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مقدمة

مقدمة
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني هو �أحد �أعمدة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وقد جرت
انتخاباته الأوىل �سنة  ،1996ويقوم ب�سن القوانني والرقابة على ال�سلطة التنفيذية.
ويف ظ ّل حالة ال�رصاع التي ن�ش�أت بني قيادة ال�سلطة يف رام اهلل التي ت�سيطر على
من�صب الرئا�سة ،وبني قيادة ال�سلطة يف غزة التي متلك الأغلبية يف املجل�س الت�رشيعي.
ويف �إثر الأحداث يف قطاع غزة التي ح�سمت فيها احلكومة التي تقودها حما�س �أمر
ال�سيطرة على القطاع يف منت�صف حزيران /يونيو  2007ل�صاحلها ،وبعد عدم انتظام
انعقاد املجل�س الت�رشيعي بكامل الأع�ضاء يف غزة وال�ضفة ،وتوقف االجتماعات
امل�شرتكة بني ال�ضفة وغزة ،وعدم دعوة رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،الذي منحه
النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي االخت�صا�ص ،املجل�س لالنعقاد ،وبقاء املجل�س يف
ال�ضفة معطالً ،وانعقاده جزئيا ً يف غزة؛ جل�أت ال�سلطة يف رام اهلل ال�ست�صدار قرار من
املحكمة الد�ستورية بحل املجل�س الت�رشيعي ،و�أ�صبح القرار حم ّل نزاع منذ �صدوره يف
كانون الأول /دي�سمرب  ،2018بالنظر �إىل �صالحيات املحكمة ،وبالعودة �إىل القانون
الأ�سا�سي لل�سلطة.
ي�ضم هذا الكتاب درا�ستني؛ حيث يناق�ش الأ�ستاذ الدكتور �أحمد مبارك اخلالدي
يف الدرا�سة الأوىل مدى م�رشوعية قرار املحكمة الد�ستورية يف ح ّل الت�رشيعي و�آثاره،
ويعر�ض املناخ القانوين وال�سيا�سي لعمل ال�سلطة الوطنية واخلروج على الد�ستور،
بعد �أن ذ َّكر بالقواعد الد�ستورية والقانونية التي ّ
مت اخلروج عليها ،والتي يقوم النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني عليها نظرياً ،كما يعر�ض املخالفات الت�رشيعية للقانون الأ�سا�سي،
وي�ؤكد وفق فتواه �أن ح ّل الت�رشيعي هو هدم لأ�س�س الدميوقراطية.
ويناق�ش الدكتور �أني�س فوزي قا�سم ،يف الدرا�سة الثانية ،قانونية القرار الرئا�سي
بح ّل املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،ويعر�ض بع�ض التعليقات التي �صدرت من بع�ض
الف�صائل وال�شخ�صيات حول قرار احلل ،ويع َّرف �صالحيات املحكمة الد�ستورية،
ويناق�ش القرار التف�سريي الذي �صدر عن هذه املحكمة .ويرى الدكتور قا�سم �أن ما قام
به الرئي�س حممود عبا�س (�أبو مازن) ب�إعالن ح ّل املجل�س الت�رشيعي ،هو قرار ال �أ�سا�س
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ر�أي ا�ست�شاري يف حل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
له يف القانون الأ�سا�سي� ،أو املمار�سة العملية .و�أن قرار ح ّل املجل�س الت�رشيعي والدعوة
النتخابات ال ب ّد و�أن له تداعياته ،وال ب ّد و�أنها كانت حتت نظر الرئي�س وم�ست�شاريه عند
درا�سة �آثار هذا الر�أي التف�سريي.
والأ�ستاذان اخلالدي وقا�سم هما من كبار اخلرباء القانونيني الفل�سطينيني والعرب؛
ون�أمل �أن تكون درا�ستيهما �إ�ضافة نوعية للرتاث القانوين الفل�سطيني ،وللتجربة
الفل�سطينية؛ وخطوة مهمة نحو م�أ�س�سة العمل الفل�سطيني على �أ�س�س قوية را�سخة.
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مراجعة
مل�شروعية قرار املحكمة الد�ستورية
ّ
حل الت�شريعي و�آثاره
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مراجعة مل�شروعية قرار املحكمة الد�ستورية
ح ّل الت�شريعي و�آثاره
�أ .د� .أحمد مبارك اخلالدي
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�أو ًالّ :
حل الت�شريعي هدم لأ�س�س الدميوقراطية:
الدميوقراطية هي �أهم �سمات الدولة الدميوقراطية احلديثة ،حيث يعد املجل�س
الت�رشيعي (الربملان) من �أهم معامل املجتمع الدميوقراطي ،لأنه يج�سد قيم ال�سيادة
ال�شعبية يف حتديد حرية ال�شعب وامل�ساواة يف امل�شاركة ال�سيا�سية يف تقرير م�صالح
ال�شعب ،ومن �أهمها اختيار م�رشوعه الوطني يف التحرر وتقرير امل�صري .وهذا الأمر
يحظى ب�أهمية خا�صة يف احلالة الفل�سطينية ،بحكم احتالل الأر�ض واغت�صاب احلقوق
الفل�سطينية .فعن طريق املجل�س الت�رشيعي ي�شرتك ال�شعب يف �صياغة منط حياته،
وحتديد �أهدافه الوطنية من خالل توجيهه ال�سيا�سات والت�أثري يف �أ�سلوب احلكم.
كذلك ،ف�إن الدميوقراطية النيابية التي يج�سدها املجل�س الت�رشيعي كما ي�سميه القانون
الأ�سا�سي الفل�سطيني ،تتم مب�شاركة ال�شعب يف احلياة ال�سيا�سية ،وهذه امل�شاركة حق لكل
مواطن ي�سهم من خالله يف الت�أثري يف نظام احلكم من حيث الأهداف و�أ�سلوب حتقيقها،
بحيث يكون قرار احلاكم يف النهاية نتاج م�شاركة جماهريية �شعبية حقيقية ولي�س تعبريا ً
عن �إرادة حاكم فرد �أو فئة م�سيطرة �سيا�سياً.
ودميوقراطياً� ،أ�صبحت هذه امل�شاركة ال�شعبية يف تقرير �سيا�سات احلكم وتوجيه
ورقابة احلكام ترتبط ب�شكل وثيق بوجود وتعدد الأحزاب ال�سيا�سية ،التي من خالل
�سعيها لك�سب ثقة الناخبني يف عملية تناف�سية يفوز احلزب احلائز على اختيار �أغلبية
الناخبني له باحلكم لفرتة حتددها القوانني ،مع حق الأقلية يف رقابتها لعمل الأغلبية
احلاكمة لتحقيق امل�صالح العامة ،بالإ�ضافة لرقابة ال�شعب من خالل انتخابات دورية
تتم يف الأوقات املحددة قانونا ً يف مناخ من احلرية ال�سيا�سية واحرتام القانون.
1

�أ�ستاذ القانون الد�ستوري ،وعميد كلية القانون بجامعة النجاح (�سابقاً) ،ورئي�س جلنة �صياغة م�رشوع
الد�ستور الفل�سطيني.
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ر�أي ا�ست�شاري يف حل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
وعليه ،فاملجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني هو امل�ؤ�س�سة الد�ستورية دميوقراطيا ً التي
�أن�ش�أها القانون الأ�سا�سي (الد�ستور) الفل�سطيني ،املقر من قبل نواب ال�شعب ،ليج�سد
امل�شاركة ال�شعبية الفل�سطينية يف احلياة ال�سيا�سية العامة عن طريق و�ضع نواب ال�شعب
للقوانني التي تنظم �أدوات احلكم ،و�إ�سناد ال�سلطة للحكام الذين يختارهم ال�شعب،
وحتديد اخت�صا�صاتهم ،ولتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية لإدارة الكيان ال�سيا�سي (الدولة).
كما ينظم الف�صل الوظيفي بني ال�سلطات العامة الثالث :ال�سلطة الت�رشيعية ،وال�سلطة
التنفيذية ،وال�سلطة الق�ضائية ،ويبني كيفية التعاون بينها ،والرقابة املتبادلة ،وكيف
جت�سد ال�سلطات الثالث جمتمعة كيان �سيا�سي (دولة) واحد .فال�شعب ينتخب جمل�سه
الت�رشيعي (النيابي) لينوب عنه يف الت�رشيع بو�ضع القوانني املنظمة للحياة العامة،
والتي تنظم طرق امل�شاركة يف احلكم والرقابة على احلكام ،وخ�صو�صا ً ال�سلطة التنفيذية
وطريقة تنفيذها لتلك القوانني ،وال يرتك الأمر لل�سلطة التنفيذية لتكون هي احلاكم
املطلق ت�رشع وتنفذ وت�أمر الق�ضاء لي�رشعن خمالفاتها للد�ستور والقوانني والت�رشيعات
عامة 2،فذلك يتنافى مع القواعد الأ�سا�سية للدميوقراطية التي �أخذ بها القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني (د�ستور ال�سلطة الفل�سطينية).
وقد جاءت ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني �رصيحة يف �إقرارها الأخذ بقواعد
النظام الدميوقراطي الأ�سا�سية ،من ذلك ما قرره من �أن ال�شعب م�صدر ال�سلطات
وميار�سها عن طريق ال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية على �أ�سا�س مبد�أ
الف�صل بني ال�سلطات ،على الوجه املبني يف القانون الأ�سا�سي (املادة الثانية منه القانون
الأ�سا�سي) ،و�أن نظام احلكم يف فل�سطني وفقا ً ملا قررته املادة اخلام�سة من القانون
الأ�سا�سي ،نظام دميوقراطي نيابي يعتمد على التعددية ال�سيا�سية واحلزبية ،وينتخب
فيه رئي�س ال�سلطة الوطنية انتخابا ً مبا�رشا ً من قبل ال�شعب ،وتكون احلكومة م�س�ؤولة
�أمام الرئي�س واملجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني .و�أن تويل ال�سلطة باالنتخاب يكون لفرتة
حمددة بينتها ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
وقد حددت املادة  36من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املدة التي يجوز لرئي�س ال�سلطة
البقاء يف رئا�سة ال�سلطة على النحو التايل“ :مدة رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية هي
2

واقع النزاهة ومكافحة الف�ساد – فل�سطني  ،2018التقرير ال�سنوي احلادي ع�رش ،موقع االئتالف من �أجل
النزاهة وامل�ساءلة � -أمان ،انظرhttps://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6501.html :
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�أربع �سنوات ،ويحق للرئي�س تر�شيح نف�سه لفرتة رئا�سية ثانية ،على �أن ال ي�شغل من�صب
الرئا�سة �أكرث من دورتني متتاليتني”.
كما حددت املادة  47من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني يف الفقرة الثالثة مدة املجل�س
الت�رشيعي �أربع �سنوات من تاريخ انتخابه ،وجتري االنتخابات مرة كل �أربع �سنوات
ب�صورة دورية .ومل حتدد املادة  48من القانون الأ�سا�سي �أي قيد على جواز تكرار انتخاب
�أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي ،وذلك مثل �سائر نظم الدميوقراطيات يف العامل الدميوقراطي.
وحددت املادة  47الفقرة الثالثة من القانون الأ�سا�سي مدة دورات االنتخاب للمجل�س
الت�رشيعي كل �أربع �سنوات بن�ص الفقرة الثالثة -3“ :مدة املجل�س الت�رشيعي �أربع �سنوات
من تاريخ انتخابه ،وجتري االنتخابات مرة كل �أربع �سنوات ب�صورة دورية” .ومل حتدد
املادة  48من القانون الأ�سا�سي �أي قيد على الفرتات التي ميكن لع�ضو املجل�س الت�رشيعي
�أن ير�شح نف�سه لها ،وذلك مثل �سائر نظم انتخاب الأع�ضاء للربملان يف النظم الدميوقراطية.
وجاء ن�ص املادة  47مكرر �رصيحا ً يف تقريره ب�أنه“ :تنتهي مدة والية املجل�س
الت�رشيعي القائم عند �أداء �أع�ضاء املجل�س اجلديد املنتخب اليمني الد�ستوري” .وهو
من التعديالت التي �أدخلها املجل�س الت�رشيعي ال�سابق على املجل�س احلايل ،الذي كانت
الأغلبية فيه لفتح ومل تكن حما�س م�شاركة .بل �إن املادة  47مكرر من القانون الأ�سا�سي
ن�صت على �أن متتد والية املجل�س الت�رشيعي القائم عند �إجراء االنتخابات للمجل�س
اجلديد �إىل حني انتخاب املجل�س الت�رشيعي اجلديد ،و�أداء الأع�ضاء اجلدد املنتخبني
اليمني الد�ستورية .وهذا التعديل للقانون الأ�سا�سي ،ب�إ�ضافة املادة  47مكررّ ،
مت من قبل
املجل�س الت�رشيعي ال�سابق التي كانت غالبية �أع�ضائه من فتح ومل يكن حلما�س نواب من
بني �أع�ضائه.
ولكن بعد االنتخابات الت�رشيعية التي �أجريت يف �أوائل  2006وفازت فيها حما�س
ب�أغلبية كبرية ملقاعد املجل�س الت�رشيعي ،ورف�ضت فتح عر�ض حما�س عليها امل�شاركة يف
احلكومة على الرغم من �أن حما�س ميكنها دميوقراطيا ً ت�شكيل احلكومة وحدها� ،إزاء ذلك
�شكلت حما�س احلكومة مب�شاركة بع�ض ال�شخ�صيات امل�ستقلة .وكان الرهان على �إمكانية
�إف�شال احلكومة التي �شكلتها حما�س ،فكانت �أحداث غزة التي ح�سمت فيها حركة حما�س
الأمر يف قطاع غزة يف منت�صف حزيران /يونيو  ،2007ومنذ ذلك الوقت مل ينتظم انعقاد
املجل�س الت�رشيعي بكامل الأع�ضاء يف غزة وال�ضفة ،وتوقفت االجتماعات امل�شرتكة بني
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ر�أي ا�ست�شاري يف حل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
ال�ضفة وغزة ،ومل يدع رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،الذي منحه النظام الداخلي
للمجل�س الت�رشيعي االخت�صا�ص بدعوة املجل�س لالنعقاد ،وبقي املجل�س يف ال�ضفة معطل
وينعقد جزئيا ً يف غزة .وهذا يعني يف النهاية هدم الأ�س�س الدميوقراطية لل�سلطة.
وترد الإ�شكالية يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني التي �أدت �إىل تعليق اجتماعات
املجل�س الت�رشيعي يف ال�ضفة وغزة متهيدا ً حلله ،بالإ�ضافة �إىل املخالفات الت�رشيعية
والعملية للقانون الأ�سا�سي املتمثلة يف االنحراف الت�رشيعي للمجل�س الت�رشيعي ال�سابق
الذي و�ضع نظاما ً داخليا ً خالف القانون الأ�سا�سي ،وعدم االلتزام بنتائج االنتخابات
الت�رشيعية ،ورف�ض فتح التعامل مع نتائج االنتخابات الت�رشيعية ،ورف�ضها امل�شاركة
يف احلكومة ،و�أخذ رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية الخت�صا�صات ال�سلطة الت�رشيعية (املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني) وجمعها �إىل جانب اخت�صا�صات ال�سلطة التنفيذية بني يديه،
وتعطيل املجل�س الت�رشيعي عمليا ً بعدم دعوته لالنعقاد ،الأمر الذي يعد هدما ً للأ�س�س
الدميوقراطية للنظام ال�سيا�سي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
وهكذا �شكلت عوامل عدة مناخا ً �سيا�سيا ً �أ َّثر يف انحراف املناخ القانوين لل�سلطة
الوطنية وخروجها على �أحكام القانون الأ�سا�سي والأ�س�س الدميوقراطية التي و�ضعتها
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وهو ما �سنحاول بيانه.

ثاني ًا :املناخ القانوين وال�سيا�سي لعمل ال�سلطة
الوطنية واخلروج على الد�ستور:
لبيان املناخ القانوين وال�سيا�سي الذي �صدر يف ظله قرار املحكمة الد�ستورية بحل
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،نذ ّكر بالقواعد الد�ستورية والقانونية بعامة التي ّ
مت
اخلروج عليها ،والتي يقوم النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني عليها نظرياً ،ونوجزها يف
النقاط التالية:
قانون �أ�سا�سي (د�ستور) فل�سطيني ،نظريا ً ينظم تكوين واخت�صا�صات ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية� ،صدر �سنة  2002و�أدخل عليه تعديالت الحقا ً بطرق د�ستورية
و�أخرى غري د�ستورية ،كما جاء يف النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي ،كما �سنبني
الحقاً ،وقد ذكر يف القانون الأ�سا�سي الأحكام التالية:
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وفقا ً للمادة الثانية من القانون الأ�سا�سي “ال�شعب م�صدر ال�سلطات وميار�سها
عن طريق ال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية على �أ�سا�س مبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات على الوجه املبني يف هذا القانون الأ�سا�سي”.
وتقول املادة اخلام�سة من القانون الأ�سا�سي“ :نظام احلكم يف فل�سطني نظام
دميقراطي نيابي يعتمد على التعددية ال�سيا�سية واحلزبية .”...
ووفقا ً لن�ص املادة ال�ساد�سة من القانون الأ�سا�سي“ :مبد�أ �سيادة القانون �أ�سا�س
احلكم يف فل�سطني ،وتخ�ضع للقانون جميع ال�سلطات والأجهزة والهيئات
وامل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص”.
ووفقا ً للمادة  103من القانون الأ�سا�سي .1“ :ت�شكل حمكمة د�ستورية عليا بقانون
وتتوىل النظر يف:
�أ .د�ستورية القوانني واللوائح �أو النظم وغريها.
ب .تف�سري ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي والت�رشيعات.
ج .الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني اجلهات الق�ضائية ،وبني اجلهات الإدارية ذات
االخت�صا�ص الق�ضائي”.

وبعد �صدور القانون الأ�سا�سي �سنة  2002بحوايل  15عاماً ،ويف ظ ّل االنق�سام بني
رام اهلل وغزة ،ويف �أثناء ال�رصاع ال�سرتداد ال�سلطة يف غزة ل�سيطرة رام اهللّ ،
مت ت�شكيل
املحكمة الد�ستورية العليا �سنة  2016بطريقة خمالفة للقانون الأ�سا�سي �سنو�ضحها
الحقاً .وكذلك كان قد ّ
مت و�ضع قانون للمحكمة الد�ستورية �سنة � 2006أي بعد حوايل
خم�س �سنوات على الن�ص يف القانون الأ�سا�سي على و�ضع قانون للمحكمة الد�ستورية،
وقد تت�ضمن خمالفات للقانون الأ�سا�سي ،ثم �أدخلت عليه تعديالت غري د�ستورية
�سنذكرها الحقاً .وجنمل املخالفات التي قلبت د�ستور (القانون الأ�سا�سي) النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني ر�أ�سا ً على عقب؛ وبيان ذلك يف الآتي:

خمالفات ت�رشيعية للقانون الأ�سا�سي:
تعددت مواطن املخالفات للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني نذكر �أهمها:
• خمالفات يف �شكل قوانني متت من خالل قانون املحكمة الد�ستورية ،و�أخرى خمالفات
يف �شكل مرا�سيم وقرارات بقوانني �أ�صدرها رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،و�أخرى
13

ر�أي ا�ست�شاري يف حل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
قوانني �أ�صدرها فرع املجل�س الت�رشيعي يف غزة مل تكتمل �إجراءات �إ�صدارها وفقا ً

للقانون الأ�سا�سي بفعل االنق�سام ورف�ض ال�سلطة يف رام اهلل لها.
• خمالفات وردت يف النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي �سنو�ضحها الحقاً.
• تناق�ض قرارات املحكمة الد�ستورية يف تف�سريها لن�صو�ص بعينها يف القانون الأ�سا�سي.
 .1خمالفات بقوانني للقانون الأ�سا�سي:
• خمالفة قانون املحكمة الد�ستورية للقواعد التي وردت ب�ش�أنها يف القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني وخ�صو�صا ً ما جاء يف املادة  24من قانون املحكمة الد�ستورية رقم  3ل�سنة
 2006باملخالفة لأحكام املادة  103من القانون الأ�سا�سي .حيث ورد يف ن�ص املادة
 24من قانون املحكمة الد�ستورية ما يلي“ :تخت�ص املحكمة دون غريها مبا يلي:
 .1الرقابة على د�ستورية القوانني والأنظمة” .وقد عدل هذا الن�ص ما ذكرته الفقرة �أ من
املادة  103من القانون الأ�سا�سي التي ن�صت على �أن املحكمة الد�ستورية تتوىل النظر
يف د�ستورية القوانني واللوائح �أو النظم وغريها ،وبالتايل قانون املحكمة الد�ستورية
�أ�سقط اخت�صا�صها بالنظر يف اللوائح وغريها ،وهذا فيه تعديل للقانون الأ�سا�سي بغري
الطريق الذي بينته املادة  120من القانون الأ�سا�سي ب�أن ال تعدل �أحكام هذا القانون
الأ�سا�سي املعدل �إال مبوافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.
“ .2تف�سري ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي والقوانني يف حال التنازع حول حقوق
ال�سلطات الثالث وواجباتها واخت�صا�صاتها” .وهذا الن�ص يف قانون املحكمة �أ�ضاف
وعدل ما ورد يف الفقرة ب من املادة  103من القانون الأ�سا�سي ،حيث ا�ستبدل قانون
املحكمة الد�ستورية اخت�صا�ص املحكمة الد�ستورية يف تف�سري الت�رشيعات الوارد يف
القانون الأ�سا�سي وقيد اخت�صا�صها بتف�سري القوانني ،ومعلوم �أن الت�رشيعات �أعم من
القوانني حيث ت�شمل الت�رشيعات اللوائح والنظم والقرارات ،وحتى القوانني تخت�ص
املحكمة بتف�سريها فقط يف حال تنازع ال�سلطات الثالث فيما بينها على واجباتها
واخت�صا�صاتها.
كذلك �أ�ضافت املادة  24من قانون املحكمة الد�ستورية اخت�صا�صا ً جديدا ً مل يقرره
لها القانون الأ�سا�سي ،وهو �أن املحكمة الد�ستورية تخت�ص“ :بالف�صل يف النزاع الذي
يقوم ب�ش�أن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�ضني �صادر �أحدهما من جهة ق�ضائية �أو جهة
ذات اخت�صا�ص ق�ضائي ،والآخر من جهة �أخرى منها” .وهذا الن�ص مل يرد �أ�صل له يف
القانون الأ�سا�سي ،كما �أنه مل يحدد ما �إذا كان تناق�ضهما راجع لأمر د�ستوري وهذا
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فيه امل�سا�س باخت�صا�ص جهة ق�ضائية �أخرى كمحكمة التمييز ،الأمر الذي من املمكن
معه �أن ينتج تنازعا ً مع املحكمة الد�ستورية.
• قرارات بقوانني خمالفة للقانون الأ�سا�سي �أ�صدرها رئي�س ال�سلطة الوطنية؛ منها مع
وجود املجل�س الت�رشيعي وقبل انق�سام �سنة  ،2007و�أخرى بعد ذلك نذكر منها:
�أ .بعد االنتخابات الت�رشيعية التي عقدت �سنة  2006وفوز حما�س ب�أغلبية مقاعد
املجل�س الت�رشيعي� ،أ�صدر رئي�س ال�سلطة قرارات بقوانني يف �شباط /فرباير ،2006
على الرغم من وجود �سلطة ت�رشيعية منتخبة مثل:
• قرار بقانون رقم  1ل�سنة  2006ب�ش�أن اقرتاع رجال ال�رشطة.
• قرار بقانون رقم  2ل�سنة  2006ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية.
• قرار بقانون رقم  3ل�سنة  2006ب�ش�أن تعديل قانون ال�رشكات.
• قرار بقانون رقم  4ل�سنة  2006ب�ش�أن قانون االنتخابات العامة.
• قرار بقانون رقم  5ل�سنة  2006ب�ش�أن ت�شكيل املحاكم الق�ضائية.
• قرار بقانون رقم  6ل�سنة .2006
• قرار بقانون رقم  1ل�سنة  2007ب�ش�أن قانون االنتخابات.
• قرار بقانون رقم  9ل�سنة � 2007صدر يف �آب� /أغ�سط�س .2007
ب .و�إىل جانب ما تقدم ،هناك قرارات بقوانني �صدرت بعد �أحداث �سنة  2007يف غزة
و�أثرها يف ال�ضفة ،نذكر منها �أبرزها يف خمالفة القانون الأ�سا�سي متثل يف القرار
بقانون رقم  19ل�سنة  2017بتعديل قانون املحكمة الد�ستورية الذي كان املجل�س
الت�رشيعي �أ�صدره يف �سنة  2006مبوافقة الكل الفل�سطيني ،حيث �ألغى ذلك القرار
املواد  ،3و ،15وع َّدل املواد  ،2و ،4و ،9و ،13و ،14و ،21و ،23و ،24و ،25و،27
و ،31و ،32و ،33و ،34و ،35و ،49و .53فهذا قرار عدل قانون من �سلطة د�ستورية
�أ�صيلة خمولة وحدها بالت�رشيع .كل ما تقدم جعل مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات التي
ن�صت عليه املادة الثانية من القانون الأ�سا�سي ال وجود له يف الواقع.
 .2خمالفات يف نظام املجل�س الت�رشيعي الداخلي للقانون الأ�سا�سي:
ن�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني يف الفقرة الثانية من املادة  47على �أنه“ :مبا ال
ّ
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ،يتوىل املجل�س الت�رشيعي مهامه الت�رشيعية والرقابية
على الوجه املبني يف نظامه الداخلي”.
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وكذلك ن�صت املادة  51من القانون الأ�سا�سي على �أن “يقبل املجل�س ا�ستقالة �أع�ضائه،
وي�ضع نظامه الداخلي وقواعد م�ساءلة �أع�ضائه ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون
الأ�سا�سي ،واملبادئ الد�ستورية العامة.”...
وح�رص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني يف املادة � 52صالحية رئي�س ال�سلطة يف
عالقته بالدعوة الجتماعات املجل�س الت�رشيعي فقط بعد انتخاب جمل�س ت�رشيعي جديد
ب�أن “يفتتح رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الدورة العادية الأوىل للمجل�س ،ويلقي
بيانه” .لأنه بعد انتخاب جمل�س ت�رشيعي جديد وقبل اجتماعه ال يكون له رئي�س يدعوه
لالجتماع فيدعوه رئي�س ال�سلطة (رئي�س الدولة) وهو املعمول به يف النظم املختلفة.
ويجتمع املجل�س �أول اجتماع له برئا�سة �أكرب الأع�ضاء �سنا ً حيث ينتخب املجل�س يف
هذا االجتماع الأول رئي�سا ً ونائبني للرئي�س و�أمينا ً لل�رس ،ذلك ما تن�ص عليه املادة 50
من القانون الأ�سا�سي بتقريرها �أن“ :ينتخب املجل�س يف �أول اجتماع له رئي�سا ً ونائبني
للرئي�س و�أمينا ً لل�رس يكونون هيئة مكتب رئا�سة املجل�س.”...
لكن النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ت�ضمن عدة خمالفات للقانون
الأ�سا�سي وبيانها كالآتي:
جاء ن�ص املادة  16من نظام املجل�س الت�رشيعي الداخلي باملخالفة للقانون الأ�سا�سي
بالن�ص على �أن:
يعقد املجل�س بدعوة من رئي�س ال�سلطة الوطنية دورته العادية ال�سنوية على
فرتتني مدة كل منها �أربعة �أ�شهر ،تبد�أ الأوىل يف الأ�سبوع الأول من �شهر �آذار
(مار�س) والثانية يف الأ�سبوع الأول من �شهر �أيلول [�سبتمرب]� ،أو يف دورة غري
عادية بدعوة من رئي�سه بناء على طلب من جمل�س الوزراء �أو من ربع �أع�ضاء
املجل�س ،ف�إذا مل يدع رئي�س املجل�س �إىل مثل هذا االجتماع يعترب االجتماع منعقدا ً
حكما ً باملكان والزمان املحددين يف طلب �أع�ضاءه �أو طلب جمل�س الوزراء.

وي�سجل على املادة  16من النظام الداخلي خمالفتها للمادتني  51و 52من القانون
الأ�سا�سي:
 .1فاملادة  51قيَّدت النظام الداخلي للمجل�س ب�أن ال يتعار�ض مع القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني واملبادئ الد�ستورية العامة ،لكن املادة  16من النظام الداخلي للمجل�س
الت�رشيعي� ،سلبت اخت�صا�ص رئي�س املجل�س الت�رشيعي ومنحته �إىل رئي�س ال�سلطة
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باملخالفة للقانون الأ�سا�سي ،وقل�صت �صالحيات رئي�س املجل�س الت�رشيعي يف الدعوة �إىل
دورة غري عادية للمجل�س ،وذلك ب�رشط �أن يطلب جمل�س الوزراء عقد اجتماع للمجل�س يف
دورة غري عادية �أو يطلب ذلك ربع �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي.
 .2وهذا الن�ص يف النظام الداخلي للمجل�س ،يعد �إمعانا ً لذلك النظام يف تقلي�ص
�صالحيات رئي�س املجل�س الت�رشيعي ،يو�ضح ذلك �أنه �أورد حكما ً يف الدعوة لدورة غري
العادية الجتماع املجل�س الت�رشيعي ،و�أهمل ذلك احلكم املهم يف حال الدورة العادية
الجتماع املجل�س وهو �أن االجتماع غري العادي“ :ينعقد حكما ً �إذا مل يدع رئي�س املجل�س
الت�رشيعي املجل�س لالنعقاد يف املوعد املحدد يف طلب جمل�س الوزراء �أو ربع �أع�ضاء
املجل�س” .ولو �أوردت املادة  16من النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي مثل هذا الن�ص
يف حالة دورتي االنعقاد ال�سنوية العادية للمجل�س الت�رشيعي (يف �آذار [مار�س] و�أيلول
[�سبتمرب]) ،ملا متكن رئي�س ال�سلطة من تعليق انعقاد املجل�س الت�رشيعي ملا يزيد عن عقد
من الزمن لأ�سباب �سيا�سية.
 .3كذلك خالفت املادة  16من النظام الداخلي للمجل�س القانون الأ�سا�سي ما ن�صت
عليه املادة  ،52التي ح�رصت اخت�صا�ص رئي�س ال�سلطة يف �أن يفتتح الدورة العادية الأوىل
للمجل�س ،وا�ستبدلت ذلك ب�أن جعلت انعقاد املجل�س معلق بدعوة رئي�س ال�سلطة له بن�صها
على“ :يعقد املجل�س بدعوة من رئي�س ال�سلطة الوطنية دورته العادية ال�سنوية على
فرتتني ،مدة كل منها �أربعة �أ�شهر ،تبد�أ الأوىل يف الأ�سبوع الأول من �شهر �آذار (مار�س)،
والثانية يف الأ�سبوع الأول من �شهر �أيلول [�سبتمرب].”...
ِ
تكتف املادة  16من النظام الداخلي مبا ن�صت عليه املادة  52من القانون
 .4مل
الأ�سا�سي ،من �أن رئي�س ال�سلطة يدع املجل�س لالفتتاح يف الدورة العادية الأوىل
بعد انتخاب املجل�س اجلديد ،بل �أ�ضافت حكما ً جديدا ً خمالفا ً للقانون الأ�سا�سي،
و�أ�سندت �إىل رئي�س ال�سلطة اخت�صا�صا ً جديدا ً مل يرد يف القانون الأ�سا�سي الذي حدد
اخت�صا�صات الرئي�س مبوجب املادة  38من القانون الأ�سا�سي“ :ميار�س رئي�س
ال�سلطة الوطنية �سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه املبني يف هذا القانون” .لكن
النظام الداخلي عدل القانون الأ�سا�سي ،و�أعطى رئي�س ال�سلطة االخت�صا�ص وحده،
يف دعوة املجل�س الت�رشيعي لالنعقاد يف دورتيه ال�سنوية والعادية يف �آذار /مار�س
و�أيلول� /سبتمرب.
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وهناك فرق بني الدورة العادية الأوىل التي تكون بعد انتخاب جمل�س ت�رشيعي جديد،
وبني الدورة العادية ال�سنوية ،والتي تنظم انعقاد املجل�س يف دوراته العادية طوال مدة
واليته.
وت�أخذ الد�ساتري يف الدميوقراطيات املختلفة بجعل الدعوة النعقاد املجل�س
النيابي (الت�رشيعي �أو الربملان �أو جمل�س الأمة وهي ت�سميات خمتلفة للمجال�س
املنتخبة املخت�صة بالت�رشيع) يف الدورة العادية الأوىل لرئي�س الدولة� ،أما الدعوات
لالنعقاد يف الدورة العادية ال�سنوية فلرئي�س املجل�س ،وتنعقد حكما ً يف الزمان واملكان
املحددين .ونذكر على �سبيل املثال الد�ستور امل�رصي (املادة  ،)101والد�ستور الأردين
(املادة  ،)78والد�ستور اجلزائري (املادة  ،)118والد�ستور التون�سي (الف�صل الثاين)،
والد�ستور املوريتاين (املادة  ،)53وهو ما �أخذ به م�رشوع الد�ستور الفل�سطيني (املادة
 ،142و.)145
 .5كذلك خالف النظام الداخلي للمجل�س يف املادة  115من النظام الداخلي للمجل�س
الت�رشيعي ما ن�صت عليه املادة  118من القانون الأ�سا�سي ،وتو�ضيح ذلك:
جاء يف ن�ص املادة  115من النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي...“ :يلغي هذا النظام
�أية ت�رشيعات �أو �أنظمة بهذا ال�صدد كانت �سارية املفعول يف فل�سطني قبل �صدوره” .وهذا
احلكم خالف ن�ص املادة  118من القانون الأ�سا�سي التي تقرر“ :فيما ال يتعار�ض و�أحكام
هذا القانون الأ�سا�سي املعدل تظل �سارية القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها يف
فل�سطني قبل العمل بهذا القانون �إىل �أن تعدل �أو تلغى وفقا ً للقانون”.
و�إذا مل تكن هناك �إ�شكالية يف �أن يعدل النظام الداخلي للمجل�س نظاما ً داخليا ً �أو الئحة
�أو قرارات ،ف�إن النظام الداخلي للمجل�س ال ميكنه د�ستوريا ً �أن يلغي قانونا ً يعلوه يف
التدرج الت�رشيعي وهو القانون الأ�سا�سي.
وهكذا ،ف�إن النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي قد خالف القانون الأ�سا�سي ،ب�أن عدل
ب�إ�ضافة �أحكام �إىل القانون الأ�سا�سي باملخالفة لأحكام املادة  120من القانون الأ�سا�سي
التي تن�ص على �أن“ :ال تعدل �أحكام هذا القانون الأ�سا�سي املعدل �إال مبوافقة �أغلبية ثلثي
�أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني”.
وكما بينا �أن النظام الداخلي مبخالفته للقانون الأ�سا�سي رهن انعقاد املجل�س
الت�رشيعي بدعوة من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،الذي لأ�سباب �سيا�سية
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�أهمها اختالف توجهه ال�سيا�سي املعتمد على مهادنة االحتالل ،ورف�ض الكفاح امل�سلح،
واملقاومة غري ال�سلمية ،والإميان باملفاو�ضات ال�سلمية فقط ك�سبيل ال�سرتداد حقوق
حمدودة لل�شعب الفل�سطيني ،لذلك مل يدع رئي�س ال�سلطة املجل�س الت�رشيعي لالنعقاد منذ
حوايل  11عاما ً منذ  ،2007مما �أدى �إىل تعطيل ال�سلطة الت�رشيعية مبعنى �أن احلل كان بيد
رئي�س ال�سلطة؛ ب�أن يدع املجل�س الت�رشيعي لالنعقاد ،ال �أن يبحث عن حيلة قانونية غري
د�ستورية حلل جمل�س منتخب من ال�شعب وي�شكل جوهر النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
وقد ترتب على ذلك �أن �أ�صبح النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �أكرث تطرفا ً وبعدا ً عن
الدميوقراطية التي من �أهم �أ�س�سها الف�صل بني ال�سلطات و�أكرث قربا ً من النظم ال�شمولية،
و�صارت بع�ض النظم امللكية �أكرث تقدما ً منه :فمثالً املادة  78من الد�ستور الأردين يف
الفقرة الثانية منها تن�ص على �أنه�“ :إذا مل يدع جمل�س الأمة �إىل االجتماع مبقت�ضى الفقرة
ال�سابقة (التي ن�صت على �أن يدعو امللك جمل�س الأمة لالنعقاد يف دورته العادية يف اليوم
الأول من ت�رشين الأول [�أكتوبر]) فيجتمع من تلقاء نف�سه كما لو كان قد دعى مبوجبها”.
وبدالً من �أن يدع رئي�س ال�سلطة املجل�س الت�رشيعي لالنعقاد ،وهو الذي �أعطاه النظام
الداخلي للمجل�س الت�رشيعي �إمكانية دعوة املجل�س الت�رشيعي لالنعقاد ،تعالت �أ�صوات
يف فتح ال�ستخدام املناداة بحل املجل�س الت�رشيعي �أداة يف ال�رصاع على ال�سلطة ،وو�صل
الأمر �إىل طلب املجل�س الثوري لفتح من املجل�س الوطني ورئي�س ال�سلطة الوطنية �أن يحل
املجل�س الت�رشيعي ،وذلك بالرغم من �أن غالبية القانونيني �أكدوا �أنه ال يجوز ح ّل املجل�س
الت�رشيعي وفقا ً للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
يدعم الر�أي بعدم جواز حل املجل�س الت�رشيعي �أن النظم الد�ستورية املقارنة تدعم هذا
الر�أي ،حيث الو�ضع يف هذه امل�س�ألة يتمثل يف اجتاهني:
الأول :من النظم الد�ستورية ما ين�ص على �إمكانية ح ّل املجل�س الت�رشيعي (النيابي �أو
الت�رشيعي بت�سمياته املختلفة) مع الرجوع �إىل ال�شعب ،لإعادة انتخاب جمل�س جديد مثل
الد�ستور الأردين يف املادة  73منه.
الثاين :ونظم د�ستورية �أخرى عديدة ال تن�ص على �إمكانية ح ّل الربملان (املجل�س
النيابي) مثل الد�ستور الأمريكي .و�إجراء االنتخابات هي الو�سيلة الوحيدة لتجديد
املجل�س النيابي.
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ويف فل�سطني القانون الأ�سا�سي يف الظروف العادية ال جند فيه ن�صا ً على �إمكانية ح ّل
املجل�س الت�رشيعي ،والو�ضع فيه هو ما جاء يف ن�ص املادة  47مكرر من القانون الأ�سا�سي
من بقاء والية املجل�س الت�رشيعي �إىل حني انتخاب جمل�س ت�رشيعي جديد و�أداء �أع�ضاء
املجل�س اجلديد اليمني الد�ستورية .وحتى يف الظروف اال�ستثنائية جاء ن�ص املادة 113
من القانون الأ�سا�سي بالآتي “ال يجوز ح ّل املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أو تعطيله
خالل فرتة حالة الطوارئ �أو تعليق �أحكام هذا الباب”.
وال يجوز تعديل هذه الأحكام �إال وفق ما ن�صت عليه املادة  ،120التي قررت �أن
ال تعدل �أحكام هذا القانون الأ�سا�سي املعدل �إال مبوافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني.

ثالث ًا :مدى م�شروعية قرار املحكمة الد�ستورية بحل
املجل�س الت�شريعي:
يف ظ ّل �رصاع رئا�سة ال�سلطة الوطنية وحركة فتح يف رام اهلل ال�سرتداد �سلطة احلكم
التي حتولت دميوقراطيا ً باالنتخاب �إىل حركة حما�س ،ويف �أجواء املناخ ال�سيا�سي الذي
�ساعد على االنحراف بالقوانني ودمج ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية بيد رئي�س ال�سلطة
الوطنية وتهمي�ش املجل�س الت�رشيعي (ال�سلطة املخت�صة بالت�رشيع د�ستورياً) متهيدا ً
حلله بغطاء ق�ضائي ولو باملخالفة للقانون الأ�سا�سي ،لذلك جل�أت ال�سلطة الفل�سطينية
يف رام اهلل �إىل ا�ستخدام املحكمة الد�ستورية حلل املجل�س الت�رشيعي ،فزجت باملحكمة
الد�ستورية يف خ�ضم ال�رصاع على ال�سلطة ،وجعلت املحكمة الد�ستورية تت�صدى للف�صل
يف �أمر لي�س من اخت�صا�صاتها التي حددتها املادة  103من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
التي �سبق بيانها ،والتي �أ�صدرت حكمها مت�شيا ً مع الإرادة ال�سيا�سية لل�سلطة يف رام اهلل،
وانطوى ذلك احلكم على َع َوا ٍر يجعله يف حكم القرار املنعدم لتجاوزه للقانون الأ�سا�سي،
واحلكم يف �أمر لي�س من اخت�صا�صه ب�إجراء االنتخابات الت�رشيعية وجتاهل النظر فيمن
يعطل املجل�س القائم ،وال يقوم بواجبات الدعوة الجتماعات املجل�س الت�رشيعي الذي
كلفه بالقيام بها القواعد القانونية الواردة يف النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي ،ويتمثل
ذلك العوار الذي حلق بقرار املحكمة الد�ستورية بحل املجل�س الت�رشيعي يف الآتي:

20

مراجعة مل�شروعية قرار املحكمة الد�ستورية

 .1تنـاق�ض املحكمـة الد�ستورية مع نف�سـها يف تف�سـري الن�ص القـانـوين
ذاتــه:
كانت املحكمة الد�ستورية ذاتها يف قرارها التف�سريي رقم  3ل�سنة  2016للمادة 47

و 47مكرر قد انتهت �إىل �أن والية املجل�س الت�رشيعي متتد �إىل حني �أداء �أع�ضاء املجل�س
الت�رشيعي اجلديد اليمني الد�ستورية ،ا�ستنادا ً للم�صلحة يف عدم الوقوع يف فراغ
ت�رشيعي� ،إذ قد ال يتمكن الأع�ضاء اجلدد من �أداء اليمني لظروف قاهرة .وهذا الذي
ذهبت �إليه املحكمة يف قرارها التف�سريي رقم  3ل�سنة  2016للمادة  47مكرر ت�أكيدا ً
للغاية التي تغيَّاها امل�رشع من هذه املادة حني ن�ص على �أن “تنتهي مدة والية املجل�س
الت�رشيعي القائم عند �أداء �أع�ضاء املجل�س اجلديد املنتخب اليمني الد�ستوري” .فهذه
الفر�ضية لي�ست خيالية وجتربة املجل�س الت�رشيعي ال�سابق يف الذاكرة ،فقد بقي املجل�س
الت�رشيعي الأول لأكرث من ع�رش �سنوات ،ولهذا كانت تلك الوقائع والظروف وراء فكرة
املادة  47مكرر.
لكن املحكمة الد�ستورية انقلبت على ر�أيها فيما ذهبت �إليه يف قرارها التف�سريي يف
الطلب رقم  10ل�سنة  ،2018فقامت بت�أويل ذات ن�ص املادة وف�رسته مبا يناق�ض تف�سريها
ال�سابق ،ويتجاهل الغاية التي جعلت امل�رشع ي�ضعها حت�سبا ً لظروف فل�سطني حتت
االحتالل ،وحتكمه يف ال�سماح ب�إجراء االنتخابات ،واعتقاله للمر�شحني وللنواب ،وهي
الوقائع التي ا�ستندت �إليها املحكمة يف تف�سريها بالقرار رقم  3ل�سنة  .2016لكن الغريب
يف التف�سري املناق�ض للن�ص ذاته وبقاء الظروف نف�سها �أنه ذهب بعيدا ً لن�ص ال يحتاج �إىل
تف�سري ،وقامت املحكمة بت�أويل قلب الغاية من و�ضع الن�ص ،وقررت �أن الن�ص ال ينطبق
يف حالة عدم �إجراء االنتخابات الدورية للمجل�س الت�رشيعي ،و�أن املادة  47مكرر ال
تنطبق �إال يف ظل وجود جمل�سني ،جمل�س تنتهي واليته القانونية وجمل�س جديد منتخب.
والغريب يف الأمر� ،أنه وقت �أن ف�رست الن�ص �سنة  2016مل يكن هناك جمل�سني ومل جترى
انتخابات دورية ت�رشيعية �أو رئا�سية ،وهذا التف�سري للمادة  47يف الطلب  10ل�سنة 2018
هو يف الواقع ت�أويل لن�ص وا�ضح ال يحتاج �إىل تف�سري ومن �ش�أنه �أن يلغي ن�ص املادة بغري
الطريق الد�ستوري الذي ن�ص عليه القانون الأ�سا�سي يف املادة  120منه.
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 .2التطبيق الناق�ص للمادة  13من القرار بقانون رقم  19ل�سنة 2017

على الت�رشيعي ،وعدم تطبيق حكم املادة على الرئا�سة:

جاء يف املادة  13من القرار بقانون رقم  19ل�سنة “ 2017تعدل املادة ( )25من القانون
اال�صلي [للمحكمة الد�ستورية رقم  3ل�سنة  ]2006لي�صبح على النحو الآتي .1“ :يكون
للمحكمة يف �سبيل القيام باالخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )24من القانون
الأ�صلي ،ممار�سة كافة ال�صالحيات يف النظر واحلكم بعدم د�ستورية �أي ن�ص يف قانون
�أو مر�سوم �أو الئحة �أو نظام يعر�ض لها مبنا�سبة ممار�سة اخت�صا�صاتها ويت�صل
بالنزاع املطروح عليها”.
ومن امل�ؤكد �أن عدم �إجراء االنتخابات الرئا�سية الدورية يت�صل ات�صاالً وثيقا ً بعدم
�إجراء االنتخابات الت�رشيعية للمجل�س الت�رشيعي ،و�أ�سباب ذلك واحدة ،وعليه كان على
املحكمة الد�ستورية وهي تنظر يف عدم تطبيق ما ن�ص عليه القانون الأ�سا�سي من �إجراء
االنتخابات ب�شكل دوري للمجل�س الت�رشيعي ،وعدم جتديد انتخابه� ،أن تتطرق �إىل
الأ�سباب التي حالت دون �إجراء االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية ،و�أ�سباب عدم متكن
املجل�س الت�رشيعي بواجباته ب�شكل كامل وفق القانون الأ�سا�سي ،و�أهمها قيام االحتالل
باعتقال �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي يف ال�ضفة عن كتلة حما�س ،وكذلك كان على املحكمة
وفقا ً لن�ص املادة � 13أن تتطرق بالنظر فيمن حال دون انعقاد املجل�س وفق قواعد النظام
الداخلي التي و�ضعت االخت�صا�ص بدعوة املجل�س لالنعقاد بيد رئي�س ال�سلطة الوطنية،
ال �أن حتمل املجل�س الت�رشيعي م�س�ؤولية عدم دعوة الرئي�س النعقاده .ولقد حاول رئي�س
و�أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي يف ال�ضفة بعد خروج عدد منهم من املعتقالت الإ�رسائيلية
الدخول ملقر املجل�س الت�رشيعي للتوا�صل مع �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي يف غزة وعقد
االجتماعات للمجل�س كالعادة عرب الفيديو كونفرن�س  Video Conferenceولكن مت
منعهم ،ومل يدع الرئي�س النعقاد املجل�س بعد خروج عدد كبري منهم.

 .3عدم تقدير الآثار اخلطرية التي ترتتب على ح ّل املجل�س الت�رشيعي،
وجتاهل الأ�سباب احلقيقية التي عطلت املجل�س الت�رشيعي ،وعدم
�إجراء االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية:
كذلك ،ف�إنه العتبارات امل�صلحة الوطنية العليا كان على املحكمة الد�ستورية وهي
تنظر يف تكوين املجل�س الت�رشيعي ومربرات حله �أو ا�ستمرار وجوده� ،أو وجود �أي فرع
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من فروع ال�سلطات العامة� ،أن تدرك �أن ذلك يتعلق مبكونات وجود الكيان ال�سيا�سي
(الدولة الفل�سطينية) الأ�سا�سية ،و�أن ا�ستمرار وجود ذلك الفرع يعني ا�ستمرار وجود
الكيان ال�سيا�سي ،و�أن حله يعني تهدمي ركن من الأركان الرئي�سية للدولة ،وهو الأمر
الذي �أدركته املحكمة الد�ستورية بالن�سبة لرئي�س ال�سلطة الوطنية و�أيدت بقاء وجوده،
و�أغفلته بالن�سبة للمجل�س الت�رشيعي وقررت حله ،ومل تراع ِ انطباق ن�ص املادة  13من
قانون املحكمة الد�ستورية التي تقرر للمحكمة الد�ستورية“ :ممار�سة كافة ال�صالحيات
يف النظر واحلكم بعدم د�ستورية �أي ن�ص يف قانون �أو مر�سوم �أو الئحة �أو نظام ،يعر�ض
لها مبنا�سبة ممار�سة اخت�صا�صاتها ويت�صل بالنزاع املطروح عليها”.
فكان على املحكمة الد�ستورية �أن تدرك �أهمية احلفاظ على بقاء املجل�س الت�رشيعي
وتبحث يف �أ�سباب تعطيله ،ومن املت�سبب يف ذلك ،وتقرر ح ّل �أ�سباب تعطيله ،وت�أمر من
يعطله بتفعيل عمله �إىل حني �إتاحة الفر�صة لإجراء انتخاب جمل�س جديد ورئي�س لل�سلطة
النتهاء مدة والية كل منهما ،وذلك مراعاة للم�صلحة الوطنية العليا ،لأنه قد ينظم
الد�ستور ا�ستمرار وجود �شاغل �أي فرع من فروع ال�سلطات العامة الثالث� ،أو ينظم
طريقة ا�ستمرار �سلطاته فعليا ً حتى ولو انتهت مدة �صالحية (والية) ذلك ال�شخ�ص
الذي تتعلق به اخت�صا�صات تلك ال�سلطة العامة ،ذلك �أنه حتى من يرون انتهاء ال�صفة
القانونية لل�شخ�ص احلائز الخت�صا�صات ال�سلطة ،ال يذهبون �إىل القول بانعدام وجود
ال�سلطة العامة ذاتها ،بل يرون �أن الكيان (امل�ؤ�س�سة الد�ستورية) يجب احلفاظ على بقاءه،
�أما �شاغل� /أو �شاغلي وظائف الكيان القانوين العام فتبقى لهم �سلطة الأمر الواقع ،فتظل
امل�رشوعية للم�ؤ�س�سة الد�ستورية قائمة ،و�إن كان الأمر الواقع ال يك�سب ال�شخ�ص �أو
الأ�شخا�ص الذين انتهت مدة واليتهم امل�رشوعية يف التم�سك بحيازة ال�سلطة دون مربر.
ن�ص �رصيح
هذا مع العلم ب�أن ا�ستمرار م�رشوعية وجود املجل�س الت�رشيعي ت�سند �إىل ّ
(املادة  47مكرر) يف حني �أنه ال يوجد ن�ص مماثل بالن�سبة لرئي�س ال�سلطة الوطنية.
ومن الد�ساتري من ين�ص على ا�ستمرار ال�شخ�ص �شاغل ال�سلطة العامة �إىل �أن يتم �إ�سناد
ال�سلطة له �أو لغريه وفق القانون ،كما ين�ص الد�ستور امل�رصي على ذلك بالن�سبة لرئي�س
الدولة .وهو املنطق نف�سه الذي ا�ستندت املحكمة الد�ستورية يف قرارها التف�سريي يف طلب
التف�سري رقم  10ل�سنة  2018يف ال�صفحة رقم  11ال�سطر  9من �أ�سفل قرارها ،بقولها �أن
الرئي�س ميلك ال�سلطة الفعلية يف �إدارة الدولة بهدف احلفاظ على كينونة النظام ال�سيا�سي
يف فل�سطني باعتباره ال�سلطة املركزية ،واملنطق القانوين يف املادة  13من قانون املحكمة
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الد�ستورية املعدلة لن�ص املادة  25من قانون املحكمة الد�ستورية الأ�صلي التي قررت
للمحكمة الد�ستورية “ممار�سة كافة ال�صالحيات يف النظر واحلكم بعدم د�ستورية �أي
ن�ص يف قانون �أو مر�سوم �أو الئحة �أو نظام ،يعر�ض لها مبنا�سبة ممار�سة اخت�صا�صاتها،
ويت�صل بالنزاع املطروح عليها” .ف�أمر االنتخابات الدورية للمجل�س وللرئي�س مت�صالن
ببع�ضهما من حيث انتهاء مدة والية كل منهما وتعطل �إجراء االنتخابات لهما� .أما �أن
ما ينطبق على املجل�س ال ينطبق على رئي�س ال�سلطة ،فالقول بذلك يعني اختزال الكيان
ال�سيا�سي الفل�سطيني يف �شخ�ص الرئي�س� .إن القول بذلك يناق�ض املنطق القانوين الذي
تقرره املبادىء الد�ستورية العامة ،كما يتناق�ض مع ما �أخذت به املادة  47مكرر �رصاحة
من ا�ستمرار وجود املجل�س القائم �إىل حني �إجراء انتخاب املجل�س اجلديد و�أداء �أع�ضاءه
اليمني الد�ستورية.

 .4عدم مراعاة قرار املحكمة الد�ستورية للغاية الت�رشيعية من �إ�ضافة
املادة  47مكرر ،وجتاهل الأ�سباب احلقيقية التي حالت دون
انتظام عمل الت�رشيعي:
�إن ما ذهب �إليه قرار املحكمة الد�ستورية يف تف�سريها الت�أويلي لن�ص املادة  47مكرر،
من �ش�أنه �إلغاء الغاية الت�رشيعية التي و�ضع الن�ص من �أجلها لتواجه حالة ت�أجيل انتخاب
جمل�س ت�رشيعي جديد لظروف حتول دون �إجراء االنتخابات ،كما حدث للمجل�س
الت�رشيعي الأول الذي انتهت واليته عند انتخاب املجل�س احلايل ،و�أداء �أع�ضاءه اليمني
الد�ستورية �سنة  ،2006فاملحكمة قامت بت�أويل ن�ص ال يحتاج اىل تف�سري ،فلو �أجريت
االنتخابات كل �أربع �سنوات يف مواعيدها ملا كان هناك حاجة لن�ص املادة  47مكرر ،لأن
املجل�س اجلديد ميكن دعوته لالنعقاد فور �إعالن نتائج االنتخابات ومن ثم يجتمع ولو
عرب الفيديو كونفرن�س ،كما كان يفعل يف االجتماع بني غزة وال�ضفة .لكن الواقع �أن
دواعي و�ضع هذه املادة هي �أن مدة والية املجل�س القائم قد متتد �إىل حني زوال املانع الذي
يحول دون �إجراء االنتخابات ،يف ظل االحتالل �أو عدم �إمكان �إجرائها يف �شقي الوطن
(غزة وال�ضفة) ،فت�ؤجل �إىل حني تهيئة الأو�ضاع لإجراء االنتخابات ،وهذا املنطق �أخذ
به مر�سوم الرئي�س رقم  1ل�سنة  2010ب�ش�أن ت�أجيل موعد �إجراء االنتخابات الرئا�سية
والت�رشيعية ،ون�صت املادة  2من املر�سوم على �أن يحدد موعد االنتخابات الرئا�سية
والت�رشيعية القادمة مبر�سوم رئا�سي ي�صدر حني تتوفر الظروف التي ت�سمح ب�إجرائها.
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كذلك �أكد على هذا الأمر قرار جمل�س الوزراء رقم  61ل�سنة  2016بت�أجيل انتخابات
جمال�س الهيئات املحلية ملدة �أربعة �أ�شهر ويتم العمل خاللها يف كافة �أرجاء الوطن على
توفري البيئة القانونية املالئمة ل�ضمان �إجراءها يف كافة املجال�س املحلية الفل�سطينية يف يوم
واحد .فهل ر�أت املحكمة الد�ستورية �أن البيئة القانونية املالئمة ل�ضمان �إجراء االنتخابات
يف كافة الأرا�ضي الفل�سطينية مهيئة لإجراء االنتخابات ورف�ض املجل�س الت�رشيعي �إجراء
االنتخابات؟ �أو �أن عدم قيامه بواجباته الت�رشيعية والرقابية تعود ال�ستنكافه عن �أداء تلك
املهام؟ لقد عمل نواب يف املجل�س الت�رشيعي يف غزة على ا�ستمرار اجتماعاتهم و�أ�صدروا
ع�رشات الت�رشيعات تنظم الأمر الواقع (و�إن كانت تلك الأعمال مل ت�ستكمل �إجراءاتها
القانونية) ،كما �أن ر�ؤ�ساء الكتل الربملانية يف ال�ضفة كانوا يجتمعون وي�صدرون ما يرونه
يف كثري من امل�سائل ،ومنها الع�رشات من قرارات الرئي�س بقوانني ،التي كانت تت�ضمن
عر�ضها على املجل�س الت�رشيعي عند انعقاده ،والذي مل يدع لالجتماع .هذا الواقع ي�شهد
على ا�ستمرار عمل املجل�س الت�رشيعي على الرغم من االحتالل وظروف االنق�سام.
كذلك ي�ؤخذ على قرار املحكمة التف�سريي جتاوزه الخت�صا�صها ،ذلك �أن املادة 47

مكرر ال تقبل التف�سري لعباراتها القاطعة يف معناها وغايتها الت�رشيعية “تنتهي مدة والية
املجل�س الت�رشيعي القائم عند �أداء �أع�ضاء املجل�س اجلديد املنتخب اليمني الد�ستوري” .ال
يوجد لأي كلمة يف الن�ص حمالة �أوجه �أو لها �أكرث من معنى يف اللغة العربية ،وما حدث هو
ت�أويل ولي�س تف�سري �أدى �إىل تعطيل الن�ص و�إلغائه واقعيا ً وبغري الطريق الد�ستوري كما
تقرره املادة  120من القانون الأ�سا�سي.
ي�ضاف �إىل ما تقدم �أن قرار املحكمة الد�ستورية ر�أى �أن مبد�أ �سيادة القانون الذي قررته
املادة ال�ساد�سة من القانون الأ�سا�سي ،وتخ�ضع له جميع ال�سلطات والأجهزة والهيئات
وامل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص ،ينطبق على املجل�س الت�رشيعي ومل يتطرق �إىل انطباقه على
رئي�س ال�سلطة ،حيث ر�أى القرار �أن عدم �إجراء االنتخاب للمجل�س الت�رشيعي ي�ؤدي �إىل
انتهاك �أحكام القانون الأ�سا�سي وقانون االنتخابات ،ومي�س بامل�صلحة العامة ،وينتهك
خمتلف احلقوق القانونية والد�ستورية للمواطن ،فقررت املحكمة ح ّل املجل�س الت�رشيعي
لأنه ال �أحد يعلو على القانون ،ومل تطبق قناعتها تلك على عدم �إجراء انتخابات رئا�سية
طوال املدة نف�سها التي مل ُترى فيها انتخابات للمجل�س الت�رشيعي ،ولذلك قررت الدعوة
لإجراء انتخابات ت�رشيعية ومل ت َر الدعوة �إىل �إجراء انتخابات لرئي�س ال�سلطة الوطنية� .إن
عدم �إجراء االنتخابات الرئا�سية �أي�ضا ً ي�شكل انتهاكا ً حلقوق املواطن الد�ستورية.
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�إن ما قامت به املحكمة الد�ستورية يناق�ض الهدف من �إن�شاء املحاكم الد�ستورية التي
يلج�أ �إليها حلل الإ�شكاليات التي تعرت�ض عمل �سلطة من ال�سلطات العامة ،واحلفاظ على
كينونتها ال �أن حتلها وحتدث فراغا ً د�ستوريا ً يتمثل يف عدم وجود �سلطة د�ستورية
�أ�صيلة كاملجل�س الت�رشيعي .فاملحكمة تدرك جيدا ً ا�ستحالة �إجراء االنتخابات الت�رشيعية
دون توافق القوى الوطنية ،كما كان يحدث يف ال�سابق ،ومر�سوم الرئي�س وقرار جمل�س
الوزراء ،ال�سابق الإ�شارة �إليهما ،ي�ؤكدان على �رضورة تهيئة الأو�ضاع القانونية
والواقعية قبل �إجراء االنتخابات .ولقد زاد قرار املحكمة الد�ستورية بالدعوة �إىل �إجراء
انتخابات للت�رشيعي دون �إجراء االنتخابات الرئا�سية الأمر تعقيدا ً يف وجه من يحاول
تهيئة الأو�ضاع لإجراء االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية.
�إن قرار املحكمة الد�ستورية �سيرتتب عليه ،و�سيزيد يف �إنتاج �آثا ٍر �سلبية مدمرة على
الق�ضية الوطنية واحلقوق الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني.
ويف اخلتام� ،إن تفادي حدوث الأ�سو�أ على الكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني؛ هو �أن تقوم
القوى الفل�سطينية ومنظمات املجتمع املدين بالعمل خارج نطاق هذا القرار ،لأن حل
املجل�س الت�رشيعي غري م�رشوع د�ستوريا ً ووطنياً ،ويلقي باحلقوق الفل�سطينية والكيان
ال�سيا�سي الفل�سطيني يف جماهل ال�سيا�سات الدولية التي يف جمملها متيل ل�صالح املحتل.
لذلك فاحلل يكمن يف توافق قوى ال�شعب الفل�سطيني على �إجراء االنتخابات الت�رشيعية
والرئا�سية ويف كل م�ؤ�س�ساته ،على �أن يلتزم الفائز باحلفاظ على احلقوق الوطنية
الثابتة وغري القابلة للتنازل �أو التقادم ،وعدم اخل�ضوع للظروف الراهنة على ال�ساحات
الفل�سطينية والعربية والإقليمية والدولية التي ت�ضغط على ال�سلطة وال�شعب الفل�سطيني
كي يتنازل عن حقوقة يف احلرية واال�ستقالل وتقرير امل�صري.
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د� .أني�س فوزي قا�سم

1

مقدمة:
قبل الدخول �إىل مو�ضوع هذه املقالة ،ال ب ّد من ت�سجيل حتفظ �أ�سا�سي م�ؤداه �أن
كاتب هذه ال�سطور يعتقد ،قانوناً� ،أن �أو�سلو جاءت بكل املخابث التي �أ�صابت الق�ضية
الفل�سطينية ،وما نتج عن اتفاقية �أو�سلو من م�ؤ�س�سات ،مبا يف ذلك ما �سمي بال�سلطة
الفل�سطينية واملجل�س الت�رشيعي واحلكومة ،بكل �أنواعها و�أ�شكالها وم�سمياتها ،فهي
جميعا ً م�ؤ�س�سات ال متلك من �أعرا�ض ال�سيادة �إال ممار�سة الأمن واال�ضطهاد على �شعبنا
الواقع حتت االحتالل ،وذلك نيابة عن �سلطة االحتالل .وال جدال يف ظني �أن االنق�سام
الذي �أ�صاب اجلبهة الفل�سطينية هو �أحد خمابث �أو�سلو .وما يردده البع�ض من �أن املجل�س
الت�رشيعي هو �سيد نف�سه� ،أو �أن ح ّل املجل�س ميهد لالنتقال �إىل �سلطة الدولة ،هي جميعها
�أقوال ال �أ�سا�س لها يف القانون ،بل �أكاد �أزعم �أنها �أقوال مر�سلة بال م�ضمون ،وذلك مع
كل االحرتام ملن يرددها ،وال �أق�صد من هذه املقدمة �إف�ساد الود ،فهو مو�صول دائما ً على
ب�ساط الق�ضية التي جتمعنا مهما اختلفنا يف االجتهاد والر�أي.
ومع ذلك� ،سوف �أت�صدى للقرار الرئا�سي على �ضوء الفتوى الد�ستورية مو�ضوع
البحث� ،ضمن ما هو قائم من ت�رشيعات واجتهادات ،و�أحتفظ عليها جميعها ب�سبب
�أنها �إنتاج �أو�سلوي ،وذلك لبيان اخللل الذي يعتور الو�ضع الفل�سطيني برمته مبا يف
ذلك م�ؤ�س�ساته التي تنا�سلت من رحم �أو�سلو ،و�أن امل�صدر الوحيد ل�صالحيات ال�سلطة
الفل�سطينية هو احلاكم الع�سكري ،فهو وحده �صاحب “ال�سلطة الفعلية”� .أما �صاحب
* خبري يف القانون الدويل ،حائز على �شهادة الدكتوراه يف القانون من جامعة جورج وا�شنطن ،وله العديد من
امل�ؤلفات واملقاالت .ع�ضو هيئة الدفاع الفل�سطينية �أمام حمكمة العدل الدولية فيما يخ�ص الر�أي اال�ست�شاري
حول اجلدار.
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“ال�سيادة ال�رشعية” ،والتي تختفي بوجود �سلطة االحتالل ولكنها ال تزول ،فهو ال�شعب
الواقع حتت االحتالل ،وعلى هذا جاء القانون الدويل بال منازع.

�أو ًال :القرار الرئا�سي والتعليقات:
يف � ،2018/12/22أ�صدر الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س قرارا ً بحل املجل�س
الت�رشيعي ،وذلك على �سند ٍ من فتوى قانونية �صادرة من املحكمة الد�ستورية
الفل�سطينية يف  ،2018/12/12قالت فيه املحكمة �أن امل�صلحة الوطنية تقت�ضي ح ّل املجل�س
الت�رشيعي من تاريخ ن�رش قرارها يف اجلريدة الر�سمية ،ودعت الرئي�س حممود عبا�س
�إىل �إعالن �إجراء انتخابات برملانية خالل �ستة �أ�شهر .وعلى �أثر �صدور القرار الرئا�سي
بحل املجل�س ،اندلعت تعليقات من هيئات وف�صائل و�شخ�صيات فل�سطينية بني م�ؤيد
ومعار�ض.
�سارعت حركة حما�س �إىل �شجب القرار الرئا�سي واعتربته قرارا ً �سيا�سيا ً �صادرا ً عن
حمكمه باطلة يف �أ�سا�س ت�شكيلها مبا يعني �أن فتواها باطلة ،ولي�س لها �أي قيمة قانونية
�أو د�ستورية ،وذلك بقولها �إن “املجل�س �سيد نف�سه” ،مبا يعني �أن ال �أحد غري املجل�س
ميلك �صالحية حلّه .وعلَّق رئي�س املجل�س الت�رشيعي عزيز دويك بقوله �أن �أي قرارات
ت�ستهدف املجل�س “باطلة” ،وقال �أحمد بحر ،النائب الأول لرئي�س املجل�س� ،إن قرار
املحكمة “غري قانوين” ،ونفى �أن يكون للرئي�س حممود عبا�س �أي �سلطة يف ح ّل املجل�س.
وعلَّق جمال اخل�رضي ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي امل�ستقل ،بقوله “�إن املجل�س �سيد نف�سه،
والقانون الأ�سا�سي مل يعط ِ �صالحية حلّه لأي جهة مهما كانت” .وورد على ل�سان
�صائب عريقات� ،أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،قوله �إن قرار
املحكمة الد�ستورية ين�سجم مع قرار املجل�س الوطني “ ب�إنهاء مرحلة ال�سلطة واالنتقال
�إىل مرحلة الدولة” ،وطالب ب�إجراء انتخابات عامة ملجل�س ت�أ�سي�سي لدولة فل�سطني،
وانتخابات رئا�سية ،وتكري�س مظاهر الدولة بعد �أن �أ�صبح لها �شخ�صية قانونية يف
الأمم املتحدة .ورمبا كان تعليق الأخ �أبو مازن كا�شفا ً على نحو ال يخاجله الغمو�ض،
ويبني ال�سبب احلقيقي لإ�صدار قراره باحلل� ،إذ قال يف اجتماعه باللجنة التنفيذية يف
� ،2018/12/22إنه تقرر اتخاذ “�إجراءات حمددة” جتاه ثالثة �أطراف هي؛ الواليات
املتحدة الأمريكية وذلك “عرب االن�ضمام للمنظمات املحظور علينا االن�ضمام اليها”،
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وجتاه “�إ�رسائيل” حيث “طالبنا ب�إلغاء �أو تعديل اتفاق باري�س االقت�صادي” ،وجتاه
حما�س وذلك “بحل املجل�س الت�رشيعي”� .إن هذا يقطع �أن قرار احلل ،من وجهة نظر
الرئي�س ،هو “عقوبة” ميار�سها �ض ّد حما�س.
فهل ميلك الرئي�س حممود عبا�س �صالحية ح ّل املجل�س الت�رشيعي؟ �إن الإجابة على
هذا ال�س�ؤال يقت�ضي �أوالً النظر يف الفتوى ال�صادرة عن املحكمة الد�ستورية ،واحليثيات
التي ا�ستندت �إليها ،والنظر يف قانونها الذي �أن�شئت على �أ�سا�سه ،وال �سيّما النظر يف
�صالحياتها.

ثاني ًا :املحكمة الد�ستورية و�صالحياتها:
�صدر قانون املحكمة الد�ستورية العليا رقم  3ل�سنة  2006الذي �أن�شئت املحكمة
مبوجبه ،و ّ
مت تعديله مبر�سوم القانون رقم  9ل�سنة  2017ال�صادر يف .2017/10/2
حددت املادة  24املعدلة من القانون اخت�صا�صات املحكمة التي ت�شمل تف�سري ن�صو�ص
القانون الأ�سا�سي ،وتف�سري الت�رشيعات �إذا �أثارت خالفا ً يف التطبيق ،وكان لها من الأهمية
مما يقت�ضي تف�سريها ،والف�صل يف تنازع االخت�صا�صات والبت يف الطعن بفقدان رئي�س
الدولة الأهلية القانونية .وجتد هذه االخت�صا�صات �سندها يف املادة  103من القانون
الأ�سا�سي التي ن�صت على ت�شكيل حمكمة د�ستورية تنظر يف د�ستورية القوانني وتف�سري
القانون الأ�سا�سي ،والف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني اجلهات الق�ضائية ،و�أي زيادة يف
االخت�صا�ص الوارد يف قانون املحكمة عما ورد يف القانون الأ�سا�سي ال يقدح يف الزيادة
وال يف �صالحيات املحكمة ،طاملا ظلت يف النطاق العام ملحكمة د�ستورية.
وحددت املادة  30من القانون �أن �صالحية التف�سري حم�صورة يف الطلبات التي يقدمها
كل من رئي�س الدولة� ،أو رئي�س �أي من ال�سلطات الثالث التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية،
�أو ممن انتهكت حقوقه الد�ستورية .ور�سمت املادة  30الإجراء الواجب اتباعه يف طلب
التف�سري ،وهو �أن يقدم طلب التف�سري �إىل قلم املحكمة الد�ستورية عن طريق وزير العدل،
�أي ال يجوز ملن له حقّ طلب التف�سري �أن يذهب مبا�رشة �إىل قلم املحكمة ،بل ال ب ّد من
املرور بوزير العدل .وتن�ص املادة  31على �أنه ال يجوز مبا�رشة الإجراءات �أمام املحكمة
�إال بوا�سطة النائب العام �أو ممثله.
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فمن هي اجلهة التي طلبت التف�سري يف الق�ضية املاثلة؟ من مطالعة القرار التف�سريي
يظهر �أن الذي طلب التف�سري هو رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى� ،أي رئي�س ال�سلطة
الق�ضائية ،وتقدم بطلبه عن طريق وزير العدل ،وذلك على هدي من املادة  30من قانون
املحكمة .وقد �سجل الطلب يف قلم املحكمة يف  .2018/12/2وقد طلب رئي�س ال�سلطة
الق�ضائية تف�سري املواد  ،47و 47مكرر ،واملادة  50من القانون الأ�سا�سي املعدل .تن�ص
املادة  47على �أن املجل�س الت�رشيعي هو �سلطة الت�رشيع و�أن مدة املجل�س هي “�أربع
�سنوات من تاريخ انتخابه ،وجتري االنتخابات مرة كل �أربع �سنوات ب�صورة دورية”.
و�أ�ضيفت املادة  47مكرر مبوجب التعديل الذي جرى يف �سنة  ،2005والتي ن�صت على
�أن “تنتهي مدة والية املجل�س الت�رشيعي القائم عند �أداء �أع�ضاء املجل�س اجلديد املنتخب
اليمني الد�ستورية” .وتن�ص املادة  50على �أن ينتخب املجل�س يف �أول اجتماع له هيئة
مكتب رئا�سة املجل�س.

ثالث ًا :قرار املحكمة الد�ستورية:
ت�صدت املحكمة للطلب و�أوردت وقائع مهمة يف قرارها ذلك� ،أنها �أكدت �أن انتخاب
مت يف  ،2006/1/25و ّ
املجل�س الت�رشيعي قد ّ
مت افتتاح دورته العادية الأوىل يف 2006/2/18
من ِقبَل الرئي�س حممود عبا�س ،وانتهت دورته الأوىل بعد التمديد يف  ،2007/7/5وبعد
ذلك “مل يعقد املجل�س الت�رشيعي �أي جل�سة بعد االنق�سام [الذي ح�صل بني حركتي
فتح وحما�س] ،مما جعله منذ انتهاء دورته الأوىل يف حالة عدم انعقاد وتعطل عن القيام
مبهامه الت�رشيعية والرقابية ووظائفه واخت�صا�صاته كافة” .والحظت املحكمة �أن غياب
املجل�س يهدد “الت�ضامن االجتماعي” و“ي�شكل خطرا ً على الأمن القومي القانوين يف
البالد وم�سا�سا ً به.”...
وت�صدت املحكمة للمواد املطلوب تف�سريها ،فقالت �إن املادة  47هي �أ�سا�س لإحدى
ال�سلطات الثالث التي لها مكانتها الد�ستورية ،وهي ال�سلطة الت�رشيعية ممثلة باملجل�س
الذي مل يعقد �إال دورة واحدة انتهت يف “ ،2007/7/5وبعد ذلك ا�ستنكف عن القيام بالدور
املنوط به ك�سلطة ت�رشيعية ،ورف�ض االلتزام بالقوانني والأنظمة التي تنظم عمله مبا يف
ذلك عقد دورته العادية الثانية التي دعا �إىل عقدها فخامة الرئي�س وفقا ً للقانون مبوجب
املر�سوم الرئا�سي رقم ( )27تاريخ  ،2007/7/5على �أن تكون اجلل�سة االفتتاحية
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بتاريخ  ...2007/7/11والتي مل ي�ستجب لها ب�سبب حالة االنق�سام الذي ح�صل بتاريخ
 .”2007/6/14وحيث �أن املجل�س ظ ّل يف حالة تعطل وعدم انعقاد �إىل يومنا هذا ،ف�إن هذا
“�أفقده �صفته ك�سلطة ت�رشيعية ،وبالنتيجة �صفة املجل�س الت�رشيعي”.
وا�ستطردت املحكمة بالقول �إنه بالرغم من عدم انعقاد دورات املجل�س منذ �سنة ،2007
وبالتايل عدم ممار�سته اخت�صا�صاته ومهامه والتي من �أجلها انتخبه ال�شعب “�إال �أن
�أع�ضاءه ما زالوا يتلقون خم�ص�صات ومكاف�آت ورواتب وبدالت ونرثيات وخالفه.”...
لذا فاملجل�س “ي�ستنزف �أموال الدولة الفل�سطينية ...دون �أن يقوم مبهامه .”...وبالتايل،
طرحت املحكمة ال�س�ؤال اال�ستنكاري�“ :أال تعد هذه الأ�سباب دافعا ً حلل املجل�س...
واللجوء �إىل ال�شعب ...من �أجل �إجراء انتخابات جديدة؟”.
ثم تناولت املحكمة املادة  47مكرر ،والتي هي بيت الق�صيد ،وقد حددت فرتة انتهاء
والية املجل�س القائم عند �أداء �أع�ضاء املجل�س اجلديد اليمني الد�ستورية .وال ب ّد من التنويه
هنا �أن املحكمة ،ويف لفتة ذكية ،الحظت �أن هذه املادة جاءت بتعديل مبوجب القانون
رقم  9ل�سنة  2005ب�ش�أن االنتخابات الذي �صادق عليه املجل�س يف جل�سة ،2005/6/18
وهو �أمر “ ّ
مت التوافق عليه بني حركات ال�شعب الفل�سطيني وف�صائله ومنظماته جميعها،
�أي يف �إطار توافق وطني قبل �أن يعر�ض على املجل�س الت�رشيعي وي�صادق عليه” .وقالت
يف تف�سري هذه املادة� ،إن تطبيقها يتطلب �أن ي�سبقه انتخابات ت�رشيعية يف موعدها املقرر
د�ستورياً� ،أي مرة كل �أربع �سنوات ،وهذا مل يح�صل ،مما يعني عدم جواز تطبيق هذه
املادة .ويف ر�أي املحكمة �إن تطبيق هذه املادة تطبيقا ً ر�شيدا ً يقت�ضي وجود جمل�سني؛
جمل�س انتهت واليته القانونية ،وجمل�س انتخب حديثاً ،واملادة  47مكرر تغطي فرتة
انتقالية بني جمل�سني ،وهذا مل يح�صل ،وبالتايل ال تنطبق هذه املادة على احلالة املاثلة.
وانتهت املحكمة �إىل اتخاذ القرارات التي تعلن �أن املجل�س فقد �صفته ك�سلطة ت�رشيعية
لعدم انعقاده منذ �سنة  ،2007وبالتايل �إىل عدم انطباق املادة  47مكرر ،و�إىل عدم ا�ستحقاق
�أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي ل ّأي مكاف�آت مالية .وختاماً ،دعت املحكمة �إىل اعتبار م�صلحة
الوطن “تقت�ضي ح ّل املجل�س الت�رشيعي ...واعتباره منحالً منذ تاريخ �إ�صدار هذا
القرار” ،ودعت املحكمة الرئي�س حممود عبا�س �إىل “�إعالن �إجراء االنتخابات الت�رشيعية
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�رش القرار يف اجلريدة الر�سمية”.
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رابع ًا :مناق�شة القرار التف�سريي:
من الثابت �أن القرار التف�سريي �صدر يف  ،2018/12/12وجاء �إعالن الرئي�س حممود
عبا�س بح ّل املجل�س يف اجتماع اللجنة التنفيذية املنعقد يف � ،2018/12/22أي �أخذ الرئي�س
وم�ست�شاريه مدة ع�رشة �أيام لتحليل القرار التف�سريي ودرا�سته والو�صول �إىل النتيجة
التي �أعلن عنها الرئي�س بحل املجل�س ،مما يعني �أن البدائل مبختلف جوانبها و�آثارها
كانت حمل ا�ستعرا�ض ونقا�ش قبل الو�صول �إىل القرار.
وقبل مناق�شة القرار التف�سريي ،ال ب ّد من �أن ن�سوق بع�ض املالحظات التي ترد يف
الفقه الد�ستوري على القرارات الد�ستورية ب�شكل عام ،والقرارات التف�سريية على نحو
خا�ص� .إن القرارات التي ت�صدر عن املحكمة الد�ستورية �سواء يف جمال ّ
ف�ض اخلالف
والنزاع �أم يف جمال التف�سري ،له �آثار عميقة وبعيدة املدى؛ �إذ �أنها تقع يف مرتبة الت�رشيع.
فالقرار الذي ي�صدر بعدم د�ستورية ن�ص ما يف القانون يحظر العمل به ،وعلى جهة
الت�رشيع اتخاذ ما يلزم لإجراء التعديل الذي ين�سجم مع القرار .واحلال كذلك يف القرار
التف�سريي� ،إذ �أنه ،كالقانون ،ي�صبح ملزما ً منذ تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.
ومن هنا ا�ستقر الفقه الد�ستوري على افرتا�ض �أن الن�ص القانوين املطلوب تف�سريه
له �أهمية حا�سمة بالنظر �إىل احلقوق التي ينظمها ،واملوازنة بني امل�صالح التي تت�أثر بها.
و�سلطة التف�سري يكون مناطها الك�شف عن ق�صد ال�شارع الذي �صاغها للو�صول �إىل هدف
حمدد ،وبالتايل ال يجوز للمحكمة عند تف�سري ن�ص قانوين انتزاعه من �سياقه �أو االبتعاد
به عن املق�صد الذي تغيّاه ال�شارع .فال ي�ستقيم احلال �إذا ابتعدت املحكمة عن تق�صي
�إرادة ال�شارع �أو عزلت نف�سها عن �إرادته .وقرارها يف هذا احلال ال ين�شئ حكما ً جديدا ً
بل يعد تف�سريها جزءا ً من الن�ص ومندجما ً فيه� .أي �أن قرارها كا�شف ملق�صد ال�شارع
لي�س � ّإل.
�إن مناق�شة هذه الفتوى القانونية ال حتتاج �إىل عناء كبري ،ذلك �أنها وقعت يف تناق�ض
وا�ضح ،كما �أنها جتاوزت مهمتها يف التف�سري .لقد وقعت املحكمة يف التناق�ض الذي
يت�ضح يف قولها �إن تف�سري املادة  47مكرر يتطلب وجود جمل�س قدمي وجمل�س جديد،
وال تنتهي والية املجل�س القائم � ّإل عند �أداء �أع�ضاء املجل�س اجلديد اليمني الد�ستورية.
واملادة  47مكرر تتحدث عن والية انتقالية بني جمل�سني ،وهذا “ال ميكن حتقيقه”،
كما قالت املحكمة�“ ،إال ب�إجراء دورية االنتخابات كل �أربع �سنوات” .وهذا الذي
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تقول به املحكمة �صحيح قانونا ً وتف�سريه �سليم ،ال �سيّما و�أن املادة  47مكرر جاء بها
تعديل �سنة  ،2005كما الحظت املحكمة ذلك على نحو دقيق ،والذي ق�صد ال�شارع فيه �أن
ال يقع هناك فراغ د�ستوري بني جمل�سني.
هذا التف�سري الذي اعتنقته املحكمة املوقرة ،كان الأَ ْوىل به �أن ينتهي بها �إىل النتيجة
احلتمية التي م�ؤداها �أنه ال يجوز ح ّل املجل�س القائم � ّإل بعد انتخاب جمل�س جديد .ولذلك،
كان من امل�ستغرب �أن تعلن املحكمة ح ّل املجل�س القائم قبل �أن يتم انتخاب جمل�س جديد،
والذي طلبت فيه املحكمة من الرئي�س حممود عبا�س �إجراء االنتخابات خالل �ستة �أ�شهر،
�أي �أن املحكمة �أغفلت وعلى نحو وا�ضح ق�صد ال�شارع من �إ�ضافة املادة  47مكرر �إىل
القانون الأ�سا�سي.
حتى لو افرت�ضنا ،على �سبيل اجلدل� ،أن املادة  47مكرر مل يتم �إدخالها يف تعديل
�سنة  ،2005فقد كان على املحكمة املوقرة �أن تقي�س احلالة املاثلة �أمامها على الو�ضع الذي
ت�ستقيل فيه حكومة ،وعندئذٍ ت�ستمر يف ت�سيري �أعمال الدولة �إىل �أن يتم ت�شكيل حكومة
جديدة ،وتفوز بثقة نواب ال�شعب بعد �إلقاء بيانها الوزاري ومناق�شته والت�صويت عليه.
وهذه ممار�سة معروفة و�شائعة على نطاق دويل ،وقد اتبع القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
ال�سنَّة (املواد  ،66و.)3/78
ذات ُّ
وال ب ّد من القول كذلك� ،إنه لأمر مثري للده�شة �أن ال تتم�سك املحكمة املوقرة مبا ق�ضت
به يف قرارها التف�سريي رقم  3ل�سنة  ،2016وال�صادر يف  ،2016/11/3والذي تناولت
فيه م�س�ألة تف�سري عدة مواد من القانون الأ�سا�سي مبا فيها املادة  47مكرر �إياها .يف تلك
الق�ضية ،تقدم رئي�س ال�سلطة الق�ضائية يف  ،2016/9/26عن طريق وزير العدل ،بطلب �إىل
املحكمة الد�ستورية “ب�ش�أن تف�سري والية املجل�س الت�رشيعي يف حدود ن�ص املواد ()47
و ( 47مكرر) من القانون الأ�سا�سي املعدل .”...كانت تلك م�س�ألة تتعلق برفع احل�صانة
الربملانية عن النائب الفتحاوي حممد دحالن.
�أ�صابت املحكمة يف تلك الفتوى حني قالت �إنه “حر�صا ً من امل�رشع للحيلولة دون
الوقوع يف فراغ ت�رشيعي� ،أورد ن�ص املادة ( 47مكرر) من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة
 ،2005على م ّد والية �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي م�ؤقتا ً �إىل ما بعد انق�ضاء الأربع �سنوات،
وذلك �إىل حني �أداء �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي اجلديد اليمني الد�ستورية” .وقد �رشحت
املحكمة �آنئذ ٍ �أ�سباب هذا امل ّد الطارئ لعلَّة وجيهة مفادها �أنه قد ال يتمكن �أع�ضاء املجل�س
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اجلديد من �أداء اليمني الد�ستوري يف موعدها “لظروف قاهرة” � ّإل بعد فرتة من الوقت،
وبالتايل “ال يجوز لهم مبا�رشة مهامهم الت�رشيعيةّ � ...إل بعد �أداء اليمني.”...
وقد ا�ستعانت املحكمة املوقرة يف دعم وجهة نظرها بن�صو�ص د�ستورية مماثلة يف
د�ساتري بع�ض البالد العربية والتي بدورها عاجلت حالة الفراغ الت�رشيعي ،ومن الدول
من جل�أ �إىل ال�سماح للمجل�س القائم بالبقاء حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد (الد�ستور
اجلزائري ،واليمني ،والأردين) ،ومنها من قام مب ّد والية املجل�س القائم ب�شكل م�ؤقت
(الد�ستور القطري ،والكويتي ،والتون�سي ،وال�سوري) .وال ب ّد هنا من التذكري كذلك
ب�سابقة فل�سطينية ،حيث �أ�صدر الرئي�س الراحل يا�رس عرفات قرارا ً يف �سنة  1999مب ّد
�أجل املجل�س الت�رشيعي الأول .وذلك قبل �صدور القانون الأ�سا�سي وقبل التعديل ،وقد
متت املوافقة على ذلك التمديد باعتبار �أن الظروف فر�ضت ذلك التمديد ،وهذه �سابقة
ت�ؤ�س�س لعرف ميكن اتباعه.
وكان حر ّيا ً باملحكمة الد�ستورية املوقرة� ،أن تلتزم مبا ورد يف ذلك الر�أي ال�صادر قبل
عامني تقريباً� ،إذ �أن النتيجة التي تو�صلت �إليها املحكمة يف القرار الأخري يتعار�ض مع
القرار ال�سابق ،وال يجوز �أن يقع التناق�ض بني قرارات املحكمة الد�ستورية لأنه ،وح�سب
ن�ص املادة  1/41من قانونها ،ف�إن �أحكامها “وقراراتها بالتف�سري ملزمة جلميع �سلطات
الدولة وللكافة” .ف�أي تف�سري �سوف ي�سود ويكون ملزما ً للكافة ،ومن الذي �سوف
يح�سم اخلالف؟ هل نحتاج �إىل حمكمة د�ستورية �أخرى لكي تف�صل يف هذا الت�ضارب؟
ومن املثالب التي وقع فيها القرار التف�سريي ،هو القول �إن املجل�س الت�رشيعي قد
تعطل منذ �آخر جل�سة له يف �سنة  ،2007ومع ذلك ظ ّل �أع�ضا�ؤه يتقا�ضون م�ستحقاتهم
ومكاف�آتهم علما ً ب�أنهم ال يقومون ب�أي عمل .ووجه العوار الذي ي�صيب هذا القول هو
النظر �إىل �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي وك�أنه يتعامل معهم كموظفي دولة يخ�ضعون
لقانون اخلدمة املدنية� ،أو يتعامل معهم كعمال يخ�ضعون لقانون العمل .ويف هذين
القانونني ت�ستقر القاعدة التي تقول من ال يعمل ال راتب له.
�إن �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي ال يخ�ضعون لذات املعايري ،فهم �سلطة ت�رشيعية لهم
م�ستحقات وبدالت ومكاف�آتّ � ،إل �أنهم ال يتقا�ضون رواتب ،وال يخ�ضعون لرقابة رب
العمل ،وال ميرون بفرتة جتربة ،ولي�س لهم �إجازات �سنوية ومر�ضية و�إجازة �أمومة.
وبع�ض ه�ؤالء الأع�ضاء الذين هم يف قطاع غزة ما زالوا يبا�رشون �أعمالهم ،على الرغم من
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االنق�سام امل�ؤمل وامل�ؤذي وال�ضار بالق�ضية الوطنية .وال يقع يف مكنة املحكمة �أن تتناول
الأن�شطة التي يقوم بها ه�ؤالء الأع�ضاء �أو �أن تقيّمها �أو �أن ت�صدر الر�أي ب�ش�أنها ،فهو
خارج اخت�صا�صها.
�إن التناق�ض الذي وقع فيه القرار التف�سريي لي�س هو العيب الوحيد الذي يرد عليه ،بل
وقع القرار يف جتاوز ال�صالحيات الد�ستورية للمحكمة� ،إذ قررت املحكمة �أن “امل�صلحة
العليا لل�شعب الفل�سطيني وم�صلحة الوطن تقت�ضي ح ّل املجل�س الت�رشيعي املنتخب،”...
كما �أنها دعت “رئي�س الدولة �إىل �إعالن �إجراء االنتخابات الت�رشيعية خالل �ستة �أ�شهر من
تاريخ ن�رش هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية”.
بداية ،ال ب ّد من تقرير �أن اخت�صا�ص املحكمة ميكن تلخي�صه يف م�س�ألتني :الأوىل هي
ّ
ف�ض اخلالفات بني �سلطات الدولة فيما بينها �أو بينها وبني املواطن ،والثانية تقدمي الر�أي
والتف�سري .ويف �أثناء ت�صديها للمهمة الثانية ،التف�سري ،فهي تبدي الر�أي وامل�شورة،
ولكنها ال ت�صدر قرارا ً تنفيذياً .فمن �أين ا�ستمدت املحكمة املوقرة �صالحية اتخاذ قرار
“ح ّل املجل�س الت�رشيعي” ،والطلب �إىل الرئي�س �أن يجري االنتخابات ،وحددت له امليعاد
كذلك ب�ستة �أ�شهر .ومل نعرث على �سند يف القانون الأ�سا�سي �أو يف قانون املحكمة ي�ؤيد
موقفها الذي “ق َّرر” احلل و�أمر ب�إجراء االنتخابات .هذا التجاوز يعد ف�سادا ً �أ�صاب القرار
يف ال�صميم.
وال ب ّد من التذكري �أن رئي�س الدولة ال يحتاج �إىل قرار حمكمة لإجراء االنتخابات ،فهي
حمددة دوريا ً بالقانون ،كما �أن وقت �إجرائها حمدد كذلك.
من الالفت للنظر �أن املحكمة عزت عدم انعقاد املجل�س �إىل االنق�سام الذي ح�صل يف
�أوا�سط �سنة  2007بني حركتي فتح وحما�س ،وهو ،بال �أدنى �شك ،انق�سام لعب دورا ً
�سلبيا ً يف عدم انعقاد املجل�س على نحو منتظم� .إال �أنه كان حريا ً كذلك باملحكمة �أن ال
تق�رص لومها على “االنق�سام” ،بل كان مطلوبا ً منها كذلك �أن ت�رشح لنا الدور ال�سيء
واخلطري الذي قام به االحتالل اال�رسائيلي يف �ش ّل �أعمال املجل�س ،وذلك بالتنكيل بقطاع
وا�سع من �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي من �سجن وت�رشيد ومنع و�إرهاب ،لدرجة �أن �سلطة
االحتالل تطاولت على زوجات بع�ض الأع�ضاء للرتهيب .ولقد بد�أت �سلطات االحتالل
يف اتخاذ �إجراءاتها القمعية مبا�رشة بعد ظهور نتائج االنتخابات ،وت�صاعدت بعد وقوع
اجلندي الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط ك�أ�سري حرب يف يد كتائب الق�سام يف .2006/6/25
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�إن التقارير ال�صادرة عن جي�ش االحتالل نف�سه ،بالإ�ضافة �إىل منظمات حقوق
الإن�سان الفل�سطينية ،وتقارير ال�صليب الأحمر الدويل ،تو ِّثق تلك االعتقاالت ،والتي
�أفقدت املجل�س ن�صابه ،وبالتايل حالت دون عقد اجتماعاته على نحو منتظم.
�إن �سلوك �سلطة االحتالل يرقى �إىل حالة “القوة القاهرة” التي حتول دون الوفاء
بااللتزامات ،وت�صبح بالتايل عذرا ً قانونيا ً مقبوالً لعدم عقد جل�سات املجل�س .كما �أنه
يجب �إ�ضافة �أن �سلوك �سلطة االحتالل يدلل على �ضعف البنية والهيكلية التي حاولت
اتفاقات �أو�سلو �أن تن�رشها يف الو�سط الفل�سطيني ،وعممت الوهم الذي يردده البع�ض عن
وجود “�سيادة املجل�س” ،وعن مرحلة “االنتقال من ال�سلطة �إىل الدولة” .بل رمبا لي�س
افرتا�ضا ً بعيدا ً القول �إن الذي قام بح ّل املجل�س هو ،عملياً� ،سلطة االحتالل ولي�س القرار
التف�سريي وال قرار الرئي�س حممود عبا�س.
�أما على ال�صعيد التنفيذي ،ف�إن ما قام به الرئي�س حممود عبا�س ب�إعالن ح ّل املجل�س
الت�رشيعي ،هو قرار ال �أ�سا�س له يف القانون الأ�سا�سي� ،أو املمار�سة العملية .وال ب ّد و�أن
الرئي�س على بيّنة �أنه حني حاول يا�رس عرفات �أن يح�صل على حق ح ّل املجل�س يف �أثناء
�إعداد القانون الأ�سا�سي ،وبعد �إعالنه ،ت�صدت له كتلة فتح يف املجل�س راف�ضة طلبه
وجنحت يف احلالتني.
وقد عالج القانون الأ�سا�سي وتعديالته يف الباب الثالث منه املواد � 46-34صالحيات
رئي�س ال�سلطة (الدولة) ،ومل يرد يف �أي منها �صالحية ح ّل املجل�س الت�رشيعي ،ولي�س من
�سابقة عملية �أو ق�ضائية تفيد بخالف ذلك.
ي�ضاف لذلك� ،إن املادة  113من القانون الأ�سا�سي تن�ص بلغة ال تقبل الت�أويل �أو
التف�سري ب�أنه “ال يجوز ح ّل املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أو تعطيله خالل فرتة
الطوارئ� ،أو تعليق �أحكام هذا الباب [الباب ال�سابع – �أحكام حالة الطوارئ]”� .إن هذا
يعني ،بال�رضورة� ،أنه يف حالة الطوارئ التي تربر عادة اتخاذ �إجراءات قا�سية وخارجة
عن امل�ألوف ،ال جتيز ح ّل املجل�س ،فمن باب �أ ْوىل �أن ال يجوز حلّه �أو تعطيله يف الأو�ضاع
العادية التي هي الأو�ضاع التي يعمل فيها املجل�س عادة.
�إن قرار ح ّل املجل�س الت�رشيعي والدعوة النتخابات ال ب ّد و�أن له تداعياته ،وال ب ّد
و�أنها كانت حتت نظر الرئي�س وم�ست�شاريه عند درا�سة �آثار هذا الر�أي التف�سريي .ومن
هذه التداعيات ،ما هو موقف القيادة �إذا رف�ضت “�إ�رسائيل” لأهايل القد�س امل�شاركة يف
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االنتخاب كما ورد يف اتفاقات �أو�سلو؟ وما هو املوقف �إذا �أ�سفرت االنتخابات عن نتائج
مماثلة النتخابات �سنة 2006؟ والأَ ْوىل �أن نت�ساءل �أال ترى القيادة الفل�سطينية �أن �إجراء
انتخابات ملجل�س وطني جديد �أوفى مب�صالح ال�شعب الفل�سطيني ككل ،وال �سيّما بالن�سبة
لفل�سطينيي ال�شتات الذين ي�شكلون ن�صف ال�شعب الفل�سطيني ،بدالً من جمل�س ت�رشيعي؟
و�أال ترى القيادة �أن خطوة كهذه هي خطوة فعالة للت�صدي لـ“�صفقة القرن” وخماطرها،
توحد كافة قطاعات ال�شعب الفل�سطيني الذي له م�صلحة ا�سرتاتيجية ،بغ�ض
ذلك �أنها ّ
النظر عن مناطقهم اجلغرافية ،يف �إحباط “�صفقة القرن”؟
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عرفات ،يا�رس38 ،36 ،

الد�ستورالفل�سطيني/القانونالأ�سا�سيالفل�سطيني،

عريقات� ،صائب30 ،

38–35 ،32–30 ،25 ،22–9
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ر�أي ا�ست�شاري يف حل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
(غ)
غزة36 ،25–24 ،22 ،15–11 ،5 ،

(ف)
فل�سطني /الدولة الفل�سطينية،21–20 ،18 ،13 ،10 ،
33 ،30 ،23

(ق)
القد�س38 ،

(م)
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني،26–9 ،6–5 ،
39–35 ،33–29

املحكمة الد�ستورية،26–20 ،15–12 ،9 ،5 ،
36–34 ،32–30

منظمة التحرير الفل�سطينية
 اللجنة التنفيذية34 ،30 ، -املجل�س الوطني الفل�سطيني39 ،30 ،19 ،

(و)
الواليات املتحدة الأمريكية30 ،
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�إ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
�أو ًال :الإ�صدارات باللغة العربية:
• �سل�سلة التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني� :صدر من هذه ال�سل�سلة  10جملداتّ ،
غطت الفرتة
.2017–2005
• �سل�سلة الوثائق الفل�سطينية� :صدر من هذه ال�سل�سلة  7جملدات ،غ ّطت الفرتة .2011–2005
• �سل�سلة اليوميات الفل�سطينية� :صدر من هذه ال�سل�سلة  5جملداتّ ،
غطت الفرتة .2018–2014
• �سل�سلة �أول�ست �إن�ساناً� :صدر من هذه ال�سل�سلة  13كتاباً.

• �سل�سلة تقرير معلومات� :صدر من هذه ال�سل�سلة  28كتاباً.
• كتب عامة:
 .1وائل �سعد ،احل�صار :درا�سة حول ح�صار ال�شعب الفل�سطيني وحماوالت �إ�سقاط حكومة
حما�س.2006 ،
 .2حممد عارف زكاء اهلل ،الدين وال�سيا�سة يف �أمريكا� :صعود امل�سيحيني الإجنيليني و�أثرهم،
ترجمة �أمل عيتاين.2007 ،
� .3أحمد �سعيد نوفل ،دور �إ�رسائيل يف تفتيت الوطن العربي ،2007 ،ط .2010 ،2
 .4حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،منظمة التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة البناء.2007 ،
 .5حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها .2007 ،2007-2006
 .6خالد وليد حممود� ،آفاق الأمن الإ�رسائيلي :الواقع وامل�ستقبل.2007 ،
 .7ح�سن ابحي�ص ووائل �سعد ،التطورات الأمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية  ،2007-2006ملف الأمن
يف ال�سلطة الفل�سطينية (.2008 ،)1
 .8حم�سن حممد �صالح ،حمرر� ،رصاع الإرادات :ال�سلوك الأمني لفتح وحما�س والأطراف املعنية
 ،2007-2006ملف الأمن يف ال�سلطة الفل�سطينية (.2008 ،)2
 .9مرمي عيتاين� ،رصاع ال�صالحيات بني فتح وحما�س يف �إدارة ال�سلطة الفل�سطينية ،2007-2006
.2008
 .10جنوى ح�ساوي ،حقوق الالجئني الفل�سطينيني بني ال�رشعية الدولية واملفاو�ضات
الفل�سطينية – الإ�رسائيلية.2008 ،
 .11حم�سن حممد �صالح ،حمرر� ،أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،2008 ،ط .2012 ،2
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� .12إبراهيم غو�شة ،املئذنة احلمراء ،2008 ،ط .2015 ،2
 .13عدنان �أبو عامر ،مرتجم ،درو�س م�ستخل�صة من حرب لبنان الثانية (متوز  :)2006تقرير
جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست الإ�رسائيلي.2008 ،
 .14عدنان �أبو عامر ،ثغرات يف جدار اجلي�ش الإ�رسائيلي.2009 ،
 .15ق�صي �أحمد حامد ،الواليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�سطني.2009 ،
� .16أمل عيتاين وعبد القادر علي ومعني منّاع ،اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان منذ الن�ش�أة حتى ،1975
.2009
� .17سمر جودت الربغوثي� ،سمات النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية قبل وبعد قيام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.2009 ،
 .18عبد احلميد الكيايل ،حمرر ،درا�سات يف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة :عملية الر�صا�ص
امل�صبوب /معركة الفرقان.2009 ،
 .19عدنان �أبو عامر ،مرتجم ،قراءات �إ�رسائيلية ا�سرتاتيجية :التقدير اال�سرتاتيجي ال�صادر عن
معهد �أبحاث الأمن القومي الإ�رسائيلي.2009 ،
� .20سامح خليل الوادية ،امل�س�ؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رسائيلية.2009 ،
 .21حممد عي�سى �صاحلية ،مدينة القد�س :ال�سكان والأر�ض (العرب واليهود)
1368 -1275هـ1948-1858 /م.2009 ،
 .22ر�أفت فهد مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان:
الن�ش�أة – الأهداف – الإجنازات.2010 ،
� .23سامي ال�صالحات ،فل�سطني :درا�سات من منظور مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية ،ط

2

( ّ
مت الن�رش بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فل�سطني للثقافة).2010 ،
 .24حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،درا�سات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س.2010 ،
 .25مـ�أمون كـيوان ،فل�سطينيون يف وطنهم ال دولتهم.2010 ،
 .26حم�سن حممد �صالح ،حقائق وثوابت يف الق�ضية الفل�سطينية :ر�ؤية �إ�سالمية ،طبعة مزيدة
ومنقحة ( ّ
مت الن�رش بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فل�سطني للثقافة).2010 ،
 .27عبد الرحمن حممد علي ،حمرر� ،إ�رسائيل والقانون الدويل.2011 ،
 .28كرمي اجلندي� ،صناعة القرار الإ�رسائيلي :الآليات والعنا�رص امل�ؤثرة ،ترجمة �أمل عيتاين،
.2011
 .29و�سام �أبي عي�سى ،املوقف الرو�سي جتاه حركة حما�س .2011 ،2010-2006
� .30سامي حممد ال�صالحات ،الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني ودورها يف مواجهة االحتالل
الإ�رسائيلي.2011 ،
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 .31نادية �سعد الدين ،حق عودة الالجئني الفل�سطينيني بني حل الدولتني ويهودية الدولة،
.2011

 .32عامر خليل �أحمد عامر ،ال�سيا�سة اخلارجية الإ�رسائيلية جتاه �إفريقيا :ال�سودان منوذجا ً،
.2011
� .33إبراهيم �أبو جابر و�آخرون ،الداخل الفل�سطيني ويهودية الدولة.2011 ،
 .34عبد الرحمن حممد علي ،اجلرائم الإ�رسائيلية خالل العدوان على قطاع غزة :درا�سة قانونية،
.2011
 .35حم�سن حممد �صالح ،الق�ضية الفل�سطينية :خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رصة ،طبعة
مزيدة ومنقحة.2012 ،
 .36نائل �إ�سماعيل رم�ضان� ،أحكام الأ�رسى يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي :درا�سة فقهية مقارنة،
.2012
 .37ح�سني حممد البوريني ،مرج الزهور :حمطة يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني.2012 ،
 .38غ�سان حممد دوعر ،امل�ستوطنون ال�صهاينة يف ال�ضفة الغربية :االعتداء على الأر�ض والإن�سان،
.2012

 .39دالل باج�س ،احلركة الطالبية الإ�سالمية يف فل�سطني :الكتلة الإ�سالمية منوذجا ً.2012 ،
 .40وائل عبد احلميد املبحوح ،املعار�ضة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
 :2006-1994درا�سة حتليلية.2012 ،
 .41حم�سن حممد �صالح ،حمرر� ،أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة.2013 ،
 .42بالل حممد ،حمرر� ،إىل املواجهة :ذكريات د .عدنان م�سودي عن الإخوان امل�سلمني يف
ال�ضفة الغربية وت�أ�سي�س حما�س.2013 ،
� .43أحمد جواد الوادية ،ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه الق�ضية الفل�سطينية
.2013 ،2011 -2001
 .44نا�رص عبد اهلل عبد اجلواد ،الدميوقراطية الزائفة واحل�صانة امل�سلوبة :زفرات نائب عن
ال�ضفة الغربية يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.2013 ،
 .45حم�سن حممد �صالح ،الطريق �إىل القد�س :درا�سة تاريخية يف ر�صيد التجربة الإ�سالمية على
�أر�ض فل�سطني منذ ع�صور الأنبياء وحتى �أواخر القرن الع�رشين ،ط .2014 ،5
 .46عبد اهلل عيا�ش ،جي�ش التحرير الفل�سطيني وقوات التحرير ال�شعبية ودورهما يف مقاومة
االحتالل الإ�رسائيلي .2014 ،1973-1964
 .47حم�سن حممد �صالح ،مدخل �إىل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ( ّ
مت الن�رش بالتعاون مع �أكادميية
درا�سات الالجئني).2014 ،
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 .48حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) :درا�سات يف الفكر والتجربة،
 ،2014ط .2015 ،2
 .49حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،منظمة التحرير الفل�سطينية واملجل�س الوطني الفل�سطيني:
تعريف  -وثائق  -قرارات ،2007 ،ط .2014 ،2
 .50ماهر ربحي منر عبيد ،البناء التنظيمي والف�صائلي للأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجن النقب،
.2014
 .51حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،قطاع غزة :التنمية والإعمار يف مواجهة احل�صار والدمار،
.2014
 .52ق�سم الأر�شيف واملعلومات ،مركز الزيتونة ،املوقف الإ�رسائيلي من الأحداث والتغريات يف م�رص
يف عام :منت�صف يونيو  – 2013منت�صف يوليو  ،2014ملف معلومات .2014 ،21
 .53ق�سم الأر�شيف واملعلومات ،مركز الزيتونة ،العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة :عملية
“الع�صف امل�أكول” – عملية “اجلرف ال�صامد”  ،2014/8/26-2014/7/7ملف معلومات ،22
.2015
 .54حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :درا�سات يف التجربة والأداء
.2015 ،2013-1994
 .55عطا حممد زهرة ،الربنامج النووي الإيراين.2015 ،
 .56با�سم القا�سم� ،صواريخ املقاومة يف غزة� :سالح الردع الفل�سطيني.2015 ،
 .57رائد نعريات و�سليمان ب�شارات ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني� :إ�شكاليات الإ�صالح و�آليات
التفعيل.2016 ،
 .58رامي حممود خري�س ،اخلطاب ال�صحفي الفل�سطيني جتاه املقاومة الفل�سطينية :درا�سة
حتليلية وميدانية مقارنة.2016 ،

 .59فرحان مو�سى علقم ،النزاع على ال�سيادة يف فل�سطني يف ظ ّل اتفاقيات �أو�سلو :املخزون املائي
منوذجا ً.2016 ،
 .60خلود ر�شاد امل�رصي ،الن�سوية الإ�سالمية ودورها يف التنمية ال�سيا�سية يف فل�سطني.2016 ،
 .61با�سم القا�سم وربيع الدنان ،م�رص بني عهدين :مر�سي وال�سي�سي :درا�سة مقارنة )1( ،التغريات
الد�ستورية واالنتخابات.2016 ،
 .62با�سم القا�سم وربيع الدنان ،م�رص بني عهدين :مر�سي وال�سي�سي :درا�سة مقارنة )2( ،الأحزاب
والقوى ال�سيا�سية.2016 ،
 .63با�سم جالل القا�سم ،م�رص بني عهدين :مر�سي وال�سي�سي :درا�سة مقارنة )3( ،الأداء
االقت�صادي.2016 ،
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 .64با�سم جالل القا�سم ،م�رص بني عهدين :مر�سي وال�سي�سي :درا�سة مقارنة )4( ،الأداء الأمني
والق�ضائي.2016 ،
 .65ربيع حممد الدنان ،م�رص بني عهدين :مر�سي وال�سي�سي :درا�سة مقارنة )5( ،الأداء الإعالمي،
.2016
 .66ربيع حممد الدنان ،م�رص بني عهدين :مر�سي وال�سي�سي :درا�سة مقارنة )6( ،ال�سيا�سة
اخلارجية.2016 ،
• مالحظة :مت جمع الكتب ال�ستة ال�سابقة يف جملد بعنوان م�رص بني عهدين :مر�سي وال�سي�سي:
درا�سة مقارنة ،و�صدر عن املركز يف .2016
� .67أحمد حامد البيتاوي ،العمالء واجلوا�سي�س الفل�سطينيني :عني �إ�رسائيل الثالثة.2016 ،
 .68عدنان �أبو عامر ،منظومة الأمن الإ�رسائيلي والثورات العربية.2016 ،
� .69أ�رشف عثمان بدر� ،إ�رسائيل وحما�س :جدلية التدافع والتوا�صل والتفاو�ض ،2014–1987
.2016
� .70أمل عيتاين ورنا �سعادة وفاطمة عيتاين ،معدّون ،حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،اجلماعة
الإ�سالمية يف لبنان .2017 ،2000–1975
 .71بالل حممد �شل�ش ،حمرر� ،سيدي عمر :ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري يف املقاومة وثالثة
وثالثني عاما ً من االعتقال.2017 ،
� .72أحمد خالد الزعرتي ،العالقات الرتكية الإ�رسائيلية .2017 ،2016–2002
 .73خالد �إبراهيم �أبو عرفة ،املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�رسائيلي يف بيت املقد�س
.2017 ،2015–1987
� .74سعيد طالل الده�شان ،كيف نقا�ضي �إ�رسائيل؟ :املقا�ضاة الدولية لإ�رسائيل وقادتها على
جرائمهم بحق الفل�سطينيني.2017 ،
 .75قتيبة وليد غامن ،الأ�صولية الدينية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي :الأ�سباب والتداعيات على
“الدميوقراطية يف �إ�رسائيل” .2018 ،2014–1995

 .76وائل خالد �أبو هالل ،حوارات يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة
�سنة  1948مع ال�شيخ رائد �صالح.2018 ،
 .77ق�سم الأر�شيف واملعلومات ،مركز الزيتونة� ،أزمة الأونروا  ،2018–2016ملف معلومات ،24
.2018

 .78عبد احلكيم عزيز حنيني ،منهجية حركة حما�س يف العالقات اخلارجية� :سورية منوذجا ً
.2018 ،2015–2000
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 مقاومة الإخوان امل�سلمني �ضد امل�رشوع ال�صهيوين: قواعد ال�شيوخ، غ�سان حممد دوعر.79
.2018 ،1970–1968

.2019 ،ً  الهند منوذجا: تفكيك اخلطاب املوايل لإ�رسائيل، حممد مكرم بلعاوي وح�سان عمران.80
 توجهات النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية نحو ال�رصاع، عزام عبد ال�ستار �شعث.81
.2019 ،)العربي – الإ�رسائيلي (درا�سة حتليلية ميدانية
 ر�أي ا�ست�شاري يف حل املجل�س الت�رشيعي، �أحمد مبارك اخلالدي و�أني�س فوزي قا�سم.82
.2019 ،الفل�سطيني

: الإ�صدارات باللغة الإجنليزية:ثاني ًا
• The Palestine Strategic Report Series: 10 volumes of this series were published.
• Am I Not a Human? Book Series: 12 volumes of this series were published.
• Non-Serial Publications:
1. Muhammad Arif Zakaullah, Religion and Politics in America: The Rise of Christian
Evangelists and Their Impact, 2007.
2. Mohsen Mohammad Saleh and Ziad al-Hasan, The Political Views of the Palestinian
Refugees in Lebanon as Reflected in May 2006, 2009.
3. Ishtiaq Hossain and Mohsen Mohammad Saleh, American Foreign Policy & the
Muslim World, 2009.
4. Ibrahim Ghusheh, The Red Minaret: Memoirs of Ibrahim Ghusheh (Ex-Spokesman
of Hamas), 2013.
5. Mohsen Mohammad Saleh, The Palestinian Issue: Historical Background &
Contemporary Developments, 2014.
6. Mohsen Mohammad Saleh, editor, Gaza Strip: Development and Construction in
the Face of Siege and Destruction, 2014. (electronic book)
7. Muslim Imran Abu Umar, Egypt, Syria and the War on Gaza: A Study on the Egyptian
and Syrian Foreign Policy Responses to the 2008/2009 Gaza War, 2015.
8. Mohsen Mohammad Saleh, editor, Islamic Resistance Movement (Hamas): Studies
of Thought & Experience, 2017.
9. Karim El-Gendy, The Process of Israeli Decision Making: Mechanisms, Forces and
Influences, 2nd ed. 2019.
10. Mohsen Mohammad Saleh, Introduction to the Issue of Palestinian Refugees, 2019.
11. Mohsen Mohammad Saleh (ed.), The Palestinian National Authority: Studies of the
Experience and Performance 1994–2013, 2019.
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