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تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة السادســة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي انتظمــت رقميــاً عبــر 
ــة  ــة مختلف ــة مــن دول عربي ــاً وباحث ــا بمشــاركة 12 باحث ــروس كورون ــات جائحــة في منصــة Zoom بفعــل تداعي
)تونــس، لبنــان، اليمــن، ســوريا، فلســطين، المغــرب، العــراق، موريتانيــا( خــال الفتــرة مــن 26 تموز/يوليــو إلــى 

12 آب/أغســطس 2021.

ــة"  ــة العربي ــي المنطق ــاء الســام ف ــي نســختها هــذا العــام حــول “وضــع الدســاتير وبن ــة ف وتمحــورت األكاديمي
ــي اســبانيا،  ــي IE University ف ــي جامعت ــون الدســتوري ف ــورة تمــارا الخــوري أســتاذة القان ــا الدكت وحاضــر فيه
وجامعــة العلــوم السياســية فــي تولــوز )فرنســا( و الدكتــورة جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام بكليــة العلــوم القانونيــة 
والسياسية واالجتماعية في تونس والبروفيسور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام بجامعـــة بيرزيـــت في فلســـطين. 

ــم:  ــة منه ــن وشــخصيات أممي ــراء دوليي ــع خب ــة م ــاءات قيّم ــام محاضــرات ولق ــذا الع ــخة ه ــهدت نس ــا ش كم
ممثــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان، الســيد نيكــوالس 
هايســوم، والبروفيســور تــوم غينســبرغ أســتاذ القانــون الدولــي والعلــوم السياســية فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
ــوب  ــات جن ــة ورئيســة عملي ــرة اإلداري ــن شــير، المدي ــورة كاثري ــرة الدســتورية الدكت ــة، والخبي شــيكاغو األميركي
الصحــراء األفريقيــة فــي مؤسســة ماكــس بانــك الدوليــة للســام وســيادة القانــون، األســتاذ رمضــان التويجــر، مقرر 
لجنــة صياغــة الدســتور فــي ليبيــا، والدكتــور ســمير الطيــب عضــو لجنــة صياغــة الدســتور التونســي، والدكتــور 
ســامي عبدالحليــم ســعيد الخبيــر الدســتوري ومديــر برامــج منظمــة International IDEA بالســودان، والدكتــور 

محمــد الغنــام، الخبيــر الدســتوري، وعضــو مجلــس إدارة المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري.

واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي الــدول 
العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض وتبــادل الخبــرات حــول أهــم الموضوعــات الدســتورية الســائدة.

اآلراء الورادة بهذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء المنظمة العربية للقانون الدستوري.
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 المقدمة 

تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى االنقســام الفلســطيني وبشــكل أساســي علــى نصــوص القانــون 
األساســي الفلســطيني باعتبارهــا ســبباً رئيســياً لانقســام.

يعــرف القانــون األساســي الفلســطيني بأنــه اإلطــار القانونــي والدســتوري لنظــام الحكم في فلســطين 
والــذي ينظــم نــوع وشــكل الحكــم فيهــا1، وقــد تولــت الســلطة الفلســطينية، بعــد اتفــاق إعــان المبــادئ 
مــع إســرائيل والمعــروف بإعــان )أوســلو( حــول ترتيبــات الحكــم الذاتــي فــي األراضــي الفلســطينية، 
وضــع القانــون األساســي مــن خــال تشــكيل مــا يعــرف ب ˮلجنــة الدســتور” وقــد شــكلت هــذه اللجنــة 
بنــاء علــى قــرار مــن الرئيــس الفلســطيني الســابق، ياســر عرفــات، وتموضــع المســودة األولــى للقانــون 
األساســي الفلســطيني فــي أذار، مــارس،2001 م، والتــي نصــت فــي المــادة )217( منــهُ علــى “ أن 
يســري هــذا الدســتور مــن تاريــخ إعــان نتيجــة االســتفتاء” علــى أن ينظــم أحــكام االســتفتاء بقانــون 
ــع  ــر،2003م، م ــباط، فبراي ــي ش ــت ف ــد وضع ــة فق ــودة الثاني ــا المس ــه، أم ــادة )2016( من ــق الم وف
ــة  ــه الحــال فــي المســودة الثالث ــم االســتفتاء بقانــون، وهــو مــا بقــي علي حــذف المــادة الخاصــة بتنظي
ــار  ــي أي ــة ف ــة المنقح ــودة الثالث ــي المس ــارس 2003م، لتأت ــي أذار م ــي نشــرت ف ــة والت ــر منقح الغي
مايــو 2003م مســتغنية عــن االســتفتاء الدســتوري حيــث لــم يعــد االســتفتاء ملزمــاً فــي نشــأة القانــون 
ــلطة  ــت الس ــي أعط ــة والت ــكام الختامي ــي األح ــواردة ف ــادة )185( ال ــه الم ــا أكدت ــو م ــي وه األساس

التشــريعية )المجلــس التشــريعي( ســلطة إقــرار الدســتور2.

بعــد فــوز حركــة حمــاس بانتخابــات عــام 2006م، تمســكت بحقهــا الدســتوري في تشــكيل الحكومة 
وأدى الــى ســيطرتها علــى قطــاع غــزة بالقــوة العســكرية، بالمقابــل إســتمر الرئيــس محمــود عبــاس 
بإصــدار القــرارات والمراســيم مســتنًدا الــى حالــة الضــرورة المنصــوص عليهــا فــي القانــون األساســي 
معتبــًرا أن لــه حقــاً دســتورياً يعطيــه شــرعية حــل المجلــس التشــريعي المنتخــب، وهــو مــا أوجــد حالــة 
مــن االزدواج التشــريعي بيــن كل مــن محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأدى بالتبعيــة إلــى 
تعميــق األزمــة الدســتورية بســبب قابليــة النصــوص للتأويــل والتفســير وعــدم وجــود نصوص حاســمة.

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا تنطلــق مــن فرضيــة أن االنقســام الفلســطيني يرجع ســببه إلى 
نصــوص القانــون األساســي المعــدل، حيــث تمســك كل مــن طرفــي االنقســام بشــرعيته بنــاء علــى هــذه 
النصــوص وهــو مــا يثيــر التســاؤل بشــأنها فــي معرفة ما هــو أثر نصــوص القانون األساســي على حالة 
االنقســام الفلســطيني؟ وال يعتبر االنقســام القانوني في فلســطين حديثًا، فقد اختلفت التشــريعات في قطاع 
غــزة عنهــا فــي الضفــة الغربية قبل مجيء الســلطة الفلســطينية، فقــد كان يطبق في قطــاع غزة موروث 
قانونــي يقتــرب فــي أصولــه مــن التشــريعات المصريــة فبعــض التشــريعات كانــت ســارية منــذ زمــن 
 ،)common law( الواليــة العثمانيــة واالنتــداب البريطانــي الــذي كان يطبــق نظام القانــون المشــترك 
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ويرجــع ذلــك إلــى أن الســلطات المصريــة3 كانــت تقــرر بعض القوانيــن العثمانيــة والبريطانيــة باإلضافة 
إلــى جميــع القوانيــن واألوامــر الصــادرة عــن الحاكــم العســكري أو القائــد العــام أو أي شــخص اخــر لــه 
ســلطة إصــدار القــرارات والقوانيــن.4 أمــا التشــريعات القانونيــة فــي الضفة الغربيــة، فبعد العــام 1948م 
أصبحــت الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية تحــت حكــم المملكــة األردنيــة الهاشــمية وخضعــت 
للنظــام القانــون األردنــي المتأثــر بالنظــام الاتينــي وبقــي الحــال علــى مــا هــو عليــه إلــى حــرب عــام 
ــرض  ــي الفلســطيني مــن خــال ف ــى النظــام القانون ــوات اإلســرائيلية عل ــث ســيطرت الق 1967م، حي

القانــون العســكري )األوامــر العســكرية( فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية.

وبعــد انشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، أصبحــت تُســن التشــريعات وفق المــادة )34( مــن القانون 
األساســي والتــي حــددت مــدة هــذا المجلــس هــي المرحلــة االنتقاليــة ليتــم تعديــل هــذه المــادة فيمــا بعــد 

وتصبــح المــادة )47/3( لتصبــح مــدة المجلــس التشــريعي هــي أربــع ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه.

وقــد نظــم النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي غيــر المنشــور إقــرار القانــون األساســي بالقراءتيــن 
األولــى والثانيــة علــى أن يتــم ذلــك باألغلبيــة المطلقــة5.

تتبنــى الدراســة المنهــج االســتقرائي مــن خــال تحليــل ممارســات كل مــن طرفــي االنقســام اللذيــن 
ــاءم  ــا يت ــون األساســي بم ــل نصــوص القان ــق االنقســام الفلســطيني مــن خــال تأوي ــى تعمي ســعيا إل

ومصلحــة كل منهمــا.

تنقســم الدراســة إلــى مبحثيــن رئيســيين حيــث ســيتم فــي المبحــث األول تنــاول ممارســات رئيــس 
الســلطة الوطنيــة فــي تعميــق االنقســام الفلســطيني، علــى أن يتنــاول فــي المبحــث الثانــي، دور المجلــس 

التشــريعي فــي االنقســام.

 المبحث األول:  دور قرارات رئيس السلطة في تعميق 
حالة االنقسام 

ــام  ــي األراضــي الفلســطينية6 وق ــة الطــوارئ ف ــاس، حال ــس الفلســطيني، محمــود عب ــن الرئي أعل
بتشــكيل حكومــة الطــوارئ وفــق المرســوم الرئاســي رقــم 9 لســنة 2007م والــذي نــص علــى “إعــان 
ــزة،  ــاع غ ــي قط ــة ف ــرب اإلجرامي ــبب الح ــطينية بس ــي الفلس ــع األراض ــي جمي ــوارئ ف ــة الط حال
ــن  ــان المســلح م ــاب العســكري والعصي ــزة الســلطة الفلســطينية واالنق ــار أجه ــى مق واالســتياء عل
المليشــيات الخارجــة عــن القانــون علــى الشــرعية الفلســطينية” وتــم تحديــد حالــة الطــوارئ لمــدة 30 

يــوم مــن تاريــخ اإلعــان.
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ــة  ــوم حال ــى مرس ــتناد إل ــيم باالس ــة مراس ــطيني أربع ــس الفلس ــياق أصــدر الرئي ــس الس ــي نف وف
ــى تعليــق العمــل بنصــوص القانــون  الطــوارئ فــي األراضــي الفلســطينية، هدفــت هــذه المراســيم إل
األساســي، فالمرســوم رقــم 11 لســنة 2007م، علــق العمــل بالمــواد )65،66،67(7 والمرســوم رقــم 
12 لســنة 2007م، والــذي علــق العمــل بالمــادة )79(8، والمرســوم رقــم 28 لســنة 2007 الخــاص 
بالقضــاء العســكري والــذي علــق العمــل بالمادتيــن )101( )107(9 والمرســوم 18 لســنة 2007 مقــام 
بتعليــق العمــل بالمــادة )88( والخــاص باإلعفــاء مــن الضرائــب والرســوم.10 ينقســم هــذا المبحــث إلــى 
فرعيــن، حيــث ســيتم فــي الفــرع األول تنــاول الــدور التشــريعي لرئيــس الســلطة الفلســطينية علــى أن 

يتــم تنــاول تشــكيل حكومــة الطــوارئ فــي الفــرع الثانــي.

أواًل: الدور التشريعي لرئيس السلطة الفلسطينية

يســتمد رئيــس الســلطة الفلســطينية صاحياتــه التشــريعية مــن القانــون األساســي الفلســطيني من كل 
مــن حالتــي الطــوارئ والضــرورة،11 وقــد عــرف العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
 حالــة الطــوارئ بأنهــا “حــاالت الطــوارئ االســتثنائية التي تهــدد حياة األمــة والمعلن قيامها رســمياً.” 12
 عــرف، القانــون األساســي الفلســطيني، حالــة الطــوارئ فــي المــادة 110/1 الــذي ينــص علــى أنــه ”

ــة  ــان مســلح أو حــدوث كارث ــي بســبب حــرب، أو غــزو، أو عصي ــن القوم ــد لألم ــد وجــود تهدي عن
ــد عــن  ــة لمــدة ال تزي ــة الطــوارئ بمرســوم مــن رئيــس الســلطة الوطني ــة، يجــوز إعــان حال طبيعي
ثاثيــن يومــاً.”، أمــا قانــون الدفــاع المدنــي رقــم )3( لعــام 1998م، فقــد عــرف حالــة الطــوارئ بأنهــا” 
حالــة الخطــر الداهــم الــذي يهــدد أو يعيــق الســير العــادي للســلطات العامة”.وتعتبــر المــادة )4( مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966م، المرجعيــة الدوليــة إلعــان حالــة 
ــة الطــوارئ  ــادة )4( -1 أن يهــدف إعــان حال ــة وتشــترط الم ــة النظــم القانوني ــي كاف الطــوارئ13 ف
لمواجهــة خطــر عــام واســتثنائي، -2 أن يتــم اعــان حالــة الطــوارئ بشــكل رســمي فــي الدولــة، ولــم 
تحــدد المــادة الســالفة الحــاالت التــي تعلــن فيهــا الدولــة بشــكل صريــح عــن حالــة الطــوارئ، إال أن 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان أفــادت فــي تعليقهــا بضــرورة أن تهــدف حالــة الطــوارئ الســتعادة 

األوضــاع الطبيعيــة التــي يمكــن مــن خالهــا احتــرام حقــوق األنســان14. 

ــم  ــع لألم ــي التاب ــادي واالجتماع ــس االقتص ــا المجل ــي أقره ــيراكوزا الت ــادئ س ــردت مب ــد أف وق
المتحــدة فــي العــام 1984م، شــروط إعــان الدولــة لحالــة الطــوارئ، بحيــث يحــق للدولــة أن تتخــذ 
تدابيــر ال تتعــارض مــع المــادة )4( مــن العهــد الدولــي وفــي حالــة الخطــر الداهــم والواقعــي والوشــيك 

بعــدة قيــود أبرزهــا:

تحديد ظروف معينة يسمح فيها بفرض حالة الطوارئ	 

حماية حقوق وحريات معينة حتى في ظل سريان حالة الطوارئ 	 
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التحديد الدقيق للسلطات االستثنائية التي تتمتع بها الجهات التنفيذية في ظل حالة الطوارئ	 

قيود واضحة على السلطات غير العادية للمسؤول التنفيذي 	 

كما يمكن أيضا اشتراط:	 

موافقة أغلبية برلمانية )معززة( 	 

تجديد الموافقة من قبل جهة التفويض على فترات زمنية منتظمة	 

تعيين جهة مستقلة تتولى تقدير مدى توفر الشروط التي تسمح بإعان حالة الطوارئ	 

ــة 	  ــدوري لحال ــد ال ــم التجدي ــى أن يت ــص عل ــوارئ. والتنصي ــة الط ــتمرار حال ــرة اس ــد فت تحدي
الطــوارئ بموافقــة الســلطة التشــريعية

حمايــة بعــض دعائــم النظــام الدســتوري مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة )منــع حــل البرلمــان، منــع 	 
تعديــل الدســتور....(.

ومــن ناحيــة أخــرى، لــم تتفــق االتجاهــات الفقهيــة علــى تعريــف واحــد لحالــة الطــوارئ، ذهــب 
الفقــه اإلنجليــزي إلــى تعريــف حالــة الطــوارئ بأنهــا “ تلــك الحالــة التــي مــن خالهــا يمكــن مجــاوزة 

المبــادئ الدســتورية االعتياديــة لمواجهــة الظــروف االســتثنائية”15.

أمــا الفقــه الفرنســي فقــد عرفهــا بأنهــا ظــروف وأحــداث غيــر عاديــة متوقــع حدوثهــا ومحــددة فــي 
قانــون األحــكام العرفيــة أو حالــة االســتثناء ويــؤدي حدوثهــا إلــى عجــز الســلطات الممنوحــة للهيئــة 
القائمــة علــى الضبــط اإلداري بموجــب التشــريعات واللوائــح الســارية عــن مواجهــة تلــك الظــروف أو 
األحــداث الشــاذة لذلــك يمنــح هــذا القانــون تلــك الســلطات تدابيــر اســتثنائية لمواجهــة هــذه الظــروف 
ويخضــع فــي ذلــك لرقابــة القضــاء، أمــا الفقيــه بارتليمــي فقــد عرفهــا بأنهــا” إجــراء اســتثنائي يهــدف 
إلــى حمايــة كافــة البــاد أو بعضهــا بمقتضــى نظــام بوليســي خــاص ضــد احتمــال هجــوم مســلح”16، 

وقــد عرفهــا الفقيــه لوباديــر بأنهــا “ نظــام اســتثنائي للبوليــس تبــرره فكــرة الخطــر الوطنــي”17

ويمكــن أن نســتنج مــن التعريفــات الســابقة أن حالــة الطــوارئ هــي حالــة اســتثناء: تُعتبــر حالــــة 
االســتثناء حالة قانونية قصوى يتم إقرارها فـي وضـع غيـر عـادي تكـون فيـه الدولـة فـي حالـة خطـر 
داهـم مهـدد لكيـان الوطـن أو أمـن البـاد أو اسـتقالها، وينتـج عـن هـذا الخطـر تعـذر السـير العـادي 
لدواليـــب الدولـــة. فـــي ظـــل هـذا الوضـع، تتجمــع الســلطات بيــد رئيــــس الجمهوريــة الــذي يمكنــه 
أن يتخــذ التدابيــر لمجابهــة هــذا الخطــر واعــادة الحالــة الــى وضعهــا العــادي. بعبــارة أخــرى، 
يحصل اســـتثناء علـــى مســـتوى التوزيـــع األصلـي للسـلطات لتميـل الكفـــة لصالـح رئيـس الجمهوريـة 
متحـــوال بذلـــك الـــى مركــز ســلطة القــرار، مســتأثرا بمطلــق الصاحيــات التــي تخول له، حســب 
 ســلطته التقديريــة، أن يتخــذ مثــا كل القوانيــن و/أو األوامــر الازمــة للتصــدي الــى الخطــر الداهـم. 
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الحالــة المعلنــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة لمواجهــة تهديــد جســيم لألمــن القومــي،18 وهــو مــا أيدتــه 
المــادة )110( مــن القانــون األساســي بنصهــا علــى حــاالت إعــان حالــة الطــوارئ عنــد وجــود تهديــد 
لألمــن القومــي أو عصيــان مســلح أو كارثــة طبيعيــة، وال تتيــح حالــة الطــوارئ مخالفة النظــام القانوني 
إال بالقــدر الــازم لمواجهــة حالــة الطــوارئ19 وهــو مــا لــم يحــدده القانــون األساســي الفلســطيني علــى 
ــول إن حــاالت الطــوارئ  ــن الق ــث ال يمك ــرأي حي ــذا ال ــه ه ــن الفق ــب م ــد جان ســبيل الحصــر، ويؤي
ــي  ــن القوم ــد الخــاص باألم ــف التهدي ــك بســبب تعري ــون وذل ــي القان ــى ســبيل الحصــر ف محــددة عل
والــذي ال يمكــن حصــره بالحــاالت المحــددة فــي المــادة الســابقة فقــط ويســتدل هــذا الــرأي علــى ذلــك 
مــن خــال الجائحــة الصحيــة العالميــة والتــي طالــت األراضــي الفلســطينية حيــث اســتخدم الرئيــس 
حالــة الطــوارئ فــي مواجهــة فايــروس كوفيــد19 المســتجد.20 وعلــى الرغــم مــن أن القانــون األساســي 
المعــدل لــم يحــذو حــذو باقــي الدســاتير بأفــراد قانــون خــاص ينظــم أحــكام حالــة الطــوارئ، كالدســتور 
األردنــي المعــدل )1952(21 والدســتور المصــري )2014(22 مــن خــال تنظيــم نصــوص خاصــة فــي 
حــاالت الطــوارئ تُنظــم الحالــة عنــد حدوثهــا وأيضــاً إقــرار تعدياتهــا مــن خــال القانــون23، إال أن 
الرئيــس الفلســطيني أعلــن حالــة الطــوارئ فــي األراضــي الفلســطينية بتاريــخ 5 أذار مــارس 2020م، 
وتبــع ذلــك إصــدار قــرار بقانــون رقــم )7( لعــام 2020 الخــاص بتنظيــم اإلجــراءات والتدابيــر المتخذة 
فــي حالــة الطــوارئ المعلنــة والجهــات المختصــة بتنفيذهــا وكذلــك العقوبــات المترتبــة علــى مخالفتهــا.

ــي التقليــدي،  ــه الدول ــة الضــرورة عــن ســابقتها، فقــد عرفهــا الفق وفــي ســياق أخــر، تختلــف حال
ــى  ــزم الســتخدامه وجــود خطــر حقيقــي عل ــة يل غروســيوس وبافنــدروف وبافيــل، بأنهــا” حــق للدول
ــكات وأن يكــون الخطــر وشــيك الوقــوع وأال يعــزى هــذا الخطــر للطــرف المدعــي  ــاة أو الممتل الحي
ــه فعــل الضــرورة فــي وضــع مســاِو لمدعــي الضــرورة، أي  بالضــرورة، وأال يكــون مــن وجــه إلي
ال ادعــاء بالضــرورة فــي حالــة تســاوي المصالــح”، ولــم يقصــر هــؤالء الفقهــاء تعريــف الضــرورة 
وقــت الحــرب فقــد تثــار الضــرورة عندهــم فــي ظــل ظــروف معينــة لتبريــر تصرفــات خارجــة عــن 
القانــون24 وقــذ ذهــب البعــض األخــر بأنهــا “تلــك الحالــة مــن الخطــر الجســيم الــذي ال يمكــن تداركــه 
ــا  ــي تكــون فيه ــة الت ــا “ الحال ــرت الضــرورة بأنه ــات اعتب ــا بعــض التعريف ــة”25. أم بالوســائل العادي
الدولــة مهــددة بخطــر جســيم حــال أو وشــيك الوقــوع يعــرض بقاءهــا للخطــر، أي نظامهــا السياســي 

وشــخصيتها واســتقالها، وال يمكــن دفعــه إال بإهــدار مصالــح محميــة بمقتضــى القانــون”26.

وفــي نفــس الســياق عرفــت لجنــة القانــون الدولــي فــي مشــروعها الخــاص بتقنيــن قواعد المســؤولية 
الدوليــة، فقــد نصــت المــادة )33( منــه علــى حالــة الضــرورة أنــه ال يجــوز للدولــة أن تحتــج بحالــة 
الضــرورة كمبــرر لنفــي عــدم المشــروعية عــن فعــل غيــر مطابــق لالتــزام الدولــي إال فــي حالتيــن: 

ــة األساســية مــن 	  ــح الدول ــدة لضمــان صــون مصال ــة الضــرورة هــو الوســيلة الوحي إعــان حال
خطــر جســيم ووشــيك يهددهــا.

إذا كان الفعل يؤثر تأثيًرا جسيماً في مصلحة أساسية للدولة.	 



6 | دور القانون األساسي الفلسطيني في تعميق االنقسام الداخلي

وال شــك فــي أن تعريــف لجنــة القانــون الدولــي جــاء منســجماً مــع كافــة الدســاتير فــي العالــم حيــث 
تــم إحــكام الخنــاق علــى إعــان حالــة الضــرورة وتقنينهــا مــن خــال ثــاث قيــود أهمهــا :

أن ال تكون حالة الضرورة مخالفة لقواعد قانونية دولية أمرة . 1
أن ال تكون حالة الضرورة مخالفة لمواد اتفاقية نصت على عدم مخالفتها،. 2
أن ال تكون الدولة المدعية بالضرورة هي المتسببة بإحداثها27 . 3

وبالنظــر للحالــة الفلســطينية، نجــد أن الرئيــس الفلســطيني يســتند فــي إصــدار القوانيــن إلــى حالــة 
الضــرورة مــن المــادة )43( مــن القانــون األساســي والتــي تنــص علــى “لرئيــس الســلطة الوطنيــة فــي 
حــاالت الضــرورة التــي ال تحتمــل التأخيــر فــي غيــر أدوار انعقــاد المجلس التشــريعي إصــدار قرارات 
لهــا قــوة القانــون، ويجــب عرضهــا علــى المجلــس التشــريعي فــي أول جلســة يعقدهــا بعــد صــدور هــذه 
القــرارات وإال زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون”، ويمكــن لنــا أن ناحــظ أن القانــون األساســي لــم 
يحــدد الحــاالت التــي قــد توصــف بأنهــا حــاالت ضــرورة علــى العكــس مــن حــاالت الطــوارئ إال أن 
حالــة الضــرورة أوردت قيــوًدا موضوعيــة وإجرائيــة وزمنيــة، تمثلــت القيــود الموضوعيــة فــي حالــة 
الضــرورة نفســها وهــي تقتضــي اإلعــان عــن حالــة الضــرورة، أمــا القيــد اإلجرائــي وهــو ضــرورة 
ــاد  ــة عــدم انعق ــة تشــترط حال ــود الزمني ــي أول جلســة.28 والقي ــس التشــريعي ف ــى المجل العــرض عل

المجلــس التشــريعي.

ــو  ــا ه ــى م ــة الضــرورة، بمعن ــى حال ــوء إل ــر اللج ــن معايي ــذا الصــدد ع ــي ه ــاؤل ف ــار تس  ويث
الضابــط الحقيقــي فــي حالــة اللجــوء إلــى حالــة الضــرورة؟ ومــدى جــواز قيــاس حالــة الضــرورة علــى 

حالــة الطــوارئ؟

األصــل فــي هــذه الحالــة هــو تفســير النــص بمــا يحــدد مــن معاييــر تعتبــر هــي ضابــط اللجــوء إلــى 
حالــة الضــرورة، إال أن القانــون األساســي لــم يحــدد هــذه المعاييــر وهــو مــا يعنــي اللجــوء إلــى ســلطة 
الرئيــس التقديريــة فــي تقديــر حالــة الضــرورة، وهــو مــا يثيــر تســاؤل أخــر بشــأن صاحيــات الرئيــس 

التشــريعية حســب نــص المــادة 43 مــن القانــون األساســي.

أمــا عــن قيــاس حالــة الضــرورة علــى حالــة الطــوارئ، ال يمكــن عمليــاً قيــاس حالــة الضــرورة علــى 
ــكل منهمــا بحيــث نُجمــل أهــم  ــق المشــرع فــي إفــراد أبــواب مســتقلة ل ــا انطل ــة الطــوارئ ومــن هن حال
االختافــات بيــن حالــة الطــوارئ وحالــة الضــرورة فــي التالــي29: فــي حالــة الطــوارئ يفتــرض وجــود 
المجلــس التشــريعي علــى عكــس حالــة الضــرورة والتي تكــون في غير حــاالت انعقاد المجلس التشــريعي.

ــة الضــرورة تصــدر 	  ــون أمــا حال ــرارات بقان ــة الطــوارئ وليــس الق تصــدر المراســيم فــي حال
ــون. ــرارات بقان الق
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فــي حالــة الطــوارئ، اإلدارة غيــر ملزمــة بعــرض اإلجــراءات المتخــذة على المجلس التشــريعي، 	 
أمــا فــي حالــة الضــرورة فــإن القــرار الصــادر يجــب عرضــه علــى المجلــس فــي أول انعقــاد لــه 

وإال أصبــح غيــر ســاٍر.

فــي حالــة الطــوارئ تكــون الســلطات مقيــدة وفــق أحــكام القانــون األساســي بوجــود تهديــد لألمــن 	 
القومــي، أمــا حالــة الضــرورة فــا يوجــد قيــد إال فــي الحــاالت التــي ال تحتمــل التأخيــر فــي غيــر 

انعقــاد المجلــس التشــريعي.

مــن ناحيــة أخــرى، يمتلــك البرلمــان ســلطة التشــريع فــي أي مــن الموضوعــات باعتبــاره صاحــب 
االختصــاص األصيــل فــي ممارســة ســلطة التشــريع إال أن الدســتور قــد يحــدد بعــض الموضوعــات التي 
تخــرج مــن نطــاق اختصــاص البرلمــان كاللوائــح التنفيذيــة التي تختــص بإصدارهــا الســلطة التنفيذية، إال 
أنــه وعلــى الرغــم مــن منــح الدســتور للســلطة التنفيذيــة بعــض الصاحيــات التشــريعية فيجــب عليهــا ان 
تتقيــد بهــا وال تخــرج عــن ســياقها.30 ويرجــع ذلــك إلــى مرونــة الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة فــي الرئيــس 
فــي حــاالت الطــوارئ بالتعامــل مــع التهديــدات علــى عكــس المجلــس التشــريعي والــذي يتطلــب آليــات 
النعقــاده حســب نظامــه الخــاص31 باإلضافــة إلــى أن ســن القانــون مــن قبــل المجلــس التشــريعي يحتــاج 
إلــى وقــت كبيــر بالمقارنــة مــع اإلجــراء المتخــذ مــن قبــل الرئيــس، وتعتبــر أهــم ضمانــة لتفعيــل حالــة 

الطــوارئ وهــي وجــود المجلــس التشــريعي وهــي ضمانــة غيــر متحققــة فــي الحالــة الفلســطينية.

ويمكــن القــول أن الرئيــس الفلســطيني أســاء اســتعمال ســلطته التشــريعية خــال حالة الضــرورة، من 
خــال ســن العديــد مــن التشــريعات32 والتــي ال تســتدعي حالــة الضــرورة ســنها والتــي جــرى مناقشــة 
بعضهــا فــي المجلــس التشــريعي قبــل اعــان حالــة الضــرورة ومــن هــذه التشــريعات قانــون المحكمــة 
الدســتورية العليــا والــذي ســعى الرئيــس مــن خالــه لتكريــس ســلطاته وصاحياتــه التشــريعية، ويتوافــق 
هــذا الــرأي مــع مــا ذهبــت إليــه المحكمــة العليــا الفلســطينية بصفتهــا الدســتورية فــي حكمهــا فــي طعــن 
قـُـدم لهــا بشــأن عــدم دســتورية القــرار بقانــون الصــادر مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني وفــق المــادة )43( 
مــن الصاحيــات المخولــة لــهُ مــن القانــون األساســي المعــدل، وأكــدت المحكمــة أن التعســف باســتعمال 

هــذا الحــق يشــكل اعتــداء علــى صاحيــات الســلطة التشــريعية.33

ثانيًا: تشكيل حكومة الطوارئ

ــة  ــماعيل هني ــة إس ــة برئاس ــدة الوطني ــة الوح ــاس، حكوم ــود عب ــطيني، محم ــس الفلس ــال الرئي أق
ــن  ــم )13( لســنة 2007م، تعيي ــن بالمرســوم الرئاســي رق ــم )8( لســنة 2007م،34 وأعل ــرار رق بالق
ــى المــادة  ــاء عل ــكلت الحكومــة بن ــاض.35 ُش ــة الطــوارئ برئاســة ســام في ــاذ أحــكام حال حكومــة إنف
ــوزراء المكلــف وفــق المــادة )66(  ــم عــرض رئيــس ال ــون األساســي الفلســطيني وت )65( مــن القان
علــى المجلــس التشــريعي لنيــل الثقــة، وقــد أكــدت المــادة )79/4( علــى أنــه ال يجــوز لرئيــس الــوزراء 
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أو أي مــن الــوزراء أن يقــوم بمهامــه إال بعــد الحصــول علــى ثقــة المجلــس التشــريعي، خاصــة وأن 
ــس  ــات المجل ــل صاحي ــى تعطي ــؤدي إل ــة الطــوارئ ال ت ــل حال ــى أن تفعي ــص عل ــادة )113( تن الم
ــك بســبب أن  ــون األساســي36 وذل ــة الطــوارئ لنــص القان ــة حكوم ــي مخالف ــا يعن التشــريعي وهــو م
القــرار بقانــون ال يؤهــل الرئيــس الســتبدال المجلــس التشــريعي فــي كافــة اختصاصاتــه وإنمــا يقتصــر 

فــي ذلــك علــى صاحياتــه التشــريعية فقــط.

ــى  ــادر عل ــر ق ــون غي ــرات يك ــر بفت ــريعي يم ــس التش ــي أن المجل ــرعيتها ف ــة ش ــرر الحكوم تب
االنعقــاد ويبــرر هــذا الــرأي37 مــا ذهــب إليــه مــن خــال نــص المــادة )43( فــي عبــارة “ فــي غيــر 

ــريعي”:  ــس التش ــاد المجل انعق

ــس 	  ــاد المجل ــخ انعق ــى تاري ــريعي إل ــس التش ــل المجل ــخ ح ــن تاري ــدة م ــرة الممت أوالً:  الفت
التشــريعي الجديــد،

الــدورة 	  إلــى حيــن انعقــاد  انتهــاء دورة تشــريعية  ثانياً:  الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ 
الجديــدة، التشــريعية 

ثالثاً: العطلة السنوية للمجلس التشريعي.	 

والــرد علــى أصحــاب هــذا الــرأي يجــب أن يكــون فــي ســياق المــادة )47( مكــرر، والتــي نصــت 
علــى انتهــاء واليــة المجلــس التشــريعي عنــد بــدء الواليــة الجديــدة للمجلــس المنتخــب، وهــو مــا يعنــي 
أن الفقرتيــن األولــى والثانيــة تســتحيل مــن الناحيــة العمليــة، وال يمكــن أن نفســر حالــة غيــر انعقــاد 
ــة أو إجــازة أعضــاء المجلــس التشــريعي الســنوية.ومن  المجلــس التشــريعي إال فــي الحــاالت القهري
ناحيــة أخــرى، خالــف الرئيــس تــدرج القواعــد القانونيــة فــي عــدم دعــوة المجلــس التشــريعي لانعقــاد 
فــي العــام 2006م، حيــث أعطــى القانــون صاحيــة الرئيــس فــي افتتــاح جلســة المجلــس التشــريعي 
األولــى وذلــك مــن خــال نــص المــادة )52( مــن القانــون األساســي المعــدل 2003م والتــي نصــت 
علــى )يفتتــح رئيــس الســلطة الفلســطينية الــدورة العاديــة األولــى للمجلــس( أمــا المــادة )16( النظــام 
الداخلــي للمجلــس التشــريعي فقــد نصــت علــى )يعقــد المجلــس بدعــوة مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
دورتــه الســنوية علــى فترتيــن(، ويعتبــر عــدم دعــوة الرئيــس المجلــس التشــريعي لانعقــاد أحــد أهــم 
ــة والســلطة  ــي أداء الحكوم ــن تشــرذم ف ــه م ــج عن ــا نت ــك بســبب م ــام الفلســطيني وذل أســباب االنقس
ــة  ــن حكوم ــل ضم ــس ورفضــوا العم ــرارات الرئي ــزة ق ــي قطــاع غ ــد القضــاة ف ــث أي ــة حي القضائي

تشــكلها كتلــة حمــاس البرلمانيــة وهــو مــا أدى إلــى تعميــق االنقســام.
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 المبحث الثاني:  الممارسات الصادرة عن أعضاء المجلس 
التشريعي 

ســيطرت حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة بالقــوة العســكرية بتاريــخ، 14/6/2007م، بعدمــا فــازت 
كتلــة حمــاس )التغيــر واالصــاح( بأغلبيــة برلمانيــة أهلتهــا لتشــكيل حكومــة برئاســة إســماعيل هنيــة.

ــد  ــا بع ــاس القاضــي بإقالته ــود عب ــس محم ــرار الرئي ــزة بق ــاع غ ــي قط ــة ف ــرف الحكوم ــم تعت ل
ــوص  ــكة بنص ــة متمس ــة برلماني ــرعية ذات أغلبي ــة ش ــا حكوم ــررة أنه ــوارئ، مب ــة الط ــان حال إع
القانــون األساســي الفلســطيني خاصــة نــص المــادة )47( مكــرر مــن القانــون األساســي والتــي تنــص 
ــد المنتخــب  ــد أداء أعضــاء المجلــس الجدي ــم عن ــة المجلــس التشــريعي القائ ــى “تنتهــي مــدة والي  عل

الدستوري”. اليمين 

وال تعتبــر المــادة أنفــة الذكــر هــي الوحيــدة التــي تمســكت بهــا حركــة حمــاس، حيــث تعتبــر أهــم 
العقبــات فــي عمــل المجلــس التشــريعي أن النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي أحــكام لــم تــرد فــي 
ــس38  ــة الرئي ــدة والي ــاء م ــل انته ــن قب ــن القواني ــد م ــس العدي ــث أصــدر المجل النظــام األساســي، حي
واســتمر إصــدار المجلــس للقوانيــن فــي غــزة دون العمــل بهــا فــي محافظــات الضفــة الغربيــة بســبب 
حالــة االنقســام السياســي.39 ومــن ناحيــة يعتبــر المجلــس التشــريعي هــو الجهــة الوحيــدة المخــول لهــا 
إقــرار القوانيــن40 فــي فلســطين،41 حيــث تــم تحديــد النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي عبــر إقــرار 
ــون األساســي، فالناظــر  ــي بعــض نصوصــه مــع أحــكام القان ــا تعــارض ف ــه الخــاص، وهــو م قانون
ــون األساســي، يجــد  ــادة )41( مــن القان ــس التشــريعي والم ــي للمجل ــادة )71( مــن النظــام الداخل للم
أنهمــا يختلفــان مــن حيــث الصياغــة، حيــث نصــت المــادة )71( مــن النظــام الداخلــي للمجلــس علــى 
)يصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة القوانيــن بعــد إقراراهــا مــن المجلــس خــال شــهر مــن تاريــخ إحالتهــا 
إليــه..( أمــا المــادة )41( مــن القانــون األساســي والتــي ذهــب إلــى )يصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة 

القوانيــن بعــد إقرارهــا مــن المجلــس التشــريعي خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ إحالتهــا إليــه..(.

أيضــاً، أقــر القانــون األساســي أغلبيــة الثلثيــن للمصادقــة علــى القانــون الــذي يــرده رئيــس الســلطة 
الفلســطينية، فــي حيــن أن النظــام الداخلــي يشــترط األغلبيــة المطلقــة إلقــرار القانــون فــي هــذه الحالــة.

وناحــظ أن القانــون األساســي أعطــى صاحيــة للرئيــس مــن خــال إحالــة القانــون للرئيــس مــن 
أجــل اصــداره وأعادتــه للمجلــس التشــريعي مــرة ثانيــة بعــد إبــداء الماحظــات عليــه، ويحتــاج القانــون 
إلــى ثلثــي أعضــاء المجلــس التشــريعي لكــي يتجــاوز تعديــات الرئيــس واألغلبيــة العاديــة إلقرارهــا. 
ــي  ــة ف ــس التشــريعي مهمــات رقابي ــة أخــرى، فــوض النظــام األساســي الفلســطيني للمجل ومــن ناحي
المــادة )34/2( مــن القانــون األساســي لســنة 2002موالمــادة )47/2( مــن القانــون األساســي المعــدل، 
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ويتــم هــذا التفويــض بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام القانــون األساســي والــذي نــص فــي المــادة )2( أن 
ممارســة كل ســلطة مــن الســلطات الثاثــة تكــون بنــاء علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.42 وفــي وقــت 
ســابق كانــت المحكمــة العليــا الفلســطينية بصفتهــا الدســتورية حكمــت فــي الطعــن رقــم 1 لعــام 2006 
بشــأن األنظمــة التــي تصــدر بمقتضــى أحــكام القانــون األساســي الفلســطيني، فــي إشــارة منهــا إلــى 
النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي، تعــد “جــزءاً ال يتجــزأ منــه )القانــون األساســي( والتــي ال يجــوز 

إلغــاء أحكامهــا أو تعديلهــا إال بموافقــة أغلبيــة األعضــاء”. 

يــرى بعــض الفقــه43 مــن أن المحكمــة جانبــت صحيــح القانــون فــي حكمهــا المنعقــد فــي رام هللا 
ــون األساســي يخرجــه مــن  ــة القان ــي بمثاب ــار النظــام الداخل ــث أن اعتب ــخ 19/12/2006م، حي بتاري
نطــاق رقابــة المحكمــة الدســتورية العليــا وهــو مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون فــي حيــن أن 
ــرار  ــي األعضــاء وهــو إق ــة ثلث ــب أغلبي ــي، يتطل ــون، النظــام الداخل ــل القان ــأن تعدي ــر ب ــة تق المحكم

ضمنــي منهــا أنــه فــي مرتبــة أقــل مــن القانــون األساســي.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، يذهــب جانــب فقهــي إلــى أن النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي هــو 
جــزء مــن الدســتور المــادي ولكنــه ليــس مــن الدســتور الشــكلي الــذي يعتمــد باألســاس علــى مجموعــة 
القواعــد التــي يقدمهــا الدســتور الصــادرة عــن الســلطة المختصــة، وبنــاء عليــه ال يتمتــع بنفــس الحمايــة 

التــي يحظــى بهــا الدســتور الشــكلي )القانــون األساســي(44.

أدى التشــرذم بيــن كتــل المجلــس التشــريعي، خاصــة كتلــة فتــح وحمــاس، إلــى اجتمــاع كل كتلــة 
ــث  ــس التشــريعي، حي ــي أعضــاء المجل ــى باق ــن دون الرجــوع إل ــرار قواني ــى إق ــل حت ــى حــدة ب عل
أجتمــع نــواب عــن كتلــة فتــح والفصائــل دون حمــاس تحــت مســمى ممثلــي الكتــل البرلمانيــة، حيــث 
ــة الخــاص بقانــون الطفــل  ــى التعديــات45 المقدمــة مــن وزارة الشــؤون االجتماعي ــة عل ــم المصادق ت
وإحالتهــا إلــى الرئيــس دون الرجــوع أو مشــاركة أحــد مــن كتلــة حمــاس والتــي تعتبــر صاحبــة أكبــر 

عــدد مقاعــد فــي المجلــس.

ومــن النصــوص القانونيــة التــي تتمســك بهــا حركــة حمــاس إلظهــار مــدى شــرعيتها، مــا نــص 
عليــه القانــون األساســي المعــدل فــي المــادة )78/3( “عنــد انتهــاء واليــة رئيــس الــوزراء واعضــاء 
حكومتــه يمارســون أعمالهــم مؤقتــاً باعتبارهــم حكومــة تســيير أعمــال وال يجــوز لهــم أن يتخــذوا مــن 
القــرارات إال مــا هــو الزم وضــروري لتســيير األعمــال التنفيذيــة لحيــن تشــكيل الحكومــة الجديــدة”.

ويعتبــر البعــض أن هــذه المــادة تعطــي الحــق لحكومــة هنيــة بالبقــاء فــي الســلطة حتــى بعــد اقالتهــا 
مــن قبــل الرئيــس حكومــة تســيير األعمــال لحيــن تشــكيل حكومــة جديــدة بشــرط نيــل ثقــة البرلمــان 

وفــق المــادة )79( مــن القانــون األساســي.



11 | دور القانون األساسي الفلسطيني في تعميق االنقسام الداخلي

أيضــاً تنــص المــادة )113( مــن القانــون األساســي علــى أنــه ال يجــوز تعطيــل المجلــس التشــريعي 
أثنــاء حالــة الطــوارئ، وأنــه لتمديــد حالــة الطــوارئ يجــب موافقــة المجلــس التشــريعي بأغلبيــة ثلثــي 
أعضــاءه وذلــك وفــق المــادة )110/2( مــن القانــون األساســي، وأكــدت المــادة )110/4( على ضرورة 
مراجعــة كافــة اإلجــراءات والتدابيــر التــي تُتخــذ أثنــاء حالــة الطــوارئ أمــام المجلــس وهــو مــا يعنــي 

ان المجلــس هــو الســلطة المخولــة الوحيــدة بضبــط حالــة الطــوارئ.

وكانت المحكمة الدســتورية أصدرت الرأي التفســيري رقم )10/2018( بتاريخ 12/12/2018م، 
والقاضــي بحــل المجلــس التشــريعي اعتبــاًرا مــن تاريــخ القــرار ودعــوة الرئيــس عبــاس إلــى إجــراء 

انتخابــات تشــريعية خــال مــدة ســتة أشــهر.

ــرر  ــادة 47 مك ــذرع بالم ــن الت ــه ال يمك ــى أن ــا التفســيري46 إل ــي رأيه ــة ف ــد أشــارت المحكم  وق
مــن القانــون األساســي وذلــك ألنهــا جــاءت بنــاء علــى إقــرار فتــرة انتقاليــة تنظــم انتقــال الواليــة مــن 
المجلــس القائــم إلــى المجلــس المنتخــب فــي الفتــرة المحــددة مــن تاريــخ انتهــاء انتخــاب المجلــس إلــى 
تاريــخ انعقــاده وأداء أعضــاءه اليميــن الدســتورية وأكــدت المحكمــة أنــه ال يجــوز قــراءة المــادة الســالفة 
دون النظــر فــي المــادة )47/3( القاضيــة بأنــه )مــدة المجلــس هــي أربــع ســنوات(، وبالتالــي مــن غيــر 

المقبــول اســتغال نــص المــادة )47( وتمديــد واليــة المجلــس التشــريعي.47

ويذهــب البعــض فــي الــرد علــى الــرأي التفســيري للمحكمــة الدســتورية العليــا المقــدم مــن وزيــر 
العــدل، أن قــرار المحكمــة ال أســاس لــهُ فــي القانــون األساســي الفلســطيني، حيــث ال يجيــز القانــون 
فــي حالــة الطــوارئ أو أي حالــة أخــرى حــل المجلــس التشــريعي وأعتبــر أن الــرأي هــو رأي سياســي 
ــكل  ــتورية تش ــة الدس ــى أن المحكم ــرأي عل ــذا ال ــد ه ــتورية، ويؤك ــة والدس ــادئ القانوني ــك المب ينته
ــاً لنصــوص القانــون األساســي حيــث ســبق للمحكمــة أن منحــت الصاحيــات للرئيــس  انتهــاكاً حقيقي
ــات واســعة للقضــاء العســكري  ــة عــن أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعطــت صاحي ــع الحصان برف
فــي مواجهــة المدنييــن وأبــدت تحفظــات عامــة علــى االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت لهــا فلســطين 
دون ابــداء التحفظــات وهــو مــا يشــكل ممارســات غيــر دســتورية تشــكك فــي نزاهــة وحيــادة القضــاء، 
عوضــاً علــى أن تشــكيلها مخالــف للقانــون األساســي وقانونهــا الخاصــة.48 وفــي وقــت ســابق أشــارت 
المحكمــة العليــا الفلســطينية بصفتهــا الدســتورية فــي الطعــن رقــم 1 لعــام 2006م، والتــي انتهــت فيــه 
المحكمــة إلــى أن القــرارات التــي اتخذهــا المجلــس التشــريعي، المنتخــب عــام 1996م، فــي جلســته 
المنعقــدة بتاريــخ 13/2/2006م، جــاءت خــال مــدة واليتــه التــي تنتهــي ببــدء واليــة المجلــس الجديــد 
بتاريــخ 18/2/2006م، وفــق أحــكام نــص المــادة 47 مكــرر مــن القانــون األساســي المعــدل، بمعنــى 
أن المحكمــة ارتــأت عــدم وجــود مخالفــة لاختصــاص الزمانــي بســبب عــدم انتهــاء واليــة المجلــس 
ــق  ــي ال تتواف ــرارات الت ــد مــن الق ــس التشــريعي العدي ــد أتخــذ أعضــاء المجل ــاً.49 وق التشــريعي فعلي
مــع رغبــة الرئيــس معلليــن أنهــا مــن الضروريــات كالقــرار الصــادر بتشــكيل خليــة أزمــة برلمانيــة50 
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وتحويلهــا الحقــاً إلــى لجنــة دائمــة مــن خــال التصويــت علــى رؤســاء ومقــرري اللجنــة51، والقــرار 
ــي قطــاع غــزة عــن العمــل ضمــن  ــع القضــاة ف ــد تمن ــة بع ــى للعدال ــس األعل الصــادر بإنشــاء المجل

حكومــة هنيــة. 

أيضــاً أتخــذ المجلــس العديــد مــن القــرارات الهامــة بخصــوص تعديــل النظــام الداخلــي للمجلــس 
ــة  ــة بالتربي ــان الخاص ــض اللج ــي وبع ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــتبدال لجن ــريعي واس التش
والثقافــة والشــؤون الدينيــة، وتــم تأجيــل النظــر فــي االســتفتاء المطــروح مــن قبــل الرئيــس علــى وثيقــة 

األســرى عــدة مــرات.52

ومــن القــرارات التــي أتخذهــا المجلــس التشــريعي مخالفــة لمــا أقترحــه رئيــس الســلطة، القــرار 
الخــاص بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، وعــدم إقــرار تعديــل قانــون الشــركات، وعــدم إقــرار 
القانــون الصــادر عــن الرئيــس بشــأن تنظيــم هيئــة قطــاع االتصــاالت، وتــم رفــض القــرار الصــادر 
ــس فيمــا بعــد عــدم  ــرر المجل ــي فلســطين، ليق ــة ف عــن الرئيــس بخصــوص تشــكيل المحاكــم النظامي
إقــرار القوانيــن المتخــذة وفــق المــادة )43( مــن أحــكام القانــون األساســي بســبب عــدم عرضهــا علــى 
ــيير  ــة تس ــن حكوم ــس وتعيي ــل الرئي ــن قب ــة م ــة الحكوم ــى إقال ــس عل ــرض المجل ــس53، واعت المجل
األعمــال برئاســة ســام فيــاض، وأعتبرهــا المجلــس حكومــة غيــر شــرعية،54 وأن مــا يصــدر عنهــا 

مــن إجــراء أو تصــرف هــو غيــر قانونــي وباطــل بطانــاً مطلقــاً ال يشــكل أي أثــر قانونــي.

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد رد المجلــس علــى دعــوة الرئيــس إلــى عقــد انتخابــات تشــريعية ورئاســية 
متزامنــة وفــق قانــون االنتخابــات الفلســطيني معتبــرا أن ذلــك يشــكل مخالفــة صريحــة ألحــكام القانــون 
األساســي وتعدياتــه خاصــة المــواد )34/36/37/ 3-47( وأن انتخابــات الرئاســة تكــون بحكم القانون 
ــع بالشــرعية  ــه ال يحــق ألي جهــة ال تتمت ــى أن ــد أكــد عل ــى دعــوة مــن الرئيــس، وق دون الحاجــة ال

الدســتورية حتــى لــو كانــت قضائيــة أن تصــدر أحــكام بهــذا الخصــوص.55

الخاتمة

ال يمكــن نقــد نصــوص القانــون األساســي الفلســطيني دون الرجــوع إلــى أســاس المشــكلة المتمثلــة 
فــي أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تســتمد شــرعيتها أساســاً مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية حيــث 
كلفــت األخيــرة لجنتهــا التنفيذيــة بحكــم غــزة والضفــة. وســعى الرئيــس عبــاس إلــى تجديــد شــرعيته 
عبــر منظمــة التحريــر الفلســطينية حيــث ُعقــد المجلــس الوطنــي نهايــة نيســان إبريــل 2018م لتجديــد 
واليــة الرئيــس المنتهيــة 8/1/2009م، وتجديــد واليــة المجلــس التشــريعي المنتهيــة 18/1/2010م، 
ــة المجلــس الوطنــي  ــرة والي ــة حيــث أن فت ــًدا مــن اإلشــكاليات القانوني ــو أب ــم يخل إال أن هــذا الحــل ل
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ــم  ــس ل ــل الشــعب الفلســطيني علمــاً أن المجل ــراع المباشــر مــن قب تنتهــي بمــدة ثــاث ســنوات باالقت
يعقــد أي دورة عاديــة منــذ العــام 1996م، وهــو مــا يعنــي انتهــاء واليــة المجلــس الوطنــي نفســه وذلــك 

حســب النظــام القانونــي لمنظمــة التحريــر.

ــح  ــى حركــة فت ــة تتبن ــي االنقســام، فمــن ناحي ــن طرف ــات بي ــن االختاف ــي نفــس الســياق، تتباي وف
مســاراً ســلمياً مــع االحتــال اإلســرائيلي، فــإن حركــة حمــاس ال تقبــل بهــذا الخيــار كمــا أنهــا ال تقبــل 

بســلطة اتفاقــات أوســلو كمــا تســميها، وهــو مــا يعمــق االنقســام فيمــا بينهــم.

وتذهــب الدراســة إلــى أن الخــروج مــن األزمــة يكــون مــن خــال تبنــي حلــول سياســية مــن قبــل 
ــم  ــث يت ــون األساســي بحي ــل نصــوص القان ــى تعدي ــول مســتقباً إل ــؤدي هــذه الحل ــي االنقســام ت طرف

تفــادي إشــكالية االنقســام الحاليــة.

إن الخــروج مــن أزمــة نصــوص القانــون األساســي ممكــن وذلــك مــن خــال تبنــي مفهــوم 
ــى  ــام بمعن ــكل مــن الشــرعية والمشــروعية، فالشــرعية هــي اإلطــار السياســي الع ــي واضــح ل قانون
اكتســابه اإلطــار القانونــي لصيغــة عمــل معينــة قــد تكــون سياســية أو إداريــة أو اقتصاديــة فهــي ذات 
طابــع وظيفــي أمــا المشــروعية فهــي العاقــة القانونيــة التــي تختــص بالقانــون والقــرار والتعليمــات 
بــأن تصبــح القــرارات طبقــاً لمبــدأ المشــروعية بمعنــى أن توافــق القاعــدة القانونيــة األدنــى القاعــدة 
ــري  ــع النظ ــروعية الطاب ــى المش ــب عل ــاً ويغل ــكاً وموضوع ــا ش ــدم مخالفته ــى وع ــة األعل القانوني
أكثــر منــه وظيفي.ويمكــن القــول إن خصوصيــة النظــام القانونــي الفلســطيني والتــي ترجــع إلــى فكــرة 
ــي  ــل ف ــع الفصائ ــل جمي ــال تمثي ــن خ ــر م ــة التحري ــا منظم ــي اعتمدته ــة( الت ــة التوافقي )الديمقراطي
المؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة أدت إلــى أن مســألة الديمقراطيــة واالحتــكام إلــى نصــوص القانــون 
واالنتخابــات لــم تطــرح كإشــكالية حقيقيــة علــى أجنــدة الحقــل السياســي الوطنــي فــي تاريــخ المنظمــة.
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عــوض، محمــد محــي الديــن، دراســات فــي القانــون الجنائــي الدولــي، مجلــة القانــون واالقتصــاد، جامعــة القاهــرة، ( 1)

.1965

محمــود عاونــة، هيــا حــاج أحمــد، نضــال برهــم، الحالــة التشــريعية فــي فلســطين، األليــات وســيناريوهات الحــل، ( 2)
منشــور جماعــي ضمــن سلســلة القانــون والسياســة، معهــد الحقــوق جامعــة بيرزيــت.

الخالــدي، أحمــد، إشــكالية ازدواجيــة الســلطات الفلســطينية وممارســتها أســبابها ومقترحــات لعــاج أثارهــا الســلبية، ( 3)
ضمــن منشــور جماعــي الحالــة التشــريعية فــي فلســطين.

خليــل، عاصــم، حالــة الضــرورة مــن منظــور دســتوري مقــارن، سلســلة أوراق جامعــة بيرزيــت للدراســات القانونيــة ( 4)
.2018

نوار بدير وعاصم خليل، حالة الطوارئ، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 2018.( 5)

لحــرش، عبــد الرحمــن، “ حالــة الطــوارئ فــي الجزائــر: هــل زالــت مبــررات اســتمرارها” مجلــة الحقــوق مجلــد 31 ( 6)
الكويــت 2007م.

الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 9/8/2007 عدد )71(.( 7)
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سابعًا: المراجع االلكترونية
(1 )https://bit.ly/387Inro ،رأي قانوني صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق االنسان

(2 )https://bit.ly/38Y8m54،ورقة موقف صادرة عن مركز القدس للمساعدة القانونية

(3 )https://bit.ly/3GeIxNH ،محاضرة في القانون الدستوري، عاصم خليل

https://bit.ly/387Inro
https://bit.ly/38Y8m54
https://bit.ly/3GeIxNH
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 الهوامش 

أنظر، المادة )5( من القانون األساسي الفلسطيني.( 1)

ــطيني للبحــوث ( 2) ــز الفلس ــن المرك ــتور، صــادر ع ــاء الدس ــة بن ــي فلســطين وكيفي ــتورية ف ــة الدس ــير العملي انظــر، س
الدراســية والمســحية حزيــران 2004، ص 4.

ــواردة ( 3) ــى “ النصــوص ال ــم 255 لســنة 1955م، تنــص عل أنظــر المــادة 45 مــن القانــون األساســي لقطــاع غــزة رق
ــم  ــا الحاك ــي أصدره ــات الت ــر والمنشــورات والتعليم ــن واألوام ــع القواني ــتور فلســطين 1922م، وجمي ــوم دس بمرس
اإلداري أو وزيــر الحربيــة..” أيضــا نصــت المــادة )69( مــن النظــام الدســتوري لقطــاع غــزة عــام 1962م علــى نفــس 

التعليمــات بعدمــا حــل القانــون الجديــد مــكان قانــون 1955م.

الخالــدي، أحمــد، إشــكالية ازدواجيــة الســلطات الفلســطينية وممارســتها أســبابها ومقترحــات لعــاج أثارهــا الســلبية، ( 4)
ضمــن منشــور جماعــي الحالــة التشــريعية فــي فلســطين، ص 184.

(5 )http://muqtafi. ــى ــاح عل ــطيني، مت ــريعي الفلس ــس التش ــي للمجل ــام الداخل ــن النظ ــواد )68( و)69( م ــر، الم أنظ
16/10/2021م. زيــارة  أخــر   ،birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14227

ال تعتبــر هــذه المــرة األولــى التــي يُعلــن فيهــا حالــة الطــوارئ فــي األراضــي الفلســطينية، فقــد أعلنــت حالــة الطــوارئ ( 6)
بتاريــخ 5/10/2003م، بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 18 لســنة 2003م، وقــد أعلــن المرســوم بوجــوب عــرض 
االجــراءات المتخــذة اثنــاء حالــة الطــوارئ علــى المجلــس التشــريعي فــي أول اجتمــاع يعقــده المجلــس بعــد انتهــاء حالة 
الطــوارئ أو فــي حــال انعقــاد جلســة لتمديــد الحالــة، إال أن هــذا المرســوم لــم يحــدد المــدة الزمنيــة الخاصــة بحالــة 

الطــوارئ وفــق المــادة )110( مــن القانــون األساســي وهــو مــا يشــكك فــي دســتورية هــذا االعــان.

مجلة الوقائع العدد )71( بتاريخ 9/8/2007م، ص8.( 7)

مجلة الوقائع العدد )71( ص 9.( 8)

مرجع سابق ص9.( 9)

مرجع سابق ص17.( 10)

لــم يحســم الفقــه الجــدل القانونــي حــول الطبيعــة الخاصــة بحالــة الضــرورة، حيــث يذهــب البعــض الــى أنهــا تشــكل ( 11)
اســتثناء للتطبيــق المعتــاد للدســتور، بينمــا يــرى أخــرون أنهــا تحافــظ علــى الدســتور لكنهــا تعفــي الفاعل من المســؤولية 
عــن االنتهــاك الــذي أرتكبــه، أنظــر عاصــم خليــل، حالــة الضــرورة مــن منظــور دســتوري مقــارن، سلســلة أوراق 

جامعــة بيرزيــت للدراســات القانونيــة 10/2018م ص 11

أنظر، المادة )4( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م.( 12)

انضمــت فلســطين الــى العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية بتاريــخ 2014/4/2م، انظــر، قاعــدة بيانــات األمــم ( 13)
https://bit.ly/3Ew2myp ،المتحــدة

تعليــق اللجنــة الخاصــة بحقــوق االنســان رقــم )29( لســنة 2001 بشــأن تفســير المــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص ( 14)
بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14227
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14227
https://bit.ly/3Ew2myp
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بريوتــي، حقــي إســماعيل، الرقابــة علــى أعمــال الســلطة القائمــة علــى حالــة الطــوارئ دراســة مقارنــة فــي النظــام ( 15)
ــي د س ص 16. ــو أمريك ــي واالنجل المصــري والعراق

محفــوظ، زكريــا محمــد، حالــة الطــوارئ فــي القانــون المقــارن وفــي تشــريع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، القاهــرة ( 16)
منشــأة دار المعــارف، 2011 ص 11.

محفوظ، حالة الطوارئ ص 11.( 17)

ذهبــت المحكمــة األوربيــة لحقــوق االنســان أن حالــة الطــوارئ ال يجــب أن تهــدد جماعــة بعينهــا داخــل الدولــة وإنمــا ( 18)
ــة  ــرش “ حال ــن لح ــد الرحم ــر، عب ــع، أنظ ــة للمجتم ــاة الناظم ــى الحي ــر عل ــكان وتؤث ــى كل الس ــر عل ــب ان تؤث يج

ــت 2007 ص255. ــد 31 الكوي ــوق مجل ــة الحق ــررات اســتمرارها” مجل ــت مب ــر: هــل زال ــي الجزائ الطــوارئ ف

ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى وجــوب تحمــل الدولــة مســؤوليتها عــن االفعــال غيــر المشــروعة التــي ترتكبهــا ( 19)
ــة بحيــث ال يجــب ان تتجــاوز الحــدود  ــات قانوني ــة وترتــب مخالف ــي تتعــدى حــدود الحال ــة الطــوارئ والت ــاء حال اثن
الدســتورية المرســومة وأن ال تتعــدى علــى الحريــات العامــة بــدون أي مبــرر قانونــي وإال شــابها عــدم المشــروعية، 

حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي بتاريــخ 1953/4/30م.

أبو مطر، محمد، استاذ القانون العام المساعد، جامعة األزهر غزة، مقابلة عبر الهاتف، بتاريخ 23/8/2021م.( 20)

المادة )124( من الدستور االردني المعدل لعام 1952م.( 21)

المادة )154( من دستور 2014م، والمادة )141( من دستور 1971م.( 22)

نوار بدير وعاصم خليل، حالة الطوارئ، )سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 2018( ص4.( 23)

(24 )Rodick, The doctrine of necessity in international law, Columbia Universtiy Press 1928P.P 3-4

ــع ( 25) ــى الواق ــا عل ــون األساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003 وتطبيقه ــي القان ــة الطــوارئ ف جامــوس، عمــار، حال
الفلســطيني، ضمــن )منشــور جماعــي بعنــوان الحالــة التشــريعية فــي فلســطين، 2007-2012م(، “ األليــات، األثــار 

ــوق، 2012ص 68. ــد الحق ــت معه ــة بيرزي والحــدود”، جامع

 عــوض، محمــد محــي الديــن، دراســات فــي القانــون الجنائــي الدولــي، )مجلــة القانــون واالقتصــاد، جامعــة القاهــرة( 26)
العدد 2، 1965( ص 273.

انظر، المادة )2/4( من ميثاق األمم المتحدة ( 27)

أبومطر، محمد، استاذ القانون العام المساعد، جامعة األزهر، مقابلة عبر الهاتف بتاريخ 2021/8/21م. ( 28)

خليــل، عاصــم، محاضــرة ضمــن مســاق قانــون دســتوري حــول الطــوارئ والضــرورة واالســتثناء، بتاريــخ ( 29)
/https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-15 علــى  متــاح  2021/6/9م 

فــوض الدســتور المصــري لعــام 1971م، مجلــس الشــعب إعطــاء صاحيــات لرئيــس الجمهوريــة بإصــدار القــرارات ( 30)
فــإن الرئيــس يجــب أن يبقــى مقيــد بحــدود هــذا التفويــض وإال ســمت بعــد الدســتورية لمخالفتــه االختصــاص 
الموضوعــي، أنظــر المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي القضيــة رقــم 25 لســنة 8 ق دســتورية المنعقــدة بتاريــخ 

1992/5/16م.

https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-15/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-15/
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يتــم إقــرار القوانيــن فــي المجلــس التشــريعي بالقراءتيــن، حيــث يناقــش بالقــراءة األولــى مشــروع القانــون كل مــادة ( 31)
علــى حــدى حيــث يتــم التصويــت علــى مرحلتيــن كل مــادة منفــردة ثــم مشــروع القانــون مــرة واحــدة، أمــا القــراءة 
الثانيــة فهــي تجــري خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن القــراءة األولــى وتقصــر علــى التعديــات ومــن ثــم يتــم التصويــت 

عليهــا جملــة واحــدة، أنظــر المــادة )68( والمــادة )69( مــن النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني.

صــدرت العديــد مــن التشــريعات الثانويــة التــي ال تناســب حالــة الضــرورة ومنهــا، قانــون رقــم )2( لســنة 2011بشــأن ( 32)
ــنة  ــم )10( لس ــون رق ــل، قان ــة الدخ ــأن ضريب ــام 2011 بش ــم )8( لع ــون رق ــتثمار، قان ــجيع االس ــون تش ــل قان تعدي
2011بشــأن قانــون الصناعــة، قــرار رقــم )12( لســنة 2011 بشــأن المعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة والضرائــب، 

قــرار رقــم )17( لســنة 2009 بشــأن التعامــل فــي البورصــات األجنبيــة، وغيرهــا العديــد مــن التشــريعات.

الطعن رقم 3 لسنة 2009 صادر بتاريخ 2010/4/13م.( 33)

منشور في العدد )71( من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2007/8/9 ص5.( 34)

منشور في العدد )71( من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2007/8/9، ص10( 35)

(36 )https://bit.ly/387Inro ،رأي قانوني صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، متاح على

محمــود عاونــة، هيــا حــاج أحمــد، نضــال برهــم، الحالــة التشــريعية فــي فلســطين، األليــات وســيناريوهات الحــل، ( 37)
ــت 2012م(، ص 129. ــة بيرزي ــوق جامع ــد الحق ــون والسياســة، معه منشــور جماعــي (ضمــن سلســلة القان

مــن القوانيــن التــي تــم إصدارهــا قبــل العــام 2009م، قانــون رقــم )5( لســنة 2008 بشــأن االنتخابــات العامــة وقانــون ( 38)
رقــم )8( لســنة 2008م، بشــأن الجريــدة الرســمية، قانــون رقــم )4( 2008 بشــأن القضــاء العســكري وغيرهــا.

ال يمكــن القــول بحداثــة االنقســام القانونــي الفلســطيني، حيــث واجهــت الســلطة الفلســطينية بعــد توقيــع اتفــاق الســام ( 39)
المرحلــي العديــد مــن االختافــات القانونيــة بيــن كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وتولــت الســلطة بموجــب المــادة 
18 مــن هــذه االتفاقيــة الموقعــة فــي واشــنطن، تــم منــح رئيــس الســلطة الفلســطينية صاحيــات تشــريعية ليــس لغيــاب 

المجلــس التشــريعي إنمــا لعــدم إنشــاءه مــن األســاس، وبنــاء علــى الصاحيــات الممنوحــة لرئيــس الســلطة الفلســطينية 
أصــدر الرئيــس الراحــل، ياســر عرفــات، القــرار رقــم )1( لســنة 1994م، يتــم مــن خالــه العمــل بالقوانيــن واألنظمــة 
الســارية قبــل تاريــخ 1967/6/5م، وذلــك لغايــة توحيــد القوانيــن فــي فلســطين، أيضــاً أصــدر الرئيــس قــرار بقانــون 
ــي  ــي أساســها القانون ــال التشــريعية ف ــذه األعم ــد اســتندت ه ــم )4( لســنة 1995م، بشــأن إعــداد التشــريعات، وق رق
إلــى نظريــة الضــرورة فــي كل مــن الدســتور األردنــي لعــام 1952م، والــذي ينــص علــى إصــدار القوانيــن المؤقتــة، 
باإلضافــة إلــى النظــام الدســتوري المعمــول بــه فــي قطــاع غــزة 1962م، والــذي كان يأخــذ بالقــرارات بقوانيــن تصــدر 

عــن رئيــس الســلطة التنفيذيــة فــي حــال تعــذر انعقــاد المجلــس التشــريعي.

ــا المصريــة فــي حكمهــا فــي القضيــة رقــم 3 لســنة 19 ق دســتورية، فــي الجلســة ( 40) ذهبــت المحكمــة الدســتورية العلي
ــدة بتاريــخ 1998/8/1م، أن “ الدســتور قــد اختــص الســلطة التشــريعية بمهمــة إقــرار القوانيــن فــا تباشــرها  المنعق
اال بنفســها ولــم يخــول الســلطة التنفيذيــة مباشــرة شــيء مــن الوظيفــة التشــريعية إال فــي الحــدود الضيقــة التــي يتبناهــا 
نصوصــه حصــًرا، ذلــك أن األصــل أن الســلطة التنفيذيــة ال تتولــى التشــريع وإنمــا يقــوم اختصاصهــا اساســاً علــى 
إعمــال القوانيــن وأحــكام تنفيذهــا، منشــور لــدى محمــد ابــو مطــر، الوســيط فــي نظــم الرقابــة الدســتورية، القضــاء 
الدســتور فــي فلســطين ومصــر، دراســة تحليليــة مقارنــة. الناشــر، دار النهضــة العبيــة مصــر، دار النهضــة العلميــة 

االمــارات، س ن 2018، ص 325.

https://bit.ly/387Inro
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المادة )47( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل 2003م( 41)

الخالدي، أحمد، إشكالية ازدواج السلطة الفلسطينية، ص 88.( 42)

أبومطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية، ص 338.( 43)

خليل، عاصم، ضمن محاضرات المنظمة العربية للقانون الدستوري، بتايخ 12/8/2021م( 44)

جلسة المجلس التشريعي يوم الخميس 9/8/2012م، رام هللا.( 45)

أرجعــت اللجنــة التشــريعية لمجلــس الشــعب المصــري أن يتــم اســتبعاد الدســتور مــن نطــاق التفســير الــذي تختــص ( 46)
بــه المحكمــة الدســتورية العليــا، وذلــك الن التفســير بطبيعتــه يقــرر أحــكام مكملــة أو معدلــة لنصــوص الدســتور فــي 
ضوءمــا تنتهــي إليــه المحكمــة مــن فهمهــا لــه وهــذا الحــق هــو فقــط للشــعب مــن خــال ممارســة حقــه فــي االســتفتاء 

الشــعبي علــى الدســتور، أنظــر، أبومطــر، محمــد، الوســيط فــي نظــم الرقابــة الدســتورية، ص267.

أنظر المحكمة الدستورية العليا الرقم المقيد رقم 10/2018م، رقم )10( لسنة 3 قضائية )تفسير(.( 47)

ورقــة موقــف بشــأن قــرار المحكمــة الدســتورية بحــل المجلــس التشــريعي والدعــوة النتخابــات، صــادرة عــن مركــز ( 48)
القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان، متــاح علــى، https://bit.ly/38Y8m54، أخــر زيــارة الجمعــة، 

10/9/2021م، الســاعة 12.55 م.

محمد ابو مطر، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية، مرجع سابق، ص 332.( 49)

القرار رقم 1/1/1020 في جلسة يوم األربعاء 22/3/2006م، المعقودة في مدينتي غزة ورام هللا.( 50)

القرار رقم 1/1/1027 في جلسة يوم الثاثاء 4/4/2006م، المعقودة في مدينتي غزة ورام هللا.( 51)

القرار رقم 1053/5ط/1 في جلسة يوم االثنين الموافق 19/6/2006م، المعقودة في مدينتي غزة ورام هللا.( 52)

القرار رقم 1101/1/3 في جلسة يوم األربعاء 26/3/2008م، في مدينتي غزة ورام هللا.( 53)

القرار رقم 1094/1غ.ع/2في جلسة يوم الثاثاء واالربعاء والخميس بتاريخ 19-20-21/2/2008.( 54)

القرار رقم 1178/1/3، في جلسة يوم االثنين الموافق 6/10/2008م، منعقد في مدينتي غزة ورام هللا.( 55)

https://bit.ly/38Y8m54


المنظمة العربية للقانون الدستوري

ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org


للتواصل واالطالع على منشورات المنظمة وأنشطتها تجدونا:

© المنظمة العربية للقانون الدستوري 2022

contact@dustour.org
http://www.facebook.com/AACL.ORG/?modal=admin_todo_tour
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https://twitter.com/AACL_MENA
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http://www.youtube.com/channel/UCi2bdmJ_Hz1RCdSV9bu5IVg
http://independent.academia.edu/A%D9%90ACLOrganization
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