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تقدمية  أهلية  مؤسسة  وهو   ،1989 عام  واإلنماء  للبحوث  بيسان  مركز  تأسس 
الفلسطيني  الشعب  تعزيز صمود  أجل  من  تعمل  للربح  هادفة  وغير  ديمقراطية 
ومؤثر.  فاعل  ديمقراطي  فلسطيني  مدني  مجتمع  بناء  في  المساهمة  أجل  ومن 
وحقوق  والتعددية  والمساواة  والديمقراطية  االجتماعية  العدالة  بقيم  ونؤمن 
اإلنسان واحترام الحريات الفردية والجماعية وندعو ونروج لكي تكون هذه القيم 
في صلب وأساس عملية التنمية التي تعتمد على المشاركة ومبادئ الحكم الرشيد. 
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ورقة موقف:
مالحظات على اتفاقية االمتياز الموقعة 

بين هيئة المدن الصناعية والشركة التركية 
المطورة لمنطقة جنين الصناعية 

بعد  املالحظات  من  جمموعة  الباحثان  �سجل 
بتاريخ  املربمة  االمتياز  اتفاقية  على  االطالع 
للمدن  العامة  الهيئة  بني  2010/2/10م، 
ال�سناعية واملناطق ال�سناعية احلرة الفل�سطينية، 
املناطق  الإدارة   TOBB-BIS و�رشكة 
وتبادل  الغرف  احتاد  �َسها  اأَ�سَّ التي  ال�سناعية، 

ال�سلع يف تركيا.
مادة  و)69(  ديباجة  من  االتفاقية  تكونت  وقد 
قانونية عاجلت وتناولت جملة من الق�سايا اأهمها 
 TOBB-BIS ال�رشكة  و�سلطات  التعريفات، 
العامة  الهيئة  و�سلطات  وواجباتها،  وحقوقها، 
احلرة  ال�سناعية  واملناطق  ال�سناعية،  للمدن 
الفل�سطينية، وحقوقها وواجباتها، وو�سع املنطقة 
عن  النا�سئة  اخلالفات  ت�سوية  وطرق  ال�سناعية، 
تنفيذ هذه االتفاقية، وطرق اإنهاء االتفاقية وتعديل 

م�سمونها.

املالحق  من  جمموعة  باالتفاقية  اأحلق  كما 
هي:

املخ�س�ص  املوقع  خريطة   :)1( رقم  امللحق  اأ( 
ملنطقة جنني ال�سناعية احلرة؛ بناًء على املر�سوم 

الرئا�سي رقم 2000/10.
ب( امللحق رقم )2(: خمطط ا�ستخدام االأرا�سي 

املقدم من ال�رشكة، واملتفق عليه مع الهيئة.
التي  امل�ستحقة  الر�سوم   :)3( رقم  امللحق  ج( 

�ستدفعها ال�رشكة للهيئة.

د( امللحق رقم )4(: اجلدوى وترويج اال�ستثمار.
ه( امللحق رقم )5(: خطة العمل.

و( امللحق رقم )6(: ق�سايا متنوعة تتعلق بتطوير 
املنطقة واإدارتها.

اأواًل: املالحظات العامة على ن�صو�ص االتفاقية 
با�ستعرا�ص ن�سو�ص االتفاقية وم�سامني بنودها 

ميكننا اإبداء املالحظات العامة االآتية:
1- ال يوجد يف عقد االمتياز ما ي�سري اإىل اأن اختيار 
عدة  قد مت من بني  بي�ص(  )توب  املطورة  ال�رشكة 
�رشكات اأخرى متخ�س�سة يف املجال، واإمنا اأُ�ِسرَي 
اأنها تقدمت بالطلب لتطوير املنطقة ال�سناعية  اإىل 
وت�سغيلها؛ بناًء على اتفاق بني احلكومتني الرتكية 
والفل�سطينية، وتقرر اأنها متثل ال�رشوط املطلوبة 

يف قانون الهيئة واأنظمتها.

جنني  يف  ال�سناعية  املنطقة  حتديد  ى  َجَرً  -2
–اأ�ساًل- خلدمة  تقام  باأنها منطقة �سناعية حرة 
يتعلق  فيما  اخلا�سة  قوانينها  ولها  امل�ستفيدين، 
بالر�سوم اجلمركية وال�رشائب، اأي اأنها ال ينطبق 
عليها القانون الفل�سطيني؛ ولذلك فهي معفاة من 
كذلك  ي�سمل  االإعفاء  وهذا  واجلمارك،  ال�رشائب 
»املنطقة  العقد  وفق  منها  اخلارجيني  امل�ستفيدين 
يجري  جغرافيًا  حمددة  منطقة  احلرة:  ال�سناعية 
خلدمة  وتخ�سي�سها  القانون،  مبوجب  اإن�ساوؤها 
م�ستفيد، اأو عدد من امل�ستفيدين؛ للقيام بن�ساطات 
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اإنتاجية وت�سديرية، وتكون لها قوانينها اخلا�سة 
فيما يتعلق بالر�سوم اجلمركية وال�رشائب«.

َد امل�ستفيد باأنه: »�رشكة حملية، اأو اأجنبية   3- ُحدِّ
يف  القانون  يجيزها  بن�ساطات  للقيام  مرخ�سة 
اإىل  ُي�رَشْ  ومل  احلرة«.  ال�سناعية  جنني  منطقة 
اآخر توحي  املق�سود، ومن جانب  القانون  ماهية 
هذه العبارة بوجود قانون خا�ص مل ُي�رَشْ اإليه يف 

العقد.

4- اإن ال�رشكة املطورة لها امتياز بيع اخلدمات 
داخل  اإلخ(   ... كهرباء،  )ماء،  للم�ستفيدين 
هي،  حتددها  التي  باالأ�سعار  ال�سناعية  املنطقة 
اأو  الفل�سطينية  ال�سلطة  من  عليها  ح�سولها  بعد 

»االإ�رشائيليني«.

الأحكام  ا�ستنادًا   - تتمتع  املطورة  ال�رشكة   -5
االتفاقية بجميع االإعفاءات من ال�رشائب، والر�سوم، 
والتخ�سي�سات  والت�سدير،  اال�سترياد  ورخ�ص 
على  املفرو�سة  القيود  من  وغريها  )الكوتات(، 

امل�ستفيدين ومزودي اخلدمات التابعة.

6- لل�رشكة املطورة �سالحية كاملة ب�ساأن تاأجري 
لالأرا�سي،  وتاأجري  االأمد،  طويل  اأو  االأمد  ق�سري 
للم�ستفيدين.  املنطقة  يف  املمتلكات  من  وغريها 
ن�سخة  وتوفري  الهيئة  اإعالم  ر  املطوِّ على  ويجب 
اأي م�ستفيد، ولي�َص ِبخاٍف  من كل عقد موّقع مع 
ال�سلطة  جتريد  يف  تكمن  الن�ص  هذا  خطورة  اأَنَّ 
اأو  املوؤجر،  رف�ص  حق  من  الفل�سطينية  الوطنية 
يعني  ما  للتاأجري؛  البع�ص  طلبات  على  التحفظ 
اإمكانية التاأجري للم�ستوطن، اأو لل�رشكات العاملة 

اأو ل�رشكات اإ�رشائيلية قد تكون  يف امل�ستوطنات، 
اأو  االأمنية،  االحتالل  مبوؤ�س�سات  عالقة  على 
وغريها؛  للمحتل،  الع�سكري  الن�ساط  يف  م�ساهمة 
ولهذا كان يفرت�ص - بالنظر خل�سو�سية الو�سع 
الوطني  امل�رشوع  حماية  �سبيل  ويف  الفل�سطيني، 
حق  على  �رشيح  ب�سكل  ُيَن�صَّ  اأْن   - الفل�سطيني 
�سفة  امتالك  يف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 

ال�رشيك يف اتخاذ قرارات التاأجري.

7- لل�رشكة - ا�ستنادًا لالتفاقية - مطلق احلق يف 
توظيف املقاولني، ومقاويل الباطون، واملوظفني، 
و�رشكات االإدارة، والوكالء، وغريهم من مزودي 
املنطقة،  داخل  اأعمالها  اأداء  اأجل  من  اخلدمات؛ 
حتديده  عدم  يف  الن�ص  هذا  خطورة  وتكمن 
للموا�سفات واملعايري الواجب توافرها يف مقاويل 
امل�ستوطنني،  من  يكونوا  اأالَّ  و�رشورة  الباطون، 
اأو املوؤ�س�سات اال�ستيطانية، اأو من ال�رشكات التي 

ت�سهم يف املجهود االأمني اأو الع�سكري للمحتل. 

ِمْن  اأَنَّ   - وا�سح  بن�ص   - االتفاقية  اأكدت   -8
مع  عالقات  اإقامة  املطورة  ال�رشكة  مهمات 
للمنطقة  للرتويج  وغريهم  »االإ�رشائيليني«، 
بالتايل  وهذا  منها؛  وامل�ستفيدين  ال�سناعية 
م�ستفيدين  لوجود  العملية  االإمكانية  يوؤكد  ما 
»اإ�رشائيليني« يف املنطقة ال�سناعية، وهو ما يعزز 

املخاوف ال�سالفة. 

9- اأناطت االتفاقية م�سوؤولية االأمن داخل املنطقة 
وحدها،  املطورة  بال�رشكة  باملطلق  ال�سناعية 
الوطنية  لل�سلطة  يحق  ال  بل  فح�سب،  هذا  ولي�ص 
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يف  التدخل   - لالتفاقية  ا�ستنادًا   - الفل�سطينية 
من  �سكل  باأي  للمنطقة  الداخلي  االأمن  مو�سوع 
االأ�سكال، وح�رشت االتفاقية التزامات ال�رشكة يف 
مو�سوع االأمن فقط باإعالم هيئة املدن ال�سناعية 

بهوية ال�رشكة االأمنية. 

10- اأكدت االتفاقية على التزام ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية بالنظر اإىل املنطقة ال�سناعية على اأنها 
منطقة حمرمة، بحيث يحظر على ال�سلطة التدخل 
�سلطة  حتت  �سيكون  الذي  الداخلي  اأمنها  يف 
اأو  م�سوؤول،  الأي  يحق  ال  كما  وحدها،  ال�رشكة 
وكيل عن ال�سلطة، اأو اأي �سخ�ص اآخر ميار�ص اأي 
�سلطة عامة، اأو بلدية، اأو ق�سائية، اأو اإدارية، اأو 
تنفيذية، اأو ت�رشيعية دخول املنطقة الأداء اأي عمل، 
با�ستثناء موظفي الهيئة وفرق االإطفاء، وموظفي 
العيادة الطبية، وم�سوؤويل اجلمارك، وغريهم من 

امل�سوؤولني الذين يقت�سي عملهم دخول املنطقة. 
ا�ستنادًا  ال�سناعية -  املنطقة  اأر�ص  تعد  ولهذا مل 
لالتفاقية - تابعة لل�سلطة الفل�سطينية، وخا�سعة 
�رشيان  نطاق  عن  خارجة  وباتت  ل�سيادتها، 
القانون الفل�سطيني، بل مينع تواجد ال�سخ�سيات 
تلك  على  �سيادية  رمزية  لها  التي  الفل�سطينية 
االأر�ص، ولعل اأخطر ما يف هذا البند اإخراج املنطقة 

ال�سناعية من الوالية الق�سائية الفل�سطينية.

 11- اإن التن�سيق مع ال�سلطة يجري فقط يف حالة 
يوؤثر  ال�سناعية  املنطقة  داخل  اأمني  خلل  حدوث 
املطورة هي من حتدد  وال�رشكة  ال�سلطة،  اأمن  يف 
اجلهة االأمنية التي ميكنها العمل معها من اجلهات 

االأمنية الفل�سطينية.

ال�سلطة  قيام  حظر  على  االتفاقية  اأكدت   -12
بامل�سادرة، كما اأنَّ عليها واجب االلتزام باتخاذ 
اأطراف  ملنع  ال�رشورية؛  االإدارية  االإجراءات 
ممتلكات  من  جزء  اأو  جميع  م�سادرة  من  ثالثة 
ال�رشيحة  املوافقة  دون  وامل�ستفيدين  ال�رشكة 
ما   - �سك  بال   - وهذا  ال�رشكة،  من  واخلطية 
القانونية  للحماية  الفل�سطينيني  فقدان  يعني 
ل�سمان  اإليها  يلجوؤون  قد  التي  الق�سائية  اأو 
يطراأ  قد  اأي خلل  لوقف ومواجهة  اأو  حقوقهم، 
من  امل�ستفيدين  مع  التعاقدية  عالقاتهم  على 
املنطقة ال�سناعية، اأو ال�رشكات العاملة يف املنطقة 
يف  الفل�سطينيني  حقوق  �ست�سبح  اإذ  ال�سناعية؛ 
ال�رشكات  جتاه   - وحقوقهم  م�ساحلهم  حماية 
القائمة يف املنطقة ال�سناعية - معلقة على موافقة 

ال�رشكة امل�سرية للمنطقة ال�سناعية.

 13- اأكدت االتفاقية حق ال�رشكة يف حال ف�سل 
هيئة املدن ال�سناعية يف تنفيذ واجباتها؛ مبوجب 
والنوعية  والكمية،  الوقت،  يف   35 رقم  الفقرة 
االإجراءات  باتخاذ  ال�رشكة  تقوم  اإذ  املطلوبة؛ 
ال�رشورية للح�سول على هذه اخلدمات، ومعلوم 
اإىل  تقود  قد  ال�رشورية(  )االإجراءات  عبارة  اأَنَّ 
االإ�رشائيلي،  اجلانب  بخدمات  ال�رشكة  ا�ستعانة 
اأو  مدنية،  �رشكات  اأو  اأمنية،  موؤ�س�سات  من 
االإ�رشائيليني  منح  اإىل  يوؤدي  قد  ما  وهو  غريها، 
واإدارتها  املنطقة  هذه  على  ال�سيطرة  �سالحية 
منطقة  اإىل  حتول  قد  بل  مبا�رشة،  غري  بطريقة 

�سناعية ترويجية وا�ستثمارية للمحتل.

14- اأنظمة اإن�ساء املباين داخل املنطقة ال�سناعية 
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بل  الفل�سطيني،  والقانون  لل�رشوط  تخ�سع  ال 
مع  تتناق�ص  اأالَّ  على  املطورة  ال�رشكة  ل�رشوط 
قانون هيئة املدن ال�سناعية، ولي�ص قانون احلكم 

املحلي من بلديات وجمال�ص يف املنطقة.

املنطقة  داخل  الرتاخي�ص  كل  اإ�سدار   -15
ال�سناعية هو من م�سوؤولية ال�رشكة املطورة؛ بناًء 
على توكيل هيئة املدن ال�سناعية لها يف هذا املجال، 

ولي�ص الأي جهة اأخرى احلق يف ذلك.

داخل  وتطويرها  التحتية  الُبنية  اإن�ساء   -16
امل�ستفيدين  املنطقة ال�سناعية يجري ح�سب رغبة 
يتنا�سب مع  الذي  املحليني والعامليني، وامل�ستوى 
حاجتهم، وال يخ�سع ل�رشوط وموا�سفات حمددة 
َجَرى االتفاق عليها؛ مما يعني اإمكانية توفري هذه 

البنية باأقل التكاليف واملوا�سفات.

وامل�ستفيدين  املطورة  ال�رشكة  مركبات   -17
اأكانت  �سواء  وال�رشائب،  اجلمارك  من  معفاة 
تعفى  كما  التجاري.  اأو  اخلا�ص  ال�ستخدامهم 
ودخلها،  وموجوداتها،  ال�رشكة،  اأموال 
كل  من  االأخرى  وممتلكاتهم  وامل�ستفيدون، 
اأن  كما  وال�رشائب.  اجلمركية  الر�سوم  اأ�سكال 
ال�رشائب  من  املوظفني  رواتب  اإعفاء  امتياز 
ي�سمل املوظفني والعمال االأجانب فقط، وال ي�سمل 
املوظفني  جميع  »يعفى  اإذ  الفل�سطينيني؛  العمال 
وامل�ستفيدون  ال�رشكة  لدى  الفل�سطينيني  غري 
)العاملون بدوام كامل اأو جزئي( من ال�رشائب 
واملنافع  االأتعاب  من  وغريها  برواتبهم،  املتعلقة 

الناجتة عن ن�ساطات جتري داخل املنطقة«.

ْت  َوَن�سَّ 18- تناولت االتفاقية مو�سوع العمالة، 
عملية  يف  م�ستفيد،  اأي  و/اأو  ال�رشكة  منح  على 
توظيف املوظفني اأو العمال، اأولوية للفل�سطينيني 
ال�رشورية،  املهارات  توافر  �رشيطة  املحليني، 
والقدرات، واال�ستعداد الأداء االأعمال ذات العالقة 
املرغوبة؛  والتكاليف  الزمنية  الفرتات  �سمن 
العاملة  االأيدي  لت�سغيل  �سمانة  يوجد  ال  ولهذا 
اأكان  �سواء  اأمنية  حجة  اأي  حتت  الفل�سطينية 
معني... �سيا�سي  الإطار  منتميًا  اأو  �سابقًا،  اأ�سريًا 
تلك  من  يحد  املهارات  توافر  �رشط  اأن  كما  اإلخ. 
عمالة  هي  جنني  منطقة  يف  العمالة  الأن  الفر�سة؛ 

زراعية، ولي�ست عمالة ماهرة؛ لذا فاإن احتماالت
 ا�ستبدالهم بعمالة خارجية ورادة ِجدًا.

19- تناولت االتفاقية توريد الب�سائع من املنطقة 
ال�رشكات  على  يحظر  ما  يوجد  وال  اإليها،  اأو 
اإذ يحدد فقط عمل  »االإ�رشائيلية« اال�سرتاك فيه؛ 
اإمكانية  العملية؛ ما يعني  ال�سلطة يف ت�سهيل هذه 
القائمة  وال�رشكات  االإ�رشائيلية،  ال�رشكات  قيام 
يف امل�ستوطنات با�ستغالل هذا البند كمدخل لتوريد 
اإىل  وال�سناعية  الزراعية  واملنتجات  الب�سائع 
قد يجري حتويل  اأنه  ال�سلطة، ف�ساًل عن  مناطق 
اإىل  الفل�سطينية  والزراعة  الفل�سطينية  ال�سناعات 
ال�رشكات  ت�ستغلها وت�ستخدمها  �سناعة حتويلية 

االإ�رشائيلية.

20- اأكدت االتفاقية اأن اأية تغيريات اأو تعديالت 
اإذا  اإال  املفعول  �سارية  ت�سبح  لن  االتفاقية  لهذه 
وتوقيعهما  الطرفني  وباتفاق  فقط،  خطيًا  اأعدَّت 
عليها. وبعك�ص ذلك، فاإنها ُتَعدُّ ُملغاة، وهذا يعني 
حتت   - الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قدرة  عدم 



7  

اأي ظرف من الظروف - على القيام - من جانب 
اإجراء  اأي  وقف  اأو  بند،  اأي  بتعديل   - واحد 
لها  تبني  ما  اإذا  االتفاقية،  مبنت  عليه  من�سو�ص 
اأو  الوطني  البعد  �سعيد  على  م�ساره  اأو  تاأثريه 

االقت�سادي للفل�سطينيني.

 21- اأكدت االتفاقية على اأَنَّ هناك طريقة واحدة 
تنفيذ  عن  ال�رشكة  عجز  وهي  االتفاقية،  الإنهاء 
ن�ص  اأي  يوجد  ال  ذلك  عدا  وفيما  التزاماتها، 
بخ�سو�ص منح ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حق 
تعالج  مل  كما  به،  العمل  ووقف  االتفاق،  اإنهاء 
االتفاقية حقوق الفل�سطينيني يف املنطقة، واملن�ساآت 

القائمة عليها يف حال وقف العمل باالتفاقية.

22- خلت االتفاقية من اأي ن�ص يت�سمن �رشورة 
حال  الفل�سطينية  باملوا�سفات  املوردين  التزام 
الوطنية  ال�سلطة  مناطق  اإىل  ل�سلع  توريدهم 

الفل�سطينية. 

تن�ساأ بني املطور وال�سلطة،  التي  23- اخلالفات 
التجارة  غرفة  من  دوليني  ملحكمني  تخ�سع 

العاملية، ولي�ص لقوانني اأي من البلدين.

ثانياً: خمالفات االتفاقية للت�صريعات الفل�صطينية 
تقوم  التي  االأ�س�ص  اأهم  من  امل�رشوعية  مبداأ  ُيعدُّ 
الدميقراطي  النظام  عماد  هو  بل  الدولة،   عليها 
امل�رشوعية  مبداأ  لكون  مكوناته؛  اأهم  من  وواحٌد 
و�سلطاتها،  الدولة،  اإلزام  على  يقت�رش  يعد  مل 
باخل�سوع  اختالفها،  على  العامة،  وهيئاتها 
وتطبيقه  واحرتامه،  له،  واالحتكام  للقانون، 
يكفل  واإمنا  واأعمالها،  وقراراتها  ت�رشفاتها  يف 
العامة،  ال�سلطة  مواجهة  لالأفراد يف  حماية جدية 

بحيث متى �سدرت عن �سلطات الدولة، وهيئاتها 
قرارات، اأو اأعمال خمالفة للقانون، جاز لالأفراد، 
اإلغائها  وطلب  بها،  الطعن  امل�سلحة  وذوي 

والتعوي�ص عنها اأمام املحاكم املخت�سة.

تاأكيد  على  امل�رشوعية  مبداأ  دور  يقت�رش  وال 
بع�سهم  االأفراد  عالقة  �ساأن  يف  القانون  �سيادة 
اأن  املبداأ  هذا  لتاأكيد  يلزم  اأ�سبح  بل  ببع�ص، 
يتفرع  وما  بالدولة  عالقاتهم  يف  القانون  ي�سود 
عنها من هيئات، ولي�ص هذا فح�سب، بل ُيَعدُّ مبداأ 
االأفراد  حلقوق  واحلامي  ال�سامن  امل�رشوعية 
هوؤالء  ي�سبح  حيث  العامة،  ال�سلطة  مواجهة  يف 
االأفراد - يف ظل �سيادة هذا املبداأ وتطبيقه - يف 
م�سادرة  اأو  انتقا�ص،  اأو  اعتداء،  اأي  من  ماأمن 
قد  مما  ذلك  وغري  وحرياتهم،  حقوقهم  من  الأي 
تقوم به ال�سلطات العامة دون وجه حق، اأو على 

وجه خمالف للقانون.

الدولة  و�سف  يطلق  اأ�سبح  املنطلق  هذا  ومن 
ت�رشفاتها  يف  تلتزم  التي  الدول  على  القانونية، 
احتكامها  جراء  امل�رشوعية؛  مببداأ  و�سلوكها 
على  وعلوها  اأحكامه  ب�سمو  وت�سليمها  للقانون، 

كافة �سلطاتها وموؤ�س�ساتها.
وتبناه،  الد�ستوري  الق�ساء  به  اأخذ  ما  وهذا 
العليا  الد�ستورية  املحكمة  منطوق  يف  جاء  حيث 
 139( رقم  الق�سية  يف  القانون  لدولة  امل�رشية، 
العليا  الد�ستورية  ق�سائية املحكمة   21 ل�سنة 
وفقًا   - القانونية  الدولة  اإن   ...« »د�ستورية«( 
لن�ص الد�ستور - هي التي تتقيد يف كافة مظاهر 
وتكون  عليها  تعلو  قانونية  بقواعد  ن�ساطها 

�سابطًا الأعمالها وت�رشفاتها ...«.
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ق�سائية  من    18 ل�سنة   108 رقم  الق�سية  ويف 
 ... اأي�سا جاء  العليا   الد�ستورية  املحكمة  ق�ساء 
»وحيث اإن الدولة القانونية - على �سوء اأحكام 
التي  هي   - الد�ستور  من  و65  و4  و3   1 املواد 
تتقيد يف كل ت�رشفاتها واأعمالها بقواعد قانونية 
تعلو عليها، فال ي�ستقيم ن�ساطها مبجاوزتها ...«.

النهج  الفل�سطيني بهذا  القانون االأ�سا�سي  واأخذ 
واأكده - من خالل املادة ال�ساد�سة منه - )مبداأ 
فل�سطني،  يف  احلكم  اأ�سا�ص  القانون  �سيادة 
واالأجهزة،  ال�سلطات،  جميع  للقانون  وتخ�سع 

والهيئات، واملوؤ�س�سات، واالأ�سخا�ص(. 

ولي�ص هذا فح�سب؛ بل اأخ�سع القانون االأ�سا�سي 
جميع   - امل�رشوعية  ملبداأ  تعزيزًا   - الفل�سطيني 
لرقابة  وهيئاتها  وموؤ�س�ساتها،  الدولة،  اأعمال 
ت�رشف  اأو  عمل  اأي  يوجد  ال  بحيث  الق�ساء، 
مهما كانت طبيعته حم�سن من هذه الرقابة، وهو 
القانون  من   )30( املادة  عبارات  من  يت�سح  ما 
االأ�سا�سي التي جاء بن�سها )... 2- يحظر الن�ص 
يف القوانني على حت�سني اأي قرار اأو عمل اإداري 

من رقابة الق�ساء ...(. 

الن�ص  ب�رشيح   - االأ�سا�سي  القانون  اأكد  كما 
التنفيذية  ال�سلطة  والتزام  احرتام  وجوب   -
الفل�سطينية باأحكام القانون وعلّوه على قراراتها 
من  يت�سح  ما  وهذا  وت�رشفاتها،  واأعمالها 
جمل�ص  االأ�سا�سي  القانون  من   )69( املادة  ن�ص 
الوزراء مبتابعة تنفيذ القوانني و�سمان االلتزام 

باأحكامها، واتخاذ االإجراءات الالزمة لذلك. 

ومن هذا املنطلق فاإن جمل�ص الوزراء الفل�سطيني 
بواجب  مكلف   - االأ�سا�سي  للقانون  ا�ستنادًا   -
وم�سوؤولية احرتام القانون والعمل على احرتامه 
ما خالفه وخرج على مقت�سياته،  وتطبيقه، وهو 
بل وجتاهل االلتزام به كليا؛ جراء �سكوته وعدم 
املربمة  االمتياز  اتفاقية  اإبرام  وقف  يف  تدخله 
العامة  الهيئة  بني  ما  2010/2/10م،  بتاريخ 
احلرة  ال�سناعية  واملناطق  ال�سناعية  للمدن 
الإدارة   TOBB-BIS و�رشكة  الفل�سطينية، 
الغرف  احتاد  �َسها  اأَ�سَّ التي  ال�سناعية،  املناطق 

وتبادل ال�سلع يف تركيا.

وانتهاك  خمالفة  ح�رش  ال�سدد  بهذا  وميكننا 
اتفاقية االمتياز للقانون رقم )10( ل�سنة 1998م 
بالنقاط  احلرة  ال�سناعية  واملناطق  املدن  ب�ساأن 

االآتية:

ال  )مبا  القانون:  من   )22( املادة  يف  جاء   .1
منح  للمجل�ص  القانون  هذا  اأحكام  مع  يتعار�ص 
املنطقة  اأو  و/  ال�سناعية  املدينة  تطوير  امتياز 
امتياز  عقد  مبوجب  مطور  الأي  احلرة  ال�سناعية 
لتطويرها، واإدارتها، على اأن يكون املطور �رشكة، 
اأو خا�سة، اأو خمتلطة م�سجلة يف  عامة،  اأو هيئة 

فل�سطني(.
الإدارة   TOBB-BIS �رشكة  لكون  وبالنظر 
الغرف  احتاد  �َسها  اأَ�سَّ التي  ال�سناعية،  املناطق 
يف  �سكاًل  م�سجلة  �رشكة  تركيا  يف  ال�سلع  وتبادل 
للقانون  ا�ستنادًا   - اجلائز  غري  فمن  فل�سطني، 
هذه  مع  االمتياز  اتفاقية  اإبرام   - الفل�سطيني 

ال�رشكة.



9  

2. جاء يف املادة )25( من القانون )حتدد الهيئة  
الرئي�ص،  االمتياز، ومدته، واملخطط  �رشوط عقد 
التحتية  والبنية  لالأبنية،  العامة  واملوا�سفات 
للمنطقة ال�سناعية احلرة،  اأو  ال�سناعية،  للمدينة 
ونوعية  عليها،  واملحافظة  ت�سغيلها  وكيفية 
الن�ساطات، واأداء اخلدمات فيها، وتطويرها وفقًا 
االمتياز(.  بعقد  اخلا�سة  والتعليمات  لالأنظمة 
ِفَق  اتُّ ما  يخالف  الن�ص  هذا  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 
ال�رشكة  منح  الذي  االمتياز  عقد  مبقت�سى  عليه 

املطورة جممل هذه ال�سالحيات.

3. جاء يف املادة )26( )تخ�سع املدينة ال�سناعية 
واإ�رشاف  ملراقبة  احلرة  ال�سناعية  املنطقة  اأو 
االمتياز،  تنفيذ عقد  التحقق من  اأجل  الهيئة؛ من 
بني  عليها  املتفق  بال�رشوط  لها  اخلدمات  واأداء 
ذلك  يف  خالف  اأي  ن�سوء  وعند  واملطور،  الهيئة 
القانون(،  الأحكام  طبقًا  للتحكيم  الطرفان  يلجاأ 
)تتم  اأن  على  االتفاقية  من   55 املادة  ون�ست 
فيما  النا�سئة  النهائية جلميع اخلالفات  الت�سوية 
وديًا،  حلها  ميكن  ال  والتي  االتفاقية  بهذه  يتعلق 
 3 الفقرة  على  بناًء  املطلوب  االإ�سعار  تقدمي  وبعد 
حتكيم  مبوجب  االتفاقية،  هذه  من   )51 )اجلزء 
واحد،  حمّكم  قبل  من  العاملية  التجارة  غرفة 
نف�ص  على  بناًء  تعيينهم؛  اأو  تعيينه،  يتم  اأكرث  اأو 
)برعاية  العاملية  التجارة  لغرفة  التحكيم  اأ�ساليب 
التجارة  لغرفة  التابعة  العاملية  التحكيم  حمكمة 
والتحكيم  الت�سوية  قوانني  على  بناًء  العاملية؛ 

لغرفة التجارة العاملية((.
وبهذا ال�ساأن جرى - ب�رشيح الن�ص - ا�ستبعاد 

للتحكيم  ومنطلق  كاأ�سا�ص  الفل�سطيني  القانون 
وفق ما ن�ست عليه املادة 26 من قانون رقم )10( 
ال�سناعية  واملناطق  املدن  ب�ساأن  1998م  ل�سنة 

احلرة.

4. ن�ّست املادة )28( من القانون على اأنَّ )للمطور 
بالتفوي�ص والتن�سيق مع جمل�ص االإدارة اأن يروج 
ال�سناعية  للمنطقة  اأو  ال�سناعية  للمدينة  بالدعاية 
واأ�سحاب  امل�ستثمرين  جلب  بق�سد  احلرة 
العامة،  الهيئات  اأي من  االأعمال، واأن يتعاقد مع 
وفقًا  الدعاية؛  باأعمال  القيام  بق�سد  اأو اخلا�سة؛ 
الأحكام هذا القانون، واأي قانون اآخر معمول به 

يف فل�سطني(. 

)تبذل  اأن  على  االتفاقية  من   46 املادة  ن�ّست 
للمنطقة  للرتويج  اجلهود  اأق�سى  ال�رشكة 
وت�سويقها حمليًا واإقليميًا وعامليًا. وتقوم ال�رشكة 
للهيئة؛  منا�سبة  وترويجية  دعائية  مواد  بتوفري 
حمتملني(،  مل�ستثمرين  املنطقة  ت�سويق  بهدف 
وجاء يف ن�ص املادة 47 من ذات االتفاقية )تتعاون 
للمنطقة  الرتويج  يف  املطّورة  ال�رشكة  مع  الهيئة 
م�ستثمرين  مع  االجتماعات  ح�سور  خالل  من 
موظفني  مع  الجتماعات  االإعداد  اأو  حمتملني، 
ت�سويقية  لقاءات  وتنظيم  تي�سري  اأو  حكوميني، 

عاملية وموؤمترات ا�ستثمارية(.

ال�رشيح  اإ�سقاطها  االتفاقية  ن�سو�ص  من  يت�سح 
لفقرة )... القيام باأعمال الدعاية؛ وفقًا الأحكام هذا 
القانون، واأي قانون اآخر معمول به يف فل�سطني(، 
الرتويجي  الدور  اأ�سبح  بل  فح�سب،  هذا  ولي�ص 
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مناطاً بالهيئة، ولي�ص بال�رشكة املطورة، ما يعني 
بدور  تقوم  اأ�سبحت  ال�سناعية  املدن  هيئة  اأن 

املنفذ، ولي�ص امل�رشف واملراقب.

5. جاء يف ن�ص املادة )30( من القانون )ال يجوز 
الأي جهة القيام باأي ن�ساط �سناعي داخل املنطقة 
ال�سناعية  املنطقة  ب�سهادة  اإال  احلرة  ال�سناعية 
�سناعية  منطقة  يف  العمل  تخولها  التي  احلرة 
القانون  من   )31( املادة  ون�ست  واحدة(.  حرة 
�سهادات  على  احل�سول  طلبات  )تقدم  اأن  على 
اإىل  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  حرة  �سناعية  منطقة 
مدير عام الهيئة الذي يقوم بعر�سها على جمل�ص 
وعلى  تاريخه،  من  �سهر  اأق�ساها  مدة  يف  االإدارة 
جمل�ص االإدارة اأن يبت يف الطلبات املقدمة له خالل 
الرف�ص  حالة  ويف  عر�سها،  تاريخ  من  اأ�سبوعني 

يجب اأن يكون هناك تف�سري لذلك(.

يف حني جاء يف ن�ص املادة 20 من االتفاقية: )ال�رشكة 
هي الهيئة الوحيدة التي توّفر الرتاخي�ص، مبا فيها 

الرتاخي�ص التي تقدمها الهيئة يف املنطقة بناًء على 
اأ�سبحت ال�رشكة  توكيل الهيئة لل�رشكة(؛ وبهذا 
الرتاخي�ص،  منح  ل�سالحية  املالكة  اجلهة  فعليًا 

ولي�ست هيئة املدن ال�سناعية.

املادة  وفق  الفل�سطيني  القانون  ن�ص  يف  جاء   .6
)32(: )يجوز ملقدم الطلب الذي ُرِف�َص َطَلُبُه طبقًا 
فيه  النظر  الإعادة  بطلب  يتقدم  اأن   )31( للمادة 
من  اأ�سهر  �ستة  خالل  االإدارة  جمل�ص  نف�ص  اأمام 
تاريخ رف�ص طلبه فاإذا رف�ص للمرة الثانية يحق 
ملقدم الطلب الطعن يف قرار الرف�ص اأمام املحكمة 

املخت�سة(. 

اإ�سقاط  َجَرى  ال�سالف  االتفاقية  ن�ص  وبح�سب 
اأ�سبحت  بل  الفل�سطيني،  الق�ساء  دور  وتغييب 
املنطقة ال�سناعية، وكافة ما ين�ساأ عنها من عالقات 
و�سلطتها  ال�رشكة  لوالية  خا�سعة  وت�رشفات 

التقديرية ولرغباتها.
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خامتة ووجهة نظر
اأحد  امل�سري  تقرير  يف  ال�سعوب  حق  مبداأ  اإن 
ال  التي  االآمرة،  الدويل  القانون  مبادئ  اأهم 
واتفاقية  الدويل  القانون  لقواعد  وفقًا    - يجوز  
»فيينا« لقانون املعاهدات لعام 1969- خمالفتها 
هذا  على  القائمني  منح  فاإن  لذا  وجتاوزها؛ 
من  جزء  باأي  الت�رشف  حق  لنف�سهم  االتفاق 
االأرا�سي الفل�سطينية املخ�س�سة ملمار�سة ال�سعب 
تقرير  يف  امل�رشوع  حلقه  امليدانية  الفل�سطيني 
امل�سري عليها، يعد - دون �سك - انتهاكًا �سارخًا 
ال�سعب  ورغبات  والإرادة  املبداأ،  هذا  الأحكام 
َيْجِر  مل  ال�سعب  اأن  وخ�سو�سًا  الفل�سطيني، 

ا�ستفتاوؤه، والوقوف على راأيه بهذا ال�سدد.

بال�سيادة  لل�رشكة  �رشاحة  االتفاقية  اأقرت  وقد 
الفل�سطينية  االأرا�سي  من  ومناطق  اأجزاء  على 
املحتلة )املنطقة ال�سناعية(، وهو ما ُيَعدُّ انتقا�سًا 
الفل�سطيني  ال�سعب  حلق  و�رشيحًا  وا�سحًا 
امل�رشوع يف تقرير امل�سري، وال�سيادة الدائمة على 
االأرا�سي املقررة له، مبقت�سى قرارات ال�رشعية 

الدولية. 

هذه  يف  امل�سارك  الفل�سطيني  الطرف  منح  اأن  كما 
والت�رشف  التنازل  و�سلطة  حق  لذاته  االتفاقية 
بعائدية االأرا�سي الفل�سطينية يتناق�ص مع مبادئ 
القانون الدويل، ومقررات ال�رشعية الدولية، التي 
على  ال�سيادة  حلق  مبفرده  ال�سعب  امتالك  توؤكد 
البت  ل�سلطة  مبفرده  امتالكه  ثم  ومن  اأرا�سيه، 

والتقرير بعائديتها.

الفل�سطيني  ال�سعب  حلق  االتفاقية  انتهاك  اإن 
امل�رشوع يف تقرير امل�سري، وال�سيادة الدائمة على 
جميع االأرا�سي املخ�س�سة له؛ مبقت�سى قرارات 
ال�رشعية الفل�سطينية، ف�ساًل عن انتهاكها ال�رشيح 
بامل�سوؤولية  اخلا�سة  الدويل  القانون  الأحكام 
القانونية  املبادئ  واملدنية، وغريها من  اجلنائية، 
التي ميثل االتفاق عليها جتاوزًا وخروجًا وا�سحًا 
املعاهدات  لقانون  »فييّنا«  اتفاقية  مبادئ  على 
االتفاقية،  من   53 املادة  وحتديدًا   ،1969 لعام 
القانونية  القواعد  جتاوز  �رشاحة  حظرت  التي 
االآمرة*، كل ذلك من �ساأنه اأن ي�سقط امل�رشوعية 
عن اأحكام هذه الوثيقة، ويق�سي بوجوب اإبطالها. 

»املعاهدات  أن  عىل  »فيينا«  اتفاقية  من   53 املادة  نصت   *
من   )jus cogens( آمرة  قانونية  قاعدة  مع  املتعارضة 

إذا كانت  قواعد القانون الدويل العامة، تَُعدُّ باطلة بُطالناً مطلقاً 

العام، وألغراض  الدويل  القانون  قاعدة  تتعارض مع  إبرامها  وقت 

هذه االتفاقية تَُعدُّ قاعدة قانونية آمرة من قواعد القانون الدويل 

العام كل قاعدة تقبلها الجامعة الدولية يف مجموعها، ويعرتف بها 

باعتبارها قاعدة ال يجوز اإلخالل بها، وال ميكن تعديلها إال بقاعدة 

الحقة من قواعد القانون الدويل العام، ولها ذات الصفة«.
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