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 مقدمة
 

سلطتين  وجودإلى ، وأدى 7002منذ حزيران  ةالفلسطيني تعانيه الحالة الذينقسام دخل اال
 مترافقاذلك يستمر و  .العاشرفي قطاع غزة، عامه نيتين، واحدة في الضفة الغربية وأخرى فلسطي

الذي يمكن أن  أبرزها االنفصال المؤسسي عل  ل شكال متعددة،أفي  ومأسستهمع مظاهر لترسخه 
تتبلور  ، بحيث(التشريعية، التنفيذية، القضائية)السطات الثالث  ، فيوبدرجات متفاوتة ،نلمحه

 .عاطقلاو  ةفضلا نم لك يفمنفصلتان  ن مجتمعيتانا، وربما ثقافتعمل مؤسسات وثقافتا

نهاء االنقسام في العاصمة  جلسة 7002حزيران منتصف شهد  أخرى من جلسات المصالحة وا 
، وحركة "فتح" الفلسطينيحركة التحرير الوطني : جمعت المباحثات وفديو . القطرية الدوحة

مسؤولية الفشل  ل كل طرفوحم  ، عن فشلها فيما بعد عالنوتم اإل ،"حماس"مية السالمقاومة اإل
 .للطرف اآلخر

رام اهلل في  علنت محكمة العدل العلياأ إذتعثر إجراء االنتخابات المحلية، هذا الشهر  كما شهد
حين إلى  ااالنتخابات المحلية مؤقت  عن وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء  8/9/7002بتاريخ 

صدار محاكم البداية في غزة بعد إ محكمة العدل قرارجاء و . 1البت في الدعوى المرفوعة أمامها
لى انفصال قضائي إمر الذي يشير بوضوح ، األقرارات بشطب قوائم انتخابية تابعة لحركة فتح

 .إجراء االنتخاباتتعثر في  امباشر   اسبب   توظيفه في الصراع الداخليكان 

 

 المنظومة التشريعية الفلسطينية في ظل االنقسام 

تعميق  لىإسياستها الهادفة  ئيلعندما مارست إسراطال االنقسام المنظومة التشريعية الفلسطينية 
النواب،  اعتقال عبراالنقسام في هذا الجانب، من خالل منع جلسات المجلس التشريعي 

                                                           
 . 8/9/7002 ،7002 نص قرار محكمة العدل العليا بوقف االنتخابات المحلية 1
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حال دون تحقيق ا ، م7002 العام االنتخابات التشريعيةفي " حماس"التضييق عليهم منذ فوز و 
مراسيم قوانين و االنقسام في إصدار  يفطر من  لى تفرد كل  ، األمر الذي أدى إالنصاب وانعقاده
يعيين نظامين تشر  أبرز مظاهر هذا االنفصال وجودمن و . 2والقطاع الضفةفي  يبرر شرعيتها

 .ومنفصلين مختلفين

عالن اإل لية سن القوانين،آ :ةالثالثالمنظومة التشريعية في محاورها  ذا االنفصالوشمل ه
 :عنها، نفاذها

 

 لية سن القوانين آ

سلطة الوطنية في ال)كل طرف هو إصدار  كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ما يجري اليوم في
تحداث ساو  ،تشريعات وقوانين جديدة( في قطاع غزةالبرلمانية  "ماسح"كتلة و  ،الغربيةالضفة 

 .3جراءات القانونية المعتمدة ما قبل االنقسامليات تتجاوز اإلآ

بقانون  اتقرار  (000) 01/2/7002وحتى  خالل فترة االنقسامفي الضفة الغربية  تصدر فقد 
 يتم اعتمادف التشريعات بطريقة غير معتادة،هذه تصدر و  .4محمود عباس من قبل الرئيس
 وذلك دون عرضها على كقانون، السلطة الوطنية الفلسطينيةعن رئيس الصادرة القرارات الرئاسية 
 (حماس)كتلة التغيير واإلصالح رفضه توهذا ما . ر القادر على االجتماعغي المجلس التشريعي

 . 5الختصاصات المجلس وصالحيته في التشريع اسلب   ، ألنه يتضمنعتبره غير قانونيتو في غزة، 

                                                           
  09/9/7002 ،رام اهلل ،خليل شاهين عم شخصية مقابلة 2
غزة، سلسلة  -زهراألمجلة جامعة ، ثير االنقسام الفلسطيني عليهاأتلية التشريع في فلسطين و آ الحجار،براهيم إعدنان  3

 .021ص ،7000نيسان  ،0، العدد 01، المجلد ةنسانيالعلوم اإل
 /http://muqtafi.birzeit.edu/pg. 10/07/7002، 00الفهرس السنوي، العدد الممتاز  -"الوقائع الفلسطينية"جريدة  4
 .72/1/7008 ،عالمالفلسطيني لإلمقابلة عزيز دويك مع المركز  5
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التعامل مع  "حماس"في ظل رفض حكومة  7002بعد العام  سن القوانين، فت  قطاع غزةأما في 
صدار إب "حماس"من خالل استمرار  ،2007/6/14جميع القرارات بقانون التي صدرت بعد 

باالعتماد على نوابها ا في النظام الداخلي للمجلس التشريعي، سابق   لية المعتمدةقوانين وفق اآل
أحدثت كما  .فقط في المجلس، بغض النظر عن تحقق األغلبية المطلوبة لنصاب الجلسات

من توكيالت الحصول على اللجنة الفنية للصياغة، : اغييرات على هذه العملية، من بينهبعض الت
تعديالت ، عملية المصادقة من الرئيساالستغناء عن ، بناء على فكرة التشريع المقاوماألسرى 

 .6على الجريدة الرسمية

 

 جهتان لنشر القوانين

، التي بدورها ال (الوقائع الفلسطينية)نشر القوانين في الضفة الغربية من خالل الجريدة الرسمية ت
نشر القوانين والقرارات في قطاع غزة في الجريدة بينما تتعترف بالقوانين الصادرة عن غزة، 

التي ال تعترف بالقوانين والقرارات الصادرة في الضفة الغربية، وبذلك الصادرة هناك الرسمية 
رسميتان لنشرها، وتحمالن  صدار القوانين وجريدتانصبح لدى السلطة الفلسطينية جهتان إلأ

 .(الوقائع الفلسطينية)سم وهو نفس اال

 

 القوانيننفاذ 

القوانين  إذ تطبق، الضفة الغربية وقطاع غزةريعي بين يستمر االنقسام ويستمر معه الفصل التش
 .فقط هناكالقوانين الصادرة في قطاع غزة وكذلك تطبق فقط،  هناكالصادرة في الضفة الغربية 

                                                           
. ليات التشريعآ قراءة في .. العملية التشريعية بعد االنقسام ،البوابة، بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية 6

http://lawportal.birzeit.edu/portal/images/7alah-tashre3ya-inqisam-presentation.pdf 
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مة صوضربة قا ،فلسطينفي مستقبل القوانين في  اخطير   اوتراجع   اقانوني   وهذا يعد انفصاال  
 .7الفلسطينية "الدولة"أراضي لمحاوالت توحيد القوانين بين شطري 

 

 وزارات السلطة الفلسطينية 

نهاء مظاهر إإلى  71/4/7004بتاريخ " حماس"و "تحف"الموقع بين " اتفاق الشاطئ" ف  د  ه  
جلسات مباحثات  عقد تفاقاالتوقيع  تالو . منيوالقطاع األ ،وتوحيد الوزارات ،واالنفصال االنقسام

من ثم سماء، و واأل (السابعة عشرة)الوفاق الوطني  حكومةللتوافق على تشكيلة  بين الحركتين
 .7/2/7004رام اهلل بتاريخ في بمرسوم رئاسي صدر كومة وأ علن عنها حالش ِكلت 

مقابلة الرئيس عباس في  ، حيث صرحعالمية بعد توقيع هذا االتفاقتضاربت التصريحات اإلو 
ذا استمر ا  و  ،وكالء وزارات ولديهم ،حكومة ظل في غزة "حماس"لدى " 78/8/7004معه بتاريخ 

خالد نفى  ،بدوره ."ن هذا سيهدد استمرار الوحدة الوطنية واالمتحان قادم قريباإف ،مرهذا األ
وجود حكومة  2/9/7004بتاريخ  همعفي مقابلة  ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،مشعل

  .ظل تديرها حركته في قطاع غزة

هناك مؤشرات تؤكد حاالت انفصال واضحة في عمل بعض الوزارات على األقل، وحاالت 
المالية، و التربية والتعليم،  ويبرز هذا على سبيل المثال في حالة وزارات .ااندماج قسرية أحيان  

 .وقافاألو  الداخلية،و 

 

 

                                                           
المراسيم الرئاسية في  -المجلس التشريعي في غزة) ت بعد االنقساممة القوانين التي أقر ءمدى مال ،بحث غير منشور 7

 .7002ذار آهيل المجتمعي، أجمعية الوداد للت ،(الضفة الغربية

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/28/584279.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/28/584279.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/28/584279.html
https://www.youtube.com/watch?v=CRpeGQj1f1Y
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 وزارة التربية والتعليم

 :برزهاأ ومنال في سلك التربية والتعليم، مظاهر االنقسام واالنفص ظهرت العديد من

 غزةأخرى في واحدة في الضفة و  ،هيئتان لالعتماد والجودة. 
  رام اهلل، مع  -من قبل وزارة التربية والتعليم العاليجديد  ثانوية عامة نظامتطوير واعتماد

تطبيق النظام  (مر الواقعبحكم األ)ظهور مؤشرات على رفض القائمين على إدارة التعليم 
القائمون على فقدم . موحدالتوجيهي امتحان المر الذي يهدد مصير األ ،8غزةفي الجديد 

لى إعلى النظام الجديد المقترح، وتم التلويح باللجوء عدة غزة اعتراضات  -وزارة التعليم
 .القطاععدم تنفيذ هذا النظام في 

  حيث أعلنت النتائج بشكل منفصل 7002اإلعالن عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام ،
عوام التربية والتعليم في األوزارة مشترك كما اعتادت  في رام اهلل دون عقد مؤتمر

 . 9السابقة
 

 قوانين وضرائب منفصلة .. وزارة المالية

واحدة في الضفة ، الى قسمين مختلفين تمام  إالتي انقسمت  القوائم المالية انفصال طال االنقسامي
 بل .10وجه صرفها على القطاعات المختلفةوأ ،منهما مواردها الخاصةولكل . القطاعأخرى في و 

عن الصفحة المركزية في رام  ةخاصة بالوزارة منفصلإلكترونية  ك مواقعاحاالت أخرى، هنفي 
 . اهلل

                                                           
 09/0/7002، نقسام بين شطري الوطن الفلسطينينظام التوجيهي الجديد يعمق اال ،البوصلةصحيفة  8

http://albousla.ps/arb/news/View/17849#sthash.xmiKzLZm.dpuf 
 00/2/7002 ،تلفزيون فلسطين ، عالن نتائج امتحان الثانوية العامةإمؤتمر  9

https://www.youtube.com/watch?v=ClrnZuhw_r8 
 . 08/9/7002. عبد العاطي، غزةصالح  عم مقابلة شخصية 10

file:///C:/Users/dell/Downloads/زياد%20ثابت،%20موقع%20وزارة%20التربية%20والتعليم:%20الآثار%20السلبية%20على%20التعليم%20جراء%20عدم%20قيام%20رام%20الله%20بتوحيد%20هيئة%20الجودة%20في%20الضفة%20وغزة،%20موقع%20وزارة%20التربية%20والتعليم%20العالي،%20غزة.%20http:/www.mohe.ps/2016/08/22/Ø¥Ù�Ø¬Ø§Ø²Ø§Øª-Ù�Ø²Ø§Ø±Ø©-Ø§Ù�ØªØ¹Ù�Ù�Ù�-Ù�Ù�-Ø¸Ù�-ØÙ�Ù�Ù�Ø©-Ø§Ù�Ù�Ù�-2
https://www.youtube.com/watch?v=ClrnZuhw_r8
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 قرار قوانين ضريبيةإب "حماس"حكومة من خالل قيام لمالي اواالنفصال مشهد االنقسام  يكتملو 
ضافية على إفرض ضرائب ورسوم )قانون التكافل االجتماعي ثل م قطاع غزة،على بشكل منفرد 

لعدم صرف فرض هذه الضرائب  "حماس" بررتو  .(ما يدخل قطاع غزة من سلع وبضائعكل 
 . 11نفقات تشغيلية لمكاتب الوزارات في غزة حكومة الوفاق الوطني

سجل حالة من حاالت الدمج االضطرارية، حيث إال أنه االنقسام من رغم ، فبالقطاع البنوكأما 
، قطاعالز المصرفي في كل من الضفة و وحدة الجهاعلى يشدد محافظ سلطة النقد عزام الشوا 

 هذا الجهاز موحدالعمل في و . ز مصرفي في الضفة وآخر في القطاعال يمكن الفصل بين جهاف
النظام المصرفي  انفصال كما أن عدم إمكانية .قليميةدارات العامة واإلومتكامل بين الفروع واإل

بقاء االتصال مع سلطة النقد خوفا من مقاطعة  ض  ر  عن المؤسسات والبنوك األجنبية والدولية، ف  
  .خارجية

 

  من الوطنيواأل وزارة الداخلية

على الضفة  كتابة هذه الورقة تاريخ منذ تشكيلها وحتى الوطني قوفاحكومة ال يقتصر عمل
حكومة الوذلك لعدم تمكين ، بما في ذلك وزارة الداخلية واألمن الوطني، الغربية دون قطاع غزة

 . داء مهامهامن أ

مرجعيتين مختلفتين وجود : من الوطنيالتي تشهدها وزارة الداخلية واأل من مظاهر االنفصالو 
متد مظاهر وت. منية مختلفةتأهيل وتدريب وسياسات أرامج ن ببيأمنيت نيعقيدتو ، للوزارة منفصلتين

                                                           
 4/0/7002 ،قوانين تعزز االنقسام ،المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية 11

file:///C:/Users/dell/Downloads/صحيفة%20فلسطين%20اليوم%20الالكترونية.%20عزام%20الشوا%20محافظ%20سلطة%20النقد%20والوحدة%20المصرفية.%20الموقع%20الالكتروني،%203/7/2015
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، إضافة إلى اختالف عمل بهمالشرطة ي  فيوجد قانونان مختلفان لون الشرطة، االنفصال لتشمل قان
 .12الواحدة م داخل الوزارةاقسالهيكليات والدوائر واأل

منية القانونية جهزة األتبعية األفي تضارب إلى  لتصلوانفصالها تتشعب المعضلة األمنية كما 
ها الحزبي المرتبط بحركة فتح في الضفة الغربية وحركة ئوانتماوآليات الرقابة عليها،  ،داريةواإل

  .حماس في قطاع غزة

 

 داري وحالة دمج اضطراريةإ انفصال: وقافوزارة األ 

: أبرزها ،جوانب عدةفة الغربية وقطاع غزة وقاف في الضيشمل االنفصال ما بين وزارة األ
 (. البرامج)المهني  داري، واالنقساماالنقسام اإل

لى ت إأ، ولجالضفةة في دارية الموجودتعترف حركة حماس بالمواقع اإل لم ،داريفي الجانب اإلف
دثت دوائر بشكل استحو  ،ر في الضفةيمارس عمله بمعزل عن الوزي اتعيين وكيل وزارة تابع له

دائرة و رشاد، واإل دائرة الوعظ، مثل الضفة زاراتلها مثيل في و  "غزة وقافوزارة أ"منفصل في 
 .ماليةال

بتطوير وتنفيذ برامج بشكل منفصل،  غزة -وقافوزارة األتقوم ف، (البرامج)ي الجانب المهني أما ف
 .التجويدالقرآن و مسابقات مثل ، وقاف في الضفةعن وزارة األ ابعيد  

هناك فحالة من االندماج بين شطري الوطن،  هذا الملفشهد إذ ي ،مر في ملف الحجيختلف األو 
 13.بما فيها حركة حماس ،طرافممثلين عن كافة األتضم  هلجنة خاصة تدير 

 

                                                           
 ،من الفلسطينينحو إصالح وتوحيد قطاع األ ،(مسارات)ستراتيجية بحاث السياسات والدراسات اإلالمركز الفلسطيني أل 12
 .7004 بآ

 .70/9/7002 ،رام اهلل ،بو الربأحسام شخصية مع  مقابلة 13
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file:///C:/Users/dell/Downloads/فتح%20وحماس..%20أسباب%20الانقسام%20وآفاق%20المصالحة-2016%20http:/www.altareekh.com/article/view/8502-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3--%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
file:///C:/Users/dell/Downloads/فتح%20وحماس..%20أسباب%20الانقسام%20وآفاق%20المصالحة-2016%20http:/www.altareekh.com/article/view/8502-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3--%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
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 نظامان قضائيان منفصالن 

للنيابة  نيوجهاز  نيرئيسو  نيقضائي نيوجود مجلسالقضائي  مظاهر مأسسة االنقسام يعد أبرز
نظامين قانونيين منفصلين في ظل ازدواجية في كل من الضفة والقطاع، إضافة إلى  عامةال

 . أو الشرعي ،المدني سواء في القضاء ،القوانين

ب اإلدارية لتجاوز أزمة القضاء في الجوان اصيغ  ما تاله من مباحثات و " ئاتفاق الشاط"أوجد 
يبرز في إطاره تفاهمات لم ، بينما والنفقات التشغيلية ،تب العاملينتأمين رواو  ،كالتعيين ،والمالية

  .14ملموسة حول توحيد السلطة القضائية

ثار قرار الرئيس عباس أحيث نفسها،  لمنظومة التشريعية تشكيل المحاكمطالت مظاهر انقسام او 
علي أبو فقد قال . اوسياسي   اقانوني   ، جدال  7002في نيسان بتشكيل المحكمة الدستورية العليا 

ؤسسات إن  إقرار عباس للمحكمة الدستورية يأتي في إطار استكمال م": ، وزير العدلدياك
السلطة الفلسطينية، والتحول من مجرد سلطة إلى دولة، في ظل تنامي حركة االعترافات الدولية 

تشكيل : ""حماس"، الناطق باسم سامي أبو زهري قال، بينما، في المقابل، "بفلسطين كدولة قائمة
وتكريس لنهج التفرد  ،محمود عباس للمحكمة الدستورية بطريقة منفردة هو تنكر للتوافق الوطني

بشرعية  تعترف ال (حماس)ها، وحركة المقاومة اإلسالمية وتفريغ المصالحة الفلسطينية من محتوا
وهم  ،وتدعو أعضاء المحكمة الدستورية إلى االستقالة .وكل ما يصدر عنها، هذه المحكمة

 ."يتحملون المسؤولية عن خلق مزيد من االنقسام في الساحة الفلسطينية

 

 

 

                                                           
 .70/1/7002 ،توحيد السلطة القضائية واستقاللها ،بحاث واالستشارات القانونية للمرأةمركز األ 14

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/360651.html 

file:///C:/Users/dell/Downloads/مركز%20الميزان%20لحقوق%20الانسان%20.%20اليات%20توحيد%20القضاء%20الفلسطيني.%20الموقع%20الالكتروني،%2020/9/2015.%20http:/www.mezan.org/post/20861/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
file:///C:/Users/dell/Downloads/تصريح%20وزير%20العدل%20في%20السلطة%20الوطنية%20الفلسطيني%20علي%20ابو%20دياك%20لتلفزيون%20فلسطين،%204/4/2016.%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=3ZPO6pa5uy8
file:///C:/Users/dell/Downloads/تصريح%20وزير%20العدل%20في%20السلطة%20الوطنية%20الفلسطيني%20علي%20ابو%20دياك%20لتلفزيون%20فلسطين،%204/4/2016.%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=3ZPO6pa5uy8
file:///C:/Users/dell/Downloads/تصريح%20وزير%20العدل%20في%20السلطة%20الوطنية%20الفلسطيني%20علي%20ابو%20دياك%20لتلفزيون%20فلسطين،%204/4/2016.%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=3ZPO6pa5uy8
file:///C:/Users/dell/Downloads/الموقع%20الرسمي%20لحركة%20حماس-%20تصريح%20سامي%20ابو%20زهري%20حول%20المحكمة%20الدستورية.26/4/2016.%20http:/hamas.ps/ar/post/5249/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 الخالصة 

، إال أن  مؤشرات وعمليات 7004تشكيل حكومة توافق فلسطيني في العام من رغم على ال
استمر إذا ف(. شريعية، التنفيذية، القضائيةالت)السلطات الثالث  وتطال تتعمقاالنقسام المؤسسي 
القائمة على تغليب تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية يمتلك الفلسطينيون مفاتيح  االنقسام دون أن

ستراتيجية السياسية والنضالية، ومبادئ الشراكة بالتوافق على اإل الوطنية العلياالمصلحة 
ذا لم تلعب الدول ، السياسية، والبعد عن سياسة المحاور المرتبطة بالمتغيرات اإلقليمية والدولية وا 

سيشهد ؛ فعلى األطراف لتحقيق الوحدة الوطنية اوضاغط   احقيقي   االعربية المحورية دور  
، األمر الذي يرسخ نظامين سياسيين منفصلين، يضع اومعلن   شامال   ينيون انفصاال  الفلسط

الفلسطينيين أمام انتهاء حلمهم بإنجاز استقاللهم الوطني وقيام دولة فلسطينية مستقلة بوحدة 
 (.الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)جغرافية وسياسية واحدة 

 


