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عدد خاص

إشكاليات ومعوقات انتقال 
السلطة بعد انتخابات 2006

خالل طاولة مستديرة نظمتها »آفاق برملانية«

دعوات لتغيير النظام السياسي إلى نظام برملاني 
صفحـ 8 ـة

إلى أين وصل برنامج اإلصالح؟
»اإلص���اح«  برنامج  ب��دأ   ،2002 ال��ع��ام  نهاية  ف��ي 
حينه  ف��ي  وأع����دت  الفلسطينية.   ال��وط��ن��ي��ة  للسلطة 
خ��ط��ة امل���ائ���ة ي����وم ال��ش��ه��ي��رة.  ك����ان ذل����ك ف���ي ظ���روف 
خاصة وبضغط خارجي، كان الهدف منه نزع بعض 
ال��ص��اح��ي��ات امل��وج��ودة ل��دى ال��رئ��ي��س ال��راح��ل ياسر 

عرفات.
ال شك أن مطلب اإلصاح هو مطلب شعبي وطني، 
ولكن ما هو املقصود بهذا؟ وماذا مَتّ منه منذ ذلك احلني 
خال  احلكومة  ج��ه��ود  أن  أي��ض��اً  ش��ك  وال  اآلن؟  حتى 
جانب.   من  أكثر  في  أثمرت  املاضية  األرب��ع  السنوات 
ولكن هناك جوانب أخرى مهملة ألسباب غير واضحة.
توجد على األقل ثاثة جوانب في مسعى اإلصاح 
ما زالت مهملة، أو أنها غير مكتملة بعد: اجلهاز اإلداري 
احلكومي باختاف دوائره ومكاتبه؛ أي بيروقراطية 
الدولة، اجلهاز القضائي، العاقة بني منظمة التحرير 

والسلطة الفلسطينية.
وق���د أث��ي��رت ق��ض��اي��ا ع���دة ب���رزت م���ؤخ���راً، بعضها 
في  ال��ع��ام  بالوضع  تتعلق  ال��ع��ام،  النائب  إل��ى  أح��ي��ل 
اجلهاز احلكومي.  وهنا يجب عدم التعميم، ولكن من 
لها  ال���وزارات  بعض  في  »شللية«  توجد  أنه  الواضح 
مصالح تسعى إلى تعزيزها، األمر الذي يخرج أحياناً 
القانون.  وعلى ما يظهر، لم توِل احلكومة  عن نطاق 
احلكومي  اإلداري  اجل��ه��از  إلص���اح  الكافي  االه��ت��م��ام 
إل��ى إص���اح، م��ن حكم  ف��ي تلك اجل��وان��ب التي حتتاج 
الصاحيات، وعدم  املؤسسات، ووضوح  في  القانون 
لاحتكام  مرجعية  ووج��ود  الوظائف،  وصف  تداخل 
إليها في حال حصول تنازع داخلي حول بعض هذه 

األدوار.
هذه  مثل  ف��ي  الفصل  احلكم  ه��و  ال��ق��ان��ون  أن  ومب��ا 
وتقوية  لتعزيز  ج��ادة  بنظرة  االل��ت��ف��ات  ف��إن  األم���ور، 
ت��ق��ومي ف��ي اجل��ه��از القضائي  وإص���اح م��ا يحتاج م��ن 
أمر حيوي.  وهو أيضاً، على ما يظهر، لم يوضع فيه 
التي  الرغم من احمل��اوالت احلميدة  الكافي على  اجلهد 

متت حتى اآلن.
ال��س��ل��ط��ة ومنظمة  ب���ني  ال��ع��اق��ة  ب��خ��ص��وص  أم����ا 
ال��ت��ح��ري��ر، ف��ه��و أم����ر م���ط���روق م��ن��ذ م�����دة، وال��ق��ض��اي��ا 
منظمة  اختزال  ج��رى  أوسلو،  فترة  فخال  معروفة.  
التحرير الفلسطينية ودمجها إلى قدر كبير مع السلطة 
الفلسطينية.  وقد جنم عن هذا مترد بني الفلسطينيني 
على هذه احلالة، وبخاصة في اخلارج وفي الشتات، 
بدليل الدعوة التي متأل »اإلنترنت« للتسجيل لغرض 

االنتخابات ملجلس وطني جديد غير احلالي.
ال داعي لانتظار لتفاقم الشعور بوجود أزمة.  وال 
إلى  تسعى  بناءة  غير  حركة  لظهور  لانتظار  داع��ي 
تأسيس مجلس جديد يشق وحدة الشعب الفلسطيني.  

هذا ما هو في األفق، إن لم يجِر تدارك األمر.
اجلدي  االلتفات  اإلص��اح  برنامج  على  يجب  ل��ذا، 
بتوسيع  االكتفاء  يتم  ال  وأن  القضايا،  ه��ذه  ملعاجلة 
حتت  الذاتي  االكتفاء  لغرض  الضرائب  جباية  نطاق 
املباشرة  بالضرائب  مثقل  العادي  فاملواطن  االحتال! 
وغير املباشرة، التي كادت تصل، مؤخراً، إلى مدخراته 
هزيل  بديل  أص��ًا  هي  التي  اخلدمة،  نهاية  مكافأة  من 
احل��ال  ه��و  كما  التقاعد  مخصصات  أي  التقاعد؛  ع��ن 
مثل  األهلية  فاملؤسسات  ال��ع��ام.   القطاع  موظفي  مع 
اجلامعات، واملؤسسات غير الربحية غير احلكومية، 
م��ا زال��ت محرومة م��ن��ه.  ه��ذا أي��ض��اً ج��زء م��ن برنامج 

اإلصاح.  فمتى يتم االلتفات اجلدي إليه؟
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يتبع

فايز أبو عون

بعد تنصيب املجلس التشريعي اجلديد في الثامن 
الرئيس  أل��ق��ى  ال��ع��ام 2006،  م��ن ش��ه��ر ش��ب��اط  ع��ش��ر 
عليه  نص  ما  حسب  االفتتاحي،  بيانه  عباس  محمود 
التي   ،)52( امل��ادة  في  “الدستور”  األساسي  القانون 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  “يفتتح  تقول 
ال������دورة ال���ع���ادي���ة األول�����ى ل��ل��م��ج��ل��س، وي��ل��ق��ي ب��ي��ان��ه 

االفتتاحي”.
وب���ع���د ش����رح ال���رئ���ي���س ف���ي ه����ذا ال���ب���ي���ان رؤي��ت��ه 
البرملانية  “حماس”  كتلة  ف��ي��ه  وك��ل��ف  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
احلكومة  تشكيل  امل��ج��ل��س-  ف��ي  األكبر”  -”الكتلة 
تشريعي  مجلس  الفلسطينيني  لدى  أصبح  اجلديدة، 
من  يتشكل  كونه  سابقه،  عن  جوهرياً  يختلف  جديد 
قوى وشخصيات تتمثل فيه للمرة األولى )وبخاصة 
واجلبهتني الشعبية والدميقراطية،  حركة “حماس”، 

واملبادرة الوطنية، وحزب الشعب(.
أحمد  د.  طلب   ،2007 ال��ع��ام  م��ن  آذار  شهر  وف��ي 
التشريعي،  امل��ج��ل��س  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  ب��ح��ر، 
للمجلس  األول���ى  ال���دورة  متديد  عباس  الرئيس  م��ن 
التشريعي 4 أشهر إضافية، فوافق الرئيس على ذلك 
على الرغم من اخلاف بني »حماس« و«فتح« في تلك 
للمجلس  األول��ى  ال��دورة  بالفعل متديد  الفترة.  ومت 
آذار  من  السابع  في  انتهائها  من  فبدالً  التشريعي، 
2007، انتهت في السابع من متوز 2007، ولكن قبل 
الوصول لهذا االستحقاق، أي في اخلامس عشر من 
على  العسكرية  بالقوة  »حماس«  سيطرت  حزيران، 
السلطات  على  أي  غ��زة،  قطاع  في  الوطنية  السلطة 
آن  ف��ي  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  ال��ث��اث 
واحد، ما أسهم في تعطيل احلياة البرملانية في شقي 

الوطن.
الرئيس  الرغم من هذا االنقسام، أصدر  ولكن على 
عباس بتاريخ 2007/7/5 مرسوماً رئاسياً دعا فيه 
لانعقاد  املجلس  لدعوة  التشريعي  املجلس  رئاسة 
الثانية لسنة 2007 يوم األربعاء  العادية  في دورته 
املوافق 2007/7/11، األمر الذي واجهه بحر وكتلة 
التجاوب  م��ن  ف��ب��دالً  ب��ال��رف��ض،  البرملانية  »ح��م��اس« 
م��ع دع���وة ال��رئ��ي��س الف��ت��ت��اح ال����دورة ال��ع��ادي��ة األول��ى 
نص  م��ا  حسب  االفتتاحي،  بيانه  وإلقائه  للمجلس، 
امل��ادة  في  التشريعي  للمجلس  الداخلي  النظام  عليه 
“إّن  فيها  ق��ال  ل��ه،  م��ض��ادة  رس��ال��ة  بحر  وج��ه   ،)16(
امل��رس��وم ال��رئ��اس��ي ق��د ج��اء خالياً مت��ام��اً م��ن أّي نص 
الداخلي  النظام  وف��ي  امل��ع��دل،  األس��اس��ي  القانون  ف��ي 
الصاحيات  مصدر  ُي��ب��نّي  ال��ذي  التشريعي  للمجلس 

القانونية”.
بالتراجع  السلطة  رئيس  حينه،  في  بحر،  وطالب 
فوراً عن هذا املرسوم الرئاسي، ووضع حّد ملا سّماها 
ال��دس��ت��وري  ال��ن��ظ��ام  ف���ي  احل���اص���ل  االن��ه��ي��ار  “حالة 
م��واد  جميع  أن  ع��ل��ى  ت��أك��ي��ده  م��ج��دداً  الفلسطيني”، 
وتعدياته،   2003 للعام  امل��ع��دل  األس��اس��ي  القانون 
التشريعي،  للمجلس  الداخلي  النظام  م��واد  وجميع 
دع��وة  توجيه  ُتخّوله  صاحيٍة  أّي  الرئيس  متنح  ال 
العادية  دورت��ه  في  لانعقاد  التشريعي  املجلس  إل��ى 
السنوية الثانية بتاريخ 2007/7/11 على اإلطاق.

وأشار إلى أنه ال وجود ألّي فراغ برملاني في عمل 
التشريعي  املجلس  رئاسة  تسلّمت  أن  بعد  املجلس، 
طلباً خطياً موقعاً من ربع عدد أعضاء املجلس النعقاد 
دورة غير عادية للمجلس التشريعي حسب ما نصت 

عليه املادة )16( من النظام الداخلي للمجلس، ما يؤكد 
ُمنعقدًة  تكون  للمجلس  العادية  غير  ال��دورة  ه��ذه  أن 
ُحكماً، أّي بقوة القانون، وفي املكان والزمان احملددين 
وذلك  التشريعي،  املجلس  أعضاء  عدد  ربع  طلب  في 
امل��ادة  ن��ص  أح��ك��ام  وب��ق��وة  ت��اري��خ 2007/7/5،  منذ 

)16( من النظام الداخلي للمجلس.
وبناًء على ما سبق ذك��ره، مت جتميد عمل املجلس 
بعد انقسامه على نفسه، واصطفاف كتلتيه الكبيرتني 
من “فتح” و”حماس” ضمن استقطاب االنقسام، حيث 
أصبحتا جزءاً من املشكلة بدالً من احلل، وأصبحت كتلة 
التغيير واإلصاح البرملانية “حماس” تعقد جلساتها 
في غزة دون غيرها، بعد إعانها عن اكتمال النصاب 
القانوني للجلسة بوجود من حضر منهم، سواء أكانوا 
كتلة  تعقد  وباملقابل  أق��ل،  أو  بقليل  أكثر  أم  نائباً   30
“فتح” في الضفة، وبعض اللجان البرملانية، جلسات 
قانونية  جلساتهما  أن  يعتبران  واجلانبان  أحياناً، 
ودستورية حسب تفسير كل منهما للقانون األساسي 

والنظام الداخلي.
وفي ظل هذا اخلاف، ظلت تطرح أسئلة من قبيل: 
لصالح من يبقى املجلس معطاً في الضفة والقطاع 
والتشريع؟  الرقابة  في  به  املنوط  ب��دوره  يقوم  وال 
هو  هل  املجلس؛  تعطيل  عن  األول  املسؤول  هو  ومن 
الرئيس الذي لم يدعُّ منذ ثاث سنوات الفتتاح دورة 
برملانية جديدة، أم كتلة “حماس” البرملانية التي لم 
الرئاسي  مرسومه  في  لها  الرئيس  لدعوة  تستجب 
املمكن  م��ن  وه���ل  2007/7/11؟  ف��ي  جلسة  لعقد 
الرئيس  صاحيات  من  يحد  بحيث  الدستور  تعديل 
في الدعوة لعقد اجللسة األولى للمجلس؟ وهل ميكن 
القانون،  ق��رارات بقوة  األخذ مبا أصدره الرئيس من 
من قوانني خال فترة  “حماس”  ومبا أصدرته كتلة 

االنقسام أم ال؟
ك��ل ه���ذه األس��ئ��ل��ة وغ��ي��ره��ا ب��ح��اج��ة إل���ى أج��وب��ة 
الرئيس  صاحيات  بشأن  السيما  وواف��ي��ة،  شافية 
ف����ي امل����ج����ال ال���ت���ش���ري���ع���ي، وق�����د وج��ه��ت��ه��ا »آف�����اق 
نواب  من  واالختصاص  الشأن  ألصحاب  برملانية« 
سياسيني  ومحللني  مختلفة،  برملانية  كتاً  ميثلون 
األزم��ة  طبيعة  على  كثب  ع��ن  للوقوف  وقانونيني 

القائمة وكيفية حلها.

خريشة: على الرئيس افتتاح الدورة األولى 
ويترك األمر بعدها للمجلس

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، ق���ال ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور حسن 
أدى  ال��ذي  امل���أزق  ه��ذا  مثل  م��ن  للخروج  إن��ه  خريشة، 
العمل  امل��دة، يجب  إلى تعطيل عمل املجلس طيلة هذه 
األساسي  ال��ق��ان��ون  ف��ي  تنص  التي  امل���ادة  تعديل  على 
ال��س��ل��ط��ة املطلقة،  ال��رئ��ي��س  »ال��دس��ت��ور« ع��ل��ى إع��ط��اء 
البرملانية  ال��دورة  الفتتاح  اجتماع  لعقد  الدعوة  وحق 

السنوية اجلديدة دون أية ضوابط لذلك.
ل�«آفاق برملانية«: يجب أن نكون  وأضاف خريشة 
للرئيس  أن ُيعطى  امل��س��أل��ة، وه��ي  ه��ذه  ف��ي  واض��ح��ني 
األولى  البرملانية  ال��دورة  بافتتاح  الدستور  في  احلق 
فقط للمجلس التشريعي، على أن ُيترك األمر فيما بعد 
هيئة  خ��ال  من  يدعو  كي  نفسه  التشريعي  للمجلس 
املتعاقبة، حتى ال  البرملانية  الدورات  رئاسته الفتتاح 
منحه  الذي  احلصري  احلق  بهذا  الرئيس  تفرد  يشكل 

إياه الدستور تدخاً في عمل السلطة التشريعية.
وتابع: إن ما يحدث اآلن من تعطيل لعمل املجلس 
أساسيني،  لسببني  طبيعية  نتيجة  ه��و  التشريعي، 
البرملانية  الكتل  وانحياز  احل��اص��ل،  االنقسام  أولهما 
طموحات  حساب  على  ألحزابها  املجلس  في  الكبيرة 
فيها  ثقتهم  وضعوا  الذين  ناخبيها  وآم��ال  وتطلعات 
رئيس  م��ن��ح  وثانيهما  االق���ت���راع؛  ص��ن��دوق  خ���ال  م��ن 
السلطة حق الدعوة لعقد اجتماع الفتتاح املدة النيابية 
تفرده،  لعدم  ض��واب��ط  وض��ع  دون  السنوية  وال���دورة 
وهو، بالتالي، لم يدُع لعقد دورة برملانية ولم يستخدم 

هذا احلق القانوني وفق الدستور.
دورة  لعقد  الرئيس  دع��وة  ع��دم  إن  خريشة:  وق��ال 
والنتخاب  االفتتاحي،  بيانه  إلل��ق��اء  ج��دي��دة  برملانية 
مرور  من  الرغم  على  التشريعي  املجلس  رئاسة  هيئة 
أكثر من أربع سنوات، وعدم استخدامه هذا احلق الذي 
منحه إياه القانون األساسي »الدستور«، يجعلنا نضع 
لهذا  استخدامه  ع��دم  ه��ل  ون��ت��س��اءل:  استفهام  ع��ام��ة 
احلق املقصود من ورائه تعطيل عمل املجلس والتفرد 
املصادقة  فقط  هو  صاحيته  من  التي  القوانني  بسن 
ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ح����االت ال���ط���وارئ وال����ض����رورة ال��ق��ص��وى 

واحلاجة إلى ذلك؟
القانون  املادة )41( من  الفقرة األولى من  أن  وبنينَّ 

رئيس  إن  قالت   ،2005 املعدل  الفلسطيني  األساسي 
إق���راره���ا من  ال��ق��وان��ني ب��ع��د  ال��وط��ن��ي��ة ي��ص��در  السلطة 
امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي خ���ال ث��اث��ني ي��وم��اً م��ن ت��اري��خ 
إلى املجلس خال األجل  أن يعيدها  إليه، وله  إحالتها 
وإال  اع��ت��راض��ه  وأس��ب��اب  مب��اح��ظ��ات��ه  مشفوعة  ذات���ه 
الرسمية.   اجلريدة  في  ف��وراً  وتنشر  مصدرة  اعتبرت 
كما ورد في الفقرة الثانية من املادة نفسها، إنه إذا رد 
املجلس  إلى  القانون  مشروع  الوطنية  السلطة  رئيس 
الفقرة  في  ال��واردة  والشروط  لألجل  وفقاً  التشريعي 
السابقة، تعاد مناقشته ثانية في املجلس التشريعي، 
قانوناً  اعتبر  أعضائه  ثلثي  بأغلبية  ثانية  أق��ره  ف��إذا 

وينشر فوراً في اجلريدة الرسمية.
للرئيس  األس��اس��ي  القانون  بإعطاء  يتعلق  وفيما 
احلق في إصدار القوانني أو القرارات بقوة القوانني، قال 
خريشة: إن املادة )43( من الباب الثالث في الدستور 
نصت  الضرورة«  حالة  في  القرارات  »إص��دار  بعنوان 
على أن لرئيس السلطة الوطنية في حاالت الضرورة 
املجلس  انعقاد  أدوار  غير  في  التأخير  حتتمل  ال  التي 
ويجب  القانون،  ق��وة  لها  ق���رارات  إص��دار  التشريعي، 
عرضها على املجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها 
بعد صدور هذه القرارات، وإال زال ما كان لها من قوة 

القانون.
وأضاف: إن املادة نفسها نصت أيضاً على »أنه إذا 
السابق  النحو  على  التشريعي  املجلس  على  عرضت 
ولم يقرها، زال ما يكون لها من قوة القانون«، وبالتالي 
فإن نص القانون واضح بأن منحه هذا احلق فقط إذا 
كانت هناك حاجة لذلك، وليس في كل وقت وحني كما 
أمام  مصراعيه  على  الباب  فتح  أنه  حيث  اآلن،  يحدث 
الوزراء لوضع قوانني سرعان ما  مستشاريه وبعض 
على  بخير  يبشر  ال  وه��ذا  عليها،  باملصادقة  هو  يقوم 

اإلطاق.
التي  وال���ق���رارات بقوانني  ال��ق��وان��ني  أن »ع���دد  وأك���د 
تعطل  منذ  أي  س��ن��وات،  أرب���ع  منذ  ال��رئ��ي��س  أص��دره��ا 
التي  ال��ق��وان��ني  م��ن  أك��ث��ر بكثير  ال��ت��ش��ري��ع��ي،  امل��ج��ل��س 
األمر  عمله،  خال  التشريعي  املجلس  وأصدرها  سنها 
الذي يتوجب عدم منح الرئيس احلق في سن القوانني 
وإص���داره���ا، ألن ذل���ك م��ن ع��م��ل واخ��ت��ص��اص املجلس 
التشريعي الذي يجب العمل على تفعيله وعدم تعطيله 

بأي حال من األحوال حتى في حاالت الطوارئ«.
ولفت خريشة إلى »عدم التزام الرئيس في كثير من 
له  القانون األساسي  التي يحددها  بالشروط  األحيان 
القرارات  من  العديد  أص��در  أنه  حيث   ،)43( امل��ادة  في 
دون عرضها على املجلس، كما أن بعضها، إن لم يكن 
وبالتالي  إلص��داره��ا،  ض���رورة  ه��ن��اك  تكن  ل��م  أغلبها، 
كان بإمكانه انتظار املجلس التشريعي حلني االنعقاد 
لعرضها عليه في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه 

القرارات«.
وأش���ار إل��ى »ب��ط��ان ه��ذه ال���ق���رارات ك��اف��ة، وزوال 
القانون في مثل هذه  القانون، ألن  لها من قوة  ما كان 

احلالة واضح، ويؤكد على ذلك«.

بحر: أي قرار له قوة القانون يصدر عن 
الرئيس إجراٌء غير دستوري

التشريعي  املجلس  لرئيس  الثاني  النائب  وك��ان 
أكد في وقت سابق بشكٍل واضٍح  أحمد بحر،  الدكتور 
عن  يصدر  القانون  قوة  له  ق��رار  أّي  أن  على  وصريٍح، 
إج��راٌء  هو  ك��ان،  شكل  وب��أّي  الوطنية،  السلطة  رئيس 

الرئيس دعا الفتتاح دورة برملانية، و«حماس« أنكرت عليه ذلك، فغيبت السلطة التشريعية

قة  صالحيات الرئيس في »التشريع« .. دعوات معلَّ
لتعديل الدستور ونظام »التشريعي« الداخلي بانتظار املصاحلة
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من   )43( امل���ادة  ن��ص  أح��ك��ام  ملخالفته  دس��ت��وري  غير 
ال��ق��ان��ون األس��اس��ي امل��ع��دل، ال��ت��ي ت��ؤك��د ع��ل��ى وج��وب 
ص���دور ال���ق���رارات ال��ت��ي ل��ه��ا ق���وة ال��ق��ان��ون ع��ن رئيس 
امل��ج��ل��س  ان��ع��ق��اد  أدوار  ف���ي غ��ي��ر  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة 
في  منعقٌد  املجلس  أن  اعتبار  على  وذل��ك  التشريعي، 
دورة غير عادية جرت حسب األصول وبقوة القانون، 

على حد قوله.
وأضاف: إّن استمرار الرئيس عباس في نهج ابتكار 
املزيد من الصاحيات اإلضافية له، إمنا ُيشّكل جتاوزاً 
مبوجب  احلصرية  ال��دس��ت��وري��ة  لصاحياته  خطيراً 
ال��ق��ان��ون  م��ن  امل��ادت��ني )38( و)63(  ن��ص��وص  أح��ك��ام 
األساسي املعدل، وخرقاً واضحاً وصريحاً ملبدأ سيادة 
ال��ق��ان��ون وال��ف��ص��ل ب��ني ال��س��ل��ط��ات ول��ل��م��ب��ادئ والقيم 
ومضمون  جلوهر  مخالفاً  وُيعّد  السامية،  الدستورية 
ال��ق��َس��م ال��دس��ت��وري ل��ه ب��اح��ت��رام ال��ن��ظ��ام ال��دس��ت��وري 
القانون  من   )35( امل��ادة  نص  ألحكام  طبقاً  والقانون 

األساسي املعدل واجب االحترام.
وأش������ار إل����ى أن م���ا ص����در ع���ن ال���رئ���ي���س ف���ي ه��ذا 
اخلصوص »ُيعد مخالفاً أيضاً لوثيقة الوفاق الوطني، 
ال��ت��ي أك���دت ف��ي بندها اخل��ام��س على وج���وب اح��ت��رام 
جميع ق��واع��د وأح��ك��ام ون��ص��وص ال��ق��ان��ون األس��اس��ي 

املعدل للسلطة الوطنية«.

نشوان: للرئيس ومجلس الوزراء صالحية نشر 
القوانني في »الوقائع«

مركز  رئيس  القانوني،  املختص  ب��نينَّ  جانبه،  م��ن 
كارم  احملامي  غزة،  في  العاملني  وحقوق  الدميقراطية 
القوانني  نشر  بصاحيات  يتعلق  فيما  أن��ه  ن��ش��وان، 
القانون  منح  فقد  »ال��وق��ائ��ع«،  الرسمية  اجل��ري��دة  ف��ي 
األس����اس����ي م��ث��ل ه����ذه ال��ص��اح��ي��ة ل��رئ��ي��س ال��س��ل��ط��ة 
أيضاً  منحها  كما  ال��ع��ادي��ة،  ال��ق��وان��ني  لنشر  الوطنية 
واللوائح  الثانوية  التشريعات  لنشر  ال��وزراء  ملجلس 
وإعانات احملاكم وغير ذلك مما أجازه القانون، مشيراً 
دي��وان  لتنظيم  ق��ان��ون  يوضع  ل��م  وإن  »حتى  أن��ه  إل��ى 
الفتوى والتشريع وآليات نشر القوانني واجلهات التي 
ملن  وض��ح  األس��اس��ي  فالقانون  النشر،  طلب  حقها  من 

مُتنح هذه الصاحيات«.
لعدم  بالنسبة  ب��رمل��ان��ي��ة«:  ل���«آف��اق  ن��ش��وان  وق���ال 
ونشر  ب��إص��دار  تتعلق  ومعلنة  واض��ح��ة  آل��ي��ة  وج���ود 
عليها  يوقع  لم  التي  القوانني  نشر  )أي  حكماً  القوانني 
الثاثني  القانونية،  امل��دة  وجت���اوزت  السلطة  رئيس 
املادة  ألحكام  وفقاً  للرئيس  إحالتها  تاريخ  من  يوماً، 
هنا  األساسية  فاملشكلة  األس��اس��ي(،  القانون  من   41
القائمني  في  هي  ما  بقدر  األساسي  القانون  في  ليست 
القانون  ألن  أنفسهم،  والتشريع  الفتوى  دي��وان  على 
األساسي وزع صاحيات نشر القوانني ما بني الرئيس 
ومجلس الوزراء وحدد لكل منهما اختصاصه وحدود 

صاحياته.
وأك���د على أن��ه م��ن امل��ف��ت��رض أن ال��دي��وان ه��و جهة 
من  إليه  ي��رد  م��ا  ك��ل  نشر  عليه  ويجب  فقط،  تنفيذية 
حكومية  وإع����ان����ات  ول���وائ���ح  وت��ش��ري��ع��ات  ق���وان���ني 
نشر  عن  االستنكاف  صاحياته  من  وليس  لنشرها، 
أيٍّ من السابق ذكره في اجلريدة الرسمية »الوقائع«، 
حتى وإن لم يوجد قانون بصريح العبارة يجبره على 

ذلك.
وذكر نشوان أن »الدستور أوضح مبا ال يدع مجاالً 
للشك من حيث كون الوقائع الفلسطينية هي اجلريدة 
الرسمية الفلسطينية، وتنشر فيها القوانني واألنظمة، 
الرئاسية،  واملراسيم  واألوام��ر  وال��ق��رارات،  واللوائح، 
والباغات، واإلعانات الرسمية، والعامات التجارية 
وحقوق امللكية الفكرية، وكل ما في حكمها من القرارات 
احملاكم  إع��ان��ات  نشر  وي��ج��وز  اإلداري،  الطابع  ذات 
ملصلحة  الرسمية  ال��دوائ��ر  تصدرها  التي  واإلع��ان��ات 
والتشريع  الفتوى  دي��وان  ويتولى  بأجر،  األشخاص 

إصدارها حسب األصول واإلجراءات املتبعة«.
وأضاف: كما أوضح أن اجلريدة الرسمية تصدر 
موادها  بعض  ترجمة  نشر  ويجوز  العربية،  باللغة 
بأمر  ممتازة  أو  عادية  بأعداد  وتصدر  أجنبية،  بلغة 
من رئيس الديوان كلما دعت الضرورة لذلك، مشيراً 

احلالي  بشكلها  تصدر  الفلسطينية  »الوقائع  أن  إلى 
كما   ،1994 العام  في  الفلسطينية  السلطة  قيام  منذ 
منذ  ب��دأ  بالسلطة  والتشريع  الفتوى  دي��وان  عمل  أن 
التي  الهيئات  باعتباره هيئة من  أيضاً،  العام 1994 
القانونية  ال��ش��ؤون  إلدارة  خلفاً  ال��ع��دل  وزي��ر  تتبع 
مب��ح��اف��ظ��ات غ���زة، ودي����وان ال��ف��ت��وى وال��ت��ش��ري��ع في 
محمد  إبراهيم  املستشار  برئاسة  الضفة  محافظات 
لسنة   )53( رق���م  ال��رئ��اس��ي  ل��ل��ق��رار  تطبيقاً  ال��دغ��م��ة 
واملستشارين،  الفنيني  م��ن  ع��دد  وع��ض��وي��ة   ،1993
وامل��س��ت��ش��اري��ن امل��س��اع��دي��ن وال��ب��اح��ث��ني ال��ق��ان��ون��ني 
األوائل والباحثني القانونيني وعدد آخر من اإلداريني 
وال��ع��ام��ل��ني ف��ي ال��ش��ؤون اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة واألم���ور 

األخرى داخل الديوان«.
ال��رئ��اس��ي رق��م )286(  ال��ق��رار  إن  ن��ش��وان:  وأردف 
ال��ف��ت��وى  دي����وان  تشكيل  ب��ش��أن  ص���در   ،1995 ل��س��ن��ة 
وال��ت��ش��ري��ع، ك��م��ا رب���ط ال���ق���رار امل���ذك���ور أع����اه رئيس 
واألنظمة  بالقوانني  فيه  الفنيني  واملوظفني  ال��دي��وان 
فيما  والنيابة  القضاء  رجال  على  السارية  والقرارات 

يتعلق باألمور املالية.
وفيما يتعلق بحق الرئيس في الدعوة لعقد اجتماع 
وضع  دون  السنوية  وال���دورة  النيابية  امل��دة  الفتتاح 
ضوابط لعدم تفرده في هذه الدعوة، قال نشوان: بهذا 
اخلصوص، ومن منطلق املصلح العليا، فأنا مع الرأي 
بحيث  الدستور،  نصوص  بعض  تعديل  إل��ى  ال��داع��ي 
يتم إعطاؤه فقط حق افتتاح أول جلسة برملانية على 
للدعوة  التشريعي  للمجلس  بعد  فيما  األم��ر  يترك  أن 
ملثل هذه اجللسات واإلعان عن دورة برملانية سنوية 

جديدة.
السلطة  منح  ش��أن��ه  م��ن  التعديل  ه��ذا  أن  وأض���اف 
ال��ك��ام��ل��ة، وع����دم تعطيل  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة االس��ت��ق��ال��ي��ة 
السلطة  عمل  في  التدخل  من  احل��د  وأي��ض��اً  اجللسات، 
بعدم  املجلس  جلسات  عقد  يؤخر  قد  ما  التشريعية، 

الدعوة لعقد اجللسة االفتتاحية للدورة السنوية.

الصاحلي: توصية بعدم جتديد إصدار 
القرارات من قبل الرئيس

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال األم�����ني ال���ع���ام حل����زب ال��ش��ع��ب، 
النائب عن كتلة »البديل«، عضو هيئة الكتل والقوائم 
إنه  الصاحلي،  بسام  الغربية،  الضفة  في  البرملانية 

مشاريع  إصدار  في  الرئيس  بصاحيات  يتعلق  »فيما 
والقوائم  الكتل  هيئة  ناقشت  فقد  بقوانني،  ال��ق��رارات 
املجلس  مقر  في  عقدته  اجتماع  من  أكثر  في  البرملانية 
ال��ت��ش��ري��ع��ي ب����رام ال��ل��ه ه���ذا امل���وض���وع، وب��خ��اص��ة أن 
املجلس  وتعطل  االنقسام  فترة  خ��ال  أص��در  الرئيس 
التشريعي في شقي الوطن رزمة من مشاريع القرارات 
بقوانني حتتاج جميعها إلى مناقشة جدية ومعمقة من 
أصحاب االختصاص، ومن املجلس التشريعي نفسه، 
نص  حسب  احل��اج��ة  على  ب��ن��اًء  ص��در  منها  أيٍّ  ملعرفة 

الدستور، وأيٍّ منها ال«.
وأضاف الصاحلي ل�«آفاق برملانية«: إن إصدار مثل 
السيما  غ��زة،  في  والقوانني  الضفة،  في  ال��ق��رارات  هذه 
عليها  نص  التي  ال��ض��رورة  حالة  يتبع  ال  معظمها  أن 
القانون، سيربك النظام القانوني برمته، مشيراً إلى أن 
االنقسام  البرملانية اضطرت، بسبب حالة  الكتل  هيئة 
التنفيذية  السلطة  م��ن  الطلب  إل��ى  م���دة،  منذ  القائمة 
عملت  حيث  وال��ق��وان��ني،  ال��ق��رارات  ه��ذه  على  إطاعها 
إليها من أجل ضبط هذه  أُحيل  ما  على مناقشة بعض 

العملية.
ولفت إلى أن »الهيئة أدخلت بعض التعديات التي 
رأتها مناسبة على بعض القرارات بقانون التي أُحيلت 
إليها، كما أوصت بعدم جتديد إصدار القرارات من قبل 
ال��رئ��ي��س، إال ف��ي ح��ال��ة ال��ض��رورة ال��ق��ص��وى، ويجري 
عليها  القرارات  وعرض  الكتل  هيئة  برأي  االسترشاد 
ملناقشتها قبل إصدار املراسيم فيها«، وقال: إن ما ُيعقد 
أو في غزة هي جلسات  الضفة  من جلسات س��واء في 
نواب فقط، وليست جلسات مجلس تشريعي كما يحلو 

للبعض تسميتها.
وأوضح الصاحلي أن »احلق املمنوح للرئيس في 
احلاجة،  حالة  في  بقانون  القرارات  إلصدار  الدستور 
م��ث��ل ه��ذه  ال��وق��ت نفسه إلص����دار  ف��ي  ال يعطيه احل���ق 
القرارات في كل وقت وحني، سواء أكان وقت الضرورة 
أم ال كما هو حاصل اآلن، ونحن سجلنا اعتراضنا على 
القرارات  إلى أن »ع��دداً محدوداً من هذه  ذلك«، مشيراً 
أوص��ت  الكتل  وهيئة  ال��ض��رورة،  حالة  عليه  ينطبق 
القوانني ألنه ال تنطبق عليها حالة  إص��دار هذه  بعدم 
أول  للنقاش في  أن جميعها سيخضع  الضرورة، كما 
مدى  ملعرفة  فيها  للبت  التشريعي  للمجلس  جلسة 

قانونيتها«.

مناقشتها  متت  التي  القوانني  ه��ذه  أب��رز  أن  وب��ني 
من قبل الهيئة هي مشروع قرار بقانون بشأن حتديد 
الراتب واحلقوق املالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد، 
ومشروع قرار بقانون معدل لقانون الطفل، ومشروع 
»النواب  أن  موضحاً  الوطني،  األرشيف  بقانون  قرار 
القانونية  ال��دائ��رة  أعدتها  ملذكرة  حينه  في  استمعوا 
بقانون  ق��رار  م��ش��روع  ح��ول  التشريعي  املجلس  ف��ي 
هيئة  لرئيس  املالية  واحلقوق  الراتب  حتديد  بشأن 
أنه يجب  اقتراحات منها  الفساد، ومت تداول  مكافحة 
مكافحة  هيئة  رئيس  تعيني  على  املجلس  يصادق  أن 

الفساد«.
ون�����وه إل����ى أن ال����دائ����رة ال��ق��ان��ون��ي��ة ف���ي امل��ج��ل��س 
إعداد  خال  من  الهيئة  مساعدة  على  تعمل  التشريعي 
مذكرات قانونية لكل مشروع قرار يحال لها، كما حدث 
الطفل،  لقانون  معدل  بقانون  ق��رار  مشروع  حالة  في 
ال��دائ��رة  أعدتها  قانونية  مل��ذك��رة  ال��ن��واب  استمع  ال��ذي 
عدم  إل��ى  أش���ارت  التشريعي  املجلس  ف��ي  القانونية 
وجود ضرورة قصوى الستصدار هذا املشروع، وبناء 
عليه أك��د ال��ن��واب ع��دم وج���ود ض���رورة ل��ه��ذا امل��ش��روع 
األساسي  القانون  من   )43( امل��ادة  في  ورد  ما  حسب 
الفلسطيني  الطفل  قانون  هناك  أن  وبخاصة  امل��ع��دل، 
الذي أصدره املجلس التشريعي األول، وما يجري هو 
السلطة  وطالبوا  سابقا،  موجود  قانون  على  تعديل 
الطفل  قانون  لتنفيذ  تنفيذية  لوائح  بوضع  التنفيذية 

الفلسطيني رقم )7( لسنة 2009 
القانون  امل��ادة )43( من  وفي ضوء ما نصت عليه 
األس���اس���ي امل���ع���دل ال���ت���ي ت��ع��ط��ي احل����ق ل��ل��رئ��ي��س في 
التأخير، وف��ي حالة  التي ال حتتمل  ال��ض��رورة  ح��االت 
لها  ق���رارات  إص���دار  التشريعي،  املجلس  انعقاد  ع��دم 
التي   )52( امل��ادة  عليه  نصت  ما  وأيضاً  القانون،  قوة 
األولى  العادية  ال��دورة  السلطة  رئيس  »يفتتح  تقول 
للمجلس، ويلقي بيانه االفتتاحي، وكذلك في ظل كافة 
الرئيس  ب��ني  م��ا  الصاحيات  ف��ي  اخل��اف  محل  امل���واد 
وزوال  املصاحلة  مصير  يبقى  التشريعي،  واملجلس 
القائم  اجلدل  هذا  إلنهاء  املوقف  سيد  االنقسام  أسباب 
منذ نحو خمس سنوات ونيٍّف، مبا يدفع نحو تعديل 
في  الرئيس  ب��دور  املتعلقة  القانونية  امل��واد  تطوير  أو 
املجال التشريعي، مبا يعزز مبدأ الفصل بني السلطات، 

ويعمق مسيرة الدميقراطية الفلسطينية.



آفاق 4
برملـــــــــــانية

محمد اجلمل

الفلسطيني  األس��اس��ي  ال��ق��ان��ون  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
أرسى قواعد وركائز متينة حلياة دميقراطية وبرملانية 
مبمارسات  اصطدم  القانون  ه��ذا  ف��إن  وراق��ي��ة،  متميزة 
ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  هيمنت  وح��زب��ي��ة  فصائلية 
غير  بشكل  وعطلت  ب��رم��ت��ه،  الفلسطيني  وال��س��ي��اس��ي 
م��س��ب��وق ال���ب���رمل���ان وم��ع��ه ق���واع���د احل���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ف��ي ان��ق��س��ام وص��ف ب��األس��وأ ف��ي تاريخ 

القضية الفلسطينية.
وت��دري��ج��ي��اً، حت���ول األم����ر إل���ى ح��ال��ة م��ن التشابك 
برملانية  كتل  مبوجبه  حاولت  املسبوق،  غير  السياسي 
اللجوء خلطوات انفرادية، ووجهت بإجراءات من الكتل 

األخرى، ما زاد األمور سوءاً.
وال يختلف اثنان على أن املجلس التشريعي احلالي 
بداية  ف��ي  الداخلية  وجل��ان��ه  هيئاته  تشكيل  ف��ي  جن��ح 
االستقطاب  حالة  ظل  في  الفصائلية  هيمنة  لكن  عمله، 

الناجمة عن االنقسام على عمله دفعت إلى تعطيله.

تشكيلة اللجان البرملانية
م��ن ج��ان��ب��ه، رأى ال��ب��اح��ث وال��ك��ات��ب ف��ي ال��ش��ؤون 
»ال��ق��ان��ون  أن  م��ح��س��ن،  ع��م��اد  الفلسطينية  السياسية 
هيئة  تشكيل  يخص  فيما  كثيراً  يختلف  ال  الفلسطيني 
من  غيره  عن  فيه  املتخصصة  واللجان  البرملان  رئاسة 
مختلف  في  تقرر  فاألغلبية  العالم،  في  الدميقراطيات 
عادة  تكون  الرئاسة  هيئة  فإن  وعليه  العالم،  برملانات 
داخ��ل  متثيل  أك��ب��ر  ص��اح��ب��ة  ال��ب��رمل��ان��ي��ة  للكتلة  ��ل��ة  مم��ثِّ
البرملانية  للكتل  ُيترك  أن  العادة  جرت  ولكن  املجلس، 
األقل متثياً دور ما في رئاسة بعض اللجان، وبخاصة 
تلك ال��ت��ي ت��راق��ب عمل احل��ك��وم��ة ف��ي م��ج��االت م��ح��ددة، 
من  هي  متثيل  أكبر  صاحبة  الكتلة  كانت  إن  وحت��دي��داً 

يشّكل احلكومة«.
جلان  تشكيل  وآل��ي��ة  طريقة  أن  إل��ى  محسن  ون���وه 
الفرصة  أتاحت   ،2006 العام  في  التشريعي  املجلس 
السياسية،  اللجنة  البرملانية لكي تترأس  لكتلة »فتح« 
وجلنة األمن والداخلية، وجلنة املوازنة، بعد أن شكلت 
عن  ناهيك  العاشرة،  احلكومة  مبفردها  »حماس«  كتلة 
أصحاب  بالعادة  يكونون  البرملانية  الكتل  رؤس��اء  أن 
حق باالطاع على القرارات اإلستراتيجية، ويشاركون 
الوطنية  بالقضايا  تتعلق  التي  النقاشات  في  أحياناً 

الكبرى.

االنقسام واملجلس
واع��ت��ب��ر محسن ف��ي ح��دي��ث ل���«آف��اق ب��رمل��ان��ي��ة«، أن 
التشريعي  املجلس  على  كثيراً  أثر  احلاصل  »االنقسام 
ب��رم��ت��ه، ب��ل مي��ك��ن ال��ق��ول إن���ه ش���ّل ع��م��ل امل��ج��ل��س كلياً، 
وال���اف���ت أن ش��ل��ل احل���ي���اة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ق���د س��ب��ق ح��ال��ة 
االنقسام الوطني، على اعتبار أن مترير القوانني شيء، 
كتلة  أن  مبعنى  آخ��ر،  ش��يء  السائدة  القوانني  وتغيير 
قوانني  مترير  على  ق��ادرة  كانت  رمب��ا  حركة »ح��م��اس« 
ج��دي��دة ب��األغ��ل��ب��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة، ل��ك��ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى تغيير 
املجلس  أعضاء  ثلثي  توفر  تتطلب  كانت  قائمة  قوانني 
متتلكها  احلركة  كتلة  تكن  لم  نسبة  وه��ي  التشريعي، 
داخل البرملان، وبالتالي فإنها كانت مدعّوة على الدوام 
إل���ى ع��م��ل ص��ي��اغ��ات وم��ق��ت��رح��ات ُت��رض��ي ب��اق��ي الكتل 
حالة  أن  غير  تعديل،  أي  في  اخل��وض  قبل  البرملانية، 
التوصل  دون  حالت  األرض  على  الفصائلي  االشتباك 
في  قاد  أمر  وهو  الصعيد،  هذا  على  تذكر  تفاهمات  إلى 

النهاية إلى الشلل املذكور«.
وش����دد ع��ل��ى »ض������رورة أن ت��ق��ت��ض��ي امل��ص��احل��ة أن 
ُيصار إلى التوافق داخل قبة البرملان على آليات تضمن 
في  اخلوض  قبل  البرملانية،  الكتل  مختلف  بني  تراضياً 

املختلفة،  تعدياتها  مناقشة  أو  القوانني  مترير  نقاش 
اتخاذ  قبل  للتفاهم  إرادة  توفر  كذلك  يقتضي  أمر  وهو 
ال���ق���رارات ب��ه��ذا اخل��ص��وص، ورمب���ا ك��ان��ت ه��ذه احملطة 
املصاحلة  وصدقية  جلدية  اجلوهرية  االختبارات  أحد 

الوطنية الشاملة«.

حقوق الكتل البرملانية
وفيما يخص الكتل البرملانية، بني محسن أن »للكتل 
حقوقاً متساوية داخل قبة البرملان، لكن األغلبية تقسو 
أحياناً على حقوق الكتل صغيرة احلجم واألقل متثياً، 

فيبدو دورها باهتاً نسبياً أمام غيرها من الكتل«.
وت����اب����ع: ف���ي ب��ع��ض ال���دمي���ق���راط���ي���ات، ف����إن زع��ي��م 
قلياً  تقل  بامتيازات  يتمتع  البرملان  داخ��ل  املعارضة 
تنوع  لكن  وامتيازاته،  احلكومة  رئيس  صاحيات  عن 
والتمايز  الفلسطيني،  البرملان  داخل  السياسي  الطيف 
من  يجعان  القاسي،  والفرز  التصنيف  حد  يصل  الذي 

حضور هذه الكتل هامشياً وغير ذي قيمة.
أن ي��ك��ون امل��ج��ل��س  وأك����د ع��ل��ى أن »امل���رج���و دائ���م���اً 
الواحدة،  الفلسطينية  لألسرة  بيت  مبثابة  التشريعي 
ويحترم  للكبير  الصغير  يستمع  األس����رة  إط���ار  وف���ي 
أف��راد  ي��وّح��د  البيت  ورب  الصغير،  نظر  وجهة  الكبير 
األس����رة ع��ل��ى ال��ل��ح��م��ة وال��ق��واس��م امل��ش��ت��رك��ة وامل��ص��ي��ر 
الواحد، وهذا بالضبط ما ينبغي عمله لكي تتمكن الكتل 

الصغيرة من احلصول على حقوقها«.

أف��رزت  فلسطينية  انتخابات  آخ��ر  قائاً:  واستطرد 
واح��دة،  برملانية  لكتلة  »مغلّظاً«  متثياً  كبيرة  بقسوة 
»سطوة  برنامج  املجلس  عمل  في  األول  اليوم  من  وبدأ 
األكثرية« على احلياة النيابية، ولو أن الكتل البرملانية 
التحالف  احملتم  من  وب��ات  متقاربة  نسب  على  حصلت 
مع كتل أصغر من أجل تشكيل حكومة حتظى بأكثرية 
ومهم  مميز  دور  الصغيرة  الكتل  لهذه  لكان  برملانية، 
على  ج��اء  األم���ر  لكن  البرملانية،  احل��ي��اة  ف��ي  ومفصلي 
ح��س��اب ه���ذه ال��ك��ت��ل ف���ي ظ���ل ال��ن��س��ب��ة احل��اس��م��ة ال��ت��ي 

حتصلت عليها كتلة حركة »حماس«.
بالبحث  املصاحلة  تهتم  أن  »ض���رورة  على  وش��دد 
في مزيد من التنوع السياسي، وأيضاً البحث في شتى 
السبل الكفيلة بتوفير مناخات تستدعي تواجد أكثر من 
وجهة نظر واحدة في كل الشأن الوطني، ومن هنا تبرز 
محاصصة  وليس  البرملانية  الكتل  مع  لشراكة  احلاجة 

بني الكبار على حساب من هم أقل متثياً«.

التوكيات وقانونيتها
العضو  متثيل  يحكم  ال��ذي  »املبدأ  أن  محسن  ورأى 
جلمهور دائرته االنتخابية هو مبدأ التمثيل الشخصي، 
اخلليل  منطقة  ع��ن  نائب  يحل  أن  يجوز  ال  أن��ه  مبعنى 
أهل  ألن  املثال،  سبيل  على  جنني  منطقة  من  زميله  عن 
بصفة  ملمثلهم  صوتهم  منحوا  ق��د  االنتخابية  ال��دائ��رة 
شخصية وليس بصفة حزبية، باستثناء من فازوا عن 

األمر معقداً  الوطنية، والذي يجعل  أو  النسبية  القائمة 
املقاعد  نصف  جعل  الذي  نفسه،  االنتخابات  قانون  هو 
ل��ل��دوائ��ر وال��ن��ص��ف اآلخ���ر ل��ل��ق��وائ��م، ول��و أخ��ذن��ا بنظام 
الدوائر ستغيب الكتل الصغيرة عن املشهد النيابي كلياً، 
املستقلون  سيغيب  مبفرده  القوائم  بنظام  أخذنا  ول��و 

والكفاءات املهنية عن املشهد برمته«.
وقال: من هنا ندعو إلى التمييز بني النائب الذي فاز 
أن يفوض اختصاصه  ل��ه  وال���ذي ال ميكن  دائ��رت��ه،  ع��ن 
أليٍّ من زمائه، وبني النائب الذي فاز على قائمة كتلته 

االنتخابية على املستوى الوطني.
ال��رغ��م م��ن أنها  إل��ى أن »قضية األس���رى على  ون��وه 
فإنها  ال��س��ي��اس��ي��ة،  وق����واه  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ت��وح��د 
النواب،  توكيات  يخص  فيما  ون��زاع  فرقة  محل  كانت 
وبالتالي يجب إخ��راج األس��رى، نواب وغير ن��واب، من 
تغيير  في  احلق  االحتال  نعطي  ال  وأن  االشتباك،  هذا 
التركيبة البرملانية داخل املجلس، وأن ال نتاوم في هذا 
لها  أكثر من كتلة برملانية  أن هناك  اعتبار  املجال، على 
أعضاء خلف القضبان، سواء من »حماس« أو من »فتح« 
أو من اجلبهة الشعبية«، موضحاً أنه »لو أراد النواب أن 
يتوافقوا فيما بينهم ملا كانت هناك أية حاجة لتوكيات 
من النواب حتى تقر قوانني أو تتغير أو تعدل، فاألصل 
الكتلة  مصلحة  وليس  الوطن  مصلحة  هو  القضية  في 

البرملانية«.

النصاب القانوني
وأوض��ح محسن أن »آخ��ر ما ميكن احلديث عنه هو 
املجلس  داخ��ل  والنصاب  اجللسات  قانونية  م��وض��وع 
ال  تفويض  ي��وج��د  ال  أن��ه  ت��ق��ول  وال��ق��اع��دة  التشريعي، 
فقط وليس  أع��وام  نوابه ألربعة  اختار  الشعب  نهائي، 
ليوم واحد إضافي، والقانون يتحدث استثناًء عن متديد 
بانتخابات  تسمح  ال  التي  ال��ظ��روف  ف��ي  املجلس  عمل 
عندما  »فتح«  حركة  نواب  وضعه  قانون  وهو  جديدة، 
وسمحوا  األول،  التشريعي  املجلس  في  وحدهم  كانوا 
وامتيازاته  مجلسهم  في  يظلوا  أن  حينه  في  ألنفسهم 
ومكافآته طيلة عشرة أعوام كاملة، ومن جاء بعدهم من 

حذا حذوهم في هذا املجال«.
مبرسوم  إال  تنعقد  ال  البرملانية  »ال���دورات  أن  وأك��د 
في  اجللسات  لكل  صحة  وال  ال��ق��ان��ون،  حسب  رئ��اس��ي 
يفتتحها  دورات  ضمن  تنعقد  لم  ألنها  االنقسام،  فترة 
الرئيس، فاجلميع منتهي الوالية، واجلميع مطالب في 
أجل  م��ن  فحسب،  امل��ن��اخ  بتهيئة  فقط  ال��ق��ادم��ة  املرحلة 

قدوم نواب جدد«.
أية تعديات  إلى مناقشة  أال ُيصار  واقترح محسن 
ق��ان��ون��ي��ة أو س��ن ق��وان��ني ج��دي��دة، وت���رك األم���ر ل��ن��واب 
اجلميع  يرجو  التي  االنتخابات  في  املنتخبني  الشعب 
ان��ع��ق��اده��ا ف���ي أق�����رب ف���رص���ة مم��ك��ن��ة ل��ي��ع��ود ال��ش��ع��ب 
رئ��اس��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  ف��ي  ك��ل��م��ت��ه،  وي��ق��ول  الفلسطيني 

وتشريعية متنح تفويضاً جديداً ألربعة أعوام.

التوافق داخل املجلس
أما النائب عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، عضو 
فلسطني،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  السياسي  املكتب 
خ��ال��دة ج����رار، ف��أك��دت ل����«آف���اق ب��رمل��ان��ي��ة« أن ال��ق��ان��ون 
األساسي للمجلس التشريعي ينّص على انتخاب هيئة 
»هناك  أن  مؤكدة  نائبني،  إل��ى  إضافة  للمجلس  رئاسة 
ومعظم  الفلسطيني  البرملان  في  به  التعامل  يتم  عرفاً 
ي��ك��ون رئ��ي��س املجلس  ال��ع��ال��م، بحيث  ف��ي  ال��ب��رمل��ان��ات 
ونائبه األول من الكتلة البرملانية األكبر، على أن يكون 

النائب الثاني من الكتلة التي تليها«.
حتاول  الفلسطينية،  احلالة  »في  أنه  ج��رار  وبينت 
الكتل واألعضاء التوافق على رئاسة اللجان، لكن األمر 
ال يخلو من صراعات ومنافسات شديدة على الرئاسة، 

املجلس التشريعي .. دميقراطية حتكمها
الفصائلية وتطبيق القوانني مرهون بالتوافق

يتبع
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بحيث تسعى الكتلة األكبر في املجلس إلى تولي رئاسة 
ال��ل��ج��ان، وب��خ��اص��ة امل��ه��م��ة م��ن��ه��ا، وحت����اول ج��اه��دة أن 
تستحوذ وتهيمن على بعض اللجان الرئيسية، كلجنة 
حقوق  وجلنة  القانونية،  واللجنة  والتشريع،  الرقابة 
غالباً  ينتهي  األم��ر  فإن  ذل��ك،  من  الرغم  وعلى  اإلنسان، 

بالتوافق«.

التنوع يعطي املجلس قوة
ودعت إلى العمل بشكل مكثف لضمان أكبر قدر من 
التنوع في رئاسة اللجان، موضحة أن مثل هذا التنوع 
في  وفعالية  ق��وة  التشريعي  املجلس  منح  ش��أن��ه  م��ن 

العمل البرملاني.
في  امل��ع��ارض��ة  تتولي  أن  ض���رورة  على  ش��ددت  كما 
الرقابة  جلنة  وبخاصة  اللجان،  بعض  رئاسة  املجلس 
وحقوق اإلنسان، كي تتمكن من أداء مهام رقابية، رمبا 
بالشكل  أدائها  عن  احلكومة  متثل  التي  الكتلة  تتقاعس 

املطلوب.
اعتبرت  امل��ج��ل��س،  ف��ي  ال��ك��ت��ل  ي��خ��ص متثيل  وف��ي��م��ا 
للكتل  الهيمنة  أن »املجلس بشكله احلالي يعطي  جرار 
اللجان،  رئاسة  على  تتصارع  ما  ع��ادة  التي  الكبيرة، 
بحيث ال حتصل الكتل األصغر على وجود قوي وفاعل 

داخل املجلس«.
أية  في  الكامل  النسبي  للقانون  اللجوء  إن  وقالت: 
الصغيرة  الكتل  مينح  أن  شأنه  م��ن  ق��ادم��ة،  انتخابات 
وج����وداً أك��ب��ر داخ���ل ال��ب��رمل��ان، وي��ص��ب��ح ال��ت��ن��وع قائماً 
بأفضل صوره، وال تستأثر كتلة من الكتل على املجلس 
االنتخابي  النظام  تغيير  ب��ض��رورة  مطالبة  وجل��ان��ه، 

احلالي.

توكيالت غير قانونية
املجلس،  في  األس��رى  النواب  بتمثيل  يتعلق  وفيما 
نطاق  في  مطروحاً  كان  األمر  »هذا  أن  إلى  جرار  نّوهت 
التشريعي،  املجلس  عمل  تعطيل  قبل  والنقاش  البحث 
وك���ان ث��م��ة ت��وج��ه ب��إي��ج��اد ط��ري��ق��ة م��ا لتمثيل ال��ن��واب 
الفلسطيني،  الشعب  قبل  م��ن  انتخبوا  مم��ن  املعتقلني، 
وك��خ��ط��وة ل��ل��رد ع��ل��ى االح���ت���ال ال����ذي ي��ح��اول تعطيل 

املجلس وعرقلة عمله«.
وأكدت أن هذا األمر »يجب أن يتم بالتوافق، ويصدر 
بالقراءات  عليه  وي��ص��ادق  املجلس،  من  قانون  بشأنه 
املجلس  في  األساسي  القانون  أن  وبخاصة  املتتابعة، 
لم يتطرق إلى مثل هذه القضية، لكن تفاجأ اجلميع بأن 
الكتلة األكبر سارعت بعد اعتقال العشرات من نوابها، 
جلسات  وعقدت  املعتقلني،  لنوابها  توكيات  عمل  إل��ى 
أق��رت  املقابل  ق��وان��ني وق����رارات، وف��ي  إق���رار  مت خالها 
القوانني  من  مجموعة  الله  رام  في  والسلطة  احلكومة 

األخرى«.
وجددت التأكيد على أن »التوكيات بشكلها احلالي 
غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة، وب��ال��ت��ال��ي ف���إن أي ق��وان��ني ص���درت عن 
جلسات املجلس، أو من قبل احلكومة، هي غير قانونية، 
أو  انتظمت اجللسات  إعادتها للمجلس في حال  ويجب 

مت انتخاب مجلس جديد«.
وكان قانونيون وحقوقيون قد رأوا أنه من املمكن أن 
تصلح التوكيات للنيابة عن العضو الغائب أو األسير 
أما  املجلس،  داخ���ل  اللجان  عمل  ف��ي  امل��ه��ام،  بعض  ف��ي 
فيما يتعلق بالتصويت واتخاذ القرارات فهي ال تصلح 

مطلقاً.

آراء متطابقة
أشرف  البرملانية  »فتح«  كتلة  عن  النائب  وش��ارك 
التوكيات  ي��خ��ص  فيما  ال����رأي  ج���رار  زميلته  ج��م��ع��ة، 
وقانونيتها، موضحاً أن أي إجراء من هذا النوع ما كان 
التوافق مع كافة  انفرادي، ودون  أن يتخذ بشكل  يجب 
الكتل، التي سعت في بعض األوقات، إلى احلصول على 

توافق بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بتمثيل الكتل في املجلس، أكد جمعة أن 
»العمل في هذا املجال يتم بشكل توافقي، ولم يحدث في 
املجلس احلالي أي استثناء أو إقصاء أليٍّ من الكتل مهما 
أن »هناك كتاً صغيرة حصلت  كان حجمها«، موضحاً 
رئيساً  أصبح  صغيرة  كتلة  ورئيس  مهمة،  جلان  على 

للوزراء«.

وع��ب��ر ج��م��ع��ة ف��ي ح��دي��ث��ه ل����«آف���اق ب��رمل��ان��ي��ة«، عن 
رفضه لعقد جلسات من قبل كتلة مبفردها، استناداً إلى 
توكيات، مبيناً أن »الرئيس من املفترض أن يفتتح أي 
وال  اّتباعها،  يجب  وآلية  نظام  وهناك  للمجلس،  دورة 
القانوني  النصاب  اكتمال  أن  تعتبر  أن  كتلة  ألية  ميكن 

ميكن أن يكون شرطاً لعقد أية جلسة«.
املجلس  إدارة ش��ؤون  القوانني في  أهمية  وأك��د على 
بني  فيما  التوافق  »حالة  أن  إلى  أشار  لكنه  التشريعي، 
خلق  االنقسام  أن  مبيناً  األه��م«،  تبقى  واألعضاء  الكتل 
املجلس،  عمل  تعطيل  إل��ى  وأدى  وغريبة،  ش��اذة  حالة 
العمل  دون  ان���ف���رادي،  بشكل  ت��ت��ص��رف  ال��ك��ت��ل  وج��ع��ل 

بالقوانني أو بحالة التوافق.
للمجلس  إع��ادة احلياة  وش��دد جمعة على ض��رورة 
احلالي، إلى حني يتم التوافق على إجراء انتخابات تفرز 

مجلساً تشريعياً جديداً.

دميقراطية »عادلة«
عن  النائب  مسامح،  أب��و  سيد  الشيخ  ق��ال  ب���دوره، 
حلركة  التابعة  ال��ب��رمل��ان��ي��ة،  واإلص����اح  التغيير  كتلة 
»حماس«، إن العملية الدميقراطية مورست بشكل جيد 
داخل املجلس التشريعي احلالي في بداية انتخابه، ومت 
رؤس��اء  إل��ى  إضافة  ونائبني،  للمجلس  رئيس  انتخاب 
ال��ل��ج��ان ب��ص��ورة دمي��ق��راط��ي��ة، م��ت��ح��دث��اً ع��ن ح��ال��ة من 

التوافق فيما بني الكتل بهذا اخلصوص.
أن  برملانية«،  ل���«آف��اق  حديث  في  مسامح  أب��و  وب��ني 
»الكتل الصغيرة حظيت بتمثيل يساوي حجم وجودها 
لدميقراطية  مثاالً  يعتبر  وهذا  أكثر،  ورمبا  البرملان  في 

جيدة«.
األمر  أن  فأكد  التوكيات،  إشكالية  يخص  فيما  أم��ا 
ل���دى ح��رك��ة »ح���م���اس« وكتلتها،  ي��ك��ن اخ��ت��ي��اري��اً  »ل���م 
فبعد اع��ت��ق��ال ال��ن��واب وس��ع��ي إس��رائ��ي��ل إل���ى إج��ه��اض 
من  ب��د  ال  ك��ان  البرملانية،  االنتخابات  ف��ي  احل��رك��ة  ف��وز 

البحث عن طريقة ملواجهة االحتال ومخططاته، فتمت 
مشاورة مجموعة من القانونيني، ورجال السياسة، إلى 
كتلته  أن  إل��ى  منوهاً  التوكيات«،  طريقة  إيجاد  مت  أن 
»حاولت االتصال مع باقي الكتل خللق حالة من التوافق 
تضمن لها األكثرية البرملانية، لكنها لم تنجح، وأضحت 
وتشابكاً  إش��ك��االت  أح���دث  م��ا  واق��ع��اً،  أم���راً  التوكيات 

سياسياً الحقاً«.
غ��زة بعد ذلك  ف��ي  التي عقدت  أن »اجل��ل��س��ات  وب��ني 
كانت نتيجة للتوكيات، وأي قرارات أو قوانني صدرت 
وضمان  الفلسطينية،  احلياة  لتسيير  اضطرارية  كانت 
قوانني  الضفة  ف��ي  ص��درت  املقابل  وف��ي  استمراريتها، 

مماثلة، سعت إلى الهدف ذاته«.

االحتالل يعطل الدميقراطية
يعيشون  »ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني  أن  م��س��ام��ح  أب����و  وب����ني 
وتتمثل  ال��ع��ال��م،  ف��ي  مثيل  لها  يسبق  ل��م  ف��ري��دة  ح��ال��ة 
ف��ي وج��ود حكومة وك��ي��ان يخضع الح��ت��ال، وه��ذا أمر 
يفرض واقعاً معقداً، يتم مبوجبه اللجوء إلجراءات في 
محاولة ملواجهة االحتال ومحاوالته إجهاض العملية 

الدميقراطية والسياسية«.
البرملانية  وفيما يتعلق برأيه حول مستقبل احلياة 
حتقيق  ف��رص  تزايد  ظل  في  الفلسطينية  والسياسية 
امل��ص��احل��ة، أك���د أب���و م��س��ام��ح أن���ه »م���ن ال��ص��ع��ب وج��ود 
اإلرادة  دائماً  وتبقى  احتال،  ظل  في  كاملة  دميقراطية 
إرس��اء  لكن  ال��وض��ع،  ه��ذا  ظ��ل  ف��ي  منقوصة  السياسية 
إلى  بحاجة  األق��ص��ى،  باحلد  دميقراطية  حياة  م��ب��ادئ 
مبوجبها  اإلن��س��ان  يصبح  وأن  ال��وح��دة،  دعائم  إرس��اء 
أهم اخليارات«، مشدداً على »ضرورة إيجاد جسم ميثل 
العالم، يتمثل  الفلسطينيني في 54 منطقة شتات حول 
إليها،  كافة  الفصائل  دخ��ول  بعد  التحرير،  منظمة  في 

وإعادة إصاحها«.
املقترح،  االنتخابي  القانون  موضوع  إل��ى  وتطرق 

للقانون  ال��ل��ج��وء  شخصية  بصفة  ي��ؤي��د  أن��ه  م��وض��ح��اً 
فرصة  الصغيرة  الكتل  تعطى  حتى  ال��ك��ام��ل،  النسبي 
احلياة  يعطي  وه��ذا  ال��ب��رمل��ان،  قبة  حت��ت  للتمثيل  أكبر 

الدميقراطية زخماً أكبر، ويزيدها قوة.

الفصائلية أقوى من القانون
والباحث  األك��ادمي��ي  أب��و ختلة،  الدكتور ص��اح  أم��ا 
في الشؤون السياسية والبرملانية الفلسطينية، فأكد أن 
الفصائل بدالً من  الفلسطيني محكوم من قبل  »البرملان 

أن يحكم مبوجب القانون األساسي الفلسطيني«.
ل�«آفاق برملانية«، أن »ما  وبني أبو ختلة في حديث 
حدث من تعطيل لعمل املجلس، ومحاولة استفراد كتلة 
بعقد جلسات واتخاذ قرارات وإصدار قوانني، يدل بشكل 
واضح على أن املجلس، بل والعملية السياسية برمتها، 

رهن للفصائل، وال أحد يحتكم لنصوص القانون«.
وق�����ال: ال��ف��ص��ائ��ل��ي��ة غ��ل��ب��ت ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ب��رمل��ان��ي 
والسياسي الفلسطيني، وأضحى النواب كأنهم ممثلون 
هو  كما  الفلسطيني،  الشعب  عن  وليس  الفصائل،  عن 

مفترض.
وإصابة  التشريعي  املجلس  »تعطيل  أن  إلى  ون��وه 
س��ن��وات،  مل��دة  بالشلل  الفلسطينية  البرملانية  احل��ي��اة 
يعتبر كارثة بكل املقاييس، وصفعة قوية للدميقراطية 
إعجاب  م��ث��ار  األي���ام  أح��د  ف��ي  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الفلسطينية، 

اجلميع«.
وتطابقت آراء أبو ختلة مع معظم من سبقه احلديث 
إضافية  انتكاسة  »شكلت  أنها  مؤكداً  التوكيات،  حول 
للعمل البرملاني، وشكلت مخالفة للقانون الفلسطيني«.
مخالفة  كونها  إل��ى  وإضافة  »التوكيات،  أن  وب��ني 
إدارة  وه��ي  ل��ل��ن��واب،  االن��ت��خ��اب  صفة  تنفي  ل��ل��ق��ان��ون، 
ال��وج��ه ل��ل��ن��اخ��ب��ني، وب��خ��اص��ة أن��ه��م اخ���ت���اروا ال��ن��ائ��ب 
البرملان، وينقل صوتهم، وال يتم ذلك عبر  ليمثلهم في 
اإلنابة«، رافضاً الفكرة »حتى لو مت التوافق عليها بني 

الكتل«.
وأك����د أن ح��رك��ة ف��ت��ح وك��ت��ل��ت��ه��ا ال��ب��رمل��ان��ي��ة، ك��ان��ت 
سمي  م��ا  »ح��م��اس«  ح��رك��ة  ن���واب  اعتقال  عند  اقترحت 
ال  أن  على  تقوم  فكرة  وه��ي  برملانية«،  ب�«مظلة  حينها 
تستغل أي كتلة من الكتل غياب النواب املعتقلني، إلقرار 

أي قانون عبر وجود أكثرية لها في البرملان.
وأوضح أنه »بناء على هذه الطريقة، كان من املمكن 
ودون  بالكتل،  اإلض��رار  دون  البرملان،  عمل  يستمر  أن 
صورة  تظهر  وهناك،  هنا  من  أحادية  خلطوات  اللجوء 

سلبية للدميقراطية الفلسطينية«.

املصاحلة والبرملان
وشدد أبو ختلة على »ضرورة أن يتناول أي اتفاق 
بإسهاب،  التشريعي  املجلس  موضوع  ق��ادم  مصاحلة 
وأن يسعى املتفقون لتجنيبه أية صراعات أو انقسامات، 
وض���م���ان اس��ت��م��رار ع��م��ل��ه«، م��ق��ت��رح��اً ص��ي��اغ��ة وثيقة 
تفاهمات ما بني القوى السياسية، تضمن استمرار عمل 

البرملان مستقباً، وحتت أي ظرف من الظروف.
عمل  آليات  على  الفصائل  بني  التوافق  إلى  دعا  كما 
البرملان املقبل، وتعديل بعض القوانني الفضفاضة التي 
ال��ق��رارات  كافة  ب��إع��ادة  مطالباً  ت��أوي��ل،  م��ن  أكثر  حتمل 
البرملان،  لقبة  وه��ن��اك  هنا  م��ن  ات��خ��ذت  التي  وال��ق��وان��ني 
منها،  املواطنني  ينفع  ما  ويؤخذ  فيها،  النظر  يعاد  كي 

ويستبعد ما كان يخدم الفصائل.
وحول موضوع متثيل الكتل في املجلس التشريعي، 
أوضح أن »الكتل الكبيرة تأخذ نصيب األسد من عضوية 
باقي  حتصل  ال  حني  في  اللجان،  ورئاسة  املكتب  هيئة 

الكتل الصغيرة إال على الفتات«، على حسب تعبيره.
للكتل  أكبر  متثيل  ل��وج��ود  طريقة  أفضل  أن  ورأى 
ال��ص��غ��ي��رة، ه���و ت��ع��دي��ل ق���ان���ون االن��ت��خ��اب��ات ليصبح 
الكتل  يعطي  ه��ذا  أن  م��ؤك��داً  الكامل،  النسبي  مبدأ  وف��ق 
تفعيل  في  ويسهم  البرملان،  في  أكبر  وج��وداً  الصغيرة 

وإعطاء العمل الدميقراطي قوة إضافية وتنوعاً كبيراً.
»القوانني  أن  على  بالتأكيد  حديثه  ختلة  أبو  وأنهى 
فيما  وبخاصة  التشريعي،  املجلس  داخل  فيها  املعمول 
هي  ال��ل��ج��ان،  ورؤس����اء  امل��ك��ت��ب  هيئة  ب��اخ��ت��ي��ار  يتعلق 
على  اجل���وار،  دول  م��ع  قياساً  ومتطورة  جيدة  ق��وان��ني 

الرغم من وجود بعض التحفظات عليها«.
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مشيرة توفيق

إال أصدر فتواه  الشعبي حكايًة  املثل  لم يترك  يقولون 
فيها، ولكن بالنسبة للمصاحلة فإن حديث الشارع عنوانه 
»إللى بدري بدري واللي ما بدري بيقول كف عدس«؛ فبعد 
ما يزيد على أربع سنوات من االنقسام الفلسطيني، ومنذ 
توقيع اتفاق املصاحلة في أيار املاضي، لم يلمس الشارع 
أم��ام  ب��ح��ق  يضعه  أن  مي��ك��ن  وم��ل��م��وس��اً،  حقيقياً  ت��غ��ي��ي��راً 

السؤال املؤجل: ملن ستصوت؟!
ذوو املصاحلة وبعد اللقاء األخير بني الرئيس محمود 
خالد  »حماس«  حلركة  السياسي  املكتب  ورئيس  عباس 
اجتماع  عقد  عزمهم  أعلنوا  ان��ت��ظ��اره،  ط��ال  ال��ذي  مشعل، 
أن  أم��ل  على  اجل����اري،  األول  ك��ان��ون  شهر  نهاية  ف��ي  آخ��ر 
تقوم  انتقالية  حكومة  تشكيل  ع��ن  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  يتمخض 
لانتخابات  التحضير  مقدمتها  في  عدة  أساسية  مبهمات 
انتخابات  إل��ى  إضافة  املتزامنة،  والتشريعية  الرئاسية 

املجلس الوطني.
متسائلة  تعالت  كثيرة  أص���وات  أن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
عن السبب الذي دفع لهذا التأجيل من لقاء إلى لقاء، حتى 
»ضاعت حلانا بني حانا ومانا«، فإنه من الضروري، بشكل 
أو بآخر، أن نقول »اللي ماله كبير ما له تدبير«، مبعنى أن 

لذوى االختصاص كلمة ال بد أن يقولوها في هذا السياق.
م��دي��ر م��رك��ز ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق ال��ع��ام��ل��ني بقطاع 
غ��زة احمل��ام��ي ك���ارم ن��ش��وان، ي��ش��دد ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق على 
الفلسطيني،  الشعب  حياة  في  أس��ود  تاريخ  االنقسام  أن 
الفصائل  على  وأن  كثيرة،  سلبية  انعكاسات  له  أن  مبيناً 
أن  »وبخاصة  االنتخابات،  إلج��راء  التوجه  الفلسطينية 

الناس سئمت من املماطلة«.
ويعتبر نشوان أن اإلجراء الفعلي لانتخابات يحتاج 
إلى ظهور قوة الشارع الفلسطيني في الضغط على صناع 
أن  يعقل  وال  املاحظات،  عند  نقف  أال  يجب  قائاً:  القرار، 
ونقبل  واخل��ارج��ي��ة،  الداخلية  املعوقات  تأمل  في  نستمر 

االستمرار برئاسة وتشريعي فقدا واليتهما الزمنية.
إلج��راء  املعوقات  م��ن  مجموعة  ع��ن  ن��ش��وان  ويتحدث 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة، ع��ل��ى رأس��ه��ا: تشكيلة 
األج��ه��زة األم��ن��ي��ة احل��ال��ي��ة، ال������وزارات، وك��ذل��ك االح��ت��ال 

اإلسرائيلي الذي يقف بوجه بناء أي عملية دميقراطية.
بشأن  الفلسطينية  الفصائل  عليه  اتفقت  م��ا  وح���ول 
»قوائم«،  النسبي  للتمثيل   %75 بنسبة  االنتخابات  إجراء 
و25% للمناطق »دوائر«، بعدما كانت 50% للتمثيل، و%50 
أواله��م��ا:  االت��ف��اق،  ه��ذا  على  ماحظتني  يسجل  للمناطق، 
وثانيتهما:  ال��ف��وز،  ف��ي  وال��ن��س��اء  ال��ش��ب��اب  ف���رص  ستقل 

ستتعزز فكرة املناطقية والعشائرية في املجتمع.
وي��ع��ل��ل ق��ل��ة ف���رص ال��ن��س��اء ف���ي ال���ف���وز ب���أن املجتمع 
الفلسطيني ذكوري بالدرجة األولى، وال يؤمن بقدرة املرأة 
إلى  جنباً  فوزهن  ف��إن  كذلك  عليا،  ملناصب  الوصول  على 

جنب مع الشباب يحتاج إلى الدعم احلزبي.
ال��ف��ص��ائ��ل ستهمش  وي��ت��س��اءل ن��ش��وان ع��م��ا إذا ك��ان��ت 
املرأة، كما في تغييبها عن جلسات احلوار؛ باحليلولة دون 
وجودها في مراتب متقدمة في القوائم االنتخابية، علماً أن 
القانون يحمي نسبة التمثيل األنثوي، وال يحمي ترتيبها 
في القائمة، كما أن نظام »الكوتة النسائية« كان طبق في 
فحسب  الثانية  في  أما  املناطق،  حسب  األولى  االنتخابات 

القوائم.
ومع أن االنتخابات الفلسطينية األولى أجريت بنظام 
للقوائم،  و%50  للمناطق،   %50 بنسبة  والثانية  املناطق، 
ف���إن ن��ش��وان ي���رى أن م��ن ال���ض���روري إج����راء االن��ت��خ��اب��ات 
يعطي  ال��ذي  النظام  فهو  النسبي؛  للتمثيل   %100 بنسبة 
املعلن  امل��وق��ف  ك��ان  ول��و  حتى  للمجتمع،  حقيقياً  متثياً 
حلركة »حماس« يقضي برفض اعتماد التمثيل الكلي؛ ألنه 
التي يتركز ثقل شخصياتها، كلٍّ  ليس من صاحلها، وهي 

في منطقته.

االحتالل باملرصاد!
ويكشف نشوان عن معلومات تقول إن احلكومتني في 
تشتركان  ولكنهما  منفصلتني،  ستكونان  والقطاع  الضفة 
واحمللل  الصحافي  الكاتب  يعلق  وهنا  واح��د،  رئيس  في 
التفاق  نصل  أن  األج��در  بالقول:  املصري  هاني  السياسي 
سياسي وطني يكرس الدميقراطية ويحتكم للشعب، علماً 

أكبر لتجاوز عقدة سام فياض )رئيس  الفرصة باتت  أن 
احلكومة في الضفة(.

املصري لم يتواَن عن التأكيد على عدم جاهزية حركة 
تأجيل  »حماس«  تفضيل  وكذلك  االنتخابات،  إلجراء  فتح 
االن��ت��خ��اب��ات م��ع اس��ت��م��رار اع��ت��ق��ال ق��ي��ادات��ه��ا ف��ي الضفة 
حول  تتمحور  أخرى  أسباب  مع  جنب  إلى  جنباً  الغربية، 

عدم ثقتها في الفوز.
يقتضي  االنتخابات  في  التفكير  أن  املصري  ويعتبر 
موضحاً:  رئيسي،  كعامل  اإلسرائيلي  االحتال  إلى  النظر 
جاءت  ملا  السابقة  االنتخابات  إج��راء  على  االحتال  واف��ق 
ولكن  أوسلو،  اتفاق  شرعية  تعزز  سياسية  عملية  ضمن 

نتائج 2006 هي الرياح التي لم تكن تشتهيها السفن.
تكون  أن  ب��دون  االنتخابات  إج��راء  احتمال  أن  ويعتقد 
يبقى  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  ال��ط��رف  تخدم  سياسية  عملية  ضمن 
احتماالً ضعيفاً، نافياً أن يكون ذلك مبرراً مقبوالً لامتناع 

عن إجراء االنتخابات.
ويرصد املصري مجموعة من املشكات التي تهدد جناح 
احلكومة االنتقالية املرتقبة، والتي ستعمل بدون برنامج 
العاقات  وقطع  املساعدات،  حتويل  منع  وه��ي:  سياسي، 
ب��احل��ك��وم��ة، واح��ت��ج��از اجل��ان��ب اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��ض��رائ��ب 
واألموال الفلسطينية.  أما فيما يتعلق باالنتخابات، فهناك 
الناس  وص���ول  وم��ن��ع  االق��ت��راع،  م��راك��ز  فتح  ملنع  احتمال 
إجرائها  منع  وكذلك  الغربية،  الضفة  في  وبخاصة  إليها، 

في القدس.
تلك  لكل  السلبي  األث��ر  لتقليص  االس��ت��ع��داد  أن  وي��رى 
إعادة تشكيل  أمر ضروري ومهم، ويتمثل في  االحتماالت 

منظمة التحرير بحيث تضم اجلميع.

إعادة بناء التمثيل الوطني
التشريعي  املجلس  ف��ي  الشعبية  اجلبهة  ع��ن  النائب 
قائلًة:  األخير،  طرحه  في  املصري  مع  تتفق  ج��رار،  خالدة 
م���وض���وع امل��ص��احل��ة أع��ق��د م���ن م��س��أل��ة ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 
بناء  إع���ادة  ه��و  األه��م  أن  ن��رى  ونحن  انتخابات،  وإج���راء 
عن  بديل  ال  أن  اعتبار  على  الفلسطيني  الوطني  التمثيل 
سياسة  على  االتفاق  مع  جنب  إلى  جنباً  التحرير،  منظمة 
اعتمادها  ث��م  وم��ن  االح��ت��ال،  مواجهة  ف��ي  واح���دة  وطنية 
ك��إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ق������ادرة ع��ل��ى ط����رح احل���ل���ول وم��واج��ه��ة 

التحديات.
وفي تعقيب على ما صّرح به رئيس جتمع الشخصيات 
اتفاق  ح��ول  ع��س��اف،  خليل  الغربية  الضفة  ف��ي  املستقلة 
حركتي »فتح« و«حماس« على عدم تشكيل حكومة جديدة 
اآلن، تنظر جرار بإيجابية ملجريات املصاحلة، كما تنتظر 
السماع عن البدء بخطوات عملية، مستنكرًة تأجيل قضية 

احلكومة االنتقالية حتى اجتماع قريب.
وعلى الرغم من استبعاد القيادي في حركة »حماس« 
ار إجراء االنتخابات في أيار القادم، تأمل جرار  محمود الزهنَّ
ممكن  ذل��ك  أن  متصورًة  كافة،  االت��ف��اق  بنود  بتنفيذ  البدء 
السياسة  على  واُتفق  التحرير،  منظمة  بناء  أعيد  حال  في 

الوطنية الواحدة.
وب����ش����أن ان���ع���ك���اس امل���ص���احل���ة ع���ل���ى ع���م���ل امل��ج��ل��س 
الفصائل  أن  ال��واض��ح  من  أن  إل��ى  ج��رار  تنوه  التشريعي، 
اتفقت على أال يكون »التشريعي« هو القضية، وهنا يبرز 
الفترة  ف��ي  العمل  أول��وي��ات  حتديد  كيفية  ح��ول  التساؤل 

القادمة.
مصاحلها  بوضع  الفلسطينية  الفصائل  كافة  وتطالب 
على  املستهدفة  الفلسطينية،  للمصلحة  وااللتفات  جانباً، 

الدوام باالنحياز األميركي لدولة االحتال.

انتخابات »مشوهة«
في  السياسية  العلوم  أستاذ  يتفق  متصل،  سياق  في 
اجلامعة اإلسامية هاني البسوس، مع ما طرحه املصري 
فيما يتعلق باملعوقات اإلسرائيلية، مضيفاً: هناك صعوبة 
في إجراء أي انتخابات »متزامنة«، مع أن هذا شرط أساسي 
في  وبخاصة  قادمة،  فلسطينية  انتخابات  أي  إج��راء  عند 

ظل وجود حكومتني متنافرتني في غزة والضفة الغربية.
واستبعد البسوس تشكيل أي حكومة فلسطينية حتى 
املوجودة  السياسية  التنافرات  بسبب  ال��ق��ادم،  أي��ار  شهر 
قبل  م��ن  والضغوط  اخلارجية  وال��ت��دخ��ات  الطرفني  ب��ني 

االحتال اإلسرائيلي.

إذا حدث ومت االتفاق على حكومة كلها من  واستدرك: 
املستقلني، فستكون حكومة ال خلفية سياسية لها، وهدفها 
إعمار  االن��ت��خ��اب��ات، وإع����ادة  إج���راء  األم���ور حل��ني  تسيير 
مؤسسات  وتوحيد  املجتمعي،  السلم  وتعزيز  غزة،  قطاع 

السلطة.
ويتصور البسوس أن االنتخابات الفلسطينية ستكون 
الستمرار  طبيعية  كنتيجة  ن��زي��ه��ة«؛  و«غ��ي��ر  »م��ش��وه��ة« 
عليه  ترتب  ما  طويلة،  لفترة  الوطن  شطري  في  االنقسام 
تشكيل أجهزة أمنية ذات صبغة فصائلية بحتة، وال عاقة 

لها باملهنية.
أم���ا ع��م��ا ن���وه إل��ي��ه ن���ش���وان ف��ي��م��ا ي��خ��ص ع���دم ت��واف��ق 
االن��ت��خ��اب��ات م���ع م��ص��ل��ح��ة ح��رك��ة »ح���م���اس« ف���ي ال��ف��ت��رة 
قيادات  ترشح  عملية  أن  إل��ى  البسوس  فيلفت  احل��ال��ي��ة، 
ماحقة  اس��ت��م��رار  ظ��ل  ف��ي  للغاية،  صعب  أم��ر  »ح��م��اس« 

االحتال لقيادات احلركة في الضفة الغربية.

جلنة االنتخابات املركزية
وان��ت��ق��االً إل��ى جلنة االن��ت��خ��اب��ات امل��رك��زي��ة، ال��ت��ي نص 
الهيئة  أنها  على   2005 سنة  الصادر  االنتخابات  قانون 
عليها،  واإلش���راف  االنتخابات  إدارة  تتولى  التي  العليا 
وات��خ��اذ  وتنظيمها،  لها  التحضير  ع��ن  مسؤولة  وت��ك��ون 
جميع اإلجراءات الازمة لضمان نزاهتها وحريتها، فإنها 
مبوجب   2002 العام  من  األول  تشرين  شهر  في  تأسست 
اعتبار  ع��ل��ى   ،1995 لسنة  ال��ع��ام��ة  االن��ت��خ��اب��ات  ق��ان��ون 
اعتبارية،  بشخصية  تتمتع  دائ��م��ة  مؤسسة  اللجنة  أن 

واستقال إداري ومالي.
املركزية،  االنتخابات  جلنة  في  املشاريع  وح��دة  مدير 
ومسؤول اإلعام فيها، فريد طعم الله، يؤكد على أن احلكم 
في فلسطني هو نظام رئاسي متطور لبرملاني، حيث ينص 
القانون الفلسطيني في املادة )5( منه على أن »نظام احلكم 
التعددية  على  يعتمد  نيابي  دميقراطي  نظام  فلسطني  في 
ف��ي��ه رئ��ي��س السلطة  ال��س��ي��اس��ي��ة واحل���زب���ي���ة، وي��ن��ت��خ��ب 
الوطنية انتخاباً مباشراً من ق�بل الشعب، وتكون احلكومة 

مسؤولة أمام الرئيس واملجلس التشريعي الفلسطيني«.
طعم الله بني أن اللجنة تتألف من تسعة أعضاء، مبن 
فيهم الرئيس واألمني العام، ويتم تعيينهم مبوجب مرسوم 
الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  السلطة  رئ��ي��س  ق��ب��ل  م��ن  رئ��اس��ي 
-ح��س��ب امل���ادة 19 م��ن ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات- ل��والي��ة متتد 
ألربعة أعوام، من بني القضاة وكبار األكادمييني واحملامني 
ذوي اخلبرة، واملشهود لهم بنزاهتهم وحيادهم السياسي، 
الواجب  ال��ش��روط  امل���ادة 20 منه  ف��ي  ال��ق��ان��ون  حيث ح��دد 

توفرها في من يتم تعيينهم لعضوية اللجنة.
أما فيما يتعلق باستعدادات جلنة االنتخابات املركزية 
الطبيعي  من  يقول:  الله  طعم  ف��إن  قادمة،  انتخابات  ألي 
االنتخابات في أي وقت يصدر  أن منلك اجلاهزية إلجراء 
بالتجهيز  يكلفنا  رئ��اس��ي��اً  م��رس��وم��اً  ع��ب��اس  الرئيس  فيه 
فإننا  ال��ن��اخ��ب��ني،  بتسجيل  يتعلق  وف��ي��م��ا  ل��ان��ت��خ��اب��ات.  
الناخبني  لسجل  حت��دي��ث  بعمل  وأخ���رى  فينة  ب��ني  ن��ق��وم 
هذا  من  مرسوم  ألي  جاهزين  نكون  بحيث  الفلسطينيني، 

النوع.

عراقيل .. تبدأ من القدس
اللجنة  ت��واج��ه��ه��ا  ق���د  ال��ت��ي  امل���ع���وق���ات  وب��خ��ص��وص 
حرة،  انتخابية  عملية  إجن��از  دون  وحت��ول  عملها،  أثناء 
السلطات  تفرضها  التي  امل��م��ارس��ات  إل��ى  الله  طعم  يشير 
التي  القيود  ذل��ك  في  مبا  الفلسطينيني،  أم��ام  اإلسرائيلية 
وج��دار  الغربية،  الضفة  في  احلركة  حرية  على  تفرضها 
ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ال����ذي ي��ع��ط��ل ح��رك��ة امل���واص���ات بني 
حتديث  عند  بالفعل  يحدث  ال��ذي  األم��ر  املختلفة،  املناطق 

سجل االنتخاب بني فينٍة وأخرى.
ط��ع��م ال��ل��ه ي��ب��ني أن ل��ان��ت��خ��اب��ات ف��ي ال��ق��دس احملتلة 
تسجيل  مراكز  إغ��اق  مقدمتها:  في  يقع  كبرى،  معوقات 
متطرقاً  التجول،  منع  ف��رض  املوظفني،  اعتقال  الناخبني، 
ملوضوع إشراك األسرى في االنتخابات ترشيحاً وتصويتاً، 
الذي طالبت اللجنة سلطات االحتال اإلسرائيلي به؛ عبر 
السماح لطواقمها بالوصول للمعتقات، ووضع صناديق 
مع  بالتعاون  الترتيبات  ه��ذه  إج���راء  أو  داخ��ل��ه��ا،  اق��ت��راع 

اللجنة الدولية للصليب األحمر.
وكشف عن رفض االحتال لذلك جملة وتفصياً، على 

بهذا  ل��ألس��رى  يسمح  الفلسطيني  ال��ق��ان��ون  أن  م��ن  ال��رغ��م 
األمر، منوهاً إلى وجود محاوالت للترشح في االنتخابات 

الفلسطينية عبر توكيل اآلخرين.
االنتخابات  إج��راء  صعوبة  على  الله  طعم  يشدد  كما 
في ظل أي خاف أو عقبة داخلية بني »حماس« و«فتح«، 
ق��ائ��اً: ال��ت��ج��ه��ي��زات ل��ان��ت��خ��اب��ات ل��ن ت��ب��دأ إال ب��ع��د ص��دور 
مرسوم رئاسي، وبصراحة حتى اللحظة ال حس وال خبر 

وصلنا عن هذا األمر.
الرئيس و«التشريعي« .. وتساؤالت عن الشرعية

امل���ف���وض ال���ع���ام امل��ن��ت��خ��ب ل��ل��ه��ي��ئ��ة امل��س��ت��ق��ل��ة حل��ق��وق 
اإلن���س���ان- دي�����وان امل��ظ��ال��م ال��دك��ت��ور أح��م��د ح����رب، ي��زي��د 
أين  الفكرة وضوحاً فيعلق: ال أحد من هذا الشعب يعرف 
وصلت ُخطى املصاحلة، وحتى ما يعلن عن وجود لقاءات 
الواقع،  أرض  على  حقيقياً  انعكاساً  له  أرى  ال  ومؤمترات 
إن���ه أس��ل��وب س��ي��اس��ي من��ط��ي وش��ع��ارات��ي مسكن ي��دغ��دغ 

عواطف الناس أحياناً ثم يعودون الكتئابهم.
إلن��ه��اء  ت��وص��ل  ق��د  حقيقة  ن��واي��ا  أي  ح���رب  يلحظ  وال 
أن  معتقداً  بحت،  سياسي  ب��األس��اس  هو  ال��ذي  االنقسام، 
هناك قضايا إستراتيجية يجب أن تعالج أوالً، وهي: متثيل 
الفصائل في منظمة التحرير، وإصاحها، وإعادة النظر في 
برنامجها السياسي، وبخاصة أنه لم يعد لها أي تأثير على 

أرض الواقع منذ توقيع اتفاقية أوسلو.
منازعة  كقوة  »حماس«  كانت  إذا  عما  حرب  ويتساءل 
وفصيل كبير ستقبل بتغيير برنامجها السياسي لتنسجم 
مع برنامج جديد يشمل اجلميع، مشدداً على أن تشكيل أي 
إال  يكون  لن  البرنامج  ذاك  غياب  ظل  في  انتقالية  حكومة 

تقاسماً للكراسي.
حرب الذي يؤكد على غياب الشرعية القانونية للرئيس 
يقوم  محاوالت  أي  يرفض  احلالي،  و«التشريعي«  عباس 
بها أي طرف في سبيل إضفاء الشرعية على وجوده، ويرى 
ومتتلك  اإلسرائيلية،  السياسات  تقهر  التي  »احلكومة  أن 
الشرعية احلقيقية، تأتي بعد االتفاق على برنامج املنظمة 
اجلديد، ثم تشكيل احلكومة االنتقالية، ثم االنتخابات التي 

يتعهد جميع الفصائل باحترامها«.
مت  ال���ذي  السياسي  ال��ت��واف��ق  قيمة  م��ن  يقلل  ل��م  ح��رب 
أنه »يجب  القوائم، والدوائر، معتبراً  بالقاهرة على نسب 
ومحكمة  االنتخابات،  جلنة  تعيد  اقتراحاً  كونه  يعدو  أال 
يستند  بحيث  ودراس��ت��ه،  فيه،  النظر  االنتخابات،  قضايا 
املصالح  على  ال  ال��ن��اس،  مصالح  على  قبول  أو  رف��ض  أي 

احلزبية«.
وي���ؤم���ن ح���رب ب���أن م���ن ال��ص��ع��ب احل��ك��م ع��ل��ى نتائج 
ديناميكيتها  انتخابية  عملية  فلكل  القادمة،  االنتخابات 
الدولية  باملتغيرات  ال��ت��أث��ر  اح��ت��م��ال  إل��ى  الف��ت��اً  اخل��اص��ة، 
إلى  التي باتت تشهد صعود اإلخوان املسلمني  واإلقليمية 

سدة احلكم.
وي��ث��ي��ر ال��ت��س��اؤالت ع��ن اجل��ه��ة ال��ت��ي ستمسك ب��زم��ام 
على  احلالي  الوضع  وظ��ل  احلكومة  شكلت  لو  فيما  األم��ن 
ما هو عليه، مؤكداً على دور محكمة قضايا االنتخابات - 
القضاء األعلى، ثم يصادق عليها  التي تنصب من مجلس 
أو  انتهاك  أي  ف��ي  السريع  البت  مهمة  وتتولى  الرئيس، 
عن  الدفاع  في  االنتخابات-  قانون  إلى  باالستناد  تزوير، 

نزاهة االنتخابات املرتقبة.
في السياق ذات��ه، يعتبر حرب أن ال حاجة إلج��راء أي 
أصاً  أالحظ  لم  قائاً:  املصاحلة،  بعملية  يتعلق  استفتاء 
وجود نصوص قانونية تنظم عملية االستفتاء في القانون 
الرئيس مرسوماً  .. وهو يحدث عندما يصدر  الفلسطيني 
العملية  مجريات  لتتابع  االنتخابات  جلنة  إل��ى  ويحوله 

االستفتائية ككل.
الوفاق  )وثيقة  األس��رى  وثيقة  أن  ح��رب  يفترض  كما 
ال���وط���ن���ي( ال��ت��ي ص����رح ال��رئ��ي��س ع��ب��اس ب��أن��ه س��ي��ج��رى 
سياسية  مناورة  إط��ار  في  م��رة،  من  أكثر  عليها  االستفتاء 
بني اجلهات املتخاصمة، كانت لتكون موضوعاً لاستفتاء 
هي  النتيجة  أن  مفترضاً  القاهرة،  اتفاق  يوقع  لم  لو  فيما 

األساس املنطقي النطاق جلسات احلوار.
التي تخبئها جعبة املستقبل، فإن  كانت األح��داث  وأياً 
إلع��ادة  الشجاعة  ميتلكوا  أن  بالفلسطينيني  اجل��دي��ر  م��ن 
إلى املاضي بكل  التفكير في الوضع احلالي، والنظر جدياً 
ميسك  أن  يستطيع  م��ن  ي��خ��ت��اروا  أن  أم��ل  على  تفاصيله، 

بزمام القضية ويقود أصحابها إلى بر األمان.

ملن ستصوت؟!

انتخابات فلسطينية في علم الغيب .. واحلوارات مستمرة!



7 آفاق
برملـــــــــــانية

غازي بني عودة

األول  الفلسطينية  السلطة  ع��بُء  والوظيفة،  السياسة 
تختفي  أن  تلبث  ما  التي  املتاحقة  أزماتها  ومسبب  واأله��م، 
أسيرة  السلطة  أخ��رى.   السطح  على  تطفو  حتى  منها  حلقة 
أسيرة  وبالطبع  تقيدها،  التي  واالت��ف��اق��ات  النشأة،  ظ��روف 
وأزماتها  أعباءها  يجعل  م��ا  مواطنيها،  حيال  مسؤولياتها 

مزمنة.
السياسة وترجمتها على  املال واالقتصاد، جزء من  أزمة 
على  يقوم  سياسي  ح��ل  دون  منها  فكاك  وال  ح��ل  ال  األرض.  
ميكن  م��ا  ف��إن  ه���ذا،  دون  للفلسطينيني.   حقيقية  استقالية 
القيام به ال يتعدى إدارة أزمة، وحتسني شروط حتت سقف 

معروف، قد تنجح السلطة فيها حيناً وتفشل أحياناً.
أحد جتليات هذه احلالة تكشفه وتظهره مسألة التوظيف.  
حتى عهد قريب، وفي ظل وفرة املساعدات، كان البعض يرى 
ومعيشة  وال��ع��م��ل  البطالة  مشاكل  ل��ع��اج  ملجأً  التوظيف 
الناس، لكن ما لبث أن أصبح توفير رواتب هؤالء املوظفني َهم 
وهاجس السلطة واحلكومة األبرز.  لقد أصبح احلُل ُمشكلة!!

عن  تعبر  العام  الفلسطيني  اإلنفاق  أوج��ه  أصبحت  هكذا 
جوهر هذه املشكلة.  فرواتب املوظفني تبتلع معظم املال العام 

الذي يتم صرفه.

أوجه الصرف العام والترشيد
النزاهة واملساءلة  ينوه املفوض العام لائتاف من أجل 
أبواب  في  شديد  خلل  إلى  الشعيبي،  عزمي  الدكتور  »أم��ان«، 
ما  الفلسطينية،  امل���وازن���ات  تبتلع  ال��ت��ي  ال��ص��رف  وم��ع��دالت 
التي ال ميكن  القائمة،  بنيوياً حلل اإلشكالية  يفرض إصاحاً 
على  فقط،  النفقات  ترشيد  خ��ال  من  ج��ذري��اً،  عليها  التغلب 

الرغم من أهميته.
منها  يذهب  ما  السيما  ال��روات��ب،  ف��إن  الشعيبي،  وحسب 
للموظفني العسكريني، هي التي تبتلع اجلزء األكبر من املال، 
نحو  عن  نتحدث  أننا  حيث  لألمن،  تذهب  الرواتب  ف�«معظم 

100 ألف موظف مدني، ونحو 70 ألف موظف عسكري«.
وي���ق���ول: س��ي��اس��ة ال��ت��رش��ي��د ي��ج��ب أن ت��ش��م��ل امل��ج��االت 
أل��ف ع��س��ك��ري، ما  م��ن 40  أك��ث��ر  األس��اس��ي��ة، فنحن ال نحتاج 
)البالغ  يعني أننا عملياً بحاجة لنصف الرقم احلالي تقريباً 
أناس ال يعملون،  املتبقي هم  القسم  أن  ألفاً(، وهذا يعني   70
األمني  اجلهاز  في  املقنعة  البطالة  ضمن  تصنيفهم  ميكن  أو 
أو  غ��ائ��ب��ة  معينة  تخصصات  ه��ن��اك  أن  )ع��ل��م��اً  الفلسطيني 

حتتاجها األجهزة(.
الرواتب  خفض  نحو  »التوجه  في  يكمن  األه��م  أن  وي��رى 
التي تبتلع 1800 مليون دوالر، وإعادة النظر في التحويات 
)ما يذهب لصناديق التقاعد واملساعدات االجتماعية وغيرها( 
)ما  اإلق���راض  صافي  معاجلة  وك��ذل��ك  مليوناً،   860 البالغة 
.. مما يدفع  السلطة من فواتير كهرباء وماء وغيرها  تسدده 
با أي مبرر حقيقي(، والذي تبلغ فاتورته نحو 220 مليوناً، 

علما أنها كانت ضعف هذا الرقم قبل عام«.
ترشيد  ف��ي  اخ��ت��ص��رن��ا  مهما  إن��ن��ا  الشعيبي:  وي��س��ت��ط��رد 
األم��ر  ف��إن  دوالر(،  مليار  بنصف  )امل��ق��درة  اجل��اري��ة  النفقات 
ميكن  مليوناً   150  -100 القصوى  ح��دوده  في  يتجاوز  لن 
اختصارها من هذا البند حال اتبعنا سياسة شاملة ومشددة 

بهذا الشأن.
هذا  من  توفيره  ميكن  ما  محدودية  األرق��ام  هذه  وتكشف 
)بالنسبة  املالية  الناحية  م��ن  أهميته  م��ن  ال��رغ��م  على  البند 
لسلطة محدودة املوارد والدخل( أوالً، وكذلك من ناحية تأكيد 
املصداقية في تبني سياسات محاربة مظاهر التسيب والفساد 
من  أهم  تكون  قد  التي  اإليجابية  الصورة  وتكريس  واخللل 

املال الذي سيتم توفيره في هذا امليدان.

العجز ومصادر التغطية
وإلى جانب تضخم أعداد املوظفني في بعض املجاالت )كما 
األمن(، فإن تفريخ مزيد من املؤسسات والهيئات الرسمية لم 
يترتب  ما  وزاري���ة(،  غير  مؤسسة   70 لدينا  )أصبح  يتوقف 
املؤسسات  ه��ذه  بعض  أن  وبخاصة  األع��ب��اء،  من  مزيد  عليه 

استحدث كبدائل ألخرى قائمة دون أن يتم التخلص منها.
شاملة  سياسة  إل��ى  يحتاج  »األم���ر  أن  الشعيبي  وي���رى 
السلطة،  الرواتب، وإع��ادة هيكلة مؤسسات  النظر في  إلعادة 
وإلغاء بعضها، ودمج أخرى كي تصبح السلطة أكثر رشاقة«.
وينوه إلى أن »حدود األزمة املالية )العجز( التي يجري 
كي  دوالر  مليون  و500   350 بني  ما  ت��ت��راوح  عنها  احلديث 

السلطة الفلسطينية .. أعباُء السياسة في االقتصاد واملال
ال نعاني أزم��ة.  وحل هذه املشكلة ميكن أن يتم بالطبع عبر 

بوابتي زيادة اإليرادات أو خفض النفقات أو كليهما«.
وفي إشارة منه إلى فرص تغطية هذا العجز من مصادر 
محلية، يلفت الشعيبي إلى تقرير »أمان« الذي خلص إلى أن 
نحو  املاضي  العام  بلغ  الضريبة  من  املتهربة  األم��وال  حجم 
بسد  كفيل  اجلباية  حتسني  أن  يعني  ما  دوالر،  مليون   800

العجز القائم دون اللجوء ملساعدات خارجية!
صاحب  يدفع  أن  يجوز  ال  إن��ه  ال��ق��ول  ميكن  هنا  وي��ق��ول: 
يدفعها،  ال  أو  يتهرب،  حني  في  مثا،  الضريبة  العادي  احملل 
ُلبس  هناك  ك��ان  حيث  األراض���ي،  سمسار  أو  العقارات  بائع 
ومطالبة  ق��ادرة  شرائح  هناك  كانت  للقانون.   خاطئ  وفهم 

بالدفع وتتهرب من ذلك.
احلد  سقف  ُي��ح��دَد  أن  »ض����رورة  على  الشعيبي  وي��ؤك��د 
البعض في  أن يتقاضى  األدنى للرواتب، فا يعقل  أو  األعلى 
ال��ع��ام(  امل���ال  )م��ن  دوالر  أل��ف   15  -  10 حكومية  مؤسسات 

وآخرون يتقاضون 1500 شيكل«!
للفصائل  ال��س��ي��اس��ي��ة  اإلرادة  ت��وف��ر  »دون  أن���ه  وي����رى 
الفلسطينية التي يتعاظم دورها في ظل غياب البرملان، فإنه 
ال ميكن إج��راء اإلص��اح اجل��ذري«، مؤكداً على وجوب إعادة 
إع��ادة  جانب  إل��ى  وال��روات��ب  القائم  التقاعد  نظام  ف��ي  النظر 

الهيكلة وحتسني عملية اجلباية.

سبب األزمة .. أساس األعباء
عبد  نصر  الدكتور  وامل��ال��ي  االق��ت��ص��ادي  اخلبير  ويصف 
الكرمي، األزمة املالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية بأنها 
»مزمنة، وموروث متأصل، وجزء من أزمتها السياسية، وهي 

تظهر على السطح حسب التطورات السياسية«.
»أولهما  إل��ى عنصرين،  األزم���ة  ه��ذه  ال��ك��رمي  وي��ع��زو عبد 
صاحية  إسرائيل  أعطت  التي  االقتصادية  باريس  اتفاقية 
للسلطة،  وحتويلها  الفلسطينية  امل��س��ت��وردات  ع��ن  اجلباية 
على  للضغط  أساسياً  مفتاحاً  )إسرائيل(  منحها  ال��ذي  األم��ر 
السلطة.  أما العنصر الثاني، فهو املساعدات اخلارجية التي 

تستخدم هي األخرى كورقة ضغط سياسي ضد السلطة«.
ويوضح أن »إنفاق السلطة بدأ العام 2000 يرتفع بوتائر 
ع��ال��ي��ة، وأص��ب��ح ث��اث��ة أض��ع��اف اإلي�����رادات ال��ت��ي ك��ان��ت تبلغ 
ما خلق فجوة كبيرة كانت تغطى من  مليار دوالر،  نحو 2ر1 
إلى نحو 5ر1  أن هذه املساعدات كانت تصل  املساعدات، علماً 
مليار دوالر خال الفترة املمتدة ما بني األعوام 2007 -2010«.

ضغوط  رهينة  السلطة  جعل  احل��ال  »ه��ذا  أن  إلى  وينوه 
إسرائيل والدول املانحة، التي عادة ما تسارع للتلويح بوقف 
الفلسطينية  املالية  املستحقات  حتويل  وق��ف  أو  املساعدات 

املالية البتزاز السلطة سياسياً«.
وضع  في  جعلها  وتعميقه  ه��ذا  السلطة  ارت��ه��ان  وي��ق��ول: 
أك��ث��ر ص��ع��وب��ة، ل��ذا ف��إن إس��رائ��ي��ل وال��ع��دي��د م��ن دول العالم، 
يرفعون لها أحياناً البطاقة البرتقالية، وأحياناً احلمراء عند 

املنعطفات أو حسب التطورات السياسية.
ويؤكد عبد الكرمي أن »األزمة هي جزء من أزمة سياسية.  
ستحل األزمة االقتصادية املالية حني حتل األزمة السياسية، 
فإنها  وامل��وان��ئ،  املعابر  على  السلطة  وُتسيطر  حُتل  فعندما 
ستتحرر من الضغوط، لذا يجب أوالً أن حتل األزمة السياسية 
كي حتل األزمة االقتصادية، ودون ذلك سيبقى هاجس نهاية 
الشهر سيفاً مسلطاً على السلطة املُطالبة بأن تراجع مواقفها 

بناء على ذلك«.

حل أم إدارة أزمة؟
ويلفت عبد الكرمي إلى أننا »نستطيع إدارة األزمة بشكل 
أفضل مما هو قائم«، موضحاً أن ذلك »ميكن أن يتم عبر اّتباع 
ترشيد  عملية  وع��ب��ر  حكيمة،  مالية  إدارة  أس��س  ومم��ارس��ة 
الزائد،  اإلن��ف��اق  جوانب  تستهدف  وتقشف  تصويب  وإع���ادة 
والبهرجة، ورواتب املوظفني الذين ال يعملون )وهم عدد ليس 
بالقليل وذوو مناصب وظيفية متقدمة( دون أن يتم املساس 

بالفئات األقل حظاً«.
الضريبي  النظام  ف��ي  النظر  »إع���ادة  أهمية  على  وي��ش��دد 
من  عليه  ترتب  ملا  نظراً  اخل��ارج«،  من  االستيراد  على  القائم 
آثار على القطاعات اإلنتاجية التي تأثرت سلباً، والتعامل مع 

االقتصاد كساحة مواجهة لتعزيز صمود الناس.

اإلنفاق واخلروج من املأزق
بدوره، يقول أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية 
وغير  محدودة  مواردنا  فإن  ببساطة،  بكر:  أبو  نافذ  الدكتور 

في  داخلية  إي���رادات  من  توفيره  نستطيع  ما  وك��ل  مستدامة، 
تتم جبايته من  يتراوح بني 20- 25% )وه��ذا  الراهن  الوقت 
املمكن  غير  وم��ن  القائمة(  األوض��اع  بسبب  غ��زة  دون  الضفة 

زيادتها إلى 50% كما يرى البعض.
العملية  محركات  من   %70  -60 أن  إل��ى  بكر  أب��و  وينوه 
غير  أم��ر  »وه���ذا  احلكومي،  اإلن��ف��اق  على  تعتمد  االقتصادية 

معقول في ظل وجود مثل هذه الهيكلية االقتصادية«.
املساعدات  كانت  السلطة  قيام  ب��داي��ة  »م��ع  أن��ه  وي��وض��ح 
وأقامت  املساعدات،  هذه  زادت  االجتياحات  وبعد  محدودة، 
وذهبت  والبهرجة،  الوفرة  أس��اس  على  مؤسساتها  السلطة 
قدراتنا  كل  ف��وق  أعباء  أوجدنا  فإننا  ل��ذا  ال��واس��ع،  للتوظيف 
وإمكاناتنا، األمر الذي انكشف حني بدأ مفعول املال السياسي 
يظهر بعد أن قطعنا شوطاً بات من الصعب التراجع عنه أو 
التحلل منه )أن نسرح من وظفناهم مثاً أو أن نغلق ما أنشأنا 
من مؤسسات( على الرغم من أن موضوع الترشيد ومحاربة 
أمر  واألع��ب��اء  املشكلة  من  ج��زء  عن  املسؤولة  الفساد  مظاهر 

مطلوب، وممكن بالطبع«.
أعباء يصعب اخلروج  فإننا خلقنا  أخ��رى،  بلغة  ويقول: 
ل��م يكن  األوض���اع  ه��ذه  أن خلق  ي��ع��رف وي��ق��ر  منها.  اجلميع 
اخل��روج  يصعب  واق��ع��اً  أصبحت  لكنها  حينه،  في  ض��روري��اً 

منها أو إلغاؤه اآلن«.

اتفاقية باريس االقتصادية
ويلفت أبو بكر إلى ما يجري احلديث عنه بشأن ضريبة 
الدخل، ويقول بشأن محدودية املساهمة التي قد تترتب على 
ي��دور حول  األم��ر  فإن  الدخل،  ذلك »حني نتحدث عن ضريبة 
يغطي  ال  الرقم  وه��ذا  السنة،  في  جبايتها  ميكن  مليوناً   120

فاتورة رواتب شهر واحد«.
أن  علينا  بامتياز،  سياسي  »احل��ل  ف��إن  ب��رأي��ه،  كله،  لهذا 
أن نفتحها  اتفاقية باريس االقتصادية، ال  نتخلص بداية من 

ونتفاوض على تعديلها، بل أن نتخلص منها«.
وينوه إلى حجم اإلجحاف الذي ترتب على هذه االتفاقية، 
ويقول:  ببنودها،  إس��رائ��ي��ل  تلتزم  ل��م  ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
كان  واالس��ت��ي��راد.   العمال  ملسألتي  امل��ث��ال  سبيل  على  ان��ظ��ر 
يفترض وفق االتفاقية أن تستوعب إسرائيل 230 ألف عامل 
ذلك  يشكل  م��اذا  يعلم  واجلميع  توقف،  أمر  وه��ذا  فلسطيني، 
اق��ت��ص��ادي��اً.  أم��ا بخصوص االس��ت��ي��راد، فتكفي اإلش���ارة فقط 
إلى استيرادنا الوقود بصورة مباشرة، السيما أننا نستورد 
السلع  من  نصفها  دوالر،  مليارات   4 قيمته  ما  إسرائيل  من 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، وال��ب��اق��ي ت��ق��وم ه��ي ب��اس��ت��ي��راده ونشتريه من 

خالها«!
مالي  سياسي  ببساطة  »امل��وض��وع  أن  بكر  أب��و  ويعتبر 
اقتصادي، وليس مجرد عملية ترشيد أو تفكير بتقليص هنا 

أو هناك قد ميس الفئات الضعيفة أساساً«.

االحتكارات ومساهمتها احملدودة
السيما  اخل��اص،  القطاع  مساهمة  محدودية  على  ويؤكد 
الشركات االحتكارية والكبرى التي منحتها السلطة امتيازات 
إع���ادة النظر ف��ي هذا  ك��ب��ي��رة، ف��ي حتمل األع��ب��اء، وض����رورة 
اجلانب لناحية رفع معدالت الضريبة التي تدفعها مبا يتاءم 

وما جتنيه من أرباح.
أن  الشركات يجب  املجموعة من  أن »هذه  بكر  أبو  ويرى 

تسهم بقسط أعلى في العبء املالي من خال اعتماد أكثر من 
ضريبة  من  جبايته  تتم  »ما  أن  إلى  الفتاً  ضريبية«،  شريحة 
)15%( محدود ومتدٍن بالنسبة ملا جتنيه هذه الشركات، كما 

أنه أقل بكثير مما هو معمول به في الدول املجاورة«.
أوج��ه،  أب��و بكر، »يكمن احل��ل في ثاثة  وم��ن وجهة نظر 
العمل  ي��ق��وم على  اق��ت��ص��ادي  م��ال��ي  وال��ث��ان��ي  أول��ه��ا سياسي، 
مرتبط  والثالث  املسؤولية،  من  ج��زء  بتحمل  العرب  إلل��زام 
على  الزائد  اإلنفاق  في  الداخلي  والترشيد  اإلص��اح  بعملية 

مظاهر البهرجة دون املساس بالفئات الضعيفة«.

صندوق االستثمار
وبينما يجري تسليط األضواء بشدة على مسائل ترشيد 
اإلنفاق وزي��ادة اإلي��رادات من خال حتسني جباية الضرائب 
فإن  جديدة،  ضرائب  فرض  أو  الضريبية،  الشرائح  وتعديل 
قلة فقط يلتفتون إلى ما ميكن أن تسهم به األموال العامة التي 
أنشئ  ال��ذي  االستثمار  صندوق  خال  من  استثمارها  يجري 

لهذه الغاية.
من  تتم  التي  العام  امل��ال  استثمارات  تشكل  أن  ويفترض 
ل��زي��ادة  آخ��ر  م��ص��دراً  الفلسطيني  االستثمار  ص��ن��دوق  خ��ال 
أن احلديث يدور عن استثمارات  الوطنية، السيما  اإلي��رادات 

مبئات مايني الدوالرات.
ويثار العديد من األسئلة بشأن الصندوق، وبخاصة فيما 
أدائه )السيما في  الناجعة على  الرقابة  آليات  يتعلق بغياب 
ظل غياب البرملان(، وأوجه توظيفه ما يستثمر من مال عام، 
وجدوى ذلك لاقتصاد الوطني واملواطن، وما يتحقق من هذه 

العملية.
 2003 العام  العمل  الفلسطيني  االستثمار  صندوق  وبدأ 

عقب حتويل وجتميع األصول التي تديرها السلطة.
وحسب ما ورد على صفحة الصندوق اإللكترونية، فإنه 
مليارات   4 يتجاوز  استثمارياً  برنامجاً  ينفذ  )ال��ص��ن��دوق( 

دوالر خال السنوات اخلمس املقبلة.
وتتوزع استثمارات الصندوق على قطاعات عدة، بدءاً من 
والسياحة  باالتصاالت  مروراً  اإلسكان،  ومشاريع  العقارات 
واإلع�����ام، وان��ت��ه��اء ب��أس��واق امل���ال ال��ت��ي أن��ش��ئ��ت ل��ه��ا شركة 
متخصصة )شركة اخلزانة( إلدارة محافظه في أسواق املال 
بلغ  املجال  هذا  في  استثمره  ما  أن  علماً  واألجنبية،  العربية 

نهاية العام املاضي 111 مليون دوالر.
وأنشأ الصندوق الذي يعمل بالشراكة مع القطاع اخلاص 
استثماراته،  إلدارة  الشركات  من  مجموعة  ع��دة،  ميادين  في 
منها »مجموعة عمار« )ذراع الصندوق في القطاع العقاري(، 
بها  وأن��ي��ط  دوالر،  مليون   140 ق��دره  برأسمال  أسست  وق��د 
»عمار«  وتتبع  دوالر.   مليارا  قيمته  عقاري  برنامج  تنفيذ 

شركة »الريحان«، مطورة ضاحيتي الريحان واجلنان.
شركة  الصندوق،  أنشأها  التي  األخ��رى  الشركات  وم��ن 
م��درج على ج��دول  ه��و  امليت واألغ����وار.  ومم��ا  البحر  تطوير 
مشاريعه، إنشاء مدينة سياحية مع شركاء محليني ودوليني 
2ر1  تبلغ  كلفتها  امليت  البحر  شاطئ  من  كم   7 مسافة  على 

مليار دوالر.
أن  االستثمار  ص��ن��دوق  على  يتوجب  أن��ه  بكر  أب��و  وي��رى 
يعمل أوالً على استعادة األموال الفلسطينية كافة إلى الوطن، 
وأن يستثمرها محلياً في مجاالت تنموية وبعيداً عن مشاريع 

البهرجة.
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أدار احلوار: أحمد فراج

ف��ي العمل  م��ت��ح��دث��ون م��ن ذوي اخل��ب��رة  أج��م��ع 
السياسي  ال��ن��ظ��ام  تغيير  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ب��رمل��ان��ي، 
برملانياً تخضع  الراهن، ليصبح نظاماً  الفلسطيني 
السلطات فيه كافًة ملساءلة املجلس التشريعي، مبا 
األم��ن��ي��ة، ضمن تشكيلة  األج��ه��زة  ذل��ك خضوع  ف��ي 

ملجلس أمن قومي، ملساءلة احلكومة والبرملان.
وأك�������د امل���ت���ح���دث���ون خ�����ال ح�������وار ع���ل���ى ش��ك��ل 
برملانية«  »آف��اق  دوري��ة  نظمتها  مستديرة  طاولة 
ال��ت��ي ت��ص��دره��ا امل��ؤس��س��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��دراس��ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة؛ م��واط��ن ف��ي م��ق��ر امل��ؤس��س��ة مبدينة 
اجل��اري،  األول  كانون  من  اخلامس  ي��وم  الله،  رام 
ملناقشة اإلشكاليات التي صاحبت أو أعاقت انتقال 
 ،2006 العام  انتخابات  جتربة  ضوء  في  السلطة، 
جعل  ال��ق��ان��ون  ف��ي  فضفاضة  م���واد  وج���ود  أن  على 
السيما  لصاحله،  ق��وة  كنقاط  يستخدمها  البعض 
بعد االصطفاف السياسي الذي صاحب وترتب على 
نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة وفوز حركة 

»حماس« فيها.
السياسي  االن��ق��س��ام  حالة  أف��رزت��ه  م��ا  أن  ورأوا 
واجلغرافي قوضت مسيرة تطور النظام السياسي 
مؤسستي  م��ن  وجعلت  امل��اض��ي��ة،  ال��س��ن��وات  خ��ال 
ال���رئ���اس���ة واحل���ك���وم���ة ت���دخ���ان أح���ي���ان���اً ف���ي أزم���ة 
تناقض، حيث يسعى كل منهما إلى اإلمساك بخيوط 

القوة للسيطرة فترة أطول على احلكم.
التي صدرت عن  القرارات  وش��ددوا على أن جل 
ص��درت  ق����رارات  بصفتها  ع��ب��اس  محمود  ال��رئ��ي��س 
عليها  واملصادقة  مراجعتها  يجب  القانون،  بقوة 
من قبل املجلس التشريعي في أول جلسة له حتى 
تصبح نافذًة، فإما أن يقبلها املجلس وإما يرفضها، 
حركة  عليه  أقدمت  ما  قانونية  ع��دم  إل��ى  باإلضافة 
التوكيات  باعتماد  نوابها  اعتقال  بعد  »ح��م��اس« 
اتخاذ  فيها  يتم  جلسات  لعقد  األس��رى  ال��ن��واب  من 
ق����رارات وم��ن��اق��ش��ة م��ش��اري��ع ق��وان��ني، ف��ي مخالفة 
واض��ح��ة ل��ل��ق��ان��ون األس���اس���ي، وال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي 

للمجلس التشريعي.
ف��ي��م��ا يتعلق  أن احل���ل  امل��ت��ح��دث��ون ع��ل��ى  وأك����د 

ب��ال��وض��ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال���راه���ن ي��ك��م��ن ف���ي إجن���از 
مصاحلة قائمة على التفاهم على أولوية املشاركة 
أي  وهيمنة  سيطرة  دون  السياسية،  والتعددية 
أو  طرف على مؤسسات السلطة وتقويض عملها، 
متكنه  التي  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  القوانني  استحداث 
م��ن اإلم��س��اك ب��زم��ام األم����ور ع��ل��ى ح��س��اب فصائل 
م��ن ش��أن��ه نفي  أم��ر  األخ���رى، وه��و  الوطني  العمل 
دوره����ا وإق��ص��اؤه��ا وخ��ل��ق أزم���ة ف��ي ن��ظ��ام احلكم 

ومؤسساته.
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وس��ي��ادة  وف��ي��م��ا يتعلق مب��ب��ادئ 
القانون  س��ي��ادة  أن  على  املتحدثون  أك��د  ال��ق��ان��ون، 
املجتمع  ب��ن��اء  م��ن ش���روط  أس��اس��ي��اً  تشكل ش��رط��اً 
فالبديل  مؤسساته،  بني  العاقة  وتنظيم  احلديث 
الفوضى  إم��ا االس��ت��ب��داد وإم��ا  ال��ق��ان��ون ه��و  لسيادة 

االجتماعية الشاملة.
ونّوهوا إلى أن الهدف من وراء عملية التشريع 
في املجتمع هو حماية حقوق املواطنني واحلريات، 
وه����ي ع��م��ل��ي��ة ت���ن���درج ض��م��ن ص��اح��ي��ات امل��ج��ل��س 
وخارجية  داخلية  عوامل  بفعل  املعطل  التشريعي 

الثنائي بني حركتي »فتح«  عدة، أهمها االستقطاب 
و«حماس«، وحالة االنقسام، وممارسات االحتال.
وش���ارك ف��ي جلسة احل���وار ك��ل م��ن ال��ن��ائ��ب عن 
كتلة »فتح« البرملانية سحر القواسمي، والنائب عن 
كتلة »التغيير واإلصاح« التابعة حلركة »حماس« 
علي  أبو  »الشهيد  كتلة  عن  والنائب  دراغمة،  أمين 
جرار،  خالدة  الشعبية  للجبهة  التابعة  مصطفى« 
والنائب عن كتلة »البديل«، عضو املكتب السياسي 
للجبهة الدميقراطية، قيس عبد الكرمي »أبو ليلى«، 
واملفوض العام لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة 
األول،  التشريعي  املجلس  ف��ي  النائب  »أم����ان«،   -

الدكتور عزمي الشعيبي.

املجلس التشريعي األول
باإلشكاالت  املستديرة  الطاولة  ح��وار  واستهل 
التشريعي  املجلس  رئاسة  هيئة  بتشكيل  املتعلقة 
وجلانه املختلفة، واستحداث جلنة شؤون املجلس، 
حيث قال الشعيبي: إن النظام الداخلي في املجلس 
ال��ت��ش��ري��ع��ي ه��و م��ن ح��ي��ث امل��ب��دأ اإلط����ار امل��رج��ع��ي 

خالل طاولة مستديرة ملناقشة إشكاليات ومعوقات انتقال السلطة بعد انتخابات 2006

دعوات لتغيير النظام السياسي إلى نظام برملاني
ُيخضع السلطات كافًة ملساءلة »التشريعي«
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املجلس  عمل  دوائ��ر  أو  مؤسسات  عمل  ينظم  ال��ذي 
من  للنواب،  بالنسبة  خ��اص  وبشكل  التشريعي، 
ح��ي��ث ه��ي��ئ��ة ال��رئ��اس��ة وال���ل���ج���ان، وك���ذل���ك ت��وزي��ع 
الداخلي،  النظام  في  موجود  ج��زء  وه��ذا  املناصب، 
واجل����زء اآلخ����ر ج���اء م��ن خ���ال ال��ت��ج��رب��ة ال��ق��دمي��ة 
عمل  تقاليد  م��ن  أرس����اه  مب��ا  التشريعي  للمجلس 

برملانية.
وأضاف: من حيث النظام الداخلي، يشير إلى أنه 
يجب أن تنتخب من أعضاء املجلس هيئة رئاسة في 
الغاية.  فاجللسة األولى  جلسة يتم تنظيمها لهذه 
ما  واجللسة  السلطة،  رئيس  لها  ويدعو  لافتتاح 
أكبر وأصغر األعضاء،  افتتاح املجلس يديرها  بعد 
ثم بعد ذلك يتم انتخاب رئاسة املجلس بالتصويت 
هذه  عند  توقف  أو  صمت  والنظام  للنواب،  املباشر 
النقطة.  وبطبيعة احلال، فإن التقاليد التي مورست 
ف��ي س��ي��اق ال��ع��م��ل خ���ال ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة حتى 
استمرت سارية كل عام  للمجلس،  األخيرة  الدورة 
العادة  ذل��ك.  وج��رت  االنتخاب سنوياً وفق  ويعاد 
املجلس  رئ��اس��ة  اختيار  ف��ي  االعتبار  ف��ي  يؤخذ  أن 
وه��ذا  غ���زة،  وق��ط��اع  الغربية  الضفة  ب��ني  ال��ت��وزي��ع 
املاضية  ال��س��ن��وات  معظم  ف��ي  س��ائ��داً  أص��ب��ح  تقليد 
تقريباً، وكان يؤخذ باحلسبان أيضاً حق املعارضة 
في أن حتافظ بصورة أو بأخرى على مكانتها، ومن 
ثم يؤخذ باالعتبار موضوع املسيحيني، فعلى مدى 
سنوات عدة كان يحترم أن يكون أحد من املسيحيني 

في هيئة رئاسة املجلس.
األول كان  التشريعي  املجلس  الشعيبي:  وتابع 
لم  ولذلك  عليه،  طاٍغ  واحد  لون  من  باألصل  مكوناً 
تكن هناك إشكالية كبيرة وصراع بني كتل برملانية 
داخل أروقة املجلس، ولكن كان هناك صراع في إطار 
العام األول، كان هناك تنافس  الواحد.  ففي  اللون 
ش��دي��د ب��ني م��ن ك���ان ي��ؤي��د احل����زب امل��س��ي��ط��ر، وه��و 
ال��راح��ل الدكتور  حركة »ف��ت��ح«، وآخ��ري��ن ي��ؤي��دون 
يحدث  ك��ان  ذل��ك  مواجهة  وف��ي  الشافي،  عبد  حيدر 
فيما بعد تنافس في مستوى ما مع الرئيس الراحل 
فقد  املناصب،  وتوزيع  حتديد  بشأن  عرفات  ياسر 
ل��ع��ب ال��رئ��ي��س ع��رف��ات دوراً م��ه��م��اً م��ث��اً ف��ي إع���ادة 
انتخاب رئيس املجلس في مواجهة منافسه، وهما 
الواحد نفسه، ولكن  السياسي  واللون  التنظيم  من 
في  الرئيسي  العامل  هي  كانت  عرفات  مع  العاقة 

االنتخاب.
امل��ج��ل��س األول كتل  ل���م ت��ك��ن ه��ن��اك ف���ي  وق�����ال: 
ب��رمل��ان��ي��ة ب��امل��ع��ن��ى احل��ق��ي��ق��ي، ول��ك��ن ك��ان��ت ه��ن��اك 
مجموعات تشكلت على أرض الواقع، وكان يراعى 
باملعارضة  يعرف  ما  توزيع  في  باستمرار  دوره��ا 
من  تشكلت  معارضة  وه��ي  املجلس،  في  الداخلية 

داخ����ل امل��ج��ل��س، وك���ان���ت حت��ص��ل ع��ل��ى األق����ل على 
ثاث جلان، بل وكانت تعطى لفترات طويلة جلان 
أساسية، منها جلنة حقوق اإلنسان التي كانت من 
هي  الثانية  واللجنة  باستمرار،  املعارضة  نصيب 
جلنة املوازنة، إضافة إلى اللجنة السياسية.  وفي 
اللجنتني  على  املعارضة  حصلت  السنوات،  بعض 
األخ��ي��رت��ني، وك���ان ال��رئ��ي��س ع��رف��ات يضطر دائ��م��اً 
ل��دع��وة املعارضة  ال��وف��ود م��ن اخل���ارج  عند زي���ارة 
حلضور االجتماع، وكذلك أن يرافق رئيس املجلس 
الزيارات  أثناء  املعارضة  من  أحد  غالباً  التشريعي 

للجهات اخلارجية.
وأض������اف: ك���ان م���أخ���وذاً ب��احل��س��ب��ان أن ه��ن��اك 
معارضة داخلية في املجلس، وكان يراعي وجودها 
عندما  واضحاً  هذا  وك��ان  التشكيات،  من  كثير  في 
تشكلت ما يعرف بلجنة شؤون املجلس، فقد جرت 
امل��رأة  م��ن  ك��ل  م��راع��اة  العملية  املمارسة  سياق  ف��ي 
أنه كان يتم احترام ذلك في سياق  واملعارضة، أي 

التطبيق العملي.

املجلس احلالي
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���وض���ع ال����راه����ن ل��ل��م��ج��ل��س 
ال��ت��ش��ري��ع��ي ب��ع��د ف���وز »ح���م���اس« ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
وهيمنتها على هيئة رئاسة املجلس، قال الشعيبي: 
الراهن للمجلس، ياحظ أن  عند تشخيص الوضع 
االنتخابات األخيرة جرت في ظروف سبقتها حالة 
اصطفاف شديدة قبل االنتخابات، أي أن االصطفاف 
السابق،  للمجلس  األخيرة  ال��دورة  نهاية  في  جرى 
وهذا أظهر التنافس القوي على تولي السلطة.  ومن 
ومن  السلطة،  سيتولى  سينتصر  م��ن  أن  امل��ف��ه��وم 
الفكرة  هي  وه��ذه  معارضة،  إل��ى  سيتحول  يخسر 
في  كثيرة  ق��رارات  يأخذ  الطرفني  أح��د  جعلت  التي 
ولكن  ال��س��اب��ق،  التشريعي  امل��ج��ل��س  دورة  ن��ه��اي��ة 
أنه  الثاني  الطرف  اعتقد  االنتخابات  ج��رت  عندما 
بفوزه في االنتخابات حصل على السلطة، وانتخب 
رئاسة للمجلس بالكامل من اللون السياسي نفسه، 
ول��م ي���راِع، ب��ص��ورة أو ب��أخ��رى، أن ق��ي��ادة املجلس 
يجب أن متثل كل األحزاب والكتل القوائم البرملانية، 
وليس فقط من حصل على األغلبية في االنتخابات 

وسيطر على املجلس.
ف��إن  امل��ج��ل��س،  ب��رئ��اس��ة  يتعلق  فيما  وأض�����اف: 
امل��ب��دأ ال��ع��ام ه��و أن رئ��اس��ة امل��ج��ل��س ك��م��ا ورد في 

املجلس،  باسم  الناطق  مبثابة  األس��اس��ي  القانون 
فعند الدخول في التفاصيل، ياحظ أن دور رئيس 
أو  امل��ج��ل��س  ب��اس��م  ال��ن��ط��ق  التشريعي ه��و  امل��ج��ل��س 
رئيس  دور  القانون  يعطه  ولم  ككل،  عنه  التعبير 
األغ��ل��ب��ي��ة، وه���ذا ك���ان واض��ح��اً ف��ي جميع ال��ل��وائ��ح 
الداخلية، أي أنه أعطاه دوراً كبيراً، وهذا يعني أنه 

مُيثل كل املجلس التشريعي، ويوقع باسمه، ويتكلم 
املجلس يذهب ألي  املجلس، بل وكان رئيس  باسم 
ل��ق��اء ف��ي إط���ار ال��رئ��اس��ة ب��اع��ت��ب��اره مي��ث��ل املجلس، 
وكان يحمل رسائل قرارات املجلس، ولم يكن يحمل 
فقط قرارات األغلبية في املجلس، التي هي من لون 
وتنظيم واحد، ويعبر عن آراء كل من هم في املجلس 

على اختاف أطيافهم السياسية.
وت��ط��رق ال��ش��ع��ي��ب��ي إل���ى م��ه��ام رئ��ي��س املجلس 
وص��اح��ي��ات��ه، ق��ائ��اً: ك��ان ه��ن��اك مفهوم س��ائ��د بأن 
املجلس،  لكل  التشريعي هو رئيس  املجلس  رئيس 
رئ��اس��ة  ان��ت��خ��اب  فيها  ج���رى  ال��ت��ي  الصيغة  ول��ك��ن 
املجلس برزت بعد االنتخابات األخيرة وفوز حركة 
»حماس«، وفي ضوء ما سبقها من بيئة صراع على 

السلطة.
وأضاف: أعتقد أن الصراع على السلطة وتولي 
زمام األمور، بدأ منذ انتخاب رئاسة املجلس األخير، 
وهذا أوضح أن لكل لون اجتاهاً معيناً، وكل طرف 
كان ُيريد أن مُيسك بكل عناصر السلطة التي ميكن 

أن يحصل عليها ضمن ما يعتقد أن القانون شّرعه 
اآلخ��ر، وهذا في طبيعة احلال  الطرف  له، وإقصاء 

ُيخالف القانون األساسي.
املجلس  »ل��م يحدث خ��ال دورات  أن��ه  وأوض���ح 
س��واء  أح��د،  استثناء  ج��رى  أن  السابق  التشريعي 
أك��ان م��ن امل��ع��ارض��ة التي ب��رزت م��ن ال��ل��ون الواحد 
نفسه، أم أحد النواب، فاجلميع كان مُيثل في هيئة 
تقاليد  من  إرس��اؤه  جرى  ما  وه��ذا  املجلس،  رئاسة 
رفضتها حركة »حماس« عند فوزها باالنتخابات، 
واحد  ل��ون  من  املجلس  رئاسة  هيئة  شكلت  ولذلك 
الكتل  ال��س��اب��ق، وأي��ض��اً  ف��ي  ك��ان يتم  م��ا  وجتاهلت 

البرملانية األخرى«.

تعديل النظام الداخلي للمجلس
وفي تناوله لطبيعة عمل اللجان وتشكيل هيئة 
اعتبر  األخ��ي��رة،  االن��ت��خ��اب��ات  بعد  املجلس  رئ��اس��ة 
الصغيرة  »الكتل  أن  ليلى«  »أب��و  الكرمي  عبد  قيس 
منذ  جديد  داخلي  لنظام  مسودة  قدمت  املجلس  في 
إلى  حتل  لم  ولكنها  لانتخابات،  األول��ى  اللحظات 
وهذا  اإلط���اق،  على  مناقشتها  تتم  ول��م  جلنة،  أي��ة 
يزيد  الواحد  اللون  جعلت  التي  األسباب  من  واح��د 
في سيطرته، مضيفاً: إن املجلس التشريعي احلالي 
أن  على  تساعده  كافية  داخلية  مرجعية  إلى  يفتقر 

واالنقسام  السلطة  على  ال��ص��راع  أس��ر  م��ن  يتحرر 
والتنافس الداخلي«.

في  املوجودة  الثغرات  ليلى«  »أب��و  واستعرض 
ليس  ع��ام،  بشكل  قائاً:  للمجلس،  الداخلي  النظام 
النظام  ف��ي  البرملانية  الكتل  إل��ى  إش���ارة  أي  ه��ن��اك 
تشكيلها،  ف��ي  احل��ق  باستثناء  للمجلس،  الداخلي 

صاحيات،  أو  وواج��ب��ات  حقوق  للكتل  توجد  وال 
البرملانية،  الكتل  دور  يتجاهل  ال��داخ��ل��ي  فالنظام 
عدد  عن  يتحدث  الثقة،  سحب  موضوع  في  وحتى 

معني من النواب، وال يشير إلى الكتل البرملانية.
وتابع: كما أنه فيما يتعلق مبوضوع األولويات 
والتصويت على االقتراحات، ال يشير إلى أفضليات 

خاصة للكتل، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة.
وحول ما أوجدته حركة »حماس« في املجلس 
االنتخابات،  ف��ي  ف��وزه��ا  بعد  احل��ال��ي  التشريعي 
هناك  ك��ان  احل��ال��ي  التشريعي  املجلس  ف��ي  ق���ال: 
جرى  م��ا  وه��ذا  املجلس،  رئ��اس��ة  الحتكار  مسعى 
بالفعل، فرئاسة املجلس تشكلت من لون سياسي 
البرملاني،  العمل  لروحية  مخالف  وه���ذا  واح���د، 
انتخاب  ج��رى  عندما  جزئياً  اس��ت��درك  ه��ذا  ولكن 
اللجان، ومتثيل جميع الكتل والقوائم البرملانية، 
وتقريباً كل القوائم استوعبت لدى انتخاب اللجان 
جلنة  في  تلقائياً  وبالتالي  وكمقررين،  كرئاسة 
تنظيم  مهمات  بها  ت��ن��اط  ال��ت��ي  امل��ج��ل��س،  ش���ؤون 
في  ولكن  وأول��وي��ات��ه.   التشريعي،  املجلس  عمل 
الواقع كان هذا شيئاً شكلياً؛ كون املجلس تعطل 
ألسباب عدة، كان أهمها اعتقال النواب، والتنافس 
الشديد بني الكتلتني األكبر في املجلس، واالنقسام 
الداخلي بني الضفة الغربية وقطاع غزة.  وأعتقد 
بتشكيل  مت  املجلس،  ف��ي  اإلشكالية  ه��ذه  ح��ل  أن 
النظام  إل��ى  أضيفت  ال��ت��ي  املجلس  ش���ؤون  جلنة 
للتعويض  كوسيلة  ج��اءت  وهي  الحقاً،  الداخلي 
ع���ن اإلش��ك��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ث��ي��ره��ا م��ك��ت��ب ال��رئ��اس��ة، 
نسبياً  متثياً  يتيح  ال  الرئاسة  مكتب  أن  مبعنى 
السياسية،  ال��ت��ع��ددي��ة  فيه  ت��وج��د  ملجلس  ك��ام��اً 
املكتب  أن يجمع  يعني ض��رورة  األمر عملياً  وهذا 
الكتل البرملانية، ويأخذ باالعتبار املناطقية ما بني 

الضفة والقطاع.
وفيما يتعلق بالدور التي تقوم به جلنة شؤون 
املجلس، قال »أبو ليلى«: متارس اللجنة الدور الذي 
املهمات  معظم  أن  مبعنى  املجلس،  رئاسة  به  تقوم 
التعديات  من  واح���داً  ف��إن  لذلك  اللجنة،  بها  تقوم 
التي تقدمنا بها هو توسيع رئاسة املجلس، بحيث 
تصبح هي جلنة ش��ؤون املجلس، وتضم ع��دداً من 
وه��ذا  ك��ك��ل،  املجلس  أط��ي��اف  لتمثل  الرئيس  ن���واب 
فيها  مبا  التيارات،  كل  بتمثيل  إسرائيل  تعتمده  ما 

التيارات العربية داخل الكنيست.
قائاً:  البرملانية،  الكتل  صاحيات  إلى  وتطرق 
سبيل  فعلى  الكتل،  صاحيات  حتديد  أيضاً  يجب 
التشريعي  املجلس  في  إشكالية  لدينا  نشأت  املثال 
املجلس  أم��ام  بيانات  م��ن  يتلى  مب��ا  تتعلق  اجل��دي��د 
ب��اس��م ال��ك��ت��ل أو ال��ق��وائ��م، ال��ت��ي ي��ت��ع��ام��ل ال��رئ��ي��س 

رئيس »التشريعي« مبثابة
رئيس للمجلس كله وليس رئيسًا لألغلبية

املــــــــواد »الـــفـــضـــفـــاضـــة« فــــي الــــقــــانــــون اســتــخــدمــت 
ــات ــتــخــاب ــعــد االن لــتــعــمــيــق االصـــطـــفـــاف الــســيــاســي ب

»أبو ليلى«الشعيبي
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معها حسب ما يريد، وكذلك فيما يتعلق مبشاريع 
ال��ق��وان��ني وال��ت��ع��دي��ات ع��ل��ي��ه��ا، ف��ال��ع��ض��و ال��ع��ادي 
وأن��ا  امل��وض��وع،  ه��ذا  ف��ي  مت��ام��اً  يتساويان  والكتلة 
م��ع أن ي��ق��دم ال��ع��ض��و ال���ع���ادي م��ش��اري��ع ال��ق��وان��ني 
من  شكل  هناك  يكون  أن  م��ع  وغ��ي��ره،  والتعديات 
املجلس ويعبر عن  التمييز، مبا يسهل عمل  أشكال 

التيارات السياسية فعلياً وليس شكلياً.

»التشريعي« الثاني واختاف وزن املعارضة 
املجلس  وفي حديثه عن ظروف تشكيل رئاسة 
التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ص��اح��ب  ال���ذي  وال��وض��ع 
»ال��ظ��روف  أن  أمي��ن دراغ��م��ة  النائب  األخ��ي��رة، رأى 
ال��ت��ي مت ف��ي��ه��ا إق����رار ال��ق��ان��ون األس���اس���ي وال��ن��ظ��ام 
الظروف  عن  تختلف  التشريعي  للمجلس  الداخلي 
الناشئة ما بعد االنتخابات األخيرة، من حيث وزن 
السابق  املجلس  ففي  املجلس،  وتشكيلة  املعارضة 
قليلة،  نسبتها  ول��ك��ن  م��وج��ودة،  امل��ع��ارض��ة  ك��ان��ت 
أعضاء  وك���أن  معيناً،  ل��ون��اً  متثل  ك��ان��ت  فاألغلبية 
امل��ج��ل��س ال��س��اب��ق ل��م ي��ك��ن ل��دي��ه��م ت��ص��ور ب���أن ق��وة 
تشارك  أن  ميكن  »حماس«  حركة  بحجم  سياسية 
في  حزبني  بوجود  يتسم  جديد  شكل  إلى  يقود  مبا 

املجلس«.
وق����ال: ي��ج��ب أن ت��ك��ون ه��ن��اك م��راج��ع��ات، وأن 
الداخلي  النظام  ملوضوع  مستفيضة  دراسة  جنري 
للمجلس، وموضوع القانون األساسي، ومن البداية 
كان لدينا اتفاق بأن نعيد النظر به ونقيمه من جديد 

في املجلس احلالي.
وت���اب���ع دراغ���م���ة: ال���ش���يء اجل��ي��د ه���و م��وض��وع 
ال���ع���اق���ة م���ا ب���ني امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي وامل��ج��ل��س 
الوطني، وصاحيات املجلس التشريعي في النظام 
السياسي الفلسطيني وصاحيات املجلس الوطني، 
للنظام  شاملة  ن��ظ��رة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  يجب  وه��ن��ا 
السياسي ككل، السيما إذا كنا ُنريد أن نكّون نظاماً 
ب��رمل��ان��ي��اً، وه���ذا األم���ر بحاجة إل��ى دراس���ة وت��واف��ق 
أن  وي��ج��ب  الفلسطينية،  املصلحة  ه��ي  أي��ن  ل��ن��رى 
القوى السياسية  يكون هناك حوار مبشاركة كافة 
ح���ول ش��ك��ل ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي، وم��ه��م��ات املجلس 
الوطني؛ كونه ميثل كل الشعب الفلسطيني في حني 
أن املجلس التشريعي ميثل الفلسطينيني في أراضي 

السلطة.
واملعارضة  وحقوقها  الكتل  ملوضوع  وبالنسبة 
ذلك  إن  دراغمة:  قال  املجلس،  رئاسة  في  ومتثيلها 
العمل  أطياف  مشاركة  من  بد  وال  ج��داً،  مهم  ش��يء 
في  مشاركة  تكون  أن  يجب  التي  كافة،  السياسي 
هيئة رئاسة مكتب املجلس.  اآلن نحن أمام مرحلة 
ونتمنى  السياسية،  وال��ش��راك��ة  العمل  م��ن  ج��دي��دة 
املواضيع  كافة  أن يحدث ذلك، وأن جتري مناقشة 
الوطني  احل��وار  إط��ار  في  عليها  واملختلف  العالقة 

الشامل والشراكة السياسية الكاملة.
التي  ال��ن��واب  ت��وك��ي��ات  بخطوة  يتعلق  وفيما 
وعقدت  غ��زة،  قطاع  في  »حماس«  حركة  بها  قامت 
من  العديد  خالها  اتخذت  عدة  جلسات  إثرها  على 
القرارات، قال دراغمة: إنها توكيات غير قانونية، 
أول  عقد  م��ع  ال��ب��داي��ة،  منذ  حاجة  هناك  كانت  لكن 
ال��ن��ائ��ب  ي��ت��م ح��ف��ظ ح��ق��وق  ل��ك��ي  ج��ل��س��ة للمجلس، 
األسير، وهناك من قدم مشروع قانون يتعلق بذلك، 
القانون  تعِط  لم  احلزبية  الصبغة  أن  املمكن  وم��ن 
النواب  من  كثير  هناك  يكن  لم  أن��ه  وبخاصة  حقه، 
إليجاد  ماسة  حاجة  هناك  اآلن  حينذاك.   املعتقلني 
النائب األسير، وهنا يجب أن نبتدع  ما يحفظ حق 
يناقض  أو  قانوني  غير  شيئاً  وليس  قانونياً  شيئاً 
ال���ق���ان���ون.  وه����ذا م��ا ي��دع��ن��ا ن��ت��ط��رق إل���ى قانونية 
التصويت  وحسم  غ��زة  ف��ي  ُع��ق��دت  التي  اجللسات 

فيها النواب من أصحاب التوكيات.  ال شك في أن 
هذه األمور بحاجة إلى توافق وطني شامل، وبشكل 
الداخلية،  القانون ليس هو احلل ملشاكلنا  عام فإن 

وإمنا احلل يكمن في التوافق.

التعددية السياسية داخل املجلس
على  ال��ق��واس��م��ي  سحر  ال��ن��ائ��ب  عقبت  ب��دوره��ا، 
التشريعي  املجلس  تشكل  صاحبت  التي  الظروف 
بالكتل  اخلاصة  والواجبات  والصاحيات  الثاني 
وال���ق���وائ���م ال��ب��رمل��ان��ي��ة، وس��ي��ط��رة »ح���م���اس« على 
ه��ي��ئ��ة رئ��اس��ة امل��ج��ل��س، وق���ال���ت: ل��ق��د وض��ع��ن��ا في 
على  قائمة  دولة  نريد  أننا  االستقال  إعان  وثيقة 
هو  مبا  النظر  إع��ادة  ويجب  السياسية،  التعددية 
على  نحافظ  كيف  هي  األساسية  والفكرة  موجود، 
التعددية السياسية ما بعد االنتخابات، وباألساس 
أن  كما  فقط،  أص��وات  ف��رز  ليست  الدميقراطية  ف��إن 
احلفاظ على التعددية السياسية بحاجة إلى توافق 

بني أطياف العمل الوطني كافة.
يتمحور  حالياً  املطلوب  القواسمي:  وأض��اف��ت 
السياسية،  التعددية  على  احملافظة  كيفية  ح��ول 
املجلس؟  داخل  أن نوجد حتالفات  كيف ميكن  مثاً 
وميكن أن يكون اجلميع ممثاً في املجلس مع وجود 

حتالفات داخله.
تشكل  إلى  تؤدي  تكتات  إيجاد  يجب  وتابعت: 
من  ممثلة  املجلس  رئاسة  تكون  وأن  ج��دي��دة،  كتل 
أن  فكرة  مع  وأن��ا  البرملانية،  والقوائم  الكتل  جميع 
اجللسات،  النعقاد  األدن��ى  احلد  هو  النصاب  يكون 
ول��ي��س ال��ن��ص��اب مب��ا ه��و ق��ائ��م اآلن.  وف��ع��ل��ي��اً، في 
نهاية األمر، نعود للقول إن النظام القائم هو نظام 
أن  ويجب  نظر،  إع��ادة  إل��ى  بحاجة  وه��ذا  شمولي، 
تكون هناك بنود قانونية واضحة وملزمة للجميع.

تعديل النظام السياسي
ب����دوره����ا، اس��ت��ع��رض��ت ال��ن��ائ��ب خ���ال���دة ج���رار 
األخيرة،  االنتخابات  بعد  نتجت  التي  اإلشكاليات 
واح���ت���ك���ار ح��رك��ة »ح���م���اس« ل��ل��ق��رار ف���ي امل��ج��ل��س 
التشريعي، وتشكيل هيئة رئاسة املجلس واللجان، 

وق���ال���ت: إن م���ا ي��ح��ت��اج إل���ى ال��ت��ع��دي��ل ه���و ال��ن��ظ��ام 
السياسي الفلسطيني بشكل كامل، وأنا مع أن يكون 
النظام برملانياً، وأن يكون نظام االنتخابات نسبياً 

بالكامل.
على  »ح��م��اس«  بهيمنة  يتعلق  فيما  وأض��اف��ت 
الهيمنة  م��وض��وع  أن  أعتقد  املجلس:  رئ��اس��ة  هيئة 
برملاني،  إل��ى  النظام  بتحويل  سينتهي  ال��واس��ع��ة 
القوانني  مختلف  على  نفسه  يعكس  أن  يجب  وه��ذا 
الداخلي  ال��ن��ظ��ام  بينها  وم��ن  ال��س��اري��ة،  وال��ل��وائ��ح 

للمجلس التشريعي.

وتابعت جرار: فيما يتعلق بتشكيل هيئة رئاسة 
املجلس، فقد تشكلت من لون سياسي واحد، ونحن 
مع أن تكون هيئة الرئاسة متعددة، فمن حصل على 
أعلى األص��وات، يجب أن يأخذ الرئاسة، ويليه من 
حصل على أقل منه، ونستمر في هذا املنحى بشكل 

تدريجي.
الكتل  وصاحيات  بحقوق  يتعلق  فيما  وقالت: 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة وال��ق��وائ��م، ه���ذا األم���ر غ��ي��ر م��وج��ود في 
أعضاء  م��ن   %5 أن  إل��ى  يشير  ف��ال��ق��ان��ون  ال��ق��ان��ون، 
على  ينص  ول��م  كتلة،  تشكيل  بإمكانهم  املجلس 
ح��ق��وق أو ص��اح��ي��ات، وه����ذا م��ا ي��س��ت��دع��ي ال��ق��ي��ام 
ما  ُيلبي  بحيث  للمجلس،  الداخلي  النظام  بتعديل 

تنادي به الكتل.
قالت  ال��ت��وك��ي��ات،  ن��ظ��ام  قانونية  م��دى  وح���ول 
ج�����رار: ه���و ب��ال��ت��أك��ي��د غ��ي��ر ق���ان���ون���ي، وه��ن��ا يجب 
هناك  ك��ان  ال��ب��داي��ة  فمنذ  املشكلة،  نطرح  أن  علينا 
ممارسة  على  االحتال  ق��وات  إق��دام  بإمكانية  تنبؤ 

أن  ك��ان يوجب علينا  ال��ن��واب، وه��ذا  بحق  االعتقال 
نوجد مشروع قانون يبحث في كيفية احلفاظ على 
حق النائب في النقاش والتداول وهو قيد االعتقال، 

لذلك أنا مع إقرار قانون خاص بذلك.

صالحيات الرئيس ورئيس الوزراء
وت��ن��اول��ت ج��ل��س��ة ال��ط��اول��ة امل��س��ت��دي��رة ع��اق��ة 
القانون  تعديل  وإمكانية  ال��وزراء  برئيس  الرئيس 
ال���وزراء،  رئيس  اختيار  كيفية  لتحديد  األس��اس��ي 
مسبقاً،  الرئيس  يحددها  مب��واق��ف  ال��ت��زام��ه  وم��دى 
وأيضاً ضمان إشراك الكتل البرملانية في مشاورات 
اخ��ت��ي��ار رئ��ي��س ال�����وزراء.  وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، قالت 
ج�����رار: م���ن وج��ه��ة ن���ظ���ري، احل���ل ل��ك��ل ذل���ك يكمن 
السياسي نظاماً  النظام  أن يكون  بشكل واضح في 
القاضي  االقتراح  مع  وأنا  رئاسياً.   وليس  برملانياً 
رئيس  باختيار  يتعلق  فيما  التشاور  يجري  ب��أن 
الوزراء، لكي يحظى مبوافقة البرملان، فهو من ُيقر 
يوجد  أن  ذل��ك  ش��أن  وم��ن  الثقة،  احلكومة  وُيعطي 
شراكة سياسية، وشراكة في احلكم، نبتعد خالها 
عند التنافس والتنافر ما بني أطياف العمل الوطني.

وت��اب��ع��ت: مي��ك��ن ل��ل��رئ��ي��س أن ي��ك��ل��ف م��ن ُي��ري��د 
على  ُيعرض  أن  على  بالتوافق،  احلكومة  لرئاسة 
املجلس التشريعي لنيل الثقة، لكن في النهاية يجب 

أن يتم االختيار بالتشاور.
للسلطة  ال��س��ي��اس��ي  ب��ال��ن��ظ��ام  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
ال��وط��ن��ي��ة، ق��ال��ت ج����رار: ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعديل 
القانون األساسي، بحيث يكون نظاماً برملانياً، وهذا 
والتداخل  اإلشكاليات  من  اخل��روج  على  يساعدنا 
القائم بني صاحيات الرئيس واملجلس التشريعي، 

وكذلك رئيس الوزراء.

وأردفت: إن عدم وضوح املادة )43( من القانون 
األس��اس��ي، سمح ب��ب��روز ال��ع��دي��د م��ن اإلش��ك��ال��ي��ات، 
ف���امل���ادة ت��ن��ص ع��ل��ى أن ال��رئ��ي��س »ي���ص���در ق�����راراً 
ب��ق��ان��ون«، وه���ذه امل���ادة غير واض��ح��ة، وم��ن وجهة 
فقط،  التشريعي  املجلس  هو  ُيشرع  من  أن  نظري 
القرارات  أو يصادق على  أن يرفض  املجلس  وعلى 
التي أصدرها الرئيس بقوانني، وأيضاً ما صدر من 
التشريعي  املجلس  في  »حماس«  كتلة  عن  ق��رارات 
في غ��زة، وه��ذا في طبيعة احل��ال ما نتج عن حالة 
السياسي  النظام  أصابت  التي  والتشرذم  االنقسام 

الفلسطيني.

فكرة الدستور احلامي للنظام السياسي
وفي حديثها عن عاقة الرئيس برئيس الوزراء، 
رأت القواسمي أن »عاقة الرئيس برئيس الوزراء 
القائم،  السياسي  النظام  شكل  ه��و  م��ا  على  تعتمد 
وهل هو رئاسي، أم برملاني، أم مختلط.  وفي احلالة 
رئاسي  نصف  نظاماً  قائم  هو  ما  يعد  الفلسطينية، 
في  السياسي  ال��ن��ظ��ام  يشبه  م��ا  وه��و  مختلطاً،  أو 
للرئيس بأن يكون  فرنسا، وهذا يعطي الصاحية 

هو احلافظ للدستور«.
وقالت: أيضاً، هناك بعض الدول توجد لديها في 
الدستور »مواد مغلقة«، أي ممنوع فتحها، وذلك كي 
حتافظ على روحية النظام السياسي القائم، ويجب 
أن يكون  فإما  للدستور،  أن يكون هناك شيء ح��اٍم 
ميكن  ال  مغلقة  م��واد  هناك  تكون  أن  وإم��ا  الرئيس 
البرملان،  إلى  التي وصلت  فتحها مهما كانت اجلهة 
وذلك للحفاظ على شكل النظام والدستور.  ويعني 
إل���ى السلطة  ُي��ري��د احل��ك��م وال���وص���ول  ه���ذا أن م��ن 
ُي��ري��د،  م��ا  ت��ش��ري��ع  ميكنه  ال  التشريعي  وامل��ج��ل��س 
أو أن يعمل  م��ع األط��ي��اف األخ���رى،  ال��ت��ش��اور  دون 
األنظمة من خال سن  ما هو موجود في  قلب  على 
وتعديل قوانني ميكن أن متس، بشكل أساسي، روح 

القانون.
أن  »يجب  أنه  على  للتأكيد  القواسمي  وخلصت 
أو  أو مغلقة،  الدستور حامية  تكون لدينا مواد في 
بحيث  حلمايتها،  الرئيس  على  باالعتماد  نقوم  أن 
أن تغير  األغلبية  أي كتلة حتصل على  ال تستطيع 

روح النظام السياسي القائم«.
ليلى«:  »أبو  قال  الدستور،  حماية  فكرة  وحول 
الدستور في جميع احلاالت خلقت  إن فكرة حماية 
مشاكل، بدءاً بتركيا مروراً بفرنسا.  فأنت في هذه 
جميع  صاحيات  من  حتد  سلطة  في  تكون  احلالة 
السلطات، كما أنك غير محاسب إال من قبل الشعب 

مرة كل 4 سنوات.
حتى  ب��أزم��ات  مير  السياسي  »النظام  أن  ورأى 
في دول مستقرة، وميكن أن حُتل، ولكن فيما يتعلق 

داخلية  مــرجــعــيــة  إلـــى  يفتقر  احلــالــي  »الــتــشــريــعــي« 
السلطة على  الصراع  التحرر من  على  تساعده  كافية 

مــطــلــوب تــعــديــل الــقــانــون األســاســي بــشــأن كيفية 
التشاور أســاس  على  ليقوم  ـــوزراء  ال رئيس  اختيار 

جرار
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أو  دستور  إلى  بحاجة  نحن  الفلسطيني،  بوضعنا 
إلى  بحاجة  ولسنا  الوضوح،  شديد  أساسي  نظام 
ذاته،  التأويل ألنه يصبح مشكلة بحد  أو  االجتهاد 
فالنظام السياسي الفلسطيني، ال هو نظام رئاسي 

أو نظام برملاني«.
وحول العاقة ما بني الرئيس ورئيس الوزراء، 
ق��ال »أب���و ل��ي��ل��ى«: ال��رئ��ي��س يعني رئ��ي��س ال����وزراء، 
وهناك  التشريعي،  املجلس  ثقة  ي��ن��ال  أن  وي��ج��ب 
هو  هكذا  للرئيس.   تابعة  ع��دي��دة  تنفيذية  أج��ه��زة 
غير  التطور  لكن  الفلسطيني،  وضعنا  ف��ي  احل��ال 
الذي ساهم  الطبيعي هو نتاج االنقسام والتشويه 
ب���روز األزم�����ة، وان���ع���دام السبل  ف��ي  إل���ى ح��د كبير 

القانونية حلل هذه األزمة بشكل عام.

تعديالت قانونية استجابة لضغوط خارجية
وفي تعقيبه حول طبيعة النظام القائم، وعاقة 
الرئيس برئيس الوزراء، ودور املجلس التشريعي 
في منح رئيس الوزراء الثقة، قال دراغمة: إن بعض 
أن  املمكن  من  مختلط  نظام  بها  يوجد  التي  ال��دول 
تكون فيها رقابة حزبية فاعلة، ولهذا السبب يكون 
وصاحياته  ال��ق��ان��ون  بنصوص  ملتزماً  ال��رئ��ي��س 
ضمن السلطة، وما أعنيه هو أنه يجب علينا العمل 
على فصل السلطات فعلياً على أرض الواقع، ونحن 
بحاجة إلى الوضوح في ذلك، ولدينا فرصة ضمن 
احل����وار ل��وض��ع ه���ذه ال��ن��ق��اط ع��ل��ى ط��اول��ة النقاش 

بشكل جدي.
من جانبه، قال الشعيبي: قبل العام 2003 كان 
كامل،  رئ��اس��ي  نظام  الواقعية  الناحية  م��ن  لدينا 
الوحيد،  املرجع  هو  فالرئيس  شمولي،  نظام  وهو 
وب��س��ب��ب وق����وع إش��ك��ال��ي��ات داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة 
ف���ي إط����ار ال���ص���راع ب���ني ال��رئ��ي��س ال���راح���ل ي��اس��ر 
مراجعة  علينا  حتتمت  الدولي،  واملجتمع  عرفات 
ه��ذا  ب��ش��أن  انقسمت  نفسها  وال��ق��ي��ادة  امل���وض���وع، 
التشريعي  الذي جرى حله في املجلس  املوضوع، 
ع��ب��ر إج����راء ن��ق��اش ح���ول م��ا ي��ج��ب أن ن��أخ��ذه من 
املقبلة،  امل��رح��ل��ة  ف��ي  ذل��ك  مقابل  ال��دول��ي  املجتمع 
بحيث صيغت كل التعديات، وبعضها كان محدداً 
استجابة للضغوط اخلارجية، وهنا جرت إضافة 
الرئيس  أن  أولها  األساسي،  للقانون  أحكام  ثاثة 
تفتح  كانت  وه��ذه  األم��ن،  لقوات  األعلى  القائد  هو 
ولكن  األمنية،  األم��ور  بزمام  مُيسك  كي  مجاالً  له 
مي��ارس  أن  للرئيس  يحدد  القانون  ك��ان  ذل��ك  قبل 
النظام  أن  أرى  ل��ذل��ك  ل��ألح��ك��ام،  وف��ق��اً  صاحياته 
بعض  إليه  أضيفت  ولكن  ب��رمل��ان��ي،  كنظام  صيغ 
إشكالية  أو شوهته، وخلقت  التي حرفته  األحكام 

فيما يُخص عاقة الرئيس بأجهزة األمن.
وأضاف: إن النقطة الثانية التي أضيفت هي أن 

نقوم  جعلنا  وه��ذا  ال��وزراء،  رئيس  يختار  الرئيس 
أن  على  تنص  كانت  التي  امل���ادة  تعديل  أو  بشطب 
الرئيس يتشاور مع الكتل البرملانية الختيار رئيس 

الوزراء، أي أن هذا األمر مت شطبه.
وتابع: كما أضيفت نقطة ثالثة، وهي أن رئيس 
مهامه،  ف��ي  الرئيس  يساعدون  وال����وزراء  ال���وزراء 
مبعنى أن كل احلكومة هي حكومة الرئيس، وأرى 
الفلسطيني  السياسي  النظام  املواد شوهت  أن هذه 
وال���ق���ان���ون األس���اس���ي، وأع��ت��ق��د ل���و أن ذل���ك ج��رت 
متت  مل��ا  عباس  محمود  الرئيس  عهد  ف��ي  صياغته 
ال��ت��ي أدخلتنا ف��ي جدل  ال��ث��اث  إض��اف��ة ه��ذه امل���واد 
واسع تخطيناه استجابًة للضغوط اخلارجية التي 
الرئيس  عهد  ف��ي  السياسي  النظام  على  م��ورس��ت 
عرفات، الذي وجد أن اخلروج من املأزق يكمن في 
األساسي  القانون  م��ن  ع��دة  أح��ك��ام  وتعديل  شطب 
دول��ي��اً،  مطلوب  ه��و  م��ا  م��ع  ليتماشى  الفلسطيني 
ومي��ن��ح ال��رئ��ي��س أي��ض��اً ص��اح��ي��ات إض��اف��ي��ة كانت 
التشريعي  للمجلس  األخ��ي��رة  اجل��ل��س��ة  ف��ي  جلها 
خوض  نيتها  »حماس«  حركة  إع��ان  عقب  السابق 

االنتخابات التشريعية.
الرئيس »أب��و م��ازن« ك��ان ضد  وق��ال الشعيبي: 
كحل  أضيفت  ولكنها  امل��واد،  ه��ذه  بإضافة  نقوم  أن 

وسط.
صاحيات،  ذات  حكومة  بتشكيل  يتعلق  وفيما 
ولها العديد من الوزارات في ظل استمرار االحتال، 
في  كهذه  حكومة  وج��ود  مفهوم  إن  الشعيبي:  ق��ال 
ظل االحتال غير ممكن على اإلطاق، فهو أوالً غير 
كافة  ب��ني  التفاهم  يجري  أن  ويجب  عملياً،  متاح 
القوى وفصائل العمل الوطني على أن أية حكومة 
قائمة على  أن تشكل كحكومة وحدة وطنية  يجب 
احلال،  طبيعة  في  الكامل  النسبي  التمثيل  أس��اس 
انتخابات  أي  إج��راء  قبل  عليه  االتفاق  يجب  وه��ذا 

مقبلة.
وحول فكرة حماية الدستور، رأى أن »الضوابط 
الرئيس  تعطي  أال  يجب  اجلانب  ه��ذا  في  املطلوبة 
مغلقة  م��واد  إيجاد  أو  الدستور،  حماية  صاحيات 
فيه، وما علينا فعله هو أن نضع مواد معينة ميكن 
أو  إال من خال االستفتاء عليها،  أن ال يتم تعديلها 
أن ال تعدل إال بوجود أصوات ثلثي أعضاء املجلس 
التشريعي، ومن هنا ميكن ضبط بعض األمور التي 
بأغلبية  البرملان  إل��ى  يصل  ح��زب  أي  على  تصعب 
إمكانية تعديل القوانني كما يريد، وأنا مع ضرورة 

أن يكون لدينا نظام برملاني«.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ق��ال��ت ج���رار: يجب أن ت��ك��ون هناك 
ضمانات للمجتمع وضوابط حامية للمستقبل بشأن 
هناك  تكون  أن  وينبغي  السياسي،  النظام  طبيعة 
أي  لتغيير  استفتاء  إج��راء  لدى  نسب عالية مؤيدة 
مواد خاصة، منها مبدأ سيادة القانون، والعلمانية، 
واالستناد إلى قوانني مدنية، وأنا مع وضع ضوابط 
ألن تكون نسب االستفتاء عالية جداً، وبخاصًة أننا 
شعب ال يزال يعيش حتت االحتال ووثيقة إعان 
تنظم  التي  احمل��ددات  بعض  عن  حتدثت  االستقال 
أنه  وأعتقد  االح��ت��ال،  حت��ت  الفلسطيني  املجتمع 
يجب حمايتها لفترة، كونها تشكل احلماية للنسيج 

املجتمعي.

األمـــــــــــن مبــــجــــمــــلــــه بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى إعـــــــــادة 
ــاغــة فـــي إطـــــار تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي صــي

وع����اد ال��ش��ع��ي��ب��ي ل��ي��ؤك��د ع��ل��ى أن���ه »ي��ج��ب على 
لتشكيل  ال����وزراء  رئ��ي��س  م��ع  يتشاور  أن  الرئيس 
احلكومة، على أن تكون حكومة وحدة وطنية، تأتي 
في إطار توافق وطني كامل، السيما في ظل املرحلة 

الراهنة«.
بشأن  الشعيبي  رأي  على  القواسمي  وواف��ق��ت 
»ض����رورة أن ت��ك��ون ه��ن��اك ح��ك��وم��ة ت��واف��ق وطني 
بتمثيل نسبي كامل، وتخرج من خال التشاور بني 

القوى كافة«.

العالقة بني السلطة واملنظمة
العاقة  امل��س��ت��دي��رة  ال��ط��اول��ة  جلسة  وت��ن��اول��ت 
العاقة بني  التحرير والسلطة، السيما  بني منظمة 
دراغمة:  قال  حيث  والتشريعي،  الوطني  املجلسني 
ليصبح  ال��ق��ائ��م  ال��ن��ظ��ام  تغيير  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ي��ج��ب 
ب���رمل���ان���ي���اً، وذل�����ك ل��ت��وض��ي��ح ص��اح��ي��ات ال��رئ��ي��س 

والسلطة واملنظمة واملجلس التشريعي ككل.
وأك������دت ال���ق���واس���م���ي ع��ل��ى أن����ه »ي���ج���ب إع����ادة 
ال��ت��ش��ري��ع��ي، فالسلطة  إل���ى امل��ج��ل��س  ال��ق��وان��ني  ك��ل 

تعود  ثم  وم��ن  القوانني،  تضع  أن  يجب  التنفيذية 
مع  وأن��ا  عليها،  للمصادقة  التشريعي  املجلس  إلى 
نظام مرحلي، أي أال يكون لدينا نظام برملاني حالياً 
دون أن نستبعد في املستقبل إمكانية أن يكون لدينا 

نظام برملاني.
سياسي  نظام  هناك  يكون  أن  مع  أن��ا  وتابعت: 
الرئيس  كون  االحتال،  من  اخلاص  حتى  مرحلي 
ال��ت��ح��ري��ر، ون��ح��ن م��ا زل��ن��ا في  ح��ال��ي��اً ميثل منظمة 
يكون  برملاني  نظام  عن  فاحلديث  التحرر،  مرحلة 

بعد التحرر والوصول إلى االستقال الكامل.
وق���ال���ت ج�����رار: ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ع��ارض بني 
صاحيات املنظمة والسلطة، يحتاج ذلك إلى إعادة 
مبنظمة  نتمسك  زلنا  ما  فنحن  وتعريف،  مراجعة 

التحرير؛ كوننا حركة حترر.
القائم  وال��وض��ع  التحرير  منظمة  مهام  وح��ول 
السلطة  م��ع  ص��اح��ي��ات��ه��ا  ب��ت��ع��ارض  يتعلق  ف��ي��م��ا 
ال��وط��ن��ي��ة واحل��ك��وم��ة، الس��ي��م��ا ص��اح��ي��ات وزارة 
»منظمة  أن  الشعيبي  رأى  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ش��ؤون 
ال��س��ف��راء«،  ال��ت��ح��ري��ر ي��ج��ب أن تبقى ت��ش��رف ع��ل��ى 
مضيفاً: كانت هناك إشكاليات كبيرة بني احلكومة 
وال��رئ��ي��س ب��ش��أن م��وض��وع ال��ص��اح��ي��ات اخل��اص��ة 
لكون  يعود  وه��ذا  خ��اص،  بشكل  ال��س��ف��راء  بتعيني 
سيأتي  أن��ه  باحلسبان  يأخذ  لم  األساسي  القانون 
الرئيس »رئيس السلطة الوطنية« من لون سياسي 
فأصبح  آخ��ر،  سياسي  ل��ون  م��ن  واحل��ك��وم��ة  معني، 
منهما،  لكل  الصاحيات  في  واض��ح  تعارض  هناك 
من حيث أصبح الرئيس وحزبه املمسك في السلطة 
وفي  معه،  كافة  الصاحيات  تبقى  أن  إل��ى  يسعى 
بوزارة  منوطة  كانت  الصاحيات  فإن  األم��ر،  واقع 
من  آنذاك،  الوزير،  كان  بحيث  اخلارجية،  الشؤون 

حركة »حماس« التي قامت بتشكيل احلكومة.
ب��ال��ق��ان��ون  االل����ت����زام  »ي���ج���ب  أن����ه  ورأت ج�����رار 
األساسي، السيما فيما يتعلق بتعيني السفراء مثاً.  
ضمان  ه��و  الصعيد  ه��ذا  على  »امل��ه��م  أن  واع��ت��ب��رت 
ال��وزراء،  رئيس  على  التشريعي  املجلس  مصادقة 
النائب  السيما  ال��وظ��ائ��ف،  على  امل��ص��ادق��ة  وأي��ض��اً 

العام وغيره.

التعيينات في األمن والوظائف العليا
وقالت جرار: فيما يتعلق باألمن، فإن التعارض 
الرئيس  بأن  يتمثل  األساسي  القانون  في  املوجود 
ه��و ال��ق��ائ��د األع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة وف���ي ال��وق��ت 
تعارض  يوجد  وهنا  للداخلية،  وزي��ر  يوجد  نفسه 
في الصاحيات، ومن وجهة نظري يجب أن يكون 
هناك مجلس أمن قومي يكون مسؤوالً عن اجلانب 
لذلك  الرئيس،  لدى  املوضوع  حصر  وع��دم  األمني، 
أدعو لكي يكون هناك نظام برملاني، وفي هذه احلالة 

سيترأس مجلس األمن القومي رئيس الوزراء.
وتابعت: األمن مبجمله بحاجة إلى إعادة صياغة 
في إطار تغيير النظام السياسي، بحيث يكون لدينا 
على  الصياغة  إع��ادة  تعتمد  أن  على  برملاني،  نظام 
األمن على ما نحتاجه، ونحن ال نزال حتت  صعيد 
االحتال.  اآلن ال أحد يعرف األمن يتبع ملن، فعملياً 

اآلن الرئيس ميسك باجلانب األمني بشكل كامل.
وأردف������ت: ي��ج��ب أن ي��ت��م ت��ع��ي��ني ق����ادة األج��ه��زة 
تكون  وأن  القومي،  األم��ن  مجلس  إط��ار  في  األمنية 
املجلس  قبل  م��ن  للرقابة  خاضعة  ك��اف��ة  األج��ه��زة 

التشريعي.
واعتبر دراغمة أن »تغيير النظام السياسي إلى 
نظام برملاني ميكنه أن يعطي احللول كافة، السيما 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��ارض ص��اح��ي��ات ال��رئ��ي��س مع 
رئيس الوزراء، أو فيما يتعلق باجلانب األمني، أو 
والتنفيذي،  التشريعي  أو حتى اجلانب  السياسي، 

وما يتعلق بالتعيينات وأجهزة األمن«.
بدوره، قال الشعيبي: املجلس التشريعي ناقش 
ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ت��ت��ع��ارض م��ع ال��ق��ان��ون األس��اس��ي، 
تقدم  ل��م  لكنها  جميعها،  بتعديلها  ق����راراً  واّت��خ��ذ 
وأصبحت موضع خاف، وأشير كمثال على ذلك أن 
املناصب املهمة تكون تابعة للحكومة، ولكن القرار 

يصدر من قبل الرئيس ليمنحها صفة رقابية.
في  التعيينات  مبسألة  يتعلق  فيما  وأض����اف: 
له  فقط  الرئيس  ف��إن  ال��دول��ة،  في  العليا  الوظائف 
احلق بعدم املوافقة أو رد تعيني من ال ينطبق تعيينه 
ضمن ما هو موجود في القانون األساسي، والتعيني 
احلكومة،  قبل  من  ولكن  الرئيس،  قبل  من  يكون  ال 
تكون  املؤسسات  كل  إن  يقول  األساسي  والقانون 

مرتبطة باحلكومة.
وقالت القواسمي: ال يزال هناك تداخل كبير في 
الصاحيات، والسبب في ذلك يعود إلى أنه ال يوجد 
نص في القانون واضح للوصف الوظيفي، وما هو 
مطلوب أوالً هو العمل على حتديد الوصف الوظيفي 

والصاحيات احملددة له بشكل خاص.

دراغمةالقواسمي
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يتبع

حسن جبر

جت�����ددت ف���ي اآلون������ة األخ����ي����رة دع������وات ال��س��ي��اس��ي��ني 
وتطوير  لتفعيل  الفلسطيني  للشأن  واملتابعني  واملثقفني 
منظمة التحرير الفلسطينية في إطار إعادة  بناء مرجعيات 
النظام السياسي الفلسطيني، السيما في ظل اجلدل حول 

مستقبل السلطة مع انسداد أفق العملية السياسية.
ويكاد يجمع أصحاب هذه الدعوة على منظمة التحرير 
الفلسطينية باعتبارها الوطن املعنوي للشعب الفلسطيني 
في أماكن تواجده كافة، الفتني إلى أهمية ما مت مؤخراً من 
اإلط��ار  تشكيل  إمكانية  وبحث  لاجتماع  الفصائل  دع��وة 
اجل��اري،  األول  كانون   22 في  واجتماعه  املؤقت  القيادي 
التحرير،  منظمة  وإص����اح  تفعيل  وآل��ي��ات  س��ب��ل  لبحت 
الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ح��رك��ة  م��ن��ج��ز  أه���م  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

املعاصرة.
الفصل بني  أهمية  على  دائ��م��اً  اإلص���اح  دع��اة  وي��ش��دد 
العاقة  اشتباك  وفك  التحرير،  ومنظمة  الوطنية  السلطة 
واملهام  املؤسسات  كل  شملت  التي  الطرفني،  بني  امللتبسة 
املجلسني  ب��ني  التشريع  م��ج��ال  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  اجلهتني،  ف��ي 

الوطني والتشريعي.
ال���ق���وى وال��ف��ص��ائ��ل وال��ش��خ��ص��ي��ات  ت���رى  إذن، ك��ي��ف 
الوطنية والسياسية العاقة بني منظمة التحرير والسلطة 
درب  م��ن  اخل���روج  مقترحات  ه��ي  وم��ا  ومستقباً؟  راه��ن��اً 
حاجة  هناك  زال��ت  ما  وهل  الطرفني؟  بني  الشائك  العاقة 
ليتم اجلمع بني منصبي رئاسة السلطة الوطنية ومنظمة 

التحرير؟
أمام  برملانية«  »آف��اق  وضعتها  وغيرها  األسئلة  ه��ذه 
أجمعوا  مم��ن  واحمل��ل��ل��ني،  واملفكرين  السياسيني  م��ن  ع��دد 
العاجل  النهوض  أهمية  على  واقتراحاتهم  إجاباتهم  في 
النظام  إص���اح  إط���ار  ف��ي  م��ع��اً  والسلطة  املنظمة  إلص���اح 
املهام  إجناز  على  قدرة  أكثر  ليغدو  الفلسطيني  السياسي 

التحررية والوطنية الدميقراطية للشعب الفلسطيني.

الصفدي: امتعاض شديد في أوساط اجلاليات
حلزب  السياسي  املكتب  عضو  الصفدي،  طلعت  يقول 
الشعب: منذ قيام السلطة على جزء من أرض الوطن بناء 
منظمة  إحلاق  بآخر  أو  بشكل  جرى  أوسلو،  اتفاقات  على 

إجماع على فصل املهام والصالحيات في الرئاسة والتمثيل والتشريع

منظمة التحرير والسلطة .. عالقة شائكة أم تكامل في األدوار؟
دور  على  انعكس  الذي  األمر  الوطنية،  بالسلطة  التحرير 
إلى  املطاف  نهاية  في  السلطة  لتتحول  وأضعفها  املنظمة 
من  ال��رغ��م  على  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ع��ن  ب��دي��ل 
الضفة  في  الفلسطيني  الشعب  عن  فقط  تعبر  السلطة  أن 

الغربية وقطاع غزة.
وأكد أن »مهمة السلطة الوطنية فقط معاجلة القضايا 
الضفة  ف��ي  الفلسطيني  للشعب  ال��داخ��ل��ي��ة  واإلش���ك���االت 
في  أدى  املنظمة  دور  على  دوره��ا  طغيان  أن  إال  والقطاع، 
ول��دى  الشتات  ف��ي  املنظمة  دور  ت��راج��ع  إل��ى  األم���ر  نهاية 
إل��ى  ن��ظ��روا  ال��ذي��ن  اخل����ارج،  ف��ي  الفلسطينية  اجل��ال��ي��ات 

السلطة على أنها ال تلبي حاجاتهم وقضاياهم الوطنية«.
وقال: لدى زيارة وفد من قيادة حزب الشعب إلى لبنان 
وسوريا مؤخراً، ملس امتعاضاً شديداً في أوساط الاجئني 
الفلسطينيني من منظمة التحرير لعدم االهتمام بقضاياهم، 

إلى جانب الشعور بأن ال دور لهم في السلطة الوطنية.
في  لديها  »املنظمة  ب��أن  اعتقاده  عن  الصفدي  وأع��رب 
اخلارج مهام سياسية واجتماعية كبرى ال ميكن للسلطة 
السلطة  ب��ني  ال��ف��ص��ل  يتطلب  ال����ذي  األم����ر  ب��ه��ا،  ت��ق��وم  أن 
الشعب  يفقد  ال  حتى  منهما  كل  مهام  وتوضيح  واملنظمة، 
الفلسطيني في اخلارج دوره في النضال السياسي إلحقاق 

احلقوق الوطنية املشروعة«.
وقال: يجب الفصل بني السلطة واملنظمة وإيجاد حالة 
من التناغم بينهما، على اعتبار أن مهام التحرر الوطني لم 
املنظمة  أن يكون واضحاً ألن  الذي يجب  تنجز بعد، األمر 

يجب أال تذوب.

أبو النجا: ال تداخل في املهام بني املنظمة 
والسلطة

حركة  في  البارز  القيادي  النجا،  أب��و  إبراهيم  أن  غير 
املنظمة  »ل��م يكن هناك تداخل بني عمل  أن��ه  ي��رى  »ف��ت��ح«، 
منذ  واضحاً  ك��ان  أن��ه  إل��ى  الفتاً  الوطنية«،  السلطة  وعمل 
امل��رك��زي  املجلس  م��ن  ب��ق��رار  تشكلت  السلطة  أن  ال��ب��داي��ة 

الفلسطيني، وبحضور قادة العمل الوطني الفلسطيني.
مرجعية  املنظمة  أن  البداية  منذ  معروفاً  ك��ان  وق���ال: 
السلطة الوطنية وليست بدياً عنها بأي حال من األحوال، 

وكذلك احلال بني مؤسسات السلطة واملنظمة.

ولفت إلى أن »والدة السلطة بقرار من منظمة التحرير 
داخ��ل  معينة  جغرافية  ح���دود  على  صاحيات  لها  جعل 
والقضائية  التشريعية  ث��اث؛  سلطات  بواسطة  ال��وط��ن 

والتنفيذية«.
واس��ت��ع��رض أب���و ال��ن��ج��ا، ال���ذي ك���ان رئ��ي��س��اً للمجلس 
ال��ت��ش��ري��ع��ي ف���ي دورت�����ه األول������ى، م��س��ي��رة ع��م��ل امل��ج��ل��س 
ال��ت��ش��ري��ع��ي وال��س��ل��ط��ة م��ن��ذ إن��ش��ائ��ه��ا ل��ل��ت��دل��ي��ل ع��ل��ى ع��دم 
التحرير  منظمة  لصاحيات  سلب  أو  ت��داخ��ل  أي  وج���ود 

الفلسطينية.
الوطنية  والسلطة  دور،  لها  ك��ان  »املنظمة  أن  وأك���د 
إال  الوطنية  السلطة  ف��ي  املنظمة  تتدخل  ول��م  آخ���ر،  دور 
املجلس  أو  للرئيس  التمديد  في  بصاحياتها  يتعلق  فيما 

التشريعي«.
على  بالسلطة  لاستقواء  مجال  هناك  يكن  لم  وق��ال: 
املنظمة كما يشاع، على الرغم من أن الرئيس أصبح رئيساً 

للجنة التنفيذية.

إل��ى فصل منصب رئيس  ال��دع��وة  النجا  أب��و  وي��رف��ض 
لم يأت  إن ذلك  قائاً:  املنظمة،  السلطة عن منصب رئيس 
عليه أي تشريع فلسطيني، الفتاً إلى أن ذلك »قد يحدث إذا 

جرت انتخابات للمجلسني الوطني والتشريعي«.

برهوم: رفضنا دومًا تداخل الصالحيات
ب������دوره، أق����ر ف����وزي ب���ره���وم، ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة 
»حماس« في بداية حديثه، بأن السلطة هي نتاج املنظمة 
وليست بدياً عنها، مؤكداً أن »السلطة جهاز إداري إلدارة 

الشأن الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس«.
وقال: السلطة تعنى بحياة الناس واخلدمات املطلوبة 
كأي حكومة لها مهام إدارية تنفيذية دون البت في قضايا 
رئيسية ومصيرية، على أن تكون املنظمة من يتولى رعاية 
الشأن الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، وأن تكون اجلهة 
ممثلياتها  خ��ال  من  الرئيسية  القضايا  كل  في  تبت  التي 

املنتشرة على املستويني اإلقليمي والدولي.
املنظمة كل مكونات  إلى أهمية أن جتمع  ونوه برهوم 
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ع��ك��س ال��س��ل��ط��ة ال���ت���ي ل��ي��س من 

الضروري أن تتمثل فيها كل هذه املكونات.
وأضاف: لألسف، ما هو حاصل على األرض أن املنظمة 
ضعفت وتاشى دورها لصالح السلطة، التي صارت تبت 
وتقرر في كل شيء، األمر الذي كان محل اعتراض وانتقاد 

من حركة »حماس«.
نتيجة  تتغير  أن  ميكن  »السلطة  أن  ب��ره��وم  واعتبر 
أن  إال  احمل��ت��ل��ة،  الفلسطينية  األراض�����ي  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ات 
املنظمة ال تتغير نتيجة هذا األمر«، منوهاً إلى ضرورة أن 
املنظمة إلصاح يتم خاله ضم األح��زاب والقوى  تخضع 

الفلسطينية كافة.
وحتدث عن مخطط إلضعاف املنظمة وتقوية السلطة، 
م��ؤك��داً أن »ح��رك��ة »ح��م��اس« ت��دع��و إل��ى إع���ادة ال��ق��وة إلى 
خال  م��ن  مؤسساتها  تأهيل  وإع���ادة  وإصاحها  املنظمة 
بني  املعنية  املؤسسات  بني  العاقة  وترتيب  االنتخابات، 

السلطة واملنظمة، مثل املجلس التشريعي«.
الذي يجب  الوحيد  وقال: إن االنتخابات تعد األساس 
التوافق عليه للقيام بذلك، على أن يتم التوافق على آليات 

التنفيذ.
ينوه برهوم  اإلص��اح،  تنفيذ عملية  آليات  ومن ضمن 
املنظمة«،  رئاسة  عن  السلطة  رئاسة  فصل  »ض��رورة  إلى 
متسائاً: كيف ميكن مساءلة ومراقبة واإلشراف على عمل 

السلطة الوطنية إذا كان رئيسها هو رئيس املنظمة؟!

»أبو ليلى«: عاقة تتراوح بني املد واجلزر
من جانبه، يؤكد النائب قيس عبد الكرمي »أبو ليلى«، 
بني  »العاقة  أن  الدميقراطية،  للجبهة  العام  األم��ني  نائب 
املنظمة والسلطة تراوحت بني املد واجلزر خال السنوات 

املاضية، بسبب األوهام املعلقة على اتفاقات أوسلو«.
ونوه إلى أن »آمال أوسلو تبددت، األمر الذي يعني أن 
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تعود األمور إلى نصابها الصحيح«، الفتاً إلى وجود إجماع 
املجتمع  بتمثيل  املعنية  ه��ي  املنظمة  أن  على  فلسطيني 

الفلسطيني، وأن تكون مرجعية السلطة الوطنية«.
في  ج��اء  كما  السلطة،  مرجعية  هي  »املنظمة  أن  وأك��د 

مقدمة النظام األساسي للسلطة الوطنية«.
العاقة  آل��ي��ات  حتديد  »غ��ي��اب  أن  ليلى«  »أب��و  ويعتقد 
من  القانون األساسي كان ج��زءاً  املنظمة والسلطة في  بني 
األزمة الفلسطينية الداخلية، األمر الذي تفاقم عندما تقدمت 
قوى من خارج منظمة التحرير وحصلت على األغلبية في 

االنتخابات«.
ول��ف��ت إل���ى »أه��م��ي��ة إج����راء جت��دي��د دمي��ق��راط��ي شامل 
انخراط  يعني  ال��ذي  األم��ر  والسلطة،  املنظمة  ملؤسسات 
اجلميع في إطار املنظمة من خال انتخابات حرة وشاملة 
في  مناطق  من  أمكن  وحيث  الوطن،  في  الوطني  للمجلس 

الشتات«.
وت����اب����ع: ك���ذل���ك امل���ط���ل���وب إج������راء جت���دي���د ش���ام���ل في 
مؤسسات السلطة الوطنية وشرعيتها من خال انتخابات 
ف��ي م��ؤس��س��ات ال��س��ل��ط��ة، مب��ا ي��ش��م��ل ال��رئ��اس��ة وامل��ج��ل��س 

التشريعي.
وبشأن الفصل بني منصبي الرئاسة في كل من السلطة 
هذه  في  النظر  ميكن  ليلى«:  »أب��و  ق��ال  التحرير،  ومنظمة 
ال��راه��ن  ال��وض��ع  »ظ����روف  أن  م��ع��ت��ب��راً  مستقباً،  القضية 

تتطلب اجلمع بني املنصبني في شخصية واحدة«.
يحول  ما  هناك  ليس  قانونية،  ناحية  من  واستطرد: 
دون اجلمع بني املنصبني، وأرى ضرورة اآلن احلفاظ على 

الوضع الراهن الذي يتم من خاله الدمج بني املوقعني.

»املبادرة«: فصل منصب رئاسة املنظمة عن السلطة
املبادرة  في  البارز  القيادي  ياغي،  عائد  الدكتور  ونوه 
الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، إلى أن األعوام املاضية 
الوطنية  السلطة  لصالح  التحرير  ملنظمة  تهميشاً  شهدت 
في  املالية  البنود  م��ن  ب��ن��داً  املنظمة  فيها  أصبحت  ل��درج��ة 

السلطة ويتم الصرف عليها.
وقال ياغي: بعد االنتخابات التشريعية األخيرة وفوز 
حركة »حماس«، حاول الرئيس محمود عباس تعديل األمر 
حتى يستقوي بالفصائل، إال أن ذلك لم يتم، معرباً عن أمله 
في أن يتم تعديل األمر بعد تطبيق اتفاق املصاحلة واتخاذ 
لتصبح  املنظمة  وتفعيل  إلص��اح  وجدية  عملية  خطوات 

املرجعية واملمثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
منظمة  م��ن  ج���زءاً  السلطة  ت��ك��ون  أن  أهمية  على  وأك���د 
أن »تهميش منظمة  إلى  لقراراتها، الفتاً  التحرير وتخضع 

التحرير سابقاً كان هدفه مترير اتفاقات أوسلو«.
عن  السلطة  رئ��اس��ة  منصبي  فصل  أهمية  على  وش��دد 
غير  حالياً  القائم  »الوضع  أن  من  محذراً  املنظمة،  رئاسة 

صحي ويستلزم إعادة إصاحه في أقرب فترة ممكنة«.
ون�����وه إل����ى أن »أخ�����ذ ن��ت��ائ��ج ان���ت���خ���اب���ات امل��ج��ل��س 
منظمة  أن  إل��ى  يشير  االع��ت��ب��ار  ف��ي  األخ��ي��رة  التشريعي 
بسبب  الفلسطيني  الشعب  نصف  اآلن  متثل  ال  التحرير 
واجلهاد  حماس  وحركتي  الوطنية  املبادرة  وجود  عدم 

اإلسامي في إطارها«.
ي��اغ��ي: ه��ن��اك ح��رك��ات وأح����زاب هامشية ممثلة  وق���ال 
سياسية  وق��وى  أح��زاب  حساب  على  التحرير  منظمة  في 

أفرزتها السنوات األخيرة من العمل النضالي.

سمير عوض: صورة اللجنة التنفيذية كما هي ..
ب�����دوره، ق���ال ال��دك��ت��ور س��م��ي��ر ع����وض، أس��ت��اذ ال��ع��ل��وم 
منظمة  ب��ني  العاقة  »إن  بيرزيت،  جامعة  ف��ي  السياسية 
كانت  أول��ه��ا  مختلفة،  مب��راح��ل  م���رت  وال��س��ل��ط��ة  ال��ت��ح��ري��ر 

املجلس  م��ن  ب��ق��رار  السلطة  أن��ش��أت  التي  األم  ه��ي  املنظمة 
امل���رك���زي، ح��ي��ث اع��ت��م��دت ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ك���ادر 
مضيفاً:  احملتل«،  الوطن  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
املنظمة  ب��ني  العاقة  شهدت  فقد  الثانية،  املرحلة  ف��ي  أم��ا 
كبيراً  اعتماداً  معتمدة  املنظمة  فيه  كانت  تنافساً  والسلطة 
العمل  على  عملها  وتركز  مالية،  ناحية  من  السلطة  على 
الدبلوماسي فقط، في حني تركزت الصاحيات والنفوذ بيد 

السلطة الوطنية.
محاولة  شهدت  الثالثة  املرحلة  أن  إل��ى  ع��وض  ون��وه 
أن  الذي كان ميكن  األمر  للمنظمة،  بدياً  أن تكون  السلطة 

ينجح لو ساعدتها احلكومة اإلسرائيلية.
عن  متزايداً  حديثاً  تشهد  األخ��ي��رة  »الفترة  أن  واعتبر 
إصاح منظمة التحرير، دون وجود معالم واضحة لذلك«، 
ولم  متكلسة  ألنها  بسرعة،  املنظمة  إص��اح  يتم  لن  وق��ال: 
تتغير منذ سنوات، معرباً عن تخوفه من أن يكون إصاح 

املنظمة صعباً.
املشاورات  عبر  املنظمة  إص��اح  يتم  أن  بد  ال  وأض��اف: 
من خال عقد جلسة للهيئة القيادية العليا )اإلطار القيادي 
املؤقت( التي تضم كافة القوى والفصائل، والتي يجب أن 

تتولى مهمة إعادة صياغة وإنتاج ممثل الشعب.
ومييل عوض إلى املطالبة بفصل منصبي الرئاسة في 
وجرت  للمنظمة  شامل  إص��اح  مت  »إذا  واملنظمة،  السلطة 

إعادة صياغتها لتضم الفصائل كافة«.

املدلل: املنظمة أصبحت »ناديًا فتحاويًا«
الرأي  مع  املدلل  وليد  الدكتور  السياسي  احمللل  ويتفق 
أن  مؤكداً  السلطة،  لصالح  تراجع  املنظمة  دور  إن  القائل 
من  ب��دالً  الوطنية  السلطة  ملؤسسات  متت  إح��ال  »عملية 
إلى  أدى  ما  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  مهمة  مؤسسات 
هو  املنظمة  رئيس  ألن  التأثير  على  لقدرتها  املنظمة  فقدان 

رئيس السلطة، ما أدى إلى حدوث ازدواج«.
منظمة  في  تفردت  »التي  »فتح«،  حركة  املدلل  وانتقد 
التحرير، وحولتها إلى ما يشبه النادي الفتحاوي، وعملت 

على استدعاء املنظمة وقتما تريد عند اللزوم«.
وقال: حركة »فتح« حولت املنظمة إلى ما يشبه اإلطار 
وركنه  اللزوم  عند  استخدامه  يتم  السيارة،  في  اإلضافي 

جانباً عندما ال يلزم، ما ساهم في إضعاف املنظمة.
إسرائيل،  سيطرة  حتت  واقعة  كانت  السلطة  وتابع: 
إسرائيل  ق��ام��ت  التحرير  منظمة  السلطة  أضعفت  وح��ني 

بإضعاف السلطة.
النظر في  إع��ادة  إلى  الداعي  املطلب  إلى »حيوية  ونوه 
ه��و خ��ارج  م��ن  ك��ل  إط���ار ج��ام��ع يضم  ف��ي  التحرير  منظمة 
لتعود  ووط��ن��ي��ة،  إس��ام��ي��ة  ح��رك��ات  م��ن  التحرير  منظمة 
املنظمة إلى سيرتها األولى كإطار لتحرير فلسطني وليس 

للتفاوض«.
السلطة في يد واح��دة يعتبر مفسدة  أن »جتميع  وأك��د 
إلى  داع��ي��اً  ال��ص��ال��ح«،  احلكم  متطلبات  م��ع  تتنافى  كبيرة 
التوفيق بني عمل السلطة وعمل املنظمة، األمر الذي يعني 
إبقاء عمل السلطة في األراضي الفلسطينية حتى ال يحدث 

التشابك بني عملها وعمل املنظمة.
وقال: يجب حتديد الصاحيات وفصلها والدفع بدماء 
أو  شخصياتها،  من  كثير  توفى  التي  املنظمة  إل��ى  جديدة 

أصبحت ال متارس عملها.
ون���وه امل��دل��ل إل��ى »وج���ود كثير م��ن ال��ط��رق اإلب��داع��ي��ة 
ضمن  اخل����ارج  ف��ي  الفلسطينيني  لتمثيل  ط��ري��ق��ة  إلي��ج��اد 
املنظمة إن لم يتم إجراء االنتخابات، على أساس أن املجلس 
األدوار  توزيع  أهمية  إلى  الفتاً  الداخل«،  ميثل  التشريعي 

واملهام والصاحيات.

سويلم: األولوية لنظام سياسي مستقر
املجيد  عبد  الدكتور  السياسي  احمللل  يرى  ب��دوره، 
سويلم أن »أهم قضايا اإلصاح اآلن تتمثل في ضرورة 
إعادة االعتبار لدور املنظمة ووضع السلطة في اإلطار 
ال��دور  م��ن  بكثير  أك��ب��ر  دوراً  لعبت  أن  بعد  الصحيح 
وجودها  أصبح  التي  املنظمة  حساب  على  بها  املنوط 

شكلياً«.
النظام  إي��ج��اد  إل��ى  األول��وي��ة  ب��إع��ط��اء  وط��ال��ب سويلم 
تداول  أساس  على  والقائم  املستقر،  الفلسطيني  السياسي 

السلطة بناء على االنتخابات املستمرة بشكل دوري.
وقال: إذا وصلنا إلى بناء نظام سياسي فلسطيني، فإن 
املجلسني  دور  وبخاصة  تسويتها،  سيتم  األمور  من  كثيراً 
السلطة  مؤسسات  ب��ني  وال��ع��اق��ة  والتشريعي،  الوطني 

واملنظمة األخرى.
السلطة،  رئاسة  عن  املنظمة  رئاسة  »فصل  إل��ى  ودع��ا 
رئيس  أن  اعتبار  على  بينهما،  والتداخل  الصاحيات  وفك 
الوطنية  السلطة  رئيس  من  أهمية  أكثر  سيكون  املنظمة 
في اجتاه بناء عاقة واضحة وسليمة بينهما«، منوهاً إلى 
يتيح  ما  والدينامية  املرونة  من  فيها  صيغ  ابتداع  »أهمية 

حتقيق العاقة املطلوبة«.
وأك���د ع��ل��ى »أه��م��ي��ة أن ي��ت��م إدم����اج ح��رك��ت��ي »ح��م��اس« 
سلسة،  بطريقة  التحرير  منظمة  ف��ي  اإلس��ام��ي  واجل��ه��اد 
وعلى أسس دميقراطية تقوم على مبدأ الشراكة في املرحلة 

االنتقالية«، محذراً من إيجاد أي جسم بديل للمنظمة.

عوكل: املنظمة أبرز إجنازات الشعب 
الفلسطيني

في  أك��د  عوكل  ط��ال  السياسي  واحمل��ل��ل  الكاتب  وك��ان 
التحرير  منظمة  وتفعيل  تطوير  آل��ي��ات  ح��ول  عمل  ورق��ة 
املنظمة  ب��أن  بوضوح  االع��ت��راف  أهمية  على  الفلسطينية، 
كممثل شرعي وحيد واملرجعية العليا للشعب الفلسطيني، 
وإط�����ار االئ���ت���اف ال��ت��وح��ي��دي، ال ت����زال أب����رز اإلجن�����ازات 
»إهمال  إلى  الفتاً  الفلسطيني،  الشعب  نضال  حققها  التي 
مرحلة  خ��ال  وتهميشها  دوره����ا،  وإض��ع��اف  مؤسساتها 
إلى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  حت��ول  على  امل��راه��ن��ة 

دولة«.
ستظل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إن  عوكل:  وق��ال 
الدولة  أن  لو  حتى  الفلسطيني  للشعب  الرئيسي  العنوان 
يقيمه  م��ا  وف���ق  ال���واق���ع  أرض  ع��ل��ى  حتققت  الفلسطينية 
الدولة من مواصفات  تلك  القوى، وما تنطوي عليه  ميزان 
ووظ��ائ��ف ومم��ك��ن��ات، فمثل ه��ذه ال��دول��ة ل��ن تنجح ف��ي أن 
أكثر  وج��ود  بحساب  الفلسطيني  الشعب  كل  دول��ة  تكون 
من نصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه، وخارج اإلطار 

اجليوسياسي لتلك الدولة.
ودعا إلى حسم مسألة االعتراف مبكانة منظمة التحرير 
الفلسطيني  الوطني  العمل  اجتاهات  قبل  من  الفلسطينية 
للتكتيك  املسألة  ه��ذه  تخضع  »أن  رافضاً  كافة،  وتياراته 
السياسي، والتشكيك، أو املزاجية، واملسايرة املؤقتة التي 

تفرضها ظروف وعوامل مؤقتة«.
كل  تتجاوز  أن  ينبغي  للمنظمة  النظرة  إن  وأض���اف: 
السلطة،  م��ؤس��س��ات  م��ع  ت��ت��ع��اط��ى  ال��ت��ي  التفكير  ط��ري��ق��ة 
املصاحلة  ورق���ة  حتتويها  ال��ت��ي  األخ���رى،  القضايا  م��ع  أو 
وذل��ك  واث��ق��ة،  إستراتيجية  رؤي���ة  لصالح  الفلسطينية، 
ووظ��ائ��ف  وأب��ع��اد  طبيعة  ذات  وط��ن��ي��ة  م��ؤس��س��ة  لكونها 

وأهداف إستراتيجية.
ون���وه إل��ى ض���رورة إش���راك اجلميع ف��ي احل���وار حول 
الطابع  على  التأكيد  إل��ى  داع��ي��اً  املنظمة،  وتطوير  تفعيل 

عليها،  االت��ف��اق  يتم  قانونية  منظومة  وف��ق  ال��دمي��ق��راط��ي 
وتكون ملزمة للجميع.

وح����ث ع���وك���ل ع��ل��ى حت���ري���ر ط���اق���ة ودور اجل��م��اه��ي��ر 
ميكن  »ال  أن��ه  م��ؤك��داً  وامل��ه��اج��ر،  الشتات  ف��ي  الفلسطينية 
القبول بإدماجهم وتوطينهم، أو القبول مبصادرة حقوقهم 

كفلسطينيني إزاء مؤسساتهم التمثيلية«.
أطر  ف��ي  الفلسطيني  ال��ك��ل  إدم���اج  »عملية  أن  واع��ت��ب��ر 
وتفعيل  ت��ط��وي��ر  وم��ه��م��ة  الفلسطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة 
من  عملها  ج��وان��ب  ك��ل  على  االنفتاح  تستدعيان  املنظمة، 
وال��دوائ��ر،  واآلل���ي���ات،  والهيكلية،  امل��ي��ث��اق،  تطوير  حيث 
املالي  والنظام  الداخلية  واللوائح  الدبلوماسي،  والسلك 
واإلداري، وآليات اتخاذ القرار، والصاحيات، بحيث تتخذ 
هذه العملية طابعاً وطنياً شاماً، وبدون إقصاء، أو فئوية 
أو محاصصة، أو تهميش، وعلى أسس وطنية دميقراطية 

حقيقية«.
وطالب عوكل بالفصل الكامل بني املنظمة ومؤسساتها 
وبني السلطة ومؤسساتها، وحتديد آليات العاقة بينهما، 
املرجعية  للمنظمة ودورها باعتبارها  االعتبار  إعادة  نحو 

الوطنية والتمثيلية العليا للشعب الفلسطيني.

صافي: إصالح على أساس الشراكة احلقيقية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد محمد صافي، 
في  املشارك  واملعاصر  احلديث  فلسطني  تاريخ  أستاذ 
أهمية  على  مم��اث��ل��ة،  عمل  ورق���ة  ف��ي  األق��ص��ى،  جامعة 
في  التحرير  منظمة  ألداء  جريئة  نقدية  عملية  إج��راء 
ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة س��ل��ب��اً وإي��ج��اب��اً، »ح��ي��ث ت��س��اع��د ه��ذه 
حتديد  في  للذات-  جلداً  تكون  أال  يجب  -التي  العملية 

مكامن القوة والضعف في املكون واألداء«.
ون����وه ص��اف��ي إل���ى أن »إص�����اح م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
الفلسطينية يجب أن ينطلق من تشخيص سليم للواقع 
فصائل  ضم  يتم  بحيث  القائم،  الفلسطيني  السياسي 
التحرير  منظمة  في  ومتثيل  وج��ود  لها  يكن  لم  جديدة 
االعتبار  بعني  اإلص���اح  يأخذ  أن  يجب  الفلسطينية.  
واملستجدات  القائمة  الفلسطينية  السياسية  اخلريطة 
وق��وة  شعبياً،  الفصائل  ضعف  أو  ق��وة  على  احل��ادث��ة 
والعسكري.   السياسي  النضالي  وأدائ��ه��ا  ح��ض��وره��ا 
ونقصد هنا أن يكون إصاحاً بنيوياً يتعلق باملكونات«.

اإلص��اح شاماً  أن يكون  أهمية  وش��دد صافي على 
والبرنامج  وامليثاق،  واملؤسساتي،  الهيكلي  للتنظيم 
إلى  الفتاً  واإلع��ام��ي،  السياسي  واخل��ط��اب  السياسي، 
ف��ي عملية اإلص���اح  ب��ع��ني االع��ت��ب��ار  ي��ؤخ��ذ  أن  أه��م��ي��ة 
املستجدات السياسية القائمة على الساحة الفلسطينية، 

والتحديات احمللية والعربية واإلقليمية والدولية.
ودعا إلى عدم تغليب املصالح الشخصية واحلزبية 
العليا، واالبتعاد عن سياسات  الوطنية  على املصلحة 
والسلطة،  ال��ق��رار  ف��ي  والهيمنة  واالس��ت��ف��راد  ال��ت��ف��رد 
إلى  تستند  أن  يجب  اإلص���اح  “عملية  أن  إل��ى  منوهاً 
مبدأ الشراكة احلقيقية وليس احملاصصة، وأن تضمن 
مشاركة  السياسية  األطياف  كل  مشاركة  العملية  هذه 
الكبيرتني  احل��رك��ت��ني  ان���ف���راد  وع����دم  حقيقية،  فعلية 
)“فتح” و”حماس” بهذه العملية مع مشاركة جزئية 

للفصائل(”.
وط���ال���ب ب����أن ت���ق���ام ع��م��ل��ي��ة اإلص������اح ع��ل��ى أس��س 
دميقراطية، وأن يتم صنع القرار على أسس دميقراطية 
أن  مؤكداً  اإلقصاء،  أو  االحتكار  أو  التهميش  عن  بعيداً 
ذلك “يتطلب بناء ثقافة مجتمعية وسياسية تقوم على 
تقبل اآلخر، واحترام الرأي والرأي اآلخر، وعدم اإلدعاء 
باحتكار احلقيقة، أو احتكار الدين وتوظيفه، واالبتعاد 

عن ثقافة التكفير والتخوين في التعامل مع اآلخر”.
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عدة  مؤسسات  إن��ش��اء  الوطنية  السلطة  قيام  واك��ب 
الوزارية ومؤسسات  باملؤسسات احلكومية غير  سميت 
عامة، وهي توصف باعتبارها مؤسسات دولة، وقد أجمع 
مختصون في هذا املجال على أن تخبطاً واكب تأسيسها 
وتبعيتها والنصوص القانونية التي تنظم عملها، وغابت 
خاطئ  فهم  في  تسبب  ما  أحياناً،  القانونية  مرجعياتها 
واملالية  اإلداري���ة  الرقابة  وسائل  وأع��اق  الستقاليتها، 

على أدائها، وعرقل إلى حد ما مساءلتها ومحاسبتها.
التقتهم  وسياسيني  مختصني  آراء  خ��ال  من  ويتبني 
»آف������اق ب��رمل��ان��ي��ة« أن واق�����ع ه����ذه امل���ؤس���س���ات ت��ش��وب��ه 
ج���وان���ب خ��ل��ل وض��ب��اب��ي��ة ف���ي ب��ع��ض امل���ج���االت، أنتجت 
أسسها  في  الوضوح  غياب  في  متثلت  قانونية  إشكاالت 
وم��رج��ع��ي��ات��ه��ا ال��ق��ان��ون��ي��ة، ف��ض��اً ع��ن إش���ك���االت تتعلق 
بإنشاء هذه املؤسسات وتبعيتها ومساءلتها واستقالية 
الناظمة  القوانني  وعاقة  العليا  الرقابية  األجهزة  عمل 

لعملها بأحكام القانون األساسي.

قصور في حتديد املرجعيات ومفهوم 
االستقاللية

ف��ي ه���ذا ال���ص���دد، ي��ق��ول ب���ال ال��ب��رغ��وث��ي، املستشار 
»أم��ان«  واملساءلة  النزاهة  أج��ل  من  لائتاف  القانوني 
التخبط  ف��ي  متثلت  عملية  إش��ك��االت  هناك  ال��ل��ه:  رام  ف��ي 
الواضح الذي وقعت به السلطة الوطنية عند إنشائها تلك 
االستقالية  ملصطلح  السليم  الفهم  وغياب  املؤسسات، 
املالية واإلدارية، واعتقاد تلك املؤسسات أن هذا االستقال 
يجعلها مبنأى عن الرقابة على عملها وتصرفها، واتساع 
ال��ت��ي من  العليا  اجل��ه��ات  اخل��اط��ئ ليشمل  االع��ت��ق��اد  ه��ذا 

املفترض أن تشرف على تلك املؤسسات وتراقب عملها.
أن  برملانية«،  ل�«آفاق  حديث  في  البرغوثي  وأوض��ح 
»هناك عدداً كبيراً من املؤسسات العامة نشأت قبل صدور 
القانون األساسي املعدل، لذلك ال بد من مراجعة القوانني 
الناظمة لعمل هذه املؤسسات حتى تنسجم مع مضمون 
ال��ق��ان��ون األس���اس���ي وروح�����ه، ب��ح��ي��ث ال ت��ق��ع ف��ي دائ���رة 
باإلضافة  القانونية،  ال��ن��ص��وص  أح��ك��ام  م��ع  ال��ت��ع��ارض 
تعديل  بعد  ص��درت  التي  القوانني  مراجعة  ض��رورة  إل��ى 
القانون األساسي لتنسجم ومضمون القواعد الدستورية 

الواردة فيه«.
في  العامة  للمؤسسات  القانوني  ال��وض��ع  وأض���اف: 
فلسطني تأثر من حيث النشأة والتبعية والتنظيم بثاث 
سيطرة  منذ  ب��دأت  الوطنية،  السلطة  إنشاء  بعد  مراحل 
الرئيس على الصاحيات التشريعية والتنفيذية، مروراً 
القانون  ب��ص��دور  وان��ت��ه��اء  التشريعي،  املجلس  بإنشاء 
الصاحيات  من  الكثير  نقلت  التي  وتعدياته  األساسي 

واالختصاصات املمنوحة للرئيس إلى مجلس الوزراء.
غير  املؤسسات  بأنواع  يتعلق  وفيما  آخر،  جانب  من 
البرغوثي  نّوه  املعدل،  األساسي  للقانون  وفقاً  الوزارية 
مجلس  تتبع  مؤسسات  ه��ي:  أن���واع  ثاثة  هناك  أن  إل��ى 
ال�����وزراء، وأخ����رى تتبع ن��ظ��ام��اً خ��اص��اً رس��م��ه ال��ق��ان��ون 
األس���اس���ي، ك��م��ا ه���و احل����ال ف���ي دي�����وان ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة 
واإلدارية، وسلطة النقد، ومؤسسات دولة كما هو احلال 

في مجلس القضاء األعلى.
وق��ال: في ضوء هذا اإلط��ار الدستوري بني نظام عام 
وآخر خاص، فاألصل أن تكون صاحية إنشاء املؤسسات 
تبعيتها  وبالتالي  رؤسائها،  وتعيني  وإلغائها  العامة 
ملجلس  أدائها،  على  والرقابة  عليها  اإلش��راف  وصاحية 
الوزراء، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون 

األساسي.
عمل  ت��واج��ه  التي  امل��ع��وق��ات  إل��ى  البرغوثي  وت��ط��رق 
“أول هذه املعيقات غياب  املؤسسات العامة، موضحاً أن 
ت��ع��ارض  ف��ي  ال��واض��ح��ة، وتتمثل  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة 
جند  حيث  األساسي،  القانون  مع  منها  الكثير  مرجعيات 
النشأة  حيث  م��ن  تتعارض  امل��ؤس��س��ات  ه��ذه  غالبية  أن 
والتبعية والتنظيم مع املادة )69( من هذا القانون، حيث 
يتبع البعض منها مجلس ال��وزراء، فيما تتبع مؤسسات 
أخرى مؤسسة الرئاسة دون أن ينّص على ذلك القانون 

األساسي”.
ال��ق��ان��ون األس��اس��ي  م���ن  امل�����ادة )69(  أن  إل���ى  ي��ش��ار 
في  ال��وزراء  مجلس  وصاحيات  باختصاصات  املتعلقة 

بندها التاسع، تنّص على ما يلي:
إنشاء أو إلغاء الهيئات واملؤسسات والسلطات أو ما 
في حكمها من وحدات اجلهاز اإلداري التي يشملها اجلهاز 
التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون.

إليها  املشار  واملؤسسات  الهيئات  رؤس��اء  تعيني  ب- 
في البند )أ( أعاه واإلشراف عليها وفقاً ألحكام القانون.

التعيينات ومرجعية الكادر البشري
القانونية  امل��رج��ع��ي��ة  ان��ع��دام  إل���ى  ال��ب��رغ��وث��ي  ون���وه 
املتعلق  القرار  لم ينشر  العامة، حيث  املؤسسات  لبعض 
بإنشاء بعضها، على الرغم من أنه مت تخصيص موازنات 
مستقلة لها في املوازنة العامة للسلطة الوطنية، وهناك 
أية  يتضمن  ل��م  رئ��اس��ي  ب��ق��رار  أنشئت  أخ��رى  مؤسسات 

أحكام متعلقة بنظم هذه املؤسسات.
وت����اب����ع: ك���ذل���ك م���ن ض��م��ن امل���ع���وق���ات ع����دم وض���وح 
البشري  للكادر  بالنسبة  واإلداري��ة  القانونية  املرجعية 
العامل فيها، حيث ال توجد أي معايير واضحة بالنسبة 
الكادر، ويندرج ضمن هذه اإلشكالية مسألة  لتبعية هذا 
العليا،  الفئات  وموظفي  املؤسسات  تلك  رؤس��اء  تعيني 
التي غالباً ما تكون مبوجب مراسيم رئاسية مستندة إلى 

قانون اخلدمة املدنية.
السليم  الفهم  غياب  هو  املعيقات  ه��ذه  ثاني  وأردف: 
العوامل  أهم  من  وهو  واإلداري،  املالي  االستقال  ملفهوم 
التي أثرت سلباً على حسن أداء املؤسسات غير الوزارية 

من حيث مداه ومضمونه.
“مفهوم  أن  ال��ب��رغ��وث��ي  رأى  ال��ص��ع��ي��د،  ه���ذا  وع��ل��ى 
االس��ت��ق��ال��ي��ة امل��ال��ي��ة واإلداري������ة، وم��ف��ه��وم ال��رق��اب��ة هما 
اآلخ��ر،  أحدهما  ينفي  ومتعارضان  متناقضان  مفهومان 
اجلهات  ليشمل  ام��ت��د  أن��ه  اخل��اط��ئ  الفهم  ه��ذا  ع��زز  وم��ا 
تلك  عمل  على  رقابياً  دوراً  مت��ارس  أن  لها  يفترض  التي 

املؤسسات”.
وق����ال: م��ن ج��ان��ب آخ���ر، ف���إن اخل��ل��ل آن���ف ال��ذك��ر فيما 
تلك  القانونية، وبخاصة جلهة تبعية  باملرجعية  يتعلق 
للنظام  التي تخرج وفقاً  السلطة،  إلى رئاسة  املؤسسات 
األج��ه��زة  رق��اب��ة  ع��ن  الفلسطيني  وال��س��ي��اس��ي  ال��ق��ان��ون��ي 
احلكومية، أمن غطاء لتلك املؤسسات لتحتجب وراءه من 
أية رقابة متارس عليها بدعوى أنها تقيد من استقاليتها.
السليم  املعنى  توضيح  أج��ل  م��ن  البرغوثي:  وت��اب��ع 
ملفهوم االستقالية املالية واإلدارية الذي يجب أن تتمتع 
به املؤسسات العامة، ال بد من املوازنة بينه وبني مفهوم 
اآلخ��ر،  على  منهما  كل  وتأثير  مداهما  وحتديد  الرقابة، 
واإلداري��ة  املالية  باالستقالية  التعريف  يتوجب  ولذلك 
ومن ثم التعرض ملفهوم الرقابة وخصوصيته في األنظمة 

الامركزية التي تقوم عليها فكرة املؤسسة العامة.
وأكد في سياق حديثه، “ضرورة أن تستقل املؤسسات 
من  املطلوب  ال��ت��وازن  حتقق  لكي  وإداري���اً  مالياً  الرقابية 
الذاتية  املالية  م��وارده��ا  لها  تكون  أن  يجب  حيث  عملها، 
فاملؤسسات  امل��ال��ي،  االس��ت��ق��ال  مقتضيات  إل��ى  اس��ت��ن��اداً 
العامة التي تعجز عن حتقيق توازنها املالي تضطر إلى 
ال��ذي  األم��ر  عجزها،  لتغطية  احلكومية  املعونات  طلب 

يهدد استقالها”.

املجلس التشريعي والدور الرقابي
ب��دوره، قال الدكتور فيصل أبو شها، عضو املجلس 
اإلشكاالت  من  الرغم  على  “فتح”:  حركة  عن  التشريعي 
وطبيعة  املؤسسات  ه��ذه  إنشاء  تواكب  التي  القانونية 
قبل  من  واحملاسبة  املساءلة  لكامل  تخضع  فإنها  عملها، 
ضمن  األس��اس��ي  القانون  أن  م��ؤك��داً  التشريعي،  املجلس 
غير  واملؤسسات  العامة  املؤسسات  جميع  تخضع  ب��أن 
أعضاء  قبل  من  أدائها  على  ومحاسبة  ملساءلة  الوزارية 

املجلس.
ونوه إلى أن “ديوان الرقابة اإلدارية العليا عكف على 
عن  النظر  بصرف  التشريعي  املجلس  إلى  تقاريره  رفع 
الوضع القائم نتيجة لانقسام وتعطل عمل املجلس منذ 

سنوات عدة”.

وأكد أبو شها في حديثه ل�«آفاق برملانية«، أنه »مهما 
بلغت تبعية هذه املؤسسات ملؤسسة الرئاسة أو مجلس 
القانونية  النظم  الواضحة في  الرؤية  أو غيبت  ال��وزراء، 
التي تعمل وفقها، فإنها يجب أن تخضع ملساءلة املجلس 
طبيعة  في  النظر  يعيد  أن  املفترض  من  الذي  التشريعي 

القوانني التي تنظم عملها«.
ت��ع��ت��ب��ر  ال���ت���ي  امل���ؤس���س���ات  ه�����ذه  “بعض  أن  وأك������د 
كمؤسسات دولة، ومنها على سبيل املثال ديوان الرقابة 
في  تستمر  أن  يجب  ال��ن��ق��د،  وسلطة  وامل��ال��ي��ة،  اإلداري����ة 
عملها بوصفها مهمة لتقدمي خدمات للجمهور، ويجب أن 
فيجب  منها،  اآلخر  البعض  أما  تامة.   باستقالية  تتمتع 
إعادة النظر في استمرار عمله أو على األقل مراجعة هذه 
وإع��داد  الوطنية،  السلطة  قيام  مع  نشأت  التي  التجربة 
وسلبياته”،  عمله  إي��ج��اب��ي��ات  لتحديد  ح��ول��ه  دراس����ات 
إلص��دار  وم��ق��ت��رح��ات  عمل  أوراق  ت��ق��دمي  “أهمية  م��ؤك��داً 
قرارات وتشريعات عليا وفقاً حلاجة اجلمهور، وتطبيقاً 
الراهنة  للمرحلة  واستجابة  األس��اس��ي،  القانون  لبنود 

والبرنامج احلكومي”.
من جهة أخرى، أوضح أبو شها أن “املؤسسات غير 
مبراسيم  الرئاسة  مبؤسسة  إحلاقها  مت  التي  ال��وزاري��ة 
رئاسية لتكون حتت إشراف الرئيس محمود عباس عقب 
الدولية  األط��راف  تعاون  عدم  بسبب  أو  االنقسام،  حالة 

معها، حتتاج ملراجعة في أدائها”.
األساسي  القانون  من   )43( رق��م  “املادة  أن  واعتبر 
القوانني  ت��أخ��ذ وضعية  ق����رارات  ات��خ��اذ  ال��رئ��ي��س  ت��خ��ول 
كبديل عن املجلس التشريعي، وهي تعكس جتربة فريدة 
ال��دمي��ق��راط��ي،  العمل  ف��ي  الفلسطينية  احل��ال��ة  بها  م��رت 
من  إال  يكون  لن  وه��ذا  وتقييمها،  دراستها  إع��ادة  ويجب 

خال املسؤولية امللقاة على عاتق املجلس التشريعي”.
يشار إلى أن املادة )43( تنّص على ما يلي: “لرئيس 
حتتمل  ال  ال��ت��ي  ال��ض��رورة  ح���االت  ف��ي  الوطنية  السلطة 
ال��ت��ش��ري��ع��ي،  ان��ع��ق��اد امل��ج��ل��س  ال��ت��أخ��ي��ر ف���ي غ��ي��ر أدوار 
ال��ق��ان��ون، وي��ج��ب عرضها على  ق��وة  ق����رارات لها  إص���دار 
ص��دور  بعد  يعقدها  جلسة  أول  ف��ي  التشريعي  املجلس 
هذه القرارات وإال زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا 
عرضت على املجلس التشريعي على النحو السابق ولم 

يقرها، زال ما يكون لها من قوة القانون”.
وق���ال أب��و ش��ه��ا: يجب اإلس����راع ف��ي ان��ع��ق��اد املجلس 
ال��ت��ش��ري��ع��ي مل��راج��ع��ة ك���اف���ة ال���ق���وان���ني امل��ت��ع��ل��ق��ة بعمل 
صدرت  التي  القرارات  وكذلك  الوزارية،  غير  املؤسسات 
عمل  غياب  ظل  في  قوانني  لتكون  الرئاسة  مؤسسة  عن 
انعقاد  ف��ور  سيقوم  ال��رئ��ي��س  أن  م��ؤك��داً  “التشريعي”، 
واملراسيم  ال��ق��رارات  كافة  بعرض  للمجلس  جلسة  أول 

الرئاسية عليه ملراجعتها.
يتعلق  ف��ي��م��ا  حقيقية  مشكلة  ت��وج��د  “ال  أن���ه  ورأى 
دي��وان  مثل  العليا،  الرقابية  األج��ه��زة  عمل  باستقالية 
الرقابة وهيئة الكسب ومكافحة الفساد، في حال تبعيتها 

مالياً وإدارياً للسلطة التنفيذية”.

واقع غير منظم
حمايل،  وف��اء  القانونية  املستشارة  رأت  جانبها،  من 
الباحثة في مجال قانونية املؤسسات العامة واملؤسسات 
غير  للمؤسسات  ال��ق��ان��ون��ي  ال��واق��ع  أن  ال���وزاري���ة،  غ��ي��ر 
الوزارية غير منظم حتى اللحظة، ألسباب عدة، من أهمها 
القانون األساسي،  أن عدداً كبيراً منها أُنشئ قبل تعديل 
وبالتالي ظل الوضع القانوني لهذه املؤسسات ال ينسجم 
مع األحكام الواردة في املادة )68( من القانون األساسي، 
املؤسسات  إنشاء  صاحية  ال��وزراء  مجلس  تعطي  التي 

وتنظيم عملها.
وق��ال��ت ح��م��اي��ل ف��ي ح��دي��ث ل����«آف���اق ب��رمل��ان��ي��ة«، »إن 
هناك فراغاً قانونياً في واقع عمل هذه املؤسسات وسبل 
السلطة  قيام  قبل  أنشئ  منها  آخر  عدد  وهناك  إنشائها، 

الوطنية«.
وأضافت: الواقع القانوني غير املنظم لعمل املؤسسات 
اللجنة  حفيظة  أث��ار  ال��وزاري��ة  غير  واملؤسسات  العامة 
جهوداً  بذلت  التي   ،2003 العام  منذ  لإلصاح  الوزارية 
ضم  عبر  وحتسينه  الواقع  ه��ذا  تصويب  أج��ل  من  كبيرة 
بعض منها إلى الوزارات األقرب لطبيعة عملها أو إحلاقها 

مبجلس الوزراء، إال أن هذه اجلهود لم تؤت ثمارها.
وأكدت وجود “ضرورة قصوى من أجل إجراء دراسة 
حيث  امل��ج��ال،  بهذا  متخصصني  قبل  من  قانوني  وتقييم 
للمؤسسات  القانوني  املفهوم  في  وض��وح  ع��دم  هناك  أن 
في  منوهة  الوزارية”،  غير  املؤسسات  وأي��ض��اً  العامة، 
هذا اإلطار إلى “وجود تباين بني املؤسسات العامة التي 
تعد كمؤسسات دولة يجب أن تخضع للسلطة التنفيذية، 
حكم  ف��ي  وم��ا  والهيئات  ال��وزاري��ة  غير  املؤسسات  وب��ني 

عملها”.
ل��ق��ان��ون��ي للمؤسسات  ل��ل��واق��ع  وف���ي س��ي��اق ش��رح��ه��ا 
قانوني  سبب  يوجد  “ال  أنه  حمايل  أكدت  الوزارية،  غير 
أو مؤسسة غير وزراي��ة ملؤسسة  إلحلاق مؤسسة عامة 

الرئاسة”.
أو  الوزارية  املؤسسات غير  إذا كان إحلاق  ما  وحول 
املؤسسات العامة بالرئاسة يضعف من مستوى الرقابة 
على أدائها ومساءلتها، قالت: إن لكل مؤسسة خصوصية 
لعملها،  املنظمة  القوانني  إل��ى  تستند  أن  يجب  عملها  في 
مشيرة إلى أنه “في ظل عدم وجود محكمة دستورية في 
فلسطني، من املؤكد نشوء إشكاالت قانونية قد ال يكون من 

املستطاع إيضاحها أو التغلب عليها”.
لعمل  الناظمة  القوانني  تنسجم  أن  ض��رورة  وأك��دت 
أن  يفترض  ال��ذي  األساسي،  القانون  مع  املؤسسات  هذه 
في  واإلداري����ة  املالية  الرقابة  ل��دي��وان  كبيراً  دوراً  مينح 

مساءلة ومحاسبة هذه املؤسسات.
وفي هذا الصدد، قالت حمايل: هناك تشريعات جاءت 
من قبل الرئيس لم تصل إلى حد املرسوم الرئاسي، ضمن 
ما يسميه القانونيون “قرارات بقوانني” وليست مراسيم 
رئاسية، واشترط حينها ضرورة أن تعرض على املجلس 

التشريعي في أول جلسة النعقاده.
وأضافت: لتحقيق أعلى درجات املساءلة في عمل هذه 
املؤسسات، يجب إقرار قانون من قبل املجلس التشريعي 
إلى  ويستند  املؤسسات،  لعمل  تأكيد  بكل  ناظماً  يكون 
الكثير  “هناك  أن  موضحة  األس��اس��ي،  ال��ق��ان��ون  أح��ك��ام 
حال  وف��ي  لعملها،  ناظم  قانون  يوجد  ال  املؤسسات  من 
وجود هذا القانون الذي يجب أن ال يتعارض مع القانون 
املؤسسات  ه��ذه  مساءلة  سهولة  وبكل  ميكن  األس��اس��ي 

ومحاسبتها والرقابة على أدائها”.
وحول تقييمها ملستوى ضمان الشفافية واالستقالية 
وهيئة  الرقابة  كديوان  العليا  الرقابية  األجهزة  عمل  في 
في  قائمة  مشكلة  ثمة  وه��ل  ال��ف��س��اد،  ومكافحة  الكسب 
التنفيذية  للسلطة  وإداري����اً  م��ال��ي��اً  األج��ه��زة  ه��ذه  تبعية 
بهذا اخلصوص، قالت حمايل: يفترض أن يكون لديوان 
الرقابة دور قوي وفاعل في متابعة عمل املؤسسات بشكل 
عام، في الوقت الذي يجب أن تتمتع فيه هذه املؤسسات 
-وامل��ق��ص��ود ه��ن��ا امل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة وامل��ؤس��س��ات غير 

الوزارية- باستقال إداري ومالي.
وساقت مثاالً على ذلك هيئة مكافحة الفساد، موضحة 
أن  علماً  كبيرة،  وإداري��ة  مالية  باستقالية  “تتمتع  أنها 
املالي  إقرار نظامها  النشأة، وقد مت  تلك املؤسسة حديثة 

واإلداري”.
امل��ؤس��س��ات  ه���ذه  جميع  تستقل  أن  ض����رورة  وأك����دت 
ب��ع��م��ل��ه��ا وأدائ����ه����ا وت��ب��ع��ي��ت��ه��ا وف����ق ن���ص���وص ال��ق��ان��ون 
األساسي، وأن تقوم بواجبها الرقابي على الوجه األكمل.

تأثير املتغيرات السياسية
الشخصية  ال��ش��راف��ي،  كمال  ال��دك��ت��ور  اعتبر  ب���دوره، 
ال��س��ي��اس��ي��ة امل��س��ت��ق��ل��ة ف���ي غ�����زة، وامل��خ��ت��ص ف���ي م��ج��ال 
السياسية  ال��س��اح��ة  على  “املتغيرات  أن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
واحمللية منذ فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية 
من جانب، وسيطرتها على القطاع من جانب آخر، دفعت 
التخاذ سلسلة من القرارات الرئاسية واحلكومية إلحداث 

منط جيد في قانونية وعمل املؤسسات غير الوزارية”.
أن  برملانية«،  ل���«آف��اق  حديث  ف��ي  الشرافي  وأوض���ح 
مراسيم  ب��ني  م��ا  تنوعت  املؤسسات  ه��ذه  نشأة  »طبيعة 
وسلطة  األراض��ي،  سلطة  هيئة  تأسيس  ومنها  رئاسية، 
ج����ودة ال��ب��ي��ئ��ة، وأخ����رى مب��وج��ب ت��ش��ري��ع��ات ب��رمل��ان��ي��ة، 
ومنها مؤسسة املواصفات واملقاييس، ومؤسسات أخرى 
احلج  هيئة  مثل  ال�����وزراء،  مجلس  م��ن  ق����رارات  مب��وج��ب 

املؤسسات احلكومية غير الوزارية ..
واقع قانوني غير منظم وفهم خاطئ لالستقاللية وخلل في الرقابة واحملاسبة
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عيسى سعد الله

ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ي���رى ف��ي��ه ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ان��ون��ي��ني 
بنود  النظر في  إع��ادة  والبرملانيني ض��رورة  والسياسيني 
الغموض  وإزال��ة  لتوضيح  األساسي  القانون  من  كثيرة 
الرئيس  من  كل  واختصاصات  صاحيات  من  بعض  عن 
ورئ��ي��س ال����وزراء، ي��رى آخ���رون أن ال��ق��ان��ون واض���ح وال 
تفاهم  إل��ى  يحتاج  م��ا  بقدر  ج��وه��ري  تعديل  إل��ى  يحتاج 

وانتماء وطني صادق.
أحمد  الدكتور  القانوني  اخلبير  ي��رى  ال  جانبه،  فمن 
يتعلق  فيما  األساسي  القانون  في  إشكالية  أية  اخلالدي 
ال��وزراء، وال يرى وجود  الرئيس برئيس  مبسألة عاقة 

إشكاالت قانونية أو إدارية في هذا القانون.
وقال اخلالدي ل�«آفاق برملانية”: إن القانون األساسي 
شيء  أو  غموض  أي  يشوبها  وال  املسألة  ه��ذا  في  واض��ح 
آخ����ر، م��ن��وه��اً إل���ى أن ال��ق��واع��د ال��دس��ت��وري��ة وال��ق��وان��ني 
الدستورية العرفية تلزم الرئيس باختيار رئيس وزراء 
مقبول من األغلبية البرملانية، وتكون حظوظه في النجاح 

والقبول من األغلبية مضمونة.
وأضاف: ال يعقل أن يتم اختيار شخصية غير مقبولة 
رئيس  ش��رع��ي��ة  أن  وب��خ��اص��ة  ال��ب��رمل��ان��ي��ة،  الغالبية  م��ن 
في  األغلبية  من  وشرعية  مصادقة  إل��ى  حتتاج  ال���وزراء 
الرئيس  ي��ل��زم  ال��دمي��ق��راط��ي  املنطق  أن  م��ؤك��داً  ال��ب��رمل��ان، 
املجلس  ف��ي  األك��ب��ر  الكتلة  م��ن  ال����وزراء  رئ��ي��س  باختيار 

التشريعي.
وأك��د اخل��ال��دي أن��ه »وف��ق��اً للقانون ال��دس��ت��وري، فإن 
القاعدة القانونية الدستورية العرفية ملزمة مثل القاعدة 

الدستورية املكتوبة ما لم تناقضها«.
وأوضح أن »الرئيس يختار رئيس الوزراء، واألخير 
يصادق  أن  يجب  الذي  السياسي  البرنامج  يحدد  من  هو 

عليه بأغلبية من البرملان«.
ال���وزراء على تغيير  أن »م��ن يجبر رئيس  إل��ى  ون��وه 

البرنامج الوزاري هو البرملان«.

إشكاالت في النظام السياسي
إشكاليات  من  الفلسطيني  السياسي  النظام  ويعاني 
بشكل  الثاث  السلطات  بني  العاقة  موضوع  في  متعددة 
ورئيس  “الرئيس  التنفيذية  السلطة  ط��رف��ي  وب��ني  ع���ام، 
بعض  ت��داخ��ل  ف��ي  تتمثل  ال��ت��ي  خ���اص،  بشكل  الوزراء” 
ال��ص��اح��ي��ات واالخ��ت��ص��اص��ات، أو ع��دم وض���وح آل��ي��ات أو 
التداخل  هذا  جلياً  ظهر  وقد  بينها.   فيما  العاقة  إج��راءات 
االنتخابات  أعقاب  السلطة، وبخاصة في  الصراع على  في 
نتيجتها ح��رك��ة  ف���ي  ال��ت��ي ح��ص��ل��ت  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
»حماس« على أغلبية مقاعد املجلس التشريعي، ومت تكليف 
من  احلكومة  بتشكيل  هنية  إسماعيل  احلركة  في  القيادي 
الذي فاز أيضاً في االنتخابات  الرئيس محمود عباس  قبل 

الرئاسية.
الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  ي��ؤك��د  اخل��ال��دي،  نقيض  وع��ل��ى 
ف��ي ج��ام��ع��ة األزه����ر في  ال��ن��ص��ر، عميد كلية احل��ق��وق  أب���و 
القانون األساسي انعكست سلباً  غزة، وجود إشكاالت في 
ما  املاضية،  املرحلة  خال  والتطبيق  احلكم  مجريات  على 
قانوني  بنظام  واستبداله  القانون  ه��ذا  »نسخ  يستوجب 

جديد يتم التوافق عليه«.
برملانية«،  ل���«آف��اق  حديث  في  ذل��ك  النصر  أب��و  وأرج��ع 
إلى ما سّماه »عجز املشرع الذي لم يتحصن لوضع قواعد 
بني  العاقة  في  الوضوح  وع��دم  اخلافات  ح��االت  ملواجهة 
الرئيس ورئيس الوزراء والكثير من القضايا ذات العاقة، 

وبالتالي أوجد فراغاً حقيقياً في النص الدستوري«.
وش���دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة »م���راع���اة أو األخ���ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار 
األنظمة الدستورية املشابهة عند النية حلل هذه القضايا«.

وقال أبو النصر: إن املطلوب اآلن وبشكل سريع، أيضاً، 
القانون  أن  وبخاصة  توفيقي،  حل  على  اجلميع  يعمل  أن 
م��ح��دداً ح��ول نظام احلكم بل  األس��اس��ي ال يعطي من��وذج��اً 
الرئاسي والنظام  النظام  اعتباره نظاماً مختلطاً بني  ميكن 
للرئيس  تبقى هناك مساحة وصاحية  .. ولذلك  البرملاني 
م��ع األخ���ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ال��ق��وى امل��س��ي��ط��رة ع��ل��ى املجلس 

التشريعي في ترشيح رئيس الوزراء.

مثل  وامل��واق��ع،  احلاجة  بحكم  أنشئ  وبعضها  والعمرة، 
الهيئة العامة للبترول«، مشيراً إلى أن »املصلحة العامة 
واحلاجة بعد التجربة، اقتضتا أن يتخذ مجلس الوزراء 
قرارات مت من خالها ضم بعض هذه املؤسسات للوزارات 
مؤسسات  ودم��ج  منها،  القريبة  أو  بعملها،  العاقة  ذات 
أخرى، وإلغاء بعضها، وواكب ذلك تشكيل مجالس إدارة 

لكل منها على أن تكون خاضعًة للمساءلة واحملاسبة«.
“استجابة للمتغيرات السياسية واحلاجة  ورأى أنه 
بعض  مرجعيات  بتحويل  ال��رئ��ي��س  ق��ام  الفلسطينية، 
اإلذاع��ة  هيئة  مثل  املباشرة،  ملسؤوليته  املؤسسات  هذه 
ف���وز حركة  ب��ع��د  امل��ع��اب��ر، الس��ي��م��ا  وال��ت��ل��ف��زي��ون، وإدارة 
حماس في االنتخابات، وإحجام إسرائيل وجهات دولية 

أخرى عن التعامل مع حكومة حماس”.
وأض����اف: نتيجة ه���ذا ال��وض��ع ال��ق��ان��ون��ي ال��ق��ائ��م في 
ع��م��ل ه���ذه امل��ؤس��س��ات، ب����رزت إش��ك��ال��ي��ة مت��ث��ل��ت ف��ي من 
الوزارية،  غير  املؤسسات  وتبعية  إنشاء  صاحية  ميلك 
القانون  في  العاقة  ذات  البنود  وض��وح  من  الرغم  على 
فهم  ب���إس���اءة  “تسبب  ذل���ك  أن  إل���ى  م��ش��ي��راً  األس���اس���ي، 
االس��ت��ق��ال��ي��ة اإلداري�����ة وامل��ال��ي��ة ل��ه��ذه امل��ؤس��س��ات التي 
اعتقدت أنها مبنأى عن الرقابة من األجهزة املكلفة بذلك، 
لدور  الكامل  الغياب  هو  تعقيداً  األم��ور  زاد  ال��ذي  واألم��ر 

املجلس التشريعي الرقابي”.

توصيات واقتراحات
ومتحدثون  مختصون  أك���د  م��داخ��ات��ه��م،  س��ي��اق  ف��ي 
ل�����«آف����اق ب��رمل��ان��ي��ة« ع��ل��ى وج�����وب ال��ن��ظ��ر ف���ي ع����دد من 
ال��ت��وص��ي��ات واالق���ت���راح���ات امل���ت���داول���ة وامل���ن���ش���ورة ب��ه��ذا 
ميكن  التي  »أم���ان«،  ائتاف  قبل  من  السيما  اخلصوص، 

تلخيصها بالنقاط التالية:
أوالً. ضرورة التأكيد على أن مفهوم االستقال املالي 
غير  متكامان  مفهومان  هما  الرقابة  ومفهوم  واإلداري 
منح  وأن  اآلخ����ر،  أح��ده��م��ا  ينفي  أال  وي��ج��ب  متناقضني، 
االستقالية لهذه املؤسسات يجب أال يجعلها خارج إطار 
الرقابة، وأن هناك أيضاً صوراً من الرقابة اإلدارية يجب 
أن متارس عليها، وثمة أجسام رقابية رسمية تتمثل في 
ووزارة  التشريعي،  واملجلس  ال����وزراء،  مجلس  م��ن  ك��ل 
املالية، وديوان الرقابة املالية واإلدارية، وهيئة مكافحة 

الكسب غير املشروع، وديوان املوظفني العام.
ثانياً. ضرورة أن تعالج التشريعات املنشئة واملنظمة 
بإنشائها،  املتعلقة  األح��ك��ام  كافة  املؤسسات  تلك  لعمل 
مع  وعاقتها  واختصاصاتها،  ومهامها،  منها،  والغاية 

باقي املؤسسات.

العامة  للمؤسسات  القانوني  الوضع  تصويب  ثالثاً. 
والقائمة مبا يتفق مع القانون األساسي من حيث تبعيتها 
تلك  رؤس���اء  تعيني  ف��ي  النظر  وإع���ادة  ال����وزراء،  ملجلس 

املؤسسات.
رابعاً. إعادة النظر في بعض املؤسسات غير الوزارية 
مع  دمجها  وإمكانية  وج��وده��ا  أهمية  حيث  م��ن  القائمة 
الوزارات ذات العاقة بعملها واألقرب له، وعدم التسرع 
قة عند  في إنشاء أية مؤسسة جديدة وإجراء دراسة معمنَّ

ظهور احلاجة لتلك املؤسسة.
املؤسسات  عمل  تنظيم  وج��وب  على  التأكيد  خامساً. 
دولة  مؤسسات  باعتبارها  توصف  التي  ال��وزاري��ة  غير 
وجلنة  التشريعي،  واملجلس  األع��ل��ى،  القضاء  كمجلس 
مراكز  توضح  تشريعات  مبوجب  املركزية،  االنتخابات 
املسؤولية واملساءلة تطبيقاً للمبدأ الدستوري الوارد في 
بأساس  املتعلقة  األساسي،  القانون  من  السادسة  امل��ادة 
أساس  القانون  سيادة  مبدأ  أن  على  تنّص  التي  احلكم، 
السلطات  جميع  للقانون  وتخضع  فلسطني،  في  احلكم 

واألجهزة والهيئات واملؤسسات واألشخاص.
سادساً. العمل على تعزيز مفهوم احملاسبة واملساءلة 
وال��ش��ف��اف��ي��ة، وت��ط��وي��ر ال��رق��اب��ة ال��ف��اع��ل��ة ف��ي امل��ؤس��س��ات 

العامة.
برملانية«،  ل���«آف��اق  حديثه  اختتم  البرغوثي  وك���ان 
عدة  شكاوى  ورود  وبعد  حالياً،  »أم��ان«  يعكف  بالقول: 
على أداء املؤسسات غير الوزارية، وضعف الرقابة عليها، 
على إعداد ورقة تشمل رزمة من املطالب واملقترحات التي 
ال����وزراء  رئ��ي��س  إل���ى  ل��وب��ي ض��اغ��ط  ع��ب��ر  سيتم تقدميها 
إلعادة النظر في تلك املؤسسات، أو دمج بعضها، أو إلغاء 
بعضها مما لم تعد هناك حاجة خلصوصية معينة لديها 

من حيث االستقالية املالية واإلدارية.
ال��ش��أن  ه���ذا  ف��ي  يعمل  “أمان”  ائ��ت��اف  إن  وأض����اف: 
يتعلق  فيما  القانوني  الواقع  تصويب  أج��ل  من  للضغط 
ب��ال��ف��ه��م ال��ق��ان��ون��ي ال��س��ل��ي��م مل��ف��ه��وم االس��ت��ق��ال��ي��ة امل��ال��ي��ة 

واإلدارية.

طبيعة نظام احلكم
الرئيس  توجيهات  إغفال  ميكن  »ال  إنه  النصر  أبو  وق��ال 
الشعب،  م��ن  مباشر  بشكل  انتخب  ك��ون��ه  ال����وزراء،  لرئيس 

وكون النظام الفلسطيني هو األقرب إلى النظام املختلط«.
وأكد أن »هذا القانون ال يصلح ملرحلة الدولة، وهو قانون 

قاصر وضع ملرحلة أوسلو«.
وتطور موضوع اخلاف على الصاحيات إلى حالة أشبه 
الصراع  أصبح  حيث  االنقسام،  بعد  السلطة  على  بالصراع 
رئاسة  في  أحدهما  مختلفني،  وبرنامجني  حزبني  بني  ي��دور 
السلطة وقيادة األجهزة األمنية وقيادة القطاع العام، واآلخر 
التشريعي،  واملجلس  ال��وزراء  ومجلس  احلكومة  رئاسة  في 
السياسي  النظام  ف��ي  السلطات  ب��ني  ال��ص��راع  سبب  وي��ع��زى 
صاحيات  حتديد  ع��دم  إل��ى  جوانبه  بعض  ف��ي  الفلسطيني 
والقوانني  األساسي  القانون  في  دقيق  بشكل  منها  سلطة  كل 
التداخل في بعض الصاحيات  العاقة، وإلى  واألنظمة ذات 

بني السلطات.
من جانبها، ال ترى الدكتورة جناة األسطل، عضو املجلس 
ال��ت��ش��ري��ع��ي ع��ن ح��رك��ة »ف���ت���ح«، ض����رورة ل��ت��ع��دي��ل ال��ق��ان��ون 
األس���اس���ي، »ألن���ه ي��وض��ح ص��اح��ي��ة ك��ل م��ن رئ��ي��س السلطة 

ورئيس الوزراء«.
املرحلة  تغيير  ه��و  اآلن  نحتاجه  م��ا  إن  األس��ط��ل:  وق��ال��ت 
دستور  وتأسيس  املستقلة  الدولة  مرحلة  باجتاه  وإنهاؤها 
لها  االنتقالية  احلالية  »املرحلة  أن  مبّينة  مؤقت،  غير  دائ��م 
ع��ام،  بشكل  الفلسطيني  العمل  على  ال��ت��أث��ي��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
العوامل  وتدخل  االقتصادية  امل��ق��درة  ع��دم  ظل  في  وبخاصة 

اخلارجية أحياناً«.
وأك�����دت أن »امل���ش���اك���ل ال���ت���ي حت����دث ع��ن��دن��ا ب��خ��ص��وص 
الصاحيات لم تنتج عن غموض أو عدم وضوح في القانون 

األساسي بقدر ما تتحكم بها احلزبية الشديدة«.
ولفتت إلى أن الرئيس عباس »كان كلف القيادي في حركة 
البرملانية  الكتلة  مرشح  بصفته  هنية  إسماعيل  »ح��م��اس« 

األكبر في املجلس التشريعي لتشكيل احلكومة العاشرة«.

ال مشكلة في القانون األساسي
وأضافت األسطل أن »هذه القضية تؤكد أنه ال مشكلة في 
املرحلة  طبيعة  إلى  ترجع  املشكلة  وإمن��ا  األساسي،  القانون 
وع���دم ال��ت��ح��رر ال��ك��ام��ل، وأح��ي��ان��اً ق���درة ال��واق��ع ع��ل��ى إج��ب��ار 
في  الدستورية  الصاحيات  بعض  عن  القفز  على  القيادات 

سبيل اخلروج من املأزق السياسي«.
البرملانية  الكتل  مع  يتشاور  ما  عادة  الرئيس  إن  وقالت: 
وبخاصة  متعددة،  قضايا  في  البرملان  خ��ارج  من  وأشخاص 
الرئيس  ولكن  إقالته،  أو  احلكومة  رئيس  تعيني  قضايا  في 

يحافظ على صاحيته.
ول��ه  مختلف  الفلسطيني  »ال��وض��ع  أن  األس��ط��ل  وأك����دت 
خصوصية، ومن هنا قد يتصور البعض أنه توجد مشكلة في 

القانون«.

السابق،  والنائب  ال��وزي��ر  الشرافي،  كمال  الدكتور  أم��ا 
فإنه  القانون،  في  تعديات  إلج��راء  تأييده  من  الرغم  فعلى 
القانون األساسي  أو ع��دم وض��وح في  أي��ة إشكالية  ي��رى  ال 
الذي ينظم العاقة بني الرئيس ورئيس الوزراء، »وبخاصة 
أن القانون وحسب بنوده ومواده يعطي الرئيس احلق في 
اختيار وتعيني رئيس الوزراء، وليس ملزماً حسب القانون 
وإمنا  األك��ب��ر،  البرملانية  الكتلة  من  الشخص  ه��ذا  يكون  أن 

يكون شخصاً قادراً على كسب ثقة األغلبية البرملانية«.
األساسي حتتاج  القانون  في  امل��واد  الكثير من  أن  وأك��د 
القانون  ف��ي  ورد  م��ا  م��ع  تناسبها  يضمن  مب��ا  توضيح  إل��ى 

األساسي املعدل.
أن��ه  برملانية”  ل�”آفاق  ح��دي��ث  ف��ي  ال��ش��راف��ي  وأوض����ح 
وبرنامج  بتوجيهات  االلتزام  ال��وزراء  رئيس  من  »مطلوب 
رئ��ي��س ال��س��ل��ط��ة«، ول��ك��ن��ه أك����د أن »م����ا ح����دث ف���ي أع��ق��اب 
احلزب  برنامج  اختاف  عن  ناجت  هو  األخيرة  االنتخابات 
رئيس  ل��ه  ينتمي  ال���ذي  واحل���زب  الرئيس  ل��ه  ينتمي  ال���ذي 
للبرنامج  االنتماء  هو  واملطلوب  »املهم  أن  مبيناً  ال��وزراء«، 

الوطني وليس االنتماء احلزبي«.

األعراف البرملانيِة
واإلص��اح  التغيير  كتلة  عن  النائب  يرى  ال  جانبه،  من 
الدكتور  »حماس«  حلركة  التابعة  التشريعي  املجلس  في 
القانون  يحيى موسى، أن هناك مشكلة أو عدم وضوح في 
الرئيس  بني  ما  والصاحية  العاقة  بخصوص  األساسي 

ورئيس الوزراء.
وق���ال م��وس��ى: إن ال��ق��ان��ون األس���اس���ي واض���ح وي��ح��دد 
ال��وزراء على حدة، ولكن  صاحية كل من الرئيس ورئيس 
التي  ه��ي  و”حماس”  “فتح”  ب��ني  السياسية  ال��ت��ج��اذب��ات 

تسببت في اإلشكاالت التي أعقبت االنتخابات األخيرة.
ول��ف��ت م��وس��ى ف���ي ح��دي��ث ل����«آف���اق ب��رمل��ان��ي��ة« إل���ى أن 
»ال��رئ��ي��س ل���ه ص��اح��ي��ات م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ال��ق��ان��ون 
مطلق«،  وبشكل  أيضاً،  صاحيات  له  والبرملان  األساسي، 
مشيراً إلى أنه »على الرغم من أن النص يشير إلى أن النظام 
الفلسطيني هو مختلط ما بني الرئاسي والبرملاني، فإنه، في 

حقيقة الواقع، مييل إلى البرملاني أكثر«.
وأك���د ع��ل��ى ض����رورة أن ي��ت��ط��ور ال��ق��ان��ون ف��ي ك��ل دول��ة 

بحسب تطورها وتطور النظام السياسي فيها.
وأوضح موسى أنه »وفق األعراف البرملانية الواضحة، 
فإن البيان الوزاري من اختصاص رئيس الوزراء، ويصادق 
عليه املجلس التشريعي، واألمور في هذا االجتاه واضحة، 
اخلارجية  واالشتراطات  الفلسطينية  احلالة  ظل  في  ولكن 

وغيرها حتدث إشكاالت طارئة«.
وال يتوقع موسى أن تشهد املرحلة القادمة أية خافات 
الفلسطيني  النظام السياسي والشعب  على غرار ما مر بها 
بعد االنتخابات التشريعية األخيرة بسبب العبر والدروس 
املستفادة من تلك املرحلة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود 

مشكلة في القانون األساسي بهذا اخلصوص، حسب رأيه.

أبرزها اختيار رئيس احلكومة وبرنامجها

إشكاالت العالقة بني الرئيس ورئيس الوزراء
رهينة غموض بعض بنود القانون األساسي
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يتبع

أحمد فراج

بقيت منظومة األمن الهاجس األكبر لدى الفلسطينيني 
م��ن��ذ ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة أوس��ل��و ف��ي ال��ع��ام 1993، م��ن حيث 
واالستمرار  للمواطن،  واألم��ان  األمن  توفير  على  مقدرتها 
في البقاء لتكون الركيزة األساسية لقيام الدولة املستقلة، 
التي من أهم مقوماتها أجهزة أمنية قوية قادرة على فرض 
املوقعة  االتفاقيات  حماية  وأيضاً  احل��دود،  وحماية  األمن 

مع األطراف الدولية.
ك��م��ا ك��ان��ت أج��ه��زة األم���ن ال��ف��اص��ل وال��ض��م��ان��ة إلج���راء 
بوجود   ،1996 العام  في  األول��ى  التشريعية  االنتخابات 
إم��رة  حت��ت  واألم��ن��ي��ة  العسكرية  التشكيات  م��ن  ال��ع��دي��د 
أساس  على  شكلها  ال��ذي  ع��رف��ات،  ياسر  ال��راح��ل  الرئيس 
إلى  الفلسطينية في اخلارج، وعادت برفقته  الثورة  واقع 
التشريعية  االنتخابات  حتى  واستمرارها  الوطن،  أرض 
والرئاسية العامة في العام 2006، وفوز حركة »حماس« 
فيها، ما أدى إلى بروز إشكاليات في تبعية أجهزة األمن؛ 
حلركة  أم  يترأسه  ال��ذي  واحل��زب  السلطة  لرئيس  س��واء 
االنتخابات،  بعد  احلكومة  بتشكيل  قامت  التي  »حماس« 
قطاع  في  لها  تتبع  أمنية  تشكيات  باستحداث  وقيامها 

غزة.
وعقب فوز “حماس” في االنتخابات، بدأ اجلدل حول 
تبعية األجهزة األمنية، حيث قال بعض من قادة األجهزة 
السلطة  ل��رئ��ي��س  ت��ع��ود  األج��ه��زة  ه���ذه  تبعية  أن  األم��ن��ي��ة 
ملجلس  تعود  تبعيتها  بأن  “حماس”  ردت  فيما  الوطنية، 
الوزراء من خال وزير الداخلية، وأنه قد جرى حسم هذه 

التبعية وتنظيمها مبوجب قوانني ومراسيم رئاسية.
وي��ث��ي��ر ك��ل ذل���ك ال��ع��دي��د م��ن ال���ت���س���اؤالت، م��ن أه��م��ه��ا: 
م��ا ه��و ال��ه��دف م��ن م��ؤس��س��ة األم����ن وأج��ه��زت��ه��ا؟ وم���ا هو 
ش��ك��ل ه���ذه امل��ؤس��س��ة وط��ب��ي��ع��ة ع��اق��ات��ه��ا م��ع م��ؤس��س��ات 
املتفرعة  األمنية  األجهزة  دور  هو  وم��ا  األخ��رى؟  السلطة 
الدولة  م��ش��روع  ف��ي  وموقعها  دوره���ا  ن��رى  وكيف  عنها؟ 
تقليدياً  منوذجاً  ستكون  وهل  ومؤسساتها؟  الفلسطينية 

كما هي في معظم الدول العربية؟
إضافًة إلى ذلك، ما هو دور املجلس التشريعي الرقابي 
أوضاعها  تصويب  أج��ل  م��ن  األمنية  املؤسسة  ه��ذه  حيال 
الوطني  املفهوم  ه��و  وم��ا  عنها؟  احلزبية  الصبغة  ورف��ع 
وحجمها  وطبيعتها  األم��ن��ي��ة  امل��ؤس��س��ة  لشكل  ال��واض��ح 
ودورها في النظام السياسي، وتداخل صاحيات الرئيس 
امل��س��ؤول��ي��ة عنها؟ وه��ل تعمل تلك  ف��ي  ال����وزراء  ورئ��ي��س 
األجهزة وفق قانون فلسطيني شامل، أم مبوجب تعليمات 
من  تصدر  إداري��ة  أوام��ر  مبوجب  وأحياناً  محلية،  إداري��ة 

الرئيس باعتباره القائد العام للقوات املسلحة؟

»أبو ليلى«: مطلوب بناء أجهزة وطنية مهنية
إعادة  بالتساؤل حول  ما سبق  يبدأ كل  ال��دوام،  وعلى 
هيكلة األجهزة األمنية على أسس مهنية.  وفي هذا الصدد، 
املكتب  عضو  ليلى”،  “أبو  ال��ك��رمي  عبد  قيس  النائب  ق��ال 
إن  ب��رمل��ان��ي��ة«:  ل�”آفاق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  للجبهة  السياسي 
قاعدة  على  تقوم  أن  يجب  األمنية  األج��ه��زة  هيكلة  عملية 
بناء أجهزة وطنية مهنية بعيدة كل البعد عن الفصائلية، 
حددها  كما  م��ح��ددة  ومبرجعيات  للقانون  وف��ق��اً  وت��ك��ون 

القانون األساسي.
األمنية  العقيدة  تكون  أن  يجب  ليلى”:  “أبو  وأض��اف 
امل��واط��ن وال��دف��اع عن  أم��ن  لتلك األج��ه��زة قائمة على حفظ 

القضية الفلسطينية.
يجب  ق���ال:  األم��ن��ي��ة،  األج��ه��زة  توحيد  إمكانية  وح���ول 
إعادة النظر في األجهزة األمنية في سياق عملية توحيدها، 
وهذه العملية أعتقد أنها ستكون أكثر سرعة وسهولة في 
من  ميكن  مبا  التشريعي  للمجلس  االنتخابات  إجراء  حال 

وجود رقابة أوسع للسلطة التشريعية.
أجهزة  يخص  فيما  الرئيس  بصاحيات  يتعلق  وفيما 
حدوث  بعد  السيما  الراهن،  للواقع  مواءمتها  ومدى  األمن 

االنقسام وسقوط األجهزة األمنية في القطاع في يد حركة 
الرئيس  أن  املؤكد  “من  أنه  ليلى”  “أبو  أوضح  »حماس«، 
هو القائد األعلى للقوات، وهناك صاحيات محددة له ضمن 
ال��وزراء، وجميع هذه  القانون، وصاحيات أخرى ملجلس 
املجلس  دور  من  تنتقص  ال  احلال  طبيعة  في  الصاحيات 
ما  وكل  التنفيذية،  السلطة  ومساءلة  الرقابي  التشريعي 
يصدر عن املؤسسة األمنية على الرغم من تبعيتها للرئيس 
يجب أن يكون خاضعاً لرقابة من قبل السلطة التشريعية.

وتابع: إن وثيقة املصاحلة تستند في هذا املوضوع إلى 
القانون األساسي وقانون اخلدمة في أجهزة األمن، وهذا ال 

ينتقص من الدور الرقابي للمجلس التشريعي.

الصاحلي: االنقسام ساهم 
في تسييس األجهزة األمنية

حزب  ع��ام  أم��ني  الصاحلي،  بسام  النائب  ق��ال  ب���دوره، 
ما  إن  برملانية«:  ل���«آف��اق  حديث  في  الفلسطيني،  الشعب 
إل��ى مؤسسة  ال��ق��ان��ون األس��اس��ي ُيلبي احل��اج��ة  ج��اء ف��ي 
أمنية مهنية غير مسينَّسة تلتزم بحقوق اإلنسان وتخضع 
أك��ث��ر في  م��ش��م��ول  ه���ذا  أن  ال��س��ي��اس��ي، وأع��ت��ق��د  للمستوى 

القانون األساسي.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���دور ال���رق���اب���ي وص���اح���ي���ات م��ؤس��س��ة 
ال��رئ��اس��ة ورئ��اس��ة ال�����وزراء وامل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي، ن��وه 
باملجلس  أص��اً  منوط  الرقابي  “الدور  أن  إل��ى  الصاحلي 
ضمن  للرقابة  تخضع  كافة  األمنية  واألجهزة  التشريعي، 

هذا اإلطار«.
وأضاف: ما ورد في وثيقة املصاحلة التي وقعت عليها 
علماً  األساسي،  القانون  روح  مع  متماشياً  جاء  الفصائل 
بجهاز  تبدأ  تدريجية  عملية  األمنية  األج��ه��زة  توحيد  أن 

الشرطة وتنتهي باألجهزة األخرى كاملًة.
وأردف الصاحلي: إن االنقسام ساعد بشكل كبير على 
وتابعة  منقسمة  جعلها  بحيث  األمنية،  األجهزة  تسييس 
واخل��روج  االنقسام  إّب���ان  جلياً  ذل��ك  وظهر  معني،  حل��زب 

بتشكيات مسلحة تتبع لفصيل بحد ذاته.
وتطرق إلى تشكيل “القوة التنفيذية” في قطاع غزة، 
أن يقوم أي حزب  ُيعقل  قانونية، وال  إنها قوة غير  قائاً: 
بتشكيل جهاز أمني يتبع له من أجل حمايته عند الوصول 
إلى سدة احلكم، كما أنها غير قانونية أصاً؛ كونها لم تقم 

وفقاً للقانون.
وت���اب���ع: ع��ل��ى اجل��م��ي��ع االع���ت���م���اد ع��ل��ى أج���ه���زة األم���ن 
ك��ي ت��ك��ون مهنية ووط��ن��ي��ة م��ن أج���ل ال��وص��ول إل���ى دول��ة 
وُيصوب  ُيراقب  من  هو  التشريعي  واملجلس  املؤسسات، 

عمل تلك األجهزة داخل نطاق القانون.

دور املؤسسة األمنية وصالحياتها
قال  توحيدها،  وف��رص  األمنية  األج��ه��زة  دور  وح��ول 

املفوض العام لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة- أمان، 
الدكتور عزمي الشعيبي، ل�«آفاق برملانية«: هذا املوضوع 
العربية  املجتمعات  في  لنقاش وحوار جاد  اليوم  يخضع 
ككل، مبعنى حتديد رؤية املواطنني لدور املؤسسة األمنية 
ف��ي ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي اجل��دي��د ال���ذي ي��رغ��ب امل���واط���ن في 
في  النظر  أع��ادت  التي  العربية  االنتفاضات  بعد  إرسائه 

العقد السابق الذي كان فيه املواطن مهمشاً.
وأضاف الشعيبي: في الدول العربية كافة، كان األمن 
النظام  حلفظ  العربية  األنظمة  مع  ومتضامناً  مهماً  ج��زءاً 
أن األج��ه��زة  امل��واط��ن، مبعنى  أم��ن  ول��ي��س احمل��اف��ظ��ة على 
األمنية كانت حتكم أو شريكة في احلكم، والتوجه اجلديد 
النظر في وضع تلك األجهزة بشكل  إعادة  أنه يجب  يؤكد 

كامل.
الفلسطينية،  باخلصوصية  يتعلق  فيما  أنه  وأوض��ح 
إلى  م��ق��اوم��ة  فصائل  م��ن  ال��ت��ح��ول  م��ن  ناشئة  “كانت  فقد 

سلطة، واملؤسسة األمنية ُطبعت فيها البنية التنظيمية”.
إخ��راج  يجب  القائم،  ال��واق��ع  م��ن  للخروج  واس��ت��ط��رد: 
طرفاً  تكون  وأال  السياسي،  الصراع  من  األمنية  املؤسسة 
ال��ذي  الوحيد  ال��ط��رف  باعتبارها  السياسي  التنافس  ف��ي 

ميكنه استخدام القوة املسلحة.
بسبب  الفلسطينية  احلالة  في  العام  التوجه  وتابع: 
الوضع العربي واالنقسام السياسي الذي حسم بالصراع 
السياسي  الصراع  من  األجهزة  تلك  ُنخرج  أن  هو  املسلح، 
أجهزة  وليست  م��ح��دوداً  عددها  يكون  وأن  ُنحّيدها،  وأن 

ك��ب��ي��رة، وه����ذا ي��ع��ن��ي أن ك���ل م���ا ه���و زائ����د ع���ن االح��ت��ي��اج 
وإنفاذ  واملؤسسات  امل��واط��ن  أم��ن  يلبي  ال��ذي  الفلسطيني 

القانون، يجب أن ُيحّول إلى العمل املدني.
وقال: علينا تقليص األجهزة األمنية إلى عدد محدود، 
وتعزيز احترافيتها، السيما أن الواقع أثبت أننا ال نواجه 
إلى  إض��اف��ة  خ��اس��رة،  ستكون  املعركة  ك��ون  بها  إسرائيل 
إخضاعها إلى املستوى السياسي، مبعنى أن تكون خاضعة 
للمساءلة من السلطة السياسية والبرملان املنتخب بغض 
جهاز  يوجد  ال  وهنا  رئيسي،  بشكل  تبعيتها  ع��ن  النظر 
خارج نطاق احملاسبة، وهذا يضمن أن ال تكون املؤسسة 

األمنية خطراً على املؤسسة السياسية.
وأض����اف: أق��ت��رح أن ي��ك��ون ه��ن��اك وزي���ر م��س��ؤول عن 
امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة، وي��ك��ون م���س���ؤوالً أم����ام امل��س��ت��وى 
السياسي والبرملان، إضافة إلى أننا بحاجة إلى مجلس أمن 
األمن ويتبنى  الوطنية ملوضوع  السياسات  يناقش  قومي 
ضمن  وي��ك��ون  أمنية،  سياسات  وي��رس��م  األمنية  العقيدة 

عضويته الرئيس والوزير املسؤول مثاً.
هذا  الشعيبي:  قال  األم��ن،  أجهزة  عدد  تقليص  وح��ول 
إلى توافق وطني وإرادة سياسية جادة، ألن ذلك  بحاجة 

يعني تغيير سياسة أمنية كاملة.

بناء جهاز شرطي مدني فقط
الدكتور  السياسي  واحمللل  احملاضر  ق��ال  جانبه،  من 
ف��ي احلالة  ب��رمل��ان��ي��ة«: نحن  ل���«آف��اق  ق��اس��م  ال��س��ت��ار  عبد 
بل  متعددة،  أمنية  أجهزة  إلى  بحاجة  لسنا  الفلسطينية 
األم��ن،  على  احملافظة  ته  مهمنَّ شرطة  جهاز  هو  يلزُمنا  ما 
الوطني،  لألمن  ضروري  وهذا  تعقب،  جهاز  منه  ويتفرع 
التي  األمنية  األجهزة  احتال فكل  ما زلنا حتت  أننا  ومبا 
تكون  أن  يجب  الوطني  األم��ن  على  احملافظة  شأنها  م��ن 

سرّية.
وأض���اف ق��اس��م »ال��ف��ص��ائ��ل ك��اف��ة وم��ا ورد ف��ي وثيقة 
املصاحلة ال ميكنه توحيد األجهزة األمنية، وكل ما يجري 
هو من أجل أن يوهموا املواطنني بأن هناك مصاحلة تتم، 
واملسألة هنا تتعلق بكيفية اخلروج من املأزق األمني، وأنا 
أقول إنه يجب العمل على إنشاء جهاز شرطة مدنية فقط، 
واألجهزة األخرى ُتشكل بعد إجناز مرحلة التحرر الوطني 

واالستقال.«
ال��وط��ن��ي واألم���ن  ال��ت��ف��ري��ق ب��ني األم����ن  وت���اب���ع: علينا 
املدني، فاألول هو مسؤولية أجهزة سرية طاملا أننا حتت 
االحتال، والثاني، في طبيعة احلال، يكون من مسؤولية 
أمنهم، ويجب  املواطنني وحفظ  للدفاع عن  الشرطة  جهاز 
أال نتحدث عن الصاحيات طاملا أننا ما زلنا حتت االحتال 

وال ميكننا فعل شيء.

واقع األجهزة األمنية في ظل تعدد الصالحيات
وتعطل دور »التشريعي« الرقابي واستمرار االنقسام
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التشكيالت األمنية وفقًا للقانون األساسي
)م���ادة 84(  الفلسطيني  األس��اس��ي  ال��ق��ان��ون  ن��ص 
ب��ش��ك��ل واض����ح ع��ل��ى ض����رورة تنظيم ع��م��ل األج��ه��زة 
بقانون خاص، حيث جرى تشكيل تشكيات  األمنية 

أمنية عدة، هي:
 الشرطة املدنية ويتفرع منها: شرطة املرور، مديرية 
امل��خ��درات،  م��دي��ري��ة مكافحة  امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة، 

شرطة مكافحة الشغب )قوات التدخل(.
ال��ع��ام(، ويتفرع منها:   ق��وات األم��ن الوطني )األم��ن 
االس��ت��خ��ب��ارات ال��ع��س��ك��ري��ة، ال���وح���دات اخل��اص��ة، 
الشرطة البحرية، الشرطة اجلوية، قوات احلدود، 

شرطة اجلمارك، الشرطة العسكرية.
 أمن الرئاسة )القوة 17(.

 األمن الوقائي.
 املخابرات العامة.

 الدفاع املدني.

قرارات رئيس السلطة
بخصوص توحيد أجهزة األمن

الفلسطينية  الهيئة  أعدتها  قانونية  لدراسة  وفقاً 
املستقلة حل��ق��وق امل��واط��ن، ص���درت ق���رارات ع��دة عن 
األجهزة  توحيد  بخصوص  الوطنية  السلطة  رئيس 
الرئاسي  امل��رس��وم  ص��در   2002 ال��ع��ام  ففي  األم��ن��ي��ة، 
أجهزة  بإحلاق  يقضي  الذي   ،2002 للعام   )12( رقم 
األم����ن ال��وق��ائ��ي وال��ش��رط��ة وال���دف���اع امل��دن��ي ب����وزارة 
مرسوم   2004/7/17 بتاريخ  ص��در  كما  الداخلية، 
في  جميعها  األمنية  األجهزة  بتوحيد  يقضي  رئاسي 
العامة،  الوطني، واملخابرات  األمن  ثاثة أجهزة، هي 
الوقائي  الذي يضم )الشرطة واألمن  الداخلي  واألمن 
التشريعي  املجلس  إق��رار  ذلك  وتا  املدني(،  والدفاع 
لعدد من التشريعات بهدف تنظيم مهام وعمل بعض 
املختلفة، ومن ثم صدرت عن رئيس  األمنية  األجهزة 
السلطة الوطنية، وهي: قانون اخلدمة في قوى األمن 
املخابرات  ق��ان��ون   ،2005 لسنة   8 رق��م  الفلسطينية 
ال��ت��أم��ني  ق���ان���ون   ،2005 ل��س��ن��ة   )17( رق����م  ال��ع��ام��ة 
للعام   )16( رقم  الفلسطيني  األمن  لقوى  واملعاشات 

2004، وتعدياته في العام 2005.

صالحيات مؤسسة الرئاسة
وج���اء ف��ي ال��ت��ق��ري��ر ال��ق��ان��ون��ي ال���ذي ح��م��ل ع��ن��وان 
مع  باملقارنة  الوطنية  السلطة  رئ��ي��س  »ص��اح��ي��ات 
في  التشريعي  واملجلس  ال���وزراء  مجلس  صاحيات 
القانون األساسي«، من إعداد احملامني: معن ادعيس، 
معني البرغوثي، باسم بشناق، سامي جبارين، أحمد 
للعام  امل��ع��دل  األس��اس��ي  للقانون  أن��ه »وف��ق��اً  ال��غ��ول، 
في  احل��ك��م  “نظام  أن  على   )5( امل���ادة  تنص   ،2005
فلسطني نظام دميقراطي نيابي يعتمد على التعددية 
السلطة  رئيس  فيه  وينتخب  واحل��زب��ي��ة  السياسية 
وتكون  الشعب،  قبل  م��ن  م��ب��اش��راً  انتخاباً  الوطنية 
التشريعي  الرئيس واملجلس  أمام  احلكومة مسؤولة 
الوطنية  السلطة  رئ��ي��س  ومي����ارس  الفلسطيني”.  
في  ويساعده  الشعب،  عن  نيابة  التنفيذية  السلطة 
)احل��ك��وم��ة(.   ال����وزراء  مجلس  التنفيذية  مهامه  أداء 
ويعتبر رئيس السلطة وفقاً للقانون األساسي املعدل 
سامة  على  احلفاظ  عن  م��س��ؤوالً  النافذة  والقوانني 
العديد  وهناك  أراضيها.   ووح��دة  واستقالها  الباد 
من الصاحيات األمنية لرئيس السلطة وفق القانون 

األساسي، أهمها:
الفلسطينية،  للقوات  األعلى  القائد  السلطة  رئيس   -
ول��ق��د ع����ّرف ال��ق��ان��ون األس���اس���ي امل��ع��دل ف��ي امل���ادة 
والشرطة،  األمن  بقوات  الفلسطينية  القوات   )84(
“قوة نظامية وهي القوة املسلحة في الباد،  وأنها 
وخدمة  الوطن  عن  ال��دف��اع  في  وظيفتها  وتنحصر 
األمن  حفظ  على  والسهر  املجتمع  وحماية  الشعب 
واجبها  وت���ؤدي  ال��ع��ام��ة،  واآلداب  ال��ع��ام  وال��ن��ظ��ام 
كامل  احترام  في  القانون  رسمها  التي  احل��دود  في 

والشرطة  األم��ن  ق��وات  وتنظم  واحل��ري��ات،  للحقوق 
بقانون.

من   )110( للمادة  وف��ق��اً  الوطنية  السلطة  لرئيس   -
ال��ق��ان��ون األس���اس���ي امل���ع���دل إع����ان ح��ال��ة ال���ط���وارئ 
مبرسوم عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب 
طبيعية  كارثة  ح��دوث  أو  مسلح  عصيان  أو  غزو  أو 
حالة  متديد  وي��ج��وز  ي��وم��اً،  ثاثني  على  تزيد  ال  مل��دة 
الطوارئ ملدة ثاثني يوماً أخرى بعد موافقة املجلس 

التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
- وفقاً لقانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم 8 
لسنة 2005، فإن رئيس السلطة الوطنية هو القائد 
األع��ل��ى ل��ق��وى األم���ن ال��ت��ي تتألف كما ج��اء ف��ي امل��ادة 
الوطني وجيش  األم���ن  ق���وات  م��ن:  ال��ق��ان��ون  م��ن   )3(
الداخلي،  األم��ن  ق��وى  الفلسطيني،  الوطني  التحرير 
املخابرات العامة، أية قوة أو قوات أخرى موجودة أو 
تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثاث.  وتشمل 

أهم صاحياته األمنية وفقاً للقانون التالي:
1- يعني رئيس السلطة الوطنية بقرار وفقاً للمادة )8( 
العام لألمن  القائد  األمن،  قانون اخلدمة في قوى  من 
لسنة  له  التمديد  ويجوز  سنوات،  ثاث  ملدة  الوطني 
امل��ادة )7( األمن  القانون في  واح��دة فقط، ولقد عّرف 
وظائفها  ت���ؤدي  نظامية،  عسكرية  “هيئة  ال��وط��ن��ي 
الوطني  األم��ن  وزي��ر  برئاسة  اختصاصاتها  وتباشر 
وحتت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات 
وفقاً  ك��اف��ة  ش��ؤون��ه��ا  وتنظيم  عملها  إلدارة  ال��ازم��ة 

ألحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه”.
للمادة  وفقا  ب��ق��رار  الوطنية  السلطة  رئيس  يعني   -2
)11( م��ن ق��ان��ون اخل��دم��ة ف��ي ق��وى األم���ن، م��دي��ر عام 
األم���ن ال��داخ��ل��ي مل��دة ث��اث س��ن��وات، وي��ج��وز التمديد 
امل��ادة  في  القانون  ع��ّرف  ولقد  فقط،  واح��دة  لسنة  له 
نظامية،  أم��ن��ي��ة  “هيئة  ب��أن��ه  ال��داخ��ل��ي  األم���ن   )10(
برئاسة وزير  اختصاصاتها  تؤدي وظائفها وتباشر 
الداخلية وبقيادة مدير عام األمن الداخلي، وهو الذي 
يصدر القرارات الازمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها 

كافة”.
للمادة  وف��ق��اً  ب��ق��رار  الوطنية  السلطة  رئيس  يعني   -3
)16( من قانون اخلدمة في قوى األمن، مدير شؤون 

الضباط لقوى األمن.
لسنة   )17( رق��م  العامة  امل��خ��اب��رات  لقانون  وف��ق��اً   -4
2005، الذي جاء فيه أن املخابرات هيئة أمنية نظامية 
يعني  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  رئ��ي��س  تتبع 
ويجوز  سنوات،  ثاث  ملدة  العامة  املخابرات  رئيس 
التمديد له لسنة واحدة فقط بقرار من الرئيس، ويكون 
مسؤوالً أمامه، أما نائب رئيس املخابرات فيعني بقرار 

من الرئيس وبتنسيب من رئيس املخابرات.
صالحيات مؤسسة مجلس الوزراء

ال��وزراء  مجلس  مؤسسة  لصاحيات  بالنسبة  أما 
وفقاً للقانون األساسي املعدل للعام 2005، فتنص املادة 
األداة  هو  )احلكومة(  ال��وزراء  “مجلس  أن  على   )63(
مبسؤولية  تضطلع  التي  العليا  واإلداري���ة  التنفيذية 
وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع 
من  الوطنية  السلطة  لرئيس  م��ا  ع��دا  وفيما  التنفيذ، 
اختصاصات تنفيذية يحددها القانون األساسي، تكون 
الصاحيات التنفيذية واإلدارية من اختصاص مجلس 
ميارسها  ال��ت��ي  االخ��ت��ص��اص��ات  أه���م  وم���ن  الوزراء”.  

مجلس الوزراء في املجال األمني:
األساسي  للقانون  وف��ق��اً  ال���وزراء  رئيس  مهام  م��ن   -1
العامة  ال����وزراء وامل��ؤس��س��ات  أع��م��ال  اإلش����راف على 
التابعة للحكومة، ومن اختصاصات مجلس الوزراء 
م��س��ؤول��ي��ة ح��ف��ظ ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام واألم�����ن ال��داخ��ل��ي، 
االلتزام بأحكامها،  القوانني، وضمان  تنفيذ  ومتابعة 
التزام  الازمة لذلك، ومن ضمنها  واّتخاذ اإلج��راءات 
وزير الداخلية في إطار وزارته على وجه اخلصوص 
والتزامها  وزارت����ه  ف��ي  العمل  سير  على  ب��اإلش��راف 
ال��ك��ام��ل مب��ا ورد ف��ي ق��ان��ون اخل��دم��ة ف��ي ق��وى األم��ن 
وزارة  وال���ت���زام   ،2005 لسنة   8 رق���م  الفلسطينية 
قانون  ف��ي  اختصاصات  م��ن  بها  أنيط  مب��ا  الداخلية 
اإلج��راءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001، وقانون 

األسلحة النارية والذخائر رقم )2( لسنة 1998.
2- وفقاً لقانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم 
باإلشراف  ال��وزراء  مجلس  يضطلع   ،2005 لسنة   8
الوطني  األم���ن  وزي���ر  خ��ال  م��ن  وال��رق��اب��ة  واملتابعة 
امل��ادة )7(  الوطني، حيث ج��اء في  األم��ن  ق��وات  على 
الوطني  “األمن  أن  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  من 
وتباشر  وظ��ائ��ف��ه��ا  ت���ؤدي  ن��ظ��ام��ي��ة،  عسكرية  هيئة 
وحتت  الوطني  األم��ن  وزي��ر  برئاسة  اختصاصاتها 
قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات الازمة 

ألحكام  وف��ق��اً  كافة  شؤونها  وتنظيم  عملها  إلدارة 
القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه”.

3- اإلش�����راف وامل��ت��اب��ع��ة وال��رق��اب��ة م��ن خ���ال وزي��ر 
امل��ادة  في  ج��اء  حيث  الداخلي،  األم��ن  على  الداخلية 
هيئة  أنها  األم��ن،  ق��وى  في  اخلدمة  قانون  من   )10(
أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها 
ب��رئ��اس��ة وزي���ر الداخلية وب��ق��ي��ادة م��دي��ر ع��ام األم��ن 
عملها  إلدارة  الازمة  القرارات  يصدر  الذي  الداخلي 

وتنظيم شؤونها كافة.
4- بقرار من وزير الداخلية واألمن الوطني، وبتنسيب 
الضباط،  جلنة  توصية  على  بناء  العام  القائد  من 
األمن،  قوى  في  اخلدمة  قانون  من   )9( للمادة  وفقاً 
املديريات،  ومديري  الهيئات،  رؤس��اء  تعيني  يكون 

وقادة املناطق العسكرية، وامللحقني العسكريني.
م��ن مدير  ال��داخ��ل��ي��ة، وبتنسيب  م��ن وزي���ر  ب��ق��رار   -5
ع����ام األم�����ن ال���داخ���ل���ي، ب���ن���اء ع��ل��ى ت��وص��ي��ة جلنة 
في  اخلدمة  قانون  من   )12( للمادة  وفقاً  الضباط، 
عام  مدير  وظ��ائ��ف  ف��ي  التعيني  يكون  األم���ن،  ق��وى 
الشرطة ونائبه، ومدير عام األمن الوقائي ونائبه، 
ومدير عام الدفاع املدني ونائبه، ورؤساء الهيئات 

ومديري املديريات.

صالحيات املجلس التشريعي
املجال  في  صاحياته  التشريعي  املجلس  يستمد 
األمني من طبيعة صاحياته الرئيسية املقررة له وفق 
وهي  السلطات،  بني  الفصل  ومبدأ  األساسي  القانون 
يستطيع  التشريعات  خال  فمن  والرقابة،  التشريع 
تنظيم مهام عمل األجهزة األمنية وحتديدها، أو إجراء 
ال��ت��ع��دي��ات على ال��ق��وان��ني ال��ن��اف��ذة مب��ا ي���راه ملصلحة 
األمن، وهذا يتطلب مصادقة رئيس السلطة على هذه 

التشريعات أو تعدياتها.
وم���ن أه���م ال��ص��اح��ي��ات ال��ت��ي مي��ارس��ه��ا املجلس 
األساسي  للقانون  وفقاً  األمني  املجال  في  التشريعي 

املعدل ونظامه الداخلي:
واملوافقة  التنفيذية،  السلطة  أع��م��ال  على  ال��رق��اب��ة   
أو  الثقة  منحها  طريق  ع��ن  احلكومة  سياسة  على 
حجبها عنها، كما تشمل صاحياته توجيه األسئلة 
ال��وزراء،  أحد  إلى  أو  احلكومة،  إلى  واالستجوابات 
من  الثقة  سحب  بطلب  وال��ت��ق��دم  حكمهم،  ف��ي  وم��ن 
يكّون  أن  وللمجلس  ال���وزراء،  أح��د  من  أو  احلكومة 
جلنة خاصة، أو يكلف إحدى جلانه، من أجل تقصي 
اإلدارات  إح���دى  ف��ي  أو  ع���ام،  أم���ر  أي  ف��ي  احل��ق��ائ��ق 
وأجهزتها،  الدولة  مؤسسات  أن  من  للتأكد  العامة، 
مب��ا ف��ي��ه��ا األج���ه���زة األم��ن��ي��ة، ت����ؤدي أع��م��ال��ه��ا مب��ا ال 

يتعارض مع املصلحة العامة.
 للمجلس التشريعي أن يراجع اإلجراءات والتدابير 
الطوارئ،  حالة  أثناء  اّتخذت  التي  بعضها  أو  كلها 
وذلك لدى أول اجتماع عند املجلس عقب إعان حالة 
الطوارئ، أو في جلسة التمديد أيهما أسبق، وإجراء 

االستجواب الازم بهذا الشأن.

األجهزة األمنية.. والقانون
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شيرين خليفة

امل��واط��ن��ة س��ن��اء رح��ي��م في  ع��ام��اً قضتها  ع��ش��ر  سبعة 
في  حقها  إثبات  أج��ل  من  تناضل  غ��زة،  في  احملاكم  أروق��ة 

ميراثها من والدها، الذي حرمها إياه شقيقها.
في مقابلة مع »آفاق برملانية«، اشتكت سناء من طول 
إجراءات احملاكم وكثرة تأجيل جلساتها، وهو ما أدى إلى 

تأخير القضية كل هذا الوقت.
ع��ل��ى ح��س��اب بيتي ونفسيتي  ي��أت��ي  ه���ذا  ك��ل  وق��ال��ت: 
وأبنائي، ماذا لو أن احملاكم حسمت كل هذه امللفات بشكل 
سريع، كي يعرف كل شخص ما له وما عليه، ويحصل كل 

ذي حق على حقه؟
القضاة،  م��ن  ال��ع��دي��د  القضية  على  تعاقب  وت��اب��ع��ت: 
وهذا كان يزيد األمر تعقيداً، فكل قاض يحتاج إلى دراسة 

القضية من جديد.
بعد  صعوبة  أكثر  ال��وض��ع  أصبح  بالطبع،  وأردف���ت: 
االن��ق��س��ام ب��ني ش��ق��ي ال���وط���ن، ف���إض���راب ال��ق��ض��اة وإغ���اق 
احملاكم لفترة أدى إلى تعطيل القضية، كما أن تولي قضاة 

جدد أعادها إلى املربع األول.
وق��ال��ت: م��ن امل��خ��ج��ل االس��ت��م��رار ف��ي ه���ذا احل����ال، ألن��ه 
يضيع حق املواطنني، كان من األولى أن أحصل على حقي 
أجل  من  وقتي  كل  ضياع  من  ب��دالً  وأسرتي  لبيتي  وانتبه 

احلصول على حق شرعي.
السيدة  ع��زوف  ف��ي  مباشراً  سبباً  كانت  سناء  قضية 
»ليلى« عن التقدم بشكوى قانونية من أجل املطالبة بأرض 
بوضع  بيتاً  شقيقها  عليها  وبنى  امليراث،  من  حصتها  هي 
ال��ي��د، وق��ال��ت: القضايا مت��وت ف��ي أروق���ة احمل��اك��م، ورمب��ا 

أموت قبل أن أحصل على حقي.
وتضارب  األحكام،  وتناقض  احملاكم،  إج��راءات  طول 
من  ج��زء  املختلفة،  القضائية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ص��اح��ي��ات 
اإلشكاليات التي يعاني منها القضاء الفلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وبخاصة بعد االنقسام املتواصل منذ 

سنوات عدة.

قضاء »غير شرعي«!
وف����ي م���ع���رض ت��ق��ي��ي��م��ه��ا ل��ل��وض��ع احل���ال���ي ل��ل��ق��ض��اء 
الفلسطيني في قطاع غزة، قالت احملامية إصاح حسنية 
شرعي،  غير  قضاء  هو  احلالي  الفلسطيني  »القضاء  إن 
قانون  س��واء  القانونية  النصوص  حسب  يعني  ل��م  ألن��ه 
باإلضافة  الفلسطينية،  الدساتير  أو  القضائية  السلطة 
ملسابقة  ي��ت��ق��دم��وا  أن  دون  تعيينهم  مت  ال��ق��ض��اة  أن  إل���ى 
املطلوبة  اخل��ب��رة  لهم  ت��ك��ون  أن  ودون  األص����ول،  حسب 
بحقوق  تتعلق  القضايا  هذه  أن  وبخاصة  القضايا،  لنظر 
ال��ق��اض��ي اخلبرة  ل��دى  ت��ك��ون  أن  م��ا يستدعى  امل��واط��ن��ني، 
وحتقيق  األح��ك��ام  إلص���دار  القانونية  واحل��ن��ك��ة  الكافية 

العدالة«.
منها  يعاني  التي  اإلشكاليات  أهم  حسنية:  وأضافت 
القضاة  لدى  القانونية  اخلبرة  عدم  الفلسطيني  القضاء 
اجلدد، وهذا يؤدى إلى تضارب وتناقض في األحكام، ما 
يديرون  الذين  واملوظفون  املواطنني.   حقوق  على  يؤثر 
احملاكم ليسوا على دراية بكيفية ترتيب امللفات، فكثير من 
املكان  أماكن غير  أثناء اجللسات وتوجد في  تفقد  امللفات 
يعتبر  وه���ذا  اجل��ل��س��ات،  سير  يعرقل  م��ا  ل��ه��ا،  املخصص 
البطء في  إلى  التأجيل، وبالتالي يؤدى  من أسباب  سبباً 

إجراءات التقاضي.
وأوضحت أن »مجلس القضاء األعلى هو أعلى سلطة 
أقل منه درجة،  أن يعني من قبل جهة  قانونية، وال يعقل 
وبالتالي  القانون،  هو  الطريقة  بهذه  تعيينه  قرر  وال��ذي 
أن  أعتقد  وال  ضعف،  جهة  وليس  ق��وة  جهة  القانون  ف��إن 
تعيينه مبرسوم رئاسي يضعفه، ألن تطبيق القانون قوة 

وليس ضعفاً«.
رقم  القضائية  السلطة  قانون  عن  حسنية  وحتدثت 
في  ال��ت��ع��ي��ني  كيفية  إل���ى  ي��ت��ط��رق  ال���ذي   ،2002 لسنة   1
مستقلة،  القضائية  السلطة  أن  على  نص  حيث  القضاء، 
ويحظر التدخل في القضاء أو شؤون العدالة، وأن القضاة 

مستقلون وال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
وتابعت: من هنا جند أن القانون هو احلكم في تعيني 
في  ح��دث  م��ا  وإن  بقانون،  إال  عزلهم  يجوز  وال  القضاة، 
كونهم  القضائية؛  السلطة  قانون  يخالف  احلالي  القضاء 
لم يتم تعيينهم حسب قانون السلطة القضائية، وبالتالي 

إن القضاء احلالي يعتبر قضاء غير شرعي.
وع��ن ع��اق��ة ال��ق��ض��اء ب����وزارة ال��ع��دل، أك���دت أن��ه »من 
األم��ور  ال��ع��دل  ل���وزارة  تتبع  أن  القانون  حسب  املفترض 
املالية للمحاكم، إال أن الرئيس الراحل ياسر عرفات أصدر 
صاحيتها  ون��ق��ل  ال��ع��دل  وزارة  ع��ن  املالية  بفصل  ق���راراً 
وزارة  أصبحت  وب��ال��ت��ال��ي  األع��ل��ى،  ال��ق��ض��اء  مجلس  إل��ى 
األعلى،  القضاء  مجلس  لدى  فعال  دور  إلى  تفتقر  العدل 
عضواً  العدل  وزارة  وكيل  ك��ون  على  مهامها  واقتصرت 
ف��ي مجلس ال��ق��ض��اء األع���ل���ى، وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ال��وك��االت 

اخلارجية«.
تعيينه  إن  حسنية  قالت  ال��ع��ام،  النائب  تعيني  وع��ن 
ي��ت��م ب��ق��رار م��ن رئ��ي��س ال��س��ل��ط��ة، ب��ن��اء ع��ل��ى تنسيب من 
اختصاصاته  ال��ق��ان��ون  وي��ح��دد  األع��ل��ى،  ال��ق��ض��اء  مجلس 

وصاحياته.
يعاني  ك��ان  التي  اإلشكاليات  إل��ى  حسنية  وتطرقت 
منها القضاء منذ ما قبل قيام السلطة الفلسطينية، »حيث 
كانت احملاكم املدنية في حالة إضراب عن العمل باستثناء 
االح��ت��ال،  سلطات  تعتقلهم  ال��ذي��ن  املعتقلني  ع��ن  ال��دف��اع 
وحني مت تأسيس السلطة الفلسطينية العام 1993 كانت 
قد تراكمت كمية كبيرة من امللفات، وهذا شّكل ضغطاً على 
القضاة،  ل��دى  قانونية  خ��ب��رة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  لكن  احمل��اك��م، 
وضعف في التنفيذ، على العكس مما يجري حالياً، حيث 
مت تعيني قضاة جدد ليس لديهم اخلبرة الكافية، ولكن مع 

قوة في التنفيذ«.
م��ن ج��ان��ب��ه، أك���د رئ��ي��س امل��ج��ل��س األع��ل��ى للقضاء في 
املذكور  “القرار  أن  احللبي،  ال��رؤوف  عبد  املستشار  غزة 
ال��راح��ل  ال��رئ��ي��س  ال��ص��ادر ع��ن  ل��ل��ع��ام 2000  رق���م )29( 
توحيد  بهدف   2000 حزيران  من  األول  في  عرفات  ياسر 
الوطنية  السلطة  في  القضائية  السلطة  إدارة  مرجعيات 
الغربية وقطاع غزة(، نظراً الختاف  )الضفة  بجناحيها 
هِدف  منهما،  كّل  في  الساري  والقضائي  القانوني  النظام 
إلى ترسيخ أُسس توضيح العاقة بني السلطة القضائية 
ووزارة العدل كجهة إشراف على إدارة احملاكم، باإلضافة 
إل���ى أن ال��ق��رار ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��د ال��ص��اح��ي��ات امل��ذك��ورة 
القانون  وس��ي��ادة  القضاء  استقال  م��ب��ادئ  م��ع  لتتوافق 
من  عشر  ال��راب��ع  في  أن��ه  مبيناً  السلطات”،  بني  والفصل 
أيار 2002، صدر قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 

2002 موضع التنفيذ في أراضي السلطة الوطنية.

القانون »29«
وأض���اف احل��ل��ب��ي: إن ه��ذا ال��ق��ان��ون وض��ع ح���داً حلالة 
السلطة  إدارة  في  حينذاك  قائمة  كانت  التي  االزدواج��ي��ة 
أن��اط  حيث  ل����إلدارة،  ج��دي��داً  مفهوماً  وتبنى  القضائية، 
مبؤسسة املجلس وبرئيسه، الذي هو أيضاً رئيس احملكمة 
العليا، صاحيات إدارة شؤون السلطة القضائية، ومنها: 
أوساطهم  في  احلركة  وإج��راء  وترقياتهم،  القضاة  تعيني 
وتقسيمها  احملاكم  عمل  وتنظيم  وإع���ارة  ون��دب،  نقل  من 
على  والتفتيش  القضاة،  وتدريب  متخصصة،  دوائ��ر  إلى 
امل��س��ائ��ل ذات الصلة،  أع��م��ال��ه��م، وال��ت��أدي��ب، وغ��ي��ره��ا م��ن 
وكان ذلك في إطار تطبيق املادة )81( من قانون السلطة 
أعلى  ق��ض��اء  مجلس  تشكيل  على  ن��ّص��ت  ال��ت��ي  القضائية 

انتقالي مؤقت ملدة عام.
وأوضح أنه في الثامن عشر من أيار 2002، ُنشر هذا 
الفلسطينية«،  »الوقائع  من  األرب��ع��ني  العدد  في  القانون 
وأصبح ساري املفعول في الثامن عشر من حزيران 2002، 
السلطة  ق��ان��ون  م��ن  ب��امل��ادة )37(  أن��ه وع��م��اً  إل��ى  مشيراً 
الرابع عشر من  الراحل في  الرئيس  فقد أصدر  القضائية، 
القاضي بتشكيل  الرئاسي رقم )8(،  أيار 2003، املرسوم 

مجلس القضاء األعلى الدائم.
وق����ال: ل��ك��ن ب��ع��د أح����داث ح��زي��ران 2007، وع��ل��ى إث��ر 

قطاع  محاكم  في  والعاملني  واإلداري��ني  القضاة  استنكاف 
مجلس  مبسمى  للقضاء  مجلس  أن��ش��ئ  ال��ع��م��ل،  ع��ن  غ��زة 
ل��ه ص��اح��ي��ات مجلس  ان��ت��ق��ال��ي  األع��ل��ى كمجلس  ال��ع��دل 
القضاء األعلى الدائم، وذلك استئناساً بنص الفقرة الثانية 
ثم مت  القضائية، ومن  السلطة  قانون  امل��ادة )81( من  من 
من   )100( امل���ادة  ن��ص  م��ع  ليتوافق  املسمى  ه��ذا  تعديل 
القانون األساسي الفلسطيني املعدل ليصبح باسم املجلس 

األعلى للقضاء.
وأع���رب ع��ن أم��ل��ه ف��ي إمت���ام امل��ص��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة، وأن 
ُيصار إلى توحيد مرفق القضاء برمته في الضفة والقطاع، 
سير  من  الرغم  على  »ألن��ه  أعلى،  قضاء  مجلس  وتشكيل 
في  والنظر  القطاع،  في  أو  الضفة  في  سواء  احملاكم،  عمل 
ُتلقي  االنقسام  مشكات  فإن  هناك،  أو  هنا  سواء  القضايا 
محاكم،  م��ن  القضائية  السلطة  عمل  مجمل  على  بظالها 

ونيابة، ومجلس قضاء، ومحكمة عليا، وغير ذلك«.
العاملني في مرفق  الكثيرين من  أنه وغيره  إلى  ولفت 
ال��ق��ض��اء ط��امل��ا ب��ع��ث��وا ب��ت��وص��ي��ات��ه��م إل���ى ال��رئ��ي��س عباس 
لابتعاد  والقطاع  الضفة  في  اجلانبني  ل��دى  واملسؤولني 
باخلافات عن مرفق القضاء ليقوم بواجباته على الوجه 
األك���م���ل، وذل����ك مب��ا ف��ي��ه مصلحة ال��وط��ن وامل���واط���ن، ألن 

االنقسام، با شك، ليس في صالح القضاء.

وزارة العدل والقضاء
ب��وزارة  األعلى  القضاء  مجلس  بعاقة  يتعلق  وفيما 
ال���ع���دل، أوض�����ح احل��ل��ب��ي أن ط��ب��ي��ع��ة ه����ذه ال��ع��اق��ة هي 
األم��ور  ف��ي  يتحدد  ال��ع��دل  وزارة  عمل  ون��ط��اق  تنسيقية، 
الفنية وفي بعض الصاحيات من الناحية اإلدارية، حيث 
من  القضاء  مرفق  يحتاجه  م��ا  ك��ل  توفير  على  تعمل  أنها 

ناحية لوجستية وإدارية في بعض احلاالت.
وطبيعة  العليا  الدستورية  احملكمة  يخص  فيما  أم��ا 
فقد  وصاحياتها،  ومسؤولياتها  دوره��ا  وح��دود  إنشائها 
ينص  ما  حسب  تشكل  التي  الدستورية  احملكمة  إن  ق��ال: 
لسنة   )3( رق��م  العليا  الدستورية  احملكمة  ق��ان��ون  عليه 
والنصوص  الطعون  كافة  ف��ي  النظر  بها  منوط   ،2006
»ال��دس��ت��ور«،  األس��اس��ي  ال��ق��ان��ون  تخالف  التي  القانونية 
مرسوم  أو  قانون  أي  دستورية  بعدم  احلكم  عند  أن��ه  أي 
السلطة  ك��ل��ي، على  أو  ق���رار ج��زئ��ي  أو  ن��ظ��ام  أو  أو الئ��ح��ة 
التشريعية أو اجلهة ذات االختصاص تعديل ذلك القانون 
ال���ق���رار، مب��ا يتفق  أو  ال��ن��ظ��ام  أو  ال��ائ��ح��ة  أو  امل��رس��وم  أو 

وأحكام القانون األساسي والقانون.
عمل  أي  دستورية  بعدم  احلكم  عند  أنه  كما  وأض��اف: 
يعتبر م��ح��ظ��ور ال��ت��ط��ب��ي��ق، ف��ع��ل��ى اجل��ه��ة ال��ت��ي ق��ام��ت به 
تصويب الوضع وفقاً ألحكام القانون األساسي والقانون، 
كاهما  أو  ال��ض��رر  ع��ن  تعويضه  أو  للمتظلم  احل��ق  ورد 

القضاء .. ضعف وانقسام وقلة خبرة
في ظل تنازع الصالحيات واملرجعيات

يتبع



19 آفاق
برملـــــــــــانية

القوانني  دستورية  على  الرقابة  في  دوره��ا  بجانب  معاً، 
والقوانني  األساسي  القانون  نصوص  وتفسير  واألنظمة، 
في حال التنازع حول حقوق السلطات الثاث، وواجباتها، 
واخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا، وال��ف��ص��ل ف��ي ت��ن��ازع االخ��ت��ص��اص بني 
اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات االختصاص 
ال��ق��ض��ائ��ي، وال��ف��ص��ل ف��ي ال��ن��زاع ال���ذي ي��ق��وم ب��ش��أن تنفيذ 
حكمني نهائيني متناقضني صادر أحدهما من جهة قضائية 
أخرى  جهة  من  واآلخ��ر  قضائي،  اختصاص  ذات  جهة  أو 

منها.
الطعن  البت في  أن من صاحيتها  وتابع احللبي: كما 
وفقاً  القانونية  األهلية  الوطنية  السلطة  رئيس  بفقدان 
ألحكام البند )1/ج( من املادة )37( من القانون األساسي 
ت��اري��خ  م��ن  ن��اف��ذاً  ق��راره��ا  ويعتبر   ،2003 لسنة  امل��ع��دل 
ع��دد  ثلثي  بأغلبية  عليه  ال��ت��ش��ري��ع��ي  امل��ج��ل��س  م��ص��ادق��ة 
القيام  سبيل  في  للمحكمة  يكون  أنه  إلى  مشيراً  أعضائه، 
باالختصاصات املنصوص عليها في املادة )24( ممارسة 
أي  دستورية  بعدم  واحل��ك��م  النظر،  ف��ي  الصاحيات  ك��ل 

تشريع أو عمل مخالف للدستور )كلياً أو جزئياً(.
وأوض���ح أن��ه »على ال��رغ��م م��ن ص��دور ق��ان��ون احملكمة 
الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006 واملصادقة عليه، 
فإنه لم يتم حتى اآلن تشكيل احملكمة الدستورية، التي هي 
هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطني إلنفاذ هذا 
إليها  التي تنشأ وفقه ومبقتضى أحكامه، ويشار  القانون 

فيما بعد باحملكمة«.

أثر االنقسام
وف��ي السياق ذات���ه، أك��د احمل��ام��ي جميل س��رح��ان، من 
الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان، أن »القضاء 
الفلسطيني يعاني من االنقسام كمشكلة رئيسية، فالقضاء 
أيضاً منفصل، إذ يقود القضاء في الضفة الغربية مجلس 
للقضاء،  األعلى  املجلس  غزة  قطاع  وفي  األعلى،  القضاء 

دون وجود تنسيق بني هذين املجلسني«.
من  الكثير  ف��ي  تسبب  »االن��ق��س��ام  أن  س��رح��ان  وب���نينَّ 
ح���االت حجز  ه��ن��اك  فمثاً  امل��واط��ن��ني،  ح��ي��اة  ف��ي  العقبات 
أم����وال ص���در ق���رار ب��ف��ك احل��ج��ز ع��ن��ه��ا، وح���دث االن��ق��س��ام، 
تعد  ل��م  باحلجز  أم���رت  ال��ت��ي  احملكمة  ألن  ال��ق��رار  فتعطل 

منعقدة، بالتالي ما زالت األموال محتجزة«.
مجلس  وتشكيل  ومهام  ونشاط  ب��أداء  يتعلق  وفيما 
القضاة  أنه »مير بحال غير طبيعي، فجميع  أكد  القضاء، 
املوجودين الذين يؤدون أعمالهم لم يتم تعيينهم مبوجب 
الذي يؤكد على ضرورة إصدار  قانون السلطة القضائية 
ل��م ي��ح��دث، ألن قطاع  ال��رئ��ي��س، وه��ذا  ق��رار بالتعيني م��ن 
لسيطرة  فعلياً  ويخضع  الرئيس  والية  عن  منفصل  غزة 

حكومة حماس«.
وق����ال س���رح���ان: إن األم����ر ي��ح��ت��اج إل���ى وح����دة وعمل 
مشترك اللتئام القضاء لتنظيم أعماله مبا يتفق مع قانون 
ذات  وال��ق��وان��ني  األس��اس��ي  وال��ق��ان��ون  القضائية  السلطة 

العاقة.
وع��ن ال��ع��اق��ة ب��ني ال��ق��ض��اء ووزارة ال��ع��دل، ن��وه إلى 
ما  وه��و  أح��ي��ان��اً،  الصاحيات  ف��ي  التداخل  بعض  وج��ود 
بينهما  التنسيق  أن  إال  ب��ه،  يسمح  أن  للقضاء  ي��ج��وز  ال 
غزة،  قطاع  في  يحدث  ما  ذل��ك  على  مثاالً  مقدماً  مشروع، 
النائب العام في غزة مبنع أشخاص من السفر  حيث قام 
تدخل  ح��دوث  استوجب  ال��ذي  األم��ر  قانوني،  مبرر  دون 
النائب  ق��رار  بإلغاء  ق��رار  وإص���دار  محامني  عبر  قضائي 

العام الذي يشكل انتهاكاً للحقوق.
وت���ط���رق س���رح���ان ف���ي ح��دي��ث��ه إل���ى ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��اق��ة 
أن  موضحاً  غ��زة،  في  القضاء  ومجلس  العدل  وزارة  بني 
»وكيل وزارة العدل هو عضو في املجلس األعلى للقضاء، 
ال��ق��ض��اء.  كما  وب��ال��ت��ال��ي فالتنسيق ه��و ف��ي إط���ار ق��ي��ادة 
للقضاء،  األع��ل��ى  املجلس  ف��ي  عضو  ه��و  ال��ع��ام  النائب  أن 
وبالتالي آلية التنسيق بني القضاء ووزارة العدل وحتى 
املجلس  إطار  في  هيكلية  تنسيق  آلية  هي  العامة  النيابة 

األعلى للقضاء«.
ال��ع��دل  ب���ني وزارة  ال��ع��اق��ة  ت��ط��وي��ر  أن  ع��ل��ى  وش����دد 
القطاع، يكون على أساس  أو  الضفة  والقضاء، سواء في 
سوية،  عاقة  وف��ق  جهة  كل  وتخصص  القانون  اح��ت��رام 
واحترام اختصاصات الكل واحلفاظ على حقوق اآلخرين.
العدل  وزارة  ب��ني  العاقة  تطوير  إن  س��رح��ان:  وق��ال 
العدل  وزارة  قيام  أس��اس  على  يقوم  أن  يجب  والقضاء 
والتأهيل  التدريب  حيث  من  ميكن  ما  أفضل  على  بدورها 
والتشريع،  الفتوى  قسم  ف��ي  ب��دوره��ا  وقيامها  ألف��راده��ا 
الذي يصدر بدوره تشريعات وقوانني ووضع املاحظات 
القضاء  مجلس  ف��ي  الفني  املكتب  م��ع  وتعاونه  ال��ازم��ة، 
القضاة  أداء  وتطوير  القضائية،  السوابق  وجمع  األعلى 

وتدريبهم وأداء النيابة العامة.
وت���اب���ع: ال��ت��ع��اون ه���و ت���ع���اون ف��ن��ي دون ت��دخ��ل في 
اجتاه  جهة  كل  دور  على  احلفاظ  مع  جهة  كل  صاحيات 
املواطنني وعدم التداخل التنفيذي بهذا الشأن.  ولانقسام 
ووزارة  ال��ع��ام��ة  النيابة  أداء  على  باملطلق  سلبية  آث���ار 
عليها  يحصلون  ال  مل��واط��ن��ني  اح��ت��ي��اج��ات  فهناك  ال��ع��دل، 
الضفة  لوجود قرارات قضائية في  االنقسام نظراً  بسبب 
وكذلك  صحيح،  والعكس  غ��زة،  في  تنفيذها  إل��ى  بحاجة 
احلال بالنسبة ملسائل مرتبطة بالعمل الوحدوي وتنفيذ 

السياق القانوني وتنفيذ تشريعات.
كتلة  عن  تشريعات  غ��زة  قطاع  في  »تصدر  أن��ه  وب��نينَّ 
في  يعملون  م��ن  بها  يلتزم  واحمل��اك��م  واإلص���اح  التغيير 
الغربية تصدر تشريعات  الضفة  القضاء هنا، وفي  سلك 
في  يعملون  م��ن  أي��ض��اً  بها  يلتزم  وال��ق��ض��اء  الرئيس  ع��ن 
أم��ام  ت��دري��ج��ي��اً  وب��ال��ت��ال��ي أصبحنا  ه��ن��اك،  ال��ق��ض��اء  سلك 
تشريعات تختلف بعضها عن بعض.  فعلى سبيل املثال، 
الضفة  في  والبنوك  باملصارف  مرتبطة  تشريعات  هناك 
الغربية، وهناك قرارات في قطاع غزة مرتبطة بالسجون 

ومراكز االحتجاز والقضاء العسكري وغيرها«.
وقال: أصبحنا أمام تطبيق قضائي مختلف بني الضفة 
في  التقاضي  إج��راءات  طول  قضية  إلى  إضافة  والقطاع، 
ضرورة  على  القضاة  يعمل  أن  ينبغي  إذ  املسائل،  بعض 
البت في القضايا على وجه السرعة حلسم اخلافات بني 

املواطنني.
التشريعي،  املجلس  أداء  ف��ي  مشكلة  هناك  وأض���اف: 
ففي ظل حالة االنقسام صدرت قوانني جميعها بحاجة إلى 
للقضاء،  العامة  الوحدة  سياق  على  تؤثر  ألنها  مراجعة 
االنقسام،  قبل  ال��ق��وان��ني  توحيد  إل��ى  بحاجة  كنا  ون��ح��ن 
التشريعي،  للمجلس  رئيسياً  القوانني هدفاً  وكان توحيد 

لكن هذا لم يحدث حتى اآلن.
وفي حديثه عن تبعية النائب العام، قال سرحان: إن 

النائب العام من املفترض أال يتبع ألحد، فإجراءات تعيينه 
مجلس  م��ن  تنسيبه  يتم  حيث  السلطة،  ق��ان��ون  ح��دده��ا 
لم  ه��ذا  لكن  الرئيس،  من  بقرار  وتعيينه  األعلى  القضاء 
يعمل  أن  حديثه  ختام  في  موصياً  غ��زة،  قطاع  في  يحدث 
القضاء  بني  للتوحيد  جدية  إج��راءات  اتخاذ  على  القضاء 

في الضفة والقطاع، وأن تبدأ اإلجراءات الفعلية فوراً.

إرباك في ساحة القضاء
من جانبه، قال نائب نقيب احملامني في القطاع سامة 
بسيسو: من املعروف أن تشكيل مجلس أعلى للقضاء في 
السلطة الوطنية الفلسطينية يكون مبوجب قرار يصدر 
القضاء  ومجلس  الدولة،  في  سلطة  كأعلى  الرئيس  عن 
األعلى في فلسطني ُشكل مبوجب القرار رقم )29( للعام 

.2000
ما  احلاصل  االنقسام  نتيجة  لكن  بسيسو:  وأض��اف 
املقالة في  بني الضفة والقطاع، جلأت حكومة »حماس« 
املستشار  ت��رأس��ه  أعلى  قضاء  مجلس  تشكيل  إل��ى  غ��زة 
األعلى  القضاء  ال��رؤوف احللبي، كما ترأس مجلس  عبد 
في الضفة املستشار فريد اجلاد خلفاً للمستشار عيسى 
مرفق  عمل  في  كبيراً  إرباكاً  خلنَّف  الذي  األمر  ش��رار،  أبو 
القضاء برمته بشكل عام، وفي عمله في قطاع غزة بشكل 
الضفة  في  القضائية  السلطة  اتخاذ  بعد  السيما  خاص، 
تشرف  ال��ت��ي  احمل��اك��م  م��ع  التعاطي  ب��ع��دم  يقضي  ق����راراً 

عليها حكومة »حماس«، وال مع األحكام الصادرة عنها.
وت���اب���ع: ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل����ك، ق���رر م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء 
العمل في محاكم قطاع غزة  األعلى في فلسطني، تعليق 
الشرعية  غير  السيطرة  بحالة  سّماها  م��ا  إن��ه��اء  »حتى 
على احملاكم النظامية في القطاع«، مشيراً إلى أن البيان 
أوضح أن القرار اتخذ إثر االعتداء الذي تعرض له مجمع 
احملاكم النظامية في محافظات غزة بتاريخ 26 تشرين 
رئيس  مكتب  اقتحام  من  عنه،  جنم  وم��ا   ،2007 الثاني 

احملكمة العليا، من قبل ما ُسمي في حينه »مجلس العدل 
األعلى«.

بدأت  قد  كانت  القانونية  أن اخلافات  وبنينَّ بسيسو 
ُي��ع��رف  ك���ان  م��ا  ب��اق��ت��ح��ام  ال��ل��ه وغ����زة  ب��ني سلطتي رام 
ملقر  »ح���م���اس«،  حل��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  التنفيذية«  ب���«ال��ق��وة 
املستشار  الحقاً  العام  النائب  واعتقال  العامة،  النيابة 
أح��م��د امل��غ��ن��ي، وت��ع��ي��ني ن��ي��اب��ة ج��دي��دة، ل��م ت��ع��ت��رف بها 
اخلاف  تعميق  في  ساهم  ال��ذي  األم��ر  بالضفة،  السلطة 
ال��ذي  األع��ل��ى  القضاء  مجلس  سيطرة  بعد  فأكثر،  أكثر 
النظامية، وإباغه  شكلته »حماس« على مجمع احملاكم 
النظامية،  احملاكم  في  العاملني  واملوظفني  القضاة  كافة 
األعلى«  العدل  »مجلس  رئيس  أوام��ر  سيتبعون  بأنهم 
العليا«،  احملكمة  »رئيس  بصفته  احللبي  ال��رؤوف  عبد 
لصاحيات  اغتصاباً  األعلى  القضاء  مجلس  اعتبره  ما 

السلطة القضائية.
تآلف وعدم  ع��دم  االنقسام، ح��دث  ه��ذا  نتيجة  وق��ال: 
أمام  في غزة، وأصبح جزء من احملامني يقف  أيضاً  تآٍخ 
ف��ي ح��ني استنكف  ف��ي احمل��اك��م،  قضاة سلطة »ح��م��اس« 
البعض اآلخر عن ذلك، إلى أن صدر قرار من مجلس نقابة 
والترافع  الوقوف  بوجوب  معمقة  دراس��ة  بعد  احملامني 
عن وكائهم املتهمني على الرغم من معرفتنا بأن تشكيل 
مجلس العدل األعلى هو مخالف لنصوص الدستور التي 
تقول إن الرئيس من يشكل ذلك، ولكن الضرورات تبيح 

احملظورات، ودرء املفاسد خير من جلب املكاسب.
ونوه بسيسو إلى أنه »ال ميكن بأي حال من األحوال 
تعطيل عمل احملاكم واالمتناع عن الترافع أمامها في ظل 
يشكل  القضاء  استقال  أن  كما  املواطنني،  مظالم  تزايد 
وجود  خ��ال  من  وذل��ك  التقاضي،  حلق  رئيسية  ضمانة 
واحليادية  بالنزاهة  يتمتعون  وقضاة  مستقلة  محاكم 
واألم��ان��ة وال��ك��ف��اءة، وال��ق��درة على إص���دار األح��ك��ام وفق 
أصول القانون، وتنفيذ تلك األحكام دون إبطاء أو تأخير 

مبا يكفل الوصول الفعلي إلى احلق في التقاضي«.
وح��دود  الدستورية  احملكمة  بتشكيل  يتعلق  وفيما 
عملها، أوضح أنها تنشأ مبقتضى أحكام قانون احملكمة 
دستورية  محكمة   ،2006 لسنة   )3( رق��م  الدستورية 
في  ب��ذات��ه��ا  ق��ائ��م��ة  مستقلة  قضائية  هيئة  وه���ي  ع��ل��ي��ا، 
مقرها  يكون  باحملكمة،  بعد  فيما  إليها  ويشار  فلسطني، 
في مدينة القدس، على أن تتخذ لها مقراً مؤقتاً في مدينة 

رام الله وفي مدينة غزة حسب مقتضى احلال.

تنازع الصالحيات
ال���ت���ن���ازع ع��ل��ى  واع���ت���ب���ر ب��س��ي��س��و أن »اس����ت����م����رار 
الصاحيات في ظل متغيرات النظام السياسي، أّثر على 
ووزارة  األعلى  القضاء  بني  ما  االختصاصات  ممارسة 
السابقة، وترك تأثيراً سلبياً على  السنوات  العدل طيلة 
اإلداري  في مجال اإلش��راف  القضاء، وحتديداً  سير عمل 
على احملاكم، وكذلك شهدت العاقة بني مجلس القضاء 
ومع  توتراً،  والتنفيذية  التشريعية  والسلطتني  األعلى 
النيابة  صعيد  وعلى  العامة.   والنيابة  األمنية  األجهزة 
بروتوكول  توقيع  ج��رى  العسكرية،  والنيابة  العامة 
ي��ن��ظ��م أوج�����ه ال���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا ومي���ن���ع ال���ت���داخ���ل في 

االختصاصات«.
 ولفت إلى أن »تعطيل احملاكم والدوائر القضائية أدى 
إلى اإلضرابات طوال العامني 2006- 2007، حيث تعطل 
بسبب  كبيرة  بصورة  القضائية  والدوائر  احملاكم  عمل 
والنيابة  وال��ق��ض��اء  ال��ق��ض��اة  على  االع���ت���داءات  اس��ت��م��رار 
العامة واحملامني، وكانت هناك استهدافات قصدية ملقار 
احملاكم واعتداءات على رموز القضاء والقانون من قضاة 
وتدخاً  خطيراً  اً  مسنَّ شكل  ما  نيابة،  وأعضاء  ومحامني 
غير مبرر في شؤون القضاء والعدالة، األمر الذي يتطلب 

توفير احلماية واألمن للمحاكم ودوائر النيابة العامة«.
وقال: إن النزاعات ذات الطابع احلزبي والفصائلي، 
ُتغيب دور  ك��ان��ت  األم��ن��ي،  االن��ف��ات  إل��ى ج��ان��ب قضايا 
ذاتها  الفصائل  ت��ق��وم  ك��ان��ت  حيث  القضائية،  اجل��ه��ات 
بدور القضاء كما تقوم اآلن العشائر بدور القضاء، األمر 
الذي يطمس دور احلقيقة، ويؤدي إلى إلغاء دور النيابة 
العامة لكونها تشكل بدياً عنها وهو ما يخالف القانون، 
جعله  ما  بالقضاء  املواطن  ثقة  أضعف  ذلك  أن  موضحاً 

يبحث عن وسائل بديلة حلماية حقه.
وأضاف بسيسو: إن غياب الثقة هذا يخلق حالة من 
التنافر بني املواطن والقضاء، ما يدفع املواطن إلى البحث 
القانون باليد؛  عن وسائل الشرعية حلماية حقه، وأخذ 
ما يعنى ارتفاع معدل اجلرمية في املجتمع الفلسطيني، 
إج���راءات  بفعالية  س��واء  مهتزة،  امل��واط��ن  ثقة  ت��زال  وال 
التقاضي وسرعة البت في القضايا، أو بتوفير احملاكمات 

العادلة وباستقال القضاء والقاضي.
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سلسلة التجربة الفلسطينية
شفيق احلوت

محرر الكتاب: سميح شبيب
احل��وت،  شفيق  الفقيد  ل���روح  ت��ك��رمي��اً 
ول��������دوره ال���س���ي���اس���ي وال���ك���ف���اح���ي، ج���اء 
سياسيني  ومبشاركة  الكتاب،  إص��داره��ذا 
وك����ت����اب وب����اح����ث����ني، م���ن���ه���م م����ن ع��اص��ر 
احملطات  بعض  ف��ي  شريكاً  وك���ان  الفقيد 
السياسية املشتركة، ومنهم من قرأ وبحث 

في كتبه السياسية وهي متنوعة وغنية.
أحمد  يعقوب،  داوود  أوس  من:  كل  الكتاب،  هذا  فصول  إع��داد  في  ش��ارك 
الكرمي  عبد  قيس  ملوح،  الرحيم  عبد  إبراهيم،  احلاج  الرحمن  عبد  مجدالني، 
الفصول  هذه  تشكل  أن  هو  نرجوه  ما  عمرو.  نبيل  كيالي،  ماجد  ليلى)،  (أبو 
السبعة إضاءات على حياه الفقيد ودوره السياسي والكفاحي عموماً، ليس في 
سياق التكرمي فحسب، بل إغناء للمعرفة التي راكمها الفقيد، ونذر حياته من 
أجلها، بدءاً من النكبة العام 1948 وفقدان الوطن، مروراً باملراحل السياسية 
كافة؛ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية العام 1964 التي كان عضواً في 
جلنتها التنفيذية األولى، أحداث أيلول في األردن العام 1970 ، احلرب األهلية 
العام  اللبنانية  لألراضي  اإلسرائيلي  االجتياح  العشرة،  النقاط  لبنان،  في 
1982 وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، االنقسام الفلسطيني 
العام 1983 ، االتفاق الفلسطيني-اإلسرائيلي العام مامح رجل مؤسس قدير 

كان موضع إجماع الفلسطينيني على الرغم من اختافاتهم.

قبل وبعد عرفات 
التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية

جورج جقمان
إلى رصد  الكتاب  املتضمنة في هذا  املقاالت  تسعى 
ج��وان��ب م��ح��ددة م��ن ال��ت��ح��ول ال��س��ي��اس��ي ف��ي فلسطني 
خال فترة االنتفاضة الثانية، قبل وبعد وفاة الرئيس 
إضافة  التحليلي  املنحى  عليها  ويغلب  ع��رف��ات.  ياسر 
إل���ى م��س��ع��ى الس��ت��ش��راف آف����اق امل��س��ت��ق��ب��ل س����واء أك��ان 
الفاعلني  أم  »للقضية«،  السياسي  باملآل  يتعلق  األم��ر 
ال��س��ي��اس��ي��ني م��ن أح����زاب وف��ص��ائ��ل وح���رك���ات أو ق��وى 
الكتاب  م��ن  األخ��ي��ر  القسم  ويحتوي  فاعلة.  مجتمعية 

الضوء  بعض  تلقي  أيضاً  ولكنها  أوس��ع،  فكرية  موضوعات  تعالج  التي  امل��ق��االت  بعض 
املجتمع  وفي  فلسطني  في  اإلسامية  السياسية  احلركات  ومستقبل  حاضر  على  واألسئلة 
قضايا  وه��ذه  اإلسامي.  غير  واليسار  اإلسامي«  »باليسار  سمي  ما  ذلك  في  مبا  العربي، 

موضع نقاش مستمر من قبل كّتاب عرب وغير عرب اليوم.

نحو قانون ضمان اجتماعي 
لفلسطني

ت���أت���ي م��ت��اب��ع��ة م���ؤس���س���ة »م����واط����ن« 
منطلقني  من  االجتماعي  الضمان  ملوضوع 
املواطنة  بحقوق  يتعلق  األول،  أساسيني: 
ال��ي��وم، وك��م��ا هي  م��ت��ع��ارف عليها  ه��ي  كما 
ال��دول��ي��ة. وال��ث��ان��ي،  امل��واث��ي��ق  ف��ي  مضمنة 
يكون  أن  إل��ى  يسعى  سياسي  نظام  أي  أن 
أدنى  لن يستقر دون وجود حد  دميقراطياً 
غيابها  وأن  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ض��م��ان��ات  م��ن 
س��ي��ع��ّزز ال��ن��زع��ة ال��س��ل��ط��وي��ة ف���ي احل��ك��م، 

الناجم  الطبقات  بني  كبير  تفاوت  بوجود  أحياناً،  املباشر  القمع  على  واالعتماد 
عن عدم إيفاء احلاجات األساسية للمواطنني.

توجد أخطاء كثيرة شائعة حول الضمان االجتماعي نشير منها إلى خطأين: 
الثرية،  للدول  هي  االجتماعية  والضمانات  »السويد«،  ليست  فلسطني  أن  األول 
أو هكذا يقال. اخلطأ الثاني أن فلسطني بلد فقير ال مقدرة مالية له على برنامج 
كهذا. املوضوع هنا يتعلق بأولويات موازنة احلكومة وكيفية توزيعها وما هي 
املبادئ والقيم املفترضة ضمناً في توزيع املوازنة. إن وجود نظام مدروس وكفء 
حقوقي  ومطلب  مجتمعية  حاجة  االجتماعي،  للضمان  جيد  بشكل  له  ومخطط 
متثيلية  وأط��ر  مؤسسات  من  العديد  جهود  تثمر  أن  األم��ل  ويحدونا  وأخ��اق��ي. 
ونقابات متنوعة، إضافة إلى دعم األحزاب السياسية واحلكومة لهذا املشروع. 

الدبلوماسية العامة وتنتهي بإقرار قانون جديد يجري تطبيقه على مراحل في األمد القريب.
الفلسطينية

بعد االنتخابات التشريعية 
الثانية

دالل باجس
ل���م ي��ح��َظ م��ص��ط��ل��ح ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
العامة )Public Diplomacy(  بحقه 
الدبلوماسية  والتحليل  ال��دراس��ة  م��ن 
الفلسطينية، علماً  األدبيات  العامة  في 
بأنه قد يعد أحد مفاتيح احلل للقضية 
وه��ذه  والبعيد.  املتوسط  امل��دي��ني  على 

في  وأهميته  نسبياً،  احل��دي��ث  املفهوم  ه��ذا  على  التركيز  حت��اول  ال��دراس��ة 
النظري  التأطير  العالم، وذلك من خال  الفلسطينية لشعوب  الرواية  نقل 
ومحاولة  فيها،  الثغرات  مكامن  وبيان  الفلسطينية،  العامة  للدبلوماسية 

البحث عن حلول لتفعيلها، حتى تؤتي أكلها بالشكل املناسب.
وقد حصرت الباحثة إطار الدراسة الزمني بفترة ما بعد االنتخابات 
التشريعية الثانية؛ نظراً للظروف املتاحقة واملتتابعة التي فّجرت قصة 
الصراع في املنطقة من جديد، وأعادت القضية إلى الواجهة في سائر دول 
املجتمع  مؤسسات  ودور  احلثيثة،  اإلعامية  املتابعة  خ��ال  من  العالم، 
املدني، السيما املنظمات األهلية. كما أنها في هذه الدراسة حتاول تسليط 
من  الفلسطينية،  العامة  الدبلوماسية  في  اإلساميني  دور  على  الضوء 
خال جتربة احلركة اإلسامية الفلسطينية في احلكم، وهي فترة قصيرة 

جداً نسبياً، إال أنها غنية باألحداث اجلديرة بالدراسة.

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 
شريف كناعنة

َيُسرُّ مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية 
بنشر  تقوم  أن  الدميقراطية،  لدراسة 
م��ج��م��وع��ة م���ن امل���ق���االت وال����دراس����ات 
ل��ألس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ش��ري��ف ك��ن��اع��ن��ة، 
أس��ت��اذ علم االج��ت��م��اع وع��ل��م اإلن��س��ان 
في جامعة بيرزيت، التي تعطي فكرة 
املتعلقة  ودراس��ات��ه  أعماله  بعض  عن 

بفلسطني.
وه������ي ال ت���ش���ك���ل ُج������ل م����ا ن��ش��ره 
الدكتور كناعنة، بالعربية اضافة الى 
عن  عّينة  تشكل  ولكنها  االجن��ل��ي��زي��ة 
سعت  التي  واجل��وان��ب  أبحاثه  توجه 

أنه ريادي  الدكتور كناعنة، يعرف  إنتاج  إلى معاجلتها.  وكل من يعرف 
أغنت  متنوعة  ومقاالت  وأبحاث  دراس��ات  من  إنتاجه  وأن  احلقل،  هذا  في 
حقل الدراسات األنثروبولوجية، مبعناها األعم، أي تداخلها مع علم النفس 

وعلم االجتماع، والعلوم االجتماعية عامة.
الدراسات واألبحاث واملقاالت نشرت في مجات متعددة  ولكون هذه 
ومتنوعة ليست جميعها في متناول القارئ، فإن وجودها في كتاب واحد 
يسعف ألغراض عملية اإلطاع عليها واإلفادة منها، للدارسني والباحثني 

والطلبة في اجلامعات، ولغرض اجلمهور العام أيضاً.
ولكن هذا العمل يشكل أيضاً شهادة عرفان وتقدير ألبرز علماء فلسطني 
في هذا احلقل، ويشكل عينة محدودة من جهد متواصل عبر ما يزيد على 

أربعة عقود من الزمن. اإلعالم الفلسطيني واالنقسام
مرارة التجربة وإمكانيات التحسني 

حترير: خالد احلروب و جمان قنيص
خطابات  على  الفلسطيني  اإلع��ام  يحتوي  مدى  أي  إلى 
الفلسطيني  اإلعام  حترير  ميكن  وكيف  والتفكير؟  التخوين 

من هذا النوع من اخلطابات و جتنب ما ميكن أن ينتج عنها؟
حزبيته  ع��ن  ي��ع��ب��ر  أن  احل��زب��ي  ميكن لإلعام  ك��ي��ف 
الوطني"  "اآلخ���ر  وينتقد  املختلفة  السياسية  وبرامجه 
عن  وم��اذا  والصدقّية؟  واملسؤولية  املهنية  ح��دود  في  لكن 
خضم  في  واملهنية اللتني كانتا أولى الضحايا  املوضوعية 

التطاحن السياسي في اإلعام الفلسطيني خال مرحلة االنقسام الفلسطيني؟
تفصيلية  ق����راءات  على  باالعتماد  األس��ئ��ل��ة  تلك  ع��ن  إج��اب��ات  ت��ق��دمي  ال��ك��ت��اب  ي��ح��اول 

وحاالتّية ألداء اإلعام الفلسطيني خال مرحلة  االنقسام.

واقع التمييز في سوق العمل 
الفلسطينية من منظور النوع 

االجتماعي نحو مستقبل  يضمن 
املساواة  بني اجلنسني

إعداد: صالح الكفري
و خديجة حسني

ه���ن���اك أس���ب���اب م���ت���ع���ددة، م��ن��ه��ا أس��ب��اب 
لعدم  ف��ردي��ة،  خ��ي��ارات  حتى  أو  اجتماعية 

ل���دى ب��ع��ض اخل��ري��ج��ات، ول��ك��ن ال يعقل أن تكون  ال��ع��م��ل  دخ���ول س���وق 
اخليارات الفردية أو بعض القيم االجتماعية هي العوامل التي تفسر تدني 
خارج  العمل  ال��ى  سعت  الفلسطينية  امل��رأة  أن  ذل��ك  وحدها.  النسب  ه��ذه 
املنزل وخارج احلقل منذ عقود، وهذا املسعى مازال مستمراً ومتزايداً حتى 

اليوم نظراً للحاجات والضغوط االقتصادية املتعاظمة.
الفلسطينية  املرأة  ضد  التمييز  مكامن  على  الضوء  الكتاب  هذا  يسلط 
يلزم  ما  التخاذ  القرار  وأصحاب  املعنيني  بيد  لوضعها  العمل  س��وق  في 
من سياسات وإجراءات قد تعطي املرأة الفلسطينية فرصتها العادلة في 

سلسلة التجربة الفلسطينية  سوق العمل.
املقاومة الشعبية في فلسطني 

تاريخ حافل باألمل واإلجناز 
مازن قمصية

في  الشعبية  للمقاومة  وحتلياً  تلخيصاً  الكتاب  هذا  يعرض 
فلسطني عبر مئة وثاثني عاماً. إن فشل املفاوضات السياسية 
ف���ي ظ���ل ع����دم ت�����وازن ال���ق���وى زاد م���ن أه��م��ي��ة ه����ذا امل���وض���وع، 
وب�����ات واض���ح���اً أن االط�����اع ع��ل��ى ال��ن��ج��اح��ات واالخ���ف���اق���ات 

أكثر من ثلثي  للمستقبل.  أفضل  لنا برسم تصور  الضائعة والتحديات، يسمح  والفرص 
جميع  شأن  النتيجة-شأنها  هذه  تأت  ولم  نازحون،  او  الجئون  العالم  في  الفلسطينيني 
االستعمار،  لعنف  مقاومة  مثا-دون  إفريقيا  كجنوب  التاريخ  في  مماثلة  أخ��رى  ح��االت 
التي كتبت حول الصراع الصهيوني-الفلسطيني، والتي  هناك عدد هائل من االص��دارات 
واألرض،  الدينية،  واملعتقدات  االن��س��ان،  وحقوق  االره���اب،  منها  ع��دي��دة،  قضايا  تغطي 
والسلطة. لكن ال توجد إصدارات حول املقاومة الشعبية عدا عناوين محددة وغير كافية 
للحاجة. قمت مبراجعة أكثر من 800 من املصادر الرئيسية، ووضعت اكثر من 300 منها 
في النسخة النهائية، وتشمل املراجع والصحف واملقابات واألخبار الصحافية واملقاالت 
والكتب. ميكننا ان نتعلم من أية انتكاسة أو جناح للجهود الشعبية في فلسطني في كل 
مراحل الصراع، مع التحليل املوّثق لها لرسم مسار أكثر استنارة ملستقبل يسوده السام 

والعدالة، ففي التاريخ عبرة ملن اعتبر.

سلسلة رسائل املاجستير
مرجعية اخلطاب السياسي 

اإلسالمي في فلسطني
خالد علي زواوي

ال��ع��اق��ة م���ا ب���ني ال��س��ي��اس��ي وال��دي��ن��ي م���ن أك��ث��ر 
السياسي  اخل��ط��اب  ت��واج��ه  ال��ت��ي  اإلش��ك��ال��ي��ات 
حتديد  ص��ع��وب��ة  جل��ه��ة  الفلسطيني،  اإلس��ام��ي 
امل��رج��ع��ي��ات ال��ت��ي ي��ع��ت��م��ده��ا ه����ذا اخل���ط���اب في 
السياسي  احل��ق��ل  داخ���ل  السياسية  مم��ارس��ات��ه 
سبرغور  ال��دراس��ة  ه��ذه  وحت���اول  الفلسطيني. 
هذه العاقة ما بني السياسي والديني، وحتديد 

آليات التعامل السياسي اإلسامي معهما تأصيا وممارسة، وكذلك معرفة طبيعة 
التناول الفكري لكل منهما في حالة التعامل مع اآلخر غير اإلسامي.

وقد حلل الباحث في دراسته مرجعيات اخلطاب السياسي اإلسامي في فلسطني 
في  فلسطني،  في  اإلسامي  اجلهاد  وحركة  »حماس«،  اإلسامية  املقاومة  حلركة 
الفكرية  من األسس  اتفاق مكة، منطلقاً  املمتدة منذ نشأتهما، وحتى توقيع  الفترة 
األسس  ح��ددت  التي  التاسيسية  النصوص  خ��ال  من  احلركتني،  لكا  واحلركية 

املنهجية، الضابطة للعمل السياسي اإلسامي الفلسطيني في العقود األخيرة.

سلسلة التجربة الفلسطينية 
ُثُكم َعن َهاِجس َسُأَحدِّ

مجموعة نصوص أدبية ألقالم جديدة

تقدمي وحترير: هيفاء أسعد
جديدة  ألق��ام  مخطوطات  م��ن  صفحات  الكتاب  ه��ذا 
أدبية  ن��ص��وص  عبر  ُي��ت��رَج��َم  أن  ف��ي  هاجسها  جن��ح 
النثرية،  والقصيدة  القصيرة،  القصة  بني  ما  تنوعت 
شباب  اجلنسني،  من  ُكتاٌب  واخل��واط��ر.  واليوميات، 
في جتاربهم الكتابية، وإن جتاوز بعضهم األربعني، 
استطعنا معاً أن ننجح في التواصل لنجمع جهودهم 
النشر. كتابات  الكتابة، وللتعريف بهم، عبر هذا  في 
فلسطينيني/ات،  وك��ات��ب��ات  ك��ّت��اب  م��ن  جتميعها  مت 

مبا  ويتطور،  سيطول  لعطاء  املشوار  أول  النشر  هذا  يكون  أن  متأملني  ال��درب  هذا  يخطون 
يحشدون من مثابرة ذاتية، ومبا يتأملون توفره من دعم واهتمام ممن يعنيهم األمر.
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هذا الكتاب

أن  في  هاجسها  جنح  جديدة  ألقالم  مخطوطات  من  صفحات  الكتاب  هذا 
ُيتَرَجَم عبر نصوص أدبية تنوعت ما بني القصة القصيرة، والقصيدة النثرية، 
ُكتْاٌب من اجلنسني، شباب في جتاربهم الكتابية، وإن  واليوميات، واخلواطر.  
جتاوز بعضهم األربعني، استطعنا معاً أن ننجح في التواصل لنجمع جهودهم في 
الكتابة، وللتعريف بهم، عبر هذا النشر.  كتابات مت جتميعها من كتّاٍب وكاتباٍت 
املشوار  أول  النشر  أن يكون هذا  الدرب متأملني  فلسطينيني/ات، يخطون هذا 
لعطاء سيطول ويتطور، مبا يحشدون من مثابرة ذاتية، ومبا يتأملون من توفره 

من دعم واهتمام ممن يعنيهم األمر.

هيفاء أسعد

لوا  فلسطينية من مواليد العام 1962، عايشت التهجير واللجوء مع أهلها الذين ُرحِّ
عن قريتهم “بيت محسير” إحدى قرى القدس منذ العام 1948.  أكملت تعليمها 
الثانوي في مدرسة رام الله الثانوية للبنات في العام 1980، ومن ثم اجلامعي 
االقتصاد  في  البكالوريوس  على  حصلت  حيث  بيرزيت-فلسطني،  جامعة  في 
العام 1986، وعلى املاجستير في الدراسات الدولية في العام 2004.  تعددت 
املواقع التي عملت فيها الكاتبة في املؤسسات العاملة في املجتمع الفلسطيني منها 
احلكومي، واألهلي، والدولي، حيث جمعت في سيرتها املهنية خبرات شملت البناء 

املؤسساتي، وحقوق اإلنسان، والثقافة، واإلعالم.

ISBN 978-9950-312-66-1
مــــواطن املؤسســــة الفلسـطينية
لــدراســــــــــــــــة الـدميقـــــــــــــراطيــــــة 

سلسـلة التجربة الفلسطينية

ُثُكم َعن َهاِجس َسُأَحدِّ
مجموعة نصوص أدبية ل أقالم جديدة

تقدمي وحترير
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مرجعية اخلطاب السياسي اإلسالمي 
في فلسطني

خالد علي زواوي

ISBN 978-9950-312-67-8

ســلســـلة رســائل املاجسـتير

مــــواطن املؤسســــة الفلسـطينية
لــدراســــــــــــــــة الـدميقـــــــــــــراطيــــــة 

هذا الكتاب
العالقة ما بني السياسي والديني من أكثر اإلشكاليات التي تواجه اخلطاب السياسي اإلسالمي 
الفلسطيني، جلهة صعوبة حتديد املرجعيات التي يعتمدها هذا اخلطاب في ممارساته السياسية 
داخل احلقل السياسي الفلسطيني.  وحتاول هذه الدراسة سبر غور هذه العالقة ما بني السياسي 
والديني، وحتديد آليات التعامل السياسي اإلسالمي معهما تأصيالً وممارسة، وكذلك معرفة 

طبيعة التناول الفكري لكل منهما في حالة التعامل مع اآلخر غير اإلسالمي.

حلركة  فلسطني  في  اإلسالمي  السياسي  اخلطاب  مرجعيات  دراسته  في  الباحث  حلل  وقد 
منذ  املمتدة  الفترة  في  فلسطني،  في  اإلسالمي  اجلهاد  وحركة  حماس،  اإلسالمية  املقاومة 
نشأتهما، وحتى توقيع اتفاق مكة، منطلقاً من األسس الفكرية واحلركية لكال احلركتني، من 
خالل النصوص التأسيسية التي حددت األسس املنهجية، الضابطة للعمل السياسي اإلسالمي 

الفلسطيني في العقود األخيرة.

خالد زواوي
صحافي وباحث فلسطيني، حصل على درجة املاجستير في التخطيط والتنمية السياسية 
أحد  تزيد على  لفترة  اإلسرائيلي  االحتالل  اعتقل في سجون  الوطنية،  النجاح  من جامعة 

عشر عاماً.

قريبًا 


