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تعر�ض النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �إثر ال�رصاع الدامي يف قطاع غزة منت�صف �شهر
حزيران(يونيو) � 2007إىل هزة عميقة .انق�سمت امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية "احلكومة
واملجل�س الت�رشيعي وال�سلطة الق�ضائية" يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وبدا
من�صب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية هو اجل�سم الوحيد املوحد يف النظام ال�سيا�سي لكن
قدرته على ال�سيطرة وتنفيذ قراراته يف قطاع غزة غري ممكنة.
عانى النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني من �إ�شكاليات متعددة يف مو�ضوع العالقة بني ال�سلطات
الثالثة ب�شكل عام ،وبني طريف ال�سلطة التنفيذية (الرئي�س ورئي�س الوزراء) ب�شكل خا�ص.
تتمثل هذه الإ�شكاليات يف تداخل بع�ض ال�صالحيات واالخت�صا�صات �أو عدم و�ضوح
�آليات �أو �إجراءات العالقة فيما بينها.
اتخذت كل من احلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خالل ال�سنوات الأربعة املا�ضية
منذ �سيطرة حركة حما�س بالقوة امل�سلحة على قطاع غزة منت�صف عام  2007جمموعة
من الإجراءات عمقت االنق�سام؛ بع�ضها نتج ب�سبب �رضورات �إدارة ال�ش�أن العام يف كل
من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
تهدف هذه الورقة اىل و�ضع ت�صورات وخيارات �أمام امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لتخفيف
التوجه نحو تعميق االنق�سام وحلل الإ�شكاليات الناجمة عن اخلطوات املتخذة خالل
فرتة االنق�سام .اعتمدت الورقة على املعلومات املتوفرة خالل الفرتة املمتدة من منت�صف
العام �( 2007أي بعد �أحداث حزيران (يونيو)) حتى منت�صف العام .2010
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�أوال :القوانني ال�صادرة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة

اخليارات

�صدر يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة جمموعة من الت�رشيعات؛ �سواء كانت قرارات
بقوانني �صادرة عن الرئي�س الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية� ،أو قوانني �صادرة عن "املجل�س
الت�رشيعي" يف قطاع غزة.

�أوال :من الناحية االجرائية )1( :االتفاق على مراجعة املجل�س الت�رشيعي احلايل لكافة
القوانني بقرارات والقوانني التي �صدرت خالل فرتة االنق�سام� 1.أو ( )2االتفاق على
�إبقاء العمل بهذه القوانني ح�سب الوالية اجلغرفية لكل حكومة �إىل حني انتخاب جمل�س
ت�رشيعي جديد على �أن يراجع املجل�س اجلديد املنتخب القوانني بقرارات التي �صدرت
يف ال�ضفة الغربية والقوانني التي �صدرت يف قطاع غزة.

�أ�صدر الرئي�س حممود عبا�س يف الفرتة بني حزيران (يونيو)  2007و�أيار (مايو) 2010
حوايل  38قرارا بقانون م�ستندا على �أحكام املادة  43من القانون الأ�سا�سي .جزء
من هذه "القوانني" �أحدث مراكزا �أو �أج�ساما جديدة ترتب عليها حقوق وتبعات مالية
ك�إن�شاء م�ؤ�س�سات "املجل�س الأعلى للطفولة ،وم�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني ال�صحي" �أو
تعديل قوانني �سارية مثل "قانون تنظيم املوازنة" وا�ستحداث من�صب "املحا�سب العام"،
و�أخرى �إقرار اتفاقيات "كم�رشوع الربط الكهربائي بني جمهورية م�رص العربية وقطاع
غزة" ،وجزء �آخر ا�ستنفذ كاعتماد املوازنة العامة لل�سنوات  2007و 2008و2009
و ،2010وامل�صادقة على تعيني رئي�س ديوان املوظفني العام.

وثانيا :من ناحية امل�ضمون :وفقا لأحكام املادة  43من القانون الأ�سا�سي ف�إن املجل�س
الت�رشيعي يقرر �أحد �أمرين وفقا للن�ص الد�ستوري وهما القبول بالقرارات بقوانني �أو
رف�ضها .ويف احلالة الأخرية ف�إنه يرتتب على امل�رشع النظر اىل ما �أن�ش�أته القوانني بقرارات
من حقوق للأفراد "املوظفني واملوردين واملواطنني" ومن التزامات على امل�ؤ�س�سة
الفل�سطينية .ميكن تق�سيم القوانني (ال�صادرة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) �إىل �أربعة
�أنواع )1( :قوانني تن�سجم مع عملية اال�صالح املطلوبة وتفيد تطوير عمل امل�ؤ�س�سة
الفل�سطينية وت�سهل عملية االندماج وتعزز الرقابة .على �سبيل املثال قانون بقرار تعديل
قانون تنظيم املوازنة وال�ش�ؤون املالية با�ستحداث من�صب املحا�سب العام ،وقانون اجلريدة
الر�سمية وقانون الأحوال املدنية .و( )2قوانني مت تنفيذها وا�ستنفذت كقوانني �إقرار
املوازنة العامة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وقانون امل�صادقة على تعيني رئي�س ديوان
املوظفني يف ال�ضفة الغربية .و( )3قوانني ال يحدث �إلغاءها �أي �أثر؛ على �سبيل املثال
قانون بقرار املتعلق باالنتخابات ل�سنة  2007يف ال�ضفة الغربية وقانون الزكاة يف قطاع
غزة ،فالأول الغا�ؤه يبقي عمل جلنة االنتخابات املركزية م�ستمرا وفقا لقانون االنتخابات
يجر تطبيقه �أو ا�ستحداث م�ؤ�س�سة الزكاة وهذا ينطبق على كل
ل�سنة  2005والثاين مل ِ
من قانون جترمي التنازل عن القد�س وحق العودة وقانون حماية املقاومة وقانون ر�سوم
اجلوازات .و( )4قوانني ي�ؤثر �إلغاءها يف املراكز القانونية للأ�شخا�ص والقرارات ال�صادرة
عنها واملكت�سبات واالمتيازات املتحققة كقانون بقرار تعديل قانون التقاعد وقانون بقرار
اخلا�ص بالت�أمني وامل�صادقة على الهيكل التنظيمي وجدول ت�شكيالت الوظائف لديوان
الرقابة املالية والإدارية هذا يف ال�ضفة الغربية وقانون الق�ضاء الع�سكري يف قطاع غزة
ومعدل الأحوال ال�شخ�صية.

 )1القرارات بقوانني

 )2القوانني املقرة يف املجل�س الت�رشيعي غزة:
ا�ستندت احلكومة يف قطاع غزة يف ن�رش القوانني �إىل �أحكام املادة  1/41من القانون
م�صدراً بانق�ضاء  30يوم ًا من تاريخ الإحالة �إىل رئي�س ال�سلطة
الأ�سا�سي التي تعترب القانون َ
ويتم ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية .لكن تطبيق هذه القوانني يبقى منح�رصا يف قطاع غزة.
�أقر "املجل�س الت�رشيعي" ع�رشة قوانني �صدرت يف اجلريدة الر�سمية "الوقائع الفل�سطينية"
ال�صادرة يف قطاع غزة العددين  73و 74هي )1 :قانون حق العودة )2 .قانون حترمي
وجترمي التنازل عن القد�س )3 .قانون معدل لقانون الأحوال املدنية رقم ( )2ل�سنة .1999
 )4قانون الق�ضاء الع�سكري )5 .قانون حماية املقاومة )6 .قانون ر�سوم اجلوازات)7 .
قانون اجلريدة الر�سمية )8 .قانون الزكاة )9 .قانون معدل الأحوال ال�شخ�صية)10 .
معدل قانون العقوبات ل�سنة  .1936بالإ�ضافة �إىل �إقرار موازنة .2010
�إن �إ�صدار هذه القوانني �سواء يف ال�ضفة الغربية �أم يف قطاع غزة ينح�رص تطبيقها فقط يف
املنطقة اجلغرافية التي ت�سيطر عليها ال�سلطة التي �أ�صدرت القانون ما من �ش�أنه �أن يعزز بل
يزيد من تعقيد ثنائية النظام القانوين يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املوجود �أ�صال ب�سبب
تعاقب ال�سلطات احلاكمة على فل�سطني.

1

تن�ص املادة  43من القانون الأ�سا�سي املعدل على �أنه " لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف حاالت ال�رضورة التي ال حتتمل الت�أخري يف
غري �أدوار انعقاد املجل�س الت�رشيعي� ،إ�صدار قرارات لها قوة القانون ،ويجب عر�ضها على املجل�س الت�رشيعي يف �أول جل�سة
يعقدها بعد �صدور هذه القرارات و�إال زال ما كان لها من قوة القانون� ،أما �إذا عر�ضت على املجل�س الت�رشيعي على النحو
ال�سابق 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�ضفة الغربية وقطاع غزة عددا من الإجراءات يف جمال
اخلدمة املدنية� ،سواء قطع رواتب املوظفني وتوظيف جدد بطريقة� ،إحالل ،تهمي�ش
وا�ستبدال املئات من املوظفني الآخرين يف الوظيفة املدنية ،ما �أدت �إىل "جتاوز" قانون
اخلدمة املدنية .لكن بع�ض الإجراءات جاءت تلبية ال�ستمرار كل من احلكومتني يف تقدمي
خدماتها يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
يبلغ عدد املوظفني يف ال�سلطة الوطنية � 160ألف موظف (منهم � 64ألف موظف
ع�سكريا و� 96ألف موظف مدنيا) يف ال�ضفة وغزة 2.فيما تفيد درا�سة ن�رشها املجل�س
االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار "بكدار" ب�أن موظفي قطاع غزة حوايل � 77ألف
موظف ينق�سمون �إىل  31350موظفا ع�سكريا ،و 45650موظفا مدنيا.3

 )1التعيينات
�أ�صدرت احلكومة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية القرار رقم  3ل�سنة  2007ال�صادر يف
 2007/6/20والقا�ضي بانتظام العمل لكافة موظفي اخلدمة املدنية والقيام ب�أعمالهم
وفقا لقرارات وتعليمات الوزراء ،وتبعه كذلك القرار رقم  4ل�سنة  2007الداعي لعدم
التعامل مع �أي من الإجراءات والقرارات ال�صادرة عن احلكومة ال�سابقة (احلكومة املقالة
يف قطاع غزة) �أو من ي�أمتر ب�أمرها ،و�أ�شار القرار اىل �أنه "يف حال تعر�ض املوظف ل�ضغوط
جدية من قبل اجلهات اخلارجة عن القانون ب�سبب التزامه بقرارات ال�رشعية ،وعدم
قدرة هذا املوظف على الذهاب �إىل مكان عمله ب�سبب خ�شيته على نف�سه� ،ستتعامل معه
الوزارة وك�أنه على ر�أ�س عمله قانون ًا ،ولن تكون هناك �أية �أ�رضار وظيفية �أو غريها تلحق
باملوظف ب�سبب ذلك" .خالل العام  2008عينت احلكومة يف ال�ضفة  2132موظفا
4
من بينهم  2075يف وزارة الرتبية والتعليم العايل.
يبلغ عدد موظفي القطاع العام التابع حلكومة غزة ،وفقا لت�رصيحات وكيل وزارة املالية
يف قطاع غزة ،حوايل � 35ألف موظف ما بني مدين وع�سكري ،5منهم حوايل � 17ألف
2

مقابلة مع مدير عام الرواتب يف وزارة املالية مبدينة رام اهلل �أجرها معه موقع الزيتونة الإخباري مت ن�رش املقابلة بتاريخ 2010 /3/22

3

�شبكة املنظمات الإن�سانية

4

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش
 1كانون ثاين (يناير) 31 -كانون �أول (دي�سمرب)  ،2008رام اهلل� ،2009 ،ص .111

5

موقع وزارة املالية غزة:

http://www.alzaitona.net/ar/news.php?go=fullnews&newsid=49198

www.ngosnews.net/images/statistics/18626567784985926aa2b1c.doc

http://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=1
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موظف ع�سكري ،وعينت احلكومة ما يقارب  3485وظيفة  800منها يف وزارة الرتبية
والتعليم و 500يف وزارة ال�صحة و 600يف وزارة الأوقاف .كما ي�ضاف �إليهم حوايل
 3450موظفا مت التعاقد معهم ،بنا ًء على قرار جمل�س الوزراء رقم  72ل�سنة ،2007
6
بعقود موازية يف فرتة �إ�رضاب املعلمني مع بداية العام الدرا�سي 2008/2007

 )2الرتقية يف الفئة العليا
جرى خالل الفرتة املمتدة ما بني منت�صف �شهر حزيران (يونيو)  2007وبداية �شهر
ت�رشين ثاين /نوفمرب � 2009إ�صدار قرارات رئا�سية برتقية حوايل  390موظفا �إىل الفئة
العليا ( مدير عام  )A1 – A4والفئة اخلا�صة (بدرجة وزير) ،وتعيني  38موظفا جديدا
يف نف�س الفئات .7فيما قامت حكومة قطاع غزة بتعيني ع�رشين موظفا يف الفئة العليا
8
وترقية � 5آخرين لنف�س الفئة.
ت�شكل هذه الرتقيات �إجراءا حكوميا لتمكن كل حكومة من تقدمي خدماتها وتطبيق
�سيا�ساتها كما جاء ل�سد الفراغ ل�شاغلي هذه الوظائف �أو جراء التو�سع يف جماالت العمل.
لكن الرتقيات والتعيينات يف الفئة العليا والفئة اخلا�صة خلق ج�سمني حكوميني مت�شابهني
يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

 )3ف�صل موظفني
قررت احلكومة يف ال�ضفة الغربية بتاريخ  2007/8/27ف�صل كل موظف ال يلتزم بال�رشعية
ح�سب الفئة التي ينتمي اليها املوظف ،على �إثر ذلك مت وقف �رصف رواتب ما يقارب
 23484موظفا ،منهم  17343يف غزه 6141 ،يف ال�ضفة 9.كما �أ�صدرت احلكومة
القرار رقم  20ل�سنة  2007بوقف كافة عقود العمل املعقودة بعد ،2005/12/31
و�ألغت كذلك مبوجب القرار رقم  4ل�سنة  2007قرارات تعيني القوة التنفيذية.
مددت احلكومة يف قطاع غزة مبوجب القرار  64ل�سنة � 2007رسيان عقود العمل
املربمة مبعرفة وزارة املالية مع املوظفني الذين مت التعاقد معهم يف فرتة احلكومة العا�رشة.
كما كلفت مبوجب القرار  72وزارة املالية بتنظيم عقود عمل موازية لعدد من املوظفني؛
6

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش	
 1كانون ثاين (يناير) 31 -كانون �أول (دي�سمرب) ،2007م�صدر �سابق� ،ص �ص .119-117

7

الوقائع الفل�سطينية الأعداد .83 -71

8

الوقائع الفل�سطينية الأعداد .73 -71

9
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�أوردت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان يف تقريرها ل�سنة � 2008أن الإ�رضاب الذي قام
به احتاد املعلمني كان احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرتبية والتعليم العايل
يف حكومة قطاع غزة ،و�أ�شار التقرير �إىل �أن حكومة غزة قد تعاقدت مع  3000معلم
ومعلمة و� 150سكرتريا للعمل يف املدار�س و� 300آذن و�آذنة وذلك لإف�شال الإ�رضاب.
10
ور�صدت الهيئة عددا من حاالت الإق�صاء الوظيفي.

امل�شكلة يف اتفاق مكة للنظر يف القرارات الإدارية املتعلقة بتعيني وترقية املوظفني يف الفئة
العليا ما يعرف بالتقا�سم احلزبي "فتح /حما�س"� .أو ( )2اعتماد الهيكليات املقرة من قبل
احلكومات املتعاقبة للوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية (حكومات قبل االنق�سام وحكومة
ال�ضفة بعد االنق�سام) وتفعيل تطبيق ال�شق املتعلق بقطاع غزة يف الهيكلية مع الأخذ بعني
االعتبار التقا�سم اجلغرايف "�ضفة/غزة"� .أو (� )3إعادة النظر يف فل�سفة الوظيفة العامة يف
فل�سطني ،وهذا قد ي�صلح على املدى البعيد ،ويتطلب تهيئة ظروف مواتية ال�ستيعاب
الأعداد الكبرية من املوظفني خارج اخلدمة املدنية �أو الوظيفة العامة.

يق�سم موظفو ال�سلطة املوجودون يف قطاع غزة ويتقا�ضون رواتبهم من حكومة ال�ضفة
الغربية �إىل فئتني :الأوىل موظفون يعملون مع حكومة قطاع غزة يبلغ عددهم حوايل
 17750موظفا �أي بن�سبة  %22.7من �إجمايل املوظفني يف الوظيفة العمومية يف
القطاع ،التي ميكن ح�رصها ب�صورة �أ�سا�سية يف وزارة الرتبية والتعليم بـ  12300موظفا،
ووزارة ال�صحة بـ  5000موظفا ،والوزارات الأخرى بـ 450موظفا .والثانية موظفون
ال يعملون يف �أماكن عملهم يبلغ عددهم نحو  43250موظفا.11

ثالثا :ترخي�ص اجلمعيات و�إغالقها

 )4دفع رواتب املوظفني

فيما تدفع حكومة حما�س رواتب حوايل  35الف موظف؛ � 17ألفا منهم ف�صلوا من
الوظيفة العامة من قبل احلكومة الفل�سطينية نتيجة اللتزامهم بالدوام بعد �أحداث حزيران
(يونيو) .2007

اخليارات:
ت�شري الأعداد املتوفرة للموظفني �سواء من ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة �إىل �أن حكومة غزة
مل تعني �أعدادا كبرية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية (فيما عدا امل�ؤ�س�سات الأمنية حيث مت تعيني
حوايل � 15ألفا) و�أن �أغلب املوظفني العاملني مع حكومة غزة هم من املف�صولني (قطعت
رواتبهم لعدم االلتزام بقرار حكومة ال�ضفة القا�ضي بعدم االلتزام بالدوام وهم حوايل 17
�ألف موظف) ما ي�شري �إىل عدم وجود م�شكلة كبرية يف ا�ستيعاب املوظفني املدنيني على
فاتورة الرواتب لل�سلطة الوطنية.
�أما الإ�شكالية الأ�سا�سية فتكمن يف الرتقيات و�شغل املنا�صب الإدارية العليا يف الوزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية بحيث مت تعزيز وجود ج�سمني �إداريني مت�شابهني يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .وتبدو احللول املمكنة يف هذا املجال كما يلي� )1( :إعادة تفعيل اللجنة

مار�ست كل من حكومة ال�ضفة الغربية وحكومة قطاع غزة جملة من الإجراءات بحق
امل�ؤ�س�سات الأهلية واجلمعيات اخلريية� .أ�صدر الرئي�س الفل�سطيني املر�سوم رقم  16ل�سنة
 ،2007ال�صادر بتاريخ  ،2007/6/20القا�ضي مبنح وزير الداخلية مراجعة تراخي�ص
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والهيئات ال�صادرة عن وزارة الداخلية �أو �أي جهة حكومية.
امتنعت وزارة الداخلية يف ال�ضفة الغربية عن منح ت�سجيل  136جمعية حتت الت�أ�سي�س
رغم مرور املدة القانونية ملنح الرتخي�ص ( 60يوما) ،فيما تقدمت  182جمعية بطلبات
ترخي�ص خالل العام  2009منحت  157جمعية منها تراخي�ص وبقي  25طلبا قيد
املتابعة ،كما تدخلت يف �أعمال �إدارة اجلمعيات حيث مت ت�شكيل جلان �إدارة م�ؤقتة لـ
 39جمعية؛ منها  28جمعية عام  ،2008و 11جمعية عام  .2009متت م�صادرة
ممتلكات  214م�ؤ�س�سة ومقر ملنظمات �أهلية ،وحل  104جمعيات مبوجب قرارات
�صادرة عن وزير الداخلية  69و 35جمعية خالل العامني  2008و 2009على التوايل.
�أما يف قطاع غزة فقد مت م�صادرة ممتلكات عدد من امل�ؤ�س�سات الأهلية ،وحل ثالثة هيئات
�إدارية جلمعيات خريية خالل العام  .2008كما بلغ عدد اجلمعيات التي مت حلها 211
جمعية( 171و 40جمعية ) يف العامني  2008و 2009على التوايل .فيما تقدمت
 152جمعية بطلب للت�سجيل ،متت املوافقة على  74منها ورف�ضت  65منها ومل يتم
12
الرد على  13طلبا.

اخليارات:
 )1اخليار الأول� :إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه قبل االنق�سام �أي الغاء كافة قرارات
حل و�إغالق امل�ؤ�س�سات واملنظمات الأهلية يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

 10الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش 1
كانون ثاين (يناير) 31 -كانون �أول (دي�سمرب) ،2007رام اهلل� ،2008 ،ص .119
� 11شبكة املنظمات الإن�سانية

www.ngosnews.net/images/statistics/18626567784985926aa2b1c.doc

� 12أنظر التقرير ال�سنوي للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان رقم  14ال�صفحات  .173 -163والتقرير رقم  15ال�صفحات .186 -180
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 )2اخليار الثاين� :إعادة النظر يف كافة قرارات حل اجلمعيات اخلريية واملنظمات الأهلية
يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بت�شكيل جلنة "م�شرتكة" لت�صنيف الأ�سباب
التي �أدت بال�سلطة احلاكمة يف كل منطقة حلل اجلمعية �أو املنظمة الأهلية .وميكن �أن متنح
�صالحيات:
• �إلغاء قرارات حل اجلمعيات اخلريية واملنظمات الأهلية التي �صنف �سبب حلها
ب�أنه �سيا�سي "حزبي" �أو غري قانوين "خارج نطاق ال�صالحية القانونية ملن قام بحل
املنظمة".
• �إعادة الأموال املنقولة وغري املنقولة للمنظمات التي مت �إلغاء قرار حلها.
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�رسيان هذا القرار .وكذلك القرار رقم  215ل�سنة  2009املتعلق بتكليف ماجد �أبو
رم�ضان رئي�سا للجنة.
�أ�صدر الرئي�س حممود عبا�س قانون بقرار بتاريخ  2008/12/1ب�ش�أن تعديل قانون
الهيئات املحلية رقم  1ل�سنة  1997مينح جمل�س الوزراء �صالحية حل املجل�س املحلي
ب�سبب انتهاء مدة دورة املجل�س .كما مينح القرار بقانون وزير احلكم املحلي �صالحية
تعيني جلنة تقوم مبهام املجل�س املحلي ،و�صالحية �إقالة رئي�س املجل�س املحلي من رئا�سة
جمل�س الهيئة.

اخليارات:

• �إعادة املمتلكات امل�صادرة للجمعيات واملنظمات الأهلية التي متت م�صادرة
ممتلكاتها والتعوي�ض عنها.

 )1الإبقاء على التغيريات التي جرت على هيئات املجال�س املحلية ما بعد �أحداث
االنق�سام يف حزيران (يونيو) � 2007إىل حني االتفاق على �إجراء االنتخابات املحلية.

• عقد اجتماع للجمعية العامة التي مت ت�شكيل جلان �إدارة م�ؤقته لإجراء انتخابات
نظامية ملجل�س �إدارتها.

 )2احرتام الإرادة ال�شعبية من خالل �إلغاء كافة قرارات التعيني �أو احلل التي جرت بعد
منت�صف حزيران (يونيو)  2007يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

رابعا :حل جمال�س هيئات احلكم املحلي و�إعادة التعيني
جرت انتخابات الهيئات املحلية الفل�سطينية يف  264هيئة حملية على �أربعة مراحل خالل
الفرتة كانون �أول  2004وكانون �أول  ،2005فيما مل جتر االنتخابات يف  59هيئة حملية
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بينها مدن كربى مثل اخلليل وغزة .وخالل العام ،2007
ا�ستمرت احلكومتان يف غزة ورام اهلل يف انتهاج �سيا�سة التعيينات ملجال�س الهيئات
املحلية .ففي غزة ،ا�ستمرت احلكومة يف تعيني جمال�س حملية يف البلديات الكربى التي
مل جتر فيها انتخابات �سابق ًا ،كبلديتي غزة وخان يون�س .وكانت حكومة غزة قد �أقالت
خالل العام  2007املجال�س املحلية يف البلديات الثالثة( ،الربيج ،بيت الهيا ،ورفح)،
وعينت جمال�س جديدة حتظى بدعمها وت�أييدها ،فيما بقيت املجال�س املحلية التي جرت
فيها انتخابات قائمة .ويف ال�ضفة الغربية ،ا�ستمرت املجال�س املعينة يف الهيئات املحلية
التي مل جتر فيها االنتخابات �ضمن املرحلة اخلام�سة والأخرية ففي ال�ضفة الغربية فقد عينت
حكومة ت�سيري الأعمال بداية عام  2009جمل�س بلدي جديد ملدينة طولكرم .لكن تقرير
الهيئة امل�ستقلة للعام  2007ي�شري �إىل "تعر�ض �أع�ضاء املجال�س املحلية املنتخبني حلاالت
خطف يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية لإجبارهم على تقدمي ا�ستقاالتهم من مواقعهم".
وبتاريخ � ،2008/9/14أ�صدر الرئي�س حممود عبا�س القرار رقم  222القا�ضي با�ستمرار
عمل اللجنة املكلفة ب�إدارة بلدية غزة منذ  2006/8/28ملدة �سنة �أخرى ابتداء من تاريخ

� )3أما اخليار الأمثل فهو �إنهاء �إ�شكالية املجال�س املحلية ب�إجراء انتخابات حملية من خالل
االتفاق على عقد االنتخابات املحلية يف نف�س املوعد لإجراء االنتخابات الت�رشيعية
والرئا�سية ،خا�صة �أن كافة املجال�س املحلية التي مت انتخابها عامي  2004و 2005قد
فقدت �رشعيتها بانتهاء املدة القانونية للمجل�س املقررة يف قانون انتخاب املجال�س املحلية
رقم  10ل�سنة .2005

خام�سا :ت�شكيل جمل�س العدل الأعلى (املجل�س الأعلى للق�ضاء) وقرارات املحاكم
قررت احلكومة يف قطاع غزة يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ �" 2007/9/4إن�شاء جمل�س
العدل الأعلى وتكليف وزير العدل بتن�سيب �أع�ضاء جمل�س العدل الأعلى �إىل جمل�س الوزراء.
ويف تاريخ � 2007/9/11صادقت احلكومة يف قطاع غزة على ت�شكيلة "جمل�س العدل
الأعلى" الذي يخت�ص مبهام �إدارة مرفق الق�ضاء ،مبا ي�شمل تن�سيب الق�ضاة والرتقيات و�إنهاء
اخلدمات ،مما ي�شكل عز ًال ملجل�س الق�ضاء الأعلى و�أع�ضائه يف املحافظات اجلنوبية .لكن
13
يف  2009/9/27مت تغيري ا�سم جمل�س العدل الأعلى �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء.
13

قرار جمل�س الوزراء رقم ( /11/131/م.و�/إ.هـ) ل�سنة 2009م ال�صادر يف  .2009/9/27موقع الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

http://www.pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=255:200959-41-10-16-11-&catid=35:200955-30-11-29-03&Itemid=108
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وا�ستمرت املحاكم التي مت تعيينها من قبل احلكومة املقالة (جرى تعيني  30قا�ضيا منذ
ت�شكيل جمل�س العدل الأعلى يف قطاع غزة يف الربع الأخري من العام  )2007بالبت
يف الق�ضايا التي تعر�ض عليها ما يثري �إ�شكالية احلقوق وااللتزامات الواردة يف قراراتها
والتعامل معها .خالل العام  2009بلغت عدد الق�ضايا الوارة اىل املحاكم املختلفة يف
قطاع غزة حوايل  20436مت الف�صل يف  14049ق�ضية منها.
و�أ�شار عدد من امل�ؤ�س�سات احلقوقية� 14إىل عدم قانونية جمل�س العدل الأعلى الذي يتوىل
�صالحيات جمل�س الق�ضاء الأعلى القائم على نحو قانوين ،و�أن احلكومة املقالة ال متتلك
�أية �صالحية لت�شكيله� ،إنّ جميع ال�صالحيات التي ميار�سها جمل�س العدل الأعلى تعترب
باطلة �سواء على �صعيد التعيني �أو الرتقية �أو التظ ّلم �أو �إنهاء اخلدمة للق�ضاة ،ولهذا ف�إنّ �أي
قرار �إداري �سيتم اتخاذه من املجل�س ،م�شوب بعيب عدم االخت�صا�ص اجل�سيم ،ل�صدور
هذه القرارات عن جهة ال متتلك احلق والأهلية القانونية لإ�صدارها ،لكون اجلهة املالكة
للأهلية القانونية لإ�صدار مثل هذه القرارات ا�ستناداً لأحكام القانون الأ�سا�سي وقانون
ال�سلطة الق�ضائية هي فقط جمل�س الق�ضاء الأعلى.

اخليارات:
 )1توحيد ج�سم ال�سلطة الق�ضائية وذلك من خالل؛  )1عودة كافة الق�ضاة امل�ستنكفني
للعمل يف نف�س مراكز عملهم قبل االنق�سام مع مراعاة التنقالت الق�ضائية التي �أجراها
جمل�س الق�ضاء الأعلى يف ال�ضفة الغربية ما بعد حزيران (يونيو)  .2007و )2ت�صويب
تعيني الق�ضاة الذين جرى تعيينهم يف قطاع غزة وذلك وفقا لأحكام قانون ال�سلطة
الق�ضائية رقم  1ل�سنة .2002
 )2الإبقاء على "ج�سمي" ال�سلطة الق�ضائية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة منف�صلني
مع دمج تدريجي للو�صول لوحدة اجل�سم الق�ضائي وذلك من خالل التحاق الق�ضاة
امل�ستنكفني يف قطاع غزة �إىل اجلهاز الق�ضائي املن�ش�أ يف القطاع وفقا لدرجاتهم الق�ضائية.
� )3إعادة النظر يف كافة قرارات املحاكم التي �صدرت يف قطاع غزة التي �شكلت بعد
االنق�سام وذلك بهدف معاجلة م�رشوعية قرارات املحاكم (خا�صة �أن قرار جمل�س الق�ضاء
الأعلى يف ال�ضفة الغربية اعترب كافة قرارات جمل�س العدل الأعلى "املجل�س الأعلى للق�ضاء"
باطلة وغري قانونية) .وبالتايل ت�صبح كافة الأحكام ال�صادرة من املحاكم مبختلف درجاتها
�	14أنظر بيانات ،وبيان نقابة املحامني الفل�سطينيني بتاريخ  ، 2007/7/26وبيان الهيئة امل�ستلقة حلقوق االن�سان بتاريخ /27
 ،2007 /7وبيان املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان غزة ، http://www.anhri.net/palestine/pchr/2007/pr0924.shtml
وبيان م�ؤ�س�سة احلق http://www.alhaq.org/atemplate.php?id=55
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يف قطاع غزة غري قانونية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض القرارات الق�ضائية اكت�سبت ال�صفة
القطعية للحكم �سواء كانت �صادرة عن حماكم ال�صلح والبداية واال�ستئناف بانق�ضاء
الآجال املحددة للطعن �أو القرارات ال�صادرة عن حمكمة النق�ض �أو حمكمة العدل العليا
اللتان تعترب قراراتهما غري قابلة للطعن .وميكن �أن تتم املعاجلة:
�أ ) مببادرة من قبل ال�سلطة الق�ضائية ذاتها (جمل�س الق�ضاء الأعلى �أو املحكمة العليا).
ب) �أو ب�إ�صدار قانون من قبل املجل�س الت�رشيعي يقرر �إعادة املحاكمة لكافة الق�ضايا التي
مت النظر بها من قبل املحاكم امل�شكلة يف قطاع غزة بعد االنق�سام.
ج)	�أو بقرارات منف�صلة لكافة الق�ضايا من قبل وزير العدل مبوجب �أحكام قانون
الإجراءات اجلزائية وبخا�صة املادتني  375و 378اللتان متنحانه �صالحية الطعن يف
الأحكام النهائية والأحكام التي اكت�سبت الدرجة الباتة.

�ساد�سا :ال�رصاع على ال�صالحيات بني قطبي ال�سلطة التنفيذية و�ضبابية القوانني
على الرغم من �أن املنحى العام الذي ق�صده امل�رشع الفل�سطيني ب�ش�أن �صالحيات الرئي�س
كان يت�سم بتقلي�ص �صالحيات الرئي�س التنفيذية من حيث التدخل املبا�رش ،واكتفى ب�أن
جعل رئي�س احلكومة م�س�ؤوال �أمامه و�أبقى بيد الرئي�س �صالحيات حمددة ذات طابع
تنفيذي .كما �أن امل�رشع الفل�سطيني مل يو�ضح حدود م�ساعدة جمل�س الوزراء للرئي�س يف
�أداء مهامه ،وفقا لأحكام املادة  46من القانون الأ�سا�سي ،وطبيعتها ومدى التداخل.
ويف نف�س الوقت منح امل�رشع الرئي�س يف منت القوانني �صالحيات وا�سعة يف جماالت عدة
كالأمن واخلدمة املدنية وال�سيا�سة اخلارجية وال�سيا�سة املالية جزء منها بالتن�سيق مع جمل�س
الوزراء والآخر منفردا� .أنظر امللحق رقم (.)1
15

خلق هذا الأمر �إ�شكاليات عدة يف �إطار العالقة بني طريف ال�سلطة التنفيذية (الرئي�س
ورئي�س الوزراء) ب�شكل خا�ص .تتمثل هذه الإ�شكاليات يف تداخل بع�ض ال�صالحيات
واالخت�صا�صات �أو عدم و�ضوح �آليات �أو �إجراءات العالقة فيما بينها .عزز هذا التداخل
ال�رصاع على ال�سلطة خا�صة يف �أعقاب االنتخابات الت�رشيعية الثانية التي جرت يف
 2006/1/25حيث ح�صلت حركة حما�س على �أغلبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي ومت
تكليف �إ�سماعيل هنية بت�شكيل احلكومة من قبل الرئي�س الفتحاوي الذي كان قد فاز يف
 15تن�ص املادة  38من القانون الأ�سا�سي على �أنه " ميار�س رئي�س ال�سلطة الوطنية �سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه املبني يف
هذا القانون" .كما �أن املادة  63من القانون الأ�سا�سي تن�ص على "جمل�س الوزراء ( احلكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية
العليا التي ت�ضطلع مب�س�ؤولية و�ضع الربنامج الذي تقره ال�سلطة الت�رشيعية مو�ضع التنفيذ ،وفيما عدا ما لرئي�س ال�سلطة الوطنية
من اخت�صا�صات تنفيذية يحددها القانون الأ�سا�سي ،تكون ال�صالحيات التنفيذية والإدارية من اخت�صا�ص جمل�س الوزراء".
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االنتخابات الرئا�سية ،فيما انتقلت حركة فتح ،التي �شكلت حزب ال�سلطة طوال الفرتة
املا�ضية� ،إىل �صفوف املعار�ضة الربملانية للمرة لأوىل.
تطور مو�ضوع اخلالف على ال�صالحيات �إىل حالة �أ�شبه بال�رصاع على ال�سلطة حيث
�أ�صبح ال�رصاع يدور بني حزبني وبرناجمني خمتلفني �أحدهما يف رئا�سة ال�سلطة وقيادة
الأجهزة الأمنية وقيادة القطاع العام ،والآخر يف رئا�سة احلكومة وجمل�س الوزراء واملجل�س
الت�رشيعي .برزت هذه الإ�شكاليات يف �إطار ممار�سة احلكم.

�	.1إ�شكالية تعيني كبار املوظفني يف ال�سلطة الفل�سطينية

لغياب �آلية حمددة لتن�سيب جمل�س الوزراء لرئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية وحمافظ
�سلطة النقد حيث مينح القانون الأ�سا�سي رئي�س ال�سلطة تعيني بع�ض ر�ؤ�ساء الهيئات العامة
مب�صادقة املجل�س الت�رشيعي كرئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية وحمافظ �سلطة النقد،
لكن امل�رشع الفل�سطيني يف قانون اخلدمة املدنية والقوانني اخلا�صة املنظمة للهيئات العامة
�أخذ مب�شاركة جمل�س الوزراء لرئي�س ال�سلطة يف �إجراءات تعيني ر�ؤ�ساء الهيئات العامة
املن�صو�ص عليها يف القانون الأ�سا�سي .ومن جهة ثانية منح امل�رشع رئي�س ال�سلطة م�شاركة
جمل�س الوزراء يف تعيني ر�ؤ�ساء هيئات عامة �أخرى وتعيني كبار موظفي ال�سلطة الذين ال
16
يتطلب تعيينهم موافقة املجل�س الت�رشيعي.
كما مل يحدد قانون اخلدمة املدنية ل�سنة  1998وتعديالته �آلية تعيني موظفي الفئة اخلا�صة
املن�صو�ص عليها يف املادة  9منه والتي ت�شمل امل�ست�شارين بدرجة وزير يف حني ا�شرتط يف
تعيني موظفي الفئة العليا (� )A4-A1صدور قرار التعيني من رئي�س ال�سلطة بناء على تن�سيب
من جمل�س الوزراء .ومل حتدد القوانني �آجاال حمددة لإ�صدار رئي�س ال�سلطة القرارات التي
ت�ستوجب تن�سيب جمل�س الوزراء فيما يتعلق بتعيينات كبار موظفي ال�سلطة �سواء يف اخلدمة
املدنية �أو قوات الأمن .كما �أنها مل حتدد ما �إذا كان لرئي�س ال�سلطة حق االعرتا�ض "الفيتو"
على هذه التعيينات� ،أو �إمكانية �رسيان التعيينات يف �أجل حمدد يف حال عدم م�صادقة الرئي�س
عليها ،وكيفية عالج اخلالفات ما بني رئي�س ال�سلطة وجمل�س الوزراء يف هذا ال�ش�أن.
مل يو�ضح امل�رشع الفل�سطيني احلدود الفا�صلة بني م�ساعدة جمل�س الوزراء للرئي�س يف �أداء
مهامه وفقا لأحكام املادة  46من القانون الأ�سا�سي ،وما بني ال�صالحيات املنفردة التي
يتمتع بها جمل�س الوزراء ب�صفته م�س�ؤوال عن الإدارة العامة والأمن الداخلي ح�سب �أحكام
املادة  69من القانون الأ�سا�سي.
 16تن�ص املادة  16من قانون اخلدمة املدنية ل�سنة  1998وتعديالته على �أن "يعني باقي ر�ؤ�ســاء الدوائر احلكومية امل�ستقلة من
الفئة العليا بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بناء على تن�سيب من جمل�س الوزراء" .جاءت هذه املادة بعد املادة التي تتحدث عن
تعيني رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية.
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� )2إ�شكالية الإ�رشاف على قطاع الأمن
لعدم و�ضوح دور الرئي�س ب�ش�أن الإ�رشاف على قوات الأمن؛ بحيث ت�شري املادة 39
من القانون الأ�سا�سي �إىل �أن "الرئي�س هو القائد الأعلى للقوات الفل�سطينية" فيما متنح
املادة  69الفقرة  7جمل�س الوزراء م�س�ؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي .كما �أن
قانون اخلدمة لقوى الأمن يف ال�سلطة الفل�سطينية ال�صادر بتاريخ � 2005/6/4أ�ضاف
�إ�شكاليات جديدة من ناحية املرجعية ال�سيا�سية لقطاع الأمن املتمثل بالأجهزة الأمنية.
فقد �أو�ضح القانون �آلية تعيني ر�ؤ�ساء الأجهزة الثالثة :الأمن الوطني واملخابرات العامة
والأمن الداخلي (الذي ي�ضم ال�رشطة والأمن الوقائي والدفاع املدين) ،فقائد الأمن
الوطني ورئي�س املخابرات ومدير عام الأمن الداخلي يعينهم الرئي�س .لكن ي�ستوجب
تن�سيب جمل�س الوزراء لل�شخ�ص الذي �سي�شغل من�صب مدير عام الأمن الداخلي .وحدد
القانون مرجعية الأجهزة الأمنية وتبعيتها للم�ستوى ال�سيا�سي :فالأمن الداخلي يتبع وزير
الداخلية ،والأمن الوطني يتبع وزير الأمن الوطني ،يف حني تتبع املخابرات العامة لرئي�س
ال�سلطة مبا�رشة ( .املواد 13 ،10 ،7من قانون اخلدمة لقوى الأمن ل�سنة  .)2005لكن
قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية يحمل تناق�ضات ك�آلية تعيني القائد العام للأمن
الوطني ،حيث تن�ص املادة  7من قانون اخلدمة لقوى الأمن ل�سنة � 2005أن الأمن الوطني
هيئة ع�سكرية ت�ؤدي وظائفها وتبا�رش اخت�صا�صاتها برئا�سة وزير الأمن الوطني وحتت
قيادة القائد العام ،يف حني تن�ص املادة  8منه على �أنه يعني رئي�س ال�سلطة القائد العام للأمن
الوطني دون تن�سيب �أو ا�ست�شارة وزير الأمن الوطني بتعيينه (على خالف �آلية تعيني مدير
عام الأمن الداخلي التي توجب املادة  11من نف�س القانون تو�صية جمل�س الوزراء لإ�صدار
مر�سوم تعيينه) ،ما قد يحدث خالفات ما بني الوزير وقائد قوات الأمن الوطني حول
قيادة قوات الأمن و�إدارتها والتوا�صل مابني القيادة ال�سيا�سية (احلكومة) والأمن الوطني
وهو ما يجعل هذه القوات غري خا�ضعة للم�ساءلة ورقابة احلكومة �أو الربملان.

اخليارات
 )1الإبقاء على �شكل النظام ال�سيا�سي احلايل (النظام ال�سيا�سي "املختلط" ن�صف الرئا�سي/
ن�صف الربملاين) مع معاجلة الإ�شكاليات التي برزت خالل ال�سنوات ال�سبعة املا�ضية باجتاة
و�ضع قواعد د�ستورية توفر �إمكانيات اخلروج من الأزمات التي تع�صف بالنظام ال�سيا�سي؛
كتو�ضيح العالقة ما بني احلكومة والرئي�س بو�ضع ن�صو�ص تف�صيلية حتدد الإجراءات
كالتعيني يف الوظائف العليا والإ�رشاف على الأمن ،ومنح الرئي�س �إمكانية حل املجل�س
الت�رشيعي �ضمن �رشوط حمددة يف القانون و�إجراء انتخابات رئا�سية وت�رشيعية مبكرة.
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� )2إعادة النظر يف طبيعة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ب�إجراء تعديل د�ستوري جوهري،
جلهة تبني النظام الربملاين ك�أ�سلوب حكم يف ال�سلطة الفل�سطينية ،بحيث ال يعطى
لرئي�س ال�سلطة (غري امل�ساءل) �صالحيات تنفيذية ،بل مينح احلكومة كامل ال�سلطات
وال�صالحيات لتنفيذ �سيا�ساتها وفقا للربنامج الذي منحت الثقة عليه من قبل املجل�س
الت�رشيعي .كما �أنه مينح املجل�س الت�رشيعي �سلطة الرقابة وامل�ساءلة الدائمة على �أعمال
احلكومة يف كافة املجاالت الأمنية منها والإدارية .وهذا النظام يتطلب �إعادة النظر يف
طريقة اختيار الرئي�س بحيث يتم اختياره من قبل املجل�س الت�رشيعي .كما �أنه يتطلب
مراجعة ال�صالحيات املمنوحة له كقدرته على اختيار رئي�س احلكومة (بحيث ي�صبح له
حق التكليف دون االختيار وفقا لنتائج االنتخابات) ،و�إ�صدار القوانني دون حق الرد،
ومنح �صالحية تعيني حمافظ �سلطة النقد ورئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية والنائب العام
للحكومة ،واعتماد ممثلي ال�سلطة الفل�سطينية دون حق التعيني الذي يكون من �صالحية
جمل�س الوزراء ،وكذلك �إعالن حالة الطوارئ واتخاذ قرارات لها قوة القانون يف حاالت
ال�رضورة ،وامل�صادقة على ا�ستقالة احلكومة تكون من �صالحية املجل�س الت�رشيعي .كما
يتطلب �إلغاء املادة التي تعني رئي�س ال�سلطة "قائدا �أعلى للقوات الفل�سطينية" لكونها فارغة
من امل�ضمون ،وذلك لأن �أ�سا�س النظام الربملاين هو �أن رئي�س الدولة "ي�سود وال يحكم".

�سابعا :طبيعة النظام الإداري لل�سلطة الفل�سطينية
�أدى االنق�سام الفل�سطيني ما بعد حزيران  2007اىل �إعادة طرح طبيعة النظام الإداري
يف ال�سلطة الفل�سطينية و�شكله وعالقته بالكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني؛ ما بني املركزية
الإدارية والالمركزية للنظام الإداري ،وما بني الوحدة االندماجية والفدرالية واحلديث
عن الكونفدرالية.
تعمقت خالل ال�سنوات الأربعة املا�ضية الفجوة ما بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لي�س
فقط ب�سبب االنق�سام بل ملجمل عوامل ثقافية واجتماعية واقت�صادية بالإ�ضافة �إىل النظام
القانوين .كما ازدادت الفجوة يف نظرة املواطنني يف كل من ال�ضفة والقطاع لبع�ضهم
البع�ض بالإ�ضافة �إىل ال�شعور املتزايد لدى العديد من املواطنني ال�ضفيني على �أن قطاع غزة
ي�ستحوذ على �أغلبية املوازنة العامة لل�سلطة الفل�سطينية فيما يزداد �إح�سا�س �سكان قطاع
غزة بالعزلة والإهمال.
ت�شري ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية
�إىل �أن اجلمهور مت�شائم مب�ستقبل امل�صاحلة وا�ستعادة الوحدة يف الوقت القريب نتيجة

17

17

�أنظر ا�ستطالع الر�أي العام رقم

 37و 38للمركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية www.pcpsr.org
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للممار�سات التي تقوم بها احلكومتان يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .لكنه �أي�ضا يرف�ض
التفكري يف �أي خيارات بديلة عن الوحدة الكاملة مثل خيار الكونفدرالية باعتبارها خيارا
م�ؤقتا قد يتيح نوعا من الوحدة ما بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وقد يكون هذا الرف�ض
لأ�شكال من العالقة الكونفدرالية نتيجة للتعبئة الوطنية طوال ال�سنوات الطويلة املا�ضية.
حيث �أظهرت نتائج اال�ستطالع رقم  38الذي �أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث
ال�سيا�سية وامل�سحية يف كانون �أول (دي�سمرب) � 2010أن ن�سبة من  %39لدى اجلمهور
تعتقد ب�أن االنف�صال دائم (  %39يف ال�ضفة مقابل  ،)%38كما �أن ن�سبة املعتقدين ب�أن
الوحدة �ستعود قريب ًا تبلغ  %8فقط ( %6يف ال�ضفة مقابل  %12يف القطاع) ،فيما يعتقد
 %49من اجلمهور ب�أن الوحدة �ستعود ولكن بعد فرتة زمنية طويلة ( %50يف ال�ضفة
مقابل  %47يف القطاع).
على الرغم من التقارب يف الر�أي ما بني اجلمهور يف ال�ضفة وقطاع غزة فيما يتعلق
با�ستمرار االنق�سام ،والتقارب يف رف�ض �إجراء انتخابات يف كل من ال�ضفة والقطاع
منف�صلة حتى النتخاب جمل�س ت�رشيعي واحد وانتخاب رئي�س واحد ،وكذلك التقارب
باعتقادهم لت�صور الآخر (�أنظر امللحق رقم � .)2إال �أن اال�ستطالع يظهر فارقا وا�ضحا
بالن�سبة �إىل تعاطي اجلمهورين مع فكرة اختيار بديل للوحدة الكاملة (العالقة الإدارية ما
بني الإقليمني)؛ فقد رف�ض  %61يف ال�ضفة مقابل  %72يف القطاع اخليار البديل مثل
الكونفدرالية ،حتى لو كان ذلك بدي ً
ال م�ؤقت ًا بانتظار عودة الوحدة الكاملة .يف النظام
الكونفدرايل الذي رف�ضه الثلثان ت�ستمر حكومة هنية ب�إدارة �ش�ؤون قطاع غزة وحكومة
فيا�ض ت�ستمر ب�إدارة �ش�ؤون ال�ضفة الغربية فيما يكون الرئي�س حممود عبا�س رئي�س ًا لل�ضفة
والقطاع مع ًا .يف املقابل �أيده  %36يف ال�ضفة الغربية مقابل  %26يف قطاع غزة.
ت�شري اخليارات املتاحة للكيان الفل�سطيني الذي يعزز الهوية الوطنية الفل�سطينية لكن
�آخذا بعني االعتبار التمايزات ما بني الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية بالإ�ضافة �إىل
التحوالت التي �أحدثها االنق�سام الفل�سطيني.

اخليارات:18
 )1الإبقاء على الوحدة االندماجية التي تتمثل ب�سيطرة �سيا�سية و�إدارية للمركز (العا�صمة)
على بقية الأجزاء ووجود موازنات موحدة ونظام �رضيبي واحد وحتكم ال�سلطة ال�سيا�سية
ب�أولويات التنمية وجهاتها ،كما �أن الأمن العام من اخت�صا�ص ال�سلطة املركزية.
 18هذه اخليارات وردت يف كتاب .خليل ال�شقاقي ،ال�ضفة الغربية وقطاع غزة :العالقات ال�سيا�سية والإدارية امل�ستقبلية،
القد�س :اجلمعية الفل�سطينية الأكادميية لل�ش�ؤون الدولية� ،1994 ،ص �ص .116 -91
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تغريات على النظام ال�سيا�سي والإدارة العامة منذ االنف�صال

 )2تبني نظام الالمركزية الإدارية التي تتمثل مبركزية �سيا�سية لكن ال مركزية �إدارية تكون
فيه �صالحيات وا�سعة لل�سلطات املحلية يف جمال النظام ال�رضيبي واملوازنات املحلية،
و�صالحيات خمتلطة للنظام القانوين والتعليم ،وتوجد �سيطرة م�شرتكة مركزية وحملية
لقوى الأمن ،فيما تتوىل ال�سلطة املركزية حتديد ال�سيا�سة االقت�صادية .وت�ستمد ال�سلطات
املحلية ذات ال�صالحيات الإدارية الوا�سعة بقرار �إداري مركزي ،ويف هذا النظام ال توجد
�سلطات �إقليمية.
 )3تبني النظام الفيدرايل الذي يتمثل بوجود ال مركزية �سيا�سية و�إدارية وتختلف كل من
"الأقاليم" بانتهاج �سيا�سات اقت�صادية ونظام �رضائبي وموازنات خمتلفة ،كما �أن النظام
القانوين والتعليمي قد يكونا خمتلفني ،ووجود �سيطرة تامة لل�سلطات الإقليمية على قوى
الأمن ،كما �أن ال�سلطات الإقليمية ت�ستمد �صالحياتها ال�سيا�سية والإدارية بقرار د�ستوري
�سيا�سي ،مع وجود �شخ�صية وطنية واحدة تتوىل احلكومة املركزية �ش�ؤون العالقات
اخلارجية وتوقيع االتفاقيات والدفاع.
 )4اعتماد الوحدة الالمركزية التي تتمثل بوجود �سلطة �سيا�سية مركزية وال مركزية �إدارية.
�إن هذا االقرتاح يقت�ضي وجود �سلطتني �إقليميتني �إداريتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
(يتم �إن�شاءها بقرار �إداري من ال�سلطة املركزية وميكن تو�سيع �أو تقلي�ص �صالحياتها) تتوىل
تن�سيق خطط وجهود ال�سلطات املحلية يف كل �إقليم ،حيث �أن كل �إقليم يتمتع بدرجة
من التجان�س االقت�صادي والإداري الداخلي ميكن معها اعتباره وحدة م�ستقلة قادرة على
بلورة خططها التنموية املنفردة يف ظل ال�سيا�سات االقت�صادية العامة التي ت�ضعها ال�سلطة
املركزية.
تتوىل ال�سلطة املركزية ،يف هذا النظام ،اتخاذ القرارات الرئي�سية وتبني �سيا�سات اقت�صادية
واحدة فيما تتوىل ال�سلطات الإقليمية واملحلية تبني نظام �رضيبي حملي ووجود موازنات
حملية م�ستقلة وخمتلفة ،ووجود عنا�رص م�شرتكة يف النظام القانوين والتعليمي على م�ستوى
الدولة و�أخرى حملية ،تت�شارك كل من ال�سلطات املركزية والإقليمية واملحلية يف ال�سيطرة
على قوى الأمن وفق قواعد حمددة مما يخفف من قب�ضة ال�سلطة املركزية على الأجهزة
الأمنية وي�ساهم يف تعزيز مهنيتها.
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ملحق رقم ( )1جدول �صالحيات رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
يف القانون الأ�سا�سي والقوانني التي �صدرت بعد تعديله عام 2003
املو�ضوع

امل�صدر

ال�صالحية
�صالحيات الرئي�س يف القانون الأ�سا�سي

)1الأمن

رئي�س ال�سلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفل�سطينية.

القانون الأ�سا�سي (املادة )39

 )2اختيار رئي�س
احلكومة و�إقالته

يختار رئي�س ال�سلطة الوطنية رئي�س الوزراء ويكلفه بت�شكيل حكومته
وله �أن يقيله �أو يقبل ا�ستقالته ،وله �أن يطلب منه دعوة جمل�س الوزراء
لالنعقاد.

القانون الأ�سا�سي (املادة )45

� )3إحالة رئي�س
احلكومة �إىل التحقيق

لرئي�س ال�سلطة الوطنية احلق يف �إحالة رئي�س الوزراء �إىل التحقيق فيما
قد ين�سب �إليه من جرائم �أثناء ت�أديته �أعمال وظيفته �أو ب�سببها وذلك
وفقا لأحكام القانون.

القانون الأ�سا�سي (املادة )75

 )4الدعوة الجتماع
جمل�س الوزراء

يختار رئي�س ال�سلطة الوطنية رئي�س الوزراء ويكلفه بت�شكيل حكومته
وله �أن يقيله �أو يقبل ا�ستقالته ،وله �أن يطلب منه دعوة جمل�س الوزراء
لالنعقاد.

القانون الأ�سا�سي (املادة )45

يعني حمافظ �سلطة النقد بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية وي�صادق على
تعيينه من قبل املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.

القانون الأ�سا�سي (املادة )93

يعني املحافظ بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية وي�صادق على تعيينه من
قبل املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.

قانون رقم ( )18ل�سنة 2004
بتعديل بع�ض �أحكام القانون
رقم ( )2ل�سنة 1997
ب�ش�أن �سلطة النقد الفل�سطينية

يعني النائب العام بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بنا ًء على
تن�سيب من املجل�س الأعلى للق�ضاء.

القانون الأ�سا�سي (املادة
)107

يعني رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية بقرار من رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ومب�صادقة املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني

القانون الأ�سا�سي (املادة )96

 يعني رئي�س الديوان بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بناء علىتن�سيب من جمل�س الوزراء وبعد امل�صادقة على تعيينه بالأغلبية
املطلقة للمجل�س الت�رشيعي.

قانون ديوان الرقابة املالية
والإدارية رقم  15ل�سنة
( 2004املادة )4

 )5تعيني حمافظ �سلطة
النقد

 )6النائب العام

 )7تعيني رئي�س ديوان
الرقابة املالية والإدارية

�)8إ�صدار القوانني،
ورد القوانني "الفيتو"

 ي�صدر رئي�س ال�سلطة الوطنية القـوانني بعد �إقرارها من املجل�سالت�رشيعي الفل�سطيني خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إحالتها �إليه،
وله �أن يعيدها �إىل املجل�س خالل ذات الأجل م�شفوعة مبالحظاته
و�أ�سباب اعرتا�ضه و�إال اعتربت م�صدرة وتن�رش فوراً يف اجلريدة
الر�سمية.
 �إذا رد رئي�س ال�سلطة الوطنية م�رشوع القانون �إىل املجل�س الت�رشيعيوفق ًا للأجل وال�رشوط الواردة يف الفقرة ال�سابقة تعاد مناق�شته ثانية
يف املجل�س الت�رشيعي ،ف�إذا �أقره ثانية ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه �أعترب
قانون ًا وين�رش فوراً يف اجلريدة الر�سمية.

القانون الأ�سا�سي (املادة )41
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تغريات على النظام ال�سيا�سي والإدارة العامة منذ االنف�صال

 )9حق العفو اخلا�ص

لرئي�س ال�سلطة الوطنية حق العفو اخلا�ص عن العقوبة �أو تخفي�ضها،
و�أما العفو العام �أو العفو عن اجلرمية فال يكون �إال بقانون.

القانون الأ�سا�سي (املادة )42

 )10امل�ساءلة

رئي�س الوزراء م�س�ؤول �أمام رئي�س ال�سلطة الوطنية عن �أعماله وعن
�أعمال حكومته.

القانون الأ�سا�سي (املادة )74

جهاد حرب

 )17تعيني مدير
املخابرات

يعني رئي�س املخابرات بقرار من الرئي�س وبدرجة وزير.

 )18تعيني مدير عام
الأمن الداخلي

 يعني مدير عام الأمن الداخلي بقرار من الرئي�س،وبتن�سيب منجمل�س الوزراء.
 يكون تعيني مدير عام الأمن الداخلي ملدة ثالث �سنوات ،ويجوزالتمديد له ل�سنة واحدة فقط.

قانون اخلدمة لقوى الأمن رقم
 8ل�سنة ( 2005املادة )11

 )19تعيني مدير �ش�ؤون
ال�ضباط لقوى الأمن

تن� أش� مبقت�ضى �أحكام هذا القانون �إدارة ت�سمى �ش�ؤون ال�ضباط لقوى
الأمن ،ويعني مديرها بقرار من الرئي�س

قانون اخلدمة لقوى الأمن رقم
 8ل�سنة ( 2005املادة )16

يعني رئي�س الهيئة بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية ،بناء على تن�سيب
من جمل�س الوزراء.

قانون هيئة مكافحة الف�ساد 1
ل�سنة ( 2005املادة )3

دون الإخالل ب�أحكام املادة ( )39من هذا القانون ي�صدر رئي�س
ال�سلطة الوطنية مر�سوم ًا بتعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة بنا ًء على
تن�سيب من جمل�س الوزراء ويحدد املر�سوم رئي�س املجل�س ونائبه،
ويراعى يف اختيارهما القدرة على العمل وتطويره وتنظيمه

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

 يعني رئي�س ال�سلطة الوطنية ممثلي ال�سلطة الوطنية لدى الدولواملنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهى مهامهم ،كما يعتمد
ممثلي هذه اجلهات لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
 يكون التعيني� :أ .ال�سفري وت�سميته ونقله و�إعادته للمقر بقرار منالرئي�س بنا ًء على تن�سيب من الوزير.

قانون ال�سلك الدبلوما�سي رقم
( )13ل�سنة ( 2005املادة )7

 يتم ا�ستحداث البعثات الفل�سطينية �أو �إغالقها بقرار من الرئي�س بنا ًءعلى تن�سيب من الوزير.

قانون ال�سلك الدبلوما�سي رقم
( )13ل�سنة ( 2005املادة )2

 )20تعيني رئي�س هيئة
مكافحة الف�ساد

� )12إعالن حالة
الطوارئ

يعلن رئي�س ال�سلطة الوطنية حالة الطوارئ مبر�سوم ملدة ثالثني يوما،
ويجوز متديدها ملدة ثالثني يوما �أخرى بعد موافقة املجل�س الت�رشيعي
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه.

القانون الأ�سا�سي (املادة
.)110

 )21تعيني رئي�س هيئة
الت�أمني واملعا�شات

 )13الت�صديق على
حكم الإعدام

ال ينفذ حكم االعدام ال�صادر من �أية حمكمة �إال بعد الت�صديق عليه من
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

القانون الأ�سا�سي (املادة
.)109

ال يخول القانون الأ�سا�سي رئي�س ال�سلطة �إ�صدار �أية مرا�سيم با�ستثناء
�إعالن حالة الطوارئ .لكنه ال مينع ذلك �رصاحة.

� )14إ�صدار املرا�سيم
والقرارات

 لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف حاالت ال�رضورة التي ال حتتمل الت�أخرييف غري �أدوار انعقاد املجل�س الت�رشيعي� ،إ�صدار قرارات لها قوة
القانون ،ويجب عر�ضها على املجل�س الت�رشيعي يف �أول جل�سة
يعقدها بعد �صدور هذه القرارات و�إال زال ما كان لها من قوة
القانون� ،أما �إذا عر�ضت على املجل�س الت�رشيعي على النحو ال�سابق
ومل يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
 لكن القانون الأ�سا�سي يح�رص �صالحيات الرئي�س يف تلكاملن�صو�ص عليها يف القانون الأ�سا�سي" :ميار�س رئي�س ال�سلطة
الوطنية �سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه املبني يف هذا القانون"

القانون الأ�سا�سي (املادة .)43

القانون الأ�سا�سي (املادة )38

 يتم تعيني �أع�ضاء جلنة االنتخابات مبر�سوم رئا�سي. يتم تعيني رئي�س و�أمني عام جلنة االنتخابات من بني الأع�ضاءالت�سع من قبل الرئي�س ويف ذات املر�سوم الرئا�سي.

قانون رقم ( )9ل�سنة 2005
ب�ش�أن االنتخابات (املادة )19

 )23تعيني الق�ضاة
وترقيتهم

يكون �شغل الوظائف الق�ضائية بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية بناء على تن�سيب من جمل�س الق�ضاء الأعلى وفقا ملا
يلي� -:أ -بطريق التعيني ابتداء .ب -الرتقية على �أ�سا�س الأقدمية مع
مراعاة الكفاءة.ج -التعيني من النيابة العامة.د -اال�ستعارة من الدول
ال�شقيقة.

قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم 1
ل�سنة ( 2002املادة )18

 )24امل�صادقة على
عزل الق�ضاة

ال يجوز عزل القا�ضي �أو اال�ستغناء عن خدماته �أو تنزيل درجته �إال
بقرار من جمل�س الق�ضاء الأعلى وم�صادقة رئي�س ال�سلطة الوطنية

قانون بقرار تعديل ال�سلطة
الق�ضائية ( 2006املادة )3

 )25تعيني رئي�س دائرة
التفتي�ش على الق�ضاة

تن�ش�أ دائرة للتفتي�ش على الق�ضاة تلحق مبجل�س الق�ضاء الأعلى وتكون
برئا�سة قا�ض من ق�ضاة املحكمة العليا يعينه رئي�س ال�سلطة الوطنية،
وعدد كاف من ق�ضاة حماكم اال�ستئناف يتم تعيينهم بقرار من جمل�س
الق�ضاء الأعلى.

قانون بقرار تعديل ال�سلطة
الق�ضائية ( 2006املادة )7

 )26امل�صادقة على
اللوائح ال�صادرة عن
جمل�س الق�ضاء الأعلى

ي�ضع جمل�س الق�ضاء الأعلى اللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون
والتي ي�صادق عليها رئي�س ال�سلطة الوطنية وتن�رش يف اجلريدة
الر�سمية.

 )22تعيني جلنة
االنتخابات املركزية

قوانني �صدرت بعد تعديل  2003جتيز للرئي�س �إ�صدار مرا�سيم وقرارات
 )15تعيني موظفي
الفئة العليا يف القطاع
العام

يعني الوكالء واملديرون العامون من موظفي الفئة العليا ( �أو ما يعادلها
من خارج الدائرة احلكومية ) بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية وبنا ًء
على تن�سيب من جمل�س الوزراء.

قانون اخلدمة املدنية رقم 4
ل�سنة  1998وتعديالته عام
( 2005املادة )17

 )16تعني قائد الأمن
الوطني

 يعني القائد العام بقرار من الرئي�س. يكون تعيني القائد العام ملدة ثالث �سنوات ،ويجوز التمديد له ل�سنةواحدة فقط.

قانون اخلدمة لقوى الأمن رقم
 8ل�سنة ( 2005املادة )8

 يعني رئي�س املخابرات العامة بقرار من الرئي�س. يكون تعيني رئي�س املخابرات العامة ملدة ثالث �سنوات ،ويجوزالتمديد له ل�سنة واحدة فقط.

قانون اخلدمة لقوى الأمن رقم
 8ل�سنة ( 2005املادة )14
قانون املخابرات العامة رقم
 17ل�سنة ( 2005املادة)4

القانون الأ�سا�سي (املادة )40

)11ال�سيا�سة اخلارجية
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 )27تعيني رئي�س
وق�ضاة املحكمة
الد�ستورية

 يتم الت�شكيل الأول للمحكمة بتعيني الرئي�س والق�ضاة مبا�رشة بقرارمن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بالت�شاور مع جمل�س الق�ضاء
الأعلى ووزير العدل.
 يعني رئي�س وق�ضاة املحكمة بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بعدتن�سيب من اجلمعية العامة للمحكمة ب�أكرثية الثلثني على الأقل.

قانون بقرار تعديل ال�سلطة
الق�ضائية ( 2006املادة )21

قانون املحكمة الد�ستورية
العليا ل�سنة ( 2006املادة )5
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تغريات على النظام ال�سيا�سي والإدارة العامة منذ االنف�صال
�صالحيات و�ضعها الرئي�س لنف�سه
-مر�سوم رئا�سي ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جمل�س الأمن القومي.

مر�سوم رئا�سي رقم ( )
ل�سنة  2005ال�صادر يف
2005/9/5

-مر�سوم رئا�سي با�ستغالل مقالع الرمال.

مر�سوم رئا�سي رقم 12
ل�سنة  2005ال�صادر
يف2005/5/30

-مر�سوم رئا�سي بت�شكيل جلنة املفاو�ضات

� )28إ�صدار مرا�سيم مل
ين�ص عليها قانون

 مر�سوم رئا�سي بت�شكيل جمل�س الأيتام الفل�سطيني املادة (1يتمت�شكيل جمل�س الأيتام الفل�سطيني ،لإدارة �أموال الأيتام وتنميتها
(حلني �صدور قانون تنمية و�إدارة �أموال الأيتام عن املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني).

مر�سوم رئا�سي رقم ()7
ل�سنة  2005ال�صادر
يف2005/3/10

مر�سوم رئا�سي مبعايري التعيني يف الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية.

مر�سوم رئا�سي رقم ()8
ل�سنة  2005ال�صادر
يف2005/3/10

 مر�سوم رئا�سي باعتماد �أع�ضاء جمل�س بلدية بيت حلم واملدنامل�شابهة لها (فيما بعد مت تعديل قانون انتخابات املجال�س املحلية
بالن�ص بحق الرئي�س �إ�صدار مر�سوم للكوتا امل�سيحية يف الهيئات
املحلية بتاريخ .) 2005/8/29

 )29حتديد مهام �أع�ضاء
جمل�س الأمن القومي

مر�سوم رئا�سي رقم ()6
ل�سنة  2005ال�صادر يف
2005/3/5

مر�سوم رئا�سي رقم ()9
ل�سنة  2005ال�صادر يف
.2005/3/10

 مر�سوم رئا�سي بعدد �أع�ضاء املجل�س البلدي لبلدية بيت حلم واملدنامل�شابهة لها

مر�سوم رئا�سي رقم ()10
ل�سنة  2005ال�صادر يف
2005/3/22

يحدد الرئي�س املهام اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س الأمن القومي

مر�سوم رئا�سي رقم ( ) ل�سنة
 2005ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل
جمل�س الأمن القومي ال�صادر
يف ( 2005/9/25املادة )3

قوانني �صدرت قبل تعديل القانون الأ�سا�سي عام 2003
 )30امل�صادقة على
ت�أ�سي�س جمل�س البحث
العلمي

بتن�سيب من الوزير وبقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية يتم ت�أ�سي�س
جمل�س للبحث العلمي ي�ساعد الوزارة يف ر�سم �سيا�ستها بهذا ال�ش�أن.

قانون رقم ( )11ل�سنة 1998
ب�ش�أن التعليم العايل (املادة
)22

 )31تعيني مدير الإدارة
العامة للم�صادر الطبيعية

تن�ش�أ يف وزارة ال�صناعة �إدارة ت�سمى (الإدارة العامة للم�صادر
الطبيعية) تتبع وزير ال�صناعة ويديرها مدير عام يجري تعيينه بقرار
من رئي�س ال�سلطة الوطنية وي�ساعده عدد �آخر من العاملني .وتخت�ص
باملهام وال�صالحيات املبينة يف هذا القانون

قانون رقم ( )1ل�سنة 1999م
ب�ش�أن امل�صادر الطبيعية (املادة
)2

 )32تعيني مدير عام
مديرية الأحوال املدنية

ير�أ�س املديرية مدير عام يعني بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بنا ًء على
تن�سيب من جمل�س الوزراء ويتوىل املدير العام الإ�رشاف العام ومتابعة
�أعمال املديرية وموظفيها والدوائر التابعة لها يف حدود اخت�صا�صاته
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون

قانون رقم ( )2ل�سنة 1999م
ب�ش�أن الأحوال املدنية (املادة
)3

جهاد حرب
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قانـــون الإح�صاءات العامة
رقم ( )4ل�سنة ( 2000املادة
)6

 )33تعيني رئي�س
اجلهاز املركزي
للإح�صاء

بتن�سيب من جمل�س الوزراء وبقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية يعني
رئي�س للجهاز يتم اختياره من ذوي الكفاءة واخلربة

 )34تعيني مدير عام
م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س

يعني مدير عام للم�ؤ�س�سة بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بنا ًء على
تن�سيب رئي�س امل�ؤ�س�سة

قانون املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية رقم ( )6ل�سنة
( 2000املادة )12

 )35رئا�سة جمل�س املياه
الوطني

ي�شكل جمل�س مياه وطني على النحو التايل:
 -1رئي�س ال�سلطة الوطنية رئي�س ًا

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

 )36تعيني رئي�س �سلطة
املياه

يعني بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بنا ًء على تن�سيب من جمل�س
املياه الوطني رئي�س لل�سلطة ونائب له من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
والكفاءة يف هذا املجال ويحدد يف القرار الدرجة الوظيفية لكل
منهما.

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

 )37تعيني رئي�س �سلطة
الطاقة

تن�ش�أ �سلطة طاقة فل�سطينية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة
وتكون لها ميزانيتها اخلا�صة وتتبع رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ويكون لها رئي�س ًا يعني بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

قانون رقم ( )12ل�سنة 1995
ب�ش�أن �إن�شاء �سلطة الطاقة
الفل�سطينية (املادة )2

ملحق رقم ( :)2ر�أي اجلمهور يف ال�ضفة والقطاع مب�ستقبل االنق�سام وتوقعاتهم من الطرف الآخر
املجموع%

ال�ضفة الغربية%

19

قطاع غزة%

بعد ف�شل اجلولة الأخرية من حوار امل�صاحلة بني فتح وحما�س والتي جرت يف دم�شق ،ما هي توقعاتك مل�ستقبل ال�ضفة والقطاع؟
� )1ستعود الوحدة بينهما يف وقت قريب

8.3

6.3

11.6

� )2ستعود الوحدة بينهما ولكنها حتتاج اىل فرتة زمنية طويلة

49.1

50.3

47.3

 )3لن تعود الوحدة و�سين� أش� كيانني منف�صلني يف ال�ضفة وغزة

38.9

39.3

38.2

 )4ال ر�أي /ال �أعرف

3.6

4.1

2.9

املجموع%

ال�ضفة الغربية%

قطاع غزة%

بانتظار عودة الوحدة بني ال�ضفة وغزة هل ت�ؤيد �أم تعار�ض قيام �أ�شكال �أخرى من العالقة بني جناحي الكيان الفل�سطيني كالكونفدرالية مثال بحيث تبقى
حكومة ا�سماعيل هنية تدير �ش�ؤون قطاع غزة وحكومة فيا�ض تدير �ش�ؤون ال�ضفة الغربية فيما يكون الرئي�س عبا�س رئي�س ًا لل�ضفة وغزة مع بانتظار عودة
الوحدة بني ال�ضفة وغزة هل ت�ؤيد �أم تعار�ض قيام �أ�شكال �أخرى من العالقة بني جناحي الكيان الفل�سطيني كالكونفدرالية مثال بحيث تبقى حكومة
ا�سماعيل هنية تدير �ش�ؤون قطاع غزة وحكومة فيا�ض تدير �ش�ؤون ال�ضفة الغربية فيما يكون الرئي�س عبا�س رئي�س ًا لل�ضفة وغزة معاً؟
3.9

4.5

3.1

� )2أ�ؤيد

28.3

31.5

23.1

 )1بالت�أكيد �أ�ؤيد
� )3أعار�ض

47.2

43.2

53.7

 )4بالت�أكيد �أعار�ض	

17.8

17.8

17.8

 )5ال ر�أي /ال �أعرف

2.8

3.1

2.3

املجموع%

ال�ضفة الغربية%

قطاع غزة%

هل ت�ؤيد �أم تعار�ض يف هذه احلالة �إجراء انتخابات منف�صلة واحدة لل�ضفة جتريها حكومة فيا�ض وواحدة لقطاع غزة جتريها حكومة هنية النتخاب
جمل�س ت�رشيعي واحد ورئي�س واحد للمنطقتني؟
2.6

1.9

3.8

 )1بالت�أكيد �أ�ؤيد
� )2أ�ؤيد

19.1

21.7

14.9

� )3أعار�ض

57.0

54.1

61.6

�	19أنظر ا�ستطالع الر�أي العام رقم  38الذي �أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة الواقعة بني –16
 18كانون �أول (دي�سمرب)  2010املن�شور على موقع املركزwww.pcpsr.org .
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تغريات على النظام ال�سيا�سي والإدارة العامة منذ االنف�صال
املجموع%

ال�ضفة الغربية%

قطاع غزة%

 )4بالت�أكيد �أعار�ض	

19.1

20.3

17.1

 )5ال ر�أي /ال �أعرف

2.2

2.0

2.7

املجموع%

ال�ضفة الغربية%

قطاع غزة%

 )1بالت�أكيد �سي�ؤيدون

2.1

2.2

2.0

� )2سي�ؤيدون

21.3

21.8

20.6

� )3سيعار�ضون

56.6

52.4

63.4

 )4بالت�أكيد �سيعار�ضون

10.1

10.0

10.1

 )5ال ر�أي /ال �أعرف

هل تعتقد �أن �سكان قطاع غزة �سي�ؤيدون �أم �سيعار�ضون �إجراء انتخابات منف�صلة كهذه؟

9.9

13.6

3.9

املجموع%

ال�ضفة الغربية%

قطاع غزة%

 )1بالت�أكيد �سي�ؤيدون

3.3

3.0

3.7

� )2سي�ؤيدون

23.5

25.8

19.7

� )3سيعار�ضون

52.4

49.7

56.8

 )4بالت�أكيد �سيعار�ضون

14.1

14.3

14.0

 )5ال ر�أي /ال �أعرف

6.7

7.3

5.7

املجموع%

ال�ضفة الغربية%

قطاع غزة%

وماذا عن �سكان ال�ضفة الغربية هل تعتقد �أنهم �سي�أيدون �أم �سيعار�ضون �إجراء انتخابات منف�صلة يف ال�ضفة والقطاع؟

