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"  يف مطلع عام 2000 كمركز م�ضتقل  تاأ�ض�ص "املركز الفل�ضطيني للبحوث ال�ضيا�ضية وامل�ضحية 
الفل�ضطينية  املعرفة  العامة. يهدف املركز لتطوير وتقوية  ال�ضيا�ضات  للبحوث االأكادميية ودرا�ضات 
اخلارجية،  وال�ضيا�ضة  اال�ضرتاتيجي  التحليل  الداخلية،  الفل�ضطينية  ال�ضيا�ضات  ثالث:  جماالت  يف 
اإعداد  البحثية:  الن�ضاطات  من  بالعديد  املركز  يقوم  العام.   الراأي  وا�ضتطالعات  امل�ضحية  البحوث 
الدرا�ضات واالأبحاث االأكادميية ذات العالقة بال�ضيا�ضات الفل�ضطينية الراهنة، اإجراء بحوث م�ضحية 
حول املواقف ال�ضيا�ضية واالجتماعية للمجتمع الفل�ضطيني، ت�ضكيل جمموعات عمل لدرا�ضة ق�ضايا 
وم�ضاكل تواجه املجتمع الفل�ضطيني و�ضانع القرار وو�ضع حلول لها، وعقد املوؤمترات واملحا�رضات 
ملتزم  وامل�ضحية  ال�ضيا�ضية  للبحوث  الفل�ضطيني  املركز  اإن  ال�ضاعة.  ب�ضوؤون  املتعلقة  واملوجزات 
الداخلي  الفل�ضطيني  للواقع  اأف�ضل  العلمية ويعمل على ت�ضجيع وبلورة فهم  باملو�ضوعية والنـزاهة 

وللبيئة الدولية يف اأجواء من حرية التعبري وتبادل االآراء.

االآراء الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن راأي �ضاحبها ولي�ص بال�رضورة راأي املركز.

املركز الفل�ضطيني للبحوث ال�ضيا�ضية  وامل�ضحية، �ص.ب 76، �ضارع االإر�ضال، رام اهلل، فل�ضطني
pcpsr@pcpsr.org :ت 2964933 )02(، فاك�ص 2964934 )02(، بريد الكرتوين

املوؤلف
جهاد حرب : باحث متخ�ض�ص يف �ضوؤون احلكم وال�ضيا�ضة وع�ضو يف الفريق الرئي�ضي لتقرير مقيا�ص 
الدميقراطية العربي. يحمل الكاتب درجة املاج�ضتري يف العلوم ال�ضيا�ضية من كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية 
الدميقراطي  التحول  ق�ضايا  حول  املن�ضورة  الدرا�ضات  من  العديد  له   .1999 عام  تخرج  تون�ص،  يف 
وال�ضوؤون الربملانية، وق�ضايا النزاهة وامل�ضاءلة اآخرها، االأحكام الت�رضيعية املتعلقة باالأخالقيات ال�ضيا�ضية 

للنواب والوزراء يف العامل العربي )بريوت، برملانيون عرب �ضد الف�ضاد، 2010(. 
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مقدمة املوؤلف
�صهر  منت�صف  غزة  قطاع  يف  الدامي  ال�رصاع  اإثر  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  النظام  تعر�ص 
"احلكومة  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  انق�صمت  عميقة.  هزة  اإىل   2007 حزيران)يونيو( 
وبدا  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  من  كل  يف  الق�صائية"  وال�صلطة  الت�رصيعي  واملجل�ص 
لكن  ال�صيا�صي  النظام  يف  املوحد  الوحيد  اجل�صم  هو  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  من�صب 

قدرته على ال�صيطرة وتنفيذ قراراته يف قطاع غزة غري ممكنة.

عانى النظام ال�صيا�صي الفل�صطيني من اإ�صكاليات متعددة يف مو�صوع العالقة بني ال�صلطات 
الثالثة ب�صكل عام، وبني طريف ال�صلطة التنفيذية )الرئي�ص ورئي�ص الوزراء( ب�صكل خا�ص. 
تتمثل هذه االإ�صكاليات يف تداخل بع�ص ال�صالحيات واالخت�صا�صات اأو عدم و�صوح 

اآليات اأو اإجراءات العالقة فيما بينها. 

اتخذت كل من احلكومتني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة خالل ال�صنوات االأربعة املا�صية 
منذ �صيطرة حركة حما�ص بالقوة امل�صلحة على قطاع غزة منت�صف عام 2007 جمموعة 
من االإجراءات عمقت االنق�صام؛ بع�صها نتج ب�صبب �رصورات اإدارة ال�صاأن العام يف كل 

من ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

لتخفيف  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صة  اأمام  وخيارات  ت�صورات  و�صع  اىل  الورقة  هذه  تهدف 
خالل  املتخذة  اخلطوات  عن  الناجمة  االإ�صكاليات  وحلل  االنق�صام  تعميق  نحو  التوجه 
فرتة االنق�صام. اعتمدت الورقة على املعلومات املتوفرة خالل الفرتة املمتدة من منت�صف 

العام 2007 )اأي بعد اأحداث حزيران )يونيو(( حتى منت�صف العام 2010.
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اأوال: القوانني ال�ضادرة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
�صدر يف كل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة جمموعة من الت�رصيعات؛ �صواء كانت قرارات 
بقوانني �صادرة عن الرئي�ص الفل�صطيني يف ال�صفة الغربية، اأو قوانني �صادرة عن "املجل�ص 

الت�رصيعي" يف قطاع غزة. 

1( القرارات بقوانني
اأ�صدر الرئي�ص حممود عبا�ص يف الفرتة بني حزيران )يونيو( 2007 واأيار )مايو( 2010 
جزء  االأ�صا�صي.  القانون  من   43 املادة  اأحكام  على  م�صتندا  بقانون  قرارا   38 حوايل   
من هذه "القوانني" اأحدث مراكزا اأو اأج�صاما جديدة ترتب عليها حقوق وتبعات مالية 
اأو  ال�صحي"  الوطني  التاأمني  وموؤ�ص�صة  للطفولة،  االأعلى  "املجل�ص  موؤ�ص�صات  كاإن�صاء 
تعديل قوانني �صارية مثل "قانون تنظيم املوازنة" وا�صتحداث من�صب "املحا�صب العام"، 
واأخرى اإقرار اتفاقيات "كم�رصوع الربط الكهربائي بني جمهورية م�رص العربية وقطاع 
وجزء اآخر ا�صتنفذ كاعتماد املوازنة العامة لل�صنوات 2007 و2008 و2009  غزة"، 

و2010، وامل�صادقة على تعيني رئي�ص ديوان املوظفني العام. 

2( القوانني املقرة يف املجل�ص الت�رضيعي غزة:
القانون  املادة 1/41 من  اأحكام  اإىل  القوانني  ن�رص  قطاع غزة يف  ا�صتندت احلكومة يف 
االأ�صا�صي التي تعترب القانون م�صَدراً بانق�صاء 30 يومًا من تاريخ االإحالة اإىل رئي�ص ال�صلطة 

ويتم ن�رصه يف اجلريدة الر�صمية. لكن تطبيق هذه القوانني يبقى منح�رصا يف قطاع غزة. 

اأقر "املجل�ص الت�رصيعي" ع�رصة قوانني �صدرت يف اجلريدة الر�صمية "الوقائع الفل�صطينية" 
ال�صادرة يف قطاع غزة العددين 73 و74 هي: 1( قانون حق العودة. 2( قانون حترمي 
وجترمي التنازل عن القد�ص. 3( قانون معدل لقانون االأحوال املدنية رقم )2( ل�صنة 1999. 
4( قانون الق�صاء الع�صكري. 5( قانون حماية املقاومة. 6( قانون ر�صوم اجلوازات. 7( 
ال�صخ�صية. 10(  االأحوال  قانون معدل  الزكاة. 9(  قانون  الر�صمية. 8(  قانون اجلريدة 

معدل قانون العقوبات ل�صنة 1936. باالإ�صافة اإىل اإقرار موازنة 2010.

اإن اإ�صدار هذه القوانني �صواء يف ال�صفة الغربية اأم يف قطاع غزة ينح�رص تطبيقها فقط يف 
املنطقة اجلغرافية التي ت�صيطر عليها ال�صلطة التي اأ�صدرت القانون ما من �صاأنه اأن يعزز بل 
يزيد من تعقيد ثنائية النظام القانوين يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة املوجود اأ�صال ب�صبب 

تعاقب ال�صلطات احلاكمة على فل�صطني.

اخليارات
لكافة  احلايل  الت�رصيعي  املجل�ص  مراجعة  االتفاق على  االجرائية: )1(  الناحية  من  اأوال: 
االتفاق على  اأو )2(  االنق�صام.1  التي �صدرت خالل فرتة  بقرارات والقوانني  القوانني 
اإبقاء العمل بهذه القوانني ح�صب الوالية اجلغرفية لكل حكومة اإىل حني انتخاب جمل�ص 
ت�رصيعي جديد على اأن يراجع املجل�ص اجلديد املنتخب القوانني بقرارات التي �صدرت 

يف ال�صفة الغربية والقوانني التي �صدرت يف قطاع غزة. 

القانون االأ�صا�صي فاإن املجل�ص  وثانيا: من ناحية امل�صمون: وفقا الأحكام املادة 43 من 
اأو  بقوانني  بالقرارات  القبول  وهما  الد�صتوري  للن�ص  وفقا  اأمرين  اأحد  يقرر  الت�رصيعي 
رف�صها. ويف احلالة االأخرية فاإنه يرتتب على امل�رصع النظر اىل ما اأن�صاأته القوانني بقرارات 
املوؤ�ص�صة  على  التزامات  ومن  واملواطنني"  واملوردين  "املوظفني  لالأفراد  حقوق  من 
اأربعة  اإىل  غزة(  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  )ال�صادرة  القوانني  تق�صيم  ميكن  الفل�صطينية. 
املوؤ�ص�صة  عمل  تطوير  وتفيد  املطلوبة  اال�صالح  عملية  مع  تن�صجم  قوانني   )1( اأنواع: 
الفل�صطينية وت�صهل عملية االندماج وتعزز الرقابة. على �صبيل املثال قانون بقرار تعديل 
قانون تنظيم املوازنة وال�صوؤون املالية با�صتحداث من�صب املحا�صب العام، وقانون اجلريدة 
اإقرار  كقوانني  وا�صتنفذت  تنفيذها  مت  قوانني  و)2(  املدنية.  االأحوال  وقانون  الر�صمية 
املوازنة العامة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وقانون امل�صادقة على تعيني رئي�ص ديوان 
املثال  �صبيل  اأثر؛ على  اأي  اإلغاءها  قوانني ال يحدث  الغربية.  و)3(  ال�صفة  املوظفني يف 
قانون بقرار املتعلق باالنتخابات ل�صنة 2007 يف ال�صفة الغربية وقانون الزكاة يف قطاع 
غزة، فاالأول الغاوؤه يبقي عمل جلنة االنتخابات املركزية م�صتمرا وفقا لقانون االنتخابات 
اأو ا�صتحداث موؤ�ص�صة الزكاة وهذا ينطبق على كل  ل�صنة 2005 والثاين مل يجِر تطبيقه 
املقاومة وقانون ر�صوم  العودة وقانون حماية  القد�ص وحق  التنازل عن  قانون جترمي  من 
اجلوازات. و)4( قوانني يوؤثر اإلغاءها يف املراكز القانونية لالأ�صخا�ص والقرارات ال�صادرة 
عنها واملكت�صبات واالمتيازات املتحققة كقانون بقرار تعديل قانون التقاعد وقانون بقرار 
اخلا�ص بالتاأمني وامل�صادقة على الهيكل التنظيمي وجدول ت�صكيالت الوظائف لديوان 
قطاع غزة  الع�صكري يف  الق�صاء  وقانون  الغربية  ال�صفة  واالإدارية هذا يف  املالية  الرقابة 

ومعدل االأحوال ال�صخ�صية. 

تن�ص املادة 43 من القانون االأ�صا�صي املعدل على اأنه " لرئي�ص ال�صلطة الوطنية يف حاالت ال�رصورة التي ال حتتمل التاأخري يف    1
غري اأدوار انعقاد املجل�ص الت�رصيعي، اإ�صدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عر�صها على املجل�ص الت�رصيعي يف اأول جل�صة 
يعقدها بعد �صدور هذه القرارات واإال زال ما كان لها من قوة القانون، اأما اإذا عر�صت على املجل�ص الت�رصيعي على النحو 

ال�صابق ومل يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون". 
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ثانيا: قرارات احلكومتني املتعلقة باخلدمة املدنية
اتخذت كل من احلكومتني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة عددا من االإجراءات يف جمال 
تهمي�ص  اإحالل،  بطريقة،  جدد  وتوظيف  املوظفني  رواتب  قطع  �صواء  املدنية،  اخلدمة 
قانون  "جتاوز"  اإىل  اأدت  ما  املدنية،  الوظيفة  املوظفني االآخرين يف  املئات من  وا�صتبدال 
اخلدمة املدنية. لكن بع�ص االإجراءات جاءت تلبية ال�صتمرار كل من احلكومتني يف تقدمي 

خدماتها يف كل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة. 

موظف  األف   64 )منهم  موظف  األف   160 الوطنية  ال�صلطة  يف  املوظفني  عدد  يبلغ 
تفيد درا�صة ن�رصها املجل�ص  ال�صفة وغزة.2 فيما  األف موظف مدنيا( يف  ع�صكريا و96 
االقت�صادي الفل�صطيني للتنمية واالإعمار "بكدار" باأن موظفي قطاع غزة حوايل 77 األف 

موظف ينق�صمون اإىل 31350 موظفا ع�صكريا، و45650 موظفا مدنيا3. 

1( التعيينات
اأ�صدرت احلكومة الفل�صطينية يف ال�صفة الغربية القرار رقم 3 ل�صنة 2007 ال�صادر يف 
2007/6/20 والقا�صي بانتظام العمل لكافة موظفي اخلدمة املدنية والقيام باأعمالهم 
وفقا لقرارات وتعليمات الوزراء، وتبعه كذلك القرار رقم 4 ل�صنة 2007 الداعي لعدم 
التعامل مع اأي من االإجراءات والقرارات ال�صادرة عن احلكومة ال�صابقة )احلكومة املقالة 
يف قطاع غزة( اأو من ياأمتر باأمرها، واأ�صار القرار اىل اأنه "يف حال تعر�ص املوظف ل�صغوط 
وعدم  ال�رصعية،  بقرارات  التزامه  ب�صبب  القانون  عن  اخلارجة  اجلهات  قبل  من  جدية 
قدرة هذا املوظف على الذهاب اإىل مكان عمله ب�صبب خ�صيته على نف�صه، �صتتعامل معه 
الوزارة وكاأنه على راأ�ص عمله قانونًا، ولن تكون هناك اأية اأ�رصار وظيفية اأو غريها تلحق 
خالل العام 2008 عينت احلكومة يف ال�صفة 2132 موظفا  باملوظف ب�صبب ذلك". 

من بينهم 2075 يف وزارة الرتبية والتعليم العايل.4

يبلغ عدد موظفي القطاع العام التابع حلكومة غزة، وفقا لت�رصيحات وكيل وزارة املالية 
يف قطاع غزة، حوايل 35 األف موظف ما بني مدين وع�صكري5، منهم حوايل 17 األف 

مقابلة مع مدير عام الرواتب يف وزارة املالية مبدينة رام اهلل اأجرها معه موقع الزيتونة االإخباري مت ن�رص املقابلة بتاريخ 3/22/ 2010                                                                       2
http://www.alzaitona.net/ar/news.php?go=fullnews&newsid=49198

www.ngosnews.net/images/statistics/18626567784985926aa2b1c.doc  3  �صبكة املنظمات االإن�صانية
الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان، و�صع حقوق االإن�صان يف مناطق ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية: التقرير ال�صنوي الرابع ع�رص    4

1 كانون ثاين )يناير( - 31كانون اأول )دي�صمرب( 2008، رام اهلل، 2009، �ص 111.
موقع وزارة املالية غزة:   5

http://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=1

موظف ع�صكري، وعينت احلكومة ما يقارب 3485 وظيفة 800 منها يف وزارة الرتبية 
والتعليم و500 يف وزارة ال�صحة و600 يف وزارة االأوقاف. كما ي�صاف اإليهم حوايل 
ل�صنة 2007،  الوزراء  رقم 72  بناًء على قرار جمل�ص  التعاقد معهم،  3450 موظفا مت 

بعقود موازية يف فرتة اإ�رصاب املعلمني مع بداية العام الدرا�صي 62008/2007

   2( الرتقية يف الفئة العليا
�صهر  وبداية  )يونيو( 2007  �صهر حزيران  منت�صف  بني  ما  املمتدة  الفرتة  جرى خالل 
ت�رصين ثاين/ نوفمرب 2009 اإ�صدار قرارات رئا�صية برتقية حوايل 390 موظفا اإىل الفئة 
العليا ) مدير عام A1 – A4( والفئة اخلا�صة )بدرجة وزير(، وتعيني 38 موظفا جديدا 
العليا  الفئة  بتعيني ع�رصين موظفا يف  الفئات7. فيما قامت حكومة قطاع غزة  يف نف�ص 

وترقية 5 اآخرين لنف�ص الفئة.8   

وتطبيق  خدماتها  تقدمي  من  حكومة  كل  لتمكن  حكوميا  اإجراءا  الرتقيات  هذه  ت�صكل 
�صيا�صاتها كما جاء ل�صد الفراغ ل�صاغلي هذه الوظائف اأو جراء التو�صع يف جماالت العمل. 
لكن الرتقيات والتعيينات يف الفئة العليا والفئة اخلا�صة خلق ج�صمني حكوميني مت�صابهني 

يف كل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

3( ف�ضل موظفني 
قررت احلكومة يف ال�صفة الغربية بتاريخ 2007/8/27 ف�صل كل موظف ال يلتزم بال�رصعية 
ح�صب الفئة التي ينتمي اليها املوظف، على اإثر ذلك مت وقف �رصف رواتب ما يقارب 
23484 موظفا، منهم 17343 يف غزه، 6141 يف ال�صفة.9 كما اأ�صدرت احلكومة 
القرار رقم 20 ل�صنة 2007 بوقف كافة عقود العمل املعقودة بعد 2005/12/31، 

واألغت كذلك مبوجب القرار رقم 4 ل�صنة 2007 قرارات تعيني القوة التنفيذية.

العمل  عقود  �رصيان   2007 ل�صنة   64 القرار  مبوجب  غزة  قطاع  يف  احلكومة  مددت 
املربمة مبعرفة وزارة املالية مع املوظفني الذين مت التعاقد معهم يف فرتة احلكومة العا�رصة. 
كما كلفت مبوجب القرار 72 وزارة املالية بتنظيم عقود عمل موازية لعدد من املوظفني؛ 

الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان، و�صع حقوق االإن�صان يف مناطق ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية: التقرير ال�صنوي الرابع ع�رص   6
1 كانون ثاين )يناير( - 31كانون اأول )دي�صمرب(2007، م�صدر �صابق، �ص �ص 119-117.

الوقائع الفل�صطينية االأعداد 71- 83.  7
الوقائع الفل�صطينية االأعداد 71- 73.   8

الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان، و�صع حقوق االإن�صان يف مناطق ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية: التقرير ال�صنوي الثالث ع�رص      9
1 كانون ثاين )يناير( - 31كانون اأول )دي�صمرب( 2007، رام اهلل، 2008، �ص 111.
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اأوردت الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان يف تقريرها ل�صنة 2008 اأن االإ�رصاب الذي قام 
به احتاد املعلمني كان احتجاجا على االإجراءات التي اتخذتها وزارة الرتبية والتعليم العايل 
يف حكومة قطاع غزة، واأ�صار التقرير اإىل اأن حكومة غزة قد تعاقدت مع 3000 معلم 
ومعلمة و150 �صكرتريا للعمل يف املدار�ص و300 اآذن واآذنة وذلك الإف�صال االإ�رصاب. 

ور�صدت الهيئة عددا من حاالت االإق�صاء الوظيفي.10

4( دفع رواتب املوظفني
يق�صم موظفو ال�صلطة املوجودون يف قطاع غزة ويتقا�صون رواتبهم من حكومة ال�صفة 
اإىل فئتني: االأوىل موظفون يعملون مع حكومة قطاع غزة يبلغ عددهم  حوايل  الغربية 
يف  العمومية  الوظيفة  يف  املوظفني  اإجمايل  من   %22.7 بن�صبة  اأي  موظفا   17750
القطاع، التي ميكن ح�رصها ب�صورة اأ�صا�صية يف وزارة الرتبية والتعليم بـ 12300 موظفا، 
ووزارة ال�صحة بـ 5000 موظفا، والوزارات االأخرى بـ450 موظفا. والثانية موظفون 

ال يعملون يف اأماكن عملهم يبلغ عددهم نحو 43250 موظفا11. 

األفا منهم ف�صلوا من  فيما تدفع حكومة حما�ص رواتب حوايل 35 الف موظف؛ 17 
الوظيفة العامة من قبل احلكومة الفل�صطينية نتيجة اللتزامهم بالدوام بعد اأحداث حزيران 

)يونيو( 2007.

اخليارات:
ت�صري االأعداد املتوفرة للموظفني �صواء من ال�صفة الغربية اأو قطاع غزة اإىل اأن حكومة غزة 
مل تعني اأعدادا كبرية يف املوؤ�ص�صات احلكومية )فيما عدا املوؤ�ص�صات االأمنية حيث مت تعيني 
حوايل 15 األفا( واأن اأغلب املوظفني العاملني مع حكومة غزة هم من املف�صولني )قطعت 
رواتبهم لعدم االلتزام بقرار حكومة ال�صفة القا�صي بعدم االلتزام بالدوام وهم حوايل 17 
األف موظف( ما ي�صري اإىل عدم وجود م�صكلة كبرية يف ا�صتيعاب املوظفني املدنيني على 

فاتورة الرواتب لل�صلطة الوطنية.

اأما االإ�صكالية االأ�صا�صية فتكمن يف الرتقيات و�صغل املنا�صب االإدارية العليا يف الوزارات 
واملوؤ�ص�صات احلكومية بحيث مت تعزيز وجود ج�صمني اإداريني مت�صابهني يف ال�صفة الغربية 
اللجنة  تفعيل  اإعادة  يلي: )1(  املجال كما  املمكنة يف هذا  احللول  وقطاع غزة. وتبدو 

10  الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان، و�صع حقوق االإن�صان يف مناطق ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية: التقرير ال�صنوي الرابع ع�رص 1 
كانون ثاين )يناير( - 31كانون اأول )دي�صمرب(2007، رام اهلل، 2008، �ص 119.

www.ngosnews.net/images/statistics/18626567784985926aa2b1c.doc  11  �صبكة املنظمات االإن�صانية

امل�صكلة يف اتفاق مكة للنظر يف القرارات االإدارية املتعلقة بتعيني وترقية املوظفني يف الفئة 
العليا ما يعرف بالتقا�صم احلزبي "فتح/ حما�ص". اأو )2( اعتماد الهيكليات املقرة من قبل 
احلكومات املتعاقبة للوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية )حكومات قبل االنق�صام وحكومة 
ال�صفة بعد االنق�صام( وتفعيل تطبيق ال�صق املتعلق بقطاع غزة يف الهيكلية مع االأخذ بعني 
االعتبار التقا�صم اجلغرايف "�صفة/غزة". اأو )3( اإعادة النظر يف فل�صفة الوظيفة العامة يف 
ال�صتيعاب  مواتية  تهيئة ظروف  ويتطلب  البعيد،  املدى  على  ي�صلح  قد  وهذا  فل�صطني، 

االأعداد الكبرية من املوظفني خارج اخلدمة املدنية اأو الوظيفة العامة.

ثالثا: ترخي�ص اجلمعيات واإغالقها
مار�صت كل من حكومة ال�صفة الغربية وحكومة قطاع غزة جملة من االإجراءات بحق 
املوؤ�ص�صات االأهلية واجلمعيات اخلريية. اأ�صدر الرئي�ص الفل�صطيني املر�صوم رقم 16 ل�صنة 
2007، ال�صادر بتاريخ 2007/6/20، القا�صي مبنح وزير الداخلية مراجعة تراخي�ص 
حكومية.  جهة  اأي  اأو  الداخلية  وزارة  عن  ال�صادرة  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات 
امتنعت وزارة الداخلية يف ال�صفة الغربية عن منح ت�صجيل 136 جمعية حتت التاأ�صي�ص 
رغم مرور املدة القانونية ملنح الرتخي�ص )60 يوما(، فيما تقدمت 182 جمعية بطلبات 
قيد  طلبا  وبقي 25  تراخي�ص  منها  منحت 157 جمعية  العام 2009  ترخي�ص خالل 
لـ  موؤقتة  اإدارة  ت�صكيل جلان  مت  اجلمعيات حيث  اإدارة  اأعمال  تدخلت يف  املتابعة، كما 
م�صادرة  متت   .2009 عام  جمعية  و11   ،2008 عام  جمعية   28 منها  جمعية؛   39
قرارات  اأهلية، وحل 104 جمعيات مبوجب  ملنظمات  ومقر  موؤ�ص�صة  ممتلكات 214 
�صادرة عن وزير الداخلية 69 و35 جمعية خالل العامني 2008 و2009 على التوايل.  
اأما يف قطاع غزة فقد مت م�صادرة ممتلكات عدد من املوؤ�ص�صات االأهلية، وحل ثالثة هيئات 
اإدارية جلمعيات خريية خالل العام 2008. كما بلغ عدد اجلمعيات التي مت حلها 211 
تقدمت  فيما  التوايل.  على  العامني 2008 و2009  ( يف  جمعية)171 و40 جمعية 
152 جمعية بطلب للت�صجيل، متت املوافقة على 74 منها ورف�صت 65 منها ومل يتم 

الرد على 13 طلبا.12

 اخليارات:
1( اخليار االأول: اإعادة االأو�صاع اإىل ما كانت عليه قبل االنق�صام اأي الغاء كافة قرارات 

حل واإغالق املوؤ�ص�صات واملنظمات االأهلية يف كل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

12 اأنظر التقرير ال�صنوي للهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان رقم 14 ال�صفحات 163- 173. والتقرير رقم 15 ال�صفحات 180- 186. 
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2( اخليار الثاين: اإعادة النظر يف كافة قرارات حل اجلمعيات اخلريية واملنظمات االأهلية 
يف كل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة وذلك بت�صكيل جلنة "م�صرتكة" لت�صنيف االأ�صباب 
التي اأدت بال�صلطة احلاكمة يف كل منطقة حلل اجلمعية اأو املنظمة االأهلية. وميكن اأن متنح 

�صالحيات: 

�صبب حلها  التي �صنف  االأهلية  واملنظمات  اخلريية  اجلمعيات  قرارات حل  • اإلغاء   
"خارج نطاق ال�صالحية القانونية ملن قام بحل  باأنه �صيا�صي "حزبي" اأو غري قانوين 

املنظمة".

• اإعادة االأموال املنقولة وغري املنقولة للمنظمات التي مت اإلغاء قرار حلها.  

م�صادرة  متت  التي  االأهلية  واملنظمات  للجمعيات  امل�صادرة  املمتلكات  اإعادة   •  
ممتلكاتها والتعوي�ص عنها.

• عقد اجتماع للجمعية العامة التي مت ت�صكيل جلان اإدارة موؤقته الإجراء انتخابات   
نظامية ملجل�ص اإدارتها.

رابعا: حل جمال�ص هيئات احلكم املحلي واإعادة التعيني
جرت انتخابات الهيئات املحلية الفل�صطينية يف 264 هيئة حملية على اأربعة مراحل خالل 
الفرتة كانون اأول 2004 وكانون اأول 2005، فيما مل جتر االنتخابات يف 59 هيئة حملية 
يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، بينها مدن كربى مثل اخلليل وغزة. وخالل العام 2007، 
الهيئات  ملجال�ص  التعيينات  �صيا�صة  انتهاج  يف  اهلل  ورام  غزة  يف  احلكومتان  ا�صتمرت 
املحلية.  ففي غزة، ا�صتمرت احلكومة يف تعيني جمال�ص حملية يف البلديات الكربى التي 
مل جتر فيها انتخابات �صابقًا، كبلديتي غزة وخان يون�ص.  وكانت حكومة غزة قد اأقالت 
خالل العام 2007 املجال�ص املحلية يف البلديات الثالثة،  )الربيج، بيت الهيا، ورفح(، 
وعينت جمال�ص جديدة حتظى بدعمها وتاأييدها، فيما بقيت املجال�ص املحلية التي جرت 
فيها انتخابات قائمة. ويف ال�صفة الغربية، ا�صتمرت املجال�ص املعينة يف الهيئات املحلية 
التي مل جتر فيها االنتخابات �صمن املرحلة اخلام�صة واالأخرية ففي ال�صفة الغربية فقد عينت 
حكومة ت�صيري االأعمال بداية عام 2009 جمل�ص بلدي جديد ملدينة طولكرم. لكن تقرير 
الهيئة امل�صتقلة للعام 2007  ي�صري اإىل "تعر�ص اأع�صاء املجال�ص املحلية املنتخبني حلاالت 

خطف يف قطاع غزة وال�صفة الغربية الإجبارهم على تقدمي ا�صتقاالتهم من مواقعهم". 

وبتاريخ 2008/9/14، اأ�صدر الرئي�ص حممود عبا�ص القرار رقم 222 القا�صي با�صتمرار 
عمل اللجنة املكلفة باإدارة بلدية غزة منذ 2006/8/28 ملدة �صنة اأخرى ابتداء من تاريخ 

اأبو  ماجد  بتكليف  املتعلق   2009 ل�صنة   215 رقم  القرار  وكذلك  القرار.  هذا  �رصيان 
رم�صان رئي�صا للجنة.

قانون  تعديل  ب�صاأن   2008/12/1 بتاريخ  بقرار  قانون  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  اأ�صدر 
املحلي  املجل�ص  الوزراء �صالحية حل  ل�صنة 1997 مينح جمل�ص  املحلية رقم 1  الهيئات 
القرار بقانون وزير احلكم املحلي �صالحية  انتهاء مدة دورة املجل�ص. كما مينح  ب�صبب 
تعيني جلنة تقوم مبهام املجل�ص املحلي، و�صالحية اإقالة رئي�ص املجل�ص املحلي من رئا�صة 

جمل�ص الهيئة.

اخليارات:
اأحداث  بعد  ما  املحلية  املجال�ص  هيئات  على  جرت  التي  التغيريات  على  االإبقاء   )1

االنق�صام  يف حزيران )يونيو( 2007 اإىل حني االتفاق على اإجراء االنتخابات املحلية.

2( احرتام االإرادة ال�صعبية من خالل اإلغاء كافة قرارات التعيني اأو احلل التي جرت بعد 
منت�صف حزيران )يونيو( 2007 يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

3( اأما اخليار االأمثل فهو اإنهاء اإ�صكالية املجال�ص املحلية باإجراء انتخابات حملية من خالل 
الت�رصيعية  االنتخابات  الإجراء  املوعد  نف�ص  يف  املحلية  االنتخابات  عقد  على  االتفاق 
والرئا�صية، خا�صة اأن كافة املجال�ص املحلية التي مت انتخابها عامي 2004 و2005 قد 
فقدت �رصعيتها بانتهاء املدة القانونية للمجل�ص املقررة يف قانون انتخاب املجال�ص املحلية 

رقم 10 ل�صنة 2005.

خام�ضا: ت�ضكيل جمل�ص العدل االأعلى )املجل�ص االأعلى للق�ضاء( وقرارات املحاكم
"اإن�صاء جمل�ص  بتاريخ 2007/9/4  املنعقدة  قررت احلكومة يف قطاع غزة يف جل�صتها 
العدل االأعلى وتكليف وزير العدل بتن�صيب اأع�صاء جمل�ص العدل االأعلى اإىل جمل�ص الوزراء. 
ويف تاريخ 2007/9/11  �صادقت احلكومة يف قطاع غزة على ت�صكيلة "جمل�ص العدل 
االأعلى" الذي يخت�ص مبهام اإدارة مرفق الق�صاء، مبا ي�صمل تن�صيب الق�صاة والرتقيات واإنهاء 
اخلدمات، مما ي�صكل عزاًل ملجل�ص الق�صاء االأعلى واأع�صائه يف املحافظات اجلنوبية. لكن 

يف 2009/9/27 مت تغيري ا�صم جمل�ص العدل االأعلى اإىل املجل�ص االأعلى للق�صاء.13

13  قرار جمل�ص الوزراء رقم ) /11/131/م.و/اإ.هـ( ل�صنة 2009م ال�صادر يف 2009/9/27. موقع االأمانة العامة ملجل�ص الوزراء
http://www.pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=255:200959-41-10-16-11-&catid=35:2009-

55-30-11-29-03&Itemid=108

http://www.pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=255:2009-11-16-10-41-59&catid=35:2009-03-29-11-30-55&Itemid=108
http://www.pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=255:2009-11-16-10-41-59&catid=35:2009-03-29-11-30-55&Itemid=108
http://www.pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=255:2009-11-16-10-41-59&catid=35:2009-03-29-11-30-55&Itemid=108
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وا�صتمرت املحاكم التي مت تعيينها من قبل احلكومة املقالة )جرى تعيني 30 قا�صيا منذ 
بالبت  العام 2007(  من  االأخري  الربع  غزة يف  قطاع  االأعلى يف  العدل  جمل�ص  ت�صكيل 
اإ�صكالية احلقوق وااللتزامات الواردة يف قراراتها  يف الق�صايا التي تعر�ص عليها ما يثري 
والتعامل معها. خالل العام 2009 بلغت عدد الق�صايا الوارة اىل املحاكم املختلفة يف 

قطاع غزة حوايل 20436 مت الف�صل يف 14049 ق�صية منها. 

واأ�صار عدد من املوؤ�ص�صات احلقوقية14 اإىل عدم قانونية جمل�ص العدل االأعلى الذي يتوىل 
�صالحيات جمل�ص الق�صاء االأعلى القائم على نحو قانوين، واأن احلكومة املقالة ال متتلك 
تعترب  االأعلى  العدل  جمل�ص  ميار�صها  التي  ال�صالحيات  جميع  اإّن  لت�صكيله،  �صالحية  اأية 
باطلة �صواء على �صعيد التعيني اأو الرتقية اأو التظّلم اأو اإنهاء اخلدمة للق�صاة، ولهذا فاإّن اأي 
قرار اإداري �صيتم اتخاذه من املجل�ص، م�صوب بعيب عدم االخت�صا�ص اجل�صيم، ل�صدور 
هذه القرارات عن  جهة ال متتلك احلق واالأهلية القانونية الإ�صدارها، لكون اجلهة املالكة 
لالأهلية القانونية الإ�صدار مثل هذه القرارات ا�صتناداً الأحكام القانون االأ�صا�صي وقانون 

ال�صلطة الق�صائية هي فقط جمل�ص الق�صاء االأعلى. 

اخليارات: 
1( توحيد ج�صم ال�صلطة الق�صائية وذلك من خالل؛ 1( عودة كافة الق�صاة امل�صتنكفني 
اأجراها  التي  الق�صائية  التنقالت  للعمل يف نف�ص مراكز عملهم قبل االنق�صام مع مراعاة 
جمل�ص الق�صاء االأعلى يف ال�صفة الغربية ما بعد حزيران )يونيو( 2007. و2( ت�صويب 
ال�صلطة  قانون  الأحكام  وفقا  وذلك  غزة  قطاع  يف  تعيينهم  جرى  الذين  الق�صاة  تعيني 

الق�صائية رقم 1 ل�صنة 2002.

منف�صلني  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  الق�صائية  ال�صلطة  "ج�صمي"  على  االإبقاء   )2
الق�صاة  التحاق  خالل  من  وذلك  الق�صائي  اجل�صم  لوحدة  للو�صول  تدريجي  دمج  مع 
امل�صتنكفني يف قطاع غزة اإىل اجلهاز الق�صائي املن�صاأ يف القطاع وفقا لدرجاتهم الق�صائية.

3( اإعادة النظر يف كافة قرارات املحاكم التي �صدرت يف قطاع غزة التي �صكلت بعد 
االنق�صام وذلك بهدف معاجلة م�رصوعية قرارات املحاكم )خا�صة اأن قرار جمل�ص الق�صاء 
االأعلى يف ال�صفة الغربية اعترب كافة قرارات جمل�ص العدل االأعلى "املجل�ص االأعلى للق�صاء" 
باطلة وغري قانونية(. وبالتايل ت�صبح كافة االأحكام ال�صادرة من املحاكم مبختلف درجاتها 

اأنظر بيانات، وبيان نقابة املحامني الفل�صطينيني بتاريخ 2007/7/26 ، وبيان الهيئة امل�صتلقة حلقوق االن�صان بتاريخ 27/   14
، http://www.anhri.net/palestine/pchr/2007/pr0924.shtml   7/ 2007، وبيان املركز الفل�صطيني حلقوق االإن�صان غزة

http://www.alhaq.org/atemplate.php?id=55  وبيان موؤ�ص�صة احلق  

يف قطاع غزة غري قانونية. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن بع�ص القرارات الق�صائية اكت�صبت ال�صفة 
بانق�صاء  واال�صتئناف  والبداية  ال�صلح  حماكم  عن  �صادرة  كانت  �صواء  للحكم  القطعية 
االآجال املحددة للطعن اأو القرارات ال�صادرة عن حمكمة النق�ص اأو حمكمة العدل العليا 

اللتان تعترب قراراتهما غري قابلة للطعن.  وميكن اأن تتم املعاجلة:

مببادرة من قبل ال�صلطة الق�صائية ذاتها )جمل�ص الق�صاء االأعلى اأو املحكمة العليا(. اأ (  

ب(  اأو باإ�صدار قانون من قبل املجل�ص الت�رصيعي يقرر اإعادة املحاكمة لكافة الق�صايا التي 
مت النظر بها من قبل املحاكم امل�صكلة يف قطاع غزة بعد االنق�صام.

قانون  اأحكام  مبوجب  العدل  وزير  قبل  من  الق�صايا  لكافة  منف�صلة  بقرارات  اأو  ج( 
االإجراءات اجلزائية وبخا�صة املادتني 375 و378 اللتان متنحانه �صالحية الطعن يف 

االأحكام النهائية واالأحكام التي اكت�صبت الدرجة الباتة. 

�ضاد�ضا: ال�رضاع على ال�ضالحيات بني قطبي ال�ضلطة التنفيذية و�ضبابية القوانني
 على الرغم من اأن املنحى العام الذي ق�صده امل�رصع الفل�صطيني ب�صاأن �صالحيات الرئي�ص15 
باأن  املبا�رص، واكتفى  التدخل  التنفيذية من حيث  الرئي�ص  بتقلي�ص �صالحيات  يت�صم  كان 
طابع  ذات  حمددة  �صالحيات  الرئي�ص  بيد  واأبقى  اأمامه  م�صوؤوال  احلكومة  رئي�ص  جعل 
تنفيذي. كما اأن امل�رصع الفل�صطيني مل يو�صح حدود م�صاعدة جمل�ص الوزراء للرئي�ص يف 
التداخل.  االأ�صا�صي، وطبيعتها ومدى  القانون  من  املادة 46  وفقا الأحكام  مهامه،  اأداء 
ويف نف�ص الوقت منح امل�رصع الرئي�ص يف منت القوانني �صالحيات وا�صعة يف جماالت عدة 
كاالأمن واخلدمة املدنية وال�صيا�صة اخلارجية وال�صيا�صة املالية جزء منها بالتن�صيق مع جمل�ص 

الوزراء واالآخر منفردا. اأنظر امللحق رقم )1(. 

)الرئي�ص  التنفيذية  ال�صلطة  طريف  بني  العالقة  اإطار  يف  عدة  اإ�صكاليات  االأمر  هذا  خلق 
ورئي�ص الوزراء( ب�صكل خا�ص. تتمثل هذه االإ�صكاليات يف تداخل بع�ص ال�صالحيات 
واالخت�صا�صات اأو عدم و�صوح اآليات اأو اإجراءات العالقة فيما بينها. عزز هذا التداخل 
يف  جرت  التي  الثانية  الت�رصيعية  االنتخابات  اأعقاب  يف  خا�صة  ال�صلطة  على  ال�رصاع 
اأغلبية مقاعد املجل�ص الت�رصيعي ومت  2006/1/25 حيث ح�صلت حركة حما�ص على 
تكليف اإ�صماعيل هنية بت�صكيل احلكومة من قبل الرئي�ص الفتحاوي الذي كان قد فاز يف 

15  تن�ص املادة 38 من القانون االأ�صا�صي على اأنه " ميار�ص رئي�ص ال�صلطة الوطنية �صلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه املبني يف 
هذا القانون". كما اأن املادة 63 من القانون االأ�صا�صي تن�ص على "جمل�ص الوزراء ) احلكومة( هو االأداة التنفيذية واالإدارية 
العليا التي ت�صطلع مب�صوؤولية و�صع الربنامج الذي تقره ال�صلطة الت�رصيعية مو�صع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئي�ص ال�صلطة الوطنية 

من اخت�صا�صات تنفيذية يحددها القانون االأ�صا�صي، تكون ال�صالحيات التنفيذية واالإدارية من اخت�صا�ص جمل�ص الوزراء".
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االنتخابات الرئا�صية، فيما انتقلت حركة فتح، التي �صكلت حزب ال�صلطة طوال الفرتة 
املا�صية، اإىل �صفوف املعار�صة الربملانية للمرة الأوىل.

حيث  ال�صلطة  على  بال�رصاع  اأ�صبه  حالة  اإىل  ال�صالحيات  على  اخلالف  مو�صوع  تطور 
وقيادة  ال�صلطة  رئا�صة  يف  اأحدهما  خمتلفني  وبرناجمني  حزبني  بني  يدور  ال�رصاع  اأ�صبح 
االأجهزة االأمنية وقيادة القطاع العام، واالآخر يف رئا�صة احلكومة وجمل�ص الوزراء واملجل�ص 

الت�رصيعي. برزت هذه االإ�صكاليات يف اإطار ممار�صة احلكم.

اإ�ضكالية تعيني كبار املوظفني يف ال�ضلطة الفل�ضطينية  .1
املالية واالإدارية وحمافظ  الرقابة  لرئي�ص ديوان  الوزراء  لتن�صيب جمل�ص  اآلية حمددة  لغياب   
�صلطة النقد حيث مينح القانون االأ�صا�صي رئي�ص ال�صلطة تعيني بع�ص روؤ�صاء الهيئات العامة 
النقد،  �صلطة  وحمافظ  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  كرئي�ص  الت�رصيعي  املجل�ص  مب�صادقة 
لكن امل�رصع الفل�صطيني يف قانون اخلدمة املدنية والقوانني اخلا�صة املنظمة للهيئات العامة 
العامة  الهيئات  روؤ�صاء  تعيني  اإجراءات  يف  ال�صلطة  لرئي�ص  الوزراء  جمل�ص  مب�صاركة  اأخذ 
املن�صو�ص عليها يف القانون االأ�صا�صي. ومن جهة ثانية منح امل�رصع رئي�ص ال�صلطة م�صاركة 
جمل�ص الوزراء يف تعيني روؤ�صاء هيئات عامة اأخرى وتعيني كبار موظفي ال�صلطة الذين ال 

يتطلب تعيينهم موافقة املجل�ص الت�رصيعي.16
كما مل يحدد قانون اخلدمة املدنية ل�صنة 1998 وتعديالته اآلية تعيني موظفي الفئة اخلا�صة 
املن�صو�ص عليها يف املادة 9 منه والتي ت�صمل امل�صت�صارين بدرجة وزير يف حني ا�صرتط يف 
تعيني موظفي الفئة العليا )A4-A1( �صدور قرار التعيني من رئي�ص ال�صلطة بناء على تن�صيب 
التي  القرارات  ال�صلطة  رئي�ص  اآجاال حمددة الإ�صدار  القوانني  الوزراء. ومل حتدد  من جمل�ص 
ت�صتوجب تن�صيب جمل�ص الوزراء فيما يتعلق بتعيينات كبار موظفي ال�صلطة �صواء يف اخلدمة 
املدنية اأو قوات االأمن. كما اأنها مل حتدد ما اإذا كان لرئي�ص ال�صلطة حق االعرتا�ص "الفيتو" 
على هذه التعيينات، اأو اإمكانية �رصيان التعيينات يف اأجل حمدد يف حال عدم م�صادقة الرئي�ص 

عليها، وكيفية عالج اخلالفات ما بني رئي�ص ال�صلطة وجمل�ص الوزراء يف هذا ال�صاأن. 
مل يو�صح امل�رصع الفل�صطيني احلدود الفا�صلة بني م�صاعدة جمل�ص الوزراء للرئي�ص يف اأداء 
مهامه وفقا الأحكام املادة 46 من القانون االأ�صا�صي، وما بني ال�صالحيات املنفردة التي 
يتمتع بها جمل�ص الوزراء ب�صفته م�صوؤوال عن االإدارة العامة واالأمن الداخلي ح�صب اأحكام 

املادة 69 من القانون االأ�صا�صي. 

16  تن�ص املادة 16 من قانون اخلدمة املدنية ل�صنة 1998 وتعديالته على اأن "يعني باقي روؤ�صــاء الدوائر احلكومية امل�صتقلة من 
الفئة العليا بقرار من رئي�ص ال�صلطة الوطنية بناء على تن�صيب من جمل�ص الوزراء". جاءت هذه املادة بعد املادة التي تتحدث عن 

تعيني رئي�ص ديوان الرقابة املالية واالإدارية.

2( اإ�ضكالية االإ�رضاف على قطاع االأمن
املادة 39  ت�صري  بحيث  االأمن؛  قوات  على  االإ�رصاف  ب�صاأن  الرئي�ص  دور  لعدم و�صوح   
فيما متنح  الفل�صطينية"  للقوات  االأعلى  القائد  "الرئي�ص هو  اأن  اإىل  االأ�صا�صي  القانون  من 
املادة 69 الفقرة 7 جمل�ص الوزراء م�صوؤولية حفظ النظام العام واالأمن الداخلي. كما اأن 
اأ�صاف  قانون اخلدمة لقوى االأمن يف ال�صلطة الفل�صطينية ال�صادر بتاريخ 2005/6/4 
املتمثل باالأجهزة االأمنية.  ال�صيا�صية لقطاع االأمن  اإ�صكاليات جديدة من ناحية املرجعية 
فقد اأو�صح القانون اآلية تعيني روؤ�صاء االأجهزة الثالثة: االأمن الوطني واملخابرات العامة 
االأمن  فقائد  املدين(،  والدفاع  الوقائي  واالأمن  ال�رصطة  ي�صم  )الذي  الداخلي  واالأمن 
ي�صتوجب  لكن  الرئي�ص.  يعينهم  الداخلي  االأمن  عام  املخابرات ومدير  الوطني ورئي�ص 
تن�صيب جمل�ص الوزراء لل�صخ�ص الذي �صي�صغل من�صب مدير عام االأمن الداخلي. وحدد 
القانون مرجعية االأجهزة االأمنية وتبعيتها للم�صتوى ال�صيا�صي: فاالأمن الداخلي يتبع وزير 
الداخلية، واالأمن الوطني يتبع وزير االأمن الوطني، يف حني تتبع املخابرات العامة لرئي�ص 
ال�صلطة مبا�رصة. ) املواد7، 10، 13 من قانون اخلدمة لقوى االأمن ل�صنة 2005(. لكن 
قانون اخلدمة يف قوى االأمن الفل�صطينية يحمل تناق�صات كاآلية تعيني القائد العام لالأمن 
الوطني، حيث تن�ص املادة 7 من قانون اخلدمة لقوى االأمن ل�صنة 2005 اأن االأمن الوطني 
وحتت  الوطني  االأمن  وزير  برئا�صة  اخت�صا�صاتها  وتبا�رص  وظائفها  توؤدي  ع�صكرية  هيئة 
قيادة القائد العام، يف حني تن�ص املادة 8 منه على اأنه يعني رئي�ص ال�صلطة القائد العام لالأمن 
الوطني دون تن�صيب اأو ا�صت�صارة وزير االأمن الوطني بتعيينه )على خالف اآلية تعيني مدير 
عام االأمن الداخلي التي توجب املادة 11 من نف�ص القانون تو�صية جمل�ص الوزراء الإ�صدار 
مر�صوم تعيينه(، ما قد يحدث خالفات ما بني الوزير وقائد قوات االأمن الوطني حول 
قيادة قوات االأمن واإدارتها والتوا�صل مابني القيادة ال�صيا�صية )احلكومة( واالأمن الوطني 

وهو ما يجعل هذه القوات غري خا�صعة للم�صاءلة ورقابة احلكومة اأو الربملان.

اخليارات
1( االإبقاء على �صكل النظام ال�صيا�صي احلايل )النظام ال�صيا�صي "املختلط" ن�صف الرئا�صي/ 
ن�صف الربملاين( مع معاجلة االإ�صكاليات التي برزت خالل ال�صنوات ال�صبعة املا�صية باجتاة 
و�صع قواعد د�صتورية توفر اإمكانيات اخلروج من االأزمات التي تع�صف بالنظام ال�صيا�صي؛ 
االإجراءات  حتدد  تف�صيلية  ن�صو�ص  بو�صع  والرئي�ص  احلكومة  بني  ما  العالقة  كتو�صيح 
املجل�ص  اإمكانية حل  الرئي�ص  االأمن، ومنح  العليا واالإ�رصاف على  الوظائف  كالتعيني يف 

الت�رصيعي �صمن �رصوط حمددة يف القانون واإجراء انتخابات رئا�صية وت�رصيعية مبكرة.
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2( اإعادة النظر يف طبيعة النظام ال�صيا�صي الفل�صطيني، باإجراء تعديل د�صتوري جوهري، 
يعطى  ال  بحيث  الفل�صطينية،  ال�صلطة  يف  حكم  كاأ�صلوب  الربملاين  النظام  تبني  جلهة 
ال�صلطات  كامل  احلكومة  مينح  بل  تنفيذية،  �صالحيات  امل�صاءل(  )غري  ال�صلطة  لرئي�ص 
املجل�ص  قبل  من  عليه  الثقة  منحت  الذي  للربنامج  وفقا  �صيا�صاتها  لتنفيذ  وال�صالحيات 
اأعمال  على  الدائمة  وامل�صاءلة  الرقابة  �صلطة  الت�رصيعي  املجل�ص  مينح  اأنه  كما  الت�رصيعي. 
احلكومة يف كافة املجاالت االأمنية منها واالإدارية. وهذا النظام يتطلب اإعادة النظر يف 
يتطلب  اأنه  كما  الت�رصيعي.  املجل�ص  قبل  من  اختياره  يتم  بحيث  الرئي�ص  اختيار  طريقة 
مراجعة ال�صالحيات املمنوحة له كقدرته على اختيار رئي�ص احلكومة )بحيث ي�صبح له 
حق التكليف دون االختيار وفقا لنتائج االنتخابات(، واإ�صدار القوانني دون حق الرد، 
ومنح �صالحية تعيني حمافظ �صلطة النقد ورئي�ص ديوان الرقابة املالية واالإدارية والنائب العام 
للحكومة، واعتماد ممثلي ال�صلطة الفل�صطينية دون حق التعيني الذي يكون من �صالحية 
جمل�ص الوزراء، وكذلك اإعالن حالة الطوارئ واتخاذ قرارات لها قوة القانون يف حاالت 
ال�رصورة، وامل�صادقة على ا�صتقالة احلكومة تكون من �صالحية املجل�ص الت�رصيعي. كما 
يتطلب اإلغاء املادة التي تعني رئي�ص ال�صلطة "قائدا اأعلى للقوات الفل�صطينية" لكونها فارغة 
من امل�صمون، وذلك الأن اأ�صا�ص النظام الربملاين هو اأن رئي�ص الدولة "ي�صود وال يحكم".

�ضابعا: طبيعة النظام االإداري لل�ضلطة الفل�ضطينية 
اأدى االنق�صام الفل�صطيني ما بعد حزيران 2007 اىل اإعادة طرح طبيعة النظام االإداري 
املركزية  بني  ما  الفل�صطيني؛  ال�صيا�صي  بالكيان  وعالقته  و�صكله  الفل�صطينية  ال�صلطة  يف 
االإدارية والالمركزية للنظام االإداري، وما بني الوحدة االندماجية والفدرالية واحلديث 

عن الكونفدرالية.

تعمقت خالل ال�صنوات االأربعة املا�صية الفجوة ما بني ال�صفة الغربية وقطاع غزة لي�ص 
فقط ب�صبب االنق�صام بل ملجمل عوامل ثقافية واجتماعية واقت�صادية باالإ�صافة اإىل النظام 
لبع�صهم  ال�صفة والقطاع  الفجوة يف نظرة املواطنني يف كل من  القانوين. كما ازدادت 
البع�ص باالإ�صافة اإىل ال�صعور املتزايد لدى العديد من املواطنني ال�صفيني على اأن قطاع غزة 
ي�صتحوذ على اأغلبية املوازنة العامة لل�صلطة الفل�صطينية فيما يزداد اإح�صا�ص �صكان قطاع 

غزة بالعزلة واالإهمال. 

ال�صيا�صية وامل�صحية17  الفل�صطيني للبحوث  اأجراها املركز  التي  الراأي  ا�صتطالعات  ت�صري 
نتيجة  القريب  الوقت  يف  الوحدة  وا�صتعادة  امل�صاحلة  مب�صتقبل  مت�صائم  اجلمهور  اأن  اإىل 
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للممار�صات التي تقوم بها احلكومتان يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة. لكنه اأي�صا يرف�ص 
التفكري يف اأي خيارات بديلة عن الوحدة الكاملة مثل خيار الكونفدرالية باعتبارها خيارا 
موؤقتا قد يتيح نوعا من الوحدة ما بني ال�صفة الغربية وقطاع غزة. وقد يكون هذا الرف�ص 
الأ�صكال من العالقة الكونفدرالية نتيجة للتعبئة الوطنية طوال ال�صنوات الطويلة املا�صية. 
للبحوث  الفل�صطيني  املركز  اأجراه  الذي   38 رقم  اال�صتطالع  نتائج  اأظهرت  حيث 
ال�صيا�صية وامل�صحية يف كانون اأول )دي�صمرب( 2010 اأن ن�صبة من 39% لدى اجلمهور 
تعتقد باأن االنف�صال دائم ) 39% يف ال�صفة مقابل 38%(، كما اأن ن�صبة املعتقدين باأن 
الوحدة �صتعود قريبًا تبلغ 8% فقط )6% يف ال�صفة مقابل 12% يف القطاع(، فيما يعتقد 
ال�صفة  زمنية طويلة )50% يف  فرتة  بعد  ولكن  �صتعود  الوحدة  باأن  اجلمهور  من   %49

مقابل 47% يف القطاع(. 

يتعلق  فيما  غزة  وقطاع  ال�صفة  يف  اجلمهور  بني  ما  الراأي  يف  التقارب  من  الرغم  على 
والقطاع  ال�صفة  من  كل  يف  انتخابات  اإجراء  رف�ص  يف  والتقارب  االنق�صام،  با�صتمرار 
منف�صلة حتى النتخاب جمل�ص ت�رصيعي واحد وانتخاب رئي�ص واحد، وكذلك التقارب 
باعتقادهم لت�صور االآخر )اأنظر امللحق رقم 2(. اإال اأن  اال�صتطالع يظهر فارقا وا�صحا 
بالن�صبة اإىل تعاطي اجلمهورين مع فكرة اختيار بديل للوحدة الكاملة )العالقة االإدارية ما 
البديل مثل  القطاع اخليار  ال�صفة مقابل 72% يف  االإقليمني(؛ فقد رف�ص 61% يف  بني 
الكونفدرالية، حتى لو كان ذلك بدياًل موؤقتًا بانتظار عودة الوحدة الكاملة. يف النظام 
الكونفدرايل الذي رف�صه الثلثان ت�صتمر حكومة هنية باإدارة �صوؤون قطاع غزة وحكومة 
فيا�ص ت�صتمر باإدارة �صوؤون ال�صفة الغربية فيما يكون الرئي�ص حممود عبا�ص رئي�صًا لل�صفة 

والقطاع معًا. يف املقابل اأيده 36% يف ال�صفة الغربية مقابل 26% يف قطاع غزة. 

لكن  الفل�صطينية  الوطنية  الهوية  يعزز  الذي  الفل�صطيني  للكيان  املتاحة  اخليارات  ت�صري 
اإىل  باالإ�صافة  واالقت�صادية  االجتماعية  االأو�صاع  بني  ما  التمايزات  االعتبار  بعني  اآخذا 

التحوالت التي اأحدثها االنق�صام الفل�صطيني.

اخليارات18: 
1( االإبقاء على الوحدة االندماجية التي تتمثل ب�صيطرة �صيا�صية واإدارية للمركز )العا�صمة( 
على بقية االأجزاء ووجود موازنات موحدة ونظام �رصيبي واحد وحتكم ال�صلطة ال�صيا�صية 

باأولويات التنمية وجهاتها، كما اأن االأمن العام من اخت�صا�ص ال�صلطة املركزية. 

امل�صتقبلية،  واالإدارية  ال�صيا�صية  العالقات  غزة:  وقطاع  الغربية  ال�صفة  ال�صقاقي،  خليل  كتاب.  يف  وردت  اخليارات  هذه   18
القد�ص: اجلمعية الفل�صطينية االأكادميية لل�صوؤون الدولية، 1994، �ص �ص 91- 116.  

http://www.pcpsr.org


[21] جهاد حرب[20] تغريات على النظام ال�ضيا�ضي واالإدارة العامة منذ  االنف�ضال

2( تبني نظام الالمركزية االإدارية التي تتمثل مبركزية �صيا�صية لكن ال مركزية اإدارية تكون 
املحلية،  واملوازنات  ال�رصيبي  النظام  جمال  يف  املحلية  لل�صلطات  وا�صعة  �صالحيات  فيه 
وحملية  مركزية  م�صرتكة  �صيطرة  وتوجد  والتعليم،  القانوين  للنظام  خمتلطة  و�صالحيات 
لقوى االأمن، فيما تتوىل ال�صلطة املركزية حتديد ال�صيا�صة االقت�صادية. وت�صتمد ال�صلطات 
املحلية ذات ال�صالحيات االإدارية الوا�صعة بقرار اإداري مركزي، ويف هذا النظام ال توجد 

�صلطات اإقليمية.

3( تبني النظام الفيدرايل الذي يتمثل بوجود ال مركزية �صيا�صية واإدارية وتختلف كل من 
النظام  اأن  اقت�صادية ونظام �رصائبي وموازنات خمتلفة، كما  �صيا�صات  بانتهاج  "االأقاليم" 
القانوين والتعليمي قد يكونا  خمتلفني، ووجود �صيطرة تامة لل�صلطات االإقليمية على قوى 
االأمن، كما اأن ال�صلطات االإقليمية ت�صتمد �صالحياتها ال�صيا�صية واالإدارية بقرار د�صتوري 
العالقات  �صوؤون  املركزية  احلكومة  تتوىل  واحدة  وطنية  �صخ�صية  وجود  مع  �صيا�صي، 

اخلارجية وتوقيع االتفاقيات والدفاع. 

4( اعتماد الوحدة الالمركزية التي تتمثل بوجود �صلطة �صيا�صية مركزية وال مركزية اإدارية. 
اإن هذا االقرتاح يقت�صي وجود �صلطتني اإقليميتني اإداريتني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة 
)يتم اإن�صاءها بقرار اإداري من ال�صلطة املركزية وميكن تو�صيع اأو تقلي�ص �صالحياتها( تتوىل 
اإقليم يتمتع بدرجة  تن�صيق خطط وجهود ال�صلطات املحلية يف كل اإقليم، حيث اأن كل 
من التجان�ص االقت�صادي واالإداري الداخلي ميكن معها اعتباره وحدة م�صتقلة قادرة على 
بلورة خططها التنموية املنفردة يف ظل ال�صيا�صات االقت�صادية العامة التي ت�صعها ال�صلطة 

املركزية.

تتوىل ال�صلطة املركزية، يف هذا النظام، اتخاذ القرارات الرئي�صية وتبني �صيا�صات اقت�صادية 
واحدة فيما تتوىل ال�صلطات االإقليمية واملحلية تبني نظام �رصيبي حملي ووجود موازنات 
حملية م�صتقلة وخمتلفة، ووجود عنا�رص م�صرتكة يف النظام القانوين والتعليمي على م�صتوى 
الدولة واأخرى حملية، تت�صارك كل من ال�صلطات املركزية واالإقليمية واملحلية يف ال�صيطرة 
على قوى االأمن وفق قواعد حمددة مما يخفف من قب�صة ال�صلطة املركزية على االأجهزة 

االأمنية وي�صاهم يف تعزيز مهنيتها. 

 

ملحق رقم )1( جدول �ضالحيات رئي�ص ال�ضلطة الفل�ضطينية 
يف القانون االأ�ضا�ضي والقوانني التي �ضدرت بعد تعديله عام 2003

امل�ضدرال�ضالحيةاملو�ضوع

�ضالحيات الرئي�ص يف القانون االأ�ضا�ضي

القانون االأ�صا�صي )املادة 39(رئي�ص ال�صلطة الوطنية هو القائد االأعلى للقوات الفل�صطينية.1(االأمن

2( اختيار رئي�ص 
احلكومة واإقالته

يختار رئي�ص ال�صلطة الوطنية رئي�ص الوزراء ويكلفه بت�صكيل حكومته 
وله اأن يقيله اأو يقبل ا�صتقالته، وله اأن يطلب منه دعوة جمل�ص الوزراء 

لالنعقاد.
القانون االأ�صا�صي )املادة 45(

3( اإحالة رئي�ص 
احلكومة اإىل التحقيق

لرئي�ص ال�صلطة الوطنية احلق يف اإحالة رئي�ص الوزراء اإىل التحقيق فيما 
قد ين�صب اإليه من جرائم اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته اأو ب�صببها وذلك 

وفقا الأحكام القانون.
القانون االأ�صا�صي )املادة 75(

4( الدعوة الجتماع 
جمل�ص الوزراء

يختار رئي�ص ال�صلطة الوطنية رئي�ص الوزراء ويكلفه بت�صكيل حكومته 
وله اأن يقيله اأو يقبل ا�صتقالته، وله اأن يطلب منه دعوة جمل�ص الوزراء 

لالنعقاد.
القانون االأ�صا�صي )املادة 45(

5( تعيني حمافظ �صلطة 
النقد

يعني حمافظ �صلطة النقد بقرار من رئي�ص ال�صلطة الوطنية وي�صادق على 
القانون االأ�صا�صي )املادة 93(تعيينه من قبل املجل�ص الت�رصيعي الفل�صطيني.

يعني املحافظ بقرار من رئي�ص ال�صلطة الوطنية وي�صادق على تعيينه من 
قبل املجل�ص الت�رصيعي الفل�صطيني.

قانون رقم )18( ل�صنة 2004 
بتعديل بع�ص اأحكام القانون 

 رقم )2( ل�صنة 1997
ب�صاأن �صلطة النقد الفل�صطينية

يعني النائب العام بقرار من رئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية بناًء على 6( النائب العام
تن�صيب من املجل�ص االأعلى للق�صاء.

القانون االأ�صا�صي )املادة 
)107

7( تعيني رئي�ص ديوان 
الرقابة املالية واالإدارية

ال�صلطة  رئي�ص  من  بقرار  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  رئي�ص  يعني 
القانون االأ�صا�صي )املادة 96(الوطنية الفل�صطينية ومب�صادقة املجل�ص الت�رصيعي الفل�صطيني

على  بناء  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  من  بقرار  الديوان  رئي�ص  يعني   -
باالأغلبية  تعيينه  على  امل�صادقة  وبعد  الوزراء  جمل�ص  من  تن�صيب 

املطلقة للمجل�ص الت�رصيعي.

قانون ديوان الرقابة املالية 
واالإدارية رقم 15 ل�صنة 

2004 )املادة 4(

8(اإ�صدار القوانني، 
ورد القوانني "الفيتو"

املجل�ص  من  اإقرارها  بعد  القـوانني  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  ي�صدر   -
اإليه،  اإحالتها  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  الفل�صطيني  الت�رصيعي 
وله اأن يعيدها اإىل املجل�ص خالل ذات االأجل م�صفوعة مبالحظاته 
اجلريدة  يف  فوراً  وتن�رص  م�صدرة  اعتربت  واإال  اعرتا�صه  واأ�صباب 

الر�صمية.
- اإذا رد رئي�ص ال�صلطة الوطنية م�رصوع القانون اإىل املجل�ص الت�رصيعي 
وفقًا لالأجل وال�رصوط الواردة يف الفقرة ال�صابقة تعاد مناق�صته ثانية 
اأعترب  اأع�صائه  ثلثي  باأغلبية  ثانية  اأقره  فاإذا  الت�رصيعي،  املجل�ص  يف 

قانونًا وين�رص فوراً يف اجلريدة الر�صمية.

القانون االأ�صا�صي )املادة 41(
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لرئي�ص ال�صلطة الوطنية حق العفو اخلا�ص عن العقوبة اأو تخفي�صها، 9( حق العفو اخلا�ص
القانون االأ�صا�صي )املادة 42(واأما العفو العام اأو العفو عن اجلرمية فال يكون اإال بقانون.

اأعماله وعن 10( امل�صاءلة الوطنية عن  ال�صلطة  اأمام رئي�ص  الوزراء م�صوؤول  رئي�ص 
القانون االأ�صا�صي )املادة 74(اأعمال حكومته.

11(ال�صيا�صة اخلارجية

الدول  لدى  الوطنية  ال�صلطة  ممثلي  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  يعني   -
واملنظمات الدولية والهيئات االأجنبية وينهى مهامهم، كما يعتمد 

ممثلي هذه اجلهات لدى ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.

القانون االأ�صا�صي )املادة 40(

- يكون التعيني: اأ. ال�صفري وت�صميته ونقله واإعادته للمقر بقرار من 
الرئي�ص بناًء على تن�صيب من الوزير.

قانون ال�صلك الدبلوما�صي رقم 
)13( ل�صنة 2005 )املادة 7(

- يتم ا�صتحداث البعثات الفل�صطينية اأو اإغالقها بقرار من الرئي�ص بناًء 
على تن�صيب من الوزير.

قانون ال�صلك الدبلوما�صي رقم 
)13( ل�صنة 2005 )املادة 2(

12( اإعالن حالة 
الطوارئ

يعلن رئي�ص ال�صلطة الوطنية حالة الطوارئ مبر�صوم ملدة ثالثني يوما، 
ويجوز متديدها ملدة ثالثني يوما اأخرى بعد موافقة املجل�ص الت�رصيعي 

باأغلبية ثلثي اأع�صائه. 

القانون االأ�صا�صي )املادة 
.)110

13( الت�صديق على 
حكم االإعدام

ال ينفذ حكم االعدام ال�صادر من اأية حمكمة اإال بعد الت�صديق عليه من 
رئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.

القانون االأ�صا�صي )املادة 
.)109

14( اإ�صدار املرا�صيم 
والقرارات

ال يخول القانون االأ�صا�صي رئي�ص ال�صلطة اإ�صدار اأية مرا�صيم با�صتثناء 
اإعالن حالة الطوارئ. لكنه ال مينع ذلك �رصاحة. 

- لرئي�ص ال�صلطة الوطنية يف حاالت ال�رصورة التي ال حتتمل التاأخري 
قوة  لها  قرارات  اإ�صدار  الت�رصيعي،  املجل�ص  انعقاد  اأدوار  غري  يف 
جل�صة  اأول  يف  الت�رصيعي  املجل�ص  على  عر�صها  ويجب  القانون، 
قوة  من  لها  كان  ما  زال  واإال  القرارات  هذه  �صدور  بعد  يعقدها 
القانون، اأما اإذا عر�صت على املجل�ص الت�رصيعي على النحو ال�صابق 

ومل يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون. 

القانون االأ�صا�صي )املادة 43(.

تلك  يف  الرئي�ص  �صالحيات  يح�رص  االأ�صا�صي  القانون  لكن   -
ال�صلطة  رئي�ص  "ميار�ص  االأ�صا�صي:  القانون  يف  عليها  املن�صو�ص 
الوطنية �صلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه املبني يف هذا القانون"

القانون االأ�صا�صي )املادة 38(

قوانني �ضدرت بعد تعديل 2003 جتيز للرئي�ص اإ�ضدار مرا�ضيم وقرارات

15( تعيني موظفي 
الفئة  العليا يف القطاع 

العام 

يعني الوكالء واملديرون العامون من موظفي الفئة العليا ) اأو ما يعادلها 
من خارج الدائرة احلكومية ( بقرار من رئي�ص ال�صلطة الوطنية وبناًء 

على تن�صيب من جمل�ص الوزراء.

قانون اخلدمة املدنية رقم 4 
ل�صنة 1998 وتعديالته عام 

2005 )املادة 17(

16( تعني قائد االأمن 
الوطني 

- يعني القائد العام بقرار من الرئي�ص. 
ل�صنة  له  التمديد  �صنوات، ويجوز  ملدة ثالث  العام  القائد  تعيني  يكون   -

واحدة فقط.

قانون اخلدمة لقوى االأمن رقم 
8 ل�صنة 2005 )املادة 8(

17( تعيني مدير 
املخابرات

- يعني رئي�ص املخابرات العامة بقرار من الرئي�ص.
- يكون تعيني رئي�ص املخابرات العامة ملدة ثالث �صنوات، ويجوز 

التمديد له ل�صنة واحدة فقط.

قانون اخلدمة لقوى االأمن رقم 
8 ل�صنة 2005 )املادة 14(

قانون املخابرات العامة رقم يعني رئي�ص املخابرات بقرار من الرئي�ص وبدرجة وزير.
17 ل�صنة 2005 )املادة4(

18( تعيني مدير عام 
االأمن الداخلي 

من  الرئي�ص،وبتن�صيب  من  بقرار  الداخلي  االأمن  عام  مدير  يعني    -
جمل�ص الوزراء.

- يكون تعيني مدير عام االأمن الداخلي ملدة ثالث �صنوات، ويجوز 
التمديد له ل�صنة واحدة فقط.

قانون اخلدمة لقوى االأمن رقم 
8 ل�صنة 2005 )املادة 11(

19( تعيني مدير �صوؤون 
ال�صباط لقوى االأمن

تن�صاأ مبقت�صى اأحكام هذا القانون اإدارة ت�صمى �صوؤون ال�صباط لقوى 
االأمن، ويعني مديرها بقرار من الرئي�ص

قانون اخلدمة لقوى االأمن رقم 
8 ل�صنة 2005 )املادة 16(

20( تعيني رئي�ص هيئة 
مكافحة الف�صاد

يعني رئي�ص الهيئة بقرار من رئي�ص ال�صلطة الوطنية، بناء على تن�صيب 
من جمل�ص الوزراء.

قانون هيئة مكافحة الف�صاد  1 
ل�صنة 2005 )املادة 3(

21( تعيني رئي�ص هيئة 
التاأمني واملعا�صات

رئي�ص  ي�صدر  القانون  هذا  من   )39( املادة  باأحكام  االإخالل  دون 
بناًء على  الهيئة  اإدارة  اأع�صاء جمل�ص  بتعيني   مر�صومًا  الوطنية  ال�صلطة 
ونائبه،  املجل�ص  رئي�ص  املر�صوم  ويحدد  الوزراء  جمل�ص  من  تن�صيب 

ويراعى يف اختيارهما القدرة على العمل وتطويره وتنظيمه

قانون التقاعد العام رقم 7 
ل�صنة 2005 )املادة 43(

22( تعيني جلنة 
االنتخابات املركزية

رئا�صي.  مبر�صوم  االنتخابات  جلنة  اأع�صاء  تعيني  يتم   -   
االأع�صاء  بني  من  االنتخابات  جلنة  عام  واأمني  رئي�ص  تعيني  يتم   -

الت�صع من قبل الرئي�ص ويف ذات املر�صوم الرئا�صي.

قانون رقم )9( ل�صنة 2005 
ب�صاأن االنتخابات )املادة 19(

23( تعيني الق�صاة 
وترقيتهم

الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  من  بقرار  الق�صائية  الوظائف  �صغل  يكون 
ملا  وفقا  االأعلى  الق�صاء  جمل�ص  من  تن�صيب  على  بناء  الفل�صطينية 
يلي:- اأ- بطريق التعيني ابتداء. ب- الرتقية على اأ�صا�ص االأقدمية مع 
مراعاة الكفاءة.ج- التعيني من النيابة العامة.د- اال�صتعارة من الدول 

ال�صقيقة.

قانون ال�صلطة الق�صائية رقم 1 
ل�صنة 2002 )املادة 18(

24( امل�صادقة على 
عزل الق�صاة

اأو تنزيل درجته اإال  اأو اال�صتغناء عن خدماته  ال يجوز عزل القا�صي 
بقرار من جمل�ص الق�صاء االأعلى وم�صادقة رئي�ص ال�صلطة الوطنية 

قانون بقرار تعديل ال�صلطة 
الق�صائية 2006 )املادة 3(

25( تعيني رئي�ص دائرة 
التفتي�ص على الق�صاة

تن�صاأ دائرة للتفتي�ص على الق�صاة تلحق مبجل�ص الق�صاء االأعلى وتكون 
الوطنية،  ال�صلطة  يعينه رئي�ص  العليا  برئا�صة قا�ص من ق�صاة املحكمة 
وعدد كاف من ق�صاة حماكم اال�صتئناف يتم تعيينهم بقرار من جمل�ص 

الق�صاء االأعلى.

قانون بقرار تعديل ال�صلطة 
الق�صائية 2006 )املادة 7(

26( امل�صادقة على 
اللوائح ال�صادرة عن 
جمل�ص الق�صاء االأعلى

ي�صع جمل�ص الق�صاء االأعلى اللوائح الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون 
اجلريدة  يف  وتن�رص  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  عليها  ي�صادق  والتي 

الر�صمية.

قانون بقرار تعديل ال�صلطة 
الق�صائية 2006 )املادة 21(

27( تعيني رئي�ص 
وق�صاة املحكمة 

الد�صتورية

- يتم الت�صكيل االأول للمحكمة بتعيني الرئي�ص والق�صاة مبا�رصة بقرار 
الق�صاء  بالت�صاور مع جمل�ص  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  من 

االأعلى ووزير العدل.
- يعني رئي�ص وق�صاة املحكمة بقرار من رئي�ص ال�صلطة الوطنية بعد 

تن�صيب من اجلمعية العامة للمحكمة باأكرثية الثلثني على االأقل.

قانون املحكمة الد�صتورية 
العليا ل�صنة 2006 )املادة 5(
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�صالحيات و�صعها الرئي�ص لنف�صه

28( اإ�صدار مرا�صيم مل 
ين�ص عليها قانون

مر�صوم رئا�صي ب�صاأن اإعادة ت�صكيل جمل�ص االأمن القومي.	-
مر�صوم رئا�صي رقم ) ( 

ل�صنة 2005 ال�صادر يف 
2005/9/5

مر�صوم رئا�صي با�صتغالل مقالع الرمال.	-
مر�صوم رئا�صي رقم 12 

ل�صنة 2005 ال�صادر 
يف2005/5/30

مر�صوم رئا�صي رقم )6( مر�صوم رئا�صي بت�صكيل جلنة املفاو�صات	-
ل�صنة 2005 ال�صادر يف 

2005/3/5

1)يتم  املادة  الفل�صطيني  االأيتام  جمل�ص  بت�صكيل  رئا�صي  مر�صوم    -
وتنميتها  االأيتام  اأموال  الإدارة  الفل�صطيني،  االأيتام  جمل�ص  ت�صكيل 
املجل�ص  عن  االأيتام  اأموال  واإدارة  تنمية  قانون  �صدور  )حلني 

الت�رصيعي الفل�صطيني(. 

مر�صوم رئا�صي رقم )7( 
ل�صنة 2005 ال�صادر 

يف2005/3/10

واملوؤ�ص�صات  والهيئات  الوزارات  يف  التعيني  مبعايري  رئا�صي  مر�صوم 
احلكومية.

مر�صوم رئا�صي رقم )8( 
ل�صنة 2005 ال�صادر 

يف2005/3/10

واملدن  حلم  بيت  بلدية  جمل�ص  اأع�صاء  باعتماد  رئا�صي  مر�صوم    -
امل�صابهة لها )فيما بعد مت تعديل قانون انتخابات املجال�ص املحلية 
الهيئات  امل�صيحية يف  للكوتا  مر�صوم  اإ�صدار  الرئي�ص  بحق  بالن�ص 

املحلية بتاريخ 2005/8/29 (.

مر�صوم رئا�صي رقم )9( 
ل�صنة 2005 ال�صادر يف 

.2005/3/10

-  مر�صوم رئا�صي بعدد اأع�صاء املجل�ص البلدي لبلدية بيت حلم واملدن 
امل�صابهة لها

مر�صوم رئا�صي رقم )10( 
ل�صنة 2005 ال�صادر يف 

2005/3/22

29( حتديد مهام اأع�صاء 
يحدد الرئي�ص املهام اخلا�صة باأع�صاء جمل�ص االأمن القوميجمل�ص االأمن القومي

مر�صوم رئا�صي رقم ) ( ل�صنة 
2005 ب�صاأن اإعادة ت�صكيل 
جمل�ص االأمن القومي ال�صادر 

يف 2005/9/25 )املادة 3(

قوانني �صدرت قبل تعديل القانون االأ�صا�صي عام 2003

30( امل�صادقة على 
تاأ�صي�ص جمل�ص البحث 

العلمي  

تاأ�صي�ص  يتم  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  من  وبقرار  الوزير  من  بتن�صيب 
جمل�ص للبحث العلمي ي�صاعد الوزارة يف ر�صم �صيا�صتها بهذا ال�صاأن.

قانون رقم )11( ل�صنة 1998 
ب�صاأن التعليم العايل )املادة 

)22

31( تعيني مدير االإدارة 
العامة للم�صادر الطبيعية

للم�صادر  العامة  )االإدارة  ت�صمى  اإدارة  ال�صناعة  وزارة  يف  تن�صاأ 
بقرار  تعيينه  يجري  عام  مدير  ويديرها  ال�صناعة  تتبع وزير  الطبيعية( 
من رئي�ص ال�صلطة الوطنية وي�صاعده عدد اآخر من العاملني. وتخت�ص 

باملهام وال�صالحيات املبينة يف هذا القانون

 قانون رقم )1( ل�صنة 1999م
ب�صاأن امل�صادر الطبيعية )املادة 

)2

32( تعيني مدير عام 
مديرية االأحوال املدنية

يراأ�ص املديرية مدير عام يعني بقرار من رئي�ص ال�صلطة الوطنية بناًء على 
تن�صيب من جمل�ص الوزراء ويتوىل املدير العام االإ�رصاف العام ومتابعة 
اأعمال املديرية وموظفيها والدوائر التابعة لها يف حدود اخت�صا�صاته 

ومبا ال يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون

 قانون رقم )2( ل�صنة 1999م
ب�صاأن االأحوال املدنية )املادة 

)3

33( تعيني رئي�ص 
اجلهاز املركزي 

لالإح�صاء

يعني  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  من  وبقرار  الوزراء  جمل�ص  من  بتن�صيب 
رئي�ص للجهاز يتم اختياره من ذوي الكفاءة واخلربة

 قانـــون االإح�صاءات العامة
رقم )4( ل�صنة 2000 )املادة 

)6

34( تعيني مدير عام 
موؤ�ص�صة املوا�صفات 

واملقايي�ص

بناًء على  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  بقرار من  للموؤ�ص�صة  يعني مدير عام 
تن�صيب رئي�ص املوؤ�ص�صة

قانون املوا�صفات واملقايي�ص 
الفل�صطينية رقم )6( ل�صنة 

2000 )املادة 12(

35( رئا�صة جمل�ص املياه 
الوطني

 ي�صكل جمل�ص مياه وطني على النحو التايل:
1- رئي�ص ال�صلطة الوطنية رئي�صًا

قانون املياه رقم )3( ل�صنة 
2002 )املادة 8(

36( تعيني رئي�ص �صلطة 
املياه

جمل�ص  من  تن�صيب  على  بناًء  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  من  بقرار  يعني 
املياه الوطني رئي�ص لل�صلطة ونائب له من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص 
لكل  الوظيفية  الدرجة  القرار  يف  ويحدد  املجال  هذا  يف  والكفاءة 

منهما.

قانون املياه رقم )3( ل�صنة 
2002 )املادة 14(

37( تعيني رئي�ص �صلطة 
الطاقة

امل�صتقلة  االعتبارية  بال�صخ�صية  تتمتع  فل�صطينية  طاقة  �صلطة  تن�صاأ 
وتكون لها ميزانيتها اخلا�صة وتتبع رئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 

ويكون لها رئي�صًا يعني بقرار من رئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.

 قانون رقم )12( ل�صنة 1995
ب�صاأن اإن�صاء �صلطة الطاقة 

الفل�صطينية )املادة 2(

ملحق رقم )2(: راأي اجلمهور يف ال�ضفة والقطاع مب�ضتقبل االنق�ضام وتوقعاتهم من الطرف االآخر19
قطاع غزة%ال�ضفة الغربية%املجموع% 

بعد ف�صل اجلولة االأخرية من حوار امل�صاحلة بني فتح وحما�ص والتي جرت يف دم�صق، ما هي توقعاتك مل�صتقبل ال�صفة والقطاع؟
18.36.311.6( �صتعود الوحدة بينهما يف وقت قريب

249.150.347.3( �صتعود الوحدة بينهما ولكنها حتتاج اىل فرتة زمنية طويلة
338.939.338.2( لن تعود الوحدة و�صين�صاأ كيانني منف�صلني يف ال�صفة وغزة

43.64.12.9( ال راأي/ ال اأعرف
قطاع غزة%ال�ضفة الغربية%املجموع% 

بانتظار عودة الوحدة بني ال�صفة وغزة هل توؤيد اأم تعار�ص قيام اأ�صكال اأخرى من العالقة بني جناحي الكيان الفل�صطيني كالكونفدرالية مثال بحيث تبقى 
حكومة ا�صماعيل هنية تدير �صوؤون قطاع غزة وحكومة فيا�ص تدير �صوؤون ال�صفة الغربية فيما يكون الرئي�ص عبا�ص رئي�صًا لل�صفة وغزة مع بانتظار عودة 
الوحدة بني ال�صفة وغزة هل توؤيد اأم تعار�ص قيام اأ�صكال اأخرى من العالقة بني جناحي الكيان الفل�صطيني كالكونفدرالية مثال بحيث تبقى حكومة 

ا�صماعيل هنية تدير �صوؤون قطاع غزة وحكومة فيا�ص تدير �صوؤون ال�صفة الغربية فيما يكون الرئي�ص عبا�ص رئي�صًا لل�صفة وغزة معًا؟
13.94.53.1( بالتاأكيد اأوؤيد

228.331.523.1( اأوؤيد 
347.243.253.7( اأعار�ص

417.817.817.8( بالتاأكيد اأعار�ص 
52.83.12.3( ال راأي/ ال اأعرف

قطاع غزة%ال�ضفة الغربية%املجموع% 
هل توؤيد اأم تعار�ص يف هذه احلالة اإجراء انتخابات منف�صلة واحدة لل�صفة جتريها حكومة فيا�ص وواحدة لقطاع غزة جتريها حكومة هنية النتخاب 

جمل�ص ت�رصيعي واحد ورئي�ص واحد للمنطقتني؟
12.61.93.8( بالتاأكيد اأوؤيد

219.121.714.9( اأوؤيد 
357.054.161.6( اأعار�ص
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تغريات على النظام ال�ضيا�ضي واالإدارة العامة منذ  االنف�ضال[26]

قطاع غزة%ال�ضفة الغربية%املجموع% 
419.120.317.1( بالتاأكيد اأعار�ص 

52.22.02.7( ال راأي/ ال اأعرف
قطاع غزة%ال�ضفة الغربية%املجموع% 

هل تعتقد اأن �صكان قطاع غزة �صيوؤيدون اأم �صيعار�صون اإجراء انتخابات منف�صلة كهذه؟
12.12.22.0( بالتاأكيد �صيوؤيدون

221.321.820.6( �صيوؤيدون 
356.652.463.4( �صيعار�صون

410.110.010.1( بالتاأكيد �صيعار�صون 
59.913.63.9( ال راأي/ ال اأعرف

قطاع غزة%ال�صفة الغربية%املجموع% 
وماذا عن �صكان ال�صفة الغربية هل تعتقد اأنهم �صياأيدون اأم �صيعار�صون اإجراء انتخابات منف�صلة يف ال�صفة والقطاع؟

13.33.03.7( بالتاأكيد �صيوؤيدون
223.525.819.7( �صيوؤيدون 

352.449.756.8( �صيعار�صون
414.114.314.0( بالتاأكيد �صيعار�صون 

56.77.35.7( ال راأي/ ال اأعرف
قطاع غزة%ال�صفة الغربية%املجموع% 


