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Palestinian Center for POLICY and 
SURVEY RESEARCH
Irsal Street 
P.O. Box 76 
Ramallah, Palestine  
Tel: (02)2964933 
Fax: (02)2964934 
Email: pcpsr@pcpsr.org 
 
 

مت تطوير مسودة دستور الدولة الفلسطينية من خالل عملية مطولـة اعتمـدت علـى اخلـربة
والعربيـة(ع اخلربات الفلسـطينية     الفلسطينية والدولية، وأظهرت إشارات قوية على التفاعل م       

وعليه ليس مفاجئة أن أصبحت املسـودة أطـول. السابقة يف جمال الوثائق الدستورية    ) األوسع
أظهرت الدساتري بكافة أحناء العامل طوالً متزايداً وعلـى وجـه. وأكثر حتديدا مع مرور الوقت    

ال تشـتمل. ن مبساحة أوسـع   التحديد خالل العقود املاضية، وبذلك فإن الفلسطينيني يسامهو       
العامة كما) األيديولوجية(مسودة الدستور الفلسطيين على أحكام مطولة حول املسائل العقائدية          

املسودة ال ختلو من العموميـات، لكنـها. هي القاعدة؛ حىت أن هذه املسودة ال تتضمن مقدمة        
 .ض أحكامهاملفتة لالنتباه أكثر فيما يتعلق باللغة احملددة املستخدمة يف بع

سوف جيد البعض العديد من املواد مفصلة وحمددة جداً، كما أن القائمني على الصياغة على
األرجح اختاروا استخدام لغة معينة من أجل سد الفجوات اليت ظهرت يف اخلربة الفلسطينية

يذكر أنه ال يوجد لدى فلسطني تقليد دستوري لتوجيه أولئك. السابقة) والعربية األوسع(
القائمني على تفسري وتطبيق النصوص الدستورية، ويبدو من املرجح متاماً أن مؤسساهتا

وهلذا السبب، من األفضل. الدستورية، إذا أقيمت أصالً، ستتعرض لضغط هائل منذ البداية
للمسودة أن تكون مفصلة أكثر من الدساتري األخرى، ألن أي غموض يعتري النص سيتم على

 .األغلب استغالله
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 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية

Palestine Center for POLICY and SURVEY RESEARCH 

 
 
 
 
 

 
سات السياسات  كمركز مستقل للبحوث األكادميية ودرا٢٠٠٠يف مطلع عام "  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية "تأسس 
السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل االستراتيجي والسياسة : يهدف املركز لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جماالت ثالث. العامة

األكادميية إعداد الدراسات واألحباث : يقوم املركز بالعديد من النشاطات البحثية.  اخلارجية، البحوث املسحية واستطالعات الرأي العام
ذات العالقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، تشكيل 

جمموعات عمل لدراسة قضايا ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات 
إن املركز الفلسطيين للبحوث ملتزم باملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع وبلورة تفهم أفضل للواقع .  بشؤون الساعةاملتعلقة

.الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء  

 

 .ي املركزاآلراء الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن رأي صاحبها وليس بالضرورة رأ
 

 ، شارع اإلرسال، رام اهللا، فلسطني٧٦ب . ص،املسحيةو  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية

  : pcpsr@pcpsr.orgوينر، بريد الكت)٠٢ (٢٩٦٤٩٣٤، فاكس )٠٢ (٢٩٦٤٩٣٣ت 



 

 

 
  الذين سامهوا يف هذا العمل الدستور جلنةأعضاء 

 

 رئيسا وزير الشؤون اخلارجية نبيل شعث. د

جامعة / عميد كلية القانون وأستاذ القانون الدستوري   أمحد مبارك اخلالدي.د. أ
 النجاح

رئيسا بالنيابة ورئيس جلنة 
 الصياغة

مدير معهد أحباث السياسات واالستراتيجيات القانونية  علي خشان. د
 )رؤيه(

 أمني السر

 عضوا الشؤون اخلارجيةمدير عام يف وزارة  خالد عريقات. د

 عضوا اجلامعة اإلسالمية/ عميد الدراسات العليا  بو حلبيةأمحد أ. د

 عضوا األزهر/ رئيس قسم العلوم السياسية  كمال األسطل. د

 عضوا عضو اللجنة القانونية باجمللس الوطين الفلسطيين خريي حسن. أ

 عضوا ممثل فلسطني باجلامعة العربية/ أمني سر اجمللس املركزي  حممد صبيح. أ

 عضوا الشؤون اخلارجيةمدير عام يف وزارة   العجرميحممود. أ

 عضوا أستاذ القانون الدستوري يف اجلامعة اإلسالمية فتحي الوحيدي

 عضوا رئيس نقابة احملامني سابقاً عبد الرمحن أبو النصر
 
 



 

 

 املؤلف
يف واشنطن دي سي حيـث      هو أستاذ يف العلوم السياسية والعالقات الدولية يف جامعة جورج واشنطن            : ناثان براون 

األستاذ براون خبري يف السياسات املقارنـة  . يعمل أيضاً كعامل غري متفرغ يف معهد الشرق األوسط وهو معهد مستقل          
للشرق األوسط وقد تركز اهتمامه بشكل خاص على القضايا الدستورية، وحكم القانون والدميقراطية، وقـد قـام                 

 . الفلسطينية واخلليجيةبإجراء أحباث حول السياسات املصرية و
 : براون بتأليف أربعة كتب هي. قام د

 
Palestinian Politics after the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine, a study of 
Palestinian politics since 1994 pubished in 2003 by the University of California 
Press; Constituions in a Nonconstional World: Arab Basic Laws and the 
prospects fo Accountable Government Published by the State University of New 
Yourk Press in 2001; The Rule of law in the Arab World: Courts in Egypet and 
the Gulf, published by Cambridge University Press in 1997; and Peasant Politics 
in Modern Egypt, published by Yale University press in 1990. 
 

 من جامعة شيكاغو، واملاجستري والـدكتوراه مـن         ١٩٨٠حصل بروفيسور براون على شهادة البكالوريس يف عام         
دمها رابطـة   حصلت رسالته للدكتوراه على جائزة مالكوم كري اليت تق        . ١٩٨٧ وعام   ١٩٨٣جامعة برنستون يف عام     
 .  دراسات الشرق األوسط
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 خلفية ومالحظات عامة
 

، ١٩٨٨ويف عام   .  شهدت جهود صياغة الدستور الفلسطيين انطالقات مفاجئة وفترات مجود طويلة         
وقد . أعلن اجمللس الوطين الفلسطيين قيام دولة فلسطني، وكلف جلنة بالشروع يف العمل على صياغة الدستور              

 الـيت   –عقب إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية      بدأ ذلك املشروع خبطى بطيئة، إال أنه اكتسب بعض احلماس           
نصـت هـذه    .  مبوجب اتفاقيـات أوسـلو     ١٩٩٤ عام   -حتكم الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة        

تولت تلك اهليئة، املعروفـة     . ١٩٩٦االتفاقيات على إقامة هيئة منتخبة حيث بدأت عملها بعد انتخابات عام            
القـانون  "وقد متثلت مثار تلك العمليـة، بإجنـاز     . سئولية عن عملية الصياغة   باجمللس التشريعي الفلسطيين، امل   

، إال أن الرئيس ياسر عرفـات مل        ١٩٩٧ عام   – وهو وثيقة دستورية مؤقتة للسلطة الفلسطينية        –" األساسي
 . ، فيما ال يزال غري منفذ بالكامل٢٠٠٢يصادق عليه إال يف عام 

نظمة التحرير الفلسطينية جلنة جديدة ومنفصلة، ولكن هذه        ، كلف اجمللس املركزي مل    ١٩٩٩ويف عام   
وقد عـني الـرئيس ياسـر       . املرة ليس من أجل صياغة دستور مؤقت، بل دستور دائم يترافق وإعالن الدولة            

، قدمت اللجنة   ٢٠٠١ويف عام   . عرفات الوزير نبيل شعث وجمموعة من الشخصيات القانونية للبدء يف العمل          
كنها مل حتظى سوى بقليل من االهتمام نظراً إلنشـغال اجلمهـور الفلسـطيين بأحـداث                املسودة األوىل، ل  

 . االنتفاضة
، عادت عملية إصالح املؤسسات الفلسطينية لتتصدر األجنـدة احملليـة           ٢٠٠٢مايو  / ويف شهر أيار  

يونيـو  / والدولية، ويف البداية برزت املسائل الدستورية يف اجلدل الداخلي فقط، ولكن يف شـهر حزيـران               
برملـان  "، وتشـكيل  "دستور جديد" الرئيس األمريكي جورج بوش الفلسطينيني علناً إىل وضع          دعا،  ٢٠٠٢

رد الوزير نبيل شعث بسرعة بتقدمي مسودة منقحة من         ". قيادة فلسطينية جديدة وخمتلفة   "، و   "يتمتع بالصالحية 
إذ مل تسـتجب    : املنقحـة ولـدت ميتـة      إىل اإلدارة األمريكية، إال أن هذه الوثيقة         ٢٠٠١مشروع دستور   

 . للمخاوف األمريكية ومت تعديلها دون علم معظم الفلسطينيني، األمر الذي أفقدها الشرعية
 اللجنة مـن جديـد، ومت توسـيع         لتأمت، حيث ا  ٢٠٠١ جهود أكثر جدية لتنقيح مسودة       انطلقت

 والنصف األول من عام     ٢٠٠٢ن عام   ويف النصف الثاين م   . عضويتها لتشمل بعض القادة والنشطاء السياسيني     
، كمـا مت    )على الصعيدين احمللي والدويل   (، مت تعميم عدد من املسودات على األطراف املعنية واخلرباء           ٢٠٠٣

 . نشر بعض املسودات، فيما مت تقدمي أخرى على هيئة تقرير إىل اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية
فرباير، حظيت عملية صياغة الدستور بقـدر كـبري مـن           /  وشباط يناير/ ويف شهري كانون الثاين   

وعلى وجه التحديد، رأى أولئك الذين جادلوا       . االهتمام، وأصبحت حتتل جوهر جهود اإلصالح الفلسطيين      
ومـع  . رئاسي يف مسودة الدستور السبيل املمكن لتحقيق رغبـاهتم        المن أجل حكومة ال يطغى عليها الطابع        

مـارس  / فربايـر وآذار  / ئاسي عن املسودة مع مرور الوقت، حتول االنتباه يف شهر شـباط            الطابع الر  احنصار
 إىل إدخال جمموعة من التعديالت على القانون األساسي، الذي يعترب مبثابة الدستور املؤقت للسـلطة                ٢٠٠٣



  الدستور                                                                                                                   ] ٢[

 

كان يتمتع هبـا   من السلطة اليت اًلقد مت استحداث منصب جديد لرئيس الوزراء، حبيث يأخذ قدر . الفلسطينية
 .الرئيس

 . نص املادة كما يرد أدناهقمت بإدخال تعليقايت خبط غامق بعد 
مت تطوير مسودة دستور الدولة الفلسطينية من خالل عملية مطولـة           : مالحظات عامة على املسودة   

ة اعتمدت على اخلربة الفلسطينية والدولية، وأظهرت إشارات قوية على التفاعل مـع اخلـربات الفلسـطيني               
وعليه ليس مفاجئة أن أصبحت املسودة أطول وأكثـر         . السابقة يف جمال الوثائق الدستورية    ) والعربية األوسع (

 وعلى وجه التحديد خالل العقـود       اً متزايد أظهرت الدساتري بكافة أحناء العامل طوالً     . حتديدا مع مرور الوقت   
شتمل مسودة الدستور الفلسطيين على أحكـام       ال ت . ة أوسع مبساحاملاضية، وبذلك فإن الفلسطينيني يسامهون      

. العامة كما هي القاعدة؛ حىت أن هذه املسودة ال تتضمن مقدمة      ) األيديولوجية(مطولة حول املسائل العقائدية     
 أكثر فيما يتعلق باللغة احملـددة املسـتخدمة يف بعـض            لالنتباهاملسودة ال ختلو من العموميات، لكنها ملفتة        

 .أحكامها
البعض العديد من املواد مفصلة وحمددة جداً، كما أن القائمني على الصياغة على األرجح              سوف جيد   

) والعربيـة األوسـع   (اختاروا استخدام لغة معينة من أجل سد الفجوات اليت ظهرت يف اخلربة الفلسـطينية               
وتطبيق النصوص  يذكر أنه ال يوجد لدى فلسطني تقليد دستوري لتوجيه أولئك القائمني على تفسري              . السابقة

الدستورية، ويبدو من املرجح متاماً أن مؤسساهتا الدستورية، إذا أقيمت أصالً، ستتعرض لضغط هائـل منـذ                 
وهلذا السبب، من األفضل للمسودة أن تكون مفصلة أكثر من الدساتري األخـرى، ألن أي غمـوض        . البداية

 .يعتري النص سيتم على األغلب استغالله
وء اخلربات الفلسطينية والعربية، يتضح أن املسودة احلالية متتاز ببعض اخلصائص وبعد مراجعتها على ض

 : امللحوظة إىل جانب الصياغة الدقيقة وخصوصية موادها

وجتدر اإلشارة إىل أنـه وعلـى       . تنص املسودة على إقامة نظام برملاين أقوى مما هو موجود يف العامل العريب             •
علـى  (ة مثل هذا النظام قد نبعت من املخاوف بشأن القيادة الفلسطينية            الرغم من أن الدعوة الفورية إلقام     

أظهرت الوثـائق الفلسـطينية     . ، فإنه كذلك يعكس جمموعة أعمق من املخاوف       )الصعيدين احمللي والدويل  
رة  عدم املقد  –وإضافة إىل ذلك، إن أحد أكرب إخفاقات احلكم العريب          . الرمسية دائماً تفضيالً للنظام الربملاين    

 . هو أمر يدركه الكثريون–على الوقوف يف وجه سلطة رأس الدولة يف القنوات القانونية والدستورية 
ويف الوقت الذي ينص فيه على إقامة برملان قوي وتنصيب رئيس وزراء، يترك الدستور بعض اهلامش                

قـات بـني    يشار إىل أن الدساتري دائماً تعمل على حنو عفوي، خصوصاً يف جمـال العال             . للتفسري
 إمكانية التنبؤ هذه هو أن عمـل املؤسسـات          انعدامالسلطتني التنفيذية والتشريعية، وأحد أسباب      

 وعلى وجه التحديد، نظـام      –الدستورية مشروط بشدة باجملاالت األقل عرضة للهيكلة الدستورية         
 . احلزب



  ]٣[                                                                                                            براون      ناثان 

 

أن توسع سلطات ويف مالحظايت أدناه، سوف أسعى لكي أظهر ملاذا أعتقد أن املسودة حتاول 
وفيه يترأس ( جزئياً إىل احلالة الراهنة لنظام احلزب الفلسطيين باالستنادالرئيس ال أن تقلصها، وذلك 
 احلزيب ضعيف، واألحزاب السياسية غري ميالة بشكل رئيس واالنضباطالرئيس احلايل احلزب األكرب، 

 ).إىل اجملال االنتخايب
التركيز علـى   (ثر من أي دستور عريب، ليس فقط بسياقها العام          مسودة الدستور متحررة على األغلب أك      •

مصممة لتضمن من خالل استعمال لغة حمددة       (، بل أيضاً يف العديد من أحكامها احملددة         )لةءاحلقوق واملسا 
الدستور قوي بشكل ملحوظ يف مسألة املساواة بني اجلنسني، كمـا           ). أن ال يتم حتريف أحكامها املتحررة     

ظهر فيه عملياً   ي للدين يف الوقت الذي      اً عام ل الدين ملفتة لالنتباه، لكنين ملست فيها إجالالً       أن نصوصه حو  
 .تركيز علماين أقوى

لقد ذهب الكثري من اجلهد على ضمان مسألة تداول السلطة السياسية مـن خـالل القنـوات القانونيـة                •
 النقيض من السلطة الفلسطينية،     وهبذا اخلصوص، تبدو دولة فلسطني مصممة بشكل مقصود على        . الواضحة

  .حيث اآلليات القانونية فيها ضعيفة وأحياناً غري واضحة
تتعامل مسودة الدستور صراحة مع ثالث من أربع جماالت حمددة مبوجب اتفاقات : قضايا الوضع الدائم

بعة وهي وتتعامل ضمناً مع القضية الرا. الالجئني، واحلدود والقدس": الوضع الدائم"أسلو كقضايا 
 اًويف مجيع اجملاالت، تساند املسودة املوقف التفاوضي الفلسطيين املعلن، لكنها تترك خمرج. املستوطنات

 :للحيلولة دون جعل املسألة برمتها غري قابلة للتفاوض
 السماح هلم مجيعاً بالعودة إىل    : وهبذا الشأن، تتحمل الدولة الفلسطينية التزامني     .  حق العودة  نيأعطي الالجئ  •

 جاءواالدولة الفلسطينية ومتابعة عودهتم أو التعويض من خالل املفاوضات والسبل السياسية والقضائية ملن              
 .١٩٤٨من مناطق 

وميكن إجراء تعديل عليها مـن خـالل        , ١٩٦٧يونيو  / مت تعريف احلدود ضمن حدود الرابع من حزيران        •
 .اج أي خطوة على األغلب إىل استفتاء شعيبوحتت.  من خالل معاهدةوميكن القول أيضاًاستفتاء دستوري، 

لكن القدس غري معرفة، وباالستناد إىل أحكـام بنـد          . القدس عاصمة دولة فلسطني ومقر سلطاهتا العامة       •
 .احلدود، فإهنا ستقتصر على القدس الشرقية

ده دون  املستوطنات غري مذكورة، لكن سيخضع مجيع املقيمني على إقليم فلسطني  للقانون الفلسطيين وح              •
إن مل يكن (بناءاً على ذلك، ومع عدم وجود أي دعوة إلزالة املستوطنات، سوف يكون من الصعب        . سواه

 .عدم إخضاعها للقانون الفلسطيين)  يف احلقيقة دون إجراء تعديل على احلدودمستحيالً
من وراء الدافع ءاً زإن معظم الدساتري ال تتناوهلا، ويبدو أن ج. ال داعي يف احلقيقة لتناول هذه القضايا

لتضمينها هو التشديد على أن الدستور ليس وثيقة لتنظيم شئون الدولة فحسب، بل أيضاً لبيان القيم واملبادئ 
 –وبتضمني نصوص لغوية حول هذه القضايا، قد يكون من الصعب سياسياً إلغاء املواد . األساسية للمجتمع

 . وعلى األغلب سينظر إىل ذلك على أنه تراجع
ويف احلقيقة،  . سوف تعترض إسرائيل على األرجح على تضمني مثل هذه القضايا يف مسودة الدستور            

لكن ميكن احملاججة بأن التجربة التارخيية      . أظهرت بعض التعليقات العلنية أن مثل هذه االعتراضات موجودة        
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ة جعل نتيجة أي مفاوضات     للعامل العريب تشري إىل وجود منطق طويل األمد يف تضمني مثل تلك األحكام بغي             
 . شرعية

لقد حققت معظم الدول العربية استقالهلا بشكل تدرجيي بعد فترة من السيادة الغامضة واملشـكوك               
، عملت القوى اإلمربيالية على بناء عالقة مع النخبـة          )مثل العراق، وسوريا ومصر   (ويف معظم احلاالت    . فيها

لقد قامت بريطانيا ببحث امتيازها النفطي مع       .  اآلليات الدستورية  احلاكمة يف الدولة املعنية وذلك خارج إطار      
العراق قبل أن تسمح بدخول الدستور حيز التنفيذ، حيث ينص على دور برملاين يف إقرار أيـة معاهـدات أو        

وفرنسا حاولت إدخال تطوير دستوري يف سوريا ولبنان على حنو يضع االنتداب خارج إطار أيـة                . اتفاقيات
وبريطانيا أعلنت، من جانب واحد عن مصر مستقلة، مع االحتفـاظ بأربعـة جمـاالت               .  دستورية إجراءات

، وهذا يدل على أهنا لن تتعامل مع مصر كدولة ذات سـيادة             )اخلارجية، والدفاع، وقناة السويس والسودان    (
 . فيما خيص هذه املسائل

مل يكن هلا أثـر     على املدى الطويل،    على املدى القصري، كانت هذه االستراتيجيات ناجحة أحياناً، و        
 الدول على    هذه  إىل النخب السياسة يف مجيع     أخذ الناس يف النظر   .  بل وسامهت يف تقويض تلك العالقة      طيب

شعرت الربملانات واألحزاب السياسية بأهنا مسـتثناة يف  و. أهنا معلقة بني الوالء إىل بلدها وإىل القوة اإلمربيالية    
 . وفقدت الترتيبات اليت كانت قائمة كل شرعية وطنية أو إجرائيةيسية، القضايا الوطنية الرئ

بالنسبة للحالة الفلسطينية، قد تدفع لغة الدستور القوية إسرائيل إلعطاء أكثر مما هي مستعدة حاليـاً                
وية عطائه، لكن املوقف الفلسطيين الوارد يف الدستور ال يتخطى اإلمجاع الدويل على اخلطوط العريضة للتس              إل

ـ  تفاوضيا  وعليه، فقد وضع الدستور موقفاً      . واليت متحورت خالل السنوات القليلة املاضية       لـيس   هصلباً، لكن
  أيضاً  ستحظى اتفاقية على األرجح إىل      هذا سوف يؤدي . يتمتع ببعض الشرعية الوطنية   ، وهو موقف    مستحيالً

من قبـل   أيضاً   جمموعة ضيقة من القادة، بل       صادق عليها فقط من قبل    ياتفاقية لن   أي إىل   بالشرعية اإلجرائية،   
 . باسم الفلسطينينيمبصداقية جمموعة من اهليئات الناشئة اليت ميكنها احلديث 

بتبين وجهـة    إلسرائيل مطالبة   األرجحأن فيها على    قد تكون وجهة النظر هذه مفرطة يف التفاؤل؛ إذ          
 . يف املنطقةبعيدة املدى وهو أمر غري شائعنظر 

 تبقى مسودة الدستور هذه، ببساطة نتاج عمل اللجنة املكلفة من قبل اجمللـس              بشكلها احلايل  :التبين
وقد ظل من غري الواضح دائماً كيف سيتم تطبيقها، أو حىت كيف سيتم             . املركزي ملنظمة التحرير الفلسطيين   

يف املسودة، تأسيسي بالنظر قيام جملس   وحيبذ معظم الذين حبثوا يف األمر       . املصادقة عليها رمسياً كدستور مؤقت    
 من هذه املسودة على صـيغة       ١٨٥تنص املادة   . لكن يبدو من الصعب ترتيب هذا اإلجراء يف الوقت احلاضر         

 كان ممكنـاً  ما   بوضع وتعديل الدستور، لكنها مل توضح إذا         ا اجمللس التأسيسي  مثل هذ قيام  للتبين ال تتضمن    
 . وكيف سيتم ذلكتعديل الدستور قبل التبين
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 دستور دولة فلسطني
 

 يفاملسودة الثالثة املنقحة 
  ٢٠٠٣مايو /  أيار ٤

 ةـدولـامة للـ العاألسـس: األولاب ـالب
 

 )١٨(إىل مادة ) ١(من مادة 
 

فلسطني دولة مستقلة ذات سيادة، نظامها مجهوري، وإقليمها وحدة ال تتجزأ حبدودها يف الرابع : )١(مادة 
 دون إخالل بالقرارات الدولية اخلاصة بفلسطني، وخيضع مجيع ، ومياهها اإلقليمية١٩٦٧ ويوني/ من حزيران 

  .املقيمني على هذا اإلقليم للقانون الفلسطيين وحده دون سواه
 إىل ذكر أن القانون الوطين هو فما بالك باحلاجةال تأيت معظم الدساتري على ذكر احلدود بتاتاً، 

مبا (تطالب دولة فلسطني بكل الضفة الغربية : هذا البند واضحى  إن مغز.املعمول به يف هذا الشأن
وسيكون، ضمناً، اإلسرائيليون املقيمون ضمن . وغزة وليس بأية مناطق أخرى) فيها القدس الشرقية

 .حدود ذلك اإلقليم خاضعني للقانون الفلسطيين
ت القيادة الفلسطينية ، وأعلن١٩٨٨بينما وافق اجمللس الوطين الفلسطيين على حل الدولتني عام 

حسب (مراراً وتكراراً رغبتها يف إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن هذه 
اليت تبني بالتفصيل احلدود اإلقليمية )  السياسةباستثناء البيانات(هي الوثيقة الرمسية األوىل ) علمي
 .فة لتلك الدولةّراملع

 أنظر املادة – اً شعبييتطلب استفتاًء(حباجة إىل استفتاء دستوري أي خروج عن هذا املوقف قد يبدو 
 تنص على ١٢٤وإذا ما مت التعامل مع األمر بدالً من ذلك يف معاهدة ثنائية، فإن املادة ). ١٨٩

 .وجوب تقدمي أية معاهدات متس بوحدة اإلقليم الوطين إىل استفتاء شعيب
، على األرجح لتثبيت املطالبة عملية إعداد املسودةأضيف متأخرا يف " مياهها اإلقليمية"مصطلح 

مبوجب اتفاق أوسلو، يكون الدخول إىل ميناء غزة والتنقيب عن املوارد . باملياه املقابلة لساحل غزة
 . للتفاوض مع إسرائيلاًقبالة الساحل خاضع

 
ل العربية، والشعب الفلسطيين جزء فلسطني جزء من الوطن العريب، وتلتزم دولة فلسطني مبيثاق جامعة الدو: )٢(مادة 

  .جل حتقيقهأل، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيين واإلسالميةمن األمتني العربية 
فلسطني دولة حمبة للسالم، تدين اإلرهاب واالحتالل والعدوان، وتدعو حلل املشكالت الدولية واإلقليمية  :)٣(مادة 

  .مم املتحدةبالطرق السلمية، وتلتزم مبيثاق األ
 .القدس عاصمة دولة فلسطني ومقر سلطاهتا العامة: )٤(مادة 
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القدس لكن  يف مجيع مشاريع مسودات الدستور الفلسطيين، واً دائماًشكلت املطالبة بالقدس عنصر

 .فةحبد ذاهتا غري معّر
 وللمسيحية ولسائر  .اللغة العربية هي اللغة الرمسية واإلسالم هو الدين الرمسي يف فلسطني: )٥(مادة 
 كانت عقيدهتم الدينية  املساواة اويكفل الدستور للمواطنني أي.  السماوية ذات القدسية واالحترامتالرساال

 .يف احلقوق والواجبات
 ويف احلقيقة، –من الطبيعي أن تنص الدساتري يف العامل العريب على أن اإلسالم هو الدين الرمسي 

وهذا البند . يف النصوص الدستورية العربية منذ مطلع القرن العشرين اً ثابتاًشكل هذا النص عنصر
ورمبا األثر الفعلي الوحيد جلعل اإلسالم . عام جداً، فيما جيب تناول التفاصيل العملية يف بنود أخرى

وبعبارة أخرى، ال يستطيع املرء . هو دحض أية حجج بشأن عدم االعتراف بالدين" الدين الرمسي"
الذي يقدم تفسريات القانون (ناداً ألسس دستورية من عملية تعيني مفيت للدولة أن يشتكي است

 وجتدر املالحظة إىل أن هذه املسودة مل حتذُ. أو تضمني التعليم الديين يف املنهاج املدرسي) اإلسالمي
 .اًحذو العديد من الدساتري يف العامل العريب اليت تنص على وجوب أن يكون رئيس الدولة مسلم

مرة أخرى على الرغم من أن (للغة املستخدمة حول اإلسالم عامة، وكذا هي حول احلرية الدينية ا
واملشوق هو أن أول ذكر للديانات األخرى يتعلق ). البنود األخرى تعطي املزيد من اخلصوصية

 فعلياً وألن مجيع سكان املنطقة. ؛ والثاين ال يتطرق إىل مثل هذا األمر"السماوية"بأتباع الرساالت 
 .هم من أتباع الرساالت السماوية، فقد ال يكون األثر كبرياً

 
 .حدد بقانونُتعلم فلسطني وشعارها أومستها وشاراهتا ونشيدها الوطين : )٦(مادة 

 
وألتباع الرساالت السماوية تنظيم أحواهلم الشخصية . مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع :)٧(مادة 

 .، ومبا حيفظ وحدة الشعب الفلسطيين واستقالله يف إطار القانونعهم ومللهم الدينية لشراِئنية وفقاًوشؤوهنم الدي
 .حظيت هذه املادة باهتمام بالغ، ومرة أخرى فإن أثرها رمزي أكثر منه عملي

د وهذا حب". مبادئ الشريعية اإلسالمية"أوالً، ال تشري املادة مباشرة إىل الشريعة اإلسالمية بل إىل 
يذكر أن احملكمة الدستورية . الشريعة اإلسالمية" مبادئ" غري الواضح ما هي  منذاته غموض، ألنه

 القواعد املستندة  أنوقررت فقط) أدناهاملزيد حول هذا (العليا املصرية كافحت بواسطة مادة أقوى 
ألن جل القانون ونظراً . هي ذات الصلة" القطعية يف اإلثبات والداللة"إىل الشريعة اإلسالمية 

 جداً من اً صغريزءاًاإلسالمي يتكون من جدل، وحتليل، ومقارنة للتفسريات والتطبيقات، فإن ج
 . ميكن تعريفها بسهولةالقواعدتلك 

، "مصدر رئيسي للتشريع"ثانياً، ال تذكر املادة من سيقوم بتفسري مبادئ الشريعة اإلسالمية، ولكوهنا 
مرة . أن يستند إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية عند إعداد القواننييفترض باجلهاز التشريعي نفسه 

 ومتباينة نسبياً، فإنه  طويلةًةًسّن بل اً مدوناًأخرى، نظراً ألن الشريعة اإلسالمية ال تشكل قانون
. سيكون من الصعب أن نثبت أن القانون ال يعتمد على مبادئ الشريعة اإلسالمية بطريقة أو بأخرى
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 للسلطة التشريعية كي تأخذ القانون اإلسالمي على كدعوةب أن تقرأ هذه املادة ، جيوباختصار
وسوف يكون فعلياً من .  دعوة لتطبيق نظام قانوين يقوم على الشريعةأهنااجلد وليس على حممل 

 .املستحيل مواجهة أي قانون على أساس هذا النص
 جبعل مبادئ الشريعة –ي صياغة أقوى ثالثاً، حتاشى القائمون على صياغة الدستور بشكل مقصود أ

لقد مت استخدام صياغة أقوى يف مصر وهناك ضغط من . اإلسالمية أكثر من جمرد مصدر للتشريع
وعلى الرغم من ذلك، فإن اآلثار العملية ). مثل الكويت(أجل ذلك يف بعض الدول العربية األخرى 
 . هلذه الصياغة األقوى حمدودة إىل حد كبري

ال تفعل ن اجلدل اهلائل الذي أحدثته هذه املادة فعلياً يف أوساط الفلسطينيني واألجانب ، إباختصار
 . احملدود للنصاألثر إخفاءشيئاً ما عدا 

ويف احلقيقة، سيكون للجزء الثاين من هذه املادة على األغلب تعقيدات عملية أكثر، فهي تنص 
وهذا جيعل احلرية الدينية . الشخصيةبشكل جوهري على تطبيق قانون ديين يف قضايا األحوال 

 ). وليس فردي( حقيقة، لكنه يرسخها على األقل جزئياً على أساس مذهيب ٥املذكورة يف املادة 
وتوحي الصياغة .  ذي املرجعية الدينية هذا القانونإال للقليل من مضامني املادة ال تشريمع ذلك، 

ين أن القانون املطبق على قضايا األحوال ضمناً أن مثل هذا القانون سيتم تشريعه؛ وهذا يع
 السلطة –ده مبوجب قانون مكتوب من قبل  حتدي أو على األقل–الشخصية سيتم كتابته من قبل 

من جعل القانون الديين تابعاً للقانون يقترب " يف إطار القانون"ويف احلقيقة، فإن مصطلح . التشريعية
 . العلماين
، إذ أن مهية بالغةسودة على أي نص بشأن إقامة حماكم دينية منفصلة أعدم احتواء هذه املل  كانرمبا

يف احلقيقة، (وجتدر اإلشارة إىل أن الدستور لن حيظرها . بعض املسودات السابقة نصت على ذلك
لكن لن يكون هناك مانع يف أن حتذو ). هذه احملاكم قائمة وموجودة ويتوقع أن تستمر دون إعاقة

بإلغاء احملاكم الدينية املنفصلة ) مثل مصر والكويت( الدول العربية األخرى دولة فلسطني حذو بعض
  . ودمج عملها ضمن النظام القضائي العادي– دون تغيري املضمون الديين للقانون املطبق -

ة حقوق النظام السياسي الفلسطيين دميقراطي نيايب برملاين، يقوم على التعددية احلزبية السياسية،  وكفال: )٨(مادة 
بادئ مبوتلتزم األحزاب  . وممارستها لنشاطها على أساس القانوناألحزاباملواطنني وحرياهتم ومنها حرية تكوين 

  .السيادة الوطنية والدميقراطية والتداول السلمي للسلطة عمال بالدستور
 وهذا ، السياسيةال تقتصر اإلشارة يف هذه املادة على الدميقراطية، بل تتعداها إىل التعددية احلزبية
 اإلشارة إىل  تلكغري عادي يف الوثائق الدستورية العربية وهو مهم من الناحية األيديولوجية، وحتديداً

فاء طابع التحديد ض، على الرغم من إعموميةلكن اللغة تبقى ". النظام الدميقراطي النيايب الربملاين"
  .من خالل ذكر حرية تكوين األحزاب السياسية
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 تترك املسائل املتعلقة حبل ووقف نشاط األحزاب إىل احملكمة الدستورية، لكنها ١٨٢املادة  
 جداً اً عاماًوهذه املادة تشكل أساس. تورد بعض اإلشارات على سبب حل أو وقف نشاط األحزاب

 .لبيان احلدود املقبولة ألهداف أي حزب
 

 واهليئات واملؤسسات واألجهزة السلطات مجيعوختضع يادة القانون والعدالة أساس احلكم، سمبدأ : )٩(مادة 
 . للقانونواألشخاص

 
هذا بالطبع من العناصر اهلامة للحكومة الدستورية، على الرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .عملت يف بعض األحيان خارج أي إطار قانوين
 والسياسية اإلداريةستثنائية للمراجعة والرقابة ختضع مجيع أعمال السلطات العامة يف الظروف العادية واال: )١٠(مادة 

 .والقانونية والقضائية
 . من رقابة القضاءإداري قرار أو عمل أيحظر النص يف القوانني على حتصني وُي

 اليت يقوم هبا موظفو الدولة واإلجراءات األعمال املترتبة عن واألخطار األخطاء أضراروتلتزم الدولة بالتعويض عن 
 .ئهم مهام وظائفهمأثناء أدا

 
يف احلقيقة، مل ختضع بعض الدول العربية بعض اإلجراءات واملمارسات للرقابة القضائية، وهذا النص 

. في عليه بعض النفاذ والفاعليةضمينع بوضوح مثل هذا اإلجراء، ومن خالل فرض التعويض، فإنه ي
وبالطبع، ال يرجح . ١٩٧٠ العام هكذا هو احلال يف مصر، فقد مت إدخال نص مشابه هلذه املادة منذ

 مل حيدث يف مصر، إذ غالباً ما جتد السلطات التأكيدب هذاف(ة لسلطويأن حيظر هذا مجيع املمارسات ا
  .، بل يقللها فقط) على احملاكملاللتفافاألمنية السبيل 

لشخص عام أو خاص استقالل القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان حلماية احلقوق واحلريات، وليس : )١١(مادة 
 .ب القانون على املساس هبيبة القضاءعاِقحصانة من اخلضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، وُي

 
 ردة فعل لتجربة السلطة جاءتإال أهنا وعلى األرجح قد . قد تكون اجلملة األخرية مبهمة جداً

 ملساس هبيبتهموليس ا(الوطنية الفلسطينية، حيث حدثت بعض االعتداءات على شخص القضاة 
  .النص يترك التحديد للتشريع العادي). فقط

 مايو/ كتسبها قبل اخلامس عشر من أيارا دون املساس حبق كل من ،اجلنسية الفلسطينية ينظمها القانون: )١٢(مادة 
 منع من ّجر أو نزح منها أو أو حبق الفلسطيين الذي كان يقيم يف فلسطني قبل ذلك التاريخ وُه،وفقا للقانون ١٩٤٨

 عنه طواعية على بالتخلي أو يسقط إال ل وال يزو ذريتهم إىلاألمهـات أو اآلباءوينتقل هذا احلق من . العودة إليها
 .الوجه املبني يف القانون
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يف  وال جيوز حرمان الفلسطيين من جنسيته، وينظم القانون طرق اكتساهبا والتنازل عنها وحقوق املواطن والتزاماته
 .حال تعددها

 
، ال تترك هذه املسودة )مثل احلدود واجلنسية(يف العديد من اجملاالت احلرجة واحلساسة سياسياً 

بدالً من . األمر لإلجراءات التشريعية والسياسية العادية، كما قد تفعل وثائق أخرى من هذا القبيل
ويلة ومفصلة ذلك، تبني هذه املسودة بشكل متكرر ما على التشريع فعله، والنتيجة هي وثيقة ط

على األغلب أن هذا جاء كردة فعل على جتربة السلطة الوطنية الفلسطينية والعامل العريب كله . متاماً
  ).حيث مت استغالل أي فجوة متروكة يف النص(

 من اًمل يكن يف السابق مطلوب. بشكل خاصويف هذا اجملال احملدد، فإن القضايا املعنية صعبة 
سية، وقد قامت احلكومة يف عهد االنتداب بوضع بعض النصوص القانونية الفلسطينيني تعريف اجلن

كما أن . حول اجلنسية، لكن الظروف السياسية واهلوية الوطنية تغريت بشكل كبري منذ ذلك احلني
 وضع بعض النصوص حول أهلية من حيق له الترشيح، ١٩٩٥قانون االنتخابات الفلسطيين للعام 

  . الفلسطينيني املقيمني خارج الضفة الغربية وقطاع غزةلكنه مل يتعامل مع مسألة
 :وبوضوح، يريد القائمون على الصياغة أن 

 ينيني أينما كان مكان إقامتهم؛يقدموا اجلنسية الفلسطينية إىل مجيع الفلسط 
 .عدم املساس بوضع الفلسطينيني الذين يتمتعون جبنسيات أخرىو 

 
وعلى سبيل املثال، هل عرض اجلنسية . كال الغرضني صعبةيشار إىل أن صياغة لغة قانونية تفي ب

 مطالبة بكل فلسطني  على أنه من جانب إسرائيلالفلسطينية على فلسطينيي إسرائيل سيعترب
 مثل هذا – اليت منحت اجلنسية للعديد من الفلسطينيني –؟ هل تأخذ احلكومة األردنية التارخيية

االنتقال التلقائي للجنسية على أساس املنطقة قد مينح : رىاملوقف العدائي؟ وهناك أيضاً مشاكل أخ
اجلنسية الفلسطينية للمستوطنني اإلسرائيليني؛ وإعطاء اجلنسية إىل كل من اكتسبها قبل اخلامس 

 . ١٩٤٨ سيمنحها حىت إىل اإلسرائيليني املقيمني ضمن حدود الـ ١٩٤٨مايو / عشر من أيار
 

، لكنه يتجنب )١٣ويؤكد على حق العودة الوارد يف املادة (اماً واحلل هنا مكتوب بعبارات قوية مت
ويعتقد أن القانون الذي سيتم صياغته . يف اجلنسية بدالً من فرضه" احلق"معظم هذه القضايا بعرض 

دون ( أولئك الواقعني ضمن هذه الفئات الغامضة بنيسيمنح اجلنسية فقط ملن يرغبها ويطلبها من 
  ). يرغبها أو يطلبهاأن يقضى مبنحها ملن ال

وكذلك عن (وهذا النص ميتاز خباصية مميزة جداً ختتلف عما هو متبع يف معظم الدول العربية 
ففي معظم . وهي أن هذا احلق يف اجلنسية ينتقل من خالل اآلباء أو األمهات) املسودات السابقة

  .االبنا من األب إىل  أصعب من انتقاهلاالبنالدول العربية، انتقال اجلنسية من األم إىل 
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 ومنع من العودة إليها حق ١٩٤٨للفلسطيين الذي ُهجِّر من فلسطني أو نزح عنها نتيجة حلرب عام : )١٣(مادة 
 .العودة إىل الدولة الفلسطينية ومحل جنسيتها، وهو حق دائم ال يسقط بالتقادم

جئني الفلسطينيني يف العودة لديارهم، والتعويض، تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ احلق املشروع لال
 وملبادئ القانون م١٩٤٨ لسنة ١٩٤من خالل املفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار األمم املتحدة 

  .الدويل
 أكثر من أي مادة أخرى، فإسرائيل ستعترض على األرجح اً دولياًحيتمل أن تثري هذه املادة اعتراض

  .  وكذلك حق العودة غري املقيد إىل الدولة الفلسطينية١٩٤عودة على أساس القرار على حق ال
املسودة األوىل مثالً، أكدت . يذكر أن املسودات السابقة تعاملت مع هذا األمر على حنو خمتلف

 أن هذا احلق  علىعلى حق الفلسطينيني يف العودة إىل بيوهتم األصلية وشددت على حنو غري بسيط
، ألنه يف احلقيقية هذا كان سيجعل التفاوض حول هذه القضية مستحيالً. وغري قابل للتفويضدائم 

كما أهنا عرضت هذا احلق يف . لن يكون باستطاعة القيادة الفلسطينية التفاوض باسم الالجئني
 ؛ إذ يبدو من غري املرجح أن تسمح إسرائيل لالجئنيالوقت الذي ال متتلك فيه القدرة على تنفيذه
  .بالعودة باالستناد إىل أحكام الدستور الفلسطيين

 -:  نوعاً ما، واألسلوب هوابدو خمتلفي لكن اجلهد املبذول يف هذه املسودة
 

أي إىل الضفة الغربية (إدخال حق العودة الواضح وغري احملدود إىل الدولة الفلسطينية  
 .جئني الراغبني بالعودةوبعبارة أخرى، سوف تقبل الدولة الفلسطينية مجيع الال). وغزة

 تعرض ١٢ على الرغم من أن املادة –عدم عرض ذلك احلق على ذرية أولئك الالجئني  
 .عليهم اجلنسية وبذلك يصبح من الصعب منعهم من العودة

 حق عودة أوسع ليس فقط لدولة فلسطني، بل أيضاً إىل البلد األصلي التأكيد على 
 .لالجئ

.  من أجل تطبيقهعملمات املوجهة إىل القيادة لللكن مع ربط ذلك احلق بالتعلي 
 باملطالبة مبوقف تفاوضي  هذه الصياغةتكتفيوباختصار، بدالً من إعاقة املفاوضات، 

وضمنياً، سوف يتم السعي من أجل تطبيق هذا احلق عرب السبل السلمية . حمدد
دالً من العودة ب(وقد يتضمن التعويض ) املفاوضات، والقنوات الدبلوماسية والقانونية(

 ).الفعلية، رغم أن النص ال يشري إىل ذلك صراحة
باإلضافة إىل ذلك، ال ينص الدستور على أن حق العودة إىل موطن الشخص األصلي  

 .ينتقل إىل ذريته
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وينظم الثروات الطبيعية واآلثار واملنشآت التارخيية ملك للشعب الفلسطيين، تلتزم الدولة باحملافظة عليها، : )١٤(مادة 
 .القانون االستغالل األمثل هلا

 
البيئة املتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، واحلفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة : )١٥(مادة 

 .حتت طائلة القانونمن ُيخل هبا واجملتمع، ويقع 
 

ن حرية النشاط االقتصادي يف إطار يقوم النظام االقتصادي على أساس مبادئ االقتصاد احلر وضما: )١٦(مادة 
 .املنافسة املشروعة

وجيوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون، دون إجحاف بقواعد االقتصاد احلر وملا فيه مصلحة الشعب 
 .الفلسطيين

  
 كمبدأ  غامضنهج اشتراكي مالدساتري العربية اليت صيغت يف الستينيات والسبعينيات إىل تبينجتنح 

لكن اللغة عامة جداً إىل حد أهنا ال . ليربايل تبين نظام  متجهة حنو حني تبدو هذه املسودةعام؛ يف
مع ذلك، فإن اجلملة األخرية حمددة أكثر بطرق قد ال تكون . حتتوي سوى على التزام رمزي

السلطة الوطنية الفلسطينية مسحت للشركات العامة بالعمل خارج أي إطار : واضحة على الفور
  .هذه املسودة تبدو أهنا متنع مثل هذه املمارسة. قانوين

تعمل الدولة على حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيين مع  :)١٧(مادة 
ل لتحقيق  بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضااألوىل بيد الفئات واألخذمراعاة اعتبارات العدالة االجتماعية، 

  . دولة فلسطني املستقلةوإقامةاملشروع الوطين الفلسطيين 
 – أثناء النضال الوطين هو أمر عادي اإن األخذ بيد الفئات األوىل بالرعاية وخاصة الذين تضررو

لكن هناك مشاكل خاصة يف احلالة . للمحاربني القدامى وضع خاص يف عدد من األنظمة السياسية
  : الفلسطينية

يف السلطة الوطنية الفلسطينية، .  تتم طبقاً للقانون أنجيب" الرعاية" على أن هذه  هذه املادةصال تن
مت إعطاء األفضلية بشكل روتيين ألفراد أسرة من فقد عمله أو حياته يف الكفاح الوطين، لكن على 

 يدون يف قانونواحلل األسلم هو أن . أساس مؤقت مما جعل من الصعب التمييز بني هذا وبني احملاباة
ويف حني أن هذه املادة ال تنص على .  طبيعة ومدى وإجراءات املعاملة التفضيليةما من شأنه أن حيدد
  . ذلكمن خالل القانون، فإهنا ال حتظر" الرعاية"وجوب عمل هذه 

مها داخلية احد، إمن خالل قانون ستواجه مشكلتني سياسيتني" الرعاية"لكن أي حماولة لتثبيت هذه 
داخلياً، مل يتم بشكل مبدئي املشاركة يف النضال الوطين من خالل جيش نظامي، . األخرى خارجيةو

إن تعريف . بل من خالل جمموعة من املنظمات والفعاليات املنسقة بشكل ضعيف يف أحسن األحوال
ون أنفسهم مفهوم اخلدمة الوطنية السابقة واملعاناة على حنو مقبول بالنسبة جلميع هؤالء الذين يعترب
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وخارجياً، سوف تدخل جهود تثبيت األفضلية ضمن  . صعباًاًحماربني قدامى أو ضحايا سيكون أمر
 بعضها موجه ضد املدنيني –القانون يف متاهة ألن معظم الفلسطينيني يعتربون أعمال العنف 

نح الوضع إن م.  من النضال الوطيناً مشروعاً جزء–اإلسرائيليني وآخرها كان عمليات انتحارية 
 االنتحاريني سوف يزعج جداً جار فلسطني األقوى ويرجح أن ينظر إليه بأنه ألقاربالتفضيلي 

  . ملثل هذه األفعال– اً مل يكن تشجيع إن–موافقة 
رمبا يطرح احلل نفسه عندما تنقضي حلظة و هذه املسائل يف الوقت احلاضر؛  الدستوريتحاشى
  .االنفعال

 أكرب لضمان إعطاء األفضلية بطريقة اً أدناه، واليت تبذل جهد٤٥ادة نفس القضايا تربز يف امل
  .قانونية

 املواثيق والعهود الدولية وتسعى لالنضمام إىلاإلنسان،  العاملي حلقوق باإلعالنتلتزم دولة فلسطني  :)١٨(مادة 
  .اإلنسان حتمي حقوق اليت األخرى

 . ذاتياَاًن يف الدستور قد يكون له األثر جبعله مفروضإن بيان التقيد باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا
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 احلقوق واحلريات والواجبات العامة: ثاينالاب ـالب
 

 )٦٢(إىل مادة ) ١٩(من مادة 
 

 سواء أمام القانون، وهم يتمتعون باحلقوق املدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات كل الفلسطينيني :)١٩(مادة 
إن  . بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة بينهم يف ماييز فرق أو مت ماالعامة دون

  .مصطلح الفلسطيين أو املواطن حيثما يرد يف الدستور يعين الذكر واألنثى
وللحقيقة، فإنين . أعتقد أن اجلملة األخرية من املادة نادرا ما وجدت يف النصوص الدستورية العربية

تأخذ األمساء يف اللغة . )اجلندر(باجلنس ط نصاً قانونياً عربياً ينص صراحة على أمور تتعلق مل أر ق
قد " مواطن"أو " فلسطيين" فكلمة . العربية صيغة التذكري والتأنيث، على عكس اللغة اإلجنليزية

 يعرف ولكن تستخدم صيغة املذكر بشكل عام إذا مل)  فلسطينية، مواطنة(، اً أو مؤنثاًتكون مذكر
لذا فإن اجلملة األخرية قد ال تكون ضرورية، حيث أن اجلملة اليت سبقتها نصت . أو حيدد اجلنس

 .  مع هذا فإن هذه اجلملة تثري االهتمام. على حترمي التمييز على أساس اجلنس
 

حلقوق واحلريات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام، وتعمل الدولة على كفالة ا :)٢٠(مادة 
، ومتتعهم هبا على أساس مبدأ املساواة املواطننيالدينية واملدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل 

 .وتكافؤ الفرص
  .أهليته القانونية ألسباب سياسية أو من حقوقه وحرياته األساسية ال حيرم شخص

ة عشر سنة ميالدية حق االنتخاب، وذلك وفقاً للشروط املنصوص لكل فلسطيين يبلغ من العمر مثاني :)٢١(مادة 
 .عليها يف القانون

 أو أن يوىل /أو لعضوية اجمللس النيايب و ولكل من حيمل اجلنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة
  .وينظم القانون السن وسائر الشروط الالزمة لتويل هذه املناصب. الوزارة، أو القضاء
امللفت للنظر أن شرطا مماثال جاء يف الدستور املصري ومت تأويله من قبل احملكمة الدستورية العليا من 

، حيث أن أنظمة القوائم احلزبية جردت  عامعلى أنه مطالبة بالسماح للمستقلني بالترشح ملنصب
 . عفبالنتيجة فإن الربملان غدا مفتوحاً، ولكن نظام األحزاب قد أض. املستقلني من حقهم

 تنظيم ذاهتا بشكل ناجع يف احللبة االنتخابية أحد يفاألحزاب السياسية الفلسطينية فشل كون يقد 
ومن املمكن أن يكون لضمان حق األفراد يف . نظام دستوريشاكل األساسية اليت يواجهها أي امل

 .  األحزاب إضعافترشيح أنفسهم تأثرياً سلبياً غري مقصود، يتمثل يف
.  تأويل الدستور الفلسطيين بشكل خيتلف عن الدستور املصري-بل من احملتمل-ملمكنبيد أنه من ا

 .ن من هذه املسودة تشري إىل التكتالت الربملانية داخل الربملانواملادة احلادية والعشر
 للرجل يتال األساسية شخصيتها القانونية، وذمتها املالية املستقلة، وهلا ذات احلقوق واحلريات للمرأة :)٢٢(مادة 

  .وعليها ذات الواجبات
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للمرأة احلق يف املسامهة الفاعلة يف احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية، ويعمل القانون على  :)٢٣(مادة 
   . واجملتمعاألسرة متنع املرأة من املشاركة يف بناء اليتإزالة القيود 

  .قب القانون على املساس هبا، وحيمي حقها يف اإلرث الشرعيحقوق املرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعا
 من إليهقد ينظر " الشريعة" الشروط القوية لضمان املساواة بني اجلنسني بالتزامن مع ذكر حقوق إن

 . ربقبل األجانب على أنه تضا
ن ا أكم كاف، إىل حد اإلشارات املتعلقة بالشريعة يف هذا الدستور عامة معظمويف الواقع فإن 

واضحة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف األغلب الالشريعة ذاهتا غري حامسة، حيث أن اللغة 
 .ستسيطر وبالتايل من املمكن أن تؤدي إىل تأويالت شرعية أكثر ميالً للمساواة بني اجلنسني

)  املسودةيف هذه( تعترب األمور املتعلقة باألحوال الشخصية مثل الزواج، والطالق، واملرياث 
 ويف احلقيقة فأن مجيع التأويالت الشائعة للشريعة ترتكز على االلتزامات ،استثناءاً أساسياً لذلك

لذا جيب صرف االنتباه من . وليس على املساواة بني اجلنسني) اليت تكون يف الغالب خمتلفة( املتبادلة 
 . ؟ إىل شكل قانوين منظم حتويل األحكام الشرعيةكيف ميكن :املبدأ العام إىل تشريع حمدد

 املرأة نصيباً من  ُتعطىففيما يتعلق باملرياث على وجه التحديد فإن النصوص الشرعية واضحة، حيث
وعالوة على ذلك فإن املمارسات . املرياث، ولكن هذا النصيب غري متكافئ مع نصيب الرجل

طرة الرجال على نصيبهن من االجتماعية السائدة ال حتترم ذلك، فكثرياً ما تشتكي النساء من سي
لذا، يبدو أن هذه املادة قد صممت . األقل مبوجب الشرع حىت حصتهنن املرياث، دون إعطائه

ينظم فيها القانون هذه للتأكيد على تطبيق حق املرأة يف املرياث، بغض النظر عن الطريقة اليت 
      .املسألة

 .ة األمم املتحدة حلقوق الطفل كفلتها اتفاقياليتللطفل سائر احلقوق  :)٢٤(مادة 
 : املوقع التايلىاالتفاقية علميكن الرجوع لنص 

 http//www.unicef.org/crc/fulltext.html.  
  .احلق يف احلياة مصون حيميه القانون :)٢٥(مادة 
 .لكل إنسان احلق يف سالمة شخصه :)٢٦(مادة 

 لعقوبة قاسية أو مهينة أو إخضاعه أو إنسانيةلته معاملة غري  بدنيا أو نفسيا أو معامإيذاؤه أو اإلنسانحظر تعذيب ُي
 . فيها جرمية يعاقب عليها القانون وال تسقط بالتقادماإلسهام أو األفعالوتعترب هذه . حمطة بالكرامة

مارس ويقع من ُي.  إدانة التهديد اجلدي به ال يعول عليه كدليل أونه صدر حتت وطأة التعذيب أ يثبت اعترافكل 
  .لتعذيب أو يأمر مبمارسته أو يشارك به حتت طائلة القانونا

 املادة تبدوان األقوى، إال أن اجلملتني األخريتني مها  هذهعلى الرغم من أن اجلملتني األولتني من
يف الكثري من الدول العربية ال يستطيع ضحايا .  القوة الالزمة للتنفيذ التعذيبتعطيان حترمين االلت

بيد أن عدم اعتماد .  معذبيهم؛ وهذا قد يفرغ احلظر القانوين للتعذيب من معناهالتعذيب حتديد
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االعترافات اليت يتم انتزاعها حتت وطأة التعذيب له تأثريه، فقد قامت بعض احملاكم املصرية بتربئة 
وعالوة على . أشخاص متهمني بارتكاب جرائم بالرجوع إىل مادة يف الدستور مشاهبة هلذه املادة

، فإن إيقاع من يأمر بالتعذيب العتبارات إجرامية حتت طائلة القانون قد يعزز من احلظر، على ذلك
 .الرغم من أن إثبات مثل هذه األوامر صعباً على األرجح

 التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضائه القانوين املسبق، وال جيوز إخضاع أحد إجراءحظر ُي :)٢٧(مادة 
 . للعالج أو لعملية جراحية إال مبوجب قانون أوالطيبللفحص 

  . املشروعةاإلنسانية لألغراض واخلاليا وغريها من مستجدات التقدم العلمي األعضاءينظم القانون أحكام نقل 
 على شخصه، وال جيوز املساس به إال يف احلاالت وطبقا األمنلكل إنسان احلق يف احلرية ويف  :)٢٨(مادة 

 . عليها يف القانون املنصوصلإلجراءات
 النيابة أو أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر من القاضي املختص، إنسانوال جيوز القبض على 

العامة وبسند من القانون، وكان ذلك اإلجراء الزما لصيانة أمن اجملتمع، وجيب إعالمه سريعا بلغة يفهمها باالهتام 
 .  اجلهة القضائية املختصة فورا ضده حق االستعانة مبحام، وجيب تقدميه إىلاإلجراءاذ هذا وله منذ اخت.  املوجه إليه

 .وحيدد القانون شروط احلبس االحتياطي ومدته
  . قبض عليه أو مت توقيفه أو احتجازه بغري سند من القانون احلق يف التعويضإنسانولكل 

 ومد كثرياً على الطريقة اليت صيغ هبا القانون ذ، ويعتعيبدو أن النص على االعتقال االحترازي شائ
يتمثل يف ضرورة اتباع آليات قانونية حمددة  فأما الشئ اجلديد اهلام يف احلالة الفلسطينية. الصلة

 . لملمارسة االعتقا
 تاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بشخصه أو حىت تثبت إدانته يف حماكمة عادلة ُتيءاملتهم بر :)٢٩(مادة 

  .بواسطة حمام خيتاره يف حماكمة علنية، وتندب له احملكمة مبحام يدافع عنه بدون أجر يف حال عجزه عن دفع أتعابه
 . حتفظ كرامتهمإنسانيةيعامل احملبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة  :)٣٠(مادة 

 . ملعاملة السجناء أو ما يف حكمهاىناألديراعى يف تنفيذ اجلزاءات االلتزام مبدونة األمم املتحدة اخلاصة بقواعد احلد 
  . وهتذيبهم وتأهيلهمإصالحهما حيقق م، ويف تنفيذها، األحداثيراعى يف اجلزاءات املوقعة على 

 من إنسان أي منع زوال جيو. ، والتنقل يف داخل دولة فلسطنيإقامتهلكل مواطن حرية اختيار مكان  :)٣١(مادة 
كما حيظر إبعاد الفلسطيين عن وطنه، أو حرمانه من .  صادر وفقا للقانونمغادرة فلسطني إال مبوجب أمر قضائي

  .وال يسلم الفلسطيين إىل دولة أجنبية. إليهالعودة 
. تنص اتفاقيات أوسلو بإجياز شديد على قيام السلطة الفلسطينية بتسليم أشخاص متهمني إلسرائيل

دم ضرورة قيام السلطة بتسليم األشخاص غري أن االتفاقية تبقي خمرجاً للسلطة عندما تنص على ع
 . الذين مت اعتقاهلم من قبلها
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فيما عدا حالة واحدة، استجابت السلطة الفلسطينية للمطالبات القاضية بتسليم بعض األشخاص 
 عتقال يتم دون مسوغ قانوين، أوعن طريق اعتقال الشخص املطلوب، ويف بعض احلاالت كان اال

 .  املطالبات اإلسرائيلية هبذا الشأن)نذ اندالع االنتفاضةوخصوصاً م (جتاهلت السلطة
. يال مستحيكونسكان   يف املقابلملعتقلنيا، لكن تسليم  الشعبيةواسعةليست إن هذه االعتقاالت 

 إلسرائيل هي حالة شخص معتقل االستثنائية الوحيدة اليت قامت فيها السلطة بتسليم احلالة(أما 
وبذلك فإن النص على عدم جواز تسليم فلسطينيني يف ). إسرائيلمتهم باغتصاب صيب من عرب 

 . هذه املسودة ليس بالشئ الغريب وخصوصاً يف ظل الظروف السياسية السائدة
قد حتل هذه الصيغة املشكلة السياسية احمللية، بيد أهنا ستخلق إشكاال دولياً للفلسطينيني، حيث أن 

 صعب جدا إذا ما أدين فلسطيين بتنفيذ هجمات عنيفة الدولة الفلسطينية ستوضع يف موقف سياسي
وحسب، وإمنا على " املواطنني"من امللفت للنظر أن حترمي التسليم مل يقتصر على . ضد إسرائيل

ن لوكافة، وهذا يعين أن الفلسطينيني الذين مل حيصلوا على اجلنسية الفلسطينية مشمو" الفلسطينيني"
 . بذلك

 باإلحباط من اإلطار القانوين الضعيف يف السلطة الفلسطينية، حيث اًعورانتاب بعض الفلسطينيني ش
. يتذمر هؤالء بسبب اهلامش الضيق الذي مينحم إياه هذا اإلطار يف مواجهة الضغوط الدولية

الفلسطينيني  يساعد القادة  قدوالضمانة الوحيدة لذلك هي دستور ذو صياغة قوية، أو برملان قوي
، حيث أن ذلك اخلارجيةنظامهم الدميقراطي أو القانوين ملواجهة الضغوط طلبات مت إىل االستناد يف

يبدو أن هناك ). سيء النيةوهو ليس بالضرورة  (ن يوتكتيكاً شائعاً يلجأ له القادة الدميقراط
حماوالت يف بعض املواد، مثل هذه املادة، إلسناد القيادة الفلسطينية، ومتكينها من االستشهاد 

 . الدستورية وضمانات حقوق اإلنسان يف مثل هذه احلاالتبالضمانات
حظر تسليم الالجئ السياسي الذي يتمتع قانونا حبق اللجوء، وينظم القانون تسليم املتهمني العاديني ُي: )٣٢(مادة 

  .األجانب وفقاً التفاقيات ثنائية أو معاهدات دولية
 قاضيه الطبيعي حلماية حقوقه وحرياته فرد احلق يف االلتجاء إىلالتقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل : )٣٣(مادة 

 . هبااإلضراروالتعويض عن 
 . حبقوق املتقاضنياإلخالل مبا يكفل سرعة الفصل يف القضايا، ودون التقاضيوينظم القانون إجراءات 

 .يض وإجراءاتهويترتب على اخلطأ القضائي التزام الدولة بتعويض املتضرر، وحيدد القانون شروط التعو
 اإلجنليزية، على الرغم  اللغة املادة نادر االستخدام يف هذهالوارد يف" القاضي الطبيعي"إن مصطلح 

 قد تكون مجيع معاين هذا املصطلح مدرجة يف املادة الثامنة .بيةورو القوانني األمن أنه أكثر شيوعاً يف
وز حرمان أي شخص من القاضي املعني ال جي: " من الدستور اليوناين، وتنص املادة على ما يلي

لن يتم تشكيل جلان قضائية، أو : "  وتستمر املادة لتنص أيضاً على ما يلي." بالقانون خالفاً لرغبته
  ."حماكم خاصة حتت أي مسمى كان
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ميكن الرجوع إىل معاجلة كاملة .  هبذا املصطلح إىل الوطن العريب١٩٧١جاء الدستور املصري لعام 
 :باللغة العربية على املوقع التايلهلذا النص 

 http://www.undp-pogar.org/activities/justice/obeid.pdf  
يف السياق العريب، حيث أن القضاة وإجراءات عدة تطبيقات حمددة " القاضي الطبيعي" إن ملبدأ
 ضمانات إجرائية حمددة، حيث أن القضايا جيب أن توزع وفقاً ملبادئ قانونية  تراعيجيب أناحملكمة 
 غري ، وأن تشكيل احملاكم)لتجنب تعيني القضايا على خلفيات سياسية أو بسبب احملاباة( واضحة 
 . ، وأن املدنيني جيب أن ال ميثلوا أمام حماكم عسكريةر حمظوالعادية

املتمثل ( أما التطبيق األخري . األكثر شيوعاً يف أوروبا) توزيع القضايايف املتمثل ( يعترب التطبيق الثاين 
فيعترب على درجة من األمهية يف مصر، على الرغم من ) يف حظر مثول املدنيني أمام احملاكم العسكرية

  .أن احملكمة الدستورية العليا قد أجلت لزمن طويل إصدار حكم يف قضية من هذا القبيل
 الفرد بوال يعاقوالعقوبة شخصية ، ال جرمية وال عقوبة إال بقانون، وال توقع عقوبة إال حبكم قضائي :)٣٤(دة ما

 . راعى مبدأ التناسب بني اجلرمية والعقوبةوُي .عن ذات اجلرم أكثر من مرة، وحيظر العقاب اجلماعي
 الرجعي األثر يف غري املواد اجلنائية، حاالت سريان وينظم القانون،.   الالحقة لنفاذ القانوناألفعالال عقاب إال على 

  .للقانون
 مبادىء أساسية حتررية ذات عالقة بسيادة القانون، هذه املادة  الواردة يف نص الليرباليةتعترب املبادئ

 يف السياق الفلسطيين بسبب الشكوى الدائمة من إضافياحيث أن حظر العقاب اجلماعي يأخذ بعداً 
  . اجلماعي اليت ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينينيسياسة العقاب

 واملسكن وسرية املراسالت األسرة، مبا فيها من خصوصيات  حرمتها القانونيةللحياة اخلاصة لكل إنسان :)٣٥(مادة 
 .وال جيوز املساس هبا إال بأمر قضائي ويف حدود القانون وغريها من سبل االتصال اخلاصة،

  .وملن تضرر من جراء ذلك، احلق يف طلب التعويض . كل ما يترتب على خمالفة أحكام هذه املادةيقع باطال 
 .حرية العقيدة مكفولة، ولكل إنسان احلق يف ممارسة شعائر العبادة وفقاً ألحكام الدستور والقانون :)٣٦(مادة 

 . القانونارإط املقدسة اخلاضعة لسيادهتا يف األماكن تكفل الدولة حرية الوصول إىل
 العبادة املقدسة، طبقا لاللتزام التارخيي للشعب الفلسطيين، أماكن السماوية حرمة األديان أتباعتكفل الدولة لكل 

 .وااللتزامات الدولية لدولة فلسطني
بعض التنظيم بسمح ي ه، ولكن يبدو أنح غري واض ذات الصياغة الدقيقة املادة هذهيفغزى إن امل

وقد يكون هذا حتسبا ومنعا لقيام إدعاءات بسيادة غري . لدخول إىل األماكن املقدسةالقانوين لعملية ا
 خللق أوإمسيا أو فعليا من قبل أطراف غري فلسطينية تسعى للدخول ) أو خارج إقليمية(إقليمية 

  .     موطىء قدم هلا يف األماكن املقدسة اخلاضعة للسلطة الفلسطينية
عبري عنه قوالً وكتابةً وبغري ذلك من الوسائل، مكفولة يف حدود القانون ومبا يضمن حرية الرأي والت :)٣٧(مادة 

  .احترام حقوق الغري وحرياهتم



  الدستور                                                                                                                   ] ١٨[

 

 حق جلميع املواطنني يكفله الدستور، وختضع مصادر اإلعالمتأسيس الصحف وملكية سائر وسائل  :)٣٨(مادة 
  .متويلها للرقابة القانونية

ة املادة غامضة وضعيفة، ولكنها قد ال تكون كذلك، حيث أن الصحافة يبدو للوهلة األوىل أن صياغ
 وخاصة بالنسبة للنوع  الدول العربية العديد من الدولة يفمملوكان من قبلاملكتوبة واإلعالم املرئي 

  .قد تتجه النية هنا إىل محاية وسائل اإلعالم اخلاصة. رغّي، على الرغم من أن ذلك آخذ بالتالثاين
 مبا فيها الصحافة والطباعة والبث املسموع واملرئي، وحرية العاملني فيها مكفولة اإلعالمحرية وسائل  :)٣٩(مادة 

 .وحيميها الدستور والقوانني ذات العالقة
 للمجتمع، واحلفاظ على احلقوق األساسية رسالتها حبرية، وتعرب عن خمتلف اآلراء يف إطار القيم اإلعالممتارس وسائل 
 .الواجبات العامة ومبا ال يتعارض مع سيادة القانونواحلريات و

  . تطبيقا للقانون . وال جيوز تعطيلها، أو مصادرهتا إال حبكم قضائياإلدارية للرقابة اإلعالمال جيوز إخضاع وسائل 
مثل تلك القيم اليت حترم التعامل بالصور ( حتاول املادة خلق توازن بني احلرية والقيم االجتماعية 

من غري الواضح كيف ميكن تطبيق ذلك على أرض الواقع، وقد يعتمد ذلك يف هناية ). حيةاإلبا
 .   املطاف على القانون ذي الصلة، وليس على الدستور

قد تعزى الصياغة احملددة للجملة األخرية من هذه املادة إىل جتربة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث 
 .ق بعض املؤسسات اإلعالمية دون مسوغ قانوينقامت األجهزة األمنية أحياناً بإغال

 
 ينظمها اليت لألوضاع واملعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا األنباءللصحفيني واملواطنني حق احلصول على  :)٤٠(مادة 
  .القانون

( قد نالحظ أن الكلمتني االستهالليتني . ين القانو التشريعحتيل املادة القضايا األصعب إىلعمليا، 
  . الصحفيني األجانبتشمالن)  الصحفيني واملواطننيومها

 إنتاجه أثر علمي أو فين أو أديب من أيلكل مواطن احلق يف محاية حقوقه يف امللكية الفكرية النامجة عن  :)٤١(مادة 
  .مبا ال يتعارض مع القيم األساسية للمجتمع وسيادة القانون

وتكفله الدولة يف  .األساسية لكل مواطن حىت هناية املرحلة لزاميإالتعليم حق للفرد وللمجتمع، وهو  :)٤٢(مادة 
 .املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة حىت هناية املرحلة الثانوية

  .م القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجهنِظُي
  .ناهجه وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه وم،التعليم اخلاص حر ومستقل :)٤٣(مادة 
ات األهداف العلمية، وتنظم القوانني وحتترم الدولة استقاللية اجلامعات واملؤسسات ومراكز البحوث ذ :)٤٤(مادة 

وتعمل الدولة يف حدود إمكانياهتا على  .األشراف عليها مبا يضمن حرية البحث العلمي واإلبداع يف شىت اجملاالت
  .تشجيعها وإعانتها ومحايتها
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أن غالبية الدساتري اليت صيغت يف نصف القرن املاضي تنص على شروط للحقوق على الرغم من 
، إال أن هذه الشروط عوملت بشكل عام على أهنا )أحياناً بشكل كبري( االجتماعية واالقتصادية 

ونظراً للقيود املالية القائمة . من خالل عملية صنع السياسة االعتياديةطموحة وال ميكن إحقاقها إال 
  . سطني، فمن املستحيل اختاذ أي موقف آخريف فل

اليت يأيت الدستور " يف حدود إمكانياهتا" إن املوقف الضمين للدولة يصبح صرحياً باستخدام العبارة 
 .على ذكرها يف هذا املقام ومقامات أخرى

مي ويف حاالت قليلة تعاملت احملاكم مع هذه الشروط الطموحة جبدية أكرب،  وطالبت السلطات بتقد
قد . الدالئل على أهنا اختذت اخلطوات الالزمة للوفاء بالتزاماهتا، هبدف إحقاق هذه احلقوق بإخالص
  .تشجع الصياغة يف هذه املادة هذا املوقف القضائي، على الرغم من أهنا بالكاد تطالب باختاذة

عاية أُسر الشهداء واألسرى تنظم بقانون خدمات الضمان االجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ور :)٤٥(مادة 
يف حدود - النضال الوطين، وذوي االحتياجات اخلاصة، وتكفل الدولة هلم يفواأليتام، ورعاية اجلرحى واملتضررين 

 خدمات التعليم والتأمني الصحي واالجتماعي، وتعطيهم أولوية يف فرص العمل وفقا للضوابط اليت يضعها -إمكانياهتا
  .القانون
 الرعاية - يف حدود إمكانياهتا -نظم الدولة التأمني الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل ت :)٤٦(مادة 

  . لغري القادرين ماديااألساسيةالصحية 
تسعى الدولة لتأمني السكن املالئم لكل مواطن من خالل سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة  :)٤٧(مادة 

على ، يف ظروف احلرب والكوارث الطبيعية، يف حدود إمكانياهتاتعمل الدولة  و .والقطاع اخلاص والنظام املصريف
  .توفري أماكن اإليواء ملن ال مأوى هلم

وينظم القانون حقوق الطفل  .تكفل الدولة رعاية األسرة واألمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب :)٤٨(مادة 
 .ية، وميثاق حقوق الطفل العريبواألم واألسرة مبا يتفق وأحكام االتفاقيات الدول

 لتوفري احلماية لألطفال من اإليذاء واملعاملة القاسية ومن استغالهلم ومن أي عمل يلحق األخصتسعى الدولة على 
  .الضرر بسالمتهم أو صحتهم أو تعليمهم

 : ميكن الرجوع لترمجة كاملة للميثاق على املوقع التايل
http://www.geocities.com/joelmermet/arabcharter.html  

وينظم . للملكية العامة حرمة ومحايتها واجب على كل مواطن، وختدم املصلحة العامة وفقا للقانون :)٤٩(مادة 
  . الوقفوأموال ممتلكات إدارةالقانون هيئة األوقاف و

ينطبق هذا على .  املادة إىل وضع األوقاف اإلسالمية حتت إشراف الدولة هذهليهيؤدي ما تنص ع
 إىل حد ما  متأثرةولكن إدارة هذه األوقاف يف الضفة الغربية ال تزال. غالبية الدول العربية

  .ولكن بوجود هذا النص سيتم إخضاعها بشكل حازم لإلشراف الفلسطيين. إلشراف األردينبا
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ويف كل . رتع أو يستوىل عليها إال للمنفعة العامة وفقا ألحكام القانونكية اخلاصة مصونة، وال ُتاملل :)٥٠(مادة 
 .األحوال جيب أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل

 .املصادرة العامة للملكية اخلاصة حمظورة
  ينظم القانون امللكية العقارية لألجانب

أمراً شديد ) بيع األراضي للحركة الصهيونيةوخصوصاً (يعترب بيع العقارات لغري الفلسطينيني 
احلساسية يف التاريخ الفلسطيين، كما أن هذه املسألة أخذت أبعاداً كثرية يف ظل السلطة 

ق الفلسطيين يف تنظيم بيع األراضي، على الرغم من أهنا توكل احلتشدد هذه املادة على . الفلسطينية
   .لعملية التشريع القانويناألمر 

 توفري فرص العمل للقادرين عليه إىل ، وبدعم من القطاع اخلاص،العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة :)٥١(مادة 
 .من خالل خطتها التنموية

وينظم القانون العمل  .تنظم القوانني عالقات العمل مبا يكفل العدالة جلميع األطراف، ويوفر الرعاية واألمن للعاملني
 .ية وأثناء الكوارث الطبيعيةاإللزامي يف الظروف االستثنائ

 .اجلمعيات املهنية يف نطاق العملوللعاملني تكوين النقابات 
  .احلق يف االحتجاج واإلضراب ُيماَرس يف إطار القانون

 واللجوء لإلضراب عن غريها من  للنقابات أقوىاًإن اللغة اليت صيغت هبا املادة تعطي حقوق
حيث أن املادة مل تنص على  ( مقيديل النقابات يبدو غريالنصوص، غري أن النص على احلق يف تشك
من احملتمل أن يكون هناك إطار قانوين للنشاطات . وجوب تشكيل هذه النقابات وفقاً للقانون

 عن  النشاطات هذه تقييدجتعل من الصعوبة مبكان  املادةالنقابية، ولكن اللغة املستخدمة يف هذه
ا احلق يف اللجوء لإلضراب فيمكن أن ميارس يف إطار قانوين فقط،  أم.)طريق اختاذ إجراءات تنظيمية

ال تضع هذه املادة أي قيد على سلطة الدولة . ( وقد يفرض هذا بعض القيود على هذا احلق
 ). القانونية يف اختاذ التدابري الالزمة لتنظيم اإلضرابات

 : ة على املوقع التايللعربي على قانون العمل الفلسطيين احلايل باللغة ااإلطالعميكن 
http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html  

تكليف للقائمني هبا خلدمة اجملتمع، ويكون توليها قائم على هو الوظائف العامة حق للمواطنني، وتويل  :)٥٢(مادة 
  .ة وتكافؤ الفرص وفقا ألحكام القانونمبدأ املساواة واجلدار

النتخاب، وترشيح نفسه أو غريه مىت توافرت فيه شروط ا باالستفتاء والرأي إبداءلكل مواطن احلق يف  :)٥٣(مادة 
  . القانونوأحكام الدستور وفقا لقواعدالترشيح، 

وله على وجه اخلصوص .  و مجاعية السياسية بصورة فردية أنشطة يف األسهاملكل مواطن احلق يف اإل :)٥٤(مادة 
 :احلقوق واحلريات التالية

 .أو االنسحاب منها وفقا للقانون/، وإليهاأو االنضمام / السياسية واألحزاباملشاركة يف تشكيل 
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، إليهاأو االنضمام /و  واملؤسسات،واألنديةاملشاركة يف تشكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط واملنتديات 
  .نظم القانون إجراءات إكساهبا الشخصية االعتباريةيو . و االنسحاب منها وفقا للقانونأ/و

لكل   . الشرطةأفرادلكل فرد حق عقد االجتماعات اخلاصة فيما ال خيالف القانون، وذلك دون حضور  :)٥٥(مادة 
وال جيوز وضع  ودون محل سالح، بطريقة سلمية، اآلخرينفرد حرية التجمع وعقد االجتماعات العامة، والتظاهر مع 

 تفرض بقانون وتشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي يرعى احلقوق واحلريات اليتقيود على ممارستها إال تلك 
 .الواردة يف الدستور

  .ممارسة العنف أثناء التظاهرات حمظور ويقع من ميارسه أو حيرض على ممارسته حتت طائلة القانون
يوجد . عتمد على مضمون القانوني أن ذلكنات قوية إىل حد ما، على الرغم من تتضمن املادة ضما

ميكن الرجوع هلذا .  فيما يتعلق بالتجمعات العامة جداًلدى السلطة الوطنية الفلسطينية قانون متحرر
 : القانون على املوقع التايل

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html 

  . بقى هذا القانون سارياً حىت يتم تعديلهمبوجب هذا الدستور ي
يتمثل األول يف منع الشرطة من حضور . هناك معلمان هامان يف هذه املادة يستحقان الذكر

وقد حيول  )على الرغم من أن حضور الشرطة لالجتماعات العامة غري حمظور( االجتماعات اخلاصة 
أما الثاين فيتمثل يف أن . يف االجتماعاتذلك دون احلصول على معلومات استخباراتية عما جيري 

املادة ال توفر احلماية للمتظاهرين املسلحني، حيث أن املسريات اليت تنظمها األطر السياسية ويشارك 
شائعة يف اجملتمع ) وكذلك إطالق النار يف األعراس( فيها مسلحون يطلقون النار يف اهلواء 

  .الفلسطيين
  . خماطبة السلطات العامة وتقدمي العرائض والشكاوى كتابة وبتوقيعهلكل مواطن احلق يف :)٥٦(مادة 
 ميكن تقييدها اليت، وحيدد القانون احلقوق واحلريات األساسيةال جيوز تعطيل أي من احلقوق واحلريات  :)٥٧(مادة 

ب القانون على عاِقوُي. من الوطنأ محاية وأغراض تتصل بالسالمة العامة اليت األمورمؤقتا يف الظروف االستثنائية يف 
  . السلطةأوالتعسف يف استعمال احلق 

 املعىن احملدد للمادة غامضا، ألن هذه املادة تبدو على أهنا حماولة جلعل احلقوق مطلقة مع يعترب
 .  بفرض قيود عليها يف الوقت ذاتهالسماح

اليت ال ميكن  ( "األساسية" بني احلقوق واحلريات يز متي وجودميكن تفسري هذه املادة على أهنا تفترض
على الرغم من أن . وتلك اليت ميكن تقييدها عند وجود ضرورة وطنية واضحة)  أبداتعليقها

ري إىل طريقة استخراج هذا يشالدستور ال يوضح احلقوق اليت تندرج حتت البند األساسي، إال أنه 
ا ال جيب أن ، ولكنهرة واسعة ثغقد يشكل هذا. التمييز، ويكون ذلك بالرجوع إىل القانون العادي

 .  جداً إذا كانت صياغة القانون دقيقةةواسعتكون 
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 حترم حبيث ،"حتديدها"واحلقوق " تعليق"ميكن تفسري املادة بشكل آخر يتمثل يف حماولتها التمييز بني 
 ةن ذلك وفقاً للقانون أيضاً ووفقاً للمقتضيات الوطنيو، ويكبتقييدها تسمح يف حنيتعليق احلقوق 

  . فقطامللحة
تسقط   يكفلها الدستور والقانون جرمية الاليت األساسيةكل اعتداء على احلقوق واحلريات العامة  :)٥٨(مادة 

  . ملن وقع عليه الضرر عادالًوتضمن الدولة تعويضاً. الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم
، وينظم  وحرياهتمقوق املواطن تعين مبراقبة أوضاع وحقوق املواطننيتنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة حل :)٥٩(مادة 

  .القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاهتا وتقدم تقاريرها للمجلس النيايب وإىل رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء
 مبوجب مرسوم رئاسي بعد فترة وجيزة من قيام السلطة  اليت تنص عليها املادةمت تشكيل اهليئة

أما التغري اهلام . وقد منح القانون األساسي هلذه اهليئة الحقاً ركيزة دستورية. وطنية الفلسطينيةال
مل يكن هذا املنصب ( يتمثل يف جعل اهليئة ترفع تقارير لرئيس الوزراء فالوحيد الذي حدث 

 اهليئة على الرغم من أن هذه). مستحدثاً عندما متت صياغة القانون األساسي ولكنه أضيف الحقاً
 أن اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطنشكلت كهيئة فلسطينية مبوجب القانون الفلسطيين، إال 

 وقد كانت عالقاهتا مع السلطة متر يف حاالت توتر ،تلقت الكثري من التمويل من قبل ماحنني دوليني
 : ميكن زيارة موقع اهليئة على العنوان التايل.  يف بعض األحيان

www.piccr.orghttp://  
محاية حقوق كل مواطن يف الداخل تعمل على  واملمتلكات، واألشخاصالدولة مسؤولة عن أمن  :)٦٠(مادة 

  .واخلارج
 .الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنني وينظمه القانون :)٦١(مادة 

 ألحكامماعات جلب السالح أو االجتار به أو محله أو حيازته بطريقة غري مشروعة باملخالفة  اجلأو لألفرادوال جيوز 
  .القانون املنظم لذلك

 ينظم عملية استخدام السالح، ذي صلة بالنص الوارد يف املادةً أصدرت السلطة الفلسطينية قانونا
 :  املوقع التايلميكن الرجوع هلذا القانون على. وسيستمر هذا القانون يف السريان

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html 

 وخمالف  متساهلأثار هذا القانون بعض اجلدل عندما مت سنه، حيث احتجت إسرائيل عليه بقوهلا أنه
  .  ألحكام اتفاقيات أوسلو

 .أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون: )٦٢(مادة 
 
 
 



  ]٢٣[                                                                                                            براون      ناثان 

 

 سلطات العامةال: ثالثالاب ـالب
 

 )٦٤(إىل مادة ) ٦٣(من مادة 
  

 باالستفتاء مباشرةالسيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، وميارس اختصاصاهتا  :)٦٣(مادة 
  -: خالل سلطاته العامة الثالثةن، موباالنتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه املنتخبني

 .ريق مؤسساته الدستوريةالتشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن ط
  .ليس ألي فرد أو مجاعة أن تدعي لنفسها احلق يف ممارسة أي من هذه االختصاصات

تقوم العالقة بني السلطات العامة الثالثة على االستقاللية يف ممارسة اختصاصاهتا على أساس مبدأ الفصل  :)٦٤(مادة 
  . سلطة أخرى وفقا ألحكام الدستور أسندت إىلاختصاصاتوليس لسلطة أن متارس . والتعاون والتوازن يف ما بينها

إىل التشديد على فصل ) مثل ذلك األورويب القاري( مييل النظام الدستوري العريب عموماً 
كما أن األنظمة الدستورية ".  والتوازنلضوابطا"ولكن الدستور األمريكي يشدد على السلطات، 

 يركزمن التداخل والرقابة املتبادلة بني السلطات، يف حني األمريكية متيل إىل النص على درجة أعلى 
أما مسودة الدستور . على الفصل بدرجة أعلى) ومثله األورويب( النظام الدستوري العريب 

" األورويب، ولكن اإلتيان على استخدام مصطلح / الفلسطيين احلالية فتميل إىل النموذج العريب
 .بني السلطات" نسيب" لدستور السابقة لفصل أشارت مسودات ا. غري عادي" التوازن

 
 

 الفصل األول: ثالثالاب ـالب
 

 ايبـلس النيـاجمل/ ريعيةـلطة التشـالس
  )١٠٨(إىل مادة ) ٦٥(من مادة 

 يعدها جملس اليتاملوازنة العامة السياسات العامة للدولة وقر يتوىل اجمللس النيايب سلطة التشريع، وُي :)٦٥(مادة 
  .وميارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو احملدد يف الدستور.  الوزراء

كغريه من النظم .  حقيبة"cabinet"ترمجة حرفية ملصطلح " جملس الوزراء"يعترب مصطلح 
   ".جملس الوزراء" كمرادف ملصطلح " احلكومة"الربملانية، يستخدم يف هذا الدستور مصطلح 

 ميثلون الشعب الفلسطيين وجيري انتخاهبم وفقا ألحكام  نائباًمائة ومخسنيس النيايب من يتكون اجملل :)٦٦(مادة 
 الواردة يف هذا الدستور ويف قانون األحكامالدستور وقانون االنتخاب ويراعى يف الترشيح لعضوية اجمللس النيايب 

 .االنتخاب
  .وز له بعد انتخابه أن حيمل جنسية دولة أخرىويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيايب أن يكون فلسطينيا وال جي
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ينص هذا القانون على انتخاب ممثلني كأفراد . هناك قانون انتخايب ساري يف ظل السلطة الفلسطينية
على عكس غالبية القوانني األخرى . يف الدوائر االنتخابية اليت يفترض أن ميثلها أكثر من شخص

 فإن هذا القانون االنتخايب ال ميكن االستمرار يف استخدامه دون )اليت تبقى سارية بعد تبين الدستور(
 .  عضو٨٨تعديل، ألنه ينص على تشكيلة جملس تشريعي مكون من 

، ومت باقتراح إجراء تعديالت واسعة على قانون االنتخابات) مواطن ( مؤسسة غري حكوميةقامت
ينص ذلك . ملعروف عزمي الشعييب ااإلصالحي على اجمللس التشريعي من قبل ح هذه التعديالتطر

القانون على اتباع نظام القوائم احلزبية يف االنتخابات، حيث أن آلية كهذه قد تعزز النظام احلزيب، 
 . وجتعل الدستور يعمل بطريقة خمتلفة جداً عن النظام السائد يف ظل السلطة الفلسطينية

ن دول أخرى حق الترشح، شريطة التنازل تبدو الصياغة اخلاصة باجلنسية على أهنا تعطي مواطنني م
 .عن جنسيتهم حال انتخاهبم

 
وال جيوز . ينتخب أعضاء اجمللس النيايب ملدة مخس سنوات، وجيوز إعادة انتخاب العضو ألكثر من مرة :)٦٧( مادة

  .ع أعضائهجممولثي وبقانون يقره اجمللس النيايب بأغلبية ثُ متديد مدة اجمللس النيايب إال يف حالة الضرورة،
حيتمل أن يكون النص على متديد فترة اجمللس التشريعي يف حالة الطوارئ ناجتاً عن الوضع احلايل 

اليت كان من املفترض أن ( وحيث أن هذا اجمللس مت انتخابه ليعمل يف الفترة االنتقالية . للمجلس
دعوة النتخابات فلم يكن لدى اجمللس طريقة واضحة لتمديد دورته، أو ال) ١٩٩٩تنتهي سنة 

جيعل هذا . لذا استمر اجمللس يف العمل وفقاً لسلسلة من املراسيم الرئاسية اليت أطالت أمده. جديدة
 .النص من جملس النواب ذاته اهليئة اليت تقرر ضرورة التمديد

 على طلب اًءوميكن عقد جلساته يف أماكن أخرى بن. مقر اجمللس النيايب يف القدس عاصمة دولة فلسطني :)٦٨( مادة
  .رئيسه أو أغلبية أعضائه

على أهنا تستلزم أغلبية " أغلبية األعضاء" مواضع أخرى، تبدو اإلشارة إىل يف هذا املوضع ويف
أما مكان انعقاد اجمللس فيبدو بشكل . مطلقة، وليس أغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين فحسب

 أن القدس على الرغم من إىلث جيب أن يشار طبيعي على أنه مثري للجدل على املستوى الدويل، حي
مبوجب املادة األوىل، حتديد حدود الدولة، يبدو أهنا تضم القدس . ذكرها يف الدستور مل يتم تعريفها

ولكن يبقى وضع القرى الواقعة بالقرب من القدس وخارج احلدود البلدية .  فقطالشرقية
، باإلضافة إىل املناطق اليت تصنف على أهنا ضمن غري واضح) مثل أبو ديس( اإلسرائيلية واألردنية 

القدس الشرقية ولكنها مل تشمل يف احلدود البلدية إبان العهد األردين ومت ضمها من قبل إسرائيل 
  ).مثل شعفاط(١٩٦٧بعد عام 

 َمَس القَألعضاءا له يؤدى انعقادقبل أن يشرع اجمللس النيايب يف القيام مبهامه الدستورية ويف أول جلسة  :)٦٩( مادة
 :التايل
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 أحافظ على حقوق الشعب واألمة ومصاحلها، وأن أحترم الدستور للوطن، وأن أن أكون خملصاً. أقسم باهللا العظيم"
  ". على ما أقول شهيدالقيام، واهللا أقوم بواجبايت حق والقانون، وأن

، وأميناً للسر رئيسا، ونائبني للرئيس ينتخب اجمللس النيايب يف أول اجتماع من كل دورة سنوية له :)٧٠(مادة 
 . منصب حكومي آخرأي مكتب رئاسة اجمللس النيايب توىل الوزارة أو ألعضاء ز وال جيو.يكونون مكتب رئاسته

  .نصف جمموع الوزراء جيوز لعضو اجمللس النيايب أن يوىل الوزارة، على أال يزيد جمموع النواب الوزراء يف احلكومة عن
م جتاوز جمموع الوزراء الذين يتم انتخاهبم من جملس النواب عن نصف جمموع إن اشتراط عد

 يبدو غريباً، وقد يعتربه العديد من الربملانات -١٤١ الشرط الذي مت تكراره يف املادة -الوزراء
يف بعض النظم الربملانية، ال جيوز تولية مناصب وزراء من خارج الربملان، . على أنه قيد غري مقبول

 . االت أخرى كثرية، يتم اإلبقاء على هذه التولية يف حدها األدىنويف ح
غالباً ما ينظر إىل عملية تعيني وزراء ) ويف الوطن العريب بشكل أوسع(بيد أنه يف احلالة الفلسطينية 

من الربملان على أنه مضعف الستقاللية الربملان، وخصوصاً يف ظل النظام احلزيب الضعيف يف الدول 
 افةالعربية ك

وهذا جيعل من موضوع احلصول على أغلبية برملانية أمر مرتبط مبدى القدرة على جذب الدعم  (
  ). حزبيةائتالفاتمن أفراد، وليس بتجميع 

 وعلى وجه التحديد، فإن تعيني برملانيني كوزراء يسهل على احلكومة احلصول على أغلبية برملانية
كما أن هناك خشية من قبل املؤيدين ). ا لصاحل احلكومةألن غالبية الوزراء متوقع منهم أن يصوتو(

ويبدو أن هاتني . للربملان من أن يقع النواب يف حبائل اإلغراء باحلصول على منصب وزاري
  . من فترة عملهاألوليتنياملشكلتني قد وقعتا يف اجمللس التشريعي الفلسطيين، وخصوصاً يف السنتني 

لدورة العادية للمجلس النيايب، وال يكون بدء اجللسة االفتتاحية العادية للمجلس يفتتح رئيس الدولة ا :)٧١( مادة
، ويستمر األقل ثُلثي أعضاء اجمللس النيايب على وأغلبيةالنيايب صحيحا إال حبضور رئيسه أو من ينوب عنه قانونا، 

 املطلقة األغلبية عنه قانونا مع  اجمللس أو من ينوبسحبضور رئياالجتماع قانونيا يف بقية جلسات الدورة العادية 
   . اجمللسألعضاء
تبدأ . أشهر فترتني، كل منها أربعة ى علجيتمع اجمللس النيايب بدعوة من رئيسه كل سنة يف دورة عادية :)٧٢( مادة
 .سبتمرب/  من شهر أيلولاألول األسبوعمارس، وتبدأ الثانية يف  /آذار من شهر األول األسبوع يف األوىل
 دعوة األقلأو بطلب من ثُلث جمموع أعضاء اجمللس النيايب على  الوزراء رئيس جملسباالتفاق مع  الدولة رئيسول

  . انعقاده العاديةأدوار اجتماع غري عادي يف حال الضرورة مىت كان اجمللس النيايب يف غري اجمللس النيايب إىل
كن له أن يتصرف بناًء على طلب حيث مي: تتم ممارسة سلطة الرئيس هنا بشكل رمزي إىل حد كبري

  .من رئيس الوزراء، أو كتلة كبرية من النواب
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 احملكمة الدستورية للفصل فيها وفقا  عضو من أعضائه إىلأيحيل اجمللس النيايب الطعون يف صحة نيابة ُي :)٧٣( مادة
 .للقانون املنظم هلا

و يفقد أي منها يتعرض لسقوط عضويته النيابية، ويتم شروط قابلية انتخابه القانونية، أيكون مستوفيا لال  وكل عضو
  .لثي جمموع أعضائهذلك بقرار من اجمللس النيايب مبوافقة ثُ

هناك بعض الغموض الكامن يف هاتني اجلملتني، حيث أن اجلملة األوىل تطالب بإحالة الطعون إىل 
لذا، .  يف يد اجمللس النيايب ذاتهاحملكمة الدستورية، يف حني تبقي اجلملة الثانية أمر الفصل بالطعون

 ذاتياً، أم جيب إحالة األمر للربملان إذا اًفإنه من غري الواضح ما إذا كان قرار احملكمة الدستورية نافذ
 . رأت أن االنتخاب غري شرعي

 ت تعتربيف غالبية النظم ال تعترب املصادقة على نتائج االنتخابات من مهام الربملان، بيد أن الربملانا
لذا فإن النائب الذي تكون عضويته يف ). مبوجب مبدأ فصل السلطات(الفيصل يف أمر عضويتهم 

قد . موضع مساءلة بعد املصادقة على النتائج ميكن جتريده من العضوية مبوجب قرار يتخذه الربملان
 . يكون هذا ما يقصده صائغو الدستور
وهي أعلى درجات ( النقض يف مصر ية، حيث أن حمكمة يعترب هذا األمر على درجة من أمه

تفصل يف املنازعات االنتخابية، ولكنها حتيل قراراهتا للربملان من أجل ) التقاضي يف غالبية القضايا
ً يف قضايا تكون فيها عضوية نتظموقد جتاهل الربملان بشكل م. التنفيذ  هذه األحكام، وخصوصا

م شرعية انتخاب الكثري من النواب مبوجب فقد مت احلكم بعد. عضو من احلزب احلاكم غري شرعية
 .قرار صادر عن احملكمة، ولكن الربملان مل ينفذ القرار، وبقي هؤالء أعضاء يف الربملان

تبقى الطريقة الوحيدة لتحاشي هكذا مشكالت متمثلة يف جتريد الربملان من صالحية تنفيذ القرارات 
   . الدول على أنه انتهاك ملبدأ فصل السلطاتولكن ينظر إىل ذلك من قبل الكثري من. هبذا الصدد

أو  األهليةغر مركز عضو من أعضاء اجمللس النيايب أو أكثر بسبب الوفاة، أو االستقالة، أو فقد  ُشإذا :)٧٤(مادة 
ني  له يف الدائرة املعنية خالل ثالث، جيري انتخاب خلٍفاألقل يف اجمللس بستة أشهر على هالقدرة قبل هناية مدة واليت

  .القدرةأو  وحيدد القانون أحوال فقد األهلية .غور املقعديوم من ُش
نتيجة ثانوية غريبة يف هذه املادة أهنا تنص بوضوح على أن عضوية اجمللس تكون باالنتخاب على 

 كما هو احلال يف  مثالًوليس بناًء على متثيل نسيب على املستوى الوطين(مستوى الدوائر االنتخابية 
  .)إسرائيل

قرر سرية  األعضاء احلاضرين أن ُيأغلبيةجلسات اجمللس النيايب علنية، وجيوز لرئيس اجمللس بقرار من  :)٧٥(مادة 
  .اجللسة
 وإجراءات التشريعية والرقابية،  ه مهامأدائه إجراءاتيضع اجمللس النيايب بقانون الئحته الداخلية لتنظيم  :)٧٦( مادة

  . الدستورأحكامه مبا ال يتعارض مع  يف حدود اختصاصأعضائهمساءلة 
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ففي ظل السلطة الفلسطينية، قام . املستخدم هنا جتديداً هاماً" الئحة داخلية" يعترب استخدام مصطلح 
 –" كأنظمة داخلية"عموماً اليت يشار هلا باإلجنليزية _ اجمللس التشريعي بصياغة لوائحه الداخلية

standing orders- ولكن الرئيس وجملس . للرئيس للمصادقة عليها كقانون ومت حماولة إحالتها
دون قيام وقد حال ذلك . الوزراء تعاملوا معها على أهنا أمراً داخلياً ينظم شؤون اجمللس التشريعي

ومبوجب هذه . مسئولية أفعاهلم) وخصوصاً الرئيس(اجمللس التشريعي حتميل العبني سياسيني آخرين 
  . م الداخلي على أنه قانوناملادة، يتم التعامل مع النظا

قد تعين املساءلة الداخلية، ولكن مصطلح  .أعضاء اجمللس غامضة" مساءلة"تعترب اإلشارة إىل 
      .  املستخدم هنا قد يشري إىل استجواهبم" مساءلة"

 اح مشروعات اقتر من أعضائهةلرئيس الدولة أو لرئيس جملس الوزراء، ولرئيس اجمللس النيايب أو خلمس :)٧٧( مادة
إال بقرار حيظى مبوافقة   املطلوبة ال جيوز طرحه للمناقشة يف نفس الدورةاألغلبيةوكل اقتراح مل ينل موافقة  القوانني،
  .لثنيأغلبية الثُ

 منح الصالحية للرئيس على طرح قوانني أحد الصالحيات غري الرمزية القليلة املتبقية له  أنيبدو
  .وميكن له أن ميارسها بنفسه

 احلضور أصوات بأغلبية مشروعات القوانني واملوازنة املقترحة، إقرارتتخذ قرارات اجمللس النيايب مبا فيها  :)٧٨(مادة 
  .إلقرارها خاصة أغلبية يشترط هلا توفر اليتفيما عدا احلاالت 

اليت أما االتفاقيات إليها، ضم  تربمها الدولة أو تناليتتتوىل احلكومة عقد االتفاقيات واملعاهدات الدولية  :)٧٩(مادة 
التزامات خالفاً للقوانني السارية أو الدولة ُتحمل خزانة الدولة نفقات غري واردة يف امليزانية أو ُتحمل املواطنني 

 . اجمللس النيايبأعضاءفتستوجب موافقة أغلبية جمموع 
 لقيام احلكومة ة توطئ،ولة أو سالمة أراضيهاويناقش اجمللس النيايب املعاهدات اليت يترتب عليها مساس باستقالل الد

  .  العامبطرحها على االستفتاء الشعيب
يبدو أن  هذا يهدف إىل منح السلطة التنفيذية سلطة واسعة نسبياً فيما يتعلق بإبرام االتفاقيات 

 تشترط ١٢٣مل تأت املادة على ذكر لدور املشاركة الرئاسية على الرغم من أن املادة . الدولية
 أي_  هذا الدور  أنيبدو(ولكن   مصادقتهإطالع الرئيس على سري املفاوضات واحلصول على

  ). حد كبريإىل مراسيمية  الصالحية على األغلب أن تكونيعين_   املصادقة
 من  ثالثني يومانافذة بعد من اجمللس النيايب ويصادق عليها رئيس الدولة، إقرارها يتم اليتتصبح القوانني  :)٨٠( مادة

  .مل حيدد القانون ميعادا آخر تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية، ما
 :يوماًتنشر القوانني يف اجلريدة الرمسية خالل ثالثني  :)٨١( مادة

 .من تاريخ إحالة القانون بعد إقراره من اجمللس النيايب للرئيس للتصديق عليه 
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يب بعد إقراره ثانية بأغلبية ثُلثي جمموع أعضائه يف حالة أو من تاريخ إحالة القانون إىل الرئيس من اجمللس النيا 
 . اعتراض الرئيس عليه

عترب صادراً بقوة يوويف حال انقضاء املهلة دون إصدار القانون أو إعادته ُيعترب القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، 
  .بنشر القانون يف اجلريدة الرمسيةالدستور، وتتوىل احملكمة الدستورية، بطلب من اجمللس النيايب، إصدار القرار 

 ما حيدث يف وثيقة دستورية كهذه، وقد يثري دهشة املراقبني رتفاصيل هذه املادة ناد إن اإلسهاب يف
قد يكون لألحكام الواردة يف اجلملة األخرية يف بعض األحيان املتعلقة بانقضاء املدة .  من اخلارج

 جتربة اجمللس التشريعي إىل ميكن عزو هذه الشروط . التأثري ذاتهيف التصرف للرئيس املعطاة
) رفض أو ( دون مصادقة- القانون األساسي -الفلسطيين، حيث بقي الدستور االنتقايل للتشريعي

مبوجب شروط هذا الدستور فإنه يعترب سارياً بعد ثالثني يوماً من . من قبل الرئيس ملدة مخس سنوات
كان قد اقترح من امللفت للنظر أن شرطا شبيهاً هبذا .  بشأنهتاريخ عدم قيام الرئيس باختاذ قرار

 رفضوا هذا احلكم يف ذلك الوقت على ا القانون القانون األساسي، ولكن من صاغوليكون يف
 . اعتبار أنه يقيد الرئيس أكثر مما ينبغي

حياناً إىل عزي ذلك أوويف ظل السلطة الفلسطينية، أوقف الرئيس نشر القوانني اليت صادق عليها، 
 . الضغوط اليت مورست عليه من قبل جهات متتلك القوة واليت سعت إىل تأجيل تطبيق تلك القوانني

 
 أمر أي احلقائق يف بتقصيللمجلس النيايب أن يكون جلاناً خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى جلانه الدائمة  :)٨٢( مادة

 .ه ختضع ملراقبتاليتعام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة 
، وأن تطلع على املستندات وأن حتصل على البيانات من مجيع أقوالهوللجنة أن جتمع األدلة ممن ترى ضرورة مساع 

  . اجمللس النيايب الختاذ القرار املناسبن ترفع تقاريرها إىلأوعلى اللجنة  .اجلهات ذات العالقة
 وأثناء عقد جلساته أو هأو مرافق داخل أبنيته نواألمللمجلس النيايب وحده حق احملافظة على النظام  :)٨٣( مادة

أو  قوة مسلحة أخرى الدخول أيةوليس لرجال األمن أو  . ويكون له حرسه اخلاص حتت إمرة رئيسه.جلانه اجتماعات
  .إال بناء على طلب رئيس اجمللس النيايب,  يف اجمللس النيايب أو مرافقهدالتواج

 على الربملانات، ولكنها أحد اً مقصوراً أساسياًان  حقتعترب إمكانية تشكيل حرس خاص بالربمل
 تشكيل حرس خاص للمجلس طرح فكرةوقد مت . الصالحيات اليت نادراً ما متارس يف الوطن العريب

  .التشريعي، ولكنها مل تطبق
لس الوزراء لكل عضو من أعضاء اجمللس النيايب احلق يف أن يوجه أسئلة أو يطلب إيضاحات من رئيس جم: )٨٤( مادة

ن يتلقى الردود أ حلق يف هول. ماهت موضوع يدخل يف اختصاصأيأو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو من يف حكمهم عن 
  . حتددها الالئحة الداخلية للمجلس النيايباليت لإلجراءاتوفقا 

 حتترمها  احلقوق األساسية الربملانية، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية مل إحدى هذه،مرة أخرى
جديد كهذا، ولكن بعض وقد يعزى ذلك جزئياً إىل النواقص احملتومة يف نظام سياسي . طوال الوقت

وقد مت .  امتنعوا عن اإلجابة على استفسارات أعضاء الربملان ماكثرياً) من غري الوزراء(املسئولني 
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قد اشتدت حدة و. فقطتربير ذلك يف أغلبية احلاالت بأن هؤالء جييبون على استفسارات الرئيس 
  . املشكلة مع األجهزة األمنيةهذه

لكل عضو من أعضاء اجمللس النيايب حق توجيه االستجوابات إىل رئيس جملس الوزراء أو أحد نوابه أو  :)٨٥( مادة
 موضوع يدخل يف اختصاصهم، وال جيوز مناقشة االستجواب قبل أسبوع من أيأحد الوزراء، أو من يف حكمهم عن 

 بقرار من اجمللس النيايب يف األجلوجيوز تقصري .  االستجواب الرد أو املناقشة يف أجل أقلإليهمل يقبل املوجه  ه ماتقدمي
  .حال االستعجال

أحد هذين . متيِّز املمارسة الربملانية يف الدول العربية بني مستويني من االستجواب الربملاين للمسئولني
يعترب االستجواب الذي  .٨٤ أو االستفسار كما نصت عليه املادة املستويني هو االستجواب الربملاين

 يف هذه املادة واملادة اليت تليها خطوة أكثر رمسية، ويتوجب اختاذها قبل طلب اإلشارة إليهمتت 
  .التصويت على حجب الثقة

 )٨٦( مادة
 :األيت االستجواب، طلبلعشرة من أعضاء اجمللس النيايب بعد  -١
 . رئيس جملس الوزراء أو الوزير أو من يف حكمه أو احلكومةىل توجيه لوم إ.أ
 .األحوالحسب احلكومة سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء أو الوزير أو من يف حكمه، أو . ب
سحب الثقة مبوافقة   ويصدر قرار،يتم التصويت إال بعد مضي ثالثة أيام على األقل من تاريخ تقدمي الطلب ال -٢

 .عضاء اجمللس النيايبأغلبية جمموع أ
 

ن أمام و أن الوزراء كأفراد ومجاعة مسئولو هولاأل.  يف هذه املادةأمور ثجتدر اإلشارة إىل ثال
 اخلاضعني للوزير يف أن املسئولني  كما يبدومثل فيت األقل شيوعاً،و، وهاألمر الثاينأما . اجمللس
 س بسحب الثقة من أولئك الذينن أمام اجمللس كذلك، ويبدو أن الصياغة تسمح للمجلومسئول

 أن سحب الثقة يتطلب األغلبية و، فهث الثالألمرأما ا. يندرجون يف مناصب حتت سلطة الوزراء
 يشكل عقبةً أصعب قليالً من العقبة اليت تشكلها األغلبية البسيطة من ا، وهذاملطلقة لألعضاء

 .املصوتني
 

س النيايب على سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء أو من أكثر من  وافقت أغلبية جمموع أعضاء اجمللإذا: )٨٧( مادة
 . حني تشكيل احلكومة اجلديدة إىلاألعمال تصريفثُلث الوزراء، تعد احلكومة مستقيلة، وتستمر يف 

  .الًستقيفيعترب م جمموع أعضاء اجمللس النيايب على سحب الثقة من الوزير أغلبية وافقت إذاأما 
، لس الوزراءعلى جم حل اجمللس النيايب  اقتراحيف حال الضرورة، ، أو لرئيس جملس الوزراءالدولةلرئيس  :)٨٨(مادة 
 .احلليصدر رئيس الدولة قرار  بأغلبية ثُلثي جمموع أعضائه، قرر حلهتفإذا 
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 اليت اءات مهلة ال تتجاوز ستني يوماً وباإلجر النيايب اجلديد يفانتخابات للمجلسإلجراء وتدعو احلكومة الناخبني 
حيددها قانون االنتخاب، فإذا تعذر إجراء االنتخاب خالل املهلة احملددة يعود اجمللس إىل ممارسة صالحياته إىل حني 

 . انتخاب جملس جديد، وال جيوز للمجلس املنحل حجب الثقة عن احلكومة
  .ة الطوارئ املبينة يف الدستور حالإعالن لتشكيله، أو يف فترة األوىل السنة النيايب خاللوال جيوز حل اجمللس 

تقتصر قدرة الرئيس على حل اجمللس فقط على احلاالت اليت توافق فيها أغلبية خاصة من أعضاء 
   .اجمللس على ذلك

 اليت قاً لإلجراءاتفو قبل هناية مدته القانونية  خالل ستني يوماً انتخابات اجمللس النيايب إىلاحلكومةدعو ت :)٨٩( مادة
 .لقانونينظمها ا
 احملكمة يطلب من أن بتوجيه الدعوة لالنتخاب خالل املدة املذكورة، فلرئيس اجمللس النيايب احلكومةقم توإذا مل 

 .الدستورية األمر بتوجيه الدعوة لالنتخاب
ون وإذا تعذر إجراء االنتخاب يف امليعاد املقرر بسبب حالة احلرب أو اخلطر الداهم باحلرب أو احلصار الذي حيول د

 أن يتسىن إجراء االنتخابات، يف حبر ستني  إىلهانتظام سري املؤسسات الدستورية، يستمر اجمللس النيايب يف ممارسة مهام
  .يوما النتفاء وجود املانع

 فعل واضحة لتجربة األنظمة ةتسبقها ردتعترب األحكام التفصيلية الواردة يف هذه املادة واملادة اليت 
 باإلضافة إىل جتربة) حيث مت إغالق الربملانات ألجل غري حمدد(لدول العربية ياسية األخرى يف االس

 عندما قيل أن فترة صالحية اجمللس قد انتهت من ٢٠٠٠السلطة الفلسطينية وخصوصاً منذ عام 
  . قبل البعض

 على اقتراح مقدم من ناًءب يكون أو بارتكاب جرمية رق الدستورخبئيس الدولة باخليانة العظمى أو ر اهتام :)٩٠( مادة
 .وال يصدر قرار االهتام إال إذا وافقت عليه أغلبية ثُلثي جمموع أعضاء اجمللس النيايب، ء اجمللس النيايبثُلث أعضا

  .فور صدور االهتام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم حماكمته أمام احملكمة الدستورية
عرب )  الشعب فقطميارسهامقابل املسئولية السياسية اليت  ( التعامل مع املسئولية اجلنائية للرئيسيتم

تبدو هذه على أهنا حماولة للحفاظ على الفصل القائم بني . وقضائية معاً) برملانية(عملية سياسية 
 . السلطات عن طريق إشراك السلطتني األخريني

تنص املادة . اجمللس النيايبتطالب هذه املادة الرئيس بالتوقف عن أداء مهامه فوراً حال اهتامه من قبل 
لذا فإن اهتام الرئيس من قبل اجمللس .  على الترتيب النتخابات رئاسية جديدة يف ذلك الوقت١١٩

يبدو أن املثول أمام احملكمة الدستورية جاء . النيايب يؤدي إىل خلعه من منصبه وليس تعليق منصبه
ك إىل موقف حرج، عندما يزاح الرئيس من قد يؤدي ذل. هبدف تقييم اجلرم والعقوبة املناسبة فقط

 يكون قد انتخب، األغلبومبا أن خليفة الرئيس على .  احملكمة بتربئةمنصبه مث تقومقبل اجمللس عن 
 .فيفترض عدم قدرة الرئيس العودة إىل منصبه
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 اليةـوانني املـايب بالقـلس النيـاص اجملـاختص

 )١٠٠( مادة إىل) ٩١(من مادة 
 

 املرصودة، األموال، والتصرف يف وإقرارها احلكومة املوازنة العامة بإعداد اخلاصة األحكامينظم القانون  :)٩١( مادة
ال سهم فيها القطاع العام مبا واملوازنات امللحقة والتطويرية، وموازنات اهليئات واملؤسسات العامة، واملشاريع اليت ُي

  .املائة من رأس املاليف  عن مخسني ليق
 امليزانية واملصادقة عليها يف ظل السلطة الفلسطينية مبوجب إجراءات قانونية، على الرغم مت إعداد

أما التجديد يف .  فيما يتعلق بالتزاماهتا القانونيةكانت بطيئة معظم الوقتمن أن السلطة التنفيذية 
نية التنمية ونشاطات  مثل ميزا–هذه املادة فيتمثل باملطالبة بتنظيم الشئون املالية األخرى يف احلكومة 

 السلطة  لدىكان) وخصوصاً يف السنة املاضية (١٩٩٩منذ عام .  من قبل القانون-القطاع العام
الفلسطينية سجل منكشف وأفضل يف هذه اجملاالت، لكن تبقى هذه املواضيع مثار جدل يف 

  .األوساط احمللية والدولية
 على األقل من بدء السنة  أشهرةأربعلعامة إىل اجمللس النيايب قبل تقدم احلكومة مشروع قانون املوازنة ا :)٩٢( مادة

 .ملناقشته املالية، ويعقد اجمللس النيايب جلسة خاصة أو أكثر
الدولة رئيس إلقرارها، وإحالتها لجتري املناقشة والتصويت على بنود املوازنة وأبواهبا، مث على املوازنة مجلة واحدة 

 .إلصدارها
   . من تاريخ تقدميها وفقا للفقرة السابقةمخسة أشهرلنيايب على املوازنة العامة يف مدة أقصاها صادق اجمللس اُي

 املذكورة، حيق لرئيس الدولة بناًء على قرار من دةخالل املالعامة املوازنة قانون مشروع يف وإذا مل يبت اجمللس هنائياً 
  .إىل اجمللس النيايبجملس الوزراء أن يصدر املوازنة بالشكل الذي قُدمت به 

، حيث تعكس اعترافاً بأن الربملانات العربية عموماً واجمللس بشكل غري اعتياديهذه املادة مفصلة 
 على عدد من  املادةحتتوي. التشريعي الفلسطيين خصوصاً مل ميارس دوراً رقابياً فاعالً على امليزانية

  :األحكام اليت جتدر اإلشارة إليها
ً حيث : أوال  ممارسة درجةً من ىاجمللس علإن مطالبة اجمللس بالتصويت على بنود امليزانية بنداً بندا

حيث أن هذه اهليئة أصرت على (الرقابة ختتلف عما يتم ممارسته يف اجمللس التشريعي الفلسطيين 
األولويات دون  ببعض االقتراحات العامة املتعلقة بارتضتالشفافية وااللتزام بالقانون، ولكنها 

  ). على التعديالت املفصلةاإلصرار
 مبوجب قانون اعتيادي، إذ غري  أيضاًيعتربعدم بت اجمللس يف املشروع إن الشرط الذي خيص : ثانياً

 السلطة التنفيذية خمولة باعتماد ميزانية شهريةً إذا مل تتم املصادقة فإناملوازنة للسلطة الفلسطينية، 
 ).   أدناه٩٦كما ورد يف املادة رقم ( على املوازنة العامة
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 متارس بناًء على طلب من أو تكون مراسيمية أن  إما لرئيس الدولةاملمنوحة لصالحيات اإن:ثالثاً
  . أن امليزانية أمجعها تتمتع مبكانة قانون هذه املادة توضحأخرياً،. جملس الوزراء

 العامة، أن يزيد االعتمادات املُقرة يف قانون املوازنةمناقشة مشروع للمجلس النيايب خالل ال جيوز  :)٩٣( مادة
  .  ضشروع سواًء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة االقتراامل

يبدو أن اهلدف هو منع الربملان من زيادة امليزانية العامة . ال تعترب الدالالت احملددة هلذه املادة واضحة
كما يبدو أن القيد املفروض على . جملس الوزراءأو فرض أي اقتراض يزيد عما أوصى به 

  .التحركات الربملانية قد صمم لوضع حد للتجاوزات املالية
 الضرورة أو اخلطط طويلة اقتضت إذا من سنة واحدة ألكثرجيوز أن ينص القانون على ختصيص مبالغ  :)٩٤(مادة 
 من ألكثرخلاصة بكل منها أو توضع هلا موازنة استثنائية  ااالعتمادات ذلك، على أن تدرج يف املوازنات املتعاقبة األمد

  .سنة مالية
  . املناقلة بني أبواب املوازنة إال مبوافقة اجمللس النيايبإجراء زال جيو :)٩٥(مادة 
استثناء من مبدأ سنوية املوازنة، ويف حالة التأخري يف إقرارها ألكثر من شهر، ويف حال عدم استخدام  :)٩٦(مادة 
من هذا الدستور، جيوز للحكومة مبوافقة اجمللس النيايب ختصيص ) ٩٠( الدولة حلقه يف إصدارها طبقاً للمادة رئيس

 حني صدور  عشر من مقدار املوازنة السابقة إىلأثين احد إىلو) ١/١٢ (مبالغ حمددة مبوجب اعتمادات شهرية بنسبة
  .قانون املوازنة اجلديدة

حيث مل يرفع جملس الوزراء (ن امليزانية للسلطة الفلسطينية وجب قانوكان هذا هو اإلجراء املتبع مب
 على ٩٢حتتوي املادة ).  قبل بدء السنة املالية عندما رفعهاامليزانية يف موعدها احملدد إال مرتني

ولكن إذا رفع جملس . إجراءات الختاذها إذا مل يتصرف اجمللس بعد مخسة شهور على تسلمه امليزانية
أو حىت إذا قام بتسليمها يف املوعد احملدد، وهو أربعة شهور قبل (مليزانية يف وقت متأخر لوزراء اا

 .  لبدء السنة املالية دون ميزانية مقرةإمكانيةفيوجد ) بدء السنة املالية
 قد جاءت عن طريق اخلطأ، حيث يفترض أن تكون اإلشارة هنا ٩٠يبدو أن اإلشارة للمادة رقم 

  .   ٩٢للمادة رقم 
 ستة أشهر من نتزيد ع جيب على احلكومة عرض احلساب اخلتامي للميزانية على اجمللس النيايب يف مدة ال :)٩٧( مادة

  .تاريخ انتهاء السنة املالية
 بالزمن ال التسليمهناك شرط مشابه يف قانون امليزانية للسلطة الفلسطينية، ومل يتم احترامه قط يف جم

 اخلتامية اليت مت عرضها للنقد يف تقارير جلنة املوازنة للمجلس احملدد، وقد تعرضت احلسابات
 .أهنا غري مناسبةب حيث مت وصفهاالتشريعي الفلسطيين 
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ني القانون قواعد منح الرواتب والتعويضات َعوُي . العامة أو إنفاقها ال يكون إال بقانوناألموالختصيص  :)٩٨( مادة
وال جيوز صرف أية مبالغ استثنائية .  تتوىل تطبيقهااليتخلزينة العامة، واجلهات  تتقرر على االيت واملكافآت واإلعانات

  . يعينها القانوناليتإال يف احلدود 
فرض الضرائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتورد الضرائب والرسوم للخزينة العامة، ويتم التصرف هبا  :)٩٩( مادة
راعى يف فرضها والتصرف هبا وُي.   يبينها القانوناليت األحوالا إال يف عفى من أدائهوال ُي.  القانونألحكاموفقا 

  .املساواة والعدالة االجتماعية
 اخلاصة مبنح االمتيازات وتشجيع االستثمارات واإلجراءاتحيدد القانون قواعد عقد القروض،  :)١٠٠(مادة 

  .ة واملرافق العامةاخلارجية أو االلتزامات املتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعي
يبدو أن األحكام الثالثة هنا هتدف إىل إحباط املمارسات اليت كانت شائعة يف أوساط السلطة 

 وتثبيت ؛ إبقاء جزء من األموال العامة بعيدا عن السجالت الرمسية:من هذه املمارسات. الفلسطينية
صادقة املسئولني رفيعي  وم؛بةة وصرفها بطريقة جعلت عملية احملاسبة صعارجتاليالرواتب بطريقة 

 وفرض ؛على مصروفات ال تستند إىل أي أساس قانوين واضح) باألخص الرئيس نفسه(املستوى 
حيث كانت يف بعض األحيان مفرطة بالتساهل، ويف أحيان أخرى صعبة (الضرائب بطريقة عشوائية 

ع جبم أي عالقة واضحة جدا، وأحيان أخرى شاركت يف مجعها قوى األجهزة األمنية اليت ليس هلا
 بنظام الضرائب اإلسرائيلي وليس - يف االتفاقات الثنائية- وتثبيت مستوى الفائدة؛)الضرائب

 ؛ على قروض خارج أي إطار قانوين أو رقابة واضحة باحلصول الوزارات؛ وقيامالقانون الفلسطيين
ة واالمتيازات ليس فقط  ومنح الرخص االحتكاري؛والشروع باالستثمار دون أي نوع من احملاسبة

   .بل أيضاً بعيداً عن إطالع اجلمهوردون أساس قانوين 
 

، إنشائهاة هليكلية السلطة الفلسطينية عند بسيطميكن عزو بعض هذه املمارسات إىل الطبيعة ال
 وذلك حتت ضغوط ٢٠٠٢، وحتديدا منذ عام ١٩٩٩ولكنها يف احلقيقة بدأت ختف منذ عام 

 . داخلية ودولية شديدة
 يف الوقت الذي جاءت فيه ردة فعل على ممارسات -جتدر اإلشارة إىل أن العديد من هذه األحكام

وخصوصاً قانون ( طريقها إىل القانون الفلسطيين  قد وجدت-السلطة الفلسطينية غري املرغوب فيها
ئد يف هذا اجلزء قد ينظر إىل التفصيل الزا. ولكن تطبيق هذه األحكام استغرق وقتاً طويالً). املوازنة

على أنه حماولة لتعزيز األساس القانوين للوصول إىل ممارسات مالية أكثر شفافية  من مسودة الدستور
 لوجود عشر مواد يف مشروع الدستور حول ال يوجد تفسري آخر .وختضع للمحاسبة بدرجة اكرب

     .املوازنة واألمور املالية
 اهتمـاناهتم وواجبـوق النواب وحصـحق

 )١٠٨(إىل مادة ) ١٠١( مادة من
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 وال تسري التعديالت .قانونحدد خمصصات عضو اجمللس النيايب املالية من مكافآت ومزايا مبوجب ُت :)١٠١(مادة 
  . يدخلها اجمللس النيايب عليها إال على أعضاء اجمللس النيايب الذي يتم انتخابه خلفا للمجلس النيايب الذي أقرهااليت

بسبب نياً أو مداً جزائيتهم ءل مسا جيوز املساس حبصانة أعضاء اجمللس النيايب طوال مدة نيابتهم، أوال :)١٠٢(مادة 
وال جيوز  ، يوردوهنا أو عن تصويتهم على حنو معني يف جلسات اجمللس النيايب أو جلانهاليت يبدوهنا أو الوقائع اليتاآلراء 
  .ملهامهم النيابية عما يبدونه خارج اجمللس النيايب تنفيذا ملتهءمسا
 بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله، أو عن معلومات باإلدالءال جيوز مطالبة عضو اجمللس النيايب  :)١٠٣( مادة

  .حصل عليها بصفته أثناء عضويته، إال برضاه، ومبوافقة مسبقة من اجمللس النيايب
اءات جزائية أو تقدميه للقضاء إال بعد أن يقرر اجمللس  إجرألية عضو اجمللس النيايب إخضاعال جيوز  :)١٠٤( مادة

 بعد تنازل صريح من العضو عن حصانته أمام اجمللس النيايب، وقبول أو رفع احلصانة عنه، أعضائهالنيايب بأغلبية جمموع 
 .اجمللس هلذا التنازل

اختاذ إجراءات جزائية ملباشرة فورا با ميكن ويف حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية يف قانون العقوبات،
وعلى اجمللس النيايب أن يتأكد من سالمة   .تبلغ رئاسة اجمللس النيايب بذلك فوراًحبقه أو إلقاء القبض عليه، على أن 

 . حق العضواختذت يف اليت اإلجراءات
 اجمللس يف أول جلسة يعقدها مبا اختذ رخطَوُي. النيايبويف غري دور انعقاد اجمللس النيايب جيب أخذ موافقة رئيس اجمللس 

 .ضد العضو من إجراءات
 

 عضواً من أعضائه، طرح ٥٠عضو اجمللس النيايب مسؤول أمام اجمللس الذي ميكنه، بناًء على طلب  :)١٠٥( مادة
 بأغلبية ذا وافق اجمللس على الطلبفإ. النيابيةمناقشة جتريده من صفة عضوية اجمللس إن اقترف فعال خيل بشرف مهمته 

 . العضوإقصاء احملكمة الدستورية للفصل يف طلب  إىلاألمر، حيال أعضائهجمموع 
 الالزمة واإلجراءات، لإلقصاء  يتعرض فيها العضواليتالشروط ووحتدد الالئحة الداخلية للمجلس النيايب األحوال 

ية الشخصية الواردة يف القوانني عما  باملسؤولاإلخالل احملكمة الدستورية، وكل ذلك دون  إىلاإلقصاءطلب  إلحالة
 .قترفه عضو اجمللس النيايب من خمالفات للقانونا

 
". جنح"و" انتهاكات" معنيان، األخريةاليت مت استخدامها يف اجلملة " خمالفات"تعين الكلمة العربية 

نح، على الرغم  البند يتعامل مع اجلنايات فقط وأن احلصانة الربملانية ال تغطي اجلأن يكونلذا حيتمل 
  . يف هذا الصددمضمن أن االستخدام العريب للمصطلح غا

 كانت تشملها طوال اليت أو الوقائع األقوال احلصانة بعد انتهاء العضوية يف اجمللس النيايب عن طال تسق: )١٠٦( مادة
  .متتع عضو اجمللس بصفة العضوية

 وظيفة عامة أو خاصة، أو يشترى شيئا من أيةضويته أن يتقلد ال جيوز لعضو اجمللس النيايب أثناء مدة ع :)١٠٧( مادة
أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يربم عقدا مع الدولة بوصفه ملتزما أو 

 .موردا أو مقاوال
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 .هم وأعماهلموحيتفظ القانون للعاملني يف الدولة الذين يفوزون بعضوية اجمللس النيايب بوظائف
 يقبل فيها اجمللس اليتوتنظم الالئحة الداخلية للمجلس النيايب احلاالت  .فصل اجمللس النيايب يف طلبات استقالة أعضائهَي

 .استقالة أحد أعضائه
 

 وقع بعض أعضاء: أوال.  للسلطة الفلسطينيةاليةيغطي هذا العديد من اجملاالت اليت اعتربت إشك
قام عرفات بتعيني بعض أعضاء اجمللس : ثانياً.  مع مؤسسات الدولةةعمل وجتار عقود اجمللس

وهو (قام أحد أعضاء اجمللس :  ثالثاً.التشريعي ممن فقدوا مناصبهم الوزارية يف مناصب عامة أخرى
باالستقالة، ومل يكن هناك أية إجراءات واضحة بكيفية التعامل مع موضوع ) حيدر عبد الشايف

 . االستقالة
فعلى سبيل املثال، فإن احلظر .   مجيع هذه القضايا بشكل تام-  ومل تستطع حل-ذه املادة ال حتل ه

 ال يشمل أفراد العائلة، ولكن هذا كان أحد األساليب اليت العمل التجارياملفروض على 
 احلظر أن إىل باإلضافة .استخدمتها السلطة الفلسطينية اليت جعلتها تسمح باملمارسات الفاسدة

 . ولكنه مل يطبق) ٢٠٠٢النافذ منذ عام  (األساسيف العام قد وجد يف القانون للتوظي
أو ( مشولية أكثر، إال أهنا ال تعترب بديالً عن إطاٍر قانوين  مشكلةيف الوقت الذي تعاجل فيه هذه املادة

 .تنظم هذه األمور) حىت قواعد للسلوك
 

 بالذمة املالية له إقرارا من بداية عضويته األولنيايب يف الشهر يقدم عضو اجمللس النيايب إىل اجمللس ال :)١٠٨( مادة
ولزوجه وأوالده القصر مفصال فيه ما ميلكون من أموال منقولة أو غري منقولة أو ذمم دائنة يف داخل فلسطني 

  . لدى احملكمة الدستوريةاإلقراراتوحتفظ . وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة
ولكن هذا البند ال يوضح كيفية استخدام . ذمة املالية جتديداً يف هذا الدستورعترب متطلبات إقرار الت

وكما هو احلال بالنسبة للبند السابق، قد تكون هذه اخلطوة هامة ولكنها ستعتمد . هذه اإلقرارات
 .  ليعمل كأساس إلقرار ذمة وشفافية حقيقية) مل يصغ بعد(على تشريع 

 
 اريـلس االستشـاجمل

 )١١١(إىل مادة ) ١٠٩(من مادة 
 

 . يكون له شخصية مستقلة عضواًنيمائة ومخس يتكون من استشارينشأ مبوجب هذا الدستور جملس ُي: )١٠٩(مادة 
طريقة شروط ووينظم القانون   .راعى يف تشكيله نسب التوزيع السكاين للفلسطينيني يف داخل فلسطني وخارجهاوُي

 .املقيمني هبا حسب البلدان أعضائه أو تعيينهمانتخاب 
 مبا ال يتجاوز عشرة أعضاء ممن ، حيملون اجلنسية الفلسطينية الاجمللس االستشاري ممنيف عني أعضاء لرئيس الدولة أن ُي

  . بتقدمي خدمات جليلة للقضية الفلسطينيةامتيزو
 :االستشاريخيتص اجمللس : )١١٠(مادة 
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 .بشأهنات بدراسة القضايا االستراتيجية العامة وتقدمي املقترحا 
 وحقوق الفلسطينيني يف الفلسطيين باحلقوق الوطنية وسالمة التراب قما يتعلبتقدمي االقتراحات يف كل  

 .اخلارج
 .مبناقشة التعديالت الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها 
 والدولية  اجمللس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة يف الشؤون العربيةمبا حييله رئيس الدولة إىل 

 .لدولة فلسطني
 . املتعلقة بالفلسطينيني يف اخلارجإليهها رئيس الدولة  حييلُاليتمبشروعات القوانني  
 .أعماله اجمللس طرحه للنقاش يف جدول أعضاءمبا يقرر  

 
نشر وت . رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء ورئيس اجمللس النيايبرسل اجمللس االستشاري توصياته إىلُي :)١١١(مادة 

  . بطلب من رئيس الدولة اجلريدة الرمسية يفاالستشاريتوصيات اجمللس 
يف مسودات الدستور املختلفة، على الرغم من أن " اجمللس االستشاري" ت اهليئة اليت تسمى تطور

 .  بقي ثابتاً- املتمثل بإعطاء صوت جلميع الفلسطينيني حىت خارج فلسطني–هدفها األساسي 
، ويبدو ضمنيا أن هذه اهليئة "اجمللس الوطين" ابقة، كان يشار هلذه اهليئة باسم يف املسودات الس

  يف منظمة التحريرةالتشريعياجمللس الوطين، وهو اهليئة )  بنهاية املطاف ستخلفأو(توازي 
وقد لعب اجمللس دور املرجعية العليا يف الربملان الفلسطيين على الرغم من أن دوره مل . الفلسطينية

 .  حمدداًيكن
 ولكن الكثري  الواردة يف املسودات السابقة،صفاتالال تزال هذه اهليئة بشكلها احلايل حتمل بعض 

 :من التغريات قد طرأت عليها منها
 . ، ولذا فهو ليس مرتبط مبنظمة التحرير الفلسطينية"مبوجب الدستور"إن اجمللس موجود اآلن : أوالً
ية، مع التشديد على ذلك، وإن مهامه تتركز بشكل واضح على إن اجمللس هو هيئة استشار: ثانياً

 . الشئون اليت هتم الشعب الفلسطيين عموماً
هناك اعتراف بصعوبة تشكيل اجمللس، يبدو أن األعضاء املوجودين يف فلسطني سيتم انتخاهبم : ثالثاً

ينتخبوا يف املناطق ولكن قد (يف حني حيتمل تعيني األعضاء الفلسطينيني املوجودين خارج فلسطني 
قد يكون اهلدف من النص على السماح لغري املواطنني يف الترشح ). اليت تسمح بتلك االنتخابات

هو مشل األشخاص الذين ينحدرون من أصول فلسطينية وال يستطيعون تقبل اجلنسية الفلسطينية 
  .دون املخاطرة بفقدان جنسية الدولة اليت يقيمون فيها

 يف  غري تصاحلية سياسيةباعّتإ سيشجع  كهذهوساط الدولية من أن وجود هيئةهناك ختوف يف األ
. الدولة الفلسطينية، وخصوصاً أن هذه الدولة سيكون فيها الكثري من األفراد الذين يعتربون الجئني

جتدر . د من سلطتهاستح طبيعة اهليئة االستشارية أن على الرغم من  ما قد حيصليكون هذا هوقد 
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 بإعطاء قد يقوم، حيث معاكسة للتخوف الدويلإىل أن اجمللس قد تكون له نتائج اإلشارة 
 . على تسوية دائمةرمسية تصادق  كلمة الفلسطينيني يف الشتات

يتمثل أحد مساوئ فصل هذه اهليئة عن منظمة التحرير الفلسطينية يف جعل العالقة بني منظمة 
فقد كان التداخل والتمييز غري احملدد بني . غموضاًالتحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية أكثر 

ال يطرح الدستور وصفاً واضحاً  . الفلسطينينياإلصالحينياملنظمة والسلطة موضوعاً للتذمر من قبل 
 .  أو مصري منظمة التحرير الفلسطينيةلدور

           
 اينـل الثـالفص/ البـاب الثـالث

 ذيةـلطة التنفيـالس
   )١٥٨( مادة إىل) ١١٢(من مادة 
 ةـس الدولـرئي: أوالً
  )١٣٠(إىل مادة ) ١١٢(من مادة 

 بقاء الدولة استمراررئيس الدولة هو رئيس اجلمهورية، حيمي الدستور ووحدة الشعب، ويضمن  :)١١٢(مادة 
 .م الدستورحكا، وحتدد مسؤولياته وفقا ألاختصاصاتهمارس وُي. واالستقالل الوطين، والسري املنتظم للسلطات العامة

 للحكومة واإلدارية إىل رئيس الدولة من اختصاصات تكون االختصاصات التنفيذية وفيما عدا ما يتم إسناده دستورياً
  .من اختصاص جملس الوزراء

ولكن يف ظل يبدو أن اجلملة قبل األخرية جاءت لضمان ممارسة الرئيس لصالحياته بشكل كامل 
 قبل صياغة  قد جاء رئيس السلطة الفلسطينيةأن منصبالذكر من اجلدير ب .الدستورقيود وأحكام 

القانون األساسي حىت عام اً بشكل ناجع من قبل مقيد  هذا املنصبومل يكنالقانون األساسي، 
٢٠٠٣   . 

 عن ذلك السائد يف السلطة  فقط خيتلف ال من السلطةة منطأما اجلملة األخرية فتتضمن ممارس
، وذلك مبنح غالبية السلطات التنفيذية عموماً الدول العربية احلكم يفبل وعن أنظمة الفلسطينية، 

 .جمللس الوزراء، وعدم حصرها يف يد الرئيس
 

قل ييشترط يف املرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حامال اجلنسية الفلسطينية وحدها، وأال  :)١١٣(مادة 
  .متعا باحلقوق املدنية والسياسيةح، وأن يكون متسنه عن أربعني سنة ميالدية يوم الترُش

وال  جيوز إعادة انتخاب . ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لفترة والية مدهتا مخس سنوات ميالدية :)١١٤(مادة 
  .من شغل أو يشغل منصب رئاسة الدولة إال ملرة واحدة

. ئيس ممارسة بعض السلطةيعترب االنتخاب املباشر للرئيس أحد األحكام القليلة املتبقية اليت متنح الر
 الذين يكتسبون درجة أعلى من الشرعية  أيبشكل عام فإن الرؤساء الذين يتم انتخاهبم مباشرة،
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من قبل الربملان، ميارسون صالحياهتم الدستورية  املنتخبني الدميقراطية من تلك املمنوحة للرؤساء
  . بدرجةٍٍ أعلى من االستقاللية
ضمن الواليات  من  تعترب)سبقت تبين الدستور(فترة رئاسية سابقة ن ال يوضح الدستور ما إذا كا

فياسر عرفات أصبح رئيساً للدولة اليت . (تعترب كذلك ال ا، ولكن يبدو أهن البنداهذ املشمولة يف
  ).، ولكنه نادراً ما استخدم هذا اللقب منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية١٩٨٨أعلنت عام 

 . م الرئيس املنتخب مهامه فور انتهاء فترة رئاسة سلفهيتسل :)١١٥(مادة 
غر منصب رئاسة الدولة ناتج عن البدء يف إجراءات عزل الرئيس أو ناتج عن الوفاة، االستقالة أو فقد يف حال كان ُش

  .  االنتخاب من هذا الدستور، يتسلم الرئيس اجلديد مهامه فور إمتام عملية١١٨ و٩٠األهلية أو القدرة طبقاً للمادتني 
 للقضاء اليمني الدستوري األعلى اجمللس النيايب، وحبضور رئيس اجمللس أماميؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه، 

 :التايل
حترم الدستور والقانون، وأن أ القومي، وأن ه وللشعب وتراثومقدساته للوطن أن أكون خملصاً. أقسم باهللا العظيم"

  ".شهيد  رعاية كاملة، واهللا على ما أقولأرعى مصاحل الشعب الفلسطيين
أنظر . ( خيتلف هذا اليمني عن ذلك الذي يؤديه مسئولون آخرون يف السلطة التشريعية والتنفيذية

 تنص على أن القاضي يؤدي اليمني القانونية ١٦٣، على الرغم من أن املادة ١٣٦ واملادة ٦٨املادة 
 . ذات أمهية رمزية فقطحيتمل أن تكون الفروقات). وفقاً للقانون

 
 بالذمة املالية له ولزوجه وألوالده القصر إقرارايقدم الرئيس، يف الشهر األول من توليه مهام منصبه،  :)١١٦(مادة 

مفصال فيه ما ميلكون من أموال منقولة أو غري منقولة أو ذمم دائنة يف داخل فلسطني وخارجها، وما عليهم من ذمم 
  . لدى احملكمة الدستوريةاتاإلقراروحتفظ .  مدينة

  .١٠٨أنظر التعليق على املادة 
  .حدد مبوجب قانونخمصصات رئيس الدولة ُت :)١١٧(مادة 
 :يعترب مركز الرئيس شاغرا :)١١٨(مادة 

 .بالوفاة 
 .أو باالستقالة 
 بناء على  أو عدم القدرة على ممارسة املهام الدستورية بقرار تصدره احملكمة الدستوريةاألهليةبفقد أو  

  .طلب من ثُلثي جمموع أعضاء اجمللس النيايب
 حتميله مسئولية وليسيبدو أن النية هنا تتجه حنو السماح بإزاحة الرئيس يف حاالت استثنائية، 

  . األخرى للدولةؤسساتسياسية أمام امل
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، يتوىل رئيس اجمللس  من الدستور)٩٠ ( وفقا للمادةاهتامهغر مركز الرئيس، أو قرر اجمللس النيايب  ُشإذا :)١١٩( مادة
 .لقانون االنتخاب تزيد عن ستني يوما، جتري خالهلا االنتخابات للرئاسة وفقاً النيايب رئاسة الدولة مؤقتا ملدة ال

 رغب رئيس اجمللس النيايب يف ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوين،  يتوىل رئيس احملكمة وإذا
 أن يرشح ،يف هذه احلالة، وليس لرئيس احملكمة  . الرئيسانتخابالدولة مؤقتا حلني إمتام إجراءات الدستورية رئاسة 
  .نفسه للرئاسة

تعترب هذه األحكام شبيهة إىل حد كبري بأحكام الدستور املصري، ولكنها تتوسع أكثر من األحكام 
خالفته التلقائية س على ولكن لي نائب للرئيس منصب  قيامفالدستور املصري ينص على. املصرية

أما الدستور ). هو أمر ال خيضع للرمسيات باملرة  مصرلرئيس يفلوبذلك فإن تعيني خليفة (للرئيس، 
 . للعملية االنتخابيةالفلسطيين فيترك األمر كلياً 

 وجوب ترك الرئيس ملنصبه ا تشري إىل نالحظ أهن جمتمعة١١٩، و ١١٣، و٩٠إذا نظرنا إىل املواد 
توجيه اهتام له من قبل اجمللس النيايب، بغض النظر عن احلكم النهائي الذي تصدره احملكمة يف حال 

الدستورية، حيث ال يستطيع الرئيس يف هذه احلالة ترشيح نفسه النتخابات الحقة ما مل يتم تربئته 
 .من التهمة املوجهة إليه مبوجب قرار صادر عن احملكمة الدستورية

 
 .دولة أن يوجه جملس الوزراء يف رسم السياسة العامةلرئيس ال :)١٢٠(مادة 

 رسم السياسة يف الوقت الذي تدعو إىل عمليةالرئيس إدخال يبدو أن هذه املادة الغامضة هتدف إىل 
 .دور مقيد أكثر للرئيسفيه مواد أخرى إىل 

 
رب عدد من مقاعد اجمللس يكلف رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء بتنسيب من احلزب احلائز على أك :)١٢١(مادة 

 احلكومة خالل تشكيل  فإذا تعذر .النيايب، بعد إجراء مشاورات مع زعماء األحزاب األخرى املمثلة يف اجمللس النيايب
  .لوزراء وهكذا دواليك إىل أن يتم تأليف احلكومةلس اجملجديداً يسمي الرئيس رئيساً ، مخسة وأربعون يوماًمهلة 

 بيد أنه من غري الواضح .سلطة الرئيس ورئيس الوزراءوة يف حتديدها لطبيعة تعترب هذه املادة حامس
، ألن السياق السياسي واحلزيب سيكون على درجة من األمهية توازي ما تطبق هذه املادةكيف س

 . تنص عليه املادة فيما يتعلق بتحديد النتيجة
هناك عدد من . يس الوزراء الرئيس يف اختيار رئ صالحيةسيكون مدىأحد القضايا األساسية 

ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء من الربملان، : الطرق اهلامة اليت ال يكون خياره فيها مقيداً
 . وجيب أن يأيت من احلزب األكرب القادر على تشكيل احلكومة
، يف )بكسر الدال(، وحىت حمِدداً كبريراًولكن صياغة هذه املادة تشري إىل أن للحزب السياسي دو

يدل على أن احلزب ذاته يقوم بإحالة " بالتنسيب"  حيث أن مصطلح (، تقرير من يعني الرئيس
 ).مرشحه للرئيس

كوهنا إئتالفاً الذي تعترب فيه فتح أكرب الفصائل رغم ( النظام احلزيب السياسي احلايل إذا ساد
  احلساس املتعلقضوعوامل  بشكل فعالأن ينتقل_  من احملتمل  حىتأو_ فمن املمكن) فضفاضاً
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ويف ظل السلطة الفلسطينية . اختيار رئيس الوزراء، ولو جزئياً، من الربملان إىل احلزب السياسيب
لذا فإن تأثريه فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء سيكون .  زعيم فتح أيضاً الرئيس هوفإنعلى األقل 

،  الرئاسيحزيب أقوى سيحد من هذا الدورإن وجود نظام . أكرب مما تعكسه هذه املادة للوهلة األوىل
 . ولكن من غري احملتمل أن يظهر هذا النظام يف القريب العاجل

مبجرد اختياره لرئيس الوزراء يصبح دور الرئيس حمدوداً جداً فيما يتعلق بتشكيل احلكومة، وال 
 يف ظل ، فإنهرىمرة أخ.  عن تشكيلها أو أدائهاياًيبدو أن لدية الصالحية حللها إن مل يكن راض

 على الرغم من عدم الذي تشكل فيه حركة فتح أغلبية يف اجمللس التشريعي،(النظام احلزيب احلايل 
 .ل احلكومة دور الربملان فيما يتعلق بتشكي سيتعزز)انضباطها

 تتمثل يف أن السياسات احلزبية الداخلية ستؤثر يف اختيار رئيس الوزراءفأما النتيجة األكثر احتمالية 
 الكثري من هذا قابل للتغيري مع مرور الزمنبالطبع، .  اجمللس يف اختيار احلكومةسةيف حني ستؤثر سيا

بالتأثري قد ال يوجد هناك جانب يصعب فيه التنبؤ .  متحولةألن النظام احلزيب والتقاليد الربملانية
 .  أكثر من هذا اجلانب للنص الدستوريالفعلي

 إىل ثاين أكرب األحزاب إذا مل  باالنتقال الرئيسقيامور على وجوب نصت املسودات السابقة للدست
أدى حذف هذه النصوص من الدستور إىل جعل .  احلكومة تشكيلمنالفائز يتمكن احلزب 

 يف هذا الصدد، على الرغم من أهنا  املتبعة عاملياً املمارسات أكثر انسجاماً مع)الدستور الفلسطيين(
  .عطى للرئيس فيما يتعلق باختيار رئيس وزراءتزيد من هامش احلرية امل

 من إحالتها صادق رئيس الدولة على القوانني بعد إقرار اجمللس النيايب هلا، وذلك خالل ثالثني يوماًُي :)١٢٢(مادة 
 .بنشرها، ويأمر إليه

طلب منه  وأن يلنيايب اجمللس اأقرهللرئيس، قبل انقضاء هذه املدة، أن يعترض مرة واحدة على مشروع القانون الذي 
 االعتراض عليه، وة املذكورة دون التصديق على القانون أد وإذا انتهت امل اعتراضه،بأسباب إعادة النظر فيه مشفوعاً

 .اجلريدة الرمسيةيف ُيعترب القانون نافذاً حكماً وجيب نشره 
  بأغلبية ثُلثي وأقره اجمللس النيايب ثانيةً،انوينأما إذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره اجمللس النيايب يف امليعاد الق

 .ون نافذاً حكماً ووجب نشرهقانال اعُترب أعضائه جمموع
 .وتتوىل احملكمة الدستورية، على حسب األحوال، وبناًء على طلب اجمللس النيايب إصدار األمر بنشر القانون

 األبرز عما كان عليه الوضع يف يتمثل التغري. ٨١ نصت عليها املادة  ماتعكس بعض هذه األحكام
يف ظل أما .  على مشاريع القواننيالرئيس ببساطة بشرح اعتراضهظل السلطة الفلسطينية يف قيام 

ال يوجد ( القوانني كان له احلق يف رفع تعديالت مقترحة على املسودات علىفالسلطة الفلسطينية 
يف هذه ). ه ال تشجع على القيام بذاته أهنا يف الوقت نص صريح مينع هذا يف هذه املادة، كما

وبالتايل، فإنه ).أو أن يطلب إعادة النظر فيه(املصادقة على قانون ما أو رفضه املسودة حيق للرئيس 
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 سالحا احلق قد يصبح ا إال أن هذ، وهو حق قوي، الرغم من أنه يتمتع حبق نقض أي قانونعلى
 .ضعيفاً

 ال حيتاج لالعتماد على الرئيس  جملس النواب أنا البند هذيتضح من من البنود، ه مع غريوبالتوافق
  .يف نشر القوانني

 الدولية ويطلع رئيس املعاهداتجملس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء املفاوضة يف عقد  رئيس يتوىل :)١٢٣(مادة 
، طبقا اء، وتصديق الرئيسالدولة على سري املفاوضات، على أن يقترن عقد املعاهدات الدولية مبوافقة جملس الوزر

 .من هذا الدستور) ٧٩(ألحكام املادة 
لغموض الذي يكتنف كردة فعل عن ا ١٢٣، واملادة ٧٩قد تعزى التفاصيل الواردة يف املادة 

ة مبوجب اتفاقيات املفاوضات واالتفاقيات السائدة يف الوقت الراهن تقوم منظمة التحرير الفلسطيني
وبالطبع فإن ياسر عرفات يترأس منظمة . ينية، بعقد املفاوضات، وليس السلطة الفلسطأوسلو

 مراكز رفيعة ؤوا يتب قدكما أن غالبية مفاوضي املنظمة. التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية معاً
 حولت السلطة الفلسطينية وزارة التخطيط والتعاون ٢٠٠٣ويف عام .  يف السلطة الفلسطينية

 مؤسسات منظمة التحرير يف ممارسة  ودون استبدالإشراكمع خارجية الدويل إىل وزارة شئون 
، مل يساعد يف توضيح األمرإن تعيني أبو مازن كرئيس وزراء . الدبلوماسية والعالقات اخلارجية

 . عضو يف منظمة التحريرووذلك لسجله اهلام كمفاوض 
 . لمجلس التشريعيوقد أدى ذلك إىل إرباك، وغياب احملاسبة، وهتميش الدور الرقايب ل

 تغّيب دور الرئيس من جزء كبري من هذه العملية على الرغم من أن هذه املادة البنودكما أن هذه 
 املصادقة تتم وفقاً  عمليةومبا أن. تنص على وجوب إعالمه باالتفاقيات، وطلب مصادقته عليها

ل أن تكون املصادقة على فمن احملتم_ األحكام اليت ال تتطرق لذكر الرئيس _ ٧٩ألحكام املادة 
   .االتفاقيات املربمة وفقاً ألحكام الدستور رمزية إىل حد كبري

 :الصالحيات التالية  باإلضافة إىل الصالحيات املنصوص عليها يف الدستور،رئيس الدولةميارس  :)١٢٤(مادة 
 .ة هلا أثناء سريان حالة الطوارئ ويف الظروف االستثنائية املشاهبيترأس جملس الوزراء 
يصدر املراسيم ويطلب نشرها وله حق الطلب إىل جملس الوزراء إعادة النظر يف أي مرسوم من املراسيم اليت  

وإذا أصر جملس الوزراء . يصدرها اجمللس أيضاً خالل مخسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة اجلمهورية
هلة دون إصدار املرسوم أو إعادته يعترب بأغلبية ثُلثي جمموع أعضائه على املرسوم املصدر أو انقضت امل

 .املرسوم صادراً حكما ووجب نشره
 .يصدر منفرداً مرسوم تسمية رئيس جملس الوزراء، ومرسوم قبول استقالة احلكومة أو اعتبارها مستقيلة 
 أما املقررات واملراسيم األخرى، فيجب أن يشترك معه يف التوقيع عليها رئيس جملس الوزراء والوزير أو 

 .الوزراء املختصون
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، ومراسيم إصدار القواننيويشترك رئيس جملس الوزراء دون غريه مع رئيس الدولة يف التوقيع على مراسيم  
 .استثنائيةاجمللس النيايب لالنعقاد يف دورة إعادة النظر يف القوانني، ومراسيم دعوة 

 .يتوجه عند الضرورة خبطاب إىل اجمللس النيايب دون نقاش 
 .روعات القوانني اليت يقرها جملس الوزراء إىل اجمللس النيايبُيحيل مش 
 .مينح العفو اخلاص عن العقوبة أو ختفيضها، أما العفو العام فال يكون إال بقانون 
  .ومينح أومسة الدولة مبرسوم 

ل املادة مفصلة بشكتبدو تركيبة هذه . تتميز هذه املادة بالطريقة اليت تقيد هبا عدد من مهام الرئيس
ولكن أفضل ما يوصف به منط املادة هو أنه حيول الكثري من مهام رئيس السلطة الفلسطينية . غريب

فعلى سبيل املثال يترأس الرئيس جملس الوزراء مبوجب . إىل مهام رمزية لرئيس دولة فلسطني
عضواً يف كما أنه ليس .  اجمللس التشريعي يف التواصل معاتفاقيات أوسلو، لذا فهو غالباً ما ميثله

، ولكنه حمتفظ )ويترأسه فقط يف حاالت الطوارئ(ء مبوجب مسودة الدستور احلالية جملس الوزرا
كما أن غالبية األنظمة . بدوره الرمسي يف تقدمي مسودات قوانني من جملس الوزراء إىل اجمللس النيايب

ألمر يف شكله يستمر هذا ا. اإلدارية تصدر مبوجب مرسوم رئاسي يف ظل السلطة الفلسطينية
حيث حيتفظ الرئيس (ن قدرته على التحرك بشكل مستقل الرمسي، ولكن الرئيس يفقد الكثري م

إن اشتراط توقيع ). بدور وظيفي شكلي على الرغم من متتعه بسلطة نقض حقيقية ملثل هذه األنظمة
 الرئاسية رئيس الوزراء ووزير آخر خمتص على القرارات واملراسيم يؤكد على حتويل الصالحيات

وبذلك فالرئيس يتحرك يف هذه  (إىل مهام رمزية، ألن هؤالء الوزراء مسئولون أمام اجمللس النيايب
  ).احلاالت باالتفاق مع مسئولني خيضعون لرقابة برملانية

ى ،  وينهواإلقليميةلدى الدول واملنظمات الدولية وممثليها عني رئيس الدولة سفراء دولة فلسطني ُي :)١٢٥(مادة 
 .مهامهم، بتنسيب من الوزير املختص بالشؤون اخلارجية

  . الدولية واإلقليميةتواملنظما الدول ممثليويعتمد 
وزير، وتعترب هذه   القرارات الصادرة عن إضفاء الرمسية علىيبدو هنا أن دور الرئيس يتمثل يف

  . خطوة إجيابية باجتاه نظام برملاين
  .يس األعلى لقوات األمن الوطين الفلسطيين اليت يرأسها وزير خمتصرئيس الدولة هو الرئ :)١٢٦(مادة 

حاولت هنا اإلبقاء على الغموض الذي يكتنف هذه املادة باللغة العربية، حيث أن كلمة الرئيس 
يبدو أن املقصود هنا جعل الرئيس . هذه القوات يف الوقت الذي يترأسها وزير" رئيس "تعين بالعربية

 ). والربملانية بشكل غري مباشر(ت، دون إزاحة الرقابة الوزارية ذه القوارئيساً فخرياً هل
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، ولكن قد يكون استخدام هذا املصطلح "بقوات األمن الوطين"من غري الواضح ما هو املقصود 
الفضفاض لإلشارة إىل مجيع القوات الداخلية واخلارجية، وخصوصاً إذا كانت دولة فلسطني مقيدة 

 . يما يتعلق بتشكيل جيش نظاميباتفاقيات دولية ف
  .، واليت أضفت عليها بعض التعليقات١٥٣إن اللغة املستخدمة يف هذه املادة مكررة يف املادة 

 متخصصة من ذوي الكفاءة والتخصص واخلربة للمشاركة استشاريةلرئيس الدولة أن ينشئ جمالس  :)١٢٧(مادة 
  .بالرأي واالستفادة من القدرات الوطنية

رغم من أن الرئيس يف ظل السلطة الفلسطينية يستطيع تشكيل هيئات إدارية، إال أن هذه على ال
     . إنشاء جمالس استشارية فقط يفاملادة تنص على حقه

 وارئـالة الطـح
 

تعرض   رئيس اجمللس النيايب، يف حال مع وبالتشاور باالتفاق مع رئيس جملس الوزراء،لرئيس الدولة :)١٢٨(مادة 
الد خلطر احلرب أو الكوارث الطبيعية أو احلصار، مبا يهدد سالمة اجملتمع واستمرار عمل مؤسساته الدستورية، أمن الب

ا الزمة إلعادة النظام العام، أو السري املنتظم إجراءاهتمىت كانت إال علن حالة الطوارئ ُت وال .إعالن حالة الطوارئ
، جيب أال تزيد مدة العمل حبالة الطوارئ على ثالثني يوماً. صارلسلطات الدولة، أو ملواجهة الكوارث أو حالة احل

ويف مجيع األحوال  . اجمللس النيايب، باستثناء حالة احلربأعضاءميكن جتديدها ملرة واحدة فقط ومبوافقة ثُلثي جمموع 
  . تشملها حالة الطوارئ اهلدف واملنطقة والفترة الزمنية اليتإعالنن حيدد يف أجيب 
 يف اختاذ تدابري ملواجهة اإلسراع حدث ما يوجب إذا بعد إعالن حالة الطوارئ، جمللس الوزراءجيوز  :)١٢٩(مادة 

 يصادق عليها الرئيس خالل مدة ال تزيد عن  إصدار قرارات، التأخري حلني انعقاد اجمللس النيايبلال حتتمأمور طرأت 
على اجمللس النيايب يف أول اجتماع له بعد إعالن حالة  تعرض هذه القرارات.  هلا قوة القانون ويكونامخسة عشر يوم

.  رجعيبأثر زال ما كان هلا من قوة قانونية الإو، ليقرر بشأهناهما أسبق ُيأ أو يف جلسة متديد حالة الطوارئ ،الطوارئ
دون اإلضرار باحلقوق  مل يقرها اجمللس النيايب يتوقف أثرها القانوين، وحيدد اجمللس الطريقة اليت تسوى هبا آثارها وإذا

  .املادية للغري
، إال بالقدر الضروري األساسيةأثناء حالة الطوارئ فرض قيود على احلقوق واحلريات يف ال جيوز  :)١٣٠(مادة 

   .للمحافظة على السالمة العامة للبالد
وتشرع احملكمة .  القضائيةللمراجعة وارئـ أثناء حالة الطءخذها جملس الوزرايت اليت واألعمالوختضع مجيع القرارات 

  . ثالثة أيامزال تتجاواملختصة يف نظر الشكاوى املقدمة خالل مدة 
 من األحكام غري املنظمة، وقد جاءت هذه األحكام ملواجهة أحد اً األخرية عددثتعرض املواد الثال

هة حيتمل فمن ج. أصعب القضايا يف املمارسات الدستورية يف الدول العربية، وهي حاالت الطوارئ
أن تواجه دولة فلسطني ظروفاً أمنية صعبة قد تتطلب تدابري استثنائية حلماية مصاحل اجملتمع، ومن 
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جهة أخرى فإن مجيع من تعاقبوا على حكم فلسطني يف القرن احلايل تذرعوا باألمن للتخلص من 
 .وقد واجهت دول عربية أخرى مشكالت مشاهبة. الضمانات القانونية والدستورية

 افتراض  حماولة، حيث تبدو أهناذات طبيعة منفصمة الشخصيةلوهلة األوىل تبدو النتيجة على أهنا ل
ألوضاع غري متوقعة، وختويل باختاذ إجراءات استثنائية مع التأكيد على انسجام هذه اإلجراءات مع 

     .  ميكن فهم هذه املواد على أحسن صورها إذا ما وضعت يف سياق تارخيي. قواعد معينة
وقد مت إعالن الطوارئ   العربية،كومات إساءة التعامل مع حاالت الطوارئ يف احل بالتأكيد متتلقد

 ومن  حمبب من قبل احلكاميف بعض احلاالت لوقف املداوالت حول سياسة معينة، أو لتمرير تشريع
اهلا ومن وقد كانت بعض حاالت الطوارئ مقيدة من حيث جم. غري احملتمل مصادقة الربملان عليه

 دائمة لفترة تزيد عن ستة عقود  فمصر على سبيل املثال تعيش حالة طوارئ شبه،حيث زمنها
 ).باستثناء فترات قصرية فقط(

. وبذلك، فإن هذه املواد تعترب حماولة لسد الطريق أمام ما قد يقع من انتهاكات يف حاالت الطوارئ
 ا باملمارسة الواقعية، ولكن جتدر اإلشارة إىل أهنوسيتم اختبار مدى جناح هذه املسودة يف هذا الصدد

  . االت الطوارئح حتتوي على أكثر البنود مشولية يف العامل العريب من اجل تنظيم
  :فيما يلي نورد بعض النقاط اليت تستحق التطرق إليها

، وهذا  حالة الطوارىء تقع على عاتق الرئيسإعالن مسؤولية أن ١٢٨مبوجب املادة  •
إعالن حالة الطوارئ ب خيرج عن نطاق املألوف، ولكن املادة تطالب الرئيس األمر ال

إذا انسجمت السياسات . باالتفاق مع رئيس الوزراء والتشاور مع رئيس اجمللس النيايب
 املبادرة كونت  نظام برملاين، فمن احملتمل أنإجيادالفلسطينية مع ميول هذه املسودة باجتاه 

 .      راء رئيس الوزاحلقيقية بيد
ن شرط  إ.الة الطوارئ حلاألصلي باإلعالنبة برملانية مباشرة فيما يتعلق ال يوجد هناك رقا •

 وافقة رئيس الوزراء مليف ظل احلاجة)  شرط ضعيفوهو(التشاور مع رئيس اجمللس النيايب 
شد خيلق أداة رقابة غري مباشرة لكنها مع ذلك قد تكون أ قد  للرقابة الربملانيةالذي خيضع

 .جناعة
ال خيرج هذا .  أعضاء اجمللس النيايب يف حال جتديد حالة الطوارئاجيب أن يوافق ثلث •

الشرط عن املألوف، ولكن السابقة هنا تتمثل يف تقييد فترات الطوارئ بفترتني تستمر 
ال ينطبق هذا على حاالت الطوارئ اليت تعلن يف زمن .  (كل منهما ثالثني يوماً فقط

 .  جداأن هذا القيد شديديبدو ). احلرب
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وجوب توافق التدابري :  إعالن حالة الطوارئ مثل على أخرىمت وضع عدة شروط •
وجيوز أن حيصر .  حالة الطوارئ، ووجوب توفر سبب واضح لإلعالن طبيعةاملتخذة مع

 . اإلعالن املنطقة اجلغرافية اليت تسري عليها حالة الطوارئ
ة، فإن كامل  غري الطوارئإعالن حالةلربملانية على يف الوقت الذي تكون فيه الرقابة ا •

تعترب الصياغة هنا . امشلرقابة برملانية ل ختضع الصادرة يف زمن الطوارئ التشريعيةاملراسيم 
 على اجمللس النيايب، وإال فإهنا  التشريعيةمعقدة، ولكن يبدو أهنا تطالب بعرض املراسيم

د رفعها للمجلس، ميكن أن يقوم اجمللس وعن. رجعي القانونية بأثر صالحيتهاتفقد 
إذا مت رفضها يقرر اجمللس الطريقة اليت سيتم التعامل هبا مع . باملصادقة عليها أو رفضها

 . احلالة اليت أصدرت املراسيم من أجلها
يكمن األول يف أن اإلشارة .  يف املسودة١٢٩ن للغموض يف املادة يمصدريبدو أن هناك  •

ال حتدد الشخص املقصود هبذا ) وجب علية املصادقة على القواننيالذي يت( إىل الرئيس 
. كما حتدده املواد األخرى يف الدستور" رئيس الدولة"املنصب، فهي ال حتدد بقوهلا 

الذي يترجم اسم مركزه كرئيس جملس (زراء فيمكن أن تكون اإلشارة هنا إىل رئيس الو
 أن كلمة رئيس بالعربية تشري إىل رئيس حيث(و حىت إىل رئيس اجمللس النيايب أ) الوزراء

ولكن طبيعة املهمة املطلوب القيام هبا هنا تدل على أن ). الدولة ورئيس اجمللس النيايب
 الغموض الثاين فيكمن يف مصدرأما . رئيس الدولة هو الشخص الذي جيب أن يقوم بذلك

تعرض هذه " : على اجمللس النيايبالتشريعية وجود تكرار يف شرط عرض املراسيم 
القرارات على اجمللس النيايب يف أول اجتماع له بعد إعالن حالة الطوارئ، أو يف جلسة 

 تبدو اجلملة األخرية مكررة على الرغم." متديد حالة الطوارئ أّيهما أسبق ليقرر بشأهنا
، حيث أن األول يعقد بشكل "اجللسة" و" االجتماع"من إمكانية وجود اختالف بني 

 . دوري
، حيث تعود لتثري نفس القضايا "احلقوق واحلريات األساسية" مصطلح ١٣٠ر املادة تذك •

 . ٥٧اليت تثريها املادة 
ال يعترب اإلصرار على إخضاع اإلجراءات اليت تتخذ يف حاالت الطوارئ للمراجعة  •

 ، ولكنه خيالف املمارسات الدستورية العربية اليت جاء هباسابقة مل يسبق هلا مثيلالقضائية 
أما التجديد هنا . الربيطانيون والقاضية بعدم إخضاع تدابري حاالت الطوارئ للقضاء
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احملاكم فيتمثل يف النص على حق النظر يف الشكاوى اخلاصة بتدابري الطوارئ من قبل 
 .يكون فورياً

 
 وزراءـس الـس جملـرئي: ثانياً

  )١٤٠(إىل مادة ) ١٣١(من مادة 
. ، أن حيمل اجلنسية الفلسطينية وحدها دون غريها رئيسا جمللس الوزراء أو وزيراًشترط فيمن يعنيُي :)١٣١(مادة 

  .األقل وثالثني سنة ميالدية على سة من العمر مخاًوأن يكون بالغ
يتوىل رئيس جملس الوزراء تشكيل احلكومة ويذكر يف التشكيل الذي يعرضه على الرئيس، احلقيبة اليت  :)١٣٢(مادة 

 .رتسند إىل كل وزي
  . وبرناجمها على اجمللس النيايب لنيل الثقةهويعرض رئيس جملس الوزراء أعضاء حكومت

يعين وجوب عرض أي  يبدو أن اشتراط ذكر احلقيبة اليت تسند إىل كل وزير يف التشكيل الوزاري
عي تشريتغيري يف املسئوليات املناطة بالوزراء احلاليني على الرئيس واحلصول على مصادقة اجمللس ال

مت إقرار هذا املبدأ بصعوبة يف .  أدناه١٣٥ املادة هذه النقطة موضحة على حنو أوسع يف. عليها
  .٢٠٠٢التعديل الوزاري الذي حصل عام 

إذا فشل رئيس جملس الوزراء املكلف يف احلصول على ثقة اجمللس النيايب خالل ثالثة أسابيع من يوم  :)١٣٣(مادة 
 .من الدستور) ١٢١( وفقاً للمادة  رئيس جملس وزراء جديدتكليفه، يقوم الرئيس بتكليف

إىل أن تنجح احلكومة اجلديدة يف نيل الثقة من اجمللس النيايب، يعترب رئيس جملس الوزراء املنتهية واليته رئيسا حلكومة 
  .تصريف أعمال باملعىن الضيق

هم الثقة من قبل الربملان، وقد  قبل منح لعملهم الوزراء مباشرةتعكس هذه املادة خماوف من إمكانية
كانت هذه القضية مثار جدل يف أوساط السلطة الفلسطينية إبان التعديل الوزاري الذي حصل سنة 

املستخدم هنا غري واضح، على الرغم من أنه قد " املعىن الضيق"إن املعىن الدقيق ملصطلح . ٢٠٠٢
ه من اختاذ أية مبادرات كبرية، أو خطوات ال يكون استخدم هنا بنية منع رئيس الوزراء املنتهية واليت

 واملادة ٨٧مل حتدد املادة وضع الوزراء املنتهية واليتهم، ولكن يبدو أن املادة . ميكن التراجع عنها
 تشريان إىل أن هؤالء يواصلون االحتفاظ مبناصبهم حىت تتم املصادقة على تعيني خلفائهم من ١٣٥

  .لتشريعيقبل اجمللس ا
   .شرف رئيس جملس الوزراء على أعمال الوزراءُي :)١٣٤(مادة 

 . تقررها أحكام هذا الدستوراليت لإلجراءاتويكون كل وزير مسؤوالً أمام جملس الوزراء طبقا 
  . احلكومةأعمالرئيس جملس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام اجمللس النيايب عن 
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 تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر ألي سبب كان، أن يتم تقدمي جيب عند إجراء :)١٣٥(مادة 
 وذلك للتصويت على الثقة  بعد التعديل الوزاريالوزراء اجلدد للمجلس النيايب يف أول جلسة يعقدها /الوزير اجلديد

 .لوزارة ككلوإذا زاد عدد من مشلهم التعديل عن ثلث أعضاء احلكومة وجب طرح الثقة با. هبم/ به
ويف مجيع األحوال ال جيوز لرئيس جملس الوزراء أو ألي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إال بعد احلصول على الثقة به 

  .من اجمللس النيايب
بعد نيل الثقة يؤدي رئيس جملس الوزراء والوزراء، أمام رئيس الدولة واجمللس النيايب يف جلسة  :)١٣٦(مادة 

 :لدستوري التايلاليمني ا .مشتركة
 للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب واألمة ومصاحلها، وأن أحترم الدستور أن أكون خملصاً. أقسم باهللا العظيم" 

  ". والقانون، وأن أقوم بواجبايت حق القيام، واهللا على ما أقول شهيد
 بتأثري من أحكام قد تكون هذه اإلشارة جاءت. غري واضحة" اجللسة املشتركة"تعترب اإلشارة إىل 

الذي حتول إىل جملس استشاري عند صياغة هذه " (باجمللس الوطين"  سابقة خاصة مسودات
 . ألغراض مالتشريعي مع اجمللس التقيي  الذي)املسودة

 
 :مارس رئيس جملس الوزراء الصالحيات التاليةُي :)١٣٧(مادة 

 .ياسة العامة اليت يضعها جملس الوزراءبامسها، ويعترب مسؤوالً عن تنفيذ السوينطق احلكومة ميثل  
 . سياسة احلكومة العامة أمام اجمللس النيايبيعرض 
 .يدعو جملس الوزراء لالنعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الدولة عليه، ويرأس جلساته 
ن سري ُيَتابع أعمال اإلدارات واملؤسسات العامة وينسق بني الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حس 

 .العمل
 .يوقع املراسيم التنفيذية والتنظيمية 
 .يتابع تنفيذ القوانني واألنظمة وتنسيق السياسات والربامج احلكومية 
 يف الوظائف العليا، بناًء على تنسيب من الوزير املختص وفقاً للقواعد القانونية تيصادق على التعيينا 

 .املنظمة للتعيني يف الوزارات وإدارات الدولة
 .دم اقتراحات مبشروعات القواننييق 
يأمر بنشر القوانني اليت يقرها اجمللس النيايب بعد تصديق رئيس الدولة عليها، أو يف حال اعتبارها نافذة  

 .حكماً
  .أية اختصاصات أخرى تسند إليه قانوناً 

 إىل  الفلسطيين من رئاسيالنظام السياسيتتضمن هذه املادة معاين ضمنية بعيدة املدى بتحويل 
ففي املقام األول، ولرمبا األهم، تشذ هذه املسودة عن املمارسات الدارجة يف الكثري من . برملاين

األنظمة السياسية العربية بوجود رئيس وزراء يترأس لوحده اجتماعات جملس الوزراء، حيث أن 
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ويف . جتماعاتترؤس رئيس الدولة هلذه االجتماعات يعد أكثر شيوعاً إذا قرر هذا األخري حضور اال
الواقع، فإن املسودات السابقة احتوت على مثل هذا النص ، وإن إسقاطه من هذه املسودة خيلق 

 . رئيس وزراء حقيقي
يقوم رئيس الوزراء، وليس الرئيس، بإصدار املراسيم واألنظمة وجيري التعيينات يف الوظائف : ثانياً
 . العليا
شر القوانني، وهذه القضية تعترب حساسة بالنسبة للسلطة يعترب رئيس الوزراء مسئوال عن ن: ثالثاً

 . الوطنية الفلسطينية
) مثل التعيينات( من األشياء امللفتة للنظر التركيز على ضمان تنظيم القوانني للكثري من هذه األمور 

 .ية للسلطة التنفيذيةستهوائ االيقوض الطبيعةمما 
 جتيز لرئيس الوزراء أن يطرح مسودات قوانني، ما إذا  اليتاألخرية،ال توضح النقطة الثالثة وحىت 

كان عليه طرح هذه املسودات على جملس الوزراء للمصادقة عليها أو على اجمللس التشريعي 
   .مباشرة

، أو أن  حرةً، وال أن يزاول مهنةً آخرليس لرئيس جملس الوزراء أو للوزير اجلمع بني الوزارة وأي عمل :)١٣٨(مادة 
 . من أمواله أو أن يقايضها عليه من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً يستأجر شيئاًيشترى أو

 حبكم عمله مباشرة أو بطريق غري إليهوال جيوز لرئيس جملس الوزراء أو أي من الوزراء استخدام املعلومات اليت تصل 
  . للقانونمباشر يف حتقيق فائدة مادية له أو ألي شخص آخر خالفاً

تتضمن هذه املادة أحكاماً قوية نوعاً ما تتعلق مبسألة تضارب املصاحل، وهي مسألة تأخذ طابعاً 
كما أن اجلملة األخرية . خاصاً، وذلك بسبب املمارسات السائدة داخل السلطة الوطنية الفلسطينية

  .تدعو إىل تطبيق القانون هبذا الصدد
  .وزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانونيتقاضى رئيس جملس الوزراء وال :)١٣٩(مادة 
 من منحهم يقدم كل من رئيس جملس الوزراء والوزراء ومن يف حكمهم منفردين وخالل ثالثني يوماً :)١٤٠(مادة 
 فيه ما ميلكون من أموال منقولة أو غري منقولة أو ذمم دائنة  بالذمة املالية له ولزوجه وأوالده القصر مفصالًإقراراالثقة 
  . لدى احملكمة الدستوريةاإلقراراتوحتفظ .   داخل فلسطني وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينةيف

 .١٠٨انظر التعليق على املادة 
 

 جملـس الـوزراء: ثالثاً
 )احلكـومة(

 )١٤٦(إىل مادة ) ١٤١(من مادة 
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من أعضاء اجمللس األكثر  على نصفُهموعدد من الوزراء  الوزراء  جملسيتكون جملس الوزراء من رئيس :)١٤١( مادة
  .النيايب
  .تناط السلطة التنفيذية مبجلس الوزراء :)١٤٢( مادة

 إىل حد كبري عن نصوص الدساتري العربية -حىت لو كان ذلك أمر نظري حبت- تشذ هذه املادة
 لوقتفيما توجد لديه يف نفس ا واليت تعترب رئيس الدولة جزءاً من السلطة التنفيذية هبا،املعمول 

  .سلطة فوق سلطات الدولة الثالث
 ويكون جيتمع جملس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس جملس الوزراء الذي يرأس اجتماعاته :)١٤٣( مادة

النصاب القانوين النعقاده أكثرية ثُلثي جمموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتصويت بأكثرية احلضور، ما مل يكن هناك 
 .  أو يف الئحة اجمللس لدستوريف انص خمالف 

  .وميارس جملس الوزراء صالحياته وفقاً ألحكام الدستور والقوانني واللوائح املنظمة لعمل احلكومة
غري مألوفة _ اليت تتوسع إىل حد احلديث عن النصاب القانوين-تبدو هذه األحكام التفصيلية 

  .ت أقل عمومية لتخوض فيها هذه التفاصيل يف العادة لتشريعا ُتترك، حيت للدساتريبالنسبة
 : التاليةاألمورخيتص جملس الوزراء يف  :)١٤٤(مادة 

 . عليه من اجمللس النيايبالذي يصادقرسم السياسة العامة، وذلك يف ضوء الربنامج الوزاري  
 . وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانني اجلديدةواألنظمةتنفيذ السياسة العامة املقرة، والقوانني  
 . مشروع قانون املوازنة العامة الذي يقدم للمجلس النيايب إلقرارهإعداد 
 . عليها ومتابعة أعماهلاواإلشراف مبختلف مستوياهتا وأجهزهتا الدولة ومؤسساهتا إداراتتنظيم  
 . على أعماهلاواإلشراف واملؤسسات العامة واألجهزة واإلدارات الوزارات أداءرقابة  
 .وسياستها يف جمال تنفيذ اختصاصهاوخططها رة مناقشة اقتراحات كل وزا 
 .اإلدارية نظام التشكيالت إقرار 
وتنظيم املرافق واملصاحل   تنفيذ القوانني، ولوائح الضبطبإجراءات اللوائح التنظيمية، واللوائح الالزمة إصدار 

 .العامة
 .ا ينص عليه القانونتعيني املوظفني املدنيني والعسكريني بناء على تنسيب الوزير املختص وفقا مل 
  . مبوجب أحكام الدستور والقواننيإليهأية اختصاصات أخرى تسند  

 دائمة مبجلس الوزراء خيتار من بني رؤسائها نائباً أو ينشئ القانون املنظم لعمل السلطة التنفيذية جلاناً :)١٤٥(مادة 
  .أكثر لرئيس جملس الوزراء

 .ئح الالزمة لتنفيذ اختصاصاتهجمللس الوزراء إصدار اللوا :)١٤٦(مادة 
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 صادر عن ختضع لقانونيبدو هذا على أنه إشارة إىل أن غالبية وظائف جملس الوزراء الداخلية ال 
  . وإمنا بقرار من اجمللس ذاتهالتشريعي،اجمللس 

 وزراءـال
 )١٥٢(إىل مادة ) ١٤٧(من مادة 

 
خيتص كل وزير ضمن مهام الوزارة املكلف هبا، حتت و.  لوزارتهاألعلى اإلداريالوزير هو الرئيس  :)١٤٧(مادة 
 :يلي  رئيس جملس الوزراء، مباإشراف

 .إقرارها على تنفيذها بعد واإلشرافاقتراح السياسة العامة لوزارته  
 . التعليمات الالزمة ألداء مهامهوإصدار على سري العمل يف الوزارة اإلشراف 
 . القوانني اخلاصة بوزارته جملس الوزراء اقتراحات مشروعاتأن يقدم إىل 
 .تنفيذ املوازنة العامة يف نطاق وزارته وضمن االعتمادات املقررة هلا 
اختيار كبار املوظفني وتنسيبهم لتعيينهم من جملس الوزراء، ويكون تعيني املوظفني ذوي الدرجات األدىن  

 .من صالحيات الوزير يف إطار القانون وضمن حدود املوازنة
  وفقاًوزارته يف ا العلياإلدارة وكيل الوزارة أو غريه من موظفي  إىلاإلداريةياته تفويض بعض صالح 

 .للقانون
 . على تنفيذ القوانني واألنظمة املتعلقة بوزارتهاإلشراف 
  . قانوناًإليهأية صالحيات تسند  

مج احلكومية، على  واخلطط والرباواألنظمةيعمل كل وزير يف حدود اختصاصه على تنفيذ القوانني  :)١٤٨(مادة 
  .الوجه املبني يف هذا الدستور والقوانني املنظمة لعمل السلطة التنفيذية

 يكون أو بارتكاب جرمية رق الدستورخب باخليانة العظمى أو الوزراء أحد وأرئيس جملس الوزراء  اهتام :)١٤٩(مادة 
ر االهتام إال إذا وافقت عليه أغلبية ثُلثي جمموع وال يصدر قرا، ء اجمللس النيايبثُلث أعضاناًء على اقتراح مقدم من ب

 .أعضاء اجمللس النيايب
  .اًحيال املتهم للتحقيق معه فوراالهتام قرار فور صدور 

 بيد أن اإلجراءات أفعاهلم،ن جنائياً عن لويبدو أن هذه املادة جاءت للتأكيد على أن الوزراء مسئو
 .سياًسياتكون أشد مما عليه احلال عند مساءلتهم 

صممت دساتري األنظمة امللكية يف القرن العشرين حبيث ال متنح الوزراء حصانة من املساءلة القانونية 
حىت يف احلاالت اليت مل يكن فيها الوزراء . حبجة أهنم ميثلون امللك، وبذلك فهم مساءلون أمامه فقط

ما أرادوا التأكيد على وجوب  الدساتري غالباً ئغي سياسياً وبوضوح أمام الربملان، فإن صاؤلنيمس
 أو وضعوا(لذا فإهنم غالباً ما شكلوا حماكم خاصة لتقاضي الوزراء، . حترك هؤالء ضمن القانون

 ة كبار املسئولني األمريكيني من قبلتنحيتعترب ). نصوصاً تقضي مبحاكمة الوزراء من قبل الربملان
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 الذي ينصأما الدستور الكوييت . يةجلنائلية ا مثاالً على كيفية التعامل مع املسئوتشريعيةالسلطة ال
 . يعترب مثاالً آخرفعلى تشكيل حماكم خاصة حملاكمة الوزراء، 

، ولكنه حييل األمر فيما بعد إىل احملكمة توجيه االهتام للوزراءيعطي هذا الدستور الربملان دوراً يف 
  .الدستورية مبوجب املادة التالية

 أن يصدر حبقه حكم قضائي  إىلاإلحالةىل التحقيق عن أداء مهامه مبجرد صدور قرار يوقف من حيال إ :)١٥٠(مادة 
ال حيول انتهاء اخلدمة أو .   التحقيق واالهتامإجراءاتهنائي من احملكمة الدستورية، ويتوىل النائب العام أو من ميثله 

  . الدعوى أو االستمرار فيهاإقامةاالستقالة دون 
 :هاكومة مستقيلة ويعاد تشكيلتعترب احل :)١٥١(مادة 

 .مع بدء والية جديدة للمجلس النيايب بعد كل انتخابات عامة
من هذا ) ٨٧(لث الوزراء طبقاً للمادة ، أو من أكثر من ثُاحلكومةأو بعد سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء، أو من 

 .الدستور
 .أو يف حالة وفاة رئيس جملس الوزراء

 .األقل جملس الوزراء على أعضاءلث لوزراء أو استقالة ثُأو استقالة رئيس جملس ا
 على طلب من أغلبية جمموع أعضاء اجمللس أو فقد رئيس جملس الوزراء أهليته أو قدرته على ممارسة مهام منصبه بناًء

  .النيايب وصدور قرار بذلك من احملكمة الدستورية
 مما لو مت ٨٧يكون أسهل مبوجب املادة يبدو أن هذا احلكم األخري غري ضروري، ألن سحب الثقة 

يف احلالة الثانية، جيب إحالة األمر إىل احملكمة (س الوزراء مبوجب املادة احلالية إعالن عدم أهلية رئي
 تنص على سحب الثقة على خلفيات ٨٧قد يعزى ورود هذا احلكم هنا إىل أن املادة ). الدستورية
  ).ت برملانيةيأيت بعد استجواب ومداوالهذا و (سياسية

  .حكام الدستور ألوفقاًتشكيل احلكومة اجلديدة  حىت ، املستقيلة يف تسيري أمور احلكمحلكومةتستمر ا :)١٥٢(مادة 
 . أحكام الدستورإتباع مع إضافة اإلشارة إىل ضرورة ٨٧تكرر هذه املادة ما جاءت به املادة رقم 

  
 األمـنوات ـق
  )١٥٤(إىل مادة ) ١٥٣(من مادة 

،  للشعب الفلسطيين وتتوىل مهمة محاية أمن الفلسطينيني والدفاع عن الوطنٌكلْ الوطين ِماألمنقوات  :)١٥٣(دة ما
 .يرأسها وزير خمتص ورئيس الدولة هو رئيسها األعلى

ال جيوز تشكيل اجملموعات املسلحة خارج شبكة قوات األمن الوطين، وينظم القانون شروط وأحوال إعالن حالة 
  . العامةالتعبئة
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، حيث ١٢٦ ذات اللغة املستخدمة يف املادة هذه املادةاملستخدمة يف املتعلقة بالقيادة تعكس اللغة 
 يعطي الرئيس بشكل آخر تفسريها  أيضاً للرئيس، ولكن ميكناعتبارها تكريساً للدور الرمزيميكن 

ي ممارستها عرب الوزير  يبدو أنه وإن كانت سلطته أكثر من رمزية، فإنه ينبغلكنو.  دوراً أقوى
 .املختص

، وأهنا  فقط الوطن عنهناك شئ آخر هام هنا وهو أن قوات األمن تدافع عن الفلسطينيني وليس
إذا ما قرأنا هذه املادة بتمعن فيمكن التوصل إىل فهم مفاده أن .  للدولة فقطملك للشعب وليس

ولكن من غري .  يف بلدان أخرىقوات األمن تستطيع لعب دور شرعي يف الدفاع عن الفلسطينيني
 . ذا على أرض الواقعهك  دوراحملتمل ممارسة

 
الشرطة هيئة مدنية، وهي جزء من وزارة الداخلية، وينظم القانون دورها يف خدمة الشعب ومحاية  :)١٥٤(مادة 

رمسها القانون، وباحترام   والنظام العام واآلداب العامة، وتؤدي واجبها يف احلدود اليتاألمناجملتمع والسهر على حفظ 
  .كامل للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا الدستور

هذه املادة تأيت على ذكر وزارة بامسها على عكس غالبية الدساتري اليت تتجنب اخلوض يف هذا 
قد يكون النص على اعتبار الشرطة جزءاً من وزارة الداخلية، . املستوى من التفصيل والتحديد

هنا هيئة مدنية تعمل ضمن إطار القانون وحتترم احلقوق واحلريات ردة فعل على ما واشتراط كو
عايشته السلطة الوطنية الفلسطينية يف هذا اجملال، حيث كانت السيطرة على سلوك ووضع وتنظيم 

  .الشرطة ضعيفة متاماً
 امةـ العاإلدارة

 )١٥٦(إىل مادة ) ١٥٥(من مادة 
 

  .ظفني العموميني وسائر العاملني يف الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانونيكون تعيني املو :)١٥٥(مادة 
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون اخلدمة املدنية، مبا فيها التعيني والنقل والندب والترقية والتقاعد،  :)١٥٦(مادة 

طويرها، ت العامة وباإلدارةقاء وعلى ديوان املوظفني العام بالتنسيق مع اجلهات احلكومية املختصة العمل على االرت
  . العامة، والعاملني هباباإلدارةويؤخذ رأيه يف مشروعات القوانني واللوائح اخلاصة 

 إجراءات قانونية واضحة عند تعيني املوظفني إتباعيبدو أن هاتني املادتني جاءتا للتأكيد على 
املوظفني العام، مرتفع، على الرغم  إن مستوى التخصيص، مبا يف ذلك اإلشارة إىل ديوان .احلكوميني

وبينما تتجه النية هنا حنو جتنب سوء استخدام .  على ما ينص عليه القانونالتطبيق يعتمدمن أن 
 أن السلطة قد سنت إليه اإلشارةكما حدث يف ظل السلطة الفلسطينية، فإن مما جيدر السلطة، 

 :قانون على العنوان التايلنص الأنظر ). رغم أن تنفيذه متأرجح(قانون خدمة مدنية 
http://www.pal-plc.org/arabic/laws/pdflaws/6.pdf   
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  امةـابة العـة الرقـهيئ
ظم القانون اختصاصاهتا وين" هيئة الرقابة العامة" تسمى اعتباريةتنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية  :)١٥٧(مادة 

 .وكيفية تشكيلها وأصول العمل فيها
 اجمللس ، بناًء على تنسيب من جملس الوزراء ويصادق عليهبقرار من رئيس الدولة" هيئة الرقابة العامة"يعني رئيس 

  .النيايب
قوم ، حبيث ت"حمكمة رقابة"إن اشتراط تشكيل هكذا هيئة يعترب مألوفاً، فبعض الدول العربية شكلت 

 . هذه احملكمة بدور مشابه للدور الذي تقوم به هذه اهليئة
ولكن التجديد هنا يكمن يف إعطاء هذه اهليئة مركزاً أعلى ومستوى أكرب من االستقاللية، وذلك 

على الرغم من أن السلطة الفلسطينية لديها هيئة . بوجوب اعتماد رئيسها من قبل اجمللس النيايب
 ١٩٩٧يف عام . (يرها كانت ترفع للرئيس مباشرة، وليس للمجلس التشريعيرقابة عامة إال أن تقار

مت رفع تقريرها السنوي للمجلس التشريعي، وقد أدى ذلك إىل خلخلة يف اهليئة وفتح حتقيق برملاين 
وكانت ردة فعل الرئيس بأن رفض رفع تقارير الحقة، على الرغم من . يف قضايا فساد ضد مسئولني

 ).املوازنة تطالبه بالقيام بذلكأن أحكام قانون 
ولكن هذا الشرط مل . ينص القانون األساسي على مصادقة برملانية مشاهبة على رئيس هيئة الرقابة

 .يطبق بعد
  

   احملليةاإلدارة
 .اإلداريةتنظم بقانون العالقة بني احلكومة وبني الوحدات احمللية على أسس من الالمركزية  :)١٥٨(مادة 

بني القانون طريقة إنشائها وتشكيلها وُي.  احلكم احمللي بالشخصية االعتبارية، ويتم انتخاب جمالسهاتتمتع وحدات
  .وانتخاب جمالسها واختصاصاهتا وصالحياهتا

  السلطات احمللية درجة منإعطاءوإذا مت ميكن حتقيق وعد الالمركزية فقط إذا مت سن تشريع قوي، 
ابات يف ظل غة جزء كبري من القوانني املتعلقة باحلكم احمللي واالنتخوقد متت صيا. االستقاللية املالية

ميكن ).  قانون فلسطيين سنه اجمللس التشريعي يتعلق باحلكم احملليأولكان (السلطة الفلسطينية، 
 :قانون احلكم احمللي على العنوان التايلنص الرجوع إىل 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html 

 عام، يلف التشريعات الفلسطينية بعض الغموض، ولكنها حتتوي على عناصر تشري إىل بشكل
مل _ وخصوصاً ما تعلق منها باالنتخابات واالستقاللية املالية_ ولكن الكثري من أحكامها. الالمركزية
 .تطبق بعد
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 الثـل الثـالفص/ البـاب الثـالث
 ائيةـلطة القضـالس
  )١٨٤(إىل مادة ) ١٥٩(من مادة 

 بالوظيفة القضائية، والفصل يف مجيع األصيلالسلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة االختصاص  :)١٥٩(مادة 
 .املنازعات واجلرائم

 . احملاكم ودرجاهتا واختصاصاهتا وإجراءاهتاأنواعحيدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها وحيدد 
  . حماكم استثنائيةإنشاءوال جيوز 

يف النصوص ) على الرغم من أنه سبق ومت النص عليه(شاء حماكم استثنائية غري مألوف يعترب حظر إن
بشكل عام، فإن احملاكم اليت تنشأ لغايات خاصة، أو لفترة زمنية مؤقتة يف الوطن . الدستورية العربية

ة ال تعترب حماكم استثنائية، فاحملاكم العسكرية املؤقتة وحماكم أمن الدول. العريب تعترب حماكم استثنائية
  ويف ظل. خاصة من هذه احملاكم بتناول جرائم حمددة قد تعترب كذلكأقسامأن قيام على الرغم من 

السلطة الوطنية الفلسطينية فإن األساس القانوين الذي يستند عليه إنشاء حماكم أمن الدولة قد تغري 
قد ينظر إليها على _ ة حمكمة أمن الدولة العليااملسما _ سيئة السمعةمع مرور الزمن، ولكن اهليئة 

أو مت تشكيلها لغايات ( دستورية ألهنا ذات طبيعة خاصة أهنا حمكمة استثنائية، وبذلك فهي غري
مت العمل يف ظل السلطة الفلسطينية إلنشاء حمكمة أمن دولة منفصلة تشبه بقية اهليئات ). خاصة

  . غري واضح اآلن، ولكن وضعهاد كبريالقضائية إىل ح
يتوىل شؤون اهليئات القضائية جملس أعلى للقضاء حيدد القانون تشكيله واختصاصاته مبا يؤمن  :)١٦٠(مادة 

 ويؤخذ رأيه يف مشروعات القوانني  .األخرىاستقالليتها ويضمن مساواته يف إطار من التعاون مع السلطات العامة 
  .اخليالدوله أن يضع نظامه .   تنظم شؤون القضاءاليت

 . صادق عليه اجمللس النيايبُيو  وفقاً للقانون،يعني رئيس اجمللس األعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة :)١٦١(مادة 
  .كيفية تعيني أعضاء اجمللس األعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها يف كل منهموينظم القانون 

للوائح املنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقالت والترقيات يضع اجمللس األعلى للقضاء وفقا للقانون، ا: )١٦٢(مادة 
  . التأديبية بشأن القضاةواإلجراءات

يوجد لدى .  النص على إنشاء جملس قضاء قوي ومستقل١٦٢ و ١٦١ و ١٦٠حتاول املواد 
يعتقد أن مصر لديها جملس . غالبية الدول العربية جمالس قضاء، ولكنها تتفاوت يف درجات استقالهلا

أما بقية الدول العربية .  تثار من وقت آلخرهاستقالليتقضاء هو األقوى على الرغم من أن مسألة 
  . فال تتبع املعايري املصرية يف هذا الصدد
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.  لسلب استقاللية اجملالس القضائيةاملؤسساتية املستخدمةبشكل عام، هناك نوعان من اآلليات 
الثانية فتتمثل يف حصر لتنفيذية يف تشكيلة اجملالس، أما  للسلطة التتمثل األوىل يف وجود متثيل عا

 ).و خصوصاً يف الشئون املتعلقة باملوازنة(واليتها 
 :حتاول هذه املواد معاجلة عيوب جمالس القضاء العربية بثالث طرق

 . حتديد بعض جوانب الوالية القضائية للمجلس: أوالً
 .داخلية ضمن إطار القانونإعطاء اجمللس سلطة لتنظيم شئونه ال:   ثانياً
 .إقرار رئيس اجمللس من قبل اجمللس التشريعي:  ثالثاً

 يعترب الشرط األخري غري مألوف إىل درجة كبرية، حيث أن جملس القضاء يف غالبية الدول العربية 
  . يترأسه رئيس الدولة أو قاضي رفيع املستوى

ضمان استقالل القضاء، إال أن تنفيذها يعتمد يف الوقت الذي تعكس فيه هذه األحكام حماولة جدية ل
ويف هذا الصدد، فإن سجل السلطة الوطنية . يف احملصلة النهائية على التشريعات ذات الصلة

ميكن  . يف أحسن أحوالهاًناقصالفلسطينية حافل يف جمال سن قوانني قوية، ولكن تطبيقها كان 
 :ةلعناوين التاليهم تشريعني مت إصدارمها على انصوص أ على اإلطالع

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html 
http://www.pal-plc.org/arabic/laws/pdflaws/35.pdf  

 يبينه قانون السلطة يؤدي القاضي اليمني القانونية أمام اجمللس األعلى للقضاء على النحو الذي :)١٦٣(مادة 
  .القضائية

 فيه ما ميلكون من أموال  بالذمة املالية له ولزوجه وأوالده القصر مفصالًإقراراًقدم القاضي عند تعيينه ُي :)١٦٤(مادة 
 لدى اإلقراراتوحتفظ . منقولة أو غري منقولة أو ذمم دائنة يف داخل فلسطني وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة

  .دستوريةاحملكمة ال
 )١٦٥(مادة 

 :جلسات احملاكم علنية، ما مل تقرر احملكمة سّريتها ألسباب
 . العامةاآلدابتتعلق بالنظام العام أو 

 .موافقة احملكمة على طلب املتقاضني أو
  .ويف مجيع األحوال يتم النطق باحلكم يف جلسة علنية

  . للقانونشعب وفقاًتصدر األحكام القضائية، وتعلن وتنفذ باسم ال :)١٦٦(مادة 
  . التقاضي مبا يضمن العدالة وسرعة الفصل يف القضاياإجراءاتينظم القانون  :)١٦٧(مادة 
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وينظم . القضاة مستقلون وال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون وضمريهم، وهم غري قابلني للعزل :)١٦٨(مادة 
 حيددها القانون، دون اليت للقضاء يف األحوال األعلىام اجمللس ساءلتهم التأديبية أمالقانون شروط انتهاء مهامهم وُم

 .أعماهلم أداء باستقالليتهم يف اإلخالل
 ويعترب التدخل يف سري العدالة أو تعطيل  .وال جيوز ألي كان التدخل يف سري العدالة أو تعطيل تنفيذ األحكام القضائية

  .ن، وال تسقط الدعوى فيها بالتقادمتنفيذ األحكام القضائية جرمية يعاقب عليها القانو
)  املراتإحدىيف مبن فيهم كامل جملس الوزراء (لوطنية الفلسطينية رفض مسئولون  ظل السلطة ايف

.  خارج نطاق القانوننيتطبيق قرارات احملكمة، وخصوصاً ما تعلق منها بإطالق سراح أفراد معتقل
  .  ، وإمنا جترمهالسلوك فقط هذا تبدو لغة هذه املادة على أهنا ال متنع

 تعيني القضاة ونقلهم وندهبم وترقيتهم وتنظيم شؤوهنم، وال جيوز اجلمع بني مهنة حدد بقانون شروطُت: )١٦٩(مادة 
 .القضاء وأية مهنة أخرى، أو عضوية اجمللس النيايب أو عضوية األحزاب السياسية

  .ري اجلنسية الفلسطينية جنسية غ محل-القضاءأثناء توليه مهنة -وال جيوز للقاضي 
ففي بعض .  الستقالل القضاء ماكراًقد حتظر هذه املادة ممارسة قال البعض بأهنا تشكل انتهاكاً

يتم ) مثل مصر اليت يذيع صيت استقاللية قضائها مقارنة بالدول العربية األخرى (الدول العربية
 ومبا أنه يفضل.  وزارة العدلتنسيب القضاة ملمارسة أعمال أخرى غري العمل القضائي من قبل

من  ني مبحاباة املقرببدالً من العمل القضائي، فإنه غالباً ما ُتتهم الوزارات هذه املناصب أحياناً تويل
  .متنع هذه املادة القضاة من ممارسة أي عمل غري قضائي. خالل توفري فرص كهذه هلم

 اجلنائية واملدنية، وحيدد القانون طريقة تشكيلها نشأ حمكمة نقض ختتص بالتعقيب يف املسائلُت: )١٧٠(مادة 
  . عملهاوإجراءاتواختصاصها 

ففي الضفة الغربية قبل عام . كان لدى حماكم الضفة الغربية وغزة مستوى واحد من االستئناف
 كان من املمكن التقدم بشكوى حملكمة النقض يف عمان، ولكن هذا الطريق قطع بسبب ١٩٦٧

 . ياالحتالل اإلسرائيل
يسعى املصلحون يف جمال القضاء إىل إجياد حمكمة نقض منذ وصول السلطة الوطنية الفلسطينية 

 سيكون إشارة على اكتمال النظام القضائي  كهذهيتمثل األول يف أن تشكيل هيئة. لسببني
ضفة قانون الفلسطيين يف الالفلسطيين، أما الثاين فيتمثل يف استخدام هذه احملكمة كأداة لتوحيد ال

 ).١٩٩٤حيث أن مجهور العاملني يف القانون يف املنطقتني تصرفوا كأنداد منذ عام (وغزة 
وقد اختذت السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخراً خطوات إلنشاء حمكمة نقض مبوجب القوانني 

  .ولكن ظروف االنتفاضة احلالية مل تسمح بأن تعمل هذه احملكمة بشكل كامل. القضائية اليت سنتها
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 والدعاوى التأديبية اليت حيددها قانون اإلداريةنشأ حمكمة عدل عليا ختتص بالفصل يف املنازعات ُت: )١٧١(مادة 
 إنشاء وجيوز بقانوٍن . اليت تتبع أمامهاواإلجراءات، وينظم قواعد عملها وشروط تعيني قضاهتا والعاملني فيها إنشائها
  . أدىنإداريةحماكم 

م عليا يعتمد على هيكليات حقبة االنتداب، حيث كانت تستمع فيها إن النص على تشكيل حماك
يف ظل السلطة " حمكمة عليا"هناك . مثل تلك اهليئة إىل القضايا املقدمة ضد تصرفات احلكومة
وبشكل عام، فإن احملكمة العليا هي اهليئة . الوطنية الفلسطينية، ويوجد مثيل هلا يف إسرائيل واألردن

كما أن دورها يتضاعف كمحكمة استئناف عليا .  يف القضايا اإلداريةصلية للبتاألصاحبة الوالية 
ن لذا، إذا مت تطبيق هذه املادة بطريقة تنسجم مع تاريخ هذه اهليئات فإ. تنظر يف القضايا غري اإلدارية

ملطاف قد تكون يف هناية ا) اليت متت اإلشارة هلا يف املادة السابقة(احملكمة العليا وحمكمة النقض 
 . هيئات ذات إطار مشترك

أما النمط الشائع فهو إنشاء هيكلية منفصلة . ال يعترب هذا هو النمط املتبع يف غالبية الدول العربية
 .  الفرنسي"جملس الدولة "نظام من احملاكم اإلدارية على غرار

حاً أمام إمكانية وبالسماح بإنشاء حماكم إدارية ذات مستوى أدىن فإن هذه املادة تبقي الباب مفتو
إنشاء نظام يشبه النظام الشائع يف الدول العربية األخرى، أكثر من ذلك النظام املتبع يف األردن 

 االستئناف العليا، صاحبة الوالية وإمنا حمكمة، احملكمة العلياال تكون هذه احلالة ويف مثل . وإسرائيل
 . القضائية األصلية للبت يف القضايا اإلدارية

كون من األمهية مبكان أي اهليئات يتم اللجوء إليها طاملا أن هناك هيئة قضائية مستقلة صاحبة قد ال ي
لذا، جيب قراءة هذه املادة .  املناسبةتاإلجراءاوالية واضحة للبت يف القضايا ولديها سلطة اختاذ 

  . بالتالزم مع املادة العاشرة اليت تعاجل قضايا متعلقة بالوالية القضائية
نشأ بقانون حمكمة عسكرية ختتص بالفصل يف القضايا العسكرية، وليس هلا حماكمة املدنيني أو الفصل ُت: )١٧٢ (مادة
  . قضية خارج النطاق العسكريةيف أي

إن منع تشكيل احملاكم اخلاصة .  احملكمة العسكرية خطوة مهمةاملدنيني أماميعترب حظر حماكمة 
دون مثول مدنيني أمام احملاكم العسكرية، ألن هذه احملاكم لن يكون حائالً ) ١٥٩مبوجب املادة (

 .تعترب هيئات قائمة مبوجب القانون بشكل عام
 

  
 امةـابة العـالني

  )١٧٧(إىل مادة ) ١٧٣(من مادة 
النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتتبع وزارة العدل، ويسري عليها قانون السلطة  :)١٧٣(مادة 

  .القضائية
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" تشري هذه املادة إىل أن فلسطني ستتبع النظام الشائع يف غالبية الدول العربية، وذلك بإنشاء نظام 
 دور النيابة ليس قضائياً  إن. ومالحقتهااجلرائمالعامة مسئولة عن التحقيق يف وتعترب النيابة ". النيابة

كل عام هم من سلك القضاء، وعلى الرغم من أن موظفيها بش. حبتاً، وليس تنفيذياً حبتاً كذلك
 ال يتجزأ من السلك القضائي، إال أهنا أقرب بكثري إىل وزارة العدل وليس اًويعتربون أنفسهم جزء

  .  القضائيةغريها من اهليئاتل
جملس  وقرار من ، نائباً عاماً وذلك بتنسيب من وزير العدل،عني على رأس جهاز النيابة العامةُي: )١٧٤(مادة 
  .حيدد القانون اختصاصات النائب العام وأعوانه وواجباهتمو. الوزراء

  . موضوع تعيني النائب العام مثار خالف يف أوساط السلطة الوطنية الفلسطينيةكان 
 ياً، وقد كان موالهأوهلم خالد القدر.  أشخاصأربعةوقد شغل هذا املنصب يف السلطة الفلسطينية 
أما الثاين فقد كان مستقالً إىل حد كبري، وقد . ائيةللرئيس عموماً على حساب الضرورات القض

أما الشخص الثالث الذي حيظى باالحترام ". مستشار رئاسي" متت ترقيته من هذا املركز إىل مركز 
 ليعود إىل هذا هلد القدريف األوساط القضائية فقد متت ترقيته ملنصب وزير عدل ليسمح بذلك خلا

 الحقاً بإجراء تعيني لنائب هصول القانونية وقد مت استبدال القدرمن خالل تعيني خمالف لألاملنصب 
 . عام جديد مث من خالل آلية قانونية منتظمة

 هذا املنصب، وإمكانية السيطرة عليه من قبل الفلسطيين حساسيةبعد أن أدرك اجمللس التشريعي 
وقد حاول اجمللس . عي العام اختذ إجراءات صارمة لضمان مسامهته يف اختيار املد، السلطة التنفيذية

وفيما بعد أسقط اجمللس .  األساسي وقانون استقالل القضاءيف القانونأن يربز دوره يف هذا الصدد 
 حتت هتديد باستخدام الفيتو الرئاسي، يف حني مت إسقاطه من القانون الثايندوره من القانون 

ءات قانونية ملتبسة مل يعترض عليها عرب إجرا( األساسي دون أي إجراء من قبل اجمللس التشريعي 
 األساسي الذي نشر أخريا، يقوم الرئيس بتعيني النائب العام بناءا لقانونيذكر أنه يف نص ا). أحد

  .      على تنسيب جملس القضاء
لذا فإن هذا األمر يعترب أحد . تضع هذه املادة أمر تعيني النائب العام يف يد السلطة التنفيذية فقط

ويعترب .  اليت يبتعد فيها الدستور عن القانون األساسي يف الشئون املتعلقة بالسلطة التنفيذيةاملواضع
مسئولني سياسياً أمام الربملان عن أفعاهلم _ وهم وزير العدل وجملس الوزراء_ املسئولون عن التعيني

باإلضافة . لتعينيولكن ال يتعني عليهم احلصول على مصادقة الربملان فيما يتعلق هبذا ا. بشكل عام
  .  أي دور يف اختيار املدعي العامال يلعبإىل ذلك فإن جملس القضاء 

  .حكام القانون ألتباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقاً: )١٧٥(مادة 
  .تتبع الشرطة القضائية للسلطة القضائية وختضع إلشرافها املباشر: )١٧٦(مادة 
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 األعلى مرفق القضاء، وذلك مبا ال ميس إشراف اجمللس بإدارة اخلاصة األجهزة وزارة العدل تنظيم تتوىل :)١٧٧(مادة 
  . على اجلهاز القضائي، مبا فيه النيابة العامةاملهينللقضاء 

وبالتايل السلطة (ق املادية حتت مسئولية الوزارة تقترح هذه املادة اقتسام العمل، حيث املراف
أما املسئولية ). وبالتايل القضاء(ت مسئولية جملس القضاء األعلى ن حتوع املوظفبينما يق) تنفيذيةال

عن امليزانية االعتيادية للمحاكم فلم يتم حتديدها يف الدستور، ولكن يبدو أهنا تركت للقانون 
 .ليحددها

  
 وريةـة الدستـاحملكم

 )١٨٤(إىل مادة ) ١٧٨(من مادة 
 

حمكمة دستورية متارس اختصاصها باستقاللية حلماية الشرعية يف عمل  ،تنشأ مبوجب الدستور: )١٧٨(مادة 
 ويوافق عليهم اجمللس  بتنسيب من جملس الوزراء رئيس الدولةيعينهمقضاة تسعة  وتتكون من ،مؤسسات الدولة

 .وللمحكمة وضع نظامها الداخلي الذي ينظم إجراءات عملها. النيايب
  . سنوات غري قابلة للتجديد أو التمديدتسع واحدة ملدة القضاة ملرةويكون تعيني 

أما هنا فقد مت حذف . يف املسودات السابقة" احملكمة الدستورية العليا" أطلق على هذه احملكمة اسم 
 .، وذلك لتحاشي اخللط بينها وبني حمكمة النقض واحملكمة العليا"عليا" كلمة 

.  العريب، ولكنها مل متارس إال يف حاالت قليلةمن امللفت للنظر انتشار املراجعة القانونية يف الوطن
قالهلا عن وقد واجهت الكثري من احملاكم واجملالس الدستورية مشكالت يف احلصول على است

وقد برزت احملكمة الدستورية العليا يف مصر ). وخصوصاً السلطة التنفيذية(سلطات الدولة األخرى 
إىل االستقالل املمنوح هلذه اهليئة مبوجب _ إىل حد كبري_يعود ذلك . كاستثناء ملفت للنظر

 . القانون
بدالً من ترسيخ استقالهلا عن : يبدو أن هذه املسودة تتيح إنشاء حمكمة مستقلة على أساس خمتلف

يف مصر، يشغل . السلطات األخرى، مت إنشاء احملكمة مبشاركة السلطتني التنفيذية والتشريعية
ا يف احلالة الفلسطينية فقد مت منحهم فترات مطولة ال ميكن جتديدها القضاة مناصبهم حىت التقاعد؛ أم

متنح ). على أهنا أداة لتشجيع القضاة على حماباة من عينهم جتديد الفترات  غالباً ما ينظر إىلإذ(
 .     احملكمة االستقاللية يف عملياهتا وإجراءاهتا الداخلية

 تاألوروبية، إال أن مسودة الدستور الفلسطيين ليسيشبه النموذج الناتج بعض احملاكم الدستورية 
 اً واسعاًن للتأكد من أن احملكمة الدستورية تعكس إمجاعان شائعاكذلك، إذ يوجد يف أوروبا إجراء

 يقضي بأن يقر الربملان املعينني باً ومتطلفترات متعاقبة: ومتعدد األطراف وليس األغلبية الربملانية
  اإلجراء الثاينكوني مبوجب القانون، ولكن قد ال لاألواإلجراء جناز ميكن إ. باألغلبية العظمى
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يف الوقت ذاته تعكس إىل حد ولكنها قد تكون النتيجة إنشاء حمكمة دستورية مستقلة، . ياًدستور
  . كبري وجهة نظر احلزب األكرب

 . من بينهم ملدة ثالث سنواتينتخب قضاة احملكمة الدستورية رئيساً: )١٧٩(مادة 
يؤدي رئيس احملكمة والقضاة باحملكمة الدستورية اليمني القانونية قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الدولة ورئيس اجمللس 

  . للقضاء جمتمعنياألعلىالنيايب ورئيس اجمللس 
 أو  أو سياسياً وظيفة أخرى، أو ميارس نشاطا جتارياًأيال جيوز لقاضي احملكمة الدستورية أن يتوىل : )١٨٠(مادة 
  .وإذا كان منتميا إىل حزب فعليه االستقالة قبل حلفه اليمني القانونية .حزبياً

أفضل األدمغة ب فيها  تدفعحتاول هذه املادة تعزيز استقاللية احملكمة، ولكنها تفعل ذلك بطريقة قد
رية يف  أن تبدأ احملكمة الدستومن املرجح. مناصب ذات عمل حمدود احلجمالقانونية الفلسطينية إىل 

استقبال قضايا حساسة جداً منذ البداية، ولكن من غري املرجح أن جيري النظر يف عدد كبري من هذه 
  .ذي رفعة ولكنه لن يكون عمالً مرهقاًشيئاً  يعترب  سوف مقعد يف احملكمةفإن شغللذا، . القضايا

 :لية احلاالت التابإحدىتنتهي عضوية القاضي باحملكمة الدستورية : )١٨١(مادة 
 .بانتهاء فترة واليته املنصوص عليها يف الدستور 
 .باالستقالة االختيارية 
 .بفقدان أحد شروط توليته 
 . يف جرمية جنائية قضائياًبإدانته 

  .املركزغور  له خالل شهر من ُشني خلٌفَعوُي
 أو من رئيس لوزراء، أو من رئيس جملس ا على طلب من رئيس الدولة،تفصل احملكمة الدستورية بناًء: )١٨٢( مادة

 أو من حماكم االستئناف والنقض والعدل العليا أو من النائب  أو من عشرة أعضاء من اجمللس النيايباجمللس النيايب،
 :العام، يف املسائل التالية

 إذا رفع إليها الطلب خالل ثالثني يوماً من إحالة القانون إىل رئيس الدولة ،إصدارهادستورية القوانني قبل  
 .تصديق عليه وإصدارهلل
 واللوائح والتدابري والقرارات الصادرة عن الرئيس أو عن واألنظمةاملنازعات املتعلقة بدستورية القوانني  

 .هلا قوة القانوناليت جملس الوزراء و
 ويف حال ة وواجباهتا واختصاصاهتا،يف حال التنازع حول حقوق السلطات الثالث تفسري نصوص الدستور 

 .االختصاص بني رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراءالتنازع يف 
 حلها أو وقف وأنشطتها، وإجراءات واجلمعيات السياسية األحزاب املتعلقة بدستورية برامج اإلشكاليات 

 .نشاطها ومدى مطابقة هذه اإلجراءات مع الدستور
 بعض مواده، أوالن القانون  تنفيذها، وتقرير بطوإجراءاتدستورية عقد املعاهدات الدولية واالنضمام إليها  

 . تعارض مع الدستور أو مع معاهدة دوليةإذا
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  . يف هذا الدستورإليها اختصاصات أخرى أسندت ةأي 
مت حذف النص الوارد يف مسودة : أوالً. هناك ثالثة جوانب يف هذه املادة تستحق اهتماماً خاصاً

لذا فإن عمل احملكمة . إذا انتهكت حقوقهمق األفراد باللجوء مباشرة إىل احملكمة حب واملتعلقسابقة 
وعلى الرغم من أن هذا . الدستورية يعتمد على عمل حمكمة أخرى توافق على إحالة القضايا إليها

، فقد وجدت )جلوء األفراد مباشرة إىل احملاكم الدستورية مسموح أحياناً لكنه حمدود غالبا(مألوف 
 . أحياناً احملاكم األخرى مترددة يف إحالة القضايا إليهااحملاكم الدستورية يف بعض الدول العربية 

عات الناشئة بني الرئيس ورئيس الوزراء، حيث أن هناك ا هذه احملكمة مهمة فض الرتتوىلت: ثانياً
 ليس من احملتم جلوء أي منهمابالتأكيد بعض اإلرباك فيما يتعلق بعالقتهما معاً، على الرغم من أنه 

 إمكانية ولكن وضع هذه احملكمة كمحكم أخري حيتمل أن يقضي على .للمحكمة لفض الرتاع
 . تسوية الرتاعات بإجراءات من جانب واحد

بأي  ، وليسوتنيط باحملكمةتتوقع املادة نشوب خالفات مع األحزاب واالحتادات السياسية : ثالثاً
وإذا .  ضد هذه األطراف القضايا اليت سيتم فيها اختاذ تدابري معينة البت يفجهاز تنفيذي، صالحية

أمهية عاجالً وليس أخذنا بعني االعتبار واقع السياسة الفلسطينية، فإن هذه املادة ستصبح ذات 
  . آجالً

 غري الدستوري، أو توقف آثاره، اإلجراءتلغي احملكمة الدستورية القانون أو الالئحة أو النظام أو : )١٨٣( مادة
  .انون تنظيم إنشاءها حيددها قاليت والشروط األحوالحسب 
لزم كل السلطات وُت قرارات احملكمة الدستورية هنائية، وغري قابلة للطعن بأي طريق من طرق املراجعة،: )١٨٤( مادة

 . االعتبارية والطبيعيةواألشخاصالعامة 
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 اميةـ ختأحكـام:  الرابعابـالب
 

  )١٩٠(إىل مادة ) ١٨٥(من مادة 
 .، ويستند إىل إرادة الشعب الفلسطيين"دستور دولة فلسطني" ورسمى هذا الدستُي: )١٨٥( مادة

يتبىن اجمللس الوطين الفلسطيين ملنظمة التحرير الفلسطينية هذا الدستور قبل قيام الدولة الفلسطينية املستقلة ذات 
 .دستورويف حال تعذر انعقاد اجمللس الوطين الفلسطيين يتبىن اجمللس املركزي الفلسطيين هذا ال. السيادة

بعد قيام الدولة، وفور إجراء أول انتخابات عامة، يتوىل اجمللس النيايب املنتخب صالحية إقرار هذا الدستور بشكله 
احلايل الذي تبناه اجمللس الوطين الفلسطيين ملنظمة التحرير الفلسطينية أو اجمللس املركزي الفلسطيين، على حسب 

 بأغلبية جمموع أعضائه، طرح الدستور يقرر،وللمجلس أن . ء اجمللس النيايباألحوال، وذلك مبوافقة ثلثي جمموع أعضا
 من تاريخ فإذا وافقت أغلبية املشاركني يف ذلك االستفتاء على الدستور، اعترب نافذاً. لالستفتاء الشعيب العام إلقراره

  .االستفتاءإعالن نتيجة 
املرحلة . ذه املادة وجود ثالث مراحلتفترض ه. ن كيفية تبين الدستور كانت من أصعب القضاياإ

يسمح ). من قبل اهليئة املختصة يف منظمة التحرير الفلسطينية(األوىل هي تبين النص احلايل للدستور 
 جبعل الدستور نافذاً عند إعالن الدولة لتنظيم) وليس صريح(مثل هذا التبين بشكل ضمين 

تور من قبل اجمللس النيايب الذي سيتم تشكيله واملرحلة الثانية هي املصادقة على الدس. انتخابات
 .  نافذاًيصبح الدستور يف إجراء استفتاء شعيب، بعدما تتمثلواملرحلة الثالثة . حديثاً

 من غري الواضح ما إذا كان باإلمكان إجراء ، أوال. إسقاطها من هذه املادةهامة متهناك ثالثة أشياء 
 وهذه قضية ختص اجمللس ؟نا، كيف ومن سيقوم هباتعديالت على املسودة، وإذا كان ذلك ممك

 .واإلسقاط الثاين يتمثل يف غياب النص على إمكانية الرفض يف أي من هذه املراحل. النيايب
 . اليت ستوكل إليها مهمة مراجعة املسودة) هيئة تأسيسيةمثل ( اهليئة هيةيتمثل يف ما واإلسقاط الثالث

 دالً يف أوساط الفلسطينيني، حيث سريى بعضهم أن هذه حماولةمن احملتمل أن يثري هذا اإلجراء ج
 ).دون متحيص(إلقرار املسودة احلالية بسرعة 

فعلى الرغم من أن اللجنة احلالية قد أعدت مسودة دستور . من ناحية، قد يكون هذا النقد شرعياً
 أن عملها كان صيغت بعناية تصحح الكثري من إخفاقات السلطة الوطنية الفلسطينية سابقا، إال

إن اإلجراء الوارد يف هذه املادة يعطي اهليئات املختلفة فرصة . حكراً على جمموعة من املختصني
 . لقبول أو رفض هذه املسودة، ولكن ال يعطيها حق التعديل

من ناحية أخرى وعلى الرغم من مشروعية هذا النقد فال جيوز أن يؤدي إىل التركيز على إجراءات 
وقد حاز القانون األساسي على بعض الشرعية، . ر على حساب مناقشة املسودة ذاهتاتبين الدستو

لذا قد يكون من . الشعبية العامة لعملية صياغتهطبيعة ال بسبب حمتواه ولكن بسبب  فقطليس
على الرغم من عدم وجود . املعقول قراءة املسودة احلالية والتعليق عليها واقتراح تعديالت اآلن



  ]٦٣[                                                                                                            براون      ناثان 

 

 تدعو إىل تعديل هذه املسودة، فإن التحفظ عن املشاركة يف عملية التعديل سيؤدي نصوص صرحية
 .  كما هوعلى النصإىل اإلبقاء 

ويف ظل الظروف . عالوة على ذلك،  يف عملية صياغة الدساتري، ميكن أن يكون األفضل عدو اجليد
ولكن عدم املسامهة يف . احلالية مل يكن باإلمكان صياغة مسودة دستور بدرجة أكرب من التنظيم

  .ترتيبات دائمة) املرتبكة(جبعل الترتيبات الدستورية احلالية املشروع لتلك األسباب يهدد 
للتمييز بني الدولة "  ذات السيادة املستقلةالدولة الفلسطينية" قد تكون اإلشارة يف اجلملة الثالثة إىل 

  . ١٩٨٨ أعلنت يف اجلزائر سنة ، والدولة اليت١٩٤٨الفلسطينية اليت أعلنت يف غزة سنة 
لث أعضاء اجمللس النيايب طلب إجراء تعديل يف الدستور  لثُ لرئيس جملس الوزراء، أو أو،لرئيس الدولة: )١٨٦(مادة 

 لثي مبدأ إجراء التعديل موافقة أغلبية ثُإلقرارويف مجيع األحوال يلزم . أكثر فيهوذلك بإضافة أو إلغاء أو تعديل مادة أو 
فض الطلب ال جيوز إعادة طلب تعديل الدستور قبل مضي سنة ميالدية على هذا  فإذا ُراجمللس النيايب، أعضاء وعجمم

 .الرفض
ناقش اجمللس النيايب خالل ستني يوما من املوافقة على طلب التعديل، املادة أو املواد املراد إجراء التعديل فيها، فإذا ُي

رب التعديل مقبوالً، وللمجلس النيايب أيضاً، وبأغلبية جمموع أعضائه، أن يقرر طرح لثي جمموع أعضائه اعتثُ وافق عليها
 من تاريخ فإذا وافق أغلبية املشاركني يف االستفتاء على التعديل، اعترب نافذاً. التعديل لالستفتاء الشعيب العام إلقراره

  .االستفتاءإعالن نتيجة 
 تظل سارية القوانني واللوائح والقرارات واالتفاقيات ،لدستورفيما ال يتعارض وأحكام هذا ا: )١٨٧(مادة 

  . للقانونواملعاهدات املعمول هبا قبل بدء العمل هبذا الدستور، إىل أن تعدل أو تلغى وفقاً
ولكن املادة .  بشكل ضمين إىل وجود عالقة بني السلطة الفلسطينية ودولة فلسطنيه املادةشري هذت

 السلطة ها سنتيت القواننيباإلضافة إىل الإذ . التعامل مع ما هو قائم حالياً بكيفية إرشاداتتضع ال 
الوطنية الفلسطينية، هناك جمموعة من القوانني اليت سنتها منظمة التحرير الفلسطينية، وعدد كبري 

  .من األوامر العسكرية اليت بقيت سارية بعض األحيان يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
 لتنفيذ واإلدارية وإقرار مشروعات القوانني الالزمة إلقامة البىن القانونية بإعدادتقوم السلطة التشريعية : )١٨٨(مادة 

 نص عليها خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار أحكام هذا الدستور ومقتضياهتا، وإقامة املؤسسات اليت
  .الدستور

الرغم من أن الكثري من العمل التشريعي اهلام مت إن مهلة الستة شهور املعطاة طموحة جداً، على 
 البطء الشديد الذي  هوقد يكون السبب وراء ذلك. إجنازه يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

وميكن قول ذلك أيضاً (أعدت فيه دول عربية أخرى قوانينها اليت تعطي للنصوص الدستورية معناها 
 ). القانون األساسيعن

 اجمللس النيايب جاءت نتيجة التأثر باملسودات تسميةىل السلطة التشريعية دون قد تكون اإلشارة إ
 .                السابقة اليت كان فيها اجمللس االستشاري احلايل هو الربملان نفسه
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 إىل  تنظمها للقواعد الدستورية والقانونية اليت وفقاًاختصاصاهتاتستمر املؤسسات الرمسية يف ممارسة : )١٨٩(مادة 

  . يقتضيها الدستوراليتحني إصدار التشريعات 
  .ميالدية وكل ما يتعارض وأحكام هذا الدستور ٢٩/٥/٢٠٠٢بتاريخ ُيلغى القانون األساسي الصادر : )١٩٠( مادة

   صدر يف مدينة 
  ميالدية٢٠٠٣/      / بتاريخ   
  هجرية١٤٢٤/      / املوافق   

 
 
 

 
 


