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املقدمة

�لت�رشيعية  هي،  �أنو�ع  ثالثة  �إىل  �ل�صي�دة  ذ�ت  �حلكم  �أنظمة  يف  �ل�صلطة  تنق�صم 

و�لتنفيذية و�لق�سائية. وُيناط بال�سلطة �لت�رشيعية يف هذ� �لإطار عدد من �ملهام �أبرزها: 

�قرت�ح �لقو�نني، ومن�ق�صة �ل�صي��ص�ت، وحم��صبة �حلكوم�ت. غري �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�ل�صلطة  �لإ�رش�ئيلي  فيه� �لحتالل  يمُعّد  “حكمً� ذ�تيً� حمدود�ً” تع�ي�ص ظروفً�  بو�صفه� 

�لفعلية �لأوىل على �لأر�ص، ومن هن� تبقى �ل�صلطة �لفل�صطينية كي�نً� منقو�ص �ل�صي�دة.

له�  م�ص�ألة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  تن�ول جتربة  ف�إن  ذلك  من  �لرغم  وعلى 

�لنتق�ل  حم�ولة  جت�صد  �لفل�صطينية  �لتجربة  من  جزء�ً  كونه�  �أوله�  �ملربر�ت،  من  عدد 

�لدولة”، ومن ثم كونه� جتربة يكن �ل�صتف�دة من �صلبي�ته�  “طريق  “�لثورة” �إىل  من 

و�إيج�بي�ته� م�صتقباًل يف ح�ل قي�م �لدولة �لفل�صطينية ذ�ت �ل�صي�دة.

و�نطالقً� من �أهمية �ملو�صوع �خت�ر ق�صم �ملعلوم�ت و�لأر�صيف يف مركز �لزيتونة 

للدر��ص�ت و�ل�صت�ص�ر�ت �أن يتن�ول يف �لتقرير �لر�بع ع�رش من �صل�صلة تق�رير �ملعلوم�ت 

�لتجربة �لت�رشيعية �لفل�صطينية ممثلًة ب�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. وي�صلط هذ� �لتقرير 

�ل�صوء على ت�أ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة، وهيكلية ونظ�م 

ومه�م �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ح�صب �لق�نون �لأ�ص��صي �لفل�صطيني، كم� يعر�ص 

ذ�ت  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وموؤ�ص�ص�ت  �ملجل�ص  بني  و�لدور  �لعالقة  لإ�صك�لية 

�لعالقة. ومن ثم يتن�ول �لتقرير و�قع جتربة �ملجل�ص �لت�رشيعي �لأوىل 1996-2006، كم� 

يعر�ص لتجربة �ملجل�ص �لت�رشيعي �لث�ين �لتي بد�أت يف �صنة 2006، حني ح�زت حركة 

حم��ص على �أغلبية مق�عد �ملجل�ص. ومن ثم يتن�ول �لدور �لإ�رش�ئيلي يف تعطيل دور 

�ملجل�ص �لت�رشيعي و�عتق�له� لع�رش�ت �لنو�ب �ملح�صوبني على حم��ص، وعلى ر�أ�صهم 

�ملر��صيم  �أثر  عن  للحديث  ينتقل  ثم  دويك.  عزيز  �ملنتخب  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص 

�إثر �صيطرة حم��ص على قط�ع غزة يف منت�صف  �لفل�صطيني  �لرئ��صية وو�قع �لنق�ص�م 

�صوء  يف  �لنتخ�ب�ت  ملف  يتن�ول  و�أخري�ً  �ملجل�ص،  وف�علية  دور  على   ،2007 �صنة 

حو�ر�ت �مل�ص�حلة �لفل�صطينية.



VeryPDF Demo

تقرير معلوم�ت

6

اأواًل: تاأ�ضي�س ال�ضلطة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة

1. بناء موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الفل�ضطينية:

تكونت �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، مبوجب �تف�ق �أو�صلو �لذي وقعته “�إ�رش�ئيل” 

ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صنة 1993، لتكون �أد�ة موؤقتة للحكم �لذ�تي للفل�صطينيني 

�ملجل�ص  قر�ر  �صدر   1993/10/12 ويف   .
1
غزة وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لق�طنني 

�ملركزي �لفل�صطيني بت�صكل �ل�صلطة �لوطنية خالل دورة �نعق�ده يف تون�ص؛ وج�ء يف 

�لقر�ر:

جمل�ص  بت�صكيل  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  تكلف  اأواًل: 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف �ملرحلة �لنتق�لية من عدد من �أع�ص�ء �للجنة 

�لتنفيذية، وعدد من �صخ�صي�ت �لد�خل و�خل�رج.

ثانياً: يكون ي��رش عرف�ت رئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

.
2
رئي�صً� ملجل�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية

�أجرى �لفل�صطينيون �نتخ�ب�تهم �لع�مة �لأوىل يف 1996/1/20، و�أ�صبحت �ملوؤ�ص�صة 

�ل�صلطة  �أ�صبحت  فيم�  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  ب�ملجل�ص  تمُعرف  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �صكل  وهكذ�،  �حلكومة.  �أو  �لوزر�ء  مبجل�ص  تمُعرف  �لتنفيذية 

و�ملوؤ�ص�ص�ت  و�لوز�ر�ت  �لق�ص�ئية،  و�ل�صلطة  �لوز�ري،  و�ملجل�ص  �ل�صلطة،  ورئ��صة 

�لع�ملة �لأخرى، �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

�أي�ر/  يف  �لق�هرة  ب�تف�ق  �بتد�ًء  “�إ�رش�ئيل”،  مع  وقعت  �لتي  �لتف�قي�ت  وحددت 

جم�لت  �إىل  ب�لإ�ص�فة  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لأولية  و�ل�صالحي�ت  �لبنية   ،1994 م�يو 

قبل �حلكم  �ل�صلطة من  �إىل هذه  �لفور  نقله� على  �صيتم  �لتي ك�ن  �لوظيفية  �مل�صوؤولية 

يطلق  و�لتي  ط�ب�  �تف�قية  �أم�  غزة.  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لإ�رش�ئيلي  �لع�صكري 

عليه� ��صم �أو�صلو2، �ملربمة بني منظمة �لتحرير و“�إ�رش�ئيل”، و�ملوقعة يف و��صنطن يف 
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�أن  �صبق  �لتي  �مل�صوؤولي�ت  يتوىل  فل�صطيني”  “جمل�ص  لإق�مة  دعت  فقد   ،1995/9/28

نقله� من �حلكم  يتم  م�صوؤولي�ت جديدة  �إىل  �إ�ص�فة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إىل  نقله�  مت 

.
3
�لع�صكري �إليه�

ويف تقييم ع�م لتف�ق�ت �أو�صلو �لتي �أنتجت �ل�صلطة �لفل�صطينية وموؤ�ص�ص�ته�، نورد 

فيم� يلي �قتب��صً� من كت�ب للمفكر �لفل�صطيني �إدو�رد �صعيد يقيم فيه هذه �لتف�قي�ت، 

:
4
وهو تقييم يتفق عليه معظم �ملت�بعني مل�صرية �لت�صوية بعد 17 ع�مً� من بدئه�

وفل�صطني  �إ�رش�ئيل  بني  لل�صالم  �لوحيد  �ل�صكل  �أن  عندي  �صك  ول 

ميز�ت  على  حت�صل  �أن  لإ�رش�ئيل  يكن  ل  �إذ  �لتك�فوؤ،  على  يقوم  �أن  يجب 

�حلقيقي  �ل�صي��صي  و�ل�صتقالل  �لأر�صي  و�لتو��صل  و�لأمن  �ل�صي�دة  مثل 

وتقرير �مل�صري �لوطني، فيم� ل يح�صل �لفل�صطينيون على �أي �صيء من ذلك. 

�أو�صلو لل�صالم.  ف�ل�صالم يكون بني �لأند�د، وهذ� ب�ل�صبط م� ينق�ص عملية 

وكل م� على �ملرء �أن يفعله ليتحقق من ذلك هو �أن ينظر �إىل �لن�صو�ص ذ�ته�، 

�لتحرير  منظمة  �أن  �ملفرت�صة، حيث جند  “�لعرت�ف” �ملتب�دل  بر�ص�ئل  بدء�ً 

من  تعرف  مل  �صيغة  –وهي  �لوجود  يف  �إ�رش�ئيل  بحق  �عرتفت  �لفل�صطينية 

�لعنف، وتعهدت عمومً�  �لعريف- وتخلت عن  �أو  �لدويل  �لق�نون  قبل يف 

ممثِّلة  �لتحرير  مبنظمة  ب�لعرت�ف  �إ�رش�ئيل  �كتفت  فيم�  �ل�صلوك”،  بـ“ح�صن 

لل�صعب �لفل�صطيني، وهو �صكل حمدود مت�مً� من �لعرت�ف. �إ�ص�فة �إىل ذلك 

�إ�ص�رة  �أي  �لتي تبعت ذلك  �لن�صو�ص  ف�إنن� ل جند يف مئ�ت �ل�صفح�ت من 

يف  �صت�صحب  �إ�رش�ئيل  �أن  �أو  �ل�صي�دة  على  �صيح�صلون  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل 

�صكل ك�مل قو�ت �لحتالل و�مل�صتوطن�ت. و�لو�قع، كم� �أكرر منذ �صهور 

طويلة، �أن �تف�ق�ت �أو�صلو �صممت ل�صم�ن خ�صوع �لفل�صطينيني وتبعيتهم 

على �ملدى �ملنظور.
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اأ. ال�ضلطة التنفيذية:

تت�ألف �ل�صلطة �لتنفيذية من موؤ�ص�صة �لرئ��صة و�لأجهزة �لت�بعة له�، ومن �حلكومة، 

رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث  قبل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئي�ص  عرف�ت،  ي��رش  ك�ن  حيث 

. و��صرتطت خريطة 
5
�لوزر�ء يقوم ب�أعم�ل رئي�ص �حلكومة وير�أ�ص �لجتم�ع�ت �لوز�رية

 ،2003 �أبريل  ني�ص�ن/  يف  �لدولية  �لرب�عية  �أع�ص�ء  وب�قي  �أمريك�  تبنته�  �لتي  �لطريق، 

و��صتحد�ث  �لفل�صطينية،  �لقي�دة  يف  تغيري  �إحد�ث  �رشورة  �لفل�صطيني  �جل�نب  على 

من�صب رئي�ص �لوزر�ء؛ لكي يتمكن من تنفيذ �للتز�م�ت �لأمنية �ملطلوبة من �ل�صلطة 

. عنده� �أمُجرب عرف�ت، على �إدخ�ل تعديالت على بنية �لنظ�م 
6
مبوجب �خلريطة ذ�ته�

�ل�صي��صي �لفل�صطيني، ك�ن من بينه� ��صتحد�ث من�صب رئي�ص للوزر�ء، و�لتخلي عن 

بع�ص �صالحي�ته، و�ختري �آنذ�ك حممود عب��ص رئي�صً� للوزر�ء. ويمُعّد جمل�ص �لوزر�ء �لأد�ة 

�لتنفيذية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية مل� يتخذ من قر�ر�ت، وم� يتم �لتو�صل �إليه من �تف�ق�ت، 

وتخت�ص بت�صيري �أمور �حلكم �لذ�تي يف من�طق �ل�صلطة. كم� ت�صم �ل�صلطة �لعديد من 

�لأجهزة �لأمنية، من �أهمه� قو�ت �أمن �لرئ��صة �لت�بعة لرئي�ص �ل�صلطة، وقو�ت �لأمن 

.
7
�لوق�ئي و�لعديد من �لأجهزة �لأمنية و�ل�صتخب�ر�تية �لأخرى

ب. ال�ضلطة الت�ضريعية:

ذ�ت  �مل�صتقلة  �لدول  يف  �لربمل�ن  �أو  �لت�رشيعية  �لهيئة  مبث�بة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يمُعّد 

�ل�صي�دة. وي�ر�ص �ملجل�ص مه�مه �لتي �أوكله� �إليه �لق�نون �لأ�ص��صي �لفل�صطيني، خ��صة 

�لثقة  مبنح  يقوم  حيث  �لر�صمية؛  وموؤ�ص�ص�ته�  �حلكومة  �أعم�ل  على  �لرق�بة  جم�ل  يف 

و�لتف�قي�ت  �خلطط  ومر�جعة  لل�صلطة  �لع�مة  �ل�صي��صة  و�صع  يف  وي�ص�رك  وحجبه�، 

و�إقر�ره�. ويمُفرت�ص �أن يلعب �ملجل�ص، دور�ً �صي��صيً� من قبيل: بحث �لو�صع �ل�صي��صي 

ب�صورة ع�مة، و�لدف�ع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ودعم جهود �ل�صلطة �لتنفيذية 

.
8
و�ملف�و�ص �لفل�صطيني، و�إطالق �رش�ح �لأ�رشى من �ل�صجون �لإ�رش�ئيلية
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وترتكز مه�م �ملجل�ص �لت�رشيعي على:

و�صي�دة  �صلطة  �إر�ص�ء  طريق  على  فل�صطني،  يف  �لق�نوين  �لنظ�م  وتوحيد  بن�ء   .1

�لق�نون.

�لت�أكيد على مبد�أ �لف�صل بني �ل�صلط�ت و�حرت�م �صي�دة �لق�نون، وم�ص�ءلة �لوزر�ء   .2

و�مل�صوؤولني ومر�قبة �أد�ء �ل�صلطة �لتنفيذية.

تعزيز �لديقر�طية وبن�ء قو�عده�، بهدف تكري�ص �لتق�ليد �لربمل�نية يف �ملجتمع   .3

�لفل�صطيني، و�إ�رش�ك قط�ع�ت �أو�صع من �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لقر�ر. 

و�لأهد�ف  �لفل�صطينية  �ل�صي��صية  للمو�قف  ودويل  عربي  دعم  �أو�صع  ح�صد   .4

�لفل�صطينية  �لدولة  و�إق�مة  �لعودة  �إنه�ء �لحتالل وحق  �لوطنية، ويف مقدمته� 

�مل�صتقلة.

بذل �جلهود على �مل�صتوى �لد�خلي وعلى �صعيد عملية �ل�صالم و�ملف�و�ص�ت،   .5

.
9
عرب �للج�ن �ل�صي��صية �ملتخ�ص�صة �لت�بعة له

الت�ضويت على الثقة10:

�أول  تقديهم يف  يتم  �لوزر�ء،  �أع�ص�ء جمل�ص  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  �ختي�ر  بعد  	•
جل�صة يعقده� �ملجل�ص للت�صويت على �لثقة بهم، وذلك بعد �ل�صتم�ع و�لنته�ء 

من من�ق�صة �لبي�ن �لوز�ري �لذي يحدد برن�مج و�صي��صة �حلكومة.

يف ح�ل قي�م �لأغلبية �ملطلقة للمجل�ص بحجب �لثقة عن �أع�ص�ء جمل�ص �لوزر�ء،  	•
�أو عن و�حد �أو �أكرث منهم، يقدم رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية بدياًل يف �جلل�صة �لت�لية، 

على �أن ل يتج�وز موعده� �أ�صبوعني من ت�ريخ �جلل�صة �لأوىل.

عند �إجر�ء تعديل وز�ري �أو �إ�ص�فة �أحد �لوزر�ء �أو ملء �ل�ص�غر لأي �صبب ك�ن،  	•
�لثقة  للت�صويت على  يعقده�  �أول جل�صة  للمجل�ص يف  �لوزر�ء �جلدد  يتم تقدمي 

بهم.

من  به  �لثقة  على  �حل�صول  بعد  �إل  مه�م  �أية  مم�ر�صة  �لوزر�ء  من  لأي  يجوز  ل  	•
�ملجل�ص.
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ج. ال�ضلطة الق�ضائية:

�لغربية  �ل�صفة  يف  منه�ر�ً  ق�ص�ئيً�  نظ�مً�  ت�أ�صي�صه�  لدى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ورثت 

وقط�ع غزة؛ ذلك �أن �لبنى �لق�نونية �لفل�صطينية �لتي عملت قبل �صنة 1967 تدهورت 

خالل �لحتالل �لإ�رش�ئيلي �لطويل �إىل درجة �أن �لنظ�م �لق�ص�ئي فقد �لر�أ�ص و�لروح. 

�لثوري  �لق�ص�ء  نظ�م  يرتكز على  نظ�م حم�كم جديد  �صببً� لدخول  �ل�صلطة  قي�م  وك�ن 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لع�ملة  �ملح�كم  نظم  عدد  جعل  مم�   ،1979 ل�صنة  �لتحرير  ملنظمة 

على  و�جلن�ئية  �ملدنية  للمح�كم  منف�صلني  نظ�مني  خم�صة،  �إىل  ي�صل  غزة  وقط�ع 

م�صتوى �لق�ص�ء و�ملنطقة و�ل�صتئن�ف يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة، وحم�كم �ل�رشيعة 

حم�كم  عن  ف�صاًل  �لدولة؛  �أمن  وحم�كم  �لفل�صطينية،  �لع�صكرية  و�ملح�كم  �لإ�صالمية، 

. وقد ت�أ�ص�ص جمل�ص للق�ص�ء �لأعلى مبوجب �لقر�ر �ل�ص�در عن رئي�ص 
11

�لأمن �لإ�رش�ئيلية

.
�ل�صلطة �لفل�صطينية يف حزير�ن/ يونيو 122000

2. املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية يف القانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني:

منه،   34 �مل�دة  2003، يف  �صنة  تعديله يف  قبل  �لفل�صطيني  �لأ�ص��صي  �لق�نون  ن�ص 

على �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني هو �ل�صلطة �لت�رشيعية �ملنتخبة، ومب� ل يتع�ر�ص 

نظ�مه  يف  �ملبني  �لوجه  على  و�لرق�بية  �لت�رشيعية  مه�مه  يتوىل  �لق�نون  هذ�  �أحك�م  مع 

�لد�خلي، حيث تكون مدة هذ� �ملجل�ص هي �ملرحلة �لنتق�لية. وبح�صب �مل�دة 35، 

�لق�نون  حدد  بينم�   ،
13

للق�نون وفقً�  منتخبً�  ع�صو�ً   88 من  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يت�ألف 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أن مدة  منه، على   47 �مل�دة  2003/3/18، يف  �ملعدل يف  �لأ�ص��صي 

.
14

�أربع �صنو�ت تبد�أ من ت�ريخ �نتخ�به على �أن جتري �لنتخ�ب�ت مرة كل �أربع �صنو�ت

�إ�صد�ر  �صالحية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص   1995 �صنة  �ملرحلية”  “�لتف�قية  ومنحت 

تنقل  مل  �لتي  تلك  منه�  يمُ�صتثنى  و�مل�صوؤولي�ت،  �ملج�لت  بكل  تتعلق  �أولية  ت�رشيع�ت 

�إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية. وحظرت �لتف�قية على �ملجل�ص �لت�رشيعي �إ�صد�ر ت�رشيع�ت ل 

تتفق مع بنود �لتف�قي�ت �لفل�صطينية - �لإ�رش�ئيلية �ملختلفة �أو تلغي �لقو�نني و�لأو�مر 

.
15

�لع�صكرية �ل�ص�رية �ملفعول
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اأ. ت�ضكيل املجل�س الت�ضريعي الفل�ضطيني:

1. هيئة مكتب الرئا�ضة:

تتكون هيئة �ملكتب من رئي�ص ون�ئبني للرئي�ص و�أمني لل�رش. ويثل �لرئي�ص �ملجل�ص، 

ويتكلم ب��صمه، ويح�فظ على نظ�مه، كم� يفتتح جل�ص�ت �ملجل�ص ويمُعلن عن �نته�ئه�، 

مو�صوع  يحدد  �أن  وله  �ملجل�ص،  يف  �لد�ئرة  �ملن�ق�ص�ت  و�إد�رة  �صبط  �صالحية  وله 

�لبحث، وللرئي�ص �حلق يف �أن ي�صرتك يف من�ق�ص�ت �ملجل�ص، ويف هذه �حل�لة عليه �أن 

�أن تنتهي �ملن�ق�صة �لتي �ص�رك فيه�.  �إل بعد  �إليه  �لرئ��صة، ول يعود  يتخلى عن كر�صي 

�أم� �لن�ئب �لأول، فيتوىل مهمة رئ��صة �ملجل�ص يف ح�ل غي�ب �لرئي�ص �أو ��صرت�كه يف 

�لرئي�ص  غي�ب  �ملجل�ص يف ح�لة  رئ��صة  �لث�ين  �لن�ئب  يتوىل  بينم�  �ملجل�ص.  من�ق�ص�ت 

ون�ئبه �أو ��صرت�كهم� يف �ملن�ق�ص�ت. ويقوم �أمني �ل�رش ب�لإ�رش�ف على �ل�صوؤون �لد�خلية 

.
16

يف �ملجل�ص

2. االأمانة العامة للمجل�س:

تقوم  �ملجل�ص،  �رش  �أمني  ير�أ�صه�  ع�مة  �أم�نة  �ملجل�ص،  رئ��صة  مكتب  هيئة  تعني 

و�لعالق�ت  و�لإعالمية  و�لق�نونية  و�مل�لية  �لإد�رية  �ل�صوؤون  جميع  على  ب�لإ�رش�ف 

بتبليغها  و�لقيام  �ملجل�س  قر�ر�ت  تنفيذ  مهام  بها  وُيناط  و�لربوتوكول،  �لعامة 

�ملجل�ص  بجل�ص�ت  تتعلق  �لتي  �لوث�ئق  وحفظ  �صبط  تتوىل  كم�  �ملعنية،  للجه�ت 

.
17

و�جتم�ع�ته

ب. االنتخابات الداخلية:

جتري �لع�دة �أن يقوم �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�نتخ�ب مكتب هيئة �لرئ��صة يف �جلل�صة 

�لأوىل من بد�ية كل دورة برمل�نية، وتتم عملية �نتخ�ب مكتب هيئة �لرئ��صة ب�لقرت�ع 

�ل�رشي، يتبعه� �نتخ�ب رئي�ص �ملجل�ص، ثم �لن�ئب �لأول للرئي�ص، ف�لن�ئب �لث�ين، ثم 

.
18

�أمني �رش �ملجل�ص



VeryPDF Demo

تقرير معلوم�ت

12

ج. اآلية عمل املجل�س:

�أ�صهر، حيث  �صنوية تمُق�صم �إىل فرتتني، مدة كل منه� �أربعة  دورة  �ملجل�ص  •	يعقد 
تبد�أ �لفرتة �لأوىل يف �لأ�صبوع �لأول من �صهر �آذ�ر/ م�ر�ص، و�لث�نية يف �لأ�صبوع 

�لأول من �صهر �أيلول/ �صبتمرب. وقد يدعو رئي�ص �ملجل�ص �إىل جل�صة ��صتثن�ئية بن�ًء 

على طلب جمل�ص �لوزر�ء �أو ربع عدد �أع�ص�ء �ملجل�ص. ويتم يف بد�ية كل دورة 

جديدة �إع�دة �نتخ�ب مكتب رئ��صة �ملجل�ص.

تنعقد جل�ص�ت �ملجل�ص ب�صورة علنية مرتني يف �ل�صهر، كم� يتم عقد جل�ص�ت  	•
�رشية يف ح�لت خ��صة بن�ء على طلب من رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، 

بح�صور  �لق�نوين  �لن�ص�ب  ويتحقق  �لأع�ص�ء.  ثلث  مبو�فقة  �ملجل�ص  رئي�ص  �أو 

ويعقد  هذ�،  �حل��رشين.  �أ�صو�ت  ب�أغلبية  �لقر�ر�ت  وتتخذ  �لأع�ص�ء،  غ�لبية 

. وقبل �ل�رشوع ب�لأعم�ل 
19

�ملجل�ص جل�ص�ته يف مقريه يف كل من ر�م �هلل وغزة

:
20 

يق�صم �لع�صو �ليمني �لت�يل �أم�م �ملجل�ص

�أح�فظ على حقوق وم�ص�لح  �أكون خمل�صً� للوطن، و�أن  �أن  �لعظيم  “�أق�صم ب�هلل 
�لقي�م،  بو�جب�تي حق  �أقوم  و�أن  �لأ�ص��صي،  �لق�نون  �أحرتم  و�أن  و�لأمة  �ل�صعب 

و�هلل على م� �أقول �صهيد”. 

د. الكتل الربملانية:

�أو  �لتجمع  م�صرتكة،  م�ص�لح  �أو  �أهد�ف  جتمعهم  �لأع�ص�ء  من  لعدد  يجوز  	•
�لنتظ�م يف كتلة برمل�نية، �رشيطة �أل يقل عددهم عن ن�صبة 5% من جمموع عدد 

�أع�ص�ء �ملجل�ص.

ل يجوز للع�صو �أن ينتمي لأكرث من كتلة برمل�نية و�حدة. 	•
يجوز لكل كتلة برمل�نية �أن ت�صع لئحة لتنظيم عمله�، مب� ل يتع�ر�ص مع �أحك�م  	•

�لق�نون.

من�صب �لوزير �أو �أي من�صب حكومي �آخر وع�صوية هيئة  بني  �جلمع  يجوز  ل  	•
 .21 

�ملكتب
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هـ. اال�ضتقالة من هيئة املكتب:

�أو �أي من ن�ئبيه �أو �أمني �ل�رش، تقدمي ��صتق�لته من ع�صوية  يجوز لرئي�ص �ملجل�ص  	•
هيئة �ملكتب.

يقدم طلب �ل�صتق�لة مكتوبً� �إىل هيئة �ملكتب. 	•
هيئة �ملكتب عر�ص طلب �ل�صتق�لة على �ملجل�ص يف �أول جل�صة يعقده�،  على  	•

على �أن ل تتج�وز �أ�صبوعني من ت�ريخ تقدمي �ل�صتق�لة.

يجوز �صحب طلب �ل�صتق�لة قبل عر�صه على �ملجل�ص. 	•
�ختي�ر  يجري  �لأ�صب�ب  من  �صبب  لأي  �ملكتب  هيئة  ع�صوية  �صغور  ح�لة  يف  	•

.
22

�لبديل وفقً� لأحك�م هذ� �لنظ�م

3. عالقة منظمة التحرير الفل�ضطينية وموؤ�ض�ضاتها الت�ضريعية 
باملجل�س الت�ضريعي الفل�ضطيني:

�ل�صقريي مبن�صب مندوب  �أحمد   1963 �صنة  �لأول يف  �لعربية  �لقمة  كلف موؤمتر 

�لوطني  �ملوؤمتر  بدعوة  �ل�صقريي  ق�م  ذلك  وبعد  �لعربية،  �لدول  ج�معة  يف  فل�صطني 

�لتحرير  منظمة  �إن�ص�ء  بهدف   ،1964/6/2-5/28 �لفرتة  يف  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطيني 

.
23

�لفل�صطينية، لتكون �ملمثل �ل�رشعي لن�ص�ل �ل�صعب �لفل�صطيني

�صنة  غزة  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  موؤ�ص�ص�ت  �إن�ص�ء  �إثر  ويف 

1994، ومن �صمنه� �ملجل�ص �لت�رشيعي، برز على �ل�صطح �إ�صك�لية �لعالقة بني منظمة 

وبني  �ملركزي،  و�ملجل�ص  �لوطني،  ك�ملجل�ص  �لت�رشيعية،  مبوؤ�ص�ص�ته�  ممثلًة  �لتحرير 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. وعلى �لرغم من �أن منظمة �لتحرير تعّد ح��صنة �ل�صلطة 

من  جملة  بعد  �ملنظمة  مبوؤ�ص�ص�ت  حلق  �لذي  �لتمثيلي  �ل�صعف  �أن  �إل  �لفل�صطينية، 

�لنتك��ص�ت �ل�صي��صية، خ�صو�صً� بعد موؤمتر مدريد لل�صالم، و�تف�قية �أو�صلو وتد�عي�ته�؛ 

ف�صاًل عن بروز تنظيم�ت جديدة له� متثيله� �ل�صعبي ودوره� يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، 

دون �أن يكون له� متثيل يف �ملنظمة كحركة حم��ص و�جله�د �لإ�صالمي، كل هذ� جعل 

دور �ملنظمة ه�م�صيً�، و�أثر كثري�ً على �رشعيته� يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية.
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اأ. املجل�س الوطني الفل�ضطيني:

بح�صب  وهو  �لتحرير،  ملنظمة  �لت�رشيعية  �لهيئة  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  يمُعّد 

ن�ص �مل�دة 7-�أ من �لنظام �لأ�سا�سي للمنظمة �ل�سلطة �لعليا للمنظمة، و�ملنوط به و�سع 

�لد�صتورية،  �مل�ص�ئل  ك�فة  �ملجل�ص  �خت�ص��ص  يف  يدخل  كم�  وخمطط�ته�.  �صي��صته� 

�ملجل�ص  ّثل  ويمُ �لفل�صطيني؛  لل�صعب  �مل�صريية  ب�لق�ص�ي�  �ملرتبطة  و�لع�مة،  و�لق�نونية، 

.
24

�لوطني �ملنظمة يف عدة حم�فل دولية و�حت�د�ت برمل�نية

ت�أ�صي�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �صكل �ملوؤمتر  يف �جتم�ع �لقد�ص �لذي �صهد 

�لدعوة  �أن  رغم  ع�صو�ً،   422 فيه  �ص�رك  و�لذي  �أع�ص�ئه،  بك�مل  �لأول  �لفل�صطيني 

وب�ت   .
25

�لت�رشيعية �صلطته�  �أي  للمنظمة  �لوطني  �ملجل�ص  �صخ�صً�،   397 لـ  وجهت 

�ملوؤمتر مبث�بة �لدورة �لأوىل للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني.

تن�ص �أبرز مو�د نظ�م �لنتخ�ب�ت للمجل�ص �لوطني على �أن من حق كل فل�صطيني، 

تهمة  �أو  ب�أي جن�ية،  �لعقلية، وغري حمكوم  قو�ه  بك�مل  ويتمتع  من عمره،   18 �لـ  �أمت 

مت�ص �ل�رشف �لوطني، �أينم� تو�جد، وحيثم� �أمكنه �مل�ص�ركة يف �ختي�ر �أع�ص�ء �ملجل�ص 

25 من عمره، و�أن  �لـ  �أمت  قد  �أن يكون  �ملجل�ص فيجب  لع�صوية  �ملر�صح  �أم�  �لوطني. 

�أخالقية، و�أن ل يكون موظفً� يف �ملنظمة، و�أن  �أو جنحة  يكون غري حمكوم بجن�ية، 

.
26

يكون ع�صو�ً ع�ماًل يف �لتنظيم �ل�صعبي

�أم� ب�لن�صبة لعدد �أع�ص�ء �ملجل�ص �لوطني، فلي�ص هن�ك من رقم ر�صمي يمُ�صتند �إليه، 

�إل �أن هن�ك �صبه �إجم�ع �أن �لعدد جت�وز �لـ 700 ع�صو. ففي حني �أن هن�ك �إ�ص�ر�ت من 

م�ص�در م�صوؤويل �ملجل�ص تفيد ب�أن �لعدد هو 787 ع�صو�ً، ف�إن ت�رشيحً� لرئي�ص �ملجل�ص 

�صليم �لزعنون يف �فتت�ح �أعم�ل �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 2006/2/16 ذكر فيه �أن �لعدد 

.
27ً

هو 783 ع�صو�

ويف �صنة 1995 �صدر ق�نون �صي�دي عن �لرئي�ص �لر�حل ي��رش عرف�ت، �عترب فيه �أن 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني هو جزء من �ملجل�ص �لوطني، وب�لت�يل �زد�د عدد �أع�ص�ء 
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�ملجل�ص �لوطني، �إذ ب�ت �لعدد بعد �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية �لتي جرت �صنة 2006، م�ص�فً� 

.
28ً

�إليه جمموع �أع�ص�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخبني حينه�، و�لب�لغ عددهم 132 ع�صو�

ب. املجل�س املركزي الفل�ضطيني:

�ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني هو هيئة د�ئمة منبثقة عن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، 

وم�صوؤول �أم�مه، وي�صكل من بني �أع�ص�ئه.

�ملجل�ص  �إىل  �أعم�له  عن  تقرير�ً  ويقدم  �صهرين،  كل  مرة  �ملركزي  �ملجل�ص  ينعقد 

�لوطني عند �نعق�د �لأخري، وتتخذ قر�ر�ته ب�أكرثية �أ�صو�ت �حل��رشين.

�أم� ب�لن�صبة لظروف ت�صكيل �ملجل�ص �ملركزي، فقد تقرر يف �لدورة �لـ 11 للمجل�ص 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  مركزي  جمل�ص  ت�صكيل   ،1973 �صنة  �لفل�صطيني  �لوطني 

�لتوجيه�ت  و�إ�صد�ر  �لوطني،  �ملجل�ص  قر�ر�ت  تنفيذ  يف  �لتنفيذية  �للجنة  ملع�ونة 

يت�ألف  ت�أ�صي�صه  �لفل�صطينية بني دورتي �ملجل�ص. وك�ن عند  �لق�صية  �ملتعلقة بتطور�ت 

من 38 ع�صو�ً، �صتة منهم مر�قبني، يف حني بلغ عدد �لأع�ص�ء يف �لدورة �لتي عقدت 

�للجنة  �أع�ص�ء  من  هم  �لأع�ص�ء  �أن  بحيث   .
29ً

ع�صو�  126  ،2009/12/16-15 يومي 

�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، وعدد من �أع�ص�ء �ملجل�ص �لوطني ي�ص�وي على �لأقل �صعفي 

من  م�صتمدة  �ملركزي  �ملجل�ص  �أع�ص�ء  �رشعية  �أن  يعني  م�  �لتنفيذية، وهو  �للجنة  عدد 

�لوطني  �ملجل�ص  يف  و�لع�صوية  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  يف  �لع�صوية  �رشعية 

.
30

�لفل�صطيني

ومن مه�م �ملجل�ص �ملركزي ت�صكيل جل�ن د�ئمة من بني �أع�ص�ء �ملجل�ص �لوطني، 

�مليث�ق  و�أحك�م  يتع�ر�ص  ل  مب�  و�لط�رئة،  �لع�جلة  و�لق�ص�ي�  �لأمور  يف  و�لبت 

�لوطني �لفل�صطيني. كم� يحق للمجل�ص جتميد �أو تعليق ع�صوية �أي ع�صو �أو تنظيم، 

و�تخ�ذ �أي عقوبة ب�ص�أنه، على �أن يعر�ص �لأمر على �ملجل�ص �لوطني يف �أول دورة 

.
31

لنعق�ده
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�ل�صلطة منذ  �لعالقة بني موؤ�ص�ص�ت �ملنظمة وموؤ�ص�ص�ت  �إ�صك�لية  بد�أ �جلدل حول 

1993، وم�ز�ل �جلدل م�صتمر�ً. وبد�  �صنة  �أو�صلو  �تف�قي�ت  �أعق�ب  �ل�صلطة يف  �إن�ص�ء 

�أن دور منظمة �لتحرير، بعد قي�م �ل�صلطة �لفل�صطينية، مل يتج�وز دور “�لع�ص� �ل�صي��صية 

فقد  �ل�صالحي�ت.  على  و�لتن�ف�ص  �ل�صي��صية،  �خل�صوم�ت  ت�صتخدم يف  �لتي  �لغليظة” 

�لتي تعر�س لها، على  �ل�سغوط  يا�رش عرفات يف مو�جهة  �لر�حل  �لرئي�س  ��ستخدمها 

�ليمني  حلف  على  عب��ص  ف�أجرب  للوزر�ء،  رئي�صً�  عب��ص  حممود  تعيني  �رشورة  خلفية 

�أم�م �أع�ص�ء �للجنة �لتنفيذية، على �عتب�ر منظمة �لتحرير هي �ملرجعية �لرئي�صية ل�صلطة 

قبل حممود عب��ص يف �رش�عه مع  �لتحرير من  ��صتخدمت منظمة  �لذ�تي. كم�  �حلكم 

�نتخ�ب�ت  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مق�عد  ب�أغلبية  �لأخرية  فوز  بعد   ،
32

حم��ص حركة 

�ملنظمة  مبوؤ�ص�ص�ت  ��صتنجد  �إذ  �لفل�صطينية ورئ��صته�.  2006، وت�صكيل �حلكومة  �صنة 

�لتي �صبقت ذلك، وك�نت فيه� حركة  �ل�صنو�ت  كمرجعية بعد طول تهمي�ص خالل 

فتح تتفرد مبوؤ�ص�ص�ت �ل�صلطة.

عمومً�، لعبت موؤ�ص�ص�ت منظمة �لتحرير دور�ً كبري�ً يف مرحلة �لثورة، ومل تخ�صع 

�إع�دة  وم�ص�ألة  طويلة.  فرتة  منذ  �أع�ص�ئه�  �نتخ�ب  �إع�دة  �أو  �لتجديد،  �إىل  موؤ�ص�ص�ته� 

�أن  غري  �لفل�صطيني.  �لوطني  �حلو�ر  �أجندة  على  مطروح  مو�صوع  وبن�ئه�،  جتديده� 

�لفل�صطيني  �لو�صع  ت�أزم  يف  �لأبرز  �لدور  يلعب  �مل�ص�حلة  �أفق  و�ن�صد�د  �حلو�ر،  تعرث 

عمومً� وتبعرث �جلهود، ومن �صمنه� �لعالقة بني موؤ�ص�ص�ت �ملنظمة و�ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لفل�صطيني.

4. قانون االنتخابات الفل�ضطيني:

ن�صت �مل�دة �لث�لثة من وثيقة �إعالن �ملب�دئ ب�ص�أن �حلكم �لذ�تي �ملوؤقت )�أو�صلو 1( 

ل�صنة 1993 على �أنه “من �أجل �أن يتمكن �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع 

غزة من حكم نف�صه وفقً� ملب�دئ ديوقر�طية، �صتجري �نتخ�ب�ت �صي��صية ع�مة ومب��رشة 

وحرة للمجل�ص �لفل�صطيني... هذه �لنتخ�ب�ت �صت�صكل خطوة متهيدية �نتق�لية ه�مة 
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جلنة  وتقوم   .
�لع�دلة”33 ومتطلب�ته  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة  �حلقوق  نحو حتقيق 

و�ملع�يري  �لفل�صطيني  �لنتخ�ب�ت  ق�نون  تعتمد  �لتي  �لفل�صطينية،  �ملركزية  �لنتخ�ب�ت 

�لدولية ك�أ�ص��ص لنظ�مه� �لد�خلي، ب�لتح�صري لالنتخ�ب�ت و�لإ�رش�ف عليه�، حيث تنبع 

�أنه� هيئة  ين�ّص على  �لذي  ق�نون �لنتخ�ب�ت  �ملركزية من  ��صتقاللية جلنة �لنتخ�ب�ت 

.
34

ذ�ت �صخ�صّية �عتب�رية تتمّتع ب��صتقالل م�يل و�إد�ري

فقد  �لب�صيطة،  �لأغلبية  نظ�م  �أ�ص��ص  1996 على  �صنة  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  جرت 

�أوجه  �أحد  يعّد  �لذي  �لنظ�م  �لنتخ�ب�ت هذ�  ب�ص�أن   1995 ل�صنة   13 ق�نون رقم  تبنى 

نظ�م �لأغلبية �لتعددية )�لأغلبية �لب�صيطة، �لأغلبية �ملطلقة(. ومبوجب هذ� �لق�نون، مت 

تق�صيم �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة �إىل 16 د�ئرة �نتخ�بية. ويتيح نظ�م �لأغلبية للن�خب 

�حلق يف �لت�صويت لعدد من �ملر�صحني ي�ص�وي عدد �ملق�عد �لني�بية �ملخ�ص�صة لد�ئرته 

�لنتخ�بية، حيث يمُ�صمح له ب�لت�صويت لأي مر�صح ير�ه من��صبً�، ويفوز �ملر�صحون �لذين 

يح�صلون على �أعلى �لأ�صو�ت ب�ملق�عد �لني�بية �ملخ�ص�صة لكل د�ئرة �نتخ�بية، وعلى 

هذ� ل يعطي هذ� �لنظ�م �أهمية كبرية لعدد �لأ�صو�ت �لتي يح�صل عليه� �ملر�صح �لف�ئز 

.
35

�صو�ء ك�نت كثرية �أم �صئيلة

�إىل   وفيم� يتعلق ب�لنتخ�ب�ت يف �لقد�ص، فقد مت تق�صيم د�ئرة �لقد�ص �لنتخ�بية 

منطقتني: �رشقي �لقد�ص، و�صو�حي �لقد�ص. وج�ء يف بنود �مل�دة 6 من �مللحق �لث�ين من 

“�تف�قية �ملرحلة �لنتق�لية” ل�صنة 1995، �أنه يتّم �لقرت�ع يف �رشقي �لقد�ص يف مك�تب 
بريد تتبع �صلطة �لربيد �لإ�رش�ئيلية، وعدده� خم�صة مك�تب )ت�صم 11 حمطة �قرت�ع(، 

منطقة  يف  تق�م  �قرت�ع  مر�كز  يف  �لقرت�ع  �لقد�ص  �رشقي  يف  �ملقد�صيني  ب�قي  وعلى 

.
36

�صو�حي �لقد�ص

ويف 1999/5/4 �نتهت ولية �ملجل�ص �لت�رشيعي، ومت متديد هذه �لفرتة نتيجة لتمديد 

�صبتمرب  �أيلول/  �إىل  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �تف�ق�ت  ح�صب  �لنتق�لية،  �ملرحلة 

.
372000
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�لع�مة  �لنتخ�ب�ت  ق�نون   2005/6/18 يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  و�أقر 

�جلديد، �لذي ��صتمل على �أحك�م جديدة، منه� زي�دة عدد مق�عد �ملجل�ص �لت�رشيعي 

من 88 �إىل 132 مقعد�ً، وتبني �لنظ�م �لنتخ�بي �ملختلط؛ حيث جرى توزيع �ملق�عد 

من��صفة بني نظ�م �لأغلبية )�لدو�ئر( ونظ�م �لتمثيل �لن�صبي )�لقو�ئم(، ف�صاًل عن �صم�ن 

.
38

�حلد �لأدنى لتمثيل �ملر�أة يف �لقو�ئم �لنتخ�بية
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ثانيًا: املجل�س الت�ضريعي الفل�ضطيني )2006-1996(

1. االنتخابات وت�ضكيلة املجل�س:

عقدت �أول �نتخ�ب�ت فل�صطينية ع�مة يف 1996/1/20، وتوجه �ل�صعب �لفل�صطيني 

يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة و�لقد�ص �ملحتلة لأول مرة �إىل �صن�ديق �لقرت�ع لالإدلء 

�ملجل�ص  يف  ممثليهم  و�ختي�ر  �لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  رئي�ص  لختي�ر  ب�أ�صو�تهم 

.
39

�لت�رشيعي �لفل�صطيني

�ل�صعبية  و�جلبهة  �لإ�صالمي،  �جله�د  وحركة  حم��ص،  حركة  من  كل  وق�طعت 

�لع�مة(،  )�لقي�دة  �لعربية  �لتحرير  وجبهة  �لديقر�طية  و�جلبهة  فل�صطني،  لتحرير 

وحزب �لتحرير هذه �لنتخ�ب�ت لأ�صب�ب خمتلفة �أبرزه�؛ �ملوقف من �تف�ق�ت �أو�صلو، 

�لعمل  م�صتقبل  يف  وت�أثريه  و�صالحي�ته،  �ملجل�ص،  دور  على  ن�صو�صه  و�نعك��ص�ت 

ق�صية  من  و�صوحً�  �أكرث  �لإ�صالمي  �جله�د  حركة  موقف  وك�ن  �لفل�صطيني.  �لوطني 

مبق�طعة  قر�ره�  �تخذت  �إذ  �ملع�ر�صة،  ف�ص�ئل  خمتلف  بني  �لنتخ�ب�ت  يف  �مل�ص�ركة 

.
40

�لنتخ�ب�ت تر�صيحً� وت�صويتً� منذ �للحظة �لأوىل وذهبت �إىل حد حترمي �مل�ص�ركة

توجه م� يزيد عن مليون وثالثة ع�رش �ألف فل�صطيني لالإدلء ب�أ�صو�تهم لختي�ر 88 

مر�صحً� للمجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني من بني 676 مر�صحً� بينهم 22 �مر�أة. ر�صحت 

حركة فتح 77 مر�صحً�، وحزب �ل�صعب 27 مر�صحً�، �أم� فد� فقد ر�صح 11 مر�صحً�، 

مر�صح   500 عن  يزيد  م�  وتر�صح  مر�صحني،  خم�صة  �لديقر�طي  �لوطني  و�لتكتل 

.
41

م�صتقل

وبلغت ن�صبة �ملقرتعني يف هذه �لنتخ�ب�ت ممن يحق لهم �لت�صويت من فل�صطينيي 

 50 على  فتح  حركة  وح�صلت   ،%79.92 غزة  وقط�ع  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة 

مقعد�ً، بينم� ح�صل �مل�صتقلون على 36 مقعد�ً، فيم� ح�صل كل من �لتح�لف �لوطني 

.
42

�لديقر�طي، و�حلزب �لديقر�طي فد� على مقعد و�حد لكل منهم�
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و�ص�ركت فتح يف �لنتخ�ب�ت بقو�ئم ر�صمية، ولكن عدد�ً من كو�در �حلركة ر�صح 

�لق�ئمة  �أبرزه� عدم مو�فقتهم على  �لقو�ئم لعتب�ر�ت خمتلفة،  نف�صه من خ�رج تلك 

�لر�صمية، و�صعورهم �أنهم �أحق بتمثيل فتح من �أولئك �لذين مت �ختي�رهم ر�صميً�. وف�ز 

 %31 ن�صبته  م�  �أي  مر�صحً�،   21 �لر�صمية  فتح  قو�ئم  خ�رج  من  تر�صحو�  �لذين  من 

�لن�سباط  ما عك�س حالة من عدم  ، وهو 
43

�لت�رشيعي �ملجل�ص  �حلركة يف  �أع�ص�ء  من 

�لتنظيمي يف فتح، كم� عك�ص يف �ملق�بل عدم �صعبية �لعديدين ممن �ختريو� يف �لقو�ئم 

�لر�صمية.

جدول رقم )1(: التوزيع النهائي ملقاعد املجل�س الت�رشيعي الفل�ضطيني االأول 441996

عدد املقاعد الفائز/ة بهااحلزب/القائمة االنتخابية

50فتح )القوائم الر�ضمية(

م�ضتقلون
 36

)21 من فتح تر�صحو� خ�رج �لقو�ئم �لر�صمية للحركة(

1التحالف الوطني الدميقراطي

1فدا

88االإجمايل

�ضكل رقم )1(: التوزيع النهائي ملقاعد املجل�س الت�رشيعي الفل�ضطيني االأول 1996
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�إن ح�صول حركة فتح على هذه �لأغلبية �لكبرية و�إعط�ءه� �صيغة �حلزب �مل�صيطر 

�لتعدد  ح�لة  ويعي�ص  �صي��صية،  تع�ر�ص�ت  ت�صوده  جمتمع  يف  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  على 

�ل�صيغة.  �ملنتجة لهذه  �إىل فهم �حليثي�ت  �لع�رشين، يحيالنن�  �لقرن  �ل�صي��صي منذ بد�ية 

فقد خ��صت فتح �لنتخ�ب�ت يف ظل غي�ب من�ف�صة �صي��صية من قوى �ملع�ر�صة ب�صقه� 

�لعلم�ين: �جلبهة �ل�صعبية و�لديقر�طية، و�صقه� �لإ�صالمي: حم��ص و�جله�د. ب�لإ�ص�فة 

�إىل �أن �لقوى �ل�صي��صية �لتي ل تقف يف �صف �ملع�ر�صة و�لتي �أبدت ��صتعد�د�ً يف �صغل 

مو�قع يف �ل�صلطة )فد�، حزب �ل�صعب، جبهة �لن�ص�ل �ل�صعبي( مل تخ�ص �لنتخ�ب�ت 

�أن �لعلم�نيني �مل�صتقلني و�لإ�صالميني �مل�صتقلني مل ي�صكلو�  بقو�ئم موحدة، ف�صاًل عن 

.
45

قو�ئم �نتخ�بية

يف  �نتخ�به  و�أعيد  قريع،  �أحمد  �ملجل�ص  لرئ��صة  �لأوىل  �لدورة  يف  �نتخب  وقد 

�لدور�ت �لأربع �لالحقة، و�نتخب ن�ه�ص �لري�ص يف �لدورتني �لأوىل و�لث�نية ملن�صب 

�لث�لثة  �لدور�ت  �ملن�صب يف  لهذ�  �لنج�  �أبو  �إبر�هيم  و�نتخب  للرئي�ص،  �لأول  �لن�ئب 

يف  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لث�ين  �لن�ئب  مبن�صب  عيطة  �أبو  مرتي  وف�ز  و�خل�م�صة،  و�لر�بعة 

غ�زي  �نتخب  �لث�لثة  �لدورة  من  �لأوىل  �لفرتة  نه�ية  ويف  �لأوىل.  �لثالث  �لدور�ت 

حن�ني� لهذ� �ملن�صب و�أعيد �نتخ�به يف �لدورة �لر�بعة و�خل�م�صة ن�ئبً� ث�نيً� للرئي�ص، �أم� 

.
46

من�صب �أمني �ل�رش فقد ف�ز به يف �لدور�ت �خلم�ص روحي فتوح

ويف �لدورة �ل�ص�د�صة و�ل�ص�بعة مت �نتخ�ب �أحمد قريع رئي�صً� للمجل�ص، و�إبر�هيم 

�أبو �لنج� ن�ئبً� �أول لرئي�ص �ملجل�ص، وغ�زي حن�ني� ن�ئبً� ث�نيً�، وروحي فتوح �أمينً� لل�رش 

حتى نه�ية �لفرتة �لأوىل من �لدورة �لث�منة؛ حيث �نتخب رفيق �لنت�صة رئي�صً� للمجل�ص، 

و��صتمر كل من �إبر�هيم �أبو �لنج� وغ�زي حن�ني� يف من�صبيهم�، �أم� �أم�نة �ل�رش ف�نتقلت 

�نتخب روحي فتوح رئي�صً� للمجل�ص، وح�صن  �لت��صعة  �لدورة  �أحمد ن�رش، ويف  �إىل 

خري�صة يف من�صب �لن�ئب �لأول، وغ�زي حن�ني� يف من�صب �لن�ئب �لث�ين، وبقي �أحمد 

. ويف 2005/3/7 مت �لتمديد لروحي فتوح ملدة �صهرين يف �فتت�ح 
47

ن�رش يف �أم�نة �ل�رش

.
48

�لدورة �لع��رشة للمجل�ص
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الفل�ضطيني  الت�ضريعي  املجل�س  اأداء  وتقييم  الرقابي  الدور   .2
:(2006-1996)

ج�نب  �إىل  �لوظ�ئف  �أهم  من  �لني�بية  �ملج�ل�ص  به�  تتمتع  �لتي  �لرق�بة  وظيفة  تعد 

ل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني عدد�ً من �لو�ص�ئل �لرق�بية،  �لوظيفة �لت�رشيعية، لذ� خوِّ

�ملجل�ص  به�  �لتزم  �لتي  �لرق�بية،  �لو�ص�ئل  �أهم  يلي  �لرق�بة، وفيم�  �لقي�م مبهمة  بهدف 

.
49

و�لتي يتبني من خالله� �أد�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف تلك �لفرتة

اأ. الو�ضائل العادية للرقابة:

�أن تكون له� نتيجة �صي��صية  �لني�بية دون  وهي �صلطة �ملر�قبة �لتي جتريه� �ملج�ل�ص 

مب��رشة، �أي ل يرتتب عليه� جز�ء ي�صلط على �حلكومة �أو �أحد �أع�ص�ئه�، فهي تقت�رش 

تقوم  �لعمومية  �ملوؤ�ص�ص�ت  و�أن  �صليم،  ب�صكل  تطبيقه�  �لقو�نني مت  �أن  �لت�أكد من  على 

. ومن هذه �لو�ص�ئل:
50

بالدور �ملناط بها

�أهم م�صدر لإعالم �ملجل�ص، حيث متثل  الدائمة: وهي  اللجان  الرقابة عن طريق   .1

من  جلنة  �أي  تطلب  �أن  يكن  �إذ  �لت�رشيعي،  و�ملجل�ص  �حلكومة  بني  �لو�صل  همزة 

لتقدمي عر�ص بخ�صو�ص مو�صوع من  �أم�مه�  �ملثول  �ملعني  �مل�صوؤول  �أو  �ملعني  �لوزير 

�ملو�صوع�ت �لتي تدخل يف نط�ق �خت�ص��ص�ته، وقد عهد �ملجل�ص للج�ن �لد�ئمة مهمة 

تق�صي �حلق�ئق يف ثالث ق�ص�ي� هي:

بع�ص  حتتكر  �لتج�رية  �ل�رشك�ت  بع�ص  �أخذت  االحتكارية:  ال�رشكات  ق�ضية   •
ب�لإ�ص�فة  ق�نوين،  م�صوغ  �إلخ( دون  و�لأ�صمنت،...  )�لنفط،  �لأ�ص��صية  �ل�صلع 

علي�(، دون  من��صب حكومية  �ل�صلطة )يف  ن�فذة يف  �صخ�صي�ت  م�ص�ركة  �إىل 

و�صوح �ل�صفة �لق�نونية ل�رش�كة هذه �ل�صخ�صي�ت.

�آلف طن  ب��صتري�د خم�صة  و�لتموين  �مل�لية  وز�رت�  ق�مت  الفا�ضد:  الطحني  ق�ضية   •
�ص�حلة  غري  م�صتودع�ت  يف  تخزينه  ومت  �لغربية  لل�صفة  خم�ص�صة  �لطحني  من 
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�لت�جر  بدور  �لتموين  وز�رة  ق�مت  وبذلك  ف�ص�ده.  �إىل  ذلك  ف�أدى  للتخزين، 

و�ملخزن للطحني �مل�صتورد، متج�وزة بذلك دوره� �لق�نوين �ملتمثل ب�لإ�رش�ف 

على عمليات �ل�ستري�د و�لت�سدير ومر�قبة �لحتياط �ل�سرت�تيجي من �لطحني.

حم�فظة  يف  ك�ص�ر�ت  ب�إن�ص�ء  �لقي�م  عند  �مل�صكلة  تفجرت  الك�ضارات:  ق�ضية   •
قلقيلية ب�لقرب من قريتي جيو�ص وكفر جم�ل ب��صتثم�ر فل�صطيني - �إ�رش�ئيلي 

)خ��ص(، وقد قدمت �ل�صكوى من �صك�ن �لقريتني خ�صو�صً� �أنهم يع�نون من 

.
51

�لآث�ر �لبيئية �ل�صيئة للك�ص�ر�ت �ملق�مة �أ�صاًل ب�لقرب منهم�

2. الرقابة با�ضتعمال اال�ضتجواب: من خالل �لطالع على حم��رش جل�ص�ت �ملجل�ص 

�لت�رشيعي يالحظ �أن �لنو�ب ��صتخدمو� و�صيلة �ل�صتجو�ب مرتني فقط ك�نت� يف �لدورة 

�لث�لثة للمجل�ص:

�ملنعقدة  �لر�بعة  �جلل�صة  يف  �ل�صتجو�ب  هذ�  مت  املحلي:  احلكم  وزير  ا�ضتجواب  	•
يف �لفرتة 14-1998/4/16 حيث قدم 25 ن�ئبً� مذكرة ل�صتجو�ب وزير �حلكم 

�ملحلي )د. �ص�ئب عريق�ت( بخ�صو�ص عدم تطبيق ق�نون �لنتخ�ب�ت �ملحلية 

و��صتمر�ر �لتعيين�ت يف �ملج�ل�ص �ملحلية و�لبلدية، وبعد �إج�بة �لوزير �مل�صتجوب 

و�لبلدية  �ملحلية  للمج�ل�ص  �لنتخ�ب�ت  مبد�أ  �ملجل�ص  �أكد  �لنو�ب،  �أ�صئلة  عن 

�لتعيين�ت فيه�، ودع� رئي�ص �ملجل�ص �أحمد قريع جلنة �لد�خلية  ووقف �صي��صة 

و�لأمن ملت�بعة �ملو�صوع.

ا�ضتجواب وزير املالية: مت هذ� �ل�صتجو�ب يف �جلل�صة �ل�صتثن�ئية �لـ 11 �ملنعقدة   •
يف 1999/1/28، بن�ء على قر�ر �ملجل�ص �لت�رشيعي رقم 353 �ملتخذ يف �جلل�صة 

�لـ 17 �ملنعقدة يف 1999/1/5، ل�صتجو�ب وزير �مل�لية لعدم تقديه مو�زنة �صنة 

جمل�ص  �إىل  �للوم  توجيه  �جلل�صة  نه�ية  يف  وتقرر  �لق�نونية.  �لآج�ل  يف   1999

�لوزر�ء ب�صبب ت�أخره يف تقدمي م�رشوع �ملو�زنة ل�صنة 1999 وحتميله �مل�صوؤولية 

تبد�أ  �أ�ص�بيع  ثالثة  �أق�ص�ه�  �لوزر�ء  ملجل�ص  مهلة  و�إعط�ء  �ل�ص�أن،  بهذ�  �لق�نونية 
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1999/1/28 لتقدمي �ملو�زنة، وعقد جل�صة خ��صة ل�صحب �لثقة من  من ت�ريخ 

�حلكومة �إذ� �نق�صت �ملدة �لق�نونية ومل ينفذ فيه� تقدمي �مل�رشوع، �إل �أن �لدورة 

�لث�لثة �نتهت يوم 1999/2/10، �أي قبل �نته�ء �لأجل �لق�نوين دون �تخ�ذ قر�ر 

.
52

بذلك

كم� �أن هن�ك �أنو�ع �أخرى من �لرق�بة منه� �لرق�بة بو��صطة �لأ�صئلة �لربمل�نية، ومنه� 

من��صب�ت،  ت�صع  يف  �لإجر�ء  هذ�  �ملجل�ص  و��صتخدم  �ملن�ق�صة.  جل�ص�ت  عرب  �لرق�بة 

ثالث منه� يف �لدورة �لأوىل، وثالث �أخرى يف �لدورة �خل�م�صة، ومرة و�حدة يف 

حيث  �حلق�ئق  تق�صي  عرب  �لرق�بة  ومنه�  و�لر�بعة.  و�لث�لثة  �لث�نية  �لدور�ت  من  كل 

�صكل �ملجل�ص جل�ن تق�صي حق�ئق يف ع�رش من��صب�ت خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص )�آذ�ر/ 

.
53

م�ر�ص 1996-�آذ�ر/ م�ر�ص 2001(

ب: امل�ضوؤولية ال�ضيا�ضية:

�لت�رشيعي  للمجل�ص  �لد�خلي  للنظ�م  �خل�م�ص  �لب�ب  من  �لث�لث  �لف�صل  يف  ورد 

�لفل�صطيني، حتت عنو�ن “�ل�صتعج�ل يف �لنظر” م� ي�أتي:

للمجل�ص �أن يقرر ��صتعج�ل �لنظر يف �أي مو�صوع مطروح عليه، مب� فيه 

قر�ر منح �لثقة، �أو حجب �لثقة، �أو توجيه لوم �أو نقد لل�صلطة �لتنفيذية �أو 

�أحد �لوزر�ء، وي�صدر قر�ره دون من�ق�صة يف �حل�لت �لآتية:

•	بن�ء على طلب كت�بي م�صبب من خم�صة �أع�ص�ء على �لأقل.
•	مبوجب طلب جمل�ص �لوزر�ء.

.
54

•	بن�ء على طلب �للجنة �ملخت�صة

ومل يطرح مو�صوع حجب �لثقة عن �حلكومة للنق��ص يف �أي جل�صة من جل�ص�ت 

�لدورتني �لأوىل و�لث�نية، و�قت�رش �لأمر على طلب�ت تقّدم به� �أع�ص�ء يف �ملجل�ص، �أو 

�أن جميع هذه �لطلب�ت  �إل  �لع�م،  �لثقة للنق��ص  �أع�ص�ء لطرح مو�صوع حجب  تكتل 

مل تكن تدرج على جدول �أعم�ل �ملجل�ص، �إذ ك�ن ي�صتثنى مو�صوع حجب �لثقة عن 

.
55

�حلكومة من تلك �لنق��ص�ت
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ف�ساد  ق�سايا  يف  )حينئذ(  �لقائمة  �حلكومة  �أع�ساء  تورط  ثبوت  من  �لرغم  وعلى 

�إد�ري وم�يل وق�نوين، من بينهم نبيل �صعث، وزير �لتخطيط و�لتع�ون �لدويل، وعلي 

بح�صب  �ملدنية،  �ل�صوؤون  وزير  �لطريفي،  وجميل  �ملو��صالت،  وزير  �لقو��صمي، 

�لأول  �ل�صنوي  �لع�مة  �لرق�بة  هيئة  تقرير  بدر��صة  �ملكلفة  �حلق�ئق  تق�صي  جلنة  تقرير 

مبيز�نية  قي��صً�  ه�ئل  مبلغ  وهو  دولر،  مليون   326 �رشقة  بنّي  و�لذي   ،
561996 ل�صنة 

�ل�صلطة �ل�صئيلة �لتي ك�نت بحدود 1,500 مليون دولر، �كتفى �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

، وج�ء يف ن�ص �لقر�ر �لذي حمل رقم 2/16/195 
57

1997/7/31 بطلب تغيري �حلكومة

جمل�ص  ت�صكيل  �إع�دة  عرف�ت  ي��رش  �لرئي�ص  �إىل  “�لطلب   :1997/7/31-28 �لفرتة  يف 

وزر�ء من ذوي �لكف�ءة و�لتخ�ص�ص و�للتز�م، على �أن يتم ذلك يف مدة ل تتج�وز �صهر 

ب�ص�أن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  �لتف�فً�  يعني  م�  ؛ وهو 
58”)1997( �لق�دم  �صبتمرب  �أيلول/ 

طرح حجب �لثقة عن �حلكومة برئ��صة ي��رش عرف�ت.

غري �أن �لرئي�ص عرف�ت جت�هل ذلك �لطلب، �لذي ك�نت ن�صبة �لت�صويت فيه 56 

�ملجل�ص  من  ��صتق�لته  �ل�ص�يف  عبد  حيدر  �لن�ئب  وقدم  و�حد؛  �صوت  مق�بل  �صوتً� 

�لتنفيذية  �ل�صلطة  1997 معلاًل ذلك مبوقف  �أكتوبر  �لأول/  �أو�ئل ت�رشين  �لت�رشيعي يف 

.
59

غري �لطبيعي من �لت�رشيعي، وتهمي�صه� للمجل�ص

ويف ك�نون �لأول/ دي�صمرب 1997 قدم م� ل يقل عن 17 وزير�ً ��صتق�لتهم، �حتج�جً� 

�لرئي�ص  �أن  غري  بحقهم؛  �لت�رشيعي  ي�ر�صه�  �لتي  �لت�صويه  و�صفوه مبح�ولت  م�  على 

ب�ل�صتمر�ر مبم�ر�صة مه�مهم حتى  ��صتق�لتهم، وط�لبهم  �مل�ص�دقة على  عرف�ت رف�ص 

.
60

�لإعالن عن �لت�صكيل �لوز�ري �جلديد

وبدًل من حم��صبة �لوزر�ء �ملتورطني بق�ص�ي� �لف�ص�د �مل�يل و�لإد�ري، ك�ف�أ �لرئي�ص 

�لت�صكيل  �أكده  م�  وهذ�  من��صبهم،  يف  �إبق�ئهم  خالل  من  �لوزر�ء  هوؤلء  عرف�ت 

وزير�ً  �صعث  نبيل  تعيني  �أع�د  حيث  1998؛  �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �أعلنه  �لذي  �لوز�ري 

للتخطيط و�لتع�ون �لدويل، وجميل �لطريفي وزير�ً لل�صوؤون �ملدنية، وعلي �لقو��صمي 
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�أبرز  من  �ثنني  من  �لوز�ري  �لت�صكيل  خال  نف�صه،  �لوقت  ويف  للمو��صالت.  وزير�ً 

من�صب  رف�صت  �لتي  ع�رش�وي،  حن�ن  وهم�  عرف�ت،  �لرئي�ص  نظ�م حكم  مع�ر�صي 

�ص�لح،  �جلو�د  وعبد  �لع�يل،  للتعليم  �ل�ص�بق كوزيرة  من�صبه�  من  بدًل  �ل�صي�حة  وزير 

.
61

�لذي رف�ص من�صب وزير بال حقيبة بدًل من من�صبه �ل�ص�بق كوزير للزر�عة

�لتي   1998/8/6 �جلديدة يف  �حلكومة  ��صتق�لته� من  �أعلنت  قد  وك�نت ع�رش�وي 

�لت�صكيل �جلديد �لذي  1998/8/5 ،  وذلك �حتج�جً� على  �لرئي�ص عرف�ت يف  �أعلنه� 

�لت�صكيل  ع�رش�وي  و�نتقدت   .
62

ب�لف�ص�د متهمني  �ل�ص�بقة  �حلكومة  من  وزر�ء  �صم 

�لوز�ري، معتربًة �إي�ه حم�ولًة من عرف�ت لاللتف�ف على �إجر�ء�ت �لإ�صالح �حلقيقي، 

و�أكدت �أن هذ� �لت�صكيل يعرب عن “عدم �حرت�م مط�لب �ل�صعب �لفل�صطيني و�ملجل�ص 

�جلديد  �حلكومي  �لت�صكيل  �أن  �ص�لح  �جلو�د  عبد  �عترب  كم�  ب�لإ�صالح”.  �لت�رشيعي 

.
“م�أ�ص�ة حقيقية بحق �صعبن�”63

كم� هدد �ملجل�ص �لت�رشيعي بحجب �لثقة ثالث مر�ت، بخ�صو�ص �إقر�ر �ملو�زنة 

�لع�مة. �أم� بخ�صو�ص حجب �لثقة عن �أحد �لوزر�ء، فلم يقم �ملجل�ص بذلك، �إل �أن 

.
64

�لأمر �قت�رش على �ملن�ق�صة وح�صب

ويبدو �أن عدم ��صتخد�م �ملجل�ص �ل�صكل �جل�د للرق�بة �ملتمثل يف حجب �لثقة عن 

�حلكومة �أو �أحد �لوزر�ء يعود يف �أحد جو�نبه �إىل �أ�صب�ب ذ�تية تتعلق بعدم �لقدرة على 

حتقيق �لأغلبية �ملطلوبة، �إذ �أن 77% من �أع�ص�ء �ملجل�ص هم �أع�ص�ء يف فتح �لتي ت�صكل 

وحده� تقريبً� �حلكومة، �إ�ص�فة �إىل وجود �صخ�صية �لرئي�ص عرف�ت �لذي ي�صيطر على 

موؤ�ص�صة �لقر�ر يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ويف �ل�صلطة �لفل�صطينية ويتحكم فيه�، 

ب��صتمر�ر  �ملتمثلة  �ملرحلة  خ�صو�صية  يف  تتمثل  مو�صوعية  �أ�صب�ب  وجود  عن  ف�صاًل 

منظمة  مع  �ملوقعة  لالتف�قي�ت  �لإ�رش�ئيلي  �جل�نب  تطبيق  وعدم  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 

.
65

�لتحرير
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3. متديد والية املجل�س الت�ضريعي: 

�أربع  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مدة  �أن  على  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لأ�ص��صي  �لق�نون  ن�ص 

�صنو�ت من ت�ريخ �نتخ�به، وجتري �لنتخ�ب�ت مرة كل �أربع �صنو�ت ب�صورة دورية. 

�ليمني  �ملنتخب  �جلديد  �ملجل�ص  �أع�ص�ء  �أد�ء  عند  �لق�ئم  �ملجل�ص  ولية  مدة  وتنتهي 

�لد�صتوري. 

وك�ن من �ملفرت�ص �أن تنتهي ولية �ملجل�ص �لت�رشيعي �لأوىل ب�نته�ء �ملرحلة �لنتق�لية 

ددت ب�صهر �أي�ر/ م�يو 1999، �إل �أن �لرئي�ص عرف�ت مل ي�صدر مر�صومً� رئ��صيً�  �لتي حمُ

�إل يف �آذ�ر/ م�ر�ص 2002 يق�صي بتمديد ولية �ملجل�ص، ون�ص �ملر�صوم �لرئ��صي على 

م� يلي: “بن�ء على �ل�صالحي�ت �ملخولة لن� ونظر�ً للظروف �لر�هنة �لتي ير به� �لوطن، 

�لعلي�، قررن�  متديد فرتة ولية �لدورة �حل�لية للمجل�ص  وبن�ء على مقت�صي�ت �مل�صلحة 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني ملدة �أق�ص�ه� ثالثة �أ�صهر”.

وقد تدخل �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير لإ�ص�فة متديد جديد لولية �ملجل�ص 

.
�لت�رشيعي، لي�صتمر عمله حتى ك�نون �لث�ين/ ين�ير 662006
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ثالثًا: املجل�س الت�ضريعي الفل�ضطيني )2006-...(

1. االنتخابات وت�ضكيلة املجل�س:

جرت �لنتخ�ب�ت للمجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لث�ين يف 2006/1/25، مب�ص�ركة 

معظم �لأحز�ب و�لف�ص�ئل �لفل�صطينية، ومق�طعة حركة �جله�د �لإ�صالمي، ��صتن�د�ً �إىل 

 ،2005/6/18 �لفل�صطيني يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أقره  �لذي   2005 ل�صنة   9 ق�نون رقم 

و�لق�ئم على �أ�ص��ص �لنظ�م �لنتخ�بي �ملختلط، و�لذي يجري من خالله توزيع �ملق�عد 

من��صفة بني كل من نظ�م �لأغلبية )�لدو�ئر( ونظ�م �لتمثيل �لن�صبي )�لقو�ئم(، ومت زي�دة 

.
67ً

عدد مق�عد �ملجل�ص �لت�رشيعي من 88 �إىل 132 مقعد�

�لن�صبي،  �لتمثيلي  �لنظ�م  �ملجل�ص �صمن  مق�عد  ن�صف  ق�ئمة على   11 وتن�ف�صت   

�إىل  غزة  �لغربية  �ل�صفة  تق�صيم  �إط�ر  �لأخرى، يف  �ملق�عد  ن�صف  على  مر�صحً�  و414 

16 د�ئرة �نتخ�بية، 11 د�ئرة منه� يف �ل�صفة �لغربية و5 دو�ئر يف قط�ع غزة. وبلغت 

�ص�رك  77.18%، حيث  �لث�نية  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  �لت�صويت يف  ن�صبة 

.
68

1,042,424 مقرتعً� من �أ�صل 1,332,396 يحق لهم �مل�ص�ركة يف �لنتخ�ب�ت

وف�زت حركة حم��ص �ملتمثلة يف “ق�ئمة �لتغيري و�لإ�صالح” ب�أغلبية مق�عد �ملجل�ص 

مب��رش من  بدعم  نو�ب م�صتقلني  �أربعة  ف�ز  74 مقعد�ً، كم�  �لث�ين حني ح�صلت على 

حركة حم��ص، يف حني ح�صلت حركة فتح على 45 مقعد�ً، فيم� توزعت 9 مق�عد 

�نتخ�ب�ت  يف  مقعد�ً   29 على  حم��ص  حركة  وح�صلت  �لأخرى.  �لقو�ئم  ب�قي  على 

28 مقعد�ً يف  �لقو�ئم، و45 مقعد�ً يف �نتخ�ب�ت �لدو�ئر، وح�صلت حركة فتح على 

�نتخ�ب�ت �لقو�ئم، و17 مقعد�ً يف �نتخ�ب�ت �لدو�ئر.
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جدول رقم )2(: التوزيع النهائي ملقاعد املجل�س الت�رشيعي الفل�ضطيني الثاين 692006

املجموععدد املقاعد )الدوائر(عدد املقاعد )القوائم(�ضفة الرت�ضيح

294574قائمة التغيري واالإ�ضالح )حما�س(
281745قائمة حركة فتح

303قائمة ال�ضهيد اأبو علي م�ضطفى )اجلبهة ال�ضعبية(
202قائمة الطريق الثالث

قائمة البديل )ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب 

ال�ضعب وفدا وم�ضتقلني(
202

202قائمة فل�ضطني امل�ضتقلة م�ضطفى الربغوثي وامل�ضتقلون
044م�ضتقلون
6666132املجموع

�ضكل رقم )2(: توزيع االأع�ضاء الفائزين مبقاعد املجل�س الت�رشيعي الفل�ضطيني الثاين 2006 

ح�ضب القوائم
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�ضكل رقم )3(: توزيع االأع�ضاء الفائزين مبقاعد املجل�س الت�رشيعي الفل�ضطيني الثاين 2006 

ح�ضب الدوائر

�ضكل رقم )4(: التوزيع النهائي ملقاعد املجل�س الت�رشيعي الفل�ضطيني الثاين 2006
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فوز  �إىل  �أف�صت  �لتي  �لث�نية،  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  لنت�ئج  قر�ءة  ويف 

ك�نت  �لر�أي  ��صتطالع�ت  �أن  من  �لرغم  على  فتح،  حركة  وخ�ص�رة  حم��ص،  حركة 

م�صتوي�ت  ثالثة  �إىل  �لنت�ئج  هذه  �لتحليالت  معظم  ترجع  فتح،  حركة  فوز  �إىل  ت�صري 

فيتعلق  ث�لثه�  �أم�  بحم��ص،  يتعلق  وث�نيه�  ذ�ته�،  بفتح  يتعلق  م�  �أوله�  �لأ�صب�ب،  من 

.
70

ب�لظروف �ملحيطة فل�صطينيً�، وعربيً�، ودوليً�

�إىل هالمية �حلركة، وعدم جت�ن�صه� يف  فتعود  بفتح،  تت�صل  �لتي  �لأ�صب�ب  �أم� عن 

�لر�حل ي��رش عرف�ت ق�درة على جذب �جلمهور،  ظل غي�ب �صخ�صية ك�ريزمية مثل 

�لديوقر�طية د�خله�،  �أجنحة �حلركة وغي�ب  �لعلنية بني  �ل�رش�ع�ت  �إىل ذلك  يمُ�ص�ف 

�أو�ساط �حلركة و�ل�سلطة. و�أما �لأ�سباب �لتي تت�سل بحما�س،  و�لف�ساد �مل�ست�رشي يف 

�لعمل  نظ�فة  �إليه  ي�ص�ف  للحركة،  �ملميز  �لفعل �جله�دي  �لتحليالت على ذكر  فت�أتي 

يف  �لو��سح  �لن�سباط  �لأخرى  �لأ�سباب  ومن  �لجتماعية.  و�خلدمات  �ل�سيا�سي، 

.
71

�أو�ساط حما�س

وفيم� يتعلق ب�لظروف �ملحيطة �لتي �أدت �إىل هذه �لنت�ئج، فتعزوه� �لتحليالت �إىل 

�ملوقف  �لبع�ص عن  فيم� يتحدث  �ل�ص�رع بدقة،  �أفرزت ر�أي  �لتي  نز�هة �لنتخ�ب�ت 

�لأمريكي و�لإ�رش�ئيلي من حم��ص، و�لإ�رش�ر على عدم م�ص�ركته� يف �لنتخ�ب�ت ويف 

ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية، غري �أن معظم �لتق�رير و��صتطالع�ت �لر�أي �لتي ك�نت 

�ملج�ل حلم��ص على  لفتح  �لرئي�ص عب��ص  �صجعت  قد  ب�أغلبية مريحة،  فتح  فوز  توؤكد 

�مل�ص�ركة، وللح�صول على مو�فقة �أمريكية �إ�رش�ئيلية مب�ص�ركته�، �أماًل يف �صبطه� ك�أقلية 

�ملحللني  بع�ص  ويرى  وف�ص�ئله.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ب��صم  �لتحدث  ويف  مع�ر�صة، 

ب�أن �لتحولت �لإقليمية فيم� يخ�ص �لإ�صالح و�لنتخ�ب�ت و�لديوقر�طية، قد �أثرت 

.
72

بطريقة مب��رشة على �لنت�ئج
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2. �ضراع الت�ضريعات بني املجل�ضني ال�ضابق واملنتخب:

عقد �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لأول �ملنتهية وليته، و�لذي ك�نت ت�صيطر على 

معظم مق�عده حركة فتح، جل�صة ��صتثن�ئية يف 2006/2/13، و�صفت من �أكرث من ن�ئب 

جل�صة  موعد  من  قليلة  �أي�م  قبل  ج�ءت  حيث  غريبة”،  �أجو�ء  يف  غريبة  “دعوة  ب�أنه� 

. و�أقرت �جلل�صة 
73

تن�صيب �ملجل�ص �جلديد، �لذي ف�زت حركة حم��ص بغ�لبية مق�عده

تعديالت ومر��صيم تو�ّصع من �صلط�ت رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عب��ص، وتقل�ص 

من �صلط�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخب.

وعرّب عزيز دويك، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخب و�لقي�دي يف حركة حم��ص، 

خالل  من  فتح،  �إليه  ت�صعى  حم��ص  �صّد  �أبي�ص”  “�نقالب  من  حركته  خم�وف  عن 

��صتحد�ث من��صب يف بع�ص موؤ�ص�ص�ت ووز�ر�ت �ل�صلطة، ي�صغله� ق�دة وكو�در يف 

�لقو�نني  كفلته�  �لتي  �ل�صالحي�ت  من  �لعديد  حتويل  على  �لعمل  �إىل  ب�لإ�ص�فة  فتح، 

.
74

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

�أن  موؤكد�ً  �خلت�مية  �جلل�صة  وليته،  �ملنتهية  �ملجل�ص  رئي�ص  فتوح،  روحي  و�فتتح 

و�نتقد  �لد�صتورية،  �ليمني  �جلدد  �لأع�ص�ء  �أد�ء  حني  �إىل  ق�ئمة  تظّل  �ملجل�ص  ولية 

“�ل�صجيج” �لذي و�صفه بـ“�ملفتعل وغري �ملو�صوعي” حول هذه �جلل�صة، و�أ�ص�ف �أن 
للمجل�ص �أن ي�ر�ص �صالحي�ته ط�مل� مل ي�صلم مه�مه �إىل �ملجل�ص �ملنتخب. ورّد على م� 

تردد من �أن �جلل�صة خم�ص�صة لتعديل �لق�نون �لأ�ص��صي، ب�أن �ملجل�ص �أ�صقط �قرت�ح تعيني 

.
75

ن�ئب للرئي�ص، ومتكني �لرئي�ص من حّل �لت�رشيعي

و�أقّر �ملجل�ص يف جل�صته �خلت�مية تعدياًل على ق�نون �ملحكمة �لد�صتورية، و�ص�دق 

�أث�رت �لعديد من  على مر��صيم وتعيين�ت رئ��صية ت�صّب يف �ص�لح �لرئي�ص و�ل�صلطة، 

، وفيم� يلي �أبرزه�:
76

ردود �لفعل، خ�صو�صً� حول مدى ق�نونيته�

�إقر�ر  مّت  �لد�صتورية:  �لفل�صطينية �صالحية ت�صكيل �ملحكمة  �ل�صلطة  منح رئي�ص  �أ. 

�إن�ص�ء  �صالحية  بخ�صو�ص  عب��ص  حممود  �لرئي�ص  �قرتحه�  �لتي  �لتعديالت 
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�ملحكمة �لد�صتورية، و�لتي تن�ّص على �أنه “يتّم �لت�صكيل �لأول للمحكمة بتعيني 

�لق�ص�ء  جمل�ص  مع  ب�لت�ص�ور  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  من  بقر�ر  �ملحكمة  رئي�ص 

�لأعلى ووزير �لعدل”، ون�صت �مل�دة على تعيني رئي�ص وق�ص�ة �ملحكمة بـ“قر�ر 

. ور�أى �خلرب�ء يف هذ� 
من رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية وبتن�صيب من وزير �لعدل”77

�لن�س �لذي جاء معدًل لن�س �سابق ي�سرتط م�سادقة �لت�رشيعي على تعيني رئي�س 

.
78

�ملحكمة و�أع�ص�ئه�، �نتق��صً� من �صلطة �لت�رشيعي وتعزيز�ً ل�صلطة �لرئي�ص

عليه�  �ص�دق  �لتي  �لرئ��صية  �ملر��صيم  و�صملت  �ملوظفني:  ديو�ن  رئي�ص  تعيني  ب. 

�لت�رشيعي مر�صومً� يق�صي بتعيني رئي�ص لديو�ن �ملوظفني ت�بع للرئ��صة، ومت تعيني 

�أن �لرئي�ص حممود عب��ص خ��ص  جه�د حمد�ن يف هذ� �ملن�صب. ومن �ملف�رقة 

2003 لتحويل هذ� �ملن�صب ذ�ته  �لر�حل ي��رش عرف�ت �صنة  �لرئي�ص  �رش�عً� مع 

. كم� �ص�دق �ملجل�ص على تعيني 
79

من �صلطة �لرئ��صة �إىل �صلطة رئ��صة �لوزر�ء

لديو�ن  رئي�صً�  �لرب  �أبو  فريد  وحممود  �لتق�عد،  لهيئة  رئي�صً�  �لإفرجني  ف�روق 

.
80

�لرق�بة �مل�لية و�لإد�رية

�إبر�هيم  تعيني  مّت  فقد  �ملنتخب:  �ملجل�ص  خ�رج  من  للت�رشيعي  ع�م  �أمني  تعيني  ج. 

خري�صة )وهو من كو�در حركة فتح، ومل يح�لفه �حلظ يف �لنتخ�ب�ت عن د�ئرة 

�أمني �رّش �ملجل�ص �لذي ي�صغله نو�ب  �أمينً� ع�مً� للت�رشيعي ليحّل حمّل  طولكرم( 

منتخبون يف �لع�دة، ومبوجب �لتعيني �جلديد ف�إن �لأمني �لع�م �صيكون م�صوؤوًل 

�إحد�ث  �صتمنع �حلكومة �جلديدة من  �ملجل�ص، يف خطوة  عن جميع موظفي 

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

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

.
�لت�رشيعي”81

�عتب�ر �لنو�ب �جلدد �ملنتخبني نو�بً� يف �ملجل�ص �لوطني: �أقّر �ملجل�ص �أي�صً� تعدياًل  د. 

ب�عتب�ر  يق�صي  ن�صً�  فيه  �أع�د   ،13 رقم  �ملعّدل  �لع�مة  �لنتخ�ب�ت  ق�نون  على 
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�لتحرير  �أع�ص�ء يف �ملجل�ص �لوطني ملنظمة  �لت�رشيعي �ملنتخبني  �أع�ص�ء �ملجل�ص 

�لفل�صطينية، و�أ�ص�ر رئي�ص �ملجل�ص �ملنتهية وليته روحي فتوح �إىل �أن هذ� �لبند 

مل يرد يف �لق�نون �لأ�ص��صي، لكنه “�صقط �صهو�ً ومل يحظ ب�أية قر�ءة يف حينه، 

�لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  “�إن  فتوح:  وق�ل   ،
منه”82 �أمر مفروغ  �أنه  و�أخذ على 

�صليم �لزعنون، هو �أول من �أث�ر هذه �لق�صية وبعث بر�ص�لة �إىل �لرئي�ص حممود 

.
عب��ص لإ�صد�ر مر�صوم لت�صليح هذ� �خلط�أ”83

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

دويك رئي�صً� له. ويف 2006/2/20 �تخذ دويك قر�ر�ً بتجميد جميع �لقر�ر�ت �ل�ص�درة 

�ملجل�ص  جل�صة  يف  عليه�  �لت�صويت  لإع�دة  �لأخرية؛  جل�صته  يف  �لقدمي  �ملجل�ص  عن 

�أن  �إىل  لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  مع  و�أ�ص�ر دويك، يف حو�ر   .
84

�لق�دمة �لت�رشيعي 

�لقدمي �تخذ قر�ر�ت  �لت�رشيعي  �أحد، لكن �ملجل�ص  �إىل �صد�م مع  ت�صعى  ل  “حم��ص 
ه�مة، يف فرتة ل يجوز �أن يجري فيه� طرح ق�ص�ي� ه�مة، وخ��صة من نو�ب خ��صو� 

�لنتخ�ب�ت ومل يح�لفهم �حلّظ يف نيل ثقة �ل�صعب”. و�أ�ص�ف ق�ئاًل “وبن�ء على ذلك، 

�ملجل�ص  يف  �لق�نونية  �للجنة  ِقَبل  من  در��صته�  و�إع�دة  �لقر�ر�ت،  هذه  جتميد  �رت�أين� 

ق�نون جدد،  برج�ل  ن�أِت  مل  ونحن  �ل�ص�بق،  �ملجل�ص  من  و�لتي هي جزء  �لت�رشيعي، 

.
و�إمن� نف�ص �لرج�ل �لذين ك�نو� يف �ل�ص�بق، وهم �صيقررون ق�نونية هذه �لإجر�ء�ت”85

ور�أى عز�م �لأحمد، رئي�ص كتلة فتح �لربمل�نية، �أن �لقر�ر�ت �لتي �ّتخذه� دويك 

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 دويك لي�ص له عالقة ب�لق�نون �إطالقً�، و�إمن� ب�لرغبة و�ملز�ج، 

لي�ص �أكرث من ذلك”. كم� �أ�ص�ف �أن “دويك فر�ص من نف�صه ديكت�تور�ً على �ملجل�ص 

�لت�رشيعي”، و�أ�ص�ر �إىل �أنه� “بد�ية غري موّفقة �إذ� ك�نت عن وعي، فهي بد�ية خ�طئة ل 

.
بمُّد من �لت�صّدي بقّوة له�”86
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نو�ب  �لأوىل، و�ن�صحب  �لت�رشيعي �جلديد جل�صته  �ملجل�ص  2006/3/6 عقد  ويف 

للت�صويت  �للجوء  حركة فتح ب�صكل جم�عي عندم� قرر رئي�ص �ملجل�ص عزيز دويك 

عز�م  عّد  حيث  �لأخرية،  جل�صته  يف  �لقدمي  �ملجل�ص  عن  �ل�ص�درة  �لقر�ر�ت  لإلغ�ء 

�لأحمد �لت�صويت غري ق�نوين، و�أنهم ل يكنهم �مل�ص�ركة يف جل�صة غري ق�نونية. ور�أى 

�أن نو�ب حم��ص ك�ن يكنهم �إلغ�ء �أي قر�ر �ص�بق بطريقة ق�نونية، �إل �أن “تعط�صهم” 

لل�صلطة دفعهم للجوء �إىل “�أ�صلوب غري ق�نوين وغري ح�ص�ري”. معلنً� �أن كتلته �صتلج�أ 

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

.
87

ب�لفعل على �إلغ�ء بع�ص �لقر�ر�ت

و�أكد عز�م �لأحمد �أن عودة كتلة فتح �إىل �ملجل�ص �لت�رشيعي مرهونة ب�صدور قر�ر 

�لقو�نني  تف�صري  حول  �خلالف  يف  للبت  فتح  �إليه�  جل�أت  �لتي  �لعلي�،  �لعدل  حمكمة 

.
88

و�لنظ�م �لد�خلي و�لت�صويت يف جل�صة �لت�رشيعي �لأوىل للمجل�ص �جلديد

غري �أن عزيز دويك ر�أى �أنه لي�ص من حّق �ملحكمة �لفل�صطينية �لعلي� �إبط�ل �أو �إلغ�ء 

قر�ر�ت �ملجل�ص لأن هذ� �ص�أن د�خلي و�صي�دي، عرّبت عنه �لأغلبية. كم� �أ�ص�ف �أن 

�ن�صح�ب نو�ب فتح هو ت�أكيد على �صعف موقفهم �لق�نوين، و�أ�ص�ر دويك يف حديث 

جلريدة عك�ظ �إىل �أن عز�م �لأحمد �أبلغه ب�أن قر�ر فتح خالل �ملجل�ص �ل�ص�بق، هو “قر�ر 

�أعرج”. ود�فع عن قر�ر �إلغ�ء تو�صيع �صالحي�ت عب��ص �لق�ص�ئية، ور�أى �أنه د�صتوري، 

م�صري�ً �إىل �أن حم��ص ل تريد �لنقالب �أو �ل�صد�م مع �لرئي�ص عب��ص، بدليل �أن �ملجل�ص 

.
89

و�فق على �صتة م�ص�ريع قر�ر�ت ج�ءت منه

3. االعتقاالت االإ�ضرائيلية لرئي�س واأع�ضاء املجل�س يف ال�ضفة 
واأثرها على اأداء املجل�س:

مف�ج�أة  حم��ص  فوز  �صكل  �إذ  �لت�رشيعية؛  �لنتخ�ب�ت  نت�ئج  “�إ�رش�ئيل”  رف�صت 

�لإخب�ري  برن�جمه�  �لإ�رش�ئيلي يف  �جلي�ص  �إذ�عة  وعّلقت  لـ“�إ�رش�ئيل”،  كبرية  و�صدمة 

:
90

�لرئي�صي بقوله�
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�إ�رش�ئيل ت�ص�ب ب�صدمة. �إنه� يف �رتب�ك وبلبلة، لأنه� مل ت�صتعد كم� ينبغي، 

وزيري  ب��صتدع�ء  �أوملرت  ��صتعج�ل  �إن  �مل�صتقبلية...  خطو�ته�  تبلور  ومل 

�إىل جل�صة م�ص�ور�ت،  �لدف�ع و�خل�رجية وروؤ�ص�ء �ملخ�بر�ت وق�دة �جلي�ص 

تعك�ص �لرتب�ك �حل��صل جر�ء �لقنبلة �أو �لهزة من �لعي�ر �لثقيل �لتي فجره� 

فوز حم��ص، �إذ لي�ص لدى هذه �حلكومة �صي��صة و��صحة، ل على �مل�صتوى 

�لنت�ئج  �إن  �لآن...  فعله  م� عليه�  تفقه  �إنه� ل  �ل�صرت�تيجي.  �لتكتيكي ول 

�ملتحدة  �لولي�ت  �إىل  �صفعة  وجهت  �أي�صً�  �إمن�  فح�صب،  �إ�رش�ئيل  ت�صدم  مل 

�لتي ظنت �أن �لديوقر�طية �ملن�صودة، �صتدفع برئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل 

تفكيك �لبنى �لتحتية حلم��ص، لكن يبدو �لآن �أن حم��ص هي �لتي فككت 

�صلطة �أبي م�زن.

يثل  حم��ص  �صعود  �أن   2006 ل�صنة  هرت�صلي�  ملوؤمتر  �لتنفيذي  �مللخ�ص  و�عرتف 

ب�أن  ولحظ  مو�قفه�.  تمُغريِّ  �أن  دون  �ل�صلطة  من  نت  متكَّ حيث  ��صرت�تيجيً�،  حتديً� 

هي  �لإره�ب  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تخلي�ص  �إىل  هدفت  �لتي  �ل�صلمية  “�لعملية 
�أن �صعود حم��ص جعل  �إىل  �ل�صلطة”. ونبه  �إىل  �لتي �أح�رشت ق�دة �لإره�ب  نف�صه� 

.
91

�حتم�لت �إن�ص�ء دولة فل�صطينية بحدود موؤقتة �أمر�ً �أكرث �صعوبة

وب�لت�يل، ك�نت حم��ص ق�دمً� غري مرغوب فيه �إ�رش�ئيليً�، حيث ك�ن فوزه� خروجً� 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �إد�رة  يف  �ملطلوبة  �لأمريكية   - �لإ�رش�ئيلية  �للعبة  قو�عد  عن 

وقررت “�إ�رش�ئيل” مق�طعة �حلكومة �لفل�صطينية �لتي �صت�صكله� حم��ص �إل �إذ� �عرتفت 

“�لإره�بية”،  �ملنظم�ت  �أ�صلحة  ونزعت  و“�لإره�ب”،  �لعنف  ونبذت  بـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لتحرير  منظمة  وبني  “�إ�رش�ئيل”  بني  عليه�  �لتوقيع  مت  �لتي  �لتف�ق�ت  على  وو�فقت 

�لفل�صطينية و�ل�صلطة �لفل�صطينية.

و�صعت “�إ�رش�ئيل” منذ �ليوم �لأول �إىل �إ�سقاط حكومة حما�س وعرقلة �أد�ء �ملجل�س 

The New York Times يف  ت�يز  �لنيويورك  ون�رشت  �لو�ص�ئل،  �لت�رشيعي مبختلف 
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�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إىل عزل  �إ�رش�ئيلية تهدف  �أمريكية  2006/2/14 تقرير�ً عن خطة 

فتح  و�إعادة  �إ�سقاط حكومة حما�س  على  �لفل�سطيني جتربه  لل�سعب  مبعاناة  و�لت�سبب 

.
92

�إىل �ل�صلطة

وزر�ءها  ��ستهدفت  �عتقالت  حملة  حما�س  حكومة  �إ�سقاط  حماولت  و�سملت 

ونو�به�، �إثر عملية “�لوهم �ملتبدد” �لتي �أ�رش فيه� �جلندي �لإ�رش�ئيلي جلع�د �ص�ليط يف 

2006/6/25، حيث �عتقلت “�إ�رش�ئيل” 28 ن�ئبً� ووزير�ً خالل �أربعة �أي�م تلت وقوع 

 ،
9350 نحو  عددهم  بلغ  حتى  و�لنو�ب  �لوزر�ء  �عتق�ل  عملي�ت  وت�بعت  �لعملية، 

و�صملت �لعتق�لت عزيز دويك رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، وحممود �لرحمي �أمني �رش 

�ملجل�ص، ون��رش �لدين �ل�ص�عر ن�ئب رئي�ص �لوزر�ء وغريهم.

يمُذكر �أن ق�صية �لأ�رشى فر�صت نف�صه� بقوة يف �نتخ�ب�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي ل�صنة 

2006، حيث �ص�رك 31 �أ�صري�ً فيه�، ف�ز منهم 15 �أ�صري�ً، وبذلك ي�صكل �لنو�ب �لأ�رشى 

منهم حم�صوبني على  �لغ�لبية  �لت�رشيعي، وك�نت  �أع�ص�ء  �إجم�يل  من   %11.4 ن�صبته  م� 

�جلبهة  عن  وو�حد  فتح،  على  حم�صوبني  نو�ب  وثالثة  ن�ئبً�،   11 وعددهم  حم��ص، 

�ل�صعبية لتحرير فل�صطني هو �أمينه� �لع�م �أحمد �صعد�ت، حينم� ك�ن معتقاًل يف �صجن 

�أريح� �لت�بع لل�صلطة �لفل�صطينية، وحتت حر��صة بريط�نية - �أمريكية، و�لذي �أقدمت 

عدد  مع  و�ختط�فه   ،2006/3/14 �صجنه يف  �قتح�م  على  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  قو�ت 

.
94

�آخر من �ملعتقلني، ونقله لل�صجون �لإ�رش�ئيلية

و�أ�ص�ر “مركز �أحر�ر لدر��ص�ت �لأ�رشى وحقوق �لإن�ص�ن” �إىل �أن حملة �لعتق�لت 

�لتي �أعقبت �أ�رش �ص�ليط ط�لت كل هيئ�ت وجل�ن �ملجل�ص �لت�رشيعي، من رئ��صة �ملجل�ص 

�لن�ئبة منى من�صور و�لن�ئبة مرمي �ص�لح.  �لن�ئب�ت مثل  ب�أم�نة �ل�رش، و�صوًل �إىل  مرور�ً 

�لكتل يف  �لعتق�لت ط�لت معظم  �أن  �إىل  �خلف�ص  �أحر�ر” فوؤ�د  “مركز  مدير  وذكر 

للكتلة يف  ن�ئبً�   47 �أ�صل  فمن  لكتلة حم��ص،  �لأكرب  �حل�صة  ك�نت  �لت�رشيعي، حيث 

.
95

�ل�صفة �لغربية مت �عتق�ل 45 ن�ئبً�
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يف   ،Ofer Military Court �لإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  عوفر  حمكمة  وبد�أت 

�لذين  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ونو�ب  �لوزر�ء  ق�ص�ي�  يف  �لنظر   ،2006/7/5

ويف   .
96

حم��ص �إىل  �لنتم�ء  بتهمة  �ص�ليط،  �أ�رش  بعد  �لحتالل  قو�ت  �ختطفتهم 

عزيز  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  مبح�كمة  “�إ�رش�ئيل”  بد�أت   2006/8/17

.
دويك، بعد �أن ك�نت �عتقلته يف 972006/8/6

�أي  بحق  ق�ص�ئي  حكم  �أي  ي�صدر  مل  �ل�صنة  ون�صف  �صنة  من  �أكرث  فرتة  وخالل 

2008 عدد من  �أ�صدرت �ملح�كم �لإ�رش�ئيلية خالل �صنة  �لنو�ب �ملعتقلني، حيث  من 

و�لإ�صالح،  �لتغيري  كتلة  عن  �ملنتخبني  �لت�رشيعي،  �أع�ص�ء  من  جمموعة  بحق  �لأحك�م 

لفرت�ت �صجن تتف�وت م� بني 30-40 �صهر�ً، وهو م� يعني �نته�ء ولية �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لأحك�م  بحقهم  �صدرت  من  مقدمة  يف  وج�ء  �لأحك�م؛  ق�ص�ء  مع  ب�لتز�من  �لث�ين 

36 �صهر�ً يف  �لفعلي  عزيز دويك رئي�ص �ملجل�ص، �لذي �صدر بحقه حكمً� ب�ل�صجن 

. وك�نت “�إ�رش�ئيل” حتى ت�ريخ 2008/11/14 م�ز�لت تعتقل نحو 42 
982008/12/16

.
99

ن�ئبً� عن كتلة حم��ص �لربمل�نية

“يف  �إنه �صيدعو  �لرئي�ص عب��ص،  �لذي �صدر على دويك، ق�ل  وتز�منً� مع �حلكم 

يف  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  وت�رشيعية  رئ��صية  �نتخ�ب�ت  �إىل  جد�ً”  وقريب  قريب  وقت 

.
100

�ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة

ويف 2009/3/31 �أفرجت �صلط�ت �لحتالل �لإ�رش�ئيلي عن حممود �لرحمي �أمني �رش 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، بعد �عتق�ل د�م 32 �صهر�ً. وبعد �لإفر�ج عن �لرحمي بقي 44 ن�ئبً� 

يف �لأ�رش. و�أ�ص�ر مدير مركز �أحر�ر لدر��ص�ت �لأ�رشى وحقوق �لإن�ص�ن فوؤ�د �خلف�ص 

خ�رج  متو�جدون  �لغربية  ب�ل�صفة  �لربمل�نية  حم��ص  كتلة  من  فقط  نو�ب  �صتة  �أن  �إىل 

.
101

�ل�صجون

عزيز  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  عن  �لحتالل  �صلط�ت  و�أفرجت 

دويك يف 2009/6/23. كم� �أفرجت عن ت�صعة نو�ب من كتلة �لتغيري و�لإ�صالح يف 
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2009/9/2، و�أفرجت عن �صبعة نو�ب يومي 1 و2009/11/2. وبهذ� �لإفر�ج، يكون 

عدد �لنو�ب �ملعتقلني 18 ن�ئبً�، منهم 15 ن�ئبً� عن كتلة �لتغيري و�لإ�صالح، ون�ئب�ن عن 

.
102

كتلة فتح �لربمل�نية، ون�ئب عن �جلبهة �ل�صعبية

�أن   2010/1/31 يف  �ملختطفني  �لنو�ب  عن  لالإفر�ج  �لدولية  �حلملة  وذكرت 

“�إ�رش�ئيل” م�ز�لت تختطف 16 ن�ئبً�، منهم 13 عن كتلة �لتغيري و�لإ�صالح، و�ثنني عن 
.

103
كتلة فتح �لربمل�نية، ون�ئب و�حد من ق�ئمة �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى

و�أكد حممود �لرحمي �أن �ختط�ف �لنو�ب من قبل “�إ�رش�ئيل” ك�ن �صي��صيً� و�لهدف 

ت فيم� يخ�ص ق�صيتهم،  منه تعطيل عمل �ملوؤ�ص�صة �لت�رشيعية، م�صري�ً �إىل �أن �ل�صلطة ق�رشّ

خ��صة �أنه� ��صتكملت �ملف�و�ص�ت من دون �عتب�ر�ت للق�صية، وف�رش ب�أنه �صوء �أخ�رش 

.
104

لالحتالل لال�صتمر�ر يف �ختط�ف �لنو�ب

50 من  �عتق�ل نحو  بعد  �لت�رشيعية  ن�ص�ط�ته  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أوقف 

�أي  �ملجل�ص  يعقد  �لإ�رش�ئيلية، ومل  �ل�صجون  �أع�ص�ءه، غ�لبيتهم من حركة حم��ص يف 

يونيو  منت�صف حزير�ن/  غزة يف  قط�ع  على  �صيطرة حم��ص  منذ  كتله  بك�مل  جل�صة 

2007. ويف ظل غي�ب �لن�ص�ب �لق�نوين، مع وجود �لعدد �لكبري من �لنو�ب �ملعتقلني 

يف �ل�صجون �لإ�رش�ئيلية، �أ�صبح �ملجل�ص �لت�رشيعي غري ف�عل مع �نعق�د جل�ص�ت تن�ف�صية 

�ل�رشعية  ك�صب  حم�ولت  �إط�ر  يف  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قط�ع  يف  �ملجل�ص  لأع�ص�ء 

�لديقر�طية.

وتر�أ�ص �لن�ئب �لأول للمجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر جل�ص�ت �ملجل�ص خالل فرتة 

�عتق�ل رئي�ص �ملجل�ص عزيز دويك. وتر�أ�ص بحر جل�ص�ت �ملجل�ص �أي�صً� بعد �لنق�ص�م 

�لن�ص�ب  �أزمة  �إل يف قط�ع غزة. وللخروج من  �لفل�صطيني، حيث مل ينعقد �ملجل�ص 

�لق�نوين، جل�أ بحر �إىل �لتوكيالت، و�لتي تعتمد على توكيل �لنو�ب �لأ�رشى لنظر�ئهم 

�لنو�ب  عن  �لطوق  لك�رش  ج�ءت  �لتوكيالت  فكرة  �أن  �إىل  بحر  و�أ�ص�ر  �خل�رج.  يف 

.
105

نو� من مم�ر�صة دورهم �لربمل�ين وهم د�خل �ل�صجون �لأ�رشى، كي يتمكَّ
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ومّثل �إطالق �رش�ح دويك يف 2009/6/23 تعزيز�ً لقوة حم��ص يف �ل�صفة �لغربية 

بعد عامني من �حلظر �لذي تفر�سه �ل�سلطة على �أي ن�ساط لها. وحملت كلمته �لتي 

ق�له� فور �لإفر�ج عنه ر�ص�لة مف�ده� �أن �صي��صة “�إ�رش�ئيل” يف �حتج�ز �لنو�ب ف�صلت 

ت�صتطيع حظر  �ل�صلطة ل  و�أن  �لآخر،  تلو  �لو�حد  مو�قعهم  �إىل  يعودون  بد�أو�  لأنهم 

ن�ساط �حلركة يف �ل�سفة �إىل ما ل نهاية، و�أن �حلل لالنق�سام و�ل�رش�ع �لد�خلي يكمن 

.
106

يف �حلو�ر

ولكنه  عنه،  �لإفر�ج  فور  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مقر  �إىل  دويك  وتوجه 

باأنه ب�سبب �نتهاء �لدو�م  �أو�ساط يف �ل�سلطة �لفل�سطينية ذلك  وجده مغلقًا، وبررت 

�إ�صم�عيل هنية �تهم حركة فتح  �أن رئي�ص �حلكومة يف غزة  �لر�صمي للموظفني. غري 

، وق�ل: “�إين �أقر�أ �لذي جرى يف ر�م �هلل قر�ءة �أبعَد 
107

مبنع دويك من دخول �ملجل�ص

عزيز  �لدكتور  برئ��صة  �عرت�ف  عدم  فيه�  ر�ص�لة  وك�أنه�  �ملجل�ص،  �أبو�ب  �إغالق  من 

�ل�رشعية  ح�ص�ب  على  مرفو�صة  �صغرية  من�ور�ت  يف  و�لدخول  للمجل�ص،  دويك 

�ملم�ر�ص�ت  للت�رشيعي، وعّد هذه  �لتم�صك بدويك رئي�صً�  �لت�رشيعي”. و�أكد  ورئ��صة 

.
108

�صوَء نية وحم�ولة للنيل من �ل�رشعية �لفل�صطينية

وك�صف دويك يف 2009/6/25 نيته دعوة �لنو�ب من �لكتل �لربمل�نية �ملختلفة �إىل 

�جتم�ع للم�ص�همة يف ر�أب �ل�صدع �لد�خلي و��صتع�دة �لوحدة �لوطنية، و�أ�ص�ر �إىل �أنه 

تلقى “�ت�ص�لت عدة من برمل�نيني فل�صطينيني من ف�ص�ئل عدة �أبدو� خالله� ��صتعد�دهم 

.
للدفع يف �جت�ه �إنه�ء �لنق�ص�م وحتقيق �مل�ص�حلة”109

“ل يكن  وق�ل عز�م �لأحمد رئي�ص كتلة فتح �لربمل�نية معقبً� على �إعالن دويك: 

عقد �جتم�ع�ت ب�ملجل�ص �لت�رشيعي �إل بعد عقد دورة خ��صة مبر�صوم رئ��صي من رئي�ص 

“لكن حم��ص   2007/7/11 �نتهت يف  �ملجل�ص  دورة  �إن  وق�ل   ،
�لوطنية”110 �ل�صلطة 

رف�صت، لالأ�صف، عقد �لدورة �جلديدة �لتي دع� �إليه� �لرئي�ص حممود عب��ص يف ذلك 

مد �ملجل�ص و�نعك�ص عليه �لنق�ص�م”. وق�ل �إنه ل بد  �لوقت وفق �لنظ�م، وب�لت�يل جمُ
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من عقد دورة جديدة للت�رشيعي يتم فيه� �نتخ�ب هيئة رئ��صية ومكتب جديد. و�أ�ص�ف 

�لآن جل�صة للت�رشيعي، لكن  يرت�أ�ص  �أن  عزيز  �لدكتور  ب�إمك�ن  يكون  �أن  �أمتنى  “كنت 
.

�أعتقد �أنه لي�ص ب�إمك�نه ذلك ق�نونيً�”111

“دويك هو  �أن  �أكد  �لت�رشيعي ح�صن خري�صة،  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لث�ين  �لن�ئب  لكن 

�لذي يريد”،  �لوقت  �أن يدعو جلل�صة جديدة يف  �لت�رشيعي، وب�إمك�نه  رئي�ص �ملجل�ص 

م�صري�ً �إىل �إجم�ع كل �لقو�ئم و�لكتل �لني�بية على ذلك. وق�ل �إن دورة �ملجل�ص يفرت�ص 

�أن تكون قد بد�أت خالل �آذ�ر/ م�ر�ص 2009 لكن ذلك مل يحدث “وعليه تبقى رئ��صة 

.
�ملجل�ص كم� هي حلني ت�صليمه� لرئ��صة جديدة”112

و��صتقبل �لرئي�ص عب��ص يف 2009/6/30 دويك، ب�صفته ع�صو�ً يف �لربمل�ن �لفل�صطيني 

�أن  �أف�دت وك�لة �لأنب�ء و�ملعلوم�ت �لفل�صطينية - وف�. غري  ولي�ص رئي�صً� له، ح�صبم� 

حممود �لرحمي نفى ذلك وق�ل �إن عب��ص “�أقر خالل �لجتم�ع ب�رشعية رئي�ص �ملجل�ص 

�ل�صتقب�ل ك�ن على  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ملجل�ص”،  رئ��صة  �لدكتور دويك وهيئة  �لت�رشيعي 

هذ� �لأ�ص��ص، وق�ل �إن عب��ص �عترب �لأ�صو�ت �مل�صككة يف �رشعية دويك هي “�أ�صو�ت 

.
ن�ص�ز”113

وك�صف �لرحمي، عن �أن �لرئي�ص عب��ص، طلب من دويك �أن تر�صح حم��ص �أربعة 

ب�لتف�قي�ت  يلتزمون  بحيث  �لوطني،  �لتو�فق  حكومة  يف  للم�ص�ركة  منه�  قي�ديني 

.
114

�ملوقعة ب�صكل �صخ�صي، من �أجل نيل �لقبول �لدويل حلكومة �لتو�فق

وح�ول عزيز دويك يف �أكرث من مرة دعوة �ملجل�ص �لت�رشيعي لالنعق�د، ومل تفلح 

جهوده حتى �صدور هذ� �لتقرير، حيث مل يدع �لرئي�ص عب��ص لنعق�د �لت�رشيعي، كم� 

��صتمر �جلدل �لق�ئم بني حركتي فتح وحم��ص حول �رشعية هيئة �ملجل�ص �لتي ير�أ�صه� 

دويك.
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�ملجل�ص  �أع�ص�ء  من  �لكبري  �لعدد  عن  �لحتالل  �صلط�ت  �إفر�ج  من  �لرغم  وعلى 

�لت�رشيعي، وخ�صو�صً� �لأع�ص�ء يف كتلة �لتغيري و�لإ�صالح، بقي �ملجل�ص معطاًل وذلك 

لعدة �أ�صب�ب منه�:

منع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل نو�ب حركة حم��ص يف �ل�صفة �لغربية من  �أ. 

�لدخول �إىل �ملجل�ص �لت�رشيعي، وم�ص�ركة نظر�ئهم يف غزة يف جل�صة �ملجل�ص، 

وعلى ر�أ�صهم رئي�ص �ملجل�ص عزيز دويك، و�أمني �رشه حممود �لرحمي.

على  �لقدرة  �حلركة  �أفقد  مم�  حم��ص،  حركة  من  ن�ئبً�   13 �ختط�ف  ��صتمر�ر  ب. 

عقد جل�صة للمجل�ص ب�لن�ص�ب �لق�نوين، ف�حلركة م�ز�لت بح�جة �إىل �لإفر�ج 

هم خ�رج  �لذين  �لنو�ب  عدد  يبلغ  �لن�ص�ب، حيث  �جلل�صة  لبلوغ  ن�ئبني  عن 

�ل�صجون 61 ن�ئبً� من حم��ص ب�لإ�ص�فة �إىل �أربعة نو�ب ف�زو� على قو�ئم �حلركة.

طعن كتلة فتح �لني�بية ب�رشعية هيئة مكتب �ملجل�ص، وب�لت�يل �عتب�ر دعوة دويك  ج. 

لعقد جل�صة للمجل�ص دعوة غري �رشعية.

فور  �إليه�  دع�  �لتي  �ملجل�ص  رئي�ص  دعوة  مع  �لني�بية  �لكتل  بقية  جت�وب  عدم  د. 

خروجه من �ل�صجن، بحجة عدم ت�صجيع �لنق�ص�م.

4. املرا�ضيم الرئا�ضية واملجل�س الت�ضريعي:

تع�مل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عب��ص مع �صيطرة حم��ص على قط�ع غزة 

يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007 بت�صعيد مم�ثل مل� جرى يف �لقط�ع، وح�ول �إخر�ج 

حركة حم��ص من �إط�ر �ل�رشعية �لفل�صطينية، و�صعى �إىل جت�هل وجت�وز �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�للجنة  وموؤ�ص�ص�ته�، حيث عقدت  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �إىل  �لفل�صطيني. وجل�أ 

و�صعته�  تو�صي�ت  عدة  و�أقرت   ،2007/6/15 يف  ط�رئً�  �جتم�عً�  للمنظمة  �لتنفيذية 

حتت ت�رشف �لرئي�ص عب��ص ليبت به� وهي: �إق�لة حكومة �إ�صم�عيل هنية، و�إعالن ح�لة 

.
115

�لطو�رئ، وت�صكيل حكومة �إنف�ذ ح�لة �لطو�رئ، و�إجر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة
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وتبنى عب��ص هذه �لتو�صي�ت و�أمر بتنفيذه� مبوجب ثالثة مر��صيم، و�أ�صبح �إ�صد�ر 

جت�وز  �أجل  من  عب��ص،  ��صتخدمه�  �لتي  �لأ�ص��صية  �لو�صيلة  �للحظة  تلك  منذ  �ملر��صيم 

�ملوؤ�ص�ص�ت �ل�رشعية، وبحجة وجود ح�لة �لطو�رئ. و�أ�صندت مهمة ت�صكيل حكومة 

�لنظ�م  وح�صب  �أنه  �إىل  هن�  �لإ�ص�رة  وجتدر   .
116

في��ص �صالم  �إىل  �جلديدة  �لطو�رئ 

�لأ�ص��صي )�لد�صتور(، ف�إن �إق�لة حكومة هنية، يحوله� فور�ً �إىل حكومة ت�صيري �أعم�ل، 

ولكن رئ��صة �ل�صلطة جت�وزت ذلك م�صتندة �إىل �إعالن ح�لة �لطو�رئ.

وتال مرحلة �حل�صم و�إعالن �لطو�رئ، �إجر�ء�ت �تخذت من �صلطتي ر�م �هلل وغزة، 

�أ�صهمت يف تعميق �ل�رشخ بني �لفريقني. و�أ�صدر عب��ص مر�صومً� �ألغى فقرة يف �لق�نون 

تتطلب مو�فقة �ملجل�ص �لت�رشيعي على �أية تعيين�ت وز�رية، و�أعلن تعليق �لعمل ب�مل�دة 

�مل�دة، من  �لعمل بهذه  . وج�ء تعليق 
1172003 �لق�نون �لأ�ص��صي �ملعدل ل�صنة  79 من 

�أجل منح �أع�ص�ء حكومة �لطو�رئ �لتي �صكله� عب��ص �لعمل ب�صكل د�صتوري، دون 

�حل�جة لثقة �لت�رشيعي، خ��صة و�أن �لبند �لر�بع من �مل�دة، �أ�ص�ر �إىل �أنه ل يجوز لرئي�ص 

.
118

�لوزر�ء ول �أي وزير مم�ر�صة مه�مه دون �حل�صول على ثقة �لت�رشيعي

�للذ�ن  �لق��صم،  �أني�ص  و�ملح�مي  قطر�ن  يوجني  �لق��صي  �لق�نوني�ن  �خلبري�ن  وق�ل 

و�صع� �لق�نون �لأ�ص��صي �لفل�صطيني، �إن هذ� �لق�نون ل ينح �لرئي�ص عب��ص حق تعيني 

�لق�نون  يف  مو�د  تعطيل  حق  متنحه  ول  ت�رشيعية،  مو�فقة  دون  من  جديدة  حكومة 

�لأ�ص��صي. وق�ل �ملح�مي�ن �إن �لق�نون �لأ�ص��صي ين�ص على بق�ء حكومة هنية لت�رشيف 

�لأعم�ل، �إىل حني ح�صول عب��ص على مو�فقة برمل�نية على �حلكومة �جلديدة. وذكر 

�لق��صم �أن �لق�نون �لأ�ص��صي ل يت�صمن �أي بنود خ��صة بحكومة طو�رئ. و�أ�ص�ر قطر�ن 

�إىل �أن وجود ح�لة طو�رئ ل يعني �أن ب�إمك�ن �لرئي�ص ت�صكيل حكومة طو�رئ، و�إن 

.
119

�حلكم من خالل مر��صيم ل يعني �أن من حق �لرئي�ص تعطيل �أو تغيري �لد�صتور

“�إ�رش�ئيل”  �عتق�ل  م�صتغاًل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  على  �ل�صيطرة  �إىل  عب��ص  و�صعى 

نو�ب حم��ص، حيث دع� يف مر�صوم رئ��صي �إىل عقد جل�صة للت�رشيعي لبدء دورة برمل�نية 
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جديدة، ك�ن يفرت�ص فيه� �نتخ�ب هيئة رئ��صية جديدة للربمل�ن. لكن حم��ص �عتربت 

.
دعوة عب��ص غري ق�نونية، و�أنه� تعد “تدخاًل �ص�فر�ً يف �صوؤون �ملجل�ص �لت�رشيعي”120

خالل  عب��ص  ودع�  �لتحرير،  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتمع   2007/7/18 ويف 

وت�رشيعية  رئ��صية  �نتخ�ب�ت  لإجر�ء  �ل�رشورية  �ملر��صيم  �إ�صد�ر  �إىل  �ملجل�ص  كلمته 

. وح�صل عب��ص يف 2007/7/19 على تفوي�ص 
121

�أ�ص��ص �لق�ئمة �لن�صبية مبكرة، على 

.
122

من �ملركزي لإجر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة

عب��ص،  على خط�ب  �لزه�ر  �لت�رشيعي حممود  �لن�ئب عن حركة حم��ص يف  ورّد 

“�إن �ل�صعب �لفل�صطيني لن يقبل ب�أن جتري  ب�إف�ص�ل �لنتخ�ب�ت �ملبكرة ق�ئاًل:  وهدد 

.
�نتخ�ب�ت مبكرة هدفه� �للتف�ف على �ل�رشعية �لفل�صطينية”123

و�أ�صدر عب��ص يف بد�ية �أيلول/ �صبتمرب 2007 مر�صومً� رئ��صيً� جديد�ً عّدل مبوجبه 

ق�نون �لنتخ�ب�ت و�أبرز م� ج�ء فيه ��صرت�طه يف �مل�دة 45 يف �لب�ب �ل�ص�د�ص، و�صمن 

�لفل�سطينية،  �لتحرير  مبنظمة  �ملر�سح  يلتزم  �أن  �ملجل�س،  لع�سوية  �لرت�سح  �رشوط 

�ل�صتقالل،  �إعالن  وبوثيقة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  ب�عتب�ره� 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  �نتقده  �لذي  �لأمر  وهو   ،
124

�لأ�ص��صي �لق�نون  وب�أحك�م 

�لفل�صطينيني  متييز و��صح و�رشيح بني  “ينطوي على  �أنه  ر�أى  �إذ  �أحمد بحر،  ب�لإن�بة 

�ل�صي��صية  �حلي�ة  يف  ب�مل�ص�ركة  �لد�صتوري  حقهم  مم�ر�صة  يف  �ل�صي��صي،  �لر�أي  ب�صبب 

.
و�لنتخ�ب�ت �لع�مة”. كم� �أنه وبح�صب بحر، يعطي �عرت�فً� جم�نيً� لـ“�إ�رش�ئيل”125

وحول �إمك�نية حل �لت�رشيعي بحّجة �أّنه معطل؛ و�إمك�نية �أن يقوم �ملجل�ص �ملركزي 

�لفل�صطيني ب�أخذ دور �لت�رشيعي يف �إقر�ر �لقو�نني، ق�ل عمر �لرب�ص، وكيل وز�رة �لعدل 

يف حكومة هنية، �إن تعديل �أحك�م �لق�نون �لأ�ص��صي �لفل�صطيني ل يتم �إل مبو�فقة �أغلبية 

ثلثي �أع�ص�ء �ملجل�ص، و�إن “�لت�رشيعي يف ح�لة �نعق�د ح�صب �لنظ�م �لد�خلي و�لق�نون، 

.
وعلى �لرغم من حم�ولت �إف�ص�ل منظمة جلل�ص�ته”126
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�ل�صعب  فيه  يدعو  رئ��صيً�،  مر�صومً�  عب��ص  �لرئي�ص  �أ�صدر   2009/10/23 ويف 

�لفل�صطيني يف �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة لنتخ�ب�ت ع�مة رئ��صية وت�رشيعية 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  دويك  عزيز  و�نتقد   .
1272010/1/24 يف  ومب��رشة  حرة 

 110 �أن  “خ�صو�صً�  �لت�رشيعي،  م�ص�دقة  �إىل  يحت�ج  �أنه  موؤكد�ً  �ملر�صوم،  �لفل�صطيني 

. و�أكد �لن�ئب �لأول 
نو�ب متو�جدون وهن�ك �أغلبية برمل�نية لعقد �أية جل�صة برمل�نية”128

لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر �أن �ملجل�ص �حل�يل �صي�صتمر يف مم�ر�صة مه�مه ك�فة، 

.
129

�إىل �أن يوؤدي جمل�ص منتخب جديد �ليمني �لق�نونية

رئي�ص  وليتي  متديد   2009/12/16 يف  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  ر  وقرَّ

وت�رشيعية  رئ��صية  �نتخ�ب�ت  �إجر�ء  حني  �إىل  �لت�رشيعي،  و�ملجل�ص  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

. وقد و�صف دويك قر�ر �لتمديد ب�أنه “�إعط�ء من ل يلك �صالحية د�صتورية، 
130

جديدة

حيث �إنه معطل منذ ع�رش �صنو�ت، ملن �نتهت وليته منذ 9 ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2009”، 

. ويف 2010/1/24 �أعلن عزيز دويك ��صتمر�ر �لولية 
131

يف �إ�ص�رٍة �إىل �لرئي�ص عب��ص

هي  �لت�رشيعي  ولية  ��صتمر�ر  “�إن  وق�ل:  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  و�لق�نونية  �لد�صتورية 

.
��صتحق�ق د�صتوري موؤكد عليه يف ن�ص �مل�دة )47( من �لق�نون �لأ�ص��صي �ملعدل”132

وب�صبب �لنق�ص�م �لفل�صطيني مل يتمكن �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 2010/3/1 من عقد 

�لوطنية  �مل�ص�حلة  بدء  �أجل  من  دويك  عزيز  �ملجل�ص  رئي�ص  �إليه�  دع�  ط�رئة،  جل�صة 

ومن�ق�صة �عتد�ء�ت �لحتالل �لإ�رش�ئيلي على �ملقد�ص�ت �لإ�صالمية. وح�رش نو�ب كتلة 

�لإ�صالح و�لتغيري يف �ل�صفة �لغربية وعددهم 34 �إىل مقر �ملجل�ص، بينم� مل يح�رش �أي 

�أنن�  ن�ئب من �لكتل �لأخرى. وق�ل دويك: “و�صلن� �إىل ق�عة �جتم�ع�ت �للج�ن �إل 

فوجئن� ب�أن �لق�عة مغلقة، و�أن �لأو�مر لدى �ملوظفني ]تق�صي[ بعدم فتحه� لعقد جل�صة 

للمجل�ص”. و�أ�ص�ر �إىل �أن هذ� �لتطور يجعل �جلميع يعرفون من هي �جلهة �لتي ترف�ص 

.
133

�مل�ص�حلة �لوطنية

وقوبلت تلك �خلطوة برف�ص ق�طع من حركة فتح، و�لتي ق�ل رئي�ص كتلته� �لني�بية 

و�إنه  �لط�رئة،  �جلل�صة  هذه  ملثل  للدعوة  �ل�صالحية  يلك  ل  دويك  �إن  �لأحمد،  عز�م 



VeryPDF Demo

تقرير معلوم�ت

46

�لقد�ص  ب��صتغالل مو�صوع  . و�تهمت كتلة فتح حركة حم��ص 
134

�لق�نون يت�آمر على 

لفربكة �إعالمية هدفه� جتديد “�لنقالب” �لذي نفذته يف غزة، وتكر�ره يف �ملوؤ�ص�صة 

.
135

�لت�رشيعية

من  ك�ن  �أنه  نرى  “نحن  فق�لت:  �ل�صعبية،  �جلبهة  عن  �لن�ئب  جر�ر،  خ�لدة  �أم� 

برمل�نية  دورة  لفتت�ح  �لرئي�ص  بدعوة  وب�لتو�فق،  �لربمل�نية،  �لكتل  تقوم  �أن  �لأجدى 

عليه  ب�لعمل  �صنقوم  م�  وهذ�  جديدة،  ت�رشيعية  �نتخ�ب�ت  عقد  يتن�صى  حتى  ع�دية، 

قريبً�.. ل يكن عقد جل�صة �إل ب�لتو�فق”. وق�ل �لن�ئب ب�ص�م �ل�ص�حلي، �أمني ع�م حزب 

�ل�صعب �لفل�صطيني: “مل ن�ص�رك يف �جلل�صة لقتن�عن� ب�أنه� لي�صت ق�نونية”، وذكر �أن 

“�ملجل�ص �لت�رشيعي وبعد مرور �أربع �صنو�ت على �نتخ�به فقد �رشعيته �ل�صعبية، وب�لت�يل 
.

يجب �أن يرتكز عمله على �لإعد�د لنتخ�ب�ت ت�رشيعية ورئ��صية جديدة”136

ومن هن� كلف عزيز دويك يف 2010/3/3 �أحمد بحر، �لن�ئب �لأول له مبه�م رئ��صة 

 ،2010/3/3 يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  عقد  عليه  وبن�ء   .
137

جل�ص�ته وت�صيري  �ملجل�ص، 

بطلب من بحر، جل�صة ط�رئة ملن�ق�صة �لعتد�ء�ت �لإ�رش�ئيلية �لأخرية على �ملقد�ص�ت 

.
138

وبحث ملف �مل�ص�حلة
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رابعًا: االنق�ضام الفل�ضطيني وتاأثريه على املجل�س 

الت�ضريعي

1. االنق�ضام الفل�ضطيني وتاأثريه على دور وفاعلية املجل�س:

عب��ص  حممود  �لرئي�ص  كلف  غزة،  قط�ع  على  حم��ص  حركة  �صيطرة  �أعق�ب  يف 

�صالم في��ص تروؤ�ص “حكومة �إنف�ذ ح�ل �لطو�رئ”. وج�ء تكليف في��ص بعد �أن �أ�صدر 

�إ�صم�عيل هنية، و�إعالن  �لرئي�ص عب��ص مر�صومً� ب�إق�لة رئي�ص حكومة �لوحدة �لوطنية 

مر�صوم  يف  �لطو�رئ  ح�ل  �إنف�ذ  حكومة  وت�صكيل  ث�ٍن،  مر�صوم  يف  �لطو�رئ  ح�ل 

 .
139

ث�لث

“يخت�ر  �أن  تن�ص على  �لأ�ص��صي  �لق�نون  �لث�لث من  �لب�ب  45 من  �مل�دة  �أن  يمُذكر 

رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية رئي�ص �لوزر�ء، ويكلفه ت�صكيل حكومته وله �أن يقيله �أو يقبل 

��صتق�لته، وله �أن يطلب منه دعوة جمل�ص �لوزر�ء لالنعق�د”. ويحظر �لق�نون �لأ�ص��صي 

ت�أدية رئي�ص �لوزر�ء و�لوزر�ء �أي عمل قبل �حل�صول على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي. ويف 

�إىل  نف�صه�  �حلكومة  فتتحول  د�صتوريً�،  حقه  من  وهذ�  �حلكومة،  �لرئي�ص  �أق�ل  ح�ل 

حكومة ت�رشيف �أعم�ل، وهو �لأمر �لذي مل يفعله �لرئي�ص عب��ص، و�إمن� جل�أ �إىل �إجر�ء 

�آخر، متثل يف ت�صكيل حكومة �إنف�ذ ح�ل �لطو�رئ. 

ويت�ألف  �لطو�رئ”.  ح�ل  “�أحك�م  �لأ�ص��صي  �لق�نون  من  �ل�ص�بع  �لب�ب  ويتن�ول 

�لطو�رئ، ول يوجد  �أحك�م ح�ل  �لب�ب من خم�ص مو�د تتحدث جميعه� عن  هذ� 

بينه� �أي ن�ص يتعلق بت�صكيل حكومة “�إنف�ذ ح�لة �لطو�رئ”. وين�ص �لبند 1 من �مل�دة 

110 من �لق�نون، على �أنه “عند وجود تهديد لالأمن �لقومي ب�صبب حرب �أو غزو �أو 

ع�صي�ن م�صلح �أو حدوث ك�رثة طبيعية، يجوز �إعالن ح�ل �لطو�رئ مبر�صوم من رئي�ص 

�ل�صلطة �لوطنية ملدة ل تزيد عن ثالثني يومً�”. فيم� ين�ص �لبند 2 من �مل�دة نف�صه�، على 

�أنه “يجوز متديد ح�ل �لطو�رئ ملدة ثالثني يومً� �أخرى بعد مو�فقة �ملجل�ص �لت�رشيعي 

.
�لفل�صطيني ب�أغلبية ثلثي �أع�ص�ئه”140
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يتعلق  فيم�  عب��ص،  قر�ر�ت   2007/6/22 يف  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  و�أيد 

ب�إعالن ح�لة �لطو�رئ، وت�صكيل حكومة جديدة برئ��صة �صالم في��ص. ودع� �إىل توفري 

�لن�صبي  �لتمثيل  ق�نون  وفق  و�لت�رشيعية  �لرئ��صية  �لنتخ�ب�ت  لإجر�ء  �لظروف  �أف�صل 

�لك�مل يف �أقرب فر�صة ممكنة، مط�لبً� بت�صكيل جلنة ملح�كمة من و�صفهم بـ“�لنقالبيني 

.
على �ل�رشعية”141

�رشعيته�  فقدت  حم��ص  حركة  �أن  قر�قع،  عي�صى  فتح  حركة  عن  �لن�ئب  و�رشح 

�لنتخ�بية، و�نقلبت على �لد�صتور و�لنظ�م �ل�صي��صي �لفل�صطيني، من خالل �لأعم�ل 

�أن حكومة �لطو�رئ هي  �إىل  �لتي نفذته� يف قط�ع غزة ب�صكل غري م�صبوق. و�أ�ص�ر 

حكومة �إنق�ذ وطني ل د�عي لعر�صه� على �ملجل�ص �لت�رشيعي للم�ص�دقة عليه�، ب�عتب�ر 

�أن �لق�نون �لأ�ص��صي قد مت �نته�كه ب�صكل فظيع من قبل حركة حم��ص، �لتي حتولت �إىل 

.
142

حركة خ�رجة عن �لد�صتور و�لنظ�م �لفل�صطيني

و�أع�ص�ء  دويك  عزيز  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  دع�  ج�نبه،  من 

2007/7/8، �لرئي�ص عب��ص ورئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية �إىل  �ملجل�ص �ملعتقلني، يف 

�حلو�ر  “�إن  دويك  وق�ل  فور�ً.  �حلو�ر  ط�ولة  �إىل  و�لعودة  �ل�صي��صي  �ل�صج�ل  وقف 

.
�لفل�صطيني - �لفل�صطيني هو �حلل و�ملخرج �لوحيد حل�لة �لحتق�ن و�لتوتر”143

تعليق  �أن  على  بحر  �أحمد  ب�لإن�بة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  و�أكد 

�ملعدل  �لأ�ص��صي  �لق�نون  من  و67  و66،   ،65 �ملو�د  ب�أحك�م  �لعمل  عب��ص  �لرئي�ص 

عهد  �لت�رشيعي يف  �لعمل  ت�ريخ  نوعه� يف  من  �لأخطر  هي  �ص�بقة  يثل   2003 ل�صنة 

�إىل �نهي�ر ك�مل �لنظ�م �لد�صتوري  �ل�صلطة �لفل�صطينية، وذلك لأنه كفيل ب�أن يوؤدي 

�أنه ي�صتند يف مر�صومه هذ� �إىل �أحك�م  �لفل�صطيني. و�أو�صح �أن رئي�ص �ل�صلطة يعتقد 

ن�ص �مل�دة 113 من �لق�نون �لأ�ص��صي �ملعدل، �لو�ردة يف �لب�ب �ل�ص�بع، و�لتي ج�ءت 

خالل  تعطيله  �أو  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حل  يجوز  “ل  �لت�يل:  �لنحو  على 

�مل�صوؤولني  �أّن  بحر  وك�صف  �لب�ب”144.  هذ�  �أحك�م  تعليق  �أو  �لطو�رئ  ح�لة  فرتة 

�لفل�صطينيني يف ر�م �هلل قد قطعو� مك�ف�آت 21 ن�ئبً� من ق�ئمة “�لتغيري و�لإ�صالح”، 
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و��صفً� ذلك ب�أنه “خطوة غريبة وم�صتهجنة”، وذكر �أّن قر�ر قطع �لرو�تب م�ّص �أي�صً� 

36 موظفً� من موظفي �ملجل�ص �لت�رشيعي بغزة، لأنهم يقومون بو�جبهم ويح�فظون 

 .
145

على �لدو�م �لر�صمي

�أن  له�،  بي�ن  يف  حم��ص،  حلركة  �لت�بعة  �لني�بية  و�لإ�صالح  �لتغيري  كتلة  و�أكدت 

�أحمد بحر هو رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�لإن�بة، ح�صب �لق�نون، �إىل �أن يتم �لإفر�ج 

عن عزيز دويك من �ل�صجون �لإ�رش�ئيلية. وط�لبت �لكتلة بعدم عودة �إبر�هيم خري�صة 

. �إل �أن �إبر�هيم خري�صة 
146

�إىل مز�ولة عمله يف من�صبه ك�أمني ع�م للمجل�ص �لت�رشيعي

�أكد �أن من�صب �لأمني �لع�م للمجل�ص ج�ء بقوة �لق�نون �لذي �أقرته �ملحكمة �لد�صتورية 

�لتغيري  كتلة  ت�رشيح�ت  �أن  م�صيفً�  كتلة،  �أو  ن�ئب  ب�إر�دة  ولي�ص   ،2006/12/19 يف 

�إل  يثل   2007/7/11 منذ  يعد  مل  “بحر  �أن  �إىل  و�أ�ص�ر  “�صعوذة” جديدة.  و�لإ�صالح 

�صيقدم  بحر  �أن  موؤكد�ً  �لت�رشيعي”،  �ملجل�ص  ب��صم  للتحدث  له  �صالحية  ول  نف�صه، 

�لدورة  �فتت�ح  من  فتح  كتلة  نو�ب  ملنعه  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نعق�د  ح�ل  يف  للم�ص�ءلة 

.
147

�لث�نية للمجل�ص. وط�لب خري�صة برفع �حل�ص�نة �لربمل�نية عن بحر

2007/7/5، بدعوة من  وك�ن �ملجل�ص �لت�رشيعي قد ف�صل يف عقد �جتم�ع له يف 

 2007/7/11 فيه  رئ��صي حدد  �إ�صد�ر مر�صوم  �إىل  �لرئي�ص عب��ص  مم� دع�  �أحمد بحر، 

موعد�ً لبدء دورة جديدة للمجل�ص. ون�ص �ملر�صوم على �إجر�ء �نتخ�ب�ت هيئة مكتب 

�ملجل�ص ب�لقرت�ع �ل�رشي قبل �إجر�ء �أي من�ق�صة لأي مو�صوع على جدول �لأعم�ل. 

وبرر رئي�ص كتلة فتح �لربمل�نية عز�م �لأحمد، ب�أن �لفرتة �لأوىل يف �لدورة �لأوىل من 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لتي بد�أت يف 2007/3/5، �نتهت يف 2007/7/5، وو�صف �لأحمد 

.
“دعوة حم��ص” لعقد �ملجل�ص بـ“غري �لق�نونية”148

�أن  �إىل  2007/7/5، و�أ�ص�ر  �لربمل�نية م�صوؤولية ف�صل جل�صة  وحّمل بحر كتلة فتح 

�لأمر و�صل �إىل حد �إطالق �لن�ر على �ل�صخ�ص �لذي يدير �لفيديو كونفر�ن�ص. و�أكد 

على �أنه ل يوجد ن�ص يف �لق�نون �لأ�ص��صي يخّول �لرئي�ص عب��ص عقد دورة جديدة 
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جل�صة  تعليق  �أن  موؤكد�ً  ق�نونية،  غري  عب��ص  �لرئي�ص  مر��صيم  بحر  وعّد  للت�رشيعي، 

عماًل  للمجل�ص،  ع�دية  غري  دورة  �فتت�ح  بحر  �أقر  كم�  �ملجل�ص.  حق  من  �لت�رشيعي 

.
ب�أحك�م ن�ص �مل�دة 14916

متوز/  منت�صف  في��ص، يف  �صالم  برئ��صة  �لأعم�ل  ت�رشيف  ت�صكيل حكومة  وبعد 

. �إل �أن �جلل�صة 
150

يوليو 2007، قررت كتلة حم��ص �لربمل�نية عدم منح �حلكومة �لثقة

�لتي دع� �إليه� �أحمد بحر يف 2007/7/22، مل تمُعقد ب�صبب �إخف�ق �ملجل�ص �لت�رشيعي 

يف حتقيق �لن�ص�ب �لق�نوين �ملطلوب لعقد �جلل�صة، ومل يح�رش �جلل�صة �صوى 33 ن�ئبً�، 

وذكر بحر �أن رئي�ص �حلكومة، �ملطلوب �لت�صويت عليه� ب�لثقة، �صالم في��ص مل يح�رش 

�جلل�صة، م�صري�ً �إىل �أن في��ص ك�ن موجود�ً يف �أروقة �ملجل�ص. وعلق في��ص ب�أن “�ملجل�ص 

.
ف�صل يف عقد جل�صة ملن�ق�صة بي�ن �حلكومة و�ل�صتم�ع لربن�جمه�”151

�لأحد�ث  تطور�ت  فيه�  ��صتعر�ص  ق�نونية  مر�فعة  بحر  قدم  ذلك،  �أعق�ب  ويف 

�صيطرة  �أعقبت  �لتي  �لأخرية،  �لأ�ص�بيع  �لرئي�ص عب��ص خالل  �أ�صدره�  �لتي  و�ملر��صيم 

�آخر  مبكلف  في��ص  ي�صتبدل  ب�أن  عب��ص  �لرئي�ص  بحر  وط�لب  غزة.  على  حم��ص 

د�صتوريً�”  منتهية  في��ص  “حكومة  �أن  ر�أى  بعدم�  �أ�صبوعني،  خالل  �حلكومة  لرئ��صة 

“حكومة  �أن  بحر  و�أ�ص�ف  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  من  �لثقة  على  عدم ح�صوله�  ب�صبب 

به�  يعرتف  ول  �لد�صتورية،  �لن�حية  من  �أ�ص��صً�  موجودة  غري  �لطو�رئ  ح�ل  �إنف�ذ 

.
�لق�نون �لأ�ص��صي �ملعدل يف �أي ن�ص من ن�صو�صه �لد�صتورية على �لإطالق”152

ي�صتطيع  ل  �أحد�ً  �أن  �لت�رشيعي ح�صن خري�صة  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لث�ين  �لن�ئب  و�أكد 

فر�ص �أي ق�نون على �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إمن� من حق �ملجل�ص نف�صه فر�ص �لقو�نني 

�ل�ص�حة  �لوحيد يف  �لق�نوين  �لإط�ر  هو  �لت�رشيعي  �أن  �إىل  م�صري�ً  نف�صه”،  �صيد  “كونه 
�لفل�صطينية. و�أ�ص�ف خري�صة، تعقيبً� على قر�ر �لرئي�ص عب��ص ب�عتم�د �لتمثيل �لن�صبي 

�لوطني  و�ملجل�ص  �لتحرير  منظمة  موؤ�ص�ص�ت  لنتخ�ب�ت  �أ�صلوبً�  )�لقو�ئم(  �لك�مل 

و�ملجل�ص �لت�رشيعي و�ملنظم�ت �ل�صعبية، �إن “�لرئي�ص ل ي�صتطيع ل هو، ول غريه فر�ص 
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�لقو�نني على �ملجل�ص”، موؤكد�ً �أن قر�ر عب��ص ل ينطبق على �ملجل�ص �لت�رشيعي، “لأن 

.
�ملجل�ص لي�ص من موؤ�ص�ص�ت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية”153

يف  عب��ص  �لرئي�ص  �أ�صدره  �لذي  �لقر�ر  على  بحر  �أحمد  رد   2007/9/3 ويف 

�لتمثيل  نظ�م  �أ�ص��ص  �ملقبلة على  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  �إجر�ء  2007/9/2، ون�ص على 

�نتخ�بية و�حدة؛  �لغربية وقط�ع غزة د�ئرة  �ل�صفة  �لن�صبي �لك�مل )�لقو�ئم(، ب�عتب�ر 

م �لد�صتوري لرئي�ص �ل�صلطة �لوطنية، �لو�رد يف �مل�دة 35  وعّد هذ� �لقر�ر جت�وز�ً للَق�صَ

من �لق�نون �لأ�ص��صي �ملعدل، و�لذي تعهد مبوجبه ب�حرت�م �لنظ�م �لد�صتوري و�لق�نون، 

له  �ملخولة  �حل�رشية  �لد�صتورية  �ل�صالحي�ت  تخطى  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أن  موؤكد�ً 

و�صلب  �ملعدل،  �لأ�ص��صي  �لق�نون  من  و63   38 م�دتي  ن�صو�ص  �أحك�م  مبوجب 

�صالحي�ت د�صتورية للمجل�ص �لت�رشيعي كونه �ل�صلطة �لت�صـريعية �ملنتخبة، بت�أكيد ن�ص 

.
154

�مل�دة 47 من �لق�نون �لأ�ص��صي �ملعدل

وعّدت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، يف بي�ن له�، يف 2007/9/3، �إقر�ر مبد�أ 

ملبد�أ  تعزيز�ً  �لوطني،  �لعمل  �أطر وهيئ�ت  لالنتخ�ب�ت يف كل  كن�ظم  �لن�صبي  �لتمثيل 

وكذلك  و�لهيمنة.  للتفرد  وم�نعً�  و�لجتم�عية،  �ل�صي��صية  و�لتعددية  �لديوقر�طية 

�لق�نون  مببد�أ  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �لفل�صطينية، وحزب  �لعربية  �جلبهة  رحبت كل من 

.
155

�لن�صبي

دويك،  عزيز  �لإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  �ملعتقل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  و�أكد 

�لت�رشيعي  ف�إّن �ملجل�ص  2003؛  �لفل�صطيني �ملعّدل لع�م  للنظ�م �لأ�ص��صي  “ب�لنظر  �أنه: 

�ملحتلة، ول يكن  �لفل�صطينية  ب�لأر��صي  يتعلق  �ص�أن  �ل�صالحية يف كل  هو �ص�حب 

لأي ج�صم �أن يكون بدياًل عن �جل�صم �لآخر، وبخ��صة م� يتعلق مبجموعة �لأنظمة 

�لق�نون �لأ�ص��صي و�لنظ�م �لد�خلي للمجل�ص  و�لقو�نني �ملن�صو�ص عليه� �رش�حة يف 

�لت�رشيعي، �أم� �لإجر�ء�ت �ملخ�لفة لهذ� �لق�نون، فهي غري ق�نونية �إّل �إذ� ��صتكملت 

�رشوط تعديل �لقانون بطريقة قانونية، ومبو�فقة ثلث �أع�ساء �ملجل�س �لت�رشيعي، وهذ� 

.
م� مل يتم �إىل �لآن”156
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من  وغ�لبيتهم  �لت�رشيعي  من  لنو�ب  “�إ�رش�ئيل”  �عتق�ل  عبء  من  وللخروج 

حم��ص  كتلة  �أعلنت  �لت�رشيعي،  جل�ص�ت  ن�ص�ب  �كتم�ل  على  ذلك  وت�أثري  حم��ص، 

�عتز�مه� �لقي�م بعقد جل�صة ك�ملة �لن�ص�ب للمجل�ص، عرب ت�أمني ن�ص�ب ب�حل�صول على 

توكيالت من نو�ب �ملعتقلني. وق�ل �أحمد بحر “ل ق�نون ينع توكيل �لنو�ب �ملعتقلني 

لنظر�ئهم يف �ملجل�ص، و�أن خ�صو�صية �لأمر و�لظروف �ل�صتثن�ئية و�إ�رش�ر �لحتالل 

ذه�ب  وكذلك  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  عمل  تعطيل  بهدف  للنو�ب  �عتق�له  عملية  على 

�لب�قني عن زمالئهم  �لنو�ب  �إىل توكيل  �أدى  �أمر  �لنو�ب،  لرفع حمكومي�ت  �لحتالل 

.
�ملعتقلني”157

�لت�رشيعي  يف  حم��ص  كتلة  ح�صول  عملية  �أن  �أعلنت  �لربمل�نية  فتح  كتلة  �أن  �إل 

على توكيالت من �لنو�ب �لأ�رشى يف �ل�صجون �لإ�رش�ئيلية “غري ق�نونية وهي حم�ولة 

لالنقالب على �لق�نون”. فيم� ر�أى �لن�ئب عن كتلة �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى جميل 

�ملجدلوي �أن عمل �ملجل�ص �لت�رشيعي حمكوم مبرجعني، �لأول �لق�نون �لأ�ص��صي و�لث�ين 

�لنظ�م �لد�خلي للمجل�ص، ول يوجد يف �أي من هذين �ملرجعني م� يجيز �لإن�بة من قبل 

�لبديل عن  ليلى(، ع�صو كتلة  )�أبو  �لكرمي  قي�ص عبد  �لن�ئب  و�أكد  �آخر.  لن�ئب  ن�ئب 

�ص�بقة د�صتورية وق�نونية غري �رشعية.  �لنو�ب هي  ب�أن توكيالت  �لديوقر�طية،  �جلبهة 

وق�ل �لن�ئب عن حزب �ل�صعب يف كتلة �لبديل ب�ص�م �ل�ص�حلي: “ل يوجد م� ي�صمى 

تفوي�صً� بحق �لن�ئب يف �لت�صويت، وهذ� �لتغيري يعني �إ�صف�ء �صفة �صكلية على �لدور 

�خل��ص للن�ئب، وعلى حق �مل�ص�ءلة له عن قر�ر�ته من قبل جمهور ن�خبيه”. و�أكد على 

.
158ً

�أن ذلك �صيعمل على تعقيد �إمك�نية مع�جلة �لنق�ص�م ب�صورة كبرية جد�

ويف 2008/1/10 �تهم �أحمد بحر قي�دة �ل�صلطة يف ر�م �هلل ب�ل�صعي لفتع�ل م�ص�كل 

“�ملركزي  �أن  �لفل�صطيني، مو�صحً�  �ملركزي  للمجل�ص  ق�نونية من خالل عقد جل�صة 

يعي�ص ح�لة موت �رشيري”، حمذر�ً يف �لوقت ذ�ته من مغبة �لدعوة لنتخ�ب�ت مبكرة 

يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة. و�أبدى بحر ��صتغر�به لت�رشيح�ت �لن�ئب عن حركة فتح 

�أكرم �لهيموين، حول جدول �أعم�ل �ملجل�ص �ملركزي �لذي �نعقد يف 2008/1/10 يف 
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ر�م �هلل، حيث ذكر �أن �ملجل�ص �صيبحث يف �إمك�نية حل �ملجل�ص �لت�رشيعي. وذكر بحر 

�إىل �أن مثل  �أنه ل �أحد يلك �صالحية حل �ملجل�ص �لت�رشيعي، لأنه �صيد نف�صه، م�صري�ً 

.
159

هذه �لت�رشيح�ت تعّد تط�وًل على �ملجل�ص �لت�رشيعي

ويف 2008/3/13، �أع�د نو�ب كتلة �لتغيري و�لإ�صالح �نتخ�ب �أع�ص�ء هيئة رئ��صة 

�ملجل�ص �لت�رشيعي ب�لتزكية ملدة ع�م، وذلك خالل �نعق�د جل�صة بح�صور �قت�رش على 

للفرتة  �لأوىل  تعد  �لتي  �جلل�صة،  �أنه مت خالل هذه  بحر  �أحمد  و�أعلن  نو�ب حم��ص، 

وذلك  ع�م،  ملدة  ب�لتزكية  �لت�رشيعي  رئ��صة  هيئة  �نتخ�ب  �لث�لثة،  �لدورة  من  �لأوىل 

مت��صيً� مع �لق�نون �لأ�ص��صي �لذي ين�ص على �أن �نتخ�ب �لهيئة �إم� ب�لتزكية �أو �لرت�صيح. 

لتكري�ص  حم��ص  تنفذه�  هزلية  بـ“م�رشحية  وو�صفته�  �جلل�صة  فتح  حركة  و�نتقدت 

.
�لنق�ص�م وتعميق �لأزمة �ل�صي��صية يف �لد�خل”160

ويف 2008/9/8، �تخذ �ملجل�ص �لت�رشيعي يف جل�صة �قت�رش �حل�صور فيه� على نو�ب 

كتلة �لتغيري و�لإ�صالح، قر�ر�ً ب�إلغ�ء �لقر�ر�ت و�ملر��صيم �لرئ��صية �لتي �صدرت خالل 

�لت�رشيعي لإقر�ره�  �ملجل�ص  “عدم عر�صه� على  ب�صبب   ،2007/7/3 تلت  �لتي  �لفرتة 

.
و�مل�ص�دقة عليه�”161

فتح  حركتي  بني  �لكبرية  �خلالفية  �لق�ص�ي�  من  عب��ص  �لرئي�ص  ولية  ق�صية  تعّد 

ين�ير  �لث�ين/  �لتي بد�أت يف ك�نون  �أن ولية �لرئي�ص عب��ص  وحم��ص، حيث ترى فتح 

2005، تنتهي ب�إنته�ء ولية �ملجل�ص �لت�رشيعي، لكن حم��ص توؤكد �أن وليته تنتهي بعد 

�أربع �صنو�ت من �نتخ�به، �أي يف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2009.

وط�لب نو�ب حم��ص يف 2008/10/6 �لرئي�ص عب��ص ب�إ�صد�ر مر�صوم رئ��صي يدعو 

ولية  فرتة  �أن  �عتب�ر  على   ،2009 ين�ير  �لث�ين/  ك�نون  يف  رئ��صية  �نتخ�ب�ت  عقد  �إىل 

�لرئي�ص �لق�نونية �نتهت، موؤكدين على �أنه يف ح�ل ف�صل تنظيم �لنتخ�ب�ت، ف�صيتقلد 

رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عزيز دويك �أو ن�ئبه �أحمد بحر من�صب رئي�ص �ل�صلطة. ور�أى 

فرج �لغول، رئي�ص �للجنة �لق�نونية يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، �أن �أي متديد للرئي�ص عب��ص 
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من خالل �إن�ص�ء “حمكمة د�صتورية”، �أو من خالل �لتمديد له من قبل موؤ�ص�ص�ت منظمة 

. و�أكد فرج �لغول �أن دويك، ي�صبح يف 2009/1/9، وبقوة 
�لتحرير �صيكون “ب�طاًل”162

.
163

�لق�نون �لأ�ص��صي، رئي�صً� لل�صلطة �لفل�صطينية حلني �نتخ�ب رئي�ص جديد لل�صلطة

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  عن  �أفرجت  قد  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �صلط�ت  وك�نت 

�لفل�صطيني عزيز دويك يف 2009/6/23، ودع� دويك فور �لإفر�ج عنه �إىل “تبيي�ص” 

و�إنه�ء  ف�ص�ئلية،  خلفية  على  �ملعتقلني  من  �لغربية  و�ل�صفة  غزة  قط�ع  يف  �ل�صجون 

.
164

�لنق�ص�م وحتقيق �لوحدة. و�أعلن �أنه �صيعود ملم�ر�صة مه�م من�صبه يف �لأي�م �ملقبلة

وبرز جدل يف �لأو�ساط �لربملانية �لفل�سطينية ب�ساأن ��ستئناف دويك مهامه رئي�سًا 

مهمته  دويك  ي�ر�ص  �أن  �لأوىل  نقطتني،  حول  �خلالف  وتركز  �لت�رشيعي.  للمجل�ص 

جل�صة  �إىل  �لدعوة  يف  و�صالحيته  قدرته  و�لث�نية  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  رئي�صً�  ب�صفته 

��صتئن�ف دويك مله�مه  �أن  �لذي توؤكد فيه حركة فتح  �لوقت  جديدة للمجل�ص. ويف 

يتطلب عقد دورة جديدة للمجل�ص �لت�رشيعي، و�ختي�ر هيئة رئ��صة جديدة، تتم�صك 

.
165

حركة حم��ص �ص�حبة �لأغلبية �لربمل�نية برئ��صة دويك للمجل�ص

وتف�قمت �لأزمة مع �إعالن دويك عن ��صتئن�ف عمله رئي�صً� للمجل�ص �لت�رشيعي، 

فج�ء �لرد �رشيعً� من �لأمني �لع�م للمجل�ص �إبر�هيم خري�صة، �لذي دع� دويك �إىل عدم 

�ملجل�ص  ورئي�ص  فتح  عن  �لن�ئب  وح�صب  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  رئي�ص  �صفة  ��صتخد�م 

�لت�رشيعي �لأ�صبق رفيق �لنت�صة، ف�إن دويك يكون رئي�صً� للمجل�ص عندم� تتبع �لأ�صك�ل 

.
166

�لق�نونية وتفتتح �لدورة �جلديدة للمجل�ص من قبل �لرئي�ص عب��ص

لكن �لوزير �ل�ص�بق عن حم��ص عمر عبد �لر�زق، �أكد �أن دويك �صيم�ر�ص مه�مه 

و�أكد  �مل�ص�ألة،  �لربمل�نية حول هذه  �لكتل  بني  ونفى وجود خالف  للمجل�ص،  رئي�صً� 

تو�فق �جلميع مب� يف ذلك كتلة فتح و�لرئي�ص عب��ص. ور�أى �أحمد �خل�لدي، رئي�ص جلنة 

�لأوىل  �لدورة  �إىل  �لق�نون  �لرئي�ص يدعو وفق  �أن  �ص�بقً�،  �لفل�صطيني  �لد�صتور  �صي�غة 

بعد �لنتخ�ب�ت، موؤكد�ً على �أن رئي�ص �ملجل�ص يبقى رئي�صً� �إىل �أن تعقد �لدورة �لت�لية، 
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�مل�صتقل ح�صن خري�صة،  �لن�ئب  �أم�  �نتخ�به.  يع�د  �أو  رئي�صً� جديد�ً  �ملجل�ص  وينتخب 

فقد �أو�صح �أن �لو�صع �لق�نوين و��صح، ويبقى دويك رئي�صً� للمجل�ص �إىل حني �نتخ�ب 

رئ��صة جديدة. و�أكد على �أنه مت �لتف�ق بني جميع �لكتل �لربمل�نية، و�لرئي�ص عب��ص، 

.
167

على �أن ي�ر�ص دويك دوره رئي�صً� للت�رشيعي من خالل �ملجل�ص نف�صه

و�أكدت كتلة فتح �لربمل�نية على ل�ص�ن رئي�صه� عز�م �لأحمد يف 2009/7/23 على 

�أن دويك لن ي�صتطيع �لعودة ملم�ر�صة مه�مه كرئي�ص للت�رشيعي بعد �نته�ء �لدورة �لأوىل 

جديدة  رئ��صية  هيئة  لنتخ�ب   2007/7/11 يف  �لث�نية  �لدورة  عقد  وعدم  للمجل�ص، 

للمجل�ص. و�صدد على �نته�ء فرتة رئ��صة �ملجل�ص، ومعه هيئة مكتب �لرئ��صة، وب�لت�يل 

على  �لأحمد  و�أكد  رئ��صة جديدة.  هيئة  �نتخ�ب  �لأمور حتى  ت�صري  �لهيئة  �أ�صبحت 

يف  ت�صهم  �صف�ته  من  �صفة  ب�أي  دويك  يلعبه  �أن  يريد  دور  ب�أي  ترحب  فتح  كتلة  �أن 

�إنه�ء �لنق�ص�م و�للتز�م ب�ل�صلطة �لو�حدة و�لق�نون �لو�حد، موؤكد�ً �أنه ل يلك �لتحرك 

.
168

ب��صم �لت�رشيعي

وبعد �إع�دة ت�صكيل �صالم في��ص حكومة ت�رشيف �لأعم�ل �جلديدة يف 2009/5/19، 

�أكد نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أن �إع�دة ت�صكيل حكومة ر�م �هلل �ملوؤقتة 

ك�نت من �أكرب �مل�ص�كل �لتي ز�دت من حدة �لنق�ص�م �لفل�صطيني. وق�ل �لن�ئب ح�صن 

خري�صة، �إن حكومة في��ص هي حكومة غري �رشعية، و�أ�ص�ر �إىل �أن �لنو�ب �لذين يثلون 

في��ص ل يثلون �إل �رشيحة 3% من �ل�صعب �لفل�صطيني. و�أكد �لن�ئب ح�مد �لبيت�وي 

على �أنه “ل يكن لن� �أن نعرتف بهذه �حلكومة لأنه� ل تعترب حكومة �رشعية م� مل تتخذ 

.
�رشعيته� من �لربمل�ن �لفل�صطيني”169

ورد�ً على �نعق�د �جتم�ع�ت �ملجل�ص �لوطني و�ملركزي، �أكد �أحمد بحر على �أن 

هذه �لجتم�ع�ت مل تعقد يف �لآونة �لأخرية “�إل جللب مزيد من �مل�ص�ئب و�لويالت 

�لفل�صطينية،  و�لثو�بت  ب�حلقوق  و�مل�ص  ب�ل�صلطة،  و�لتفرد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على 



VeryPDF Demo

تقرير معلوم�ت

56

وتر�صيخ �لنق�ص�م �لفل�صطيني، و�رشب �لتجربة �لديقر�طية”. و�أ�ص�ر �إىل �أن �لجتم�ع 

ِقد يف 2009/8/26 بر�م �هلل: �لذي عمُ

وتر�صيخ  �لوطني  �لإجم�ع  وخم�لفة  ب�ل�صلطة  �لتفرد  نهج  على  �إ�ص�يف  دليل 

�لنق�ص�م وو�أد �حلو�ر �لفل�صطيني - �لفل�صطيني، ولقد كن� نتوقع �أن يتحدث 

حركة  يدين  و�أن  �هلل،  ر�م  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  تفعيل  عن  �لزعنون  �صليم 

�ملنتخب عزيز دويك من دخول  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  �لتي منعت  فتح 

�ملجل�ص �لت�رشيعي حتى هذه �للحظة، ولكن يبدو �أن �لأجندة �خل�رجية هي 

�ملنعقدة  �لوطني  �ملجل�ص  جل�صة  �إن  وعليه  �لأمور،  ت�صيري  يف  تتحكم  �لتي 

2009/8/26 جل�صة ب�طلة وغري �رشعية على �لإطالق، وم� متخ�ص  بت�ريخ 

عنه� من قر�ر�ت �أو �إجر�ء�ت لي�ص ملزمً� ل�صعبن� ب�أي ح�ل من �لأحو�ل.

“�إن عدم �إجر�ء �لنتخ�ب�ت يف مثل هذه �لأحو�ل ملوؤ�ص�ص�ت منظمة  وق�ل بحر: 

�لتحرير، يعني �أن هذه �ملوؤ�ص�ص�ت ل ت�صتند �إىل �أّي �أ�ص��ص ق�نوين للقول ب�صحة �أّي عمل 

.
�أو �إجر�ء ي�صدر عنه�”170

و�نتقد رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عزيز دويك �ملر�صوم �لذي �أ�صدره �لرئي�ص عب��ص 

ب�ص�أن �إجر�ء �لنتخ�ب�ت يف 2010/1/24، موؤكد�ً على �أنه يحت�ج �إىل م�ص�دقة �لت�رشيعي، 

 .
“خ�صو�صً� �أن 110 نو�ب متو�جدون، وهن�ك �أغلبية برمل�نية لعقد �أية جل�صة برمل�نية”171

و�صدد دويك على �أن هن�ك جه�ت متنفذة يف �لقي�دة �لفل�صطينية متنعه من دخول مكتبه 

يف �لت�رشيعي. ور�أى دويك �أن �ملر�صوم �لرئ��صي “غري د�صتوري، لأن �ملجل�ص �لت�رشيعي 

ق�ئم ووليته مل تنته”. و�صدد دويك على �أن �لقي�دة �لفل�صطينية برئ��صة عب��ص “مل ترتك 

�أنه  بند�ً يف �لد�صتور �لفل�صطيني �إل وعبثت به”172. و�أعلن دويك يف 2009/11/10، 

من�صبه، وق�ل  �ل�صتق�لة من  �لرئي�ص عب��ص على  �أقدم  �ل�صلطة يف ح�ل  رئ��صة  �صيتوىل 

.
“�حلديث عن �لنتخ�ب�ت وغريه� كله� لالأ�صف ق�ص�ي� غري د�صتورية”173

وق�ل �لن�ئب �لأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر: “�إن �أي �نتخ�ب�ت �صتعقد 

�أنه� “�صتعمل  بدون تو�فق وطني، لن تكون مقبولة من �ل�صعب �لفل�صطيني”، موؤكد�ً 
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�أن �ملجل�ص �حل�يل �صي�صتمر يف مم�ر�صة مه�مه  . و�أكد بحر 
على تكري�ص �لنق�ص�م”174

�لأ�ص��صي.  للق�نون  وفقً�  �لق�نونية،  �ليمني  جديد  منتخب  جمل�ص  يوؤدي  �أن  �إىل  ك�فة 

وج�ء رد بحر على ت�رشيح�ت رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �صليم �لزعنون �لتي ق�ل فيه�، �إن 

�ملجل�ص �ملركزي �صيتوىل �صالحي�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي بعد 2010/1/24. وق�ل بحر �إن 

“�ملجل�ص ل يخ�صع للو�ص�ية من �أي ك�ن، حتى يقرر م�صريه، ل �صّيم� من قبل جم�ل�ص 
.

معينة فقدت �رشعيته� منذ فرتة طويلة”175

و�نتقدت كتلة حم��ص �لربمل�نية يف 2009/11/16، �لدعو�ت �لتي تط�لب ب�إحالل 

�ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير مك�ن �ملجل�ص �لت�رشيعي، يف ح�ل مل يتم عقد �تف�ق 

لإنه�ء �خلالف �لد�خلي، وو�صف �لن�طق ب��صمه� �صالح �لربدويل هذه �لدعو�ت ب�أنه� 

“هرطقة �صي��صية”. و�أ�ص�ر �إىل �أن ولية �لت�رشيعي و��صحة بحكم �لق�نون، وهي �أربع 
�ملجل�ص  �أع�ص�ء  يوؤدي  تنتهي عندم�  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أن مه�م  على  �صنو�ت، موؤكد�ً 

�لذي  �ل�ص�بق  �لربدويل بح�لة �ملجل�ص  �لد�صتوري، و��صت�صهد  �لق�صم  �ملنتخب  �جلديد 

.
176

��صتمر يف عمله ع�رش �صنني

�ملجل�ص  �أن  �إىل  خري�صة،  ح�صن  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لث�ين  �لن�ئب  و�أ�ص�ر 

�ملركزي ب�إمك�نه متديد ولية �لرئي�ص عب��ص مب� ين�صجم مع �لعرف �ملتبع ب�عتب�ره رئي�صً� 

لل�صلطة ورئي�صً� للمنظمة، لكنه �أكد على �أنه لي�ص من �صالحي�ت �ملركزي متديد ولية 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، �لذي ي�صتمر ب�أعم�له حتى يجري ت�صليم مه�مه للنو�ب �جلدد وفقً� 

.
177

للق�نون �لأ�ص��صي

رئي�ص  وليتي  متديد  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  قرر   2009/12/16 ويف 

�نتخ�ب�ت رئ��صية وت�رشيعية  �إجر�ء  �إىل حني  �لت�رشيعي  �ل�صلطة حممود عب��ص و�ملجل�ص 

.
178

جديدة

و�صف عزيز دويك قر�ر �لتمديد ب�أنه “�إعط�ء من ل يلك �صالحية د�صتورية، حيث 

�إنه معطل منذ ع�رش �صنو�ت، ملن �نتهت وليته منذ 9 ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2009”، يف 
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. و�أكد دويك على �أن “�لولية �لد�صتورية و�لق�نونية 
179

�إ�ص�رٍة �إىل �لرئي�ص حممود عب��ص

للمجل�ص �لت�رشيعي �لق�ئم ح�ليً�، م�صتمرة ب�عتب�ر ذلك ��صتحق�قً� د�صتوريً� موؤكد�ً عليه 

يف ن�ص �مل�دة 47 مكرر من �لق�نون �لأ�ص��صي �ملعدل” ل�صنة 2005 �لتي تن�ص على �أن 

�ملنتخب  �أع�ص�ء �ملجل�ص �جلديد  �أد�ء  تنتهي عند  �لق�ئم  �لت�رشيعي  “مدة ولية �ملجل�ص 
.

�ليمني �لد�صتورية”180

و�أكد عدد من �لنو�ب من كتل برمل�نية خمتلفة �أهمية عدم �ل�صتعج�ل ب�لذه�ب �إىل 

وقدمو�  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  من  بدًل  �ل�صلط�ت  م�صدر  هو  ليكون  �ملركزي  �ملجل�ص 

بع�ص �ل�صين�ريوه�ت �لتي من �ملمكن �لعمل من خالله� حلل �خلالف �لق�ئم و�لأزمة 

�إىل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �صلط�ت  �إح�لة  قر�ر  �إىل  �لو�صول  قبل  �ملطروحة،  �لد�صتورية 

جغر�فيً�  �لق�ئم  �لنق�ص�م  حدة  من  ويزيد  �خلالف،  �صيعمق  �لذي  �ملركزي  �ملجل�ص 

.
181

و�صي��صيً� على م�صتوى �لوطن �لو�حد

“�ملخرج من كل هذه �لأزمة هو حتقيق م�ص�حلة  �إن  وق�ل �لن�ئب ح�صن خري�صة، 

�لأخرية  �لورقة  يعترب  �ملركزي  �ملجل�ص  �إىل  �لرئي�ص  “ذه�ب  �أن  على  و�أكد  وطنية”، 

يتم  موعد  يف  ورئ��صية  ت�رشيعية  �نتخ�ب�ت  �إجر�ء  �أهمية  على  خري�صة  و�صدد  لديه”. 

�صهر  ذلك يف  ك�ن  و�إن  �ل�ص�ملة،  �مل�ص�حلة  �إط�ر  �لنز�ع، يف  بني طريف  عليه  �لتف�ق 

.
182

حزير�ن/ يونيو 2010 يف ح�ل متت �مل�ص�حلة وقبول �لورقة �مل�رشية

و�أ�ص�ر �لن�طق �لر�صمي ب��صم كتلة �لتغيري و�لإ�صالح �لربمل�نية �صالح �لربدويل، �إىل 

�أي  عرب  ولي�ص  مب��رشة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  �رشعيته  ��صتمد  �لت�رشيعي  “�ملجل�ص  �أن 

�ل�صعب  هو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  عمل  فرتة  ينهي  �أن  ي�صتطيع  ف�لذي  وب�لت�يل،  و�صيط، 

�لفل�صطيني حينم� ينتخب جمل�صً� ت�رشيعيً� جديد�ً ليحل حمل �ملجل�ص �حل�يل”. و�أ�ص�ف 

�لربدويل، “�إن م� ي�صمى ب�ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني موؤ�ص�صة منتهية �ل�صالحية وغري 

ب�إر�دة  ب�لت�رشف  �لفل�صطيني، وب�لت�يل فهي غري خمولة  �ل�صعب  �رشعية، ول متثل خي�ر 

.
�ل�صعب �لفل�صطيني وخي�ر�ته”183
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عب��ص،  للرئي�ص  تو�صية  رفعت  لالنتخ�ب�ت  �لفل�صطينية  �ملركزية  �للجنة  وك�نت 

فريد  وق�ل   .
1842010 ين�ير  �لث�ين/  ك�نون  يف  �لنتخ�ب�ت  �إجر�ء  ��صتح�لة  فيه�  بينت 

طعم �هلل، �مل�صوؤول يف �للجنة، �إن �إجر�ء �نتخ�ب�ت فل�صطينية جديدة للرئ��صة �أو �ملجل�ص 

.
185

�لت�رشيعي، ب�ت معطاًل و�إىل �أجل غري م�صمى لأ�صب�ب �صي��صية

تعطيل  بتعمد  حم��ص  حركة  �لربمل�نية،  فتح  كتلة  رئي�ص  �لأحمد،  عز�م  و�تهم 

من  �لتهرب  ويف  غزة  لقط�ع  بحكمه�  �لتم�صك  يف  منه�  رغبة  �لفل�صطينية  �مل�ص�حلة 

.
�لنتخ�ب�ت “�لتي يكون �حلكم �ملب��رش فيه� �ل�صعب �لفل�صطيني”186

يف 2010/1/25 �أعلنت كتلة فتح �لربمل�نية رف�صه� دعوة رئي�ص �ملجل�ص عزيز دويك 

�لفل�صطيني  �لق�نون  “�إنه ح�صب  للت�رشيعي؛ وق�ل عز�م �لأحمد:  لعقد جل�صة جديدة 

لالنعق�د”.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  بدعوة  ل  �ملخوَّ هو  وحده  عب��ص  حممود  �لرئي�ص  ف�إن 

و�أ�ص�ر �إىل �أن “ولية دويك وهيئة مكتب رئ��صة �ملجل�ص �نتهت منذ 2007/7/11”.

كم� �أعلن دويك ��صتمر�ر ولية �ملجل�ص �لت�رشيعي بعد 2010/1/25؛ حيث تنتهي 

��صتمر�ر  2006، و�صدد على  ين�ير  �لث�ين/  �لق�نونية للربمل�ن �ملنتخب منذ ك�نون  �لفرتة 

��صتحق�قً�  ب�عتب�ره�  ح�ليً�،  �لق�ئم  �لت�رشيعي  للمجل�ص  و�لق�نونية  �لد�صتورية  �لولية 

.
187

د�صتوريً�، موؤكد�ً عليه يف ن�ّص �مل�دة 47 من �لق�نون �لأ�ص��ص �لفل�صطيني �ملعدل

و�أ�ص�ر حممود �لرحمي، �إىل �أن حركة حم��ص لي�صت وحده� “من يقول ب��صتمر�رية 

�رشعية �لت�رشيعي، فكتلة فتح �لربمل�نية �أكدت ذلك يف بي�ن له�، ولكن لأ�صب�ب خمتلفة 

مت�مً� تتلخ�ص يف �أن �أع�ص�ء تلك �لكتلة ل يريدون �أن يخ�رشو� م� يثل �حل�صن �لأخري 

ب�لن�صبة لهم، بعد �أن ف�صلو� يف �حل�صول على كر�صي م� د�خل �للجنة �ملركزية حلركة 

فتح، �أو حتى جمل�صه� �لثوري، �أم� نحن فال ن�صتمد �رشعيتن� من �لرئ��صة �لفل�صطينية، �أو 

.
من �ملجل�ص �لوطني، بل من �ل�صعب �لذي �نتخبن� وو�صع ثقته فين�”188

�إل �أن �لن�ئب عن حركة فتح في�صل �أبو �صهال، �صكك ب�رشعية �ملجل�ص �لت�رشيعي بعد 

2010/1/25، و�عترب �أن �لتمديد لعمل �لربمل�ن من قبل �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير 
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غري ق�نوين. و�أ�ص�ف �أن� �صخ�صيً� �أ�صعر �أنه بعد 2010/1/25 �صتكون �رشعيتي كن�ئب يف 

.
189

�لربمل�ن منتق�صة، وم�صكوكً� فيه�

ومن �لأمور �لتي �أ�صهمت يف زي�دة �لنق�ص�م وت�أثريه على �أد�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

�لعتد�ء على �أع�ص�ء �ملجل�ص، حيث �تهمت حركة حم��ص حركة فتح ب�لعتد�ء على 

نو�به� يف �ل�صفة �لغربية، و�نته�ك ح�ص�نتهم �لربمل�نية. ووثق �ملكتب �لإعالمي حلم��ص 

على مد�ر ثالث �صنو�ت �أكرث من 400 �نته�ك بحق �لنو�ب، وك�ن �عتق�ل �لأق�رب من 

�لدرجة �لأوىل و�لث�نية هو �لأبرز، و�لعتد�ء على حريتهم ب�لتنقل و�لت�ص�ل ومم�ر�صة 

.
190

�لعمل ب�ملرتبة �لث�نية

و�أ�ص�ر عزيز دويك، رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، يف 2009/12/1 �إىل �أن �لعتد�ء�ت 

من قبل �أجهزة عب��ص بحق نو�ب حم��ص يف �ل�صفة م�صتمرة ومت�ص�عدة، وط�لب �أن 

.
يتم وقف “�ملعتدين عند حدهم”191

�ل�صفة  يف  �ل�صلطة  �أجهزة  �إن  �حلاليقة  �صمرية  �خلليل  حم�فظة  عن  �لن�ئب  وق�لت 

م�ر�صت �صغوطً� عدة على �لنو�ب من خمتلف �جله�ت لثنيهم عن �أد�ء مه�مهم، وتنوعت 

قانونية  غري  ممار�سات  �إىل  بالإ�سافة  �لو�جب،  و�أد�ء  �لعمل  �أماكن  على  �ل�سغوط  بني 

�أخرى. ور�أى �لن�ئب ح�صن خري�صة �أن كل م� جرى من �نته�ك�ت بحق �لنو�ب، ك�ن 

�صببه �لرئي�صي تغييب �ملجل�ص �لت�رشيعي، م� جعل �نته�ك حقوق �لإن�ص�ن �صو�ء �لنو�ب 

.
192

�أو �ملو�طنني فري�صة �صهلة وفتح �لب�ب و��صعً� لتلك �لنته�ك�ت

ومن �أبرز �لنته�ك�ت �ملب��رشة على �لنو�ب ك�نت عملية �إطالق �لن�ر على �ل�صيخ 

ح�مد �لبيت�وي، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي عن حم��ص، يف 2009/4/19، حيث �أ�صيب 

ب�صظية ر�ص��صة �أطلقه� عليه �صخ�ص م�صلح، بعدم� �عرت�ص طريقه عقب خروجه من 

ب�إ�ص�عة �لنفالت  ن�بل�ص  �لوق�ئي يف  �لبيت�وي جه�ز �لأمن  ن�بل�ص، و�تهم  م�صجد يف 

.
193

�لأمني ومبح�ولة �غتي�له
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عن  �لن�ئب  منزل  �قتح�م  على   2009/11/29 يف  �لوق�ئي  �لأمن  جه�ز  �أقدم  كم� 

حم��ص منى من�صور يف ن�بل�ص، وح�ول �لعتد�ء عليه�، و�ص�در جو�له� �ل�صخ�صي؛ 

بدعوى �أنه� ق�مت ب�أعم�ل ت�صوير يف �ملك�ن. وذكرت من�صور �أنه� تف�ج�أت بعن��رش من 

جه�ز �لوق�ئي يقتحمون �صطح منزله�، ويرفعون �أ�صلحتهم يف وجهه�، ويلقون عليه� 

�صياًل من �ل�صب�ب و�ل�صت�ئم، ويهددون ب�عتق�ل جنله� بكر. و�أ�ص�فت �أنه� �أخربتهم �أنه� 

.
194

ع�صو جمل�ص ت�رشيعي، �إل �أنهم ق�مو� ب�صتمه� و�صتم و�لده� و�صتم حركة حم��ص

ك�ن  �صي�رة  ب�عرت��ص  �ل�صفة  يف  �لأمنية  �لأجهزة  من  �أفر�د  ق�م   2010/1/23 ويف 

ي�صتقله� �لن�ئب عن �خلليل حممد �أبو جحي�صة، حيث �حتجزوه هو وع�ئلته، ومنعوهم 

من �أد�ء �صالة �جلمعة، كم� �عتدو� عليهم ب�ل�صب و�ل�صتم، وتعدى �لأمر ذلك حيث 

.
195

ق�مو� ب�إطالق �لن�ر يف �لهو�ء

2. املجل�س الت�ضريعي وملف امل�ضاحلة الداخلية:

ركز �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني، �لذي بد�أ يف �لق�هرة يف 2009/2/26، على مع�جلة 

ك�فة �لق�ص�ي� �لتي جنمت عن ح�لة �لنق�ص�م �لفل�صطيني، وذلك من خالل حو�ر �ص�مل 

�ص�ركت فيه ك�فة �لف�ص�ئل و�لتنظيم�ت و�لقوى �مل�صتقلة خالل �لفرتة 2009/3/19-10، 

حيث مّت ت�صكيل خم�ص جل�ن رئي�صية هي: �مل�ص�حلة و�حلكومة و�لأمن و�لنتخ�ب�ت 

و�ملنظمة، ب�لإ�ص�فة �إىل جلنة �لتوجيه �لعلي� �لتي ت�صكلت من �لأمن�ء �لع�مني للتنظيم�ت 

�أو نو�بهم، وقد عملت هذه �للج�ن ب�صكل مكثف ومتو��صل خالل �لفرتة �ملذكورة، 

مب�ص�ركة م�رشية ف�علة ون�ق�صت ك�فة �لق�ص�ي� �لرئي�صية وتف�صيالته�، ثم مّت خالل �لفرتة 

�ملمتدة من ني�ص�ن/ �أبريل وحتى متوز/ يوليو 2009 عقد �صت جولت حو�ر ثن�ئي يف 

.
196

�لق�هرة بني حركتي فتح وحم��ص

وبح�صب �لورقة �مل�رشية، فقد مّت �لتو�صل خالل �أعم�ل �للج�ن �خلم�ص وجولت 

�حلو�ر �لثن�ئية، �إىل �لتف�ق على �لعديد من �ملب�دئ و�لق�ص�ي� لتكون هي �لأ�ص��ص �لذي 
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�صتبنى عليه وثيقة �لق�هرة للوف�ق و�مل�ص�حلة ل�صنة 2009، ويكن حتديد م� مّت �لتو�صل 

:
197

�إليه فيم� يخ�ص جلنة �لنتخ�ب�ت فيم� يلي

�إجر�ء �لنتخ�ب�ت �لرئ��صية و�لت�رشيعية يف جميع من�طق �ل�صلطة �لفل�صطينية مب�  �أ. 

فيه� �لقد�ص.

حتديد �آلية �لرق�بة على �لنتخ�ب�ت وت�صكيل حمكمة �لنتخ�ب�ت وفقً� لأحك�م  ب. 

�لق�نون.

حتديد موعد �لنتخ�ب�ت �لرئ��صية و�لت�رشيعية و�ملجل�ص �لوطني، بحيث جترى  ج. 

متز�منة مب� ل يتج�وز 2010/1/25.

ت�صكيل �للجنة �ملركزية لالنتخ�ب�ت. د. 

توفري �ل�صم�ن�ت �لالزمة لإجر�ء و�إجن�ح �لنتخ�ب�ت يف توقيت�ته�. هـ. 

ومّت �لتو�صل �إىل �إ�صن�د مهمة �لإعد�د لالنتخ�ب�ت �لرئ��صية و�لت�رشيعية �إىل �حلكومة 

ب�نته�ء  وليته�  تنتهي  موؤقتة،  �نتق�لية  وطني  تو�فق  حكومة  وهي  �جلديدة،  �لنتق�لية 

ولية �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إجر�ء �لنتخ�ب�ت، وت�صكيل �حلكومة �جلديدة.

:
198

وبنيت �لروؤية �مل�رشية حلل �لق�ص�ي� �خلالفية مب� يخ�ص ق�صية �لنتخ�ب�ت على �أن

يف  �لفل�صطيني،  �لوطني  و�ملجل�ص  و�لرئ��صية  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  رى  جتمُ �أ. 

توقيت�ت يمُتفق عليه� يف �لن�صف �لأول من �صنة 2010، ويلتزم �جلميع بذلك.

رى �نتخ�ب�ت �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني على �أ�ص��ص �لتمثيل �لن�صبي �لك�مل  جتمُ ب. 

رى �لنتخ�ب�ت  يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة و�خل�رج حيثم� �أمكن، بينم� جتمُ

�لت�رشيعية على �أ�ص��ص �لنظ�م �ملختلط.
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ج. تتم �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية وفقً� للنظ�م �ملختلط على �لنحو �لت�يل:

75% )قو�ئم(. 	•

25% )دو�ئر(. 	•

ن�صبة �حل�صم %2. 	•

16 د�ئرة �نتخ�بية )11 د�ئرة يف �ل�صفة و5  �إىل  �لغربية وغزة  �ل�صفة  تق�صيم  	•
دو�ئر يف غزة(.

رى �لنتخ�ب�ت حتت �إ�رش�ف عربي ودويل. د. جتمُ

 2010/1/24 فيه  يحدد  رئ��صيً�  مر�صومً�  عب��ص  حممود  �لرئي�ص  �أ�صدر  �أن  وبعد 

خطية  مذكرة  حم��ص  حركة  بعثت  و�لرئ��صية،  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  لإجر�ء  موعد�ً 

�لفل�صطينية  �لعربية و�لإ�صالمية ت�رشح فيه� موقفه� من �مل�ص�حلة  �إىل حكوم�ت �لدول 

و�إجر�ء �لنتخ�ب�ت، وجتدد �لتم�صك ب�مل�ص�حلة. و��صتعر�صت �ملذكرة مر�حل �حلو�ر 

�لنتخ�ب�ت  �إجر�ء  ثم  �أوًل،  �مل�ص�حلة  حتقيق  على  �لإ�رش�ر  ق�عدة  “على  �لفل�صطيني 

�لوطني  �لوف�ق  بـ“�تف�قية  معنونة  جديدة  ورقة  ت�صلم  ثم  �لعك�ص”،  ولي�ص  ظله�  يف 

.
199

�لفل�صطيني، �لق�هرة 2009”، بغر�ص در��صته� و�إبالغ م�رش مبوقف �حلركة منه�

�إر�ص�ل وفد �إىل �لق�هرة بعد �لت�صويت على  و�أ�ص�فت �ملذكرة، �أن حم��ص طلبت 

تقرير غولد�صتون لتقدمي مالحظ�ته� على �لورقة �مل�رشية، “فوجئن� ب�أن �لإخوة يف م�رش 

يرف�صون مبد�أ �إجر�ء �أي تعديل على �لورقة، على رغم ت�أكيدن� لهم �أن �حلركة ملتزمة 

كل م� مت �لتف�ق عليه خالل جولت �حلو�ر”. ثم ذكرت �ملذكرة مث�لني يتعلق �لأول 

مبو�صوع منظمة �لتحرير، و�لث�ين يتعلق ب�لنتخ�ب�ت. وبخ�صو�ص �لنتخ�ب�ت �أ�ص�رت 

�لرئي�ص  يقوم  �لنتخ�ب�ت  ق�نون  يف  ج�ء  مب�  “عماًل  ت�صمنت  �لورقة  �أن  �إىل  �ملذكرة 

�لفل�صطيني بت�صكيل جلنة �لنتخ�ب�ت بن�ء على �مل�ص�ور�ت �لتي يقوم به� وعلى تن�صيب 

�لقوى �ل�صي��صية و�ل�صخ�صي�ت �لوطنية”، قبل �أن ت�صري �إىل �أن “م� مت �لتف�ق عليه �ص�بقً� 
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هو: �أن ت�صكيل جلنة �لنتخ�ب�ت يتم ب�لتو�فق �لوطني ولي�ص ب�لت�ص�ور و�لتن�صيب، �لأمر 

ن�صتطيع  مقبلة، ول  �نتخ�ب�ت  �لنز�هة لأي  و�أ�صعف �صم�ن�ت  �لن�ص،  �أ�صعف  �لذي 

�ملو�فقة على �لورقة من دون تعديل على هذه �لفقرة مب� ي�صمن حق �جلميع يف �مل�ص�ركة 

تكون  بحيث  �لنتخ�ب�ت  جلنة  ت�صكيل  خ�صو�صً�  �لنتخ�بية،  �لعملية  ترتيب�ت  يف 

.
نت�ئجه� ملزمة وغري م�صكوك فيه�”200

حركته  �إن  حلم��ص،  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  ن�ئب  مرزوق،  �أبو  مو�صى  وق�ل 

ب�إجر�ء  ب�إ�صد�ر مر�صوم  �لرئي�ص  تعتمد من خالله على �صالحي�ت  تو�فقً� وطنيً�  تريد 

�لنتخ�ب�ت �لرئ��صية و�لت�رشيعية و�حرت�مه، مم� �صيجعلن� ل نخ�لف ذلك �ملر�صوم. و�أ�ص�ر 

�أبو مرزوق �إىل �أن �ملر�صوم �لرئ��صي �لذي �أ�صدره عب��ص “غري د�صتوري وغري ق�نوين، 

دون م�ص�حلة فل�صطينية تنهي �لنق�ص�م”، م�صيفً� �أن “�لتو�فق �لوطني و�مل�ص�حلة تعترب�ن 

. وق�ل �أبو مرزوق �إن قط�ع غزة لن ي�ص�رك يف �لنتخ�ب�ت �لتي 
بو�بة �لنتخ�ب�ت”201

. و�أكد �أحمد بحر، �لن�ئب �لأول لرئي�ص �ملجل�ص 
202

�أعلن موعده� �لرئي�ص �لفل�صطيني

منطلق�ت  من  �لفل�صطينية  �مل�ص�حلة  حو�ر�ت  ل�صتمر�ر  دعمه  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي 

.
203

�لثو�بت �لفل�صطينية، بعيد�ً عن �لتدخل �لأمريكي و�لإ�رش�ئيلي

و��صتمر تعرث ملف �مل�ص�حلة �لوطنية؛ بعد توقف �ملب�حث�ت ب�ص�أنه�، ب�صبب رف�ص 

�لرئي�ص  �أعلن  حيث  للحو�ر،  �مل�رشية  �لورقة  على  تعديالت  �إدخ�ل  حم��ص  مط�لب 

عب��ص رف�صه لإجر�ء �أي تعديل على �لورقة �مل�رشية، وعّد ذلك �صم�نً� لإنه�ء �لنق�ص�م، 

فيه�  م� ورد  �لوطني، ولتنفيذ  للحو�ر  للوطن وموؤ�ص�ص�ته، وكمنطلق  �لوحدة  و�إع�دة 

.
204

خ��صة م� يتعلق ب�إجر�ء �لنتخ�ب�ت �لرئ��صية و�لت�رشيعية

ومن جهته، �أكد رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني عزيز دويك، يف 2010/2/10، 

، كم� �أكد �لن�ئب 
205

على �أن تدخل �لأطر�ف �خل�رجية يقف ح�ئاًل دون �إجن�ز �مل�ص�حلة

�أن �لذي يعوق �مل�ص�حلة هو  عن حم��ص وزير �مل�لية �لأ�صبق، عمر عبد �لر�زق، على 

.
206

�لفيتو �لأمريكي - �ل�صهيوين
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غزة،  قط�ع  �صعث  نبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ز�ر   2010/2/4 ويف 

و�لتقى قي�ديني من حم��ص ورئي�ص �حلكومة �إ�صم�عيل هنية لبحث �إجن�ز ملف �مل�ص�حلة 

�إخو�نن� يف قط�ع غزة ب�ل�صم�ح  �لتي ب�در به�  “�خلطوة  �أن  ، ور�أى دويك 
207

�لوطنية

للدكتور نبيل �صعث بدخول غزة و�إع�دة عمل فتح �لتنظيمي فيه�، ي�صكل دلياًل على 

�لأولوي�ت”.  �صلم  يحتل  فل�صطيني  كمطلب  �مل�ص�حلة  حتقيق  على  حم��ص  حر�ص 

و�أعرب دويك عن �أ�صفه لعدم �عتب�ر �مل�ص�حلة �أولوية لدى �لطرف �لآخر “�لذي يتهن 

�لت�صييق على �لنو�ب كجزء من �صي��صة مر�صومة يتبن�ه� جن�ح متنفذ ل ينوي �مل�ص�حلة، 

.
ويدفع ب�جت�ه �إحب�طه� بكل �ل�صبل و�لو�ص�ئل غري �مل�رشوعة”208

�لنتخ�ب�ت  ب�إجر�ء  في��ص  �صالم  ير�أ�صه�  �لتي  �حلكومة  قر�ر  دويك  ��صتنكر  كم� 

�أن �أي �نتخ�ب�ت تتم يف ظّل عدم �لتو�فق  �ملحلية يف �صهر متوز/ يوليو 2010، موؤكد�ً 

. ور�أى يحيى مو�صى، 
209

�لوطني، ت�صكل تكري�صً� لالنق�ص�م �أيً� ك�نت هذه �لنتخ�ب�ت

ن�ئب رئي�ص كتلة حم��ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �أن ظروف �لنق�ص�م هي �لتي ح�لت 

.
210

دون �إجر�ء �لنتخ�ب�ت

�أن هن�ك  �لث�لث،  �لطريق  ق�ئمة  ب�لت�رشيعي عن  �لن�ئب  و�أ�ص�رت حن�ن ع�رش�وي، 

عو�مل د�خلية و�إقليمية ودولية ت�صع �لعر�قيل �أم�م �مل�ص�حلة، ولذلك ذهبت حتى �لآن 

.
211

حم�ولت �مل�ص�حلة �أدر�ج �لري�ح

�ل�صعبية، يف  �ل�صي��صي للجبهة  �لن�ئب جميل �ملجدلوي، ع�صو �ملكتب  وك�صف 

للتو�فق  ب�لفعل  بد�أ  قد  �إنه  ق�ل  �إيج�بي”،  فل�صطيني  “حر�ك  2010/2/22، عن وجود 

فيه�  مب�  �لف�ص�ئل،  قدمته�  �لتي  و�ملالحظ�ت  للم�ص�حلة  �مل�رشية  �لورقة  توقيع  على 

�مل�رشية  �لورقة  على  �لف�ص�ئل  مبالحظ�ت  �لأخذ  �أن  �إىل  �ملجدلوي  و�أ�ص�ر  حم��ص. 

.
للم�ص�حلة، �صيكون “عند و�صع �آلي�ت �لتنفيذ و�ل�رشوع فيه�”212
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اخلامتة

�أول  جرت  غزة،  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�أ�صي�ص  �إثر  يف 

فل�صطيني  ت�رشيعي  جمل�ص  �أول  ت�أ�صي�ص  مّت  حيث  1996/1/20؛  يف  ت�رشيعية  �نتخ�ب�ت 

منتخب يمُق�م على �لأر�ص �لفل�صطينية، وف�زت حركة فتح مبعظم مق�عد �ملجل�ص. �أدى 

ف�صل مف�و�ص�ت �لو�صع �لنه�ئي يف ك�مب ديفيد �صنة 2000 وتفجر �نتف��صة �لأق�صى 

�إىل متديد فرتة �ملجل�ص �لت�رشيعي حتى �صنة 2006.

�لث�ين،  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  جرت   2006/1/25 ويف 

م� عد� حركة  �لفل�صطينية،  و�لف�ص�ئل  �لأحز�ب  ك�فة  �لنتخ�ب�ت  و�ص�ركت يف هذه 

هذ�  وبعد  �لث�ين.  �ملجل�ص  مق�عد  ب�أغلبية  حم��ص  حركة  وف�زت  �لإ�صالمي.  �جله�د 

�لفوز د�ر �رش�ع ت�رشيع�ت بني �ملجل�صني �ل�ص�بق و�ملنتخب، حيث �أقر �ملجل�ص �ملنتهي 

وليته يف جل�صته �لأخرية �صل�صلة تعديالت ومر��صيم تو�ّصع من �صلط�ت رئي�ص �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، وتقل�ص من �صلط�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخب. وو�صفت حركة حم��ص 

هذه �لت�رشيع�ت بـ“�نقالب �أبي�ص” �صّده� ت�صعى �إليه حركة فتح.

�إ�سقاط  �إىل  لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث �سعت  و�صكل فوز حم��ص مف�ج�أة و�صدمة كبرية 

�ملجل�ص  �أد�ء  وعرقلة  ق�صرية،  بفرتة  �لنتخ�ب�ت  بعد  ت�صكلت  �لتي  حم��ص،  حكومة 

�عتق�لت  حملة  �ملح�ولت  هذه  و�صملت  و�لأدو�ت.  �لو�ص�ئل  مبختلف  �لت�رشيعي 

��صتهدفت �لوزر�ء و�لنو�ب، حيث �عتقلت 50 ن�ئبً�، غ�لبيتهم من حم��ص، و�صملت 

�لعتق�لت عزيز دويك رئي�ص �ملجل�ص، وحممود �لرحمي �أمني �رش �ملجل�ص.

�ملجل�ص  تعطيل  من  �ل�صتف�دة  عب��ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  وح�ول 

�لت�رشيعي نتيجة �لعتق�لت �لإ�رش�ئيلية، حيث �أ�صدر بعد �صيطرة حم��ص على قط�ع 

غزة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007، جمموعة مر��صيم جت�هل فيه� �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

وجل�أ �إىل موؤ�ص�ص�ت منظمة �لتحرير لإقر�ره�، بحجة وجود ح�لة �لطو�رئ �لتي �أعلنه�.
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كم� ك�نت �لنتخ�ب�ت من �أهم �لق�ص�ي� �لتي ركز عليه� �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني، 

و�لتي �صعت �إىل مع�جلة كل م� جنم عن �لنق�ص�م، وذلك من خالل حو�ر �ص�مل �ص�ركت 

فيه ك�فة �لف�ص�ئل و�لتنظيم�ت و�لقوى �مل�صتقلة. 

على  تقت�رش  ك�نت  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخ�ب�ت  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة، حتت م�صمى �صلطة �حلكم �لذ�تي مبوجب �تف�قي�ت �أو�صلو، 

وب�لت�يل يقت�رش متثيله� على ن�خبيه�؛ وعلى �لرغم من �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي ك�ن كب�قي 

موؤ�ص�ص�ت �ل�صلطة حمكومً� بو�صع �صي��صي موؤقت يف ظّل �ملف�و�ص�ت مع “�إ�رش�ئيل”، 

فيه�  يحتل  �لديوقر�طية،  قو�مه�  دولة  موؤ�ص�ص�ت  قي�م  �جت�ه  يف  خطوة  �صكل  �أنه  �إل 

�صندوق �لنتخ�ب�ت بو�صلة �مل�صتقبل �لفل�صطيني وتوجه�ته �ل�صي��صية. وب�لت�يل يكون 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �أد�ة للتو��صل �حل�ص�ري و�إد�رة �خلالف ومع�جلة �لنق�ص�م و�لتد�ول 

�ل�صلمي لل�صلطة، وتعبري�ً عن �حرت�م �إر�دة جم�هري �ل�صعب �لفل�صطيني.
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