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متهيد:

�أن يغفل �خل�صو�صية �لفل�صطينية �لتي  �أّي بحث  من ناحية مو�صوعية، ال ي�صتطيع 

تو�جه �لو�قع �لفل�صطيني ب�صكل عام. كما �أن تقييم �أد�ء �أّي جهة، �أو �صلطة، �أو موؤ�ص�صة 

�لتي  و�خلارجية،  �لد�خلية  �ملو�صوعية،  �لظروف  باحل�صبان  ياأخذ  �أن  بّد  ال  فل�صطينية 

تو�جه �لو�قع �لفل�صطيني، وحتدث تاأثري�ت خمتلفة، ومب�صتويات متعددة على هذ� �الأد�ء.

تاأ�صي�ص  وبعد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  هي  و�لتي  �لت�رشيعية،  �ل�صلطة  �صعيد  فعلى 

مرتني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  جرت   ،1994 �صنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة 

�لف�صائل  �مل�صتقلني، وقاطعتها  1996/1/20، �صاركت فيها حركة فتح وبع�ص  �الأوىل يف 

�الأخرى وخ�صو�صاً حركة حما�ص، و�لتي رف�صت �التفاقيات �ملوقعة بني منظمة �لتحرير 

و“�إ�رش�ئيل”، وقاطعت كّل ما متخ�ص عنها. وقد نتج عن هذه �النتخابات، �لتي جرت على 

�أ�صا�ص نظام �لدو�ئر �النتخابية، جمل�ص ت�رشيعي كان من �ملفرت�ص �أن تنتهي واليته يف 

1999/5/4، وهي نهاية �ملرحلة �النتقالية ح�صب �التفاقيات �ل�صيا�صية �ملوقعة بني منظمة 

�لتابع  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  �أن  �إال  �الإ�رش�ئيلية،  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لتحرير 

�إىل �أجل غري م�صمى، ب�صبب  ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية مدّد والية �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

و�ندالع   2000 �صنة  ديفيد  كامب  مفاو�صات  ف�صل  وبعد  �النتقالية.  �ملرحلة  �نتهاء  عدم 

�نتفا�صة �الأق�صى، و��صل �ملجل�ص �لت�رشيعي �أعماله، كغريه من �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، 

�أمر  وهو  �صنو�ت،  ع�رش  �الأول  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  فرتة  د�مت  وبذلك  تلقائية.  ب�صورة 

خمالف للقو�نني �لفل�صطينية نف�صها، ولكنه يندرج �صمن �خل�صو�صية �لفل�صطينية.

�لتي  �لف�صائل  معظم  فيها  و�صاركت   ،2006/1/25 يف  �لثانية  �النتخابات  جرت 

و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  و�جلبهتان  حما�ص  حركة  ومنها  �ل�صابقة،  �ملرة  يف  قاطعتها 

 88 من  �ملجل�ص  �أع�صاء  عدد  رفع  �لذي  �ملعدل،  �النتخابات  قانون  �أ�صا�ص  وعلى 

و�لقو�ئم  �لدو�ئر  بني  �ملنا�صفة  على  يقوم  �نتخابياً  نظاماً  و�عتمد  ع�صو�ً،   132 �إىل 

خالله  و�جه  و�حد،  لعام  عمل  ت�رشيعي  جمل�ص  �النتخابات  هذه  عن  نتج  �النتخابية. 
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�الإ�رش�ئيلي باعتقال  �أهمها قيام �الحتالل  �لد�خلية و�خلارجية.  �ملعوقات،  �لعديد من 

43 من نو�ب حركة حما�ص من �ل�صفة �لغربية، مبن فيهم رئي�ص �ملجل�ص عزيز دويك 

جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رْش  عقب  وذلك  �لرحمي،  حممود  �ملجل�ص  �رش  و�أمني 

�صاليط على �أيدي مقاتلي �حلركة يف قطاع غزة يف 2006/6/25، �أي بعد خم�صة �صهور 

�ل�صلطة  له  تعر�صت  �لذي  �ل�صامل  �لدويل  �حل�صار  وكذلك  �النتخابات.  من  فقط 

حما�ص  حركة  فوز  بعد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ومنها  �ملختلفة،  مبوؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية 

�آذ�ر/  �أو�خر  �لعا�رشة  �لفل�صطينية  للحكومة  وت�صكيلها  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف 

�ملجل�ص،  جل�صات  يف  �مل�صتمرة  �لتعطيل  وحماوالت  �ملناكفات  هناك  ثم   .2006 مار�ص 

�لتي ر�فقت حالة �لتوتر �ل�صيا�صي، و�الأمني، و�مليد�ين بني حركتي حما�ص وفتح، �إىل 

حدث  �لذي  �لفل�صطيني  �النق�صام  ب�صبب  كامل،  ب�صكل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  تعطل  �أن 

�ملجل�ص  والية  �أن  من  �لرغم  وعلى  �ليوم.  حتى  م�صتمر�ً  ز�ل  وما   2007/6/14 منذ 

�ملركزي  �ملجل�ص  �أن  �إال  �نتخابه،  من  �صنو�ت  �أربع  بعد  �أي   ،2010/1/25 يف  �نتهت 

�ملجل�ص  والية  بتمديد   2009/12/16 يف  قام  �لتحرير  ملنظمة  �لتابع  �لفل�صطيني 

�أجل  �إىل  �أي�صاً،  �ملنتهية  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  والية  وكذلك  �ملنتهية،  �لت�رشيعي 

تتكرر  وهكذ�  �النق�صام.  ظّل  يف  جديدة  �نتخابات  �إجر�ء  �صعوبة  ب�صبب  م�صمى  غري 

�لتي  �لفل�صطينية”  “�خل�صو�صية  ��صتح�صار  ويتم  �الأول،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  جتربة 

�ل�صليم. �صياقها  عن  �الأمور  ُتخرج 

�نعك�صت نتائج �النق�صام، �صيا�صياً وجغر�فياً، على �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�صكل مبا�رش، 

�لتغيري  كتلة  من  �ملجل�ص  �أع�صاء  �رشع  بحيث  للمجل�ص،  وفريدة  جديدة  حالة  وتبلورت 

�جتماعات  بعقد  فقط،  غزة  قطاع  يف  و�ملوجودون  حما�ص،  حلركة  �لتابعة  و�الإ�صالح 

�أع�صاء  �أحمد بحر. بينما �صّكل  �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لدكتور  متو��صلة برئا�صة 

�لبملانية”،  �لكتل  “هيئة  �صموه  ما  و�لقطاع،  �ل�صفة  من  �الأخرى،  �لكتل  من  �ملجل�ص 

و“�للجان �لبملانية”، و“جمموعات �لعمل” �لتي جتتمع يف ر�م �هلل. وهكذ�، مل يعد �ملجل�ص 

�لت�رشيعي بعد �النق�صام جمل�صاً موحد�ً، و�إمنا �أ�صبح يعاين �زدو�جية غريبة، وال يعرتف 

�أن  علماً  وقو�نني،  وتو�صيات  قر�ر�ت  من  �الآخر  �لطرف  عن  ي�صدر  مبا  فيها  طرف  كّل 

هناك �آر�ء قانونية، فيما جرى ويجري با�صم �ملجل�ص �لت�رشيعي، ال بّد من �الإ�صارة �إليها 

يف �صياق هذ� �لف�صل. 
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بهذه �ل�صورة، يت�صح �أنه لي�ص من �الإن�صاف تقييم �أد�ء �ملجل�ص كموؤ�ص�صة و�حدة منذ 

تاأ�صي�صه �صنة 1996 وحتى �ليوم. فاملجل�ص �الأول عمل ملدة ع�رش �صنو�ت من �ال�صتقر�ر، 

بينما مل ياأخذ �ملجل�ص �لثاين �أّي فر�صة يكن تقييمه بناء عليها. لذ�، نرى يف هذ� �لف�صل 

�أنه ال بّد من �لتمييز بني �ملجل�صني عند مناق�صة وتقييم �جلو�نب �ملختلفة لالأد�ء، حيث ال 

�لتي مّر بها كّل  �لنو�حي �ملختلفة، �صو�ء ما يتعلق بالظروف  �مل�صاو�ة بينهما من  يكن 

منهما، �أم �لفرتة �لزمنية �لتي عمل خاللها.

�ملجل�ص  �أي  �لفل�صطينية،  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  �أد�ء  �لف�صل  هذ�  يتناول  �صبق،  ملا 

�لت�رشيعي، يف �لفرتة 1996–2013 �صمن ثالثة �أجز�ء: �الأول �إطار نظري يتناول �جلو�نب 

كالدور  عليها،  بناء  �أد�ئه  تقييم  يكن  و�لتي  كبملان،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لدور  �ملختلفة 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  الأد�ء  وحتليل  مر�جعة  و�لثاين  و�ل�صيا�صي،  و�لرقابي  �لت�رشيعي 

الأد�ء  وحتليل  مر�جعة  و�لثالث   ،2006–1996 �لفرتة  يف  واليته  ��صتمرت  �لذي  �الأول 

�لتعطيل  2006 وما ز�ل يعاين من  �نتخب يف بد�ية �صنة  �لذي  �لثاين  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

�لكامل حتى �ليوم. 

اأوالً: االإطار النظري لدور املجل�س الت�شريعي:

من �ملعروف �أن �لبملانات ت�صطلع مبهمتني �أ�صا�صيتني، مهمة ت�رشيعية تتعلق باإقر�ر 

�لقو�نني و�لت�رشيعات �ملختلفة، ومهمة رقابية تتعلق بالرقابة على �الأد�ء �حلكومي من 

�الحتالل  ��صتمر�ر  وب�صبب  �لفل�صطينية،  �حلالة  يف  لكن  �ملتعددة.  �لرقابة  �أدو�ت  خالل 

و�صيا�صي  وطني  دور  ت�صور  يكن  �لتحرر،  �أجل  من  �لن�صال  ومو��صلة  �الإ�رش�ئيلي 

من �ملفرت�ص �أن ي�صارك به �ملجل�ص �إىل جانب �ملوؤ�ص�صات و�لف�صائل يف �لد�خل و�خلارج. 

وب�صبب حد�ثة �لتجربة وعدم وجود خب�ت �صابقة، يكن �الإ�صارة �إىل دور �آخر ُيفرت�ص 

�لديوقر�طي  �لتحول  �أ�ص�ص  تر�صيخ  يف  �مل�صاركة  وهو  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  به  يقوم  �أن 

�أخرى،  ومرة  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �أي  �جلديد،  �لفل�صطيني  �لكيان  يف  �الإن�صان  وحقوق 

تندرج هذه �الأمور �صمن �خل�صو�صية �لفل�صطينية، بحيث ي�صبح دور �ملجل�ص �لت�رشيعي 

دور�ً مرّكباً.

ملنظومة  تخ�صع  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  كانت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قدوم  مع 

متعددة من �لت�رشيعات، فاإ�صافة �إىل �لت�رشيع �الأردين �لذي كان يطبق يف �ل�صفة �لغربية، 
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�أي�صاً بع�ص �لت�رشيعات  و�لت�رشيع �مل�رشي �لذي كان يطبق يف قطاع غزة، كانت هناك 

�لبيطاين،  �ال�صتعمار  �إىل فرتة  �لعثماين، و�أخرى  �إىل فرتة �حلكم  �لتي تعود  و�لقو�نني 

و�أخري�ً �الأو�مر �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية بعد �صنة 1967.

يف ظّل هذ� �خلليط �ملتعدد من �لت�رشيعات، ومن �أجل �خلروج من �زدو�جية �لت�رشيعات 

�لت�رشيعي  للمجل�ص  �لرئي�صية  �ملهمة  كانت  فقد  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  ما 

.
“تاأ�صي�ص نظام قانوين فل�صطيني موحد، وو�صع قو�نني جديدة موحدة”1

�ملنتخبة  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يعدُّ  �الأ�صا�صي  �لقانون  ح�صب 

47(، وهو وحده �لذي يتوىل مناق�صة م�صاريع �لقو�نني بدء�ً من �ملناق�صة �لعامة،  )مادة 

�إىل  �الأمر، ثم رْفعها  �إذ� لزم  �لثالثة  �الأوىل و�لثانية، و�نتهاء بالقر�ءة  بالقر�ءتني  ومرور�ً 

�إجر�ء�ت وفرت�ت زمنية حمددة ت�صمنها  �ل�صلطة للم�صادقة عليها، وذلك �صمن  رئي�ص 

�لوزر�ء  مثل  مثلهم  وجلانه،  �ملجل�ص  الأع�صاء  ويحق   .)72–65 )�ملو�د  �لد�خلي  �لنظام 

هو  �لت�رشيعي  �الخت�صا�ص  فاإن  وبهذ�  للمجل�ص.  �لقو�نني  م�صاريع  تقدمي  و�حلكومة، 

�الخت�صا�ص �الأ�صيل للمجل�ص �لت�رشيعي.

على �صعيد �لدور �لرقابي، ين�ص �لقانون �الأ�صا�صي على �أن رئي�ص �لوزر�ء و�أع�صاء 

حكومته م�صوؤولون م�صوؤولية فردية وت�صامنية �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي )مادة 74(.

�الأ�صا�صي  �لقانون  �إىل  ��صتناد�ً  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يتلك  �لبملانات،  من  وكغريه 

�لتنفيذية،  �ل�صلطة  �أعمال  على  �لبملانية  �لرقابة  �أدو�ت  من  �لعديد  �لد�خلي،  و�لنظام 

�لثقة  وحجب  �لتحقيق،  جلان  وت�صكيل  و��صتجو�بهم،  للوزر�ء،  �الأ�صئلة  توجيه  مثل 

56–58(. كما يتلك �ملجل�ص حّق  �أو وزر�ء فيها )�لقانون �الأ�صا�صي �ملو�د  عن �حلكومة 

مناق�صة �لبنامج �حلكومي و�ملو�زنة �لعامة وخطة �لتنمية، وحّق �مل�صادقة على بع�ص 

�الأدو�ت  من  يعدُّ  ذلك  وكّل  �خلتامي.  و�حل�صاب  �لقرو�ص،  و�تفاقيات  �لعليا،  �لتعيينات 

�لتي ينبغي �أن ي�صتخدمها �ملجل�ص للرقابة على �حلكومة وم�صاءلة �لوزر�ء.

لهذ�، فاإن متابعة �أد�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي وتقييم هذ� �الأد�ء، يتطلب در��صة مدى قدرة 

�لقانون  من  كّل  يف  �لو�ردة،  �خت�صا�صاته  وتوظيف  �صالحياته  ��صتخد�م  على  �ملجل�ص 

على  قدرته  مدى  وكذلك  نف�صه.  للمجل�ص  �لد�خلي  و�لنظام  �لوطنية  لل�صلطة  �الأ�صا�صي 

ت�رشيعي  جمل�س  اأول  رئا�شة  يف  جتربتي  الفل�شطينية:  الربملانية  والتجربة  الدميقراطية  قريع،  �أحمد   
1

فل�شطيني )بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 2006(، �ص 123.
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�صليمة  عالقة  ر�صم  خالل  من  �لوليد،  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  مكانته  تر�صيخ 

وو��صحة مع �ل�صلطات �الأخرى، وخ�صو�صاً �ل�صلطة �لتنفيذية.

�أن �صالحيات �ملجل�ص من�صو�ص عليها يف �التفاقية �ملرحلية بني  من �جلدير بالذكر 

الأد�ء  تقييمنا  �أن  �إال   ،1994 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

�ملجل�ص �لت�رشيعي ي�صتند �إىل �لقانون �لفل�صطيني و�لو�قع �لفل�صطيني، ولي�ص لل�رشوط 

�الإ�رش�ئيلية �لو�ردة يف �التفاقيات �ل�صيا�صية. وذلك من باب وطني �أوالً، �إذ �إننا نحتكم �إىل 

ما و�صعناه باأيدينا، ولي�ص �إىل ما فر�صته هذه �التفاقيات �ملجحفة بحقنا، ثم �إن �الحتالل 

�جتاح  حني  �ملر�حل،  كّل  و�ألغى  �لن�صو�ص،  كّل  وجتاوز  �التفاقيات،  هذه  د��ص  نف�صه 

مناطق �صيطرة �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل �نتفا�صة �الأق�صى �صنة 2002. 

ثانياً: املجل�س الت�شريعي االأول 1996–2006:

��صتناد�ً �إىل �الإطار �لنظري �أعاله، وبعد ما �أ�رشنا �إليه من بع�ص �ملعلومات عن �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �الأول يف مقدمة �لف�صل، فاإننا يكن �أن نتتبع �أد�ء �ملجل�ص كما يلي:

1. الدور الت�رشيعي:

على �لرغم من حد�ثة جتربة �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول، �إال �أنه ناق�ص ع�رش�ت م�صاريع 

منها  قانون،  م�رشوع   115 عددها  بلغ  و�الإد�رية،  و�القت�صادية  �الجتماعية  �لقو�نني 

�أقرها �ملجل�ص، و�صادق عليها رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية، ون�رشت يف �ل�صحيفة  94 قانوناً 

�ملتبقية كانت ما تز�ل تنتظر م�صادقة  �ملفعول؛ و�مل�صاريع  �لر�صمية، و�أ�صبحت �صارية 

�لرئي�ص عليها، �أو ما ز�لت يف مر�حل �لقر�ء�ت �لثالثة، �أو �ملناق�صة �لعامة، �أو ما ز�لت يف 

.
2
د�ئرة �للجان الإبد�ء �لر�أي فيها

ز�ل  ما  بلد  ويف  نا�صئة  ت�رشيعية  �صلطة  من  مقبوالً  �لقو�نني  من  �لعدد  هذ�  يكون  قد 

مرتبطاً باالحتالل ب�صكل �أو باآخر، �إال �أنه من جهة �أخرى فاإن مناق�صة 115 م�رشوع قانون 

يف ع�رش �صنو�ت، ال يعدُّ �إجناز�ً ل�صلطة ت�رشيعية يف بلد بحاجة ما�صة �إىل بناء نظام قانوين 

م�صتقل وموحد، من �أجل �لتحرر من تبعات �الحتالل وما �صبقه من مر�حل ت�صمنت خليطاً 

من �لت�رشيعات �لتي ينتمي كل منها �إىل فل�صفة خمتلفة. ومع ذلك فاإن �ملجل�ص �لت�رشيعي 

ملفات د�ئرة �للجان، �لقو�نني وم�صاريع �لقو�نني، �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، ر�م �هلل، 2006.  
2
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على  �لتوقيع  يف  �ملتعمد  تباطئه  ب�صبب  ذلك  م�صوؤولية  �لتنفيذية  �ل�صلطة  رئي�ص  يحّمل 

�أو  “من �لنادر �أن وقع �لرئي�ص عرفات  �إليه، حيث  �لقو�نني �لتي يقرها �ملجل�ص ويرفعها 

�لذي مل  �لرئي�ص  �إىل طبيعة  �لد�صتوري �ملحدد. وهذ� يعود  �ملوعد  �صادق على قانون يف 

 .
يكن يحب �اللتز�م بن�صو�ص د�صتورية �أو �أنظمة ولو�ئح يكن �أن تقيده يف �صالحياته”3

وعلى �لرغم من وجود مالحظات عديدة على حمتوى �لقو�نني ومدى ما تعك�صه من 

حريات وديوقر�طية، وما تت�صمنه من مو�د بحاجة �إىل مر�جعة قانونية وحقوقية، �إال 

�أنه ال باأ�ص من �الإ�صارة �إىل بع�ص �لقو�نني �لتي �أقرها �ملجل�ص. ففي �ل�صاأن �الجتماعي �صّن 

قانون �لعمل وقانون �لطفل وقانون �جلمعيات �خلريية و�لهيئات �الأهلية، وقانون �لتعليم 

�لعايل وقانون حقوق �ملعاقني وقانون �لبيئة وغريها. ويف �ل�صاأن �القت�صادي و�ملايل �صّن 

قانون �صلطة �لنقد، وقانون ت�صجيع �ال�صتثمار، وقانون �لك�صب غري �مل�رشوع، وقانون 

�لعطاء�ت �لعامة وغريها. ويف �ل�صاأن �الإد�ري �صّن قانون �لهيئات �ملحلية، وقانون �نتخاب 

 .
4
�لهيئات �ملحلية، وقانون �الأحو�ل �ملدنية، وقانون �خلدمة �ملدنية وغريها

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  باإقر�ر  �صدرت  �لتي  �لقو�نني  هذه  �أهمية  من  �لرغم  وعلى 

تنفيذ  على  �ل�صلطة  �إجبار  يف  �أخفق  �ملجل�ص  �أن  �إال  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  رئي�ص  وتوقيع 

�حلكومة،  �قتنعت  حتى  قليلة  لي�صت  زمنية  فرتة  وم�صت  �لقو�نني،  هذه  من  كبري  قدر 

وخ�صو�صاً �لرئي�ص عرفات، ب�رشورة تطبيق �لقو�نني �ملقرة. 

�إقر�ر  يف  �أي�صاً  �أخفق  �ملجل�ص  �أن  �إال  �لقو�نني،  من  �لعديد  �إقر�ر  من  �لرغم  وعلى 

�ل�صيا�صي  �لنظام  و�أعمدة  ركائز  لرت�صيخ  مهمة  مرحلة  يف  عليه  ُعر�صت  مهمة  قو�نني 

�لديوقر�طي، مثل قانون �الأحز�ب �ل�صيا�صية، وقانون منع �لتعذيب. كما �أخفق يف �إقر�ر 

قو�نني �أخرى ذ�ت �صبغة وطنية، مثل قانون �جلن�صية، وقانون �خلدمة �لوطنية، ورمبا 

يعود هذ� �الإخفاق �إىل عدم رغبة �لقيادة �لفل�صطينية حينها يف فتح �لنقا�ص حول ق�صايا قد 

تثري �عرت��ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مثل مو�صوع �جلن�صية �أو �خلدمة �لوطنية، ورمبا 

مرو�ن �لبغوثي، الأداء الت�رشيعي والرقابي وال�شيا�شي للمجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني 2006-1996   
3

)بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2010(، �ص 283.

�لقو�نني  �هلل،  ر�م  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نظر:  �ملجل�ص  �أ�صدرها  �لتي  �لقو�نني  كافة  على  لالطالع   
4

.2006–1996
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�ل�صيا�صية  �الأحز�ب  كمو�صوع  مثري،  �صيا�صي  طابع  ذ�ت  �لقو�نني  م�صاريع  بع�ص  الأن 

�لتي تتد�خل مهامها مع �لف�صائل �لفل�صطينية �ملوجودة �أ�صالً قبل �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

ويكن �أن يندرج ذلك �صمن تعقيد �لو�صع �لفل�صطيني، وتد�خل مرحلة �لتحرر �لوطني 

مع مرحلة �لبناء �لديوقر�طي. 

خمتلفة،  ق�صايا  ب�صاأن  قر�ر�ت  �تخاذ  على  �ملجل�ص  �عتاد  �لقو�نني،  جانب  و�إىل 

�صكل  على  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �إىل  ورْفعها  و�إد�رية،  و�قت�صادية  و�جتماعية  �صيا�صية 

 860 �أكرث من  �أ�صدر  �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول  طلبات وتو�صيات. وعلى �لرغم من 

قر�ر�ً، �إال �أن حم�صلتها �لفعلية على �الأر�ص تكاد تكون �صفر�ً باعرت�ف �أركان �ملجل�ص 

حيث: �لت�رشيعي، 

ومل  �ملجل�ص،  قاعة  و�صد�ه  �أثره  يتجاوز  مل  �لقر�ر�ت  هذه  من  كبري�ً  عدد�ً  �أن 

�إىل  جهة  من  يعود  وذلك  �ملجل�ص.  �أر�صيف  يف  ت�صجيله  حدود  تنفيذه  يتجاوز 

هذه  �عتبار  �أخرى  جهة  ومن  �لقر�ر�ت،  هذه  �أغلب  �لتنفيذية  �ل�صلطة  جتاهل 

�لقر�ر�ت تو�صيات غري ملزمة يف ر�أي �لكثريين. �إ�صافة �إىل �أن جمموعة مهمة من 

�لتنفيذية و�ل�صلطة  �ل�صلطة  �إعالمي، ال متلك  �لقر�ر�ت ذ�ت طابع �صيا�صي  هذه 

�لوطنية برمتها �لقدرة على تنفيذها، مثل �لقر�ر�ت �خلا�صة بالقد�ص، و�لقا�صية 

مبنع �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي ت�صتهدف عروبة �ملدينة �ملقد�صة وموؤ�ص�صاتها، 

.
5
�أو �لقر�ر�ت �خلا�صة باال�صتيطان �أو �الأ�رشى �أو �لالجئني

عملية  �صياق  يف  تعر�صت  قد  �ملجل�ص  “قر�ر�ت  �أن  نف�صه  �ملجل�ص  رئي�ص  يعرتف  كما 

�لتطبيق �إىل �ملماطلة يف �لتنفيذ، �إن مل يكن �لتجاهل �ملطلق، مما �أ�صاع جو�ً من �الإحباط يف 

.
جدوى ن�صاطاتنا �إن كانت يف �لنهاية �صتلقى هذ� �مل�صري”6

لهذ� كان ينبغي على �ملجل�ص �أن يتجه �صوب �إ�صد�ر �لقو�نني �مللزمة لل�صلطة �لتنفيذية، 

و�صيا�صية،  �إعالمية  بيانات  كونها  تتعدى  ال  �لتي  �لقر�ر�ت  �إ�صد�ر  على  �لرتكيز  ولي�ص 

وجمرد تو�صيات غري ملزمة، �أو طلبات �صيا�صية �أكب من قدر�ت �لقيادة �لفل�صطينية.

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 229.  
5

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �هلل:  )ر�م  الأوىل  الدورة  حول  املجل�س  رئا�شة  تقرير  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص   
6

�لفل�صطيني، 1997(، �ص 11.
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2. الدور الرقابي:

يرى عدد من �الأع�صاء �لبارزين يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول �أن �ملجل�ص و�جه �صعوبة 

حقيقية يف �لرقابة على �حلكومة و�ل�صلطة �لتنفيذية ب�صكل عام، و�لرئي�ص يا�رش عرفات 

ب�صكل خا�ص. 

فعلى مد�ر ت�صعة �أعو�م، �أي منذ ن�صوء �ل�صلطة �لفل�صطينية عام 1994 وحتى 

كان  �لوزر�ء،  رئي�ص  من�صب  و��صتحد�ث   2003 عام  �الأ�صا�صي  �لقانون  تعديل 

جمل�ص  ي�صكل  �لذي  وهو  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  رئي�ص  هو  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص 

�لوزر�ء، ويعني �لوزر�ء ويقيلهم، ويقدم �حلكومة لنيل �لثقة، علماً باأن �ملجل�ص 

من  مبا�رش  ب�صكل  منتخباً  باعتباره  م�صاءلته  �أو  �لرئي�ص  حما�صبة  ي�صتطيع  ال 

 .
7
�ل�صعب، وال �صلطة للمجل�ص �لت�رشيعي عليه

ومن حقائق �الأمر �لو�قع �لتي �أ�صهمت يف تر�صيخ هذه �الإ�صكاليات �أن �لرئي�ص يا�رش 

عرفات يثل بالن�صبة �إىل غالبية �لفل�صطينيني رمز�ً وطنياً وموؤ�ص�صاً للثورة �لفل�صطينية 

�ملعا�رشة وقائد�ً لها. كما �أن �لرئي�ص عرفات �أم�صك بهرم �لكيانات �لرئي�صية �لثالثة، وهي 

حركة فتح ومنظمة �لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية، مما جعل حما�صبته من قبل �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �أمر�ً يف غاية �ل�صعوبة، الأن �ملجل�ص ال يلك حما�صبة منظمة �لتحرير �لتي تعدُّ، 

ولو نظرياً، مرجعية �ل�صلطة، هذ� �إ�صافة �إىل �ملكانة �لرمزية للرئي�ص كقائد وطني ي�صعب 

حما�صبته من قبل �ملجل�ص.

وي�صهد مرو�ن �لبغوثي، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي و�لقيادي �لبارز يف حركة فتح، 

�أن �لرئي�ص عرفات:

وتعاون  وتهمي�صه،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  على  لل�صغط  �لتحرير  منظمة  ��صتخدم 

�لثوري،  و�أع�صاء مركزية فتح وجمل�صها  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  ذلك  معه يف 

و�أع�صاء �ملجل�صني �لوطني و�ملركزي، �لذين كان يطربهم ترديد �لرئي�ص عرفات 

�لفل�صطينية هي �ملرجعية، وهي فوق �جلميع، و�أن �ملجل�ص  �لتحرير  �أن منظمة 

�لوطني هو �صاحب �لقر�ر، و�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي هو هيئة جزئية ال تقرر يف 

 .
8
م�صري �ل�صعب �لفل�صطيني

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 278.  
7

املرجع نف�شه، �ص 280.  
8
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وي�صيف �لبغوثي �أن “هذ� مل يكن �نحياز�ً �إىل م.ت.ف �لتي هم�صها �لرئي�ص عرفات 

وهم�ص موؤ�ص�صاتها بعد �إقامة �ل�صلطة، بل كان ��صتقو�ء باملنظمة على �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

و��صتقو�ء �أحياناً بال�صلطة على �ملنظمة”. و�أن �لرئي�ص عرفات:

�أفرغ �ملجل�ص �لت�رشيعي من �أّي دور �أو وظيفة �صيا�صية، و�أ�رش على �أن �لقر�ر 

�ل�صيا�صي و�ملفاو�صات و�أية �تفاقات من �صالحيات منظمة �لتحرير، وقد تاأثر 

�لوزر�ء مبوقف و�صلوك �لرئي�ص مع �ملجل�ص �لت�رشيعي، �إذ �أد�ر بع�صهم �لظهر 

جنح  و�إن  �لرئي�ص.  مبظلة  حمتمني  �لكايف،  بالقدر  معه  يتعاونو�  ومل  للمجل�ص، 

�ملجل�ص يف حما�صبة عدد من �لوزر�ء وم�صاءلتهم، �إال �أن قر�ر�ت �ملجل�ص مل تكن 

.
9
توؤخذ باجلدية �لكافية

�لدور  �إ�صعاف  �أحمد قريع م�صوؤولية  �ملجل�ص  ثانية، يتحمل رئي�ص  ولكن من ناحية 

�لرقابي للمجل�ص ب�صبب م�صاركته يف �جتماعات �لقيادة �لفل�صطينية، و�لتي هي عبارة عن 

�إطار قيادي حت�رشه �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و�حلكومة �لفل�صطينية، ورئا�صة 

ح�صور  فاإن  ولذ�  �الأمنية،  �الأجهزة  وقادة  �ملفاو�ص،  �لوفد  و�أع�صاء  �لوطني،  �ملجل�ص 

م�صاءلة  على  �ملجل�ص  قدرة  من  ي�صعف  �الجتماعات  هذه  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص 

مع  �ملفاو�ص  �لوفد  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  م�صاركة  �أن  كما  و�حلكومة.  �لرئي�ص 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية يزيد يف �إ�صعاف �لدور �لرقابي للمجل�ص، الأن �لتفاو�ص، ح�صب ما 

�ل�صلطة  ولي�ص  �لتحرير،  منظمة  مهمة  من  هو  �لفل�صطيني،  �لو�قع  يف  عليه  متعارف  هو 

�لفل�صطينية، وباالأحرى لي�ص من مهمات �ملجل�ص �لت�رشيعي. وهكذ�، فاإن م�صاركة رئي�ص 

�ملجل�ص �لت�رشيعي يف �جتماعات �لقيادة �لفل�صطينية و�لوفد �ملفاو�ص ُيخل مببد�أ �لف�صل 

بني �ل�صلطات، وبالتايل ي�صعف دور �ملجل�ص يف �لرقابة على �لعمل �حلكومي. 

ع�صوية  يف  �أنف�صهم  �لنو�ب  م�صاركة  للمجل�ص  �لرقابي  �لدور  �أ�صعف  مما  وكذلك 

�أن  �لوزر�ء على مدى ع�رش �صنو�ت يت�صح  �أ�صماء  �لوزر�ء. فمن خالل مر�جعة  جمل�ص 

�أكرث من 32 نائباً �صغلو� منا�صب وز�رية يف �حلكومات �ملختلفة، و�أغلبهم ��صتمر لفرت�ت 

طويلة يف هذه �لوز�ر�ت: 

جانب  �إىل  كلياً  منحازين  �ملن�صب  �صغلهم  عند  جميعهم  �أو  هوؤالء  معظم  وكان 

�أن معار�صة بع�ص  �إىل  �إ�صافة  �لرئي�ص عرفات و�حلكومة �لتي هم وزر�ء فيها. 

املرجع نف�شه، �ص 281.   
9
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بطبيعة  �أ�صعف  �الأمر  وهذ�  �إال،  لي�ص  وز�رياً  من�صباً  مبنحه  �رتبطت  �لنو�ب 

�حلال دور �ملجل�ص يف عالقته بال�صلطة �لتنفيذية، �الأمر �لذي جعل �الأد�ء �لرقابي 

 .
10ً

للمجل�ص �لت�رشيعي �صعيفا

�الأد�ء �حلكومي من  �أن يقوم بدور رقابي على  �ملجل�ص حاول  �أن  ومع ذلك، ال �صّك 

خالل �أدو�ت �لرقابة �ملمنوحة له يف �لقانون �الأ�صا�صي و�لنظام �لد�خلي. 

فعلى �صعيد �الأ�صئلة �لتي يوجهها �لنو�ب للوزر�ء يف جل�صات �ملجل�ص، د�أب �ملجل�ص 

�لت�رشيعي على و�صع بند ثابت ود�ئم يف جدول �أعماله، وهو �الأ�صئلة �ملوجهة للوزر�ء، 

�صنو�ت ع�رش  خالل  �ملجل�ص  �أع�صاء  وجه  وقد  للمجل�ص.  �لثانية  �لدورة  منذ  وذلك 

و�الجتماعية  �ملالية  بال�صوؤون  تتعلق  مو��صيع  يف  �لوزر�ء،  من  لعدد  �صوؤ�الً   335

متر  �لنو�ب  �أ�صئلة  على  �لوزر�ء  �إجابات  وكانت  وغريها،  �ملحلي  و�حلكم  و�ل�صيا�صية 

مرور�ً طبيعياً ودون تاأثري. ما يكن ��صتنتاجه �أن هذ� �لعدد �ملحدود من �الأ�صئلة خالل 

هذه �لفرتة �لزمنية �لطويلة، وكاأد�ة رقابة، مل يكن فاعالً، الأنه “مل يوؤدِ �إىل تغيري �صلوك 

 .
�ل�صلطة �لتنفيذية �لتي ��صتمرت يف �لتجاوز�ت ذ�تها، وال �صيّما �الأجهزة �الأمنية”11

طيلة  �لرقابية  �الأد�ة  هذه  �ملجل�ص  ي�صتخدم  مل  �لوزر�ء،  ��صتجو�ب  �صعيد  وعلى 

عريقات  �صائب  �ملحلي  �حلكم  لوزير   1998/4/16 يف  �الأوىل  مرتني،  �إال  �صنو�ت  ع�رش 

زهدي  حممد  �ملالية  لوزير   1999/1/28 يف  و�لثانية  حملية،  �نتخابات  �إجر�ء  عدم  حول 

 .
12

�لن�صا�صيبي حول عدم تقدمي �ملو�زنة �لعامة

وعلى �لرغم من ��صتمر�ر �لعديد من �النتهاكات، فاإن �ملجل�ص بر�أي �أع�صائه مل ينجح 

هذ�  �قت�رش  حيث  و�حليوية،  �ملهمة  �لرقابة  �أدو�ت  كاإحدى  �ال�صتجو�ب  ��صتخد�م  يف 

“�صعفاً  �ال�صتخد�م على دورتني ب�صكل جزئي وحمدود جد�ً وغري فاعل، وهذ� يعك�ص 

يف دور �ملجل�ص يف ممار�صة �لرقابة �لفعالة على �حلكومة و�ل�صلطة �لتنفيذية و�أجهزتها، 

 .
و�إخفاقه يف �إجر�ء رقابة ذ�ت جدوى”13

املرجع نف�شه، �ص 288–289.  
10

املرجع نف�شه، �ص 271.  
11

امل�شاءلة  غياب  من  اأعوام  ع�رشة  الفل�شطيني:  الت�رشيعي  املجل�س  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
12

1996-2006 )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2006(، �ص 86-84.

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 275.  
13
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جلان  ت�صعة  �صنو�ت  �لع�رش  خالل  �ملجل�ص  �صكل  فقد  �لتحقيق،  جلان  �صعيد  وعلى 

ووفاة  �ل�صيا�صي،  و�العتقال  �لفا�صدة  باالأغذية  تتعلق  �نتهاكات  حول  فقط،  حتقيق 

 .
14

مو�طنني يف �أثناء �لتحقيق، و�الإ�صمنت �مل�رشي، و�العتد�ء على �لنو�ب، وغريها

يف  �أطر�فاً  يدين  تقرير�ً  ت�صدر  مرة  كّل  يف  كانت  �لتحقيق  جلان  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�العرت�ف  يتكرر  وهنا  مرة.  كّل  يف  تتم  مل  �حلقيقية  �ملحا�صبة  �أن  �إال  �لتنفيذية،  �ل�صلطة 

باأن عدم فعالية هذه �الأد�ة يعود �إىل عدة �عتبار�ت، منها �أن بع�ص �لوزر�ء و�مل�صوؤولني يف 

�الأجهزة �الأمنية و�ل�صلطة �لتنفيذية ال ي�صتجيبون وال يتعاونون بالقدر �لكايف مع �للجان 

�خلا�صة. كما قد يعود �إىل غياب �أ�ص�ص ومبادئ عامة حتكم �للجان �خلا�صة و�آليات عملها، 

وكذلك عدم تعاون �ل�صلطة �لتنفيذية مع جلان �لتحقيق يف معظم �حلاالت. 

وعلى �صعيد �لثقة باحلكومة، فقد منح �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول �لثقة لكل �حلكومات 

عن  �لثقة  حجب  ��صتخد�م  يتم  ومل  �صنو�ت،  �لع�رش  مد�ر  وعلى  عهده  يف  ت�صكلت  �لتي 

�حلكومة كاأد�ة رقابة برملانية، حتى يف �الأوقات �لتي �صهدت �أزمة حقيقية بني �ملجل�ص من 

جهة و�لرئي�ص و�حلكومة من جهة ثانية، و�إن كان �ملجل�ص قد لوح �أحياناً بحجب �لثقة، 

�إال �أن ذلك مل ي�صل �إىل مرحلة �لت�صويت، وقد يعود ذلك �إىل عدة �أ�صباب، �أهمها تويل عدد 

كبري من �لنو�ب حلقائب وز�رية يف �حلكومات �ملتعاقبة، وغياب �لكتل �لبملانية �ملعار�صة 

�إىل موقف رئي�ص �ملجل�ص وهيئة  �إ�صافة  د�خل �ملجل�ص، و�صيطرة غالبية فتحاوية عليه، 

�ملكتب، �إذ كان لهم دور �صلبي يف هذ� �ل�صاأن، خ�صو�صاً رئي�ص �ملجل�ص �لذي كان يت�رشف 

باعتباره جزء�ً من �ل�صلطة �لتنفيذية، ولي�ص ناطقاً با�صم �ملجل�ص، ثم قدرة �لرئي�ص عرفات 

وحكومته على �اللتفاف على بع�ص �القرت�حات بحجب �لثقة قبل و�صولها �إىل مر�حلها 

�لنهائية باللجوء �إىل �لتحايل على �ملجل�ص، وتقدمي �حلكومة ال�صتقالتها، �أو �إجر�ء تعديل 

 .
15

وز�ري، و�صّم بع�ص مقدمي �قرت�حات �حلجب �أو �ملهددين بها �إىل جمل�ص �لوزر�ء

حكومة  �الأوىل،  مرتني.  �ال�صتقالة  �إىل  �لفل�صطينية  �حلكومة  ��صطرت  وللحقيقة، 

�لرئي�ص عرفات �لتي ��صتقالت يف 2002/9/11 بعد تهديد �ملجل�ص �لت�رشيعي بحجب �لثقة 

 .
عنها، حيث مّت ت�صكيل حكومة جديدة نالت ثقة �ملجل�ص يف 162002/10/29

املرجع نف�شه، �ص 277.  
14

املرجع نف�شه، �ص 267-266.  
15

ت�رشيعي  جمل�س  اأول  رئا�شة  يف  جتربتي  الفل�شطينية:  الربملانية  والتجربة  الدميقراطية  قريع،  �أحمد   
16

فل�شطيني، �ص 136.
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�ملجل�ص  �إىل  حكومته  ��صتقالة  قدم  حيث  مازن،  �أبو  عبا�ص  حممود  حكومة  و�لثانية، 

حول  عرفات  �لرئي�ص  وبني  بينه  حادة  خالفات  �أعقاب  يف   2003/9/6 يف  �لت�رشيعي 

تقدم  و�حد،  بيوم  �ال�صتقالة  قبل  �أنه  علماً  �الأمنية،  �الأجهزة  وم�صوؤولية  �ل�صالحيات، 

18 نائباً مبذكرة �إىل رئا�صة �ملجل�ص حلجب �لثقة عن �حلكومة، مما ��صطر �أبو مازن �إىل 

�ال�صتقالة. يف �أعقاب ��صتقالة حكومة �أبو مازن كلف �لرئي�ص عرفات �أحمد قريع بت�صكيل 

�ملهمة خالل  �لد�خلية �حلادة، ف�صل قريع يف هذه  �حلكومة �جلديدة، وب�صبب �خلالفات 

�ملدة �ملحددة يف �لقانون، فعمل �لرئي�ص على �إعالن حالة �لطو�رئ، ومّت ت�صكيل حكومة 

طو�رئ برئا�صة �أحمد قريع يف 2003/10/5 و�نتهت مدتها يف 2003/11/4، �إذ ��صتمرت �إىل 

 .
17

حني جنح قريع يف ت�صكيل حكومة جديدة

�لفل�صطينية ورقابة �ملجل�ص �لت�رشيعي عليها،  وفيما يتعلق باملو�زنة �لعامة لل�صلطة 

فمن ناحية نظرية و�ظب �ملجل�ص على مطالبة �حلكومة بتقدمي �ملو�زنة �لعامة عند بد�ية 

كل �صنة، ومناق�صتها ثم متريرها، ولكن من ناحية ثانية تقر رئا�صة �ملجل�ص باأن �ملجل�ص 

�ل�صلطة  مع  عالقاته  وو�جهت  �ملو�زنة،  مناق�صة  خالل  كبرية  �صغوط  �أمام  “ُو�صع 

�لتنفيذية، قبل ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء، توتر�ت عديدة، حيث كان هناك تاأخري 

باأن تعك�ص خطة  �إليه،  �لذي كنا نطمح  �مل�صتوى  �إىل  �إعد�دها  �ملو�زنة، ومل يرَق  يف تقدمي 

 .
�حلكومة �ل�صنوية”18

ال تقت�رش �ل�صكوى على �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إمنا ي�صكو وزير �ملالية نف�صه من “�أن 

يف  تظهر  تكن  مل  و�ال�صتثمار�ت  �مل�صاعد�ت  �أمو�ل  وبع�ص  و�جلمارك  �ل�رش�ئب  �أمو�ل 

�ملو�زنة �لعامة”. ثم �أقر �أي�صاً �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي “�أنه لي�ص لديه كافة �الأمو�ل، و�أنها 

�أن�صاأ جمموعة موؤ�ص�صات،  ال تدخل جميعها �إىل �خلزينة �لعامة، ذلك �أن �لرئي�ص كان قد 

�عتبها �ملجل�ص �حتكارية، و�صعت �أمو�لها يف �صندوق خا�ص حتت �إ�رش�فه �ل�صخ�صي. 

ولذلك فاإن �حلكومة مل تكن تتاأخر يف عر�ص �ملو�زنة فح�صب، و�إمنا كانت تقدمها ناق�صة، 

 .
مما جعل مر�قبة �ملال �لعام مهمة �صعبة و�صائكة”19

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 258.  
17

ت�رشيعي  جمل�س  اأول  رئا�شة  يف  جتربتي  الفل�شطينية:  الربملانية  والتجربة  الدميقراطية  قريع،  �أحمد   
18

فل�شطيني، �ص 138.

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 285.  
19



243

اأداء ال�شلطة الت�شريعية الفل�شطينية 1996–2013

وحتى يكتمل �لدور �لرقابي على �ملال �لعام، ويتم �لتاأكد من �لتز�م �حلكومة باملو�زنة 

�أن  بّد  ال   ،)62 )مادة  �الأ�صا�صي  �لقانون  وح�صب  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  عليها  و�فق  �لتي 

تقوم �حلكومة يف �ل�صنة �لتالية بتقدمي �حل�صاب �خلتامي لل�صلطة �لوطنية، و�إال فال معنى 

للمو�زنة �إذ� مل تلتزم بها �حلكومة. ولالأ�صف مل يحدث هذ� طو�ل �لع�رش �صنو�ت �إال مرة 

و�حدة، حيث قدمت �حلكومة �حل�صاب �خلتامي ل�صنة 1997 فقط، وذلك يف منت�صف �صنة 

�أقره  �الأ�صا�صي، وقد  �لقانون  �لنهائي ح�صب  �ملوعد  �صتة �صهور عن  �أي متاأخر�ً   ،1999

 .
20

�ملجل�ص يف 2000/5/17، �أي بعد �صنة من ��صتالمه

�حل�صاب  مو�صوع  متعمد  ب�صكل  تهمل  كانت  �حلكومة  �أن  �إىل  �ملعطيات  هذه  ت�صري 

�خلتامي، و�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي مل يكن قادر�ً على �إجبارها على ذلك، وبالتايل مل يقم 

بدوره يف �لرقابة على مدى �لتز�م �حلكومة باملو�زنة �لعامة �لتي يتم �إقر�رها.

ويف �ل�صياق نف�صه، مل يقم �ملجل�ص �لت�رشيعي بدوره يف مناق�صة و�إقر�ر خطط �لتنمية 

�لعامة �صوى مرة و�حدة فقط، وذلك �صنة 1998، علماً �أن �لقانون �الأ�صا�صي يوجب ذلك 

�أن ذلك يجمع بني تق�صري �ملجل�ص �لت�رشيعي وتهمي�ص �ل�صلطة  . وال �صكّ 
2159 يف �ملادة 

�لتنفيذية �أي�صاً. 

كما مل يقم �ملجل�ص بدوره يف مناق�صة و�إقر�ر �تفاقيات �لقرو�ص �لتي وقعتها �ل�صلطة 

مع �أطر�ف خارجية، ومل تعر�ص �حلكومة على �ملجل�ص �صوى ثالث �تفاقيات من ع�رش�ت 

�لبنك  وهي  للقر�ص،  �ملقدمة  �جلهة  من  طلب  على  بناء  كان  ذلك  �أن  علماً  �التفاقيات، 

�الإ�صالمي للتنمية و�ل�صندوق �لكويتي. ُيذكر �أن �لقانون �الأ�صا�صي يوجب ذلك �أي�صاً يف 

�ملادة 2292. 

وفيما يتعلق برقابة �ملجل�ص �لت�رشيعي على �الأجهزة �الأمنية، فال يختلف �ثنان على 

�أن ف�صل �ملجل�ص يف ذلك كان �صديد �لو�صوح. فمنذ �لبد�ية، ومع مرور �لوقت، وكما ي�صهد 

مرو�ن �لبغوثي، فاإن �الأجهزة �الأمنية: 

�أحمد �أبو دية وجهاد حرب، حالة ال�شلطة الت�رشيعية )ر�م �هلل: �الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة )�أمان(،   
20

2007(، �ص 8.

ن�صيم �صاهني، دور �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف ر�صم �ل�صيا�صات �القت�صادية من وجهة نظر �أع�صائه،   
21

ر�صالة ماج�صتري، جامعة �لقد�ص، عمادة �لدر��صات �لعليا، 2012، �ص 78.

�ملرجع نف�صه.  
22
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تد�خلت يف �صالحياتها وت�صاربت وتناف�صت، و��صتبكت �أحياناً فيما بينها، كما 

�أنها مل تخ�صع لقانون، ومل تكن لها �صالحيات حمددة، بل و�صع قائد كّل جهاز 

معايري خا�صة به، وبع�صهم ح�صل على م�صادر متويل خا�صة، �صو�ء بجباية 

�ل�رش�ئب �أو �جلمارك �خلا�صة �أو حتى �الأتاوى، �أو جهات خارجية، فاأ�صبحت 

بع�ص هذه �الأجهزة مملكة �أو �إقطاعية لرئي�صها �أو قائدها �لذي �أ�صبح “�صاحبها”، 

كما مل يخ�صع �النت�صاب �إليها لقو�نني حمددة، بحيث ت�صخمت �الأجهزة �الأمنية 

على   2006 �لعام  مطلع  يف  فيها  �ملتفرغني  عدد  ز�د  �إذ  �الآالف،  ع�رش�ت  لت�صم 

لتعزيز  مو�قعهم  �الأمنية  �الأجهزة  قادة  بع�ص  ��صتخدم  وقد  منت�صب،  �ألف   61
�لنفوذ و�جلاه و�ل�صطوة و�كتناز �الأمو�ل، و�نت�رشت ظو�هر �لف�صاد بني �صفوف 

�أ�صحاب  �أ�صبحو� خالل فرتة زمنية قيا�صية من  �ل�صباط و�لقادة، بحيث  كبار 

وكانت  �لبنكية.  و�الأر�صدة  �لفارهة  و�ل�صيار�ت  و�لق�صور  و�الأ�صهم  �ل�رشكات 

مرجعيتهم �لوحيدة هي �لرئي�ص عرفات، وكان والوؤهم للرئي�ص كافياً للتغا�صي 

�لنو�ب  من  عدد  ��صتقطاب  من  �الأمن  �أجهزة  متكنت  وقد  �آخر.  �صيء  �أّي  عن 

من  جاوؤو�  �لنو�ب  بع�ص  الأن  ممار�صاتها،  عن  للدفاع  جانبها  �إىل  و��صتمالتهم 

 .
23

�الأجهزة �الأمنية، و�لبع�ص منهم ��صتفادو� من هذه �لعالقة ب�صورة �أو باأخرى

يف ظّل هذه �ل�صورة:

ف�صل �ملجل�ص لوقت طويل يف و�صع قو�نني لالأجهزة، كما ف�صل يف �إجبار �لرئي�ص 

�صافر  حتد  ويف  �الأمني.  بال�صاأن  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  تنفيذ  على  �لوزر�ء  وجمل�ص 

�لنو�ب  �أكرث من منا�صبة على �العتد�ء على  �أقدمت �الأجهزة �الأمنية يف  للمجل�ص 

بع�ص  �أبدى  وقد  ور�ءهم.  ومن  �لفاعلني  حما�صبة  من  �ملجل�ص  يتمكن  �أن  دون 

�لتحري�ص �صدهم. وحاول �ملجل�ص  بالنو�ب ومار�صو�  قادة �الأجهزة ��صتهتار�ً 

��صتدعاء بع�ص �مل�صوؤولني يف �الأجهزة �الأمنية، �إال �أن غالبيتهم مل ت�صتجب لدعو�ت 

�الأجهزة  مع  عديدة  منا�صبات  يف  �ملجل�ص  و��صطدم  �ملجل�ص.  ورئا�صة  �للجان 

يف  �ملجل�ص  �أ�صدر  وقد  �ل�صيا�صي.  �العتقال  �أو  �لتعذيب  ب�صبب  �صو�ء  �الأمنية 

عامي 2004 و2005 قو�نني خا�صة باالأجهزة �الأمنية مثل قانون �الأمن �لوطني 

وقانون �ملخابر�ت �لعامة، �إال �أن �لطريق ما ز�ل طويالً �أمام بناء موؤ�ص�صة �أمنية 

فل�صطينية وطنية وحديثة تنتمي �إىل �لوطن وتخ�صع للقانون بعيد�ً عن �لف�صائل 

 .
24

و�الأحز�ب، وبعيد�ً عن �ل�صاأن �ل�صيا�صي و�ل�رش�عات �حلزبية

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 285.  
23

املرجع نف�شه، �ص 287.  
24
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�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي وطو�ل �لع�رش �صنو�ت، مل ي�صتجوب  و�ل�صاهد على ما �صبق 

�أّي م�صوؤول �أمني، ومل يوجه لكافة �الأجهزة �الأمنية �لتي كان عددها نحو ع�رشة �أجهزة 

�صوى خم�صة �أ�صئلة، ومل يعقد معها �صوى �صّت جل�صات ��صتماع، ومل ي�صكل �صوى 14 

جلنة حتقيق بخ�صو�ص خمالفات �الأجهزة �الأمنية، على �لرغم من �أن �ل�صنو�ت �الأربعة 

كان  وملا  �ملو�طنني.  بحق  ج�صيمة  �نتهاكات  ت�صجيل  يف  �الأبرز  كانت  للمجل�ص  �الأوىل 

وزير �لد�خلية يف هذه �لفرتة هو رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية نف�صه، فقد كان �الأد�ء �لرقابي 

ب�صكل  �الأمنية  ولالأجهزة  �لتنفيذية،  لل�صلطة  ومرتهناً  ناق�صاً،  �لت�رشيعي  للمجل�ص 

حقيقياً  تطور�ً  تطورت  �الأمنية  �الأجهزة  على  �لت�رشيعية  �لرقابة  �أن  ُيذكر  لكن  خا�ص. 

يف  �الأمنية  �الأجهزة  دمج  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  قر�ر  ب�صبب  وذلك   ،2004 �صنة  بعد 

 .25
ثالثة �أجهزة فقط

3. دور املجل�س يف الإ�شالح وحماربة الف�شاد:

وحماربة  �الإ�صالح  جمال  يف  بارز  بدور  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يقوم  �أن  �ملفرت�ص  من 

من  حتد  �لتي  �لقو�نني  ت�رشيع  وهما  له،  �لرئي�صيتني  �ملهمتني  خالل  من  وذلك  �لف�صاد، 

�لف�صاد وتكافحه، و�لرقابة على �جلهات �لتنفيذية يف �ل�صلطة وم�صاءلتها.

بذل �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول جهود�ً، ولو متو��صعة، يف هذ� �ملجال، وحاول �أن ير�صخ 

ل�صنة  �لعامة  �لرقابة  تقرير هيئة  ناق�ص  فقد  �لوليد،  �لفل�صطيني  �لنظام  يف  لنف�صه موقعاً 

�الإ�صالح  �لقر�ر�ت يف جمال  �مل�رشوع، و�تخذ ع�رش�ت  �لك�صب غري  1997، و�أقر قانون 

و�حلريات وحقوق �الإن�صان، ومع ذلك “مل يتمكن �ملجل�ص من �إجبار �لرئي�ص و�حلكومة 

�أو  �لف�صاد  بتهمة  �ملحكمة  �إىل  كبري  �صابط  �أو  وزير  �أو  م�صوؤول  �صخ�ص  �أّي  تقدمي  على 

�ل�صخ�صيات  �أ�صعف  قد  �ملجل�ص  جهد  �أن  ورغم  �أمو�ل،  من  عليه  ��صتوىل  ما  ��صتعادة 

�إحد�ث تغيري حقيقي يف هذ�  �لتبذير قليالً، لكنه مل يتمكن من  �لفا�صدة ن�صبياً، وحّد من 

 .
�ملجال”26

 )62( �لقانونية  �لتقارير  �صل�صلة  الأمنية،  الأجهزة  اأداء  على  الربملانية  الرقابة  �ل�صعدي،  �لدين  بهاء   
25

.91–58 2005(، �ص  �ملو�طن،  �مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  �هلل:  )ر�م 

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 316.  
26
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وعدية  حمدودة  كانت  �لنتائج  �أن  �إال  �ملجل�ص  بذله  �لذي  �جلهد  من  �لرغم  وعلى 

�لتاأثري، فلم ينجح �ملجل�ص يف معاجلة تقرير هيئة �لرقابة �لعامة �صنة 1997، �لذي ك�صف 

من  �لرغم  وعلى  �لف�صاد،  ومظاهر  �مل�رشوع،  غري  و�لك�صب  �الإد�رة،  يف  كبري  خلل  عن 

��صتجابة �لرئي�ص عرفات ل�صغوط �ملجل�ص وتعديل جمل�ص �لوزر�ء، �إال �أن جميع �ملتهمني 

بالف�صاد حافظو� على منا�صبهم. كما �أن ح�صول هذ� �لت�صكيل �لوز�ري على ثقة �ملجل�ص 

�لت�رشيعي كان يعني عدم �حرت�م �ملجل�ص لنف�صه وال للر�أي �لعام.

حماربة  يف  �أو  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  حقيقي  �إ�صالح  �إجر�ء  يف  �ملجل�ص  �أخفق  كما 

تقرير  ح�صب  �لف�صاد  هذ�  يف  متورطني  كانو�  �ملجل�ص  �أع�صاء  من  عدد�ً  �أن  �إذ  �لف�صاد، 

يف  معركة  ل�صن  ��صتعد�د�ً  �أو  حزماً  تبدِ  مل  �ملجل�ص  رئا�صة  �أن  كما  �لعامة،  �لرقابة  هيئة 

�لف�صاد.  وجه 

وخالل ع�رشة �أعو�م من عمل �ملجل�ص، مل ُيحل �أحد من �ملتهمني �إىل �لتحقيق 

و�ملحاكمة، وبقيت ع�رش�ت �لتقارير �لتي �أعدتها جلان �ملجل�ص �لد�ئمة، �أو �للجان 

يحفظها  �لتي  �لتو�صيات  طور  يف  و�لتجاوز�ت،  �لف�صاد  يف  للتحقيق  �خلا�صة 

�أر�صيف �ملجل�ص. كما �أن �ملجل�ص مل يقرتب من “�لقطط �ل�صمان” �حلقيقيني، وهم 

معروفون للجميع، ولكنهم يتمتعون بنفوذ وحماية �لرئي�ص و�الأجهزة �الأمنية، 

 .
27

ومل يحاكم منهم �أحد

من  وبالرغم  �لقانون،  �صيادة  و�أ�ص�ص  قو�عد  �إر�صاء  يف  �ملجل�ص  دور  �صعيد  وعلى 

حماوالته �ملتو��صعة من خالل قر�ر�ت غري ملزمة، �إال �أنه “�أخفق يف حماية مبد�أ �صيادة 

و�لقر�ر�ت  و�لقو�نني،  �لد�صتور  عن  مبعزل  �لقر�ر�ت  يتخذ  كان  �لرئي�ص  �أن  �إذ  �لقانون، 

�لتي يتخذها �ملجل�ص، وكانت مر�عاته للقانون يف �حلدود �لدنيا، و�أحياناً معدومة”. كما 

�أخفق �ملجل�ص يف تعزيز مبد�أ ف�صل �ل�صلطات، “بل و�أكرث من ذلك، �أ�صهمت رئا�صة �ملجل�ص 

ب�صورة �صلبية يف هذ� �خللط و�لدمج بني �ل�صلطات من خالل مو�فقة رئي�ص �ملجل�ص على 

�ملفاو�ص  �لوفد  �أي�صاً كع�صو يف  �لفل�صطينية، وم�صاركته  �لقيادة  �مل�صاركة يف �جتماعات 

 .
مع �الحتالل”28

املرجع نف�شه، �ص 341.  
27

املرجع نف�شه، �ص 338.  
28
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4. العالقة بني املجل�س الت�رشيعي الأول وال�شلطة التنفيذية:

ال يقت�رش تقييم �ملجل�ص �لت�رشيعي على عدد �جلل�صات �لتي عقدها، �أو عدد �لقو�نني 

�لتي ناق�صها �أو �لقر�ر�ت �لتي �أقرها، وال حتى على عدد �الأ�صئلة �لتي وجهها للوزر�ء، �أو 

جلان �لتحقيق �لتي �صكلها، �أو �ال�صتجو�بات �لتي دعا �إليها �لوزر�ء، و�إمنا ال بّد من تتبع 

�لنظام  يف  �لطبيعي  دوره  تر�صيخ  على  و�لرقابي،  �لت�رشيعي  بدوره  �ملجل�ص  قيام  تاأثري 

متو�زنة  عالقة  تر�صيخ  على  �ملجل�ص  قدرة  �ل�صياق  هذ�  يف  ياأتي  �لفل�صطيني.  �ل�صيا�صي 

بني �ل�صلطات، وخ�صو�صاً بني �ملجل�ص و�ل�صلطة �لتنفيذية، و�لتي ن�صاأت ب�صبب مناق�صة 

�الأد�ء  على  رقابي  بدور  �لقيام  حماولته  وب�صبب  للقر�ر�ت،  و�تخاذه  للقو�نني  �ملجل�ص 

�حلكومي.

و�جلزر،  �ملد  من  بحاالت  �لتنفيذية  و�ل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  بني  �لعالقة  مرت 

عدة  بينهما  �لعالقة  حتديد  يف  �أ�صهمت  وقد  �الأزمة.  حّد  �الأحيان  بع�ص  يف  و�صلت 

و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بني  �ملوقعة  �ل�صيا�صية  �التفاقيات  مثل  عو�مل، 

�لت�رشيعي،  للمجل�ص  �لد�خلي  و�لنظام  �لفل�صطيني،  �النتخابات  وقانون  �الإ�رش�ئيلية، 

�مل�صهد  �إىل  �الآخر  بع�صها  ويعود  �الأ�صا�صي.  �لقانون  م�رشوع  مناق�صات  ما  حّد  و�إىل 

�لفعلي لهذه �لعالقة، و�لنا�صئ عن �ملوروث �لفل�صطيني ملرحلة ما قبل �ل�صلطة �لوطنية، 

�إىل  �إ�صافة  �لتنفيذية،  و�ل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  كلّ  يف  فتحاوية  �أغلبية  و�صيطرة 

بني  للعالقة  �ل�صحيح  �لفهم  دون  حال  مما  �صابقة،  خبة  وجود  وعدم  �لتجربة  حد�ثة 

�ل�صلطتني. 

�لتوتر و�الإرباك، ويتمثل  �لتنفيذية م�صوؤولية هذ�  �ل�صلطَة  �لت�رشيعي  ل �ملجل�ُص  ُيحمَّ

ذلك يف مناق�صات �لقانون �الأ�صا�صي و�لنظام �لد�خلي للمجل�ص، وتاأخر �لت�صكيل �لوز�ري 

وعدم تقدمي �ملو�زنة �لعامة يف موعدها �ملحدد، و�لتلكوؤ يف تقدمي م�صاريع �لقو�نني، �إ�صافة 

�الإعالمي  �لتعتيم  منها  خمتلفة،  باأ�صكال  دوره  وتهمي�ص  �ملجل�ص  �حتو�ء  حماولة  �إىل 

ولّد  فيها. مما  �لر�أي  �إبد�ء  �أو  �أو حتى مناق�صتها  �ملجل�ص  قر�ر�ت  تنفيذ  �لر�صمي، وعدم 

�أمام  �ملجل�ص و�أع�صائه، و�أ�صعف من م�صد�قيته  �لتذمر و�الإحباط لدى جلان  حالة من 

�ملو�طنني، و�أعطى �صورة �صلبية عن توجهات �ل�صلطة �لوطنية على �صعيد بناء �لتجربة 

�لديوقر�طية �لتي يتطلع �إليها �ل�صعب �لفل�صطيني. 
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�أما �ل�صلطة �لتنفيذية فقد حملت �مل�صوؤولية للمجل�ص �لت�رشيعي، وعزت عدم ��صتقر�ر 

�لعالقة بينهما �إىل جتاوز �ملجل�ص �لت�رشيعي لل�صالحيات �لتي متنح للبملانات، ويتمثل 

 .29
ذلك باإ�صد�ر عدة قر�ر�ت ب�صاأن م�صائل ال تدخل �صمن �خت�صا�صه

�أن  يجب  �لنو�ب  �أن  على  �أ�رش  حني  عرفات  �لرئي�ص  مع  �إ�صكالية  �أول  برزت  وقد 

يق�صمو� �ليمني �لد�صتوري �أمامه، يف حني �أن �الأغلبية �ل�صاحقة من �أع�صاء �ملجل�ص �صوتت 

ل�صالح �أن يق�صم �لنو�ب �ليمني يف �ملجل�ص و�أمام �ل�صعب، الأنهم م�صوؤولون �أمام �ل�صعب 

ويثلونه، ولي�ص �أمام �لرئي�ص، وعلى �إثر هذ� �ملوقف غادر �لرئي�ص عرفات جل�صة �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �حتجاجاً، �إال �أن �ملجل�ص مت�صك مبوقفه و�أق�صم �لنو�ب �ليمني كما �أر�دو�. 

�النتخابات،  لقانون  فطبقاً  �حلكومة،  ت�صكيل  ب�صاأن  �لثاين  �ل�صد�م  ح�صل  ثم 

و�لقانون �الأ�صا�صي الحقاً، توجب ت�صكيل حكومة جديدة بعد �النتخابات �لتي جرت يف 

�أنه بالرغم من مطالبة �ملجل�ص منذ جل�صاته �الأوىل �لرئي�ص عرفات �أن  1996/1/20، غري 

يعيد ت�صكيل جمل�ص �لوزر�ء، و�أن يعر�ص �حلكومة �جلديدة على �ملجل�ص لنيل �لثقة، �إال 

�أن �لرئي�ص �أد�ر ظهره للمجل�ص، ومل يقم بت�صكيل �حلكومة �إال بعد م�صي خم�صة �أ�صهر 

 .
على �النتخابات حيث تقدم بحكومته �إىل �ملجل�ص يف 301996/6/27

وقد ح�صل �ل�صد�م �لكبري ب�صاأن �لقانون �الأ�صا�صي �لذي يعدُّ مبثابة �لد�صتور لل�صلطة 

�لفل�صطينية، فقد عك�صت مناق�صات هذ� �لقـانـون توتـر�ً و��صحاً بني �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �ل�صيا�صي  وثقله  �ملجل�ص  لقوة  �ختبار�ً  عليه  �مل�صادقة  عدَّ  �لذي 

وبني �ل�صلطة �لتنفيذية، وعلى ر�أ�صها �لرئي�ص يا�رش عرفات. وقد ماطل عرفات كثري�ً قبل 

�أقر م�رشوع  �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي  2002، علماً  �أن ي�صادق على م�رشوع �لقانون �صنة 

�ل�صلطة  رئي�ص  قبل  من  عليه  �مل�صادقة  لكن   ،1997/10/2 يف  �لثالثة  بالقر�ءة  �لقانون 

�لوطنية �لفل�صطينية مل تتم �إال يف 2002/5/29، �أي بعد ما يقارب �خلم�ص �صنو�ت؛ وذلك 

“يف ظّل �صغوط فل�صطينية د�خلية تر�فقت مع �صغوط دولية للم�صادقة على �لقانون، 

 .
و�إجر�ء �إ�صالحات مالية و�إد�رية و�أمنية يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية”31

ملزيد من �الطالع على �لعالقة بني �ل�صلطتني �نظر: عزيز كايد، اإ�شكالية العالقة بني ال�شلطتني الت�رشيعية   
29

�لفل�صطينية  �لهيئة  )ر�م �هلل:   )20( �لقانونية  �لتقارير  �صل�صلة  والتنفيذية يف ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، 

�مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، 2000(.

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 282-281.  
30

املرجع نف�شه، �ص 234.   31
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قر�ر�ً  �تخذ  �أعماله،  بدء  على  ون�صف  �صهر  بعد  �أنه  �لت�رشيعي  للمجل�ص  ي�صجل 

�لقانون  على  �ملجل�ص  و�صادق  ولل�صلطة.  للبالد  د�صتور  و�صع  يف  �ملبا�رشة  ب�رشورة 

�إىل  �لقانون  م�رشوع  و�أر�صل  ب�صياغته.  �لعمل  بدء  من  �صنة  خالل  �لثالث  بالقر�ء�ت 

�أّي مالحظات،  �أّي �هتمام به، ومل يقدم  �لرئي�ص مل يبدِ  �لثانية، لكن  �لقر�ءة  �لرئي�ص من 

�إبد�ء �الأ�صباب. يرى �لبع�ص  وقد رف�ص �لرئي�ص �مل�صادقة على �لقانون �الأ�صا�صي دون 

�الأ�صا�صي،  �لقانون  و�صع  حقه  من  لي�ص  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أن  يعتقد  كان  �لرئي�ص  �أن 

خ�صو�صاً �أنه كان قد كلف جلنة من منظمة �لتحرير وعدد من �خلب�ء بو�صع �لد�صتور 

يقيد  د�صتور�ً  يريد  يكن  مل  عرفات  �لرئي�ص  �أن  يعتقد  من  وهناك  عملها.  تنهي  �أن  دون 

�ل�صالحيات.  من  �لكايف  �لقدر  هذ�  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  وينح  و�صالحياته،  �صلطاته 

�إىل ثقافة �لنخبة �حلاكمة يف �ل�صلطة �لتي مل تكن قادرة على  ويعزو �لبع�ص هذ� �ملوقف 

�لتكيف مع �لو�قع �ل�صيا�صي �جلديد، �أو ترف�ص �لقبول مببد�أ �ملحا�صبة كاأ�صا�ص للعالقة 

بني �ل�صلطتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية. 

1997 لتنظيم �صوؤون  وعلى �صعيد �لنظام �لد�خلي للمجل�ص، فقد �أقره �ملجل�ص �صنة 

له. وبالرغم  و�لتنظيمية  �الإد�رية  بال�صوؤون  يتعلق  ما  �ملجل�ص و�جتماعاته وجلانه وكّل 

�لقانون  م�صتوى  �إىل  ترقى  �لعامل،  دول  معظم  يف  للبملانات،  �لد�خلية  �الأنظمة  �أن  من 

بتوقيعها من قبل رئي�ص �لدولة، �إال �أن �لرئي�ص �لفل�صطيني يا�رش عرفات رف�ص �أن يكون 

�لتوقيع عليه. وما ز�ل  �لت�رشيعي نظام د�خلي كقانون ملزم، وبالتايل رف�ص  للمجل�ص 

�لنظام �لد�خلي حتى �الآن نظاماً ولي�ص قانوناً، وهذ� �أي�صاً يندرج �صمن توتر �لعالقة بني 

�ل�صلطتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية.

ثالثاً: املجل�س الت�شريعي الثاين 2006 حتى نهاية 2013:

�أ�صا�ص  2006/1/25، وعلى  �أ�رشنا �صابقاً، �نتخب �ملجل�ص �لت�رشيعي �لثاين يف  كما 

�لدو�ئر و�لقو�ئم. �صاركت يف هذه �النتخابات  �ملنا�صفة بني  �نتخابي يقوم على  نظام 

وقد  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  با�صتثناء  �لفل�صطينية  �لف�صائل  كافة  متثل  قائمة   11

�إىل  �إ�صافة  مقعد�ً،   74 على  حما�ص  حلركة  �لتابعة  و�الإ�صالح،  �لتغيري  كتلة  ح�صلت 

على  فتح  حركة  ح�صلت  بينما  �حلركة،  دعمتهم  �لذين  �مل�صتقلني  من  مقاعد  �أربعة 
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132 مقعد�ً  45 مقعد�ً، وتوزعت �ملقاعد �لت�صعة �ملتبقية من مقاعد �ملجل�ص �لبالغ عددها 

 .
32

�الأخرى �لكتل  على 

�النتخابي  و�لنظام  �أع�صائه  عدد  يف  �الأول  عن  �لثاين  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يختلف  ال 

�لتي تتمثل فيه فح�صب، و�إمنا يختلف عنه،  �لبملانية  �أ�صا�صه و�لكتل  �نتخب على  �لذي 

جملة وتف�صيالً، ومنذ �ليوم �الأول، وعلى كافة �مل�صتويات، ويف كّل �ملجاالت، لدرجة ال 

�ملو�جهة  �ل�صد�م وبد�أت  �الأوىل، �حتدم  �ملقارنة بني �ملجل�صني. فمنذ �جلل�صة  يكن فيها 

و�لتي  �ل�صابق،  �ملجل�ص  جل�صة  �رشعية  �ملجل�ص  ناق�ص  حني  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني 

وم�صريية  مهمة  قر�ر�ت  فيها  و�أقر  �النتخابات،  �إجر�ء  بعد  �أي   ،2006/2/13 يف  عقدها 

�لوطنية و�ملجل�ص نف�صه. معظم  لل�صلطة  �ل�صيا�صي و�لق�صائي و�الإد�ري  تتعلق بالنظام 

هذه �لقر�ر�ت تزيد من �صالحيات رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية وحتّد من �صالحيات �ملجل�ص 

�لت�رشيعي و�حلكومة. من هذه �لقر�ر�ت تعديل قانون �ملحكمة �لد�صتورية، و�صالحيات 

�لرئي�ص يف تعيني �لق�صاة دون مو�فقة �ملجل�ص �لت�رشيعي، وتعيني رئي�ص ديو�ن �ملوظفني 

وتعيني  �أي�صاً.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مو�فقة  دون  و�الإد�رية  �ملالية  �لرقابة  ديو�ن  ورئي�ص 

كان  �أنه  علماً  فتح،  حركة  من  وهو  �ملجل�ص،  خارج  من  �لت�رشيعي  للمجل�ص  عام  �أمني 

ع�صو  هو  �لذي  �ل�رش  �أمني  �صالحيات  وتخويله  فيها،  وخا�رش�ً  �النتخابات  يف  مر�صحاً 

�لذي هو من حركة حما�ص وبني كافة  �ل�رش  �أمني  �لت�رشيعي، مما يحول بني  يف �ملجل�ص 

�جلديدة،  �لتعيينات  مئات  على  �ملو�فقة  �إىل  �إ�صافة  �ملجل�ص.  و�أق�صام  ودو�ئر  موظفي 

و�لرتقيات، و�لتنقالت يف �جلهازين �ملدين و�الأمني.

�أبي�ص، ور�أت �جتماع  �نقالب  باأنها  �لقر�ر�ت وو�صفتها  حركة حما�ص رف�صت هذه 

من  �نطالقاً  وذلك  �الأ�صا�صي،  للقانون  خمالف  �لثانية  �النتخابات  بعد  �ل�صابق  �ملجل�ص 

�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول �نتهت واليته باإجر�ء �النتخابات �لثانية، وال يجوز له عقد 

�جتماعات بعد ذلك. كما �أن �لكثري من �ملر�قبني و�صفو� هذه �لقر�ر�ت باأنها �نحياز حلركة 

ت�صيطر على  �لتي  �لفل�صطينية، و�رشبة حلركة حما�ص  �لرئا�صة  ت�صيطر على  �لتي  فتح 

�حلكومة و�لت�رشيعي.

للمزيد من �ملعلومات حول نتائج هذه �النتخابات �نظر: �النتخابات �لت�رشيعية �لثانية 2006، جلنة �النتخابات   
32

 www.elections.ps :ملركزية - فل�صطني، ر�م �هلل، �أيار/ مايو 2006، يف�
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�إال �أن حركة فتح ر�أت �أن والية �ملجل�ص �الأول تنتهي ببدء �أعمال �ملجل�ص �لثاين ولي�ص 

مبجرد �إجر�ء �النتخابات، ور�أى رئي�ص �ملجل�ص حينها روحي فتوح �أن من حّق �ملجل�ص 

ممار�صة �صالحياته حتى �آخر يوم.

بالت�صويت  و�نتهى  بال�صيا�صي،  �لقانوين  فيه  �ختلط  �صاخن،  نقا�ص  �حتدم  وهكذ� 

�لذي جنح فيه موقف حركة حما�ص �لتي متتلك �الأغلبية، مما �أثار حركة فتح �لتي رف�صت 

�لقر�ر وتوجهت �إىل �ملحكمة �لعليا باعتبارها �ملحكمة �لد�صتورية. وهكذ� ومنذ �لبد�ية، بد� 

�لتوتر بني �لطرفني، وخيم على جل�صات �ملجل�ص جّو م�صحون، غلب عليه نقاط �لنظام، 

و�العرت��صات ورفع �الأ�صو�ت، وتغيب �الأع�صاء، وعدم �كتمال �لن�صاب، وبالتايل رفع 

�جلل�صات وتاأجيلها، وغري ذلك من مظاهر �لت�صوي�ص �لتي مّت تف�صريها يف �لغالب على �أنها 

 .
33

مق�صودة، و�لهدف منها تعطيل جل�صات �ملجل�ص

تعطيله  �إىل  �لنهاية  يف  �أدت  جوهرية  حتديات  �لبد�ية  منذ  �ملجل�ص  و�جه  وهكذ�، 

و�ملناكفات  �الإ�رش�ئيلية،  و�ل�صيا�صات  �لدويل،  �حل�صار  �لتحديات:  هذه  �أهم  بالكامل. 

�لد�خلية. فمنذ �النتخابات، وفوز حركة حما�ص فيها باأغلبية �ملقاعد، وت�صكيلها للحكومة 

�صيا�صياً  م�صدد�ً،  دولياً  ح�صار�ً  عام  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�جهت  �لفل�صطينية، 

باأربعة  �النتخابات  �لت�رشيعي. وبعد  �صلّ عمل �حلكومة و�ملجل�ص  ودبلوما�صياً،  ومالياً 

�صهور، وعقب �أ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط من قبل مقاتلي حركة حما�ص يف 

نو�ب  من  نائباً  �أربعني  من  �أكرث  باعتقال  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قامت  غزة،  قطاع 

�أعاق عمل �ملجل�ص �لت�رشيعي  حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، وعدد�ً من �لوزر�ء، مما 

و�حلكومة على �ل�صو�ء. وخالل ذلك ت�صاعدت حدة �لتوتر بني حركتي فتح وحما�ص �إىل 

�أن و�صلت ذروتها منت�صف �صنة 2007، حيث ح�صل �النق�صام �حلقيقي على �الأر�ص، 

و�صيطرت حركة حما�ص على قطاع غزة، و�صيطرت حركة فتح على �ل�صفة. ومنذ ذلك 

�لوقت، دخل �ل�صعب �لفل�صطيني وموؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية، ومنها �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

مرحلة جديدة ال �صابق لها.

لالطالع على تفا�صيل و�أحد�ث هذه �لفرتة �نظر: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير حول: تقييم �أد�ء   
33

�ملجل�ص �لت�رشيعي خالل �لدورة �الأوىل ما بني مار�ص 2006 – يوليو 2007، 2008/4/22، يف:

http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/Legislative%20Report%202007.pdf 
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�لرئي�ص  �أن  لدرجة  �ملبكرة،  باالنتخابات  ي�صمى  ما  يف هذ� �خل�صم، كرث �حلديث عن 

�نتخابات ت�رشيعية  �إجر�ء  �إىل  �أنه �صيدعو   2006/12/15 �أعلن يف خطاب مطول يف  نف�صه 

ورئا�صية مبكرة، وذلك ب�صبب “ف�صل كافة �جلهود �ملبذولة من �أجل �لو�صول �إىل حكومة 

.
وحدة وطنية تكون قادرة على فّك �حل�صار �ملفرو�ص على �ل�صعب �لفل�صطيني”34

�الإعالمية  �لت�رشيحات  تتجاوز  ومل  و�حدة،  خطوة  �لفكرة  هذه  تتقدم  مل  بالطبع 

و�لتجاذبات �ل�صيا�صية، لي�ص الأن حركة حما�ص رف�صتها ور�أتها �نقالباً على �النتخابات 

�ملجل�ص  حّل  تعني  �ملبكرة  �النتخابات  الأن  و�إمنا  فح�صب،  �ل�رشعية  على  و�لتفافاً 

من  غريه  يف  وال  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  ال  قانوين،  �صند  �أّي  لها  لي�ص  وهي  �لت�رشيعي، 

�ملجل�ص  حّل  للرئي�ص  يحق  “ال  بحر  �أحمد  ذكر  وكما  ولذلك،  و�لت�رشيعات.  �لقو�نني 

 .
�لت�رشيعي الأن �ملجل�ص �صيد نف�صه”35

بعد هذ� �لعر�ص، يكن �لقول �إن �ملجل�ص �لت�رشيعي �لثاين مّر يف مرحلتني خمتلفتني 

2006 وحتى  بد�ية �صنة  �نتخابه يف  �أي منذ  للمجل�ص،  �الأوىل  �ل�صنة  �الأوىل تغطي  متاماً، 

�النق�صام يف �أو��صط �صنة 2007، و�لثانية تغطي �صنو�ت �النق�صام، �أي منذ �أو��صط �صنة 

2007 وحتى كتابة هذه �لدر��صة.

1. املجل�س الت�رشيعي الثاين يف عامه الأول:

و�ل�صيا�صات  �لدويل  باحل�صار  و�ملتعلقة  �إليها،  �أ�رشنا  �لتي  �لظروف  من  �لرغم  على 

�الإ�رش�ئيلية و�خلالفات �لد�خلية، فقد حاول �ملجل�ص �لقيام بدوره �لت�رشيعي و�لرقابي 

�لظروف  �أن  �إال  �لد�خلي.  و�لنظام  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  له  �ملتاحة  �الأدو�ت  خالل  من 

�أعاقت عمل �ملجل�ص ب�صكل و��صح، حتى �نتهى �لعام �الأول مبح�صلة تكاد  �إليها  �مل�صار 

ت�صاوي �صفر�ً على �صعيد �لت�رشيع و�لرقابة.

فعلى �صعيد �لت�رشيع، مل يقر �ملجل�ص يف عامه �الأول �صوى قانون و�حد، وهو قانون 

�ملو�زنة �لعامة ل�صنة 2006، علماً �أن �إقر�ر مثل هذ� �لقانون ال يعد �إجناز�ً بقدر ما هو �أمر 

طبيعي. ُيذكر �أن �ملجل�ص تلقى يف هذ� �لعام 25 م�رشوع قانون �آخر، �أقر بع�صها باملناق�صة 

�لعامة، و�أحال بع�صها �إىل �للجان �ملخت�صة الإبد�ء �لر�أي، دون �أن يتمكن من �لو�صول بها 

الأيام، 2006/12/16.  
34

القد�س، والأيام، 2006/12/16.  
35
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�لد�خلية و�لت�صوي�ص على جل�صات  �لقر�ءة �الأوىل، رمبا ب�صبب �الن�صغال باخلالفات  �إىل 

 .
36

�ملجل�ص، �إ�صافة �إىل �عتقال �الحتالل للع�رش�ت من �لنو�ب

�صوى  له  �ملتاحة  �لرقابة  �أدو�ت  �ملجل�ص  ي�صتخدم  فلم  �لرقابة،  �صعيد  على  �أما 

مو��صيع  حول  للوزر�ء،  فقط  �صوؤ�الً   12 �لنو�ب  وجه  �ل�صنة  مد�ر  فعلى  قليلة.  مر�ت 

�أ�صئلة  �صمنها  من  يكن  ومل  وغريها،  و�لعمل،  و�الأوقاف،  و�ملالية،  بال�صحة،  تتعلق 

��صتجو�ب  يتم  ومل  �لفرتة.  تلك  يف  ملحوظ  ب�صكل  تز�يد  �لذي  �الأمني  باالنفالت  تتعلق 

�أي قبل ت�صكيل  �أحمد قريع،  �لد�خلية يف حكومة  �لوزر�ء �صوى مرة و�حدة بحق وزير 

�أحمد  و�ختطاف  �أريحا  ل�صجن  �الحتالل  قو�ت  �قتحام  حول  وذلك  حما�ص،  حكومة 

جلان  �صعيد  وعلى  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  وع�صو  �ل�صعبية  �جلبهة  عام  �أمني  �صعد�ت، 

�لتحقيق وجلان تق�صي �حلقائق، فلم ي�صكل �ملجل�ص طو�ل �ل�صنة �صوى جلنتني، �الأوىل 

بخ�صو�ص �ختطاف �أحمد �صعد�ت، و�لثانية بخ�صو�ص �عتد�ء م�صلحني من حركة فتح 

على �ملوؤ�ص�صات �لعامة، مبا فيها جمل�ص �لوزر�ء ومكاتب عدد من نو�ب حركة حما�ص، 

و�ختطاف �أحدهم. كانت �لنتيجة يف �حلالتني عبارة عن تو�صيات نظرية، ال تبتعد كثري�ً 

�إىل حّل �مل�صاكل  عن حتميل �الحتالل �مل�صوؤولية، وحترمي �العتقال �ل�صيا�صي، و�لدعوة 

بالو�صائل �ل�صلمية. �أما فيما يتعلق بحجب �لثقة عن �حلكومة، كاأد�ة من �أدو�ت �لرقابة، 

 .
37

فلم يكن ذلك ممكناً يف ظّل �لتوتر �ل�صيا�صي �لذي �صهدته تلك �ملرحلة

ومع �الإقر�ر بعجز �ملجل�ص �لت�رشيعي يف عامه �الأول يف جمال �لت�رشيع و�لرقابة، �إال 

�أنه ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أن �مل�صهد �ل�صيا�صي طغى على �لدور �لبملاين، فقد �صهدت �أروقة 

باملد�خالت  �ملطلوب، وحفلت جل�صاته  �لبملاين  �لدور  �أكرث من  �صيا�صياً  �ملجل�ص �صجاالً 

ياأخذ  مل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  فاإن  وللحقيقة،  وبالتايل،  �مل�صادة.  و�لردود  �ل�صيا�صية 

�لفر�صة �لكافية للقيام بدوره كبملان. 

�إىل  �لبملانية، و�لذين و�صلو�  باأع�صائه وكتله  �ملجل�ص،  �أن  �إىل  �الإ�صارة  بّد هنا من  ال 

ع�صوية �ملجل�ص من خلفيات �صيا�صية وتنظيمية وحزبية، �صاركو� بدور كبري يف �حلو�ر 

�ل�صيا�صي �لذي د�ر بني �لف�صائل �لفل�صطينية �ملختلفة، بدء�ً من �لدعوة �إىل �حلو�ر �لوطني، 

�نظر: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير حول: تقييم �أد�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي خالل �لدورة �الأوىل ما   
36

بني مار�ص 2006 – يوليو 2007، �ص 27.

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 40-34.  
37
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ومرور�ً بالتو�صل �إىل وثيقة �لوفاق �لوطني، و�نتهاء بت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية يف 

�صوى  �الأمني  و�النفالت  �لد�خلية  �خلالفات  �أمام  ت�صمد  مل  و�لتي   ،2007 مار�ص  �آذ�ر/ 

ثالثة �صهور. 

�نتهت هذه �ملرحلة بحدوث �النق�صام �لفل�صطيني على �الأر�ص، و�لذي ت�صميه حركة 

 ،2007/6/14 بينما ت�صميه حركة فتح باالنقالب، وذلك يف  �لع�صكري،  حما�ص باحل�صم 

حيث دخل �ل�صعب �لفل�صطيني، بكل ف�صائله وموؤ�ص�صاته، مرحلة جديدة غري معهودة. 

�لوحدة  حكومة  فيه  يقيل  �الأول  رئا�صية،  مر��صيم  ثالثة  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أ�صدر 

�لوطنية برئا�صة �إ�صماعيل هنية، و�لثاين يعلن فيه حالة �لطو�رئ يف جميع �أر��صي �ل�صلطة 

 .
38

�لفل�صطينية، و�لثالث يكلف فيه �صالم فيا�ص بت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ

2. املجل�س الت�رشيعي الثاين بعد النق�شام:

�ل�رش�ع  �أن  �إال  �لد�صتوري،  بال�صجال  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  �متز�ج  من  �لرغم  على 

�ل�صيا�صي �أ�صبح �صيد �ملوقف، ومل يعد للقانون و�لت�رشيعات مكان يف �لنظام �ل�صيا�صي 

�جلديد. فبالرغم من �أن من �صالحيات �لرئي�ص �إقالة �حلكومة ورئي�صها، �إال �أن �حلكومة 

تبقى قائمة حتى حت�صل �حلكومة �جلديدة على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي. ومبا �أن حكومة 

تها حركة حما�ص غري �رشعية،  �صالم فيا�ص مل تتقدم للح�صول على هذه �لثقة، فقد عدَّ

ولذلك و��صلت حكومة هنية عملها كحكومة �رشعية حا�صلة على ثقة �لت�رشيعي بالرغم 

�ملجل�ص  لثقة  حتتاج  ال  �لطو�رئ  حكومة  باأن  فتح  حركة  �دعاء  ومع  مقالة.  �أنها  من 

يف  �لطو�رئ  حالة  �إعالن  حّق  �لرئي�ص  ينح  �لذي  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أن  �إال  �لت�رشيعي، 

ظروف معينة وملدة ثالثني يوماً، ال يت�صمن �أّي ن�ّص على حكومة طو�رئ، و�إمنا ين�ص 

�ملجل�ص  حّل  يجوز  ال  �أنه  �حلالة  هذه  بنود  و�أهم  �لطو�رئ،  بحالة  يتعلق  ما  تنظيم  على 

حالة  متديد  يجوز  ال  �أنه  عن  ف�صالً  �لطو�رئ،  حالة  فرتة  خالل  تعطيله  �أو  �لت�رشيعي 

�أع�صائه،  باأغلبية ثلثي  �لت�رشيعي  �إال مبو�فقة �ملجل�ص  �أخرى  �لطو�رئ ملدة ثالثني يوماً 

�أو بع�صها، �لتي  �أن ير�جع �الإجر�ء�ت و�لتد�بري، كلها  �أنه يحق للمجل�ص �لت�رشيعي  كما 

�تخذت يف �أثناء حالة �لطو�رئ. )�لقانون �الأ�صا�صي �ملو�د 110–114(.

لالطالع على هذه �ملر��صيم �نظر: الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 71، 2007/8/9.  
38
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مل يح�صل �أيّ �صيء من هذ� �لقبيل، وتعطل �لقانون �الأ�صا�صي و�ملجل�ص �لت�رشيعي، 

با�صتثناء  �لتحرير،  منظمة  وف�صائل  فتح  فحركة  �لو�قع.  �الأمر  بفعل  �الأمور  و�صارت 

�جلبهة �ل�صعبية، دعمت حكومة �صالم فيا�ص، و�صاركت يف حكوماته �ملتتالية على �لرغم 

من عدم ح�صولها على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي. وحركة حما�ص و��صلت �العرت�ف بحكومة 

�لدويل ب�صكل  �أنها مقالة. �ملجتمع  �إ�صماعيل هنية �حلا�صلة على ثقة �ملجل�ص بالرغم من 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الحتاد �الأوروبي و“�إ�رش�ئيل”، دعمو�،  عام، وخ�صو�صاً 

�صيا�صياً ومالياً، �لرئي�ص حممود عبا�ص وحكومة �صالم فيا�ص، بينما و��صلو� �حل�صار 

�مل�صدد على حكومة �إ�صماعيل هنية وقطاع غزة ب�صكل عام، وو��صلت “�إ�رش�ئيل” عمليات 

�العتقال �ملتكررة لنو�ب حركة حما�ص.

�ملجل�ص �لت�رشيعي ذهب �أدر�ج �ملوقف �ل�صيا�صي، ومل ينجح بعقد ولو جل�صة و�حدة 

منذ 2007/6/14، و�ختلطت �لدورة �لعادية للمجل�ص بالدورة غري �لعادية، ومل تعد حركة 

�ل�رش، على  فتح تعرتف بهيئة مكتب �ملجل�ص، �ملكونة من رئي�ص �ملجل�ص ونائبيه و�أمني 

مكتب  هيئة  ��صتمر�ر  على  حما�ص  حركة  ت�رش  بينما  �نتهت.  �لعادية  �لدورة  �أن  �أ�صا�ص 

�أن �لهيئة تبقى قائمة �إىل حني �نتخاب هيئة جديدة، كما جرى عليه  �أ�صا�ص  �ملجل�ص على 

�لعرف يف �ملجل�ص �الأول طو�ل ع�رش �صنو�ت. 

نتائج  �نعك�صت  فقد  �ل�صميم،  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �النق�صام  �أ�صاب  وهكذ�، 

جديدة  حالة  وتبلورت  مبا�رش،  ب�صكل  �ملجل�ص  على  وجغر�فياً،  �صيا�صياً  �النق�صام، 

وفريدة للمجل�ص، بحيث �رشع �أع�صاء �ملجل�ص من كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة حلركة 

حما�ص، و�ملوجودون يف قطاع غزة فقط، بعقد �جتماعات متو��صلة برئا�صة �لنائب �الأول 

�أع�صاء  من  توكيالً   35 على  �حل�صول  بعد  وذلك  بحر،  �أحمد  �لدكتور  �ملجل�ص  لرئي�ص 

�لرغم من  لعقد �جلل�صات. وعلى  �لقانوين  �لن�صاب  �لغربية، مما يوفر  �ل�صفة  �لكتلة يف 

د�صتورية  حول  قانونيني  بخب�ء  و��صتعانت  قانونية  مذكرة  �أعدت  حما�ص  حركة  �أن 

هذه  ترف�ص  �آخرين،  قانونيني  بخب�ء  م�صتعينة  �الأخرى،  �لكتل  �أن  �إال  �لتوكيالت،  هذه 

 .
39

�لتوكيالت وتعدُّها غري د�صتورية

قانونية  مدى  جبارين،  و�صامي  هنود  �أبو  ح�صني  �نظر:  �لتوكيالت  ب�صاأن  �لقانونية  �الآر�ء  على  لالطالع   
39

الربملاين،  بالعمل  املت�شلة  ال�شوؤون  يف  والإ�شالح  التغيري  كتلة  يف  زمالوؤهم  الأ�رشى  النواب  توكيالت 

 ،)2008 و�لديقر�طية،  �لعاملي  �حلو�ر  لتعميق  �لفل�صطينية  �ملبادرة  �هلل:  )ر�م  �لت�رشيعية  �لعملية  �صل�صلة 

�ص 31-4.
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�صموه  ما  و�لقطاع،  �ل�صفة  من  �الأخرى،  �لكتل  من  �ملجل�ص  �أع�صاء  �صّكل  �ملقابل،  يف 

“هيئة �لكتل �لبملانية”، و“�للجان �لبملانية”، و“جمموعات �لعمل”، و�أخذت جتتمع يف 

ر�م �هلل، م�صتبعدة كافة �الأع�صاء من كتلة حما�ص. وهكذ�، مل يعد �ملجل�ص �لت�رشيعي بعد 

�النق�صام جمل�صاً موحد�ً، و�إمنا �أ�صبح يعاين �زدو�جية غريبة، وال يعرتف كّل طرف فيها 

مبا ي�صدر عن �لطرف �الآخر من قر�ر�ت وتو�صيات وقو�نني. 

بهذه �ل�صيغة، يالحظ �أن كافة �أع�صاء �ملجل�ص يار�صون دور�ً ما يف �ل�صفة و�لقطاع، 

عب جل�صات �أو جلان، با�صتثناء نو�ب حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، حيث لي�ص لديهم 

�أن موظفي �ملجل�ص �لت�رشيعي  �إطار متثيلي يجمعهم �صوى �لكتلة �لبملانية، لدرجة  �أيّ 

يف ر�م �هلل منعو� بالقوة نو�ب حركة حما�ص من عقد جل�صة دعا �إليها رئي�ص �ملجل�ص عزيز 

 .
40

دويك بعد �الإفر�ج عنه من �صجون �الحتالل، بحجة �أن والية رئي�ص �ملجل�ص �نتهت

3. الدور الت�رشيعي:

�لر�صمية، م�صتند�ً  �ل�صحيفة  و�إ�صد�رها ون�رشها يف  �لقو�نني  �إقر�ر  �لطرفان  و��صل 

ما  ر�ف�صاً  نف�صه  �لوقت  ويف  �الأ�صا�صي،  �لقانون  يف  د�صتورية  ن�صو�ص  �إىل  منهما  كّل 

�لقو�نني  فيها  ُتن�رش  �لتي  �لر�صمية  �ل�صحيفة  �أن  �مللفت  ومن  �الآخر.  �لطرف  عن  ي�صدر 

حتمل �ال�صم نف�صه “�لوقائع �لفل�صطينية”، بالرغم من �الختالف �لكبري بينهما. 

بالقر�ء�ت  ويقرها  ويناق�صها  �لقو�نني  م�صاريع  ي�صتلم  غزة  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

طبعاً  باملر��صلة  �لوطنية،  �ل�صلطة  رئي�ص  �إىل  يحيلها  ثم  �لثالثة،  ورمبا  و�لثانية  �الأوىل 

فهي  ذلك،  بكل  تعرتف  ال  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  الأن  ونظر�ً  بينهما.  �لتو��صل  النقطاع 

�إىل  �ملجل�ص  ي�صتند  وبالتايل  �لت�رشيعي،  مر��صالت  على  ترد  وال  �لقو�نني  هذه  تهمل 

�ملادة رقم 41 من �لقانون �الأ�صا�صي �لتي تعدُّ �لقانون م�صدر�ً �إذ� مل ي�صادق عليه رئي�ص 

�ل�صلطة �لوطنية ومل يرد على �ملجل�ص �لت�رشيعي خالل ثالثني يوماً. بهذه �الآلية �أ�صدر 

وق�صائية  مالية  ق�صايا  تتناول   ،2010 وحتى   2006 منذ  قانوناً   22 �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 .
41

ووطنية و�أحو�ل �صخ�صية وغريها

القد�س العربي، 2010/3/2.  
40

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، اأربع �شنوات من العطاء رغم احل�شار )غزة: �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني،   
41

2010(، �ص 67.
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�إ�صد�ر  عبا�ص،  حممود  �لوطنية،  �ل�صلطة  رئي�ص  فيو��صل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أما 

�لتي  �الأ�صا�صي،  �لقانون  من   43 �ملادة  �إىل  م�صتند�ً  بقانون”،  “قر�ر  ب�صيغة  �لقو�نني 

ويف  �لتاأخري،  حتتمل  ال  �لتي  �ل�رشورة  حاالت  يف  �لقو�نني  �إ�صد�ر  حّق  �لرئي�ص  متنح 

يعار�ص  د�صتوري  ر�أي  وجود  من  وبالرغم  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  �نعقاد  �أدو�ر  غري 

�أن  �إال  �لتاأخري،  حتتمل  ال  �لتي  �ل�رشورة  حالة  وجود  �نتفاء  من  �نطالقاً  �الإجر�ء  هذ� 

�لقر�ر�ت  عدد  بلغ  حتى  �الآلية،  هذه  ي�صتخدم  ز�ل  ما  فتح،  كتلة  من  وبدعم  �لرئي�ص، 

. بهذه �ل�صورة، 
بقانون، �لتي �أ�صدرها �لرئي�ص حتى منت�صف �صنة 2013، زهاء 4276

و�لتي  بقانون،  و�لقر�ر�ت  �لرئا�صية  �ملر��صيم  عب  �لرئي�ص  �إىل  �لت�رشيع  �صلطة  �نتقلت 

يبدو  ال  �لذي  �الأمر  وهو  يعقدها،  جل�صة  �أول  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مو�فقة  تتطلب 

 .
43

ممكناً يف �الأفق �لقريب

�لتبير�ت  فيه  تتد�خل  �صائكاً،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �لو�صع  �أ�صبح  وهكذ�، 

�لقانونية باملو�قف �ل�صيا�صية، �الأمر �لذي دعا �لكثري من �ملر�كز �حلقوقية و�ملوؤ�ص�صات 

�الأهلية �إىل �ملطالبة بوقف �إ�صد�ر �لت�رشيعات يف ظّل �النق�صام، و�إعادة �لنظر فيما مّت من 

�الآليات  هذه  ت�صهم  ال  وحتى  �لفل�صطيني،  �لقانوين  �لو�صع  لت�صويب  �لت�رشيعات  هذه 

 .
44

�لت�رشيعية قي تكري�ص �النق�صام و�إطالة �أمده

�أر�ص �لو�قع، فاإن �لقو�نني �لتي  ولكن لالإن�صاف، وكما هو و��صح مما يجري على 

ت�صدر يف غزة، يتم عر�صها ومناق�صتها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي ومتر باالإجر�ء�ت �ملعروفة، 

�لقو�نني �لتي  �أما  �إليه.  �إحالتها  �لرئي�ص عليها بعد ثالثني يوماً من  �أ�صا�ص م�صادقة  على 

ت�صدر يف �ل�صفة �لغربية فال تتم مناق�صتها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إمنا ي�صدرها �لرئي�ص 

مبا�رشة ب�صيغة قر�ر بقانون.

معني �لبغوثي ومازن نور �لدين، دور �ملجل�ص �لت�رشيعي يف مكافحة �لف�صاد: هيئة �لكتل و�لقو�ئم وجمموعات   
42

�لعمل �لبملانية، �صل�صلة تقارير رقم 64، �أمان، ر�م �هلل، 2013، �ص 9-12، �نظر: 

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/1548.html

القرارات بقوانني ال�شادرة عن  لالطالع على �الآر�ء �لقانونية ب�صاأن �لقر�ر�ت بقانون �نظر: طارق طوقان،   
43

�حلو�ر  لتعميق  �لفل�صطينية  �ملبادرة  �هلل:  )ر�م  �لت�رشيعية  �لعملية  �صل�صلة  ال�رشورة،  حلالت  وفقاً  الرئي�س 

�لعاملي و�لديقر�طية، 2008(، �ص 52-32.

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، ورقة موقف: �ملركز يتحفظ على كل �لت�رشيعات �ل�صادرة يف ظل �النق�صام،   
44

www.pchrgaza.org/arabic/documents :2009/6/23، �نظر
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4. الدور الرقابي:

و�قت�رش  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  و�إطارين  حكومتني  وجود  ب�صبب  �الأمور  �ختلطت 

غزة،  حكومة  على  غزة  يف  حما�ص  حركة  من  �ملجل�ص  الأع�صاء  رقابي  دور  على  �الأمر 

يعد  مل  ذلك  غري  الأن  �ل�صفة،  حكومة  على  �ل�صفة  يف  �الأخرى  �لكتل  �أع�صاء  ورقابة 

يار�ص  لن  وبالتايل  �الآخر،  �لطرف  بحكومة  طرف  كّل  �عرت�ف  عدم  ب�صبب  ممكناً 

دور�ً رقابياً عليها. ومن هنا، مل تعد �لرقابة جدية، و�إمنا يغلب عليها طابع �الإجر�ء�ت 

فقط. �لعادية 

�أو �إجر�ء �لتعديل �لوز�ري، فاإن ذلك يتم يف �ل�صفة  ففيما يتعلق بت�صكيل �حلكومات 

مما  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  على  عر�صه  دون  فقط،  �لرئا�صي  �ملر�صوم  طريق  عن  �لغربية 

�إىل نظام رئا�صي  يعني �صلب �صالحيات �ملجل�ص وحتويل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني 

ب�صبب تغييب دور �ملجل�ص �لت�رشيعي وعدم عر�ص �لت�صكيل �لوز�ري عليه. بينما يتم يف 

قطاع غزة عن طريق منح �لثقة من قبل �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملوجود يف غزة، كما ح�صل 

و�لتعديل   ،
45

وزر�ء �صبعة  �صمل  �لذي   2011 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لوز�ري  �لتعديل  ب�صاأن 

 .
46ً

�لوز�ري �الأخري يف �آب/ �أغ�صط�ص 2012 �لذي �صمل �صبعة وزر�ء �أي�صا

مو�فقة  تتطلب  �لتي  �لعليا  �ملنا�صب  يف  �لتعيينات  ��صتمر�ر  �أي�صاً  �الأمر  هذ�  ي�صمل 

�لتعيينات يف �ل�صفة �لغربية مبر��صيم رئا�صية  �ملجل�ص �لت�رشيعي عليها، حيث تتم هذه 

فقط ومل تعر�ص على �ملجل�ص �لت�رشيعي، مثل تعيني رئي�ص هيئة مكافحة �لف�صاد رفيق 

�صمري  بعده  ومن  �لرب  �أبو  حممود  و�الإد�رية  �ملالية  �لرقابة  ديو�ن  ورئي�ص  �لنت�صة، 

مثل  غزة،  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  م�صادقة  بعد  ذلك  فيتم  غزة،  قطاع  يف  �أما  زنيد.  �أبو 

�مل�صادقة على تعيني �لنائب �لعام �إ�صماعيل جب، ورئي�ص ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية 

 .
47

�إ�صماعيل حمفوظ

وفيما يتعلق باملو�زنة �لعامة، ت�صع حكومة �ل�صفة �لغربية �ملو�زنة �ل�صنوية وترفعها 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  على  عر�صها  دون  رئا�صي  مبر�صوم  يقرها  �لذي  �لرئي�ص  �إىل 

القد�س العربي، 2011/3/10.  
45

القد�س، 2012/9/2.  
46

فل�شطني، 2012/10/10.  
47
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�ل�صنة  لهذه  �ملو�زنة  �عتماد  عدم  �إىل  �لرئي�ص  دعت  �لبملانية  �لكتل  هيئة  �أن  لدرجة 

(2013)، و�لتي تبلغ 3.8 مليار دوالر، ب�صبب عدم عر�صها عليها، �إال �أن ذلك مل يكن له 

 .
48

�أّي تاأثري، ومتت �مل�صادقة على �ملو�زنة ب�صورة طبيعية

على  �ل�صنوية  مو�زنتها  فتعر�ص  حما�ص،  حكومة  وهي  �حلكومة،  فاإن  غزة،  يف  �أما 

كما  هادئة،  نقا�صات  بعد  م�صادقته  على  وحت�صل  غزة،  يف  �ملوجود  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 .
49

ح�صل ب�صاأن مو�زنة �صنة 2013 �لتي تبلغ 900 مليون دوالر فقط

تتعلق  مهمة  ملفات  على  �لعثور  �ل�صهل  من  لي�ص  “�لهادئ”،  �لرقابي  �لدور  ظّل  ويف 

مدى  ومقيا�ص  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �ملجل�ص”  “طريف  قبل  من  �لرقابة  �أدو�ت  با�صتخد�م 

تاأثريها على �أد�ء �حلكومة. 

لتق�صي �حلقائق حول  �لعمل جلنة برملانية  �لغربية مثالً، �صكلت جلان  �ل�صفة  ففي 

ف�صاد مايل و�إد�ري يف �لقطاع �ل�صحي. وبعد �لتحقيق طالبت �للجنة باإقالة وزير �ل�صحة 

ورئي�ص �ملجل�ص �لطبي، �إال �أن �لوزير رف�ص �لقر�ر على �أ�صا�ص �أن �للجنة غري قانونية وال 

 .
50

متثل �ملجل�ص، و�نتهى �الأمر دون �صيء

ولهذ�، ترى �لتقارير �لقانونية �أن جلان �لعمل، وعددها �صّت جلان، و�لتي مّت ت�صكيلها 

�ملطلوب  دورها  متار�ص  ومل  �الإن�صان،  حقوق  �نتهاكات  يف  حتقق  مل  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

على �لرغم من حدوث �نتهاكات عديدة حلقوق �الإن�صان، مثل �حلق يف �حلياة، و�ل�صالمة 

على  �حلرية  من  �لتع�صفي  و�حلرمان  �ملعاملة،  و�صوء  للتعذيب،  و�لتعر�ص  �جل�صدية، 

�حلريات  على  و�العتد�ء  �لعمومية،  �لوظيفة  من  و�لف�صل  �ل�صيا�صي،  �النتماء  خلفية 

يف  و�حلق  �جلمعيات،  تكوين  يف  كاحلق  �الأ�صا�صية  �حلقوق  على  و�لت�صييق  �الإعالمية، 

 .
51

�لتنقل و�لتجمع �ل�صلمي

احلياة اجلديدة، 2013/3/29.  
48

احلياة، 2013/1/1.  
49

احلياة اجلديدة، 2011/6/10.  
50

�هلل:  )ر�م   2012 لعام  ع�رش  الثامن  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل(،  )ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
51

ديو�ن �ملظامل، 2013(، �ص 191-190.
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 .
52

�أما يف قطاع غزة، فقد مّت ��صتجو�ب وزير �القت�صاد حول �إ�رش�ب �ملخابز يف غزة

ومن   .
53

معهم �لتحقيق  �أثناء  يف  موقوفني  وفاة  تكر�ر  حول  �لد�خلية  وزير  و��صتجو�ب 

�ملالحظ �أنه بعد �إجابات �لوزر�ء �نتهى مفعول �ال�صتجو�ب بهدوء. 

�إىل  �الإ�صارة  من  باأ�ص  ال  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  من  �ل�صالحيات  �صحب  �صياق  ويف 

مو�صوع �خلالف بني �لرئي�ص حممود عبا�ص وحممد دحالن، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لبملانية  �حل�صانة  نزع  لدرجة  �خلالف  هذ�  تطور  حيث  فتح،  حركة  يف  و�لقيادي 

ثار جدل قانوين حول نزع  �لنز�ع وتطور�ته، فقد  �أ�صباب هذ�  عن  عن دحالن. وبعيد�ً 

�لثاين  �لنائب  �جلدل  هذ�  وخل�ص  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �أع�صاء  عن  �لبملانية  �حل�صانة 

لرئي�ص �ملجل�ص ح�صن خري�صة �لذي �أ�صار �إىل �أن مر�صوم �لرئي�ص غري قانوين، الأن نزع 

�حل�صانة يحتاج �إىل �إجر�ء�ت ينظمها �لقانون �الأ�صا�صي و�لنظام �لد�خلي للمجل�ص، وهي 

تتم بني �لنيابة �لعامة و�ملجل�ص نف�صه، وهو فقط �صاحب �لقر�ر يف هذ� �ل�صاأن ولي�ص الأحد 

 .
54

غريه �أّي �صالحيات يف ذلك

�أد�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لثاين ك�صلطة  �أنه من �ل�صعب �حلديث عن  يت�صح مما �صبق 

وو�جه  عميق،  و�إد�ري  �صيا�صي  النق�صام  �ملجل�ص  تعر�ص  فقد  بذ�تها.  قائمة  ت�رشيعية 

و�لن�صو�ص  �ل�صيا�صية  �لتجاذبات  فيه  و�ختلطت  ج�صيمة،  وخارجية  د�خلية  حتديات 

تعر�ص  �لرقابة �حلقيقية.  وُغيّبت  �ملوحد  �لت�رشيع  �ملجل�ص غاب  هذ�  ظّل  �لقانونية. ويف 

وو�جه  �ل�صجون،  يف  �أع�صائه  ثلث  غيّبت  �إ�رش�ئيلية  لهجمة  �لثاين  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

ح�صار�ً دولياً حرمه من مكانته بني برملانات �لعامل. ويف ظّل هذ� �لو�صع غالت �ل�صلطة 

وجتمعت  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ح�صاب  على  �لت�رشيعية  �صالحياتها  يف  �لتنفيذية 

�ل�صالحيات �لت�رشيعية و�لتنفيذية بيد رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية.

لي�ص من �ل�صهل �لبحث عن جناحات للمجل�ص �لثاين يف �صنة و�حدة من عدم �ال�صتقر�ر 

�أن  �ملو�صوعي  من  لي�ص  نف�صه،  �لوقت  ويف  �لكامل.  �لتعطيل  من  تالية  �صنو�ت  ويف 

ينح�رش �حلديث عن �لف�صل، الأن �ملجل�ص مل ياأخذ فر�صته، والأن �لتحديات �لفل�صطينية 

الد�شتور، 2008/3/28.  
52

الد�شتور، 2008/7/4.  
53

احلياة اجلديدة، 2012/1/16.  
54
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و�الإ�رش�ئيلية �لتي مّر بها، كانت �أكب من �ملو�جهة. ولذ� فاإن �حلديث عن جتربة �ملجل�ص 

�ل�صيا�صية  �لفل�صطينية  �مل�صرية  �إىل �حلديث عن  �أقرب  �أن يكون  �لثاين ينبغي  �لت�رشيعي 

�ملرتبكة، ولي�ص �إىل �لتجربة �لبملانية و�لن�صو�ص �لقانونية. 

خال�شة:

�ملجل�ص  يثلها  �لتي  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  م�صرية  �لف�صل  هذ�  تناول 

�لت�رشيعي. لقد كان و��صحاً �أن هذه �مل�صرية مل جت�صد �صلطة ت�رشيعية ذ�ت مكانة ر��صخة 

يف نظام �صيا�صي وليد. كما كان و��صحاً �أن هذه �مل�صرية �لتي متتد 18 �صنة كانت متعرثة. 

ذلك �أن حم�صلة �لعمل �لبملاين على مدى 18 �صنة مل تكن كافية، ال على �صعيد �لت�رشيع، 

وال �لرقابة، وال �لتحول �لديوقر�طي، وال �لتحرر �لوطني.

بالتاأكيد مل تكن �لتجربة كلها ف�صالً، و�إمنا حققت بع�ص �لنجاح �ملتو��صع على �صعيد 

�لت�رشيع و�لبناء �ملوؤ�ص�صي، �إال �أن �ملح�صلة �لنهائية بعد 18 �صنة مل تكن مر�صية لل�صعب 

�ل�صعب  ين�صده  �لذي  �لكيان  عن  ف�صالً  �ملن�صودة،  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  عن  �لفل�صطيني 

�لفل�صطيني، وهو �لدولة �مل�صتقلة و�لنظام �لديوقر�طي.

وبالتاأكيد مل ي�صل �ملجل�ص �لت�رشيعي وحده �إىل هذه �لنتيجة، و�إمنا قد تكون �ل�صلطة 

و�النق�صام،  و�لرت�جع  �لف�صل  حالة  بعد  �ملجهول  مرحلة  دخلت  برمتها،  �لفل�صطينية 

و�لف�صائل،  �الأخرى،  �ل�صلطات  طالت  و�إمنا  �لت�رشيعية،  �ل�صلطة  على  تقت�رش  مل  �لتي 

كانت  �لتي  �لتحرير  منظمة  وحتى  �الأمنية،  و�الأجهزة  �ملدين،  و�جلهاز  و�ملوؤ�ص�صات، 

ت�صتدعي موؤ�ص�صاتها حيناً وُتغيب �أحياناً. 

كانت  و�إمنا  جرى،  ما  م�صوؤولية  وحده  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يتحمل  ال  وبالتاأكيد 

�أ�صباب خارجة  �أن هناك  �مل�صوؤولية متعددة يتحمل كّل طرف فيها جانباً منها. فال �صّك 

�إر�دة �ملجل�ص �لت�رشيعي نف�صه، ك�صيا�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وخ�صو�صاً جتاه  عن 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لثاين. ولكن هناك �أ�صباباً �صنعتها �لتجربة �حلديثة لل�صلطة، وتد�خل 

من  �ل�صلطة  ورثتها  عو�مل  هناك  �أن  كما  �لديوقر�طي.  بالبناء  �لوطني  �لعمل  فيها 

مرحلة �لثورة �لتي مل يكن يحكمها قانون د�خلي، كا�صتهتار �ل�صلطة �لتنفيذية باملجل�ص 

�لت�رشيعي. وبالتاأكيد يعود هذ� �لتعرث الأ�صباب تتعلق بالعقلية �حلزبية �لتي، يف حلظة ما، 
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ُتغلّب �مل�صلحة �حلزبية على �مل�صلحة �لوطنية، وتتخلى فيها عن كّل مبادئ �لديوقر�طية 

كالتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة ودورية �النتخابات وغريها.

مل يثل �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 18 �صنة �صلطة ت�رشيعية متكاملة. ففي �ل�صنو�ت �لع�رش 

�لتي  �الأمامية  �جلبهة  �أع�صاوؤه  يثل  �لذي  �لو�حد،  �حلزب  برملان  �ملجل�ص  عك�ص  �الأوىل 

�لتالية  �ل�صنو�ت  ويف  كبري.  وهو  �لف�صل،  تتحمل  بينما  متو��صع،  وهو  �لنجاح،  حت�صد 

�الأغلبية،  دور  �ملعار�صة  فيها  عّطلت  �صيا�صية”،  “ثكنة  �إىل  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  حتولت 

وت�صاعد فيها �ال�صطفاف �حلزبي، حتى حتول �لرت��صق �ل�صيا�صي �إىل مو�جهة د�مية، ثم 

�نق�صام موؤمل طال كّل �صيء، مبا يف ذلك �ل�صلطة �لت�رشيعية �لتي �نق�صمت فيها �ملوؤ�ص�صة 

بناء على �جلغر�فيا، و�أ�صبح من �ل�صعب فيها فرز �لنجاح عن �لف�صل. 

حول  تو�صية  من  �أف�صل  فلي�ص  تو�صية،  يقدم  �أن  �لكتاب  من  �لف�صل  لهذ�  كان  �إن 

�أي ال بّد من م�صاحلة وطنية  �لوطني.  �لتحرر  �أجل حتقيق  �لد�خلي من  �لبناء  تر�صيخ 

حقيقية تت�صمن قر�ر�ت موؤملة. وحتى ال ي�صبح �حلديث عن �مل�صاحلة �لوطنية جمرد 

مر�جعة  وقفة  من  �لفل�صطينية  للف�صائل  بّد  فال  و�الأيام،  �الأحد�ث  ت�صتهلكه  �صعار 

�الحتالل  ودحر  و�لتحرير  بالثو�بت  �ملتعلق  �لوطني  �ملوقف  ت�صمل  للذ�ت،  وحما�صبة 

و�إقامة �لدولة، وت�صمل �أي�صاً �لبناء �لد�خلي �ملتعلق ب�صيادة �لقانون وبناء �ملوؤ�ص�صات، 

�ل�رشعية  عودة  من  بّد  ال  �أي  �النتخابات.  نتائج  و�حرت�م  لل�صلطة  �ل�صلمي  و�لتد�ول 

�النتخابية، وملّ �صمل �ملجل�ص �لت�رشيعي، وت�صكيل حكومة و�حدة تعك�ص تطبيقاً فعلياً 

�إنهاء  �لكبري وهو:  �لتحدي  �لبو�صلة نحو  بّد بعدها من توجيه  لنتائج �النتخابات. وال 

�الحتالل وحترير �لوطن.


