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متهيد:
من ناحية مو�ضوعية ،ال ي�ستطيع � ّأي بحث �أن يغفل اخل�صو�صية الفل�سطينية التي
تواجه الواقع الفل�سطيني ب�شكل عام .كما �أن تقييم �أداء � ّأي جهة� ،أو �سلطة� ،أو م�ؤ�س�سة
فل�سطينية ال ب ّد �أن ي�أخذ باحل�سبان الظروف املو�ضوعية ،الداخلية واخلارجية ،التي
تواجه الواقع الفل�سطيني ،وحتدث ت�أثريات خمتلفة ،ومب�ستويات متعددة على هذا الأداء.
فعلى �صعيد ال�سلطة الت�رشيعية ،والتي هي املجل�س الت�رشيعي ،وبعد ت�أ�سي�س
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سنة  ،1994جرت انتخابات املجل�س الت�رشيعي مرتني،
الأوىل يف � ،1996/1/20شاركت فيها حركة فتح وبع�ض امل�ستقلني ،وقاطعتها الف�صائل
الأخرى وخ�صو�صاً حركة حما�س ،والتي رف�ضت االتفاقيات املوقعة بني منظمة التحرير
و“�إ�رسائيل” ،وقاطعت ك ّل ما متخ�ض عنها .وقد نتج عن هذه االنتخابات ،التي جرت على
�أ�سا�س نظام الدوائر االنتخابية ،جمل�س ت�رشيعي كان من املفرت�ض �أن تنتهي واليته يف
 ،1999/5/4وهي نهاية املرحلة االنتقالية ح�سب االتفاقيات ال�سيا�سية املوقعة بني منظمة
التحرير الفل�سطينية واحلكومة الإ�رسائيلية� ،إال �أن املجل�س املركزي الفل�سطيني التابع
ملنظمة التحرير الفل�سطينية مدّد والية املجل�س الت�رشيعي� ،إىل �أجل غري م�سمى ،ب�سبب
عدم انتهاء املرحلة االنتقالية .وبعد ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد �سنة  2000واندالع
انتفا�ضة الأق�صى ،وا�صل املجل�س الت�رشيعي �أعماله ،كغريه من امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية،
ب�صورة تلقائية .وبذلك دامت فرتة املجل�س الت�رشيعي الأول ع�رش �سنوات ،وهو �أمر
خمالف للقوانني الفل�سطينية نف�سها ،ولكنه يندرج �ضمن اخل�صو�صية الفل�سطينية.
جرت االنتخابات الثانية يف  ،2006/1/25و�شاركت فيها معظم الف�صائل التي
قاطعتها يف املرة ال�سابقة ،ومنها حركة حما�س واجلبهتان ال�شعبية والدميوقراطية،
وعلى �أ�سا�س قانون االنتخابات املعدل ،الذي رفع عدد �أع�ضاء املجل�س من 88
�إىل  132ع�ضواً ،واعتمد نظاما ً انتخابيا ً يقوم على املنا�صفة بني الدوائر والقوائم
االنتخابية .نتج عن هذه االنتخابات جمل�س ت�رشيعي عمل لعام واحد ،واجه خالله
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العديد من املعوقات ،الداخلية واخلارجية� .أهمها قيام االحتالل الإ�رسائيلي باعتقال
 43من نواب حركة حما�س من ال�ضفة الغربية ،مبن فيهم رئي�س املجل�س عزيز دويك
أ�س اجلندي الإ�رسائيلي جلعاد
و�أمني �رس املجل�س حممود الرحمي ،وذلك عقب � ْ
�شاليط على �أيدي مقاتلي احلركة يف قطاع غزة يف � ،2006/6/25أي بعد خم�سة �شهور
فقط من االنتخابات .وكذلك احل�صار الدويل ال�شامل الذي تعر�ضت له ال�سلطة
الفل�سطينية مب�ؤ�س�ساتها املختلفة ،ومنها املجل�س الت�رشيعي ،بعد فوز حركة حما�س
يف االنتخابات الت�رشيعية ،وت�شكيلها للحكومة الفل�سطينية العا�رشة �أواخر �آذار/
مار�س  .2006ثم هناك املناكفات وحماوالت التعطيل امل�ستمرة يف جل�سات املجل�س،
التي رافقت حالة التوتر ال�سيا�سي ،والأمني ،وامليداين بني حركتي حما�س وفتح� ،إىل
�أن تعطل املجل�س الت�رشيعي ب�شكل كامل ،ب�سبب االنق�سام الفل�سطيني الذي حدث
منذ  2007/6/14وما زال م�ستمرا ً حتى اليوم .وعلى الرغم من �أن والية املجل�س
انتهت يف � ،2010/1/25أي بعد �أربع �سنوات من انتخابه� ،إال �أن املجل�س املركزي
الفل�سطيني التابع ملنظمة التحرير قام يف  2009/12/16بتمديد والية املجل�س
الت�رشيعي املنتهية ،وكذلك والية الرئي�س حممود عبا�س املنتهية �أي�ضاً� ،إىل �أجل
غري م�سمى ب�سبب �صعوبة �إجراء انتخابات جديدة يف ظ ّل االنق�سام .وهكذا تتكرر
جتربة املجل�س الت�رشيعي الأول ،ويتم ا�ستح�ضار “اخل�صو�صية الفل�سطينية” التي
ُتخرج الأمور عن �سياقها ال�سليم.
انعك�ست نتائج االنق�سام� ،سيا�سيا ً وجغرافياً ،على املجل�س الت�رشيعي ب�شكل مبا�رش،
وتبلورت حالة جديدة وفريدة للمجل�س ،بحيث �رشع �أع�ضاء املجل�س من كتلة التغيري
والإ�صالح التابعة حلركة حما�س ،واملوجودون يف قطاع غزة فقط ،بعقد اجتماعات
متوا�صلة برئا�سة النائب الأول لرئي�س املجل�س الدكتور �أحمد بحر .بينما �ش ّكل �أع�ضاء
املجل�س من الكتل الأخرى ،من ال�ضفة والقطاع ،ما �سموه “هيئة الكتل الربملانية”،
و“اللجان الربملانية” ،و“جمموعات العمل” التي جتتمع يف رام اهلل .وهكذا ،مل يعد املجل�س
الت�رشيعي بعد االنق�سام جمل�سا ً موحداً ،و�إمنا �أ�صبح يعاين ازدواجية غريبة ،وال يعرتف
ك ّل طرف فيها مبا ي�صدر عن الطرف الآخر من قرارات وتو�صيات وقوانني ،علما ً �أن
هناك �آراء قانونية ،فيما جرى ويجري با�سم املجل�س الت�رشيعي ،ال ب ّد من الإ�شارة �إليها
يف �سياق هذا الف�صل.
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بهذه ال�صورة ،يت�ضح �أنه لي�س من الإن�صاف تقييم �أداء املجل�س كم�ؤ�س�سة واحدة منذ
ت�أ�سي�سه �سنة  1996وحتى اليوم .فاملجل�س الأول عمل ملدة ع�رش �سنوات من اال�ستقرار،
بينما مل ي�أخذ املجل�س الثاين � ّأي فر�صة ميكن تقييمه بناء عليها .لذا ،نرى يف هذا الف�صل
�أنه ال ب ّد من التمييز بني املجل�سني عند مناق�شة وتقييم اجلوانب املختلفة للأداء ،حيث ال
ميكن امل�ساواة بينهما من النواحي املختلفة� ،سواء ما يتعلق بالظروف التي م ّر بها ك ّل
منهما� ،أم الفرتة الزمنية التي عمل خاللها.
ملا �سبق ،يتناول هذا الف�صل �أداء ال�سلطة الت�رشيعية الفل�سطينية� ،أي املجل�س
الت�رشيعي ،يف الفرتة � 2013–1996ضمن ثالثة �أجزاء :الأول �إطار نظري يتناول اجلوانب
املختلفة لدور املجل�س الت�رشيعي كربملان ،والتي ميكن تقييم �أدائه بناء عليها ،كالدور
الت�رشيعي والرقابي وال�سيا�سي ،والثاين مراجعة وحتليل لأداء املجل�س الت�رشيعي
الأول الذي ا�ستمرت واليته يف الفرتة  ،2006–1996والثالث مراجعة وحتليل لأداء
املجل�س الت�رشيعي الثاين الذي انتخب يف بداية �سنة  2006وما زال يعاين من التعطيل
الكامل حتى اليوم.

�أوالً :الإطار النظري لدور املجل�س الت�شريعي:
من املعروف �أن الربملانات ت�ضطلع مبهمتني �أ�سا�سيتني ،مهمة ت�رشيعية تتعلق ب�إقرار
القوانني والت�رشيعات املختلفة ،ومهمة رقابية تتعلق بالرقابة على الأداء احلكومي من
خالل �أدوات الرقابة املتعددة .لكن يف احلالة الفل�سطينية ،وب�سبب ا�ستمرار االحتالل
الإ�رسائيلي وموا�صلة الن�ضال من �أجل التحرر ،ميكن ت�صور دور وطني و�سيا�سي
من املفرت�ض �أن ي�شارك به املجل�س �إىل جانب امل�ؤ�س�سات والف�صائل يف الداخل واخلارج.
وب�سبب حداثة التجربة وعدم وجود خربات �سابقة ،ميكن الإ�شارة �إىل دور �آخر ُيفرت�ض
�أن يقوم به املجل�س الت�رشيعي ،وهو امل�شاركة يف تر�سيخ �أ�س�س التحول الدميوقراطي
وحقوق الإن�سان يف الكيان الفل�سطيني اجلديد� ،أي ال�سلطة الفل�سطينية .ومرة �أخرى،
تندرج هذه الأمور �ضمن اخل�صو�صية الفل�سطينية ،بحيث ي�صبح دور املجل�س الت�رشيعي
دورا ً مر ّكباً.
مع قدوم ال�سلطة الفل�سطينية ،كانت ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تخ�ضع ملنظومة
متعددة من الت�رشيعات ،ف�إ�ضافة �إىل الت�رشيع الأردين الذي كان يطبق يف ال�ضفة الغربية،
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والت�رشيع امل�رصي الذي كان يطبق يف قطاع غزة ،كانت هناك �أي�ضا ً بع�ض الت�رشيعات
والقوانني التي تعود �إىل فرتة احلكم العثماين ،و�أخرى �إىل فرتة اال�ستعمار الربيطاين،
و�أخريا ً الأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية بعد �سنة .1967
يف ظ ّل هذا اخلليط املتعدد من الت�رشيعات ،ومن �أجل اخلروج من ازدواجية الت�رشيعات
ما بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،فقد كانت املهمة الرئي�سية للمجل�س الت�رشيعي
“ت�أ�سي�س نظام قانوين فل�سطيني موحد ،وو�ضع قوانني جديدة موحدة”.1
ح�سب القانون الأ�سا�سي يع ُّد املجل�س الت�رشيعي ال�سلطة الت�رشيعية املنتخبة
(مادة  ،)47وهو وحده الذي يتوىل مناق�شة م�شاريع القوانني بدءا ً من املناق�شة العامة،
ومرورا ً بالقراءتني الأوىل والثانية ،وانتهاء بالقراءة الثالثة �إذا لزم الأمر ،ثم ر ْفعها �إىل
رئي�س ال�سلطة للم�صادقة عليها ،وذلك �ضمن �إجراءات وفرتات زمنية حمددة ت�ضمنها
النظام الداخلي (املواد  .)72–65ويحق لأع�ضاء املجل�س وجلانه ،مثلهم مثل الوزراء
واحلكومة ،تقدمي م�شاريع القوانني للمجل�س .وبهذا ف�إن االخت�صا�ص الت�رشيعي هو
االخت�صا�ص الأ�صيل للمجل�س الت�رشيعي.
على �صعيد الدور الرقابي ،ين�ص القانون الأ�سا�سي على �أن رئي�س الوزراء و�أع�ضاء
حكومته م�س�ؤولون م�س�ؤولية فردية وت�ضامنية �أمام املجل�س الت�رشيعي (مادة .)74
وكغريه من الربملانات ،ميتلك املجل�س الت�رشيعي ،ا�ستنادا ً �إىل القانون الأ�سا�سي
والنظام الداخلي ،العديد من �أدوات الرقابة الربملانية على �أعمال ال�سلطة التنفيذية،
مثل توجيه الأ�سئلة للوزراء ،وا�ستجوابهم ،وت�شكيل جلان التحقيق ،وحجب الثقة
عن احلكومة �أو وزراء فيها (القانون الأ�سا�سي املواد  .)58–56كما ميتلك املجل�س حقّ
مناق�شة الربنامج احلكومي واملوازنة العامة وخطة التنمية ،وحقّ امل�صادقة على بع�ض
التعيينات العليا ،واتفاقيات القرو�ض ،واحل�ساب اخلتامي .وك ّل ذلك يع ُّد من الأدوات
التي ينبغي �أن ي�ستخدمها املجل�س للرقابة على احلكومة وم�ساءلة الوزراء.
لهذا ،ف�إن متابعة �أداء املجل�س الت�رشيعي وتقييم هذا الأداء ،يتطلب درا�سة مدى قدرة
املجل�س على ا�ستخدام �صالحياته وتوظيف اخت�صا�صاته الواردة ،يف ك ّل من القانون
الأ�سا�سي لل�سلطة الوطنية والنظام الداخلي للمجل�س نف�سه .وكذلك مدى قدرته على
1

�أحمد قريع ،الدميقراطية والتجربة الربملانية الفل�سطينية :جتربتي يف رئا�سة �أول جمل�س ت�رشيعي
فل�سطيني (بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش� ،)2006 ،ص .123
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تر�سيخ مكانته يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني الوليد ،من خالل ر�سم عالقة �سليمة
ووا�ضحة مع ال�سلطات الأخرى ،وخ�صو�صا ً ال�سلطة التنفيذية.
من اجلدير بالذكر �أن �صالحيات املجل�س من�صو�ص عليها يف االتفاقية املرحلية بني
منظمة التحرير الفل�سطينية واحلكومة الإ�رسائيلية �سنة � ،1994إال �أن تقييمنا لأداء
املجل�س الت�رشيعي ي�ستند �إىل القانون الفل�سطيني والواقع الفل�سطيني ،ولي�س لل�رشوط
الإ�رسائيلية الواردة يف االتفاقيات ال�سيا�سية .وذلك من باب وطني �أوال ً� ،إذ �إننا نحتكم �إىل
ما و�ضعناه ب�أيدينا ،ولي�س �إىل ما فر�ضته هذه االتفاقيات املجحفة بحقنا ،ثم �إن االحتالل
نف�سه دا�س هذه االتفاقيات ،وجتاوز ك ّل الن�صو�ص ،و�ألغى ك ّل املراحل ،حني اجتاح
مناطق �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية خالل انتفا�ضة الأق�صى �سنة .2002

ثانياً :املجل�س الت�شريعي الأول :2006–1996
ا�ستنادا ً �إىل الإطار النظري �أعاله ،وبعد ما �أ�رشنا �إليه من بع�ض املعلومات عن املجل�س
الت�رشيعي الأول يف مقدمة الف�صل ،ف�إننا ميكن �أن نتتبع �أداء املجل�س كما يلي:

 .1الدور الت�رشيعي:
على الرغم من حداثة جتربة املجل�س الت�رشيعي الأول� ،إال �أنه ناق�ش ع�رشات م�شاريع
القوانني االجتماعية واالقت�صادية والإدارية ،بلغ عددها  115م�رشوع قانون ،منها
 94قانونا ً �أقرها املجل�س ،و�صادق عليها رئي�س ال�سلطة الوطنية ،ون�رشت يف ال�صحيفة
الر�سمية ،و�أ�صبحت �سارية املفعول؛ وامل�شاريع املتبقية كانت ما تزال تنتظر م�صادقة
الرئي�س عليها� ،أو ما زالت يف مراحل القراءات الثالثة� ،أو املناق�شة العامة� ،أو ما زالت يف
دائرة اللجان لإبداء الر�أي فيها.2
قد يكون هذا العدد من القوانني مقبوالً من �سلطة ت�رشيعية نا�شئة ويف بلد ما زال
مرتبطا ً باالحتالل ب�شكل �أو ب�آخر� ،إال �أنه من جهة �أخرى ف�إن مناق�شة  115م�رشوع قانون
يف ع�رش �سنوات ،ال يع ُّد �إجنازا ً ل�سلطة ت�رشيعية يف بلد بحاجة ما�سة �إىل بناء نظام قانوين
م�ستقل وموحد ،من �أجل التحرر من تبعات االحتالل وما �سبقه من مراحل ت�ضمنت خليطا ً
من الت�رشيعات التي ينتمي كل منها �إىل فل�سفة خمتلفة .ومع ذلك ف�إن املجل�س الت�رشيعي
2

ملفات دائرة اللجان ،القوانني وم�شاريع القوانني ،املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،رام اهلل.2006 ،
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يح ّمل رئي�س ال�سلطة التنفيذية م�س�ؤولية ذلك ب�سبب تباطئه املتعمد يف التوقيع على
القوانني التي يقرها املجل�س ويرفعها �إليه ،حيث “من النادر �أن وقع الرئي�س عرفات �أو
�صادق على قانون يف املوعد الد�ستوري املحدد .وهذا يعود �إىل طبيعة الرئي�س الذي مل
يكن يحب االلتزام بن�صو�ص د�ستورية �أو �أنظمة ولوائح ميكن �أن تقيده يف �صالحياته”.3
وعلى الرغم من وجود مالحظات عديدة على حمتوى القوانني ومدى ما تعك�سه من
حريات ودميوقراطية ،وما تت�ضمنه من مواد بحاجة �إىل مراجعة قانونية وحقوقية� ،إال
�أنه ال ب�أ�س من الإ�شارة �إىل بع�ض القوانني التي �أقرها املجل�س .ففي ال�ش�أن االجتماعي �س ّن
قانون العمل وقانون الطفل وقانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية ،وقانون التعليم
العايل وقانون حقوق املعاقني وقانون البيئة وغريها .ويف ال�ش�أن االقت�صادي واملايل �س ّن
قانون �سلطة النقد ،وقانون ت�شجيع اال�ستثمار ،وقانون الك�سب غري امل�رشوع ،وقانون
العطاءات العامة وغريها .ويف ال�ش�أن الإداري �س ّن قانون الهيئات املحلية ،وقانون انتخاب
الهيئات املحلية ،وقانون الأحوال املدنية ،وقانون اخلدمة املدنية وغريها.4
وعلى الرغم من �أهمية هذه القوانني التي �صدرت ب�إقرار من املجل�س الت�رشيعي
وتوقيع رئي�س ال�سلطة التنفيذية� ،إال �أن املجل�س �أخفق يف �إجبار ال�سلطة على تنفيذ
قدر كبري من هذه القوانني ،وم�ضت فرتة زمنية لي�ست قليلة حتى اقتنعت احلكومة،
وخ�صو�صاً الرئي�س عرفات ،ب�رضورة تطبيق القوانني املقرة.
وعلى الرغم من �إقرار العديد من القوانني� ،إال �أن املجل�س �أخفق �أي�ضا ً يف �إقرار
قوانني مهمة ُعر�ضت عليه يف مرحلة مهمة لرت�سيخ ركائز و�أعمدة النظام ال�سيا�سي
الدميوقراطي ،مثل قانون الأحزاب ال�سيا�سية ،وقانون منع التعذيب .كما �أخفق يف �إقرار
قوانني �أخرى ذات �صبغة وطنية ،مثل قانون اجلن�سية ،وقانون اخلدمة الوطنية ،ورمبا
يعود هذا الإخفاق �إىل عدم رغبة القيادة الفل�سطينية حينها يف فتح النقا�ش حول ق�ضايا قد
تثري اعرتا�ض االحتالل الإ�رسائيلي ،مثل مو�ضوع اجلن�سية �أو اخلدمة الوطنية ،ورمبا
3
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لأن بع�ض م�شاريع القوانني ذات طابع �سيا�سي مثري ،كمو�ضوع الأحزاب ال�سيا�سية
التي تتداخل مهامها مع الف�صائل الفل�سطينية املوجودة �أ�صالً قبل ال�سلطة الفل�سطينية.
وميكن �أن يندرج ذلك �ضمن تعقيد الو�ضع الفل�سطيني ،وتداخل مرحلة التحرر الوطني
مع مرحلة البناء الدميوقراطي.
و�إىل جانب القوانني ،اعتاد املجل�س على اتخاذ قرارات ب�ش�أن ق�ضايا خمتلفة،
�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية و�إدارية ،ور ْفعها �إىل ال�سلطة التنفيذية على �شكل
طلبات وتو�صيات .وعلى الرغم من �أن املجل�س الت�رشيعي الأول �أ�صدر �أكرث من 860
قراراً� ،إال �أن حم�صلتها الفعلية على الأر�ض تكاد تكون �صفرا ً باعرتاف �أركان املجل�س
الت�رشيعي ،حيث:
�أن عددا ً كبريا ً من هذه القرارات مل يتجاوز �أثره و�صداه قاعة املجل�س ،ومل
يتجاوز تنفيذه حدود ت�سجيله يف �أر�شيف املجل�س .وذلك يعود من جهة �إىل
جتاهل ال�سلطة التنفيذية �أغلب هذه القرارات ،ومن جهة �أخرى اعتبار هذه
القرارات تو�صيات غري ملزمة يف ر�أي الكثريين� .إ�ضافة �إىل �أن جمموعة مهمة من
هذه القرارات ذات طابع �سيا�سي �إعالمي ،ال متلك ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة
الوطنية برمتها القدرة على تنفيذها ،مثل القرارات اخلا�صة بالقد�س ،والقا�ضية
مبنع الإجراءات الإ�رسائيلية التي ت�ستهدف عروبة املدينة املقد�سة وم�ؤ�س�ساتها،
�أو القرارات اخلا�صة باال�ستيطان �أو الأ�رسى �أو الالجئني.5

كما يعرتف رئي�س املجل�س نف�سه �أن “قرارات املجل�س قد تعر�ضت يف �سياق عملية
التطبيق �إىل املماطلة يف التنفيذ� ،إن مل يكن التجاهل املطلق ،مما �أ�شاع جوا ً من الإحباط يف
جدوى ن�شاطاتنا �إن كانت يف النهاية �ستلقى هذا امل�صري”.6
لهذا كان ينبغي على املجل�س �أن يتجه �صوب �إ�صدار القوانني امللزمة لل�سلطة التنفيذية،
ولي�س الرتكيز على �إ�صدار القرارات التي ال تتعدى كونها بيانات �إعالمية و�سيا�سية،
وجمرد تو�صيات غري ملزمة� ،أو طلبات �سيا�سية �أكرب من قدرات القيادة الفل�سطينية.
5
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 .2الدور الرقابي:
يرى عدد من الأع�ضاء البارزين يف املجل�س الت�رشيعي الأول �أن املجل�س واجه �صعوبة
حقيقية يف الرقابة على احلكومة وال�سلطة التنفيذية ب�شكل عام ،والرئي�س يا�رس عرفات
ب�شكل خا�ص.
فعلى مدار ت�سعة �أعوام� ،أي منذ ن�شوء ال�سلطة الفل�سطينية عام  1994وحتى
تعديل القانون الأ�سا�سي عام  2003وا�ستحداث من�صب رئي�س الوزراء ،كان
رئي�س ال�سلطة الوطنية هو رئي�س ال�سلطة التنفيذية ،وهو الذي ي�شكل جمل�س
الوزراء ،ويعني الوزراء ويقيلهم ،ويقدم احلكومة لنيل الثقة ،علما ً ب�أن املجل�س
ال ي�ستطيع حما�سبة الرئي�س �أو م�ساءلته باعتباره منتخبا ً ب�شكل مبا�رش من
ال�شعب ،وال �سلطة للمجل�س الت�رشيعي عليه.7

ومن حقائق الأمر الواقع التي �أ�سهمت يف تر�سيخ هذه الإ�شكاليات �أن الرئي�س يا�رس
عرفات ميثل بالن�سبة �إىل غالبية الفل�سطينيني رمزا ً وطنيا ً وم�ؤ�س�سا ً للثورة الفل�سطينية
املعا�رصة وقائدا ً لها .كما �أن الرئي�س عرفات �أم�سك بهرم الكيانات الرئي�سية الثالثة ،وهي
حركة فتح ومنظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية ،مما جعل حما�سبته من قبل املجل�س
الت�رشيعي �أمرا ً يف غاية ال�صعوبة ،لأن املجل�س ال ميلك حما�سبة منظمة التحرير التي تع ُّد،
ولو نظرياً ،مرجعية ال�سلطة ،هذا �إ�ضافة �إىل املكانة الرمزية للرئي�س كقائد وطني ي�صعب
حما�سبته من قبل املجل�س.
وي�شهد مروان الربغوثي ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي والقيادي البارز يف حركة فتح،
�أن الرئي�س عرفات:
ا�ستخدم منظمة التحرير لل�ضغط على املجل�س الت�رشيعي وتهمي�شه ،وتعاون
معه يف ذلك �أع�ضاء اللجنة التنفيذية و�أع�ضاء مركزية فتح وجمل�سها الثوري،
و�أع�ضاء املجل�سني الوطني واملركزي ،الذين كان يطربهم ترديد الرئي�س عرفات
�أن منظمة التحرير الفل�سطينية هي املرجعية ،وهي فوق اجلميع ،و�أن املجل�س
الوطني هو �صاحب القرار ،و�أن املجل�س الت�رشيعي هو هيئة جزئية ال تقرر يف
م�صري ال�شعب الفل�سطيني.8
7
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وي�ضيف الربغوثي �أن “هذا مل يكن انحيازا ً �إىل م.ت.ف التي هم�شها الرئي�س عرفات
وهم�ش م�ؤ�س�ساتها بعد �إقامة ال�سلطة ،بل كان ا�ستقواء باملنظمة على املجل�س الت�رشيعي،
وا�ستقواء �أحياناً بال�سلطة على املنظمة” .و�أن الرئي�س عرفات:
�أفرغ املجل�س الت�رشيعي من � ّأي دور �أو وظيفة �سيا�سية ،و�أ�رص على �أن القرار
ال�سيا�سي واملفاو�ضات و�أية اتفاقات من �صالحيات منظمة التحرير ،وقد ت�أثر
الوزراء مبوقف و�سلوك الرئي�س مع املجل�س الت�رشيعي� ،إذ �أدار بع�ضهم الظهر
للمجل�س ،ومل يتعاونوا معه بالقدر الكايف ،حمتمني مبظلة الرئي�س .و�إن جنح
املجل�س يف حما�سبة عدد من الوزراء وم�ساءلتهم� ،إال �أن قرارات املجل�س مل تكن
ت�ؤخذ باجلدية الكافية.9

ولكن من ناحية ثانية ،يتحمل رئي�س املجل�س �أحمد قريع م�س�ؤولية �إ�ضعاف الدور
الرقابي للمجل�س ب�سبب م�شاركته يف اجتماعات القيادة الفل�سطينية ،والتي هي عبارة عن
�إطار قيادي حت�رضه اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،واحلكومة الفل�سطينية ،ورئا�سة
املجل�س الوطني ،و�أع�ضاء الوفد املفاو�ض ،وقادة الأجهزة الأمنية ،ولذا ف�إن ح�ضور
رئي�س املجل�س الت�رشيعي هذه االجتماعات ي�ضعف من قدرة املجل�س على م�ساءلة
الرئي�س واحلكومة .كما �أن م�شاركة رئي�س املجل�س الت�رشيعي يف الوفد املفاو�ض مع
احلكومة الإ�رسائيلية يزيد يف �إ�ضعاف الدور الرقابي للمجل�س ،لأن التفاو�ض ،ح�سب ما
هو متعارف عليه يف الواقع الفل�سطيني ،هو من مهمة منظمة التحرير ،ولي�س ال�سلطة
الفل�سطينية ،وبالأحرى لي�س من مهمات املجل�س الت�رشيعي .وهكذا ،ف�إن م�شاركة رئي�س
املجل�س الت�رشيعي يف اجتماعات القيادة الفل�سطينية والوفد املفاو�ض ُيخل مببد�أ الف�صل
بني ال�سلطات ،وبالتايل ي�ضعف دور املجل�س يف الرقابة على العمل احلكومي.
وكذلك مما �أ�ضعف الدور الرقابي للمجل�س م�شاركة النواب �أنف�سهم يف ع�ضوية
جمل�س الوزراء .فمن خالل مراجعة �أ�سماء الوزراء على مدى ع�رش �سنوات يت�ضح �أن
�أكرث من  32نائبا ً �شغلوا منا�صب وزارية يف احلكومات املختلفة ،و�أغلبهم ا�ستمر لفرتات
طويلة يف هذه الوزارات:
وكان معظم ه�ؤالء �أو جميعهم عند �شغلهم املن�صب منحازين كليا ً �إىل جانب
الرئي�س عرفات واحلكومة التي هم وزراء فيها� .إ�ضافة �إىل �أن معار�ضة بع�ض
9
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النواب ارتبطت مبنحه من�صبا ً وزاريا ً لي�س �إال ،وهذا الأمر �أ�ضعف بطبيعة
احلال دور املجل�س يف عالقته بال�سلطة التنفيذية ،الأمر الذي جعل الأداء الرقابي
للمجل�س الت�رشيعي �ضعيفا ً.10

ومع ذلك ،ال �ش ّك �أن املجل�س حاول �أن يقوم بدور رقابي على الأداء احلكومي من
خالل �أدوات الرقابة املمنوحة له يف القانون الأ�سا�سي والنظام الداخلي.
فعلى �صعيد الأ�سئلة التي يوجهها النواب للوزراء يف جل�سات املجل�س ،د�أب املجل�س
الت�رشيعي على و�ضع بند ثابت ودائم يف جدول �أعماله ،وهو الأ�سئلة املوجهة للوزراء،
وذلك منذ الدورة الثانية للمجل�س .وقد وجه �أع�ضاء املجل�س خالل ع�رش �سنوات
� 335س�ؤاالً لعدد من الوزراء ،يف موا�ضيع تتعلق بال�ش�ؤون املالية واالجتماعية
وال�سيا�سية واحلكم املحلي وغريها ،وكانت �إجابات الوزراء على �أ�سئلة النواب متر
مرورا ً طبيعيا ً ودون ت�أثري .ما ميكن ا�ستنتاجه �أن هذا العدد املحدود من الأ�سئلة خالل
هذه الفرتة الزمنية الطويلة ،وك�أداة رقابة ،مل يكن فاعالً ،لأنه “مل ي�ؤد ِ �إىل تغيري �سلوك
ال�سلطة التنفيذية التي ا�ستمرت يف التجاوزات ذاتها ،وال �سيّما الأجهزة الأمنية”.11
وعلى �صعيد ا�ستجواب الوزراء ،مل ي�ستخدم املجل�س هذه الأداة الرقابية طيلة
ع�رش �سنوات �إال مرتني ،الأوىل يف  1998/4/16لوزير احلكم املحلي �صائب عريقات
حول عدم �إجراء انتخابات حملية ،والثانية يف  1999/1/28لوزير املالية حممد زهدي
الن�شا�شيبي حول عدم تقدمي املوازنة العامة.12
وعلى الرغم من ا�ستمرار العديد من االنتهاكات ،ف�إن املجل�س بر�أي �أع�ضائه مل ينجح
يف ا�ستخدام اال�ستجواب ك�إحدى �أدوات الرقابة املهمة واحليوية ،حيث اقت�رص هذا
اال�ستخدام على دورتني ب�شكل جزئي وحمدود جدا ً وغري فاعل ،وهذا يعك�س “�ضعفا ً
يف دور املجل�س يف ممار�سة الرقابة الفعالة على احلكومة وال�سلطة التنفيذية و�أجهزتها،
و�إخفاقه يف �إجراء رقابة ذات جدوى”.13
 10املرجع نف�سه� ،ص .289–288
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وعلى �صعيد جلان التحقيق ،فقد �شكل املجل�س خالل الع�رش �سنوات ت�سعة جلان
حتقيق فقط ،حول انتهاكات تتعلق بالأغذية الفا�سدة واالعتقال ال�سيا�سي ،ووفاة
مواطنني يف �أثناء التحقيق ،والإ�سمنت امل�رصي ،واالعتداء على النواب ،وغريها.14
وعلى الرغم من �أن جلان التحقيق كانت يف ك ّل مرة ت�صدر تقريرا ً يدين �أطرافا ً يف
ال�سلطة التنفيذية� ،إال �أن املحا�سبة احلقيقية مل تتم يف ك ّل مرة .وهنا يتكرر االعرتاف
ب�أن عدم فعالية هذه الأداة يعود �إىل عدة اعتبارات ،منها �أن بع�ض الوزراء وامل�س�ؤولني يف
الأجهزة الأمنية وال�سلطة التنفيذية ال ي�ستجيبون وال يتعاونون بالقدر الكايف مع اللجان
اخلا�صة .كما قد يعود �إىل غياب �أ�س�س ومبادئ عامة حتكم اللجان اخلا�صة و�آليات عملها،
وكذلك عدم تعاون ال�سلطة التنفيذية مع جلان التحقيق يف معظم احلاالت.
وعلى �صعيد الثقة باحلكومة ،فقد منح املجل�س الت�رشيعي الأول الثقة لكل احلكومات
التي ت�شكلت يف عهده وعلى مدار الع�رش �سنوات ،ومل يتم ا�ستخدام حجب الثقة عن
احلكومة ك�أداة رقابة برملانية ،حتى يف الأوقات التي �شهدت �أزمة حقيقية بني املجل�س من
جهة والرئي�س واحلكومة من جهة ثانية ،و�إن كان املجل�س قد لوح �أحيانا ً بحجب الثقة،
�إال �أن ذلك مل ي�صل �إىل مرحلة الت�صويت ،وقد يعود ذلك �إىل عدة �أ�سباب� ،أهمها تويل عدد
كبري من النواب حلقائب وزارية يف احلكومات املتعاقبة ،وغياب الكتل الربملانية املعار�ضة
داخل املجل�س ،و�سيطرة غالبية فتحاوية عليه� ،إ�ضافة �إىل موقف رئي�س املجل�س وهيئة
املكتب� ،إذ كان لهم دور �سلبي يف هذا ال�ش�أن ،خ�صو�صا ً رئي�س املجل�س الذي كان يت�رصف
باعتباره جزءا ً من ال�سلطة التنفيذية ،ولي�س ناطقا ً با�سم املجل�س ،ثم قدرة الرئي�س عرفات
وحكومته على االلتفاف على بع�ض االقرتاحات بحجب الثقة قبل و�صولها �إىل مراحلها
النهائية باللجوء �إىل التحايل على املجل�س ،وتقدمي احلكومة ال�ستقالتها� ،أو �إجراء تعديل
وزاري ،و�ض ّم بع�ض مقدمي اقرتاحات احلجب �أو املهددين بها �إىل جمل�س الوزراء.15
وللحقيقة ،ا�ضطرت احلكومة الفل�سطينية �إىل اال�ستقالة مرتني .الأوىل ،حكومة
الرئي�س عرفات التي ا�ستقالت يف  2002/9/11بعد تهديد املجل�س الت�رشيعي بحجب الثقة
عنها ،حيث ّ
مت ت�شكيل حكومة جديدة نالت ثقة املجل�س يف .162002/10/29
 14املرجع نف�سه� ،ص .277
 15املرجع نف�سه� ،ص .267-266
� 16أحمد قريع ،الدميقراطية والتجربة الربملانية الفل�سطينية :جتربتي يف رئا�سة �أول جمل�س ت�رشيعي
فل�سطيني� ،ص .136
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والثانية ،حكومة حممود عبا�س �أبو مازن ،حيث قدم ا�ستقالة حكومته �إىل املجل�س
الت�رشيعي يف  2003/9/6يف �أعقاب خالفات حادة بينه وبني الرئي�س عرفات حول
ال�صالحيات ،وم�س�ؤولية الأجهزة الأمنية ،علما ً �أنه قبل اال�ستقالة بيوم واحد ،تقدم
 18نائبا ً مبذكرة �إىل رئا�سة املجل�س حلجب الثقة عن احلكومة ،مما ا�ضطر �أبو مازن �إىل
اال�ستقالة .يف �أعقاب ا�ستقالة حكومة �أبو مازن كلف الرئي�س عرفات �أحمد قريع بت�شكيل
احلكومة اجلديدة ،وب�سبب اخلالفات الداخلية احلادة ،ف�شل قريع يف هذه املهمة خالل
املدة املحددة يف القانون ،فعمل الرئي�س على �إعالن حالة الطوارئ ،و ّ
مت ت�شكيل حكومة
طوارئ برئا�سة �أحمد قريع يف  2003/10/5وانتهت مدتها يف � ،2003/11/4إذ ا�ستمرت �إىل
حني جنح قريع يف ت�شكيل حكومة جديدة.17
وفيما يتعلق باملوازنة العامة لل�سلطة الفل�سطينية ورقابة املجل�س الت�رشيعي عليها،
فمن ناحية نظرية واظب املجل�س على مطالبة احلكومة بتقدمي املوازنة العامة عند بداية
كل �سنة ،ومناق�شتها ثم متريرها ،ولكن من ناحية ثانية تقر رئا�سة املجل�س ب�أن املجل�س
“ ُو�ضع �أمام �ضغوط كبرية خالل مناق�شة املوازنة ،وواجهت عالقاته مع ال�سلطة
التنفيذية ،قبل ا�ستحداث من�صب رئي�س الوزراء ،توترات عديدة ،حيث كان هناك ت�أخري
يف تقدمي املوازنة ،ومل يرقَ �إعدادها �إىل امل�ستوى الذي كنا نطمح �إليه ،ب�أن تعك�س خطة
احلكومة ال�سنوية”.18
ال تقت�رص ال�شكوى على املجل�س الت�رشيعي ،و�إمنا ي�شكو وزير املالية نف�سه من “�أن
�أموال ال�رضائب واجلمارك وبع�ض �أموال امل�ساعدات واال�ستثمارات مل تكن تظهر يف
املوازنة العامة” .ثم �أقر �أي�ضا ً �أمام املجل�س الت�رشيعي “�أنه لي�س لديه كافة الأموال ،و�أنها
ال تدخل جميعها �إىل اخلزينة العامة ،ذلك �أن الرئي�س كان قد �أن�ش�أ جمموعة م�ؤ�س�سات،
اعتربها املجل�س احتكارية ،و�ضعت �أموالها يف �صندوق خا�ص حتت �إ�رشافه ال�شخ�صي.
ولذلك ف�إن احلكومة مل تكن تت�أخر يف عر�ض املوازنة فح�سب ،و�إمنا كانت تقدمها ناق�صة،
مما جعل مراقبة املال العام مهمة �صعبة و�شائكة”.19
 17مروان الربغوثي ،مرجع �سابق� ،ص .258
� 18أحمد قريع ،الدميقراطية والتجربة الربملانية الفل�سطينية :جتربتي يف رئا�سة �أول جمل�س ت�رشيعي
فل�سطيني� ،ص .138
 19مروان الربغوثي ،مرجع �سابق� ،ص .285
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وحتى يكتمل الدور الرقابي على املال العام ،ويتم الت�أكد من التزام احلكومة باملوازنة
التي وافق عليها املجل�س الت�رشيعي ،وح�سب القانون الأ�سا�سي (مادة  ،)62ال ب ّد �أن
تقوم احلكومة يف ال�سنة التالية بتقدمي احل�ساب اخلتامي لل�سلطة الوطنية ،و�إال فال معنى
للموازنة �إذا مل تلتزم بها احلكومة .وللأ�سف مل يحدث هذا طوال الع�رش �سنوات �إال مرة
واحدة ،حيث قدمت احلكومة احل�ساب اخلتامي ل�سنة  1997فقط ،وذلك يف منت�صف �سنة
� ،1999أي مت�أخرا ً �ستة �شهور عن املوعد النهائي ح�سب القانون الأ�سا�سي ،وقد �أقره
املجل�س يف � ،2000/5/17أي بعد �سنة من ا�ستالمه.20
ت�شري هذه املعطيات �إىل �أن احلكومة كانت تهمل ب�شكل متعمد مو�ضوع احل�ساب
اخلتامي ،و�أن املجل�س الت�رشيعي مل يكن قادرا ً على �إجبارها على ذلك ،وبالتايل مل يقم
بدوره يف الرقابة على مدى التزام احلكومة باملوازنة العامة التي يتم �إقرارها.
ويف ال�سياق نف�سه ،مل يقم املجل�س الت�رشيعي بدوره يف مناق�شة و�إقرار خطط التنمية
العامة �سوى مرة واحدة فقط ،وذلك �سنة  ،1998علما ً �أن القانون الأ�سا�سي يوجب ذلك
يف املادة  .2159وال �شكّ �أن ذلك يجمع بني تق�صري املجل�س الت�رشيعي وتهمي�ش ال�سلطة
التنفيذية �أي�ضاً.
كما مل يقم املجل�س بدوره يف مناق�شة و�إقرار اتفاقيات القرو�ض التي وقعتها ال�سلطة
مع �أطراف خارجية ،ومل تعر�ض احلكومة على املجل�س �سوى ثالث اتفاقيات من ع�رشات
االتفاقيات ،علما ً �أن ذلك كان بناء على طلب من اجلهة املقدمة للقر�ض ،وهي البنك
الإ�سالمي للتنمية وال�صندوق الكويتيُ .يذكر �أن القانون الأ�سا�سي يوجب ذلك �أي�ضا ً يف
املادة .2292
وفيما يتعلق برقابة املجل�س الت�رشيعي على الأجهزة الأمنية ،فال يختلف اثنان على
�أن ف�شل املجل�س يف ذلك كان �شديد الو�ضوح .فمنذ البداية ،ومع مرور الوقت ،وكما ي�شهد
مروان الربغوثي ،ف�إن الأجهزة الأمنية:
� 20أحمد �أبو دية وجهاد حرب ،حالة ال�سلطة الت�رشيعية (رام اهلل :االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة (�أمان)،
� ،)2007ص .8
 21ن�سيم �شاهني ،دور املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية من وجهة نظر �أع�ضائه،
ر�سالة ماج�ستري ،جامعة القد�س ،عمادة الدرا�سات العليا� ،2012 ،ص .78
	22املرجع نف�سه.
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تداخلت يف �صالحياتها وت�ضاربت وتناف�ست ،وا�شتبكت �أحيانا ً فيما بينها ،كما
�أنها مل تخ�ضع لقانون ،ومل تكن لها �صالحيات حمددة ،بل و�ضع قائد ك ّل جهاز
معايري خا�صة به ،وبع�ضهم ح�صل على م�صادر متويل خا�صة� ،سواء بجباية
ال�رضائب �أو اجلمارك اخلا�صة �أو حتى الأتاوى� ،أو جهات خارجية ،ف�أ�صبحت
بع�ض هذه الأجهزة مملكة �أو �إقطاعية لرئي�سها �أو قائدها الذي �أ�صبح “�صاحبها”،
كما مل يخ�ضع االنت�ساب �إليها لقوانني حمددة ،بحيث ت�ضخمت الأجهزة الأمنية
لت�ضم ع�رشات الآالف� ،إذ زاد عدد املتفرغني فيها يف مطلع العام  2006على
� 61ألف منت�سب ،وقد ا�ستخدم بع�ض قادة الأجهزة الأمنية مواقعهم لتعزيز
النفوذ واجلاه وال�سطوة واكتناز الأموال ،وانت�رشت ظواهر الف�ساد بني �صفوف
كبار ال�ضباط والقادة ،بحيث �أ�صبحوا خالل فرتة زمنية قيا�سية من �أ�صحاب
ال�رشكات والأ�سهم والق�صور وال�سيارات الفارهة والأر�صدة البنكية .وكانت
مرجعيتهم الوحيدة هي الرئي�س عرفات ،وكان وال�ؤهم للرئي�س كافيا ً للتغا�ضي
عن � ّأي �شيء �آخر .وقد متكنت �أجهزة الأمن من ا�ستقطاب عدد من النواب
وا�ستمالتهم �إىل جانبها للدفاع عن ممار�ساتها ،لأن بع�ض النواب جا�ؤوا من
الأجهزة الأمنية ،والبع�ض منهم ا�ستفادوا من هذه العالقة ب�صورة �أو ب�أخرى.23

يف ظ ّل هذه ال�صورة:
ف�شل املجل�س لوقت طويل يف و�ضع قوانني للأجهزة ،كما ف�شل يف �إجبار الرئي�س
وجمل�س الوزراء على تنفيذ القرارات املتعلقة بال�ش�أن الأمني .ويف حتد �سافر
للمجل�س �أقدمت الأجهزة الأمنية يف �أكرث من منا�سبة على االعتداء على النواب
دون �أن يتمكن املجل�س من حما�سبة الفاعلني ومن وراءهم .وقد �أبدى بع�ض
قادة الأجهزة ا�ستهتارا ً بالنواب ومار�سوا التحري�ض �ضدهم .وحاول املجل�س
ا�ستدعاء بع�ض امل�س�ؤولني يف الأجهزة الأمنية� ،إال �أن غالبيتهم مل ت�ستجب لدعوات
اللجان ورئا�سة املجل�س .وا�صطدم املجل�س يف منا�سبات عديدة مع الأجهزة
الأمنية �سواء ب�سبب التعذيب �أو االعتقال ال�سيا�سي .وقد �أ�صدر املجل�س يف
عامي  2004و 2005قوانني خا�صة بالأجهزة الأمنية مثل قانون الأمن الوطني
وقانون املخابرات العامة� ،إال �أن الطريق ما زال طويالً �أمام بناء م�ؤ�س�سة �أمنية
فل�سطينية وطنية وحديثة تنتمي �إىل الوطن وتخ�ضع للقانون بعيدا ً عن الف�صائل
والأحزاب ،وبعيدا ً عن ال�ش�أن ال�سيا�سي وال�رصاعات احلزبية.24
 23مروان الربغوثي ،مرجع �سابق� ،ص .285
 24املرجع نف�سه� ،ص .287
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وال�شاهد على ما �سبق �أن املجل�س الت�رشيعي وطوال الع�رش �سنوات ،مل ي�ستجوب
� ّأي م�س�ؤول �أمني ،ومل يوجه لكافة الأجهزة الأمنية التي كان عددها نحو ع�رشة �أجهزة
�ست جل�سات ا�ستماع ،ومل ي�شكل �سوى 14
�سوى خم�سة �أ�سئلة ،ومل يعقد معها �سوى ّ
جلنة حتقيق بخ�صو�ص خمالفات الأجهزة الأمنية ،على الرغم من �أن ال�سنوات الأربعة
الأوىل للمجل�س كانت الأبرز يف ت�سجيل انتهاكات ج�سيمة بحق املواطنني .وملا كان
وزير الداخلية يف هذه الفرتة هو رئي�س ال�سلطة الوطنية نف�سه ،فقد كان الأداء الرقابي
للمجل�س الت�رشيعي ناق�صاً ،ومرتهنا ً لل�سلطة التنفيذية ،وللأجهزة الأمنية ب�شكل
خا�ص .لكن ُيذكر �أن الرقابة الت�رشيعية على الأجهزة الأمنية تطورت تطورا ً حقيقيا ً
بعد �سنة  ،2004وذلك ب�سبب قرار رئي�س ال�سلطة الوطنية دمج الأجهزة الأمنية يف
ثالثة �أجهزة فقط.25

 .3دور املجل�س يف الإ�صالح وحماربة الف�ساد:
من املفرت�ض �أن يقوم املجل�س الت�رشيعي بدور بارز يف جمال الإ�صالح وحماربة
الف�ساد ،وذلك من خالل املهمتني الرئي�سيتني له ،وهما ت�رشيع القوانني التي حتد من
الف�ساد وتكافحه ،والرقابة على اجلهات التنفيذية يف ال�سلطة وم�ساءلتها.
بذل املجل�س الت�رشيعي الأول جهوداً ،ولو متوا�ضعة ،يف هذا املجال ،وحاول �أن ير�سخ
لنف�سه موقعا ً يف النظام الفل�سطيني الوليد ،فقد ناق�ش تقرير هيئة الرقابة العامة ل�سنة
 ،1997و�أقر قانون الك�سب غري امل�رشوع ،واتخذ ع�رشات القرارات يف جمال الإ�صالح
واحلريات وحقوق الإن�سان ،ومع ذلك “مل يتمكن املجل�س من �إجبار الرئي�س واحلكومة
على تقدمي � ّأي �شخ�ص م�س�ؤول �أو وزير �أو �ضابط كبري �إىل املحكمة بتهمة الف�ساد �أو
ا�ستعادة ما ا�ستوىل عليه من �أموال ،ورغم �أن جهد املجل�س قد �أ�ضعف ال�شخ�صيات
الفا�سدة ن�سبياً ،وح ّد من التبذير قليالً ،لكنه مل يتمكن من �إحداث تغيري حقيقي يف هذا
املجال”.26

 25بهاء الدين ال�سعدي ،الرقابة الربملانية على �أداء الأجهزة الأمنية� ،سل�سلة التقارير القانونية ( )62
(رام اهلل :الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن� ،)2005 ،ص .91–58
 26مروان الربغوثي ،مرجع �سابق� ،ص .316
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وعلى الرغم من اجلهد الذي بذله املجل�س �إال �أن النتائج كانت حمدودة وعدمية
الت�أثري ،فلم ينجح املجل�س يف معاجلة تقرير هيئة الرقابة العامة �سنة  ،1997الذي ك�شف
عن خلل كبري يف الإدارة ،والك�سب غري امل�رشوع ،ومظاهر الف�ساد ،وعلى الرغم من
ا�ستجابة الرئي�س عرفات ل�ضغوط املجل�س وتعديل جمل�س الوزراء� ،إال �أن جميع املتهمني
بالف�ساد حافظوا على منا�صبهم .كما �أن ح�صول هذا الت�شكيل الوزاري على ثقة املجل�س
الت�رشيعي كان يعني عدم احرتام املجل�س لنف�سه وال للر�أي العام.
كما �أخفق املجل�س يف �إجراء �إ�صالح حقيقي يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة �أو يف حماربة
الف�ساد� ،إذ �أن عددا ً من �أع�ضاء املجل�س كانوا متورطني يف هذا الف�ساد ح�سب تقرير
هيئة الرقابة العامة ،كما �أن رئا�سة املجل�س مل تبد ِ حزما ً �أو ا�ستعدادا ً ل�شن معركة يف
وجه الف�ساد.
وخالل ع�رشة �أعوام من عمل املجل�س ،مل ُيحل �أحد من املتهمني �إىل التحقيق
واملحاكمة ،وبقيت ع�رشات التقارير التي �أعدتها جلان املجل�س الدائمة� ،أو اللجان
اخلا�صة للتحقيق يف الف�ساد والتجاوزات ،يف طور التو�صيات التي يحفظها
�أر�شيف املجل�س .كما �أن املجل�س مل يقرتب من “القطط ال�سمان” احلقيقيني ،وهم
معروفون للجميع ،ولكنهم يتمتعون بنفوذ وحماية الرئي�س والأجهزة الأمنية،
ومل يحاكم منهم �أحد.27

وعلى �صعيد دور املجل�س يف �إر�ساء قواعد و�أ�س�س �سيادة القانون ،وبالرغم من
حماوالته املتوا�ضعة من خالل قرارات غري ملزمة� ،إال �أنه “�أخفق يف حماية مبد�أ �سيادة
القانون� ،إذ �أن الرئي�س كان يتخذ القرارات مبعزل عن الد�ستور والقوانني ،والقرارات
التي يتخذها املجل�س ،وكانت مراعاته للقانون يف احلدود الدنيا ،و�أحيانا ً معدومة” .كما
�أخفق املجل�س يف تعزيز مبد�أ ف�صل ال�سلطات“ ،بل و�أكرث من ذلك� ،أ�سهمت رئا�سة املجل�س
ب�صورة �سلبية يف هذا اخللط والدمج بني ال�سلطات من خالل موافقة رئي�س املجل�س على
امل�شاركة يف اجتماعات القيادة الفل�سطينية ،وم�شاركته �أي�ضا ً كع�ضو يف الوفد املفاو�ض
مع االحتالل”.28
 27املرجع نف�سه� ،ص .341
 28املرجع نف�سه� ،ص .338
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 .4العالقة بني املجل�س الت�رشيعي الأول وال�سلطة التنفيذية:
ال يقت�رص تقييم املجل�س الت�رشيعي على عدد اجلل�سات التي عقدها� ،أو عدد القوانني
التي ناق�شها �أو القرارات التي �أقرها ،وال حتى على عدد الأ�سئلة التي وجهها للوزراء� ،أو
جلان التحقيق التي �شكلها� ،أو اال�ستجوابات التي دعا �إليها الوزراء ،و�إمنا ال ب ّد من تتبع
ت�أثري قيام املجل�س بدوره الت�رشيعي والرقابي ،على تر�سيخ دوره الطبيعي يف النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني .ي�أتي يف هذا ال�سياق قدرة املجل�س على تر�سيخ عالقة متوازنة
بني ال�سلطات ،وخ�صو�صا ً بني املجل�س وال�سلطة التنفيذية ،والتي ن�ش�أت ب�سبب مناق�شة
املجل�س للقوانني واتخاذه للقرارات ،وب�سبب حماولته القيام بدور رقابي على الأداء
احلكومي.
مرت العالقة بني املجل�س الت�رشيعي وال�سلطة التنفيذية بحاالت من املد واجلزر،
و�صلت يف بع�ض الأحيان ح ّد الأزمة .وقد �أ�سهمت يف حتديد العالقة بينهما عدة
عوامل ،مثل االتفاقيات ال�سيا�سية املوقعة بني منظمة التحرير الفل�سطينية واحلكومة
الإ�رسائيلية ،وقانون االنتخابات الفل�سطيني ،والنظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي،
و�إىل ح ّد ما مناق�شات م�رشوع القانون الأ�سا�سي .ويعود بع�ضها الآخر �إىل امل�شهد
الفعلي لهذه العالقة ،والنا�شئ عن املوروث الفل�سطيني ملرحلة ما قبل ال�سلطة الوطنية،
و�سيطرة �أغلبية فتحاوية يف كلّ من املجل�س الت�رشيعي وال�سلطة التنفيذية� ،إ�ضافة �إىل
حداثة التجربة وعدم وجود خربة �سابقة ،مما حال دون الفهم ال�صحيح للعالقة بني
ال�سلطتني.
املجل�س الت�رشيعي ال�سلط َة التنفيذية م�س�ؤولية هذا التوتر والإرباك ،ويتمثل
ُيح َّمل
ُ
ذلك يف مناق�شات القانون الأ�سا�سي والنظام الداخلي للمجل�س ،وت�أخر الت�شكيل الوزاري
وعدم تقدمي املوازنة العامة يف موعدها املحدد ،والتلك�ؤ يف تقدمي م�شاريع القوانني� ،إ�ضافة
�إىل حماولة احتواء املجل�س وتهمي�ش دوره ب�أ�شكال خمتلفة ،منها التعتيم الإعالمي
الر�سمي ،وعدم تنفيذ قرارات املجل�س �أو حتى مناق�شتها �أو �إبداء الر�أي فيها .مما ولّد
حالة من التذمر والإحباط لدى جلان املجل�س و�أع�ضائه ،و�أ�ضعف من م�صداقيته �أمام
املواطنني ،و�أعطى �صورة �سلبية عن توجهات ال�سلطة الوطنية على �صعيد بناء التجربة
الدميوقراطية التي يتطلع �إليها ال�شعب الفل�سطيني.
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�أما ال�سلطة التنفيذية فقد حملت امل�س�ؤولية للمجل�س الت�رشيعي ،وعزت عدم ا�ستقرار
العالقة بينهما �إىل جتاوز املجل�س الت�رشيعي لل�صالحيات التي متنح للربملانات ،ويتمثل
ذلك ب�إ�صدار عدة قرارات ب�ش�أن م�سائل ال تدخل �ضمن اخت�صا�صه.29
وقد برزت �أول �إ�شكالية مع الرئي�س عرفات حني �أ�رص على �أن النواب يجب �أن
يق�سموا اليمني الد�ستوري �أمامه ،يف حني �أن الأغلبية ال�ساحقة من �أع�ضاء املجل�س �صوتت
ل�صالح �أن يق�سم النواب اليمني يف املجل�س و�أمام ال�شعب ،لأنهم م�س�ؤولون �أمام ال�شعب
وميثلونه ،ولي�س �أمام الرئي�س ،وعلى �إثر هذا املوقف غادر الرئي�س عرفات جل�سة املجل�س
الت�رشيعي احتجاجاً� ،إال �أن املجل�س مت�سك مبوقفه و�أق�سم النواب اليمني كما �أرادوا.
ثم ح�صل ال�صدام الثاين ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة ،فطبقا ً لقانون االنتخابات،
والقانون الأ�سا�سي الحقاً ،توجب ت�شكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات التي جرت يف
 ،1996/1/20غري �أنه بالرغم من مطالبة املجل�س منذ جل�ساته الأوىل الرئي�س عرفات �أن
يعيد ت�شكيل جمل�س الوزراء ،و�أن يعر�ض احلكومة اجلديدة على املجل�س لنيل الثقة� ،إال
�أن الرئي�س �أدار ظهره للمجل�س ،ومل يقم بت�شكيل احلكومة �إال بعد م�ضي خم�سة �أ�شهر
على االنتخابات حيث تقدم بحكومته �إىل املجل�س يف .301996/6/27
وقد ح�صل ال�صدام الكبري ب�ش�أن القانون الأ�سا�سي الذي يع ُّد مبثابة الد�ستور لل�سلطة
الفل�سطينية ،فقد عك�ست مناق�شات هذا القـانـون توتـرا ً وا�ضحا ً بني املجل�س الت�رشيعي،
الذي ع َّد امل�صادقة عليه اختبارا ً لقوة املجل�س وثقله ال�سيا�سي يف ال�سلطة الفل�سطينية،
وبني ال�سلطة التنفيذية ،وعلى ر�أ�سها الرئي�س يا�رس عرفات .وقد ماطل عرفات كثريا ً قبل
�أن ي�صادق على م�رشوع القانون �سنة  ،2002علماً �أن املجل�س الت�رشيعي �أقر م�رشوع
القانون بالقراءة الثالثة يف  ،1997/10/2لكن امل�صادقة عليه من قبل رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية مل تتم �إال يف � ،2002/5/29أي بعد ما يقارب اخلم�س �سنوات؛ وذلك
“يف ظ ّل �ضغوط فل�سطينية داخلية ترافقت مع �ضغوط دولية للم�صادقة على القانون،
و�إجراء �إ�صالحات مالية و�إدارية و�أمنية يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية”.31
 29ملزيد من االطالع على العالقة بني ال�سلطتني انظر :عزيز كايد� ،إ�شكالية العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية
والتنفيذية يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،سل�سلة التقارير القانونية (( )20رام اهلل :الهيئة الفل�سطينية
امل�ستقلة حلقوق املواطن.)2000 ،
 30مروان الربغوثي ،مرجع �سابق� ،ص .282-281
 31املرجع نف�سه� ،ص .234
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ي�سجل للمجل�س الت�رشيعي �أنه بعد �شهر ون�صف على بدء �أعماله ،اتخذ قرارا ً
ب�رضورة املبا�رشة يف و�ضع د�ستور للبالد ولل�سلطة .و�صادق املجل�س على القانون
بالقراءات الثالث خالل �سنة من بدء العمل ب�صياغته .و�أر�سل م�رشوع القانون �إىل
الرئي�س من القراءة الثانية ،لكن الرئي�س مل يبد ِ � ّأي اهتمام به ،ومل يقدم � ّأي مالحظات،
وقد رف�ض الرئي�س امل�صادقة على القانون الأ�سا�سي دون �إبداء الأ�سباب .يرى البع�ض
�أن الرئي�س كان يعتقد �أن املجل�س الت�رشيعي لي�س من حقه و�ضع القانون الأ�سا�سي،
خ�صو�صا ً �أنه كان قد كلف جلنة من منظمة التحرير وعدد من اخلرباء بو�ضع الد�ستور
دون �أن تنهي عملها .وهناك من يعتقد �أن الرئي�س عرفات مل يكن يريد د�ستورا ً يقيد
�سلطاته و�صالحياته ،ومينح املجل�س الت�رشيعي هذا القدر الكايف من ال�صالحيات.
ويعزو البع�ض هذا املوقف �إىل ثقافة النخبة احلاكمة يف ال�سلطة التي مل تكن قادرة على
التكيف مع الواقع ال�سيا�سي اجلديد� ،أو ترف�ض القبول مببد�أ املحا�سبة ك�أ�سا�س للعالقة
بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية.
وعلى �صعيد النظام الداخلي للمجل�س ،فقد �أقره املجل�س �سنة  1997لتنظيم �ش�ؤون
املجل�س واجتماعاته وجلانه وك ّل ما يتعلق بال�ش�ؤون الإدارية والتنظيمية له .وبالرغم
من �أن الأنظمة الداخلية للربملانات ،يف معظم دول العامل ،ترقى �إىل م�ستوى القانون
بتوقيعها من قبل رئي�س الدولة� ،إال �أن الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات رف�ض �أن يكون
للمجل�س الت�رشيعي نظام داخلي كقانون ملزم ،وبالتايل رف�ض التوقيع عليه .وما زال
النظام الداخلي حتى الآن نظاما ً ولي�س قانوناً ،وهذا �أي�ضا ً يندرج �ضمن توتر العالقة بني
ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية.

ثالثاً :املجل�س الت�شريعي الثاين 2006حتى نهاية:2013
كما �أ�رشنا �سابقاً ،انتخب املجل�س الت�رشيعي الثاين يف  ،2006/1/25وعلى �أ�سا�س
نظام انتخابي يقوم على املنا�صفة بني الدوائر والقوائم� .شاركت يف هذه االنتخابات
 11قائمة متثل كافة الف�صائل الفل�سطينية با�ستثناء حركة اجلهاد الإ�سالمي ،وقد
ح�صلت كتلة التغيري والإ�صالح ،التابعة حلركة حما�س على  74مقعداً� ،إ�ضافة �إىل
�أربعة مقاعد من امل�ستقلني الذين دعمتهم احلركة ،بينما ح�صلت حركة فتح على
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 45مقعداً ،وتوزعت املقاعد الت�سعة املتبقية من مقاعد املجل�س البالغ عددها  132مقعدا ً

على الكتل الأخرى .32

ال يختلف املجل�س الت�رشيعي الثاين عن الأول يف عدد �أع�ضائه والنظام االنتخابي
الذي انتخب على �أ�سا�سه والكتل الربملانية التي تتمثل فيه فح�سب ،و�إمنا يختلف عنه،
جملة وتف�صيالً ،ومنذ اليوم الأول ،وعلى كافة امل�ستويات ،ويف ك ّل املجاالت ،لدرجة ال
ميكن فيها املقارنة بني املجل�سني .فمنذ اجلل�سة الأوىل ،احتدم ال�صدام وبد�أت املواجهة
بني حركتي فتح وحما�س ،حني ناق�ش املجل�س �رشعية جل�سة املجل�س ال�سابق ،والتي
عقدها يف � ،2006/2/13أي بعد �إجراء االنتخابات ،و�أقر فيها قرارات مهمة وم�صريية
تتعلق بالنظام ال�سيا�سي والق�ضائي والإداري لل�سلطة الوطنية واملجل�س نف�سه .معظم
هذه القرارات تزيد من �صالحيات رئي�س ال�سلطة الوطنية وحت ّد من �صالحيات املجل�س
الت�رشيعي واحلكومة .من هذه القرارات تعديل قانون املحكمة الد�ستورية ،و�صالحيات
الرئي�س يف تعيني الق�ضاة دون موافقة املجل�س الت�رشيعي ،وتعيني رئي�س ديوان املوظفني
ورئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية دون موافقة املجل�س الت�رشيعي �أي�ضاً .وتعيني
�أمني عام للمجل�س الت�رشيعي من خارج املجل�س ،وهو من حركة فتح ،علما ً �أنه كان
مر�شحا ً يف االنتخابات وخا�رسا ً فيها ،وتخويله �صالحيات �أمني ال�رس الذي هو ع�ضو
يف املجل�س الت�رشيعي ،مما يحول بني �أمني ال�رس الذي هو من حركة حما�س وبني كافة
موظفي ودوائر و�أق�سام املجل�س� .إ�ضافة �إىل املوافقة على مئات التعيينات اجلديدة،
والرتقيات ،والتنقالت يف اجلهازين املدين والأمني.
حركة حما�س رف�ضت هذه القرارات وو�صفتها ب�أنها انقالب �أبي�ض ،ور�أت اجتماع
املجل�س ال�سابق بعد االنتخابات الثانية خمالف للقانون الأ�سا�سي ،وذلك انطالقا ً من
�أن املجل�س الت�رشيعي الأول انتهت واليته ب�إجراء االنتخابات الثانية ،وال يجوز له عقد
اجتماعات بعد ذلك .كما �أن الكثري من املراقبني و�صفوا هذه القرارات ب�أنها انحياز حلركة
فتح التي ت�سيطر على الرئا�سة الفل�سطينية ،و�رضبة حلركة حما�س التي ت�سيطر على
احلكومة والت�رشيعي.
 32للمزيد من املعلومات حول نتائج هذه االنتخابات انظر :االنتخابات الت�رشيعية الثانية  ،2006جلنة االنتخابات
املركزية  -فل�سطني ،رام اهلل� ،أيار /مايو  ،2006يفwww.elections.ps :
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�إال �أن حركة فتح ر�أت �أن والية املجل�س الأول تنتهي ببدء �أعمال املجل�س الثاين ولي�س
مبجرد �إجراء االنتخابات ،ور�أى رئي�س املجل�س حينها روحي فتوح �أن من حقّ املجل�س
ممار�سة �صالحياته حتى �آخر يوم.
وهكذا احتدم نقا�ش �ساخن ،اختلط فيه القانوين بال�سيا�سي ،وانتهى بالت�صويت
الذي جنح فيه موقف حركة حما�س التي متتلك الأغلبية ،مما �أثار حركة فتح التي رف�ضت
القرار وتوجهت �إىل املحكمة العليا باعتبارها املحكمة الد�ستورية .وهكذا ومنذ البداية ،بدا
التوتر بني الطرفني ،وخيم على جل�سات املجل�س ج ّو م�شحون ،غلب عليه نقاط النظام،
واالعرتا�ضات ورفع الأ�صوات ،وتغيب الأع�ضاء ،وعدم اكتمال الن�صاب ،وبالتايل رفع
اجلل�سات وت�أجيلها ،وغري ذلك من مظاهر الت�شوي�ش التي ّ
مت تف�سريها يف الغالب على �أنها
مق�صودة ،والهدف منها تعطيل جل�سات املجل�س.33
وهكذا ،واجه املجل�س منذ البداية حتديات جوهرية �أدت يف النهاية �إىل تعطيله
بالكامل� .أهم هذه التحديات :احل�صار الدويل ،وال�سيا�سات الإ�رسائيلية ،واملناكفات
الداخلية .فمنذ االنتخابات ،وفوز حركة حما�س فيها ب�أغلبية املقاعد ،وت�شكيلها للحكومة
الفل�سطينية ،واجهت ال�سلطة الفل�سطينية ب�شكل عام ح�صارا ً دوليا ً م�شدداً� ،سيا�سيا ً
وماليا ً ودبلوما�سياً� ،شلّ عمل احلكومة واملجل�س الت�رشيعي .وبعد االنتخابات ب�أربعة
�شهور ،وعقب �أ�رس اجلندي الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط من قبل مقاتلي حركة حما�س يف
قطاع غزة ،قامت قوات االحتالل الإ�رسائيلي باعتقال �أكرث من �أربعني نائبا ً من نواب
حركة حما�س يف ال�ضفة الغربية ،وعددا ً من الوزراء ،مما �أعاق عمل املجل�س الت�رشيعي
واحلكومة على ال�سواء .وخالل ذلك ت�صاعدت حدة التوتر بني حركتي فتح وحما�س �إىل
�أن و�صلت ذروتها منت�صف �سنة  ،2007حيث ح�صل االنق�سام احلقيقي على الأر�ض،
و�سيطرت حركة حما�س على قطاع غزة ،و�سيطرت حركة فتح على ال�ضفة .ومنذ ذلك
الوقت ،دخل ال�شعب الفل�سطيني وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية ،ومنها املجل�س الت�رشيعي،
مرحلة جديدة ال �سابق لها.
 33لالطالع على تفا�صيل و�أحداث هذه الفرتة انظر :املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،تقرير حول :تقييم �أداء
املجل�س الت�رشيعي خالل الدورة الأوىل ما بني مار�س  – 2006يوليو  ،2008/4/22 ،2007يف:
http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/Legislative%20Report%202007.pdf
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يف هذا اخل�ضم ،كرث احلديث عن ما ي�سمى باالنتخابات املبكرة ،لدرجة �أن الرئي�س
نف�سه �أعلن يف خطاب مطول يف � 2006/12/15أنه �سيدعو �إىل �إجراء انتخابات ت�رشيعية
ورئا�سية مبكرة ،وذلك ب�سبب “ف�شل كافة اجلهود املبذولة من �أجل الو�صول �إىل حكومة
وحدة وطنية تكون قادرة على ف ّك احل�صار املفرو�ض على ال�شعب الفل�سطيني”.34
بالطبع مل تتقدم هذه الفكرة خطوة واحدة ،ومل تتجاوز الت�رصيحات الإعالمية
والتجاذبات ال�سيا�سية ،لي�س لأن حركة حما�س رف�ضتها ور�أتها انقالبا ً على االنتخابات
والتفافا ً على ال�رشعية فح�سب ،و�إمنا لأن االنتخابات املبكرة تعني ح ّل املجل�س
الت�رشيعي ،وهي لي�س لها � ّأي �سند قانوين ،ال يف القانون الأ�سا�سي وال يف غريه من
القوانني والت�رشيعات .ولذلك ،وكما ذكر �أحمد بحر “ال يحق للرئي�س ح ّل املجل�س
الت�رشيعي لأن املجل�س �سيد نف�سه”.35
بعد هذا العر�ض ،ميكن القول �إن املجل�س الت�رشيعي الثاين م ّر يف مرحلتني خمتلفتني
متاماً ،الأوىل تغطي ال�سنة الأوىل للمجل�س� ،أي منذ انتخابه يف بداية �سنة  2006وحتى
االنق�سام يف �أوا�سط �سنة  ،2007والثانية تغطي �سنوات االنق�سام� ،أي منذ �أوا�سط �سنة
 2007وحتى كتابة هذه الدرا�سة.

 .1املجل�س الت�رشيعي الثاين يف عامه الأول:
على الرغم من الظروف التي �أ�رشنا �إليها ،واملتعلقة باحل�صار الدويل وال�سيا�سات
الإ�رسائيلية واخلالفات الداخلية ،فقد حاول املجل�س القيام بدوره الت�رشيعي والرقابي
من خالل الأدوات املتاحة له يف القانون الأ�سا�سي والنظام الداخلي� .إال �أن الظروف
امل�شار �إليها �أعاقت عمل املجل�س ب�شكل وا�ضح ،حتى انتهى العام الأول مبح�صلة تكاد
ت�ساوي �صفرا ً على �صعيد الت�رشيع والرقابة.
فعلى �صعيد الت�رشيع ،مل يقر املجل�س يف عامه الأول �سوى قانون واحد ،وهو قانون
املوازنة العامة ل�سنة  ،2006علما ً �أن �إقرار مثل هذا القانون ال يعد �إجنازا ً بقدر ما هو �أمر
طبيعيُ .يذكر �أن املجل�س تلقى يف هذا العام  25م�رشوع قانون �آخر� ،أقر بع�ضها باملناق�شة
العامة ،و�أحال بع�ضها �إىل اللجان املخت�صة لإبداء الر�أي ،دون �أن يتمكن من الو�صول بها
 34الأيام.2006/12/16 ،
 35القد�س ،والأيام.2006/12/16 ،
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�إىل القراءة الأوىل ،رمبا ب�سبب االن�شغال باخلالفات الداخلية والت�شوي�ش على جل�سات
املجل�س� ،إ�ضافة �إىل اعتقال االحتالل للع�رشات من النواب.36
�أما على �صعيد الرقابة ،فلم ي�ستخدم املجل�س �أدوات الرقابة املتاحة له �سوى
مرات قليلة .فعلى مدار ال�سنة وجه النواب � 12س�ؤاالً فقط للوزراء ،حول موا�ضيع
تتعلق بال�صحة ،واملالية ،والأوقاف ،والعمل ،وغريها ،ومل يكن من �ضمنها �أ�سئلة
تتعلق باالنفالت الأمني الذي تزايد ب�شكل ملحوظ يف تلك الفرتة .ومل يتم ا�ستجواب
الوزراء �سوى مرة واحدة بحق وزير الداخلية يف حكومة �أحمد قريع� ،أي قبل ت�شكيل
حكومة حما�س ،وذلك حول اقتحام قوات االحتالل ل�سجن �أريحا واختطاف �أحمد
�سعدات� ،أمني عام اجلبهة ال�شعبية وع�ضو املجل�س الت�رشيعي .وعلى �صعيد جلان
التحقيق وجلان تق�صي احلقائق ،فلم ي�شكل املجل�س طوال ال�سنة �سوى جلنتني ،الأوىل
بخ�صو�ص اختطاف �أحمد �سعدات ،والثانية بخ�صو�ص اعتداء م�سلحني من حركة فتح
على امل�ؤ�س�سات العامة ،مبا فيها جمل�س الوزراء ومكاتب عدد من نواب حركة حما�س،
واختطاف �أحدهم .كانت النتيجة يف احلالتني عبارة عن تو�صيات نظرية ،ال تبتعد كثريا ً
عن حتميل االحتالل امل�س�ؤولية ،وحترمي االعتقال ال�سيا�سي ،والدعوة �إىل ح ّل امل�شاكل
بالو�سائل ال�سلمية� .أما فيما يتعلق بحجب الثقة عن احلكومة ،ك�أداة من �أدوات الرقابة،
فلم يكن ذلك ممكنا ً يف ظ ّل التوتر ال�سيا�سي الذي �شهدته تلك املرحلة.37
ومع الإقرار بعجز املجل�س الت�رشيعي يف عامه الأول يف جمال الت�رشيع والرقابة� ،إال
�أنه ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن امل�شهد ال�سيا�سي طغى على الدور الربملاين ،فقد �شهدت �أروقة
املجل�س �سجاالً �سيا�سيا ً �أكرث من الدور الربملاين املطلوب ،وحفلت جل�ساته باملداخالت
ال�سيا�سية والردود امل�ضادة .وبالتايل ،وللحقيقة ،ف�إن املجل�س الت�رشيعي مل ي�أخذ
الفر�صة الكافية للقيام بدوره كربملان.
ال ب ّد هنا من الإ�شارة �إىل �أن املجل�س ،ب�أع�ضائه وكتله الربملانية ،والذين و�صلوا �إىل
ع�ضوية املجل�س من خلفيات �سيا�سية وتنظيمية وحزبية� ،شاركوا بدور كبري يف احلوار
ال�سيا�سي الذي دار بني الف�صائل الفل�سطينية املختلفة ،بدءا ً من الدعوة �إىل احلوار الوطني،
	36انظر :املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،تقرير حول :تقييم �أداء املجل�س الت�رشيعي خالل الدورة الأوىل ما
بني مار�س  – 2006يوليو � ،2007ص .27
	37انظر :املرجع نف�سه� ،ص .40-34
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ومرورا ً بالتو�صل �إىل وثيقة الوفاق الوطني ،وانتهاء بت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية يف
�آذار /مار�س  ،2007والتي مل ت�صمد �أمام اخلالفات الداخلية واالنفالت الأمني �سوى
ثالثة �شهور.
انتهت هذه املرحلة بحدوث االنق�سام الفل�سطيني على الأر�ض ،والذي ت�سميه حركة
حما�س باحل�سم الع�سكري ،بينما ت�سميه حركة فتح باالنقالب ،وذلك يف ،2007/6/14
حيث دخل ال�شعب الفل�سطيني ،بكل ف�صائله وم�ؤ�س�ساته ،مرحلة جديدة غري معهودة.
�أ�صدر الرئي�س حممود عبا�س ثالثة مرا�سيم رئا�سية ،الأول يقيل فيه حكومة الوحدة
الوطنية برئا�سة �إ�سماعيل هنية ،والثاين يعلن فيه حالة الطوارئ يف جميع �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية ،والثالث يكلف فيه �سالم فيا�ض بت�شكيل حكومة �إنفاذ حالة الطوارئ.38

 .2املجل�س الت�رشيعي الثاين بعد االنق�سام:
على الرغم من امتزاج امل�شهد ال�سيا�سي بال�سجال الد�ستوري� ،إال �أن ال�رصاع
ال�سيا�سي �أ�صبح �سيد املوقف ،ومل يعد للقانون والت�رشيعات مكان يف النظام ال�سيا�سي
اجلديد .فبالرغم من �أن من �صالحيات الرئي�س �إقالة احلكومة ورئي�سها� ،إال �أن احلكومة
تبقى قائمة حتى حت�صل احلكومة اجلديدة على ثقة املجل�س الت�رشيعي .ومبا �أن حكومة
�سالم فيا�ض مل تتقدم للح�صول على هذه الثقة ،فقد ع َّدتها حركة حما�س غري �رشعية،
ولذلك وا�صلت حكومة هنية عملها كحكومة �رشعية حا�صلة على ثقة الت�رشيعي بالرغم
من �أنها مقالة .ومع ادعاء حركة فتح ب�أن حكومة الطوارئ ال حتتاج لثقة املجل�س
الت�رشيعي� ،إال �أن القانون الأ�سا�سي الذي مينح الرئي�س حقّ �إعالن حالة الطوارئ يف
ن�ص على حكومة طوارئ ،و�إمنا ين�ص
ظروف معينة وملدة ثالثني يوماً ،ال يت�ضمن � ّأي ّ
على تنظيم ما يتعلق بحالة الطوارئ ،و�أهم بنود هذه احلالة �أنه ال يجوز ح ّل املجل�س
الت�رشيعي �أو تعطيله خالل فرتة حالة الطوارئ ،ف�ضالً عن �أنه ال يجوز متديد حالة
الطوارئ ملدة ثالثني يوما ً �أخرى �إال مبوافقة املجل�س الت�رشيعي ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه،
كما �أنه يحق للمجل�س الت�رشيعي �أن يراجع الإجراءات والتدابري ،كلها �أو بع�ضها ،التي
اتخذت يف �أثناء حالة الطوارئ( .القانون الأ�سا�سي املواد .)114–110
 38لالطالع على هذه املرا�سيم انظر :الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2007/8/9 ،71
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مل يح�صل �أيّ �شيء من هذا القبيل ،وتعطل القانون الأ�سا�سي واملجل�س الت�رشيعي،
و�سارت الأمور بفعل الأمر الواقع .فحركة فتح وف�صائل منظمة التحرير ،با�ستثناء
اجلبهة ال�شعبية ،دعمت حكومة �سالم فيا�ض ،و�شاركت يف حكوماته املتتالية على الرغم
من عدم ح�صولها على ثقة املجل�س الت�رشيعي .وحركة حما�س وا�صلت االعرتاف بحكومة
�إ�سماعيل هنية احلا�صلة على ثقة املجل�س بالرغم من �أنها مقالة .املجتمع الدويل ب�شكل
عام ،وخ�صو�صا ً الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي و“�إ�رسائيل” ،دعموا،
�سيا�سياً ومالياً ،الرئي�س حممود عبا�س وحكومة �سالم فيا�ض ،بينما وا�صلوا احل�صار
امل�شدد على حكومة �إ�سماعيل هنية وقطاع غزة ب�شكل عام ،ووا�صلت “�إ�رسائيل” عمليات
االعتقال املتكررة لنواب حركة حما�س.
املجل�س الت�رشيعي ذهب �أدراج املوقف ال�سيا�سي ،ومل ينجح بعقد ولو جل�سة واحدة
منذ  ،2007/6/14واختلطت الدورة العادية للمجل�س بالدورة غري العادية ،ومل تعد حركة
فتح تعرتف بهيئة مكتب املجل�س ،املكونة من رئي�س املجل�س ونائبيه و�أمني ال�رس ،على
�أ�سا�س �أن الدورة العادية انتهت .بينما ت�رص حركة حما�س على ا�ستمرار هيئة مكتب
املجل�س على �أ�سا�س �أن الهيئة تبقى قائمة �إىل حني انتخاب هيئة جديدة ،كما جرى عليه
العرف يف املجل�س الأول طوال ع�رش �سنوات.
وهكذا� ،أ�صاب االنق�سام املجل�س الت�رشيعي يف ال�صميم ،فقد انعك�ست نتائج
االنق�سام� ،سيا�سيا ً وجغرافياً ،على املجل�س ب�شكل مبا�رش ،وتبلورت حالة جديدة
وفريدة للمجل�س ،بحيث �رشع �أع�ضاء املجل�س من كتلة التغيري والإ�صالح التابعة حلركة
حما�س ،واملوجودون يف قطاع غزة فقط ،بعقد اجتماعات متوا�صلة برئا�سة النائب الأول
لرئي�س املجل�س الدكتور �أحمد بحر ،وذلك بعد احل�صول على  35توكيالً من �أع�ضاء
الكتلة يف ال�ضفة الغربية ،مما يوفر الن�صاب القانوين لعقد اجلل�سات .وعلى الرغم من
�أن حركة حما�س �أعدت مذكرة قانونية وا�ستعانت بخرباء قانونيني حول د�ستورية
هذه التوكيالت� ،إال �أن الكتل الأخرى ،م�ستعينة بخرباء قانونيني �آخرين ،ترف�ض هذه
التوكيالت وتع ُّدها غري د�ستورية.39
 39لالطالع على الآراء القانونية ب�ش�أن التوكيالت انظر :ح�سني �أبو هنود و�سامي جبارين ،مدى قانونية
توكيالت النواب الأ�رسى زمال�ؤهم يف كتلة التغيري والإ�صالح يف ال�ش�ؤون املت�صلة بالعمل الربملاين،
�سل�سلة العملية الت�رشيعية (رام اهلل :املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية،)2008 ،
�ص .31-4
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يف املقابل� ،ش ّكل �أع�ضاء املجل�س من الكتل الأخرى ،من ال�ضفة والقطاع ،ما �سموه
“هيئة الكتل الربملانية” ،و“اللجان الربملانية” ،و“جمموعات العمل” ،و�أخذت جتتمع يف
رام اهلل ،م�ستبعدة كافة الأع�ضاء من كتلة حما�س .وهكذا ،مل يعد املجل�س الت�رشيعي بعد
االنق�سام جمل�سا ً موحداً ،و�إمنا �أ�صبح يعاين ازدواجية غريبة ،وال يعرتف ك ّل طرف فيها
مبا ي�صدر عن الطرف الآخر من قرارات وتو�صيات وقوانني.
بهذه ال�صيغة ،يالحظ �أن كافة �أع�ضاء املجل�س ميار�سون دورا ً ما يف ال�ضفة والقطاع،
عرب جل�سات �أو جلان ،با�ستثناء نواب حركة حما�س يف ال�ضفة الغربية ،حيث لي�س لديهم
�أيّ �إطار متثيلي يجمعهم �سوى الكتلة الربملانية ،لدرجة �أن موظفي املجل�س الت�رشيعي
يف رام اهلل منعوا بالقوة نواب حركة حما�س من عقد جل�سة دعا �إليها رئي�س املجل�س عزيز
دويك بعد الإفراج عنه من �سجون االحتالل ،بحجة �أن والية رئي�س املجل�س انتهت.40

 .3الدور الت�رشيعي:
وا�صل الطرفان �إقرار القوانني و�إ�صدارها ون�رشها يف ال�صحيفة الر�سمية ،م�ستندا ً
ك ّل منهما �إىل ن�صو�ص د�ستورية يف القانون الأ�سا�سي ،ويف الوقت نف�سه راف�ضا ً ما
ي�صدر عن الطرف الآخر .ومن امللفت �أن ال�صحيفة الر�سمية التي ُتن�رش فيها القوانني
حتمل اال�سم نف�سه “الوقائع الفل�سطينية” ،بالرغم من االختالف الكبري بينهما.

املجل�س الت�رشيعي يف غزة ي�ستلم م�شاريع القوانني ويناق�شها ويقرها بالقراءات
الأوىل والثانية ورمبا الثالثة ،ثم يحيلها �إىل رئي�س ال�سلطة الوطنية ،باملرا�سلة طبعا ً
النقطاع التوا�صل بينهما .ونظرا ً لأن الرئا�سة الفل�سطينية ال تعرتف بكل ذلك ،فهي
تهمل هذه القوانني وال ترد على مرا�سالت الت�رشيعي ،وبالتايل ي�ستند املجل�س �إىل
املادة رقم  41من القانون الأ�سا�سي التي تع ُّد القانون م�صدرا ً �إذا مل ي�صادق عليه رئي�س
ال�سلطة الوطنية ومل يرد على املجل�س الت�رشيعي خالل ثالثني يوماً .بهذه الآلية �أ�صدر
املجل�س الت�رشيعي  22قانونا ً منذ  2006وحتى  ،2010تتناول ق�ضايا مالية وق�ضائية
ووطنية و�أحوال �شخ�صية وغريها.41
 40القد�س العربي.2010/3/2 ،
	41املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني� ،أربع �سنوات من العطاء رغم احل�صار (غزة :املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني،
� ،)2010ص .67
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�أما يف ال�ضفة الغربية ،فيوا�صل رئي�س ال�سلطة الوطنية ،حممود عبا�س� ،إ�صدار
القوانني ب�صيغة “قرار بقانون” ،م�ستندا ً �إىل املادة  43من القانون الأ�سا�سي ،التي
متنح الرئي�س حقّ �إ�صدار القوانني يف حاالت ال�رضورة التي ال حتتمل الت�أخري ،ويف
غري �أدوار انعقاد املجل�س الت�رشيعي .وبالرغم من وجود ر�أي د�ستوري يعار�ض
هذا الإجراء انطالقا ً من انتفاء وجود حالة ال�رضورة التي ال حتتمل الت�أخري� ،إال �أن
الرئي�س ،وبدعم من كتلة فتح ،ما زال ي�ستخدم هذه الآلية ،حتى بلغ عدد القرارات
بقانون ،التي �أ�صدرها الرئي�س حتى منت�صف �سنة  ،2013زهاء  .4276بهذه ال�صورة،
انتقلت �سلطة الت�رشيع �إىل الرئي�س عرب املرا�سيم الرئا�سية والقرارات بقانون ،والتي
تتطلب موافقة املجل�س الت�رشيعي يف �أول جل�سة يعقدها ،وهو الأمر الذي ال يبدو
ممكنا ً يف الأفق القريب.43
وهكذا� ،أ�صبح الو�ضع الت�رشيعي الفل�سطيني �شائكاً ،تتداخل فيه التربيرات
القانونية باملواقف ال�سيا�سية ،الأمر الذي دعا الكثري من املراكز احلقوقية وامل�ؤ�س�سات
الأهلية �إىل املطالبة بوقف �إ�صدار الت�رشيعات يف ظ ّل االنق�سام ،و�إعادة النظر فيما ّ
مت من
هذه الت�رشيعات لت�صويب الو�ضع القانوين الفل�سطيني ،وحتى ال ت�سهم هذه الآليات
الت�رشيعية قي تكري�س االنق�سام و�إطالة �أمده.44
ولكن للإن�صاف ،وكما هو وا�ضح مما يجري على �أر�ض الواقع ،ف�إن القوانني التي
ت�صدر يف غزة ،يتم عر�ضها ومناق�شتها يف املجل�س الت�رشيعي ومتر بالإجراءات املعروفة،
على �أ�سا�س م�صادقة الرئي�س عليها بعد ثالثني يوما ً من �إحالتها �إليه� .أما القوانني التي
ت�صدر يف ال�ضفة الغربية فال تتم مناق�شتها يف املجل�س الت�رشيعي ،و�إمنا ي�صدرها الرئي�س
مبا�رشة ب�صيغة قرار بقانون.

 42معني الربغوثي ومازن نور الدين ،دور املجل�س الت�رشيعي يف مكافحة الف�ساد :هيئة الكتل والقوائم وجمموعات
العمل الربملانية� ،سل�سلة تقارير رقم � ،64أمان ،رام اهلل� ،2013 ،ص  ،12-9انظر:
http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/1548.html
 43لالطالع على الآراء القانونية ب�ش�أن القرارات بقانون انظر :طارق طوقان ،القرارات بقوانني ال�صادرة عن
الرئي�س وفقا ً حلاالت ال�رضورة� ،سل�سلة العملية الت�رشيعية (رام اهلل :املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار
العاملي والدميقراطية� ،)2008 ،ص .52-32
	44املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،ورقة موقف :املركز يتحفظ على كل الت�رشيعات ال�صادرة يف ظل االنق�سام،
 ،2009/6/23انظرwww.pchrgaza.org/arabic/documents :

257

ال�سلطة الفل�سطينية

 .4الدور الرقابي:
اختلطت الأمور ب�سبب وجود حكومتني و�إطارين للمجل�س الت�رشيعي ،واقت�رص
الأمر على دور رقابي لأع�ضاء املجل�س من حركة حما�س يف غزة على حكومة غزة،
ورقابة �أع�ضاء الكتل الأخرى يف ال�ضفة على حكومة ال�ضفة ،لأن غري ذلك مل يعد
ممكنا ً ب�سبب عدم اعرتاف ك ّل طرف بحكومة الطرف الآخر ،وبالتايل لن ميار�س
دورا ً رقابيا ً عليها .ومن هنا ،مل تعد الرقابة جدية ،و�إمنا يغلب عليها طابع الإجراءات
العادية فقط.
ففيما يتعلق بت�شكيل احلكومات �أو �إجراء التعديل الوزاري ،ف�إن ذلك يتم يف ال�ضفة
الغربية عن طريق املر�سوم الرئا�سي فقط ،دون عر�ضه على املجل�س الت�رشيعي ،مما
يعني �سلب �صالحيات املجل�س وحتويل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �إىل نظام رئا�سي
ب�سبب تغييب دور املجل�س الت�رشيعي وعدم عر�ض الت�شكيل الوزاري عليه .بينما يتم يف
قطاع غزة عن طريق منح الثقة من قبل املجل�س الت�رشيعي املوجود يف غزة ،كما ح�صل
ب�ش�أن التعديل الوزاري يف �آذار /مار�س  2011الذي �شمل �سبعة وزراء ،45والتعديل
الوزاري الأخري يف �آب� /أغ�سط�س  2012الذي �شمل �سبعة وزراء �أي�ضا ً.46
ي�شمل هذا الأمر �أي�ضا ً ا�ستمرار التعيينات يف املنا�صب العليا التي تتطلب موافقة
املجل�س الت�رشيعي عليها ،حيث تتم هذه التعيينات يف ال�ضفة الغربية مبرا�سيم رئا�سية
فقط ومل تعر�ض على املجل�س الت�رشيعي ،مثل تعيني رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد رفيق
النت�شة ،ورئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية حممود �أبو الرب ومن بعده �سمري
�أبو زنيد� .أما يف قطاع غزة ،فيتم ذلك بعد م�صادقة املجل�س الت�رشيعي يف غزة ،مثل
امل�صادقة على تعيني النائب العام �إ�سماعيل جرب ،ورئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية
�إ�سماعيل حمفوظ.47
وفيما يتعلق باملوازنة العامة ،ت�ضع حكومة ال�ضفة الغربية املوازنة ال�سنوية وترفعها
�إىل الرئي�س الذي يقرها مبر�سوم رئا�سي دون عر�ضها على املجل�س الت�رشيعي،
 45القد�س العربي.2011/3/10 ،
 46القد�س.2012/9/2 ،
 47فل�سطني.2012/10/10 ،
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لدرجة �أن هيئة الكتل الربملانية دعت الرئي�س �إىل عدم اعتماد املوازنة لهذه ال�سنة
( ،)2013والتي تبلغ  3.8مليار دوالر ،ب�سبب عدم عر�ضها عليها� ،إال �أن ذلك مل يكن له
� ّأي ت�أثري ،ومتت امل�صادقة على املوازنة ب�صورة طبيعية.48
�أما يف غزة ،ف�إن احلكومة ،وهي حكومة حما�س ،فتعر�ض موازنتها ال�سنوية على
املجل�س الت�رشيعي املوجود يف غزة ،وحت�صل على م�صادقته بعد نقا�شات هادئة ،كما
ح�صل ب�ش�أن موازنة �سنة  2013التي تبلغ  900مليون دوالر فقط.49
ويف ظ ّل الدور الرقابي “الهادئ” ،لي�س من ال�سهل العثور على ملفات مهمة تتعلق
با�ستخدام �أدوات الرقابة من قبل “طريف املجل�س” يف ال�ضفة والقطاع ،ومقيا�س مدى
ت�أثريها على �أداء احلكومة.
ففي ال�ضفة الغربية مثالً� ،شكلت جلان العمل جلنة برملانية لتق�صي احلقائق حول
ف�ساد مايل و�إداري يف القطاع ال�صحي .وبعد التحقيق طالبت اللجنة ب�إقالة وزير ال�صحة
ورئي�س املجل�س الطبي� ،إال �أن الوزير رف�ض القرار على �أ�سا�س �أن اللجنة غري قانونية وال
متثل املجل�س ،وانتهى الأمر دون �شيء.50
�ست جلان ،والتي ّ
مت ت�شكيلها
ولهذا ،ترى التقارير القانونية �أن جلان العمل ،وعددها ّ
يف ال�ضفة الغربية ،مل حتقق يف انتهاكات حقوق الإن�سان ،ومل متار�س دورها املطلوب
على الرغم من حدوث انتهاكات عديدة حلقوق الإن�سان ،مثل احلق يف احلياة ،وال�سالمة
اجل�سدية ،والتعر�ض للتعذيب ،و�سوء املعاملة ،واحلرمان التع�سفي من احلرية على
خلفية االنتماء ال�سيا�سي ،والف�صل من الوظيفة العمومية ،واالعتداء على احلريات
الإعالمية ،والت�ضييق على احلقوق الأ�سا�سية كاحلق يف تكوين اجلمعيات ،واحلق يف
التنقل والتجمع ال�سلمي.51

 48احلياة اجلديدة.2013/3/29 ،
 49احلياة.2013/1/1 ،
 50احلياة اجلديدة.2011/6/10 ،
	51الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (ديوان املظامل) ،التقرير ال�سنوي الثامن ع�رش لعام ( 2012رام اهلل:
ديوان املظامل� ،)2013 ،ص .191-190
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�أما يف قطاع غزة ،فقد ّ
مت ا�ستجواب وزير االقت�صاد حول �إ�رضاب املخابز يف غزة.52
وا�ستجواب وزير الداخلية حول تكرار وفاة موقوفني يف �أثناء التحقيق معهم .53ومن
املالحظ �أنه بعد �إجابات الوزراء انتهى مفعول اال�ستجواب بهدوء.
ويف �سياق �سحب ال�صالحيات من املجل�س الت�رشيعي ،ال ب�أ�س من الإ�شارة �إىل
مو�ضوع اخلالف بني الرئي�س حممود عبا�س وحممد دحالن ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي
والقيادي يف حركة فتح ،حيث تطور هذا اخلالف لدرجة نزع احل�صانة الربملانية
عن دحالن .وبعيدا ً عن �أ�سباب هذا النزاع وتطوراته ،فقد ثار جدل قانوين حول نزع
احل�صانة الربملانية عن �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي ،وخل�ص هذا اجلدل النائب الثاين
لرئي�س املجل�س ح�سن خري�شة الذي �أ�شار �إىل �أن مر�سوم الرئي�س غري قانوين ،لأن نزع
احل�صانة يحتاج �إىل �إجراءات ينظمها القانون الأ�سا�سي والنظام الداخلي للمجل�س ،وهي
تتم بني النيابة العامة واملجل�س نف�سه ،وهو فقط �صاحب القرار يف هذا ال�ش�أن ولي�س لأحد
غريه � ّأي �صالحيات يف ذلك.54
يت�ضح مما �سبق �أنه من ال�صعب احلديث عن �أداء املجل�س الت�رشيعي الثاين ك�سلطة
ت�رشيعية قائمة بذاتها .فقد تعر�ض املجل�س النق�سام �سيا�سي و�إداري عميق ،وواجه
حتديات داخلية وخارجية ج�سيمة ،واختلطت فيه التجاذبات ال�سيا�سية والن�صو�ص
القانونية .ويف ظ ّل هذا املجل�س غاب الت�رشيع املوحد و ُغيّبت الرقابة احلقيقية .تعر�ض
املجل�س الت�رشيعي الثاين لهجمة �إ�رسائيلية غيّبت ثلث �أع�ضائه يف ال�سجون ،وواجه
ح�صارا ً دوليا ً حرمه من مكانته بني برملانات العامل .ويف ظ ّل هذا الو�ضع غالت ال�سلطة
التنفيذية يف �صالحياتها الت�رشيعية على ح�ساب املجل�س الت�رشيعي ،وجتمعت
ال�صالحيات الت�رشيعية والتنفيذية بيد رئي�س ال�سلطة الوطنية.
لي�س من ال�سهل البحث عن جناحات للمجل�س الثاين يف �سنة واحدة من عدم اال�ستقرار
ويف �سنوات تالية من التعطيل الكامل .ويف الوقت نف�سه ،لي�س من املو�ضوعي �أن
ينح�رص احلديث عن الف�شل ،لأن املجل�س مل ي�أخذ فر�صته ،ولأن التحديات الفل�سطينية
 52الد�ستور.2008/3/28 ،
 53الد�ستور.2008/7/4 ،
 54احلياة اجلديدة.2012/1/16 ،
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والإ�رسائيلية التي م ّر بها ،كانت �أكرب من املواجهة .ولذا ف�إن احلديث عن جتربة املجل�س
الت�رشيعي الثاين ينبغي �أن يكون �أقرب �إىل احلديث عن امل�سرية الفل�سطينية ال�سيا�سية
املرتبكة ،ولي�س �إىل التجربة الربملانية والن�صو�ص القانونية.

خال�صة:
تناول هذا الف�صل م�سرية ال�سلطة الت�رشيعية الفل�سطينية التي ميثلها املجل�س
الت�رشيعي .لقد كان وا�ضحا ً �أن هذه امل�سرية مل جت�سد �سلطة ت�رشيعية ذات مكانة را�سخة
يف نظام �سيا�سي وليد .كما كان وا�ضحا ً �أن هذه امل�سرية التي متتد � 18سنة كانت متعرثة.
ذلك �أن حم�صلة العمل الربملاين على مدى � 18سنة مل تكن كافية ،ال على �صعيد الت�رشيع،
وال الرقابة ،وال التحول الدميوقراطي ،وال التحرر الوطني.
بالت�أكيد مل تكن التجربة كلها ف�شالً ،و�إمنا حققت بع�ض النجاح املتوا�ضع على �صعيد
الت�رشيع والبناء امل�ؤ�س�سي� ،إال �أن املح�صلة النهائية بعد � 18سنة مل تكن مر�ضية لل�شعب
الفل�سطيني عن ال�سلطة الت�رشيعية املن�شودة ،ف�ضالً عن الكيان الذي ين�شده ال�شعب
الفل�سطيني ،وهو الدولة امل�ستقلة والنظام الدميوقراطي.
وبالت�أكيد مل ي�صل املجل�س الت�رشيعي وحده �إىل هذه النتيجة ،و�إمنا قد تكون ال�سلطة
الفل�سطينية برمتها ،دخلت مرحلة املجهول بعد حالة الف�شل والرتاجع واالنق�سام،
التي مل تقت�رص على ال�سلطة الت�رشيعية ،و�إمنا طالت ال�سلطات الأخرى ،والف�صائل،
وامل�ؤ�س�سات ،واجلهاز املدين ،والأجهزة الأمنية ،وحتى منظمة التحرير التي كانت
ت�ستدعي م�ؤ�س�ساتها حينا ً و ُتغيب �أحياناً.
وبالت�أكيد ال يتحمل املجل�س الت�رشيعي وحده م�س�ؤولية ما جرى ،و�إمنا كانت
امل�س�ؤولية متعددة يتحمل ك ّل طرف فيها جانبا ً منها .فال �ش ّك �أن هناك �أ�سباب خارجة
عن �إرادة املجل�س الت�رشيعي نف�سه ،ك�سيا�سات االحتالل الإ�رسائيلي وخ�صو�صا ً جتاه
املجل�س الت�رشيعي الثاين .ولكن هناك �أ�سبابا ً �صنعتها التجربة احلديثة لل�سلطة ،وتداخل
فيها العمل الوطني بالبناء الدميوقراطي .كما �أن هناك عوامل ورثتها ال�سلطة من
مرحلة الثورة التي مل يكن يحكمها قانون داخلي ،كا�ستهتار ال�سلطة التنفيذية باملجل�س
الت�رشيعي .وبالت�أكيد يعود هذا التعرث لأ�سباب تتعلق بالعقلية احلزبية التي ،يف حلظة ما،
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ُتغلّب امل�صلحة احلزبية على امل�صلحة الوطنية ،وتتخلى فيها عن ك ّل مبادئ الدميوقراطية
كالتداول ال�سلمي لل�سلطة ودورية االنتخابات وغريها.
مل ميثل املجل�س الت�رشيعي يف � 18سنة �سلطة ت�رشيعية متكاملة .ففي ال�سنوات الع�رش
الأوىل عك�س املجل�س برملان احلزب الواحد ،الذي ميثل �أع�ضا�ؤه اجلبهة الأمامية التي
حت�صد النجاح ،وهو متوا�ضع ،بينما تتحمل الف�شل ،وهو كبري .ويف ال�سنوات التالية
حتولت ال�سلطة الت�رشيعية �إىل “ثكنة �سيا�سية”ّ ،
عطلت فيها املعار�ضة دور الأغلبية،
وت�صاعد فيها اال�صطفاف احلزبي ،حتى حتول الرتا�شق ال�سيا�سي �إىل مواجهة دامية ،ثم
انق�سام م�ؤمل طال ك ّل �شيء ،مبا يف ذلك ال�سلطة الت�رشيعية التي انق�سمت فيها امل�ؤ�س�سة
بناء على اجلغرافيا ،و�أ�صبح من ال�صعب فيها فرز النجاح عن الف�شل.
�إن كان لهذا الف�صل من الكتاب �أن يقدم تو�صية ،فلي�س �أف�ضل من تو�صية حول
تر�سيخ البناء الداخلي من �أجل حتقيق التحرر الوطني� .أي ال ب ّد من م�صاحلة وطنية
حقيقية تت�ضمن قرارات م�ؤملة .وحتى ال ي�صبح احلديث عن امل�صاحلة الوطنية جمرد
�شعار ت�ستهلكه الأحداث والأيام ،فال ب ّد للف�صائل الفل�سطينية من وقفة مراجعة
وحما�سبة للذات ،ت�شمل املوقف الوطني املتعلق بالثوابت والتحرير ودحر االحتالل
و�إقامة الدولة ،وت�شمل �أي�ضا ً البناء الداخلي املتعلق ب�سيادة القانون وبناء امل�ؤ�س�سات،
والتداول ال�سلمي لل�سلطة واحرتام نتائج االنتخابات� .أي ال ب ّد من عودة ال�رشعية
االنتخابية ،وملّ �شمل املجل�س الت�رشيعي ،وت�شكيل حكومة واحدة تعك�س تطبيقا ً فعليا ً
لنتائج االنتخابات .وال ب ّد بعدها من توجيه البو�صلة نحو التحدي الكبري وهو� :إنهاء
االحتالل وحترير الوطن.

262

