �الأ �أم� على �صعيد مم�ر�ص�ت كل من �الأ

فقد ح�صلت �نته�ك�ت من قبل �لطرفني للعديد من �حلقوق و�حلري�ت. 

�إثر �صدور  �أنه  �أف�دت �لهيئة �لفل�صطنية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن  فقد 

عملي�ت  بد�أت  �لطو�رىء،  ح�لة  ب�إعالن  �خل��ص  �لرئ��صي  �ملر�صوم 

�عتق�ل بحق مو�طنني يف �ل�صفة �لغربية، ور�صدت �لهيئة �نته�ك�ت 

بحّق بع�ص �ملو�طنني وتعر�صهم لل�رشب و�لتعذيب يف �أثن�ء �العتق�ل 

�ص��صي ال يجيز يف ح�لة �لطو�رىء  و�لتحقيق، منّبهًة �إىل �أن �لق�نون �الأ

�عتق�ل �أحد من �ملو�طنني �إال مبذكرة من �ل�ص�بطة �لق�ص�ئية، وهو م� 

مل يتوفر يف عملي�ت �العتق�ل يف �ل�صفة �لغربية. وعلى �لرغم من �أن 

�ص��صي تن�ّص على �أنه يجب مر�جعة �أي توقيف  �مل�دة 12من �لق�نون �الأ

من قبل �لن�ئب �لع�م �أو �ملحكمة �ملخت�صة خالل مدة ال تتج�وز 15 

�ل�صلطة  �صجون  يف  ز�لو�  م�  �ملعتقلني  من  كبري�ً  عدد�ً  �أن  �إال  يومً�، 

�لرغم  على  �ته�م،  �إليهم  يوجه  �أن  �أو  �ملحكمة،  على  عر�صهم  دون 

�مل�صموح به�. وقد �ص�ركت كت�ئب �صهد�ء  �لق�نونية  �ملدة  من مرور 

عتق�ل �إىل ج�نب قو�ت حر�ص �لرئ��صة يف خم�لفة �رشيحة  ق�صى ب�الإ �الأ

178 قد�ص بر�ص، 2007/10/24. 

179 جريدة فل�سطني، 2007/11/14. 
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ن�ص�ن  . كم� �أ�صدر �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإ
180

�ص��صي للق�نون �الأ

عدة بي�ن�ت �أ�ص�ر فيه� �إىل �النته�ك�ت �مل�صتمرة �لتي حت�صل يف �ل�صفة 

منية عب �العتق�الت و�لتعذيب، ورف�ص  جهزة �الأ �لغربية من قبل �الأ

.
181

فر�ج عن بع�ص �ملعتقلني تنفيذ بع�ص �لقر�ر�ت �لق��صية ب�الإ

�لتنفيذية لل�صح�فيني و�ص�درت �آالت  �لقوة  ويف غزة، تعر�صت 

�الحتج�جية  �مل�صري�ت  من  عدد�ً  ومنعت  م�صورة،  و�أ�رشطة  ت�صوير 

رف�صته�  �لتي  �ملم�ر�ص�ت  وهي  ب�لقوة،  بع�صه�  فتح،  حركة  ن�ص�ر  الأ

�لتحرير  عالميون وف�ص�ئل منظمة  �ل�صح�فيني، كم� رف�صه� �الإ نق�بة 

. كم� �تهم �ملركز 
182

و�أد�نته�، النته�كه� حقوق حرية �لر�أي و�لتعبري

من  �ملعتقلني  بتعذيب  �لتنفيذية  �لقوة  ن�ص�ن  �الإ حلقوق  �لفل�صطيني 

يف  �لتنفيذية  للقوة  �لع�م  �لق�ئد  �عرتف  وقد   .
183

فتح حركة  �أن�ص�ر 

يف  �لتج�وز�ت  “بع�ص  بح�صول  �جلر�ح  جم�ل  �لعقيد  غزة  قط�ع 

عمل �لقوة �مليد�ين”؛ و�أ�ص�ر �إىل حر�ص �لقوة على مع�جلته� وحم��صبة 

، كم� ق�مت حكومة هنية �ملق�لة ب�العتذ�ر �إىل �ل�صح�فيني 
184

مرتكبيه�

.
185

�ملعتدى عليهم

180 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، �نظر:

http://www.piccr.org/dmdocuments/PICCR/SpecialReports/e3te- 

 qalat54.pdf
ن�ص�ن منذ مرحلة   ر�جع �لبي�ن�ت �ل�صحفية �لتي �أ�صدره� �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإ

181

�حل�صم وحتى �أو�خر �صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 2007 من موقع �ملركز: 

http://www.pchrgaza.org/files/PressR/arabic/2007/press2007.html
182 احلياة، 2007/8/14. 

م�صدر  موقعه،  عن  ن�ص�ن  �الإ حلقوق  �لفل�صطيني  للمركز  �ل�صحفية  �لبي�ن�ت  �نظر:   
183

�ص�بق. 

184 اخلليج، 2007/8/20.

185 احلياة، 2007/9/11. 
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ك�ن من �صمن �لوث�ئق �لتي ك�صفته� حم��ص وث�ئق ت�صع عالم�ت 

��صتفه�م كبرية على حجم �ملم�ر�ص�ت غري �لق�نونية �لتي ك�نت تقوم 

منية �ل�ص�بقة، وفيه� �لتن�صت على �لن��ص دون مر�ع�ة  جهزة �الأ به� �الأ

�لدبلوم��صية،  و�لبعث�ت  �لقي�د�ت  ذلك  يف  مب�  �لق�نونية،  �ل�صو�بط 

عن  معلوم�ت  نقل  ي�صمل  مب�  “�إ�رش�ئيل”  مع  مني”  �الأ و“�لتن�صيق 

دول  خم�بر�ت  ل�ص�لح  و�لعمل  بل  حترك�تهم،  ور�صد  �ملق�ومني 

�لدوالر�ت  و��صتعم�ل  �مل�صبوطة،  �ملخدر�ت  وتهريب  خ�رجية، 

ج�نب.  �ملزورة، وخطف �الأ

4. املعابر: 

يف 2007/7/9، �أعلنت حكومة �لطو�رئ قبوله� عر�صً� �إ�رش�ئيليً� 

 ،
186

�رش�ئيلية م�رشيً� ب��صتخد�م معب كرم �أبو �ص�مل �خل��صع لل�صيطرة �الإ

�أغلق منذ  من �أجل عبور �لفل�صطينيني �لع�لقني على معب رفح �لذي 

�أحد�ث غزة، حيث �صيطرت �لقوة �لتنفيذية على معب رفح �حلدودي 

ر��صي  �الأ ن�حية  من  “فيالدلفي�”  ممر  يف  �حلدودية  �لنق�ط  وجميع 

�لفل�صطينية. 

وبع�ص  عب��ص  �أن   2007/7/18 يف  ه�آرت�ص  �صحيفة  وذكرت 

�رش�ئيلية ومن م�رش عدم فتح معب  �ملقربني منه طلبو� من �حلكومة �الإ

غزة، وهو م� نف�ه  على  حم��ص  حركة  �صيطرة  �أعق�ب  يف   ،
187

رفح

 .
188

�ملتحدث ب��صم �لرئ��صة نبيل �أبو ردينة

ول/ �أكتوبر  عالم �أو�ئل �صهر ت�رشين �الأ كم� ن�رش �ملركز �لفل�صطيني لالإ

يتهم  �ملق�لة  هنية  حكومة  يف  �ل�صحة  وز�رة  من  �صحفيً�  بي�نً�   2007

186 البيان، واحلياة، 2007/7/10.

 جريدة هاآرت�س، �إ�رش�ئيل، 2007/7/18.
187

خبار، 2007/7/19. 188 الأ
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حكومة فّي��ص ب�“�لت�آمر على منع �إدخ�ل كمي�ت من �مل�ص�عد�ت �لغذ�ئية 

 .
ه�يل �لقط�ع، عب معب كرم �أبو�ص�مل”189 تقدر ب� 4.500 طن الأ

5. ف�شائل املقاومة و�شالحها: 

�أ�صدر �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص يف 2007/6/26 مر�صومً� 

 ،
190

حّل مبوجبه ك�فة م� �صّم�ه “�مليل�صي�ت �مل�صلحة” يف �ل�صفة وغزة

�ملق�ومة،  لف�ص�ئل  �مل�صلحة  ذرع  �الأ ��صتهد�ف  عمليً�  يعني  م�  وهو 

�صنية  �أمنية ممُ �لتي تعر�صت عن��رشه� ملالحق�ت  وخ�صو�صً� حم��ص، 

كت�ئب  ق�ئد  �لزبيدي  زكري�  �أعلن   2007/7/14 ويف  �ل�صلطة.  من 

تعهد  على  وقعو�  �لكت�ئب  مق�تلي  �أن  �ل�صفة  يف  ق�صى  �الأ �صهد�ء 

بوقف �لهجم�ت �صّد “�إ�رش�ئيل”، كم� �أعلنت “�إ�رش�ئيل” عن توقف 

 .
191

مالحقتهم

وبعد �أي�م، ك�صف �ص�ئب عريق�ت عقب لق�ء جمع عب��ص و�أوملرت 

�إ�رش�ئيلية تبحث يف  يف �لقد�ص، عن وجود جلنة خ��صة فل�صطينية - 

�إن �للجنة،  و�ص�ع �إىل م� ك�نت عليه قبل �النتف��صة، وق�ل  �إع�دة �الأ

�لتي ير�أ�صه� من �جل�نب �لفل�صطيني وزير �لد�خلية �للو�ء عبد �لرز�ق 

.
�ليحيى، بد�أت مبلف ن��صطي �النتف��صة “�ملطلوبني”192

مم املتحدة:  6. القوات الدولية وقرارات االأ
ق�م �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص خالل زي�رته �إىل فرن�ص� يف 

2007/6/29 بطلب ��صتقد�م قو�ت دولية، وذلك لنيته �إجر�ء �نتخ�ب�ت 

عالم، 2007/10/2.   �ملركز �لفل�صطيني لالإ
189

 وك�لة معً�، 2007/6/26.
190

191 احلياة اجلديدة، 2007/7/15.

خبار، 2007/7/17. 192 احلياة، و�لأ
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. فرّدت حكومة هنية �ملق�لة ب�لرف�ص، وعّد �لن�طق 
193

ت�رشيعية ورئ��صية

ب��صم �حلكومة غ�زي حمد �أنه من �ل�“خطر تدويل �لق�صية �لفل�صطينية 

هذه  مهمة  �صتكون  “م�ذ�  مت�ص�ئاًل:  �لدولية”،  �لقو�ت  خالل  من 

مليئة  تز�ل  وم�  ب�لتعقيد،  تتميز  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�ص�حة  �لقو�ت يف 

 .
ى و�خلي�ر�ت، وتقوم على �لعمل �ل�صي��صي و�ملق�ومة؟”194 ب�لروؤ

�لتقطت  قد  بو�ص  �أن حكومة  �أمريكية  م�ص�در  والحقً� �رشحت 

دعوة حممود عب��ص بن�رش قو�ت دولية يف غزة و�ل�صفة، لتعيد �لرتويج 

قوة  يج�د  الإ �ص��ص  �الأ يف  رحت  طمُ قد  ك�نت  �ص�بقة،  �أمريكية  خلّطة 

�مل�صلحة  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  نه�ء  الإ �أمني  بدور  تقوم  �صالم،  حفظ 

�صّد “�إ�رش�ئيل”، وقد حثت ر�ي�ص عب��ص على مو��صلة �لرتويج خلّطة 

 .
195

��صتقد�م قو�ت دولية

 Sean مريكية �صون م�كورم�ك �إال �أن �ملتحدث ب��صم �خل�رجية �الأ

قو�ت  �إر�ص�ل  �حتم�ل  يف   2007/7/10 يف  �صّكك   McCormack

دولية، وق�ل: “ل�صت مت�أكد�ً من �أنن� �صنجد �لكثري من �جليو�ص �لر�غبة 

ب�مل�ص�ركة، و�صط بيئة يفرت�ص �أال تكون متفهمة كثري�ً”، لوجود هذه 

ف�صل تكثيف �جلهود على تدريب �أجهزة  �لقو�ت، و�أ�ص�ف: “من �الأ

ولة، تكون ق�درة على �لعمل يف  �أمنية فل�صطينية ف�علة وق�درة وم�صوؤ

.
�ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة”196

يام، فل�صطني، 2007/6/30. 193 الأ

194 اخلليج، 2007/7/1.

خبار، 2007/7/2. 195 الد�ستور، 2007/7/1؛ والأ

يام، فل�صطني، 2007/7/11. 196 الأ
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لكن بعد�ً دوليً� �آخر دخل �ل�رش�ع بعد مرحلة �حل�صم، يف �أروقة 

و�حلم�ص�وية،  �لفتح�وية  �لفل�صطينيتني،  �ل�صلطتني  بني  �ملتحدة  مم  �الأ

مم �ملتحدة هو  و�إن ك�ن �ملمثل �لفعلي �لوحيد لل�صلطة �لفل�صطينية يف �الأ

وىل. ففي �أو�خر �صهر متوز/ يوليو 2007  ري��ص من�صور، وهو يف خ�نة �الأ

مم �ملتحدة، بدعم من “�إ�رش�ئيل” و�لدول  �أف�صل �صفري فل�صطني لدى �الأ

“منطقة  غزة  عن  عالن  لالإ قطر  به  تقدمت  قر�ر  م�رشوع  �لكبى، 

عب��ص  �لرئي�ص  عن  مع�ريف  �صحيفة  نقلت  وقد  �إن�ص�نيً�”.  منكوبة 

�إجن�ز�ت  من خالل  �لع�مل  قدم يف  مبوطئ  �أ�صمح حلم��ص  “لن  قوله: 

من”. كم� ذكرت �ل�صحيفة ذ�ته� �أن عب��ص ط�لب بدفع  يف جمل�ص �الأ

و�أن  حم��ص،  على  �لذنب  لق�ء  الإ حقيقية،  �إن�ص�نية  �أزمة  �إىل  �لقط�ع 

على  معً�  “عمال  �ملتحدة  مم  �الأ �رش�ئيلي يف  و�الإ �لفل�صطيني  �ل�صفريين 

 .
�رش�ئيل”197 منع مترير �لقر�ر �ملع�دي الإ

�ل�رش�ع جمدد�ً  ع�د   2007 نوفمب  �لث�ين/  ت�رشين  �صهر  بد�ية  ومع 

�ملتحدة  مم  �الأ لدى  فل�صطني  بعثة  تقدمي  مع  �ملتحدة،  مم  �الأ �أروقة  �إىل 

عن  �خل�رجة  �مل�صلحة  ب�مليلي�صي�ت  حم��ص  ي�صف  قر�ر  مل�رشوع 

قبل  غزة  يف  عليه  ك�نت  م�  �إىل  و�ص�ع  �الأ ب�إع�دة  ويط�لب  �لق�نون، 

متكن حم��ص من �ل�صيطرة على �لقط�ع. وقد �أث�ر هذ� �مل�رشوع حتفظ 

تعديل  الحقً�  مت  وقد  �آخر.  عدد  و�عرت��ص  �لعربية  �لدول  من  عدد 

�ل�صي�غة من “��صتيالء ميلي�صي�ت خ�رجة عن �لق�نون” �إىل “�ال�صتيالء 

 .
198

�ص�ص�ت �ل�صلطة غري �لق�نوين” على موؤ

 ر�جع: اخلليج، 2007/8/2، نقاًل عن جريدة معاريف، �إ�رش�ئيل، 2007/8/1. 
197

198 ال�سفري، 2007/11/8؛ و�نظر �أي�صً�: �جلزيرة نت، 2007/11/11، حيث مت ن�رش وث�ئق 

ح�صلت عليه� �جلزيرة بهذ� �ل�ص�أن، وت�صمل ر�ص�لة ر�صمية من �لبعثة �لفل�صطينية يف 

مم �ملتحدة و�أخرى من ممثل �جل�معة �لعربية لبع�ص �ملندوبني �لعرب: �الأ

http://www.aljazeera.net 
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وقد �أد�نت حكومة هنية و�ملجل�ص �لت�رشيعي هذ� �مل�رشوع، وعّد�ه 

ول، وذهب �لبع�ص �إىل حد �ملط�لبة مبح�كمة ري��ص  ت�رشفً� غري م�صوؤ

رد وز�رة  ��صتدعى  مم�   ،
�خلي�نة”199 “مرتكبً� جلرية  ب�عتب�ره  من�صور 

“�حلملة �لظ�ملة �لتي  ون �خل�رجية يف حكومة في��ص ال�صتنك�ر  �ل�صوؤ

 .
مم �ملتحدة”200 طر�ف �مل�صبوهة �صد بعثة فل�صطني لدى �الأ ت�صنه� �الأ

 

199 احلياة، 2007/11/9. 

 عرب 48، 2007/11/11. 
200
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اخلامتة

 مل يظهر �رش�ع �ل�صالحي�ت مبجرد و�صول حم��ص لل�صلطة، لكنه 

بعدم�  �إذ  �لفل�صطيني،  �لنظ�م  �صري  يعطل  �رش�عً�  �أ�صبح  و�صوله�  مع 

ك�ن �رش�ع �ل�صالحي�ت �رش�ع م�ص�لح بني ق�دة فتح، �أ�صبح �رش�عً� 

دويل  ودعم  ت�صوية  �رش�ع  وعن�وين،  بر�مج  �رش�ع  �أعمق،  �أبع�د  ذ� 

�أنه حتول وبعد مرحلة  �صعبية؛ كم�  و�إ�صالح و�رشعية  مق�بل مق�ومة 

ذر �النق�ص�م �جلغر�يف بني �ل�صفة و�لقط�ع، وتتبعه  �حل�صم �إىل عملية جتمُ

و�لع�صكرية  �خلدم�تية  د�ر�ت،  و�الإ �ص�ص�ت  �ملوؤ يف  �صي��صي  ب�نق�ص�م 

و�لق�ص�ئية؛ وهو م� �أوجد �أي�صً� �أزمة ال تبدو نه�يته� قريبة �إال بعودة 

�لفريقني �إىل �حلو�ر، و�لرتكيز على �لو�صع �لد�خلي، و�إع�دة �للُّحمة 

للم�رشوع �لوطني �لفل�صطيني. 

ولي�صت �خلال�صة من هذه �لدر��صة تبي�ن �أحقية موقف فئة لذ�ته 

�رش�ع  على  �ل�صوء  ت�صليط  هي  م�  بقدر  �ل�صالحي�ت،  �رش�ع  يف 

فل�صطينية  ل�صلطة  نوعه�  من  وىل  �الأ لكونه�  كتجربة،  �ل�صالحي�ت 

“غري فتح�وية”، و�ل�صعوب�ت �لتي و�جهته� من �عت�ص�ف يف ��صتخد�م 
�ل�صالحي�ت، و�نحي�ز يف �لدعم عربيً� و دوليً� وفق �عتب�ر�ت �صي��صية، 

�لفل�صطينية �حلّقة،  طر�ف  ولي�ص وفق �عتب�ر�ت ق�نونية. و�إن كل �الأ

كب منه هو �ملو�طن �لفل�صطيني و�لق�صية  خ��رشة يف �رش�ٍع �ملت�رشر �الأ

م� نخل�ص  �أقل  و�إن  �صليمة.  �ص�ص�ت  بن�ء دولة موؤ �لفل�صطينية، وحلم 

طر�ف، �لفل�صطينية  �إليه بهذ� �خل�صو�ص هو ت�أكيد �رشورة رجوع �الأ

�ل�صلمي  و�لتد�ول  �ل�رش�كة  ��صتيع�ب  مب�دئ  �إىل  و�لدولية،  و�لعربية 

�ص�ص�ت وو�صع �مل�صلحة �لعلي� للوطن  لل�صلطة، و�حرت�م �لقو�نني و�ملوؤ

فوق �أي �عتب�ر �صي��صي �أو حزبي. 
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وعلى �لرغم من �أنه ك�نت هن�ك عدة مب�در�ت للم�ص�حلة و�لت�صوية 

جميعه�  ب�ءت  قد  �لبحث،  هذ�  كت�بة  حتى  �أنه�  �إال  �لفريقني،  بني 

�لرئي�ص  �ن�صغ�ل  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �مل�صهد  على  وطغى  ب�لف�صل، 

�أن�بولي�ص،  متر  مبوؤ في��ص  �صالم  وحكومة  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني 

�لغربية، وزي�دة  �ل�صفة  لتقوية و�صعهم يف  �لوقت  و�صعيهم� لك�صب 

�ل�صغط على حم��ص يف قط�ع غزة.

متر يف ظل هذه �حل�لة من �النق�ص�م،  لكن جمرد �لذه�ب �إىل هذ� �ملوؤ

خرين، للمف�و�صة على حقوق �صعب  يعني متثيل طرف و�حد دون �الآ

�لفل�صطيني؛ هذ�  ل�رشخ حقيقي ح��صل يف �جل�صم  ب�أكمله، وجت�هٌل 

�لفل�صطينية، و�إع�دة  �لتحرير  ف�صاًل عن �حل�جة �مللحة لتفعيل منظمة 

�ص�ص�ته�، على �أ�ص�ص وطنية، ت�صتوعب جميع مكون�ت �ل�صعب  بن�ء موؤ

�لفل�صطيني، ومتثله متثياًل حقيقيً�. 
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